
K ! W t S T 1MTER-L13RASY CENTE* 
5 7 2 1 COTTAGE GROVE AVE. 
CH.CACO 3 7 . 1LL. ^ ^ 

D R A U G A S 
kffdtla Ueluvlg Kataliku Spaudo* 

Drsuftja 
OJ4 Ho. OakJ^y A ve. CT>*wjrn «. Ittlaofa 

Tttepho** —- Vlrglala 7-«*40 41 
— i — — i — a — M i I I 
Wtfuntlll» uutlnto Ir mrbm*« «l̂ Ue* 

HeUW*» «l«nr»Ml« p*Mulyj« 

* 

,. ,. 

THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 

pwi 

nu 

T M 

D R A U G A S 
Tfce 1 MtiMfUB Daily r*tem4 

>l»fc«4 by tk« UthutnUn O l M M Praaa Socleiy 
Sn Oafctty A * c . < M M p | t . 
' . f f i f Į na r a . VIJ.MIM.1JL t t / M A . 

» o « lnri««»tl*l UthutnU* 
l> 4 « t r t « 

41 

tfctir 

No. 199 Kaina 5 centai KETVIRTADIENIS. RUGPJŪČIO (AUGUST) 25, 1955 Prioe 5 VOL K%* t — 

VVATERBURY LIETUVIAI LABAI NUKENTĖJO 
Senutę St. Venclauskienę potvynis 

ištraukė iš lovos 
J a u žinoma, kad potvynio metu žuvo šie l ie tuviai : Clarence F . Kamei kas , Vincentas Sau lė
nas, Margare ta Padaigiene, Marija Šimkuviene. Pet ronėle Stankienč i r jos sūnus Markus 

A. SAl 'LAITIS , mūsų specialus korespondentas VVaterbury 
Penktadienio vidurnakti — rugpjūčio 19 rytą — nuo didelio kad iš maždaug 100 mieste judė-

lietaus staiga patvinusi upės taip prisipildė vandens, kad vanduo jimą palaikančių autobusų, var
toti tinkamų sekmadienį bebuvo 

7TT i i 7 771 ^ gal tik 20. Kiti buvo apsemti van 
Potvynis sugriovė ne tik daug u , . Jin;u*„4.; T* 

_... °A , ^ A .• dens arba ir visai sunaikinti. Is 

vietomis pakilo ligi 30 ir daugiau pėdų 
Tokia masė baisiai sriaunios 

upės vandens išsiliejo į visas pu
ses ir patvindė net tolimas apy
linkes. Staigus vandens pakili
mas ir agoniškai šniokščianti 
milžiniška srovė pradėjo viską 
griauti ir naikinti, ką tik palietė. 

Apie 6—8 vai. rytą beveik 
visi namai, esą daugiausia lietu
vių gyvenamo kvartalo, Brook-
lynu vadinamo, N. Riverside gat 
vės upės pakraštyje buvo van
dens sunaikinti. Daugelio jų net 
pamatų vėliau nebebuvo galima 
atpažinti. Kiti buvo beveik svei
ki nuvilkti į upės vagą, kiti buvo 
dalimis sudraskyti ir srovės su
plėšyti į šipulius. 

Griūvantieji namai drauge 
bloškė ir dar juose užsilikusius 
žmones. Nemaža nelaimingųjų 
buvo ištraukta iš vandens, kitus 
nunešė srovė. Vieni jų kur nors 
užkliuvo ir išliko gyvi. Kitų liki
mas nežinomas. 

Ligi pirmadienio buvo oficia
liai konstatuota, kad "VVaterbu-
ryje žuvo 12. Bet taip pat neiš
aiškinta, kas atsitiko dar su 100 
žmonių, kurių artimieji pasigen-

gyvenamųjų patalpų, bet jis ap
ardė daugelj fabrikų. 

Tuo tarpu atrodo, kad bent 
10.000 produkcijos darbininkų 
lieka be darbo. Specialistai ir da
lis valymo darbams reikalingų 
žmonių šaukiami į darbus. 

Nelaimėje esančiais rūpinasi 
ne tik valdžios, savivaldybės, ka 
riuomenės įstaigos, bet ir įvai
rios visuomeninės organizacijos, 
parapijos ir paskiri žmonės. 

Sekmadienį Waterburyje ir ki
tose potvynio nusiaubtose vieto
se lankėsi Connecticuto guberna
torius A. Ribicoff. Jis paliko vals 
tybės mastu patvarkymų pagal
bai organizuoti. 

Nuo penktadienio ryto kariški 
ir laivyno helikopteriai gelbėjo 
apsemtus ir didžiausiame pavo
juje esančius žmones. Jie išgel
bėjo ar į saugesnes vietas perkė- K*"JH~ 
ii *=_ , 4 „ /v™ ,__; |iinKių. 

įvairių vietovių buvo pristatyta 
įvairių susisiekimo priemonių. 
Bet sunkumas yra tas, kad Ugi 
sekmadienio, potvyniui praėjus, 
bebuvo likę tik 2 tiltai tinkami 
šiaip taip su dideliu atsargumu 
pravažiuoti. Visi kiti tiltai buvo 
nugriauti ar taip sužaloti, kad 
reikia didelių pataisymų. 

Kai kur elektra jau buvo šeš
tadienį, kitur ji ribotu kiekiu ga 
Įėjo būti naudojama ir nuo sek
madienio vakaro, kai elektros 
bendrovė pastatė pagelbinius 
kompresorius. Dujų YVaterburis 
neturės mažiausia dar savaitę. 
Pirmadienį dar apie 10,000 tele
fono abonentų negalėjo naudotis 
savo aparatais. 

Elektros taisymo darbams ben 
drovė buvo sukvietusi apie 2,000 
specialistų iš Waterburio ir apy-

Prezidentas EisetUioveris žiūri 
apylinkes rytinf'fie. valstybėse. 

pro lf'ktuvo langę potvynio miteriotas 
(IMS) 

Žinios iš visur 

lė čia bent 1,000 asmenų, neskai 
tant, kad palaikė dar būtiną su
sisiekimą oru tarp baisios upės 
pusiau perkirsto miesto. Vieno 
didelio fabriko, kuriame dirba 

da ir apie kuriuos niekaip nepa- apie 2,000 daribninkų, helikopte-
siseka kokių žinių gauti. Labai riai iškėlė visus naktinės pakai-
baiminamasi, kad dalis to skai-; tos darbininkus, nusileisdami ant 
čiaus gali atsiliepti mirties tra
gedijoje. 

Potvynis pareikalavo lietuvių 
gyvybių 

Tragedija palietė daugelį lie
tuvių. Didelis skaičius neteko vi
so turto. Daugelis yra labai me
džiaginiai nukentėję. Senieji 
žmonės, per daugelį metų įsigiję 
kokio turto, jo minučių bėgyje 
neteko. Kiti ir naujai pradedan
tieji vėl liko be nieko, štai trem
tiniai Melninkaičiai, šeima su 
penkiais vaikais, neseniai įsigiję 
namelį, jo neteko šiam pasinėrus 
į upės vagą. Senutė St. Venclaus
kienę buvo iš lovos ištraukta, 
kaip stovi, neteko ir to, ką labiau 
šiai brangino: šiokių tokių šei
mos atmintinų daiktelių ir jau 
susikrautos lietuviškų knygų len 
tynos... 

Bet skaudžiausia, kad potvy
nis pareikalavo ir gyvybės aukų. 

Tuo tarpu nustatyta, kad žuvo 
lietuvis Clarence F. Rameikas, 
taip pat Vincentas Saulėnas, Mar 
garėta Padaigiene, Marija Šim
kuvienė ; pirmadienį tarp ištrauk 
tų lavonų rasta ir Petronė Sta-
nikienė, prie kurios tragedijos 
reikia pridėti ir paskendusį jos 
sūnų St. Markų. 

Per kelias valandas Waterbu-
ryje buvo sunaikinta šimtai na
mų, iš jų gal 50 visai nebeliko. 
Kiti bus reikalingi labai didelių 

vieno pastato stogo. Tais susi
siekimo prietaisais buvo gabena
mas maistas, vaistai ir palaiko
mas informacijos ryšys, nes pa
vojingosios vietos buvo likusios 
be šviesos, be telefonų ir be kitų 
natūralių susiekti bei susižinoti 
būdų. 

Kariuomenė paėmė į savo 
rankas apsaugą 

Nuo pat potvynio pradžios gel 
bėjimo darbams talkino kariuo
menė ir su ja civilinės apsaugos 
daliniai. Šeštadienį kariuomenė 
paėmė apsaugą, ir viešoji tvar
ka bei dalinai aprūpinimas atite
ko į kariškosios disciplinos rė
mus. Įvestas draudimas nuo 9 
vai. vakaro ligi 5 vai. ryto, o tam 
tikrose zonose reikia specialių 
kariškų leidimų ir dieną. 

Per potvynį sustojo visas au
tobusų susisiekimas. Atrodo, 

Sunaikinta ir daug maisto par 
duotuvių. Vienos kepyklos paga
dintos, kitos nebegali veikti dėl 
elektros energijos trūkumo. Tas 
pats ir su pieninėmis. Tačiau ro
doma nuostabių pastangų mais
tu aprūpinti iš kitų vietovių. Pir
madienį mieste galėjai duonos ir 
pieno gauti, kiek norėjai. Vai
kams specialus maistas sekves
truotas i r gali būti parduodamas 
tik su specialiais Raudonojo Kry 
žiaus liudijimais. 

Daug šaldyto maisto, ypač mė
sos, pieniškų valgių ir k. produk
tų sugedo ir turėjo sanitariniais 
sumetimais būti sunaikinta. 

Sveikatos įstaigos dirba rūpes
tingai. Jau dezinfekuojama pa
vojingi rajonai. Keliai išpilti tam 
tikra dezinfekcine medžiaga, 
kad važiuojantieji automobiliai 
neišnešiotų kokių nors ligų. Mies 
to vanduo užterštas ir jo vartoji
mui išleisti griežti nurodymai: 
vandenį bet kuriam reikalui var
toti reikia virinti arba dezinfe
kuoti. Į darbus einą žmonės neša
si savo vandenį gerti. 

v Nu kelta į 4 psl.) 

Mane, kad vaišingumas, bet... 
HOUSTON, Tex., rugp. 23. — 

Houston miestas šiandien atsi
prašė Indijos ambasadorių Me-
thą, kad jis buvęs išprašytas iš 
Houston aerodromo restorano 
praeitąjį pirmadienį, kadangi pa
laikytas juoduku. 

Ambasadoriaus Gaganvihari 
Lallubhai Methos taipgi atsipra
šė telefonu valstybės departa-

pataisymų, kad galėtų būti vėljmentas iš Washingtono. 
Ambasadorius Metha šiandien 

Mexico City išsireiškęs, kad jis 
manęs, kad gavęs raudoną pliu 

gyvenami. 
Oficialios įstaigos penktadienį 

turėjo globoti daugiau kaip 3,500 
asmenų. Čia nebuvo įskaitomi 
tie, kurie kaip nors prisiglaudė 
pas artimuosius, kaimynus ar pa
žįstamus. 

Valdžios įstaigos sekmadienį 
dar globojo savo įstaigose apie 
2,500 asmenų. Iš jų yra netekę 
apie 600 butų. Skaičiuojama, 
kad jų dalis galės, kai valymo i r 
saugumo darbai bus atlikti, kaip 
nors grįžti į savo apardytus bu
tus arba galės gauti kur nors ki
tur įsikurti. Bet iš tų, paliekan
čių be nieko, maždaug 350 šeimų 
Meka problema, kur ir kaip juos 
apgyvendinti. 

są, o ne traktavimą Jim Crow, 
kai Mrs. Mary Alley, Horizon 
House restorano vedėja, paprašė 
jį ir jo sekretorių persikelti iš 
restorano didžiojo kambario į 
mažesnį, privatų valgomąjį kam
barį. 

Ambasadorius ir jo sekreto
rius nuėjo į mažesnį kambarį ir 
ten pavalgę išvyko iš Houston be 
jokio įtarimo, kad jie buvę pa
liesti rasinės diskriminacijos. 
Texas įstatymas draudžia res
torano savininkams tame pačia
me kambaryje patarnauti neg
rams ir baltiems. 

Mažesnis kambarys buvo šal
tesnis ir daug patogesnis, — pa
reiškė Metha. Tačiau kai Metha 
sužinojęs, kad čia nebuvo Texas 
vaišingumas, bet rasinė diskri
minacija, jis susimąstęs... 

Jau trečias toks įvykis Hous
ton aerodrome, kai šis atsidarė 
praeitąjį pavasarį. 

Houston aerodrome draudžia
ma diskriminacija. 

Kapt. Charles W. Brown, kurio 
lėktuvą šiaurės Korėjos komunistai 
numušė demilitarizuotoje zonoje ir 
jį užmušė, lavoną raudonieji grąži
no amerikiečiams. (INS) 

Amerikos pagalba 
Ryt* Pakistanui 

DACCA, Rytų Pakistanas, 
rugp. 23. — Jungtinės Amerikos 
Valstybės suteikė $2,120,000 ir 
Kanada $1,800,000 Rytiniam Pa
kistanui, kad būtų iriguota (su
drėkinta) pietuose 2,750,000 ake-
rių žemės. 

Žemės drėkinimas pradėtas 
praeitais metais. Plano įvykdy
mas kainuos $4,116,000. Norima 
gauti dvi ar tris javų pjūtis. Iki 
šiol tik viena pjūtis tebuvo. 

Nelaime keliaujant 
BAUFF, Alberta, Kanada. — 

Penkiolika asmenų, keturiolika 
iš jų turistai iš JAV, praeitąjį 
antradienį gydėsi ligoninėje nuo 
žaizdų, kurias gavo susidūrus au 
tobusui su sunkvežimiu. Dvide
šimt aštuoni keleiviai sužeisti, 
dauguma lengvai. 

Naujas rekordas 
Lwim« 

LONDONAS, rugp. 23. — Du 
britai — kapitonas John Ha-
ckett, 32 metų, ir navigatorius 
Peter Moneypenay, 31 metų — 
sprausminiu bombonešiu šian
dien atskrido iš Londono į New 
Yorką ir nuskrido atgal per 13 
valandų, 46 minutes ir 56.2 se
kundės. 

• Buv. prez. Trumanas prade
da rinkiminę kampaniją už de
mokratų partiją. Jo prezidenti
nis kandidatas tebėra A. Steven-
son. 

Kalendorius 

Saulė teka 6:08, leidžiasi 7:38. 
Rugpjūčio 25 d.: šv. Liudvi

kas. Lietuviškas: Gilius ir Liu-
dytė. 

Oras Chicagoje 
Chicagoje ir jos apylinkėje 

šiandien apsiniaukę ir šilčiau, 
vakare bus 69 laipsniai tempera
tūros; rytoj apsiniaukę i r šal
čiau. 

Paslaptingas ginklas 
TALLAHASSEE, Fla. — Nau 

ja valstybės žemdirbystės depar
tamento taisyklė reikalauja, kad 
ūkininkai pirkdami „fejerver
kus" prisiektų, kad jie juos var
tos tik varnų ar kitų žalingų 
paukščių išgąsdinimui. 

Surado uranijų 
Moroke 

BEN GUERIR, Prancūzų Mo-
rokas, rugp. 21. — Netoli Ben 
Guerir tyrumose rasta uranijaus. 
Tai dar vienas sprogstantis fak
tas prisideda prie kritiškos Mo-
roko padėties. 

Prancūzai čia ir arti Marra-
kesh, centrinėje Moroko tyrumo
je, bandė išlaikyti paslaptį urani-
jaus atradimo. Bet uranijaus at
radimo paslaptis pasklydo, kai 
terorizmas nusiaubė koloniją. 

Prancūzai sauks rezervistus 
numalšinti arabų sukilimą 

St. Guy H. Bumpass, kurio lėktu
vą šiaurės Korėjos komunistai nu
mušė demilitarizuotoje zonoje ir jį 
sužeidė, praeitąjį antradienį grįžo į 
amerikiecių_bazę pietų Korčjon. 

Jokių rezultatų 
GENEVA, rugp. 23. — Jung

tinių Amerikos Valstybių ir 
Raud. Kinijos ambasadoriai šian 
dien tarėsi 27 minutes dėl išlais
vinimo Amerikos civilinių gyven
tojų,, kurie yra raudonųjų ranko
se. Bet pasikalbėjimas nedavė jo
kių konkrečių rezultatų. 

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA 
— JAV vadai džiaugiasi, kad prancūzai pradėjo derybas su 

Moroko nacionalistų vadais. 
— Prezidentas Eisenhoweris vakar kalbėjo Philadelphfjoje 

American Bar Assn. suvažiavime. Jo kalba buvo transliuojama per 
radiją ir televiziją. 

— Svetozar Vukmanovic, Jugoslavijos viceprezidentas ir jos 
ekonominio gyvenimo vadovas, pradėjo tartis su Kremliumi pre
kybos klausimais tarp abiejų kraštų. 

— Vakarų Berlyno socialistų laikraštis Nacht - Depesche pra
neša, jog Rytų Vokietijos komunistinis premjero tarėjas Walter 
Ulbricht pašalintas iš pareigų. Jo vietą užima Kari Schirdetoan, 
vienas žymesnių komunistų sovietų zonoje. Jis užima Ulbricht vie
tą kaip pirmas sekretorius komunistų centriniame komitete, 

— Atomo tyrinėtojai, iš SI valstybės, įskaitant penkiolika rw-
sų, aplankė Britanijos didžiausį atomo tyrinėjimo centrą HarvoeV 
lyje, Britanijoje^ 

AIX LES BAINS, Prancūzija, 
rugp. 23. — Prancūzijos premje
ras Faure šį vakarą pranešė, kad 
bus pašaukti armijos rezervistai 
sustiprinti prancūzų kariuomenę, 
kovojančią su sukilėliais Šiaurės 
Afrikoje. 

Premjeras Faure, susitaręs su 
krašto apsaugos ministeriu gen. 
Pierre Koenig, nutarė pašaukti į 
karinę tarnybą rezervistus, įskai 
tant kaikuriuos ir Prancūzijoje. 

Casablancoje pasklydus gan
dams, kad rezidentas generolas 
Gilbert Grandvalis turėtų būti 
atšauktas iš pareigų dėl kilusių 
neramumų, Faure smarkiai už
stojo Grandvalį. „Tai būtų ne
teisinga apkaltinti vyrą ar po
litiką", — pareiškė jis. „Kampa
nija prieš rezidentinį generolą tu 
ri būti pašalinta. Negalima sa
kyti, kad neramumai Moroke ki
lo dėl rezidento generolo kaltės". 

Vyksta kovos 

CASABLANCA, M o r o k a s , 
rugp. 23. — Prancūzai, pašaukę 
užsienio legionierius, marinus ir 
kitus, griebiasi priemonių už
gniaužti nacionalistų sukilimą, 
pradėtą praeitos savaitės pa
baigoje. Kovos vyksta su keturio 
mis gentimis, kurios yra ištiki
mos ištremtam sultonui Manom-
medui Ben Youssef. Gentys su
kilo prieš prancūzus minint an
trą sukaktį, kai Ben Youssef 
prancūzų buvo išverstas iš sosto 
ir ištremtas. 

Kovoje prieš sukilėlius daugu
moje dalyvauja vokiečiai, kaip 
užsienio legionieriai; senegalie-
čių kariai iš vakarinės Afrikos, 
parašiutistai ir prancūzų mari
nai, i 

Kiekvieną dieną yra aukų. Pa
reigūnai teigia, jog vien Maro
ke jau žuvę 2,000 asmenų. 

Žuvus lėktuvo katastrofoje ge 
nerolui Raymondui Duvaliui, ko
voms vadovauja gen. Antoine 
Franchi, Casablancos apylinkės 
kariškas gubernatorius. 

Marrakech paša Thami ei 
Glaoui Šiandien tarėsi su pran-

Pakvaišęs lakūnas tris 
užmušė ir septynis 

sužeidė 
MANSTON, Anglija, rugp. 24. 

— Amerikietis lakūnas šiandien 
pakvaišo britų-amerikiečių jung
tinėje bazėje. Jis nušovė tris as
menis ir septynis sužeidė. Bazės į 
pareigūnai pareiškė, jog tarp žu
vusiųjų yra du amerikiečiai la
kūnai ir britų oro jėgų korpora-
las. 

Tarp sužeistųjų yra dvi britų 
mergaitės sekretorės ir keturi 
amerikiečiai lakūnai. Pakvaišęs 
lakūnas liko nušautas, kai jį ban
dė sučiupti britų ir amerikiečių 
policija. Pakvaišęs lakūnas bėg
damas gąsdino besimaudančius 
prie Broadstairs ir Marga te mies 
tų. Klykiančios motinos ištraukė 
savo vaikus iš jūros, kai policija 
sušuko: „Laikykitės atsargiai 
nuo to žmogaus. Jis yra ginkluo
tas ir pavojingas". 

cūzų ministeriu kabinetu Aix 
Les Bains. Glaoui kartą be abe
jonės valdė beveik dviejų milio-
nų Berbers gentį ir jo būstinė 
Marrakeche buvo saugi. Tačiau 
Marrakech tvirtovė nuolat už
puolama kaip i r kiti morokiečių 
miestai ir Berber genties vadai 
atsuka nugarą pašai Glaoui. Va
dinasi, santykiai tarp Berber 
genties ir Glaoui trūksta. 

10 belaisvių 
TOKYO, rugp. 24. — Rusijos 

Raud. Kryžius informavo šian
dien Japoniją, kad Rusija paleis 
dar 10 japonų karo belaisvių ki
tą savaitę. 

• Foochovo aerodromas prieš 
Formozą kinų komunistų esąs 
parengtas sprausminiams lėktu
vams ir įjungtas aviacijos tar
nybon. 

Britai nori užgniaužti 
sukilimą Sudane 

CAIRO, rugp. 24. — Britų ge
neralinis gubernatorius Sir Ale-
xander Knox šiandien skubiai iš
vyko atgal į Sudaną sustiprinti 
jėgas, kad priverstų pasiduoti 
200 sukilėlių, kurie savo rankose 
laiko pietinę provinciją. 

Prieš vykdamas į Khartoumą, 
Knox planuoja tart is su premje
ru Nasser ir maj. Salah Salem, 
Egipto ministeriu sudaniečių rei 
kalams. 

Šios savaitės pradžioje britai 
atmetė Egipto pasiūlymą, kad 
abi valstybės pasiųstų jungtinę 
karinę jėgą numalšinti sukilėlių. 

Britanija ir Egiptas sprendžia 
jų 56-rių metų jungtinį valdymą 
vieno miliono kvadratinių mylių 
Sudano. Jie pranešė vakar, kad 
jie ištrauks savo 1,600 karių 
apie lapkričio 12 d., ruošiantis 
Sudanui parlamento rinkimams. 
Sudano parlamentas pasirinks 
nepriklausomybę arba susijungi
mą (uniją) su Egiptu. 

Darbininkai atsparesni 
už milicnierius 

CHICAGA, rugp. 23. — Iš so
vietų „ūkininkų" delegacijos lan 
kymosi Chicagoje visiems krito 
į akis šis reiškinys: Harvester 
milionieriai atidarė jiems savo 
fabrikų duris, vaišes kėlė kon
servatyvi American Farm Bu-
reau Federation. tačiau Ameri
can Federation of Labor vadovy
bė, kuri tuo pat metu posėdžiavo 
Chicagoje Conrad Hilton viešbu
tyje, kur buvo apgyvendinta ir 
sovietų delegacija, nesutiko su 
bolševikais net privačiai susitik
ti. AFL pirmininkas net viešai 
papeikė JAV administraciją už 
skatinimą amerikiečių kelionių 
Rusijon ir bolševikų Amerikon. 

Ka kalba kukli 
paminkline lentele? 

UNZAS, Austrija. — Rusų 
Informacijos Agentūros (RIA) 
žiniomis Linze buvo pastatyta 
kukli paminklinė lenta kazokų 
išdavimo sovietams dešimties me 
tų sukakčiai atžymėti. RIA nu
rodo, kad 1945 m. gegužės 28 d. 
sąjungininkų vyr. vado Vidur
žemio jūros erdvėje feldmaršalo 
Aleksanderio įsakymu sovietams 
buvo išduoti 37 generolai, 2,605 
karininkai ir 29,000 puskarinin
kių su kazokais. 

Ši kazokų grupė kartu su vo
kiečių Wehrmachtu, pasitraukę 
iš Dono, Kubanės ir Tereko, iki 
1945 m. pavasario nužygiavo ligi 
Linzo. Drauge su moterimis ir 
vaikais jų iš viso susidarė apie 
35,000. Dalis palikusių moterų ir 
vaikų šiandien sunkiausiomis są
lygomis gyvena Austrijoje, o ki
ta dalis yra emigravusi. 

SEATTLE. — James O'Hara 
laivas praeitąjį pirmadienį atga
beno 853 karius iš Tolimųjų Ry
tu, 

* • 
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 

Redaguoja A. JASAITYTfi, JONAS SOLItrNAS 
ir VACL. KLEIZA. 

Medžiagą siusti: Jonas šoHuuas, 5254 S. Trumbull Ave., 
Chicago 32, EI. Telefonas PRospect 6-2796 

Antroj i savaite Mar ianapoly je 
Martinkui darbuotis stovykloje 
Kun. Vaitekūnui jaunimas už tai 
yra labai dėkingas. 

Jau pripratę prie programos 
ir tvarkos, pradėjome antrą sto
vyklavimo savaitę, kuri buvo ne 
mažiau įdomi, kaip ir pirmoji. 

Ir šią savaitę buvo turiningų 
paskaitų įvairiomis temomis:! 
smulkmenos gyvenime, mokslei
vių at-kų veikloje, Lietuvos ge-{ 

ografinės įžymybės, katalikų, 
reikšmė Lietuvai, krikščioniška-i 
sis tautiškumas ir katalikiška
sis apaštalavimas. Mergaitėms 
ir berniukams buvo atskirų pa
skaitų, o patys moksleiviai skai- j 
tė penkis savo referatus. Sto-1 
vyklautojai buvo labai dėkingi 
visiems prelegentams, kurie taip 
nuoširdžiai sutiko atvažiuoti į 
stovyklą, su mumis pabūti ir 
mums pakalbėti. 

Minėjimai ir vakarai 

Vakarai turėjo savus įdomu
mus. Šeštadienį, rugpjūčio 6 d., 
įvyko meno ir literatūros vaka
ras, kuriame moksleiviai parodė 
meninius sugebėjimus. Buvo dai
nų, deklamacijų, tautinių šokių, 
muzikos ir savos kūrybos. Po 
programos atsisveikinome su ko 
mendantu K. Pliuškoniu, kuris 
turėjo grįžti į Philadelphiją. Jo 
pareigas perėmė kun. Grabys. 

Sekančią dieną buvo ateit:nin 
kų 45 metų veiklos minėjimas. 
Suvažiavo daug svečių ir visi su i 
stovyklautojais išklausė At-kų | 
Federacijos vado prof. Sužiedė
lio minėjimui pritaikytą paskai
tą. Meninėje dalyje Bostono! 
moksleivių at-kų kuopa suvaidi
no jų pačių paruoštą 45 metų 
at-kų veiklos montažą. 

Lietuviškiems žaidimams ir šo 
kiams prisiminti ir naujiems iš
mokti buvo skirtas specialus va
karas, kuriame visi dalyvavo 
dideliu susidomėjimu ir entu
ziazmu. 

Kun. V. Martinkaus sukaktis 

Ketvirtadenį susirinkome pa
minėti kun. Martinkaus 20 metų 
kunigystes sukaktį. Kadangi su 
kaktuvininkui labai patinka dai
nos, tai minėjimas buvo įvairi
namas pritaikytų dainų pyne, 
kurią atliko stovyklos mergai
tės. Ta proga visi moksleiviai 
dėkojo kun. Martinkui už iki 
šiam laikui ruoštas at-kų stovyk 
las ir re'škė viltį, kad jis dar 
daug tokių gražių stovyklų su
ruoš ir ateityje. 

Stovykloje buvo prisimintas ir 
kun. Martinkaus klebonas kun. 
Vaitekūnas iš Providence, R. L, 
kuris sudarė galimybes kun. 

Paskaitos ir sportas 

Partizanų vakaras, kurį pra
ėjusį penktadienį sutrukdė lie
tus, negalėjo įvykti ir šį penk
tadienį dėl tos pačios priežas
ties. Šia proga kun. Paulauskas 
atvežė filmų iš savo kelionės po 
Liurdą, kuriuos jis rodė su savo 
vaizdžiais paaiškhvmais. 

{ Marianapolį buvo atvažiavęs 
marijonų generolas iš Romos. 
Jis domėjosi moksleivių at-kų 
stovykla, ją aplankė, pasveikino 
stovyklautojus ir palinkėjo daug 
sėkmės tolimesniame darbe. 

Stovyklą aplankė dar daug ki 
tų žymių svečių. Stovykloje pa
buvojo fed. dv. vadas tėvas V. 
Gidžiūnas, OFM, kuris skaitė pa 
skaitą apie sąžinę ir jos auklė
jimą. 

Šią antrąją savaitę buvo ypa
tingai sportuojama. Sužaidėme 
kelias krepšinio ir tinklinio rung 
tynęs tarp vadovybės ir stovyk
lautojų, kurios sukėlė didelį su
sidomėjimą. Viena diena buvo 
paskirta vien sportui per kurią 
buvo ypatingai daug bėgimų. 
Pažymėtna, kad visose penkio
se berniukų bėgimo lenktynėse 
pirmas vietas laimėjo Klemas 
Budreckas iš New Yorko. Ant
ruoju bėgimuose sekė S. Leimo-
nas. 

Konkursai ir laimėtojai 

Įvyko eilė konkursų. Už ge
riausio referato parašymą S. Lei 
monas gavo pirmą premiją, ant
rą — G. Pauliukonytė ,trečią — 
Binkevičiūtė. Iškalbos konkurse 
pirmą vietą laimėjo Rūta Janu
šauską* tė, antrą — B. Duobaitė 
ir S. Leimonas, o trečią — du 
jaunesnieji stovyklautojai A. Su 
žiedelis ir V. Baškauskas. Ben
dro išsilavinimo ir ateitininkiškų 
ž nių patikrinime įvyko labai ste 
bėtinas dalykas. Dešimties me
tų A. Sužiedėlis buvo pirmas iš 
jaunesniųjų, atsakydamas teisin 
gai visus klausimus, ir septintas 
vyresniųjų tarpe. Už tai jam 
buvo duota pirma premija. Iš 
vyresniųjų geriausiai atsakė V. 
Lušytė* antra buvo I. Lendraity-
tė, o trečią vietą laimėjo R. Gal
dikaite ir S. Leimonas. V. Lušy
tė ir G. Naujokaitis buvo pa
skelbti kaip pavyzdingiausi sto
vyklautojai. Bostonas gavo pir
mąją premiją už savo montažą, 

bue sąskrydžio atidarymas „ . 
linksmavakaris. 

Pa-1 

pavaizdavusį at-kų 45 metų 
veiklą, o Brocktonas — antrą 
premiją už savo literatūros Va
kare grabai pravestą programą. 
Specialų pagyrmą gavo S. Lei
monas ir K. Skrupskelis už jų 
redaguotą juokų la kraštelį "Su
rūdijusi špilka". Geriausius pa
skaitų užrašus vedė B. Duobai
tė, o L. Keturakytė gavo specia
lią premiją už jos puikų sekreto kulskis. 6 vai. punktualiai — h-
riavimą stovykloje. ' teratūros ir meno vakaras vi

suomenei. Adresas: 6409 St. 
Clair Ave. Po vakaro — šokiai. 

Pirmadienis. Po pietų visi or
ganizuoti! vykstame į stovyklą. 

i r . M ofi*o AR 6-0161; res. GR 2-1 

ML JUOZAS MRTKUS 
Sekmadienis, 10 vai. Nep. Pa-1 ej*t>Y*0JAS IR CHIRURGAS 

galbos Švč. Mergelės Marijos NORTHWEST MEDICAL CENTE R 
bažnyčioje šv Mišios ir bendra a 3 8 6 w. auoago Ave,, chicago 22, m. 
x tr _ i - * a* 1 ~ , , „ ™ T V a I - 1 2 : 1 0 - 1 : 1 0 , 6 - 9 p.p pirmad., 
ŠV. K o m u n i j a . 1 1 v a i . — p u s r y - a « t m d . , ketvfrtad. Ir penktadL; 11 v. 
čiai. 2 vai. bus popietė lietuvių Ja^'^Vecis^esSsi , e - u d * TUt **" 
darželiuose; pašnekesį tautinio 
meno temomis praves Čiurlionio 
ansamblio vadovas muz. Alf. Mi 

Važiuojame namo 
Pagal au sekmadienį, rugpjū

čio 14 d., atėjo paskutine sto
vyklos diena. Per pietus buvo 
oficialus stovyklos uždarymas. 
Visi konkursų laimėtojai ar ki
taip atsižymėję moksleiviai bu 

Registracija. Atvykę į sąskry 
dj registruojasi lietuvių salės pa
talpose, 6835 Superior Ave. (sa
lė lengvai pasiekiama Superior 

Dr. Nina KRIAUCELIŪNAITI 
(Gydytoja Ir Chirurgu') 

MOTERŲ U G Ų IR AKUŠERIJOS 
SPECIALISTE 

2T5* VVest 71st Street 
(kampas 71st ir California) 

Tel. ofiso ir rez. REpubiic 7 4146 
Vai. 11-2 Ir 6-9 v. v. flešt. 1-4 p. p. 

Kitu latku pagal susitarimą. 

vo apdovanoti knygomis. P*-1 autobusu įj mjegto centro). Ten 
gr.ndinę uždarymo kalbą pasą- penktadienį, nuo 7 iki 11 v. va 
kė tėvas V. Gidžiūnas, OFM, 
At-kų Federacijos dv. vadas. 
Skambėjo stovyklos metu išmok 
tos dainos. Šios dvi savaitės vi
siems paliko labai gilų įspūdį ir 
visi tarp savęs taip gražiai susi
gyveno, kad, kai atėjo la'kas iš 
stovyklos skirstytis, daugelis 
skirstėsi su ašaromis akyse. 

Dėkingi savo draugams 

Moksleiviai yra dėkingi vi
siems, kurie šią stovyklą pada
rė tok'ą įdomią ir linksmą. Mū
sų didelė padėka tenka marijo
nui tėvui Bonifacui Vaišnorai, 
kuris nuolat buvo su mokslei
viais ir jiems visaip padėjo. 
Jis pasakė, kad tai daro, nes jis 
myli moksleivius. Neabejotina, 
jog ir moksleiviai jį myli. 

Stovykloje maistas buvo ge
ras, įvairus ir jo buvo gausu. 
Tai buvo todėl, kad mes turėjo
me rūpestingą šeimininkę. P. 
Valiukėnienė ir jos sūnus Jur
gis beveik ištisai dirbo virtuvėj, 
kad moksleiviai turėtų sveiko ir 
skanaus maisto. Už tai jiems 
nuoširdus ačiū. Kažin ar ši sto
vykla būtų iš viso įvykusi, jeigu 
Tėvai Marijonai nebūtų mūsų 
pasikvietę į savo gražųjį Maria
napolį. J e mums leido nevaržo
mai naudotis visomis jų patal
pomis ir gražiuoju parko ir nie
ko nesigailėjo stovyklos pasise
kimui. Todėl jiems tenka ypa
tingas dėkingumas. 

karo, ir šeštadienį, nuo 8 iki 1 
vai. p. p., bus budėtojas ir vie
nas automobilis. Atvykę kitu 
laiku, skambina draugovės sek
retorei Daliai Prikockytei telef. 
EN 1-4365. 

Clevelando Stud. Ateitininkų 
Draugovė 

KAIP VYKTI STUDENTŲ 
STOVYKI/>N? 

Į stovyklą patogiausia vykti 
per Clevelandą. Savomis maši
nomis ji pasiekiama US keliu 21 
iki Bath miestelio, kur sukti de
šinėn į Ira Rd. ir važiuoti iki 
stovyklos. Ant 21 kelio yra ženk 
lai Ira Rd. ir Camp Christopher. 
Clevelande į 21 kelią išeina E 
30 ir E. 71 gatvės. E. 55 va
žiuojant, važiuoti iki Broadway 
Ave, po to sukti Broadway de
šinėn ir privažiavus E. 49 gatvę 
sukti kairėn į Pershing Ave., ku 
ria privažiavus Willow Freeway 
važiuoti į pietus. Willow Free-
way ir yra US Route 21. Mies
to centre US 21 kelias yra Hu-
ron Rd. vakaruose ir Broadway 
Ave. rytuose. Iš miesto į sto
vyklą reikia važiuoti apie 40 mi
nučių. 

F U S-1117, m , HM t -7*s* 

DR. BIEŽIS 
G Y D Y T O J A S I R C H I R U R G A S 

3 1 4 8 H e s t 6 3 S t r e e t 
Kasdien 1—t. Vakarais 7—8, tiktai 
antradieniais tr penktadieniais. Tre-
člandien. Ir aekmad. ofisas uždaryta* 

ResiA. 8241 W. 66th PLACli< 

DR. VL BLAŽYS 
G Y D Y T O J A S I R C H I R U R G A S 

4 7 0 1 S o u t h D a m e n A venne 
(Kampas 47-tos ir Damen Ave.) 
Vai. kasdien nuo 6—1 vai. vak. 

šeštadieniais 2—4 vai. vak. 
Trečlad. Ir kitu laiku pagal sutartj 
Telef. ofiso LAfavettc 3-0O48 

Re*.: WAlbrook 6-60-16 

Tel. ofiso H E . 4-5849, res H E . 4-2324 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
Vai. Pirm., ketvtr., penkt. 1-4 ir 7-9, 
sr tr . 1-6, trec. ir šešt. pagal sutartj. 

OR. IRENA KURAS 
(Gydytoja Ir ChlrurgS) 

K f D l k U . IR T A K U IiK*C 
SPECIALISTĄ 

7 1 5 6 S o u t h VVestern 
(MED1CAL BUILDINO) 

Plrmad., antrad., kstv. Ir penktad 
nuo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. Ir nuo 
• v. — 8 vai. vakare. Trečlad. nu<-
11 vai. ryto — 1 v. p. p. seštad. U 
««L ryto iki 8 vai. popiet. 

Ofise tel. R E . 7-1168 
tsl. WAIbnwb R-S7«* 

Ketvirtadienis, rugpj. 25, 1956 

DR. FL TJLLUT-KELKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

MOt W t * 16tb Street 
• e i . : kasdien 6-8, seštad. l - i 

THef. TOwahall t - M M 
8 5 M We*t 6oth Street 

Vai.: tik is anksto susitarus 
Telef. HlJn lock 4-7080, n. atsakius 

skambinti CEntral 4-2294 

DR. VYT. TAURAS-
TUPČIAUSKAS 

GYDYT0JA8 IR CHIRURGAS 
B E N D R A PRAKTIKA I R 

SPfcC. MOTKKV U O O S 
Ofisas ir rerJ«l : 2410 W. ftlst St. 

Tei. P R 8-122S arba W E 6-5577 
Ofiso vai.: Pirm. 8—10 v. v. Antr., 
Treč. ir Penkt. 6—• v. v. ir Ketv. ir 

Šeštadieniais 2-4 vai. popiet. 

Tel. ofiso T A 7-5557, re*. R E . 7-466* 

D R. FRANK C. K W I M 
(KV1 M I N S K A S ) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 West 47th Street 

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo t 
vai. iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. iki 8:30 

r 
(Nukelta į 4 psl.) 

DR. JUZĖ ir KĘSTUTIS 
A G L I N S K A I 

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
2300 VVest 51 Street 

ir 
P a i l l a U S - penkt. Ž iki 4 Ir C iki 9 popiet; 

10 iki 2 popie t 
Ofiso tel. PRospect s-1796 
Res , tel. GRovebUl 6-5003 

Va.. — pirm. ir antr. 10 lkl 12 ryto; Visai stovyklos vadovybei. 2 l k i 4" i r 6 l k l 9 p o p l e t . k6 tv* 
kun. Martinkui, kun 
kui, kun. Grabiui, Kęst. Pliuško-
niui ir Irenai Banaitytei už pui
kiai pravestą stovyklą ir rūpes
tingumą stovyklautojai visuo
met bus dėkingi ir tikisi vėl su
sitikti kitų metų stovykloje. 

Sigitas Leimonas 

MUTUAL FEDERAL 
S A V I N G S 

CIJEVELANDO SĄSKRYDIS 

Sąskrydžio dalyviai suvažiuo
ja Clevelandan penktadienio va
kare ir šeštadienį ligi pietų (rug 
sėjo 2 — 3 d. d.). 

šeštadienis. 3:30 vai. įvyks 
ekskursija laivu. 3 vai. renka
mės prie šv. Jurgio bažnyčios 
(6527 Superior Ave.), iš kur 
vyksime į uostą. Ekskursija už
sitęs apie 3 vai. ir kainuos apie 
1 — 2 dol. asmeniui. Jau yra 
nusamdytas atskiras laivas. 
7:30 vai. Nepaliaujančios Pagal
bos Švč. Mergelės Marijos para
pijos salėje (18022 Neff Rd.) 

Tel. Ofiso HE. 4-64199. re*. PR. 6-7338 

DR. ANTANAS ALEKNA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1957 \V. Garfield Blvd. 
VAL.: 1—4 Ir 6—9 

Šeštadieniais nuo 1 lki 4 vai. p. p.. 
Išskyrus ketvirtad. ir sek ina i . 

DR. ANNl BALIONAS 
Akių, Kasų, nosies ir gerkles Ilgos 

— Pritaiko akinius — 
6 3 2 2 S o u t h VVestern A v e n o e 

Valandos: Antradieniais tr penkta
dieniais nuo 7 ltgl 9 vai. vak. Seštad. 
nuo 10 ligi 12 Ir nuo 1 ligi I v. p. p 
Kitu laiku tik susitarus. 

Ofiso telefonas: P lt. 8-8226 
Res. telef. WAlbrook 6-6076 

JONAS GRADINSKAS 
TKIit.VIZI.IOS. RADIO, PATEFONE 

TAIKYMAS 
"PASKAMBINKIT PRIEŠPIET 

— ATVAŽIUOSIM POPIET" 
J. G. TeteviHion, 944 W. S5th PI. 

Telefonas FKontier 9-1998 
Pas UetuvJ — Ir geriau Ir Dljriaut 

tf X I 

FEDERRL 
5RVING5 

& L O A N A S S N . 

p a t a r i a : 
1. Nepraleiskite visų uždirbtų pinigų. 

Taupykite nors dalį. 

2. Pinigams padėti nereikia važinėti. 
Juos galite pasiųsti paštu. 
Mes apmokėsime pašto išlaidas. 

3. Planingas taupymas visados moka 
gerus dividendus. 

2202 VVEST CERMAK ROAD 
Tel. Vlrginia 7-7747 

JOHN J. KAZANAUSKAS, Pres. 

KUR LIETUVIAI SUSITINKA? 

OLYMPIC 
D R A U G I Š K A N U O T A I K A 

3101 South Halsted Street, Chicago 
f 

Chartered and Supervised by the U. S. Government 
JSTATGOS VALANDOS: Kasdien nuo 9-tos ryto iki 6 vai. po pietų. Ketv. 
nuo 9-tos vai. ryto lki 8 vai. vak. Seštad. nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. po 
pietų. Trečlad. visai neatidaroma. 

MIDLAND 
S r i v i n g s r\v,Ą [ o<-in 

M^'iNf D h 

KR 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA 
TAUPYMO 

BENDROVĖ 

DR. Z. DANILEVIČIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6317 South Western Avenae 

Chicago 29, IU. 
Pasimatymai pagal sutartie* 
Telefonas REpubiic 7-4900 

Rezidencija: GRovehill 6-8161 

bR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4167 Archer Avenae 
O s o vai.: nuo 2-4 Ir nuo 6-8:10 vai 
vak. Šeštadieniais nuo 2 lkl 4 popiet 

rrečladienials pagal sutarti 
Ofiso tel. Vlrginia 7-OOSfl 

ResklencŲos tol. BEveriy 8-8S44 

TcL Ofiso Vlrginia 7-0600. 
res, RRpublio f 4 M 7 

DR. BR. GAIŽIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(spee, motery Ugos Ir akušerija) 

4055 Archer Avenoe 
Kampas Arcber Ir California Ave. 

VAL.: 2—4 Ir 6—8 v. p. p. 
• s i tadienia i s 2—7 vai. p . p.. 

Išskyrus sekmadienius 
- • 

TeL ofiso tr res. \VAIbrook VSS88 

DR. S. GEŠTAUTAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2824 W. 71st S t 
Kampas 71st ir Talman Ave. 

Vai.: Nuo 7 iki 9 vak. Sekmadieniais 
tik susitarus. 

Ofiso *e!ef. INteroeean S-7054 . . 
B o t o telef. INteroeean S-87M 

DU. K. GUDAITIS 
GYDYTOJAS JR CHIRURGAS 
Ofisas 10750 8o. Michigan Ave. 
Vai.: Kasdien 9—12 vai. ryto, 1—« 
Ir 6—8 v. vak., Išskyrus trečiadienį. 
Seštad. 10 — S • . Ki tu laiku susi
tarus. 

Ofiso telef. YArds 7 - H 6 6 
Beridencljos — STcrarart S-4AU 

M . J. GUDAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 Weet S5th Street 
(kampas Halsted Ir t5 - ta g a t v t ) 

VAL. 1—4 ir 6:30—8:80 p. p. kas
dien Išskyrus trečiadienius. Atidarą 

šeštadieniais 1—4 vai. 

Ofiso GRovehill C-4OJ0 
Res . Hl l l top B-1560 

Dr. Alexander J. tmt* 
(JOVAIŠAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 VVest Marųuette Rd. 

VaL 1—4 p. p. Ir nuo 7—9 v. vak. 
Trečlad. ir seštad. pagal sutartj 

TeL ofiso GR. 6-5S99, PR. « - 4 7 U 

DR. A. MACIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BPEC. CHIRURGINES LIGOS 
2423 VVest 63rd Street 

(Kampas 63rd ir Artesian) 
VAL. 2—4 p.p. ir nuo 6—8 v. vak. 

Trečiad. ir sekmad. uždaryta 
seštad. iki Laibor Day uždaryta 

DR. JULIJA MONSTAVIClUS 
G Y D Y T O J A I R CHIRURGE 

10748 South Michigan Aveaue 
Vai.: kasdien nuo 6 \* v. iki 9 v. v., 
išsyrus trečiad. Šeštadieniais nuo 1 
iki 4 vai. popiet. 

Tel.: Ofiso — FUUnsaa 5-6764 
Buto — ENs;iewood 4 - 4 t 7 t 

Ofiso Ir buto tel. HF.mlock 4 5 8 1 5 

DR. A. NARBUTAS 
PliAUiCfV IR V1DAVS LIGOS 

- 6757 South vVestern Avenne 
Valandos: pirmad., trečiad.. ketv ir t . 
penkt. 6:30—8:30 v. vak. Antrad 
10—12 vai. ryto š«-štad. 2—4 p. p. 
Kitu laiku pagal susitarimą. 

• . 

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. YLADA9 PRUNSKIS 

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3259 South Halsted St. 

Kasdien S—6 vai. vak. Seštad. nuc 
1—6 vai. vak. 

Kitu laiku papai susitarimą 
Telef. Vlctory 2-1484. Itesid. 2257 W 

PLAOK, tel. FRontter 6-5941 

TeL ofiso HJE 4-2123, res. P R 6-84M 

DR. V. P. TUMAS0NIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BPEC. CHIRURGINES LIGOS 
6255 South Western Avenae 

Vai. 2—4 p. p. Ir nuo 7—t v. v. 
Treč. ir sekm. uždaryta. Vasarą iki 
Labo r Day šešt. uždaryta. 

TeL ofiso: DAnube 6-1124 

DR. A. VALIS-LABOKAS 
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

MOTERŲ LIGI GYDYTOJAS 
3267 South Halsted Street 

VaL 1 lkl 4 v. p. pf ir 6—1 v. vak. 
šeštadieniais 1—4 v. p. p. 

Y Arda 7-3526 Y Anie 7-7416) 

DR. J. G. VALAITIS 
GYDYTOJAS IR CHHiUROAfl 

4038 So. Archer Ave. 
Vai.: kasdien 6:30—8:30, šešt. 4—6 

TeL ofiso P R . 6-S8S8, res. R E . 7 - t l M 

M . A. JUKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
2 5 0 0 W e s t 63rd S t r e e t 

V A U kasdien nuo 2—4 p. p. tr T:S6 
lki 9 vai. Trečiad. ir šešt. uždaryta 

Ofiso telefonas — BIshop 7-2424 

DR. AL RAtKUS 
G Y D Y T O J A S I R C H I R U R G A S 

4342 Archer Avenue 
(Kampas Kedzie ir Archer) 

VAL. kasdien nuo 2 lkl 9 vai. 
Trečiad. Ir sekmad. tik susitarus 

CR. ZIGMAS RUDAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tcief. REkmbtic 7-22*0 
SPECIALYBE CHIRURGINE8 IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2 4 3 5 VVeat 6 9 t h S t r e e t 

Vai. kasdien 10—12 ir 6—8 vai. vak. 
išskyrus pirmad. tik nuo 6 iki 8 v.v. 
seštad. 10-12 v. Kitu laiku susitaru 

TeL ofiso PRospect 6-9400 
Reztd. PRospect 6-940* 

OR. ONA VAŠKEVIČIUS 
(Yaskevt&ute) 

GYD1TOJA IR CHIRURGĄ 
6248 South Kedzie Avessoe 

Vai. kasdien 1—8 p. p. tr nuo 9—4 
v. vak. Seštad. 1—4 p. p. Trečlad. bE 
kitu laiku tik susitarus. 

ML J. VAITAITIS 
G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S 

1 4 0 7 S. 491 h Court , O c e r o 

Kasdien 10-12 ryto Ir 1-8 vai. 
Šeštadieniais 10-2. 

Ofloo Ir buto teL OLrmplc 1-

TeL ofiso Vlctory 2-1S81, 
res. Vlctory ft-Oftl 

DR. V. VILEIŠIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 VVest Slst Street 
Kampas Haltod Ir S l - m o s gatvių 

Pri6mimo valandos: 2—4 p.p. tr 
6—S v. v. š-štad. 2—4 vai. popiet 

Dr. Antanas Rudukas, 0 . D. 
Tikrina akis: pritaiko akiniu*, 

keičia st iklas tr renius. 
4456 So, California Ave^ CMcag* 

saukite YArds 7-7381 
Priima: vakarais 8 lki 9; Seštad 
10 vai. ryto iki 4; trečlad. ir sekmad 

tik susitarus 

TeL ofiso tils 4-0255, res. OTL «-88»9 

M . A. Z. ŠAULYS 
GYDYTOJA IR CHIRURG* 

4445 8. Ashland Ave. (karob. 811) 
P i r m a d , antr., ketv. ir penk. 

8:80—8:80 vai. vakare 
Sėst. nuo 2 iki 4 popiet. 

Res . 1053 S. Campbell 

GRovehill 6-1595 

DR. ALDONA A. JUŠKA 
A K I Ų L I C . V S P F C I A M S T t 

PRITAIKO AKINIUS 
Valandos: 9—12 Ir 7—9 v. • . pasai 
susitarimą, Išskyrus trečiadieniu* 

2422 VVest BUrgaette Bd. 
Telefonas RKlianoe 6-1811 

DR. VVALTER J. KiRSTUK 
GfYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS OTDTTOJAS) 
3 9 2 5 W e s t 5 9 t h S t r e e t 

VAL. 1—4 popiet, 6:S0—8:80 vak. 
Uždaryta trečlad. ir Seštad. vakarais 

4038 Archer avtnn4 Tsl. U3-6719 
AUGUST SALDOKAS Prezidento* 

= 

TeL ofiso ir boto OLympic 9-4159 

DR. P. KIStELIBS 
GTDYTOJAS IR CHIRURGAS 

49S8 W. 15th St., Cicero 
Kasdien 1—S v. ir 6—8 v. vakare. 

šeštadieniais 12 lkl 4 popiet 
Bot— 1586 So. 49th Ave. 

Ofiso telef. LAfayetts 8-8210, Jei 
neatsiliepia, lauki te KBdzie 8-2868 

DR. EM1LY V. KRUKAS 
G Y p Y T O J A I R C H I R U R G a 

4 1 4 6 S. A r c h e r A v e . 
V A U Kasdien popiet nuo 18-2:86 v. 
Vak. pirm., antr., ke tv ir t 6-8:80 v. 

Trečiadieniais tik susitarus 

DR. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR 
4645 So. Aahland Ave^ CMeago 
VAL. nuo 2—4 Ir 6—8; trečiad., i e i -
tad. Ir sekmad. tik pairai sutartį. 
Jeigu neatsilieps viršminfiti telefonai, 
TeL ofiso YA 7-47*7, r e c P R 6-

saukite MIdwar 3-uOOl 

TeL ofiso P R 6-6446, res. H E 4-6J M 

DR. F. C. WmSKBMS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAB 

2430 VVest Marąaette Bd. 
VAL. nuo 2 iki 4 p. p ; 6 lkl 8 

Treč. ir seštad. pagal sutarti 

IVi. ofiso CA 6-0157, res. P R 6-

DR. P. Z. ZALATORIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
6600 S. Artestaa Ave. 

11 v. r. iki I p. p.; 6—9 v. V. 

O ? P. ŠILEIKIS, 9. P. 
• a O Orthopedas - Proteslstas 
^ į r (Arch Sopports) tr 6A. 

} Aparatai-Proteaai, Med.Bao 
* dažai. S p e c pagalba Kojoass 

7AL.: 9-1 ir 6-8. SeStadlenli ls 9-1 
ORTHOPEDiJOS TLXSIXIK06 LAB 
1611 \V. SOth st... Cli icaso 66, BSBBM6J 

Tel.: PRospect 6-6064 

DR. ATKOČIŪNAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

3147 So. Halsted St , Cbica^ OL 
tr 

14445 So. 4dtA O * * , Oleertk HL 
Susitarti teL — OLympic 84276 

DR. 6. SERMU 
U K T I T I S AKIXJ GYDYTOJAal 

66 snet^i patvrimaa 
TeL YArds 7-1699 

Pritaiko 

Ofisas tr aklnig dtrbtuv* 
756 W66t S6th Street 

Vai. nuo 10 lkl 2, nuo 6 Iki 8, t r s -
12; penktadieni 1 0 — l j 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS j j ^ 1 1 ^ ^ 0 , 
Sauja* adresas: 4255 W. 63rd 8 t 

Ofiso tel. REliar^e 6-4416 
RezidL teleL ORovetail 6-0617 

Valandos: 1—1 p. m. 7—8 p. so. 
Penktadienį tik pop ie t 

Trečiad tr seštad. pasai sutarti 
OflBO teL Cl/iffkle 4-98*6 

Rezidencijos: LAfayette S-1179 

G Y D Y T O J A S I R C H I R U R G A S I y r * Pf»etastls galvos skaud«jimo. 
, _ _ . wmr Mm.. _ • svaigimo ir skaudančių akių karščio. 
1724 W e 9 t 4 7 t n S t r e e t Atitaisau trumparegystę ir toliregys* 

Kampas 4"th tr Hermitasje . te . Prirenku teisingai akin iua Visi 
Vai.: nuo 2 lki 1 Ir 8 iki 9 v. vak. egzaminavimai daromi su elektriniais 
Seštad. nuo 2 lki 6 vai., isskyr. sek- instrumentais rodančiais mažlaus i ia 

— trūkumas. Speciali atyda kreiptasaa 
_ I į mokyklos vaikus. 

DR. S. VAITUSH, 0PT. 
Palengvinu akių įtempimą, kursi 

REMKTTE dienr. "DRAUGE » 

Skelbtis "DRAUGE" apsimoka, 
nes jis yra plačiausiai skaitomas 

e 

lietuvių dienraštis, o skelbime 
kaina yra prieinama visiem.,. 

4712 So. Ashland Avenae 
Vai. 10:80—7 v. v., 8«*tad. 10:80—6 

sekm. ir treč. uždara 

Perskaitę "Draugą", duokite 
jį kitiems. 

skaitykite " ^ 4 " ! 
. 
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D R A U G A S 
THE UTHT ANIAN DAILT FRLEND 

ISS4 g. Oakle? Areų Chloago 8, m. T * Vlrgtnla 7-8640; 7-6641; 7-flMI 

Kntered M Second-Claas Matter March II, 191C, at Chicago, Illinola 
Undev the Act of Marcn t, l | 7 t . 

Dažnai vartojame šias dvi są
vokas, tačiau, jeigu reikėtų jas 
konkrečiau aptarti, nebūtų taip 
lengva. Yra vyresnio amžiaus 
žmonių, kurie savo dvasia ir e-
nergija visada lieka jauni. Yra 
jaunų žmonių, kurie gyvenime 
nė senio vardo neverti, nes ne
pajėgia nei savęs kontroliuoti, 
nei ką d dėsnio nuveikti. Griež
tai senų nuo jaunų atskirti ne-

LIET. VYČIAI IR JŲ SUVAŽIAVIMAS galime, tačiau visdėlto yra tam 
tikras matas: skiriama jauną 

NEWARK, N. J., LIETUVIAI 

Member of the Cathollc Presą Aaa'o 
Publlahed dally. eaept Sundaya, 

by the 
Lithuanian Catholic Presą Soclety 
PRENUMERATA: Metams 
ChicaroJ ir CiceroJ IB.00 
Kitur JAV Ir Kanadoje 18.00 
Užsienyje $11.00 

•UB8CRIPTION RATES 
$1.00 per year ouUlde of Chlcago 
$9.00 per year i n Chlcago it Cicero 
$8.00 per year tn Canada 
Foreign $11.00 per year. 
H metų t min. 1 m«n 

6.00 $$.75 fl.BC 
$4.60 $2.60 $1.00 
$6.60 $1.00 $1.86 

SENIEJI IR JAUNIEJI 
K. MOCKUS, Boston, Mass. 

AUTOBUSO NELAIME 

Lietuvos Vyčių seimas šįmet įvyksta rugpjūč'o 26, 27 ir 
23 dienomis Newark, N. J., mieste, kuriame jau nuo seniai yra 
susibūręs nemažas lietuvių skaičius. Jie turi Svč. Trejybės pa-
rap ją su gražia bažnyčia ir kitais pastatais. Parapijai šiuo me
tu vadovauja prelatas Ignas Kelmelis. 

J Newarką susirinkęs seimui mūsų jaunimas turi žinoti, 
kad ši lietuvių kolonija visais laikais buvo įsijungusi į bend
rąją. Amerikos letuvių veiklą. Ji niekuomet nebuvo izoliavusi 
save nuo visos bendruomenes reikalų, nuo mūsų tautos rūpes
čių, šios kolonijos veikimo ratą garbingai suko tokie vyrai, 
ka p Antanas Staknevičius, Kazimieras Vaškevičius, Pranys, 
Barbora Vaškevič*ūtė ir daug kitų, kurių šiandien gyvųjų tarpe 
nebeturime. Jie ir daug kitų yra uoliai dirbę mūsų centrinėse 
organizacijose: Lietuvių R. Katalikų Federacijoje, Lietuvių R. 
K. Susivienijime, Lietuvos Vyčiuose, Moterų Sąjungoje ir kitose. 
Kovojant dėl Lietuvos nepriklausomybės I Pasaulinio karo metu 
ir tuojau po karo, augščiau suminėtieji ir kiti veikėjai buvo la-

O kaip kitose srityse? 

Ar įtraukiame jaunesnių jėgų 
į visuomeninį ir ypsč į politinį 
darbą, o iš kitos pusės ar tos 
jaunosios kartos žmonės duoda
si į t raukiam? Jei nesiduoda, 
tai kodėl? Tėvynės pavergimo 
metams slenkant vieniems po ki 
tų, savaime ant jaunesnes kar
tos pereina kovos už jos išlais
vinimą našta. Pas mus dar ge
rokai tebevyrauja įsitikinimas, 
kad ypač poltiniame darbe te-

, beturi kokį tai monopolį nepri-
jaunąją kartą nuo vyresnes Pa k l a u s o m y b ė s m e t a i s b u v e fi 
prastai iš vyresnes kartos lau-i 
Iriame daugiau santūrumo, o iš 
jaunesnės — daug'au energijos, 
kovingumo, naujų kelių jieškoji-
mo. 

žmogų nuo vyresnio, skiriame 

Š.uo atveju noriu pajudinti 
klausimą, kaip yra su mūsų vy
resniąja ir jaunesniąja karta 
Ar yra kontaktas, ar yra bend
radarbiavimas, ar yra gražios 
viltys ateičai? 

Pavyzdžiai nevilioja 

Turėjau progą prieš kiek lai
ko nueiti į vieną mūsų studentų 
surengtą pobūvį. Programą tu
rėjo atlikti pats akademinis jau 
nimas. Be abejo, toji programa bai stipriai įsijungę į Tarybos ir Tautos Fondo darbus. Toji 

kolonija visais laika s buvo ir tebėra dosni visiems lietuvių I nebuvo i r neturėjo būti kokia 
tautos reikalams, ar jie būtų politiniai, kultūriniai ar ekono-1 neįprasta, bet akademinis jauni
nimai. Lietuvos Vyčių 29 kuopoje išaugo v!sa eilė stiprių vi-
suomenin'nkų, politikų ir kultūrininkų, kurių tarpe yra dr. 
Petras Daužvardis, Lietuvos konsulas Chicagoje. 

Seimo metu Newarke Lietuvos Vyčiai, jei tik norės, suras 
daug gražių pavyzdžių savo ateities veiklai ir galės surasti stip
rybes tos kolonijos lietuvių gražioje ir garbingoje praeityje. 

"SENA" JAUNIMO ORGANIZACIJA 
Šis Lietuvos Vyčių seimas jau yra keturiasdešimt antrasis. 

Vadinasi, mūsų jaunimo organizacija savo amžiumi yra nebe
jauna. Ne jauna ji ir savo nuopelnais. Ji labai daug ir garbin
gai yra prisidėjusi prie sulaikymo mūsų jaunimo nuo nutau
tėjimo ir indiferentizmo religijos atžvilgiu. Per eilę metų joje 
išaugo stiprių veikėjų, kurie va:dino ir tebevaidina pirmaujantį 
vaidmenį Amerikos lietuvių bendruomenėje. 

mas turėjo pagrindo manyti, kad 
vyresnieji, bent iš naujos emi
gracijos, laikys bent savo parei
ga parodyti čia dėmesį, jeigu 
jau tikro intereso neturėtų. Iš
ėjo kitaip. Akademinio jaunimo 
parengimo metu salė buvo be
veik tuščia. Kaip turėjo jaustis 
tie jauni žmonės, kurie svetimų
jų jūroje bręsdami nejaučia be
veik jokios šilimos iš vyresnių
jų? Tai vienos vietovės pavyz
dys, bet jis šiurpus ir vertas di
delio dėmesio. 

Tiesa, šiuo metu vyčių organizacija yra sumažėjusi nariais 
ir sulėtinusi savo veklą. Bet tas liūdnas reiškinys pastebimas 
veik visose letuvių ir nebe tuvių organizacijose. Visur reiškia
si savotiška "mažakraujystė" veikimo atžvilgiu. Tačiau mums 
patinka vyčių užsispyrimas nepasiduoti naujiems šių laikų vė
jams. Jie palieka ištikimi savo idealams, kokius turi užsibrėžę 
savo konstitucijoje ir kuriuos vykdė gyvenime nuo pat savo 
įsikūrimo 1912 metais. Kaip ir anais senesniais laikais, taip ir 
dabar vyčiai tebesirūpina visu tuo, kas rūpi kiekvienam pado- .. . n* u l z v m v e s P r e 

riam ir patriotingam lietuviui. Kiek tik sugebėdami, jie ir šian- J 

dien padeda vesti kovą už Lietuvos išlaisvinimą ir visomis pro
gomis garsina ir reikale gina savo tautos vardą. Už tat jie 
yra verti pagarbos ir paramos. 

Mokykla rengja savo pasiro
dymą. Vaikučiai lietuviškai dai
nuoja, vaidina lietuviškus vai
dinimus, rengia eglutę ir pan. 
Pamėgink publikos tarpe pama
tyti dar ką nors be vaikų tėvų. 
Greičiau pamatysi kokią močiu
tę su skarele, atvykusią prie.? 
50 metų, negu kokį naujai at-

tose vietose žmonės. Nieko prieš 
tuos žmone3 netur'me, bet nori
me pabrėžti reikalą, kad visoms 
vietoms yra priaugę pakanka
mai ir jaunesnės kartos žmonių, 
kurie dažnai stovi nuošaliai ne-
išnaudojami( o anie apkraunami 
daugiau, negu gal' padaryti. Pa
prastai laikome žmogų pačiame 
amžiaus pajėgume, kai jis su
laukia 40 metų. Tarp 40 ir 50 
m. visuomeninikai dažniausiai 
būna stipriausi, šitokio am
žiaus ir buvo tie žmonės, kurie 
kūrė ir tvarkė nepriklausomą 
Lietuvą. Dabar jie yra pasiekę 
jau 70 m. amžiaus ir daugiau. 
Nemaža tos kartos žmonių jau 
ir nebeturime savo tarpe. Juos 
išskyrė okupantai ar natūrali 
mirtis. Negalime sakyti, kad jų 
viet'ts nėra kam užimti. Turime 
daugybę paties pajėgiausio am
žiaus žmonių emigracijoje, ku
rie, tiesa, nepriklausomybės me
tais buvo dar jauni, bet šiandien 
jie sudaro pagrindines mūsų jė
gas. Noriu kviesti visas grupes, 
visus : laikraščius, visas organi-
zac ;jas stengtis ko daugiau į-
traukti jauno elemento į atsakin 
gas pareigas. Nepriklausomos 
Lietuvos laikais ministeriais. 
prezidentais, profesoriais buvo 
žmonės kartais net nesulaukę 40 
metų, ir tai buvo gerai. Jie sa
vo padarė. Dabar tokių poniš
kų vietų neturime, tačiau iš
tiek įvairios vadovybės reikalin
gos ir reikia, kad jos išaugtų 
nauja karta taip pat su stažu, 
su vardu vsuomenėje ir pajėgi 
tęsti darbą. 

Vienuolika vaikų buvo užmušta ir dang sužeista, kai 
Sprint City, Tenn. 

mok vk los autobusas buvo užkliudytas traukinio 
(INS) 

TADA ARTINOSI KOMETA Trūksta psichiatrų 
1909 metais Heidelbergo ast- dingų kometos dujų. Turtingi ' JAV turi 8 500 psichiatrų gy 

ronomas Max Wolf pranešė: ki- amerikiečiai įsirengė šarvuotas dytojų, o r?ikia jų tris kartus 
tais metais prie žemės prisiar- hermetiškas slėptuves, 
tins Halley kometa. Tas atsitin- Į Antrojo Pasaulinio karo me-
ka reguliariai kas 76 metai. Bet , tais žmonės irgi statė slėptu-
šį kartą t a kometa sukėlė pani- i ves, bet ne nuo kometos, o nuo 
ką. Kiti astronomai pranešė: lėktuvų. Angliakasiai vengė iš-
kometa pasieks žemės atmosfe- lipti iš anglies šaktų. Beveik vi-

rą ir gali net susidurti su že- I suose kraštuose pasireiškė žmo-

Amatų mokykla 
tremtiniams 

JAUNAMEČIŲ KLAUSIMAS 

Panašių pavyzdžių, deja, ga
lime pririnkti ir daugiau. Jie 
nemalonūs, bet neslėptįni ir ne- \ Hong Konge gerai veikia ama-
galime pro juos ramiai praeiti, j tų mokykla, suorganizuota 
Jei toki dalykai plėsis ir karto- tremtiniams, atbėgusiems iš 

Pastebėjome, kad seimo darbotvarkėje, tarp kitų svarbių sis, neilgi reikės laukti, kai rei-1 raudonosios Kinijos. Pirmoji 
reikalų, vyčių vadovybė turi įdėjusi ir jaunamečių vyčių klausi-j kės rezignuoti su savo gars ;ai grupe jau išėjo iš mokyklos, su 
mą: jų statutas, organizavimo ir veikimo priemonės. Reikia j deklamuojamomis tautinio išsi- darė savo dirbinių parduotuvę, 
manyti, kad šis klausimas ar tik nebus pats svarbiausias. Orga-, laikymo pretenzijomis. 'Ypač gerai pasižymėjo audėjai. 

Neturės = = nizacija, neturėdama prieauglio, aišku, neturi ateities 
jos ir vyčiai, jei jie nesirūpins organizuoti ir auklėti pradžios 
mokyklas lankanč us berniukus ir mergaites. Dirva labai plati. 
Juk vien tik prie lietuvių parapijų turime tarp 50 ir 60 mokyk
lų, kurių durys turėtų būti atdaros vyčių organizatoriams ir 
jaunimo auklėtojams steigti ten jaunamečių vyčių būrelius. Ne-
re kia, žinoma, užmiršti ir tų jaunamečių lietuviukų, kurie ne
turi galimybių lankyti lietuvių mokyklas. 

Plečiant šitokį sąjūdį, tėvai turėtų jam talkinti. Be jų tal
kos nė vyčiai, nė patys klebonai ar mokytojos nedaug tegalėtų 
nuveikti. Jaunamečių vyčių organizavimas yra tiek svarbus, kad 
seimas, pasitikime, jam daugiausia savo brangaus laiko pašvęs. 
Jei tik rimtai rūpinamės lietuvybės išlaikymu, jei norime, kad 
mūsų jaunosios kartos išaugtų sąmoningomis, stipriomis reli
giniu atžvilgiu, paremkime šį gražų L :etuvos Vyčių organiza
cijos užsimojimą. 

Dienraštis "Draugas" linki L. Vyčių 32 seimo atstovams 
geriausių sėkmių ir Visagalio palaimos atlikti visa tai, ko šian
dien reikalauja Dievas ir Tėvynė. 

NAUDINGAS LEIDINYS 
Jau yra pasirodžiusi ketvirtoji laida naujo žurnalo anglų 

kalba. Žurnalas pavadintas "Cathorc Publishers Journal". Jo 
tikslas yra duoti plačią visų anglų kalba išleistų katalikiškų 
knygų apžvalgą. Žurnalas eina kas mėnesį. Katalikiškų knygų 
parduotuvės, knyginrnkai ir visi katalikiškų raštų mylėtojai jau 
seniai pageidavę panašaus leidinio, kuris turės atlikti tai, ką at
lieka žurnalas "Publishers Weekly" bendrajai knygų rinkai. Nau
jojo žurnalo adresas yra toks: 4944 Magoun Ave., East Chi-
cago, Indiana. 

JAPONIJOS VYRIAUSYBES ŽAIDIMAS 
Gaunamos žinios iš Tokyo sako, kad premjero Hatoyama 

vyr ausybė paskutiniuoju laiku gerokai sušlubavo. Kad gelbėtų 
savo situaciją, Hatoyama planuojąs dar pr'eš spalio mėnesį mė
ginti susitarti su Sovietų Rusija dėl taikos sutarties ir taip pat 
laimėti vietą Japonijai Jungtinėse Tautose. Tačiau abejojama, 
ar jam šiuo metu pavyks tai padaryti. Šis japonų politikas 

į me. Kometos uodega susideda iš 
nuodingų dujų. Vadinasi, atrodė, 

i kad artinasi pasaulio galas. 
Yra senas žmonių prietaras: 

kometos prisiartinimas prie že
mės atneša karą a*-'oa kurią nors 
kitą nelaimę. Tada buvo Austro-
Vengrijos ir Rusijos santykių 
krizė. Europos horizontą dengė 
tamsūs debesys. Žmones buvo 
apakinę tuometiniai gamtos mok 
slų laimėjimai. Haeckelis sakėsi 
išsprendęs "pasaulio mislę". 

Žmogus esąs tik tobuliausiai iš
sivystęs gyvulys. Esą nėra Die
vo. 

Kometos prisiartinimo termi
nas buvo tiksliai nusakytas: 
1910 metais gegužės mėnesio 

naktį iš 18 į 19. Mokslais apsi
šarvavęs ir Dievą atmetęs žmo- R a i ^ ^ . < Y e a r b o o k o f 
gus tada išsigando. Mėnesį prieš A m e r f c a i | C h u r c h e s » š i u o m e t u 
kometos pasirodymą visuose kra 9 g a m e r i k i e č i ų priklau-
štuose padidep savizudystes. „. 7.. .. 

Sklido gandai: artinasi visatos f ° . S 1 * m e k r a * t e veikiančioms 
galas. Smarkiai krito New Yor- bažnyčioms Per vienerius me-
ko biržos kursas. Miestuose pli- t u s bažnyčioms priklausančių 
to žmogaus menkavertiškumo ž m o n i u s k a i č i u s P r i d ė j o 2,633 
pajautimas. Astronomijos kon- 766. Bažnyčios savo narių skai-
servatorijas užvertė klausimais, čiumi JAV-se yra išaugusios į 
kekiu būdu apsisaugoti nuo nuo rekordinį didumą. . 

nių grįžimas prie Dievo. Buvo 
surengtos masinės procesijos ir 
pamaldos. 

Bet lauktoji "sūdna" diena 
praėjo 'kaip ir kiekviena kita. 
Nieko neatsitiko. Tik Prancūzi
jos padangėje buvo imatyti silp
na kometos šviesa. Kometa ra
miai dingo erdvėse. Tarp žmo
nių išsiplėtė džiaugsmas. Vėl pri 
sipildė naktiniai lokalai. Kiti 

žmonės nusivylė. Bet paguoda 
atėjo po keturių metu. Pranaša
vimas išsipildė: po keturių me
tų prasidėjo pasaulinis karas. 

V. Lit. 

Daugiau priklauso 
bažnyčioms 

daugiau. Valstybinės ligoninės? 
labai trūksta šios šakos spe
cialistų. 

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

A P A R A T U S 
Garantuoja darbą ir dalia. 
J. M I G L I N A S 

Telef. — HUmbold 6-1038 

S 0 P H I E BARČUS 
RADI0 PROGRAMA 

U WGES stotlea — Banga IBM 
NUO PIRMAD. IKI PENKTAI). 

8:46 Iki 9:10 vai. ryt* 
8ESTAD. 8:S0 lkl f:B0 ryta 

PIRMADIENIO rak. nuo 7—B" v. 
4EKMAD. 8:S0—• :*© • . r. at stotie* 

WOPA — 1490 kll. 
Ihicago BB, 111. UEmlock 4-B41B 

711\ SO. ROCKWELL OT. 

PIGIAI m SArci.u 
PERKRAUSTAU 
B A L D U S 
VIETOJE IK 1* TOLIAU 

K. EIDUKONIS 
Turiu nauja dideli sunkvealnij 

ir apdnuidaa 
*»SO S. Talman, Chleago t t , m 
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70 tęsinys 

žadą. 
— Kas ten? — paklausė Antanas, atgaudamas 

Jis 

ra 

— Vėtra. 
Antanas įleido Vėtrą j tamsų kambarį. 
— Tavo tėvas šaudė? — paklausė Vėtra. — Kur 

— Tai ne tėvas šaudė. 
— Ne bitininkas ? — nepasitikėdamas suriko Vėt-

— Tėvas su Džiūsna Jonu dar dienos metu iške
liavo į Kražius, spaudą tvarkyti. 

— Tai ne bitininkas! Ačiū Dievui! Tai ne j is! — 
keistame džiugesyje kartojo Vėtra. Jo atodūsyje buvo 
virpesys. 

— Tai aš šoviau, dėde Vėtra, — išdidžiai pasakė 
Antanas. — Šoviau, bet nepataikiau. Mačiau, kaip Ni
kita baimėje keturiom bėgo. 

Vėtra tylėjo. Jis sunkiai sėdo ant suolo, ir atrodė, 
nebėra jo tamsoj. Po kiek laiko jis lėtai pasakė: 

— Mes išėjome iš proto, berne. Tu šovei, o aš 
skambinau. 

— Vaace? — suriko Antanas. — Vasce skambi
nai šimtapūdžiu. Kaip? Kaip gi atsidūrei varpinėje? 
Vasce taip mane išgąsdinai suskambinęs. 

— Su mumis stebuklai vyksta, berne. Tu šaudei, 
žmogaus nenušovei. O dabar sužinau, kad bitininkas 
Kražiuose. Aš dėl Kražių varpų varpinėje buvau. Jiems 
atsiliepdamas skambinau. 

jau nuo seniau mėgina taikytis prie Rusijos ir Kinijos komunistų. I Valandėlę jie buvo tamsoj nutilę. Antanas atsimi

nė nebaigtą valgyti vakarienę ir pasiūlė Vėtrai. Abu 
pradėjo valgyti skaniai kvepiančias tušytas bulves. 
Valgė tamsoj, susirasdami inde bulve, o šaukštu savo 
burną. 

— Tu šaudei, o aš skambinau, — pakartojo Vėtra. 
— Tai kažin kas iš augščiau. Dabar aš matau. Aš ne 
savo rankomis varpą pajudinau. Taip turbūt ir su ta
vim buvo. 

— Tokiu laiku vesce varpinėje atsiradai, — ste
bėjosi Antanas. 

— Stebuklingai, — neaiškino Vėtra dienos bėdų. 
— Jis pasakė ryžtingai: Antanai eik pas mus, prikelk 
Teklę ir sakyk, kad melstųsi už mane. 

— Ar dėde Vėtra neisi namo ? Aš palydėsiu. 
— Eik tu vienas, ir pasakyk Teklei, kad melstųsi 

už mane. Kad ryt, nustatytu laiku atgiedotų gadzinkas. 
Aš., bitininko pėdsakais. Į Kražius. Ten jis. Ten aš. 
Ten mane naktinis varpas šaukė. O ir tavo tėvo pėdsa
kai. 

— Bet kaip gi dabar? Naktį? Vilkai užpuls, — 
ištarė Antanas, nesuprasdamas, kas nutiko Vėtrai. — 
Geriau čia pernakvoki, o ryt paryčiu... 

— Eik, berne, — pakėlė balsą Vėtra, — ir nesiprie
šink. Aš į Kražius. Į varpų šauksmą. Atsišaukiu. Tu 
mano Onai vyru būsi. Didelis daiktas vyru moteriai 
būti. Būk gynėjas, ne skriaudėjas. Tu supranti? Gy
nėjas. Tai ir viskas santuokoje. Bet kai dvasioje yra 
toks varpų šauksmas, tada yra teisė palikti šeimą ir 
eiti į šauksmą. Taip buvo pas senovės kankinius. Taip 
ir turi būti. Kada skamba dvasioje šauksmas, žmogus 
gyvas. Nuo knygų šventą darbą pradėjome; jeigu baž
nyčias išduosime, kur tas knygas beskaitysime? 

Vėtra ir Antanas pasibučiavo prie durų. Jie ėjo 
kartu tik keletą žingsnių, taku iki kelio. Nuo čia An
tanas nuėjo lauku, apsukui kaimo. Vėtra tiesiog keliu, 
kuris veda į Kražius. 

Labai tamsi naktis tuoj paslėpė juos vieną nuo 
kito. 

T A R D Y M A I 

Pribaugintas Nikitos, Suslovas neatsitraukdamas 
tūnojo žandarminėje. Ten jis nakvojo; miegojo kietai, 
negirdėdamas nei šūvio, nei šimtapūdžio garso vėlai va
kare. 

Labai anksti jį prikėlė sausarankis Juozapėlis, nu
siųstas klebono su pranešimu policijai, kad nežinomi 
žmonės naktį atidarę varpinės duris, įkopę prie varpų ir 
skambinę. 

Juozapėliui besiaiškinant su Suslovu, žandarminėn 
atėjo isprauninkas ir Nikita. Juozapėlis jau turėjo 
aiškintis dabar su pačiu isprauninku Isprauninkas for
maliai apklausinėjo Juozapėlį, kuris buvo gerokai pri-
sigąsdinęs. Juozapėlio išvaizda palaikė isprauninko 
nuomonę, kad kunigai varpais neskambinę. Ispraunin
kas naktį ginčijosi su pašto viršininku ir Nikita, tvir
tindamas negalįs tikėti, jog patys kunigai imtų skam
binti naktį savo varpinės varpais. 

— Tai yra nesąmonė, — sakė isprauninkas, — 
kad kunigai nuo savo varpinės skelbtų maištą. Jeigu 
jiems niežtėtų rankos skambinti, jie paskambintų iš 
svetimos varpinės. Senis klebonas turbūt pats dabar 
apsirgęs dėl baimės. 

Nakčia jie nutarė apklausti visus įtartinus asme
nis ir stengėsi tokius suskaičiuoti. Nikita tuoj pakišo 
Urnužius. Isprauninkas skaičiavo tuos, kuriuos neišti
kimais jam atrekomendavo buvęs isprauninkas: Pan 
Gintowtą ir jauną vikarą. 

Tuoj iš žandarminės visi t rys ir Juozapėlis nuėjo 
prie dabar pagarsėjusios varpinės. 

— Šūvio šaknų, — sakė isprauninkas, — reikia 
jieškoti varpų skambinime. 

Neidami klebonijon, jie atidžiai pradėjo žiūrinėti 
varpinės duris, įspaustas tarp storų lentų, kuriomis 
varpinė buvo apkalta. Vėliau pamėgino kopti stačiais, 
girgždančiais laiptais. 

. - • • (Bu* daugiau^ 



£ DIENRAŠTIS DRAUGAS, CfflCAGO, ILLINOIS 

Waterburio lietuviu kolonija nukentėjo 

Ketvirtadieni!, rugpj . 25, 1955 

la, ir medicinos pirmosios pagal
bos stotis, i r laikino apgyvendi
nimo biuras, ir aprengimo dra
bužiais skyrius ir 1.1. 

Parapijos vadovy&ė savo dide
liam krikščioniškam darbui vyk
dyti y ra nuoširdžiai remiama 
Raudonojo Kryžiaus, išganymo 
armijos, savivaldybes, kitų orga
nizacijų ir daugybės geros šir
dies žmonių, kurie yra ne tik lie
tuviai, bet ir žydai, italai, juodu
kai ir kt. 

Šv. Dvasios seselės, kurios 
mokslo metais yra mokytojos pa
rapijos mokykloje, per dieną vi
sos dirba pagalbos centre čia. 

jimo darbus. Daugelis jų net ke- K e l i o g j ų b u d i į r y i g ą n a k t - Q 
has dienas be pertraukos yra tar Į ^ ^ i r n u o š i r d i i 0 ( S š i r d i e s i r 

nyboje, kur nėra nė valandų ne | ̂ ^ ^ ^ ^ r a n k u > k a i m o k y k . 
jokio atlyginimo. ligoninės p i l - ^ p i l n a ^ ^ ^ i r k ū d i . 
nos sužeistų, nukentėjusių, i s | k i ų ^ t o j o s i š d a v i n ė j a R ^ 
vandens po ilgesnio laiko išgrieb- KryiiįLUa i i u d i j i m u s n e l a imės iš-
tų, su nervų priepuoliais ir p. Li- t i k t i e m s n e mokamai gauti mais-

(Atkelta iš 1 psl.) 

10,000 žmonių įskiepyta 
Pirmadienį vidurdienį, kai tik 

buvo gauti skiepai, pradėta skie
pyti. Pirmiausia skiepijami visi, 
kurie tiesiogiai buvo susilietę su 
potvynio vandeniu, gyveną pot
vynio paliestose vietose a r daly
vaują miesto valymo darbuose. 
Skiepijami visi nuo 6 mėn. am
žiaus. Ligi pirmadienio 6 vai. va
karo buvo skiepyta maždaug 
10,000 waterburiečių. 

Beveik \ i s a s Waterburio ir ar
timiausių apylinkių medicinos 
personalas yra įsijungęs į gelbė-

ŠUOLIS FRIEŠ STARTĄ 
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Clevelando prasidėjo moksleivių U Ž U O J A U T A 
stovykla. Sveikiname visus 3 t o - Clevelando studentai at-kai 
vyklautojus ir linkime jiems draugoves nariui Jonui Puško-
daug gražios ir darbingos nuo- „Ui, jo tėveliui mirus, reiškia 
taikos. nuoširdžią užuojautą. 
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Čia matome International Harvester Co. Chicagos skyrių darbininkių, žygiuojančius su plakatais dar 

gonių l a n k a i neleidžiama, bet 
apie potvynio aukų padėtį rūpes
tingai pranešinėjama per radiją. 
Tik ypatingais atvejais galima 
pasiekti ligonį. 

Vaistai ir visokios sanitarinės 

prieš oficialų streiko paskelbimą. (1NS) 
to produktus krautuvėse, duoda 
specialius pažymėjimus' kūdikių 
maistui pirkti . Be to, ant jų ap-

lionas, su savo kariškos organi
zacijos patyrimu, atsidėjęs nuo 

krautų rankų gula ir drabužių ankstyvo ry to ligi maždaug 2—3 
dalinimas. Juk daugelis pavojun • v a l - nakties dirba kaip ryšmin-
patekusių iš namo išbėgo t ikra ; k a s s u kariškomis, valdžios, sa-

medžiagos pristatomos net iš la- žodžio prasme vienmarškiniai, j vi valdybės ir įvairių organizaci-
bai tolimų vietovių, daugeliu at- Geros širdies žmonės, r ag inami ' JU įstaigomis. Įvairių patarnavi-
vejų oro keliais. ]\r organizuojami kitų parapijų i mų i r pagalbos teikti dalyvauja 

Kai kurios vaistinės ir vaistų bei organizacijų, teikia visokios k^n- Dihonas ir kun. Vičas. O 
sandėliai nukentėjo. Visiškai su- aprangos bei apavo, kuriuos rei

kia parinkti ir maždaug pritai
kyti kiekvienam iš tūkstančių nu 
kentėjusių. 

Medicinos pagalba rūpinasi 
lietuvių personalas 

Medicinos pagalba rūpinasi 

naikinta Tareilų vaistinė Brook-
lyne. 

Šv. Juozapo lietuvių bažnyčia 
mažai nukentėjo 

Potvynio vanduo buvo priar
tėjęs prie šv. Juozapo lietuvių 
parapijos bažnyčios, bet nė baž- daugiausia lietuvių personalas, 
nyčios, nė abiejų mokyklų pasta- Teigiama, kad jaunas dr. Janu
tų skaudžiau nepalietė. Beveik' š a i t i s žodiškai imant beveik t r i s 
visas rajonas kiek žemiau n u o p a r a s D e per t raukos dirbęs teifc-
lietuvių bažnyčios ligi upės yra d a m a s pagalbą, padedamas gai-
evakuotas; visais atvejais dėl j i e s t ingųjų seselių lietuvaičių, p. 
potvynio. Vieniems neleidžiama! Lopez ir kt. Medicinos persona-
dar grįžti, kad nenustatyta, a r l a s aptarnauja ne tk mokykloje 
n.-sugrius namai, kitiems dėl sa- j esančius, bet ir iš plataus rajono 
nitarinių sumetimų, o dar ki-, p a ga lbos reikalingus. 
tiems, kad namai reikalingi sku-j Maitinimą palengvina Raud. 
bių pataisymų. , Kryžius su Išganymo armijos 

Brooklynas ir miestas valomas padaliniu. 
su didžiausiu uolumu; šalia mies 
to ir kariškų pareigūnų dirba ir 
daugelis savanorių su savo sunk
vežimiais ir įrankiais. 

Masinių laidotuvių nebus. Grei 
čiausia mirusieji nebebus gabe
nami į bažnyčias; pas graborius 
gali lankytis tik velionies ar t i 
mieji. Numatyta , kad bažnyčio-

P. N. Meškūnienė tvarko regis 
traciją i r jieško prieglaudos už 
salės ribų, kad greičiau žmonės 
galėtų kur įtapti į privačius bu
tus. 

Telefono bendrovė ten įvedė 
net 3 specialius telefonus. 

Kunigai sušilę dirba 

DETROIT'o BIZNIERIAI 
IR PROFESIJONALAI 

se pamaldos su visa reguliaria M ū s ų p a r ap i jo s kunigai su 
tvarka bus vėliau, kai bus t ikra, k i e b o a u k u n . J t Valantieju prie-
jog epidemijų pavojaus nebėra. š a kyje , atlieka didelį organizaci-

Bet šiuo tarpu, kad ir vengiant n į d a r b ą i r b e v d k b e p e r t r a u k o s 
masinių susigrūdimų bažnyčiose, j i e y r a p r i e v i s ų t e n yykst&n6ių 
rytais ir vakarais bažnyčiose mel p a g a l b o s d a r b u # K u n A C e b a t o . 
džiamasi. Šv. Juozapo bažnyčioje j i m karo metu buvęs karo kape 
ypač jautr iai sielojamasi dėl t ra
gedijos. 

Mokykla tapo ne tik prieglauda, 
bet ir valgykla 

Šv. Juozapo parapijos centras 
dabar yra t ikras viso Brooklyno 
ir viso vakarinio už upės Water-
burio pakraščio visoks centras. 
Senosios mokyklos pastate yra 
specialus armijos štabas, iš kur 
diriguojamas visas veikimas, su
r iš tas su pagalbos teikimu, sau
gumu ir p. O naujoje mokykloje 
yra žmonių pagalbos centras. Iš 
pradžių ten buvo priglausta gal 
apie 300—400 nelaimingųjų, tie
siai ištrauktų iš pavojun pateku
sių namų ar ir iš vandens. Pir
madienį toje gelbėjimo stotyje 
dar buvo apie 150 žmonių; ten jų 
rasi visokių rasių, visokių tautų 
ir įvairių tikybų. 

Mokykloje y ra ne tik laikina 
prieglauda, bet ten yra ir valgyk

im 
Jeigu norite pirkti arba parduoti 
namus, sklypus, Biergardenus — 
alines, ūkius ar vasarvietes, kreip
kitės į 

£LS£A REALTY & INVEST-
MENT COMPANY 

atstovą 
VLADĄ BARAUSKĄ 
Telefonai: Įstaigos VA 2-9790, 

Residencijcs — TA 6-4366 
Ši įmone yra pati stambiausia Mi-
chigano valstijoje. Detroite turi 4 
skyrius ir sėkmingiausiai patar
nauja savo klijentaros. 

M. MliKINIS. M. D. 
GYDYTOJA ir CHIRURnE 

X-RAY 
393 Wcst Grard Boulevard 

cor. Shady Lane Detroit 16. Michigai 
Namu telef. VI 1-7970 

Pirm. antr. ketv. ir penkt 12-3 ir 6-8 vai 
Treč. ir šdU..12-3 vai 

Telef. TA 6-0686 

nuoširdūs parapijiečiai nesigaili 
kuo galėdami prisidėti prie tų 
darbų, kurių reikia kiekvieną mi
nutę i r kiekvienam nukentėju
siam. 

Medžiaginiai nuostoliai 
Medžiaginiai nuostoliai neofi

cialiais spėliojimais vVaterbury-
je galį siekti apie 150.milionų 
dol. Miestui, kur gyventojų y ra 
apie 110,000, labai didelė suma. 
Negalima nustatyt i , kiek pini
gais vert inant nuostolių čia tur i 
lietuviai. Bet žiūrint, kad suny
ko daug turto, suiro įvairių biz
nio įstaigų, lietuviams padaryt i 
nuostoliai gali pakilti ligi milio-
nų bendra suma. 

Viso Connecticuto nuostoliai, 
kaip spėja jo gubernatorius, ne-
beišreiškiami milionais, reikės 
miliardinio skaičiaus. 

VVaterburis prislėgtas ir liūd
nas. 

VINCAS KIRŠINĄS 
11420 Steel Avenue 
Detroit 27, Michigan 

Tel. WE. 4-6165 
GKNKRAL CONTRACTOR 

Atlieka jvairlus statybos, pataisy
mo ir pertaisymo darbus — stalinin-
kyst8s cemento, mūrijimo, elektros 

| plumbingo, dažymo ir dekoravimo 
I Atskirų kambarhi bei butu JrenKima* 

* jIkJaAsi a a A ^ o . . ^ ^ ^ . .•. 4k v tfkTti^t.^.iti^ * * .• 

K l a u s y k i t e 
UTHUANIAN MELODiES 

Ann Arbor — WPAG — 1050 ku«.-
cycJe8 

Sekmadieniais 1:00 — 1:30 p. p. 
Vedėjas — RALPH VALATKA 

15756 Letuire — Detroit 27, 
Mit higan 

BRoadway 3-2224 
«mtwanm* •*"***•>••*• *•••*•»••»••*' 

Kitos Connecticuto vietovės, 
kaip Naugatudk - Union City, 
Torrington, Winsted, Thomas-
ton, Seymour, Ansonia, Pu tnam 
ir kt. daugeliu atžvilgių y r a pa
našioje būklėje, ka ip ir mūsų 
Waterburis . 

Norėdami pirkti , keisti a r parduoti automobilį visuomet 
kreipkitės j Lietuvišką automobilių prekybą 

B A L T I C A 
58«5 S. WESTERN AVE. WAIbrook 5-8200 

IŠ ATEITININKU 
GYVENIMO 

(Atkelta & 2 psl.) 
Atvykę traukiniu ar autobu

su ir iš anksto pranešę apie sa
vo atvykimo laiką, bus stotyje 
sutikti ir j stovyklą pr is tatyt i . 
To nepadarę, gali į stovyklą va
žiuoti Greyhound autobusu (16 
autobusų per dieną; autobusų 
s t o f s Clevelande yra Chester 

dž ai dėkoja. Ar nevertėtų ir 
kitiems pasekti šiuo gražiu pa
vyzdžiu? i -4 

— Vyr. Federacijos valdyba 
prašo visas kuopas ir draugo
ves, kurios to nepadarė, sureng
ti ateitininkijos 45 m. sukak
ties minėjimus. 

— Vyr. Kontrolės Komisijos 
pirmininkas St. Lūšys ir J. Bau-1 
žys lankėsi moksleivių at-kų sto 
vykioje Marianapolyje. 

— Lietuvaičių Seserų Insti tu
to lituanistiniuose kursuose 
Brocktone moksleiviai at-kai, 11 
vadovaujami Z. Kucinienės ir I. 
Eivienės, du vakarus demonstra 
vo tautinius šokius ir dainas. 

— Kun. dr . J. S tarkus , pir-
Ave. prie E. 13 gatvės) iki Bath mosios at-kų kuopos narys , at-
miestelio. I š lp t i prie Bath Ge- stovavo At-kų Federaciją at-kų 

garbės nario kun. P. Karal iaus 
la dotuvėse Chicagoje. 

JŪSŲ ir JŪSŲ šeimos saugumui 
Jei turite Universal Savinj^s sąskaitą, tai galite būti tikri: 
Kad Jūsų taupomi pinigai atneš Joms daugiau pelno... 
Kad Jūs turite lėšų nelaimės atveju... 
Kad Jūs galite pirkti pageidaujamą prabangos daiktą tada, 
kada norite... 
Kad turėsite pinigu, kada jie bus reikalingi 
Tarnavome bendruomenei ištisus 32 metus be pertraukos, ir 

tarnybą plečiame. Universal Savings yra draugiška finansinė 
įstaiga, aptarnaujanti Jūsų kaimynus ir norinti patarnauti Jums. 

Esame Federal Savings and Loan Insurance Corporation na
rys. Santaupos apdraustos iki $10,000.00. 

UNIVERSAL SAVINGS 
a n d L o a n A s s o c i a t i o n 

1800 SOUTH HALSTED STREET 

neral Store ir skambinti į sto
vyklą MOntrose 6-2912. Iš sto
vyklos a tvyks automobilis jų pa 
siimti. Stovyklos adresas : 
Camp Chirstopher, 1930 N. Ha-
metown Rd., Akron 13, Ohio. 

T R U M P A I 
— St. Daunys paskyrė 20 dol 

SAS Centro Valdyba pa
skyrė pereinamąją dovaną lietu
vių sportinių žaidynių jaunių es 
tafetės 4 x 1 0 0 nugalėtojui. Do
vana buvo įteikta V-jų žaidynių 
metu Clcvelande praėjusį sa-

studentų ir moksleivių stovyk- vaitgalj. 
loms. Abidvi sąjungos nuošir- — Praėjusį sekmr-Jicnį prie 

tir ' • % 

MOVIHC MOVIUC 

n* |S TOLI IR ARTI # / * J 
NAUJI OIČEII TROKAI-NAUJAUSI KRAUSTYMO (SUNKIAI 

ILGU MSTU PATrftiMAs-pieus msĘkmmmmmmmmmm 
JUOZAS NAUJOKAITIS 

2022 W. 69 St. CHICAG0 36, ILL. Tel. WAIU«k 5-9209 

•»••#•«»*• 

IOI S O C J O I 

SUTVARKYKITE LAIKO SAVO AUTOMOBILI 
Complete Auto Service 

4542-44 8. Westem A ve. Tel. CLif. 4-0079 
Snv. .stA.-js DajtkiLS, prityręs mecbanl 
kas, turjs modornitiiisitis Irengliiiim, ge 
rai ir ni'hran^iai |Kttnts«> karti* riją t 
mitinio, taip |tat siir<*^iliuoj» motorą, 
kad taupiau n.nuloti; benziną ir alyvą, 
.lis šioje srityje dirba nuo t»:tH metą, 
taip kail Jo darbu bAsite |iatiukinti. Na-
mij telef. U'Albrook Ū-75KO. 

Bj^^poi* 

Talei. KEpubUc 7s)6<#H 
ADOMAS VAITKFVICIUS 

ANGLIŲ IR ALYVOS 
PARDAVIMAS 

VI**Ų rftšių name apšfldymo 
Hist< mos įvedimas, perdirbi-

vo»s b pataisymas 
Greitas, sąžiningas ir pigus 

patarnavimas 
ATLAS FUEL CO-

A t s t o v a s 
4919 So. Paulina S t 

PRospect 6-7960 

f ! l l l l i lHI3Mll l l l l l ! I I I I I I I I I IHIIII I I I I I I I I I I i l lMIIIMIII1Mll i l l l l ! l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i 
L I E T U V I Š K A Į S T A I G A 

SAFCTY OF YOUR 
SAVINGS ^^r 

\ 

B U I C K ' A S 

L I E T U V I Š K A S 

A U T O M O B I L I S 

Pradekit Taupyti Šiandien, Turėsit Rytoj! 
Tafgl, dabar pradekite taupyti šioje lietuviškoje 

jstaigoje BRICHT0N SAVINGS and LOAN! 
Kiekvieno taupytojo indeliai apdraus t i iki $10,000.00 

BRIGHTON SAVINGS AND 10AN ASS'N 
4071 Archer A ve., į vakarus nuo Caliiornia Ave. 

CHARLES ZEKAS, Sec's 

OFISO VALANDOS: Pirmad.. artrad., penktad. U-
le*t. 9 v. ryto Iki 4:80 p. p. 

Trečlad. 9 ryto Iki II v., O 
Ketvirtad. 9 vai. Iki t rak. 

( O C i i i .M i i i i i i i i i i i i i i i i t i l i l I l I l I l I l i l l I l l i i l l i i l i l l I l i l I l I l I l I l f t l l I l I l I l I l I l IH l l l i n i im i i i i i i i i i iMMi 

SEGHETTI T R A V E L BUREAU 
2451 S. Oakley Ave. Tel. YRrds 7 3278 
MES PAKCPtNAHE U I M H U : lėktuvais — Oeleimkeliais 

— Autobusais — Laivais. 

Sutvarkome dokumentus atvažiuoti į Ameriką. Parūpiname doku
mentus norintiems išvykti į užsienį. TURIME LIETUVIŲ Skyrių. 

Pildome afidevitus. 

^ 

N u o 

1 9 2 4 

i k i 

1 9 5 5 

AUCšTAS DIVIDENDAS UŽ TAUPOMUS PINIGUS - PILNAI APDRAUSTAS IR PELNINGAS SAUGUMAS 
PATARNAVIMAI VELTUI VISIEMS MOŠŲ NARIAMS 

Štai kodėl apsimoka taupomus pinigus padėti į CHICAGO SAVINGS AND LOAN ASS'N: 1. Pas mus visi indėliai yra apdrausti 
iki $10,000.00. 2. Pas mus taupomi pinigai buvo ir yra išmokami pagal pareikalavimą. 3. Per 31 metus CHICAGO SAVINGS visada 
100% išmokėjo taupytojams indėlius ir visada mokėjo augštesnį dividendą, negu kitų finansinių įstaigų. 4. Paa mus taupytojai 
gali iškeisti čekius, apmokėti geso, elektros, telefono sąskaitas, Real Estate ir Income Tax mokesčius ir visas kitas bilas mūsų 
Special Money Order čekiais. Mes nieko neskaitome už šiuos patarnavimus. 5. Parduodame ir keičiame valstybės bonus. 6. Teisingo
mis sąlygomis duodame paskolas perkant namus. 

Pas mus yra šie taupymo skyriai: optional, investmentų, vakacijų, Christmas Club ir Bonus Sa vingi. 
Kviečiame visus taupyti šioje pačioje progresyviškiausioje lietuvių taupymo bendrovėje. 

CHICAGO SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 

m % 

6234 South VVestern Avenue JOHN PAKEL, Prezidentas GRovehill 0-7575 

1 Ketvirtadieniais nuo 
VALANDOS: Pirmadieniais 

9 iki 8 vai. vakaro. Trečiaedleniais uždaryta visą dieną. Šeštadieniais nuo 9 ryto iki 2 vai. po pietų. 
Lieniais nuo 12 iki 8 vai. vakaro. Antradieniais ir Penktadieniais nuo 9 iki 4 valandos po pietų. 

N u o 

1 9 2 4 

i k i 

1 9 5 5 
< 

=J 

SPECIALUS ^aJPIGlMMAS ! 
R00SEVELT FURNITURE 

COMPANY, INC. 
2310 West Roosevel! Road 

Telef. SEeley 3-4711 
Hlde away Bed - Sofa-lova $|Q9.00 
SOFA-IX)VA ir krėslas . . $ |Sg .0n 
Nauji 1955 modelio Frigidaire šaldy
tuvai, specialiai nupiginti tik $ | 4 9 * ^ 
Pasinaudokite iiais nv piginimais Ir 
aplankykite LIETUVIŲ KRAUTUVE. 
Atdara ir sekmadieniais nuo 11 va i 
dieną Ud 5 va i vakaro. 

. . 

file:///isas


Ketvirtadienis, ragpj. 25, 1955 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILŠUlifOIB 

PAŠVENTINTA SESERŲ KOPLYČIA 

Pi r tūs visiems 

i stovyklautojos vasaros metu. me pasukti savo automobilio į kuris parodydavęs žmonių pa-
1 Turėtoji papras tame kambaryje ry tus ir ten netoli Atlanto ap- veikslus tokius, kokie jie bū-

Seselių sodyba nenukentėjo lietuvių pareigas šiais ypatin- į renj ta koplytėlė negalėjo tai- lankyti šventovę, kuri turi jung- davę iš tikrųjų, ne tokiais, ko-
gais laikais. I p į n t i ne tik stovyklautojų, bet ti mus ir st 'printi šiais išblašky- kius juos manę esant jie patys, 

Po šv. Mišių vysk. Flanagan, ' n e t ir v sų susirinkusių seselių mo metais. Ten nedidelėje kai- jų draugai a rba jų priešai. Iš 
kaip tos vyskupijos ordinaras, s U jų personalu. Dabar to klau- voje, nepalyginamai mažesnėje viso pasaulio kraš tų žmones 
pasveikino seseles ir jų rėmėjus, s į m o n e r a . Senasis vienuolyno už Šatriją, rasime malonias ir keliavę prie to nuostabaus 
linkėdamas Dievo palaimos toli- namas sujungtas su naujai pa- su pasiaukojimu dirbančias sa- veidreežio. 
mesnėje veikloje. s ta ty ta koplyčia, kurios viršuje vo tautos dukras — seseles, ra- ' 

yra patalpos noviciatui, o apa- sime jų dvas inu reikalų rūpin-' ™ » a J i a u k a r t % atCjes prie jo 
eioje - erdvi salė. Seselės ga- toją mielą kapelioną kun. St. * ™ e n a s n e P*pras to kuklumo 

Po pamaldų seselės pakvietė l ė s p r i c inamiau vykdyti savo kil Ylą, rasime koplyčią su L ė t u - m a l d l n m k a s , visuomet linkęs 
visus atvykusius savo rėmėjus n u s u ; : iavinius. Inž. K. Kriščiu- vos žymiųjų Marijos šventovių s a v e ifmm'^h ir j is buvo labai 
r geradarius pietų, kurie buvo i<ai£j0 suprojektuotoji koplyčia paveikslais vitražuose, rasime n u s t e " m t a s , pažinęs veidrody 

surengti po naujai pašventinta b u v o s ta toma inž. Augustinavi- jaukią, t ikrai lietuvišką aplinką, ta- s a v o p u s c » a P i e k u r i $ ligi tol 
koplyčia. Malonių šeimininkių £įa U 3 0 darbus pravedė Ig. Ma- rasime tvirtai tebeužla komą lie- J l s m e k o nebuvo jautęs . 
gardžiai ir soča i pavaišinti sve- i j n a uskas . Dekoravo dail. K. tuvilką kalbą ir papročius, o ^ i a» t a m e veidrodyje, savo 
eiai apžiūiinėjo koplyčią bei so-I Varncl ;s Taigi viskas daryta svarbiausia — rasime gyvą ti- P a t i € S pavidalo bruožuose j : s 

miestelio pak lesneje vietoje ir. d y b ą Q 3 y a l p p y - j y i g i p. 1 ^ . ^ ^ ^ ž m o n i ų T a i t i k r a k ė j i m ą į Augščiausąj j , kuris ne a i š k i a * pamatęs visai kitokią 
kosi į koplyč ą. Ten buvo šven-, i :e tuv'ška šventovė, sukur ta mū pamirš mūsų šalies, j maloningą- ^ v 0 būtybę, pilną pasitikeji-
tinami Kryžiaus Keliai. Po šven sų emigracijai užsienyje atžy- ją Dievo Mot'ną Mariją, kuri m o savimi, spindinti vyriškumo 

Visi, kurie sekame amerikie
čių spaudą, pastebėjome, kad 
stipriai nuo potvynio nukentė
jusių vietovių tarpe yra ir Put-
nam, Conn. Daug kam buvo ne
aišku, a r numatytosios mūsų 
seselių koplyčios šventinimo iš
kilmės, kurios turėjo įvykti ry
tojaus dieną po audros. įvyks ir 
ar pati sodyba nėra nukentėju
si. Toliau gyvenantiems ir so
dybos nemačiusiems norime pa
aiškinti, kad mielųjų seselių so
dyba yra atokiai nuo Putnam 

jų sodyba liko visai nenukentė
jusi. Numatytosios iškilmės vy
ko iš anksto nusta tyta tvarka, 
tik ne visi įsiregistravusieji ga
lėjo atvykti , nes daugybė kelių 
buvo potvynio išgriauti ir neiš-

tinimo apeigų buvo vienuolyno' m e T j . Miela patiems pasižiūiėti, 
kapeliono kun. St. Ylos žodis. 

Visų pažįstamas ir mėgsta
mas kapelionas iškėlė mūsų lie-

važiuojami. Nežiūrint to, nau-į t u y i š k ą ] r k a t a l i k ! š k ą s o i i d a r u 

malonu kitiems parodyti . 

Keliaukime ten 

joji koplyčia sunkiai talpino su 
sirinkusius svečius. Diena pasi-

mą s ta tan t šią koplyčią. Pabrė
žė, kad aukojo dosniai ne tik 

taikė labai karšta, kaip iš viso, J A y į r K a n a d o s i i e tuviai , bet 
yra labai karš ta vasara Naujo
joje Anglijoje. 

Šventinimo iškilmės 

Koplyčios šventinimo apeigas 
atliko Nonvieh vyskupijos or
dinaras vysk. B. Flanagan. Ne
kalto Prasidėjimo seserys yra 
šio neseniai įšventinto, malo-

ir kituose kontinentuose išbars
tyti mūsų tautiečiai. Dėkojo vi 
šiems už širdingumą ir džiaugė
si, kad didysis pasiryžimas yra 
įvykdytas. 

šventovės išvaizda 

Į Žarėnus miškais nuo Šaulių 
Jei pro Luke kada bekeliausi, 
Nepamiršk sustabdyti arklių 
I r į kalną užlipti augščiausią. 

Taip maždaug prieš pusę šim 
to metų dainavo savo tau ta i jos 
didysis atgimimo dainius Mai
ronis. Tada jam rūpėjo kelti 
žmonėse prisirišimą prie ypatin
gesnių krašto vietovių. Visi, ku 
rie esame išbarstyti po sveti
mas žemes, negalime svajoti 
apie Dubysos, Šešupės a r Ne-

amžių bėgyje nekartą y ra guo- paveikslą, be jokių klaidų ir 
dusi ir gelbėjusi Lietuvos duk- menkybių, kurias j is nuolat 
ras bei sūnus. K. R i m t rasdavęs savyje. I r kuo ilgiau 

jis žiūrėjęs k t a paveikslą, tuo 

Nuostabus veidrodis i a a ? i a u tei jam ̂ ^ ko1 Pa" 
gahau j am buvo visai aišku, 

Yra gan senas padavimas kad ta i tur int i būti aukštesnio-
apie vieną nuostabų veidrodį, jį jo asmenybe... (m.) 

Boston, Mass. 
VALST. DEPARTAMENTO 

RASTAS 

Valstybės Depar tamentas rug 
pjūčio 4 d. raš tu pranešė Bos
tono lietuviams teisininkams, 
kad jų siųstasis raš-.'vs JAV pre
zidentui buvo apsvars ty tas Bal
tuosiuose Rūmuose, o paskui 
perduota Valstybės Depar tamen 
tui, kad šis taip pa t galėtų ži
noti lietuvių nuomones. Depar
tamentas dėkoja už tų nuomo
siu pareiškimą aktualiais šių die 
nų politikos klausimais. 

— D. Cibas, gyv. 302 Silver 
Str., So Boston, išdrožė iš me
džio s ta tulas , kurios puošia Ken-
nebunk Port , Me., pas T. Pran
ciškonus pastatytąjį kryžių. 

OPEROS SOLISTĖ 
V. JONUftKAITt 

gyvena New Yorke, o jos 
'plokštelių albumus galima gau
ti visame pasaulyje ir pas J . 
Karvelį, 3322 S. Halsted S t , 

! Chicago, m . Tel. YArds 7-0677 

8TATVBAI IR NAMŲ 
PATAISYMAMS 
PRIST A-pOME 
VISORJ Ų R t Al V 
M E D Ž I A G Ą 

I I I 1 ui 

CARRMOODY 
LUMBER\XX 

Apie tai jau buvo spaudoje 
nemažai rašyta, ir, neabejojame, 

naus ir lietuviams prielankaus b u g d a r r a š o m a . Vienuolyno 
vyskupo valdžioje. Vysk. Fla- i a n kyto jas , anksčiau matęs tą1 muno krantų lankymą, negalime 
nagan yra pirmasis šios naujai s o dycą galėjo tik apgailestauti,! kopti į mielą Šatriją ar Gedimi-! 
sukurtos vyskupijos valdytojas, k a i p a ' n k 3 t ose ir nepalankiose j no kalną Vilniuje. Tačiau, kai 
bet atvykęs į mūsų seselių iš- p a t a l p o s e turėjo talpintis ne tik keliausime po šį kraštą šią, kitą | 
kilmes jau ne pirmą kartą. Ank p a č i o s s e s e l ė S ) b e t įr gausios jų1 a r dar kitą vasarą, neužmirški-j V 
sčiau Putnam priklausė Har t for , " = 

do arkivyskupijai, bet įsteigus 

PAKŠTO Svetainėje 
3139 So, Halsted St. 
DA 6-9443 gaunama 
M I D U O L I S , 

L E M O N ICE 
ir kiti gėrimai 

STASYS LITWINA3. 
80S9 8 a HALSTED ST. 

TeL Vlctory 1-1171 « f t i 
APKATNAVIMĄ IR PREKIŲ PR& 

STATYMĄ TEIKIAME 
NEMOKAMAI « 

RAITINC ATIDARYTA ksadUn mm 
t vai. ryto Iki C vai vakaro ti 
iestadtenials iki 1 vai vakaro 

SA 

naują vyskupiją, perėjo šios 
vyskup'jos žinion. Švent ;nant 
koplyčios kertinį akmenį praė
jusiais m e t a s , naujasis ordina
ras jau dalyvavo, geriau sakant, 
vadovavo iškilmėms ir pasakė 
lietuviams labai palankų pa
mokslą. 

Prel. Pr. Juras , p l aea žino
mas mūsų kultūros meerna^as 
ir cteugelo vienuolynų, didžiulis 
rėmėjas, buvo ir šios kongrega
cijos pagrindinis ramstis. Jis va 
dovavo koplyčios s tatymo komi-, 
tetui ir per palyginti labai i rum- '< 
pą laiką sukaups tiek lėšų. kad 
koplyč'os statyba galėjo būti re-j 
alizuota. Suprantama, kad nau
jai ašventintoje koplyčioje pre
latas Pr. Jura^ buvo kviečiamas 
laikyti LV. Mišias. 

Vysk. V. Briz^ys, vo s keletą 
dienų praleidęs Clvcagoje po il
gos kelionės Lotynų Amerikoje. 
vykdydamas duotąjį pačaelą, at
skrido spec'aliai toms iškilmėms 
ir pasakė pamokslą, priminda
mas mūsų kaip katalikų ir kaip 

OCdPttfiml 
______ 

NEW LABEL 

GERIAUSIOS 
r a £ o m o s m n '• i n P 1 f .-« j»,-i.-:i iiiv , i; 
R O Y A I , T:<| . f | f i / . : i . | )., t, , ; , , | , r . r„ 
f i r m a Ni> v i s a d a n.'i »J.,;» JJ.-I.It.s p a t ' >>uli 
n i r n a t s . 

M a ž a rnaš i r . r j f su <• s - / ' r ik l i is ra 
Sy.site v isa jcyv< rutn.i vi.som s k a i b o 
n ū n s'i JfHH pa.MriuSUii ruiil/ . i ' ; dy 
džiu \,>i s t i l ium*. 

I ' i i<š p i r k d a m i k i t u r js i t jk inl . i t -
a r p e r k a t e K* I -.Į. HV p ruuihi;/ pi • k«,-

Trarn-.-'v KH\<I ,'iii'...-i il-.kai paus i t -
sn iu lk i au . s a.s i n ' o i n iao i j IH su d a u y y 
be p a v a i k a i t; p e r : 

J . L. GIEDRAITIS 
163^ Broarl S t , Ilarford 6, Conn., 
kuris "Draugui" žinomas, kaij 
sąžiningas asmuo. 

CONRAD'AS FOTOGRAFAS 

<LIETUVI8) 
Moderniškai {reng
ta *ieta jvainouia 
nuotraukoms. Sp**-
cialybe — veatuvėa. 
Jaunavedžiams duo
dama puiki ir bran
gi dovana. Sąžinin
gai, ir gražiai atlie
kama* darbą* 

4!4 Wes! 63rd Sfreet 
TeL BNg. 4-5883 arba EKg. 4-5&40 

V£SI V1TTV AI-VftDINTLVAI 
• TELEVIZIJOS • 

F M Ir NEŠIOJAMI R A D I J A I 
AugStos kokybės fonografai 

— DULKIASIURBLIAI — 
Elek t r in i a i la ikrodžia i 

\ i D A U S I R LAUKO ANTENOS 
— TV IR RADIJO LEMPOS — 

B A T E R I J 0 8 — DALYS 

PiJJOKUBKA 
T.V. and D1AMOKDS, H'ATCHES 

SALES A N D S E R ¥ I O E 

410-2 Archer A ve., at Mozart 
Chicago 82, III. — TeL LA S-8617 

DARBO TEISES ŽODYNĖLIS 
Spaudai paršuose P r . Sabutis 

ANt.LlftKV *OD±IV BEI liSIRElft-
KIMV FAAliKJBifMAI 

Siame ŽODYNĖLYJE telpa U« 
• ngly kalba žodžiai bei t&rirei&kiraai. 
kurie yra įgavę specLulinę reikAmę; 
kai kurie paimti iš veikiančių Jflta-
tvmu. Spausdinami žodžiai angly 
kalba ir patiekti platūs paaiškinimai 
lietuvių kalba. 

Leidiny* 116 pusi. Kais* $1.00. 
Pinigus su užsakymais siųsti: 

"DRAUGAS" 

2S34 S. Oakley Ava, 
Cblcago 8, 111. 

Visų radijų, fonografų, TV Ir 
reKordavimų aparatų 

TAISYMAS 
atliekamas patyrusių inžinierių 

— VISKAS GARANTUOJAMA — 
Kainos semiaustos 

f nninol M O V , N G 
j p j l ' l a J T H I I m # A BENULIS atlieka įvairius 
[Į | | ~Tr \ T V I S I O n P£rkraustymus & pervežimus 
(sales -service) iš tolimų k artimų atstumų* 
S130 So. Halsted — DA 6-6887 

Trlef. SE . 3-2146 
ax t a BL 7-7075 

1 8 3 5 C A N A L P O B T 

Yusoy PIL5EN Beer ts so S M O O T H 
becouse it ts brevved S « U O - W - U Y 
Irom choice borley malt a n d finest Kops 
by a tradit ionat a g m g process. 

PERKRAUSI MAI — MOVING 
PtfUft. smnningM darbas. Visi <UKiratio>msU tt artimų tr 

to'imb *WjaDciju ftaukjt* sekantis. ' 

UIS H. U T C A M C A A V E , CHICAGO, I L I 

ANTALMAS V IL IMAS 
•YJefens* — FRooHer 6-1882 

NARIAI HETUVIU TAUP. IR SK0UN1M0 

B-VTŲ LYGOS, KURIOSE 

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki $10,000.00 
I R 

Paskolos Duodamos Namu Įgijimui 
Lengvomis Sęlygomis 

CHICAGO' SAVIR6S i L0AH ASSN. 
6234 S. YVestern Ave. Chicago 36, UI. 

CRANE SAVINOS & LOAN ASSN. 
2555 W. 47th St. Chicago 32. IU. 

DISTRICT SAVINGS i LOAN ASSN. 
3430 So. Halsted Street Chicago lv III 

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

Yuioy PILSEN *Mf—br.w«d and boHled by Ht. 
PilSEN BREWING COMPANY, Chicago, for evsr 
50 years — i$ available on draught, in bottlei and 
\n caru at leading taverns and package storst 
throughout Chicago and juborban aroaf. 

I C A O O 1 1 / I t L 

MES PERKRAUSTOME JSS0 
baldus saugiai keleli bloky 

arba kelias dešimt myliu 
Vieno kambario baldas arba viso namo. Kreipkitės pa* mus. Torį* daug 
metų patyrimo perkraustymo darbe. 

Pristatome anglis ir pečiams aliejų — dideliais k maiais kiekimi*, 

STASYS FABIJONAS 
2146 So. ECJBS Avcaue Tel. YIrgisia 7-7097 

http://jsitjkinl.it-
file:///iDAUS
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11 ips on 
raffic 
Safety 
.'.-" By 

CHARLES,F. CARPENTrER 
SccrcLiry of State 

If you have children in your fam-
lly, espeeially little onea of only 
three, four or five years oi<l, be 
especially careful when they are 
ridmg in the car with you. It is 
difllcuit to keep children of that 
age ųuiet. They likę to squirm, 
elimb, bounce on the seat—any-
thing but sit stiil. 

They may feel you are being un-
necessarily striet when you insist 

Vestuvių nuotraukos 
Augios rūšies fotografijos 

Mušu specialybe 

Precin Photo Studio 
INC. 

EDVARDAS ULIS, sav. 
4068 Archer Avenne 

Telefonas VIrginia 7-2481 

V I K T O R O K O 2 I C 0 S 

CALL M E MOTORS CO. 
Lietuviška gasollno Shell stotis Ir 

Auto taisymas. 575» 8. Wcstern Ave. 
Tel. R E 7-9533. Atliekami motorų 
remontai, lyginimo, dažymo darbai 
ir keičiamos dalys. 

Reikalaukite 
visose 

m a i s t o 
k r a u t u v e s * 

šios 
skaniausio* 

duonos. 
Jeigu n p Kausi t e, 

kreipkitės 
| kepykla 

V. DŪKŠTAS, 
1800 W. 46th St 
Telef. LA 3-1510 

Lietuvių Prekybos Namai 
1 9 5 6 M E T Ų M O D E L I A I 

Visos prekes pristatomos tiesiai iš fabriko į jūsų namus. Prekes be 
sugadinimų arba brokų — geriausių Amerikos fabrikų. 

KLIENTŲ SĄSKAITOS HEPARDUODAMOS FINAHCE KOMPANIJOMS. 
Sekmadieniais ne:kaitsme Pardavimo Taksy. 

that they don't stand, elimb or 
bounce around, but if you are firm 
about it, you may easily save them 
a bumped noggin at least and pos-
sibly more serious injurles. 

Don't let a child stand on the 
floor in the front section of the car, 
with his nose only an inch or two 
from the windshleld. A sudden stop 
could cause painful injuries. Don't 
let him stand on the seat. Again, 
a sudden stop would piteh him for-
ward into the dash or windshield, 
or a sudden swerve would cause 
him to fall to the side. Falling 
against the door, he could be hurt; 
falling against you, he could cause 
you to lose control of the car and 
įfct involved in a really serious 
aceident. 

A copy of the completely new 
"Rules of the Road" booklet will 
be sent to you free upon request. 
Write to CHARLES F. CARPKN-
TIER, Seeretary of State, Spring-
field, Illinois. 

Ž E M A I Č I Ų T A R M E 
A P Y S A K O S 

Neseniai išėjo iš spaudos 

B u t k ų J u z ė s r a š t a i , 
kur atspausdinta autoriaus plati bio
grafija, Audrone, o kas svarbiausia 
—įdomios žemaičių tarme trys apy
sakos: 1) Knygnešys Butrius, 2) 3[ 
Ont inona Barbelės kapą, 3) Ka ip Mf 
žemaitis iš Kulią į Klaipėdą važia- Ų ,̂ 
vo ir Žemaičių stiprybe. 154 pusi 

Knyga iliustruota. Kaina tik $1.50. 

Pinigus su užsakymais s iust i : 

" D R A U G A S " 

2334 S. Oakley Ava* 

Chicago 8. UI. 

Jau pasirodė knygų r^akoj nauji 
knygelfi 
A- •* w ^ j -A* w w •*• «A» ̂ _» w <̂ » ̂  »A' «A» «A* «̂ « 'A' •** »jy y »A' y *a» y w 

iMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiniiiiiiniiiii 
Skelbtis "DRAUGE" apsimoka 
nes jis yra plačiausiai skaitomas 
lietuvių dienraštis, o skelbimų 
kaina yra prieinama visiems. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiniiuuiiiiiiiuiiiu 

PRIE PIRMOS PROGOS 

PAMATYKITE ŠIUOS PLIKIUS 

BALDUS MŪSŲ KRAUTUVĖJE 

SVEČIŲ KAMBARIO BALDAI — didžiaus iam pasirinkimui, 1956 metų modeliai, Nylon 
vilna. Kavos staliukas, du lempų staliukai ir dvi lempos duodami dovanai perkantiems 
setą. 

8 d?.lių virtuvei chrome setai su Fornrca Top — viršumi—dvi padidinimo len
tos ir dvi kėdės dovanai, kainos nuo . $59*^0 

Miegamojo kambario baldų, virš šimtas įvairiausių setų 1956 metų modelio, iki 
žemės veidrodžiai — patogu rūbus prisimieruoti. Kainos nuo $175-00 

Televizijos aparatai 1956 metų. Modelių Zenith, Dumont, RCA, General Electric, 
Sylvania, Admiral ir kitų. 

Turime 1955 metų keletą setų 21 inch po $ j gQ.OO 

Siuvamos mašinos stalo modelio $fiO.OO 

Virtuvėms pečiai, parcelano, 36 inch ., $89-00 

J cu'b. pėdų ref rigeratoriai 1956 metų po $ f J9-00 

Vilnoniai kilimai 9x12 Magee, B!gelow, Alesander Smith nuo $09-®® 

Rašomieji stalai moksleiviams $29-®® 

Knygom spinto3 su stiklo durim $29-00 

Vasarinės kėdės jv. spalvų $3-50 

Kavos staliukai šviesūs ar riešuto nuo . ., $0.50 

Telefono staliukai riešuto spalvos $4-50 

Lempų staliukai šviesūs ar riešuto $ | .25 

9x12 linoleum $5.50 

Grindims vilnoniai takai 1 yd $3-50 

Puikios lempos svečių kambariui $7-50 

FURNITURE CENTER, Inc. 
Įmones vedėjas JUSTAS LIEPOMS 

3222-24-26 So. Halsted St. Tel. - VIctory 2 -4226 
Atidaryta pirm.-ketv. 9 v. r. iki 9:30. v. V. kitom dienom 9 v. r. iki 6 v. v. 

Sekmad. 10 v. r. iki 5 v. v. 

CLASSIFIEl ) & H E L P W A N T E D A D V E R T I S E M E N T S 
HELP WANTED — VYRAl 

Jc 

REIKALINGAS 
T V M E C H A N I K A S 
su automobiliu, mokąs ang
liškai ir lietuviškai. Skam
binkite priešpiet I. Gradins-
kui FR 6-1998. 
REIKALINGAS PRITYRUS R E P E -

JAS (RETAJL HA K I R ) 
Nusimanąs savo darbe gaus gerą. 

atlyginimą ir pastovy darbą. 
Kreiptis raštu: 

"DRAUGAS" Box N r. 1742 
28S4 So. Oakley Ave, 

Chicago 8, TU, 

"DRAUGAS" AGENCY 

56 East WashingtoQ Sinti 

TeL DEarborn 2-2434 

2334 South Oakley Avenne 

TeL Vlrginia 7-6640; 7-6641 

REAL ESTATE 

NAYLOR PIPE 
C O M P A N Y 
E E D S M E N 
NO EXPERIENCE IS 

NECESSARY. 

EMPL0YEE BENEFUS. 

FREE GR0DP LIFE 
INSURANCE. 

FREE METROPOLITAN 
H0SPITALIZATI0N 

PR0FIT SHARING. 
PAID H0LIDAYS. 
PAID VACATI0N 

A p p l y — 
EMPL0YMENT OFFICE 

9 A.M. TO 4 P. M. 

Monday through Friday 

1230 East 92nd Street 

S A L E S M E H I I 
A T T E N Tl 0 N ! I 

Exceptional opportunity to go in 
business for self with my help. I 
funi i sh stock and finance your ac-
counts. N o experience necessary. Car 
essential but no cash investroent re-
ąuired. Do not confuse this with 
other ads you might have answered. 
To the best of my knowledge it is 
one of the biggcst money-making 
opportunities in America, I f you 
have a real desire to succeed, in-
vest igate this ad. Phone or write 
for an appointment: MR. BRTGHT. 

603 W. Washington Blvd. 
STate 2-0568 

BUILDING A REMODELING 
NAMŲ STATYBA 

įvairus ntalsymal Ir pardavimas 
Jei norite" pirkti ar užsakyti namą. 
kuria butą gerai išplanuotas, pato
gus, gražus Ir pirus, pirkite ar užsa
kykite pas 

Susitarti Saukit REUance 6-8203 
V. ŠIMKUS 

nuo 6 vai. p. p. kasdien ir 
sekmadieniais nuo 10—4 vai. 

A d r e s a s : 4 6 4 5 S o . K e a t i n g A v e . , 
CHICAGO S 2. ILL. 

KONTRAKTORIUS 
STANDARD BUILDERS, INC. 
726 W. 18th S t Cicago 16 

A. Glntneris, pirmininkas 
V. Petrauskas, statybos vedėjas. 

CH S-1535 
Lietuvių Statybos Bendrove stato na
mus pardavimui, pagrU užsakymus ir 
atlieka remonto darbus. 

ANTANAS LUKAS Ir S0NUS 
6450 So. Fairfield Avenue 

BUILDING CONTRACTORS 
Stato naujus namus, atremontuo
ja senus. Kreipkitės: 

Tel. HEmfock 4-5881 

Daugiausia sutaupysite pinigų 
pirkdami mūsų įstaigoj namus, 
biznius, nes čia RASITE TIKRAI 
LABAI VERTINGŲ BARGENŲ 
visoj Chicagoj. Patikrinkite! 

A L G B U D R E C K A S 
REALTY 

1889 W. 47 St. Tel. LAf. S-SS84 
(Ir aelomadienlalai 

Jeigu ieškote pirkti n am g, biznių, 
sklypų, ūkių. arba norit ką par
duoti, atsiminkit, jog mielai ir są
žiningai patarnauja 

P. L E O N A S 
REAL ESTATE 

27S5 W. 71st, St, WAlbrook 5-6015 

Pr i e i pirkdami ar parduodant) 
namus, biznnia, sklypus ar akina 
at lankykite mus. 

KUTRA-NORKUS REALTY 
REAL ESTATTMNSURANCE 

2405 W e s t 51 St . 
WAlbrook 5-5030 

PRospect 8-357S <va»- Ir SCAHMML) 

Kas, perkant arba parduodant na
mus, norit sąžiningo br lietuviškai 
nuoširdaus patarnavimo kreipkite* 1 

VENTA REAL ESTATE 
4409 S. Falrfleld, tel. LAf. 3-3881 

I Vai. Kasdien nuo 9—12 Ir 4—1 fmL 
' vak. Sestad. nuo 9 v. r. Iki t w. v 

Trecb*dinetals uždanrts, 

2Miimiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiimiiiii»g 
= LIETUVIU STATYBOS 

BENDROVE 

i M Ū R A S § 
BUILDERS, INC 

Stato gyvenamuosius na- E 
j mus, ofisus ir krautuves pa- į 

E Į gal standartinius planus ar i 
• individualinius pageidavimus, j 

[vairūs patarimai staty-
bot bei finansavimo reika- j 

S lais, skiciniai planai ir na- E 
S mų įkainavimas nemokamai. | 

Statybos reikalais kreiptis E 
E | reikalų vedėją šiuo adresu: S 

1 JONAS S T A N K U S | 
S kasdien nuo 4 vai. popiet. E 
E TeL PRospect 8-2018 arba j 

LUdlow 5-3580. 
E 6800 SO. CAMPBELL AVE., = 

Chicago 29, Illinois 
JIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIII? 

P. STANKOV1CITS 
REAL BST. ir INSUR. BROKERIS 

LIETUVIŲ AUDITORUA 
S133 So. Halsted S t 

P a . DAnnbe 6-2793 
Padeda pirkitl - parduoti namus, 
ūkius, blrnlus. Parūpina paskolas, 
draudimus ir daro vertimus. Tvarko 
imigracijos dokumentus. Ofisas atda
ras kasdien nuo 10—T. 

PARDUODAMI SKLYPAI 
5406 S. Kilpatrick—60x125. f3.000. 
2115 W. 71st P lace—5cxl25 . $_'.5iMi 
7148 S. Bell—58x125, $3,500. 
7352 S. Bell—50x125, $2,500. 

AL C. ALLEX 
2425 W. «7th St, 

REpublic 7-6051 

TIK $2,003 PIOKETI 
Pirkite S| 3-ją butų medinį na

mą. Pečiais apšildomas. Užimti ga
l ima du butus. A. Reuter. FRont ier 
6-4243. 224S W. 50th St. 

4 KAMB, NAMAS, utilitv room — 
sandėliukas, moderniškai įrengta 
vonia, gazas, elektra. 4 blokai iki 
krautuvįų centro, mokyklų ir bažny
čios. 

Saukite — 

Hlshop 7 

PROGA KARJKRAI 
Retkalingi salesmen'al. Alga. Ac

eident & Slckness Hospitalization, 
Life. Group ir Pensija. 2 metai pa
siruošimui. 100 metų senumo kom
panijoje. Reikia nors kiek kalbėti 
angliškai. 

saukite — 
CEntral S-SISS. 

MISCELLANBOUS 
Įvairūs Dalykai 

LIET!:V1AKA A P D R A U D Ų 
AGENTŪRA 

Gyvybes, l igonines, automobilių, 
baldų, namų ir visos kitos apdraudos 
— asmenims, profesionalams ir bls-
nlo įstaigoms. Laisvas pasirinkimas 
kompanijos ir apdraudos rūšies. Ne
mokamas patarnavimas ir informaci
ja. Valstybes patvirtintos kainos. 
Smulkesniai informacijai gauti skam
binkite, rašykite, užeikite: 

Jonas KIRVAITIS 
INTERSTATE} INSURANCE 

AGENCY 
6*00 a Ashland Ave.. Chicago 86, 111. 

TeL VtAlbrook 5-5671 
Agentų Ir brokeriu dėmesia i ! 

Prieš drausdami kitur pasiteirau
kite. Pirmaeiles kompanijos — aukš
čiausi komisai. Savi pas sarus! 

PROGOS4>PPORTUNrnES 

GROSERIŲ IR MfiSOS K R A U 
TUVE. Self - service, moderniški 
įrengimai, namas 6 m. senumo. 5 k. 
butas — koklių virtuve ir vonia. 1 
autom, garažas. 2 ekstra sklypai, 
1950 Chevrolet panel truck—sunk
vežimis. 

S701 W. 51st St. 
REl iance 5-7520 

Pardavimui VALYKLA-SIUVYKLA 
per 31 m. vesta tik 2-jų savininkų. 

S741 W. 26th St. 
CRawford 7-2126 

CICERO mūrinis 2-jų butų narna* 
— 5 ir 5 kanib. Garu apšild. --jų 
automob. garažas. 19,500. Svoboda, 
6013 Cermak, Blshop 2-2162. 

Arti 64th ir Frant-tsco Ave. 
6 kamb. mūr. bungaJow, 2 autom, 
med. garažas užpakaly. Patogu i 
Marquette Parką, Marta High 
School, krautuves ir t.t. Tik $i3.9oc. 
F . H. HAL\X)KSKN OO. S145 W. 
63rd St. MEnUock 4-4300. 

HELP WANTED MOTERYS 

\ a i g > k l a i reikalinga 
V I R Ė J A . 

Tel. POrtsmouth 7-t4»75 
7-S649. 

art»a 

GERAM BIZNIERIUI 
GERAS BIZNIS 

Savininkas apleidžia Chicagą, tu
ri greitai parduoti arba išnuomoti 
taverną su valgykla, darančią biz
nį virš penkių tūkstančių dolerių į 
mėnesį. Su namu perkant reikia į-
moktti 5 tūkstančius dol., kitus 
kaip iluomą. Sutinku mainyti — ką 
jūs turite? 6706 S. Ashland Ave., 
telefonas GRovehill 6-9050. 

IANUOMTTOJAM* 

REIKALINGA PATYRUSI PAR
DAVIMĄ KKPVKLOJE. Kiviptis 
prie* piet — Marųuette Bakerj", 

2616 W. 69th St. 

l i lETVVlftKAI VALtJYKlAl 

182t a Halsted SL, Chicago, 
tuojau reikalinga padavėja - "wait-
ress" mokanti ir anglų kalbą. Dar
bas nuo 7 v. r. iki 3 vai. p.p. Kreip
tis ten pat pas Petron! nuo 3 vai. 
popiet. ' 

Hov>R "toSdv 

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

Joks darbas nėra didelis ar mažas. 
S a u k i t e dabar . K a l b a m e l i e tuv i ška i 

TeL GRovehi l l 6 - 6 7 0 8 a r b a 
W A i b r o o k 5-3451 

Š I L D Y M A S 
A. Stančiauskas Ir A. Lapkui 

instoliuoja visų geriausių Ameri
kos firmų gazu ir alyva kūrena
mus pečius (furnaees), visų dy
džių oro vėsintuvus Air condi-
tioners) ir atlieka visus skardos 
darbus. 

1500 SOUTH. 50th OOURT 
Ir 1505 SO. 51st OOURT 

Ocero, Illinois 
Telefonai: OLympic 2-675$ 

ir OLympio 2-8492 

ISNUOMUOJAMAS 4 ar 5 KAMB 
BUTAS. Nauji baldai, t inka mažai 
šeimynai. Pageidaujami nauji atei
viai. Gera vieta daktarui, ga l ima 
įrengto ofisą. Kreiptis: 

2 E. 10S PI., f tose lande 
PUl lman 5-9200. Skambinti tmrp S 
—7 vai. vak. 

Miegamasis kambarys dir
bančiam vyrui, švarus. Priei
nama nuoma. 

4 4 3 1 S . T a l m a n A v e . 

JČNUOM. 6 KAMB. BUTAS. Ap

šildomas. Užimti rūgs. 1 d. 

1435 S. 51st Ave., Cicero 

SSĄV\I\& 

Skelbkitčs "DraūjĮc"! 
Pirki* Apsaugos Romis! 

>nl ?m 
Remkite dien. Draugą! 

EXCELLENT OPPORTUNITIES 
EXPERLENCED AND LNEXPERLENCED 

GRADUATE NURSES 
Por immediate employment Barnes Hospital Medical Oenter 
Including the NEW RENARD PSYCHIATRIC HOSPITAL. 

BARNES HOSPITAL 
ST. LOUIS, MISSOITU 

^ ^ 
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J E W E L R Y 
Bl'DIt lK'S JEWELJLY - P A P r O -

8ALV skyrius yra po tuo pačiu sto
gu kaip ir baldų krautuve. Turi 
pilną, pasirinkimą moderniškiausių 
I>4>fmantiniu žiedu, auks nių ži du. 
plačiai garsinamų R< nrus. Bulovą, 
l-.lKin. Iionjcines, \Vittnauer ir Grucn 
laikrodėlių, Parker ir Schaeffer 
plunksnų. Community and Rogers 
1847 ir Rogers Bros*. Silvrruare. 
Kalno* sumažintos, kad sumažinus 
prekes. 

Brazilai Eucharistiniame kongrese Saukė: 

V I V A L I T U A N I A 
KAKOLfi PAŽĖRAITE, Brazilija 

Aparec'doD Dievo Motinos 
pagerbimas 

Prieš pradedant Eucharistinį 
kongresą, liepos 17 dieną buvo 
pagerbta Brazilijos Globėja Ap 
reiškimo Dievo Motina. Ryšium 
su šia iškilme buvo suruošta 

giesmes Dievo Motinos garbei 
ir Eucharistinio kongreso him
nas, kuris buvo giedamas kisk-
vienam suėjime. 

Kada Dievo Motinos statulė
le buvo pastatyta ant altoriaus, 
tarė žodį Espirito Santos esta-

procesija, kurioje dalyvavo įvai 
rių tautų maldininkai su savo 
tautinėmis ir bažnytinėmis ve-

. do vyskupas D. Jos 2 Joaquim 

Buvo Yra 
Deimantinis žiedas 14 K. $42 $21 

1/20 karatą 

Goncalves, paaiškindamas apie 
Brazilijos patrone Aparecidos 

liavomis bei transparantais, o D i ? v o M o t i n * ' ^ r i b u V ° . Žvej
T

U 

taip pat įvairios vietinės religi-! ž v e j o t a Paraitos upėje. J ' 
nės ir civilines organizacijos J , t u r i J ^ d ą veidą. Prancūzijos 
Lietuviai nešė trispalve ir Sv. | kardinolas Golher su Dievo Mo 
Kazimiero všliavą, o taip pat t l n o s s t a t u l a P*1**1™0 m u l 1 ^ 
transparantą su užrašu "Prieš 

pakraščiai. Tai tamsus, viso
kiais burtais užsiimąs gaivalas. 
Policijai, kurios kongreso pro
ga smarkiai padidinta, pavesta 
juos saugoti, kad nebūtų išsi
šokimų. 

Virš paminklinio altoriaus 
plevėsavo Vatikano vėliava. 
Mes, lietuviai, vėl gavom geras 
vietas atsisėsti. Pradėjo temti. 
Lyg ore pakybusi, švietė visa 
iliuminuota Glorijos bažnyčia 
kalne. Tai laikinoji stebuklin
gosios Aparecidos Dievo Moti
nos buveinė. Tarytum skleisda
mas rankom rūkus, sveikino 
minią, iš tolo matomas, Korko-
vado Kristus. 

r Bus daugiau) 

IMmantinis žiedas. *4 K. 75 

85 

37 

42 
6 deimantų sužiedotuvių 

žiedas 
i į karato deimantinis žiedas 

Patrauklus žiedas su 
deimantais 200 98 

1 karato deimantinis žiedas 
papuoštas su mažais dei
mantais 700 445 

Bridal Set — sužiedotuvių 
žiedas ir Sliūbinis žiedas 250 125 

šimtai deimantinių žiedų, is kurių 
galite pasirinkti, — Brangių akme
nų žiedai, auksiniai sliūbiniai žie
dai, Signet žiedai (su raide) — visi 
už Įį kainos. 

taip didį Sakramentą". Mums 
praeinant pro abipus gatvės su 
sigrūdusią minią, prilaikomą 
policininkų špalieriaus, brazilai Parodos: Brazilų religinio 
entuziastiškai šaukė: "Viva Li- n o ' Braziliškų katalikiškų kny-

Įvairios parodos 
Ryšium su Euchar. kongresu 

buvo Rijuje atidarytos kelios 
me-

AUsROS VARTŲ 
mfisų Vilniaus šventovSą 

istoriją bei padavimus. 
bei maldas 

rasite kun. dr. J. Prunskio kny 
putėje "Aušros Vartai". 

— Maironio, P. Vaičiūno, A. 
Mickevičiaus, B. Brazdžionio, M. 
Gustaičio, J. Vaičiūno ir kitų po
eziją apie juos 

ntaakymus su pmigraia siuskite 

D R A D O A S 

2S34 So. Oakkv A ve. 

Chicago 8, IH. 

DAILININKUI BEI ARCHITEKTUI 

A. -Į- A. 

PETRUI KIAULENUI mirus, 
giliausios užuojautos jo žmonai ir dukrytei reiškia 
Pasaulio Lietuvių Dailininku ir Architektų Sąjungos vardu 

ADOMAS VARNAS, Sąjungos Pirmtetnkas 

— N — 

tuania". Pasirodo, kad brazilai 
jau gerokai mus pažįsta. Tai 
paseka Rio de Janeiro lietuvių 
pravestos propagandos per ra
diją ir bažnyčias liūdnų Birže 

gų, Misijų, Popiežiaus monetų 
ir bulių, Bažnytinių pašto žank 
lų, Madonų, Vokiečių religinio 
meno ir knygų parodos ir Lie
tuvių religinio meno paroda. 

lio sukaktuvių proga (tikintie- Pastarąją esu atskirai apra 
šiems buvo dalinami pavsikslė-. S1US1-
liai su Aušros Vartų Dievo Mo-j Kongreso atidarymas 
tinos paveikslu ir maldele už 
Lietuvą). 

tllHvHIMIIIIHfinilUtlIlIlilIlHHHIHIIIIIIII 
Visi perka Ir skaito Liudo Zeikaiy 

roraaLut 

LAIPTAI Į TOLUMAS 
242 pusi. Kaina $2 • 

Užsakymus kartu su pinigais siųski* 

" D R A U G A S " 
2384 S. Oakley A ve. 
CHICAGO 8. ILL. 
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RANKINIAI LAIKRODŽIAI 
Buvo Yra 

Jeweird Wristwatches su 
"stretehable" apyrankėm $7 $4 

7 J. Moteriški rankiniai laik
rodėliai, papuošti su brang, 
aknienais 20 8 

Vyriški Kankiniai laikrodė
liai su labai planu "jew-
led level" 20 £ 

3 7 J. Vandens nesibijantis 
laikrodėlis 24 11 

17 J. Gold Filled laikrodėlis 32 15 
17 J. 14 k. Auksinis laikro

dėlis 59 22 
17 J. 14 K. Auksinis laikro

dėlis 79 32 
21 J. Gold Filled Rankinis 

laikrodėlis 75 29 
17 J. Moteriškas laikrodėlis 

papuoštas su 20 deimantų 32 
17 J. Moteriškas Rankinis 

laikrodėlis papuoštas su 8 
deimantais, 14 K. balto 
aukso 200 98 

SILVERWARE— DIXNERWARE 
Buvo Yra 

63 sa. bahį Rogers 1847 Sil-
v^rtvara $72 $34 

63 gabalų Community Sil-
verware 72 32 

32 gabalų Rogers Silvervvare 20 9 
32 gabalų stainless silverware 12 6 
100 srab. Rogftrs silvervvare 60 29 
100 gab. stainless silvervvare 40 19 
20 gab. Pietų Servizas . . . . 6 3 
60 gab. Pietų Servizas 16 8 
100 gab. Pietų Servizas 40 22 

L A I K R O D Ž I A I 
Buvo Yra 

Cuckoo C'lo^k (Kukuojantis 
laikrodis $27 $14 

Cuckoo Clook (Kukuojantis 
laikrodis) 35 17 

LENGVIAUSIOM SĄLYGOM 

Didelios nuolaidos mainant senus 
| naujus. 

JOS. F. BUDRiK, Inc. 
3241 South Halsted St. 

Telef. CAJumet 5-7238 

Krautuvė ir sandėlis ant šešių (6) 
sklypu žemės! 

Atdara pirmad. ir ketvirtad. vak. 
iki 9:30 vai. — s"kmad. 10 iki 6. 

Ėjom apie valandą, kol pa
siekėm Kongreso aikštę, ir vi
są laiką girdėjom nuoširdų 
šauksmą "Viva Lituania". Mes, 
atsilygindami, šaukėm "Viva 
Brasil". Procesiją lydėjo radi
jo pranešėjo balsas ir orkest
ras. Jokių maldų bei giesmių 
nebuvo girdėti. Jau tenka prie 
to čia priprasti. Visa laimė, kad 
nebuvo leista jokių raketų į 
orą leisti, kas yra priprasta 
procesijų metu. 

Kongreso aikštėje lietuvių 
grupei buvo pareikšta didelė 
pagarba. Mes buvom pasodinti 
pirmose vietose priešais impro
vizuotą paminklinį altorių, virš 
kurio plevėsavo Vatikano vė
liava. Be to, pranešėjas, mums 
praeinant pro altorių, ypatingai 
gražiai apibūdino Lietuvą ir mū 
sų tautos kančias, ir paskui 
dar savo kalboje pora kartų pa 
minėjo Lietuvą. 

Abipus altoriaus tuvo susė-

Liepos 19 diena buvo ypatin-

NUO W n E M Ė J U S I Ų 
SKAUDANCIC ŽAIZDŲ 
IR ATVIRŲ ODOS LIO V 

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, AT-
VIRŲ ir SKAL D21Ų 2A1ZDŲ. 

MALDAKNYGE 
JAUNUMUI MALDOS" 

Kūra paruoi* 

Kun. P. Khve la i t i s 

Raina: Si.50 ir Ju, 50 
Cfsakymus adresuokite 

D R A U G A S 

2334 So. Oakley Ave 

CHICAGO 8, ILL. 

AMiinDA2> L/mUSBEKGlS 

KRIONĖ' 
V. Adamkevičiaus apianka 

Užsakymu* su pinigai* siuskite. 
258 p«L, kaina $2.50 

OBAC'OAa, 2334 B. Oaklej A*e* 
< ii.ciwo H. m 

negali ramiai se-lSti ir naktimis 
miegoti, nes jų užsiaengjusloa iaizdor 

• niežti ir skauda. Kad pašalinti t* 
g a l i š k i l m i n g a , n e s t ą d i e n ą Į niežėjimą ir skaudėjimą aenų atvl 

rų ir skaudžių žaizdų, uždekite 
LEGULO Ointment. Jų g y d o m o * 
ypatybes palengvina Jūsų skaudejl 
iną ir galėsite ramiai miegoti nak 
tj. Vartokite jas taipgi nuo skau
džių nudegimų. Jos taipgi pasalina 
niežėjimą ligos vadinamos PSORIA 
SIS. Taipgi pafialina peršėjimą, ligos 
vadinamos ATHl.ETE'S FOOT, su 
stabdo džiovinimą odds" ir perplyšimą 
tarpirščių. Yra tinkamaa vartoti nuc 
džiūstančios. atskilusios odos d<*dir 
vinių, odos išbėrimų ir t. t., taipg 
t inkamas vartoti vaikučiams kada pa
sirodo skaudus išbėrimas nuo vysty 
klų. Jis yra gera gyduole nuo l i 
vlršinių odos ligų.Le-
gulo Ointment yra 
parduodamas po 7 S 
et.. $1.26, Ir $S.50. 
Pirkite vaistinėse Chl 

Kongreso aikštėj įvyko Eucha
ristinio kongreso atidarymas. 

Miestas padabintas vėliavo
mis, krautuvių vitrinos (net žy 
dų) specialiai religinėmis temo 
mis dekoruotos, publika šven
tiškai nusiteikusi, į svetimtau
čius žiūri su pagarba, ypatingai 
į apsirengusius tautiškais dra
bužiais. Net senyvi žmonės, in
teligentiškais veidais, su pagar 
ba palenkia galvą, sutikę gat
vėje mūsų tautos atstoves tau
tiškais rūbais. Ir kai lietuvės 

. ! cagoj Ir apylinkėse— 
atsako šypsena, tai ypatingai j Miiwaukee. wisc Ga 

ry, Ind.ir Detrolt, Mi-
ctoigan arba rašyki
te Ir atsiųskite Mo-
ney order J: 

moterys nuoširdfcai^ džiaugiasi 
ir jaunimas ašukia "Viva Litua 
nia". Net rimti augšto rango 
dvasiškiai sustabdo ir pasigėri 
mūsų kukliais ir skoningais 
tautiškais drabužiais. 

Kongreso aikštėje susirinko 
jūra žmonių. Si aikštė specia
liai tam tikslui paruošta. Dar 
prieš kelis mėnesius čia buvo 
jūra, o dabar supiltas pylimas, 

LEGITLO, Department D. 
5618 W. Eddy S t Chicago 84, IU 

do augštieji dvasiškiai. Iš tolo jūra nustumta toliau. Vadi-
raudonavo jų rūbai. Vyskupeį nas, atkovotas iš vandenyno 
bene susirinko 300, kardinolų gerokas žemės plotas. Suolai 
6. Po poros dienų kardinolų bu
vo 20. 

Kai visi, dalyvavusieji proce
sijoje, jiems paskirtose vištose 
susedo, 16:30 vai. pasirodė pa
skendę gėlėse sidabriniai neš
tuvai (tautinis santuariumas), 
kuriuose Sao Paulo arkivysku
pas kardinolas Carlos de Car-
melo Matta laikė apglėbęs ste
buklingąją Aparecidos Dievo 
Motinos statulėlę, atvežtą iš 
Aparecidos, specialiai j kongre 
są. Pasitiko ją Rio de Janeiro 
arkivyskupas kardinolas D. 
Jaime de Barros Camara, jo 
padėjėjas arkivyskupas D. Hel 
der Camara ir vyskupas Jose 
Tavora. Tuo metu publika plo
jo rankom ir šaukė: "Viva Nos 
sa Senhora Aparecida", o Ma
rijos organizacijos mergaitės, 
baltai apsirengusios, mojavo sa 
vo baltais vualiais. Iš tolo at
rodė, lyg plasnojo sparnais bal-

alaus bravoro Antarcita suau
koti. Jie po kongraso bus ati
duoti biedniems žmonėms na
mams pasistatyti. O tų biednio-
kų, ypač juodžių, pilni miesto 

S A U G U S 
BALDŲ 

PERKRAUSTYMAS 
i i ARTI n : roi.i 

Naujas 1955 specialus dide
lis sunkvežimis su pilna ap-
drauda. Pigus ir sąžiningas 

patarnavimas. 
Saukite: 

B . 8 E R C N A 8 
4546 S. Wood St., Chicago 9, 

111. Tel. VI. 7-2872 

illllti!l>iill<!2lll||lllllllll!lllllllllll!limil 

G U Ž A U S K Ų 
R E V E R L Y f U L L S Gf iLIMYCiA 

Geriausios g i l e s d i l vestuvių, banke 
tų, laidotuvių ir kitų papuošimų. 

2443 MEST 63IID STREET 
TeL PRospect 8-0833 ir VR 8-083 

U balandžiai. Buvo giedamos m m m m m n n m m m t m u m „ , 

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS IR GAS0UN0 ŠTūTlŠ 
Atliekami lyginimo ir dažymo darbai Taisomi motorai, stabdžiai, 
transmisijos ir t. t. MOBILGAS benzinas, Įvairių rūšių Alyva, 

baterijos Ir automobiliams dalys. Firestone padangos. 
1934 West 59th Street Tel. GRovehill 6-9136 

M. CESAS, patyrę* auto specialistas 

JŠ 

TELEVIZIJOS 
ir Radio Aparatu Taisymas 
Sąžiningas ir garantuotas darbas 
M. RIMKUS, 4517 S. Sawyer St. 
Tel. VI 7-6067 — VI 7-3037 

=% 

TELIMHJOS, RAMO IR PHONOGRAFU 
TAISYMAS IR PARDAVIMAS 

Geriausios firmos — garantuotos dalys. Prityrę mechanikai 
darbą atlieka sąžiningai ir greitai. 

FRANK'S TV 8C RADIO 
SALES & SERVICE 

Pranas KERŠIS — Paulius F. ENDZELIS 
748 West 33 Street CAJumet 5-7252 

v — ' • - • Jl J ' ' • ' • - ' ' " ' -^-0 

Popiežius dovanojo 
Teresei Meumannaitei 
šv. Kryžiaus relikvija 

Popiežius Pijus XII dovanojo 
iv. Kryžiaus relikvija šių laikų 
stigmatizuotojai Teresei Neuman-
naitei. 

Apie Teresės Neumanaites gy
venimą — kaip ji pergyvena Kri
staus Kančias, kaip jai pasidaro 
ant rankų ir kojų stigmos (žai-
dos), iš kurių teka kraujas — 
plačiai aprašyta kun. J. Burkaus 
parašytoj knygoj TERESE NEU-
MANAITE. Knygoje yra daug 
nuotraukų su Teresės Neuman 
naitės j>ergyvenimais. Gražus J. 
Keleciaus viršelis. Knyga didelio 
formato, 268 pus. Kaina $3.00. 

Pinigus su užsakymais siųsti: 
"DRAUGAS". 

2334 S. Oakley Avė-
Chicago 8, III. 

,( ,/ P A D Ė K A 
BRANGIAM VYRUI IR TfiVUI 

A. f A. 

JONUI KUČINSKUI mirus, 
reiškiame nuoširdžią padėką visiems mūsų draugams ir pažįsta
miems, kurie užjautė ir padėjo mums skaudžioje valanioje. 

ŠEIMA 

P A D Ė K A 
A. f A. 

RIMUTIS KAZLAUSKAS 
Liū<l('<huni 4e\ brangaus sūnelio mirties dėkojame už ^ėles, 

nl jautusiems liūdesio valandoje ir dalyvavusiems la idotuvėse: 
Pianui ir Vitui Kazlauskams su šeimomis, Bfaciams, Diėiams, 

Markevičienei, <U; ir poniai Ažubaliams, Janušoniains, P e t m u s -
kanis, Lufiams, Plytnikams, Vygantams, dr. Jštuopienei ir sūnui 
Jurgiui, Zarankai, Butėnams, Paura /ams , bendradarbiams ir vi-
siem.s pažįstamiems. 

L. B. Waukflfaa Apyl inkės Valdybai ir vietos bendnionienci . 
Kleb. kun. Joneliui ir vargou. Žyliui. Laidotuvių direkto

riams Petroshiams. 

Nuliūdę Tf iVAI, MOCIUTiS IR T E T A 

PIRKITE TIESIOG NUO 
MR. NELS0N 

— 8AVINTNKO — 

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO 

S9I4 West l t I th Street 
Vienas blokas ano kapinio. 

»3.. 

Didžiausias paminklams pianų 
pasirinkimas mieste. 

Telei. CEdarcrest 3-6335 

= = = = = 

«»CM» uuutnaDioa ir nepapraatoa icny 
gos personažus i l talp Jverttna r»-
tytojAu Gliaudą: -...W«?IMUI — p* 
nt- kinta* niekint o Jau. bet turis 
navoje Fra Ang-elico ang< lų rarsu 
gama, Tatjana—nesuprantanti ato
lo* sątokoa, bet mylinti •kal.-'čU. 
meile. Pasa l iau Juliua... paaiU^e* 
skaistumo ir nesuvokia* jo earafta 
dra.su* be drąsos, nesupranta* pa 
vojati* beprotellmo procese" 

UQDfSIO VALANDOJ 
SšmkšH 

MAŽEIKA « EVANS 
LAIDOTUVIŲ DIBERTORIAI 

•846 & West«rn A m 3 atsUros slr-Oond. 
7^600 — 7-8601 A r t i w n W i i i 
karta syvana kitos* mlast* «alysat 

koplyčią arčiau jOstj aamu-

STEPONAS C. LACKAWICZ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS K0PLYČ0S: 
2424 W. 69th St . . REpublic 7 12(3 
2314 W. 23rd Place Vlrgfnia 7-6672 
10756 S. Michigan Ave. . . . . . PUIIman 5 1270 

ANTHONY B. PETRUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

* 

6012 S0 WESTERN AVE. 1410 S0. 50th AVE. 
CHiGAOO, ILL. CICERO, ILL 

Telefonai — GRovehill 6-2345 arba 
TOvvnhalI 3-2109 

JOHN F. EUDEIK1S 
LHDOTŪVIŲ DIREKT08I0S 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 
4605-07 South Hermitage fivenue 

Tel. Yft 7-1741-2 ir Lfl 3-9851 
4330-34 South Caiifornia Avamio 

Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852 
AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ 

8EKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS UETUVTŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambulansų patarna
vimas dieną ir nak
tį, Reikale šaukite 
mus. 

Mes turime koplyčias, 
visose Chicagoa ir 
Roselando dalyse ir 
tuojau patarnaujame 

ANTANAS M. PHILLIPS 
8807 S. LITOAMCA AVE. TtLtM,Į^n 

PETRAS P. GURSKIS 
859 West 18«* STREET TeL SEelar 

" ^ - . • 1 

ALFREDAS VAHCE 
177 WOODSH>E gt% ElvenUda, IlL Tei OLympic 1 4 M 

POVILAS I. IHDIK1S 
8>54 S. HALSTED STREET Telephone VAtiIs 7-1H11 

LEONARDAS F. BUKAUSKAS 
106*1 a MICHIGAN AVE. TeL COmmodore 4-Z2M 

HIRS1S F. RU0MIN 
tSS19 a LITOANICA AVE. Tel VArfi 7 1 lS«- l i» 

FETRAS tmmm 
k4848 S. CAJLIPDRM A AVENUE TėL LAfajr t l* 5 « I 3 

VASAITIS — BUTKUS 
|U48 Sootk 50tb A.VSL, CICERO, »TJ- XA OLympic 3-UOt 

Skaitykite ir platinkite dienrašti "Drauft" . 
• 

file:///Vittnauer
http://dra.su*
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D1JCNKA8T13 DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Ketvirtadienis, rugpj. 25, 1955 

«. i mus 
X Marija Marcinkus iš Ci

cero, plačiai žinoma kaip dau£ 
padėjusi tremtiniams patekti 
j šį kraštą ir dabar padariusi 
keletai šeimų dokum?ntus at
vykti, lankėsi "Drauge". Pra-
tęsdama savo p enumeratą, ji 
paskyrė ir $3 auką "Draugo" 
reikalams. Pasakojosi, kad 
prieš porą mėnesių turėjo la
ba', sunkias dvi operacijas 
(operavo dr. V. Tumasor.is), 
šiuo metu laimingai baigia 
sveikti ir t iksi, kad pD poros 
mėnesių gal galės sugrįžti į!8^1*' organizuojamas metinis 
darbą. Žadėjo tada didesnj au- išvažiavimas j lietuvių labdarių 
ka paremti katalikišką lietuvių'ūk* i v v k s š* sekmadieni, rug-
spaudą. P3 u č i o 2 8 d-

Skyriaus susirinkimas šau-
X Lietinių reprezentacinio kiamas penktadienį, rugpjūčio 

choro organizavimo galimybes 2 6 d. 8 vai. vak. Visų Šventųjų 
studijuojamos Chicagoj. Toks p a r a p g a leje. Visi šalpos bičiu-
choras turėtų būti sudaromas i^į kviečiami dalyvauti, 
tik iš rinktinių asmenų, pasi
žyminčių puikiu balsu ir g?ra 

X Balio gegužinėj, įvykusioj 
rugpjūčio 7 d. Bučo darže, do
vanas laimėjo šie asmenys: A. 
Daugirdas, Fi . Bružas, V. Mor
kūnas, S. Bakutis, M. Kevelai-
ti3, J. Paruškevieius, J. Mažei
ka, Strausienė, Velžaitė, N. 
šapkus, P. Narvilaitė, A. Dob-
row, XY, Kačinauskas, XY, 
John Kirsh, A. Partiekėnas, 
Kupčinskas, V. Šoliūnas, S. 
Baltrimas, E. Jasaitienė, Z. 
Gražis, F. Valaitis, O. Juodka, 
A. Petrauskas, V. Rumšą, E. 
Vilka3, K. Pimpienė, Carol 
Borello, A. Kiviene, J. Juška 
ir Jomantas. Kurie neatsiėmė 
dovanų piknike, prašomi kreip
tis pas Balto reikalų vedėją A. 
Dzirvoną, 2421 W. 45 st. Tel. 
Yards 7-2322. 

X Roselando Balfo .".7-io 

IŠ ARTI IR TOLI 

klausa. Šio choro narių skai-
X Perkūno ir Gintaro Chi-

cagos sporto klubų sportinin-
čius būtų iš anksto numatytas I k a i pademonstruos tinklinio 
ir tik vienam pasitraukus ga-' ™ g t y n e s Draugo piknike, ku-
lėtų būti jo vieton priimtas | r i s * v y k s rugsėjo 5 d. Oaks 
kitas. Tikimasi, kad šio choro 
nariai būtų b:nt kiek atlygina
mi. Choras privalės reprezen
tuoti lietuvius visur ten, kur 
būtų reikalinga pasirodyti sve
timtaučiams. 

X Juozo Viliamo vadovau
jama angliškų knygų leidykla 
Fides išleido anglų kalba lyti
nio gyvenimo vadovėlj, paruoš
tą krikščioniškais pagrindais. 
Knyga vadinasi: Christian de-
sign for sex. Tai labai giedri 
knyga, nes jos autorius mato 
lytinio gyvenimo grožį ir jo 
šventumą. Iki spalio 15 galimn 

darže, prie 119-tos ir Archer 
gatvių, Lemont, 111. 

X Irena Yadopalaito ir Gc-
dim'nas Bliūdžius priima mo
terystės sakramentą rugpjūčio 
27 d. 11:30 vai. ryto Aušros 
Vartų parapijos bažnyčioj?, 
2327 W. 23 pi. 

X K. Siliūno orkestras gros 
šokiams Jaunimo dienoj, įvyks
tančioj rūgs. 11 d. Liberty 
Grove, WiUow Springs, 111. Tą 
dieną rengia Chicagos L. B. 
Jaunimo taryba. 

X Chicagos moksleiviai at-kai 
laimingai (nė vienas nesusirgo 

gauti už $2.80. Vėliau $3.50., ^ č i a u s i a kelionės liga) 
Užsakymus siųsti Fides Puc ' 
lishers, 21 VV. Superior St 
Chicago 10, 111. 

laimingai nuvyko į moksleivių 
at-kų stovyklą prie Clevelando 
ir pradėjo stovyklauti. 

X J o a n a Pr'šmantieii'% j x Dr. Milda ir dr. Stasys 
"Juostos" audyklos savininkė, Budiiai atostogauja prie Mi-
praėjusį šeštadienį šventė sa- cnįgano ežsro Ludingtono apy-
vo vardines. Ta p'oga ji buvo Unkėse. 
nuoširdžiai pasveikinta dauge
lio pažįstamų ir bičiulių. Visus 
atsilankiusius svečius seuni 

X Petras Cbulskis dekoruo
ja Washington Pine viešbutį 

ninkS, padedama savo vyro au- C h i c a£°J e» n i -
dėjo Kazio Prišmanto, vaišino x M. Petrauskas, 37 Prat t 
lietuviškais, pačios gamintais, stM Bristol, Conn., Draugo rei-
valgiais. Vaišės buvo tikrai lie
tuviškos, kaip ir pati Prišman-
tų maloni šeima. 

X Petras Smitas, kurs turi 
maisto parduotuvę 901 W. 33 
str. (čia yra platinamas "Drau
gas"), kartu su savo žmona 
Ona ir sūnumi Ričardu lėktuvu 

kalams paaukojo $12. 

Harvester streikas 
užsitęsiąs 

Keturiuos Chicagos Harves
ter bendrovės fabrikuose šiuo 
metu streikuoja 17,000 darbi-

buvo nuskridę į Springf ieldą, j ninku, o iš viso JAV-se tos 
apžiūrėjo Illinois valstybes pa-į bendrovės darbininkų streikuo

ja apie 40,000. Vyksta derybos, 
befl unija nenumato, kad jos 

rodą ir tą pačią dieną grįžo 
atgal j Chicagą. Kelione labai 
patenkinti. labai greitai baigtųsi. Darbi-

X M. Balanda, J. Pleirys, K . n i n k a i ™ r i . d i d e s n i o a t W " i 
Jackūnas, M. Petkus, visi i š ! m o ' m a z e s n " » n o r m u a k o r d i 

Chicagos; A. Gurevičius, To
ronto, Canada, atsiuntė po $3 
už Draugo dovanų paskirsty
mo knygutes. Prašome ir ki
tus malonius Draugo skaityto
jus knygučių šakneles kaip ga
lima greičiau grąžinti. 

X Jonas Gradinskas nusi
pirko geroj biznio^gatvėj na
mus ir plečia savo įmonę J. G. 
Television. Praplėstoj įmonėj 
dirbs daugiau tarnautojų. 

X J. Bertulis, Los Angeles, 
Calif., vietoj g^lių dr. Garmui 
mirus, paaukojo Vasario 16 d. 
gimnazijai $5. 

X J. Grudis iš Spring Val-
ley, I1L, atsiuntė $10 už Drau
go dovanų paskirstymo kny
gutę. 

X Juozas Zabulis ir Vikto
ras Danėnas Draugo reikalams 
paaukojo po $1. 

niame darbe, kitokių gamybos 
standartų, padidinimo atlygi-
mo didėjant pragyvenimui ir 
nuolatinio atlyginimo garanti
jos, nors ir nedarbo metu. Kai-
kuriais punktais jau susitarta. 

Nauja parapija 
Kai d. Stritch patvarkymu 

Chicagoje steigiama hauja pa
rapija Pasaulio Karalienės 
vardu. Bažnyčia šios parapijos 
bus pastatyta ties 71 gatve ir 
Hamlin. Jos klebonas — Stan
ley Ryzner. Laikinai šv. mi
šios yra pradedamos laikyti 
Hurley salėje, esančioj s prie 
69 place ir Springfield ave. 
Sekmadieniais šv. mišios bus 
8, 9, 10 ir 11 vai. 15 min. 

Poliju susirgusių 297 
Cook apskrityje šiemet nau

jų susirgimų polijo liga įregist
ruota 297, iš jų 13 jau mirė. 

j . A. VALSTYBĖSE 
— Wyoming klonio R. K. 

Dainos draugija yra įsikūrusi 
dar prieš 20 metų. Į ją įsijun
gė beveik visi tos apylinkes 
parapijų chorai, iš kurių 4 
chorą: aktyviai dalyvauja vi
suose draugijos parengimuose: 
Šv. Kazimiero par. choras iš 
Plymouth — ved. P. J. Kara-
šauskas, šv. Marijos Apreiški
mo par. choras iš Kingston, 
ved. J. J. šaučiūnas, Šv. Ono3 
par. choras iš Luzerne, ved. J. 
Varaitis ir iš Miners Mills cho
ras, ved. SESUO Amaden, C.J.C. 

Šios draugijos 20 metų isto
rija yra labai reikšminga baž
nyčios ir visuomenės gyveni
me. Į ją įsijungę par. chorai 
ne tik atliko bažnytinio giedo
jimo uždavinį, bet taip pat in
tensyviai ir pastoviai reiškėsi 
visose lietuvybės išlaikymo sri
tyse ir visoje lietuvių kultūri
nėje veikloje. Savo koncertais 
ir dainų šventėmis sutraukda
vo į sales ir aikštes daugybę 
lietuvių ir juose stiprino bei 
gaivino lietuviškąją dvasią. 

Dainų šventės organizacinis 
komitetas Chicagoje reiškia 
didelį pasitenkinimą, kad ir 
Wyoming klonio "Dainos" 
draugija įsijungė su 400 dai
nos chorų dainininkų. 

— Laisves Varpas išsiskiria 
Naujojoje Anglijoje iš kitų lie
tuvių programų, nes daug duo
da geros lietuviškos muzikos 
ir šiaip lietuvių kūrybos, kelia 
įvairias kultūrines problemas 
ir aktualius visuomeninius klau 
simus. Paskutiniu metu anglų 
kalba teikiama informacija taip 
pat pertvarkyta, sugyvinant ją 
ir suaktualinant. Neseniai per
duotas Bernardo Brazdžionio 
kūrinys "Vaidila Valiūnas". 
Atliko akt. H. Kačinskas. Skel
bimų joje labai nedaug. Jos iš
laikymas paremtas parengimų 

| pelnu ir klausytojų parama. 
Dabar mestas šūkis: "Kiekvie
nas Laisvės Varpo klausytojas 
yra jo rėmėjas". Rėmėju laiko
mas kiekvienas, kuris skiria 
programos išlaikymui bent $5. 
Tokių skaičius nuolat auga. 

— Bostono skautai, Bostono 
lituanistinės mokyklos baigimo 
proga, vietoj dovanų savo drau 
gams paskyrė Vasario 16 gim
nazijos namams išpirkti ir 
įrengti $10.00. Prisiųstame raš
te jie sako: "Skiriame $10.00 
auką Vasario 16 gimnazijos na 
mų išpirkimo akcijai su inten
cija, kad Europos širdyje galė
tų tvirtai stovėti šviesos ir 
mokslo tvirtovė, kuri lietuvių 
tautai gimdytų nepalūžtamus 
sūnus ir dukras, lietuvybės iš
laikymo ir Lietuvos prisikėlimo 
darbuotojus". 

— YVaterburio krikščionys 
demokratai rengia rugsėjo mė
nesio 4 dieną gegužinę. Geguži
nė bus p. Balkauskų sodyboje, 
444 Highland Ave. Vieta yra 
labai patogi, prie didžiulės gat
vės, kuria kursuoja autobusai. 
Balkauskų sodyba yra vadina
ma piknikų sodyba todėl, kad 
čia visa eilė organizacijų to
kius piknikus rengia.. Kvieč'a-
me visus tautiečius atsilankyti, 
nes visi bus šią gegužine laiba' 
patenkinti. 

— ALRK Mot.ru Sąjungos 
seime, įvykusiame rugp. 15, 
16, 17 ir 18 d. VVorcester, 
Mass. šv. Kazimiero parap. sa
lėj, treč'os dienos sesijoj iš
rinkta į centro valdytą dviem 
metam Julia Mack iš Wor-
cester, Mass., pirm.; Marijona 
Srupša iš Chicago, 111., I vic3-
pirm.; Adelė Hussey iš Man-
chester, Conn., II vicepirm.; 
Marijona Vaičiūniene iš Cicero, 
UI., sekr.; Donna Kamm (Ka
minskas) iš Chicago, 111., iždi
ninke; Mary Druktenis iš Ci
cero, UI., ir Natalie šatunas iš 
Chicago, 111., iždo globėjos; J 

DIDŽ. BRITANIJOJ 
— "Fatimą ir mes", tokia 

antrašte knygą, parašytą kun. 
J. Kuzmickio, neseniai išelido 
"Žibintas". Knyga aprobuota 
Leeds vysk. J. C. Heenan, įriš
ta kietais viršeliais, paruošta 
dail. Charles Carlin aplanku ir 
apima 260 psl. T2kste gausu 
iliustracijų. Autorius, priminęs 
Fatimos apsireiškimų istoriją, 
duoda žinių apie visų trijų re
gėtojų tolimesnį gyvenimą ir 
atskirai paliečia tokius klausi
mus, kaip trečioji Fatimos pa
slaptis, Fatimą ir žmonių gy
venimą, Fatimą ir Rusijos at
vertimą ir k. Knygos kaina 3 
dol. "Žibinto" skaitytojai, už
sisakydami žurnalą 1958 m , 
knygą gauna už 2 dol. Kreiptis 
į "Žibinto" administraciją: 21, 
Ann PI., Bradiord 5, England. 

— Iš Rygos sovietų laivu 
"Bieloostrov" į Angliją atvyko 
buv. Latvijos diplomato žmona 
Mrs. Bisseneek-Hanney, sulau
kusi 70 metų amžiaus. Jos vy
ras — diplomatas, sovietams 
okupavus Latviją, buvo suim
tas ir kažinkur nukištas. Žmo
na nuo 1940 m. vargo Rygoje, 
kol ja susirūpino duktė, gyve
nanti Anglijoje. Laivo bendra
keleiviams p. Hanney pareiškė, 
kad tik gera nuotaika padėjusi 
jai tokį ilgą laiką išsilaikyti 
raudonojoje vergijoje. Grįžusi 
į savo tėvynę, kol kas ji vengia 
ką nors pasakoti apie savo per
gyvenimus. 

— Karščiai tęsiasi. Ir toliau 
Anglijoje tęsiasi nepaprastai 
gražus oras. Temperatūra visą 
laiką augšta, saulėta ir labai 
mažai kritulių. Retai užklysta 
ir perkūnija. Dėlto v asarvi2-
tės perpildytos ir savaitgaliais 
visi neria iš miestų į laukus ir 
pajūrį atsikvėpti ir gamta pa
sidžiaugti. Daugelis lietuvių, ku 
rie liepos pabaigoje ar rugpjū-, 
čio pradžioje turėjo vasaros 
atostogas, praleido Lietuvių So 
dyboje ar pas pažįstamus. 

— Henr. Dičpetris, praleidęs 
mėnesį vasaros atostogų pas 
savo tėvus Bradforde, rugpjū
čio 16 d. išvyko atgal į T. Sale
ziečių gimnaziją Italijoj. Kartu 
su juo išvažiavo naujas moki
nys — A. Micuta. Kiek vėliau 
rengiasi išvažiuoti R. Daržins-
kas ir A. Šergalis. 

— Jokūbą ir Boleslavą Guda 
vičius, kilusius iš Tauragės 
apskr., Adakavo valsč., prašo 
atsiliepti adresu: 1, Ladbroke 
Gardens, London W. 11. 

KAS, U IR KUR 

KOLUMBIJOJ 
— Kolumbijos lietuvių suva

žiavimas įvyko rugpjūčio 14-15 
| d. Bogotoje. Jame dalyvavo at
stovai iš Medeilino, Coli ir Bo-
gotos miestų. Suvažiavimas 
pasveikino kun. Tamošiūną, 
kun. Salduką ir kun. Matutį. 
Pasiųsti sveikinimai Kolumbi
jos vyriausybei, Altui, Vlikui, 
mūsų atst. Pietų Amerikoje 
dr. Graužimui, jubiliatui ats. 
Grigaliūnui-Glovackui ir dipl. 
šefui. 

PRANCŪZIJOJ 
— Lietuvos atstovas Pran

cūzijai dr. S. Bačkis ir ponia 
išvyko trumpų atostogų į Cro-
toy, prie La Manto. 

N. ZELANDIJOJE 
— N. Zelandijos krašto val

dyba išsiuntinėjo iš LIT gau
tas lietuviškas knygas lietuvių 
kolonijoms. Anglų, vokiečių ir 
prancūzų kalbomis knygas, su 
atitinkamais lydraščiais krašto 
valdyba pasiuntė Aucklando 
universitetui ir viešoms biblio
tekoms. 

— Sudarytas Baltų Klubas. 
Lietuvius atstovauja Žigiman-
as, Senkienė, Pocuta. 

Dirbtinį menulį paleis 
balionu 

Evanstone vykusio raketų 
specialistų pasitarimo metu 
mokslininkas Kurt Stehling. 
dirbąs prie Bell Aircraft Corp. 
iškėlė mintį, kad dirbtinį mė
nulį aplink 2emę reikia paleis
ti panaudojant tam balioną. 
Tas balionas būtų 200—300 pė
dų skersmenyje. Jo viduje — 
kūgio formos i akėta. Balionas 
pakiltų apie 15 mylių į augštj 
Cia radijo signalais lu tų iš
sprogdintas parakas, kurio dė
ka raketa pakiltų dar 5 my
lias, šiai jėgai išsibaigus — 
3kystas kuras tą dirbtinį me
nulį dar iškeltų 200 mylių. Cia 
dar vienas krovinys skysto ku
ro paleistų tą dirbtinį mėnulį 
aplink Žemę ir jis, skrisdamas 
po 41/2 mylių per sekundę grei
čiu, aplink Žemę apibėgtų kar
tą per dvi valandas. Toks to 
dirbtinio mėnulio paleidimas į 
erdves būtų pigiausias. To įtai
so priešakyje būtų radijo siųs
tuvas ir kosminių spindulių 
detektorius, kurie duotų moks
lininkams naujų informacijų 
apie kosminius spindulius ir 
magnetinius laukus. 

Tas dirbtinis mėnulis ke
liautų aplink Žemę porą mėne
sių, jeigu anksčiau nesusidur
tų su kokiu nors meteoru. 
Mokslininkai sako, kad toks 
planuojamas Žemės satelitas 
gali būti paruoštas per porą 
metų. Mokslininkai yra tikri, 
kad žmonės įstengs nuo Žemės 
keliauti į erdves, kad ir vien 
tik tyrimų tikslais. 

Žudikas ginsis — jis 
esąs nesveikas 

Advokatas Carpenterio, kurs 
nužudė vieną policininką ir su
žeidė kitą, pareiškė spaudai, 
kad kaltinamasis pasiruošęs 
prisipažinti prie tų veiksmų, 
bet jis ginsis, kad teisiniu at
žvilgiu jis nėra kaltas, nes 
prieš tuos įvykius, žudymų 
metu ir vėliau jis nebuvęs ir 
nesąs psichiškai sveikas. Da
bar tas žudikas gyja nuo žaiz
dų. Valstybes prokuroras ma
no, kad žudikas taip lengvai 
negalės išsisukti. "Jeigu polici
ninkas, atliekąs pareigas, ga
lėtų būti žudomas be bausmės 
žudikui, mes susilauktume 
anarchijos", — sako prokuro
ras Gu/tknecht. 

Kunigas-naras atvyko iš 
Prancūzijos 

Į Chicagą atvyko kun. Ro
bertas Simon, 42 m. amžiaus, 
turįs parapiją Prancūzijos Be-
sancone, netoli Šveicarijos sie
nos. Jisai geras sportininkas, 
ypač gabus augštuose šuoliuo-

1 se į vandenį. Prancūzijoje jis 
tuo būdu yra sukėlęs nemažai 
pajamų savo parapijos palai
kymui ir varguomenės šelpi
mui. Dabar jis atskrido į Chi
cagą, patyręs, kad čia "yra 
daug vandens". Tačiau vietine 
vyriausybe nepatarė jam čia 
šiuo būdu rinkti lėšas savo pa
rapijos reikalams. Dabar jis 
tiria galimybes kitoje vietoje, 
pvz. Detroite, kur vyksta van
dens sporto programa Rivera-
ma. 

Neišlaikė egzaminu į 
vaikų darželį 

Park Forest mokykloje 136 
vaikai nebuvo priimami į vai
kų darželį, nors jie jau sulau
kę reikiamo amžiaus — 5 me
tų. Mokyklos vadovybė" juos 
paegzaminavusi rado "nepa
kankamai subrendusius vaikų 
darželiui". Viešųjų mokyklų 
vadovybe šitokius egzaminus 
paskelbė nesutinkančius su 
švietimo kodeksu. Šis reikalas 
gali būti sprendžiamas teisme.j 

Kariuomene uždraudė 
stipresnį alų Į 

Chicagos Parkų Distrifctoį _ Budrike radijo programa, šį 
taryba susitarė su kariuome-' vakarą Budriko radijo programo-
nės vadovybe, kad tuo me tu , 1 * £ « to t i.es v ^ i F C - " 5 ° **• " £ 

J \ _ . ' , 6 iki 7 vai. girdėsime daug gražiu 
kai parkuose jsikurę pnešlek- Į lietuviškų dainų bei orkestro mu-
tuviniai daliniai turės parengi- akos. Programoje dalyvaus žino-

, ma operos solistė Izabelė Mote-
mus, nebus tame rajone par-. k a i t i e n f B u s p r a n e š u ^ " . ^ 
davinėjamae 3.2% stiprumo jo kontesto premijas. Pasiklausy-
alus. Kitu laiku tokį alų bus į|te Šias ,*ogramas duoda JUOZD 

,. . . , . . « • * - • Budriko namų raicandų, televizi-
galima pwkti, bet tik įsgenmui j u i r a u k s i n i u ^ ^ ų krautuvė 
ten pat vietoje. Parkų diserik- Chicagoje. 3241 S. Haisted S*. 
to vadovybe jieškojo tokio ap- *• 
ribojimo po to baisaus įvykio, _ ftv Kazimiero seserų rėmė-
kada įsikaušęs karys nužudė jų 2 skyr. rengia pikniką Ryan 
Joaną Pušytę. 

Išleido kalinį, atleido 
Cook Apskrities kalėjime 

jau išleistas už užstatą ir tik
rasis A. J. Pullilove. Kaip ži
nome, anksčiau per klaidą bu
vo jo vieton išleistas tokios 
pat pavardes kitas, didesnis 
nusikaltėlis. Už tokį neapsižiū
rėjimą kalėjimo raštininkas 
Eugene H. Galivan savaitei at
leistas iš tarnybos. Per klaidą 
išleistasai stambus nusikaltė
lis dabar pabėgo nuo teismo. 

Metai kalėjimo už 
peršovimą 

Chicagos teismas nubaudė 
George Nelsoną metais kalėji
mo už tai, kad jis paplūdimyje 
šūviu į krūtinę sužeidė George 
Simmons, 24 m. amžiaus. Tą 
žmogų kaltininkas peršovė, kai 
šis gynė mergaites nuo netin
kamų užpuolėjo kalbų. Kalti
ninkas prisipažino tame ginče 
panaudojęs ginklą, tačiau bu
vęs taip girtas, kad nedaug ką 
atsimenąs. 

Bombos dirbtuvėse 
Chicagoje išsprogdintos slap

ta padėtos bombos dviejose 
įmonėse: Richard O. Schultz 
Co., 2425 W. 75 ave., ir Per
sonai Finance Co., 7215 W. 
Grand str. Priežastys nežino
mos. Dienraštis "Chicago Daily 
Tribūne" paskyrė $5,000 atly
ginimo tam, kas padės susekti 
asmenis, vykdančius įstaigų 
sprogdinimą bombomis. 

Woods (vieta Nr. 25) prie 87 ir 
VVestern gatvių. Pradžia 12 vai. 
Bus Įvairūs laimėjimai, muzika ir 
užkandžiai. Pelnas skiriamas š\. 
Kazimiero seserų vienuolynui. Vi
si kviečiami savo dalyvavimu pa
remti šv. Karj.Tuero seserų vienuo
lyną. 

Komisijr. ir 
Ona Kazlauskaiti-

Kaliniai duos kraują 
džiavininkams 

Cook apskrities kalėjime 
esantieji kaliniai nuo rugsėjo 
pradžios pradės duoti kraują 
Miesto Džiovininkų sanatorijai. 
Už kraujo pantį jie gaus po $5. 
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P O P U L A R 
LITHUAMAN RECIPES 

8urinko JUZE DAUŽVAJtDIENfi 
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Malonių Skaitytojų prašome grą
žinant "Draugo" iškylos (pikniko) 
bilietėlių šakneles visas (10) užpil
dyti (neužtenka tik pirmą užpil
džius pasiųsti). Administracija dė
kinga tiems, kurie šakneles jau at
siuntė ir tikisi, kad ir kiti nelauks 
paskutiniųjų dienų. 

Šakneles reikia sugražinti ne 
vėliau rugpjūčio 29 dieną. 
ooooooooooooooooooooooooo* 

Tai nepaprasta knyga. Viri 200 re
ceptų grynai lietuviškų valgių gami
nimui anglų kalboje. Ponta Daužvar-
diene. kuri dažnai pasakodavo apie 
lietuviškus valgius per Chicagos ra
dijo Ir televizijos stotis, surinko pa
čius įdomiausius lietuviškų valgių 
receptus ir DRAUGAS Juos išleido 
labai parankioje formoje. Pirma kar
tą tokia knyga pasirodo knygų rin
koje. 

Gera dovana kitataučiams ar ang
liškai skaitantiems lietuviams. 

Kaina — $2.00 
Užsakymus kartu su pinigais siųskite: 

" D H A U O A 8" 
2394 So. Oakley Avenue, 

CHICAGO 8, ILL. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini 

Visa Lietuviška Visuomene Susitiks 

DIENRAŠČIO "DRAUGO" 

Metiniame Išvažiavime 
• * - » 

Rugsėjo 5-tą diena (Labor Day) 1955 m. 

O A K S D A R 2 E 
v 

Prie 119-tos ir Arebtr AveM Lemont, I I I . 

Šiais metais dienraščio DRAUGO metinis išvažiavimas 
vyks dideliame ir gražiame Oaks darže. Pirmą kartą lietuviai 
susirinks šiame erdviame darže su milžiniškom patalpom. 

Dramos artistai, Alfas Brinką, Jonas Kelečiu* ir Algiman
tas Dikinis, vaidins "Patyrimai Sovietų Ūkininkų Delegacijos 
Amerikoje" Vaidinimas prasidės 4:30 vai. popiet. 

Labai lengva nuvykti 1 šį naująjį darią, jei esate buvę 
praeitame piknike. Šis naujas daržas randasi ant to pačio 
kelio, bet tik penkiom myliom toliau j vakarus, prie 119-tos 
gatves ir Archer. 

Šokiams gros JURGIS AKELIS su savo orkestru, veiks 
bufetai, ir kiti pamarginimai. Bus linksma ir įdomi programa. 

Rezervuokite šių metų Labor Day (rugsėjo 5 d.) dien
raščio DRAUGO piknikui, kur visa lietuviška visuomenė su
sitiks pasisvečiavimui. 

RKNGftJAI 

http://Mot.ru

