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Švedai mate sovietų kolchozą... 
JUOZAS LINGIS 

Mūsų bendradarbis Švedijoje 

Tarp 54 tautų buvo ir Švedija pakviesta į tą didžiulę žemės 
ūkio parodą Maskvoje, švedų delegaciją sudarė geri švedų žemės 
ūkio žinovai, jai vadovavo žemės ūkio valdybos vyriausias direk
torius Wetterhall. 

Jeigu reikėtų kelių žodžių so
vietų žemės ūkiui nusakyti, tai 
tų visų švedų delegatų (o jų tar
pe buvo ir Švedijos Žemės Ūkio 
Akademijos profesorius, ir biu
rų direktoriai, ir praktikuoją 
ūkininkai) vieninga nuomonė 
tuo klausimu yra ši: sovietų že
mės ūkiui trūksta mašinų, trūks 
ta paruoštų žemės ūkio specia
listų, žemė labai blogai išnaudo
jama, štai ką pats delegacijos 
pirmininkas Wetterhall, padeda
mas biuro šefo Larssono, papa
sakojo švedų dienraščiui Dagens 
Nyheter apie savo įspūdžius So
vietuose. 

Paroda yra labai pompastiš
kai parengta, išlaidų nesigailė
ta. Paroda numatyta būti nuo- į chozal suplakami Vvi7ną"didelį. 

pats parduoti. Atrodo, kad šia
me punkte turėta tautos norui 
nusileisti", — baigė savo trum
pas pastabas direktorius Wet-
terhall. 

O ūkininkas Fagelsbo iš Sa
los, kuris taip pat buvo švedų 
delegacijos narys, tam pačiam 
laikraščiui pareiškė, kad po 10 
dienų kelionės po Sovietų Są
jungą jis vistik galįs pareikšti, 
kad sovietų ūkis, palyginus jį su 
švedų, yra labai atsilikęs. Daug 
įdomiau negu pati paradą, kuri 
švedui nieko naujo parodyti ne
galėjo, buvo apsilankymas vie
name kolchoze. ,,Ten mes suži
nojome, kad kolchozų sistema 
perorganizuojama, mažesni kol-

Budrus Chiang Kai-sheko sargybinis Quemoy saloje, kurią neseniai aplanke komunistines Kinijos 
marinai. Tolumoje miglose matosi ir Kinijos krantas. Užpuldami Quemoy salą, komunistai norėjo 
pabrėžti, kad jų kalbos apie Formozos atsiėmimą nėra tuščias žodis. (INS) 

Kolchczininkai skundėsi, kad va 
saros sausra pakenkusi tiek pa
sėliui, tiek daržovėms". Tai ofi
cialiai ūkininko Fagelsbo gau
tos informacijos. Savo gi asme
nines išvadas jis šiaip nusako: 
Kelionė į Rusiją buvo įdomi, ta
čiau pasimokyti ten nebuvo ko, 
o kas liečia žemės ūkio mecha
nizaciją, tai mes čia Švedijoje 
kur kas toliau pažengę, o Švedi
jos žemės ūkio darbininko gyve
nimo standartas nepalyginti 
augštesnis už Rusijos kolchozi-
ninko. 

latinė, užtat parodos vietoje iš
dygo ištisas miškas puikių orien 
tališkų pastatų: kiekvienai so
vietinei respublikai skirta po 
vieną pastatą. Visur buvo gali
ma pastebėti, kad dedamos di
džiausios pastangos žemės.ūkiui 
pagerinti ir našumui pakelti, me 
chanizuojant žemės ūkį ir dide
liu mastu plėšiant naujus dirvo
nus. Paroda kaip tik ir buvo vie 
na tų pastangų dalis. Įvedamas 
lenktyniavimas tarp kolchozų, o 
geriausieji paskui pagerbiami 
leidžiant jiems dalyvauti paro
doje. 

Iš parodos buvo galima spręs
ti apie sovietų žemės ūkio trū
kumus. Propagandoje daug dė
mesio kreipiama į mechanizaci
ją. Taip pat paaiškėjo, kad gal
vijų kiekis toli gražu nėra toks, 
kokio reikėtų. Kas liečia gyvuli
nį maistą, Sovietų Sąjunga dar 
negali pati juo apsirūpinti. Taip 
pat trūksta gerų ir nusimanan
čių darbo vadovų, taip pat agro
nomų, tačiau šie pastarieji ga
minami labai skubiu tempu. Jų 
tarpe yra daug moterų, ir mo
teris, be jokio abejojimo, neša 
didelę gamybos aparato naštą. 
Milžėjų, prisisegusių medalius, 
buvo galima matyti daugybės 
tiek tarp pakviestųjų į parodą, 
tiek fotografijose — asmens kul 
tas yra labai ryškus visur. Šve
dui čia, žinoma, buvo kiek keis
ta, nes savo krašte jis yra pra
tęs matyti pieningas karves ap- i LONDON, rūgs. 1. - - Sovietų 
dovanotas medaliais, o karvėms | laivynas, susidedąs iš 3 kreise-

Europos armijos paktas žuvo 
demokratijos priešų džiaugsmui 

PARIS, rūgs. 1. — Prancūzijos demokratijos priešams gaulis 
tams ir komunistams bučiuojantis iš džiaugsmo, Prancūzijos par 
lamente palaidota ilgam laikui suvienytos Europos mintis. 

Numestas į krepšį Europos 

Mezgasi Japonijos 
prekyba su Rusija 

TOKIO, rūgs. 1. — Sov. Rusi
jos atstovai ir Japonijos priva
čios firmos pasirašė sutartį 60,-
000 tonų anglies iš Rusijos pirk
ti. Tai yra dalis 80 mil. dol. ver
tės perkybinio susitarimo, kurį 
pasirašė penkios Japonijos fir
mos. Valiutos reikalai čia reikš
mės neturi, nes bus pasikeitimas 
prekėmis, įvertinant jas sutartu 
ekvivalentu. Japonija jau baigia 
išsemti savo dolerių atsargas, to 
dėl keitimas prekės į prekę jos 
užsienio prekyboje dabar turi 
didelės reikšmės. 

Soviety laivai dingę 
iš šiaurės Atlanto 

milžti kiekvienas kad ir nedide
lis ūkis, teturįs tris ar keturias 
melžiamas karves, turi elektri
nius milžtuvus. 

,,Kas parodoje rodoma, tai 
yra tik norimas pasiekti tikslas, 
tik jokiu būdu ne tai, koks so
vietų ūkis dabar yra", — pabrė
žė direktorius "VVetterhall. 

Švedų delegacija labai norėjo 
pamatyti ir kolchozą su soveho-
zu, tačiau tik po didelių pastan
gų ir nuolatinio kvaršinimo pa
vyko delegacijai savo norą pa
tenkinti. „Kai mums pagaliau 
pavyko nuvykti į tuos didelius 
ūkius (reikia manyti, kad sovie
tai švedų delegacijai parodė pa
vyzdingiausius), gavosi stiprus 
įspūdis, kad didžiuliai žemės plo 
tai labai blogai išnaudojami ir 
kad žemės ūkis yra labai atsili
kęs. Mums teko matyti ir kolcho 
zą ir sovehozą. Ūkiniai pastatai 
buvo nauji, dideli, naujai užveis
ti sodai, apšildymo centrinės, 
tačiau žmonės tebegyveno tuose 
pačiuose pastatuose ,kai kolcho 
zai .<buvo steigiami, ir per tuos 
25 metus niekas tų namų nei ge
rino, nei remontavo. Visi visur 
kaip labai svarbų dalyką pabrė
žia, kad sovietuose yra ir priva
ti nuosavybės teisė — kiekvie
nas kolchozininkas gali turėti ne 
didelį žemės sklypelį, laikyti kar 
vc, paršą, rištą ir jų produktus 

rių ir 12 laivų naikintijų, atvy
kęs iš kurio nors Arktikos uosto 
į šiaurinį Atlantą ir pasileidęs 
plaukti žemyn Norvegijos pa
kraščiu, esąs jau kažkur dingęs, 
nes nepasirodęs nė prie įėjimo į 
Baltijos jūrą nė prie Lamanšo 

armijos paktas, prancūziškos 
minties produktas, turėjęs visai 
netolimoje ateityje panaikinti 
karines Europos sienas, o tuo 
pačiu ir ją varginusius tarpusa-
vius karus. Tai tolimiausias ir 
pastovusis pakto tikslas. Arti
miausias jo tikslas buvo greitas 
sujungimas visų dar laisvų Eu
ropos valstybių žmonių ir turtų 
bolševizmo grėsmei nuo Europos 
nustumti. Toji schema ypač bu
vo pasirinkta vokiečių karinėms 
pajėgoms, kurių taip tariamai 
bijo prancūzai, kontroliuoti. 

Tai buvo pagrindinis akmuo 
Amerikos politikos komunizmo 
grėsmei Europoje sulaikyti. Ant 
to akmens jau nieko nebegalima 
statyti, ir smūgio didumas ne
mažinamas. Prez. Eisenhower 
jau pasakė, kad smūgis didelis, 
bet nusiminti nėra kada — 
teks jieškoti kito kelio Europos 
kolektyvinio saugumo reikalams 
tvarkyti. 

Pikčiausia tai, kad Europos 
armijos paktas buvo atmestas 
ne tiesioginiai už ar prieš jį bal
suojant, bet balsuojant procedū
riniu klausimu — atidėti disku
sijas ribotam ar neribotam lai
kui. Pirmoji rezoliucija buvo 
pakto šalininkų, o antroji — jų 
priešų. Laimėjo priešai 319 bal
sų, o 264 atstovai būtų balsavę 
už paktą, jei būtų turėję progos 
balsuoti. Pakto šalininkai nega
vo progos net rimtos kalbos pa
sakyti, nes visą laiką vyko ma-

sugrįžti atgal į Arktikos vande
nis. 

• Japonų daliniai jau išvyko 
į Hokkaido salą amerikiečių iš 
ten išvežamų dalinių pakeisti. 

kanalo. Spėjama, kad jis turėjo 
pagrindo (dėl sąjungininkų ati- j nevravimas procedūriniais klau 
tinkamos veiklos) apsisukti ir simais. 

Rezultatais džiaugėsi tik gau-
listai ir komunistai, po balsavi
mo surengę triukšmingą džiaugs 
mo pareiškimą. Prie jų už kelių 
valandų prisidėjo Maskvos ra-

f H 

Prez. Ei*enhower legionierių konvencijoje Washingtone kalbėjo 
apie karinių krašto rezervu, sustiprinimo reikalingumą. «TNS) 

dijas ir spauda. 
Gandai ir atgarsiai 

V. Vokietijoje rodoma daug 
santūrumo. Posėdžiavo vyriau
sybė, bet kancleris Adenauer iš 
atostogų negrįžo. 

Paryžiuje vakar buv. premje
rui P. Reynau* pasisekė išpro
vokuoti naujas diskusijas užsie
nio politikos klausimu ,kad bū
tų galima pakalbėti ką toliau 
daryti. 

Kadangi pakto šalininkai di
džiausiu savo pralaimėjimo kal
tininku laiko premjerą Mendes -
France, tai galimas jo nuverti
mas pasitraukiant iš kabineto-
pakto šalininkams. 

Vakar būta gando, kad Men
des - France skris tuoj į Londo
ną ir Washingtoną, bet nieko 
tikro ikšiol nebūta. Jo kelionė į 
Londoną galima, nes ryšium su 
Prancūzijos drama nevyksta į 
Filipinus užsienio reikalų mi-
nisteris Eden. 

Ar jis patikimas? 
PARIS, rūgs. 1. — Savo elge

siu privedęs parlamentą prie to, 
kad šis nerado reikalo net svars
tyti Europos armijos pakto, 
Mendes - France prie sudužusio 
bliūdo stovėdamas pareiškė, kad 
Prancūzija neišeina iš Vakarų 
sąjungos. Naujos išeities reikėtų 
jieškoti Atlanto pakto rėmuose. 
Jei tai reikštų, kad Prancūzija 
rems V. Vokietijos priėmimą į 
Atlanto paktą, tai dalis žalos 
bus atitaisyta. 

Dulles konferencijoje 
paliktas vienas 

LONDON, rūgs. 1. — Neva 
dėl įvykių Europoje ryšium su 
Europos armijos pakto atmeti
mu, Anglijos .užsienio reikalų 
ministeris Eden nevyksta į piet
ryčių Azijos konferenciją Filipi
nuose tos srities apsaugos svars 
tyti. Nėra kalbos, kad ten vyktų 
Mendes - France, einąs Prancū
zijos užsienio reikalų ministerio 
pareigas. 

Taigi į konferenciją iš vaka
riečių užsienių reikalų ministe-
rių nuvyks tik Foster Dulles ir 
tai reiškia, kad tyčia ar netyčia 
konferencijoje bus pabrėžtas 
Amerikos vadovavimas. Taip su
rikiuoti įvykiai reiškia, kad nė 
Anglija nė Prancūzija tuo reika
lu rūpestingumo nerodo ir kad 
trijų vakariečių didžiųjų santy
kiai yra įsitempę. , 

Visi kalti armijos 
- McCarthy ginčuose 

WASHINGTON, rūgs. 1. — 
Vakar vakare buvo paskelbti Mc 
Carthy — armijos ginčus tyru
sios senato komisijos respubli
konų ir demokratų raportai su 
įvykio įvertinimu. 

Respublikonas sen. Potter pa
sirašė ir bendrąjį respublikonų 
raportą, tačiau pridėjo dar ir 
savo asmenines nuomones, ku
rios smerkia abi susiginčijusias 
puses. 

Sen. McCarthy kaltas, kad ne
suvaldė savo tarnautojo Cohn, 
kuris išnaudojo savo padėtį ko
vodamas už privilegijas armijo
je savo draugui Senine. Neparo
dė, anot Potter, reikiamo kietu
mo ir rimtumo nė armijos sek
retorius Stevens, nes tuo reikalu 
leidosi į derybas su netinkamais 
asmenimis. 

Izraelis mano, kad 
jam vietos nebėra 

JERUZALĖ, rūgs. 1. — Izrae
lio premjeras Sharrett, daryda
mas parlamente pranešimą apie 
Anglijos nutarimą parduoti ar 
duoti ginklus Egiptui, skaudžiai 
puolė Vakarų valstybes, kurios 
„palikusios Izraelį savo likimui 
taip, lyg jis neturėtų vietos Vi
durinių Rytų valstybių ir tautų 
tarpe". 

Jis neabejojąs, kad visi arabų 
valstybių gaunami ginklai yra 
skirti Izraelio valstybei sunai
kinti. 

Po Sharrett kalbėjęs atstovas 
Argov šaukėsi į viso pasaulio 
žydiją, kad susiorganizuotų 
100,000 vyrų legionas Izraelio 
apsaugai sustiprinti. Jis dar siū
lė sudaryti privačių aukų fondą 
Izraeliui ginti. 

Sharrett pabrėžė, kad pasira
šydama su Egiptu sutartį dėl 
Suezo zonos evakuavimo Angli
ja visai neatsižvelgė į Izraelio 
interesus. Kadangi JAV viešai 
tam susitarimui pritarė, tai turi 
dalintis ir atsakomybe. 

Embargo nuėmimas anglų gin 
klams aiškinamas kaip kelio pra 
laisvinimas JAV pradėti teikti 
Egiptui karinę ir ūkinę pagal
bą. 

Atsiprašom! 
Vakar „Draugo" pirmam pus

lapy tilpusio reportažo „Diplo
matai ir žuvėdros" autorė yra 
mūsų bendradarbė Salomėja 
Narkėliūnaitė. Atsiprašom už 
pavardės praleidimą. 

Kalendoriui* 

Rugsėjo 1 d.: šv. Gilis, Lietu
viškas : Dievainis ir Gunda. 

Oras ChicagoJe 
Giedra, temperatūra žemiau 

80 laipsnių. 
Saulė teka 6:16, leidžiasi 7:26. 

Kongreso darbuose matosi dvi 
respublikonus veikusios įtakos 

WASHINGTON, rūgs. 1. — Pasibaigusios 83-cio kongreso 
sesijos darbuose ryškiai matosi dvi respublikonų administraciją 
veikusios įtakos: kairiojo partijos sparno įtaka, neleidusi numa
rinti demokratų pradėtų socialinių reformų ir didžiųjų kapitalo 
junginių įtaka. 

Abu tie veiksniai iš tikrųjų 
yra padėję Eisenhowęr pasiekti 
prezidentūrą. 

Kairiojo partijos sparno įta
ka pasireiškė demokratų New 
Deai socialinio draudimo siste
mos praplėtimu didesniam skai
čiui asmenų, socialinio draudimo 
pensijų ir pašalpų padidinimu ir 
atmušimu pasikėsinimo sužaloti 
patį socialinio draudimo princi
pą. 

I r šis kongresas paskyrė pini
gų ligoninių statybai paremti 
(socialinių valstybės funkcijų 
priešai tai vadina socialistine 
medicina) ir kovai su socialinė
mis ligomis, tačiau atmetė pre
zidento pasiūlymus paremti kai-
kuriais atvejais valstybės pašal
pomis (perdraudimu) tas priva
čias bendroves, kurios užsiima 
draudimu ligos atveju. 

Nepasisekė prezidentui gauti 
kongreso pritarimo namų staty
bai paremti (šiuo reikalu nuei
ta demokratų pradėtos progra
mos naikinimo keliu), bet palen
gvintas paskolų davimas namų 
pirkėjams savo reikalams ir už
kištos įstatyme* skylės, per ku
rias didieji namų statytojai su
gebėjo gauti neužtarnautai dide
lius pelnus. 

Didžiųjų kapitalo junginių įta 
ka į kongresą ir administraciją 
pasireiškė dvejopai: didžiojo pri 
vataus kapitalo tvarkytojai užė
mė valdžioje raktines pozicijas 
(kur tvarkomas biznis ir finan
sai) ; kongresas padarė biznio 
bendrovėms palankių nutarimų 
mokesčių atžvilgiu. 

Didžiausią kąsnį bus gavusi 
naftos pramonė (šios šakos žmo
nės stambiai aukojo prez. Eisen-
hower rinkiminei kampanijai 
paremti), kai kongresas nutarė 
atiduoti valstybių nuosavybėn 
nafta turtingus jų pajūrius ir 
leido naftos šulinių atsargų nu-
sekimo pretekstu gauti žymią 
premiją mokesčių sumažinimo 
pavidale. 

Prekybos, pramonės ir finan
sinės bendrovės gavo lengvatų 
sumažinant mokesčius už divi
dendus ir dar priedo padėties 
pagerėjimą mokesčių atžvilgiu 
tvarkant inventoriaus amortiza- j 
ciją ir investicijas. 

Privatiems elektros energijos 
gamintojams pasisekė galop su
laikyti tos rūšies viešosios teisės 
korporacijų plėtimą, bet prezi

dentas dar apgynė Tennessee 
Valey Authority nuo pervedimo 
į privačią nuosavybę, nors tos 
valdžios įmonės plėtimasis ir ap
sunkintas kitu būdu. 

Apie tuos ir panašius dalykus 
opozicijos partija daug kalbės 
šio rudens kongreso rinkimų pro 
ga. Kalbės ir valdančioji partija, 
gindama kuo mažiausiai val
džios tvarkomą kapitalistinio 
ūkio sistemą. Rinkikai padarys 
sprendimą abi puses išklausę. 

Tibete es§ neramu, 
nuvykę kiny kariai 

TAIPEH, rūgs. 1. — Formo
zos šaltiniai teigia, kad Tibete 
esą labai neramu, todėl iš Kini
jos pasiųsta esą ten 20,000 nau
jų kareivių neramumams mal
šinti ar bent juos sulaikyti, jei 
dar jie nėra į riaušes išvirtę. 

Tibetą, kaip žinome, okupavo 
kom. Kinija, tą okupaciją pri
dengę išprievartauta sutartimi. 
Formaliai patys tibetiečiai tvar
ko savo vidaus reikalus, tik už
sienio politiką ir krašto apsau
gą yra sau kinai pasiėmę, bet de 
facto Tibete yra Kinijos guber
natorius, kuris kontroliuoja ir 
vidaus reikalus. Sutartį su Indi
ja dėl jos Tibete turėtų teisių 
panaikinimo neseniai pasirašė 
ne Tibetas, bet Kinija. Į pasaulį 
nepatenka žinių kas dedasi Ti
bete ir kokia būtų neramumų, 
jei tokie ten yra, priežastis. 

Sen. Watkins. kuris pirminin
kauja komisijai, tiriančiai sen. 
McCarthy elgesį. Darbas va
kar pradėtas. (INS) 

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA 
i 

— Išvykdamas į pietryčių Azijos konferenciją vakar 
vakare Foster Dulles pa re i škė , kad JAV pe rž iū rės savo už
sienio politiką ryšium su Europos a rmi jos pakto palaidoji
mu. Jis taipgi pasisakė už greitą Atlanto p a k t o t a r y b o s po
sėdžio sušaukimą ir g re i t ą JAV, Anglijos ir Prancūzijos vei
kimą Vokietijos suverenumui a t s t a t y t i . 

— Iš Atlanto atėjęs uraganas stipriai vakar palietė beveik 
visą rytinį JAV krantą — nuo Š. Karolinos iki Maine valstybės. 

— Prancūzijos premjero Mendes - France vyriausybė gali 
būti nuverstas, jei jis nesutiks tuojau diskutuoti visų Prancūzijos 
užsienio politikos problemų. Kadangi komunistų balsai nulėmė 
Europos armijos pakto mirtį, patriotai spiria Mendes pasiaiškinti, 
kodėl jis leido svetimos nedraugiškos valstybės agentams būti 
Prancūzijos politikos arbitrais.. . 

— Anglijos kabinetas šiandien renkasi į specialų posėdį Eu
ropos saugumo reikalų svarstyti: Vokietijos apginklavimo, Pran~ 
cūzijos padėties, Atlanto sąjungos braškėjimo, santykių su Rusija 
ryšium su konferencijų pasiūlymais. 

— Sovietų įstaigos Berlyne pradėjo pasitarimus su amerikie' 
čiais apie tai, kaip tyliai išsivežti iš amerikiečių zonos Berlyne 
savo tankistų garbei pastatytą paminklą, kuris stovi spygliuoto
mis vielomis apipintas, nes vokiečiai jį niekina visaip ir visomis 
priemonėmis. 

— Kai Maskva džiūgauja dėl JAV planų suzlugimo Europoje, 
į Sov. Rusiją beveik vienu laiku išvyksta didelės Indijos ir Japo
nijos delegacijos žemės ūkio ir pramonės metodų studijuoti. Ja
ponai pirmoje eilėje bandys parengti dirva žuvininkystės sutarčiau 
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IMM 
Skyrių veda SKTN ALFONSAS KERELIS, 

3743 So. Damen Ave., Chicago 9, IU. Telefonas FRont ier 6-5705. 

Vyresniųjų pasveikinimas jauniesiems 
Šiuo metu J A V skauta i vyčiai Har t forde , Detroite, Clevelande, 

baigia telkti lėšas lordo R. Ba-j tiek ir kitur, iki pa t tolimosios 
den . Powell knygos "Skautybė | Los Angeles. Aktyviai įsijungė 
Bern iukams" išleidimui. Ta pro-j ir mūsų rėmėjai, kaip dr. Danu-
ga patiekiau kelis klausimus į tė Narutavičiūtė , Miami, Fla., 
Brolijos Tautinio Auklėjimo Sky gaudama mums aukų net iš ki-
r iaus vedėjui i r Skautų Vyčių tataučių ta rpo . 
Sk. vedėjo pavaduotojui s. Vai- — Kada baigiate rinkliavą, 
devučiui Mantautjii, kur is Vy- kuomet pasirodys k n y g a ir ko-
riausiojo Skautininko pavedimu kia jos ka ina? 
vadovauja aukų rinkimo dar- — Rinkliava visose JAV vie-
bui JAV. į tovėse galutiniai baigiame rug-

— Prieš kurį laiką spaudoje sėjo 8 d. — Tautos, šventėje. 
buvo pasirodžiusių priestarau-: Knygos spausdinimo darba i j au 

go ir paguldyta* sanatorijoje.) 
J i s šiemet baigė Vasario 16 gim 
naziją ir pradėjo studijas Bon-
nos universitete. Gimnazijoje 
būdamas, j is turėjo užjūrio lie-: 
tuvių paramą ir jos dabar jis 
labai reikalingas. Siuntinėlius 

Ne ten jo neliko 
Didžiosios sovietų enciklope

dijos ins t i tu tas neseniai išlei
do įsakomąjį aplinkraštį visiems 
enciklopediją turintiesiems, kad 
išplėštų iš knygos puslapius 21, 
22, 23, 24 ir a tskira i įklijuotą 

ir aukas siųsti adresu: (22c), n J n J i m • u * u paveikslą t a rp 22 ir 23 puslapio Bad Godesberg/Frieshof, H aus £ T . * * . ltJJZTi Trt 

Tel. ofiso WA. 8-3060, rez. CO. 4 - l l t T 

DR. Z. DANILEVIČIUS 
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 

10748 So. Michigan Ave. 
V A L . (išskyrus šeštad. Ir sekmad. ) 
nuo 2 iki 4 v. p. p . . 7—9 v . vak. 
I igonius priima tik pa«a! susitarime 

Rezid.: 10838* So. Wabash A v a 

Annaberg, Balt. 
Studentenheim. 

Christliches 
ir visa tai prisiųstų leidyklai. In 
s t i tu tas įsipareigoja atsiųst i pa
ta isytus , geresnio teks to pusla-

- L . Skaučių Seserijos Vene-1 pius. Rusijoje visi enciklopedi-
cuelos rajono vadeive pask i r ta j jos pirkėjai y r a regis t ruot i su 
vyr. skltn, I. Žalnierūnaitė. In-j pilnais adresais . Taigi, telieka 
s t ruktorėmis pakviestos psk tnJ tik paklausyti- ^uose puslapiuo 
G. Diršienė ir psktn. M. N e n i š - | s e fcuvo r a š y t a • © * Beriją bei 
k i e n e ' Į jo nuopelnus. 

— Sk. vyčių vyr. skl tn. R. Fa- — _ 
bijonavičiu.i ir vyr. skautei R. 
Dabulevičiūtei, s u k ūrusiems 
skautišką šeimą ,linki laimingos 
i te i t ies . 

DR. JUZĖ AGLINSKAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Vaikę ir moterų ligos 
5159, South Damen Avenue 

Pirmad., trteiad. 10—4; antrad. ii 
L S B V t d U e « S k . V y č i ų S k . 1 penktad. 1»—1 p.p Ir nuo • — 9 v 

Ik-*ts i-iiinijc *" •• --"i pietų 
— Ov«* tel - V R 6 - 7 8 0 0 

I I ; J 3 S K A U Č I Ų iNumų tel . — T E 4 - 1 7 6 5 N . - l T / l 

SĄSTATAS j 

Vyr. skaut ininke Ona Zails-

Ofiso valandoms skamb. YA. 7-3526 

OR. AUNA D0MANSKIS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

SPEC. REUMATINES IR 
SĄNARIU LIGOS 

Ligonius priima antrad. ir ketvirtad. 
6:30—8:30; kitu laiku pag^l susita
rimą. Tel.: Cliffside 4-5654. 

4038 Archer Avenoe 

T*l OftoO OR 6-6399. PR. 6-471? 

DR. A. MACIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC, C H I R r R G I N f i S LIGOS 
2423 West 63rd Street 
'kampa." <*.3 ir Artenian) 

VAal. 2—4 p. p. ir nuo 6—8 v. vak. 
iki l^abor Day uždaryta 

sekmad. uždaryta 
Šeštad. 

Trečiad. ir 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: nuo 2-4 ir nuo 6-8:80 vai 
^ak. Šeštadieniais nuo 2 Iki 4 popiet 

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

jaučių žmių "Skautybė* Beriliu-1 pradėti , i r da r šiais meta is ji k i e n ė j a u s u d a r ė naująją Skau 
k a m s " leidimo klausimu. R a s Į išvys dienos šviesą. Knygos kai-1 £ i ų g ^ e - į j o s Vadiją, pakviesda-
šią- knygą iš t ikro leidžia? | na — $2. Ją užsisakyti dabar m a d v a s i o g v a d u ' k u n p r o f > 

— Knygą leidžia Lietuvos galima per vietos skautų vyčių j g t Ylą, reikalų vedėja 
Skautų Vadijos Brolija; reda-1 vienetus. Po rugsėjo 8 d., rink-, p g į t n ^ | K arnavič ienę , iždinin-
daguoja — PLSS Tarybos Pir- liavai pasibaigus, užsakymus pri k e _ g k t n g t Gudauskienę, 
mijos pirmininkas dr. Vy tau ta s ims skautų tun ta i ir vietininki- j a u n u j ų skaučių ir vadovių ren

gimo skyr iaus vedėja — sktn. 
L. Čepienę, skaučių skyr iaus ve 
deja — sktn. Z. Juškevičienę, jū
ros skaučių skyr iaus vedija — 
sktn. H. Plaušinaitienę, vyres
niųjų skaučių skyr iaus vedėja — 
sktn. G. Meiluvienę, studenčių 
skaučių skyr iaus vedėja — 
psktn. G. Čaplikaitę, skautinin-
kių skyr iaus vedėja — A. Klio-
rienę, taut inio auklėjimo vado
ve — P. Orintai tę - Janut ienę, 
užsienio reikalų skyr iun — vyr. 
sk tn . E . Putvytę , teisininkę J. 
Daužvardienę i r sktn. dr. M. 
Budrienę, socialinio skyr iaus ve
dėja — vyr. sk tn . K. Kodatie-
nę, ekonomonio skyra ius vedė
j a — psktn. A. Motiejūnaitę, Se 
serijos Vadijos a ts tove "Skautų 
Aidui" — sktn. J. Liesytę, "Mū 
sų Vyčiui" — skltn. G. Priel-

DR. KĘSTUTIS AGUSr!"S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2300 \Vest 51 Street 
Vai.: pirm., ant. 10—12 v., ketv. ir 
penkt. 6—8 v. v. treč., šešt. susitarus 

Ofiso tel. PRospec t 6-1795 
Namu tel. TRiangle 4-1765 

Tel. ofiso H E . 4-6699, rez. PR, 6-7333 

DR. ANTANAS ALEKNA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Šeštadieniais nuo 1 iki 4 vai. p. p. 
išskyrus ketvirtad. ir sekmad. 

LituanicoH skautų tunto tuntininkas Br. Gurenas stovyklavimo 
metu įteikia skautų mecenatui P. Basčiui dovaną. Viduryje sktn. 
P. Labanauskas, Voice of America redaktorius. 

jos. Visi, kurie paaukojo nema 
žiau $2, gaus knygą nemokamai 

j a — Flora Zapkuvienė. 
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"PASKAMBINKIT PRIEŠPIET 
— ATVAŽIUOSIM POPIET" 

TELEVIZIJOS, RADIO, P A T E F O N E 
TAISYMAS 

J. G. Television, 944 W. 35th PI. 
Telefonas FRont ie r 6-1998 

P a s l ietuvį — ir ger iau Ir p ig iau! 

Čepas; lėšas telkia — JAV lie
tuviai skauta i vyčiai. 

— Kodėl Brolijos Vadija, ku
ri, kaip teko girdėti, ruošiasi iš
leisti visą eilę leidinių mūsų jau
nimui, suteikė pirmenybę kaip 
tik šiai knyga i? 

— Dėl to, kad "Skautybė Ber 
n iukams" y r a nepamainoma 
kiekvienam skautui . Tai skauta-
vimo elementorius. Žaviu, pa
traukliu ir visiems supran tamu 
stiliumi skautybės įkūrėjas ten 
išdėstė pagrindinius skautiškojo 
metodo ir skautiškojo gyvenimo 
būdo elementus. Nuo pa t jos pa 
sirodymo dienos t a kukli knyga 
žavėjo milionus berniukų visa
me pasaulyje. Jinai padės ir 
Lietuvos skau tams t remtyje ge
riau įsigilinti į savo ideologiją 
ir tvirčiau budėti Dievo, tėvy
nės ir a r t i m 0 meilės sargyboje. 

— Ar faktas , kad knygai au
kas r enka skauta i vyčiai y r a 
grynai ats i t ikt inis? 

— Jokiu būdu! Tai ilgų ir 
rūpestingų pasi tar imų išdava. 
"Skautybė Bern iukams" — ta i 
JAV skautų vyčių dovana jų 
jaunesniesiems broliams skau- PLSS Tarybos rinkimai, kurie 
tams . Tai bus simboliška ir g ra- bus pravest i po LSB korespon-
žus ges tas : j is reiškia mūsų, vy- dencinės vadų sueigos, kurioje 
resniųjų, pasveikinimą t iems, bus išrinkti nauji LSB pareigū-
kurie ateina tęst i mūsų darbo, nai. 
mūsų- džiaugsmo, mūsų skam-

0 * dovana. Sažiniagas 
bios lietuviškos daines... Tai bus SKAUTŲ BROLIJOS VADMOJ i r gražiai ati 

gauskai tę , Seserijos Vadijos biu 
T a pačia proga nuoširdžiausiaį le teni 0 r edak tore — sktn . S. 

dėkoju visiems mūsų gerb. au- : Ju rkyn ienę ; garbės gynėja iš-
kotojams ir ta ip pa t kiekvienam j r ink ta sktn . dr. J. Aglinskienė, 
aukas r inkusiam. Ši rinkliava o vyr. skaut ininkės pavaduoto 
iš naujo įrodė, kad lietuviškoji 
visuomenė domisi skaut išku jau 
nimu ir remia jį ne tik morališ
kai, be t ir medžiaginiai. Tas 
faktas duos mums naujų jėgų 
būti geresniais skauta is ir ne
apvilti į mus sudėtojo pasit ikė
jimo. 

SKAUTŲ SĄJUNGOS 
P I R M I J O J E 

Tarybos Pirmijos bendradar
biais y r a pakviesti sktn. T. Na-
ginionis — PLSS vadovų regi-
traci jai tva rky t i ir vyr. skltn. 
R. Mieželis — Pirmijos sekre
tor ia tui bei informacijai tvar 
kyti . 

Vyriausiojo Skautininko pri
s t a tymu LSB ketvirtojo rajono 
vadeiva pa tv i r t in tas psktn . VI. 
Pažiūra. 

Šių metų gale bus daliniai 

Tel ooto GRacelanu 2-9208 
2S&6 West Chicago Avenue 
DR. JUOZAS BARTKUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
VORTHWEST MKDTCAT, C E N T E R 

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

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

12—4 v. p. p. šeštad 

•*» nftao P U ft-171? re» RE» 7-7K« 

DR. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8148 We*t 63 Street 
Kasdien 1—S. Vakarais 7—8, tiktai 
antradieniais ir penktadieniais. Tre-
Čiadien. ir sekmad. ofisas uždaryta? 

Rezid. 3241 Wt 66th P L A C E 

DR. VL. BLAŽYS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Šeštadieniais 2—4 vai. vak. 
Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarti 
Telef. ofiso LAfayette S-«048 

Rez. FRont ier 6-0814 

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

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
Vai. Pirm., ketvir.. penkt. 1-4 ir 7-9 
Antr. 1-6. treč. ir nešt. pagal sutarti 

JONAS GRADINSKAS | a > H s r M M w « « t a 
Rūpestingai ii pigiai taisau 
T E L E V I Z I J O S 

A P A R A T U S 
Garan tuo ja darDą ir dalis 

RADIO PROGRAMA i- M I G L I N A S 
Liet. Radio Programa i i s tot ies T e l . H U m b o d t 6 - 1 0 3 8 

WBMS, 1060 kil. sekmadieniais 12— 
12:30 vai. per pietus- liet. muzika 
dainos, ir Magdutes Pasaka. Biznio 
reikalai*1 kreiptis j Steponą M inkų. 
Baltic Florists, Gelių ir Dovanų Krau
tuvę, P02 K. Broadway, So. Boston 
27. Mass Tel. So. 8-6489. T e n pat 
gaunama 'aik, . .Draugus" 

CONRftD'AS—FOTOGRAFAS 
(Lietuvis) 

Moderniškai Įrengta 
vieta įvairioms nuo
traukoms. Specialy
be—vestuvčs. Jau
navedžiams duoda
ma puiki ir brangi 

» * • 

k a r t u ir paminklas nežinomam 
v y č i u i , k u r i s - i š t i k i m a i a t l i k o s a -
vo pareigą i r tyliai pas i t raukė 

— V a d i j a . r a g i n a v i s u s s k a u 
t ų v i e n e t u s k o a k t y v i a u į s i t r a u k -

i t i i lietuviškosios dainos varžy-seselin. į ieskodamas kitų d a r - , , . . . _. J ,. , ' bas, kurios pradėtos pavasarį, 
bų... Ir , pagaliau, tuo bus at -

— Rudeniniai pr is ta tymai per 

darbas. 

žymėta visų lietuvių skautų vy 
čių veikla užjūryje. 

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

•nmiurniLniitfiuninmii(MmTnnP"mr"jl"ll""r"'"""nllglilllllM» 

GUŽAUSKŲ 
B E V E R L Y BULiLS Gi-LINTCIA 

Geriausios gėles d£l vestuvių, 
banketų, laidotuvėms ir del kitų 
visokių papuošimų. 

0901 SO. WENTWORTI¥ AVE. 
Telef.: ST 3-2454 Ir HU 3-2224 
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M O V I N G 

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

Telef . S E . 3 - 2 1 4 6 
arba BI. 7-7075 

1885 CANALPORT 

Tel. ofiso VI. 7-060G, rez. VL 7-730H 

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

4055 Archer Avenue 
k a m p a s Archer ir California Ave 

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

ISskyrus sekmadieniu* 

Ofiso LAfayette 3-1707, rezidencijom 
^Tllmorp 3-8614 (Maywood, 111 * 

DR S. GEŠTAUTAS 
GYDYTOJA? IR CHIRURGAS 

fiirdn"v vidaus ir valku ligo? 
44)55 8 o . A r c h e r A v e . 

(Kampas Archer ir California Ave.) 
Antradieniais ir ketvirtad. 6—8 v. v. 

Šeštadieniais 2—4 vai. popiet 

Ofiso telef. YArds 7-1166 
Rezidencijos — STewart 8-4611 

DR. J. GUDAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West 35th Street 
(karripts Halsted tr 35-ta gatve) 

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

šeštadieniais 1—4 vai. 

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

Or. Alexander J. Javois 
(JOVAIŠAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 Wcst Marąuette Rd. 

Vai. 2—4 p. p. ir nuo 7—9 v. vak 
Trečiad ir šeštad pagal su tart J 

Tel ofiso PR. 6-3888. rez. R E . 7-9199 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS.) 
2500 West 63rd Street 

VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. Ir 7:30 
iki 9 vai. Trečiad. ir š e š t uždaryta 

Ofiso tel. PRospect 8-2434 

DR. TEOFILE JURKŪNAS 
DANTŲ GYDYTOJA (DENTIST) 

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

GRovehi l l 6-1695 

DR. ALDONA A. JUŠKA 
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

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

susitarimą išskyrus trečiadienius 

2 4 2 2 YVest M a r ą u e t t e R d . 

Ofiso ir buto tel. OL. 2-1381 

DR. F. V. KAUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1336 So. 49t h Ct.. Cicero 
Kasdien 10—12 ryte ir 5—* v. vak. 
Šeštadieniais 10—2 v. r. ir 4—6 v. v. 

Butas 1832 So. 49Ui Ct. 
, Į . i , . i . 

Telefonas REl iance 6 - 1 8 U 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
PHYSICIAN and SURGEON 

(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
3925 YVest 59th Street 

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

TeL ofiso Ir buto OLympio 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

v. ir 3—5 v. v. 
49th Ave. 

T 

Telefonas P l l l m a n 5-8277 

DR. I. E MAKARAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

išskyrus trečiadienius 

D,. Edward B. MURASKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2750 West 71st Street 
Ligonius priima pagal susitarimą 

Susitarimui skambint i GRo. 6-1821, 
jei neatsil iepia — VIncennes 6-3900 

Tiso Ir buto tel. HKmlock 4-5815 

DR. A. NARBUTAS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

6757 South Western Avenue 
Valandos: pirmad., trečiad., ketvirt., 
penktad. 6:30—8:30 v. vak. Antrad. 
10—12 vai. ryto. šeštad. 2—4 p. p 
Kitu laiku pasai susitarimą. 

DR. ALBINA PRUNSKiS 
DR. VLADAS PRUNSKIS 
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

3259 South Halsted St. 
Kasdien 3—6 va.1. vak. šeštad. nuo 

1—5 vai. vak. 
Kitu laiku pagal susitarimą 

Telef. VIctory 2-1484. Neats i l iepus 

šaukti MTTlberry 5-4000. Ext . 826 

Ofiso te lefonas — BIshop 7- i»2S 

DR. AL. RAČKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue 
K Kampas Kedzie ir Archer) 

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

— — — — — _ _ _ _ — i 

Ofiso ir buto tel. ARdmore 1-1493 

DR. VINCAS RASLAV.'ŠIUS 
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 

5015—5025 N. Paulina Street 
(Be thaay Methodist LigroninSje) 
Vai.: Tik te lefonu susitarus 

DR. ZIGMAS RUDAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAF 

Telef. RKpubiic 7-2290 
SPECIALYBE CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
2435 West 69th Street 

Vai. kasdien 10—12 ir 5—8 vai. vak. 
Šeštad. 10-12 vai. Kitu laiku susitarus 

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

keičia stiklus ir r ė m u . . 
4701 S. Damen Ave., Chicago, I1L 

Šaukite — YA. 7-7381 
Pri ima: vakarais 6 iki 9, šeštad. 

ryto iki 4; 

DR. VYT. TAURAS 
TUPČIAUSKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(Bendra praktika ir spec . Moter. lig. J 
Ofisas ir rezid.: 2410 >Y. 51st St. 

(antras namas nuo Western Ave . ) 
Ofiso ir rezid. telef. PRospec t 8-1223 
Ofiso vai .: Pirm. 8—10 v. v. Antr., 
Treč ir Penkt. 6̂ —9 v. v. Ir Ketv. ir 
šefct. 2—4 v p. p. 
Ofis.: 334 W. «3 St. Tel . W E . 6-55?7 
Ofiso vai.: Kasdien 2—4 v. p p., 
išskyrus Ketv. ir šešt . nuo 12—1 p.p. 

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

DR. V. P. TUMAS0NIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

CHIRURGINES LIGOS 
6255 South Western Avenoe 

Vai. 2—4 ir 7—9 "v. p. p. šeštadieniai* 
2—4 vai. p. p. Trečiadieniais ir sek 
madieniais uždaryta. 

Tel ofiso: DAnube 6-1126 

DR. A. VAUS-LAB0KAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

S267 South Halsted Street 
Vai 1 iki 4 v. p. p. ir 6 -8 v 

Šeštadieniais 1—4 v. » . ©. 
va 

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

ptervų, v idaus ir vaiku l igos 
Vai.: antrad., penktad. 7—8:30 p. p. 
šešt . 12:30—1:3 0 popiet. Ki tomis die
nomis tik susitarus. 

DR. J. G. VALAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vai kasdien 6:30—8:S0. šešt 4— 
4038 So. Archer Ave. 

Tel. ofiso PRospec t 6-9400 
Rezid. H E m l o c k 4-386* 

0R. ONA VAŠKEVIČIUS 
(Vaškevic iūte) 

GYDYTOJA IR CHIRURGfi 
6560 So. We»tern Ave. 

Vai. kasdien 1—S p. p. Ir nuo 6—? 
v. vak. šešt. 1—4 p. p Trečiad 1» 
kitu laiku tik susitarus. 

10 trečiad. ir sekmad 
tik susitarus 

Tel. ofiso CL, 4-0253, rez. YA 7-tt38h 

DR. A. Z. ŠAULYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4645 S. Ashland Ave. (kamb. 211) 
Pirmad. , antr., ketv. ir penkt. 

6:30—8:30 vai. vakare. 
Šeštadieniais 2—4 vai. pop1"t 
Rez . 4420 So. Ta lman A \ e n u e 

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

DR. CHARLES SE6AL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4740 So. Ashland Avenue 
(antras augštas) 

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

Kasdien 1—3 v 
Šeštadieniais 12—2 

Butas 1526 So 

rajonų vadeivas tur i pasiekti 
— Koki rinkliavos rezul ta ta i? Vadiją Toronte iki rugsėjo 15 d 
— Dar neturiu galutinės apy ! 

skaitos, bet j au ir dabar ga 
— "Tau ta Budi" kalendoriaus 

plat intojai kviečiami tuojau su~ 
Įima su džiaugsmu k o n s t a t u o t i , , ^ ^ g u k t n g G a i ž u č i u , 
jog viskas pavyko puikiai. Tu-i 1 3 5 G o r e v a ] e A v e . r T o r o n t o , 
r ime sur inkę apie t ūks t an t i do- Q n t r a n a d a 

lenų. Pirmą vietą visoje Ame
rikoje čia užima dr. Vydūno var 
do sk. vyčių būrelis Chicagoje, 
sur inkęs $346. Labai daug en
tuziazmo parodė ir kiti skautų 

IŠ SKAUTŲ GYVENIMO 

— Iš Vokietijos atėjo skaudi 
žinia, kad Aušros tun to sk. vy-

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

L E N G V A I S IŠMOKĖJIMAIS 
DEL PLATESNIŲ INFORMACIJŲ 

KREIPKITĖS I 

MUTUAL y'JerJmmz 
AND L0AN ASS0CIATIGN 

• Vf. t :RMAK ROAD T E L . VIrginia 7-7747) 

BENDROVE VEIKIA 
NUO 1905 METŲ 

vyčių vienetai tiek B o s i n e , tiek tis vyr. skltn. V. Kempka susir-

Ofiso telef. LAfayette S-8210. Jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzie 8-2868 

DR. EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4 1 4 6 S . A r c h e r A v e . 
V A I . K a s d i e n p o p i e t n u o 1 2 - 2 : 3 0 v-
\rak pirm., antr., ketvirt. 6-8:30 » 

Trečiadieni tik nusitarus 

~DR. IRENA KURAS 
<*UEC KŪDIKIŲ IR VAIKU 

LIGŲ 
7156 So. Western Ave. 
<MEDICAL BU1LDINO) 

Pirmad., antrad., ketv. Ir penktad 
nuo Z— -5 p. p. ir 6—8 • . T.; trečiad 
nuo 6—8 v. v.; šeštad. 1 0 — l t v p 
ir nuo 1—8 v. p. p. 

Ofiee telef. REpubUc 7-1168 
Namu telef. \VAlhrook 5-37«* 

Tel. ofiso YA. 7-B65T. rez. R E . 7-496« 

0R. FRANK C. KWINN 
(KVTEČrTNSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRITRGAS 
1651 West 47th Street 

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 2 
vai. iki 4 v. popiet. Nuo 7 • . iki 8:8" 
v v Išskyrus trečiad. ir šeštad vak. 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. 63rd S t 
Ofiso tel. RFUance 5-4410 

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

Penktadieni tik popiet. 
Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti 

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

s AL. nuo 2—4 ir € — 8 ; trečiad., š e š 
ad. ir sekmad. tik pagal sutartį. 
Tel. ofiso V A 7-4787, rez. P R . 6-l»S« 

lei neatsil ieps viršminžti telefonai 
saukite M h l u a j 3-0001 

Ofiso tel. Clilffslde 4-2896 
Rezidencijos: LAfayette 8-117'/ 

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

1 7 3 4 W . 4 7 t h S t . 
K a m p a s 47th ir Hermitag* 

Vai.: nuo 2 iki 4 ir 6 iki 9 v. vak. 
šeštad. nuo 2 iki 6 vai. išskyrus sek 

Tel. of iso M 2-1581, rez. VI «-0745 

DR. V. VILEIŠIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 West 31st Street 
Kampas Halsted ir 81-mos gatvių 

Priėmimo valandos: 2—4 p. p. Ir 
6—g v. v. Šeštad. 2—4 v. po pietų. 

Tel. ofiso PR, 6-6446, rez. H E . 4-315< 

DR. F. C. WINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiad ir šeštad. pacal sutarti 
; _ _ _ _ _ _ _ 
I 

Tel. ofiso CA. 6-0257. rez. P R «-«65» 

DR. P. Z. ZALAT0RIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Riv.id. 6600 S. Artesian Ave, 

VAL. 11 v. r. iki 3 p. p.: 6—9 v. v. 

Orthopedas- Prot e ristas 

P. Š I L E I K I S 
Kaulų fraktūrom ftvara 
P o l i o-Cerebral Palšy 1» 
įvairioms vaikų bei suau 
gusiųjų deformacijoms pa 
galinti spec. aparatai . A m 

put. kojoms ir rankoms visų sistemv 
Protezai. Orthop. p € d o s PlokštelėV 
(Areli Supports) . Moterims, /yram/ 
ir va ikams įvairių tipų med. Banda 
žai ir t. t. 

VAL.: 9—4 Ir «—8. fieštad » 

OBTHOPEDIJOS TECHNIKOS 
LABORATORIJA 

I t l l W. 59th SU. raUcaso 36. TLUBOI 
Tel. PRospec t 6-5084 

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

- • metų patyrimas 
TeL Y A r i s T-182f 

Pritaiko akinius 
Kreivas akis 

ištaiso 
Ofisas ir akinių dirbtuve 
756 West 35th Street 

VAL. nuo 10 iki 2, nuo 6 iki 8, tre 
čiad. nuo 10—12: Šeštad. 10—t p P 

DR. J. J. SMETANA, JR. 
OPTOMETRISTAS 

1801 So. Ashland Avenue 
VAL. pirmad.. antrad., ketvirtao 
penktad 9:30—12; 1:30—8 v. v 
trečiad. uždaryta, šeštad »:30 " 

12; 1:30 iki R vai. vak 
• Anai 6-052S Platt Bld* 

^tf**1**, X 
DR. FL TALLAT KELPSf 
DR. E. TALLAT KELPSf 

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
Marąuette Parko of isas: Ford o • 

Medical Arts Bldg. 2656 W. 6Srd St 
(kampas Washtenaw Ir 63rd) . Vai 
kasdien 8—6 išskyrus antrad. ir ketv 
ir kasdien nuo 6—8:80 Išskyrus trev 
ir Šeštad. 

Telefonas — PRospect 6-8548 
Cicero of isas: 5 0 0 . West 16th Si 

Vai.: kasdien 6—8:30, antrad. Ir k^tv 
1—8 ir šeštad. 11—1 vai. p. p. 
Telef. TOwnhaU 3-0959; namu telef 
HRmlnck 4-7080. Kitu laiku susitaru* 

SKELBKITES "DRAUGE" . 

f 4 V l H ^ 
• 

itiiiitiimmiiutiiititiiiHiiiiiiiiiiiimiiiHi 
Skelbtis "DRAUGE'' apsimoka 

nes Jis yra plačiausiai skaitomas 

lietuvių dienrsitis, o skelbimų 
kai na yra prieinama visiems. 
mitiiiUHUilmiiiiHmtniHmiiitiiim— 
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THF UTHUANIAN DAILY FRIENB 
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** 8«eond-Class Matter March 31, 1916, at Chicago, Illinois 
"ndsr the Act of March I, 1879. 

sfember of tlte Cathollc Press Ass'n 
•ublished dally, ezcept SunUays. 

by the 

SUBSCRIPTTON RATES 
$8.00 per year outside of Chicago 
$9.00 per year ln Chlcajro & Cicero 
18.00 per year ln Canada 

Press Soclety Forelgn $11.00 per year. 
Metanu 4 metų S men. 1 m«n 
$9.00 $5.00 $2.75 $1.25 
$8.00 $4.10 $2.50 $l.on 

$11.00 $5.60 $3.00 $1.35 
Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nesunaudoty straipsnių ne

saugo, Juos grąžina tik II anksto susitarus. Redakcija už skelbimų turini 
oeatsako. Skelbimu kainos prisiunčiamos gavus praSyma. 

atnuaniAL. Oathollc 
PRENUMERATA: 
^hlcagoj Ir Clceroj 
Kitur JAV Ir Kanadoje 
Užsienyje 

PIRMįJĮ KARTA PO DEVYNIOLIKOS METU 
Pasikalbėjimas su Ateitininkų Federacijos vadu prof. 

S. Sužiedėliu kongreso išvakarėse. Federacijos vadas 
kviečia visą ateitininkijos šeimą ir brangius idėjos bi
čiulius parnešti išlaisvintajai Lietuvai karštą ir tikinčią 
širdį, gerai išmiklintą ir žvalų protą, stiprų ir gryną lie

tuvišką charakterį, ryžtingą ir veiklią dvasią 
JONAS PETRENAS, New York 

"Mūsų veikimo sąlygos už ninkijos tėvu, prof. St. šalkaus-

Is IV-jo ATEITININKE KONGRESO LIETUVOJE 

Komunizmo pinklėse 
BOMBŲ BAIMfiS POLITIKA 

Jėgų pusiausvyra tarp Rytų ir Vakarų šiandien yra tas ne
žinomasis, kuris apsprendžia abiejų pusių veiksmus ir planus, 
Vakarams istorija patiekia paradoksalų ultimatumą, kurio data 
yra nežinoma. Toji data bus momentas, kai jėgų pusiausvyra 
lemiamai pakryps Rytų naudai, žinant, kokiu tempu tobulina
ma karo technika abiejose uždangos pusėse, galima prileisti, kad 
jėgų pusiausvyros klausimas gali būti nuspręstas ne dešimtme
čių, bet metų bėgyje, visai neįvykdžius teritorinių pakeitimų. 
JAV karo departamentas puikiai žino, kad raketų, aviacijos ir 
vandenilio bombų srityje Sovietų Rusija yra padariusi milžiniš
kos reikšmės atradimų. Jau yra žinoma, kad komunistai turi "je-
tų", kurių motorai yra dvigubai galingesni, negu geriausi ame-
rikietiškieji. Raketų srityje, pagrobę vokiečių laboratorijas ir 
mokslininkus, sovietai, tikima, tebepirmauja. Rusų vandenilio 
bombos potenciali jėga apsvaigino daugelį Europos politikų. 

Bermudoje Churchillis sugebėjo taip perduoti Eisenhoweriui 
vandenilio bombos baimės psichozę, kad prezidentas, kaip di
džiausią sensaciją, tuojau parskubėjęs namo, Jungtinėse Tautose 
paskelbė taikingą atominės energijos panaudojimo planą, kvies
damas prie jo prisidėti ir sovietus. Nuo to laiko Anglijos visa 
užsienių politika vedama mirtinos vandenilio bombos baimės še
šėlyje. JAV iki šiol dar blaškėsi tarp karingų pareiškimų ir ne
ryžtingų sprendimų, tačiau šiomis dienomis atsistojo greta Ang
lijos su prezidento pareiškimu, kad preventyvinis karas yra vi
siškai neįmanomas dėl naujųjų ginklų neįsivaizduojamos sunaiki
nimo grėsmės. Tuo būdu pasaulis atsistojo prieš tamsią nežinią. 
Pokario praktika įrodė, kad miliardai dolerių išleidžiami moder
niausių ginklų gamybai ir dosniai dalinami civilizuotoms ir at
silikusioms tautoms nesulaikė baisiojo šių laikų maro plitimo pa
saulyje. 

MEILIAI KALBANTIS VELNIAS PAVOJINGIAUSIAS 

Taikingo sugyvenimo mitas neįtikėtinai užvaldo vis daugiau 
galvų, netekusių padėties rimtumo nuovokos. Daugelio Vakarų 
valstybininkų galvosena dar vis remiasi klaidinga prielaida, kad 
komunizmas yra tik valstybės santvarka, ar agrarinė reforma 
(Kinijoje), kad jo vadai gali būti laikomi patikimais partneriais 
tarptautiniuose santykiuose. Tuo tarpu komunizmas tėra įsikū
nijęs blogis, gyvenąs melu, žudymais, kuriam nėra kelio atgal. 
Patarlė sako, kad velnias niekad nėra taip pavojingas, kaip ta
da, kada jis meiliai kalba. Paskutiniu metu ypatingai pagausėjo 
sovietų pareiškimų ir gestų, kurie ne vienam Vakarų politikui 
susuko galvą: 0 gal komunizmas jau pasikeitė gerojon pusėn ir 
atėjo laikas su juo kalbėti apie taikingą sugyvenimą. Štai, Ang
lijos darbiečiai karališkai priimti ir vaišinti Mskvoje su taikin
giausiais tostais iš abiejų pusių ir Malenkovo romantika skinant 
gėles dailiosios lyties delegacijos narei. Arba vėl — nuolatinis 
sovietų klabenimas tartis dėl Vokietijos suvienijimo jau baigia 
išmušti pačius vokiečius iš pusiausvyros, ypač Europos Gynybos 
Bendruomenės bankroto akivaizdoje. 

Tuo tarpu, kai Maskva visais frontais svaido švelnius žo
džius ir malonią šypseną, Vakarų pozicijos eina disintegracijos 
kryptimi. Griūva negimęs Europos pylimas, Amerikos artimiausi 
sąjungininkai susvyruoja neryžtingumo ir atsakomybės baimės 
klampynėje, gi sovietų kaimynai Azijoje pasirenka lėtą transfor
maciją į kom. rojaus nirvaną, nes šėtonas sugebėjo jiems įrodyti, 
kad tik jis vienas kovoja už Azijos tautų idealus ir tik jam pa
dedant tie idealai — ekonominė gerovė, taika ir europiečių do
minavimo galas — bus realizuoti. Vakarai jau nė nekalba apie 
Azijos pylimą, kokiu turėjo būti Europos Gynybos Bendruomenė 
Europoje. Eventuali pietryčių Azijos valstybių sutartis bus tik 
platoniškas pareiškimas, kad agresijos atveju bus tariamasi dėl 
priemonių jai sulaikyti. Realesnės vertės teturi tik dvišalės JAV 
ir kaikurių Az i jos kraštų sutartys , kuriomis J A V įsipareigoja 
ginti tų valstybių integralumą. 

JfiGŲ PUSIAUSVYRA VAKARŲ NENAUDAI 

Esant dabartinei jėgų pusiausvyros būklei, plataus masto 
komunistų karinės avantiūros nenumatoma, tačiau galima pri
leisti, kad Formoza netolimoje ateityje gali tapti kom. "išlais
vinimo" objektu. Tolimesnėje perspektyvoj tą pat galima pasa
kyti apie Japoniją ir Vokietiją. Ką tuo atveju turėtų daryti JAV ? 
Nurodomos trys galimybės. — JAV tada galėtų pradėti visuo
tinį karą prieš pačią Rusiją visais turimais moderniausiais gink
lais. Tačiau neužsitikrinus laimėjimo pirmuoju smūgiu, Amerika 
taptų moderniųjų sovietų ginklų naikinimo objektu. 

Prileidus, kad preventyvinis karas yra nurašytas, kaip pai
kybė, tą pat tenka pasakyti ir apie šią pirmą galimybę. Taigi 
sovietų, a r jų satelitų, kad ir atvira, bet vietinio pobūdžio, ag
resija visuotinio karo neiššauks. Antroji galimybė būtų, atsisa
kius naujųjų ginklų panaudojimo, pa sipriešinti tik užpuolimo vie
toje paanšiai, kaip buvo Korėjoje. Tačiau žinant sausumos jėgų 
santykį, kuris bendrai paėmus šiuo metu yra vienas prieš pen
kis Rytų naudai, gi Azija yra vispusiškame kom. karinės jėgos 
šešėlyje, o dar prileidus, kad karas vyktų komunistų pasirink-
toj vietoj, laimėjimo perspektyvos Amerikai būtų labai miglotos. 
Trečioji, vis daugiau šalininkų Washingtone randanti, galimy
bė yra — ignoruoti komunizmo ekspansiją, sulaikyti svetimų 
valstybių finansavimą ir kurti Amerikos tvirtovę. Šiuo atveju 
komunizmui užvaldyti Euraziją nereikėtų daug laiko. Realioji 
jėgų pusiausvyra neabejotinai pakryptų Vakarų nenaudai. Ame
rikos tvirtovės idėja ypač aktualėja nepasisekus sukurti efek
tingos pietryčių Azijos santarvės ir Europos Gynybos Bendruo
menei griūvant. Taigi nė viena šių galimybių neteikia šviesių 

gimtųjų namų slenksčio nėra 
lengvos. Visdėlto mes kviečia
me visus į talką pirmajam Atei
tininkų kongresui Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse pasiruošti 
ir tikimės sulaukti gausaus at
eitininkų būrio, sujungto vieno 
siekimo — visa atnaujinti Kris
tuje". 

Tokiais žodžiais prieš pusę 
metų baigė atsišaukimą į ateiti
ninkus prof. S. Sužiedėlis, At
eitininkų Federacijos vadas, tėv. 
dr. V. Gidžiūnas, OFM, vyriau
sias dvasios vadas, dr. J. Meš
kauskas, Vyriausios Tarybos 
pirmininkas, ir Vyr. Valdybos 
nariai. Jų rimtas, nuoširdus žo
dis nuaidėjo visuose ateitininkų 
vienetuose — visi griebėsi ruo
šos darbo ir rengėsi į pirmąjį 
Amerikoje Ateitininkų kongre
są, šaukiamą rugsėjo 4, 5 d. d. 
didžiųjų suvažiavimų akropoly
je — Chicagoje. 

Ruošos darbai jau baigti ir 
netrukus ateitininkiški veidai ir 
širdys susitiks savame kongrese. 
Visi smalsiai laukia tų didžiųjų 
dienų, kai ateitininkų ženkleliai 
sublizgės gatvėse ir salėse ame
rikietiško didmiesčio, priglaudu
sio tokį gražų būrį lietuvių tau
tos sūnų ir dukrų. 

Baigiantis jau paskutinėms 
prieš kongresą dienoms, pasida
rė įdomu, kokios nuotaikos ir 
rūpesčiai varsto ateitininkų va
do prof. S. Sužiedėlio, to as
mens, ant kurio pečių gula ne
lengva ateitininkiškojo veikimo 
našta už gimtųjų namų slenks
čio. Taigi, peržengęs "Darbinin
ko" redakcijos slenkstį, radau 
to laikraščio redaktorių prof. S. 
Sužiedėlį nugrimzdusį mintyse; 
galbūt, jos nešė jį praeitin, ku
rią yra studijavęs, pynėsi apie 
būsimąjį kongresą Chicagoje, 
skrido pas šeimą už 200 mylių, 
ar buvo kas užkliuvę redakto
riaus kėdėje? 

— Neketinu ilgai trukdyti, — 
tariau, — bet aš matau, kad 
Jūs einate prof. Pr. Dovydaičio 
pėdomis: laikrašti redaguojate ir 
ateitininkų sąjūdžiui vadovauja
te? Galiu paklausti, a r Jums te
ko mokslo dienomis susitikti ar 
čiau su Pr. Dovydaičiu, ateiti-

kiu, mūsų ideologu? Manau, is
torikui visada, yra malonu pra
eitin pasinerti? 

— Ne, — nelauktai man at
sakė tvirtu balsu, — tragiško
mis mūsų tautos dienomis mums 
pirmiausia jos ateitis turi rūpė
ti Nors St. Šalkauskis yra mi
ręs, o Pr. Dovydaičio likimas 
yra nežinomas, ateitininkams jie 
nėra praeities žmonės. Jų krei
pimasis į lietuviškąjį jaunimą, 
kad jis būtų tvirtas savo krikš 
čioniškuose principuose, ryžtin
gas, veiklus, degąs augštųjų 
idealų meile, yra šauksmas da
barčiai, kad dabarties mūsų jau
nimas atlaikytų jam primestą 
kovą ir laimėtų Lietuvai švie
sesnę ateitį, už kurią kovojo pir 
mieji ateitininkai ir laimėjo. Pr. 
Dovydaitis ir S*. Šalkauskis, dar 
būdami Maskvos universiteto 
studentai, buvo idealistinio nu
sistatymo skatintojai; tokie 
mums ir dabar jie yra. Pr. Dovy 
daitis buvo mano mokytoju, 
gimnazijos direktorium ir pro
fesorium nuo 1921 metų pra
džios. St. Šalkauskis vienerius 
metus mane mokė gimnazijoje 
logikos ir buvo mano profeso-j — Atsišaukime į ateitininkus 
rium; pažintis užsimezgė 1923 kongreso reikalu Jūs kaip tik 
metų rudenį. Paskutinį kartą1 užsiminėt, kad ją veikimo sąly-
su juo kalbėjau 1941 m. Vilnių- gos už gimtųjų namų nėra leng-
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Prof. Kazys Pakštas kalba ketvirtame Ateitininkų Kongrese Tel
šiuose, kuris įvyko 1935 m. liepos mėn. 20—24 dd. Šiemet prof. 
K. Pakštas pasakys Ateitininkų Kongrese uždaromąją kalbą, ru 
sėjo 5 d., 8 vai., banketo metu, Sherman viešbutyje, Chicagoje 

(T. 

už. grynai politinį. Bet tai reiš
kia, kad ir atsiginti galima ne 
vien fiziniu ginklu, bet ir dvasi
niu; reikia toje kovoje stiprių 
principų žmonių. Kas kitaip gal
voja, slysta tos baisios kovos 
paviršiumi. Mums reikia ypa
tingai tvirtos dvasios žmonių, 
su aiškiais ir tvirtais principais, 
atremtais į mažinąją, dieviškąją 
tiesą, nes gyvenam baisaus melo 
ir netiesos gadynėje. Kas stip
rina krikščioniškąją pasaulėžiū
rą, tuo pačiu stiprina mūsų ko
vos frontą prieš bolševizmą. Ir 
mūsų gyvenimo pasikeitusi ap
linka reikalinga dvasios tvirty
bės. 

tį visas jėgas tautos gyvybei iš
saugoti. Tai reiškia — visas jė
gas, fizines ir dvasines. Nepa
prasta kova reikalauja ir nepa
prastos visų mūsų pajėgų įtam
pos. 

Paskutinius sakinius AteitinVi 
kų Federacijos vadas stipriai pa 
brėžė ir paskui kreipėsi į mane: 

— Neklauskite daugiau nieko 
manęs. Parašykite gi ir paragin 
kitę, kad visi ateitininkai, kurie 
tik gali, stengtųsi kongrese da
lyvauti. Tai pirmoji jų pareiga 
prieš visus kitus suvažiavimus. 
Ateitininkų kongresai būna reti, 
o šis, penktasis tik iš eilės (44 
metų laikotarpyje) susirenka 
po 19 metų. Jis buvo prieš me
tas paskelbtas ir visiems žino
mas; galima buvo kitur ir ki
taip susitvarkyti. Kas negali at
vykti, rugsėjo 5 d. renkasi savo 
vietose į pamaldas ir susirinki
mus. Tą dieną visi ateitininkai 
jungiasi m Dievu ir bendra min
timi tarp savęs. 

atvyktį reikėjo nemažos asme
ninės aukos. Tai gerai žinojome, 
bet mums reikia laužti sunkias 
aplinkybes, kad patys dvasia ne Lenkai t e b e k o v o j a UŽ Vilnių 
palūžtume. Pagaliau, turime pa 
reigą prieš tuos ateitininkus, ku- "Orzel Bialy" liepos 24 d. nu-
rie praeity įveikė ir didžiausius! m e r y atpasakoja gen. W. An-
sunkumus, dirbo net į pogrindį! d e r s k a l b a - k u r i J * * • P a s a k e 

suvaryti, ėjo į kalėjimus ir kace Hodgemoor, neto i Londono, len-
1 kų skautų stovyklos atidarymo 
proga. Savo kalboje Andersas 

tus, tebesirungia nelygioje kovo
je dabar. Mes į ją norime įsi
jungti savo tvirtesniu organizuo 
tumu ir šiuo kongresu: suva
žiuoti, sustiprinti savo dvasią 
ir šaukti į pasaulį dėl daromos 
lietuvių tautai neteisybės. 

— Jums, be abejo, teks kong
rese kalbėti. Atleiskite už 

ragino ten susirinkusius lenkus 
kovoti už vadinamas atgautas 
žemes, kurių ribą sudaro Oderis 
ir Neissė. Bet kartu pridūrė, 
kad lenkai taip pat kovosią už 
Vilnių ir Lvovą. Tačiau pats 
lenkų ekstremistų vadas, matyt, 
jaučia, jog tokioms lenkų pre-

smalsumą: kokias deginančias1 tenzijoms jie nedaug gali tikė-
ar užburiančias mintis vežatės tis pritarimo iš Vakarų politinių 
kongresinės kelionės ryšulyje ?| sluogsnių, tad nepasigailėjo ne-

Verčiate mane paminėti 
je, vasarą, jam sunkiai sergant; j vos. Ar gaWfcttfag s r f f i o ^ k o d a r ^ visuotinį ^iškiiiį, pa' 
tą rudenį jis ir mirė. Bet jo tes 
tamentą ateitininkai gali rasti 
"Ateititinkų ideologijoje". An
troji jos laida, parėmus prel. 
Pr. Jurui, sendraugių dvasios 
vadui, specialiai paruošta kon
gresui. Suvažiavusieji ją turės 
savo rankose. Tuo būdu nori
me stipriau pabrėžti ideologinį 
kongreso charakterį." 

kios aplinkybės a r nuotaikos 
sunkina At-kų Federacijos veik
lą dabarties metu? 

— Aplinkybės yra visiems aiš 
kios: nėra po kojomis gimtosios 
žemės, su kuria mes buvome tvir 

| tai suaugę; nėra čia mūsų tau
tos kamieno, o yra įvairių tautų 
masė, kurioje praskysta ne vie
nas tautinis atsparumas; yra 

— Aš norėčiau tiksliau patirti, | dar dideli toliai, visai kita dva-
kaip jūs, pone profesoriau, tai 
suprantate? Ateitininkai visada 
pabrėždavo ideologinio tvirtumo 
reikalą. Visi didesni jų suvažia
vimai turi tą charakterį. 

— Dabar reikia kietesnio 
ideologinio nusistatymo. Būsi
te, turbūt, pastebėję, kaip isto
rijos vyksmas paskutiniais lai
kais karams suteikia vis stipres
nį ideologinį pobūdį. O ideologi
nis karas visada yra žiauresnis 

vilčių ateičiai po nelemto atsibudimo įsitikinus, kad naujoji Ma-
ginot linija — vandenilio bomba —tėra nauja grėsmė, o ne sau
gi užtvara. St. Dzikas 

sia, daug kam yra visai kitoks 
darbas, ne vienam tenka sunkiai 
grumtis dėl savo būvio. Iš to su
sidaro ir kitokios nuotaikos: 
linkstama užsidaryti tiktai sa
vyje, išsijungti iš visuomeninio 
darbo, rūpintis tik savo asmeni
niu labu. Vienu žodžiu, aš tai 
pavadinčiau idealistinių nuo
taikų blėsimu arba, kaip popie
žius Pijus XII yra pasakęs, "tei
siųjų pavargimu". Reikia vis 
dėlto pasidžiaugti tuo, kad šio
je gyvenimo pilkumoje atsiran
da idealistų ir pasiaukojančių 
bendram reikalui. Štai ir kong
resui ruošti arba į jį iš toliau 

stebimą ne vien pas ateitinin
kus ir ne vien pas lietuvius, — 
tai laukti kažkokio pritrenkian
čio žodžio, kad ištrenktų iš ano 
minėto pavargimo. Man rodos, 
svarbiau yra dirbti, negu skam
biai kalbėti. Organizacijos stip
rybę parodo ne šauklūs žodžiai, 
bet ryžtingi darbai, kurie ima 
patys šaukti. O mūsų darbai 
turi siekti to, kad tremtinio ke
liu pareitume į gimtuosius na
mus su karšta ir tikinčia širdi
mi, gerai išmiklintu ir žvaliu 
protu, stipriu ir grynu lietuviš
ku charakteriu, ryžtinga ir veik 
lia valia. Ko daugiau? Viso to 
siekiant ir krikščioniškoje dva
sioje vis labiau bręstant, reikia 
dar didžiai susirūpinti savo tau
tos gyvybe. Jaį gresia baisus pa 
vojus tėvynėje ir už jos sienų. 
Lietuvių tauta dabar yra lemia- j Daugelis gerų žmonių, kurie 
moję ekzistencinėje kovoje. | niekada iš mūsų neatimtų pini-

palankaus lodžio tiems anglų ir 
amerikiečių politikams, kuriems 
"trumparegiškumas" neleidžiąs 
matyti, jog nuo Lenkijos laisvės 
priklausanti ir visų Europos 
kraštų laisvė, lyg be Ukrainos 
ir Lietuvos žemių Lenkija nega
lėtų būti laisva. 

Churchill — blogiausias 
mokinys 

Pasakojama, kad Churchillis 
savo laiku buvęs blogiausias 
mokinys klasėje, maršalas 
Montgomery kartą karinėj aka
demijoj egzaminų neišlaikęs, 
rašytojas G. Hauptmannas už 
vokiečių literatūros nežinojimą 
du kartu gavęs nepatenkinamus 
pažymius, o Albertas Einštei
nas gimnazijoje turėjęs visai 
blogus matematikos pažymius. 

Kaip tik apie tai kongrese kal
bėsiu — apie ateitininkų vaid
menį toje kovoje ir mums sta
tomą laiko reikalavimą: sutelk-

gų, apiplėšia mus atimdami lai
ką, kurs mums reikalingas kad 
ir tuos pačius pinigus užsidirbti. 

Jacinto Benavente 
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(Tęsinys) 

Pažvelgęs į giedrus laukus, tėvas, trindamas re-
čiuotą veidą, tar ia : 

— Subliurbtum, prišnekėjo, o aš nė trupučio ne
suprantu. Ale viena tai išmanau, kad mano sūnų iš 
namų siunti. Jei tai būtų ne mano sūnus, o bernas, o 
aš būčiau gaspadorius, tai j teismą paduočiau už tokį 
kalbėjimą. Čia žmogaus blūdiinimas. Pagriebs blūdas, 
ir bėgsi apie tą apvalų žemės rutulį. Ne, geriausia 
žmogui, kai j is namie sėdi. 

— Jei taip, tėve, tai laimingiausia mūsų katė. Ji 
be noro, tėve. O be noro žmogus — grabas. Palaidot 
tokį reikia. Kam negyvi maišosi su gyvais. Aš išva
žiuoju rytoj ar poryt atgal tuo pačiu traukiniu. Nu
sibodo man ant to slenksčio. 

— Tai taip ir daryk. Jei reiks, padėsiu gauti iš 
viršininko pažymėjimą, — atsistoja Vaičiulionis. 

— Viršininko? — pakartoja Valinis, — aš jam 
norėčiau taip sau per nosį, bet reikia duoti gyventi ne
teisybei, kad teisybė galėtų pavalgyti. Pažymėjimo 
vistiek reikia. 

— Na, tai likit sveiki. Žiūrėk man vėl ko nors 
nesugalvok. Važiuok, ir baigta. O tu, tėve, nesibark, — 
Vaičiulionis išeina iš kiemo. 

— Ačiū, Viktorai, — atsistoja Valinis ir eina kie
mu pirmyn ir atgal. 

— Tai ko čia trepsi ? — klausia tėvas keldamasis 
ir eidamas į vidų. 

— Pratinuos darbo jieškot, — atsako sūnus, sus
toja prie šulinio ir žiūri į vandenį. Sukas maži rutu
liukai. Nežinia, kodėl juda šitas skystas veidrodis. Gal 
vėjas krkita į šulinį. Gal vabalėliai plaukia aplink. 

nės dirba nuo pasaulio pradžios? Negi tikrai nereikia 
jokio žmogaus jokiam fabrikui. O rytais švilpia augš-
ti kaminai ir žmonės į autobusus grūdasi. 

Pietų metas. Saulė lekia švelniu aksomu. Tokiu 
mėlynu, kaip Marijos s ta tu los mieste l io bažnyčios 
šveutoriuj. Nemuno šlaituos gieda paukščiai. Toli ver
kia garlaiviai, vienodais ratų tarpais mėtydami van
denio saujas. Žmonės turi kur eiti, kur važiuot ir kuo 

Viskas apskrita. Dangus, šulinys ir horizontas, kad mokėt už tą judėjimą. 
galėtų bėgti ra tu vabalai ir žmonės. Kad jie visi. I r 
pati žemė, ir mėnulis, ir žvaigždės, ir upių vanduo. Ir 
kumštis apvalus, kad sau ar kitam nosį būtų geriau 

Valinis pereina tiltą, užlipa šlaitu, krūmuose 
paukščiams bekeliant ermyderį. Jie myli, ir mušasi 
ir vieni kitiems poemas kuria. Sentimentalias. Kaip 

sudaužyti, ir pinigai apskriti, kad greičiau iš rankų j blogi eilėraščiai. Kai pasiekia fabriko rajoną, prie vie-
išsiridentų. Tikrai tiesa, kad reikia į miestą, kur ma
žiau naginių ir daugiau kvailių. 

Valinis atsisėda ant rentinio. Jis žiūri į varnėną, 
į bažnyčios bokštus į uosį jaunai siūbuojantį ir prisi
mena Jane. Ir kažko graudu pasidaro. Jis vėl pasi
žiūri į negilų šulinį ir mato savo susirūpinusį veidą. 
"Valini, valios. Tu t am ir Valinis, kad jos turėtum," 
sako pats sau ir išeina į gatvę. Vesdama už rankos 
viršininko dukterį, eina Jane. Dvi mergaitės su kaspi
nėliais kasytėse. Gražios, malonios ir kvailos. Baisiai 
giminingi žodžiai. 

V 
Jau penkta diena Valinis eina apie Kauną. Jei 

būtų metalo apdirbimo'darbininkas, būtų lengviau. 
Niekam kirvarpų nereikia. Užtenka medžiagraužių. 
Pasaulis kietas. Pasaulis baigia virst į akmenį, betoną 
ir geležį, kad lengviau būtų bėgti žmogui apie žemę. 
Darbo mėra. Pinigai baigiasi, užobliuoti neįpratuslom 
rankom, ir duona, motinos kepta. Įvairių fabrikų du
ris laužė, ir vis nėra. Nėra. Negali apeit žemės. Žemė 
plokščia kaip blynas. Sugruzdusi pusė viršun. Argi 
niekas nemiršta ir nesikeičia ir tuose fabrikuose žmo

nų geltonų namų sutinka sargą: 
— Jieškau darbo, — taria Valinis, — esu stalius. 
Senis pastovi, įdėmiai pažiūri į Valkiį ir saulę: 
— Nežinau, kaip bus, bet palaukit. 
"Gerai, kad nemeta iš karto pro duris", pamąsto 

Valinis, paskui atsisėda mažam laukiamajam ir žiūri 
į savo dulkinus batus. Po poros minučių viskas išsi
spręs. Niekas negali išsispręsti. Viskas pabaigta. Pi
nigai ir duona. Nupliš batai, nervai iš rūpesčio ir teks 
sugrįžt atgal pas stalių. Sėdėt miestelyje be vilties 
baigti algebrą ar mokytis eilėraštį apie kažkokią ožką 
Lorelei, ant Reino sėdinčią. O čia ant universiteto 
laiptų stumdysis studentai, eis gatve krykšdamos 
merginos, graudžiai šauks vienas kitą plaukdami iš
tirpusiu zefyru garlaiviai, šventėmis degs iliuminaci
jos, darbo dienomis kabinetuose ir baruose žmonės 
spręs politines ir literatūrines neva problemas, teat
ras statys blogas premjeras, kaip žurnale rašo, o Va
linis vis obliuos lentas. Kals sakais kvepiančius gra
bus, langams rėmus ar duris užsidaryti nuo išminties 
ir blizgančio gyvenimo. 

(Bus daugiau) 
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_, , . . v , | buožes . tai yra visus tuos, 
Palyginimui žemiau paduota, L _. . -

. , v. T . r kurie turėjo daugiau žemes, 
koks nuošimtis Lietuvos gyven- ... . . „ f 

, . , . . , nors buožes paskutiniais me-
toių pačių trėmimų liudininkų, . . . *\ . , 
.. J."T . , . . . .. i tais ir taip pat buvo labai pn-
įs Lietuvos grįžusių vokiečių,; "TV*T _, r . 

.JT i spausti, tiek daug turėdavo ati-
spejimu yra ištremta ar suim- f . . . . , , , M 

A T . . ._. _. . . i duoti valdžiai, kad kaikurie pa
tą. Is visų apklausinėtų vokie-1 _, . . ,, 

. 5 . v , . e r J tys neturėdavo ką valgyti... 
cių savo spėjimus pareiškė 59 " TT O L OŪ v. 
,. .. . . . . ~ Herta Sch., 28 metų amžiaus, 
liudininkai, ir būtent: _ . . • • -o 

Lietuvoje gyvenusi apie Pane-
1 liudininkas spėjo, kad išt- vėžį: 

remta 5—9Cr visų gyventojų, | "Masiniai trėmimai vyko 
6 liud. — 10—19 rc, 14 liud. —; 1948-jų ir 1949-jų metų pava-
20 — 29%, 17 liud. — 30 — sarį. Visą savaitę naktimis ir 
39 fr . 5 liud. -40 49%, 16 Į dienomis žmones buvo milicijos 

Kiek Lie+uvoje areš+uo ta ir ištremta žmonių 
DUOMENYS, GAUTI I š GRĮŽUSIŲJŲ APKLAUSINĖJIMO 

(Tęsinys) Išvežė tokiu būdu visus vad. | sportą 1949 m. pati mačiau. 
Sunkvežimiai ir vežimai važia
vo vienas po kito visais keliais, 
bet vežė daugiausiai tik daik
tus, o tremiamuosius varė ko
lonomis į surinkimo punktą Kė
dainiuose Kitus vėl varė visų 
pirma j Šėtą. Daug ūkinink4 
gavo įsakymą vežti su savo a;k 
liais tremtinių inventorių. Trem 
tiniams buvo leista pasiimti 
šiek tiek maisto: miltų, kiauši
nių, lašinių. Viena šeima pasi
imdavo porą maišų. Apleisti 
ūkiai daugumoje griuvo, kur-
nekur į juos įsikraustė kiti. La
bai daug trobesių sunyko.". 

Johan Z., 40 metų, nuo 1943 
m. gyvenęs Kaltinėnų apylinkė
se: 

"Radiškių kaime trėmimus 
1948 m. žiemą pats mačau. Kai 
tinėnų apylinkėse tada buvo iš
vežta virš 40 šeimų. Atvažia
vę mašinomis prie kaimo, rusai 
staiga išstatė visur savo pos
tus ir suėmė nekurias šeimas. 
Žmonės buvo j Kaltinėnus ne 
vežami, bet varomi, kaip be
laisviai iš abiejų pusių saugo
mi sargybinių, tik Kaltinėnuo
se juos jau pasodino j sunkve
žimius. Kaikuriems pasisekė iš 
kaimo pabėgti. Žmonės buvo 
labai nusigandę, verkė. Gimi
nėms buvo uždrausta prie suim
tųjų prieiti ir su jais* kalbėtis. 
Enkavedistai visi buvo kariško
se uniformose". 

ŽAIDIMO LAIKAS PRINCUI 

liud. — virš 50 r r . 
Bendras visų šių spėjimų arit! 

metinis vidurkis yra 34,4 Cf. Pa 
gal tai ištremta ir suimta turė
tų būti 960,000 asmenų. Žino
ma, tą spėjimą tenka laikyti la-
t a i perdėtą, nors psichologiškai 
tai yra suprantama ir pateisi
nama: stebėtojas tokiose situa 

ir einkavedistų jieškomi po bu
tus, renkami iš darboviečių ir 
areštuojami gatvėse. Kas galė
jo, slapstėsi, žmonės buvo to
mis dienomis kaip pakvaišę. Ne 
buvo galima nei iš Panevėžio iš 
važiuoti, nei į Panevėžį atva
žiuoti — gatvėse ir ant kelių 
patruliavo kareiviai su ant šau-

cijose visada yra linkęs nuosto- j tuvų uždėtais durtuvais. Žmo 
liūs apibendrinti, juos padidinti.! nes sunkvežimiais buvo vežami 

Beveik kiekvieno iš Lietuvon Į į geležinkelio stotį, kišami į gy-
grįžusio vokiečio lūpomis atku-; vulinius vagonus ir užkalami, 
riami tragiški trėmimų vaizdai i Visur girdėjosi verksmas ir is-
ir krašto nuotaikos; prieš akis i terija. Ištremtieji parašydavo 
stoja žiaurus tų tūkstančių mū- i laiškų iš StbirO- ir skųsdavosi, 
sų tautiečių likimas. Čia tat ir i kad jie ilgai negalėsią išlikti 
duodama keletą trėmimų frag-igyvi dėl sunkaus darbo, blogo 
mentų pačių vokiečių žodžiais, j maisto ir nepakeliamo klima

to" 
Ką mate trėmimų liudininkai * • . 

Irmgard M., 23 metų, Lietu-
Hilda P., 26 metų, Lietuvoje Voje gyvenusi nuo 1947 m. apie 

gyvenusi nuo 1947 m. apie Bu- Raseinius ir Tauragę: 
tolius, pasakoja apie jos šeimi- «i94g m . žiemą iš Gedvilų 
ninko kaimynų Ruckų kaime, km. prie Raseinių buvo išvežta* 
Vikšrio šeimos išvežimą: J o n a s Bargaila su šeima. Bar-

"1949 metais naktimis prasi- g a į i o s ūkis buvo didžiausias kai 
dėjo išvežimai. Vieną naktį, kai, m e , nors žemės jis paskutniuo-
mes visi miegojome, staiga ląu-, j u laiku turėjo nedaugiau kain': garės apylinkėse: 

«_ *i « u - 4 . « A * « , j "Vežė arkliais, 

Televizijas reikia užrakinti kius aparatus, kuriuos galima 
Anglijoje parlamento atsto- būtų užrakinti. O tai tam, kad 

vas P. I. Bell pasiūlė įstatymu tėvams išėjus vaikai nežiūrėtų 
įpareigoti televizijos apartų fa-1 "tik suaugusiems" skirtos pro-
brikantus, kad jie gamintų to- gramos. 

J 
DEL NAMAM REIKMENŲ VISUOMET LANKYKIT ŠIA 

EBDV14 m P A T 0 G I 4 
BEI SKN1AVSI4 

LIETUVIŲ BENDROVĖS 
K B A U T U V Ę 

ITURE 
4181-83 ARCHER AVE 

Tel. LAfayette S-S171 
Brighton Parko kolonijo 

KASDIENĄ ČIA RASITE 

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

LENGVI IŠMOKĖJIMAI PRITAIKOMI VISIEMS f 

Princas Charles, Anglijoje, žaidžia su savo mėgiamu šunimi 
"Sugar" Windsore. Ši nuotrauka yra paimta iš serijos kitų foto
grafijų, iš kurių bus sudaryta knyga tautai, pavadinta "Playtime 
at Royal .Lodge". .,-, t , , . 

Kas raŠO p r e z i d e n t u i ri prcgą kasdien pakalbinti sa
vo slaptąjį mylimąjį, o be to, ga-

Baltųjų Rūmų pareigūnai kasi u i š d ė s t y t i n Uomonę tolimam, 
mėnesį sulaiko apie 1,800 prezi- n o r g i r a t k a k l i a i tylinčiam adre-
dentui adresuotų laiškų, kurių g a t u i v i s a i g j a i r ū p i a i s k l a u -
siuntėjai prezidentą šmeižia, s j m a į s 
plūsta ar jam ką pataria. 

Ursel D., 34 metų amžiaus, j J i e n a f "mergė, pradėjusi ra- - . , . . . . . . 
nuo 1947 .m. pavasario iki 1951! ^ J > ™ s ™ ™ t ų dar Roose-:J. A . V - b l Ų p i l i e t i s t U H 

Pradek Taupyti Šiandien, Turėsi Rytoj! 
Taigi, dabar pradėkite taupyti Šioje lietuviškoje 
ištaigoje. BRIGHTON SAVINGS & L0AN moka 3% 

pelno ant jūsų sutaupu. 
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti ild $10,000.00 

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASS'N. 
*07) Archei Ave., į vakarus nuo Califoruia Ave. 

CHARLES ZEKAS, Sec'y 
OFISO VALANDOS: 

Flrmad.. antr&d., penktad Ir TreClad. 9 ryto lkl 12 * d 
te*tad o T ryto iki 4:SA D O Ketvlrtad t ryto lkl • rak 

metų gyvenusi Joniškio ir Ža

ke pasigirdo balsai. Atėjo stri- Veže arkliais, kuriuos turė
jo patiekti kiti kaimai.- Pasiimti 
leisdavo šeimai po 1 toną. Visi 
ėmė kailinius. Pagalves leisda
vo pasiimti tik seniems. Nemal
tų miltų imti neleisdavo. Kas 
verkė, tam viską nuo vežimų 

30 ha. Pas BargaUas jau dirbau 
bis ir dar vienas valdininkas iš j beveik visus metus, tad šitą 
milicijos. Jie stukseno į langą šeimą gerai pažinojau. Vežimo 
ir šaukė: "Keršuli, įleisk, k a s : m e t u buvau namuose ir buvau 
ten yra!" Keršulis — tai buvo.į liudininke, kaip visa tai įvyko, 
mano šeimininkas, pas kurį a š v Kadangi Bargaila kaime buvo 
dirbau, atsikėlė. "Keršuli, ai turtingiausias ūkininkas, tai { 
turi dvejus arklius?" Viena ku- buvo aišku, kad jį išveš. Kai |numesdavo. Vežimais veze į Jo-
mele buvo kumelinga. "Tai va- pasklido gandas, kad prasidėjo , niškį ar į Kruopius. Jei kas pa-
žiuok su vienu, kinkyk!" Šei- išvežimai, Bargailos išvežimo |bėgdavo ir vėliau juos pagau-
mininkas išskubėjo. "Mes tuoj I i a u kė ir tam ruošėsi. Rusai juos j davo, tada jie nieko nebegale-
sugrįšime! Važiuojame pas Vik Lfldupo vieną popietę — atvy- j davo su savimi pasiimti. Kitus, 
šrį..." pasakė išvykstant stri- k o būrvs enkavedistų su mėly-!vėliau grįžusius is miškų, suė

mė. Iš lėto judančios vežimų v ir 
tinės su tremtiniais — klaikus 

srj..." pasakė išvykstant 
bis. Atsikėlėme ir mes moterys. 
Tuo tarpu prašvito. Vikšrio so
dyba buvo netoli. Keršulis pad 

ko būrys enkavedistų su mėly 
nai raudonomis kepurėms, visi 
buvo rusai, jų tarpe buvo ir 
mongolų, tik vienas mokytojai 

jo nešti į vežimą maišus su mai j buvo lietuvis kaip vertėjas. R U J 
stu ir rūbais. Vikšrys visą vie-1 štiš davė tris valandas laiko, 
ną vežimą pakrovė, Keršulis nu į tuo tarpu kareiviai — enkave-
vežė juos į Kudirkos Naumies- distai lauke saugojo apsupę na-
tį. Mano šeimininkas, tiesa, su-: m ą j j ų stovėjo kieme gal dešim 
grįžo namo, bet sekančios die- j t i s . Pati padėjau pakuoti. Rusai 
nos buvo labai liūdnos. Mes gy- j įr m a n e tardė. Su Bargailomis 
venome prie pat vieškelio. Die- j kalbėjo grubiai, girdėjosi žodis 
ną ir naktį, kokią visą savaitę, "buožė", bet mušti nemušė. Nie 
vežė žmones. Nuo Slavikų ir kas iš Bargailų šeimos neverkė 
Sintautų vis važiavo Kudirkos įr net stengėsi rusams neparo- j tos sodybos. Išvežta man žino-
Naumiesčio link mašinos ir ve-jdyti jokio susijaudinimo. Ge-|moje apylinkėje bent geri 5c/c. 
žimai su tremtiniais. Tremtiniai j riausius baldus rusai tuojau 1949 metų pavasarį, kovo — ba 
mašinose sėdėjo ir stovėjo kar- konfiskavo ir paskiau išvež?, \ landžio mėn. irgi buvo trėmi-

vaizdas. Pati tai matydama ver
kiau ir galvojau: jie turi palik
ti tėvynę, o mes čia liekame". 

Johannes Sch., 50 metų am
žiaus, nuo 1947 metų buvęs Za
pyškio ir Ariogalos apylinkėse: 

"Iš Lietuvos 1948 metais bu
vo ištremta 80,000 žmonių. Be
veik kiekviename kaime mato
mos trėmimų žymės — aplėi3-

pirmenybę darbe gaut veltui, kasdien po registruotą 
laišką siuntė jam, vėliau Truma-
nui, o dabar kasdien rašanti po 
laišką dabartiniam prezidentui. 
FBI susekė, kad laiškų autorė 
esanti įsimylėjusi savo mieste
lio paštininką. Siųsdama kas
dien po registruotą laišką, ji tu-

Vadoveliai lietuvių 
mokykloms 

KREGŽDUTE II dalis, pėda-1 A r j a u t u r i t e * s i g i j ę v a d o v § 1* 
gogo A. Rinkūno gražiai K A I P P A S I R U O Š T I 
rengtas vadovėlis su labai daug . . „ D I I I C T V B C I 
iliustracijų, pritaikintas l ie tu-1* **• " • r I L I t T T D t I 
vių emigrantų vaikams pagal' Jei neturite, pasiskubinkite įsigy-
JAV ir Kanados liet. mokyklų 1 2 i * » ^^įjį?**!***^]!** 

J . T e k s t ą peržiurėjo teisėjas Alfonse 
programas. Tinka vadovėliu F . W e „ ^ spaudai parengė Pr. šu-
tuoj po elementoriaus. Kaina laitis. Anglų ir lįetuvių kalbomis 
«2 75 patiekti klausimai ir atsakymai, 

kuriuos klausinėja teisėjai per pi-
Naujieji Skaitymai J. Am- lietybės egzaminus. Toliau seka 

MES PERKRAUST0ME JŪSŲ 
baldus saugiai keletą bloku 

arba kelias dešimt myliu 
Vieno kambario baldus arba viso namo. Kreipkitės 
pas mus. Turįs daug metų patyrimo perkraustymo 
darbe. 

Pristatome anglis ir pečiams aliejų — dideliais 'ir mažais kiekiais. 

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

m* ',Mffimw3am OTJ8ttž8į!^«^!W.,ii 

1 SEGHETTI T R A V E L BUREAU 
2451 S. Oakley Ave. — Tel. YArds 7-3278 
MES PARŪPINAME KELIONES: Lėktuvais -
Geležinkeliais Autobusais — Laivais 

brazevieiaim A Skrunskelienės >p la t i i n f o r m a c i J a kur reikia kreip-Drazeviciaus, A. bKrupsKeiienes, t i g i r M e k m o k § t i n o r i n t - s i g y t i 

A. Vaičiulaičio parengtas skai- ' jAV pilietybės dokumentus, nu-
tymų vadovėlis vyr. pradžios' rodyti Natūralizacijos įstaigų ad-

tu su savo daiktais, labai mo- j bet visa kita buvo leista išda-
javo ir verkė, ir mes, kurie sto- \ iįntį, 0 ko neišdalino, vėliau kai 
vėjome prie kelio, irgi mojavo
me ir verkėme. Važiavo vis ma
žomis kolonomis, po 4 ar 5 ma 

mai, bet ne tiek daug. Vėliau 
trėmė tik pavieniai, ir ten, kur 
rasdavo partizanų ar pan. Ap mynai patys išnešiojo. Gyvu 

liai — jų tada dar buvo ketu-1 teistų sodybų yra daugiau, nes 
rios karvės, 10 avių, kiek tai I steigiant kolchozus, daug bu-

šmas, per dieną tokių kolonų kiaulių ir du arkliai — buvo : vusių ūkininkų, kurie tik turė-
pro mus pravažiuodavo apie 20. j paskirti j sovchozą prie Liūlių. I jo galimybės persikelti į mies-

Pati dar variau gyvulius į tą į tą, metė savo ūkius ir pabėgo, 
sovchozą". Apleistieji trobesiai nyksta, lan 

Frieda C , 38 metų, Lietuvo-jgai ir durys visų pirma išlupi 
je gyvenusi nuo 1947-jų iki I nėjami, stogas netaisomas, tad 
1951-jų metų įvairiose vieto
vėse: 

••* • 
"Negalima būtų pasakyti, 

Taip vežė visą savaitę. 
Pasiimti bendrai buvo gali

ma nemaža, bet ne visur vieno
dai. Buvo kalbama, kad rusai 
kareiviai kartais buvo geresni 
už lietuvius "stribus". Kaiku
rie rusai net ragindavo, kad 
žmonės pasiimtų daugiau mai
sto, nes Sibire nebūsią, rusai 
tai žinojo. O lietuviai stribiai 
tik varydavo greičiau pakuotis, 
kaikurios šeimos dėl jų. kaltės 
nieko nespėjo pasiimti ir į ma
šiną buvo įkrautos kaip stovi. 

palengva visas namas sugriūva 
ir tampa sukūrenamas. Tre
miant pats nemačiau, tik ma-

kad Šėtos apylinkėse būtų buvę ! čiau kaip rusai išgrobė ir vežž 
išvežta pusė visų gyventojų, bet 
koks ketvirtadalis buvo tikrai 
ištremtas vien laike paskuti
niųjų trėmimų. Apleistų sody
bų tiek daug, kartais iš tikrųjų 
susidaro įspūdis, kad nėra pu-

Kurie dar galėdavo stribius pa-j sės gyventojų. Bent 41—5 ūkiai 
vaišinti šnapsu, tai šitiems ji f i kiekviename kaime tuštį. Toks 
buvo nuoiaidosni. Kiek ko gali- \ vaizdas visur tarp Šėtos ir Ke
rną buvo imti nesakydavo, drau ! dainių. Visų pirma vežė turtin-
sdavo tik imti kviečių ir bulvių, gesnius ūkininkus. Antrąjį trat 

daiktus — ūkio padargus, veži 
mus, maišus su javais, baldus, 
dviračius, siuvamas mašinas. 
Mat išvežtieji dažniausiai būda
vo turtingesnieji ūkininkai". 

P. Z. (Elta) 

mokyklos skyriams ar pirmo
sioms gimnazijos klasėms. Dau
gelio žinomų liet. autorių kū
rybos ištraukos. Platus tauto
sakos s k y r -.:. Yra sunkiau 
sur.rantam'* žodžių žodynėlis. 
Kaina $2.50. 

ĄJpu vadovėliu išleido Bosto
no lietuviai mokytojai. Užsaky
mus siųsti adresu: Lithuanian 
Encyclopedia Press, 330 E S t , 
So. Boston, Mass. 

Kanadoje šiuos vadovėlius 
platina "Žiburių" leidykla, 941 
Dundas St., VVest, Toronto, 
Ont , Canada. Visi Kanados lie
tuviai yra prašomi siųsti ten 
užsakymus. Ten reikia užsisa
kyti ir to paties autoriaus 
"Kregždutės" I dalį. 

resai ir kitos reikalingos žinios. 
Leidinio kaina 60 centų. 

Pinigus su užsakymais siųsti 
"Drauga3" 2334 So. Oakley Ave 
Chicago 8, 111. 

Iniptrt parūpiname bilietu*, viešbučius Ir su*vwkome visus su ke 
lione i l H l l dalykus. TIKIME UUTUVHJ SKYRIŲ l'iidmm 
afidevitus. Keliones planuokite iš anksto kitiems metams. Anks 
ėiau užsisakykite Mietus kaip lėktuvais taip ir laivais, tai būsit* 
tikri, lutd tikrai gausite vietas. Pirkdami Mietus pas mu- nemo 
kesite brangiau ir išvengsite laiko sutrukdymo, nes nereikės lan 
kytis nei į gelžkeUo stoti ar aerodromą, nes viaa tai atliksi t • 
ienoje vietoje — PAS MUS. 

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

VfiDINTUVAl — VfiSIXTUVAl 
ELEKTROS RElKMLJNYs, 
I V BEI RADIJO LEMPOS 

DALYS — BATERIJOS 

APARATŲ SUTAISYSIĄS 

iirbtuvėse ir namuose atliekamai 
patyrusių inžinierių. Sąžiningas ir 
geras patarnavimas garantuotas. 

OlTCLCvision 
Csales - servicej 
3130 S. Hafcted, DAnube 6-6887 

r̂  

rf 
Balio Pakšto Orkestro Dovana Chicagos Visuomenei 
RLGS. 12, SKKM. 5:30 V. V. RUDENS SEZONO ATIDARYMAS 

: • * 

[ėjimai veltui. t Staliukus užslsakj t i I .ietuvin Auditorijoje — 
telefonuokite Vlctory ^-6172. , |Į |mus. Tai 

• i ' i \ i •••ji l i i ^ i U i i A M i i r . i i 1 ? ! , ' ^ , ! ! , ^ įSjjįįf k a t a U k ų-

Streikas del pasaulėžiūros 
Japonijoje įvyko retai pasi

taikąs streikas — del pasaulė
žiūros laisvės: sustreikavo 
3,200 šilko pramones darbinin
kų, kaltinami, kad tos bendro
ves prezidentas, uolus budistas, 
verčia juos priimti jo įsitikini
mus. Tarp streikuojančių yra ir 

SPECIALUS NUPIGINIMAS ? 

R00SEVELT FURNITURE COMPAKY, IHC. 
2310 VVEST ROOSEVELT KOAD Telef. SEeley S-4711 

Gausite į dar specialią. dovaną, jei paminėsite, kad šį skelbimą 
matėte "Drauge" 

11 dalių miegamojo baldai 
tik už $149-00 

Pasinaudokite šia reta proga, 
nebrangiai įsigyti miegamojo 
v i s ą apstatymą įskaitant 
matracus ir spyruokles. 

Užeikite J 
LIETUVIŲ KRAUTUVE 

_rrrr = ^ 

UMKITE KIEKVIENĄ ALGOS DIENAJ 
T ' t n i \;e t'^erai laimi taupymo programoje, kurie 
reguliariai pa* mus ateina ir pasideda sutaupąs 
savo apdraustose sąskaitose. Jūs taip pat laimčsit* 
atidarydami taupymo sąskaitą ir taupydami regu
liariai. Pabandykite tai tuojau. 3 procentai mokami 
nuo mėnesio 1 dienos už tas sutaupąs, kurios J 
naujas ar jau turimas sąskaitas įnešamos ligi mė
nesio 10 dienos, NEMOKAMA VIETA AUTOMOBILIAM!. 

UNIVERSAL SAVINGS 
& LOAN ASSOCIATION 

1800 So. Halsted Street Chicago 8f HL 
Telefonas: HAymarket 1-2028 

VALANDOS: Pirmadieniais, antradieniais ir penktadieniais nuo • ryta 
iki 4 vai. vakaro. Ketvirtadieniais nuo 9 ryto iki 8 vakaro. Tra» 
iUdieniais uždaryta. Soitad. suo 9 riL ryta iki I vaL fa piaea, 

Biznieriams apsimoka skelbtis "Draugi*". 
T 
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METINIS DIENR. ' U G O " I Š V A Ž I A V I M A S ! ! 
LABOR DAY — RUGSĖJO MEN. 6 D., 1954 M., JUSTICE PARK GARDENS DAR2E, prie Keane ir Archer Gatvių, Justice, Illinois 

Programa prasideda 4:00 vai. popiet. Bušai iš visu kolonijų vyks [ daržą. 
AUTOBUSŲ IŠVAŽIAVIMO TVAKKRAŠTIS: 

Nuo Dievo Apvaizdos bažnyčios 11.00 
Nuo Aušros Vartų bažnyčios 11.30 
nuo Šv. Antano bažnyčios 12.00 
nuo Šv. Jurgio bažnyčios 11.30 
nuo Gimimo P. Švč. bažnyčios 11.30 

"TRYS LAIMINGIEJI" (Alfas Brinką, Jonas Kelečius ir Vacys Petrauskas) 
JT 

prajuokins visus dalyvius juokingu perstatymu: 

D P K E L I O N Ė Į MĖNULJ 
nuo 
nuo 
nuo 
nuo 
nuo 

šv. Kryžiaus bažnyčios 11.00 
nekalto Prasidėjimo bažnyčios 11.30 
Dievo Apvaizdos bažnyčios . . . 2.00 
Aušros Vartų bažnyčios 2.00 

šv. Antano bažnyčios 2.30 

nuo Šv. Jurgio bažnyčios 2.00 
nuo Gimimo P. Švč. bažnyčios 2.00 
nuo Nekalto Prasidėjimo bažnyčios 2.00 
nuo Šv. Kryžiaus bažnyčios 2.30 
Biletus bus galima nusipirkti prie busų. Biletų kaina tik $1.00. 

Nuoširdžiai kviečiame visus skaitlingai dalyvauti — RENGĖJAI Bus dovanos, vaišes, paįvairinimai bei programa per visę dienę. 

Ką gi Amerikos lietuviai kunigai nutarė 
(KUNIGŲ VIENYBES SEIMAS P H I L A D E L P H I J O J ) 

Kelione virš debesų. Biznyčia ir klebonija už 20 tūkstančių. 
I š seimo sales. Fa t imos s ta tu la ir Marijos kongresas Clevelan-
de. Amerikos lietuvių katal ikų istorija. Žurnalas " L a x Chris-
t i ' \ Pa rap i ja ir katal ikiškos organizacijos. Pasikalbėjimas bu

vusiai valdybai. 

KUN. DK. A. JUŠKA, Chicago, 111. 

TWA kompanijos lėktuvas p i 
kyla iš Chicagos aerodromo. 
Mūsų miestas, kai į jį žiūri iš 
7,000 pėdų augščio, keistai at
rodo — žemės plotas, apsta ty
t a s lentelių nameliais, iš kurių 
sklinda mažos šviesų liepsnelės. 
Pennsilvanijos kalnuose šviesos 
signalas — suveržkite sėdynių 
diržus, vadinasi, pa tenkame Į 
audrą. Stebiu pažįstamų vei 
d u s : kan. J. Paškauskas , kuris 
šalia manęs sėdi, ramus , juo 
kau ja ; kitoje eilėje sau vietą 
surado kun. P. Katauskas , pir
mą kar tą j is oru keliauja. Rim
ta i a t rodo sparnuočio v iduryj . 
J o Eks . vysk. V. Brizgys ir 
prel. I. Albavičius, vienas kalba, 
k i tas tyli... I š vienos audros * 

nupirko kun. Čepukaitis, šven-1 šie kunigai baplys, Vencius, Ce-
to Andriejaus parapi jos klebo- pukait is ir P ik turna , 
nas, už 15 tūkst . dolerių, už jos Is tor inė Fat imos s ta tu la ka-
vienus vargonus šiandien dau- | liauja po visas lietuvių parapi-
giau gautum. Prie bažnyčios s to! jas Amerikoje. Ji buvo Kunigų 
v̂ ėjo senos žydės 15 kambarių Vienybės Marijos metų komisi-
namas. Savininkė 1947 m. mir-j jos rūpesčiu įsigyta. Romoje ją 
dama tes tamente įrašė. "Namą pa t s Šventasis Tėvas savo ran-
tegalima parduoti katalikų ku- ka pašventino, už jos aplanky-
nigui". Jį ir nupirko kuu. Čepu- mą atlaidus suteikė. Ji tad ir 

Brooklyno... Seimą a t idarė ren- plačiai referavo apie at l iktus 
gimo komisijos pirm., kuris ka r darbus minėtos komisijos. Pa
tu y ra ir Philadelphijos Kunigų aiškėjo, kad tokiai istorijai pa-
Vienybės provincijos pirm.,! rašy t i sutelktos visos jėgos, j 
kun. dr. V. Martusevičius. Dar- darbą į t raukt i geriausi istori-
bo prezidiumą sudarė kun. Ka-j kai, kurie sudarė išsamų planą, 
t auskas iš Chicagos ir kun. dr. išsiuntinėjo visiems klebonams 
Ražait is iš Philadelphijos. Už anketas , į kur ias jau dalis at-
sekretor iaus stalo sėdėjo kun. j sakė. Darbo paspar t in imui nu 
Bajerčius ir tėvas Sabaliaus-j t a r t a sujieškoti bent kelius ra
kąs, į rezoliucijų komisiją įėjo I joninius medžiagos r inkėjus. 

Konsta tuota , kad t am darbui 

S 0 P N I E B A R Č U S 
RADI0 PROGRAMA 

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

ŠEŠTAD. 8:30 iki 9:30 ryte 
PIRMADIENIO vak. nuo 7—8 v. 
Sekmad. 8:30—9:3o v. r. iš stoties 

WOPA — 1490 kil. 
7121 SO. ROCKWELL ST. 

Chicago 29, 111. HEmlock 4-2413 

tir ' • % , 

keliauja po visą šalį, iš vienos 
lietuvių parapi jos į kitą. Kon-

kitis, švento Andrie jaus parapi
jos klebonas, sumokėdamas 5 
tūkst . dolerių. Kun. Čepukaitis I s ta tuota , kad visos bažnyčios, 
y ra Amenko je gimęs ir augęs , ' į kur ias ji buvo iškilmingai at-
pat raukl i ir lietuviška asmeny- i nešta, tikinčiųjų būdavo p2r-
bė. ' pildytos. Nu ta r t a , kad ši Ma-

Barclay puikus ir ištaigingas, rijos s taUna įF toliau keliaus 
pačiame miesto viduryje viešiu-j po visas lietuvių kolonijas iki 
tis, kuriame ir įvyko rugpjūčio | tos dienos, kada Lietuva liks 
25 d. Kunigų Vienybes seimas. ( la isva, kada bus galima ją per-

kitą audrą, lėktuvas krypuoja , ' J is prasidėjo šventomis Mišio- į kelti į tėvų žemę. 
per ūžimą girdisi, kaip s tambūs 1 mis, kur ias švento Jurgio baž-j Prel. J. Balkūnas su dideliu 
l ietaus lašai plauna sparnuotį i nyčioje a tnašavo prel. I. Valan- j įkvėpimu, jau t r ia i ir karš ta i , 
p ro kurio langą matosi dideli,! čiūnas, didžiausios lietuvių pa- kalbėjo apie. Federacijos kong-

atl ikti y r a didžiausia kliūtis — 
lėšų t rūkumas . Tokios istorijom 
sumanyto jas kun. klebonas Ka
ralius visus dalyvius patikrino, 
kad j is savo pažadą ištesės, au
kodamas t a m reikalui t ūks t an 
tį dolerių, ki t i kunigai įsiparei 
gojo tokio veikalo likti garbės 
torijos komisijos sekretorius, 
prenumerator ia is . Pasidžiaugta, 
kad be komisijos sekre tor iaus 
labai uoliai darbo imasi ir pa t s 
pirmininkas prof. dr. A. Kučas 

PIGIAI IR SAUGIAI 

PERKRAUSTAU 
B A L D U S 
VIETOJE IR Iš TOLIAU 

K. EIDUKONIS 
turiu nauja didelį sunk>cžlui| 

Ir apdraudas 
H03O S. Talman. Chicago 2t. OI 

Tel. GKrovehul «-7<MMt 

»» APYNĖLIS" - SOUARE DEAL TAVERNA 
4528 South Wood Street, Chicago 

R U G S Ė J O 3, 4 ir 5 d. d. rengia 

VIEŠI SVETAINES ATIDARYMĄ 
Maloniai kviečiame dalyvauti . 

Savininkai: V. UNTULIS IR V. JANKAITIS 
V tf 

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS 
Perdirbami motorai , stabdžiai, t ransmini jos , keičiamos dalys 
Atliekami lyginimo ir dažymo darbai . Ga ran tuo t a s darbą* 

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

N a m u K K m v o o d 8-3092 j 

L I E T U V I Š K A f S T B T G B 

) 

J is renka medžiagą, padengda ^ f g į ^ fc. foVlįl] 
( N u k e l t a į 7 p s l . ) 

resą, kuris įvyks spaUo men. 8, 
9 i r ' 1 0 dienomis Clevelande : 

Ohio. J is tą kongreią te'aįng J 

t i rš t i ir juodi debesys, t rankos i ' rapijos Philadelphijoje klebo-
perkūnas , lydimas žaibų... ' nas, didis apašta las , t au rus 

Philadelphiją pasiekėm pc į pat r io tas , papras tas , kuklus, vi~ 
keturių valandų. Jdomus, senas suomenininkąs, veikėjas. P ro ; pavadino Marijos kongresu, j 
miestas . Namas prie namo, t a rp i vinci jos pirmininku y ra kun. dr. | visa dienotvarkė taip su t v a r ky 
jų jokio plyšio, s iauros gatvės . ' V. Martusevičius, švento Jurgic j ta, kad Dangaus Viešniai būt 
istorinių paminklų, fabrikų, baž ipa r . klebon., r imtas , susimąstei , 
nyčių, juodų ir baltų žmonių, i uolus ir rūpest ingas. Jo dėk?, 
visko čia surasi , kaip ir kituose i seimui viskas kuo geriausiai bu 
Amerikos miestuose. "Ar nc r i t e jvo paruošta , su tvarky ta . Į sei-
pamaty t i lietuvių parapiją, ku-; mą suvažiavo virš 40 kunigų 

at iduota tikroji pagarba, meile 
ir ištikimybe. Seimo rezoliuci
jose rag inama visus kun g u : 
per parapi jos katal ikiškas or
ganizacijas Marijos Kongrese 

riai bažnyčią protes tantai , o k b i Didelė dalis iš jų buvo klebo- i kuo gausiausiai dalyvauti , kad 
boniją žydė padovanojo", neva nai. Be anksčiau minėtų, pa 
juokais, neva r imtai klausia žymėtini prel. Balkūnas, prel. 
mūsų vyskupas V. Brizgys. "Už Kelmelis, kun. Karalius, Dau-

tuo ir k i ta taučiams būtų g a r 
ma įrodyti, kad lietuvia 
y ra susipratę katalikai, organi-

kelių minučių", patikino jis mantas , Cėsna... Ten tėvus ma- zuoti, mylį Mariją. Seimas pri
muš, "bus tos laimingos parapi 
jos klebonas kun. č e p u k a i t s " 
Didžiulė ir puiki švento Andrie 

rijomis a ts tovavo pa ts provin- i t a r ė ir Kr is taus Karal iaus š /cn 
cijolas Atkočius, tėvai Saplys tės organizavimui — iškilm'n-
ir Remeikis, saleziečius kun. S a i g o s pamaldos bažnyčiose, aka-

j a u s mūsų bažnyčia, ją protes- baliauskas, pranciškonus Ste- idemijos parapijų salėse, vi ur 
t an ta i s ta tė , o vėliau jie iš šios paitis, gausu buvo vikarų, veik- pa renkama aukų Katal ikiško 
apylinkės išsikraustė, paliko tu lių ir energingų — kunigai Kon Akcijos fondui, kurį globoj i 
ščia, nu ta rė jie ją parduot i — tau ta s ir Žurrmskis iš Bostono. Federacija, 
pirkėjai tur i būti katal ikai — to Budreckas, P ik turna , Račkaus- Tėvas V. Gidžiūnas OFM 
kia buvo jų valia. Ją 1942 m. kas, Narbu tas ir Valiušaitis Iš Amerikos lietuvių katal ikų ,is-

Šiluvos Marijos ir Tautos Švente 
M A R I A N A P C L Y J E 
1954 Šv. Marijos Metais, rūgs. 12 d. 

7 vai. šv. Mišios ir išstatymas Švč. Sakramento 
11 vai. iškilmingos šv. Mišios" ir pamokslas 

a. Šv. Mišias celebruoja Tėvas Stanislovas Saply:*, MIC. 
b. Pamokslą sako Prelatas C. A. Vasys. 
c. Šv. Mišias giedos YVorcestei'io Šv. Kaz'miero p irapijos 

choras, vadovaujamas pono Ipolitą Nauragio, Lietuvos 
Operos solisto. 

2 vai. p.p. Kryžiaus keliai parke. 
4 vai. pp. iškilminga procesija su Švč. Sakramentu apie parką. 

Precesijai vadovauja J. E. Vyskupas Bernardas Flanagan, 
Vyriausias vietos Ganytojas. 

1. Gyvasis rožančius, kurį sudaro Marijos Sodalicijcs narės 
ir Lieutvos Vyčių kuopų pirmininkai. 

2. Marijos statulos vainikavimas. 
3. Pamokslas. Pamoksią sako Prelatas Jonas Balkūnas 
4. Marijos litanija. Pasiaukojimas Nekalčiausiai Marijos 

Širdžiai. Marijos metų malda Pijaus XII. Malda į Šiluvos 
Mariją laisvei išmelsti. 
Palaiminamas ir užbaiga. 

7 vai. vakare procesija su žvakėmis į Liurdą. 
Rugsėjo 12 dieną visi į Marijos ir TauUs šventę Maria
na polyje ! 
Katalikiškos organizacijos bei draugijos praš mos su sa
vim atsivežti vėliavas ir procesijoje dalyvauti organizuo: 
tai. 

SAHTY OF YOUR 
SAVINOS 

5. 

Taupymas yra turtingumo šaltinis 
Mūsų bendrovės laikomi pinigai y r a apdraus t i iki $10,000 

Pradėk taupyt i tuojau. Mes mokame augš tus dividendus 

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

Sekretor ius AUGUST SALDUKAS 

1 

I Už Taupomus Pinigus Mokame 3' z Nuošimčio 
^ 

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

ir tolimų distancijų. Sauki te : 

ANTANAS VILIMAS 
i*41 SO. CALIFORNIA AVE., CHICAGO, BLL. 

ROckweU 2-2282 

# "^ 

JIE SAKO "NO" * * 1 ww; 

l New Yorką atvyko televizijos aktorė Debbie Reynolds su savo motina Mrs. M. Reynold3 ( k a ^ j c ) , 
kur jas pasitiko daiinninkas Eddie Fisher ir jo motina Mrs. Kate Fisher. Abudu, Eddie ir Debbie, 
P4iiti£ė gandui, kad jie ou^iiiedavę. (ĮNS) 

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

Chicago Savings j r ateinančius šsšis mėnesius, pradedant Liepos-July 1 dieną, apdovanos puikia Ball-Point 
plunksna kiekvien-1 naują taupytoją ir kiekvieną seną taupytoją, padidinusį savo indėlius. Be to, kiekvienas 
taupytojas dar gnus tikietą, kuriuo turės progos.laimėti vieną iš 150 tablevvare setų: 25 Rogers Silver setų 8 
asmenims ir 125 vėliausių ir gražiausių stainless stecl setų 6 asmenims. 

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

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

Šios įstaigos puikiai įrengtoj raštinėj teikiami sekantieji patarnavimai: 
1,—Apdraustas taupymas 
2.—Pirmų morgičių paskolos 
3.—Pardavimas ir iške timas 

valstybės bonų 
4.—Christmas Club Savings 

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

5.—Vacation Savings Club 
6.—Duodami Travelers Checks 
7.—Notary Public 
8.—American Express Money 

Orderiai. x 

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

CHICAGO 
6234 So. Western Ave. 

JOHN PAKEL, Prezidentas 

SAVINGS AND LOAN ASSN. 
Telef.: GRovehill 6-7575 

9= 5̂  ' «t.' • . i •* ". i • i ' " " - = • ' • ' ' • ' • " 



6 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CffiCAGO, ILLINOIS Trečiadienis, Rugsėjo 1, 1954 

Gyvenime pasižvalgius 

Aklas susituoks su gražuole 

airiu aš turėčiau susituokti BU 
vyru", — pasakė Joyce. 

Jinai neteko akių šviesos tu
rėdama 13 metų amžiaus, kai 

C!oquet, MiniL Jonas L. Tho-1 jų studijos lange, Cloąuet mie-1 akį išmušė sniego gniūžtas. 
raton, 25 metų vyras, 1932 m. stc, Minn. j J i e s u s i t u o k s š v . Pranciškaus 
grjzo iš armijos namon atosto- <>M visuomet galvojau, kau ! bažnyčioje Carltone. 
gų. Tada jis pamatė gražios ak
los mergaites paveikslą. Mergai 
te laimėjo antrąją vietą grožio 
konteste, kuris buvo suruoštas 
de! neregių mergaičių. 

Thornton pamiršo ją. Po Š3-
šių mėnesių jis liko aklas Korė
jos karo lauke. 

1954 m. sugsėjo 25 d. Thorn
ton susituoks su Joyce Camp
bell, 21 metų, akla mergaite. 
Jiedu niekada nėra matę viens 
kito, bet pripuolamai susitiko 
1953 m. balandžio men. 

"Tai buvo aklas susitikimas", 
— juokiasi Joyce. 

Jie susitiko per šešis mėne
sius, bet Jonas tik dabar suži
nojo, jog Joyce yra ta pati mer
gaitė, kurią jis matė fotografi-

A. 

A U T O M A T I Š K A S ŠILDYMAS 
AL. STANČIAUSKAS ir AL LAPKUS 

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

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

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

Lengvos išsimokėjimo sąlygos 
Pilnas draudimas ir garantija 

1337 so . LARAM1E ST. OLympic 2-6752 
CICERO 2-8492 

D Ė M E S I O 
MACKIEWICZ 

gyvenęs 636 N. State St., Phieago. j 
111., ir ten laikės "rooming house" > 
yra pra 'omas atsiliepti: 

STAM/F.Y WF.VZBF.RG, 
17107 \Vard A ve., 
Detrolt 35, Mlch. 

1 
MFMARI FORTRF.TAi IMDAROMl * 

F A F I i STUDIJOJE ' 
Miisų specialybe — VESTPVINftS 
ŠEIMYNINIŲ G R U P I Ų IR VAIKŲ 

NUOTRAUKOS 
T H E P A U L S T U D I O 

3213 South Morgan Street 
Telefonas — Y Artis 7-5858 

Sr 

y 

Jr 

Komunistai ir maskolber-
niai ruošiasi bėgti 

Vilniaus radijas liepos 15 d. j 
pranešė, kad naujojoje Vilnioje | ^ 
statomas naujas lagaminų fab
rikas. Kasdien jis pateiksiąs po 
tūkstanti aukštos kokybes la
gaminų. Tai svarbi žinia komu
nistams maskalmerniams, o la
biausiai dvikojams šuniukams, 
kurių kailis dreba dėl lietuvių 
jskundinejimo okupantams. Vi-1 
si šie, atsiprašant, darbuotojai 
mano, kad apsirūpinę naujojo 
fabriko lagaminais, nepastebi
mai išdums į plačiąją tėvyne, 
kai tik pajus, kad jau žeme po 
jų p a d a s kaista. Lagaminai 
kailio neišgelbės. Pagaliau, kas 
gali tū t i tikras, kad naujojo 
fabriko lagaminai bus geresni, 
kaip Kaune cvikiančiojo. O šio 
kombinato gaminiai yra plačiai 
išgarsėję sukrypusiais kampais, 
surūdijusiais apkaustais, apšu
tusiais ir nuo supelejimo pasi
keitusios spalvos šonais, na, ir 
kainos pigumu, nes mokama 90 
arba 110 rublių už lagaminą. 

KO KAM REIKIA 
(apmušalų, dažų, namų ruošes reikmenų, indų, vestuvėms 

pakvietimų, žiedų, dovanų; kojinių, patogių batų) 

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

Krautuve adara ir sekmadieniais nuo 10 vai. ryto iki 2 vai. p. p. 
tf 

STATYBAI IR NAMŲ 
PATAISYMAMS 
PRISTATOME 
VISOKIŲ RCftlŲ 
MEDŽIAGĄ 

CARR MOODY 
LUMBER CO. 

STASYS LTTWINAS. Prez 
W8» So, HALSTED ST 

Tel. VIctory *-«27« 
4PKAfNAVIMĄ IR P R E K I P PR1 

tfTATYMA TEIKIAME 
NEMOKAMAI 

RAKTINE ATI HA RYTA kasdien nuc 
« vai ryto Iki 6 vai vakaro h 
lUAtadienlais iki 3 vai vakaro 

• , . •-

TAUPYKITE 
Chicagos Stipriausioj Taupymo Įstaigoj 

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

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

Trečiadieniais visai neatidaroma. 

STANDARD FEDERAL SAVINGS 
A N D L O A N A S S O C I A T I O N 

OF C H I C A G O 
Jį' 4192 ARCHER AVE., CHICAGO 32 

PHONE: V l rg in ia 7 - 1 1 4 1 

^ 

NUO UŽSISENEJUSIŲ 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 
IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ 

Tie, kurte kenčia nuo SENU, AT
VIRU ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, jie 
negali ramiai sėdėti ir naktimis 
miegoti, nes jų užsisenėjusios žaizdos 
niežti ir skauda. Kad pabalinti ta 
niežėjimą »r skaudėjimą, senų atvi
ru ir skaudžių žaizdų, uždekite 
LEGPL.O Ointment. Jų g y d o m o s 
ypatybes palengvins jūsų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak-
tj. Vartokite jas taipgi nuo skau
džių nudegimų. Jos taipgi pašalina 
niežėjimą l igos vadinamos PSORIA-
S1S. Taipgi pasalina peršėjimą ligos 
vadinamos ATHLETE'S FOOT, s u £ 
stabdo džiovinimų odos ir perpl>8im* 
tarpiršoių. Yra t inkamas vartoti nuo 
d/.iūstančios, suskilusios odos dedir-
viniu, odos išbėrimų ir t. t., taipgi 
t inkamas vartoti va ikučiams kada pa
sirodo skaudus išbėrimas nuo vysty
klų. Jis yra gera gyduolė nuo iš 
viršinių odos ligų De-
gulo Ointment yra 
parduodamas po 7 5 
et., $1.25. ir $3.50. 
Pirkite vaist inėse Chl 
cagoj ir apyl inkėse— 
Milwaukee, Wisc. Ga 
ry, Ind. ir Detroit, Mi 
chigan arba rašyki
te ir atsiųskite Mo-
ney ordor į: 

LEGULO, Department D. 
5618 \V. Eddy St, Chicago 34. III. 

BUILDING & REMODFMNG 

V. A. ŠIMKUS 
KONTRAKTORITJS 

Stato naujus n a m u s pagal kontraktą 
Dideli? planų pasirinkimas. Atliekami 

Įvairūs remonto darbai. 

4645 South Keating Avenue 
Skambinti nuo 6 vai. vak. 

Tel. R U i a n c e 6-8202 

K O N T R A K T O R I U S 
STANDARD BUILDERS, INC. 
726 W. 18 S t Chicago 16 

CH 3-1535 
. .Lietuvių Statybos Bendrove stato na
mus pardavimui, pagal užsakymus ir at
lieka remonto darbus. 

ISNUOMPOJAMA 
IŠNUOMIOJAMAS 5 KAMB. B E 

TAS 1-me augšte nuo rugsėjo 1-mos 
d. su apši ldymu. Garažas. 

Pagedaujama be mažų va5kų. 
Kreiptis po 5 vai. vak. 

5713 So. (May St. 
pas Skrinską (rūsy) . 

Išimom, kam h. su valgiu ar 
be valgio* 

6602 S. Fairfield 

CIASSIFIED AND HELP WANTED ADS 
• "DRAUGAS" AGENCY * 

55 Eas t \Vashington Street 
Tel. DEarborn 2-2434 

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

ĮSIGYKITE DABAR 

Ar jau perskaitei P. Kesiūno 
romaną 

Tarp Žalsvi] Palapinių? 
.. 

L 

EDW. SAUNORIS 
GALININKAS 

P a s m u s gal i te gaut i gėl ių kapų 
papuoš imams sodintų ir skintų įvai
riausių rūšių ir gėl ių korsažams. 

l l l t h St. & Pulaski Ave. 
(Priešais gv. Kazimiero kapines) 

Telef. GArden 4-0087 ir 
GArden 2-1052 

^ v ^ 
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A NEW #2,000,000 COMMUNITY 
The finest of all South\vest Suburbs now in reach of everyone 

Full Basement • Rathroom with Plast ic Tile, 
Concrete Foundation American Standard Colored 
Steel n e a m Construetion Plumbing 
l^athed & Plastered • Kitehen — Choiee of Bireh or 
Automatic Heat ing Metai Cabinets — Asphalt 
Many other Fine Features Tile Floor 

ALL IMPROVEMENTS A R E I N - N E A R CHURCH, SCHOOLS 
A N D SHOPIMNG 

HAVVTH0RNE GARDEN BUILDERS. INC. 
54th Avenue and 35th Street, Cicero, Illinois 

OLympic 2-9100 

Invites you to inspect our model h o m e s 
(3 blocks \Vest of Ha\vthorne Rače Track) 

ROgers Purk 4-5800 

ĮSIGYKITE DABAR 

Psalmynas - psalmių 
knyga 

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

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

Chicago 8, Illinois 

Dr. A. Balt inis savo recenzijoje 
apie šj romaną taip rašo: P. Kesiū 
no romanas "Tarp žalsvų palapinių 
gražiai iškelia tų pasiaukojimo didu
mų, kurj beviltiškoje kovoje del tau
tos laisves parode Lietuvos partiza
nas, tų idealizmų, kuriuo degė mūsų 
jaunimas, l iedamas kraujų del savo 
žemes, tuos didžiuosius nuostolius, 
kuriuos m u m s reikėjo pakelti dviejų 
okupacijų replėse. Todėl šj romaną 
skai tome su malonumu ir dideliu su
s idomėjimu. Ypač romane minimi 
žygiai žavės jaunimų ir kels jo dva
sių, š i s romanas, atskleidžiąs mūsų 
heroiškai tragiškus epizodus, yra 
šviesus spindulys tremties idealizmo 
ugdyme. 

256 pusi. Kaina $3.00 

Užsakymus kartu su pinigais s iųskite: 

" D R A U G A S " 
2334 So. Oakley flve., 

Chicago, Illinois 
* . • . 2W, . • , JH . • . JJl • • . . • . .T. • • . Jf• W, JVL . • . • • . 39. .•..T. JV. . • « • . . • . -T. . • . . • . ; 
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Lithuanian dietionary 
Angliškai lietuviškas ir Lietuviš
kai angliškas žodynas. Parašytas 
H. H. Pewtress ir T. Gėriko. 333 
psl. Kietais viršeliais. Kaina $4.50. 
Gaunama "Draug-', 2334 South 
Jakley Ave., Chicago 8. HL 
<>O0<HXK>O0<K>0O0O0<KKKKKKKKK 

HELP WANTED — VYRAI 

REIKALINGI sunkvežimio šo
feris ir pagelbininkas dirbti prie 
perkraustymo krautuvių įrengi
mų — fbetures. 

Kreiptis — 
4841 S. Chicago Ave. 

VYRAI mUlOTERYŠ" 

R. N. ANESTHETISTS 
106 bed Indiana hospital, well 
ąualified surgical staff, normal-
ly 4 nurse anesthetists, needing 
two memters A.A.N.A. for ap-
pointment around September 20. 
City 40,000. Salary $5,000— 
$6,000 depending upon mainte-
nance. Write or wire Roy Hou
se, Administrator, Marion Ge
neral Hospital, Marion, Indiana. 

PROGOS' — " "oVTOraUNITIES 

REAL ESTATE 

P. STAVKDVTCIUS 
R F A L EST. Ir I V S C R . B R O K K R l S 

LIETUVIŲ AUDITORIJA 
8183 So. Halsted S t 

Ph. DAnube 6-27tS 
n a m ų TArds 7-6818 

Padeda pirkti - parduoti namua, 
Gkius, biznius. Parūpina paskolas , 
draudimus ir daro vert imus. Tvarko 
imigracijos dokumentus . Ofisas atda
ras 9—12 ir 4—7. 

GR OS ER N E IR MBSOS KRAUTU
VE. Ilgų laiką, gerai veikianti krau
tuve. Modernus įrengimai su ) vidų 
įe inamu šaldytuvus. Nuoma $55.0U. 
Apšildoma. Gera sutartis. Ideali vie
ta porai. D€l l igos priverstas parduo
ti skubiai už $4,S50.00. Reikal inga 
pamatyti , kad įvertintumėte. Tikrai 
geras pirkinys. 37<12 South \Y<MHI St. 
Telef, Hlshop 7-T77S. 

G ROSi: R N K — DEIJKATE8A1 — 
UŽŠALDYTAS MAISTAS. Nėra di
džiųjų krautuvių konkurencijos. CJ«-
rai įsikūręs ir parduoda didelius kie
kius. Modernūs įrengimai. Gražus 8 
kamb. butas užpakalyje krautuvės. 
Nuoma $70.00; ilga sutartis. Savi
ninkas apleidžia miestą ir įkainavęs 
skubiam pardavimui. Reikal inga pa
matyti, kad jvertintum€t. Tikrai pui
kus pirkinys. 4715 So. Danien Ave. 
Telef. LAfayette 8-7875. 

GROSERNK — DLL1KATESAI — 
SMULKMENOS — SALDAINIAI ir 
kt. prekes. Gražus 4 kamb. butas už 

NORINTIEMS P A R D U O T I A R 
P I R K T I G Y V E N A M U S NAMUS, 

biznius ar darant įvairių rOSių d r a u 
d imus mielai padedame. Išrūpiname 
morgiėius. 

K. J U K N I S 
S H l l ^ n S T R A S & COMPANY 

4004 So. Archer A v e n u e 
1 A ravėt te 3-63O0 

NAUJAI DEKORUOTAS 1% augs to 
mūrinis namas . Turi 3 butus, 2 a u 
tom, garažą, apmuštą "brick sidingu". 
tom. turėsite didelf 5 kam. butą, g a u 
dami | 4 5 j savaitf už 2 apstatytus 
butus. Privačios vonios ir atskiri įė
jimai ] visus butus. Gražus k iemas 
užpakaly. Pi lna kaina. įskaitant ir 
įrengimus, tiktai $18,750. 

UHesapeake 3-4014 

PARDAVIMUI 6 KAMB. MEDINIS 
NAMAS. 3 kamb. viršuj, 3 apačioj . 
Ekstra didelis salionas. Pu ikus ga-
ziriis apši ldymas. Moderniška vonia; 
Ir virtuve su indams plauti mašina. 
P i lnas rūsys, 2-jų autom, garažas. 
Arti mokyklų, bažnyčių, transporta-
eijos. Apylinkėje Spaulding ir Irving 
Park. 4041 N. Spaulding. Telefonas 
ROdney 3-1400. 

G KR A MODERNIŠKA PAJAMŲ/ 
NUOSAVYBE. Gausite $50 i men. 
gyvendami didel iame 4 k. bute. Taip 
pat ir 5 k. butas — 2-jų aug.štų a p 
muštame med. name. puikiame s to 
vy; 2-jų autom, garažas. Didelis vy
no rūsys po garažu. Arti mokyklos , 
bažnyčios. transportacijos. l ' irkite 
tiesiai iš savininko. 

1629 S. Kedvale , 
ROck\vell 2-68 23. 

PARDUODAMAS PELNIN
GAS NAMAS 

Parduodamas pelningas mūro na
mas. 20 metų senumo; 7 kambariai . 
Yra vietos dviejom še imom, nes yra 
3 išeinamos ir •'shavver" skiepe; 2 
automobil ių garažas. Del to l imesnių 
informacijų ir gerų sąlygų, skambin
kite savininkui Joe, 

COmodore 4-9743. po adresu . . . 
4444 S. Kedvale A \ c , Chicago, I1L 

Tarpininkaujame porkmnt Ir par
duodant namus, biznius ir kt. n u o 
savybes. Parūpiname paskolas, visų 

j rūšių apdraudas ir sutvarkome bei 
pakalyje krautuvės. Gerai išvystytas | n o t a r i z u o j a m e kl i jentams nemoka-
biznis ir gauna geras pajamas. Su
silpnėjus sveikatai oriverslas skubiai 
parduoti už 1500.00. Reikal inga pa
matyti, kad įvertintumėt. Tikrai ge
ras pirkinys. 1510 \Vcst North Ave. 
BRunsvviok 8-47S5. 

PARDUODAMA DELIKATESU 
K RAUTU VE. 

Geras biznis. Prie inama kaina. 
1402 SO. r»0th Ut.. Uieero, UI. 

Perskaitę "Draugą", duokite 

kitiems! 

GROSERNK IR MftSOS KRAUTUVE 
su gražiu 4 kamb. butų užpakaly 
Nuoma $40. Seniai įsteigta, inod r- Į i^ $12,950. 

mal nuosavybes dokumentua 
K U T R A - N O R K U S R E A L T T 

2 4 0 5 W . 5 1 S t 
P R o s p e c t 6 -7238 , 

v a k a r a i s W A l b r o o k 5-54399 

PAJAMŲ NUOSAVYBE A P Y L I N K Ė 
JE IRVING PARK & A S H L A N D 

Imsite $17"» į mėnesį gyvendami 
ekstra didel iame bute. Tuojau g a i-
I I U užimti 2 K augštų medini namą 
su gaziniu apši ldymu; plius 2 autom, 
garažu; abu apmušti ir gerame sto
vy, {skaitoma ir dalis baldų. įmokėt i 

Vestuviy nuotraukos 
įurštos f u sies fotografijos 

MŪSŲ specialybe 

Precin Photo Studio. 
Ine, 

M V \ K I > \ S J. I L IS . 8AV 

4068 Archer Avenue 
Telefonas Vlrginia 7-2481 

BUSINESS SERVICES 

LIETUVIU TAUPYMO IR SKOLINIMO B-VES 
, KUR 

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki $10,000.00 
— IK — 

Paskolos Duodamos Namu Įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis 

CHICAGO SflVINGS & LOAN ASSN. 
6234 S. Westem flve. Chicago 36. UI 

CRANE SAVINGS & LOAN ASSN. 
2555 W. 47th St. Chicago 32, III. 

DISTRICT SAVINGS & LOAN ASSN. 
3430 So. Halsted Stieet Chicago 8, 111. 

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

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

Tel. GRovehill 6-6708 arba 
WAlbrook 5-3451 

MIDLAND SAVINGS & LOAN ASSN. 
4038 Archer Ave. Chicago 32, 111. 

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

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

M O V I N G M O V I N G 
PERKRAUSTYMAS Iš ARTI IR TOLI 

Ilgų metų patyrimas — Pigus sąžiningas patarnavimas. 
Nauji dideli sunkvežimiai — Patobulinti perkraustymui įrankiai 

kaip patys sunkvežimiai, taip ir jūsų perkraustomi baldai yra 
apdrausti — inšiurinti 

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

Telef. VVAlbrook 5-9209 

niškį Įrengimai.. Ideali vieta porai. 
Del l igos būtinai turi parduoti. Kai

na $2.750. Apžiūrėję. įvertinsite Kerą 
pirkinį. 

3129 Iiituaniea, 
FRont ler 8-2853. 

G R OC E R Y—D E I>I KATES Ų 
KRAUTUVĖ 

Ir 2-jii butų mūr. namas. 1-as 3 
kamb. butas užpakaly ir 1-as 5 

' kamb. butas viršuj. Dabartinis savi-
\ n iukas po 25 m. išeina į pensiją. Ne

paprasta proga mėsininkui. įkainuo
ta skubiam pardavimui. Pamatę įver
tinsite gerą progą. 

7305 I)or< liest e-r Ave., 
DOrchester 3-7160. 

PLUMBING - HEATING SERVICE 
Free Estimates 

AUTOMATIC WATER HEATERS 
General Remodel ing — Modernizing 

Licensed — Bonded Plumbers 
Darbas at l iekamas pigiai ir sąžiningai 

O. B. RENNWANZ 
WAlbrook 5-3451 

B. SERAPINAS, GRowehill 6-6708 

H A M B U R G E R SHOP & GRII.I , 
Vietos del 20. įsteigta prieš 6 m. La
bai pelninga vieta. Ideali vieta porai. 
Prie inama nuoma, gera sutartis. Vie
nas negali apseiti, nori skubiai par
duoti, nebrangiai už $4,50o. P a m a t ę 
įvertinsite tikrą progą. 

:if»40 W. 2«th St. 
ARmitage 6-1G63. 

RCHl' VALYMO IR TAISYMO 
KRAUTUVĖ 

su gražiu 3 kamb. butu ir vonia už
pakaly. Su baldais ar be. Puiki pro
ga siuvėjui. Nuoma $60. Gazu apšild. 
Apleidžia miestą. nori skub.ai par
duoti, nebrangiai H . 500. Pamatę 
įvertinsite perą pirkinį. 

1800 X. Moluuvk. 
Mlehigan 2-0116. 

Skambinti GRaorlaad 2-12SS. 

$55.00 J MfiNESJ P A J A M P turėsite, 
gyvendami dideliame l iuksusiniam 5 
kamb. bute. 2 augštvi apkal tas len
tomis, medinis namas, ypatingai ge
rame stovyje. Automatinis karštu 
vandeniu apši ldymas. Ištisas rūsys 
su virtuve (ga l ima i šnuomuot i ) . Pui
kus susis iekimas apsipirkimams. Mo
kykla skersai gatvės. Mokesčių tik 
$138.00 metams. 

4409 So. Sacramento Ave . 

PARDUODAMAS 2 augštų pajamų 
namas: krautuvė ir 4 kamb. butas 
1-me augršte ir 6 kamb. butas 2-me 
augšte. Krautuvė pilnai aprūpinta 
prekėmis ir veikianti lietuvių, rajone. 

Tel. 

4*40 So. \Vood St. 

BIshop 7-9463. 

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

kepėjas—specialistas ALEKSAS GAIDJURGIS 

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

(Tik puse bloko į rytus nuo Halsted Street) 
PRIIMAMI ĮVAIRŪS SPECIALŪS UŽSAKYMAI 

REAL ESTATE 

SAVININKAS PARDUODA 
TIKTAI $12,000 

Tuojau gal ima užimti 5 kamb. nau
jai dekoruota, al iejum šildomą na
mą. Kanti le virtuvė, didelis šaldytu
vas, pečius ir "play porch", didelis 
rūsvs ir pastogė, daržas, vaismedžiai. 
Arti I. C. ir CTA ir arti krautuvių. 

554 K. 91st 11 . 
VIneennes 6-2969 

Kaulų fraktūrom įtvarai 
Protezai. Orthop. p ė d o s Plokšte les 

VA L - 9—4 ir 6—8. Šeštad. 9—1 

Brighton Parke 
2-Jų butu medinis ant cemento 

pamatų. 4 kamb. . ir 5 kamb. (3 m i e 
gamieji . 4Gth Ir S. R0ckw*»U St.. Ne 
brangiai. — Kaina $10,150. 

4 butu medin is prie kampo. 2 cen-
tral inio apšUdymo boUeriai. N a m a s 
t inka dviem savininkam. 57th St. ir 
k e d / i e Ave. Kaina $20,000. 

B. R. Pietkiewicz 
2555 W. 47th Street 

LAfayette 3-1083 

BCHILLER P A R K U . Savininkas 
parduoda už $13.000. I š \až iuoja į 
Arizoną, turi parduoti 6 kamb. Cape 
Cod med. namą. 3 mieg., "den". ko
klių virtuvė ir vonia, spintos virtu
vėje. Gazu apšild., 1% automb. gar. 
Pilnai apsodintas, aptvertas, "barbe-
que pit. cool vent awning", kilimai, 
veneciškos užuolaidos, komb. langai 
— sieteliai. Daug priedų. 4825 X. 
Fon'ster , 1V4 bloko į vak. nuo Kiver 
Road. Vi blk. į š iaure nuo Lawrence 
Ave. GLadstone 5-3292. 

BALZEKAS MOTOR 
"U WILL LIKE US" 

4030 So. Archer Avenue 

SALES, INC. 
Tel. Vlrginia 7-1515 

NORI PIRKTI GERĄ IR NEBRANGIAI — AUTOMOBIL Į 
Naujas 1954 CHRYSLER #2,495, PLYMOUTH — #1,595 

300 vartotų automobilių nuo $25 ir augšeiau 

Didžiausia remontu dirbtuve. Teisingas nemokamas patarnavimas. Lengvos išsimokėtino sąlygos 

— . . - , — . » . / • . 1 . , < į l» I I >»•».. . . «W< 
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Pereinamosios dovanos, skirtos IV & A. lietuviu 
žaidynėms, n u o s t a t a i 

Pereinamąją dovaną — taurę kiekvieną varžybų dieną. Nuga-
laimi tas sporto klubas nuosa- lėto jas skelbiamas pagal specia-
vybėn, kuris laimės žaidynes liai sudarytą aktą, kurio suda-
tr is kartus iš eilės arba 5 kar-: romi trys egzemplioriai. Vienas 

ĮTARIAMAS PRIKLAUSYS 
TERORISTAMS 

tus be eilės. egz. lieka Fasko sekretoriate, 
Dovana skirta šiaurės Amen-! f * ? * įteikiamas launetojui, 

kos sporto klubui n u g a i ė t o j a i i t reaas is yra pastuncmmas spor-
Nugalėtojo vardą laimi tas n o r J J° aPygardai, kurios ribose vy
to klubas, kuris žaidynių metu k o m e t l n e s ^ ^ ^ . A k t ą P a" 
surenka daugiausia taškų. Taš
kai apskaičiuojami iš žaidynėse 
vykdomų varžybų ir rungčių vy
rų ir moterų klasėse pagal že
miau nurodytą vertinimo siste
mą. 

Lengvoji atletika » * 

Visų lengvosios atletikos var
žybų rungčių pirmosios t rys vie
tos vertinamos sekančiai: pir
moji vieta — trys taškai, antro
ji vieta — du tšk., trečioji vie
ta — vienas tšk. Estafetės: pir-

sirašo vyr. važybų teisėjas, vi
si sporto šakų vyr. teisėjai. Ki
lus neaiškumams, bylą sprendžia 
ginčo komisija, šiai nepadarius 
sprendimo, reikalas perduoda
mas Faskui, kaip paskutinei 
sprendimo institucijai. 

Vienas iš 5 jaunuolių, Richard 
Warren, 19 m., apklausinėjamas 

Dovaną laimėjęs sporto klubas policijos dėl savo tatuiruočių ant 
įrašo sekantį tekstą: pvz. IV rankų, kurios esančios "Pachuco" 
žaidynių laimėtojas , ?lapJ;0S t e r o r i s t ų organizacijos 

/ * * a , , m ženklai. Jis tai paneigė, sakyda-
1954 m rugsėjo 4 — 6 dd., To- ma s a p i e t u o s ženklus "means no-
crnto, Kanada. Graviravimo iš- thing" 
laidas padengia pats sporto klu
bas. Kiekvienais metais žaidy
nių laimėtojas turi taurę prista moji vieta — šeši tšk., antro 

ji - keturi tšk., trečioji - du :** v a r d i n i a m komitetui me-
taškai. Partizanų žygis, koman- j " e s ? P n e s * * * " « * i " * * i ž 
dinis, vertinamas lygiai kaip ir °įf" , , . , . . . 
estafetės. Paskiri ėjikai, kurie i P - S . Visose komandinėse var 
komandos nesudaro, vertinami £ * * ? S p o r t ° W u b a S g a U l s s t a - , dedant šį rudenį, 

tyti tik vieną komandą. Leng-| A k l i m o k i n i a i b u s m o k o m i at~ 
vojoje atletikoje dalyvių skai-: s k i r a m e kambaryje 
čius neapribojamas. Faskas 

Dviejose mokyklose mokins 
aklus vaikus 

Chicagos arkivyskupijos dvie
jose mokyklose bus mokomi ak
li vaikai su kitais mokiniais pra-

KunigŲ seimas 
(Atkelta iš 5 pusi.) 

mas iš savo kišenės net kelio
nės išlaidas. Pagal planą, už 
dviejų metų tokia istorija išvys 
pasaulio šviesą. 

Seimas vienbalsiai pritarė žur 
nalo "Lux Christi" leidimui, re
dakcijai išreiškė pritarimą ir 
nuoširdžią- pagarbą. Daug kas 
pasisakė, kad to žurnalo nauja 
forma, straipsniai, pamokslai ir 
kronika patinka. 

Kun. dr. A. Deksnys, E. St. 
Louis lietuvių parapijos klebo
nas, skaitė paskaitą "Parapija 
ir katalikiškos organizacijos". 
Prelegentas ją buvo puikiai pa
ruošęs, visiems ji paHko gilų 
įspūdį. Prel. Kelmelis visų var
du išreiškė pageidavimą, kad 
ši paskaita būtų visuose lietu 
vių katalikų laikraščiuose ats

pausdinta, šių eilučių autorine laiku pradėjo kreiptis ir atskiri 
prašė prelegento, kad šis ją ir į asmenys. Ko paklausi, to gausi. 

riujc, danties gręžimo čirkeeio 
su dantisto raminančiais žo-

"Draugui" atsiųstų. 

Kunigų Vienybės seimas iš
reiškė pilną pasitikėjimą sena
jai valdybai, palikdamas ją ant
riems metams. Valdybos sudė
tis yra ši: kun. P. Katauskas 
pirm., kun. Kuprevičius, MIC, 
vicepirm., kun. dr. A. Juška 
sekr., kun. J. Makaras iždinin
kas, kun. Malinauskas, valdy
bos narys. 

Civilizacijos tarnyboje 
Paryžiuje įsisteigė nauja fir

ma Mammon, kurios tikslas pa
rūpinti įvairiausių garsų, pokal
bių bei dokumentų plokšteles. 
Daugiausia uždarbio firmai duo 
da radijo stotys, bet paskutiniu 

kaip pavienių lengvosiosios at
letikos rungčių laimėtojau «•*• 

Kamuolio žaidimai 

Dar penki su Pachuco 
ženklais 

Chicagos apylinkėje policija 
praeitąjį pirmadienį dar 5 as
menis surado su Pachuco ženk
lais, bet visi jie paneigė, jog 
priklausą teroristinei organiza
cijai. 

Kamuolio žaidimai apima fut
bolą, krepšinį ir tinklinį. Fut
bolas vertinamas sekančiai: pir
moji vieta — 12 tšk., antroji — 
8 tšk., trečioji — 6 tšk. Krepši
nis : pirmoji vieta —10 tšk., a n t ' l l l i n o i s valstybes gubernatorius 
roji - d tšk., trečioji t š k . | i r b u y k a n d i d a t a s | J A V p r e -

CHICAGOS ŽINIOS 
Ar bus depresija? 

Si nauja 
praktika įvedama St. Hilary's 
ir Most Redeemer mokyklose. 

Sumažino biudžetą 
East Chicago miesto taryba 

Tinklinis vertinamas kaip ir 
krepšinis. 

Lauko ir stalo tenisas 

Vyrų ir moterų vienetas: pir
moji vieta — 3 tšk., antroji — 
2 tšk., trečioji — 1 tšk. Vyrų ir 
moterų dvejetas: pirmor vie
ta — 5 tšk., antroji-—-.3 tšk., 
trečioji — 2 tšk. 

Plaukimas 

praeitąjį pirmadierų patvirtino 
Adlai E. Stevenson, Duvę3 ^ ^ . x , . __ " e į . 

1955 metų biudžetą, kuris yra 
mažesnis V> miliono už praei
tųjų metų biudžetą. 1955 m. 
biudžetas — $2,534,284. 

Nepamiršk 

zidentus, kalbėjo praeitąjį pir
madienį AFL International 
Brotherhood of Electriėal dar
bininkų suvažiavime Interna
tional Amphitheatre Chicagoje.; Nepamiršk, jog rugsėjo 8 d. 
Stevenson pareiškęs, jog dabar, 8 vai. bus didelės iškilmės Sol-
dar nenumatoma depresijos; i dier Field. Bus pagerbta šv. P. 
ekonominiame gyvenime galima Marija. Minios dalyvaus tose iš

kilmėse. Kardinolas Stritch at
našaus šv. Mišias. 

sulaukti kritimų, bet ne tokių 
žiaurių kaip buvo praeityje. 

Plaukimo varžybų nugalėtojai 
vertinami taip pat kaip ir leng
vosios atletikos paskirų rungčių 
atstovai. 

Paskirų sportininkų laimėji-

Skubė jo p r a n e š t i , be t . . . 
John E. Ellsworth, 67 metų, 

7350 Phillips ave., buvo užmuš
tas traukinio prie 73rd St. ir 

mai, kurie jokiam" sporto klubui I Exchange ave. Ellsvvorth sku-
nepriklauso ir y r a registruoti j bėJ° per geležinkelio begms, 
Faske per apygardas, žaidynėse I k a d paskambintų į savo raštinę, j j o h n D . YVright, o šį ketvirta-
laimėti taškaį jokiam sporto klu i k a d pavėluosiąs į darbą, nes , d i e n į kalbės kardinolas Samuel 
bui nepriskaitomi. Taškų ap-: automobilio negalįs "užkurti", s tr i tch. Suvažiavimas baigsis 
skaičiavimą da r 0 kiekvienos Nu ir va, traukinys jį užkliudė | ateinantį šeštadienį, 
sporto šakos vyriausias teisėjas ir visai nebereikėjo eiti darban. , 

S t u d e n t ų s u v a ž i a v i m a s 
13-tasis Katalikų Studentų 

Federacijos suvažiavimas prasi
dėjo praeitąjį pirmadienį Con-
gress viešbutyje. Vakar kalbė
jo VVorcester, Mass., vyskupas 

J • \ , 

\ 

500 RANKINIU LAIKRODĖLIU 
Vyri>kij ir moteriškų 17 akmenų, gražiom paauksuotose dėžutėse ir 

14 kar. gold filled paauksuoti, vertes $39.95. Per trumpą, laiką išpar
duodame už $19.95. lic to dar priimame mainais seną laikrodėlį. 

1.000 deimantinių žiedu, geriausios rūšies brili'antai nupiginta kai
na. 2.000 perlų, brsuizoletų. spilkuėių, aukskarų, paprastų brangeny
bių, nertos nuo $2.00 iki $5.00 — nupiginta po $1.00. 
Linines staltieses, dideles mieros, vertes IS.OO, po $1.00 
Sidabriniai ir stainlcss stccl peiliai, šaukštai, šakutes, po 8c vienas. 
Indai. IčkAtčti po*-10 capfci vienac* *%". -'* ** ' 

Klektiiniui maži phouografai po $8.00 
I'honografai. vertės I24.00, po $12.00 

Mažutes rūdijos po . , $14.041 

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

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

Ilgi cnitaro karoliai, modaus spalvos, pa Ugrais karoliais, 
vertės $50.on, dabar tiktai už $25.00 

Dideli, stambūs, vyšnios fonuos karoliukais gintaro karoliai, 
vertės $45.00, dabar $24.00 

Gintaro karoliai, vertės $:5S."0. dabar $23.00 
Tamsaus gintaro karoliai tiktai po • $9.00 

Gintarinės apyrankės parduodamos nuo 25% iki 40<£ pigiau 
normalios kainos. Gintariniai šviesaus medaus spalvos 

laiškams atidaryti peiliai, vertės $7.00, dabar . '. . . . $4.00 
Mažesni tokie peiliai, vertės $5.00, dabar pb -. . . $3.00 
Gintarine cigaretėms dėželė, vertės $2^.00. dabar $15.00 
Gintariniai žiebtuvėliai, vertžs $10.90, dabar ' . . . . . . . . '$7.95 
Gintarinis niundštukas, veVtSi $5.00. dabar *. $1.50 
Gintariniai paveikslui rėmeliai, vertės $15.00, dabar po •• $9.95 
Gintariniai auskarai, vertės $5.Oi), dabar po " . $3.00 
Gėlės žiedo formos gįntarinės špilkos, vertės $G.0O, dabar ... . . JS4.50 
Gintarines špilkos su ąžuolo gilės imitaeija, vertės $5.00, t ik ; . . $3.50 
Vyriškos gintarinės marškinių rankogaliams sagos, 

vertės $5.00', dabar tiktai po ' . . . . . $3.00 

Tad. ktieėianic \i>ib ir \isas pasinaudoti taip labai nupigintu lietu
višku auksu—gintaru, kurio kokybę garantuojama visam gyvenimui. 
Iii IMUKo liLRAlTtJVfi. 3241 KO. IIALSTJh&> STCJKKT, atdara pirma
dieniais ir ket\irtadieniai.s iki tčlumot*. 

JOS. F. BUDRIK, INC. 
3241 So. Halsted St. TeL CAlumet 5-7237 

Budriko radijo valanda kiekvieną ketvirtadienį iš stoties VVHFC, 
1450 kjl. 6—7 vai. vakare. Kiekvienam Budriko radijo klausytojui 
skiriAnja brangi do\ana už atspėjime kurio noi* programos dalyko ar 
įo išpildytojo. • t ":\ .<'£. w , 

l k r,., i • •• * ,f . i1; i li'm ft.ii.a į,,, I I1 , , , .) . » *" i»Jn'. ™ 

199 ta diena be sąmones 
John Brookhousc, 35 metų, 

1110 N. Clark St., taxicab vai
ruotojas, jau 199-ta diena guli 
be sąmones Cook County ligoni
nėje. Plėšikai jį sumušš vasa
rio 13 d. netoli 17-tos ir Paulina 
Sts. 

MARY G. SPEAKER 
(S\KKITIS), mergautine pa

varde YOCILTfi. 

Uyveuo ^424 W. 45th St. 
Tcl. LAfayette 15-0460. 

Mirė rugpjxičio 29 d.. 1D54, 
8:30 v. v., sulaukęs 51 m. am. 

Gimė Chieagoje, III. 

Pasiliko dideliame nuliūdime 
vyras Frank, sesuo < barlotte 
Archer ir * jos vyras Cccil, • 2 
broljai: Edward Yocius ir jo 
žmona Catherine, Leonard Yo
cius ir jo žmona Gcraldine. 5-
kiij broliu ir sesenj vaikai, uoš 
vjenė Ona Garbukas ir jos vy
ras Andrew, dėdė Juozas Yo-

"cius. daug pusbroliu, pussese
rių ir daug kitų. giminių. 

Kūnas pašarvotas A. Petkaus 
koplyčioje — 6812 So. Western 
Ave. Laidotuvės įvyks ketvir-
tad., rugsėjo 2 d., iš koplyčios 
8:30 vai. ryto bus atiydėtas j 
Nekalto Prasidėjimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvykto gedulin
gos pamaldos už velionies sie
la. Po pamaldų bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame, -\ įsus: 
gimines, draugus ir- pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Vyras, sesuo, bro
liai. 

Laidotuvių direktor. A. Pet
kus. Tel.^GRoveJiUl 6-2.3*6. 

M^HfH.^III 

P A D Ė K A 
1954 m. rugpjūčio 23 d. Bos

tono miesto ligoninėje mirus 
mano mylimai Mamytei Stasei 
Llzdenlenei, nortū' išreikkšti šir
dingą padėką visiems ir visoms, 
kurie įvairiausiais būdais labai 
daug prisidėjo prie mūsų šei
mos skausmo palengvinimo. 

Per UfCii sunkios ligos laiko
tarpį namie ir ligoninėje Ma
myte buvo nuolat daugelio tau
tiečių lankoma, paguodžiama ir 
materialiai paremiama. 

Laidotuvių metu taip pat pa
tyriau širdingos užuojautos iš 
labai daug asmenų. Karstas 
skendo gėlėse, dt**igybe žmonių 
lydėjo į bažnyčią ir į kapus. 
Aš nepajėgiu visų geraširdžių 
išskaičiuoti. Prašau priimti ma
no bendrą širdingų padėką vi
siems, parodžiusiems tiek daug 
meiles ir užuojautos mano ma
mytės ligoj ir padėjusiems 
man. jaunam ir vieninteliu! 
emigracijoj esančiam jos sūnui, 
išgyventi skaudžias valandas. 

Ričardas Li/dem-

A|A 
PRANCIŠKUS BOGUS 
Gyveno 3139 S. Halsted St. 

Mirė rugpjūčio 31 d., 1954, 
1:15 vai. ryto, sulaukės 38 m. 
amžiaus. Gimė Chicago, 111. 

Pasiliko dideliame nuliūdime 
motina Ona (Grimailaitė), se
suo Suzanne Grant su šeima, 
pusseserės: Mary Bogus ir Ona 
Rouba, jos vyras Juozapas; 
pusbroliai: Bronislovas, Myko
las ir Petras Bogus. Povilas 
Petraitis ir jo žmona Julia; dė
dės Kazimieras Jonikas, jo 
žmona Domicėlė ir jų šeima, 
Antanas Grimaila, jo žmona 
Ona ir jų šeima; giminaičiai: 
Petras Norušas ir Pranciškus 
Pakutinskis su šeima, kiti gi
minės, draugai ir pažįstami. 

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillips koplyčioje, 3307 South 
Lituanica Ave. 

laidotuvės įvyks šeštadienį, 
rugsėjo 4 d., iš koplyčios 8:30 
yal. ryto bus atlydėtas į šv. 
Jurgio parapijos bažnyčia, ku
rioje įvyks gedulingos pamaj-
dos už velionies sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas j frr. Ka
zimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: 
gtmlTie'š.̂ lH'̂ t̂ gus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Motina Ir sesuo. 

Laidotuvių direktorius Antar 
nas M. Phillips. Tel. YArds f-
3401. 

P A D £ K A 

ANTANAS MISHEIKA 
Gyveno 927 W. 35th PI. 

Mirė rugpjūčio 30 d., 1954, 
9 vai. ryte. Gimė Lietuvoje: 
kilo iš Tauragės anskr., Kalti
nėnų parap., Antininku km. 

Amerikoje išgyveno 50 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 

sesuo Ona Belskis, švogeris My
kolas ir jų šeima ir kiti gimi
nės, draugai ir pažįstami. 

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillips koplyčioje, 330 7 South 
Lituanica Ave. 

Laiodtuvės į v y k s penkta
dienį, *ugsėjo 3 d., iš koplyčios 
S vai. ryto bus atlydėtas į «v. 
Jurgio parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už veiionies sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas j šv. Ka
zimiero kapines. 

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

Nuliūdę: 
gimines. 

Sesuo, švogeris ir 

Laidotuvių direktorius A. 
Phillips. Tcl. YArds 7-U401. 

M. 

JONAS KLIMAŠAUSKAS 
kuris mirė rugpjūčio 15, 1954 
ir tapo palaidotas rugDJ. 18 d.. 
o dabar ilsis yv. Kazimiero ka 
pinėse amžinai nutilęs ir nega
lėdamas atidėkoti tiems, kurie 
suteikė jam paskutinį patarna
vimą ir palydėjo jį į tą neiš
vengiamą amžinybės vietą. 

Mes, atmindami ir apgailė
dami j<5 pasitraukimą iš mūsų 
tarpo, dėkojamo mūsų dvasiš
kiems tėveliams prel. klcb. 1). 
Mozoriui. kun. J. Stankevičiui, 
kun. J. Vyšniauskui iv kun. P. 
Gedvilui, kurie atlaike įspūdin
gas pamaldas už jo sielą. Dėko
jame prel. I). Mozeriui už su
kalbėjimą maldos koplyčioje. 

Dėkojame šv. Mišių ir gėlių 
aukotojams. 

Dėkojamo laidotuvių direkto
riui Liulevičiui. kuris savo ge
ru ir mandagiu patarnavimu 
garbingai nulydėjo iį į amži-
nastį, o mums palengvino per
košti nuliūdimą ir rūpesčius. 
Dėkojame vargonininkui Justui 
Kudirkai ir jo asistentams; dė
kojame grabnešiams ir visiems, 
kurie paguodė mus nuliūdimo 
valandoje ir pagalios, dėkoja
me visiems dalyvavusiems lai
dotuvėse žmonėms: o tau. Jo
nai, lai Dievas duoda amžiną 
atilsį. 

Nuliūdę lieka: žmona, po
dukros, posūnis, žentai, marti 
ir anūkai. 

-
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PIRKITE TIESIOG NUO 
MR. NELS0N 
— savininko — 

S t Casimir Monument 
Company 

3914 West l l l l h Street 
Vienas Uokas nuo kapinio. 

Didžiausias paminklams plano 
pasirinkimas mieste 

Telei. CEdaicrest 3-6335 

Gali prašyti vaikų triukšmo per ] džiais, virstančio automobilio bil 
traukos metu mokyklos korijo- i desį0 ir t.t. 

P A D Ė K A 
Seselės M. Zitos Prisimindamos visus dalyvavusius a. a. 

laidotuvėse, reiškiame nuoširdų dėkingumą. 
Už išreikštą didelę pagarbą ir užuojautos dvasią dalyvau

jant šermenyse ir laidotuvių apeigose esame giliai dėkingos 
gerb. kunigams: kun. E. Abromavičiui, kun. V. Andriuškai, 
MIC, kun. P. Cinikui, MIC, kun. J. Kidykui, S. J., kun. J. Ma
lin, kun. P. Matulaičiui, MIC, ir kun. Panavui. Dėkingos esame 
taip pat gerb. Marijonų Broliukams. 

Už paskutinį suteiktą velionei patarnavimą dėkojame 
grabnešiams. 

Dėkojame už nuoširdų patarnavimą laidotuvių direktoriui 
gerb. p. S. Lackavvicz. 

Visiems už šv. Mišių aukas, maldas, už dalyvavimą laido
tuvėse ir užuojautą pareiškusiems mums liūdesio valandoje, 
prašome priimti mūsų gilų ir nuoširdų ačių. Visų mūsų prie-
telių geraširdingumą atminsime maldoje prie gailestingojo 
Viešpaties. ŠVENTO KAZIMIERO SESERYS 

STEPONAS C. LACKAWICZ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS KOPLYČIOS: 
2424 W. 69th St. REptiblic 7-1213 
2314 W. 23rd PI. Vlrginia 7-6672 
16756 S. Michigan Ave. PUIIman 5 1270 

ANTHONY B. PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

6812 S0. VYESTERN AVE. 1410 SO. 50th AVE. 
CHICAGO. ILL. CICERO, ILL 

GRovehill 6-2345 
TOvmhall 3-2109 

JOHN F. EUDEIKIS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

4330 34 South California Avenue 
Telefonai LAiayette 3-0440 
AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ 

LJODĖSIO VALANDOJ 

MAŽEIKA * EVANS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

6845 80. We*tein Ave. Air Conditioned koplyčia 
REpublic 7-8600 — 7-8001 Automobiliams viete 

Ti«ra*» kurte gyrena kitose miesto dalyse; gausime 
koplyčią arčiau Jūsų namų. 

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIU 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

, Ambul an*nj patarna vi • 

nas f r a telkiamas 

diena Ir n a k t į . Rei

kale saukiu 

Mes tarime koplyčias 
v i s o s e Chicagos t> 
Roeelando dalyse Ir 

tuojau* patą r-

naujam. 

ANTANAS M. PHILLIPS 
SSm 8. UTCANICA AVE. TeL YArd. 7-3401 

PETRAS P. GURSKIS 
l«C8 W«8t 1801 STREET TeL SEelej 8^711 

ALFREDAS VASAITIS-VANCE 
6136 W. Roosevelt Road TeL OLympic 2-5245 

POVILAS J. RIDIKAS 
I$854 S. HAUSTED STREET Irtepiu.m « Artis »H» 

LEONARDAS F. BUKAUSKAS 
110821 S. MICHIGAN AVE. Tel. COmmodore 4-2228 

JURGIS F. RUDMIN 
8318 8. UTCANICA AVE. TeL TArds ' 

JULIUS LIUlEVIelUS 
4848 8 CALIFORNIA AVE. TeL LAfayette 8-8572 

LEONARDAS A. EŽERSKIS 
,1646 TCEST 46tb STREET TeL YArds 74181: 

V ASAITIS — BUTKUS 
1446 80. 50th AVE, CICERO 80, ILL. TeL OLympic 2-100S 

Drauge" rasite vėliausių, įdomiausiu žinių. 
r 
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IŠ ARTI IR TOLI i PRASIDEDA 01 TEISMAS. 

X Prel. Igno Alliavičia'is, 
tauriojo lietuvio Šv. Antano pa
rapijos klebono Ciceroje, 111.. 
instaliacija — viešas ir iškil
mingas įvesdinimas j prelatus, 
bus spalio 14 d. 8 vai. vak. pa
rapijos bažnyčioje. Įvesdinimo 
apeigas atliks Jo Eminencija 
.kardinolas Samuel Stritch. Da
lyvaus Jo Ekscelencija vysk. V. 
Erizgys, daugelis svečių iš vis'4 
JAV ir kitur. 

X Jono ir Kazimiero Nauma-
vičiu dukrelei Loretai buvo su
rengtas priešvestuvinis puobū-
vis Baubkų namuose. Susirinko k a™am komisijos posėdžiui. 
draugų ir giminių gražus būre- _ ign. Malinauskas, Lietu-
lis. Loreta gavo gražių dovanų, voje sėkmingai dirbęs pedago-
Svečiai buvo labai maloniai pri- lgįnį darbą, išleidęs kelis vado-

J. A. VALSTYBĖSE 
—Posėdi.* Bendruomenės Ta

rybos rinkimu reiltalu. LOKas 
yra išrinkęs pirmosios Tarybos 
rinkimams vesti vyriausiąją 
Tarybos rinkimų komisiją. Jos 
nariais yra adv. S. Briedis, K. 
Krušinskas, J. Makauskis, A. 
Sodaitis, J. Šlepetys, V. Vaitie
kūnas, O Valaitiene ir pava
duotojais — J. Boley ir dr. A. 
Šliūpaite. New Yorke komisija 
turėjo pirmąjj savo posėdį; ja
me dalyvavo taip pat LOKo 
pirmininkas prel. J. Bilkūnas 
ir LOKo sekretorius A. Saulai-
tis. 

Posėdyje buvo aptarti įvai
rūs piimosios Bendruomenes 
Tarybos rinkimų reikalai. Nu
matyta data ir darbotvarke se-

imti su gardžiais valgiais. Ves 
tuves tus rugsėjo 11 d. 10 vai 
ryto Šv. Antano bažnyčioje, Ci 
ceroje. 

X Mokslo ir Pramones Mu 
zejus išreiškė pageidavimą, kad 

—r Kongreso dalyviai Anta
nas Sužiedėlis skaitys savo ju
moristinius eilėrašč.us ateiti
ninkų metu įvykstančiame su
sipažinimo vakare. Ten pat Pra
nas Zai anka, veiklus Detroito 
studentų ateitininkas, savo dai
nomis paįvairins vakaro progra
mą. 

— Susituokia. Gilbertas Gai
lius, atlikęs karinę tarnybą fi
nansų skyriuje San Francisco, 
sugrįžo ii* rugsėjo 6 susituokia 
su Lilija Romanskyte. Bostone 
abu jaunieji yra buvę tautinių 
šokių grupėje ir važinėje po ki
tus miestus. 

— Kun. Feliksas L. Kensta 
iš Boston, Mass., yra netoli Los 
Angeles Amerikos laivyno ba
zes kapelionas. Kun. Feliksas 
moka gerai lietuviškai ir daž
nai aplanko* lietuvių parapiją 
Los Angeles mieste. 

r 

— Kotrina Jankauskiene iš 

orporalas Claudė Batchelor, kuris pakeitė savo nuomonę apie ko
munizmą, būdamas Korėjoje ir sugrjžo i n^mus, Houston, Texas, Jjie, sol. Jonas Vaznelis, prof 
matomas su savo motina, šiuo metu jis turi karinę bylą ui ben
dradarbiavimą su priešu, kai jis buvo nelaisvėj3 Š. Korejojo. (INS) 

vėlius ir suprojektavęs visiškai 
naujais pagrindais lietuviškąjį Los Angeles, pardavusi savo na-
elementorių, skaitys paskaitą 
N. Anglijos lietuvių mokytojų 
suvažiavime, kuris šaukiamas 
Brocktono Nukryžiuotojo Jė-

lietuviai ir šiais metais turėtų j zaus seserų vienuolyne spalic 
savo rankdarbių parodą, kuri I viduryje. Dabar Ign. Malinaus-
praeityje atkreipdavo plataus kas yra tapęs statybininku ir 

baigia statydinti Putname se
serims koplyčią. Prieš tai jisai 
statė naują lietuvių bažnyčią 
Clevelande. 

dėmesio. 
Parodos surengimo reikalais 

rūpinasi J. Daužvardienė, dr. 
Milda Budrienė ir akaiemikes 
skautės. 

X Vincas Duoba, Chicagos 
ALT iždininkas, savo prietelių 
tarpe atšventė gimtadienį. V. 

— Jonas Mečys Narbutas, 
gyv. Oak Park, Mich., būda
mas gabus architektas ir dirb
damas savoje specialybėje, pats 

Duoba be to priklauso piliečiui sau suprojektavo gyv. namą, 
ir ūkininkų klubams, yra west-1 naudodamas patį moderniausią-
sidės lietuvių veikėjas, pris pri-l jį namų statymo stilių. Namas, 
sideda ir prie "Draugo ' palai
kymo. 

X Darbininkų Socialinį-eko
nomini klubą, kuris neseniai 
West sidėje susikūręs, žadama 
praplėsti visai Chicagai vieną 
klubą įsteigiant. Tuo reikalu 
norima greitu laiku sušaukti pla 
tų visų profesijų darbininkų su
sirinkimą. 

X Aldonos ir Valento Marti
šiumi namuose, 1640 W. 65 St, 
praeita šeštadienį buvo susirin-

i i A „„«,, ontm fondui paremti. Be to, dainuos kę daug mokslo draugų antro- \mtMm^mm* o*-™ T ;™L I . S„ 
jo sūnaus krikštynų vaišėse. 
Krikšto tėvais buvo V. ir D. 
Bilaišiai. 

X Psktn. A. Karnavičiene, 
buv. "Mūsų Vytis" skaučių Se
serijos skyriaus redaktorė, nau. 
joje Seserijos Vadi joje eina rei
kalų vėdėjos-sekretorės parei
gas. 

X Pranas ir Stefa Keršiai, 

jo išorinė ir vidinė išvaizda tik
rai suteikia didelį įspūdį. Pagal 
jo suplanuotą projektą, viena? 
Michigano turtuolis dabar sta
tosi sau modernų gyvenamąjį 
namą, net $90,000 vertes. 

— Koncertas labdarai. Vy
tautas Bacevičius, žinomas lie
tuvių kompozitorius, dabar gy
venąs New Yorke, dalyvaus 
koncerte, kurį N. Anglijos lie
tuviai rengia spalių 3 d. arki-
vysk. R. Cushingo labdaros 

mus, rengiasi vykti į Honolulu 
aplankyti savo dukteris. 

DID. BRITANIJOJ 
— Gražus vakaras. Škotijos 

Craigneuko parapijos salė rug
pjūčio 7 d. buvo perpildyta lie
tuvių, atsilankiusių iš plačios 
apylinkės. Nors salė didelė, ta-

— Atostogauja Prancūzijoje. 
Ilgametis Škotijos lietuvių ka
pelionas kun. J. Gutauskas iš
vyko visam mėnesiui atostogų 
į Prancūziją. Ten kartu su 
dviem savo bičiuliais aplanke 
Bauvais, Reims bei Strasbourgo 
miestus. 

Pakvietė ir lietuvius. Spalio 
30 d. Bradforde lankysis kara
lienė Elžbieta II su savo vyru. 
Tai šventei iš anksto rengiasi 
miesto galvos, rengdami karna
valą gatvėse. Jie atsiuntė kvie

čiau atrodė permaža taip gau- t i m ą i r iįetuvia.ms, kad »risidė-
siai susirinkusiems lietuviams., t u p r i e k a r n a v a l o iškilmių, pa-
Iš karto visi negalėjo tilpti nė \ s i p u o š ę tMMa^M r ū b a i s . Būtų 
prie užkandžių stalų ir reikėjo j n a u d i n g a f k a d l i e t u v i a i t o j e 

vaišintis pamainomis. Tokį gau- š v e n t § j e d a l y v a u t ų š a j i a k i t u 

sų lietuvių būrį sutelkė vakaro 
gražus tikslas — paremti Šv. 
Kazimiero draugiją, pagerbti 
Romos kunigus ir pasigrožėti 
Cecilijos choru. Šv. Ka/imiero 
draugijos pirm. Kriščiūnas 
trumpa kalba pasveikino visus 
kunigus, dirigentę Mullen, 
Jakučius ir visus tautiečius. Ve 

tautybių žmonių. 

— Persikėle j Rochdale, P. 
Sasnauskai kelerius metus gy
veno nuosavuose namuose Litt-
leborough, kur lietuvių skai
čius labai mažas. Mėgdamas vi
suomeninį darbą ir lietuvių su
sibūrimus — ligi šiol jis buvo 

KOLUMBIJOJ 

KAS, KĄ IR KUR 
— B'.letai i Ateitininku choro'nus į "Draugą", juos uisakant, 

koncertą gaunami "Drauge", J.'arba tuoj pat atsiimant. Sian-
Karvelio krautuvėje Bridge- dien yra paskutine diena už=si-
porte, 3322 So. Halsted Street, sakyti banketui kvietimas. Ban^ 
Yards 7-0677; Stangenbergo' kete dalyvaus labai daug augš-
krautuveje, Ciceroje, 1439 So.'tų svečių; jame bus galima su-
49 Ave., Stancelio laikrodžių 
įmonėje, 2437 W. 69 S'., Re-
public 7-1776, Marąuette Parke. 
Biletus galima užsisakyti ir te
lefonu. Visi Chicagos lietuviai 
kviečiami paskubėti įsigyti bi
letus į šaunųjį koncertą, kuris 
bus šį šeštadienį, rugsėjo 4 d. 
8 vai. vak. Marijos Augštesnio-
sios mokyklos salėje. Progra-

sitikti senus pažįstamus iš visas 
Amerikos. 

— Kučtūno kwcccrt*s. šiais 
metais Aleksandras Kučiūnas 
mini 25 metų savo muzikinės 
veiklos sukaktį. Ta proga ruo
šia didžiulį koncertą, dalyvau
jant simfoniniam orkestrui, Ma
rijos Augštesniosios mokyklos 

moję dalyvauja Ateitininkų'salėje. Koncertas įvyks spalio 
choras, diriguojamas VI. Balt
rušaičio, sol. Prudenclja Bičkie-

mėn. 31 d. 

VI. Jakubėnas. 

— Banketas. Ateitininkų kon
greso užbaigimo proga rengia
mas banketas Sherman viešbu-

- Sidabrines vestuvės. Sofi- t y j e j v y k s t a ų s e k m a d i e n į i r u g . 

sėjo 5 d., 8 vai. vak. Kvietimai 
į banketą gaunami paskambi-

ja ir Juozas Graužiniai rugpjū 
čio 24 d. šventė savo vedybinio 
gyvenimo 25 metų sukaktuves. 
Jie čia atvykę prieš šešis metus 
yra vieni nepakeitę savo pirmo
sios darbovietes. Jie yra vienos 
dideles ir labai įtakingos gimi
nės ūkio reikalų vedėjai — tvar 
ko ūki — klubą, pardavinėja 
žemes ir t.t. Per plačią Davillų 
šeimą (vienas jos šeimos narys 

—Chicagos nepriklausomiems 
studentams. Vykstantieji į Ne
priklausomųjų Studentų suva
žiavimą, kuris šaukiamas rug
sėjo 8—10 dd. Tabor Farmoje, 
Sodus, Mich., kviečiami pasita
rimui rugsėjo 2 d. 7 vaK Lietu
vių auditorijom 

Sekretoriatas 

Skriauda mokslo siekiančiam jaunimui 

atestato dublikato, nes Hanau 
Lietuvių Gimnazija tų metų by
lų Archyvui neatsiuntė. Trečias 
jaunuolis iš Venecuelos prašė 

Dar tuo metu, kai istorinė 
medžiaga tebestovėjo šv. Ka
zimiero Seserų vienuolyno pa
talpose sukrauta ryšuliuose, 
lietuvių gimnazijų Vokieti joje I išduoti Augštesniosios Techni-

dabar paskirtas Cundinamarcos j blokiniai pradėjo kreiptis sujkos Mokyklos Schwaeb. Gmuen 
departamento gubernatorium, I prašymais išduoti įvairiose ap-1 de baigimo atestato dublikato 

linkybėse pražudytų mokslo do- Į nuorašą. Jis irgi negavo, nes 
kumentų dublikatų nuorašus ar j minėtoji mokykla atestatų dub-
foto kopijas. Tad vos tik me- j likatų taip pat neatsiuntė, 
džiaga buvo išpakuota, tuoj rei 
kėjo patenkinti pirmuosius in 

kitas — eksprezidentas ir šiaip 
žymūs asmenys) Graužiniai gra 
žiai reprezentuoja mūsų tautie
čius ir reklamuoja Lietuvą bei 
jos reikalus. Gyvena labai gra
žioje vietovėje, kur mielai lan 
kosi ir lietuviai; palaiko tamp
rų ryšį su Bogotos lietuvių ben 
druomene, aktyviai remia jos 

Čia tesuminėti tik keli faktai. 
teresantus. Laimingi buvo tie j Y\sus ™f[ Sa l i išvardinti. Būtų 
jaunuoliai, kurių lankytos mo
kyklos atsiuntė bylas į Pasaulio 
Lietuvių Archyvą. Tų mokyklų 

labai liūdnas sąrašas. Užtenka 
ir to, ką suminėjau. Kiekvie
nam aišku kokia didelė daro
ma skriauda jaunimui, kai ne
pasirūpinama atiduoti bylų į tą 

liau kalbas pasakė kun. dr. Gro- u o l u s kolektorius Littleborough 
nis, kun. Nekrašius ir kun. Buč- lietuvių tarpe — S. Sasnauskas 

solistas Stasys Liepas ir šv. 
Petro parapijos choras, vado
vaujamas komp. J. Kačinsko. 

— Išvyko į Europą. Prel. 
Juozas Varnaitis iš Pueblo, 
Colo., aplankęs savo mamytę ir 
sesutę New Yorke, išvyko po
rai mėnesių Europon. 

beje. Yra tik vienas reikalavi
mas: reikia būti atlikusiam vie-

3343 So. Lowe Ave., išla:k§ p : - j n ų m e tų "internship". Darbo ir 
lietybei gauti egzaminus. Pra-1 gyvenimo sąlygos yra ge
nas Keršis yra televizijos-radi-j r o s > Susiinteresavusiejf prašom! 
jo mechanikas ir dirba savo ; kreiptis į lietuvius gydytojus— k ^ s 7 5 metų a m ž i a u s - Velionis 

mys. Pastarieji papasakoio apie •"*> n a m u s Padavė ir įsigijo 
žymesnius įvykius Romoje, erdvesnius ir patogesnius kai 
Kartu jie perdavė vysk. Padols-
kio, prel. Tulabos, kun. dr. V. 
Balčiūno sveikinimus ir linkė
jimus, kurie buvo priimti triuk
šmingu rankų plojimu. Po ar
batėlės Šv. Cecilijos choras pa
dainavo kelias daineles, kurios 
buvo maloniai išklausytos ir 
gausiai užplotos. Chorui diriga
vo A. Varnaitytė-Mullen. Jai 
ir choristams gražiai padėkojo 
pirm. Kriščiūnas, kartu pasi
džiaugdamas Craigneuko Mote- j s i u s p r abil0 skyriaus pirminin-

minystėje — Rochdalėje, kur 
lietuvių yra žymiai daugiau. I 
Sasnauskų namus ateina nema
ža lietuviškos spaudos. Tarp ki 
to jie jau kelinti metai skaito 
"Aidų" žurnalą. 

— Gražus pobūvis, Škotijos 
Holytown lietuvių? Kat. Moterų 
d-ja rugpjūčio 14 d. surengė 
šaunų pobūvį, kuriame dalyva
vo gražus skaičius vietos ir 
apylinkių žmonių. Į susirinku 

reikalus bei spaudą ir yra labai b u v e k i n i a i norimus nuora-
pažangūs ir susipratę lietuviai. š u s « f<*° kopijas gavo * lai-

; mingi galėjo tęsti mokslą. Jau-
— Lankėsi Petras Baronas, tesi labai laimingi ir dėkingi. I jau dabar patarnauja. Reiktų ir 

Kelioms dienoms į Bogotą buvo daugelio laiškų viename skaito- t o m s k e l i o m s įstaigoms, kurios 
atvykęs jos bendruomenės il-jme: "Sunku išreikšti m a n o j savo bylų iki šiol dar neatsiun

tė, nedelsiant tai atlikti, nes 
nuolat pasitaiko norinčių ats-
statyti pamestus mokslo doku
mentus. Vincentas Liulevieius 

rų draugijos narių rūpestingu 
šeimininkavimu. 

— Mirė Antanas Urbutis. 
Rugpjūčio 5 d. Bellshillyje, Ško
tijoje, visai nesirgęs staiga mi
rė a. a. Antanas Urbutis, sulau-

s n tyje. dr. Oželis, dr. Milinavičius, dr. 
X Lilija BarČaite-Vcšotiene A v i ž a ' d r - Trečiokas, dr. Raz-

su savo vyru Kaziu išsikelia i š ' m a ' d i rbančius šioje ligoninėje. 
Chicagos į Los Angeles. Jų bro- T a iP P a t galima kreiptis tiesiog 

į ligoninės "superintendent" dr 
Graff. Manteno miestelis yra 
maždaug 40—50 mylių nuo Chi
cagos centro. 

lis Bruno Vešota yra įsikūręs 
Hollywoode ir dirba filmų ak
toriaus darbuose. 

X Aleksas Laurinait's, 3332 
W. Pierce Ave., įvykstančio 
"Draugo" išvaž;avimo proga 
atsiuntė 7 dol. dienraščio pa
laikymui. 

X Albinas Salaševičius, 2000 
So. Throop St., paaukojo 4 dol. 
mūsų dienraščio reikalams. 

X Vilhišienei, kuri gal būt 
gyvena Chicagoje ar jos apy- į 
l i n k ė s e , y r a l a i š k a s iŠ V o k i e t i - ! meiles ilgepys ir pasiaukojimas. 

<.ilus vidinio žmogaus piūvis ir ne-

Tikrai jūsų pasaulio l i teratūros ži
nojimas bus nt-pJnas, jei Jūs neper-
skaitysite didžiojo rusų klasiko Dos
tojevskio romaną 

NUSIKALTIMAS IR 
BAUSME 

Jau pasirodg knygų rinkoje visos 
6 dalys, 3 knygose, kaina visų knygų 
tik $8.50. 

Romanas vaizduoja šiurpią žmo
gaus tragediją. Silpnas doroves jaus
mas, sumiesčionejusi siela, didysis 

buvo kilęs iš Viduklės par., Ra 
šeinių apskr. Visą laiką priklau
sė Šv. Kazimiero draugijai ir Š /. 
Juozapo sąjungai; be to, buvo 
ilgametis kolektorius ir "Išeivių 
Draugo" rėmėjas. Buvo ramaus 
ir taikaus būdo, susipratęs lie
tuvis ir katalikas. Paliko liūdin
čią žmoną, tris sūnus ir tris 
dukteris. Rugpjūčio 7 d. kun. 
dr. Gronis Mossend bažnyčioje 
atlaikė už velionį šv. M'šias ir. 

kė Mazlavečienė, džiaugdamasi, 
kad visi tokie jautrūs saviems 
lietuviškiems reikalams. Kun. 
dr. Gronis iškėlė vietos Moterų 
d-jos skyriaus aktyvią veiklą ir 
susiklausymą. Buvo miela žiū
rėti, kaip jaunuoliai linksmino
si senųjų tarpe ir džiaugėsi gal] 
dalyvauti lietuvių pobūvyje. 

gametis pirmininkas ir įtakin
gas veikėjas Petras Baronas. P. 
Baronas dabar užima labai at
sakingas pareigas, kaip Kana
dos Oro Laivyno atstovas Pietų 
Amerikai. Gaila, kad atvykęs iš 
plataus pasaulio nepadarė pra
nešimo visuomenei, kur galėjo 
jai papasakoti įdomių pergyve
nimų ir apie tai,.kaip kitur 
tvarkosi lietuviai. • , 

* . • • * ' • ' . -

—Išėjo "Tėvynes Aido" II-as 
numeris. Jo turinyje: J. Kazite-
no straipsnis — Kova dėl rai
dės, Rūsčioji diena. Kun. S. Bar 
čaičio ir Pr. Zundės laiškai. Bir
želio 13 Kolumbijoje. Ats. gen 
V. Grigaliūno-Glovackio — Ma 
no prabėgusios dienos. En. Pa-
salantės — Knygnešys Antaną? 
Baltrušaitis. S t. Sirutis — Prieš 

informacinės žinios. 
13 metų. Įvairūs pranešimai n j gimnazija bylų į Archyvą ne

atsiuntė, tai norimo mokslo do
kumento nuorašo negalėjo gau
ti. Kai jam buvo pranešta, kad 
vadovybė jieškos ir jis pats te 

džiaugsmą ir padėką Jums, o 
tuo pačiu ir Pasaulio Lietuvių 
Archyvui. Jaučiuosi, lyg vel iš 
naujo gavęs į rankas gimnazi
jos baigimo atestatą". 

Blogiausia su buvusiais mo- Nežinomi lėktuvai 
kiniais tų mokyklų, kurios mok 
slo dokumentu dublikatų į Ar^l Anglijoje iš šiaurės jūros pa-
chyvą neatsiuntė ir nepasiskel- j s i r o d ė sprausminiai lėktuvai ir 
bė kas ir kur tuos dokumentus a_Pšaudė Bridlington miestelį. 
laiko. Pavyzdžiui suminėsiu tre 
jetą atvejų. Vienas jaunuolis, 
lankęs Augsburgo Lietuvių Gim 
naziją, dabar gyvenąs Austra
lijoje, rašo: "Atidirbęs sutarti 
ir sutaupęs pinigų aš ruošiuosi 
studijuoti universitete. Atrodo, 
kai tai materialiai sunkoka, 
bet mano pasiryžimas turės tai 
atsverti". 

Kadangi Augsburgo Lietuvių 

Kien0 tie lėktuvai buvo, dar ne
išaiškinta. 

Trumpiausias kelias 
— Dr. J. Mockus, lietuvis gy- _ m ' , 

dytojas, dirba savo profesijoje! v. P r a ^ T ^ ! i / ! ! ! ^ S ' ^ l^šk°^ k u r : t o s b y l o s y r a ' * s 

Derby. Lietuviai, norėdami su
lopyti sveikatą, atvažiuoja pas 
jį net iš tolimų vietovių, galėda
mi geriau susikalbėti ligos rei
kalais. 

— Džiaugiasi sūneliu. Marija 
ir Petras Jarai, Norvvool 

čianti Mont Blanc tunelio sta- |liūdnai parašė: "Gaila būtų, jei 
tybą, patvirtinta. Pastačius j d a r vienus metus turėčiau pra-
Blanc kalnuose tunelį, kurio ii-1rasti". Kitas rašo: "1949 metų 

giminių bei tautiečių lydimas,-Mass., džiaugiasi susilaukę rū 

jos. Prašome jį atsiimti "Drau
ge". \! i f 

Lietuvių gydytojų žiniai 
Manteno State Hospital, Man

teno, 111., reikalinga keletą nau
jų gydytojų. Čia priimami visi 
gydytojai, nežiūrint ar jis yra 
išlaikęs ar neišlaikęs valstybi
nius egzaminus Ulinois valsty-

tilstantis sąžines šauksmas jums at< 
skleis didžiąsias žmogaus sielos pa
slaptis. 

Visuomet šiB literatūros veikalas 
puoš jūsų bibliotiką ir jo nepakeisite 
jokiomis knygomis. 

Tuo reikalaukite pas visus knygų 
platintojus a rba adresuokite: 

DR A l ) G A S 
2334 So. Oakley Ave. 

CHICAGO 8, ILL. 

palaidojo Bothwell Park kapi
nėse. 

— Jonas R. Simanavičius su 
šeima iš Kanados, Toronto lie
tuvių bendruomenės veikėjas ir 
lietuvių radijo programų vedė
jas, atostogų metu lankėsi Ken-
nebunk Port, Me., ir ouvo nu
vykęs į Troy, N. Y., savo bro
lio Augustino Simanavičiaus 
novicijato užbaigimo iškilmes 
Po to lankėsi visą savauę Mas-
peth, N. Y., pas seserį ir švo-
gerį Rajeckus, iš kur aplankė 
gimines, draugus ir pažįstamus. 
Dabar išvyko į Baltimorę, Md., 
aplankyti kitų giminių. 

gis sieks 11 kilometrų, nauja
sis kelias bus trumpiausias, ve
dąs iš Paryžiaus į Romą. 

pavasarį baigiau Vokietijoj Ha
nau Lietuvių Gimnaziją. Kelio
nes metu į JAV dalis mano ba
gažo ir kartu gimnazijos ates
tatas žuvo". Tas irgi negavo 

SVEČIAI Iš KITO MIESTO 

Atsilankę J. Karvelio preky
boje, 3322 S. Halsted St., Chi-
cago, 111., tel. YArds 7-0677 yra 
apdovanojami gražiais tautiš
kais ženkleliais. Šia proga Jūs 
pamatysite įvairių naujenų, ku
rių nevisur galite rasti, būtent: 
lietuviškų odos, medžio dirbi
nių, rankdarbių ir kitokių daly
kų, kurie primena Lietuvą. Be 
to didelis pasirinkimas šveica
riškų laikrodžių Omega, Cyma, 
Tissot, rašomų mašinėlių su lie
tuviškais -raidynais, radijo apa
ratų, su kuriais girdima Euro
pa, ir reto gražumo vaikams 
vežimėbų, taipgi gauti iš Euro
pos. Viską suminėti sunku, nes 
prekių begalės rūšių. Apsilan-
kią tikrai būsite patenkinti. 

L. TOLSTOJAUS 
Jūsų laukiamas romanas 

ANNA KARENINA 
įau pasirodė knygų rinkoje T, TI to
mas 440 puslapių, kaina $4.00. 

Iievas Tolstojus čia duoda ryškius, 
klasiškus karekterius-t ipus. Roman
tiškos sce.ios, nuostabus kaimo, dva
ro ir miesto vaizdai. Trapi didikų 
prabanga, irstančios šeimos, prieta
ringi papročiai. 

Netšperkamos kalios i r šiurpi ne
suvaldomos aistros tragedija. 

Visi skaitysite su Įdomumu ir pa-
sigrergjimu. Jūsų bibliotiką t ikrai bus 

nelio, o Birutėlė broliuko, kuris 
pakrikštytas Algimanto-Povilc 
vardu. 

— Sunkiai serga. Glasgove, 
Škotijoje, sunkiai serga šv. Ka
zimiero draugijos uolūs nariai 
Iz. Giedraitis ir Pr. Valaitis. 

0 

PRANCŪZIJOJ 
— Apdovanojo Grybauską. 

P r a n c ū z i j o s V V n a U S y b ė laba? I praturtėjusi dar vienu vertingu kla-
"* J siku iš didžiosios pasaulio literatūros 

įvertino Grybausko darbą spor- lobyno. 
Reikalaukite pas visus knygų pla

tintojus 'arba adresuokite: 
to srityje ir jį apdovanojo bron 
zos medaliu. Tai pirmas svetim
šalis sportininkas apdovanotas 
šiuo pasižymėjimo ženklu Pran
cūzijoje. 

D R A U G O R A D I J A S 
W 
O 
P 
A 

5 KARTUS SAVAITĖJE NUO 8:30 V. V. 

Per radijo STOTI WOPA (1490 A M - 102.3 FM) 

Politinės Žinios 
Chicagos Žinios 

Religinė Valanda 
Lietuviška Muzika 

Filmų Apžva'ga 
Sporto Kronika 

Politinė Apžvalga 
Kultūrinė Kronika 

D R A U G A S 
2334 So. OaWey Ave. 

CHICAGO 8, ILL. 

KLAUSYKITE DRAUGO RADIJĄ 
Atsukite radiją į stotį WOPA (1490 AM ir 102.8 FM 

Kas vakarą 8:30 iki 9 vai. vakaro 


