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Lietuvos "kultūros ministerija" 
• \ ^ *— • sovietinio saugumo priežiūroje 

LTSR kultūros ministerija 
yra vadovaujama Guzevičiaus. 
Guzevičius yra senas bolševiki
nis saugumietis ir su kultūra 
tiek turi bendro, kiek priverčia
mųjų darbų stovyklos su auklė
jimu. Kyla klausimas, ar Guze
vičius, patekęs į L.TSR kultūros 
ministeriją, buvo perkeltas į so
vietinės kultūros ministerijos 
kadrus, ar paliko Sovietų sau
gumo žinioje ir tik laikinai yra 
komandiruotas lietuvių kultūros 
naikinimo uždavniams atlikti. 
Tam klausimui išaiškinti verta 
pažvelgti į kelis faktus, paim
tus iš šių metų birželio ir liepos 
mėnesio LTSR vidaus politinio 
gyvenimo. Faktai tokie: 

TSRS (visasąjunginę) kultū
ros ministeriją valdo tūlas par
tietis Aleksandrovas. Tad gal 
Aleksandrovas paskyrė Guzevi-
čių LTSR kultūros ministeriu? 
Nieko panašaus. Guzevičių pa
skyrė Ivanas Bolšakovas. O kas 
gi tas Bolšakovas? Niekas kitas, 
kaip sovietinio saugumo augštas 
pareigūnas, vieeministerio ran
gu paskirtas iš KGB į TSRS kul
tūros ministeriją. Komunistinė
je nomenklatūroje tokios sau
gumiečių „komandirovskos" yra 
vadinamos „specpolitrabota". 

Taigi tas „specpolitrabotni-
kas" Bolšakovas ir tvarko visų 
16 sąjunginių respublikinių kul
tūros ministerijų personalinius 
reikalus. Dabar aišku, kad Guze
vičius, perimdamas LTSR kultū
ros ministeriją, paliko Sovietų 
saugumo tarnybos žinioje. Jis 
tarnybiniu atžvilgiu buvo „ko
mandiruotas" į LTSR kultūros 
ministeriją, o technišku ir per
sonaliniu atžvilgiu paliko KGB 
žinioje. 

čias Liaudžiui, ketvirtas Gaile-
V1C1U1.. 

Profesionalinio ppmokymo 
įstaiga 

Bet tai dar ne viskas. Visasą
junginėje kultūros ministerijoje 
Maskvoje veikia dar viena įdo
mi įstaiga: GUPO Kas yra toji 
įstaiga? GUPO yra visasąjungi
nės kultūros ministerijos vy
riausieji profesionalinio apmo
kymo įstaiga. Tos įstaigos vedė
jas, Zalenko, yra tokios pat rū
šies „kultūrininkas" kaip Bolša
kovas ar Guzevičius. Zalenko 
tarnybiniai priklauso TSRS kul
tūros ministerijai, o techniškai 
ir pagal faktinąją priklausomy
bę generolui Kruglovui, vadinasi 
MVD. GUPO parenka, patikrina 
ir apmoko naujus sovietinių 
„kultūrininkų" kadrus LTSR 
spaudai, radijui ir kitoms lietu
vių sovietinimo įstaigoms ir biu
rams. Pvz. 1953 - 54 metais GU
PO apmokė ir skyrė darbui 2400 
LTSR kultūros ministerijos bib
liotekų lektorių,'„planuotojų" ir 
politknygų platintojų. Be to, 
GUBO apmokė Lietuvoje dau
giau, kaip 6000 „kultklubų", 
skaityklų, prelegentų ir techni
kinių pareigūnų. 

Tokiu būdu visas Lietuvos kul 
tūrinis gyvenimas visose savo 
atšakose yra tvarkomas ir stro
piai tikrinamas tiesiog iš Mas
kvos, tiek KGB (valstybės sau
gumo komiteto), tiek ir MVD 
(vidaus reikalų ministerijos) 
„kultūrininkų". 

Guzevičiaus padėtis, galima 
sakyti, nelengva. Iš vienos pu
sės Bolšakovas (KGB), iš kitos 
— Zelenko (MVD). O čia pat, 
Lietuvoje, yra dar Liaudis ir 
Gailevičius... I r suk sau galvą, 
vargšas Guzevičiau, kuris iš ta
vo bendradarbių „kultūrininkų" 
ir „specialistų" yra Bolšakovo, 
kuris Zelenko žinioje, arba, ku
ris Liaudžio, kuris Gailevičiaus. 
Reikia dar paminėti, kad visi tie 
„specpolitrabotnikai" kas savai
tę rašo slaptus raportus, vienas 
Bolšakovui, kitas Zelenkai, tre-

Visi raportai eina į Maskvą 

Galų gale visi tie „sovsekret" 
raportai patenka į Maskvą ir ten 
Serovas su Kruglovu referuoja 
Malenkovui ir Chruščiovui. Jie 
raportuoja, kaip išrodo „sovieti
nis kultūrinimas" Maskvos sau
gumo akimis. Iš kitos pusės, 
Maskvos pelitbiuras gaima ir 
oficialius TSRS kultūros minis-
terijon siunčiamus Guzevičiaus 
raportus. Palyginęs saugumo ra
portus su kultūros ministerijos 
pranešimais, politbiuras ir iš
sprendžia, ar Lietuvos „kultūri
nimas" yra vykdomas pagal ge
neralinę liniją, ar yra kokių 
nors nukrypimų bei klaidų. Nuo 
to sprendimo priklauso ne tik 
pakeitimai Lietuvos sovietinimo 
politikoje, bet ir Guzevičiaus 
bei kitų sovietinių pareigūnų as
meniška karjera. 

Tokie Maskvos politbiuro su
sirinkimai, kuriuose svarstoma 
sąjunginių respublikų sovietinio 
„kultūrinimo" problemos, įvyks
ta gana reguliariai, kas ketvirtį 
metų. 1954 metais tų susirinki
mų buvo daugiau: vasario pra
džioje, gegužės 1—3 d. ir lie
pos 1—8 d. Tiesa, šiemet ir rei
kalai buvo „svarbūs": KGB or
ganizacija sąjunginėse respubli
kose, saugumo ir propagandos 
kadrų paskyrimai ir antireligi
nės kampanijos organizavimas. 

Ryšium su tuo Lietuvoje įkur
ta naujų įstaigų ir skyrių. Tarp 
jų yra SRS sekcija ir NAP sky
rius. Abi tos įstaigos priklauso 
komunistų partijos centro komi
teto agitpropo skyriui, bet abie
jų darbai yra suderinti ir su 
LTSR kultūros ministerijos veik 

. la. 
SRS sekcija apima „diversi

nius kapitalistinių kraštų radijo 
reikalus". O NAP skyrius užsi
iminėja mokslinės ateistinės pro 
pagandos reikalais. 

Lietuvą užplūs agentai 

Tiek SRS, tiek ir NAP organi
zacinis tinklas apima (pagal 
1954 liepos mėn- padėtį) LTSR 
miestus ir rajonus. Tai yra kiek
viename mieste ir rajone orga
nizuojamas SRS ir NAP infor
macinis taškas. Vadinasi, keli 
šimtai naujų instruktorių ir 
agentų šį rudenį užplūs Lietuvą. 
SRS įstaiga Vilniuje, kaip ir jos 
„taškai" provincijoje, atrodo, 
imsis grynai agentinio — pro
vokacinio darbo. Reikia laukti, 
kad ir SRS kadrai nebus lietu
viški, bet rusiški. 

Tuo tarpu NAP skyrius, kurio 
tikslas yra ateistinė propagan
da, verbuos savo darbams dau
giau lietuvių komjaunuolių. Ži
noma, instruktoriais bus rusai, 
Maskvos augštosios „partmoky-
klos" ir visuomeninių mokslų 
akademijos — ateistinių fakul
tetų — auklėtiniai. 

Iš SRS darbų Lietuvoje dar 
neteko gauti smulkmenų: bet 
apie NAP skyrių jau žinoma, 
kad jis ir jo provincijos taškai 
liepos mėnesį pradėjo rengti 
„ateistines (bedievybės) sargy
bas". Jos pasireiškia sekmadie
niais, ruošia antitikybinius mi-j 
tingus ir įrašo į „tamsiabįesių" 
sąrašus tuos komjaunuolius, ku
rie lankosi bažnyčiose. Be to, 
rengiamos kolūkiuose, įmonėse, 
MTS-se ir miestų gyventojams 
specialios paskaitos ir diskusi
niai susirinkimai. 

1954 m. liepos mėn. Vilniuje 
pradėta spausdinti 350,000 eg
zempliorių vadinamų „skriptų", 
skirtų minėtos draugijos sky
riams rajonuose ir kultūros mi-
nisterijos bibliotekoms Lietuvo-

JAV reikalauja ištirti lėktuvo 
nušovimą 

m 

NEW YORK, rūgs. 6 Jungtines Amerikos Valstybės pa
prašė Jungtinių Tautų saugumo tarybą susirinkti kaip galima 
greičiau apsvarstyti „neišprovokuotą užpuolimą", kurio metu So
vietų lėktuvai numušė Jungt. Amerikos Valstybių žvalgybinį lėk
tuvą virš Japonijos jūros praeitąjį šeštadienį. 

Henry Cabot Lodge, JAV de
legacijos pirmininkas prie Jung
tinių Tautų, paprašęs tarybos iš
tirti incidentą ir tuo reikalu kal
bėjęs telefonu su Francisco Ur-
rutia, Kolumbijos delegatu J. 
Tautose, kuris rugsėjo mėnesį 
yra tarybos pirmininkas. 

Lodge trumpai pareiškė: 
— Ką tik paprašiau saugumo 

tarybos pirmininko, kad greitai 
būtų sušauktas posėdis apsvars
tyti padėtį, susidariusią iš neiš
provokuoto užpuolimo JAV lėk
tuvo, kurį sovietų lėktuvai nu
mušė rugsėjo 4 d. virš tarptau
tinių vandenų. 

Soldiers Fielde šiandien bus visu tautu procesija, pagerbiant švč. Mergelę Mariją. Lietuviai šioje 
šventėje dalyvauja savo tautiniuose rūbuose. Iškil mių pradžia 8 va. vak. Jo Em. kard. Stritch atlai
kys šv. Mišias. Vincentas Samoska, 9858 So. Artesian Ave., šalia Marijos statulos, klūpo priekyje, 
apsirengęs tautiniais rūzais. 

Ką kalba 
darbininkų vadai? 

WASHINGTON, rūgs. 6. — 
AFL pareigūnai pareiškė Darbo 
dienoje, kad tautos gerbūvis pa
mažu nyksta, ir, girdi, Eisenho-
werio administracija ir kongre
sas mažai padarė arba nieko, 
kad sulaikytų „slidimą žemyn". 

AFL pareigūnai, Darbo die
nos kalbose, ragina išrinkti lap
kričio mėn. tokį kongresą, kuris 
daugiau veiktų prieš nedarbą na 
mie ir stiprintų apsigynimą 
prieš komunistų grėsmę užjūry
je- „Mūsų mažėjantis gerbūvis 
šiandien yra viena iš daugelio 
problemų", — pareiškė AFL pre 
zidentas George Meany. 

Kiek žuvo Darbo 
dienos savaitgalyje? 

CHICAGO, UI. — Keturi žmo
nės žuvo susisiekimo nelaimėse 
ir keturi paskendo Chicagoje ir 
Cook County Darbo dienos sa
vaitgalyje. Tik viena susisieki
mo mirtis įvyko mieste. Visame 
krašte dėl susisiekimo nelaimių 
žuvo 347 asmenys. Šis Darbo 
dienos savaitgalis buvo geriau
sias, skaitant nuo 1948 m. 

Areštavo buvusį 
pareigūnę 

WIESBADEN, Vokietija. — 
Wiesbadeno policija areštavo 
buvusį Vakarų Vokietijos slap
tos policijos pareigūną dr. Horst 
Krueger. Jis kaltinamas teikęs 
žinias apie JAV armiją Rytų 
Vokietijos komunistų slaptajai 
policijai. 

Krueger pašalintas iš valdžios 
posto praeitais metais, kai bu
vo apkaltintas, jog teikiąs slap
tas žinias socialdemokratų par
tijai. 

Atpigs prekes? 
CHICAGO, 111. — Federal Re

zerve Bank of Chicago prana
šauja, jog greitu laiku atpigs kai 
kurių prekių kainos. 

• Vakarų Vokietijoje padidė
jo darbai, šešerių metų laiko
tarpyje pasiekė augščiausią laip 
snį darbas 'praeit* iį mėnesį. 

je. Tarpe jų Lenino „Socializ
mas ir religija". 

Lauktina, kad šiemet rudenį 
ir žiemą Lietuvoje įsisiūbuos 
plataus masto ateistinė propa
ganda, kurios apimtis bus pla
tesnė, negu Stalino laikais. 

Lietuvoj išvežimai vyksta nuolatos 
Per Vilniaus radiją rugpjūčio« 

24 paskelbta žinutė, kad per Vil
niaus geležinkelio stotį kasdien 
pravažiuoja ešalonai į Sibiro dir
vonuojančias žemes. Jie iš Lie
tuvos veža namus, įvairius įren
gimus, miško medžiagą, kombai
nus, sunkvežimius ir žemės ūkio 
mašinas. Kartu su mašinomis į 
Sibirą vyksta Kombaininkai, š i 
feriai, mechanikai. Rugpjūčio 23 
d-, pažymi šis radijas, iš Vil
niaus stoties į Sibirą išvyko du 
ešalonai su kombainais — iš 
Šiaulių, Klaipėdos ir kitų respu
blikos rajonų. Kartu su kombai
nais vyksta ir aptarnaujantis 
personalas. Rugpjūčio 24 d., pri
duria radijas, iš Vilniaus į Vi
durinę Aziją išvyko 70 automa
šinų kolona. Sekančią dieną ra
dijas ankstyvesnį pranešimą pa
pildė, kad dauguma į Sibirą iš
vykstančiųjų esąs jaunimas ir 
kad vieno ešalono išlydėti atvy
kęs pavergtos Lietuvos soveho-
zinių ūkių ministerio pavaduoto
jas draugas Siničkinas. Dviejų 
išvykusių ešalonų sudėtyje buvę 
daugiau, kaip 100 automašinų ir 
šoferių. 

252,881 japonas mirė 
pas bolševikus 

TOKIO, rūgs. 7. — Gerovės 
ministerija pranešė, jog 252,881 
japonas mirė komunistiniuose 
kraštuose ir teigiama, kad 71,-
615 tebėra komunistų rankose 
dar nuo II Pasaulinio karo. Dau
giausia japonų belaisvių yra Ru
sijoje, Mongolijoje, Šakaline ir 
raudonojoje Kinijoje. 

Remia darbininkus 
Prel. George G. Higgins, Na

tional Catholic Welfare Confe-
rence socialinės akcijos departa
mento direktoriaus pagelbinin-
kas, Darbo dienoje pareiškė, jog 
Katalikų Bažnyčia palaiko ir re
mia garbingus darbininkų sąjū
džius. Bet Bažnyčia bodisi dis
kriminacija ir prievarta. 

Pijaus XII malda 
Chicagoje 

Popiežiaus Pijaus XII maldą, 
parašytą Marijos metų proga, 
kuri bus recituojama šiandien 
Soldier Field, Chicago American 
laikraštis šiandieną atsispausdi
no-

• šeši asmenys žuvo, kai t rau 
kinys nušoko nuo bėgių netoli 
Naessjoe, Švedijoje. 

Štai kokią paramą Rusija tei
kia lietuvių tautai, grobdama 
jos turtą ir tremdama lietuvius 
į Sibiro dirvonus. 

Vilniaus radijas jau rugpjū
čio 19 d. buvo pranešęs, kad į 
Kazachstaną ir kitas Sibiro sri
tis iš pavergtos Lietuvos išsiųs
ta lietuvių būriai: agronomų, že
mė tvardininkų, dirvos tyrimo 
specia listų. Kad išvežimai vyks
ta nuolat, matosi ir iš Vilniaus 
radijo rugpjūčio 27 dienos pra
nešimo: „Šiandien iš Vilniaus į 
Kazachstaną išvyko nauja T- Lie 
tuvos automobilių transporto ir 
plentų ministerijos darbuotojų 
grupė". Toji kolona išvyko į Ak-
molinsko sritį. Ministerija gavu
si pranešimą, kad iš anksčiau 
pasiųstų 180 sunkvežimių kolo
nos 150 nuvykę į Akmolinsko 
sritį, o 30 į Rustovką, Altajaus 
krašte. 

Sen. Paul Douglas 
įspėjimas 

Sen. Paul Douglas (D) vakar 
įspėjo tautą, jog 1960 m. trūksią 
22,000 daktarų. 

Jis pastebėjo, jog vis labiau 
ir labiau didėja medicinos pa
galbos reikalas. 

Sen. Douglas kalbėjo Interna
tionale College of Surgeons me
tiniame suvažiavime Palmer 
House, Chicagoje. 

Nacionalistai puola 
komunistus 

TOKIO, rugsėjo 7. —- itinie-
čių nacionalistų lėktuvai ir karo 
laivai atakavo raudonosios Ki
nijos tas pozicijas, iš kur jie 
bombarduoja Quemoy salą. Ki
nijos nacionalistų Apsigynimo 
ministerija taipgi pranešusi apie 
užpuolimą iš oro ir jūros Amay 
salos, esančios netoli Quemoy. 

Gavo įsakyme 
Komunistai, greičiausiai, bus 

gavę naujus įsakymus iš Ko-
minformo. Kominformo savaiti
nis laikraštis editoriale ragina 
pagreitinti pastangas, kad Va
karai nepadarytų sąjungos su 
pietryčių Azija ir kad Japonija 
būtų ati traukta nuo JAV. 

Kalendorių* 
Rugsėjo 8 d.: Šv- P. Marijos 

Gimimas. Lietuviškas: Gerutis 
ir Daugalė. 

Oras Chicagoje 
Vėsu. 
Saulė teka 6:22, leidžiasi 7:15. 

Be Sovietų Rusijos 
Jungtinės Amerikos Valsty

bės ir grupė draugingų tautų 
pradėjo — be Sovietų Rusijos — 
eiti ta linkme, kad būtų sudary
tas tarptautinis atomo žinių rin
kimas taikos tikslams, — pa
reiškė prezidentas Eisenhov/e-
ris. Didžioji Britanija, Prancūzi
ja, Kanada, Australija ir Pietų 
Afrika jau sutiko prisijungti 
prie minimo projekto. 

au gali valgyti 
TOKIO, rūgs. 6. — Aikichi 

Kuboyama, vienas iš 23 žvejų, 
kuris buvo paliestas atominės 
bombos radioaktyvumo, jau 
sveiksta. Jau gali kalbėti ir val
gyti. 

Patikrino sveikatą 
DENVER, rūgs. 6. — Prezi

dentas Eisenhoweris praeitąjį 
pirmadienį nuvyko patikrinti 
sveikatos ligoninėn-

Eisenhoweris kasmet vyksta 
ligoninėn patikrinti savo sveika
tos. 

Laivynas pabrėžė, kad JAV 
žvalgybinis lėktuvas nebuvo Ru
sijos teritorijoje, kai rusų du 
sprausminiai lėktuvai pradėjo 
šaudyti į amerikiečių lėktuvą. 
Buvo 44 mylios nuo Sibirijos pa
krančių. Devyni įgulos nariai, iš 
dešimties, išgelbėta jūroje. 

Lodge jau įteikė raštą saugu
mo tarybai, kad ši ištirtų įvykį 
jūrose. 

Lėktuvas be sparny 
LONDONAS, rūgs. 6. — Bri

tų firma pagamino bandomąjį be 
sparnų lėktuvą, kuris kyla sta
čiai iš horizontalinės pozicijos. 
Smulkmenos apie šį lėktuvą bu
vo suteiktos britų oro jėgų 
konstruktorių draugijos pietų 
metu. 

Istoriškas jautis 
Vakar į Chicagos skerdyklas 

atvežė jautį. Jo atvykimas jau 
sudarė bilioną gyvulių, kurie 
pradėta vežti nuo 1865 m., Chi
cagos skerdyklų įsisteigimo. Tai 
gi nuo 1865 m. suvalgėm bilioną 
įvairių gyvulių. 

Naujas rekordas 
DAYTON, Ohio. — Kapitonas 

Eugenge P. Sonnenberg, spraus-
minio lėktuvo pilotas, gimę^ 
Chicagoje, padarė naują Thomp
son Trophy rekordą, padaryda
mas 692 mylias per valandą. 

• Korėjos komunistai pažadė
jo Jungt. Tautų vadovybei šian
dien grąžinti 300 sąjungininkų 
kare žuvusiųjų palaikus Iš jų 
296 yra amerikiečiai, 3 britai ir 
vienas australietis. 

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA 
— Manuos konferencija vyksta sėkmingai. Valstybės sekre-

torius Duttes pareiškęs, jog JAV nenori maišytis į pietryčių Azi' 
jos regioninius ginčus. 

— JAV šaltiniai sako, kad SEAT O sąjunga šiandien bus 
baigta sudaryti. 

— Sen. Wiley (R.) iš Wisconsin vakar pietavo su ministeriu 
pirmininku Churchilliu. Prancūzijos parlamentui užmušus Euro-
pos apsigynimo bendruomenę, sen. Wiley nori iš Britanijos dau
giau politinio aiškumo. 

— Japonijos užsienio reikalų ministeris Katsuo Okazaki ap-
lankys Braziliją, Argentiną ir Čilę spalio mėn. 

— Britai paleido iš kalėjimo buvusį nacių generolą Kurt 
Meyer, Ą5 metų. Meyer, Vokietijos jauniuasias generolas, nuteis
tas kalėjiman 19Jf5 m. už 18 kanadiečių belaisvių sušaudymą. 

— Argentina pasirašė Ą0 milionų prekybos sutartį su komur 
nistine Rytų Vokietija. 

— Kinijos nacionalistai sudavė smarkų smūgį iš oro ir jūros 
raudonajai Kinijai. Tai pirmas toks įvykis nuo 1950 m-

— Kancleris Adenaueris potvirtino sąjungininkų notą, kuria 
atsakoma Rusijai dėl pasiūlytos Iconferendjos Europos saugumo 
klausimu. Nota dabar atmeta tokią konferenciją, bet palieka at~ 
virą kelią būsimoms konferencijoms, jei Sov. Rusija sutiks su vi
sos Vokietijos rinkimais. 

— Chiang Kai - shek seniausią savo sūnų, Maskvoje auklėtą, 
paskyrė apsigynimo tarybos sekretoriaus tarėju. 

— Pulk. gen. Anton A. Gretchko, Sov. Rusijos karo jėgų va
das Ryt. Vokietijoje, aplankė gen. Richard Gale, britų vadą Vo
kietijoje. 

— Sen. Flanders (R.) iš Vermont, norįs uždėti cenzūrą ant 
sen. McCarthy lūpų, iškėlė naujus kaltinimus prieš senatorių Mc-
Carthy-

— Yra rimtų duomenų, kad Prancūzija svarstys Vokietijos 
priėmimą į Nato dviems sąlygom: a) apriboti Vokietijos apsigin
klavimą, b) britai turi prisiimti didesnę atsakomybę Europos ar
mijos atžvilgiu. 

/ — Turkija sutiko, kad Vakarų Vokietija būtų priimta į Šiau
rės Atlanto organizaciją. 

— Rytų Vokietijos prekybos delegacija tariasi su Indijos ko
mercijos ir industrijos ministerijos pareigūnais. 

— Gub. Herter paprašė Massachusetts parlamento paskirti 
12 milionų dolerių dėl pataisymo įvairių vietų, kurias nusiaubė 
baisi audra. 
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Skyrių veda SKTN ALFONSAS KERELIS, 

Lietuviškasis jaunuomenes veidas 
(Iš stovyklines patirties) 

SKTN. IG. S E R A P I N A S 

nuo nutaut imo, tai bent t o nu
t a u t i n a tempą sulėtinti. (Čia 
turi a galvoje tuos jaunuolius, 
kurie šuoliais veržiasi j sveti
mųjų glėbį). 

Stovyklų vadovybės darė vi
sas pas tangas , kad lietuviškojo 
jaunimo tarpusavis bendravi-

, mas nesitenkintų vien ul t raame-
3743 So. Damen Ave., Chicago 9, 111. Telefonas FRont ie r 6-5705.} k o n i š k a i s i r šiuo atveju mums 

= svetimais "cvingų" monotoniš
kais pasispardymais prie spie
giančios muzikos, bet nepamirš
tų ir senųjų lietuviškų pasilinks
minimo formų. Vieną šeštadie
nį b u v 0 suruoš ta lietuviška ge
gužinė su įvairiais rateliais ir 

Vyresniosios ka r tos skautų nuolių grupė, kurį lietuvių kai- j žaidimais. Prieš tai gegužinės 
vadovams, paiems atl ikusiems bos nebepakenčia iš viso ir jos organizatoriai sudarė ratelių re-

. ' * . * nevartoja, akivaizdžiai išsiskir- pertuasa., o mergai tes net ir re-
skautavimo bei vadovavimo sta- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ p e t i c i j ą p a d a r ė . S u v e d u s a b i 

žą laisvoje tėvynėje, joje tebe- ž i ų t a r p o vyresniųjų pripsirti s tovyklas į a ikštę ir beprade-
gyvenant lietuvybės išlaikymas į j ų klausimus a t saky t i l i e t u - ' d a n t žaidimus, didesnė berniu-
nesudarė jokios problemos a r v į škai , tik gana " laužyt" l ^ ' i - ki ** '« " s a r t " " ^ " f*T*m 
atskiro programinio rūpesčio, j yį,y> t a t a i begali padaryt i , ne - 3 
Lietuviškajai kalbai (kaip kraš- , Amerikon a tvyko ne anksčiau, 
to šeimininkei), dainai, papro-, k a j p p r į e š p e n k e t ą metų, gyve-
čiams, savitai auklėjimo dva- j n a l a D a į lietuviškoje kolonijoje, 
šiai niekas nestojo skersai ke- | i a n k o lietuvišką parapinę mo
lio. Seimą, mokykla, bažnyčia, j kyklą, priklauso skautų drau-
organizacijos, spauda — vis tai g0 Vei ir kaikurie jų y r a visuo-
buvo na tūra lūs veiksniai, pašto- m e n e i labai gerai žinomų ir gar-
viai formavę mūsų jaunąją kar j bingų tėvų vaikai. Jie savo gim I "cvingų". Būdinga y r a tai , kad 
tą perdėm savoje, lietuviškoje j t o s io s kalbos mokėjimu y ra pa-1 streikuojančių jų prieš lietuviš-
atmesferoje. O kur dar mistinis gį^arę tolygūs ki ta taučiams, 

mja. 
Nebepaisema mandagumo ir 

autor i te to 
J a u kelintus me tus iš eilės 

M . Z. DANILEVIČIUS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

10748 So. Michigan Ave. 
VAL.: ( išskyrus šeštad. Ir sekmad.) 
nuo 2 iki 4 v. p. p . : 7—9 v. vak. 

Š i o j e V i e t o j e S t o v y k l a u j a n t i e m s L i E° n *us priima tik na«al susitarimą 
Rezid.: 10888 So. YVabash Ave. (Nukj i ta 1 o psl.j 

DR. JUZE AGLINSKAS 
GYDYTOJA IR CKIRURG1 

Vaikg ir moterį; l igos 
5159 fcouth Uaraen Avenue 

P i r m a d , trt<Siad. l(>—4; antrad. ii 
penktad. I i — 1 p.p. ir nuo •—9 v v 

Šeštadieniais 10—12 vai. pietų 
Ofiso tel. — PR 6-7800 
Karnų tel. — TB 4-1765 

pr.•-•.ri?.n-i. :. vaičiu ; F : I . U S 
tebuvo mažesnis ' : vien' ::ul::c~i 
iš aikštės, kiti ironiškai ž ė r ė d a 
mi j žaidžiančiuosius, į bendrą 
ra tą įsijungti gėdinosi, pur tės i 
kaip pažeminančio dalyko, pyko 
an t vadovybės ir šūkaudami rei
kalavo "t ikrųjų šokių", t. y. anų 

pradas , taip giliai ir būdingai 
įsispaudęs į lietuvio veidą ir bū
dą. Tėvų ir protėvių kapai, is
torinės vietos, ekskursijų lanko
mos vasaros metu, graži roman
t iška gamta , prisiminimais per
pildyti nuo vaikystės dienų iš
vaikščioti takeliai t a rp derliumi 
banguojančių laukų, paslaptin
gų upių šlaitų, tviskančių sidab
rinių ežerų — buvo t a magiška 
jėga, veikusioji aplinką, kurios 
oru kvėpavome. Anie visi da
lykai šalia kasdieninės duonos, 
buvo būtini ir reikalingi mūsų 
lietuviškajai prigimties esmei su 
sif ormuoti . 

' " * - j 

Jaunuoliai nebevartoja l i e tuvn / 
kalbos 

Mes, vyresnieji, iš anos, tė
vynėje įkvėpuotos, prigimtos at 
mosferos svetur išblokšti, dūs-
t ame ir t rokš tame. Šiandieninis 
gi mūsų jaunimas, kuris tik ke
letą metų po Lietuvos dangumi 
tegyveno ir ta i žiaurios okupa
cijos ir karo atmosferos veikia
mas , o pa t s vėlyvasis, tik sve
t u r teišvydęs pasaulį, su sve
timu oru grei tai ir be didesnių 
sunkumų apsiprato, įsiliejo į 
t r iukšmingą svetimąją jūrą ir 
tame t r iukšme daugelis apsvai
go. Toli palikusios tėvynės — 
kankinės šauksmas kaska r t vis 
mažiau begirdimas tapo. Tačiau 
sti apgeilstavimu tenka tą pa
tį pasakyti ir apie t am t ikrą su
augusiųjų dalį, dolerio užtroš-
kintą. Sena, tur t inga ir graži 
gimtoji tėvų ir protėvių kalba 
t am t ikros dalies lietuviško at
žalyno nebepage.'daujama įname 
ima virsti. Vieni jos j au gėdi
nasi, ypač' kai aplink maišosi ki
tataučių, kiti nesąmoningai jos 
šalinasi, t ret i didžiuojasi sveti
mai kalbėti pramokę. Bet jau 
išryškėjo ir tokia tremtinių jau-

šiek tiek mūsosios kalbos pra
mokusiems. 

Kultūriškai patriotinėmis, kai 
bos bei l i teratūros ir iš viso lie
tuviškojo auklėjimo temomis pa 
šnekesiai, tos pa t kategori jos 
laužai augščiau minėtų grupių 
kaikurių jaunuolių žodžiais t a 
r iant — "nuobodūs ir a tgyvenę". 
Norėdami savo nuobodulį viešai 
parodyti , toki "r i ter ia i" miegan
tį nuduodančiu knark imu tik sa
vo didelį neišauklėjimą teparo
do (Įsidėmėtinas atvejis knyg
nešių garbei sk i r tame bendrame 
lauže) . 

Lietuviški pasilinksminimai 

Kiekvieną savaitę ketvir tadie
nio vakara i s vietoje laužo salė
je būdavo abiejų stovyklų bend
ri šok ia i Į juos, kaip į bend
ruosius laužus, visį stovyklau
jantiej i jaunuoliai su didžiausiu 
džiaugsmu vykdavo. Toks bend 
ravimas y r a na tū ra lus ir būti
nas j auname amžiuje. Jei ne
būtų lietuviškos berniukų su 
mergai tėmis drugystės , jos ban
dytų ras t i kitataučių tarpe . To
ki bendravimai vien tik savųjų 
tarpe yra viena iš svarbiųjų prie 

kus žaidimus sambūrį sudarė 
t ie pa tys jaunuoliai,-ės, kurie ir 
lietuvių kalbą iš savo gyvenimo 
vartosenos s tumia a r baigia iš
s tumti . J ie "pažangūs" ir ki 
toms šio k raš to jaunuomenės 
taip būdingoms naujovėms pa
sisavinti, kurios ankstyvesnės 
kar tos lietuviškojo jaunimo, 
ypač skauti jos Lietuvoje, bu
vo neprakt ikuojamos. Viena iš 
tokių modernaus šio k ra š to gy
venimo būdo paveldėjimo ypaty-

8T ATYBAI IR NAMŲ 
PATAISYMAMS 
PRISTATOME 
VISOKIŲ ROSI Ų 
MEDŽIAGĄ 

CARR MOODY 
LUMBER CO. 

STASYS UTWINAS, Prez. 
8039 So. HALSTED ST. 

TeL Vlctorjr 8-1273 
APKAINAVIMĄ IR P R E K I Ų P A 

STATYMĄ T E I K I A M E 
NEMOKAMAI 

RASTI N ft ATIDARYTA kasdien nuc 
8 vai. ryto Iki 6 vai 
Šeštadieniais iki 

vakaro lt 
8 vai. vakaro 

PIGIAI IB SAtTGIAI 

PERKRAUSTAU 
B A L D U S 
VIETOJE IR Iš TOLIAU 

K. EIDUKONIS 
• uriu nauja dideli sunkvežimi 

ir apdraudas 
6930 S. Talmau. Ohicago 29, UI 

Tel. GRroYehill 0-7090 

Rūpestingai ir pigiai taisau 
T E L E V I Z I J O S 

A P A R A T U S 
Garantuoja darDą ir dalis 

J. M I G L I N A S 
Tel. HUmbodt.6-103̂  

DR. KĘSTUTIS AGLINSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2S00 West 51 Street 
Vai.: pirm., ant. 10—12 v., ketv. ii 
penkt. 6—8 v. v. treč., šešt. susitarus 

Ofiso tel. PRospect 0-1795 
Vamn tel TKiaaide *-l?ttft 

rei. ofiso H E . 4-0099, re*. PK. 0-7SS: 

DR. ANTANAS ALEKNA 
O V D Y T O J A F TF C H I R U R G A S 

ifm W Tarf i^ . j B ivd . 

Šeštadieniais nuo 1 iki 4 vai. p. p. 
;oakyrus ketvirtad. ir ac^mad 

Tol nuto ttRacelaua 2-ftSOd 
28S6 West Chicago Avenae 
"» mrm$ BARTKUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
N O R T H W E S T MEDICAL CENTER 

Tel. ARmitage 6-0161 
Vai. 1—3, 7—9 p. p. pirmad., 

antrad., ketvirtad., penktad. 
10 v. ryto — 1 v. p. p., trečiad. 

12—4 T. p. p. šeštad. 

Tel. ofiso P k 0-1717. **». RSL 7-780K 

DR. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 West 63 Street 
Kasdien 1—S. Vakarais 7—8, tiktai 
antradieniais ir penktadieniais . Tre-
čiadien. ir sekmad. ofisas uždarytas. 

Rezid. 3241 W. 061 h P L A C E 

DR. VL. BLAŽYS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4701 South Damen Avenue 
( K a m p a s 47-tos ir D a m e n Ave . ) 
Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vak. 

Šeštadieniais 2—4 vai. vak. 
Trečiad. ir kitu laiku pagal sutartį 
Telef. ofiso LAfayette 3-6048 

Rez. FRont i er 0-0814 

Ofiso valandoms skamb. Y A 7-3526 

DR. ALINA DOMANSKIS 
GYDYTOJA IR CHIRURGfi 

SPEC. REUMATINES LR 
SĄNARIU LIGOS 

Ligonius priima antrad. ir ketvirtad. 
6:30—8:30; kitu laiku pagal susita
rimą. Tel.: Cliffside 4-5054. 

4038 Archer Avenue 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: nuo 2-4 ir nuo 6-8:80 vai 
vak šeštadieniais nuo 2 iki 4 popie 

Trečiadieniais pagal sutartj 
Ofiso tel.: VIrginia 7-0036 
Rezidencijos: BEverly 8-S244 

T*! ofiso GR. 6-5899. PR. 6-4782 

DR. A. MACIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. CHIRURGINES LIGOS 
2423 West 63rd Street 
(kampas 63 ir Artesian) 

VA ai. 2—4 p. p. ir nuo 6—8 v. vak. 
.šešt. 2—4 popiet 

Trečiad. ir sekmad. uždaryta 

Telefonas P U l l m a n 5-8277 

DR. I. E MAKARAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

11750 South Parnell Ave. 
Vai. kasdien 2—4 popiet ir 6—8 v. v. 

išskyrus trečiadienius 

"PASKAMBINKIT PRIEŠPIET 
— ATVAŽIUOSIM POPIET" 

TELEVIZIJOS, RADIO, PATEFONŲ 
TAISYMAS 

JONAS GRADINSKAS 
J. G. Television, 944 W. 35th PI. 

Telefonas FRont ie r 6-1998 
Pas lietuvį — ir geriau ir p ig iau! 

Tel. ofiso H E . 4-B849. rez HTT ' - » ' ! " 
DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
Vai. Pirm., ketvir.. penkt 1-4 ir 7-9 
Antr. 1-5. treč. ir l e s t pagal sutartį 

MOVING 
A. BENIULIS atlieka įvairius per-
kraustymus ir pervežimus iš toli
mų ir artimų atstumų. 

Telef. SE. 3-2146 
arba BI. 7-7075 

1885 CANALPORT 

CONRAD'AS—FOTOGRAFAS 
(Lietuvis) 

Moderniškai irengta 
vieta įvairioms nuo
traukoms. Specialy
be—vestuves. Jau
navedžiams duoda
ma puiki ir brangi 
dovana. Sąžiningas 
ir gražiai at ' ; '^as 
darbas. 

414 W E S T 63rd S T R E E T 
Tel. E N g . 4-5883 arba EAg. 4-5840 

r^ 
SPECIALUS NUPIGINIMAS ! 
R00SEVELT FURNITURE C0MPANY, INC. 

2310 WEST BOOSEVELT ROAD Telef. SEeley S-4711 
Gausite dar specialią dovaną, jei paminėsite, kad ši skelbimą 

matėte "Drauge" 
11 dalių miegamojo baldai 

t ik už $149-00 

Pasinaudokite šia r e t a proga, 
nebrangiai įsigyti miegamojo 
v i s ą aps ta tymą įskai tant 
mat racus ir spyruokles. 

Užeikite | 
LIETUVIŲ KRAUTUVĘ) 

• ^ 

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS 
Perdirbami motorai , stabdžiai, t ransminijos, keičiamos dalys. 
Atliekami lyginimo ir dažymo darbai . Garan tuo tas darbas . 

M. 6ESAS — A. STANEVIČIUS 
1835 C A N A L P O R T T e l . D i r b t u v e s S E e l e y 3-2146 

N a m ų K E n w o o d 8-3092 

• ^ y/ 
M O V I N G M O V I N G 

PERKRAUSTYMAS Iš ARTI IR TOLI 
Ilgy metę patyrimas — Pigos sąžiningas patarnavimas. 

Nauji dideli sunkvežimiai — Patobulinti perkraustymui įrankiai 
k a i p n a t y * «nnkv*ž imia i , t a i p i r J Ū S Ų perk r a u s t o m i ba lda i y r a 

a p d r a u s t i — inSiurint i 

J. NAUJOKAITIS 
2022 W. 69th St., Chicago, Illinois 

Telef. VVAJbrook 5-9209 

L I E T U V I Š K A { S T A I G A 

SAFETY 0F YOUR 
SAVINOS 

PERKRAUSTYMAI — MOVING 
Pigus, sąžiningas darbas . Visi apdraudimai. Iš ar t imų 

ir tolimų distancijų, gauki te : 

ANTANAS VILIMAS 
i841 SO. C A U F O R N I A AVE., CHICAGO, DLL. 

ROckweU 2-2282 
• • • 

Tel. ofiso VI. 7-0600, rez. VX T-730? 

DR. BR. GAIŽIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(Spec. moterų l igos Ir akušerija) 

4055 Archer Avenue 
r<ampa3 Archer ir California Ave 

VAL.: 2—4 ir 6—8 • . p. p. 
Šeštadieniais 2—7 vai. p. p 

Išskyrus sekmadieniu* 

Ofiso LAfayette 8-1707, rezidencijom 
FTUmore 3-8614 (Maywood, 111 v 

DR S. GEŠTAUTAS 
GYDYTOJA? IR CHIRURGAS 

fiirtlie*, vidaus ir vaikų ligotą 
4055 So. Archer Ave. 

( K a m p a s Archer ir California Ave.) 
Antradieniais ir ketvirtad. 6—8 v. v. 

Šeštadieniais 2—4 vai. popiet 

Ofiso telef. YArds 7-1166 
Rezidencijos — STewart 3-451"' 

DR. J. GUDAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West 35th Street 
(kamp£% Halsted ir 35-ta gatve) 

VAL. 1—4 ir 6:30—8:30 p. p. kas
dien, išskyrus trečiadienius. Atidarą 

šeštadieniais 1—4 vai. 

Ofiso GRovehil l 6-4020 
Rez. Hl l l top 5-1560 

Dr. Alexander J. Javais 
(JOVAIŠAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 West Marqaette Rd. 

Vai. 2—4 p. p. ir nuo 7—9 v. vak 
Trečiad. ir šeštad. pagal sutartj 

Tel ofiso PR. 6-3838. rez. R E . 7-9199 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJASi 
2500 H esi 63rd Street 

VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. ir 7:30 
iki 9 vai. Trečiad. ir šešt. uždaryta 

Ofiso tel. PRospect 8-2434 

DR. TEOFILE JURKŪNAS 
DANTŲ GYDYTOJA (DENTIST) 

2801 West 63rd Street 
Vai.: nuo 9 iki 12, 3 iki 5„ 6:30 iki 9 
vai. vak. šeštad.: nuo 9 iki 1 popiet. 
Išskyrus sekmad. 

GRovehil l 6-1595 

DR. ALDONA A. JUŠKA 
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTAI 

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

susitarimą išskyrus trečiadienius 

2422 VVest Marųuette Rd. 

Ofiso ir buto tel. OL. 2-1381 

DR. F. V. KAUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1336 So. 49th C t , Cicero 
Kasdien 10—12 ryte ir 5—8 v. vak. 
Šeštadieniais 10—2 v. r. ir 4—6 v. v. 

Butas 1832 So. 40th CU 
Telefonas REliance 6-1811 

OR. WALTER J. KIRSTUK 
PHYSICIAN and SURGEON 

(LJKTUVIS GYDYTOJAS) 
3925 West 59th Street 

VAL. 1—4 popiet, 6:30—8:30 vak. 
Uždaryta trečiad ir šeštad. vakarais 

Tel. ofiso ir buto OLymplo 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1435 So. 49th Ct., Cicero 
Kasdien 1—3 v. ir 6—8 v. vakare 

Šeštadieniais 12—2 v. ir 3—5 v. v. 
Butas 1526 So. 49th Ave. 

Ofiso telef. LAfayette 8-1210, jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzie 3-2S68 

DR. EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGfi 

4146 S. Archer Ave. 
VAL. Kasdien popiet nuo 12-2:30 v. 
Vak pirm., antr., ketvirt. 6-8:80 T. 

Trečiadienį tik susitarus 

DR. IRENA KURAS 
SUEC. KŪDIKIŲ IR VAIKŲ 

LIGŲ 
7156 So. YVestern Av*. 
(MEDICAL BUILDING) 

Pirmad., antrad., ketv, ir penktad. 
nuo 3—-5 p. p. ir 6—8 v. v.; trečiad. 
nuo 6—8 v. v.; šeštad. 10—18 v. p. 
ir nuo 1—3 v. p. p. 

Ofice telef. REpubl ic 7-1168 
N a m o telef. WAlbrook 5-S76K 

Tel. ofiso YA. 7-6BBT. rez. R E . 7-4966 

DR. FRANK C. KWINN 
(KVIEČ1NSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1 6 5 1 VVest 47 t h S t r e e t _ ^ 

LIOONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 8 
vai. iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. iki 8:8'i 
v. v. Išskyra* trečiad. ir i e i tad . vak. 

Dr. Edward B. MURASKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2750 VVest Tlst Street 
Lagonius priima pagai susitarimą 

dusitarimui skambinti GRo. 6-1321, 
Jei neatsiliepia - v i n c e n n e a 6-3900 

>fiso ir buto tel. HEmlock 4-5815 

DR. A. NARBUTAS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

6757 South YVestern Avenue 
Valandos: pirmad., trečiad., ke tv ir t , 
penktad. 6:30—8:30 v. vak. Antrad. 
10—12 vai. ryto. Šeštad. 2—4 p. p. 
Kitu laiku pagal susitarimą. 

DR. ALBINA PRUNSKiS 
DR. VLADAS PRUNSKIS 
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

3259 South Halsted S t 
Kasdien 3—6 vai. vak. Šeštad. nuo 

1—5 vai. vak. 
Kitu laiku pasai susitarimą 

Telef. VIctory 2-1484. Rcsid. 2257 \V. 
2;{ PI. Telef. F R . 6-5941. 

Ofiso te lefonas — BIshop I - t M I 

DR. AL RA6KUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenae 
( K a m p a s Kedzie ir Archer) 

VAL. kasdien nuo 2 iki 9 vai. 
Trečiad. ir sekmad. tik susitarus 

O f i s o i r b u t o t e l . A R d m o r e 1 -1493 j 

DR. VINCAS RASLAVfČIUS 
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 

5015—5025 N. Paulina Street 
(Bethany Methodist Ligroninfije) 

Vai.: Tik telefonu susitarus 

DR. ZIGMAS RUDAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ? 

Telef. REpubl ic 1-2290 
SPECIALYBĖ CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
2435 West 69th Street 

Vai. kasdien 10—12 ir 5—8 vai. vak. 
išskyrus pirmad. tik nuo 5 iki S v.v. 
Šeštad. 10-12 vai. Kitu laiku susitarus 

• 

Dr. Antanas Rudokas, 0. D. 
Tikrina ak i s : pritaiko akinius, 

keičia s t ikl ių ir r č m u u 
4701 S. Damen Ave., Chicago, DL 

Saukite — YA. 7-7381 
Pri ima: vakarais 6 iki 9, šeštad. 
10 ryto iki 4; trečiad. ir sekmad. 

tik susitarus 

Tel. of iso CL 4-0253, rez. YA 7-6388 

DR. A. 2. ŠAULYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4645 S. Ashland Ave. (kamb. 211 > 
Pirmad. , antr., ketv. ir p e n k t 

6:30—8:30 vai. vakare. 
Šeštadieniais 2—4 vai. popiet 
Rez. 4420 So. Talmau Avenae 

DR. VYT. TAURAS-
TUP6IAUSKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(Bendra praktika ir spec. Moter. lig.) 
Ofisas ir rozid.: 2410 W. 51st St. 

(antras namas nuo Western Ave. ) 
Ofiso ir resid. telef. PRospect 8-1223 
Ofiso vai.: Pirm. 8—10 v. v. Antr., 
Treč ir Penkt . 6 — • T. T. Ir Ketv. ir 
Šešt. 2—4 v p. p. 
Ofis.:"334 \V. flS Rt JTtt W E . 6-5577 
Ofiso vai.: Kasdien 2—4 v. p p., 
išskyrus Ketv. ir šešt . nuo 12—1 p.p. 

Tel. ofiso H E . 4-2123, rez. PR. 6-8484 

DR. V. P. TUMASONIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

CHIRURGINES LIGOS 
6255 South Western Avenae 

Vai. 2—4 ir 7—9 v. p. p. šeštadieniaia 
2—4 vai. p. p. Trečiadieniais ir sek
madieniais uždaryta. 

Tel ofiso: DAnube 6-1126 

DR. A. VALIS-LAB0KAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ* 
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

3267 South Halsted Street 
«/al 1 iki 4 v. p. p. ir 6—8 v vai-

Šeštadieniais 1—4 v. s . D . 

YArds 7-3526 YArds 7-7410 
DR. G. J. BYLAITIS 

Nervų, vidaus ir vaiku lisros 
Vai.: antrad., penktad. 7—8:30 p. p. 
šešt . 12:30—1:30 popiet. Kitomis die
nomis tik susitarus. 

DR. J. G. VALAITIS 
GYDYTOJAS ER CHIRURGAS 

^al kasdien 6:30—8:80. šešt 4-
4038 So. Archer Ave. 

Tel. ofiso PRospect 6-9400 
Rezid. HKmlock 4-3861 

DR. ONA VAŠKEVIČIUS 
(Vaškevičiūte) 

GYDYTOJA IR CHIRURGfi 
6560 So. Western Ave. 

Vai. kasdien 1—3 p. p. ir nuo 6—* 
v. vak. Sešt. 1—4 p. p. Trečiad ii 
kitu laiku tik susitarus. 

Tel. of iso VI 2-1581, rez. VI 2-074S 

DR. V. VILEIŠIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8 0 2 W e s t 3 1 s t S t r e e t 
Kampas Halsted ir t l - m o s gatvių 

Priėmimo valandos: 2—4 p. p. ir 
6—8 v. v. Šeštad. 2—4 v. po pietų. 

Tel. ofiso PR. 6-6446. rez. H E . 4-315*1 

DR. F. C. WINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 VVest Bfarauette Rd. 
VAL. nuo 2 iki 4 p. p.: 6 Iki 8 vak 

Trečiad. Ir šeštad. pafiral sutarti 

Tel. ofiso CA. 6-0257, rez. P R , 6-6659 

DR. P. Z. ZALAT0RIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Rezid. 6600 S. Artesian Are. 

VAL. 11 v. r. iki 3 p. p.; 6—9 v. v 

Tel. ofiso YA. 7-0554, rez. MI 8-2880 

DR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4740 So. Ashland Avenue 
(antras augštas ) 

OFISO VAL: 10 iki 12 v. ryto; nuo 
2 iki 4 v. p.p.; nuo 7 iki 8:30 v. v. 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. 63rd St. 
Ofiso tel. KKliance 5-4410 

Rezid. telef. GRovehil l 6-0617 
Valandos: 1—3 p. m. 7—8 p. m. 

Penktadienį tik popiet. 
Trečiad. ir šeštad. pagal sutart i 

DR. STRIK0L 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4645 So. Ashland Ave., Chicago 

VAL. nuo 2—4 ir 6—8; trečiad., šeš
tad. ir sekmad. t ik pagal sutartį. 
Tel. ofiso YA. 7-4787, rez. I»R. 6-1930 
Jei neatsi l ieps vi i šminėt i telefonai, 

Šaukite Mldvtai 3-OO01 

Ofiso tel. CLiffslde 4-28 96 
Rezidencijos: LAfayette 3-1172 

DR. P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 W. 47th S t 
K a m p a s 47th ir Hermitage 

Vai.: nuo 2 iki 4 Ir 6 iki 9 v. vak. 
Šeštad. nuo 2 iki 6 vai. išskyrus sek. 

OrtoiKHlas-Pi'oteisiistas 

P. Š I L E I K I S 
Kaulų fraktūrom jtvarai. 
P o l i o-Cerebral . Palšy ir 
įvairioms vaiky bei suau-
Kusiiįjy deformacijoms pa
šalinti spec. aparatai. A m -

put. Kojoms ir rankoms visų s istemų 
Protezai. Opthop. p ė d o s Plokšte lės 
(Aroh #upiM»rts). Moterims, vyrama 
ir va ikams įvairių t ipų m e d Banda
žai ir t. t. 

VAL.: 9—4 ir 6—8. Šeštad. 9—1 

OKTHOPEDIJOS TECHNIKOS 
LABORATORIJA 

1911 \V. r>9th St., Chicago St , Illinois 
Tel. PRospec t 0-3084 

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

96 metų patyrimas 
TeL YArds 7-1829 

Pritaiko akinius 
Kreivas aki* 

ištaiso 
OfLsas ir akinių dirbtuve 
756 West 35th Street 

VAI* nuo 10 iki 2, nuo 6 iki 8, tre 
čiad. nuo 10—12: šeštad. 10—S ©. p 

DR. J. J. SMETANA, JR. 
OPTOMETRISTAS 

1801 So. Ashland Avenae 
VAL. pirmad., antrad., ketvirtad 
penktad. 9:30—12; 1:30—8 v. v 
trečiad. uždaryta, šeštad. 9:30 iki 

12; 1:30 iki 6 vai. vak. 
C Anai 6-052S Platt Bldg 

f£2\ 
0R. FL. TALLAT-KELPSA 
DR. E. TALUT KELPŠA 
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
Marquette Parko of isas: Fordon 

Medical Arta Bldg. 2656 W. 63rd S t 
(kampas Washtenaw ir 63rd). Vai 
kasdien 3—6 išskyrus antrad. ir ketv 
ir kasdien nuo 6—8:30 išskyrus treč 
tr šeštad. 

Telefonas — PRospect 6-8648 
Cicero of isas: 5002 Wcst lrtth St. 

Vai.: kasdien 6—8:30, antrad. ir ketv 
1—3 ir šeštad. 11—1 vai. p. p. 
Telef. TOwnhall 3-0959; namų telef 
HKmlock 4-7O80. Kitu laiku auaitaru* 

SKELBKITES "DRAUGE" . 

*4V|NG* 

imiiiiiiiHiifimiiimiiimiiiiiiiiiiiiiiMiiir 
Skelbtis "DRAUGE" apsimoka, 

nes jis yra plačiausiai slraitomas 
lietuvių dienraštis, o skelbimų 
kaina yra prieinama visiems. 
liimiimimmifiiiitmiitmmiiiinmiiia 
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D R A U G A S 
THB LTTHUANIAN DAILY FRIENl 

B. Otktoy Are., Chlcago 8, ni. TeL VTrglnla 7-«<W0; 7-4641; 7-M49 
fcntertd M Becond-Cla* Matter Mareh SI, 1916, at Chlcago, Illinol* 

Undar the A- t of Maroh I, 1879. 

Hember of the Catholic Press Aaa'n 
Fubllahad dally, ezcept Sundayą 

by the 
Llthuanlan Catholic Preav Soclety. 
PRENUMERATA: Metama 
Chlcago J Ir Cicero J $9.00 
Kitur JAV ir Kanadoj* 18.00 
OfaienyJ* fii.oo 

SUBSCRIPTION RATES 
$8.00 per year outalde of Chlcago 
$9.00 per year ln Chlcago & Cicero 
$8.00 per year ln Canada 
Forelgn $11.00 per year. 
H metų S mfin. 1 m«D 

$6.00 $2.75 $1.25 
$4.50 $2.50 $1.00 
$5.50 $8.00 JI.35 

Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių ne-
•suaro, Juos gražina tik II anksto susitarus. Redakcija už skelbimų turini 
neatsako. Skelbimų kainos prisiunčiamos gavus prašymą. 

Amerikiečiai atsigriebia civil. aviacijos srityje j 
Kai savo metu britai sukon- B-47 sprausminiams bombone-

struktavo ir į erdvos paleido šiams. Bet čia būta ir tam tikrų S o v i e t ų S ą j u n g 0 s p r 0 p a g a n d i s 

Kas išrado 
velnio mašinas?" 

dėjo trauktis atgal. Apie šim
tas vokiečių pėstininkų tuojau 
pasidavė pirmajam tankui, ku
rio įgula likosi šių saugoti, kol 

pirmąjį sprausminį lėktuvą ko
merciniams tikslams, šios pu
sės civilinės aviacijos planuoto
jai pasijuto visiškai nekaip. J*ik 
tiek daug kalbama apie ameri
kinės aviacijos pranašumą, o 
čia anglų džentelmenai ėmė ir 
parodė, ką jie gali. Visas įvy-

atvyko tankų užnugary žygiuo- lėtų pasisotinti. 

Brazilijoje yra paprotys, kad 
žmones norėdami išvengti elge
tavimo, deda nakčiai į popierių 
suvyniotą atliekamą maistą ant 

negerovių Mat kurio papildy-, t a i n u o l a t p a s a u l i u i s k e lbia , I ja anglų pėstininkai. Pirmųjų 
mui B-47 turėdavo iš 40,000 k a d s o v i e t a i t u r į . . t o b u l i a u g i u 8 
pėdų augscio nusileisti net iki i š r a d ė j u s ^ K o k i e t i k t e c h n i k o . 
20,000, bet naujasis B-707, ne
abejojama, galės su visu skys
tojo kuro kroviniu pakilti j tą 
patį augštį ir ten be vargo at-

je pasirodo žymesnieji išradi
mai, tai, žiūrėk, sovietai pirmie 

tankų pasirodymas vokiečiams 
kainojo didelius nuostolius. Pa
siekę vokiečių apkasus, tankai 
savo kulkosvaidžių ugnimi išklo

ji pasigarsina, kad tai jų nuogdavo čia po 300 vokiečių karei-
pelnas. Jie sakosi išradę auto-' vių. Net ir tada, kada praėjo 

Ar Formoza bus komunistu okupuota? 
Paskutiniu metu komunistinis frontas viso pasaulio dėme

sį sukoncentravo ties Formoza. Be abejonės, Peipingo valdovai 
norėtų Formoza prisijungti, iš kur jiems nuolat dilgina nervus 
ir net grasina panaikinti Kinijoj jų režimą. 

Formoza strateginiu atžvilgiu yra svarbi ne tik Kinijai, bet 
ii* JAV. Jeigu Kinija pasigrobtų Formoza, tai ji pasidarytų 
laisvą kelią į Pacifiko erdves, o tuo pačiu būtų panaikinta prie
danga JAV kariškoms bazėms Pacifiko vandenyne. Be to, nu
sikratytų Chiang Kai-sheku, kurio Mao Tse-tungas nemėgsta 
kaip antrojo Kinijos valdovo, kurj beveik visas laisvasis pa
saulis pripažįsta teisėtu Kinijos reprezentantu ir kurio atstovas 
sėdi Jungtinėse Tautose. Kas gali žinoti, gal gi Chiang Kai-
shekas išsikėlęs Kinijon rastų daug šalininkų ir pakeistų ten 
esantį režimą. 

Peipingas šaukia, kad Formoza greitai bus paimta. Jie no
ri išnaudoti tą paskutiniu laiku Vakarų didžiųjų, nors gal ir lai
kiną, nesutarimą kaikuriais klausimais. Tačiau Peipingas For-
mozos reikalu padarė didelę klaidą, neprisijungdamas jos pir
miau pradedant Korėjos karą. Tuo laiku JAV, dar nežinoda
mos komunistinės Kinijos tikslų, būtų nedariusios didelių žygių 
Formozai apginti, šiandien tas reikalas stovi kitoje plotmėje. 
Ir turint galvoje, kad Japonija atsikelia, o kada ji sustiprės, tai 
Formozos prisijungimas pasidarys nebeįmanomas, nes Japonijai 
ne vis tas pat, kas tą salą valdys. 

JAV kategoriškai pareiškė, kad jos Formoza ginsiančios. 
Taigi, Peipingas pradėdamas žygį į Formoza turėtų susidurti ne j į e g a s . Jo ilgis siekia 128 pėdas, 
tik su Chiang Kai-sheko, bet ir JAV kariškomis pajėgomis. Be į v net 35 pėdom ilgesnis už 
to, Pietų Korėja tą progą taip pat išnaudotų. Iš čia prasidėtų 
didelis karas. Ir visų svarbiausia, kad Kinija pati tiesioginiai 
įsiveltų į karą. O ji to bijo. To bijo ir Rusija. Joms geriau kai 
kiti kariauja, o jos pasilieka tik netiesioginio pagelbininko ro
lėje. Juk jos nėra tikros, kad tiesioginiai įsivėlusios į karą iš
eis iš jo laimėtojomis. Greičiausiai iš jo sveiko kailio neišneštų. 

likti perpylimo darbą. Aplamai, m o b i l i u s > l eief0ną, televiziją, ra pirmasis jų pasirodymo siaubas, 
kis savotiško nerimo buvo me-.šiuo naujuoju laimėjimu paten-į d i j i r n e t a t o m i n i u s g i n k l u s . 
sęs ir Į Washmgtono įstatymų kinti visi amerikines aviacijos B e to> p a s t a r u o j u m e t u per spau 
leidėjų tarpą. Kaikurie senato-1 s l u o g ^ J ^ a i n a tiknii d t * - d fr r a d i j b e l i o v o g k u d a . 
riai Ir atstovai įskele klausimą le - $4 000,000, palyginimui p n k i n a > k a d g o v i e t i š > a s t i e j i t a n . 
kad britai gaunamus is amen-. simenant, kad šiuo metu plačiai k a i i a u g i [r t o b u l i a u s i . 

Vadovėliai lietuvių 
mokykloms 

kiečių pinigus savo aviacijos naudojamas Douglas DC-7 kai 
stiprinimui dalinai panaudojo ir nuo ja tik $1,850,000. Bet milži

no statytojai sako, kad augštes-
nė kaina visada atsvers jo ver-

Prieš raudonosios armijos tan
kistus jokia pasaulio galybė ne
galėsianti atsilaikyti. Atrodo, 
kad šioji kvailiška propaganda 

komercinės aviacijos tyrinėji
mams, nors visa buvo skirta 
tik padėti britų karinei oro pa
jėgai. Pagaliau, buvo įžiūrėta,) miai daugiau keleivių, galės grei 
kad savo naujaisiais lėktuvais, čiau skristi, arba, kitais žodžiais į į į 3 į £ t S m M f c r t Ū l t a i 

propagandos gardžiai pasijuo-

vokiečių kareiviai vis dar ne
mokėjo tinkamai kovoti su to
mis "velnio mašinomis": veltui 
ije šaudė į juos iš šautuvų, dau-
U prisiartinę šautuvų buožėmis P««ramas Tinka vadovėliu 
ir badė durtuvais - tanko šar- t u o J P° elementoriaus 

KREGŽDUTE II dalis, peda
gogo A. Rinkūno gražiai pa
rengtas vadovėlis su labai daug 
iliustracijų, pritaikin'as lietu
vių emigrantų vaikams pagal 
JAV ir Kanados liet. mokyklų 

Kaina 

vai buvo neįveikiami. $2.75. 

te. Jame juk galės tilpti ž y - i p a s i e k i a j r J A V p l a č i u o s i u s p e 

riferijos sluogsnius. Žinoma, 

britai gali sudaryti visiškai rim- j tariant, vienas B-707 galės a t 
tą konkurenciją ir amerikinėms, likti net 2\/, karto daugiau u i j j į ^ į į į j yr7i77oluų7ypa~č 
oro transporto bendrovėms. paprastą, šiandien naudojamą j d a r b i n i n k U t k u r i e t a m t i k L P a _ 

Bet tuo pat metu ir šio kraš
to aviacijos žinovai tyliai ir 
kantriai braižybos lentose įvyk
dė ir savuosius projektus. Pas
kutinysis aviacijos reikalais ra
šąs ir gana ribotą tiražą turįs 
žurnalas, iškilmingai praneša, 
kad pirmasis amerikiečių spraus 
minis keleivinis lėktuvas jau 
yra pastatytas ir visiškai greitu 
laiku galima laukti masinės ga
mybos pradžios. Teigiama, kad 
tas 95 tonas sveriąs milžinas ir 
Boeing 707 ženklus turįs lėktu
vas yra ne tik svarus atsakas 
britų Comet tipo lėktuvams, bet 
ir toli lenkiąs angliškuosius ko-

propeleriui keleivinį lėktuvą., s i t a i k o m U e t u v i ų t a r p e t o k i ų 
Atseit, didžiosioms transporto 
bendrovėms tikrai apsimokės 

i pirkti sprausminius lėktuvus. 
| Spekuliuojama ir ta prielaida, 
kad jei bent viena oro susisieki-

Tankus išrado ne sovietai, bet 
anglai. Štai jų išradimo isto
rija: 

Paskutiniojo karo įvykiuose 
mo bendrovė pradės vartoti! daugelyje vietų tankai suvai-

1 * t • J • ' t * •%, T 1 • 

sprausminius lėktuvus, supran
tama, negalės atsilikti ir liku
sios. 

Žodžiu, amerikinė aviacija ir 
vėl įrodė savo pranašumą, pa-
verždama britų turėtąjį mono
polį Kuo atsakys į tai mėgstą 
išdidžius vaidinti ir pretenzingi 
britų aviatoriai? A-is 

Cometų liemenį. Čia įruošta ke
leiviams erdvi patalpa ir jų ga
lės patogiai skristi 130, tuo tar
pu britų lėktuvas tekelia 48. 
Stumiamąją jėgą sudaro Pra t t & 
Whitney — 57 motorai, dvigu 

Tad didelė abejonė, kad šiuo metu Peipingas pradėtų Formozos b a i g a i į n g e s n i už angliškuosius, 
prisijungimo žygį. Tas keliamas aliarmas tikriausiai pasiliks 
tik žodiniu karu. 

Imant dėmesin raudonųjų taktiką, kyla mintis, kad jie dėl 
Formozos aliarmuoja tik tam, kad nukreipus kitų dėmesį nuo 
tikrojo jų tikslo. Jei jie rengtųsi pulti Formoza, tai toj vietoj 
būtų tyla, nes kai jie ką ruošia, tai ruošia didžiausioj paslapty. 
Šiuo kartu jie taip pat nebus atviri, 0 tik pasirinko jautresnę vie
tą, kad sumažinus kitų akyse jų ruošiamo įvykio svarbą. Taigi, 
kaip po kiekvieno didesnio aliarmo, taip ir po šio lauktina k u r ' f c o į į į ^ aviacijai bet, "sako 
nors naujų įvykių, naujų agresijos žygių, nes laikas patogus, - m a > p i r m o i e eilėje didelį dėme 
kada pasaulyje toks chaosas, iš kurio komunistinis frontas ne
leidžia išbristi. 

Ir kas šiandien pasaulyje įvyktų, jei ne JAV? Dabartiniai 
JAV didieji sąjungininkai, atrodo, nesiorientuoja, kas yra jų 
draugas, ir kas priešas. Juk kas galėjo anksčiau tikėtis, kad į 
pietryčių Azijos konferenciją Filipinuose teks tiki vienam F. 
Dulles vykti. Vakarų didieji, tokią politiką bevesdami, gali visą 
laisvąjį pasaulį atiduoti į Maskvos ir Peipingo rankas, ir patys 
nė nepastebės kaip ant jų nusileis geležinė uždanga. 

Be aiškios, griežtos ir realios politinės linijos sunku ką lai
mėti. Dažniausiai su nuostoliais tenka trauktis. I r dar laimė, 
kad yra iš kur trauktis, bet kada nebus iš kur, teks prisipa
žinti, kad viskas pralaimėta. Kuris šiandien Vakarų didysis be 
JAV domisi Formozos klausimu? Jiems svarbiausias klausimas 
bet kokia kaina sumažinti Vakarų su Rytais įtempimą. Bet tai 
yra klaida. Įtempimas negali sumažėti, nes pagrindinių abiejų 
pusių tikslai ir valdymo formos negali būti niekuomet suderinti. 

Petras Bloznelis 

o skridimo greitis vyraus apie 
550 mylių vai. arba 60 mylių 
greitesnis už Comet I. Sakoma, 
kad naujoji mašina Atlantą per
skros per 7 vai. Gi, jei pakiltų 
New Yorke pietų metu, tai Los 
Angeles pasiektų 1:30 vai. p. p. 

Nors šis lėktuvas skiriamas 

sį rodo karo aviacija. Atrodo, 
kad strateginės aviacijos vado
vybė daug vilčių deda į naują 
mašiną ją pritaikant kitų lėk
tuvų skystojo kuro papildymui 
ore. Iki šiol karo aviacija tam 
reikalui naudojo KC-97 tipo lėk
tuvus, kurie visiškai sėkmingai 
suteikdavo kurą ore didiesiems 

Vynas, kurio nėra 
Bulgarijoj, kaip ir visuose 

rusų užimtuose kraštuose, žmo
nės kenčia alkį ir troškulį — 
nebeturi savo pagarsėjusio vy
no kaip seniau. Kartą gatvėje 
žmonės pastebėjo girtą pilietį, 
kuris žingsniavo pasiramstyda
mas tvoromis. Iš paskos jį se
kė didžiulė žmonių minia, lyg 
uodega prie maisto parduotu
vių. Kažkoks kitatautis susido
mėjo ir jų paklausė, ko jie lau
kią iš girto žmogaus. "Kad iš
sipagiriotų ir mums pasakytų, 
kur dar galima gauti vyno" — 
buvo atsakymas. 

Mirtis atitraukia dvasią iš 
gamtos, ir kūnas nustoja buvęs 
dvasios reiškėjas. Todėl jis ir 
virsta lavonu. Jis grįžta į že
mę, iš kurios buvo paimtas. Kū 
no atsipalaidavimas nuo dva
sios, jo pastanga virsti sava
rankiška būtimi reiškia jo pa
ties žlugimą. 

—Dr. A. Maceina 

tautiniame baptistų suvažiavime Stockholme, kur dalyvavę ir 
delegatai iš Pabaltijo kraštų. Pabaltiečių tautų, priešinimasis 
bolševikinimui nesąs palaužtas. Tame pačiame numeryje de
damas pasikalbėjimas su naujai paskirtuoju Latvijos pasiun
tiniu Washingtone, min. prof. dr. Spekki, kuris pareiškė, kad jis 
glaudžiai bendradarbiaująs su Lietuvos pasiuntiniu P. Žadeikių, ninku grupė metė apkasus ir pra 

dino lemiantį vaidmenį. Neskai
tant aviacijos, visur šiame ka
re tankai buvo pirmieji, ar nau
jas pozicijas, ar naują miestą 
užimant. Jau visiems yra žino
ma, kad gerai sutvarkyta vokie
čių aviacija ir modernūs, galingi 
tankai spėjo parblokšti karinį 
Lenkijos pajėgumą pačią pirmą
ją karo dieną. 

Tankas nėra senas ginklas. 
Tai tik dvidešimtojo amžiaus kū 
rinys. Pirmą kartą tankai pasi
rodė I Pasauliniam kare 1916 
m. Juos išrado anglai. 

Pirmieji tankai buvo labai 
menki: vos 100 a. j . , ginkluoti 
vos 2 smulkaus kalibro šauna
mais ginklais, o didžiausias jų 
greitis siekė apie 7 mylias per 
valandą. Prieš dabartinius tan
kus pirmieji tankai gali būti pri
lyginami konservų dėžutėms, ta
čiau visai kitaip juos vertino 
tie, kurie prieš 38 metus pirmą 
kartą pamatė juos karo fronte. 

Ligi tol nematytas, nepažįsta
mas, keistas ginklas anglų ka
ro vadovybės buvo pirmą kartą 
panaudotas kautynėse su vokie
čiais. Per vieną savaitę užėmė 
tokias pozicijas, kurios per iš
tisus mėnesius atlaikė pėstinin
kų divizijos atakas. Patys ang
lai nesitikėjo, kad jų išrasti ir 
fronte panaudoti tankai galės 
taip sėkmingai veikti. 

Matęs pirmąsias tankų ata
kas karo korespondentas P. F. 
taip pasakojo: 

— Šiurpios, milžiniškos ma
šinos drąsiai įsibrovė į "meke
no žemės" juostą, sukeldamos 
angluose nusistebėjimą, o vokie
čiuose paniką. Bavarijos pėsti-

Naujieji Skaitymai, J. Am-
Nelaisvėn patekęs vokiečių brazevičiaus, A. Skrupskelienės, 

karininkas, paklaustas apie sa- A Vaičiulaičio parengtas skai-
vo pažintį su pirmaisiais tan- t y m ų v a d o v e l i s v y r . pradžios 
kais, taip pasakė: .mokyklos skyriams ar pirmo-

— Iš pradžių mes pagalvojo- šioms gimnazijos klasėms. Dau-
me, kad į mus artinasi kažko- gelio žinomų liet. autorių kū-
kios žemės ūkio mašinos, lyg ku rybos ištraukos. Platus tauto-
liamosios, tačiau netrukus pa- sakos s k y r ~3. Yra sunkiau 
jutom patekę į tokią tų mašinų sur. rantam'.) žodžių žodynėlis, 
ugnį, kad betkuris pasipriešini- Kaina $2.50. 
mas liko nebeįmanomas. AJbu vadovėliu išleido Bosto-

Pirmuosius tankus anglai pa- n<> lietuviai mokytojai. Užsaky-
gamino išlaikydami ko didžiau- ™us siųsti adresu: Lithuanian 
sią paslaptį. Apie jų pasirody- Encyclopeiia Press, 330 E S t , 
mą težinojo tik didieji anglų va- So. Boston, Mass. 
dai. Už tai nieko apie juos iki Kanadoje šiuos vadovėlius 
pat paskutiniojo momento nesu- platina "Žiburių" leidykla, 941 
žinojo gerai organizuota vo- Dundas S t , West, Toronto, 
kiečių žvalgyba. ( Ont , Canada. Visi Kanados lie-

Todėl sovietų propagandistai : tuviai yra prašomi siųsti ten 
viesvien neįtikins pasaulio, kad ] užsakymus. Ten reikia užsisa-
jie tankus išrado. j kyti ir to paties autoriaus 

s . u i"Kregždut8s" I dalį. 
Jenas Miškinis 

«•»» 

VVELC0ME, SAVER! 
Smulkūs ir stambūs taupytojai vienodai prašom! 
atsilankyti prie mūsų langelio. Jūs galite pasi-
rinkti taupymo sistemą ir visada rasite draugiš
kus žmones, pasiruošiusius jums patarnauti. San
taupos apdraustos iki $10,000. Dideli dividendai 
mokami 2 karius į metus. 

UNIVERSAL SAVINGS 
l L0AN ASS0CIATI0N 

1800 SO. HALSTED STREET 
. CHICAGO 8, ILLINOIS 
Telef.: HAymarket 1-2028 

Valandos: Pirmad.. antrad. ir penktad. nuo 9 ryto iki 4 vai. 
i ak. Ketvirtad. nuo 9 ryto iki 8 vak. Trečiad. uždaryta. 
Šeštadieniais nuo 9 vai. ryto iki 3 valandos po pietų. 

-^»cx^^»^^%-<gic^cieic^^^^^^%^y%^%^^xx^x-v^v 

Kiti apie Lietuvą ir lietuvius 
Eltos komunikate rašoma, kad žinomas ispanų publicistas 

Salvador de Madariaga, kuris dabar profesoriauja Oxforde, švei
carų "Neue Zuericher Zeitung" parašė straipsnį "Ar Vakarai 
yra pavojuje". Išeidamas iš Vakarų pralaimėjimo Genevos 
konferencijoje, kuri prisidengė burto žodžiu "taika", autorius 
apžvelgia Jungtinių Tautų vaidmenį. Toji organizacija buvusi su
daryta tam, kad būtų išvengta agresijos ir jai pasipriešinta, 
tuo tarpu nuo pradžios jai priklausė Sovietų Sąjunga, kuri 
dėl agresijos prieš Suomiją jau kartą buvo išmesta iš Tautų 
Sąjungoj ir kuri toliau prievartauja tautas. Į sovietinę ag
resiją būtų reikėję jau iš pat pradžių atsakyti Vakarų vie
ningumu. Reikėtų sudaryti laisvųjų tautų sąjungą, kuri su
darytų prieš agresorius kietą frontą. Toji naujoji laisvųjų tau
tų sąjunga turėtų vykdyti laisvinimo politiką. 

Lietuvių, latvių ir estų laisvinimo veiksnių prieš kurį lai
ką išsiuntinėtas į visą pasaulį memorandumas apie pabaltiečių 
patyrimus su sovietais dar ir dabar susilaukia atgarsio. Štai 
Edinburghe leidžiamas škotų laikraštis "The Scotsman" rug
pjūčio 16 d. tuo klausimu įsidėjo ilgą straipsnį, kurio autorius 
yra John F. Stewart, Škotų Europos Laisvės Lygos pirmininkas. 

"Encyclopedia Britannica", žymiausia anglų ir amerikiečių 
enciklopedija, savo naujoje laidoje (14 tome) pateikia ir sky
relį apie Lietuvą ir lietuvius. Ir kituose tomuose rašoma apie 
lietuvius. Skyriaus apie Lietuvą gale paduotas ilgokas litera
tūros sąrašas. 

U LATVIŲ SPAUDOS 
"Latvija" (Nr. 33) rašo, kad Latvijoje dar ir dabar pasi-

ALOYZAS BARONAS 

SODAS U Z 
HORIZONTO 

ROMANAS 

dirbt, bet aš to suktuvo nesuku. Brolau, žiūrėk čia gai. Iš smūgių galima pasakyti, ką žmogus galvoja, 
visi kala. Nekreipk dėmesio, kad varžtai. Apsuk porą — Brolau, tu svajoji, — ateina ir pasiremia ant 
kartų suktuvą, o paskui plaktuku. Plaktukas varo į varstoto ir vienos dėžės Bareika. Jo mėlyna prijuostė 
medį varžtą su visom vijom. Du smūgiai, ir baigta. I pilka nuo dulkių ir virš šviesaus veido antakiai balti. 

15. 

(Tęsinys) 
vn 

Dėžės ir dėžės. Milionas dėžių. J kažkurį, žinoma, 
atsilikusį žemyne kraštą gabena senus ginklus naujo
se dėžėse. Galbūt į Ispaniją. Ginklavimo valdyba užsi
kabino už biznio. Ačiū Dievui. Parduos šaudomą chla-
mą naujose dėžėse. Skiedros, dulkės, smarkiai elektros 
vejamų pjūklų verkimas ir plaktukų dūžiai. Valinis 
suka varžtus į dėžes. Akordrinis darbas. Reikia skubė
ti. Nuo suktuvo koto baigia prasigręžt skylė rankoje. 

Nieko neuždirbsi šitaip terliodamasis. Kai pamatai 
meistrą, gali porą kartų daugiau apsukti, o kai ne — 
plaktukas už viską atsako. Nebijok, dėžės laikys. Ne 
vieną varžtą įkali. Negi tau pinigo nereikia? 

Valinis pasižiūri į kitus. Tikrai visi kala plaktu-

— Brolau, tu svajoji, — pakartoja, — gali svajot, bet 
saugok pirštus. Nelaikyk, kai kerti . Jeigu suduosi pro 
šalį, tegu varžtas po velnių skrenda. Viską saugok. Tau 
dabar atrodo, kad fabrikas dangus. Ne, brolau, fabri
kas pragaras, iš kurio tu negali nei išeiti me'i norėti iš

kaiš. Kerta, net vietomis skyla. Pinigas. Dėžės reika- eit ir kuriam gaila ir vieną kraujo lašą atiduot. Fabri-
linges. Tikrai tas jaunas stalius geras vyras. Diedai 
nesako, bijo, kad tik daugiau už juos neuždirbtum. 

Skiedros, dulkės, keiksmai, praeinančių karininkų 
antpečių blizgėjimas, varžtai, dėžės, sunkvežimiai, jas 
išgabenantys, ir prakaito lašai. Kažkur reikalingi gin
klai. Pasaulis lyginasi 

Valinis irgi kerta plaktuku. Atsileido delnas ir 
alkūnė. Pinigas, mokslas, miestas, kito gyvenimo per
spektyvos. Puikus vyras Sagys, kad padėjo surasti 
darbo. I r ta snieginė lėlė, merg'lna su juo buvusi taip 

kas, kaip žemė. Negera joje būti ir negera iš jos liseit. 
Kai aš buvau mokykloj, tai vienas mokytojas vis sa
kydavo, kad žmogui reikia visada trokšti ir siekti, ta
da jis arti laimės. O aš sakau, kad laimingas tas, kuris 
nieko nenori. Matai, diedai į mus žiūri. Aš nedirbu, o 
tu dirbi labai lėtai. Jie negali suprasti, kaip mes laiką 
gaištame. Minutė centas. Jie dreba dėl minutės ir cen
to. Jie dreba ir dėl to, kad mes neverthiam cento ir 
kalbamės. Trokšti žmogus 5r bijai, kad gali kitaip iš
eiti. Netrokšti, tai baimės neturi. Baimė ir laimė ne iš 

pat puiki. I r šitas Bareika puikus. Gerų žmonių daug vieno rietimo kirptos. Saugok pirštus. Aš tave išmo-
Ir skauda iš peties. Suki ir suki ir gausi sukt, kol ten žemė nešioja. O iš visų geriausias Vaičiuliomis. Jis į kyšiu, kaip čia reikia elgtis. Suprantu, kad per perą 
tas pilietinis karas baigsis ar pradės kokį kitą velnią pradiriis veiksnys. Jis prikurstė išeit ir pajieškot. Že- Į savaičių fabrike gali apsižiūrėti kiek kerčių, bet ne 
eram'-n+i T7!lo.lrfro o-iib-a m o č i n o r a n t o miVfiiTra m'n'craci i _„_ .~ i : rž~,~«-,,o, -**M- **- f !o t : m f i ta r,i-^i+ ^ n « m i ^ • J. i ; I . J : I »:_ :_ _ » : i i . . i-.:,i_«. L ^ I U A J ~ gam'.nti. Elektra suka mašiną, ranka suktuvą, pinigas 
ranką. , 

Netoli Valinio dirba kitas augštas blondinas vy
rukas. Petras Bareika. Su juo pirmą dieną susipažino. 
Alaus nuvedė išgert. Bareika prieina prie Valinio ir 
sako: 

— Tu dirbi jau čia porą savaičių ir vis nematai, 
leaip kiti daro. Negi gimnazijoj nereikėjo nusirašinė-

reiškia partizanai. Apie tai buvę sužinota iš pasikalbėjimų tarp- ti ? Aš mokiaus amatų mokykloj preciziškai ir švariai 

mė apvali. Žmogus didelis. Gali apie ją apeit, dangų 
ranka paliesdamas. Norėti reikia. I r jeigu visi ber
nai, kurie botagu kapoja žoles ir arklių nugaras, nu
mestų plūgus ir ateCtųj į miestą, jei jie išmestų bota
gus ir nagines, jei jie susigrūstų čia ir dirbtų vienas 
už kitą pigiau, tada sugriūtų ūkis. Reikia, kad kas 
nors būtų patenkintas gyvenimu. Kala plaktukai pini
gą. Linksmai, kietai i r piktai paukši. Žiūrittit kieno 
rankose. I r svajingai kai kieno, ir rimtali, ir nelaimin-

kaip tvarkomasi, todėl čia ir gaištu laiką kalbėda
mas. Skaitykloj aš perskaitau visus laikraščius. Ži
nau visas polemikas ir kuris profesorius kuriam ant 
uodegos užlipo, bet tai nė kiek nepadeda greičiau vi
nies įkalt. Visur kitoks mokslas. Priprasi, ir būsi kaip 
namie. Taip galėsi čia i r grabo sulaukt. Na, einu. Kaž
kokie ponai cilinderius neša. Kupčiai ir karininkai. 

i 

(Bus daugiau) 

/ 
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PLAN NOW 
TO ATTEND 

TRIBUT 
Splendor - Pagcantry 

The ancient and solemn splendor of 
The Holy Sacrifice of The Mass... at 
twilight time by his Eminence Sa-

inuel Cardinal Stritch 
in pontificial robes, 
will be the awe-inspir-
ing scene for Chicago 
Catholics—when they 
will pay tribute to 
MARY. Choirs, nume-
rous groups, Proces-
sion Of Nations. Ad. 
mission Free- An in-
dulgence will be gain-
ed by all who attend. 

Soldiers Field , 
' Wcdncsday, Scpt. 8th, at Twilight 

Congratulations 

to the 

Marian Fathers 

Catholie Interracial 
Council 

of Chicago 

Sincere Greetirgs 

to the 

Marian Fathers 

and all my 

Catholie Fricnds 

A L D E R M A N 

WILLIAM T. 

MURPHY 

Sincere Greetings 
to the 

Marian Fathers 
and all our 

Catholie Friends 

T H I B E A U , 
Business Manager 

Ice Cream Drivers 
Union 

Local 717 

130 N o . Wells St. 

Greetings to our Many 
Catholie Friends 

Y 0 U N G M E N ' S 
CHRISTIAN ASS'N 

Division & Ashland flve. 
Tel. BR: 8-4380 

Sincere Greetings 
to the Marian Fathers 

and all our Catholie Friends 

RUDY AUSTIN 
ORCHESTRA 

and his 
AUSTIN AIRS 

Sincere Greetings A p p e a r i n a a t t h e 
to the Marian Fathers r r 3 

and all our Catholie Friends G R f l £ M E R E HOTEL 

Wilwx & M i r t i Co. Tel. MAnsfield 6-8353 
SCHOOL BOOKS 

1247 So. Wabash Ave. 
Chicago 5, 111. 

Phom HArrison 7-28^0 Congratulations to the 
: Marian Fathers 

Sincere greetings 
to the Marian Fathers 

and all my Catholie Friends 

Chicf John T. Curry 
VILLAGE OF 

BRIDGEVIEVV, ILL. 

Sincere greet ings 
to the Marian Fathers 

and all my Catholie Friends 

Chicf Niek De Inca 
Villagc of 

East Chicago Hcights, III. 

Sincere greetings 
to the Marian Fathers 

and all my Catholie Friends 

Michael Vinovkh 
CHIEF OF POLICE 

East Chicago, Indiana 

Sincere Greetings 
to the Marian Fathers 

and all my Catholie Friends 

Commissioner 

Emil M. Caliendo 
100 No. La Salle St. 

Gity 

Congratulations 
to the 

Catholie 
Marian. Fathers 

I r o m 

CONGRESSMAN 
JAMES 

BOWLER 
7th EHstrict 

i 

CONGRATULATIONS 
to the 

MARIAN FATHERS v 

GAUL and VOOSEN 
A r c h i t e c t s 

CONGRATULATIONS 
to the 

MARIAN FATHERS 
and all our 

CATHOLIC FRIENDS 

I4ih Ward Regulas1 

Demecratic 
- Organlzation 

Senator Donald 
J. O'Bricn 

Mįt James 
J. McDerntoit 

Alderman Joseph 
P. Burke 

Sincere greetings 
to the Marian Fathers 

and all my Catholie Friends 

Sincere Greetings 
to the Marian Fathers 

and all our Catholie Friends 

N. J. B10UE CO, 
JAMES P. WEEKS, 

Owner 

612 N. Michigan Ave. 
City 

Village of 
Stickney, 111. 

Congratulations 
to the Marian Fathers 

and all our Catholie Friends 

NORSHORE B0Wl 
7629 N. Paulina Ave. 

City 
Tel. HO 5-7839 

and all our Catholie Clllef Ii StrOBlSkl 
Friends, Patrons 

& Business Associates 
« 

from • 
P E, T E R D E M E T 

DE MET P0NT1AC i 
AUTHORIZED SALES 

and SERVICE 

5150 W. N0RTH AVE. 
Tel. NAtional 2-2200 

BUY DEFENSE 
BONDS! 

Sincere Greetings 
to the Marian Fathers 

and all my Catholie Friends 
From 

MIKE TAFLAN 

TAFLAN AGENCY 
54 West Randolph St. 

City 

CONGRATULATIONS 
to the 

MARIAN FATHERS 

INTERNATIONAL 
BROTHERH0OD 

ELECTRICAL 
W0RKERS 

- LOCAL NO 134 

Affiliatcd with American 
Federation of Labor. 

See Our New Home 

at 

600 West WashLflgfon 
Tel. CE 6-7044 

CONGRATULATIONS 
to the 

MARIAN FATHEBS 
and all my 

CATEOLIC FRIENDS 

HON. WMIAM N. 
ERICKSON 

President 
Board oi Commisioners 

Cook County 
COOK COUNTY BLDG. 

Chicago, 111. 

Chicago Joint Board 
Amalgamated 

Clotliing Workers 
of America 

MK. SAMUEL SMITH, 
Manager 

J33 S. Ashland Ave. 

City 

Tel. HA 1 4100 

CONGRATULATIONS 
TO THE 

MARIAN FATHERS 

mį 
of Chicago 

221 N. LA SALLE ST. 
"There is no substitute 

for plaster" 

Tel. DEarborn 2 4413 

i • 

Sincere Greetings to my 

Catholie Friends 

MARGIE'S DRAPERIES 
3657 W. 26th Street 

Congratulations to the 
Marian Fathers 

and all my 
Catholie Friends 

FRANK LYMAN, Jr. 
Democratic 

Ward Committeeman 

" 48th WARD 

Sincere greetings to the 
Marian Fathers 

and all my Catholie Friends 

RICHARi) ZUELKE, 
P R E S I D E N T 

Village of 
Bellvvood, Illinois 

Sincere Greetings, 
to the Marian Fathers 

and all our Catholie Friends 

JOHN W. RUST 
PRESIDENT 

Village of 

Willow Springs, 111-

Sinccrc Greetings 

to the Marian Fathers 

and all our Catho'ic Friends 

A L D E R M A N 

J O H N D ' A R C O 
I si Ward 

^ ^ • * " * > 

Sincere Greetings 
to the 

Marian Fathers 
and all my 

Catholie Friends 

F R A N K L. 
LUZNICKY 
PRESIDENT 

Villagc of 
Forest View, III. 

Sincere Greetings 
to the Marian Fathers 

and all our Catholie Friends 

II0 L Y CR0SS 
H0SPITAL 

2700 W . 69th St. 

Sincere Greetings 

to the 

Marian Fathers 

and all our Catholie Friends 

C 0 L U M B U S 
H O S P I T A L 

2520 N. 
City 

Best Wishes To 
Our Many Friends 

Alcx.an Brothers 

BELDEN AVENUE 
City 

Phone DIversey 8 6500 

Sincere Greetings 
to the Marian Fathers 

and all my Catholie Friends 

Dr. D. A. Deplnto 
5025 W. Division St. 

tity 

Sincere Greetings 
to the Marian Fathers 

and all my Catholie Friends 

DR. RICHARI) FRIEI) 
6353 W. Cermak Rd. 

Tel. GU Ą-4052 

Sincere Greetings 
to the Marian Fathers 

and all our Catholie Friends 

Bocricke and Tolei 
Homeopatine Pharmacy 
6 EAST IAXE STREET 

Rm. 405 
Tel. «*-• CK 6 - 2595 

Sincere Greetings 
to the Marian Fathers 

and all my Catholie Friends 

Id M. Losby 
Pharmacy 

5^57 No. Lincoln Ave. 
IJO 1-6710 

Sincere Greetings 
to the 

Marian Fathers 
and all our Catholie Friends 

GEO. EISEIE 
PHARMACY 

176 W. Adams Street 
City 

Congratulations 
to i.he Marian Fathers 

and all our Catholie Friends 

ARENA HOTEL 
GEO. ANGELO, Prop. 

2342 W. Madison St. 
City ' 

i, Tel. i<E 3-928& 

Sincere Greetings 
to the Marian Fathers 

and all our Catholie Friends 

Msgr. J. F. Cussen 
OUR LADY OF THE 
ANGELS CHURCH 

3808 W- Iowa St. 
City 

Sincere Greetings 
to the Marian Fathers 

and all our Catholie Friends 

Benedfcthte Sisters 
7416 No. Ridge Ave. 

City 

Sincere Greetings 
to the Marian Fathers 

and all our Catholie Friends 

Reverend Ed. D. 
UoIIoway 

QUEEN OF ANGELS 
CHURCH 

2330 Sunnyside Ave. 
City 

Sincere Greetings 
to the Marian Fathers 

and all our Catholie Friends 

Father Vincent 
Novotny 

ST. JOSEPH BOHEMIAN 
ORPHANAGE 

Lisle, 111. 

Sincere Greetings 
to the Marian Fathers 

and all our Catholie Friends 

Rcv. Father R. C, 

ST. DAVIDS CHURCH 

3210 S. Union Avenue 
Sincere Greetings 

to the Marian Fathers 
and all our Catholie Friends 

Father Callistus 
,!• • 

St. Bronislavas Church 
8708 SO. C0LFAX 

Sincere Greetings 
to the 

Marian Fathers 
and all our Catholie Friends 

A!exian Brothers 
llospiial 

1200 Belden Ave. 

Sincere Greetings 
to the Marian Fathers 

and all our Catholie Friends 

SŪPER MOTOR SALES 
& SERVICE COMPANY 

1522 Chicago Road 
Tel. Skyline 4-2458 

Chicago Hcights, Illinois 

Sincere Greetings 
to the Marian Fathers 

and all our Catholie Friends 

Redemptionist Fathers 
and Parishioners 

oi 
St. Alphonsus Church 

City 

Sincere Greetings 
to the 

Marian Fathers 

BASIUAN FATHERS 
oi 

Ukranian Cath. Parish 
oi 

Byzantine Slavonic Rite 
2238 West Rice Street 

Sincere Greetings 
to the Marian Fathers 

and all our Catholie Friends 

FATHER VINCENT 
N0WAK0WSK1 

St. VVenceslaus Church 
628 W. De Koven Street 

City 

SINCERE GREETINGS 
to the 

MARIAN FATHERS 

Msgr. F. J. Karabasz 
SACRED H E A R T 

CHURCH 
4602 S. Honore St. 

Sincere Greetings 
to the Marian Fathers 

and all our Catholie Friends 

Father James 
Sherioan 

HOLY ROSARY CHURCH 
351 E. 113th St. 

Sincere Greetings 
to the Marian Fathers 

and all our Catholie Friends 

Father W. J, Rooncy 
MARY 

QUEEN OF HEAVEN 
CHURCH 

5300 West 24th Street 
Cicero, 111. 

Sincere Greetings 
to the Marian Fathers 

and all our Catholie Friends 

REV. LAURENCE 
M. BARRY 

SAINT IGNATIUS 

HIGH SCHOOL 

1076 W. Roosevelt Rd. 

i 

Sincere Greetings 
to the Marian Fathers 

and all our Catholie Friends 

KRIEGERS 
OLD VILLAGE INN 

1958 ROSCOE STREET 
City 

Sincere Greetings 
to the 

Marian Fathers 

įer Alex Peloso 
Santa Maria Addolorata 

Church 

648 North May Street 
City 

Congratulations to the 
Marian Fathers and all our 
Catholie Friends and Patrons 

ASHLAND M I G S 
5659 S. Ashland Ave. 

Tel. RL 7-9452 

Congratulations 
to the 

Marian Fathers 
and all our Catholie Friends 

CONGRESS HOTEL 
500 S. Michigan Ave. 

City 

Concra.taltU.lons to the 
Mariau Fathers and all our 

Catholie Friends und Patrons 
AMERICAN HAND 

LA*JNDRY 
BpectftJ Shtrta 5 for S 1.00 

Sport Shirts 30e caeh 
216 W. North Ave. 

WH 4-3053 

s 

http://Alcx.an
http://Concra.taltU.lons
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Worcester, Mass. 
Skautę stovykla 

VVorcesterio skautės vadovau
j amos Šimulynaitės, veikia jau 
t re t i metai , šių metų pavasa
rį susiorganizavo ir skautų ber 
niūkų draugovė, vadovaujama 
draugininko s. v. pskltn. Vid
man to Bliumfeldo. 

Draugovė sus ikrs ty ta j : dr. 
Vinco Kudirkos skautų vyčių 
būrelį, vadovaujamą s. v. psklt. 
V. Bliumfeldo, ir jaunesniųjų — 
Vilkų skiltį, vad. Židžiūno ir 
Erelių skiltį, \\d. Mačio. 

1954 m. rugpjūčio 21 d. įvy
ko egzaminai ir išlaikę į III 
skautų pa tyr imo laipsnį davė 
įžodį šie asmenys : Prapuolenis 
Antanas , Leknickas Mindaugas, 
Baziliauskas Antanas , Prancke-
vičius Alfonsas, Židžiūnas Ri
man tas , Matusai t is Vidmantas , 
Narkevičius Algimantas, Gailiū-
n a s Vytautas , Pr ido tkas Alek
sandras , Gedmintas Kęstut is ir 
Gedmintas Vladas. 

Į iškilmingą įžodžio davimą 
atsi lankė skaut ininkas Janavi
čius iš VVorcesterio ir paskau-
t ininkas Algis Banevičius, Bos
tono Rajono Vadeivos pavaduo
tojas . Davusius įžodį pasveiki
no ir palinkėjo sėkmingos dar
buotės. 

Rugpjūčio 28 d. VVorcesterio 
17 skautų berniukų ir 3 skautės 
mergai tės išvyko į ryt inio pa
kraščio skautų, -čių stovykla 
"Rambynas" , Camp Child, Buz-
zards, Bay, Cape Cod. Ten su
važiuoja 223 skautai,-ės, ku r 
bus atskirai berniukų ir mergai
čių stovyklos ir tęsis visą sa-
savaitę. Dalyvaus ir skautų 
dvasios vadas kun. Vaišnora. 
. Stovykloms vietovė par inkta 
labai gražioj vietoj, prie ežero, 
miške, kuriame yra gausu jau
nų pušaičių. Yra išnuomota lai
velių, kad skautai,-ės galėtų pa
sportuot i ir vandens sporte. 
Nors stovyklaus palapinėse, bet 
yra gautos geležinės lovos su 
vatiniais čiužiniais, kad stovyk
laujantieji galėtų patogiai ir 
sveikai pailsėti. 

"Ramovės" piknikas 
Lietuvių Sąjungos "Ramovė" 

VVorresterio skyrius rugsėjo 11 
d. Maironio parke rengia metini 
pikniką. Bus įdomi p rog rama : 
poezijoje ir prozoje bus palies
tos bėgamųjų dienų aktualijos, 
linksmi ir įdomūs kupletai. Šo
kiams gros lietuvių kapela "Tan 
go", vad. R. Juozaičio. 

Veiks gausus bufetas, bus pa
gaminta skanių lietuviškų užkan 
džių — rūkytų ungurių ir ki
tokių valgių. Bus ir įvair«ų gė
rimų. 

L. S. "Ramovės" valdyba 
maloniai kviečia VVorcesterio bei 
jo apylinkių ir tolimesnių vieto
vių visuomenę atsi lankyti į ren
giamą pikniką ir jaukiai pra
leisti šeštadienio vakarą. 

L. Žvirkalnis 

Gardner, Mass. 
Baigiu vasaros sezoną 

Gardnerio lietuviai vienoje 
gražiausių apylinkės vietovių 
rengia vasaros sezono užbaigi
mą linksmu pikniku. 

J is įvyks rugsėjo 11 ir 12 
dienomis. Bus paruošta įvairių 
užkandžių, dovanų ir šokiai. Vi
si lietuviai kviečiami dalyvauti . 

Užsimušė 
Pe t ras Kučinskas, 38 metų 

amž., rugpjūčio 26 d. mirt inai 
užsimušė, kr isdamas iš 75 pėdų 
augščio elektrinio bokšto. Liko 
žmona su 2 vaikais, brolis, se
suo ir tėvai. Palaidotas su baž
nytinėmis apeigomis. 

Oardncriškis 

So. Boston, Mass. 
Tautos šventės minėjimas 
Rugsėjo 11 d. 8 vai. vak. Tau 

tinės S-gos namuose, 484 4th 
Str., So. Boston, rengiamas Tau
tos šventės (rugsėjo 8 d.) mi
nėjimas. 

Rengia Tautinė Sąjunga Bos
tone. Visi kviečiami į šios šven
t ė s nikiėjiiiią atsi lankyti . 

Congratulations 
to the Marian Fathers 

BONNiE RAY BEABTY 
SHOP 

BEAUTY AND HEALTH 
Air-Conditbned' 

Hair Shaping and Styling 

3837 No. Broadway 
Tel. — WE 5-8886-7 

Congratulations to the Congratulations to the Į 
Marian Fathers and all our I 
Catholic Friends and Patrons Marian Fathers and all our 

. _. . __ , , Catholic Friends and Patrons Deckert Sheef Metai 
and Furnace Works Ray 'S F00<1 SfiOj) 

Gas and O U Conversion 
Burners Installed 

Nor th and Nor thwes t 
Suburbs 

4954 Milwaukee Ave. 
Tel. KI 5-1141 

Congratulations to the 
Marian Fathers and all our 
Catholic Friends and Patrons 

Rob't M. Honda Co. 
Cookies, Crackers 

and Dutch Twin "VVafers 

3849 OGDEN AVENUE 
Tel. RO 2 8550 

Congratulations to the 
Marian Fathers and all our 

Sincere Greetings 
to the Marian Fathers 

and all our Catholic Frienis 

G U S V 1 4 1 

GUSS PUB 
1021 N. Rush St. 

City 

Congratulations to the 
Marian Fathers and all our 

Sincere Greetings 
to the 

Marian Fathers 
and all our Catholic Friends 

and Patrons 

Kuhn's DelicatesseR 
3053 N. Lincoln Ave. 

City 

Congratulations to the 
Marian Fathers and all our j M a r i a n F a t h e r s and all our 
Catholic Friends and Patrons ' Catholic Friends and Patrons 

v. 

Congratu la t ions tO t h e Į Congratulations to the 

Marian Fathers & all Marian Fathers and a11 our 

RAY R. JOCHHM, Prop. 

4906 Winthrop Ave. 
City 

ED lf-9081 

Congratulations to th3 

our Catholic Friends 
and Costumers 

AIRPORT GRILl 
6201) S. CICERO AVE. 

City 

Catholic Friends and Patrons | C a t h o l i c F r j e n d s a n d P a t r o n s 

KEATINGS INN j R mmim 

AND SONS, INC. 

Espersctimidt's 
Bakery 

7518 S. Cot tage Grove Ave. 
VI 6-8623 

Thercsa's Pastry 
Shop 

1010 E a s t 43rd St. 

OA Jf-1251 

Kwam s Centrclla 
Store 

3624 W. NORTH AVE. 
City 

AL 2-9363 

Sincere Greetings 
to the Marian Fathers 

and all our Catholic Frienis 
and Patrons 

Čiaudi© Pastry 
Company 

800 S. California Ave. 
CITY 

FLAVORIZED MEAT 
PRODUCTS 

3170 S. Ashland Ave. 
City 

• 

Congratulations to the 
Marian Fathers and all our 
Catholic Friends and Patrons 

MARINELLO BEAŪTY 
SHOP 

Mrs. Josephine \Virba, 
Prop. 

3600 So. Emeraid Ave. 
LA 3-9741 

Congratulations to the 
Marian Fathers and all our 
Catholic Friends and Patrons 

i 
JOIINNY'S TAVERN 

1453 \Vest Fulleri-on Ave. 

Congratulations to the 
Marian Fathers and all our 
Catholic Friends and Patrons 

PATS PIZZERIA 
& COCKTAIL LOUNGE 
• Pizza Free Delivery • Spaghetti 

• Frcnch Fricd Shrimp 
• Ravioli • Chickcn 

Italian Beef and Sausage 
Sandvviches 

Restaurant and Delivery Hours 
4 P. M. To 2 A. M. Daily 

3114 No. Sheffield Ave. 
Ph. BI 8-0168 

Congratulations to the 
Marian Fathers and all our 
Catholic Friends and Patrons 

FRANK and TILLIE'S 
LOUNGE 

Tavern and Restaurant 
Liąuor Store 

Package Goods 
Free Delivery 

1421 West 18th Street 
CH 3-5215 — C A 6-9650 

MEATS AND GROCERIES 
2500 West 45th Street 3 4 1 1 So- H a l s t e d St-

Tel. LA 3 - 2561 Tel. YArds 7-0826 

Catholic Friends and Patrons 

BERWYN DAIRY 
COMPANY . 

6412 W. 27th Street 
Berwyn, Illinois 

Sincere Greetings 
to the Marian Fathers 

and all our Catholic Friends!and all our Catholic Friends 

Chkkies Hosiery Ouality Grocery 
and Market 

7008 N. Western Ave. 
Tel. Ph. BR 4-1021 

Sincere Greetings 
to the Marian Fathers 

CONGRATULATIONS 
to the 

MARIAN FATHERS 
and to ali our 

CATHOLIC FRIENDS 
AND PATRONS 

i iirmaii Funeral 
Home 

31Ū0 W. Irving Pk. Rd. 
Tel. IR 8-5800 

and Iingerie Shop 

Congratulations 
to the Marian Fathers 

& to all our Catholic Friends 
and Bussiness Associates 

Froni 

H AGEN REALTY 
3001 Nor th Clark St. 

Phone Blttersvoeet 8-Ą932 
Real Estate - Renting . 
Management - Insurance 

Sincere G r e e t i n g s 
t o t h e M a r i a n F a t h e r s 

a n d all m y Catho l ic F r i e n d s 

JOHN ORIOS 
2137 W. Chicago Ave. 

City 

Sincere Greetings 
to the Marian Fathers 

Congratulations to the 
Marian Fathers and all our 

and all our Catholic Friends a n d a11 our Catholic Friends 
and Patrons 

Congratulatjans to the 
Marian Fathers and all our 
Catholic Friends and Patrons 

r'rom 

L. Barhicci & Sons, ls?c. 
Trucking Ccmpr.ny 

City wide and Suburbs 
Bclivcry Service 

626 S. Aberdeen 
SE 3-8J+3JI 

Congratulations to the Marian Fathers 
COMPLIMENTS 0F 

JOSEPH L GILL 
G e r k Munic ipal Court 

CHICAGO, ILLINOIS 

Congra-tulations to the 
Marian Fathers and.all our 
Catho l ic F r i e n d s a n d P a t r o n s 

KOZY I N N 
For the finest in Liąuors 

and service: Pay us a Visit 

ROBERT SEIVERT, Prop. 

3035 No. Ashland Ave. 
LI 9-8987 

Congratulations 
to the Marian Fathers 

and all our Catholic Friends 
and Patrons 

from 

BEBE'S COCKTAIL 
LOUNGE 

1510 Hyde Paik Blvd. 
Open 2 P.M. — -4. A.M. 

Ph. LIJ-7585 
Sincere Greetings 

to the 
Marian Fathers 

and all our Catholic Frionds 

PETES TAVERN 
4Ū4 W. 79th STREET 

Tel. RA 3-9853 
1 „ _ _ * — — „ j , 'H-l - - ' '•-—• — -

Congratulations to the 
Marian Fathers 

NELS0N BROTHERS 
LANDSCAPERS 

8401 Jeffrey B!vd. 
City 

Tel. ES 5 4686 

0. 
2222 S. LA SALLE ST. 

City 

Roscoc Fish Market 
IVAR CARLSON, Prop. 

3410 Sheffield Ave. 
City 

Tel. GR 2-1325 

Sincere Greetings 
to the Marian .Fathers 

and all our Cathouc Friends 

B L A K E - L A M B 
FUNERAL HOME 

79th at Loomis Blvd. 
712 W. 31st St. 

M. S. LAMB 
Director 

Sincere Greetings 
to the Marian Fathers Congratulations to the 

and all our Catho'ic Frienis Marian Fathers and all our 
and Patrons 

VER MAR BAKERY 
AND DELIGATESSEH 
4416 West Diversey 

City 

Tel. PE 6-17 M 

Sincere Greetings 
Marian Fathers and all our 
Catholic Friends and Patrons 

REVERE Electric 
Supply Čompauy 

2501 W. Washington 
B c u l e v a r d 

Phone SEelev 8-3636 

I 
Catholic Friends and Patrons 

Psiclsalinos Bros, 
Company, Inc. 

724 S. Blue Island Ave. 
City 

Tel. C A 6-8633 

Congratulations to the 
Marian Fathers and all our 
Catholic Friends and Patrons 

A-l Linol̂ uni Co. 
4 8 5 1 S. A s h l a n d A v e . 

City 
P h o n e L A 3 - 8 6 7 7 

Greetings to eur 
Catholic Friends 

Kirsto. Funeral 
Home 

EDVVARD A. K I R S T E N 
1006 Nor th Western 

Tel AR 6-3378 

Greetings to our 
Catholic Friends 

M. A, M I L L E R 
FUNERAL HOME 
3314 W. Armitage 

Tel. CA 7-0915 

THE 

Congratu'ations to the 
I 

Marian Fathers 
and all our Catholic Friendj j 

and Patrons 

Irom 

Greetings to our Many 
Catholic Friends 

KEMORE HOUSE 
A KOME FOR 

CONVALESCENTS , 
5517 North Kenmore 

Tel. LO 1-4314 

Congratulations 
to the Marian Fathers 

and all our Catholic Friends 

COMO INN 
1546 N. Milv/aukee 

HA 1-5222 

City 

C o n g r a t u l a t i o n s to t h e 
M a r i a n F a t h e r s a n d al l o u r , 
Cathol ic F r i e n d s a n d P a t r o n s 

Bowe's Pastry Shop 
A Largo Yarioty of Coffoc Cakcs 

Layer Cakcs, Pics, Dolirious 
Ryc Broad 

340 W. NORTH AVE. 
City 

Sincere G r e e t i n g s 
to the Marian Fathers 

and all our Catholic Friends 

ED.PRIGNANO 
FUNERAL HOME 
181C Lake Street 

Melrose Park, 111. 

IHLL'S ur 
ii 

rn 

SELECT MEATS 
AND POtJLTRY 

CONGRATULATORY TRIBUTE TO 
MARIAN FATHERS 

C o m p l i m e n t s 
C. L. BKOXHAM, Prosident 

UNION DAIRY COMPANY 
2621 W i l c o x Te l . KEdzie 3-2900 5M2 H. MSLWAUK£E 

CONGRATULATIONS To The MARIAN FATHERS Tel" ROdneY 3"6373 

ON MARIAN DAY 
Compliments of 

Congratulations to the 
ST. PALL FEDERAL SAVINGS | Marian Fathers and all our 

J T A • ^* r r^\ ' Catholic Friends and Patron; 
and LccMi Assoaation of Chicago ftR . 

MR. FRANK P. KOSMACH, President W ™ « i J LlŲUVIl^ 
B720 W. Ilorth Avemis Tel. NAtionaI 2 5000 3 3 4 0 s M L S T E D ST-

City 
Telcphcuc YArds 7-1016 

Congratulations 
to the Marian Fathers 

nnd all our Catholic Friends 
and Patrons 

Tony Rash Utilitic 
5016 S. ASHLAND AVt.. 

Tel. HE 4 7840 

Puiki dovana bet ka4a 
MALDAKNYGE 

"JAUNUOLIU MALDOS 
Kurią paruoiė 

Kun. P . Kirve la i t i s 

Kaina : $1.50 ir $2.50 

Sincere Greetings 
to the Marian Fathers 

and all our Catholic Friends 

R1D1NC ACADKMY 
1508 N. CLARK ST. 

City 

Sincere Greetings 
to the Marian Fathers 

and all our Catholic Friends 
from 

MEE and RAMME 
3918 W. Irvšns Pk. Rd. 

City 

Tel. IRving 8-0038 

Sincere Greetings 
to the Marian Fathers 

J and all our Catholic Friends 

from 

A l | i e s Loungc 
1201 V/. Grand Avenu 

City 
O 

Užpa|c|rmus įiu. pi
nigais siųskite 

"DRAUGAS" 
2334 S. Oaklvy Ave. 

Chicago 8, TUinoii 

Biznieriams apsimoka skelbtis "Drauge" 

Congratulations to the 
Marian Futhcrs anU all our 

Ctitliolic Friends and Patrons 
TERRY DOLL CLEANERS 

3831 No. Lincoln Ave. 
Tel. — LT 9-8417 

įtusm mm* 

Congratulations to the 
Marian Fathers and all our 
Catholic Friends and Patrons 

HAMILTON'S LOUNGE 
Tops In Service 
6343 N. Broadway 

SH 3-97^9 

Sincere G r e e t i n g s 
to t h e M a r i a n F a t h e r s 

and al l ou r Cathol ic F r i e n d s 

llinsdalr Atiimal 
Ccmctcry •. 
(itOO Bentley 

Tel. Hinsdalc 5120 
Clarcndon Hills, 111. 

—«.^«, ..^.. 

Congratulations to the 
Marian Fathers and all our ! 
Catholic Friends and Patrons 

From 
7 BROTHERS 

VVe will save you moncy inoving 
Ph ti«cx 5-7777 

CONGRATULATIONS 
to the 

MARIAN FATHERS 
and all our 

CATHOLIC FRIENDS 
AND PATRONS 

VILLAGE FISHERY 
(Lincoln and Kimball 

French fried shrimp 
(Wc smokr our own fish) 

'i cs! We have cvery j,ca food 
delieacy 

6214 N. Lincoln Ave. 
Tel. IR 8 2765 

and 

Zaretsky and Son 
1932 FULLERTON AVE. 

Tel. AR 6-3242 

Congratulations to the 
Marian Fathers and all our 
Catholic Friends and Patrons 

r l l t t th ienetianMonumcnt 
Congratulations to the 

Marian Fathers and all our \ -OitlOdlIV 
Catholic Friends and Patrons " * 

Trcadway ( t a r s 527
T
N

el
 w

T
E

fl
s™ 2

flVL 

Be sure, use the sale 
M T R 7 A 

i i n u n Congratulations to the 
Rug O'.caning Process S S S Zathe? an?T?u oar 

• • Cathohc Friends and Patrone 
C H I I and carry saves time 

and moncy. 
Usc our drive-in parkinc; and our 

Rug.s. furniture amd garments 
aitcndcnis uill ser\c your nceds. 

clcancd in our modern plant 
or on location in hoincs, 

offtccs, inslitutions. 

Ph. RAdcliUe 3 0011 
8533 SO. STATE ST^ 

Congratulations to the 
Marian Fathers and all our 
Catholic Friends and Patrons 

EM1L LITAZSKY 
Morton Woodworking 

Company 
3219 S. Lombard 

Cicero, Itt. 

Century Winc and 
Liąuor Store 

MILDRED SALAK, Prop. 

1945 W. Chicago Ave. 
HAymarke t 1-9639 

Sincere Greetings 
to the Marian Fathers 

Sincere Greetings 
to the Marian Fathers 

and all our Catholic Friendi 

A. SCHIRMANG 
SKOKIE VALLEY 
BFJVERAGE CO. 

1653 Winnctka Ave. 
Northficld, IU. 

Congratulations 
to the Marian Fathers 

and all our Catholic Fricmls ^ n d all our Catholic Friends 
and Patrons 

Toscana Bakery MAROE'S TAVERN 
2130 N. Sheffield Ave., 837 W. 34th PLACE 

City 

Congratulations 
to the Marian Fathers 

liOWMAN'S BRIGHt SIK)! 
RESTALRANt and GRILL 

1532 \Xest Bolmont 

Tel. VI 7 8704 
City 

BUY DEFENSE 
BONDS! 

• 

file:///Virba
file:///Vest
file:///Xest
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SKAUTAI 
Į būdama vos sesnų metų. Isti-

(Atkelta I i 2 psl . j Į SUS penkerius metus gyvena to-
su mūsų jaunimu vyresniosios" k i o J e vietovėje, kur, be šios šei-
ka r tos skautų vadovams ir se- | m o s > n * r a d a u S i a " n e v i e n o l l P" 
kant iems tokią greitą jo "pažan, 

viską, įspūdis nėra džiuginan 
tis. 

rele. š i Amerikon atplaukė te- nepalyginamai palankesnes są- *$*$'*$$$^arc<*n^ 
lygas, tėvų kalbos išsižadėdami, 
daugiur nuo ry to iki vakaro šve 
plena savo ta rpe angl iškai?! 

Visuomet busi linksmas, geroje 
nuotaikoje, jei jslgysi Ir skaitysi 
humoro eilėraščius 

LINKSMIAU 
Kirpykloje 

V A L E R I J O N O LAŠAI 
kuriuos sutaiaS ir sumaišė PFl. 
AMCNAS. 

S. 

Naudingi patarimai seniems ir Jau
niems, vedusiems ir nevedusiems. 
Augstoa politikos vyrams, žaliųjų do
lerių garbintojams. 

Visiems kas tik Juda, kruta poll-
Prano Kimbrio kirpėjas, skus- t l k o s ' . * • •*• •*• ir kultūros veik-loje. 

tuvio. Apie jokį lietuvišką žo-

tolyn nuo viso, k a s ' l h W d> i ž š a H e s n o f H b f l t i n ė k a l ' 
bos. Visa aplinka — svetimiau
sia. Pe r tuos penkerius metus 
mergai tė baigė vietos airių pa ra 

Su bendra antil ietuviška įta-! pinės mokyklos 5 skyrius. B e , 
ka drauge eina i r kitos lietuvis-' abejonės, išmoko švariai a n g l i s - ; d a m a s barzdą, kiekvieną ka r tą ^ i n a ̂ k ] 0 0 ^ 
kajam chrakteriui svetimos, lie-, kai. Tai ne naujiena, pasakys įpjaudavo j veidą. 
tuviškojį atžalyną ėdančios, ypa j kiekvienas. Bet stebina štai P r a š a u duoti man skustu-
tybės : 1) nebepaisymas papras j k a s : ji .švariai ir taisyklingai v ą , _ k a r t ą n e i š k e n t ę s sušuko 
čiausio mandagumo reikalavi-: kalba lietuviškai; svetimų prie- Kimbrys. 
mų ir 2) nebepripažinimas jo- maišų nė su žvake nerasi . Įspū-
kio autori te to bei pagarbos vy-, dis y r a toks, lyg kad būtų ką — Kodėl? Ar t a m s t a nori 
resniesiems — amžiumi, stažu, t ik paimta iš nepriklausomos 
laipsniu, išsilavinimu. Lietuvos mokyklos. Susidūrusi 

_. . , . ...__, , J I_ o o Chicagoie su benutaustanciais 
Kai nebėra mandagumo sa-l • J„ .. . . . . . v. 

,. . , . i.« dvpuku vaikais ir lų kviecia-
vitarpio santykiuose, nebėra! yii *. .7 \ . į* .. 

•i. 4. i «^M i • ( m a žaisti, u tuojau s ta to Jiems 
autori teto, atpuola reikalas ir i • ' J , J 'u . r 

. , , •, ... ikategoriška, sąlygą: 'Žais iu su rs įsakvmus v y k d y t i . ; . ° . * 7 J S ? 

kieno nors įsakymus vykdyt: 
Tokiu atveju nukenčia organi
zacinės drausmės bei visuomeni
nės tvarkos principai. Visi šie 
reiškiniai tur i geras sąlygas 
ta rp t i ten, kur sveika žmogaus 
savigarba y ra netekusi sau pri
deramos vietos. 

Dar visa laimė, kad čia pami
nėti reiškiniai nėra perdėm vi- nas per savaitę (pusiau dieną, 
s u o t i n i a i . Š a l i a a n ų , r i m t a i s u - ; p u s i a u n a k t į ) . V i e n t i k š e š t a -
s i m ą s t y t i v e r č i a n č i ų , r e i š k i n i ų , j d i e n i a i s i r t r u p u t ė l į s e k m a d i e -
yra ir gražių, t ikrai pasigėrėti-1 niais piedu drauge pabūti tegali, 
nų pavyzdžių to paties amžiaus , Tas laikas ir y r a pašvenčiamas 
jaunuolių tarpe. Tačiau pasta- | naminei lietuviškai mokyklėlei, 
rujų visuomet tėra žymiai ma
žiau. 

p a t s skyst is . 

— Ne, a š noriu gintis. 

Užsakymus BU pinigais shjsktte 

D R A U G A S 

2334 So. Oakley A ve. 

CHICAGO 8, ILL. 

jumis t ik tada, jei visą laiką 
šnekėsime lietuviškai". Jokiu bū na i : 
du nėra kasdieniškas dalykas 
nuo pradžios iki galo svetimoje 
aplinkoje išsaugoti vaiko gimtą
ją kalbą ir įdiegti į jo širdį mei
lę viso to, kas lietuviška. Bet 
minėtoji mergai tė tuo kaip tik 
pasižymi. Jos tėvas dirba 6 die-

Moters pažiūra 
Vyras išmetinėja savo žmo< 

— Brangioji , tu perdaug žval 
gaiš į ki tus vyrus, tuo t a rpu aš 
ir akių nepasuku į svet imas 
moter is . 

>000<>0<X>00<>0<>0<>0<>0000<><>00<> 

Lithuanian dietionary 
Angliškai lietuviškas ir Lietuviš
kai angliškas žodynas. Parašytas 
H. H. Pewtress ir T. Gėriko. 333 
psl. Kietais viršeliais. Kaina $4.50. 
Gaunama "Drauge' , 2334 South 
Jakley Ave., Chicago 8. I1L 
<KX>O0OO0<X><)<K>00<>O0O0<>0O<KK 

CLASSIFIED AND HELP WANTED APS 
* - i .i • '" i • • — ' ' • " — ' • - — • " - - • - — - — " • • 

• " D R A U G A S " AGENCY * 
55 E a s t Washington S t ree t 

Tel. D E a r b o n i 2-2434 

2334 South Oakley Avenue 
Tel. Vlrginia 7-6640; 7-6641 

PROGOS — OPPORTUNITIES 

Grosam?, mošos, šaldyto maisto Ir 
kepyklos gaminiu k rautu vP. 

Gražus 4 kamb. butas užpakaly. 
Gerai Pinas biznis, įsigyvenus. Ideali 
virta porai. Nuoma $60. Teisingai 
jkainuota, nort skubiai parduoti d*l 
kitų užsiėmimų. Apylinkėje 18-th ir 
Halsted Bt Turite pamalyti, kad 
įvertinus pirkinį. 

CHesapeake 3-4799. 

KKAL F.STATE 

GROSERNfi IR MOKYKLOS RKIK-
T . . „ m - - , t _ _ . . . . . , _ . . , ę . , Į MENŲ KRAUTU V15 

HELP WANTED MOTERYS iB k e t m l *»tv*m nuo mokyklos. Gerai 

REIKALINGA VIRĖJA. 

Moterų vienuolynui. 

Tel. ABerdeen 4-2325. 

Žmona: 

— Kaip tik ta ip ir turė tų bū
ti. Moteris y r a su tver ta iš vyro 
šonkaulio, taigi j i gali bičiu
liautis su sau a r t ima i s ; vy ra s 
gi pada ry ta s iš molio, t a i j am 
ir pr idera žiūrėti t ik i žemę... 

Taigi tėvas čia ir y ra tos mo
kyklėlės vedėjas ir vienintelis s r a . ^ s r e ^ ' - ' H - ^ s r ^ . ^ s 

Daugelis berniukų praei tos va Į taisyklingos šnekamosios kal-
saros stovykloje kreipė į save j bes pavyzdys. Talkon gi ateina 
visų dėmes] pavyzdingu draus-1 abu mieli vaikų laikraštėl iai : 
mingumu, skaut iška iniciatyva, 
dideliu užsidegimu visur ir vi- e.'lė lietuviškų knygučių, kurios 
sada savojo vieneto ir iš viso i čia uoliai skai tomos. 

"Eglutė" , "Tėviškėlė" ir visa 

lietuvio skauto garbę ginti. Šią 
vasarą, tiesa, daugelis tų pačių 
pernykščių maloniųjų berniukų 
ta ip pa t visų stovyklaujančių 
dėmesį pa t raukė, tik... deja, nei
giama prasme. 

Buvo visdėlto ir puikią pažan
gą padariusių berniukų tiek vis 
pusišku sąmoningumu bei skau
tiškuoju patyrimu, tiek ir gra
žiu, šeimose įgytu, lietuvišku iš
siauklėjimu. Bet vis tai re t i at
stovai. 

Kodėl grynų lietuviškų šeimų 
dauguma vaikų, vos kelerius me 
tus pagyvenę šiame laisvės k raš 
te , taip epidemiškai, dargi lais
va valia, bėga nuo lietuvybės? 
Juk didesnėse kolonijose y r a ir 
mokyklose pamokoma lituanisti
nių dalykų, ir jaunimui skir tos 
spaudos vis ar gali gaut i nusi
pirkti kiek nori, ir lietuviškų 
pareng'mų iki valios, ir savo 
ta rpe kalbėtis ir jaust is lietu
viškai plačiausios galimybės. 
Tačiau be visų suminėtų palan
kių sąlygų da r kažko esminio 
lietuvybei išlaikyti t rūks ta , jei
gu šie reikalai taip greitu tem
pu rieda pakalniui. 

Tėvai nesirūpina pakankamai 
vaikais 

O tas kažkas slepiasi kiekvie
noje padorioje, sąmoningoje lie
tuviškoje šeimoje. Ilgesnį laiką 
dirbant su jaunimu ir bendrau
j an t su įvairiomis šeimomis, tą 
mag'škąjį rak tą dares i nebesun-
ku įspėti. Trumpai tar iant , jis 
y ra — didis ir nenu t rūks tamas 
tėvų dėmesys vaikams, jų lietu
viškumui bei pavyzdingam auk
lėjimui. Tėvams neturi būti vis 
tiek ką ir kaip vaikai kalba, ką 
skai to (ir a r viso tu r i ką gero 
ska i ty t i ) , kaip elgiasi, su kuo 
draugauja i r t . t 

Ką tik pasakyt iems žodžiams 
pavaizduoti tebūnie leista pri
minti gyvą pavyzdį, š t a i vieši 
pas mane svečiai iš Nebraskos. 
Tai našlys tėvas su 11 metų duk 

Kiek šventų priesaikų buvo 
padaryta , paliekant gimtąją ša
lį! O čia dabar, didžiosiose mū
sų kolonijose, — argi nėra min
džiojamas kenčiančios Lietuvos 
vardas , kai vadinamųjų t remti
nių — dypukų vaikai, turėdami 

Psalmvnas psalmių 
knyga 

Vertimas lietuvių karbon — Dr. 
Juozapas Skvireckas — Kauno 
Arkivyskupas M e t r o p o l i t a i 
"LUX" leidinvs. 224 pusi. Kietais 
viršeliais. Kaina $1.00. Gaunama 

" D R A U G E " 
2334 So, Oakley Ave. 

Chicago 8, Illinois 

VYRAI IR MOTERYS 

ĮSIGYKITE DABAR ! 

ŠIAS KNYGAS 
parašytas kun. dr. J. Prunskio, ga
lima jslgyti "Drauge": 

"Kq,N ir kaip raSyti J la.llcra.St}" 
(20c), "Aušros Vartų Marija" (25c). 
"Comparative Law, Ecclesiastical and 
Civil, in Lithuanian Concordat" (stu
dija apie valstybes ir Bažnyčios san 
tykius Lietuvoje; $1.50). 

Užsakymus siųskite 

" D R A U G A S " 
2S34 So. Oakley Avenue, 

CHICAGO 8, ILL. 

iiiiiiiimiiiiii:!iiiiiiiiiiiiiiii«iiiiiiiiiiiiiii 
Naujas sonetų rinkinys 

A. TYRUOLTS 

L A U KŲ L I E P S N O S 
Iliustravo dail. P. Osmolskis 

Išleido Venta. Kaina 1 dol. 

Klasiška sonetų forma prabyla Šios 
knygos autorius kiekvienam gražaus 
žodžio mėgėjui naujomis ir niekad 
nesenstančiomis, meiles, pavasario, 

] tėvynes ir audros temomis. 
Užsakymus su pinigais siųskite: 

" D R A U G A S " 

VYRAI IR MOTERYS 

A D V A N C E 
EMPLOYMKNT AGENCY 

FREE OFFICE JOBS FOR VVOMEN 
Swbd. operator, Typist, Steaographer, 
secretary. 

MfON, General Faetory work 
Maintenanee, Punoh Press, Btock, 

Asseinblers. 
Open Evenings 

16-l.-> Belmont Call GR. 7-GOOrt 

BUILDING & REMODELING 

V. A. ŠIMKUS 
KONTRAKTORIUS 

Stato naujus namus pagal kontraktą. 
Didelis planų pasirinkimas. Atliekami 

Įvairūs remonto darbai. 
4645 South Keating Avenue 

Skambinti nuo 6 vai. vak. 
Tel. REUanoe 5-8202 

KONTRAKTORIUS 
STANDARD BUILDERS, INC. 
726 W . 18 S t . C h i c a g o 16 

C H 3-1535 
.Lietuvių Statybos Bendrove stato na

mus pardavimui, pagal užsakymus ir at
lieka remonto darbus. 

einąs biznis. Ideali vieta porai, g>ra 
sutartis. Vienas negali apseiti, nori 
skubiai parduoti. 

Apžiūrėję jvertinsite g*>ra pirkinj. 
4356 S. Sacramenlo 
Vlrginia 7-9093 

INVESTAVIMUI NtrosAVTVfc. 
Savininkas gauna $60 J m?n. ttl 

mūr. namą su krautuve. Yra 7 kamb. 
butas, kuris gali būti padalytas į 4 
ir 3 kamb. Pajamų galimybe yra 
$150 į mėn. Tiesiai iŠ savininko, pil
na kaina tik $10,000. 

YArcls 7-9093. 

HAMBURGER BHOP & GlULL 
Vietos del-20. Jsteigla prieš G m. lai
bai pelninga vieta. Ideali vieta porai. 
Prieinama nuoma, gera sutartis. Vie
nas nfgali apseiti, nori skubiai par
duoti, nebrangiai už $4,600. Pamatę 

| įvertinsite tikra progą. 
S04O \ V . 2 « l l i S t . 

A K m i t a g o ( i - l C C , . 

GROSKRNR IR MftSOS KRAUTI VF: 
su gta/.iu 4 kamb. butų užpakaly. 
Nuoma $4 0. Seniai įsteigta, mod r-
niški įrengimai. Idt-ali vieta porai. 
Del ligos būtinai turi parduoti. Kai
na. $2.750. ApžiūrOje. jvertinsite eeriį, 
pirkinį. 

3429 IJtuanica, 
FRontier G-2S53. 

OPPORTUNITIES WANTED 

M E N A N D W 0 M E N 
Buy Wholesalo • . . Make Extra Money , 

AT HOME 0R WHILE AT W0RK 
W E WILL F U R N I S H YOU A L L T H E KNOW HOW. 

1000 ITEMS FOR PARTY P L A N DEMONSTRATIONS 
INCLUDING TOYS, J E W F X R Y , AND H O U S E H O L D ITEMS. 
$1,000,000 VVORTH OF STOCK FOR YOU TO DRAW FROM. 

H U R R Y ! H U R R Y ! H U R R Y TO 

W H O L E S A L E A P P L I A N C E S 
23(0 S0 CICERO AVE. CICERO, ILL 

Nariai Lietuvhj Taup. ir Skolinimo B-viij 
KURIOSE 

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki $10,000.00 
— IR — 

Paskolos Duodamos Namy Įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis 

CHICAGO SAVINGS & L0AN ASSN. 
6234 S. Western flve. Chicago 36f 111. 

2334 So. Oakley Avenue 

CHICAGO 8, ILLINOIS 
. 11 f 11111111111111111111111111111J1111 [ i 1111111111! t 

BUSINESS S E R V I C E S 

P L U M B I N G 
Licensed, bonded plumbers 

Joks darbas nėra didelis ar mažas. 
Šaukite dabar. Kalbame lietuviškai 

Tel. GRovehill 6-6708 arba 
WAlbrook 5-3451 

Skaitykite "Draugą"! 
Skelbkites "Drauge"! 

P. STANKOVICIUS 
RFAL EST. Ir INSUR. BROKERIS 

LIETUVIŲ AUDITORIJA 
3133 So. Halsted St, 

Pta. DAnube fl-27ts 
namų YArda 7-6818 

Padeda pirkti - parduoti namu*, 
fikiun, bizniun. Parūpina paskolas, 
draudimus Ir daro vertimu*. Tvarko 
imigracijos dokumentus. Ofisas atda
ras 9—12 ir 4—7. 

NORINTIEMS PARDl'OTI AR 
PIRKTI GYVENAMIS NAMUS, 

biznius ar darant įvairių rūsių drau
dimus mielai padedame. Išrūpiname 
morgičius. 

K. JUKNIS 
Sim.M1STRAS & COMPANY 

4004 So. Archer Avenue 
lAfayette 3-6300 

Tarpininkaujame perkant Ir par
duodant namus, biznius ir kt. nuo
savybes. Parūpiname paskolas, visų 
rūšių apdraudas ir sutvarkome bei 
notarizuojame klijentams nemoka
mai nuosavybes dokumentus. 

KUTRA-NORKUS REAJL1T 
2405 W. 51 Š t 

PRospect 6-7238, 
vakarais YVAJbrook 6-5699 

IMK1TR |.r.o J MftM. PAJAMi; 

Tiesiai iš savininko, stitaupysite 
komisg.. Moderniškas 2-jų butų me
dinis, ant l25x^» sklypo, 2 po 4 
kamb. Geram .stovy. Pilnas, sausa* 
rūsys, aliejum ap.šild.. didelis por-
tius. Galima lengvai padidinti paja
mas. EDgeuater 4-5731. 

GROCERY—DELIKATESU 
KRAUTUVK 

ir 2-jij butg mūr. namas. 1-as 3 
kamb. butas užpakaly ir 1-as 5 
kamb. butas viršuj. Dabartinis savi
ninkas po 2"> m. išeina j pensija. Ne
paprasta proga mėsininkui. Jkainuo
ta skubiam pardavimui. Pamatę Įver
tinsite gera pioga. 

7305 Dorchester Ave., 
DOrchester 3-7ISO. 

GROSERNP. IR MftSOS KRAUTU
VE, llgiį laiką gerai \vikiana krau- I AH«»«», turi parduoti 6 kamb. Cape 
tuve. Modernūs įrengimai su i vidų 1 , ^ m e d n a m a . 3 mieg., vden", ko-
leinamu šaldytuvus. Nuoma $55.00. ! k l i l J virtuvė ir vonia, spintos virtu-
Apšildoma. Gera sutartis. Ideali vie- j v c j e Gazu apšild., Ihi auiomb. gar. 

aptvertas, "barbe-
ning", kilimai. 

komb. langai 
geras pirkinys. 3702 South ft'ood St. — sieteliai. Daug priedų. 4825 N. 

Eorester, 1 Vz bloko j vak. nuo Rhrer 
Road, įį blk. į šiaurę nuo Lawrence 
Ave. GUadstone 5-3292. 

ISS.90 J MKNESJ PAJAMŲ turėsite, 
g>vendami dideliame liuksusiniam 5 
kamb. bute. 2 augštų apkaltas len
tomis, medinis namas, ypatingai ge
rame stovyje. Automatinis karštu 
vandeniu apšildymas. Ištisas rūsys 
su virtuve (galima išnuomuoti). Pui
kus susisiekimas apsipirkimams. Mo
kykla skersai gatves. Mokesčių tik 
$138.00 metams. 

4409 So. Sacramcnto Ave. 

MARQUETTE PARKE 
parduodamas mūrinis bungalow G 
kam. (3 raieg.). 

Labai gerame stopy. $14,600. 
7231 S. Artesian Ave. 

RCHILLER PARKE. Savininkas 
parduoda u/. $13,000. lš\ažiuoja į 

Apsnuoma. uera suiartis. luesui >ie- ; \eje. Gazu apšild., \lk 
ta porai. Del ligos priverstas parduo- j vilnai apsodintas.' apt'v 
ti skubiai už $4,850.00. Reikalinga I q u e p i l c o o l v , , I l t a w 
pamatyti, kad Įvertintumėte. Tikrai 1 veneciškos užuolaidos, 

Telef. Blshop 7-7778. 

SPAUDOS IŠKOVOJIMO 50 metų sukaktuvinis leidinys — 
LITERATŪROS METRAŠTIS 

G A B I J A 
jau spaudoje ir pasirodys šį rudeni. 

šioje didžiulėje knygoje su savo naujausia kūryba dalyvauja ke
lios dešimtys lietuvių rašytojų. Metraštį redaguoja Jonas Aistis ir Stp. 
Zobarskas. 

ši knyga — tai kovojančio ir nepasiduodančio lietuvio atsparos 
dokumentas. Ji vaizdžiau už viską kalbės apie mūsų tautos teis? tu
rėti savo kalbą, raštą, laisvę Ir tikėjimą, 

Būkite šios knygos garbes prenumeratoriai — padekite leidyklai 
atlikti sunkų šio didžiulio veikalo išleidimo darbą.. Prenumerata ori-
imama iki š. m. spalio 15 dienos. Prenumeratorių pavardes bus pa
skelbtos knygoje. 

Metraštis bus didelio formato, įrištas i kietus drobes viršelius, 
kainuos $6.00. Prenumeruojant iš anksto — tik $5.00. 

Užsakymus ir pinigus siųskite šiuo adresu: 
G A B I J A , 335 Union Ave., Brooklyn 11, N. Y. 

GROSERNft — DELIKATESAI — 
UŽŠALDYTAS MAISTAS, Nėra di
džiųjų krautuvių konkurencijos. Ge-
r*t įsikūręs ir parduoda didelius kie
kius. Modernūs įrengimai. Gražus 3 
kamb. butas užpakalyje krautuves. 
Nuoma $70.00; ilga sutartis. Savi
ninkas apleidžia miestą ir įkainavęs 
skubiam pardavimui. Reikalinga pa
matyti, kad įvertintumet. Tikrai pui
kus pirkinys. 1715 So. Damcn A\c. 
Telef. LAfayette 3-7G75. 

REAL ESTATE 

PARDUODAMAS P E L N I N 
GAS NAMAS 

Parduodamas pelningas mūro na
mas, 20 metų senumo; 7 kambariai. 
Yra vietos dviejom šeimom, nes yra 
I išeinamos ir "shawer" skiepe; 2 
automobilių garažas. Del tolimesnhi 
informacijų ir gerų. sąlygų, skambin
kite savininkui Joe, 

OOmodore 4-»743, po adresu . . 
4444 S. KetUalc Ave, Chicago, I1L 

$5,300 METINIŲ PAJAMŲ. 
Pirkit tiesiai iš savininko, be ko

misų. 3 butų po 6 k. mūr. namas. 
Naujai dekoruotas, 1 autom. gar., 

aliejum apšild. A-l stovyj \iduj ir 
lauke. 

Pardavimo priežastis — savininkas 
apleidžia miestą. 

Vincennes 6-7566. 

$2,500 METIMŲ PAJAMŲ 
plius liuksusinis sumodernizuotas 
ekstra didelis 6 kamb. butas jums. 
Pirkite tiesiai iš savininko, jokių ko
misų. 3-jų butų mūr., 3 po 6 kamb.. 
su porčiais, 2-jų autom, gar., autom, 
aliejum apšildomas. Pilnas rūsys, 
gali būti perdirbtas į butą. Puikios 
krautuves, transportacija, arti mo
kyklos, bažnyčios. 

LA\vndale 1-7761. 

Galimybe Si25 mčn. pajamų 
Pirkit tiesiai iš savininko, jokių 

komisų. 2-jų butų po 4 kamb. mūr. 
namas. Koklių virtuvė ir vonia. 3 
kamb. padidinamas rūsys. 4 kamb. 
namukas užpakaly. Naujai atremon
tuotas. Tuojau užimti. 

Blshop 7-3541 

GRAME SAVINGS & L0AN ASSN. 
2555 W. 47th St. Chicago 32, III. 

DISTRICT SAVINGS & L0AN ASSN. 
3430 So. Halsted Street Chicago 8. 111. 

MIDLAND SAVINGS & LOAN ASSN. 
4038 Aichei Ave. Chicago 32, III. 

ST. ANTH0NY SAVINGS & LOAN ASSN. 
1447 S. 49th Ct. Cicero 50, 111. 

UNIVERSAL SAVINGS & LOAN ASSN. 
1800 S. Halsted St. Chicago 8. 111. 

Pradek Taupyti Šiandien, Turėsi Rytoj! 
Taigi, dabar pradSkila taupyti šioje lietuviškoje 
ištaigoje. BRIGHT0N SAVINGS & LOAN moka 3% 

pelno ant JŪSŲ sutaupy. 
Kiekvieno taupytojo indeliai apdrausti Ud $10,000.00 

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASS'N. 
4071 Archer flve., į vakarus nuo CaUfomia flve. 

C H A R L E S ZEKAS, Sec'y 
OFISO VALANDOS: 

Plrmad., antrad., penktad Ir Trečiad. t ryto lkl 12 T. d. 
«e*tad t 9, ryto lkl 4:t0 p. p. Ketvtrtad. t ryto lkl 8 rak. 

Biznieriams apsimoka skelbtis "Drauge*. 

GALOfTBft IMTI VIRŠ $250 J Mf:N". 
9923 S. Hoxle Ave. 

Pirkit tiesiai iš savininko, sutau
pysite komise. Jkainota skubiam par
davimui. Naujai dekoruotas 3-jų bu
tų mūr., du po 5 ir vienas 4 kamb. 
apstatytas butas. Aluminiai žieminiai 
lanpai, naujas autom, karsto vandens 
šildytuvas. Veneciškos užuolaidos, t 
autom. gar. S A. 1-5630. 

6 kamb. mūrinis bungalow 
1 užbaigtas kamb. pastogėje. Taip 
pat yra virtuve rūsy. Aliejum 
karštu vandeniu apšild. 

GRovehiU 6-1305 

^ 0 \ )R IAVO^ b 

Galimybe $100 | mėnesį pajamų 

Tiesiai iš savininko, jokių komisų. 
3-jų butų mūr. namas su sklypu. 2 
butai po 6 k., 1—4 kamb. Aliejum 
apšild. 2-jų autom, garažas. 1 butas 
tuščias. Naujas plumbingas. Uždari 
porčiai. Žieminiai langai, sieteliai. 2 
nauji sandeliai kieme. Geras invest-
mentas. CKawford 7-8892. 

SAVININKAS PARIH'ODA gražu, 
6 m. senumo, Georgia stiliaus namą 
ant 35 pėdų sklypo. Arti Kvergreen 
krautuvių rajono, 6 labai dideli kam
bariai su veneciškom užuolaidom, žie
miais langais, sieteliais bei šietrelė-
mis. Garažas. Sausas, pilnas rūsys. 
Arti mokvklos. krautuves, transport. 
Autom, gazu šildomas. Savininko že
ma kaina, $16, S 00. 

9647 S. Peoria Ave. 
Hllltop 5-3473. 

į t \mmmmmmmmmmmmnmmm§ 
Jei turite parduoti ar išnuomo

ti, pasiskelbkite smulkių skelbimų 
akyriuje. Skelbimą galite perduoti 
telefonu: Vlrginia 7-3640. 

SAVU4<£ P L A T I N K I T E "DRAUGĄ' 

BALZEKAS MOTOR 
" U WILL L I K E U S " 

4030 So. Archer Avenue 

SALES, INC. 
Tel. Vlrginia 7-1515 

NORI PIRKTI GERĄ IR NEBRANGIAI - AUTOMOBILĮ? 
Naujas 1954 CHRYSLER #2,495, PLYMOUTH — #1,595 

300 vartotų automobilių nuo #25 ir augšeiau 

Didžiausia remontę dirbtuve. Tetotogas nemokamas patarnavimas. Lengvos išsimokamo sąlygos 

•<« • . . • • «> . * , -*«. w . A - . ' ±-»-*^e+*. «.* •» \ -
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Trečiadienis, rugsėjo 8, 1954 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 

Profesorių draugijos suvažiavimas A. Rukuiža atkreipė suvažia
vusių dėmesį j J. Bačiūno para-

Metinis profesorių draugijos tis, dr. Garmus, M. Krikščiūnas, Serumus spaudoje — susirūpinti 
suvažiavimas įvyko rugpjūčio M. Mackevičius, A. Rukuiža. Pasenusiais ar šiaip darbmgu-
mėn. 28 d. Chicagoje. Be Chica- Revizijos, komisija palikta seno- m o nustojusiais kultūrininkais, 
goję gyvenančių d-jos narių bu- į ji. Vieton mirusio dr. Zubkaus 
vo atvykusių iš Bostono, Racine, j Garbės Teisman buvo darinktas 
Wis. ir kitur. Suvažiavimas pra- ! inž. Šimoliūnas. 
sidėjo 3 v. p.p. ir darbingoje 
nuotaikoje užsitęsė iki vai. va-

mokslininkais bei lietuvių tau
tai nusipelnusiais žmonėmis. 

karo. Suvažiavimui vadovavo 
profesoriai V. Biržiška, M. 
Krikščiūnas ir dr. inž. šimoliū
nas. 

Suvažiavimas minutės tyla 
pagerbė mirusius draugijos na
rius dr. Zubkų ir Grigaravičių. 
Išklausę valdybos, revizijos ko
misijos ir garbės Teismo prane
šimus, suvažiavę užgyrė valdy
bes darbą ir pareiškė valdybai 
padėką. Revizijos komisijos pa
tiektas protokolas buvo vien
balsiai priimtas. 

Lituanistikos Instituto vardu 
pranešimą padarė laikinasis In
stituto prezidentas prof. dr. Jo
nikas. Iš jo pranešimo paaiškė
jo, kad Institutas turi savo 
bendradarbių paruoštų lituanis
tikos klausimais mokslinių vei
kalų, bet dėl lėšų stokos negali 
išleisti. Lituanistikos Instituto 
problema buvo ilgai nagrinėta, 
jieškota kelių Instituto veiklai 
pagyvinti ir padėti Institutui 
remti komitetui sumobilizuoti 
reikalingų lėšų. Pradžiai iš drau 
gijos kasos suvažiavimas Litua
nistikos Institutui paskyrė šim
tą dolerių. Senai valdybai nesu
tikus pasilikti trečiajai kaden
cijai buvo išrinkta nauja val
dyba, kurion įėjo inž. Jasiukai-Į 

Einamuose Teikaluose prof. 
Čepėnas pasveikino suvažiavi
mą L. Enciklopedijos leidėjo ir 
redaktorių vardu ir prašė rem
ti L. Enciklopediją straipsniais. 

Perskaitę "Draugą' 
kitiems! 

duokite 

Pirkit Apsaugos Bonus! 

ras $*£,? 

Ir kefniy neteko 
Phoenix, Ariz. Jack Rom-

bough aną dieną turėjo nelai
mių: už važiavimo taisyklių ne
silaikymą turėjo sumokėti pa
baudą ir neteko kelnių. 

Rombough nuėjo į policijos 
stotį sumokėti pabaudos. Kai 
grįžo į automobilį, jau ten ne
berado naujų kelnių. 

THE ORIGINAL TOM THUMB 
Fermeri y next to the Harding 

Theater, Logan £q. 
Your host TOM JOHNSON serv-

ing the finest hiekory Charcoal 
Broiled Back Ribs. 

Ar žinai, kad... 
1631 m. rugpjūčio mėn. Vii 

niuje mirė Konstantinas Sirvy
das; 

STANISLOVAS TOMKEVIČIUS 
(TOMKEYVICZ) 

Gyveno 5120 S. Central Avenue 
Mirt" niKsojo G d., H>54, 9 vai. vak., sulaukęs senatvės. Gimė 

Lietuvoje; kilo iš Pasvalio apskr., Vaškų parapijos, Vainekonių 
km. Amerikoje išgyveno 43 m. 

Pasiliko dideliame nuliūdime sesuo Ona Blavascunas, jos vy
ras Stanislovas, dvi sesers dukterys: Valerija Sablick, jos vyras 
Louis ir Brat is lava Panzegraf, jos vyras Harold ir jų šeimos; drau
gai ir pažįstami. 

Priklausė Tėvu Marijonų Bendradarbių ir šv. Kazimiero Akad. 
Rėmėja Draugijoms ir buvo Amžinas Narys Liet. Jėzuitų Rėmėjų 
Draugijos. 

Kūnas bus pašarvotas 5 vai. vak. John F . Eudeikio koplyčioje, 
43 30 S. California A ve. 

Laidotuvės jvyks penktadieni, rugsėjo 10 d., iš koplyčios 8:15 
vai. ryto bus atlydėtas j Aušros Vartų parapijos bažnyčią, kurioje 
jvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas j šv. Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: SESUO IR KITI GIMINES 
laidotuvių direktorius John F. Eudeikis. Tel. YArds 7-1741. 

^ ; ^ 

MKM.šK! l 'OUTltKTAl PADAROMI 
PA l L STUDIJOJE 

Mūsų specialybė — VESTUVINES 
tBIMYNlNlV GRUPIŲ IR VAIKŲ NUOTRAUKOS 

T H E P A U L S T U D I O 
3213 Scuth Morgan Street 

Telefonas — YArdH 7-5858 
" I I m 

S O P H I E B A R Č U S 
RADIO PROGRAMA 

Iš \VGES stoties — Banga 1390 
PIRMAD ir PENKTAD. 
8;45 iki 9:30 vai. ryte 

SESTAD. 8:30 iki 9:30 ryte 
PIRMADIENIO vak. nuo 7—8 v. 
Sekmad. 8:30—9:30 v. r. ii stoties 

WOPA — 1490 kiJ. 
7121 SO. ROCKVVELL ST. 

Chicago 29, 111. HEmlock 4-2413 

Vesiuviy nuotraukos 
Augštos rūšies fotografijos 

Mūšy specialybe 
Precin Photo Studio, 

Ine 
EDVARDAS J. ULIS. 8AV. 
4068 Archer Avenue 

Telefonas VIrginia 7-2481 

A. A. 
KAZIMIERAS ULBA 

Gyveno 4 241 S. California Ave. 
Tel! FRonticr 6-13 22 

M n C rūgs. 6 d., 1964, 9 vai. 
vaU.. sulaukęs Gt> m. amžiaus. 

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tel-
šhj ai'.skr.. žriiiau'-ių Kalvari
jos, l 'usrojaus kaimo. 

Amerikoje išgyveno 4f> m. 
l'aslliko dideliame nuliūdimo 

žmona Marcele (Jandulai te) , 
sūnūs: Antanas, marti Anna. 
trys anūkai : John. Joyee it 
Linda: sūnus George, anūkai 
VViliiun ir Putricia; duktė Mar
čia, žentas Stanley Ervin, 4 
anūkai Stanley, J r., Kussd, 
.^tiaron ir Seott; brolis Doiui-
ninkaM L'lbus. broliene Stella ir 
jų Seimą,' dėde Antanas Gurin 
su še M na, kiti giminės, draugai 
ii- pažįstami. 

Priklausė t 'TA Union, iocal 
211 

Kūnas pašarvotas Juliaus 
Liulrviėiaus koplyčioje, 4oiS S. 
Califurnia Avc , Laidotuvės 
įvyks'ketvirt . , rūgs. 1> d., iš 
koplyčios 8:3" vai. ryto bus 
atlydytas j Nekalto Prasidėjimo 
Paneles švenė. parapijos baž
nyčią, kurioje jvyks gedulingos 
pamaldos už velionies siela. Po 
pamaldų bus nuledčtas i šv. 
Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiam*' visus: 
gimines, draugus ir pažjstainus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Muliūdę: žmona, ,>ūnū*. dnk-
,tč, nįarčios. žentas ir anūkai . . 

La^otyviy direktorius Julius 
Te! t 72 

500 RANKINIU LAIKRODĖLIU 
Vyrišku ir moteriškų 17 akmenų, gražiose paauksuotose dėžutėse ir 

14 kar. gold filled paauksuoti, vertės $39.95. Pe r trumpą laiką išpar
duodame už $19.95. Be to dar pr i imame mainais seną laikrodėlį. 

J,000 deimantinių žiedų, geriausios rūšies brili jantai nupiginta kai 
na. 2,000 perlų, branzolėtų. spilkuėių, aukskarų, paprastų brangeny
bių, vertės nuo $2.00 iki $5.00 — nupiginta po $1.00. 
Lininės staltiesės, dideles mieros, vertės $3.00, po $1.00 
Sidabriniai ir stainless steel peiliai, šaukštai, šakutės, po 8c vienas. 
Indai, lekfttės, po 10 centų viena. 

Elektriniai maži phouografai po $8.00 
Phonografui. vertės $24,00, po $12.00 

Mažutės radijos po $14.00 

LIETUVOS AUKSO - GINTARO 
didžiausias išpardavimas vyksta šią savaitę Jos F. Budrike 

krautuvėje, 3241 So. Halsted Street. Štai, kokios kainos 
pasiūlomos jūsų pinigų sutaupymui: 

Ilgi gintaro karoliai, medaus spalvos, pailgais karoliais, 
vertės $50.00, dabar tiktai už $25.00 

Dideli, stambūs, vyšnios formos karoliukais gintaro karoliai, 
vertes $45.00, dabar $21.00 

Gintaro karoliai, vertės iMS.OO, dabar $23.00 
Tamsaus gintaro karoliai tiktai po $9.00 

Gintarines apyrankės parduodamos nuo 25% iki 40% pigiau 
normalios kainos. Gintariniai šviesaus medaus spalvos 

laiškams atidaryti peiliai, vertės $7.00, dabar S4.00 
Mažesni tokie peiliai, vertės $5.00, dabar po $3.00 
Gintarine eigaretems dėželė, vertės $22.00, dabar . $15.00 
Gintariniai žiebtuvėliai, vertes $10,00, dabar $7.05 
Gintarinis mundštukas, vertes $3.00, dabar $1.50 
Gintariniai paveikslui rėmeliai, vertės $15.00, dabar po $9.95 
Gintariniai auskarai, vertes $5.00, dabar po $3.00 
Gėlės žiedo formos gintarinės špilkos, vertės $fi.00, dabar . . . . S4.50 
Gintarines špilkos su ąžuolo giles imitaeija, vertes $5.00, tik . . $3.50 
Vyriškos gintarinės marškiniu rankogaliams sagos, 

vertės $5.00, dabar tiktai po $3.00 

Tad kvieėiamc \ isus ir visas pasinaudoti taip labai nupigintu lietu
višku auksu—gintaru, kurio kokybe garantuojama visam gyvenimui. 
IU M U K O KIlAlTLYfi , 3241 SO. HALKTKD STREET, a tda ra pirma
dieniais ir ket\ irtadieniais iki \ėlunios. 

JOS. F. BUDRIR, INC. 
3241 So. Halsted St. Tel. CAlumet 5-7237 

Budriko radijo valanda kiekviena ketvirtadieni iš stoties WHFC, 
1450 kil. 6—7 vai. vakare. Kiekvienam Budriko radijo klausytojui 
skiriama brangi dovana už atspėjimą kurio nors programos dalyko a r 

jo išpildytojo. 

See them broiling in. our 
window. 

ALSO 
The finest Southern Fried Chicken. 
Air conditioned for your comfort. 
Summer hours — Mon. thru Sat. 
5 P. M. to 2 A. M. 

OPEN SUNDAY 
3568 Milvvaukee Ave. 
Tel. PAlisade 5-9596 

»Įlff^ra^llpiMMn«iiTniiiiBiiininiiim]iiiTimHimin«mTiinniiriti,niiimiB»ii«[^ 

GU2AUSKŲ 
BEVERLY m L L S GtLINYCIA 

Geriausios gėles dėl vestuvių 
banketų, laidotuvėms ir del kitų 
visokių papuošimų. 

6901 SO. WENTWORTH AVE. 
Telef.: ST S-2454 ir HU 3-2224 

•įBUUifainiiiaiuiiiuiiiiuiiiiMiiiiiHuiiiitHuiMianuiimiuuiiiuiiiiuuiiHiumuiiimiuiiiaiuuii^ 

NUO UŽSISENfcJUSIŲ 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 
IR'ATVIRŲ ODOS LIGŲ 

Tie, kurie kenčia nuo SENTJ. AT
VIRU ir SKAUDŽIU ŽAIZDŲ. jie 
negali ramiai sedeti ir naktimis 
miegoti, nes jų užsisenėjusios žaizdos 
niežti ir skauda. Kad pašalinti ta 
niežėjimą ir skaudėjimą, senų atvi
rų ir skaudžių žaizdų, uždekite 
LEGULO Ointment. Jų g y d o m o s 
ypatybes palengvins jūsų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak-
tj. Vartokite jas taipgi nuo skau
džių nudegimų. Jos taipgi pašalina 

I niežėjimą ligos vadinamos PSORIA-
I SIS Taipgi pašalina perše.iimą ligos 
| vadinamos ATHLETIi 'S F O O T . s u -
I stabdo džiovinimą odos ir perplyšinvj. 
| tarpiršeiii. Yra t inkamas vartoti nuo 
! džiūstanėios, suskilusios odos' dedir-
į vinių, odos išbėrimų ir t. t., taipgi 
j t inkamas vartoti .vaikučiams kada pa-
I sirodo skaudus išbėrimas nuo 
I klų. Jis yra gera gyduole 

viršinių odos ligų Le-
gulo Ointment yra 
parduodamas po 75 
et., $1.25, ir $3.50. 
Pirki te vaistinėse Chi 
cagoj ir apylinkėse— 
MiUvaukee, Wiso- Ga 
ry, Ind. ir Detroit, Mi 
chigan arba rašyki
te ir atsiųskite- Mo-
ncy> order į: 

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

T E L E V I Z I J O S 
RADIJO APARATAI 

VftDINTUVAl — VĖSINTUVAI 
*ikl£KTliOS REIKMENYS 
I V R E I RABI J O LEMPOS 

DALYS — BATERIJOS 

APARATŲ ŠUTAISYM A8 
lirbtuvėse ir namuose atliekamas 

į patyrusių inžinierių. Sąžiningas ir 
Seras patarnavimas garantuotas. 

.jLi-Dflirm OTCLcvision 
Cpatles - service) 

13130 S. Halsted, DAnube 6-6887 

EDW. SAUNOMS 
GĖLININKAS 

Pas mus galite gauti gelių kapg 
papuošimams sodintų ir skintų įvai
riausių rūšių ir gelių korsažams. 

l l l t h S t & Pulaski Ave, 
(Priešais šv. Kazimiero kapines) 

Telel. GArden 4-0087 i r 
GArden 2-1052 

nuo iš-

A. A. 
BRONISLAVA 

DAMLAUSKAS 

Gyveno 4G34 S. Paulina St. 

Mirė rūgs. 7 d., 1954, 5:45 v. 
ryto, sulaukus puses amžiaus. 

Gimė Lietuvoje. 
Amerikoje išgyveno 40 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 

duktė Bernice Szydelko. žentas 
John, trys sūnūs. Aiithony. Vic-
tor, mart i Jean ir Joscph. 
Keturi anūkai. Brolis Tony 
Ivack, dvi seserys Helen Pauk
šta, švogeris Leo, ir Estelle Pa-* 
gois, švogeris Al ir jų šeimos, 
kiti gimines, draugai ir pažįs
tami. 

IlifOMllH i'ni'i i.iįiĮĮi John P. 
Kudeikio koplyčioje, 4605 So. 
Hermitage Ave. Laidotuvės 
jvyks penkt., rūgs. 1 u d., iš 
koplyčios 8-; 3 0 vai. ryto bus 
atlydėta j . šv. Kryžiaus para
pijos bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą. Po pamaldų bus nu
lydėta j šv; Kazimiero kapines. 

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

I 
Nuliūdę: Duktė, sūufis, 

tas, mar t i ir anūkai. 

la idotuvių 
V. Kudeikis.. 

direktorius 
Tel. Tardą 

/cn-

John 
-1741 

MIKE GAIDELIS 
Gyveno 1840 W. 46th St. 
t 
Mirė pirmad., rugsėjo 6 d., 

1954, l:(>o vai. po pietų, sulau
kęs pusės-amžiaus. 

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Šven
čionių apskr.. Vidiškio parapi
jos. Bajorų kaimo. 

Amerikoje išgyveno 42 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 

pusbrolis .Mike Maekinis ir jo 
šeima ir daug kitų giminių, 
draugų ir pažįstamų. 

Kūnas pašarvotas John F . 
Eudeikio koplyčioje, 4605 So. 
Hermitage Ave. Laidotuvės 
įvyks rugsėjo 9 d., iš koply
čios 8:3(1 vai. ryto bus atlydė
tas į šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionb'8 
sielą. Po pamaldų bus nulėtas 
į šv. Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: 
gimines, draugus ir pažįstamus 

'dalyvauti šiose laidotuvėse. 
Nuliūdę: Pusbrolis, jo šeima 

ir giminės. 
Laidotuvių direktorius John 

F. Eudeikis.. Tel. Yards 7-1741 

MARIJA - ELENA 
LA PINSKĄ 

Gyveno 3541 W. 7 2nd St. 
— tel. VVAlbrook 5-43 S7. 

Mirė rūgs. 6 d., 1954 m., 8:-
3o vai. ryte, sulaukusi 11 m. 

Gimė Chicagoje, 111. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 

motina Agnietė (po tėvais Ma
t u l i o n i s ) , tėvas Jurgis, sesuo 
Mrs. Robertą Penksa, švogeris 
Joseph, trys broliai — Karo
lis, Pranciškus ir Juozapas, 
močiutė Barbora Lapinskienė, 
ir daug dėdžių, tetų ir kitų gi
minių. 

Kūnas pašarvotas I^aekavi-
čiaus koplyčioje, 2424 W. t>9tti 
S.t Laidotuvės [vyks ketvirtad., 
rūgs. 9 d. Iš koplyčios 9:3oval. 
ryto bus atlydėta į St. Adrian. 
parap. bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą. Po pamaldų bus nu
lydėta į šv. Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse 

Nuliūdę: te vai, sesuo, svo-
fjeris. broliai, močiute, dėdės, 
tetos ir kiti giminė-. 

I^aid. direkt. S. Laeka\viez, 
tel. REpublic 7-1213. 

STEPONAS C.LACKAWICZ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS KOPLYČIOS: 
2424 W. 69th St REpublic 7 1213 
2314 W. 23rd PI. VIrginia 7-6672 
10756 S. Michigan Av PUilmaą5J270 

ANTHONYTPI™ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

6812 S0. V/ESTERN AVE. 1410 S0. 50th AVE. 
CHICAGO. ILL. CICERO, ILL 

GRovehill 6-2345 
TOvrahall 3-2109 

JOHN F. EUDEIKIS 
LMD0TŪVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 
4605-07 South Hermitage Avenue 
Tei. YArds 7-1741-2 ir BIshop 7-9481 

BENDROVE VEIKIA 
NUO 1905 METŲ 

P A S K O L A S 
ANT PIRMŲ MORGIČIŲ DAROME 

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS 
DEL PLATESNIŲ INFORMACIJŲ 

KREIPKITĖS f 

4330-34 South California Avenue 
Telefonas LAfayette 3-0440 
AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ. 

j jo 
L I O D Ė S I O V A L A N D O J 
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MUTUAL . 7 < X « / $ A V I N G $ ! N MAŽEIKA * EVANS 
AND L0AN ASS0CIATI0N 

12202 W. CEEMAK ROAD TEL. VIrginia 7-7747 

^ : 

LIETUVIŠKA DUONA, TORTUS, PYRAGAIČIUS 
ir įvairius kepsnius kepa iš tremties atvykęs patyręs Lietuvoje 

kepėjas—specialistas ALEKSAS GAIDJURGIS 

S T A R B A K E R Y 
738 West 31st Street Telef.: CAlumet 5-2173 

(Tik pusė bloko j rytus nuo Halsted Street) 
PRIIMAMI ĮVAIRŪS SPECIALŪS UŽSAKYMAI 

AUTOMATIŠKAS ŠILDYMAS 
AL STANČIAUSKAS ir AL. LAPKUS 

Instaliuoja naujiems ir seniems namams Ame
rican Standard ar kitų geriausių Amerikos fir
mų gazu, alyva ar anglimis kūrenamus pečius 
(furnaces). 

Daro gazo ir alyvos pakeitimus 
Deda stogams rinas (gutters). 

Instaliuoja moderniškiausius "Victor" automa
tinius šalto oro vėdintuvus — Automatically 
"Victor" Room Air Conditioners. 

Lengvos išsimokėjimo sąlygos 
Pilnas draudimas ir garantija 

1337 S a LARAMIE ST. OLympic 2-6752 
CICERO 2-3492 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
6845 So. Westerr Ave. Air Conditioned koplyčia 

BEpubUc 7-8600 — 7-8091 Automobiliams vieta 
Ti«m», kurie gyT«rya kitos© miesto dalyse; gausime 

koplyčią arčiau jūsų namų. 

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVir 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

|AmbulaiMf patarnavi- *0įĖ+^ M e e t u r i m e koplyčias 1 
mas y r a teikiamas fflr ^ Q k ? i s o s e Chicagos ii j 
dieną ir n a k t J. Rei- ^ 1 j j* : Roerlando dai»«»e I» 

'kale saukite ^ ^ s s M ^ ^ ^ s t a - ^ tuojaua patar
nauja m. 

\ ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 S. LITUAN1CA AVE. TeL YArds 7-S40J 

>OW BKtMG l i t l l / r 150 BKICK RANCH UOMI^S 

A NEW $2,000,000 COMMUNITY 
The finest of all Soutlnvest Suburbs now in rearh of everyone 

• Full Baseine n t - • Bathrooni with Plautie Tile, 
Concret.e, Foundation American Standard Colorcd 

• Steel Beam Contštruction Plumbingr 
• Lathed & Plastered • Kitchen — Choice of Birch or 

• Automatic Heating' Metai Cabinets — Asphalt 
• Many other Fine Features Tile Floor 

ALL 1MPROVUMLNTS ĄRE 1N-NEAR CHURCH, SCHOOLS 
ANU SHOPPING 

HAWTH0RNE GARDEN BUILDERS, INC. 
54th Avenue and 35111- Street, Cicero, Illinois 

*i^—l 

Invitee you to inspect our model hoines 
(o blocka VVcbt of Ha\vthorne liace Track) 

OLjmpic U-SiHO ROgors Jfark 4-5800 

f }.£*• 

PIRKITE TIESIOG NUO 
MR. NELS0N 
— savininko —-

St. Casimir Monument 
Company 

3914 West l l l t h Street 
Vienas blokas nuo kapinio. 

Didžiausias paminklams planų 
pasirinkimas mieste 

Telef. CEdarciest 3-6335 

PETRAS P. GURSKIS 
'659 West 18th STREET TeL SEeI*y S-57U 

ALFREDAS VASAITIS-VANCE » 
6126 W. Roosevelt Road TeL OLympic 2-5215 JĮ 

POVILAS J. RIDIKAS į 
ISS54 S. HALSTED STREET Telephone T Arda 7-1911 \ 

LEONARDAS F. BUKAUSKAS J 
10821 S. MICHIGAN AVE. TeL COmmodore 4-22281 

JURGISr F.~RŪbMIN J 
8819 8. UTDANIOA AVE. TeL TArde 7-1138—1189^ 

JULIUSi LIULEVHiUS f 
14848 S. CAUFORMA AVE. TeL L.AI»yet1e 8-8572« 

i LEONARDAS A. EŽERSKIŠ f 
,1646 VEST 46th STREET TeL TArdi 7-0781K 

, VASAITIS — BUTKUS 1 
1446 SO. 50th AVE, CICERO 56, ILL. TeL OLjmplo 2-1603 ( 

— 

\ 
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MENRA31T3 DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 
» - • - « - . ' - i • . u i . • Trečiadienis, rugsėjo S, 1954 

DRAUGO" IŠVAŽIAVIMO NUOTRUPOS 
Ut ew Yorke, luir jam miniai leis-į — Koncertuos ir Chicagoje — Latižo ropptirija. Rugsėjo • vanją laužo pasirodymuose 
ta naudotis enciklopedijos rel-[Zenonas Nomeika, koncertavęs! mėn. 27 d. 7 vai. visi Chicagos įprašomi atvykti į Vyčių salę re 

Nors Darbo dienoje didžiuliai, Brinką, Jonas Kelečius ir Vacys S V ^ S J l ^ ^ t U " t U S k a U U i ' ^ l * * ^ ~ ****** 
karščiai 

i mus 
X šiandien Chicagoje ruo

šiamos didingos švč. Pan. Ma
rijos garbei pamaldos. Pamal
dos įvyksta šį vakarą 8 vai. 
Soldiers Field. Šv. Mišias csle-
bruos Jo Eminencija kard. Sa-
muel Alph. Stritch. Dalyvaujan
tieji gauna visuotinius atlaidus. 
Arkivyskupijos vadovas kvir-
čia visus gausiai dalyvauti. Lie
tuviai iš visų parapijų ir koloni
jų ruošiasi būriais vykti į Sol
diers Field, kur dalyvaus Mari
jos metų iškilmėse. Kelių tūks
tančių žmonių choras giedos 
šv. Mišių metu. Dalyvaukime 
visi. 

X Anelės Kirvaitytes vado
vaujama kanklininkų grupe 
praeito sekmadienio vakarą 
Ateitininkų Kongreso bankete 
Sherman viešbutyje labai gra
žiai pasirodė. 21 kanklių muzi
ka visiems labai patiko. Jie pa
grojo liaudies daineles: Ko ve
jai pučia, Augštai dangus ir 
Siuntė mane motinėlė. Dainas 
kanklėms pritaiko pati vadovė. 

X Sol. Izabele Motekaitiene 
Ateitininkų bankete Sherman 
viešbutyje atliko tris solo kūri
nius: Banaičio "Savo skamban
čia daina 

kankino žmones, ta
čiau j "Draugo" išvažiavimą 
Justice Parke prisirinko nema
ža lietuvių ne tik iš Chicagos, 
bet ir iš Brooklyno, Ncw Yorko, dialogais jie švelniai pajuok3 
Brocktono, VVorcesterio ir net j daugelio ydas, vertas kartais 
Los Angeles, neskaitant a r t i - 'dar didesnio įgnybimo. , : B> 
mųjų Chicagos apylinkių. Tar 

' / Įniais ir turtinga biblioteka, nantj sezoną numato vargom, 
Petrauskas, kurie savo n u o t a - n _ Q .._.•• *» . ._.*__. A/r xxr., , fc ' . _ 
, . , i r . ' ,. . ,.„ Draug jos direktorius M. VVil-. koncertus Toronto ir Bostone kinga "DP kelione į mėnulį" ne- c o x tf j o p a d § j § j a s M r F i e l d , P o 

paprastai vaizdžiai ir gabiai | p a r e i š k § n u s i s t e b ė j i m ą lietuvių 
juokino žiūrovų minias. Savo p a s t a n „ o n i i s , e i s t i e n c i k l o p e d i . 

» . 

pe penkiatūkstantinės minios 
matėsi prel. J. Balkūnas, prel. 
Mozeris, kun. J. Švagždys, dau
gelis "Draugo" bendradarbių ir 
didelis skaičius svečių, likusių 
Chicagoje po Ateitininkų Kon
greso. Autobusai greitai patar
navo visiems, kurie važiavo į 
Justie? Parką. 

Kasmet toJ2 dienoje "Drau-

— Planuojami kiti koncertai. 
skrisdami" pro Maskvą, jie Pittsburgho universitete lietu-
"bakterijomis apmėtė" raudo-! viH kambarys per eilę metų ap-
nųjų buveines ir ten nuleido nyko ir reikalingas remontas. 
Prūseiką, Bimbą ir kitas baci 
las, kenkiančias bendrajam gy
venimui. Dainuodami ir kalbė
dami klausytojų buvo mielai 
priimti, o daugelio net ir prašo
mi dar kada nors parodyti 
komiškoj formoj lietuviškojo 
būdo negeroves, kurios turi bū-

gar," ruošia susiartinimo šven- ' t i keltinos bet kada ir bet. kū
tę, taigi, ji jau tapo tradicine 
Ir visų lietuvių mielai laukiama. 
Džiugus reiškinys, kad ir tuo 
būdu yra remiama lietuviškoji 
spauda, kuriai mes visi esamo 
skolingi už nuolatinį priminimą 
mums, kad turime pasilikti lie
tuviais šioje tautų naikinimo 
jūroje. 

Trijų kelionė j menui} 

Išvažiavimo programoje daly-

rioj formoj. 

Lietuviškieji motyvai šokiuose 

Jaunuosius linksmino Br. Jo
nušo vedamas orkestras, kuris 
visą laiką, nors ir 100 laipsnių 
grįstoj palapinėj, stengėsi pa
tekinti šokančius. Besiklausą 
muzikos, ne vienas pastebėjo, 
kad tose šokiuose įvedamas lie-

Tam tikslui koncertavo čiurlio-
niečiai, bet dėl didelių jų kelio
nės išlaidų, pelno beveik neliko, 
todėl projektuojami kiti kon
certai. 

— Dėsto lietuviu kalbą. Co-
lumbijos universitete Nevv Yor-
ke.lietuvių kalbą ir literatūrą 
dėsto dr. A. šešplaukis Tyruo-
lis. 1954-1955 metais rudens ir 
pavasario semestre bus du kur
sai: elementarinis ir pagilinta
sis. Paskaitos numatytos penk
tadieniais 6:35—10 vai. vak., 
Room 413, Hamilton. 

— Perleis fotografijas. Kun. 
SSaias Draugelis, Lietuvoje bu
vęs enciklopedijos bendradar
bis, dabar gyvenąs Nevv Yorke, 

to jis planuosiąs vargonų 
koncertus Chicagoi ir kitose di
desnėse lietuvių kolonijose. 

Z. Nomeikos vargonų kon
certai visur turi didelį pasiseki
mą. 

—- Nukele bokštą. Siaučianti 
audra Rytinėse valstybėse nu 
nešė Šv. Kazimiero lietuvių pa-
parapijos VVorcester, Mass., 
bažnyčios bokštą. 

— Mirė redaktorius. Praeitą 
šeštadieni netikėtai mirė S. B. 
Vitaitis, ilgametis "Tėvynės" re 
daktorius. Jo kūnas buvo pa
šarvotas Broooklyne, N. Y., 
Garšvos koplyčioje. 

— Naujas magistras. K A. 
Vazniui Bostono universitetas 
suteikė romėniškųjų kalbų ma
gistro laipsnį. Jo specialybė" 
ispanų kalba 

dr 
KO KAM REIKIA 

(apmušalų, dažų, nnmų ruošes reikmenų, indų, vestuvėms 
pakvietimų, žiedų, dovanų; kojinių, patogių batų) 

PAS D. JUIUON^, 3524 So. Halsted, EIKI. 
NEAPSIVILSI! 

Krautuvė adara ir sekmadieniais nuo 10 vai. ryto iki 2 vai. p. p. 

^ i 

^ : # 

i ; 3 p a O T r a H U B ^ ^ j 

tuviškas motyvas, pav. iš 
Griausdės "Alučio" padarytas I mielai sutiko perleisti Liet. En-

vavo trys 'laimingieji" — Alfa tango, taip pat ir iš Vasiliaus-, ciklopedijos dispozicijai savo 
didelį rinkinį lietuviškų foto
grafijų ir lietuviškų kolonijų 
Amerikoje aprašymų /rankraš-

u-

ko "O, dalele, tu mano". Kad 
Joana Deckyte ir Petras j lietuviškųjų liaudies dainų me-

Gudelis rengiasi sukurti šeimy
ninį gyvenimą. 

Jungtuvės įvyks rugsėjo 11 
d. Omanoje, Nebr., pas jauno-

Puccini Toscos mal-1 šios tėvelius Deekius. Jungtuvių 
da iš operos 
"Serenada". 

Tosca" 

X "Dainavos" ansamblis in
tensyviai ruošiasi dalyvauti 
Freedom festivalyje spalio 3 d. 
International Amphiteatre, Chi-
cagoje. Kadangi festivalyje bus 
įvairių tautybių meno jėgų de-

ir Billi I apeigos atliks Omahos parap. 
klebonas kun. J. Jusevičius. 

Joana Deckytė yra baigusi 
Mount St. Joseph College, Cin-
cinnati, Ohio, įsigydama Bache-
lor of Arts laipsnį ir yra gabi 
kalbų žinovė, nes laisvai varto
ja vokiečių, prancūzų, ispanų ir 
anglų kalbas. 

Penkerius metus gyvendama 

lodijos panaudojamos šokių mu 
zikai — nieko ypatingo, tik da
ro įspūdžio tai, jog lietuviškasis 
jaunimas nelabai jas mėgsta. 
Lietuviškesni šokiai turėtų būti 
ne tik "Draugo" piknike, bet 
ir kituose parengimuos? bei sa
lėse, kurių labai dažnai pasigen
dama. Orkestras grojo gerai. 

čius. Per eilę metų jis yra 
rinkęs gana įdomios medžiagos. 

— Klemensas Žalalis, OFM., 
šv. Rašto studijų tikslais išva
žiuoja į Romą rugsėjo 9 d. Ap
sigyvens tarptautiniame pran
ciškonų universitete, kurio ad
resas yra sekantis: Via Meru-

monstracija prieš tautų paver- j 
gėjus, yra būtina, kad lietuviai | J£f~~įį£~~ £ ™ į ~ į ^ 
kuo gausiau jame dalyvautų., ^ ^ ^ p a s i r ū p i n t i s a v o a r . 

timais giminėmis, atitraukdama 
tėvelius iš Vokietijos, seserį su 

Laimingieji išvažiavimo žmones lana 124, Roma (541), Italy 

— | kunigo Paulausko vietą 
Šv. Pranciškaus parapijon Law-
rence paskirtas kunigas Aloy-

Dabar dar nevėlu visų balsų 
dainininkėms ir dainininkams 
tuojau įsijungti į "Dainavos" 
ansamblio sąstatą ir dalyvauti 
Freedom festivalyje. 

X Tautos šventes proga, 
ateinantį sekmadieni, rugsėjo 
12 d., 10 vai. šv. Mišių metu Šv. 
Kryžiaus parap. bažnyčioje bus 
iškilmingos pamaldos. 2 vai. po
piet Lietuvių auditorijoje įvyks 
paskaita ir meninė dalis, šven
tės paminėjimą organizuoja LB 
Chicagos Apygardos valdyba. 

X Roma Mikulskyte ir Algir
das Balčiūnas rugsėjo 4 d. Šv. 

Kai kaitrioji saulutė slinko 
vakarop, įvyko viso išva
žiavimo svarbiausia momen
tas — laimės išmėginimas. Visi j z a s Klimas, kuris nuo rugsėjo 
tikėjosi susitikti laimę š i a m e 1 d- perėmė pareigas, 
būryje, tačiau ji trims tenusi 
šypsojo. Pakviesti teisėjai iš 
žiūrovų tarpo pravedė ir prižiū-

švogeriu ir jų vaikus iš tolimos' re jo traukimą šaknelių, o ma-
Australijos, kurie visi apsigy
veno Omahoje, Nebr. Dabar 
Deckytė gyvena Chicagoje ir 
turi gerą tarnybą viename ban
ke. 

Petras Gudelis taip pat yra 
baigęs augštuosius mokslus, 
įgydamas Bachelor of Science 
Loyolos universitete ir turi ge
rą valstybinę tarnybą Chicago
je. 

P. Gudelis II Pasaulinio karo 
veteranas, tarnavęs Amerikos 
armijoje Vokietijoje ir yra ki-

Kryžiaus bažnyčioje priėmė Mo- l ę g a A m e r i į o s l i e t u v i ų š e i m o s 

terystės sakramentą. Jungtuvių chJcagoje. 

X Karolis Požėla mirė rugsė-metu giedojo solistė D. Stan-
kaitytė ir Dainavos ansambli . # ± U ^ i š g r s § j ę 3 
Vestuvių vaisęs jvyko Viking ^ ^ ^ i m t y n i n . k a s A J ^ Q £ 

Haipo imtyninkas jis buvo pla
čiai žinomas Europoje, nes ks-X Pranas ir Brigyta Čižaus-

kai, žinomi lietuvių senosios j 
kartos organizacijų ir visuome
nės veikėjai, grąžindami "Drau
go" išvažiavimo biletų šakneles 
pridėjo dar $5 auką dienraščiui 
paremti. 

X Povilas Labanauskas, A-
merikos Balso redaktorius, 
švenčių metu lankėsi Chicagoje. 
Jis čia įrašė visą Ateitininkų 
Kongreso eigą į juostas, kuris 
bus pertransliuotas į Lietuvą. 

X Marcele ir Pranas Buja-
nauskai, 1010 — 10 St., Wauke-
gan, 111., paaukavo "Draugui" 
5 dol. auką laikrašč'o palaiky
mui. 

X Ann Ivins, 6637 So. Fair-
fied Ave., norėdama paremti 
lietuvišką ppaudą, atsiunti 
"Draugui" 5 dol. auką. 

liose sporto olimpiadose (Stock. 
holme, Paryžuje, Berlyne ir ki
tur) laimėjo kartu su savo ko
mandos nariais pirmą vietą im
tynėse. Tai buvo prieš Pirmąjį 
pasaulinį karą, kai Karolis Po
žėla priklausė Petrapilio "Sani-
tas" sporto klubui, kuris buvo 
Čepinskio vadovaujamas ir ru
sų valdžios finansuojamas. 
Rungtynėse minėtas klubas pa
prastai laimėdavo pirmenybe ir 
jo komandai tekdavo dalyvauti 
olimpiadose už Rusijos imperi
jos sienų. 

Vėliau jis treniravo Maurice 
Tillet, kuris buvo 

žos mergytės su užrištomis aki
mis atliko patį traukimą. 

Pirmąją dovaną — 500 dole
rių laimėjo R. Ališauskas, gy
venąs 6738 S. Maplewood Ave., 
Chicagoje; antrąją — 250 dole
rių — Antanas Vitkauskas, 712 
45 Kenosha, Wis., ir trečią do
vaną, taip pat 250 dol., Asta 
Gestautas, 2603 W. 69 St., Chi
cagoje. 

Gera nuotaika lydėjo visus 
Vėliau skambėjo lietuviškos 

dainos. Susirinkusieji buvo pa 
tenkinti, gaivinosi alučiu ir šne

kučiavosi su seniau sutiktais 
draugais. Jauniausieji jojo ark
liais, važiavo traukinėliu, žaidė 
įvairiausius žaidimus, o kart
kartėmis ir jie mėgino savo lai
mę, gaudami armonikėles, skry
bėlaites ar botogus. Šeimininkės 
sušilusios vos-ne-vos spėjo pa
maitinti alkstančius, kurių rin
kosi nemaža virtuvės kambary
je. 

Visa buvo gražiai ir tvarkin
gai paruošta ir pravesta. 

Vyt. E. 

— Stepono Malinausko šeima 
persikėle nuolatiniam apsigyve
nimui į Lawrence. Jo adresas 
23 Kenilworth, Andower, Mass.) ir nauji nariai. 

KAS. RA IR KUR 
— Lietuviu teatras, turėdi-

mas tikslą pagerbti mūsų įžy
mųjį aktorių Henriką Kačinską, 
minintį 30 metų sceninės veik
los sukaktį, pradėdamas savo 
šeštąjį vaidinimų sezoną, spa
lio 3 d. 4 vai. po pietų Marijos 
Augštesniosios Mokyklos salė
je stato atnaujintą Petro Vai
čiūno komediją "Naujieji žmo
nės". 

Šio veikalo grafo rolėje pir
mą kartą pasirodys prieš Chi
cagos teatrą mylinčią publiką 
pasižymėjęs savo vaidybiniu ta
lentu sukaktuvininkas Henrikas 
Kačinskas. 

Režisorius Stasys Pilka. Sce
novaizdžio dailininkas Algis 
Kurauskas. 

— "Dainavos" ansamblio re- ' 
peticijos vyksta antradieniais 
ir ketvirtadieniais Hollyvvood 
Inn patalpose, 2417-19 W. 43 
St., kurių metu registruojama 

SEGHETTI T R A V E L BUREAU 
2451 S. Oakley Ave. — Tel. YArds 7-3278 
MES 'PARŪPINAME KELIONES: Lektuvaii — 
Geležinkeliais — Autobusais — Laivais. j\ 

Taipgi parūpiname bilietus. vieSbučius ir su<vwkome visus su ke
lione tnirtšlus <lAlrkiis. T lRIMR MKTITVIU SKYKU Plidome 
afidevitus. Keliones planuokite iš anksto kitiems metams. Anks
čiau užsisakykite biletus kaip lėktuvais taip ir laivais, tai busite 
tikri, k»»i tikrai Kausite vielas. Pirkdami blletus pas mus nemo
kėsite brangiau ir iš\engsite laiko sutrukdymo, ne* nereikės lan
kytis nei | gelikelio stoti »r aerodromą, nes viaa tai atliksite 

vienole vietoje — PAS MUS. 

^W1WWW»^W^ 

tp Rugsėjo 12-tą dieną sekmadienį, 5:30 valandą vakare 
R U D E N S S E Z O N O A T I D A R Y M A S 

įėjimas veltui. Staliukus užsisakyti Liet. Auditorijoj VI 2-6172. 

^ 

SPAL. 2 ir 3 d. TORONTO VARPO CHORO 2 KONCERTAI 

£ 
DEL NAMAM REIKMENŲ VISUOMET LANKYKIT ŠIA 

ERDVIĄ IR PATOGIĄ 
BKI SENIAUSIA 

LIETUVIŲ BENDROVES 
K R A U T U V Ę 

4* 

ITURE 
4181-83 ARCHER AVE. 

Tel. LAfayette 
Brigrhton Parko 

3-3171 
ko lon i jo j 

KASDIENĄ CIA RASITE 

DIDŽIAUSIAS PREKIŲ VERTYBES 
Naujausių madų, gerųjų išdirbysčių rakandų, kaurų, pečių, tele
vizijos aparatų, refrigeratorių, plovyklų, vaikams rakandų ir visų 
kitų namams reikmenų. 

LENGVI IŠMOKĖJIMAI PRITAIKOMI VISIEMS 

r? 

TAUPYKITE 
Chicagos Stipriausioj Taupymo įstaigoj 

T U R T A S . . . . $46,000,000.00 
ATSARGOS FONDAS . $3,700,000.00 

JUSTIN MACKTEWICH, President and Manager 
IŠTAIGOS Kasdien, įskaitant šeštad., nuo 9 v. ryto iki 4 p. p. 
VALANDOS: Ketvirtadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vakaro. 

Trečiadieniais visai neatidaroma. 

STANPABD FEDERAL SAVINGS 
fi A N D L O A N A S S O C I A T I O N 

OF C H I C A G O 
[j[[jjį 4192 ARCHER AVE., CHICAGO 3 2 

•tž**^ PHONE: V l r g i n r o 7 - 1 1 4 1 

: ^ 
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Taupymas yra turtingumo šaltinis 
Mūsų bendrovės laikomi pinigai yra apdrausti iki $10,000 

Pradėk taupyti tuojau. Mes mokame augštus dividendus 

MIDLAND SAVINGS k LOAN ASSN. 
4038 Archer Avenue Telef. LAfayette 3-6719 

Sekretorius AUGUST SALDUKAS 
Už Taupomus Pinigus Mokame 3' 2 Nuošimčio 0 

IS ARTI IR TOL) 
1. A. VALSTYBĖSE 

— Dr. Juozas Marcinkus mi 
res. Pasiekė žinia, kad Lietuvos \ 

vadinamas | kariuomenes sanitarijos pulki 

MES PERKRAUSTOME JŪSŲ 
baldus saugiai keletą bloku 
arba kelias dešimt myliu 

Vieno kambario baldus arba viso namo. Kreipkitės 
pas mus. Turįs daug metę patyrimo perkraustymo 
darbe. 

Pristatome anglis ir pečiams aliejų — dideliais ir mažais kiekiais. 

S T A S Y S F A B I J O N A S 
2146 So. Hoyne flvenue Tel. Vlrginia 7-7097 

= ^ 

X A. Jusčius, 6821 So. Tal-
man Ave., dar prisiuntė 5 dol. 
auką dienraščio palaikymui. 

X Peter Sloger, 6548 S. Fair-
field Ayę,, mūsų dienraščiui 
prisiuntė 5 dol. 

Angelu. Jis irgi mirė tą pačią 
dieną, kaip ir jo mokytojas. 

X Indre Paliokai te ir Anta
nas Sabaliauskas praėjusį sek
madienį buvo krikšto tėvais Re-
mingijaus ir Mykoles Valaičių 
sūnui, kurį krikštijo Algiman-
to-Povilo vardais. 

X Balfo 10 metų gyvevimo 
sukaktuvinis koncertas Chica
goje įvyksta gruodžio 5 d. Ma
rijos Augštesniosios mokyklos 
salėje. 

ninkas Juozas Marcinkus miręs 
1948 metais. Jis buvo žymus 
akių specialistas, aktyvus kovo
tojas su džiova Lietuvoje ir il
gametis karo ligonines viršinin
ko pavaduotojas Kaune. Vokie
čiams pasitraukiant 1944 m. dr. 
J. Marcinkus pasiliko Lietuvoj3. 

— Leido naudotis biblioteka. 
Liet. Enciklopedijos geografi
nio skyriaus redaktorius A. 
Bendorius lankėsi Amerikos 
Geografines d-jos būstinėje J - ^ 

30 METŲ SUKAKTIS -
Chicago Savings and Loan Association mini pasekmingo finansinio gyvenimo 30 metų sukaktį, šia proga 

Chicago Savings per ateinančius šešis mėnesius, pradedant Liepos-Ju!y 1 dieną, apdovanos puikia Ball-Point 
plunksna kiekvieną naują taupytoją ir kiekvieną seną taupytoją, padidinusį savo indelius. Be to, kiekvienas 
taupytojas dar gaus tikieta, Kuriuo turės progos laimėti vieną iš 150 tableware setų: 25 Rogers Silver setų 8 
asmenims ir 125 vėliausių ir gražiausių stainless steel setų 6 asmonims. 

Chicago Savings per 30 metų finansinio gyvenimą visada išmokėjo tapytojams pilną taupomą sumą, mo
kėdama aukštesnį dividendą, negu dauguma kitų finansinių įstaigų. Už praeitus šešis mėnesius mes ir vėl iš 
mokėjome 3% (3% per annum). 

Chicago Savings kviečia lietuvius pasidėti savo su taupytus pinigus į šią saugią ir tvirtą 14 milijonų įstai
gą. Mūsų 30 metų saugus ir pelningo patarnavimo lietuviams rekordas užtikrina indėlių saugumą ir geresnį 
dividendą. Be to, pas mus kiekvieno taupytojo pinigai yra apdrausti iki $10,000 by an Agency of the United 
States Government. Nėra saugesnės vietos taupomiems pinigams laikyti. Partrauksime jūsų pinigus iš kitur, 
jei atsinešite savo banko knygutę. 

Šios ištaigos puikiai įrengloj raštinėj teikiami sekantieji patarnavimai: 
1.—Apdraustas taupymas 5.—Vacation Savings Club 

6.—Duodami Travelers Checks 
7.—Notary Public 
8.—American Express Money 

Orderiai. 

i 

2.—Pirmų morgičių paskolos 
3.—Pardavimas ir iškeitimas 

valstybės bonų 
4.—Christmas Club Savings 

Be to, kiekvienas taupytojas 
dar gali išsimainyti čekius, 
apmokėti gazo bei elektros 
bilas, nemokėdamas nieko 
uz šiuos patarnavimus. 

VALANDOS: Pirmadieniais nuo 12 iki 8 vai. Antradieniais ir Penktadieniais nuo 9 iki 4 valandos po pietų. 
Ketvirtadieniais nuo 9 iki 8 vai. vakaro. Trečiadieniais uždaryta visą dieną, šeštadieniais nuo 9 ryto iki 2 v. p.p. 

JOHN PAKEL, Prezidentas 

CHICAGO SAVINGS AND LOAN ASSN. 
6234 So. Western Ave. Telef.: GRovehill 6-7575 
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