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RŪPINASI NUKENTĖJUSIAIS NUO 
Kaip dabar atrodo Korėjos 

ir Indokinijos frontai 
Abu kraštai priešinasi nenaturaliniam padalinimui. Ameri
kos ir Raud. Kinijos pasitarimai iššaukė Korėjos ir Indoki

nijos nerimą. 
Dr. V. LITAS, nifisų korespondentas Vokietijoje 

Formozos sąsiauris — vidurinis Amerikos ir Kinijos fronto 
ruožas — dabar yra stabilizuotas. Tarp YVashingtono ir Pekingo 
vyksta derybos. Bet abu Amerikos ir Kinijos fronto sparnai — 
Korėja ir Indokinija — sudaro tirštą atmosferą, iš kurios kol kas 
negresia karo pavojus, bet ji trukdo Tolimųjų Rytų taikos suda
rymą. 

bė toliau nenori pripažinti karo 
paliaubų komisijos. Syngman 
Rhee, Vakarų valstybių spaudžia 
mas, užtikrino karo nepradėsiąs. 
Bet jis taip pat pasakė, kad arti
miausiu laiku Korėjos tauta sa
vo likimą ims į savo rankas, jei 
didžiosios valstybės nesutvarkys 
Korėjos klausimo. Karo pavojus 
dabar yra didesnis Indokinijoje: 
nėra aišku, kokią poziciją užims 
Rytai, neįvykus sutartiems rin
kimams. Šiaurės Vietnamo pre
zidentas, Ho Tschi Minh, atsi
lankęs Maskvoje ir Pekinge, ši
tą klausimą aptarė. 

Padalinti kraštai — Korėja, 
Indokinija ir Vokietija — yra 
neramumų židiniai, kurie gali 
niekais paversti visą tarptautinį 
politikos atoslūgį, pasiektą ne
išsprendus, bet apėjus skaudžias 
problemas. Okupuoti arba pada
linti kraštai negali apsiprasti su 
esama padėtimi. 

Didžiųjų valstybių suartėji
mas sudaro didelį pavojų paverg 
tiems kraštams: Vakarai gali 
nesiimti jokių išlaisvinimo ar su 
vienijimo pastangų. 

Amerikos ir Raudonosios Ki
nijos pasitarimai iššaukė Korė
jos ir Indokinijos nerimą. Prasi
dėjus Washingtono ir Pekingo 
pasitarimams Genevoje, įvyko 
demonstracijos Seoule. 

Šitie pavyzdžiai rodo didžiųjų 
valstybių politikos kelių kreivu
mą. Rytai nori laisvų Indokini
jos rinkimų, bet jiems nerodo pri 
tarimo amerikiečiai. Korėjos rei
kalas atvirkščias: laisvų rinki
mų nori amerikiečiai, bet nenori 
rusai ir kinai. 

: 

Korėja ir Indokinija turi daug 
panašumų. Bet tam tikrais at
žvilgiais tie kraštai skirtingi. 
A.bu kraštai padalinti kaip ir Vo
kietija : viena dalis priklauso ko
munistams, kita dalis eina sv 
Vakarais. Abiejų kraštų politi
nis statusas yra karo paliaubos, 
kurias prižiūri neutrali komisija. 
Abu kraštai priešinasi nenatūra
liam padalinimui. Tas pasiprieši
nimas arba nepasitenkinimas 
piieš nenatūralu krašto padali-
uimą vakarinėse dalyse visų pir
ma pasireiškia veiksmais prieš 
karo paliaubų komisijas. 

Be to, rodoma daug nepasiten
kinimo Vakarų politika. Karo pa
liaubų komisijoms prikišamas 
špionažas ir šališkumas. Vakarų 
valstybėms prikišamas nenoras 
prisidėti prie Korėjos ir Indoki
nijos suvienijimo. Tarptautinis 
atoslūgis sudaro Vakarams sąly
gas apsiprasti su esama padėti
mi. 

Pasitarimai neprivedė prie 
susitarimo 

Yra didelis skirtumas tarp Ko 
rėjos ir Indokinijos padėties. 
Praeitais metais Genevos Tolimų 
jų Rytų konferencijoje buvo su
darytos Indokinijos karo paliau
bos. I konferencijos dienotvarkę 
buvo įtrauktas ir Korėjos suvie
nijimo klausimas. Bet pasitari
mai Korėjos suvienijimo klausi
mais neprivedė prie susitarimo. 
Vakarai reikalavo laisvų rinki
mų po Jungtinių Tautų kontrole. 
Pietų Korėja laisvų rinkimų rei
kalavo tik Šiaurės Korėjai. Rusi
ja ir Kinija su laisvų rinkimų rei 
kalavimais sutiko, bet prieš rin
kimus reikalavo sudaryti ben
drą Pietų ir Šiaurės Korėjos at
stovybę parengti ir įvykdyti rin
kimams. Prie šito punkto, vadi
nasi, pripažinimo Šiaurės Korė
jos komunistinės vyriausybės, 
Korėjos pasitarimai nutrūko. 

Praeitais metais Genevos kon
ferencijai pasisekė sustabdyti 
Indokinijos karo veiksmus ir nu
statyti rinkimų terminą. Rinki
mai turi įvykti 1956 metų liepos 
mėnesį. Prižiūrės tarptautinė ko 
misija iš Indijos, Kanados ir Len 
kijos atstovų. 

Indokinijos rinkimų reikalu 
abiejų pusių atstovų pasitarimai 
turės prasidėti dar šią vasarą. 

Bet pietinio Vietnamo vyriau
sybė tokių pasitarimų vengia. 
Komunistų užimta krašto šiaurė 
laisviems rinkimams pravesti ne
turės sąlygų. Anglija ir Rusija, 
Indokinijos signatarai, daug 
kartų Diemo vyriausybei grasi
no ir siuntė reikalavimus į Sai-
goną. Bet pietų Vietnamo vyriau 
sybė kietai laikosi savo nusista
tymo. Iš kitos pusės nėra paslap
tis: ministeris pirmininkas Diem 
turi amerikiečių paramą. Penta
gonas prisibijo komunistų laimė
jimo. Komunistų laimėjimu įsi
tikinusi Rusija ir Kinija, kurios 
pritarė rinkimams. 

Jei didžiosios valstybės nesu
tvarkys Korėjos klausimo 

Niekas dabar nežino, kaip išsi
vystys Korėjos ir Indokinijos 
įvykiai. Pietų Korėjos vyriausy-

Prancosų kariai, žnvc nuo sukilėlių, guli Qued Zem, Morokoje, miesto gatvėse, 80 mylių rytuose nuo Caaa-
blankos. Šiaurės Afrikoje nuo sekmadienio jau žuvo daugiau 1,000 europiečių. (INS) 

Prancūzai smarkiai kovoja 
su sukilėliais Moroke 

CASABLANCA, rugp. 23. — Sustiprinta prancūzų kariuome
nė, lydima sprausminių lėktuvų ir tankų, šiandien pradėjo didelį 
puolimą prieš Maroko nacionalistus 100 mylių pietų rytuose nuo 
Casablankoe. 

Formozos klausimas 
Dar kreivesnis didžiųjų vals

tybių politikos kelias Formozos 
klausimu. Tuoj po antrojo Pa
saulinio karo Amerika pripažino 
Formozą Kinijos dalimi. Komu
nistai tada pasisakė už nepriklau 
somą Formozos valstybę. 

Po to, kada Kiniją užvaldė ko
munistai, viskas ėjo atvirkščiai: 
Amerika stovi už Formozos ne
priklausomybę, o Pekingas For
mozą laiko Kinijos dalimi. Šita 
Raudonosios Kinijos laikysena 
Formozos atžvilgiu nesutampa 
su Rusijos politika Vokietijos ir 
Korėjos atžvilgiu. Iš Vokietijos 
dalies Maskva sukūrė antrą vals 
tybę, kurios nenori pripažinti 
Vakarai. 

Didžiųjų valstybių politikos 
pagrindas yra ne principai, bet 
interesai. Korėjos, Indokinijos ir 
Vokietijos suvienijimas tik tada 
galės įvykti, kada pasikeis di
džiųjų valstybių interesai ir bus 
surastas bendras principas. Pir
moje vietoje turi stovėti laisvų 
rinkimų principas. Rinkimus tu
ri prižiūrėti nepartinė komisija. 
Bet prieš pravedant rinkimus 
turi eiti tarptautinis susitari
mas. 

Puolimas sukoncentruotas prie 
sukilėlių pozicijų aplink Kenifra 
Qued Zem, kur teroristai išsker
dė būrius civilių gyventojų anos 
savaitės pabaigoje. 

Prancūzų Vampire sprausmi-
niai lėktuvai apdaužė sukilėlių 
pozicijas kalnuose už miestų. 

Stiprūs pėstininkų daliniai, re 
miami tankų, kovoja 60 mylių 
fronte. 

Nors oficialiai šiandien Pary
žius paskelbė, kad žuvo 715 as
menų, bet yra teigiama, jog jau 
žuvo daugiau 1,000 europiečių ir 
afrikiečių civilinių ir karių tose 
kovose, kurios praeitąjį sekma
dienį kilo Moroke ir kaimyninė
je Algerijoje. 

Tačiau pietinėje prancūzų va
sarvietėje Aix-Les Bains premje
ras Faurc ir jo patarėjai šiandien 
pradėjo pasitarimus su Moroko 
vadais. 

D e r y b o s e susiduriama su 
dviem problemom. Pirma, Faure 
turi skaitytis su generalinio gu
bernatoriaus Gilbert Grandval 
prašymu, kad būtų sustiprinti 
garnizonai. Gub. Grandval gyve
na Rabate. 

Antra, jis turi rasti žmogų, 
kurį galėtų pastatyti vietoje ge
nerolo Raymondo Duvalio, kuris 

buvo armijos vadu Moroke. Du-
valis vakar žuvo paslaptingoje 
lėktuvo katastrofoje netoli Qued 
Zem miesto. 

Du batalionai kariuomenės va
kar išskrido į Casablanką. Bet 
Prancūzijos metropolijos jėgos 
jau yra susilpnėjusios; dėl to 
tenka manyti, kad premjeras 
Faure turės sunkumų išpildyti 
reikalavimą sustiprinti garnizo
nus. 

Centrinėje Moroko apylinkėje 
aplink Qued Zem, Kenifra ir 
Khouribaya keturių dienų lai
kotarpyje vyko baisios žmonių 
skerdynės. 

Dauguma sumaniai jojančių ir 
kietai kovojančių kalnų gyvento
jų klauso įsakymų Marrakesh 
pašos Thami EI Glaoui, 80 metų, 
kuris nori, kad prancūzai būtų 
Afrikos protektoriate. Bet gru
pė, atakavusi Qued Zem, prisi
jungė prie arabų nacionalistų, 
palaikančių numestą nuo sosto 
sultoną Sidi Mohammed Ben 
Youssef. 

Ben You, nacionalistas, prieš 
du metus buvo prancūzų išmes
tas iš sosto ir ištremtas. Nacio
nalistų terorizmas nuo laiko 
nuolat pasikartoja. 

• Maskva leido savo komunis
tams rytų Vokietijoje turėti ci
vilinio orinio susisiekimo bendro
vę, kuriai duotas Lufthansos var 
das. Taip vadinasi ir V. Vokieti
jos bendrovė, 

Vakarų diplomatai nustebinti 
Austrija palieka „apginkluota tvirtove" 

VIENA, Austrija. — Iš Austrijos sostinės pranešama, kad 
Sovietų Sąjunga, baigusi Austrijos Okupaciją, savo kariuomenę 
atitraukia į Vengriją ir Rumuniją. Dėl to netikima oficialiu So
vietų Rusijos agentūros pranešimu, kad sovietų kariuomenė bū
sianti atitraukta iš Vengrijos ir Rumunijos. | 

Iš Austrijos atitraukiamos m a i | ,kad gov. Rusijos kariuome-
dauguma kariuomenės įkuriama 
Vengrijoje ir jai jau paruoštos 
ar skubiai statomos kareivinės ir 
skubiai konfiskuoti privatūs na
mai sovietų karininkams apgy
vendinti. Nauji garnizonai įkur
dinami Koimoru, Raab, Steina-
manger, Papą, Oldenburg ir Na-
gykanisza miestuose, čia pat prie 
Austrijos sienos. 

Ten stovės specialūs daliniai: 
šarvuočiai, artilerija, pionieriai, 
lakūnai ir priešlėktuvinės dalys. 
Šitie daliniai, kartu su seniai 
Vengrijoje ir Rumunijoje laiko
momis divizijomis, klausys Ry
tų bloko ginkluotų jėgų vyriau
sio vado, pagal š. m gegužes 
mėn. 14 d. Varšuvoje pasirašytą 
sutartį. 

Vienoje reziduojančius Vaka
rų diplomatus nustebino praneši-

nė iš Austrijos traukiama ne 
vien į Vengriją, bet ir Čekoslova
kijos kryptimi. Iki šiol Čekoslo
vakijoje nebuvo Sov. Rusijos ka 
riuomenės. Kad ji ten dabar, kad 
ir ne dideliu kiekiu, įvedama, dip 
lomatai šį faktą aiškina kaip ty
lų Varšuvos pakto realizavimą 
ta prasme, kad Sov. Rusijos gin
kluotos jėgos laikomos čia pat 
prie Austrijos ir Vakarų Vokieti
jos sienų. 

Sužeistų nebuvo 
HAYWARD, Cal., rugp. 23. 

— Zephyr traukinio devyni va
gonai nušoko nuo geležinkelio 
prie Hayward, Cal. Daug kelei
vių hko sutrenkti, bet policija 
praneša, jog sužeistų nėra. 

Nelaime ežere 
ERIE, Pa., rugp. 22. — Kapi

tonas Harvey H. Hecker, 76 me
tų, Ispanijos — Amerikos karo 
veteranas, šiandien nuskendo 
Erie ežere, kai jo 18 pėdų laivas 
apvirto. Jo žmona, 70 metų irgi 
buvo paskendusi, bet ji liko iš
gelbėta. 

Dar esama 
WASfflNGTON, rugp. 22. — 

Prieš amerikietiškai veiklai tirti 
kongresinis komitetas nustatė, 
jog įvairiuose postuose dar yra 
komunistų, kurie iki šiol yra iš
vengę tardymų. Apie tai pranešė 
komiteto pirmininkas Walter 
(D, Pa.). 

JAV viršija Rusiją 
atomo gamyboje 

DENVER, Colo. — Preziden
tas Eisenhoweris pareiškė, kad 
Genevos konferencija, kurioje 
buvo svarstomas atomo naudo
jimas naminiams reikalams, iš
ryškino, jog Jungtinės Amerikos 
Valstybės pirmauja už Sov. Ru
siją atominės jėgos gamyboje gy 
venimiškų reikalų naudojimui. 

Rondall gavo 
naują paskyrime 

DENVER, Colo. — Preziden
tas Eisenhoweris paskyrė Ha-
rold M. Randall, iš Iowa, vetera
ną karjeros diplomatą, atstovau
ti Jungtines Amerikos Valstybes 
Jungtinių Tautų komisijos sesi
joje Lotynų Amerikos reikalams 
svarstyti Bogotoje, Kolombijoje. 
Sesija, prasidėjusi pirmadienį, 
tęsis iki rugsėjo 17 d. 

Randall, buvęs JAV ambasa
dos Havanoje tarėju, dabar yra 
JAV atstovas Inter - American 
Economic and Sočiai Council of 
the Organization of American 
States su ambasadoriaus teisė
mis. 

Kad nukentėję nuo potvynio 
vel atsistotų ant kojų 

Vyriausybes ir privatinės agentūros įkinkytos į darbą 
NEW YORK, rugp. 22. — Vyriausybės ir privatinės agentū

ros šiandien sustiprino veiklą ir padidino priemones pagelbėti nu
kentėjusiems nuo potvynio šiaurės rytuose. 

Tvarkant susisiekimą didžiuo- j a u p a s i r a š ė d u b i l i u s > k u r i e U p o 
se keliuose, ypač kreipiamas dė- į t e j y ^ g 
mesys į sanitarinę sritį, kad iš
vengus šiltinės ir kitų ligų. Suda
romi fondai, kad potvynio nu
siaubtos bendruomenės vėl at
sistotų ant savų kojų. 

Prezidentas Eisenhcweris rug
pjūčio 23 d. apžiūrėjo potvynio 
nuteriotas sritis ir dalyvavo 
Hartforde, Conn., k ordiną c i nėję 
konferencijoje, kur su nukentė
jusių valstybių nuo potvynio gu
bernatoriais ir kitais atstovais 
nustatė būdus pagelbėti nukentė
jusiems. 

Kordinacinėje konferencijoje 
salia prezidento Eisenhowerio 
dalyvavo Connecticut gubernato
rius Abraham A. Ribicoff. Mas-
sachusetts gub. Christian A. Her 
ter, Rhode Island gub. Dennis J. 
Roberts, New Yorko gub. Ave-
reU Harriman, New Jersey gub. 
Robert B. Meyner, ir Pennsylva-
nia gub. George M. Leader. 

Amerikos R. Kryžiaus pirm. 
E. Roland Harriman ir Civili
nės apsaugos administratorius 
Vai Peterson irgi dalyvavo kon
ferencijoje. 

Pirmuoju biliu 25 milionai do
lerių bus naudojama plačių ke
lių, sužalotų potvynio, pataisy
mui. Antruoju biliu 30 milionų 
dolerių bus naudojama vanden-
tekių pataisymui ir kitiems rei
kalams. 

Prezidentas Eisenhoweris ro
do didelį susirūpinimą nukentė
jusiais nuo potvynio ir prašo vi
sų amerikiečių ateiti nukentėju
siems į pagalbą. 

Prezidentas Eisenhoweris, giliai 
pergyvendamas potvynio tragediją, 
kuri ištiko kelias Amerikos valsty
bes, prašo pagelbėti nukentėjusiems 
nuo potvynio. (INS) 

Connecticut valstybės guber
natorius Abraham A. Ribicoff 
$35,176,000, numatytus valsty
bės kelių ir namų statybai, pa
skyrė nukentėjusių nuo potvynio 
valstybės sričių atstatymui. Šim
tams fabrikų negalint veikti, jis 
parūpino nedarbo kompensaci
jas varganos metu. 

Massachusetts valstybės, kur 
neoficialiomis žiniomis potvynis 
atnešė bilioną dolerių nuostolių, 
parlamentas vienbalsiai patvirti
no gub. Christian A. Herterio 
reikalavimą, kad 55 milionai do
lerių būtų paskirta potvynio ža
lai pašalinti. Gubernatorius tuo-

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA 
— Sovietų Rusijos ekspedicijai į pietų Polių vadovaus M. M. 

Somov. Ekspedicijos laivas išvyksta lapkričio mėn. 
— International Harvester Co. Ą0J000 darbininkų pradėjo 

streiką. Streikas palietė kompanijos 18 fabrikų, iš jų keturi yra 
Chicagoje. 

— Taifūnas Iris vakar nusisuko Formozos link. 
— Norvegijos ministeris pirmininkas Einar Gerhardsen ir jo 

žmona šį rudenį lankysis Sov. Rusijoje. 
— Prezidentas Eisenhotceris vakar pareiškė Hartforde, Conn,, 

kad jis sušauks specialią kongreso sesiją, jei bus reikalinga, ryšiu-
mi su baisiu potvyniu, kuris nusiaubė rytines valstybes. Preziden
tas pasakė, jog jis tuojau prašys kongreso vadų suteikti teisę iš
leisti tokias pinigų sumas, kokios bus reikaTtnįh^fagėtbėti potvy
nio nuteriotom apylinkėm. 

Už tabaką gaus aliejų 
ATĖNAI, Graikija, rugp. 23. 

— Graikija ir Sovietų Sąjunga 
šiandien pasirašė prekybos su
tartį, kuri galios 17 mėnesių. Su
tartimi numatyta pasikeisti 10 
mil. dolerių vertės prekėmis iš 
abiejų kraštų. Graikai ekspor
tuos daugiausia tabaką, o impor
tuos motorinį aliejų, gazoliną ir 
anglį. 

Vienuolika vaikų žuvo 
SPRING CITY, Tenn., rugp. 

22. — Vienuolika mokinių buvo 
užmušta ir 29 sužeisti, kai pre
kinis traukinys smogė į mokyk
los autobusą prie Spring City, 
Tenn. Vaikų amžius nuo 6 iki 12 
m. amžiaus. Spring City Conso
lidated pradinė mokykla mokslo 
metus pradėjo prieš savaitę. 

Autobusą vairavo Raymond 
Moore. Nelaimė įvyko du blokai 
nuo mokyklos. 

Vel gali keliauti 
TEL AVIV, rugp. 23. — Ketu

ri amerikiečiai teologai studen
tai gali vėl lankyti istorines ir 
šventas vietas Vidurio Rytuose. 
Jie buvo areštuoti Syrijos parei
gūnų, kai peržengė per klaidą ru-
bežių einant iš Izraelio. 

Keturi studentai buvo paleisti 
JAV konsulo rūpesčiu. 

Skunde atsiuntė 
WASHINGTON, rugp. 23. — 

National Committee Discrimina-
tion in Housing atsiuntė skundą 
į Baltuosius Rūmus, kad val
džios pastatytuose namuose var
tojama rasinė diskriminacija. 

Adlai kandidatuos 
ORLAND, Fla., rugp. 23. — 

Stephen A. Mitchell, buvęs De
mokratų partijos pirmininkas, 
pareiškė, jog Adlai Stevenson 
kandidatuosiąs 1956 m. į JAV 
prezidento postą ir jis remsiąs 
jo kandidatūrą. 

Pagrobė #60,000 
UMATILLA, Ore. — Praeitą

jį pirmadienį ginkluoti plėšikai 
išsinešė $60,000 iš Umatilia ban
ko. Plėšikai tris tarnautojus su
varė į geležinę spintą. 

Kalendorių*. 
Rugpjūčio 24 d.: šv. Baltro-

miejub, apašt. Lietuviškas: "Ja-
nutis ir Aušrinė. 

Oras Chicagoje 

Saulė teka 6:07, leidžiasi 7:40. 
Šiandien Chicagoje ir jos apy

linkėse augščiausia temperatūra 
88 laipsniai. Rytoj dalinai apsi
niaukę. 
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Trečiadienis, rugpjūčio 24, 1955 

KiTM 
Medžiagą siųsti šiuo adresu: ALF. KERELIS, 4105 So. Albany St.. 

Chicago 32, UI. Telefonas LAiayette 3-0547 

BROLIJOS VADUOS VEIKLA 
Vyriausias Skautininkas su

darė sekančios sudėties Brolijos 
Vadiją nuo liepos 25 d.: s. C. 
Senkevičius — spaudos ir infor
macijos skyriaus vedėjas, jūrų 
s. L. Knopfmileris — jūrų sk. 
skyriaus vedėjas, ps. VI. Morkū
nas — reikalų vedėjas, ps. A. 
Matonis — JAV I rajono vadei
va, v. s. V. Šenbergas — JAV 
II rajono vadeiva, v. s. dr. P. 
Neniškis — Venezuelos rajono 
vadeiva, s. A. Venclauskas — 
Vokietijos rajono vadeiva. Dėl 
Anglijos ir Australijos vadeivų 
aiškinamasi. JAV III ir IV ra
jonų vadeivos nepaskirti dėl nu
matytos rajonų reorganizacijos. 
Tuntininkai ir vietininkai prašo
mi ryšius palaikyti tiesioginiai 
su Vyriausiuoju Skautininku. 
Kitų skyrių vedėjai bus paskir
ti vėliau. 

Aštuntoje pasaulinėje jambo-
reje LSB atstovaujama dviejų 
skilčių: viena mišri, sudaryta iš 
Montrealio, St. Catherines ir To
ronto skautų, ir viena iš Bosto
no. Lietuvių atstovavimo reika
lus tvarko ps. S. Naginionis, ps. 
A. Banevičius ir v. si. V. Piečai-
tis. 

"Skautybė Berniukams" kny
gos išleidimo darbas užtruko il
giau, negu buvo numatyta, nes 
visą medžiagą teko perredaga
vus iš naujo spaustuvėje surink 
ti. Rugpjūčio 1 d. stovis: surink 
tas visas B. P. tekstas ir pra
dedami fotografavimo darbai. 
Lieka tik rodyklės sudarymas. 
Knyga leidžiama ofsetine tech
nika. 

EGZILJMV SKAUTŲ DARBAI 

Egzilinių skautų konferenci
joje prie New Yorko dalyvavo 
šešių tautybių delegacijos, viso 
14 delegatų. Konferencija ap
svarstė visą eilę klausimų ry
šium su vykstančia pasauline 
jamboree Kanadoje. Stebėtoju 
terptaut. skautų konferencijon 
išrinktas s. Herbertas Michel-
sonas, buvęs estų skautų Vyriau 
siasis Skautininkas ir dalyva
vęs pirmoje tarptaut. skautų 
konferencijoje 1920 metais. 

Jamboree metu visų egzilinių 
brolijų vyriausieji skautininkai 
yra pakviesti pasitarimo su 
naujuoju Tarptautinio Skautų 
Biuro direktoriumi gen. Spry ir 

biuro ilgamečiu sekretoriumi s. 
Lund. 

Šiuo metu egz. skautų organi
zacijai priklauso 3,200 ukrainie
čių, 1,800 estų, 1,739 lietuviai, 
1,613 vengrų, 720 rusų ir 20 
baltgudžių skautų. Latvių skau 
tų, kurie priklauso šiai organi
zacijai, skaičius konferencijai ne 
buvo pateiktas. 

Egzilinių skautų konferenci
jai, kurion delegatus atsiuntė 
baltgudžiai, estai, lietuviai, ru
sai, ukrainiečiai ir vengrai, pir
mininku buvo išrinktas lietuvių 
delegatas vyr. sktn. V. Čepas. 

APLANKYKIME CHICAGOS 
JCROS SKAUTŲ STOVYKLA 

Chicagos visuomenė yra malo 
niai kviečiama aplankyti skautų 
vasaros stovyklą, kuri yra ma
lonioje aplinkoje, vasaros gam
tos prieglobstyje, kur džiūgauja 
lietuviškasis jaunimas. Stovyk
laujama p. P. Basčio vasarvie-
vietėje, Lake Side Resort prie 
gražaus Pewaukee ežero. 

Važiuoti iš Chicagos 41 US 
keliu, kuris pasiekiamas važiuo
jant Ccero A v. (į šiaurę 56 blo
kai North) iki VVisconsin 100 
kelio. Pasukti į kairę ir važiuo
ti iki 16 Wisconsin kelio. Vėl 
sukti į kairę ir pervažiuoti Pe-
waukee miestelį. 3 mylios ui 
miestelio sukti į kairę K. E. ke
lių kryžkelėje. Toliau vadovau
tis "Baltijos Jūros" tunto sto
vyklos rodyklėmis. 

— o — 
ATLANTO PAKRAŠTYS 

STOVYKLAUJA 
Pirmojo rajono lietuviai skau

tai šiais metais buvo numatę 
stovyklauti atskiromis grupė- j 
mis: Hartfordas, VVaterbury ir 
VVorcesteris — So. Woodstock 
ūkyje, prie žinomo Putnam, 
Connecticut. Gi New Yorkas su 
Elizabethu — Patchogue, Long 
Island, N. Y. 

Dėl techniškų kliūčių New 
Yorkas ir Elizabethas numaty
toje vietoje stovyklauti negalės 
ir jungiasi su Hartfordo grupe. 
Todėl beveik visas rajonas, iš
skyrus Bostoną ir Philadelphi-
ją, ir šiais metais stovyklaus 
vienoje vietoje, iš viso apie 200 
sesių ir brolių, nuo rugpjūčio 27 
iki rugsėjo 4 d. imtinai. Sto
vyklos mokestis — 14 dolerių. 

Paskutiniuoju laiku netikėtas 
New Yorko ir Elizabetho prisi-

GRĮŽTA Į AMERIKĄ 1W. ofiso ARO-0181; M .QR1-MM ) . M į n 2 | fR | A M Č EL I C N Al T l 
DR. JUOZAS BARTKUS KRlAUCtLiuiiANE 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
NORTHWEST MEDICAL CENTE R 
13S6 W. Chioago Ave., Cfalcago 22, UL 
Vai. 1 2 : 8 0 - 1 : J 0 , 8 - t p.p pirmad.. 
antrad., ketvirtad ir penktad.; 11 v. 
ryto lkl 2 vai. p.p. seOtad. Tik au*i-
tarua trečiadieniais. 

Mrs Romola Abidin, kuri buvo kaltinama už nužudymą savo vyro 
karininko Japonijoj , po išteisinimo grįžta i Ameriką su savo vaikais 
ir tf'vu. (1NS) 

jungimas prie Hartfordo gru- mi tik su tėvų raštišku nurody-
pės sudaro nemaža rūpesčių sto mu, kur vyksta ir kada sugrįš, 
vykios vadovybei, o ypatingai ū- Raštelis turi būti asmeniškai į-
kio skyriui, ne3 stovykla rengia-1 teiktas stovyklos viršininkei, pa 
ma ne amerikiečių tam reikalui j vaduotojui arba stovyklos ko-
pritaikytoje vietovėje (kaip pra mendantams. 
ėjusiais metais), bet viską pa-j u t o l i a u atvykusiems stovyk-
tiems organizuojant ir tinkamai 1Q3 l a n k y t o : j a m s b u a g ^ m * per . 
įrengiant. Tačiau energingieji n a k v o t į ^ s t o v y k l o s . Kam-
ir prityrę vadovai žada taip su-, b f t r i o k a i n & y i e n a m ž m o g u i ^ 
sitvarkyti, kad būtų patenkinti ^ _ ± d o l Dviema žmonėms 
ir stovyklautojai, u- jų tėveliai. d v i g u b a l o v a _ 2 dol. Savait-

Sk. tėvas ,• s o J i 
galiui vienam žmogui — 2 dol., 

P U » - i 7 H , rtm. HM. i-i*a>. 

DR. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8 1 4 8 W e s t 6 S S t r e e t 
Kasdien 1—t. Vakarais 7—8, tiktai 
antradieniai* Ir penktadieniai*. Tre-
člAndten. Ir Mkmad. ofiaaa uždaryta*. 

Rei id. 3241 W. OOth P LA CK 

MU VL BLAŽYS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4701 South Daraen Avenue 
(Kampas 4T-»os Ir Damen A ve.) 
Vai. kasdien nuo f—t vai. vak. 

Šeštadieniais 2—I vai. vak. 
Trečiad. ir kitu laiku pagal sutartj 

LAfayett* 3-6048 
WAlbrook 0-0040 

(Gydytoja ir Chirurgė) 
MOTERŲ LIGŲ IR AKUŠERIJOS 

SPECIALISTE 
2750 West 71st Street 

(kampas 71st Ir Callfornia) 
Tel. ofiso ir rez. REpubUc 7 4146 
Vai. 11-2 ir 8-9 v. v. ftešt. 1-4 p. p. 

Kitu laiku pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
(Gydytoja Ir Chirurgą) 

B O D D U V IR VAIKŲ LIGŲ 
SPrXnALIST£ 

7156 South WMton AVMIU 
(MEDICAL BUILDING) 

Pirmad., antrad., ketv. Ir penktad 
auo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. Ir nuo 
• v. — 8 vai. vakare. Trečlad. nuc 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. t e i ta d. 13 
vai. ryto lkl t vai. popiet. 

Oftse te*. R E . 7-11M 
t*l WAlbrook ft-S7*» 

Tei. ofiso HE. 4-5849, rea HE. 4-2324 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2484 YVest 71st Street 
Vai. Pirm., ketvlr., penkt. 1-4 ir 7-9, 
antr. 1-5, treč. ir šest. pagal sutartį. 

AKADEMIKŲ SKAUTŲ 
IŠKYLA 

ASS Chicagos skyrius ruošia 
antrą šiais metais iškylą į gam
tą. Šį šeštadienį, rugpjūčio 27, 

dviems — 4 dol. Apsistojimas 
visai savaitei vienam žmogui — 
5 dol., dviems — 9 dol. Už šią 
sumą gaunamas tik kambarys, 
lova ir čiužinys. 

Vadovai užtikrina, kad pada-
vyksime dviems dienoms į Lake r y g ̂ ^ k ą iik g&Um&, kad 
Pewaukee, Wis., aplankyti sto-; š i st0 Vykla paliktų skaidrius ir 
vyklaujančius jūros skautus. 
Palapinėmis bus kiekvienas ap
rūpintas. Maistas ir patalynė — 
savo. 

Išvykstame ryte 8 vai. nuo 
Dariaus ir Girėno paminklo sa 

mielus prisiminimus. 
"Dainavos" Vadovybė 

— Psktn. VL Vijeikis atspaus 
dino sueigų pakvietim korteles 

voms mašinomis. Visi ASS na MĮ?. atlyginimo. Chicagos skau-
riai ir studijuoją skautai kvie- ^įį** seniūnija jam uz tai de-
čiami iškylon. 

f^^S^?^^3^^^^^^^R^^Ą 

Marquette Parko Tėvu Marijonu Bendr. 5-tas skyr. 

nuoširdžiai kviečia visus dalyvauti 

P I K N I K E 
Rugpjūčio men. 28-ta d., 1955 m. 

MARIAN HILLS SEMINARY 

C lar endon H M i s , I l l i n o i s 
Prie 63-čios gatves ir Boute 83 

PELNAS YRA SKIRIAMAS TfiVŲ MARIJONŲ 

STATYBOS FONDUI. 

Piknikas prasidės 1 vai. po piet. 

Bus skanių valgių, gėrimų, bingo, dovanų padalini
mas ir įvairios progos pasilinksminimui. 

ASS Chicagos Sk. V-ha 

"DAINAVOS" STOVYKLAUT. 
TĖVAMS IR SK. BIČIULIAMS 

Kadangi šiais metais stovyk
laus ir jaunesnieji skautai ir 
skautės, kontrolė ir stovyklos 
tvarka yra ypatingai svarbu 
Stovyklos vadovybei tenka at
sakomybė stovyklautojus svei
kus ir linksmus grąžinti namo, 
tačiau tai bus pilnai įmanoma 
atlikti tik su tėvų ir svečių nuo
širdžiu bendradarbiavimu. Už
tat stovyklos vadovybė nori at
kreipti į tai tėvų dėmesį ir pra
šo prisilaikyti sekančių patvar
kymų: 

koja. 

i 

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

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
2300 Weet 51 Street 

Vai. — pirm. ir antr. 10 iki U ryto; 
2 lkl 4 ir 6 iki 9 popiet; ketv. ir 
penkt. 2 iki 4 ir 6 Iki 9 popiet; šešt. 
10 iki 2 popiet. 

Ofiso tel. PRospect 0-17S0 
Rez. tel. GRoveblll 0-5OOS 

Tel. ofiso H E . 4-6H99 IM, PR. 6-7333 

DR. ANTANAS ALEKNA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1957 YV. Garfleld Blvd. 
VAL.: 1—4 ir 6—9 

šeštadieniais nuo 1 iki 4 vai. p. p., 
išskyrus ketvlrtad. Ir sekmad. 

DR. ANKA BALIUKAS 
Aklų, ausų, nosies ir gerklės l igos 

— Pritaiko akinius — 
6322 South YVestern Avenue 

Valandos: Antradieniais ir penkta-
1 . S t o v y k l o s l a n k y m a s b u s g a į dieniato nuo T ligi 9 vaL vak Sestad 

J J ° i nuo 10 ligi 12 ir nuo 1 ligi • v. p. p. 
limas darbo dienomis Uk nuo 5. Kitu laiku tik susitarus, 
iki 8 vai. vak. 

2. Darbo dienomis skautai ir 
skautės nebus išleidžiami su tė
vais už stovyklos ribų. 

3. Savaitgalio dienomis tėvai 
galės pasiimti savo vaikus iš 
stovyklos ribų ir pristatyti j sto 
vykią pagal dienotvarkės reika
lavimus. 

4. Stovyklautojai bus išleidžia 

Ofiso telefonas: PR. 8-3221 
Rez. telef. \YAlbrook 0-5070 

HNSRJ JONAS GRADINSKAS 
TELEVIZIJOS, RADIO, PATEFOJTC 

TAISYMAS 
"PASKAMBINKIT PRI EftPIEfl 

— AT V A 21 LOS IM POPIET" 
J. 6. Television, 944 W. 35th PI. 

Telefonas FKontier f - l t 18 
Pas Uetuvl — Ir aerlau ir pigiau! 

I 
Visa lietuviška visuomene kviečiama praleisti sek

madieni gražiame Tėvų Marijonų Seminarijos Sodne ir 
kartu prisidėti prie pastatymo naujo vienuolyno. 

Autobusas išvažiuoja 12 vai. po piet nuo Gimimo 
Paneles SvenČ. bažnyčios 68th ir So. Washtenaw Ave. 

Kviečia RENGĖJAI Ijjj i 

MIDLAND 
i S d v i n q s cirH I n ^ n - J | V / 4 

A s s c : i a r i o n ^ ^ 

1 
PER 40 METU 

VISU LIETUVIŠKU 
KOLONIJŲ 

SAUGIAUSIA IR 
PELNINGIAUSIA 

TAUPYMO 
IEN0ROVĖ 

4038 Archer Avenue Tel. LA3-o7i9 
AUGUST SALDUKAS Prszidsntos J 

ALGIRDAS LANDSBERGIS 

KRI ONĖ' 
V. Adamkevičiaus apianka 

Užsakymus su pinigais siuskite: 
259 psl., kaina $2.50 

DRAUGAS, 2334 8. Oakle j Awn.t 
GhlcMVO *. H! 

flios nuostabios Ir nepaprastos kny
gos personažus šitaip {vertina ra
šytoja* Gliaudą: M...Welsas — pa
niekintas niekintojas, bet turje 
savyje Fra Angelico angelu Tarsu 
gama, Tatjana—nesuprantanti sie
los sąvokos, bet mylinti skaisčia 
meile. Pagaliau Julius... pasiilgęs 
skaistumo ir nesuvokiąs jo earaes, 
drąsus be drąsos, nesuprantąs pa
vojaus beprotejlmo procese" 

= 

Biznieriams apsimoka skelbtis "Drauge". 

DR. L DANILEVIČIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6817 South Western Avenue 

Ohicago 29, I1L 
Pasimatymai pagal gutartiei 
Telefoną* REpublic 7-4900 

Reeidencija: GRovehill 6-8161 

UR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Aveaae 
O/feo vai.: nuo 2-4 Ir nuo 6-8:10 vai. 
• a k šeštadieniais nuo 2 iki 4 popiet 

Frečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso U-L V!i-gtnia 7-OOM 

Iterldencijos tel. BEverly 8-8244 

TeL of iso Vlrjcinla 7-0000. 
rea. RKpubUo 7-«8«7 

U L BR. GAIŽIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
( s p e c moterų ligos ir akušerija) 

4055 Archer Avenue 
Kampas Archer Ir Californla Ave 

VAI*: 2—4 Ir 4—t • . p. p. 
Šeštadieniais 2—7 vai. p. p., 

išskyrus sekmadienius 

TeL Ofiso ir rez. \VAlbrook S-938& 

DR. S. GEŠTAUTAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2624 W. Tlst S I 
Kampas 71st ir Tai man Ave. 

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

Ofiso telef. INterocean 8-7«54 . . 
B o t o telef. IM» rocean 8-87M 

DR. K. GUDAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas 10756 So. Michigan Ave. 
Vai.: Kasdien 9—12 vai. ryto, 1—4 
ir 6—8 v. vak., išskyrus trečiadieni. 
Sestad. 10 — 2 v. Kitu laiku susi
tarus. 

Ofiso telef. Y Arda 7-M66 
Rezidencijos — STewart 3-4511 

DR. I GUDAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West 35th Street 
fkampas Halsted ir 85-ta g a t v i ) 

V A U 1—4 ir 6:30—8:30 p. p. kas
dien išskyrus trečiadieniui*. Atidarą 

šeštadieniais 1—4 vai. . 

Ofiso GRovehill 6-402O 
Bes. Hiiitop a-iaeo 

Dr. Alexander J. iavois 
(JOVAIŠAS) 

G Y D Y T O J A S I R C H I R U R G A S 
2 4 2 3 VVest Bfarqi ie t te B d . 

VaL S—4 p. p. ir nuo 7 — • v. vak. 

Trečiad. Ir sestad. pagal sutarti 

TeL ofiso PR. 6-3838, rea. R E . 7-t 1 S t 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
2500 West 63rd Street 

VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. Ir T:t6 

iki j vai. Trečlad. Ir š e š t uidaryta 

GRovehill 6-15P6 

DR. ALDONA A. JUŠKA 
A K I Ų L I G Ų 8 i ' l C I A I 1 8 T £ 

PRITAIKO AKINIUS 
Valandos: 9 — l t ir 7—9 • . T. pagal 
susitarimą, išskyrus trečiadieniua 

2422 Weat Marųnetto Bd. 
— — m m -

Telefonas RElianoe 6-1811 
DR. WALTER J. KIRSTUK 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
8025 Wet»t 59th St roet 

VAL. 1—4 popiet, 6:30—8:30 vak. 
Uždaryta trečlad. ir šeštad. vakarais 
Tel. ofiso Ir buto OLrmplo 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 W . 15th St., Cicero 
Kasdien 1—8 v. ir 6—8 v. vakare. 

Šeštadieniais 12 iki 4 popiet 
Butas 1526 So. 49th Ave. 

Ofiso telef. LAfayette 8-8210. Įsi 
neatsiliepia, saukite KEdzie 8-2868 

DR. EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJA LR CHLRURG1I 

414€ S. Archer Ave, 
VAL. Kasdien popiet nuo 12-1:80 v. 
Vak. pirm., antr., ketvirt. 6-8:80 v. 

Trečiadieniais tik susitarus 
— — » • I I I I I , Į .i i ., i m i i i n i — f i - ^ ^ — — 

TeL ofiso TA. 7-5557, rea. R E . 7-496* 

DR. FRftNK C. KWINH 
(KVIECIN6KAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 West 47th Street 

LIGONRJ8 PRIIMA: Kasdien nuo S 
vai. iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. iki 8:80 

DR. FL TALLAT-KELPSA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

M 0 t Weet 16th Street 
Vai.: kasdien 6-8, testad. 1-1 

Telef. TOwnball S-OS&S 
2634 West 68tn Street 

Vai.: tik i i anksto susitarus 
Telef. HEmlock 4-7080, n-atsakius 

skambinti CKntral 6-2284 

DR. VYT. TAURAS-
TUP6IAUSKAS 

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

SPEC. MOTERŲ LIGOS 
Ofisas ir rezkL: 2410 W. fttst 86. 

TeL P R 8-1223 arba W E 8-5677 
Ofiso vai.: Pirm. 8—10 v. v. Antr., 
TreC. ir Penkt. 6—9 v. v. Ir Ketv. Ir 

šeštadieniais 2-4 vai. popiet. 

TeL Oftoo GB. 6-5380, P R . 8-4732 

DR. A. MACIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. CHIRURGINES LIGOg 
2 4 2 3 W e s t 6 3 r d S t r e e t 

(Kampas ISrd ir Artestaa) 
VAL. 2—4 p.p. ir nuo 6—8 v. vak. 

Trečiad. ir sekmad. uždaryta 
Šeštad. iki Labor Day uždaryta 

DR. JULIJA M0MSTAVIČIUS 
GYDYTOJA IR CHIRURO* 

10748 South Michigan Aven«ie 
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. v., 
issyrus trečiad. Šeštadieniais nuo 1 
iki 4 vai. popiet. 

Tei.: Oftoo — PUUman 5-8780 
Buto — KNfflevrood 4-4070 

Ofiso Ir buto tel. HEmlock 4-5815 

DR. A. NARBUTAS 
PLATJCIV IR VIDAUS LIGOS 

- 6757 South Western Avenue 
Valandos: pirmad., trečiad., ketv ir t , 
penkt. 6:30—8:30 v. vak. Antrad 
10—12 vai. ryto Šeštad. 2—4 p. p. 
Kitu laiku pagal susitarimą. 

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS 

GYDYTOJAI IR CRIRURGAI 
3259 South Halsted St. 

Kasdien 8—6 vai. vak. fieštad. nuc 
1—6 vai. vak. 

Kitu laiku pairai susitarimo 
Telef. Vlotory 2-1484. Kesid. 2257 W. 
2Srd l'l.ACK. tel. FRontler O-5041 

Oftoo telefonai — Blahop 7-0525 

DR. AL RAČKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue 
(Kampas Kedzie ir Archer) 

VAL. kasdien nuo 2 lkl 9 vaL 
Trečiad. ir sekmad. tik susitarus 

Tei. oftoo H E 4-2123, rea. P R 0-0404 

DR. V. P. TUMASONIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. CHIRURGINfiS LIGOS 
6255 South We*tern Aveaae 

Vai. 8—4 p. p, ir nuo 7—t v. v. 
Treč. ir sekm. uždaryta. Vasara iki 
Labor Day šest. uždaryta. 

TeL oftoo: DAnube 0-1120 

DR. A. VALIS-LABOKAS 
GYDYTOJAS D2 CHIRURGAS 

MOTERŲ U G Ų GYDYTOJAS 
3267 South HoJoted Street 

VaL 1 iki 4 v. p. p. tr C—S v. 
šeštadieniais 1—4 v. p. p. 

Ofiso ir buto tel. ARdmore 1-1403 

DR. VINCAS RASLAVIčIUS 
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 
5015 — 5625 N. Paulina Street 

(Bethany M<*hodlst Ligoninėje) 
Vai.: Tik telefonu susitarus 

YArds 7-3520 Y Arda 7-7410 

DR. J. G. VALAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIR17RGA8 

4038 So. Archer Ave. 
Vai.: kasdien 6:80—8:80, šešt. 

TeL oftoo PRospect 0-0400 
Ilezid. PRospect 

DR. ONA VAiKEVIsHIO 
(Yašk«-vič4ūt*) 

GYDYTOJA I R CHIRURGO 
0040 South Redsss Avesme 

Vai. kasdien 1—8 p. p. Ir auo 
v. vak. šeštad. 1—4 p. p. Trečlad. ta 
kitu laiku tik susitarus. 

DR. i. VAITAITIS 
GYDYTOJAS m CHIRURGAS 

1407 a 49th Court, Cicero 
Kasdien 10-12 ryto Ir 6-8 vaL vak. 

Šeštadieniais i o -8 . 
Orfcw» b? buto tat. OLysspte 2-iOOl 

TeL ofiso Vlctorv 1-1501, 
rea. VIctorj 1-0740 

DR. V. VILEIŠIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 VVeot Slot Street 
Kampas Halted ir 81-mos sa tv ly 

Prigmimo valandos: 2—4 p.p. Ir 
8—8 v. v. Seštad. 2—4 vai. popiet 

TeL oftoo P R 0-0440, rea. H E 4-3100 

DR. F. 6. VVINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 West Marąaette Bd. 
VAL. nuo 2 iki 4 p. p.; « lkl 8 

Treč. ir sestad, parai sutarų 

DR. ZIGMAS RUDAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpubl ic 7-2200 
SPECIALYBS CHIRURGINfiS IR 

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

Vai. kasdien 10—12 ir 6—8 vai. vak. 
išskyrus pirmad. tik nuo 6 Iki 8 v.v. 
šeštad. 10-12 v. Kitu laiku susitarus 

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

kaičia st iklus ir rėmus. 
4 4 5 5 S o . Cal i fornia A \ e.. Chfcagu 

Saukite YArds 7-73S1 
Priima: vakarais 8 lkl $; sestad. 
10 vai. ryto iki 4; trečlad. Ir 

tik suaitarua 

TeL ofiso C i t 4-0255. rea. GR. 0-087* 

DR. A. Z. ŠA U LYS 
G Y D Y T G J A I R C H I R U R G Ė 

4645 S. Ashland Ave. (karab. 211) 
Pirmad., antr., ketv. ir penk, 

8:80—8:80 vai. vakare 
ftešt. nuo 2 iki 4 pop ie t 

Rea, S05S S. CasapoeU Ava, 

TeL ofiso CA 0-0257, rea. P R 

DR. P. Z. ZALATORIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8 

1821 So. Halsted Street 
ReakL 0000 8. Artestaa Ave. 

VAL. 11 v. r. lkl S p. p.; • — t v. 

¥ 
P. ŠILEIKIS, 0 . P. 

(Arch Supports) ir UL, 
Aparatai-Protezai. Med. 

dažai. S p e c 
VthL '"* ir 6"8, Segt*<M«nk L. t - l 
ORTHOPED1JOS TECHNIKOS * *»* 
lOl l W. 50tH St., Cbioasjo SO. 1 — S I 

TeL: PRospect 0-0004 

DR. ATKOČIŪNAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

3147 So. Halsted St, CsJcago, m. 

1446 So. 4»tb (^ovt, Oceco, B . 
Stmitarti teL — OLympic 2 4276 

08. G. SERHER 
LIETI'VIS AKIŲ (.YI»YTOJAS 

20 metų patyrimas 
TeL YArds 7-18JS 

Pritaiko akinius 

DR. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1645 So. Ashland Ave,, Chicago 

VAL. nuo S—4 Ir 8—8; trečiad.. seO- i 
tad. ir sekmad. tik pagal sutartj. 
Jeigu neatsilieps virSminOti telefonai. 
TeL ofiso YA 7-4787, r e c P R 0-1030 

saukite MIdway 0-0001 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
saujas adresas: 4206 W. 6Srd St j 

Ofiso teL RElias»w 0-4410 
Reatd. tciel. GRoveliU 0-0017 ' 

Valandos: 1—S p. m. 7—8 p. m. 
Penktadieni tik pop ie t 

Trečiad. ir sefttad. pacal sutarti 

Oftoo teL CLiffide 4-SSSO 
RestdenctJoa: LAfavette 0-1171 

DR. P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 West 47th Street 
Kampas 47tS Ir Bermttage 

Vai.: nuo 2 iki 4 ir 8 iki 9 v. vak 
Sefttad. nuo 2 iki 6 vai., išskyr. sek. 

756 Wost S5th 
Vai. nuo 10 iki 2, auo 8 iki 8, tre
čiad. auo 10—18; penktadieni 
sestad. 10—S p. p. 

* 
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D R A U G A S 
THE LITHTJ ANIAN DAILY FRIEND 

& Oakley AT«., Chloago 8, m. Tel. VTrftnla 7-6640; 7-6641; 7< 

Enterod M Second-Clase Matter March 31, 1916, at Cblcaro, Illinoi* 
Under the Act of Marcb t, 1171. 

Member of tbe Cathollc Presą Asa'n 
PuMlshed daily. exept Sundaya, 

by tbe 
Litbuantan Cathollc Presą Soclety 
PRENUMERATA: Metams 
Cblcaroj ir CiceroJ $».00 
Kitur JAV Ir Kanadoje $8.00 
Užsienyje $11.00 

gUBSCRIPTION RATES 
$8.00 per year outslde Of Chtcagv 
$9.00 per year ln Cbicago & Cicero 
$8.00 per year t n Canada 
Foreign $11.00 per year. 
% metų $ mfn. 1 min 

8.00 $8.75 $1.25 
$4.80 $2.60 $1.00 
$6.60 $8.00 $13;, 

DIDIEJI POTVYNIAI 

APIE GYDYTOJŲ PASAULĖŽIŪRĄ 
DR. JUOZAS PRtNSKIŠ 

Juo daugiau gamtos paslap- ti, jeigu jis yra Dievo mylimas, 
čių atskleidžia žmogus, tuo Tėvai, ypač motinos, yra totel 
nuostabesnis pasaulis atrodo pašauktos, kaip Dievo pava-
mąstančiam, ir tuo labiau stip- duoto jai, tą pirmąją meilę v a -
rėja pagarba Tvėrėjui. Šiuo kams padėti pergyventi.... Vai-
kartu norisi suminėti keltą p i ko auklėjimas prasideda jau 
vyzdžių iš dabarties Europcs dvidešimt penkerius m e t u s 
medikų. Vokiečių gydytojas prieš jų g'mimą, būtrnt, aukl3-
med. dr. Hans Citrcra, parašęs jant jo auklėtojus. — 

AMERIKIEČIAI MUSIJOTE 

veikalą "Ueber die Heilkunst 
sub signo crucis" (Religija ir 
medicina) net ir gydytojams 
primena, kad medicina turi rei 
kalų ne su kokiu šio pasaulio 
dalyku, o su žmogumi, kurs 
yra Dievo paveikslas. Jis n t-
gi pabrėžia, kad gydytojas pri
valo prieš akis turėti pilnutinj 
žmogų ir tą gali vykdyti pirma 
pats ryškiu sąmoningumu iš
gyvendamas tikėjimą į Kristų. 
Tas mūsų dienų medicinos mo
kslininkas savo minėtam? vei
kale tvirtina: 

— Kuo žmogus labiau iš
skirti vietos 

Praėjusį penktadienį, šeštadienį ir dalinai sekmadienį At
lanto pakraščius palietė dideli potvyniai, kokių šio krašto is
torijoje nėra buvę. Tai yra — nėra buvę tokių, kurie padarytų 
tiek daug nuostolių ir t ek daug gyvybių pražudytų. Kaip pa
stebėjome iš įvairių pranešimų medžiaginių nuostolių bus pada
ryta už bilionus dolerių, žmonių žuvo daugiau 200. 

Didžiausius nuostolius pakėlė kaikurie Pennsylvanijos mies
tai ir miesteliai, ir Naujoji Anglija. Kadangi potvyniai palietė 
šiuos miestus: Scranton, Pa., VVaterbury ir Hartford, Conn., tuo 
būdu skaudžiai nukentėjusių žmonių tarpe bus ir lietuvių. Apie 
tai laukiame daugiau ir tikslesnių žinių. Vakar paskelbėme savo 
korespondento iš VVaterbury, Conn., reportažą, iš kurio aišku, 
kad ir lietuviai šiame potvynyje nukentėjo. Reikia manyti, kad, moksta savyje 
surinkus tikslesnių žinių, lietuviai ateis į pagalbą nukentėju- j Kristui, tuo labiau nuo jo nu-
siems tautiečiams. šalinama baimė ir rūpesčiai ir 

Sie didieji potvyniai yra dviejų baisių viesulų skaudus re- tuo labiau mes i š e i n a m e 
zultatas. Viesulai Atlanto pakraščių gyventojams nėra naujie- iš siauros savimeilės. Krikš-
na. Jie yra siautėję ir pirmiau, ir taip pat daug nuostolių pa- čionio g y d y t o j o uždavi-
darę. Tačiau j*e nebuvo tiek pikti ir ne taip patvindindavo van- ̂ y s yra žmonėms parodyti nau 
deniu upes ir upelius, kurių išsiliejimas į krantą šį kartą nu- ją, sveiką gyvenimą. — Ir tai 
šlavė ne tik tiltus, bet ir jų pakrantėse esančių miestų įvairiau
sius pastatus. 

Kas tokiu atveju darytina? "The New York Times" paste
bi, kad kito kelio nėra, kaip tik potvynių pavojams išstatytose 
vietose kurtis ir statytis išmintingiau ir saugiau. Esą reikalinga 
padėti pastangų, kad ateityje išvengus panašių nuostolių turtu 
ir žmonių gyvybėmis. Mūsų natūralinis pasaulis anaiptol nesąs 

Kristus Ir žmogus 

Stebint naujausių msdicinoa 
atstovu pažiūras, mums tenki 
prisiminti Bambergo universi
teto profesorių d.. V. Oebsta-
tte4. Jis savo vertingoje stu
dijoje "Not und Hilfe" (Nelai
mė, reikalas ir pagalba) svars 
to esminius dvasines pagalbos 
reikalus ir pabrėžia, kaip svar & J J J 

bu, kad būtų tarp Kristaus ir ' 
žmogaus sukurtas glaudus ben 
dravimas. 

Amerikiečiai ūkininkai lankosi Taškente, Kaganovi.* ians kolchoze. Antras is deginės kolchozo pirmininkas 

— Kai pagaliau, remiantis 

Cia jis ra- rių tarpais laisvai praeina van 
duo ir oras. 

Labui pavojingi augalams 

Medicinos daktaras Antcn žymės drobulėje yra be abejo 
Chr. Hoffmann, matydamas | nes tikros atspauios nukry 

visais galimais mokslo argu- j gyvuliai, nes augalai svarbiau-
mentais, yra įrodyta, kad tos šias gyvuliui maistas. Be to, 

vikšrai ir sraigės ėda lapus 

atsiekiama, pažymi jis, 
jantis su Kristumi. 

vieni-

Anapus šio pasaulio esą 
dalykai 

Šalia Preudo ir Adlerio va
dinamos vienos mokyklos ats-

taip piktas, bet mums reikia nuolat budėti išimtinų atsitikimų įtovu iškyla Vienos universite
to profesorius dr. V. Fiankl. 
Jis yra davęs daug studijų iš 

atvejais. 
Tenka liūdėti drauge su tais, kurie neteko savo mylimųjų 

Tenka gailėtis ir dėl kolosalinio didumo medžiaginių nuostolių, savo psichoterapinių tyrinėji-
Tuo pačiu kartu džiugu, kad paskiros valstybės, tiek federalinė !mu.# Tarp pasirodžiusių p i -
vyriausybė atskubėjo su pagalba nukentėjusiems. Taip pat tenka ' skutiniuoju laikotarpiu jo vei-
sveikinti šimtų žmonių heroizmą, kurie patys besigelbėdami gel- kalų suminėtini "H o mo pa-
bėjo i r k i tų gyvybę . J e i ne t a s he ro izmas , žuvusiųjų ska ič ius t i e n s " (1950) , " L o g o s ir egzis-
būtų buvęs žymiai d'desnis. Tai parodo, kad artimo meilės ir tenciia" (1951). Savo veika

luose jis pabrėžia žmogų esant 
Dievo paveikslu ir kreipia žmo 
gaus dėmesį į transcendenci
nius — anapus šio pasaulio 
esančius, tikėjimo dalykus. 

heroizmo jausmas žmonėse dar tebėra gyvas. 

VOKIETIJOS PROBLEMA 
KONFERENCIJA SU MASKVA 

Praėjusią savaitę Sov'etų Rusija pasiuntė penktąją notą 
Vakarų Vokietijos vyriausybei. Pirmoji nota buvo ^pasiųsta bir
želio 7 d., kurioje sovietai pakvietė kanclerį dr. Adenauerį at
vykti į Maskvą. Po penktosios notos buvo sutarta susitikti rug
sėjo 9 dieną. 

Visose penkiose notose buvo pastebima savotiška diploma
tinė dvikova. Jie lietė Vokietijos apjungimo klausimą, kuris turi 
nepaprastai didelę reikšmę abiems pusėms. 

Visiems labai aišku, kad Vakarų Vokietijai apjungimo klau
simas yra pats svarbiaus :as. Kodėl, berods, ir aiškinti nereik :a. 
Tai reikalinga tautos prestižui ir jos visokeriopam pajėgumui 
kelti. Reikalinga ir ekonominiu atžvilgiu. Tūkstančiai vokiečių 
pabėgėlių atgautų savo nuosavybes ir tai įneštų naujos gyvybės 
į visą krašto ekonominį gyvenimą. Tūkstančiai karo belaisvių 
galėtų sugrįžti į savo kraštą. 

Turint galvoje tuos ir daug kitų motyvų, joks vokietis po
litikas negali ignoruoti krašto apjungimo spaudimo. To reika
lauja kancleris dr. Adenaueris. šitam savo reikalavimui jisai 
turi ir Vakarų demokratijų paramą. 

APJUNGIMO SĄLYGOS 

Kada žmogus tikrai gali mylėti 
Muencheno psichoterapijos 

specialistas, medicinos dr. Uri-
drichas Gagern atkreipė dau
gelio dėmesį savo gilia šešių to 
mų studija "Selbstbesinnung 
und VVandlung". Be kitų da
lykų čia jisai sprendžia sielos 
ir kūno harmonijos klausimus. 
Kaip gražiai jis rašo apie Š21-
mos meilę: 

— Guardini yra pasakęs, 
kad žmogus tik tada gali mylė-

moderniojo žmogaus klystke
lius šeimos gyvenime, parašė 
veikalą: "Krikščioniškos šei
mos natūralumas", kuriame 
pažymi, kad būti krikščioniu 
ir turėti šeimą tai reiškia kai-
ką daugiau. Visų pirma ta ; 

reiškia moterystės ryšio pa
stovumą, neatrišamumą. Ir jis 
klausia: 

Ar Kristus yra mūsų šei
mų centras, kaip tada, iškil
mingų bažnytinių jungtuvių 
metu... Susituokusiųjų bendra 
malda ir visos šeimos bendra 
malda sujungia, suriša ir su
kuria tokį artumą, vieningu
mą, kurs įstengia pergyventi 
bet kokią krizę. — 
Drobule, į kurią buvo susuptas 

Kristaus kūnas 
Tarp moderniųjų medikų 

mums yra įdomus dr. K. Hy-
nek, čekas, kurs interesuoda-
masis religijos k 1 a usimais, 
daug laiko paskyrė tyrinėji
mui vadinamos Turino drobu
lės, kuri, kaip sako padavimas, 
buvo panaudota Kristaus kūną 
susupant nuėmus nuo kry
žiaus. Pasinaudodamas medi
cinos duomenimis, jis pr.§jo 
išvados, kad tas padavimas ati 
tinka tikrenybę ir tuos argu
mentus 1947 metais pertiekė 
gydytojų suvažiavims Lisabo
noje, Portugalijoje. Po to — 
1950 m. — išėjo jo studija: 
"Golgota Turino drobulės liu-
dyme". Ta knyga tai liudymas 
to į religiją atsivertusio mo-

žiuotojo, nukankintojo Viešpa
ties kūno — apie tai man ir 
daugeliui kitų šiandien nėra 
jokios abejones — tai belieka 
tik pulti ant kelių ir Dievui dė
koti už jo malonės dovanas, 
kad jis šiais mums įrodymų 
taip reikalingais laikais žmoni
jai šią dieną suteikė. AŠ išpa
žįstu savo ilgais tyrimų metais 
prieitą įsitikinimą kad šventoji 
Turino drobulė yra Golgotos 
nusikaltimo liekana. — 

Ji mums šaukia su švento
mis Evangeli jomis: 

— Kristus gyvena, 
Kristus kentėjo, 
Kristus mirė, kad mus išga

nytų, 
Kristus yra prisikėlęs iš nu

mirusių, kad mus padarytų 
žmonėmis ir vaikais savo Tėvo, 
kurs yra Danguje, — rašo šių 
dienų medicinos mokslininkas. 

nape atsigina nuo prizšų, leis
dama ne skanų kvapą. Kitų la
pai ir stietas turi aštrių titna
ginių briaunų, pvz. viksvos, 
nendrės ir 1.1. 

Šioje kovoje augalai randa 
sau draugų ir gyvulių tarpe. 
Paukščiai čiulbuonėliai gaudo 
augalų priešininkus ir sugeba, 
rasti juos giliausiai pasislėpus 
sius. (ni . j 

* 

Motinos sapnas numatė 
sūnaus mirtį 

James Kirby, gyvenančio Rock-
wood, Tenn., motina iš rugpjūčio 
7 d. į 8 d. naktį sapnavo, kad jis 
VU. 8. būsiąs užmuštas ir įkalbi-

Karkvabalio vikšras graužia 
šaknis. Vieni vabzdžiai grau
žia vaisių minkštumą, kiti iš
skaptuoja skyles viduj stiebo 
ir sultis iščiulpia. 

Dažnai tų priešininkų tiek 
daug esti, kad apipultas auga
las žūva. Bet ir augalai turi 
ginklų gyvulių gintis. Dauge
lis amžiais naikinamų piktžo
lių turi stiprius saugumo įna
gius. Kai kurie augalai, pyz. 

, ._.. . . nėjo 21 pasilikti namie, neiti j dai-
•dngnes turi nuodų. Kiti, kaip l i d e g d a r b ą viename fabrike. 
usnės, dagiai - akstinų ir dygj j ^ ^ p a n a u d o j o l a i k ą i š g a . 
lių, kurių gyvuliai bijo. Akstį-! lą^ti mechaniškam pjūklui, jo te
nai gina augalus nuo vikšrų, I k i l a s sprogo į tris dalis ir viena 

. . . . . . . T , jo dalis pataikė jam į dešinę anta-
sraigių, k a r k v a b a l i ų ir k i t . K a - į ; i r užmušė. 

^ 

Augalų gynimasis nuo 
priešu 

Oras ir vanduo, tuodu visų 
augalų maisto šaltiniai, dažnai 
darosi jų priešininkais Vanduo 
betekėdamas, o vėjas bepūsda
mas dažnai sužeidžia minkštą
sias augalo dalis, drasko jas ir 
plėšo. 

Vieni augalai ginasi prisi
auginę gyslyčių ar storesnės 
žievės lapų kraštuose, kaip kad 
drabužį pariečia ir atsiūli, kad 
nebrigztų. Kiti augalai suskirs 
to lapą siaurais rėželiais, ku-

KUR LIETUVIAI SUSITINKA ? 

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

3101 South Halsted Street, Chicago 
^ 

S 
Krautuve, kuri teikia savo pirkėjams naujiena. Iš dovanų, namų 
ruošos reikmenų ir butui papuošti medžiagų vra 

D JURJONAG & C O , I N C 
3524 So. Halsted St. Telei. BIshop 7-3371 

Dabar ji gavo puikų pasirinkimą porcelano vazų gėlėms, kavos ir 
moeca servizų, kurių ne kasdieną užtiksite krautuvėse. Ten pat gau
site įvairių rūšių sienoms klijuoti popierių ir dažų. Kainos žemos. 
Be to kas savaitę yra skiriama tam tikras kiekis prekių išpardavi
mui su didele nuolaida. Sekite išparduodamų prekių skelbimus krau
tuvės languose. 

1 

Sovietų Rusijai apjungimo klausimas dr. Adenauerio saly- i y 
gomis suprantama nėra priimtinas, nes tai reikštų atsisakyti ko- j j 
munistinės kontrolės Rytų Vokietijoje. Beveik tikra, kad tai ĮflBMBūūūBC 

MBHBttSBBB J U R G I S GLIAUDĄ o^paMoooaoa 

RAIDŽIŲ 
PASĖLIAI 

vestų ir prie derybų dėl rytinių sienų, kurių reikalas laikinai 
buvo išspręstas Potsdamo konferencijoje, 60,000 kvadratinių my
lių seniau buvusios Vokietijos teritorijos priskiriant Rusijai ir 
komunistinei Lenkijai. 

Kitaip būtų, jei vokiečiai sutiktų apjungti savo kraštą Mas
kvos sąlygomis. Tuo atveju jie galėtų nukelti savo diplomatines 
sienas iki Rheino. 

Ats žvelgdamos į tai, abi pusės veikia labai atsargiai. Pir
moje savo notoje Maskva kalba tik ap'e diplomatinių, kultūri
nių ir ekonominių santykių atnaujiinmą. Dr. Adenaueris ant
ruoju atsakymu Maskvai pabrėžė, kad jis reikalaus Vokietjos 
apjungimo ir karo belaisvių grąž'nimo. Sovietai į tai atsakė la
bai "diplomatiškai". Esą Maskva nemato kliūčių, kodėl ir tais 
klausimais nepasikeisti nuomonėmis. Tai reiškia, kad sovietai 
pasitenkins t!k savo nuomonę pareiškę apjungimo klausimu. Ko
kia ta nuomonė, nesunku yra įspėti. Vienas dalykas yra tikrai 
aiškus, kad Maskva jok'u būdu nepriims Vakarų Vokietijos są
lygų. Tai žino ir dr. Adenaueris. Bet kodėl jis sutiko tartis 
su Maskva? Į tai jis pats ir atsako: nori patirti tikruosius So
vietų Rusijos vadų siekimus. 

Neatrodo, kad pirmasis Bonnos — Maskvos susitikimas rug
sėjo 9 d. duotų betkokių apčiuopiamesnių rezultatų. 

PERDAUG BANKETŲ *"" 
Amerikiečių ūkininkai (farmeriai), ekskursuoją po Sovietų 

Rusiją, iš Stalingrado praneša, jog jų ekskursija nėra tokia, 
kokios jie tikėjosi, nes perdaug jiems rengiama banketų ir duo
dama vodkos, o permažai kolchozų apžiūrėjimo. Rugpjūčio 9 d. 
amerikiečių ūkininkų ekskursija pasidalino į dvi grupes, kurios 
apžiūrės Volgos elektros stotis ir stengsis patekti į Vidurinę 
Aziją. 
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69 tęsinys 

su-— Jūs girdite? Kas tai ūžia? Jūs girdite? -
riko mokytojo žmona. 

Patamsiuose atrodė, kambarys pilnas šmėklų. 
— Tai samovaras ūžia, — jau drąsiai pranešė paš

to viršininkas. 
Iš tikrųjų, samovaras įsismagino ir ūžė kaip gar

vežys Po juo gulėjo gelsvas apskritimas, atspindįs nuo 
įsidegusių žarijų. 

Nikita palenkė galvą, ir dešine veido puse prisi
glaudė prie augštos Glašos krūtinės. Ta krūtinė kilno
josi kaip bangos. Jis atsuko veidą, jų lūpos susitiko ir 
įvyko begarsis, įsičiulpimo pasibučiavimas. 

— Argi mes taip ir sėdėsim tamsoj, — sustenėjo 
mokytojo žmona. — Nikita, balandėli, juk tu su revol
veriu, šauk! Vaikyk maištininkus! 

— Tylu, bet iškišti nosį pavojinga, — atsakė pašto 
viršininkas už neatsiliepiantį Nikitą. 

Isprauninkas visą laiką tylėjo, nemėtvdamas žo- Pasikėsinimo vaizdai vis labiau traukė jo vaizduotę 
džių be reikalo. ^ i s vaizdavosi juodus Nikitos ūsiukus; jis norėjo gal-

virpėjo nuo jos prisilietimo ir buvo kupinas pramušt
galviškos nuotaikos. Glaša taip noriai glaudėsi prie jo. 

Galop įsidrąsinta eiti laukan. Pirmas ėjo Nikita su 
revolveriu parengty. Paskui isprauninkas. Po jo pašto 
viršininkas. Vyrai su didžiausiu atsargumu nuėjo iki 
darželio vartelių. Įsitikino, kad paskėsintojo nebėra. 
Kad nėra nė maišto, nė pogromo. Aplinkinėse trobose 
buvo tamsu. Šūviai buvo dažnoki; žmonės nebebėgo į 
šūvį. 

Laikydamiesi būrely, jie visi t rys nuėjo nakvoti į 
paštą. 

BITININKO PĖDSAKAIS 

Antanui patiko nešiotis revolverį. Bitininkas su 
Džiūsna Jonu pasiryžo važiuoti prie Kražių, kur vieno 
jiems žinomo knygnešio slėptuvėse susikrovė daug 
spaudos, nebepajudančios toliau dėl raitųjų stražnikų 
blokados. Džiūsna Jonas išrado vežimą su dvigubu 
dugnu, ir Urnužis buvo tikras, kad spauda pajudės ne
besulaikoma srove. 

Antanas liko vienas. Revolveris kaitino jo delną, o 
Pan Gintowto žodžiai vis grįždavo į atmintį. Aktyvus 
pasipriešinimas buvo toks suprantamas, kada delne re
volverio rankena. Bet minties kėsintis į Nikitos gyvy
bę dar nebuvo galvoj. Antanui atrodė — tinkamiausia 
yra gerai įbauginti lietuvių ėdiką, prigąsdinti jį. Bet 

— Nikita, — staiga pasakė jis labai bičiuliškai. — 
O jei mums bandyti prasiveržti ? 

— Neikite, — suriko mokytojo žmoaa. — Jie už
muš jus, o paskui ir mus. 

voti, kad Nikita bus prigąsdintas iki vidurių netvarkos. 
Kaip tik tokį jis vaizdavosi tą pasikėsinimą. Tai atro
dė jam besaikio išdykavimo išdaiga. 

J is pasivaikščiojo patamsy, slaptai stabtelėdamas 
— Galiu eiti, — karžygiškai atsakė Nikita isprau- vienur kitur, stebėdamas padėtį, su malonumu jusda-

ninkui. mas revolverio sunkumą kišenėje. Jam buvo smagu 
— Ne, dar palaukim, — įsakė isprauninkas. Bet galvoti, kad jis yra pradininkas to sąmyšio, apie kurį 

visi j a u s m a r k i a i d rąsė jo , ne s m o k y k l o s puol imo ne - r ė k ė P a n G i n t o w t ; k a d s m a g u b ū t i po l i t in iu t e r o r i s t u ; 
buvo. kad smagu atsiskaityti su akiplėša žandaru, kuris grą-

Nikita gniaužė glėby tylinčią Glašą Bet visiems sino jo tėvui, o jo vardą su pažeminimu tampė po mau-
atsigaunant, glausti merginą pasidarė pavojinga. J is 'š inę. 

r 
Pripuolamai jis aptiko apšviestus mokyklos lan

gus. Pro langą jis matė kompaniją prie stalo, papuošto 
išdidžiu samovaru. Antanui tuoj gimė patraukli ir ku
tenanti mintis: šauti pro langą į tą auksu švytintį sa-
movarą Jis vaizdavosi sąmyšį, kuris ten įvyks, kada 
iš peršauto samovaro ant stalo išsiverš karštas verdan
tis vanduo. 

Bet tuoj mokyklos durys prasidarė ir šviesos fone 
jis pamatė išeinantį Nikitą. Proga šauti į samovarą 
buvo praleista. Durų tarpo šviesoj stovėjo jam sukur
tas taikinys: juodas Nikitos siluetas. Antanas tvirtai 
stojo šaulio padėtin, bet Nikita duris uždarė, liko tam
su. Antanas šovė, ir tuoj suprato: nepataikė. Taikyti 
iš plataus neįprasto revolverio vamzdžio buvo sunku. 
Jis pamatė bėgantį atgal, trigubai susilenkusį Nikitą. 
Antanui tai nebuvo juokinga. J is sustingo baimėj, 
kad dabar jis nesuskubs pasislėpti. Staiga, dar didesnei 
jo baimei, šimtapūdis, kaip už jo nugaros, skardžiai su
dundėjo. Lyg kas didžiulis nuo varpinės kuoro tar tų: 
žinau, mačiau. 

Antanas puolė bėgti. Po kojomis buvo kupstuotas 
gruodas. Jis bėgo ir įsibėgėjime griuvinėjo. Revolveris 
išslido iš delno. Nebebuvo laiko jieškoti revolverio po 
kojomis. J is bėgo siaubo pagautas. Dabar j is suvokė, 
kaip baisu šauti į žmogų. Jam atrodė, visi ten susirin
kę, jau išbėgo lauk, girdi jo žingsnius ir seka jį. Anta
nas nubėgo į laukus. Tik iš čia jis pradėjo įsiklausyti. 
Tik čia jis pajuto, kad pavojus nebelipa jam ant kulnų. 
Jis įsiklausė: aplink buvo kurti tyla. Niekas nesi vi jo. 
Varpas nutilo. 

. 
Jis grįžo namo jkaites, ir aiškiai suvokęs padaręs 

darbą, kuris sukels ant kojų žandarus ir žmones. Jam 
buvo baugu ir linksma. J is nedegino šviesos, tamsu
moje susirado tėvo paliktą vakarienę ir valgė Apetitas 
prasiveržė godus. Tėvas, išvykdamas, paliko jam di
džiulį puodą tušintų su lašiniais bulvių. 

Dar bevalgydamas, nugirdo žingsnius prie durų. 
Sustingo baimėje. Sekė pasibeldimas į langą ir balsas: 

— Bitininke, įleisk! 
(Bus daugiau) 
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Jau tiriama 

DANGAUS SKLIAUTO DIDYBE 
Šią vasarą Palomaro obser- dangaus skliauto "naujumai" nė-

vatorija Kalifornijoje pabaigė ra taki nauji. Ir naujųjų šviesos 
ruošti fotografinį viso dangaus versmių šviesa turėjo eiti 20 mi-
skliauto atlasą. Darbas užtruko lionų metų, iki pasiekė mūsų 
septynerius metus. Jis apima žemę. — 
visas žvaigždes ir įvairius jų jun Atlasas yra padarytas ant 
ginius, nutolusius nuo žemės dvejopų plokštelių, paruoštų 
600 milionų šviesmečių. Kaip ži-j labai rūpestingai. Vienos plok-
nome, astronominiai toliai yra steles reaguoja tik į melsvą 
matuojami ne kilometrais ar my dangaus kūnų šviesą, o kitos 
liomis, bet šviesmečiais. Vienas i r j raudoną. Tuo būdu suda-

DIDŽIOJO POTVYNIO VAIZDAI f 

šviesmetis reiškia tą kelią, ku
riuo šviesa nuskrieja per metus 
laiko. Taigi atlasas apima visas 
tas žvaigždes, kurių šviesa yra 
keliavusi iki žemės 600 milionų 
šviesmečių. 

Svarbu yra, kad atlasas yra 
padarytas vienu ir tuo pačiu ma 
stu ir tuo pačiu instrumentu. Jis 
yra padarytas 1930 m. darbo 
vokiečio Bern. Schmidto 48 co
lių kamera. Tai nėra pats di
džiausias teleskopas. Didžiau
sias Amerikoje yra Halės teles
kopas, 200 colių. Viena atlaso 
fotografija aprma tokį dangaus k § m i s T a c i a u apskritai astro 
plotą, kaip Grigo ratai. Visą iįį n a m a i š i a n dien yra pasiilgę ži-
darbą finansavo Amerikos Geo- n i ų k a i p s a n t ykiauja paukš t i 
grafijos Draugija (National k e l i a į ^ g u k i t a i s I r a t U c M 
Geographic Society). Šiam dar- k . - . ,- ., .. 
, . , „ / ! šiam tyrinėjimui galės suteikti bui buvo sutelktos geriausios « . . . . . . . . . , žymių lengvatų. mokslines jėgos, kurioms vado-

roma galimybe astronomams 
atskirti šaltąsias — (raudo
nas) žvaigždes nuo karštųjų, 
(mėlyna spalva švintančių). 

Atlasas padės sužinoti, kaip 
dangaus kūnai yra lokalizuoti 
dangaus erdvcje. Astronomai 
šiandien žino: žvaigždes, rū
kus, paukščių kelius (Galaxies) 
(Panašiai kaip tas Paukščių 
kelias, kuriam priklauso ir Sau 
les sistema su Žeme); jie žino 
ir didesnius junginius, kur yra 
susijungę keli paukščių keliai 
ir yra astronomų vadinami ke 

Toliau, atlasas padės naujam 
mokslui, kuris vadinamas ra
dioastronomija. Pasirodo, kad 
Žemę pasiekia įvairūs garsai iš 
neapskaičiuojamų tolių. Dažnai 
jokių objektų nepasiseka loka
lizuoti, iš kurių tie bangavimą1 

kiltų. Bet yra atvejų, kada 
garsų versmės galima lokali
zuoti ir nufotografuoti. 

Pasak šio atlas vyr. tvarky
tojo I. S. Bowen žodžio, pas-
kelcto paskutiniame "Geogra-

vavo astronomijos direktorius 
dr. I. S. Bowen. 

Manoma, kad šis darbas bus 
20 amžiaus astronomijos pasidi 
džiavimas. Tai yra pirmu kartu 
atliktas visatos fotografavimas, 
einant planingai vienu ir tuo 
pačiu mastu. Tas lygumas yra 
labai svarbus astronominiams 
palyginimams ir skaičiavimams. 
Pirmiausiai jis galės padėti ste
bėti skliaute vykstančius pasi
keitimus. O dangaus erdvėje vyk 
sta ištisos katastrofos. Štai sa
kysim 1952 m. Spiralinis rūkas 
(taip vadinosi vienas paukščių 
kelias) turėjo įprastinę išvaiz
dą. O 1955 metais jis išsprogo "Astronomija kelia sielą augš-
titaniška eksplozija. Susidarė, tyn ir veda mus iš šio pasaulio 
visiškai naujos milžiniškos švie j į kitą". Šiuo metu atlasas yra 
sos versmės. Astronomai tiria; siuntinėjamas viso pasaulio ob 
šio reiškinio priežastį. Tačiau šie j servatorijoms. V. Bgd. 

METEORITŲ KILME 
V. UTERSKiS 

Prieš 80 metų John Murray dė tuo būdu apskaičiuoti jūrų 
magneto pagalba iš jūrų dugno dugno nuosėdų amžių, 
ištraukė magnetinių rutuliukų. Bet Schwinnerio hipotezė, ku-
Vėliau šitas klausimas beveik ri meteoritams pripažįsta kos-
nebuvo tirtas. 1936 metais minę kilmę, turi rimtų priešinin-
Schwinner paskelbė hipotezę: I kų. Ekstrasoliarinės kilmės me-
mūsų meteoritai kyla iš kosmi- teoritų retai pasitaiko. Daugu-

Prievarta verčia užsisakyti 
laikraščius 

Lietuvoje bolševikiniai okupan
tai norėdami padidinti komunisti
nių laikraščių prenumeratas nau
doja prievartos spaudimo priemo

nes. Visi inteligentai, fabrikų dar
bininkai ir kolchozininkai regina-
mi užsisakyti lietuvių ir rusų kal
bomis įvairius laaikraščius ir žur
nalus. Neužsisakantiems siunčiama 
ir be to, mokestis atskaitoma iš 
gaunamo atlyginimo, (m) 

Norėdami pirkti, keisti ar parduoti automobilį visuomet 
kreipkitės į Lietuvišką automobilių prekybą 

B A L T I C A 
5805 S. WESTERN AVE. vVAIbrook 5-8200 

Didele dalis Now Yorko valstybes yra apsemta. Padaryti railionai nuostolių. Žmonės iš apsemtų vietų 
vo išgabenti helikopteriais, čia matome geležinkelio tilta, nušluotų potvynio ir žmones besigelbinčius 
stogų. 

bu-
ant 

sidarė per paskutinius 20,000 P a r a d e b u s 100 ,000 Vyių 
metų, yra klaidingas: tie rutu
liukai rasti 3 metrų sluogsnyje,1 *v- V a r d o draugija turės sa-
kuriam susidaryti reikėjo bent 3 v o suvažiavimą Pittsburghe, 
milionų metų. Vadinasi, mete- r u& a eJ° 2 8 — s P a h o 2 d- B a l " 
oritų turėjo būti jau terciaro S i a n t suvažiavimą įvyks para-

Baus už nepadorius 
plakatus 

Abeji Prancūzijos parlamen
to rūmai priėmė nuostatą, ku-

periode. d a s» k u r i a m e numatoma, daly- r įu o draudžiama viešoje vietoje 
Paeal magnetiniu rutuliuku ! V a U S a p i e 1 0 0 ' 0 0 ° V y n * ' J U t a H % i n t i nepadorius filmų, teatro 

dažnumą bus sudaryta meteori- fe apie 2,000 policijos tanuiu- \ m u z i k j n k ) p a r e n g i m o p l a k a . 
tų statistika. Tada atsidarys t o ' ^ a * v y k s l S N e W Y o r k ° | t u £ . Nusikaltusieji turės mokė-
naujas kelias jūrų dugno geo-
chronologijai, vadinasi, bus ga-

phic magazine" numeryje, ast-1 l i m a n u s t a t y t i > n e r k i e k l a i k o s u 

ronomo darbas kilnina žmogaus , s i f o t m a v o j u r ų * d u g n o sedimen-
dvasią. Jau Platonas prieš j t a i Schwinnerio hipotezė yra 
2,500 metų pastebėjo, kad j atgyvenęs dalykas. 

ir Clevelando. ti pabauuas. 

MOVINC MOVI M C 

Jei kas bandytų paneigti, 
kad Dievas gali daryti stebuk
lus, perdaug garbės būtų jam 
rimtai atsakyti; užtektų jam 
parūpinti vietą sanatorijoj:, 
kur siunčiami pakrikusio galvo 
jimo žmones. — Voltaire 

NAUJI OIOBU TPOKAt-NAUJAUSI KRAUSTYMO (MUKIAI 
ILGU METŲ PATYRIMAS-P/SUS IR SĄŽININGAS PATARNAUTAS 

JUOZAS NAUJOKAITIS 
2022 W. 69 St CHICAGO 36, ILt. Tel. WAIU»«k 5-3209 

nio dulkių debesio, j kurį yra pa 
tekusi mūsų saulės sistema. 
Schwinnerio manymu, saulės sis 
tema j tą debesį pateko prieš 
20,000 metų. Anksčiau 20,000 
metų ant žemės iš viso nebuvę 
meteoritų. Fosil'nių meteoritų, 
pvz. anglies sluogsniuose neras
ta. Meteoritų nėra suradęs joks 
angliakasys. Schwinneris žiūri 
skeptiškai į vadinamus meteori
tų kraterius, kurie yra rasti že
mės paviršiuje. Jis pripažįsta 
tik Coon Butt kraterį Arizonoje. 
Galbūt tas krateris yra išmuš
tas milžiniško meteorito. Daug 
panašių kraterių yra menulio 
paviršiuje. Schwinneris jų ne
laiko meteoritinės kilmės. Bet 
Schwinneris pritaria Murray: jo 
rasti magnetiniai rutuliukai yra 
meteoritinės kilmės. 

Viename litre jūros dugno nuo 
sėdų Murray rado 20 — 30 mag

mas meteoritų yra interplaneti-
rtės kjlmės, vadinasi, meteori
tai priklauso saulės sistemai. 

1947 — 48 metais švedų jūri
nė ekspedicija laivu "Albatross" 
tyrė giliųjų jūrų dugną. Galin
go elektromagnetinio ekstrakto-
riaus pagalba iš jūrų dugno iš
traukta daug magnetinių rutu
liukų. Surinktoji medžiaga bu
vo ištirta Goeteborgo universi
tete. Prieita tokių išvadų: 1. 
Magnetinių rutuliukų skaičius 
Pacifiko dugno nuosėdose yra 
20 — 40 kartų didesnis už tą 
skaičių, kurį nurodo Murray, dir 
bęs gana primityviomis priemo
nėmis. Viename kilograme Pa
cifiko dugno sedimentų švedai 
rado 1,000 magnetinių rutuliu
kų. 

2. Schwinnerio teigimas, kad 
magnetiniai rutuliukai sutinka
mi tik viršutiniame 2 — 4 cm 

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

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

Telei. — HUmbold 6-1038 
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SUTVARKYKITE LAIKU SAVO AUTOMOBILI 
Complete Auto Service 

4542-44 S. Western Are. TeL CLif. 4-0079; 
Sav. Stasys Dapkus, prityręs mechani
kas, turįs moderniausius įrengimus, ge
rai ir nebrangiai pataiso kameerija. Ir 
nudažo, taip i»at sureguliuoja motorą, 
kad taiipiau naudotu benziną ir alyva. 
Jis šioje srityje dirba nuo 1S36 metu, 
taip kad Jo darbu būsite patenkinti. Na
mų telef. VVAIbrook 5-7580. 

• •o*3t^^^^^S5»*v - -rtBpS^^ 

S 0 P H I E B A R Č U S 
RADIO PROGRAMA 

II WGE8 stoties — Bansya lt»a 
NUO PIRMAD. IKI PENKTAD. 

8:45 iki 9:80 vai. ryte 
SESTAD. 8:80 Iki t: 10 ryta 

PIRMADIENIO vak. nuo 1—8 v. 
SEKMAI). 8:»0—9:30 v. r. ia stoties 

WOPA — 1490 kU. 
Chlcaeo 29, 111. UEmlock 4-8418 

7121 SO. ROCKWELL ST. 
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netinių rutuliukų. Murray ban-1 juro dugno sluogsnyje, kuris su-

PIGIAI IR SAUGIAI 
PERKRAUSTAU 
B A L D U S 
VIETOJE IK 1S TOLIAU 

K. EIDUKONIS 
Turiu naują didelį sunkveiimj 

ir apdraudas 
ttDSO 8. Talman, Cbicago 19, IU 

Tel. ORovebUI S-7APC 

DIENRAŠTIS MĖNESIUI NEMOKAMAI! 
Uidam liu dienu J tempimai, karo ir litca galiiaybčs •erčia virai aaidejn* 

kekti kasdienius įvykiu*. Tam reikalui dienraštis daroci būtinybe. 
Šiais metas sueina 50 mėty kaip iškovota spaudos laisvi. Tas ju-

bilejus tebūnie minimas Sūkiu: kiekvienuose lietuviškuose namuose "lietuviš
kas" laikraštis, o šiuo metu — lietuviškas dienraštis. Dienraštis "Draugą.", 
pati švęsdamas 40 m. sukakti nuo įsikūrimo Chicagoje, daro iš savo puria 
auk?: naujiems skaitytojams siysime dienraštį per menes} laiko nemokamai, tik 
malonėkite atsiusti adresą savo ar kito kurs tuo interesuojasi. 

"Draugas" yra suteikęs arti 1,000 bendradarbių, korespondentu Ir in
formatorių, kas šeštadieni duoda mokslo, meno, literatūros priedą, turi spe
cialius skynus: moterų, jaunimo (ateitininkų, skautu, studentų), sporto, •»•§-
katos patarfją; kasmet duoda $1,000 ptcuiijui geriausiam romanui ir pasaka 
atkarpoje spaoaoma rinktinius karinius. 

"Draugas" turi savo benaradaibias Kanadoje, ILoiumbijojc, VenecoeJoJe, 
Braziliioje, Argentinoje, Čilėje, Švedijoje, Belgijoje, Vokietijoje Šveicarijoje, 
Italijoje, Prancūzijoje, aet ir Australijoje. 

In*t»mJ nemokamai Draugą' mCnesim Jis mekuo aejsiparei|>-c!ctet m 
rurrsite proąos susipažinti su geriausiu UetuvBku dimraSciu. Jei " ,>rm,I»? 
dar neskaitote, atsiųskite savo adresą, o taip pat adresus avo pažįstamų, karte 
jo dar neskaito ir mes per mėnesį laiko „Draugą" siusime be užmokesčio. 

DRAUGAS 
2334 South Oaklcy Avenue 

CHICAGO 8, ILLINOIS 
^v~. 
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AUGŠTAS DIVIDENDAS UŽ TAUPOMUS PINIGUS - PILNAI APDRAUSTAS IR PELNINGAS SAUGUMAS 
PATARNAVIMAI VELTUI VISIEMS MOŠŲ NARIAMS 

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

Pas mus yra šie taupymo skyriai: optionai, investmentų, vakacijų, Christmas Club ir Bonus Savings. 
Kviečiams visus taupyti šioje pačioje progresyviškiausioje lietuvių taupymo bendrovėje. 

CHICAGO SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 
6234 South VVestern Avenue JOHN FAKKL, Prezidentas GRovehill 6-7575 

Ketvirtadieniais nuo 9 Iki 8 vai. vakaro. Trečlaedieniais uždaryta visą dieną, šeštadieniais nuo 9 ryto iki 2 vai. po pietų. 
VALANDOS: Pirmadieniais nuo 12 iki 8 vai. vakaro. Antradieniais ir Penktadieniais nuo 9 iki .4 vsiaji«!o« po pietų. 

N u o 

1 9 2 4 

i k i 

1 9 5 5 
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JŪSŲ ir Jūsų šeimos saugumui 
Jei turite Univcrsal Savings sąskaitą, tai galite būti tikri: 
Kad Jūsų taupomi pinigai atneš Jums daugiau pelno... 
Kad Jus turite lėšų nelaimės atveju... 
Kad Jūs galite pirkti pageidaujamą prabangos daiktą tada, 
kada norite... 
Kad turėsite pinigų, kada jie bus reikalingi. 
Tarnavome bendruomenei ištisus 32 metus be pertraukos, ir 

tarnybą plečiame. Iniversal Savings yra draugiška finansini 
įstaiga, aptamaujanti Jūsų kaimynus ir norinti patarnauti Jums. 

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

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

1800 SOUTH HALSTED STREET 

B U I C K ' A S 

L I E T U V I Š K A S 

A U T O M O B I L I S 

= ^ 

Pradekit Taupyti Šiandien, Turėsit Rytoj! 
Taigi, dabar pradėkite taupyti šioje lietuviškoje 

jstaigoje BRI&HT0N SAVINGS and LOAN! 
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000.00 

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

CHARLES ZEKAS, Scc's 

OFISO VALANDOS: 
Pirmad., antrad.. penktad. Ir 

se£t. » v. ryto iki 4:10 p. p. 
TreCiad. t ryto lkl 12 • 
Ketvlrtad. t vai. iki t 

SEGHETTI T R A V E L BUREAU 
2451 S. Oakley Ave. Tel. YP.rds 7 3273 
MES PARŪPINAME KELIONES: lėktuvais — Geležtokeliaift 

— Autobusais — Laivai*. 

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

Pildome afidevitus. 

NUPIGINIMAS ! 
R00SEVELT FURKITURE 

C0MPMY, INC 
2810 VVest Roosevell Road 

Telei. SEeley 3-4711 
Hide away Bed •• Sofa-lova $ | 0 9 °° 
SOFA-LOVA ir krėslaa . . $|gg.O0 
Nauji 1955 modelio Frigidaire šaldy
tu vai, specialiai nupiginti tik $|Ą%M 
Pasinaudokite šiais mpisiaimaia ir 
aplankykite LIETUVIŲ KRAUTUVĘ. 
Atdara ir sekmadieniais nuo 11 vaL 
dieną iki 5 vai. vakaro. 

i i ••inlaa 
, 
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Trečiadienis, rugpjūčio 24, 1955 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, lLLdNOIS 

ATSISVEIKINANT SU MARIANAPOLIU 
Dvi savaitės prabėgo, kaip kan. M. Vaitkus, kun. dr. J. Gra 

dvi dienos. Tiek buvo rengtasi, bys, kun. V. Marka tis, kun. V. 
tiek galvota apie ateinanč ą sto- Martinkus, prof. S. Sužiedėlis, 
vykią, o štai jau ir po stovyk- prof. A. Bendorius, kun. dr. 
los, jau reikia atsisveikinti su Vaišnora, Kulbokienė, Skrupske 
draugais ir grįžti vel į kasdie- j lienė, Kulbokas, Pr. Pauliuko-
nybę. Ir nepastebėta, kaip p r a - n i s , J . Baužinskas, A. Barzdu-
bėgo stovyklos laikas gražioje Įkas ir V. Skrup3kelyte. 
Tėvų Marijonų sodyboje, parkoj Salia minėtų paskaitų patys 
medžių pavėsyje, besiklausant 's tovyklautojai skaitė ir nagri-
paskaitų, bediskutuojant įvai-1 nėjo diskusijose savo pareikš-
rius aktualius ideologijos ir or
ganizacijos klausimus, bežai
džiant ir besidž'augiant t rykš
tančia jaunystės energija. 

Stovyklos vadovybė 

Vyriausias stovyklos vadovas, 
kuris nenuilstama energija jau 

tas mintis. Be to vyko iškalbos 
varžybos, kurių metu stovyklau
tojai turėjo progą lavintis iškal
boje ir v'enu ar kitu klausimu 
pasisakyti. 

Buvo surengta religinė rim
ties diena, meno ir l i teratūros 
vakaras, ateitininkų 45 metų su 

trečią iš eilės ateitininkų stovyk j kakties p a n r n e j m a s . Nepalan 
lą Marianapolyje suorganizavo, k i o s g a m t o s s ą l y g o s neleido su 

— 

buvo kun. Vaclovas Martinkus, 
savo dviejų savaičių atostogas 
pašventęs stovyklos reikalams. 
Ka' kiti jo kolegos atostogas 
praleido, bevažinėdami po kal
nus, bejieškodami įvairių malo-

caralitnė Elizabeta (kairėje) ir jos sesuo princesė Margareta 
kartu praleido popietę, švenčiant Ma^aretos 25 gimtadieni. (lNb) 

rengti partizanų paminėjimo. 

Laisvalaikiai ir pramogos 

Nors laisvalaikius buvo malo
nu praleisti ir parko medžių pa-

— 25 metus kuopos vadu pra
buvau, bet savo tikėjimo neišsiža
dėjau, — kartą išsitarė generolas. 

Subyrėjus caro armijai G. B. 
vienas iš pirmųjų grįžo Lietuvon 
ir savanoriu stojo į besikuriančią 

kokį vaiką matytumėm aplink 
Milwaukee". 

"Aš žinau daugiau apie tai , ne
gu kiti vaikai. Jie tebeturi savo 
pirmąjį tėvą, o mes jau su t re
čiuoju". 

"Mano tėvas niekuomet nesi
priešina motinai. Kai ji liepia 
j am nupjauti žaliąją pievelę, j is 
atsako, kad serga ir turi pagulė
ti ir j is atsigula. Ar gali kas 
turėti puikesnį tėvą už maną
j į ? " 

"Kai mano tėvas buvo dar ma 
žas berniukas, j is eidavo į krau-

Amaras padaro daug žalos OPEROS SOLISTO 
V. JONUŠKAITE 

Amaras puola daugelį auga- ^ ^ ' N e w Yorke, o jos 
* s - " V ^ r ^ S S ? I * * * * * * albumus galima gau-

ti visame pasaulyje ir pas J. 
Karvelį, 3322 S. Halsted St., 

vyšnias, serbentas, kopūstus, 
agurkus ir kitokius augalus. 
Kiekvieno tokio amaro rūšis 
puola vienos betkurios rūšies 
medelį. Amaro y ra daugiau 
kaip 200 rūšių. Obelis gadina 
žalios spalvos amaras , vyšnias 
juodas, slyvas — žalias ir t. t . 

Amaras išrieda iš juodai 
blizgančių kiaušinėlių, žiemo
jančių šakutėse. Vaismedžių 
pumpurams bringstant a ts i ran 
j a ir jauno amaro. Lapeliams 

Chicago, DL Tel. YArds 7-0677 

8TATYBAJ IB NAMŲ 

VISOKIU RCftiv 
M E D Ž I A G Ą 

CARRMOODY 
LUNffiHfca 

vėsyje, bet ir laisvalaikiai buvo 
numų ir issiDiasKym0 progų, tai paįvairinti sporto žaidimais bei Lietuvos kariuomenę. 
kun. V. Martinkus sukaitęs ir naqilink«?minimarq Visi npkant- , , , . , 

. . .v y . pasmiiKsminima s. visi neitam J i s n e b e b u v o modernistas, o jo 
susirūpinės bėgiojo iš vienos sto r i a i laukdavo pasilinksminimų galvosenoje jau'galima buvo pašte 
vykios vietos į kitą, darydamas vakaro, kada S. Leimono ir K. beti senatvės žymių. Nepaprastai 
tvarką, r inkdamas jaunimą į pa- SkruDskelio redafruoiamas sto- m v l § J ° t u o s kariūnus, kurie pasi-
, . - . , . , • . \ T ^ K r u P S K e i l ° redaguojamas sto- ^ , , ^ 0 e s ą n u o Utenos, o kiek-

skaitas, i žaidimus, dainas ir t t . v y k l o s laikraštis "Surūdijusi *eną kariūną, tai atsitikdavoper 
Jo stiprų ir k a r t a s griežtą, bet Spįika" iškeldavo dienos stovyk- egzaminus, paklausdavo ar jis ei-
drauge ir tėvišką balsą visi sto- l o 8 aktuali jas ir ne vienam ftvel- J ^ ^ 3 ^ ^ ^ ^ 
vyklautojai jaute ir gerbė. m a j t 0 k a r t a i s ir skaudžiai įdur- LdekvJena"proga iš jo p a s i t ^ d a -

Vakaraig ir rytmečiais per šv. davo. I r nepastebimai greitai vo (suprantama už jo akių). 
Mišias ramų ir malonų pamo- prabėgdavo vakaras , norėdavosi Pulk. Pr. Tvaronas (ne T-nes 
kantį balsą stovyklautojai gir- dar toliau tęsti pasilinksminimą, kaip autorius ražo) buvo origina-
dėdavo iš stovyklos dvasios va- bet stovyklos vadovybė su dva- ! l a s ' T u r ė j o nepaprastai stiprų re-
do kun. V. Paulausko. J is „eba- s i o s vadu p r i e š a k y j e r i k i u o d a v o ™ , * % Z " A ^ X Z 
re ir nemokė, kaip kunigas pa- jaunimą j ratą tradirinei ateiti- mėmis, bet išėjęs atsargon pats 
mokslininkas, bet buvo kaip vy- ninku vakarinei dainai "Leiskit savo auklėjimo metodų apgailės-
resnis draugas ir savo ramiu į tėvynę", tapusia lyg antruoju [tav

R°a ^ T a l e v i č i u s ( n e T . 
pasakoj mi1 iš gyvenimo paim- a te r t in inku himnu. Cia t r v ^ A ^ ' i £ ^ Z ^ ^ ) ^ a y o 
tais pavyzdžiais t rauke jaunuo- p a s rimties žodelis, susikaupi- dzūkas, bet jokiu būdu ne totoriš-lių širdis iš kasdienybės. 

Stovyklos vadovo padėjėjas 
ir meno reikalų tvarkytojas bu
vo kun. dr. Juozas Grabys. Sto
vyklautojai tiek kun. V. Martin-
kui, 
kun 
t imą ir rūpestingumą yra dėk'n-
gi. Dau^ stovyklautojams pa
dėjo ir stovyklos komendantas 
stud. Kęst. Pliuškonis ir mergai-

mas, t rumpa malda ir visi skirs ! kos-mongoliškoa kilmės. Jis buvo 
griežtas, bet savo keliu nepapras-tosi nakties poils'ui. 

Stovyklavimo vaisiai 
tai teisingas, tėviškas ir teisingas. 

Toliau straipsnio autorius rašo 
apie Į>erdaug griežtą drausmę, sun 
kias bausmes, blogą maistą, užsiė
mimų metu šliaužinėjimą po ne
švarius griovius, ilgų dinstancijų 
bėgimą ir t.t. 

Viskas tas tiesa, bet reikia at
siminti, kad tai buvo Karo Mokyk 

fordo, VVatcrbuno, VVorcesteno l a Griežta-geležinė drausmė yra 

Nuolatinių stovyklautojų bu-
tiek kun. V. Paulauskui ir v<> apie 90, susirinkusių iš Phila 
dr. Grabiu ; už jų pasišven- ^elphijos, Balt :morės, Brookly-

no, Bostono, Broektono. Har t -

TĖVO DIENOS 
ATGARSIAI 

Vaikas myli savo tėvą, bet 
dažnai mus stebina kodėl? Mil-
waukee laikrašt is "The Daily 
Sentinel" patiekia keletos vaikų 
a tsakymus iš to dienraščio su
rengtų varžybų: 

"J i s leidžia man mokytis akor 
deonu groti . Nedraudžia mani 
praktikuotis lauke. J i s eina vi
dun, kai aš groju lauke. J i s ge
r iau gali suprasti iš a ts tumo. 

"Tėvas manęs negadina. J s 
gadina sesutę. Oh, j i y ra baisi". 

"J i s sutaiso skalbiamą maši
ną. Pašėlęs daiktas nuolat gen
da". 

"Tėvas visad suranda laiko 
mano mažesniam broliui "kami 
kus" paskaityti , net ir tada, kai 
šis užmiega. Aš manau, kad ma 
no tėvas mėgsta "kamikus" ! " 

"Jeigu ne tėvas, t a i vargiai 

tuvę. Maža mergaitė, kuri krau * sprogstant ir amaras auga. Su 
tuvėje duodavo jam sūrių rau- augęs amaras glūdi apatinėje 
gintų agurkų, vėliau tapo mano ^ p u g č j e „ g i u r b : a g u l t i s ^ 

pai nuo jo susitraukia, susirai
to ir nudžiūsta. 

Per vasarą užauga kelios 
amaro kar tos . Vadinasi, ama
ra s padaro jauniems mede
liams daug žalos. (m.) 

Žmogaus siela, lyg vanduo: 
iš dangaus ateina, į dangų ir 
grįžta. —Goethe. 

geriausia knyga vasaros atostogoms 

ALOYZO BARONO 

SODAS UŽ HORIZONTO 
Romanas 

A. Baronut nepritrūksta naujų 
santykių su aplinka ir naujų išraiš
kos priemonių t iems santykiams iS-

j reikfiti. Gyva knygos tema, |domūs 
personažai ir spalvinga kalba padės 
jums praleisti atostogas. 

Knygos aplankas dail. Algirdo Ku-
rausko. Ji išleista Lietuviškos Kny-
pros Klubo 1955 m., 254 psl., kaina 
2.50 dol. 

Knyga gaunama: 

D R A U G A S 

2334 So. Oakley Ave., 

Chicago 8, 111. 

r Putnarno. 

i rėdami savo bausmes išsipirkti daž 
nai pasirūpina pinigų vogdami ar-

Savaitgaliais būda- visų kariuomenių, o tuo labiau ka- ^ a n e t plėšikaudami, 
vo daugiau šimto. : ro mokyklų pagrindas. Jei kuris 

i turėjo kario pašaukimą, tam ir Derzimordiskumo-musimo Lietu
čių vadove stud. Irena Banaity- Pasižymėjusems stovyklauto- sunkūs žygiai buvo lengvi, tam ir vos Karo Mokykloj niekados nebu-
tč. -ia b įteikt™ Hnvann* knv kariška tvarka buvo suprantama, vo. Cia gerb. straipsnio autorius 

. amsDuvo p i k t o s dovanos k n y t a m ^ k u k l u s v a l d ž i o s s k i r t a s pateikė visišką netiesą, 
gomis: uz geriausius referatus m a i s t o d a v i n y s b u v o - s k a n u s i r s o . į šliaužiojimas po griovius ir šo-
S. Leimonui, G. Pauliukonytei ir tus, nes jis suprato savo pasirink- Rlnejimas per augstas tvoras yra 
N. Binkevieiūtei; už iškalbos tąjį kelią. Tas, kuries neturėjo ka- būtina sąlyga kovotojui lauko pra-
konkursa. R Jarusaitei S rio P a ^ a u k i m o ' savaime supranta- , timuose. Kovos lauke nėra paties-

ma, jam viskas atrodė svetima, tų kilimų, o kariški užsiėmimai lau 

Šįmet stovyklautojai turėjo i 
savo virėją ponią E. Valiuko-
nienę iš Lawrence, Mass., kuri 
su savo sūne lu Jurgučiu po 16 
valandų paroj dirbo, kad tik sto neprasminga ir nepakeliama. Pa- ke vedami taip, kad būtų panašu į 

Jarusaitei , S. 
Leimonui, B. Duobaitei, A. Su-

vyklautojams būtų skaniau ir e- 2Icdėliui, L. Baškauskui; už ge- siskaitykime didžiojo vokiečių po- kautynes 
riausią Lietuvos pažinimą A. et° Friedrich von Schiller biografi-
Sužiedėliui, V. Lušytei, I* Lend- j ą i r s u ž i n o s . i m e - **k jia u&entė-
~nu u. • o T . « ^ , ,• jo (gal tas ir jo amžių sutrumpi-
r a i t y t c , S. Leimonui, R. Gaidį- n o ) > k a i p r i e š savo norą buvo įsto-
kaitei ir A. Vainiui; už pavyz- jęs j Wuertemburgo hercogo karo 
iingn. stovyklavimą — G. Naujo akademiją. Ten buvusi drausmė, 

CONRAD'AS FOTOGRAFAS 
, ( L I E T U V I S ) 

Modemiškai įreng
ta vieta įvairioms 
anotraokoma. Spe
cialybė — vestuves . 
Jaunavedžiams duo
dama pniki ir bran
gi dovana. Sa l in in
kai ir gražiai at l ie
kamas darbą* 

414 West 63rd Street 
TeL ENg. 4-5883 v b a ENg. 4-6840 

TELEVIZIJOS 
ir Radio Aparatu Taisymas 

Sąžiningas ir garantuotas darbas 
M RIMKUS, 4617 S. Sawyer St. 
Tel. VI 1-0087 — VI 7-80S7 

VCSI*^rUVAI-V£piNTV'VAI 
• rKLEVIZMOS • 

FM Ir NEŠIOJAMI RADIJAI 
Augfttoa kokyl*fl fonografai 

— DULKIASIURBLIAI — 
Elektriniai laikrodžiai 

\ i D A U S IR LAUKO ANTENOS 
— TV IR RADIJO LF.MPOS — 

BATERIJOS — DALYS 

konomiškiau. 

Rimtas darbas 

I 

NUO U£SI*EN£JUSIŲ 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 
IR ATVIRŲ ODOS I J G Ų 

Tie. kuria 

Visu radijų, fonografų, TV Ir 
reicordavimų aparatu 

TAISYMAS 
at l iekamas patyrusių inžinierių 

— VISKAS GARANTUOJAMA — 
Kainos žemiau-slos 

PTCLCVISIOn 
(sales - service) 
3130 So. Hafeted — DA 6-6887 

STASYS UTWINAS. 
84aS9 8<x BAJL8TRD ST. 

T4L Tlctotr 1-tlTt ^ 1 
APKAfNAVIMĄ IR P R E K I Ų PRS« 

STATYMĄ TEIKIAME 
NEMOKAMAI H 

RAITI N t ATIDARYTA kasdien nu* 
I vai. ryto Iki f vai. vakaro Ii 
šeštadieniais Iki 1 vai. v a k a r o 

P&J.JOKUBKA 
T.V. and DIAMONDS, H ATCILES 

SALES AND SERVICE 

4102 Archer Ave., at Mozart 
Chicago 32, m . — TeL LA S-8617 

DARBO TEISES ŽODYNĖLIS 
Spaudai paršuose P r . Sukutis 

ANGLJAKŲ i O D z I V BEI IftSIRElA-
KIM V PAAIŠKINIMAI 

Siame ŽODYNĖLYJE telpa tie 
anglų kalba žodžiai bei iSsir^iSkimai. 
kurie yra iffavę spcc'.alinę reikšmę; 
kai kurie paimti iŠ veikiančių įsta
tymų. Spausdinami žodžiai angių 
kalba ir patiekti platus paaiškinimai 
lietuvių kalba. 

Leidinys 116 pusi. Kaina $1.00. 
Pinigus su užsakymai* siųsti: 

"DRAUGAS" 

SaS4 S. Oakley Ave*. 

Chicago S, DL 

O V I NG 
A. BENULIS atlieka įvairius 
perkraus tymus ir pervežimus 
iš tolimų ir ar t imų ats tumų. 

Telef. SE . S-2146 
ai ha BI. 7-707o 

1885 CANALFORT 

bausmės jo 
jis neturėjo 

Stovykla jaunimui tikrai yra 
naudinga ir teikia tikrą poilsį, 
Kai jos programa ir . a k a s yra ^ 6 i u i V Lušytei, A^ Vainiui. ^ / Z Z T ^ l J H a m 
t inkamai su tvarkytas : šalia lais ^- liuoba tei; uz pavyzdingus uz j pašaukimo, bet jo ten patirti išgy 
valaikių, šalia kūno poilsio ir at- r a ^ u s - B- Duoba'tei, N. Binke- venimai įkvėpė jame asmens ir 
sigaivinimo, duodama i r dvasiai v ^ i u t e i ir R. Jarusauskai te i ; už tautų laisvės idėjas, kurias ]>oetas 
nic, . . -t- . .. . . , dnrhi+nmo 0 t f t , „ ,n„ ;„ T T I taip meistriškai išreiškė "Die Raeu 
a t s kvėpti ir įtraukti gryno dva- Jarb.Scumą stovykloje — I. J a - , ^ ' . . . . W i l h e i m Tell", "Don Gar
sinio maisto, rusauskaitei, A. Pareigiui, L.! los",' "Jungfrau von Orlean" ir 

Marianapolio ateitininkų sto- B a " : k auska i te : ir R. Galdikaitei; 
vykią aplankė ir skaitė paskai- u " pasirodymus sporte — K. 
tas religinia s, tautiniais, ateit:- B udrocka i 15 taškų, S. Leimo-
ninkų ideologiniais ir organiza- n a s 7 t a ška i , M. ša ta i tė 3 taš-
ciniais k laus imas šie asmenys: *{ai i r ^ Garsys 6 taškai, 
prof. kun. St. Yla, kun. dr. V. Laimėtojai surašyti pagal lai-
Cukuras, kun. dr. V. Gidžiūnas, mėtų vietų eile. Pr . 

Juo daugiau prakaito užsiėmimų J ^ £ $ ^ * E S £ k m 
a i k š t ė j e , t u o m a ž i a u k r a u j o k a u t y - Į nega,n ramiai sedSti ir naktimU 
nių lauke . į miegoti, nes Jų uisisenejusioa žaizdot 

IniežU ir s k a u d a Kad pašalinti U 
B a i g i a n t n o r ė t ų s i p a s a k y t i , k a d niežėjimą ir skaudėjimą senų atvl 

Lietuvos Karo Mokykla progresa
vo kartu su beatsikuriančiu visu 
mūsų kraštu. 

kituose savo veikaluose. 

Nežinojimas ar vienašališkumas 
ROMAS GINTAUTAS, East St. Louis, 111. 

Savo kankintojų — to meto vo
kiečių militarizmo despotų — Schil 
ler nepasmerkė, nes jo manymu 
tai buvo smulkmena ir toji smulk
mena kitų didžiųjų vokiečių tau
tos privalumų atsverti negalėjo. 
Tas negeroves poetas paliko išly
ginti pačiam gyvenimui. Jis neuž
miršo, kad buvo gimęs vokiečiu. 

O mes ką darome? Mes einame 
kitu keliu. Me.s tapome kažkokiais 
individualistais ir dažnai nepatei
sinamai siaurac »<>.**J c*-meniškas 
pažiūras taikome buvusiai visumai. 
Nepaprastai skaudu ir gaila, kad 
mes jau antrą desėtką metų basty 

Klaidingai elgiamės kai rašyda- gen. G. B. dažnai utenietiška tar
nu bet kokius atsiminimus laiko- mo (jis buvo uteniškis, bet ne ro-
mes aut bene aut mhil' tezės, bet kiškėnas, kaip straipsnio autorius 
neaovanotinai klystame, kai aUimi teigia) sakydavo, kad "žmagus beidamiesi pc. svetimu-s kraštus nie-
mmuose sąmoningai arba del nepa tikėjimą ir karą maksla yra kiau- ko nesugebėjome kaip reikiant pa 
S u t ^ h « l g l n l m ° n , u t £ i m e vi£T J«" Tačiau šiuose jo žodžiuose žinti, palyginti ir tinkamai įvertin-
^X.T^^^t^r6i ^f1 Pr"mė- tL ° daUg dalykų mal6rae ir gal" 
tas. Kiekvienas parašytas ir vie-' Senelis generolas kalbėjo apie 
sumai paskelbtas atsiminimų plu.š **aro mokslą, bet ne apią kario 
l a s sudaro dalj istorijos »r todėl specialybę arba amatą ir todėl jo 
neobjektyvus buvus.> jvykių ar as- žodžių prasmė buvo aiškinama se

kančiai: tikėjimas žmogų iškelia 
virš paprastosios kasdienybės, ti
kėjimas palaiko žmogaus moralę 
ir stiprina valią, o karo mokslas 
suformuoja ir užgrūdina charak-

m *̂nų aprašymą:! iškraipo tiesą ir 
skaitančioje visuomnnėje prigyja 
klaidingas rnūsų praeities vertini
mas. 

Šį kartą noriu panagrinėti "Bu
vusio Kariūno" straipsnį ' 'Dar terį, išmokina takto, pareigingumo 
apie Karo Mokyklą", atspausdintą ir tvarkos. Jis siekė, kad jo auk 
''Naujienose" š. m. liepcs mėn. 8 
d. 

Autorius sa\o straipsnį nuo pra 
džios iki galo prisotino karul is žo
džiais, kurie nukreipti prieš ten 

iėtiniai-kariūnai. būtų moralūs, tak 
tiški ir pareigingi. Atimkime iš 
žmogaus visus augsčiau išvardin
tus privalumus ir_ nieko nebeliks. 
Liks dvikojė būtybė, kurią gene-

tada buvusius vadovaujančius as- rolas ir palygino su kiaule. 
menis (Jis turi galvoje IV Karo 
Mokyklos laidą). 

Pirmąjį jis puola Karo Mokyk
los viršininką G. B. (Generolą GąJ 
vydi-Bikauską. Jis mirė Lietuvoje 
rodei 13-43 inčtais suUuk§& giiicz 

Kokių aplinkybių verčiamas, gen. 
G. B. tapo caro armijos karinin
ku, nežinau, bet tik žinau vieną, 
kad jis ten jokios karjeros nepa
darė kad ateisakė pereiti i pravo^-
iftvjl ąrbą evangelikų-refcrmatų 

senatvės). Neabejotina tiesa, kad tikėjimą. 

būt dar matome, kad mūsų mažoje 
ir neturtingoje Lietuvoje buvo žy
miai geriau padaryta negu kitur. 

Mes spėjome aj>sikrėsti labai 
įtartinais nuodais, kuriuos nepa-
linujamai skleidžiame, kad jie ir 
kitu keliu žudytų mūsų pavergtą 
Tėvynę. 

Nebedaug betrūksta, kad atsi
rastų "Buvęs sūnus" ir savo mi
rusių tėvų atminimui išdrožtų pik
tą straipsnį už tai, kad jie jam 
kada nors, už nepaklusnumą rykš
čių įkirto. 

Jei jau nebesugebame kurti, tai 
nors nebegriaukime, kas kitų sukur 
ta. 
. Bausmės yra įvestos visose ka

riuomenėse, tik jos skiriasi savo fo; 
ma. Yra kraštų, kur kariai už nu
sižengimus baudžiami piniginėmis 
baudomis ir atrodo, ka4 tai labai 
humaniška, bet šis hujaaju^kumas 
turi ir blogąją pusę. Kareiviai no-

Duoną ir |va l i ias skoningus 
tmliuiMM kep* 

C b t f, 

BRUNO'S KEPYKLA 
SS39 S. UTUANICA AVE. 

Tel. CLifude 4-6376 . 
Pristatome J visas krautuvo* 
Ir restoranus, taip pat Iš
siunčia 1 visus artimuosius 

mtestua. 

Vestuviy nuotraukos 
AugŠtos rūšies fotografijos 

MŪSŲ specialybe 

Precin Photo Studio 
INC. 

EDVARDAS U U S , sav. 
4068 Archer Avenue 

Telefonas VIrginia 7-2481 

rų ir skaudžių laisdų, uždekit* 
LEGULO Ointment Jų g y i o m o t 
ypatybfis palengvins Jūsų skaudejl 
m% ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite jas taipgi nuo skau
džių nudegimų. Jos taipgi pašalins 
niežėjimą ligos vadinamos PSOKIA 
SIS. Taipgi pasalina perMjtma ligos 
vadinamos A T H L E T E S FOOT, su 
stabdo džiovinimą odo* ir perplyšlma 
tarpirsčių. Yra t inkamas vartoti nuo 
džlūstančlos, suskilusios odos dedlr-
vinių, odos išbėrimų ir t. t , taipgi 
t inkamas vartoti vaikučiams kada pa
sirodo skaudus išbėrimas nuo vysty
klų. J is yra gera gyduole nuo i* 
virtinių odos ligų.Le-
gulo Ointment yra 
parduodamas po T S 
<*., I1.IB, ir IS.50. 
Pirkite mis t inėse Chl 
cagoj ir apyl inkėse— 
Mllwaukee, Wisc Ga 
ry. Ind.ir Detroit, Mi-
chigan arba rąžyki-
U Ir atsiųskite Mo-
oey order i: 

L E G l LO, Department D. 
6618 W. Eddy S t Chicago 34, DL 

PERKRAUSTYMAI — MOVING 
Pigus, sąžiningas darbas . Visi apdraudimai I i ar t img &r 

tolimu distancijų, š a u k i u sekančiai: 
»415 & U T U A N I C A AVIL, CHICAGO, ILL 

ANTANAS VILIMAS 
Tttlelonas —> 

Pirkit Apsaugos Bonus! 
Remkite dien. Draugą! 

NARIAI LIETUVIU TAUP. IR SKOLINIMO 

liuilllll mitini IIIIIIIII tint iiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiniiuiiiiruH 
L I E T U V I Š K A Į S T A I G A 

SAFETY OF VOUR 
SAVINOS 

įĮ!!!!!!tl!!!lllllllllllll!!!tl!fll!IHIIlHIIIIIIII!llllll!!!!ll§lllll!llllllHlll!llllllHIHl!!H!!!UI^ 

B-V1Ų LYGOS, KURIOSE 

Santaupos Apdraustos Iki $10.000.00 
I R 

Paskolos Duodamos Namy įgijimui 

Lengvomis Sąlygomis 

CHICAGO SAVINGS & L0AN ASSN. 
6234 S. VVestern Ave. Chicago 36, m. 

CRANE SAVINGS & L0AN ASSN. 
2S55 W. 47th St. Chicago 32, U i 

DISTRICT SAVINOS t L0AN ASSN. 
3430 So. Halsted Street Chicago 8,111 

- i 

UNIVERSAL SAVINGS t LOM ASSN. 
1800 S. Halsted St. Chicago 8,111. 

MES PERKRAUST0ME JŪSŲ 
baldus saugiai keletą bloku 

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

Pristatome anglis ir pečiams aliejų — dideliais ir mažais 

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

file:///iDAUS
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KAIP PATINKA KALIFORNIJOJE? 
ALGIRDAS GUSTAITIS, Los Angeles, Calif 

Kur t'k sutinku senesnius gy- Tvarkingai užlaikyti sodelius 
ventojus, arba kas tik rašo man nėra lengva, nes vasaros laiku 
laiškus, kaip taisyklė, nepamirš- čia lietaus kaip ir nėra, o die
ta paklausti, "kaip patinka Ka- nos beveik visos saulėtos. Tur-
1 forui joje?". Panašiai mūsų tei tingesnieji (gal tiksliau — tur-
raudavosi amerikiečiai a p e jų tuoliai) turi įsirengę laistymui 
kraštą: "kaip patinka Ameri- švirkšlius pievutėse ir jais kas-
ka?" Būdavo gana nevienodų dien pora valandų drėkina, ar-
nuomonių, kartais jos Afroditės ba yra sudarę sutartis su važi-
nesantaika nuriedėdavo per kam nėjančiais sodininkais, dažniau-
barius, kartais būdavo pasiūlo- šiai geltonodž ais, kurie ištisus 
ma grįžti į sudaužytą Europą, rajonus laisto nesigailėdami van 
kartas bokalų ištuštinimas pa- dens, elektrinėmis pjovimo ma-
žintis sumegzdavo. šinėlemis karpo žoleles, išravi 

Trumpai tariant, galima atsa- gėlynus, 
kyti: "taip, patinka", bet tai bus Neprižiūrmose vietose šiltai-
tas pats, kaip atsikėlus bendra- s ais mėnesiais žolė yra nusvi-' 
gyventojams pasakyti "labas ry lus, parudavus, todėl ir visiškai 
tas". Aiškus pasveikinimas ir negraži. Taip atrodo nelaistomi 
atsakymas... I plotai, kalneliai, ir tokių pusdy-

I kių plotų gausu. 
Palmių alėjos j r u £ L O S Angeles išvažiavus 

Naujai atvykusį stebina pal-' daugumoje matai saulės nukai-

prieangį pajunti vėsumą, pravė- pavydėtų, nors ir sakoma, kad 
rus duris iš vidaus — didesniu Nemuno šalis buvo vargi ir ne-
ataušimu pūstelia. Taip, į to- turtinga... 
kį pastatą be tikro reikalo ne-j i - — — - ^ 
pakliūsi. Dažniausiai juodė mo-l v , , . 
tei&s aftidar/s langelį, pašilei-1 YalgyJtlOje 

raus, nueis laiptais į viršų šeimi Kukutis, susitikęs mieste jau 
ninkei pranešti. seniai matytą savo draugą Lei-

Yra namų, k a p Lietuvos dva kuih užsiveda jį valgyklon pa 
rų: didelių, masyvinių. Tikrai vaišinti. Cia prašo padavėjos 
mes turėjome šimtmečiais krau- d u o t i ^ n o r 3 nepaprasto uz 
to turto, turto, kokio ir Kalifor- *^ s t l-
nijos turtuol ai norėtų, gal net — Tai gal ponams smegenų? 

CLASSIFIED & HELP WANTED ADV£RTISElVfENTS 
HELP WANTED — VYRAI 

i 

mių alėjos, saugojančios kaiku-
rias gatves. Palmių yra dvi ryš
kesnės rūšys: vienos augštos, 
tiesios, lyg tvirtos, milžiniškos 
nendrės, su kuokšteliu žalumy-

tintus laukus, kalnus, kur nu- jSc* 
sp rgintos želės ir augalai atsi- ĮJJ 
gaus rudeniop, lietui atgaivinus. 

Puikūs pastatai 
Amerika pilna turtuolių, bet 

nų pačioje viršūnėje, atrodančiu) Vakaruose jų yra daugiau, kaip 
lyg išrautas karklų krūmas į 
gandralzdį padėtas. Jos augš
tos ir tiesios, tarsi kito konti
nento augalai. Dažnai, sustojęs 
jų eilės gale, pagalvoji, kad mū
sų senųjų žmonių mįslė "Kokių 
medžių miške daugiausia?" (At
sakymas — "Kreivų") čia netik 
tų. T'esių palmių yra daugiau. 

Pakilus vėjui, jos siūbuoja 
kaip nebylės draugės, suveltais 
plaukais tardamosios ir patylo
mis šnarėdamos. Užėjus saulu
tei, stovi šešėlio kaip ir neduo
damos. 

Kitos palmės yra trumpos, 
storos. Turi daug išsikerojusių 
lapų. Apat'nieji jų lapai nudžiū
vę, nudribę, kabo aplink lieme
nį, pridengdami kietą kūną nuo 
atmainų, prislėpdami nuo žvilgs 

New Alexian Bros. Nursing Home 

4th ANNUAL CARNIVAL 
BENEFIT CF 

ALEXIAN BROS. HOSPITAL 
ON HOSPITAL. GROUNDS 

1200 BELDEN AVENUE 

AUG. 26, 27, 28 — EVENINGS 
(Sunday August 28 — 1 P. M. on) 

OLDSMOBILE 88 
Many Other Valuable Avvards 

« 

Rytuose. Visą amžių dirbę, plu-
šę ar administravę, pagaliau se-
natvėn keliasi naujon vieton ir 
ja, sakysime, pasirenka Kalifor 
niją. 

Vaikščiojau ir važinėjau ge
riausiose Los Angeles ir apylin
kių vietovėse, ir, reikia pasaky
ti, yra labai ir labai gražių pa
statų. Kalbu apie gyvenamąsias 
patalpas. Jas pavadinti "namu" 
toli gražu — nepilna. Tik ne
daugeliui jų duotinas rūmų var-1 52 
das. Tiktų "palociais" vadinti.; £ 

Daugelį sykių naujieji ateiviai 
pakankamai nestebėję geresnių, 
turtingesnių amerikečių kvar- ? i ^ ^ ^ g ^ ^ @ ^ ^ ^ ^ g ^ ^ g ^ § ^ 
talų, pigiai meta kaltinimą, esą 

WUI train young man 
in early tuentie* for 

GOLD STAMPER 
Wonderful chance for 

steady reliable person. Apply 
917 So. Westem Avenue 

Tel. TAylor 9-2480 

NAYLOR PIPE 
COMPANY 

NEEDS ME 
NO EXPERIENCE IS 

NECESSARY. 

EMPLOTEE BENEFITS. 

FREE GROUP LIFE 
INSURANCE. 

FREE METROPOLITAN 
HOSPITALIZATION 
PROFIT SHARING. 
PAID HOLIDAYS. 
PAID VACATION 

A p p l y — 
EMPLOYMENT OFFICE 

9 ' A . M . TO 4 P. M. 

Monday through Fridaj 

1230 East 92nd Street 

"DBACGAS" AGENCY 

SS East WMfaingtoa Street 

TeL DEarbom 2-24S4 

2SS4 Sonth Oakley A vraoe 

TeL Mrginla 7 4 6 4 0 ; 7 4 6 4 1 

Bl ILDING * RKMODEUNO 
NAMV STATYBA 

Amerikoje nėra gerų namų, esą 
jie visi krč-sti pagal vieną kur
palį, be jokio skonio, be archi-

n:ų. Lapai ilgi," p o r o s - t r e j e t o ! t e k t u r i n i * plonybių, 
metrų, į abu šonus ilgais, siau-l T a i 3™ v i s i i k a i neteisingas 
rais, kietais, žalais kaspnais nu'Pr iekaištas. Amerikiečiai turi 
kaišyti. Nudžiūvę pastyra, bet P a s S ė r ė t i n 4 pastatų, juose gy-
kabo, nepūsta, kaip pergamen- v e n a l š t a i S n ° a i - skoningai, net 
tas kyburiuoia ^* s * k v a r t a l a i » kaip miesteliai, 

jais nusėti. Taip, jie yra atokiai 
Po jomis žaliuoja žolele, pa- n u o f a b r i k ų d a r b i n i n k l 4 r a j o n ų > 

sėta, prižiūrima, laisioma. 

Kalifornijos sodeliai 

Dauguma Los Angeles gyven
tojų stropiai prižiūri savo so
delius, laisto juos, karpo, pjaus
to, todėl jie atrodo gražiai, yra 
žali ir saulės išdegintų rudų plė
kų ne tiek daug. 

Aplink namus yra nemažai že
mės su augalija. Gatvėse gau
su medžių, ne vien palmių, bet 
spygliuoč'ų ir lapuočių. Geres-
niuose gausu dekoratyvinių krū
mų. Netrūksta gėlių, visokių 
spalvų, visokių dydž'ų, plačiais 
ir siaurais lapais, ilgais ir ke
turkampiais stiburiais, gelto
nais ir raudonais žiedais, ba-
dž ais ir švelniais lapūkščiais, 
kvėpteliančių ir be kvapo. 

Yra žalių, žalių augalų, atro
dančių kaip ištinę rūtų lapeliai, 
tik be šakelių, palinkę, lyg į sa
manas nusižiūrėję, prie gimto
sios žemės. Jos tank:ai, tirštai 
išsiraizgiusos, kaip joks atolas, 
ir po savimi palieka vėsų pavė
sį, nor s pačios blizga, kaip me
daus lietumi aptraukti gluosnių 
bumbuliuką'. Jos sparčiai dau-
g;nasi, tuoj apglėbia skirtą plo
tą, padaro gyvą kilimą, minkš
tą, sodrų, visad jauną, nevys
tantį. 

Miestas pilnas kalnų, kalne
lių. Daugybė namų pastatyta 
papėdėse, šonu atsirėmę į augš-
turnas. Nuo jų šaligatviai ati-
tvr t i m ū r n ė m i s s i e n o m i s , k a d 
praeidamas pačiame gerajame 
augšte matai gėlynus. Eini pro 
juos, pro tokius žalius ir kito
kius gyvus kilimus, stebėdama
sis sustoji ir paglostai, papure
ni .paspaudi augančius uždanga
lus. Gražu, kai gražiai žmonės 
gyvena, kai myli turtą ir jį puo
šia gėlynais. 

Tačiau yra ir apleistų sklypų, 
keliašonių piktžolėm1 s apaugu
sių, nedaug laistomų, išdegusių, 
gailesčio vertų. 

nuo skubosios ir masinės staty
bos namų, kalkinėmis plokštė
mis atitvertų, vienas nuo kito 
tes skiriančiu numeriu. Laiudis 
sau, didikai sau... 

Cia turtingųjų namai iš tolo 
"kvepia" prabanga. Jie kiekvie
nas skirtingi ,dažnai turi kolonų, 
prielangių su voromis, pasivaikš 
čiojimui takais, vandens čiurkš
liais, kolonomis prilaikomomis 
tuščiastogėmis aikštelėmis, ba-
seinukais, maudymuisi basei
nais. Yra langų augštų, tai sa
lėms, kur ždiniai, puikios vė
duoklės, sprindiniai kilimai, me
niški baldai, patyrusių dailinin
kų parinkti ir pritaikyti pasta
tui. Yra langų siaurų, kaip se
novės pilyse, su ornamentinė
mis grotomis storose mūro sie
nose. Yra durų, kurios pačios 
vienos yra kūrinys. Eik valan
domis, nerasi vienodo skambu
čio: liūto galva, pajustytas del-
nįas, apskritas diskas, lenktas 
turėklas, devynkampė žvaigždė 
ar kitoki pagražinimai sups taš
ką, duodantį skambėjimą. 

Lauke šilta, įėjęs į turtuolių 

' \ 

KAZIK FURNITURE Co. 
1506 W. 63rd St., 1*1. PR 8-1331 

Naujose erdviose patalpose, lengva pasiekti gat-
včkariais ir automobil iams pastatyU yra vietos, be 
jokių apribojimų. 

Turime didžiausj pasirinkimų jvairlų rūSių baldų ir kitų namų 
reikmenų. Kviečiame mus aplankyti ir pasirinkti kas yra reikalinga 
jūsų salionui, miegamajam Ir kt. kambariams. Prieš pirkdami baldus, 
patikrinkite kainas pirmiau pas mus ir Įsitikinsite, kad yra pigiau 
negu kitur. 

OAMĮNAME SALIONO BALDUS PAGAL U 2 S A K T M U a 
Pasirinkite stilių, kuris jums patinka. Taip pat atnaujiname l e 

nus baldus JUOZAS IK KAZIMIERA K A Z l K A l O A I 
SS 

V I K T O K O K O Ž I C O S 

CALL ME MOTORS CO. 
Lietuviška gasolino Shell stotis ir 

Auto taisymas. 5759 S. AVestern Ava. 
Tel. R E 7-9533. Atliekami motorų 
remontai, lyginimo, dažymo darbai 
ir keičiamos dalys. 

Reikalaukite 
visose 
maisto 

krautuvėse 
šios 

skaniausio* 
duonos. 

Jeigu negausiu, 
kreipkitės 
i kepyklą 

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

1 9 5 6 M E T Ų 
Televizijos Aparatai! 

R.C.A. Victor, Philco, General Electric, Zenith, Ad-
miral ir Budrik Custom padaryti kurie jau parduodami 
Budriko Sandėlyje. Pirkdami vasaros metu jūs gausite 
didelę nuolaidą — sutaupysite iki $100. Lengvi išsimoke-
jimai. Pirkėjai dar gaus dykai auksinį laikrodėlį jei pirks 
T. V. setą vasaros metu. 

17 col ių T e l e v i z i j o s J 

21 colių Televizijos J 

24 colių Televizijos . . . • • • t • 
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S A L E S M E N ! ! 
A T T E N T I 0 N ! I 

Exceptional opportunity to go in 
business for self with my help. I 
furoish stoek and finance your ac-
counts. N o experience necessary. Car 
essential but no cash investment re-
quired. Do not eonfuse this with 
other ads you miglit have anawered. 
To the best of my knowledge it is 
one of the biggest money-making 
opportunities in America. I f you 
have a real desire to succeed, in-
vest igate this ad. Phone or write 
for an appointment: MR. B R I G H T . 

603 W. Washmgton Blvd. 
STate 2-0568 

Tvalrfks •įtaisymai Ir pardavimas 
Jei norite pirkti ar užsakyti namą 
kuris būtų gprai išplanuotas, pato
gu*, gražus ir pigus, pirkite ar užsa
kykite pas 

Suaitarti Saukit REUaaoe 6-8202 
V. ŠIMKUS 

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

Adresas: 4645 So. Keating A ve., 
CHICAOO 12, ILL. 

KONTR AKTORIUS 
STANDARD BUILDERS. INC. 
726 YV. 18th S t Cicago 16 

A. Glntnerts, pirmininkas 
V. Petrauskas, statybos vedėja*. 

CH S-1535 
Lietuviu Statybos Bendrove" stato na
mus pardavimui, pagal užsakymus ir 
stl ieka remonto darbus. 

ANTANAS LUKAS ir SŪNUS 
6450 So. Fairfield Avenue 

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

TeL HEmlock 4-5881 

REAL ESTATE 

Jeigu ieškote pirkti namu, biznių, 
sklypų, ūkių, arba norit ką par
duoti, atsiminkit, jog mielai ir są
žiningai patarnauja 

P. L E O N A S 
REAL ESTATE 

27S5 W. 71st. St. VVAIbrook ft-MIS 

Prie* pirkdami ar parduodami 
namus, biznais , sklypus ar ūkius 
at lankykite mus. 

KUTBA-NORKUS REALTY 
R E A L ESTATE-INSTJRANCE 

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

PRospect S-357S (vak. ir 

FROGOS-OPPORTUNITIES 

PROGA K A R J E R A I 
Reikalingi salesmen'al. Alga. Ac-

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

šaukite — 
CEntral 6-8155. 

GROSERUJ IR MfiSOS KRAU-
TUVB. Self - servlce, moderniški 
(rengimai, narnos 5 m. senumo. 5 k. 
butas — koklių virtuvė ir vonia. 2 
autom, garažas. 2 ekstra sklypai, 
1950 Chevrolet panel truck—sunk
vežimis. 

S701 \V. S l s t St. 
REliance 5-7520 

Pardavimai VALYKIiA-SIfVYKLA 
per 31 m. vesta tik 2-jų savininkų. 

3741 W. 26th St. 
CRawford 7-2126 

Kas, perkant arba parduodant na
mus, norit sąžiningo ir lietuviškai 
nuoširdaus patarnavimo kreipkitės | 

VENTA REAL ESTATE 
4409 S. Fairfield. tel. LAI. 3-3881 
Vai. Kasdien nuo 9—12 Ir 4—7 vai . 
vak. Beštad. nuo 9 v. r. Iki t • . • . 

Trečiudineiais uždaryta 

P. STANKOVICIUS 
REAL EST. ir INSUR. BROKERIS 

LIETUVIŲ AUDITORIJA 
3183 So. Hateted St. 

Ph. DAnube 6-2793 
Padeda pirkit! - parduoti namus, 
ūkius, biznius. Parūpina paskolas, 
draudimus ir daro vertimus. Tvarko 
imigracijos dokumentus. Ofisas atda
ras kasdien nuo i a—7. 

PARDUODAMI SKLYPAI 
6406 S. Kilpatrick—60x125. $3,000. 
2115 W. 71st Place—50x125. $2,5tM 
7148 S. Bell—58x125, $3.500. 
7352 S. Bell—50x125. $2.500. 

AL, C. AL.L.EN 
2425 W. 67th St. 

REpubllc 7-6051 

IANUOMUCMAM4 

MISCELLANBOUS 
Įvairus Dalykai 

Jos. F, Budrik, Inc. 
3241 So. Halsted St. TeL CAlumet 5-7237 
Budriko Radio Valanda iš WHFC stoties — 1450 Kilocycles — 

Ketvirtadieniais nuo 6-tos iki 7-tos valandos vakaro. 

LIETUVIŠKA A P D R A U D Ų 
AGENTŪRA 

Gyvybes, l igonines. automobilių, 
baldų, namų ir visos kitos apdraudos 
— asmenims, profesionalams ir bU-
nio Įstaigoms. Laisvas pasirinkimas 
kompanijos ir apdraudos rūSies. Ne
mokamas patarnavimas ir informaci
ja. Valstybes patvirtintos kainos 
Smulkesnlal informacijai gauti skam
binkite, rašykite, užeikite: 

Jonas KIRVAITIS 
INTERSTATE INSURANOB 

AGENCY 
5SO0 S. Ashland Ave.. Chicago 36, Dl. 

Tel. \VAIbrook 5-5S71 
Agentų tr brokeriu dėmesiui! 

PrieS drausdami kitur pasiteirau
kite. Pirmaeiles kompanijos — augfi-
clausi komisai. Savi pas savus! 

ISNUOMUOJAMAS 4 ar 5 KAMR. 
Bl'TAS. Nauji baldai, tinka mažai 

Jįeimynai. Pageidaujami nauji atei
viai. Gera vieta daktarui, gal ima 
jrengtl ofisą. Kreiptis: 2 Ei 103 PL 
PUllman 5-9200. Skambinti tarp 5 
—7 vai. vak. 

Miegamasis kambarys dir
bančiam vyrui. Švarus. Priei
nama nuoma. 

4431 S. Talman A\v. 

H E L P W A N T E D M O T E R Y S 

V7ANTED — 
• Teller 

• Part t ime file Olerk 
• Switch Board Operator 

(Mušt speak some Lithuanian) 

DISTRICT S A V I N G S & L O A N 
A S S O C I A T I O N 

S430 So. Hal s ted S t 
See Mrs. Eisin 

H0>>R lNOfy 

TIK $2,000 ĮMOKĖTI 
Pirkite sį 3-jų butų medin} na

mą. Pečiais apšildomas. Užimti ga
lima du butus. A. Reuter. FRontier 
U-4243. 2243 W. 50th M 

ĮSIGYKITE DABAR ! 

Ms^sMHMsMsMMMMsMMs^MMMMMI 

ŽEMAIČIŲ TARME 
APYSAKOS 

Neseniai išėjo iš spandos 

S u t k ų J u z ė s r a š t a i , 
kur atspausdinta autoriaus plati bio
grafija, Audronė, o kas svarbiausia 
—įdomios iemaičių tarme trys apy
sakos: 1) Knygnešys Butrius, 2) 
Ont mona Barbelės kapa, 3) Kaip 
žemaitis iš Kulių į Klaipėdą važia
vo ir Žemaičių stiprybė. 154 pusL 
Knyga iliustruota. Kaina tik $1.50. 

Pinigus su užsakymais siųsti: 
MDBAUOASM 

2334 S. Oakley Ava, 
Chicago 8, m. 

Jau pasirodė knygų r_akoj nauji 
knygele 
s y n n o r y * ststsuKstMaut <(*SCXJUOOS3B» 

D A I N U O K 
12 dainų rinkinys vienam ir 
dviems balsams su fortepionu. Me 
lodiją ir sodžius paraše Jonas 
Gvazdaitis. Fortepionui pritarimą 
patvarkė Juozas Žilevičius. 

Kaina $2.50 
Užsakymus siųskite: 

DRAUGAS 
24*34 So. Oakley Ave. 

CHICAGO, ILL. 

FACTORY HELP 
18-85 years of age. Steady full 
time empiovment, leam to opermte 
modern electronic maohine in the 
largest plastio welding plant in 

| the Midwest. 

917 S. Western Ave. 
TAYLOR 9-2480 

~*A**Anšr*A? ̂ a*ia*'A? rAf m TJfiA.' 'Af*a' ̂ ar 'M! «A? w w W j j f į i f W W M f W *a t J H ^ t i f t > ? . • . . " . • .J fs*~ 7mWl^zWi^.^t.flJK7^:^!^3^S9kS^J9»JĘRJ 
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991 Skelbkitės "Drauge 
IIIIIIIII iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiirniiniinii 
Skelbtia "DRAUGE" apsimoka 
nes jis yra plačiausiai skaitomas 
lietuvių dienraštis, o skelbimu 
kaina yra prieinama visiems. 
<iiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiimimiiiiiiiimiMi> 

Perskaitę "Draugą", duokite 
/ ^ jį kitiems. 

Vat^yklai ntkailn^H 
V I R £ J A. 

Tel. l'Ort.siiiotith 7-S675 
7-S649. 

arim 

Susivaldymas yra labiau ver 
tingas, negu parakas. 

— S t a n l e y . 

Ii. TOLSTOJAUS 

Jfisg laukiamas romanas 

ANNA KARENINA 
įau pastrodS knygry rinkoje I, II to
mas 440 puslapių, kaina $4.00. 

lervas Tolstojus čia duoda rySkiua, 
Klasiškus karekterius-tipus. Roman
tiškos sceaos, nuostabus kaimo, dva
ro ir miesto vaizdai. Trapi didikų 
prabanga, irstančios Šeimos, prieta
ringi papročiai. 

N e į p e r k a m o s kaltčs Ir Šiurpi ne
suvaldomus aistros tragedija. 

Visi skaitysite su Įdomumu Ir pa-
rigerejimu. Jūsų bibllotika tikrai bus 
praturtėjusi dar vionu vert infu kla
siku Iš didžiosios pasaulio literatūros 
lobyno. 

Reikalaukite r»aa visus knysu pla
tintojus arba adresuokite: 

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

C H I C A G O 8. TTJ. 
•nu -sa}* *m tm mm ma • u-1 ss> mm m 

tf 
EXCELLENT OPPORTUNITIES 

EXPERIENCED A N D INEXPERIENCED 

GRADUATE NURSES 
For immediate employment Barnes Hospital Medical Center 
Induding the NEW RENARD PSYCHIATRIC HOSPITAL. 

BARNES HOSPITAL 
ST. L O n S , MISSOURI 

^ 1 ^ 
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Trečiadienis, rugpjūčio 24, 1955 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 

DIRBAME — MOKOMĖS, DAINUOJAME m*ir laukiam* "i***^"' ^ J į * 7 j * JL f ^ : 

Kur-ne-kur, bet mene tun tik-, Tiokomes, dainuojame ir džiau-
rai būti pradiia. Mano choras giamės prisidėjusios prie tau-
jau sulauki 15 gyvavimo metų' tos vardo pakilimo, — baigda-
ir per pirmąjį dešimtmetį mes |ma užakcentavo sukaktuvinio 
čia gimusios lietuvaites gal ne-j choro vadovė, 
visai taisyklingai, bet dainavo- Taip pat Alice Stfphens iš 
me tėvų kalba. 1950 m. į mūsų1 savo pusės dar papasakojo apie 
tarpą pradėjo įsijungti naujai josios choro įdainuotą plokšte-
atvykusios, kurios pas mus ne^ (long play), savyje tarpi-
ištautėjo, bet, priešingai —' nančią 15 liet. dainų ir arijų iš 
mus atlietuvino ir padėjo la-jliet. operų, kuri pasirodys per 
biau pamilti savo tėvų kalbą ir (sukaktuvinį koncertą — banke-
dainas. Mes jomis tikrai džiau- tą spalio mėn, 2 d. 
giamės ir didžiuojamės. Esame * Edvanteo Sulaitis 

— DŽIAUGIAMĖS 
PASIKALBĖJIMAS SU MUZIKE ALICE STEPHENS, JOS 
VADOVAUJAMO ANSAMBLIO 15 M. SUKAKTIES PROGA 

Šiais metais sukanka 15 me- vidavome Alice Stephens Sin-
tų nuo Alice Stephens ansamb- gers grupę ir sekančiais metais 
lio įsisteigimo ir ta proga mas'ji vėl buvo atgaivinta, jau Ali-
kreipėmės j jo įkūrėją, moky
toją ir dirigentę atsakyti į ke
lis klausimus. 

Pradžioje gerb. Alice Ste
phens paprašėme papasakoti 
apie jaunąsias dienas. 

— Gimiau, — pradėjo sim
patingoji Alice Stephens, — S. 
Manchester, Conn., iš tėvų Jo-
z o finos Martin kaitės, kilusios iš 
Raseinių ir jurbankiečio Bene
dikto Salaveičiko, kurie vaikais 
būdami atvyko j šį kraštą. De
vynių metų sulaukusi, tėvelio 
skatinama pradėjau mokytis 
groti smuiku, bet, nors jo ne
mėgau, vistiek išvargau ketu
ris metus. Vėliau rodžiau di
desnį palinkimą prie dainavi
mo, ką pastebėjęs New Britain, 
Conn., parapijos vargonininkas 
ir jo žmona išmokė mane ke
lias giesmes ir davė progą baž
nyčioje pagiedoti. Nuo tada ir 
prasidėjo m«uo didieji vargai, 
nes visi kibosi mane skatinti 
lavint balsą, kuris man vos 15 
metų būnant jau galėjo "užrėk
ti" pusėtinai didelį suaugusių 
dainininkų chorą. 

— Kokia buvo jūsų muziki
nio daibo pradžia? 

—1920 metais įstojau į Hart 
fordo konservatoriją ir daina
vime radau savąjį pašaukimą, 
kurio ir dabar negaliu pamesti. 
Įkopus į 17-tus metus su kon
certais apvažinėjau visus didės 
nius rytinių valstybių miestus: 
Bostoną, VVorcesterį, New Yor-
ką, Baltimorę, Pittsburghą, Cle 
velandą ir daug kitų. Iš Hart
fordo konservatorijos gavusi 
balso ir piano mokytojos laips-

ce Stephens ansamblio vardu— 
pradžioje su 12 dainininkių, o 
dabar šis skaičius išaugo į virš 
20. Pradžioje savo eilėse esa
me turėję ir kitataučių, bet ir 
jos išmokdavo dainuoti lietu
viškai, o vėliau likom** tik lie
tuvaitės. 1950 metais į chorą 
įstojojo pirmosios "dypukės"— 
Genovaitė Peškienė ir Jonė Bo 
binienė, o šiuo metu jau yra 9 
naujai atvykusios lietuvaitės 
mūsų eilėse. 

pasikliaudami savo jėgoms,! 
naudojasi svetimomis pašiau-' 
gomis. Ir čia jiems padeda! 
vėjas, vanduo, žmogus, žvėris 
ir paukštis. (m.) 

»%• 
Tai bent 

internacionalas" 

LEGENDARINE BRANGENYBE 
Gražiausias pasaulyje sma- Kaip tokiais atvejais, pasi-

ragdas dabar laikomas Milano taiko, abu mainminkai gerai 
policijos apsaugoj. Jis yra 136 nugėrę užsnūdo. Gražioji Zeri 
karatų smaragdas cabachon. 
Kaip padavimas sako, esąs pa
našus į Mahometo arklio Bur-

va 3ina-
Iš svarbesniųjų pasirodymų 

tenka paminėti koncertus Grant I r a k o akį ir paprastai 
Parke su Simfonijos orkestru m a s "Burrako akimi" 
1949 ir 1950 metais. Mūsų bu- Su brangakmeniu eina kartu 
vo pirmasis choras dainavęs ir pergamentas. Tai paskuti-
per WBKB televizijos stotį jnįg Afganistano karaliaus Am-
Taip pat 3 kartus esame daina i a n uiiah, 1928 atsisakiusio 
vę iš didžiulės Columbia Broad-1 n u o SOsto ir dabar gyvenančio 
cast radijo stoties. [Romoje, autentiškumo liudiji-

— Kokios muzikinės perspėk m a s - Dokumente minima, kad 
tyvos čia, Amerikoje? 1 8 4 2 smaragdas buvęs įsiūtas 

į Shogia žirgo kamanas. Iš ten 
- ^ Amerika, kaip žinome, p e r k a r t ų k a r tas smaragdas 

yra ateivių šalis, todėl tokios j t e k ę s j a m k a i p v edybinė jo te-
šalies gyventojams pirmas rū- v o dovana. Dabartiniu metu 
peštis yra ekonominė 'buitis ir jis pavedęs savo iždininkui jį 
tik vėliau kultūra. Bet nors i r j p a r d u o t i # Nelengva buvo jam 
tai turint galvoje, tenka pasi- ^^ p ^ ė j ą , nes kaina sukosi 
džiaugti, jog čia kultūra k l e s t i ) a p i e k e l i g m į i i o n us . Atsirado 
ir muzikos srityje jau turime 
garsiausią pasaulyje Metropo
litan operą. Manyčiau, kad mu
zikinės perspektyvos nėra blo
gos, tik reikia siekti užsibrėžto 
tikslo. 

— Kokio atgarsio lietuvių 
muzika susilaukia svet muju 
tarpe? 

vienas olandas, kuris sutiko 
pirkti ir išraše 14 milionų če
kį, bet deja... nepadengtą. Čia 
turėjo įsikišti tarptautinė ir 
italų policija, kad pasakiškas 

na, naudodamosi patogia pro
ga, prarijusi Burrako akį ir 
dingusi tamsioj naktyj. Tik 
kitą dieną ją pavijęs dykumoj 
ir, niekur neradęs smaragdo, 
kardu ją perskrodęs ir pamatęs 
prangenybę. 

Brangenybių žinovai spėlio
ja (je* akis greit išvys laisvę), 
kad ji greitai turėtų puošti ku
rios nors gražuolės ranką, ku
rią ketina imti buvęs karalius, 
apyriebis, labai turtingas ir 
jau dukart divorsavęs. O toks 
yra Egipto ekskaralius Faru-
kas. ("E. L.") 

Prancūzai turi vieną įsidėmė-( 
tinai įdomų prekybinį laivą, 
vardu — Prado. Tas laivas pre
kybiniais tikslais visiškai nese
niai išplaukė į Turkiją. 

Pats lavas 2,500 tonų talpos 
statytas Kanadoje. Jūromis 
plauko visuomet po Costa Ricos 
vėliava. Jo kapitonas — yra 
rusų tautybės, radijo operato
rius — italas, operatoriaus pa
vaduotojas — ispanas, virėjas 
— kinietis... 

Laivo įgula laive vartoja 
prancūzų kalbą. Tai esanti ofi
ciali įgulos kalba, kad jie yra 
laive. 

smaragdas atsidurtų saugiam 
seife. 

"Burrako akis" apipinta le
gendomis ir baugiais pasakoji
mais. Prieš 700 metų ją atga
benęs iš Mongolijos į Afganis
taną, įsiuvęs į arklio balną, 

naujienybė amerikiečių Į k a ž k o k s me\ia plėšikas. Už tai 

— Sakyčiau labai gero, 
lietuvių muzika ir dainos 
yra 

nes 
dar 

i koncertuose. Bent as patyriau, i» _ _ „ „ o-^o-sioia nrinr»p«ap ZP HL 1925 m. atvykau i Chicagą . _ ., , _ , Y * J1S gavęs gražiąją princesę ^e 
. j-. , , . • /- + kad muzikos kritikai labiau ii* cia 'American Conservato-
ry" pasiekiau "Bachelor" laip 
snį balso lavinime. 

— Jūsų tolimesne muzikine 
veikla? 

— 1929 metais, užbaigus kon 
servatoriją trumpą laiką ten! 
mokytojavau, kol sekančiais me 
tais įsteigiau savo studiją Ar
cher gatvėje. 1937 m. jau ją 
perkėliau miestan į Fine Arts 
pastatą, 410 So. Michigan ave., 
kuriame turiu vieną iš gražiau
sių studijų Chicagoje ir ten vi
są laiką vargstu, bekovodama 
su augšta nuoma, bet kartu ir 
besidžiaugdama, jog taip ilgai 
ten galiu pasilikti ir dirbti. 

— Kokia būdu ats rado JŪ
SŲ vadovaujamas mergaičių 
choras — ansamblis? 

— Kas metą, mokslo užbai
gai turėdavome mokinių rečita 
liūs ir pabaigai visos mergaitės 

rimą, kuri buvo pavogta Belu-
įvertina lietuviškąją programos c i s t a n e M a i r m i v y k ę mongolo 
dalį. Per prieš metus laiko tu- p l - š i k o p a p i n ė j e 
retą pasikalbėjimą su Felix 
Barowski (žymiu muzikos kri
tiku, kompozitorium, pianistu). 
Jis nusistebėjo, kodėl lietuviai 
slepia savo puikųjį turtą — Tai gražiausia dovana mūsų! stelbtų vienas kitą 
muziką tarp savų ir jo nedaug 

Kiškučio Vardines 

rodo viešuose koncertuose, kur 
svetimieji galėtų žavėtis. 

—Jūsų pageidavimai iš mu 
zika besidominčios lietuvių vi
suomenės? 

— Remkite savo atsilanky
mu koncertuose ir rimta kriti
ka. Bet ir iš chorų pusės ta 
parama turi būti įvertinta, duo 
dant gerai paruoštas progra
mas. Neužtenka nudėvėto ir 
nieko nepasakančio posakio 
"aukoti brangų laiką". Kokia 
čia auka, jeigu pats mokaisi ir 
iš to malonumą jauti. Tobuli 
chorai tobulinina muziką ir tas 

Meile' 

Kaip augalai savo sėklas 
sėja 

Rudeniui besiartinant, žie
dų gamtoje darosi vis mažiau 
ir mažiau. Nuvysta ir patys*, 
augalai, būtent žolės. Bet au
galai žydėjo neveltui, jie davė 
sėklų, iš kurių kitą pavasarį 
turi užaugti jauni augalai. Sėk 
lomis augalai ne tik viesiasi, 
bet platina savo padermę apy
linkėje. Kai kuris augalai duo
da labai daug sėklų. 

Pvz. aguonos galvutėje sėk
lų galima suskaidyti ligi 3,000. 
Tačiau ne visoms toms sėk
loms tenka sudygti ir suželti. 
O ir toms, kurioms lemta su
dygti, būtų ankšta, jeigu jos 
kristų vienoje vietoje prie pat 
augalo. Jų augliams neištektų 
nei šviesos, nei drėgmės, nei 
žemės. Augdami krūvoj jie 

Todėl au

t i 

MALDAKNYGE 

JAUNUOLIU MALDOS' 
Kurią paruoš* 

Kuo. r . Khve la i t i * 
Kaina: f i . 50 ir |u*.50 

Uisakymu* adresuokite 

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

CHICAGO 8. ILL. 

mažiesiems skaitytojams. n c u e l g a l a i s t e n g i a s i išsėti sėklas ir 
tėvų žemei, mažųjų džiaugsmai ir .v . . . , .. . ._ , . . 
dail. VI. Stančikaitės gražios iliu- j išsklaidyti, kaip galėdami pla-
stracijos šią knygą padare dau- Į čiau ir toliau. Vienų vaisiai 
giausia mėgiama mažųjų skaity į g t a i s p r o d a m i p a t y s i š š a u . 
tojų tarpe. Kama $1.50. ° r » *~ J .. 

do savo sėklas — kitur jie, ne-
Užsakymus kartu BU pinigais siųskite: 

' ' D R A U G A S " 
2334 So. Oakley Ave. 

Chicago 8, Illinois 

KONSTANCIJA GUDAITIS 
Jau suėjo treji motai, kai 

noRailostinga mirtis atskyrė iš 
mušu tafpa- miliiną motina. 

J i f • P9Ęm 
Netekome savo mylimos 

1952 m., rugp. mėn. 25 d. 
Nors laikas tęsiasi, bet mes 

jos niekad negalėsime užmirš
ti. Lai gailestingas Dievas su
teikia jai amžiną ramybę. 

Už jos sielą mes užprašėme 
gedulingas šv. Mišias rugpjū
čio mėn. 25 dieną 6 vai. ryto. 
Šv. Antano parapijos bažny
čioje, Cicero. 111. 

Maloniai kviečiame visus gi
mines, draugus, kaimynus ir 
pažjstamus šiose pamaldos* 
dalyvauti ir kartu su mumis 
pasimelsti už a. a. Konstanci
jos sielą. 

Nuliūdę: Dukterys sūnus ir 
anūkai. 

Mielam kolegai 

sudainuodavo po kelias c h o r o | 3 r a u g e k e l i a mŪ8U k u l t ū r ą p a" 
dainas. 1940 metais, turėdama s a u l i n i r r o d o t a u t i S k % R ™ " -
gerų paskirų dainininkių, k a i l t i n * u m ą - T u r t t , » b Ū t i p r i e V ° l ė 

Gauta nauja siunta knygelių* 

K A I P P A S I R U O Š T I 
J A V P I L I E T Y B E I 

kurių bičiulių padrąsinta, su
dariau chorą is 24 mergaičių 
ir tą vasarą (rugpjūčio men.) 
įstojome j Chicago Tribūna ruo 
šiamas chorų varžybas ir ten 
laimėjome pirmą vietą. Tas lai
mėjimas paskatino sudaryti 
nuolatini chorą, kuris gyvavo 
Alice Stephens Singers vardu 
Nuo tada ir prasidėjo milžiniš
kas koncertų sūkurys, įvairiau 
šiomis progomis. Vien tik 1944 
m, turėjome 33 pasirodymus, o 
po kelių metų išdrjsome eiti 
koncertuoti į dideles miesto 
sales, kaip Civic Opera teatrą, 
o vėliau — Orchestra Hali. 

— Jūsų vadovaujamo ansam 
Mio — choro sudėtis ir svar
besnieji pasirodymai? 

— Choras didžiausią daininin 
kių skaičių yra turėjęs 1944 
metais — 40 asmenų. 1950 me
tais iėl susidariusių kliūčių lik 

dalyvavimai choruose ar ben
drojoj lietuviškoj veikloj. 

Dar tenka žodį tarti dėl tų 
nelaimingų p a s i s k ir stymų 
"mes" ir "jūs". Daug yra rašo-

— 

S A II G U S 
BALDŲ 

PERKRAUSTYMAS 
1A ARTI IR rOLI 

Naujas 1055 specialus dld«v 
lis sunkvežimis su pilna ap-
drauda. Pigus ir sąžiningas 

patarnavimas. 
Aaukite: 

R. 1 E R E N A 8 
4546 ft. Wood 84., Chicago » 

111. Tel. VI. 7-2972 

iiiiiiiiiiiimiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiim 

G U Ž A U S K Ų 
BEVERLY HELLS GEULNYCIA 

Geriausio* gelta dfl vestuvių, banke
tu, laidotuvių ir kitų papuoilmų. 

2443 WEST ttRO STREET 
TeL PRospect 8-0833 Ir PR 8-08*4 

iiiiiiiiiiniiiiiiiimiiiiiiiiiiisuiuiujiuiiiir 

Klausimai ir atsakymai anglų 
ir lietuvių kalbomis. Spaudai pa
rengė Pr. šulaitis. Peržiūrėjo tei
sėjas Alfonse F. \Vells. Kaina 
60 centų. 

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

Pinigus su užsakymais siųsti: 
"DRAUGAS", 2934 S. Oakley ave. 

Chicago 8, 111. 

PENSUOS IR PAŠALPOS 
šioj knygelėj telpa: I. Senatvės 

pensijos ir palikuonių pašalpos, 
II. Nelaimingų atsitikimų kompensa
cijos. Spaudai paruoš© Pr. šulaitis 

Šioj knygelėj atspausdintas JAV 
Socialinio Draudimo {statymas su vi
sais naujausiais papildymais ir pa
aiškinimais. Be to, čia Jdita JAV 
Nelaimingų atsitikimų kompensaci
jų atskiruose steltuose paaiškinimai 
su lentelėmis. 
Kaina 60 centų. 

Pinigus su užsakymais siųsti: 
"Draugas", 2S34 So. Oakley Ave., 

Chicago 8, BĮ. 

Dq>l. mišidmiikui MEČIUI JAMEIKIUI 

netikėtai mirus, jo šeiniai gi lų užuojauta 

reiškia ir kartu liūdi 

Brasauskai, Kiauniai, Gureckai 

/ 

PIRKITE TIESIOG NUO 
MR. NELS0N 

— SAVININKO — 

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO. 

3914 West H l thS t r« * 
Vienu blokaa ano kapinio. 

Didžiausias paminklams planų 
pasirinkimai mieste. 

Telef. CEdarcrest 3-6335 

JŪSŲ MYLIMAI ŽMONAI IR MOTINAI 

A. f A. 

O N A I TELYČĖNIENEI mirus, 
skausmo valandose užjaučiame ir kartu su Jumis liūdime. 

GOTCEITAI, MATULAIČIAI 
IR NAUDZIUVIENft 

MIELAM DRAUGUI 

ALFONSUI TELYCENUI, 
30 sūnui Vyteniui ir dukrai Daliai gilaus skausmo prislėg
ti ims del žmonos ir mamytes mirties, reiškiu mano gilią 
užuojautą. JONAS BELINIS 

STEPONAS C. LACKAVYICZ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS K0PLYČ0S: 
2424 W. 6Wh S». REpublie 7 I 2 U 
2314 W. 23rd Place Virginia 7-6672 
10756 S. Michigan Ave. PUIIman 5 1270 

ANTIIONY B. PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

6812 S0 VYESTERN AVE. 1410 S0. 501h AVE. 
CHICAGO, ILL CICERO, ILL 

Telefonai — GRcvehilI 6-2345 arba 
TOvmhall 3-2109 

JOHNF. EUDEIK1S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 

4605 07 South Hermitage Avenue 
TeL YA 7-1741-2 ir LA 3-9851 

4330-34 South California Avenue 
Telefonas LA 3-0440 ii LA 3-9852 

AMBUL.ANCE DIENĄ IR NAKTĮ 

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

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

Mes turime koplyčias 
visose Chicagos ir 
Roselando dalyse ir 
tuojau patarnaujame 

ANTANAS M. PHILLIPS 
8307 S. LHUAN1CA AVE. x« i YArtfa 7-34#l 

659 Weet 18tb STREET 
PETRAS P. GURSKIS 

TeL SEeley S-57U, 

ALFREDAS VANCE 
riTT WOODSn« BIL, Riverstde, j j Tel OLynųric ^S2t t 

"• —' m 
POVILAS J. MOKAS 

«SB4 S. HALSTED 3TBEEI Ttleplio— ĮĄnfa 7-Į>U 

LEONARDAS F. BUKAUSKAS " 
10821 8. MICHIGAN AVB. TeL OOi—mHni j.f*n 

JURGIS F. RUDMli ' 
tWl» 8. UTPANICA AVB. - Tel TArtb 711S8-11» 

PETRAS BIEUONAS 
|4348 S. CALIFOBNIA AVENUE T e l LAfayette 8-S5W 

VASAITIS — BUTK8S 
,144c South SOth AVE, CICERO, ILL. Tel. OLympic M M 

Skaitykite ir pktinkite fienraštj "Drauge". 

file:///Vells
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PIBNRAflTI3 DRAUGAS, CHtCAGO, ILLINOIB trečiadienis, rugpjūčio 24? 1955 

i mus 
X St. Bakšys pavyzdingiau

sias lietuviškos knygos plat n-
tojas. Penkiasdešimties m tų 
spaudos laisvės sukaktuvių 
proga St. Bakšys Hamiltone, 
Kanadoje, suorganizavo pla
ningą spaudos platinimą. Jis 
visą darbą atliko taip tvarkin
gai, uoliai ir kilniai, kad užsi
tarnauja platesnes padėkos. 

Spaudos platinimo darbą jis 
suorganizavo Tautos Fondo 
Atstovybes Hamiltone vardu 
ir visą pelną ir nuolaidas pa
siėmė ne pats, bet paskyrė 
Tautos Fondui. Platinimo dar
bas buvo pradėtas 1954 m. pra
džioje. Iki šio laiko jis yra iš
platinęs vien Liet. kn. kluto 

IŠ ARTI IR TOLI 
A. J. VALSTYBĖSE 

— Buvęs kengres. Charles 
Kersten bus kalbėtojas 42 vy
čių suvažiav.mo vakari ?nė j 
rugpjūčio 28 d. Robert Trear 
viešbuty, Nawark, N. J. Ch. 
Ker3tenas buvo pirmininkas 
komisijos, kuri tyre Lietuves 
ir kitų Baltijos valstybių jjun-

architektūros bažnyčią, "The 
Shrine oi the Little Flower", 
kuri randasi Royal Oak, M ch. 
Šalia bažnyčios bokštas "Cha-
rity Tower" su Nukryžiuotoju. 
Bažnyčia apskr.ta; altorius yra 
vidury bažnyčios. Aplinkui žie 
du eina sėdynės ir viršuje bal
konai. Vi.n» vargonai randasi 
apačioj vidury, šalia altoriaus, 

girną į Sovietų sąjungą Siame m y W u j e b a l k o n e A p U n k 

Lietuvos vyčių seime Kerste-
nas bus apiovanotas Lietuvos 
vyčii: medaliu už rūpinimasį 
Lietuvos ir li:tuvių reikalais. 
Kun. Jonas Jutkevič'us, buvęs 
dvasios vadas ir Lietuvos vy
čių vykdomojo komiteto pir
mininkas, tars įvado žodį prieš 
Kersteno kalbą. Newaiko ame-
rikiečių laikraštis vyčių suva
žiavimo proga įsidėjo P. Vaško 
ir A. Mensler straipsnį apie 
Lietuvos vyčius. Laikraštis 
taip pat įsidėjo suvažiavimo 

leidinių virš $1000 sumai. St. komiteto narių nuotrauką 
Bakšys šio vajaus metu labai 
tvarkingai atsiskaitė. Hamil-

— Detroito skaučių "Bičių" 
skiltis, vadovaujama skiltinin-

tono lietuvių kolonija gali di- kės psl. M. Lekniutės, rugpj. 
džiuotis turėdama taip gražiai, 13 d. paiarė įdomią iškylą, 
vedamą knygų platinimo įstai-, Pradžioje jos aplankė įdomios 
gą. St. Bakšiui talkininkauja1 

V. Urbutis. 
-

X Chioago Savings & Loan X Loretta Zailis, keliauda
ma po Europą, jau aplankė 

Assn. dvi tarnautojos buvo A i r i j ą A n g h j ą 0 1 a n d i j ą B e l . 
apiplėštos ir du plėšikai atėma ^ V o k i e t i j ą > Liuksemburgą 
iš jų $11,000. Apiplėšimas įvy- fr i š y y k o . A u g t r i j ą L o p e t u 

ko rugpjūčio 22 d., pietų metu. y r a g y J u r g i o p a r a p i j o g n a r § > 

Kadangi Brink kompanijos š o - , a k t y v i aočahM 
feriai streikuoja ir pinigų ne 
išvežinėja, tai tos dvi tarnau X Kun. Petras l'rbaitis, sa-

lietuviai. 
X Alfonsas Petrulis, Kaz'.-

mieros ir Antano Petrulių, gyv. 

tojos ir buvo pasiųstos į cent-»lezietis, rugpjūčio 24 d. išvyko 
rinį banką parnešti pinigų. Pi- i New Yorką rekolekcijų. Grįš 
nigai buvo apdrausti. Ka-p ži- po poros savaičių. Kaip žino-
noma, šiai įstaigai vadovauja me, kun. Urbaitis 20 m. yra 

dirbęs katalikų misijose Kini
joje. 

X Draugo iškylos (pikniko) 
Brighton Parke, vienturtis sū-; dovanų biletų šakneles pra-
nus, stoja savanoriu į JAV ka-,šome grąžinti ligi rugpjūčio 29 
riuomenc. Petruliai yra žino- d- Labai prašome mieluosius 
mi veikėjai, priklauso vyčių Draugo skaitytojus nelaukti 
sendraugių kuopai be nuolati- paskutinių dienų, 
nio patarnavimo ir piniginiai x j^t^^ jakštys, Br. Pi-
paremia kiekvieną naudingą. v o r i u n a 8 ) A g n e s Gurskis, P i . 
darbą. Juška, visi iš Chicagos, ir Ka-

X Inž. Senienas ir LLtuvių Į zys VVasukonis iš Detroit, 
Prekybos namai paskyrė dova- Mich., atsiuntė po $3 už Drau-
nas, kurios bus paskirstytos go dovanų paskirstymo knygu-
rugsėjo 11 d. LB Jaunimo ta- tę. 
rybos ruošiamoj Jaunimo die- x š v # Kazimiero seserų rė-

bažnyčią puikios bronzinės sta-
rijos, o sienose yra kriptos, 
kuriose marmurinės statulos. 
Prie Kristaus Karaliaus statu
los ant sienos įmontuoti visų 
tautų herbai. Su malonumu jų 
tarpe "bitutės" rado ir "Vytį ' . 

Be originalios architektūros, 
(bažnyčia pasižymi ir savo 
puošnumu. Visur spalvotas 
marmuras, skulptūros, langų 
vitražai. Pasimeldusios ir • pasi
grožėjusios puikia šventove, 
"bitutės" nukeliavo į Detroito 
zoologijos sodą. 

Dstroito Zoo yra gražus 
parkas, apimąs 122 akerių ž?-
m'ės. Sodne išlaikoma virš 2000 
įvairių žvėrių, gyvulių, paukš
čių, žuvų ir reptilijų. Detroito 
zoo yra pirmasis, kuriame plėš
rieji žvėrys rodomi kaip natū
roje; būtent, be narvų, apkas
ti specialiais grioviais. Tuo bū
du, žiūrovai gauna įspūdį, kad 
liūtai, tigrai ir kiti plėšrieji 
žvėrys ganosi ant pievelių ar
ba uolų kaip naminiai gyvulė
liai. 

Sodas taip pat yra puikus 
rinkinys įvairių medžių, krūmų 
ir gėlynų. 

"Bitutės" pradėjo kelionę 
per zoo su triukšmingu trauki
nuku ir apėjo visą sodą pagal 
planą. Jos pasidžiaugė žvėre
liais, kuriuos galima paglos
tė, pamaitino. 

Poilsio metu skiltininkė pa
skaitė įd6mias ištraukas iš 
"Kelionės per Lietuvą". 

PIRMĄ KARTĄ ISTORIJOJ 

Conneetieut valstybes istorijoj toks potvynis yra pirmas. 68 žmonos žnvo ir šimtai yra dingush). Padary
ta bilionai dolerių nuostolių. (INŠ) 

CHICAGOS ŽINIOS 

DID. BRITANIJOJ 

Saugokimės po!ijo ligos 
Nacionalfaio Fondo Kovai 

Su Polijo Liga Cook apskrities 
skyriaus egzekutyvo direktore 
Frances Kalsteen primena, kad 
geriausia apsauga prieš polijo 
ligą yra griežtai laikytis šva
ros ir būti reikiamai pailsėju
siam, kad organizmas nepra
rastų atsparumo. Rugpjūtis ir 
rugsėjis yra paprastai polijo 
ligos sezonai. Tada būna dau
giau susirgimų. Tačiau tai te
gu nenugązdina tėvų. Jie gali 
vaikus leisti ir maudytis, ir 
žaisti. Nepatartina tik keliauti 
į vietas, kur yra gausiau susir
gimų polijo liga, kaip į Bosto
ną, Mass. ir Appleton, Wisc. 

Polijo ženklai yra — galvos 
skaudėjimas, vėmimas, musku
lų patinimas ar toks sunkus 
stangrumas, sprando stangru
mas ir karštis. Jeigu tie reiš
kiniai nepraeina paros laiko
tarpyje, reikia kreiptis pas gy-

Moterys prieš streikininkus 

Areštuoti vandalai 
Chicagos policija suėmė 10 

berniukų, kurie įsibrovė į Tuley 
parko namą ir išdaužė langus, 
nukėlė duris, sunaikino baldus, 
iš viso padarydami apie $6,000 
nuostolių. Jaunuoliai yra tarp 
14 ir 16 m. amžiaus. Piktada
riai įėjo pirma pasivogę raktus. 
Nors užraktai visose duryse 
buvo pakeisti, išskyrus vienai, 
jie per tas duris ir įėjo. 

Paliko $4 milionus 
Turtas Rosso H. Kidstono, 

Chicagos Prekybos Rūmų na
rio, mirusio praeitų metų pa
baigoje, įvertintas $4 milionai. 
Velionis mirė turėdamas 71 m. 
amžiaus. Jis paliko po $10,000 
penkioms Chicagos labdaros 
organizacijoms, $95,000 — pa
liko 12 savo draugų, o likusius 
paliko savo dukteriai ir sūnui. 

noj Liberty Grove, Willow 
Sp.ings, 111. 

X Kunigų Vienybes seimas 
šįmet įvyksta rugsėjo 13 d. 
Scranton, Pa. Bus skaitomi du 
referatai: Amerikos Tetuvlų 
katalikų religinė spauda ir 
Ateitininkai lietuviškų parapi
jų darbuose. 

X S. Tamulaitis grįžo iš ato
stogų ir Vėl kruopščiai ėmėsi 
spaudos darbo. Šiuo mitu jis 
užbaigė naują straipsnių ciklą 
apie Kultūros Fondą ir rašo 
kelių knygų recenzijas. 

mėjų antras skyrius rengia iš
važiavimą rugpjūčio 28 dieną 
Ryan3 Woods, 87-ta ir South 
VVestern Ave. Bus užkandžių, 
laimėjimų ir muzika. 

X J. Baliukas, vyčių s:n-
draugių narys, gyv. Roselande, 
šiomis dienomis išėjo į pensiją 
iš vienos geležinkelio kompani
jos, kur jis 35 metus buvo sta
lium vagonų statymo skyriuje. 

X Janina Monjkute-Marks 
su šeima atostogauja Michigan 
City. Kartu atostogauja ir Jū
ratė Dubinskaitė. Grįš į Chica-

Išleido iš kalėjimo 
— ne tą 

Iš Cook apskrities kalėjimo 
buvo išleistas Andrew Fulli-
love, 35 m. amžiaus, laukiąs 
teismo už užpuolimą, turint 
tikslą nužudyti, ir už plėšimą. 
Jis buvo išleistas už užstatą, 
bet per klaidą: užstatas buvo 
parūpintas kitam tokios pat 
pavardės kaliniui: A. J. Fuili-
love, kurs kaltinamas pavogęs 
karvę Mississippi valstybėje. 
Šis dabar tebėra kalėjime, nors 
iš jo reikalautas užstatas $500 
jau sumokėtas. Jo gi bendra
vardis nusikaltėlis, kuriam už
stato būtų reikėję $20,000 — 
išleistas. 

Ištraukė iš ežero be 
sąmones 

Paplūdimio sargas Arthur 
dytoją. Chicagoje polijo liga Jonės, 20 m. amžiaus, ištraukė 
gydoma dviejose užkrečiamų iš Michigano ežero Joną Scott, 
ligų ligoninėse: Municipal Con- 18 m. amžiaus, gyvenantį 849 

— "Žibinto" 5 nr. jau išėjo tageous Disease ir Cook Coun- Sunnyside ave., Chicagoje. Jis 
iš spaudos. Jo viršelis papuoš- ty Contageous Disease. Taipgi buvo beskęstąs ir ištrauktas 

Mirė po traukinio 
Kai CIO United Auto Wor- _ . _ _ _ . __ . K4 

le ir neturįs pašalinių pijamų, kers darbininkų unija savo vy- Ch lca^f t e E d n a K o z e l « 5 * 
Vėliau įrodyta, kad jis visais rams, dirbantiems Harrison m e t ų a m z i a u s > m i r e P° S a n t a 

tais atvejais melavo. | Sheet Steel bendrovėje, 4718 F e h n i 3 ° S t r a u k m i u Ashforke, 
>cu*»k /-u- i - Ariz. Ji su savo vyru grįžo po 
Fifth ave., Chicagoje, įsake . _ , / A \ : • 
. ., .. . , , . . . atostogų ir lauke traukinio, 

streikuoti, vieno darbininko . . . . . . i . « ., /-v • i Kai tik traukinys ateio, n nu-1 žmona — Esther Quigley -

tas gražiu Gruenevaldo Šv. Se-, nuo tos ligos gydoma ir eilėje 
bastijono atvaizdu. Gausu ' bendrųjų ligoninių. Dėka rink-
iliustracijų ir tekste. Turinyje' liavos, vadinamos March of 
pažymėtini straipsniai: Kard. Dimes, polijo liga susirgusiems 
E. Tisserat "Krikščioniškoji stengiamasi apmokėti ligoninę, 
Moterystė"; P. Dauknio, MIC, gydytojo atlyginimą, gailes-

X Kun. J. čizauskas, Det- 8* rugsėjo pradžioj 
roit, Mich., už Draugo dovanų 
paskirstymo knygutę atsiuntė 
5 dol. 

X J. Yaskūnas iš Chicagos, 
111., atsiuntė $5 už Draugo do
vanų paskirstymo knygutę. 

"Nuo giljotinos į altorių gar
bę"; VI. Šlaito "Klapčiukai" 
(novelė); A. Kalnėno "Tikėji
mas ruso sieloje"; kun. A. 
Roche "Širdyje įrašytas įstaty
mas"; kun. Augustino "Pax-
Christi sąjūdis" ir k. Atski-o 
nr. kaina 30c. Adresas: 21, 

tingųjų seserų patarnavimą, 
ortopedinius įtaisus, alsavimo 
aparatus ir kitus reikmenis. 

Prigriebė policininką 
Chicagos policininkas Char

les Herring, 38 m. amžiaus, 
gyvenąs 1553 So. Springfield 

Ann PI., Bradford 5, England. a v e ^ apkaltintas kelis kartus 
— Labai sumažėjo nedarbas, melavęs, apklausinėjamas po 

Britų Darbo ministerijos pra- priesaika. Už kiekvieną iš tų 
nešimu šiuo metu Anglijoje be! nusikaltimų jis gali būti nu
veik iš viso nėra nedarbo. Kai- baustas iki penkerių metų ka-
kuriose provincijose tūkstan- Įėjimo ir iki $2,000 pabaudos, 
čiui dirbančiųjų atitinka 9 ne- Jis tarnavo daliny, kurs gaudo 
dirbantieji. Kitur tas santykis gemblerius. Jo pajamos buvo 
dar mažesnis. Visur darbo jė- didesnės negu alga, tačiau jis 
gos pareikalavimas yra toks di po priesaika gynėsi banke ne-
delis, kokio nebuvo jokiais po- turįs dėžutės depozitui, gynėsi 
kario metais. nesąs dalininkas jokiame vers-

be sąmonės. Nelaimingąjį pa
sisekė atgaivinti dirbtiniu alsa
vimu. 

250 naujų policininkų 
Crane Augštesniosios Tech

nikos mokyklos patalpose at
lieka 12 savaičių apmokymą 
250 vyrų, kurie priimti naujais 
policininkais, šiomis dienomis 
jie prisaikdinti. Baigę kursą 
bus išskirstyti po įvairias Chi
cagos policijos stotis. 

Sušaldyti blynai 
The National Tea bendrovė 

įveda į rinką naują sušaldyto 
maisto rūšį: blynus, šeši bly
nai kainuos 25 centus. Juos 
tik reikės atšildyti tosteriuose 
ir — valgyti. 

Žudiko byla 
J pabaigą šios savaitės bus 

pradėta byla Ričardo Carpen-
ter, kaltinamo nužudžius poli
cininką Murphy ir sužeidus ki
tą policininką. 

telefonu sušaukė būrį kitų 
streikuojančių darbininkų žmo
nų ir jos nuėjo į unijos būsti
nę reikalauti, kad kol eina de
rybos dėl naujos sutarti 3S, 
darbininkams būtų leidžiama 
dirbti. Jos norinčios, kad sa
vaitgalį alga būtų parnešama 
namo. Pasikvietusios policiją, 
kad jas saugotų, moterys at
kakliai spiriasi dėl savo reika
lavimo. 

Ekstra vandens vamzdžiai 
Dirbdami dieną ir naktį van

dentiekio darbininkai įstengė 
trimis savaitėmis anksčiau nu
matyto laiko nutiesti vanden
tiekio 36 colių vamzdį nuo 48 
gatvės ir Ashland iki 55 gat
vės ir Central ave. Tuo būdu 
bus pagerintas vandens tieki
mas Garfield Ridge miesto da
liai, esančiai į vakarus nuo 
Midway aerodromo. 

Poli ju mirė m e r g a i t e 
Polijo liga, drauge su širdies 

sutrikimu, buvo priežastimi, 
kad mirė 10 metų mergaitė Te
resė Pazik, gyvenusi 3984 
Avondale ave., Chicagoje. Šio 
savaitgalio metu įregistruota 
27 nauji susirgimai poliju Chi
cagoje ir Cook apskrityje. 

Mirė mokytoja 
Sulaukusi 80 metų amžiaus 

mirė buvusi Chicagos mokyklų 
vice-superintendentė, mokyto
ja Isabella Dolton. Ji mirė šv. 
Pranciškaus ligoninėje, Blue 
Island. Ji buvo anūkė Andrew 
Dolton, kurio vardu Doltono 
miestelis pavadintas. 

krito ar pati nušoko ant bėgių 
ir buvo mirtinai suvažinėta. 
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D e M E s i o 
Malonia Skaitytojų prašome grą

žinant "Draugo" iškylos (pikniko) 
bilietėlių šakneles visas (10) užpil
dyti (neužtenka tik pirmą užpil
džius pasiųsti). Administracija dė
kinga tiems, kurie šakneles jau at
siuntė ir tfldsi. kad ir kiti nelauks 
paskutiniųjų di«»nų. 

šakneles reikia sugražinti ne 
vėliam rugpjūčio 29 dieną. 
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LITHUANIAN RECIPES 
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Federaliniai narkotikų agen
tai areštavo Pete Bartemio, 26 
m. amžiaus, gyvenantį 1209 N. 
23rd str., Chicagoje, sugavę 
laikant ir pardavinėjant nar
kotikus. 

Tai nepaprasta knyga. Viri 200 re 
c*Ptų grynai lietuviškų valgių gami
nimui anglų kalboje. Ponia Daužvar-
dieni, kuri dažnai pasakodavo apie 
lietuviškus valgius per Chicagos ra
dijo ir televizijos stotis, surinko pa
čius {domiausius lietuviškų valgių 
receptus ir DRAUGAS juos išleido 
labai parankioje formoje. Pirma kar
ta tokia knyga pasirodo knygų rin
koje. 

Gera dovana kitataučiams ar ang
liškai skaitantiems lietuviams. 

Kaina — $2.00 
Užsakymus kartu su pinigais siųskit*: 

M D R A U G A 8 " 
23S4 So. Oakley Avenue, 

CHICAGO 8, ILL. 
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M VISA L IETUVIŠKA V I S U O M E N Ė S U S I T I K S DIENRAŠČIO D R A U G O DIDELIAME 

m 
M 

| | Rugsėjo men. 5 tą dienę (Labor Day) 1955 m. — gražiajame O A K S D A R 2 E , prie 119-tos ir Archer Avenue, Lemont, Illinois 

! ! Šiais metais dienraščio DRAUGO metinis išvažiavimas įvyks dideliame ir ^^^S"^^. Dramos artistai, ALFAS BRINKĄ, JONAS KELEČIUS ir ALGIMANTAS DIKI-
M gražiame Oaks darže. Pirmą kartą kai lietuviai susirinks šiame erdviame darže J^ ęfy TV nį s# vaidins "Patyrimai Sovietų Ūkininkų Delegacijos Amerikoie" 
>M su milžiniškom patalpom. m x" * * ^ m 
įiį Labai lengva nuvykti į šį naująjį daržą, jei esate buvę praeitame mūsų 
f j piknike. Šis naujas daržas randasi ant to pačio kelio, bet tik penkiom myliom 
y toliau į vakarus, prie 119-tos gatves ir Archer Avenue. 
II Šokiams gros JURGIS AKELIS su savo orkestru; veiks bufetai ir kiti pa-
y marginimai. Bus linksma ir įdomi dienos programa, kuria visi, seni ir jauni, ga-
y les pasidžiaugti 
. « * . ._ . 

Vaidinimas prasidės 4:30 valandą popiet. 

• ! • > 

Rezervuokite šių metų Labor Day (Rugsėjo men. 5-tą dieną) dienraščio 
DRAUGO piknikui, kur visa lietuviška visuomene susitiks pasisvečiavimui ir 
pasUinksrninimui. RENGĖJAI 
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