
I

MIDA'EST 1NTER-LIBRARY CENTER 
5721 COTTAGE GROVE AVĖ. 
CHĮCAGO *7.

DRAUGAS
L—Idlla Uetuvll) Kataliku Spaudu* 

DraurUa
kx Oaklej Ava., Ctilcw<o S. Illlnuto 

Talaphun* — Vlrgtnla 1-•440-41

Vlanlntlli* tautinas Ir tlk>bla4a nnntlu 
llaiuvlų dianiMti* paaaulyja

GKATIS

w

I MIDWEST
MBfe. IH^ M ’ a * _  —a I IN TE R - LIB R A R YDRAUGAS-^-

Nr. 229
ŠIANDIEN “DRAUSAB’^ 14 Ml...

Prlce S cente
L1THUANIAN DAILY F RI E N D

ŠEŠTADIENIS, RUCgftJO (SEPTEMBER) 29, 1956

D R A P G A SQ Tha UUiuaatAi IMU, 
^^^£^^^_thą|uthuAnlan Catholle

MS« S». Oakle, Ava.. Chkagu *. Illinois 
Talephonr — Vlrglnln 1-4440-41

Ths moet Indusntlal Llthuanlan Dali, 
In America

JPRINTED1N TWO RĄRTg

IbteajMtal VelsSB

KIETOS KALBOS AR NENUVES PRIE GINKLO?
JT Saugumo taryboj imamasi paskutinio

šiaudelio, norint išvengti tikrojo karo
SALOMĖJA NARKĖL10NAITĖ 

Mūsų speciali korespondentė Jungtinėse Tautose
JUNGTINES TAUTOS, N. Y. — Kad ir žymiai pavėluotai, 

Suezo kanalo klausimas jau atsirado Jungtinėse Tautose, pirma 
diskutuotas dviejose tarptautinėse konferencijose, o paskui nesėk
mės susilaukęs Kaire.

Augščiausioji JT instancija — 
Saugumo Taryba — praėjusį tre 
čladienį atkreipė dėmesį į abiejų 
besiginčijančių pusių argumen
tus ir įtraukusi juos į darbotvar
kę, nutarė susirinkti tų klausimų 
diskutuoti spalio 4 ar 5 dieno
mis.
„ Atvyksta užs. reikalų 

ministeriai
Saugumo Tarybos pirminin

kui pavesta susirišti su delegaci
jomis ir galutinai nustatyti pir
mojo posėdžio datą. Šitai pada
ryta todėl, nes britai ir prancū
zai pranešė, kad jų užsienių rei
kalų ministeriai ketina atvykti 
ir dalyvauti diskusijose.

Yra žinoma, kad debatuose da 
lyvaus ir JAV valstybės sekreto
rius John Foster Dulles. Sovietų 
Sąjungos atstovas Sobolev vė 
liau privačiame pasikalbėjime 
kažkam davė suprasti, kad grei
čiausia atvyksiąs ir jų Dimitrij 
Šepilov. .

Nėra abejonės, kad iki to lai.

vyriausybių, o Irano atstovas iš
kart Izraelio kvietimą nukirto, 
aiškindamas, kad, tuo pretekstu 
pasinaudodamos, ir kitos vals
tybės panorėtų dalyvauti deba
tuose, ir tai klausimą bereika
lingai nudelstų. Nutarta reikalą 
išsiaiškinti artimiausiame posė
dyje.

Svarstys abu punktus
Gana ilgai užtrukusiose įveda

mose kalbose britų ir prancūzų 
atstovai užkabino Egiptą ir So
vietų Sąjungą, kurios atstovas 
pirma ir vėliau palaikė tik Egip
tą ir siūlė jo įneštąjį klausimą 
statyti pirmon dienotvarkės vie
ton.

Balsavimo būdu nutarta, kad 
ateinančio posėdžio darbuose bri

kanalo nacionalizavimas sukūrė 
tokią padėtį, „kuri gali sudaryti 
grėsmę“ Suezo kanalu laisvai 
naudotis laivams be vėliavos 
skirtumų, kaip tai numato 1888 
metų konvencija. Ten pat jie pa
brėžia, jog Egipto atsisakymas 

,tartis, remiantis aštuoniolikos 
valstybių priimtuoju pasiūlymu, 
dar pablogino padėtį ir jei ji taip 
užtruks ir toliau, tai sudarys 
grėsmę taikai ir saugumui.

Tokia britų su prancūzais ba
zė. Kolkas jie Saugumo tarybai 
nieko nesiūlo, o vien tik prašo 
susipažinti su padėtimi. Bet čia 
tikima, kad diskusijų pabaigai 
jie pasiūlys rezoliuciją, kviesda
mi Saugumo tarybą sutarptau- 
tinti Suezo kanalą, o geriau 
tarus, patvirtinti dabar supla
nuotą Suezo vortotojų sąjungą.

Egipto akimis žiūrint
Egipto laiškas į Saugumo Ta

rybą atėjo rugsėjo 24 d., taigi

g."**-- »•

•
v.ki'ž-

Radaro bokštas 3,000 mylių Vidurio Kanados linijoje. Radaio bokštai 
kainuos 400 mil. dolerių, (IKS)

tų ir prancūzų punktas eis pir-lJau P° to’ kai.buvo svarstomas
muoju, o Egipto įneštasis bus 
svarstomas tik tada, kai pirma
sis bus išsemtas.

Jugoslavijos atstovas siūlė 
abudu — taigi britų—prancūzų 
ir Egipto punktus svarstyti ly

ko čia atsiras ir Egipto užsienių. gragrečiai. Jį vėliau palaikė ir so 
reikalų ministeris, o gal ir Izrae- vietas, bet, balsuojant, tik jiedu
lio užsienių reikalų ministerė. 
Egiptas jau oficialiai pakviestas 
posėdžiuose dalyvauti, nes tokios 
yra Saugumo Tarybos procedū
ros taisyklės, kad antroji pusė,

britų ir prancūzų prašymas su
šaukti Saugumo Tarybą.

Egiptas trumpai nurodo, kad 
„kaikurios valstybės, o ypač 
Prancūzija ir D. Britanija savo 
žygiais, surado grėsmę tarptauti
nei taikai ir saugumui, kas pažei
džia JT chartą“.

Komunistinė valstybė - svetimi 
namai, iš kurių žmonės bėga
(BERLYNAS, rūgs. 28. — Vakarų Berlyno dienraštis „Der 

Tag“ ilgesniu straipsniu patvirtina žinias apie sunkią Bažnyčios ir 
katalikų padėtį komunistų valdomoj Rytų Vokietijoje.

-T- 1 — Partija ir komunistinė vyriau
sybė, rašo tarp kitko laikraštis, 
prievartos metodais stengiasi 
primesti piliečiams savąją mate-

„_ , rialistinę ideologiją. Pradedant
HQNG KONG, rūgs. 28. — Ko i vaikų darželiais, baigiant įvai

riomis komunistų partijos kon-

Kom. Kinija nori
prekybos su JAV

už tą siūlymą rankas Ir tekėle.

Indijos premjeras Nehru turįs 

raktą išspręsti Suezo ginčą
KAIRAS, Egiptas, rūgs. 28. — Pusiau oficialūs Egipto šalti

niai šiandien išvilko aikštėn šią paslaptį: Suezo kanalo kompromi

sas išimtinai guli Indijos Nehru rankose.

Nehru praėjnusią savaitę pa-

Kipriečiai nužudė
du britą lakūnus

NICOSIA, Kipras, rūgs. 28. — 
Graikų kipriečių pogrindžio na
riai šiandien iš pašalų šovė ir už
mušė du britų lakūnus Nicosia 
miesto Ledra gatvėje. Trečias 
britų lakūnas buvo sužeistas.

Graikų kipriečių pogrindis 
(Eoka), pradėjęs veikti prieš 18 
mėnesių prieš britus, jau nužudė 
49 britų lakūnus. Eoka taip pat 
nužudė 86 graikus kipriečius.

Graikų kipriečių pogrindis no- 
ri Kipro salą sujungti su Grai
kija. 1 ,

siuntė savo ambasadorių V. K. 
Krishna Menon į Kairą pasitarti 
su Egipto prezidentu Suezo gin
čo klausimais.

Po to Krishna Menon nuskrido 
į Londoną pasitarti su Britanijos 
pareigūnais.

Šaltiniai skelbia, kad, girdi, su 
rasta kompromisinė formulė iš
spręsti Suezo ginčą. Tą kompro
misinę formulę Nehru aptars su 
prezidentu Eisenhoweriu Jungti
nėse Amerikos Valstybėse.

Šiandien jau pranešta, kad 
Indijos premjeras Nehru į Wa- 
shingtoną atvyks gruodžio mė
nesį.

I •
Pusiau oficialūs šaltiniai, nie

ko nesako apie tos kompromisi
nės formulės turinį. Abi pusės 
tebelaiko seną savo nusistatymą 
Suezo kanalo ginče. Britanija ir 
Prancūzija reikalauja kanalo su- 
tarptautinimo, o Egiptas, suvals
tybinęs kanalą, tokių reikalavi
mų nė girdėti nenori.

t

šaltiniai abejoja, kad Jungti
nių Tautų Saugumo taryba galė
tų rasti kokį nors kompromisą 
Suezo kanalo ginče.

Vokiečiai rūpinasi
savo broliais

BERLYNAS, rūgs. 28.—1955 
metų laikotarpyje Vakarų Vo
kietijoje iš komunistų valdomų 
sričių atbėgusiems vokiečiams 
buvo išdalinta 70,734 žemės akly 
pai, kurie sudaro 384,000 hekta
rų plotą, šių metų rugpjūčio 
mėA. vien Vakarų Berlyno pabė
gėlių priėmimo punktuose užsi
registravo 15,077 iš sovietų val
domos Rytų Vokietijos atbėgę 
asmenys.

munistinės Kinijos premjeras 
Chou En - lai pareiškė Graikijos 
delegacijai, kad jis norįs suda
ryti prekybinę /mtartį su Jungti
nėmis Amerikos Valstybėmis.

Šią žinią patiekė George Dros- 
sos, buvęs Graikijos spaudos ir 
informacijos ministeris, atvykus 
jam iš Peipingo į Hong Kong.

traliuojamomis organizacijomis, 
visa yra palenkta toms pačioms 
direktyvoms. Tai yra faktai, 
kurių negalima užginčyti, pabrė
žia dienraštis.

Išviršiniai tačiau komunistai 
stengiasi pasirodyti tarsi būtų 
demokratai. Kiekvienam laisvę 
mylinčiam žmogui, baigia sfraips 
nį „Ded Tag“, visus piliečius vie
nodai mąstyti ir tikėti verčianti 
komunistinė valstybė atrodo 
kaip svetimi namai, iš kurių ma
siniai bėga ypač jaunimas.

Žiaurus dekretas

Grįžęs į tėvynę
išpildė pasižadėjimą

FATIMA, Portugalija. — Šio
mis dienomis Fatimos Dievo Mo
tinos šventovę aplankė vokietis 
Josef Mund, kuris praėjusiais 
metais yra grįžęs iš Sibiro pri
verčiamųjų darbų stovyklos. Pa
imtas į. sovietų nelaisvę Stalin
grado mūšyje, jis buvo pasiųs
tas į vieną ligoninę Maskvoje, o 
vėliau į Sibirą. 1946 m. barake, 
kuriame jis gyveno, kilo šiltinės 
epidemija. Iš 127 ten buvusių 
asmenų liko gyvi tik 11. Josef 
Mund buvo padaręs įžadą aplan
kyti Fatimos Dievo Motinos 
šventovę, jei išliks gyvas. Lai
mingai grįžęs į tėvynę, dabar 
išpildė pasižadėjimą.

_ -. . , , , i , . i Tikima, jog Egiptas čia norėsO už tai, kad butų, balsuojama atkreipti Saugumo tarybos 
dėmesį į britų ir prancūzų kariuo 
menės telkimą Vid. Rytuose, o 
ypač Kipro saloje. Tenai, kaip 
žinia, britai pradėjo stiprintis 
tuojau po to, kai tik Egiptas na
cionalizavo kanalą liepos 26 d., o 
dabar neseniai jie leido ir pran
cūzų kariuomenei naudotis savo 
baze Kipre, kuris tėra vos 250 
mylių atstumu nuo Egipto.

chronologiškai, atsieit, tokia 
tvarka, kuria tie punktai Saugu
mo tarybos pirmininkui buvo

jei nėra Saugumo Tarybos narė, (įteįktį, karščiausiai kalbėjo bri 
turi būti pakviesta. Bet kitas 
klausimas dėl Izraelio.

Izraelio delegacija specialiu 
laišku rugsėjo 26 d. kreipėsi į 
Saugumo Tarybą, prašydama lei
dimo dalyvauti, nes, kaip ji sa
kė, Izraelis suinteresuotas disku
sijomis, kurios vyks anglų — 
prancūzų įneštuoju klausimu. Iz
raelis aiškino, kad ryšium su 
Suezo kanalu ir jie turi daug ko 
pasakyti.

Šitą Izraelio laišką Saugumo 
Tarybos posėdyje priminė jos pir 
mininkas, kviesdamas delegaci
jas tuo reikalu pasisakyti. Aus
tralijos atstovas pasiūlė tą klau
simą atidėti ligi sekančio posė
džio, neš esą reikalo atsiklausti

tai ir prancūzai, tvirtindami, jog 
Egiptas savo prašymą Saugumo 
Tarybai įteikė tik norėdamas ati 
traukti dėmesį nuo tikrosios pa
dėties.

Britų — prancūzų bazė
Britai su prancūzais į Saugu

mo tarybą kreipėsi rugsėjo 23 d., 
prašydami sušaukti posėdį, ku
riame būtų peržvelgta padėtis, 
susidariusi ryšium su Egipto vy 
riausybės aktu, nacionalizuojant

Egiptas nieko nemini apie 
JAV, bet kaikurie čia jau randa 
ir JAV toje Egipto minėtoje fra
zėje „kaikurios valstybės“, nes 
juk Amerikos karo laivai pasta
ruoju metu irgi labai pamėgo Vi-

Suezo kanalą. Tame savo laiške, duržemio jūros vandenis.
britai su prancūzais atkreipia j 
Saugumo tarybos dėmesį į savo' 
pirmykštį laišką Saugumo tary-, Nors iš anksto tikimasi, jog 
bai, atsiųstą rugsėjo 12 d. Tada, Saugumo taryba Suezo krizės 
britai su prancūzais pabrėžė, jog neišspręs, bet tų diskusijų joje 

imamasi kaip paskutinio šiaude
lio, norint išvengti tikrojo karo.

O gal tie debatai bus ir preliu
das į patį šaudymąsi, norint pir
ma šiame tarptautiniame foru
me užregistruoti pagrįstas vaka
riečių pretenzijas.

Kaip ten bebūtų, ateinančių 
savaičių bėgyje Saugumo Tary- 
boje susiims valstybės augščiau- 
siais rangais. Keturių didžiųjų 
užsienių reikalų ministerių buvi
mas diskusijoms teikia ypatingo

Bus karšta

Šūvis į Pietą Korėjos
viceprezid. Chang

SEOUL, Korėja, rūgs. 28. — 
Pietų Korėjos karo veteranas 
šiandien šovė į viceprezidentą 
John M. Chang ir sužeidė jo ran
ką. Chang yra prezidento Rhee 
politinis priešas.

Kim San g Boong, 28 metų, bu
vęs Korėjos respublikos armijos 
seržantas, pareiškė: šoviau į 
Chang todėl, kad jis bando būti 
draugiškas Japonijai, kuri yra 
mano priešas.

Bolivijos politiniai kaliniai 
nuginklavo sargybinius padangėje

SALTA, Argentina, rūgs. 28. — Bolivijos politiniai kaliniai 
vakar buvo susodinti į lėktuvą. Lėktuvas skrido virš Bolivijos.
Kaliniai nuginklavo sargybinius lėktuve ir paėmė į savo raibas 
lėktuvo vairavimą.

Bolivijos politiniai kaliniai Į- ■ ■■——•į
lėktuvo pilotą nustūmė į šalį ir buvo padrąsinti socialistų falan- 
vienas iš kalinių atsisėdo piloto gos. Kiti šaltiniai skelbia, kad 
vieton vairuoti. Ir politiniai kali- riaušės kilo protestuojant prieš orum°- Tarybai spalio mėn. pir- 
niai nuskrido j Argentiną, kur maisto trūkumą ir augštas kai-

Naujas pavaduotojas
VILNIUS, Okup. Lietuva. — 

Vilniaus radijas rugsėjo 21 d. 
paskelbė Augščiausios tarybos 
prezidiumo įsaką, kuriuo Juozas 
Grigalavičius, Igno sūnus, pa
skirtas Lietuvos ministerių ta
rybos pirmininko pavaduotoju. 
Tačiau nei
nuopelnus „partijai ir valstybei 
plačiau nepranešta

Neseniai komunistinė Rumu
nijos vyriausybė išleido dekretą, 
kuriuo draudžiama katalikų baž
nyčias atidaryti darbo dienomis. 
Tuo pačiu dekretu nustatoma, 

1 i kad šv. mišios negali būti laiko
mos privačiuose namuose be spe
cialaus valdžios įstaigų leidimo. 
Suprantama, kad uždraudimas 
atidaryti bažnyčias darbo dieno
mis tikintiesiems sudarys labai 
daug sunkumų, ne tik tiems, ku
rie nori dažniau dalyvauti šv. 
mišių aukoje, bet ypač tiems, ku
rie nori susituokti ar palaidoti 
mirusiuosius bažnytinėmis apei-. 
gomis.

15 darbo valandą
savaite Vokietijoje

ESSENAS, Vokietija, rūgs. 
28. — Vokiečių Katalikų Metalo 
draugija džiaugsmingai sutiko 
įstatymą, kuriuo įvedama 45 dar 
bo valandų savaitė, kaip žingsnis 
į 40-ties darbo valandų savaitės 
įvedimą. Draugija pasiūlė 45 dar 
bo valandas savaitėje taip pada
linti, kad darbininkai kas dvi sa
vaitės turėtų vieną laisvą šešta
dienį.

Vokietijos darbininkai tikisi, 
kad netolimoje ateityje galės bū
ti įvesta 40 darbo valandų savai
tė, kurios šeštadienis ir sekma
dienis bus laisvi.

TRUMPAI IŠ VISUR

paprašė azylio.
47 kalinius, jų tarpe kelis Bo

livijos socialistų falangos parti-

nas Bolivijoje.
Penki įgulos nariai ir trys Bo

livijos policininkai būvą su kali'
jos vadus, tuojau internavo Ar- niais lėktuve. Sukilėliai sargybi-

mininkaus prancūzas, perimda
mas tas pareigas iš Kubos amba
sadoriaus dr. Nunez - Portuondo, 
kuris pagal esančią eilės tvarką 
pirmininkauja rugsėjo mėn.

Oras Chicagojt
Oro biuras praneša: Chicagoje 

apie jį patį, nei jo ir jos apylinkėje šiandien — da
linai apsiniaukę ir švelni oro 
temperatūra.

gentinos armija.
„Mes buvom pasiruošę ver

čiau mirti lėktuve negu koncen
tracijos stovykloje“, pareiškė 
kalinių vadas.

Grupė buvo areštuota Santa 
Cruz mieste, Bolivijoje, po pra-

nių ginklus atidavė Argentinos 
federalinei policijai.

Laimėjo kovą
HAMM, Vokietija, rūgs. 28. — 

Darbininkė mergaitė turi teisę 
ėjio' sekmacŪen'io'riliių’ prieš nevartoti lipstiko, nors ji ir dirb- 
vyriausybę La Paz mieste, kur kosmetikos firmoje, Vokieti- 
keturi asmenys buvo užmušti ir jos teismas tokį sprendimą pa- 
25 sužeisti. 47 kaliniai buvo ve-
žami į La Paz.

Bolivijos vyriausybė riaušių

Iv 1 i • • •
s Airijos

VIENA, Austrija, rūgs. 28. — 
Komunistinė Čekoslovakijos im
porto agentūra gavo 1,000 dėžių 
airiškos whisky iš Dublino fir-j 
mos, praneša Pragos laikraštis 
„Praca“.

• Naujas automobilis. New 
Yorke buvo demonstruojamas 
naujas automobilis, kuriame ke-

Kaikurios kosmetikos firmos leiviai gali būti saugūs, susidūrę
reikalaudavo savo darbininkių,

kaltininkais laiko fašistus, kurie kad jos lūpas papuoštų lipstiku.
su kitu 
greičiu.

automobiliu 50 mylių

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Britanija ir Prancūzija sutarė spausti Egiptą, kad jis nusi- 

sileistų Suezo kanalo ginče ir kad Suezas būtų sutarptautintas. 
Prancūzija ir Britanija irgi nutarė stiprinti karines jėgas, kurios 
reikale bus nukreiptos prieš Egiptą.

— Sirijos armija jau pastatyta ant kojų ir .pasirengusi eiti 
Jordanui pagalbon, jei Izraelis vėl pultų Jordaną.

— Prancūzijos premjeras Guy Mollet, Britanijos premjeras 
Edenas ir jų užsienio reikalų ministeriai posėdžiavo Paryžiuje. 
Jų komunikatas sako, kad tarp Britanijos ir Prancūzijos yra di
džiausias solidarumas kiekvienoje srityje, kuri tik paliečia Suezo 
klausimą.

— JAV vyriausybės augšti pareigūnai pasiuntė pakvietimą
I Sovietų Rusijai, Lenkijai, Vengrijai, Rumunijai ir Čekoslovakijai, 
\kad jos atsiųstų savo atstovus į Jungtines Amerikos Valstybes 
stebėti rinkiminių balsavimų, kurie bus lapkričio mėn.

— Iš Londono pranešama, jog Nikita Chruščevas susipykęs 
su Sovietų Rusijos vadais. Girdi, Chruščevas nusivožęs į Rusiją 
Jugoslavijos diktatorių Tito, kad šis jį palaikytų dėl Stalino nu
vainikavimo ir sušvelninimo padėties satelituose.

• Jugoslavija nepriima politi
nių pabėgėlių. Vengrijos laikraš
tis „Npeszava“ parašė, kad Ju
goslavija nebepriima politinių 
pabėgėlių iš sovietinio bloko. Du 
vengrai buvo pasmerkti kalėji- 
man už pabėgimą į Jugoslaviją. 
Tuos vengrus Jugoslavijos pa
reigūnai vėliau grąžino namo. 
Nepripažino jiems politinio azy
lio.

• The International Monetary 
Fund Egiptui paskolino 15(nillo- 
nų dolerių, kad pagelbėtų apmo
kėti už kviečius ir kitus impor
tuojamus daiktus. Egiptas kvie
čius ir kitką pirks iš Vakarų 
valstybių.

• Nemoka susikalbėti. Kipro 
saloje britų lakūnas susituokė su 
graike, bet nežino kaip susikal
bėti. Anglas nemoka graiką kal
bos, o jaunavedė nesupranta an
glų kalbos.

Okupuotoje Lietuvoje
• Vilniaus katedra, pavergt. 

Lietuvoje, rugsėjo pradžioje baig 
ta remontuoti. Joje bus įtaisyta 
„centrinė Lietuvos meno galeri
ja“. Katedra atremontuota taip, 
kad „atrodys, kaip turbūt var
giai kada atrodė“, šv. Kazimiero 
palaikai iš katedras perkelti į 
Antakalnio šv. Petro ir Povilo 
bažnyčią.

• Kaunas skubiai gražinamas. 
„Mūsų Kaunas gražinamas. Lais 
vės alėja (kuri vis dar Stalino 
prospektu pavadinta. Red.) pa
grindinai pertvarkoma. Kaunas 
virs turistiniu miestu“. Tokia so
vietinės spudos pasakymas pa
tvirtina laisvųjų lietuvių anks
čiau buvusius spėjimus, kad So
vietai nori atidaryti ir Lietuvos 
duris turistam pa ruošdami rody
tinas vietas.

Kalendorius Lėktuvas sudužo
Rugsėjo 29 d.: šv. Mykolas’ WASHINGTONAS, rūgs. 28. 

Arkang.; lietuviški: Tautrimas Pasaulyje greičiausias raketi- 
ir Viesulą. n’8 lėktuvas vakar nukrito ir su-

• i dužo Edwards oro bazėje, Kali-
Rugsėjo 30 d.: šv. Jeronimas; forai joje. Lėktuvo katastrofoje 

lietuviški: Žymantas ir Bytautė.1 žuvo pilotas kapt. Milburn G.
Saulė teka 6:44, leidžiasi 6:38. Apt, 32 metų.
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Los Angeles, Calif. Chicagoje
Vioeprezidentas R. M. Nixon 
buvo susitikęs su lietuviais
JAV viceprezidentas Richard 

M. Nixon, pradėdamas savo rin
kiminę kampaniją rugsėjo 18 d.
savo gimtajame mieste Whit-joj salėj buvo Nekalto Prasidėji 
tier, Calif., buvo susitikęs su mo seserų rėmėjų Chicagos ap- 
Kalif orai jos lietuvių respubliko- ■ sRr jties vakarienė.
nų atstovais. Lietuvius respub- j Besibaigiančios vasaros gra- 
likonus tame susirinkime atsto- žus popietis daug ką išviliojo j 

į gamtą, todėl dalyvių skaičius

Nekalto Prasidėjimo seserų 
rėmėjų vakarienė

Rugsėjo 23 d. (sekmadienį) 6 
vai. vak. Švč. P. Marijos Nekal
to Prasidėjimo parapijos naujo-

šaunio.s vestuvės

Rugsėjo 22 d. 10 vai. Šv. And 
. riejaus parapijos bažnyčioj kle-

vavo Kalifornijos lietuvių resp. 
pirm. L. Valiukas ir to paties 
vieneto “Board of Governors” 
narys ir “Lietuvių Dienų” leidė
jas A. Skirius. Viceprezidentas 
R. Nixon dėkojo per L. Valiuką 
ir A. Skiriu Amerikos lietu
viams už jų nepaprastą paramą 
respublikonų partijai 1952 metų 
rinkimuose. Anot vicepreziden
to R. Nixon, jis tikįs, kad šiais 
metais Amerikos lietuviai dar 
didesniu procentu pasisakys už 
respublikonų partiją lapkričio 6 
d. rinkimuose. Iš savo pusės pa 
žadėjo visokeriopą paramą lie-

vakarienėje buvo negausus, ta
čiau atsilankiusieji buvo tikri 
lietuviškojo gyvenimo vetera
nai — bažnyčių statytojai ir vi
sų gerų darbų rėmėjai.

Vakarienėje dalyvavo ir rėmė 
jų apskrities dvasios vadas kun. 
dr. Ant. Juška, kuris savo kal
boj gražiais pavyzdžiais pavaiz
davo aukos prasmę geriems tiks 
lams. Vakarienės pasisekimui 
daug rūjesčio ir širdies įdėjo ne- 
pailstančioji Brighton Parko vei 
kėja Veronika Gečienė. O Rožė 
Mazeliauskienė su savo padėjė-

tuviams jų kovoje už savo ar sa- jomis Helen Parmentier, Uršule* 
vo tėvų gimtojo krašto Lie- Žemaitiene, 'Ona Paukštiene ir 
tuvos išlaisvinimą iš komunistų Ęiena Zelba nepagailėjo darbo 

būtųvergijos. Baigdamas savo pašne 
kesj ir atsisveikindamas su L. 
Valiuku ir A. Skiriumi, viceprez. 
R. M. Nixon prašė perduoti jo 
geriausius sveikinimus ir lin
kėjimus visiems Amerikos lie
tuviams.

— o —
— Kalifornijos lietuvių res

publikonų vieneto susirinkimas
šaukiamas š. m. rugsėjo 30 d. 
Šv. Kazimiero lietuvių parapijos 
salėje, 2716 St. George Str., 12:- 
30 vai. popiet. Vieneto nariai ir 
visi lietuviai, yra “Registered 
Republicans”, kviečiami į susi
rinkimą atvykti.

ir pastangų, kad svečiai 
skaniai pavaišinti.

Po vakarienės mokt. S. Jony- 
nienės vadovaujama šeštadieni
nės lituanistinės mokyklos mer
gaičių grupė atliko dainų, dek
lamacijų ir tautinių šokių pynę. 
Gražiai padainuotos mergaičių 
dainos ir puikios deklamacijos 
ne vienam ir ašarą išspaudė

bonas kųn. J. Čepukaitis šv. mi
šių aukos metu palaimino mo
terystės ryšiui Vitaliją Roma- 
nauskaitę ir Algį Puziną. Jau
nuosius prie altoriaus palydėjo 
dešimt porų jaunavedžių bend
raamžių, kurių eisenai nepapras 
tą įspūdį suteikė gražūs tauti
niai rūbai. Jungtuvių ceremo
nijas stebėjo gausus būrys drau 
gų bei pažįstamųjų, o maldos 
nuotaiką stiprinę gražus ir jaut 
rus operos solistės Juzės Augai- 
tytės giedojimas.

Vestuvių pūota įvyko Raven- 
hill akademijos puikioje vaišių 
salėje, kur dalyvavo labai dide
lis svečių skaičius, kurių nema
žą dalį sudarė svečiai iš Toron
to, Montrealio, New Yorko, Bos
tono, Waterburio, Elizabeth ir 
kitų artimesnių bei tolimesnių 
vietovių, artimesnieji jaunave
džių šeimų (Puzinų ir Roma- 
nauskų) giminės bei bičiuliai. 
Puotos metu be kun. L Cepukai- 
čio sveikinimo žodžių, ■ buvo pa
skaityta daugiau 20 gautų svei
kinimų (laiškų bei telegramų), 
kuriuose pareikšti geriausi lin
kėjimai jaunajai šeimai.

Jaunavedžiai povestuvinei ke
lionei išvyko į Virginijos kal
nus.

Ralfas pradėjo piniginį vajų

i lias buvo užblokuotas, vietos 
į skyrius savo paskutiniame susi
rinkime pareiškė tuo nutarimu 
didelį nepasitenkinimą ir paro
dė tolimesnei veiklai rezignaci
ją ir^nors skyrius kol kas lieka 
(likvidavimosi nutarimo tuo tar 
pu dar nesprendė), bet svars 
tant lapkričio 23 minėjimo rei
kalą, buvo susidarytas įspūdis, 
kad žengiama į organizacinio
gyvenimo mirtį.

*

Omaha, Nebr.
Namų paroda

Beverly Shores, Ind.
Amerikos Lietuvių Piliečių 

Klubas

Omahos lietuviai statybinin
kai dalyvavo Omahos statybinin 
kų namų parodoje rugsėjo 16 — 
23 dienomis. Tai Vincentas Vai 
niūnas ir Ričardas Izokaitis, tu
rį Vincent Construction Co. Jie 
turėjo pastatę 13 namų grupė
je ir savo darbo namą. Aplan
kius parodą, liko geras įspūdis, 
nes lietuvių darbai niekuo nėra 
blogesni, bet priešingai — dar 
geresni. Namai įrengti pagal 
paskutinius planus ir modelius. 
Pilnai apstatyti gražiais baldais. 
Modernus namo apšildymas ir 
kartu šaldymas. Jie pirmieji par 
davė savo namą ir jau turi daug 
paklausų statyti kitur.

K. L. M.

Beverly Shores veikia Ameri
can Lithuanian Citizens Club.. 
Rugsėjo 15 d. įvyko klubo meti
nis susirinkimas ir valdybos 

j rinkimas. Buvo , išrinkta dau
guma tų pačių klupo organiza
torių. Pirm. A. Vitkus, vice- 
pirnj. C. Kriščiūnas antras vice- 
pirm. P. Blozis, 'sekr.: A. Vait
kus, fin. sekr. A. Brashy, ižd. 
P. Blozis, antras kotesp. ir mar 
šalka N. Radis. Direktoriai — 
P. Blozis, A. Ličkūsj feorchert, 
Josephine Kriščiūnas,$Vera Bra
shy. » ! U * '■. . . . i

Po rinkimų buvo. vaišės.'f •
Nors ir maža lietuvių, bet klu 

bo pradžia gera, peš turi apie 
70 narių.

Susirinkimas įvyko Al. Brazio 
svetainėje. Sekantią susirinki
mas įvyks spalio 14 d.

C. Kriščiūnas

Greit gaunami iš Europos 
Philadelphijos Balfo skyriaus RADIO, kurie pralenks visus 

valdyba ir šiais metais vykdo kaina ir gerumu. O RAŠOMOS 
keleris metus praktikuotą trem-, MAŠINĖLES jau gautos, ku- 
tiniams šelpti piniginį vajų. rios neturi konkurencijos pigu- 

prisimenant jaunas dienas, pra- 'Nuo rugsėj0 16 d. iki spalio 31 į mu ir kokybe. ŠVEICARIŠKŲ
leistas mieloje gimtinėje.

Nekalto Prasidėjimo seserų rė
mėjų Chicagos apskrities valdy
ba seselių vardu nuoširdžiai dė
koja darbščiosioms šeiminin
kėms, programos atlikėjoms ir 
visiems šioje vakarienėje daly
vavusiems už seselių darbų pa
rėmimą. .

šaunios krikštynos

— Lietuvos Vyčių Los Ange
les (133) kuopos didžiulis va
karas įvyks lapkričio 4 d., sek
madienį, parapijos salėje. Nu-(s , -
matyta įdomi programa,; bus Fruitlatld, Ont. 
žymių svečių iš amerikiečių tar
po.

_ J. Kojelis, labai aktyviai'.. Gražiame Kriučiūnj, - Raki-I
reiškęais visose lietuvių centri.į ^yje, prie Hamiltono buvo

T . , knkstynos, kokių labai retai panese organizacijos Los Angeles, „ J T m , f
mieste ir esąs vienu iš -Lietu.j “?*?.• Kuun' dr -J. Tad.rauako 
vių Dienų" šum. redaktorių, iš- rupese.u b.u™ 'arupmtas leidi- 

Monterey, Calif., kur mas krikštyti namuose. Ivriks- 
tijo kun. A. Sabas. Asistavo 
kun. dr. J. Tadarauskas, kun. J. 
Ruokis ir kun. B. Pacevičius. Bu

— Dail. A. Rūkštelė, prieš vo labai daug svečių iš Hamilto- 
pusantrų metų atvykęs iš Aust- J no, Toronto, Sudburio, Oakville 
ralijos, kur nepaprastai akty- ir JAV.
viai reiškėsi ir bendruomeninia- Prie turtingai ir skoningai pa- 
me lietuvių gyvenime, aktyviai j ruoštų ir papuoštų stalų vyravo 
jungiasi ir čia į lietuvišką veik- jauki lietuviška nuotaika, 
lą. Buvęs LB Los Angeles apy
linkės įgaliotiniu prie Kultūros 
Fondo, pasilieka ir toliau tose 
pareigose ir įeina į apylinkės 
komitetą kaip vicepirmininkas 
vieton išvykusio A. Avižienio.

CC.

vyksta j 
pakviestas dirbti armijos sveti
mųjų kalbų mokykloje.

savo

Muzejus saliūne
Albert Svoboda, Chicago 

Heights mieste, savo taverną 
beveik visiškai pavertė muzė- 
jumi, pririnkęs tūkstančius 
įvairiausių senienų. Vien me
talinių ženklelių nuo kramtomo 
tabako jis turi 442.

AVON X-MAS STARTS TODAY
AVON COSMETICS are gifts im 
greatest demand, everybedy buys 
them. Show our exciting new 
X-as catalcig to your neighbors, 
or office associates, and take their 
orders. Make many or few calls 
in spare hrs. Eam what you wish 
from high commission. Easy work. 
No experienee necessary. Earn pri- 
zes and enjoy free entertainment. 
Reduce your gift ceet. Don’t delay. 
GET YOUR FRANCHISE, TODAY! 

Call HUdson 3-8611

d. Philadelphijoj bus renkamos LAIKRODŽIŲ ir FOTO APA-
aukos Vokietijoje likusiems lie
tuviams šelpti. Kasmet dažnais 
atvejais Balfas lietuviškajai vi
suomenei primena pareigą su
šelpti varge esantį tautietį. 
Daug gražių ir jautrių žodžių tai 
primenant pasakoma. Atrodo, 
-įz tsjA ouaiAąaią SBĮBąiau peą 
nomas ir suprantamas, todėl te
lieka laukti, kad kiekvienas pa
gal savo pajėgumą šalpos parei
gą atliks. Aukos bus renkamos 
visų trijų parapijų ribose, o 
centrinė aukų telkimo vieta yra 
lietuvių bankas, 202 N. Broad 
Str.

Žemės pirkimo fondas auga
A. Bach vadovaujant Phila

delphijos lietuvių reikalams že
mės pirkimo akcijai, fondas di
dėja. Paskutinėmis dienomis 
pasižadėjimus pasirašė prof. dr. 
A. Salys, prof. dr. J. Puzinas, 
prof. dr. A. Vasys. Pasiekus 
$25,000 pasižadėjimų sumą, bus 
šaukiamas pasižadėjusių akci
ninkų susirinkimas, kuris tars

KAI REIKALINGAS

ORKESTRAS
(didesnis ar mažesnis) 

Koncertams, baliams, vestuvėms 
ir kit. paremeimams kreiptis į 
muz. BRONIŲ JONUŠĄ. Tel. PR« 
spect 6-6584.

RATŲ d i d e 1 j s pasirinkimas. į 
VAIKAMS VEŽIMĖLIAI iš 
Europos reto gražumo. Kaina 
nuo $36. Viršminėtas prekes
galite pasiųsti į Lietuvą. Reika- ' MMDTftlIFTnfl 
laukite informacijų J. Karvelis, vUmr I UHILI nU
3322 So. Halsted str., Chicago, MAŠINRAŠČIO MOKYKLA 

Pradeda rudens semestrą
Priimami nauji kursantai. Per 3 
menesius įsigysite labai praktišką 
specialybę. Skambink tuojau mo
kyklos vadui

III. Tel. Y A 7-0677.
P. S. Išleistas KATALOGAS, 

kuriame rasite: lietuviškas
plokšteles, knygas, gaidas, tau
tinius drabužius, ir kitus meno 
kūrinius. Kaina tik 90c.

P. KESICNUI,
5543 SO ALBANY AVĖ. 

Tel. WAlbrook 5-4315

CHICAGOS LIETUVIU CHORAS

"PIRMYN"
VAIDINA JOHANN STRAUSS’O

ČIGONU BARONĄ
TRIJU VEIKSMU KOMIŠKA, OPERA,

Vaišingieji šeimininkai 
darbštumu ir sumanumu 
puikiai ekonomiškai stovi. Šie-j Ramovčnų veiklos krizė 
met gretimai riusipirko net ant-i philadelphijos ramovėnai, vi- 
rą vaisių ūkį. Džiugu, kad mū-'s^ jaiką gyvenę viltimi, kad L. 
sų tautiečiai vis daro p-3angą. g Ramovė vieną kartą, susi-

jau1; galutinį žodį.

ir tuo kelia gerą lietuvių vardą.
Dalyvis

Manitobos upė apytikriai duo
da energijos apie 5 mil. arklio 
jėgų. Skiibkitčs “Drauge”i

jungs su Amerikos Lietuvių Le
gionu, rodė gana stiprią organi
zacinio gyvenimo veiklą. Paty
rus, kad Ramovės suvažiavimo 
metu Chicagoje susijungimui ke

Pas (HM FOSTER CLOTHES 
jūs pirksile GERIAUSIUS UŽ MAŽIAUSIĄ KAINĄ 

Kostiumai vyrams ir moterims J27 .50 ir augščiau
Rūbai gaminami pagal užsakymą nuo $35’ ^i $65*

Mes jums sutaupysime pinigų — FABRIKO KAINOS.
Taip pat Sport Coats — Kelnės — Top Coats —' Zip Jaekets

— Suburban Coats.

JIM FOSTER CLOTHES
2250 S. Spauldmg Avė., Chicago, Illinois

I’ukunkaniul \ Irtos uutomobiliaiiiHxf>a>iiMt:it> 11.

Valandos: Pirmad. iki 8 v. v. šeštad. iki 2 vai. popiet. Kitom 
dienom i'ki 6 vai. vak. » «

KODĖL MOKĖTI DAUGIAU?

SEKMADIENĮ, SPALIO 21 D. 1956 METŲ

PRADŽIA 3 VAL. PO PIETŲ
SoJcoIų salėje - 2339 So. Kedzie Avė.

Vaidina: ALGIRDAS BRAZIS. ONUKS STEPHENS, JUO
ZAS LAURUšIONIS, KRISTINA AUKŠTKALNIS, DR. L. 
SVENCISKAS, IRENE KELEDINSKAS, PETRONĖLE MIL- 
LERIENE. JONAS DAMBROS it kiti.
Režisuoja — Dirigentas K. STEPONAVIČIUS

=
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$90,000,000 naujiems 
telefonams

Per pirmus 9 šių metų mėne
sius Illinois Bell telefonų ben- 
diovė išleido $90,000,000 besi
stengdama patenkinti naujus 
prašymus įvesti telefonus.

BUORIK’S FURNITURE
3241 South Halsted Street

44 METŲ SUKAKTUVIŲ
IŠPARDAVIMAS

SUTAUPYKITE NUO 30% IKI 70%
ANT VISIŠKAI NAUJŲ BALDŲ !

Miegamųjų Setai, Salamo Setai, Kėdės,
Kilimai, Televizijos, Radio, Hi-Fi,
Fonografai, šaldytuvai, Skalbimo Mašinos,
Siuvimo Mašinos, Virimo pečiai, Geso šildytuvai,
Alyvos Boileriai, Deimantai, Laikrodžiai, Brangenybės,
Garsių Patikimų Firmų.
2 gab. Kroehier Saliono Setas — buvo $189 — už $99
2 gab. Puiman Saliono Setas — 
2 gab. Padalinamas —
2 gab. Saliono Setas — 
Sleep-o-bed Sleepmakers — 
Sealy Sofa Lounge —
Contoure Leatherette Kėdė 
General Electric Automat.

buvo $469 
buvo $139 
buvo $129 

buvo $189 
buvo $239 

buvo $89
Pečius buvo — $400

— už $259
— už $69
— už
— už
— už $139
— už $39

— už $200
— už $149
— už $110

$69
$99

Universal Virimo Pečius 36 inčų buto $260
Virimo Pečius 36 inčų — buvo $200
General Electric Automatiška Skalbimo Mašina — 

buvo — $275
Maytag Skalbimo Mašina sumažinta —
Siuvimo mašina buvo — $69
Siuvimo Mašina Console — buvo $169
General Electric Šaldytuvai buvo — $239 dabar
General Electria Upside dovvn Freezer —

buvo — $549 — už $345
Admiral Freezer Upright buvo — $269 — už $168
General Electric 2 durų 12 kūb. pėdų Šaldytuvas

buvo $499 — dabar — už $249 
Alyvod Šildymo pečiai 4 kambariam buvo $125 — už $69 
Elektriniai Šildytuvai su Ventiliatorium buvo $65 — už $29 
3 Bėgių Elektriniai Fonografai buvo — $29 — už $19
Zenith Hi. Fi. Mahagony Automatiškas Fonografas

A. M. ir F. M. Radio Combination buvo $325 — už $165 
Aptrauktos Supamosios Kėdės buvo — $59 už $29
Vidujinių Springsų Mat rasai buvo — ‘ $59 — už $29
Bed Spring ir Innerspring Matrasai buvo —
9,12 Linoieumai su apvadais buvo — $9
9x12 Vilnos paviršiaus Kilimai buvo — $29
6x9 Kilimai buvo — * $20
Vonios Kilimėliai (Shag Rug) 2 gab. buvo — $3.50 — už 
27x50 Kilimai buvo — $4 — už
3 gab. Miegamasis Setas- Blonde buvp — $189 — už $89
4 gab. Miegamasis Setas Blonde buvo u_ i. y $289 — i/ž $169
4 gab. French L. 16 Natūrai Walnut buvo $1150 —r už $499 
4 Cordovan, Trigubas Dresseris buvo — $498 — už $245

gab. Dinėtte Setas, Regular, buvo — $89 — už $49
Plastikos Paviršium Dinette Setas

buvo — $69 — už $39 
Dinette Setas buvo — $119 — už $79
Valgomojo Kambario Setas Walnut

buvo — $250 — už $89

— už $169 
už $98

— už $39
— už $89 

— $169

$49 — $29
— už $5 

už $16
— už $9

$1
$2

5 gab.

gab.
gab.

Lengviausi išm mai

JOS. F. BUMtIK FURNITURE, INC.
3241 South Halsted Street

Atdara pirmadienio ir ketvirtadienio vakarais iki 9:30

ATVYKITE IR 

ĮSITIKINKITE

MŪSŲ KAINOS MAŽESNĖS 
NEGU KUTUR!

— o —
Pasirinkite medžiagas tiesiai iš 
ritinio ir jums nukirps kiek 
yra reikalinga Vienai eilutei ar 
kelioms.

.

• ŠILKAS • VILNONES VIETOS IR . ANGLIŠKOS ME
DŽIAGOS, • VELVET, • MEDVILNE, LININE IR LAN
GAMS UŽUOLAIDŲ VISOKIŲ RŪŠIŲ MEDŽIAGA.
»arlx) valandos: Kasdien nuo 8:30 vai. rylo iki 6 tai. vak.; 
Pirmadienį iki 7 vai. vak.; šeštad. nuo 8:30 tai. ryto iki 5 v.v.

HENRY S

215 WEST JACKSON AT V/ELLS

Te|. WKb»tcr

9-4187

Patogioje vietoje, kuri lengvai pasiekiamu traiikinSliu (Elcvatcd), 
gatvčkurlalH Ir automobiliu.

RUGSĖJO 29 D., ŠEŠTADIENĮ, MALONIAI KVIEČIAME VISUS ATSILANKYTI

į Pakšto Orkestro Mietinę Šventę
Lietuvių Auditorijoje, 3133 South Halsted Street
Svečiai bus vaišinami lietuviškais gėrimais.
Bus išpildyti tai šventei paruošti pramoginės—šokių muzikos 
Vytauto Jančio kūriniai: Tango — sudie, Neužmirštuolės, Ar

pameni ir valsas Ilgesys. Dainuoją A. Mironas, V. Vaitkevičius, 
L. Bichnevičius ir B. Pakštas. ,

Staliukus užsisakykite iš anksto Liet. Auditorijoje, VI 2-6172 
ir pas Pakštą VI 7-8252. Vakaro Pradžia 8 v. v.
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KVIETIMAS TALKON.
Sursum corda! , '
Tėvų Marijonų, jų dirbamų darbų, ypač. jų leidžiamos spau« 

dos bendradarbiai renkasi rytoj j sąvo metinę konferenciją — 
seimą ir jau renkasi pastątytąn Marijonų vienuolynąn ir nau- 
joana dienraščio “Draugo” patalposna!

Mintis statyti Tėvams Marijonams naują vienuolyną ir 
naujus rūmus dienraščiui “Draugui” \aip tik yra kilusi šios 
organizacijos (Tėvų Marijonų Bendradarbių) seime prieš ke
letą metų. Jų iškeltoji mintis jau baigiama įvykdyti. Ir ji įvyk
doma greičiau negu bet kas galėjo tikėtis, nes Bendradarbiai 
tikrai nuoširdžiai talkino ir savo upliu darbu, ir savo aukomis.
Į seimą suvažiavę atstovai galės pasidžiaugti savo nuoširdaus 
talkininkavimo vaisiais. Prie to, ką Bendradarbiai seniai yra 
padarę Tėvų Marijonų darbams paremti (parama bernaičių ko
legijai, kunigų seminarijai, misijpms Argentinoj ir tt.) dabar 
jau galės pridėti dar vieną parąipos ątsiekimą.

Tačiau ir šiame seime bus paprašyta talkos ne tik pačių 
Bendradarbių, bet ir plačiosios visuomenės.

Yra sakoma, kad rūmai pąstatyti, įstaigos ar organizacijos 
sukurti yra lengviau, negu juos ąr jas operuoi ar išlaikyti.' 
Tiesa, kad naujosios vienuolyno ir “Draugo” patalpos jau yra 
po stogu, tačiau vidus dar nėra visai įrengtas, dar daug ko 
trūksta. Reikia tai greit baigti, kad spaudos darbai nesusitruk- 
dytų. Be to, visi be abejonės žino, kad tie pastatai ir skola ap
sunkina tiek Marijonus, tiek patį dienraštį. Tikrai stipri talka I 
iš visuomenės pusės bus reikalinga, kad tą skolą greičiau likvi
duotų. Rytoj įvykstąs Bendradarbių seimas tai turės galvoj ir I 
nustatys savo ateities veikols planus. Jei Bendradarbiai susi
lauks iš visuomenės dar stipresnės paramos, užtrauktoji skola 
tirps kaip sniegas. Tuo pasitiki drąsų žygį padarę Tėvai Ma- j 
rijonai ir jų Bendradarbiai. Tuo pasitiki tiek “Draugo”, tiek 
“Laivo”, tiek “The Marian, tiek Lietuviškosios Knygos Klubo 
redakcijų ir administracijų personalai, nes jaučia visuomenės
pulsą. Jie žino, kad mūsų visuomenė be lietuviškosios spaudos, 
ar ji bus laikraščių, ar žurnalų, ar knygų formoje, negali ap
sieiti. Besisielodama religinių ir tautinių brangenybių išlaiky
mu Amerikoje ir visur kitur, lietuvių visuomenė turi turėti 
savo spaudą, nes be jos vargu būtų galima bent kiek platesniu 
mastu dirbti visą tai, kas reikalinga toms brangenybėms iš
laikyti.

Pirmieji Tėvai Marijonai (tėvai — Feliksas Kudirka ir Ka- 
zakas) atvykę Chicagon iš Lietuvos, buvo kun. dr. Staniukyno, 
Šv. Kazimiero Seserų kapeliono svečiai. Tai buvo 1913 m. Kiek 
vėliau persikėlė į Šv. Mykolo parapiją, kai kun. Kudirka, M. I. 
C., buvo paskirtas jos klebonu. O kai 1918 m. perėmė tvarkyti 
dienraštį “Draugą” ir jį 1920 m. perkėlė prie Aušros Vartų 
parapijos bažnyčios, jų vienuolyno centras taip pat čia persi
kėlė. Vėliau išaugo vienuolynai Hinsdale, III., Thompson, Conn. 
Kai Marijonai buvo pakviesti perimti tvarkyti parapijas įvai
riuose miestuose, ten taip pat reikėjo vienuolynui atskirus na
mus (vienuolynus) įsteigti. Be to, priėmę pakvietimą vykti su 
misijoms į Pietų Ameriką, Marijona ten tikrai kolosalinio di
dumo darbus atliko tiek Bažnyčiai, tiek mūsų tautai. Ir dabar, 
visai netrukus, gal už mėnesio ar pusantro, persikels į naujas 
patalpas, kad ir toliau tvarkytų didžiuosius ir išganinguosius 
lietuvių katalikų spaudos darbus. Ryt atvykę į Bendradarbių 
seimą, patys būsime liudininkai šios vienuolijos padarytos pa
žangos ir pamatysime, kur įsikuria didysis Amerikos lietuvių 
katalikų spaudos centras.
’ r , ,.n grir-jMR ■ ......... .............1--------=
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Viceprezidentas Richard Nixon, pradėdamas rinkiminę kampaniją fugsėjo mėn. 18 d. savo gimtajame 
mieste \Vhittier. Calif., priėmė Kalifornijos lietuvių atstovus ir pažadėjo visokeriopą paramą lietuviams 
kovoje dėl Lietuvos laisvės. Viceprezidentas R. Nixon padarė lietuviams specialią išimtį ju<a priimda
mas; nė viena kita mažumų grupė nebuvo priimta. Nuotraukoje iš kairės į dešinę: Kalifornijos Lietuvių 
Respublikonų pirm. L. Valiukas, Amerikos Leituvių Tarybos Los Angeles skyriaus pirm. ir “Lietuvių Die
nų” leidėjas A. Skirius, R. Nixon ir adv. I. H. Lopizieh.

KRIKŠČIONYS DEMOKRATAI 
AKTUALIAIS KLAUSIMAIS

Lietuvių Krikščionių Demo- siklosčiusias ant krikščioniško- 
kratų Sąjunga savo 1956 m. rug sios artimo meilės pagrindų;
sėjo 1-2 dd. įvykusioje konfe
rencijoje Clevelande, apsvara-

2) pritarti Clevelando pradė
tam Lietuvių Politinių Grupių

čiusi aktualiuosius mūsų lietu-. Sąjūdžiui mūsų politinei vieny- 
viškosios ir krikščioniškosios. bei ugdyti; 
politikos reikalus, priėmė šias' 3) paraginti visus LKDS sky 

rius ir pavienius asmenis, kur 
to Sąjūdžio* skyrių dar nėra

rezoliucijas:
I. Lietuvos laisvinimo reikalu

juos organizuoti, o jei tos nu
li laikyti būtina visoms lietu-i ciatyvos bus ėmėsi kitos politi- 

yių politinėms jėgoms dirbti nes grupės, tai tą iniciatyvą pa- 
bendrai ir sutartinai Lietuvos remti.
laisvinimo darbą jam vadovau-

i

AL

JAUNIMAS - PIRMUTINIS MOKYTOJŲ 

RŪPESTIS
A. P. BAGDONAS, Chicago, III.

Rugsėjo mėnuo gelstančių la- siminti savo buvusius mokyto- 
pų romantikos laikas. Vasaros jus, kurių dalis jau amžinybėn 
svajonės ir išdykavimai užmirš- nukeliavo, dalis šaltojo Sibiro 
tanu. Mokyklos sienos, knygos tundrose nyksta vergijoje, kiti 
ir mokytojai vėl pasitinka jau- pavergtoj tėvynėje kenčia prie- 
nas sielas naujiesiems mokslo spaudą. Jų prisiminimą pagerb
metams, su naujais Uždaviniais 
ir reikalavimais .

Deja, tremties jaunimą glau
džia į save ne lietuviškos mo

dami ir savo pačių mokytojus 
atmindami paaukokime kelias 
valandas laiko, kelis centus kil
niems tikslams. Be visuomenės 

kyklos. Tik dalis jų girdi savo paramos kilniausi užsimojimai

| d>.
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I Utiniiltcą vatande

Mano dienoraštis 
f VYSK. V. BfcIZGYS

Visi katalikiški laikraščiai pa 
skelbė ir šiandien bus tai skel
biama visose bažnyčiose, kad su 
ryt diena prasideda Šv. Marijos 
Rožančiaus mėnuo. Būtų neleng 
vas darbas patikrinti, kiek kar
tų Apaštalų Sostas yra raginęs 
katalikus į šią maldą. P. Leonas 
Xm kiekvienais metais rašyda
vo specialią encikliką apie Ro
žančių, ragindamas katalikus 
vis uoliau ir pamaldžiau jį kal
bėti. Po jo paskutinieji keturi 
Popiežiai, nors visi gyveno to
kiais laikais, kada pasaulyje bu
vo pilna kitokių svarbių klausi
mų, kiekvienas laikė pakanka
mai svarbiu dalyku ypatingu bū
du raginti katalikus į Rožan
čiaus maldą.

Daug gražių dalykų yra pa
rašyta apie minties maldą — 
mąstymą. Lūpų malda, t. y. mal 
da kalbama ne tik mintimi, bet 
ir žodžiu ir dabar Naujame Įsta 
tyme yra: įsakyta. Rožančiaus 
malda yra viena iš gražiausių 
pavyzdžių, kaip maldoje sujung 
ti ir minties ir žodžio maldą.

Čia permaža vietos paminėti 
nors didžiuosius žmonijos įvy
kius, kurie yra rišami su Ro
žančiaus malda. Tačiau atkreip 
kime dėmesį į tai, kas vyksta 
su mumis ir arti mūsų. Jeigu 
kas tai parašytų, tai ir pačiam 
autoriui ir kitiems būtų įdomu 
perskaityti dienoraštį apie sa
vo sielos ir išorinio gyvenimo 
ryšį su kalbėtu ir kalbamu, o 
gal kalbėtu ir užmirštu Rožan
čium. Jeigu kurios šeimos na
riai, turėję savo tarpe gal la

bai nemalonių, gal net skaudžių 
išgyvenimų ir įvykių, kada nors 
ramiai ir kantriai persvarstytų, 
kas būtų (įvykę ir ko nebūtų 
įvykę, jeigu jų šeimoje nors 
kaikada, nors sekmadieniais, 
nors spalio mėnesio dienomis 
būtų buvęs visos šeimos kalbė
tas Rožančius.

Tiesa, kad praeitais apmąsty
mais jos nepataisysime, nors tai 
padėtų šeimos, ypatingai jos 
jaunos kartos, ateičiai. Jaunajai 
kartai tikrai yra svarbu kada 
nors ilgesnį laiką pagalvoti, kaip 
ir kas jo gyvenime pakryps Ro 
žąųčių kalbant ir kas įvyks jo 
nekalbant.

Pastaraisiais metais Rožan
čiaus pamaldose bažnyčios vis 
pilnesnės. Raginkime vieni kitus 
pamaldose dalyvauti; ypač 
tuos, kurie šeimoje gyvendami 
negali susieiti kartu sukalbėti 
Rožančių. Kuri tačiau šeima tu
ri laiko ir gali visi kartu savo 
namuose kalbėti Rožančių, tai 
daryti yra daug naudingiau, ne
gu pavieniai eiti toms pamal
doms į bažnyčią.

Reikia linkėti, kad neliktų nė 
vienos šeimos neišbandžiusios, 
kokių pasėkų visai šeimai ir jos 
nariams atskirai turi bendrai 
šeimoje kalbamas Rožančius.

jančiame Vyriausiajame Lietu
vos Išlaisvinimo Komitete (Vil
ke) ;

2) remti Vliko žygius ir dar
bus tiek morališkai, tiek ir ma
teriališkai;

3) pabrėžti, kad Vlikas yra 
lietuvių tautos politinė vadovy
bė, kokia jis prisistatė Lietuvių 
tautai savo 1944 m. Vasario 16 
d. deklaracija;

4) siekti, kad iš Vliko pasi
traukusios politinės grupės per
svarstytų savo pasitraukimo mo 
tyvus ir vėl į Vliką sugrįžtų;

5) pritarti Vliko sesijos 1956. 
VI.22-24 nutarimui dėl jo san
tykių su min. St. Lozoraičiu;

6) remti keliamą mintį kelti 
Lietuvos bylą Jungtinėse Tauto
se.
H. Lietuvių politinio bendradar

biavimo reikalu

1) kviesti visus lietuvius grįs
ti politinę veiklą demokratiją ir 
nuoširdų bendradarbiavimą pa
laikančiais principais: respek
tuojančiais žmogaus asmenybę, 
kiekvieno Ismens demokratines 
laisves ir lygybes bei demokra
tinio humanizmo tradicijas, su

dalyvauti kultūrinio darbo sri
tyse ir LB darbuose, ypač lie
tuvybės išlaikymo jaunoje lie
tuvių kartoje.

V. Spaudos reikalu

Konstatuoti apgailėtiną fak
tą, kad lietuviškosios spaudos 
nemaža dalis vieton politiškai 
auklėjusi visuomenę ir brandinu 
si joje sveiką politinę mintį že
mina politiką, kaip tokią, ir dis
kredituoja politikos darbą dir 
bančiuosius. Raginti lietuvių ir 
ypač krikščioniškąją spaudą su 
tuo blogiu kovoti ir auklėti vi
suomenę krikščioniškosios poli
tikos pagrindais.
VI. Dėl teroro ir vergijos ko

munistų užgrobtuose kraštuose

Žinant, kaip Sovietų Rusija 
teroru, žudymais ir nesiliaujan

III. Krikščionių politinės 
vienybės reikalu

1) konstatuoti, kad lietuvių 
krikščionių nepakankamas poli
tinis susiorganizavimas ir susi
skaldymas yra didžiai žalingas, čiomis deportacijomis naikina 
tiek krikščioniškosios politikos j Lietuvių Tautą ir kitus paverg- 
uždavinių vykdymui, tiek ir Lie- tuosius kraštus,

gimtąją kalbą parapinėse mo 
kyklose lituanistinėse klasėse. 
Tik dalis jaunimo naudojasi ir 
augštesniąją lituanistine mokyk 
la.

O mūsų mokytojai — pilkos 
vargo pelės, kurie Lietuvoje ne
šė sunkiausią naštą ant savo 
pečių, kurie kultūrinį Lietuvos 
lygį buvo taip augštai iškėlę, 
kur šiandie tremties mokytojai ? 
Dauguma jų atstumti nuo sa
vo pamėgtojo darbo fabrikuose 
vargsta nenaudingai leisdami 
laiką, nepanaudodami savo ži
nių jaunimo švietimui ir auklė
jimui.

O tačiau ir šiandien jie savo 
uždavinius si pranta. Išlaikyti 
tremties jaunime lietuvišką dva 
šią ir augštą moralę.

Tam tikslui Lietuvių mokyto
jų sąjunga Chicagoje paskyrė 
250 dolerių premiją už jaunimui 
skirtą scenos veikalą! Gal nors 
tuo paskatins rašytojus kurti 
jaunimui skirtus veikalus.

Iš sunkiai surenkamo nario 
mokesčio tos premijos nesuda
rys. Reikia jieškoti lėšų kito
kiais būdais .Todėl spalio mėn.
6 d. Western Ballroom lauks 
Chicagos lietuviškosios visuome 
nes antplūdžio šauniame kon- 
certe-baliuje. Į jį sutelktos gau 
sios meninės jėgos, kaip solis- 

' tai R. Brazis, Al. Dičiūtė ir kt.
! Tegul tas vakaras suartina 
mus visus su lietuviais mokyto
jais, su lietuviškuoju jaunimu. 
Juk kiekvienam yra brangu pri-,

lieka tik tuščias muilo burbu
las. Tegul mūsų visų pastangos 
tiek rengėjų, tiek visuomenės 
susilaukia gražių rezultatų. O 
nuotaikingas vakaras lietuviš
kojo jaunimo aplinkumoje pa
liks visiems daug gražių stipri
nančių jausmų visų mūsų širdy
se.

Ateitis priklauso tikintiems, o 
ne abejojantiems ir netikin
tiems. Ateitis priklauso drą
siems, kurie tik ir veikia, o ne 
bailiams ir neryžtingiems. Atei
tis priklauso mylintiems, o ne 
neapkenčiantiems. Plūs XII.

Siuntiniai į Lietuvą
Lietuvių bendrovė OVERSEAS 

CARGO CO. siunčia į LIETUVĄ 
(ir kitur) siuntinius su: angliš
kom viln. medžiagom, avalyne, 
vaistais, maistu, siuv. mašinom, 
dviračiais, laikrodžiais, akordeo
nais. (siunčiama iš Anglijos per 
HASKOBĄ).

Bendrovė taip pat persiunčia į 
LIETUVĄ ir Jūsų sudarytus ir 
mums pristatytus siuntinius (siun
čiam ir oro paštu). Visi mokes
čiai sumokami siuntėjo, gavėjas 
NIEKO NEMOKA. Pristatymas 
garantuojamas — PILNAS DRAU 
DIMAS (siunčiama per Globė Tra- 
vel Service).

Prašykite katalogų bei informa
cijų:

OVERSEAS CARGO CO., 
2412 W. 47 St., Chicago 32, III.:

LA 8-5049, YA 7-4337 
Siuntinių tarnyba 8 metai — S. P. 
JUODVALKIS.

ELĖ MAZALAITĖ

Žmonija negali pasiėmus už 
savo batų aulų pati save pakel
ti; tokio daikto, kaip savaimin
ga gentkartė, nėra; poezijos a- 
silai nesukuria; tarptautinė tai 
ką nesukuriama karais; sociali- 

inis teisingumas nesikelia iš sa
vimeilės. Vysk. Fulton Slieen

tuvos laisvinimo darbui;
2) patikslinti, kad LKDS 

krikščionių politinę vienybę lai
ko vienu iš pagrindinių savo 
siekimų ir mano, kad toji vie
nybė, paremta lietuviškumo, 
krikščioniškumo ir demokratiš
kumo principais yra ne tik ga- i 
Įima, bet ir reikalinga;

3) pritarti anksčiau LKDS 
Centro Komiteto pareikštam nu
sistatymui, kad jis yra visuo
met pasiryžęs siekti su Lietu
vių Frontu ir kitomis krikščio
niškomis grupėmis ne tik ben
dradarbiavimo, bet ir vienybės 
įgyvendinimo.
IV. Kultūrinės veiklos reikalu

Pabrėžti, kad LKDS augštai 
vertina lietuvių kultūrinę veik
lą, kuri yra tiesioginis kultūri
nių organizacijų uždavinys, ir 
skatina .LKDS narius aktingai

1) kelti energingai ir neatlai- 
džiai balsą krikščioniškojo ir 
laisvojo pasaulio akyse dėl Lie
tuvoje ir kituose pavergtuose 
kraštuose vykdomo genocido ir 
tautų laisvės visiško paneigimo;

2) pasveikinti kovojančią Lie
tuvių Tautą tėvynėje.

Kada siela apleidžia kūną, kū 
nas pradeda gesti, irti, trupėti 
į tūkstančius sau prieštaraujan 
čių dalių, kurių jokia mokslo 
nei išradimų galybė negali suvie 
ny'ti. Kada žm vilių bendruomenė 
praranda savo sielą, kuria yra 
Dievas, ji genda, trupa ir pasi
dalina į milionus vienu su kitais 
kovojančių vienetų, kurių net 
propagandos galybė nėra gali
ma sugrąžinti į tikrą vienybę, 
taip kaip iš dulkių negalima at
gaivinti žmogaus.

Fulton Sheen
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D. JURJONO B-VES KRAUTUVĖ
perkelta į naujas didesnes patalpas, 3251 So. Halsted St., 
Chicago 8, III. Telefonas CAlumet 5-1064. Atidarymas įvyks
ta š. m. rugsėjo mėn. 29—30 ir spalio m. 1 d. Atsilankiu
sieji dalyvauja dovanų paskirstyme (burtų keliu ir gali lai
mėti dovaną 16.50 dol. vertės).

Gautą iš Vokietijos plieno dirbinių: kišeninių peilių, 
žirklių siuvėjams, namų reikalams ir nagams, porcelano ir 
kristalo paskutinių naujienų.

Didžiausias pasirinkimas dažų, sienoms klijuoti popie- 
ris ir daug kitų naujienų. Įvestas skyrius — rašomoji me
džiaga. Tame skyriuje ras ir mokiniai, ir suaugusieji, ir 
raštinės kasdieniam naudojimui prekių ir dovanoms. Im
portuota iš Vokietijos sidabrinių ir Gold-Double pluksna- 
kočiai su auksine plunksna ir 4 spalvų pieštukais — kombi
nacija.

Verta kiekvienam atsilankyti ir aplankyti šią bendrovę 
naujose patalpose ir pamatyti naujų prekių, naujų modelių.

=t:

PJŪTIES METAS
ROMANAS

78 tęsinys
Ir vartuose jis sustojo — tai netaip jis buvo no

rėjęs — turėjo būti diena, saulė turėjo kristi ant jo, 
arba — kokia ji bebūtų, tiktai pats dienos šviesumas, 
ir visas miestelis, ir daug iš kaimų, stovėtų sustingę, 
pasipiktinę, laukdami bausmės krentant iš dangaus. 
Ir kada niekas neįvyksta — jie būtų pasidavę: jie ne
keltų rankos prieš jį — ne dėl to, kad bijotų jo, bet, 
kad norėtų atimti bausmės teisę iš Dievo. Ir kai jos 
nėra — kas tada, ar nebus jie susvyravę ?

Tai kodėl jis atbėgo naktį, kaip vagis, kaip el
geta, kurio kitaip neįsileidžia ir jis naudojasi įlysti 
nematomas? — Jis žiūrėjo aplinkui ir atsivertęs augš- 
tyn — buvo tiktai truputis mėnesio, tiktai, kad žinai 
jį esant, nes drėgna migla1 slėpė ir tiek, kiek jo buvo. 
Dideli medžiai atėmė likusią dalį to menko šviesumo 
ir bažnyčia užtemdė naktį visiškai — jam atrodė, kad 
jis paklydo ir atvažiavo ne į ten kur reikia, nes dabar 
jis negalėjo pažinti, tokia augšta ir plati ji stovi.

bausmės nereikalavo nusikaltėliui — tas buvo kvai
šelis. Jam pasirodė, jog jis yra toks pat.

Rytoj, — taria jis sau, — nebus geresnio lai
ko, kaip rytoj, sekmadienyje, prieš patį sumos metą. 
Kada bus susirinkę maldininkai, kada, gal koks ge
raširdis kaimyninis kunigas atvažiuos susitarti kurią 
dieną laidos kleboną. Ir pasakė sau tuojau: dabar. 
Kas gali žinoti, koks bus rytoj? šitie desperatiški 
žmonės — jie gali nepabūgti savimi užstoti švento
riaus vartus ir apsupti bažnyčią, kad neprieitų toks, 
kaip aš, jie gali vykti pas vyskupą prašyti naujo ku
nigo. Tuojau. Ko nors reikia išsižadėti — džiaugsmo, 
ar rizikuoti laukimu., kuris išgeria jėgas. Jos gali 
išsekti — jeigu bus, kaip paskutiniais mėnesiais, aš 
pasidarysiu pikta mazgotė. Dabar.

Jis artėjo į bažnyčios didžiąsias duris, — aš tu
rėsiu brėžtelėti degtuką, — tarė, — trumpam, kol iš
imsiu iš portfelio dokumentą — antspaudą ir vašką. 
Tam reikia ugnies, — tarė vėl, kažinkas jame prieš
taravo prieš vagišką darbą, — kurgi mano savigarba 
ir išdidumas, — ginčijosi jis, — aš gi darau, kaip tik
ras komunistas — tiktai.

Bet jis artėjo į duris — jis kilo mažu įkalniu 
augštyn, akmenys buvo truputį drėgni ir kojos skly- 
dinėjo, tai todėl jis žiūrėjo į žemę, ir tiktai priėjęs 
pamatė stovint juodą figūrą. Jis niekuomet nebuvo 
tikėjęs vaiduokliams, bet dabar buvo perdaug arti 
visko keisto ir jis krūptelėjo — tai nervai, žinojo jis,Bažnyčia.

Jis stovėjo nesiryždamas, buvo pranykus dalis1 nieko daugiau, tai šitas siaubingas gyvenimas niekuo 
triumfo, kuris gaivino jį kelyje — tai ne tas paveiks
las, kokio jam reikėjo, nė žibėjimo, nė iškilmės jo nė
ra žygyje. Tai panašiai, kai jis buvo mažas, žmonės 
nutvėrė beraunant kryžių iš kapinių, ir niekas net

met neužsklendžiant ausų. Jis negalėjo pabėgti bent 
tikrai nepažvelgęs į akis, kad ir šmėklai, jis užbrėžė 
degtuką.

— Mama!

Motina stovėjo prie bažnyčios durų, ji nebuvo at
sirėmus nugara į jas, tiktai prigludus šonu, ties pa
čiu durų suvėrimu. Ji buvo apsivilkus, kaip eidavo 
į bažnyčią žiemos metu, su ilgais kailiniais ir su di
džiąja tamsiai ruda skepeta. Galbūt, ji čia užsuko vė
lai iš kur grįždama, arba meldėsi už mirusį, ar šaukė
si stebuklo, bet ji buvo nevietoje, jam stačiai darėsi 
negera, kad turės liepti jai pasitraukti.

— Aš ir maniau, kad tu atbėgsi tekinas, — pa
sakė ji taip ramiai, ir dabar jį tikrai nuėmė šiurpas: 
gal ne motina, manė jis, gal šmėkla? Gal tai ji numi
rė ir dabar vaidenasi ? Koks šaltas ir gilus jos balsas, 
kaip tvanas. Bet išlėto jis susitvardė: tai ji kažinkiek 
čia buvo laukusi, ji numanė, kad jis atvyks — gal 
buvo gandų, kad vietinė valdžia pranešė į Kauną? 
Dabar jau jis galėjo pradėti kalbėti:

— Žinoma, tai mano pareiga — tu žinai, kad be 
kunigų bąžnyčios pereina vyriausybės žinion.

— Tu vargai bereikalo, — sako ji ir keistas bc- 
vilties jausmas jį griebia, kaip rankos: argi vietiniai 
patys buvo išdrįsę?

— Kodėl bereikalo, — jis mėgina juokauti, — į 
laidotuves atvykau, juk kleboną reikia pagerbti.

— Mūsų klebonas yra gyvas, — sako ji ir ūmai 
jis pasijunta pilnas pagiežos: šitie žiopliai, kaip jie 
galėjo skambinti jam neįsitikinę faktų tikrumu! — 
Bet, bet jeigu taip, kodėl motina čia stovi, ir kaip 
sakė — laukė jo?

<— Nemeluok, motin, — sako jis grubiai, ir labai 
ramiai ji taria:

(Bw dMgtoa) l . ’ ’
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LINKSMIAU
Gera painoka

— Mano pamokų metu visi 
verkė.

— Apie ką tu kalbėjai?
— Apie virimą. Mpkinau, ko

kiu būdu reikia nulupti svogū
nus ir kaip tarkuoti krienus.

Išlaikė pažadą
— Ir vėl rūkai. Juk prieš 

šliūbą pažadėjai man cigarų 
nerūkyti, — piktai bara žmo
na vyrą.

— O, mieloji, — aiškinasi vy
ras, — apie pypkę visai nebuvo 
šnektos.

Vargšai darbininkai
“Tie vargšai vakarų Vokieti

jos darbininkai tikrai didelio 
pasigailėjimo verti”, rašo vie
nas rusų atstovybės narys sa
vo draugui į Smolenską. “Jie 
kasmet turi daugiau sumokėti 
valstybinių mokesčių, negu mū
sų sovietiniai darbininkai per 
metus uždirba.”

Ar aš nepatriotas?
— Gaila, per vėlai atvažia

vau Amerikon. Ačiū Dievui, ne
blogai klojasi. Būčiau daugiau 
sutaupęs. Taip sakant, uoliai 
prisidėjau prie Lietuvos laisvi
nimo, mūrelį sulipdžiau, naują 
automobilį įsigijau ir t. t. Bet 
ką čia kalbėti: aukok tik ir 
aukok. Ią kur gi tų pinigų pa
imsiu? Žinoma, galėčiau ir pra
eiti pro. šalį, bet ką tie aukoto
jai pasakys? Dar gali pamany
ti, kad aš nepatriotas.

L Užtenka
— Man atrodo, Onute, kad 

per greit išteki. Juk nežinai nei 
pavardės to policininko, kuris 
nori tave vesti.

— Tai niekis, aš žinau jo nu
merį.

Atimtis
— Kiek liks, jei iš 3 atimsi- 

me 3?
Mokinys tyli.
— Na, jei lėkštėje bus trys

kotletai ir tU jUOS suvalgysi, CICERO. įmokėdami $3.000 pirk
tai ka liks? -~tO’ 6 kamb. rezidencijų. Apylinkėje

— Bulvės, pone mokytojau.

CLASS1FIBP AND HELP WANIED ADS
REAL ESTATE REAL ESTATE REAL ESTATE

REAL ESTATE HELP VVANTED VYRAI

2521 W. U»tli St.
Atvykite sekmad. nuo 12 Iki G vai. 

vak. Naujas 2-jų augštų mūras. 3 
mieg. kiekviename bute. l'aįduoda
mas ar mainomas.

Pasirinkimas ir iš daugelio kitų 
namų. Atsiliepkite dabar —

KKpubliu 7-U232

$2,000 (MOKĖDAMI pirkaite kam
pinį Restoranų Ciecroje. Vien tik 
įrengimai verti $10,000. ltlshoii 
2-2102.

BERLVYN. Naujas 2-jų butų. Apy
linkėje Oak Purk Avė ir ISth St. 4 
ir 5 kamb. Itadiant apšild. Spintos 
virtuvėje. $33,600. Blsliop 2-2162.

BUGOKFIELD, Bargenas. 5 
kamb. mūrinis bungalow. Gazu ap
šildymas. Tilo vonia. Garažas. Ap
leidžia miestų. $18,900. OLyniplo 
2-0710. *

CICERO. Geltonų plytų mūrinis 
2-jų butų bungaiow, 5 kamb. ir 2 
kamb. rūsy. Karštu vand. apšild. 2 
autom, mūro garažas. Tilo virtuvė, 
spintos. $22,500. OLympic 2-0710.

LYONS SPECIALI 2-jų butų na
mas — 4 ir 3 kamb. pastogėje. Pa
jamų $55 į mėn. Platus sklypas, 
įmokėti $6,500. $18,900. Blshop
2-2102.

UUNGALOW, DIDELIS BAILGE- 
N'AS. 4 kamb. mūrinis namas. Apy
linkėje Jlst ir Harding Avė. Naujas 
gazu apšildytna9. Platus sklypas. Ga
ražas. $14,500; įmokėti $4,000. L»wn- 
dale 1-7038,

2,000 |MOK£TI. Mūrinis 2-Jų bu
tų namus — 4 ir 4 kamb. Arti 2 4th 
ir Hamlin Avė. 50 pėdų sklypus, 4 
autom. garažas. Pilna kaina — 
$12,900. Įdundate 1-7038.

\ ASARV1ETE prie gražios Fox 
Itiver upės. 35 mylios nuo Cliicagos. 
9 akrui žemės (3 akrai piknikams 
daržas). Laiveliai. Kambariai ir pil
nas rūsys — visi išmušti pušinėm 
lentom. Dėl informacijų rašykite— 
J. C. K., Box 61, Cary, I1L

MŪRINIS 2-jų butų namas — 5, 
ir 4 kamb. pastogėje. Karštu vand. 
apšild. gazu. 2 autom, garažas.

APLEIDŽIA VALSTYBĘ, Turi 
parduoti 2-Jų butų namų. 5 ir 4 
kamb. Apylinkėje 26th ir Millard. 
Guzu apšildomas. Mokesčiai tik $34. 
Nebrangiai—$9.«00. įmokėti $2,000. 
liAundalo 1-7038.

Pirkdami sutaupysi^ 
Ir parduodami uždiriT 
alte per šių įstaigų.
AL. BUDKECKAS

REALTY 
4081 Archer Avė. (prie 

Californijos g-vės) 
LAfayctte 3-3384

Prieš pirkdami ar parduodami 
namus, biznius, sklypus ar ūkiui 
atlaikykite mus.

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

NOTARY PUBLIC 
2408 Weet 81 St 
WAlbrook 5-5030 

PRospect 8-8579 (vak. Ir sekmad.)

Po $400-500 gryno pelno Į savaitę! 
Taverna su namu prie Stock Yardų. 
Vakarais ir šventadieniais uždaryta. 
Skubėkite! A. Sirutis.

Pigiau niekad nelaukit! Marųuette 
Parke 5 kamb. mūr. bungalow. Au
tomatiškas šildymas. Dvigubas gara
žas. Sklypas 30 pėdų. $16,700. A. Li
nas. , ,

Skubiam pardavimui puikus medi-

Visi geri
Vienas garsus lenkų profeso- į TTEČkTUTMA T

rius kartą pakviečiamas į par-f
tijos vyriausįjį komitetą ir te-| Jieškomas Antanas Grunskis, Juo- 
nai jam pranešama, kad dėl 
asmens kulto pašalinimo iš par
tijos vėl du ministeriai esą at
leisti. “Gerai, labai gerai!” at
sako profesorius ir nori tuoj 
eiti sau, bet augštasis valdinin
kas jį sulaiko ir klausia:

— Argi tamsta, profesoriaus,

zo sūnus, anksčiau gyvenęs Mas- 
peth, N. Y. Jieško Antanas Nau
džiūnas iš Lietuvos. Jis pats arj 
apie jį žiną prašomi pranešti:
A. Gaška, 5723 S. May St., Chi- 
cago 21, III.

56th ir 22rid St. Karštu vand. alyva 
apšild. Pilnas rūsys. 2 autom, gara
žas. Tuojau užimti. $14,900. Blshop 
2-2102.

ATDARAS apžiūrėjimui sekmad. 
nuo 1 iki 5 vai. Mūrinis 2-jų butų 
•—4 ir 4 kamb. 2720 S. Hainling Avė.

ĮSIGYKITE DABAR

Jieškomas Juozas Bražūnas, s. 
Petro, gimęs 1922 m. Rokiškio ap., 
Panemunyje. Gyv. Prancūzijoje. 
Jieško brolis iš Sibiro. Jis pats ar-

nenorite patirti atleistųjų var-, ba apie jį žinantieji prašomi pra 
dus?

Nėra gražesnių pasakų visam 
pasaulyje kaip,

Andersono pasakos,

— Kodėl gi? — sako profe
sorius, — man kiekvieno atlei
dimas yra geras!

Dievo talka
' — Gerasis Dievuli, padaryk 
Washingtoną Anglijos sostine.

— Kaip tau, sūneli, tokia keis 
ta mintis atėjo į galvą?

— Vakar rašto darbe para

įnešti šiuo adresu: Mrs. Anna Ra- i taip sako vaikų literatūros žino- 
1 gauss, 522 Paris N. E. Grand Ra- į vai ir pedagogai. Jos patraukia

-------  vaikų dėmesį, pratiirtina vaizduo
tę ir veikia auklėjančiai.. Jau nė- 

i Jieškami Juozas, Feliksas ir Vy- Fa pasaulyje kultūringos tautos, 
tautas Andriukoniai. Jieško pus- , nebūtų išsivertusi šių pasa- 
brolis — Stasys Andriukonis, (ki- į 1 gimtąją kalbą.

j lęs nuo Giedraičių), Taikos g-vė Lietuvių kalbon 
25, Kaunas, Lithuania.

pids, Michigain.

Petras Kleimanskis ir šeima 
(prieš karą gyvenę Chicagoje) ar
ba žinantieji apie juos, prašomi 
atsiliepti adresu: R. Vyšniauskas,

šian kad Washinetonas vra Art14322 s- Maplewood Avė., Chicago siau, kad vvasnmgtonas yra aii 32 IH TeJ YArds 7-3406. Jieško 
glijos sostinė. - i petrė Damašauskienė iš Raseinių.

\VI.\TERIZE — Paruoškite jūsų automobilį žiemai su FORD'S
GENUINE PERMANENT SPECIAL $2.50 

ANTI-FREEZE Keg. $3.25 už gal.
Tclefonuokite .HM HART—HA DE PARK 3-2500..Atne- 
šus šį skelbimų jūsų malinu bus patepta nemokumui. 

NEMOKAMAI!! Patikrinsime jūsų mašinos:
• Radiatorių • Fun belt-diržą • Nureguliuostme 

kai buratorių
• Jo sujungimų • Vandens pompų • Baterijų

Išvengsite nemalonumų, kai pradės snigti.

DON ROBERTS FORD, 7400 Stony Island
Atdara šiokiadieniais 7 v. r. iki 7 v.v. šeštad. iki 2:30 p.p.

Apylinkėje .26th ir Ridgeway Avė. namas, 2 po 6 kamb Ashland 
Kaina $16,900; įmokėti $5,000.'prie 70th. $10,000. k. Juknis. 
SVOBODA, 3739 W. 26th St. I Keto proga Mnrųuctte Parke! 4
LAtvndale 1-7038. ;butų kampinis mūr. namas: 2 po 5

■ _________ X. 1 ’r 2 P° Autom, šildymas karštu
a - nn .'vandeniu. Dvigubas mūr. garažas.
Arti Austm ir 22nd. Tik $47,ooo. a. Rėklaitis.

Geram stovy,G kamb. gazu apšil
domas namas netoli Marųuette Par
ko. Dviejų auto. garažas. Tik $14,000. 
A. Katilius.

Prie Lemom, kelių sankryžos par
duodamas 30 arkrų ūkis su 5 kamb. 
gyv. namu. $20,0.00. Savininkas duo
da morgiėių. J. šaulys.

Virš $8,000 metams pajamų plius 
virš $100,000 metinės apyvartos pui
kiam biznyj Marųuette Parko centre. 
Didelis mūrinis 2 augštų namas. 
Kaina žema — biznieriui ateitis šyp
sosi! K. Volodkevičius.

P LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 71st Street 
telefonai: WAlbrook 5-60151

CICERO.
St. 6 kamb. mūr. bungalow. Nau
jas gazo apšildymas. Garažas. 
Parduoda nebrangiai — $20,500.
SVOBODA, 6013 Cerraak' Rd. Bl
shop 2-2162.

CICERO (Hawthome) SPE
CIALI 2-jų butų 4 ir 4 kamb. Ga
zu apšild. Tuojau galima užimti 
abu butus. $12,900; įmokėti $4,000
SVOBODA, 6013 Cermak Rd. Bl
shop 2-2162.

« Pirkite dabar prieš žiemų 
įslkruiistyti

Pastoviausi vertybė yra iuiiiuU: —
l»augiausia poilsio teikia savas butas.
Urighton Purkc:

Mūr. 2 po 5 ir skiepe 3 kamb. 
centr. šild. gazu, did. aki., arti mo
kyklos ir bužn., patraukli išv.

Mūr. 7 ir 4 kamb., dvig. skl., švie
sūs kamb.

Mūr. 2 po 6, centr. šild., garužas, 
priein. kaina.

Mūr. 2 po 4, centr. šild., 3 autom, 
gar., kamp, sklypas.

Med. 4 butai, 2 po 4 ir 2 po 3, 
centr. šild., garažas.
Gagu Panke:

Mūr. bung. 5 kamb., 2 mieg., cent- 
rin. šild. gazu.

Mūr. bungal., 6 kamb., centr. šild., 
did. kamb.
MarqueUe Parke:

Nauj. mūr., georg., 5 kb., 2 mg., 
centr. šild. gazu.

Nauj. mūr. bung., 6 kb., centr. šild. 
alyva ,
Uridgeporte:

Mūr. 6 ir 3 kb., gazo peė., šild. 
modern. vonios ir siūk.

Mūr. 3 butai po 6 kamb., gazo peė. 
šild., prieinama kaina.

Biznio namai:
Mūr. 6 butai, 3 po 5 ir 3 po 6. 510 

paj. j mėn., gražus namas.
Mūr. 4 butai, 2 po 5 ir 2 po 3, 

centr. šild. kiekv. bt., atsk., kaina 
$36,500.

3 namai, S butai, $510 paj Bright. 
Parke.

Aštuoni butai po 4 kamb., pietva
karinėj daly, $600 paj. į mėn. $21,000 
įmokėti. Reta proga.

iu 15 htont. .t rf fofof
Bizniai:

Iztik. dirbt, iv brang. krautuvė; 
ideali vieta laikrodininkui. Pigiai.

Taverna su visais įreng. išnuomo
jama pigiai.

Su didelėm pajamom maisto krau
tuvė; tik prekes. •

ŠIMAIČIAI
Realty, Builders. Ina urane*

2737 West 43 St
CLiffside 4-2390

GRINDERS
Centerless, internal, or cyllndrical; 

for commercial or precislon work. 
Job sliop e.vperiencc preferred. Good 
wages, overtinie, conipany benefits, 
permanent. I)ays or niglits.

HABE1L CORP.
0OO w. North Avė.

Reikalingi (rlUNDIN’G MACHINE 
OPERATORS, taip pat GEAR HOB- 
Bl.NG MACHINE OPERATORS ir 
GENERAL MACIŪNE SHOP DAR
BININKAI. t

EMCO GEARS
4329 N. Kedeie Avė., KE 9-1441

Reikalingi —
PLATERS & POLISHERS 

Dirbti dienomis ar naktimis. 
Taippat reikalingas 

PLATING FOREMAN
AURORA I.AMP OOMPANV 

18 E. 24th St. DAnube 6-5542

Reikalingas
MECHANIKAS

A.M.F. PINSPOTTER MAŠINAI 
Dienomis

ARmitage 6-3600

HANDYMAN
Reikalingas viengungis dirbantis 

pensininkas bendriems namo priežiū
ros darbams, lengvi plumbingo dar
bai, tinkavimo, elektros bei dailydės 
darbai-taisymai. Gyventi vietoje. 
MAZEL & CO., 653 Milwaukee 
A'e- 6-1032

REAL ESTATE
Paskolos. Ne j. Turtų Valdymas 
VISŲ RŪŠIŲ APDRAUDIMAI Visi 

K. MALONIS,
Namų PRospect 8-2071

^9 — nntnsĮ’ — —
BIUGHTON l'ARKE

Mūrinis. 3 butai iir taverna. Centr.
šildymas alyva. Garažas.

Pulkus mūrinis — 2 po 5 kamb. Di
deli ir šviesūs kamb. 1-me augšte 

j centr. šildymas. Mūrinis garažas.
I 'Muilinis su rūsiu ir eentraliniu šil- 
! dymu. 2 po 4 kamb. ir 2 po 3 kamb.

statyd
amas

VYOODYVORKERS
Reikalingi — Cabinet makers — 
dailydės, šlifuotojai (rubbers, buf- 
fers). Nuolatinis darbas. Geraj 
atlyginimas. Visi priedai.

KAY MUSICAL INSTRUMENT 
CO. 1640 W. Walnut St KA. 
1-2119.

MAŠINISTAS
LATHE, MILL, DRILL & MA
CHINE ASSEMBLY. Taip pat rei- 

i kalingas ARC WELDER — prity
ręs prie visokiu metalo šveisavimo.

130th & Halted St. 
PUIIman 5-4046

I "
BAKER & DECORATOR

į Reikalingas kepėjas ir tortų puo- 
j sėjas. Pilną ar daliną laiką. Kreip
tis po 9 vai. ryto anrtad.

Blttersueet 8-7713 

DAŽYTOJAI
Reikalinga 100-UNION MEN — 
visose miesto dalyse bei priemies
čiuose. Nuolatinis žiemos darbas.
ASSOCIATED DECORATORS, Ine.

8008 South Chicago Avė.
SA 4-5305 ar sekm. ir vak. South
Shore 8-7206 arba 8-8880.

DIE MAKERS
Reikalingi tiktai prityrę. Nuolati
nis darbas. 45 vai. į sav. Ligoninės 
draudimas.

REMSEL INDUSTRIES 
500 E. 40th St. 

KEnu-ood 8-4422

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

E. KURŠIUS 
REAL ESTATE SALES 

REpublic 7-6232
BERWYN. Savininkas būtinai tu

ri parduoti mūrinį bungaloyv su pa
jamom — 5 ir‘5 kamb. Gazu apšild. 
Daug priedų. GUnderson 4-1911.

«A.» «A!» »A.« »A« »A« »A.« »A.« *^~* '*• •*' -A* '*• •A-* -Į*.* ’lfJ9» •*> • V.
Nejud. turtų pirkimas-pardavimas 

bei valdymas. Paskolų parūpinirnas.
VISŲ RŪŠIŲ APDRAUDIMAI
J. BACEVIČIUS 

“Varpas” Real Estate 
General Insurance, Notary Public 

501(1 S. M'cstefn Avė.
REp. 7-0880 arba HEni. 4-7085

BRIDGGEPORTE. Našlė turi par
duoti — 1 aukšto mūrinį namą 
Taverna su 4 kamb. butu užpaka
ly, plius salė banketams ir t.t. Di
delis valgomasis kamb. Pilnas rū
sys. Autam, karštu vand. apšild. 
Kreiptis į sav. tel. VIctory 2-9166.

PARDUODAMAS FK1S
Savininkas parduoda 160 ak

rų “.mucklar.d” pietvakarinei Nau->as piasteris ir vonios, šalia stata 
. J i bai tinkąs 3 2 pėd.u, sklypas. NarniMichigan daly. 120 akrų dirba- mokasi pats.

mos žemės. Geri pastatai. Tel.! nisP “'kandz’^un^io^'1^^,51^
1 Visi k. dideli ir švarūs, 
i ARTI 02-os ir Paulina St. Geras 
mūrinis — 2 po 5 kamb. Centraiinis 
šildymas alyva. Garažas. Tik $2i),5l)0 

| 48-OS IR HERM1TAGE AVĖ. Me
dinis — krautuvė ir 3 butai: 2 po 4 
kainu, ir 5 kamb. Garažas. Geros pa
jamos. Kaina $12,000.

llESTOlt a N A S—ROSELAN D E. 1 u- 
bai gera biznio vieta ir įrengimai. Di
delė apyvarta. Parduodama dėl ligos

GArden 2-5825

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

Anderson Pasakos I tomas, 208
pusi., kaina $2.00 Andersono Pa-. ATDARAS apžiūrėjimui sekmad. 
sakos II tomas, 204 pusi., kaina nuo 1 iki 5 vai. Gražus 2-jų butų 
$2 00 mūrinis—4 ir 5 kamb., karštu vand.

Reikalaukite knygynuose, pas 
platintojus arba užsakymus ad
resuokite :

Užsakymus tu pinigais siųskite

DRAUGAS

2334 So. Oakiey Avenue 

Chicago 8, m.

alyva apšild. Visas atremontuotas. 
$3,000 įįuokėti. 102(1 W- 21st St.

BARGENAS — 4 kamb. namas. 
$7,800 pilna kaina. Apylinkėje 31 st | 
ir I’ulaski; įmokėti $2,500. LAvvn—I 
dale 1-7038. I VENTA

REAL ESTATE 
4409 S. Fairficld Avė.,
LA 3-3881, LA 3-9027

Savininkas parduoda 2 butų: 5 
knib. ir 4 km. namų. Vieną butų ga
lima tuoj užiiuti.

4638 So. Fairfield. Avė. •

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

NORVILĄ
REAL ESTATE SALES 

2000 W. 5»tli St. Tcl. Prospcct 8-5154

Geriausiai Rekomenduojame

TO WHOM IT MAY CONCERN: 
Geriausios rekomendacijos A. J.

SVOBODAI, Rcaltor, 3739 \V. 26th 
St., Chicago, ir Cicero 6013 W. Cer
mak Itd. Jis pardavė mūsų namą 
2530 S. Spaulding, o mes pirkome 
nuosavybę 4242 W. 31st St., esame 
visiškai patenkinti. Rekomenduoja
me jį kaipo teisingų ir sugebantį bro
kerį. — Mr. & Mrs. i'lrsa

AiISCELLANEOUS 
Įvairūs Dalykai

LIKT. Al'DRAUDV AGENTŪRA
Visų rūšių apdraudoa. Automobi 

llų finansavimas. Nota.rlatas. Valstj 
bėe patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdrandas kitu, 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITI A 
WAlbrook 5-5871

INTERSTATE INSURANCE AGENC5 
6108 S. Ashland Avė.. Chicago 35. IU

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 darbus, skubiai, 
gerai ir pigiai.
ūaukite DAnube 8-2703 nno 0 vai. 

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

vakaro iki 11 vai. vakaro.

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas instoliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius (fur- 
naccs), visų dydžių oro vėsintu
vus (Air eonditioners) ir atlieka 

: visus skardos darbus.
' 1546 S 49th OOURT. CIUER< 
Tel. OLympic 6-0775 nuo 8 vai. 

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

OLyTnplc 2-6752

REIKALINGI DAŽYTOJAI
FIRST CLASS — UNION 

Tvartingi asmenys
JOHNSON BROTHERS 

1358 W. 79tfli Street
_____ RAdcliffe 3-0931

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

Zemaiciy žemėje
I ■
' Čia aprašomos istorinės vieto
vės, žymiausiųjų vyrų tėviškės 
upes, ežerai ir gražusis Lietuvon 
pajūris. Autorius paduoda daug 
padavimų, pasakų. Knyga gausiai 
iliustruota. Skaitytojams padės 
susipažinti su gimtąją žejne ir pa 
liks neišdildomų vaizdų.

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

Užsakymus ir pinigus siųskit:

DRAUGAS
2334 So. Oaklcy Avė.

CHICAGO 8. ILL.

j
SM.GLMO .UOSTA

laiiko kūdikį saugiai jam. sėdint, sto
vint ar gulint automobilio sėdynėje. Ga
lima jų greit atjungti nelaimės atveju 
arba panaudojimui namuose ar vaikų 
vežimėlyje. I’aprastal pritvirtinama. Pa
gaminta iš (Top Gralny odos, geriau
sios medžiagos.

I-aiioratorijos išmėginta ir patvirtinta 
Pinigų grąžinimo garantija 

Siųskite čekį ar nion. Ord. su užsakymu, 
sutaupysite C. O. D. išlaidas 

□ 2-jų durų automobiliui 
O 4-rių durų automobiliui (paženklin

kite automh. mpdolj).

GESTO Vil ti. CO., 737 l'orisl Ibuul, N. E., Dept. M. F. Atlanta, <ia.

AUTOMOBILE^ — TREJOKS 
Automobiliai — SunkvetlinlalV USEDIT//

VIKTORO K O 2 IOO8 
UetuTttka gazolino utotln Ir amo 

UUaymna
vtllekaml motoro remontai, lyginimo 
dažymo darbai Ir k*141amoa dalys

CALL-ME-MOTORS C0.
575$ 8. WESTERN AVĖ. PR 8-C5.V?

Reikalingas duonos išvežiuotoja^ 
REAL RYE BREAD BAKERY 

LAfayette 3-6927

£ Padėkime Artimiesiems Lietuvoj ir Sibire
Laikas susirūpinti, kad mūsų artimieji turetij sotų kalėdinį stalų ir 

tinklinių aprangų. Pasinaudokite mūsų lietuvišku, sąžiningu ir 'pigiu 
pat a rna \ imu, užsakydami maistų, vaistus, avalynę ir angliškas medžia
gas. ir pasiųsdami savo supakuotus siuntinius iki 19 svarų neto. Išsi
rinkite pntinkamus siuntinius, kaitų su adresais ir nioncy orderiu pa
siųskite mums, ir Jūsiškiai su dėkingumu minės Jus. (J Azijos Sibirą 

$1.40 daugiau). (iaraiitnojame 100%.
No. 8 .................. $13.34
20 »v. cukraua

No. 9 .................. $23.00
20 sv. k. taukų 

— - ---------------------------- - ~ 1 2 sv.
No. 22 ............... 820.01 2 „y

No. 35 ............... 827.05
Iii sv. dėžė kumpio 
Ui sv. .Malami di'šros

83 1.05

2 sv. gr. pupelių kavos j
1 sv. 2 ozs. šokolado I
2 sv. sviesto
4 sv. 7 ozs. ryžių 
2 sv. 3 ozs. bec, lašinių 1 
4 sv. 7 ozs. K. tulikų 
1 sv. 2 ozs. muilo 
1 sv. arbatos
1 sv. 2 ozs. Sk. muilo

PSO. 30 . . . . t. $ 1 4.66
20 sv. pirmos lūšies

kvietinių miltų.

No. |1 ............. $18.1 I
6 sv. kvietinių miltų 
6 sv. cukraus 
f, s v. ryžių
4 sv. 7 uncijos k: taukų

No. 30 ..........
kumpio
Šulu m i dešros 

2 sv. bec. lašinių 
2 sv. 3 ozs. K. tauki,
1 sv. Pupelių kavos
2 sv. sviesto
1 sv. Cukraus 
I sv.” pieno miltelių 
1 sv. šokolado
14 ozs. koknvos
15 ozs. razinkų 
200 cigarečių s

('hesterf lold

No. 38 ............... $18.17
20 sv. ryžių
No. 40 . . ?r.TT«2«.OO 

I u sv. bec. lašinių 
5 sv. Sala m i dešros

No. 51 . . . 
Worsted

(Vilti, vy r.

8131.00

3 yarilo 
eilutei)

Mellon 3 yr. (Vilna 
žieni. paltui), šilkinis 
piiiiiiišalas 6 y r. Vyriš
ki odiniai batui. Mo
teriški od. imtęliai. 3 
p. mot. rayon kojinių. 
Ruyon skarelė spalvo
ta (įtaikių spalvų ir 
dyilį reikia nurodyti).

Dirbame kasdien nuo 

9 iki 6/vai.

■B
KNYGA, KURI VISADA fDOMl 

IR NESENSTA
Tai Juozo Bralnto

Aloje knygoje gražtoe mūeų žmonių 
paeakos, au paveikalale. Jus miela, 
akalto Ir nuaugo ir jaunieji. Laba) 
tinka lietuvių kalbon pamokoms, b 
vIro 73 panakoa. Kaina $2.60. Pik- 
tlhtojams didelė nuolaida. 

Užaakymua kartu au plnlgata atųaklte

“DRAUGAS” 
2334 So. Oakiey Ava.

Chicago 8, IUinoiv

PROGOS — OPPORTUNITIES

TAVERNA su modernišku 2-jų 
augštų mūriniu namu. 6 dideli 
kamb. viršuj. Alj^a apšild. 2 au
tom. mūro garažas. 50 pėdų skly
pas. Savininkas parduoda dėl silp
nos sveikatos. 6101 S. Ashland 
AvC., PRospect 6-8176.

2-Jų augštų mūrinis kampinis na
mus ir taverna su visais įrengimais. 
Mėnesinių pajumi} $3511. Galima pirk
ti įmokant $1,01)0, kitus lengvais iš
mokėjimais. Ylrginia 7-3117.

Pardavimui TAVERNA, 4358 S. 
Westem Avenue. Galima pirkti 
biznį su namu arba be namo. Sa
vininkas apleidžia miestą ir nori 
skubiai parduoti. Apžiūrėti galima 
visada.

STOCK YARDS APYLINKĖJE
parduoduma TAVERNA su namu ai
be namo. Txibai geras biznis. Par
duoda dėl asmeniškų priežasčių. I.a- 
hat pigiai.

Turime pardavimui daug kitų ta-
arba rnšvti <mv AenPR Šidlaun-! v,'rni» <’hteagos apylinkėje. Kn-iptis arba rasyu sav Agnės siaiaus j M|. 1,Ilurlnatt|Mi t,|Zniu t.rokerį 
kas, Townsend, Wiaconsin. 1

HNTJOMUOJAMA

l.šniiom. 5 kamb, butas. Karštus' 
vanduo. $55 į mėn. Tiktai suaugu
siems. Arti Sv. Kryžiaus basnyėios.
PRontlcr 0-5702.

BUILDINO Si REMOPELING

VIKTORAS SIMAITIS
General Contr&ctor

Htato rezidencinius ir komercinius 
namus; pasiūlo sklypus; rekomen
duoja planus; Išrūpina statybos kre
ditus. Skambinti vak.: VI 7-4220 
arba rez. tel. Bl 7-3340. Kreiptis —

ŠIMAIČIAI 
Realty - Builders - Insurkaee 

2737 Wret 43rd Street

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

Išnuomuojamas 5 kamb. butas 
antrame augšte. 5349 So. Camp- 
bell Avė., tel. GRovehill 6-5054.

Išnuom. kamb. Galima naudotis 
virtuve. 6609 S. Calif*rnia Avė. 
1-mas augs. dešinėje, įėjus iš šono.
936 W. 83rd St. Išnuom. 4 kamb. 
butas pirmame augšte iš priekio. 
Karštu vand. apšild. Karštas van
duo kasdien. Pageidaujama suau
gę. Dėl informacijų kreiptis į B. 
Arbataitj, 1-as augštas iš kiemo,

Lietuviška šeima nebnasngiai iš- 
nuonrt. gerą 2-jų lamb., au virtu
ve, be baldų, su apšildymu, beis- 
mente butą. šiaurės vakaruose — 
7800 į vak. ir 3500 j šiaurę. Tin
ka vienam — dviem asmenim ar- 
ba vedusiai porai. TUxedo 9-6106.

Angliškame heismėntė išnnom.
kambarys su atskiru įėjimu. Pa
geidaujama vyresnio amžiaus vy
ras ar moteris. 4382 S. Artesian 
Avė, YArds 7-7245.

Beismente išnuom. 2 kamb. su 
virtuve ir vonia. Su baldais arba 
be baldų. Brighton Parke. 4548 S. 
Troy St. Vlrginia 7-7202.

E. T. MITCHfcLI,
REAL ESTATE 
2501 W. OOtli St.
LVAlhrnok 5-5131

C.RDSERI V-IJ K ER1V K RA i TI -Vft — Sclf-servlce. I’arduodmna su 
namu upačlojc krautuvė, viršuj 2
butai 2911 LV. 30th St.

PLUMBING
Licenaed, bonded plumber*

Joks darbas nėra didelis ar mažas 
Saukite dabar. Kalbame lietuviška 

Tel. REpublic 7-0844 
WAIhrook 5-3451

Skubiai parduodama LIKERIŲ 
KRAUTUVE — SU BARU. Getai 
einantis biznis liet. apylinkėje. I’o 
(i v. v. skambinti INterocean 9-5879.

Skelbti! “DRAUGE" apsimoka 
nes ji* yra plačiausiai skaitoma* 
lietuvių dienraitis. o skelbimu

Statome
NAMUS IR
GARAŽUS

Ir atliekame visus statybos tr per
tvarkymo (n'inodeltng» darinis.

MASTER BUILDERS
General Contractlna Co.

(Sav. V. s<alelkn Ir J. Skurvliskas) 
Ifiim H. 1STH CT., CICERO 69, 11,1*
Tel. OLyniplo 2-7381: TU 3-4235

Marųuette Parke išnuom. kamba 
rys. Gaminamas valgia. Leidžiama', , 
naudoti* buto pati gurnais. j ^bta j ia prieinama vieiemi.

M’Albrook 3-7396
SKAITYKITE “DRAUGI”

KONTRAKTORTU8 
STANDARD UUII.DERS, INC. 
2623 W. 50 st. Cbtaago 30, I1L,

PRospeckt 8-370$
A. GINTNERia — pirmininkas 

V F. PETRAUSKAS — stot. vedšjSS
Lietuvių Statybos Bendrovė:
• stoto namus pardavimui,
• priima užsakymus,
• atlieka remonto dRrbus,
• įrengia aluminljaus langus U 

duris.
imiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiminiMimimimiiii

ANTANAS LUKAS IR SŪNUS 
2717-19 Wesi Tirt Street

BUILDINO OONTRACTDRS 
Stato naujus namus, atremontuo
ja senus. Kreipkitės:

Tel. - HEmlock 4-6881 
millilllllllllllllllllllliuilllllliuuilllllllli 
ĮĮiiiimiiimiiiiimimimimiliiitmniimtt 
3 LIETUVIŲ STATYBOS =

BE; 1DROV1 E

1 MORAS
S Builders, Gen. Uontractors S
S Atlieka planavimo Ir stoty- S
3 I,oh darbui, gydytojų ofisų, gy- S
■ veliamųjų Ir viešųjų pastatų. S
2 Namų įkainavimas ir įvairūs S
5 patarimai nemokamai. x
a Kreiptis šiuo adresu: =

|I0NAS STANKUS I
■ Kasdien nuo 8 vai. ryto Iki S 
S 6 vai. p. p. Kitu laiku susitarus s
= Tel. PRosnect 8-2018 =
S 6800 SO. CAMPBELL AVĖ, 3 
| ChicSRo 29, Illinois = 
ftilllllllllllllllllllllinUIIUlIlUIIUUllIlU?

z
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SO. BOSTONO ŽINIOS
KLEB. PR. VIRMAUSKKO 

ATSIŠAUKIMAS

10:30 vai. jaunimo,'vyrų ir mo
terų posėdžiai Sheraton Plaza 
Hotel.

Jaunimo posėdyje svarstomi 
sutiko būti Bostono lituanistinės jaunimo bendradarbiavimo, jau-

Ryšium su artėjančiu ALR- 
KF jubilėjiniu kongresu, So. 
Bostono lietuvių parapijos kle
bonas kun. Pr. Virmauskis pa
rapijos biuleteny š. m. rugsėjo 
23 d. paskelbė atsišaukimą į 
visus parapiečitfs ir kitų N. An
glijos vietovių lietuvius katali
kus. Atsišaukime nurodoma, 
kad Bostono arkivyskupas rodo 
ypatingą dėmesį ir palankumą 
kongresui. Pažadėjo dalyyauti 
programoje, sakyti kalbas, pa
kvietė visus augštuosius arki
vyskupijos dvasininkus, pažadė
jo išrūpinti Šv. Tėvo palaimi
nimą. Nurodo, kad kongresas 
vyks žymiausiame Bostono vieš
butyje ir atkreips visos ameri
kiečių visuomenės dėmesį. Kvie 
čia visus N. Anglijos lietuvius 
parodyti, kad mokame rūpintis 
savo reikalais ir norime kovoti 
už Lietuvos laisvę maldomis, 
darbu ir aukomis. “Perpildyki- 
me delegatais ir svečiais kong
reso posėdžius. Perpildykime 
valgytojais banketą, šokėjais 
šokių salę. Perpildykim maldi
ninkais Šventąją Valandą”, rašo 
kun. Pr. Virmauskis.

Nurodo taip pat, kad banke
te numatomi atskirų kolonijų 
stalai, kuriuos reikia iš anksto 
užsisakyti. Kviečia siųsti skel
bimus kongreso programos kny
gai ir pirkti bankete biletus, 
kurie pardavinėjami po kiekvie 
nų šv. mišių ir pas platinto
jus — Ivaškų baldų krautuvėje 
ir Pečiulių batų krautuvėje.

Girdėti, kad Cambridge, Nor- 
wood, Brockton ir kitų kaimy
ninių parapijų klebonai pana
šiai ragina savo parapiečius. To
dėl lauktina, kad kongresas tik
rai puikiai praeis!

mokyklos mokytoja. Dirbs su | nimo centro sudarymo, jaunųjų 
antru ir trečiu skyriais. organizavimo ir kiti klausimai. (

— V. Čižiūnus, žinomas pe- Kalba kun. A. Kontautas, M. j 
dagogas ir knygos “Tautinis| Klimkaitytė, kun. J. Borevičius,' 
auklėjimas šeimoje” autorius, | sj, dr. V. Vygantas. Diskusijos 
pakviestas kalbėti lietuvių mo- vyksta pasiskirsčius grupėmis 
kytojų konferencijoje Bostone
š. m. lapkričio 11 d.

— Aid. Stempužienė ir St.

Liepas dainuos “Laisvės Var
po” radijo programos vadovy
bės rengiamame koncerte š. m. 
lapkričio 4 d. Bostone. Tai bus 
tikrai puikus koncertas!

— Pabaltiečių — Amerikiečių 

Draugija savo jubilėjlniam su
sirinkimui pagrindiniu kalbėto
ju pakvietė tos draugijos stei
gėją Lietuvos garbės konsulą 
adv. A. Šalną. Bus stipri meni
nė programa. Susirinkimo vieta

Moterų posėdyje paskaitą te
ma “Moters vieta Katalikų Ak
cijoje” skaito K. Keblinskienė. 
Koreferentės — Renneth A. Ka 
neb ir V. Kulbokienė.

Vyrų posėdyje paskaitą “Ak
tyvus katalikas vyras šių die
nų aplinkybėse” skaito prof. A. 
Vasaitis. Koreferentai — V. 
Kudirka ir St. Lūšys.

12:30 vai. pietų pertrauka.1 
2 vai. p. p. Sheraton Plaza vieš
butyje antrasis bendras kong

TAIKOS PYPKĘ TRAUKIA

Adlai Stcvcnson su Indijonais Tulsa, Okla., patraukė tradicinę taikos 
pypkę. Pasirūko ir balsuotojų laimi. (1NS)

t

.**

reso posėdis. Malda. Valdybos
. . ... . rinkimai. S. Sužiedėlio paskai-laikas bus pranešta laiškais, . • • * u.-,, -F I “Žvilgsnis i ateiti ’. Po pa

skaitos — diskusijos. ALRKFir skelbimais.
— ALRKF Naujosios Angli-'

jos apskrities susirinkimas įvy
ko So. Bostono lietuvių parapi
jos salėje. Aptarti jubilėjinio 
kongreso reikalai .išrinkti at
stovai, nusistatyta uoliai pla
tinti biletus į banketą ir kvies
ti visos apylinkės lietuvius į 
Šventąją Valandą Bostono kated 
roję š .m. spalio 14 d. 2:30 vai. 
P- P-

— Balfo Bostono skyrius ren
gia banketą š. m. spalio 21 d.

LIETUVOS PAŠTO ŽENKLŲ PARODA
Filatelistų Draugija "Lietu-(etiketę) ir voką, kuriems ati- ! 

' va” ruošiasi savo dešimtmetį pa-) tinkamus piešinius gamina dail.dalyvavimas bendrinėse lietuvių j , . .
organizacijose. Auklėjimo ir d,dele <Jaux ašt,lnt1a115 e“
stovyklų reikalai. ALRKF kons-' es) Lietuvos pakto ženklų ps- 
titucija. Rezoliucijų priėmimas, I™5“- kur> l^ks spalio 20 ir 21 
sumanymai. Posėdis baigiamas dlcnomls Vyčių sąleje 2453 W.

Biletai jau platinami. P. Višči-, Ad Barauskas
nis Balfo reikalais pasakė rim
tą kalbą savo ’vedamos “Lais
vės Varpo” radijo programos 
metu.

PARAPIJOS ISTORIJA JAU 

ATSPAUSDINTA

Prof. dr. A. Kučp, parašyta I 
So. Bostono lietuvių parapijos 
istorija jau atspausdinta ir ati
duota į rišyklą. Yra tikra, kad 
ALRKF kongreso dalyviai ga
lės ją gauti. Knygoje duodama 
parapijos istorija ir joje vei
kiančių draugijų aprašymas. 
Yra trumpa angliška santrau
ka ir arkivyskupo aprobata. 
Džtug iliustracijų. ,
DRAMOS SAMBŪRIS VEIKIA

Akt. A. Gustaitienės vedamas 
Bostono Lietuvių Dramos Sam- 
būri3 yra pakviestas gastrolių 
į Montreal, Kanadoje. Ten vai
dins “Raudoną vyną” spalio 14 
d. Sambūrio vadovybė rengiasi 
statyti žinomą veikalą “Vincas 
Kudirka”. Pastatyme žada da
lyvauti H. Kačinskas ir nese
niai iš Vokietijos atvykęs akt. 
Ip. Tvirbutas.

TRUMPAI

ALRKF KONGRESO 

PROGRAMA

Penktadienį, spalio 12 d. 10
vai. iškilmingos šv. mišios Šv. 
Petro lietuvių parapijos bažny
čioje, So. Boston, Mass. Šv. mi
šias atnašauja vysk. V. Briz- 
gys, D. D., pamokslą sako prel. 
J. Balkūnas. 12 vai. atstovų ir 
svečių registracija Sheraton Pla 
za viešbutyje, Copley Sųuare, 
Boston, Mass. 1 vai. p. p. pir
masis kongreso posėdis Shera- 

1 ton Plaza Hotel. Atidaro komi
teto pirm. kun. Žuromskis. Mal
da, himnai ir giesmė “Marija, 
Marija”. Kalba N. Anglijos ap
skrities pirm. V. Kudirka ir pa
kviečia Federacijos Centro pir
mininką. Kalba dr. Ad. Darnu
sis ir kun. dr. A. Juška. Svei
kinimai. žodžiu sveikina vysk. 
V. Brizgys ir kun. Pr. Virmaus
kis. Kongreso prezidiumo su
darymas. Komisijų sudarymas. 
Centro Valdybos narių prane
šimai. Registracijos komisijos 
pranešimas. Sveikinimai raštu. 
L. Šimučio paskaita “Žvilgsnis 
į praeitį”. Po paskaitos — dis
kusijos.

šeštadienį, spalio 13 <L- 9 vai. 
šv. mišios šv. Petro lietuvių pa
rapijos bažnyčioje. Mišias at

— Aldona Vasaitytė, baigusi našauja prel. Pr. Strakauskas, 
Šv. Dvasios kolegiją Putname, pamokslą sako prel. K Vasys.

SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ 
IR RUSIJĄ

per didžiausią firmą Amerikos kontinente
J. KAMIENSKI - JANIQUE TRADING C0. atidarė 

naują ofisą Chicagoje.

J. KAMIENSKI
JANIQUE TRADING COMPANY 

2551 W. 63rd St., Chicago 29, Ht. Td. HE 4-2380 
2314 W, Chicago Ava., Chicago 22, m., BR 8-6780

Kiekvienas siunčiamas paketas yra pilnai apdraustas. 
Svoris rituojamas iki 22 svarų paprastu paštu arba oro 
paštu. Pristatymo laikas oro paštu — 2-3 savaitės. Pa
prastu paštu — 2-3 mėnesiai.

Jūsų giminės Lietuvoje gaus siuntinius absoliutiškai 
be jokių primokėjimų.

Ofisas atdaras kasdien nuo 12 dieną ir 8 vai. vak.
Per Pareela to Hunsla

malda.
6 vai. vak. — banketas tame 

pačiame viešbutyje. Kalba ar- 
kivysk. R. J. Cushing, dr. A. Da 
mušis, Lietuvos garbės konsulas 
Ant. Šalna.

Vadovauja adv. J. Grigalius. 
Dainuoja solistai St. Liepas ir

47th Str., Chicago, III.
Ši paroda bus ypatinga tuo,

kad joje bus išstatytas visos 
draugijos narių kombinuotas 
Lietuvos pašto ženklų rinki
nys — nuo taip vadinamų bal
tųjų (1918 m. išleistų) iki 1941 
m. serijų ir perspausdintų Sov. 
Rusijos ženklų. Į tą rinkinį į-

J. Pilipauskas. Ženklelis bus iš
leistas trimis spalvomis — gel
tona, žalia ir raudona, taip pat 
ir vokai. Ženklelių ir vokų bus 
galima įsigyti parodoje, į kurią 
įėjimas bus nemokamas. Paro
doje bus galima įsigyti vokų su 
JAV pašto ženklu ir pašto ant- 
spauda spalio 20 — 21 datomis.

Šioje parodoje žada dalyvauti 
ir New Yorko Lietuvių Filate
listų Draugija, kurios narių tar
pe yra taipgi žymių Lietuvos

Okupuotoje Lietuvoje
— Kolchozų darbininkų už

darbiai. Kauno apylinkėje yra 
Karolio Požėlos vardo kolūkis, 
kurie, kaip okupantų spauda 
skelbia, tik dabar atsiima avan
są už 1956 m. sausio mėnesį iš
dirbtus darbodienius. Valdybos 
nutarimu, už sausio mėn. dar
badienius avansas “išmoka
mas” duoniniais grūdais. Koks 
to avanso dydis? Labai tarybi
nis. Štai A. Stankevičius, kuris 
dirba durpių — mėšlo “kompo
sto” gamyboje, gavo vos 107 'A 
kg. grūdų. Avių augintojas P. 
Rakauskas gavo 159,4 kg. grū
dų. Tačiau vos apie 90 kg. grū
dų gavo J. Kazlauskas, T. Li
sauskas ir kili.

— Apdovanoti miškininkai. 

Žemės ūkio ministerio įsakymu 
“Žemės ūkio socialistinių lenk
tynių pirmūno” ženkleliu yra 
apdovanoti geriausieji Lietuvos 
miškininkai, štai tie “geriausie
ji miškininkai”: Trakų miškų 
ūkio eigulis Jonaitis, miško kir 
tėjai — Vavilius, Šutalskis, Kre

KETURIŲ METŲ MIRTIES 
SUKAKTUVES

Jau suėjo keturi metai, ikai 
negailestinga mirtis atskyrė 
iš mūsų tarpo mylimą moti
ną

.9 vai. vak šo-Po banketo 
kiai.

Sekmadienį, spalio 14 d. 10

vai. šv. mišios Šv. Petro liet. 
parapijos bažnyčioje., Šv. mi
šias atnašauja kun. J. Švagž- 
dys, pamokslą sako'kun. dr. A.' “of Honort.
Juška. 2:30 vai. — Šventoji Va

eis reti pašto ženklų komplek- pašto ženklų specialistų, savo 
tai, išleisti Vilniuje, Kaune, Pa-, rinkiniuose turinčių rečiausių
nevėžyje, Telšiuose, Rokiškyje, 
Raseiniuose ir Alsėdžiuose. Bus 
ir vokiečių — kaizerinės ir na
cinės — okupacijų pilni komp
lektai. Šis skyrius bus pavadin-

landa Bostono katedroje, Wash-, parodai atskirŲ
ington Str. Šv. Valandai vado-

Be šio rinkinio, bus išstatyti

pašto ženklų. Juos pamatysime 
Chicagoje. C. Motuzas, New 
Yorko Liet. Filat. Dr-jos biule
tenio redaktorius, praneša, kad 
daugelis newyorkiečių ir i šapy- 
linkės ne tik savo rinkinius at
siųs parodai, bet ir patys ruo-

narių, gyve-' šiasi į parodą atvažiuoti.
nančių Chicagoj ir kituose mies- Parodai ruošti komitetą su-

vauja prel. Pr. Juras. Vargo- tU03e retį mUzėjiniai Lietuvos ' daro žymūs lietuviai filatelistai 
nais groja ir gie ojimui vado- pa§to ženklai ir vokai. Šie bus Chicagoje: Ign. Sakalas, Jieva
vauja komp muz. J. Kacins- premijuojami. Teisėjais nutar- Lukas, Jonas Green, R. Estka, 
kas. Procesijai -jemant j Sank-1t& kviegti žinomieji pašto ženk- Ed. Jasiūnas, S. Ivanauskas, V. 
tuanumą, gie atna Tegul bū-,jų specįaijstai — lietuviai ir ki- Tubelienė, J. Liubinskas, jr., J. 
na garbinamas . švc. Sakramen tataučiaL , J W. Mohr. Komiteto pirmininku
to i statymas, pasiaukojimo ak, DraUgįj0S dešimtmečio paro-! yra Ign. Sakalas. Visais paro-
tą ir maldą už Lietuvą skaito 
prel. Pr. Juras. Arkivysk. R. J.
Cushing sako pamokslą. Gieda 
solistas Stasys Liepas. Vysk.
V. Brizgys taria padėkos žodį.

Kongresui Rengti Komitetas

Miami, Fla.
LRK Moterų Sąjunga

Miami lietuvės katalikės mo
terys susiorganizavo į Moterų (pageidavimą siekti artimesnio 
Sąjungą 18 kp. Rugsėjo 23 d. bendradarbiavimo tarp mokyk- 
įvyko pirmas parengimas, Lie- 'lose dirbančiųjų lietuvių seserų

dai ir didžiųjų birželinių trėmi-1 clos reikalais kreiptis į pirminin- 
mo penkiolikmečiui paminėti, ką šiuo adresu: 7358 So. Camp- 
draugija išleis specialų ženklą1 bell Avė. R. Estka

tuvių Piliečių Klubo salėje. Tai 
buvo kortų vakaras ir svečiai 
buvo pavaišinti. Klubo valdyba 
salę d^vė nemokamai. Laukia
ma į kuopą įstojant daugiau na
rių. Be to, prašome atvykti ir 
tos narės, kurios priklauso ki
toms kuopoms, o dabar gyvena 
Floridoj. Kuopos valdybą suda
ro: Elena Verbcla, pirm., Vik- 
toria Kutchinis, vicepirinininkė. 
Ona Skupeika, fiiiansų rast., 
Patričia Good, iždininkė ir An- 
na Būbnic, protokolų rast.

E. Verbcla

dimas. Šiam tikslui buvo paskir- mo bei bendradarbiavimo, taip 
ta taip pat 200 dol. avanso ir1 pat populiarina Bendruomenės 
nutarta dėl tolimesnio “Knygų mintį lietuvių visuomenėje, nu- 
Lentynos” leidimo rėmimo tar-i tarta Detroito — Rochestcrio — 
tis su JAV LB Kultūros Fondu. ( Clevelando — Pittsburgho rajo- 

Vykdant Švietimo Tarybos no apylinkių rajonų suvažiavi
mą organizuoti pavesti Cleve
lando apylinkės valdybai. Suva
žiavimas įvyks lapkričio 3 d. 
Clevelande. — CV inf.ir lietuvių mokytojų pasauliečių, 

nutarta pavesti šiuo reikalu ypa-j 
čiai domėti? Centro Valdybos 
nariui švietimo reikalams Ig. 
Malėnui.

Konstantavus, kad Bendruo
menės rajoniniai suvažiavimai 
įgalina susitikti Bendruomenės 
darbininkus ir tuo prisideda prie
artimesnio tarpusavio bendravi- saulė.

Pažvelkite į saulę. Ji visiems 
šviečia, visus šildo, nelaudama 
prašymo ir padėkos. Taip pat ir. 
jūs nelaukite maldavimo ir pagy 
rimo, bet padėkite žmonėms ge
ra valia — ir būsite mylimi kaip

Epiktetas

Iš IAV liet. Bendruomenes
"Centro Valdybos darbų
Rugsėjo 18 d. posėdy Centro 

Valdyba svarstė Bendruomenės 
konkursų klausimą, susipažino 
su Švietimo Tarybos posėdžio 
svarstymais bei nutarimais, ap
žvelgė iždo padėtį, nutarė kreip
tis į lietuvių studentus dėl lietu
vių kalbos studijų Fordhamoj 
universitete. Iš atskirų nutari- 
mų pažymėtini šie:

Susipažinusi su Pasaulio Lie
tuvių Archyvo darbu, Centro j 
Valdyba reiškė pasigerėjimą,, 
juo labiau, kad archyvo medžią- < 
ga yra prieinama kiekvienam 
ja besidominčiam. Einamosioms 
archyvo išlaidoms mokėti Cent
ro Valdyba paskyrė 200 dol.

Centro Valdyba taip pat rado, 
kad remtinas ir Lietuvių Biblio- 
grafinnės Tarnybos vadovo A. 
Ružancovo didelės kultūrinės 
reikšmės darbas — “Knygų 
Lentynos” redagavimas bei lei-

A. f A.

STASEI GRONSKIENEI mirus, 

liūdintiems jos vyrui Stasiui Gronskiui su

šeima, reiškiame giliausią užuojautą.

Marija ir Viktoras Petrovai

t
A. A.

DR. BRONrSLOVAS TALLAT-KELPŠA
Mirė 195C m. rugpiūčio mčn. 19 d. Komi respublikoje prie 

Archangelske.
Kilęs buvo iš Kelpšaičių vienkiemio, Laukuvos valsčiaus, 

Tauragės apskričio, " į

Sekmadieni, spalio mėn. 14 d. 10 valandą iš ryto bus at
laikytos šv. Mišios už mirusiojo sielą, Aušros Vartų parapijos 
bažnyčioje, 2327 West 23rd Placc.

Visi a. a. DR. B. TALLAT-KELPŠA giminės, draugai ir 
pažįstami kviečiami dalyvauti pamaldose.

Nuliūdę: (Unriiės.

A A.
VERONIKĄ MARCINKEVI

ČIENĘ (KUčINSKAITfi).
Netekome savo mylimos 

1952 m. rūgs. men. 30 d. <
Nors laikas tęsiasi, bet mes 

jos niekados negalėsime už
miršti. Lai gailestingas Die
vas suteikia jai amžiną ra
mybę. Už jos sielą mes užpra
šėme šv. Mišias rūgs. 30 d. 
10:45 v. ryto Šv. Jurgio pa
rapijos bažnyčioje.

Maloniai kviečiame visus 
gimines, draugus, kaimynus^ 
ir pažįstamus šiose pamaldo
se dalyvauti ir kartu su mu
mis pasimelsti už a. a. Vero
nikos sielą.

Nuliūdusios: Duktė Geno
vaitė Marcinkevičiūtė ir .se
suo Karolina Isakienė.

tingus miškų ūkio darbininkai 
— Razma, Katkus, Petryla ir 
k. Iš viso Lietuvoje tokių miš
kininkų apdovanota tik 13.

— Kauno pilis ir radiniai. Bū
relis mokslo darbuotojų, vado
vaujamas archeologo Karolio 
Meko, pradėjo tyrinėti Kauno 
pilį. Kaip skelbiama, to tyrinė
jimo pagrindinis tikslas — išli
kusios pilies mūro konservavi
mas. Kartu esą atliekami ryti
nio pilies bokšto restauravimo 
darbai. Tyrinėjant rasta įvairių 
indų likučių ir netgi sveikų in
dų. Juos priskiria XVI amžiui. 
Taipgi randama senovės ginklų.

— Dr. Kazys Ambrozaitis, 
buvęs Darbo Federacijos lyde
ris, tebėra Sibire. Prieš keletą 
metų vedė nuo Pilviškių moky
toją ir augina dviejų metų sū
nų Vytautą-Kazimierą.

— Kasinėjama Trakų pilis.

Kaip okup. Lietuvoje skelbia
ma, mokslinės - restauracinės 
dirbtuvės atlieka plačius atkū
rimo darbus senojoje Trakų pi
lyje. Iki šių metų pabaigos ma
noma atstatyti trečiasis augš- 
tas ir viršutinė pastato dalis. 
Taipgi tvarkomas kazemato šie 
n.os tvirtovės rytų pusėje. Kar
tu su atkūrimo darbais vyksta 
ir archeologiniai kasinėjimai. 
Atkasant šiaurinę gynybos sie
ną, rasti kunigaikščių Kęstučio 
ir Vytauto laikų sidabriniai pi
nigai. Be to, esą rasta kerami
kos, koklių bei čerpių nuolau
žos. Juose randami skaičiai lei- 

i džia spręsti, kad šie daiktai pa 
gaminti 1644 metais. Skelbia
ma, kad daug įdomybių rasta 
kasinėjant kazematus. Ten ras
tas gerai išlikęs jieties antgalis, 
trys peiliai, varinis žiedas, trys 
akmeniniai koviniai sviediniai, 
gražiu raštu papuoštas glazū
ruotas koklis, namų apyvokos 
daiktų liekanos ir k.

Jei turite parduoti ar Išnuomo
ti, pasiskelbkite smulkių skelbimų 
«kynuje. Skelbimą galite perduoti 
telefonu: Virgiui* 7-0040.

A. A.
EOtttUNO GORZYNSKI

Gyveno 4538 S. Wa^htėnaw Avė. Tel. LAfayette 3-4211
Mirė rūgs. 27 d., 1956, 1:30 vai. .ryto, sulaukęs 51 m. amžiaus. 

Gimė Chicago, 111.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona llattic (Mažeikaitė), 2 

sūnūs: Edward, marti Jrene; Riehard, marti Elizabeth, anūkė 
Donna Marie, 6 seserys: Clara Reiehcrt, Ircne Buranski, Cclia 
Gorzynski, Eleanor Pueell, Izorctta Riektcr ir Mamic Clemis i; 
jų šeimos, švogeris Stanjey Mažeikas, jo žmona Barbara ir jų šei
ma. uošviai Mykolas ir Stanislava Mažeikai, kiti giminės, drau
gai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Joln, F. Eudeikio koplyčioje, 4605 S. 
Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks pirmad. spalio 1 d., iš koplyčios 8:30 vai. 
ryto bus atlydėtas į Šv. Kryžiaus parapijos bažnyčių, kurioje įvyk.? 
gedulingos pamaldos už velionies siela, l’o pamaldų bus nulydėtas 
į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: žmona, sūnūs, marčios ir anūkai.
Laidotuvių direktorius .Toliu F. Eudcikis. Tel. Y.Veds 7-1741.

SŪNUS PALAIDŪNAS
Studija Apie Vakarų Civilizacijos Krizą

Vietoj

1,000,000
DOLERIŲ 

/ tik

2 DOLERIAI

“IRI 
2334 So. Oakley Avo.

Šios knygos autorius vysku
pas F. J. Sheen prie! UeS 
laiko pradėjo eavo Televttk 
jos programą per "Du MonV* 
MtotJ. Televizijos aparatų firma “Admiral” iiai programa] 
finansuoti paakynS vienų mi
lijoną doleri* t
Lletuviikoe knygos Klubas 
džiaugiasi galėdamas savd 
skaitytojam pateikti iio Įžy
maus kalbėtojo mintis už du 
doleriu.

IRU"
Chicago 8, III.



1

'. f
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MĖNRAŠTIS DRAUGAS, CfflCAOO, ILUNOS Šeštadienis, rugsėjo 29, 1956

imu
X Jenas Kazanaiiskas, Mu

tual Federal Savings pirm., T.

X T«wn of Laki* Balto sky
riaus susirinkime — rudens su
tikimo vakare, rugsėjo 30 d. 5 
vai. vakare Alekso Brino salė
je, 4312 So. Hermitage Avė., 
t’hieagoje, bus įdomūs praneši
mai siuntinių siuntimo į Lietu
vą reikalu. Meninėje vakaro da
lyje bus išpildytas A. Lekečins- 
ko scenos vaizdelis — "Didžių
jų valdovų likimas”. Jį atliks

RYTOJ VISI J NAUJĄ „DRAUGĄ“! CHICAGOS ŽINIOS

Marijonų statyboj fondui pa-jpats autorius A. Lekečinakas, 
N. Zajančauskas, Kivinas ir kt. 
Toliau bus atlikti šių dienų ak
tualiausias gyvenimo temas lie-

aukojo- 100 dol. Tėvai Marijo
nai nuoširdžiai dėkoja už auką 
Pažymėtina, kad J. Kazanaus

Rytoj Chicagos lietuviai gan- Tuojau po pamaldų tenai pat i ris praneš apie naujųjų įstaigų 
šiai trauks i istorini pastatą — (įvyks pusryčiui. Po pusryčių dar augimą, apie tėvų marijonų to- 
pirinus išeivijoje specialiai lie- bus laiko apžiūrėti naujuosius liniesnius planus.
tuvių dienraščiui pastatytus rū-, spaustuvės rūmus ir vienuoly-j .
mus — naują Draugo spaustu-, ną. Galima pasidžiaugti, kad statybos vajaus direk-
vę— 4545 W. 63 st. (prie Kil- spaustuvėje iau sustatyta did-i to,MIS 'lin; Darulis, MIC., 
born avė, tarp Pulaski ir Cice- žioji spausdinimo mašina, kuri ^l,an • a').e nau.ias statybas, 
ro). čia pat jau visiškai baigia- veiks dvigubai sparčiau, neguĮ evų Marijonų Bendradarbių 
ma įrengti nauja tėvų mari jo- ligi išol vartotoji. Jau praves-1 dvasios vadas kun. J. Budzeika, 
nų vienuolyno koplyčia ir pat-' tas vandentiekis, kanalizacija, MIC, praneš apie šio veiksmin-

kas ne pirmą kartą tokią auką,įią kupletai. Programai pasi- 
atsiunčia. į baigus vyks šokiai grojant A.

X AI,B Ciceroje, III., organi-1 Ramoni° SokiV orkestrui. , 
zuoja augštesniąją lituanistinę Tovvn of Lake Balfo skyriaus
mokyklą. Mokykla netrukus valdyba kviečia visus vietos ir
pradės veikti. Mokiniai, kurie apylinkės tautiečius šiame va-
dar nėra į šią mokyklą užsire
gistravę, yra prašomi užsįre

kare atsiląnkyti. Įėjimas vi
siems laisvas, tačiau kas norės,

gistruoti bibliotekos patalpose| galės paaukoti Balfui pagal au- 
pinnadieniais ir trečiadieniais kų lapus.
6—8 v. v., kitu laiku — pas'
kun. P. Patlabą tel. OLympic’ . * AL Mokytoju s-gos susi- 
2-0231 arba pas Z. Ašoklį tel. nnk,me’ įvykusiame š. m. rug-
TOvvnhall 3-6005. sėjo 23 d., Alicija Rūgytė darė 

pranešimą iš pirmojo Švietimo 
Tarybos posėdžio Pittsburghe, 
kur buvo svarstomas įvedimas 
į visas parapines mokyklas li- 

. tuanistinių dalykų, jų progra
mos, pamokų lentelė, vadovėlių 

j paruošimas ir k. Pranešimas 
i buvo labai išsamus, sukėlė di- 
Į delį mokytojų susidomėjimą ir 
iššaukė pastabų ir diskusijų. 
Mokytojų pastabos ir pageida
vimai buvo užprotokoluoti ir 
bus persiųsti A. švietimo Tary
bos pirmininkui I. Malėnui.

Teismas sukčiautojams
Patraukti teismo atsakomy

bėn už sukčiavimą pristatant 
maistą mokiniams iš valstybi
nių sandėlių, kur buvo laikomi 
supirkti pertekliai, yra šie as
menys: Vernon L. Nicklell, 65 
m. amžiaus, Illinois valstybinių 
mokyklų superintendentas, — 
James Dunbar, 47 m., vadovas 
firmos, kurios sunkvežimiais 
maistas buvo gabenamas, — 
Harold A. Wolfe, 49 m. am
žiaus Illinois mokyklinių už
kandžių direktorius, —' Frank 
O. Washam, 62 m. ajnžiaus, 
Chicagos Švietimo tarybos mo
kyklinių užkandžių prižiūrėto
jas. Jie kaltinami, kad susitarę 
skriaudė valstybę perdaug iš
eikvodami pinigų produktų per
vežimams ir tuo patys pasinau
dodami.

Detektyvai susekė, kas 
pametė $1,086

1,000 svečių redaktoriaus 
pagerbime

Suruošus pagerbimo pietus 
prel. Tomui Meehan, buvusiam 
"The Nevv World” redaktoriui, 
dabar paskirtam Sv. Bazilijaus 
bažnyčios klebonu, susirinko 
dalyvių apie 1,000. Dalyvavo 
žymūs katalikai verslininkai, 
advokatai, dvasiškiai, laikrašti
ninkai, televizijos ir radijo dar
buotojai.

Lėktuvais veš balsuotojus
Respublikonų organizacija ir 

Komitetas Už Eisenhovverį pa
skelbė, jog jie lėktuvais gabens 
į Chicagą balsuotojus, kurie 
turi užsiregistruoti lapkričio 6 
d. įvykstantįems rinkimams. 
Busimieji balsuotojai bus iš 
Northbrook aerodromo lėktų- 

1 vais atvežami į Meigs aerodro
mą, o iš čia mašinomis bus nu
vežami į registravimo vietas.

Draugo naujieji pastatai, kurio patalpose rytoj įvyksta Tėvų Marijonų bendradarbių seimas.

sai vienuolynas, kur kambariai 
dėl 20 tėvų ir brolių jau 
įrengti ir tik pravedami pasku
tinieji darbai apatiniame augš- 
te. Vientfolyno adresas bus 6336 
S. Kilborn avė.

Naujuosiuose Draugo spaus-

suvesta elektra .Tuojau po sei
mo bus pradėtas naudoti centri 
nis šildymas, vykdant naujojo 
pastato džiovinimą.

Tie naujieji pastatai kainavo 
apie tris ketvirtadalius miliono 
dolerių. Pasidaryta skolos, bet

go sąjūdžio darbuotę .Bus svei
kinimai, pranešimai iš skyrių. 
Seimui vadovaus
Prunskis.

Šis seimas bus istorinis — 
pirmą kartą naujuosiuose pasta

9332I X Uršulė Wištartienė,
St. Baranauskas išleistuviniame ’ S> Luella ave jigarnetė Chica- 
koncerte šiandieną 7:30 v. v., Ma-, . .
ria Augšt. mokyklos salėje, solo Sos gyventoja ir uoli Šv. Juoza-
dainuos šešias lietuvių dainas iri po parapijos veikėja bei rėmė- 
tris nriifiR nnpru • “Monnn” .....tris arijas iš operų: .“Manon ivairin vienurlvnn nraeitaL arlesiana” ir “Aida”. |3 ivairių vienuolynų, praeitą
_____________ _ ____________ i savaitę mirė. Artimiesiems

draugai reiškia užuojautą.X Illinois taupymo ir skoli
nimo įstaigų lyga turėjo savo 
seimą rugsėjo 24—26 d. Chica- 
goje, Drake viešbutyje. Daly
vavo Chicago Savings & Loan 
Assn., District S. & L. Assn., 
St. Anthony S. & L. Assn., Uni- 
versal S. & L. Assn., Continen
tal <3. & L. Assn., Waukegan S. 
& L. Assn., Mutual Federal S. 
& L. Assn. ir Midland Loan & 
Savings Assn. Lietuvių lygą 
atstovavo J. P. Varkala ir Fr. 
Sadauskas.

X L. Sahonienė, 8754 S. Sa- 
ginaw ave., plačiai mėgiama 
muzikė, sulaukė viešnios iš ry
tų, tai .mylimos motinos Sher- 
man, kuri čia pas dukrą pašto

i

Iškels Glenview aviacijos
Rūpestingomis detektyvų pa- ,

stangomis buvo susekta, kas T • “ j u-,. .................. , . JAV Laivyno vadovybe pra-pamete popierini maišą, kuria- ,.. .. . ., . , ; . dėjo jieskot). naujos vietosme salia kitų dalykų buvo ir
$1,086.56, kuriuos radęs darbi- 

kun. dr. J. ninkas atnešė policijon. Tame 
i .maiše buvo ir marškiniai, su 
skalbyklos žymėmis. Detekty
vai susisiekė su 50 skalbyklų ir 
surado, kad tie marškiniai bu
vo Marko, 57 m. amžiaus, dir
bančio Meadovvbrook Teatro 
restorane. Jis pasipasakojo, 
kad turėdamas laisvą dieną bu
vo išėjęs celebruoti; maišą kaž
kur pasidėjęs, kai ilsėjęsis, ir 
pražudęs. Dabar jis pažadėjo
radėjui duoti $100.

Nutrauks bankininkų 
tardymus

Speciali Cook apskrities pri
siekusiųjų komisija, kuri tardė 
bankininkus apie jų ir jų veda
mų bankų aukas politiniams 
reikalams (balsavimams), pa-

Tėyų Marijonų vienuolynas ir koplyčia, 4545 W. 63 st., Chicago 29, III., jau baigti statyti ir šiuo metu linko tuos tardymus nutraukti, 
viai apsigyvens ir padės prižiū- į ^‘Siami vidaus įrengimo darbai
rėti muziką K. Sabonį, kuris se-1 tuvės rūmuose rytoj 10 vai. ( gerieji lietuviai, kurie remia mū- tuose. Dalyviai bus fotografuo- 

prasidės seimas pamaldomis, ku'sų kultūrinius reikalus, čia sa 
vo talka gražiąi padės.

Seimas prasidės 2 vai. p. p.

X Šv. Pranciškaus seserų rė 
mėjų Chicagos apskr. susirinki
mas įvyko rugsėjo 22 d. M. 
Paukštienės namuose. Dalyva
vo atstovės iš Šv. Jurgio, Ne
kalto Pras. Pan. Šv. Marijos 
parap., šv. Kryžiaus parap. bei 
apskričio narės ir viešnios. 
Pranešta, kad būsimam seime, 
kuris įvyks Chlcagoje, daly
vaus seselių kapelionas kun. J. 
V. Skrypkus iš Pittsburgh, Pa. 
Taip pat atvyksta j seimą mo-

niai sunkiai serga

Gražiabalsė Gimimo Sveč. Panelės 
Marijos parap. soliste Alvina Gie
draitis dainuos dideliam koncerte

rias laikys kun. V. Atkočius, 
MIC; giedos Aušros Vartų par

pažymėdama, kad nerasta nu
sikaltimų, dėl kurių būtų gali
ma kelti bylą ar traukti teismojami ir filmuojami ir jų nuo

traukos dešimtmečiais liudys a- atsakomybėn 
pie tuos uoliuosius lietuvius, ku .
rie skubėjo talkinti mūsų besi- Sužeistam gelezinkelieciui 
plečiančiai lietuviškai spaudai,

rapijos choras, vadovaujamasi Čia bus iškilmingai įteikti diplo-
muziko Juliaus Mačiulio. Pa-į mai garbės ir amžiniesiems na- plečiančiai lietuviškai spaudai, $70,000
mokslą pasakys kun. Albinas riams. Iš viso bus įteikta 36 kurie savo veikla ir auka rėmė. JAV distrikto teisme Juozui 
Spurgis, MIC. Pamaldų metu diplomai. Juos įteiks tėv. pro- pirmaeilės svarbos lietuviškus L R0Ch0n, 39 m. amžiaus, pri- 
patarnaus marijonų klierikai. I vinciolas V. Atkočius, MIC., ku- Į užsimojimus. teista iš Pennsylvania geležin

kelio linijos $70,000. Tai kom
pensacija už susižeidimą, įvy
kusį bandant pakelti sugadintą 
bėgių jiešmą ties 59 gatve ir 
Westem.

vakarais 7:30. Pamokslus sa
kys kun. A. Micka, MIC.

X Kęstutis ir Albina IVSiliū-

tinelės M. Baptistą, M. Aloyza, įr bfian^tevas£kmadienį’ ru^ėj° 30 
beto iš Kenoshos, Wis., misijų1
namo atvyks kelios seselės vie 
nuolės. X E. Gedvilienė, B. Cicėnie- 

nė, P. Turskienė, uolios 3 sk. 
X Jonas Stoškus, Jurgis šv. Pranciškaus seserų rėmėjos, 

Shamis, Pranas Jurgaitis, Ele-1 Tovvn of Lake kolonijoj dar
na Shirvinski, Valerija Stanai-1 buojasi, kad rengiamas seimelis 
tis yra Illinois ir Indianos ap-Į Chicagoje seselių naudai spa- 
skričio Vyčių delegatai, išrinkti lio 7 d. gražiai pavyktų, 
dalyvauti Tėvų Marijonų ben
dradarbių seime, kuris įvyksta

X Tautos šventė — jaunimo X Šv. Juozapo parapijoj, So. 
šventė. Tuo šūkiu išeina cice- j Chicago, 40 vai. atlaidai pra- 
riškiai, organizuodami didelį! dedami sekmadienį per sumą. 
jaunimo meninių jėgų pasiro- | Pamaldos bus rytais 9 vai. ir 
dymą minėjime rugsėjo 29 d.
7 v. v. šv. Antano parapijos sa
lėje Cicero, III.

Jaunimas paskambins, pa-inai, Cicero, III., rugsėjo 23 d. 
gros, padeklamuos, pašoks ir j pakrikštijo pirmgimį sūnų Kęs- 
padainuos. Birutė Strikaitytė ir tutį Joną. Krikšto tėvais buvo 
Marius Prapuolenis, gabūs, pa-' Edis Kybartas ir Ona Subačiū- 
vyzdingo elgesio ir nuoširdžios1 tė. Krikštijo kun. A. Vilkaitis, 
lietuviškos dvasios moksleiviai, j x Benediktas ir 'Ema Norei- 
skaitys šventėje įdomius refe- darbštūs naujieji ateiviai, 

nusipirko namus su bizniu 6422ratus.
X Albinas Stulga, jaunas W. 64th St., Chicago, III. Biznis

futbolininkas, paskutiniu metu gerai sekasi. Minėtą nuosavybę 
gražiai užsirekomendavo, atsto-' perkant tarpininkavo brokeris 
vaudamas LFK “Vainutas” fut-, Petras Abromaitis.
bolo komandą, žaidžiančią ame

nų Kongregaciją ir š. m. rug
sėjo 15 d. pradėjo novicijatą 
Romoje.

Kokiu būdu žmogus nusideda, 
tokiu pat būdu jis yra kankina
mas. Šv. Raštas

Remkite dien. Draugą!

rytoj naujuose Draugo rūmuo
se, 4545 W. 63 st., Chicago 29, 
III.

X Leit. John W. Paehankis,
Jr., jo žmona Nancy ir du vai
kai, Jean ir Dianne, leidžia 
dviejų savaičių atostcgas su 
savo. tėvais Pachankiais, gyv. 
5919 S. Tr jy st. Leit. J. W. Pa- 
chankis stovi Fairchild oro ba
zėje Spokane, Washington.

X I,ah:lariti ūkyje šį sekma
dienį įvyksta paskutinė geguži- 
nė-išvažiavimas. Kun. Adomi- 
nas kviečia visus pasinaudoti pa
skutinėmis gražic.m:s rudenio 
dienomis.

X Bill Kareivos, kuri3 yra 
T. Marijonų statybos fondo di-i 
rektorius ir žinomas biznierius, 
duktė Marilyn sunkiai susirgo 
polijo liga.

X Erna Naujokaitė, kuri šį 
pavasarį ištekėjo už Petro Knol, 
vėl grįžta dirbti Farm Food 
Co„ 1804 West 47th St.

rikiečių pirmenybėse, šį sekma
dienį ši komanda kovos 
su “VVanderers’’ futbolininkais 
Marųuette Parke.

VOKIETIJOJ
— Kun. Aug. Steigvila, sėk

mingai dirbęs pastoracijos dar
bą Vokietijoje, įstojo į Marijo-

hxhxh>co<h3Ck>i><hXhxk>ck><hxh><h

Pergrįs eilę gatvių
Keturios firmos pasirašė su 

j Chicagos miestu sutartis, pagal 
kurias bus pergrįsta kaikurios 
dalys Laramie, State, Union ir 
119 gatvių. Darbai būsią baigti 
per tris mmėnesius ir kainuos 
$1,266,990. Laramie gatvė bus 
praplatinta ties Congress eks
presiniu keliu, kad ten paleng
vėtų mašinų spūstis.

sprausminių lėktuvų aerodro
mui, norėdama patenkinti apy
linkės gyventojų prašymus ir 
iškelti tos rūšies aerodromą iš 
Glenvievv, kur paskutiniu .metu 
įvyko keletas sunkių ir pavo
jingų aviacijos nelaimių.

135,900 svečių
Per spalio mėnesį Chicagoje 

įvyks 126 suvažiavimai ir pre
kybinės parodos; numatoma, 
kad per tą mėnesį atvyks į su
važiavimus ir parodas apie 
139,000 žmonių įš užmiesčio, ir 
jie Chicagoje išleis apie $22,- 
000,000. Didžiausios parodos 
spalio mėnesį — bus ryšium su 
JAV Saugumo tarybos suvažia
vimu ir batų paroda.

Moksleivė iš Vietnamo
Iš Vietnamo į Chicagą atvy

ko to krašto parlamento pirmi
ninko duktė Tran Huong Mai, 
15 m. amžiaus. Ji gerai kalba 
angliškai ir prancūziškai. Stu
dijuos katalikų Immaculata 
Augštesnioje mokykloje.

$10,000,000 didesnėms 
algoms

Chicagos miesto policininkai, 
ugniagesiai ir kiti tarnautojai 
nori didesnių algų. Patenkinant 
jų prašymą reikėtų miestui 
$10,000,000 naujų pajamų.

f
$500,000 nuostolių gaisre

Gaisras keturių augštų popie
riaus sandėlyje 100 W. 17 str. 
sunaikino popieriaus tiek dide
lį kiekį, kad jo vertė siekia pu
sės miliono.

Gaus šildymus dujomis
Per 1956-57 metus bendrovė, 

kuri teikia kūrenamąsias dujas 
Chicagos gyventojams, yra nu
sistačiusi patenkinti dar 16,500 
prašymų ir įvesti apkūrenimą

i dujomis į butus.

Marl jos apsireiškimų Fatimoje 
1917 metais aprašymas 

128 pual. Kaina $1.00 

Užsakymus kartu su pinikais siuskite 

‘‘DRAUGAS’’
2334 8. Oakley Ave., Chicago 8, III

'<yoooooooooooooooooooooooo

Lithuanian dictionary
Angliškai lietuviškas ir Lietuviš
kai angliškas žodynas. Parašytas j 
H. H. Petvtress ir T. Gėriko. 333 | 
pal. Kietais viršeliais. Kaina $4.50. , 
Gaunama “Draugu', 2334 South i

Mišrusis Gimimo Sven. Panelės Marijos parap choras, sekmadienį, rugsėjo 30 d., 6 vai. vakare, rengia Jakley Ave., Chicago 8. III 
koncertą ir banketą Naujų vargonų fondui, Dalyvaua berniukų ir Mažasis parap. choras. frtotftaeeMot ‘

ŠAUKIAMAS
Visų Tėvų Marijonų Bendradarbių

SEIMAS
1956 m. rugsėjo 30 d. - sekmadienį

Naujose “Draugo” patalpose — Lietuviškos ir 
Katalikiškos Spaudos Centre

4545 W. 63rd STREET, CHICAGO 29, ILL.
10 vai. šv. Mišios ir pamokslas; 11 vai. užkandžiai; 2 vai. posėdis

šis metinis seimas yra labai svarbus, nes jis vyksta atliekant 
milžiniškus darbus katalikiškos spaudos srityje. Dideli nauji pastatai 
yra statomi katalikiškos spaudos išlaikymui ir ištobulinimui. TT. 
Marijonai stato lietuviškos katalikiškos spaudos centrą Amerikoje. 
TT. Marijonams yra reikalinga milžiniška parama privesti visą darbą 
prie sėkmingos užbaigos.

Šiais metais seimas yra šaukiamas jau naujose, nors ne visai 
užbaigtose 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 
DRAl’OAS 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.


