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KINIJOS ATSTOVAS APIE RAUDONĄJA KINIJA
Kinai sukritikavo komunistus, Komunistai

kad nelikę ne sausos vietos skandina planą
o x r PARYŽIUS, rUgS. 30. ---  Ne-SALOMEJA NARKELIŪNAITE, . . , . ’ . , ,. .svari komunistų ir dešiniųjų są- 

Afūsų speciali korespondentė Jungtinėse Tautose junga parlamente šiandien ruo-
JUNGTTNĖS TAUTOS. — Tautinė Kinija šiame tarptautinia- šiasi nuskandinti premjero Mau

me forume pavaizdavo tą komunistinę Kiniją, dėl kurios delegaci- r*ce Bourges - Maunoury patiek- 
jos įsileidimo čia virė karštos žodžių kovos. I *4 planą Alžiro klausimu ir patį

Praėjusį ketvirtadienį pilna- • ■ . -................ premjerą.
ties posėdyje kalbėjęs tautinės Tačiau vidurinėje Kinijoje —i Kai komunistai vaidina kaip 
Kinijos atstovas j^reiškė, kad, Hanyang mieste — prieita prie paprastai ardančią rolę, konser- 
jeigu komunistinė Kinija būtų viešų demonstracijų ir riaušių, vatoriai atsisako priimti statu- 
priimta į Jungtines Tautas, tai Apie tūkstantis to industrinio są, kuriuo būtų sudaryti septyni 
tos tautos nebūtų vertos nei sa- miesto studentų birželio 12 d., su departamentai Alžire. 
vo chartos, nei universalinės žmo prieškomunistiniais šūkiais ir Kiekvienas iš tų septynių de
gaus teisių deklaracijos. plakatais nužygiavo iki komunis- partamentų turėtų vietinių žmo-

Changkaisheko valdomos Ki- tų partijos būstinės ir primušo nių rinktą parlamentą, vieton ku 
njjos vardu kalbėjo prof. Hu partijos pareigūnus. Vakare tie rio po poros metų būtų sudaryta 
Shih, tas pats, kuris prieš 12 me- studentai įsilaužė į naujokų ėmi- federalinė vadovybė ir parlamen
tų tą Kiniją atstovavo San Fran mo komisijos būstinę, matyt, jieš tas su nesusiaurintomis teisė- 
cisco mieste, kai tenai Jungtinės kodami ginklų. Riaušės tęsėsi ir mia.
Tautos. Dr. Shih per tą laiką ma- sekančią dieną, kai jau buvo at- 
žai dalyvavo politiniame darbe, vykusi saugumo policija ir ėmė 
bet šiemet jis čia Asamblėjoje šaudyti į studentus. Tuo metu 
atstovauja Kiniją vieton ligi šio- suimta daug studentų ir moko- 
lei buvusio nuolatinio atstovo dr. mojo personalo.
Tinfu Tsiang. Tuo tarpu dr. ( Reuterio žiniomis, kaip kinas 
Tsiang, kuris yra tautinės Kini- dr Shih JT generaiinės asamblė 
jos nuolatinis atstovas JT, daly
vauja Saugumo tarybos posė
džiuose.

jos pilnačiai pareiškė, vos dešimt 
dienų prieš šiai sesijai praside-

Charles J. Downey, 52 m. kuriam New England Center 
ligoninėje, Boston, Mass., padaryta širdies operacija, užtru
kusi aštuonias su puse valandos. Downey kūno temperatūra 
per 16 valandų buvo atšaldyta iki 87 ir per 18 valandų speci- 
li mašina palaikė jam dirbtinį kvėpavimą. Jo žmona sėdi šalia 
jo. Jis ir jo šeima gyvena Springfield, Mass. (INS)

Tautinis komunizmas skaldąs
pasaulio komunistų vienybę

Chruščevas pakartotinai lankėsi 
okupuotoje Lietuvoje

Sovietų Sąjungos kompartijos vadas Chruščevas pastaraisiais 
metais keletą kartų lankėsi okupuotoje Lietuvoje ir kai kuriose 
kitose respublikose.

Dešinieji gi atsisako užleisti 
betkokią teritorijos dalį, baimin
damiesi ,kad vienas milionas Al
žire apsigyvenusių prancūzų gali 
nustoti dalies savo privilegijų.

Vengrų sukilimo įtaka
Dr. Shih, kuris yra filosofas ir 

kurio mokslą komunistinė Kinija 
yra pasmerkusi ir savo universi
tetuose uždraudusi, savo kalboje 
peržvelgė praėjusių metų vengrų 
sukilimo įtaką komunistinėj Ven 
grijoj.

Turimomis žiniomis, kaip dr.

Prancūzų parlamento dešinieji 
jau susilaukė iš savo vyriausy- 

dant, kinų komunistai, 10,000 bės kaikurios satisfakcijos, kai 
žiūrovų akivaizdoje nužudė tris busimosios Alžiro vyriausybės 
tų studentų riaušių vadus. Kiti egzistavimas pakibo ore iki nau- 
dalyviai, kaip buvo paskelbta, jas įstatymas po dviejų metų bū- 
buvę nubausti iki 15 m. kalė ji- sįąa išleistas.
mu. _____________

„Laisvės“ pradžia ir pabaiga

Toliau tautinės Kinijos dele
gatas papasakojo apie antrą di-

Persijos įlankos salų
laisvas uostas

MANAMAH, Bahrein, rūgs. 
-Bahrein vyriausybė šian-džiulę manifestaciją prieš komu- 39

Shih tvirtino, tas sukilimas ir nizmą ir vadinamą liaudies vy- dien pranešė, kad Manamah 1958 
jo eiga buvusi žinoma komunistų riausybę. I m. sausio 1 d. bus laisvas uostas,
valdomoje Kinijoje. Jis išminėjo Tai buvę per „Laisvės mene- Bahrein salynas yra nepriklau-
komunistinės spaudos praneši- aį“, kurį komunistinė valdžia pa- Somas Persijos įlankoje ir yra 
mus, iš kurių žmonės galėję pa- skelbusi, leisdama žmonėms per britų protektorate.
sidaryti toli einančių išvadų. Pa
vyzdžiui, patys komunistai išti
sai paskelbę Sovietų Sąjungos 
deklaraciją, kurioje buvo kalba
ma apie derybas tarp Vengrijos 
ir Sovietų Sąjungos dėl raudono
sios armijos atitraukimo iš Ven
grijos. Net ir patys kinų komu
nistų vadai yra viešai pripažinę, 
kad „kaikurie ir mūsų šalyje bu
vo sujaudinti Vengrijos įvykiais. 
Jie tikėjosi, kad kas nors pana
šaus bus ir Kinijoje, kad tūkstan 
čiai demonstruos gatvėse ir pasi
priešins liaudies vyriausybei“^ 

Tačiau, kad ir nepasikartojo 
Vengrijos įvykiai identiškai, bet 
antivyriausybinis j u d ė j i mas,

spaudą ir kalbomis pasisakyti 
prieš visa, kas taisytina.^

Ir taip nuo gegužės 8 iki bir
želio 7 d. kinai taip sukritikavo 
komunistų partiją ir vyriausybę, 

| kad, kaip sakoma, „nelikę nė sau 
1 sos vietos“. Partija ir vyriausy
bė buvo apkaltinta už visą ne
tvarką, už ekonominį skurdą, už 
žmonių laisvės suvaržymą ir tt 

Tada tik režimas susigriebė ir, 
norėdamas atgauti savo praras
tąjį prestižą, ėmė kaltinti inteli
gentiją ir demokratinių grupių 
šalininkus, kad jie neva ketinę 
nuversti komunistų partiją.

Taigi, kaip sako dr. Shih, tas 
valdinis „tūkstančio gėlių žydė-

kaip ir Vengrijoje, ir Kinijoje jimo“ judėjimas staiga pavirto 
prasidėjo mokyklose. Jau gegu-, kampanija prieš visus „deši- 
žės 4 d. Peipingo universitete niuosius“. Ir nors oficialiai ko- 
prasidėję neramumai, kai tenai munistai ir skelbia, kad jie pa- 
tuo metu buvo minima „Gegužės naikinę prievartos darbus, prak- 
ketvirtosios“ sukaktis, minint tikoje visa tai tebėra. Žmogaus 
studentų sąjūdį, tame pat univer laisvės teisės brutaliai laužomos

kiekvieną minutę visoje Kinijoje, 
ta- kurios komunistinis režimas no- 

me universitete, susirinkus 8,000 ri gauti Jungtinių Tautų pripa- 
studentų, buvo pasakyta ugnin- žininią. „Ir kaip gi toks režimas 
gų kalbų, nukreiptų prieš komu-! gali būti vertas Jungtinių Tautų 
nistinę vyriausybę už tai, kad ji narystės?“ — klausė baigdamas 
panaikino laisvę ir demokratiją. ShangkaiSheko Kinijos atstovas. į Formozą. 

To universiteto studentai ėmė
leisti periodinį leidinį, kuriame 
tas savo mintis reiškė, o tas lei
dinys buvo skleidžiamas ir ki
tuose universitetuose.

Tas judėjimas „už laisvę ir de
mokratiją“ taip buvo apėmęs 
jaunimą, kad pirmą birželio sa
vaitę jau grasė tokiu pat sukili
mu, kaip Vengrijoje. Tada įsiki
šo komunistinė vyriausybė. Bir
želio 6 d. prasidėjo studentų ir 
profesorių suiminėjimai.

sitete prasidėjusį 1919 m. 
Taigi, pernai gegužės 4 d

KALENDORIUS
Spalio 1 d.: šv. Remigijus. 
Saulė teka 6:46, leidžiasi 6:35.

ORAS
Oro biuras praneša: Chicagoje

Tai pranešė pats Chruščevas 
neseniai vienoje prakalboje, ku
rios turinį perdavė Vilniaus „Tie 
sa“ (204 nr.), „Literatūra ir gy
venimas“ (35 nr.) ir kita sovie
tinė spauda. Chruščevas tąja pro 
ga pareiškė, kad visur esą „pa
siekti didžiuliai laimėjimai ūki
nėje ir kultūrinėje statyboje“. 
Ko Chruščevas net pakartotinai 
važinėjo toliman nuo Maskvos 
Pabaltijin, jis viešai nepasakė. 
Galimas dalykas, vietoje „patik
rino“ savuosius kadrus, spręsda
mas, ką palikti, ką pakeisti, „iš
valyti“. Po jo lankymosi pasikei
tė, t. k. keletas Lietuvos minis
terių. Kokie pakeitimai buvo vyk 
domi pačioje partijos vadovybė
je, Sniečkaus aparate, apie tai 
niekas į viešumą dar nepasklido. 

„Kokioje sunkioje būklėje...“

Naujose pareigose
CASTEL GANDOLFO, Italija, 

rūgs. 30. — Popiežius Pijus XII 
paskyrė kardinolą Eugene Tisse- 
rant’ą, 73 metų, Katalikų Baž
nyčios bibliotekininku ir archy
varu. Jis užima mirusio kardino
lo Mercati vietą. Kardinolas Tis- 
serant yra kardinolų kolegijos 
dekanas.

Chruščevas savo prakalbose 
pastaruoju metu atvirai pripaži- 

ROMA, rūgs. 3. — Italijos komunistų užkietėjęs ir Stalino no, kad jo paskelbtos ūkinės re- 
linijos besilaikąs vadas perspėjo Italijos komunistų partijos vado- formos pačioje Sovietų Sąjungo- 
vybę, kad ji nesusižavėtų tautiniu komunizmu. Partijos vadinamas je susilaukė kritikos ir pasiprie- 
lyderis pastebėjo, kad tai yra pavojinga. šinimo. „Ne visi sutinka su ma-

Savo šias pastabas jis išdėstė .. ----- nim tuo klausimu (ūkinių refor-
Italijos komunistų partijos or- a » • 1 . K» < mų klausimu). Vieni tiesiog tai
ganė L’Unita praėjusio ketvirta- Atšauktas j Maskvą pasakys, o kiti gali nutylėti“,
dienio minėto laikraščio laidoje. VARŠUVA, rūgs. 30. — So-1 Girdi, kai buvęs sprendžiamas

vietų Sąjungos ambasadorius plėšininių žemių įsavinimo klau-

Azijos manevrai
MANILA, rūgs. 30. — Pietry

čių Azijos sutarties organizacija 
(Seato) čia gruodžio mėn. ruo
šia karinius manevrus pranešė 
Pilipinų augšti kariniai vadai. 
Manevruose taip pat dalyvaus 
Jungtinių Amerikos Valstybių, 
Anglijos, Australijos, Pilipinų 
pajėgos. Prancūzijos pajėgos tur 
□ūt irgi prisi jungs.

Lenkijoje sviesto
kainos pakeltos

VARŠUVA, rūgs. 30. — Svies
to kainos šiandien pakilo dau
giau kaip 25 proc. ir gyvulinių 
riebalų ir margarino kainos nu
muštos.

Lenkijos prekybos ministeris 
Mieczyslaw Lesz pareiškė, jog 
tai padaryta, kad būtų sumažin
tas sviesto importas, kuris šiais 
metais kainuos 12 milionų dole
rių. „Mes to negalime pakelti“, 
— pasakė jis.

• Marian Anderson, amerikie
tė dainininkė, iš Korėjos atvyko

Moters uždavinys
CASTEL GANDOLFO, Italija, rūgs. 30. — Popiežius Pijus 

XII vakar pasakė kalbą grupei moterų organizacijų atstovių, besi
rūpinančių išdirbti programą pakelti moters būklei pasaulyje.

Popiežius Pijus XII pareiškė, ■ ■ ----- ------
kad reikia, gelbėti moteris, pa- mo būdą. Skaistybė ir vienuoli- 
vergtas pažeminančių papročių, niai įžadai „toli gražu nereiškia 
neturto, nežinojimo ir kultūrinio atsitraukimą į save, arba pasi- 
išsiauklėjimo trūkumo. Tačiau ši traukimą nuo gyvenimo uždavi- 
moters pakėlimo programa turi nių. Tai reiškia pilnesnę, skais- 
būti suprastą krikščioniškai, ti- tesnę ir dosnesnę savo pačios 
kėjimo ir atpirkimo šviesoje. Ka auką“.
talikės moteris uždavinys yral „Moteris, kuri atsisako vedy- 
apaštalauti tiesą, meilę ir veiki- binio gyvenimo, kad niekeno ne- 
mą.

Apie seseles
Ta pačia proga popiežius Pijus 

ir jos apylinkėj šiandien — gied- XII užsiminė apie seseles, pabrėž 
ra ir švelni oro temperatūra. damas jų pasiaukojantį gyveni-

kliudoma galėtų atsidėti ligo
niams, nelaimingiesiems, vaikų 
auklėjimui, šeimų pagalbai, vi
siems liudija Dievo buvimą ir jo 
veiklą“.

gai ga vojo | panteleimon K. Ponomarenko simas, taip pat ne visi supratę to
Tai buvo pirmas pranešimas Lenkijai atšauktas į Maskvą ki- reikalo reikšmę. Taip ir dabar 

to Italijos komunistų partijos tam darbui, pranešė Maskvos pa- „kai kas pasisakė prieš šį daly- 
Luigi Longo užkietėjusio veikėjo reigūnai. Ponomarenko dvejus ką“.
centrinei Italijos komunistų par- i metus buvo ambasadoriumi Len- 
tijos vadovybei po trijų mėnesių, kijoje.
kaip jis aplankė Sovietų Sąjun- j ' ---------
gą. Jis buvo vadovas ekskursi- rp « . < .
jos, kuri lankėsi liepos gale ir ORIO Studentai 
rugpjūčio pradžioj Sovietų Są-1 SUsikittO SU policija g

Lenkijos komunistai
draudžia streikus

VARŠUVA, rūgs. 30. — Len
kijos komunistų partija draudžia 
savo nariams palaikyti ar orga
nizuoti darbininkų streikus.

Komunistų partija patiekė sa
vo nariams taisykles, kaip jie 
turi užsilaikyti streiko metu. Par 
tijos nariai, nevartoju pastangų 
baigti streiką, bus partijos tei
giami.

Tunisas nori ginklų
WASHINGTONAS, rūgs. 30. 

— Jungtinės Amerikos Valsty
bės rado nepatogu aprūpinti Tu
nisą ginklais. Bet ginklus siūlo 
sovietai Tunisui. JAV rado tokią 
išeitį, kad Tunisui ginklus duotų 
Italiją, Belgija ir Skandinavijos 
valstybės. JAV pažadėjusios tar- 

1 pininkauti.
Daug dėmesio partija pasta- __________

rais metais skirianti žemės ūkio i . < - . -
' klausimams. „Jūs žinote, kokio- 1 AtOHlO DUStUlC 
je sunkioje būklėje jis buvo prieš VIENA, Austrija, rūgs. 30. — 
kelerius metus“, pasakė Chruš- Tarptautinės atominės energijos 
čevas. „Kodėl mūsų žemės ūkis agentūros komisija rekomenda-

jungoj. Ekskursija sudarė 12 pa TOKIO, Japonija, rūgs. 30.— ilgą laiką rimtai atsilikdavo ?“— vo, kad Tarptautinės atominės 

Tokio policininkai susikirto su klausia Chruščevas ir čia pat mė energijos agentūros būstinė būtų
nepripažįsta kitokio komunizmo, 
kaip tik stalininio.

1,000 studentų, kurie demonstra- gina į jį atsakyti: „Todėl, kad Austrijos sostinėje, 
vo Tokio mieste, kad jų 25 drau- niekas nenorėjo kaip reikiant iš- 
gai buvo sulaikyti. 25 studentai nagrinėti padėtį vietose. Stali- 
areštuoti ,kai buvo suruošta de- nas, kaip yra žinoma, niekur ne- 

Manoma, kad tas Longo žo- monstracija prieš planavimą ir išvykdavo, su žemės ūkio darbuo 
dis yra specialus įspėjimas Ita- toliau leisti amerikiečiams vai- tojais nesitardavo, vietinių dar- 
lijos komunistų partijos vadui dyti Tachikawos oro bazę, kuri buotojų balso nesiklausydavo, o 
Togliatti, kadangi ir jis, kaip ir yra už Tokio miesto. žmonės, kuriems jis pavesdavo
Lenkijos Gomulka ar Jugoslavi-

Įspėja Togliatti Influenza siaučia
LONDONAS, rūgs. 30. — An

glijoje esą 60,000 vaikų negali 
lankyti mokyklos dėl influenzos. 
Sheffieldo mieste trečdalis tele- 

paalėp- foniačių ir 100 pastininkų turėjo
jos Tito, norjs traukti komunistų Kariuomenę SUStiprinO davo nuo jo stambius trūkumus, pasitraukti iš darbo.
partiją tautinio komunizmo link- SAN MARINO, rūgs. 30. 
me. Longo teigia, kad Togliatti San Marino respublikos vyriau- 
turi daug tendencijos Italijos ko- sybė šiandien padvigubino savo

kariuomenę — iki 200 vyrų, kad 
išsilaikytų valdžioje. Toje ma
žiausioje respublikoje komunis
tai gali būti pašalinti iš valdžios. 
Prieš juos auga opozicija krašte.

munistų partiją nuvesti tautinio 
komunizmo linkme.

Amerikiečių darbas
Kaip tas senas Italijos komu

nistų partijos veikėjas Longo sa
ko, tai tautinis komunizmas yra . . . , ... , j i -.a-amerikiečių „iSmialaa". Tautinio Fumama užvakar aišku, kad kalta pirmoje eilėje
komunizmo sąvoką amerikieėiai ndone,tare8‘ su Japonuos at- buvo pat, sovietinė, kolchozinė
vartoja skaldyti komunistiniam at0™' >'ra ‘vairiose Eu- . sistema, su Stalinu a r be jo, su
pasauliui. Tautinis komunizmas, r°P°s valstybėse. ' .Chruščevu ar be jo. (Bito),
pagal minėto italų komunisto 
pranešimą, tėra įrankis tik tik
rojo komunizmo skaldymui.

• Japonijos užsienio reikalų

dumdavo akis. Buvo šiurkščiai 
pažeidžiamas principas dėl kolū- Prisiminus SOVietUS 
kiečių, visų žemės ūkio darbuo- HONG KONG, rūgs. 30. — 
tojų materialinio suinteresuotu- Raudonoji Kinija nutarė paminė- 
mo žemės ūkio produktų garny- ti lapkričio 7 d. 40 metų bolševi- 
bos didinimu . kinės revoliucijos sukaktį. Spe-

Kaip matyti, Chruščevas visą cialug minėjimo komitetas suda- 
kaltę už žemės ūkio atsilikimą rytag Minėjimai bus suruoštiuž žemės 
nori suversti ant negyvojo Stali
no, tuo tarpu galėtų būti visiems

įvairiuose miestuose.

Jordanas sušvelnino
žurnalų draudimą

LONDONAS, rūgs. 30. — Jor
dano vyriausybė, kuri š. m. ba
landžio mėn. buvo uždraudusi 
egiptiečių spaudinius, šiomis die 
nomis leido spausdinti apie 12 
savaitraščių ir žurnalų, kurie na
grinėja socialinius ir techninius 
klausimus. Kitų egiptiečių žur
nalai ir laikraščiai tebėra už
drausti.

Vėžiui tirti centras
LONDONAS, rūgs. 30. — Pir

mas vėžio diagnostikos ir infor
macijos centras bus pastatytas 
Londone, šis centras kainuos 
apie 5 milionus ir 600 tūkstančių 
dolerių.

Atidarė planetarijų
HONG KONG, rūgs. 30. — 

Komunistinėje Kinijoje vakar 
atidarytas pirmas planetarijus. 
Planetarijų atidarė Chu Ko - 
chen, mokslų akademijos vice
prezidentas.

TRUMPAI IS VISUR
• Turkai jau ištisi mėnesiai 

neragauja savo mėgstamiausio 
gėrimo — kavos. Užsienio valiu
tos Turkijai taip trūksta, kad 
visokį prabangos importą visai 
suvaržė, tarp jų ir kavą, automo
bilių padangas ir kt.

• Nau josios Zelandijos minis
teris pirmininkas Keith Holyoa- 
ke pakeitė ministerių kabinetą, 
ruošdamasis rinkimams, kurie 
bus lapkričio 30 d.

• Amerikoje per 1956 m. įvai
nusiginklavimo klausimais Jungtinių Tautų generalinės asamblė- riose pramonėj įvykusiose nelai- 
jos sesijoje. JAV sustabdys atominių ginklų bandymus, jei Sovie- mėse užmušta 14,300 darbinin- 
tų Sąjunga principe pasižadės pasirašyti kontroliuojamo nusigin- kų. Sužeista 2 milionai, iš jų 
klavimo sutartį. , 80,000 sunkiai.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ 
SANTRAUKA

— Prezidentas Eisenhoweris vakar po pietų grįžo į Washing- 
toną ii Nevcport, R. I., kur atostogavo. Šiandien prezidentas Ei- 
senhoioeris tarsis su pietinių valstybių penkiais gubernatoriais 
mokyklų integracijos klausimais.

— Vakariniame Pakistane 33 asmenys sudegė ir mažiausia 
50 sužeista, keleiviniam traukiniui susidaužus Į prekinį.

— Izraelis vakar apkaltino Siriją, kad, jos sargybiniai pagrobė, 
du Jungtinių Tautų stebėtojus ir Izraelio karininką palei pasienį.

— Iivežiotojų unijos suvažiavimas vakar pradėtas Miami 
Beach, Fla. Rinks unijos naują prezidentą.

— Chicagos Oak Park priemiestyje 6,000 asmenų susirgo in- 
luenza. Oak Park turi 6.1,529 gyventojus.

— Little Rock, Ark., Central augitesnėje mokykloje vakar 
pamokos vyko normaliai.

— JAV ambasadorius Henry Cabot Lodge vakar pasakė kalbą



9

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Antradienis, 1957 spalio 1

‘Rašo DR. AL. RAČKUS

SVEIKATA BRANGUS TURTAS
4342 Archer Ave., Chicago, 32 1

Vitaminas B-12

IŠ PAŠTO ŽENKLŲ ISTORIJOS
J. MIŠKINIS, Amsterdam, N.Y.

Raito ženklas naujai išleistas a- 
pyvarton, nesudaro ypatingos ver
tybės. Tačiau, juo senesnis yra paš-

Pokyliu
Pašto viršininkas surengė didelj 

pokylį savų pašto ženklų pasirodę- 
i mo proga, kuris įvvko 1847 m. 

lų atsarga jau visai baigiasi. O kol spalio mėn. 21 d. Kvietimai j po-
iš Londono bus gauta nauja par-1 kylį svečiams buvo išsiuntinėti jau 
tija pašto ženklų, praeis keli mė- apmokėti naujais pašto ženklais, i 
nėšiai, nes tada laivai turėjo plauk- Pokylio nuotaika buvo puiki. Kaito ženklas, juo mažiau jo buvo pa ___ ___ _________ _____ r_________

gaminta ir juo rečiau jis ima pa- ti aplink Afriką, ,kadangi Suezo ka tais daugiausiai sukosi apie nau- 
nalas dar nebuvo iškastas. Norln

Pašto viršininkui tą valandą ne
galėjo net sapnan ateiti mintis j 
galvą, kad jis per tą klaidą sukū
rė vieną iš brangiausiu pašto ženk 
lų pasauly. Nežinojo to ir pokylio 
svečiai, nes kitaip būtų saugoję 
pakvietimus į pokylį su klaidingu

(Nukelta į 7 psl.)
Vai.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
< trtbopedaa - Prote urna* 

Aparatai Protezai, Med ban 
dčžal. Spec. pagalba kojon 

(Arch Supports) Ir Lt.
• -4 lr 6-8 Šeštadieniais 8 ’

ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS IAH
2850 W. OSrd St., Chicago 29, IU 

Tel. PItospect 6-5084

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4253 W 63rd St
Oftao tet REliance 6-4410 

Resid. telef. GRovehili 6-0817 
Valandos i-S p m . 6 8 p. m

Penktad. tik po pietį}.
Trečiad lr šeštad pagal sutarti

Oftoo tel. CLlffside 4-28*6
Rezidencijos: LAfayettc 8-1I7K

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Vai.: nuo 2 lkl 4 Ir 6 lkl 9 v. vak 
AeAtad nuo 8 lkl 6 vai., lšskyr. sek

sitaikyti, juo labiau jis pradedamas 
branginti ir jo kaina nuolat kyla. 
Dabartiniu metu daug kas tvirtina, 
kad brangiausiu šiuo laiku pašto 
ženklu pasauly yra Mauricijaus sa
los vieno penso pašto ženklas iš 

Juo daugiau raudonumo (he- 1847 m. oranžinės spalvos, šiais

! jus Dašto ženklus. Visų buvo vie- 
čių laiškus siųsti buvo gan daug. noda nuomonė, kad Viktorijos at- Tel. REliauoe 5-1811

OR. WALTER I. KlRSTUK
R YTOJAS IR CHIRURGE 

vre nfnTTtuAP
5925 t 59th Street

Vai Pirmad , antrad.. ketvlrtad

Ką daryti? Pašto viršininkas pa- vaizdas ženkluose yra nevykęs, bet 
sitarė su gubernatorium ir juodu tas pašto viršininką mažai jaudi- 
nutarė pašto ženklų pasigaminti no, nes jU8 jį8 nekaltas, kad saloj 
vietoje.^ Tuo reikalu jis kreipėsi į nėra tikro dailininko. Tačiau, kai

___ _____ „_______________ ,__ _____ ______________ , vienintelį saloj žmogų, galinti pa- vienas iš svečių pašto viršininką _
Vitaminas B-12 yra beveik moglobino yra raudonuosiuose getais jamJ“įako £0 ®Jų se- nkJ^’ šeštad.- i-d’v

Dar keletą pastabėlių apie gose su maistu žmogus pakan- 
svarbųjj vitaminą B-12 čia rei- karnai gauna vitamino B-12. 
kia skaitytojų žiniai pateikti.

. . si, . xvi • ji- inumo. Šis pašto ženklas turi savospecifinis vaistas piktąją maža- kraujo rutuliukuose, juo jis yra labai įdomią istoriją, 
kraujystę (pernicious anaemia) i stipresnis. Be geležies, nėra he- _ ...

moglobino kraujuje. Vitaminas ženklus
B-12 padeda kraujo rutulta-, MjdsRMkaro Mauri.
kams pasiimti sau reikalingos cįjaH8 8aja priklausanti Anglijai.

4.J-1.------ : ----- j.. g^a nedideiė. gyventojų nedaug.
Vietos gyventojai daugiausiai au-

gydant. Žmonės tą ligą iš pra
džių vadindavo kraujo vėžiu ar
ba Addisono anemija. Mat, žmo 
gus, gavęs tą ligą, iš pradžių ne-* 
tekdavo noro valgyti, dažnokai 
paleisdavo vidurius, norėdavo 
vemti. Paskui darydavosi silp
na, greitai pavargdavo ir galva 
svaigdavo. Ligai įsigalint, vei
das ir oda palaipsniui blykšta 
ir paskui pasidaro gelsva, pana
šiai, kaip vėžiu sergant. Todėl 
žmonės dažnai ir sakydavo, kad 
kraujas j vandenį pavirsta, kad 
tai yra kraujo vėžys.

dininką Barnardą, kuriam užsako ženkluose “Pašto įstaiga”, tai vir- 
pagaminti dviejų pašto ženklų kli- Šininkas iš nusistebėjimo išplėtė a- 
šes: viena — vieno penso, o ant- kis ir vos neapalpo. Taip, ištikrų- 
rą — dviejų pensų vertės, nurody-, jų> ženkluose buvo parašyta: 
damas ir tekstą, kuris turi būti “Post Office” vietoj “Post Paid”!

p- p-

lr

'Seniau, gavus piktąją maža
kraujystę, nebūdavo jokios vil
tis pasveikti. Nelaimingas ligo
nis pasirgdavo metus kitus ir. 
sunkiai alsuodamas, amžinai už
migdavo. Ir taip mirdavo pa
čiame gyvenimo gražume, išgy
venęs vos tik 35 ar 45 metus.
Dabar tą ligą gavusiam žmogui • 
yra vilties ilgiau pagyventi, dirb 
ti, kurti ir būti dar daug metų 
naudingu savo šeimai ir visuome l 
nei, jei vartos vitamino B-12 in- i 
jekcijas tokiomis dozomis ir to-I 
kioje kombinuotoje su kitais 
vaistais, kaip gydytojas įsako. 
Pvz. žymusis lietuvis dailinin
kas Petras Kiaulėnas daug metų 
išgyveno ir daug nuostabiai gra 
žiu paveikslų nutapė, kol varto
jo vitamino B-12 injekcijas pa
gal savo gydytojo nurodymus, 
gindamasis nuo jo kraują nai
kinančios piktosios mažakrau
jystės.

Daktarai, gydydami piktąją 
mažakraujystę ar kitokios rū
šies anemiją, pagal reikalą var
toja vitaminą B-12 kombinuo- 
tėje su Folic Acid, arba kitais 
vaistais, arba vien tik vitaminą 
B-12 be Folic Acid, kai ligonio 
organizmui Folic Acid yra nerei-

geležies ir tinkamai ją naudo
ti. Hemoglobinas kraujo rutu
liukuose padeda paimti deguonį 
iš plaučių ir išnešioti tą būtiną 
gyvybės palaikymui elementą 
į smegenų ir visas kitas kūno or 
ganizmo ląsteles. O dusulį tu
rintieji sunkiai alsuoja ir sun
kiai gauna deguonio. Dusuliu 
sergantieji paprastai yra ane
miški. Tad daug daktarų mano, 
kad vitamino B-12 injekcijos ga
li pagelbėti astma sergantiems, 
kadangi tas vitaminas per krau
jo hemoglobino sustiprinimą ir 
kūno ląstelių jungimosi su de- 
guoniu pagerinimą sumažina o- 
ro troškulį dusulingam žmogui. 
Beje, kiti mano kad vitaminas 
B-12 turi antialergines savybes. 
Jei tai tiesa ir, jei teisinga būtų 
teorija, kad influenza bei kitų 
virusinių infekcijų sužadinamos 
ligos yra tik alergiška reakcija,

gina cukrines nendres. Šios salos 
svarbiausias uostas ir didžiausias 
miestelis yra Port Louis, kur gy
vena ariglų valdžios skiriamas gu
bernatorius ir kiti vietos valdžios

ženkle įrašytas. Laikrodininkas ne
būdamas dailininku, šiaip taip iš
graviravo klišėj anglų karalienės 
Viktorijos veidą, o parašuose suklv 
do. Vietoj užsakyto parašo “Post 
Paid” — pašto apmokėtas, laikro
dininkas klišėj įrėžė “Post Office” 
— pašto įstaiga. Nei pašto virši
ninkui, nei gubernatoriui karalie-

atstovai. 1847 m. vasarą tos salos i nės veidas nepatiko nes tai nebu- 
miesto Dašto viršininkas pastebėto 1 vo meno kunnV8’ tačiau nesant ge- Strfmų išmone pSTo^nt , resnio turėjo sutikti su tuo, kas
_______________ ______ ___________ i buvo. Bet nei vienas išjų nepaste

bėjo klaidingo parašo Post Office,
Buvau pas daktarą, tai jis liepė ’ Xiet^ Post, Paid:. I.r tų pafnn ^e.n}t' 

, , -y . . i lų buvo atspaudinta po 500 kiek-gerti daug vandens. Na, ir geriu Į vertybė8.
apie 15 stiklinių vandens per die 
ną, bet rezultatai nekoki. Šio
mis dienomis nuo kietų vidurių į 
net hemorojus pasirodė. Vasa
rą, kai buvau atostogų Michi- 
gane, toli nuo Chicagos, jau
čiau kiek pagerėjimo. Esu 36 
metų, dirbu stovėdama ir maistą 
valgau sveiką. Prašau patarti, 
ar yra betkur Amerikoje tokia 
vieta, kurioje gyvenant būtų ga
lima sutvarkyti vidurius, nes

lOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

KV I EČIAME
PAMATYTI

/ NAUJUS, PATOBULINTUS 
JAU 1058 M. MODELIUS:

S TELEVIZIJAS
S Hi Pi FONOGRAFUS 
S VISOKIUS RADIJUS 
— Didelis pasirinkimas 
— Pigios kainos 
— Sąžiningas patarnavimas 
— Viskas garantuota. 
Aplankykite Slą modemišką, 

elektronikos parduotuvę

iii-DAinA.
lūlTCLCVISIOn

manauk kad, pakeitus klimatą, • 
tai vitaminas B-12 turėtų ap- vandenį ir gyvenamąją vietą,1 
saugoti žmogų ir nuo influen- gaj įr būtų galima pagerinti ma
žos ... Kažin ? ... no sveikatą. I

Natūralaus vitamino B-12 y-j Atsakymas E. D. - Dėl buvi- CSaleS- Service)
mo, — yra. Jau tamsta savo 
laiške mini, kaip Michigane jau
teisi. Gali būti, kad tamstos vi
duriams Chicagos vanduo (mat 
fluoriduotas!) netinka.

Atsakymas F. L. — Pasitaiko,

ra daugiausia šviežioje mėsoje, 
o ypatingai daug kepenyse, taip 
pat ir inkstuose. Seniau mėsi
ninkai kepenis duodavo priedo 
nemokamai, perkant kitą mėsą. 
Kepenimis šunis šerdavo seniau.

Ini A. SEMENAS 
8321 S. Halsted — CLlffside 4-5665 

Atdara: kasdien 9—6, pirmadieniai.
lr ketvlrtadienlata 9—9 

0<><M>CKX><>000<)<KXXXX><XXXXXXX>

O dabar? Dabar, kai skerdyklų kad po alerginės reakcijos, ypa- 
ponai sužinojo, kad kepenyse
yra daug vitamino B-12, ypač 

Į kad to vitamino daugiau yra 
' jauno veršiuko kepenyse, pra- 
i dėjo gaminti “liver extract”
' vaistams, ir kepenėlių kaina 
smarkiai padidėjo. Štai, ką pa
darė ta “nelaboji” medicina!

DAKTARO ATSAKYMAI Į 
KLAUSIMUS

čiai po tokios, kaip penicilino in 
jekcijos, akyse sužadinamas ka
tarakta atsiradimas.

Atsakymas M. M. — Jokių pa 
tarimų dėl tamstos skaudžių mė 
nesinių čia suteikti neįmanoma. 
Tamsta privalai kreiptis asme
niškai pas savo šeimos gydy
toją.

kataga, o karta,s net ir pavo- K|ausja R _ Prieš 
jmga. Kaikuriems ligoniams., ncr(U8 m kai u Vo.
ypač turintiems degeneracinę kietljoj man au viduriais buvo 
nervų • myelmo padėt, Folic, labai , Kai tik atvažiavau
Acid gali išsaukti neurologinius . , . .__- Amerikon, tuoj po metų pradė

jau jausti, kad viduriai sukie-

tir

Viršininkui -norėjosi laikrodininką 
Barnardą apausuoti, bet jau buvo 
pervėlu. Jis tuojau Barnadui užsa
kė pagaminti naujas klišes su tik
ru parašu.

-^^J9»

Lithuanian dietionary
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. Dl.

DR. I. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI TR CHIRURGAI 

5430 S. Kedzie Ave.
Priima ligonis pagal susltartma 

DSl valandos skambinti telefonu 
HEnilock 4-1562 nuo 2 iki 9 vai. 
p. p. kasdlan Išskyrus trečiad. tr 
šeAtad

Rea tel GRovehili 6-5608

Tel. ofiso WA 5-3010, rez. PR 6-7383

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1601 W. Garfield Blvd.
— Pirmad., antr.. ketv., penkt. 
ir 6—8: Šeštad. i—4; trečiad.

Vai.
1—4 
uždaryta.

DR. ANNA BALIŪNAS
4 KTU, AUSŲ, NOSIES TR 

GERKLES LIGOS 
- Pritaiko akinius —

6322 Sonth Weetern Avenue 
vai. kasdien 10-12 vai I, 7-9 vai 
vak. šeštadieniais 10-j vai Trečia 
dieniais uždaryta Kt. laiku susitarus

Oftao 'elefonas: PR 8-822*
Rea teief. U’Albrook 5-5076

Tel ofiso Ir boto OLymplc 1-41 B*
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 W. 15th St., Cicero

Kasdien 1-8 vai. Ir o-S vai vak . 
išskyrus trečiadienius 

AeAtad ie malė 12 lkl 4 popiet

Oftao telef. l-Afayette 8-8210, Jei 
neatsiliepta, Saukite KEdzle 8-3868

0R. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

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

TreC.lad. tik suaitarua

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chirurgė) 

KŪDIKIU IR VAIKŲ LIGŲ
SPECIALISTE

7156 South Wes(crn Avenue
(MEDICAL BUILDING) 

Pirmad.. antrad., ketv. lr penktad. 
nuo 11 vai. ryto iki. 1 vai. p.p. lr nuo 
6 ▼.—8 vai. vakare. Trečiad. nuo
ll vai? ryto — 1 v. p. p. šeštad. 11 
▼al ryto tkl 8 vai. popiet

Office tel. RE 7-1168 
Res. tel. WAlbrook 5-8765

Tel. ofiso — HE 4-1202 arba BEp. 
7-9700. Namų — PR 6-4732

DR. A. M A C I 0 N A 1
CHIRURGAS 

2454 W. 71 St. (71 lr Campbell av.)
Valandos: pirma,!., ketvlrtad., šešt. 
nuo 1 iki 4 vai. p.p., antrad. Ir 

penktad. nuo 5 iki 8 vai. vak.

Dabar Daugelis Vartoja

DIRBTINIUS DANTIS
Su didesniu patogumu

FASTEETH, malonūs alkaliniai (ne- 
rūgštūs) milteliai, tvirčiau palaiko 
dirbtinius dantis, kad valgyti ir kal
bėti su didesniu patogumu, tik už
barstykite truput) FASTEETH ant 
savo dirbtinių dantų. Nepasilieka 
limpamos košės skonio. Sustabdo 
"dantų kvapą”. Pirkite FASTEETH 
savo vaistinėje.

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

Kampas 47-tos lr Daman Ava) 
Vai kasdien nuo 6^-8 vai. vak

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

Telef. ofiso LAfayette 8-6048
Rez.: W Albrook 5-8048

Oftao HE 4-1818, arba RE 7-*700 
Rez. PR 6-9801

OR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus Ilgos 
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.

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA TR CHIRURGE 

Office: 10748 South Michigan Ave.

DR. FL. TALLAT-KELPŠA
Ofisai 20 North Wacker Drive 
■c'lvic Opera House, kamb. 868)

Vai. kasd 12—4 
Tel. CEntral 0-2294

5002 West 16th Str., Cicero
Vai kasdien 6-8, šeštad. 1-2 vai 

Tel. TOvvnhall 8-0959 
Kitu laiku lr trečiad. sušltarus 

Rezid. tel. HEmlopk 4-7080

OR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Bendra praktika lr moterų ilgos)
Ofisas ir ros.: 5100 S. Westem Ave 
Tel. PRospeet 8-1223 arba WE tt-5577 
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v., Antr., 
Treč. ir Penkt. 6-9 vai. vak., šeštad 
2-4 vai. popiet lr sulig susitarimu

Tel. oftao HE 4-2123, rez. GIb. 8-619S

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

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

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

Telefonas GRovehili 6-2823

DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Specialybė: AKUŠERIJA ir MOTERŲ 
LIGOS

2524 VVest 69th Street
(OO-os Ir Maplcwo<>d Ave kampas)
Valandos: nuo 1—4 ir 6—8 vak. 

šeštadieniais nuo 1-—4 p. p.

Tel. oftao PRospeet 6-9400
Rezid. PRoepect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškrvlčiūtč)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 Sonth Kedzie Avenne

Vai. kasdien 1-S p. p. Ir nuo 6-8 vai

simptomus, 'fodėl niekam ne 
patartina vartoti betkokių vita
minų kapsules, kurios yra Folic 
Acid, be gydytojo žinios.

Kraujo kūneliai (rutuliukai) 
gimsta kaulų smegenyse ir, pa
tekę į kraujo apytakos plazmą, 
bręsta ir atlieka savo paskirtį.1 
Be vitamino B-12 tų raudonųjų 
kraujo kūnelių gimimas ir nor-' 
malus vystymasis (su hemoglo-1 
binu) būtų neįmanomas. Be vi-1 
tamino B-12 gimę erytrocital 
žūsta, likviduojasi, kitaip sa
kant — “kraujas į vandenį pa-1

tėja, ir labai sunku išsituštniti.

MOVING
A BENIULIS atlieka įvairius 
perkraustymua bei pervežimu* 
iš tolimų ir artimų atstumų.'

Tel. Bishop 7-7075

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

Universal Savings and Loan Association užtikrina sangnmą 
Ir gražų pelną.

Sangnmą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentfira ik) 
$10,000.00 kiekvienam indėliui lr reikalingi rezervai, o pelną — 
patyrusių lr sąžiningų vedėjų pastangos.

Galite taupyti atvykdami asmeniškai ar per iaiškna. Bus grei
tas ir draugiškas patarnavimas.

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės

%

- >1 oftao HE.4-6849 rez HE.4-2824
DR. PETER T. BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 West 71st Street

Vai. Pirm. ketvlr., penxt. 1-4 lr 7-9 
Antr. 1-6, treč.lr šešt. pagal sutartie* 
sekm. uždaryta.

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6317 Sonth Western Avenne 
Chicago 29, IU 

telefonas REpubUo 7-4900 
R •zidcncia: GRovehUl 6-8191

past matymai pagal sutartie*

, iiiliiiiiliiliiliiiiillliiliilliliiniiiitiiiiiiiiii

Giedra Visad Grįžta
Tokiu pavadinimu yra Kazimie- 

noveliųvirsta”. Ne vien tik kraujo for-, ™Tir 
macijai vitaminas B-12 yra svar intriguojančiai įdomi knyga. No- 
bus. Vitaminas B-12 padeda velės liečia dažniausiai muma pa-
kraujo ir kitų kūno ląstelių ana- žįstamų išgyvenimų temas, auto-1 
, J . . .... naus atkurtas nuoširdžiai stilin-]
holizmui trejopai — per virski- į gaj8 jr sąmoningais vaizdais. Skai-1

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois

Buto 1658 W. 103 St., Beverly Hills vak Šeštad. 1-4 p p Trečiadieniai 
I Vai.: kasdien nuo 6 v. v. Iki » v. vU i tr laiku tik susitarus,__________

Tel oftao Vlctory 2-1581
Rez. Vlctory 1-0741

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Priėmimo valandos kasdien: 1-4 p.p 
lr nuo 6-8 v.v. šeštad. 1-4 va! popiet

Vai.: kasdien nuo 6 v. v. Jki » v. v(.. 
Vai,: kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 ▼. v.,

Išskirus trečiad. šeštadieniais nuo 1 
iki 4 vai. popiet.

Tel,: Oftao — PUUman 5-6766 
Buto--BEveriy 8-8946

Oftao HEmlock 4-6816 
Rez. HEmlock. 4-8761

DR. A. NARBUTAS
i PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS

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

Priima pagal susltartma

nimo aparatą, per kraujo ir ■ 
nervų sistemas.

Kiek vitamino B-12 vienetų 
kasdien žmogaus kūnui reikalin
ga, iki šiol mokslo dar nėra nu-' 
statyta. Tik tiek yra numano
ma, kad nėščioms moterims vi
tamino B-12 reikia daugiau.
Taip pat ir anemiją turintiems 
to vitamino irgi reikia daugiau.
Šiaip normaliose gyvenimo sąly iiiiiiiuiiiiiiiitiiiimiiiiimmiimiiiiiimii

tydamas šiuos kūrinius, nusikeli 
į neseniai matytą lietuviško so
džiaus aplinką, sukeliančią labai 
vaizdingus jaunystės prisimini
mus.

Knyga gražios išvaizdos, kietais 
viršeliais, turi 215 psl. Kaina 
$3.00. •

Užsakymus ir pinigus siųskit:
DRAUGAS,

4545 West 63rd Street 
Chicago 29, III.

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

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

Kaina $1.50

THE BIGGEST DOLLAR IN THE W0RLD IS THE DOLLAR YOU SAVE.
Rem i ant i. Cbinagos Savings Bendrovės praeitimi, nno pat joa įsikflrimo 
1924 metaig, joa pavyzdinga biznio tvarka, ypatingai indėlių sangnmo ir divi
dendų našumo atžvilgio, nėra rangeanėa Ir pelningesnės įstaigos pasidėti tau
pomus pinigas. Pasidėję tanpinina pas mna gausite ne tiktai sangnmą — jų 
apdrandimą iki <10,000.00, angžtą dividendą, bet ir dangei) kitų patarnavimų 
veltui, nž knrinoa kitose įstaigose tnrėtnmėte mokėti.

Taupytojų patogumai Chicagoa Savings Bendrovės įstaiga yra viena ii gra
žiausiai ir moderniškiausiai įrengtų visoje Illinois Valstybėje.

Lietnviai gyvenantieji nž Chicagos ribų, nežiūrint kurioje Rovienytų Val
stybių dalyje jie begyventų, gali taupyti pinigus pašto.

Rašykite dėl informacijų. Mūsų tnrtas $21.000,000.00

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

štdara: pirmadienj nno 12 Iki 8, antradienį lr penktadienį nno • Iki 4, ketvirtadienį nno 9 Ud 8
Trečiadienį uždaryta viaą dieną, o šeštadienį 9 Ud 2 valandon pe pietų.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAB 

4157 Archer Avenne
Oftao vai.: auo 8-4 Ir nuo 6-8:80 .
»- Scšiadtenlaia nuo 2 Iki 4 popiet

Trečiadieniais pagal sutarti 
Oftao tel. Vlrglnla 7-0086

Rezidend jos tel. BEveriy 8-8944

Oftao HE 4-1414, arta RE 7-9700 
Rea RE 7-6867

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

2454 Weet 7I«t Street
(71-oa ir Campbell Ave. kampas)'
Vai.: kasdien 1—3 ir 6—8 vai. vak.) 
šešadleniais 1—4 p. p. Trečiadieniais 
utždaryta.

Oftao telef. VArds 1—1166 
Rezidencijos — ST<-wnrt 8-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

786 Weet S5th Street 
(kampas Halsted lr 86-ta gatvl) 

VAL. 1—4 lr 6:80—8:80 p. p kas
dien Išskyrus trečiadienius Atidara 

šeštadieniais 1—4 vai.

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

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

šeštad. 10—12. Trečiad. uždaryta
IjAfayette 8-4*49.

Namų — CEdarcrest 8-7786

DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3259 South Halsted Street 
Kasdien 8—7 vai. vak. šeštad. nno 

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

Oftao telefonas — Bishop 7-259*

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenne
(Kampas Kedzie Ir Archer)

VAL. kasdien nuo 2:00 lkl 9:00 v 
Trečiad Ir sekmad. tik susitarus

Tel. oftao PR. J-6446, rea. HE.4-8150

DR. F. C. VVINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 Weat Marųnette Rd.
Vai. nuo 2 lkl 4 p. p.; 6 lkl 8 v- 

Trečiad. Ir šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
Tel. oftao GA 6-0257, rez. PR. 6-6659 

Rezid. 6600 8. Arteslan Ave.
VAL. 11 v. r. Iki 3 p. p.i 6—7 v. v.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 2* metų patyrimo
Tel. VArds 7-1899 

Pritaiko akiniur 
Kreivas akta 

ištaiso
Ofisas lr akinių dirbtuvė 
756 Weet 35th Street 

Vai. nuo 10 Iki 2, nuo 6 lkl 8, tre 
čiad. nuo 10-12, penktad. 10-2 it 
šeštadieniais nur* iA •» vsl nu

Tel. ofiso PR 6-8888, rea RE 7-9199
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2300 West «Srd Street

VAL kasdien nuo I—4 p p. Ir 7:84 
lkl 9 vai. Trečiad. Ir šešt. uždaryta.

TelefonM GRovehili 6-1595
DR. ALDONA JUŠKA

AKIU LIGŲ SPECIALISTB 
— PRTTAIKO AKINIUS —

OR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINftS LIGOS 
2745 Weet 69th Street

Priešais šv. Kryžiaus ligonine 
Telef. REpubUo 7-9990 

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

DB. ANT. RUDOKAS, Opt
Tikrina akto ir pritaiko aklnlna, 

keičia stiklas Ir rėmas 
4455 S. Oaliforni* Ava. .YA 7-7381
Vai.: 10 ryto lkl 8 vak. (trečiad. uš- 
daryta). šeštad. 10 ryto lkl S v. p. p.

Išėjo 19 spaudos nauja
ANATOLIJAUS KAIRIO
trijų veiksmų komedija 

iš lietuvių gyvenimo 
J. A. Valstybėse

DIAGNOZE
$2.00, 150 pusi.

Užsakymus ir pinigus siųskite:

DRAUGAS
4545 West 63rd Street, 

Chicago 29, Hl.

I

9—12 Ir 7—9 v. v. pagal 
Išskvrus trečiadienius

Valandos: 
vusitarlma

2422 W. Marąuette Road

Oftao ir buto tel. OLymplc 2-1881

DR. F. ¥. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Court. Cicero x
Kasdien 10—12 lr 4—7 vai. Trečiad 

Ir šeštad. tik 10—,2 vai

Remkite dien. Dranga'

Member of th 
l’ubltshcd

Lithuanian

DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY PRIEND 

4546 We»t 63rd St., Chicago 29, IUinois Tel. LUdlow 5-9500

Entered aa Kecond-Class Matter March 31, 1916, at Cbicago, lllinoi.M
l'nder the Act of March 3. lS7!i

Kitur JAV 
Užsienyje

Cathollc Press Ass’n SUBSCRIPTION RATES
dali y. exept Sundays, $ 1 O.OU per yesr outside of C’hieago

by the $1 2.00 per year ln Chicago Ai Cicero
Catholic Press Soclety $10.00 per year in Canada

Foreign $12.00 per year
RATA : Metams *4 meto 3 mėn. 1 mėn
Ciceroj $ 12,ho $6.60 $3.50 $1.60
lr Kanadoj $10.00 $6.50 $3.00 $1.26

$1 2.00 $6.50 $3.60 $1.60
riju straipsnius taiso suvo nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių ne-

saugo, juoa gražina tik iš ankstu susitarus Redakcija už skelbimų luriių 
neatsako. Skelbimų kainos prisiunčiamos gavus prašymų.
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INDIJOS ŽAIDIMAS
Nehru veda savo kraštą — Indiją — neutralumo keliu. Tas 

jo neutralumas dažnai nukrypsta į vienpusiškumą. Tiek Jung
tinėse Tautose, tiek kituose tarptautiniuose sąjūdžiuose Indijos 
premjeras neišlaiko pasirinktos linijos, nueidamas su Sovietų 
Rusija ir jos sulipdytu komunistiniu bloku. Jau kelinti metai, 
kai Nehru stengiasi įvesti į Jungtines Tautas komunistinės Ki
nijos atstovus, išstumiant iš jų nacionalistinę Kiniją. Nors tuo

ALRKF PIRMININKUI VYKSTANT 
EUROPON

Rytoj irž. Antanas J. Rudis žiai bendradarbiaujant pasauli- 
drauge su žmona išvyksta į Eu- ninkama ir dvasininkams, bus ... . -.
ropą. Ta proga jam buvo pateik švenčiama kiekvienais metai, | P®wryiirnu, ga ima pasie

ti keli klausimai. ne tik šiemet. O. Jo Eksc. vysk.
V. Brizgys pareiškė tvirtą įsi- 

Koki konkretūs reikalai tikinimą, -kad Šiluvos Marijos
tarpu tas jo žygis nepavyksta, nes Jungtinės Amerikos Valstybės į £US Raskalin” šiuo metu vykti į garbinimas apims ir kitas lietu

vis dar nesutinka keisti savo nusistatymo Kinijos atžvilgiu, ta
čiau Indijos vadas kiekvienais metais daro bandymus. Darė juos 
ir šiemet.

Indija yra keliais atvejais atsidūrusi dideliuose ekonominiuo
se sunkumuose, iš kurių ją išgelbėjo ne kas kitas, o tik JAV. 
Nepaisydami to, to krašto politikai kiekviena proga pakandžio- 
ja savo geradarės ranką. Drąsiai galima tvirtinti, kad, jei ne 
Jungtinės Amerikos Valstybės, Indija vargu būtų išsikovojusi 
nepriklausomybę.

^Turimomis žiniomis, Indija ir šiuo metu gyvena gana aštrią 
ekonominę krizę. Dabar ji yra užsimojusi panaudoti savo neutra
lumo padėtį, siekdama išeiti iš ją palietusių sunkumų. Indijos 
premjeras šaukiasi pagalbon ne vien tik JAV, bet, ir Sovietų
Rusijos. Su Maskva derisi, norėdamas gauti šešių šimtų milionų ir ru 8 1 1 sPa 10 f 
rublių (apie 60 milionų dolerių) paskolą. Tuo pačiu laiku nori
ma išsiderėti iš JAV pusės biliono dolerių paskolą.

Tenka nugirsti, kad JAV vyriausybė gana šaltai svarsto 
šį reikalą.

Šiam JAV vyriausybės šaltumui yra kelios priežastys. In
dijos laikysena Jungtinėse Tautose ir kitur, jos neįvertinimas viso 
to, ką JAV jau yra davusios Indijai ir pagaliau pirmesni JAV 
įsipar eigojimai neleidžia skubinti pagalbos Indijai. Jei, pagalba 
ir bus suteikta tai tik tada, kada pirmesnieji įsipareigojimai bus 
patenkinti, ir tai nebus pusės biliono dolerių paskola, bet žymiai 
mažesnė.

Nehru vadovaujama Indija gana sparčiai pradeda riedėti į 
socialistinę santvarką. Todėl Washingtone ir keliamas klausi
mas, ar verta Amerikos žmonių pinigais finansuoti Indijoje ku
riamą socializmą. Jei Nehru pasuktų kitu keliu, jei jis ugdytų 
privatinės iniciatyvos pramonę, JAV galėtų palankiau žiūrėti ir į 
paskolą, Jr į kitokią pagalbą. Indija siunčia Amerikon delega
ciją. Spėjama, kad jai nebus lengva savo misiją sėkmingai at
likti. *

Tiek metų agentaudama Sovietų Rusijai, taip pat ir komu
nistinei Kinijai, turėtų ir atlyginimą iš jų gauti. Kam dirba — 
tas ir temaitina. Bet, turint galvoje kitą medalio pusę, JAV 
negali visiškai nusikreipti nuo Indijos, kaip ir kitų, taip vadina
mųjų neutralių kraštų. Jei Sovietų Rusija būtų pajėgi juos rem
ti paskolomis ir kitokiais būdais, o iš JAV nieko negautų, ga
limas dalykas, kad tokia Indija visiškai pasuktų Maskvos link 
ir visas kraštas galėtų patekti į komunizmo pavojų. Šitoji pa
dėtis JAV vyriausybei teikia didelį galvosūkį. Reikia laukti, 
kad tas galvosūkis bus išspręstas ne prieškomunistinio fronto 
silpninimui, bet jo sustiprinimui.

Europą: vių kolonijas už JAV ribų.

— Vvkstu į Rome, į II Pa- Turime gražių atsiliepimu, 
saulininkų Apaštalavimo kong- kad šventė buvo įspūdingai mi- 
resą. Kadangi, be Šiluvos Ma- nima ir kitur, ne tik Chicagoje, 
rijos šventės ruošos, susidėjo pvz. Brooklyne, Marianapoly, 
daug kitų neatidėliotinų reika- Kennebunkporte, Waterburyje, 
iu. ypačiai ALRKF, teko keisti Baltimorėje, -Elizabethe, Nor- 
numatytųių ankstesniuosius pla- vvoode ir kt.
nus ir atsisakyti visos eilės nu
matytųjų kųnferencijų iš tarp
tautinių katalike federacijų. Pa 
saulininkų Apaštalavimo kon
gresas bus pradėtas spalio 3 d.

Ši kelionė turi dar vieną svar
bų tikslą: tiek pat svarbu vesti 
tolimesnius pasikalbėjimus su 
J. E. vyskupu Padolskiu ir ati
tinkamais asmenimis Vatikane 
įspūdingai paminėti kitąmet su
einančią Šv. Kazimiero 500 me
tų sukaktį. Kadangi lietuvių tau 
tai artėja toks garbingas jubi
lėjus, Federacija turi tam tikrų 
minčių minėjimui įspūdingai pra 
vesti. Sugrįžęs galėsiu visiems 
apie tai pranešti.

Toliau Europoje norėtume pa
matyti prel. L. Tulabą, marijonų 
viršininką tėvą Brazį, MIC, su
sitikti su Balfo pirm. kan. dr.
J. B. Končiumi, Amerikos Balso 
lietuviškojo skyriaus vedėju Vo
kietijoje J. B. Laučka, Paryžių- timieji? 
je aplankyti Lietuvos atstovą • . . .
dr. St. Bačkj, min. E. Turauską, j . ~ A?le. eražl"
Lietuvos pasiuntinybėje Londo- ** Lėk svetimieji. J -

ne — min. B. K. Balutį ir V. Ba

r

IN2. ANTANAS J. ir 
MARIJONA RUDIS

— it> ką sako kiti, ypač sve-

‘KARYS" ŽENGIA autorius jį

pač iš svetimųjų nevienas ste 
bisi, kaip lietuviai sugeba taip 
gražiai pasirodyti — žymiai į- 
spūdingiau už kitas gausesnes 
tautines grupes, pvz. airius. Tuo 
be abejo tenka tik pasidžiaugti, 
nes toki dalykai padeda page- 

— Jūs, kaip geriausiai apie rinti ir taip neblogą lietuvių var 
Šiluvos Marijos šventės ruošą dą Chicagoje.
informuotas žmogus, jos svar-

licką bei visą eilę kitų, taip pat 
susipažinti su Europoje likusių 
lietuvių padėtimi bei rūpesčiais. 
Ką patirsime Europoje, teks pa
skelbti vėliau, iš jos grįžus.

blausias iniciatorius ir vykflyto- Šilti ir svetimųjų spaudos at-

“Nenugalimoji jėga’ 
baigia šiais žodžiais:

Pasaulio lietuvių karių - vetera- i “Kantrybė yra dvasinis benzi
nų mėnesinis žurnalas “Karys, į- nas,, kuris, degdamas žmogaus šir 
steigtas 1919 Nepriklausomybės dyje, duoda jėgos visam audėtin

gaj am gyvenimui riedėti į prie
ki. Kantrybė yra nenugalimoji jė
ga ir didžioji gyvenimo kūrėja”.

Ir Eminencija lietuvių katalikų 
jėga, jų pasirodymu bei svoriu 
neapsivylė, šios rūšies žygiai 
teikia gražių vilčių ateičiai: or
ganizuotai, vieningai'dirbant su

ti tikrai džiugių vaisių.

— Kas iš organizacijų lr da
lyvių ypačiai yra nusipelnę šilto 
padėkos žodžio?

—šilto 'padėkos žodžio nusi
pelnė visi šventės dalyviai, tiek 
organizuotieji, tiek ir neorgani
zuotieji: dvasininkai, kurių Chi
cagoje dalyvavo apie 50, vienuo
liai ir vienuolės, ypač Šv. Kazi
miero seserys iš vienuolyno, Ma 
ria High School ir paruošusios 
parapinių mokyklų vaikučius, 
solistai, vargonininkai, ansamb
liai ir chorai; iš organizacijų — 
Kolumbo Vyčiai, Lietuvos Vy
čiai, kurių trijų kartų atstovai

LIETUVIŲ NAMAI — TAUTOS NAMAI 
Kaip Hamiltono lietuviai kurią savąjį tautinį židinį 

AL. GIMANTAS

Besidomintieji lietuviškojo gy vienos išrinktosios tautos savy- 
venimo įvairybėmis ir seką vi- bes, rezultatai būtų milžiniški.
sus įvykius atskirose lietuvių gy 
venamose vietovėse, nekartą 
galėjo gėrėtis Hamiltono, Ont., 
lietuviškąja veikla. Iš tikrųjų 
hamrltoniečiai parodo gražų tar
pusavį sugyvenimą, širdingumą 
ir visai neblogai paremia viso
keriopus ir gausius bendruosius 
reikalus. Jie gausiai aukoja ir 
šalpos reikalams, ir laisvinimo 
kovai, jie remia kultūrinius rei
kalus, išperka nemažai knygų, 
pagaliau ir periodinės spaudos 
pas juos patenka žymiai dau
giau, palyginus su panašiomis 
gausumu kitomis vietomis. Šiuo

— Kiek Hamiltono tautiečių 
turi alyvinį apšildymą?

— Galvojame, kad apie 400 
lietuvių namų naudojasi šiuo ku 
ru. Bet kiti kažkodėl, įpratę ke
lis metus iš eilės pirkti alyvą 
kitur, nesiryžta nuo dabar kurą 
užsisakyti per namų fondą, gal
vodami, kad tai sudarys kokių 
nepatogumų ir pan. Tuo būdu 
iš šimtų tautiečių ir nebegauna- 
me tų $15.

—- Kaip iš viso sekasi didy
sis darbas? Kiek turite kapi
talo?

— Namų įsigijimo darbas,metu Hamiltono lietuviai yra t , . . ,
neše iškilmingosios procesijos1 itin susirūpinę savųjų namų — nor8 .Ir aunklal- bet stumiamas 
metu priešaky JAV, Lietuvos ir tautinio židinio įsigijimo reika- J”lekm- Š1?° ^etU V8’’
bažnytinę vėliavas, gausiai da- lais. Trumpai — vyksta gyvas ®°° namV fo?^?^8kaito3.e ba"' 

lyvavę ateitininkai sendraugiai, vajus renkant pinigus didžia-
studentai ir moksleiviai bei jau- jam tikslui — Hamiltono Lietu- " .....................~

viu namų statybai. Ir čia ha- 
miltoniečiai parodė nuostabiai

nučiai, taip pat kitos katalikiš
kosios organizacijos, bažnytinės 
brolijos, visi, visi. Pražygiuoda
mi pro didžiąsias lietuvių sukur

pasižadėjimų. Viso labo turime 
290 narių. Norime ir siekiame 
jų suverbuoti iki 600.

įdomių sugebėjimų, įvairiausiais — Ar toks skaičius būtų reali
būdais stengdamiesi rinkti pi-

tas institucijas — Šv. Kazimie- nigus ir pasikliauti ne vien tik
ro vienuolyną, Marijos augštes- 
niąją mokyklą, Šv. Kryžiaus li
goninę ir pro naują Šiluvos Ma
rijos šventovę Marąuette Par
ke, turėjo pbogą pasigėrėti ti
kinčiųjų pasiektaisiais darbo vai 
siais.

— Kokia Jūsų nuomonė apie 
vis didėjantį tarp svetimųjų 
Amerikos lietuvių katalikų svo
rį?

aukomis, bet ir stengiasi jų gau 
ti visais kitais keliais. Aišku, 
jog tai gali būti įdomu ir kitų 
miestų lietuviams, kurie taipgi 
yra susirūpinę savųjų lietuviš
kų centrų — lietuvių namų pa
statymo galimybėmis.

Hamiltono Lietuvių Namų 
Fondo Valdybos pirmininkas St. 
Bakšys, šiaip jau tikrai nuošir
džiai dirbdamas visiems lietu
viškiesiems reikalams, didžiu en

galimybė Hamiltono sąlygose?
— Taip. Galimybė yra, nes 

čia turime apie 900 dirbančiųjų 
lietuvių, kurie jau patys turi įsi
giję apie 500 gyv. namų.

— Prieš kiek laiko, kaip spau
doje buvo rašyta, tamsta turė
jai tam tikrų nemalonumų dėl ta 
riamai netikslios atskaitomybės 
buv. knygų platinimo vajaus 
metu. Drauge su kitais geros va 
lios hamiltoniečiais norėtųsi pa
sidžiaugti, .jog neatsakingų as-

— Juo katalikai bus organi- ziazmu ir nemažu pasiaukojimu tamstos adresu
mtoani vionino'oani   tac fpmnifl tikrai nppilinča cvorHna SHIW Hl, K3fp IT bllVO g3>llin&

laukti, nepasitvirtino ir tebeli
ko nieku nepagrįstais įtarinėji-

tempia tikrai neeilinės svarbos 
pareigas — vadovauja narių tel
kimo akcijai. Jis mielai atsakė 
į keletą klausimų namų staty- 
bo temomis.

— Kaip vyksta naujų narių 
verbavimo vajus?

kovų - metais Lietuvoje ir atgai
vintas JAValstybėse 1950 metais, 
gražiai eina savo pasirinktu keliu.
Jo naujausias numeris, pasirodęs 

, už rugpjūčio - rugsėjo mėnesius, ' 
vra pilnas kariams ir šiaip yra 
skaitytojui vertingos medžiagos.

vių - lenkų karo su ' (Nr. 9) Veronika Kulbokienė
švedais 1600 - Ibi 1 metars fakta,8 • Raniiai apie mergaičių
turtingo rašinio pirmą dai, patei- L h ži Ci « taio teima, 
kia O. Urbonas, o J. Tumas toliau orą™* Cla J* talp *»***•

MERGAITES DRABUŽIS
Naujausiame "Vyties1 numery-

“Mergaitės drabužis ne tiktai 
atbaigia jos išvaizdą, bet daug pa 
sako apie jos vidinį pasaulį, apie 
jos dvasines nuotaikas, apie es
tetinį skonį ir net apie jos išsila
vinimą. Atitinkamai gražūs dra
bužiai puošia ir kilnina mergaitę, 

daro

tęsia savo įdomius prisiminimus 
iš bolševikų kalėjimų ir Červenės 
žudynių. Apie Lietuvos kariuome- * 
nės kovas 1919 - 20 m.m. čia ra
šo Zigmas Rumšą savo str. “Pa- 
dauguvj prisiminus”.

Povilas Dirkis žurnalo skaityto-1 netinkami net gražuoles 
jus supažindina su lietuvių jauni- j negražiomis” 
m u ir jo kongresu. įvykusiu bir- Tolįa.u autore teip sako: 
želio mėn. 29 - o0 d.d. Chicagoje. i “Drabužis turi būti derinamas 
Autorius čia teigia, k?^,. lietuvių i mergaitės amžiui, jos tipui - būdui 
jaunimas yra vertas didelio deme- dėvėjimo laikui ir vietai. Juokin- 
sio ir vyresniųjų pasitikėjimo, nes gaj atrodytų dvylikmetė damos
jo širdyse vyrauja karšta tėvy
nės meile ir nepaprastas laisvės 
troškimas.

Šio numerio puslapiuose randa
me ir daugiau medžiagos: Balio 
Gražuolio “baladę apie poetą”,

drabužiuose, kaip lygiai atkreiptų 
visų dėmesį vyresnio amžiaus 
pana gimnazistės suknele. Dažnai 
jaunos merginos sendina save per
sk rautais joms netinkamais pa- 

, . x T, ... . puošaJais, kaip įvairiais karoliais,
skirtą Juozo Krumino mirties se- auskaraiSi dirbtinėmis pigiomis gė- 
šerių metų sukakčiai paminėti, E. i jėmis. Brangakmeniai taip pat ne- 
i*^1Ci10 . o <) IP9nta?ą. Lietuvis tinka jaunoms mergaitėms. Jau- 
JAV kanuomeneje: jo žygiai, dar- nima8 natūraliai yra gražūs, o ta-
bai ir poilsis": yra skyriai Trem
ties trimitas, Lietuviai kariai lais
vajame pasaulyje, Karinės žinios, 
Karinė spauda, Veteranų veikla, 
Mūsų mirusieji.

Kario žurnalo redaktoriumi yra 
Zigmas Raulinaitis. jo adresas: 
916 Wi11oughby Avė., Brooklyn 
21, N.Y.

sai grožis geriausiai atsispindi švie 
šiame, tačiau neryškiame drabu- 

i žyje”. Edv. š.

KAS YRA KANTRYBE?
x

“Kantrybė yra visų pasiekimų 
ir laimėjimų pagrindas. Be jos pra 
dėjęs, niekas negali savo siekiuo
se ištverti iki galo.

“Nekantrus žmogus ardo kitų 
žmonių ramybę ir pats susilaukia 
įvairiausių nesėkmių ir nemalonu
mų, dėl kurių jis nekartą skau
džiai nukenčia.

“Kantrybė yra būtinas palydo
vas kiekvienam luomui ir kiekvie
nam verslui: ji vra reikalinga bet- 
kuriame darbe kiekvienam žmo
gui: jaunam, senam, mokytam ir 
nedaug pamokytam. Be jos žmo
gus nieko vertingo negali pasiek
ti", taip apie kantrybę rašo Alfa 
Rušinskas naujausiame rugsėjo 
mėn. Lietuves Vyčių organo “Vy
tis’' numeryje.

"Minimo straipsnio,, pavadinto

Kova prieš spaudos šlamštą
Chicagos motinos, jausdamos 

blogos spaudos įtaką į jaunuo
lių elgesį, pradėjo uoliau su tuo 
kovoti. Ypač jų pastangos veiks
mingos priemiesčiuose, kur 
spaudos pardavėjai turi arti
mesnį ryšį su gyventojais. Ten 
moterys eina prie kioskų, per
žiūri juos: ir — jeigu atranda 
nepadorių leidinių, pakelia 
triukšmą. Pardavėjai dažniau
siai paklauso jų pageidavimų. 
Jeigu ne, tai jos tada reikalą 
iškelia sekančiame levų ir mo
kytojų posėdyje ir svarsto apie 
bendras veikimo priemones.

jas, Jos siela, ką galėtumėte pa- ^Pimai ne tik atskirų parei-
iakrti anie načia Švente — kaili gunų bel žymlų baznytlnl« <•«’
Sdo j£» pasekmės.? ' "i‘oril* P^^itnai. Džiaugiasi

■ , hetuvių pasirodymu ir pats Jo
— Man jos atrodo labai gra- Em. kard. Stritch.

jaUr tspfldin^i3 Dmusmingo, krito 1 ir yra prie 

tikinčiųjų gretos, į iškilmes su-i — Reikia pabrėžti, jog min- 
plaukusios tiesiog minios žmo-! čiai atgaivinti Amerikoje Šilu- 
nių parodė, kokios yra gyvos vos Marijos garbinimą pritarė 
žmonių širdyse tikrosios religi- tiek JAV Episkopatas, tiek lie- 
nės ir dvasinės vertybės, seno-1 tuvių dvasinė vyresnybė ir Lie-
sios tėvų žemės tradicijos. Tuo 
būdu ALRKF vadovybės pa
stangos — atgaivinti Amerikos 
žemėje Šiluvos Marijos garbini
mą — apvainikuotos džiugiomis 
pasekmėmis. Reikia tikėti, kad 
vėliau šios tradicijos bus atgai
vintos dar plačiau. Jo Em. kard. 
Stritch nurodė, kokiomis sąly
gomis ir paskatais dvasinė vyrės 
nybė leido Amerikoje atgaivinti 
Šiluvos Marijos garbinimą, pa
žymėdamas, jog toji šventė, gra

tuvių Kunigų Vienybė. Kai de
legacija nuvyko pakviesti Jo 
Em. kardinolą Stritch, jis taip 
apsidžiaugė lietuvių, pirmosios 
tautinių grupių, pastangomis po 
visą plačiąją Ameriką suruošti 
tos rūšies minėjimus, gražiai pa 
saulininkams bendradarbiaujant 
su dvasininkais ir tuo priside
dant prie Katalikiškosios Akci
jos pagilinimo bei sustiprinimo, 
jog sutiko pats asmeniškai va
dovauti iškilmintgajai procesijai.

OR JANIS KLIDZEJS agnanere*,

9IL£
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(TĘSINYS)

Jis pasisuko Dzirznavų gatvėje ir ėjo į Latgalės 
priemiesčio pusę. Priešais ateinantieji žiūrėjo jam 
į veidą ir vėjo išdraikytus plaukus ir šypsojosi.

Buvo jau už geležinkelio. Čia visa priemiesčio 
nuotaika ir žmonės labai skyrėsi nuo to, kas buvo 
miesto centre. Ir visa tai taip netoli... Koks kilo
metras. Tie buvo kitaip apsirengę, kitoks pasikal
bėjimo būdas, elgesys.

Taip, kodėl taip buvo? Ten spindėjimas, čia 
pilkuma. Ir sekmadieniais čia atrodė kaip darbo 
dieną. Vyrai nešė maišus. Kažkoks ’sandėlys. 
Raudonos sienos, juodos, geležinės durys. Asfalto, 
mūrų, smėlio ir saulėje įkaitusių stogų kvapas.

Vaikai šūkaudami bėgo būryje basom kojom 
akmenimis ir ritino geležinį lanką. Antras būrys su 
tokiu pat žaidimu priešais.

Už užrakintų dirbtuvės durų skambėjo skarda. 
Aštriai, dundančiai, rėkiančiai. Nepažįstamos ran
kos ten už sienos kilnojo plaktuką, ir žmogaus jėg\ 
gamino kokį nors naudingą daiktą.

Andrius ėjo ir matė toliau. Subildėjo greitai

zuotesni, vieningesni — juo tas 
svoris dar daugiau didės. Jis, 
reikia pripažinti, didėja visą lai
ką. Amerikos lietuvių katalikų 
darbai Bažnyčiai ir tėvynei, pa
vergtajam kraštui laisvinti, sa
viesiems lietuviams padėti yra 
didžiai reikšmingi. Kiek prista-1 — šiuo metu, be narių verba- Man tai buvo tikrai didžiausias
tyta bažnyčių, vienuolynų, mo-1 vimo, mes dar propaguojame, moralinis smūgis. Tie žmonės, 
kyklų, parapinių namų! Kiek su! kad lietuviai namų apšildymui kurie mane kaltino, puikiai ži- 
rinkta aukų! Apie tai buvo jau, alyvą užsisakytų per namų fon- no jo, kad aš nė vieno dolerio 
ne vieną kartą viešai skelbta., dą.
Štai pvz. ir šios šventės progai — Kokią turite iš to naudą? 
buvo nurodyta, kokią jėgą su-1 — Už kiekvieną naują klientą,
daro Amerikoje apie 120 lietu-, kuris alyvą perka per pamų fon-
viškų parapijų, šimtai lietuvių | dą, gauname $15 pirmą žiemą, o . ., \ . ... cj i»~ lietuviai savo namus tikrai pasi-kilmės kunigų ir pusantro tuks'vėliau — po $5 kasmet. Sį ko- x__ _ ,__ _ _________
tančio seselių, apie 100 pradžios, misą gauname iš alyvos bendro-
ir augštesniųjų mokyklų, keli,vės netarpiškai. Alyvos varto- 
vienuolynai, vienas dienraštis ir, tojas moka, aišku, tą pačią kai- 
visa eilė kitų institucijų. Visų Į ną ir gauna tokį patį gerą pa
jų darbą tinkamai koordinuo-, tarnavimą, kaip ir iš kitų pana- 
jant ir nukreipiant į vieningą (šių bendrovių.
tikslą, 'galima pasiekti tikrai, — Kaip sekasi ši tikrai įdomi

mais.

Džiaugiuosi ir dėkoju Dievui, 
kad taip tiksliai vedžiau visą at
skaitomybę ir dokumentaciją.

nebuvau pasisavinęs. Aš niekad 
negalvojau, kad mūsų tarpe ga
li būti tokių negerų asmenų. 

Reikia manyti, kad Hamiltono

džiugių pasekmių.

Apskritai, lietuviai tarp sve
timųjų Čia, Amerikoj, turi gerą 
vardą, kaip dora, aktyvi, sąmo
ninga ir darbšti tautinė grupė. 
Tik gal nevisose srityse Ame
rikos lietuviai katalikai turi už
ėmę ar gavę tas pozicijas, ku
rios jiems —- pagal visą jų svo
rį — iš tikro priderėtų. Bet 
tai — jau ateities veiklos reika-

akcija?
— Gaila, bet, nežiūrint gerų 

sąlygų, tautiečiai į tai perdaug 
gausiai nereaguoja. Iki šiol esa
me gavę 30 asmenų, kurie per-

tys, o visi, kurie dar svyruoja 
galvodami, pasinaudoti ar nepa
sinaudoti namų fondo tarpinin
kavimu, .perkant žiemai skystą
jį kurą. turėtų įsisąmoninti, kad 
nuo apsisprendimo namų staty
bai gali prisidėti tūkstančiai do
lerių, be mažiausios skriaudos 
pačių vartotojų kišenei. Tad 
kodėl nepasinaudoti tokiu puikiu 
ir realią naudą teikiančiu pasiū
lymu? Namų fondo lėšas renka

mus užsisakė žiemai kur,. Tuo' ‘r ruošdami (vairius vakarus, šo
būdu tas davė namų fondui 450, kius. koncertus ir balius. Be to
dolerių pelno.' Gi, Jei turėtume graiu >3iraiiu-

šių narių tarpe lygia darna ra
si senuosius ir naujuosius Ka- 

katalikais visa eilė didiijų insti-" nados lietuvius. Lietuviškieji na
tucijų skaitosi daugiau, negu ki-! mai. kur jie bebūtų, visados bus 

las. Tačiau trumpai tenka kon- tiems atrodo, baigė pasikalbėji-1 centrine ir jungiamąja pozicija 
statuoti, kad su JAV lietuviais mą inž. A. Rudis. A. Viržis vietos lietuviškajame gyvenime.

Susidraikę tamsūs plaukai. Ruda suknelė. Spindin
čiai šlapi nuo verkimo skruostai...

Andrius pagreitino žingsnius. Pavijo mažąją. 
— Neverk, mergyte. Ar kokia nelaimė atsitiko? 
Plonasis balselis nutilo. Mergaitė pažiūrėjo per

kaktą. Neatsakė.
;— Ką tavo broliukas veikia. — Andrius klausė 

taip, lyg pažintų jos brolį.
Mažoji pakėlė į jį dideles, tamsias, ašaromis 

spindančias akis.
— Kariuomenėje. Liepojuje, — ji sakė.
— O tėvas?
Jf tylėjo. Pasidarė drąsesnė. ®jo šalia. Ir vėl 

žiūrėjo liūdnom vaiko akim: •
— Tėvas ... Todėl ir verkiu,’, kad tėvas ... 

Šiandien pasigėręs. Išvarė iš namų visus ... Mamą 
mušė ... Mane mušė...

Andrius tylėjo. Girdėjo gyvenimo žodžius. Taip 
anksti šie vaikai turėjo pažinti jo sunkumus.

— Kaip tavo vardas?
— Žentą...
— Imk, Zentyt. Tau atnešiau šias gėles — sakė 

Andrius.
Pamačiusi tulpių puokštę, mažoji sumišo. Pa

sirodė trumpas, giedras šypsnys. Paėmė ir gėles 
prispaudė prie smakriuko.

— Tu mano brolį pažįsti. — ji klausė?
— Pažįstu, — melavo Andrius.
— Kaip tavo vardas, kai rašysiu jam laišką, nuo 

tavęs pasveikinsiu...
— Andrius ...

Padavė mažąjai ranką ir ėjo šalin. Dar atsisuko. 
Namai be knygų yra kūną* i stumiami kažkokio kiemo mediniai vartai. Verkda- Matė, kad mergaitė stovi ten pat ir mojuoja jam 

be sielos. — LotynaiI ma išbėgo mergaitė. Dešimt? Dvylikos metų? Igįiėmls. Andrius pamojo, apsisuko ir ėjo. Jis gal

vojo, apie tai, kad gal būt niekada savo amžiuje su 
šia mergaite nesusitiks, taip pat ir su jos broliu, 
kurį ji pasveikins, bet kurio jis niekad nėra ihatęs.

Dar kokią valandą Andrius klaidžiojo po gat
ves. Astrų puokštę dar turėjo rankoje. Kam ją 
padovanoti? Ar dar kam, kas verks? Dieve apį 
saugok!

Čia pasitaikė džiaugsmas. Klausėsi. Žema, 
maža, sena medžio trobelė. Pro adarą langą ten pat 
ant gatvės lipo gitaros muzika. Eidamas pro šalį, 
Andrius pažvelgė į langą. Dvi mergaitės skambino 
ir kažką linksmai pasakojo.

Atsiminimų viesulas pradėjo persekioti Andrių. 
Sugrįžo atgal. įmetė astras pro langą ir greitai iš
nyko už kampo.

34.

Bažnyčios bokšto laikrodis buvo pusė septintos. 
Pusė septintos jau! Tai risčia turiu bėgti į stotį. 
Apie septintą bus tas traukinys, kuris atveš Salanie- 
sus: Kalnietį, Pakurą, Gaurušką, Smildzianytę ir
Zaugrą. Likusieji rytoj.

Andrius greitai pralindo pro stoties kamšatį. 
Septynios ar penkios minutės iki traukinio. Auto
matas jam įmetė į delną ružavą perono bilietą. Jis 
vaikščiojo šen ir ten slydžiu perono asfaltu ir jautė, 
kad šiurpas landžiojo apie krūtinę. Toks susijau
dinimas. Su minučių bėgimu ir traukinio ūžimu jis 
nuolatos augo.

Virtinės balsų, veidų žodžių ir svajonių pasaulis 
artinosi. Susilies? Susidurs?

Ką jis sakys? Ką jis sakys? Tiek daug laiko 
ir nuotykių tarp jų.

(Bus daugiau)
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KAIP PROGRESUOJA BOLŠEVIZMAS
ST. BIJŪNAS, Toronto, Kanada

Kanadietis Blair Fraser, Mac- niekšas, bet jis rusas”), nei pan 
lean reporteris, pakeliui iš Mask slavizmo, nūdien perdažyto į

LIETUVIŠKOS OPEROS PASAULIS

vos į raudonąją Kiniją patyrė, 
kad Novosibirske gyventojai e- 
są ‘‘kantriausi pasaulio žmo
nės”.

Novosibirskas, šiandien jau su 
milionų gyventojų Sibiro sosti
nė, kur pačiame miesto centre 
laikrodžiai esą pavaromi, kad 
eitų viena valanda anksčiau, 
kaip priemiesčiuose, deja, taip 
— nuo pat 1917 m., kai tuoj po 
bolševikų revoliucijos ši klaida

raudonąjį bolševizmą, kurie visi, 
vargu, ar tenka laukti, ateity 
pasikeistų radikaliai, nebent tak 
tiškais sumetimais, trumpiems 
intervalams? Kai naivūs lengva
tikiai bei maskviniai “progresis- 
tai”, pranašaudami “visokį pro
gresą”, tikisi sau matyti ateities 
Rusiją federąlizuotą, kuone a la 
British Commonvvealth, tai ten
ka labai suabejoti (jei nepasa
kyti dar kitaip) dėl perdėto op
timizmo, ar tikriau naivaus neįvyko per neapsižiūrėjimą, re- . , _a.

' , , . . . n atsargumo — nemokant įžiūrėtiformų įkaršty, suskirstant Ru- . , . , , ... .
... .... . c čia rusiškąjį kolonializmą, jo pa

siją naujomis laiko zonomis. Su __ii_s i.
prantama, tai sudarė nemaža
painiavų ir apsunkinimo Novo
sibirsko gyventojams, net daž
nų klaidų, ypač gatvių transpor . . ,»

’ . , . . j dys pasauli ; bolševizmas rea-te, per 38 metus, tačiau niekas! 5 . .
, . i i *lal žengia jo pėdomis, >gi nevanedrįso kritikuoti ar bent tarti x A , . .

. , ,, , .. . i tarptautiskumo lozungai labaižodi, kol pagaliau pati Masava 5, .
1957 m. kovo 15 d. šią savo kiai pldeda ruslskaJam impenahz- 

dą kažkaip “atidengė” ir, žino

vojų Europos istorijai, kuris y- 
ra, buvo ir bus. Jau Petras Di
dysis nebuvo kuklus savo sva jo 
nėse: “Ateis diena ir rusai val-

RIMTI REIKALAI

Clifton Daniel, ir jo žmona Margareta, buv. prez. H. 
Truman duktė, džiaugiasi maitindami savo 3 mėn. sūnų.

(INS)

I vuoti. Dar atsirastų ir tokių, ku 
' rie skirtų po 50 dol. Visa tai su 

Atsitiko taip, kad, daug kam. tams gal prailgintų šį kūrybinį darytų minimalines sąlygas, prie 
pageidaujant, šj sezoną nusista-1 darbą, kasmet parengiant po vie kurių būtų žymiai lengviau dirb 
tyta duoti keturis operos spėk- ną naują arba dvi operas. Lietu- (į operinėje srityje.

viai ypatingai mėgo operą savo.taklius. Kaip ir daugelis mūsojo 
gyvenimo įvykių, taip ir šie į- tėvynėje. Nuolatinis aukų ran-
vyks Chicagoje. Tenka apgailės- klojimas ir prašinėjimas yra la- 
tauti, kad kitos mūsų apylinkės, bai relatyvus dalykas. Rengėjai 
pvz. Torontas, Clevelandas, De- į visados susidurs su didele rizi- 
troitas ar New Yorkas neįsben- ka, nes nežinia, ar bus pajėgta 
gia mūsų operos pasikviesti pas surinkti reikalingus finansus. O
save. Sunku patikėti, kad finan
siniai būtų perdaug 9vnku ir ne-

operos klubas tame reikale žy
miai padėtų. Operos klubo na-

mui.

ma, tučtuojau atitaisė.
Kremlius, girdi, nebegalėda

mas kitaip, padarė iš to dabar 
didelį anekdotą, kurį pasakoja 
visiems užsienio turistams Mask

Norintiems pasvajoti, kad ru
sai ateity tikrai “norės” (kai 
tam progų jau daug turėjo) le
galizuoti demokratines laisves 
ar bent tautų apsisprendimą,

spektaklį, neužtenka padėti tik 
tiek pastangų, kaip surengti ei
linį koncertą. Jau vien tik ope
ros išlaidos visados bus dvigu
bos ar trigubos, negu rengiant 

I koncertą. Tačiau, prie padėtų 
pastangų ir darbo, nesinori tikė
ti, jog to negalima įvykdyti. Iš 
kitos pusės tegu nebūna pamirš 
ta, jog išvykti iš savo namų su 
operos personalu gastrolėms nė
ra lengva.

Kaip ten bebūtų, kaip kas be
galvotų, vistiek mūsų opera yra 
bandoma statyti ant rimtų pro
fesionališkų pagrindų. Profesio
nalai muzikai vadovauja muzi-

Vieną žingsnį pirmyn, du atgal prekybai; amatams, net ūkinin- kiniam operų paruošimui> geriau 
Jei karo nuniokoti kraštai, kams teisę rinkoje laisvai parda gi mūgų goligtai parenkami jų 

pvz. Vakarų Vokietija, per 9 me vinėti maisto produktus. Užsie- partijomg iš vigų JAV, į§ profe- 
tus (1948-57 m.) ne tik spėjo nio kapitalistams buvo pažade- s,onalų gudaryta« orkestras, pa

pakeliama. Norint turėti operos riai galėtų prisidėti pinigine

Klubo nariais galėtų būti vi
si mūsų profesionalai bei preky
bininkai, kuriems jų darbo pas
kirtis neleidžia atsidėti kultūri
niam darbui. Jiems tai nebūtų 
didelių sunkumų, tačiau padary 
tų didžiai vertingą kultūrinį įna
šą lietuvių gyvenime. Nenorė
tume yianyti, kad neatsirastų 

(Nukelta į 7 psl.)duokle. Pavyzdžiui, jei klubas tu
rėtų bent 20 narių, kurie kas- ________________________________
met paskirtų tik po 109 dol. | JŪ3 is , kad
kiekvienas, opera jau galėtų gy-i nuliMim0 paukšsiai ne8krajotų 

~ w~: "-įįcF aPie jūsų galvą, tačiau jūs ga-
rr e- a c n t tit c lite aPsisau^oti> kad Jūsli Pla^-

JL E V A o r 1 J U 5 kuose jie nesusuktų sau lizdų,
istorijoje yra-pirmasis kunigą* —Kinų priežodis

kuris turi Kristaus žaizdas Tė
vas Pijus yra garsus nepapra 
stais darbais ir Dievo malonė 
mis Knygoje aprašoma pra
našysčių dovana, nuostabūs iš
gijimai, ekstatiniai persikėlimą. 
ir t.t. Iš Tėvo Pijaus gyvenini' 
vra įdėti 32 paveiksni Kainr 
$2.00

Galima gauti "DRAUGO 
Administraci jc.r 

4545 VVest flS Street. Chl<-nj<o 29. III.

Šioje knygoje gražios mūsų žmo
nių pasakos, su paveikslais. Jas 
mielai skaito ir suaugę ir jaunieji. 
Labai tinka lietuvių kalbos pamo- 

! koms. Iš viso 73 pasakos. Kaina 
$2.50 Platintojams didelė nuolai- 

i da.

voje, jog novosibirskirčiai esą reikia neužmiršti, kad tada Ty
kanti iausi paša” lio žmonės, nes tojaus dieną atkris jų visos rie- atsistatyti iš griuvėsių, bet pri- ta, net ir suteikta koncesijų. Vi- gaiiau* jr choras vra užsirėko 
jie be reikalo net 38 metus ken- bios kolonijos (kaip pvz. Sibi- ir* not nrolnnbo aaibv nrinc ai rioViov m ? Ti i Duona lrnv»ir»_ _ _ -

čią netoleruotiną klaidą, kurią ras, Ukraina, Kaukazas, Gudi

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

KNYGA, KURI VISADA ĮDOMI 
IF NESENSTA

Tai Juozo Švaisto

ja), nebekalbant apie Pabaltijį 
bei satelitus.

gi visai lengva buvę pataisyti.
Rusijos reikalų ekspertai, de

ja, kažin ar neturės čia tik skep „ ..
tiskai galvomis palinguoti, nes 
tai greičiau — pačios Rusijos i Maskvos imperija, kuri per 5 
proceso rodiklis (ne vien Novo-. šimtmečius, nuo Sofijos Vytau- 
sibirsko). Davinių net perdaug taitės įpėdinių, tęsia kolonializ- 
turima (taip manyti), tik Novo-|mą, įsigydama didelių, pelningų 
sibirsko laikrodis vaizdingiau kolonijų pašonėje, ne už okea- 
kalba už save. Taip, tai šitoks' nų, ko jai pavydėti galėtų bet-

sivijo ir net pralenkė savo prieš si dabar sužiuro į Rusiją, kurio-, mendavęs> kaip vienas geriausių 
je tuoj prasidėjo naujas, daug ir kiti dalykai atiiekami kvalifi-karinę gamybą, Rusijai gi visko 

trūksta net po 39 metų.

Maldavimas (pabaltiečių, sa- . , , _ , . „ „ . „
telitų, sau siuntinių iš Ameri-1ziazmas’ kad Leninas esąs pake organizuota opera negali būti 

liui į kapitalizmą, neva jau nu- pigįaį įkandama. Ji, be to, nau- 
sivylęs savo 4 metų revoliucijos doja teatro rūbug ir dekoraci- 
bandymais. į jag vjsa taį sugmug krūvon,

• Bet, anot D. J. Dailino, tai bu kaikam vis mėgėjiškai galvo- 
vo tik naivių entuziastų apgau- jant, atrodo, jog jieškoma dar 
lei, nes, vos Rusija kiek atkuto ir pasipelnymo tikslų. To nesa-

geresms gyvenimas. Užsienio— ctoiiitii lu viou lopiau
spaudoje pradėjo vyrauti entu- kja šitokiais pagrindais su

kvotų asmenų. Iš to viso išplau-

kos, net vaistų, maisto, senų 
rūbų sugriauna mitą, kad Rusi
ja pakankamai progresuoja.

Mėsos, kiaušinių, pieno, pro
duktų dar ji “neturi” eksportui 
(kas tvirtintų priešingai, pap-

tempas (sovietiškam progre- kuri kolonialinė imperija; nejau, rašykite statistikos, užtikrina, (gi buvo prie bado ir ekonomi- ma, nes rengėjai suka galvas,
sui), kurio kaina buvo 120 milin gi norės staiga atsisakyti tra- daugiau niekados nebematysite nio chaoso), Kremliaus mahara- kad išeitų lygiomis. Tegu tie. ku
nų galvų, anot David J. Dailino, šeinio jai kolonializmo, kad per tų entuziastų — vengs susitikti, džos vienu plunksnos brūkštelė- rie manytų, jog su operos pasta
10 knygų autoriaus apie Rusi- naktį prarastų savo galią ir tur kad vėl nepaprašytumėte), o tai jimu sudaužė Nepą, o verslinin- tymu uždirbama, pakalkuliuoja
ją, kuris savo veikaluose įrodo, tus (rusų tik apie 100 milionų, — blogas ženklas, nes jų eks- kus likvidavo, prikimšdami kalė, visas išlaidu pozicijas^ ir tada
kad tiek tai galvų kainavo (nė satelitų — 100 milionų ir “senų- portuodavo net carinė, primity- jimus bei Sibiro kacetus. į pamatys, kokios didelės išlaidų
60 milionų, kaip ELTA tvirti-' « kolonijų” irgi apie 100 nulio-. vi Rusija, prieš 50 metų! , Reįkėjo net 3Q metų Rad 1053, sumos susidaro. Puikus dalykas

na) 1917 m. bolševizmo revoliu- nUl- Bet gal išauš ir ten pavasaris, m. Malenkovas vėl užsimotų at
ei ja su visomis jos pasėkomis; Sibirą, pačią pelningiausią bei jau esą daug ženklų į tai (ru- naujinti Nepą, bet gražūs žo- 
ligi šiandien, pavertusi Rusiją stambiausią koloniją, kokią pa- sams daugiau, gi pavergtoms džiai greit pasibaigė fiaseo. 
neva į “polit. laboratoriją”, o saulis yra betkada matęs, jau tautoms tuo atveju, jeigu Mask- Chruščevas, dabar sunkumų, 
jos gyventojus tartum bandymų spėta pusiau rusifikuoti, nes ten va malonės paberti likučių nuo suspaustas, n-pri pasivogti Nepovaime ateina mintls: ar mes ne 
triušiais. I jau gyvena apie 20 milionų ru- savo stalo) ? Pradeda ir mūsuo- atnaujinimo idėją, už kurią jis į £aletume suorganizuoti- operos

Ar toli dar nueis’ sų‘ šiandien RusiJa sav0 tradici- se atsirasti “entuziastų”, kurie pats 1955 m. kaltino Malenkovą.' reme-ių klubą’ * U"^S * . p
1 nį kolonializmą bando dangstyti išsijuosę trimituoja apie begali- Bet ar nesikartos vėl 1921 m. nai ^ahntų matena 1-

Pasauliui tas turėtų labiau pa “tarptautinio proletariato” (ne nį Rusijos progresą, tartum pirš istorija, kur trumpą Nepo sekė ni Pa£nnd{Į °Peros egzistenci-

Vestuviu nuotraukos ir 
augštos rūšies fofografiįo

mūsų specialvh?
___,___ ~ UžsakymusPRECIN PHOTO STUDIO —-

(Incorporated)

EDVARDAS ULIS, sav
4058 Archer flvenup 

Telefonas Virginia 7-2481

kartu su pinigais

Galima gauti “DRAUGO“ 
Administracijoje

4545 VV. 68rd, St., Chicago 29, III.
llllllllllllllllllllllllllllllllillllllllfllllllilll

SKELBKITES “DRAUGE”

už centus negaunamas.

Operos klubas

Apie visa tai begalvojant, sa-

NARIAI LIETUVIŲ TAUPYMO IR
SKOLINIMO B-VIŲ LYGOS,

Kuriose Kiekvieno Santaupos Yra 
Apdraustos iki $10,000.00 — 

ir Paskolos Duodamos Namu įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

M**

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSN.
6245 S. Western Avė., Chicago 36, III

continentaTšav?igs & loaiTaššnT
4559 So. Paulina St., Chicago 9, III., YArds 7-0145

rupti, nes tai neišvengiama ka- rusiškojo atkutimo), “laisvės, damį jj lietuviams. Čia betgi ne- 
pitalizmo-komumzmo dvikovos lygybės, brolybės” ir kit. skam- reikia apsirikti, nes bolševizmas 
dilema, nuo kurios turės pnklau biais šūkiais. Visa tai tėra tikro- matė jau kelis “pavasarius’, ne
syti musų civilizacijos ateitis. vėje tik pigus, melagingas teat- vien chruščevinį (popierinio ro-
Be abejo, vienos generacijos ras> neg daug tikresnė prielaida,
klaida, kuri gali tęstis net 38 kad kolonializmas yra (rusų)
metus, daug nežada ateičiai, nes amžinas; Rusijai jis reikalingas 
sekanti generacija paprastai, • įr net neapsieinamas, kad ne- 
datgumą klaidų vėl pakartoja, uždustų savo etnografinėj lie- 
Taip, pavyzdžiui, kalbant apie soj> neturtingoj teritorijoj, kur, 
galimą vokiečių militarizmo pn- norint užsitikrinti sau pakenčia- 
sikėlimą, ypač prisibijoma, kad mą materialinę egzistenciją, kad 
nauja karta vei gail sau staiga ucpavirstų milionus emigrantų 
išsiauginta didybės-revanšo ra- gaminančia tauta, nelengva bū- 
gus, nes, taip išeitų, mus mo- verstis ir labiau darbštiems,

1924-25 m. “geležinės šluotos” 
periodas ?

Novosibirsko laikrodžiai gi 
net kvailiams rodo, kad Rusijos

jai. Gal tai dar ir nesudarytų 
pastovių sąlygų nuolatinei lietu
vių operai, tačiau kokiems 5 me

dymų triušius kuriems “progrejaus), dabar žadamą, kad leng- žmonės, net aiškiai matant klai- 
vai susižavėtume. Prisiminkime | dą, tik ranka numoja: “Et, Mas syvios reformos”, skelbiamos 
tik 1921 m., kai, dar pačiam Le-1 kva turbūt geriau žino”, ar ga- į nuo pat 1917 m., kainavo 120 mi 
ninui gyvam esant, Maskva bu-1 lime dabar už tai smerkti ban- lionų galvų?
vo nustebinusi pasaulį smulkiai - ..-r—=—.------r:

CRANE SAVINGS &
2555 W. 47th St.,______

DISTRICT SAVINGS &
3430 S. Halsted St.,

LOAN ASSN.
Chicago 32, III

LOAN ASSN.
Chicago 8, III

ko 1914-18 ir 1939-45 metų pa
inokos.

Tiesa, rusai čia pirmieji, ku
rie dabar pasišoka gąsdinti pa
šau A “vokiečių klaidomis bei 
pasikartojimų pranašavimais, 
net leisdami sau prilaikyti Ry-

techniškiems, konstruktyviems 
skandinavams ar anglosaksams. 
Kolonializmas Rusijai dar yra 
istorine būtinybe ir dėl to, ji per 
mažai turi priėjimo prie jūros, 
kitaip ji paliktų amžiams užkam 

1 pine valstybe su mažais šansais
tų bei Vakarų Vokietijos izolia- pr0gre8uoti ūkiškai dėl trans- 
ciją, bet nutyli apie save, Ursi p9rto sunfcumų> Gi prisiminus
daoar rusų imperializmo pavo- Ruaįjog progresą dabar, po bol- 
jus pasauliui daug mažesnis, ševistine sistema, aiškiai mato-
neva uždanga tant jį minkštos me, kad jis yra pernelig lėtas,
evoliucijos (nebe proletariato aiškiaį nepat'enkįnamas "(žings 
revoliucijos) dekoracijomis. nįg pįrmyn) du atgal, pakart>

Saiia vokiečių, ir lenkai su
“mocarstvos’’ svajonėmis (atsta iarSįO) 
tyti nuo jūrų ligi jūrų galybę) 
rodo, kad istoriniu patyrimu 
daugiausiai pasinaudoja vos vie 
na karta. Na, kai dėl rusų, ko- 
iš jų galima laukti, kad neap- 
gaudinėtume savęs, kaip, anot 
prof. Ged. Galvos, naivūs paša-, 
koriai, tikriau, lietuviški filibus- j 
teriai, atseit, žlibi liūlioriai da
ro (prakaituodami, kad iš juo
do nupieštų baltą), realiai i- 
mant, nepatartina užmiršti nei | 
rusiško nihilistiškai-anarchiško | 
charakterio (nčevo, vsio ravno, 
čert s nim dominantos), nei fa
natiško patriotizmo (atlaidumu i 
klaidoms savajam: “nors jis —.

tų pats Leninas, prikeltas E

16 ARTI IR TOLI BAuDŲ
PERKRAUSTYMAS
Nauja* apecialns dideli* 

aunkvėžliui* au pilna ap
draudė. Pigus ir sąžininga* 
patarnavimas.

R. $ E R E N A S
•JO47 W. «7tli 1*1. Chicago.

I1L VVAlbrook 5-8063

’ KAZYS ČESNAUSKAS
6444 SO. TROY ST.

I Teist 'VAlbrook 5-7670 ir 

/ Olbson 8-4936
a • Oeni*rni»K Kont aktorini, nau
* tu n nnij atatvhal. įvairiem* r«' 

inontani* ir namų pertvarky 
įname • Turime tlilel) patyriA mų nuliui ■.tatvbojp • f’atyn

* itlu kiųmi c« mmto Ir medžio 
darbai. • Apkainavimal nemo- 
kamat

Tūkstančiai vartotojų įsitikino, kad dažus, vidaus ir Iš oro dažy
mui, taip pat sienoms klijuoti popierius geriausia pirkti

D. JURJONO BENDROVĖJE
3251 SO. HALSTED ST., CHICAGO 8. ILL.

Tel. CAIumet 5-1064

V

Kanadoje veikianti lietuviška firma, pelningai gamybai plė
sti, jieško paskolos ar dalininko ligi

$50,000 — METINIAI 10%
Pasiūlymus prašoma siųsti šio laikraščio administracijai: 

"DRAUGAS”, Adv. 2265, 4545 West 63rd St., Chicago 29, Illinois. 
Susirašinėjimo paslaptis garantuojama.

y/\\

v*. Jan:a iw 'aiai bps i
J. O. TELEVISION OO. . 2512 W. 47tti Str. • FKtntler 8-1998 

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 kaadlen Iki 6 vai., pirniad. ir ketv. tki » vai. Sekm. uždaryta

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

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

mokame

Augštą

MIDLAND
Savings and 

A .socia+ion

F

FER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
saugiausia m 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO 

’l• ENOKOVl

4038 Irditr AveaM T.l. LA3-477P 

AUGUST SALDUKAS

atliekame dideliui r m'.žus automobilią remontus. Lyginimas, de 
lymas Elektrinis suliedinimas Parduodame automobilių

Sinclair gazolino stotis “PAGALBA“
Sinclair gazolino stųtis "PAGALBA” — A. Stanevičiau, Sav 

2641 West Ilsi Str. (Kampas Talman Avė.) 
Telet. PRospcct 8-9842, Namu tel. Wfllbrook 5-593t

** TOU IR arti
MAUJi ZMOTZZ r/fOKAt- NAUJAUS! KPAUSTmO (BAHtMU

tlCU fASTŲ PATrAMS-P/SUS IP SAilPfPAAS PArAPMAVPfAt

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 w. 69 St CHICAGO 36, ILL Te» V/Alkmok 5-9209 [

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

ir tolimų distancijų, šaukite sekančiai.

ANTANAS VILIMAS
8415 SO LITUANICA AVĖ., CHICAGO, ILL 

Telefonas — FRontier 6 1882

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ
PRISTATOM I VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT
Saugus baldų perkraustymas 
asmenų turinčių ilgą patyrimą

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

Pradėkit 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 Avė., j vakarus nuo California Avė.

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

Pirmad., antrad , penktad ir 
Aeštad. 9 vai ryto iki 4:30 p.p

OFISO VAI^ANDOS:
Trečiad 9 ryto iki 12 vai 

Ketvirtad 9 vai. iki 8 v.v
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Antradienis, 1957 spalio 1 DIENRAfiTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

PROGRAMA:
11:00 vai....................................... .. . Av. Mišios

12:00 vai...............................................Užkandžiai

1:00 vai. . . . ................................. Registracija
2:00 vai.......................................... Seimd posėdis

5:00 vai.................................... Seimo užbaiga ir
palaiminimas su Avė. Sakramentu

1 4. .į.

TĖVŲ MARIJONŲ BENDRADARBIŲ

I MA
Seimas vyks ark. Jurgio Matulevičiaus beatifikacijos bylos ženkle.

VISI Į SEIMĄ!

JVYKS:
1957 m. spal. 13 d., sekmadienį

“DRAUGE” KATALIKIŠKOS 
SPAUDOS CENTRE 

4545 W. 63 St., Chicagoje
3E

— Perskaitę “Draugą’ 
kitiems ’

duokite

MŪSŲ KOLONIJOSE
Waterbury, Conn.

Lituanistikos mokykla

Lituanistikos mokykla ir šie
met pradėjo savo darbą. Rug
sėjo 14 d. buvo mokyklos pamal
dos, kurias atlaikė klebonas kun. 
J. Valantiejus. Pamaldose daly
vavo mkt. Vincas Mileška, kuris 
jau antrus metus dirba mokyto
jo darbą. Toliau jose buvo LB 
apylinkės pirm Vileišis, na ir ži
nutės autorius prie 9 vaikučių

pirm. Aleksio nuopelnus, taip 
staigiai tokias iškilmes suren
giant. Aleksis tik keliomis die
nomis prieš šitą šventę sukvietė 
organizacijų atstovus pasitarti 
dėl iškilmių pasisekimo. Jau ir 
tada pasitarime jis pastebėjo, 
kad iškilmių parengimas turi 
pasisekti, nes atsilankė gausus 
būrys atstovų. Pasitarime pir
mą kartą dalyvavo ne tik žymūs 
visuomininkai, bet ir miesto sa
vivaldybės politikais nušaukti,

Po pamaldų vaikučiai susirinko kaip Justinas L rčinas, kuris yra 
mokykloje: ten jų buvo jau 12 išrinktas miesto šerifas, stam- 
ir dar bene trys ar keturi lan- bu» prekybininkas Juozas Sa
kys, kurie tik dėl susitrukdymo moška, ir pas kitataučius laiko 
tą dieną nebuvo. Buvusių vai
kučių tėvų profesijos papras
čiausios — tai buv. kaimiečio, 
tai maišytos tautybe ar religija 
šeimos auklėtjniai, o buvusiųjų, eįSęną daryti gatvėmis, nes šie 
grynųjų ir mokslus išėjusių tė- metinė duoda paskatinimo daug 
vų vaikučių jau nėra litunistinė- 
je mokykloje.

mas lietuvių atstovu, o pas juos 
jis yra įtakingas.

Kitąmet rengiasi dar didesnes 
iškilmes suruošti ir mano tokią

yrakalnuotoje vietoje, ir pasta- Meninėje programoje pirmą savo atsilankymu mūsų labda- 
tai yra krantuose, todėl, lankant kaitą pasirodys muziko Juozo ringą jį vakarą, 
atskiras vietas, ten geriausiai Stankūno studijos mokinių dalis i galima *
vaz.net, automob,ha,s. su gražiomis damomis ir muz,- lM 22f Jefferaon Ave,

ka. Lindeniškis Skudžmskas da- Lina „ j Varnecką, 4
Sekančią dien, ateitininkai or , vius linksmins linksmu fel 

gamzuotai dalyvavo ALRKF sk. ^tonti 
surengtame Šiluvos Švč. Merge- „ ‘ . ...
lės Marijos pagarbinimo minėj,. į , Susiluaiema atsigaivinti bei is- 

alkusiems pasistiprinti veiks bume. Nors ateitininkai valdybos
buvo sukviesti tik paskutiniu lai y . ,T.
ku, daugiausia tik iš vakaro, bet: slltals lr aalta,s “ftandziais^ Vi 
eisenoje su vėliava dalyvavo be- si “Ų™ tures daly-
veik visi nariai. vaut' dovan'' P^inrtyme.,

šeštadienį, rugsėjo 21 d., atei- Kadangi oras atvėso, gamtoje 
tininkai surengė Vileišio sody- iškylavimai baigti, o jaunimas

fetas su įvairiais gėrimais bei

Oak Str., Clark Township, Lin
den, N. J., V. Tursą, 412 Mor- 
ristown Rd., Linden, N. J., ir 
pas S. Vaičiūną, 1024 Morris St., 
Roselle, N. J. Rengėjai
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JUOZO MIKUCKIC

LYRIKOS KRAITIS
Juozas Mikuckis yra vienas popu- 

boję “grybų gegužinę”. Ateiti- susitikti teturi vienintelę progą įtariausiųjų mūsų. senasnes kartos 
ninkama šiemet pirmininkauja salėse, tai labai pravartu šiuo» ^a^r dainuojamabmūsų6 m*^uMe

Vakaru pasinaudoti. Jaunimui, lr kaimuose, sutinkama visose chres- 
, . , . tomatljose. šioje knygoje parinkti'

jo draugams bei tėvams yra pir
moji ir, galimas dalykas, pasku
tinioji galimybė prieš Kalėdas 
jaukiai susitikti, pasilinksmin-

Lindeno Balfas, Altas ir LBI‘J.■■■ maloniai praleisti laiką. To- 
dėl nuoširdžiai kviečiame visus į 
studentus, moksleivius ir kitą

dr. Petras Vileišis. Z

Linden, N. J.
Bendras vakaras

Kažkaip skaudoka, kad litu- 
anist. dalykai, kaip šeimos in
teresas, dingsta su dingusiu lo
veliu, iš kurio taip neblogai ku
pinais šaukštais buvo semtasi, 
palyginus su tais, kurie savo vai 
kučius siunčia į lituanistinę mo-

i

didesnio masto iškilmėms užsi
moti.

Ateitininkų judėjimas

Rugsėjo 7 d. Waterburio at
eitininkai organizuotai buvo nu
vykę į West Point garsiąją karo 
akademiją aplankyti ten bai
giantį mokslą savo narį Edvardą

kyklą. Kai senieji ateiviai at-Į Jasaitį. Vyko keliomis mašino- 
vyko su idėja, tai ir po tiek me-j mis, ir pati kelionė buvo sėk

minga, nes, pasirengus kelyje 
būti susisiekimo išskirstytiems, 
visdėlto visos mašinos galėjo nu
vykti kartu. Tą dieną kariūnas 
Jasaitis, kaip paskutiniuosius

tų lietuvybe didžiuojamės. Kai 
atvykome su buvusiu tėvynėje 
materialiniu pagrindu, o ne su 
idėja, tai stipresnės materiali
nės aplinkybės aną sąlygų buvi
mą automobiliais, namais ir ban metus besimokąs, buvo visą die- 
kų knygutėmis į tuštumą nu-'ną užimtas ir iš anksto pranešė,

„. mušė.

Ir ar nei Realistas Vincas Mi
leška, kuris darbuojasi iš šir
dies su šitais vaikučiais ir jau
čiasi, kad jis laiko malone, jog 
jam į mokyklą atsiunčia dar net 
perjauną mokiniuką. Reikia pa
sakyti, kad Mileška sugeba duo
ti mokyklai ir nuotaiką, ir oru
mą, ir šita vargingąja mokykla 
tenka daugiau žavėtis, negu sve
timybių nuspalvintas blankiąja

• mase.

Įspūdingos iškilmės

Rugsėjo 8 d. ALRKF Water- 
/burio skyrius, gyvai atsiliepda
mas į centrinės vadovybės atsi
šaukimą — rengti Šiluvos Švč. 
Mergelės Marijos iškilmingą mi
nėjimą, labai iškilmingai ir įspū-

kad jis jį aplankančiųjų svečių 
negalės sutikti. Ateitininkai net 
nebandė jo kviesti, nes jis pa
brėžė, kad tai būsią veltui sten
giamasi. Jį galima sutikti tik 
sekmadienį ir tai tik iš anksto 
susitarus.. Kariūnas Jasaitis 
yra prof. Viktoro Jasaičio, da
bar dirbančio savo specialybėje 
tolimoje Idaho valstybėje, Le- 
wistono mieste, sūnus. Ateitinin 
kai mano jį vistiek aplankyti ki
ta proga. Ekskursantams teko 
matyti paradą, kuriame tūkstan 
čiai kadetų žygiavo į didžiulę 
aikštę. Žiūrėdamas į tą žygiuo
jančią kariūnų gausybę, kaip jie 
ne europietiškų trenksmu ka
riškoje eisenoje, ’ bet elegantiš
ku klasiškumu pasižymėdami, 
lyg šio krašto laisvę pavaizduo-

apylinkė šeštadienį, spalio 5 d., 
7:30 vai. vak. Lietuvių Laisvės 
Parko svetainėje, 340 Mitchel 
Avė., ruošia labdaringą šokių 
vakarą — balių su linksma meni
ne programa.

Šokiams gros New Jersey Lie 
tuvių Bendruomenės jaunimo or 
kestras, pirmą kartą šioje vie
toje pilname sąstate (apie 10 
asmenų), kuris sulygtą uždarbį 
$50 iš anksto aukoja Balfui, 
kad paremtų Vasario 16 gimna
ziją Vokietijoje. Pabrėžtina, kad 
šio orkestro nariai yra įvairių 
vietinių mokyklų moksleiviai, 
todėl nenuostabu, kad taip pui
kiai supranta šalpos reikalą 
tremties mokykloje.

Vakaro . nengėjai džiaugiasi 
jaunimo parodytu patriotiniu 
mostu ir tiki, kad lietuviškoii 
New Jersey visuomenė šiuo są
moningu jautriu būreliu galės 
didžiuotis ne tik dabar, bet ir 
ateityje.

patys vertingiausi jo poezijos kūri
niai iš visos poeto kūrybos, prade
dant prieškariniais 1912 n% ir bai 
giant mūsų dienomis. Knyga gražia' 
išleista, stambi, apie 180 psl., kaina 
— $2.50.

Pinigus ir užsakymus siųskite:

DRAUGAS
4545 W. 63rr Street

lietuviškąją visuomenę paremti

“Perskaitęs šią knyga. nesijausi 
praleidęs veltui laiką,, bet su švie
siu prisiminimu širdyje jieškosi 
ko nors panašaus” — išsireiškė 
vienas skaitytojas.

R.

TAI BUVO JOSŲ DUKTERS PIRMASIS 
VAKARAS KOLEGJOJE ...
Namai buvo tylūs ir vieniši. Jūs nedrįsote pažvelg
ti j savo vyrą, nes jūs žinojote kad pradėtum aša
ruoti. Tad, jūs tik sėdėjote, ir laukėte. Ir jūs žino
jote kad jis irgi laukė.

Telefonas suskambėjo. Ir štai jūs jos balsą vėl 
girdėjote, jautėte jos žodžiuose jos jaunatvės entu
ziazmą. “Kolegijoje puiku, Mamyte! Aš pasilgau 
tavęs ir tėčio, bet telefonu jūs neesate taip toli, ar 
ne siesa?

Tą momentą jūs pajutote kad gyvenimas nebū
tų taip malonus be telefono.

ILLINOIS BELL TELEPHONE
Žinoma, pirmiausiai tani telefoną.

dingai bažnytinėmis apeigomis
tai įvykdė. Federacijos skyriaus 
pirm. Aleksig greitu laiku suor
ganizavo visas draugijas ir net 
kitataučių uniformuotų Kolum
bo Vyčių patraukė iškilmių įspū 
džiui padidinti. Organizacijų vė 
liavos ir dauguma narių susirin
ko į naujos mokyklos salę ir iš 
čia žygiavo į 11 vai. pamaldas 
bažnyčion. Pirmiausia ėjo vė
liavos, asistuojamos tai dviejų, 
tai kelių palydovų. Po vėliavų 
ėjo minia organizacijų atstovų. 
Dauguma žmonių stovėjo šali
gatviuose, stebėdami šią didžiu
lę procesiją, kurią čia pirmą kar 
tą tokią gausią matė. Dalyva
vo net 18 organizacijų ir draugi
jų. Pirmieji prie bažnyčios at
ėjo Kolumbo Vyčiai; pasidalino 
iš abiejų pusių špaleriais ir, kar 
dais gerbdami, praleido procesi
jos dalyvius per šventorių ir laip 
tus į bažnyčios vidų. Procesijo- 

4. joje dalyvavo visi parapijos ku 
š nigai liturginiuose drabužiuose. 
•Iškilmių įspūdis paveikė ir jau-
- nuosius parapijos vikarus, kurie 

čia ne taip seniai atkelti- Pa
mokslą pasakė tėvas Kęstutis

T Butkevičius, OFM. Waterburio 
parapijoje vikarais dabar yra

- kun. Paulius Sabulis, kun. Al-
* bertas Karalius ir kun. Vladas 

Vičas.
Po pamaldų klebonas kun. J.

4 Valantiejius tarė padėkos žodį,
* pabrėždamas ALRKF skyriaus

Spalio

Didžiosios atgailos
Novelių rinkinys.

yra kaip tik tokia knyga, kurią 
skaitydamas džiaugsiesi sodriu, 
savitu ir nepakartojamu stiliumi, 
savo kontrastais intriguojančia j- 
vykių eiga, nepaprastai gyvenimiš 
kais nutikimais. R. Spalis yra au
torius romanų “Gatvės berniuko

tų, tarsi jutai besiveržiančią min nuotykių” ir “Ant ribos”, kurie 
tį — kada jie už tautų laisvę 1 skaitytojų buvo sutikti su dideliu 

entuziazmu ir prielankumu.
Ši novelių rinkini galit įsigyti 

Drauge. Kaina $3.50. Užsakymus 
ir pinigus siųskit:
DRAUGAS, 4545 W.63rd St. St., 
Chicago 29, IU.

pajudės, už laisvę, kurios tau
tos neteko ir amerikiečių inter
vencijos sūkuriuose... .

Šiaip po akademiją galima 
laisvai vaikštinėti, tik prie įva
žiavimo vartų pasiteirauja, kur 
vykstama. Pati mokykla, bū
dama prie Hudsono upės kranto,
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NUO UŽSISENftJUSIŲ BEI 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 
IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, AT
VIRŲ IR SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

negali ramiai afdštl lr naktimis 
miegoti nea Jų užniacnejuffioa žatdoa 
niežejima Ir nkaudšjlma senų atvi
ru ir skaudžių žaidų uždekite 
LEGULO Olntment Jos gydymo 
ypatybes palengvins jūsų skaudėj!-, 
ma ir galėsite ramiai miegoti nak
tį Vartokite Ją tapgl nuo skau
džiu nudegimų. Ji tappgl pašalina 
nležejlmą ligos vadinamos P8ORLA- 
818 Taipgi pašalina peršėjimą ligos 
vadinamos ATHLETE’S FOOT su
stabdo džiovinimą odos lr perplyšlmą 

i tarpplršč'ių Yra tinkama vartoti nuo 
žžlūstančios suskllsios odos dedlr- 

| vinių odos Išbėrimų Ir t t taipgi 
j tinkama varott vaikučiams,kada pa

DĖMESIO!
GALIMA DABAR Į LIETUVĘ IR SIBIRĄ SIŲSTI TIK 

NAUJUS RŪBUS IR MEDŽIAGAS. GERIAUSIA YRA 
SIŲSTI MEDŽIAGAS, KAD GAVUSIEJI GALĖTŲ

JAS TINKAMAI SUNAUDOTI.
DABAR PATS LAIKAS APSIRŪPINTI IMPORTUOTO
MIS IR VIETINĖMIS VILNONĖMIS MEDŽIAGOMIS, 
KAD JAS GAUTŲ DAR PRIEŠ DIDŽIUOSIUS ŠALČIUS.

ORAS DABAR 
ATŠILĘS, GALITE 

(RENGTI NAUJA 
RHEEM

LOWBOY
ŽIEMINĮ

AIR-GONDIT1ONER

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

GAZU AR ALYVA

LEE’S AUTOMATIC 
HEATING

Įsteigta prieš 20 m.

1628 S. Cicero Avė. 
Cicero, Dl.

TOwnhaII 3-6670 
Bishop 2-3429

ANTANAS LIGUTIS, sav.

VIKTORO K O 2 10 0 8 
Lletuvišks gazolino stotis Ir auto 

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

dalys
CALL-ME-MOTORS CO.

57M» 8 toESTERN AVR PR 8-9853

SOPHIE BARČUS
RADIO PROGRAMA

(fl wnEP stoties — Banga^89t 
PIRMADIENIO vak. nuo 7”» v. 
NTTO PIRMAD IKI PENKT JP.

.8:46 iki 9:80 vai. ryte 
AHftTAD 8 rSO Iki 9:80 ryte 

SEKMAD 8:RO—»:»<» v. r. U stoties
WOPA — 1400 kil.

7169 So MAPLEWOOD AVĖ.
Chicago 79 RI HEmlock 4-2418

Duoną ir įvairias skcnlngaa 
bulkutes kepa

BRUNO’S KEPYKLA
3339-41 S. Lituaniea Avė. 

Tel. CLlffslde 4-637#
Pristatome Į visas krautuves 
ir restoranus, taip pat 1A- 
«iun<Marn» j visus artimuo
sius miestus.

Pirkit Apsaugos Bonus

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. *

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

j#

Jeigu trokštate ramybes savo 
širdyse, savo šeimose, savo 
šalyje, kiekvieną vakarą su- 
siburkite kalbėti rožančių.

Pop. Pijus IX

Gražiausioji nuopelningiausioji 
privati ir bendra malda yra Ro
žančius. Kas yra ta malda, kokia 
jos prasmė, kokie jos vaisiai ir 
kaip reikia kalbėti šią galingąją 
maldą, sužinosite, įsigiję šias ke
turias mažas knygeles apie šv.
Rožančių:

1. Tomo Žiūraičio O.P., NEVYS 
TANČIOS ROŽES, šv. Rožančius 
ir Gyvenimas, II laida.

2- Kun. į. Bu r kaus, ROŽIŲ
PUOKftTH.

S. ROŽANČIUS UŽ MCSŲ KRA Hlrodo skaudus išbėrimas nuo vysty 
ŠTĄ, išversta kun. V. Ragdanavi klu Ji yra gera gyduoje nuo iš 
čiaui MIC. vlršlnlų odos ligų. Le.

4- ROŽANČIUS, parengta kun. gulo Olntment yra 
St, Ylos. ' parduodama — po 76

Perskaitę, šias knygeles, mokė-į centų, >1.26 ir »a.6fl. 
site atsakyti j kiekvieną priekaiš-' Pirkite vaistinėse chi-

PIRKITE TEN, KUR PERKA JŪSŲ DRAUGAI 
IR KAIMYNAI

ATNAUJINAME NAMĄ! 
DIDELIS PAVYZDŽIŲ PREKIŲ

IŠPARDAVIMAS
40% NUOLAIDA

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

Tki p pat didelis pasirinkimas naujausių ir moderniškiausių 
rakandų, TV, vėsintuvų, šaldytuvų, pečių, veidrodžių lr 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. JI

tą, kurj priešai užmeta šv. Rožan
čiaus maldai, ir išmoksite jj tin
kamai kalbėti.

Visų keturių knygelių kaina tik 
$1,00, A

Tuojau rašykit ir pinigus siųs
kit:
DRAUGAS, 4545 West 63rd St., 
Chicago 29. III.

cagoje tr apylinkėse: 
Milwaukee, Wis., Ga- 
ry, Ind. Ir Detroit Mi- 
chlgan, arba rašyk,lto 
Ir atsiųskit Money Or
deri j —

LEGULO, Department D., 
5618 W. Eddy St, Chicago 34, Ui.

Didžiausias pasirinkimas vilnonių impor
tuotų ir vietinių medžiagų! Moterų sukne* 
lems, kostiumams ir paltams.

ARONSON BROTHERS
IMPORTININKAI IR RANGOVAI

224 W. Van Buren Street, Telef. WEbster 9-2588
CHICAGO 7. ILLINOIS

Atdara kasdien nuo 8:30 vai. ryto iki 5:45 vad. vak.
‘ šeštad. nuo 8:30 vai. ryto iki 4:30 vai. vak.

Sekmad uždaryta.

iii!?!!*- — ■” ”"*"**1 
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>/2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ !

C R,A N ESAVINGS
2655 WE8T 47th STREET LAfayetto 3-1083

B. R. Pietktotviea, pres.; E. R. Pletklew1e», aekr. Ir advokatas
Mokame aukštui* dividendus. Keičiame čekhia. Parduodame Ir perkame 

valsty Ma honua. Taupytojams patarnavimai Bemokamai.

Pradekite taupyti atidarydami sąskaitą Uandlea. Apdrausta Iki *10,000.

Darbo valandos: pirmad. lr ketvlrtad. nuo 9 lkl 8 vai. vakaro; 
antr. Ir penk 9 Uri R; treč. uždaryta o toto. nuo 9 iki vidurdienio.

vaz.net
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Antradienis, 1957 spalio 1

Cambridge, Mass.

Nauji mokslo metai

Nekalto Prasidėjimo parapi- 
. joR mokykla pradėjo trisdešimt 

antruosius mokslo metus. 1926 
m., kai a. a. arklvysk. Jurgis 
Matulaitis šventino Cambridge 
parapijos mokyklą, tuolaikinis 
Norwoodo Šv. Jurgio parapijos 
klebonas a. a. kun. V. Taškū- 
nas išsitarė, kad po 25 metų tą 
mokyklr reikės uždaryti, nes lie 
tuviai išnyks. Bet mokykla dar 
neuždaryta, ir mokinių joje ne
sumažėjo. 1931 m. išleista pir
moji aštuonis skyrius baigusių
jų mokinių laida. Nuo pat mo
kyklos atidarymo joje sėkmingai 
mokytojauja ir vadovauja Nu
kryžiuotojo Jėzaus seserys. Pra 
džioje joms buvo sunku. Jos 
buvo neprityrusios mokyme. Da 
bar mokymo pareigas atlieka 
kaip gerai patyrusios mokyto
jos.

• Iš šią mokyklą baigusiųjų yra 
pasiekusių dvasinį pašaukimą 
kun. Albinai Janiūnas ir Vincas 
Kundrotas. Daug mergaičių yra 
Nukryžiuotojo Jėzaus ir Šv. Ka
zimiero kongregacijose. O kiek 
kituose vienuolynuose — neleng 
va sužinoti. Nors ši parapija ne 
didelė, bet joje pašaukimų atsi
randa nemažai.

Iškilmingai paminėta

Rugsėjo 8 diena — Švč. M. 
Marijos gimino šventė — buvo 
iškilmingai paminėta. Ryte 10 
ir vai. buvo iškilmingos šv mi
šios, kurias atnašavo ir pamoks
lą pasakė kun. V., Gutauskas, 
S J. Diakonu asistavo kun. J. 
Petrauskas, o subdiakonu — 
kun. J. Saulėnas.

Po pietų nuo 2 iki 3 vai. buvo 
šventoji valanda, specialiai auko 
ta už visame pasaulyje kenčian
čius lietuvius. ,

Krikštynos
Sauds Jurg*s, sūnus Jurgio ir 

Stellos (Shaulis) Walker, buvo 
pakrikštytas rugsėjo 1 d.; o rug

sėjo 15 d. pakrikštyta Karolina 
Marie, duktė Robert (Charlot
te Dainis) Shau.

Laidotuvės

Iš Nekalto Prasidėjimo baž
nyčios palaidoti šie asmenys:- 
rugsėjo 2 d. buvęs kareivis Jo
nas Mačiukas; rugsėjo 4 d. — 
ilgametis parapietis ir senas 
Cambridge gyventojas Mykolas 
Baika; rugsėjo 11 d. — Jonas' 
Raudeliūnas, kuris ilgai sirgo 
ir dideliame nuliūdime paliko 
žmoną Marijoną, dvi dukteris 
ir sūnų. Visi jau suaugę ir ve
dę. Viena duktė y/a ištekėjusi 
už adv. Benjamino Sykes iš Nor 
woodo. Rugsėjo 12 d. palaido
tas senas parapietis Aleksand
ras Santackas. Rugsėjo 16 d. 
palaidotas Silvestras Bruožis, 
vos prieš keletą metų atvykęs 
iš Vokietijos. Buvo' sulaukęs 87 
m. amžiaus. Vietinis

Klebono sukaktis

Rugsėjo 19 d. klebonas kun. 
P. J. Juškaitis kukliai minėjo 
savo kunigystės 40 metų sukak
tį. Mokyklos vaikučiai atliko 
trumpą, bet gražią programėlę, 
vadovaujant seselėms mokyto- 

- joms. 8 vai. ryto pats sukaktu- 
j vinirikas atnašavo šv. mišias, 
kurių metu vaikučiai viešai kal
bėjo rožančių ir priėmė šv. Ko
muniją jo intencija. Buvęs

D fi M E S I O !

CLAbblFIED AND HELP WANTED AD V EHTISEMEJNTb
KKAL ESTATE REAL ESTATE

2 |Mt 5 kam.. 2 aut. paraias. XI S.500 
2 |mi 4, 1-5, kraut., 2 aut. Kar. $35.000 
5 kam., 2 aut. gar., porčiai. $11,500 
I a. 5 k., II a. 1|l,! kar. Kar.$11,500 
lu rime ir tlaugiau namų pasirinkimui
S.A. AGLINSKAS Real Estate
243$ VV tl» St. HE. 4-8282

Prieš pirkdami ar parduodami na
mus, biznius, sklypus ar ūkius 

atlankykite mus.

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

NOTARY PUBLIC

2405 W. 51 St W AI brook 5-5030 
PRospect 8-3579 (vak. ir sekm.)

PAJIESKOJIMAI
Jieškomas ANTANAS BAUB

LYS, s. Andriaus, kuris anksčiau 
gyveno Chicagoje. Jis pats, arba 
žinantieji jo dabartinį adresą, ma
lonėkite pranešti: Stasys Čižikas, 
4606 S. Albany Avė., Chicago 32, 
Illinois.

Giminių iš Lietuvos jieškomi — 
1) VACLOVAS KARLO, gyv. 
Brooklyne, 2) STASYS POCIUS, 
gimęs Pagirių km., Eržvilko vals., 
3) PRANAS GUDAITIS, gimęs 
Eržvilko km. ir vals. Jie patys ar
ba žinantieji apie jų likimą prašo
mi rašyti šiuo adresu: Vincas Ur
bonas, 28 Ųelanc.v Cres., Toronto 
3), Ont, Canada.

tl KAMB. Mėlt. rezidencija
9 metų. 37 pėdų sklypus. Du blokai 
nuo Marųųette parko, šildymas guzu. 
2 karų garažas. $19.500. A. Katilius. 

APIE $6,000 | MOKĖTI
Gražus, beveik naujas mūro namas 

su garažu.Gazo šildymas. Daug prie
dų. Arti mūsų ofiso. Savininkas turi 
greit parduoti. Volodkevičius.

DIDEI,EI ŠEIMAI
Pajamų namas. 1x6 ir 2x3. Aut. 

ulyvos šildymas vandeniu. 2 auto ga
ražas ir dar 25 pėdų sklypas šalia. 
Viskas tik $28,500. A. Sirutis. 
MARŲUETTE MANOR, arti OS-ėlos

5 kamb. mūr. bungalovv su uždaru 
porėium. šildymas karštu vandeniu. 
Rūsyj dar vienas kumb. su patogu
mais išnuomotas už $35 mėn. Dvigu
bus garažus. $18,500, arba priimtinus 
pasiūlymas. A. Rėklaitis.

P. LEONAS
REAL ESTATE 

2735 VVest 7 Ist Street
Visi telefonai: W Al brook 5-6015

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

L KURŠIUS
REAL ESTATE SALES 

REpublie 7-9400

REAL ESTATE
Marųuette ir lii-lgliton parke 

Mūr. 2 pt. po 2 mieg. c. šil.—$26,200 
Mūr. 2 po 6, e. šild., gar, nupigintai 
.Mūr. 3 apt. kraut., c. i. gar.—$10,500 
M<\1. katedž. 4 kb. š. šild.—$14,000 
Yru gerų nutįsto krautuvių, labai pig. 
Vra pigių ir pelningų namų sąrašas

BUDRECKAS Realty
4081 Archer Avė.. LA 3-3384

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

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

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

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

GAGE PARKE:
, Mūr. namas su krautuve ir 4 krnb. 

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. į 
mėnesį, namas gerai aptaisytas, kai
na $18.500.

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

REAL ESTATE HELP WANTED - FEMALE

Illlllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllll

RADIO PROGRAMA
Liet. Radio Programa iš stoties 

WI.YN, 1360 kil. sekmadieniais 2:30 i 
— 3:00 vai. popiet: liet. muzika, dai- I 
nos ir Magdutės Pasaka. Biznio rei- j 
kalais kreiptis J Steponą Minkų. 
Baltic Florist, Gėlių ir Dovanų Krau- ' 
tuvė, 503 E. Broadway, So. Boston 1 

i 27, Mass. Tel. So 8-0489. Ten pat 
I gaunama laikraštis “Draugas", 

i......... iiiiiiiimiimiiiimiiiiiimiiiiiiimiiiin

Remkite dien. Drausto!

KOKIO DYDŽIO IK KADA 
IB KAM MOKAMOS

Pensijos ir Pašalpos •
Šiame leidinyje lr 8 pusi. priede at
spausdinta JAV-bių Socialinio Drau
dimo (Sočiai Security) įstatymas su 
naujausiais 1056 metų papildymais, 
būtent: 1) Oficialės pensijų ir pašal
pų lentelės. 2) Moterims pensijų 
mokėjimas nuo 62 metų amžiaus, 3) 
Nedarbingiems akmenims pensijos 
mokėjimas nuo 50 metų amžiaus.

Be to. šiame leidinyje atspausdin
tas Nelaimingų atsitikimų (statymas 
(VVorkmen’s Compensatlon), su len
telėmis, nurodant už kokius kūno su- 
siželdimus kiek mokama' pašalpos 
Leidinių kaina tik 80 centų.

Pinigus su užsakymais siųsti:

••DRAUGAS”
4545 VVest 63 r d Street 

Chicago 29. Illinois

Med. 2 a., II a. 5 dideli kamb., 
centr. šild. angį., garažas. $14,500.

Mūr. 2 b. po 5 k., centr. šild. ga
zu. garažas. $28,000.

Mūr. 2 a. po 5 k. 3 mieg. šild. gazu, 
alum. langai, nauj. garaž. $24,000

Mūr. 2 a. po 6 k. cent. šild., sklyp. 
31 pėdų, garažas. $28,000.

M. ŠIMKUS
REAL ESTATE

4259 So. Maplewood Avė.
Tel. CUffside 4-7450; Rea. 

YArds 1-2046

<KXXXXHKKXKX><KKXK>O<><XXXXX><>
KADA NORITE PIRKTI AR 

PARDUOTI N AM 18
Kreipkitės į

8OFKYCH REAL ESTATE 
6407 S, Kedzie Avė. \V Al brook 5-3216 
AGENTAS ALEX KANAVERSKIS 

000<XXXXXX>0<XXX>000<XHX>0<XX>(
—4----------------------------------------------
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Šioje nekilnojamo turto pardavimo 
įstaigoje perkant ar parduodant. Jū
sų laukia greitas lr teisingas patar
navimas.

NORVILĄ
REAL ESTATE SALES 

2600 W. 5»tb St. TeL PRoepect 8-5454

BRIGHTON PARKE, kamp. mū
ri nis namas. 2 būt. po 6 kamb.; 3 
kamb. rūsyje su visais įrengimais pa
stogė (attic). Mūrinis garažas. I-tne 
aukšte butas naujai atremontuotas Ir 
įtaisyti visi moderniški įrengimai. 
Reikalinga pamatyti, kad įvertintu- 
mėt šių nuosavybę. Kreditingam as
meniui įmokėti tik $7,500.

BRIGHTON PARKE, 6 kamb. cot
tage, ant plataus 72 pėdų sklypo. 
Daug saulės ir šviesos. H bloko nuo 
parapinės mokyklos. 2 automobi
liams garažas. Pamatę šį namų būsi* 
te sužavėti. Įmokėti tik $4,000.

MARŲUETTE PARKE, mūrints S 
metų senumo. 2 butai po 5 H kaino., 
ištisas rūsys ir pastogė (attic). Ra- 
dlat heat. Kiekvienam butui atskiras 
boileris. Dvigubi langai. 2 automob. 
mūrinis garažas. Namas tikrai pui
kiame stovyje. Reikalinga pamatyti, 
kad įvertlntumėt.

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

Turime rimtų pirkėjų, todėl prašo
me turinčius parduoti namus kreip
tis i raštinę Ir men mielai patarnau 
sime parduodami Jūsų namus

SHUKIS REALTY
6433 So. Pulaski SL

Telef. LUdlow 5-6900

McHENRY. ILLINOIS
McCullom Lake. Neužbaigtas 

namas. Mainys i sklypą. “Restriet
ed”. Slavų apgyventa apylinkė. 
Kreiptis į Marš ha.

Tel. BEveriy 8-4900.

SALES GIRL
Reikalinga prityrusi pardavėja. Ge

ras atlyginimus. Dirbti pilnų apdali
nu laikų. Kreiptis —

BECK’S DEPT. STORE.
3347 S. Halsted Street

W O M A N —
H O U S E K E E P ER

Lite Housework 
and Cooking. —

1 ADULT — 1 CHILD. — 
Private room. — Penmanent.

Working conditions are excellent. 
_______ CALL TA 3-1247

BILLERS
Full time for truck line.

Good startinę rate. 

Perrnanent. 5 day week.

Phone — MR. MATAK

LUdlow 5-6700.

MŪI

ST. ANTHONY SAVINGS Ocf. Ist through Oct. 31 st

35lh mVEHSAHY CELEBHAIION
ŠI ŠVENTE YRA VISIEMS...

MW SAVtRS! 
OLD SAVM&

MlOtt SA»t*$!
ftv. Antano Taupymo ir Skolinimo B-včs 

valdyba, dl rektoriai Ir tarnautojai mi posi- 
gėrėjimu žiūri j tuos 35 veikimo metus, 
kad galėjo aprūpinti apylinkės žmones sau
giu ir pelninga taupymo vieta. Dėka Jūsų 
nuolatinio iiasitlkėjimo mūsų veikimu, mes 
imstovlai piėtėmės galėdami suteikti Jums 
geresnį patarnavimų, ir patogesnes taupy
mo sąlygas kiekvienais metais, fti 35 metų 
jubiliejaus šventė yra noras pareikšti dė
kingumų visiems mūsų klientams, drau
gams Ir kaimynams. Mes nuoširdžiai kvie
čiame Jus atšvęsti drauge su mumis šių 
fnielų šventę.

ŠATE LAITE
DOVANAI — Naujiems 
Taupytojams Pasidėju
slėms tik $10 ar daugiau 

Jus dargi nei nesvajojote 
apie tokių plunksnų sti tiek 
naujų itatohtilinimų. Kiek
vienas atidaręs taupymo su
skaitą su $10 (ar (langiau
Kaus nemokaputi vienų iš šių puikiai ra
šančių Jrankių, taip imt Kaus Jų ir kiekvie
nas taupytojas įdėjęs į turimų sąskaitą to
kių |Nd sumų.

MARŲUETTE MANOR.
2-jų augštu mūr. naujai atremon

tuotas 2 po 6 k. Kabinetinės virtu
vės, alyvos, radiatorių šild., garažas. 
Už prieinamų kainų.

BRIGHTON PARKE
Pajamų nuosavybė su atskiru skly

pu. 7 k. apačioj ir 4 k. viršuj. 2-‘Jų 
mašinų mūr. garažas. $23,500.

GAGE PĄRKE
2-jų augštu mūr. 5 ir 6 k. su 3 k 

modern. įrengtu butu rūsy. 2 autom, 
mūr. garažas. Atsineškite rankpini
gius. Pilna kaina $26.500.

KITUR. 2 augštu medinis 2-6 ir 3 
kmb. Cottage. 50 pėdų sklypas su 
$135.00 mėnesinių pajamų ir savinin
kui butas.-Aluminum langai, garažas 
pilna kaina $16,000.

PASITEIRAUKITE mūsų namų 
sąraše ir įsitikinsite gerais pirkiniais

VARPAS Seal Estaie
Insurance. Notary Public 

5816 Ho. VVesiern Avė.
PRosp. 8-2234 arba HEm. 4-7086
Atdara kasdien nuo 9 iki 9 vai., 
fteštad. ir sekmad. nuo 9 iki 6 v.

Brighton Parke arti mokyklos, mū
rinis su rūsiu, šildymu ir pastoge, 
platus sklypas 2 po 6 k. Garažas. 
Nupigintą iki $26,000.

Gage Parke. Švarus, 4 butų kampi
nis, mūrinis. Pajamų $4,800. Priima
mas geras pasiūlymas.
KITUR:

Mūrinis be šildymo. 5 butai ir ta
verna. Pajamų $360 į mėn. Mažos 
išlaidos. Įmokėti tik $5,000. Kaina 
$25,000.

AP ARTMENTTN IA.I
Kampinis 12 b. $57,600; įmokėti 

$17,000.
Dvidešimts butų ir 3 krautuvės 

$110,000; įmokėti $30.000.
Marųuette Parke — 14 butų, pa

jamos $18,000. Kaina $90,000.

VENTA
4077 So. Archer Avė. 

LAfayette 3-3881

6137 S. KILPATRICK

$18,500. Naujas, mūrinis namas. 
“Overhead sewers”. Atdaras šeš
tad. ir sekmai 1 iki 6 vai. arba 
skambinkite JOUKEMA COSTR. 
CO PR 6-079L 1

įSiG/KITE DAdAK

RINIS, 3 butai. Arti 26th 
ir Millard. 3 po 4 kamb. Gazu ap
šild. Uždari porčiai. Iš priekio į- 
važiojama į garažą. Geros paja
mos. $18,900; įmokėti $4,500. SVO 
BODĄ, 3739 W. 26th St. LAwn- 
dalo 1-7038.

2-jų augš. mūr. Arti 59th Ir Talman 
Avė. 5 ir 6 kamb. butai. Karšto vand. 
centr. šild. Garažas. Uždaros gonkos. 
$100 nuomos ir sav. butasi. $27,000.

KUTRA-NORKUS 
VVAlbrook 5-5030

BUILDING & REMODELING

VIKTORAS 'SIMAITIS
GENERAL CONTRACTOR 

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

Namų tel. BIshop 7-8X40 
1787 4Srd Street

TYPIST
EKPERIENCED

r. B. M. Electric
Diversified General Office duties. 

Pleasant air-conditioned Office. Many 
company benefits. Excellent transpor- 
tation.

3620 S. IRON ST.
CL 4-1919

HELP W.4uNTED — MEN

REIKALINGAS VYRESNIO amž. 
vyras dirbti tavernoje.

KEnwood 6-8868.

BILLERS
Full time for truck line.

Good starting rate. 

Perrnanent. 5 day week.

Phone — MR. MATAK

LUdlow 5-6700.
MALĖ AND FEMALE

^reasure Chcst 
of 200 PRIZES

ftle gražūs ir naudingi pryMii yra paskirti 
atiduoti visai nemokamai. Tik keli iš 200 prysų 
yra čia |xirodyti. Jūs laimėsite vieną iš tū pry- 
zų, Jeigu Jūsų gautas raktas atrakys tų bran
genybių skrynių,' kuri yra išstatyta banke.

Nejmmlršklte atvykti Ir "išmėginti savo lai
mę”. Gal tai Ir Ims Jūsų laimingoji diena — 
gal Jūsų gautus raktas bus vienus iš daugelio, 
kuris atrakins brangenybių skrynių.

Nauja maldaknygė
“Viešpatie, Išklausyk 

Manęs”
Suredagavo

Kun. K. Matulaitis, M.I.G.
Išleido

Lietuvių Katalikų Spaudos Draugija 
640 puslapių: 3/. colio storumo

ĮSIGYKITE DABAR

ĮKVĖPIMŲ KNYGA
Jurgio Gliaudos

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 Klube leidi

nys, 311 psl., Broniaus Murino vir
šelis, kaina $3.00.

Lietuviškos literatūros ugdymas 
yra visų susipratusių lietuvių 

j darbas.
Užsakymus su pinigais siųskite:

“DRAUGAS”
4545 W. 63rd Street

CHICAGO 29, ILL.

Nauji namai, garažai, įvairu* pataisy
mo, pertvarkymo (remodeling) darbai

VACYS PETRAUSKAS
BUILDING CONTRACTOR

4327 S. Campbell Av., Chicago 32, DLfe
Tel.t YArds 7-9675 arba CL 4-7450? 

%3ESSSSS3S3CS3SS9S90SS3C9E9BSSSS9BSSSSS3Ka.

Namų statyba, Įvairūs pataisymai 
lr pardavimaa. jei norite pirkti ar 
užsisakyti namą, kuris būtų gerai iš
planuotas. patogus, gražus lr plgua, 
pirkite ar užsisakykite pas

V. ŠIMKUS
Susitarti šaukite TErmlnal V-5531 

nuo 6 vai. p. p. kasdien ir sekma
dieniais nuo 10—4 vai. Adresas: 515 
Noiton, Willow Springs, UL

J. BREIVE and SON 
CONSTRUCTION COMPANY 
1442 S 48th Ct, Cicero S0, DI.

Statome naujus namus ir garažus 
Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairius remonto darbus, skubiai 
gerai ir pigiai.
ftauklte DAnube 6-27$8 nuo • vai 

ryto Iki 7 vai. vakaro
Tek OLympie S-61S1 nuo • vaL 

vakaro iki 11 vaL vakaro

Kainą . . . 
Paauksuota

.$3.00

.$3.50
LIETUVIŲ STATYBOS

CREDIT CORRESPONDENT ex- 
perienced in collection Dept. Follow 
up for retail Installment Store. Miut 
be good typist.

See MR. FINE.
GOOD HOUSEKEF.PING SHOP 

6125 S. Halsted St

.REIKALINGAS BERNIUKAS .
dirbti po mokyklos valandų — 
šeštadieniais ir sekmadieniais. Iš
moks kaip tvarkyti tekstilės me
džiagų sandėlį ir pardavimo tech
niką. Kreiptis: —

stein textile co.
1306 So. Union Avė.

Chicago 7, 111.

MISCELLANEOUS

ATVYKITE —
PASIIMKITE 
SAU RAKTA

. t-Į5 f-

VALANDOS Jūsų patogumui: Pirmad. 9 v. r. 
iki 8 v. v. fteštad 9 v. r. iki 1 v. p. p. Antrad., 
ketv., penkt 9 v. r iki 6 vai. popiet. Uždara 
visą- dieną trečiadienį.

DABAR YRA LAIKAS TAUPYTI
Dividendai už santaupas ftv. Antano Tau

pymo Ir Mkollfeimo B-vėje yra didesni, negu 
kada nors yra buvę. Pradėkite taupyti da
bar. Nedelsktte. (dėkite savo pinigus, kud 
Jte neštų pelną nuo šios dienos. . . Po to 
taupykite luisto via i — tokiems tikslams, 
kurių Jūs siekiate savo gyvenime. . . taip 
put Ir savo saugumui.

AUGACIAUS1 PROCENTAI 
1 * IftKAlSo APMOKYTAS SĄSKAITAS 

Sv. Antano Taupymo B-vėje
(lalNir Jūs galite pelnyti pasto
vų augšėlauslų procentą už ap
draustas ir Iškalno apmokėtas 
są-tas 1‘asitelrauklt.e atvykę 
(mis mus apie šį taupymo pla
ną dar šiandien.

ST. ANTHONY SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

KO ImiMMi Cnrt TOMUI

sorving The Nolghborhdon

Tai viena iš pilniausių maldakny- 
( gių, spausdintų Amerikoje: visos li
tanijos; 11 novenų; visų sakramentų 
aiškinimai; psalmės; pilnos rekolek
cijos; visų sekmadienių evangelijos 
tretininkų maldos susirinkimams ir 
aholidcijat; maldos apaštalystės mal
dos: ftv. Valandos maldos; 33 giesm., 
Velykų Ir Vėlinių apeigos; Kryžiaus 
keliai; Sopulingosios Motinos stotys
lr t.t.

Maldaknyge "Viešpatie, Išklausyk 
Manęs” yra labai gražiai išleista; at
spausdinta ant balčiausio ir geriau
sio popierio; tvirtai įrišta su paauk
savimu ar be; nemažos raidės; daug 
ryškių iliustracijų.

fti maldaknygė yra geriausias pir
kinys Amerikoje. Užsisakykltą tuo
jau.

Užsakymus su pinigais siųskite:

DRAUGAS 

4545 West 63rd Street

CHICAGO 29. ILL.

Tėvai, įsigykite ir duokite šarvo vai
kams paskaityti gausiai ir spalvotai 
iliustruotą VANDOS FANKIENŽS 
pasakų knygą — •

KARALAITES GINTARĖS 
ILGESYS

Be to, šioj knygoj atspausdinta kita 
pasaka — BALTOJI LELUA. Vir
šelį lr iliustracijas piešė Sea Merce
des. 48 puti. Kaina $1.35. Pinigus ir 
užsakymus siųsti:

“DRAUGAS”
$545 W. SSrd Street, Ohleago M, DI.

BEMDROVI
M

Bullders Gen. Contractors *
Atlieka planavimo tr staty- I 

bos darbus gydytojų ofisų, gy- r 
venamųjų lr viešųjų pastatų.

Namų įkainavimas Ir įvalrAe * 
patarimai nemokamai. f

Kreiptis šiuo adresu:

JONAS STANKUS
Raštinės Ir buto telefonaa 

PRoepect 8-201$
MM 80 CAMPBELL AVĖ 

Chleage 29. HL

MALDAKNYGfi

Jaunuolių Maldos

Kurią paruošė
Kun. P. Kirvelaitis
Kaina $1, $1.75 ir $2.50 

UžaakymiiR adresuokite:

DRAUGAS 

4545 West 6Srd Street 

Chicago 29. III.

LIETUVIŠKI ATVIRUKAI 
ĮVAIRIOMS PROGOMS

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

Užsakymus su pinigais siuskite:

“DRAUGAS”
4545 West OSrd Street, 

Chicagd 29. m.
Platbitojams duodama nuolaida

. e '

Togtuier. 
to Help 

MOTO

JOINT lAL

Perskaitę “Draugą* 

jį kitiems.

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas instoliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
lr alyva kūrenamus pečiua fur
naoea), visų dydžių oro vėsintu
vus (Air oonditioners) ir atlieki* 
daug skardos darbus.

1546 S. 49th Court, Cicero
M. OLympie 6-0775 nuo 8 vaL 

ryto 0d 5 vai. vakaro. 
Telefonas ano 5 vai. vakaro: 

________OLympie 2-6752_______
LIET. APDRAUDOS AGENTŪRA

Vlaų rūšių apdraudos. Automobi
lių finansavimas Notarlatas Valsty 

>4s patvirtlnos kainos.
Prieš darydami apdraudas kitur, 

pasiteiraukite pae mus
JONAS KIRVAITIS 

U AlbrtM.k b-MTt
INTEROTATE INSTTRANCE AGENCY 
8108 fi. Aahland Avė., Chicago 36, III.

P

PROGOS — OPPORTUNITIES

Išnuom. 2 butai — 5 lr 4 kamb. 
($70 ir $50). Apšild., šviesūs. 5103 
S. Carpenter St, BO 8-5369.

PARDUODAMAS NAMAS IR MAIS
TO KRAUTUVfi. Geras biznis. Geroj 
vietoje, Brighton Parke. Apžiūrėti 
galima kasdien; sekmad. iki 12 vai. 
4140 S. Mapteu-ond Avė.

MNUOMUOJAMA — FOR RENT

duokite

NAMŲ SAVININKAI'
Tarpininkaujame batų iinaotnavi 

nuli. Patarnavimas veltui Turime 
laukiančiųjų sąrašą.

VARPAS Real Katate
5816 Ho, PRospect 8-2281

Išnuomuojamas butas. 6 kamba
rių su apšildymu, Roselando, nuo 
spal. I d. Skambinkite telefonu 
WAterfaU 8-7185.

PARDAVIMUI

8 dailų mahogany medžio valgom 
kamb. komplektas; 3 dailų saliono 
komplektas; 3 mieg. kamb. klllmu- 
kal. lovos užtleaalal tr utuolaldoa.

REpnblIo 7-J1U
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Lietuviškos operos 
pasaulis

(Atkelta iš 4 psl.)

20 operos rėmėjų visoje Chica
goje. Tokių profesionalų bei pre 
kybininkų pavardes ir jų turi
mas įmones reiktų skelbti spau
doje, kad visi žinotų, o mes tu
rėtume juos paremti, palaikyda
mi juos. Operos klubo nariais 
galėtų būti ir paskiros įmonės, 
prekybos ar įstaigos su savo pa
vadinimais.

šviesūs pavyzdžiai šiuo metu 
yra Marija ir Antanas Rudžiai, 
globoję buvusius operos spektak 
liūs ir po to išleidę operos rau
tui tūkstantinę sumą pinigų. Ki
tas labai gražus pavyzdys yra 
parodytas iš Onos ir Balio Mu- 
lioliy, kurie praeitą pavasarį už
sisakė biletus būsimai operai ir 
paskyrė jau 150 dol. auką. Ar
ba \ėl - žinomasis Antanas Pū
tis neseniai pažadėjo naujai 
operai 200 dolerių auką. At
siranda žmoniųj kurie siūlo pas
kolą, neimdami už tai palūkanų. 
Tai vis rodo, su kokiu entuziaz
mu tautiečiai pasitinka operos |

Amelia Molly Zelko, 47 m. am
žiaus, Joliet, III., laikraščio lei
dėja, spėjama, kad bus pagrobta. 
Jos laikraštis kovoja prieš įvai
rius padugnių gaivalus. (INS)

Pašto ženklų istorijos

(Atkelta iš 2 cusl.J

Ansonia, Conn.

Iškilmėse kalbėjo prel. M.
, , Krupavičius pašto ženklu, kaip didžiausią bran-
Svc. Mergelės Marijos Silūvo- genybę, kurią būtų užrašę savo vai- 

je apsireiškimo minėjimas įvy- kų vaikams. Iš viso 1948 metais

11 oiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu linini nuu

STASYS DŽIUGAS
lūs, pastebėjo savo rinkiny seną į 
nublpkusj pašto ženklą, ant storo 
popierio, visiškai paprastą, su be- ! 
veik neįskaitomu parašu. Nore- į 
damas atsikrat\ti tokia ‘‘biaury-f 
be”, jis ją pardavė artimiausiam
pašto ženklų pirkėjui už 10 centų. gražiausia dovana inuaų

i • j o j i n ’ huvo žinoma tik 11 tu Dašto ženk- Tai ir buvo šiuo metu pagarsėjęs mažiesiem* skaitytojams Men.ko rugsėjo 8 d. 4 vai. p. p. Pro- ,uUV°viŽenn “nso vertvlSs Ju tuo bli^ Gvijanos vieno tento pašto , tėvų žemei, mažųjų džiaugsmai b 
cesija rinkosi šventoriuje, nes tu kaina buvo virš 50 000 do ženklas, už kurį 1922 m. buvo su- V1 Štančikaitės gražiob iliuten naujai pastatyta Šiluvos švč. Suirieną ™k«ta varžytynes apie 80,

Mergeles Marijos marmonnė Yra dar brangesnių ženklų RaJ hgi &iol yra žinom3* tlk tas 
statula. Šių iškilmių proga ir Mauricijaus salos pašto ženklai vienas vienintelis egzempliorius.
buvo pašventinta naujoji statu- parta braSusi^pSto^ienkSa v- Pradfjęs kellone* nti° 10.ccnt0- tas 

n u i . u btran£iau8ias pasl° zena^8 V Gvinijos pašto ženklas ė o iš ran-
la. Pamokslą ta proga pasakė ra britų Gvijanos vieno cento paš- Rų i »rankas Ro, pagaliau prieš

i čia klebonijoje gyvenąs prel. M. t° ženklas, išleistas apie 1850 me- .... ... <

k.Akučio Vardines

stracijos šią knygą padarė dau 
glausiu mėgiama mažųjų skaity 
ojų tarpe Kama $1.50

Visi Piiisbu. „n., lietuviai 
KLAUSO IR REMIA

Pittsburgh o Lietuviu 
Kataliku Radijo Programa

— vadovaujama —
Lietuvos % ynų Pittaburgm

ii TKANHLJ ujama
Kiekviena seknuuuen* nia, 

tidtt Utį 2:OO ,ai. p. f 
iŠ STIPRIOS IH OaLIN U»-

WLOA
HABIjti STOTIES HKAltUOCKt 

Visais reikalais kreipkitės Aluti adre 
•u. Lllril AN1AN CATHOLIC HOUF. 
•tartie Statlon WI,OA. Braddock. Pa

ZMUą)liiū/ huIlU HU yiMitftšlB
»» n A l t. A S ’

4545 West 63rd Street
CHICAGO 29. ILL. 
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pasaulinį karą, pakliuvo pas ba
roną Ferrari, didelį pašto ženklų 
rinkėją, surinkusį vieną iš didžiau
sių pašto ženklų kolekcijų. Baronas

,, ,__ . Ferraris buvo gimimo prancūzas,
ta patiems pasigaminti. ada gi vgjjau prjgmęs Šveicarijos piliety- | 
ten buvo dar blogiau, negu Ktou- Pirmojo Pasaulinio karo me-
.. . ... • tu jis mirė Šveicarijoje ir visą sa-tiek nusimanančio graverio klišėms __  x__į.^u,. ~,j

v ,. tus. Jo atsiradimas panašus į Mau-
nrupavcius. ricijaus pašto ženklų gimimą. Ir

Po procesijos visi rinkosi į Gvijanos kolonijoj buvo pasibaigę 
parapijos svetainę, kuri yra po tikrieji • ženklai, todėl buvo nutar 
bažnyčia, vaišėms. Vaišėse da
lyvavo, bent atrodė, daugiau rįcįjaus saloj, nes nebuvo net šiek
žmonių, negu yra parapijai pri
klausančiųjų, nes čia labai ma
žutė parapija, bet labai gražiai 
klebono dėka ekonomiškai susi
tvarkiusi.

Vaišėms vadovavo savo triūsu
. . ir pastangomis jas surengusi Ol-

pažeidžiant kitų vienetų veiklos. ga Lasavičkas, kuri vaišių metu 
Vadinasi, Chicagoje yra daug buvo apdovanota gražių gėlių 
jėgų, kurios gali būti labai nau- puokšte.
dingos jei būtų tinkamai įtrauk 
tos į darbą.

Operos spektakliai

Baigiant šį straipsnelį, tenka 
idėją. Tegu rengėjai anksčiau konstatuoti, jog šis sezonas Chi- 
iškeltas mintis pasvarsto. cagos lietuvių scenoje bus gy

vas ir judrus. Vien tik operos
“Jūratės” operos galimybės spektakliai sutrauks keturis
Didžiausioji problema, kurios, kartus tūkstantines minias, ne- 

dar niekas negali išspręsti ir a- skaitant kitų geresnių progra- 
pie kurią plačiai rašoma mūsų mų. Verdi “Rigoletto” pastaty- 
spaudoje, yra ta, kad dar netu- mas įvyks gruodžio 8 d. Marijos 
rime lietuviškos operos. Niekas auditorijoje, sakoma, su naujai 
šiame krašte ar ir kitur šiapus pertvarkytu solistų sąstatu. Nau 
geležinės uždangos neturi pilnos joji opera Gounod “Faustas” bū
operos, kuri būtų mūsų tautie
čio sukurta. Visi siūlymai sta
tyti tik lietuvišką operą atpuo-

sianti statoma sekančių metų 
kovo 15, 16 ir 22 dienomis. Vi
suose šiuose spektakliuose gros

la, nes pirma reikia turėti to- Chicagos simfoninio orkestro na 
kią operą, o paskui tik statyti., riai. Operos meninio personalo 
Iš gerai informuotų šaltinių pa- rūbai bei dekoracijos imami iš 
tirta, kad šiuo metu dalykai sto Chicagos operos namų. Tuo bū
vi tokioje būklėje, todėl ir kas-. du viskas yra daroma augščiau- 
metinis red. Kardelio siūlymas' šiame muzikiniame ir teatrinia

me lygyje, koks įmanomas mū-statyti lietuvišką operą tampa 
nerealus. Jei jau susidarė gali
mybės statyti operas, tai geriau I didžiausių pastangų ir darbo, 
statyti ir kitataučių, negu iš vi-Į Mūsų pareiga — suteiktimorali- 

so nestatyti. Pavyzdžiui, po “Ri-1 nę paramą ir ruoštis ateiti į 
goletto” pastatymo, Chicagoje’ tuos operos spektaklius. R. Tbs 
išeinąs čekoslovakų dienraštis; —
rašė, kad lietuviai, kurių čia yra 
žymiai mažiau, negu čekų, pas
tato operas ir jiems tai esą pa
vyzdys, kaip reikią dirbti kultū
rinėje plotmėje. Šiuo metu jie 
tuo negalį pasigirti, todėl buvo 
siūloma sekti lietuvių pavyzdžiu.

Taip pat iš patikimų sluogs- 
nių sužinota, kad komp. Banai
čio opera “Jūratė” dar nėra baig 
ta. Čia kalbama apie klavyrą, 
nekalbant apie orkestracijas.
Kiek tos operos kūrybinis dar
bas užsitęs, sunku esą pasakyti.
Chicagos operos rengėjai tik lau 
kią kompozitoriaus žodžio, kada 
opera bus baigta, o kol to nesą, 
jie pasirinko kitą operą.

Moterys “Fauste”

Šiemet bus pastatyta Gounod 
opera “Faustas”. Kaip žinome, 
šiai operai yra reikalingas miš
rus choras. Tokiu būdu vyrų

uea iiuaimauanviu Kiavmm auaema vo pa§to rinkinp kelių mi-
padaryti, tai teko pašto ženklus jjonp dolerių vertės, užrašė vo

kiečių pašto muzėjui Berlyne. Pran

Ansonijos klebonu yra kun. Į 
Benediktas Gauronskas, čia kle
bonaująs jau 8 metai. Jis yra 
nupirkęs šalia bažnyčios sklypą į 
žemės parapijos mokyklai sta- ‘ 
tyti ir jau rengia planus būsi-J 
mos mokyklos statybai. Vikaru 
yra naujai atkeltas kun. Alber-t 
tas Zenavičius. Kunigas Zana- 
vičius 5 metus studij’avo Lou- 
vaino universitete ir yra porą 
kartų buvojęs Lietuvoje. Dabar Į 
čia yra apsistojęs ir prel. M. I 
Krupavičius. Todėl, šią mažu
tę parapiją reikėtų tik perkelti 
į betkurią Lietuvos vietą, ir gau-: 
tume bent iš pačios klebonijos i 
ir puikių parapijos organizato- j 
rių, visokioms mokykloms kape- j 
lionų, na ir valstybininkų ...

sudėti paprastoj spaustuvėlėj be 
jokių pagražinimų. O nesant tin
kamo popierio spausdinti, buvo pa
imtas storas vyniojamas popieris, 
ant kurio nauji pašto ženklai bu
vo atmušti. Tai buvo tikri "bėdos” 
pašto ženklai, j kuriuos niekas ta
da nekreipė dėmesio. Jie buvo greit 
pamiršti, kai tik jų atsarga pasi
baigė. 1872 m. vienas Gvijanos ko
lonijos pradžios mokyklos mokinys,

cūzai negaleio to pakęsti ir anuo
met j Versalės sutartį įrašė salv ! 
ga, kad barono Ferrario rinkinys 
būtų atiduotas Prancūzijai repa
racijų saskaiton. Vadinasi, vokie
čiams tek > su brangiuoju pašto 
ženklu, vieninteliu egzempliorium 
pasauly, atsiskirti. Taip menkas 
senas pašto ženklas buvo pasidaręs

12 metų berniukas, didelis mėgė- tarptautines politikos objektu, 
jas rinkti gražius senus pašto ženk Kur jis dabar yra sunku pasakyti.

PIRKITE DABAR TIESIOG NUU
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street
tei — CEdarcrest 3-6335

Vienas blokas nuo kapinių 

Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas taiest e 1

Juo žmogus labiau persiima ! 
Dievo žodžiu, tuo jis daugiau j 
pajunta meilės Dievui. į į

—Vysk. V. Brizgys

Niekas kitas negali laisvės 
mylėti, kaip tik gerieji žmonės;

sų sąlygose, nevengiant padėti kitokie myli ne laisvę, o palai
dumą. —J. Milton

Ar Marija apsireiškė Lietuvoje, 
Atsakymą rasite J. Budzeikos 

knygutėje. <

MARIJOS APSIREIŠKIMAI 
ŠILUVOJE

Kaina 40 centų 

Ją galite gauti 

“DRAUG E”
4545 W. 63 St., Chicago 29, III.

Naujasis Testamentas-

Šventas Raštas
Vertė lietuvių kalbon JUOZAPAS 
SKVIRECKAS — Kauno Arkivys
kupas Metropolitas. IV laida. Iš
leido “LUX” 1947 m. Štutgarte. 
620 pusi. Kaina $1.50. Gaunama 

“DRAUGAS” 4545 W. 63rd St., 
CHICAGO 29. ILL.

ch-orui, kuris yra šios operos #********#^**##******#**# 
rengėjas, buvo susidarę nema-
ža rūpesčių, kaip tokį chorą su
daryti. Šiuo metu ir tai jau yra 
praeityje. Moterų choras suda
rytas. Į Vyrų choro vadovybės 
prašymą atsiliepė daug gražia
balsių moterų Choras jau pra
dėjo operos repeticijas. Malonu 
buvo stebėti operos pirmąją re
peticiją, kurioje buvo apibūdin- j 
ta “Fausto” operos charakteris 
bei personažai ir visas turinys j 
ir matyti entuziastingai nusitei
kusį chorą, kuris jau dabar su
daro apie 70 asmenų. Darbas 
pradėtas su ūpu ir dideliu kruop 
štumu. Pasiteiravus, kokiu bū
du buvo sudarytas moterų cho
ras, paaiškėjo, jog rengėjai krei 
pėsi spaudoje į moteris, kurios 
mielai atėjo į talką ir dabar įsi
jungė į operos meninį persona- PUŽAUSKU 
lą. Labai sveikintina kad tuo; ” W A X W O rV 
būdu buvo įjungta daugiau žmo BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 
nių į kultūrinį darbą. Turint vi-į gėlŽ8 dė) vegtuvių>
są savo personalą, nereikės kam ketų, laidotuvių ir kitų papuošimų, 
nors priklausyti. Taip tapo iš-i West 63rd Streetlaikytas nepriklausomumas, ne-1 PR 84)888 ,r PR 84)884

MOODY

STATYBAI 

IR NAMU 

PATAISYMUI 

PRISTATOM 

Visokių Rūšių 
MEDŽIAGA

CARR
LUMBER CO.

STA8Y8 LITWINAS. Pre*.
3039 So. Halsted St.

Tel. VIctory 2-1272

Apkainavimą ir Prekių Pristaty 
mą Teikiame Nemokamai. 

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

f
A. A.

AUGUST NAVICKI
Gyveno 1931 S. 49th Court, 

Cicero, 111.
Mirė rūgs. 28, 1957, 10:45 vai. 

j-yte, sulaukęs pusės amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Šiau

lių apskr., Šaukėnų parap. 
Šaukėnų kaimo.

Amerikoje išgyveno 50 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

sesers dukterys; Sophia Stane
vičius ir Ann Damascus ir jos 
vyras Aleksandras ir šeima ir 
daug kitų giminių bei pažįsta
mų.

Priklausė prie Lietuvių Ka
reivių Draugijos. Cicero, Iii. ir 
Chicagos Lietuvių Draugijos.

Kūnas pašarvotas Alfred Van 
ce koplyčioje, 1424 S. 50th Av. 
Cicero. III.
laidotuvės (vyks trečiad., spa

lio 2 d., iš koplyčios 8:30 vai. 
ryto bus atlydėtas ) ftv. Antano 
parap. bažnyčių, kurioje Įvyks 
gedulingos pamaldos už velionio 
sielų. Po pamaldų bus nulydė
tas ) Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti laidotuvėse.

S'ullfidę: sesers dukterys »r 
kiti gimines.

laidotuvių direktorius Alf
red. Vance Tel. OLymplc
2-5245.

t

A. A

JOHN POCIUS
Gyveno 214 8. Park 8t. 

WESTMONT, ILL.
Daug metų gyveno 2606 W. 

59th St., Chicago, III.
Mirė rugsėjo 30 d., 1957, 7 v. 

ryto. sulaukęs 69 m. amžiaus. 
Ginyė Lietuvoj; kilo Iš Telšių 
apskr,, Žarėnų parap.

Amerikojo išgyveno 51 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime, 

žmona Marle (Ontrowskl), duk
tė Genevti've, žentas William 
Jaeger, 2 anūkai Wllliam, Jr., 
tr Janlce, brolis James, Jo duk
tė Seselė M. Denlse vienuolyne 
Californijoje. kiti giminės, drau
gai lr pažįstam!.

Kūnas pašarvotas Mažeikos- 
Evans koplyčioje, 6845 South 
We»tern Avė.

Ijiidotuvės (vyks ketvirtadie
ni, spalio 3 d., iš koplyčios 9 
vai. ryto bus atlydėtas į šv. P. 
M. Gimimo parapijos bažnyčią, 
kurioje (vyks gedulingos pa
maldos už velionies sielų. Po 
pamaldų bus nulydėtas Į šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: žmona, duktė, žen
tas Ir anūkai.

laidotuvių direktorius Mažei
ka-Evans Tai. REpublic 7-8600

A A

PRANCIŠKUS JUŠKA
Gyveno 3347 Eo. Lituanica Avė. Tol. YA 7-2951

Mirė rugsėjo 29 d., 1957, 9 vai. vak. Gimė Lietuvoje, 
Kilo iš Šakių apskričio ir parapijos, Krutulių kaimo Ameri
koje išgyveno 45 metus. ,

Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Antanina (Žemai
tytė); brolis Juozas, brolienė Veronika; 2 pusbroliai Jurgis 
Juškaitis ir Tamošius Vaičiūnas, švogeris, kun. Vaclovas Vai
čiūnas, gyv. Piet. Amerikoje, kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Lietuvoje liko sesuo Marijona Sofčikas, jos vyras, Juoza
pas ir duktė Zofija Pečiukaitienė su šeima.

Priklausė šv. Vardo Draug., Apaštalystės Maldos, ir 
Bridgporto Namų Sav. Draugijoms.

Buvo garbės narvs-rėmėjas sekančių: Šv. Kazimiero Vie
nuolyno; Seselių Pranciškiečių; Šv. P.M. Nekalto Prasid. Se
selių Vienuolyno; Nukryžiuotojo Jėzaus Seselių Vienuolyno; 
T.T. Jėzuitų; T.T. Se'eziėčių T.T. Mar jonu; T.T. Pranciškonų; 
T.T. Pranciškonų; T.T. Jėzuitų; T.. Seleziečių ir Labdarių 
Sąjungos Draugijos.

Kūnas pašarvotas Antano M. Phillips koplyčioje, 3307 
So. Lituanica Avė.

Laidotuvės įvyks ketvirt. spal. 3 d., iš kopi. 8:30 vai. ryto 
bus atlydėtas j Šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kuprioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velionies siela. Po pamaldų bus nu
lydėtas į Šv. Kazimiero kapines. Nuoširdžiai kviečiame visus: 
gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse, 
ir Labdarių Sąjungos Draugijos. Prašome gėlių nesiųsti 

Nuliūdusi Žmona.
Laidotuvių direkt. Antanas M. Phillips, tel. YA. 7-3401.

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ 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
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įkaitykite ir platinkite dienrašti "Draugu

LIŪDESIO valandoj

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6845 So. Western Avė. Air Condltloned koplyčia 
REpubUe 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta

Tlema, kuri* gyvena kito** miesto dalys*; gausim* 
koplyčių arčiau Jūsų namų.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS '

6812 S0. VVESTERN AVĖ. 1410 S0. 50th AVĖ 

CHICAGO, ILL. CICERO, ILL.
Telefonai GRovehilI 6-2345 ariu*

T0wnhall 3-2108, 3-7109

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 
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PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
33(17 S. LITUANICA AVĖ. Tel

PETRAS P.
659 West 18th STREET

YArds 7-3401

GURSKIS
Tel. SEeley 3-5711

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET

LEONARDAS F
10821 S. MICHIGAN AVĖ.

Tel. VArds 7-1911

BUKAUSKAS
Tel. COmmodore 4-2228

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. VArds 7-1138-1139

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

ZIGMUND (ŽUDYK)
US4<; W I6th STREET

STEPONAS C
2424 W. 6‘>th STREET 
2314 U. 23rd PLACE

ZUDYCKI
VArds 7-0781

LACKAWICZ
REpublic 7-1213 
Vlrginia 7-6672

VANCE FUNERAL HOME
«424 S 50th 4ve OLympic 2-5245 ir-TOvvnhall 8 9«X~
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X Nuo šiandien, spalio 1 d„ 
taikomos naujos Draugo dien
raščio prenumeratos kainos.

Chicagoje ir Cicero, III. prenu
merata metams $12.00; J. A. 
Valstybėse ir Kanadoje $10.00; 
užsienyje — $12.00.

Nuo rugsėjo 16 d., 1957 m. 
mokestis už atskirą DRAUGĄ 
7 centai, o už šeštadieninį (tada 
DRAUGAS būna dvigubo didu
mo, su kultūriniu priedu) 10 
centų.

Pabrangusios popieriaus, da
žų ir spausdinimo išlaidos pri
vertė laikraščius pakelti prenu
meratos kainą. Ir naujomis kai
nomis “Draugas” pasilieka pi
giausias dienraštis, nepaisant, 
kad jis yra didžiausias.

X Ark. Jurgis Matulevičius 
buvo didelis maldos ir švento 
gyvenimo vyras. Savo gyvenimą 
jis perėjo vien karčių kentėji
mų keliu. Buvo kantrus, nusiže
minęs ir viską priėmė iš Dievo, 
kaip savo Tėvo rankų. Šiandien 
jis yra danguje ir per jo užtari
mą žmonės išsimeldžia sau di
delių ir nuostabių Dievo malo
nių. O Dievas jam, yra parengęs 
altorių garbės vainiką, kurį ne
tolimoje ateityje jam suteiks. 
Apie jį išgirsime Tėvų Marijonų 
bendradarbių seime, 1957 m. 
spalio 13 dieną, Draugo patal
pose.

X Juliaus ir Veros Liulevičiy 
naujo namo įkurtuvės buvo pra
ėjusį sekmadienį. Gausaus sve
čių būrio vardu buvo pareikšti 
sveikinimai ir linkėjimai naujo
je ir gražioje Marąuette parko 
vietoje įsikūrusiems (71st St. 
ir Albany). J. Liulevičius daug 
metų buvo laidotuvių direkto
rium Brighton parke. Išėjęs 
“pensijon” ir pervedęs savo 
įstaigą Petrui Bieliūnui, buvo 
išvykęs ir įsikūręs Miami, Flo
ridoj. Tačiau po poros metų 
sugrįžo atgal j Chicagą.

X Marijos Augštesniosios 
mokyklos motinų klubo susirin
kimas bus spalio 13 d. 2:30 vai. 
p. p. Marijos Augšt. mokyklos 
socialiniame kambaryje. Visos 
narės prašomos sudaryti sodo 
ar miško gėlių buketus. Mrs. 
George Alfirevič, 4008 W. 63rd 
st., pademonstruos gėlių buke
tus. Už gražiausius buketus bus 
teikiamos premijos. Klubo pir
mininkė yra Thos Sapit, 6412 S. 
Francisco avė.

X Bronė Rainis ir Bronė Ka-
tauskas vadovauja komitetui, 
kuris renka visokius atliekamus 
ir nenaudingus dalykus dideliam 
išpardavimui, kuris įvyksta 
spalio 8 ir 9 d. d., 1957 m., Gi
mimo Panelės švenč. parapijos 
salėje. Prieš tas dienas suneški
te jums nereikalingus dalykus 
tam dideliam išpardavimui.

X Dailininkai Marija ir Po
vilas Laurinavičiai padarė labai 
meniškus kryžius Chicagos 
Augštesniosios Lituanistikos mo 
kyklos klasėms naujuose Jauni
mo rūmuose. Tie meno kūriniai 
buvo perteikti prieinamiausio
mis sąlygomis Dail. Paskoči- 
mas padarė mokyklai Vytis.

X Ona Jagiella ir Adelė Kut- 
chins ruošia didelį sukaktuvinį 
pokylį Beverly Woods restora
ne gruod. 3 d., 1957 m. Tuo lai
ku visos šv. Teresėlės d-jos il
gametės narės bus pagerbtos.

X Juozui čižauskui laišką 
nuo jo sesers ir Alfonsui bei 
Pranui Jusaičiams, gyv. Brook
lyn, N. Y., žinių apie artimuo
sius turi prof. dr. Pr. Jucaitis, 
2621 W. 64 St., Chicago 29, III.

X Irena Jakušovaitė ir Kle
mas Jurgėla, abu Dainavos an
samblio nariai, susituokė rugsė
jo 21 d. šv. Kryžiaus bažnyčio
je. Vestuvinės vaišės įvyko Lie
tuvių auditorijoje kurios di
džiąją salę užpildė gausiai atsi
lankę svečiai. Jaunavedžius 
sveikino kun. A. Stąšys, A. 
Dundulis ir Dainavos vardu — 
Br. Mačiukevičius. Taip pat bu
vo linkėjimų iš kaimyninių 
miestų ir Australijos ir Lietu
vos.

"Prisiminimui siunčiame rū
tos šakelę iš ištrypto lietuvai
tės darželio, kuri puoštų Tavo 
atlapą vestuvių dienoje” — bai
gė savo sveikinimą Klemo tė
vas ir brolis likę pavergtoj tė
vynėj.

Vaišės praėjo skaidrioje ir pa
kilusioje nuotaikoje.

X K. Šlogerienė ir p. Daresh 
vadovauja komitetui, kuris ruo
šia susikaupimo dieną spalio 6 
d., 1957 m. Cenacle rekolekcijų 
name. Visos narės tesusirenka 
.mišioms Gimimo Panelės Švenč. 
parapijos bažnyčioje 8 vai. ry
te, kur priimsite Šv. Komuniją 
ir vėliau gausite pusryčius. Po 
to lauks autobusai, kurie nuga
bens į rekolekcijų namą. Į šio 
metinio scsikaupimo dieną visos 
narės yra kviečiamos.

X Dainavos ansamblis, kuris 
visada dalyvauja didesnėse mū
sų iškilmėse ir palieka neišdil
domus įspūdžius, šiuo kartu 
mielai sutiko talkininkauti 
Balfui ir spalio 6 d. 5 vai. p. p. 
Marijos Augštesnėje mokyklos 
salėje įvykstančiame Balfo Chi-

Danutė Stankaitytė dalyvaus 
Balfo Chicagos apskrities koncer
te, kuriame Dainavos ansamblis 
pastatys 3 veiksmų muzikinį vei
kalą “Išeiviai”. Perstatymas įvyks 
ta šį sekmadienį 5 vai. p.p. Mari
jos Augštesniosios mokyklos sa
lėje.

cagos apskrities koncerte išpil
dys nuotaikingą muzikinį vei
kalą “Išeiviai”, kuriame pasiro
dys vaidybinės jėgos, tautiniai 
šokiai, ragelių muzika ir miš
rus choras.

X Nikodemas Kulys, Šv. My
kolo parapijos vargonininkas, 
tebeguli ligoninėj. Jo operacijos 
klausimas dar neišspręstas. Jo 
šeimos reikalai pasunkėjo, kai 
jo sūnus Juozukas, kurs pava
davo sergantį tėvą, staiga su
sirgo garsiuoju “flu”. Išgulėjo 
4 dienas. Nuo praėjusio šešta
dienio jau tiek pasveiko, kad 
galėjo vykti į North Side ir 
groti vargonais bažnyčioj. Šiam 
pasveikus, susirgo jaunesnysis 
sūnus. Laimė, kad jų rūpestin
goji motina Petronėlė stipri ir 
sveika.

X Marijona Dzimidas prašo, 
kad visos Šv. Teresėlės dr-jos 
narės, kurios moka nerti, kad 
paaukotų vieną kitą mezginį, 
kad galėtų daug dovanų nuvežti 
į Šv. šeimos prieglaudą spalio 
13 d., kai vyksime apdovanoti 
senelitfs.

Reikalinga lietuvių klebonijoje 
virėja. Viskas moderniškai įtaisy
ta. Darbas lengvas. Atlyginimas 
geras. Gyvenimui kambarys pato
gus. Rašykite “Draugas”. Adv. 
2320, 4545 W. 63rd St., Chicago. 
2fi, IlL '

DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO. ILLINOIS

Spalio mėnesio gražuoliu zoologijos sode išrinktas šis ne
labai simpatingas ryklys. (INS)

PREL. URBOS SUKAKTIES IŠKILMES
Prel. B. Urbos, šv. Jurgio pa- Programą išpildė mokyklos 

rapijos klebono, 40 m. kuniigys- vaikučiai, scenoje pavaizduoda- 
tės sukaktis sekmadienį paminė-, mi kunigo darbą: tėvų laimini-
ta iškilmingai.

Pats sukaktuvininkas dėl ne
sveikatos negalėjo celebruoti iš
kilmingų šv. mišių. Jį pavada
vo prel. Wagner, šv. Bernardi
no par. klebonas Forest Parke. 
Jam asistavo kun. V. Černiaus
kas, kun. V. Urba ir kun. V. 
Mykolaitis. Pamokslą anglų ir 
lietuvių kalbomis pasakė kun. 
A. Valančius, iškeldamas kuni
gystės reikšmę ir nusakydamas 
sukaktuvininko prelato veiklą.

Pamaldų metu bažnyčioje da
lyvavo ir Chicagos meras Daley 
su žmona, prel. D. Mozeris, kleb. 
A. Martinkus, kun. P. Cinikas, 
MIC, visa eilė kitataučių prela
tų ir lietuvių kunigų. Matėsi inž. 
Rudis su žmona, dr. Simonaitis 
ir daug kitų garbingų svečių, jų 
tarpe ir prelato brolio bei sese
rų šeimos.

mą po primicijos, krikšto, mote
rystės sakramento, teikimą pa
skutinę pagalbą ligoniui. Pavaiz
davo prelato darbą Šv. Kazi
miero vienuolyne ir parapijoj. 
Mergaičių choras lietuviškai ir 
angliškai padainavo sveikinimo 
giesmes ir atliko masinių deklar 
macijų numerius vaidinime.

Programai vadovavo kun. J. 
Kuzinskas. Svečius vaišinant 
gražiai pasitarnavo parapijos 
komiteto, Šv. Vardo draugijos 
moterų klubo ir sodaliečių na- 
riai-narės.

Organizacijos įteikė sukaktu
vininkui prelatui savo sveikini
mus ir dovanas.

Užbaigiant banketą prel. Ur
ba priminė, kad šį mėnesį suei
na 65 m. Šv. Jurgio parapijos

Vyras matė žmonos žuolį 
į mirtį

Dvejus metus sirgusi psichine 
liga Rosemary Thaler, 47 m. 
amžiaus, iššoko iš savo namų 
1540 N. State, Chicagoje, šešio
likto augšto ir mirtinai užsimu
šė, krisdąma ąnt garažo. Mote
ris buvo užsirakinusi savo kam
baryje. Vyras jautė nelaimę ir 
sūnų buvo pasiuntęs pas namų 
sargą atnešti raktą, o patsai iš 
savo kambario stebėjo žmonos 
kambario langą. Ji išėmė siete
lį, įstatytą lange nuo musių, at
sidarė langą, ir, nepaisydama 
vyro perspėjimų, apsirengusi tik 
pižama, iššoko mirtin.

"Mechaniškų smegenų" 
specialistas

Nuo šiandien į Chicagos uni
versiteto profesūros tarpą pri
imtas Nicholas Q. Metrololis, 
“mechaniškų smegenų” specia
listas, kuris prižiūrės naują 
skaiėiayimų laboratoriją ir dės
tys fizikos departamente bei E. 
Fermi Atominių Studijų institu
te. Čia jis statys naują dar to
bulesnę skaičiavimo mašiną. Iki 
šiol jis tos rūšies darbą atliki
nėjo prie Atominės Energijos 
komisijos.

Tirs kitą šoferių unijos 
vadą

Tarp spalio 16 ir 23 d. sena
to investigacijų komitetas nu
mato pradėti apklausinėti šofe
rių unijos pareigūną Nathaną 
Shefferman, kuris prisipažino 
išleidęs $83,000 unijos pinigų, 
pirkdamas buvusiam unijos va
dovui Beckui ir jo sūnui televi
zijos setus, kameras, drabužius 
ir kitus dalykus.

Dingusios jieško 4 
apskrityse

Keturiose apskrityse aplink 
Chicagą jieškoma Amelijos Zel
ko, dirbusios prie laikraščio, 
kovojusios su gengsteriais ir 
paslaptingose aplinkybėse din
gusios. Bijomasi, kad ją galėjo

sukaktis. Pasidžiaugė šios pa- pagrobti gengsteriai.

Nauja vaikų ligoninė
Vakare įvyko pagerbimo ban-1 rapijos žmonėmis ir kunigais, 

ketas. Dalyvių prisirinko pilnu- kurie čia talkina darbe. Pagyrė
tė svetainė. Dalyvavo ir prel. J. 
Paškauskas, kun. A. Linkus,

vyrus, kurie savo laisvalaikiu, 
gavę paaukotų dažų, visą sve-

kun. A. Miciunas. MIC, daug tainę išdekoravo neimdami jo- 
lietuvių kunigų. kio atlyginimo'.

CHICAGOS ŽINIOS
Lėktuvas sužeidė žmogų . Dujos susprogdino namus
Ilgas kabelis, kuriuo prie' Anna Frank, 52 m. amžiaus

sprausminio lėktuvo buvo pri
rištas taikinys oro pratyboms, 
leidžiantis lėktuvui į Glenview 
laivyno aviacijos aerodromą 
sunkiai sužeidė žmogų. Tas ka
belis turėjo būti numestas į eže
rą po pratybų, tačiau lakūnai 
to nepadarė ir kai juo, skren
dant lėktuvui 100 mylių greičiu 
per valandą, užbraukė 49 m.

moteris, sunkiai sužeista, kai 
prasisunkusios iš vamzdžių du
jos išsprogdino jų namus 7009 
S. Elizabeth, Chicagoje. Ji pa
juto kūrenamų dujų kvapą na
mų rūsyje ir nulipo pažiūrėti. 
Bejieškodama, pro kur dujos 
sunkiasi, ji įžiebė degtuką. Už
sidegė dujos ir buvo toks spro
gimas, kad ją nusviedė 10 pėdų,

amžiaus vyrui Joe Grant, jam buvo gerokai apardytas namas 
sužalojo galvą, keliose vietose ■ ir sprogimo balsas girdėjosi per
sulaužė kairę ranką, ir, atrodo, 
sužeidė krūtinę ir nugarą.

Lėktuvo pilotas aiškinasi, kad 
jisai du kartu bandė nukabinti 
tą kabelį, bet tai nevyko. Ilgiau
ore negalėjo laikytis, nes labai • „ . x._.
sumažėjo lėktuvo kuras, ir ta-' TunC8 kad «»tiėka
da jam buvo duotas leidimas su I sl°Ea P“nta j«;rg 
tuo kabeliu nutūpti. dėjimo dulkėmis, o taip-

gi bučiuojant sergantį tokia li
ga. Saugantis nuo tos slogos,

X Aleksas Budris išrinktas 
atstovauti LRKSA Chicagos 
apskritį tėvų Marijonų seime. 
Paskirta ir auka. Seimas įvyks 
sekm., spalio 13 d., Draugo 
naujose patalpose. Gi pamal
dos bus tėvų Marijonų vienuo
lyno naujoje koplyčioje.

X Lietuvių sporto vienuolikė | 
Lituaniea sekmadienį futbolo 
pirmenybių rungtynėse nugalė
jo paskutinėj lentelės vietoj 
stovinčią Rams komandą 2:1.

Antradienis, 1957 spalio 1

IŠ ARTI IR TOLI

kelis blokus. Apdegė jos ran
kos ir kojos. Nugabenta į ligo
ninę.

Trečiadienį kard. Stritch pa-' 
švendino kertinį akmenį naujos 
Frank Cuneo vaikų ligoninės. 
Ligoninė yra statoma ties Mon
trose ir Clarendon gatvėmis, 
Chicagoje. Pastatas bus šešių 
augštų, kainuos apie du milio- 
nu dolerių. Cuneo fondas, ku
riam vadovauja John Cuneo, 
tam reikalui paskyrė $250,000.

Mirtis pervažiavus raudom 
šviesą

Susisiekimo nelaimėje, įvyku
sioje ties Wisconsin-Ulinois vai 
stybių siena, buvo užmuštas 16 
m. jaunuolis Clarence Rudolph 
o Virginia Dawson, taipgi lt 
m., mirė nuvežta į ligoninę. Dai 
septyni kiti sužeisti. Nelaimi 
įvyko, kai jaunas, keliolikos me 
tų, vairuotojas pravažiavo pe; 
raudoną šviesą.

j. A. VALSTYBĖSE
— Romualdas Vlklžlus su pa

gyrimu (magna eum Įaudė) 
baigė Georgetowno universite
te Wa8hingtone užsienio tarny
bos mokslus. Gimęs Lietuvoje 
1932 m., gimnazijos mokslus 
išėjęs Vokietijoje Stuttgarte. 
Dabar Columbia universitete 
ruošiasi daktaro laipsniui.

— Benediktas Jakutis, LDS 
Centro valdybos narys, gyvenąs 
Medford, Mass., po operacijos 
grįžo iš ligoninės ir sveiksta na
mie.

— Pavergtose Jungtinėse Tau
tose yra laisva referento Jung
tinių Tautų reikalams vieta. 
Kandidatai turi nusimanyti 
tarptautinės teisės dalykuose ir 
mokėti anglų kalbą. Kandidatų 
konkursinis patikrinimas bus 
spalio 8 d. 2 vai. popiet. Suinte
resuotieji gali kreiptis į Lietu
vos Laisvės Komiteto raštinę, 
70 Fifth Avenue, New York 11, 
N. Y. Tel. WAtkins 4-5461. 

ITALIJOJE
— Kun. Augustinas Steigvila, 

Telšių ir Eichstaett seminarijų 
auklėtinis, dirbęs sielovadoj Vo
kietijoj, po to baigęs dvasinės 
vadovybės kursą Romos Angeli- 
eum universitete, rugsėjo 14 d. 
baigė Romoje marijonų naujo
kyną ir sekančią dieną padarė 
pirmuosius įžadus, dalyvaujant 
bendradarbiams ir draugams. 
Įžadus priėmė ir gilų apie tikro 
vienuolinio gyvenimo prasmę ir 
vertę žodį tarė marijonų vice- 
generolas kun. dr. Pranas Bra
zys.

— Europos lietuvių bendruo
menės pirmininkų suvažiavimą 
Romoje užbaigiant rugsėjo 15 
d., švč. Mergelės Marijos Sopu-1 
lingosios šventėje, Italijos liet. 
bendruomenės rūpesčiu marijo-1 
nų koplyčioje buvo suruoštos už 
Lietuvą pamaldos. Šv. mišias1 
atlaikė vysk. V. Padolskis, pa-J 
mokslą pasakė kun. dr. Pr. 
Brazys, MIC, pabrėždamas rei-1 
kalą vienybės, pagrįstos nuo-! 
širdžia artimo pagarba. Pamal
dose dalyvavo ministeriai S. į 

Girdvainis ir S. Lozoraitis, ben-1 
druomenės pirmininkai, svečiai 
iš Anglijos ir Romos lietuviai. 
Pamaldos baigtos kukliu priė
mimu, kurį po to pakartojo Šv. 
Kazimiero kolegija ir Lietuvos 
atstovybė prie Šv. Sosto.

— Marija Beniušytė, nuo še
iniai Romoje gyvenusi, staiga 
mirė. Jos gedi Romoj gyvenan
ti sesuo Kotryna ir liet. koloni
ja. Velionė rasta savo bute mi
rusi tik po keletos dienų (rug
sėjo 12 d.). Palaidota Campo 
Verano kapinėse.

— Prie Romos Roeca di Papa 
vietovėj vykstančiose tarptau
tiniuose pratimuose už geresni 
pasaulį (IX. 16—26 d.), kuriuo
se dalyvauja apie 20 tautų, Lie
tuvą šiuokart atstovavo 4 lietu
viai marijonai, kurie vakariniro- 

! se meniniuose pasirodymuose
įnešė lietuvišką dalį. Gajus są
jūdis už geresnį pasaulį apima 
vis platesnius barus. Pratimai 
vyksta ištisus metus įvairiems 

i visuomenės sluogsniams. Jų 
steigėjas yra tėv. R. Jombardi, 
SJ. Iš lietuvių pagrindiniausiai 
su sąjūdžiu susipažino kun. dr. 
Vyt. Balčiūnas, šv. Kazimiero 
kolegijos dvasios tėvas.

IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS
— Mokyklų-intematų vadovų

konferencijoje Vilniuje paaiškė
jo, kad nesklandumų tų inter
natų darbe pasitaikę dėl to, jog 
kaikurie liaudies švietimo sky
riai pasiuntę į šias mokyklas 
“mokinius be objektyvių cha
rakteristikų”. Priėmimas užsi
tęsęs ir kurį laiką vykęs moki
nių judėjimas. Ne visose mo
kyklose buvęs išlaikytas “die
nos režimas”, trūkę tampresnių 
mokyklų vadovų ryšių su me
dicinos darbuotojais, ne visur 
sėkmingai vykęs mokomojo- 
auklėjamojo darbo procesas, ne
pakankamai buvęs išvystytas 
ir darbas su tėvais. Kauno in
ternate šiais metais numatoma 
įrengti medžio ir metalo apdir
bimo dirbtuves ir siuvyklą. 
Klaipėdos internatas turįs 94 
hektarų pagalbinį ūkį kur da
bartinis .mokinių auklėjimas 
vykstąs per ištisus metus. Tarp 
kitko, šiemet mokiniai pasodi
nę 5 tūkstančius pomidorų dai
gų. Dauguma mokinių tams 
ūkyje ir atostogas praleidžia. 
Medicinos mokslų kandidatas 
Kviklys konferencijoje reikala
vo griežtai uždrausti panaudoti 
mokyklų-intematų patalpas ato
stogų metu pašalinių asmenų 
apgyvendinimui. (E)

Kiekvieną rytmetį aušra gims 
ta saulėleidžiu mirti. P. Eiliukas

Apie aziatižką slogą
Dr. J. Molner laikrašty “Sun-

KAS KĄ IR KUP
— Moterų Sąjungos 20 kuopa 

Brighton. Parke šaukia susirinki
mą šiandien, spalio 1 d., 8 v.v. Ne
kalto Prasidėjimo parapijos mo
kyklos kambary.

Valdybe.
— šv. Teresės, Kūdikėlio Jėzaus, 

draugija. Gimimo P. švenč. para
pijos, šaukia mėnesinį susirinkimą 
spalio 1 d. 8 v.v. parapijos salė-

X Marijo, AugSteanlosloo pitaria vengti minių, būti ge-1 į-Mj
mokyklos Motinų klubas rengia ra* pailsėjusiam, kad organiz- garris su vėliausių madų suknelė- 
spalio 11 d. 7:30 v. v. vakarie- mo atsparumas būtų stipresnis.
nę-arbatėlę Marijos Augšt. mo- j Užsikrėtus ja praeina 1 3 die-
kykloj. John Cusack, klubo n08> k°l pasijuntama susirgus, 
vicepirmininkė, yra to vakaro Ta sloga užsitęsia apie 3 5 die-
rengėja, o jai padeda ponios nas. Susirgus patariama gerti Yr& 8unkijwei dalykai
Durkin, Dombrowski ir Cher-^aug vaisių sulčių ilsėtis^ Penb (; Jaikyti paglapti at_ 
ney.

mis. šioji suknelių paroda nuste
bins visas nares, nes toji ponis 
Barris atsiveš didelį rinkinį. Be 
to bus ir daug kitų susirinkimo

Pirmoji tokia knyga lietuvių literatūroje!
Jau pasirodė knygų rinkoje seniai lauktoji

LIETUVIŲ BELETRISTIKOS 
ANTOLOGIJA, I dalis

redaguota poeto BERNARDO BRAZDŽIONIO, 
ši Antologijos dalis apima visus lietuvių rašytojus, gimu

sius pereitame šimtmetyje. Iš viso sudėta 49 autoriai, pra
dedant Simanu Daukantu ir baigiant Marija Aukštaite...............

Panašios knygos iki šiol dar neturėjome. Ji padės kiek
vienam geriau susipažinti su lietuvių literatūra. Ją turėtų įsi
gyti kiekvienas literatūros mėgėjas, plačiau apsiskaityti norįs 

studentas ir kiekvienas šviesesnis lietuvis, kuris nenori 
atsilikti nuo savosios literatūros. Lietuvių Beletristikos Anto- 
Rfcija bus labai graži dovaną kiekviena proga, puikiausias na
mų bibliotekos papuošalas ir daugelio mūsų šviesumo liudininkas. 
Lietuvių Beletristikos Antologija yra patogaus formato, kie
tais viršeliais, su menišku dail. Romo Viesulo aplanku, tu
rinti 607 psl. Kaina $7.00,

Tuojau užsisakyti šią pirmos vertės knygą, siųsdami pinigus:

DRAUGAS
4545 W. 63rd Street Chicago, 29, III.

X Cicero mieste smarkiais 
žingsniais žengia pirmyn moks
leivių ansamblio organizavimo 
darbai.

cilinas prieš ją‘nesąs veiksmin
gas.

Vežimai išvertė 38
Traktoriui praradus kontrolę, 

apsivertė didžiulis šieno veži- 
X Ponios Karalaitis. Vallis, mas, kuriuo važiavo 38 jaunuo-

leisti nuoskaudas ir gerai sunau 
doti laisvalaikį. —Chilo

Meilė yra tikėjimo tobulumas 
ir puošmena. —J. Addison

imiimiitniimnniiinminmiiiMifiimtnmiuiiniinNnffliniinniiiiNiiniiirannTiiiiiiiiiiiiNmiiimni
Skelbtis “DRAUGE” apsimoka,

. . .. . .. . i. , , . . nPa .hs yra plačiausiai skaitomas
ir būtų gražu, jei narės prisi- buvo lengvai sužeisti. Nelaimė ; lietuvių dienraštis, o skelbimų kai-
Lenzi ir K. Petkus sirguliuoja liai pasivažinėti. Daugelis jų

mintų jas savo maldose. įvyko ties Woodstock. yra Prienams visiems.
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Js—.  .......... ......
KAS TIK TURI GERA SKONj,
VISKĄ PERKA PAS LIEPONj!

Prekės be brokų, kainos žemiausios Chicagoje, išsi mo
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 VIetory 2-4226

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