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Kaip buvo nominuoti kandidatai 

respublikonų konvencijoje
VYTAUTAS VARDYS

Kaip ir buvo laukta, respublikonų konvencija nominavo Eisen- 
howerį ir Nixoną atstovauti respublikonų sąrašui 1956 m. prezi
dentiniuose rinkimuose. Gallup Viešosios nuomonės institutas 
buvo radęs, jog 67% rinkikų buvo patenkinti Eisenhowerio admi
nistracija, ir dabar pranašaujama, jog Eisenhoweris ir Nixonas 
rinkimus laimėsią, nors Stassenas ir buvo radęs, jog 4,200,000 rin
kikų bus nustota dėl Nixono kandidatūros.

Eisenhovverio nominacijos kiau
simas buvo išspręstas jau seniai, 
nes respublikonai neturėjo jokio 
kito kandidato, galinčio rinki
mus laimėti. Tai, kas įvyko kon
vencijoje, buvo tik viešas seno 
sprendimo patvirtinimas ir TV 
panaudojimas Eisenhowerio po
puliarumui iškelti, kitaip ta
riant, televizija buvo pradėta 
naudoti kaip rinkiminis įrankis 
jau dabar, nelaukiant lapkričio 
mėn. Visų pirma, normaliai Ei- 
senhowerį būtų nominavę akla
macijos būdu. Tam būtų reikėję 
suspenduoti konvencijos taisyk
les, kas visada lengvai padaro
ma. Tačiau konvencijos vadovai,
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Dwight D. Eisenhower

tikriausiai ne be kino žvaigždės 
George Murphy, kuris rūpinasi 
konvencijos programos sutvar
kymu publikacijai, patarimo, nu
sprendė parodyti žiūrinčiai TV 
publikai, kad ir šioje konvencijo
je balsuojama ir kad visi iki vie
no delegatai pasisako už Eisen- 
howerį. Tam tikslui kiekviena 
valstybė buvo atskirai šaukiama 
balsuot ir rezultate prezidentas 
gavo 1323 balsus iš 1323 galimų. 
Antra, taip pat žiūrovų reikalui, 
Eisenhowerio nominacijai, pada
rytai kongresmano Halleck, Ind., 
pritarė žmonės, kurie sudarytų 
propagandinį efektą. Paprastai 
tokių pritariančių kalbėtojų ei
lėse yra partijos vadai, pade
monstruoją, jog visos partijos 
frakcijos pasisako už kandidatą. 
Šį kartą, tačiau, buvo kitaip. 
Eisenhowerio nominacijai pri
tarti buvo parinkti: Texos mo
tina, simbolizuojanti visų pietie
čių ir visų motinų troškimą bal
suoti už taiką nešantį kandida
tą; katalikas, žymus futbolo spe
cialistas, buv. Notre Dame un-to 
futbolo treneris Leahy — jisai 
turėjo patraukti katalikus, ai
rius ir futbolininkus; žydų tikė
jimo veikėja iš New Yorko; neg
rė profesorė iš Pietinės Karoli
nos; CIO unionistas iš Rytų Ame 
rikos ir kt. iKtaip tariant, buvo 
rikos ir kt. Kitaip tariant, buvo 
šauktasi vadinamųjų „mažumų“

Nixono nominacija ir 
,Joe Smith“ afera

Nixono nominacija, kad ir bu
vo tikra dėl to, kad partijos va
dai buvo iš anksto susiorganiza
vę už Nixoną ir eliminavę visus 
kitus galimus kandidatus, nebu-
vo užantspauduota televizijos rei1 ra ir šilčiau.
kalui. Matydamas, kad iš akcijos j • Keturi vyrai buvo nutrenkti 
prieš Nixoną nieko neišeina, Ha- elektros jėgainėje netoli Civida- 
rold Stassen nusprendė pasiduoti ts Camuno, Italijoje.
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ir pats išėjo pritarti Nixono kan
didatūrai, tuom pademonstruo
jant partijos vieningumą. Prez. 
Eisenhoweris laišku buvo įspė
jęs valstybių delegacijas Nixoną 
šiltai sutikti, kad nebūtų sukel
ta jokių konfliktų konvencijos 
salėje. Nixonas pradžioj buvo 
gavęs 1322 balsus iš 1323 gali
mų, nes vienas Nebraskos dele
gatas buvo atsisakęs už Nixoną 
balsuoti. Tas delegatas, Terry 
Carpenter, apie kurį rašėme 
prieš porą dienų, yra buvęs de
mokratas ir labai nusivylęs poli
tiniu pasikeitimu, už kurį balsa
vo 1952 m. Jisai norėjo kandi
datu pastatyti vidaus reikalų 
sekretorių Fred Seaton, kuris 
yra nebraskietis. Tačiau konven 
cijos pirm. Martin jam užbėgo 
už akių, įspėdamas, kad tas ne
braskietis nenori būti nominuo
jamas. Tada Carpenteris pareiš
kė nominuosiąs Joe Smith. Kaip 
pasirodė, tokio Smith iš viso nė
ra. Duotas Smith telefono nu- 

1 meris pasirodė esąs paties Car- 
penterio, ir pasidarė aišku, jog 
Carpenter krečia juokus. Supy
kęs Martin liepė Carpenteriui ap
leisti konvencijos salę, į kurią 
pastarasis vistiek vėliau grįžo ir 
pasidavė, atiduodamas savo bal
są už Nixoną, tuo viceprezidentą 
nominuojant vienbalsiai: Tai bu
vo, neskaitant Stasseno pasiro
dymo, vienintelė nerežisuota res
publikonų partijos konvencijos 
dalis.
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Richard M. Nixon

Tie TV mylėtojai, kurie džiau
gėsi, kad respublikonų konvenci
joj buvo mažiau triukšmo nei 
pas demokratus, trečiadienio va
karą turėjo nusivilti, matydami 
dideles, ilgas ir labai kaulus lau
žančias bei triukšmingas de
monstracijas už Eisenhovverį ir 
Nixoną. Tos demonstracijos, ta
čiau, nėra blogybė, ir Amerikoje 
jos netrukdo konvencijose priei
ti prie rimtų ir solidarių sprendi
mų.

Kalendorius
Rugpjūčio 24 d.: šv. Baltra

miejus, apaštalas; lietuviški: 
Jaunutis ir Aušrinė.

Saulė teka 6:07, leidžiasi 7:40.

Oras ChicaKOJe
Oro biuras praneša: Chieagoje 

ir jos apylinkėje rytoj bus gied-
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Pateko į partijos 
ugnį

ALŽIRAS, rugp. 23. — Alžiri- 
jos miništeris rezidentas Robert 
Lacoste pirmą kartą pateko į sa
vo partijos ugnį.

„The Oran Republican“, vie
nintelis socialistų dienraštis Al- 
žirijoje, apkaltino socialistą La- 
costę už atstūmimą nuosekliųjų 
nacionalistų, kurie davė vilties 
prancūzams pašalinti nesusipra
timus šiaurės Afrikoje.

Kiek žuvo asmeny
Kipro saloje

NICOSIA, Kipras, rugp. 23. — 
Britų pareigūnai praneša, kad 
Kipro saloje, neramumams kilus, 
145 asmenys buvo nužudyti ir 
417 sužeisti 16% mėn. laikotar
pyje.

Iš to skaičiaus 51 britas žuvo: 
42 kareiviai, 3 policininkai ir 6 , 
civiliai. 200 britų buvo sužeista.

•

Gaisras kasykloje
MARCINELLE, Belgija, rugp. 

23. — Belgijos antroje anglies 
kasykloje šiandien kilo gaisras, 
bet ugnis tuojau buvo pašalinta. 
Gaisras kilo Prince Charles ka
sykloje, kuri yra tik kelios my
lios nuo Bois du Cazier anglies 
kasyklos, kur 263 angliakasiai 
žuvo rugpjūčio 8 d. gaisro me
tu.

Kai sustreikavo
TEL AVIV, Izraelis, rugp. 22.

— Specialūs traukiniai, sunkve
žimiai ir privatūs automobiliai 
šiandien vežė tūkstančius izrae
litų į darbą, kai dvi didelės auto
busų kompanijos sustreikavo.

Davė leidimą
WASHINGTONAS, rugp. 23.

— Saudi Arabijos karalius Saud 
davė Jungtinių Amerikos Vals
tybių lėktuvams leidimą ir toliau 
naudotis Dhahran oro baze, nors 
naudojimosi baze teisė baigėsi 
liepos 18 d.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Prezidenfas Eisenhoiceris, vėl nominuotas kandidatu į JAV 

prezidento postą, vakar pasakė kalbą Respublikoną partijos kon
vencijoje. Savo kalboje metė šūkį „geresnis ir šviesesnis rytojus“ 
Jungtinėms Amerikos Valstybėms.

— Britų ministerių kabinetas vakar buvo susirinkęs nepa
prastam posėdžiui spręsti Suezo kanalo krizę.

— Didžioji Britanija vis dar tebesiunčia karinius sustiprini
mus į Vidurio Rytus.

— Londono šaltiniai pareiškė, jog Britanijos vyriausybė pla
nuoja pasiųsti aštrų įspėjimą Egipto prezidentui Nasscriui, kad 
nesutrukdytų britų laivų judėjimą Suezo kanalu.

— Olandijoje vis dar nepasiseka sudaryti koalicinę vyriausy- 
bę, ir kabineto krizė įžengė į vienuoliktą savaitę.

— Izraelis vėl apkaltino Jordaną, kad jo kareiviai paleido kui- ris H. Iskov. 
kas skersai pasienio į Izraelio sargybinį netoli Taibeh kaimo.

— Japonija 1960 metais turės 180,000 vyrų armiją ir 1,300 
lėktuvų. -

— Apie 2,000 parašiutininkų iššoko vakar iš lėktuvo Caroli- 
noje karinėms pratyboms.

— Britų lėktuvai vakar išmėtė Kipro saloje lapelius, leuriais 
siūloma graikų kipriečių pogrindžiui amnestija.

— Carl J. Megel, iš Chicagos, gamtos mokslų mokytojas, per- 
rinktas AFL—CIO American Federation of Teachers prezidentu.

— Vakarų Ęorneo, kurią pirmiau valdė olandai, pateko į ko
munistų įtaką. Vak. Borneo dabar yra Indonezijos respublikos festivalio °nuskendo 
dalis. i ’

, . ,, u vju j i • • 9 Olandijos karalienė Julijona
— Jungtinės Amerikos Valstybės sustabdė normalų uisien:- 1 .... „ u , .. t • • u • , . A ... pašalino paslaptingą moterį Hof-nės pagalbos technikų išvykimą j Egiptą ir sulaikė už 20 mihonų Jnang jS karališkųjų rūmų Tojį 

doleri* verti. tiekimo įranky. , m<>tcr|s buTO jnc4u>i ne3uUrim<

— Egipto prezidentas Nasseris priimi betkokią delegaciją iš karališkoje šeimoje. Karalienė
Londono Suezo kanalo konferencijos, bet jo atsakymas bus „ne“ į Julijana susitaikė su savo vyru 
Dulles planą, kuriuo norima sutarptautinti Suezo kanalą. princu Bemhard.

Kabineto narių dalis Respublikonų partijos konvencijoje. Iš kairės j 
dešinę: Generalinis pašto viršininkas Arthur Sumineit'ieid, Attorncy 
gen. Herbert Br»wnell, Iždo sekretorius George Huinphrev. (INS)

Komunistai nušovė 
lėktuvą ir

JAV
šešiolika vyrų

TOKIO, Japonija, rugp. 23. — JAV laivynas praneša, kad 
JAV sargybinis lėktuvas, kuriame buvo 16 vyrų, buvo nušautas 
šiandien 32 mylios nuo raud. Kinijos pakrantės. .

Peipingo radijas pareiškė , -----
ketvirtądienį, kad komunisti 
nės Kinijos kovos lėktuvai 
„sužalojo“ lėktuvą toje pačio
je vietoje, kur JAV laivyno 
lėktuvas dingo Kinijos pa
krantėje. Visi duomenys sa
ko, kad komunistai nušovė 
JAV lėktuvą.

Jungtinių Amerikos Valstybių 
naikintuvai, lydimi laivyno 
sprausminių lėktuvų, pradėjo 
jieškoti nušauto lėktuvo ir din-. 
gūsių vyrų, kurie dabar yra ko
munistų rankose, jei dar gyvi.

JAV. 7-tas laivynas sumobili
zavo visas jėgas, kad būtų suras
tas nušautas lėktuvas ir surasti 
dingę vyrai.

Nors šiandien dar neišvardina
mas užpuolikas, bet aišku, kad 
tai komunistų Mig sprausminio 
lėktuvo darbas.

Jungtinių Amerikos Valstybių 
lėktuvas buvo nušautas neutra
liuose vandenyse. Lėktuvas nu
muštas 32 mylios nuo kam. Kini
jos teritorijos ir 160 mylių šiau
rėje nuo Formozos.

Lėktuve buvo keturi karinin- 
kai ir 14 kareivių. Nė vieno ten 
nebuvo iš Chicagos apylinkės.

Greičio rekordas
• WASHINGTONAS, rugp. 23.
— JAV laivyno pranešėjas pa
tvirtino, jog F84-1 JCrusader lėk
tuvas „galimas dalykas“ ^sumu
šė naują greičio rekordą/skris
damas virš Kalifornijos.

Patiekė protestą
BONNm, Vdftietija, rugp. 23.

— Vakarų Vokietijos vyriausy
bė patiekė protestą Sovietų Ru
sijai dėl Vokietijos ambasados 
Maskvoje veiklos trukdymo.

Trumpai iš visur
• Albanijoje komunistai stip

rina kovą prieš katalikų intelek
tualus. 1948 — 1956 m. laikotar
pyje nuo teroro ir kankinimų jau 
mirė 5,000 albanų. Daug kunigų 
ir pasauliečių dėl kankinimų yra 
išprotėję. Septyni pranciškonai, 
areštuoti prieš keletą metų, pus
gyviai buvo įmesti į Tiranos ka
lėjimo požeminius karcerius.

• Argentinos žurnalistų unija 
paskelbė boikotą didžiajam libe
ralų dienraščiui „La Prensa“, ku
rį Peronas buvo nusavinęs, o nau 
joji valdžia grąžino jo savinin
kui dr. Paz. Unija sako, jog Paz 
neteisėtai pašalino šimtus tar
nautojų, kai atgavo nuosavybės 
teises.

• Areštavo 30 darbininkų. 
Bufallo mieste, N. Y., areštuota 
30 darbininkų, kurie pardavė 
fabriko 100,000 svarų švino. Fab 
rikas dirba Atominės Energijos 
Komisijai.
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• Į Kanadą atvyko Sovietų 
Rusijos žvejybos delegacija, ku
riai vadovauja žvejybos ministe-

• Nelaimė padangėje. Du 
prancūzų kariniai lėktuvai susi
dūrė padangėje. Septyni lakūnai 
žuvo.

• Colombo ugste, Ceilone, de
vyni tūkstančiai darbininkų bai
gė streiką.

• Pietų Korėjoje apvirto kel
tuvas per Han upę. Penkiolika 
keleivių, grįžtančių iš muzikos

w

Jei Britanija ir Prancūzija ‘
atitrauktų karines jėgas

LONDONAS, rugp. 23. — Egipto ambasada pareiškė, kad jos 
vyriausybė norėtų tartis Suezo kanalo ginčo klausimu, jei Brita
nija ir Prancūzija atšauktų savo karines*jėgas iš Vidurio Rytų.

Sis Egipto pareiškimas išėjo į
viešumą trečiadienio vakare, kai 
ambasados pranešėjas peržvelgė 
spaudos pranešimus apie Suezo 
kanalą ir Londono konferenciją.

Saudi Arabija įspėjo Jungti
nes Amerikos Valstybes, kad mi
lionų dol. vertės amerikiečių 
naftos įrengimai pavirstų „dū- 
mias“, jei Vakarai bandytų Sue
zo kanalo klausimu savo nutari
mus Egiptui primesti jėga, Egip
to ambasada pareiškė ketvirta
dienį.

Ambasada paskleidė žinią Pa
ryžiuje, kad karalius Saud nuta
rė po dviejų savaičių „diploma
tinių pasikalbėjimų“ Kaire įspėti 

j Washingtoną, kad jis „nesiima 
jokios atsakomybės, kas gali 
įvykti Vidurio Rytuose“.

Kaire Egipto vyriausybės laik 
rastis „Al Gomhouria“ ketvirta

Britanija paskelbė amnestiją
Kipro salos graikų pogrindžiui
LONDONAS, rugp. 23. — Britanijos vyriausybė paskelbė 

amnestijos pasiūlymą Kipro salos teroristams, kurie pasiduos su 
savo ginklais trijų savaičių laikotarpyje. Jiems duodamas pasirin
kimas išvykti į Graikiją ar pasilikti Kipro saloje, kur jiems gali 
būti keliamos bylos. Jiems taip pat būtų atimtos britų pilietybės 
privilegijos.

Stabilizuojant Viduržemio sa
loje tvarką, Britanijos užsienio 
reikalų ministerija pranešė rug
pjūčio 22 d., jog lordas Radclif- 
fe, kuris buvo atvykęs į Kiprą 
praėjusį mėnesį naujos konstitu
cijos reikalu, vėl aplankys salą 
rugsėjo mėn. viduryje.

Britų vyriausybė mano, kad 
graikai kipriečiai bijo svarstyti 
naujos vyriausybės klausimą, 
nes nenori vėl iššaukti teroristų 
naujų veiksmų.

Amnestija buvo paskelbta, *kai 
kolonijų ministerija pasikalbėjo 
su Kipro salos gubernatoriumi 
John Harding. Amnestijai kelią 
paruošė graikų kipriečių pogrin

Komunistų melas smoge
jiems patiems į veidą

MUENCHENAS, Vokietija. — Vokietijos katalikų žinių agen
tūra KNA atkreipė dėmesį į ruso Michailovo vadovaujamo sovieti
nio repatriacijos komiteto „Už sugrįžimą į Tėvynę“ leidinyje pa
skelbtus duomenis, vaizduojančius tariamą religijos laisvę sovietų 
pavergtoje Lietuvoje. _________ _____________________

Komiteto leidinyje paskelbti 
duomenys aiškiai prieštarauja 
kitų komunistinių šaltinių be
veik tuo pačiu laiku paskelbtiem 
duomenims, kas išduoda komu
nistinės propagandos melą ir 
klastą. „Už grįžimą į Tėvynę“ 
leidinyje pavyzdžiui rašoma, kad 
Telšių vyskupijoj 1955 metais 
Sutvirtinimo sakramentas buvęs 
suteiktas 12,350-čiai asmenų. 
Tuo tarpu pagal Italijos komu
nistų dienraštyje „L’Unita“ pa
skelbtą pasikalbėjimą su Telšių 
vyskupu Maželiu Sutvirtinimo 
sakramentą tais metais Telšių 
vyskupijoje priėmę 30 tūkstan
čių asmenų.

KNA agentūrą primena, kad 
komunistai „katalikiškos spau
dos" vardu vadina vienintelį ka
lendorių, kuris, repatriacijos ko- 

Į miteto žiniomis, išeinąs kiekvie
nais metais Lietuvoje.

Tuo tarpu nutylima, kad visa 
lietuvių katalikų spauda, kraštą 
okupavus bolševikams, buvo už
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dienį pareiškė: oficialūs šaltiniai 
kategoriškai paneigia, kad Egip
tas galėtų tartis dėl Dulles pla
no, kuriuo norima sutarptautinti 
Suezo kanalą.

Šis įspėjimas pasirodė spau
doje, kai Indija ir Sovietų Rusi
ja Suezo kanalo konferenciją už
vilkino dar 24 valandas.

Atrodo, kad šiandien vakare 
Suezo konferencija baigsis ir jos 
nutarimus Egiptui įteiks speciali 
delegacija.

Pranešimai iš Kairo stipriai 
spėlioja, kad Nasseris atsisakys 
svarstyti Dulles planą Suezo ka
nalo reikalu.

Bet Egiptas paliko atviras du
ris svarstyti planą, kurį patiekė 
Indija. Pagal Indijos planą Sue
zo kanalas paliktų Egipto kon
trolėje.

džio organizacijos (EOKA) pra
ėjusią savaitę pareiškimas, kad 
ji pasiruošusi sudaryti karinę 
taiką su britais.

Londone manoma ,kiid graikų 
kipriečių pogrindis keičia savo 
veiklos kursą, kai Viduržemio jū 
roję sustiprėjo britų jėgos, ry- 
šiumi su Suezo kanalo krize.

Korespondentas iš Londono 
praneša, jog paskutinėmis savai
tėmis pogrindžio armija daugiau 
veikė prieš graikus kipriečlus, 
kaip išdavikus sąjūdžio, kuris 
kovoja už Kipro vienybę su Grai 
kija (Enosis), negu prieš britų 
kareivius ar civilius.

drausta ir sunaikinta: iš 52 lais
vės laikais buvusių katalikiškų 
periodinių leidinių, turėjusių 7 
milionus tiražą, šiandien yra pa
silikęs tik tas vienintelis, komu
nistų garsinamais kalendorius.

• Naujas stebuklas. Prancūzi
jos Poitiers vyskupas Vion nese
niai paskelbė ganytojinį laišką, 
kuriuo po ilgų bažnytinės komi
sijos tyrinėjimų oficialiai pripa
žįstamas venos moters staigus 
pagijimas, įvykęs 1952 m. Liur- 
de. Jos vardas — Couteault. Ji 
buvo paralyžuota ir gydytojų lai 
koma nepagydoma. 1952 m. ge
gužės 13 d. ji buvo nugabenta į 
Liurdą. Prie Liurdo Dievo Mo
tinos grotos pasijuto geriau ir 
antros dienos vakare ji staiga 
pakilo iš savo vežimėlio ir pra
dėjo bėgti. Po to buvo pavesta 
specialių gydytojų komisijų išty
rimui ir priežiūrai. Gydytojai 
priėjo išvados, kad pagijimas na
tūraliu būdu yra neišaiškinamas.

z
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krizės periodą. Ši krizė ilgai tę
sėsi, bet šių metų tarpvalstybi-

sužaidę lygiomis su anglais 0:0, 
įveikę suomius 2:1 ir laimėję

nių rungtynių rezultatai lyg ir. prieš rumunus 2:0 — ir visi tie 
rodo, kad yra vilčių, jog iš be-! rezultatai buvo atsiekti prieš

Vokietijos futbolo pasaulyje pasižvalgius
P. GANVYTAS

Po triumfališko 1954 m. pasi- džių švedai užsiplėšė ir po 12 
rodymo Šveicarijoje, kuris vo-[ minučių jie jau vedė 2:0. Pesi- 
kiečiams pelnė futbolo pasaulio' mistams to ir tereikėjo; jie nu- 
meisterio vardą, to krašto rink-į sprendė, kad vokiečiams galimy- 
tinė tur'ėjo išgyventi ryškesnį bių laimėti nėra (švedai buvo

dugnės kylama ir gal laikui bė
gant pavyks vėl pakilti j pir
maujančių rinktinių eilę.

Tarpvalstybiniai pasirodymai

1954 metų vėlyvą rudenį pa
tirtą pralaimėjimą (1:3) prieš 
anglus Londone vokiečiai norėjo 
atitaisyti ir pasįkvietė britus 
pas save į Berlyną. Tačiau re
vanšas nepavyko, nes jie tuo

pat susitikimą su vokečiais). Ta 
čiau rinktinės žaidėjai nepasida
vė; įtemptai ir kovingai sužaidę 
jie išplėšė lygiąsias. Ir šiame 
rezultate vokiečių ekspertai į 
žvelgia tam tikrą pragiedrulį vo 
kiečių tarpvalstybiniame rung
tyniavime. Turime pripažinti, 
kad toks spindulys labai men
kas, tačiau dėmesio vertas tas 
faktas, kad vokiečiai neprarado

pačiu rezultatu parklupo prieš j kovingumo ir po pralaimėjimu 
svečių rinktinę, kuri tuo metu1 kvepiančio rezultato sugebėjo iš
buvo bebaigianti gastroles po Į lyginti, kas jiems paskutinių 
šiaurinę Europą. Vokiečiai ne- dviejų metų laikotarpyje nėra 
sugebėjo efektingai pasipriešinti pavykę. Tačiau tikrasis padė- 
puikią formą išvysčiusiems bri-i ties ištyrimas įvyks, kai vokie- 
tams. Tik Fritz Walter, kuris' čiai susitiks su rusais, kurie at- 
vokiečių futbolo istorijoje liks vyks j Vakarų Vokietiją, šias 
nemirtinga figūra, pademonst-! eilutes rašant dar nebuvo žino- 
ravo itin žavingą žaidimą. Gi j ma rungtynių vietovė, tačiau di- 
prieš šį tarpvalstybinį susitikimą džiu susidomėjimu vokiečiai lau- 
vokiečiai buvo nugalėti savo kai
mynų olandų, kurie juos įveikė

Savo politiškus sentimentus respublikonų konvencijos proga, išreiškia 
Midge Hays, vilkėdama suknelę, ant kurios išaustas Ike vardas. (INS)

to atžvilgiu, nes gąli išsilaikyti 
ilgą laiką nemitusios. Maistas 
keičiasi pagal kraštą, kuriame

ir miegodamos. Medžioja naktį. 
Jos nuodai naikina raudonuo
sius kraujo rutuliukus. Yra vie

jos yra. Daugiausia minta slie-, na iš pavojingiausių. Prieš šias

t

Df> Riša KRIAU6ELI0HAITE
(Gydytoja lr Chirurge) 

šfiOTKKU LIG V lit AKUlKKUOfi 
SPECIALI STB

1760 Weat 71it Btran
(Kampu 71st lr California)

Tvl. ofiao ir rv». RLpubBc 1 -4146 
Vai. 11-1 lr 3-8 ▼. v. fleAt 1-A P- D 

Prištnlmua tik pagal susitarimą.

DR IRENA KURAS
(Gydytoja lr Chlrurgfi) 

K0D1K1V IK VAIKŲ LIGŲ
SPĖČIAU STB

7164 South We«tern Avonna
(MEDICAL BUILDING) 

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

Oflue tel. RE. 7-1168
Rea. tel. U'Albrook 6-8766

DB. I. 1. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujai adresas: 4266 V. 6Srd SL 
Ofisu toL REUauue 6-4410

GltovebiU 6-061T 
p. m. lr 6-8 p. m. 

po pietį), 
pagal sutarti

Valandos: 1-1
Penktad. tik 

Trečiad. lr šeStad.

Ofiso tol. CLlffside 4-2896 
Rezidencijos: LAfayette 3-1179

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS iR CHIRURGAS

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

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

TeL ofiso VA. 7-6557, rei. RE. 7-4966

DR. FRANK C. KWINH
(KVIEC1NSKA8)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1661 Veat 47th Street

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 1 
vai. lkl 4 v. popiet. Nuo 7 v. lkl 8:80 
Uždaro treč. visa diena lr AeAtad. vak.

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

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

spec. chirurguos ligos 
5700 S. W«mm1 Street

Priėmimo vai. tik pagal susitarimą 
nuo 2—4 vai. kasdien ir nuo C iki 8 
vai. pirmad ir penkt. Trečiad. ir sek. 
uždaryta.

DR. FL TALLAT-KELPŠA
Ofisui: 20 North U'ueker Drive 

(Civic Opera Houso, kamb. 868) 
Vai. kasd. 12—4 

Tel. CEntral 6-2294 
5002 Urst 10lh Str., Cicero 

Vai. kasd. 5—8, šeštad. 1—S 
Tel. TOvvidiall 3-0959 

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

3:2. Nėra abejonės, kad tai bu
vo pats skaudžiausias pralaimė
jimas, nes priešininkas tarptau
tinėje arenoje iki šiol buvo ne
pasiekęs ypatingesnių laimėji
mų.

Su drastiškai pakeistu rinkti
nės sąstatu birželio mėn. vo
kiečiai pajudėjo į Oslo, kur jie 
norvegus įveikė 3:1. Tačiau pa
tys vokiečių žurnalistai buvo ne
patenkinti laimėjimu, nes jame 
ypatingos klasės tikrai buvo ne-' 
parodyta. Kelioliką dienų vėliau I 
vokiečiai apsilankė Stockholme. 
Ir vėl rinktinės sąstatas buvo 
savotiškas ta prasme, kad ja
me buvo galima pastebėti daug

kia šių rungtynių.

Pirmenybės

Jei beveik visuose kituose 
kraštuose pirmosios lygos lai
mėtojas automatiškai tampa 
krašto futbolo meisteriu, tai Vo
kietijoje įvairių lygų meisteriai 
turi tarp savęs pravesti turnyrą,

kais, vabzdžiais, paukščiais, 
kiaušiniais na ir nedideliais gy
vulėliais.

Tarp nuodingiausių žmogui 
gyvačių randame sekančias: 
barškuolės, mapoųarės ir ko
ralai.

Barškuolės veisiasi kiauši
niais, iš kurių saulės šiluma iš
perina gyvačiukus, kurie ką tik 
išsiritę iš kiaušinio jau turi nuo 
dų. Būna sausose žemose vieto-

kad būtų nustatytas nugalėto-| se. Kuomet yra įpykusios, barš 
kiną savo uodegoje turimais 
barškalėliais, kuriuos galima 
girdėti iš kelių žingsnių, o kar
tais ir iš geroko atstumo, jeigu 
tyku. Barškuolė puola dviem 
būdais: susisukus į spyruoklę 
ir šliauždama zigzagu. Pirmasis 
būdas yra žymiai pavojingesnis, 
nes šokdama gali pasiekti auką 
iš didesnio atstumo. Medžioja 
ryte ir vakare. Retai sutinkama 
dienos metu. Žmonės mano. kad

jas. Borussia Dortmund, Karls- 
ruher SC, Hamburger SV, 1. FC 
Kaiseršlautern, Hannover 96, 
Viktoria Berlin, Schalke 04 ir 
VfB Stuttgart kvalifikavosi 
šiam turnyrui, gi finale susitiko 
Dortmund su Karlsruhe ir pir
mieji tapo pirmenybių nugalėto
jai, įveikę savo priešininkus 4:2. 
Gi Vokietijos pirmenybių nuga-

i lėtoju tapo pietinę sekciją atsto- 
jaunų pavardžių, gi toki šulai, vaujas Neu-Isenburg, nugalėjęs 
kaip Walter ir Posipal, sėdėjo at I vakarinį atstovą VfB Speldorf 
sarginių žaidėjų tarpe. Iš pra-! 3:2.

dvi gyvačių rūšis yra vaistų.
Koralai: jų yra dvi rūšys.

Žmogui nuodingos ir nenuodin
gos. Tai yra nedidelės tarp 30 
ir 80 cm. gyvatės. Nuodingo 
koralo įkirtimas yra mirtinas, 
nės iki šiol nebuvo pagaminta 
priešnuodžių. Jų įkirt mai retai 
pasitaiko, nes nepuola, jeigu 
ant jos neužminsi. Nuodingi 
žmogui koralai nuo nenuodingų 
skiriasi šiuo: nuodingų galva 
mažai sk'riasi nuo kūno. Netu
ri kaklo, akys mažos, uodega 
trumpa. Žiedai, iš kurių suda
rytas kūnas, pilni ir skiriasi 
aiškiai vienas nuo kito. Nenuo
dingų: galva skiriasi nuo kūno. 
nes turi nedidelį kaklą, akys di
delės, uodega ilga ir smaila. 
Žiedai nėra gerai atskirti vienas 
nuo kito.

Būtų galima skirti nuodingos 
nuo žmogui nenuodingų gyva
čių atsižvelgiant į į šias ypa
tybes: žmogui nuodingos: jų 
galva trikampinė, galvos žvynai

lr lekmad

DR. ANNA BALIUNAsT
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IK 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6322 So. Western Avenne 
Vai.: kasdien 10-1Ž vai. Ir 7-# vai. 
vak. šeštadieniais 10-1 vai. Trečla- 
llenlals uždaryta. Kitu laiku susitarus

Ofiao telefonas: PK 8-3229
Re. telef. VVAlbrook 6-6079

DR. J. ir K? AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2300 West 51st Str.
Priima ligonis pagal susitarimą. 

Dčl valandos skambinti telefonu 
Prospect 0-1793 nuo 2 iki 9 vai. 
p. p. kasdien išskyrus trečiad. ir 
-pPad.

Res. tel. GRovclilll 0-5003

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

4701 South I)ame<i Avenne 
(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 3-0048 
Rez.: U'Albrook 5-3018

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 -t*, treč. lr šešt. pagal sutarties

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 

6317 South Westen Avesta
Chicago 29, IU. 

Pasimatymai pagal sutarties 
Telefonas REpubllc 7-4900

Rezidencija: GRovehili 6-8191

DR. JULIJA MONSTAVičIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Office: 10748 South Michigan Avė. 
Kuto: 1053 W. 103 St., Beverly Hills 
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. v., 
lšsklrus trečiad. fieštadlenials nuo 1 
Iki 4 vai. popiet

Tel.: Ofiso — PDIlmas 6-8769 
Kuto — BEverly 8-3946

DR. VYT. TAURAS- 
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR 

BPEC. MIMEKŲ LIGOS
Ofisas lr rezid.: 2410 W. Slst SL
Tel. PItospect 8-1223 arba WE 0-5577
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v. Antri,"

Trečiad. lr Penktad. 6-9 vai. vak. 18 
fieštadlenials 2-4 vai. popiet.

Tel. ofiso He, 4-2123, rez. PR. 6-8484

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

6255 South Western Avennfi
VAL. kasdien 2—4 p. p. lr 7—8 valfc 

Trečiadieniais, šeštądienlals lz 
sekmadieniais uždaryta

uodegoje iesanit:eji barškučiai 
reiškia barškuolės metų skai
čių, t. y. kiekvieniems metams i mažiukai, kūno žvynai atrodo

Apie gyvates
RYTIS KUZAVINIS, Venecuela

Visais laikais ir beveik vi
suose kraštuose gyvatės buvo 
ir yra gaubiamos didelio pas-

Gyvatės zoologijos tekstuose 
yra skirstomos į dvi rūš s: nuo
dingas ir nenuodingas, bet tai

laptingumo ir apie jas sukasi yra diskutuojama, nes visos gy- 
daugybė legendų. Pavyzdžiui —j vatės turi nuodų, bet ne visi 
Gran Tenochtitlan — šiandien nuodai vienodai veikia žmogaus 
Meksikos sostinė, buvo įkurtai organizme. Pagal gyvenamas
čiabuvių gyventojų aztekų, pas
tebėjusių erelį lesanti gyvatę; 
tai buvo padaryta šliužui atmin 
ti, nes vienas iš daugybės die
vaičių buvo vaizduojamas did
žiule žvynais apsidengusia gy
vate.

Gyvačių galva yra trikampio 
formos, cilindriška ar suplota. 
Akys neturi vokų, bet yra den
giamos permatoma plona plėve
le. Nasrai ir gerklė gali taip 
prasižioti, kad praryja žymiai 
didesnį už save grobį. Tai ga
lima dėl to, kad apatinė žiauna 
nėra suaugusi, bet tik tampriais 
muskulais sujungta su viršuti
ne žiauna; šie muskulai reikalui 
esant gali smarkiai išsitempti.

Dantys smailūs ir truputį; 
lenkti. Iltys žymiai didesnės už! 
dantis ir daugiau lenktos. Ilčių 
viduryje eina kanalas, kuris jun, 
giasi su nuodus gaminančiomis j 
liaukomis. Tu0 metu, kai gyva-į 
tė kerta šios liaukos yra sus- • 
paudžiamos tam tikrų muskulų 
ir nuodai labai greitai yra įlei
džiami. Šiog iltys galima paly
ginti su hipoderminėmis adato
mis vaistams leisti, nes jų me
chanizmas yra visiškai vieno
das. Šios iltys gali ataugti tiek 
kartų, kiek jos bus išlaužtos.

priauga vienas barškutis, bet 
tai nėra tiesa, nes barškutis at
siranda po odos keitimo, o oda 
keičiasi pagal aplinkybes. Tai
pogi netiesa, kad barškuolė už- 
hipnatizuoja savo auką prieš 
puldama. Barškuolės dydis iki 
poros jardų. Nuodai veikia ner
vų sistemą. Jų mirtinas veiki
mas nuo 3 iki 24 vai. Per tą 
laiką nesuteikus žmogui pagal
bos — priešnuodžių — žmogU3 
miršta.

Maponarė: dar vadinama ke- 
turuosė, tigrė, ugnies uodega

lyg uždėti vieni ant kitų, akies 
lėlytė vertikali, spalvos mata- 
vos nežibančios. Tuo tarpu kaip 
žmogui nenuodingų — viskas 
atvirkščiai.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
'Ofiso vabi nuo 2l4 It irao 4-8:80 ‘v. 
rak. šeštadieniais nuo 2 lkl 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel. Virginia 7-0036

! Rezidencijos tel. BEverlr 8-8244 

PeL ofiso VI. 7-0600, rez. RE. 7-6867

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

4055 Archer Avė.
Kampas Archer lr California Ava. 

VAL,.: 2—4 lr 6—8 v. pz p, 
šešt. 2—7 vai. p. p., 
išskyrus sekmadienius.

Ofiso telef. Y Ards 7-1166
Rezidencijos — STewart 3-4611

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West S5th Street
(kampas Halsted lr 85-ta catv6) 

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

šeštadieniais 1—4 vai.

Ofiso HEnilock 4-5815
Rez. IIEnil. 4-3751

OR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS UGOfi 

2745 W. 69 St.
(priešais Šv. Kryžiaus ligoninę) I 

Priima pagal susitarimą

DANTISTAS

OR. J. A. PAUKŠTYS
4253 S. Whipple Street

(Arti Archer Avė.)
Valandos: nuo 10 iki 12; 2—6; 7—9. 
šeštad. 10—12. Trečiad. uždaryta.

LAfaj.'tte 3-4949 
Namą — CEdarercst 3-'i786

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
8259 South Halsted SL 

Kasdien 8—7 vai. vak. Šeštad. nuo 
1—5 vai. vak.

Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Vlctory 2-1484. Resid. 2487
W. 62nd St., tel. Republic 7-8818.

Tel. ofiso: DAnube 6-1126

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS

3267 South Halsted Street
Vai. 1 lkl 4 v. p. p. lr 6—8 v. vak. 

šeštadieniais 1—4 vo n

Tel. ofiso 1’ltesĮiect 6-9400
Rezid. PRospect 6-940fi

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VaškevičlūtS)

GYDYTOJA IR CHIRURGU 
6248 South Kedzie Avenue

Vai. kasdien 1-S p.p. )r nuo 6-0 vai. 
vak. šeštad. 1-4 p. p. Trečiadieniais 
ir kitu laiku tik susitarus.

DR. J. VAITAITIS
GYDYOOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Ct. Cicere
Kasdien 10-12 vai ryto ir 6-8 

vak. fieštadlenials 16-1.
Trečiad. uždaryta

Ofiso Ir buto tel. OLympie 2-1*81

Tel. ofiso Vlctory 2-1681
Rez. Vlctory 1-9741

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

802 West Slst Street 
Kamp. Halsted lr S 1-mos gatvių J 

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

vietas galima gyvates padalinti 
į tris grupes: gyvenančias ant 
žemės, medžiuose ir vandenyje.
Jų galima rasti įvairių spalvų, į ir kitaip. Kūnas stora? ir auga 
bet dauguma yra imituojančios i net iki 2 jardų. Būna drėgnose
aplink jas esančių daiktų spal
vą.

Visos gyvatės auga labai pa
mažu, pasižymi dideliu gyvu
mu ir yra labai patvarios mais

Vestuviy nuotraukos Ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūšy specialybė

PRF.CIN PHOTO STUDIO
(Incorporated) 

EDVARDAS ULIS, SAV, 

4058 Archer Avenue 
Telefonas Virginia 7-248)

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

Dr. Alezander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
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. 6-8888, rez. R B. 7-9199

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1 (LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 Weet 63rd> Street

VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. ir 7:30 
lkl * vai. Trečiad. Ir šešt. uždaryta

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

Ųni Vernai Savings and Loan Association užtikrina 
mą ir gražų pelną.

saugu*

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentfira Ud 
$10,000.00 kiekvienam indėliui tr 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 kreipki tie:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illnois

Ofiso telefonus — BIshop 7-2625

DR. AL RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenne 
(Kampas Kedzie Ir Archer). 
Vai. kasdien nuo 2 Iki 9 vai. 

Trečiad. tr sekmad. tik ausltarua

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpubllc 7-2290
fiPECI. CHIRURGINRS IR 

ORTOPEDINES LIGO8 
2745 Wcst 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.

Dr. Antanas Rudokas, 0. D.
Tikrina akis: prilaiko akinius, 

keičia stiklus Ir rimus.
4465 So. California Avė., Ohieago 

fiauklte YArils 7-7381 
Priima: vakarais 6 Iki 9; šeštad, 

10 vai. ryto iki 4; trečiad. Ir «*kmad. 
tik susitarus

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

DR. F. C. VVINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2420 West Marąuette Rd.
VAL. nuo 2 lkl 4 p. p.: 6 iki 8 vak. 

Trečiad. ir šeštad. pagal sutartj

Tel. ofiso CA 6-0257, res. PR 6-6669

DR. P. Z. ZALATORIS
1821 So. Halsted Street 

TcL ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-6669 
Rezid. 0600 S, Arteslan Avė,

VAL. 11 v. r. lkl 3 p. p.; 6—9 ▼. V.

stepėse nuo ketvirčio mylios iki 
l'/o mylios virš jūros lygio. 
Mėgstamiausios vietos: pavė
siuose, po akmenimis, kur ir 
praleidžia dieną susiraičiusios

JOS. F. BUDRIK 
FURNITURE,

3241 S. Halsted St.
Tel. CAlumet 5-7237 |

j Namams rakandai, Televizijos, Ra- 
idio, Šaldytuvai, Skalbiamos mašinos, 
,lewelry. Didelis pasirinkimas. Duo
dame didelę nuolaidą, lengvus išmo
kė, įimus.

Atdara antradienio ir ketvirtadie
nio vakarais iki 0:30, sekmadieniais 
— 10—5 vai.

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

SKAITYKITE “DRAUGį"

Telefonas GRovehili 6-1695

OR. ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ UOŲ SPEOIAUSTS

PRITAIKO AKINIUS

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

2422 West Marąuette Rd.

Telefonas REliance 6-1811

0R. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
3925 VV’ost 59th Street 

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

T«L ofiso lr buto OLympie 2-416*
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ' 
4938 W. 15th St- Cicero

Kasdien 1—8 v. lr 8—8 v. vakare. 
Išskyrus trečiadienius

Butas 1526 No. 49th Avė. 
fieštadlenials 12 Iki 4 popiet

TeL ofiso Y A 7-4787, res. PR fi-ltta

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4645 8. Ashland Avė,, (kamb. 211)
Vai. nuo 2—4 ir 6—8;*trečiad-, šeš
tad. lr sekmad. tik pagal su tart) 

Jeigu neatsilieps vlršminštl telefonai
šaukite Mldway 8-0001

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopeilas - I’rotezistas 

Aparatal-Protezal, Med. ban
dažai. Rpec. pagalba kojom

(Arch Supporta) ir LL
Vai.: 9-4 lr 6-8. fieštadlenials 9-1. 
ORTHOI’EDIJOS TECHNIKOS LAB. 

2850 W. 63rd SL Chicago 29, I1L 
Tel. PItospect 6-6084.

SKAITYKITE "DRAUGĄ”

PR. G. SERNER
LIETUV18 AAIŲ GYDYTOJAU 

Virš 26 metą patyrimą
Tel. YArils 7-1829 
Pritaiko akinius, 
Kreivas akis 

Utalee.
Ofisan ir akinių dirbtuvfi 
756 VVest 35th Street 

Vai. nuo 10 lkl ž, nuo 6 lkl B, tre- 
čiad. nuo 10-12, penktad len) 19-8 U 
tefitadieniais 10-2 vai. popiet.

virs 96

Skelbkitčs Drauge ! |(įcnikjtę djen. Draugą!
DRAUGAS 

THK UTHUAN1AM DAILY FBIEND 
2384 H. Oakley Avė., Chkago 8, DL Tei. Vlrglnla 1-6641: 1-6641

Kntersd as Becond Class Mattor March 81, 1918, at 
Under the Act of March S, 1879.

I.Afayette 8-8210, )el 
Anukite KEdzte 8-2K88

Ofiso telef, 
neatsiliepia,

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURG®

4146 S. Archer Avė.
VAL. Kasdien popiet nuo 12-2:80 v. 
Vak. pirm., antr., ketvlrt. 6-8:14 v.
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JAUNIMO SĄSKRYDIS
LIETUVOS VYČIU SEIMO PROGA

Šiandien, ryt ir poryt Sherman viešbutyje, Chicagoje po
sėdžiauja Lietuvos Vyčiai, Amerikos lietuvių katalikų organizuo
tasis jaunimas. Atrodo, kad seimas bus gana gausus, nes 
jau prieš keletą dienų buvo žinoma, kad yra atvykusių atstovų 
iš tolimesniųjų vietovių, net iš Los Angeles, Calif. Atrodo, kad 
Chicagos ir apylinkių kuopos bus menkiau atstovaujamos (turi
me galvoje atstovų skaičių), negu kuopos už Chicagos ribų. 
Seniau būdavo kitaip. Čia Lietuvos Vyčių kuopos būdavo gau
siausios, jų veikla gyviausia. Chicagoje buvo spausdinamas 
organizacijos organas “Vytis” nuosavoje spaustuvėje; vasaros 
metu Chicagos Lietuvos Vyčių apskritis plačiai ir sėkmingai 
veikdavo sporto srityje — “baseball” ir t.t. Kitais metų se
zonais būdavo rengiami koncertai, vaidinami dramos veikalai. 
Būdavo išlaikomas ir savas choras. Kuopos veikė visose pa
rapijose ir kaikurios jų steigdavo vakarinius lituanistikos kur
sus. šio seimo metu Chicagos vyčiai tuo jau nebegalės pasi
girti. Jiems teks tam tikru pavydu klausytis, kaip kitur mūsų 
jaunimas veikia, ir pajieškoti priežasčių, kodėl “lietuviškoje 
sostinėje”, kur vyčių kuopos ir jų veikla labiausiai galėtų tarpti, 
šiuo tarpu žymiai atsilikta ir tai visais atžvilgiais. Jei seimui 

'pavyks išjudinti Chicagos jaunimą organizuotis Lietuvos 
Vyčių kuopas ir uždegs jį noru įsijungti į bendrą organizuotą 
veiklą, jis daug padarys, ir mes visi jam būsime labai dėkingi. 

PRIEŠ KETURIASDfEŠIMT METŲ
Ne vien Chicaga (reikia manyti, kad tik laikinai) yra at

silikusi vyčių veikloje. Seimas pasiges atstovų iš kitų gausiai 
lietuviais apgyventų vietovių, kaip Wilkes Barre, Seranton, Ma
hanoy City, Shenandoah, Pittstono ir kitų. O juk ir ten savo 
laiku buvo vyčių. Labai gerai atsimename, kad prieš 40 metų 
(1916 m.) Švč. Trejybės parapijos salėje, Wilkes Barre, Pa., 
įvyko Lietuvos Vyčių seimas. Ir jis buvo vienu gausesniųjų. 
Seime iškilo klausimas, kad net “Vytį” reikėtų perkelti į Wyom- 
ing. klonį. Turėta ir daugiau tikrai kilnių užsimojimų. Tame 
seime gražiai reiškėsi tų apylinkių anų laikų jaunimo veikėjai — 
kun. J. Miliauskas, Tomas Šeimis, dabartinis LRKSA sekretorius 
Vincas Kvetkus - Kvetkauskas ir daug kitų. Seimo metu labai 
gražiai buvo pastatyta Miko Petrausko operetė, kurioje svar
biausias roles vaidino Marijona Kižytė (dabar LAIC direktorė) 
ir Juozas Stulgaitis. Operetei dirigavo Antanas Sodeika (vėliau 
Lietuvos operos solistas), režisavo kun. J. Miliauskas, dabarti
nis Švč. Trejybės parapijos klebonas. Tada atrodė, kad vyčiai 
čia rado gerą dirvą savo veiklai. Tačiau jų ten nebėra. Kodėl? 
Būtų gera, kad pačiame seime būtų bandoma atsakyti į tą klau
simą. Atsakant į tą klausimą, žinoma, reikėtų daug dalykų 
paliesti ir kai kam nemalonų žodį pasakyti.

NIXONO OPOZICIJA

/r

Komunistų nedėkingumas
Rugpjūčio 5 d. sukako 35 me-, komunistų partijos spaudoj, Po- 

tai nuo to laiko, kai popiežius piežiaus Komisija išbadėjusiems
Benediktas XV pradėjo organi
zuoti pagalbą nuo bado ir epi-

§ovietų Rusijos gyventojams pa 
galbą teikė iki 1924 metų rug-

demijų mirštantiems sovietinės sėjo mėnesio, kol sovietinės val- 
Rusijos gyventojams. 1921 m. | džios įsakymu turėjo išvažiuoti 
rugpjūčio 5 d. Benediktas XV iš krašto. (VR)
taip rašė kardinolui Gaspari:
“Mes esame akivaizdoje vienos 
baisiausių katastrofų žmonijos 
istorijoje. Begalinės masės žmo
nių, kenčiančios badą, naikina

Arch. Antanas Varnas 
laimėjo konkursą

New Yorkas. Pavergtųjų Eu-, 
mos šiltinės ir choleros, bevil- ropos Tautų seimo patalpoms 
tiškai blaškosi išdžiūvusios že-l įrengti, Europos Laisvės Komi- 
mės plotuose ir veržiasi į labiau (tetas pravedė konkursą. PET 
apgyventus centrus, tikėdamos sdaro devynių tautų delegaci

jos. Tad konkurse galėjo daly-gauti duonos, iš ten jos yra at
mušamos ginklų jėga”. vauti po vieną kiekvienos taų-

Tai buvo Rusijoje, ypač pie- tybės architektą. Dalyvavo tik
tuose, Volgos baseine, kur bado 
šmėkla buvo ištikusi 40 milionų 
gyventojų. 10 milionų jų mirė. 
Būtų mirę ir kita tiek, jei įvai
rios komisijos iš užsienio būtų 
neatėjusios į pagalbą. Minėtame 
laiške Benediktas XV išreiškė 
rūpestį suorganizuoti plačiu mas 
tu Šventojo Sosto pagalbą bado 
ištiktiems gyventojams. Tačiau 
sunku buvo pralaužti sovietinis

septyni. Nedalyvavo albanas ir 
latvis. Iš lietuvių dalyvavo 
arch. A. Varnas. Ligi šiol PET 
seimas savo posėdžiams turėjo 
samdyti patalpas. Tai labai ne
patogu ir nepastovu.

Europos Laisvės Komitetas 
išnuomojo dideliame name, 
esančiame New Yorke priešais 
Jungtinių Tautų rūmus, dide-

valdžios nepasitikėjimą. Tik !les Patalpas, kurias reikia pri- 
1922 metais jau popiežiui Pijui j PET seimui. Jis yra
XI pavyko pasiųsti 12 civiliniais , priešingoj pusėj JT, kuriose 
drabužiais persirengusių vienuo- dalyvauja laisvosios valstybės, 
lių, kurie išvyko į Rusiją ne Pagal projektą buvo reikalau- 
Kristaus mokslo skelbti — tai jama, kad pusiau rūsy būtų

VEIKIMO SĄLYGOS

Jaunimo organizavimui, jo auklėjimui reikia kvalifikuotų 
vadų, reikia geros ir šiltos globos, reikia rūpestingai paruoštos 
programos. Mes negalėtume pasakyti, kad ši organiazcija ne
turėjo gerų vadų, kad ji neturėjo veikimo programos. Jei ji 
būtų neturėjusi ir vieno, ir kito, tikrai būtų neišsilaikiusi 44 
metus. Tačiau reikia žinoti, kad ir geriausi vadai neįvykdys 
savo planų, jei nebus sąlygų, jei platesnioji visuomenė nekreips 
dėmesio į jaunimo organizavimą ir jo palaikymą, jei senesnės 
kartos vyčiai atsisakys pasilikti savo organizacijoje ir būti jos 
savotiškais globėjais, vyresniaisiais broliais.

Katalikų organizacijoms, ypač jaunimo, ir daugiau ko rei
kia. Reikia, kad savoje parapijoje jos turėtų tinkamą globą 
ir nuoširdžią paramą, kad kunigai klebonai ir jų asistentai joms 
viskuo padėtų, kad į parapijos veiklą ir apskritai j katalikšką 
akciją jaunimo organizacijas įtrauktų, kad, sakysime, vyčių 
kuopa pasidarytų nedaloma parapijos veikimo dalimi. Kai vyčių 
kuopa turės tokias sąlygas parapijoje, ji bus naudinga ir para
pijai, ir bus gyva Lietuvos Vyčių organizacijos šaka'; ji sėk
mingai vykdys gyvenime savo šaunųjų šūkį — Dievui ir Tė
vynei. ”

AR BEAPSIMOKA?
Bet ar apsimoka šiandien sudaryti vyčiams čia minimas 

sąlygas? Ar vyčiai tik nėra jau atgyvenę savo laikų ir ar jiems 
verta toliau besirūpinti savo egzistencija?

Skaudžiai nusidėtume ir Bažnyčiai, ir tautai, jei tokias 
neigiamybes pradėtume skelbti, jei pradėtume laidoti Lietuvos 
Vyčių organizaciją. Ji turi gyvuoti! Jos nuveiktieji darbai pra
eityje, jos gražios tradicijos, jos darbų programa mums sakyte 
sako, kad ji yra būtinai reikalinga, kad jos kilnios idėjos nie
kuomet nepasens, kad ją turime remti visomis išgalėmis, su
darant jos veiklai visas reikalingiausias sąlygas. Ir bįtų gra
žu, jei šiame seime leistume vyčiams suprasti ir pajusti, kad 
mes esame su jais, kad jie turi stiprų užnugarį savo darbams 
dirbti. Todėl būkime su jais ir seime, ir jų surengtose pramo
gose.

GRAŽUS SUMANYMAS
Vyčiai pernykščiame savo seime pagerbė Lietuvai nusipel

niusį politiką, buvusį JAV Atstovų Rūmų narį Charles Kers- 
teną. Šiemet yra pagerbiamas kitas didelis lietuvių bičiulis se
natorius Paul H. Douglas, apie kurio veiklą Lietuvos išlaisvi
nimo naudai visi labai gerai žinome. Ir visį. kiti prisidėkime, 
kad tas pagerbimas būtų tikrai iškilmingas, kad juo būtų pa
skatintas ir pats šen. Douglas pasilikti mūsų draugu, kad ir 
kiti politikai bei visuomenės vyrai būtų paskatinti remti lietuvių 
teises į laisvą ir nepriklausomą gyvenimą. Patys vyčiai pelno 
pagarbą už tą gražų sumanymą kasmet pagerbti vieną kita
tautį, daugiausia nusipelniusį Lietuvai ir lietuviams.

Dienraštis “Draugas”, kuris savo laiku yra buvęs L. Vyčių 
organu, nuoširdžiai sveikina seimą, linkėdamas taip nusmaigstyti 
veikimo gaires, kad vyčių kuopos atsirastų kiekvienoje lietuvių 
parapijoje, kad jos apjungtų kiek galima daugiau lietuvių ka
talikų jaunimo.

jiems buvo griežtai uždraus
ta, — bet suteikti pagalbą nuo 
bado ir epidemijų kenčiantiems 
žmonėms.

Popiežiaus pasiųstoji komisi
ja Rusijoje suorganizavo 5 cent
rus, kurie savo žinoję turėjo 
10,000 virtuvių ir teikė maistą 
160,000 žmonių kasdien. Kai 
Popiežiaus K-omisija, kuo galėda 
ma stengėsi pagelbėti Rusijos 
gyventojams, 1022 metais per1

įrengtos patalpos pavergtųjų 
tautų parodoms, o augščiau 
seimo posėdžių salė ir visa eilė 
su seimo posėdžiais surištų ki
tų patalpų. Šiose vietoje ple-

i

Delegatas Carpenter (kairėj) iš Terrytown, Nebraska, pasiūlė 
nominuoti savo mieste, gyventoją Joe Smith į viceprezidentus. Pa
siūlymas delegatų tarpe sukėlė didelį juoką. (INS)

KIPRO SALOS IR ANGLIJOS 
BENDRI VARGAI
PRANYS ALšfiNAS, Kanada

Kipro salos ginče, reikėtų ma- gyvenant prie pamotės (Britų 
nyti, nėra nieko patenkinto.
Did. Britanijoj nuolat kritikuo
jama Edeno vyriausybė už “ne-
sugebėjimą” vienokiu ar kito
kiu būdu išrišti salos klausimą. 
Tokie reiškiniai, kaip Graikijos 
transliacijų trukdymas, preteks
tu, jog graikų radijo programos 
silpnina Anglijos poziciją salos

už susijungimą su Graikija. Va
dinasi, reikėtų skaitytis su dau
gumos valia.

Graikų kilmės kipriečių sieki
mas susijungti su Graikija ligi 
šiol didžia dauguma buvo sie- 

[ kiamas jų religiniais kanalais.
1 Graikų ortodoksų bažnyčia visą 
laiką skiepijo tikintiesiems min- 

jtį, kad jų didžiausias tikslas — 
į prisijungimas prie motinos — 
Graikijos. Mokyklose moki
niams taipogi iš mažų dienų bu
vo skiepijama mintis, tarytum 
religinė dogma, jog reikia siekti 

I susijungimo visomis išgalėmis. 
Todėl ir šiandien daugiausia su
kilėlių yra iš jaunimo tarpo.

Kaip minėta, jiems eina į pa
galbą ir raudonieji, kurių, daž
nai, net kovojantieji nežino, kas 
jie per vieni. Negi atsakysi 
jiems kovos siekimo norą, jeigu 

I jie sakosi norį to paties, ko ir pa 
dorus graikai nori. Raudonieji,

Į žinoma, turi savo atskirus tiks
lus. Jie nori susijungti ne su 
Graikija, bet su tame krašte gy
venančiais savo “tavoriščiais”, o 
antra — jiems visur pakeliui, 
jeigu tik pasaulyje kur nors 
kurstomas neramumų židinys... 
Sala — svarbus Britų autpostas 

Kipras Didž. Britanijai, saky
tume, gal dar svarbesnis punk
tas, kaip Gibraltaras. Tai yra 
jų imperijos toks kariniai ir ūki
niai svarbus punktas, be kurio 
dar daugiau aptemptų jų impe
rijos padangė. Kipro sala — 
svarbi ir visam Vakarų pasau-

valdžioj)...
Kipro salos sukilėliai, nors nė

ra jų perdaug, bet labai fanatiš
kai kovoja. Ne be to, žinoma, į liui, norint tinkamai rezistuoti
kad jiems nepadėtų ir raudonie
ji, kurie visuomet ir visur atsi
randa ten, kur tik maišoma ir 
verdama 'kokia nors košė. Dige- 
niu pasivadinęs sukilėlių vadas,

Sov. imperializmui. Britai jau 
yra pasisakę ir dar tą pasisaky
mą pakartoja, jog, principe, jie 
jau sutinka duoti salos gyven
tojams savivaldos teises, bet,

ginče, be abejonės, daugeliui j taipogi esąs raudonųjų mokyk- vienkart, jie būkštauja, jog šiuo 
vėsuos devynių pavergtųjų tau- ' anglų, o taip pat ir Common- los auklėtinis pulkininkas. Suki- metu yra tam labai nepatogus

_____   1A-_ i  •  _  - 1 Alm 1 4- zvMzsmi !/-»-»»•» i m l z-v 11* ln ll/n n z-v V-vx-x 4- r-, «-» 1 —    

tų vėliavos, priešais, antroje 
pusėje plevėsuojančias JT vė
liavas. Tegul tieji mato, kur 
yra pavergtųjų tautų kovos 
tvirtovė.

Savo paruoštus patalpų pro-

wealtho narių sudaro begaliniai lėliai terorizuoja ir net žudo ir

Kalėdas komunistinis jaunimas . , x v* u. • •* * *-pirm, kart, gatvėse surengė ei-, ?ektus ,PET
senas, iSjuokianėias Jėzaus Kris ista‘8°3e ™Sam apžiurę],mm. 
taus asmenį ir Romos popiežių. I Pakviesti du New Yorko žymus 

architektai konsultantai, kiek-1923 m. kovo 23 d. buvo pa
smerktas mirti rusų katalikų 
vyskupas Cieplak.

vienas atskirai, pirmąją vietą 
pripažino projektui Nr. 2. Susi-

To toli gražu dar nebuvo ga- rinkęs PET Centr alinis Komite- 
na. Komunistų nedėkingumas — tas priėmė dėmesiu konsultan- 
geriau pasakius nežmonišku- tų nuomonę ir pasisakė už Nr. 
mas — pasiekė augščiausią 2. Atidarius voką buvo rasta 
laipsnį, kai jų internacionalas laimėtojas arch. A. Varnas.
pareikalavo pasmerkti mirti patį 
popiežių. Tų metų kovo 31 d. 
Maskvos “pravda” rašė: “Dėl 
ko pagaliau šis mirties sprendi
mas popiežiui? Dėl to, kad jis 
sukliudė pamaitinti ir apsaugo
ti nuo bado mirties mirštančią 
tautą. Jis taigi yra atsakingas 
už visų šių žmonių mirtį”.

Nepaisant, kad šie nežmoniš
ko šmeižto žodžiai buvo paskelb 
ti oficialioj Sovietų Sąjungos

Antrą prizą laimėjo rumunas, 
o trečiąjį lenkas ir vengras pu
siau.

P. Varnas bus ir statybos 
prižiūrėtojas. Statybos objek
tas apie $250,000. — Kor.

Kas pradeda nebeišgirsti sek
madienio varpų, tas greitai ima 
nebegirdėti ir Dievo varpelio 
savo sieloje. — Petras Lippert

didelį galvosūkį, nes tai labai ne
demokratinis, jų akimis žiūrint, 
veiksmas. Iš labai senų laikų 
britai turėję tokį posakį: “Ar 
jie ką nors sako? Ką jie sako? 
Leiskime jiems kalbėti, tegu iš
sikalba”...

Kipro salos arkivyskupo Ma- 
karios deportacija — anglams 
taipgi labai svetimas veiksmas 
ir t.t. ir tt

Iš kitos pusės ii reikalą pažiū
rėjus, taipogi tenka labai abejo
ti Kipro salos riaušininkų gau
sumu. Dauguma kipriečių, be 
abejonės, norėtų turėti ramų ir 
taikų gyvenimą, nes pernelyg 
jiems jau įkyrėjo nūdienė padė
tis.

Sukilėliai, žinoma, reikalą la 
bai nori išpūsti, norėdami paro
dyti britams ir visam pasauliui, 
jog visi, bent graikų kilmės, kip 
riečiai su jais solidarizuoja. Jų 
ir šūkis esąs: “Geriau turėti 
duonos tik atliekami trupiniai, 
bet gyventi prie motinos (Grai
kijos), negu visas kepalas —

savus tautiečius, kuriuos įtaria 
bendradarbiaujant su anglais ar 
ba besilaikančius pasyviai Kipro 
bylos reikale.

Salos praeitis ir sudėtis 
Kipro sala labai daugelį metų, 

net ištisus šimtmečius, buvo o- 
kupuojama ir vėl perokupuoja- 
ma. vis skirtingų okupantų. Vie
nok salos gyventojų dauguma
— graikai. Jų kalba ir kultūra
— graikiškos. Prieš paimant sa
vo 'žinion Kipro salą anglams 
1878 m. — sala buvo Turkijos 
kolonija. Penktoji dalis kipriečių 
ir šiandien kalba turkų kalba 
ir turi kitokius — gana inty
mius — ryšius su savo tėvyne 
Turkija. Jis todėl ir šiuo metu 
yra labai priešingas dėl vadina
mo graikiško “enosis” — susi
jungimo su Graikija.

Vienok, demokratiškomis aki
mis žiūrint į reikalą, graikai yra 
teisūs savo reikalavimuose. 1951 
m. salos gyventojų buvo atsi
klausta plebiscito keliu ir tuo
met net 96% kipriečių pasisakė

laikas, o, be to, ir salos gyven
tojai nebepasitenkina savivaldos 
gavimu. Jie nori susijungimo su 
Graikija. Taipogi šiuo metu ir 
anglų derybos su kipriečiais — 
beveik negalimos, nes pastarie
ji pirmiausia reikalauja sugrą
žinti į salą vysk. Makarios ir 
tik tuomet žada derėtis.

Korėjos katalikų centras
Kinugasos apylinkėje Mary- 

knoll vienuolyno tėvai misionie
riai steigia Korėjos katalikų 
centrą. Jau nupirkta žemė ir j 
ten bus sutrauktas nemažas Ko
rėjos katalikų skaičius. Jiems 
čia bus įsteigta katalikų mokyk
la su dėstomąja korėjiečių kal
ba.

Graikija ir Vatikanas
Graikija pradeda pasitarimus 

su Vatikanu dėl užmezgimo dip
lomatinių santykių. Nenumato
ma sudaryti konkordato, tačiau 
Graikijos vyriausybės žmonės 
palankiai atsiliepia apie santy
kius su Vatikanu.

ELĖ MAZALAITĖ <■■■■!

PJŪTIES METAS

didžiavimas, nes jo dovana. Ir padaryta iš sidabrinio Jis guldo Mikutį į ratelius, ir jo gerklė suspaus- 
penkličio. į ta., jis nesako nieko daugiau ir motinai, tiktai pabu-

Ar tikrai nieko nesigirdi, kai ji pati apsivilkus čiuoja jos ranką, ir ji paglosto jo plaukus.

Kas kaltas?
Kažkur Idaho valstybėj, ku

ri garsi savo gardžiomis bulvė
mis, labai nuošalioj vietoj sto
vi mokykla su būriu vaiku
čių ir jauna, gražia mokytoja.
Lyg tyčia, paskutinėj klas®j,
susirinko bemaž vieni roman- bent metelius pabūvo-
tiškos nuotaikos berniukai. Mo- ti su savo mylima mokytoja 
kytoja labai gera, berniukai Helma,

irgi neprasti, 
galvą mintis, 
atsiskirti nuo

Jiems šauna į 
kad bus sunku 
savo gerosios

mokytojos Helmos. Žinot, ką 
jie padarė? Ugi, susitarė per 
baigiamuosius egzaminus nieko 
nepataikyti, kad visa klasė ga-

stovi prie lovos? Ir kai paėmė vaiką ir į rankas ryšu
lį? Ir dabar? — Tai ji pati darinėja duris — vienas, 
dvejas. Ir per kiemą, kai eina pačiais patvoriais — 
niekas nežengia iš paskos? Ir prie lango niekas ne
stovi? Neatplėšia langą, išdauždamas iš skubėjimo, 
stiklus ? »

Kad taip galima bijoti savo namuose! — galvo
ja ji ir junta prakaitą kaktoje ir visame kūne, tai 
tiktai svetimieji, tiktai užpuolikai gali taip pakeisti 
žemę, ir išmokyti tokių dalykų.

Jai neprisieina pasibelsti į Jono kamarą. Vieną 
akimojį jai atrodo, kad Mykolas stovi čia — ji pri
siartins ir išgirs piktą juoką, ir paskui grubios ran
kos atplėš jos glėbį — bet Jonas šnibždomis taria:

— Maniau, kad kas nors atsitiko, taip ilgai at
rodė, galvojau, eisiu, žiūrėsiu. — Tai Jonas kalba, at
sitokėja motina, tai jisai ima iš jos Mikutį, ir ji at
silošia atgal sekundei — jai vėl pasirodo, kad ne jis.

— Duok man nešti, — sako Jonas, tikrai Jonas, 
ir ji pakluso. Jis žengia spėriai ir ji eina iš paskos
— jeigu mus vysis, — galvojo ji, — aš sustabdysiu, 
kol jie pabėgs.

— AŠ pavėžinsiu kokį galą, mama, vis nė taip 
nuvargai, — prašo Jonas, bet motina tvirtai sako
— ne.

— Tu vistiek nemiegok, ir jeigu jig pabus per- 
anksti------------ aš nežinau-------------

— Ir aš nežinau, bet sulaikysiu, nors reiktų —
---------pririšti prie stalo, — ir skubiai priduria, —
aš juntu, mama, kad tu nerimsti, nebijok, aš jam 
nieko blogo nepadarysiu. — Jis junta dar vieną jos

__________ ROMANAS
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Bet dabar ji nemiegojo, tiktai buvo pilna baimės, 
kad ir tas kitas nemiega. — Man jį reikėjo užgirdyti 
migdančiu pienu, — pamanė ji, — jeigu kas nors ima 
nedorus žmones.

Nereikėjo nieko, jis miegojo stipriai, girdėjo ji,’ 
bet negalėjo tikėti, ji atvėrė duris lengvai, paskui gar
siau — pagaliau jis buvo priveiktas, ir jai buvo ne
jauku, kad net jis pasitikėjo, jog po šiuo stogu jis ne
bus apgautas — ir nėra taip.

Tiktai, kai ji pradėjo rengti Mikutį, pasipylė vi
sokie garsai. Ji sustojo ir klausėsi užėmus kvapą: nie
ko, nebuvo jokio krebždėjimo, alsavimo nei žingsnių, 
nei žiūrėjimo į nugarą — tai tiktai taip, kad pasakoje, 
baido, kai žmogus kasa užkeiktus turtus. Bet jos 
pirštai klupinėjo į sagas ir kilpas.

Ir buvo taip sunku valkstyti miegantį, jis svyri
nėjo į visus šonus, jo galvelė, kaip gėlė lankstoma vė
jo. O gal tiktai jos širdis gėlė, jos rankas degino šitie 
skruostai rausvi, kaip ugninės rugių aguonos, ir plau
kai minkštesni už viščiuko pūku3. Ir jai taip pasidarė 
nyku, kad ji neatveria akių, kad nors vieną kartą, ne
sąmoningai pažvelgtų, sekundei! Bet jis miegojo, tik
tai kartais trūkčiojo lūpos, kaip mažo sapnuojančio

Jai visai aprengus, ji atsiminė ir išsigando; ji 
turėjo atsagstyti švarkelį ir marškinius praverti ko-1 
nurimo: tėvas nebuvo spėjęs nuimti nuo jo kaklo kry- 
želiaus. Šito mažo, sidabrinioj kuris buvo Jono pasi-J nerimą, ir pribaigia. — Bet Ir savęs neleisiu skriausti.

— Sakyk, kad išėjome į bažnyčią, jeigu dienos 
sulaukus dar nebūsiu.

Ji pasijudina traukdama vežimėlį ir atsisukus 
dar mato sūnų naktyje. Tiktai miške ji pagalvoja, 
kad namie ir naktys yra šviesesnės, nes štai, kaip at
rodo tikroji tamsa, ji pažįsta dabar. Nedaug kartų 
ji buvo miške naktį, ne pačiame miške, tiktai kokiais 
vieškeliais ar keliais tarp medžių, teisybę sakant, o 
dabar ji buvo įleista į vidų didelės dėžės, kurios dy
džio ji nežinojo, tiktai girdėjo užraktą užkrentant.

Tai ti'ktai naktis, — sako ji sau ramindama, juk 
ta pati būtų ir troboje. Ir takas yra žinomas, tik pa
manyk kiek ir kiek kartų yra eita. — Bet tai buvo 
šviesoje — atsimena ji, ir retai į rudenį, tai pavasa
riais, kada prasideda gera eiti basam, tai vasaromis, 
kada kvepia žolės ir medžiai, net akmenys ir seni kel
mai, ir akys linkminasi, ir ausys pilnos paukščių, ta
rytum jie tenai pat susinešė lizdus.

Bet kvepia ir dabar, — sako ji sau, — žeme ir 
grybais, nukritusiais lapais, ir samanom, ir medžių 
tošimis, ir eglėmis. Ir pušis jaučia ji, čia visi wni pa
žįstami, ir juk ji eina ne viena — jeigu tiktai nelaiko 
Mikučio delno, tik tiek. Ir miškas yra palaimintas, 
jis yra daug saugesnis negu namai. O jeigu ji sutiks 
ką norės, kaip jis nebūtų ginkluotas: jis yra mažiau 
pavojingas negu jos tikras sūnus.

Čia tiktai gili, vandens išplauta šaknis, kur ji už
kliuvo — ir čia peržemai išaugusi šaka, nieko kit 
Ir šilta, junta ji, ir nusima skepetą — ji sustoja 
laisvina berniuko kaklą nuo užrištos skarelės, 
junta tylą ir ramybę, ir tarytum lengvi spajj 
lietė, tai tiktai mažas vėjas, žino ji, bet gal
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NUO DAINŲ ŠVENTĖS CHICAGOJE IKI 
LIETUVIŲ DIENOS WINDSORE

Plat*. programa IV Kanados Lietuvių dienai. — Didžioji 
spauda, radijas ir televizija žada paramą lietuviams. — 
Susidomėjimas kanadiečių, amerikiečių ir lietuvių tarpe 
vis auga. —- Windsoro miestas džiaugiasi galėdamas tuo 

metu globoti didžiąją lietuvišką demonstraciją.

AL. GIMANTAS, Detroit, Mich.

Rūpestingiau paklausius lie- bejoti, kad nedalyvausime. Prie- 
tuvių pašnekesius buv. Dainų šingai, ruošiamos ekskursijos 
šventės metu Chicagoje, neretai, traukiniu, tik stenkitės parūpin- 
buvo galima išgirsti tautiečius ti pernakvojimą”. 
atsisveikinant — tad iki pasi
matymo Windsore! Iš tikrųjų

Kolega iš Hamiltono, Ont.: 
“Pas mus jau ir lažybas kaikas 

po buvusių šauniųjų įvykių Chi- sudarė, jog šioje šventėje daly
cagoje, ar tik ne paskutinysis 
neeilinis Kanados ir JAV lietu
vių sąskrydis šiais metais, kaip 
jau visų laikraščių pranešta, 
vyksta Darbo dienos ilgojo sa
vaitgalio metu Windsore, Ont., 
Detroito pašonėje. Jaučiamas 
gyvas susidomėjimas švente, ir, 
kaip rengėjai apytikriais duo
menimis sprendžia, IV Kanados 
Lietuvių diena savo dalyvių ir 
svečių gausumu gali pralenkti i 
visas iki šiol buvusias Kanados 
lietuvių šventes. Pritarimas jau
čiamas ne vien iš savųjų, bet ir 
atitinkamos kanadinės ir ameri
kinės valdžios ir privačios įstai
gos žada savo paramą ir talką. 
Lengvomis sąlygomis iš kana
diečių gaunamos patalpos, įvai
rūs leidimai, patarimai, teirau
jasi žinių apie lietuvių šventę ir 
Windsoro viešosios opinijos for-

vaus bent 2,000 iš kitur atvyku
sių tautiečių. Ir aš pats tos 
minties vedinas užstčiau užsieni
nio vyno bonką ir jokiu būdu ne 
galvoju, kad galėčiau pralaimė
ti”.

> Iš Rochester, N. Y., atsišau
kė: “Važiuojam ir mes. Juk to
kia puiki programa, sporto var
žybos, ir kaip gali tomis dieno
mis namie išsėdėti?” ,

S. S., New Yorke, N. Y., plė
šosi: “Neužmirškit palikti ir 
mums keletą lovų. Atvykstame 
dviejomis mašinomis ir bent 
pv^uzinis žada skristi lėktu
vais”.

P. P. iš Clevelando, Ohio: “Ka 
dangi tai esama ne tik Kanados 
lietuvių dienos, bet ir susiartini
mo šventės su JAV gyvenan
čiais tautiečiais, ir juo labiau, 
kad atstumai nėra dideli ir ke-

IMIGRACIJOS MUZfiJUS

Čia yra projektas imigracijos muzėjaus, kuris bus pastatytas Liberty 
statulos pa|H“ilėje New Yorke. Jame bus pavaizduota visa imigrantų 
veikla ir jų įnašas į Amerikos kultūrinį bei visuomeninį gyvenimą

RINKIMAMS ARTĖJANT suoti už keletą (pozicinės partijos 
kandidatų, jeigu jo partijos kan-

1 Milionai Amerikos balsuotojų nutarti jokiai partijai nepuikiau- didztai jam nepatinka, 
i lapkričio mėnesį balsuos už pre- syti, o veikti ir balsuoti kaip “ne-j tvommcn councuj
i zidentą, vice-prezidentą, maždaug priklausomas”. Iš jo nėra reika- ■ - ... —
trečdali senato, atstovų hūmų na- laujama mokėti įstojimo mokės- lIJW0()i>fjOCHjlXiCl0000lMW0!Kim 

, rius ir už tūkstančius kandidatų čio, nei vėlesnieji mokesčbi yra
į valstybines ir vietines įstaigas, nustatomi. Partijos narys gali sa-

| 1952 m. balsavo daugiau kaip 61 vonoriai du<ti pinigų partijos fon- 
su puse miliono amerikiečių per dui veikimo išlaidoms padengti, ta 
prezidentinius rinkimus. Tikima- čiau pinigų davimas ir ju suma 
si, kad šiais metais balsuotojų bus priklauso grynai nuo jo. Priklau- 
nemažiau. į mas prie partijos ar jo balsavi-

Amerikiečiai bus skatinami bal- mo teisė visai nėra po liečiama fak 
suoti per spaudą, radiją, televizi- to, kad jis nemoka mokesčių ar 
ja. viešus kalbėtojus ir įvairias neduoda pinigu Partijos fondams, 
visuomenines grupes bei organi- į Amerikos valdžia finansiniai ne- 
zacijas. Jie bus laisvi nuo baisa- išlaiko jokios krašto politinės par- 
vimo jeigu nenorės balsuoti. Jie tijos, neparūpina jų veiklai per 
balsuos slaptai už tuos, kurie sonalo, įstaigų, pastatų, radijo sto 
jiems atrodys tinkamiausi. Jeigu čių nei pinigų reklamai. Visu tuo 
kuris individas ir sužinos, už ką pati partija turi pasirūpinti, 
kitas balsavo, tai tik todėl kad
jis pats pasisakė.

Prabėgantieji metai padarė kai
kurių pakeitimų krašto rinkimų

Didelė darbo dalis yra atlieka
ma savanoriškai. Niekas nėra ver
čiamas ‘partijos lyderių, valdžios 
ar bet ko kito dirbti savo politipravedirno sistemoj tačiau pagrin-, . R kurie darbuoto.

dine piliečio teise buvo išsaugota £ apmokami, o tūkstančiai
ir nauja, Patvirtinta. K.mtituei- į 5sav,nPoriškai duoda lai.
jos 15-tas paragrafas (priedas) ų vinti partijoB veiklą ir pa_ 
nusako vieną svarbiausių sios tei- dJtiPkVndidatfms į valstybines į- 

ses apsaugojimų — Amerikos pi- . . .
liečio teisė balsuoti niekad nebus 8 '
nuneigta ar atimta nei Jung. Vai- -Pasirinkimas priklausyti bet ku- 
stybių nei bet kokios kitos valsty- riai partijai neverčia partijos na-

Marijos apsireiškimų Fatimoje 
1917 metais aprašymas 

128 pusi. Kaina $1.00
Užsakymus kartu su pinigais siuskite:

‘‘DRAUGAS’’
2334 S. Oakley Ave., Ghicago 8, HL
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mavimo židiniai, lygiai tuo pa-jnaį puikūs, mūsų žada pajudėti 
čiu domisi ir kaimyninio Detroi- j tikrai gražus būrys. Clevelando
to amerikinė; spauda. Savuosius 
ir kitataučius domina plati pro
grama, kurioje, be meno paro
dos, bus sporto varžybos, cho
rai, solistai, tautiniai šokiai ir 
kiti lietuviški įvairumai, taip 
mieli tautiečiams ir be galo įdo
mūs svetimiesiems.

Norėdamas patirti plačiai gy
venančių lietuvių nuotaikas šios 
šventės atžvilgiu, šis bendradar
bis kreipėsi į eilę pažįstamų, pra 
šydamas jų gyv. vietose neofi
cialiai pasiteirauti tautiečių tar
pe, ką jie galvoja apie šventę ir 
kiek galima tikėti bus tokių, ku
rie nepabūgs tolimesnio kelio 
bei kelionės nepatogumų ir šven 
tės proga pasuks į JAV — Ka
nados pasienį, Windsoro ir Det
roito miestus.

Bičiulis Z. Z. iš Winnipeg, 
Man., atsiliepė: “Iki šiol nete
ko dalyvauti nė vienoje Kana
dos lietuvių dienoje. Bet jau 
šiais metais tik neatsispirsiu pa 
gundai atsilankyti. • Ruoškite 
nakvynę bent 4 ar 5”.

Pažįstamas Y. Y. iš Montreal, 
P. Q.: “Atrodo, kad iš mūsų 
miesto gausus būrys ruošiasi 
vykti. Vieni autobusais, kiti 
traukiniais, gi mes sudarome 6 
mašinų karavaną, na ir leisi
mės į Windsorą”.

Tautietis X. X. iš Toronto, 
Ont.: “Ką? Ir kaip galėjai a-

lietuvius tikrai šauniai atstovau 
sime’!’

R. R., Chicago, III.: “Keletas 
sambūrių juk ruošia tuo pačiu 
metu savo suvažiavimus. Kaimy 
nystėje stovyklaus skautai, jų 
bus iš visų šio kontinento vie
tų, kaip gali praleisti tokią pro
gą susitikti su seniai matytais 
pažįstamais ar bičiuliais?”

J. J., detroitietis, jaudinasi: 
“Tiek bičiulių buvau sustikęs

atvykusius svečius. Ir taip tiek 
Windsoro, tiek ir Detroito lietu
viai dabar jau gauna šimtus laiš 
kų, kuriuose pažįstami teirau
jasi dėl nakvynių ir prašo smul-

I

rio balsuoti tik už jo partijos pa
rinktą kandidatą. Kadangi balsa
vimas yra slaptas, tai tik vienas 

infor- | balsuotojas težino už ką jis nuta- 
nuolat ria balsuoti. Balsuotojas gali nu- 

bal-

bės dėl rasės, spalvos ar aukštes
nių tarnybinių sąlygų.”

Pe rinkiminius metus Amerikoje 
yra naudojami visokiausi 
macijos būdai — žmonės
informuoti. Didele pradžia jau y- tarti “split the ticket”, t.y.
ra padaryta milionais žodžių, ku
rie bus sakyti ir rašyti nuo da
bar ligi rinkimų dienos, ateinantį 
lapkričio mėnesį Per laikraščitis, 
radijo ir televizijos siųstuvus, žur 
nalus, pamfletus, viešus forumus, 
kiną ir mitingus gatvėse bei gat
vių kampuose. Balsuotojai bus nuo 
lat pilnai informuojami apie poli
tinių partijų politikas ir partijų 
kandidatų nuomones. Iš teikiamos 
informaąįjos žmonės susidarys sa
vo nuomones ir padarys savo 
sprendimus apie renkamus kan- 

Superintendantas į kunigus didatus kuriuos jie norės, kad už 
juos veiktų ir kalbėtų.

TELEVIZIJA* RADIJAS
HI-FI FONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

FRANK’S TV & RADIO, INC.
3240 So. Halsted St. CAIumet 5-7252

Fitchburg, Mass., valdinių mo 
kyklų superintendantas dr. Ro
bert H. MeCaran atsisakė nuo 

kesnių šventės informacijų. Taip savo pareigų, pasiryžęs ruažtis' kos į jo pasirinkimą stoti į vie-

Jo'tia fizinė ar moralinė prie
varta, išskyrus įtikinimą, nėra 
naudojama prieš balsuotoją. Ka
dangi jokia prievarta nedaro įta- i

pat teko girdėti, jog ir patys tų 
vietų lietuviai yra pasiuntę pa
žįstamiems asmeniškus pakvie
timus šventės, žadėdami visoke
riopą globą ir vaišingumą.

Tinkamas pasiruošimas, gy
vas visuomenės susidomėjimas 
ir pritarimas, regis, padarys IV 
Kanados Lietuvių dieną pačia

kunigystei. Seminarijos studijas n4 ar kitą politinę partiją. Kartą 
„ . Į jis nutaria priklausyti vienai išpradės spalio menesį Romoje. partįjųi niekas negalės jo sukliu-

Jis yra 48 metų amžiaus, moky- dyti pakeisti savo nuomonę ir sto- 
tojavo per 21 metus, turi moks- ti į kitą partiją, 
lo laipsnius iš kelių augštų jų mo' Amerikos Jung. Valstybių indi- 

kyklų. I ją laisvai pasirinkdamas. Jis gali

Dainų šventės metu, tiek daug sėkmingiausia ir geriausiai pa
liko neišsikalbėta, neišsipasako- vykusia. Toki bent norai būtų 
ta, neišklausyta, daugelis bend- įų kurie neša pačią didžiausią
rų pažįstamų susitarėme vėl su
sitikti Windsore, šventės metu. 
Reiškia, reikės labai aktyviai da 
lyvauti visas dienas”.

Žinoma, uoliausiai ruošiasi ir 
dirba windsoriečiai su detroitie- 
čiais. Čia yra sudarytos spau
dos komisijos, kurios rūpinasi 
šventės reklama ir pranešimais 
mūsų spaudoje, taip pat bend
ruomenės apylinkių valdybos tu 
ri kontaktą su radiju, televizi
ja ir didžiąja abiejų kraštų spau 
da. Šventės dienomis veiks du 
informacijos punktai atvykstan-

šventės ruošimo naštą — mūsų 
mielųjų Windsoro lietuvių. Ti
kėkime, jog šios viltys ir lūkes
čiai bus įvykdyti, o tuo pačiu 
ir lietuvių bei Lietuvos vardas 
vėl prasmingai perbėgs per ka- 
nadinę ir amerikinę spaudą, bus 
girdimas per radiją ir matomas 
televizijos ekrane. Ir tai jau 
bus dar vienas lietuviškųjų rei
kalų išgarsinimas ir pristaty
mas svetimiesiems. Visoje lais
vinimo veikloje ir pastangose tai 
jau būtų labai rimtas ir svarus 
momentas. Gi “Amerikos Bal-

PradėUt Taupyti Šiandien. Tnrėsit Rvtoj!
Taigi, dabar pradėkite taupyti šioje lietuviškoje 

įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN 1
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000,00

BKIGHTOV SAVINGS AND LOAN ASS’N
4071 Archer Ave., į vakarus nuo California Ave.

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

OFI.SO VALANDOS:
Pirmad., antrad., penktad. Ir 
SeStad. * vai. ryto tkl 4:10 p.p.

Trečiad. # ryto lkl 18 vai..
Ketvirtad. » vai. lkl I vai. vak.

tiems tautiečiams susiorientuoti j sas” skubos keliu šventės eigą 
padėti svetimuose miestuose.![perduos oro bangomis į paverg- 
Gyvai rūpinamasi nakvynės su-; tąjį kraštą.
teikimu, taip pat kurie norės, į 
bus susitarta su dviemis vieš
bučiais, kurie aibiejose sienos 
pusėse galės priglausti gausiai

YOĮĮR VOTE COUNTS!

YOU'RE ' 
VOTĮ N <5

THIS YEAR, 
AREN'T 

YOU f

i
FlGURt MY ONE 
U1TTUE YOTE

VS/ON’T MAKE MUCH 
DlFFERENCE.

Kreislerio šeimos dovana
Didžiojo smuikininko Fritz 

Krcisler žmona seselėms karme- 
litėms padovanojo pilnai įrengtą 
šešių kambarių vilą netoli Den- 
bury, Conn. Dovanotoji nori, 
kad ta vila būtų panaudota se
selių poilsiui, kur jos pasikeis- 

5 damos galėtų pabūti nors po ke
letą dienų. Minėtas •karmeličių 

j vienuolynas globoja invalidus 
ir senelius.

JS

NU

Įdomiausias romanas!

Gyva Intriga ir šiurpūs 
įvykiai, išsamiai pavaizduo
tas bolševikinis gyvenimai 
Lietuvoje, dail. V. K. Jonyno 
16 originalių iliustracijų.

Abi dalys vienoje knygoje 

J.GLIALfoA 448 p81 - “

ORĄ PRO Užsakymus siųsti:

NOBIS
PREMIJUOTAS 
ROMA Nį AS

“DRAUGAS” 
2334 So. Oakley Avenue 

Chicago 8, Illinois
ONE VOTE 

AODED TO OTHER VOTES 
SOON "TOTALS A LOT OF

VOTES!

INFORM YOURSELF ON 
THE ISSUES, AND WHEN

THE TIME COMES —
VOTE !

KOERTING
— TAI —

NEPAPRASTO SKAMBI MO 1957 M. 
VOKIŠKI KADI.IO APARATAI

-5-

T.
fl <

'H'JNTa.8

O A K 8 I N T C V A I 
Iii BEItlMMO GliAMilStS
/ Vlsos BANGOS

Sic aparatai laimėjo du auksinius 
medalius Paryžiaus tarptautlntoe pa
rodose. '

Nepalyginamai piafie, be konku- 1 
reneijos — prieinami visiems.
Keikia pamatyti — norint jsitlkintl.

OlTCLcyĮsion
ęsales - Service)

Ra.. Ini. A. SKMftNAS 
3321 8. Halsted — CLlffslde 4-&H05

DIENRAŠTIS “DRAUGAS” SKELBIA 
ŠEŠTĄ

ROMANO KONKURSĄ
Skiriama tūkstantis ($1,000.00) dolerių premija

1. Dienraštis “Draugas” talkininkaujant “Draugo” Bendra
darbių Klubui, skelbia naują lietuviško romano konkursą. Pas
kutinė data konkursui skiriamo romano rankraščiui įteikti — 
1956 m. lapkričio 1 diena.

2- Geriausiam romanui skiriama premija — tūkstantis doL
3. Jury komisiją sudaro: Aldona Augustinavičienė, Petras 

Balčiūnas, Viktoras Mariūnas, kun. Alfa Sušinskas ir Mykolas 
Venclauskas.

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

5. Kūrinius siųsti adresu: Romano Konkurso Komisija, 
“Draugas”, 2334 So. Oakley Ave., Chicago 8, III.

6. Sprendimo bešališkumui patikrinti autoriai turi pasira
šyti slapyvardžiu, o atskirame uždarame voke pažymėti savo 
tikrąją pavardę ir adresą, ten pat įrašant romano antraštę ir 
pasirinktą slapyvardį.

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

.. PREMIJUOTASIS DRAUGO .. 
ROMANAS

Pasinaudokit Reta 
Proga ! g

BURTOM - DiXI£
s

Pagarsėję 
MATRACAI

vietoje $89.50 ; 
dabar pirksite už: Mi

>».«
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ROOSEVELT FURNITURE CO-
(LIETUVIŲ KRAUTUVE)

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 1J vai. ryto iki 4:30 v. po pietų.

T

AUT0M0BILI9 TAISYMAS IR GASOLIRO STOTIS
Atliekami lyginimo ir dažymo darbai. Tauomi motorai, stabdžiai, 
transmisijos ir t. t. MOBILGAS benzinas, įvairių rūšių alyva, 

baterijos lr automobiliams dalys. Firestone padangos.
1934 Wesl 59th Street Tel. GRovehill 6-9136

M. f:ESAS, patyręs Mito ip^clallHtaa

Didelė Lietuviškos buities knyga,, 
išrinkta iš daugelio kūrinių Jury 
Komisijos ir nepaprastai palankiai i 
sutikta skaitančios visuomenės.

Aplankas dail. J. Paukštienės I 
Lietuviškos Knygos Klube leidinys. ' 
434 pel. Kaina $4.00.

Užsakymus ir pinigus siųskite 

DRAUGAS 
2334 So. Oakley Ave., 

Chicago H, IIL

jMIDLAND
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VISU LIETUVIŠKU 
KOLONIJŲ 

SAUGIAUSIA Ik 
PELNINGIAUSIA 

TAUPYMO 
BENOROVl 

v
4038 Archer Avaaus Tai. LA3-471* 

AUGUST SALDUKAS Prszldsrsm

Savings and Loar^^ 
Assoeiation

SmsUAfO
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Konferuos Krikščionys Demokratai s- <
S.ii

Rugsėjo 1 — 2 dienomis 
Clevelande įvyks Lietuvių Krikš 
čionių Demokratų Sąjungos kon 
ferencija. Ta proga korespon
dentas- kreipėsi į Petrą Tamu- 
lionj, vietos krikščionių demo-

gi valdyba rūpinasi svarbiausiai 
nakvynėmis ir susisiekimu. Nak 
vynėmis rūpinasi P. Kliorys, 
1349 E. 82nd Str., Cleveland, 
Ohio. Noriu šia proga prašyti 
visus busimuosius konferencijos
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Dining around the Clock
• We Never Close • 

Take Your Family & Guosta

To LONKARR
For Dlnner Tonite

• GOOD FOOD
• PLEASANT Atmosphere
• GRACIOUS DINING

LO N KAA R
RESTAURANT
6305 So. Halsted St.

ENglewood 4-0510
Your Host, JOS. LONERGAN

SOPHIE BARČUS
RADIO PROGRAMA

U WOEB stoties — Banga 1488 
NUO PIKMAD. IKI PENKTAD. 

8:46 lkl 8:80 vai. ryte 
8E8TAD. 8:10 lkl 8:80 ryta 

I URMADIENNIO vak. nuo 7—8 v. 
SEKAU. »:»O—V:80 v. r. U stotie* 

WOPA — 1490 kU.
I Jhlc&go 29. 11. HEmlock 4-84X1

7181 So. ROCKWEEL ST

P.&J. JOKUBKA
”V, DEIMANTAI »Tt IAIRRODIIA1 

Pardavimai* Ir Taisymą*
4077 So. Arch« Ave. 

Chicago 32, III. — Tel. LA 3-8617

kratų skyriaus pirmininką ir dalyvius jau iš anksto pranešti 
konferencijos šeimininką, keliais P. Klioriui apie savo atvykimo
klausimais.

— Pone pirmininke, kokia pro 
grama numatyta konferencijai?

— Ji įvyks rugsėjo 1 — 2die- 
nomis Šv. Jurgio parapijos sa
lėje, E. 66th ir Superior Ave. 
kampas. Pirmame posėdyje bus 
konferencijos tvarkos nusista
tymas ir įvairūs centro komi
teto ir delegatų pranešimai bei 
diskusijos. Antrame popietinia
me šeštadienio posėdyje bus glė
bys paskaitų — pranešimų. Bu
vęs VDU rektorius prof. Grav- 
rogkas kalbės LKD uždavinių iš
laisvintoj Lietuvoj reikalu, Vli- 
ko pirm. J. Matulionis apie Lie
tuvos laisvinimo problemas, Ka
nados LB Kultūros Tarybos 
pirm. Iz. Matusevičiūtė lietuvy
bės išlaikymo klausimais, teisi
ninkas Stravinskas gvildens 
tarptautinių santykių problemą, 
pagaliau A. Gražiūnas, St. Rauc 
kinas ir St. Lūšys sudėtinai pa
studijuos sąjungos ateities veik
los reikalus.

— Kokia programa numatyta 
sekmadieniui?

— 10 vai. šv. Jurgio lietuvių 
bažnyčioje bus šv. Mišios są
jungos mirusių ir kovose žuvu
sių narių intencija. 1 vai. vėl 
toj pačioj Šv. Jurgio parapijos 
salėje bus jaunimo posėdis. Tiks 
lios programos nežinau, tačiau 
žinau, jog jaunieji lyderiai kal
bėsis studijiniais, organizaci
niais ir spaudos reikalais.

Vakare 7 vai. bus svečių pri
ėmimas — pobūvis. Į jį bus pa
kviesti ir visų didžiųjų politinių 
ir visuomeninių grupių atstovai 
Pasižadėjo dalyvauti ir kaikurie 
augšti CDUCE pareigūnai užsie
niečiai.

— Turite nemažai organiza
cinio darbo, kaip jis vyksta?

— Tiesa, darbo nemažai, ta
čiau stumiamės pirmyn, 
būrys ponių ruošia pobūvį, jau
nieji tvarko savo reikalus, mūsų

GUZAUSKŲ
BEVERLY HILLS (MLENYČIA 
Oertauslos Rfiles <141 vestuvių, banke 
tų, tatdotuvh? lr kitų panuotlmų.

datą ir priemones. Tas paleng
vintų ir Gruodžiui susisiekimo 
reikalais (sutikimą stotyse ir 
aerodromuose bei Išvežiosimą). 
Tad lauksime laiškų iš busimųjų 
dalyvių. Būtų gera, kad ir vie
tinio skyriaus nariai jau dabar 
praneštų P. Klioriui, kiek galės 
priimti svečių nakvynėms.
— Dar vienas klausimas. Ką 
paskatinio laiku veikia jūsų sky
rius?

— Skyriaus nariai ir valdyba 
užimti konferencijos ruošimu. 
Praėjusį sekmadienį susirinkime 
tuo reikalu buvo išsamiai pasi
tarta, padiskutuota ir darbais 
pasidalinta. Išrinkti ir skyriaus 
atstovai į konferenciją. Jais y- 
ra dr. Kazlauskas, dr. Masilio- 
nis, Stravinskas, Žilinskas, Idze- 
lis ir Gailiušis. Po konferenci
jos sprendimų ir nutarimų vėl 
kibsime į darbą Lietuvėlei iš 
vergijos laisvinti. Juk tai mūsų 
pagrindinis uždavinys, — baigė 
pašnekesii LKDS Clevelando 
skyriaus pirm. Petras Tamulio- 
nis. J. Virpša

IŠKILMES JAUNIMO 
STOVYKLOJE

Rugpjūčio 26 d. 12 bus šven
tinami ALRKF Jaunimo Stovyk 
los pagrindinio pastato pama
tai. Į šias nepaprastas iškilmes 
ALRKF Jaunimo Stovyklos Glo
bos Komitetas kviečia atsilanky
ti visus stovyklos rėmėjus ir 
svečius. Jei oro sąlygos bus ne
blogos, tikimasi, kad į šias iškil
mes suplauks nemaža svečių iš 
šių pagrindinių JAV lietuviškų 
kolonijų: Clevelando, Chicagos 
ir Detroito. Ir ištikrųjų verta 
būtų mūsų kolonijos lietuviams 
pamatyti šią naujai kuriamą lie 
tuvišką vasarvietę. Ši vieta tikra 

Visas žodžio prasme bus lietuviška va
sarvietė, nes ji skirta ne vien 
tik paprastam fiziniam ar dvasi
niam poilsiui, bet ir lietuvybės 
palaikymui bei lietuviškam dar
bui. Ji mūsų jaunimui turės 
šviesti lyg švyturys audringoje 
jūroje, rodydama tikrą kelią į

Carlos Londr.no ir šeima 1920 m. White kompanijos sunkvežimiu atvyko į Clevelando iš Bogo- 
tos, Kolumbijos. Clevelande jj sveikina White kompinij<e direktorius ir prižadėjo Londonui darbą 
savo fabrike.

MOVI N G •
A. BENIULIS atlieka įvairiu* 
oer kr aus tymus ir pervežimu.1 
iš tolimų ir artimų atstumų.

TeL BĮ 7-7075 urbs 
PR 8-9842

PIGIAI IR SAPGIAI

PERKRAUSTAU
BALDUS
VIETOJE IR IS TOLIAU

K. EIDUKONIS
(INS)

«H3 WEST B.tRT) STREET 
Tel. Pltonpoet »-0H3* fr PB K-OSS4

ADU UŽSiSENfJUSIŲ 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ

IK ATVIRŲ ODOS LIGŲs
Tie, kurie kenčia nuo SENŲ AT

VIRŲ lr 8KAUD2IŲ ŽAIZDŲ,
negali ramiai s4<16tl lr naktimi*
miegoti, nea Jų užeiacnCJualoa žaizdos 
niežti lr skauda. Kad pasalinti G 
nležBjimą lr skaudėjimą senų atvl 
rų tr skaudžių žaizdų, uždekite 
LEGULO Ointment. Jos gydymo 
ypatybes palengvins JOsų skaudCJl 
mą lr galBsite ramiai miegoti nak 
t). Vartokite Ją taipgi nuo skau
džių nudegimų. Ji talpg* paSslina 
niežėjimą ligos vadinamos P8ORIA- 
818. Taipgi pažallna pertBJimą ligos 
vadinamos aTHLETE'8 FOOT. su
stabdo džiovinimą odos lr perplySlmą 
tarpptrftčlų. Tra tinkama vartoti nuo 
džlOstančios, suskilusios odos dedlr- 
vtnlų, odos išbėrimų Ir t. t., taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada pa 
atrodo skaudus lSbBrlmas nuo vysty
klų. Jl yra gera gyduole nuo IA 
virtinių odoe ligų. Le
gulo Olntmeat yra 
parduodam* po 76 
ct.. 81.28, Ir »«.B».
Pirkite vaistinėse Chi 
cagoj lr apylinkes*—
MI1waukee. Wiec.,Oa 
ry Ind.lr Detrolt, Mi
chigan arba rašyki
te lr atsiųskite Mo 
ney order |

Grand Rapids, Mich
Auksinio jubilėjaus minėjimas

Rugpjūčio 20 d. mūsų ilgame
čiai parapiečiai Augustas ir Mag 
dalena Ambutavičiai minėjo sa
vo 50 metų vedybų sukaktuves. 
Tą rytą buvo šv. mišios jų in-

, patriotizmą, tikėjimą ir tautiš
kumą.

Tad niekas nepraleiskite pro
gos susipažinti su stovykla ir 
dalyvauti jos pašventinimo iškil
mėse. Iš Clevelando važiuojant 
reikėtų važiuoti 92 keliu iki Man 
chester miestelio. Nuo Man- 
chester link Jackson tik 4 my
lios.

Dėl smulkesnių žinių kreiptis ,
į ALRKF Jaunimo Stovyklos spėtas ligos, tai sukaktuvių

Globos Komiteto pirm. S. La- 
niauską telefonu IV 6-2152.

DAUG SKAUSMŲ YRA PALENG
VINAMA SU ŠIA RECEPTO 

FORMULE
šis pranešimas atncS džiaugsmo 

tūkstančiams kentėtojų, kurie tnand 
kad jie daugiau negalės Šypsotis. Ga
lutiniai žmonių išbandymai, kurie 
kentėjo kankinančius nervų skaus
mus, arba sausgyslių nervų uždegi- 
tną (Neuralgia arba Neuritis), Įro
do, kad Šie skausmai gali būti grei- 
tai palengvinami Ir be jokių injekci
jų ar ilgų gydymų. Jei kada buvoto 
kankinami raumenų ar nervų, Ilgų. 
kurie lig ugnimi degino, arba kada 
kiekvienas skaudančių rankų ar ko
jų judėsys rodėsi nepakenčiamas: 
jei rankos, pečiai, kojos taip baisiai 
Skaudėjo nuo Neuralgijos, kad nega
lėjote dirbti, arba net nei miegoti, 
tai jūs tikrai džiaugsitės Šia žinia. 
Viena ar dvi dozos Šio nuostabaus 
vaisto formulės veikimas viduje yra 
net 4 skirtingais būdais ir tokiu 
greitu laiku, kad jums bus sunku 
tikėti..

Vardas tos formulės yra ANTRO 
Jūs ją galite gauti iSkirpdami tr pa
siųsdami Sj skelbimą j KINO8LY 
Co., Box 415, Dept. 48, I’ėekskill, 
N. Y. Pinigų nesiųskite — tik pafl- 
tininkui sumokėsite $3.45 pristatant 
vaistus. Pasitikrinkite, kad jūsų var
das ir adresas būtų aiškiai užrašyti 
spausdintom raidėm ant užpakalio 
voko; būsite tikri, kad Jūsų užsaky
mas ANTRO jus paseks be suvėla
vimo.

IŠ LIETUVIŲ BUDŽIŲ 
VEIKLOS

Rugpjūčio 4 ir 5 dienomis lie
tuviai budžiai turėjo Ceder 
Point labai gražią iškylą. Rug
pjūčio 4 d. vieni budžiai išvyko 
Palangos laivu, o kiti su jaunų 
sekcija nuvyko į Ceder Point au 
tomobiliais. Kadangi Ceder 
Point yra negilu, tai Palangos 
laivas sustojo Sandusky Yacht 
Club, kur yra Palangai 6 pėdų 
gylio uostas. Iš Sandusky auto
mobiliais budžiai nuvyko į Ceder 
Point praleisti savaitgalį. Esant 
labai geram ir saulėtam orui, 
budžiai pasinaudojo puikiu pa- 
plūdymiu, pasimaudė žavingame 
ežere, pasivaišino ir praleido ma 
lonų dviejų dienų savaitgalį ža
lioje gamtoje. ‘ Grįžtant iš Ce
der Point dėl staiga kilusios 60 
mylių per valandą audros Palan
gos laivas sustojo Huron ir Lo- 
rain uostuose. Kiek žinoma, šita 
lietuvių budžių ilga, ryžtinga ir 
ištverminga kelionė buriniu lai
vu yra pirmutinė ne tik lietu
viams budžiams, bet ir bendrai 
kitiems Clevelando jauniems lie
tuviams jūrininkams.

— o--
— Dr. Jonas Stankaitis, Lie

tuvoje žinomas moterų ligų spe
cialistas, paskutiniu metu dirbęs 
Cambrklge, Ohio, persikėlė į 
Clevelandą ir atidarė savo ka
binetą 7039 Superior Ave, telef. 
UT 1-8737. Namų telef. IV 6- 
2264.

— šv. Jurgio parapijos kar
navalo proga 1,000 dolerių lai
mėjo medicinos studentė Asta 
Orintaitė ir mokinė Danguolė 
Tamulionyt'ė. S. G.

Duoną fr fvalrfM
bulkutM kepa

BHUHO’S KEPYKLA
3999-41 8. LMnuitrn Avs. 

T«L OHfftide 4-6376
Pratartoms | Tisas krautuves 
ir reatoratus. taip pat 14- 
slunčla | visu a artimuosius 

miestus.

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

Jel turitę parduoti ar lšnuomo 
ti, pasiskelbkite smulkių skelbimų 
skyriuje. Skelbimą galite perduot

KA2EMĖKAS, Feliksas.
KAZLAUSKAS, Pranas. _ __ _____ _______
MAŠALAITIS, Jurgis, sūn. Jur- tefefon'ū: Virginia 7^6640. 

gio, iš Leičiškių k., Gudelių v. j 
Marijampolės ap.

MEŠKAUSKAS, Jonas, iš Pu
šaloto.

MIGLINAS, Jonas ir Karolis, 
sūnūs Jurgio, iš Bakšių k., Aly
taus ap.

MILER - PAČINAITYTE, Ale-
tencija. Kadangi jubiliatas Au-| na, jpg sesuo Buban, Izabelė, ir 
gustas šiomis dienomis buvo pri, brolis Pačinaitis, Petras.

MITKAITE (Mitka), Barbora ir 
Cecilija, iš Pumpėnų m., Panevš-i 
žio ap.

MYKOLAITIS, Vytautas, sūnus 
Jurgio.

PAČINAITIS, Petras ir jo se
serys Alena Miler ir Izabelė Bu-į 
ban.

PETKUNIENE - BRINKAITE, 
Marija. -

PILIUKAITIS, Viktoras, iš Dai
lučių - Versnupių k., Alvito v., Vil
kaviškio ap.

PRUZINSKIENfi, Agota.
ŠETKUS, Juozas, iš Šaukėnų, 

Tauragės ap.
ŠIMKEVIČIUS, Gvidonas. .

. ŠIPULIS, Jonas, iš Vadžgirio k., 
Šimkaičių vai., Raseinių ap.

SKUDlENfi - AKELYTE, Ona 
duktė Vinco, iš Marijampolės vai.,

STANKEVIČIUS, Vladas, iš Gin 
čienių k., Seirijų vai.

STRIAUKA, Jonas, seniau gy
venęs Riverton, Illinois.

TUMASONIS, Antanas, iš No- 
: ragelių k., Seirijų vai.
< UOGINTAS, Jonas, iš Kapčiū- 
■ nų k., Pušaloto vai., Biržų ap.

VALANTINAS, Antanas ir jo 
sūnus Vaclovas.

| VALINČIUS, Juozas, sūn. Juo
zo, gyveno gal Worcester, Mass.

VENSLOVAITE, Stase, du”tė 
JueJSO.

Jieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsiliep
ti į:

CONSULATE GENERAL 
OF LITHUANIA 

41 West 82nd Street 
New York 24, N.Y.

minėjimas atidėtas truputį vė
liau — sekmadienį, rugpjūčio 26 
d., kada bus šv. mišios 7:30 vai. 
ryto jų intencija, o po pietų Vy
tauto Kareivių Draugijos sve
tainėje bus. viešas pagerbimo 
vakaras.

Jubiliatai Augustas ir Mag
dalena buvo visą laiką darbštūs 
parapiečiai. Augustas ilgus me
tus buvo parapijos komitete, o 
Magdalena daug prisidėjo prie 
įvairių draugijų ir parapijos pra 
mogų. Pora išaugino gražią šei
mą: tris dukteris ir tris sūnus, 
kurių du yra mirę, o kiti yra 
Veronika Kamsickienė, Ona Ka- 
siulienė, Jonas ir Juozas Ambu- 
te. Turi vienuolika anūkų ir aš
tuonis proanūkus. V. M. K.

LIETUVOS GENERALINIO
KONSULATO NEW YORKE

PAJIEŠKOMI ASMENYS:
AKELYTE - SKUDIENE, Ona, 

d. Vinco, iš Marijampolės vai.
ANTANAITIS, Petras, iš Puša

lote.
BRINKAITE - PETKUNIENE, 

Marija.
BUBAN - PAČINAITYTE, Iza

belė, j< <s sesuo Miler, Alena, ir 
ir brolis Pačinaitis, Petras.

GRIGO (Grigalauskas), Fily- 
pas.

JONftS GRADINSKAS
Kambarių rštintuval, vėdintuvai; radio: vokiški, kišeniniai, nešio

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

2512 W. 47th St. Tel. FRontier 6-1998 
TAISYMAS GARANTUOJAMAS RASTU — 100yo

CPANįjAV

tunu naują didelį eunavežinų 
lr apdraudas

$313 W. 91st St. Chicago, UI. 
Tel. PRescott 9-2781

PLATINKITE “DRAUGĄ”

ąVĮNūS
"„f iO6N

ia 43

CRANE SAVINGS A\
2555 WEST 47th STREET LAfayette 3-1083

B. R. Pietkievricz, prez.; E. R. Pietkievricz, sekr. ir advokatas 
Mokame augštus dividendus. Kešiuojame čekius. Parduodame ir 
išperkame valstybės bonus. Taupytojams patarnavimai veltui 
ATIDARYKITE SĄSKAITA 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.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilIHHIIHIIIIIHIHHIIIIItlHHCI

I PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Iš artimų ir 

tolimų distancijų. Šaukite sekančiai:

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

Telefonas — FRontier 6-1882 
'iiiiiiitnitiHmHiiinnimiminiimiiimiiiimiimiiiitfimiitfiimiiiiiiniimiiiiiimiiii*

IŠ TOLI IR ARTI
NAUJI OIDELI TROKAI-NAUJAUSI KRAUSTTMO (RANK/AI 

ILSU METU PATYRIMAS-PI6US IRSĄtlNIN6ASPATARNAVIMAS

J[]nAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL? Tel. V/Alkmok 5-9209

Chicago Savings and Loan Assodation naujai 
statomas namas, kuris bus baigtas šių metų gale.

Mes iš anksto kviečiame visus atsilankyti Į 
mūsų naujojo namo šaunų atidarymą (Grand 
Opening, įvykstant) 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 viso* turi atidėti 
vienodai reikalaujamų sumų atsargas, bet dau
gumas atideda daugiau, negu relkahinjama. Skir

tumas yra tik toks: kai kurios bendrovės yra patogesnės tuupytojul, visada išmokėjo Ir Išmoka aukštesnius dividendus 
ir teikia pelningesnius ir naudingesnius patarimus.

Chicago Savings nuo pat savo fsikfirimo 1924 m. per daugian, negu 82 metus, visada išmokėdavo taupytojams visas taupy
mui įdėtas sumas su aukštais dividendais. Kas liečia pelningus patarnavimus — tai Chicago Savings yra viona iš nedidelio skai
čiaus tų bendrovių, kurios nemokamai teikia patarnavimus, iškeičiant čekius, apmokant šeimų sąskaitas ir atliekant kito 

kias pinigines operacijas.
Chicago Savings b-vė, sąžiningai ir ekonomiškai prityrusių bet. tvarkoma, padidino savo turtą daugiau negu lkl $I8,Ū4M»JH)O. 

Kviečiame visus pas mus į mūsų pažangią, tvirtą finansinę įstaigą. Gyvenantieji toliau gali taupyti laiškais — atsiklauskite.

CHICAGO SAVINGS 8č LOAN ASSOCIATION
6234 South Wcstern Avenue Tek GRovehill 6-7575 Chicago, 111 inois

CURRENTLY — AUKŠČIAUSIAS DIVIDENDAS IŠMOKAMAS ANT PAID UP INVESTMENTU SKYRIAUS.

Londr.no


BtBNftASTT9 bftAU0A9, CHICAGO, fLLTNOT9 Penktadienis, rugpjočio-24, 1956

A. A. BR. GINEITYTE - STATKEVIČIENE
Š. m. rugpjūčio 7 d. VVindsore 

(Kanadoje) mirusi Bronė Ginei
tytė - Statkevičienė buvo gi
musi Kūčių dienoje, 1919 m. 
gruodžio 24 d. Tauragnuose, li
teros apskr. Pradžioje ji mo
kėsi Utenos gimnazijoje, vėliau 
baigė Saulės Draugijos mokyto
jų seminariją Kaune ir buvo pa
skirta mokytojauti j Svėdasų 
parapiją, Rokiškio apskr., kun. 
Juozo Tumo vardo mokyklą. To 
šviesios atminties kunigo gar
bei ir buvo jo vardu pavadinta 
ta mokykla. Po to Bronė Gi
neitytė mokytojavo Draugijos 
Kovai su Tuberkulioze suorga
nizuotoj mokykloj Lietuvos Rau 
donojo Kryžiaus sanatorijoje A. 
Panemunėje prie Kauno, kur bu 
vo laikomi iš visos Lietuvos su
vežti vaikai, sergantieji dau
giausia kaulų džiova, bet rodos, 
kad ten buvo vaikų ir su plaučių 
džiova. Tai buvo viena pirmųjų 
šios rūšies bandomųjų mokyk

lyvavo tenykštės lietuviškos mo 
kyklos kvotimų komisijoje, nors 
jau jautėsi silpna.

Tame Kauno didumo Kanados 
mieste, nors tegyvena tik apie 
300 lietuvių, bet maža tenykštė 
lietuvių kolonija yra labai akty
vi. Nedidelis lietuvių būrelis ten 
pajėgia išlaikyti lietuvišką mo
kyklą, chorą, biblioteką, ruošia 
paskaitas ir žymesnių mūsų tau 
tos įvykių minėjimus. Dabar ten 
ruošiama IV Kanados Lietuvių 
diena — Kanados ir JAV lietu
vių susiartinimo šventė. Nors 
Bronės Gineitytės - Statkevičie- 
nės laidotuvių dieną (rugpjūčio 
10 d.) buvo darbo diena, bet 
gausus skaičius tenykščių lietu
vių dalyvavo. Paskutinio atsi
sveikinimo kalbą prie gėlėmis 
apsupto kapo pasakė vienas ak- 
tingiausių tos kolonijos darbuo
tojų Petras Januška, pažymėda
mas velionės veikimą, jos taurų 
būdą ir gerą širdį. Užuojautą

bus ne tik pabendrauta, pailsėta, 
bet ir pagilintos ideologinės bei 
lituanistinės žinios. Viena tos 
stovyklos dalis bus skiriama ir 
platesnei lietuvių visuomenei, t. 
y. rugsėjo 1 d. (Labor Day sa
vaitgalio laiku) Baltimorėje į- 
vyks didžiulis viešas meno — 
literatūros vakaras, kurio prog 
ramą atliks studentai ateitinin
kai. Šio vakaro tikslas yra pa
rodyti, kad mūsų idealusis jau
nimas gražiai eina lietuviškos 
kultūros kūrėjų keliais. Į šį va
karą — koncertą labai kviečia
mi ir Philadelphijos lietuviai, 
nes Baltimorę pasiekti iš Phila
delphijos nėra jau taip sunku. 
Neturintiems transporto priemo 
nių Philadelphijos studentai at
eitininkai yra pasiryžę ateiti į 
pagalbą, suorganizuodami auto
mobilius šiai įdomiai išvykai. No 
rintieji važiuoti prašomi skam
binti stud. B. Čikotai TE 9-7814.

.1 ieškomi Juozas ir Marijona Stan
kevičiai, gyv. Amerikoje. Jieško Ona 
Gustuitienė-Staukevičiūtė, ,1. Juozo. 
Atsiliepti šiuo adresu — A. Jusys, 
195 Rothsay Avė., Hamilton, Gnt., 
Canada.

Pajieškomi — 1) Kazys Martin
kus, gyv. Sibire, jieško Antano Mar- 
tinkaus, kilusio iš Yeviržėnų vals., 
Gedvydų km.

2) Stasys Lankutis, gyv. Sibire, 
kilęs iš Andrięjavo vals., Kiuulakių 
kaimo. Jieško a. Leokadijos Joni- 
kaitės, ]x> vym DLAN, gim. Mil- 
waukee, duba r gyv. Chicagoje. b. 
Paulinos Meškauskaitės, d. Jono, 
kilusios iš Andriejavo. e. Prano Meš
kausko (dėdės), kilusio iš Andrieja
vo miesto. Kreiptis j: Steponas 
Stirbys, 2311 W. 50th Plaee, Chi
cago 9, III.

Broniui ir Juozui Misiūnams (gy
venę Lietuvoje Zaėišo vienk. prie 
Repšėnų dv. Kovarsko vaisė. Uk
mergės apskr.) yra svarbių žinių iš 
Lietuvos apie jų artimuosius. Rašy
ti: K. šeštokas, 142 S. Park St., 
Elizabeth, New Jersey.

C L A~S SIFIE D .A N D HELP VVANTED ADS
REAL ESTATE REAL ESTATE

Oerai ir pigiai pirksite ir parduo
dami uždirbsite.

A. BUDRECKAS, REALTY 
4081 Archer Avenue

Tel. — LA 3-3384

Prieš pirkdami ar parduodami 
namus, biznius, sklypus ar ūkius 
atlankykite mus.
KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

NOTARY PUBLIC 
2405 VVest 51 St 
VVAlbrook 5-5030 

PRoepect 8-3579 (vak. ir sekmad.)

HELP VVANTED VYRAI

lų Pabaltijy, šis darbas buvo Į dėl jos mirties atsiuntė Kanados 
šiek tiek pavojingas ir mokyto- parlamento narys iš Ottawos
javimo sąlygos ligonių vaikų mo 
kykloje negalėjo būti lengvos.

Daugelis luošų ir kitų kūno 
dalių nevaldančių vaikų gulėda
vo lovutėse, didelę jų dalį rei
kėdavo individauliai mokyti prie 
lovos. Mokytoja^ tekdavo ir 

pieštuką tokiam nelaimingam 
vaikui nudrožti, ir atnešti jam 
j lovą knygą, sąsiuvinį ir kitus 
reikmenis. Galėjo būti ir užsi
krėtimo pavojus. Rodos, kad pa 
čių mokytojų sveikata ten buvo 
tikrinama du kartus per mėnesį. 
Be to daugeliu atvejų ligoniai 
vaikai negali ilgiau susikaupti, 
pvz. sprendžiant aritmetikos už-

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškomas Juodišius Jonas, sūr 

nūs Antano (spėjama, kad gyvena 
Kanadoje). Jieško Vera Andrašū- 
nienė, 912 Lucile Avė., Los Angeles 
26, Calif. Turi žinių iš Lietuvos.

Jieškomi — 1) VIKTORAS VAI- 
TULEVIčniS, sun. Juozo, gimęs 
1925 iii. Jieško sesuo A. Sideravičie- 
nė. Rašyt: Vilnius, Pavasario g-vė, 
Nr. 5/4, A. Sideravičienei. 2) Emi
lio Glandelvtė jieško brolių PRANO 
ir ADOLFO GLANDELIŲ. Teirau
tis — 7236 S. Rockwell St., Chicago 
29, Dl. Tel. REpuhlic 7-2780.

Šioje 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: PRospeot 8-5454

P. STANKOVIČIUS
REAL B8T. ir INSUR. BROKBRIP 

LIETUVIŲ AUDITORIJA 
5138 So. Halsted St 

A. DAaabe 6-1791
Padeda pirkit! - parduoti

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

GAGE PARKE: Mūrinis, 8 butai 
po 3»/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 tiksles informacijas. Jūsų 
patarnavimui: Vladas Šimaitis, 
Viktoras Šimaitis, Povilas žum- 
bakis, Justas Strimaitis, Jonas 
Sakas.

SIMAIČIAI
Realty. Builders. Ineuranc*

2737 West 43 St
CLifside 4-23SO

SKUBIAI REIKALINGAS 
SUPER - MARKETUI PART- 

NERYS — PATYRĘS 
BUČERIS.

Kreiptis: 906 Davis St., Evan- 
ston, III. Tel.

UNiversity 4-6610

Yra vietų patyrusiems ir nepnty- 
rukiems vyrams dirbti FOUNDKY’- 
JE - LIEJYKLOJE.

.Nuo 20 iki 40 ni. ainž. Kreiptis j
Personnel Department 

LINK-BELT CO.
300 W. PERSHING RD.

. .1savajai, 
velionė

Don Brown, dabartinis Windso- 
ro miesto burmistras Michael 
Patrick, buvęs burmistras Rae- 
bum ir daugelis kitų.

Būdama atsidavusi 
mokytojos profesijai,
nuolat gilindavo savo žinias ir 
gana nepaprastu veržlumu bei 
energija tęsė savo studijas.

Mokytojaudama Kaune ji lan
kė humanitarinį fakultetą Kau
ro universitete. Pamokyto javus 
trejetą metų Ravensburgo trem 
tinių mokykloje, ji išvyko į Ai
bei! - Ludwig’s universitetą Frei 
burge i. Br. Atvykusi Kanadon 
ir negalėdama ten darbuotis sa-

Pajieškomi iš Stolaukio km. kilę:
l) BERNARDAS GELEŽŪNAS, 
1944 m. išvvko į Kanadą. 2) ZENO
NAS KUDŽMA. 3) ALDONA GAU- 
RIENS. Jieško Elena Bigelienė Bir- 
štonaitė. Atsiliepti — Angelė Ben- 
doraitie, 1400 S. Westem Avė., Chi
cago 8, III.

Jieškomas Eduardas Kaminskas, 
S. Adolfo, giin. 1908 or 1909 m.,
Šiauliuose, paskntinin laiku gyvenęs 
Hanoveryje, iš kur išvyko j J. A. V. 
Atsiliepti šiuo adresu: Anicetas 
Girkša?, 7238 S. Artesian Avė., Chi
cago 29, Dl.

Jieškomi broliai JONAS ir KA
ZYS LAZAUSKAI iš Vilkaviškio. 
Prašo atsiliepti G. Lastas, 1032 Jen- 
nette N. W., Grand Rapids, 4, Mich. 
Turi laišką iš jų motinos.

Jieškomi — Jonas ir Marcelė Ga
liniai, anksčiau gyvenę Bostone. 
Jieško giminės iš Lietuvos. Atsiliep
ti šiuo adresu: A. Apalytei, 3305 
“R” St., Omaha 7, Nehraska.

ūkius, bizniu*. Parūpina paskola*, 
draudimu* lr daro vertimu*. Tvarko 
Imigracijos dokumentu*. Ofisas atda
ra* kasdien nuo 10—T.

davinius ar kituose mokslo da- vo profesijoje, ji, važinėdama į 
lykuose, jie greičiau, kartais kaimyninį Detroitą, baigė komp- 
per 10 — 15 minučių jau pa-'tometro kursus ir vėliau baigė 
vargsta, mokytojas turi nujaus-. buhalterijos skyrių Bulwar Bū
ti, kada tokiam vaikui reikia Į siness College, Windsore. 
duoti poilsio ir vėl jį pradėti Taigi daugelį metų, beveik vi- 
mokyti. Tai buvo tikrai darbas, ją savo neilgą gyvenimą, ji mo- 
reikalaująs daug kantrybės, pa- kėši įr daug metų mokytojavo 
sišventimo ir sugebėjimo. su pasišventimu, kantrybe ir mo

Bronė mėgo savo profesiją, 
ji jautė vidujinį patraukimą ši
tokiam darbui, mylėjo tuos ne-

kėjimu įžvelgti į vaiko sielą. Mo 
kytojų darbas nėra lengvas, be
veik visose šalyse šis darbas ne

laimingus, paliegėlius vaikus ir ra prideramai atlyginamas, nors
nuolat studijavo, gilino savo ži
nias pedagogijoje. Sanatorijos 
vadovybė jos darbu buvo paten
kinta ir ji taip sėkmingai savo 
uždavinį atlikdavo, kad po kurio 
laiko buvo paskirta šios mokyk
los vedėja. Dabar prisimenu, 
kad a. a. Bronė visada girdavo 
šitų ligonių vaikų didelį norą 
mokytis, jų uolumą, paklusnu
mą ir jų dėkingumą už įvairius 
patarnavimus, kuriuos mokyto
jai tekdavo atlikti šios rūšies 
mokykloje.

Pamokytojavus 3 ar 4 metus 
šioje Lietuvos Raudonojo Kry
žiaus santorijoje, kuri vėliau bu
vo pavadinta Dr. K. Griniaus 
vardu, Bronė Gineitytė buvo per 
kelta į senąją IV pradžios mo
kyklą Ugniagesių gatvėje, Kau
ne, kur ji darbavosi iki antro
sios Lietuvos okupacijos 1944 
m.

Tremtyje velionė pradžioje gy 
veno Tueringijoj (Saalfelde, Wei
mare), vėliau apsigyveno Ra- me amžiuje.

jau ir senovėje garsusis lotynų 
kalbos žinovas, rašytojas ir o- 
ratorius Ciceronas yra pasakęs: 
“Koks gi kitas darbas gali būti 
naudingesnis kaip mokytojo dar 
bas, kuris paruošia sekančias 
generacijas”. Gi vienas praėju
sio šimtmečio italų rašytojas 
Luigi Settenbrini vienoje savo 
knygoje šitaip išsireiškia apie 
mokytojų profesiją: “Mokytojo 
asmuo yra arti šventumo, nes 
mokytojas duoda žinias, kurios 
yra vertingesnė už materialinį 
turtą; tėvai suteikia gyvybę kū
nui, o mokytojai suteikia gyvy
bę žmogaus dvasiai”.

— Pirma pasidarbuok, paskui 
ilsėkis, — sakė tas garsusis 
John Ruskin. A. a. Bronė dar
bavosi daug, ji taip norėjo dar 
pagyventi, dar daugiau pasidar
buoti ir pasimokyti, tačiau per- 
anksti ta baisioji, dar mokslo ne 
nugalėta liga, pasiuntė ją į am
žiną poilsį, palyginus dar jauna-

Jieškomi — 1) JUOZAS POPI- 
KAS, gimęs Kurpiknose. Jieško se-1 
šuo ir motina Sibire. 2) VINCAS I 
LEVICKAS, kilęs nuo Gižų. Jieško j 
sesuo Liet. Jie patys arba apie jffos Į 
žinantieji prašomi rašyti šiuo adre
su Liudas Puodžiūnas, 205 Watkins 
St., Philadelpia 48, Pa.

.Tieškoma Valė Bernotaitė, gimusi 
Lietuvoj 1928 m. Iš Mažeikių išvy
ko 1944 m. ir kurį laiką gyveno 
Australijoj. Jai yra žinių nuo moti
nos iš Lietuvos. Kreiptis šiuo adre
su: Z. Girdvainis, 3337 S. Wallace 
St., Chicago 16, Dl.

Vincas Savickas jieško giminių 
Vinco Sivicko, s. Petro, gim. Serei- 
kių km., Daujėnų vals., Biržų aps. 
Giminės arba žinančius apie juos 
prašom rašyti: E. Andruškg, 18 
Irving Avė., Brooklyn 37, N. Y. (Gi
minės gali būti Bostone).

Jieškomi — 1) Zuzana Januške
vičienė. 2) Juoza^ Žvinakis (žvina- 
kevičiua). 3) Ramutė, Lionginas 
Vaitkevičiai. 4) Romas Vaitužys. 
Prašo atsiliepti: Ramutis Žvinakis, 
33 Eskdale Rd., Caulfield, S. E. 7. 
Vic. Australia.

4#

Juozas Gražys, gyvenęs 10 Norton 
St., Albany, N. Y. Jieškomas sesers 
iš Lietuvos. Kreiptis: Vacį. Augulis, 
95 Lafayette St., Peterson 1, New 
Jersey.

Gauta nauja siunta knygelių

KAIP PASIRUOŠTI 
IAY PILIETYBEI

Klausimai ir atsakymai anglų 
ir lietuvių kalbomis. Peržiūrėjo tei
sėjas Alfonse F. Wells. Kaina 
60 centų.

Pasiskubinkite įsigyti reikalin
gą knygelę, kuri tikrai palengvins 
įsigyti JAV pilietybę.

Pinigus su užsakymais siųsti: ' 

•DRAUGAS”, 2384 S. Oakley avė
Chicago 8, Dl.

vensburge. Kad tremtinių vaikų 
mokslas nebūtų nutrauktas bei 
sutrukdytas, tas nepailstantis 
vilnietis veikėjas Valerijonas 
Šimkus ir visada susirūpinęs vi
suomeniniais reikalais mūsų gar 
bingas menininkas prof. Ado
mas Varnas įkūrė tame mieste 
kelių klasių lietuvišką mokyklą, 
kurioje 1946 ir 1947 m. pradžio
je ilgą laiką be atlyginimo mo
kytojavo Bronė Gineitytė ir Bro 
nė Cicėnaitė. Emigracijai pra
sidėjus, Bronė Gineitytė 1948 
m. liepos mėn. išvyko darbams 
į Kanadą. Negalėdama Kana
doje užsimti savo mėgstamuoju 
mokytojavimo darbo, pradžioje 
ji tarnavo vienoje šeimoje Lan
caster, Ont., vėliau dirbo Moun- 
tain ligoninėje, Hamilton. Ont., 
iš kur persikėlė į Windsorą ir 
čia ištekėjo už Igno Statkevi- 
čiaus. Ji buvo veikli visuomeni- 
ninkė šiame mieste, dalyvavo 
Bendruomenės veikime, dainavo 
chore, buvo KLB Windsoro apy-

Medžių lapai paprastai be lai
ko nenukrenta, tačiau su žmo
gaus gyvenimu likimas kartais 
kitaip pasielgia.. Ji mirė, užmi
go miegu be sapnų, teturėdama 
apie 40 metų, tartum diena pa
sibaigė be vakaro. Tebūnie tau 
lengva, mielos atminties Bronyt, 
svetimos šalies žemelė, kuri ta
ve pridengė šv. Alfonso kapinė
se, Windsore. K. G.

Philadelphia* Pa.
Studentu ateitininkai kviečia 

Philadelphijor lietuvių akade
minio jaunimo didžioji ir pati 
gražioji dalis yra susibūrusi po 
ateitininkiškąja vėliava, šio jau 
nimo gražius atskirus pasireiš
kimus philadelphiečiai nekartą 
yra stebėję, šiuo metu Philadel- 
phijog studentai dideliu būriu 
vyksta į studentų ateitininkų 
stovyklą, organizuojamą tarp 
Baltimorės ir Washingtono, kur
rugpjūčio 26 d. suvažiuos iš vi- 

linkės Kultūros Fondo atstovė sų JAV kampų akademinis jau- 
ir kelias savaites prieš mirtį da- j nimas ilgesnei stovyklai, kurioje

'-»s. •

JONO IR ANGELINOS ANDRIULIŲ IR JŲ ŠEIMOS

MICHIGAN FARM SŪRIS
Fountain, Michigan

Jūs esate namuose ar kur keliaujaite, visuomet reikalau
kite Michigan Farm sūrio, šis sūris jau per ilgus metus gami
namas Jono lr Angelinos Andriulių ir jų šeimos, Fountain, Mich.

Šis sūris yra gaminamas pagal receptą, atsivežtą iš Lie
tuvos, ir bus gaminamas tik Andriulių ir jų šeimos. Tas jums 
užtikrina gerą kokybę ir jūsų mėgiamą skonį. Šis sūris taip 
yra mėgiamas lietuvių, kad jo didelius kiekius siunčia ne tik į 
Chicagą, bet ir visą Ameriką ir Kanadą. Chicagoje visą lai
ką tą sūrį atstovauja ir ateityje atstovaus Stasys ir Marija 
MetrikiaL Jų adresas:

FARM FOOD COMPANY
1804 West 47th St., YArds 7-8393

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

Nepaprastai puikiai įrengtas 7 
kamb. mūr. namas prie 51 ir S. 
Avers. Rūsyj dar atskiras puikus bu
tas, kuris gali duoti $100 mėn. pa
jamų. Aut. alyvos šildymas. Garažas. 
Daug vertingų priedų. $19,700. A. 
Rėklaitis.

Netoli Draugo Redakcijos mūr. 4 
puikiai įrengtu apartmentų namas,
3 iš jų su baldais. Visuose yra vo
nios ir šaldytuvai. Kaina tik $14,000. 
J. Šaulys.

Reta proga vėl Jus aplanko! 4
kamb. namas su rūsiu, nauju stogu 
ir plumbingu. Tinka mažai šeimai. 
Čia pat prie Marąuette Parko. Kaina 
visiškai žema. A. Linas.

3 puikūs, šviesūs butai po 6 kamb. 
ir pelninga grosernė arti Ashland ir 
68th. $35,000. K. Juknis.

I.uksiLsinis 5 metų 5 kamb. mūr. 
geroj, naujoj vietoj arti Marąuette 
Parko. 1 % maš. mūr. gar. Geras su
sisiekimas. Prašo $24,200. Priims ge
rą. pasiūlymą. K. Volodkevičius.

Geroj Brighton Parko vietoje di
delis 7 kamb. mūr. bungalow, viršuj 
Įrengtas 4 kamb. butas, šalia 30 pėdų 
sklypas. Apatinį butą lengva perdirb
ti Į 3 ir 4 kamb. butukus. Paskubė
kit! A. Sirutis.

P LEONAS
REAL ESTATE

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

MARQUETTE PARKE 
labai pulkas 8 butų mūrinis. Ge

riausioje vietoje. Nebrangus.
4 butų — 2 po 5 k. ir 2 po 4 k. 

Šviesus iš visų pusių. Pigus.
Mūrinis — 2 po 5t4 .k. Gražiai 

Įrengtas. Centr. šildymas alyva. Ga
ražas.

Naujas kampinis mūrinis . . 5 ir 2 
k. Garažas.

6 m. senumo 2 butų 4 ir 2% k.
Naujas 4 kam. mūrinis šild. alyva.
Ant 63-os parduodamas apynaujis 

namas, tinkąs bet kokiam bizniui.
BRIGHTON PARKE

Mūrinis — 2 po 5 k. Pirmam augš. 
centr. šild. gazu. Garažas. Bungalow 
stogas. Norima greit parduoti.

Mūrinis 2 po 4 kamb. Platus skly
pas. Geras pirkinys. Arti lietuviškos 
mokyklos.

VENTA
4409 So. Fairfield Avė.
Tel. LAfayette 3-3881.

Treč. uždaryta

6 ROOM BRICK HOUSE.

Vieinity Cermak and Kostner — 
Full bnsenient. Gas lieat. Niee Ga- 
rage. Niee vnrd. Good Transporta
tion.

Phone LA. 1-0922 Before 5:30 p.m.

PARDUODAMAS 6 metų senumo 
NAMAS su dažų ir sienų popierių 
krautuvė sn prek. ar be prekių. 2905 
W. 63rd St. Tel. VVAlbrook 5-8060.

5 knmlMirių mūrinis namas. Vieta 
Įrengti antrą butą. Gazu apšildomas. 
Grindys pastogėje, pilnas rūsys. Air- 
eonditioned. Turi būti tuojau par
duotas. Už geriausią pasiūlymą. 
Skambinti tarp 7 ir 9 v. v.

YArds 7-8315

PALIKIMAS. Parduodamas 2-jų 
būtų mūrinis namas. Apylinkėje 
28th ir Drake Avė. 4 ir 5 kamb. (.3 
mieg.). Garažas. Uždams porčins. 

i Autom, gazo šildytuvai. $13,500. 
SVOBODA, 3739 W. 26th St. Lawn- 

dale 1-7038.

FOREST VIEW. 7 kambarių 
“shingle” namas. 40 pėdų sklypas. 
Pečiais apšild. Mokesčiai tik $50. 
Kaina $11,900. SVOBODA, 6013 Cer
mak Rd. Bishop 2-2162.

HELP WANTED — MOTERYS

KLEBONIJAI reikalinga prityru
si virėja, šiaurvakarų miesto daly. 
Rekomendaci jos reikalingos. Geras 
atlyginimas. Gyventi vietoje. Moder
niški namų apyvokos įrengimai. 
Skambinti NAtional 2-5900, iš ryto.

VVhy spend time traveiingl Work 
near lioine! Long ėst. l’irm needs

STENO-GEN. OFFICE GIRL 
OR WOMAN

Experienced

Permanent, 5-day week. Air-eondi- 
tioned office. Many employce bene
fits. Good saalrv.

Applv
3944 S. HAMILTON

(Near VVestern)
LAFAYETTE 3-1475

PROGOS — OPPORTUNITIES

PARDUODAMI visi maisto krau
tuvės įrengimai — mėsos šaldytuvai 
ir t. t. Iš krautuvės rengiam butą. 
Pirksit labai pigiai. HEmlock 4-0800

Grožio saliomis. Dviem operato
rėm dirbti. Apylinkėje Town of Lake. 
Įkainuota skubiam pardavimui. 
Skambinti po 5 vai. vak.

LAfnyette 3-0281.

BUILDING & REMODELENG

VIKTORAS ŠIMAITIS 
General Contractor

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

ŠIMAIČIAI 
* Realty - Builders - Insurance

2737 West 43rd Street

PARDUODAMA MAISTO KRAI'- 
TUVft su valsais Įrengimais. 35 m. 
Įsteigtas biznis. Prieinamai įkainuo
ta. 3-jų kamb. butas.

2438 W. 5»th St.

Remkitc dien. Draugą!

KONTRAKTORIUS 
STANDARD BUILDERS, ING. 
2523 W. 69 st. Ohleago 2*. UL,

PRospeckt 8-37*2 
A. OINTNERIS — pirmininką*

V. F. PETRAUSKAS — stat. vedUa*
Lietuvių Statybos Bendrov*:
• stato namus pardavimui,
• priima užsakymus,
• atlieka remonto darbu*,
• {rengia aluminljaus langu* lr 

duria.

FROZEN CUSTARD KRAUTUVĖ
(Galimybė atidaryti valgyklą) su 5 
kamb. namu Marąuette Parke. 7 1-a 
ir Western Avė. Nori skubiai parduo
ti. “Varpas”, 5916 S. Westem Avė. 
REpuMic 7-6886 arba HEmlock 
4-7085.

JlEftKAU PIRKTI PILNO SMUI
KO. Skambinti — CAnal 6-5632.

MISCELLANEOUS 
Įvairūs Dalykai

Illlillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
ANTANAS LUKAS IR SŪNUS 
2717-19 West 71st Street

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

Tel. — HEmlock 4-5881 
iiiiiiiimiiimiiiiiiiiiiuiimiiiimiiiiiiiiiii

aiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiniiiijt 
LIETUVIŲ STATYBOS 

BEUDROYB

i MORAS i
Builders, Gen. Contractors 5 
Atlieka planavimo ir staty- S

5 bos darbus gydytojų ofisų, gy- 5 
S venamųjų ir viešųjų pastatų.
S Namų Įkainavimas Ir Įvairūs 
■g patarimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu:

|JONAS STANKUS |
S Kasdien nuo 8 vai. ryto Iki S 
S 6 vai. p. p. Kitu laiku susitarus S
= TsL PRospeot 8-3013 
= 6800 SO. CAMPBELL A VU.

Chicago 28. Illinois 
nlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliiillllii  =

LIET. APDRAUDŲ AGENTŪRA
Visų rūšių apdraudo*. Automobi

lių finansavimas. N o taria ta*. Valdy
bės patvirtinto* kalno*.

Prieš darydami apdraudaa kitai 
pasiteiraukite pas mu*.

JONAS KIRVAITIS, 
VVAlbrook 5-5671

INTERSTATE INSURANCE AGENCV 
6168 S. Ashland Avė., Chieago 36, III

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas instoliuoja yi- 

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

1546 8. 49th OOURT, CICERO 
Tel. OLympic 6-0775 nuo 8 vaL 

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

OLympic 2-6752

CRANE COMPANY
HAS JOBS AVAILABLE

2D AND 3D SHIFTS
MACHINE OPERATORS 

BORING MILL
TURRET LATHES 

DRILL PRESS
OTHER OPENINGS AVAILABLE 

l2*/2% NITE BONUS
Steady Work — Good Pey — Liberal Benefits

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

CRANE COMPANY
4200 South Kedzie Avenue

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANY 

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

Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairias remonto darbus, skubiai,
gerai ir pigiai.
šaukite DAnube 6-2793 nuo V vai. 

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

vakaro iki 11 vai. vakaro.
* TRJUTtF**

Automobiliai —- Sunkvežimiai

VIKTORO KOŽIOOS 
lietoviška gazolino stoti* ir auto 

tatayma*
atliekami motoro remontai, lyginimo, 
datvmo darbai tr kelėiamoa daly*

CALL-ME-MOTORS C0.
575* R. WF,STF.RN AVE. PR 8-»533

IANUOMUOJAMA

Išnuomojamas apstatytas kamb. su 
atskiru įėjimų. Vyrui. .7251 W. 66 
St. RE 7-0177.

Skelbti* “DRAUGE” apsimoka, 

ne* ji* yra plačiausiai akaltnmaa 

lietuvių dlenraitls. o skelbimų 

kaina yra prieinama visiem*.

PLATINKITE “DRAUGĄ”.
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CHICAGOS ŽINIOS
Gaisras skerdyklose | Studentų suvažiavimas

Trečiadienį pavakariais kilo, Chicagos universiteto patal- 
didelis gaisras Armour & Cq. Pose vyksta suvažiavimas stu- 
skerdyklose, ties 43 ir Packers dentų, atstovaujančių 200 kole- 
gatvėmis. Užsiliepsnojo nebe- *r universitetiį, kur studi-
naudojamos sandėlių patalpos, 
o nuo jų įsidegė dar apie 20 pa
statų. Sulėkė apie pusė Chica
gos ugniagesių. Plačiausia dū
mų juosta nusidriekė per visą 
miestą. Iš pakilesnių vietų 39 
gatvėje matėsi pro degančio 
pastato langus žėruojančios

juojančiųjų kolegų iš viso yra 
apie, 705,000. Suvažiavusių at
stovų esama apie 900. Posė
džiai tęsis iki rugp. 31 dienos.

Ar ne perlengvai leidžia 
mokyklose?

Chicagos mokyklų superin-

TVARKAI PALAIKYTI

Respublikonų konvencijoj pirmininkaujantis Joseph Martin, Mas'sa- 
ehusetts, laiko keletu plakatų, kuriais ramins besikarščiuojančius res
publikonus. (INS)

liepsnos, kurios veržėsi į erd-, teridentas Ben j. C. Willis pra
ves. Gretimose gatvėse buvo (ne®ė, kad ateinančiais mokslo 
pastatyti specialūs policijos, metais bus išstudijuota, ar val- 
budėtojai, kurie tvarkė susisie
kimą, nes kaikurios gatvės bu
vo užtvenktos.' Nuostolių esą 
padaryta apie $150,000, Lieps
nos siautė apie penketą valan- 
dų.^Net šešetas ugniagesių bu
vo sužeista begesinant gaisrą. 
Pastatas, kuriame prasidėjo 
gaisras, buvo sunaikintas.

Lietuvaitės laiškas
Dienraštis “Sun-Times” iš

spausdino lietuvaitės Aldonos 
Naujalis laišką, kuriame ji 
džiaugiasi nominacijos proga 
Adlai Stevensono pasakyta kal
ba, kurioje jis rodo daug geros
valios. Savo laiške Aldona pą- virtadalį miliono dalyvių 
žymi kaip labai svarbu, kad 
Dievo planas būtų įgyvendintas 
žemėje.

dinėse mokyklose neperlengvai 
leidžiami vaikai iš vieno sky
riaus į kitą.

5,000 našlaičių piknike
Linkoln parke jau 52-rą kar

tą buvo suruoštas piknikas naš
laičiams ir seneliams. Jų buvo 
suvežta apie 5,000. Juos vaiši
no Chicagos viešbučiai ir įvai
rūs klubai. Buvo su jais ir bu
vusis Chicagos meras Kennelly. 
Jie gavo dovanėlių, pasivažinė
jo vaikiškais traukinėliais, lai
mės ratais. Tokie piknikai or
ganizuojami nuo 1904 .metų ir 
juose iš viso jau buvo apie ket-

Lietuvis pirmininkaus 
divizijos suvažiavime
Jurgis Bubinas, gyvenąs 

4613 S. Whipple, Chicagoje, pa
skirtas pirmininkauti buvusių 
95-tos divizijos karių suvažia
vime, kuris įvyks rugsėjo 21— 
23 dienomis Knickerbocker 
viešbuty, Chicagoje. II Pasau
linio karo metu ši divizija turė
jo 30,000 vyrų.

Smuikų paroda
Netoli Chicagos esančiame 

Chesterton miestely atidaryta 
smuikų paroda, kuri baigsis 
sekmadienį. Didelėje palapinėje 
išstatyta retų smuikų, kaiku
rios pagamintos Stradivarijaus, 
Guarnerijaus ir Amati šeimos. 
Smuikų kolekcijos, išstatytos 
parodoje, vertė siekia apie 
$|35,000. Parodoje taipgi yra 
išstatyti vietinių dailininkų, 
skulptorių, fotografų ir kitokių 
kūrybingų žmonių darbai.

Draugai apmokėjo 
laidotuves

Dvylikos metų berniukas 
Raymond Vasąuez buvo mirti
nai peršautas bekilnojant revol
verį. Nelaimė įvyko prie namo 
2835 S. Wells, Chicagoje. Ber
niukas buvo laikraščių išnešio
tojas, nelabai turtingos šeimos, 
tai kaimynai ir pažįstami suau
kojo reikiamą sumą jo laidotu
vėms.

Platina kanalą

Garažas miesto centre
Chicagoje, 24-32 S. Clark, 

taigi — miesto centre, pradžio
je rugsėjo bus nugriauti du 
penkių augštu seni namai ir jų 
vietoje išaugs aštuonių augš- 
tų garažas automobiliams sta
tyti. Garaže tilps 300 mašinų

ŽmoyUS, kuris perdaug Filmas turi didelę intrigą, 
žinnin I Pastatymas turtingas, Šiaurės

J I Afrikos (Maroko) vaizdai ža-
Chicagos kino teatruose šiuo pavaizduojami įdomūs ry-

metu eina labai intriguojantis kiečių papročiai turguje, gatvė- 
filmas apie amerikiečių šeimą, jg Testorane.
kuri išvyksta atostogų į šiau-j
rėš Afriką, pakeliui susipažįsta Dviej g(j grybas ' 
su špionažo agentu, kuris nuzu- r -ra.
domas vienos gaujos. Prieš mir-i Berthos Klopack, 40 m. am- 
tį amerikiečiui jis pasako pa-' žiaus, Chicagos apylinkės miš- 
slaptį, kad Londone greitu lai-’ kuose rado .grybą dviejų pėdų 
ku bus nužudyta labai svarbi pločio. Specialistai sako, kad

Mažėja polijo liga
Trečiadienį Ciiicagoje tebu

vo 11 naujų susirgimų polijo li
ga. Taigi liga aiškiai mažėja.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
— Energmgaa protestas 

prieš žmogaus teisių laužymą. 
Tarptautinių katalikų organi
zacijų sekretoriatas Briuselyje, 
Belgijoje, išreiškė energingą 
protestą prieš žmogaus teisių 
laužymą ir darbininkijos prie
spaudą Lenkijoj. “Tarptautinės 
katalikų organizacijos”, sako
ma taip kitko protesto telegra
moje, “reiškia pasibaisėjimą, 
kad Lenkijos darbininkų strei
kas buvo užgniaužtas ginklų 
jėga.” Jos protestuoja prieš

aiškų darbininkų teisių pažei
dimą ir'reikalauja,-kad niekas 
už dalyvavimą demonstracijo
se nebūtų baudžiamas, o dar
bininkams būtų grąžinta laisvė. 
Skaudūs Poznanės įvykiai dar 
kartą įrodė, kad sovietinė sam
būvio politika darbininkams 
negrąžino nei laisvės, nei nepa
gerino jų gyvenimo sąlygų.

Skelbtis “ DRAUGE” apsimoka, 
nes jis yra plačiausiai skaitomas 
lietuvių dienraitis. o skeltam., 
kaina yra nį einama visiems. »

Greitas palengvinimas nuo
ŠIENLIGES

MiMALONV.MU IR NUO BRONCHU

ASTMOS

Only

1 ALL DRUG STORES

asmenybė. Sąmokslininkai žu
dikai suvokia, kad amerikietis 
yra sužinojęs tą paslaptį ir jie 
pagrobia tų amerikiečių jauną 
sūnelį, grasindami nužudysią, 
jeigu jie paslaptį atskleis. Ame
rikiečiai nei policijos tardomi 
paslapties neišduoda, visą laiką 
jieškodami sūnaus.

Jų gi pagrobtas sūnus laiko
mas koplyčioje, kur piktadariai 
slapta susukę lizdą. Mirdamas 
anas špionažo agentas buvo pa-

Pastatymas kainuos pusantro (sakęs tos koplyčios vardą. Ją 
.miliono dolerių.

Koks gyvenimas, tokia 
, ir mirtis

Cook apskrities kalėjime ras
tas pasikoręs Edward C. Bond, 
30 m. amžiaus, kuris buvo už
darytas į kalėjimą už apiplėši
mą Lake Vilią Trust & Savings 
banko, iš kurio buvo išnešta 
$4,172.

Pabrango paskolos
Paskutiniu metu Chicagos 

bankai pakėlė palūkanas už pa
skolas namų pirkimui *4 pro
cento. Tas kaikuriems gali pa
sunkinti namų pirkimą.

Susisiekimo nelaimės
Chicagos apylinkėse susisie

kimo nelaimėse šiemet užmuš
ta daugiau kaip 50 žmonių. 
Pernai metais šiuo laiku tebu
vo tik apie 30 .mirtinų nelaimių.

amerikiečiai atranda ir išgirsta 
sūnaus balsą, tačiau jis išgabe
namas į vieną ambasadą. Tai 
desperatiška žudikų priemonė. 
Tuo nepatenkintas ambasado
rius ir liepia vaiką taip likvi
duoti, jog niekas nežinotų, kad 
į tuos reikalus ambasada buvo 
įvelta. Žudikų gauja veikia po
litiniais tikslais, numačiusi nu- 
žudyti premjerą teatro spek
taklio metu. Amerikietė atpa
žįsta žudikų gaujos narį. Smar
kiu savo riksmu ji išgelbsti (gy
vastį premjero, nes jam ir žu
dikui sujudėjus šūvio metu, jis 
tik sužeidžiamas. Dėkingas 
premjeras ją įveda su svečiais 1 
į minėtos ambasados priėmimą. 
Čia ji dainuoja solo, išgirsta ją' 
vaikas ir atpažįsta. Jis prade-1 
da švilpti, išgirsta tėvas ir taip 
berniukas išgelbimas. Viskas 
baigiasi laimingai.

šioje apylinkėje auga apie 700 
rūšių grybų, tačiau daugelis jų 
yra nuodingų.

Teatras garaže
Lombardo miestely, netoli 

Chicagos, keletas vaikų, 7—10 
metų amžiaus, suruošė vakarėlį 
garaže. Už įėjimą ėmė po 15 
centų. Jų mamytės prikepė dar 
visokių skanėstų. Gautą pelną 
$5.05 prisiuntė kovai su polijo 
liga.

$25,000,000 Chicagos
aerodromams

JAV vyriausybė išdirbo pla
čius planus, kaip pagerinti civi
linės aviacijos susisiekimo sau
gumą. Pagal tą programą, Chi
cagos aerodromuose Imis pada
ryta pagerinimų, kurie kainuos 
apie $25,000,000.

JUOZAPAS KUČAUSKAS

Gyveno Uakersfield, California
Anksčiau gyėnęs Roselande 

Mirė rugp. 20 d., 1956, 5 vai. 
p. p., sulaukęs pusės amžiaus. 
Kilo ift Raseinių apskr., Kra
žių parapijos.

Amerikoje išgyveno 50 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

3 dukterys: Marie Toth, žentas 
Joseph, Alberta Chadel, žentas 
Robert, ir Charlotte Faulkner, 
žentas Gerald, 2 sūnūs: Joseph 
ir J.eonard, marti Jean, 10 anū
kų ir 1 proanūkas: 2 pusbro
liai: A 1 e x Kvietkauskas ir
Stanley Kvietkauskas su šeima, 
kiti giminės, draugai ir pažįsta
mi.

Kūnas bus pašarvotas penk
tadienio vakare Bukausko kop-* 
tyčioje, 10621 S. Michigan. Avė.

Ijaidotuvės įvyks šeštadienį, 
rugp. 25 d., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas į Visų 
Šventų parapijos bažnyčių, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionies sielų. I’o pa
maldų bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę: Dukterys, sūnūs, 
žentai, marti, anūkai ir pro- 
unūkas.

I.aidotuvfų direkt.' 4J. 
kauskas. Tel. CO 4-2228.

DVIEJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTUVES

A. A.

STELLĄ M. VAITEKAITIS (WHITE)
gyvenusi 3508 We»t 61st Street Ik

Bu-

iSvS

ĮSKIP’S 
Liquor Store

S E L F 
SERVICE

Besiruošiant jūros laivų ju
dėjimui Chicagos vandenyse, 
pradedamas platinti Calumet- 
Sag kanalas. Jis bus beveik ke
turis kartus platesnis. Jau pa
daryta sutartis praplatinti vie-fV 
ną dalį; tam reikės $1,786,380.
Šį rudenį bus pasirašyti nauji 
platinimo darbų kontraktai, 
siekią sumą $8,500,000.

5515 SOUTH DAMEN AVENUE
ALL PHONES — VVALBROOK 5-8202

Ilugp. (Aug.) 23, 24, 25 d. d.

Mirė 1954 metų rugpiūčio 26 dienų. Gimė Chicagoje, Town of 
IsLke apylinkėje. Palaidota Šv. Kazimiero kapines!? 1954 m. rug
piūčio mėti. 30 d., 23 bloke, lotak 650.

Pasiliko nuliūdę: tėvai, brolis, seserys su šeimomis ir kiti gi
minės, draugai bei pažįstami.

l’ž mūsų brangios dukrelės ir sesutės sielų bus laikomos šv. Mi
šios šeštadienį, rugpiūčio 25 d., 3956, 8 v. ryte šv. Kryžiaus pa
rapijoj bažnyčioje, Town ot laike. A. a. Stellos Vaitekaitis gimi
nės ir pažįstami esate širdingai kviečiami atsilankyti ir išklau
syti Šv. Mišių ir pasimelsti už jos sielų. Šiuomi suteiksite lamy- 
bę įnirusios sielai ir sustiprinsite tėvų, giminių ir |*ažįstanių šir
dies jausmus, katriems taip ilgu be jos nuo dienos, kada ji ap
leido šį pasauli ir iškeliavo į amžiną kelionę, iš kur niekados 
negrįš. Mes vėliau ar anksčiau pas jų nukeliausime.

Nuliūdę: Tėvai, brolis, seserys ir kiti giminės.
Stasys Vnitekailis atkeliavo į šią šalį 1905 metais iš Šiaulių 

apskrities, Pakapių parapijos, Galmiiiaičių kaimo.

NARIAI UETUVIU TAUP. IR SKOLINIMO

STATYBAI 
IR NAMŲ 
PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių RAAių 
MEDŽIAGĄ

CARR MOODY 
LUMBER CO.
STASYS LITTON Ag, Prez.

3039 So. Halsted St.
Tol. Vlctory 2-1272

Apkainavimą ir Prekių Pnstaty 
mą Teikiame Nemokamai

Raštinė atidara kasdien nuo 
8 vai. ryto iki 6 vai. vaįcaro ir 
šeštadieniais iki 8 vai. vakaro.

iiiiiiiiuiiituiiiiiiuimiimuiiiiiiiiiiiiiiiii
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PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

. SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 West lllth Street

Vienu bloku nno kapinių.
Didžiausiu Paminklams Planą 

Puirinkimu mieste I

Telef. — CEdarcrest 3-6335

LIŪDESIO VALANDOJ

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

•MS So. Wwtera Ava. Air CoadMoaed kopiy«a 
7-8600 — 7-8601 Automobiliams vfeta 
kuri. ryr.n* kitom mlmta dalymt eamkae

koplyčia arčiau JCLaų aamų.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0. WESTERN AVĖ. 1410 S0. 50th A V L

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

TOvvnhall 3-2109

JOHN F. 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 3-0440 ir LA 3-9852

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

SUKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambulanuų patam*- turime KoP1yfil*»
l vlmaa dieną ir nak visose Chiragna ir
I ti. Reikale šaukite Roselando dalyse ir
. mu*- uojau patarnaujame

PETRAS BIELIONAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAfayetto 3-3572

GRAIN ALCOHOL. 190 Proof
V.S.P. Fifth.. $4-89

ASBACH URALT
Z Fifth $5-49

METAXA imported 5 star brandy . . . Fifth $5-59
SCHINKENHAGEK URQUELL Fifth $4-59

ORANGE FLAVORED GIN Fifth $319

CINZANO VERMOUTH
Sweet or Dry Fifth $1.39

KI-IAFA WINE Fifth $1.69

MACKINLAY'S. 8 yr. old. Scotch Fifth $4.69
KRIJPNIK (Honey Punch) Fifth $3-39
SAMOVAR. 80 proof Vodka. 

FuU quart Quart $3.69

——XjL'

B-VIŲ LYGOS. KURIOSE

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki S 10,000.00
I R

Paskolos Duodamos Namų įgijimui 
Lengvomis Sąlygomis

ANTANAS M. PHILLIPS
3301 S. LITUANICA AVĖ. Tel. Y Arda 7-3401

” PETRAS P. GURSKIS
659 West I8th STREET Tel. SEeley 3-5711,

ALFREDAS VANCE
177 WOODSIDE Rd., Riveraide, UL Tel. OLympic 2-5245,

CHICAGO i SAVINGS & LOAN ASSN.
6234 S. Westem Avė. Chieago 36, ŪL

CRANE SAVINGS & LOAN ASSN.
2555 W 47th St. Chieago 32, ŪL

DISTRICT SAVINGS A LOAN ASSN.
3430 Sz< Halsted Street Chieago 8, ŪL

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

UNIVERSAL SAVINGS A LOAN ASSN,
1800 S. Halsted St. Chieago 8, fll.

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911
” ’ LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. COmraedore 4-2228

JURGIS F. RUOMIN
3313 S. LITUANICA AVĖ. TeL Y Arda 7-1138-1139I

VASAITIS — BUTKUS
1446 B. 50th AVĖ.. CICERO, UI. TeL OLympio 3-10031

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUDYOKI
1646 W. 46th STREET YArda 7-07811

STEPONAS C. LACKAWICZ
2434 W. 69tb STREET REpeMle 7-llil|
3314 W. SBM PLACE Virginia 7-66711



\ „***!*&«'■ =<•>- >V.į Sft&RB*'** W' 'Stfi*C4&

4
DIENRAŠTIS DRAUGAS, CRTCAGO, ILLINOIS Penktadieniu, rugpjūčio 24, 1056

imu
X Pažįstami ir draugai bus

galima susitikti Draugo geguži
nėj, kurį įvyks rugsėjo 3 d.
Oaks darže, prie 119 st. ir Ar
cher avė.

X Švento Kazimiero seselių
antrojo skyriaus rėmėjos turės 
išvažiavimą rugpjūčio 26-tą 
dieną į Ryan Woods, 87th ir 
Western Avė. Stotis 25-ta.

X Francis Kazlauskienė at
vyko atostogų iš Kanados į 
Chicagą ir aplankė savo gimi 
naičius P. ii A. Musteikius. Ap
sistojo pas sūnų Stasį ir mar
čią Sofiją.

X Korp! “Kęstutis” iškila 
prie Paw Paw ežero praėjusį 
sekmadienį labai pavyko. Be 
kęstutiečių dalyvavo gausus 
būrys Giedros ir Šatrijos kor
poracijos narių.

X Rytoj Lietuvos Vyčiai Sher 
man viešbuty pradeda savo sei
mą. Vakare seimo proga Daina- 
os ansamblis duos koncertą vy
čiam, svečiam ir visuomenei, Ma 
rijos Augšt. mokyklos salėje 8 
vai. v.

X L. S. Ramovė Chicagos
skyriaus valdyba ramovėno a. 
a. Jono Brazdžionio pasilikusiai 
su dviem .mažametėm dukrelėm 
ir sunkiai sergančiai našlei 
Onai Brazdžionienei paremti 
paaukojo $25.

X A. Grybienė, 6746 S. Arte- 
sian avė., džiaugiasi sulaukus 
savo dukrelės vienuolės pran- 
ciškietės Marijos Aleksandros, 
kuri aplankė visus savo namiš
kius. Grybienė yra žinoma ge
rų darbų rėmėja.

X V. Liepinis ir P. Narbutis, 
abu nauji gyventojai, Roselan
do apylinkėje nusipirko po na
mą. Liepinio sūnus Viktoras 
tarnauja Dėdės Šamo kariuo
menėje, šiuo metu randasi Vo
kietijoje, o Narbučio sūnus Le
onas studijuoja ir aktyviai reiš
kiasi lietuvių veikloje.

X Pūkelių dukrelė pranciš- 
kietė seselė Marija Alma, sa
vaitę viešėjusi pas savo tėve
lius ir artimuosius, vėl išvyko 
dirbti į seselių pranciškiečių 
vedamą Gerojo Samaritiečio li
goninę Mount Vernon, III. Pū
kelių antroji dukrelė Margare- 
ta lanko De Paul universitetą.

X A. Kunickas, anksčiau 
dirbęs Draugo spaustuvėje, da
bar gyvenąs Los Angeles, at
vyko į Vyčių seimą. Aplankė 
Draugo sp. dirbančius savo pa
žįstamus. Kunickas išreiškė pa
geidavimą, kad kitais metais 
Vyčių seimas būtų Los Angeles 
— Hollyvvoode.

X šv. Pranciškaus vienuoly
no rėmėjų 3 sk. rengia arbatė
lę su daug dovanų skyriaus pir
mininkės Helenos Gedvilienės 
namuose, 4639 So. Hermitage 
avė., rugsėjo 9 d. 3 vai. p. p. •
Kviečiami skaitlingai atsilan
kyti į šią pramogą, rengiamą 
kilniam tikslui. H. Gedvilienė 
visus maloniai pavaišins, šiuo 
pelnu bus pasveikintas rėmėjų 
seimas, kuris įvyks šv. Jurgio 
parapijos svetainėje spalio 7 d.

X Studentų At-kų stovykla
prie Anapolio Marylaud tikisi 
virš šimto stovyklautojų. Sto
vykla prasideda rugpjūčio 26 
d., sekmadienį. Ypatingai lau
kiami abiturientai, kuriems 
bus progos susipažinti su aka
deminio jaunimo gyvenimo nuo- 

, talkomis

Paskutiniame At-kų skyriuje 
“Drauge” yra visos reikalingos 
informacijos, kaip stovyklą pa
siekti. Iš Chicagos važiavimą Adlai Stevenson, demokratų kan- 
erganizuoja VI. Šoliūnas, tel. ' P^'d^nto postą, respubli-
Prnaneet fi 2706 i nukirsti taksas pavadi-I rospect O-Z/yo. j ,1O kaip “rinkituiUe kalba”; (INS)

X Marijona Ba ūži e nė, 2816 
East 89 st., jau trečia savaitė 
serga.

X Alfonsas Vainauskas at
vyko iš Kanados į Cicero pas 
savo dėdę A. Paulavičių, 1319 
S. 48 ct. Mano atostogauti apie 
porą savaičių.

X Bronius Stakėnas, gyv. 
West Side, susirgo ir guli Šv. 
Antano ligoninėje.

Visi yra kviečiami praleisti 
linksmą dieną šviežiame ore. 
Bus Skanių valgių ir muzikos. 
Pelnas eis švento Kazimiero 
vienuolyno statybos fondui.

X P. Bružas, K. Rubinas ir 
kiti liet. labdarių antros kuo
pos valdybos nariai organizuo
ja šeimynišką išvažiavimą į 
labdarių ūkį šį sekmadienį, rug
pjūčio 26 d.

Balfo 57-to skyr. iškila į liet. 
labdarių ūkį įvyks rugsėjo 9 d.

X Lietuvių R. K, Labdarių
! sąjungos bankete spalio mėn.
Į 21 d. Konrad Hotel po vieną 
stalą užsakė kun. A. Linkus, 
teisėjas A. Wells, J. Hayer ir 
2 stalu Matas ir žmona Sriu
bai.

X Vilnietis Pranėnas jau su
rinko vienas $32 knygai išleisti 
apie Vilnių anglų kalba. Kiti 
platintojai turi kiek mažiau, 
tačiau vajaus komitetas jau 
pradėjo skaičiuoti antrąjį šim
tą dolerių. Manoma, kad rude
nį darbas žymiai bus pastūmė
tas pirmyn, nes pasižadėjo visi 
sąjungos nariai asmeniškai va
juje dalyvauti. Prenumeratą ir 
aukas siųsti: A. Sirutis, 2735 
W. 71 st., Chicago 29, III.

X B. K. Balutis, Lietuvos 
ministeris Londone, gavęs se
novės Lietuvos žemėlapį, jo lei
dėjui V. Stulpinui rašo:

“Labai gražų ir didžiai nau
dingą darbą Tamsta padarėte, 
šį žemėlapį išleisdamas. Šiais 
laikais jis jau beveik pusėtina 
retenybė, randama tik kaiku- 
riuose muzėjuose ir senesniuo
se knygynuose.

Mūsų šiandieninėse kovose 
už Lietuvos laisvės atgavimą 
bus gera ir naudinga mūsų jau
nimui ir būsimoms kartoms su
sipažinti su Lietuvos buvusiu 
didingumu. Drauge bus ne pro 
šalį ir mums patiems prisimin
ti, žiūrint į šį žemėlapį, ką mū
sų protėviai galėjo atlikti. O 
jeigu jie tokius milžiniškus dar
bus galėjo atlikti, tai neabejo
tinai jų gyslose tekėjo milžinų 
kraujas. Mes esame jų ainiai. 
Ar mes jau virtome nykštukais, 
su vergų krauju savo gyslose? 
Tokį klausimą kiekvienas gali 
sau užduoti, besižiūrėdamas į 
šį žemėlapį ir prisimindamas 
tą, kas jam šiandien privalu at
likti linkui savo tautos ir. savo 
tėvynės. Į rėmus įtaisytas že
mėlapis papuoš pasiuntinybės 
sieną.”

Šis žemėlapis gaunamas ir 
“Drauge”. Kaina $2.

PAS SERGANT) T®V£ A1B I <os Angeles skyr. š. išsikėlė iš jos namų ir apsigy-. brėžiama jos 6 kalbų mokėji
m. lapkričio mėnesį savo kolo- į veno kaimyninėj gatvėj. Rug- 
nijoje yra numatęs paskelbti1 pjūčio 8 d. Adams išėjo iš na- 
"lietuviškos spaudos mėnesiu”. Į mU nusipirkti cigarečių ir dau- 
Bus platinamos lietuviškos &*au negrįžo. Po dviejų dienų 

ji buvo atiasta lietuvio kamba
ry pasmaugta, šalia jos gulėjo 
J. Šopio lavonas.

knygos ir laikraščiai.

KANADOJ

?

Įr;?"

Apsuptas reporterių susirūpinęs stovi viceprezidentas Nixonas 
Los Angeles aerodrome, kur jis atskrido pas savo tėvą Frank, 77 
m. gavusį širdies ataką į (INS)

IŠ ARTI IR TOLI
1. A. VALSTYBĖSE

— Stefanija Juodeikaitė-Si- 
mokaitienė baigė universitetą. 
Mūsų emigrantinio gyvenimo 
sąlygose džiaugiamės kiekviena 
kultūrine apraiška, bet ne kiek 
viena yra vienodai didelės reik
šmės. Šių dienų fabrikinio gy
venimo laikotarpy atsiekti ką 
nors geresnio atkakliu darbu 
yra džiugus dalykas ne tik tam, 
kas tai padarė, bet visiems 
mums, kurie nešiojame lietu
vių vardą. Dideliu kultūriniu 
laimėjimu galime pasidžiaugti 
ir sveikinti Stefaniją Juodei- 
kaitę-Simokaitienę, kuri šįmet 
baigė Los Angeles universite- 

į tą, gaudama Masters laipsnį iš 
Librarian Art. Stefanija yra 
gimusi Kaune, baigusi Aušros 
gimnaziją ir Vilniaus universi-

Dobkevičiūtė užsiregistruoda- 
mos stovyklauti taip pasakė: 
“Jūs ruošiate stovyklas ne miš
ko medžiams, bet mums, lietu
viškam jaunimui. Taigi pasiry- 
žome visas kliūtis nugalėti ir 
stovyklon atvyksime.”

Dar galima stovyklon užsire
gistruoti betarpiai pas ūkio va
dovą Antaną Banionį, 8336 Lo- 
gan St., Deetroit 9, Mich. Či- 
kagiškiai registruojasi pas Br. 
Kliorę, 1407 So. 48 Ct., Cicero.

—- Prudencija Bičkienė š. m. 
rugsėjo mėn. 9 d. dainuos tre
čiojoje Kalifornijos Lietuvių 
dienoje, Los Angeles mieste. 
Tai bus pirmasis solistės pasi
rodymas po pasitobulinimo stu
dijų Italijoje.

Šventę organizuoja Los An-
tetą, gavusi diplomą, su vardu gėlės lietuvių Šv. Kazimiero pa- 
“Diplomuota istorikė”. Jos pa- i rapįja. 
grindinis dalykas Vilniaus uni-1
versitete buvo visuotinė istori-1 — Kunigams Šelpti Draugi-

)ja, kurią baigė pas prof. Kar
saviną. Šalutiniais dalykais bu
vo pedagogika ir anglų kalba. 
Atvykusi į JAV 1949 metais 
išėjo eilinį tremties įsikūrimo 
kelią, pradėdama tarnaite tur
tingų žmonių namuose, slauge 
ligoninėje, fabriko darbininke, 
pagaliau apie tris metus dirbo 
įstaigoje. Visą laiką atkakliai 
mokėsi ir studijavo.

— Skautų stovykla prasidės
; šio mėn. 25 d. ir tęsis iki rugsė
jo 3 d. Stovyklos adresas: H0- 
LYDAY HARBOUR PARK, 
WHEATLEY city, Ont. Cana- 
da. Wheatley miestelis yra 
prie kelio Nr. 3, apie 43 mylios 
nuo Windsor, 84 mylios nuo St. 
Thamas. Kelias į stovyklą: iš 
U.S.A. vykti per Detroitą. Iš 
Detroito pervažiuoti Ambasa- 
dor Bridge į VVindsor. Pervažia 

I vus tiltą toliau vykti keliu Nr. 
3, per Leamington iki miestelio 
Wheatley. Jį pervažiavus už vie 
nos mylios nuo miestelio vienin

gos visuotinis susirinkimas

— “Varpas” Toronto lietuvių 
mišrus choras dalyvaus IV Lie-

J. Šopys su lietuviais neben
dravo ir nedalyvavo lietuvių

tuvių dienoje — Kanados ir veikloje bei pobūviuose. Mažai 
Amerikos Lietuvių susiartini- > kas iš lietuvių jį ir bepažįsta, 
mo šventėje Windsore, kur a^j _ ; Kanadą Nottinghame il- 
liks dalį programos. Šventė laiką gyveno jaunas veiklus 
įvyksta rugsėjo 1—3 dienomis. Hetuvis A. Matulaitis su žmo- 

— Lietuvių namų komisija na Aleksandra. Šiais metais jie- 
dirba atsidėjusi telkdama lėšas buvo sulaukę pirmgimio. A 
pastatyti Hamiltone Lietuvių
Namus, kurie yra nepaprastai 
reikalingi, nes lietuviai nepa
prastai daug pinigų sumoka 
svetimtaučiams už nuomoja
mas sales parengimams. Jau: 
yra surinkta arti 7000 dol. Še
rais ir pasižadėjimais.

— Kazys Vitkus, gyvenąs1

Matulaitis buvo veiklus ir ak 
tyviai dalyvavo DB Lietuvių 
Sąjungos veikloje. Pastaruoju 
metu jis buvo vietos skyriaus 
valdybos pirmininkas. Kai jo 
žmonos motina gyvena Kana
doje, nutarė ir juodu ten per
sikelti. Nottinghamo lietuviai 
gailisi netekę veiklaus ir sugy
venamo bičiulio ir linki jam ir

Detroite ar jo apylinkėje, te- žmonai sėkmės Kanadoje. Per
sikreipia telef. Texas 4-1367.
Yra labai svarbių žinių.

DIDŽ. BRITANIJOJ
— Jaunimas į Vokietiją. Vo- 

kietijos Krašto Valdybos suor- 
ganizuoton jaunimo stovyklon, 
kuri vyksta Vasario 16 gimna
zijos rūmuose, iš Anglijos iš
vyko 11 mergaičių ir 5 berniu
kai. Londono stotyje juos pa
lydėjo būrelis lietuvių londo- 
niečių. Stovyklos išlaikymu ir 
75% kelionės išlaidomis pasirū
pino Vokietijos Krašto Valdy
ba. Jaunimas stovykloje turės 
progos pasiklausyti vertingų 
paskaitų ir atnaujinti savo 
dvasią.

— Sunkiai serga. Stoke-on- 
Trent mieste, Bucknall ligoni
nėje, jau aštuoni mėnesiai guli 
lietuvis Kaz. Albertavičius. Pa
staruoju metu jis yra paraližuo 
tas ir labai sunkiai bekalba. 
Lietuvoje yra likusi jo žmona 
ir sūnus. Ligonis apie 14 metų

sitvarkiusi Notinghamo sky
riaus valdyba tokia: Kz. Bivai- 
tis — pirm., K. Deveikis — 
vicepirm., E. Zavadskienė — 
sekr., Br. Paliulis — ižd. ir B. 
Kiburienė — reikalų vedėja.

— Naujas vargonininkas. Pa 
sitraukus J. Juškai, ilgamečiui 
Bradfordo lietuvių vargoninini- 
kui, jo vieton pakviestas Teofi
lius Burokas. Labai mėgdamas 
muziką ir ją studijavęs Lietu
vos konservatorijoje, T. Buro
kas jau turi suorganizavęs vy
rų oktetą, su kuriuo pasirodė 
įvairiomis progomis vietoje ir 
kaimyninėse kolonijose. Gyve
na Bradforde savo namuose su 
žmona ir mažute dukrele.

—■ “The Denison Herald” š.1 
m. balandžio 25 d, numeryje įdė i 
jo Danutės Silickaitės - Jonės 
nuotrauką ir ilgoką straipsnį, 
antrašte “Secretary Who Has 
Lived In Three Lands Likęs De 
nison”. Šiame straipsnyje gra

mas.

BRAZILIJOJE
— Kun. Jonas Kaniauskas,

kurį laiką padėjęs dirbti pasto
racinį darbą kun. Aleksandrui 
Arminui (poetui Venacijui Ali- 
šui), Maua parapijoje, nuo rug
sėjo 1 d. skiriamas Camilopolio 
parapijos klebonu. Camilopolyj 
prieš pusmetį apsigyveno 116 
metų dievdirbis Adomas Trum
pis su dukterimi, anūke ir jų 
vyrais, o taip pat proanūkėmis. 
Kun. J. Kardauskas džiaugiasi 
turėsiąs su kuo bendradarbiau
ti. Taipogi jį džiugina, kad Ca- 
milopolis susisiekia su Parųue 
dės Nacoes, kur nemaža lietu
vių ir kur paskutiniu metu pa
gyvėjo lietuviška veikla. Kun. 
Kardauskui šeimininkaus jose- 
sutė Marytė Kardauskaitė.

— Liet. Katalikų Bendr-nėst
choras, komp. J. Strolios veda
mas, dalyvavo sukaktuvinėje 
500 metų vengrų šventėje (krik 
ščionių laimėjimui kovoje prieš 
muzulmonus prie Belgrado pa
minėti) Sao Paulo .miesto cent
re. Be mūsų choro dalyvavo dar 
žymūs. Budapešto operos solis
tai. Mūsų choras turėjo didelį 
pasisekimą. Programa buvo 
transliuojama per radiją.

— Mok. Henrikas Nadolskis 
persikėlė į Oswaldo Cruz mies
tą, kur dėstys gimnazijoje ir 
mokytojų seminarijoje.

— Lietuvos konsulas Sao 
Paulyje Aleksandras Polišaitis 
su žmona yra kviečiami ir da
lyvauja visuose didžiųjų ir ma
žųjų valstybių konsulų ruošia
muose priėrfiimuose.

gyveno Kaune ir dirbo miesto žiai atsiliepiama apie Lietuvą, 
savivaldybėje. Kz. Albertavi- i k_ur Danutė Vra gimusi, apie jos 
čiaus likimu susirūpino vietos ’ tėvus ir brolį, kavos plantato- 
kat. kunigai ir kreipėsi net į Brazilijoje, ir pažymima,

KAS KĄ IR KUR
— Roselando Lietuvių Labda

rių antros kuopom šeimyniškas iš
važiavimas - piknikas, jvyks šį sek 
madienį rugpjūčio 26 d. Liet. Lab
darių ūkyje.

Valdyba kviečia visus šiame iš
važiavime dalyvauti. Br..

— Inžinierių dėmesiui. Sekma
dienį, rugpjūčio 26 dieną, 4 vai.

2419
deminio instruktoriaus HarryĮ w-

J nis ALIAS Chicagos skyriaus na-
Jones ir turi 3 vaikus, bet .mie- rių susirinkimas.

Darbotvarkėje: ketvirtojo AL
IAS suvažiavimo reikalai. Narių

10 d. Birminghamo arkivyskupą. Šis kad nors ji yra ištekėjusi už aka | p.p. Hollywood svetainėje
įvyks š. m. spalių mėn. ........ . . ,
Hotel New Yorker, 34 Street ir, patarė kreiptis j lietuv) kunigą 

kt m v ir nusiuntė kun. J. Kuzmickio8th Avenue, New York, N. Y Iškviestas kunigas tuo
Washington Suit. Pradžia 2 vai. adres4- iškviestas Kunigas tuo. 
vvasnnigvv imu nu va 7.1 n va anlnnkvti lip-nnm
po pietų. Darbų tvarka bus pra
nešta nariams atskiru raštu.

— A. J. Kasulaitis grįžo at
likęs karinę prievolę JAV ar
mijoj ir užsisakė Drauge daug 
lietuviškų knygų, nes norįs at
sigauti dvasiškai, kadangi tar
naudamas kariuomenėj, Korė
joj, lietuviškos - spaudos netu
rėjo progos matyti.

— Lietuvių Atsiminimų tele
vizijos direktoriui Brooklyme 
Jokūbui Stukui išvykus į Chi
cagą, į Vyčių seimą, muz. A. 
Kačanauskas ruošia komp. K. 
V. Banaičio pagerbimą jo gimi
mo sukakties proga.

— Kalifornijos lietuvių jau
nimas gan gausiai kuria šei
mas. Gaila tik, kad šeimyninio

, gyvenimo partneriais pasiren-
- pelių eismo šviesų yra užrašas Į kftmi 8VetimtaUČiai arba mote.

‘Kelias į stovyklą”.
Važiuojantiems iš Toronto,1 gas biuruose 

Hamiltono, Rochesterio, N. Y.,1 _________
vykti keliu Nr. 3 per St. Tha
mas iki Wheatleyi bet trečdalis 
mylios prieš miestelį jau bus 
paženklintas įvažiavimas į sto
vyklą. Stovyklautojų ir svečių 
automobiliams bus rezervuota 
vieta stovyklavietėje.

Iš Chicagos visi stovyklauto
jai išvyksta autobusu rugpjū
čio 25 d. anksti rytą. Transpor
to reikalais kreiptis į vietos tun 
tininką P. Nedzinską, 2532 W.
46 PI. Telefonas YArds 7-5980.

Abejojantieji vykti, skubiai 
apsispręskite. Kuo daugiau bus 
vykstama, tuo pigiau kelionė iš
eis. Ddžiugu, kad į šią stovyklą 
atvyksta ir iš tolimosios Cali- 
fornijos ir rytinio Atlanto pa
kraščio atstovų. Entuziastingo- 

Į sios Los Angeles vadovės D. 
Pulkauninkaitė, V. Mitkutė ir S.

jau nuvažiavo aplankyti ligonio 
ir sustiprino jį dvasiškai.

— Grįžo į Londoną. Prieš me
tus laiko į Daniją buvo išvykęs 
dail. Kazys Dargis, kuris taip 
gražiai lietuviškais motyvais 
dekoravo Londono lietuvių Šv. 
Kazimiero bažnyčią. Gyvenda
mas Kopenhagoje, K. Dargis 
susipažino su nauja spausdini
mo technika. Dabar jis vėl grį
žo atgal į Londoną ir ketina čia 
dirbti spaustuvėje, panaudoda
mas savo įsigytas žinias.

— Žuvo Juozas Šopys. Not
tinghame rugpjūčio 10 d. pas
laptingomis aplinkybėmis žuvo 
51 metų lietuvis Juozas Šopys. 
Pasirodo, jis penkerius metus 
draugavo su angle Betty Adams, 
28 metų amžiaus, kuri buvo 
palikusi savo vyrą. J. Šopys gy
veno jos motinos namuose. Kai 
paaiškėjo, kad J. Šopys Euro- 

rystės sudarinėjamos Las Ve-įpoje turi savo šeimą, Adams 
nutarė jį pamesti. Tada Šopys

Autobusų tvarkraštis į “Draugo” pikniką
Visi kurie neturi automobilių vykti į DRAUGO metini pikni

ku rugsėjo 3 d. (I<abor Day) Oakd darže, prie 119th ir Archer 
Avė., Lemont, III., gali važiuoti specialiais autobusais. Čia duoda
me autobusų išvykimo tvarkraštj, kurj prašome įsidėmėti. 
Autobusas Nr. 1 išeina:

iš Dievo Apvaizdos parapijos ....11:00 vai. rytą ir 2:00 v. p.p.
iš Aušros Vartų parapijos .......... 11:30 vai. rytą ir 2:30 v. p.p.
iš Sv. Antano parapijoj (Cicero) ..12:01 vai. p.p. ir 3:00 v. p.p.

Autobusas Nr. 2 išeina;
iš Sv. Kryžiaus parapijos...............11:00 vai. rytą ir 2:00 v. p.p
iš Nekalto Prasidėjimo parapijos. .11:30 vai. rytą ir 2:00 v. p.p.

Autobusas Nr. 3 Išeina:
iš Gimimo Panelės Švenč. par. ..11:30 vai. rytą ir 2:00 vai. p.p.

Autobusas Nr. 4 išeina;
iš Sv. Jurgio parapijos.................11:30 vai. ryte ir 2:00 vai. p.p.

Visl autobusai lauks keleivių prie minėtų parapijų bažnyčių.

Kelionė į abi pnsed kainuoja 1 dol. Ritėtai j vieną pusę nebus
parduodami. Būkite laiku ir DRAUGO atstovai sutiks kelrivius 
prie stočių.

■Maam.nifcTr.rr --------

lai ir pavyzdingai atlieka sekre 
torės darbą “The Denison He
rald” redakcijoj. Ypatingai pa-

dalyvavimas būtinas.
ALIAS Chicagos sk. /

valdyba

DIENR. “DRAUGO”
%

Metinis Išvažiavimas

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

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

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 —
DRAUGO ADMINISTRACIJA


