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RESPUBLIKONAI SUSIRINKĄS AN FRANSISCE
Demokratai su Stevensonu ir

Kefauver žengia į pergalę
VYTAUTAS VARDYS

Iškilmingai, vienybės ženkle pasibaigė Demokratų' partijos 
konvencija Chicagos* Amfiteatre ir kraštui buvo pristatyti de
mokratų kandidatai į prezidentus ir viceprezidentus: buv. Illinois 
gubernatorius Adlai E. Stevenson ir Tepnessee valst, senatorius 
Estes Kefauver. šiųmetinė konvencija buvo įdomesnė už 1952 m. 
Demokratų partijos suvažiavimą ir tikriausiai Respublikonų kon
vencija San Francisco stebėsiantieji neras joje tokio dramatiš
kumo ir įtempimo kaip pas Demokratus Chicagoje.

Konvencija pademonstravo di mą kartą dvidešimt aštuonerių 
metų katalikas politikas beveik 
laimėjo viceprezidento nomina
ciją dramatiškame susirėmime 
su Kefauveriu. Senatorius Ken- 
nedy iš Mass., nepaprasrai sim
patingas ir gilus bei energingas 
JAV valstybės vyras būtų gal 
nominaciją ir laimėjęs, jeigu ko
vai daugiau ruošęsis iš anksto 
ir jei nebūtų balsavęs už Eisen- 
howerio ūkinę programą, kuri 
priešinga demokratų dabar pri
imtąją! tradicinei kainų paramos 
programai. Kennedy pasirody
mas pademonstruoja, jog nepa
sitikėjimas katalikų prezidenti
niame poste darosi mitas, ypač 
turint minty, jog septynios pie
tinės valstybės, kurios buvo su
kilę prieš kataliką Al Smith 
1928 m. šį kartą balsavo už ka
taliką Kennedy, kuriam pritarė, 
taipgi ir daug paskirų pietiečių: 
delegatų.

Kefauverio nominacija ,be abe 
jonės demokratų sąrašui prideda 
nemaža patrauklumo, nors jo bū 
tų pridėjęs ir Kennedy. Kefau
verio nominacija rodo, jog par
tijoje yra stiprus progresyvinis 
elementas, kurį Kefauveris at
stovauja ir taipgi, jog demokra
tai šįmet buvo pasirengę įtikti 
ūkininkams, kurių tarpe. Kefau
veris yra labai popularus. Dar 
daugiau, konvencija rodo, Jog 
pirminiai rinkimai nėra visiškai 
beprasmiški, nes žmogus, kuris 
jų daug buvo laimėjęs, laimėjo 
ir nominaciją į viceprezidentus, 
nors tam ir priešinosi politinės

delę Stevensono sukauptą jėgą 
per pastaruosius ketveris metus.
Jisai ne tik sugebėjo išmokėti De 
mokratų partijos skolas ir suor
ganizuoti partiją, bet ir pats ak
tyviai kovodamas už nominaciją 
pasirodė esąs kovingas politi
kas, kuę jau nemaža kas buvo 
prądėję suabejoti. Konvencija 
taip pat parodė, kad buvusio 
prezidento Trumano jėga yra 
maža, nors prestižas didelis.
Trumano remtasis kandidatas 
New Yorko gub. Harrimanas pa 
sirodė labai silpnai.

Demokratai gavo naują vadą

Tai reiškia ne tik senos tai
syklės patvirtinimą,- kad buvęs 
^prezidentas konvencijai diktuoti 
negali, bet taipgi rodo, jog De
mokratų partija perėjo į Steven
sono kontrolę./ Tai yra žymus* 
posūkis partijos gyvenime. Su 
tvirtu, ne daliniu kaip 1952 n».
Stevensono įsitvirtinimu Demo
kratų partija perėjo iš seno sti
liaus, triukšmingo ir lokalistinio 
vadovo į rafinuoto, miestietiško 
ir visų pirma tautiniais, ne lo
kaliniais motyvais galvojančio 
vado rankas. Trečia, šioje kon
vencijoje Demokratų partija su
sivienijo, tuom išeidama iš kon
vencijos stipresnė nei į ją atėjo.
Nuo 1944 m. partija buvo suski
lusi. 1948 m. ir 1952 m. pietie
čių valstybių dalis nebalsavo už 
demokratus. Šiais metais, nors 
pietiečiai ir negavo visko, ko no
rėjo, ir pagrindinai demokratai 
pasisakė už rasinės segragacijos , organizacijos ‘vadai 
panaikinimą, tačiau pietiečiai bu' 
vo patenkinti prezidentiniu kan
didatu, ir atrodo, nurys ir kitą 
karčią, konvencijos pateiktą pi
liulę, t. y. Kefauverio nominaci
ją į viceprezidentus. Kad parti- 

• jos vienybės atsiekimas turi mil
žiniškos reikšmės, nereikia nei 
sakyti. Iš anksto galima prana
šauti, kad Eisenhoewris šiemet 
rinkimų, jei ir laimės, negalės 
laimėti tokia didele persvara

žodžiu, Demokratų partijai 
konvencija atnešė labai daug 
naudos. Atsijaunijusi ir susivie
nijusi jinai galės sukovoti prieš 
Eisenhoverį stiprią ir dramatiš
ką kovą.

Lietuviai laimėjo 
prieš estus

MASKVA. Krepšinio rungty- 
kaip 1952 m. Ketvirta, Steven- n'ese, kaip praneša “Pravda” nr. 
sonas įnešė šios konvencijos me- 220, lietuvių komanda laimėjo 
tu iš viso naują metodą demo- prįeš estus santykiu 72:61. To- 
kratiniam procesui partijoje pa- je spartakiadoje dalyvauja 7,073
gyvinti, palikdamas viceprezi
dento nominaciją patiems kon
vencijos dalyviams, nors pagal 
tradiciją viceprezidentinį kandi
datą parinkdavo prezidentinis 
kandidatas, susitaręs su vado
vaujančiais politikais. Kefauve
rio išrinkimas buvo pilnutine 
prasme demokratinis, kaip retai 
yra buvę JAV istorijoje, šitoji 
Stevensono strategija reiškia, 
ne tik jo gilų tikėjimą demokra
tiniu procesu, bet kartu ir stra
tegijos gudrumą. Toks vicepre
zidento rinkimo būdas yra ataka 
prieš respublinonus, kurie vice
prezidentui Nbtonui atrodo, kon
kurencijos neprikiš. Pagaliau, 
konvencija parodė, jog partija 
yra perėjusi į moderuotų politi
kų kontrolę. Pietiečių konserva
torių jėga partijoj buvo palauž
ta. Šiauriečių reikalai tos jėgos 
taip pat neįgijo.

Kataliko pasireiškimas 

Šioje konvencijoje pastebime

sportininkai vyrai ir 2,151 mo
teris, dauguma 16-25 metų. Pa
gal sporto rūšis jie skirstosi: 
1,552 gimnazistai, 1,041 irklau- 
tojas, 341 futbolistas, 244 šoki
kai į vandenį, 432 krepšininkai, 
439 fechtuotojai, 223 — van
dens polo, 397 jojikai. '

Namai Rusijos
darbininkams

MASKVA. “Pravda” nr. 221 
aprašo, kad Starotrubnovo fab
riko darbininkams skirtieji na
mai, nors dar naujai pastatyti, 
jau turi kiaurus-tekančius sto
gus, ventilacija juose nedirba, 
durys — nedažytos, langų rėmai 
neįtvirtinti. Pro sienos plyšius 
žiemą eina šaltis, iš virtuvės 
krosnių į kambarius eina dūmai, 
aplink namą — nepereinamas 
purvas, kieme — krūvos staty
bos atmatų. Šitaip buvo ifipildy- 

taipgi kitą įdomų reiškinį. Pir-Įtas 1955 metų statybos planas...

Bi
i Penk" pagrindiniai demokratų partijos žmofiės: įHarry Truman, Estes Kefauver (kairėje), Adlai Ste-t 

venson (dešinėje), Averell Harriman ir Lvndon John kon pasirodo demokratų partijos konvencijoje Chi
cagoje. v * . • ' R (INS)

JAValstybes tremtinių tarpe
» *

įieško sau specialistų
Pasaulyje būna keistų reiškinių. Paimsime kad ir šį atvejį, 

kur iš vienos pusės mūsų tremtiniai veržte veržėsi į Ameriką ir 
dabar dar daugelis norėtų į ją patekti — bet jų “nepraleidžia 
konsulas”; iš kitos pusės tos pačios Amerikos komisijos pasta
rosiomis savaitėmis važinėjo net po smulkiausias mūsų tremtinių 
stovyklėles ir jieškojo norinčių vykti į Ameriką.

JAValstybių darbo ministeri-
jos įgaliotiniai neseniai apraši
nėjo 28 Pietų Vakarų Vokietijos 
(Šiaurės Wuerttembergo) vieto
ves, kur gyvena lietuviai ir kiti 
tremtiniai ir ypač čia jieškojo 
tam tikrų profesijų specialistų, 
pradedant mašinų statybos inži
nieriais, baigiant — virėjais bei 
melžė jais.

Praktiškai komisijos pasiūly
toms darbovietėms ir darbo jė
goms tarpininkauja US Employ- 
ment Service biuras Muenchene, 
Frankfurte, Hamburge ir kitur. 
Geriausios progos — technikams

Geriausi pasiūlymai yra duo
dami tiems, kurių mažiausia y- 
ra: pvz., jieškoma mašinų staty
bos inžinierių (Columbus mies
tui, Indianos valst.). Jiems siū
loma 350-600 dol. mėnesiui (40 
vai. sav.) ir nemokamą kelionę. 
Tai pačiai Vietovei jieškoma kon 
stuktorių, kuriems taip pat siū
loma 350 dol. -

Į Wisconsin valstiją jieškoma

pagal amžių. Juo senesnis, juo 
sunkiau būdavč patekti į Ameri
ką. .

Dabar padėtis, atrodo, kiek pa 
sikeitė. Šiuo metu jau net yra 
tokių jieškoma, kurių amžius 
50-60 metų; svarbu, kad yra 
savo srities specialistai. Tai pa
žymima ir komisijos sąrašuose.

Tai rodo, kaip pasikeitė dar
bo rinka pereito penkmečio lai
kotarpyje.

Paklausa didesnė, negu pasiūla

Pačioje Vakarų Vokietijoje te 
bekylanti ūkinė konjunktūra pa 
traukia į save visus galinčius ir 
norinčius dirbti — ne tik specia
listus, bet ir šiaip visą darbo 
jėgą. Žinoma, uždarbių ir pra
gyvenimo lygis Amerikoje yra 
augštesnis, negu Vokietijoje. 
Tad tam tikras patrauklumas 
Amerikos kryptin yra ir |iks, y- 
pač pas tuos, kurie turi šeimos 
narių užjūryje ir nori su jais 
susijungti.

Darbo žmonės
Kazachtane

MASKVA. “Pravda” nr. 222, 
pirmame puslapyje, konstatuoja 
kaip blogai aprūpinama darbi
ninkija KaaBchstane. Pvz. Lo
monosovo kooperatyve nėra pa
čių būtiniausių produktų. Val
gykloje tegaunami žemos koky
bės valgiai,' o maitinimas lauko 
darbų punktuose — dar bloges
nis Volodarsko sovehoze per tris 
dienas nebuvo galima gauti duo
nos .

Y

Owijht 0. EiMnhow*r

,. . . x . Bet darbo jėgų paklausa, ap-
med,n.M ir metalinių modelių ga- s djdesnį
mintojų, kuriems siūloma 1,78- _ ... ....... loįv^aAioi
2,38 dol. valandai. Pennsylvani- 
jon tokie uždarbiai siūlomi skar 
dininkams ir lėktuvų šaltkal
viams. Wisconsin valstijon dar 
reikalaujama statybinių stalių 
ir dažytojų. Chicagon jieškoma 
vyrų ir moterų siuvėjų po 1 dol. 
per valandą; be to, jie dar turi 
turėti 5-10 metų patyrimą. Illi
nois valstija čemodanų paminto- 
jų už 50 dol. savaitei.

Vyr. virėjui — 65 dienos 
atostogų

Kaikurių profesijų specialis
tams siūlomos itin patrauklios 
sąlygos, štai, Alabama jieško 
vyr, virėjų, jiems siūlydama 300 
dol. į mėn. ir dar 65 dienas ato
stogų metuose. Panašiomis są
lygomis jieško virėjų ir Nebras- 
ka bei Nevada. O S. Dakotoje 
dešrų gamintojui siūloma mėne
siui 200-400 dolerių. Massachu
setts valstija prašo melžėjų už 
40-88 dol. mėnesiui su butu, švie 
sa, kuru ir maisto produktais.

Tremtiniai atmena, kaip anks-

pasiūla. Vokietijos laikraščiai 
pilni skelbimų, kuriais jieškoma 
apyč visų sričių specialistų.

Nors kasmet šimtai tūkstan
čių vokiečių atbėga iš sovietinės 
Vokietijos zonos, nors ir vokier 
Čių pramonėje vyksta automati
zacija, kurips dėka yra sutau
poma rankų darbas — vistiek 
apmokytų darbo jėgų Vak. Vo
kietijoje trūksta. O kai dabar 
pirmas šimtas tūkstančių vyrų 
patenka į naująją kariuomenę, 
tai įtampa tarp darbo jėgų pa
klausos ir pasiūlos dar labiau 
didėja.

Tad suprantama, kad Ameri
kos pastangos dabar rasti Vaka
rų Europoje specialistu, nebus 
ypatingai sėkmingos. Vis dėl to, 
ryšium su tąja ankciia, vienam 
kitam tremtiniui specialistui gali 
palengv'čti kelias į užjūrį.

(G. J. Jakonis)

• Viennos laikraščio praneši
mu, iš raufl. Vengrijos į laisvę 
pabėgo vienas policininkas kar
tu su savo draugu, kurį anks

čiau sijodavo komisijos ir kon- Čiau buvo areštuotas už prieško
sulatai emigracijos kandidatus munistinę veiklą.

Nemėgsta maisto
LONDONAS. — šią vasarą 

Anglijoje lankėsi 5 Sov. Sąjun
gos turistų grupės, iš kurių su
silaukta nemaža nusiskundimų. 
Ypatingai rusai nemėgo angliš
ko maisto, vis reikalaudami dau 
giau juodos duonos. Taip pat jie 
mielai apžiūrinėjo gražius aris
tokratų namus ir nenoriai žvel
gė į fabrikus.

Trumpai iš visur
• John Callahan su savo žmo 

na 16 mėnesių laikotarpyje susi
laukė antros poros dvynukų. 
Jie gyvena St. Louis mieste.

• / Italiją atbėgo 18 jaunų 
jugoslavų, kuriems pavyko išsi 
gelbėti nuo Jugoslavijos pasie
nio sargybinių kulkų.

• Japonija pastoviai didina 
savo ekonominius ryšius su piet 
rytine Azija. Jau yra padarytos 
67 sutartys tarp Japonijos ir 
pietrytinės Azijos šalimis. Dėl 
54 kitų sutarčių dar yra disku
tuojama.

• Lietuvį atle-io, direktoriui 
pareiškė papeikimą. Už nepa
kankamą kukurūzų priežiūrą 
Lazdijų MTS direktoriui Velič- 
ko pareikštas papeikimas, o ši
tos stoties vyr. agronomas Šnio- 
ka Žemės Ūkio Ministerijos tie
kimu atleistas iš pareigų. Pa
vergtoje Lietuvoje ypač susirū
pinta kukurūzais, nes Sneičkus 
XX kom. partijos šuvažiavime 
pasižadėjo: „Šiemet mes būtinai 
išauginsime gerą kukurūzų der
lių“.

Kalen(lor1u»
Rugpjūčio 20 d.: Šv. Bernar

das; ilctuviški: Eimcnis ir Ne
ringa.

Saūlė teka 6:03, leidžiasi 7:46.

Oras ChicaKoJe /
Oro biuras praneša: Chicago

je ir jos apylinkėse šiandien — 
giedra ir vėsu. Augščiausią tem 

I pratūra — apie 75 1.

Vicepr. Nixon yra pasirengęs 
laikyti egzaminus

SAN FRANCISCO, rugp. 19. — Rytoj čia prasideda respub
likonų tautinė konvencija, kurios pastatu pasirinktas didžiulis 
“Cow Palace” į kurį per sekančias 4 dienas bus nukreiptos viso 
pasaulio, o ypatingai JAValstybių gyventoją akys. .

Šie San Francisco “karvių 
palociai”, kuriuose be gyvulių 
parodų vyko bokso rungtynės, 
kolegijų krepšinio susitikimai, 
ledo revue ir kiti pasirodymai 
priglaus respublikonišką sim
bolį — dramblį su prez. Eisen- 
howeriu ir viceprcz. Nixonu 
priešakyje. , .

Pats konvencijos pastatas ga
li sutalpinti 16,834 asmenis iš 
kurių 1,323 delegatai ,o likusie
ji — pakaitalai, palydovai, spau 
dos, radijo ir televizijos žmonės 
bei svečiai.

Pirmadienio posėdžiai prasi
deda 1 v al.p.p., kada respubli
konų tautinio komiteto vadas 
Leonard W. Hali prabils į susi
rinkusius. Po jo, sveikins mies
to burmistras George Christo- 
pher ir gub. Goodwin J. Knight.
Be to, dar bus laikinojo prezidi
umo rinkimai ir nemaža kalbų.

Antrasis pirmadienio posėdis T... . . ,. _ . ti _ _•
bus 6 vai. vak., o likusias dienas | senhoweris laukia respublikonų par- 
tebus tik po vieną posėdį — nuo j tijos nominavimo tai pačiai pozici- 
5:30 vai. vak. Konvencijos UŽ- ’ jai. Respublikonų partijos konvenei- 
baiga yra numatyta ketvirtadie prasideda šiandien gan Fran- 

nį, kada kalbas pasakys nomi
nuotasis prezidentas ir vicepre
zidentas. .... . _

Nixon pasitiki savimi

Respublikonų tarpe nemaža 
ginčų sukėlęs asmuo — Richard 
M. Nixon į San Francisco atvy
ko šeštadienį ramus ir pasitikin
tis savimi. Jį areodrome pasiti
ko didokas žmonių būrys su 
džiūgavimais JAValstybių vice 
prezidentui, siekiančiam antro
jo termino šiame augštame pos
te ir 35,000 dol. metinės algos 
bei nemažų priedų.

Nixono stipriu konkurentu y-, 
ra Massachusetts gubernatorius 
Christian A. Hertcr, kurį palai
ko Harold E. Stassen ir šio 
draugai. Stassen neseniai yra pa 
ręiškęs, jog privačiai surinkto
mis žiniomis, Nixono nomina- 
vimas respublikonų bilietui kai
nuotų apie 4,620,000 balsus.’

• Jack Cassidy iš Hufl, Ang
lijos nukrito nuo 90. pėdų turin- 
čiofabriko kamino ir liko nesu
žeistas.

• Peipingo radijo praneša, 
kad į Peipingą atvyko anglų par 
lamentarinė delegacija, kuri 
raud. Kinijoje viešės 3 savaites.

• Bulgarija nori pradėti pre 
kybą su Brazilija ir ši iš jos 
tikisi susilaukti' gerų pasiūly
mų.

• JAValstybių tyrimo grupė 
rekomendavo, jog Japonija sa
vo vieškelių pagerinimui kas
met paskirtų mažiausia po 500 
mil. dolerių.

• Viena trečioji iš 135,000 bir 
želio mėnesyje Anglijoje viešė
jusių svetimtaučių turistų buvo 
amerikiečiai.

Nušovė 9 kareivius
TEL AVIV, rugp. 17. — Jung

tinių Tautų atstovas praneša, 
kad iš Egipto buvo gautas pasi
skundimas dėl jo 9 kareivių nu
žudymo, kurį įvykdę Izraelio pa
truliai Gaza srityje. Po šio kal
tinimo, Izraelio armijos atstovai 
,kietai atrėžė: „Mes nieko neži
nome apie tokį užpuolimą“.

Daugiau gimimų
ATLANTA. — 1955 metais 

Georgijoje gimė daugiau vaikų 
negu bet kuriais kitais ankstes
niais metais. Yra pranešama, 
kad per šiuos metus užregistruo
ti 100,295 gimimai, kas yra 104 
daugiau už 1954 m. gimimų skai
čių.

Pasakojo įspūdžius
STOCKHOLMAS. — Per vie

tos radijo buvo padarytas pasi
kalbėjimas su Rygoje aplankiu
sio švedų laivyno dalinio įgulos 
nariais. ’

Savo įspūdžius per radiją pa
pasakojo ir pats dalinio vadas 
admirolas af Klint. Paklaustas, 
ar jam teko minėtą epizodą ma
tyti, jeigu ne, ar jis tikįs tais 
pasakojimais.

Admirolas sakė epizodo pats 
nematęs .tačiau neturįs pagrin
do netikėti savo karių pasakoji
mu. Admirolas be to priminė, 
kad šis apsilankymas Rygoje bu
vo labai naudingas švedų karo 
laivyno įgulai — jie pamatė, 
kaip žmonės gyvena kitokiose 
sąlygose, negu kad jiems ligi 
šiol buvo įprasta matyti.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
—Ketvirtasis pasaulinis budistų kongresas, kuris pažymės

2.500 metų sukaktį nuo Budos mirties, prasidės lapkričio mėn. 
Katmandu mieste, Nepalio valstybėje. Čia susirinks Budos garbin
tojai iš 37 kraštų.

—Popiežiaus Pijauus XI šventuoju paskelbimo procesas jau 
pasibaigė. Tuo reikalu raštą pasirašė Guetno kardinolas Cicog- 
nani. Oficialios paskelbimo iškilmės įvyks spalio mėn. 21 d.

—“Caterpillar” traktorių kompanija dėl plieno trūkumo pra
dėjo atleisti savo tarnautojus Peorijoje, Joliete ir Decatur. Apie
7.500 šeštadienį buvo paleista pagrindiniame jos fabrike Peorijo- 

i je ir kiti 5,000 bus pasiųsti namo šią savaitę.
—Per pirmuosius septynis 1956 metų mėnesius, JAValstybių 

viščiukų peryklos išleido l,l/95,5f/8,000 viščiukų.



GAILESTINGAS SAMARIETIS 
MODERNIOJE GATVĖJE

A. IA’PONIS

Pagalbos suteikimas ant šali
gatvio ar tarpduryje parkritu
siam ir sąmonės netekusiam ar
timui nėra “nosies kišimas ne 
j savo reikalus’’, bet kiekvieno 
žmogaus būtina pareiga! Šian
dieninėje triukšmingoje gatvėje 
įvairių nelaimių ir nuotykių yra 
gausu. Kaip mes patys nelai
mės ištikti norėtume, kad kiti 
mums pagalbon atskubėtų, taip 
ir mes būkime visuomet pasi
ruošę kitiems bėdoje padėti.

Juo didesnis miestas, juo dau
giau galimybių sąmonės neteku
siam žmogui palikti praeivių 
“nepastebėtam”, ypatingai nak
ties metu. Daugumas žmonių 
paskubomis, vien įtartinai abe
jingą žvilgsnį metę, praeina pro 
tarpduryje susmukusią žmogys
tę, ramindamiesi, kad xguli gir
tuoklis, arba iš viso vengdami 
bet kokio įsipainiojimo.

Ligos paguldo netikėtai

Galbūt devyni iš dešimt par
kritusių žmonių yra alkoholiu 
apsinuodiję; bet jei dešimtasis 
sąmonės neteko dėl rimtos, ne

šį atveją tepaliesime. Nelaimin- 
atsitikimo metu, kada su

žeistąjį veikia daug kitų ji mir- 
tin stumiančių jėgų, net vienos 
kvortos kraujo praradimas gali 
būti mirtinas. Medicinos srity
je nedirbančiam sunku atsimin
ti įvairias kraujo sulaikymo vie
tas kūne, bet porą svarbiausių 
dalykų turėtų žinoti kiekvienas. 
Iš venų tekantis kraujas yra 
melsva ų raudonos spalvos ir te
ka vienoda lygia srove. Iš pra
kirstos arterijos šviesiai raudo
nas kraujas teka stipriomis 
čiurkšlėmis. Todėl stabdant iš 
sužeistos rankos ar kojos ar
terijos bėgantį kraują, užver- 
žimą reikia naudoti nuo širdies 
pusės (tarpe žaizdos ir širdies). 
Veninį kraujavimą stabdant rei
kia užveržti iš priešingos pusės, 
tai yra nuo išorinės žaizdos pu
sės.

Priemonės vietoje

Skubios bėdos atveju kraujo 
stabdymui užveržimu galima pa
naudoti nosinę ar net kaklaraiš
tį, atkreipiant dėmesį kad raiš

nuo jo blogų įpročių pareinan- tis turėtų inčo ar net daugiau 
čios ligos, kaip jaustumeis, jam platumą. Atitinkamoje vietoje 
nepagelbėjęs. Jis būtinai reika
lingas ko skubiausios medicini
nės pagalbos. Pagaliau žmoniš
kumo pareigų nepildymas 'nei 
girtuoklio atvejuje nėra pateisi
namas. Jis yra puolęs žmogus 
ir nepuolusiojo žmoniška pagal
ba "jam taip pat turi būti su
teikta.

Užtikus sąmonės netekusį as
menį, nedelsiant reikia šaukti 
gydytoją arba artimiausią ligo
ninę (kiti mano, kad bendrąją 
ar miesto ligoninę — kodėl? A. 
L.). Belaukiant gydytojo ar 
greitosios pagalbos vežimo, rei
kia patikrinti, kuo būtų galima 
tučtuojau nelaimės ištiktajam 
padėti arba nors jo kančias su
mažinti. Galbūt gyvybės išgel-

1 uždėjus juostą aplink sužeistą
jį sąnarį užrišti ir pro mazgą 
prakišus pagaliuką užveržti. 
Veržiant reikalingas didelis at
sargumas: naudoti tik tiek jė
gos, kiek reikalinga kraujo su
stabdymui. Laike 10 ar 15 mi
nučių, jeigu gydytojas dar ne
atvyksta, užveržimą reikia 1 — 
2 minutėms 'atleisti. Sąnario už- 

veržimui negalima naudoti vir
vutės ar laido, nes tada daugiau 
žalos negu gero padaroma.

Nevalia pamiršti, kad gyve
name augštos technikos žydėji
mo ir baisių kasdieninių pavojų 
žmogaus gyvybei laikus, todėl 
kiekivenam yra būtina susipa
žinti su elementarinėmis pirmo
sios pagalbos taisyklėmis, o jei-

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Neariška lenkų kilmėĮ OPŲ POSTĄ

Į labai opų postą, ambasado
rium į Egiptą, paskirtas R. A. 
Hare. 55 m. Jis yra dirbos užsie
niuose nuo 1927 m. Jis pakeis 
dabartinį ambasadorių H. A. By- 
roade. (INŠ)

kai parašiutininkas pasiekia že
mę, jis patraukia virvelę, kuri 
atidaro parašiuto vidų ir jam 
leidžia subliūkšti. \

Tik tik nesukilo šeimininkes
Karalių gyvenimas, rodos, tu

rėtų būti geras ir be didelių rū
pesčių. Visus darbus juk jis ga
li pavesti ministeriams. Bet da
nų karaliui Federikui prisiėjo , rei. ofiso fu; t-tirw, rez. PR.6-73U

lette Duval, pasaulio rekordinin
kė, pietų Amerikoje iššoko iš 
11,400 metrų augščio ir parašiu
tą atidarė tik 300 metrų nuo že
mės. Nusileido laimingai (nors 
ir į vandenį).

Paprastai parašiutininkai ati
daro parašiutą tuojau iššokę 
iš lėktuvo. Po 3 sekundžių jis 
jau veikia, ir nuo tada parašiu
tas su savo našta krenta po 4 
metrus per sekundę.

Povojingas parašiutininkui ga 
Ii būti vėjas. Ne tik dėl to, kad 
neša į šalį, bet dėl to, kad nū- 
sileidusį ant žemės parašiutinin
ką vėjas gali vilkti su parašiu
tu ir sužeisti. Dėl to tą akimirką 

- ------------ --

bėjimui reikia kraujavimą stab-1 Su neturime supratimo, kaip 
dyti. Visais atvejais vengti są-' kruviną nelaimingąjį gelbėti, ge 
rrnnės netekusiojo perkeldinė ji-■ r*au ’r nagų prie jo nekišti, kad
mo į kitą vietą, jei nėra būtino 
reikalo. Toliau nelaimingąjį rei
kia paguldyti ant šono, kad ne*- 
užtrokštų liežuviui ar seilėms 
patekus į kvėpoujamąją gerklę; 
saugoti, kol atvyks gydytojas 
ar greitosios pagalbos vežimas.

Esant garantuotam nuo įtari
mo pasikėsinimu į apiplėšimą, 
patartina patikrinti apalpusiojo 
kišenes, nes daugelis nesveikų 
asmenų nešiojasi informacinę 
kortelę, kurioje yra nurodyta, 
ką tokiu atveju reikia daryti ir 
kam pranešti. Deja dar nepa
kankamai ši svarbi informacinė 
priemonė specifinių ligų pri
blokštųjų tėra naudojama.

Greitvežimio nelaimėje
Skubi ir tinkama pagalba 

greitvežimių susidūrimo atveju
je sunkiai sužeistajam gali reikš 
ti gyvenimą ar mirtį. Pirmąją, 
dažnai lemiančiąją, pagalbą gali 
suteikti kiekvienas apie tai nu
simanantis prieš gydytojo atvy
kimą.

Stipraus kraujavimo sustab
dymas yra labai svarbi priemo
nė sužeistojo gyvybę gelbstint, 
todėl tuo tarpu praktiškiau tik

mėgindami padėti jo kelionės! 
pas Abraomą nepaskubintume. Į

Truputis istorijos apie 
parašiutę

Pradžią parašiuto- istorijai da
vė prancūzas Esnault Petrie 
1910. Parašiutas jau buvo pri
taikytas pirmojo Pasaulinio ka
ro praktikai — iš balionų ste
bint priešo pozicijas. Balionam 
buvo pavojaus pakliūti į patran
kų ar priešo lėktuvų ugnį, dėl 
to stebėtojas buvo aprūpintas 
parašiutu. Pavojaus valandą ste 
bėtojas šoko iš baliono pentinės 
ir parašiutu laimingai nusileis
davo.

Parašiutus patobulinus buvo 
galima šokti ir iš lėktuvo. Net 
iš didelių aukščių. Buvo paste
bėta, kad be parašiuto žmogus 
krenta ore nedaugiau kaip po 
60 metrų per sekundę. Tokis 
greitis nes?,s pavojingas žmo
gaus gyvybei. Tad belieka tik 
nuo susidūrimo su žeme saugo
tis. Šiais metais gegužės 24 Co-

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

Universal Savings and Iaumi 
mą ir gražų pelną.

Association užtikrina saugu-

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentūra iki 
810,000.00 kiekvienam indėliui ir reikalingi rezervai, o pelną — 
patyrusių ir sąžiningų vedėjų pastangos.

Galite taupyti atvykdami asmeniškai ar per laiškus. Bus grei
tas Ir draugiškas patarnavimas.

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illnois

Or. Nina KRIAUOELIOMAITE
Lenkų firmai, kurį buvo susi- j * ohlnirg*)

tarusi pravesti geležinkelį, jun
giantį Syriją, Jordaniją ir Saudi 
Arabiją, sutartis buvo atšaukta, 
dėl to, kad didelė dalis lenkų in
žinierių negalėjo įrodyti savo 
ariškos kilmės.

IK AKUAEHUOE 
bPLŪlALlSTfi 

1750 Weot 71st Streat
(Kaupu 71st lr Callforula)

Tel. ofiao lr res. REpubllc 7-4140 
Vai. 11-3 lr 6-9 ▼. v. Beit. 1-4 p. p. 

PrtOtn linus tik pagal susitarimą.

Pirmadienis, rugpjūčio 20, 1956

DB. I. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Nauju adresu: 4255 W. 63rd St. 
Ofiso t«L KKUsnue 6-4410 

Rezid. telef. GRovehili 6-0017
Yalandoa: 1-1 p. m. lr 6-8 p. m.

po pietų, 
pagal sutarti

Penktad tik 
Trečiad. lr Aeštad.

pačiam vykti į patį karalystės 
užkampį į Nykoebing miestelio 
stotį, ir nuraminti sukilstančias 
šeimininkes.

Toje apylinkėje iš senų laikų 
šeimininkės turi seną savo pap
rotį gaminti tokią košę, panašią 
į majonezę, kuri turi labai ra- 

u miai susistoti. Neseniai toj apy
linkėj paleido naujus sunkius 
traukinių lokomotyvus, kurie, 
drebindami žemę, viso paruožio 
šeimininkių košę sugadino, kaip 
jos vadina — “išvarė iš proto”. 
Jos kreipėsi į karalių Federiką, 
reikalaudamos reikalą sutvar
kyti. Karalius, vietoje rimtai 
viską ištyręs, suramino šeiminin 
kės pareikšdamas: “Košė, kiek 
man pavyko suprasti, greit pri
pras prie mūsų lokomotyvų ir 
pradės nesi k raustyti iš proto”.

Seniausias arklys
Seniausiu pasauly arkliu lai

komas Topolino, baigiąs varyt! 
47 amžiaus metus. Jis yra pir
mojo Pasaulinio karo veteranas, 
kelius kartus keitęs savo šeimi
ninkus ir profesiją. Prieš du me
tu išėjęs į pensiją ganosi laisvai 
grafo Feneroli dvare, netoli 
Brescia miesto.

4038 Archer Avimis
AUGUST SALDUKAS ėrazldantos

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

BENDROVĖ

Tai. LA3-671P X/

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Šeštadieniais nuo 1 lkl 4 vai. ų. p. 
Išskyrus ket/lrtad. Ir sekmad.

DR, IRENA KURAS
(Gydytoja lr Chirurgė) 

AUDIKU/ IR VAIKŲ LIGŲ
SPECIALISTE

7156 South W e storu Avsum
(MEDICAL BUILDING) 

Pirmad., antrad., ketv. lr penktai, 
nuo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. lr nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto — Iv. p. p. Šeštad. 11 
vai. ryto lkl 8 vai. popiet.

Oflue t<*l. RE. 7-1148
Res. UI. VVAlbrook 6-37*5

Ofiso tel. CLiffside 4-2844 
Rezidencijos: LAfayette 3-1171

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 West 47 th Street 
(Kumpas 171 h lr Hermitage)

Vai.: nuo 2 lkl 4 lr 6 lkl 9 v. vak. 
Šeštad. nuo 2 iki 6 vai., lšskyr. sek.

DR. ANNA BAUUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES Už 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko altinius —

6S22 So. Western Avenne
Vai.: kasdien 10-12 vai. lr 7-9 vai. 
rak. fieštadlenials 10-1 vai. Trečia
dieniais uždaryta. Kitu laiku susitarus 

Ofiso telefonas: PK 8-3229 
Res telef. VVAlbrook 6-6O74

Tel. ofiso YA. 7-6567, rea. RE. 7-4B6B

DR. FRANK C. KWINN
(KV1EČINSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1651 West 47th Street

LIGONIUS PRIIMA; Kasdien nuo 2 
vai. lkl 4 v. popiet. Nuo 7 v. Iki 8:80 
Uždara treč. visa diena lr šeštad. vak.

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2300 West 51st ‘Str.
Priima ligonis pagal susitarimą., i 

DSl valandos skambinti telefonu I 
Prospect 0-1705 nuo 2 iki 9 vai. 
p. p. kasdien išskyrus trečiad. ir 
’eš*ad.

Res. tel. GRovehili 6-5(103

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

4701 South Damen Avenue
(Kampas 47-tos lr Damen Avė.)
Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vak. 

Šeštad. 2—4 vai. vak. 
Trečiad. ir kitu laiku^pagal sutarti- 

Telef. ofiso LAfayette 3-6048 
Rez.: VVAlbrook 5-3048

Tel. ofiso HE. 4-6849. rez. HE. 4-2824

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS) IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street
Vai. Pirm., ketvlr., penkt. 1-4 lr 7-9 
Antr. 1-o, treč. Ir šeši. pagal sutarties

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6317 South Wester» Aveaos
Chicago 20, IU. 

Pasimatymai pagal sutarties 
Telefonas REpubllc 7-49OO

Rezidencija: GRovehili 6-8141

Tel. ofiso PItospect 6-2240
l’Kospeet 0-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Sl'EC. CHIRURGIJOS LIGOS 
5700 S. VVood Street

Pričmlnio vai. tik pagal susitarimą 
nuo 2—4 vai. kasdien ir nuo 6 iki S 
vai. pirmad ir penkt. Trečiad. ir sek. 
uždaryta.

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Office: 10748 South Michigan Avė. 
Huto: 1053 W.\ 103 St., Beverly Hills 
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. lkl 9 v. v., 
tšskirus trečiad. Šeštadieniais nuo 1 
Iki 4 vai. popiet.

Tel.: Ofiso — l’UUman 5-6764 
Buto — REverly 8-3946

JONAS GRADINSKAS
Kambarių vėsintuvai, vėdintuvAi; radio: vokiški, kišeniniai, nešio

jami, automobiliams:.televizijos; patefonai, varomi baterijomis
J. G. TELEVISION COMPANY

2512 W. 47th St. Tel. FRontier 6-J9&8
TAISYMAS GARANTUOJAMAS RAŠTU — 100%

%

SEE IT NOW

the cleangr

fonuir

v™
NEW HOOVER

-ft-Ftoab «ft«r yotf M Bs own 
*^-Nozzl« gildo* oo 3 quiot whoob 

-j-belu*ivo Doublo-Sfreldi Ho»o 
*^-Throwoway Bag—10 oocond chorų* 

-^■Now Forecast Color* $97.50
INC.ARBET’S,

2442 W. 47th St. - Chicago, Illinois
Tel. VI 7-0700

, DR. T, DUNDULIS
GYDYTOJAS IU CHIRURGAS. 

4157 Archer Avenne 
Ofiso vai.: nuo 2-4 lr nuo 6-8:10 v. 
vak. Šeštadieniais nuo 2 lkl 4 popiet

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel. Vlrglnla 7-0036

Rezidencijos tel. BEverly 8-8244 
rel. ofiso VI. 7-0600, rez. RE. 7-6807

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

4055 Archer Avė.
Kampas Archer lr California Av*. 

VAL.; 2—4 lr 6—8 v. p. p, 
bešt. 2—7 vai. p, p., 
išskyrus sekmadienius

bflso tUef. YArds 7-1166 
Rezidencijos — STewart 3-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 We»t 35th Street 
(kampas Halsted Ir 3 6-ta eatvB) 

VAL. 1—4 lr 6:30—8:30 p. p. kas
dien liek y rus trečiadienius. Atidarą 

Šeštadieniais 1—4 vai.

Tel. WAlbrook 5-2670
Res. Hllltop 5-1560

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR £HIRURGAS 
Marąuette Medical Center 
6132 So. Kedzie Avenue

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

Tel. ofiso PR. 6-8838, rez. KE. 7-9199

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS orpYTOJAS)'
2500 VVest 63rd Street

VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. Ir 7:80 
lkl 9 vai. Trečiad. lr Sešt. uždaryta 
j. ■ -

Telefonas GRovehili 6-1696
DR. ALDONA A. JUŠKA
AKIU LIGŲ SPEC4AUSTA

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

susitarimą Išskyrus trečiadienius
2422 VVest Marąuette Rd.

Telefonas REliance B-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
8925 VVest 59th Street 

VAL. 1—4 popiet, 6:30— 8:80 vak.
Trečiad. pagal sutarti

Tat ofiso Ir buto OLymplc 2-4169

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 VV. LSth St. Cicero 
Kasdien 1—I v. ir 6—8 v. vakare.

Išskyrus trečiadienius 
Butas 1526 No. 49th Avė. 
BeBtadlenlals 11 lkl 4 popiet

Ofiso telef. LAfayette 8-3210, Jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzte 3-2868

DR. EMILY Y. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGU

4146 8. Archer Avė.
VAL. Kasdien popiet nuo 12-2:00 v 
v<k. pirm., antr., ketvlrt. 0-0:09 v’l'-aAU^Unl M Ir •!♦•••**•

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

DR. FL TALLAT-KELPŠA
Ofisai: 20 North tVaeker Drive 

(CIvlo Opera House, kainb. 868) 
Vai. kasd. 12—4 

Tel. CEntral 4-2204 
5002 VVest 10Lli Str., Cicero 

Vai. kasd. 5—8, šeštad. 1—8 
Tel. TOwnliall 3-0050 

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

DR. VYT. TAURAS-
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR 

SPEC. MOTERŲ LIGOS 
Ofisas ir rezid.: 2410 W. 51st St. 
Tel. l’Kospeet 8-1323 arba WE 6-5577 

Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v. Antr,, 
Trečiad. ir Penktad. 6-9 vai. vak. U 

Šeštadieniais 2-4 vai. popiet.

Tel. ofiso Ile. 4-2123, rez. PR. 4-8484

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

6255 South Westem Ai
VAL. kasdien 2—4 p. p. lr 7—9 vak.

Trečiadieniais, šeštadieniais lr 
sekmadieniais uždaryta

Ofiso IIEmloek 4-5815 
Rez. H Eini. 4-3751

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIU IR VIDAUS UGOI

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

Priima pagal susitarimą

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS

4253 sS. Whipple Street
(Arti Archer Avė.)

Valandos: nuo 10 iki 12; 2—6; 7—9? 
šeštad. 10—12. Trečiad. uždaryta*

LAfiijette 3-4019 
Namų — CEdarercst 3-7 786

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3259 South Halsted St 

Kasdien 8—7 vai. vak. Šeštad. nuo
1—6 vai. vak. t 

Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Vlctory 2-1484. Resid. 2407 
W. 62nd St., tel. Republic 7-8818.■ " 1 <■ ■ ■ ■ ■ ■ i
Ofiso telefonas — BIshop 7-2526

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenne
(Kampas Kedzie lr Archer). 
Vai. kasdien nuo 2 lkl 9 vai. 

Trečiad. ir sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. IlEpubtic 7-2290
SPKCr. CHIRURGINRS IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2745 West 69th Street

▼AL.: Pirm., antr., Ketv., penkt. 
nuo 2:00 — 4:00 ir nuo 6:00 — 8:00. 
šešt. nuo 2:00 — 4:00. Trečiad. ir 
kitu laiku susitarus telefonu.

Tel. ofiao: DAnube 6-1125

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAU 

3267 South Halsted Street
Vai. ’l lkl 4 v. p. 

Šeštadieniais
lr 6—8 v. vak- 

-4 v o.p

TeL ofiso PRospect 4-9400
Rezid. PItospect n »IOQ

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaške v lėlutė)

GYDYTOJA IR CHIRURG® 
6248 South Kedzie Avenue

Vai. kasdien 1-3 p.p. ir nuo 6-8 vaL 
vak. šeštad. 1-4 p. p. Trečladlsnlals 
ir kitu laiku tik susitarus.

DR. J. VAITAITIS
GYDYOOJAS IR CHIRURGAI 

1407 So. 49th Ct. Cicere
Kasdien 10-12 vai ryto lr I-O iraL 

vak?/' Šeštadieniais 16-1. 
Trečiad. uždaryta 

Ofiso ir buto tel. OLymplc 2-1281

Tel. ofiso Vlctory 2-1581
Rez. Vlctory 2-0742

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

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

PriOmlmo valandos kasdien: 1-4 p.p. 
ir nuo 6-8 v.v. šeštad. 1-4 vai. poplst.

Tel. ofiso PR. 6-6446, rez. HE. 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiad. ir šeštdd. pagal sutartį

Dr. Antanas Rudokas, 0. D.
Tikrina akis: pritaiko nklnlne, 

keičia stiklus lr rėmua.
4455 So. California Avė., Chicago

šaukite YArds 7-7381 . ,
Priima: vakarais 6 iki 9; šeštad. 

10 vai. ryto lkl 4; trečiad. ir sekmad.
tik susitarus.

Tel. ofiso YA 7-4787, res. PK 1-lMu

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4645 S. Ashland Avė. (kamb 211)
Vai. nuo 2—4 Ir 6—8; trečiad.. šeš 
tad. lr sekmad tik pagal sutarti. 

Jeigu neatsilieps ^Iršminfitl tei sf u nai
šaukite Mldvmy 8 0001

P. ŠILEIKIS. 0. P,
OrtlinĮH ilas - ProtezlstM 

Aparatai-Protezai, Med. ban 
dažni. Spec. pagalba kojom

(Arch Hupporta) tr Lt.
Vai.: 9-4 Ir 6-8. šeštadieniais 9-1. 

OKTIlom:i»IJ(>8 TECHNIKOM LAU. 
2850 VV. 63nl Kt. Chicago 29, IU. 

TeL l*Ko«pec» 6-6084.

Skelbkitčs “Drauge”!

2334 H.

Tel. ofiso CA 4-0257, rez. PR 6-665B

DR. P. Z. ZALATORIS
1821 So. Halated Strad 

TeL ofiso CA 6-0257, rez. PR 0-6659 
Rezid. 6600 S. Arteslan Ava

VAL. 11 v r. Iki S p. p.; 6—9 v. V.

OR. G. SERNER ?
LIETI; VIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virt 26 metų patyrimo
Tel. YArda 7-1829 
Pritaiko aklnlna 
Kreivas akla 

Ištaiso.
Ofisas Ir akinių dirbtuv8 
756 VVest S5th Street 

Vsl nuo 10 lkl 2, nuo 6 lkl B, tre
čiai! nuo 10-12, penktadieni 10-1 IS
lešladientals 10-2 vaj. popiet.

virs s&

4T

Palengvinu aklų Įtempimą, kuru 
yra priežastis galvos skaudSJlmo bei 
svaigimo lr skaudančių aklų karščio. 
AtUatnau trumparegystę ir tollregys- 
tę. Prirenk u teisingai akinius Visi 
egzaminavimai daromi su elektriniais 
Instrumentais, rodančias mažlaunlus 

‘ trūkumus. Hpeeiall atyda kreiptam* 
i mokyklos valkus

4712 South Aahland Avenua 
Tel. YArds 7-137*

Vai. 10:30 lkl 7 v. vak floštad 10:00 
lkl 6 vai. Sckm. lr treč. uždara.

DR. S. VAITUSH, OPT.

DRAUGAS

THK LITHUANIAN DAILY FRIKND 
Gakltry Avė., Cbl<«go 6, III. Tel. Vlrglnla

Entered ae Becond-Class Matter March 31, 1916, 
Under the Act of March 1, 1879

Member of the Cathollc P>cas Ase'n 
1 Puhltahed daily, ezept Sunday*

by the
Lltbuanlao Catholln Press Soclety
PRENUMERATA:
( hlcagoj Ir Ciceroj 
Kitur JAV tr Kaaadotf 
11 Asleoyje

7-6*41; 7-6642
at Chioago, IUlaoto

SUBSCRIPTION RATES 
|6.00 per year outatde ef Chicago 
$9.00 per year ln Chioago A Claero 
$8.00 per year Irt Canada

Metams
$9.00
$8.00

$11.00

Foreign $11.00 per yea*
U motų 1 min. t m*s

6.00 $1.76 • 1.16
$4 60 $1.60 IL00
$6.60 $0.00 01.06

Redakcija straipsnius taiso savo nuožlūia. Nesunaudotų straipsnių ne
saugo. Juos grąžina Uk 1A anksto nusitarus. Redakcija ui skelbimų takiai 

| n-atsako MkelMiiių kainos prisiunčiamos gavus prašymą.
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TRŪKO VIENO SKIEMENS*•*< t 4 • •
HARRY TRUMAN IR HARRYMAN

Demokratų konvencija Chicago je • pradėta Trumano ir Har- 
rimano ženklu. Tačiau ne tuo ženklu ji baigta. Harrimanui ne
pasisekė išsikovoti prezidentinės kandidatūros, nors pradžioje ji, 
Trumano įsikišimo dėka, atrodė daug laimėjusi.

Kai surašai greta buvusio prezidento vardą bei pavardę ir 
buvusio kandidato j prezidentus pavardę, ir juos skaitai vienu 
atsikvėpimu, tai gaunamas didelis panašumas: Harry Truman ir 
Harryman. Jeigu žmonės iš delno brūkšnių nori išskaityti as
menų prasmę, turbūt galima skaityti ir iš pavardžių. Pradė
dami nuo pabaigos skiemenų, išskaitysime, kad abu politikai 
yra žmonės (man). Tai yra daug. Taip pat abu asmenys savo 
-varduose turi veržlumo išraišką (harry). Tačiau tarp jų yra 
tas skirtumas, kad buvęs prezidentas savo pavardėje turi nepa
prastos reikšmės skiemenį (true), reiškiantį tiesą. Jis yra tarsi 
simbolis to istorinio JAV principo, kurį demokratai pakartojo 

savo šiemetinėje programoje, kad “mūsų valdžia yra teisės, ne 
žmonių valdžia”. Trumano ištikimybė šiam savo pavardės ele
mentui turbūt padarė tai, kad jo prezidentavimas' buvo palai
mingas Amerikai. Mes jokiu būdu nenorime manyti, kad Harri- 
manah nėra teisus žmogus. Jo politinė karjera yra graži. Ta
čiau trūkumas jo pavardėje šio brangaus skiemens, yra tarsi jo 

pralaimėjimo simbolis.

* DARBAS VIRTUVĖJE
Kaikurie asmenys, sekdami demokratų konvencijos darbus 

per savo TV ir būdami liudininkais tarpusavio kovų, įvairių įta
kų varžybų, painių klausimų ir grubių priekaištų, pradeda abe
joti demokratijos stiprumu. Diskusijos jiems ne tiek sustip
rina pasitikėjimą savo atstovais, kiek susilpnina. Tačiau ne
būtinai taip turėtų būti.

Rodos jau Aristotelis yra pastebėjęs, kad monarchijai yra 
būdingas iškilmingumas; jis yra jai taip reikalingas, kad tam 
tikras kultas ar iškilmingumas yra net viena iš tų Jėgų, kurios 
palaiko monarchiją. Tuo tarpu demokratija visa savo esme 
yra svetima iškilmingumui ar savęs kultui. Kiekvienai valdžiai 
tenka išspręsti daug praktiškų klausimų. Dėl to ji yra priversta 
tuos klausimus diskutuoti ir dėl jų apsispręsti. Monarchinio pa
linkimo valdžia tas diskusijas atlieka privačiai, tik su spren
dimu pasirodymą viešumoje. Tuo tarpu demokratija visą šį 
diskutavimo darbą atlieka viešai, visų akivaizdoje.

Stovėjimas ant galvos
Laisvame krašte kas ką nori, 

tą tas gali rašyti. Turėję visą 
laiką ceuzūrą net tie, kuriems! 
cenzūra buvo po plauku, šian-1 
dien pajutę laisvę pasimeta sai
ke ir sąvokose. Vyt. Meškaus
kas ne kartą yra suniekinęs bet 
kokias lietuvių pastangas išju
dinti iš neveikios tokius, kaip 
Meškauskas, kuris jausdamasis 
virš visų kultūrų, nematė reika 
lo atvykti nei į Kultūros kong
resą, nei į banketą, kurį jis Vie
nybėje pavadino atlaidais, ži
noma, daug tokių yra, bet jie 
bent nesiteisina ir neniekina ki
tų pastangų padaryti ką nors 
pozityvaus. Meškauskas, norė-> 
damas betkokia kaina pateisin
ti savo neveiklumą ir atsparu
mą betkokiai kultūrai, rėkia, 
kad viskas, kas yra bandoma, 
yra nusikaltimas. Jam premi
jas skiria kunigai bukapročiai, 
jam kardinolai — Lietuvos prie 
šai, jam bendruomenė tai tik 
jos vadų reklaminė priedanga. 
Teisybė reikia pasakyti, ir tai 
yra būtina, bet niekinti kitą, ta 
da, kai pats prie jokio darbo ne
nori prisidėti, yra spjūvis į tuos 
žmones, kurie dirba, kad trem
tyje būtų ko mažiau meškaus- 
kiškai besiplūstančių ir nieki
nančių net ir tuos, kurie Lietu
vai gero yra padarę.

Kaitas nes atvyko į svečius

Štai dėl ko kaikuriemš jautriems žmonėms konvencija atro
do lyg per aštrus ir permažai poetiškas dalykas. Jie jaučiasi, 
lyg žmonės, kurie, pakviesti į pietus, nėra pasodinami žirande- 
liais apšviestoje salėje, bet yra pakviečiami į virtuvę, kur su
kyla nemažai garų„ kai reikia išsivirti valgį. -

ŠVIETIMO PROBLEMOS
Liejant naują politinę atramą demokratų veiklai, nebuvo šį 

kartą išskirta ir pedagoginė problema. Tiesa, pedagoginę pro
blemą konvencijoje iškėlė buvęs respublikonas W. Morse, Ore
gono senatorius, gana savotiška asmenybė. Tačiau faktas, kad 
jam buvo leista tais klausimais konvencijoje kalbėti, liudija, kad 
jo klausimo kėlimo būdas nėra demokratams labai svetimas. 
Morse kovoja už tai, kad visame krašte būtų suorganizuota mo 
kyklų ssitema, kiek reikiant apmokant mokytojus ir skiriant 
pakankamai lėšų statybai. Šis pasiūlymas šiandien dar nėra 
labai popularus daugely politinių sluogsnių, tačiau jau netrūks
ta ir tokių, kurie mato jo reikšmę. Auklėjimo darbe reikia di
desnio jėgų sutelkimo, federalinių įstaigų neišskiriant.

Morse yra tradicinis liberalas ir reikalauja kiek galint 
daugiau laisvių paskiram asmeniui ekonoihinėje veikloje, tačiau, 
nepaisant to, jis yra įsitikinęs plačios sutelktinės veiklos reikalu 
auklėjimo srityje.

CIVILINES TEISES
Demokratų konvencijos visada turi nemaža sunkumų kai rei

kia suderinti pietinių ir šiaurinių valstybių pažiūras kaikuriais 
klausimais. Tie skirtumai ir kova už juos yra toki seni, kaip 
civilinio karo laikai. Šioje konvencijoje Pietūs ir Šiaurė susi
kirto klausimu, kaip reikia derinti rasinius skirtumus ir kaip 
reikia žiūrėti į neseniai padarytą vyr. federalinio teismo spren
dimą, liečiantį segregaciją viešose mokyklose. Pietiečiai mano, 
kad susitvarkymas su juodaisiais yra pirmoje eilėje jų reika
las ir federaliniam teismui čia nėra ko kištis. Jie taip pat 
mano, kad juodųjų ir baltųjų žmonių sugyvenimas nebūtinai 
turi eiti jų sumaišymo keliu. Šiauriniai demokratai tuo tarpu, 
vedini žmonių lygybės principo, reikalauja ne tik lygių teisių 
abiems rasėms, bet ir to, kad jokios segregacijos niekur ne
būtų. Jie taip pat reikalauja, kad vyr. federalinio teismo spren
dimas būtų privalomas šiuo atžvilgiu kiekvienos valstybės vi
suomeniniams ir socialiniams prapočiams.

Po dramatiškų kovų trečiadienio naktį buvo prieita susita- 
rimo, priimant nusistatymą, kad kiekvienos rasės žmogui būtų 
pripažįstamos pilnos teisės lavintis “viešai remiamose įstaigose”. 
Šiame formulavime yra praleistas žodis “visose”, kuris turėjo 
eiti prieš “viešai remiamose įstaigose”. Iš to kai kas daro iš
vadą, kad šiauriečių kompromisas pietiečiams yra nemažas. Taip 
pat priimtas nusistatymas, kad nebūtų vartojama jėgos prie
monės kovojant prieš vyr. federalinio teismo sprendimą šiuo 
reikalu.

Konvencija baigta Stevensono nominavimu į prezidentus. 
Dauguma mūsų šioje konvencijoje dalyvavome per savo tele
vizijos aparatus. Prieš mūsų akis iškilo pagrindinės politinės 
Jungtinių Amerikos Valstybių problemos. Tiesa, ta proga mes 
gal pasigedome romantinio požiūrio į valdžios darbus, tačiau 
įsigijome realistinio idealizmo, kurio dėka mokomės daryti vi
suomeniškai didelius darbus ne tik fantastinių didvyrių pade
dami, bet ir paprastų klystančių ir besitaisančių žmonių ranko
mis. štai dėl ko konvencija kiekvienam solidariai ir neišdidžiai 
nusiteikusiam žmogui yra gera visuomeninio idealizmo mokyk- 
la- V. Bgd.

Nežinia kodėl pats Meškaus
kas nedalyvavo nei Kultūros 
kongrese, nei bankete, tačiau 
apie tuos du įvykius Vienybėje 
rašo. Esą tai buvę kunigų atlai
dai ir kad didžiausias nusikalti
mas yra buvęs pakviesti į sve
čius kardinolą Stritch. Nebu
vęs ir nematęs kongreso ir ban
keto Meškauskas viską surinko 
iš plepalų ir tai pateikė Vieny
bės skaitytojams. Plepalais ple 
palai lieka, tačiau niekinti kar- 

_ J dinolą, kad jis taip neturėdamas 
laiko atvyko į svečius yra ir nu
sikaltimas, ir kvailystė, šian
dien vedant kovą už Lietuvos 
išlaisvinimą kiekvienas įtakin
gas asmuo yra'mums brangus, 
ir lietuviai džiaugiasi kiekvienu 
kongresmanų ar senatorium, at
vykstančiu pasakyti žodžio į lie 
tuvių parengimus, nors tie poli
tikai neskaito Aidų, nešoka Len 
ciūgėlio, įp kitų reikalų su lie
tuvių kultūra neturi. Jeigu kas 
tokį Meškausko plūdimasi iš
verstų ir pristatytų kardinolui, 
manau, kad lietuviams tektų la
bai raudonuoti ir atsiprašinėti.

Draugai sunkiai įgijami, kad į 
juos būtų galima spjaudyti, juo 
labiau dar į svečius pakvietus. 

Visi kalti, be Meškausko 
Rašydamas apie Kultūros 

kongresą, Meškauskas visus pa 
kaltino: ir Čhicagos L. Bendruo 
menės pirm. dr. Bajerčių, ir 
Kongreso dalyvius, kad šie kal
bėjo, o, pa^al Meškauską, jie 
turbūt turėjo sėdėti namie, kaip 
pats Meškauskas, ir visus, kas 
tik ką nors dirbo. Meškauskui 
užkliuvo net iT Kreivėnas, kam 
šis yra part-time vargoninin
kas. Žinoma, kad Meškauskas 
dirba dženitoriaus darbą, tačiau 
tai nesvarbu, svarbu tik tai, kad 
jis tas šiukšles verčia ne ten kur 
reikia, bet ant lietuvių visuome 
nės
bėjo Vyt. Meškauskas piktų žo
džių visų kultūrininkų adresu, 
daug papylė sumaišytomis są
vokomis sakinių, nerasdamas 
nieko pozityvaus, ir šie jo žo
džiai liudija, kiek daug kantry
bės ir nervų reikia norint sta
tyti, o negriauti. Visi kalti, tik 
vienas Meškauskas teisus, nes 
jo į jokį darbą nepakviesi. Daug 
ką būtų galima pasakyti apie 
tokią Meškausko veiklą, bet te
galima pastebėti tik viena, kad 
jo pagrindinis tikslas visą lie
tuvių kultūrinę ar visuomeninę 
veiklą apversti augštyn kojo
mis. Kadangi jam tai nesiseka, 
tai pats Meškauskas stovi ant 
galvos ir viską mato atvirkš
čiai, negu normaliai gyvenan
tys, mąstantys ir dirbantys as
menys. Al. B..

KAIP ILGAI GUDRAGALVIAUS?
PETRAS BLOZNELIS, Worcester, Mass.

Jugoslavijos diktatorius Tito šiai viešpatauti Jugoslavijoj ir 
yra skaitomas vienas iš lanks- j važinėti po įvairius kraštus su 
čiausių politikų pasaulyje. Jis sau naudingais siūlymais bei pla 
dalyvauja visuose tarptautiniuo nais.
se frontuose. Maskva jį laiko ( Jei Tito pasitrauktų nuo Va- 
savo žmogumi. Vakarai savo karų, tai jo padėtis pasidarytų 
sąjungininku. Balkanų valsty- beveik tokia pati, kokia ji bu
bės — Balkanų bloko nariu. Jisjvo Stalino laikais. Be Vakarų 
reiškiasi kaip organizatorius ir užnugario jo vaidmuo pasaulyje
neutraliojo bloko. Vienu žodžiu 
jis yra kiekvieno bloko narys.

Tito yra Maskvos auklėtinis, 
užgrudytas komunistas. Jo re
žimas ir idėjos nieko nesiskiria

būtų nežymus ir menkas. Jis su-, 
pranta, kad Vakarai prieš jo re- Į 
žimą nieko konkretaus nedarys, 
o dar gali gauti ir toliau finan
sinę paramą, kuri jam yra labai

nuo Maskvos režimo ir idėjų, reikalinga. Kol Vakarų frontas 
Jis nuo Maskvos pasitraukė stiprus, tai jis gali ramiausiai 
vien dėl to, kad norėjo Jugosla- viešpatauti Jugoslavijoj. Todėl 
vijoj pats bosautl, o kad ne grįžęs iš Maskvos, Vakarams 
Kremliaus valdovai ten bosautų, j patarA būti ginkluotiems ir stip- 
kaip kad kituose okupuotuose riems.
kraštuose valdžios viršūnės yra 
tik Maskvos įrankiai ir daugiau 
nieko.

Jam pasisekė iš Stalino glo-L£L UVZV 0.11 L l|CLUViU V1OUU111C , . . . w . I a|/O«OUgUU 11UU V1OUIUU

veikėjų galvų. Daug pūkai-1 ^°S i®trūkti. Už tą nusikaltimą! tikėtumų bei pavojų, o tuo pa- 
1 Stalinas norėjo jį sutvarkyti,

Balkanų blokas jam netūraliai 
reikalingas. Tokiam blokui e- 
sant, pasidaro didesnė galimy
bė apsisaugoti nuo visokių ne-

Draudimo agentas H. B. Ma- 
thes patikina, kad grupė draudi
mo bendrovių sutiktų apdrausti 
prez. Eisehower gyvybę 1 mil. do
lerių, nes tikimasi, kad preziden
tas gyvens dar 7 m. Draudimo į 
metus reikėtų mokėti 200,000 dol.

(INS)

Perskaitę dienr. “Draugą”, duokite jį kitiems.

PJŪTIES METAS
MAZALAITĖ.

ROMANAS

Augšto ūgio vyrų 
organizacija

Vokietijoje augšto ūgio vy
rai yra susiorganizavę į atskirą 
draugiją. Paskutiniame suvažia
vime jie nusprendė kreiptis į vy
riausybę, kad jiems būtų suma
žinti valstybiniai mokesčiai, nes, 
pasak jų, ir taip mums pragy
venimas kaštuoja brangiau, nei 
eiliniam žmogeliui: daugiau su- 
valgom, apsirengimas branges
nis ir pan. O būti ilgam — tai 
he mūsų kaltė, bet Vokietijos 
garbė. Už tą garbę tegu mažina 
mokesčius.

Dešimt Dievo įsakymų 
sostinėje

Fratemal Order of Eagles pa
aukojo lėšų, kad Montanos vals 
tybės sostinėje, prie pagrindinių 
valstybinių rūmų, būtų įtaisytas 
paminklinis akmuo su iškaltais 
jame dešimčia Dievo įsakymų.

bet nepasisekė, šiandieniniai 
Kremliaus valdovai matydami, 
kad jėga nėra taip lengva jį 
nusitraukti anapus geležinės už-' 
dangos, nusilenkė jam ir bando 
pamiršti jo Maskvai padarytus 
nusikaltimus.

Kada jis viešėjo Sovietų Ru
sijoj, atrodė, kad tarp jo ir 
Maskvos išnyko nesantaika, se
na draugystė tapo atstatyta. 
Kas liečia komunizmą ir valdy
mo sistemą jis yra neatskiria
mas Maskvos draugas. Tačiau 
jis gerai supranta, jei jis visiš
kai nuo Vakarų nusisuks, tai 
ir Vakarai nuo jo nusisuktų. Jei 
Vakarai nuo jo nusisuktų, tai 
jis vienas kaip nedidelės valsty
bės valdovas negalėtų atsilaiky
ti Maskvos spaudimui ir turėtų 
patekti jos kontrolėje, o jis kaip 
tik dėl to ir pasitraukė ir neno
ri vėl į tokią padėtį patekti.

Žino iš savo praktikos
šiandieniniai Kremliaus valdo 

vai būk jam dovanojo už jo pa
darytus nusikaltimus, pasitrau
kiant iš jų globos. Tačiau vi
siems gerai žinoma Maskvos do
vanojimai ir amnestijos, ypatin
gai tą gerai supranta ir žino iš 
savos praktikos Tito. Maskva 
dovanoja ir amnestuoja tol, kol 
negali prieiti prie amnestuotojo. 
Bet kada pakliūva į jos rankas, 
tada dovanojimas ar amnestija 
pasibaigia. Taigi Maskvos dova
nojimas daugiau nieko nereiškia 
kaię prisiviliojimas ir sunaikini
mas’. Todėl Tito nors yra Mask
vos idėjinis draugas, tačiau ne
pasitiki ir bijo jos.

Nuo Vakarų jis nenori pasi
traukti, kadangi jie jį apsau
gojo nuo Maskvos keršto ir šian 
dien jį globoja. Jis gali ramiau-

čiu jo prestižas pakyla, nes Ju
goslavija yra militariniai stip
riausia Balkanų valstybė.

Neutraliųjų blokas .naudingas 
Maskvai

Neutraliųjų bloką organizuo
ja didelė valstybė Indija ir tiki
si tą bloką išplėsti daug plačiau 
tarp arabų ir kitų Azijos vals
tybių ir dalinai Afrikos tautų. 
Jam toks blokas labai prie šir
dies, nes jo tikslas, kad kuo il-

-----

tybių pasitrauktų nuo Vakarų. 
Nors Tito laikomas dideliu po
litiku, tačiau jo politika yra 
prasta ir savanaudiška. Ji Va
karams nenaudinga, o net žalin
ga.

Jei Vakarai pritrūkę kantry
bės nusisuktų nuo Tito, tai jį 
prispaustų dideli rūpesčiai.

giau esama tarptautinė padėtis Kremlius pradėtų su juo kitaip 
pasaulyje išsilaikytų. Per neut-1 kaibėti. jam nebūtų kada važi- 
ralujiį bloką būtų galima nuolat nėti p0 kitus kraštus, o turėtų
patarti visas tarptautines proble 
mas spręsti tik taikiu būdu ir 
abiems pusėms mažinti apsigink 
lavimą bei kariuomenę, nors 
toks kelias jau šimtus kartų iš
bandytas, kuris jokių teigiamų 
rezultatų neduoda. Taigi neut
raliųjų tikslas esamą padėtį 
stumti neribotą laiką. Ir iš tik
rųjų, neutraliajam blokui vei
kiant, esama tarptautinė padė
tis gali tęstis daug ilgiau, kaip 
kad to bloko nebūtų. Neutralio
jo bloko sudarymas naudingas 
tik Maskvai, o ne Vakarams.

Tito prestižą tik vakarai iškė
lė. Jis šiandien Viduriniuose Ry
tuose vaidina didelį vaidmenį. 
Vidurinieji Rytai į jo tokį mali- 
mąsį tarp Vakarų ir Maskvos 
žiūri teigiamai, nes mato kaip 
kiekvienas frontas stengiasi jį 
prisitraukti savo pusėn ir net 
negaili jam finansinės paramos. 
Be abejonės, Tito patarinėja ir 
jiems pasiimti tokią politinę li
niją, tada i? juos Vakarai sau
gos nuo Maskvos, o iš Vakarų 
pusės jokio pavojaus nėra.

Tačiau toks politinis žaidimas 
yra pavojingas, kuriuo pasitar
nauja tik Maskvai. Maskva ir 
laukia, kad kuo daugiau vals-

būdėti nuo Maskvos pavojaus. 
Jis pasidarytų mažareikšmis Ti
to ir būtų priverstas vėl šauktis 
Vakarų pagalbos.

"Aš vaikų nebučiuoju"
Buvęs prez. H. Trumanas, šį 

pavasarį lankydamasis Anglijoj, 
buvo apnakvydintas “Sav-oy” 
viešbučio svečiams karaliams 
skirtam apartmente. Jo aptarna
vimui paskirta buvo visa armi
ja tarnų ir tarnaičių. Bet Tru- 
manui neprisiėjo jais pasinaudo
ti. Net anksti rytą jis pats pir
masis nueidavo į ben'drą vieš
bučio restoraną pusryčių. Toks 
paprastumas sukrėtė anglus.

Kitą staigmeną iškrėtė su vai
kų bučiavimu. Kai Oxforde vai
kutis jam įteikė gėlių, kažkas 
ragino jį pabučiuoti. No, — at
rėžė Trumanas, — vaikų aš nie
kad nebučiuoju, nehigieniška. 
Priminus jam, kad Amerikos 
prezidentai rinkiminėse kelionė
se tai darą, jis užsigynė sakyda
mas: “To aš niekad nedariau, 
nors ir gaivališkai troškau bal
sų”.

pe; jis čia buvo pasilikęs kažin kiek laiko, nuo tada, jie atiduos vaiką? — Ji matė, kad jis nieko nesu
kai su Kazimieru jie daužėsi šiene, padėdami dirbti Ka^vo.ia *r j° prabilti pirmas, nes tuomet gali atsi- 
ir žaisdami. Ir Jonas buvo vaikas. Bet dabar Myko- tikti kas nors negero. Taip jis atsikėlė ir buvo ma
las nepakentė to žaidimo — jis nenorėjo atiduoti savo/^*’ ^e’s m*e&°ti i savo kamarą.

Mano kamara, — galvojo Mykolas, — tai mes

45 tęsinys
Bet juk jis yra vertas to, svarsto ji — štai jis 

tuojau ir paklauso ir suka į namus, galbūt, šita ke
lionė padarė jam ką nors. Juk atsitinka, kad netikė
lis nuvykęs į šventą vietą, gal pasijuokti norėdamas, 
ir patsai nepajunta, kad atsivertė.

Tai truko ir namie, jis apžiūrėjo kiekvieną gy
vulį — dabar jie keliavo trys vyrai, ir Jonas atsilei
do, jis su pasididžiavi/nu pasakojo darbus, kuriuos 
jis vienas nudirba, tiktai nedaug pasisamdydami pa
dienių, arba talkoje su kaimynais.

— Tiktai kartais nemalonu prašinėti kaimynų, 
— staigiai išsitarė jis ir nutraukė, ir Mykolas su
sijuokė:

— Manai, dėl manęs? Kokie negudrūs! Kodėl 
nepagalvoja kas praktiškai, kad su stipriais naudinga 
būti geruoju? Kad galėčiau padėti?

— Patiktų vaidinti poną Dievą visagalį? — pa
sakė Jonas, ir brolis ūmai pakratė jį už peties.

— Piemuo! — sušnibždėjo jis, ir pasisuko išeiti 
iš tvarto, bet Mikutis buvo čia ir klausė:

— Ar matei Sėmutę? žiema ji buvo veršiukas, 
tiktai toks, jis parodė, ir Mykolas turėjo pasižiū
rėti, ir paglostyti karvę, ir paliesti ragus, patikrinti 
ar jie gerai įdiegti — ir Jonas ėmė juoktis, o paskui 
pagriebė vaiką, apsuko ir nusviedė per duris į šieną, 
daržinėje. Ir pats tenai nugriuvo —,jie kvatojosi, du
so, ir Mykolas stovėjo nejudėdamas, bet buvo jų tar-

sūnaus nė toms kelioms valandoms, tačiau jis neno- j 
rėjo nebereikalingai skaudinti, jis pasakė:

— Ar jau viską padarėte, kad dūkstate ?
— Arklius pagirdyti dar! — atsiminė Jonas, ir 

atsikėlė nuo šieno, pasikišo po pažastim Mikutį, ir 
vėl visi trys vyrai žengė greta, iki viskas buvo atlik
ta tvartuose ir kieme, ir visi susirinko troboje.

Vakarienė garavo ant stalo, ne kaip svečiams, 
kada dedama nekasdieniai valgiai, bet kaip savieji 
maitinasi, pieno sriuba ir didelės duonos riekes raikė 
Jonas. Minutę Mykolas pajuto geismą paimti iš jo 
rankų peilį ir kepalą, ir atlikti pareigą priklausančią 
namų vyriausiam vyrui, bet tai buvo silpnas vėjas ir 
jis atsilaikė, šita kvaila mintis. Jis nežiūrėjo, 'kaip 
jie žengnojosi prieš pradėdami, ir mažasis dėjo pa
čius didžiausius rankos mostus, labai rimtai — ir ne
baigęs paklausė:

— 0 tu tėti ? Nemoki ?
Dabar pyktis tepalietė tiktai jo ausis, nebuvo 

reikalo bartis su motina dėl dalyko, kuris yra baig
tas jai. Bet jis pajuto, kad vaikas tebežiūri į jį, ma
žasis laikė abiem rankdm savo molinį puodelį pieno, 
bet žiūrėjo į tėvą, laukė ar stebėjosi.

— Aš tau pasakysiu Kaune, — sako Mykolas, ir 
berniukas nusisuko ramiai valgyti. Tačiau Mykolas 
juto, kad Jono šaukštas bebuvo prisemiamas iki pu
sės, ir rečiau jį kėlė prie burnos, ir pagaliau atstūmi 
lėkštę.

Motina valgė ramiai, ji kando duoną ir užsrėb
davo sriubą, ir įsakinėjo sau: dar, ir dar, reikia, kad 
būtum stipri — imk, kaip vaistus. Ji matė, jog Jo
ną* šiuri ir laukia kažinko — ji žinojo jo mintis: ar

abu su Kazimieru sutilpome, gi vaikai miega moti
nos troboje — toks buvo Jonas, ir štai dabar jis už
ima abiejų brolių vietas motinai, tėviškėje — darbe 
— staigus kraujo šūstelėjimas nutvieskė Mykolo vei
dą, jis neapkentė brolio už tiek daug, kad nebuvo 
kada pačiam suimti. Bet labiausia, kad motina jį 
paglostė beišeinant; tiktai akimis, tačiau taip mei
liai, jog po to galėjai mirti. Ir dar labiau, kad Jonas 
grįžo, priėjo prie savo brolio sūnaus, pasiėmė į ran
kas, kaip tiktai artimiausias gali, ir suspaustais žan
dikauliais, tylomis žiūri į vaiką taip, kad galima dėl 
to nužudyti. Ir pastatė berniuką ant suolo, net nepa
bučiavęs, bet Mikutis prisitraukė jį už galvos, ir labai 
pamylavo. Mykolas užsimerkė.

• Jis pravėrė akis, kai durys darėsi — tai Jonas 
ėjo lauk, ir jį sustabdė motina:

— Joneli, išnešk ant priegrindo vežimėlį, tas Mi
kutis visą savo turtą suvelka į vidų, nė prabristi ne
galima.

— Nesulaužyk ratelių, Jonai, — šaukė Mikutis, 
ir nusirito nuo suolo, tačiau keri jis bėgo, Mykolas 
pasigavo jį, ir taip smarkiai, jis pats juto, kad pyk
tis tebegaubė jį kaip migla ir jis nesutvarko rankų. 
Taip nereikia, ne — ir jis žaisdamas pakuteno mažo
jo pažastį, ir skaudėjimas tuojau pavirto juoku. Pa
skui jis pats ėmė kutenti tėvą ir juokėsi iki uždusi
mo, kad toks didelis ir stiprus jo tėtis buvo visai nu
veiktas ir pavargęs.

— Aš paklosiu lovą, — tarė motina ir Mykolas 
pasakė:

/
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NIEKAS NEGALES VALDYTI BOTAGU I atariama laisvajame pasaulyje, menkesnis negu vyresnio am- 500.000,000 badaujančių 
kaip dergiami veiksniai ir pan., žiaus. Visdėlto okupacija, norsi

Ką pasakoja atvykę iŠ Klaipėdos apie lietuvių gyvenimą labai tuo nusiviltų. Ten likusie- ir pamažu, ypačiai į pačius jau-

Per Friedlando pereinamąją patekti į geležinkelius, aerodro- 
stovyklą ar tiesiai į Vakarų Vo- mų statybą ir pan. 
kietiją iš Klaipėdos krašto ir' Pasakojama apie kautynes su 
Rytprūsių paskiausiu laiku yra bolševikais, pogrindinės rezis-
grįžę šie vokiečiai: Anna But- 
tin, Georg Butin, Kari Kropat, 
Otto Liliškys, Friedrich Ruhn- 
ke, Else Mitzkus, Franziska Pa- 
lakst,- Anna Bruno ir Gertud 
Šaknys. Vieni atvyko iš Klaipė
dos, kiti iš Šilutės, treti — iš 
Klišių (Klaipėdos apskr.) apy
linkių.

Vienas iš grįžusiųjų į Vaka
rus vokiečių papasakojo, kaip

tencijos organizaciją ir pan. Par 
tizanų kovos skyrius būdavo 
miške ir su ginklu rankose ko
vojo su okupantais.

Tuo tarpu organizacijos sky
rius veikė pusiau pogrindy, pu
siau viešai užsimaskavęs. Jeigu 
bolševikai kurį nors organizaci
jos skyriaus narį iššifruodavo, 
tas automatiškai pereidavo į ko 
vos skyrių.

Kovos skyriai buvo dalinamisu lietuviais nuo sovietinio per
sekiojimo slapstėsi miškuos. Dar į grandis, būrius ir skyrius; ke- 
1952 m. dalyvavo kovose su o- Ii būriai sudarydavo kuopą, o 
ku pantais. Apskritai, ypač tu- kelios kuopos — rinktinę, ši sa- 
rintieji Rytų Vokietijoje ar oku- vo ruožtu sudarydavo sritį. Or- 
puotuose kraštuose savo gimi- ganizacinio skyriaus priešakyje
nių, grįžusieji nieko nenori pa- buvo O. S. viršininkas. Skyrius
šakoti. Kiti tebuvo išleisti tik paprastai veikdavo vienos ar 
su sąlyga, jog nieko nešnekės dviejų seniūnijų ribose. Propa-
prieš bolševikus. Turėjo ne vie
nas net ir pasirašyti. Todėl ne
tenka stebėtis, jei sugrįžusieji 
tiek maža tepasako ja kitiems.

Baltijos pajūryje apgyvendinti 
ru.ęat žvejai

Pasiekusieji Vakarus teigia, 
jog visu pajūriu nuo Karaliau
čiaus iki Rygos, be nedidelių iš
imčių, daugiausia apgyvendinti 
rusų žvejai. Jie buvo atkelti į 
Baltijos pajūrį nuo Kaspijos jū
ros, Dono, Volgos ir Azovo jū
ros pakraščių ir kitur.

Iš žvejybos uždirba daugiau 
negu iš kitų verslų, bet žuvies 
gausa Baltijos jūroje labai 
smarkiai sumažėjo ir vis dar ma 
žėja. Prie Baltijos jūros gyv- 
ną žvejai labai smarkiai geria. 
Žmobės aiškina: jei turi bendrai 
žvejų kolchozuose dirbti, tai 
drauge ir geria. Jei gertų vien 
tik “valstybinę”, kaip pažymi
ma, būtų ne tiek bėdos, nes toji 
nėra tokia pavojinga. ■ Tačiau 
daug varoma “samagono”, ku
ris atsieina litras tik 25 rb, kai 
tvo tarpu krautuvėse už 40% 
degtinę tenka mokėti 42 rublius. 
Todėl girtų žvejų galima dažnai 
daug kur sutikti. Parvykusieji 
pasakoja, jog šiuo metu tarp 
Kuršių marių ir prie Baltijos jū
ros, o ypač apie Šventąją ir Ry
gos įlankoje, ar tik nedaugiau
sia išvaroma “samagono”, ku- 
riuodijasi ir patys jūrininkai, ir 
kareiviai, ir kiti.

Tiesa, už “samagono” varymą 
smarkiai baudžiama (iki 20 me
tų), bet jis... vistiek varomas.

Nugriovė Pagėgių bažnyčią

Pagėgių rajone gydytojai dau 
giausia yra lietuviai. Buvusieji 
gydytojai Urbšys ir. Rupšys bu-

k

Pirmadienis, rugpjūčio 20, 1956

ji visi vieningai dirba ir visais j niausiuosius savo įsravą daro. 
galimais būdais, kiek tai nuo jų1 Nutautinimas paspartėtų, jei^o 
priklauso, stengiasi išlaikyti lie-! vietai įstengtų pakelti gyveni- 
tuvybę, senąsias tėvų tradicijas, j mo standartą ir pagerintų darbo 
nepasiduoti okupantams ir ne-' bei buities sąlygas, 
palūžti. Labai nusiviliama kiek-.
vienu Vakarų silpnumu, jų da-J
romomis bolševikams nuolaido- Baigia nufilmuoti Vatikano

gandos ir spaudos reikalais rū
pindavosi paprastai vienas iš O. valdyti botagu

mis, Vakarų valstybių vyrų ke
lionėmis į Maskvą, kuri visus to
kius žygius stengiasi ko dau
giausia išnaudoti savo propa
gandai.

Klystų, kas manytų, jog liku
siųjų krašte neturima būsimo- 
sios Lietuvos santvarkos koncep 
cijos. Pažymima, kad ten tega
lės būti tilt demokratinė san
tvarka — ir tai demokratinė ne 
bolševikų totalištine prasme, 
kaip jie skelbiasi, įvedę “pačią 
tikrąją pasaulyje demokratinę 
santvarką”. Apie buvusių dik
tatūrinių režimų atgaivinimą ar 
naujų įvedimą, teigiama, negali 
būti nė kalbos, niekas negalės

S. pavaduotojų, antrasis — ūkio 
ir tiekimo reikalais ir pan.

Minimos taip pat stambesnės 
kautynės, paleistieji iš kalėjimų 
ar stovyklų suimtieji ir pan. Pa 
žymimi stambesni iš paskuti
nių partizanų nuostolių Suval
kų krašte 1951 m. Tais pačiais 
metais liepos mėn. per kautynes 
prie Šilalės žuvo ir Kęstučio a- 
pygardos (Žemaičiuose) vadas 
Algimantas, iki 1948 m. pabai
gos vadovavęs garsiajai Butegei 
džio rinktinei. Labai bjaurus pa 
sirodęs ir daug žalos padaręs 
prof. Markulio išdavimas. Dėl 
jo žuvę vertingos į Vakarus siųs 
tos medžiagos, kuri nepasiekusi 
veiksnių, nei kitų paskirties tiks 
lų. Vad. “BDPS programa” 
paskiau partizaninės vadovybės 
krašte buvo pakeista ir konkre
čiau pritaikyta gyvenamojo me
to sąlygoms, taupant žmones ir 
jėgas.

Vadovai pakluso gen. Žemai
čiui. “Vanagų” programos atsi-

archyvus
Jau tik apie 1,000 rankraščių 

beliko nufilmuoti Vatikano ar
chyvuose ir tada bus užbaigtas 
milžiniškas darbas — padaryti 
7,000,000 nuotraukų vertingiau
sių rankraščių. Vatikano archy
vų mikrofilmai bus ’St. Louis 
universiteto bibliotekoje. Šį dar
bą finansuoja Kolumbo vyčiai, 
siekdami išsaugoti istorinius Va 
tikano dokumentus, kas beatsi
tiktų pačioje Romoje.

Tarptautinė Katalikų Labda
ros draugija atkreipia' dėmesį, | 
kad pasaulyje yra arti 500 mi
lionų žmonių, kurie negali so
čiai pavalgyti ir dėl to visus ki-| 
tus skatina daugiau skirti šelpi-I 
mui, kuris ypač gražiai vykdo- 
mas per misijas.
\ * . I

Alkoholizmo pavojai
Katalikų abstinentų draugijos 

suvažiavime Providence, R. 1.1 
mieste kalbėtojas kun. P. Ma- 
guire pabrėžė, kad alkoholizmas 
pasauliui yra beveik taip didelė 
grėsmė, kaip ir komunizmas. 
“Perdidelis, o net ir nuosaikes
nis gėrimas, kaip leukemija, iš
čiulpia organizmo energiją, ne
kartą net ir mirtą atnešdamas”, 
— pabrėžė kalbėtojas.

Tur^s būti kreipiamas didelis 
dėmesys į darbo žmones, ypač 
darbo valstiečius ib ūkininkus, 
laiduota socialinė pažanga, apri
bota kapitalo įtaka; stambesnės 
įmonės ir kapitalas, kaip dau
gelio galvojama, turės būti pa
jungtas valstybės žinion. Itin 
turės būti rūpinamasi ūkinin
kais, vad. darbo valstiečiais.

Kovojama prieš kolonizaciją ir 
rusifikaciją

Jei kas nors mėgintų kada į- 
vesti diktatūrinius, nedemokra
tinius režimus — prieš tokius iš 
eitų vieni i$ pirmųjų likę gyvi 
tie patys pogrindžio kovotojai 
su savo vadovais. Taip pat ne
turėtų pasisekimo toki sąjūdžiai i 
ar grupės, kurie kovotų su re- į 
ligija, eitų prieš senąsias lietu- j 
vių tradicijas. Dabar ypatingaii 
rūpinamasi išlaikyti fiziškai ir j 
morališkai, kad nesunaikintų pa 
grindinį tautos branduolį; 'kiek 
sąlygos leidžia, rūpinamasi ko
voti prieš kolonizaciją ir rusi-

Pradėkit Taupyti Šiandien, Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradėkite taupyti žioje lietuviškoje 

įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN I
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000,00

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASS’N
4071 Archer Avė., į vakarus nuo California Avė.

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

OFISO VALANDOS:
Pirmad.. antrad.. penktad. lr 
AeAtad. S vai. ryto Iki 4:10 p.p.

Trečiad. 0 ryto Iki 12 vai.. 
Ketvlrtad. 9 vai. Iki 8 vat vak.
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PERKRAUSTYMAI — MOVING

Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Iš artinų ir 
tolimų distancijų. >6aukite sekančiai:

ANTANAS VILIMAS
8415 S. LITUANICA AVE., CHICAGO, ITT.

i Telefonas — FRontier 6-1882
iillimilllllllllllllllimillliilimiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilllllllllllililiilillliiliilii

sake patys žmones, daugumas tikaciją, renkama bolševitamo
vanagų žuvo, tat. - Ui josi t<,roro medžiaga. Betgi rusifi- 

pas.trauke arba_ perėjo į Juto> kacija sti ėja. kaikurios įstai. 
vardo sąjūdį. Krašte pasilikę ______
kovotojai ir sąmoningesni tau
rūs lietuviai stengiasi registruo
ti, kiek okupantai apiplėšė kraš
tą, kad, atėjus laikui, būtų gali
ma pateikti kiek galint tiksles
nę ir konkretesnę sąskaitą.

Krašte taip pat atsidėjus re
gistruojama, kas nepaprastai pa

gos, kurios seniau priimdavo pa- 
reškimus lietuviškai, dabar juos 
priima tik rusiškai.

Gimnazijose galima mokytis 
vokiečių, anglų ar prancūzų kal
bas. Prieš rusifikaciją, moky
tojų nuomone, juo toliau, juo 
sunkiau darosi spirtis.

7 — 15 metų jaunimą atspa-

Pasinaudokit Reta 
' Proga I

BURTON - DIKIE
Pagarsėję

MATRACAI 
vietoje $89.50

dabar pirksite už:1

' ' į: SSSK
i . S ,įP~'

'įlb'
FOR ohuv

vo ištremti. Pagėgių katalikų Nusivilkima Vakarų silpnumu ir 
bažnyčia per karą buvo apgriau-

taikauja okupantams ir kenkia r rūmas okupantų į sravu, i yra 
saviesiems. Tačiau ten vyrauja 
nuotaikos, jog tiems, kurie ne
prisidėjo prie išvežimų, neskun
dė ir neSfiipinėjo žmonių, negru-' 
do jų į kalėjimus, — nebūtų pri
taikytas kitų mastas.

ROOSEVELT FURNITURE CO.

ta. Komunistai nutarė ją visai 
nugriauti. Bet žmonės atsisakė 
talkininkauti, nors ir buvo žada
ma už talką gerai mokėti. Tai 
galiausiai padarė iš Tilžės atga
bentieji rusai.

Klaipėdos krašto vokiečiai tei
gia jau gavę pirmą sykį be mui
to siuntinuku per Vokiečių Rau-I 
doną jį Kryžių. i

Ištremtų į Sibirą Klaipėdos Į 
krašto vokiečių viltis dabar esan 
ti Vak. Vokietijos ambasada 
Maskvoje. Rusai dabar jau ne- 
Rulaiką norinčių užeiti j ambasa-l 
dą. Tačiau £oli gražu to negali- j 
ma pasakyti apie provinciją, y- i 
pač Sibirą, kur ir toliau daroma |
visokių kliūčių vokiečiams iške- Kbm8jmal fr atsakymai anglų 
liauti į Vakarus. Tarp jų kalba- ir lietuvių kalbomis. Peržiūrėjo tei
ma, kad į laisvę pirmoj eilėj bū- j sėjas Alfonse F. Helis. Kaina 

išleisti tik viengungiai ir Pasiskubinkite įsigyti reikalin-

daromomis bolševikams 
nuolaidomis

Krašte sakoma, jog ateis apy
skaitos valanda ir tiems, kurie 
yra Vakaruose. Pavergtoje Lie
tuvoje, jei viską žinotų, kaip ne-

^**«***********:«***K!«;i'''S'OK)
Gauta nauja siunta knygelių

KAIP PASIRUOŠTI 
JAV PILIETYBEI

(UETUVUJ KRAUTUVU)
2310 W. Roosevelt Rd. Telefonas SEeley 3-4711

NELLIE BERTULIS IR FELIX RAUDONIS, savininkai 
Krautuve atidaryta kasdien iki 6 vai. vak. Pirmad. ir Ketvirt. iki 
9 vai. vak. ir Sekmadieniais nuo 11 vai. ryto iki 4:30 v. po pietų.

aią išleisti tik viengungiai
dirbti netinką asmenys.

Pogrindžio veikla okupuotoje 
Lietuvoje

Atvykusiųjų į Vakarus kaiku- Į 
rių minima ir Lietuvos pogrin- i 
dinė veikla, ypač pirmaisiais po
kario metais. Nurodoma, kad 
pvz. 1944 m. šaukiamų bolševi- i 
kų į kariuomenę vyrų į miškus1 
nuėjo apie 10 — 15%. 1945 m. ’ 
partizanų buvo daugiau 40,000. 
Kiti buvo "bruniruojami”, t. y. 
laikinai nuo karinės tarnybos! 
atleidžiana. Todėl stengdavosi!

JOS. F. BUDRIK 
FURNITURE,

3241 S. Halsted St.
Tel. CAIumet 5-7237

Kainams rakandai, Televizijos, Ra
dio, šaldyt uvai, Skalbiamos mašinos, 
.Teivelry. Didelis pasirinkimas. Duo
dame didelę nuolaidų, lengvus išmo
kėjimus.

Atdara antradienio ir ketvirtadie
nio vakarais iki 9:30, sekmadieniais 
— 10—5 vai.

Budriko Radio Valanda iš WHPC 
stoties, 1450 k. ketvirtadieniais nuo 
6 iki 7 vakaro.

ga knygelę, kuri tikrai palengvina 
įsigyti JAV pilietybę.

Pinigus su užsakymais siųsti:
DRAUGAS”, 2884 g. Oakley avė 

Chleago 8. IU.

TELEVIZIJA® RADIJAS
HI-FI FONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

F R ANKS TV & RADIO, INC-
3240 So. Kalstai St. Cklumet B-7252

“ IŠ TOLI IR ARTI *^3
NAUJI OlOCll TAOKAI-NAUJAUSI KMUSTYMO (PANK/AI 

!L&(J N!£TU PATTAINIAS-PI6US U?SĄŽININGAS PATARNAV/MAS

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL. Tel. WAIU>ok 5-9209

NARIAI LIETUVIU TAUP. IR SKOLINIMU

” UF,TUVIU PREKYBOS NAMAI
Didžiulis, Vasaros Sezono, Baldų
IŠPARDAVIMAS
Sutaupykite nuo 20% iki 60% !

Išmokėjimai 24 mėnesiams, be finansy kompaniją
SVEČIŲ KAMBARIO BALDAI 

Už $69.00 parduodamos studio cautch pas mus $30-00 
Už $99.00 parduodamos sofos, nakčiai miega

mos, pas mus tik ..................................................$69-^
Už $150. parduodamos 3 dalių sofa, kėdė ir oto- 
inun, nakčiai 2 patogios lovos, pas mus tik $ 1 9-00

Už $200.00 parduodamos sofos su kėde, nylon,
ar vilnos apmušimu, naujausių spalvų,
pas mus tik . ................ ................................$149-00

ŲŽ $250.00 parduodama sofa ir fotelis nylon
ar vilna, naujo stiliaus, pas mus ...............$99-00

Už $300.00 parduodami sofa ir du foteliai eu
ropiečių skonio, pas mus .............................. $249-^0

Už "$590.00 parduodami setai Karpen, Pullman,
Nautbome, pas mus $399-00*

MIEGAMŲJŲ KAMBARIŲ BALDAI 4

Už $30.00 parduodami rinktiniai matracai 
įvairių firmų ir dydžių, pas mus . . .............$19-00

Už $50.00 Simmons, Columbia, Burton Dixie,
Sealey matracai, pas mus .. .......................... $39-00

Už $150.00 parduodami ąžuolo ar riešuto mie
gamieji su šlifuotu veidrodžiu, pas mus.........$99.00

Už $200.00 parduodami 5 dalių puikūs ąžuolo
miegamieji, pas mus tiktai . .. ...................$149-00

Už $350.00 parduodami raudono medžio 5 
dalių miegamieji, pas mus . .. .....................$249-00

Už $500.00 Brazilijos 5 dalių raudono nie-.............y....
džio miegamieji su *2 lovom, pas mus tiktai $349-00

Už $750.00 Švedijos kietmedžio 5 dalių mie-........................
gamieji, didesniem kambariam pas mus. $499-00

ŠALDYTUVAI — PEČIAI
Už $200.00 parduodami 8 cub. šaldytuvai par-........... ...........

celano vidumi, pas mus tik ......................... JjJ -| 39.QQ
Už $250.00 parduodami 9—10 cub. šaldytuvai

visų firmų, Westinghouse, Norge, Kelviną-........................
tor, G-E, Frididaire, pas mus tik ...............$1 99-00

Už $530.00 18.% cub. dviem durim šaldytu
vai, pas mus tiktai ......... • ••••••• •••$415.00

Už $120.00 parduodami virimui pečiai, pas
mus tiktai . ............... .. ................................... .. $65-00

Už $100.00 parduodami parcelano virimui pe
čiai, nedūžtamo parcelano, pas mus tik.. $129-00

Už $200.00 parduodami automatiški pečiai su _
su dviem kepimo pečiais . . . . .........................$169-00

Šildymui Moore, Siegler' gazo pečiai ................$99-00
VALGOMŲJŲ KAMBARIŲ IR VIRTUVIŲ STALAI

Už $09.00 5 dalių fornica virtuvėm stalas par
duodamas, pas mus tik ......... ............. ...........$49-00

Už $100.00 5 dalių formica stalai, įvairiausių 
spalvų, pas mus ...................................................... $69-00

Už $150.00 parduodami 7 dalių formica stalai,
pas mus tik ......................\...............................$ -| “| 0.00

Už $150. parduodami 5 dalių valgomojo kamb. 
balda:, ąžuolo, riešuto ar raud. medžio, $119.00

Už $300.00 parduodami 7 dalių valgomieji, rie
šuto ar ąžuolo, pas mus tik.... ...................$200-00

Už $500.00 parduodami 9 dalių valgomieji 57
metų stiliaus, pas mus .....................................$395-00

KNYGOM SPINTOS RAŠOMIEJI STALAI
Už $29.00 parduodamos ąžuolo ar riešuto me

džio knygom spintos, pas mus tik
Už $39.00 parduodamos stiklo durim knygų 

spintos, pas mus ..................................................
Už $59.00 stiklo durim knygoms spintos 36” 

pločio, dabar pas mus .........................................
Už $29.00 parduodanti rašomieji stalai, tik.

$19.00

$29-00

$39-00
$19-00

B-VTŲ LYGOB, KURIOSE

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki SIO.OOO.OC 
41

Paskolos Duodamos Namu įgijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO SAVINGS A LOAN ASSN.
6234 S. Westem Avo. Chicago 36, OL

CRANE SAVINGS A LOAN ASSN.
2SSS W. 47th St. •_____________ Chicago 32, Dl.

DISTRICT SAVINGS A LOAN ASSN.
3430 So. Halsted Street Chicago 8, UI

ST. ANTtlONT SAVINGS t LOAN ASSN.
1447 S. 49th Ct.. Cicero 50. IU., Tel. TO 3-8131-32

y

UNIVERSAL SAVINGS 0 LOAN ASSN.
1800 S. Halsted St. Chicago 8, DL

Už $49.00 -parduodami ąžuolo rašomi stalai,
mus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .$39.00

Už $120.00 parduodami rašomi stš-lai europie
tiško dydžio, tik ...........   $69-00

Linoleum 9x12, įvairių spalvų, tik ................  $6-50
TELEVIZIJOS APARATAI 

Visų Amerikos fabrikų RCA, Admiral, Dumont,
Traveler, Westinghouse, G.-E. ir kitų: 17 inčų...................
ąžuolo ar mahogany .......................... ................. $99-00

21 inčo parduodami už $300.00, pas mus tik $129-00 
21 inčo TV visų firmų ąžuolo ar raudono me

džio tiktai ........................................................'$229-00
Kavos staliukai ąžuolo ar riešuto medžio po...........$6-^0

/
Lietuviy Prekybos Namuose visos prekės 

be sugadinimy ar broky.

FURNITURE CENTER, INC.
3224 So. Halsted St. Victory 2-4226
Įmonė atidarjta: Pirm., ketv. 9-9:30; kit. dienom 9-6; sek. 10-5.

X
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KAIP ATSIDŪRĖ MASKVOJE 
OLŠANSKIS

Greit po to, kai 1945 metais 
Sovietų kariuomenė užėmė Ber
lyną, perėjo į Vakarų Vokietiją 
ir prisistatė amerikiečiams rau
donosios armijos inž. kapitonas 
Boris Olšanskis. Griežtas anti- 
bolševikas, energingas ir gabus, 
puikai valdąs plunksną, jis tuo
jau pradėjo bendradarbiauti pe
riodinėje prieškomunistinėje 
spaudoje. Dar Vokietijoje gy
vendamas, jis parašė prieš bol
ševikus nukreiptą knygą “Mes 
ateiname iš Rytų”, kuri buvo iš-i

i

šanskis .atplaukė į Bremerhave- 
no uostą, keleivių tarpe jo ne
buvo. Apie tai tuojau pat tele
grafu buvo pranešta į Washing- 
toną. Užklausta laivininkystės 
bendrovė paaiškino, kad keleivių 
sąraše, kuris sudaromas vieną 
dieną prieš laivo išplaukimą, bu 
vo ir B. Olšanskis, tačiau į laivą 
jis neatėjo. Apie jo dingimą tuo
jau buvo painformuotos val
džios įstaigos, kurios pradėjo 
aiškinti įvykį. Liepos mėn. 17 d. 
Olšanskio žmona Margarita, ku-

versta ir į svetimas kalbas. Jo ri su 3 vaikučiais gyvena Wa
shingtone ir dirba restorane, pra 
nešė telefonu, kad gavo iš vyro 
jo ranka rašytą laišką, išsiųstą 
iš Maskvos. Šitame laiške jis 
rašo, kad numato likti dirbti 
Sovietų Sąjungoje ir ragina ją 
su vaikais atvykti į Maskvą. 
Nors Olšanskis ilgesnį laiką su 
savo žmona negyvena, jis buvo 
ją prieš išvykimą birželio 4 d. 
aplankęs ir ta proga papasako
jęs, kad išvyksta dirbti į Vokie
tiją, Olšanskio žmona vokietė. 

Senato pakomisija vidaus sau

gyvai parašytus straipsnius die
nos temomis ir atsiminimus iš 
išgyvento Sovietų Sąjungoje be
veik nuolat talpindavo New Yor 
ke rusų kalba leidžiamas dienraš 
tis “Novoje Russkoje Slovo”,
Frankfurto savaitraštis “Pos- 
sev” ir ištisa eilė rusų kalba lei
džiamų kitų laikraščių ir žurna
lų. Nevengdavo naudotis jo 
straipsniais ir kaikurie vokiečių 
leidiniai. Aštriai puldamas sovie 
tinę santvarką, jis savo puoli
mus visuomet pagrįsdavo fak
tais iš gyvenimo Sovietų Sąjun- gurno reikalams pradėjo aiškin-
goję ir jos raudonojoje armijoje.

Prieš keletą metų B. Olšans
kis atvyko į JAV ir apsigyveno 
Washingtone. Ir čia gyvenda
mas jis nenustojo verstis laik
raštininko darbu. Šį pavasarį jis 
susitarė su esančia Frankfurte 
“Possev” leidykla perimti tuo 
pačiu vardu leidžiamo savaitraš
čio redagavimą ir ruošėsi gegu
žės 11 d. laivu išvykti į Vokieti
ją. Tačiau, iki laivo išplaukimo 
dienos jam nepavyko atlikti vi
sų formalumų ir teko dar ku
riam laikui palikti JAV. Nepavy 
kus gauti vietą vėliau iš New 
Yorko ii Vokietiją išplaukiančiuo 
se laivuose, jis nutarė plaukti 
laivu iš Montrealio, gi Montre 
alį pasiekti lėktuvu. Laivas, ku
riuo jis numatė plaukti iš Mont 
realio, turėjo pasiekti Bremer 
haveno uostą birželio 19 d. Ke 
lėtą dienų prieš išvykimą iš Wa- 
shingtono, o tai buvo numatyta 
birželio 4 d., jis laišku pranešė 
“Possev” redakcijai, kad savo 
bagažą jis jau išsiuntė. Kai lai
vas, kuriuo turėjo plaukti B. Ol-

DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO. ILLINOIS 5

— Kun. Skalandžiūnas, at- VilTlCOUVer, B. C.
vykęs iš Ottawa, kurį laiką vie

ti, kokiu būdu Olšanskis galėjo 
patekti į Maskvą. Jos ištardyti 
jo žmona bei draugai ir bendra
darbiai parodė, kad Olšanskis ne 
galėjo savo noru grįžti į Sovietų 
Sąjungą, nes jis daugiau kaip 
10 metų visą savo žurnalistinį 
sugebėjimą buvo nukreipęs į tai, 
kad įrodyti pasauliui tą vergi 
ją, tuos žiaurumus ir skurdą bei 
nelygybę, kurie viešpatauja ko
munistinėje Rusijoje ir jos pa 
vergtuose kraštuose. Už jo ne
nuilstamai varytą prieškomunis- 
tinę propagandą jam gresia su
šaudymas. Visi ištardytieji vie
nu balsu tvirtina, kad B. Olšans 
kis yra bolševikų pagrobtas ir 
tik komunistams žinomais ke
liais atgabentas į Maskvą. Neįti
kėtina, kad valdžios organams 
pavyktų išaiškinti B. Olšanskio 
pagrobimo paslaptį. Skirtumas 
tarp atliktų Europoje pagrobi
mų ir šito tik tas, kad šį kartą 
pagrobtasis noromis ar nenoro
mis atsiliepė, tuo tarpu kai ki
ti pagrobtieji dingo be žinios.

Užnovietis

šėjo So. Bostono lietuvių para 
pijos klebonijoje.

— Ateitininkų sendraugių su
sirinkimas įvyks pas Martinkus 
sekmadienį, rugpjūčio 19 d. 3 
vai., p. p.

BOSTONO RADIJO ŽINIOS
Lietuvių Radijo Korp. metinė

je gegužinėje rugpjūčio 5 d. šių 
metų gražuole "Miss Lithuania 
of N. E.” išrinkta Mary Praka- 
paitė, 802 E. 6th Str., So. Bos
tone, duktė Kazimiero ir Anta
ninos Prakapų. Ji yra sesuo 
pernai išrinktosios gražuolės 
Ruth Prakapaitės. Antroji gra
žuolė buvo Irena Mingaudis iš 
So. Bostono.

Dovanas laimėjo: 1 — 03105 
Ed. Kupka iš Brocktono; 2 — 
25489 Vincas Juraška iš Wa- 
terbury, Conn; 3 — 19956 Mar- 
tha Yuris iš So. Bostono; 4 — 
19123 Anna Mažeikienė iš So. 
Bostono; 5 — 17608 Jeronimas 
Eidimtas iš Cambridge, Mass.

Įėjimo dovanas laimėjo: 1 — 
054001; 2 — 054448; 3 — 054- 
138; 4 — 054953; 5 — 054004.

Kunigundos Gudienės iš Cam
bridge rankų darbo numegztą 
puikų šaliką laimėjo 6577 ruža- 
vas biletas. Degtinės bonką lai
mėjo 5396 žalias biletas.

Visiems, kurie atvažiavo į ge-

Atvyko daug lietuvių Iš 
Australijos

Transatlantiniu laivu “Oron- 
say” iš Australijos į Vancouve- 
rio uostą atplaukė visa eilė lie
tuvių. Iš jų tolyn į rytinę Ka
nadą išvyko Besasparytė, Dau- 
lenskio šeima su dukterimi, V. 
Kučiauskas — į Toronto, P. Rud 
galvis su žmona į Hamiltoną; 
inž. N. Civinskas su šeima ir

Jis atostogas praleido visoje ei
lėje JAV vietovių. Rytinėje Ka
nadoje ir Chicagoje bei kitose 
vietose atostogas praleido Saka
lauskienė.

Išvyko į Europą

Klaipėdos krašto lietuvis dr. 
Anzelmas Gailius Fort Langley 
miestelyje nepertoliausiai nuo 
Vancouverio turi išvystęs labai 
geną gydytojo ir chirurgo prak- 

I tiką. Jis yra labai popularus
dukterimi Egle į Cleveland, lvįetos kanadiečių tarpe. A. Gai 
Ohio, M. Stropu^ su šeima ir jįu* išvyko dviems mėnesiams 
dukterimi ij San Francisco, Cal.

Vladas Navickas apsigyveno 
Vancouveryje. Jis yra prityręs 
buhalteris ir tikisi gauti darbą 
savo specialybėje.

Priešvestuvimis pokylis

Povilo ir Monikos Kiškių na
muose buvo surengtas šaunus 
priešvestuvinis pokylis Jono ir 
Sofijos Kundrotų dukrai Elenai. 
Sunešta daug vertingų dovanų. 
Ankstesnės kartos imigrantai 
Kundrotai savo vienturtę dukrą 
išauklėjo lietuviškoje dvasioje.

Daug svečių

liu*
atostogų į Europą.

Estai kuria savo tautinius 
namus

Vancouverio estų bendruome
nė įsteigė savo akcinę bendro
vę, kurios pagrindinis tikslas 
yra rūpintis estų tautinių na
mų suorganizavimu. Ta mintis 
estuose rado didelį pritarimą. 
Šiuo metu daroma žygių tinka
mus namus arba užpirkti, arba 
naujus pastatyti. Akcinės bend 
rovės teisininku estai pasikvietė 
lietuvį Joną J. Justį.

Trumpai

šiuo metu Vancouverį lanko — E. Blumke ir Jurkšaitytė -
daug lietuvių iš įvairių Kanados 
vietovių. Pas savo sūnų su šei
ma viešėjo Pranas Stukus su 
žmona, atvykę iš Toronto. Iš 
šiaurės, kur dirba mokslinį dar-

gužinę, taipgi gegužinės padėję- i bą, buvo atvykęs Darius Sla-

Greitas palengvinimas nuo
ŠIENLIGĖS

NEVIALOM'MV IR Nl’O BRONCHC

ASTMOS

iilimiliillliiliiiliimmiiillllliimiiiimiii

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų speciaSybe
PRECIN PHOTO STIBIO

(Incorporated) 
EDVARDAS ULIS, sav, 

4058 Archer Avenue
Telefonas Virginia 7-2481

SO. BOSTONO ŽINIOS
LITUANISTINĖ MOKYKLA 

KVIEČIA
Artėja ruduo ir naujųjų moks 

lo metų pradžia. Sykiu su kito
mis mokyklomis kas šeštadienį 
vėl veik jau aštuntus metus li
tuanistinė mokykla, kurioje ei
nama lietuvių kalba, lietuvių li
teratūra, Lietuvos istorija, ge
ografija, muzika. Veikia pagal 
programas visos pradinės mo
kyklos ir gimnazijos klasės. Dir
ba lietuviai mokytojai, atvykę iš

VYČIAI VYKSTA Į SEIM£
Kun. A. Kontauta9, kun. J. 

Žuromskisjr keliolika vietos vy 
čių veikėjų rugpjūčio 21 d. iš
vyksta j vyčių metinį seimą Chi
cagoje.

TRUMPAI

jams, biletų platintojams ir pir
kėjams, visiems, kurie prisidėjo 
vienu ar kitu būdu padaryti šią 
didžiulę metinę radijo gegužinę 
sėkminga, nuoširdžiai dėkoja se
niausių lietuviškų radijo progra
mų Naujojoj Anglijoj vedėjai

Steponas ir Valentina Minkai

BENDRUOMENES GEGUŽINE
Bostono ir apylinkės Lietuvių 

Bendruomenės skyrius rugpjū
čio 26 d. ruošia vietos lietuvių 
susiartinimo šventę — gegužinę 
Romuvos parke, Brockton, Mas- 
sachusetts. Kadangi čia LB sky 
riaus pirmoji gegužinė, tai yra 
vilties, kad dalyvaus didelis 
žmonių skaičius.

Newark, N. J.
Iš L. Vyčių veiklos

Nevv Jersey Lietuvos Vyčiai 
rugpjūčio 12 d. turėjo savo ge
gužinę, kuri puikiai pavyko. 
Gegužinėje dalyvavo kun. V. 
Karalevičius, kun. A. Mažukna, 
MIC, kun. Kemežis ir daug kitų 
garbingų asmenų. Gegužinėje 
grožio karaliene išrinkta Aldo
na Seperis.

Distrikto pirmininkas Larry 
Janonis ir Joseph Sabel siunčia
mi delegatais į vyčių seimą.

Šiais metais minėdami 40 m. 
sukaktį vyčiai rengia banketą su

vinskas, šį pavasarį baigęs To
ronto universiteto inžinerijos fa
kulteto geofizikos skyrių. Jau
nasis inžinierius dabar tarnauja 
vienoje didelėje alyvos bendro
vėje. Pažįstamus aplankė Alek
sas Dudonis su žmona Adele, 
anksčiau gyvenę Toronte. Šiuo 
metu Dudoniai gyvena Edmon- 
tone, kur Aleksas Dudonis gro
ja Kanados oro pajėgų kapelo
je. Iš Albertos Vancouveryje 
vasaroja Edvardas Gedgaudas 
su žmona.

Didėja lietuvių kolonija

Iš Edmontono, Albertos pro
vincijos pastoviam apsigyveni
mui į Vancouverį atvyko Jonas 
Vareika su žmona Brone ir duk
rele. Iš Toronto, Ont., atvyko 
Juozas Gelaževičius ir Stasys 
Tersinskas.

Grįžo iš atostogų
Šeštadieninės mokyklos mo

kytoja Danguolė Šilingaitė - Ra

— ARKF kongresui rengti
komitetas posėdžiauja beveik Į šokiais spalio 7 d. Robert Treat 
kas savaitę ir smulkiai aptaria viešbuty, Newark, N. J. Gros 
kongreso tvarką. Kaip žinome,

tremties stovyklų, savo srities 14 dienomis.

kongresas bus Bostone, Shera- 
ton Plaza Hotel spalio 12, 13 ir

specialistai.
Per praėjusius septynerius 

metus toji mokykla išleido ke
liasdešimt abiturientų, išėjusių 
lietuviškos gimnazijos lituanisti
nių dalykų aštuonių klasių kur
są. Taip pat toje mokykloje 
šimtai lietuviukų išmoko lietu
viškai skaityti, rašyti, sužinojo 
daug apie Lietuvą. Mokyklą 
daugiausia lankė naujųjų atei
vių vaikai, bet buvo ir tokių nau 
jųjų ateivių, kurie neleido savo
vaikų, dažniausiai dėl apsileidi- .. ..
mo. Mokyklos vadovybė kviečia fe0™ ™z,k° 

visus lietuvius tėvus, ne tik nau
jus ateivius, kurių vaikai supran 
ta lietuviškai, atsiųsti savo vai
kus kas šeštadienį pamokoms.
Pamokos trunka nuo 9 vai.ryto 
ligi 1:10 vai. p. p. Mokykla pra-

Joe Thomas orkestras. Vakaro 
rengimu rūpinasi Albin Jankaus 
kas, Larry Janonis, Vera Lauk
žemis, Viktor Guzevičius ir Jo
seph Sabel. F. V.

STATYBAI 
IR NAMŲ 
PATAISYMUI 
PRISTATĖM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGĄ

iuriu naują didėt) aunkvezimj 
ir apdraudaa

BIS W. 91st St. Chicago, IU. 
Tel. PRescott 9-2781

PIGLYI IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU
BALDUS
VIETOJE IR Iš TOLIAU

K. EIDUKONIS

Blumke namų įsigijimo proga 
suruošė įkurtuves.

— Ona Benstead surengė sa
vo tėvams Aleksui ir Onai Kaz
lauskams jų 50 m. šeimyninio 
gyvenimo proga priėmimą. Kaz 
lauskai yra atvykę į KanadĄ 
prieš daugiau kaip 50 metų. Ju
bilėjų švenčiančius KLB vietos 
apylinkės vardu pasveikino apy
linkės parengimų vadovas Jo
nas Treška.

— Petr. Radvila ir Sally Gun
sukūrė šeimą.

— Alg. Baronas ir V. G»bas 
grįžo iš ligoninės. Vikt. Lukas 
buvo susilaužęs pirštą darbovie
tėje.

— Jonas Klimas perėjo dirbti 
į Langaros Realty Co.

— Jonas Treška ir K. L. Ta-j 
rybos Vancouverio skyriaus vai 
dybos narys Balys Vileita išvy-j 
ko atostogų.

— KLB Britų Kolumbijos a-
pylinkės valdybos pirm. adv. Jo
nas J. Justis išvyksta atostogų 
rugpjūčio pabaigoje.

— Bendruomenės iškyla įvy-1 
ko rugpjūčio 5 d. Jono ir Onos

CARR MOODY 
LUMBER CO.

STASYS LITWINAS, Prez.
3039 So. Halsted St.

Tel. Victory 2-1272
Apkainavimą ir Prekių Pristaty 

mą Teikiame Nemokamai
Raštinė atidara kasdien nuo 

8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro b 
šeštadieniais iki 8 vai. vakaro.
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Skelbtis “DRAUGE” apsimoka 
nes jis yra plačiausiai skaitoma* 
lietuvių dienraštis, o akelbimt 
kaina yra prieinama visiem,,.

_
NUO UŽSISENĖJUSIŲ 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ

IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ
Tie, kurie kenčia nuo SENŲ AT

VIRŲ lr SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, 
negali ramiai sčdfitl lr naktimis 
miegoti, nea jų užsisenSjustos žaizdos 
niežti lr skauda. Kad pašalinti U* 
niežėjimų ir skaudėjimų senų atvi
rą lr skaudžiu žaizdų, uždekite 
LEGULO Ointment. Jos gydymo 
ypatybes palengvins Jūsų skaudėji
mų lr galBsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite Jų taipgi nuo skau- 
Ižlų nudegimų. Ji taipgį pašalina 
nieže J i. nų ligos vadinamos PSORIA- 
SIS. Taipgi pašalina peršėjimų ligos 
vadinamos aTHLETE’S FOOT, su
stabdo džiovinimų odos lr perplyšimų 
arppirščių. Yra tinkama vartoti nuo 
Ižiūstančios, suskilusios odos dedlr- 
/lnių, odos išbėrimų ir t. t., taipgi 
inkama vartoti vaikučiams, kada pa 
•Įrodo skaudus išbėrimas nuo vysty
klų. Jl yra gera gyduole nuo^ Iš
viršinių odos ligų. Le
rulo Ointment yra 
parduodama po 76 
3t., >1.26, lr $8.60.
Pirkite vaistinėse Chi 
cago J lr apylinkėse—
Mll waukee, W'sc., Ga 
ry. Ind.lr Detrolt, Mi
chigan arba rąžyki
te lr atsiųskit* Mo
ney order I

LEGULO, Department D. 
5618 W. Eddy St. Chicago 84, IIL

dzevičienė su vyru Baliu ir dūk-, Macijauskų sodyboje Port Co-: 
rele Rūta lankėsi Chicagoje, kur , quitlan. Buvo daug svečių ir> 
viešėjo ilgesnį laiką pas gimi- gauta gražaus pelno. Marijaus-j 
nes ir pažįstamus. Antanas ir kai ar tik nebus patys didžiau- 
Cna Juzėnai aplankė Chicago,
Philadelphia, Atlantic City,
Nevv York, Hamilton ir Toronte 
nusipirkę automobilį grįžo. Ne
kilnojamo turto agentas Jonas 
Klimas grįžo ir pradėjo darbą.

si paukščių augintojai iš lietuvių 
Kanadoje. Jų ūkyje kartais vie
nu metu būna auginama net 
20,000 paukščių.

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

AND LOAN 
ASS’N

2555 WEST 47th STREET LAfayette 3-1083
B. R. Pietkievricz, prez.; E. R. Pietkievvicz, sekr. ir advokatas 

Mokame augštus dividendus. Kešiuojame čekius. Parduodame ir 
išperkame valstybės bonus. Taupytojams patarnavimai veltui 
ATIDARYKITE SĄSKAITĄ ŠIANDIEN.—Apdrausta iki $10,000. 
Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antr. ir penk. 9 iki 5; treč. uždaryta, o šešt. nuo 9 iki vidurdienio.

CRANE SAVI NGS

— Liet. Enciklopedijos pir
mųjų tomų atsargos jau visai 
baigiamos, ir reikia labai pa
skubėti užsisakyti, norint dar jų 
gauti.

— Dr. M. G’mbuticnė rugsėjo
pradžioje išvyksta dalyvauti Pasau^yje patenkinti, 
tarptautiniame etnologų ir ar- ^v‘ l>ranciškus Salezas
cheologų suvažiavime Philadel
phia mieste. Dr. M. Gimbutienė 
tame suvažiavime skaitys paska: 
tą apie indoeuropiečių kultūros 
pasikeitimus II šimtm. prieš Kr.

— Elona Marijošifltė, mūsų

T.k doras gyvenimas ir pa
maldumas gali žmogaus sielą

dės darbą rugsėjo 8 d. 9 vai. ry
to. Tą dieną prašomi atvykti vi
si jau <?są mokiniai ir visi nauji. 
Prašome taip pat atvesti vaiku
čius į pirmąjį skyrių. Visi mo
kiniai, kurie turi egzaminus ru
deniui, bus tą dieną egzaminuo
jami. Taip pat reikia atsinešti 
atliktus vasaros darbus tiems, 
kurie tokius yra gavę. Visi su
sirūpinkime savo mokyklos dar
bu!

duktė, aktyviai pasireiškusi lie
tuvių studentų veikloj, rašanti 
spaudoj, yra baigusi Putnam ko 
legiją ir tolimesn’ėms studijoms 
nuo šio rudens atvyksta į Bos
ton College.

— Dr. K. Girtautas, dirbęs 
kaip dėstytojas Ncwton vienoj 
katalikiškoj kolegijoj, gavo ko
mandiruotę kaip “visiting pro- 
fessor” ir išvyko skaityti paakai 
tų į Koeln universitetą Vokieti
joje. Ten išbus mažiausiai vie
nerius metus..

— Prof. Ig. Končius, atšven
tęs 70 m. amžiaus sukaktį, to
liau sėkmingai dirba Tuft ko- 

1 lelijoje-

SOPHIE R4RCUS
RADIO PROGRAMA

r* WGER stoties — Banga 101 
MTIO PIRMAD IKI PENKTAD. 

4:46 Iki t:8O .ei ryta 
HTMTAD. 8:10 Iki »:>0 ryt* 

URMADIENNIO rak. nuo 7—« » 
1EKAJD. 8:30—H:3O r. r. U Stotie* 

WOPA — 14«0 kU.
Thiaego lt, 11. HEmlock 4-B41* 

7111 So ROCKWELL PT.

Ar Marija apsireiškė Lietuvoje 
Atsakymą raaite J. Budzeikos •kny
gutėje

MARUOS APSIREIŠKIMAI 
ŠILUVOJE

40 centų

Ją galite gauti
‘DRAUGE” 

2834 So. Oakley Ave.
CHICAGO 8, ILL.

Chicago Savings and Loan Association naujai 
statomas namas, kuris bns baigtas šių metų gale.

Mes iš anksto kviečiame visus atsilankyti į 
mūsų naujojo namo šaunų atidarymą (Grand 
Opeuhig, įvykstantį 1957 m. sausio mėnesį.

Saugiausia ir pelningiausia vieta taupomiems 
pinigams laikyti yra apdraustose taupymo ben- 
drovėse, kuriose kiekvieno taupytojo indėliai yra 
pilnai apdrausti iki $10,000 Jungtinių Valstybių 
valdžios. Visos bendrovės, turinčios šitokius ap
draudimus yra vienodai saugios. Visos stropiai 
valdžios įstaigų prižiūrimos ir visos turi atidėti 
vienodai reikalaujamų sumų atsargas, bet dau
gumas atideda daugiau, negu reikalaujama. Skir

tumas yra tik toks: kai kurios bendrovės yra patogesnės taupytojai, visada išmokėjo lr išmoka aukštesnius dividendui 
ir teikia pelningesnius ir naudingesnius patarimus.

Chicago Savings nuo pat yvo įsikūrimo 1924 m. per daugina, negu 82 metus, visada išmokėdavo taupytojams visas taupy*at sav
4 tai s <mui įdėtas sumas su aukštais dividendais. Kas liečia pelningus patarnavimus — tai Chicago Savings yra viena iš nedidelio skai

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

Chicago Savings b-vė, sąžiningai ir ekonomiškai prityrusių liet. tvarkoma, padidino savo turtą daugiau negu iki $18,0(10,060. 
Kviečiame visus pas mus į mūsų pažangią, tvirtą finansinę įstaigą. Gyvenantieji toliau gali taupyti laiškais — atsiklauskite.

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

CURRENTLY — AUKACIAUSIAS DIVIDENDAS IŠMOKAMAS ANT PAII) UI’ INVESTMENTU SKYRIAUS.



DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Pirmadienis, rugpjūčio 20, 1956

Kolegijoje iš 143 mokyklų
liete labuko studentai iš 143 aug- Į 
štesniųjų mokyklų, kurių 71 vai 
stybinė, o 72 — katalikų.

\
Kada prasidės mokslas

Katalikų mokyklos Chicagoje 
savo naujus mokslo metus pra
dės rugsėjo 3 dieną.

ELEKTRONIKOS CENTRAS
Prieinamomis kainomis tikra vieta 

įsigyti 1957 m. modelius —
• Televizijas

• ltadljo aparatus
• Hi fi fonografus

• ltekordavlnio mašinas 
Visokie elektriniai narni) reikmenys:

• Vėsintuvai
• Vėdintuvai

• Dulkiasiurbliai
• Kavos virduliai

• Laldyklfs (prosai)
— Pilnos garantijos — nuolaidos —-

Daina
T£L£ VISIOn

(sales - Service)
Sav. Inž. A. SEMENAS

3321 S. Halsted — CLiffside 4-5(165

V»

O UŽ

hEVER UMDERSOLD!

Huge tlorage beik e t . , , Adjustable 
,. Double-action frsszing , . . Glatt 
. . Fulljivs Year Food Protection

■ Interior ligbt . , 
removable thslf 
Fiber Injulotion 
Warran»y . . . Etc., Etc,

HOTPOINT'S > 
THRIF-T-WAY * 

prlce ( 
(yeu tave *140 RIOHT N0WI)(you tave *130 RIGHT

RE SAYING
TO

get this great

Super-8tor

BIG-BIH
Refrigerator 
nat. adv. price 
*329.90

■ FULL 10.8 CUBIC FT. CAPACITY
■ TREMENDOUS 49 POUND FREEZER CAPACITY
■ GIANT exdutivs Holpoinl BIG-BIN twingt your 
mott-needsd feedt aut front. Hold. 8 half galiom of 
milk ... Showcaie Critper pult aver Vi of a bu.hel of 
fruit and vegetable. wilhin eaty raach and tighl.
■ Full-widlh Chillar Tray . . . Butler Bin . . . Cold 
Control . . . Available in Colortone* . . . All-Porcelain 
Fini.h ... Etc., Ele.

HOTPOINT'S
THRIF-T-WAY *2 0070

Cut food bills 
wlth a{teOjoM:
money-saving
upright

FOOD FREEZER
nat. adv. prlce 
>389.90

D Convenįenf uprighl design ... tome floor <pact ot 
a refrigerator #
■ ENORMOUS 417 POUND FOOD CAPACITY
■ Door rock* for handy tlorage. Julco dispen.tr hold. 
25 cans. .

ARBET’S, INC.
2442 W. 47th Street Tel. VI 7-0700 Chicago, Illinois

Nėra gražesnių pasakų visam 
pasaulyje kaip,

Andersono pasakos,
taip sako vaikų literatūros žino
vai ir pedagogai. Jos patraukia 
vaikų dėmesį, praturtina vaizduo
tę ir veikia auklėjančiai.. Jau nė
ra pasaulyje kultūringos tautos, 
kuri nebūtų išsivertusi šių pasa
kų į gimtąją kalbą.

Lietuvių kalbon šias pasakas 
išvertė žymus kalbininkas J. Bal
čikonis. Gera proga jaunimui tuo 
pačiu pasimokyti ir lietuvių kal
bos.

Anderson Pasakos I tomas, 208 
pusi., kaina $2.00 Andersono Pa
sakos U tomas, 204 pusi., kaina 
$2.00.

Reikalaukite knygynuose, pas .
platintojus arba užsakymus ad- Pagerbkite savo brangiuosius memš
resuokite:

Užsakymui su pinigai, siuskite

DRAUGAS

2834 So. Oakley Avenue 
Chicago 8, m.

PLATINKITE “DRAUGĄ’

1

Sveikinimų Kortelės 
visoms progoms!

Puikių spalvotų korteliu lietuviškai 
vaizduojančių 4 metų dalis

$1.00
1 ku sveikinimu. Užsisakykite dabar, 
siųsdami $1 adresu:

DRAUGAS
2334 So. Oakley Avė.

CHICAGO 8, ILL.

Skelbkitės “Drauge’

P.&J. JOKIIBKA
VV, DEIMANTAI m IAIKRODtlAi 

Pardavimas lr Taisymą*
4077 So. Archer Avė.

Cbleago 82, III. -r Tel. LA 8-8G17

'M W RI IAE MS

ŽEMAIČIŲ KRAŠTO ŽMONES ! 
ĮSIGYKITE ĮDOMIA KNYGA —

Butkų Jusės RAŠTAI.
Šioje knygoje telpa drama AU

DRONE, žemaičių tarme trys apy
sakos: 1) Knygnešys Butrlus, 2) 
Ont mona Darbeles kapą, 3) Kaip 
žemaitis iš Kuliu i Klaipėda važia
vo; be to Žemaičių stiprybė. Viso 
154 pusi. Knvva su iliustracijomis. 
Kaina tik $1.50.

Pinigus su užsakymais siųsti:
“DRAUGAS”

8884 S. Oakley Avk. 
i Ohleago 8, III.

fllllllllll IIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIII*  II111I1HIII
Jei turite parduoti ar išnuomo

ti, pasiskelbkite smulkių skelbimų 
skyriuje. Skelbimą galite perduoti 
telefonu: Virginia 7-6640.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

ARBET’S
krautuvę,

2442 West 
47th Str. 

ir
sutaupykit

Vuz

“Hotpoint”

Big-Binf
10 cub.

Šaldytuvą

#130.
417 svarų 

talpumo 

“Hotpoint” 

Food Freezer

net

s 140,
Pasinaudokite

šiuo
didžiuliu

nupiginimu
dabar!

CLASS1FIED AND HELP WANTED ADS
REAL ESTATE

Gerai ir pigiai pirksite ir parduo
dami uždirbkite.

A. BUDRECKAS, REALTY
4081 ARCHER AVE. LA 3-8884

Ofisas uždarytas iki rugpjūčio 20 
d. dėl atostogų.

Prieš pirkdami ar parduodami 
namus, biznius, sklypus ar ūkius 
atlankykite mus.

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

NOTARY PURLIO 
2405 West 51 St. 
WAlbrook 5-5030 

PRospect 8-3579 (vak. lr sekmad.)

Stoję nejudomo turto pardavimo 
Įstaigoje perkant ar parduodant. Jū
sų laukia greitas lr teisingas patar
navimas.
NORVILA-KURŠIUS

REAL ESTATE SALES 
2600 West 59th Street 

Visi telefonai: PRospect 8-5454

P. STANKOVIČIUS
REAL ĖST. Ir INSUR. BROKBRIfl 

LIETUVIŲ AUDITORIJA 
8133 So. Halsted St,

Pb. DAnnbė 6-8798 
Padeda plrkltl - parduoti aanma, 
Ūkius, biznius. Parūpina paskolas, 
draudimus lr, daro vertimus. Tvarko 
Imigracijos dokumentus. Ofisas atda
ras kasdien nuo 10—7.

MARQUETE PARKE 
Mūrinis, kampinis, 12 butų. Centr.

šildymas. Garažas. Puikus namas. 
Kaina $78,000.

Mūrinis 4 butų — 2 po 5 kamb. ir 
2 po 4 kamb.

BRIGHTON PARKE 
Labai gražus kampinis, šviesių

plytų. Platus sklypas. Mūrinis gara
žas. 6, 4 ir 3 kamb.

Mūrinis — 2 po 4 kamb. 2 boile
riai. Gražus rūsys ir pastogė.

Mūrinis—3 po 5 kamb. (3 mieg.). 
Geros pajamos.

2 po 4 kamb. Medinis su rūsių. 
Centr. šildymas.

REAL ESTATE 
4409 S. Fairfield Avė:, IA 3-3881

Trečiad. uždaryta

Patogus 5 kamb. mūr. namas Mar- 
quette Parke. Dvigubas garažas. 
$14,600. K. Juknis.

Brighton Parko apylinkėje didelis 
mūr. 2-^aukštų namas, perdirbtas j 
5 patogius butus. Dvigubas garažas. 
Kaina tik $15,700. J. Šaulys.

2 po 5'/į mūr., garažas. Geriausia 
Marąuette Parko vieta. $28,500. A. 
Rėklaitis.

šiandien nevėlu įsigyti mūr. 6 k. 
bungalow. Uždari porčiai, autom, 
šildymas alyva. 2 tuto. garažas. Pi
giau grybų. $17,000. A'. Linas.

2 aukštų mūr. Marąuette Parke. 5 
kamb., 2 dideli miegamieji. Kilimai. 
‘‘Cyclon’’ tvora. 2 auto. garažas, 
$18,500. A. Sirutis.

$4 ,000 met. pajamų! Mūr. 2 augš
tų namas gražioj vietoj. Moderniškos 
vonios ir virtuvės. Sklypas CO pėdų, 
Bargenas geram pirkėjui. Įmokėti 
$8,000. K. Volodkevičius.

P LEONAS
REAL ESTATE

2735 VVest 71st Street 
Visi telefonai: VVAlbrook 5-6015

Savininkas parduoda pajamų na
mų. 2-jų butų mūrinis po 6 kamb. 
Aluminum žieminiai langai, naujas 
karšto oro centrinis apšild. pirmam 
augštui, ir moderniška virtuvė su 
spintom 1-me augšte. Didelis rūsys, 
skalbykla. 2 autom, garažas, J viršų 
pakeliamos durys. Daug priedų. Bar
genas už $15,500. 3810 S. Ixnve Avė. 
LAfayette 3-3057.

BKRWYN. 5 kamb. bungalovv. 
Arti Ridgeland ir 35th St. Naujus ga
zu apšild. Garažas. laibai švarus. 
$16,900. SVOBODA, 6013 Cermak 
Rd. Bishop 2-2102.

2-jų butų mūr. namas,— 7 ir 6
kamb. Pirmas butas karštu vand. 
apšild.; antras gazu. Garažas. 4141 
W. 2lst Plaee.

PIRKiTE APSAUGOS BONUS

CRANE COMPANY
HAS JOBS AVAILABLE 

i 2D AND 3D SHIFTS'
MACHINE OPERATORS 

BORING MILL 
TURRET LATHES 

DRILL PRESS 
OTHER OPE.NINGS AVAILABLE 

\V/i°/o NITE BONUS
Steady Work — Good Pay — Liberal Benefits

Mušt be able to speak and understand English. 
APPLY EMPLOYMENT DEPT.

CRANE COMPANY
4200 South Kedzie Avenue

REAL ESTATE

MARQUETTE PARKE: Naujas 
mmūrinis 7 kamb. (5 mieg.)

GAGE PARKE: Mūrinis, 8 butai 
po 31/2 kamb.

BRIGHTON PARKE:
Medinis — 6 kamb. 100 pėdų 

sklypas.
Mūrinis — 2 butai po 4 kamb. 

ir rūbų valykla. 50 pėdų sklypas.
Mūrinis — 2 po 5 kamb.
Medinis — 2 po 4 ir 5 kamb. at

skirame name.
Medinis •— 3 namai, 5 butai. 

$200 pajamų ir savininkui butas.
Mūrinis — 2 po 4 kamb. arti 

mokyklos.
Mūrinis — 8 butai, $420 pajamų.
Turime namų visose liet. apy

linkėse. Esame lietuvių kolonijų 
centre. Parūpiname paskolas, duo
dame tiksleš informacijas. Jūsų 
patarnavimui: Vladus Šimaitis,
Viktoras Šimaitis, Povilas Žum- 
bakis, Justas Strimaitis, Jonas 
Sakas.

ŠIMAIČIAI
Reolty, Builders, Insurance

2737 West 43 St.
CLifside 4-23SO

2-jų BUTŲ MŪRINIS BUGA- 
LOVV. Arti VVestern Electric. 5 ir 
4 kamb. Garažas. Tite virtuvė ir 
vonios. $19,500. SVOBODA, 3739 
W. 26th St. LAwndale 1-7038.

BUILDING & REMODEIJNG

VIKTORAS SIMAITIS
General Contractor

Stato rezidencinius ir komerciniu* 
namus; pasiūlo sklypus; rekomen
duoja pianus: išrūpina statybos kre
ditus. Skambinti vak.: VI 7-422* 
arba rez. tel. BI 7-3340. Kreiptis —

ŠIMAIČIAI 
Realty - Builders - Insnranoa 

2737 VVest 43rd Street

KOįJTR AKTO RIUS 
STANDARD BUILDERS, INO. 
2523 VV. 60 st. Chicago 20, UI.,

PRospeckt 8-3702 
A. OINTNERIS — pirmininkas 

V. F. PETRAUSKAS — stat. vedėja*
Lietuvių Statybos Bendrovė:
• stato namus pardavimui,
• priima užsakymus,
• atlieka remonto darbus,
• įrengia aluminljaus langus b

duris. *

IIIlllllllllIIIllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

ANTANAS LUKAS IR SONUS 
2717-19 West 7lst Street

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

Tel. — HEmlock 4-5881
HIIIIIIIIHIIIIIIIIIIHIIIUHlllllllimillHIIIII

’Jiiiiiiiiiiiimiimmiiiiiiiiiiiiiiiiimiiimti 
LIETUVIŲ STATYBOS 

BENDROVE
| MŪRAS Į
3 Builders, Gen. Contractors 3
“ Atlieka planavimo ir staty- 3 
3 bos darbus gydytojų ofisų, gy- 3 
S venamųjų ir viešųjų pastatų. — 
= Namų įkainavimas ir įvairūs 3 
B patarimai nemokamai.
5 Kreiptis šiuo adresu:

110 N A S STANKUS 1
3 Kasdien nuo _8 vai. ryto iki 3 
3 6 vai. p. p. Kitu laiku susitarus 3
3 Tel. PRospeot 8-2018 
3 6800 SO. CAMPBELL AVE_ s

Chicago 29, Illinois
^lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliiii H

HELP VVANTED — MOTERYS

GEN ERA L HOI SI.VYORK
l'la iri Cooking 

5 /2 days.
Own Room with bath;

’ 3 adulta;
Experienced;

English speaking;
SCO.

North Shore;
Call Mrs. Carlsen

Kenihvorth 2200 >
Reverse cliurges

BANK POSITIONS
TELLER

BOOKKEEPEft

Work in modern air-condi- 
tioned office. 5 day week. Good 
salary. •

MARQUETTE NATIONAL 
BANK

6316 S. Westem Avė. 
GRovehilI 6-5100

PROGOS — OPPORTUNITIES

PARDUODAMI visi maisto krau'-' 
tuvės įrengimai — mėsos šaldytuvai 
ir t. t. Iš krautuvės rengiam butų.. 
Pirksit lubai pigtai. HEmlock 4-0800

REFRESHMEJiT T R A I L E R —
Užkandžių treileris įrengtas daryti 
didelį biznį. Visas nerūdijančio plie
no; gazas, elektra ir vanduo. Ne
brangiai — $4,300; išsimokėjimo są
lygos. Skambinti BIttersweet 8-7010

I6NUOMUOJAMA

Išnuoin. 6 kamb. butas. Karštu 
vand. apšild. Su baldais ar be. 732 
W. Cermak Rd., Chicago. Telef.
OLympic 2-0205.

Ciceroje išnuom. 5 kamb. apšild. 
butas. Kreiptis po 5 vai. vak. telef.
T0wnhall 3-2723.

MISCELLANEOUS 
Įvairūs Dalykai

LIET. APDRAUDŲ AGENrCRA
Visų rūšių apfl raudos. Automobi

lių finansavimas. Notarlatas. Valsty
bės patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdraudaa kito* 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS, 
WAIbrook 5-5071

INTERSTATE INSURANCE AOENOV 
6108 S. Ashland Avė., Chicago 36, III

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas instoliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius (fur- 
naces), visų dydžių oro vėsintu
vus (Air conditioners) ir atlieka 
visus skardos darbus.

1546 S. 49th (jOURT, CICERO
Tel. OLympic 6-0775 nuo 8 vaL 

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

OLympic 2-6752

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANY 

1442 S. 48th Ct., Cicero 50, III.
Statome naujus namus ir garažus. 

Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairius remonto darbus, skubiai, 
gerai ir pigiai.
Saukite DAnube 6-2703 nno 0 vai. 

ryto Iki 7 vai. vakaro.
Tel. OLympic 2-5121 nuo 6 vai. 

vakaro iki 11 vai. vakaro.

PLUMBING
Licensed, bonded plumben

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

Tel. REpnblic 7-0844
WAlbrook 5-8451

AUTOMOBILE^ — TRUCKS 
Automobiliai — Sunkvežimiai

VIKTORO KOZIOOS 
Uetuvlžka gazolino ototta Ir auto 

taisymas
Atliekami motoro remontai, lyginimo, 
dažymo darbai lr keičiamos dalys.

CALL-ME-MOTORS CQ.
5750 8. WESTERN AVE. PR 8-953S

ĮSIGYKITE DABAR!

STASYS DŽIUGAS

Kiškučio Vardinės
Tai gražiausia dovana mūsų 
mažiesiems skaitytojams. Meilė 
tėvų žemei, mažųjų džiaugsmai ii 
dali. VI. Stančikaitės gražios iliu
stracijos žią knygą padarė dau* 
giausia mėgiama mažųjų skaity 
tojų tarpe. Kaina $1.50.
Užsakymu* kartu su pinigais siųskite:

“D.R A U G A S” . 
2334 So. Oakley Avė.

Chicago 8. UI.

Skelbkitės “Drauge”!

J

dispen.tr


I

Pirmadienis, rugpjūčio 20, 1956

LIETUVIŠKIEJI ĮVAIRUMAI
AL. GI MANTAS

DIENRAATIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 
= f < ■ -T"- -------- ----------

se ginti skriaudžiamų valstiečių Jis pats rašė ir leido laikraš- 
reikalus. Jo susirūpinimas vals- tėlį “Baltasis Erelis’’, kuriame 
tiečių reikalais iš vienos pusės1 daugiausia buvo rašoma apie ca

Vienų namų tragedija
Stipri ir gausi lietuvių kplo- 

nija. Jau keleri metai planuoja, 
galvoja ir konkrečiai bando vi
sus įmanomus žygius, kad tik 
kaip nors pasistačius savąjį tau
tinį židinį — lietuvių namus, ku 
rie nepaprastai reikalingi ban
dant plėsti ir gyvinti visą lie
tuviškąją veiklą. Bet viskas nu
rimsta tuomet, kai prieinama 
prie konkrečių darbų. Buvo ren
kami pasižadėjimai — paižadas 
paremti bendrąjį reikalą pinigi
niu įsipareigojimu, bet 4ų nebu
vo surinkta pakankamai, kad 
jau pradėjus galvoti apie staty
bos pradžią. Gelbėt susidariusią 
padėtį buvo asmeniškai aplan
kyti kaikurie tautiečiai, kitiems 
ir vėl pakartotinai buvo išsiųsti 
priminimai-raginimai ir prašy
mai prisidėti prie svarbiojo pro
jekto įgyvendinimo, dar kitus 
buvo bandoma ir kitais būdais 
apeliuoti, bet ir šios naujosios 
pastangos nedavė pakankamų 
rezultatų. Štai, ir šių minčių au
torius pirmoff'-klasės paštu iš
siuntė ar tik ne 13 pakartotinų 
raginimų, bet, net ir praėjus 
gerokai daugiau dviejų mėnesių, 
nebuvo susilaukta nė vieno at
sakymo. Tuo tarpu gana gerai 
žinoma, jog keletas laiškų gavė
jų yra ne tik pakenčiamai, bet 
ir visiškai gerai materialiai įsi
kūrę. Ir taip, gal dar ir peranks- 
ti traukti liūdesio himnus, bet 
jau panašu į tai, kad toje vieto
je lietuviai, deja, neturės savų 
namų, savojo kampo ir savo
sios užeigos. Kas galėtų nuro
dyti, kur reikėtų pradėti jieško- 
ti tautiečių nejautrumo tam kil
niam reikalui priežasčių?

Latvių ir lietuvių gražuolės

Neseniai pasibaigusiose, taip 
"vadinamose “Miss Urfiverse” at
ba pasaulio grožio konkurso 
varžybose dalyvavo ir 18 m. lat- 
vaitė mergina, atstovavusi Ari
zonos valstybę. Latvių spauda 
pirmuosiuose puslapiuose teigė, 
jog ji ten visiškai gerai užsire- 
komentavo. Lietuviškuoju supra 
timu bei bažnytinės vyriausybės 
nurodymu, mums tokie konkur
sai nepriimtini, nes jie daugiau
siai teiškelia fizines merginos 
savybes, beveik visiškai nebo
dami kitų žmogiškųjų ver
tybių. Bet ir tarp lietuvių, rei
kalui esant ar atitinkamai pro
gai reikalaujant, atrodo, be jo-

galėtų rasti vietos lietuvaitės 
karalaitės “Miss Lithuania” ti
tulų rinkimas. Žinoma, vertini
mas tegalėtų remtis tik asmeni
niais sugebėjimais, talentu. Ar 
mums negražios ir mielos jau
nos lietuvaitės, kurios vilki 
spalvingaisiais tautiniais drabu
žiais, ar nesižavim gražia dekla
macija, meniniu skaitymu, pa
kankamai geru vartojimu kurio 
nors muzikos instrumento ar ir 
solo dainavimu, taut. šokių ir

kėlė jo autoritetą ir popularu- 
mą žmonių tarpe, bet iš kitos 
pusės jis užsitraukė dvarininkų 
neapykantą.

Nusivokė žemės ūkio istorijos 
'faktuose

* Ryžtingai jieškojo priemonių 
žmonių skriaudoms sumažinti 
ir jų supratimui pakelti. Jis 
rašė ir leido atsišaukimus ir 
brošiūras žemės nusavinimo ir 
kaimų apkarpymų reikalu. Iš

ro atėjūnus ir jų juodus darbus.
Mirsiąs, kai Lietuva bus laisva

Daug dirbo, daug iškentėjo ir- 
juo toliau, juo labiau brendo ir 
augo jo mintyse gilus įstikini- 
mas ir viltis, kad jis vistiek iš
vys iš Lietuvos maskolių val- 
dižą. Prieš mirsiant savo na
miškiams sakydavp, kad tik ta
da mirsiąs, kai Lietuva bus lais
va. Deja, Lietuvos laisvės pra
našui neteko sulaukti. Jis žino
jo, kad Lietuvos Taryba prieš

PAJIEŠKOJIMAI
Pnjieškomas, Juodišius Jonas, sū

nus Antano (spėjama, kad gyvcua 
Kanadoje). Jieško Vera Andrašū- 
nianė, 912 Lucile Avė., Los Angeles 
26, Calif. Tuii žinių iš Lietuvos.

Pajieškomas VIKTORAS CINI- 
NAS, skubus reikalas, prašau atsi
liepti arba žinantieji apie jį prašau 
rašyti: Bol© Jalinskas, 393-5 So. 
3rd St., Brooklyn 11, N. Y.

/
Jieškomas MASYS NANARTO- 

NIS. Jieško sesui. Jis pats arbu apie 
jį žinantieji prašomi pranešti šiuo 
adresu: Emilija Nanartonis, 7244 S. 
Artesian Avė., Chicago 29, III.

ir,tų brošiūrų atrodo, kad jis bu- tai buvusių Lietuvos konferen-
.1" "____ ______ I — I . /-kini • i v/^ mn fAi o oTOiOTirTi DOMICĖLĖ ŠIMONYTE ILIŽYS,visa eile kitų kultūrinių ir meni-' geraj prasilavinęs ir apsiskaii cijų buvo įpareigota atstatyti Į duktė Martyno Šimonio, jieškau sa

kiau- tęs. Mokėjo gerai nusivokti Lie- nepriklausomą Lietuvą, bet Lie-1 vo brolio JONO ŠIMONIO, gini.
oitSa . * ........ i x_____ i »___ _ i_x______ t______ _____I/ipf. Rttčkiinn kaimu. Žiežmariu vai..

nių pasireiškimų, kurie gražiau 
šiai geba atskleisti lietuvaitės 
sielą ir tikrąjį grožį? Kodėl ne
išnaudoti tuos svarbius momen
tus ir tuos įvairių “karalaičių”, 
rinkimus nepakreipus ta linkme, 
kad jie būtų naudingi ne tik lie
tuviškajam reikalui, propagan
dai tarp kitataučių, bet ir pa
trauktų dalį mūsų jaunimo, ku
ris neretai žavisi ir nori sekti 
tikrai žalingomis ir mums nebū
tinomis svetimybėmis. Ne fizi
niais išmatavimais, bet tikro
siomis vertybėmis paremtus “ka 
ralaičių” išrinkimus matome šio 
krašto katalikų augštojo moks
lo įstaigose, susibuvimuose ar 
kitomis progomis. Jei neduosime 
savajam jaunimui tinkamo pa
kaitalo, neturėtume stebėtis, 
kad tam tikra dalis tikrai nu
riedės svetimybių pragaištingon 
pakalnėn. Bet šioje vietoje bū
tina dar kartą pabrėžti, jog 
mums jokiais atvejais nepriim
tini tokie “grožio konkursai”, 
kaip juos ruošia dauguma nuo 
paprasčiausios moralės dėsnių ir 
etikos atitrūkusių asmenų.

Vokai su Aušros vartais
Kanadoje gyveną vilniečiai at 

siuntė susipažinimui savo' išleis
tus vokus, ilgojo formato, su kai 
rėje pusėje žaliame atspalvyje 
išspausdintu Vilniaus Aušros 
Vartų vaizdu. Užrašas safco, kad 
tai “Aurora Gate Vilnius The 
Capital of Lithuania”. Šį darbą

tuvos visuomenės ir ūkio istori- Į tuvos laisvės aktas buvo paskelb 
jos faktuose. Štai, kaip jis ra-. tas jam mirus. Jis mirė 1918 m. 
aė; ' sausio 18 d. J. Bielinis galėjo

“Iš pradžios Lietuvoje prie| dr^siai.tikėU- kad 3° Pranašin’ 
žemės valdymo buvo visiems vie svajonė tikrai įvyks.

Jurgį Bielinį 110 metų gimi
mo uskakties proga trumpai ga

Liet., Bačkūnų kaime, Žiežmarių vhL, 
Trakų ajtskr. Į Ameriką išvyko prieš 
I-jį Pasaulinį Karų ir apsigyveno 
New Yorko miestu. Atsiliepti šiuo 
adresu: Domicėlė Šimonytė-Iližys,
7244 S. Artesian Avė., Chicago 29, 
Illinois.

nodos teisės, kiek kas galėjo 
apdirbti, ir tik jis naudojosi... i
Vienok tarp žmonių paasidarė. Įima apibūdinti taip: žymiausias 
per laiką skyrius; vieni, kurie knygnešys, rašytojas, leidėjas, 
apdirbo žemę, tie vadinasi žem- redaktorius, diplomatas, revoliu 
lioniais arba mužikais, o aritrie- cionierius, Lietuvos laisvės ko
ji, kurie prieš neprietelius iš lau
ko pusės tėvynę apsergėjo, pra
dėjo jie save vadinti bajorais, 
tąi yra antrasis skyrius”.

Rūpėjo Lietuvos praeitis ir 
ateitis

. Lietuvos valstiečių gynimas 
nebuvo vienintelis J. Bielinio rū-' 
pestis. Jis sielojosi ir rūpinosi 
Lietuvos praeitimi ir jos ateiti
mi. Besirūpindamas Lietuvos 
garsiąja ir garbingąja praeiti
mi jis išleido Daukanto istoriją 
(spausdino Prūsuose). Sako
ma, kad J. Bielinis prirašė tos 
istorijos pabaigą. Be to jis bu
vo sumanęs išleisti Lietuvos že
mėlapį, bet, kai tik atspausdino, 
tai to žemėlapio visą laidą vo
kiečiai konfiskavo.

Paryžiuje buvo sušauktas 
1863 metų sukilimo dalyvių su
važiavimas. Kaip tų įvykių liu
dytojas Lietuvoje, į tą suvažia
vimą pateko ir J. Bielinis. Dva
rininkams buvo reikalingas Lie
tuvos kaimo žmonių atstovas,

reikėtų laikyti pirmąja pradžia | Tačiau jį pasikvietę dvarininkai

votojas. Jis mirė, bet jo idėjos 
pasiliko gyvos.

NAUJŲ MAŠINŲ 
FONDAS

v -<;- 2n I

tikrai gražaus sumanymo išleis
ti tokių vokų seriją su dar įvai
resniais ir prasmingais Vilniaus, 
o gal ir kitų gražiųjų Lietuvos 
vietų vaizdais. Jęi vieni ar kiti' 
leidėjai pagvildentų visas sąly
gas ir priemones, rasi, būtų ga
lima ir išeivijoje paruošti nuos
tabaus grožio giliaspaude spaus
tus vokus su montažo būdu su
trauktais Tėvynės vaizdais, ko

kių moralės dėsnių pažeidimo, kius turėjome neprikl. Lietuvoje.

110 METŲ NUO . PRANAŠO GIMIMO
JONAS MIŠKINIS, Amsterdam, N. Y.

1954 metais minėjome 50 me
tų sukaktį nuo lietuviškos spau
dos atgavimo. Daug rašėme, 
daug kalbėjome, daug iškilmin
gų minėjimų įvykdėme dėl spau 
dos laisvės atgavimo. Lenkėme 
galvas prieš knygnešius, kurie 
naktimis su maišeliais ant pe
čių patylomis pergabendavo 
knygas per sieną ir pergabenę

tada, kada mūsų šviesuoliai yar 
giai tesvajoj. Nors ir buvo pa
prastu kaimo žmogumi, bet jis 
aiškiai skyrėsi iš savo luomo 
žmonių gilui protu, aiškia Lie
tuvos reikalų nuovoka ir tauriu 
užsidegimu bei ryžtu žūtbūtinei 
kovai su caro valdžia.

Turėdamas iš prigimties gilų 
protą, J. Bielinis suprato Lietu

platindavo jas tarp žmonių. To- vos luomų neteisybes, dvarinin
kių1 pasiryžėlių buvo ne dešim-j kų savavaliavimus ir rusų val-Į 
tys, bet šimtai. Jie nebodavo nė. džios žiaurią priespaudą. Trokš 
caro kalėjimų, nė šaltojo Sibiro damas gero savo gimtajam kraš
taigų. Garbė jiems!

Kiekviejiam lietuviui, mylin
čiam savo kraštą ir lietuvišką 
spaudą, yra žinoma, kad žy
miausias Lietuvos knygnešys bu 
vo Jurgis Bielinis. Kai jis 
veikė, gabendamas lietuvišką 
spaudą iš Pfūsų, platindamas ją 
po visą Lietuvą, jo bendradar
biai — talkininkai ne veltui jį 
praminė “ministerių

Šiemet sukanka 110 metų nuo

tui ir žmonėms, matydamas 
skriaudžiamų vargus ir jų buitį, 
jis ryžosi jiems padėti.

Suaugęs siekė mokslo

J. Bielinis, būdamas 22 metų 
vyras, pats griebėsi mokslo. Iš

neapsidžiaugė. Suvažiavme ga
vęs žodį, savo griežtoje kalboje 
•jis pabarė Lietuvos dvarininkus, 
konkrečiai pavaizduodamas jų 
negiamus darbus ir pareiškė, 
jog Lietuva turi būti nepriklau
soma. Tas dvarininkams nepa
tiko. Tuomet jie visi žiūrėjo į 
Varšuvą.

Sudeginsim maskolius Lietuvoje
I

Paveldėtą iš tėvų ūkį J. Bie
linis moderniai sutvarkė ir jį pa 
vedė tvarkyti savo žmonai, o 
pats atsidavė knygnešystei. Jis 
sudarė savo rūšies "bendrovę” 
lietuviškoms knygoms platinti. 
Tos bendrovės centras buvo Gar 
švų kaime. Teoretiškai žiūrint, 
tas centras buvo sudarytas lyg 
ir verslo pagrindais, tačiau jo 
verslo tikslas buvo ne pinigas, 
bet Lietuvos laisvė. Jis savo tal
kininkams dažnai sakydavo, 
kad lietuviški laikraščiai,'ku
riuos jis gabena iš Prūsų, “tai 
ugnis, ir su ta ugnimi sudegin- 
sim maskolius Lietuvos žemė
je”.

Rusų valdžiai Jurgis Bielinis 
buvo labai baisus. Todėl jie tą 
didįjį Lietuvos ąžuolą — knyg
nešį norėjo sudoroti. Rusams 
atrodė, kad šis žmonių švietėjas 
yra baisesnis už žiauriausią plė
šiką. Už J. Bielinio galvą buvo 
paskirta stambi "dovaną” — 
500 rublių. Tačiau neatsirado 
Lietuvoje tokio žmogaus, kuris

'pareidavę, tokiem.’ vilio-
IIUMe. pa»kui Mintaujoje, o ... pažadam, ir iiduotų
ten persikėlė Rygon, kur ir bai-___ ___usi_t T n:_u_: T; j____
gė vokiečių augštesnę mokyklą

Baigęs mokslus, jis grįžo vėl
Bielinio gimimo. Jis yra gimęs tėviškėn ir iš čia pradėjo akty- 
1846 m. Suotų apylinkėje, Biržų viai veikti prieš caro valdžią ir
apskrityje. Jis buvo ne tik ryž
tingas knygų platintojas, bet ir 

‘didelis kovotojas už Lietuvos 
laisvę.

Lietuvos laisvės pranašas

Jurgis Bielinis buvo aktyvus 
knygnešys ir Lietuvos laisvės

dvarininkus, gyvenančius Lietu 
voje. Jis daug sielojosi ir rūpi
nosi kaimiečių reikalais, kad ne
būtų apkarpomi valstiečių že
mės sklypai, kas buvo daroma 
rusų matininkų, pataikaujančių 
dvarininkams. Atjaus damas 
skriaudžiamuosius, J. Bielinis

caro valdžiai J. Bielinį. Jis daug 
kartų buvo patekęs į rusų poli
cijos pinkles, bęt savo apsukru
mu it yaptingu sumanumu su
gebėdavo iš jų nagų pasprukti.

pranašas. Jis skelbė Lietuvos! pats lankė kaimus ir be to įsi-
laisvę ir nepriklausomybę dar! pareigojo caro valdžios įstaigo-

ANDRIŲ ŽVIRZDINĄ prašo su- 
jieškoti sesuo iš Lietuvos. Rašyti
Agnė Narmantas, E. Hiram, Maine.

MYKOLAS ARMONAVYČTTTS, i<» 
žmona JULIJA ARMONAVYČIE- 
NĖ, Augustino duktė, kurie 1928 m. 
ęyveno- Seymour, Conn., yra jieško- 
mi R. Koreivos iš Lietuvos, Kelmės 
tn., Birutės g. I. Juos pačius ar ki
tus, žinančius jų likimų, prašome 
nurodytu adresu pranešti.

“DRAUGO” Administracija 
nuoširdžiai dėkoja^ už aukas 
Naujų Mašinų Fondui. Aukojo 
šie asmenys:

— (V7 * -
Buivydas, Juozas ......... $2.00
Gauronskas, Petras .. . 2.00
Geležiūnas, Vincas .... 2.00
Griškėnas, Vaclovas . . 2.00
Kazlauskas, Domas .. . 2.00
MazurkeVičienė, Ona . . 2.00
Paukštai tis, Juožąs .
Poškus,? Vyt^utasS... . 2.00
Radzevičiūtė, ‘Elena .. 2.00

’Stapul, Stasys ................. 2.00
Stasiulienė, Ona ............ 2.00
Subačius, Petras ............ 2.00
Verbyla, Vladas ............ 2.00
Zikis, D. W|.'............... 2.00
Armonas, Petras............ 1.00
Bindokas, Vytautas ... 1.00
Brazauskas, Jonas .... L00
Čižikas, Stasys .............. 1.00
Glozeris, Anna .... r.. 1.00
Kelečius, Jonas .............. 1.00
Martinkėnas, S.................... 1.00
Montvilas, Česlovas ... 1.00
Petrulis, Peter .............. 1.00
Plečkaitis, A. Mrs........... 1.00
Rastapkevičius, Juozas. 1.00
Ravaitis, M. Mr3..............1.00
Sniečkus, Joseph ......... 1.00
Svirskas, Peter .............. 1.00

Szlickas, Sopfe Miss .... 1.00
Vainauskas, A. Kun. . . 1.00
Vaitkevičius, Juozas .. 1.00
Valančius Rožė ............ 1.00
Velavičius, Jonas .......... 1.00
Želvys, Petras ................. 1.00

CHARLES F C AR PFNTJ £P, 

Secretary of Stato

2.00> waya obss
Open th® garage doors before you 

start your car. And when on th®

STATYBOS FONDAS

Aukojusiems Statybos Fon
dui tariame nuoširdų ačiū. Au
kojo šie asmenys:

Kulhanek, Helen Mrs. $10.00
Kačinskas, Jeronimas. 2.00
Petraitis, Petras ....
Iešmantas, Bronius .

Ttinčius, Vincentas ..

2.00
l'.OO

PUTINKITE "DRAUGA"

MOVING
A BENIULIS atlieka įvairiu) 
perkraustymus ir pervežimu) 
iš tolimų ir artimų atstumų.

Tek BĮ. 7-7975
‘ PR 8-9842

A. f A.

NATALIJAI LAVICKIENEI mirus, 

velionės vyrui Steponui Lavickui, dukterims — Ha

linai Moliejienei ir Irenai Karalienei ir sūnui Leo

nui reiškiame nuoširdžią užuojautą.

Vaitkevičių ir Tonkūnų šeimos

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 Wcst lllth Street

Vienas bloku nuo kapinių.
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste 1

Telef. — CEdarcrest 3-6335

LiGDĖSIO VALANDOJ

MAŽEIKA. EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

9945 Se. Weetera Ava. Air Conditloned 
7-8609 — 7-8601 Automobiliam* 
kari® ey».n* kitos® mlwt® tfalyeet

koplyčia arčlM JOsų samų.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ - DIREKTORIUS 

6812 S0. MESTERN AVĖ. 4410 S0. 50th AVĖ.
CHICAGO, ILL. CICERO, ILL.

Sometlmes motoristą become in- 
volved in tatai accidents because 
they do not heed som® of the ele- 
mentary rules of the road. Here are 
som of the b.asic rules we mušt ai-

road, make sure your vehiele is 
ventilated HV keeping the wlndows 
open enough for protectlon against 
carbon monoxide.

The driver should not hack a ve
hiele until he is positive that all is 
clear. And a Street should he en
tered from a driveway only when 
all is clear and you can get on the 
road wlthout lnterfering with th» 
flow of trafflc.

Some motorists do not exerclse' 
the proper caution when pulling 
away from a eurb. If you cannot get 
a completely unobstructed view of 
the road behind you wlth the aid 
ot the rear-view Vision mirror, then 
open the window to make sure it is 
safe to pull away from the eurb. 
The vehiele should be driven slowly 
and gradually away from the eurb.

The observance of these slmple 
rules can prevent accidents and in- 
Juries and save lives.

A copy of the completely new 
“Rules of the Road” booklet wlll 
be sent to you free upon reųuest. 
Write to CHARLES F. CARPEN- 
TIER, Secretary of State, Sprlng- 
fleld, Illinois.

GUDAUSKŲ
BEVERLY HILL8 GBUNYČlA 
OertAnsto® srfilgs dRl vestuvių, banke- 

1.00 tų’ Uldotuvlų lr kitų (Mpuoklmų.
144* WKHT MRD HTREHT 

Tel. rRoepect R-OftSS Ir PR ' 8-4MS4

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, 
kad po'ilgos ir sunkies operacijos Bostone mirė 1956 
m. rugpjūčio 16 d. L

Agr. BALYS ŠPOKAS
• (ŠPOKEVIČIUS)

Kūnas pašarvotas Chicagoje, Antano M. Phillips 
koplyčioje, 3307 So. Lituania Avė. Gedulingos pamal
dos bus antrad., rugp. 21 d. 8 >30 vai. ryte. Iš koplyčios 
bus išlydytas į Sv. Jurgio par. bažnyčią, o po dedulin- 

gų pamaldų laidojamas šv. Kazimiero kapinėse.

Giliai nuliūdę: ŽMONA, SŪNŪS, ir DUKTĖ

TelHanal — ORCVetitn 6-2345 arba 
TOmtlialI 3-2109

JOHN E. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605 07 South Hermitage Avenue

TeL YA 7-1741-2 ir LA 3-9851
4330 34 South California Avenue

Telefonas LA 34440 ir LA 3-9852
AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

ĮTEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulansų patam* ^CB^^ turime koplyčias
I vlmas dieną Ir. nak- visom Chicagos ir
(tį, Reikale šaukite Roselando dalyae ir
man. , patarnaujame

— į PETRAS BIELIŪNAS Z
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAfayette 3-3572

ANTANAS MTpHILLIPS
3307 S. LITUANICA AVĖ. Tel. Y Arda 7-3401

PETRAS P. GURSKIS
669 W«rt 18th STREET Tel. SEeley 3-5711

ALFREDAS VANCE
177 WOODSIDE Jld., Riveraide, DI TeL OLynipie 2-6245,

POVILAS J. RIDIKAS
3364 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

LEONARDAS Fa BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. COmmodore 4-2228,

JURGIS F. RUOMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. TeL Y Arda 7-1138-1139 (

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 60th AVĖ., CICERO, DI. TeL OLympic 2-10031

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

STEPONAS D. LADKAWICZ
2424 W. 69tk STREET BBpoMta 7-1J18I
2814 W. 29M FLACE TlrgMa 7*097

Pasinaudokite "Draugo" Classified skyriumi.
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X Kun. Petras Cinikas, J. 

Jesulaitis, V. Lubert, A. Lu
bert, J. Šankus ir S. Žukas su
daro 43-čio L. Vyčių seimo pa^ 
grindinį rengimo komitetą, šis 
seimas įvyks rugpjūčio mėn. 
23—26 d. d. Chįcagoje.

X Liet. Stud. Sąj. JAV na
riams centro valdyba praneša, 
kad dabartinis Studentų Sąjun
gos JAV centro valdybos adre
sas yra: Juozas Karklys, 6831 
S. Washtenaw, Chicago, III. Vi
sais Stud. Sąj. liečiančiais klau
simais prašome kreiptis tuo ad
resu.

• , »
X Golfo turnyras ir pietūs,

kurie yra rengiami L. Vyčių 
43-čios konvencijos proga, bus 
šį trečiadienį, rugp. 22 d. Aca- 
cia Country Club, La Grange, 
III. Pati konvencija prasideda 
ketvirtadienį ir tęsis iki sekma
dienio.

X Antanas Baliukonis iš To
ronto, Ont., buvo atvykęs į Chi
cagą. Aplankė visus savo gimi
nes ir pažįstamus. Rugpjūčio 
22 d. išvyko atgal į Torontą, 
feuvo apsistojęs Brighton Parke 
pas Sebastijonus. Jie visi anks
čiau ya gyvenę Manchesteryje, 
Anglijoje.

X Onutė Lenortavičiūte,
Town of Lake lietuvių koloni
jos gyventoja, aktyvi bažny
čios ir labdaros darbų rėmėja, 
rugpjūčio 8 d. išlhikė JAV pe 
lietybės egzaminus. Savo pa
vardę sutrumpino į Anna Le
nartas.

IŠ ART) IR TOU
j. A. VALSTYBĖSE

FRONTO BIČIULIAMS 
PRANEŠIMAS

Frontininkai atvykstantieji 
rugpj. 31 d. į Windsoro suva
žiavimą reikiamas informacijas 
apie nakvynes ir registraciją) 
gali gauti sekančiais telefo
nais:

Atvykstantieji iš Amerikos 
pas Marijų Sodonį, Detroite, 
1524 Mullane st., telef. Vine- 
wood 1-5908.

Atvykstantieji’ iš Kanados 
informuojasi pas Joną Urboną, 
Windsore, 1421 Pelissier gat., 
telef. Clearwater 6-4049.

Atvykstantieji rugsėjo 1 id. 
Uš Kanados ir Amerikos) re
gistruojasi tiesiog Windsore, 
Norton Palmer viešbuty.

Detroito Bičiuliai

Kun. Albert J. Contons, Lietu
vos Vyčių dvasice vadas, daly
vauja Vyčių seime, kuris įvyks 
rugpjūčio 23 - 26 d. Chicagoje, 
Sherman viešbuty.

CHICAGOS ŽINIOS 1 Skaučių ir vyr. skaučių stovykla

X Genovaitė Rudftitytė, dr. 
Zigmo ir Marcelės Rudaičių 
duktė, susituokia su 
Kulikausku, rugsėjo 
vai., šv. mišių metu, Šv. Pane
lės Gimimo parapijos bažnyčio
je, 6812 So. Washtenaw avė. 
Jungtuvių vaišės įvyks Viking 
salėje, 6855 S. Emerald avė.

Lietuvis išradėjas iš 
Brazilijos

Iš Sao Paulo miesto, iš Bra
zilijos atvyko į Chicago pramo
nininkas’- išradėjas Stasys Me
ilūnas su žmona Elena ir duk
rele Milda bei sūnumi Stanis
lovu. Tas lietuvis Brazilijos di- 
džiuosuose miestuose: Sao Pau-

8v. Ksavero kolegija
naujose patalpose

Šv. Ksavero kolegija, kuriai 
vadovauja Mercy vienuolyno se 
serys, naujus mokslo metus pra 
dės jau naujose patalpose, ku- 

i rios baigiamo įrengti 155 akrų 
i plote prie 103 gatvės ir Central
, Park avė., nelabai toli nuo lie- 

lo u- R,o de Janeiro turi P°P>e- tuviskų Sv Kazimier0 kapinių.
rinių dėžučių (elektros lempu 
tems pakuoti) fabriką, be to, 
netoli Sao Paulo turi plytų ir 
cemento medžiagų fabriką, ša
lia to užsiima namų prekyba ir 
statyba. Kruzeirais skaičiuo
jant, galima sakyti, yra įsiva
ręs į milionierius. Svarbiausia, 
kad pats yra sukonstruavęs ma 
šiną gaminti minėtoms dėžu
tėms. Ta mašina padaro viena 
tiek, kiek 100 merginų. Tos ma
šinos jį ir iškėlė. Jo tuo išradi
mu yra susidomėjusios ameri
kiečių ir meksikiečių firmos.

Išradimas patentuotas 
dešimtyje valstybių 

Išradimo sukonstruavimas už
ėmė pusę metų. Jis buvo tam 
visiškai atsidavęs. Artimieji ma 
nė, kad jis gaus nervų pakriki
mą nuo tokio įtempimo, atkal
binėjo, kad mestų tą užmany
mą, tačiau jis ištesėjo iki galui 
ir dabar visi labai džiaugiasi. 
Ta pati mašina gamina 70 rūšių 
dėžučių, pagal reikalą. Ją kon
struodamas jis stengėsi dėžutes 
darančių žmonių rankų veiks
mus perkelti į ipašiną ir paskiau, 
visą konstrukciją suglausti. Ma 
šina yra apie 6 jardų ilgio. Ga
mina dėžutes Phillips ir Gene-

Ten prasidės veikti kolegija ir 
augšt. mokykla. Mokslas prasi
dės rūgs. 17 d. Visa naujoji sta
tyba kainuos apie $10,000,000.

Laidotuvių pamaldos
Chicagos arkivyskupas, kard. 

Stritch, išsiuntinėjo klebonams 
pranešimą, kad arkidiecezijos 
Šv. Muzikos kom-ja išstudijavo 
laidotuvių taisykles ir nurodė, 
ktfrios mišių. dalys turi būti 
giedamos laidotuvių' Aietu, ku
rios liturginės maldos gedamos

Rugpjūčio 25 d. bus pradėta 
skaučių ir vyr. skaučių stovyk
la, kuri tęsis iki rugsėjo 3 d. 
South Woodstock, Conn., mer
gaičių ir berniukų stovyklos 
vyks kaimynystėje, kiekviena 
stovykla turės savo atskirą var
dą. Vietovės kviečiamos atsiųs
ti savo pasiūlymus.

Stovyklos dalyvės: skautės, 
vyr. skautės ir skautininkės. 
Jaun. skautės šioje stovykloje 
nestovyklaus. Rajono vadovy
bė joms ruošia stovyklą anks
čiau.

Stovyklos mokestis: už visą 
stovyklavimo laiką — 15 dol; 
jeigu nesusidarys pakankamas 
stovyklautojų skaičius, šis mo
kestis gali būti pakeltas keliais 
doleriais.

Dalyvių registracija: kiekvie
na stovyklautoja turį būti užre- 
gistrcota iš anksto ir užregist
ruojant turikbūti įmokėta 5 dol., 
kurie bus įskaityti į stovyklavi-

vykios vietovių laužvedžiais, rū
pinsis laužų organizavimu ir Jų 
programomis.

Kiekviena vietovė turi iš anks 
to pasirinkti savo laužavedę, ku
ri rūpintųsi laužų reikalais.

Stovyklos inventorius

Kiekviena vietovė turi turėti 
savo inventorių, atsivežti savo 
palapines ir kiekivena skautė 
turi turėti savo lovelę.

Sesių stovyklai vadovauti su
tiko sktn. K. Marijošienė.

Aleknienė, J. Zalatorienė, A. 
Zalonis, J. Vilkišius, P. Zaura, 
A. Grišius, P. Vaitkaitė, Ches
ter Bernard, D. Augustyn, J. 
Cibulskis, Ona Bukantaitė ir E. 
Domkiūtė $5.00.

Visiems priklauso nuoširdi 
padėka.

.Tėvų Marijonų Statybos 
Fondo Komitetas

išnešant velionį iš bažnyčiose mo mokestį. Registruoti reikia 
Visas sąrašas pasiųstas klebo- Ūgį š. m. rugpjūčio 15 d.

— Lietuvių Enciklopedijos
specialų tomą apie Lietuvą su
išleistu Lietuvos žemėlapiu 'Electric elektro8‘lemPoms- 
Laisvės Varpo parengime lie-Į ,Mūsų tas išradėjas pramoni- 
pos 28 d. Romuvos yarke, n*n^as Yra jaunas, 40 m. am- 
Brocktone laimėjo L. Rudžiu- žiaus- Kil?s iS Ragelių, nuo Ro- 
nas iš So. Bostono, Mass. Tai kiškio> i Braziliją nuvyko kar- 

Lietuvių Enciklopedijos leidėjo tu su motina ir dviemis sese
rimis. Iš pradžių sunkiai dirbo 
fazendose (farmose), vėliau pa
bėgo į miestą, dėjosi prie pra
monės, lankė mokyklą, globoja
mas brazilų kunigų, paskiau

dovana Laisvės Varpui, kuris 
ją skyrė įėjimo į parengimą 

Vytautu laimėjimu. Gražu, kad vasaros 
15 d. 10 parengimus stengiamasi sukul

tūrinti tiek turinio, tiek for
mos, tiek dovanų-laimėjimų at- pradėjo savarankiškai verstis, 
žvilgiu. Ir pasirodo, kad tai tu- pasiekęs didelį pasisekimą, 
ri visuomenėje gerą pasisekimą, j Chicagoje globoja Dan Ku 
Laisvės Varpo vadovybė ir Lie- raitis Penktadlcnj sav0 namu0 
tuvių Enciklopedijos leidėjas surengž >m pri5minl,, pa.

S. J., skaitė paskaitą Chamber ?ar ,e,' pavyz p a ar kvjeįęg eįję Chicagos lietuvių—
of „r w.»„..,i.. tlk tekt1 kitiems pasukti Šia

kryptimi, o vasaros parengi
mams būtų grąžintas visuome
ninis ir kultūrinis pobūdis.

X Tėvais Jonas Borevičius,

of Commerce of Watervliet, 
Mich., metiniame bankete. Pa
skaitos .tema buvo: “Bolševiz
mo esmė, siekiai, metodai ir 
darbai Lietuvoje ir jo okupuo
tuose kraštuose”.

nams. Lietuvių bažnyčiose tų 
dalykų iki šiol maždaug ir bu
vo laikomisi. Instrukcijoj pažy
mima, kad gedulingų šv. mišių 
metu vargonai vartojami tik 
prie giedojimo.

Orkestrų konkursas
Riverview parkas suorganiza, 

vo orkestrų konkursą, kuris už 
sitęs 23 dienas. Konkurse daly
vauja ir trys katalikų orkest
rai: CYO orkestras pasirodys 
rugpj. 22 d., toliau rugsėjo 7 d. 
— Šv. Trejybės orkestras ir 
rūgs. 8 d. — Šv. Ritos.

Civilines apsaugos savaitė
Rugsėjo 9—15 dienomis JA 

V-se organiauojama pirmoji Ci
vilinės Apsaugos savaitė, kurios 
metu visuomenė bus informuo
jama apie priešo puolimo pavo
jus ir apie būdus nuo jų sau
gotis.

Kardinolui Stritch—69 m.
Chicagos atkivyskupas kard

Tėvai Marijonai dėkoja
Tėvai Marijonai nuoširdžiai 

dėkoja visiems, kurie uoliai ir 
nemokamai pasidarbavo praėju 
šiam Tėvų Marijonų Statybos 
Fondo išvažiavime, kuris įvyko 
rugpjūčio 12 d., -Marijonų se
minarijoje, Clarendon Hills, Jll. 
Nuoširdžiai ačiū N. N. už su
teiktą $50 auką naujai staty
bai. Padėka laidotuvių direkto
riui A. Petkui už nuvežirhą Ci
cero darbininkų į gegužinę, taipRegistruojant reikia pateikti 

tokias žinias apie kiekvieną sto- gi pralotams: Ig. Albavičiui ir
vyklauto ją: jei registruojama 
sąrašu, sąraše eil. nr., vardas ir 
pavardė, gimimo data arba am
žius, tikslus namų adresas ir tel. 
nr., patyrimo laipsnis, vyresniš
kumo laipsnis, pareigos.

Registruoja vietovės vadovy
bė arba jos paskirta kita sesė.

D. Mozeriui, kun. P. Cibulskiui, 
MIC. ir Bor. VI. Cibulskiui, už 
suorganizavimą gegužinės šei
mininkių. Taipgi ačiū visiems, 
kurie skaitlingai atsilankė ir 
prisidėjo prie šio išvažiavimo 
pasisekimo.

Valgykloje uoliai pasidarba

PATIKSLINIMAS
S. Raštikio “Kovose dėl Lie

tuvos“ recenzijoj “Draugo” kul
tūrinio priedo š. m. rugpjūčio 
4 d. numeryje sakinį “...dėl ka
riuomenės vado kompensacijos, 
kovos su tautininkais...“ ir t. t., 
reikia pataisyti taip: “...dėl ka- 
riuomeųės vado kompetencijos, 
kovos su tautininkais...” ir t. t.

►ooooooooooooooooooooooooo* 
LITHUANIA, (Paveiksluose, $6.00 

Fotografavo V. Augustinas
POPULAR LITHUANIAN 
RECIPES................T............. $2.00

Redagavo J. DauivardlenS 
LITHUANIA THROUGH 
THE AGES ......................... $3.50

ParašS Dr. A. Šapokas 
THE STORY OFART 
and JUOZAS PAUTIENIUS, $5.00

ParašS Ig. Šlapelis 
LITHUANIAN SELF- 
TAUGHT ................................. $1.25

Išleido Marlborough 
LITHUANIAN-ENGLISH and 
ENGLISH-I2THUANIAN 
DICTIONARY ____ .______ $4.50

Išleido Marlborough 

Šias knygas galima gauti dien
raščio DRAUGO knygų kioske — 

2334 South Oakley Avenue,
Chicago 8, Illinois 

ooooooooooooooooooooooooot
Pačios norinčios stovyklauti vo sekančios šeimininkės, va

registruojasi tiesioginiai tik tuo 
atveju, jei jos nepriklauso vie
tovei ar pan.

Registravimosi žinias ir mo
kestį (po 5 dol.) reikia siųsti . . , .... T.
v. a. Papievytei,' 43 ChadwickJ M. _Stankiut6, K 

Avė., Hartford 6, Conn.
Pinigų laiške nesiųsti; geriau

sia siųsti banko čekiu ar pinigi
ne perlaida, gavėja įrašant sesę 
D. Papievytę.

t
Stovyklos uždaviniai

,, ’< f :, *' <
Kiekviena stovykla siekia to

kių uždavinių: )1 visais būdais 
lietuviškosios dvasios stiprini
mo, ypatingai atkreipus dėmesį

Stritch praeitą savaitę sulaukė i naujų damų ir tautinių šokių

dovaujamos Onos Rudokienės: 
B. Kazimieraitienė, Br. Milke- 
rienė, P. Mockienė, A. Kacevi
čienė, O. Kundrotienė, Mrs. Za-

VARDAI VANDENIMS IR 
DIENOMS

Tpklu pavadinimu tik Rlomla die
nomis išėjo iš spaudos Jurgio Blekai- 
člo ellCraščlų knyga. Autorių pažįsta
me, kaip vienų gabiausių ir veikliau
siųjų mflsų teą^ralų. čia JJ matome 
daug žadančiu poetu. Knygos kaina 
— Sl-50. >

Užsakymus ir pinigus siųskite.
DRAUGAS. 2334 S. Oakley Avė., 

Chicago 8, IIL

Yotkienė, P. ir E. Augustyn, 
Ur. Žemaitienė ir St. Cibuls- 
kienė.

Iš Cicero skyriaus pasidarba
vo sekančios: Ona ir Jonas Gir 
dvainiai, Petronėlė ir A. Zaka
ras, M. ir Ch. Geniai, J. Kiškū- 
nienė, O. Tamulinas, J. Poškai- 
tė, E. Ramanauskienė.

Iš Bridgeporto skyriaus: E. 
' Sarmenė, O. ir Ad. Banis ir P. 
Stanevičienė. „

Iš Marąuette Parko: B. Vaiš 
norienė, Pr, Dubinskas ir E. Ki 
likevičienė.

Į talką atėjo ir sekantieji: V.

Naujasis Testamentas- 
šventas Raštas

Vertė lietuvių kalbon JUOZAPAS 
SKVIRECKAS — Kauno Arkivys
kupas Metropolitas. TV laida. I* 
leido “LUX” 1947 m. Štutgarte,

išmokimą ir laužų programos pa 
gilinimą; 2) skautiškojo prityri
mo gilinimo; 3) sudaryti sąly
gas: a) vienetams verkti apim-

69 m. amžiaus. Nors kardino
las yra vyresnio amžiaus, bet 
dar pajėgus, gausiai dalyvauja 
įvairiose iškilmėse, šventina 
naujas bažnyčias, teikia sutvir
tinimo sakramentą ir t.t.

Darbininkijos mišios
Chicagos Darbo federacijos 

prezidentas William A. Lee yra 
pakviestas vadovauti komitetui, 
kuris Darbo dienoje, rūgs. 3 d., 
Šv. Vardo katedroje organizuo
ja specialias pamaldas/

Piano pedagogikos laipsnis
■ De Paul universitetas pradės 

duoti piano pedagogikosz moks
lo laipsnius savo muzikos mo
kykloje, vadovaujamoje dr. E. 
Beckerio. Laipsnis skiriamas 
tiems, kurie ruošiasi šioje ša
koje mokytojauti.

tyje, t>) vadovėms įgyti daugiau Paukstia P Paukįtis, A. Gcr

620 pusi. Kaina $1.50. Gaunama

“DRAUGE” 
2334 So. Oakley Avė.

Chicago 8, Illinois
stovyklinio patyrimo, c‘ visoms 
pajusti skautybės dvasią ir įsi
gilinti į skautybės metodų pri
valumus.

Stovyklos egzaminų reikalu
Rajono vadeivės įgaliota, sto-1 

vykios vadovybė nustatys eg-1 
zaminavimo tvarką ir sudarys ’ 
egzaminų komisijas.

Egzaminus laikyti reikės pa
gal veikiančias programas ir 
kiekviena laikančioji turės tu
rėti atitinkamą egzaminų lapą 
su programa; laikyti galės dali
mis ir, kurį dalyką išlaikius, 
egzaminų lape gaus parašą.

Stovyklos vadovybė egzami
nus stovykloje' leis laikyti tik 
toms stovyklautojoms, kurios 
turės savo vietovės kompeten-

lavičius, A. Urbonas, D. ir A. 
Staniuliai. P. Turskienė, E.

į verslo žmonių.

Gerinti mokyklas
Ghicagos kardinolas Stritch 

diecezijos laikraštyje “The 
New World” paskelbė straips
nį, kuriame primena reikalą

— Specialus “Aidų” numeris.
JAV ir Kanados Lietuvių Ben
druomenių centrų valdyboms
pritariant, “Aidai” skelbia kiek tik jėgos išneša gerinti mo 
Kultūros kongreso medžiagą.' kyklas: parūpinti kiek galint 
Jau paruoštas specialus žuma- j geresnius pastatus ir plėsti jų 
lo numeris, kuriame bus at- tinklą, ypač augštesniųjįį, į ku- 
spausdinta visos paskaitos, rįas nebeįstengiama visų norin-

X Amerikos Lietuvių Inži-1 Prane®‘mah rezoliucijos, kon- ( &ų sutalpinti. Galimas dalykas, 
nierių ir Architektų Sąjunga &reso_ jo sekcijų ir Dainų j kaa foug peržiūrėtos ir katalikiš 

1952 m. įsteigė “Išvežtųjų ir
Ištremtųjų Lietuvių Inžinierių

X Ona Krikščiūniertė, žino
moji pedagogė, istorikė, su 
dukra Danute ir žentu Romu 
Karužomis bei jų šeima ato
stogauja Fennville, Mich.

šventės aprašymai. Tas nume- . mokyklų programos.
ris išeis labai žymiai padidin
tas ir iliustruotas tik su Kultu-)ir Architektų vardo stipendijos 

fondą”, kurį sudaro s-gos nariųiros bei dainų Švente
aukos. Pirmasis šio fondo sti- ""U“"™’ nuotraukomis. Ku-
pendijatas Mečislovas Bružas 
jau baigia technikos mokslus 
Vokietijoj.

A
Nuo š. m. 

bus skiriama 
technikos 
pendijato

rudens semestro 
nauja stipendija 

mokslams eiti sti- 
pasirinktame Euro

pos universitete bai kitoje augš
toje mokykloje. Stipendijos dy
dis bus nustatytas pagal pra
gyvenimo lygį studijų krašte 
ir bus užtenkamas pragyveni
mui. Kandidatas stipendijai 
gauti paduoda prašymą ALIAS 
centro valdybai pridėdamas sa
vo gyvenimo aprašymą išeito 
mokslo pažymėjimo nuorašą,1 
asmens fotografiją ir Lietuvių 
Bendruomenės (bei kitos lietu
viškos organizacijos, jei pasta
rosios vieneto nėra stipendija- 
to gyvenamoje vietovėje) reko-

rie nesiprenumeruoja "Aidų”, o 
norėtų šį vertingą leidinį turė
ti, yra prašomi iki rugsėjo 10 
d. pranėšti administracijai ir 
atsiųsti 1 dol. Jai iš anksto rei
kalinga žinoti, kiek Spausdinti 
šio numerio. “Aidų” administ
racijos -adresas: 680 Bushwick 
Avė., Brooklyn 21, N. Y

■ V
— Bronės ir Vytauto Voler- 

tų sūnelis Vytukas jau atgavo 
sąmonę ir iš lėto taisosi. Jis 
buvo smarkiai užgautas važiuo
jančio automobilio ir tik labai 
rūpestingos gydytojų priežiū
ros dėka jo gyvybė buvo išgel
bėta. Vaikas dar tebeguli šv„ 
Agnetės ligoninėje Baltimorėje.

— šv. Alfonso parapinė mo
kykla Baltimorėje jau pradėjo 
registruoti naujus mokinius. 
Mokslą pradės rugsėjo 4 d.

mendaciją. Prašymai siunčia- Taip pat ir šeštadienio mokyk- 
mi iki š. m. spalių mėn. 10 d. la jau pradeda organizuoti SK
ALIAS sekretoriui šiuo adresu: vo aštuntuosius mokslo metus, 
Juozas Rasys, 15 Wendomer kurie prasidės apie rugsėjo vi
st., Dorchester. Mass., USA. durį.

GRAŽUS AMŽIUS Moksleiviai su misionieriais tkl8O« vadovės >sakmi^ leidim* 
• ' atitinkamus egzaminus laikyti.

lapu pasirūpinaNotre Dame universitete rugp. 
23 — 26 dienomis įvyks misijų 
programa. Suvažiuos nemažai 
misijomis susidomėjusių moks
leivių ir jie turės progos susipa
žinti bu ten nuvykusiais piisio- 
nieriais.

Ruoš medicinos technikus
/ Mundelein kolegija Chicagoj 

nuo rudens praplečia savo kur
są ir pradės ruošti medicinos 
technikus tokioms šakoms, kaip 
kraujo chemija, parazitologija, 
bakteriologija ir klinikinė che
mija. .

Plečia ligoninę
Columbus ligoninė, 2520 Lake 

View, Chicagoje, stato naują 
šešių augštų priestatą. Ligoni
nei vadovauja motinos Cabrini 
įsteigtos Misijų seserys.

18 naujų profesorių
Filmų gamintojas DeMille šven

čia 75 m. amžiaus sukaktį, Ho- De Paul universitetas atei-
Uywocd, Calif. Jis pjauna tortą nantiems mokslo metams pa
su kardu vartotu ‘The Ten Com- . , ,o , . .
meddments" pastatam*. (INS) kviet« 18 nauM profesorių.

Egzaminų 
kiekviena.

Ijaikraštėlis

Sutarta leisti abiejų stovyklų 
bendrą laikraštėlį, kuris turėtų 
Išeiti kasdien ir turėti bent po 
kelis lapelius.

Kiekviena vietovė paskiria po 
vieną nlolatinę bendrdarbę.

Laikraštėlio prenumeratos mo 
kestis bus gal 25 — 50 centų 
asmeniui per visą stovyklos lai
ką.

Vietovių bendradarbės tuiėtų 
būti paskirtos iš anksto. Jos 
turėtų laikraštėliui medžiagą 
pradėti ruošti dar per atosto
gas. «

Stovyklos laužai
Kiekviena stovykla ugdymo 

reikalams turės savo laužus. 
Bendri abiejų stovyklų laužai 
numatomi rugpjūčio 26, rugsėjo 
1 ir rugsėjo 2; į šiuos laužus 
kviečiami ir svečiai.

■Kiekviena stovykla turi savo' 
laužavedį, kurie, atitinkamai 
bendradarbiaudami su save ate-'

DIENR. “DRAUGO”
« ' * » -■'» ..14 ' •* A ’

Metinis Išvažiavimas

Pirmadienį (Labor Day), rugsėjo 3d., 1956

OAKS DARŽE
Prie Il9th St ir Areher Avenue, Lemont, Illinois

’ i >
Tam pačiame darže, kuriame ir pernai buvo, šiais 

metais rinksis tūkstančiai Amerikos lietuvių. Daržas ge
rokai patobulintas.

Lietuviai biznieriai suveš daug dovanų, kurios bus 
duodamos tiems, kurie atsilankys į išvažiavimą, už atsi
lankymo biletus.

Bus Ir programa, kurios metu aktoriai Alfas Brinką, 
Alg. Dildnis ir Jonas Kelečius atliks humoristo Alb. Valenti
no parašytus linksmus vaidinimus apie pilietybės egzaminus 
ir apie Staliną, kuris šiuo metu yra išvietintas ir keliauja po 
pasaulį.

Tango muzika aidės visame darže, nes- BALYS 
PAKŠTAS visus kvies į šokius.

Veiks bufetas su skaniais gėrimais ir valgiais.
' Autobusai atveš visus, kurie neturi automobilių.

Rezervuokite Labor Day DRAUGUI ir remkite sta
tybos bei mašinų fondą.

Kviečia —


