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Japonai padarė milžiniška pažanga aisiginklavime
Dabartines Japonijos armijos 

kovos jėga
Japonijos premjero Kishi valstybinis vizitas JAV preziden

tui davė pradžią naujai Japonijos atsiginklavimo fazei.
Prez. Eisenhoveris sutiko

marksistai grasino maištais ir 
streikais, tačiau vyriausybė ne- 
nukrypo nuo savo linijos.

1954 m. liepos mėn. 1 d. bu
vo išleisti įstatymai centrinei 
įstaigai įkurti ir naujos armi 
jos legalizavimasis valstybinės 
teisės atžvilgiu.

Šių metų rudenį Japonijos 
armija turės lygiai 220,000 ka
rininkų ir kareivių, o 1958 m. 
Japonijos armija turės 250,000. 
Šių metų gale laukiama rimto 
karo aviacijos ir karo laivyno 
pasistūmėjimo į priekį, nės sau
gumo armija bus pakankamai 
kadrų atžvilgiu sukomplektuos 
ta ir apginkluota. Šalia regu
liarios armijos policijos daliniai 
sustiprinti kiekybės ir moder
niško apginklavimo atžvilgiu. 
Be to, buvę senosios armijos 
kariai susiorganizavo ir yra 
pasiryžę vidaus neramumų at
žvilgiu stoti į kovą teisėtai san
tvarkai palaikyti. Šitos orga
nizacijos pasižymi ypatinga iš- 
tikirųybe savo imperatoriui. 
Viešoji opinija po karo buvo 
nepalanki armijos atstatymui, 
bet šis nusistatymas pastaruoju 
laiku yra pasikeitęs; savanorių 
yra daugiau, negu vyriausybei 
reikia; vidutiniškai iš 6 kandi
datų tepriimama 1. Japonų 
jaunimas ypač veržiasi į laivy
ną, kurį nuo senų laikų laiko
mas imperatoriau^ ir tautos 
stiprybės pagrindu. Šiais me
tais jau apčiuopiamai pradėtas 
karinis aviacijos atkūrimo dar
bas. Tuo tarpu savanorių pa
tekimas į ginkluotas pajėgas 
yra griežtai suvaržytas; sun
kios priėmimo sąlygos, ypač 
norintiems tapti karininkais ir 
aspiruojantiems į karo akade
miją. Vyriausybė ir kariuome
nės vadovybė renkasi kandida
tus iš tų visuomenės sluogsnių, 
kurie be atodairos į karo pra
laimėjimą ir į pokarinę politiką 
paliko ištikimi imperatoriui ir 
imperijos idėjai, kurių ištiki
mybės Japonijai nepalaužė įė 
atominės bombos.

ne
delsiant sumažinti JAV karinių 
bazių įgulas, o tai reiškia, kad 
Japonija jau nebėra militarinis 
vakuumas, ‘ nes japonai be 
triukšmo tyliai yra padarę di
delę pažangą apsiginklavimo 
darbe: šiandien Japonijos ar
mija jau turi ar netrukus tu
rės 220,000 vyrų, ginkluotų pa
čiais modemiškiausiais gin
klais.

Kada pasikeitė Japonijos 
būklė?

Reikia atsiminti, kad II Pa
saulinio karo gale Japonijos ir 
Vokietijos ginkluotos pajėgos 
buvo visai panaikintos.

Gen. Mc. Arthur, tuojau Ko
rėjos karui prasidėjus, pasiūlė 
tuometiniam japonų premjerui 
Joshidai skubos keliu sukurti 
savąsias ginkluotas pajėgas, 
nes tuo laiku daug JAV dalinių 
iš Japonijos buvo perkelta į 
Korėją, ir šis faktas iš pagrin
dų pakeitė Japonijos būklę. 

Japonijos armijos atkūrimas

Nuteistas iki 
gyvos galvos

SHREVERPORT, La., rugsė
jo 22 d. Jungtinių Amerikos 
Valstybių oro pajėgų kapitonas 
vakar nubaustas kalėti iki gyvos 
galvos, kad bandęs Sovietų Ru
sijai parduoti atominės bombos 
paslaptis. Oro jėgų kapitonas 
George H. Grench, 36, trijų vai
kų tėvas, n Pasauliniame kare 
medaliais apdovanotas už drąsą, 
buvo slapto karinio teismo nu
baustas ir negarbingai pašalin
tas iš karo jėgų.

Oficialiai teigiama, kad nepa
vykęs jo bandymas išduoti ato
minę paslaptį. Kaltinime pareikš 
ta, kad French atostogų metu 
balandžio mėnesyje Washingto- 
no ir New Yorko miestuose ban
dęs rusams parduoti dokumen
tus ir pavyzdžius, kaip karo lėk
tuvuose vežamos atominės bom
bos. Dokumentai nurodė taip 
pat atominių bombų sudėtį, 
sprogdinimo būdą, jų galingumą 
ir įvairius įrankius.

Oro pajėgų pranešime pabrėž
ta, kad French nesąs komunis
tę ir savo gyvenime neturėjęs 
su komunistai jokių ryšių, ir kad 
jis pats vienas bandęs parduoti 
paslaptis. Nepaskelbti vardai as
menų su kuriais French buvo su
sisiekęs.

Monako princas Rainter ir jo žmona princesė Grace 
(Kelly) kalbasi Šveicarijos užsienio reikalų ministerių Max 
Petitpierre (kairėje), kuris juos priėmė valstybės rūmuose 
Berne. (INS)

Amerikiečiai parašiutininkai 
,.numesti" Danijoje

KOPENHAGA, Danija, rugsėjo 22 d. Jungtinių Amerikos 
Valstybių parašiutininkai anksti vakar rytą nusileido į Danijos 
salą Zealand. Tuo pačiu laiku britų pėstininkai, kitų Šiaurės At
lanto Gynybos organizacijos (NATO) valstybių laivų saugojami, 
išlaipdinti keliose tos pačios salos vietose.

Šis “užpuolimas” buvo Nato ---------------------------------------------------

Joshidos vyriausybė tyliai, 
bet energingai ėmėsi Japonijos 
armijos atstatymo. 1950 metų 
rugpjūčio mėn. Joshida pasiūlė 
parlamentui “Tautinio policijos 
rezervo” įstatymo projektą, ku
ris marksistų buvo labai puo
lamas, tačiau parlamentas leido 
vyriausybei sudaryti 75,000 
ginkluotą jėgą, sudarytą iš sa
vanorių. Tuo laiku Joshida 
jau turėjo “pajūrio sargybą”, 
kaip karo laivyno užuomazgą, 
kuri buvo amerikiečių toleruo
jama dar prieš Korėjos karui 
prasidedant. Ši jūros pajėgų 
užuomazga buvo padidinta iki 
8,000 vyrų.

Per keturias savaites 1950 
m. rugsėjo mėn. 15 d. — buvo 
šios pajėgos suorganizuotos ir 
apginkluotos, nes buvę karei
viai ir jūrininkai mielai grįžo į 
senąją tarnybą. Be atodairos 
į kairiųjų smarkią opoziciją 
prieš ginkluotų pajėgų atkūri
mą, atsirado savanorių naujo
kų daugiau, negu vyriausybė 
galėjo priimti.

įspėjimą* raudoniesiems 
kaimynams

Antroj atsiginklavimo fazėj 
buvo priimta į “tautinės polici-

Kai nėra riebalų,
nori gauti šautuvą

BUDAPEŠTAS, Vengrija. — 
Darbininkas ateina į krautuvę. 
„Ar galiu gauti svarą sviesto“.
— „Neturime“. — „Tai ar galiu 
margarino?” — „Margarino taip 
pat nėra“. — „O kaip su tau
kais?“ — „Deja, jau išparduoti“.
— „Tai gal galiu gauti šautu
vą?“ — „Ką gi tamsta juo veik
si?“ — „Ogi ginsiu ūkinę ir so
cialinę mūsų pažangą“.

• Vakarų Vokietijos ekono
mijos ministerija ir jos federali
nis bankas leido vokiečių kapi
talus investuoti užsienyje.

Kuo armija apginkluojama?

Sausumos armija apginkluo
ta amerikiečių materialais, bet 
dalinai amerikietiško modelio 
ginklai gaminami pačių japonų 
atstatytuose ginklų fabrikuose. 
Lėktuvų, amerikietiško tipo,

KALENDORIUS
Rugsėjo 23 d.: Šv. Linas, po

piežius ; šv. Teklė; lietuviški: 
Kernius ir Baumilė.

Oras
Oro biuras praneša: Chicago

je ir jos apylinkėje šiandien — 
mažai pasikeis oro temperatūra.

jos rezervą” daug kariuomenėj yba eina 8parte8niu tempu, 
netarnavusių vyrų, ir 1952 m. negu ,akūnų organizavima8 ir
gegužės mėn. "rezervas” jau 
turėjo 110,000 vyrų. Šis rezer
vas Tokio stadione padarė pa
radą, kurį priėmė premjeras 
Joshida, stebint jį entuziastiš
koms gyventojų minioms, ku
rios kėlė triukšmingas ovacijas 
faktiškai atgimstančiai Japo
nijos armijai. Kelias valandas 
žygiavo “rezervistai” pro savo 
vyriausybės šefą; jų orkestrai 
grojo imperatorinės armijos 
maršus.

Šis paradas buvo įspėjimas 
kaimynams, turintiems apetitą 
įsiveržti į Japoniją ir įsteigti 
joje raudonąjį režimą. Nuo ši
fro parado dienos prasidėjo Ja- 

'ponijos ūkinis, politinis ir mili
tarinis atgimimas.

Tolimesnis armijos stiprinimas

1952 m. balandžio mėn. 28 
dieną Japonija atgavo suvere
ninės valstybės teises ir įsteigė 
“tautos saugumo valdybą”, ku
ri dabar jau yra virtusi krašto 
gynybos ministerija. Nors

apmokymas. Manoma, kad ne
tolimoje ateityje amerikietiško 
modelio lėktuvai bus Japonijoj 
serijomis išleidžiami ir ne vien 
Japonijos aviacijai, bet taip pat 
visoms Azijos nekomunisti
nėms valstybėms.

laivyno reikalai

Japonijos laivynas — “pajū
rio apsauga” — buvo aprūpin
tas amerikiečių laivais, bet šian
dien Japonija laivų 
srity yra pralenkusi Angliją, i 
Manoma, kad šiuo metu Japo
nijos laivų statyklos stato ka
rinius greitlaivius, minininkus 
ir povandeninius laivus, tačiau 
niekas neabejoja, jog netrukus 
Japonija pradės statyti didžiu
lius kreiserius ir lėktuvnešius. 
Reikia atsiminti, jog prieš II 
Pasaulinį karą japonai buvo 
pasistatę didžiausią kovos lai
vą pasaulyje. Verta paminėti, 
kad didžiausias tanklaivis — 
85,000 tonų, plaukiojęs po JAV

vėliava “Universe Leader” var
du — yra pastatytas Japonijoj. 

Didesnė kovos jėga

Stebėdami nesenai įvykusius 
naujos Japonijos armijos ma
nevrus į vakarus nuo Tokio, 
Vakarų karininkai padarė išva
dą, kad dabartinė Japonijos ar
mija turi didesnę kovos jėgą, 
negu daug didesnė senoji Japo
nijos armija II Pasaulinio karo 
metu. Galimas daiktas, jog po 
kelių metų Japonų ir Rytų Ki
nų jūrose pasirodys milžiniški 
Japonijos karo laivai ir JAV 
laivynas iš Formozos apsaugos 
bus perkeltas kitur Ir kitokiems 
uždaviniams. Galimas daiktas, 
kad Japonija atsistos į Tolimų-

statybos jų Rytų sargybinio postą.

šiaurinės Europos manevrų da
lis. Augšti karininkai tvirtina, 
kad toji “invazija” yra didžiau
sias jungtinis veiksmas nuo ka
ro pabaigos.

Apie 2,000 parašiutininkų ir 
pėstininkų “užpuolė” Zealand 
salą. Jungtinių Amerikos Valsty 
bių parašiutininkai buvo 322 ir 
oro divizijų nariai. “Invazija” 
pravesti jiems padėjo britų 
Highland lengvų pėstininkų da
liniai, išlipę netoli Roedby Havn.

Pirmas danų pasipriešininmas 
silpnas. Jų didesni daliniai dar 
neiššaukti.

Parašiutininkus ir jų ginklus 
nuleisti truko tik aštuonias mi
nutes. Kariai žygiavo per nu
plautus pasėlio laukus palei pla
ną. Jų tikslas okupuoti pietinę 
Zealandijos salos dalį ir net gal 
apsupti Kopenhagos miestą. Ti
kimasi, kad didelės danų jėgos 
jiems priešinsis.

Paskutinėmis dienomis prieš 
‘‘invaziją” visoje Danijoje buvo 
nuleisti dar ir sabotažininkų da
liniai.

Sumažėjo 80 procentų
NEW YORKAS, rūgs. 22. — 

Komunistų dienraštis „Daily 
Worker” pasiskelbė sumažinsiąs 
savo puslapių skaičių iš 8 iki 4. 
Savaitėje vieton 5 sykių išeisiąs 
tik 4. Laikraštis netekęs 80% 
skaitytojų.

Prezidento Eisenhowerio žodis 
Arkansas gyventojams

NEWP0RT, R. I., rugsėjo 22 d. Prezidentas Ejsenhovveris 
vakar ragino Arkansas valstybės gyventojus būti gerais piliečiais 
ir padėti taikingai pravesti integraciją Little Rock augštesnėje 
mokykloje.

Gubernatoriui Faubus atitrau 
kus tautinę gvardiją, kuria anks 
čiau buvo apstatęs mokyklą, pre 
zidento Eisenhowerio žodis aiš
kiai taikomas tvarkos palaiky
mui, kai negrai mokiniai pradės 
šį pirmadienį lankyti mokyklą.

Prezidentas Eisenhower pa
brėžė tris svarbius paskutinių 
dienų įvykius Little Rock mies
te.

1. Arkansas valstybės tauti
nės gvardijos dalinio atšauki
mas.

2. Little Rock mokyklų komi
sijos pareikštas noras įvykdyti 
savo planą priimti negrus mo
kinius.

3. Vietinių saugumo pareigū
nų pareiškimas, kad jie mieste 
palaikys tvarką.

Kalbėdamas iš savo atostogų 
vietovės, prezidentas Eisenho- 
weris toliau pareiškė, kad “Lit
tle Rock gyventojų nuoširdūs ir 
sąžiningi bandymai palaikyti 
tvarką prieš rugsėjo 2 d. (gu
bernatorius Faubus tą dieną mo 
kyklą apstatė tautinės gvardijos 22. — Pote Sarasin, buvęs am-1 įmonėms bei mokykloms asme

312 japonų paleis
TOKIO, Japonija, rūgs. 22, — 

Japonijos ambasadorius Suemit- 
su Kadowaki šiandien pranešė, 
kad Sovietų Sąjunga planuoja 
spalio mėn. paleisti 312 japonų 
belaisvių, kurie yra pietiniame 
Šakaline.

Dar 5 amerikiečius
išvarė iš Sirijos

KAIRAS, Egiptas, rūgs. 22.— 
Kairo laikraštis „Al Gumhurri- 
ya” šiandien pranešė, kad Sirija 
išvarė iš savo krašto dar penkis 
amerikiečius. Išvaryti amerikie
čiai apkaltinti nauja konspiraci
ja nuversti Sirijos vyriausybę. 
Apie šią žinią kiti šaltiniai dar 
nieko nepranešė.

Didelė Japonijos atsiginklavimo 
reikšmė

Kad Japonijos atsiginklavi- 
mas yra rimtas ir reikšmingas, 
tai jau matyti iš to fakto, kad 
Sovietų Sąjunga daug karo lai
vų iš Baltijos ir Juodosios jū
rų perkėlė į Rytų Aziją ir taip 
pat neatsitiktinai rusai neseniai 
užblokavo Vladivostoką nuo 
svetinių laivų. Rusų bolševikai 
žino, kad Japonija yra rimta 
pajėga karo atveju.

karių daliniu) parodo, kad jie 
yra geros valios žmonės ir jau
čią pareigą gerbti ir išlaikyti įs
tatymą — kad ir asmeniškai su 
juo nesutinka. Aš esu tikras, 
kad jie stipriai priešinsis bet ko
kiai ekstremistų jėgai.

Baigdamas savo kalbą Eisen- 
howeris priminė tėvams, kad jie 
turėtų įvertinti ir suprasti sun
kius negrų studentų paskutinių 
dienų pergyvenimus.

• JAV kongreso komisija 
priešamerikietiškai veiklai tirti 
įspėjo, kad Amerikoje yra 200 
organizacijų, kurias komunistai 
kontroliuoja.

Rūkui siaučiant
MANNHEIM, Vokietija, rūgs. 

22. — šešisdešimt penki auto
mobiliai susigrūdo vieškelyje di
delio rūko metu. Trisdešimt du 
asmenys sužeisti, du sunkiai, 
automobilių susidūrimuose. 24 
tūkstančiai dolerių nuostolių pa
daryta.

• Britanijos užsienio reikalų 
ministeris Selwyn Lloyd įsitiki
nęs, kad Jugoslavijos diktato
rius Tito nesileis Maskvai ve
džioti už nosies. Lloyd neseniai 
lankėsi Jugoslavijoje.

• Arabų-Amerikos naftos 
kompanija yra vienintelė ameri
kiečių bendrovė dalyvaujanti 
šiais metais Damasko pramonės 
parodoje Sirijoje.

Vietovių nubolševikinimas
palies ir okupuotą Lietuvą

ARVYDAS RIGMANTAS, Vokietija
t

Sovietų^ Sąjungoje, o taip pat ir okupuotoje Lietuvoje visa 
eilė kolchozų turėjo Molotovo, Malenkovo, Chruščevo vardus, ne
kalbant apie Stalino bei Lenino.

Chruščevui pasmerkus vadina- ■ ■■
mąją Molotovo - Malenkovo - Ka- 
ganovičiaus grupę, buvo nepato
gu palikti jų vardais pavadintas 
įmones, kolchozus. Šių metų rug

sos Sovietų Sąjungos buvo pa
siųsta talkininkų. Ir iš Lietuvos 
buvo išsiųsta nemaža jaunuolių,

., . . ,. „ . « dirbančių įvairiose įmonėse, o
sėjo pirmoje pusėje Sovietų Są- uip pat įr studentų.

Naujas Thailando
ministeris pirmininkas nutarimą, kuriuo nutraukiamas 

BANGKOK, Thailandas, rūgs. | vardų suteikimas vietovėms ar

basadorius Jungtinėms Ameri
kos Valstybėms, išrinktas Thai
lando nauju ministerių pirminin
ku, vieton armijos nuversto 
premjero Pibulsonggramo. Sara- 
siną premjeru išrinko naujas lai
kinis parlamentas. Sarasin nese
niai buvo paskirtas Pietryčių 
Azijos sutarties organizacijos 
(SEATO) generaliniu sekreto
riumi.

• Lenkijos komunistai skel
bia, kad vieton Bulganino sovie
tų ministerių pirmininku būsiąs 
dabartinis jo pavaduotojas Mi
kojanas.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ 
SANTRAUKA

jungos komunistų partijos cen
tro komitetas matomai davė di- Su vadinamaisiais talkinin- 
rektyvų vyriausybei paskelbti kais, iš Lietuvos nusiųstas taip 

pat ir bolševikinės spaudos ben
dradarbis. Iš jo aprašymų aiškė
ja, jog ši vasara kai kuriuose 
plėšininių žemių rajonuose, onų, kol jie yra gyvi. Taip pat nu

tarime nurodomas tikslingumas, ypač šiaurės Kazachstane, buvu- 
pakeisti gyvųjų asmenų vardais! si nepalanki. Kai pasėliams rei- 
vadinamas įmones, kolchozus ar į bėjo drėgmės, tada „stepės dan- 
vietovardžius ir laikyti galios nu( gus buvo pilkas nuo kaitros. Lie

tus atėjo vėliau, jau artėjant pjū 
čiai. Mateorologinės sąlygos, gau 
sūs rugpjūčio lietūs žymiai ap
sunkino derliaus nuėmimo dar
bus. Eilėje vietų sausra javus 
paliko žemaūgius, daug kur po 
lietingo laikotarpio atgijo pikt
žolės...“

stojusiais ankstesnius šiuo klau
simu aktus. Tame nutarime nu
rodoma, jog, vadovaujantis Leni
no dėsniais, atskiriems objek
tams tegalima suteikti vardus 
tik mirusiųjų...

Ryšium su šio nutarimo pa
skelbimu, pavergtoje Lietuvoje 
ypač daug kolchozų turės gauti 
naujus pavadinimus, nes visa ei
lė jų turėjo Chruščevo, Moloto
vo, Malenkovo vardus. Jei da
rant pakeitimus nebus suteikti 
kiti bolševikiniai vardai, tuo at
veju nutarimo vykdymą tektų 
laikyti kai kurių vietovių paverg 
toje Lietuvoje nubolševikinimu 
bent pavadinimų prasme.—Prancūzijos trisdešimt du senesni valstybininkai surado 

paskutinę minutę kompromisą Alžiro savistovumo įstatymo klau
simu ir tokiu būdu buvo išvengta vyriausybės krizė. Prancūzų po
litiniuose sluogsniuose daugiausia ginčų sukelia klausimas, kiek 
Alžiro federalinė taryba ir Alžiro parlamentas turės teisinių ga
lių. Vieni nori daugiau suteikti politinių teisių alžiriečiams, o kiti 
mažiau. Šis klausimas vėliau bus sprendžiamas.

—Sovietų Sąjungos kreiseris „2danovas” ir naikintuvas 
„Svobodny" jau atvyko į Sirijos Latakijos uostą, 35 mylios nuo; bančiųjų''entuziazmą įgalėti ste- 
Turkijos pasienio. Sirija ir Sovietų Sąjunga apkaltino Turkiją, kad ir pastoviai įsikurti....

I Esą šitie pionieriai su pasipikti-

Kazachstano plėtiniuose atgyja 
piktžolės... 1

Šių metų vasarą vienas paverg
tosios Lietuvos bolševikinės
spaudos bendradarbis lankėsi 
plėšininėse žemėse. Grįžęs iš ke
lionės vaizdavo plėšiniuose <flr-

ji turi augštos rūšies manevrus palei Sirijos pasienį
—Britanijos apsaugos ministeris Duncan Sandys grįžo iš To

limųjų Rytų, kur buvo kelias savaites. Jis pasakė, kad jo kelionė 
pagelbės britams nuspręsti, kokias karines jėgas reikia palaikyti 
toje apylinkėje. Jis aplankė Australiją, Hong Kong ir Singapūrą.

Tačiau plėšininių žemių įsisa
vinto jai, esą, išmokę kovoti su 
gamtos įgeidžiais, — aiškina ap
silankiusia plėšiniuose. Aiškini
mas aiškinimu, betgi ten, kur 
paliko žemaūgiai javai ir atgijo 
piktžolės, vargu ar išmaningu-' 
mas kovoti su gamtos įgeidžiais 
galės pakelti derlių...

Tasai bolševikinės spaudos 
bendradarbio aprašymas rodo, 
jog ši vasara plėšiniuose buvusi 
nepalanki ir kai kuriuose rajo
nuose pasėlius nugalėjo stepių

’i piktžolės.

nimu žiūrį į tuos draugus, kurie 
bėga iš plėšinių.

Šiuometinio derliaus suimti 
Kazachstane bei Altajuje iš vi- Picasso“

• Mrs. Eleanor Roosevelt iš
vyko iš Maskvos į Leningradą.

• Chi Pai - sMh, modernus ir 
garsus iKnijos dailininkas, mirė 
rugsėjo 16 d., turėdamas 97 me
tus amžiaus. Chi Pai - shih kar
tais buvo vadinamas „Kinijos
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TIESA AKIS BADO
GEDIMINAS SALVA

P. V. Sirvydas, kuriam jau ne-, 
kartą užkliuvo savaimingas gal
vojimas mūsojoje spaudoje, pa- Į 
ties nesuvirškintą mišrainę, įvy
niotą į majakovskiškus skudurus 
1957. 8. 27, pateikia šio dienraš
čio skaitytojams. Mišrainė tik
rai nepagirtinos sudėties: esmi
nio klausimo — mano teigimo, 
kad JAV užsienio politikoje pa
vergtųjų tautų laisvinimui ma
žai vietos beliko — dangstvda- 
masis menkniekiais .kitų moky
mas ko neišmanoma ir eilinis lo
gikos praradimas. Iš savęs pa
sijuokdamas, mane net su Chru
ščevu sutapdina, tai vėi įrikiuo- 
ja Cezario, Napoleono trapecijo
je, nesusigaudydamas ką tie var
dai sako. Gi blogiausia, kad ma-

‘klrikščionybė”| turtina

Vai man koks priešininko pa
sipiršimas — aš krikščionis, nors 
kreivas liudininkas tavo tautos 
byloje, bet anas “niekadėjus” 
G. G. tikrai nekrikščionis, nes 
siūlo laisvę ginti atominio karo 
priemonėmis”. Jis dedasi įvai
rių sričių žinovu, bet ypač šauti 
pro šalį. Jei mudu būtume bu
distais savo priešininkui už eilę 
kjpidų nelinkėčiau po mirties pa
tapti pav. varle ar kobra. Dėl 
krikščioniškojo galvojimo geriau 
pakartokime Pijaus XII žodžius, 
tartus 1956. 12. 23: “Tariamieji 
tikrovininkai mėgsta* spalvuotai 
vaizduoti religinius karus, o da
bartinį vakarų ir rytų nesutari
mą laikyti nekaltu ir tereikalau
jančiu kiek sveiko proto, kad j-ne puola už tai, ką pats patvirti

na: pavergtų tautų kampinis ak- J*“™' •"«« P*ytu nau ,-
" „/L— Tuk Ir „S1 Rvvendinua ramybę... Vieton tu-muo esąs menamas. Juk ir aš . . esmines vertvbes

tą patį sakau, nors prezidentas tilfro
Eisenhoveris buvo pasiryžęs žo
džiais kryžiaus karui vadovauti 
pavergtoms tautoms išlaisvinti, o

vieton pavaizdavus tikrą padėtį, 
jie falsifikuoja. Ir jei dar vis 
esama svyruojančių, juos turėtų

J. F. Dulles mums ne kartą už- į““?? Jtarą? ^Šimtmetį 
tikrino, kad saugumas nebūsiąs 1ĮJ^ai^ir "gaustoj kanS’’ 
pirktas vergijos sąskaitom | ^smejkįa ‘bendra-

Kodėl jam užkliūna kiekvienas darbiavimą su komunistais ir ta- 
JAV užsienio politikos vertini- (ria: “Kaip galima sugyventi su 
mas lietuviškoje spaudoje, tary- šalimi, kur atmeta gėrio pra 
tum kaikieno pavestas dėtųsi ei- dus?”
nąs politruko pareigas?

PASTABOS IR NUOMONES

APSIDŽIAUGĖ, KAIP GELEŽĖLĖ RADĘS
DR. PETRAS MAČIULIS

Rugpj. 24 d., “Margutis” pra
nešėju turėjo “žinių žinovą”.

Kalvino religines teorijas, bet 
kad jų tarpe kaip tik buvo di

Telk REliance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
ŪDYTOJAS IK CHIRURGĄ 

lETCVIg '1TDTTOJAH
8925 Weat 59th Street

Vai. Pirmad , antrad., ketvlrtad. lr 
penktad nuo 1—4 p p 6:30—8:80 
vai vak Trečiad ir AeAtad V—4 v.
P- P.

Jau nuo seniau tenka pastebėti, ( dėsnis skaičius politinių jos ne- 
kad “Margutis” nekreipia didės- ‘pilnamečio sūnaus priešininkų, 
nio dėmesio j pranešėjų vienokį • neva norėjusių pastoti kelią į 
ar kitokį tinkamumą: — balso ; karaliaus sostą.
moduliačija .dikcija, ir iš viso 
tvarka radio studijoje, nors vers

Iš tų komentarų savaime at
siranda ne vienas klausimas, ku 
riems tikslams jis tai darė, nes 
juk kiekvieną dieną Katalikų 

. .. ! bažnyčia mini vieną ar kelis
j mo žinių žinovo . imu, lesa, į §venįUoaiU8 Vadinas ne čia rei- 
jis daug perskaito, tad.au jos ka,as J() ĮiWas matomai 
tiek neparuoštoa-nesuskiratytoa. i yo nU k, tojama p„.
kad iš jų išeina tikra mišrainė :i ,. , , ..
kai perskaito paskutinę, nebe
atsimena nuo ko bus pradėjęs

loviniu požiūriu gal kaip tik į 
tai vertėtų daugiau atsižvelgti. 

Bet grįžkime prie taip vadina-

kad vienoje bažnyčioje naktį 
varpams suskambėjus, buvęs

Tiek to, tai ne mūsų, bet “Mar- . ,. .... . , .. D .’ . ; I ženklas pulti ir žudyti. Reikia

Tel orimi Ir buto OLymplc 3-4161
DR. P. KISIELIUS

lYDYTOJAR IR CHIRURGAS 
4988 W. 15th St., Cicero 

Res. 1634 8. 49tb Ave., Cicero
Kasdien 1-1 vsl lr 0-8 vsl vak 

išskyrus trečiadienius, 
fieštadlenials 12 Iki 4 popiet

Oftoo telef LAfayette 8-8210, Jei 
neatsiliepia. Saukite KEdzle H-'188K

0R. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGF 

4146 S. Archer Avo.
Kasdien popiet nuo 12-2:80 v 
pirm. antr, ketvlrt 6-8:80 v 

Trečiad. tik susitarus.

VAI
Vak

Pijus XII atmeta neutralumą 
ir aiškiai pasisako dėl karo: “Da
bartinėse sąlygose, kai visos prie 
monės yra panaudotos karui iš
vengti, karas yra teisėtas gintis 
nuo priešo”.

Priešininke, įsidėmėk šiuos 
žodžius, kai kalbi apie taiką su 
tironais, taiką apšlakstytą aukų

Keista, kad manasis priešinin
kas mokosi skęsti prieštaraVi
muose ne iš ko kito, o Aleksandr 
Aleksandrovič Majakovskij, ar
šaus bolševiko ir kraštutiniausio 
futuristo, kuris nemažos įta
kos turėjo mūsiesiems trečia- 
frontininkams, kurie buvo lieptu 
tarp Maskvos į Kauną. Nejaugi įrauju Laisvė yra visuotinė. Ir
* : z. 11 z, -in lr Ir az.1 I /■,*»<! Aria * - „

JAV čempionas žemės arimo 
srityje, kuris dalyvauja pasauli
nėse tos srities rungtynėse, vyk
stančiose Peebles, O,;, tai yra 
Duane Mootz iš Hillsboro, O.

(INS)

Priešininkas surado istoriko 12 to
mų, kai pats istorikas parašė 10, 
o du D. C. Sommervell santrauki- 
niai. Jis net neprileidžia minties, 
kad kas kitas yra istoriją studi
javęs, o ne tik pasižiūrėjęs į nuga

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopedas - ProU-datas 

A r arutal-Protezai, Med ban 
dažai. Spec. pagalba kojon.

(Arch Supports) lr t- t. 
Vai.. 8-4 lr 8-8 Šefitadientale *»-’ 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAH
2850 W. OSrd St., Chicago 29. Dl

Tel. PItospect 6-5084

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujau adreaaa: 42.T7 W. SSrd 81 
Oftoo tol. KKllanir 6-4410 

Kezld. telef. O ItovehUl 6-0617 
Valandos: 13 p.m., 6-8 p.m

Penktad. Uk po pievų.
Trečiad Ir fieštad pasai sutarti

Ofiso tel. CLlffside 4-2896 
Rezidencijos: LAfayettc 3-1179

• 0R. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Vai ; nuo 2 Iki 4 lr 6 lkl 9 v. vak 
fieštad nuo ” lkl 6 vai., lfiakyr. sek

jį paveikė ' Majakovskio eilėraštis 
“Juodasis ir baltasis”, kuriame 
skatino ne tik Kubos juodukus 
prabilti į Maskvą išsilaisvinti iš 
kapitalistinės vergijos. O gaį 
jam patiko “Maršas kairėn, ku
riame skatina: . Ištiesti pirštus 
proletarų pasauliui griebti už 
gerklės.” Ar jam panūdo Maja- 
kovskis čia atgaivinti, kas atgy
venta Europoje?

Kliedėjimas
Priešininkas tarytum būtų nu

kritęs nuo mėnulio, kai prabyla: 
“Nejau G. G. nori mums (su 
Chruščevu) įkalbėti, kad komu
nizmo diktatūra yra amžina, sti
pri, kaip kieta uola ir tiek poli-

kas šio prado išsižada 1 — pažei- į reles ir Toynbee istorijos filosofi- 
džia savo laisvę. Vakariečių svy jai net 12 tomų priskaitęs... 
ravimas ir nepaliaujamas jieško- Tačiau ir Toynbee kaikuriuose 
jimas kelio pas tironą .rieišk4a samprotavimuose yra ganėtinai

gučio” skonio reikalas. Bet jau 
kitas reikalas, kai jis imasi to
kius dalykus klausytojams sa
viškai perteikti, apie kuriuos ne
daug tėra skaitęs. Imkime kad 
ir jo paskutinį komentarą apie 
rugpjūčio 24 dienos reikšmę “is
toriniu” požiūriu.

I
Pacitavęs Evangelijos pastrai t 

pą
jaus kilmę, “žinovas” Kristaus 
gyvenimo laikus rado reikalo siu 
gretinti su XVI-to amžiaus po
litiniais įvykiais Prancūzijoje, 
kur našlaujanti karalienė sten
gėsi net griebdamąsi kruvino

manyti, kad pats dalyko giliau 
nepasvarstęs, suminėdamas “Bai 
thamiejaus naktį” nesugebėjo 

(Nukelta į 4 psl.)

norą pažeisti laisvės pradą. Ne- spekuliatyvus savo tezėmis paren- „murtn nrieė o-nntremtim ne dėl 
gali būti vidurkio tarp laisvės ir kant atitinkamą medžiagą ir net smurto Pries gougenotus ne aei 

išvadas kaitaliojant, šios neigia-, to ,kad jie buvo priėmę neseniainelaisvės, būties ir nebūties. Ma 
ža kaypiškai nusiplauti rankas:! mybės nepatarčiau priešininkui pa 
tekrenta atsakomybė ’ ateinan- sisavinti iš jo.
čioms kartoms, nes ji gali kristi 
dabartinei. *

Optimizmo vystyklai

Prįešininko optimizmas yra pi
kiuojamas į mažutėlio vaiko vys
tyklus. Ir jam pravartu prisi
minti John Hallowell (Main Cu- 
rrents in Modern Political 
Thought, 618 pusi.) žodžius: "Nė

rinės ir ekonominės išminties ku- būti žyniu ir pranašu, kad
pina, kad jos pavaldiniai sieks gjuo meįU visur pasireiškia su
jos vergais būti ir kad vienintele
išsilaisvinimo viltis teglūdi Ame
rikos vadų susipratime tučtuojau 
skelbti Maskvai atominį karą”.

Savęs nelaikau pesimistu. Man 
terūpi tikrovė. Aš palieku prieši
ninku džiaugtis to paties Toynbee 
samprotavimu, kad nūdieną tėra 
dvi pajėgos: Eurazija ir Ameriką 
žemynas, kuris ypač mėgsta ten
kintis tuščiažodžiavimu, kuriuo 
vakarai ypač pasižymi laisvinimo 
bare. Tesidžiaugie Maskvos nuo
latinių spraudimosi ne tik Azi.fa- 
je, bet ir Vidurio Rytuose. Te
būnie patenkintas net jų laimėji-

nykimas. Tik labjausiai užsispv-^mu rinkimuose Azijoje ir P. Ame
• . * • i V “ lr rs i zs I V mrę ir bukios galvosenos žmonės 

verčiasi optimistiniais numaty
mais kalbėdami apie pasaulio ir 
kultūros raidą...”

Priešininkas mėgsta spekuliuoti 
tautų išsilaisvinimu, kai dabar dau 
giau trečdalio pasaulio atsidūrė 
vergijoje. Jis mėgsta net tokius 
vardus, kaip Toynbee tardamas jį 
tyrus 20 kultūrų, o esmėje 21.

Vargšas, matyti kitų mano 
straipsnių neskaitė. Čia vienu 
sakiniu pakartosiu: JAV ne tik 
karo metu rėmė Rusiją, ne tik 
pokario metu padarė apgadlefti- 
nas nuolaidas ir leido pavergti 
apstybę tautų, bet neturėjo ryš- 

, kios politikos juos vėliau sulai
kyti ir jai sutvirtėti. Rusija mo
kėjo išnaudoti vakariečių klaidas 
ir iš nieko kilti, o pastaruoju
metu jau klabenti į visiškai pa- T.... _ J5tikimų tvirtovių duris. Toji po- KAS, sūnūs Kazio, kilęs iš Lietu- 
litika ne tik sutvirtino pavergtų
jų grandis, bet jau kelia laisvie
siems pavojų.

PAJIEŠKOJIMAI
Jieškomas JUOZAS RUTKAUS-

vos, Jurbarko miesto. Esama žilffų 
būk tai gyvenąs Chicagoje. Jis 
pats arba kas nors žinantieji apie 
jį prašome pranešti šiuo adresu: 

Priešininkas nesąmonę taria: Jadvyga Rutkauskaitė, 2080 Clark- 
Rusijos pavaldiniai amžinai ne- dale, Detroit 9, Michigan.
sieks jos vergais būti... Atseit, I --------------
laisvieii anksčiau siekė vergijos. Jieškoma MARIJONA KUS- 
Matyti priešininkui išgaravo iš1 KAITĖ, pagal pirmą vyrą TAMU- 
atminties kruvinos partizanų ko-1LEVIČIENE, gyvenusi West Vir- 
vos Pabaltijy, sukilimai Berlyne, j ginia. Jos tėvas Aleksandras Kus- 
Poznanėje ir Budapešte. Jis kvs gyveno Kvėdarnos parap., Ši
taip pat pamiršo kaikieno paža
dą bent apgyvendinti 30.000 ven
grus kovotojus, kurie likę gyvais 
atsidūrė tarpduryje.

lalės rajone, Yra žinių iš Lietuvos 
Atsiliepti arba apie ją pranešti — 
Kazys Kavaliauskas, 1428 S. 49th 
Court, Cicero, III.

DR. J. Ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI TR CHIRURGAI 

5430 S. Kedzie Ave.
Priima ligonis pagal susltartma

apie Natanaelio-Baltramie- dm valandos skambinti telefonu 
r | HEnilock 4-1562 nuo 2 Iki 9 vai.

p. p. kasdlan Išskyrus trečiad ir 
fieštad

Res. tel. GRovehUl 6-6608 

Tel. ofiso WA 6-3010, res. PR 6-7S33

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1601 W. Garfield Blvd.
Vai. — Pirmad., antr.. ketv., penkt. 
1—4 lr 6—8; Šefitad. 1—4; trečiad. 
uždaryta.

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja lr Chirurge)

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGI 
SPECIALISTE

7166 South VVestern Avenne
(MEDICAL BUILDING) 

Pirmad., antrad., ketv. Ir penktad 
nuo 11 vai. ryto lkl 1 vai. p.p. Ir nuo 
6 v.—8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. Šefitad ll 
vai ryto lkl 8 vai. popiet

Office tel. RE 7-1168 
Res. tel. WAlbrook 6-8766

Tel. ofiso —. HE 4-1202 arba REp. 
7-D7OO. Namų — PR 6-4732

DR. A. M A C I 0 N A ’
- CHIRURGAS 

2454 W. 71 St. (71 ir Campbell av.)
Valandos: pirmad., ketvlrtad., SeSt. 
nuo 1 iki 4 vai. p.p., antrad. ir 

penktad. nuo 6 iki 8 vai. vak.

DR. FL. TALLAT-KELPŠA
Ofisai 20 North VVacker Drive 
Civic Opera House, kamb. 868)

Vai. kasd. 12—4 
Tel. C Filtrai 6-2294

6002 tt'etit 16th Str., Cicero 
Vai kasdien 6-8, SeStad. 1-2 vai 

Tel. TOvvnhall 8-0969 
Kitu laiku lr trečiad. susitarus 

Rezid. tel. HEmlocb 4-7080

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Bendra praktika ir moterų ligos) 
Ofisas ir rez.: 5100 S. Western Ave. 
Tel. l’Kospeet 8-1223 arba WE 6-5571
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v., Antr., 
Treč. ir Penkt. 6-9 vai. vak., šefitad 
2-4 vai popiet lr sulig susitarimu

KAZYS ČESNAUSKAS
6444 80. TROY ST. 

Telef. WAIhrook 6-7670 ir 
GIbson 8-4938

• Generalis kontraktorius nau
jų namų statybai, Įvairiems re
montams lr namų pertvarky
mams S Turime dideli patyri
mų namų statyboje. • Patys 
atliekame cemento lr medžio 
darbus. e Apkalnavlmal nemo
kamai.

I

rikoje. D. Eisenhower žodžiais, 
kuriais mokė C. Wilsoną (J. Do- 
navan, The Inside Story, 11 p.): 
Vienintelis dalykas kas galima 
daryti — šalutinius kraštus — 
Pabaltijį, Lenkiją, Čekoslovakiją 
palikti Maskvai amžinai”.

Sveikinu kiekvieną optimistą, 
užsispyrėlis ir savo optimizmui 
randa atsparą tikrovėje. Nūdie
ną būti optimistu, kai tarp vado
vaujančių žodžių ir veiksmų yra 
bedugnė, kai dalis pasaulio die
nos būtį ašaromis, kančia ir krau 
ju turi pirkti yra saulėleidžio ro
mėno pasityčiojimas iš vergovės.'

IS ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

sunkvežimis bu pilna ap- 
dranda. Pigos lr sąžiningas 
patarnavimas.

R. ŠERĖNAS
2047 W. 67th PI. Chicago,

IU. WAIbrook 5-8063

Atliekame didelius ir msžus automobilių remontus. Lyginimas, da- Į 
žymas. Elektrinis suliedinimas. Parduodame automobilių dalia ’

Sinclair gazolino stotis “PAGALBA”
Sinclair gazolino stotis “PAGALBA” — A. Stanevičius, Sav.

2641 West Tlsf Str. (Kampas Talman Ave.)
Telef. PRospeet 8-9842, Namų tel. WAlbrook 5-5934

DR. ANNA BAUUNAS
ŪKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6822 South VVestern Avenue 
vai. kasdien 10-12 vai ik 7-6 vai 
vak. šeštadieniais 10-1 vai .Trečlžb 
dieniais uždaryta Kt. laiku susitarus 

Ofiso 'elefonas: PR 8-3239 
Res telef. VVAlbrook 6-6079

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS
4701 South Damen Avenue 

(Kampas 47-tos lr Daman Ave.) 
Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vak

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

Olef. ofiso LAfayettc 8-6048 
Res.: VVAlbrook 6-3048

’ 4 ofiso HE.4-5849 res Ht 4-23Z4

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2484 West 71st Street
Vai PlAn.. ketvlr., penkt. 1-4 lr 7-9 

| Antr. 1-6. treč.lr Šefit. pasai sutarties 
sekm. uždaryta._______________________

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6817 South Western Avenue 
Ohieago ae, ni

telefonas REpublie 7-4900 
B.-sldencIa: GRovehUl 6-8101

pasimatymai pagal sutarties

Ofiso HE 4-18(8, arba RE 7-9700 
Rez. PR 6-980t

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialybė — vidau* ligos 
2454 West 71st Street 

(71-os ir Campbell Ave. kampas) 
Vai.: kasdien 9—11 ryto Ir 4—8 v.v. 
šeštadieniais 9—11 ryto ir 2—4 p. p. 
Trečiadieniais uždaryta.

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. GIb. 8-6193

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 West 71st Street
(71st lr Campbell Ave.)

Vai.: pirmad. ir ketvirtad. 5—9 v. v. 
Antrad. ir penk. 1—6; šeštad. 2—4. 
Treč. uždaryta.

T

Aš esąs kaltas ,nes įspėju pa
vojų. Pasak priešininką išeitų, 
kas įspėja gaisro pavojų — pa
degėjas, jei kaikas pasako: ban
kas nesaugus — plėšikas. Ir čia 
jis atsilikęs, nes Prancūzijoje nu- 
mačiusieji suirutę jau senokai 
kaltinami suirutės vykdytojų, 
sąskaiton. P. Vytautui Sirvydui, 
vai man koki lietuviška iškaba, 
matyti rūpėtų, kad savo krauju 
pavergtieji gintų laisvę esančių 
laisvėje. Giliau įžvelgus jis pri
mena patarlę: iki saulė patekės, 
rasa ir akis išės. Kas, kad de
šimtimis tūkstančių tautiečių žu
vo, kas jei lietuvių tauta tautiš
kai, ūkiškai, religiškai naikina
ma, kas kad akis pražiūri laisvės 
besiekiant, o savo nedalią ašaro
se skandina ... Mes laisvftje 
esame sotūs ir tikime, kad lietu
viai jau nebesieks vergais būti, 
sukilę, kaip Budapešto vengrai ir 
bus išduoti.

Jieškoma ONA NORBUTIENE, 
d. Juozapo, Rubio, anksčiau gyv, 
Weetville, Ėl. Yra žinių iš Lietu
vos. Atsiliepti arba apie ją pra
nešti šiuo adresu: Kazys Kavaliau 
skas, 1428 S. 49th Court, Cicero, 
Illinois.

Jieškomi broliai ANTANAS ir 
VACLOVAS GRIGALIŪNAI, kilę 
iš Gudžiūnų vais. Jieško giminės 
iš Lietuvos. Patys ar žinantieji a- 
pie juos rašyti: Mrs. Aldona Ale- 
liūnas, Box 133, Forget, Sask., Ca
nada

PER PASAULI KELIAUJA 
ŽMOGUS

Bernardo Brazdžionio poeeijo> 
rinkiny*. Nedidelis skaičius Uos 
knygos gauto* šiomis dienoms

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

Universal Savings and Loan Association užtikrina sangnmą 
ir gražų pelną.

' Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentfira iki 
810,000.00 kiekvienam Indėliui ir reikalingi rezervai, o pelną — 
patyrusių ir sąžiningų vedėjų pąptangoe.

/
Galite taupyti atvykdami asmeniškai ar per laiškus. Bus grei

tas ir draugiškas patarnavimas. '

Dėl paskolų lr visais finansiniais reikalais kreipkitės J:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicągo 8, Illinois

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAB 

4157 Archer Avenne 
Ofiso vai.: nuo 1-4 lr nuo 1-8:80 v 

- Šeštadieniais nuo 2 tkl 4 popiet 
Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel. Virpinta 7-0036

nešmenei Joe tel. BEveriy 8-*S44

Oftoo HE 4-M14, arba RE 7-9700 
Itoa. RE 7-6867

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Spec. akušerija lr moterų ligų 

2454 Weet 7lst Street
(71-oe ir Oampbell Ave. kampu)
Vai.: kasdien 1—3 ir 6—8 vai. vak. 
šešadleniais 1—4 p. p. Trečiadieniais 
utždaryta.

Ofiao telef. VArds 7—11M 
Rezidencijos — RTcwart 8-4511

OR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAB 

756 West S5th Street
(kampas Halsted lr 86-ta gatv*)

VAL 1—4 lr 6:10—8:80 p. p 
dien Ifiskyrua trečiadienius Atidi

fisfitadlenlato 1—4 vai.

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Office: 10748 South Michigan Ave.
Buto 1653 W. 103 St., Beverly Hills 

Vai.: kasdien nuo 6 v. v. Jkt 9 v. vi,. 
Vai,: kasdien nuo 6 v. v. lkl 9 y. v.,

Išskirus trečiad. šeštadieniais nuo 1 
iki 4 vai popiet.

Tel,: Ofiso — PUilman 6-67M 
Buto -- BEveriy 8-8946

Oftao HEnilock 4-6816
Rez HEmlock. 4-8761

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS

2745 West 69th Street
(priešais Šv. Kryžiaus ligonine)

Priima pagal susltartma

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS
4253 So. Whipple Street

(Arti Archer Ave.)
Valandos: nuo 10 lkl 12; 1—6: 7-9. 

šefitad 10—12. Trečiad. uždaryta
LAfayettc 8-4949.

Namų — CEdarcrest 3-7786

DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3259 South Halsted Street
Kasdien 8—7 vai. vak. šefitad. nuo 

1—6 vai. vak.
Trečiad. lr kitu laiku pagal sutarimą 
Oftoo tel. Vlctory 2-1484. Resid. 2487 
W. 62nd SL, tel. Renublic 7-8818.

Ofiso telefonas — Bishop 7-3626

DR. AL. RAUKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4842 Archer Avenue
(Rampas Kedzie ir Archer)

VAL. kasdien nuo 2:00 lkl 9:00 * 
Trečiad ir sekmad. tik susitarus

Tel. Tl'rner 3-9902

DR. J. RIMDZUS
CHIROPRACTOR

1428 Broadway, Gary, Indiana

Vai.: pirm. ir treč. 3-8 vai. vak., šefit. 
10-12 vai. prieš piet. Kitu laiku pagal 
siiHltarlmą.

Telefonas GRovehili 6-2823

DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė: AKUŠERIJA ir MOTERŲ
LIGOS

2524 West 69th Street
(69-os ir Mapl<*w«,Ml Ave kampas)
Valandos:'nuo 1-—4 Ir 6-—8 vak. 
šeštadieniais nuo 1—4 p. p.

Tel. ofiso PRoapect 6-9400
Rezid. PRospeet 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vafikevlčiatė)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6243 South Kedzie Avenue

Vai. kasdien 1-8 p. p. Ir nuo 8-8 vai 
vak. šefitad. 1-4 p. p. Trečiadieniai 
lr kitu laiku tik susitarus

Tel. ofiso Vlctory 2-1681
Rez. Vlctory 9-074S

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Tel. oftoo PR. 1-6446, rez. HE.4-8166

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 West Marųnette Rd.
Vai. nuo 2 iki 4 p. p.; 6 lkl 8 v.

Trečiad. Ir fieštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Tel. oftoo CA. 6-0257, rez. PR. 1-4661 

Rezid. 6600 8. Arteslan Ave.
VAL. 11 v. r. iki 3 p. p.i 8—7 v. v.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Vlrfi 25 m<*tų patyrimo
Tel. Y Ards 7-1839

Pritaiko aklnlur 
Kreivas akto 

lfitatoo
Ofisas tr akinių dirbtuvė 
756 West S5th Street

Vai. nuo 10 Htl 2, nuo 6 lkl 8, tra 
člad. nuo 10-12, penktad. 10-2 ir

Ita mir < n ° toI n fi

talkininkas tironui.

Drauge”,. 4545 Weąt 63rd St., 
Toks tikėjimas yra l CHICAGO 29, III. Knygos kaina

i kietais viršeuais 42

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE.

Tel. ofiao PR R-S8S8, rea. RB T-DIDt

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAB

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 VFeM 6Srd Street

VAL kasdien nuo I—4 p. p. Ir 7:89 
lkl 9 vai. Trečiad. Ir fiefit. uždaryta.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2745 West 69th Street

Prlešato šv. Kryžiau* ligonine 
Telef. REpubllc 7-23*0 

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

DR. S. VAITUSH, OPT.
Palengvinu aklų įtempimų, kurta 

yra priežastis galvos skaudšjlmo bei 
svaigimo ir skaudančių akių karščio. 
Atitaisau trumparegystę lr toliregys 
tę. Prirenku teisingai akinius. Visi 
egzaminavimai daromi su elektriniais 
instrumentais, rodančiais mažiausius 
trūkumus. Speciali atyda kreipiame 
J mokyklos valkus.

4712 Sonth Aahland Ave.
Tel. Y Ards 7-1873 

Vai. 10:ž0 lkl 7 v. vak. šeAtad. 10:*ri 
Iki « vai. Hekmari tr tred uždara

Remiantis Chicagos Savings Bendrovės praeitimi, nno pat jos įsikflrimo 
1924 metais, joa pavyzdinga biznio tvarka, ypatingai indėlių saugomo ir divi
dendų našumo atžvilgiu, nėra saugesnės ir pelningesnės įstaigos pasidėti tau
pomus pinigus. Pasidėję taupinius pas mm gausite ne tiktai saugumą — jų 
apdraudimą iki $10,000.00, augštą dividendą, bet ir daugelį kitų patarnavimų 
veltui, nž kūrinos kitose įstaigose turėtumėte mokėti.

Taupytojų patogumui Chicagos Savings Bendrovės įstaiga yra viena ii gra
žiausiai ir moderniškiausiai įrengtų viloje Illinois Valstybėje.

Lietuviai gyvenantieji už Chicagos ribų, nežiūrint kurioje Suvienytų Val
stybių dalyje jie begyventų, gali taupyti pinigui paštu.

Rąžykite dėl informacijų. liūgų turtas 621,000,000.00.

’ CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
6245 So. Westem Ave. Tel. GRovehili 6-7575 Chicago, Illinois

Atdara: pirmadieni nuo 12 Iki 8, antradienį Ir penktadienį nno 9 Iki 4, ketvirtadienį ano 9 iki A 
- TreNadlenį uždaryte viaą dieną, o šeštadienį ano 9 Ud 2 valandea ps pietą.

Telefoną* GRovehili 6-1595
DR. ALDONA JUtKA

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 
— PRITAIKO AKINIUS —

Valandos: 9—12 lr 7—9 v. v. pagal 
susitarime Išskyrus trečiadienius

esee w Uavanate#

Oftao ir buto tel. OLympie 9-1*81

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Court, Cicero
Kasdien 10—12 Ir 4—1 vai. Trečiad. 

Ir fieštad tik 10—12 vai.

Remkik Branda'

DB. ANT. RUDOKAS, Opt
ą

Tikrina akla Ir pritaiko aklnlna, 
keičia stiklus Ir rėmus 

4466 S. Oaliforni* Ave. .TA 7-7381
Vai.: 10 ryto lkl 8 vak. (trečiad. už
daryta). fieštad. 10 ryto Iki B v. p. p.

DRAUGAS 

THE LITHUANIAN DAILY FRIENDa
4545 W. 63 r d St., Chicago 29, Iltinota. Tel. LUdlow 5-9566

Bntered as Hecond-Clase Matter March 31. 1916, at Chicago. Illinois 
Under the Act of March S, 1879.

Msiuber of the Cathollc Prese Ase'n SUBSCRIPTION RATES
Publiahed daily, ezept Sundaya 88.00 per year outside of Chioago

by the 89.00 per year ln Cnlca<o A Cloerr
Mthusstan Cathollo Press Soslety 88.00 per year 

Foreign 811.00
ln C&nflula 
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Oi rago! Ir Clesrol 89 00 6.00 81 76 81.88
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Redakcija straipsnius taiso savo nuofttflra Nssunaudotų straipsnių se 
•augo. Juse grųtlns tik Iš anksto susitarus RadakoLta al akalMntų MM

Iktol fcataoe prtaluataamos eavas —‘“
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"MAŽOJI UOLA": i

t F AI RI S IR PREZIDENTAS

Little Roek (mažosios uolos) augštesnioji mokykla Arkan- 
saso valstybėje, nejsileisdama pas save negrų, sukėlė tarptau
tinį triukšmą. Tas triukšmas vietomis siekia labai giliai. Čia 
eina kalba ne vien apie rasių skirtumus, bet ir apie valstybės ir 
federalinės valdžios ribas, ir apie vyriausojo teismo kompe
tenciją.

Kaip giliai ši problema paliečia vyr. veikiančius asmenis, 
galima pamatyti iš prezidento laiško gubernatoriui Faubus. 
Jame prezidentas visą problemą atremia į pačią augščiausią at
ramą, būtent į savo ir gubernatoriaus padarytą priesaiką, per
imant pareigas. Prezidentas rašo: "Kai aš tapau prezidentu, aš 
prisiekiau remti ir ginti JAV konstituciją. Vienu dalyku aš galiu 
Jus užtikrinti, kad aš įsakysiu federalinę konstituciją ginti viso
mis teisėtomis priemonėmis”.

Prieš tris metus vyr. teismas išaiškino 14-tą konstitucijos 
pataisą ta prasme, kad išskyrimas negrų iš baltųjų mokyklų yra 
nekonstitucinis dalykas ir teisėtai jų sulaikyti nuo šių mokyklų 
negalima. Tuo pasiremdamas Little Rock federalinis teisėjas 
įsakė atidaryti negrams vietinės augštesniosios mokyklos du- ’ 
ris, o gubernatorius pastatė prie tos mokyklos “National Guard” 
sargybą ir negrų neįleido. Teisėjas pakvietė gubernatorių į 
teismą atsakovu. Gubernatorius gali būti apkaltintas civiliniu 
ar kriminaliniu nusikaltimu ir skaudžiai nubaustas. Guberna
torius gavo audienciją pas atostogaujantį prezidentą. Po to iš- Į 
leistame komunikate sakoma, kad Faubus pažadėjo laikytis Ar- 
kanso ir federalinės konstitucijų reikalavimų. Jis pripažįsta, 
kad vyriausiojo teismo ^.iškinimas turi Įstatyminę galią ir to 
išaiškinimo reikia klausyti. Tačiau jis tikisi, kad teisingumo de
partamentas šio sprendimo įvykdymo sieks kantriai ir protingai. 

INTEGRACIJOS PRIEŠAI

Prezidentas Eisenhoweris, gubernatorius ir kongreso narys Brooks Hays kalba spaudos 
\ atstovams po konferencijos mokinių integracijos klausimais Arkansas valstybėje. Šis pasi- 

(INS)

mo. Gal būtų sutikta dalinai ap- į kalbąs “Laisvosios Europos” ra- 
mokėti, o kitą dalį, gal pati sto- dijas.

tarimas įvyko vasaros Baltuosiuose Rūmuose Newport, R.I.

NEPAPRASTAI SUKAKČIAI
RUOŠIANTIS
AL. GIMANTAS

Mūsų akcija spaudoje 

Toliau siekti jau būtinybė pra-

tis teiktų, kaip “public servioe”. 
Televiz. programų specialistų 
turime mes patys ir, tokiam rei
kalui, reikėtų tikėti, jie sutiktų 
mielai be jokio atlyginimo pri
sidėti prie pn?/grąmų panešimo. 

Prabilkime į visą Ameriką

Tiesa, šiame rašiny minėta 
daug “gal”, bet tai jokiu būdu 
nereikštų ,kad šios mintys ir 
pasiūlymai (tautiečiai gali tu
rėti dar* įvairesnių ir praktiškes 
nių pasiūlymų) nebūtų įgyven
dinami. Bene pats arčiausias1 
klausimas būtų lėšos. Jei jų ne
būtų surinkta pakankamai iš 
pačios mūsų visuomenės, likutis 
turėtų ateiti iš esamų įvairių 
fondų. Tiesa, nei vienas jų nė
ra pertekęs, bet, tokiam reika
lui, tektų bent vieną kartą nu
braukti lėšas skirtas kitoms, gal 

, ne tiek svarbioms pozicijoms ir 
bent vieną, vienintelį sykį išeiti 
į pasaulio viešumą plačiai, gar-

Vi8U rūšių darbų, pasiruoši
mo, tiesiog begalė, o laiko jau 
taip maža. Ir vargiai ar begali
ma jaugiau delsti besiruošiant 
minėti keturiasdešimtąją sukak
tį, kurią turime sutikti ne abe
jojimais ir nieko neveikimais, 
bet tikrai uoliu darbu ir vienin
gumu. Tik tokiu būdu mūsų žo
dis bus išgirstas ir suprastas.

Prancūzijos katalikų 
mokyklos

Daugiau kaip pusantro .milio- 
no auklėtinių įsiregistravo į 
Prancūzijos katalikų mokyklas. 
Iš jų apie 1,070,000 yra pradžios 
mokyklose, 380,000 vidurinėse 
ir apie 100,000 technikos insti
tutuose.

Jėzuitai iš Lenkijos
Romoje įvyko jėzuitų gene

ralinė kapitula, kurioje daly
vavo atstovai tfkriš vieno bol
ševikų pavergto krašto — Len
kijos. Jėzuitai šiuo metu pa-

Ką sako šiuo reikalu integracijos priešai? Pirmiausia jie 
pabrėžia, kad 14-toji konstitucijos pataisa niekada pietinėse vals
tybėse nebuvo teisėtai ratifikuota. Ji buvo ratifikuota tik tada, 
kai po civilinio karo pietinėse valstybėse šeimininkavo okupa
cinė valdžia. Ir iki šiol, per 89 metus, pats vyriausias teisinas 
niekada nenusprendė, kad ta ratifikacija yra buvusi teisėta. Dėl 
to dabar padarytas 14-tos pataisos išaiškinimas taip pat nega
lioja pietinėms valstybėms. Teismas neturi teisės įstatymus leis
ti; jis gali tik juos pritaikyti.

Toliau iškeliama, kad federalinė konstitucija neduoda teisės 
vyr. teismui tvarkyti mokyklas ir diktuoti, ką į jas priimti. Mo
kyklos yra daugiau valstybių ar savivaldybių reikalas. Iš to, 
kad federalinė valdžia atleidžia tam tikrus fondus mokykloms, 
dar neseka, kad ji galėtų jas tvarkyti.

Ta pačia proga keliamas klausimas, kokia yra valstybės būk
lė JAV federacijoje. Amerikos valstybės juk yra suvereninės. 
Ketvirtasis konstitucijos paragrafas garantuoja kiekvienai vals
tybei respublikinę valdymosi formą. Primenama, kad Amerikos 
valstybės nėra satelitai, kurie gali veikti tik federalinei valdžiai 
vadovaujant.

DlEMOKRATŲ PROBLEMA
-e *

Negrų įsileidimo į mokyklas problema yra kartu išvidinė 
demokratų partijos problema. Ji tokia yra visų pirma dėl to, 
kad pietinės valstybės tradiciniai yra demokratiškos. Demokra
tai savo laiku iškovojo negrams balsavimo teises. Ir šiandien 
demokratų vadai kongrese yra pietiečiai. Jie dėjo visas pastan
gas kiek galint sušvelninti šiais metais priimtą civilinių teisių 
įstatymą. Jie gerokai apkarpė prezidento ir variausiojo teismo 
teises, kurids buvo pramatytos šiame įstatyme. Tai jie darė 
nenorėdami pykinti pietiečių. Iš kitos pusės, šiaurinėse valsty
bėse demokratų situacija yra visai priešinga. Čia jie yra giliai 
susiję su negrų balsais. Pietiečių ir šiauriečių priešingybė pas 
demokratus yra tokia didelė, kad kiekvienoje jų konvencijoje 
ji sudaro patį didįjį pavojų ir sunkųjį uždavinį. Ir gražu yra 
stebėti, kaip demokratų vadai stengiasi su šia problema susi
tvarkyti ir neprileisti partijos skilimo. Tas pavojus buvo labai 
jaučiamas ir praėjusioje konvencijoje Chicagoje. Bet čia buvo 
rastas laimingas, abi puses patenkinąs sprendimas. Ir po to, kai 
laimingai praėjo civilinių teisių įstatymas, demokratai galėjo 
atsikvėpti, jausdamiesi esą vieningi.

Tačiau sprogimas atėjo visai nelauktai ir ne iš čia, iš kur 
buvo tikėtasi; ne iš didžiųjų miestų, bet nuo mažosios uolos. Ir 
jis iš naujo sukrėtė demokratų vienybę. Su tuo rišasi ateinantys 
prezidento rinkimai. Jau dabar kalbama, kad vyr. teisėjas War- 
ren, galėsiąs būti sėkmingu respublikonų .kandidatu. Bet apie 
tai mums dar per anksti kalbėti. ’

, DIDŽIOJI SPAUDA

Yra laikraščių, kaip “IJ. S. News”, kurie stipriai remia Fau
bus. Tačiau “N. York Times” žiūri plačiu visuomeniniu žvilgs
niu ir pasisako už vyr. teismo ir prezidento poziciją. “Visas šis 
ginčas dėl valdžios suderinimo tarp JAV teismo, JAV vyriausy
bės ir Arkansas valstybės yra juokingas. Konstitucijos ir įsta
tymų išleistų, prisilaikant konstitucijos, negalima diskutuoti. 
Gali kilti protingos taktikos, viešosios tvarkos ar psichologinės 
nuotaikos klausimas, bet negali kilti įstatymo ar galių teisėtumo 
klausimas” — rašo laikraštis.

“Prezidentas gubernatoriui Faubus turėjo aiškiai pasakyti, 
kad tiek mūsų konstitucija, tiek žmonės reikalauja, kad teisin
gumo pažanga iki šio laipsnio būtų padaryta”. Faubus taktika, 
pasak laikraščio, "pažeidė gerus mūsų santykius su kaikuriais 
kraštais, kurie apskritai eina su mumis kartu prieš komunizmo 
Įtaką ir jo idealus”.

KATALIKŲ POŽIŪRIS

Katalikų laikysena šiuo klausimu gali paaiškėti iš Vatikano 
laikraščio “Osservatore Romano” pasisakymo ir Newarko kat. 
laikraščio "The Advocate” nuomonės.

f Vatikano laikraštis “Osserv. Romano” stipriai pasisakė 
prieš iššaukimą kariuomenės ginti mokykloms ir nesiskaitymą 
su vyr. teismo sprendimu. Vatikano organas savo Vedamajame 
kelia mintį, kad neturėtų būti pavedama vykdyti politines teises 
tam, kas palaiko ir kursto rasines nesantaikas. Šios nesantaikos 
yra sukeliamos tokio pobūdžio aistrų, kurios yra nepateisinamos 
20-jo šimtmečio vidury.

Dar griežčiau prieš Faubus taktiką pasisako “The Advo
cate”. Jis gubernatoriaus žingsnj laiko daugiau, negu klaida. 
Tai esąs ligūstas pavartojimas jėgos ten, kur jos visai nereikia. 
Laikraštis primena gubernatoriui, kad jis yra prisiekęs laikytis

turbūt sulauksime ir 50 m. Ne
priklausomybės sukakties.

Tinkamo teksto sudarymu tu- šiai ir Įspūdingai. Informacija 
retų pasirūpinti LAIC, bet, bū-' -propaganda, šios dienos sąly-
tinai sąlytyje su visa eile ameri-i gose juk ir būtų pati patikimiau į sal,-V.ie ^ur! provincijų. Di-
kinėje informacijoje nusimanan-1 šia kovos priemonė Lietuvos ' Gausia delegacija buvo is 
čių asmenų, musų publicistų ir laisves byloje. Rezultatų gal ne | vjncjjų Dabar iš viso jėzuitų 

ordinas turi 33,000 narių, ku-
__ „_________ __ , ( rių 17,000 yra kunigų, 10,000

Ii. Žinant, kad šią neeilinės svar dienraščiug j žurnaĮug. Pirmb vokatyvų ir intriguojantį straip j siems reikalams toks būdas pa-, klierikų. Nuo 1921 m. jėzuitų 
bos ir nepaprastą sukaktį viso! išeinančius New Yorke sn*’ turinti kiek Lietuvos isto-i sitarnaus žymiai daugiau už vi- skaičius daugiau kaip padvigu-

1958 m. vasario mėn. 16 d., 
kuomet sukanka lygiai 40 m. 
nuo Lietuvos Nepriklausomybės

bilti Į Ameriką ir pasaulį per kitų žurnalistų, kurie visi drau-1 matysime tuojau pat, bet nėra
atgavimo, jau yra visiškai neto-j -iua didžiausius šio krašto į ge’ tikgtina> &ebgs paruošti pro- jokios abejonės, kad bendrie-

pasaulio lietuviai minės galimai 
iškilmingiau ir skirtingiau nuo 
kasmetinių Nepriklausomybės 
paminėjimų, jau dabar pats vė
liausias laikas pradėti ruoštis 
tai šventei. 40 m. jubilėjus su
daro mums labai dėkingą progą 
išeiti su šventės minėjimu pla
čiai iš savųjų ribų ir būtinai 
įtraukti galimai platesnius viso 
pasaulio, pirmoje eilėje JAV ir 
Kanados sluogsnius. Kaip tai at 
likti?

Rašančiojo nuomone, tam y- 
ra keletas kelių. Pirmiausia, bet 
kur gyveną tautiečiai, jų orga
nizaciniai centrai, sueina į są
lytį su savų apylinkių Kongre-' 
so atstovais ir valstybės sena
toriais, prašant ir kviečiant juos 
Vasario 16 prabilti Jungtinių

je eilėje išeinančius New Yorke,
Washingtone, Chicagoje, Detroi-1 rii°a ir svarbiausia, trumpų, bet 

te, Clevelande ir Los Angeles
(Kanadoje — Toronte ir Mont
realyje). Sunku būtų patikėti, 
kad vien tik gražūs .mūsų prašy 
mai padėtų prasiskverbti Į di-

drūtų įrodymų Lietuvos suge 
bėjimų mokėti tinkamai gyventi 
laisvai ir nepriklausomai. Įdėjus

sų rūšių notas, rezoliucijas ir bėjo. 
raštus, kurie, dažniausiai, tega-! 
vę registracijos numerį nukiša- J 
mi į stalčius. Bet, tik reikia įsi-

tokius apmokėtus straipsnius, vaizduoti tą įspūdį, kuris gali
būtų daug vilčių laukti, kad po

, T, • -• 1_ to ir patys tie laikraščiai paste-dziąją spaudą. Kągi, sį kartą ..... , . .
bes tą rasinį ir, labai galimas

būti sudarytas šio kontinento 
visuomenėje, jei vieną ir tą pa
čią dieną visų didžiųjų didmies-

Skelbia apie Lietuviu 
studijas

Net ir amerikiečių laikraš
čiai skelbia apie Lietuvių Ka
talikų Mokslo akademijos su
važiavimą Romoje, įvyksiantį 
spalio 2—4 dienomis, kur bus 
svarstoma tema: “Lietuviškųjų 
studijų problemos Katalikų 
bažnyčios direktyvų šviesoje”. 
Apie tai skelbdamas “Regis- 
ter” pažymi, kad Katalikų aka
demiją bolševikai uždarė Lietu
voje ir ji dabar atsikūrė trem
tyje.

Trys sūnai jėzuitai
Gerard Bakker turi tris sū

nus, kurie visi yra kunigai jė
zuitai. Jisai pats, likęs našlys, 
įstojo į kunigų seminariją ir ta
po taipgi kunigu.

Neseniai jauniausias jo sūnus 
turėjo primicijas. Prie altoriaus 
jam patarnavo abudu broliai ir 
patsai tėvas — visi kunigai.

Virve nuleido paskutiniam 
z patarnavimui

Kanadoje, Ontario provinci
joje vienas angliakasys buvo 
mirtinai sužeistas krintančios 
uolos 3,500 pėdų gilumoje. įr 
nebuvo įmanoma jį iškelti. Ta
da virve buvo nuleistas kuui-

prielaidomis nederėtų užsiimti, 
bet jau reikėtų išspausdinti iš dalykas, plačiau visą reikalą pa- čių stambieji laikraščiai pasiro- 
anksto paruoštus ir pilnai apmo lles vedamuosiuose ar komenta-do su lietuviškuoju atsišaukimu 
kėtus tekstus, didelius, gal per torių kolumnose; Vieno pusią-1-supažindinimu su Lietuvos rei- 

. pio kaina dienraštyje svyruoja kalais ir dabartinėmis proMe- 
visą pus apį (pusę pus apio u nuo jyyjįkos gimtų įr augščiau momis. Mūsų balsas pasirodęs 
tinai!), su atitinkamomis antraš šiokiomis dienomis ir sekmadie- didžiojoje spaudoje, taipgi turės 
temis ir gerai apgalvotu, skaity niais brangiau. Žurnalų kainos daug galimybių būti užgirstu, o 
tojo akį ir protą pagaunančiu jau būtų žymiai brangesnės. Žo-1 gal ir pakartotu periferijų laik- 
tekatu, vengiant pigios sensaci- ^iu- tas svarbus, gal net į raščiuose, radijo tinkle. Tad, šie
jos, bet būtinai taikantis prie neįsivaizduojamos reikšmės dar kime, kad bent vieną kartą, 

bas, bet neabejotinai Lietuvos bent vieną dieną, visa Amerika, 
reikalais supažindinąs milionus ar bent žymi jos dalis, prabiltų 
skaitytojų, kaštuotų arti 20 apie Lietuvą.
tūkt. Bet tai nebūtų didi kaina, į Be abejo, mūsų politiniai veiks 
žinant, kokį įspūdį tai paliktų niai pasirūpins išgauti specia- 
visuomenės opinijoje. Tam rei- liūs pareiškimus ryšium su su- 
kalui, gal derėtų pravesti spe
cialų aukų rinkimo vajų, kuriam 
tautiečiai, tik jau reikėtų tikė- 

*■ tis, būtų pakankamai dosnūs.

amerikinės (ar kanadinės) vi
suomenės daugumos nuotaikų.

Valstybių Kongrese Lietuvos rei Tai galėtų būti lietuvių apeliaci- 
kalu. Daugeliui jų .aišku, reiks 
pažadėti ir parūpinti ir atitin
kamą literatūrą apie Lietuvą.
Dar kitur, kaip teko girdėti iš 
anksčiau buvusių įvykių, kaiku
rie Kongreso atstovai neatsisa

ja į Jungtines Valstybes, ar pa
saulį ar Jungtines Tautas, krei
piantis teisingumo ir žmonišku
mo vardu. Pasirašyti turėtų 
ALT, VLIK ir kiti. Tai bū-

kytų perskaityti savo vardu1 esamose sąlygose bene ge-

jiems patiektas, bet mūsiškių 
paruoštas rimtas kalbas.

riausia, nes jei pradėsime gin-

kaktimi iš prezidentūros, Vals
tybės Departamento. Taip pat, 
būtų visai vietoje ta pačia pro
ga gaiuti audiencijas Washing- 

40 m. Nepriklausomybės sukak- tone. Taip pat, reikėtų pasvąrs-
tį turime išgarsinti taip, kaip tyti galimybes Lietuvos reika- 

čytis, kas turi pasirašinėti, tai! dar niekad JAV istorijoje ne-, lų garsinimui sudaryti komite-
•...........- ........... buvo iškelti lietuviškieji reika- tą, kurio narių sąraše figūruotų

įstatymų, ir laikraštis nesupranta, kaip gubernatorius savo ei- 1 lai patys ryškiausieji amerikinės vi
gesį gali suderinti su savo priesaika. Vyr. teismas gina visų pie- , Būtina pagalvoti ir apie (bent suomenės veidai. Tas teiktų la- 
tiečių garbę, kurią jie jau senai patys būtų galėję apginti be vieną) televizijos programą, per bai daug svorio visam darbui, 
teismo įsikišimo. Jeigu pietiečiai būtų greičiau supratę, kad neg kurią didžiąją stotį, kuri per- Taipgi, didi dovana būtų Lietų-, . . , . ...... r . -- - ! gas prie jo, ten suteikė jam
ras yra jo brolis Kristuje, tai nebūtų buvę reikalo Įsikišti fede- duoda savas programas visam vai, jei 40 m- Nepriklausomybės paskutinius patarnavimus ir 
raliniam teismui. Taip rašo Newarko “The Advocate” vedama- kraštui. Gal būtų galimybės su- sukakties proga, pagaliau į kraš prje jo išbuvo 14 valandų, kol 
sis. * V. Bgd sitarti su stotimi dėl atlygini- tą prabiltų dar via lietuviškai ne nelaimingasis pasimirė.

JANIS KLIDZEJS MffBBBBBa
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(TĘSINYS)
— Serga?! — Kalnietis paklausė ir staiga paju

to, kad jam darosi karšta, nes Andriaus nelaimė bu
vo ir jo nelaimė.

Greitu žingsniu ėjo į kiemą. Ten stovėjo Mary
tės motina.

— Sveika, Salnišų mama!
— O sveikas, sveikas... Kaip tu čia pasitaikei, 

Joneli?.. Na, mūsų Marytė guli. Tokia nelaimė ištiko 
vasaros metu... Neduok Dieve, neduok Dieve!.. Na, 
jau praėjo, geriau. Gavome išsiverkti ir Dievo prašy
ti...

— Taip aš čia... važiavau pro šalį ir išgirdau, kad 
serga... — melavo Jonas.

— Na, tuojau eik į vidų. Ji džiaugsis... Ji neturi 
su kuo pasikalbėti, nieko... Iš mokyklos dar nieko nėra 
buvę. Kitomis vasaromis buvo Rugajų Andrius... Tas 
dabar po tą Rygą... Ryga suėdė tą vaiką... Esąs visai 
pražuvęs. Geriąs, mušeika esąs ir einąs su visokiais ir 
visokiomis... tokius žodžius nuodėmė ištarti... Taip 
žmonės pasakoja. Na, eik pas Marytę. Bus patenkin
tą... x

Kalnietis sujaudintas, lyg nuo šalčio drebėdamas, 
darė duris. Troboje buvo apytamsų, iš karto nieko 
nebuvo galima matyti. Marytė iš lovos atsiiepė pirmo
ji: X

, / — Jonai!.. Tu?! Kaip čia mane suradai? Ar tu
' žinojai?

— Taip... žinojau... todėl atvažiavau...
— Vai... koks tu geras... — mergaitė šnibždėjo, 

laikydama Jono ranką ir akys jai ąpsirasojo.
— Kas su tavimi, Mariuk, atsitiko?
— Dabar jau nieko... Plaučių uždegimas. Sušla 

Į pau lietuje. Sušlapusi ilgai vaikščiojau paupiu, ten 
| prie Zilkracės, ir taip vieną naktį pajutau, kad man 

darosi karšta ir šalta. Tada prasidėjo... Dabar jau 
nieko...

Mergaitė spindinčiom akim žiūrėjo į Joną, tarsi 
j ko klausdama, bet neišdrįsdama

— Sėskis... Ach, čia jau nėra kur sėstis! Na, at- 
! sisėsk ant lovos krašto. Taip, čia pat, prašau...

Jonas atsisėdo ir staiga pajuto tokią kaip baimę, 
kaip tuštumą, buvp taip, kad neturėjo ko klausti, nė 
pasakoti. Kaip pradėti apie Andrių?

Ilgiau negalėjo tylėti. Degė žodžius ir pintis tvar 
kydamas. Marytė serga, Andrius... Ką Andrius? Ar 
tai tiesa? Ne, ne!

Kaip iš akmens jam išsprūdo žodžiai:
— Ar nuo Andriaus esi gavusi laišką?
Mergaitė sukando džntis, ir Jonas pats išsigando 

savo klausimo.
— Anksčiau taip, bet dabar jau senai ne, — Ma

rytė sakė ir žiūrėjo į lubas, tarsi kokių tolių jieško- 
dama.

— Tau nėra rašęs, ji staiga klausė.
Įėjo Marytės motina.
Kaip kibirkštis spraksėjo Jono galvoje mintis ir, 

jis greit nutarė: mergaitė serga, teisybės negalima 
sakyti, reikia nudžiuginti, taip bus geriau.

Motina atnešė kažkokią žolelių arbatą, sustojo 
ir norėjo pasikalbėti. Marytė pasidarė nerami. Ne
kantriai žaibavo akys ir šimtais klausimų žvelgė į Jo

no akis.
— Mamyte, jau esi pavargusi prie manęs sėdė

dama. Eik į orą pasivaikščioti. Mes su Jonu pasikal
bėsime... Jaučiuosi geriau, daug geriau. Esu jau visai 
sveika!

— Eik jau, avele... ,
-— Žinoma, kad sveika! Netiki?
— Pagulėk, pagulėk... — raoįina išėjo.
Iš karto Jonas pradėjo pasakoti savo sugalvotą 

pasaką:
— Vakar gavau laišką. Ir tau jis rašęs. Jei laiš

kas negautas, lai dingęs kur nors pašte... Taip pasi
taiko... Taip... Tąip...

Visa, kas apie Andrių pripasakota, yra tikras 
melas. Sias kalbas paleidę mūsų čia pat vyrai, todėl, 
kad jis nėjęs su jais gerti... Netikėk, netikėk, Mariuk! 
Viskas yra niekai! Žinai,, kad mūsų Andrius ne toks!

Marytė nutvėrė Jono ranką ir džiaugsmas jos 
akyse didėjo su kiekvienu žodžiu, kurį jau akimis iš
skaitė iš Jono lūpų, ir jos veide pražydo rausvumas, 
koks pražysta kaskart, kai siela išsivaduoja iš šiur
pios nežinios.

— Po kokių dešimt dienų būsiu Rygoje ir maty
siu Andrių. Iš tavęs pasveikinsiu ir papasakosiu, ką 
tik norėsi.

— Oi, kaip gerai! — Šnibždėjo mergaitė.
Ilgai, ilgai jie kalbėjo apie mokyklą, braidžiojo 

prisiminimų smilgomis, ir visa, kas praėję, buvo gra
žu. , . <

— Mamyte, esu sveika! — šaukė Marytė ir juo
kėsi.

— Pagulėk, pagulėk, nenuorama, — sudraudė 
motina, bet Jonas nusisuko į šalį ir nušluostė ašarą, 
kuri buvo nuriedėjusi per skruostą, ir šimtais visokių 
minčių buvo pas Andrių.

(Bus daugiau)
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Į SIAURĖS VAKARUS
KELIONES JSPCDŽIAI

A. VALIUŠKIS, Badlanda, N. Dak.
Pablyškusį mėlyną vandenj daro skandinavų kraštų atei

viai. Iš raudonosios grėsmės pa
bėgėlių bangos čia kuriasi kelio
lika mūsų kaimynų pabaltiečių 
šeimų.

Valstybniaint .nuzėjuje gau-

nuo Šv. Bonifaco ir Winnipego 
į Mississippi plukdančią, Rau
donosios vardu pavadintą, upę 
ties Fargo miestu pervažiavę, 
su ežeringąja Minnesota atsi
sveikinę, lyg kitame pasaulyje į šiai sutelk** šios valstybės bei
atsiduriame. Derlingesnis upės 
slėnis greitai pasibaigia, kiek 
akis aprėpti pajėgia atsiveria 
Šiaurinės Dakotos vidurio lygu
mų prerijos, retai užtinkamo 
ežerėlio bei upeliūkščio paįvai
rinamos, palyginamai jaunų, 
švarių miestelių skystokai apgy 
ventos. Nebeužtiksi čia pasigė
rėjimo vertų gausių galvijų ban 
dų bei Iowos vešliųjų kukurūzų 
laukų. Nedaug laiko tereikia su 
sipažinti su pilkojo gamtovaiz
džio biedno'kais reginiais, todėl 
monotoniško nuobodulio išven
gimui tenka vežimą greitesniam 
riedėjimui pajudinti.

Bismarckas — šiaurės Dakotos 
sostinė

kaimyninių vietovių praeitį lie
čiančios medžiagos su ypatingai 
spalvingu indėnų skyriumi. Ja
me matome šiandininio Mandan 
kaimo indėnų protėvių ir Hidat- 
sa giminės nuotaikingos praei
ties nuotraukas; Arikara, Assi- 
niboin, Aloqonquian ir Chippe- 
wa giminės baltąjį žmogų susi
tinkant; Blackfeet, Massasauąa 
ir . .. Sakakawea, Shoshone in
dėnų giminės “moterį - paukš
tį”, kuri 1805 m. Levvis ir Clark 
ekspediciją nuo Missouri upės 
(Bismarck’as randasi ant šios 
upės kranto) nuvedė iki garsio
jo Yellowstone sodo. Kodėl to
mis pačiomis vietomis, tik jau 
meksfaltu ištinkuotais plentais

Amerikos legionierius Milton Peters iš Alliance, O., da
lyvauja. Nežinomojo Kareivio pagerbime Arlingtono kapinėse

kia tokia gyvybė ten visdėlto kinių gyvulių išnyko, tačiau stir 
klesti: įvairios laukinės gėlės nos su antilopėmis dar dažnai 
žydi per visą vasarą iki: sutinkamos. Įvairiausių mažųjų 
ankstyvo rudens; kadangi ir ■ laukinių gyvulių blogosiose že- 
kiti medžiai auga upės teikia-I mėse gausu, iš kurių pažymėti- 
mos drėgmės dėka; bizonai, kai-; nos yra prerijų šuniukų koloni- 
nų avys ir daugelis kitų lau- jos, kurie turi urvinius butus ir

ypatingai gerai suorganizuotą 
sargybų sistemą įspėjimui apie 
besiartinantį pavojų “gyvento
jams.’’ Preritų šunų, kitaip po
žeminėmis voverėmis vadinamų, 
miesto schemoje pavaizduotas 
jų urvinis butas rodo: maisto ir 
vandens atsargų skyrių, pyli
mą nuo potvynio ir sargybos 
bokštą, išvietę, atsarginį ir gy
venamąjį kambarį. Taigi, atro
do, kad žmogaus naujai įsigy
tuose namuose nėra sveiko są
mojaus tempti svečius tualeto 
erdvės bei patogumų apžiūrėti, 
nes ir prerijų šuniukai pana
šius įrengimus turi nors ir be 
baltos sėdynės.

Visiškai prasmingai 68,500 
uolynų bei šiurkščia žolele ap
augusių smėlynų plotai paskirti 
Teodoro Roosevelto atminimui, 
jo vardu tautiniu sodu pavadi
nant. Beveik 25 metų amžiaus 
Teodoras pirmą kartą pastatė 
koją Šiaurinėje Dakotoje, 1883 
m. rugsėjo 7 d. ankstybo rytme

čio tamsoje išlipdamas iš šiau
rės Pacifiko traukinio, per pa
lyginus neilgą laiko tarpą teisin 
gurno šviesos įnešdamas į para
ko “įstatymu” tuo metu besival- 
dantį Mažosios Missouri unės 
slėnį. Raguočių auginiman su 
dėjęs savo pinigus, 75—90% jų 
praradęs, kai blogiausioji vaka
ruose žiema jo farmą skaudžiai 
palietė, jis paliko niekad neuž- 
temstantį atminimą, nuolat skie 
pydamas žmonėse atsakingos 
valdžios ir piliečių pareigingumo 
būtinumą respublikoje, gėrėda
masis kietais vakarų žmonėmis, 
atleisdamas jų klaidas.

Požemine bazilika
Artėjant šimtmečio sukakčiai 

nuo Marijos apsireiškimo Liur- 
de, ten skubotai baigiama ba
zilika po žeme. Joje tilps 20,600 
žmonių. Jos pašventinimas į- 
vyks kovo mėn. 25 d.

Dievas dažnai aplanko mus, 
tačiau dažnai mes nebūname 
namie. — Prancūzai.

Paciento piniginė proteguoja 
nesveikumą. — Vokiečiai.
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' STATYBAI 

IR NAMŲ 

PATAISYMUI 

PRISTATOM 
Visokių RA&lų

į MEDŽIAGĄ

i CARR MOODY 
' LUMBER CO.

STASYS LITWINAS. Pres.
3039 So. Halsted St.

Tel. Vlctory 2-1272
I
i Apkainavimą ir Prekių Pristaty 
I mą Teikiame Nemokamai.

Raštinė atidara kasdien nno
8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro 
šeštadienais iki 3 vai. vakaro

šiandien nepatraukti buvusiam 
Kalvoms augštėjant vietovė dypukui? ... Istorinėmis senie- 

akiai patrauklesnė darosi, mo- nomis perpildytas, praeitimi 
dėmus padangėn besistiebiantis dvelkiantis muzėjus ryškiau ke- 
valdžios įstaigų pastatas iš to- liautojui nurodo kryptis, negu 
lo už žvilgsnio užkliūva. Priva- j rėkiančiomis spalvomis išdabinti 
žiuojame Šiaurinės Dakotos so-1 gazolinio bendrovių paplenčių 
stinę. Spaluotų žmonių 'beveik I žemėlapiai. Storų kišenių savi- 
nesimabo, turbūt, tik vienas ki- j ninkai, neretai mažais žmoge- 
tas pravažiuojantis paįvairina bais pasilikdami, turėtų būti
šio krašto gyventojų gausiai 
skirtingą veidų rinkinį. Apie lie 
tuvių gyvenimą šiose apylinkė
se nepavyksta jokių pėdsakų 
užtikti. Gyventojų pagrindą su- nai šiose vietovėse 
—------- - ----- - benzino išperka ...

ypatingai dėkingi čia sunkias 
klajoklių dienas pergyvenusiems 
indėnų giminėms, jei šiandien 
Connecticut ar Floridos ameriko 

tiek daug

APSIDŽIAUGĖ. .
(Atkelta iš 2 psl.)

klausytojams paaiškinti istori- į ne mažas skaičius turtingų euro 
nės tiesos ,kad tos žudynės bu-! piečių atvyko į Amerikos žemy- 
vo grynai politinio, o ne tikybi- no vakarus raguočių biznyje di- 
nio pobūdžio, kad jos buvo su desnės laimės bandyti. Kaikurie 
karalienės žinia ir pritarimu, ka tų investavimtj dar iki šių dienų 
dangi ji manė tuo būdu pašalin- tebegrąžina puikų pelną škotų 
ti beįsigalinčius savo sūnaus ir anglų palikuonims. Tačiau 
priešininkus, kurių dauguma ir žymesnius istorinius pėdsakus 
buvo gougenotai, naujos religi- Mažosios Missouri upės rajone 
nės konfesijos, Kalvino teorijų paJikęs asmuo buvo prancūzas 
šalininkai.

Skerdyklos į vakarus
Tarpe kitų, 1883 m. pradžioje

Antoine de Vallombrosa, mar
kizas iš de Mores, kuris įkūrė 
Medoros miestą, planuodamas

Per keturis šimtus metų is
torikai šitų žudynių nė nebandė 
prikišti katalikų bažnyčiai kaip ’kerdyklų ir mėsos produktų ap 

dirbimo centrą visam kraštui,žudynių dėl skirtingos konfesi
jos. Žinomas faktas, kad lenkų 
karalius Boleslovas nužudė vys
kupą, kuris nepanorėjo laukti 
pasivėlavusio karaliaus ir pra
dėjo laikyti mišias, tačiau nie
kas nei katalikams-Ienkams nei 
bažnyčiai neprikaišioja: — “žiū
rėkite, va kokie jūs katalikai”... 
Prieš keturis šimtus metų buvo 
kitokie' laikai, kurie nesiderina

vietoje tuo metu suklestėjusios 
šiuo bizniu Chicagos. Nors ta
da jo planas nepasisekė, bet po 
trijų ketvirtadalių šimtmečio ši 
pramonės šaka dėl daugelio 
svarbių priežasčių pati jau pra
deda į mėsinių gyvulių auginimo 
rajonus kraustytis.

Dėl gausumo visų rūšių an
čių, žąsų, tetervinų bei kitų
paukščių paukštienos pagamini- 

su mūsų dabarties galvosena, mu šiaur. Dakota pirmauja vi- 
nors juos galima suprasti, kad game krašte. Žvejybai sąlygos 
ir nepateisinimo tikslu. I nuolat gerinamos federalinių

Mano giliu įsitikinimu ir pa
čiam “Margučiui“ būtų naudin
giau, kad jo pranešėjai laikytų
si savo tiesioginio uždavinio, ir 
nebandytų nemokšiškai skaityti 
bei komentuoti istorinius įvy
kius, užgaulingai suplakdami su 
šv. Baltramiejaus vardu, kuris 
tikintiesiems yra visais požiū
riais brangus ir privalomai gerb 
tinas net ir tų, kurie dedasi esą 
laisvamaniais.

Kasdien sekdamas amerikie
čių spaudą, aš niekad nepastebė 
jau, kad ji užgauliotų religinius 
bei konfesinius žmonių įsitikini
mus. Ir kai ir mes šituo klausi
mu priaugsime iki tokio kultūri-

bei vietinių organų pastangomis 
įrengiamais rezervuarais ir bai- 
seinai8. Todėl prerijų valstybė 
siūlo keliautojui vairiausių pra
mogų pagal kiekvieno nuosavą 
skonį, tačiau nereikia pamiršti 
bendrosios taisyklės, kad bend- j 
roję atostogautojų grupėje mė
giamų lauko sporto šakų entu
ziastas nepasidalintų į tiek 
sričių, kiek jų pačių yra.
JAV prezidento “blogosios . . ..

Vakarinėje Šiaur. Dakotos da 
lyje, Mažosios Missouri upės 
rajone žvilgsniui už desėtkais 
mylių išsitęsusių įvairiaspalvės 
akmenuotos pūstynės plotų už-, 
kliuvus, nebekyla nei mažiau- J 
sios abejonės dėl vietovės “krik

nio laipsnio, ateities kartos mu- što” vardo tikslumo. Nežiūrint 
mis pasididžiuos. sustingusio uoluoto vaizdo šio-

. 1
Augštą

Oividcodą

MIDLAND
1 Savings and Loan —- 

Association
hiNSuma

liiir

r Ptt 40 MfTU 
VISU LIETUVIŠKU

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA l» 

pelningiausia 
TAUPYMO 

IENDROVE

4038 Archer Ovmm Tel. IA3-atv» 
AUGUST SALDUKAS Preila*.

Jei baldų reik, 
pas Rudaitį tiesiai eik
Didžiulis pasirinkimas baldu, pečių, televizijos aparatų, šaldytuvų, ki

limų skalbimo mašinų ir daug kitų prekių. Kainos žemiausios Chicagoj. 
Lengvos išmokėjimo sųlygos, net iki 3 metų.

Svečių kambario baldai, Nylon, vilnos ar kitų medžiagų, geriausių Ame
rikos fabrikų kaip Pulman, Karpen, Howard 2 dalių tik ............. $149.00
Sofos miegojimui gražiausių spalvų tik ..................................... 39.00
Kilimai 9x12 vilnoniai, nylon nuo............................................ 39.00
3 dalių miegamieji, riešuto ųžuolo.......................................... 149.00
šaldytuvai Frigidaire, Admiral 8 cub. pėdų ............................... 159.00
Virimui porcelano pečiai nuo....... ....................................... 89.00
Skalbimui mašinos 9 svarų talpos ......... .................................... 99.00
Rašomieji stalai ąžuolo ar riešuto............................................ . 29.00
Knygų spintos su stiklo stumdomom durim................................ 29.00
Geso pečiai Siegler, Moores Quaker nuo ................ ................ 89.00

NARIAI LIETUVIŲ TAUPYMO IR
SKOLINIMO B-VIŲ LYGOS,

Kuriose Kiekvieno Santaupos Yra 
Apdraustos iki $10,000.00 —

ir Paskolos Duodamos Namų Įsigijimui
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSN.
6245 S. Westem Ave., Chieago 36, III.

CONTINENTAL SAVINGS & LOAN ASSN.
4559 So. Paulina St., Chieago 9, III., Yflrds 7-0145

CRANE SAVINGS & LOAN ASSN.
2555 W„ 47th St.,______________ Chieago 32, III.

HjISTRICT SAVINGS & LOAN ASSN.
3430 S. Halsted St.._______________Chieago 8, III

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

UNIVERSAL SAVINGS & LOAN ASSN.
1000 S Halsted St.. Chieago 8. III

JON KAS
J. G. TELEVISION OO. • 2512 W. 47th Str. • FRcntier 6-1998 

PATARLE SAKO: GERAS PATARIMAS

BRANGESNIS UŽ AUKSĄ
Ateikite pasitarti su SPECIALISTU ir pažiūrėti TIKRŲ HI FI TE
LEVIZIJOS APARATŲ. 1958 m. spalvota TV, patefonai, radijai. 
HI FI vok. aparatai. Duodam išsimokėtinai. Priimam senus. Taisom. 

Atdara kasdien Iki o vai., pirmau. u ketv. Iki S» vai. Sekm. uždaryta

PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Dėl artimų 

ir tolimų distancijų. Šaukite sekančiai.

ANTANAS VILIMAS
8415 SO LITUANICA AVE., CHICAGO, ILLl 

Telefonas — FRontier 6 1882

-V

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ
PRISTATOM | VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT
Saugus baldų perkraustymas 
asmenų turinčių ilgą patyrimą

STASYS FABIJONAS
2146 So. Hoyne Ave. Telef. Virginia 7-7097

,. 

Pradčkit Taupyt Šiandien. Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradėkite taupyti Šioje lietuviškoje 

įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN!
Kiekvieno taupytojo Indėliai apdrausti Iki $10,000.00

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASS’N
4071 Archer Ave., j vakarus nuo Califomia Ave.

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

OFISO VALANDOS:
Pirmad., antrad.. penktad. ir-' Trečlad. 0 ryto iki 12 vai. 
šeštad. 9 vai. ryto iki 4:30 p.p. Ketvirtad. 9 vai. iki 8 v.v.

VISOS PREKĖS GARANTUOTOS KOKYBĖS

Tel. CAIumet 5-3207

Krautuvė atidaryta: I‘irji»ad. ir ketvirtad 9 — 9:30 
Kitom dienom 9— 6; Sekmadieniais, uždaryta

MAJOR FURNITURE, Ine.
3207 So. Halsted St.

Vedėjas E. RUDAITIS

Imsiąs
’ k IŠ TOLI IR ARTI 1

nauji amen tpokai-naujauii KMusrrr^o t ra akiai 
ti&ų Aferų rattriaias-pigus ir spiningas aataram^uaas

., JUOZAS NAUJOKAITIS
[[ 2022 69 St. CHICAGO 36, ILL. Tel. WAlUt»ol< 5-9209

MOVINC

Biznieriams apsimoka skelbtis dienr. "Drauge".

/



Pirmadieni^, 1957 m. rugsėjo 23

u KANADOJE
Toronto, Ont.

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHTCAGO. TLLTNOTS

Toronto tautinės tvirtovės — 
l ietuviy namy — penkmetis
Kas nežino, koks yra didelis 

stabdys visumeninėje veikloje, 
kai reikia būti svetimų pastogių 
kampipinkais. Tą opų reikalą ju 
to ir Toronto lietuvių kolonija, 
ypač prasidėjus pokarinei imig
racijai, kada j Torontą suplau
kė 4 — 5,000 naujųjų ateivių. 
Plintant visuomeninei, kultūri
nei ir ekonominei veiklai, dar 
tada nepraplėsta Šv. Jono pa
rapijos salė negalėjo patenkin
ti visų esančių ir naujai stei
giamų organizacijų reikalavi
mų. Nevisada būdavo prieina
mos ir kitur, nors ir su augšta i 
nuoma, patalpos organizacijų 
posėdžiams, susirinkimams, mi- j j 
nėjimams ir kitiems visuome
ninio pobūdžio reikalams.

1950 m. birželio 20 d. organi
zacijų atstovų (LOKO) bendra
me posėdyje iškilo visuomeninių

nių ir kultūrinių organizacijų.
Visos visuomeninės ir kultū

rinės organizacijos Lietuvių na
mų patalpomis naudojasi nemo
kamai. Tokių patalpų nuoma 
būtų daugiau 4,000 dol. metams.

Iš namų eksploatacijos, ku
rios metinės pajamos yra tarp
15 — 17 tūkstančių dol., daro
mas eilinis namų remontas, pa
pildomas inventorius, mokamos 
skolų ratos su palūkanomis ir 
išlaikomas dviejų asmenų admi
nistracijos personalas. Praėju
siais metais buvo pristatytas 
antras priestato augštas ir visi 
namai pagrindiniai atremontuo- 
tuoti, kas atsiėjo daugiau 12,- 
000 dol. Dabar namai turi apie 
600 ketvirtainių metrų naudo
jamų patalpų grindų ploto. Na
mai dar turi $30,000 skolos, kuri 
ipotekiniai yra pervesta lietuvių 
bankeliui ‘Parama”. Šėrininkų 
yra 510, jų tarpe 18 visuomeni
nių organizacijų su bendru ka
pitalu 20.500 dolerių. Vienas šė 
ras — 25 dol. Iš gaunamo pel

Arkansas gubernatorius Orvil Faubus tariasi su kong
reso nariu Brooks Hays dabar iškilusiais rasiniais reikalais 
Little Rock, Ark. (INS)

lietuviškame gyvenime. Juk 50 
metų vedybinio gyvenimo laiko 
tarpia nėra jau toks trumpas, 
Kad jį būtų galima praleisti ne 
paminėjus. Linkime jiems švie
sios ateities.

— Hamiltono Lietuvių Namų 
Fondas veikia jau antrus me
tus. Fondui vadovauja gabus vi 
suomenininkas Stasys Bakšys, 
pirmiau vadovavęs Tautos Fon
dui. Jau yra surinkta daug šė
rų grynais pinigais. Lietuvių 
namai šiai judriai ir gyvai lie
tuvių kolonijai būtinai yra rei
kalingi. Daug tūkstančių do
lerių jau išmokėta kitataučiams 
už salių nuomą lietuviškiems pa 
rengimams. Visa tai galėtų bū
ti panaudota pačių lietuvių rei
kalams. Mes tikime, kad vis 
tik lietuvių namai bus pastatyti.

— Kelios lietuvių įstaigos Ha
miltone padeda savo tautiečiams 
pasiųsti siuntinius Lietuvoje

vyks Šv. Vladimiro salėje, 855 vargstantiems. Viena tokių są- 
Barton Str. E. Biletų kainos — žiningų ir gerai patarnaujančių 
2, 1.50 ir 1 dol. Jaunimui ir vai įstaigų yra tikrų lietuviu Sakų 
kams — pusė kainos. Vaikai iki rankose (314 Barton Str. E.,

ateivių, kiek kas turi vaikų, na
mų ir automobilių.

— Laiške iš Lietuvos rašoma,
kad Sedoje, Mažeikių apskr., gy 
venusi Alvyra Striaupaitė - Mar 
kauskienė, dabar turinti 107 m., 
iš savo namelio yra išvaryta ir 
dabar gyvena pas dukterį, 4 km 
nuo Sedos. Jos sūnus Simonas 
su šeima yra ištremtas Sibiran, 
o kitas — Benys —sakoma, gy
vena Chicagoje, bet esąs būk 
tai ligoninėje. Ši senutė sekma
dieniais dar nueina 4 km į baž
nyčią, parsineša malkų ir pakū
rena krosnį. Jos duktė esanti 
už ją silpnesnė, nors jai tik 76 
metai... Senutė esanti apleis
ta ir iš niekur negauna jokios 
pagalbos. Tai tau ir aprūpin
ta senatvė komnistinėj siste
moje!

Kl. Giedaugas

VIKTORO KO ŽIGOS 
IJetuvišlu gazolino stoti* lr ant* 

taisymas
Atliekami motoro remontai, lygi
nimo. dažymo darbai ir keičiamos 

dalys
CALL-ME-MOTORS C0.

6769 8. WESTERN AVB. PR 8-9533

T nulipai
— Hamiltone labai stengia

masi apjungti senuosius ir nau
juosius ateivius, nes tarp jų su
sidariusi spraga yra visai ne

namų įsigijimo klausimas, kuris , no šėrininkams prigkai. reikalin?a. Net tie asmenys, ku
rą .o gyvą pri arimą ir uvo < rįe a£škia.i simpatizavo komunis

tams, dabar jau yra gerokai per 
siorientavę. Daugelis jų priklau 
so naujų ateivių organizacijoms, 
ypačiai Hamiltono Lietuvių Na

kų susirinkime išrinkta Lietu- j mų Fondui, nes lietuvių namai 
vių Namų Valdyba, kurią su- ‘ be kultūrinės turėtų nemažai ir 
darė J. Strazdas, St. Banelis, * ekonominės reikšmės. Gaila,

•ik.

nutarta steigti namų įsigijimo; 
fondą. Šiam reikalui buvo iš
rinkta ir laikinoji to fondo val
dyba iš A. Kiršonio, J. Karkos 
ir J. Birsėno. Pastarajam iš To
ronto išvykus, jo vieton įėjo 
Kl. Dalinda. Sudaryto fondo vai 
dybos pirmasis atsišaukimas į 
visuomenę bei lietuvių organi
zacijas, kviečiant į talką šiam 
sumanymui paremti ir įsijungti 
į fondo vajų, nepaliko be atgar
sio. Daugelis organizacijų fon
do vajui talkininkauti paskyrė 
savo atstovus ir kartu pradėjo 
plaukti pasižadėjimai ir įmokė- 
jimai grynais pinigais. Kuriam 
laikui praėjus, visuotiniame or
ganizacijų atstovų susirinkime 
laikinoji namų fondo valdyba 
buvo papildyta dar 4 atstovais: 
J. Strazdu — nuo SLA, A. Šal
kausku — nuo inž. s-gos, L. Ab- 
ramoniu — nuo skautų ir J. 
Jurkšaičiu — nuo LAS. Suakty 
vinus darbą, pradėta rūpintis 
“čarterio” gavimu ir konkrečiai 
namų pirkimu ar statymu. Čia 
daug iniciatyvos parodė ir daug

tomą 4% dividendo. Šiuo metu 
namai vertiname 75 — 80 tūks
tančių dol.

1953 m. namų rondo funkci
jas perėmė visuotiniame š'ėrinin

O. Indrelienė, Kl. Dalinda, A. 
Kiršonis, J. Karka ir P. Budrei- 
ka. Namų fondo ir valdybos 
sąstatas mažai kitėjo. Tik šiais 
metais vietoj Indrelienės įėjo F. 
Senkus ir anksčiau išėjusio Kar 
kos vieton įėjo J. Simonaičius.

Be to po dvi kadencija val
dyboje yra buvę A. Kuolas ir 
K. Kalendra. Visą penkmetį vai 
dyboje pirmininkauja žinomas 
Toronto visuomenininkas J. 
Strazdas. Bs.

Hamilton, Ont.
- Iš ateitininkų veiklos

Hamiltono atetininkų kuopa 
po vasaros atostogų vėl pagyvi
no savo kultūrinį veikimą. Nuo

kad LNF ruoštas senųjų atei
vių pagerbimo vakaras davė 80 
dol. nuostolių. Tai kaltas suta
pimas, nes prieš akis buvo V 
Kanados Lietuvių diena

— Advento metu Hamiltono 
ateitininkų kuopa ruošiasi gra
žiai paminėti a. a. arkivyskupą 
Jurgį Matulaitį, kurio kanoni
zacijos byla dabar vyksta. Bus 
pakviesti paskaitininkai ir jo kil 
naus gyvenimo žinovai.

— Rugsėjo 28 d. Westdale Col 
lege salėje bus suvaidintas K. 
Borutos veikalas “Baltaragio 
malūnas”. Veikalą scenai pri
taikė žinoma rašytoja ir poetė 
Birutė Pūkelevičiūtė. Vaidins 
Montrealio teatralų grupė; pa
statymas — rež. Akstino. Pra-

rugsėjo 15 d. iki lapkričio 15 d. d2a _ 7 vaL vak vjsi hamU
yra paskelbtas spaudos vajus.

darbo įdėjo A. Kiršonis, namų y patingas dėmesys bus atkreip 
įsigijimo idėją pravesdama.s or- Į tas j jaunimo spaudą — “Atei-
ganizacijų posėdžiuose, ir J 
Strazdas, kaip papildytos fondo 
valdybos pirmininkas.

Nesuverbavus reikiamo kapi
talo didesnės apimties pirkimui 
padaryti, 1952 m. birželio mėn. 
buvo užpirktas 45,000 dol. ver
tės namas, teturint kasoje gry
nais 1,000 dol. ir apie 9,000 dol. 
pasižadėjimais, kai tuo tarpu už 
poros mėnesių reikėjo įmokėti 
10,000 dol. ir po pusės metų dar 
5,000 dol. Nežiūrint finansinių 
sunkumų, bet, pasitikint visuo
menine parama, gavus 2,000 
dol. privačios paskolos, 1952 m. 
rugpjūčio 15 d. namai buvo nu
pirkti, ir perimti valdymui.

Be esančios fondo valdybos, 
kuri ir toliau tuo fondu rūpino
si, pirmame visuotiniame šėri
ninkų susirinkime "buvo išrinkta 
nupirktų namų administracija

■

toniečiai yra maloniai prašomi

tį”, “Eglutę” ir kt. Bus jieško- 
ma naujų prenumeratorių, gvil
denama spaudos reikšmė jauni
mo tautiniam reikalui sustiprin
ti ir t.t.

Pertvarkoma vietos biblioteka
Hamiltono ateitininkai prieš 

keletą metų įsteigė kuopos var 
du viešą biblioteką, kuria gali 
naudotis visų knygų, žurnalų ir 
laikraščių mėgėjai. Kol kas bib
lioteka turi apie 400 egz. kny
gų, be to daug žurnalų ir laik
raščių komplektų. Turima po 
bažnyčia viena knygų spinta 
jau yra pilna, todėl greitu laiku 
bus padaryta kita spinta, kas 
leis biblioteką moderniškai su
tvarkyti ir ją žymiai išplėsti. 
Spaudos vajaus metu numatoma 
rinkti iš vietos lietuvių koloni
jos jau perskaitytas knygas, ku 
rios galėtų būti panaudotos tų

iš pirm. J. Jakubvno ir narių O. ašmenių, kurie negali knygų nu-
Indrelienės, St. Banelio, J. Ja- 
gėlos ir J. Margio. Greitu laiku 
Jakubynui iš namų administra
cijos pasitraukus, jo vieton įėjo 
E. Jurkevičienė, o pirmininka
vimą perėmė St. Banelis, kuriam 
kartu su kitais adm. nariais te
ko atlikti pirmuosius žingsnius: 
tuščius ir apleistus namus ap
valyti, rūpintis jų apstatymu ir 
naudojimu.

Įgyti namai tapo lietuviškojo 
gyvenimo židiniu, ir daugelis vi
suomeninių, kultūrinių bei eko
nominių organizacijų rado nuo
latinę pastogę savo veiklai. Čia 
įsikūrė KLB krašto ir apylinkės 
valdybos, lietuvių kredito koope
ratyvas “Parama”, muz. St. Gai 
levičiaus vedama muzikos studi
ja, Lietuvių namų biblioteka, 
skaitykla ir spaudos kioskas, 
vad. Aug. Kuolo; čia vyksta e- 
peticijos lietuvių choro “Var
pas" ir tautinių šokių grupės, 
čia randa vietos skautai savo su 
eigoms, čia įsikūrė savanoriai 
kūrėjai,, šauliai, kariai, sporti
ninkai, verslininkai, scenos me-

sipirkti, o mielai jas skaito.

5 metų įleidžiami nemokamai. 
Tad mieli hamiltoniečiai, nepa
mirškite nurodytu datų, įsigyki 
te biletus iš anksto ir atsives- 
dami savo vaikučius, suteikite 
jiems džiaugsmo! “Melagėlio” 
vaidinimo pradžia — 4 vai. p. p.

— Montrealio teatro grupę

telėf. JA 9-9870). Ligšiol nie
kas dar nenusiskundė šios įmo
nės patarnavimu. ,

— Rugsėjo 7 d. pradėtas mok 
sias lietuvių šeštadieninėj vysk. 
Valančiaus vardo mokykloje. 
Mokyklą veda mkt. J. Mikšys. 

— Apie 26,000 lietuvių, įskai-1

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialvhe

PREflN PHOTO ŠTUDIOl
(Incorporated)

EDVARDAS ULIS, sav. 
4058 Archer Avenue

Telefonas Virginia 7-2481

ORAS DABAR 
ATŠILĘS, GALITE 

ĮRENGTI NAUJA
RHEEM

LOVVBOY
ŽIEMINI

AIR-CONDITIONER

Jo vasarinis vėdintu- 
vas taippat teiks ma
lonumą karštame ore.

GAZU AR ALYVA

’ - Y” .i :■
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pakvietė ir abu minėtus vaidini- tant senuosius ateivius, šiuo me 
mus ruošia Hamiltono atei- įu gyvena plačiojoje Kanadoje, 
tininkų kuopa, kuri pasižymi gy I Ligšiol didžiausia lietuvių kolo- 
vu ir kultūringu veikimu vietos nija buv0 Montrealyje, Quebeco
lietuvių kolonijoje.

— Hamiltono LSK Kovas š. 
m. rugsėjo 14 d. paminėjo savo 
8 metų sukaktuves. Ta proga 
įvyko puikus balius ir krepšinio 
rungtynės su Toronto ir Rocles 
terio sportininkais. Smulkiau — 
kitą kartą.

— Trys lietuvaitės — Teresė 
Verbickait'ė, Rita Kemežytė ir 
Rūta Ivanauskaitė — baigė gail. 
seserų mokyklą Hamiltone i) 
pradėjo dirbti savo specialybė
je. Visos jos yra katalikės ir 
puikios lietuvaitės. Rūta Iva
nauskaitė yra Kanadoje gimusi, 
bet puikiai kalba lietuviškai.

— Monika ir Juozas Kanevai, 
seni hamiltoniečiai ateiviai, ne
seniai atšventė auksinį savo ve-

provincijoje, kuri yra katalikiš
ka. Antroji didumu lietuvių ko
lonija šiuo metu yra Toronte. 
Čia labai daug lietuvių atvyks
ta iš Anglijos, Australijos ir Eu 
ropos. Gaila, čia nėra lietuvių 
surašymo ir nežinoma tikro lie- 
vių skaučiaus. Hamiltono liet. 
kolonija yra pravedusi tikslų lie
tuvių surašymą, nes čia mes ži
nome, kiek yra senųjų ir naujųjų

MOVING
k BENIULIS atlieka įvairiui 
įerkraustymus bei pervežimu* 
š tolimų ir artimu atstumų

Tel. BIshop 7-7075

Duoną Ir įvairias skeningaa 
bulkute* kepa

BRUNO’S KEPYKLA
8339-41 S. Lituanica Avė. 

Tel. CLlffside 4-6378
Pristatome i visas krautuves 
lr restoranus, taip pat iš
siunčiame | visus artimuo
sius miestus.

LEE’S AUTOMATIC 
HEATING

Įsteigta prieš 20 m.

1626 S. Cicero Avė. 
z Cicero, Bd.

TOvvnhall 3-6670 
BIshop 2-3429

ANTANAS LIGUTIS, sav.

Skelbkitčs “Drauge"!

biletus įsigyti iš anksto pas J! dybų jubilėjų. Šie du atkaklūs 
Pleinį, 87 Sanford Avė. S., tel..žemaičiai, kilę iš garsaus vysk. 
JA 9-51-29 ir Ant. Grajauskai- m. Valančaius tėviškės — Ša
tę, 113 Cannon Str., E. telef. iantų, — išauklėjo savo vaikus
JA 2-2698. Biletų kainos — 
2, 1.50 ir 1 dol. Moksleiviams — 
pusė kainos.

— Gutkės pasaką “Melagėlis” 
ta pati vaidintojų grupė suvai
dins jaunimui rūgs. 29 d. Bet 
šią pasaką mielai žiūri ir seni
mas bei tėvai. Šis vaidinimas į- 
KXX>0000<XX>0<X><XK>0000000000

KVIEČIAME
PAMATYTI

NAUJUS, PATOBULINTUS 
JAU 1958 M. MODELIUS:

• TELEVIZIJAS
• Hi El FONOGRAFUS
• VISOKIUS RADIJUS 
— Didelis pasirinkimas 
— Pigios kainos 
— Sąžiningas patarnavimas 
— Viskas garantuota. 
Aplankykite Alą modernišką

elektronikos parduotuvę

gerais lietuviais. Net ir vaikų 
vaikai šiandien dar dalyvauja

PERKRAUSTAU
B A EDUS 

Vietoje ir iš tolian
K. EIDUKONIS

2313 W. 91st St., Chicago, 111. 
Tel. l’Keseott 9-2781

Nuostabi knyga apie mūsų dienų antgamtybės 
prasiveržimo reiškinį

“VERKIANTI DIEVO MOTINA 
SYRAKOZUOSE”

Kan. dr. Ottavio Musumeci’o

Jau laikas užeiti į ...
MUTUAL

FEDERAL SAVINGS
ir pradėti planingai ir reguliariai taupyti!

DIDELIUS NUOŠIMČIUS 
MOKAME NUO 1905 M.

SANTAUPOS APDRAUSTOS IKI 
$10,000.00 JAU NUO 1935 M.

INSURED

Mes visados esame pasiruošę Jums patarnauti.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

Chartered and Supervised by the United States Government 
JOHN J. KAZANAUSKAS, President

2202 VVEST CERMAK ROAD Virginia 7-7747
CHICAGO 8, ILLINOIS

“V ' .... .... ' < _ - - *

NUO U2S1SENEJUSIŲ 
SKAUDANČIU ZAIZDU 

IR ATVIRU ODOS LIGŲ 
Tie, kurie kenčia nuo SENI,!. 

8TVTRŲ TR SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ 
na.ga.11 ramiai ečd«tl lr nakttmlr 
miegoti nea Jų utfllsenftjuatoe žatždn* 
nležžjlmij tr akau'*6]lmą senų atvl 
ru tr akaudžlų žaiždų uždSkltr 
I.FfU’TzO Ointment Joe gydyme 
ypatbyea palengvina juau akaiidSI' 
mą Ir galflalte ramiai miegoti nak 
t| Vartokite Ją tapgl nuo akau 
džių nudegimų. JI taipgi pažai’-'' 
nležejtmą llgoa eadlnamoa PSORIA 
HT8 Taipgi pnšaljna perMJImą Ilgo* 
vadinamos ATHLETE.S FOOT. eu 
stabdo džiovinimą odos lr perplyžlmą 
tarpplrščiu Yra tinkama vartoti nur 
džlflatančloa nuaklintos odos dedlr 
vinių, odos IžMrlmų Ir t t taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada 
pasirodo skaudus Ižbžrlmaa nuo vy 
■tykių JI yra gera gyduolž nuo lž- 
vlržlntų odos ligų. Le
arulo Ointment yra 
parduodama po 76 
et.. *1.36, tr SK.60.
Pirkite vatatlnžseCht- 
cagoj Ir apyMnkSse—
Milvvaukee. Wlsc , Ga
ry, Ind. lr Detroit., Mi
chigan arba rąžyki
te t r atsiųskite Mo
ney order |

Dflinfl-
TCLCVISIOn

(sales - serviče)
<**. Inž. A. StMfliAe 

3321 S. Halated — CUffside 4-666A 
vtdara: kasdien 9—6, plrmadtenialr

Ir ketvirtadieniais 9—9
<XXXXXKX><XX>0<><>0<XX><X><><>0<XX>

iiii

SOPHIE BAUGUS
RADIO PROGRAMA

IS WOEP stoties Bangu '99' 
PIRMADIENIO vak. nuo 7—ž • 
NUO PIRMAD IKI PENKT J

8:46 lkl #:90 vai. ryte 
SESTAD. 8:30 Iki 9:90 ryt- 

SEKMAD. 8:30—6:80 v. r. Iž stotie* 
WOPA — 1400 MI.

7169 So. MAPLEWOOD AVĖ. 
Chicago 29, IU HFmlock 4-2414

DAŽYMAS , 
DEKORAVIM A8

VL. VAITEKŪNAS

UEG^JI/), Department D. 

no darbuotojai ir visa eilė kitų MJlg w. Eddy 8U Chicago 84. Iii, 
be pažiūrų skirtumo visuomeni- , - .___

Dažome Ir dekoruojame 
Įvairiomis dažymo-dekora vi
nį o technikomis bei paveiks
lais — BAŽNYČIAS, HALES, 
GYVENAMUOSIUS NAMUS 
IA vidaus lr IA oro

Ekspertas vidaus dekora
tyviam (rengimui — Interlor 
decorator. — Spalvų parin
kimas lr pritaikymas prie 
kilimų, baldų, užuolaidų lr 
kt. Turime visus draudimus. 
7144 8. SACRAMENTO AV.

Tel. PRospect 8-2215

Veikalas gyvais pasikalbėjimais, dokumentais ir iliustracijo
mis vaizduoja Marijos atvaizdo ašarojimą Sicilijos Syrakūzuose', 
kai per keturias dienas prieš dideles žiūrovų minias ir net moksli
nės komisijose narių rankose yra verkęs žmogiškomis ašaromis, 
čia rasime Pijaus XII mintis apie šį reiškinį, Sicilijos vyskupų 
pareiškimą, mokslinės komisijos ir kitų asmenų pasisakymus, o 
taip pat ir neįprastų pagijimų aprašymus, kurių skaičius jau pra
šoka 10,000.

Si įdomi knyga, šiuo metu Europoje tikinčiųjų ir-net liberalų 
sluoksrtiuose susilaukė stebėtino pasisekimo, pvz., vokiečiai spė
jo jau išleisti net dvi dideles laidas!

Knyga gausiai iliustruota ir kainuoja 2 dol. ir jeigu iš jos par
davimo susidarytų koks pelnas tai bus panaudotas naujosios ma
rijonų* statybos - vienuolyno ir “Draugo” rūmų skoloms sumažinti.

DRAUGAS 
4545 Wcst 63rd Street

CHICAGO 29. ILLINOIS

ATNAUJINAME NAMĄ! 
DIDELIS PAVYZDŽIŲ PREKIŲ

IŠPARDAVIMAS
40% NUOLAIDA

LOVOMS, STALAMS, LEMPOMS, PARLOR SETAMS 
IR ŠIMTAM KITŲ PREKIŲ.

Taip pat didelis pasirinkimas naujausių ir moderniškiausių 
rakandų, TV, vėsintuvų, šaldytuvų, pečių, veidrodžių ir kt.

F. A. RAUDONIS ir N, BERTULIS, sav.

ROOSEVELT FURNITURE Co.
2310 W. Roosevelt Road Telef. SEeley 3-4711

Krautuvė atidaryta sekmadieniais nuo 11 iki 4:30.

5asšsMSSSSj l/2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ t

CRANESAVINGS
*2555 WE8T 47th STREET LAfayette 3-1088

B. R. Pietkiewicz, prez.; E. R. Pletkiewiea, sekr. h* advokate*
Mokame aufcžUM d! vldendun. Keičiame črfchie. Parduodame Ir perkama 

raiatyMa honoa. Taupytojama patarnavimai nemokamai.

PrndAklte taupyti atidary darni apkaltą ilandlen. Apdrausta Iki 310,000.

Darbo valandos: pirmad. ir ketvlrtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antr ir penk 9 iki 5; treč. uždaryta, o šešt nuo 9 iki vidurdienio.
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LIETUVIŠKIEJI ĮVAIRUMAI
AL. GIMANTAS

CLASSIFIED AND HELP WANTED A DVERTISFMENTS
REAL ESTATE REAL ESTATE REAL ESTATE

Paleckis apie Vienuolį
A. a. Vienuolio-Žukausko lai

dotuvių metu, J. Paleckis tarė 
atsisveikinimo žodį, kurio dau
gumoje tebuvo bandoma įrody
ti, kokio “gero komunisto” bū
ta mirusiojo žymaus lietuvių 
rašytojo. Laimei dar, kad vie
noje vietoje visdėlto ir Paleckis 
nebeišven’ė paminėti vienos tie
sos, būtent, kad Vienuolio būta 
tikrai didelio Lietuvos patrioto, 
labai mylėjusio savąją tėvynę. 
Tas tai tikrai yra neginčijama 
tiesa. Net ir velionies kūryba 
aiškiai rodo, kad patys geriausi 
jo kūriniai tebuvo parašyti tik 
laisvės metais. Tą, pagaliau, tu
rėjo pripažinti net ir raudono
sios Lenkijos recenzentai, bųv. 
meno dekados metu gausiai ra
šę apie lietuvių literatūrą.

Lietuvaitė “Life” žurnale
Plačiai skaitomame žurnale, 

kokiu yra visiems žinomas

tik,- kad tokie naminiai, bet la
bai svarbūs reikalai, vien tik 
šypsenomis nepataisomi. Pas

HELP WANTED — FEMALE i. HELP WANTED - FEMALE
2 nauj. nu-., &k. po .3 m. $19—22,81)0 
1 a. & k., II a. 7 k., 2 kar. gar.$17,.*>00 
GroNery krautuvė ir 3 kam. $10,1)00 
Yurtm« ir daugiau namų pasirinkimui 

mus įprasta ir laikoma motinos Tarpininkaujame BUTUS Išnuoniuntl 
pareiga skiepyti jaunąjai kartai SA AGLINSKAS Real Estate
meilę lietuviškiesiems reikalams 243<> w- M<> st-__________ he. 4-$2W2
ir seniausiai pasaulyje kalbai — [ Prieš pirkdami ar parduodami na- 
lietuvių kalbai, bet, labai tenka, mus, biznius, sklypus ar ūkius 
abejoti, kad lietuviškasis supra-

1 timas nuo tos pareigos būtų at
leidęs ir patį šeimos galvą — 
tėvą. Išeivijos sąlygose tik abie-

atlankykite mus.

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

NOTARY PUBLIC 
jų tėvų kooperavimas ir bendra 3495 w 51 st WAlbrook 5-5030 
talka gali teigiamai prisidėti PRoupect 8-3579 (vak. ir sekm.) 
prie pirmojo lituanistinio auklė
jimo savo vaikučiuose.

Veržiasi kur uždrausta
Kažin kaip čia Jungtinėse Vai 

stybėse yra, jog šiaip jau ramūs 
piliečiai, kartais žūtbūt veržiasi 
pro uždarytas duris ir tiek, Taip 
yra su raud. Kinija, kurion taiks 
tosi patekti jau tikrai ne dešim 
tys, bet šimtai. Ne tik paaug- 

! liai, kaip tie iš Maskvos festi-

Med. bung. 6 k. 3 m. garažas, pil 
nas rūsys. ski. 32 p., cent. šildymus. 
$13,600.

4 m. senumo mūr. bung. S kamb., 
platus sklypas — puikiai Įrengtas. 
Nfūr. 2 a. po 6 k. 8 mieg., šild. gazu.

alum. langai, nauj. garaž. $24,00u 
Mūr. 2 a. po 6 k. cent. šild., sklyp 
31 pėdų, garažas. $28,000.

M. ŠIMKUS
REAL ESTATE

4259 Se. Maplewood Avė.
TeL OUftalde 4-7450; Rm. 

YArds 7-$048

RETAS PIRKINYS U Z $25,000
Mūr. 2 aukštų: apačioj biznis ir 4 

kamb., viršuje G kumb. initiuf. Kurš
io vandens apšildymus. Kūsyj niekad 
nebūnu vandens. Dvigubus mūr. ga
ražas. Didelės pajamos. A. Rėklaitis.

(t RAMU. M T K. RI /.lDI Nt’I.IA 
9 metų. 37 M pėdų sklypus. Du blokui 
nuo Marųuette parko. Šildymus guzu. 
2 karų garažus. $19,500. A. Katilius.

APIE $0,000 į MOKĖTI
Gražus, beiveik naujus mūro namus 

su garažu.Gazo šildymus. Duug prie
dų. Arti mūsų ofiso. Suvininkus turi 
greit, purduoti. Volodkevičius.

3 BETAI PO U KA.MB.
Mūrinis, Brighton Parke, geram sto 

vyj. šildymas karštu vundeniu-aly vu. 
2 auto garažas. Nepaprastas pirkinys 
už $28,000. A. Sirutis

P. LEONAS
REAL ESTATE 

2735 West 7lst Street
Visi telefonai: UAlbrook 5-0015

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

L KURŠIUS
REAL ESTATE SALES

REpublic 7-9400
“Life”, nesenai buvo malonu, 
matyti “Campbell’s” įvairių valio’ bet ir čia> Valstybėse, yri 
maisto produktų bendrovės skel Į užtenkamai norinčių ir vis gau
bimą, per visą puslapį, kuris bu-; kiančh* spaudoje, kodėl Valsty- 
yo papuoštas spalvota ir dide-1bės Departamentas neleidžiąs 
le chicagietės Šeimos Urbonas ^ykti_ ^kaltinant

foto nuotrauka. Tekstas sakė,

Marųuette lr Brighton parke
Mūr. 2 pt. po 2 mieg. c. šU $28,200
Mūr. 2 |Mt U, e. SUd., gar, nupigintai
Mūr. 3 apt. kraut., e. š. gar___$13,500
Med. katedž. 4 kb. š. AUd.—$14,$00 
Vra gerų maisto krautuvių, labai plg. 
kra pigių ir |>elnlngų namų surašąs

BUDRECKAS Realty
4081 Archer Avė., LA 3-3384

BRIGHTON PARKE:
Mūr.-med.: 5 ir 6 kamb., šildymas 

dujų pečiais, 50 p. sklypas, mažas 
(mokėjimus, kaina tik $12,500.

Mūr. 4 butai: 3 po 3 lr 6 kamb., 
centr. alyva šildymas, 275 dol., paja
mų į mėn. ir suv. 6 kamb. nutas, ge
rai prižiūrėtas namas.

Mūr. 2 po 6, centr. šita. vienam bu
tui, 30 pėd. sklypas, netoli nuo mo
kyklų, kaina $24,500.

GAGE PARKE:
Mūr. namas su krautuve ir 4 kmb. 

butu: automatinis šild. modernus bu
tas, patus sklypas, žema žaina.

ftV. KRYŽIAUS PARAPIJOJE
Med. 6 butai po 5 kmb. su vonio

mis ir vandens šildytuvais, 240 paj. ( 
mėnesi, namus gerai aptaisytas, kai
na $18,500.

SIMAITIS REALTY,
2737 W.43rd St., CL 4-2390

REIKALINGOS

* REGISTERED NURSES
* Licensed Pract. NURSES
* K-RAY TECHNICIAN
* MEDICAL LIBRARIAN

PILNĄ AR DALINĄ LAIKĄ
DarbuH Jūsų apylinkėje. Geras atly

ginimus. 4b vai. ur mažiau Į suv. Ma
loni aplinkų. Liberal Personai Poll- 
cies. Group Insurance Privllegva.

Relkultngu skaityti, rašyti ir kal
bėti angliškai.

Telefonuokite arba atsilankykite i

ORTHOCOK JEWISH HOME 
FOR THE AGED

1848 S. AIJ4ANY. Tcl. I-A 1-2333 
Director of Nuraes

W0MAN
HOUSEKEEPER

Lite housework and Cooking. 1 
— adult — 1 — child. Private 
room. Permanent. Working randi 
tions are excellent. Call TO 3-1247

SEWING
MACHINE
OPERATORS

ĮSIGYKITE DABAR

kad-minėtoji moteris jų bendro
vėje sėkmingai ištarnavusi 25 
metus. Gaila tik, jog šalia ne
buvusi pažymėta jos lietuviška 
kilmė.

Gražūs vokai
Mūsų vilniečiai Kanadoje, vėl 

išleido naują laidą gana gražių, 
ir švariai atrodančių vokų, su 
Vilniaus krašto vaizdais. Žals
vame ar violetiniame fone ma
tome Trakų pilį, šv. Petro ir Po
vilo bažnyčią Vilniuje, Aušros 
Vartus. Kad ir kuklus, bet pa
kankamai vertingas mostas po- 
puliarizuojant lietuviškąjį Vil
niaus kraštą svetimųjų tarpe, 
nes visi užrašai po vaizdeliais 
yra anglų kalba.

Reikia tikėtis, kad sekantis 
didesnis vilniečių darbas bus dr. 
A. Šapokos knygos “Vilnius Lie 
tuvos gyvenime” išleidimas an
glų kalba. Šiam darbui jau se
niai buvo pasiruošta, rinktos 
aukos ir jau galima būtų pradė
ti patį spausdinimą. Paskiausiu 
metu, kaip teko girdėti, yra iš
kilę tam tikrų nevisai numaty
tų klausimų, kurie turėtų būti 
išlyginti ir atsakyti prieš ati
duodant veikalą spaudon.

Mamutė ar tėtis kaltas?
Jauni, abu augštą jį mokslą 

baigę šiame krašte tėvai. Reiš
kia, inteligentai, kilę iš gerai ži
nomų šeimų. Gaila tik, kad jų
dviejų čia gimę vaikai nebenori 
visai lietuviškai kalbėti. Maža
mečiai pusę ar daugiau dienos 
praleisdami prie televizijos ar 
kieme žaisdami su kaimynų vai
kais, aišku, nelabai nori dar var
gintis ir mokytis savo tėvų gim
tąją kalbą. Padėtis nekokia. Tė 
vams nepatogu prieš gimines 
ar šiaip beužeinančius pažįsta
mus, kai su vaikais tenka kal
bėtis angliškai. Motina tai per
gyvena, net ir ašarą nubraukia, 
gi tėvas, kaip teko girdėti, grį-1 
žęs iš tarnybos, ant sofos su- 
kritęs ar minkštasuolin atsiver
tęs ir laikraštį skaitydamas, tik 
šypsosi iš to viso, bet nieko ne
sako ir ničnieko nedaro. Gaila

dėl to uždraudimo valdines įstai 
gas, kažkodėl nesigirdi, kad kas 
nors veržtųsi aplankyti Lietu
vą, kitas Pabaltijo valstybes? 
Juk ten vykti neraustų jokia 
amerikinė įstaiga. Nebent tik 
sovietinė ambasada atsakytų nei 
giamai. Net ir tokia F.D.R. naš
lė, vykdama sovietijon, buvo pap 
rašyta aplankyti ir Lietuvą, bet 
atsisąkiusi, motyvuodama, gir
di, jos vizitas galėtų pakenkti 
lietuviams. (! ?) Pažiūrėsime, 
kokius įspūdžius iš Lietuvos at
siveš 15 Kanados raudonųjų lie
tuvių, kurie sovietinių įstaigų 
pakviesti lankosi Maskvoje ir 
Lietuvoje.

ĮKVĖPIMŲ KNYGA
Jurgio Gliaudo*)

Raidžių Pasėliai
ši knyga, pasakodama kovos už 
spaudos laisvę žygius, yra įkvė
pimų knyga, paskatinanti mus 
tvirtai laikyti lietuvišką žodį. Ji
yra puiki dovana jaunimui.

Lietuviškos Knygos Klubo leidi
nys, 311 psl., Broniaus Murino vir
šelis, kaina $3.00.

Lietuviškos literatūros ugdymas 
yra visų susipratusių lietuvių 
darbas.

Užsakymus su pinigais siųskite:

“DRAUGAS"
4545 W. 63rd Street

CHICAGO 29, ILL.

GAGE PARKE
2-jų augštų mūr. 5 ir 6 k. su 3 k 

modern. įrengtu butu rūsy. 2 autom, 
mūr. garažas. Atsineškite .rankpini
gius. Pilna kaina $26.5U0.

KITUR. 2-jų augštų mūr. Llųuor 
store ir baras 1-nie augšte. 8 k. bu
tas antrame augšte. Apyl. 68-ta ir 
Ashland. Biznis veikiantis nuo 1919. 
Savininkas verčiasi kita profesija. 
Kaina už namų. $24,000.

2 augšt. medinis 2-6 ir 3 kmb. Cot- 
tege. 50 pėdų sklypas su $135.00 mė
nesinių pajamų ir savininkui butas. 
Aluminum langai, garažas pilna kai
na $17,000.

šv. Kryžiaus parapijoje 2 augšt. me 
dinis 2-4 kamb. gazo pečiu šildjimas. 
Kaina $13.900.

PASITEIRAUKITE mūsų namų 
surašė ir įsitikinsite gerais pirkiniais

R P A S Real Estate
surance Notary Public 
SOI M So. tVestern Avė. 

PRnsp. 8-2234 arba HEm. 4-7085
Atdara kasdien nuo 9 iki 9 vai., 
šeštad. ir sekmad. nuo 9 iki 6 v.

V

MISCELLANEOUS

ŠILDYMAS
A. Stanči»o*kas instoiiuoja 'vi

gų geriausių Amerikos firmų gazr 
ir alyva kūrenamus pečius fur 
nacas), visų dydžių oro vėsintu
vu* (Air oonditioners) ir atliek* 
vigus skardos darbus

1549 S. 4Gth Court, Cicero
Tel. OLympic 6-0775 ano 8 vaL 

ryto lld 6 vai. vakaro. 
Telefonas nuo 5 vai. vakaro: 

OLympic 2-6752
MET. APDRAUDOS AGENTŪRA

Visų rūšių apdraudos. Automobl 
lių finansavimas. Notariataa. Valsty 
bės patvirtino, kalno.

Prieš darydami apdrauda. kitur 
pasiteiraukite pas mu.

JONAS KIRVAITIS 
VVAlbrook M-8071

IVTFRSTATF INSURANCE AGENCN 
SIOS S. Ashland Avė., Chieago 38, III.

Skelbti. “DRAUGE” apeimoaa, 
*ie* ila yra plačiausiai .kaitom, 
lietuviu dienraštis n skelbimu 
kaina yra prieinama visiem.
&<XXXKXKXXXXXX>00<X>0(X)(XX>00
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įdomiausias romanas’

<XXXXXXXKXX>(XXXXXX>00-0<XHXX>
KADA NOKITE PIRKTI AR 

PARDUOTI NAMUS
Kreipkitės j

SOPRVCH REAL. ESTATE 
0407 S. Kedzie Avė. tVAlbruok 5-3218 
AGENTAS ALEX KANAVEKSKIS 

OOOOOOOOOOOOOOOjf^OOOOOOOOOt

IGLIAlJDA

ORĄ PRO 
MO6IS

' PREMIJUOTAS 
ROMA tf AS

■jyva intriga 
įvykiai, išsamiai 
cas bolševikinis 
Lietuvoje, dail. V

ir šiurpui
pavaisduc 
gyvenimą* 
K Jonvn<

ifl originaliu UhmtraeHn

thi 4*1 v* vienoje cnvgoY 
n«l Hir t4 0fl

• ‘ 0 R a u G A s •
4545 W. G3rr Street 
Chicago 29, Illinois

SAV. parduoda naują mūr. mo
derniai įrengtą namą. 5 ir 4 k. 
4423 S. Maplewood Avė. $32,500. 
Kreiptis 4515 S. Rockwell St., 2-as 
augštas. Tel. FR 6-3496, nuo 6 
iki 10 v. v.

DIENRAŠTIS “DRAUGAS” SKELBIA 
SEPTINTĄJĮ

ROMANO KONKURSĄ
KONKURSO MECENATAS

JONAS ANDRULIS
.skiria tūkstančio (1,000.00) dolerių premi ję.

1. Dienraštis "Draugas” talkininkaujant “Draugo” Bendra
darbių klubui, skelbia naują lietuviško romano konkursą. Pas
kutinė data konkursui skiriamo romano rankraščiui įteikti — 
1957 m. gruodžio^ 1 diena.

2. Geriausiam romanui skiriama premija — tūkatadtia dol.,
kurią paaukojo pramonininkas Jonas Andrulis iš Michigan vals
tybės. s

3. Jury komisiją sudaro Benediktas Babrauskas, Jonas Ka
valiūnas, Petras Maldeikis, Juozas Švaistas-Balčiūnas ir Domas 
Velička. z

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

*
5. Kūrinius siųsti adresu: Romano Konkurso Komisijai, 

Draugas”, 4545 W. 63rd St., Chicago 29, DI. I
6. Sprendimo bešališkumui patikrinti autoriai turi* pasira

šyti slapyvardžiu, o atskirame uždarame voke pažymėti savo 
tikrąją pavardę ir adresą, ten pat įrašant romano antraštę ir
pasirinktą slapyvardį. •$

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

CICERO 2-jų butų apkaltas me
dinis namas. 5 ir 6 kamb. Arti 16th 
ir 50th Avė. Karštu vand. apšild. 
2 autom, garažas: 30 pėdų skly
pas. $17,900. SVOBODA, 6013 
Cermak Rd. Blshop 2-2162._____

6 kamb. bungalow ir tuščias 
sklypas. Pilnas rūsvs ir pastogė. 
$14,500. 4227 So. Scoville Avė.,
Stickney, III. Atdaras apžiūrėji
mui sekmad. nuo 1 iki 5 vai.

CICERO. MŪRINIS NAMAS.— 
6 kmb. Arti 50th ir 22 St. Garažas. 
Karštu oru apšild. Spintos virtu
vėje. $17,900. 1/3-dalį jmokėti. 
SVOBODA, 6013 Cermak Rd. BI- 
shop 2-2162. »

MŪRINIS 4 butų namas 2 po 3 
kamb. Pečiaise apšild. 2 autoln. 
garažas. $12,900; 'mokėti $2,500. 
SVOBODA, 3739 W. 26th St. 

LAwndale 1-7038

MARQUETTE PARKE, mūrinis 3 
pietų senumo. 2 butai po 5 % kamb., 
ištisas rūsys ir pastogė (attie). Ra- 
diat heat. Kiekvienam butui atskiras 
boileris. Dvigubi langai. 2 automob. 
mūrinis garažas. Namas tikrai pui
kiame stovyje. Reikalinga pamatyti, 
kad jvertintumėt.

TAVERNA IR RESTAURANT, ge
roje vietoje. Duoda pajamų virš 
$100.00 j dienų.. Yra 5 kambarių, bu
tas, prie tavernos, kuris apšildomas 
karštu vandeniu. Dar yra atskiras 
sklypas. Retai pasitaikanti proga įsi
gyti gerai išvystytų biznį.

Ant Western Avė. ir 44th Str. dvi 
krautuvės ir 5 kamb. butas (3 mieg.). 
Viskas moderniai įrengta, kaip bute 
taip ir krautuvėse. Apšildymas karš
tu vandeniu. Venetlan užuolaidos, 
žieminiai aliuminijaus langai lr sie
teliai. Yra rūsys. Tikrai gera proga 
norinčiam pradėti nuosavų biznį. Sa
vininkas parduoda nebrangiai, nes 
jau pasirengęs į kitų vietų.

Taip pat turime daugiau nuosavy
bių duodančių geras pajamas lr pre
kybinių namų.

Turime rimtų pirkėjų, todėl prašo
me turinčius parduoti namus kreip
tis f raštinę lr mes mielai patarnau
sime parduodami Jūsų namus.

SHUKIS REALTY
6433 So. Pulaski St.

Telef. LUdlow 5-6900

Brighton Parke arti mokyklos, mū
rinis su rūsiu, šildymu ir pastoge, 
platus sklypas 2 po 6 k. Garažas. 
$27,000.

I vakarus nuo Brighton Parko mo
dernus 8 m. mūrinis. 4 ir 3 k., įreng
tas rūsys. Central, šild. gazu. Gara
žus. Nupiginta Iki $23,300.

(itųęv Parke, švarus, 4 butų kampi
nis, f mūrinis. Pajamų $4,800. Priima
mas geras pasiūlymas.
KITUR:

Mūrinis be šildymo. 5 butai ir ta
verna. Pajamų $350 į mėn. Mažos 
išlaidos. įmokėti tik $6,000.

Netoli Marqu<-tte Parko, modernus 
medinis — 2 po 6 k. ir 3 k. rūsy. 
$16,000. įmokėti tik $3,000.

VENTA
4077 So. Archer Avė. 

LAfayette 8-8881

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

NORVILĄ
REAL. ESTATE SALE8 

2800 W. 59th St. Tel. PRoapect 8-5454

BUILDING & REMODELING

Nauji namai, garažai, įvairūs pataisy
mo, pertvarkymo (remodeling) darbai

VACYS PETRAUSKAS
BUILDING CONTRACTOR 

4327 S. Campbell Av., Chicago 32, III. į 
Tel.: YArds 7-9675 arba CL 4-7450J

Namų statyba, (vairūs pataisymai 
lr pardavimas. Jei norite pirkti ar 
užsisakyti namų, kuris būtų gerai iš
planuotas, patogus, gražus ir pigus, 
pirkite ar užsisakykite pas

V. ŠIMKUS
Susitarti šaukite TErminal 0-553i 

nuo 5 vai. p. p. kasdien ir sekma
dieniais nuo 10—4 vai. Adresas: 515 
Noi ton, W^low Springs. LU.

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANY 
1442 S f8th Ct., Cicero 50, IU.

Statome naujus namus ir garažus 
Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairius remonto darbus, skubiai 
gerai ir pigiai.
Saukite DAnube 8-2703 nuo 0 vai 

ryto Iki 7 vai. vakaro
Tel. OLympic 2-5121 nuo 8 vai. 

vakaru ik) f 1 vai. vakaro

Age 18-50
Experience on single needle 
power machines. Experience 

with leather helpiul.
* PIECE WORK
* STEADY
* DAYS

Apply in Person
8:30 a. m. to 4:30 p. m.

W I L S O N 
A T H L E T I C 

G O O D S
8840 W. Palmer

RIVER GROVE,, ILLINOIS 
MR. E. W- PAUL

Ll’UI’Li: PLOWKK PARAP. reika
linga GERA, PRITYRUSI VIRĖJA. 
F’ietvakarų miesto daly, seselių vie
nuolyne. Gyventi vietoje, atskira gy
venimui patalpa, su vonia, 2 popiečiai 
ir vakarai laisvi kas savaitę. Geras 
atlyginimas. Ims švarių, tvarkingų D. 
P. Reikalinga skaityti, rašyti ir kal- 
oėti nors kiek angliškai. Tel. RA 
3-7180 nuo 9 iki 4 popiet; RA 3-9223 
po 4 vai. Klauskite Sister Mary 
Eudes.

IMMED1ATE OPENING FOR
TYPIST

Permanent position — 5 day week. 
Kžperience desirable. Will train alert 
leginner. Good salary.

CALL WHITEHALL 4-3750, 
MR. LANDĖ • Or Apply

219 E. Illinois St.

HELP VV 4.NTED — MEN

BUILDING & REMODELING

.STATYRIME PAGAL UŽSAKYMĄ

• NAUJUS NAMUS 
• GARAŽUS

• PILNAS REMONTAS
Mes parūpinsime finansavimą. 
Prityrę, "bonded”, patikimi sta

tybininkai. Matykite modelį adre
su 5921 S. Narragansett Avė.

QUALITY BUILDERS
Tel. PROtpect 6-0883

Kalbame lietuviškai

VIKTORAS SIMAITIS
•ENERAL GONTRACTOR 

Stato rezidencinius ir komercinius 
namus, pasiūlo sklypus, rekomen
duoja planus; išrūpina statybos 
kreditus. Skamb. vak.: VI 7-4229

Namų tel. Blshop 7-SS4O 
1737 W’est 43rd Street

PROGOS — OPPORTUNITIES

Pardavimui VALGYKLA. Gausi 
klijentūrą, didelėj lietuvių koloni
joje. Teirautis 2447 W. 69th St., 
arba Telef. GRovehill 6-9504 nuo 
11 vai. išskvrus sekmadienius.

Kki'lhkili*«i 'HraiijĮp"!

SAVININKAS PARDUODA NAMĄ 
VVestern Springs, III.

St. Francis Xavier's parap. 5. k. 
mūr. ranch, 3 m. senumo. .2 mieg. 
k„ pilnas rūsys, gazu apšild. “Over- 
head plumbing”. Keramikos koklių 
vonia. “Built-ln” elektrinė krosnis ir 
orkaitė. Attie fan, garbage disposal, 
spintos virtuvėje, ųžuoliniai papuoši
mai, valgymui vieta virtuvėje. Dideli 
kamb. .Sklypas 50x135. Židinys. Pra
šo $27.000. Tel. CHEsnnt (I-1M1, su
sitarimui.

LIETUVIŲ STATYBOS 
BENDROVE 

MORAS
Builders Gen. tx>ntractora 

Atlieka planavimo Ir staty
bos darbus gydytojų ofisų, gy
venamųjų lr viešųjų pastatų.

Namų įkainavimas Ir įvairūs 
patarimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu:

JONAS STANKUS
Raštinės lr buto telefonas 

PRoapect 8-2013
6800 80 CAMPBELL AVĖ. 

Chicago 29. UL

I

Remkite dien. Draufte’
HELP WANTED — FEMALE

4-
WE URGENTLY NEED

GIRLS—WOMEN v
LIGHT ASSEMBLY WORK

Experience not necessary. — Will train 
5 day week. — Good Pay. — Working eonditions ar ezcellent. 

Permanent positions.—Many company benefits. Good transportation.
APPLY TODAY

THE M U T E R C O.
1255 S0. MICHIGAN

SEE MRS. HILDEGARDE TRA VER

REIKALINGAS BERNIUKAS 18 
ar 19 metų amž., mokyklų baigęs, 
nuolatiniam darbui. Išmokysime pre
kiauti moteriškų rūbų vilnonių me
džiagų. krautuvėje. Reikia kalbėti 
angliškai ir lietuviškai. EDVVAKD 
SHAPIKO, Ine., 327 W. Jackson Blv. 
šešt. uždaryta.

GENERAL
FACTORY

Age 18-45
* PIECE W0RK
* DAYS
* STEADY

Skilled and Semi-Skilled.

Apply in Person

8:30 a. m. to 4:30 p. m.

Wl LSO N 
A T H L E T I C 

G O O DS
8840 W. Palmer

RIVER GROVEų ILLINOIS 
MR, E. W- PAUL

Tuojau reikalingas
DŽENITORIUS

Pilną ar daliną laiką
NUOLATINIS DARBAS 

(Amž. nesvarbu)

Kreiptis į
RICHTER McCALL

COMPANY
14 N Peorla

7 augštas

ISNUOMUOJAMA — FOR RENT

HELP WANTED — MEN

PI PE WELDERS
TOP EXPERIENCED ONLY 

CompresMor Station, Doyle*town, Ohio
Union job, 48 hours per week, double time for overtime over 40 
hours. Uphill Welding $3.54 per hour, “4 to 5 months duration”. 

Mušt have Travel Card.

Call collect J. D. COK, Doylestown, Ohio
Phone day s: OLdfleld 8-4481 — Ntghfc OMfield 8-3813

Skelbtis “DRAUGE” apsimoka, 
nes jis yra plačiausiai skaitomas 
lietuvių dienražtla. n skelbimų 
kaina yra prieinam* visiem*

NAMŲ SAVININKAI I
Ta’pininkaujame butų ilnuomavi- 

nnui. Patarnavimu veltui. Turima 
laukiančiųjų aųra*4

VARPAS Real Katate
5918 So. Western. PRoapect 8-2234

ISNUOM. 3 kamb. butas. 6454 
So. Talman Avė.

VVAlbrook 5-5396

X
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DARBUS PRADEDANT
I

Nors šilimos dar pakanka, o

bylant 12:30 vai. popiet. Dėl 
stoty vykstančių programų per
tvarkymų lietuvių radijo pusva-

prakaituoti tenka nedaug ką ma . ,. ... . _ .*7 , . , . landis perkeltas j 5 vai. p. p.ziau kaip vasarą, bet nuotaikos . .. , ... ?., . \ i Taigi šiuo metu lietuviškoji ra-įr darbai suka rudeniop, štai1

<2

rugsėjo 14 d. šeštadieninė mo
kykla Šv. Alfonso parapijos pa
talpose, klebonui prel. L. Men- 
deliui sutikus, pirmą kartą pra
vėrė savo duris. Pamaldos Šv.
Alfonso bažnyčioje, registraci
ja — ir tiek pakako tai dienai 
Sekantis šeštadienis — tikras 
darbas. Mokyklai šiais mokslo 
metais vadovaus Armonienė, ku 
rią ligšiol žinojome ne kaip pe
dagogę, bet kaip pačią rūpestin- apleido Baltimorę, išvykdamas 
giausią Balfo darbininkę Balti- j Floridą kartu su ten persikė- 
morėje per metų eilę.

dijo programa girdima sekma- j 
dieniais 5 va), popiet iš tos pa-Į 
^>s stoties ir ta pačia banga. ; 
Tačiau šis pakeitimas yra tik 
laikinis. Prašome sekti radijo 
pro?ramas, ir pastovų laiką iš
girsime po -kelių savaičių iš pa-1 
čių vedėjų.

TRUMPAI l’ASIŽVAUJIUS 

— Inž. N. Karaša šią vasarą

K

suvaidinta ispanų kalboje 3 veik , ln* St. Babronis, ALOST 
sruą komedija “Los Apuros de Į sekretorius ir Ąrgentinos Lietu- 
una Nina Bien". Suvaidinta bu- vių skautų vadovas, r ugpjūčio 
v,o gerai. Vaidinime dalyvavo šie 24 d. darbovietėje ap-inuodijęs 
vaidintojai: L. N. Mažuolytė, A. cianūru, yra paguldytas Avella- 
Berontaitė, B. Berontaitė, V. nedos poliklinikoje II augštas, 
Streižys, K. S. Kvedaras ir V. 6-tas kambarys. Šiuo metu da- 
Trubila. Puikų vaidintojų pasi- } romi įvairūs tyrimai ir pritaiko- 
rodymą, susirinkusieji palydėjo mas atitinkamas gydymąs. Pas 
ilgai trunkančiomis katutėmis, kutiniu laiku ligonis jaučiasi ge- 
Šokiai, grojant orkestrui, užsi- riau.
tęsė iki 4 vai. ryto. “Lietuvių Į
Centro” ir “Susivienijimo” dele-1
gacijos pasibaigus šokiams ir Ožio bijok iš priešakio, ark- 
palydėtos gausiais plojimais iš- ^*° užpakalio, o žmogaus iš 
vyko į Buenos Aires. visų pusių. — Rusui.

ar

*
m*
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Parapinė mokykla jau anks
čiau įsibėgėjo darbui. Jai pa
remti ruošiama pirmoji vakarie
nė šiais mokslo metais spalio 6 
d. 5 vai. vak. Šv. Alfonso pa
rapijos salėje. Ši vakarienė yra 
vienu pagrindinių parengimų, 
kurių pelnas skiriamas mokyk
lai, neskaitant parapiečių su-

lusia jo įmone.
;— Kęstutis Laskauskas savo 

šeimoje susilaukė naujo nario, 
trečiosios atžalos — dukrelės. (

— /Architektas Bučinskas bai- i 
gia statyti gražioje vietoje savo 
naują vilą, kartu dirbdamas ir 
kitus privačius projektus.
_ V. Banys ryžtingai sava- kelionis' duodam.. eilę sugesti

...

Vokietijoje vyrai ir moterys mėgsta stebėti tiltą, kuris buvo padarytas vandens. Vanduo 
išgriadžė žemę ir tuo būdu atsirado natūralūs, ne dirbtas, tiltas (INS)

nė; pastaroji padainavo porą tobusais Atvykusieji buvo pavai 
rankiškai kuriasf savo priva- Į reikalo stiprinti bendruo- gražių ir nuotaikingų dalykėlių, j sinti užkandžiais. Po to prasi-1

dėtų aukų parapijos matinio lan čiame automobilių taisymo ga 
kymo proga, kurios taip pat vi? ra^e- ^531 Frederick Avė. 
sos yra skiriamos mokyklos iš- — Bradūnų ir Kazakevičių va 
laikymui. sarvietėje praėjusią vasarą gra

žiai pasidžiaugė gana didelis bū 
rys baltimoriečių. V. S.

meninę veiklą. Sekantis kalbėjo „ ...... , dėjęs minėjimo aktas buvo pra-
1 Rengiant minėjimą, daug pa-,,.. . , .. ,., , . ° .'Įdėtas minėtos draugijos sekre-
sidarbavo prie užkandžių rengi- . . .. _ . .. ,tonaus V. P. Čecio. kuris trum-

, , , . . , mo ir. tortų gausumo p.p. Mor-
mas, kad Arg. Lietuvių Bendruo 1 , -

ARLB Tarybos vicepirmininkas 
Felipe Vaitkevičius, priminda-

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

RAIMT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street
Tel — CEdarcrest 3-6335

Vienas blokas nuo* kapinių
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste!

Šalia vakarienės verta pami
nėti ir iškilmingus pietus, kurie 
ruošiami 70 metų sukakties pro
ga pagerbti dr. Laskaukui, vie
nam veiklesniųjų Lietuvos vi- 
suomeninnikų nepriklausomybės 
laikais, daug kentėjusiam nuo 
bolševikinio teroro pirmosios o- 
kupacijos metu. Pietūs įvyks 
sekmadienį, rugsėjo 29 d., lietu
vių salėje.

i pais žodžiais pabrėžė 48-sios me 
tinęs sukakties svarbą. Vėliau 
sekė sveikinimų kalbos, kurias 
pasakė “Susivienijimo” pirm. p. 

Temperley apylinkė, jos darbš J. Ascila. “Mindaugo” atstovas 
čių ir pareigingų valdybų dėka, i J. Stočkūnas, “A. L. Balso” re- 
kurioms uolumo netrūko nei pra j daktorius K. Norkus ir “Lietu- 
eity, nei dabar, yra virtusi viena vių Centro” sekretorius A. Rup- 
iš darbštesnių ir gyvesnių Ben- Į lėnas. Užbaigos žodyje “Nernu-- 
druomenės veiklos židinių. no” dr-jos pirmininkas P. Ivoš-

kevičius perskaitė raštu gautus 
- Iškilmingai paminėta “Nė-1 ..Laiko„ ,r ,.Vyčių.. Wubo svei. 

mano” draugijos 48 metų , kinimus padėkodamaa šios su. 
kaktis. Berisso lietuvių savitai- į kakties dalyviam3. vėliau, buvo
pine ir kultūros draugija š. m. j---------------------------------  ■___ —
rugpjūčio 24 d. savo patalpose, "J,<į "į
Monfevideo 1578, Berisso, minė- j EJ Z A LJ S K Ų 
jo savo 48 metų sukaktį. Daly- BEVERLY HILLS GELINYCIA
vių gausumu ypatingai pasižy-, gBlėa dėl vegtuviU(
atėjo ^Lietuvių Centro ir Su- į ketų, laidotuvių ir kitų papuošimų, 
sivienijimo” dęlegacijos, atvyku-! 2143 West 63rd Street
sios tam tikslui nusamdytais au- 8-4)833 ir PR 8-0834

kūnų ir Povilaičių šeimos, apy
linkės valdybos nariai ir kiti lie
tuviai.

menės ribose gali ir turi sutilpti 
ir įeiti visi lietuviai, nes Bendruo 
menė pirmoj eilėj rūpinasi lietu
vybės išlaikymu ir Lietuvos lais
vės bylos kėlimu. Klystų visi tie, 
kurie mėgintų Bendruomenę pa
naudoti sroviniams reikalams. 
Prisiminimus iš Temperley Ben- 

ARLB leniĮM'rlev apy ink.ė druomenės Įsikūrimo papasako-

IŠ ARTI II! TOIJ
ARGENTINOJE

Į atšventė 6 m. veiklos sukaktį.
Rugpjūčio 8 d. Buenos Aires Lie 

Į tuvių klubo patalpose ARLB 
Šių pietų išvakarėse, rugsėjo Į Temperley apylinkė paminėjo sa

28 d., šeštadienį, yra ruošiamas Vo 6 metų veiklos sukakti, 
pasilinksminimas didžiojoj lie

jo J. Stasiulevičius ir J. Bubno- 
vas — savo laiku buvo vienas 
pirmininkas, antras — sekreto
rium. “Arg. Liet. Balso’’ red. K. 
Norkus skatino visus vadovau-

JOHN F. EUDEIKIS
I.AIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4605-07 South Hermitage Avė.
Tel. YA 7-1741-2 ir LA 3-9851

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

tuvių salėje. Šio pasilinksmini- Susirinkimą, savo žodžiu apie ! įįg savo veįkioj tikra nuoširdžia 
mo rengėju yra LB Baltimorės j dabartinę veiklą ir šventes pras-; Jr p]a-ia lietuvybėg meile 
apylinkė. Pasilinksminimo tiks mę, atidarė apylinkės pirm. V.
las yra ne vien šokiai, bet ir šo- Cibavičius. Po jo kalbėjo ALB Meninę dalį išpildė muz. E. 
kėjai. Tiksliau kalbant, tą die- Tarybos pirmininkas agr. S. Mi Radionovas ir solistė P. Zavickie 
ną norima daugiau pabendrauti
su mūsų tautinių šokių grupe, 
praėjusią vasarą dalyvavusia 
Chicagos mieste ruoštoj tauti
nių šokių šventėj. Tą vakarą 
kaip tik turėsime progą pamaty 
ti pačius naujausius šokius, ku
rių grupė čia niekad dar nėra 
šokusi, nes su jais pirmą kartą 
susidūrė tik Chicagoje. Taigi, 
šalia šokių, bufeto ir visokių ki
tokių prašmatnybių, kurios pa
prastai tokiomis progomis pa
sitaiko, baltimoriečiai dar kartą 
turės progą pabuvoti su gra
žiai ir darniai dirbančia mūsų 
jaunimo grupe.

Kadangi šis pobūvis yra pats 
pirmutinis šį rudą rudenėlį, ren
gėjai laukia didelio skaičiaus da 
lyvių ir yra puikiai pasiruošę 
juos visus sutikti.

NAUJAS LAIKAS
Radijo valandėlės laikas ke

liems sekmadieniams yra pakeis 
tas. Ligšiol vedėjus Juškevičių 
ir Laskauską išgirsdavome pra-

VIENERIŲ METI’ 
MIRTIES SUKAKTIS

A. A.

BARRORA MARKŪNAS

Jau vienri metai, kai ne
gailestinga mirtis atskyrė iš 
mūsų tarpo mylimą žmoną ir 
motiną.

Netekome savo mylimos 
1956 m., rūgs. mėn 25 d.

Nors laikas tęsiasi, bet 
mes jos niekados negaliėsim 
užmiršti. Lai gailestingas 
Dievas suteikia jai amžiną 
ramybę.

Už jos sielą mes užprašėm 
gedulingas šv. Mišias rūgs. 
mėn. 25 dieną 7 vai. ryto. 
Švenč. P. M. Gimimo parapi
jos bažnyčioje.

Maloniai kviečiame visus 
gimines, draugus, kaimynus 
ir pažjstamus šiose pamaldo
se dalyvauti ir kartu su mu
mis pasimelsti už a. a, Bar
boros sielą.

Nuliūdę: Vyras, dukterys, 
žentai ir anūkai.

JULIJA PELIKSĄ 
(Jurgielaitė)

Gyveno 8841 S. Paulina St. 
Daug metų gyveno Town of 
Lake apylinkėje.

MirS rūgs. 19 d.,. 1957 m., 8: 
35 vai. vak., sulaukus pusės 
amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tau
ragės apskr., Žigaičių kaimo. 
Amerikoje išgyveno 50 m.

I’asiliko dideliame nuliūdime 
duktė Darata Kikilas, žentas 
Aleksandras, anūkas Aleksand
ras, sūnus Jonas, kiti giminės, 
draugai ir pažjstami.

Priklausė Tretininkų Draug. 
ir L.R.K.S. 85 kp.

Kūnas pašarvotas koplyčioje 
1646 W. 46th St.

laidotuvės jvyks pirmad. rug
sėjo 23 d., iš koplyčios 8:30 vai. 
ryto bus atlydėta j šv. Kryžiaus 
parapijos bažnyčių, kurioje j- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielų. Po pamaldų bus 
nuydėta Į šv. Kaziimero kapi
nes.

Nuoširdžiai kviečiame visus: 
gimines, draugus ir pažjstamus 
dayvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: duktė, šūnus, žentas 
ir anūkas. Tei. YArds 7-113S.

PENKIOLIKOS METŲ MIRTIES SUKAKTUVES -

L1ODĖSIO VALANDOJ

MAŽEIKA « EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6845 So. Western Avė. Air Conditioned koplyčia 
REpvbllo 7*8600 — 7-8601 Automobiliams vieta

Tl.me, kurte ryv.n* kitoae miesto dalyse; gausime 
koplyčių arčiau Jūsų namų.

t

z A.

PETRAS S T I R B I S, SR.
Jau sukako penkiolika metų, kai negailestinga mirtis at

skyrė iš mūsų tarpo mylimą vyrą ir tėvelį — Petrą Stirbį, Sr.
Netekome savo mylimo rugsėjo 25 d., 1942 metais.
A. a. Petras Stirbis paėjo iš Lietuvos, Raseinių apskri

čio, Naumiesčio parapijos.
Paliko dideliame nuliūdime: žmoną Agotą (po tėvais 

Tamašauskaitę); 2 sūnus -— Petrą ir marčią Bernice ir Alek
sandrą ir marčią Anna; 3 dukteris — Josephine Baliūnas 
ir žentą Vincentą, Marie Panavas, ir Anna Lovenson ir žentą 
Herry; 5 anūkes ir 3 anūkus; brolį kun. S. Yunkerj iš Spring- 
field, III.; pusbrolį Petrą Žemgulį ir jo šeimą.

Nors laikas tęsiasi, mes jo niekados negalėsimi užmirš
ti. Lai gailestingasis Dievas suteikia jam amžiną atilsį.

Mes, atmindami tą jo liūdną prasišalinimą iš mūsų tar
po, užprašėme gedulingas šv. Mišias, už jo sielą treč. rūgs. 
25 d. Gimimo Panelės šv. par. bažnyčioje 7-tą vai. ryte ir 
kitas šv. Mišias tą pačią dieną šv. Vincento 'par. bažnyčioje, 
Springfield, III.

Kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus dalyvau
ti šiose pamaldose ir kartu pasimelsti už a. a. Pętro sielą.

Nuliūdę: Žmona, sūnūs, marčios, dukterys, žentai,' anū
kės, anūkai, brrJlis, ir kiti giminės.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

6812 S0. WESTERN AVĖ. 1410 S0. 50th AVĖ

CHICAGO, ILL. CICERO, ILL.
Telefonai _ GRovehill 6-2345 arba

T0wnhall 3-2108, 3-2109
ą.

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambulansų patarna- tKO Mps turime koplyčias
I vimas dieną ir nak-

* tį. Reikale šaukti

l mus.

v s o s e Chicagos ir" 

Roselando dalyse ir, 

tuojau patarnaujame.

I A *
JIEVA NAVURCKAS

(|n> levais Galeckaitė)
Gyveno 1504 S. 4»th Avė. 

Cicero, 111.
MirS rūgs. 22, 1957, 5:50 vai. 

ryto .sulaukus 66 ui. amžiaus.
Gimė JJetuvoJe. Pajevoniu

parap.
Amerikoje išgyveno 50 m. 
I’asiliko dideliame nuliūdime

duktė Ona. Satnone, žentas Juo- 
zapus, anūko Georgia, sūnus 
Teofilis,, marti Mlldred, anū
kas Mtehal, duktė Konstancija 
Vitkus it* žentas Kazimieras, 
anfikS Carrol Ann, duktė An
gelą Burehett, žentas Maynard. 
brolis Petras Galerkas t Hraztli- 
UJoJe), daug brolio ir sesers 
vaikų Brazilijoje Ir Lietuvoje.

Kūnas pašarvotas Vagięe sop 
lyėloje, 1424 8. 59th Avė. Clce- 
ro. III.

laidotuvės (vyks ketvlrtad., 
rugsėjo 26, 15 koplyčios 6:30 
vai. ryto bus atydėta j šv. An
tano parap. bažnyčių, kurioje 
jvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielų, l’o pamaldų bus 
nulydėta j šv. Kazimiero kapi
nes.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažjstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 
Nuliūdę: Ihikterjs, sūnus, žen
tai ir kiti giminės.

Idiidotlivių dlrckl. Alfred 
Vatine, Tel. 4)1,. 2-5245.

Didžios tragedijos sukręstiems, Lietuvos 
Op eros Solistui, Dramaturgui, Poetui, S. 
S ANT V ARUI, jo žmonai ir giminėms, ne
tekus vienintelio sūnaus, Algimantėlio, kurį 
negailestinga mirtis atėmė ju džiaugsfnę ir pa
guodą. Gilią nevisiems suprantamą užuojau
tą sako: Aktorius Brinką su šeima

TROOST - PACHANKIS MONUMENTS
JOHN W. PACHANKIS (PATCH). Vlce-PreeMent

6819 So. Western Avo. Tel. GRovehill 6-3745

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 8. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

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

POVILAS J. RIDIKAS
3354 8. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

Pirkit Apsaugos Bonus:

UŽ GERESNĮ PASAULĮ
Knyga įdomi, kaip jaunimui, taip ir suaugusiems. 
136 pusi.

Paruošė KUN. PRANAS DAUKNYS, M.l C.
Atspausdinta Londone 1957 met. ir dabar jau gau
nama “Drauge’ 4545 West 63rd Str., Chicago 29 III.

Kaina S 1.50

Į Pasinaudokite hraii^o" Classified skyriumi.

1 LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 8. MICHIGAN AVĖ. Tel. COmmodore 4-2228

JURGIS F. RUDMIN
3319 8. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138-1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 8. 50th AVĖ., CICERO, III. Tel. OLympic 2-1003

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

| paminklų patalpai lr atgal maa vlauomet parūpinama 
transportaciją automobiliu

Atdara kasdien ir sekmadieniais nno • vai. ryto Iki 5 vai. popiet.
IANIKINKITF. DARAH — BIIR PASTATYTA KAPINIU DIKNGJKI 

JOKIO PMOK|JIM«. HIJMOKtHTne KAPINIO DIENOJ!!.

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 61Wh STREET REpuhlh 7-1213
2814 W. 23rd PLACE Virginia 7-6672

VANCE FUNERAL HOME
1424 8. 5<Rh Avė. OLympic 2-5245 ir TOvvnhall 8-9687
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x j. Vaineikis. “Draugo” 
skaitytojas, dienraščio prenume
ratos pratęsimo proga administ
racijai rašo, jog jam atrodo, kad 
jei lietuviški laikraščiai turėtų 
savo agentus-platintojus, kaip 
neretai amerikietiški turi, tai 
savo skaitytojų jie turėtų dau
giau negu dabar — jų padaugė
tų 10-20%, o gal net ir daugiau.
Jis pažymi, jog mes, lietuviai, 
labai suburžuazėjome, nes mes 
neaukojame ir nebeskaitome ne 
dėl to, kad nepritartume toms 
idėjoms, bet dėl to, kad vis ati
dedame rytdienai ir vis nepri- 
siruošiame užsisakyti laikraštį.
Ir p. Vaineikis duoda pavyzdį, 
kaip vienas jo bičiulis, pripažin
damas geroką “Draugo” prana
šumą prieš kitus laikraščius, vis 
dėlto jį perka atskirais nume
riais arba skolinasi. Gi paklaus
tas, kodėl jis taip daro, pasitei
sino, jog vis neprisiruošiąs už
siprenumeruoti. Gale malonusis 
“Draugo” skaitytojas pažymi:
“Esant tokiai padėčiai, ar nelai
kąs pagalvoti pvz. Balfui turėti 
apmokamus, bet tam reikalui 
nuoširdžiai pritariančius, žmo- 
nes-aukų rinkėjus”.

x Ona Zailskienė, Lietuvos 
Skaučių Seserijos vyriausioji 
skautininke, sutiko suorganizuo
ti jubilėjinei skautų-čių stovyk
lai ūkiniai-finansinę komisiją, ši 
komisija talkins Skautų sąjun
gos vyriausiajai tautinės stovyk 
los komisijai. .Chicagos lietuvių 
skautų nuosavoje skautų stovyk 
Išvietėje pravesti vandentiekį, 
elektrą, įtaisyti sanitarinius ir 
kt. įrengimus reikės daug dar
bo ir lėšų.

x Skautų tėvai, norėdami pa 
remti jaunimo lietuvišką skau
tišką veiklą, rengia spalių m.
26 d. Western Ballroom salėje 
savo tradicinį balių su linksma 
programa, skaniais užkandžiais 
ir skraidančiomis peteliškėmis.

x Z. Rudaitis, Major Furni
ture bendrovės direktorius, pa
aukojo Ch. A. L. stovyklai spin
tą knygoms.

X Kun. Antanas Naujokas, 
salezietis, ilgą laiką mokytoja
vęs saleziečių gimnazijoje Cas- 
tel Nuovo, Italijoje, atvyksta vi
sam laikui į saleziečių vienuoly
ną Šiluvą — Prie Chicagos.

X V. Kazlauskui, gyv. Chica
goje, yra laiškas nuo Pal. Ple- 
vokienės iš Vabalninko. Atsi
imti “Drauge”.

X šv. Kazimiero Seserų Vie-
X Juozas švaistas-Balčiūnas. nuolyno Rėmėjų centro susirin- 

persikėlė į naują butą; dabarti-| kimo spalio 20 d. nebus, kada

nis jo adresas: 4336 So. Camp
bell Ave., telef. FR 6-0175.

X Lietuvos Kareivių draugi
ja, gyvuojanti Ciceroje, III., tu
rėjo savo susirinkimą rugsėjo 
15 d. Liberty svetainėje. Narių 
atsilankė vidutiniškai. Buvo nm 
tai aptarti draugijos reikalai. 
Spalio 20 d. parapijos svetainė
je bus atžymėta 45 metų sukak 
tis nuo draugijos įsteigimo. Pir
mininkas K. Šimkus su pagalbi
ninkais rūpinasi programos rei
kalais.

x Pranui šapalui, 3325 W. 
63 PI., už daugiau kaip du mė
nesius sugaištus namuose dėl li
gos, Leonardas Jankauskas įtei
kė $526.66 čekį.

x Pranui Šapalui, 3325 West 
63rd Place, už daugiau kaip du 
mėnesius sugaištu namuose dėl 
ligos, Leonardas Jankauskas į- 
teikė $526.66 čekį.

CHICAGOJE
Pieninių paroda

Spalio 9—15 dienomis Chica
goje organizuojama Tarptauti
nė Pieninių paroda. Ta proga 
prisimenama, kad pirmosios 
karvės į JAV buvo atgabentos 
į pirmą britų sodybą Virginijo
je. Parodoje bus išstatyta vi
sokių veislių gyvuliai iš JAV ir 
Kanados. Bus renkama JAV 
pieninių princesė. Bus taipgi 
ir rodeo bei kita programa.

Naujas sąjūdis
Chicagoje, su vyskupijos cen

tro pritarimu, įsisteigė Pijaus 
XII draugija, kuri stengsis įgy
vendinti idėjas, paskelbtas po
piežiaus enciklikose apie Misti
nį Kristaus kūną, apie liturgi
nį gyvenimą, apie religinę mu
ziką. Draugijos moderatoriu
mi patvirtintas kun. J. Killga- 
llon.

Naujas mauzolėjus
Dangaus Karalienės kapinė

se, ties Roosevelt ir Wolf ke
lių sankryža, Hinsdale, III. pa
statytas naujas mauzolėjus, ku
rį sekmadienį pašventino kard. 
Stritch. Mauzolėjus yra dvie
jų augštų, normanų gotikos 
stiliaus. Iš lauko yra papuoš
tas Plymouto granitu ir smilt- 
akmeniu. Buvo statomas dve
jus su puse metų. Mauzolėjaus 
viduje yra koplyčia, kur gali 
tilpti 150 žmonių ir čia bus lai
komos laidotuvių pamaldos.

Mauzolėjaus vidus išpuoštas 
marmoru ir medžio lentelėmis. 
Pirmame augšte yra keletas 
mažesnių koplyčių. Mirusieji 
bus laidojami kriptose, įtaisyto
se 'galerijose, koridoriuose ir 
alkovėse. Pastate yra daug vit 
ražų.

Toks katalikų mauzolėjus 
yra pirmas Illinois valstybėje. 
Visose JAV-se tėra tik devyni 
tokie katalikų mauzolėjai.

Buvusių alkoholikų 
jfikolekcijos

Notre Dame rekolekcijų na
muose (prie Notre Dame uni
versiteto, Indianoj) rūgs. 27— 
29 d. Anonymous Alcoholics 
organizacijos nariai turės už
daras rekolekcijas. Visos vie
tos jau užimtos.

Rekolekcijos vyrams ir 
žmonoms ,

Spalio 18—20 d., savaitgaly, 
Notre Dame rekolekcijų na
muose (prie to pat vardo uni
versiteto, Indianoje) bus užda
ros rekolekcijos vyrams ir žmo
noms. Visos vietos jau užim
tos. Sekančiame po to savait
galy (spalio 25—27 d.) ir Vė
liau bus rekolekcijos vyrams ir 
žmonoms. Jose dar yra vietų. 
Galima įsiregistruoti telefonu: 
Notre Dame, Indiana — CE 
4-9906, arba Chicagoje pas W. 
J. Maloney, kambarys 1911, na
me 231 So. La Šalie Str. (Čia 
telefonas CE — 6-2464).

turėtų būti tas susirinkimas, nes 
tada įvyks “bingo” “bunko” ir 
kiti žaidimai. Tai įvyks Marijos 
Augšt. mokyklos patalpose. Pra 
džia — 2:30 vai. po pietų (ne 
8:30 vai. p.p. kaip buvo anks
čiau skelbta).

X Irena ir Eugenijus Vilkai,
o taip pat jų dukros Gražina 
jr Alma džiaugiasi sulaukę nau
jo šeimos nario — Vytenio-Pet- 
ro. Nemažiau džiaugiasi ir Vy
tenio seneliai*— Petras ir Elena 
Starevičiai ir Kazys ir Fridą 
Vilkai. Inž. Eug. Vilkas steigia 
naują skyrių vienoje didelėje me 
talo virinimo mašinų kompani
joje, o be to, jis yra skautų va
dų ir vadovių ir akademikų 
skautų,-čių laikraščio “Mūsų Vy 
tis” vyriausiu redaktorium.

X Kazimieras Bauža arba jo 
vaikai prašomi kreiptis pas J. 
Šukulą, gyvenantį 1327 S. 49 
Ave., Cicero 50, III. čia bus ga
lima gauti tikrų žinių apie savo 
giminaičius Lietuvoje.

Smoky, 6 m. amžiaus prancūzų veislės šunelis (Chicago
je), dabar jau, pritaikius jam akinius, galės matyti . . .

(INS)

IŠ ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— I)alia-Mariįa Keblinskaitė, 
duktė Prano ir Kunigundos Keb 
linskų,rugsėjo mėn. 1 d: įstojo 
į Marijos Nekalto Prasidėjimo 
Vienuolyną Putname, Conn.

Šiluvos Marijos dieną — rug
sėjo 8, kun. A. Paulauskas priė
mė įvilktinių įžadus. Kartu įsto: 
jo ir Elenutė-Nijolė Masaitytė 
ir tą dieną abi pradėjo postu- 
lantės-bandymo laiką.

— PJT ir Lietuvos delegacijos 
PJT pirmininkų telegrama Tarp 
parlamentinės Unijos konferen
cijos pirmininkui. PJT pirminin
kas dr. V. Masens ir Lietuvos 
delegacijos PJT pirmininkas V. 
Sidzikauskas rugsėjo 13 d. pa
siuntė Londone prasidėjusios 
Tarpparlamentinės Unijos 46- 
tos konferencijos pirmininkui 
šiokią telegramą:

“Maloniai prašome paskelbdin 
ti konferencijai šiokį pareiški
mą: “Mes griežtai protestuoja
me prieš lietuvių kilmės sovieti
nio' agento Justo Paleckio šmeiž 
tus prieš vengrų tautą ir prieš 
Vakarus Tarpparlamentinės U- 
nijos 46-tos konferencijos ati
daromajame posėdyje Londone. 
Jo tvirtinimai yra visiškai prie
šingi pavergtųjų Europos tau
tų -tikriesiems jausmams. Praė
jusį rudenį šios tautos savo so

Advokatų pamaldos
Šv. Raimundo katedroje, Jo

liete, rugsėjo 29 d. 10 vai. bus 
advokatų ir teisėjų bei kitų 
teisininkų pamaldos, į kurias 
rinksis teisininkai iš plačių apy
linkių. Pamokslą sakys prel. 
Burke.

Priestatas benamiams
Katalikų labdaros įstaiga St. 

Joseph’s Home for Friendless, 
739 E. 35 str., Chicagoje, gra
žiai auga ir jau užbaigė naują 
priestatą, kainavusį ketvirtį mi
liono dolerių. Tą priestatą 
rūgs. 25 d. pašventins kard. 
Stritch. Toji įstaiga skubos 
atsitikimais priglaudžia bena
mius vaikus. Šventinimo iškil
mėse pažadėjo dalyvauti ir 
miesto meras Daley. Tą dieną 
galės šią įstaigą visi, kas tik 
nori, aplankyti ir apžiūrėti.

Kovos su gaisrais savaitė
Chicagos ugniagesiai spalio 

6—12 dienomis skelbia kovos 
su gaisrais savaftę. Toms die
noms galima iš ugniagesių pa
sikviesti paskaitininkų ir filmų 
rodytojų, kurie paaiškins, kaip 

| geriausiai apsisaugoti nuo gais
rų.

lidarumą vengrų laisvės kovo
tojams įrodė masinėmis demons 
tracijomis. Kad sovietinis pavo
jus nėra pasaka, kaip kad tvir
tina Paleckis, o pasaulio taikai 
gręsianti žiauri realybė, to ge
riausias įrodymas yra tebetrun
kąs Rytų ir Vakarų Europos 
valstybių pavergimas ir Sovietų 
Sąjungos atsisakymas atitrauk
ti savo kariuomenę bei leisti pa
vergtosioms tautoms laisvus rin 
kimus. Mes taip pat protestuo
jame prieš sovietinę praktiką 
savo marionetes tarptautinėse 
konferencijose naudoti savo im
perialistiniams tikslams. Lietu
va, kaip kad ir kitos pavergto
sios Europos valstybės, neturi 
pačios tautos laisvai rinkto par
lamento. Okupanto — Sovietų 
Sąjungos — prievarta lietu
viams dalyvauti sufabrikuotuo
se “rinkimuose” ir būti išrink
tiems į sufabrikuotus Sovietų 
Sąjungos “parlamentus” yra o- 
kupacinės galybės teises ir pa
reigas nustatančios Hagos kon
vencijos laužymas. Galų gale 
mes pagarbiai pateikiame savo 
abejojimus, kad vargu parlamen 
tarizmo idėjai pasitarnaujama, 
suteikiant Jūsų garbingos orga
nizacijos estradą agentams-tos 
galybės, kurios tikslas sunaikin 

ti visur iš tautos valios kilusias 
vyriausybes”.

Brangsta pragyvenimas
Rugpjūčio mėnesį, palyginus 

su liepos mėnesiu, Chicagoje 
pragyvenimas pabrango dešim
tadaliu procento. Palyginus su 
1956 m. rugpjūčio mėn. pragy
venimas pabrangęs 2.9%.

Lietuviai organizuoja 
mokyklą amerikiečiams
Laikraštis “The New World” 

įsidėjo paveikslą, kaip prakasa
nti pamatai pirmai katalikų mo
kyklai Kendall apskrity. Ta 
mokykla bus prie Šv. Marijos 
parapijos Plano, III. Parapija 
ne lietuvių, bet jai vadovauja 
tėvai marijonai, dabar joje kle
bonauja tėv. J. Savukynas. Mo
kytojauti pakviestos Šv. Kazi
miero seserys. Laikrašty įdė
tame paveiksle matosi pamatų 
prakasimo iškilmėse tėv. Sta- 
niukynas, mot. Teofilė, sesuo 
Evangelistą, sesuo Emma.
•

Bokso turnyras
Katalikų sporto organizacija 

CYO Chicagoje pradėjo savo 
bokso turnyrą. Gruodžio 10 d. 
bus paskutinės rungtynės ge
riausiai pasirodžiusių šešiolikos 
boksininkų, iš kurių bus išrink
ta čempionai.

— Elektr. inž. Alg. Grigaitis,
pranešimu iš Brooklyno, N. Y.,

I pakeitė tarnybą — iš laivyno
perėjo aviacijon.

— Waterbury buvo labai gra
žiai atšvęsti pirmą kartą Ame
rikos žemėje ALRK Federacijos 
ruošiami Ši. u vos Marijos garbei 
atlaidai — maldų diena ir Šilu
vos Marijos šventė. Iškilmės bu 
vo pradėtos procesija; dalyvavo 
18 organizacijų atstovai. Buvo 
nešamos Lietuvos ir Amerikos 
vėliavos. Pirmą kartą iškilmėse 
dalyvavo Amerikos vėliava, ku
rią Šv. Juozapo parapijos kle
bonas kun. J. J. Valantiejus Va
sario 16 d. proga gavo dovanų 
iš JAV kongreso po jo paties ta 
proga atkalbėtosios invokacijos.

Maldininkų buvo prisirinkusi 
pilna erdvi bažnyčia Mišias at
laikė už Lietuvą kun W. A. Vi- 
chas, asistuojamas kunigų A. 
Karaliaus ir P. Sabulio, o įspū
dingą pamokslą pasakė kun. R. 
Butkus, OFM. Pabaigai buvo su 
giedoti Lietuvos ir Amerikos 
himnai. Iškilmes gražiai aprašė 
amerikiečių spauda.

— Agnės Gilienė, gyvendama 
prie lietuvių parapijos Los An
geles mieste, energingai priside
da prie gerų darbų. Neseniai 
Lietuvių dienos proga ji išpląti- 
no 50 knygučių ir buvo apdo
vanota kaip pasižymėjusi. Ag
nės Gilienė yra uoli lietuviškų 
-katalikiškų įstaigų ir mūsų 
spaudos rėmėja.

— Algimanto Vlado čereko ir 
Danutės Točilauskaitės sužie
duotuvės įvyko Stamford, Conn. 
.mieste, kur gyvena jaunojo tė
vai Nikodemas ir Jane Čerekai. 
Vaišės įvyko Genovese Staak 
House-Shippen Ave., didžiulėje 
salėje, kur dalyvavo apie 150 
svečių. Jaunieji buvo pasveikinti 
kun. St. Valiušaičio ir gausiai 
apdovanoti susirinkusių jauno
jo Algimanto giminių, draugų ir 
pažįstamų. Jaunieji žada apsi
gyventi Chicagoje, netoli Danu
tės tėvų — Valerijos ir Eduar
do.

— YVingdale, New York, Jo
nas švarplaitis neseniai atšventė 
savo 25 metų jungtuvių sukak
tį. Ta proga įvyko vestuvės duk
ters Irenos-Gražinos su W. G. 
Hample. Jie visi gyvena ūkyje 
ir patenkinti, nes, atvažiavus 
į JAV su gausia šeima, buvo sun 
ku gauti butas, todėl nutarė įsi
kurti žemės ūkyje. Jonas su žmo 
na darbo nebijojo, nes patys bu
vo stambūs ūkininkai Sintautų 
apylinkėje, Ežeriukų kaime, o 
priauganti karta padėjo dirbti 
vasaros metu, nes visi buvo mo
komi. J. Švarplaitis keletą metų 
buvo šaulių būrio vadu Sintau
tuose, Šakių apskrityje, kuris 
dabar valdo didelę bandą galvi
jų ir kitų gyvūnų.

KOLUMBIJOJ
— Kolumbijos dienraštis “EI 

Columbiano”. išeinąs Medelline, 
patalpino nuotrauką su didžiuliu 
antgalviu apie solistės Aldonos 
Stempužienės atvykimą į Kolum 
pranešta, dainininkė Kolumbijo- 
biją gastroliuoti. Kaip jau buvo 
je yra susirgusi.

DIDŽ. BRITANIJOJE
— Kun. A. Kazlausko sukak

tis. Rugsėjo 24 d. Londono lie
tuvių šv. Kazimiero bažnyčios'

LIETUVIŠKI ATVIRUKAI 
(VAIRIOMS PROGOMS

“Drauge” galima gauti NAUJŲ 
GRAŽIŲ LIETUVIŠKŲ ATVIRU
KŲ. Atvirukai yra kelių spalvų ir 
atspausti rankomis šilk skreen bū
du. VARDADIENIO, GIMTADIE
NIO, PADĖKOS, U2UOJAUTO8, 
VESTUVIŲ, SVEIKINIMAI MO
TINOS DIENOJE, VESTUVIŲ SU
KAKTUVIŲ SVEIKINIMAI ir PA
DĖKA U2 U2UOJAUTĄ. 10 AT
VIRUKŲ SU VOKAIS $1.00.

Užsakymus su pinigais siųskite:

“D R A U G A S”
4545 West 63rd Street, 

Chleagd 29, OI. 
Platintojams duodama nuolaida

rektoriui ir T. Marijonų vienuo
lyno namų vyresniajam kun. An 
tanui Kazlauskui sueina 50 me
tų amžiaus. Būdamas visuome
nininkas ir sugyvenamas, prak
tiškas žmogus, sukaktuvininkas 
greit įsijungė Londone į lietuvių 
veiklą ir yra visų tarpe labai 
popularus. Net kelias kadenci
jas DB Lietuvių Sąjungos Cent
ro valdyboje ėjo vicepirmininko 
pareigas. Gražiai atremontavo 
Šv. Kazimiero bažnyčią ir klebo
niją. Nuoširdžiai remia skautus 
ir yra Mėlynosios armijos dva
sios vadovas. Sukaktuvių pobū
vį rengia DBLB Krašto valdy 
ba spalio 5 d.

— Sportininkas Iš Lietuvos. 
D. Britanijos — Sov. Sąjungos 
lengvosios atletikos varžybose, 
kurios įvyko rugpjūčio 23-24 d. 
White City stadione Londone, 
lietuvis Jonas Pipynė bėgo d vie 
jų distancijų varžybose. 1500 
metrų bėgime J. Pipynė laimė
jo antrąją vietą, tą distanciją 
nubėgęs per 3 min. 46,7 sek. (jo 
rekordas Maskvos festivalyje bu 
vo 3 min. 41,3 sek.). Pirmuoju 
atbėgo anglas K. Wood — 3 
min. 44,6 sek. ir trečiuoju — 
rusas F. Sokolov. Varžybos bu
vo rodomos per BBC televiziją, 
kurios pranešėjas J. Pipynę pri
statė kaip “latvį iš sporto klubo 
Žalgiris”. 800 metrų bėgime J. 
Pipynė atbėgo ketvirtuoju.

AUSTRALIJOJ
— Adelaidės Moterų sekcijos 

suruoštas metinis balius buvo 
vienas geriausių šios rūšies pa
rengimų Adelaidėje. Į jį atsilan
kė ir šokantis jaunimas, ir pa
sėdėti linkęs senimas ir visi kiti, 
kurie nori jaukiai ir kultūringai 
pasilinksminti.

Tenka pasidžiaugti puikia pro 
grama. Girdėjome solistes po
nias Gučiuvienę, Vasiliauskienę 
ir p-lę Uknevičiūtę, kurioms a- 
komponavo Mrs. Oldham. Solis
tės padainavo po kelias nuotai
kingas dainas, o p. Gučiuvienė 
ir p-lė Uknevičiūtė dar ir duetu 
“Plaukia sau laivelis".

— “šešios kryptys“. Pereitų 
metų lapkričio mėn. Sydnėjuie 
susiformavo pabaltiečių dailinin
kų grupė, žinoma “šešios kryp-

SVARBUS PRANEŠIMAS DRAUGO 
SKAITYTOJAMS

Stengdamiesi prieinamiausiomis sąlygomis teikti gausiausias 
informacijas lietuviams, mes per daugiau kaip septynetą metų lai
kėme prenumeratos kainą tą pačią, nors keliais atvejais kilo ir po
pieriaus, ir dažų, ir mašinų, ir darbo kaina. Priėjo momentas, 
kada net pati didžiausioji amerikiečių spauda turėjo pakelti savo 
prenumeratą.. Visų spaudos dalykų pabrangimas verčia ir DRAU
GĄ pakeisti kainą: nuo 1957 m. rugsėjo 16 d. už atskirą DRAUGO 
numerį teks mokėti po 7 centus, o už šeštadienių numerius (tada 
DRAUGAS būna dvigubo didumo, su kultūriniu priedu)—po 10 cent.

Metinė DRAUGO prenumerata dabar bus tokia: Chicagoje ir 
Ciceroje — $12.00, kitose J.A.V. vietose bei Kanadoje — $10.00 ir 
užsienyje — $12.00.

Tačiau visiems DRAUGO skaitytojams, kurie mokės iki š.m. 
spalio mėn. 1 d. už šių ar ateinančių metų prenumeratas, bus gali
ma mokėti dar seną kainą. Nuo š. m. spalio 1 d. visi prenumeratų 
pratęsimai bei nauji užsakymai bus priimami tik pagal naujas kainas.

Malonu mums atkreipti mielųjų skaitytojų dėmesį, kad MŪ
SŲ DIENRAŠTIS, NORS BŪDAMAS DIDŽIAUSIAS IŠ LIETU
VIŠKŲ PERIODINIŲ LEIDINIŲ, PASILIEKA PIGIAUSIAS 
NET IR PALYGINUS SU KITŲ TAUTŲ DIENRAŠČIAIS. Pvz. vo
kiečių dienraščio JAV-se metinė prenumerata yra $21.00, lenkų — 
$16.00, vengrų — $15.00, čekų $15.00; latvių net savaitraščio 
prenumerata daug didesnė kaip mūsų dienraščio.

Jau 40 metų, kaip DRAUGAS savo iš visur rūpestingai ren
kamomis informacijomis tarnauja didžiulei z lietuvių skaitytojų 
šeimai, įvairiai talkindamas mūsų organizacijoms. DRAUGO šeš
tadieninis priedas, su moterų, mokytojų, juokų skyriais ir gau
sia medžiaga iš literatūros, mokslo, meno sričių — yra plačiau
siai skaitomas ir gražiai iliustruojamas. DRAUGAS ir toliau pa
siryžęs stengtis kuo geriausiai patarnauti skaitytojams bei ten
kinti jų pageidavimus. Nežiūrint šio visuotinio kainų pasikeiti
mo, mums malonu konstatuoti, kad DRAUGAS PASILIEKA DI
DŽIAUSIAS IR PIGIAUSIAS LIETUVIŲ DIENRAŠTIS. Tokį 
jį pavyko sukurti dėka visos didžiosios skaitytojų šeimos prie
lankumo, kurio tikimės ir toliau, ir už tai dėkojame.

DRAUGO Administracija

KAS TIK TURI GERA SKONĮ,
VISKĄ PERKA PAS LIEPONĮ!

Prekės be brokų, kainos žemiausios Chicagoje, išsimo- 
kėjimai iki 3-jų metų. Europos ir Amerikos žymiausių fir
mų baldai, Televizijos, Šaldytuvai ir visa namams ir ofisams 
įrengti.

Moderniškiausia lietuvių baldų prekyba Chicagoje 
LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI — 

FURNITURE CENTER, INC.
3222-24-26 So. Halsted St , Vlctory 2-4226

Atidaryta: pirmadieniais ir ketvirtadieniais 9- 9:30, 
kitom dienom 9—6, sekmadieniais uždaryta.

KAS KĄ IR KUR
— Namų savininkų susiriaki- 

mas. šio mėnesio 26 d. 8 vai. va
kare parapijos svetainėj įvyks 
Marųuette Parko namų savininkų 
mėnesinis susirinkimas. Pageidau
tina. kad į šį susirinkimą kuodau 
giausia namų savininkų atsilanky
tų. Dalyvaukite visi, kurie pri- 

i klausome, o kurie nepriklausote, 
ateikit ir prisirašykit.

Namų savininkai, būkime orga
nizuoti, nes to reikalauja mūsų 
kolonijos garbė ir mūsų pačių ge
rovė.

Ateinantį lapkričio mėnesį yra 
rengiima namų savininkų pramo
ga. Taigi šiame susirinkime išgir
sime komisijos raportą, pagalvo
sime, pasitarsime, kad mūsų pa
rengimas būtų skaitlingesnis ir ge 
riau pavyktų.

A. J. 2-blis

tys” vardu. Ji pastoviai rengia 
diskusijų vakarus, savaitgalių 
škicavimo išvykas į gamtą ir 
t.t. Šitoki organizuoti dailininkų 
susitikimai esti kiekvieną mėne
sį. Grupę sudaro: lietuviai tapy
tojai Jurgis Bistrickas, Jurgis 
Mikševičius ir grafik. Henrikas 
Šalkauskas; estai — skulptorius 
Edgar Aavik ir tapytojas Au
gust Molder; latviai — akvare- 
listas Uldis Abolins ir tapytojas 
Dzems Krivs. -

— Mokykla sėkmingai veikia.
Šiais mokslo metais Geelonge 
mokosi per 30 vaikų. Mokykloje 
dirba mokyklos vedėja K. Nor
mantienė, tautinių šokių pamo
ko P. Davalga. Plastinių šokių 
bei įvairiems mokyklos parengi
mams daug energijos ir sumanu
mo parodo jaunoji mokytoja Jū 
rate Normantaitė. Mokykla gra
žiai pasirodė Motinos dieną šven 
čiant ir kitomis progomis. Mo
kyklos tėvų komitetą sudaro: 
pirm. P. Šliteris, nariai p. Bun- 
gardas ir p. Saldukienė. '

Kiekvieną kartą mes šį tą iš
mokstame atidarydami knygą.

— Kiniečiai.

Lithuanian dictionary
Angliškai lietuviškas — Lietuviš
kai angliškas žodynas. Parašytas 
H. H. Pewtress ir T. Gėriko. 333 
psl. Kietais viršeliais. Kaina $4.50. 
Gaunama “Drauge“, 4545 W. 63rd 
St„ Chicago 29. UI.
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