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LENKIJA NORINTI ATSIKRATYTI MASKVOS!
Koms. Lenkijos vadai nebenori 

klausyti Kremliaus valdovų
VARŠUVA, Lenkija, spalio 21. — Wladislaw Gomulka, vėl 

pradėjęs vadovauti Lenkijai, vakar pareiškė, jog Lenkijos žmonės 
gins savo teises visomis priemonėmis, kad nebūtų nustumti iš de
mokratinio kelio.

Gomulka taip prabilo po to,i
kai Sovietų Sąjungos komunistų KravČenko kova 
partijos bosas Nikita Chruscev

su užpuolikaispagrasino atsiųsti rusų kariuo
menę į Lenkiją, kad užkirstų 
Lenkijai kelią į savistovesnį gy
venimą. Lenkija nori atsipalai
duoti nuo Maskvos varžtų.

Gomulka nuvyko į Lenkijos 
komunistų partijos centro ko
miteto posėdį ir ten pasmerkė 
praėjusių 12 metų režimą ir pa
siūlė lenkišką komunizmą.

Jo pareiškimas buvo paskelb
tas per Varšuvos radiją. Tas ro
do, kad Chruščevui, atskridu
siam į Varšuvą, nepasisekė sus-

NEW YORKAS, spalio 20. — 
Viktoras Kravčenko, 51 metų, 
buvęs sovietų pareigūnas, kuris 
pabėgo iš rusų posto Washing- 
tone ir čia 1944 m. gavo azylį, 
vakar pašovė ir sunkiai sužeidė 
vieną iš dviejų vyrų, kurie įsi
brovė į jo apartmentą.

Kravčenko, autorius knygos 
„Aš pasirinkau laisvę”, kurioje 
pasmerkiamas Stalino vyriausy
bės režimas, paleido vieną šūvį

tabdyti Lenkijos naujo sąjūdžio, J i užpuolikus. Kulka pateko į
kuriuo Lenkija siekia neprliklau 
somybės ir nori pasprukti iš 
Kremliaus rankų.

Gomulka yra paskirtas Len
kijos komunistų partijos pir
muoju sekretoriumi.

Chruščev Lenkijos komunis
tų partijos centro komitetui pa
reiškė :

„Aš parodysiu jums kuris y- 
ra socializmo kelias. Jei jūs ne- Į 
paklausysite, mes jus sutriuš
kinsime. Mes pavartosime jėgą 
ir užgniaušime visokius nera
mumus krašte. Mes niekada ne
leisime šio krašto (Lenkijos) 
parduoti Amerikos imperialis
tams.”

Cnruščev labai supyko, kai len 
kai pasiūlė išmesti Konstantin 
Rokossovsky, dabartinį Lenki
jos armijos vadą ir krašto gyny
bos ministerį, iš Lenkijos komu
nistų partijos politbiuro.

Varšuvos radijas šiandien 
pranešė, kad Lenkijos kaikurio- 
se vietose vykstančios kovos 
tarp Lenkijos ir Sovietų Sąjun
gos kareivių. Lenkijos komunis
tų partijos frakcijos nesutaria 
dėl Lenkijos ateities. Lenkijos 
komunistų partijos vadai tarp 
savęs kovoja dėl vietų. Bet eili
nio lenko gyvenimas vistiek ne
pagerės, kol Lenkija neatsikra
tys komunizmo.

vieno užpuoliko pilvą ir jis krito 
ant grindų, o kitas pabėgo. Su
žeistasis užpuolikas vadinasi Mi- 
chael Garcia, 21 metų, o pabė
gęs užpuolikas — John Gili, 23 
metų. Tarp Kravčenko ir užpuo
likų vyko kova. Pagaliau jis 
juos sutvarkė.

Vėl veikia ,
RIO DE JANEIRO, spalio 19. 

— Brazilijos sostinėje, kurioje 
yra 2,5 miliona gyventojų, auto
busai vėl normaliai veikia, kai 
3,000 autobusų vairuotojų ir kon 
duktorių baigė streiką. Jie reika
lavo atlyginimo pakėlimo.

Lėktuvnešiai
PARYŽIUS, spalio 21. — Du 

nauji lėktuvnešiai—Clemenceau 
ir Foch — įsijungs į Prancūzijos 
laivyno tarnybą 1959 m. Nauji 
laivai galės vežti po 50 lėktuvų. 
Prancūzija dabar turi 3 lėktuv
nešius.

Nupirko laikraščius
CHICAGO, III. — The Chiea- 

go Tribūne kompanija šeštadie
nį pranešė, kad ji nupirko Ame
rican ir Chicago Sunday Ame
rican, Hearsto laikraščius, spaus 
dinamus 326 W. Madison st.,

Pabaltiečiai Kazachstan stepese
MASKVA. — Kompartijos dienraštis „Pravda”, nr. 286, spa

lio mėn. 12 d. rašo, kad neapgyvenamose stepėse plėšiant Kazachs
tano dirvonus buvo galima aptikti ir pabaltiečius.

Jie buvo paldsti iš transporto
mašinų su maišeliais ant pečių. 
Mėrgaitės, apsirengusios vati
niais, besigindamos nuo šalčio 
liūdnai žiūrėjo į mažai patrauk
lius plotus. Dar kovo mėnesyje 
spirgino kieti šalčiai. Sniegas 
girgždėjo po kojų ir speigai dar 
buvo kaip gruodyje.

Ir patys sunkiausieji patyri
mai, toliau rašo

Ten dirbąs jaunimas iš Veng
rijos, Bulgarijos, Čekoslovaki
jos ir Rumunijos. Žinoma, sovie
tų laikraštis neužmiršta pasi
džiaugti taip kruvinai išspaus
tais laimėjimais.

Moralinė parama

AT CALDER HALI. ENGLAND, 
QUEEN ELIZABiTH TURNS ON 

FIRST ATOMIC ELECTRICITY 
FOR PRIVATE HOMES

IKE GOES ON ’OPERATION HELP 
CANDIDATES' TRIP TO NORTHV/EST BRITISH COURT CALLS 

SOVIET-BOUND. AMERICAN 
BABY OFF RUSSIAN SHlP

JORDAN 'REPRISAL RAID* 
COMPLAINT AGAINST 

ISRAEL TAKEN UP BY UN

-WORLD WEEK

Praėjusios savaitės svarbesni gyvenimo įvykiai vaizduose (INS)

Kuriamas antrasis 
“Europos kaimas”
netoli Bregenco

REUTLINGENAS, Vokietija.
— Netoli Bregenco kuriamas an
trasis „Europos kaimas“'. Kai
mas susidės iš 12 namų. Bus įkur 
dintos 24 pavergtųjų Europos 
tautų šeimos. Kaimas įsteigtas 
toje vietoje, kur sueina Vokieti
jos, Austrijos ir Šveicarijos sie
nos. Pirmoj eilėj čia įkurdinami 
žmonės, kuriems neįmanoma nie
kur emigruoti ir sunku gauti 
darbo. 3 namai jau visiškai pa
statyti. Lėšų šiam kaimui sudėjo 
įvairios privačios ir politinės or
ganizacijos. Ir Vokietijos kanc
leris Adenaueris paaukojo 5,000 
DM.

Pirmasis šios rūšies „europi
nis kaimas“ pabėgėliams iš bol
ševikinių sričių įkurdinti belgų 
domininkono Dominiųue Pierre 
rūpesčiu buvo įkurtas š. m. ge
gužės mėn. prie Aacheno. Tre- T . x . x ... . _ 
čiasis „europinis kaimas“ numa- •. n ų studentas Alfred Pu- 

tomas įsteigti įsteigti „bena-. 3auniau
miams užsieniečiatns“ prie Augs

Rytų Europos imigrantai Chicagoj
Chicagos universitetas suorganizavo diskusijas apie emi

grantus Chicagoje iš Rytų Europos. Spalio 18 d. okios disku
sijos vyko miesto centre, 123 W. Madison.

Pradžioje Immigrants Protec — ■ - ___________
tive League direktorė Jone 
DuVal pranešė apie sunkumus 
dėl kvotų: kaikurios valstybės, 
kaip D. Britanija, Airija — ne
išnaudoja savo Kvotų, o kitoms 
šalims, kaip -a Italijai, Graiki
jai — trūksta.

Atvykusiems į šį kraštą kar
tais susidaro sunkumų gauti pi
lietybę, neg dėl karo aplinkybių 
kartais koks nors dokumentas

Pasitarimams vadovavusi di_ 
rektorė Jone DuVal pareiškė, 
kad šie sumanymai bus imami 
dėmesin.

Estė ateivė Asse Sternfeldt 

suminėjo, kad ypač pirmomis 
dienomis -ateiviams svarbu pa
dėti.

Prof. George Bobrinskoy, kai 
bų departamento dekanas Chi
cagos universitete, priminė, kad

Mirė Julius Brenza
CHICAGO, III. — Spalio 20 d. 

6 vai. vakare gauta žinia Chica
goje, kad mirė Julius Brenza, 
Metropolitan banko preziden
tas, plaukiant laivu į Havajų, 
kur jis manė pailsėti. Kartu su 
juo’ važiavo ir jo žmona. Prieš 
išvykstant į Havajus, a. a. Ju
lius Brenza dalyvavo bankinin
kų suvažiavime Kalifornijoje.

Julius Brenza, visuomeninin
kas ir kilnių darbų rėmėjas, 
gruodžio mėn. būtų buvęs 64 m. 
amžiaus.

burgo.

Bulgž;anino laiškas - 
propagandos arkliukas

laikraštis, — dar buvo priešaky
je. Jie buvo apgyvendinti bre
zentinėse palatose, patiestose

WASHINGTONAS .spalio 20. 
kompartijos1 — Prezidentas Eisenhoweris

šiandien pareiškė, kad Jungtinės 
Amerikos Valstybės moraliai re
mia Lenkijos dramatinį sukili-

ant sniego. Jiems patiems, ne- mą prieš Rusijos domanavimą. 
turint patyrimo šalčiuose, reikė-' „Mūsų širdis yra” su Lenkijos 
jo statytis namus. „Ir tie žmo- įmonėmis, kovojančiais už lais- 
nės visam laikui apsigyveno sa-'' vę _ prezidentas Eisenhovveris 
vo įdirbtoje žemėje”, — rašo parei§kė.
„Pravda”, kuri anksčiau agita
vo, kad tik trumpam laikui jau
nimas važiuotų plėšti Kazachs
tano dirvonų.

Čia jiems tenka pakelti ir žie
mos speigai, ir vasaros karščiai.
Jiems teko kentėti dūminės pas
togės nemalonumai. Jų naujos 
sodybos išmėtytos už šimtų my-

Kalendorins

Spalio 22 d., Sv. Marija Salo- 
mė; lietuviški: Narbutas ir My
nė.

Saulė teka 7:10, leidžiasi 6:01.

Oras Chicagoj*
Oro biuras skelbia: Chicagoje 

lių nuo artimiausių geležinkelio ir jos apylinkėje rytoj — giėdra 
stočių. Tuos faktus paduoda pa- ir mažas pasikeitimas oro tem- 
čių sovietų laikraštis. | peratūroje.

netvarkoj ir 'gali tiems grėsti šio šimtmečio pradžioje Chica- 
deportacija.
Daroma žygių čia tremtiniams 

padėti

Ukrainiečių atstovas M. Le- 
wyckyj papasakojo, kad žiaurių 
bolševikų užplūdimas jį išbloškė 
iš Ukrainos. Chicagoje jis rado 
palankias sąlygas. •
. Lenkų studentas

šieji imigrantai lengviau gauna 
pagalbą studijoms, jie yra atvi
ri psichologiškam prisitaikymui 
naujame krašte, vyresnieji gi 
sunkiau įsijungia į amerikietiš
kos bendruomenės gyvenimą.
Daugelis vyresniųjų atvykę iš e?zan^mais 
ūkio kraštų, o čia kuriasi pra
monės krašte ir dėl to jaučiami 
kaikurie sunkumai.

<Kun. dr. J. Prunskis pažymė
jo, kad naujų ateivių įsikūrimas 
vyksta labai sėkmingai. Jieš- 
kant tačiau būdų jiems padėti,

WASHINGTONAS, spalio 20.

— Sovietų Sąjungos premjeras 
Bulganin prezidentui Eisenho- 
veriui vakar atsiuntė iaišką, 
kuriame Bulganin siūlo uždraus 
ti vandenilio bombos bandymus.
Maskvos laikraščiai savo pus- ,
lapiuose paskelbė Bulganino laiš svarbu keletas reikalų: 1) kai- 
ko tekstą, nors prezidentas Ei- j kurių šeimos dar vis perskirtos, 
senhoweris dar nebuvo to laiško Pvz’ *mona ir vaikai yra čia, o 
perskaitęs. Baltieji Rūmai šįl yyras. Vokietijoje.’ Reikėtų pa- 
Bulganin laišką laiko propagan ^enSv>nti šeimoms sueiti drau
dimu dalyku, ypač šiuo laiku, ^n’ %) atvykusiems ne visada 
kai Stevensonas siūlo sustabdy- 'en?va įsijungti į vietines darbo 
ti atominių ginklų bandymą. unijas. Būtų naudinga konfe

rencija unijų vadų su tremtinių 
atstovais, kad vieni kitus ge
riau suprastų; 3) ateiviams da
bar susidaro problema — šel
pimas savųjų Sibire, savo tėvy
nėse. Už persiuntimą ir muitą 
reikia dvigubai daugiau mokėti, 
negu patys daiktai verti. Ar ne
būtų galima šią problemą spręs 
ti platesniu mastu, randant len
gvatų šelpiamiems už geležinės 
uždangos; 4) ar nebūtų galima 
rasti būdų, padedant JAV vy-

Pavedė tėvui
PARYŽIUS, spalio 20. —Prin

cas Norodom SihanouK atsisakė 
iš Kombodijos premjero pareigų, 
prancūzų žinių agentūra pranešė. 
Sihanouk, buvęs karalius, savo 
darbą pavedė tėvui.

goję buvo šeimose naudojama 
40 kalbų. Tokių kalbų, kuriomis 
kalbėjo bent 10,000 žmonių Chi
cagoje buvo 14, be anglų kal
bos.

Antroji karta, gimusi šiame 
krašte, paprastai dar naudoja 
dvi kalbas — tėvų ir anglų, bet 
jau dėl mokyklos ir dėl draugų, 
pirmenybę ima atiduoti anglų 
kalbai. Trečioji karta jau pap
rastai būna angliškai kalbanti.

Kaip universiteto profesorius 
G. Bobrinskoy pažymėjo, kad 
universitete su naujais ateiviais 
būna rūpesčių dėl prarastų ka
ro metu dokumentų. Bandoma 

įrodyti, jog tikrai 
atitinkamas mokslo kursas išei 
tas, bet vyresniame amžiuje tai 
nelengva. Tenka kursą kartoti.

Iš kitos pusės, anot profeso
riaus, yra daug, ypač jaunų a- 
teivių, kurie puikiai 
i v
daugiau stipendijų ateiviams stu 
dentams.

Anglų kalbos priėmimas da
rosi didžiausias faktorius atei
viams asimiliuotis su vietine 
amerikiečių • bendruomene, — 
kalbėjo profesorius.

Suaugusių švietimo vadovybė 
Chicagoje suorganizavo mieste 
275 anglų kalbos klases, su ku 
riomis dirba 112 mokytojų ir 
kurias lanko 7,000 asmenų.

Alf. Puchala pažymėjo, kad 
negalima perdaug pervertinti 
anglų kaltos mokėjimo reikš
mės žmogaus prisitaikymui prie 
gyvenimo būdo šiame krašte. 
Yra ir kitų veiksnių, kurių ne
galima užmiršti, pvz. tam tik-

Miestai neparuošti
MASKVA, spalio 21. — So

vietai reiškia susirūpinimą, kad 
miestai nėra paruošti žiemos se
zonui. Pvz. Murmanske visai 
prastai tesirūpinama sunkiai 
žiemai ir ilgai polarinei nakčiai. 
Kapitalinio remonto reikalinga 
net 50-čiai namų, tačiau į remon 
to planą tebuvo įtraukta tik 10, 
gi faktinai atremontuoti tik 5.

Dvigubai daugiau
MASKVA. — „Literatumaja 

j Gazeta” nr. 110 praneša, kad so
vietuose leidžiamo žurnalo „Inos 
trannaja literatūra” (užsienio 
literatūra) nuo naujų metų dvi
gubai daugiau bus spausdinama

Garsina Kudirkos 
raštus, bet neleidžia
kovos už lietuvybę

REUTLINGENAS, Vokietija. 

— Okupuotoje Lietuvoje bolše
vikai pastaruoju metu pradeda 
garsinti jau net ir Kudirkos raš
tus. Tačiau objektyvių sąlygų ir 
tiesos skelbti apie Kudirkos gy
venamąjį metą, jo pašieptuosius 
visokius „viršininkus“ ir kovą 
už lietuvybę ir toliau neleidžia
ma.

„Komunisto“ nr. 8 1956 G. Zy- 
manas r eiškia pasitenkinimą, 
kad Vilniaus un-to mokslinė ta
ryba atmetė disertaciją apie Vin
co Kudirkos meninę kūrybą. Gir
di, „tame darbe buvo menkinama 
nacionalinio išsivadavimo judė
jimo Lietuvoje reikšmė, buvo ke
liama į padanges liberalinės bur
žuazijos veikla“. Matyti, diser
tacijos autorius nepagarbino ko
munistų partijos, bet viską ob
jektyviai aprašė, todėl jo diser
tacija ir buvo atmesta. (E.)

Skaudi nelaime
GRAFTON, III. Spalio 20. — 

Trys vaikai ir jų sesutė, 11 me
tų, vakar žuvo gaisre, kai ugnis 
sunaikino namą Graftone.

Didelė audra
HOUSTON, Tex., spalio 21.— 

Didelės audros siautė praėjusį 
šeštadienį kaikuriose Texas Vals 
tybės vietose. Audros metu ke
letas asmenų žuvo.

• Vak. Vokietija atšaukė savo
atstovą iš Sirijos, protestuodama 
prieš Rytų Vokietijos pripažini
mą ir jos atstovo priėmimą Siri
joje. x

• William Randolph Hearst, 
Hearsto laikraščių vyriausias re
daktorius, aplankys Norvegiją, 
Daniją, Vakarų Vokietiją ir Ju
goslaviją, kad susipažintų su tų 
kraštų ekonomine ir politine pa
dėtimi.

TRUMPAI IŠ VISUR
Olaidijos karalienė Julijona sutinkanti sustabdyti atominių

vakar išvyko atostogų į Siciliją. 
Jos vyras princas Bemhard yra 
atvykęs į JAV.

• 300 italų dailininkų ir stu
dentų vakar protestavo prieš 
Italijos renesano kūrinu skolini* 
mą JAV muzėjams.

• Sovietų tankai. Paryžiaus

ginklų bandymus, jei JAV ir Bri 
tanija sustabdys atominių gink
lų bandymus.

• Ispanijos karinis lėktuvas 
sudužo audros metu. Septyni vy
rai žuvo.

• Vėl uraganas. Praėjusį mė-vių, Kurie puikiai įsijungia . ... T j „ ' w i .nv
iniversitetinį kurs,. Reikėtų SŽ'įS’Jį* įu didžiuliai uraganai ano-

kad 800 rusų tankų įvažiavo į 
Lenkiją iš Rytų Vokietijos.

M Sovietų delegatas Jungtinė
se Tautose Arkady A. Soboley 
pareiškė, jog Sovietų Sąjunga

niais, 7 vai. 30 min. vakare, kas 
savaitė, ir baigsis gruodžio mėn. 
11 d. Jos vyksta 123 W. Madi
son avė., antrame augšte.

gė į JAV bazę Okinawoje, o va
kar trečias uraganas aplankė tą 
pačią bazę.

• Dr. Jonn A. Hanah, Michi- 
gąn State universiteto preziden
tas, vyks į Tolimuosius Rytus 
susipažinti su tenykščia padėti
mi, kad sužinotų, ar ten reika
linga JAV pagalba.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
—Vengrijos 3,000 Szeged universiteto studentų išstojo iš ko

munistinės jaunimo organizacijos ir suorganizavo savo draugijų. 
Studentai pareikalavo Vakarų stiliaus laisvės.

—Sovietų Sąjunga savo kariuomenės dalinius pasiuntė iJ Ry
tų Vokietijos į Lenkiją, kur neramumai reiškiasi.

ras atlyginimo minimumas, da-j —Rytų Vokietijas komunistų vadai kaltina Vakarus dėl nera- 
lyvavimas bendrame amerikie- mumų Lenkijoje.
čių sporte, aiškinimai šeimos —Paryžiaus laikraštis .,Lc Monde” pranešė, kad sovietai pa

šaukė savo kareivius prie ginklų kaikuriose Lenkijos vietovėse, 
bet vi-daus saugumo pareigūnai ir policija pasiliko lojali Lenki- 

’ i jos vyriausybei.

riausyhei, atsikviesti iš Lietu
vos ir iš Rusijos, vyrus ar žmo- įpročių šiame krašte 
nas, kurių šeimos yra atvyku- Diskusijose dalyvavo 'Įvairių 
sioa į JAV; 5) vertėtų Chicago-1socialinių agentūrų atstovai. To 
je organizuoti centrinė darbu ^ios diskusijos, sprendži nt įvai 
aprūpinimo agentūra visų tautų į rlų tautų imigrantų specifinius 
naujiems ateiviams, reikalus, bus tęsiamos antradie

—Lenkijos saugumo jėgos paėmė į savo rankas Varšuvos radi
jo stotį ir kontroliuoja pranešimus visoje Lenkijoje.
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iHKNRA^'TS DRAUGAS. CtflCAGO, ILLINOIS

KATASTROFIŠKAS IR TRAGIŠKAS 
LAIKOTARPIS

1922 metų rugsėjo mėnesį 
Popiežiškoji Pagalbos komisija 
pradėjo šelpti badaujančius So
vietų Rusijos gyventojus. Jos 
veikla tegalėjo tęstis vienerius 
metus, nes komunistai, degda
mi neapykanta Šv. Sostui, ją 
nutraukė 1923 metų rugsėjo 
mėn.

masis pagalbos organizatorius 
buvo Šv. Tėvas, 1921 m. rugpjū 
čio 5 d. paskelbdamas gaišųjį 
atsišaukimą į visą pasaulį. At
sišaukimas padarė gilų įspūdį. 
Viso pasaulio tikinčiųjų atsilie 
pimaS buvo nepaprastai gyvas. 
Popiežius telegrama paskatino ’ 
Tautų Sąjungos pirmininką pa-

Sugriovė ekonominę santvarką ?re*tinti pagalbos teikimą, už 
Anas pirmasis komunistinės1 ką. vėliau Pats_ Nansenas asme- i 

eros laikotarpis, kurį propagan1 Hiška-i pareiškė Šv. Tėvui pade
da paprastai vadina ‘‘asketi-
niu”, tiksliau būtų galima pa- Benedikto XV įpėdinis Pijus 
vadinti katastrofišku ir tragiš- XI 1922 metų liepos 10 d. iš 
ku. Iš pagrindų sugriovęs sočia savo pusės paskelbė “Artimo ’ 
linės ir ekonominės santvarkos meilės’’ sąjūdį, kviesdamas vi- 
formas, pirmą ir vienintelį kar-! sus į pagalbą badaujantiems: 
tą Lenino įgyvendintas komu- “Visų Vyriausiojo Ganytojo au
mzmas rusų tautoje sukūrė ne
išsakomą tragediją su karo, ma 
ro, o ypač bado šmėklomis. “E- 
same akivaizdoje vienos iš di
džiau žmonijos istorijoje ka
tastrofų”, — rašė popiežius Be 
nediktas XV savo atsišaukime 
į viso pasaulio tikinčiuosius. Ir 
kad tai buvo tiesa, paliudija net 
pačių komunistų spauda ir kiti 
betarpiški liudininkai. “Mūsų 
nelaimė pasiekė pačią viršūnę, 
— rašė “Pravda”, — ir tai, ką 
mes matome prieš savo akis, y- 
ra pasibaisėtinas sunaikini
mas”.

Tarptautinės Pagalbos komi
sijos viršininkas Nansen, grį
žęs iš Rusijos, pasakojo: “Ne
gali būti jokios abejonės, kad 
tai yra pats baisiausias badas, 
kokį tik gali atsiminti istorija!” 
Laikrašči’ų korespondentai, vi-

toritetu, skausmo plėšoma tėvo 
širdimi, — rašė Popiežius,
Mes iš naujo šaukiame visus 
parodyti gailestingumą ir mal
daujame suteikti pagalbą”. 
1922 metų liepos 24 d. 11 Po- 1 
piežiškos komisijos nariai, va
dovaujami kun. Edmondo 
Walsh, išvyko į Rusiją. Rugsė
jo mėn. jie jau pasistatė savo 
palapines Kryme, kur daugiau 
kaip 40 tūkstančių vaikų bevil
tiškai laukė bado mirties.

Koks žiaurus atsakymas

šokių pažiūrų politikai ir kėliau Per savąją komisiją užtarti su 
tojai tvirtino, kad nebuvo žmo imtuosius,, primindamas Mask- 
nių kalboje tinkamų žodžių, ku vos vyriausybei Bažnyčiai ir fi
liais būtų buvę galima išreikšti kintiesiems priklausančias tei- 
baisų Sovietų Sąjungos vaizdą. ses. Buvo pagrindo tikėtis bent 

kiek žmoniško supratimo, jei
Badas buvo palietęs milionus , , .; , .i ... .j ne dei kitų .motyvų, tai bent dpi

ZTnon,V ., suteikto^ pagalbos bądaujan-
Pagal nepilnas Maskvos sta- tiems gyventojams. Tuo laiku 

tistikas badas buvo ištikęs 36 Popiežiškoji komisija kasdien 
milionus gyventojų. “Izvestijų” maitino apie 120,000 asmenų, iš 
žiniomis kiekvieną dieną pietų leisdama apie 20 milionų lyrų. 
Rusijoj badu mirdavo 15-20 Patyrus tokį didelį Maskvos 
tūkstančių asmenų. Amerikie- vyriausybės nedėkingumą, L’Os
ėių žurnalistas Chamberlin, 
keletą kartų lankęs bado ištik
tas sritis, paskaičiavo, kad 
1921-22 metų badas Rusijoj pa 
reikalavo apie 4 milionų aukų.

Tuo tarpu kai Leninas jautė- komisija ir toliau tebetęsė ken- 
si esąs priverstas organizuoti ( čiančių gyventojų maitinimą,! 
“Naują ekonomijos politiką”1 kol jai buvo pareikštas pagei-1 
(NEP), padarydamas vadina-! davimas, kad išvažiuotų iš So
mas “taktines nuolaidas” bur-' vietų Sąjungos. Leninui labiau, 
žuaziniam kapitalizmui, laisva- rūpėjo apsaugoti Rusijos gyver i 
sis pasaulis sukūrė milžinišką! tojus nuo religijos įtakos, ne-į 
organizaciją badaujantiems Ru gu sumažinti jų skurdą ir nu-Į 
sijos gyventojams gelbėti. Pir malšinti alkį. (VR, I

X
Chicago Savings and Loan Association naujai 

statomas namas, kuris bus baigtas šių metų gale.

Mes iš anksto kviečiame visus atsilankyti | 
mūsų naujojo namo šaunų atidarymą (Grand 

Opening, įvykstantį 1957 m. sausio mėnesį.

Saugiausia ir pelningiausia vieta taupomiems 

pinigams laikyti yra apdraustose taupymo ben« 

drovėse, kuriose kiekvieno taupytojo indėliai yra 

pilnai apdrausti iki $10,000 Jungtinių Valstybių 

valdžios. Visos bendrovės, turinčios šitokias ap

draudimus yra vienodai saugios. Visos stropiai 

valdžios įstaigų prižiūrimos lr visos turi atidėti 

vienodai reikalaujamų gamų atsargas, bet dau

gumas atideda daugiau, negu reikalaujama. Skir

tumas yra tik toks: kai kurios bendrovės yra patogesnės taupytojai, visada išmokėjo Ir Išmoka ankštesniu* dividendui 
Ir teikia pelningesnius ir naudingesnius patarimus.

Chicago Savings nuo pat savo įsikūrimo 1924 m. per daugiau, negn 32 metns, visada Išmokėdavo tanpytojains visas taupy

mui (dėtas sumas su aukštais dividendais. Kas liečia pelningus patarnavimus — tai Chicago Savings yra viena iš nedidelio skai

čiaus tų bendrovių, kurios nemokamai teikia patarnavimus, iškelčiant čekius, apmokant šeimų sąskaitas ir atliekant kito 
kias pinigines operacijas.

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

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

GUBBENTLY — AUK6CIAŲKIAS DIVIDENDAS IŠMOKAMAS ANT PAID ŲP INVESTMENTŲ SKYRIAUS.

Sb

APSIVOGS VICEKONSULO ŽMONA

Jugoslavijos vicekonsulo žmona Son.je Ju/.nic, 26 m., San Fiaucisco, 
stovi teisme su savo advokatu. Ji kaltinama pavogusi krautuvėje dvi 
paklodes, dvi poras vyriškų pirštinių, jamkis rankšluosčius, niegstu- 
ka ir keletą .—uiti 1L iiipiiii. llel diplomatines neliceiiiiii) bes byla atidėta.

Kalifornijoj statys senovės vardo, Chicagos universitetų ir 
Jeruzalę '• kaikurių seminarijų profesorių.

J Numatoma, kad tie Kalifor- 
Krikščioniškai Įpėdinystei Iš J njjoje atstatyti miestai per mc- 

savgoti draugija, kuri oficialiai ^ug sutrauks apie 5,000,000 lan 
vadinasi American 1 oundation , Rytojų. Ten bus statomos reli- 
for the Preservątion of the
Christian Heritage, paskelbė
savo planus Kalifornijoje, Ri- 
verside apskrityje, atstatyti Je 
ruzalės, Betliejaus ir Nazareto 
miestus tokius, kokie jie buvo 
Kristaus laikais. Tam bus suĮ Popiežiaus ir viso katalikiš

kojo pasaulio rodomą artimo 
meilę bolševikinė Maskvos vy
riausybė atsakė, pasmerkdama 
mirti katalikų vyskupus ir su
mesdama į kalėjimus kunigus.

Visas pasaulis reiškė protes
tus, ir šv. Sostas veltui bandė1 rncJ1

naudota $20,000,000. Los An
geles kardinolas James Mcln- 
tire tam labai pritaria. Palan
kiai atsiliepia ir protestantų 
dvasiniai vadovai. Ši planą pir-

pradėjo kelti rašytoja Es-1 IMpitai sugeba! Pusiau kalba! 
ta M Barr. Sudaryta specialia-1 KICHARI) STENGEL
tų komisija, susidedanti iš Har-1 E. S. Senatorium!

servatore Romano taip išreiškė 
Popiežiaus katalikiškojo pašau-1 
lio jausmus: “Pasipiktinimo1, 
šauksmais katalikai neužslo-į 
pins gailestingumo”. Popiežiaus’

Atliekame didelius ir mažus automobilių remontus. Lyginimas, da
žymas, Elektrinis suliedinimas. Parduodame automobilių dalis. 

Sinclair gazolino stotis “PAGALBA”
2641 West 7lst Str. (Kąmpas Talman flve.) 

Telef.' PRospect 8-8942 Namų tel. WAifarook 5-5934

CRANE SAVINGS "v'Us "
2555 WEST 47th STREET LAfayette 3-1083

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

:c-~.

Blogai jaučiasi
— Mama, — skundžiasi ma

žoji Onutė — nesijaučiu gerai.
— Tai liūdna girdėti, — at

sakė motina užjaučiailčiai.
— Bet, kur tu blogiausiai jau 

ties?
— Mokykloje, — atsakė dūk 

relė.

Tel. ofiso HE 4-6099, rez. I’U 0-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Šeštadieniais nuo 1 iki 4 vai. p. p. 
__ išskyrus ketvirtad. ir svkinad.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IK 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinio* —

6322 So. Westero Avenoe 
Vai.: kasdien 10-12 vai. Ir 7-8 vai. 
vak. Šeštadieniais 10-1 vai. Trečla- 
llenlals uždaryta. Kitu laiku susitarus

Ofiso telefonas: P R 8-323*
Re. telef. UAIbrcpk 5-507*

DR. J. ir K? AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2300 West 51st Str.
Pritina ligonis pagal susitarimą.. 

Dėl valandos skambinti telefonu 
Prospect 0-1795 nuo 2 iki 9 vai. 
p. p. kasdien . išskyrus trečiad. ir 
šeš*ad.

Ree. tel. GRovehLl 6-500S

ginės dramos, rodomi religiniai 
filmai. Kristaus ir anų laikų is
torija bus gausiau vaizduoja
ma plačioje Amerikos spaudo
je.

Tuose naujai atstatytuose 
miestuose gyvens keletas šimtų 
žmonių, prižiūrinčių tvarką. Jie 
dėvės Kristaus laikų drabu
žiais.

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

4701 South Damen A venų* 
(Kampa* 47-tos Ir Damen Ava) 
Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vak. 

Šeštad. 2—4 vai. vak. 
Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutari}. 

Telef. ofiso LAfayette 3-0048
______ Rez.: WAlbrook 5-3048
Tel. ofiso HE. 4-5849. rez. HE. 4-2824

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 Vest 7Ist Street
i Vai. Pirm., ketvlr., penkt. 1-4 Ir 7-9 
! Antr. 1-6, treč. Ir šešt. pagal sutartie*

DR, Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

•817 South We«ten Ave*«* 
Chicago 29, 1U. 

Pasimatymai pagal sutartie* 
Telefonas REpublio 7-49OO 

Rezidencija: GRoychUl 0-81*1

DN. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: nuo 2-4 ir nuo 6-8:80 v.

| vak. šeštadieniais nuo 2 iki 4 popiet 
Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel. Vlrginia 7-0038 

i Rezidencijos tel. BEverly 8-8244
Tel. ofiso VI 7-0600, rez. RE 7-6867

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

4055 Archer Avė.
Kampas Archer ir California Ava 

VAL : 2—4 Ir 6—8 v. p. j», 
b6ot. 2—7 vai. p. p., 
Išskyrus sekmadienius

^1

Ofiso tvief. YArds 7-1106
■Midi-neijus — STcwart 3-4611

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West S5th Street 
(kampas Halsted ir 35-ta zatri) 

VAL. 1—4 lr 6:30—8:30 p. p. kas
dien Išskyrus trečiadienius. Atidarą 

šeštadieniais 1—4 vai.

Tel. WAlbrook 5J2670
‘ Res. Hllltop 5-1560

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marąuette Medical Center 
6132 So. Kcdzie Avenue

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

Tel. ofiso PR. 8-3838, rez. RE. 7-9199

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 West 63rd Street

VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. ir 7:80 
iki 9 vai. Trečfhd. lr šešt. uždaryta 

Telefonas aRovehlll 6-1696
DH. ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALIST.

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

susitarimu išskyrus trečiadienius
2422 West Marąuette Rd.

Telefonas REliance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
8925 West 59th Street 

VAL. X—4 popiet, 6:80—8:30 rak. 
Trečiad. pagal sutarti 

T*L ofiso lr buto OLymplo 2-415*
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 W. 15th SU Cicero 

Kasdien 1—3 v. lr 6—8 y. vakare 
Išskyrus trečiadienius

Butas 1520 Ko. 4*tli Avė. 
heAtadlenlais 12 iki 4 poplst

Ofiso telef. LAfayette 8-8210, Jei 
neatsiliepia, Aauklto KEdzle 8 2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGtt 

4146 S. Archer Avė.
VAL. Kasdien popiet nuo 12-2:80 v 
Vak pirm., antr., k et virt. 6-8:8* v

Ucmkite dien. Drauge Redakcija atralpenlaa laiao savo nuožiūra. Nesunaudotų stralpsalų *•- 
saugo. Juos grąšina tik 11 anksto susltsrus. Redakcija n|
neatsako, Ikelhlmų kainos prlslusčlamo* gavo*

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chtnmgč) 

&CD1KIV IK VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTO

7160 South We*teni Avensr
(MEDICAL BUILDING) 

Pirmad., antrad., ketv. Ir penktai, 
nuo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. Ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. Seštad. 11 
vai. ryto iki 8 vai. poiet.

Ofloe tel. RE. 7-H68
Res. tel. WAlbrook 5-37*5

Tek ofiso YA. 7-5557, res. RE. 7-49*6

DR. FRANK C. KWINN
(KV1ECLYSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1661 Vert 47th Btrert

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo I 
vai. Iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. Iki >:*0 
Uždara treč. visą dieną Ir šeitad, vak.

Tel. ofiso Pltospect 0-2240
I’ltospcct 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. CHIRURGIJOS EIGOS 
5700 S. Wood Street

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

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CH1RUBG1 

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

Tel.: Ofiso — PUllmaa 5-07M 
Buto — BEvcrly 8-3*48

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

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIU IR VIDAUS LIGO* 

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

Priima pagal susitarimą

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS

4253 S. Whipple Street
(Arti Archer Avė.) 

Valandos: nuo 10 iki 12; ?—8; 7—9. 
Šeštad. 10—12. Trečiad. uždaryta.

LAfayette 3-4949 
Namų — CEdarercst 3-7 788

DR. ALBINA PRUNSKES 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
8269 South Halsted St. 

Kasdien 8—7 vai. vak. Seštad šuo
I 1—5 vai. vak.
.Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarimu 
(Ofiso tol. VIctory 2-1484. Resid. 2487 
jff. 62nd St., tel. Rcpublio 7-8818.

Ofiso telefonas — Blsbop 7-2625
DR. AL. RAČKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4342 Archer Avenue

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

Trečiad. ir sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Telef. REpublio 7-22*0
8PEC1. CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
2745 West 69th Street

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

Dr. Antanas Rudokas, 0. D.
Tikrina akis; pritaiko akinio*, 

keičia stiklus ir rėmus.
4456 So. CalifoTnia Avė., Ohicago 

šaukite YArds 7-7381 
Priima: vakarais 6 lkl 9: inštad. 

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

Tel. ofiso Y A 7-4787, rez. PR *-l*Su

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4645 S. Ashland Avė. (kamb. 211) 
Vai. nuo 2—4 ir 6—8; trečiad., šei
tad. ir sekmad tik pagal sutarti. 

Jeigu neatsilieps viršmlngtl telefonai 
šaukite MIdway 8-0001

V P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthop<-da* - Protezistsa 

Aparatal-Protezal, Med. ban
dažai. Spec. pagnlba kojom

(Areli HupporU) ir tA
9-4 lr 6-8 Šeštadieniais 9-1. 

OKTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB 
2860 W. 63rd St. Chicago 2*. III 

Tel PILosp<*ct H-6OMI

Vai

Palengvinu aklų Įtempimą, koris 
yra priežastis galvos skaudljlmo bei 

5 svaigimo ir skaudančių akių karSčlo. 
yra plačiausiai skaitomas (Atitaisau trumparegystę ir tollregya- 

tę. Prirenku teisingai akinius Visi 
egzaminavimai daromi su elektriniais 
instrumentais, rodančias mažiausius 
trūkumus. Speciali atyda kreipiama 
1 mokyklos valkus.

4712 South Ashland Avenoe 
Tel. YArds 7-117*

Vai. 10:80 iki 7 v. vak. Seštad. 10:8* 
Iki 6 vai. Sekm. lr treč. uždara.

Skelbtis "DRAUGE” apsimoka, 

nes jii
i lietuvių dienraštis, o skelbimų 

kaina yra praeinama visiems.

Skcjbkitčs “Drauge”!
DRAUGAS

THE LITHUANIAN DAILY FBIEND 
28*4 K. Oakley Avė., Cbleago 8, IH. TH. Ylrgtala 1-M41) V-6«4S

Bntsred as Seoond-Cliis. Matter Mareh 81, 1916, at Cklca**. 
Under th* Act of March I, 1878.

Member of the Gatholle Press Ass'n 
PukUsksd dali y, ezept Sundaya 

kr th*
Lltkuanlaa Cathollo Press Soelet; 
PRUNUMERATA: Metams
Chicago J tr CloeroJ 89.01
Kitur JAV tr Kaaadof* 18.90
UžsienyJ* 911.0*

Pirmadienis, spalio 22, 1956

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Naujas adresas: 4255 W. 63rd SU 
Ofiso U-l. ltilianee 5-1410 

Rezid. telef. Gltovehili U-OO17 
valandos: 1—3 p. m. 6—8 p. m.

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

Ofiso tel. C Li f f aide 4-28*8 
Rezidencijos: LAfayette 8-117*

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS iR CHIRURGAS

1724 West 47th Street 
(Kampus 47tb Ir Hermltage) 

Vai.; nuo 2 Iki 4 Ir 6 lkl 9 v. vak. 
Seštad. nuo 2 lkl 6 vai., lšskyr. sek.

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

(Civic Opera House, kamb. 858) 
Vai. kasd. 12—4 

Tel. CEntral 0-2294 
5002 West lOth Str., Cicero 

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

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

DR. VYT. TAURAS-
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR 
SPEC. MOTERŲ EIGOS 

Ofisas Ir rezid.: 2410 W. 51st St 
Tel. PRospect 8-1223 arba WE 8-5577 
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v. Antri, 
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AIRIAI IR MES
NAUJOS PAilNTYS

Amerikoje meg gyvename kartu su daugeliu tautų, šitoks 
gyvenimo būdas duoda daug progų plačiau pažinti žmoniją, ku
rios dalį mes sudarome, šalia tų tautų, kurias mes pažįstame 
iš seno, čia susitinkame su tokiomis tautomis, su kuriomis Lie
tuvoje gyvendami bendrų reikalų neturėjome.

Viena tokių mums naujų tautų čia yra airiai. Tai yra tau
ta, priklausanti senai, šiaip jau retai kur sutinkamai, keltų rasei. 
Dabar su airiais mes turime nemažai bendrų reikalų. Tas pats 
jų ir mūsų tikėjimas mus dar labiau suartina, negu vien gyve
nimas toje pačioje valstybėje.

Airiai Amerikoje šiandien yra stipriai įsikūrusi tauta. Ji 
daug reiškia tiek religiniame, tiek politiniame, tiek ekonominia
me Amerikos gyvenime. Tačiau yra buvę Amerikoje laikų, 
kada airiai čia buvo skriaudžiami; kada Bostono fabrikuose bu
vo viešai užrašyta: “Airiai nepageidaujami”. Buvo Amerikoje 
laikų, kada neįrodžius savo protestantiškos kilmės sunku buvo 
daryti visuomeninę pažangą. Dabar tie laikai yra praėję ir šian
dien Amerikos airiai yra viena nevainikuotų pasaulio galybių.

AIRIAI IR LIETUVIAI

Kaip galima airius trumpai ir ryškiai apibūdinti? Kuo mes 
skiriamės nuo jų ir kuo jie skiriasi nuo mūsų?

Mes nemanome, kad būtų galima tautas skirstyti j geras ir 
blogas. Gera yra kiekviena tauta, tačiau kiekvienoje pasitaiko 
ir blogų žmonių. Tautas galbūt galima skirstyti pagal tai, kaip 
tas gerumas jose reiškiasi. Kiekviena tauta vis savaip apreiškia 
savo gerumus ir savo klaidas. Galbūt, kad airių ir lietuvių 
skirtumus mes galėtume geriau pastebėti, jei mes atkreiptume 
dėmesį į tai, kaip šios tautos laikosi didžiųjų vertybių atžvilgiu.

Jeigu mes pvz. paimtume blogą airį ir blogą lietuvį ir 
žiūrėtume, kaip jie pergyvena savo dorinį konfliktą, mes galbūt 
lengviausiai pastebėtume jų būdingą skirtumą. Paimkime pvz. 
lietuvį, kuris savo gyvenime nesiderina su Bažnyčios mokslu; 
paimkime ir. tokį patį airį ir žiūrėkime, kaip jie reaguos. Lie
tuvis, kai tik pajus, kad jo gyvenimas yra netvarkoje palyginus 
bu jo pasaulėžiūra, jis tuoj pradės jieškoti būdų iš šios įtampos 
išsilaisvinti ir greičiausiai atsisakys savo pasaulėžiūros, kad vėl 
galėtų būti ramus. Tuo tarpu airis ,nors ir kažin kaip nedorai 
jis būtų nugyvenęs, nesiims kurti naujos teologijos ir naujos 
filosofijos, patesinančios savo praktiką. Ar jis tą konfliktą tarp 
religijos ir gyvenimo lengviau išgyvens; ar jis nesugebės savęs 
įtikinti, kad jo minties kūrinys galėtų jam grąžinti sąžinės ra
mybę — tai sunku pasakyti, — bet jis savo tikėjimo neatsisakys.

KANTRYBE SU SAVIMI

Čia .kaip matome, iškyla kantrybės klausimas paties su sa
vimi. Vienas žmogus tos kantrybės su savimi turi daugiau, ki
tas — mažiau. Daugiau kantrybės su pačiu savimi turėti pade
da tvirčiau įsišaknijęs tikėjimas.

Tiesa, kantrybė yra tam tikra pasyvumo apraiška. Toks 
kantrusis tipas nėra taip lengvai pasinešęs į kūrybinį darbą. 
Tačiau aktyvusis tipas, kuris nėra tiek kantrus su savimi, yra 
greitas ne tik kultūrą kurti, bet ir ją naikinti. Iš savo nesuge
bėjimo prisitaikinti savo idealiniam nusiteikimui nekantrusis 
žmogus padaro ne tik faktinę klaidą (kuri yra lengviau atleisti
na), bet ir metafizinę klaidą. Jis pradeda kurti filosofiją, teisę ir 
visuomeninį gyvenimą, kuriame jis savo išvidinės nesantaikos 
nejaustų. Bet šiuo tavo T&Tiamuoju išsigelbėjimu jis daugiau ar 
mažiau pats patiki.

Šis kantrumo klausimas pat^^s^S^fiHT^’FSr'didelis klau
simas kultūringam žmogui. Ir toks voktM<filoefas^Max Schel- 
ler, puikiai pasireiškęs savo filosofiniais darlpais, gyvenimo pa
baigoje pats atsimetė nuo savo filosofijas įtfen dėl to, kad ne- 
pernešė to nuolatinio skirtumo tarp savęs 'ir savo idealo. Jis 
pavargo būti visada pažeminančioje būklėje savo paties akivaiz
doje. ,

LABIAUSIAI TĖVYNĖS PASin/lUSI TAUTA
Tai tiek filosofijos. Bet grįžkime prie airių. Žinoma, ką 

nors sakant apie kurią tautą, prisieina sakyti labai bendrais 
bruožais, nes atskiram individui gali visai netikti tai, kas yra 
būdinga jo tautai.

Nuo praėjusio šimtmečio vidurio per porą dešimtmečių airių 
į Ameriką atvyko apie trys milkmai. Airiją tuo metu buvo išti
kęs badmetis. Vienuma ir nesvetingas priėmimas ateivių galvo
se nepaparastai gyvai sužadino senosios tėvynės vaizdus. Sa
koma, kad airių tauta skaudžiausiai pergyvena pasitraukimą iš 
tėvynės negu betkuri kita tauta. Nebuvo retas atsitikimas, kad 
antros ar trečios kartos airio pagrindinis jausmas buvo seno
sios tėvynės ilgesys, nors jis jos nekad nebuvo matęs. Airių 
dainos ir eilės savo ilgesingu patosu prilygsta negrų kūry
bai. Jos yra pasidariusios Amerikos liaudies kūrybos dalimi.

AIRIAI AMERIKOJE

Tėvynės ilgesys buvo ir airių organizavimosi išeties taš
kas. Iš čia gavo pradžią airiškai amerikietiškas nacionalizmas, 
suvaidinęs nemažą politinį vaidmenį. Sakoma, kad airių politikas 
savo esme buvo svajotojas.

Amerikos airių gyvenime galime pastebėti tris ryškesnius 
sąjūdžius, davusius išraišką šiai visuomenei. Tai buvo Fenian 
brolijos sąjūdis, keltų kalbos sąjūdis ir Amerikos užvaldymo 
sąjūdis.

Fenian brolijos sąjūdis tai buvo Airijos politinė rezistenci
ja, perkelta į JAV ir čia suorganizuota į pompastišką politinį 
organizmą. Tai buvo lyg idėjinė respublika JAV respublikoje. 
Šis sąjūdis išnaudojo Amerikos politiką ir buvo jos išnaudo
jamas. Jis .norėdamas susilpninti Angliją, kėlė Kanados pri
jungimo reikalą prie JAV.

Keltų kalbos sąjūdis savo uždavniu turėjo išmokyti seno
sios ariu kalbos tuos, kurie neturėjo progos jos išmokti tėvy
nėje. šis sąjūdis buvo vadinamas Gaelic vardu. Kalbos sąjū
dis neliko vien ant poprieriaus. Ji* tapo mada. Senosios kalbos 
mokėsi kariai kareivinėse ir svečiai, susirinkę pobūviui.

Trečiasis airių sąjūdis kaikuria prasme buvo skirtingas nuo 
pirmųjų. Jis kėlė mintį, kad Amerika priklauso airiui lygiai 
taip. kaip ir škotui ar kuriam kitam. Jis sakė: “Tai yra mūsų 
kraštas, Mes už jį brangiai mokėjome. Mes jį mylime ir norime 
čia pasilikti”., šio sąjūdžio dėka kūrėsi airiškai amerikietiškas 
patriotizmas, kuris išvedė airius iš “pakraščio žmonių” į pir
mąsias vietas Amerikos gyvenime. Vi Bgd-

Britanijos princesė Margareta (viršuj) kelionėj po Afriką priima 
puokštę gėlių iš vietinės mergaitės. Apačioje: karalienė Elzbieta su 
princese Anne ir princu Charles grįžta iš atostogų. (INS)

audoi sr gyvenime

Lietuvos šventovės
Gausiai iliustruotas "Užuo

lankos” naujasis numeris pla
čiai rašo apie svarbiąsias Lie
tuvos šventoves: Aušros Var
tus, Šiluvą, Tytuvėnus, Žemai
čių Kalvariją, Pažaislį, Trakus 
ir kt. Dedami kiekvienos šven
tovės paveikslai. Straipsnio į- 
žangoje autorius P. Treigys ra
šo, kad lietuviams būtų buvęs 
didelis laimėjimas krikščionybę 
priimti anksčiau:

— Jei mes keliais šimtmečiais 
būtume priėmę anksčiau, tai ne
būtume netekę Prūsijos, Jotvin
gių ir tikriausiai šios lietuviškos 
šakos būtų suaugusios į viena
lytę tautą-valstybę. Tokioje vals 
tybėje mes būtume išvengę sve. 
timos įtakos, nes būtume saugūs 
iš vidaus. Kitaip tariant, būtų 
išaugusi savita lietuviška krikš
čioniška kultūra.

Tokia valstybė būtų buvusi 
pajėgi apsiginti nu0 visų išori
nių pavojų ir išlikti amžių eigo
je. šiuo atveju mūsų tauta ir 
valstybė turėtų .mažiausiai 40- 
50 milionų gyventojų ir, esant 
įgimtam lietuvių drąsumui, bū
tų galėjusi pati save apginti 
nuo visų užpuolikų ir išprievar
tavimų. Lietuvos valstybė ir jo
sios galybė, gimusi ginklo grės
mėje, ne tik prarado daug lie
tuviškųjų žemių, bet, neturėdar 
ma savitos kultūros, rašto, bu

vo suėsta, kaip kandžių — sve
timųjų kaimynų, tokios pat neva 
krikščionybės priedanga.

Autorius primena ir sunkią 
Lietuvos šventovių padėtį oku
pacijoje. Štai, ką rašo apie Kre
tingą, kas ten vyko pirmoje bol
ševikų okupacijoje:

— Vienuolius, senelius išvai
kė, gimnaziją uždarė. Jų vietoj 
buvo įsteigta kalėjimas. Čia 
NKVD turėjo savo būstinę. Už
tvertame kituomet vienuolynui 
priklau3iančiame plote buvo į- 
rengta inkvizicijos vieta. Viena
me to lauko kampe rasta ugnia
vietė. kur ugnimi buvo kankina
mi kaliniai. Jiems buvo svilina
mos rankos, kojos, išdeginamos 
akys. Toje vietoje buvo surasta 
ir sudėgmfų~ STTCfiiifTtauhjriie* 
kanų.

Žemaitijos kryžiai

A. Vii. savo straipsnyje apie 
jubiliatą prof. Igną Končių, iš
spausdintame “Užuolankos” nau 
jausiame numeryje, primena, 
kad šis mūsų mokslo žmogus 
apkeliavo Lietuvą, studijuoda
mas, fotografuodamas Lietuvos 
kryžius.

— Atlikęs 3,000 kilometrų 
(arti 2,000 mylių) kelionę, nu
statė, kad kiekvienam 0,7 kilo
metrui (arti pusė mylios) Že
maitijoje tenka po vieną šven
tąjį (kryžių). — Dt. J. Daug.

ĮELĖ MAZALAITĖ^«2MraP^^OB|

PJŪTIES METAS
ROMANAS

97 tęsinys ,

Jis negali! Kaip tiktai ne jis, — bet jis negali 
ir sakyti; kas būtų-, jeigu jis pats, savo valdiška 
mašina atvežtų kunigą savo motinai? Uždaro baž
nyčią, ir veža kunigą. Todėl, kad motina.

— Kunigo, — sako ji žiūrėdama, — ar tu ne
turi pasigailėjimo, mano sūnau, mano sūnau, mano 
sūnau, kunigo!

Vieną akimirką jį suvysto tas prašymas, kaip 
jos rankos, kaip kūdikystės snaudulys ant jos kelių, 
kaip džiaugsmas prisiglausti ir užmigti jos glėbyje 
Ji yra jo motina, tiktai jo. Kur kiti? Visi buvo pri
versti pasitraukti. Juk tokios svajonės vargino jį 
dar mažą: kad tiktai jo vieno mama ji būtų. Ir štai 
pačioje didžiausioje valandoje ji priklauso nuo jo 
malonės — ir jis bus jai geras, ką jam reiškia par
tija? Argi jis bijo, faktinai, ar bijo? Jis gali paro
dyti tiek galios — tai jo patarnavimas motinai, nie
kas negali ir piktintis. Bet jis nevažiuos pats — jis 
turi nusiųsti ką nors kitą: jeigu — jeigu, vistiek, tai 
paskutinė jos valanda, kad jis nebūtų šalia? Jis ar
timiausias. Argi nė šitą momentą ji nepaliks jam ži- 

I nią apie jo sūnų? — Jis automatiškai ištarė:
—- Kur yra Mikutis? — ir tada išgirdo, kad jo

KRIKŠČIONIŲ POLITINĖ 

ATSAKOMYBĖ
rot. VL. VILIAMAS. Nrw York

joje, atsižvelgiant tik į mate
rialinį gyvenimą ir ekonomiką. 
Ir kita srovė, kurią geresnio 
supratimo dėliai, vadinama ne- 
materialistinė, pagal kurią tiki-

_ . -.j , , .. , . ma, kad visuose žmogiškos veik
PoLtikos musų visuomenėje daroma, yra ne kas kita, kaip:. • , • , ,. . , ■ . . - n i • | los aktuose vyrauja dvesia, kadujimas virsta chroniniu slogu- farizejme hypoknze. Pagal vie- .. , •...... . . , ... . , .. . , .. ! žmogus yra protinga, laisva ir

ciu. Vis st nunmasi įrodinėti ir no paskaitininko cituotas J. Ma' .„.. . , ,
skleidžiama nuotaikos, kad pa- ntain žodžius: Baime susitepti ..
dorus lietuvis ir ypač jaunimas dalyvaujant istorinio vyksmo ' Krikščicnvs turi
turėtų nuo politikos ir politinės kaitoje nėra jokia vertybė, bet . .'. , , .•, x- , 7 x ii. • ■ \ x u • -x rai suprasti, kad j šią didžiąjąveiklos susilaikyti, kad nesute- tik tai priemonė vertybei iš- ., , . , . ., . .i ‘ J ideologinę kovą yra uzangazuo-pu8 padoraus žmogaus ir pado- vengti . J
raus lietuvio aureolės. Taip ne-j
priklausymas politinėms parti
joms vertinama kaip kilni ir sek 
tina savybė, plati tolerancija, 
užgirtinas objektingumas.

Tokių nuotaikų neretai pasi
girsta ir mūsų katalikų visuome 
nėję. Nuo politinės veiklos ima 
grasinti jau subrendusį mūsų 
akademinį jaunimą žymūs mū
sų intelektualai, prasikišę dva
sininkai ir kiti pašaukti ar pa
sišovę autoritetai. Tokia būklė 
neišvengiamai verčia pasisakyti 
krikščionių politinės atsakomy
bės klausimu.

Tenka pripažinti, kad šis klau 
simas yra gyvas ne tik pas mus, 
bet ir kituose kraštuose. Į šį rei
kalą yra atkreipusios dėmesį 
net katalikų intelektualų neopo- 
litinės organizacijos. Taip ka
talikų intelektualų ir studentų 
pasaulinė organizacija PAX RO 
MANA, gyvai jausdama šio 
klausimo aktualumą, 1954 m. 
Velykų atostogų metu, Luksem 
burge, buvo suruošusi krikščio
nių politinės atsakomybės klau
simu specialią studijų savaitę, 
kurios metu su visu rimtumu 
šie klausimai buvo nagrinėjami. 
Pagrindiniais pranešėjais šioje 
savaitėje buvo: buvęs Pax Ro
maną viceprezidentas ir Luk- 
semburgo finansų ministeris P. 
Werner, Luksemburgo Katalikų 
Intelektualų organizacijos pirm. 
L. Kraus, parlamento narys G. 
Margue, Lyono Universiteto 
prof. Marmy, Laterano Univer
siteto Romoje prof. prel. P. Pa- 
van, žymus domininkonas tėvas 
Allegrė, Belgijos Socialų-Krikš- 
čionių partijos studijinio biuro 
direktorius senatorius M.Hou- 
ben. Po tos studijų savaitės bu
vo išleistas specialus Pax Roma
ną žurnalo numeris (1954 m. 
nr. 5-6), kuriame, kad ir su
glaustai atreferuota iškeltos 
mintys. Daugumos dalyvių su
tartas tuo klausimu mintis čia 
ir norima patiekti mūsų skaity
tojams.

Politinės sferos svarba

Nusigręžimas intelektualų ir 
subrendusio jaunimo nuo politi
nės veiklos atskleidžia didelę vi
suomeninę krizę, kuri darosi vis 
ryškesnė mūsų dienų pasauly. 
Ši krizė ypač grasi katalikų in
telektualų sluogsniuoee. Atsisa
kymas interesavimosi ir dalyva
vimo valstybiniuose ir iš viso 
res publica klausimais, nežiū
rint kokių sumetimų vardu tai

_ .... . . ta ir politika. Tik antraeiliaiPolitinis gyvenimas yra svar, ....... , .. , . . ginčai, laikino pobūdžio intere-bus žmogaus, kaip socialinės bū 
tybės veiklos laukas. Tai yra to 
ji plotmė, kurioje žmogus savo 
protinius sugebėjimus ir veiklą 
gali pritaikyti socialinio gyveni
mo realybėje, tą realybę ap
spręsti ir palenkti bendrojo gė
rio tarnybai. Iš to seka, kad vie 
nu iš svarbiųjų intelektualų už 
davinių yra nugalėti savyje nei
giamą nusistatymą politinės 
veiklos atžvilgiu. Neteisingas y- 
ra daugelio krikščionių galvoji
mas, jog politinė veikla jų vi
sai neapeina ir kad ji vyksta 
tokioje plotmėje, kuri jiems y-

sai, užtemdo kartais didžiąsias 
vertybes, dėl kurių vyksta di
džiosios rungtynėm.

Katalikai turi suprasti, kad 
šalia jų pareigų, kaip Bažny
čios narių — iš kurių pagrindi
nis yra Dievo karalystės sklei
dimas žemėje; šalia jų šeimyni
nių ir profesinių prievolių, jie 
kaip piliečiai yra pašaukti ir aug 
ščiau nusakytų uždavinių vyk
dymui. Pilietiniai uždaviniai 
juos apeina tuo labiau, kadangi 
jie yra krikščionys ir yra įpa
reigoti visiems siekti gerovės,

ra visai svetima. Krikščionių Šalia religinio apaštalavimo, ku-
susilaikymas nuo politinės veik
los parodo tik jų nenusimany- 
mą, kaip jų pilietinės laisvės, tei 
sės ir pareigos ir net šeimyni
nis bei profesinis gyvenimas y- 
ra apsprendžiamas politikos.

Krikščionys nusigręžę nuo po i 
litikos žemina neretai visuome
nės veikėjus, politikus ir politi
nes partijas ir tai yra prapli- 
tusi tendencija, kuri dažnai yra 
palaikoma bei skatinama net 
kaikurios spaudos. Susipratę 
krikščionys turi pasipriešinti to 
kiai tendencijai. Apskritai paė
mus visuomenės veikėjai ir po
litikos žmonės nėra nei geresni, 
nei blogesni už kitų profesijų 
atstovus ir jų negalima laikyti 
paaukotais dariniais. Jų silpny
bės ar nenormalumai yra bendri 
reiškiniai, nuo kurių nėra lais
vos ir kitos profesijos. Negali
ma neigti ir politinių partijų bu 
vimo, nes demokratinėje sant
varkoje jos yra neapeinamos 
tarpinės priemonės tarp paski
rų piliečių ir valstybės vadovy
bės. Daug kartų studijų metu 
buvo pabrėžta, kad mūsų die
nų politika yra privali gilios 
kompetencijos, vispusiškos ap
dairūs komplikuotose gyvenimo 
problemose. Tai yra įmanoma 
tik sutelktiniu darbu, kuris ir 
vyksta per politines partijas, 
jei jos yra sukurtos ne paski
riems interesams, pavienių as
menų ambicijoms, bet rūpinasi 
viso krašto reikalais ir visų pi
liečių gerove.

Politika ideologinės kovos 

rungtynėse.

Bendrai paėmus mūsų dienų 
pasauly rungiasi dvi skirtingos 
ideologinės srovės. Viena iš jų 
yra materialistinė, matanti ir 
sprendžianti visas gyvenimo 
problemas tik vienoje dimensi-

ris krikščioniui yra neatpalai
duojantis, jam reikia neapleisti 
ir pasaulietiško apaštalavimo, 
kurį įeina ir politinė veikla.
Religinės it politinės veiklos 

skirtumai

Žinoma, religinė akcija reikia 
skirti nuo politinės akcijos. Re
liginis apaštalavimas siekia sie
lų išganymo, Dievo užviešpata- 
vimo karalystės, kuri nėra su-

(Nukelta į 4 psl.)
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balsas yra ne jo — tai tardytojo, įpratęs klausinėti 
iki kitų ir savo mirties — jis buvo užkrėstas tų, ku
riuos regėjo taip darant.

— Atvešk man .kunigą, neleisk mirti be Sak
ramentų, kunigo, — ji šnibždėjo, ji buvo pavargusi 
nuo maldavimo, jis regėjo, bet dabar jau buvo per- 
vėlu: jis buvo apsėstas. Juk tai buvo jo valanda: 
jis grūmėsi su Dievu ir buvo vilties, daug, daug — 
kad jis laimės. *

— Ar tu jauti, kad tau reikia išpažinties, mo
tin? — tarė jis, ir pažino savo balsą, skirtą gundy
mui ir viliojimui, girdėjo propagandistą ir žaltį —- 
saldų ir karštą balsą. — Ar tu turi sunkių nuodė
mių, mama?

— Sūneli, kunigo, — šnibždėjo motina ir jis 
prisilenkė prie jos lūpų:

— Bet tu esi mano, mama, mes visuomet būsim 
drauge — jeigu tu turi nuodėmių, mes būsim drau
ge. Amžinai, Dievas man negalės tavęs atimti. Ar 
tu manęs nemyli tiek, mama, kad būtum drauge,
kur tik aš būsiu? Tu turi būti!---------- Kas tau?
— jis pašoko, jis buvo pametęs savo girtumą ir be
protybę, jis tiktai regėjo, kad motina pasikeitė ir 
jį suėmė baimė: — Kas tau?

— Sūnau! — ji iškėlė ranką, — ir vėl jis buvo 
didelis: jis turėjo ją savo valioje, jis buvo įvedęs ją 
į nuodėmę — ji numirs rūstybėje, jos iškelta ran
ka yra grasinanti, ji prakeiks jį — ir taip taps ly
gi jam.

— Sūnau-----------Dieve, būk gailestingas jam,
būk geras-------— jeigu aš galiu atpirkti jį savo
pražūtim------ — būk gailestingas-------------

Ji žiūrėjo į jį — matė jis, ir vėl buvo atsipei

kėjęs, šitas jos žvilgsnis buvo toks malonus, taip 
niekuomet ir geriausiose dienose ji nebuvo sugebė
jus pažiūrėti, jis pajuto kaip jos akys atidaro jo šir
dį — jis negalėjo nieko atsakyti jai, kad tiktai dar 
taip pažvelgtų.

■— Mama, aš atvešiu —------
Ji žiūrėjo nesitraukdama, ir staiga jį nudegino 

žinojimas: ji jau nebegali užmerkti akių, jos žiūrė
jimas yra paskutinis ir amžinas, ji atidavė jam sa
vo akis, kaip aklam. — Jis sucypė, kaip mažas gy
vulys, jis suurzgė, ir vėl atsisėdo ant lovos krašto, 
ir pasilenkė prie jos veido.

Kai Agota grįžo ir atsivedė aptiekorių, jie ra
do sūnų ir motiną bežiūrintį į vienas kitą, ir jų ran
kos buvo drauge.

Senis prisiartino, jis norėjo pasakyti Mykolui 
Vibriui, kad tas paleistų laikęs motiną, nes reikėjo 
gi prieiti, jeigu jau pasikvietė. Bet senis pažino, kad 
nebereikia trukdyti. Jis pažiūrėjo į Vibrį, ar tasai 
supranta kas įvyko, nes atrodo, jog — ne, ir atsi
suko į Agotą:

— Sakyk amžiną atilsį, — ir pats persižegnojo.
— O Jėzau! — sušuko Agota ir pripuolė prie 

lovos ir atsišlijo: tai tos akys, tokios geros ir dar 
su ašaromis, ir į sūnų nusuktos. — Jėzau, Marija, 
Juozapai šventas, — sušnibždėjo ji, ir drebančiomis 
rankomis, švelniai uždarė Monikos Vibrienės akis.

— Ne! — sušuko Mykolas, — ne! — ir paleido 
motinos rankas: dabar, dabar buvo pabaiga — tai 
kiti atėjo, tai žmonės atėmė ja,m jo motinos žiūrė
jimą — jis buvo grįžęs į žemę.

. [s.. _
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DEENRAflTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS
Pirmadienis, spalio 22. 1956

STUDENTIŠKOS IŠVYKOS
LIUDA Š1RMULYTE, Urbana, 111.

Į1 Į
"Draugo” dienraščio, spalio kų turiniu, šaukiasi bendraome-;

mėn. 1 d. laidoje tilpo “Tėvų”nes pritarimo.
pavarde pasirašytas straipsnis,! .... , , , , . , , ...5 .5 • ... • i Kitas dalykas: kai studentis-besikreipiąs i lietuvišką visuo- . . , ... ... * - x- t j i kasis jaunimas rengia kultun-menę, tėvus, suvaržyti studen- . . , -.... ,,, . .. ,/ ... nius, visa to žodžio prasme.su-tiskų konferencijų nemoralis-, ....’ .. . .. ...., x • • .• x • -i siejimus, jie saukia susinnki-ką turini. Viso šio straipsnio j . ... . ., . .... mus ir suvažiavimus su paskai-pagnndu autorius rėmėsi vieno i, . . . . ... ..V0, x i- x -i • ,i • xJ tom, profesoriais ir diskusijom, studento, lietuviškoj spaudoj til ’ 5 , . A •..... J ..... luo tarpu kai trumpam, nepil-pusiu feljetonu, aprašančiu šią' r > r
vasarą įvykusią iškylą. Pirmas
dalykas, kuri norėčiau pastebė
ti, tai autoriaus klaidinga fel-

nų dviejų dienų savaitgaliui prie 
ežero jaunatviška dvasia šarvuo 
tas jaunuolis, tikrai ten nejieš-Į* 
ko kultūros skleidimo ar klau
symosi nuotykių iš Nepriklauso 

; mos Lietuvos studentavimo die
jetono interpretacija. Juk yra 
:inoma, kad remiantis vien tik
sakininėm ištraukom ne tik kad j . x x-, , , - ., • • x x- i • 1 nM» bet tik paprasto pabėgimogalima klaidingai nuteikti skai-, - ... , .. ®.... . . .... nuo fabriko, kanalizacijų ar ki-tytoją, bet taip pat kritikuoja- , , , . , x •. . • • . x- .... .tų darbų, kad gamtoj pamirs-mam straipsniui duoti visiškai,, .... J l., . i • * x n- ty pirmadieni ir vėl su juo atskirtingą atspalvj. Antra, felje-. __ ..
tono autorius, mėgindamas iš
vyką aprašyti juokingame fone,

JAUNA AKĖJA

sliuogiančia darbo diena. Tai ir 
yra pagrindinis tokių išvykų 
tikslas, turįs sivo apibrėžtą vertruputį persistengė, literatūri-

mai iš fe'Jetono padarydamas aulorjus sjjj“ • m tautinė įr virSlaikinė. Politinis
nelaba, moralu., skambanti f.as. tad5nj^oje , gyvenimas pirmoje eilėje yra su

(•ail Orele, 13 m. meilina, yra vienintele dalyvė mergaitė, tarp 575 
dalyviu, vykstančiose 43-ėiose arinio varžybose Toronto, Ont.

Politinė atsakomyb g. Įti vieną ir visuotinę politiką, su 
7 derintą su vienatine krikščionis

(Atkelta iš 3 pusi.)
sietą nei su bet kuriuo kraštu,

kąja etika ir visiems katali
kams lygiai privaloma”. Toliau,

Rekolekcijos

Nekalto Prasidėjimo Vienuo
lyne, Putliam, Conn., neseniai 
įvyko dvi moterims susitelkimo 
dienos — vienos dienos rekolek 
cijos. Pirmoji Susitelkimo die
na įvyko sekmadienį, š. m. rug
sėjo 30 d. Joje dalyvavo 69 mo 
terys amerikietės vien iš Putna 
mo apylinkės. Rekolekcijoms- 
vadovavo tėvas Leo J. Corbett 
S. S. E., viršininkas naujai į- 
steigto Sv. Edmundo Draugijos 
novicijato, Enders Island, Mys 
tie, Ccnn. Antroji Susitelkim 
diena įvyko sekmadienį, spalio 
14 d. Joje dalyvavo 43 moterys
Šv. Trejybės parapijos moterų 
sodalicijo8, Hartford, Conn., 
taip pat buvo moterų iš New 
Britam, Bristol, Conn., VVorces 
ter, Mass., ir kitų apylinkini^ 
miestų. Viso dalyvavo 83 mo

terys. Rekolekcijoms vadovavo 
! pasijonistas, Tėvas Columba 
Moore, C. P.

Tikrai džiugu matyti, kad se
serų naujai pastatyta koplyčia 
tarnauja tokiems kilniems tiks
lams.

Tėvų dėmesiui
Konferencijos tėvams šeimos 

tradicijų klausiniais įvyks š. m. 
lapkričio 18d., Nekalto Prasi
dėjimo Vienuolyne. Pradėkime 
11 vai. mišioms. Dienos vedė
jas ir kalbėtojas kun. St. Yla. į 
Kviečiame visus tėvus pasinau

doti dar pirma tokia proga. 
Tradicijomis atgaivinkime ir 
Kristaus viešpatavimą mūsų 
šeimose.

Savo atvykimą prašome pra
nešti raštu arba telefonu. Im- 
maculate Conception Convent, 
R. F. D. 2, Putnam, Conn. Tel. 
\VAlnut 8-5828. Atlyginimas: 
$3,00 vienam asmeniui.

P.&J. JOKUBKA
’V. UtlMANlAl (R LALiKKODSlAi 

PnrdavlnuM te TMteynuM 

4077 La. Archer Avė.
Chicago 82, UI. — Tel. LA 8-8617

MOVINC

tę. Gal daug kam rūpėtų, kaip bet kuriuo periodu ir yra ant- Ateitininkų ideologijoje, jis ne- 
„,.x„„: ! tautinė ir virSlaikinė Politika draudė ir akademinei jaunuome

. .. ? ‘ . . , nuotraukom įdokumentuoti gra sie^as su vunos tautos ar jųdentna? Ar verta taip viską su- .. , • . , . ----- --, . • • .. .. . i j i sius gamtos vaizdus, bet ne vi-bendrinti ir vesti išvadas, kad ... .. ’ .
studentai “vapalioja kaip Slabot ,!S L“
kės Franukai, Marusės, Tatijan-
kos”?

gali prie to prileisti. Gražiai ir
gi skamba idėja suruošti eks
kursiją, bet ji liks graži tik 
savo idėjinėje prigimtyje. Ir 
studentas, laukdamas savaitga-

Autorius cituoja feltono para 
grafo ištrauką, kur yra aprašo
ma kolegė maudymosi kostiume lio, laukia poilsio, kurio ne kiek 
ir jos nelaimingas nusiritimas vienam gamtine ekskursija duo- 
laiptais. Aišku, remiantis tik tų. Kas domisi gamtiniais moks 
ištraukom, panašiai skambėtų lais, toks pasiūlymas duotų pro 
ir sekantis pavyzdys: “...stovi tiriį poilsį-pasitenkinimą, bet ką 
be... rūbo”. Susikurtų visai ki- darys architektas, kuriam įdo- 
tas vaizdas, jei sakinys tilptų, mūs namai ar pamatai, ar ką 
visoje savo formoje: "Rudens darys istorikas, kuri žavi tautų 
medžiai, lyg nesuprasdami gra- praeitis? Vėl sumaterialėjant, 
žios sezono pasakos, nuogos ša neatsiras daug besimokančios 
kas betiesdami į augštybes, sto- publikos, didesnę pinigų sumą 
vi be lapuoto vasaros rūbo”, aukojančios ekskursijom, kurios 
Tas pats pavyzdys atsako ir į , tikrai kainos lygiu būtų augš- 
daugelį autoriaus citatų. Taip tos.
pat nežinau iš kur autorius pri- x • • .....
ejo išvados, kad mmeta kole- , . , . . . ,. • -x • i • x x • kai, aksominiu švelnumu, nerege, nusiritusi nuo laiptų, ten jau .. i x x- x j x j® • j , x- t/ ! Clau nuglostyti studentų vardą,atsirado Jievos kostiume. Kiek ... • , x-, j - •.... ... Visur visko yra, tik dažnai pamano atmintis prileidžia, šito- >■. . . . .. ,. . .. . . . x galvojau, kodėl salia kritikoskio vaizdo nemačiau ir nieko a-'
pie jį negirdėjau!

Toliau autorius perdaug bio
logiškai analizavo viso vakaro 
pobūvį, laukdamas net smulkių 
aprašymų kas įvyko su kolega, 
kai mergaitė nusičiaudė pauos
čius jo duotą rožę, ir nubėgo 
laiptais. Galima spėti kad kole
ga nuėjo maudytis. O kas liečia 
užmetimą dėl “tradicinio alučic 
ir dainos”, manau nei veteraniš 
koji, Lietuvos universitetus lan 
kiusi inteligentija, dabartinės 
studentijos negalėtų per daug 
kaltinti. Ar ne iš senų dienų 
yra užsilikęs taip popularus 
"Krambambulis”, "Ei, dū-dū...

grupės reikalais ir atitinkamu 
laikotarpiu. Jau iš politikos pri 
gimties seka, kad ji statosi sau 
tik laikinus siekius galimus ar 
pramatomus realizuoti laiko ir 
erdvės perspektyvoje. Politika 
tvarko tik piliečų sambūvį, ku
rie dažniausiai nėra nei vienos 
ideologijos. Tiesa, kad Bažny- 
tvarko tik piliečių sambūvį, ku
riai specifinei politinei akcijai, 
bet iš kitos pusės privalu neuž
miršti, kad krikščionybė saisto 
ir politinę akciją, kaip ji ap
sprendžia visą žmogišką veiklą 
ir ją įprasmina. Ji neleidžia po
litikai nukrypti nuo dieviškos 
Žmogaus prigimties dėsnių, nuo 
krikščioniškos moralės pagrin
dų. Politika priklauso krikščio
nių pasaulietiškai veiklai ir krik 
ščionys negali būti atpalaiduoti 
nuo savo atsakomybės politiko- i 
je.

Visiškai panašias minais yra 
skleidęs lietuvių katalikų' didy
sis ideologas prof. St. Saikaus-: 
kis, kuris tuoj po pirmojo Pa
saulinio karo yra nurodęs, jog: 
“gyvenmas yra pastatęs su nau 
ju, net didesniu kaip kitąkart, 
aštrumu krikščioniškosios poli
tikos problemą’’ ir ryškiai nu-

jaunuome 
nei dalyvauti politinėje veiklo
je, bet pripažino laisvę: “turin
tiems brandos liudijimą priklau
syti prie partijų ir dirbti parti
jos darbą, su sąlyga, kad pri
klausomoji partija neprieštarau 
tų katalikų Bažnyčios princi
pams ir reikalams”.

Dabar esant tremtyje, kai vi
sų lietuvių ir tuo labiau politi
nių partijų pirmaeilis uždavinys 
yra tautos išsilaisvinimas ir jos 
nepriklausomybės atstatymas, 
uiti politiką ar įtaigoti akade
mini jaunimą kad jis nedalyvau 
tų politikoje, yra mažų mažiau
sia apgailėtinas neapdairumas.

SOPHIE BARČUS 
RADIO PROGRAMA
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spaudos atstovai nesistengė pa
girti tai ko studentija tikrai 
yra, verta? Kodėl tie patys kriti 
kai nerašė apie studentų reda
guojamą anglų kalba "Litua- 
nus” žurnalą? Kodėl niekas ne
mini apie Urbanoje rengiamus
“International Fair” ar “Lithu- r°dęs: pirma, jog katalikams
anian Night” vakarus, kurie sa
vo kultūringumu ir Lietuvos 
vardo skleidimu yra tikrai pra
našesni, negu veterano profeso
riaus pasakojimai apie Lietuvos 
studentiją? Cal pirma /reikia 
jieškoti tai kas yra gera, o tik 
vėliau kritikos pamatus statyti 
ant faktų, bet ne ant nesuce-i

nevalia pasilikti pasyviais di
džiuosiuose politinio ir sociali
nio gyvenimo įvykiuose ir, ant
ra, jog katalikams privalu turė-

šiaudai be grūdų”, ar priegaidė mentuotų feljetonų, kurie nie^o 
“Ei, ūčia... duokit vyno ne alų- nestato ir neliudyja, o tik pric-
čio”?

Kas link autoriaus klausimo, 
ar Nepriklausomos Lietuvos

singai griauna.

spaudoj būdavo p?našūs aprašy Nuoširdžiam sugebėjimui 

mai, nežinau, bet spėju, kad ne.

VestuviŲ nuotraukos Ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūšy specialybė
PRECIN PHOTO STUDIO

(Incorporated) 

EDVARDAS ULIS. «v, 
4058 Archer Avenue

MJO UzSiSENEJUSrę 

SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ

Lietuvos spauda turėjo daug 
platesnį lauką ir didesnį kores
pondencijų ir korespondentų pa 
sirinkimą. Tuo tarpu čia, atski
ri studentų skyriai turi savotiš
kus monopolius, kurie valdomi 
pagal skyriaus redaktorių sko
nius, ir prileidžiamumą. Taip 
ir yra patiekiami feljetonai, 
straipsniai, eilėraščiai pagal re
daguojamojo personalo skonį ir 
reikalavimą, nors kartais deda
moji literatūra šaukiasi tik gra
fomaniško apašaroj:m.o.

Sutinku su autorium, kad da
bartinei studentijai nebūtų be
vertė, tokių išvykų metu, auto
ritetingo žmogaus globa, tik a- 
bejoju šio patarimo įgyvendini 
mu. Kas yra dabartinė studenti 
ja? Ar ji daugumoje nėra ta, 
kuri jau nuo pradžios mokyklos 
suolo kramtė gumą, į vyrus be- 
simušantieji vaikščiojo ilgais, 
nekirptais plaukais, o mergaitės 
šliumpinėjo nelaimėm priemo
nėm susisegiojusius nuirusio si
jono kraštus? Ar ne šitam jauni 
mui buvo pučiamas nesuvaldo
mas individualizmas ir discipli
ninė laisvė? Tada tėvai buvo už 
miršę drausmės ugdymo proce
dūrą ir dažnai vertė pažiūras 
ateičiai, kad “suaugs ir sugud- 
rėa”, Dabar tik tėvai, susidarę 
b' )gą jspūd| studentiškų įsvy-

Išrinkite KICHARD stengel Telefonas VIrginia 7-248 
U. S. Senatorium!

(Sk.)

Tk. kurie kenčia nuo SENŲ AT 
TIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, 
negali ramiai afidltl Ir naktlmu 
miegoti, nea jų užsiaenfijustos žaizdo* 
niežti ir skauda. Kad pašalinti U 
mažėjimų Ir skaudftjlmą senų atrl 
rų Ir skaudžiu žaizdų, uždekit*
LEOUL.O Olntment. Jr.» gydym< 
ypatybes palengvins jusu skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak- 
j. Vartokite taipgi nuo skau 

dilų nudegti.ių. Ji talpg* paSalim 
niežėjimą Ilgos vadinamos PSORIA 

i SIS. Taipgi pašalina peršėjimų ligos ( STATYBAI 
radlnamos aTHLETE'8 FOOT, su- . iVAlKIT
stabdo džiovinimą, odos Ir perplyšlmą J 
tarppirščlų. Yra tinkama vartoti nuo j PATAISYMU’ 
IžiOstanČios, suskilusios odos dedlr- pRiUTaTriM 
vinių, odos Išbėrimų Ir t. t., taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada pa 
atrodo skaudus išbėrimas nuo vysty 
klų. JI yra gera gyduol» nuo Iš
viršinių odos ilgų. D«
vulo Olntment J r* 
parduodama po 76 
et., »1.25, Ir |« 50.
Pirkite vaistinėse Chl 
-agoj Ir apylinkėse—
UUvvaukee, W’sc.,Oa 
-y. Ind.lr Detrolt, Ml- 
įblnn arba rašyki- 
-a Ir atsiųskite Mo- 
iey ordav |

GERIAUSIŲ FIRMŲ
PEČIAI,

pradedant nuo $28.0C 
pas
Roosevelt Furniture

Company 
(LIETUVIŲ KRAUTUVE) 
2310 West. Roosevelt Road 

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

savininkai

JONAS GRADINSKAS
Tik S140-00 už 21 colio 1957

J. G. TELEVISION COMPANY

2512 W. 47th St. Tel. FRontier 6-1998 
Spalvota TV, radijas, patefonai, vokiški aparatai

VIRŠ 15,000,000 Amerikos gyventojų žino.
kad taupyti apdraustose Tanpymo ir Skolinimo Bendrovėae yra 
saugu ir pelninga.

Universal Savlngs and Losn Association užtikrina Muga
mą Ir gražų pelną.

Saugumą ožtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentūra ild 
$10,060 90 kiekvienam indėliui ir reikalingi rezervai, o pelną — 
patyrusių ir sąžiningų vedėjų pastangos.

t
Galite taupyti atvykdami asmeniškai ar per laiškus. Bus grei

tas ir draugiškas patarnavimas.
Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. HaLsted Street, Chicago 8, Illnois

\x-

LEGCLO, Department D. 
i W. Kddy St. CMeaco 34, ŪL

18 ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas sperlaliM didelis 

•unkvrUmls su pilna ap
draudė. Plaus te sąitnlaffu 
patarnavimas.

R t E R Ė N A $
4S4S A tfiKKi St., cblcaco t, 

lUlnois. tel. VI 7-2972

(MUFFLERS INSTALLED FREE)
Ford 41-53 ........................ $8.25Murcery 49-51 .................. $8.95
Chev. Ali 1937-53 ......... 8.25Olds, 6 cyl. 41-50 .... 8 20
Chevrolet 54-55 ............... 9.95 Plymouth 42-56 ................ 9.95
Chrysler 6, 42-52 ........... 9.91 Pontiac 37-54 ............... 8.95
Dodge 6, 42-56 ................ 9.95 Buick 37-52 ........................ 12.00

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

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

M . Č E S A S
1934 West 59th Street Tel. GR 6-9136

-S
<"

TELEVIZIJA • RADIJAS
HI-FI FONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAI 

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

FRANK’S TV & RADIO, INC-A ’
3240 So. Halsted St. CAIumet 5-7252

Krautuve atidaryta kasdien iki 6 
vai. vak. Pirmad. ir Kctvirtad. iki 
9 vai. vak. ir Sekinad. nuo 11 vai. 
ryto iki 4:30 vai. po pietų.

IIIIIUIIIIIIIIIIItItIIIIIIIIIiillIlIlIlIlIllIHIB

visokių Rūšių 
MEDŽIAGĄ

CARR MOODY 
LUM6ER CO.

STASYS LTTWINAS, Pre®.
3039 So. Halsted St.

Tel. VIctory 2-1272
Vpkainavimą i; Prekių Pristatę 

mą Teikiame Nemokamai
Raštinė atidara kasdien nuo 

8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro i) 
šeštadieniais iki 8 vai. vakaro

illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

MOVI NG
A. BENIULIS atlieka įvairiu; 

perkrauatymus ir pervežimu* 

UI tolimų ir artimų atstumų.

TeL BĮ. 7-7075 arba 

PR 8-9842

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

įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN i
Kiekvieno taupytojo Indėliai apdrausti iki $10,900,00

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASS’N
4071 Archer Avė., j. vakarus nuo Caliiomia Avė.

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

OFISO VALANDOS:

Pirmad., a.ntrad., pnnktAd. Ir 
Mt«d. • vai. ryto Iki 4:10 p.p.

TreCIad. » ryto Iki II v*l.. 
Katrlrtąd. » ▼*!. Iki I vaL v»k.

MiiiiiiiiihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiniiiiiiiiiiiiimiitiit

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

tolimų distancijų. Šaukite sekančiai:

ANTANAS VILIMAS
3415 S. LITUANICA AVĖ., CHICAGO, ILL.

Telefonas — FRontier 6-1882
iiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiinittitiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiuiiiiiiiiiviiii'iiitiiiiiuiiii

NARIAI LIETUVIį) IAUP. IR SKOUNIMO
B^VIŲ LYGOS, KURIOS®

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki $10,000.00
I R

Paskolos Duodamos Namy įgijimui 
Lengvomis Sąlygomis .

CHICAGO SAVINGS G LOAN ASSN.
S234 S. Westem A ve. Chicago 36, UI.

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

DISTRICT SAVINGS & LOAN ASSN.
3430 So. Halsted Street Chicago 8, III.

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

UNIVERSAL SAVINGS t LOAN ASSN.
18fl0 S. Halsted St. Chicago 8, HL
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MŪSŲ KOLONIJOSE
Worcester, Mass.

Prašome susipažinti
Genovaitė Kaneb, gim. Wor- 

cester, Mass, ir gyv. 24 West- 
wood Drive, yra vyriausioji dūk 
tė susipratusių lietuvių Jurgio 
ir Marcelės (Akelaitytės) Vai
tekūnų. - Watkins.

Mokslus ėjo gimtajame mies
te. Augščiausiais pažymiais bai 
gė VVorcester Classical High 
School ir VVorcester State Tea- 
chers College, kurį baigusi pra
dėjo mokytojauti Grafton High 
School, Grafton, Mass. Ten dės 
tė anglų ir prancūzų kalbas ir 
muziką. Toje mokykloje vedė 
Glee Club orkestrą.

Siekdama “Master Degree”, 
lankė Bostono universitete Col
lege of Liberal Arts and Edu- 
cation. Nežiūrint, kad ji yra mo

odoros Stučinskienės, Gabrie- 
I liaus Gedvilos, Narcizo Kreivė
no, Domo Sabalio ir Kazio De- 
veikio, didžiai vertindama tau
tinę kultūrą, kaip pagrindinę 
priemonę tautos egzistencijai iš
laikyti, remiama tėvų, visuome
nės ir jaunimo, su JAV LB 
augėlesniųjų organų pritarimu, 
iškilmingai skelbia šiandien Ci
cero Augštesniosios Lituanisti
nės Mokyklos atidarymą su jo
sios pirmu direktoriumi kun.
prof. Pijum Dambrausku.

Visuomenė ir tėvai pasižada 
šį gražų tautinės kultūros židi
nį remti, mokytojai pasižada, 
lietuviškoje dvasioje auklėdami 
jaunimą, nuoširdžiai su juo da
lintis mokslo žiniomis, o moks
leiviai pasižada, visur ir visuo
met gerbdami savo ir mokyk
los vardą, uoliai semtis lietuviš-tina 5 vaikų: randa laiko plačiai , , .. . ., . . . kos kultūros žinių ir ruoštis va-įr aktyviai dalyvauti visuomeni- , .. , . . .. .. , ......... dovauti bei tarnauti lietuviska-

į. . , ... ,1 jai visuomenei. Ir sviesa, ir tie-Yra nare VVorcester VVomen S; ... . , „
m u • u * 11 ju j sa mus žingsnius telydi .Club ir buvo to klubo dramos) _ . ® a v t n 7^.,
ir meno skyriaus pirmininke. Ji i 
taip pat yra viena iš organi-'

Po akto JAV LB Cicero apy
linkės valdybos pirm. pasveiki-

, . . . ... 6 t no visus susirinkusius a mokyk-zatonų ir pirmoji pirm. VVorces- , .... t -m o , i - los atidarymą, įsreiksdamas vil- ter Little Symphony, kuri ve- , ... , .. ..,. . J t}, kad naujoji mokykla išvarysliau persiorganizavo i VVorces- ... . .. ,. x ...._ u 4 • * m j 1 gūią ir plačią vagą lietuvisko-ter Orchestrai Society. Ten da-i . , M ,. . _ i sios kultūros bare. Mokyklabar eina direktores pareigas. ’ . , .esanti suorganizuota visų są
moningųjų lietuvių pastangomis. 
Visų pastangomis būsią ją gali
ma ir išlaikyti. Bet, pabrėžė 
kalbėtojas, ypatingi nuopelnai 
priklausą tėvams ir jaunimui, 
kurie labai daug tautinio susi
pratimo ir entuziazmo parodę, 
prisidėdami prie mokyklos or
ganizavimo. ■ Valdybos pirminin
kas organizatorių vardu perda
vė mokyklos švietimo ir auklė
jimo priežiūrą LB Chicagos apy 
gardos švietimo tarybai ir pa
prašė jos pirm. prof. M. Krikš- j 
čiūną patvirtinti naujosios mo- i 
kyklos pirmuoju direktoriumi i 
žinomą pedagogą ir švietimo 1 
darbuotoją kun. prof. Pijų Dam 
brauską.

Prof. M. Krikščiūnas savo 
trumpoje, turiningoje kalboje 
pasidžiaugė naujuoju šviesos ži
diniu. Ragino moksleivius nie
kuomet nepamiršti savo kalbos, 
ją labiau pamilti ir daugiau pa
žinti. Pasidžiaugė, kad jam yra 
malonu patvirtinti direktoriaus 
pareigose savo kolegą prof. P. 
Dambrauską.

Kun. prof. P. Dambrauskas, 
oficialiai perimdamas mokyklos 
direktoriaus pareigas, pasidžiau

Yra aktyvi narė Worcesterio 
meno muzėjaus, Worcesterio mu 
zikos festivalio, Worcester Play 
ers Club ir Alliance Francaise.

Genovaitė Kaneb reiškiasi ne 
vien tik dramoj, mene ir muzi
koj, bet jai arti prie širdies yra 
ir jaunimo bei vaikų globa. To
dėl ją randame direktorių tar
pe Edward St. Day Care Center, 
skaučių mergaičių komitete ir 
kt.

Jau 22 metai priklauso Mo
terų Sąjungai. Prieš 13 metų 
penktoj kuopoj suorganizavo są 
jungiečių chorą ir ligi dabar 
jam vadovauja. Buvusi Mass., 
Maine ir N. A. apskrities pirmi
ninkė, dabar eina Moterų Są
jungos antrosios vicepirminin
kės pareigas. Taip pat yra pa-| 
šaulio lietuvių kat. moterų orga-^ 
nizacijų sąjungos centro valdy
bos vicepirmininkė.

Lietuviai ją pažįsta ne tik, 
kaip susipratusią; veiklią visuo- 
menininkę, bet ir kaip tikrai 
didelę labdarę visuose reikaluo
se. Ypač daug dirba su Mot 
S-gos 5 kuopos choru ir sąjun- 
gietėmis.

Dažnai ruošia išvažiavimus ir 
pasirodymus su gražiomis lietu-

Genovaitė Kaneb

ir Girėnas lietuvių tautos labui 
paaukojo savo gyvybes nugalė
dami Atlantą, tai p. p. Burbai 
ir tūkstančiai kitų, jų kartos 
žmonių dirbo kita kryptimi. Su 
dėjo prakaito lašelius į didin
gus pastatus ir juos paaukojo 
lietuvių tautai — lietuvių tau
tos ^egzistencijai. Ant popierio 
jie neparašė testamento, bet 
tas testamentas jų širdyse gy-

(vai byloja. — Tevygdo mūsų 
pradėtus darbus kiti. Šie didin
gi pastatai telieka amžiais lie
tuviški. Teskamba juose lietu
viškas žodis, teklesti lietuviš
kos tradicijos — lietuviška kul
tūra.

Lietuvių Prekybos Namai

Prekes naujos - be brokų - žymiausių 

Amerikos firmų. Kainos žemiausios Chi- 

eagoje. - Išmokėjimai 3 metams. - Klientų 

s-tos neparduodamos Finansų Kompanijom. 

TELEVIZIJOS 5J METŲ
Po $140.00 parduodamos TV 17 colių, pas mus tik $99.00 
Po $250.00 parduodamos TV 57 metų, 22 colių dydžio,

mahagony ar ąžuolo tik ............................................ .. .$169.00
Po $350 parduodamos TV, RCA, Zeuith, Dumont, Ad-

miral, General Electric ir kitų, pas mus ............... $249.00
Plionografai — radio aparatai vietos ir importuoti iš Vo

kietijos nuo ............................................ .. . ............ $15.00—$99.00

viškomis programomis į kitas Įausiu sav0 be"dra-
1 darbių t— moksleivių buriu.!
Kvietė savo jaunuosius drau
gus rimtai dirbti, o darbo vai
siai būsią labai gražūs.

Po direktoriaus kalbos sekė 
visa eilė gražių ir nuoširdžių 
sveikinimų mokyklai ir moks
leiviams. Sveikino JAV LB Chi 
cagos apygardos valdybos pirm. 
dr. J. Bajerčius, pasidžiaugda
mas ciceriškių veiklumu. Lietu
vių Rašytojų Draugijos pirm. B. 
Babrauskas pareiškė nusistebė- i 
jimą ir pasidžiaugė, kad Cicero 
augštesnioji lituanistinė mokyk
la įkuriama su didesniu mokslei
vių skaičiumi, negu Chicagos 
augštesn. lituanistinė mokykla 
pradėjo darbą prieš kelerius me
tus. Į atidarymą atvykę dau-

sąjungiečių kuopas, keldama ir 
žadindama lietuvišką dvasią ir 
tėvynės meilę.

Nors niekad nėra mačiusi Lie 
tuvos. tačiau didžiuojasi, kad 
yra lietuvė.

Daug sėkmės ir ištvermės lin
kime Gonvaitei Kaneb, dirbant 
tą sunkų ir gražų visuomeninį 
darbą. Laukų Aguona

11

Cicero, III.
Nauja.s lietuviškosios kultūros 

židinys
Spalio 13 d. mūsų kultūrinis 

gyvenimas praturtėjo dar vienu 
nauju šviesos židiniu. Tą dieną 
Cicerojc buvo atidaryta augš
tesnioji lituanistinė mokykla, į
kurią jau įsiregistravo 68 moki-1 giau tėvų ir svečių, negu tai bu- 
niai, jų tarpe yra keletas stu- vę prieš kelerius metus atida- 
dentų. rant Chicagoje panašią mokyk-

Mokslo metai buvo pradėti lą. Gražių linkėjimų pareiškė 
pamaldomis Šv. Antano bažny- Kultūros Fondo valdybos pirm. 
čioje, po kurių kun. P. Patlaba J. Kreivėnas ir Vyriausioji Skau 
pasakė pritaikintą pamokslą, tininkė O. Zailskienė. Giedrė 
Po pamaldų moksleiviai, tėvai; Kibiaitytė moksleivių vardu pa- 
ir svečiai susirinko į parapijos į sidžiaugė naujuoju židiniu, pa
salę atidarymo aktui. Pačioje reikšdama, kad moksleiviai 
pradžioje moksleivių atstovė Irjstcpgsis savo tėvelių, viauome- 
Suvaizdytė perskaitė šio turinio nėg ir mokytojų lūkesčių ncap- 
mokyklos atidarymo aktą: vilti. Moksleivių vardu visiems

“Aktas. Cicero, 1956 m. spa- padėkojo už moksleiviams pa- 
lio 13 d. Esant Cicero lietuvių reikštus sveikinimus bei linkčji- 
Šv. Antano parapijos klebonui mus.
prel. Ignui Albavičiui, JAV LB Po akto tuoj buvo pradėtas 
Chicagos apygardos valdybos darbas su keturiomis klasėmis: 
pirmininku dr. Jonui Bajerčiui,, IV, V, VI ir VII.
JAV LB Chicaogs apygardos šiuo metu mokykloje dirba: 
švietimo tarybos pirmininku direktorius kun. prof. P. Damb- 
prof. Matui Krikščiūnui, JAV rauskas, kapelionas kun. P. Pat 
LB Cicero apylinkės valdyba, su laba ir mokytojai — B. Babraus 
sidedanti iš dr. Zenono Ašoklio, kas, J. Kavaliūnas, J. Vasaitis. 
kun. Petro Patlabos, Antano Za J. Kreivėnas ir Z. Ašoklis, 
flsko, Nijolės Kazlauskaitės, Te- Zita švedaitė

BESILANKANT CHICAGOJE
IGNAS ŠAJAUKA, St. Catherines, Canada

Važiuojam toliau. Pasiekiam 
labdarių ūkį, kuris pavadinta: 
“Šventosios Šeimos senelių prie
glauda”. Prie nedidelio ežeriuko 
gražus pastatas. Netoli jo vie
nas kitas medis, parkas; kitoj 
pusėj miškelis. Po medžiu ant

; suolo sėdi trys seneliai. Užkal- 
binom. Patenkinti aplankymu ir 
kviečia pažiūrėt jų gyvenamuo 
sius kambarius. Viduje pasitin
ka labai maloni seselė Francili- 
ja. Nuoširdžiai aprodo senelių 
miegamuosius kambarius, skai
tyklą, svečių kambarį, virtuvę, 
koplyčią. Tvarka, švara pavyz
dingiausia. Viskas žiba, rodos 
iš veidrodžių padaryta. Pasigė
rėtinu meniškumu įrengta kop
lyčia.

(Nukelta į 7 psl.)

Dar Lietuvoje būdamas girdė dyti, taigi mano reikalais. Kvie TvnĄnrnTlA 
jau, kad Chicagoje daug lietu- čiu į savąjį automobilį, bet p. UKAPtlKlJA . . .

Burba pareiškia, kad manasis j NEMOKAMAI ĮRENGIAME, 
ilgoj kelionėj pavargo ir turi i _ . . , - ,pailsėti. - Alia nesipriešink, ar1 ^gamtnam, pagal užsakymą

vių ir ten labai gyvas lietuviš
kas gyvenimas. Vėliau girdėjau 
kažkieno samprotavimą, kad 
Chicaga turėtų būti pasaulio lie 
tuvių sostinė. Girdėdamas apie 
šį lietuvių centrą tokius atsilie
pimus, senai rengiaus pamatyti 
jį. Pagaliau šiais metais ir pa
švenčiau praleisti atostogas šia
me centre.

Vykau pas savo prietelių My 
kolą Šorių, su kuriuo sykiu At
lante pluduriavom ir keletą me
tų Kanados geležies liejyklose 
prakaitą liejom. Keletas metų

nežinai, kad svečias belaisvis,
— pareiškė. Na ką-gi, sėdu į Bui 
ką ir važiuojam. Apvažiuojame 
“Lithuanian Plaza”, sustojame 
prie Dariaus-Girėno paminklo
— prie lietuvių tautos pasidi
džiavimo ir garbės. Man rodo ii’ 
aiškina: — čia lietuvių gimna
zija, teh kazimieriečių vienuo
lynas, dar toliau ten lietuvių 
rūpesčiu pastatyta ligoninė. O 
kiek bažnyčių. Tai viskas lietu-

bendro gyvenimo ir bendras dar vių ir viskas lietuviams 
bas mus surišo draugiškais ry
šiais.

Pagal lietuvišką paprotį po 
ilgesnio nesimatymo dviem drau 
gam susitikus visuomet atsiran 
da vaišėmis papuoštas stalas.
Šiuo kertu mano kolega savo 
vaišingumą parodyt lyg negalė
jo, nes viską perėmė jo malonio 
ji teta Burbienė. Po minutės lai 
ko jau lūžo stalas valgiais ir 
gėrimais ir vis su paraginimais 
pasistiprint po ilgos kelionės 
nuovargio. O kiek kalbų, kiek 
klausimų... Teiravimasis apie 
Lietuvą, ar gaunu iš ten žinių...
Kažin kaip ten vargšeliai gy
vena...?

Čia ir buvo mano pirmasis į 

įspūdis. Nuėjęs poilsiui ilgai ne
užmigau. Mintys skraidė ir šen 
ir ten. Galvoju — šie geri žmo
nės man visai nepažįstami. Tie
sa p. Burbą prieš keletą metų 
mačiau St. Catherines, bet p.
Burbienę sutikau pirmą syk ir 
jie mane priima, kap savo ar-

Su tokiu nuoširdumu ir džiau 
gsmu gyvenau. Stovėdamas prie 
Dariaus ir Girėno paminklo su
mečiau mintimis, kad šie du sa
kalai raižė oro erdves ir savo 
žygį aukojo jaunąjai Lietuvai. 
Parašė testamentą, jei galin
gasis perkūnas ar Atlanto siau
būnas pastotų jiems kelią, te
vygdo jų žygį kiti. Jei Darius

AR JAU ĮSIGIJOTE 
KNYGELĘ EGZAMINAMS

KAIP PASIRUOŠTI 
IAV pilietybei!—

mūsų nuosavioje dirbtuvėje.
KILIMAI...

PAGARSEJUSię FIRMŲ
Kainos pagal susitarimą. Ne

mokamai apkainuojame jūsų 
namuose, Atvykstame, su pa
vyzdžiais dieną ar vakare.
Visų plač. reklamuojamų firmų

BALDAI - LEMPOS
— LOVOS IR MATRACAI.

Pagaminami baldai pagal už
sakymą už fabriko kainas.

STANLEY’S
FURNITURE

(Lietuvių Krautuvė)
“Kur klientas atsiunčia savo 

draugą”.
7026 So. Wes'ern Avė.
Telef. PRospect 6-2254

Savininkas Stanley C. Tranas

ŠILDYMUI G.AZO IR ALYVOS PEČIAI
2-jų kambarių gazo pečiai pas mus tik ................... ..............$69.00
2-jų kambarių alyviniai pečiai geriausių firmų ................. $69.00
Virimui porcelano pečius pas .mus tik ................................ $89.00
Siegler, Moore gazo pečiai nuo 1—5 kambarių, už žemiau

sias kainas mieste, nuo ........................................................$90.00

VIRTUVĖMS STALAI
Po $79.00 parduodami 5 dalių virtuvei stalai, su formica..........

viršumi, pas mus tik ................... ................................. ...$39.00
Po $99.00 parduodami 5 dalių virtuvių setai įvairių spalvų. ..... 

pas mus tik ............................................................... . .............. $59.00
Po $140.00 parduodami 7 dalių virtuvei (formica) setai ..... 

pas mus be užprašymo tik ................................................. $99.00
Metalinės virtuvėms spintos tiktai ..........................................$12.00
Linoleum 9x12 įvairių spalvų tiktai ......................................... $6.50
Šaldytuvai VVestinghouse, Norge, Admiral nuo .................$109.00

MIEGAGŲJŲ KAMBARIŲ BALDAI
2- jų dalių miegamojo baldai parduodami po $99.00, pas..........

mus be užprašymo nuo tik.................................................. $79.00
3- jų dalių ąžuolo miegamieji parduodami po $200.00, pas......

mus tiktai ................................................................ ................ $149.00
4- jų dalių raudono medžio, ąžuolo ar riešuto, 57 metų sti

liaus, pas mus.............................. $249.00
Už $500.00 parduodami 6 dalių miegamieji Brazilijos rau

donmedžio, pas mus...............................................................$375.00
Matracai visų dydžių vatiniai............................................... ....$12.00
Matracai Simons ir kitų firmų tik .................. $29.00
Matracai ortopediniai ligoniams ..................................................$49.00

SHRIMP & CHICKEN
CARRY-OUT 

Įsteigta prieš 8 metus 
Geriausias pasiūlymas. ’

South Wm miesto dalyje 
Tclefonuokite po 4:00 p. m.

RE 7-9117

Pagal šią knygelę (langelis tapo 
JAV-vių piliečiais. Siūlome kiek
vienam ateivių ją įsigyti, kas pa
lengvins išlaikyti egzaminas. 

Klausimai ir atsaKymai anglų 
timą giminę ar sūnų iš toli par- lietuvių kalbomis. Peržiūrėjo tei- 

i o •• xi j x- sėjas Alfonse F. Wells. Kainavykus}. Bejieškodamas šių nuo- centų.
širdumo priežasčių, mintimis lc- Pasiskubinkite įsigyti rcikalin-
kiu už Atlanto — kur broliai 
vargdieniai dejuoja nuo senų 
laikų. Šuoliais perbėgu visą Lie 
tuvos istoriją ir stabtelėju tik 
ten, iš kur vargdieniams dėjo- — 
nes atėjo. Jie varginami šimtme 
čius dejavo, kol atsirado gali
mybė pasiekti laisvą žemę, ku- į 
rioje' numetė vargdienio naštą 
ir pasiliko tik brangenybes: 
meilę artimui, lietuvišką širdį, 
vaišingumą ir kitas savas tra- į 
dicijas, kurias labai gerbia ir 
laikosi jų. Šių tradicijų laikyda
miesi ir sugebėjo pastatyti mil
žiniškas lietuvybės tvirtoves.

Gyvenu p. p. Burbų namuose.
Jų programoje kiekvieną rytą 
išklausyti lietuviškos radijo va
landos. Po pietų žinios iš lietu
viško dienraščio “Draugas” ir 
važiuojam apžiūrėti lietuviškas 
vietoves, lietuviškas instituci
jas. Jie važiuoja tik man paro

dą knygelę, kuri tikrai palengvina 
įsigyti JAV pilietybę.

Pinigus su užsakymais siųsti?
IimalUAj”, 2334 8. OMtler avė.

(MUMU-A H. III

Duon* Ir (ralrlss ako 
bulkuter kepa

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

Tel. Oliffside 4-6370
Prtetatęnie | vLmm krautuves 
Ir restoranus, taip pat U- 
slunčla | visus artimuosius 

miestu*

(vykdymas svariai! Ne pažadai! 
Išrinkite vyrą, kuriu darbuosis 
dėl jūsų!

(Sk.)

PRALEISKITE KALĖDŲ ŠVENTES EUROPOJE ! ! t
Scglicttl Tnud Rurenu kviečia Jus pasirinkti viena kuri l* Ahj krivy 
ir pailsėti Europoje, sutinkant Kalėdų Šventes ii Naujuosius Metus.

Pagarsčjęs savo puikiu 
(renginiu Ir greičiu laivu* 

"Ųl EEN MARY” Išplaukia 
LAPKRIČIO »0 l»li:x y. Prity
ręs vadovas tai ekskursijai 
Joseph Mltzi padarys Ir Jūsų 
kelionę lubat Jdonila.

Norvegų linijos laivus
.M. S. DI'IIUiEAHFJORD lApluukbr gruodžio K (ličiui, šis naujas 
laivus pasižymi liuksusiniu įrengimu ir visiems gerai žinontuis 
skaniais skandinavų valgiais. Vadovas Mr. H. A. HJORTHOLM, 
kuris yra gimęs Europoje Ir ilgai gyvenęs Amerikoje, žino kaip 
svečius užtinti, kad kelione liūtų smagi Ir jMpūdiuga.

I'asaoly ketvirtas didžiausias latrus
8. H. I.IHEIŠTE, prancūzų kUvų linijos, išplaukiu gruodžio II dieną. 
Keliones vadovas Mr. OttozHaldcrlottt, Jus IA pirmos dienos laive taip 
užimponuos, kad Jau luivu plaukdami Jūs| jausitės esu Paryžiuje. 

Norėdami gauti smulkesnių informacijų kretpkitčs j

SEGHETTI TRAVEL BUREAU
2451 So. OakLey Are., Chicago 8, 1U. Telef. YArde 7-3278 ir 7-3279 

Nemokantieji anglų kuilius guli rašyti ir lietuviškai

SVEČIŲ KAMBARIŲ BALDAI
Po $150.00 parduodami penkių dalių miegamų sofa, kėdė

ir tumba, dvi pagalvės, tiktai .............................................$99.00
Po $250.00 siūlomi 3-jų dalių puikūs svečių kambario vil

nos ar nylon baldai, pas mus tik ........................... $200.00
Po $400.00 trijų dalių nylon ar vilnos baldai, garantuoti..........

20 metų, pas mus tik ....................................................... $320.00
Po $49.00, 9x12 kilimai vilna su nylon, tik ....................... $39.00
Po $69.00. 9x12 siūlomi vilnoniai su n-ylonu kilimai, mū

sų kaina........................................................................................$55.00
Po $1.50.00 siūlomi 9x12 vilnoniai kilimai, puikiausių spal

vų Bigellow, A. Smith, Magee, vilnonius, padėklai
(pads) dovanai, tik ................................. .............................$99.00

Po $39.00 siūlomos su stiklais knygom spintos, pas mus $29.00 
Po $59.00 siūlomos knygų spintos su šlifuotu stumdomu

stiklu, tik......................................................................................$39.00
Po $49.00 rašomieji stalai, ąžuolo ar raudono medžio —

pas mus tiktai...........................................................................$39.00

VALGOMŲJŲ KAMBARIŲ BALDAI
7 dalių val »)inojo kambario ąžuolo baldai tik ..................... $99.00
8 dalių puikiausi riešuto, ąžuolo, ar raudono medžio bal

dai, pas mus .................................. ........................................ $250.00
9 dailų moderniausi valgomieji 16 asmenų ....................... $400.00
Dulkių siurbliai, vaikams baldai, metalinės lovos,, įvai

riausios lempos ir daug kitų prekių.
šimtai ir tūkstančiai prekių laukia Jūsų apžiūrėjimo mūsų mo

derniai įrengtos 15,000 kvadratinių pėdų įmonėje. 
IŠMOKĖJIMAI IKI 3-JŲ METŲ 

SEKMADIENIAI NESKAITOME TAKSŲ

Visais prekybos reikalais 
kreiptis į Įmonės Vedėją 

JUSTA L1EPONĮ.

Valdybos Pirmininkas 
A. GINTNERIS

Sekretorius
ED. RUDAITIS

FURNITURE OTTER, INC.
3222-24-26 South Halsted Street

TEL. — V1CTORY 2-4226-

ĮMONE ATIDARYTA:
Pirm., Ketvirtad........................................................................................................ . 9—9:30

Kitom Dienom:............................................................................................................. 9—6.00

Sekmadieniais: .............................................................................. 10—5 valandos
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Gali sustoti statyba
Statybų darbininkų samdy

tojai nutarė atleisti nuo darbo 
tuos tinkavimo unijos darbi
ninkus, kurie priklauso viene
tui, prikalančiam tinklelius, 
ant kurių laikosi tinkas. Sam
dytojai kaltina, kad unija ne
silaiko sutarties, būtent, nela
vina naujų kandidatų tam dar
bui ir nesutinka, kad būtų 
samdomi ne jų unijos nariai. 
Tokiu būdu statyboje susidarė 
nepakeliamas trūkumas darbi 
ninku tinkavimo- paruošiamie
siems darbams. Šis kilęs ginčas 
tarp samdytojų ir darbininkų 
gali sustabdyti daug statybų 
Chicagoje.

PAJIESKOJIMAI
Iš Lietuvos pajieškomi: Bukis 

Kastantas, s. Mykolo, anksčiau 
gyvenęs Detroite; Strazdas Juo
zas, s. Prano, gyvenęs Bremene; 
Vupšienė iš Salako paieško Ka
lkino Juozo ir Bali fino Vito, s. 
Jono. Anksčiau jie gyveno New 
Yorke. Juos pačius atsiliepti ar
ba kas žino pranešti; P. Leonas, 
2735 W. 71st St., Chieago 29, 111.

___ lANUOMĮJIMAMA
IŠNUOM. ŠVIESUS kamb. prie 2 
ramių žmonių. Galima naudotis 
virtuve. 3961 S. Campbell Avė., 
3 ang.

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
REAL ĖSTATE

SAVININKAS PARDUODA 5 
kmb. mūr. nninn. Rūsya. 2 kinb. pa
stogėje neužbaigti. A i ti mokyklų. 

Į Išvažiuoja į Kaliforniją. Kaina pri- 
i einama. 10200 S. Keeler, Oak Lawn, 
Ilk

šioje nejudomo turto pardavimo 
jataigoje perkant ar parduodant, jū
sų laukia greitas Ir teisingas patar
navimas.

NORVILĄ t
HLAb EOTATK SALUS 

2(100 W. 50th St. Tel. l’roepeet 8-5454

HELP W ANTED — VYRAI

Balsuokite už progresą! 
Išrinkite RICHARD STENGEI. 
U. S. Senatorium!

(Sk.)

AUTOMOBILI* — TRT’OKg 
automobiliai — Sunkvežimiai

VIKTORO 802 I COS 
lietuviška gazolino stoti* Ir anto 

taisymas
ttliokami motoro remontai, lyginlmt 
dažymo darbai Ir krieiamoa dalys

CALL-ME-MOTORS CO.
4750 S. VVFKTFRN AVI’,. PR S-05.SS

Prieš pirkdami ar parduodami 
namus, biznius, sklypus ar ūkiut 
atlankykite mus.
KUTRA-NORKUS REALTY
BRA1. ESTATE-INSURANGE 

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 St. 
VVAlbrook 5-5030 

PRospect 8-3579 (vak- Ir sekmad.)
---------------- t---------

Perskaitę “Draugą” duokite 
kitiems!Pirkit Apsaugos Bonus!

Harvest Baldu Paroda
Budriko 44 metų patyrimas prekyboje. . . . Budrikas perka tiesiog iš išdirbę jų 
AMERICAN FURNITURE MART, MERCHANDISE MART. Jūs mokate daug mažes
nes kainas pirkdami iš Budriko už augštos kokybės rakandus. Didelis pasirin
kimas ant 5 lotų visų Amerikos žymiausių išdirbysčių. Sutaupoma iki 40 pro
centų. Per 100 dienų nereikia mokėti jokio nuošimčio.

REAL ESTATE

Pirkite dnliar prieš Beiną 
įsikrausi ytl

BRIC.HTON PARKE:
M (Ir. •— 4 bt. su didele taverna 

ir Įrengimais. Gerai einantis biznis. 
Didelės pajamos.

MOr. — 2 po (i. (’enlr. Aild., mo
dernios vonios ir virtuvės, labui gra
žūs kambariai.

Mūr. — 4 būt.: 2 po 4 ir 2 po C 
kmb. Centr. Aild., garažus, f.O pėdų 
sklypas. Geros nuomos.

Medinis — 3 bt. po 4 kmb., pe
čiais Aild. Tik $15,200.

Medinis -— 2 po 4 kmb. ir rūsy 
rūbų siuvykla. Genty. Aild., garažas.

Medinis — 3 bt. Gentr. Aild. Ga
ražas. Tik $14.700.

G AG. E PARKE
Mūr. 1 tį aug.Ato rezidencija. 9 mt. 

senumo. G kmb. Gentr. šildymas gu
zu. Platus sklypas. Arti susisiekimo.

Mūr. bungalovv — 5 kmb. — 2 
mieg. Gentr. Aild. Platus sklypas, 
moderni virtuvė.

Naujas mūr. — 2 po 5 kmb. Bai
giamas įrengti. Atskirai apšildomas 
kiekvienas butas. Platus kampinis 
sklypas.

Mūr. — 4 bt. po 4 kmb. Gentr. 
fiild. Garaž. Gražūs kambariai, labai 
prieinama kaina.

»IARQUETTE PARKE:
Mūr. — 4 bt. po 4 kmb. Centr. 

Aild. Gražus namas. Geros pajamos.
Mūr. bungalovv — 5 kmb. — 1 

kmb. pastogėje. Gentr. Aild. Garažas. 
Arti susisiekimo, nebrangus.

ŠIMAIČIAI
Realty, Butlder*. Insurance 

2737 West 48 St
________ CLIffglde 4-2390

Pajamų namas Town of I.ake ko
lonijoj. 3 butai ir biznio Įstaiga. 4 
mašinų garažas. Tik $12,500. J. šau
lys.

Baigiamas statyti 2 butų namas 
Marųuette Parke. Visi Įrengimai -mo
derniški. Radiant šildymas gazu 
kiekvienam butui- atskrai. Atvykite 
apžiūrėti ir Įvertinti, jeigu norite 
įsigyti puikų namų. Marąuette I’ar- 
ke. A. Rėklaitis.

Brighton Parke 2x4 Ir 2 kamb. 
rūsyj. šildymas karštu vandeniu, ga
zu. Dvigubas garažas. I^abai tvar
kingas, stiprus ir geras namas. 
$19.000. A. Sirutis.

Naujas 5 kamb. namas prie Mar- 
ųuette Parko. Gazo Aildymas. Dvigu
bas garažas. 18,300.—.

Roselamliečlams puiki proga Įsi
gyti geroj biznio gatvėj gerų tavernų 
su 2 butais. Patraukli kaina. A. 
Linas.

Pulkus, mūr. pajamų namas Mar
ąuette Parke. 2 butai ir 2 bizniai su 
Įrengimais skubiam pardavimui. 
Tuojau galima viskų užimti. Tinka 
ir dviem pirkėjams. $31,500. K. Juk- 
nis.

, Brighton Parke mūr. 2 augštų na
mas (2 po 4). Augšta pastogė. Rū
sys. Geras pirkimas. $24,000. K. Vo- 
Jodkevičius.

R LEONAS
REAL ESTATE

2785 We»t 71st Street 
Visi telefonai: VVAlbrook 5-6015

Pirkdami sutaupysite 
Ir parduodami uždirb
site per šių Įstaigų.
AL. BUDRECKAS

REALTY 
4081 Archer Avė. (prie 

Californtjos g-vės)
IiAfayette 3-3384

BEAL ESTATE

HELP WANTED — VYRAI

AMERICAN WHOLESALE 
COMPANY

ORDER FILLERS 
PACKERS
RECEIVING CLERKS 
SHIPPING CLERKS 
STOCK MEN 
TALLY CLERKS 
INDEX CLERKS

Good starting salary. Excellent 
Company Benefits. Good Insur
ance Plan.. Liberal Employee Dis- 
counts.

• Apply

PERSONNEl OFFICE
, 222 W. Monroe St.

ANdover 3-4500

FLOOR MOLDERS
Aluminum Experienced Only. 

Apply

8526 So. Vincennes Avė.

WOODWORKERS
Patchers on Wood and 

Masonite TV Cabinets. 

Experienced.

ZANGERLE & PETERSON 
COMPANY

2164 Clybourn Avė.

2 dalių Parlor setas, geros medžiagos ir stiliaus, geriausios Kroehler išdirbys- 

tės, garantuotas 10 metų per Kroehler ir Budriką, vertės $248, už $148.00
DIDELES MIER0S KARPETAS DYKAI

REAL ESTATE
Paskolos. Ne j. Turtų Valdymas 
VISŲ RŪSIŲ APDRAUDIMAI

K. MALONIS,
Namų PRospect 8-2071

ADDRESSOGRAPH 
SPEEDAUMAT OPERATOR

Experienced. New air conditioned 
offices. Near North Side. Ali 
Company Benefits.

PLAY BOY MAGAZINE 
MIchigan 2-1000

WAREHOUSE MEN 
Good Permanent Positions for

the right men. Good future. Ali 
Company Benefits. No Phone 
ealLs. Report for Interview to 
Mr. Lee Masters.

CHAMPION SCREW CO.
2039 W. Jackson Blvd.

Reikalingas duonos Išvežluotojas 
REAL RYE BREAD BAKERY.

LAfayette 3-6927

AUTOMATIC SCREW MĄCH1NE
Acme, Gridley, also Brovvn 

and Sharpe.
TOP Wages — Ali Benefits. 

PERFECTION SCREYV 
PRODUCTS 

2847 W. 47th Plaee

___ HELP WANTED VYRAI

PRESRMAN. Thompson Plnten. 
Šiek tiek reikalingas ]mtyrimas. Pa
stovus darbas. Gera proga pažau- 
gai pndaryti.

SUPERIOR OASKET CO.
1459 W. 69 Street 
WAlbrook 5-4200

HELP WANTED — MALĖ
Jr

PORTERS AND 
RECEIVING CLERKS

Leading women's fashion store, 

good salary, good advancement.

APPLY

ROBINSON’S
HILLSIDE

SHOPPING CENTER
(Wolf Road at Congress St. Expressway)

=

JUNIOR ENGINEERS
DRAFTSMEN & CHECKERS

FLUID AND MECHANICAL BACKGROUND ESSENTIAL
RESUMES WELCOMED EROM YOUNG MEN DESIRING 

EXPERIENCE AND A GOOD FUTURE.
WE ARE PIONEERS IN OXYGEN REGULATOR FIELD 

PERTAINIG TO HIGH ALTITUDE FLYING. 
INCIATDE IN YOUR LETTER YOUR 1NTERESTS, 
BACKGROUND AND OTHER PERT1NENT 1TEMS. 

ALSO WE WELCOME LETTERS FROM MEN 
BETWEEN THE AGES OF 45 AND 55.

IF YOU CANNOT APPLY IN PERSON 
IVRITE, CALL OR WIRE

ARO EQUIPMENT CORP.
2700 E. 79th ST., CLEVELAND, ,0HI0

HELP WANTED — FEMALE

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

VISŲ ROSIU APDRAUDIMAI
J. BACEVIČIUS 

“Varpas” Kcal I'-state 
General Insurance, Notary Public 

5016 S. VVestem Avė.
REp. 7-8888 arba HEm. 4-7085

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

E. KURŠIUS 
REAL ESTATE SALES 

REpublic 7-6232

VYRAI IR MOTERYS___

REIKAŽHūI VYRAI ir mote
rys lengvam fabriko darbui, taip 
pat ir (Tool Makers) įrankių dary* 
tojui“ ir mašinistai.

WESCO SPRING CO.
2266 S. Archer Avė.

PARDAVIMUI

Parduod alyvos pačių — Siegler 
firmos. Naudotas tik 3 mėn.

Teirautis šeštad. po pietų, sek
madienį visą dieną

Tel. YArds 7-9210

MAIDS & PRESSERS
Leading women's fashion store,

i
good salary, good advancement.

APPLY

ROBINSON’S’
• i a x t /! ; . : • i • « ų

HILLSIDE

SHOPPING CENTER
(Wolf Road at Congress St. Expressway)
ts

4 dalių miegamojo kambario setas, gražios spalvos, vertės $248, už $148.00 
DYKAI 2 LEMPOS

7 dalių Dinette sėt, Chrome, Formica Top, vertės $98, už .................. $68.00
DYKAI 32 DALIŲ SILVERWARE SERVIZAS

Studio couches, gali miegoti 2 asmenys, po ................................................ $68.00
3 kambarių baldai, susidedantis iš 2 dalių Parlor seto, 5 dalių miegamojo 

kambario seto, 5 dalių valgomo seto, pečiaus, šaldytuvo, radio, klejonkės ir 
3 staliukų, vertės $398, už................................................................... .. $208.00

Geriausi Sealy ir Simmons matracai nuo ...............................-. $19.98 iki $79.50

J. F. Budrik Furniture

BUILDING & BEMOPELINO

VIKTORAS SIMAITIS
General Gontractor

Stato resldenclntua tr komerciniu, 
uamus; pasiūlo sklypus; rekomen 
tuoja planus; Išrūpina statybos kre
ditus. Skambinti vak.: VI 7-422* 
arba rez. tel. UI 7-3340. Kreiptis —

* SIMAIČIAI 
Realty - Bulldera

>737 Wf*i 43r<l Street

3241 South Halsted Street Telfonas CAlumet 5-7237i
Aitthra sekmadieniais 10—5. Pirmadieniais ir ketvirtadieniais iki 9:30. Kitomis dienomis nuo 
9 ryto iki 6 vai. vakaro. Budriko radio valanda iš WHFC, 1450 kil. radio stoties kas ketvirta^ 
dieni nuo 6 iki 7 vai. Mįslių konbestas, dovanos, laimėjimai. Budriko radio orkestras ir žymūs 
dainininkai.

iiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiimiiiiiimiiiiiimi

ANTANAS LUKAS IR SŪRUS 
2717-19 West Tirt Strert

BUILDING OONTRACTORS 
Itato naujus namus, atremontuo
ta senus. KreipkltSa:

Tel. — HEmlock 4-5881 
lllllllllllllHIIIIIIHIIIIIMIIUIIIUimimHIH
Jlllllllllmlllllllllllllllllllllllllllllllllllllfc  

LIETUVIŲ STATYBOS 
REZIDUOTO

MORAS i

Bullders, Gen. Oontractors S 
Atiteka planavimo Ir staty- I 

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

Namų Įkainavimas ir įvairūs S 
patarimai nemokamai. E

Kreiptis šiuo adresu: -

JONAS STANKUS
2 Kasdien nuo 8 vai. ryto Iki
3 ( vai. p. p. Kitu laiku susitarus
2 TeL PRoaneet 8-2013 
= 8800 80. CAMPBELL A TO. S 
E OUeaffo 29. (Įtinote 
xHimimnmiimnuiinnnnmnmnmn

I

MISCELLANEOUS 
Įvairūs Dalykai

LIET. APDRAUDĘ AGENTŪRA
Visų rflllų apdraudoa. Automobi

lių finansavimą*. Notarlataa. Valsty
bes patvirtintos kainos.

Prlel darydami apdraudas kitur 
nasltetraukits pas mus.

JONAS KIRVAITIS, 
U’Albrook (t -5871

INTERSTATE INSURANCE AGENOT 
41108 S. Ashland Avė- rTilcaAo38.nl

J. BREIVE and SON
OONSTRUCTION COMPANY 

1442 S. 48th Ct., Cicero 50, Dl.
Statome naujus namu Ir garažu. 

Atliekame visokių trobesių ir patal
pų Įvairins remonto darbu, skubiai, 
gerai ir pigiai.
Saukite DAnube 0-27*3 nuo • vaL 

ryto iki 7 vai. vakaro.
Tel. OLymplc 2-5121 nuo 8 vaL 

vakaro Iki 11 vai. vakaro.

ŠILDYMAS"”
A. Stančlauskaa instoliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius (fur- 
naces), visų dydžių oro vėsintu
vus (Air oonditioners) Ir atlieka 
visus skardos darbus.
1540 S. 49th OOURT, CICERU 
Tel. OLymplc 6-0775 nuo 8 vaL 

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

OLymplc 2-6752

J?

SALES GIRLS 
CASHIERS

Leading women's fashion store, 

good salary, good advancement.

APPLY

ROBINSON S
HILLSIDE

SHOPPING CENTER
(Wolf Road at Congress St. Expressway)

ATTENTION GIRLS!
The Salary is tops if you are good at your work. 
Immediate openings with a leading Bra Mfr. Firm.

SECRET ARIES 
TYPISTS

BILLERS
CLERICAL

Pirkit Apsaugos Bonus! | skaitykite “draugi* A

Some experienee helpful or, will train good beginners. 
Congenial working conditiona. 5 day week.

Many company benefits

Call 9 to 5 Mr. Rather WAbash 2-9374
.1 .rnm'iuu 'I aa:J'JU'. .'.ai į ww..arfff.ul4n

I

rTilcaAo38.nl
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Besilankant Chicagoj
(Atkelta iš 5-to psl.)

Pasiekiam Marijonų namus. 
Pasitinka brolis Rainys. Su nuo 
širdžia šypsena lūpose pasisvei
kina p. p. Burbus, pastarieji su
pažindina su manim — atvyku
siu iš Kanados. Aprodo sodą. 
gyvenamąsias patalpas, koply
čią, didelę ir gražiai sutvarkytą 
biblioteką. Koplyčioje ant alto
rių matėsi namų darbo staklė
mis austi raštuoti užtiesalai. 
Langų stiklai spalvotai išmar- 
girtti ir su užrašais. Sprendžiau, 
gal būt fundatorių užrašai. Vie
ną užrašą radau lietuvišką. Grįž 
darni dar užsukom į pavyzdingai 
tvarkomą Marijonų ūkį. Man iš 
mažens pripratusiam prie ūkio, 
įdomu ir jį pamatyti.

Štai ir Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinės. Kaip taisyklė, įėjęs į 
kapines visuomet sutinku me
lancholiją. Čia ji buvo dar gi
lesnė. Kapinės labai puošnios, 
kaip ir tinka mirusių poilsio 
vietai. Tiek kryžių, tiek pamink
lų; užrašai, fotografijos senų 
ir jaunų. Visa tai padaryta pa 
čių lietuvių rūpesčiu, pačių triū 
su. Prie dažno antkapio susto
jęs ir žiūrėdamas į fotografiją 
bei užrašą susimąsčiau. Čia jis 
ilsisi toli nuo savo gimtosios 
žemės. Nežinia kokių aplinky
bių verčiamas jis čionai atsira
do? Gal jieškodamas geresnio 
pragyvenimo, gal bėgdamas nuo 
rekrutų, gal knygnešys savoj 
žemėj nebegalėjo pasislėpti nuo 
žandarų. Daugelis jų atvyko tik

laikinai. Metai, kiti ir jie grįž 
ten, kur bočių kapai. Bet vieno
kia ar kitokia kliūtis, viena ki
ta priežastis užtęsė metus ir jie 
pasiliko — atsigulė svetimoje že 
mėje. Ši žemė nors ir svetima, 
bet laisva ir jie rado amžiną 
poilsį savųjų tarpe. Pakeleivis 
prie savo tautos brolio, ar se
sers palieka atodūsį, nulenkia 
jam galvą. Bet kas aplankys jo 
brolio kapą Uralo papėdėj, ku
ris mirė vergo ir kankinio mir
timi?

Susipažįstu su p. Burbienės 
broliu Juozu Klimu. Tai Chica- 
gos miesto žinovas .Jis man pa
rodo zoologijos sodą, muzėjus 
ir dar keletą Įdomesnių vietovių.'

Vieną vakarą su p. Klimu už- 
sukam pas jo kaimynę p. Bu- 
garienę. Ji kilūsi iš Vidūklės. 
Pasisakiau, kad ir aš esu bu
vęs Viduklėje. Ji mane pavadi
no savu parapiečiu ir užsimez
gė nuoširdūs pašnekesiai, prisi
minimai senosios tėviškės Lietu 
vos, atvykimas į Ameriką ir 
pan.

Kiek sutikau senųjų ateivių, 
visų širdyse Lietuva tebėra gy
va ir jaučiamas jos pasiilgimas.

Aplankau tris lietuviškų laik 
raščių redakcijas.

Taip per dvi savaites dieno
mis lankiau lietuviškas institu
cijas, muzėjus, zoologijos sodus, 
parkus ir kitas vietoves. Rūpė
jo pamatyti, kaip Chicaga atro
do vakarais. Iš mano matytų 
vakarinių gražiausių vaizdų, tai 
Grand Park’e iliuminuotas mil
žiniškas fontanas. Jis savo gro
žiu, sakyčiau, pralenkia ir gar

sųjį Niagaros krioklį. Pasikėlus’ 
į The Prudential Building 40, 
augštą, Chicaga atrodo kaip be 
krašte žiburėlių jūra. Nors ga
na įdomūs šie technikos stebuk 
lai, bet vis dėlto man buvo įdo
miausia Halsted St. savo lietu
viškumu. Kai keliose valgyklo
se patarnautojus užkalbinau sa
vo silpna anglų kalba, tai jie 
man atsakydavo lietuviškai. 
Kartais net paklausdavo: “Tur
būt esate iš kitur atvykęs”? 
Užeinu viename lange didelėmis 
raidėmis užrašą: “Lietuviška 
moterų kirpykla”.

Pilnai galima pasakyt, kad 
Halsted St. yra lietuvių gatvė.

Baigdamas šiuos suglaustus 
Įspūdžius reiškiu gilią padėką sa 
vo prieteliui M. Šoriui už įgali
nimą susipažinti su jo giminė
mis ir kitais artimaisiais. Ypa
tingą padėką reiškiu p. p. Bur- 
bams ir p. p. Morkūnams už taip [ 
nuoširdų ir vaišingą priėmimą 
į savas pastoges ir pagelbėjimą 
susipažinti su Chicagos. miestu. 
P. J. Klimui už vadovavimą lan 
kant Chicagos kultūrines vieto
ves. P., p. Urbonams, p. Reinar- 
tui ir jo šeimininkei už vaišes. 
Dėkoju visiems kolegoms už 
kvietimus ir atsiprašau, kad vi
sais kvietimais, dėl laiko sto
kos, negalėjau pasinaudoti.

GU2AUSKŲ
BEVERLY HILLS GEUNYCIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banke
tų, laidotuvių Ir kitu D&euoilmų.

8448 VVEST (18KD STREET 
fel. PRospeot S-OMSS Ir PR 8-0SS4

Jr

More Heat From Fuel.. . 
More Warmth For YOU

with
/

oleman

"Blue-Ribbon" Burner: Finest money 
can buy; so good it’s guaranteed for life 
of the heater. Watch it take your gas 
bilis down! For city gas or propane.

HEATER
Coleman’s exclusive “Blue-Rib- 
bon” Burner and Coleman’s 
Super-Circulation not only gi ve 
you more heat — they give you 
more comfort from every cubic 
foot of gas. It’s “warm-all-over” 
comfort—not “spot” heating.
"Sife-Cool" Cabinet Provts lt: Ali 
the heat goes to warm you — in- 
stead of being wasted up the flue.
Your Feet Tell The Comfort Story:
Make this tęst: Stand on the bare 
floor. You’ll find your feet are 
warm. Coleman Super-Circula
tion movės air so fast it doesn’t 
have a chance to get cold on the 
floor.
Choico of Lovely Finishes: Beau- 
tiful mahogany porcelain hard- 
baked enamel sizes for 1 room or 
entire home. Come in and see!

Pay As Liftle As

$3-92

per week

ARBET'S, INC.
2442 WEST 47TH STREET CHICAGO, ILLINOIS 

, Telephane — VIrginia 7 - 0700

Hamilton, Ont.
“Prieš srovę” Hamiltone

Detroito dramos teatras, at- 
eitininkų sendraugių kviečia
mas, š .m. lapkričio 3 d. West- 
dale College salėje vaidins J. 
Petrulio “Prieš srovę”. Tą vei
kalą savo laiku Kaune ir Vilniu
je vaidino Valstybės Teatras, ir 
veikalas turėjo didelį pasiseki
mą. Veikalą režisuoja aktorė 
Arlauskaitė - Mikšienė. Detroi
to teatras yra aplankęs daug 
JAV vietovių ir kartą vaidinęs 
Kanadoje — Toronte. Visur šis 
netolimos praeities veikalas tu
rėjo didelį pasisekimą. Hamilto- 
niečiai dar nėra jo matę.

Šin vaidiniman laukiama ir 
svečių iš platesnių apylinkių: 
Toronto, St. Cathariens, Nia
garos, Wellando ir t.t. Būtų ge
ra, jei su teatru atvyktų ir šiaip 
detroitiečių ekskursija, o ypač 
jaunimas — skautai, ateitinin
kai ir kiti. Hamiltone gausu jau
nimo; 6 vyrams tenka viena 
mergaitė.

Biletai iš anksto pardavinėja
mi pas M. Kėžinaitytę, telef. JA 
9-8441, K. Mikšį — JA 9-8593, 
K. Bungardą — JA 2-2698 ir 
pas ateitininkų pirm. Jeronimą 
Pleinį, 87 Sanford Avė. S., tel. 
JA 9-5129. Norintieji gauti ge
resnes vietas yra maloniai pra
šomi nesivėlinti apsirūpinti bi- 
letais iš anksto.

•
Paminėta sukaktis

Ateitininkų gyvavimo 45 me
tų sukaktis labai gražiai buvo 
paminėta Hamiltone rugsėjo 29 
ir 30 dienomis. Rugsėjo 29 d. 
lietuvių bažnyčioje buvo susi- 

j kaupimo valandėlė ir išpažintis. 
Rugsėjo 30 d. pamaldų metu — 
bendra Šv. Komunija ir pritai
kintas pamokslas. Dalyvavo la
bai daug jaunesni^ ir vyresn. at

eitininkų. Taip pat buvo svečių 
iš Toronto. Po pamaldų buvo 
bendri pietūs parapijos salėje, 
o vėliau — prof. S. Sužiedėlio 
paskaita ir užbaigtuvėms bend
ras pasilinksminimas. Minėji
mas praėjo labai gražiai.

— o —
— Dervaitienei buvo padary

ta pakartotina operacija. Ji 
sveiksta savo namuose K. G.

Vįtncouver, B. C.
Įvairios žinios*

— Vancouveryje lankėsi Po
vilas Vyskupaitis su žmona Ste
fanija ir sūnum Remigijum Pau 
lium. Vyskupačiai jau išvyko 
atgal į Torontą.

— Ilonolulu salose pralošti 
atostogas buvo išvykę Petras ir 
Aldona Baronai.

— Jonas Kapočius iš Port 
Alice, B. C., lėktuvu išskrido į 
Torontą praleisti atostogas. Jis 
formaliai valdž;os įstaigose su
trumpino savo pavardę į Kartis. 
Yra ir daugiau mūsų tautiečių, 
kurie savo ilgas, svetimomis ga
lūnėmis pavardes formaliai val
džios" įstaigose sutrumpina ir 
sulietuvina. Procedūra nebran
giai kainuoja.

Radvilai. susilaukė pirmagi
mės dukters. Motina ir nauja
gimė jaučiasi puikiai.

— Sofija Staniulienė atvyko 
iš Los Angeles, Calif., ir apsi
gyveno lietuvių namuose. Jai 
Vancouveryje patinka ir ji ža
da čia pastoviai apsigyventi.

— Lietuvių rudens sezono 
socialinis gyvenimas pradėtas 
bendru linksmavakariu, įvyku
siu spalio 6 d. Pobūvis gutrau- 

1 kė didelį skaičių mūsų tautiečių 
ir gauta gražaus pelno. Sekan
tis parengimas Įvyks šeštadienį, 
lapkričio 6 d.

N r 
Nr 
N r

TIKTAI MCSŲ FIRMA ŠVEDIJOJE GALI TAIP PIGIAI 
PAS/ŲSTI PAKILTUS. PALYGINKITE TIK 

KELETĄ SIUNTINIŲ:
1. 20 svarų taukų ........................................................................ $23.00

ryžių ..................................................................... $17.50
..........................    $13.00

2. 20 
3. 20

Nr. 4
900 gr 
450 ” 
500 ” 

1,000 ”

•ilk raus

degintos kavos
arbatos
Kakao
pion. šokolado

2,000 gr. 
2,000 “ 

000 “ 
500 ”

cukraus 
ryžių 
kumpio 

skalb. muilo
5 gal), tualet. muilo kaina $30.50

MES TAIP PAT SIUNČIAME JŪSŲ PARUOŠTUS SIUNTINIUS 
UŽ PIGESNES KAINAS NEGU KITUR

Galite atvykti asmeniškai arba užsakymus pasiųsti paštu:

, ATLANTIC GIFT SERVICE CO.
1824 VVEST CHICAGO AVĖ., CHICAGO 22, ILL. 

Telef. EVerglade 4-5220

Išrinkite RICHARD STENGEL 
U. S. Senatorium ’.
Jisai yra už jus!

(Sk.)
f

SOPHIE ADENT
(pagal tėviLs Gedmin, gyveno 

3348 So. I.o\ve Aveniu*)
Mirė 1956 ra. spalio 20 d., 

4:3(» valandą, ryte.
Uiniuui Lietuvoje, Tauragės 

apskr., Kražių parapijoje.
Amerikoje išgyveno 43 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

vyras 1-eonard, 3 sūnūs —-Jo
nas, Victor, marti Ella, Wil- 
liant, marti Eilcen, 8 anūkai, 
2 seserys — Helen Skrodenis, 
švogeris Krank ir jų šeima. 
Wilamina Kuzmarskas, brolis 
Stanislovas Gedman, pusseserė 
Jozefą Barkauskas su šeima ir 
kiti giminės, dratigaii.

Kūmui pašarvotas Ant. M. 
Phillips koplyčioje, 8307 I.itu- 
anica Avė. Ealdotuyės įvyksta 
trečiadienį, spalio 24 d. Iš ko
plyčios 9:30 vai. ryto bus at
lydėta į šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulin
gos pamaldos už velionies sielą. 
Po pamaldų bus nulydėta į 
Šv'. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Sophie Adent gi
minės, draugai 1 r pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai pas
kutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nuliūdę lieka; vyras, sūnūs, 
seserys, brolis ir kiti giminės.

I«iid. direkt. Ant. M. Phil
lips, tel. YArds 7-3401.

ovhfyusulis
(ltagal pirmu vyru Zalatoris, 

I Migai tėvus Kupstaitė)
Gyveno 3409 S. Union Avė., 

tel. YArds 7-0658.
Mirė spalio 19 d., 1956 m., 

9:20 valandą vakare.
Gimusi Lietuvoje, Itasifnių 

apskrityje.
Amerikoje išgyveno 50 įlie

tų.
Pasiliko dideliame nuliūdi

me 2 dukterys — Helen Ki»u- 
lis ir Ona Kudia, žentas Krank, 
2 sūnūs — Walter Zulatoris, 
marti Estelle ir Antanas Za
latoris, 2 anūkai — Krank ir 
Phyllis Kudia, sesers duktė 
Krances Kieža, jos vyras Juo
zapas ir jų šeima, švogeris An
tanas Zalatoris, jo žmona Be- 
nigna. kiti giminės, draugai.

Priklausė prie Tretininkų. 
Apaštalystės Maldos, Gyvojo ir 
Amžinojo Rožančiaus ir šv. 
Kazimiero Vienuolyno Rėmėjų 
draugijų.

Kūnas pašarvotas Ant. M. 
Phillips koplyčioje, 3307 H. I.i- 
tuanica Avė. Įaildotuvėg įvyks 
antrad., spalio 23 d. Iš koply
čios 8:30 vai. ryto bus atlydė
ta į šv. Jurgio parap. bažny
čią, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už vellonies sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta į šv. Ka
zimiero kapines.

Visi a. a. Onos Kisulis gimi
nės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jai pasku
tinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nuliūdę liek,a: dukterys, sū
nūs, marti, žrntas, anūkai ir 
kiti giminės.

laidotuvių direkt. Antanas 
M. Phillips, tel. VA 7-3401.

A. A.

HELEN MARUSKA
(PO TĖVAIS VVALTERS)

Gyveno 2903 No. Manheim Road, Franklin Park, Illinois, 
spalio 20 d., 1956 m., 12:30 vai. ryto, sulaukusi 

54 mulų amžiaus.
Gimė Cliicfigojc.
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Joscph, 2 dukterys 

— Jeinne Du Bois, Helen McGrath, vyras John, 4 anūkai, 
2 sesarya Joscphine Daust, Valeria Waltcrs, brolis Albcrt 
Walters ir daug kitų giminių, draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Antano B. Petkaus koplyčioje, 1410 
Souith 50th Avenue, Cicero, Illinois.

Laidotuvės įvyks trečiadienį, spalio 24 d. Iš koplyčios 
8:30 vai. ryto bus atlydėta į Šv. Antano parap. bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamal-, 
dų bus nulydėta j Šv, Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę lieka: vyras, dukterys, žentas, anūkai,' seserys, 
brolis ir giminės. ,

Laidotuvių direktorius Antanas B. Petkus. TO 3-2109.

LlGOfiSlO VALANDOJ 
bukite

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6646 S®. Westan An. Air Conchtioned 
1-8600 — 7-8601 Aatomobiliama 
kart* gyvona kitos* misst* daly**: * 

koplyAt* arėta* jOaų Barnų.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0. WESTERN AVĖ. 1410 S0. 50th AVĖ. 
CHICAGO, ILL CICERO, ILL.
Telefonai — GRovehilI 6-2345 arba

TOunhalI 3-2109

JOHN F. EUDE1KIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605 07 South Hermitage Avenue

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

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

AMBULANCE DIENĄ IR N AKT}

SEKANTIEJI l’RA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

I Ambulansų patarna- Mee turime koplyčia*

Hmaa dieną Ir nak c'hicagoe Ir

I tl, Reikale šaukit* Roeelando dalyse ir

maB* tuojau patarnaujame

PETRAS BIELIŪNAS
4S48 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAfayette 3-8572

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 S. LITUANICA A VE. Tel. VArdj 7-3401 .

PETRAS P. GURSKIS
059 W*¥it IRth STREET Tel. SEele; 3-6711

ALFREDAS VAKCE
177 W(XI1)SIDE Rd., Kivcnlde, m. TeL OLymplc 2-6245

POVILAS I. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET Tel. YArd» 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 8. MICHIGAN AVĖ. Tel. COnunodore 4-2228 i

JURGIS F. RUOMIN
5319 S. LITUANICA AVĖ. Tek YArds 7-1138-1139 j

VASAITIS - BUTKUS
1446 8. 60th AVĖ., CICERO, Dl. TcL OLymplc 2-1003

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUDYCKI
1646 W. 46th STREET YArds 7-0781

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. «IUh STREET REpvbHe 7-1113 i
2511 7?. ZSrd rLACE Flrtfab
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KANDIDATO Į SENATORIUS LAIŠKAS VYSKUPUI 

Richard Stengelt
Oemocratic Candidatt. for M 5 Senate

CLCA7PI ANO flillt DINO 

HOCK I3LANU •» I INOIMimu
X Kun. dr. Viktoras Rimše

lis, MIC, paskirtas naujojo TT. 
Marijonų vienuolyno Chicagoje 
viršininku; kun. Antanas Šve
das, MIC, paskirtas senojo Au
šros Vartų vienuolyno viršinin
ku. Naujojo TT. Marijonų vie
nuolyno patronas yra Šv. Pran 
ciškus Salezietis, katalikiškos 
spaudos globėjas. Naujame vie 
nuolyne gyvens visi tėvai ir bro 
liai Marijonai, kurie dirba prie 
lietuviškos - katalikiškos spau
dos. Tame pačiame naujame na 
me apsigyvens TT. Marijonų 
Šv. Kazimiero provincijos vedė
jas, kun. Valentinas Atkočius, 
MIC.

X Chicagos Balto apskrities 
vadovybės pastangomis, prieš , 
pora savaičių, buvo sudarytas 
komitetas iš visų skyrių atsto
vų Chicagoje, kuris rūpinsis su 
rengti Lietuvių auditorijoj gruo 
džio mėn 2 d. didelį viešą pa
gerbimą tokių asmenų, kurie 
dirba Balfo naudai 10 metų ir 
daugiau. Komitetas jau turėjo 
savo posėdį Hollywoodo’ salėje 
spalio mėn. 12 d., kur smulkiau 
aptarė minėtus reikalus ir nus
tatė pačią minėjimo tvarką ir 
banketo rengimo smulkmenas.

x Moksleivių Tautinis an
samblis ruošia visai naują re
pertuarą Kalėdoms. Ansambly
je jaučiasi labai darbinga nuo
taika. Su pačiais mažaisiais an
samblio dalyviais neretai į re
peticijas atvyksta ir tėvai. Jie 
seka mokymo vyksmą ir patys 
išmokę melodiją padeda ją iš
mokti namie vaikams. Ansamb
liui vadovauja muz. Antanas 
Skridulis.

X L. S. Sąjungos Chicagos 
skyriaus valdyba praneša, kad 
visi studentai nesumokėję nario 
mokesčio ir norintieji įstoti į 
Chicagos skyrių, prašomi užsi
registruoti ligi spalio 25 d. pas 
kol. Vidugirį, 6450 S. Fairfield 
avė., arba pas kitus valdybos 
narius. Studentai, kurie bus ne 
užsiregistravę, studentų suva
žiavime, kuris įvyks lapkričio 
23—24 d., neturės balsavimo 
teisės.

x Stasys Kancevičius, gimę3 
ir mokslus baigęs Amerikoje, ge 
rai kalbąs lietuviškai, bus Visų 
Šventųjų parap. Roselande auk 
sinio jubilėjaus programos ve
dėju. Kancevičius dideliems pa 
rengimams vadovauti yra kvie
čiamas ne tik lietuvių, bet ir 
svetimtaučių.

x K. Malonįo, real estate, 
6918 S. Tai,man Avė., pirmoji 
duktė, neseniai buvo pakrykš 
tyta Ritos - Magdalenos Vardu. 
Vaišių metu dalyvavo artimieji 
giminės ir pažįstami, kurie su
darė apie 30 asmenų svečių 
grupę ir palinkėjo jaunajai ir 
tėvams laimingo gyvenimo.

X Lietuvos žemėlapis gautas, 
Chicagoje, spalio 13 d., kuris 1 
yra spausdintas Maskvoj 1956 Į 
m., spalvotas, jame atžymėta 
dabartinis Lietuvos padalini
mas į 83 rajonus, jo formatas 
62x72, tiražas 40,000 egz.

X S. Mitchel, United oro li
nijos sekretorė, gyv. Chicagoj, 
Washtenaw avė., šiuo metu lan 
ko3i Japonijoj, Kinijoj, Hong- 
Konge ir kitose tolimųjų rytų 
valstybėse.

X Chicagos Jūrų skaučių vai 
ties Gintarių vadovė yra Gra
žina Sabaliūnaitė, 4035 S. Map- 
lewood, telef.: VI 7-5942. Visais 
reikalais prašoma kreiptis tuo 
adresu.

Nebūkite suklaidinti! Būkite už 

progresą!

Išrinkite RICHARD STENGEL 

U. S. Senatorium!

(Oki

Ootober 19, 1956
d

Most Reverend Vincent Brizgys
Auxillary Bishop of Lithuania
6727 South California Avenue
Chioago, Illinois

%
Your Excellency:

The desperate pllght of the peoples of the captlre natlons of 
the Baltlc, and the untold sufferlngs that they bara been forced to 
bear through lnvaalons and subseąuent enslavement by the foro a s of 
destructlon have touched deeply the hearts of all ne n of morslity 
and justlce. The oonselenoe of Ifanklnd can ne ve r be at ease untll 
these natlons and thelr bravo peoples are rsstored to freedoa. 
eąuallty and Justioe.

Pree natlons mušt by all posslble means' contlnue to glve rellef, 
ln the form of food and clothlng and fUnds, and oontinued norai 
support to those unhappy peoples. Būt also, those who enjoy freedom 
mušt contlnue to work nlght and day to help these peoples Strike off 
thelr chalns and resume thelr rlghtful plaoe among the natlons of t'-he 
world.

Tyranny everyehere has been self-destroying; hlstory tsstlfles 
to lt; and ultimately the tyranny ln Eastern Europe mušt f all.

I feel lntensely that we who enjoy freedom aust devlse vays and 
means to help these peoples regaln thelr ovn freedoms.

«•
ln thls connectlon, I have dlscussėd vith Sena to r Paul H. Douglas, 

and vith Mr. Anthony Rudis, the proposal they eorked out to establiah 
an lndependent Freedom Admlnlstratlon vhich eould aid and encourage 
the development of freedom throughout the World by using eounterpart 
funds ln Europe to support broadcasting, publishing, oorrespondents, 
and rellef programa as veli as asslstlng refugees. The idea ls soundj 
it is capable of bringing great hope to those peoples, and strengthenlng 
them ln many vays ln thelr efforts to regaln freedom. I have examlned 
the Department of State arguments a gal na t thls proposal, and I flnd 
them based prlmarily on the tfiolly untenable proposltlon that our 
creation of such an agency vould lncite the Communlsts to lnorease 
thelr propaganda against us. They are already propggandlzlng agalnst . 
Freedom to the limit of thelr abillties. I am happy to /tell you that 
I support the Douglas-Rudis program, and all other reasonable measures 
to asslst these peoples.

RS/fa .s/tlohard stengei
IG

Apie šį p. Richard Stengei laišką J. E. vysk. V. Brizgiui parašysime 
ryt dienos laidai. ų.

PASKOLOS NARIAMS UŽ INDELIUS
Straipsniuose buvo nušviesta, 

kad taupymo bendrovės skoli
na pinigus naujų namų pasta
tymui, pirkimui arba pagerini
mui.

Atsitinka taip, kad Jonas tu
ri taupymo (Optional) sąskai
toj $,4000. Gruodžio mėnesio 
gale Jonas gaus dividendų $60.

Bet gruodžio 1 d. Jonui reikia 
$3 000. Išimdamas $3,000 iš tau 
pyųio sąskaitos gale gruodžio 
Jonas gaus dividendus tik už 
likusius pinigus, būtent, $15. 
Skirtumas sudaro nuostolių 
$45.

Jonas sumanė užtraukti pas
kolą $3,000 ant savo taupymo 
sąskaitos $4,000. Gruodžio ga
le taupymo bendrovė prie tau
pymo sąskaitos jam pridėjo di
videndais $60.

Sausio ^2-rą dieną Jonas iš
traukė iš taupymo sąskaitos 
$3,000 ir apmokėjo esančią pa
skolą. Tuo pAčiu laiku sumokė
jo reikalaujamą procentą $10 
ir tekiu būdu išvengė nuostolio 
$35.
PAJAMOS IR IŠLAIDOS: Pa

grindinis uždavinys taupymo ir 
skolinimo bendrovių yra dvejo
pas: 1. Priimti taupymui pini
gus,

2. Saugiai investuoti į pirmus 
morgičius garantuotas pasko
las ir valdžios bonus.

Sėkmingai operuojant taupy
mo bendrovė turėtų investuoti 
į pirmus ir garantuotus val
džios morgičius tiek pinigų, 
kiek yra sumokėję bendrovei 
taupytojai ant visų rūšių tau
pymo sąskaitų.

Pinigai narių investuoti į mor

x Jonas Ravotas, 3113 So. 
Halsted st., su žmona Ona, ku
rie gyvena Floridoje, St. Pe- 
tersburg, pasisvečiavę Chica
goje apie 3 mėnesius, vėl sugrį
žo žiemos sezono praleidimui į 
šiltus kraštus. Jie tenai turi sa
vo rezidenciją, o Chicagoje 3 
augštų namus. Jisai ilgus metus 
dirbo Progresą baldų krautuvėj.

TcUFHOKC C

gičius duoda bendrovei pajamų 
apie 5% esančių, morgičiuose. 
Procentai ant esančių morgičių 
sudaro 80% iki 85% visų pa
jamų. Likusią sumą sudaro nuo 
šimčiai už pirktus valdžios bo
nus, komisus, už morgičius ir 
kitos smulkmenos.

Iš pajamų, išmokamos algos 
valdybai, darbininkams, visokių 
rūšių skelbimai ir užlaikymas 
taupymo bendrovės raštinės. 
Didoką sumą pinigų sudaro prie 
žiūra ir valdžios apdrauda žmo 
nių indėlių, ta>p pat ir apdrauda 
nuo vagių ir plėšikų.

Visos išlaidos operavimo tau 
pymo bendrovės viršija 30% 
visų pajamų. Likusi suma paja
mų skiriama rezervams ir išmo 
kėjimui dividendų nariams.

Pirm. negu direktoriai užgi- 
ria dividendų nariams už laiko
mus taupymo bendrovėje pini
gus, turi būti atidėta į rezervus 
dalis likusio pelno apsaugai ar- 
indėlių esančių ir būsiančių na
rių bendrovės. Tos bendrovės 
kartu rezervai sudaro 12% ar

ba daugiau negu indėliai narių, 
turi atidėti nuošimtį uždirbto 
pelno mokėjimui pajamų mokė 
sčio, tik likusią sumą pelno di
rektoriai paskiria mokėjimui 
dividendų nariams. <■

John Pakel, 8r.

Chicago Savings and Loan Asb. 
prezidentas

CHICAGOJE
Atpigina imigrantams 

kelionę
Pan American World Airvvays 

įstaiga Chicagoje mums prane
ša, kad ta bendrovė nuo lapkri 
čio 1 d. atpigina transatlanti
nes keliones Europos imigran
tams 40%. Dabar skridimas į 
New Yorką kainuos—iš Frank
furto $197, iš Vienos $211, iš 
Paryžiaus $186, iš Amsterda
mo ar Briuselio $186, iš Kopen 
hagos—$197, iš Stockholmo — 
$213, iš Lisabonos — $178. To
kiomis papigintomis kelionėmis 
galės pasinaudoti turintieji vi
zas visi imigrantai iš Europos, 
išskyrus keliaujančius iš Itali
jos ir Ispanijos. Biletus galima 
pirkti net išsimokėjimui, įmo
kant tik 10% pagrindinės kai
nos. Naujas papiginintas tari
fą galios iki kovo mėn. 31 d.

Kalėdiniai siuntiniai 
kariams

Jau nuo spalio 15 d. paštas 
priima siūntiniuš kariams į už
jūrio bazes. Nustatyta, kad to
kie siuntiniai turėtų būti išsių- 
dančių maisto produktų ar ki
taip jie gali iki švenčių adresa
to nepasiekti, kaštas primena, 
kad įpakavimas turi būti itin 
stiprus. Svarbu — nesiųsti gen 
dančių maisto broduktų ar ki
tų dalykų. Neleidžiama taipgi 
siųsti degtukų, benzino žiebtu
vėliams.
. Paprastu paštu siunčiami ka 
lediniai sveikinimai užjūry esan 
tiems kariams taipgi patariama 
išsiųsti prieš lapkričio mėn. 15, 
o oro paštu — iki gruodžio 1 d.

Sugavo automobilių vagį
Chicagos policija paleido ke

turiolika šūvių besivydama jau 
nuolius, pavogusius automobilį. 
Pagaliau kaltininkus pasivijo. 
Frederick L. Rommel, 17 m., 
prisipažino su trimis jaunes
niais berniukais automobilį pa
vogęs. Jau ir anksčiau jis buvo 

j policijos areštuotas už tokius 
darbelius.

LIETUVIAI STUDEBAKER SCENOJ KAS KĄ IR KUR
Viename iš pagrindinių Chi 

cagos teatrų — Studebaker — 
(418 S. Michigan avė.,' iki spa 
lio mėn. 28 dienos trečiadieniais 
ir šeštadieniais statoma George 
Bemard Shaw komedija “And- 
rocles and the Lion’’. Stato bu
vęs autoriaus draugas, filmų 
(Ten Commandments, Helen of 
Troy, Richard The III ir kitų) 
režisorius Sir Cedric Hard- 
wicke, dalyvaujant pagarsėju
siam Broadvvay pastatymų ir 
filmų (The Warrior’s Husband, 
Marco Polo, Christmas in July, 
Night in Paradise ir kitų) ak
toriui Ernest Truex.

Pastatyme dalyvauja ir du 
lietuviai,, abudu iš Cicero: An
tanas Mockus ir Janet Mockus.! 
Nors jie turi vienodas pavar
des, bet ne iš tos pačios šeimos. 
Antanas čia turi centuriono 
vaidmenį. Jis yra linkęs vaidin 
ti kariškus vaidmenis armijoje 
ar laivyne.’Broadway scenoje! 
statant “Mr. Roberts”, jisai ge- Į 
rai pasirodė. Jisai taipgi vaidino 
statant filmus: The Long Grey 
Line, Battle Cry. Dalyvauja te
levizijoje. Gražiai nuaugęs, jau 
nas, imponuojantis vyras, įsten 
gė sukurti ryškų charakterį.Jis 
yra baigęs Šv. Antano parapi
jos mokyklą, paskui studijavo 
v. Ignaco Augšt. mokykloje.

Janet Mockus šiame pastaty
me vaidina krikščionę, vedamą 
atiduoti žvėrims Kolisėjuje. Ji 
tokia švelni lietuvaitė. Iš profe
sijos mokytoja. Dabar ima ti
kėjimo pamokas ir atsivertusi 
į katalikybę bus Šv. Antano pa

Geriantieji blogi 
vairuotojai

Illinois Valstybės sekreto
riaus įstaiga praneša, kad iš 
375 vairuotojų atšauktas leidi
mas važiuoti autpihftbiliu. Dau 
giausiai nubaustų — net 311— 
už važiavimą išsigėrus. Kiti nu 
bausti todėl, kad per metus tris 
kartus sulaužė susisekimo tai
sykles, neatėjo į reikalaujamus 
kvotimus, vairuoja be rūpestin 
gurno, prašyme nuslėpė svarbią 
informaciją, per neatsargumą 
suvažinėjo žmogų, dėl fizinių ar 
protinių trūkumų (tokių—46).

Įgriuvo teatro lubos v
Ašuoni asmenys buvo sužei

sti, kai Tivoli teatre, 6325 So. 
Cottage Grove, Chicagoje, įk
rito dalis balkono lubų tinko. 
Keturi sužiestieji buvo nuvežti 
į Woodlawn ligoninę, keturi — 
į Billings.

Areštavo pabėgusį su 
pinigais

Austin Nacionalinio banko 
viceprezidentas Alexander B. 
Heimark, pagrobęs iš banko 
$20,000 ir pabėgęs, jau areštuo 
tas. Jisai pats pasidavė, kai 
FBI pradėjo jieškoti. Jis turi 
55 m. amžiaus. Banke ištarna
vo 36 m.

Viengungių klubas
Spalio 21 d. įvairiose Chica

gos parapijose buvo narių vajus 
į katalikų įsteigtą viengungių 
klubą, pavadintą Ace Catholic 
Traveling Societal. Į jį priena
mi nevedę ir netekėjusios nuo 
25 iki 50 m. amžiaus. Šv. Judo 
Lygos salėje greit jie ruoš su
sipažinimo šokius.

Nauja statula
Linkoln Lawrence ir Western 

gatvių trikampyje Chicagoje, Į 
sekmadienį buvo atidaryta nau 
ja prez. Lincolno statula. Para' 
davo kariškieji daliniai, skautai 
ir skautės.

Rekordinis studentų 
skaičius

Loyolos universitetą šiemet 
įstojo rekordinis studentų akai 
čius — net 8,579. Ypač jaučia-i 
mas padidėjimas vakarinių pa
skaitų klausytojų tarpe.

rapijos narė Ciceroje. Ji taipgi 
dalyvaus ir sekančiame šios gru 
pės pastatyme, — “Desire Un- 
der the Elms”, parašytame Eu
gene O’Neill.

Statant šį Bernard Shaw vei
kalą — scena puošniai įrengta. 
Aktoriai stiprūs. Pats veikalas 
gali būti vertinamas įvairiai: ji
sai stiprus draminiu atžvilgiu, 
bet vietomis turi, kad ir nepa
vojingo, ciniškumo atspalvį, kai 
Bernard Shaw sudaro komedi
ją iš vedamų liūtams sudrasky
ti krikščionių. Respektas krikš 
čionybei išlaikomas. Vaidyba 
prasideda komiška vyro ir žmo 
nos scena. Pasirodo liūtas, ku
riam, kaip lietuvių pasakoje, 
vyras ištraukia iš lopos rakštį. 
Taip jiedu susidraugauna.

Vedami Kolisėjun krikščio
nys nesibaido mirties. Drąsiai 
kalbasi su romėnų kariškiais; 
pokalbis dažnai nukrypsta net 
į humorą. Įspūdingas krikščio-Į 
nis milžinas Ferrovius (Moult-! 
rie Patten), kuriam taip sunku 
“atsukti antrą veido pusę’’ ir 
apvaldyti besiveržiančią jėgą. 
Išalkusiam liūtui atiduodamas 
tasai pirmame paveiksle maty
tas vyras. Kadangi jis liūtui iš
traukė rakštį, tai liūtas jo ne
puola, jiedu draugai. Gyvulio ra 
mumą matydamas ir imperato 
rius vaidina drąsuolį, iš ko su
sidaro eilė komiškų numerių, 
kad ir šaržuotų.

Studebaker teatre besirodan- 
ti ši grupė duos visą eilę tokių 
klasikinių vaidinimų. —J. P.

IŠARTI IR TOLI
— Amerikos Balsas prane

ša, kad nuo spalio 21 d. vieton 
dviejų 15 min. programos iš 
Washingtono, kasdien bus duo
dama viena pusės valandas pro 
grama. Lietuvoje ji bus girdi
ma 7:30 vai. vakare, trumposic 
mis 11, 13, 16, 19 ir 25 m. ban
gomis. New Yorke bus girdi
ma 11:30 vai. ryto, Chicagoje 
10.30 vai. ryto, Melboume 2:33 
vai. ryto, Buenos Aires 1:30 v. 
p.p. Washingtono pusės valan
dos programa bus kartojama 
tris kartus. Vidurnaktį, Lietu- 

,.vos laiku, New York 4 vai. p.p., 
Chicagoj 3 vai. p.p!, 31 ir 49 m. 
bangomis: ,6:45 mįn. rytą, 19, 
25, 31 m. bangomis, New Yor
ke 10:45 vai. p. p., Chicagoje 
9:45 vai. p.p. Trečioji progra
ma duodama 15 vai., New Yor
ke 7 vai. rytą, Chicagoj 6 vai. 
rytą, 11, 13, 16 ir 19 bangomis. 

Iš Europos duodamoji prog

TELEVIZIJOS
> Radlo Aparatą Taisymai
Sąžininga* ir garantuota* darbai 
U S.MKV8, 4617 8. Savyar ŠL 
TeL VI 7-0087 — VI 7-S<Wri

ALGIRDAS LANDSBERGIS
KELIONĖ'

I
V. Adamkevičlau* apianka 

tJ Įsakymu* su pinigai* siųskit*:
809 paL, kata. SKM 

DRAUGAS, SSM & Oakley A»a.
S, DL
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knyga.
Kokios pasirodo tik retai* laikotar
piai*.

.. PREMIJUOTASIS DRAUGO .. 
ROMANAS

Didelč LietnviSko* buities knyga, 
išrinkta iš daugelio kūrinių Jnry 
Komisijos ir nepaprastai palankiai 
autikta skaitančios visuomenės.

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

Užsakymu* ir pinigus siųskite 

DRAUGAS

2334 So. OAkley Avė., 
ChlcAgo 8, BL
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— Ralfo Chicagos apskrities 
valdybos ir banketo rengimo 
komisijos posėdis įvyksta spa
lio 26 d. 8 vai. vak. P. Grybie
nės rezidencijoje, 5918 S. Ked- 
vale st.

rama bus girdima Lietuvos lai
ku 21 vai., 16.19 ir 25 m. ban
gomis. N. Y. 1 vai., Chicagoje 
12 vai. dieną. Europinė progra 
ma taip pat kartojama tris kar
tus. Iš viso Amerikos Balsas 
su pakartojimais, vietoj 12 kar 
tų, bus dabar Lietuvoje girdi
mas 8 kartus per dieną. Amer. 
Balsas jau veikia šešti metai.

— Tautos Fondo Valdyba su 
daryta spalio 10 d. įvykusiame 
Vliko praplėstojo prezidiumo 
posėdyje. Jon išrinkti prof. J. 
Kaminskas, prel. J. Balkūnas 
ir dr. M. Devenis. Ligi šiolei 
valdybos būstinė buvo Vokieti
joje, bet dabartiniu momentu, 
neradus galimybių jos sudaryti 
tenai, ji dirbs New Yorke. Ta
me pat posėdyje ir numatytos 
gairės sudaryti Tautos Fondo 
Tarybai. Vliką sudanačios gru
pės pakviestos patiekti siūly
mus.

MAŽASIS
TOBULYBES

KELIAS
ParaM:

B. P. MARTIN

81a kelia*, kuria neabejotinai už
tikrina visiem* paalektl tas aukšty
bes, j kurias Dievas ved8 8v. Tere- 
silę, yra ne tik galimas, bot Ir vi
siems prieinamas. Visas pasauli, kaip 
pastebi Sv. Augtattnas, „negali pada
ryt) ką norą didelio". Tačiau kas nė
gėj melstis, nusižeminti Ir mylėti T

P. P. Plūs XI
Siame amžiuje Sv. Teresei6a Ma

lam* Kelias yra geriausias. Tikrumo
je tėra vienintelis kelias, vedąs J am
žinąją lai m©. Juk Kristus pats yra 
pasakęs: „IS tikrųjų sakau jums, jei 
neatsiversite Ir nepasidarysite kaip 
kūdyklai neteisite Į dangaus karalys
tę“. Dangus ir žem8 praeis, bet ma
no žodžiai nepraeis...

Knygute turi 160 puslaclų Ir kai
nuoja tik $1.00. Su kietais virbeliais 
$1.60.

KAIP I Š»V ENGTI 

SKAISTYKLOS

, Nkujap išleista veikalėlis kuris duos 
įaaurfūigų patarimų mtisns patiems ir ki- 
tieiAs. Skaitykite ir kitiems platinkite šį 
veikalėlį, nes kiekvienas krikščionis tu- 
rėtų perskaityti.

Kaina 40 centą
Užsakymus su pinigais siuskite:

DRAUGAS
2834 80. Oakley Ava. 

Ohlcago 8. DL
rmimiiiiiimiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiimmiiiii

>OO<XXXXXXX>OOOOOOOOOOOOOO0

Lithuanian dietionary
Angliškai lietuviškas ir Lietuviš
kai angliškas žodynas. Parašytas 
H. H. Pewtres8 ir T. Gėriko. 333 
psl. Kietais viršeliais. Kaina $4.50. 

(Gaunama “Drauge ', 2334 South
j Jakley Avė., Chicago 8. DL 
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Blos nuostabios ir nepaprastos any 
gos personalas iltalp įvertina ra
šytojas Gliaudė: **...Welsas — P*- 
niekintas niekintojas, bet turis 
■avyje Fra Angellco angelų varsų 
gama., Tatjana—nesuprantanti als
ios sąvokos, bet mylinti skaisčia 
meile. Pagaliau Jullu*_. pasUlgęe 
Skaistumo Ir nesuvokiąs Jo eamSa.
drąsus be drąsos, nesuprantąs pa
vojaus beprotajlmo procese"


