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KAS BUS SVARSTOMA 
Kad nereikėtų eiti paskui 

sovietus, bet priešinga? 
Jungtinių Tautu būstinėje prasidėjo JT nusiginklavimo 

komisijos posėdžiai. 
SALOMĖJA NARKSUŪNAITĖ 

Mūsų korespondentė Jungt. Tautose 
JUNGTINĖS TAUTOS. — Nors dar kelios savaitės ligi sesi

jos pradžios, bet jau čia kaip dukart du keturi aišku, jog ligšiolinis 
iš padilbų žvilgčiojimasis tarp JAV ir Sovietų Sąjungos užleis vie
tą šypsenai, atsiradusiai iš Genevos susitarimų „dvasios". 

Tuo tarpu nežinia, kaip toli 
bus nueita, bet atrodo, kad Vi
šinskio dienų barniai bus pasi
baigę. Ar prasidėję sveikinimosi 
ir šampano girkšnojimo laikai at 
neš Amerikai ką gero ir kaip ji 
laikysis dešimtosios sesijos, kuri 
prasideda rugsėjo 20 d. metu, 
šiuo metu dar niekas nežino. Ta
čiau kaikurių ženklų vistiek ma
tyti. JAV ambasadorius Lodge, 
sakoma, šiuo metu, gerokai su
šilęs, jieško priemonių ir būdų, 
kaip galėtų viską parengti ir pra
vesti, kad Jungtinių Tautų foru
me jiems nereikėtų eiti paskui 
sovietus, bet priešingai — sovie
tai sektų Ameriką. 

Sesijos darbotvarkė \ 

Jau ir taip į punktais gausin
gą darbotvarkę vienas po kito 
tebeeina nauji siūlymai, kurių 
tarpe JAV norėtų turėti vado
vaujančią rolę. Štai, pavyzdžiui, 
visiškai neseniai JAV pasiūlė 
įtraukti darbotvarkėn atominės 
radiacijos klausimą, kad būtų 
bandoma surasti .būdų jų kenks
mingumą pašalinti. Tai, kaip ži
nia, dar vienas ir tolimesnis JAV 
žygis atominės energijos srityje. 
Pernai prez. Eisenhoweris pasiū
lė suorganizuoti tarptautinę a-
gentūrą atominei energijai pa
kinkyti žmonijos gerovei. Dabar 
ką tik pasibaigė Genevoje ta ini
ciatyva ir JT nutarimu sušaukta 
tarptautinė atomo tyrinėtojų 
konferencija. Nutarta ir dažniau 
susirinkti, o tos konferencijos 
organizacinė komisija palikta ir 
toliau dirbti. Ką tik buvo pa
skelbta, jog JAV su eile kitų 
valstybių jau pradeda ir tos ato
minės agentūros kūrimą. Todėl 
čia suprantama, jog JAV ir to
liau norėtų iniciatyvą šioje srity
je turėti savo rankose. 

Taipgi didelį kozerį ambasa
doriui Lodge teikia ir prez. Ei-
senhowerio Genevoje sovietams 
pasiūlytas planas pasikeisti ka
riniais planais ir daryti oro nuo
traukas iš viršaus. Manoma, kad 
šis punktas, jei jis Asamblėjoje 
praeitų, sovietams išmuštų iš 
rankų patį didžiausi ginklą — jų 
propagandą prieš JAV. 

Sesijos darbotvarkėje yra be
veik visi tie punktai, kurie ir 
anksčiau būdavo, tik kaikurie 
dar aštresne forma nei tada. To 
kiais yra Moroko, Algerijos, ra
sinės problemos P. Afrikoje irkt. 

Naujos rūšies yra Izraelio pasiū
lytas punktas ir būtent dėl ko
mercinių lėktuvų saugumo, jiems 
skrendant ar kertant tarptauti
nes sienas, čia suprantama, jog 
tai ryšium su Izraelio lėktuvo pa-
šovimu kom. Bulgarijoj. Darbo
tvarkėje tebegyvi ir žydų bei ara 
bų ginčai, kuriems spręsti dabar, 
atrodo, naujos šviesos įnešė irgi 
ta pati Amerika, ir čia iniciaty
vos imdamosi. 

Gal keturi posėdžiaus tr JT 
Šią savaitę Jungtinių Tautų 

būstinėje prasidėjo JT nusigin
klavimo komisijos posėdžiai, ku
rie Asamblėjos pavedimu vyko 
Londone. Neužbaigusi nieko, ko
misija savo darbą buvo atidėju
si, laukdama poženevinių nuotai
kų. 

Vakariečiai, kuriais toje nusi
ginklavimo komisijoje yra JAV, 
D. Britanija, Prancūzija ir Ka
nada, kaip čia kalbama, į tuos po
sėdžius eina viltingai"nusiteikę. 
Sovietų nuomonės nei nuotaikų 
čia dar niekas nepareiškė. Jie pa
prastai ir nesiskubina to daryti. 
Jie pasireiškia per posėdžius. 

Politiniai stebėtojai nedrąsiai 
reiškia mintį, kad dabar, kai JT 

Kur lėktuvai turėtų būti, 
dabar ten piktžoles aura 

Kiek yra amerikiečių karių Moroke. Jei revoliucija ten kiltų 
RABAT, Morokas, rugp. 29. — Piktžolės auga naujoje JAV 

oro bazėje Moroke. Bazė kainavo amerikiečiams taksų mokėto
jams beveik 250 milionų dolerių. 8,000 pėdų oro bazę pastatė prieš 
šešis mėnesius Atlas Constructicn kompanija. 

Šioje oro bazėje gali nusileisti 

Žemėlapi! pavaizduoja Artimųjų Rytų problemas, 
partamentas. 

Asamblėja susirinks savo sesi
jos, o joje dalyvaus ir keturi di
džiųjų valstybių užsienių reika
lų ministrai, kodėl tie didieji ne
galėtų čia pat ir posėdžiauti, 
kam dar jiems iš čia atskirai ke
liauti į Ženevą spalio mėn. 

Tuo klausimu Gen. Sekreto
rius spaudos konferencijoje nie
ko konkretaus nepasakė, nors at 
rodė, kad tokios minties esama 

didžiausi ir greičiausi sprausmi-
niai lėktuvai, bet būrys prancūzų 
kareivių ir grupė vietos gyvento
jų kerta piktžoles, kurios yra 
vienintelis sutvėrimas toje bazė
je. 

Prancūzai neleidžia Jungti
nėms Amerikos Valstybėms dau
giau atsiųsti karių į bazę. 9 

Tarp Prancūzijos užsienio rei
kalų ministerijos ir JAV amba
sados Paryžiuje keli mėnesiai 
jau vyksta pasitarimai, kad JAV 
galėtų padidinti karių skaičių 
Moroko bazėse. 

Nenaudojama Boulhaut bazė 
yra netoli Rabat Tik keli maži 
Amerikos lėktuvai ten nusileido, 
kad apžiūrėtų bazę. 

Kai Pentagonas buvo susirū
pinęs 1949 metais, kad Sovietų 
Rusija galinti pradėti puolimus, 
Valstybės departamentas sku
biai sudarė sutartį su Prancūzi
ja, kad ši leistų amerikiečiams 

PARYŽIUS, rugp. 29. — Prancūzijos vyriausybė šiandien su- pasistatyti penkias bazes Moro-
tiko principe perorganizuoti vyriausybę Moroke, Šiaurės Afrikos ke. Pantegonas dar labiau liko 
protektorate, bet būdai tam pasiekti dar nenustatyti. išgąsdintas prasidėjus karui Ko-

knriomis yra susirūpinęs ir Amerikos Valstybes de-
(INS) 

Prancūzai sudarys naują 
vyriausybę Moroke 

ir pačiame JT sekretariate. Dag 
Hammarskjold tik pareiškė, kad 
tai ne jo* reikalas, nes jis nenu-
states jiems datos nei darbotvar
kės, o tik teikiąs patalpas ir ver
tėjus. 

Egiptiečiai Ir izraelitai pešasi 
JERUZALĖ, rugp. 30. — Izraelis šiandien pranešė, jog egip

tiečiai kariai tris kartus puolė izraelitus prie egiptiečių ir izraelitų 
rubežiaus. Keturi asmenys krito kovoje ir šeši liko sužeisti. 

Tuo pačiu laiku Egipto parei-

Vakary Vokietija 
stato du reaktorius 

sovietinio gyvenimo realybės. 
MUENCHENAS, rugp. 30. — 

Bavarijos premjeras dr. Wilhelm 
Hoegner pareiškė, jog Muenche-
ne būsiąs pagamintas antrasis 
reaktorius atominiams tyri
mams. Pirmasis jau yra baigtas 
Karlsruhe, Badene. Bavarijos 
reaktoriui vadovaus Nobelio pre
mijos laureatas ir atomo tyrinė
tojas Werner Heisenberger. 

• Singapūre penki didieji vieš
bučiai patys turėjo apsitarnauti 
praeitąjį pirmadienį, nes 1,000 
virėjų, padavėjų ir kiti tarnau
tojai sustreikavo, reikalaudami 
didesnio atlyginimo. 

gūnai Gazoje pranešė, kad izrae
litai užmušė vieną karį 20 mylių 
rytuose nuo Gazos. Prie Gazos 
jau šeštą dieną susikirtimai vyks 
ta tarp egiptiečių ir izraelitų. 

Jau septyniolika asmenų krito 
kovoje, prasidėjus kivirčams. Va 
kar abi valstybės — Egiptas ir 
Izraelis — kovoje vartojo lėktu
vus. Tai pirmą kartą kovoje lėk
tuvai buvo pavartoti nuo 1948 
m. Tais metais buvo pasirašyta 
paliaubų sutartis tarp arabų ir 
izraelitų. Bet sena žaizda neuž
gijo. 

Vakarų diplomatai rodo vis 
didesnį susirūpinimą. Paliaubų 
sutartis gali baigtis ir karas pra
sidėti pilnoje skalėje. 

JAV planuoja kreiptis į Egip
tą, kad šis baigtų kautynes su 
izraelitais. • 

Caire, Egipte, vyriausybės laik 
rastis Al Gomhourio paraše, jog 
praeitojo penktadienio sekreto
riaus Dulles pasiūlytas planas 
sutaikinti arabus su izraelitais 
tarnaująs respublikonų rinkimi
nei 1956 m. prezidento propagan
dai. Dulles savo taikos planu no
ri garantuoti tarptautinę apsau
gą arabų — izraelitų rubežiams. 

• Raudonosios Kinijos kariuo 
menė veda kelią Tibete. Jau pa
siekė Yatung miestelį, 15 mylių 
nuo Indijos rubežiaus. ši žinia 
gauta iš Kalkutos, Indijos. 

• Taipūnas Iris pietų rytų 
Formozoje užmušė 13 asmenų. 
Apie 50 žmonių sužeista. Dau
giau 2,000 namų sugriauta ir ap
link Taitungą vieškeliai ir gele
žinkeliai išplauti vandens; ryžių 
laukai apsemti. 

Patobulinti sovietų 
tankai 

BONNA, Vokietija, rugp. 30. 
— Vokiečių žvalgyba išaiškino, 
jog neseniai Rytų Vokietijoje so
vietų zonoje gauta 1,000 tankų 
ir tie tankai skiriasi nuo senųjų 
tuo, kad turi ultraraudonų spin
dulių šviesos aparatus, kurie 
įgalina tankistus matyti daiktus 
pro rūką ir tamsą. Šiuos patobu
linimus turi tankas T-54. Naujų 
aparatų išbandymas parodė, jog 
tie aparatai verti dėmesio. 

Turky laivu 
MARSELIS, Prancūzija, rugp. 

29. — Buvęs Prancūzijos prem
jeras Pierre Mendes - France 
Šiandien turkišku laivu „Adana" 
išplaukė į Istanbulą, kur daly
vaus tarptautinėje pinigų fondo 
konferencijoje. 

Tuščios pastangos 
NEW YORKAS, rugp. 29. — 

Sovietų Rusijos agentūros pagy
vino savo pastangas pavilioti Ru 
sijoje gimusius amerikiečius imi 
grantus į savo gimtąjį kraštą. 
Bet pastangos tuščios. 

Ne kaip atrodo 
MASKVA, rugp. 26. — JAV 

atstovas Hilhngs (R., Calif.), 
besilankąs Sov. Rusijoje, šian
dien pareiškė, jog JAV ambasa
dos rūmai nekaip atrodo. Jis 
prašys, kad kongresas ambasa
dos personalui sudaryti geres
nes gyvenimo sąlygas Maskvoje. 

Moroko vyriausybėje norima 
turėti Istiglal partiją, nacionalis
tinę organizaciją, reikalaujančią 
Morokui nepriklausomybes. Isti
glal sutiko įeiti į vyriausybę. 

Prancūzijos ministerių kabine
tas du kartu buvo susirinkęs po
sėdžio išspręsti žiaurią padėtį, 
kuri pareikalavo neseniai šimtus 
gyvybių. 

Posėdžio pabaigoje prancūzų 
ministeriai pareiškė, jog jie nori 
sudaryti Moroko vyriausybę 
prieš rugsėjo 12 dieną. 

Oficialus pranešimas nenuro
do kokie metodai bus vartojami 
vyriausybės sudarymui. Bet yra 
duomenų, jog sultono Ben Ara-
fos sostą valdys trijų vyrų re
gento taryba ir nominuos pir
mojo kabineto ministerius. 

Prancūzijos premjeras Faure 
pareiškė, jog priėmęs Moroko gu
bernatoriaus Gilberto Grandva-
lio atsistatydinimą. Jo įpėdinis 
bus paskirtas 48 valandų laiko
tarpyje. 

12 užmušta Tunise 

TUNIS, Tunisas, rugp. 29. '— 
Dvylika Algerijos sukilėlių žuvo 
kovoje su prancūzų užsienio le
gionieriais netoli Gafsa, 20 my
lių rytuose nuo Algerijos — Tu
niso rubežiaus. Devyni kariai žu
vo ir vienuolika sužeista. 

rėjoje. Ir tuojau buvo priimta 
BŪSIĄS n o m i n u o t a s programa paskubinti bazių sta

tybą. LOUISVTLLE, Ky., rugp. 30. 
— Wiison Wyatt, Adlai Steven-
sono 1952 m. prezidentinės kam
panijos vedėjas, pareiškęs, jog 
nėra jokių abejonių, kad Steven-
3on kitais metais būsiąs demo
kratų nominuotas į prezidentus. 

* 

Kas kaltas? 
ISTANBULAS, Turkija, rugp. 

30. — 43 tautų psichiatrai, psi
chologai ir sociologai visą savai
tę posėdžiavo Istanbule. Jie pri
ėjo išvados, kad visame pasau
lyje padaugėjo protinių ligų. Tų 
protinių ligų priežastimi skaito 
moderninio gyvenimo įtampa. 

Kai nesuvaldė nervų 
GOLDFIELD, Nev., rugp. 30. 

— Henry Hytt, 55 metų, ir jo 
žmona Alice, 50 metų, važiavo 
automobiliu. Jo žmona žuvo au
tomobilio katastrofoje. Vyras ne 
pergyvendamas žmonos mirties 
ten pat prie žmonos lavono nusi
žudė. 

• Mexico City fairverką dirb
tuvė sprogo. Septyni nelaimėje 
žuvo, daugiau 28 asmenų sužeis
ta. 

Valstybės departamentas suti
ko su Prancūzijos sąlygomis, ku
riomis leidžiama 20,000 ameri
kiečių kariškių gyventi Moroke. 
Kiek ten dabar yra amerikiečių 
kariškių — paslaptis. Tik vienas 
dalykas yra žinomas, jog ameri
kiečių bazės bus perleistos pran
cūzams. Mat, valstybės sekreto
rius Dulles įsitikinęs, jog „pa
vojus" praėjęs. 

Ragina grįžti namo 
ALŽYRAS, rugp. 30. — Pran

cūzų kariai mėto lapelius kalnuo 
tame vidurio Alžyre. Tais lape
liais norima įtikinti, kad vieti
niai gyventojai grįžtų iš kalnų į 
savo namus. 

Lapeliai mėtomi iš lėktuvų. 
Ten parašyta: „Kalti bus nubaus 
ti, bet visi, kurie nedalyvavo nu
sikaltimuose, privalo grįžti į sa
vo kaimus". 

Tūkstančiai arabų išbėgo į kai 
nus, kilus sukilimui rugpjūčio 20 
dieną. 

Padidins vyrų šaukime 
BOSTONAS, Mass., rugp. 30. 

— Generolas Lewis B. Hershey 
praneša, jog bus padidintas vyrų 
šaukimas į kariuomenę. Dabar 
kas mėnesį pašaukdavo 10,000 
vyrų kariuomenėn, kitais metais 
kas mėnesį bus pašaukta 25,000 
ar 30,000 vyrų. 

Kviečių reikalu 
TOKYO, rugp. 30. — Japonai 

siųs du vyrus į Braziliją strudi 
juoti kviečių auginimo metodus 
Jie atvyks į Washingtoną mg 
sėjo 16 d. vykstant į Braziliją. 

Pakeliui Rusijon 
LONDONAS, rugp. 30. — Ja

ponijos parlamento delegacija, 
vykstanti į Sovietų Sąjungą, su
stojo vakar Peipinge pasitarti 
su Raud. Kinijos vadais. Buvo 
svarstomas Japonijos ir Raud 

Monaseaur Ben Guerrir ir Sidi Kinijos sunormavimo santykių 
klausimas. 

Gąsdina karu 
NIOOSIA, Cypras, rugp. 30. 

— Mufti Effendi, turkų dvasinis 

Slimane bazės baigtos ir gali 
veikti. Safi bazės statybos planai 
atšaukti. Boulhaut bazė, netoli 
nuo Qued Zem, kur Berber gen
ties vyrai išpjovė 100 prancūzų 
kolonistų rugp. 20 d., yra baigta 
ir gali veikU, bet bazėje operaci- vadas Cypre, pareiškęs vakar, 
jos neprasidės kol prancūzai ne- 3°* .f™1""8 ^aras kilsiąs, jei 
suteiks leidimo daugiau ameri- G r* l k lJ a kontroliuos rytiniame 
kiečių nuvykti ten. Prancūzai Viduržemyje Cypro salą. 
tvirtina, kad per daug amerikie- j • Valstybės sekretorius DuV 
čių Morike gali duoti pagrindo ieS išvyksta dviem savaitėm atos 
vietiniams gyventojams, jog togų į Duc Island, Ontario eže-
JAV nori paimti į savo rankas re. 
protektoratą ir tas gali sukelti # Sov Rusi^ paleido 20 ja-
dar didesnį nepasitenkinimą porAĮ ^ ^ l a i v u i r l 8 4 žvejus, 
prancūzais. 

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA 
— Vyras, prieš dešimt metų pasirašęs Japonijos pasidavimo 

sutartį, rugp. 29 d. Washingtone pakėlė tostą ui JAV prezidentą. 
To vyro vardas Manom Shigemitsu, ilgametis Japonijos diploma
tas, dabar yra atvykęs į JAV pasitarimams. 

— Pūipinų parlamento pirmininkas Jose P. Laurel išvyko į 
Bong Kongo. IŠ čia vyks į Tokyo tartis su japonais dėl karo repa
racijų. 

— Syrija ir Lebanas planuoja šiandien paskelbti visuotinį 2$ 
valandų streiką, protestuojant prieš prancūzų politiką šiaurės Af
rikoje. 

— Prezidentas Eisenhotoeris teikia daug vilčių nusiginklavi
mo konferencijai, dabar vykstančiai Jungt. Tautų būstinėje. 

— Japonijos užsienio reikalų ministeris Mamoru Shigemitsu 
tarėsi su valstybės sekretorium Dulles Tolimųjų Rytų apsaugos 
klausimais. Japonų užsienio reikalų ministeris daro spaudimą, kad 
Japonijni būtų grąžinta Okinawa ir kitos japonų salos. 

—- Raud. Kinijoje vyksta karinių vietų sustiprinimas ir jų 
didinimas. 

JAV sekretorius Dulles vakar pranešė, jog JAV kreipės į 
Egiptą ir Izraelį, kad abu kraštai sustabdytų kovas Gazos apylin
kėje. 

Gen. Lindsay išvyko iš Wa-
shingtono į Moroką apsvarstyti 

Kalendoriui 
Rugpjūčio 31 d.: šv. Raymon' 

Moroko krizę su amerikiečių šta- j das. Lietuviškas: Uolkertis ir 
bo nariais. Valstybes departa- Vilmė. 
mentas ir Pentagonas susirūpi
nę, kas gali atsitikti su 20,000 
amerikiečių karių ir jų 5,000 

Saulė teka 6:14, leidžiasi 7:2a 
Oras ChJcagtffe 

Chicagoje ir jos apylinkėje 
žmonų, gyvenančių bazėse ir ne- šiandien oro temperatūra 80 
toli jų, jei Moroke kiltų revolitf- j laipsnių ir žemiausia 56 laips-
cija. Įn**1-

\ 

Žinios ii visur 
Malone Maskvoje 

MASKVA, rugp. 30. — 
torius George W. Malone (R.) iš 
Nevados atvyko į Maskvąiš Bul
garijos. Jis norįs pamatyti kaip 
ten žmonės gyvenk, 

4 miliony doleriu 
JUNGTINĖS TAUTOS, N. 

Y., rugp. 30. — JAV delegatas 
Henry Cabot Lodge vakar pa
siuntė Jungtinėms Tautoms 4 
milionų dolerių čekį, kaip dalį 
duoklės Jungt. Tautų organiza
cijos išlaikymui, šiais metais 

JAV tam reikalui jau sumokėjo 
$10,500,000, o pasižadėjo 15 miL 
dolerių. 

• James Hart, 15 metų, iš Ra-
vencliff, W. Va., nušovė tėvą, kai 
šis pabaręs, kad jis perbalsiai 
yra užstatęs radijo aparatą. 

• Nauja sutartis. Japonai ir 
italai pradėjo derybas atnaujin
ti prekybinę sutartį, sudarytą 
1952 m. 

• Slapti pasitarimai. Britani
ja vakar pradėjo slaptus pasita
rimus su Graikija ir Turkija dėl 
kompromisinio plano Cyprui, kur 
gresia revoliucijos pavojus. 
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DĖMESIO, CHICAGOS 
SKAUT1NINKAI,-ES! 

Kelrodis į stovyklą. Vykstan
tiems pro Hartfordą: Wilbur 

A A J o _. J: Cross Highway (15 ir 44) iki jų 
Š. m. rugsėjo 4 d., sekmadie- / \ .. ; J* 

. r* . _ • išsiskyrimo, 44 keliu iki Pomr 
rų yrarengiama Chicagos ir a- r . . n o . ,. . 

. . . . . . . .v , fret, kur įsukti i 93 kelią, kuris 
pyhnkes skautimnkų,-ių išvyka .. . ' JT _. ._ 7̂  
f _ i o i. -KT išeina i 91 kelią. Nuo ten apie 
i Beverly Shores. Numatyta Į- _An ' , • , ,. , • 
' 500 metrų iki pirmo keliuko \ 

domi programa, taip pat bus ap . 
tarti K. S. S. Pirmiios rinkimo ,_ ;.* 

., , Tr , .. , ft VaziuojanLems pro vVorceste-
reikalai. Vykstantieji renkasi 9 . . . ; . . . **T i * • M « 4.*. r> i H : 12 keliu iki Webster, Mass vai. ryto pr.e Marąuette Parko, * A _ 1 f t 7 ,_„__ : w ; ^ , _ ^ f _ parapijos salės. Neturintieji su
sisiekimo priemonių bus nuvežti 
kitų. Norintieji gauti smulkes
nių informacijų apie išvyką, 
skambina ramovės seniūnės te
lefonu OL 2-8546 nuo 5 — 6 vai. 
vakaro. 

Visi skautininkai.-ės kviečia

is ten 197 keliu iki 93 kelio, ku
riuo vyksite iki So. VVoodstock, 
kur rasite ženklus, vedančius į 
stovyklą. 

Lauksime visų stovykloje! 
Stovyklos vadovybė: E. Put-

vytė, J. Benešiūnas, B. Bernotie-

KAIP IŠLEIDŽIA PINIGUS 

Čia matyti kaip auto turistai išleidžia savo pinigus. ( I N S ) 

lyg didelis paveikslas sienoje, i liūs, audras ir klimatą, visdel-
Darbo savaitė nebus ilgesnė to šiandien dar nerandama pa-

kaip 30 vai. Ir tuo pat metu, tenkinamo atsako, kaip reikės 
kas itin visiems svarbu, žmonių sukontroliuoti vis didėjantį ra-
pajamos padidės beveik 2^2 dioaktyvumą. Tas klausimas 

nė, M. Leknickaitė, B. Aleksan- kkrtų Autovežimių judėjimas dar ir ilgiau bus didesne pro-
mi gausiai dalyvauti išvykoje. | drav.cius, V. Bliumfeldas, P- p l e n tuose ir autostradose - bus blema mokslo autoVitetams. 
Chicagos Skaatmiakų Ramovės, Bernotas, R. Kezys, J. Raškys, k o n t r o l u o j a m a a automatiškai. Betgi, tikima, ir šioje vietoje 

J. Ulenas, S. Liaukus, L. Stan-1 A u t o m o b i l i a i p a t y S savaime bus rasti patenkinami atsaky-

rvi. n™ Aiu,,wi; r«oR2-92os|or Nina KRIAUčELIONAITE 
DR. JUOZAS BARTKUS ' 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
WORTHWEST MEDICAL CENTE R 
1444 W. Chioago Ave., Chicag© 22, 111 
Vai. 1 2 : 3 0 - S : 30, 6 - 9 p.p pirmad 
antrad., ketvlrtad. ir penktad.; 11 v. 
ryto iki 2 vai. p.p. leetad. Tik susi
tarus trečiadieniai* 

f B * - W l 7 , 

0R. BIE1IS 
iYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 YVeet 65 Street 
HLssdtsa 1—t. Vakarais 7—8, tiktai 
intradteniais Ir penktadieniaia Tre-
Mandien. Ir sekmad. ofisas uždarytas 

ReskL 3241 W. »6th PLAC*, 

DR. VL BLAŽYS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4701 South Damen Aveaae 
(Kampas 47-»os ir Damen Ava.) 
Vai. kasdien nuo 6—8 vai. v a t 

Šešta dieniais 2—4 vai. rak. 
TreCiad. ir kitu laiku pagal sutarty 
Telef. ofiso LAfayette 3-6048 

Re*.. WAlbrook 4-4044 

Tel. ofiso H E . 4-5840, rea H E . 4-2324 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
Vai. Pirm., ketvir., penkt. 1-4 Ir 7-8, 
actr . 1-6, treč. Ir Sešt. pagal sutarti-

Seniūnija 

AKADEMIKŲ SKALTŲ 
SUEIGA 

kevičiūtė, E. Kaminskas, D. Pa-
pievytė. 

PASVEIKINTA Vffl 
JAMBOREE ASS Chicagos skyrius ir 

Korp! Vytis Urbanos skyrius 
ruošia bendrą sueigą šį trečia-j "Skautų Aido" Nr. 8 yra skir-
dienį, rugpjūčio 31 d., 7:30 vai.' tas Kanadoje vykusiai VIII Pa-
vak. Don Varno poste (68 ir saulinei Skautų Jamboree. Ja-
Western A ve) . me yra lietuviškasis sveikini-

taikys savąjį greitį pagal kelio, mai. 
savybes, sąlygas ir privalumus. 
Helikopteriai greitai ir saugiai 
pristatys užmiesčių gyventojus 

Į miestan, gi nemėgstantiems oro 
kelionių, specialūs priemiesti
niai traukiniai teiks visiškai pa
togų ir greitą susisiekimą. Ae
rodromai bus įtaisyti miestų vi-

i>~ v m a s atkartotas anglų, prancūzų' dury, nebus niekam jokio pa-
rYogramoje: prof. Ig. Kon- i r w l r - o ; K l l i,aiKrtW¥lie rPo.r, «»•!v^-ianc «oa o»f^T«ofisi,Qi i™«-ir vokiečių kalbomis. Taip pat | vojaus, nes automatiškai kon 

cjaus žodis filmai i i praėjusios a t a p a u 8 d i n t i t r i m i s s v e t m l 0 . J trolės prietaisai skraidymą pa 
ASS stovyklos aevelande, uz- ^ s k a l b o m i s s t r a i p s n i a i . Anglis darys visiškai saugų ir malo-
kandziai ir kitokį jvairumai Vi-; m e s t r a i j e pabrėžiamas nų, be jokios baimės jausmo 
si nariai ir akademiškas skau- , , .. . ... . , , ' 
A.„ . . , . »• . j , skaudus lietuviškosios skauty-
tiskas jaunimas kviečiami daly- u . r i . 1 -•_•_ r 

Popiežius dovanojo 
Teresei Neumaimaitei 
šv. Kryžiaus relikviją 

Popiežius Pijus XII dovanojo 
šv. Kryžiaus relikviją šių laikų 
stigmatizuotojai Teresei Neuman-
naitei. 

vauti. AJS6 Chicagos SltjTius 

VISUS KVIEČIAME Į 
DAINAVOS" STOVYKLA 

bės likimas anapus geležinės už- Jdomu, jog mokslininkai ne
bando pranašauti ir teigti, kad 
mašinos išstums darbo jėgą iš 
įmonių ir fabrikų. Atrodo, jog 
pramonėje visada reikės žmo
gaus smegenų ir rankų. Bet, 
teigiama, turės padaugėti toji 
prekybos ir pramonės rūšis, ku
ri verč'asi iš įvairių patamavi-

,mų. Tas aiškinama tuo, jog 
Savaitės bėgyje šalia dieni- j buvo mieli mūsų skautų svečiai j g y v e n t o j a m s turint daugiau 

&. r^nrr.o ™,™ m .w_t- u ~ . J ~ i n Tautinėje Stovykloje A. Pa ' 
nemunėje. Mūsų skautai daly 

dangos bei Vyriausiojo Skauti
ninko a. a. pulk. Juozo Saraus-
ko kančios bei mirtis nuo oku
panto rankos. Prancūziškajame 

Šeštadienį, rugpjūčio 27 d.,! rašiny nupasakojama lietuviško-
suplaukė į Atlanto pakraščio^ šios skautybes istorija ir kelias 
skautų ir skaučių stovyklą apie, į pasaulinę skautų šeimą. Pri-
230 berniukų ir mergaičių. «• J menama, kad prancūzai skautai 

nes programos vyksta bendri 
laužai šiomis temomis — religi
nis, tėvynės ir tarptautinis lau
žas. 

Darbo dienos savaitgalį į sto
vyklą suvažiuos visų vietovių 
vyčiai ir vyr. skautės, kurie visą 
laiką negalėjo stovyklauti. Sto
vyklos uždarymas įvyks sekma
dienį, rugsėjo 4 d., su atsisvei
kinimo laužu vakare. Siame lau 
že be kitų vertingų pasirodymų 
dainuos ir New Yorko skautų vy 
čių oktetas, vadovaujant muz. 
M. Liuberskiui. šią dieną irgi I je - - Bad Ischl, Austrijoje, 1951 
tikimės sulaukti daug svečių. ' metais. SKS 

laisvo laiko, aišku, niekas ne 
norės perdaug namuose tūnoti 

vavo Taikos Jamborėje - Mois- i r k i e k v i e n a s s t e n g s i s d a U c i a u 

son Prancūzijoje, 1948 metais, j k e l i a u t i > p r a m o g a u t i i r I i n k s . 
Vokiškajame straipsnelyje nupa; m i n t i g fr t u o t m e t u > k a i 

sakojamas 1922 m. Lietuvoje gi-' 
musio "Skautų Aido" kelias per 
tremt nių stovyklas iki svetin
gųjų Kanados krantų. 

Šis "Skautų Aidas" nuvežtas 
Jamborėn turėjo didelį pasiseki
mą tarp stovyklautojų. Panašų 
jo numerį mūsų skautai dalino 
kitiems skautams VII Jamborė-

mokslas žada tvarkyti didžiųjų 
ežerų, vandenynų ir upių van 
dens garavimą, reguliuoti kritu 

Koks bus gyvenimas 

UŽ 45-riij METŲ 
AL. GIMANTAS 

Kartkartėmis besekant Mi- mes turtų ir jėgos panaudojimo 
chigano universiteto, esančio srityse, jog tie spėjimai lengvai 
Ann Arbor, Mich. leidinius, ne- gali prašokti šios dienos įsi-
perseniausiai dėmesį patraukė vaizdavimo ribas. Taikant spe-
gal ir ne tiek mokslinė, kiekljimą Michigano gyventojams, 
populari ir šiaip jau daug?liui teigiama, jog 2,000 m. vos tik 
gana įdomi studijėlė apie ne- 2r£ versis žemes ūkiu, kiti nuo 
tolimos ateities gyvenimą Jung
tinėse Amerikos Valstybėse. 
Tiesa, vargiai šis autorius kar
tu su kitų skaitytojų būriu ga
lės pasidžiaugti tais įvairiais 
pasiekimais, kuriuos mums ža
da mokslininkai 2000 metais, 
bet taip pat tiesa, jog rasis ne
maža ir šias eilutes skaitančių, 
kurie turės galimybę patys įsi
tikinti ar šios dienos pranaša
vimai nebuvo perdėti. O gal, 
kartais, net ir šiandieniniai 
spėjimai tada atrodys pernai-
vūs ir netikri, gal viso gyveni
mo pažanga pasieks tokį pro
gresą ir augštumas, kad šiais, 
1955 metais, net ir žinovams 
sunku būtų tai ir įsivaizduoti. 
Kas žino? 

Michigano universiteto pa
ruoštas pranešimas teigia, kad 

30 iki 40c/o gyvens didmiesčiuo
se, kaip Detroite, Flinte ir 
Grand Rapids. 

Ateities namai, be jokios 
abejonės visi turės oro šaldy
mo įrengimus, kartu su specia
liais filtrais apskritus metus 
gauti tik gryną ir švarų orą. 

| Taip pat namuose veiks ir ati
tinkama sterilizacijos aparatū
ra, kuri pašalins betkurių ligų 
pavojus ir visokeriopai prisidės 
prie gyventojų sveikatingumo. 
Šviesos lubose ir sienose užsi
degs automatiškai, vos tik žmo
gui įėjus į kambarį ar peržen
gus durų slenkstį. Telefonai bus 
aprūpinti televizijos įrengimais, 
kurie įgalins abi besikalbančias 
puses ne tik girdėti viens kitą, 
bet ir matyti. Skalbimo maši
nos naudos augštojo dažnu 

PRANEŠIMAS 
Nauja lietuviška drabužių 

valykla Cicero, 111. 

Marija Rubiene savo namuo
se, 1445 So. 50 Ave., Cicsro, 
atidarė gražiai įrengtą drabu
žių valyklą. Darbas atliekamas 
rūpestingai, ir sąžiningai. Pa
tarnavimas mandagus. Drabu
žiai sutaisomi. Valykla atdara 
kasdien, išskyrus trečiadienius 
ir sekmadienius, nuo 9 vai. ry
to iki 8 vai. vakaro. Svarbiam 
reikale, nedarbo valandų metu, 
galima užeiti į butą. 

Atsilankykite ir įsitikinkite. 

mmmmttmmmmmmmmmmmmmtm 

Apie Teresfis Neamanaites gy
venimą — kaip ji pergyvena Kri
staus Kančias, kaip jai pasidaro 
ant rankų ir kojų stigmos (žai-
dos), iš kurių teka kraujas — 
plačiai aprašyta kun. J. Burkaus 
parašytoj knygoj TERESE NEU-
MANAITE. Knygoje yra . daug 
nuotraukų su Teresės Neuman-
na i t e s p e r g y v e n i m a i s . G r a ž u s J. 
Kelečiaus viršelis. Knyga didelio 
formato, 268 pus. Kaina $3.00. 

Pinigus su užsakymais siųsti: 
"DRAUGAS". 

2334 S. Oakley Ave.. 
Chicago 8, UI. 

DR. JUZE it KCSTl'TIS 
A G L I N S K A I 

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
2300 West 51 Street 

Va".. — pirm. ir antr. 10 iki 12 ryto; 
2 iki 4 ir 6 iki 9 popiet; ketv. ir 
penkt. 2 iki 4 ir 6 iki 9 popiet; šeit 
10 iki 2 popie t 

Ofiso tel. PRoapect «>17M 
Rez. tel. GRovehUI 6-5«OS 

DR. Z. DANILEVIČIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
8817 South Western Avenue 

Chicago 29, ŪL 
Pasimatymai pagal sntartiei 
Telefonas REpublic 7-4900 

Rezidencija: ORovehiU 6-8161 

DR. T. DUNDULIS 
CYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenae 
Oftio vai.: nuo 2-4 ir nuo 6-8:to Tai. 
•ak . šeštadieniais nuo 2 iki 4 popiet 

frečiadleniais pagal sutarti 
Ofiso tel. VIrKinia T-eOM 

ttezidencijos tel. BKverly. 8-8244 

TeL ofiso Vlrglnia 7-0600, 
rez. RKpublic 7-6867 

DR. BR. GAIŽIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAfl 
(speo. moten} l igos ir akušerija) 

4 0 5 5 A r c h e r A v e a a e 
K a m p u Archer ir California Ave. 

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

išskyrus sekmadienius 

(Gydytoja ir Chirurge) 
MOTERŲ LIGŲ IR AKUŠERIJOS 

SPECIALISTE 
2750 West 71st Street 

(kampas 7Ist ir California) 
Tel . o f i s o ir rez. RKpubl ic 7-4146 
Vai. 11-2 ir 6-9 v. v. ftest. 1-4 p. p. 

Kitu laiku pagal susitarimą 

0R. IRENA KURAS 
(Gydytoja Ir ChlrnrgS) 

KŪDIKIU IR VAULV UOTv 
8PKC1ALI8T* 

7156 Soath Ueatern Aveooo 
(MEDICAL BU1LDINO) 

Pirmad., antrad., ketr. Iv penktaO 
nuo 11 vai. ryto — 1 • . p. p. ir nuc 
*> v — g vai. rakar«. Trečlad. nu' 
11 Tai. ryto — 1 • . p. p. Sestad. V 
ai, ryto Iki S vai. popiet. 

Ofise tel. R E . 7-116S 
tri. UAlhrook K-S7S* 

TeL ofiso VA. 7-5557. re*. R E . 7-4»6f 

DR. FRAHK C. KWINN 
(K VII MINSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 Hest 47th Street 

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 2 
•ai . iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. iki 8:10 

Tel. Ofiso GR. 6-53P9. PR. 6-4732 

DR. A. MACIŪNAS " 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8PEC. CHIRURGINBS LIGOS 
2423 West 6Srd Street 

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

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

TeL ofiso ir rez. WAlbrook S-3388 

DR. S. GEšTAUTAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2624 W. 71st S t 
Kampai 71si ir Talman Ave. 

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

DR. JULIJA M0MSTAVIČIUS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

10748 South Michigan Avenue 
Vai.: kasdien nuo 6 • . v. iki 9 • . T., 
idsyrus trečiad. Šeštadieniais nuo 1 
Iki 4 vai. popiet. 

Tel.: Ofiso — PI Ihnan 5-6766 

Buto — ENglenood 4-4»7§ 

Ofiso ir buto teL BLEmlock 4-5815 

DR. A. NARBUTAS 
PLAUČIU IR VIDAUS LIGOS 

- 6757 South Western Avenae 
Valandos: pirmad.. trečiad., ketv lrt , 

Antrad 
4 P- P-

penkt. 6:80—8:20 v. rak. 
10—12 vai. ryto Sefttad. 2— 
Kitu laiku pagal susitarime. 

U . ALBINA PRUMSKIS 
DR. VLADAS PRDRSKIS 

GYDYTOJAI IR CrDRURGAJ 
3 2 5 9 S o u t h H a l s t e d St . 

Kasdien t—6 vai. vak. fiestad. nuo 
1—6 vai. vak. 

Kitu laiku pairai susitarimą 
Telef. Vlctory 2-14*4. Resld. 3257 W. 
23rd PLACK, tel. FRontier 6-5P4I 

Ofiso telefonas — Blehop 7-252* 

DR. AL RAČKOS 

DR. FL TAUAT-KELPSA 
GTDTTOJA8 IR CHIRUBOAS 

MM W6it 16th Street 
Tai.: kasdien I -1 , sestad. 1-1 

Telef. TOwnhall 2-0056 
8634 W e « 6oth S&eet 

Vai.: t ik i i anksto susitarus 
Telef. HJBmlock 4-lOW, n- ata 

skambinti CKntral 6-2294 

DR. VYT. TAURAS-
TUPČIAUSKAS 

GYDYTOJAS IB CHIRUEGAS 
B E \ D R A PR.VKTIKA I It 

6I»EC. MOTERL LIGOS 
Ofisas i r rezid.: 2410 W. ftlst St. 

TeL P R 8-1223 arba W E 6-5577 
Ofiso vai.: Pirm. 8—10 v. v. Antr., 
Treč. ir Penkt. 6—9 v. v. ir Ketv. ir 

šeštadieniais 2-4 vai. popiet. 

FeL ofiso H £ 4-2123, rez. P R 6-8484 

DR. V. R. TUMASORIS 
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

8PEC. CHIRURGINES LIGOS 
•255 Sout* Westeni Av< 

Vai. 2—4 p. p. ir nuo 7—t • . v. 
Treč. ir sekm. uždaryta. Vasarą iki 
Labor Day šešt. uždaryta. 

— ^ ^ » I < — — j J S B S B — 1 ^ — — M — — P M — — i i— • • • n — — 

TeL ofiso: DAnube 6-1125 

DR. A. VALIS-LAB0KAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 
S267 South Hslsted Street 

VaL 1 Iki 4 v. p. p. Ir 6—t • . 
Šeštadieniais 

V Ards 7-3526 YArds 7-741 • 

DR. J. 6. VALAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAB 

4038 So. Archer Ave. 
Vai.: kasdien 6:10—8:10, 

TeL ofiso PRospeot 
Resld. PRospeot 

M . ONA VAŠKEVIČIUS 
<Vask<niaūte) 

GYDYTOJA I R CHIRURGĄ 
6248 South Kedzie Aveaae 

Vai. kasdien 1—1 p. p. ir nuo 6—I 
v. vak. šeštad. 1—4 p. p. Trseiad. It 
kitu laiku tik susitarua 

DR. J. VAITAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 S. 49th Court. Cicero 
Kasdien 10-12 ryto Ir 6-6 vaL vak. 

Šeštadieniais 10-2. 
Oftao Ir buto teL OLymplc 2-12A1 

TeL oftoo Vloiory 2-1581. 
rea. Vlctory S-074J 

DR. V. VILEIŠIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

892 Hest SLst Street 
Kampas Kalted tr 11-mos catvlu 

Prifimimo valandos: 2—4 p.p. Ir 
6—1 v. v. SoStad. 2—4 vai. popiet 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 'TeL ofiso PR 4-4444, rea. HE 4-*i*4 
4342 Archer Avenue DR. F. C. WINSKUNAS 

Tel. ofiso H E . 4-6699. r e c PR. 6-7439 

DR. ANTANAS ALEKNA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1957 W. Garfield Brvd. 
VAL.: 1—4 Ir 6—9 

šeštadieniais nuo 1 iki 4 vai. p. p.. 
išskyrus ketvlrtad. ir sekmad. 

Ofiso telef. INteroceaa 8-7654 . 
Boto telef. IM.rooean 8-879J 

DR. K. GUDAITIS 
GYDYTOJAS JR CHIRURGAS 
Ofisas 10760 So. Michigan Ave. 

Vai.: Kasdien t—12 vai. ryto, 1—4 
ir 6—8 v. vak., išskyrus trečiadieni, 
gestad. 10 — I v. Kitu laiku susi
tarus. 

DR. ANNA BALIUNAS 
Kkių, ausų, nosies tr gerklės ligos 

— Pritaiko akinius — 
6322 South Western Avenae 

Valandos: Antradieniais ir penkta
dieniais nuo 7 ligi 9 vaL vak. Sestad. 
• u o 10 ligi 12 ir nuo 1 ligi 6 v. p. p 
Kitu laiku tik susitarua 

Ofiso telefonas: PR. 8-8299 
Rez. telef. VVAlbrook 6-6076 

JONAS GRADINSKAS 
TELEVIZIJOS, RADIO, PATIlFON\ 

TAISYMAS 
P A S K A M B I N K I T PRIEŠPIETT 
— ATVAŽIUOSIM porasr* 

J. G. Teievision, 944 W. 35t h PI. 
Telefonas FKontier 6-1666 

Ofiso telef. YArtfe 7-1144 
Reritiencijos — STewart S-4A11 

DR. J. GUDAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

15$ VVest S5th Street 
(kampas Halsted ir 16-ta g a t v i ) 

VAL, 1—* ir 6:80—8:80 p. p. kas
dien išskyrus trečiadienius. Atidarą 

šeštadieniais 1—4 vai. 

Ofiso GRovehill 6-4020 
Rea, HLUtop 6-1560 

Dr. A!exander I. iavois 
(JOVAIŠAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAfl 
242$ West Marąuette Bd. 

Vai. 2—4 p. p. Ir nuo 7—t v. v a k 
Trečlad. Ir sestad. pagal sutarti 

TeL ofiso P R . 4>S84aV, rea. RRT7-41M 

DR. A. JEHKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
2000 Hest 63rd Street 

(Kampas Kedzie ir Archer) 
VAL. kasdien nuo S Iki t vai. 
Trečiad. ir sekmad. tik susitarus 

Ofiso |r buto teL AKdmore 1-1448 

DR. VINCAS RASLAVIčIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
5015 — 5025 N. Paulina Street 

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

DU ZIGMAS RUDAITIS' 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. RrĮmnl ic 7-226* 
SPBCIALYBfi CHIRURGINfiS IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
24S5 W e s t 6 9 t b S t r e e t 

Vai. kasdien 10—12 ir 6—8 vaL 
išskyrus pirmad. tik nuo 6 iki 8 v.v. 
Sestad. 10-12 v. Kitu laiku susitarus 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 West Marąuette Bd. 

VAL. nuo 2 iki 4 p. p.; 6 iki 8 rak. 
Treč. ir sestad. parai sutarų 

TeL ofiso CA 6-0257, res. P R 4-4444 

DR. P. L ZAUTORIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Resld. 4400 & Artesian Ave. 

VAL. 11 v. r. iki 8 p. p.; 6—8 v. v. 

AUTOBUSU TVARKRASTIS Į 
DRAUGO PIKNIKĄ 

Visi kurie neturi automobiliu j Draugo metinį pikniką, kuria [vyks 
rugsėjo 5 d. (Labor Day) Oaks darže, prie 119 ir Archer Ave. 
Lemont, Iii., gali vykti autobusu. 

Autobusas Nr. 1 išeina: 
Iš Dievo Apvaizdos parapijos 
Iš Aušros Vartų parapijos 
Iš Šv. Antano parapijos (Cicero) 

VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. Ir 7:16 
^ .. ~.~~ "I ~'. "T Z*-* * i iki 6 vai. Trečiad. ir šešt. uždaryta 
Pas lietuvi — ir aer lao ir JMgleaJ l * ' ; 

GRovehil l 6-1506 

DR. ALDONA A. JUŠKA 
A K I Ų L I G Ų S P F t I A L I 8 T 4 

PRITAIKO AKINIUS 

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

keičia stiklus ir rėmus. 
€455 So. California A\ e.. Chicagc 

saukite YArds 7-7S41 
Priima: vakarais 6 iki 6; iestad. 
10 vai. ryto iki 4; trečiad. ir sekmad. 

tik susitarus. 

f P. ŠILEIKIS, 0. P. 
(Arch Supportaj tr 4A 

Aparatai-Protesai. Med.Ban 
datai. Speo. pagalba K o j n — 

VAL.: 6-4 ir 6-6. Sestadienk U 4-j 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAR 
1411 W. 54ttt St.. Chicago 44. RllnaSf 

s?l 

TeL ofiso CI- 4-044S. rea, GR. 4-4474 

DR. A. Z. ŠAULYS 
GYDYTOJA IR CHLRUROi 

4645 S. Ashland Ava. (kamb. 211) 
Pirmad., antr., ketv. Ir penk. 

6:80—rf:80 vaL vakare 
6ešt. nuo 2 Iki 4 popiet. 

Rea. 8053 S. Campbell Ave. 

11:00 vai. rytą ir 2.00 p.p. 
11:30 vai. rytą ir 2:30 p.p. 
12:01 vai. p.p. ir 3:00 p.p. 

11:00 vai. rytą ir 2:00 p.p. 
11:30 vai. rytą ir 2:30 p.p. 

11:30 vai. rytą ir 2:00 p.p. 

netolimoje ateity bus pasiekti m o (supersionic) garso bangas 
nepaprasti laimėjimai inžineri-1 baltinių skalbimui, o spalvoto
jo*, sociologijos, natūralių že-( s ios televizijos ekranas atrodys^ 

Autobusas Nr. 2 išeina: 
Iš S v. Kryžiaus parapijos 
Iš Nekalto Prasidėjimo parap. 

Autobusas N r. 3 išeina: 
Iš Gimimo Paneles švenč. parap. 

Autobusas Nr. 4 išeina: 
Iš Šv. Jurgio parapijos 11:30 vai. rytą ir 2:00 p.p. 

Visi autobusai lauks keleivių prie minėtų parapijų bažnyčių. 
Kelionė į abi puses kainuoja po $1. Bilietai į vieną pusę ne

bus parduodami. Būkite laiku ir DRAUGO atstovai pasitiks ke-< 
leivius prie stočių. 

VAL. nuo 2—4 ir 6—8; trečiad.. _ 
tad. ir sekmad. tik pagal sutarti. 
Jeigu neatsilieps virSminfitl telefonai. 
TeL oflao YA 7-4'«7, res. P R 6-1444 

84n4ja48? s-oooi 

DR. J. J. SIMONAITIS 

DR. STRIK0L 
Valandos: 6 - 1 J "ir T - » "vTV pagal G Y D Y T O J A S I R C H I R U R G A S 
suaitartma, Išskyrus trečiadieniu* 4 6 4 5 So . A s h l a n d A v e , , ChtcagO 

2422 YVest Marąuette Bd. 
Telefonas REUanoe 4-1411 

DR. VVALTER J. KIRSTUK 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
8925 West 59th Street 

VAL. 1—4 popiet, 6:80—4:80 vak 
Uždaryta trečlad. ir Sestad. vakarais 

•VaL oflao Ir buto OLymplc 2-4150 

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

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

šeštadieniais 12 iki 4 popiet 
Butas 1546 So. 40th Ave. 

Oflao telef. LAfayette 8-8810, jei 
neatsiliepia, l auk i t e KEdzle 8-2861 

DR. EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJA IR CHIRURG1 

4146 & Archer Ave. 
VAL. Kasdien popiet nuo 18-1:10 v. 

i Vak. pirm., antr., ketvlrt. 6-8:10 T. • 
H Trečiadieniai* tik susitarus l 

D R . A T K O Č I Ū N A S 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Praneša, kad profesines etikos dė
lei skelbimas "Drauge" bus nutrauk
tas. Todėl prašau pacientu jslderae-
ti kabinetu adresus. Adresai ir dar
bo valandos liko be pakeitimo. Te
lefonus bus gal ima rasti telefonų 
knygose. 

Chicagos ofiso telefonai yra — 
CAlumet 5-0270; Cicero teL OLym-
pic 2-4276, adresai — 3147 S. Hal
sted St, Chicago, Ha, 1446 So. 
Coart, Cicero, M. 

DR. C SERNER 
LIKTI VIS AK1V GVOVTOJA4 

M 
TeL Y a a h 7-1A4S 

Pritaiko akinius 

756 W a s t S § a Straet 
Vai. nuo 10 Iki 1, nuo 6 lkl t , tre-
čiad. nuo 10—11; penktadieni 1 0 — I i 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS | »«**»«. io—i p. p. ^ 
saujas adresas: 4255 W. 63rd S t 

OCtoo tel. REllav^e 4-4414 
Rezid. teieL GKevebU 4-4414 

Valandos: 1—S p. m. 7—8 p. na. j 
Penktadieni tik popiet. 

Trečiad. Ir Sestad. pagal sutarti 

Oflao teL ClJffide 4-4444 
ReaMencUos: LAfavette 8-1171 

M . P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 YVest 47th Street 
lfflinirtas 47t l | Ir Henmitage 

Vai.: nuo 2 iki 4 ir 6 Iki 9 v. vak. 
šefttad. nuo 1 iki 6 vai., išskyr. sek 

'kaitykite "Draugą"! 
*^^vmG s « " 
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RUSIJOS KOMUNISTAI BUR2UAZĖJA 
Kntarad aa Second-Claaa Matter Maroh SI, 1»1«, at CfcicSfo, Illinois 

Undea the Aot of Maroh t, UTt. 

Membtr of the Cathollc Preas Aas'n 
Publlshed dally, exept Sundaya, 

by the 
Lllhuanlan Cathollc Press 8oclety 
PRENUMERATA: Metama 
ChicaroJ Ir CiceroJ $».00 
Kitur JAV Ir Kanadoje $8.00 
Užsienyje $11.00 

8UB9CRIPTION RATES 
$8.00 per year outalde of Chlcaco 
$9.00 per year ln Chlcafo A Cicero 
$8.00 per year ln Canada 
ForeUrn $11.00 per year. 
% metų 8 min. 
J.00 $2.75 
$4.60 $2.50 
$6 60 $8.00 

J. GOBIS, Los Angeles, CaUf. 

1946 m gegužės mėn. Tito do laikotarpio išėję gyvi. Tai tai sudaro Kremliui rimtą, gy 
su savo kabineto nariais, kurių yra privilegijuoti valdančios ( vybine P ^ ^ a m b a s a d o 8 tas kolchozu pyliavas, ypač kai 

tr^^ * ' a , , lrniiT~.il oflilrf/%a 

• vergai tuo yra vieningai nepa
tenkinti ir todėl provokacijos 
nekelia. 

Kolehozininkai J savo valdi
ninkus žiūri kaip į pikčiausius 
išnaudotojus, nes kolchozų ad
ministratoriai, o ne žemdirbiai, 
gauna premijas už gerai atlik-

1 min 
$1.25 
$1.00 
$1.80 

Redakcija straipsnius taiso a»ro nuožiūra. Nesunaudotu straipsniu ns-
eaugo. juos gražina tik i* anksto susitarus. Redakcija už skelbimų turim 
neatsako. Skelbimų kainos prisiunčiamos gavus prašymą. 

= 

NAUDINGAI PASIDARBAVO 
Lietuvos Vyčių seimas įvyko praėjusį savaitgalį Newark, 

. • . . » • . . . i • _ i 

tarpe buvo dabartinis užsienio, klasės žmonės, kurie komuniz- — r - " a K\ 
reikalų ministeris Koca Popo- mą tebsperša darbininkams ir ( baliuje Chruščev piktu tonu 
vic ir vidaus reikalų ministeris kolchozininkams, o patys jau pasakė JAV ambasados parei- Reikšmingi Bevan žodžiai 
Rankovic, buvo Maskvoje, kur palinkę į smulkios buržuazijos gūnui Walmsley, kad Sovietų 
po ilgų derybų su Sovietų Są- nuosavybę ir patogumus. Indi 
jungos vadais buvo Stalino pa-' jos premjero J. Nehru vizitas 
kviestas pietų jo "dačoje", t. y. Maskvoje parodė, kad su gyve 

Kolchozų administratoriai 

Ir fabriko darbininkų 
gyvenimas pasaukė jo 

Ne tik žemdirbių, bet ir fab
rikų darbininkų gyvenimas yra 
Sov. Sąjungoje pasunkėjęs, kas, 
tarp kitko, matyt iš to, jog liau
dies vaikų ska'čius vidurinėse 
ir augštose mokyklose yra kri
tęs: 1933 m. darbininkų vaikai 
sudarė 50 rr gimnazistų, o 1938 
m. jau tik 38cr. Kai 1940 m. 

užmiestinėje viloje. Po kelių 
minučių automobilių kolona su 
Sovietų Sąjungos ir Jugoslavi
jos vadais nuūžė tuščiu keliu į 
Stalino "dačą". Kelias, vad. 
"Vyriausybės keliu" buvo tuš
čias, bet apšviestas stipria elek
tros šviesa. 

Popovic rašo, kad Stalino "da 
čos" valgomasis buvo švarus, 
bet neprabangingai apstatytas, 
tuo darė l'tgoninės įspūdį: mir
ties tyla, izoliacija nuo išorinio 
pasaulio. Vidutinio amžiaus 

N. J., mieste. Tuo tarpu mes dar neturime žinių, kaip seimas 
pavyko, ką nutarė, kokias gaires savo ateities veiklai nusmaigs-
te. Tač'au galime pasidžiaugti, kad vyčių priešseiminė veikla 
buvo vedama tokia kryptimi, jog ji tikrai buvo naudinga lie
tuviškam reikalui. Besirengdami savo metiniam suvažiavimui, 
jie plačiai išgarsino lietuvių tautos vardą ir šiandieninę oku
puotosios L*etuvos padėtį iškėlė. Daugelis katalikų diecezinių 
savaitraščių įdėjo vyčių sehno rengėjų išsamius komunikatus. 
Esame pastebėję, kad ir didieji dienraščiai skelbė seimą. 

Daugiausia garsino L. Vyčių seimą Newarko arkidiecezijos tarnaitė su balta priejuoste ir 
savaitraštis "The Advokate". Be paprastų rengimo komiteto rimta mina aptarnavo augštuo-
pranešimų ir dėjimo komiteto atvaizdo, prieš pat se'mą šis. sius svečius, k u r e turėjo patys 
laikraštis atspausdino labai gerą vedamąjį straipsnį tokia ant- savo lėkštes, bliūdus ir stikliu-
rašte: "Lithuania Needs Knights". Šiame straipsnyje teisin-j kus prisipilti. Apetitui kelti bu-
gai pavaizduojama Lietuvos būklė, bolševikų okupacijos žiau- vo viskas su raudonais pipirais, 
rūmai, religijos naikinimas ir pastebima, kad katalikų tikėji
mas Lietuvoje nežus, kol yra gyvų lietuvių, kol Amerikos lie
tuvių organizacijos, panašai, kaip Lietuvos Vyčiai, visais lai-
ka :s budi, dirba ir kovoja. 

"The Adovakate" teisingai sako, kad katalikiškoji Lietuva, gramafoną su vien rusiškomis 
gal ir būtų pražudyta, jei ji būtų palikta viena, jei niekas ja i ' melodijomis. Pagaliau Stali-
nebepadėtų. Tos tautos, kurios palaiko ryš"us su Rusija, ga- nas ėmė šokti, 0 Molotovas plo-
linčios padėti palaikyti Lietuvą gyvą. Amerikos sąžinė tikrai jo. Kai Stalinas pašoko, Molo-
negalinti būti rami, kol Pabaltijo valstybės pasiliks bolševikų, tov pasakė: "Josif, Vasariono-
vergijoje. Savo puikų vedamąjį šis katalikų savaitraštis taip j vič, koks tu stiprus!" 

nimo stilium pasikeitęs ir poli-

buvo pakeltas mokestis trijose 
Sąjungoje jokios maisto krizės *vuicnozų aaminis inuonu vyresnėse vidurinių mokyklų 
nesą. Kai VValmsley atsakė, ^ a i s l r dantimis laikosi įsiki- k i a , ^ i r augsiosiose mokyk-
jog mas to krizė nepriklauso ** * kolektyvų ūkį, nes jei t a j l o s e darbninkų vaikų skaičius 

111I11U B l .„u . , . . _ ^ . .. F _ - . p r i e . diplomatinių pasikalbėji- sistema iširtų, tad ne vien kol- vidurinių mokyklų augštesnese 
tikos stilius. Aerodrome Nehru mų, Chruščev piktai atkirto: <;no2u^ administratoriai bet ir j j ^ g e i r u n i v e r a i t e t u o s e ^ 
buvo sutiktas ne vien Krem- "Aš žinau, bet jei aš apie tai « vaikai nukentėtų. Po vizito l a b i a u k r i t a M o k e 8 t i s už moks-
liaus šulų, bet ir minios mokslei kalbu, tai tik dėl to, kad Tams- Sovietų Sąjungoje anglų sočiai- l a p a k e l t a s ne kuriam kitam 
vių, kurie, žinoma, pagal vai- ta mane privertei. įsidėmėk ir revoliucionierius Anaurin Be- tikslui, kaip tik tam, kad Val
džios įsakymą, kėlė ovacijas'apgalvok." | v a n ? a p e i a k * : » S 0 ^ ^ - , dančioji klasė galėtų savo vai-

! jungoje esanti dabar tokia buk- k a m 8 s u d a r y t i š v ;esesnc ateitį, 
Kodėl Chruščev vėsėdamas ,ė , k o k a b u v o Anglijoje kapi- ^ &* būdu buvo pagilintas 

Stalinas šoko, 
o Molotovas plojo 

Vėliau pats Stalinas užstatė 

Bet Stalino linksmumas greit 
virto melancholija. "Ne, ne, aš 

ba'gia: 
"Mes dar labiau turime judinti sąžinę, kad pilnas Amerikos 

jėgos spaudimas būtų pajustas sovietuose. Spaudimas ir pa-1 ilgai nebegyvensiu". Ir kreip-
skat :nimas už tų kraštų išlaisvinimą tebekovojančių grupių gali damasis į Molotovą pasakė: 
būti vienintelė matoma pagalba. Ryžtingumas gali atidengti ki- t "Tu, Viačeslav Michailovič, čia 
tas efektingas priemones ateityje. 

Tuo tarpu tokios grupės, kaip Liecuvos Vyčiai, primena, 
kad mes turime melstis už lietuvius, kurie yra mūsų kenčiantieji 
broliai Kr stuje. Jie mus įspės nuo raudonųjų strateginėmis per
traukomis paleidžiamų 'taikos karvelių'. Nė vienas toks karvelis 
nebus tikras, jei prie jo kojos nebus prisegtas pranešimas: Lie
tuva jau išlaisvinta". 

Jei L. Vyčiai nieko daugiau nebūtų nuveikę savo seime, 
kaip prešseimine veikla garsinę savo tautos vardą, vien dėl to 
jie jau būtų verti pagarbos ir paramos. 

| LIETUVĄ NEĮLEIDŽIA 
Kai Maskvos augštieji komisarai Genevoje ir kitur pradėjo 

rodyti savo šypsenas amer'kiečiams ir kitiems vakariečiams, kai 
j :e pradėjo demonstruoti savo "norą" ir "gerą valią" pradėti 
tartis su Vakarais dėl taikaus sugyvenimo, daug kas iš ame
rikiečių panoro nuvažiuoti Sovietų Rusijon. Girdėjome, kad at
sirado ir l'etuvių, kurie lyg ir norėję kreiptis į sovietų amba
sadą Washingtone prašydami vizos kelionei į Lietuvą. Esame 
tikri, kad rie vienas lietuvis laikraštininkas būtų sutikęs vykti 
į Lietuvą ir savo akim s pamatyti, kokia ten dabar padėtis. 

Tačiau visas tas viltis išblaškė atmetimas dviejų JAV kong-
resmanų prašymo vizų Lietuvon. 

Kaip vakar jau buvo pranešta, JAV Atstovų Rūmų nariai 
John Rhods iš Arizonos ir Joseph Holt iš Californijos,' šiuo me
tu besilanką Sovietų Rusijoj, buvo užsimanę ir Pabaltijo kraš
tus aplankyti. Bet Kremliaus ponai atsisakė duoti jiems vizą. 
Vadinas, jie nenorėjo, kad amerikiečiai parlamentarai pama
tytų, kokia prievarta siautėja dabar Lietuvoje, Latvijoje ir Es
tijoje, kaip tie kraštai yra nualinti ir nuskurdinti. 

Nepaisant to, sovietų propagandistai vis dar nesiliauja tvir-

pasiliksi". Pagaliau pro melan 
choliją ir girtumą žybtelėjo pik
ta šviesa: Stalinas pažvelgė į 
abu slaptosios policijos šefus 
— Beriją ir Rankovic, susikva
tojo ir pašiepiamu tonu pasakė: 
"Katras iš jūsų vieną gražią die 
ną įsiviliosite savo kolegą į 
spąstus?" Dabar Popovic paly
gino tą keistą nuotaiką Stalino 
"dačoje" su augštų Sovietų de
legatų linksmumu Belgrade ir 
daro išvadą, kad po Stalino mir 
tiea Sovietų gyvenimo stilius 
ėmė keistis, o kartu su juo. gal
būt ir politika. 

Neseniai mačiusieji Maskvą 
rašo, kad sovietiniai valdininkai 
gatvėse daro įspūdį, jog jie jau 
yra individualumo įgiję, nori 
gyvenimo malonumų, pasitiki 
savimi ir patenkinti, kad iš ba-

pravažiuojančiam Nehru Lenin^ 
grado plentu ir Gorkio gatve. 
Toks minių entuziazmas sveti
mos valstybes galvai prie Sta
lino nebuvo galimas. 

Nehru ir Bulganinas važia
vo atvirame "Zis" automobiliu-
je ir Gorkio gatvėje turėjo la
bai sulėtinti važiavimą, nes mi
rt os pralaužė policijos kordo
nus ir metė gėles į Nehru. Mi
nios rodė entuziazmą ne vien 
Nehru ir Bulganinui, bet ir juos 
kolonose lydėjusius Britų am
basadoriui Hayter ir JAV Boh-
lemui. 

Įsidėmėtina, jog Stalinas nie
kad nrnioms nesirodė atvira
me automobiliuje; tai pirmą 
kartą Bulganinas sulaužė Sta
lino tradicijas. Ir ne tik Bulga
ninas,* bet ir Chruščev ir Molo
tov, Žukov, Mikojan važiavo 
atvirais automobiliais. 

pas Walmsley, taip buvo įniršęs talizmui besikuriant: darbinin- tarp valdančios kla-• griovys 
dėl maisto krizės, yra savotiš- k ų skurdas. "Tikrai viktorianiš-( geg įr iiaudies Valdanči* 
ka mįslė. Vakarų diplomatai k a i v i ^ f a s a d a . T a i y ^ k U s e i i n a t i n k t a s ^ kad da_ 
spėja, kad maisto^ krize sovietų R u s į i o s viktorianiška epocha, j bartinis režimas nėra amž nas. 
biurokratijai sudaro pavojų 
Gal maisto krize ir nėra ypatin
gai aštri, ypač turint galvoje 
rusų liaudį, pripratusią prie 

Turtingumo fasada, o 
skurdas", — pasakė A. Bevan. 

Dabar b'urokratų klasė lau-
pusbadžio ir skurdo, bet rusų ! * • * " ? C*™**** Pagerintų 
biurokratų klasė bijo, kad žem
dirbiai neužimtų raktinės pozi
cijos sovietų rėžime ir nepa
keistų valdančios klasės. So
vietų biurokratai, ypač kolcho
zų vadovai, bijo žemdirbių, ku
rie nekenčia kolchozų sistemos 
ir nori pereiti į privatų ūkinin
kavimą. t 

Chruščev yra vienas iš svar
biausių kolchozų kūrėjų. Kai 
kurie sovietų gyvenimo stebėto
jai, rašo, jog Chruščev yra 
pažadėjęs, jog jis, nedarydamas 

jos būklę, padarytų jų gyveni
mą linksmesnį, patogesnį. Nau
jų žemių pasisavinimas yra 

8 Kiekviena partija tol gali vado
vauti ir naudotis smurto prie
monėmis, kol ji eina į pasirink
tą tikslą, kol yra priešakyje idė 
ja, kuriai realizuoti reikia pasi
aukojimo ir entuziazmo. Parti
jos viešpatavimas virsta iliuzi-

šansas sustiprėti, bet tai yra ir 
jo "Achiliškas kulnis". 

A. Bevan po savo vizito Mas
kvoj pasakė: "Kyla klausimas, 
ar Chruščev nebus gavęs nuo
dų taurę, kai kompartijos cen
tro komitetas padarė jį atsakin-

ja, kai partijos viršūnės ir vir
šūnėles pirmon galvon ima rū
pintis linksmesnio, patogesnio, 
laisvesnio gyvenimo sudarymu 
sau patiems. Į tokią epochą 
yra dabar įžengusi komunistų 
partija Sovietų Sąjungoje. Apie 
Lenino bei pilietinio karo epo-

•gąuž žemės ūkio produkcijos c n o s komunistus rusų poetas 
Aleksandra Blok yra pasakęs, 
kad j ' e nuskurdę, su cigarete 

pakėlimą. 

Kadangi santykiai tarp kol 
chozų darbininkų ir jų produk-! burnoje ir atstatytu šautuvu 

180 milionų sovietinių žmonių nuolaidų žemdirbiams, pagerin-' ei jos kėlimo komandų yra labai r ankose žygiavo į tolį, į viską 
s'ąs maitinimo būklę Sovietų įsitempę, tad suprantama, ko- j pasirengę ir nieko nesigailėda-
Sąjun^oje. Savo pažadui ište-jdėl postalininės Sovietų S-gos mi* Stalino diktatūros bru La
šėti Chruščev pradėjo mobili- vyrausybės panorėjo p r e k y b i - 1 l u m a s privertė komunistus lai-

nemato šviesesnės ateities 

Šį naują stilių parodė ir Mo-
lotov lankydamasis J. T. O. 10 
metų sukakties minėjime San 
Francisko mieste, ir vėliau va
žinėdamas po JAV. Molotov bu
vo ant savo apvalios galvos už
sidėjęs kamavališką kaubojų 
skrybėlę ir su blogai paslėptu 
neišmanymu lankė abstrakčios 
dailės parodas. 

Stalino laikais Molotov jokiu 
būdu nebūtų leidęsis nufoto
grafuoti su kaubojiška skry
bėle ant galvos. Molotov su 
kaubojiška skrybėle — tai sim
bolis, kad sovietų komunistai 
iš niūrios Stalino epochos yra 
išėję į laisvesnį ir linksmesnį 
gyvenimo stilių. Molotov šyps-
nis — tai 18—20 milionų Sovie
tų Sąjungos biurokratų klasės 
šypsnis, bet 180 milionų sovieti-
n ų žmonių dar nemato švieses
nės ateities ir tebėra niūrūs, o 

zuoti miesto jaunimą "naujoms 
žemėms pasisavinti" Kazachs
tane ir Sibire. 

Įdomu, kad "naujų žemių pa
sisavinti" į Sibirą ir Kazach
staną Chruščev pasiuntė dau
giausia miesto jaunimo — daug 
va!dininkų bei biurų tarnauto
jų. Reikia pripažinti, kad 
Chruščev užsimojimas yra gi
gantiškas: jis tuo nori užkirsti 
chroninę spragą Sovietų maisto 
srityje. 

Malenkovas buvo palinkęs 
daryti žemdirbiams koncesijų, o 
to baisiai nenorėjo kolchozų 
baltarankiai administratoriai ir 
raštininkai ir jie sabotavo Ma-
lenkovo potvarkius. 

Ši aplinkybė privertė Malen-

kytis niūraus, asketiško gyveni
mo stiliaus, o prie Stalino dia-
dochų komunistai atsigręžė į 
savo narių gyvenimo privilegi
jas, į komfortą ir linksmumą. 

Rekolekcijų namas 
Prie Notre Dame universite

to Indianoje pradėti statyti už-

nių santykių su JAV ir Vaka
rais atnaujinimo: mat, Krem
liaus ponai nori žemdirbių rei
kalavimus grąžinti jiems nuo
savybes aplenkti, užkišant kol-
chozin'nkų sabotavimą importu 
ir eksportu. 

Neatrodo, kad "naujų žemių 
pasisavinimas" Azijos plotuose 
būtų sėkmingas ir užkištų spra- Į d a r ų rekolekcijų namai, kurie 
gą sovietų maisto srityje. Jei kainuos pusę miliono ir ku-
Chruščevo gigantiškas planas riuose bus 40 atskirų kamba-
pasibaigs fiasko, tad jis kris, j "ų. Šį rudenį Notre Dame 
bet prekybos atnaujinimas su universitetas numato pašven-
Vakarų pasauliu labai pravers-\tinti keturis naujus pastatus: 
tų sovietų valdančiai klasei: ji knygyną, televizijos stotį, skulp 
gautų daug prabangos dalykų ^ūros studijų ir studentų ben-
ir jos gyvenimas pasidarytų drabutį. 
dar linksmesnis, betgi sovietų 

Kas nori pasiekti tikslą, turi Taudis iš to maža džiaugsmo 
kovą pasitraukti iš vyriausy- tegautų, nes jos vergove būtų jaunas pradėti ruoštis darbui, 
bės vadovavimo, bet kolchozų' prailginta. _ Horacijus. 

ItSSKS JURGIS GLIAUDĄ O t t P g ^ ą 

RAID2ILJ 
PASĖLIAI 

anHHRngRHBEnc ROMANAS m 
tinę, kad Pabaltijo valstybės yra laisvos ir savistovios. 2monės 
gauna iš tam tikrų komunistų agentūrų laiškais ir specialiais 75 tęsinys 
laikraščia's kvietimus sugrįžti į savuosius kraštus, iš kur buvo 
pabėgę, bet kaip jie ten gali grįžti, jei jie nežmo, kokia dabar | .„ _ ! S ? f a u n i n k ? a k i l* P a n Gintowt jau matė, kad tas 
padėtis jų krašte. Amerikiečiai parlamentarai nuvykę Lietuvon 
ir kitur būtų tą padėtį patyrę> ir paskelbę visuomenei savo paty
rimus. Bet jiems neleido tą misiją atlikti. Neleido todėl, kad 
bijojo. j°g amerikiečiai, pamatę Pabaltijo žmonių visokeriopą 
skurdą, atidengs visa tai laisvam pasauliui. 

. Mūsų dienraštyje keliais atvejais buvo patarta lietuviškiems 
komunistams, aklai garbinantiems L'etuvos okupantus ir girian-
tiems jų vergiją, vykti į Lietuvą ir patirti jos būklę. Buvo su
gestionuota ir tai, kad, jei jau patys bijo ten vykti, teišrūpina 
leidimus nekomunistams keliauti Lietuvon ir grįžus pavaizduoti 
jos gyvemmą. Bet komunistų laikraščiai į tai nekreipė dėmesio. 
Gal bent dabar jie pasakys, kodėl Kremlius atsisakė įleisti Lie
tuvon amerikiečius parlamentarus? Juk jei Pabaltijo kraštuose 
taip yra gera, kaip jie rašo, tai ko bijoti parodyti tas gerybes 
laisvajam pasauliui. 

RAKETINIŲ GINKLŲ TĖVAS 
Prof. Hermann Oberth, 62 metų, vokiškų V2 ginklų tyri

nėtojas, įstojo į JAV armijos tarnybą. Karo metu Oberth dirbo 
Pinemuende ir davė pagrindą V2 konstrukcijai. Jis dabar kartu 
su 100 kitų vokečių raketų tyrinėtojų dirbs Huntsville, Alaba-
moje. šitai grupei vadovauja dr. Werner von Braun. 

Prof. Oberth pastaraisiais metais daugiausia domėjosi pla
nais, kaip įrengti tarpplanetinę stotį, ir raketine kelione į mėnulį. 
JAV sekretoriato kvietimu, Oberth su žmona studijų tikslais 
yra lankęsis Jungtinėse Amerikos Valstybėse. 

nepilnai tikras, sakydamas, kad ginklas priklausąs Pan 
Gintowtui. 

- - Parodykite man tą ginklą arčiau, — paprašė 
ligonis. — Seniai aš neturėjau ginklo rankoj. Aš esu ži
novas tokių žaislelių. Tai yra senas, belgiškas. 

— Žiūrėkite, gal atpažinsite, — isprauninkas iš
tiesė revolverį arčiau. Pan Gintowt pamatė, kad šovi-
nyne bėra tiktai viena kulka. 

— Štai kita pusė, — tardančiai pasakė ispraunin
kas, atversdamas kitą rankenos pusę, kur buvo išpuoš
tais užsukimais raidė G. 

— Kadais, seniai, ir aš rinkau tokius dalykus- Taip 
pat senus šautuvus ir kardus, — pasakė Pan Gintowt. 

— Iš tokių kolekcijų įsiliepsnoja maištai, — pri
tarė isprauninkas. 

— Jūs turite humorą, — pagyrė Pan Gintowt. 
— Ar tai jūsų revolveris? — tiesiai kirto isprau

ninkas. 
— Reikalaujate priesaikos? — sutramdė tardantį 

Pan Gintowt. — Tokių herbų čia pilna apylinkė. Tai 
daugelio akolicos bajorų herbai. Aš patarčiau aplan
kyti senesnių dvarų sandėlius, kur dar išliko tokie rin
kiniai. Tai nėra ginklas, iš jo negalima šauti. Tai re
tas egzempliorius iš rinkinio. 

— Gaisras — suriko ji, dusdama. — Iškaimis dega. 
— Ką ji sako? — suriko isprauninkas, nesupran

tąs žemaitiškai. 
— Gaisras, — atsakė Nikita. 
— Kur gaisras? — suriko isprauninkas. 
Bet čia jie pamatė lange juodus dūmų kamuolius, 

sruvenančius iš kažin kur, iš labai artimos kaimynystės. 
— Urnužis, — ištarė Elzbieta, rodydama pirštu į 

langą. 
Vienu šuoliu trys žandarai šoko iš kambario. 
— Vandens! — pašaukė Pan Gintowt. Jo galva 

svaigo, tartum jis palengva kristų žemyn. Ausyse či
reno žiogai. — Vandens! 

Bet ir Elzietos nebebuvo kambary. 
Įkyrus kutenimas krūtinės ląstoj nesiliovė. Krau

joplūdis, plaunąs kaverną, teigė ligoniui pabaigos ar
tėjimą. Tas jausmas grąžino blaivų aplinkos suvokimą. 
Atmerkęs akis, jis matė dūmus lange. J is suprato, tai 
netolimas įsidegąs gaisras. 

— Vandens! — pašaukė jis nekantriai ir piktai. 
Užsimerkęs, jis juto kutenimą krūtinėje ryškiau. 
— Elzbieta! — pašaukė jis vėl. Moteris neatsišau

kė. Ant stalo, bet jam nepasiekiamas, gulėjo jo revolve
ris. Tai buvo kaip sapne. 

Tai buvo staigi mintis: nelaukti agonijos pabaigos. 
— Introibo ad altare Dei. 
Kunigo Bylevvicze veidas. Prašymas išpažinties. 

Revolveryje viena kulka. 
Pan Gintowt apsivertė ant dešinio šono. Jis dre

bėjo. Kad tik negrįžtų anie. Jis turįs skubėti. Akyse 
raudona, ar ir akyse kraujas? Jis traukė staliuką į sa
ve. Nelaukti agonijos pabaigos. Revolveryje viena 
kulka. 

Staliukas pasidavė traukiamas. Jis lengvai pasie
kė revolverį. 

— Introibo ad altare Dei... 
Vėl tas pats jausmas: nelaukti agonijos. O kas tas 

„altare Dei" ? Tai iš lazdų sukaltas stalas, girios aikš-
— Retas egzempliorius, — su sarkazmu, bet ir nu

viltas, pastebėjo isprauninkas. 
Durys sucypė. Kambarin įžengė baimės pilna Elz- tėj, ne vargonai — giria tai ūžia. Prie altoriaus kunigas 

bieta. Ji žiūrėjo ne į žandarus, bet į ligonį Bylewicze, jaunas, gražus kunigas. Kielikas jo ranko

se. Girios ūžesys vėjuje. Toks ūžesys. Tai gaisras? 
Vargonai? Giria ūžia? 

— Introibo ad altare Dei... 

VANDENS! VANDENS! 
Nuo darželio žandarai pamatė gaisrą. Iš už gru

pės šiaudinių stogų, tarytum kas juokaudamas svaidėsi 
žemai šliaužiančiais dūmų kamuoliais. Dūmai šliaužė 
žemai, tolyn nešdami žinią apie gaisrą. Buvo girdėti ne
ramūs žmonių balsai. Taku, kuris kirto įskypai gat
velę, bėgo gaisro link du: vyras ir moteris. 

Isprauninkas zovada prijojo prie jų. 
— Stok! — suriko jis bėgantiems. — Kur? Be 

gesinimo įrankių! Kodėl be ko nors ? Nuogom rankom ? 
Kur kibiras, kur vanduo ? Marš, atnešti! 

Vyras, nebejaunas, sulinkęs ir liesas, ir dar jauna 
moteris, taip pat ūmai pasisuko bėgti atgal, kaip jie 
skubėjo j gaisrą. 

Isprauninkas susigriebė ir įsakė Nikitai: 
— Pasilik pas lenką. Suslovas su manim. 
Bejodamas gaisran, isprauninkas įsiveržė į greti

mą kiemą. 
— Hei, išeikite, — sugriaudė jis, kaip rėkiama tik 

kariuomenėje. 
Duiyse pasirodė bailus moters veidas. 
— Kodėl sėdi namuose? — sugriaudė ispraunin

kas. — Kas ant iškabos ? Kibiras! Imk kibirą ir gesinti 
gaisrą. 

Bet moteris negalėjo suprasti rusų kalbos; ji vien 
bailiai linkčiojo galva. 

Suslovas nušoko iš balno. Jis priėjo prie durų, kur 
stovėjo išsigandusi moteris ir parodė jai pirštu į iška
bą, kur buvo išpieštas kibiras Paskui jis parodė pirštu 
į gaisro dūmus. Dar padare judesį, reiškiantį vandens 
pilimą iš kibiro. 

• 

(Bus daodau) 
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PAS BRAZILIJOS LIETUVIUS 
MOTINA M. ALOYZA 

Jau praėjo didysis įvykis, ku
riame Pietų Amerikos lietuviai 
su priderama pagarba dalyvavo, 
— Eucharistinis kongresas Rio 
de Janeiro. Toje šventoje savai
tėje buvo didelis sielų bendravi
mas tarp įvairių dalyvaujančių 

O vistiek sakoma, kad lotynų 
tautų, ypač Pietų Amerikoje, ti
kėjimas esąs paviršutiniškas. 
Kažkas pastebėjo, kad, ypač bra 
žilai, nors tik krikštyti katali
kais, ir tikėjimu pilnai negyve
na, bet už jį pasirengę mirti. 

BAI02SI MIRTIMI W¥WU!IM 

tautų, priskaitant Pietų Ameri-1 Valdžios mokyklose leista moky 
kos lietuvius, ypač Sao Paulo1 ti katalikų relig ją, bet nepriva-
miesto ir priemiesčių. Apie šią loma. Aną dieną lankydama mū 
lietuvių koloniją noriu daugiau sų seserų vedamą naujokyną, 
pasakyti. Labiausiai lietuvių ap- kuriame brazilietės mokosi tapti 
gyventas yra Vila Zebnos mies- vienuolėmis, g'rdėjau iš vietinio 
telis su lietuviška bažnyčia, pa- kunigo lūpų, kad jo parapijoje | 
rapine mokykla, seserų pranciš- esą 40,000 asmenų, o tik 5% 
kiečių vienuolynu, auditorija, telanko bažnyčią. Lietuvių pa-
vaikų darželiu su 70 mokinių ir rapijoje Vila Zelinoje, kur apie 
dar dviemis mokyklomis «su 1,- 35rf parapiečių yra lietuviai, 
100 mokinių. bažnyčios lankymas, užlaikymas 

yra daug skaitlingesnis ir pa-
Pas pranciškietes stovesnis. Brazilijoje kunigų trū 

Jau atsisveikinome su lietu- kūmas yra tragiškas. Steigti pa 
viais svečiais iš Chicagos, New, rapine mokyklą prie bažnyčios 
Yorko, Detroito, Romos, Vene- neįprasta, 
zuelos, Argentinos ir kitų vietų,' 
net iš Kinijos. Kur tų lietuvių 
nebūta! Dievas lietuvius myli,! Netrukus švęsime klebono ku-
kad jų visur taip pribarstė. Vie- nigo Pijaus Ragažinsko sidbari-
nas malonumas netikėtai šen nį kunigystės jubilėjų ir 20 m. 
ten lietuvį sutikti, kaip man sukaktį klebonavimo Vila Zeli-
dažnai šioje kelionėje atsitiko, noje. Klebonijos jis dar neturi 
Kaip sakiau, atsisveikinome su Jau buvęs pradėtas fondas kle-
svečiais ir pamažėl pradėjome bonijai statyti, bet atsitiko, kad 
grįžti prie kasdieninių pareigė- pinigus reikėjo sunaudoti stai-
lių. Aš dabar prie stalelio lietu- giam bažnyčios remontui. Kal
vaičių seserų pranciškiečių vie- bant su zakristijonu, jis pasakė, 
nuolyne, Vila Zelinoje. Viename kad visą dieną vaikščiojęs su 
kambaryje kažkur tarška rašo-! klebonu aukų rinkti ir surinkę 

Šuo valde tigrą 
Viename žvėryne tame pa

čiame narve buvo auginami 
jaunas šuo ir jaunas tigras. Jie 
drauge augo, drauge ėsdavo, 
drauge žaizdavo ir drauge mie
godavo santaikoje, lyg jie bū-

ir vadovu ne tik friirlirnnnsp, 
bet ir visuose kituose nuoty
kiuose. Bet, laikui bėgant, tig 
ras, žinoma, pralenkė šunį ir 
didumu ir tvirtumu, bet jis ne
išaugo iš savo papratimo kisti 
save valdyti. Nors girių žvė
ris, jeigu jis būtų panaudojęs 

tr buvę vLnų tėvų. Kadangi savo jėgą, būtų lengvai galėjęs 
šuo pradžioje buvo didesnis ne- sudraskyti, bet tigras to neda-
gu tigras, jis pasistatė valdovu're. (m.) 

Dftroito 300 policininkų šaudosi su nusikaltėliu Rol lin, kum buvo užsibarikadavęs pas savo piminę, gink
lų koloktorių. Kautynes stebėjo apie 5000 žmonių. Kuilius, kuris ]>aleido apie 100 Šūvių ir sužeiHė du 
policininko, buvo nušautas. (INS) 

Be vandens ir šviesos 

ten nueiti. Vienu apsilankymu torija labai skiriasi nuo pergy- dirba klasėse, lanko namus ra-
gali sutikti daug lietuvių, ne venimų, kuriuos patyrė lietuviai gindamas jaunimą telktis į drau 
tarp parduodančių, bet tarp per-( nuvykę į JAV. Fazendose daug gijas, skatina tėvus remti jau 
kančių. Visus šviesiaplaukius lietuvių mirė iš didelio vargo, ba 
kalbinu Tetuviškai, bet jie nevi- do, klimato, nepaprastų ir visai 
si būna lietuviai. Aną dieną tur negydomų ligų. Sitų lietuvių is-
gelyje sustojau nustebinta vie-, tori ją parašysiu bent trumpai ki 
nos lietuvės motinos kalba su tuose straipsniuose. Man nuo-
mažyte dukrele. "Kaip gražu", 
sakau, "kad tu pratini dukrelę 
lietuviškai kalbėti". "Kaip ne", 
atsako motina, "gatvėje tegul 
kalba, kaip jai patogu, bet na-
m'e ir su manimi turi kalbėti lie 

stabu, kaip jie išliko tarp stip
riai prisirišę prie tikrojo tikėji
mo ir prie savo tautos. Reikėtų 
visų metų ar daugiau viską tei-
s'ngai ir pilnai surašyti. Gaila 
palikti nesurasius mūsų drąsių-

moji mašinėlė, o kitame — sese
lė M. Julija darinėja spintų du
reles ir jieško škaplierinių me-
dalikėlių pirmos Komunijos kla
sei. Joje 200 vaikų. Seselė Be
atričė užsilipusi ant kopėčių jai 
padeda. Po mano langu laksto 
vaikai ir plonais balseliais šūkau 
ja. Aplinkos gamta panaši į 
Pitsburgho miesto vaizdus — 
kalnų kalneliai, o ant tų karnų 
miesteliai, bažnyčių bokštais at
žymėti 

Bažnyčios 

Niekur nesu mačiusi taip 
daug katalikiškų bažnyčių mies
tų gatvėse kaip Rio de Janeiro, 
Sao Paulo, Buenos Aires. Ir jos 
visos taip puošniai dekoruotos. 

NAUJAUSIOJI LITERATŪRA 
APIE MARIJA 

PAŽVELKIME I MARIJA. Nuo
stabus švč. Marijos gyvenimas, pa
rašytas pasiremiant Dievo apšviestų
jų regėtojų pasakojimais (šv. Brigi
tos, Manj»s Agreda, ses. Katarinos 
Emmerich ir kt.). 260 pusi. Knyga 
talpina 31 pasakojimą su nepapras
tai puikiais spalvotais paveikslais. 
Patrauklūs kieti viršeliai ir tekai
nuoja tik $3.00. šią puikią knygą 
paras* prcl. dr. F. Bartkus. 

MARIJA MUMS KAIRĄ, švč. Ma
rija laiko bSgyje apsireiškė" {vairiose 
pasaulio vietovėse, šios knygos au
torius Run. J. Kuzmickis, šalia mo
šų lietuviškų šventovių aprašo ir ki
tur žinomus. Dievo Motinos apsireiš
kimus, kaip: I.a Salette. Lurde, Fa-
timoje; apie Stebuklingąjį Medalike-
\\ ir kt. įžangoje ir pabaigos žodyje 
autorius svarsto švč. Marijos Nekal
čiausios širdies kultą ir iSkelia Ma
rijos kaip malonių Tarpininkės vaid
menį. Knyga turi 159 psl., paveiks
luota, {rišta { kietus viršelius ir kai
nuoja $2.00. 

AlftROS 2VAK;£I>£. 15 tautų Ir 
58 didžiųjų pasaulio poetų dailiausi 
žodeliai mūsų dangiškajai Motinai 
Marijai pagerbti. Tuos per 600 m. 
žybtelėjusius rašytojų perlus iš {vai
rių kalbų surinko ir sutvarkė A. Ty-
r uoli s. Tai knyga apie Mariją, kuri 
turėtų rastis kiekvienuose namuose. 
110 psl. Kaina $2.00. 

L'žsakymus kartu su pinigais siųskite: 

' ' D R A U G A S " 
2334 So. Oakley Avenue 
CHICAGO 8, ILLINOIS 

tik 105 eruseirus — nepilnai $1.-
50. Priemiesčių žmonės neper
seniausiai pradėjo savo būvį ge
rinti, namelius patogiau įreng
ti ir puošti. Bažnyčiai tenka 
laukti. Lietuviai aplink bažny
čią didina dviejų kambarių na
melius, gražiai nudažo, darže
liais apsodina, puošnias tvoreles 
stato. Namai maždaug ispaniš
ko stiliaus. Bet gatvės — molio, 
be vandentiekio ir vakarais be 
šviesos. 

Varginga pradžia 

Prieš kun. B. Ragažinską pas
toracijos darbus šioje kolonijoje 
ir apylinkėje, kai čia buvo suva
žiavę 35,000 lietuvių imigrantų, 
atlikinėjo kun. B. Sugintas. Žmo 
nės ir dabar dar prisimena jo 
didelį pasišventimą naujakurius 

tuviškai. Negalima savo kalbos jų ir ryžtingųjų Brazilijos lietu-
pimiršti". Ši lietuvė j Braziliją 
atvykusi prieš 27 metus, ji mo
ka gerai kalbėti portugališkai, 
bet savos kalbos nepamiršta. 
Yra ir tokių, kurie vaikų nera
gina lietuvybės laikytis. * 

Čia lietuviai lengviau išmoko 
portugalų kalbos ir ja teisingiau 
kalba kaip lietuviai JAV angliš
kai. Portugalų kalbos raidynas 
yra panašesnis į lietuvišką. Ir 
čia g'mtoji kalba maišoma su 
svetimąja. Pvz.: Laukiu bondes 
(gatvėkario), Gavau pergamen
to (algos). Turiu 6 alūnus (mo
kinius). Trumpa feria (atosto
gos). Ačiū už favora (malonę). 
Neturim sala de visi ta (svečių 
kambario). 

Obuoliai čia maždaug reteny
bė. Turgelyje norėjau jų sese
rims nupirkti, bet ka'nuoja 6 et. 
vienas ir dar maži. Todėl grį
žau j namus pinigų neišleidus. 

Fazendų lietuviai 
Stengiuosi surasti laiko aplan 

vių istorijos. 

Ateitininkų šventė 

Kaip žadėjau, aš sugrįšiu prie 
aprašymo vėliau ir spaudai pa-

nųjų pastangas, iškelia jaunuo
lių įvairius talentus, stato juos 
scenoje, veda lietuvišką giedoji
mą bažnyčioje — viską su dide
liu pasišventimu, meile, humoru 
ir ištvermingumu. 

Iš Brazilijos išvažiuojame rug 
sėjo 12 d., o New Yorką pasiek
sime apie 26 ar vėliau. 

Ate logo! 

Saules sistema 
Saulės sistemą sudaro: 

saule, 9 didelės planetos, 
pati 
ke

liaujančios aplink ją; 31 tų pla-

lietuvius aptarnaujant, kai ne-; k ^ č i a a n k s č i a u a t v y k u s i a s š e i -
buvo nė lietuvių bažnyčios, nė 
šviesos, nė kelių, nė algos. Pa
maldos lietuviams būdavo sveti
mose bažnyčiose, o kunigas Su
gintas, brisdamas purvu, eidavo 
iš kolonijos į koloniją lietuviams 
šv. Mišių laikyti. Vėliau jis lie
tuviams pastatė bažnyčią, dali
nai su Amerikos lietuvių pagal
ba. 

Man rašant jau keletą kartų 
suburzgėjo prie kiemo vartų pa 
spaustas skambutis. Čia niekas 
nekelia kojos į svetimą kiemą, 
tik prie vartelių ploja rankomis, 
kol iš namų išeina šeimininkas 
atlikti reikalo, kviesti ar ne
kviesti į namus. 

Ačiū už favora 

duosiu, ką trumpu laiku surin- netų palydovai — mėnuliai; 
kau. Dabar noriu prisiminti au apie 40.000 mažų planetėlių — 
nųjų lietuvių šventę. Be abejo,' planetoidų, kurių keliai telpa 
kad platesnės žinios jau spaudą! tarp Marso ir Jupiterio orbitų; 
paisiekė. Aš gi dalyvaudama' apie 50 periodinių uodeguotų 
šiose iškilmėse norėjau, kad viso kometų, ir nesuskaitoma dau-
pasaulio ateitininkai būtų matę' gybė meteorų. Tai ir viskas. 
ir girdėję Vila Zeknos jaunimo 
pasiryžimus tapti Kristaus se
kėjais, Lietuvos gynėjais, kil
niais veikėjais. Didelis būrelis 
jaunuolių, pradėję dieną apeigo
mis bažnyčioje, atliko turiningą 
ir kultūringą programą. Buvo 
sukviesti dvasininkai, seserys 
pranciškietes, tėvai, giminės ir 
draugai. Linkime Brazilijos at
eitininkams augštai kelti tautos 
vėliavą savo pa trio tingumu, mal 
dingumu ir kultūringumu. 

Veiklus kunigas 

Daug įkvėpimo jaunųjų šir-

Aišku, svarbiausias sistemos 
narys ir centras yra saulė. Vien 
tik rusas filosofas Kuzma Prut-
kov ginčijo, kad mėnulis esąs 
svarbiausias: girdi, saulė švie
čia dieną, kada ir taip šviesu, 
o mėnulis šviečia kaip tik tada, 
kada labiausiai reikia — nak-
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JŪSŲ ir JŪSŲ šeimos saugumui 
Jei turite Universal Savings sąskaitą, tai galite būti tikri: 
Kad Jūsų taupomi pinigai atneš Jums daugiau pelno.-
Kad Jūs turite lėšų nelaimes atveju... 
Kad Jūs galite pirkti pageidaujamą prabangos daiktą tada, 
kada norite... 
Kad turėsite pinigu, kada jie bus reikalingi. 
Tarnavome bendruomenei ištisus 32 metus be pertraukos, ir 

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

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

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

1800 SOUTH HALSTED STREET 

Vila Zelinoj visokių tautų bra 
Z&H (jų oda gali būti šviesi ir 
tamsi — priklauso, kokio kili
mo — negriško, indėniško, ita
liško, vokiško, rusiško ar kito). 
Bet čia lietuvių rodos daugiau
sia. Eidama raudono molio gat
velėmis visur girdžiu lietuviškai 
kalbant: prie bažnyčios, turgely
je, atdarose be durų ir langų 
krautuvėlėse. O tas mielas tur
gelis netoli bažnyčios! Žadu ve" 

mas, ir šiek tiek aprašyti jų is
toriją. Jie taip mielai mane pri- <&* sukelia kun. J. Šeškevičius, 
ima ir dažiaugiasi, kad pragy-1 P r i e š m e t u s atvykęs vietos kle-
venima's kas domisi. Tarp 1925 b o n u i i u l k a - J o f*ibuvimas at 
ir 1928 metų į Braziliją atvyko! gaivino tautos meilę visoje apy-
apie 35,000 lietuvių, kavos ūkių 
(fazendų) savininkų per agen
tus iš Lietuvos atgabenti'ir prie 
kavos ir ryžių auginimo prista
tyti. Nepakenčiamą fazendose 
gyvenimą ir darbą apleisdami,! 
dažniausiai iš jų naktimis pa
bėgdami, lietuviai apsigyveno \-
variose Brazilijos kolonijose, 
ypač Vila Zelinoje, kur anksti 
buvo pradėta statyti bažnyčia.1 

Šita lietuvių fazendininkų iš

linkėję, ypač jaunuomenėje. Jis 
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PIGIAI IK SArCIAI 

PERKRAUSTAU 
B A L D U S 
VIKTOJK IK I* TOLIAU 

K. EIDUKONIS 
Turiu naujų diddj 

tr apdrmudaa 
ntSO R Talman, Chicago SS, 

TeL ORo»«*ni S-TOS« 
m 

sinYMmrre LMKŪ savo RŪTOMOBIU 
Complete Auto Service 

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 

^ tf 

4542-44 S. Western A ve. TeL CLif. 4-0079 
Sav. Stasys Dapkus, prityręs mechani
kas, turįs moderniausius Įrengimus, ge
rai ir nebrangiai pataiso karust-rija tr 
muiafto, taip pat sureguliuoja motorą, 
kad taupiau naudotų bemina ir alyva. 
.Ks šioje srityje dirba nuo 19S6 meto, 
taip kad Jo darbu būsite patenkinu. Na
mu letef. \VAIbrook 6-75KO. 

Reikalaukit* 
visose 
maisto 

krautuvėse 
Šios 

skaniausios 
duonos. 

Jeigu negausite, 
kreipkitės 
į kepykla 

V. DŪKŠTAS, 
1800 W. 46th SI 
Telef. LA 3-1510 
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Pradekit Taupyti Šiandien. Turėsit Rytoj! 
Taigi, dabar pradekite taupyti šioje lietuviškoje 

Įstaigoje BRICNT0N SAVIN6S and LOAN! 
Kiekvieno taupytojo indeliai apdrausti Dd $10,0004)0 

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASS'N 
4071 Archer A ve., į vakarus nuo Califomia Ave. 

CHARLES ZEKAS, Sec's ~ 

OFISO VALANDOS: 
Pirmad., antrad. penktad. Ir 
iešt. t • . ryto Iki 4:10 p. p. 

Trečiai. 9 ryto Iki l t T.. 
Ketvirtad. » vai. Iki S n 
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AUGSTAS DIVIDENDAS UZ TAUPOMUS PINIGUS - PILNAI APDRAUSTAS IR PELNINGAS SAUGUMAS 
PATARNAVIMAI VELTUI VISIEMS MOŠŲ NARIAMS 

Stai kodėl apsimoka taupomus pinigus padėti į CHICAGO SAVINGS AND LOAN ASS'N: 1. Pas mus visi indėliai yra apdrausti 
iki $10,000.00. 2. Pas mus taupomi pinigai buvo ir yra išmokami pagal pareikalavimą. 3. Per 31 metus CHICAGO SAVINGS visada 
100% išmokėjo taupytojams indėlius ir visada mokėjo augštesnį dividendą, negu kitų finansinių įstaigų. 4. 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: optional, investmentų, vakacijų, Christmas Club ir Bonus Savinga 
Kviečiame visus taupyti šioje pačioje progresyviškiausioje lietuvių taupymo bendrovėje. 

CHICAGO SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 

i 

1 9 5 5 6234 South We*tern Avenue JOHN PAKEL, Prezidentas GRovehffl 6-7575 

Ketvirtadieniais nuo 9 iki 8 
VALANDOS: Pirmadieniais 

vai. vakaro. Trečiaedieniats uždaryta visą dieną, šeštadieniais nuo 9 ryto lkl 2 vai. po pietų, 
nuo 12 iki S vai. vakaro. Antradieniais ir Penktadieniais nuo 9 iki 4 valandos po pietų. I 
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SEGHETTI T R A V E L BUREAU 
2451 S. Oakley Ava. Ttt . YRrds 7 3278 

PARC PINAME KELIONES: Lėktuvais — 
— Autobusais — Laivais. 

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

Pildome afidevitus. 
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SPECIALUS NUPIGINIMAS ! 
R00SEVELT FURHITURE 

COMPAHY, INC 
Z3IU W©St KOOStVtu KOftfl 

Telef. SEeley 3-4711 
Hide away Bed — Sofa-lova $f Q£ 00 
SOFA-LOVA ir krėslas . . $ |6S*°° 
Nauji 1»55 modelio Frigidaire šaldy
tuvai, specialiai nupiginti tik S 1 4 9 00 
Pasinaudokite šiais nupiginunais ir 
•plaukykite LIETUVIŲ KRAUTUVE. 
Atdara ir sekmadieniais nuo U vai 
dieną iki 5 vaL 
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Trečiadienis, rugpjūčio 31, 1955 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, iULdlNOiS 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
Waterbūry, Conn. 

Fb potvynio 
Daugiausia žuvusiųjų yra lie

tuvių, nes čia nusiaubtose van
dens vietose l'etuvių senasis 
kvartalas. Vietos administraci
ja skelbia žuvusių skaičių pagal 
surastus lavonus, kai nesuras-

Iš naujųjų ateivių nėra žuvu
sių, tik netekusių butų ir nuosa
vų namų yra. A. P. 

VVhite Plains, N. Y. 
Atvyko iš Argentinos 

Prieš porą savaičių iš Argen
tinos j White Plains atvyko nuo 

tuosius įskaito į dingusių skai- latiniara apsigyvenimui buvęs 
čių. Tokių nesurastų iš lietuvių Argent'nos LB Centro Valdy-
paskelbti Jane Klimaitė, Petras bos vicepirmininkas p. Vladas 
Laukaitis 70 metų, Tomas Savic Veselauskas. Š. m. rugpjūčio 20 
kas 22 m., Agota Seredinskas, d. VVhite Plains apylinkes narių 
Konstancija Seredinskas, Vincas susirinkime p. Veselauskas Ar-
ir Barbora Vitkai. Kiek iš viso gentinos LB vardu sveikino vie-
žuvo, sunku susigaudyti, nes tos lietuvius ir linkėjo nenuils-
skelbiamieji skaičiai keistai kai- tarnai dirbti tėvynės Lietuvos la 
taliojasi. Juo daugiau randa la-' bui. Paklaustas apie Argenti-
vonų, juo mažesnis skaičius pa- nos LB organizavimąsi, trumpai 
duodamas iš viso žuvusiųjų. At papasakojo nuveiktus darbus ir 
rodo, kad bus žuvę visa eilė as- planus ateičiai, 
menų. Iš lietuvių veikėjų yra, White Plains lietuviai p. Ve-
žuvusi Petronėlė Stanikienė. Tai selausko asmeniu džiaugiasi ir 
buvo didelio patriotiškumo vi- tiki, kad jis įsijungs į vietinį LB 
suomcnininkė ir simpatinga mo- veikimą. V. K. 
teris. Jos lavonas buvo neatpa
žįstamai deformuotas. Palaido
ta su savo kartu žuvusiu 45 m. 
sūnumi. Sūnaus lavonas dauge-j LB VVhite Plains apylinkes 
lyje vietų ir veide buvo sūdau- valdybos rūpesčiu, šių metų rug 
žytas. Vanduo ūžė nepaprastu • pjūčio 20 d. narių susirinkime a U f f š t y n i r s a v o jautriais spin-
greiČIu ir sūkuriuodamas, todėl' pravestas aukų rinkimas Vasa ' 

liais, tuojau atimdavo juos, 
daiktus išmėtydavo į kiemo 
pašalius. Moterys ašaroja, al
po, vaikai klykė, bet į jų ašaras 
ir kanč'as naciai nekreipė dė
mesio. Kas drįsdavo pasiprie
šinti, tai tą čia pat šautuvų 

(Miitelta j 6 pu**.) 

OPEROS SOLISTE 
V. JONUŠKAITC 

gyvena New Yorke, o jos 
plokštelių albumus galima gau
ti visame pasaulyje ir pas J. 
Karvelį, 3322 S. Halsted St., 
Chicago, 111. Tel. YArds 7-0677 

Ištraukiamas prie Niagaros krioklio į vandenį įkritęs R. H . Persons. (IN'S) 

Aukos Vasario 16 gimnazijos 
namams išpirkti 

Pluoštas atsiminimų 

IŠRAUTI IS S A V O ŽEMĖS 
JONAS MIsKINIS. Amsterdam, N. Y. 

1944 metai liepos mėnesio 11- du vokiečių kariai prie manęs Tai'beveik kiekviename vienkie-
ji diena. 

Buvo gražus vasaros rytas. 
Saulutė žeme raičiodamosi kilo 

visokia medžių manta trynė ne
šamus žmones ir, jei dar gyvas 
buvo, sūkuriuose buvo sudaužy
tas. Ir iš kitų vietų skelbiama 
lietuviškomis pavardėmis žuvu
sieji. Todėl lietuvių šis potvy
nis bus nunešęs daug. Kadangi 
jau savaite po potvynio, tai ma
tyti, kaip vykdomi valymo dar
bai, kad dar lavonų tiek neat
rastų, kai paprastai lavonus ran 
da netoli. Daugiausia surasti už 
šimto kito metrų prie geležinke
lio pylimo, kur susigrūdo namai. 

Riverside gatvės iš anos pu
sės teliko apie 5 namai. Kiti 
dingę. Dabar manoma ir tų li
kusių namų nerestauruoti, nes 
manoma čia yra pavojinga vie
ta. 

Nukentėjusių pagalbai teikia
mas maistas ir šalpos organiza
cijos perka namų apyvokos daik 

rio 16 gimnazijos namams iš
pirkti susilaukė netikėto pasise
kimo. 

Apylinkei pavyzdys yra Mor
ta širmulevičienė, kuri ne tik pa 
ti aukojo, bet paragino savo 
(Amerikoje gim.) sūnų ir duk
terį. M. Sirmulevičienė ne vie
nam tremtiniui yra žinoma, kaip 
dosni tautietė, nes per eilę me
tų yra išsiuntusi daug įvairių 
siuntinių ir skaidrinusi nelemtą 
tremtinio dalią. 

Aukos Vasario 16 gimnazijos 
namams išpirkti teberenkamos. 
Kurie dar nesuspėjo šio kilnaus 
re'kalo paremti, prašomi kreip
tis į apylinkės iždininką Petrą 
Jakelaitį. Valdyba 

ėmė kolioti ir atsukę į mane my matėsi moterų rūpesčio ir 
šautuvus įsakė pasitraukti. I baimės prislėgtų. Jos iš savo 

Palikęs maldaujančius ir aša-1 namų glėbiais nešė patalines, 
rojančus pabėgėlius vykau to-j drabužius, maistą ir kitokius 

dūliais žadino kiekvieną gamtos j liau. Privažiavęs Butrinrškių j reikalingiausius daiktus dėjo į 
gyvybę iš gilaus nakties miego, kaimą vėl pamačiau šiurpų ir (vežimus. Vyrai kinkė arklius 
Lakštingalos baigė suokusios i jaudinantį vai»dą. Ūkininkas I ir ruošėsi bėgti nuo bolševiki-
savo naktines giesmes. Vytu- jojo ant savo arklio iš ganyklos! oio siaubo. Vieškeliais vokiečių 
rėliai ėmė kilti į padanges ir namo. Cia pa* iš parugės iš-; kariai ėjo išvargę ir kur tik pa-
linksmai čiulbėjo rytmetines 
savo maldas. Gegučių kukavimo 
aidai toli, toli atsimušdavo Aly- negirdįs. Staiga pasigirdo šū 
taus pušyno skardume ir ža
viose Nemuno pakrantėse. O 
kaž kur tolumoje, rytų pusėje, 
be pertraukos girdėjosi duslūs, 
gana st'prūs, net žemę judinan
tieji, didžiųjų patrankų griaus
mai. 

Prie daugelio namų nepapras-

lindo vokiečių karys ir liepė, matydavo kiem« vežimą su ark-
ūkininkui sustoti. Šis nudavė 

viai: vienas į viršų, antras j STATYBAI IR NAMŲ 
ūkininką. Jojikas krito nuo ark-! frATAlSlfMAMS j 
lio nebegyvas, o arklys nuo šū- ; J J S S v ^ B K į 
vių pasispardydamas spruko at- MEDŽIAGĄ 
gal didžiuliu rugių baru. 

Grand Rapids, Mich 
Mirė misionierius 

Visi ruošėsi bėgti 

Važiuojant toliau mačiau ir 
tai susimąstę ir susirūpinę triū-j kitokių skaudžių ir jaudinančių; 
so žmonės. Vieni kasė kiemuo- scenų. Kaimiečiai žinojo, kad j 
se bei daržuose gilias duobes, Į jau artėja bolševikų frontas, 
kiti nešė į jas slėpti geriausius 

CARRMOODY 
LUMBER CO. 

savo daiktus: drabuzus, indus, 
kaikuriuos baldus ir kitokius 
vertybes. Atrodė, kad kiekvie
nas žinojo ar bent nujautė, jog 

Tėvas Alfonsas Kazlauskas !
 f r o n t a s a r t ė j a i r k a d bolševi 

tus, kaip šaldytuvus, indus ir (Kazlovski) 75 m., mirė. Buvoj k a i v ė l s l e n k a ; v a k a r u 8 k r a u i u l M. RIMKLS, 
tt . Kiek žymiau valoma Bank n a ž a r v f t ^ U m r f U ir ^ i ^ , ! L * ^ ™ ? ^ ^ T<* VI 7-0 pašarvotas bažnyčioje ir paskui 
gatvė, kai ligšiol kareiviai apsu- i š g a b e n t a s [ p r a i l c i S k o n ų v i e . 
pę kvartalą neleidžia net savie- n u o l y n ą Puiaski, Wis. Ten už jį 
šiems savo namų valyti. Likęs j u č o 2 7 ± a t l a i k y t o s pa_ 
maistas ir drabužiai pusta. Ma- m a k i o 8 i r t e n l a i d o t a s . Tėvas 
čiusieji nelaimių valymus Vokie- A l f o n s a s g v > p e t r o i r P o v i l o pa_ 
tijoje nustebę žiūri, kaip čia ^ ^ i š b u v o ^ - ^ ^ a p i e 
sekančią dieną žmonės nebuvo 20 metu 
varomi valyti namų, kai kekvie-j T a i p p a t ^ j ^ 2 5 d. buvo 
nas savo likusį namą be jokių g e d u I o p a m a l d o s u ž m i r u s į J o n ą 
raginimų būtų dar tą pačią ar r>ubinską. V. M. K. 
rytojaus dieną jau nusivalęs. Vi 
šokių su popierėliais apsilipinu- p * • 
sių prižiūrėtojų ir tvarkytojų ei-
bė tebūtų paskirta prižiūrėti pa Pinigai Balfai iš šalies 
čius valymus. Pergyvenę bom
bardavimus žmonės traukydami Chicagos apskrities Balfo val-
pečius sako, kas būtų, jei čia d v b a g a v o leidimą pravesti pini-
bombos ta p padarytų, kaip Vo- ^ n e rinki avą Balfo reikalams 
kietijoje buvo. Aprūpinimas pa- Chicagos gatvėse rugsėjo 18 d. 
galba pašalpomis didelis ir sku 
bus. Minios žmon ų buvo skiepi 
jamos nuo epidemijų. Bet epide 
mijų židinius tuojau galima bu 

Dauguma šelpiamųjų mūsų tau-
tieč ų yra ligoniai ir seneliai. 
Balfo lėšas daugiausia suaukoja 
lietuviai aukotojai. Labai svar-

vc pašalinti. Fabrikai tai valosi b u & a u t i l ė s ¥ i š » a l e s - Rugsėjo 
visu tempu. Ten jau sekančią 1 8 d- rinkliavoje yra kaip tik 
Po potvynio dieną tik knibždėjo & r a ž i P r o S a pad'dinti Balfo lė-
valymo mašinos ir darbininkai. š a s i š neKetuvių aukotojų. Pa-

aplaistyta Lietuvos žeme... 

Šiurpūs vaizdai 
Pasiėmęs dviratį skubiai iš

važiavau į kaimą jieškoti savo 
namų apyvokos vertingesnėms 
daiktams saugesnės viotos. Vos 
tik išvažiavęs iš miesto, prie 
plento, kryžkelės, radau keletą 
vežimų pabėgėlių iš Vilniaus 
krašto. Jų vežimuose matėsi 
šiek tiek daiktų, drabužių, o be
veik visuose vežimuose prie 
patalinių snūduriavo 2—4 iš
blyškę ir labai išvargę maži vai
kučiai, čia pat prie jų stovėjo 
6 vokiečių kariai su atkištais 
šautuvais į stovinčius prie veži
mų, reikalaudami iš jų tučtuo
jau iškraustyti daiktus ir jiems 
atiduoti arklius ir vežimus. Aš 
pr :e jų sustojau ir bandžiau 
skriaudžiamuosius už'arti. Bet 
kur tau jie klausys! Prisiartino 

TELEVIZIJOS 
Ir Radio Aparatu Taisymas 
Sąžiningas ir garantuotas darbas 

4517 S. Sawyer St. 
0087 — VI 7-3037 

STASYS LTTWINAS, Pre*. 
8039 8 * HALSTED ST. 

1W. Vlctory S-1S7S * £ * 
APKArNAVIMĄ IU P R E K I V PRfc 

STATYME TEIKIAME 
NEMOKAMAI * 

! RASTINft ATIDARYTA kaadlen nut 

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

U WGE8 stoties — Banga 1I9S 
NUO P1KMAD. IKI PENKTAJD. 

8:46 iki I : t 0 vai. ryto 
8E8TAD. S:i0 liti t .10 rjrts 

PIRMADIENIO vak. nuo 7—t T. 
8EKMAD. S:30—t:S0 v. r. U ***** 

WOPA — I 4 t0 kll 
Chicago M, III. HHmlock 4 - M I I 

7121 0O. ROCKWELL ST 

V I K T O B O K O Ž 1 C O S 

CALL 1£E MOTORS 00. 
I.iftuvižka gaanlino Shell stotis ir 

Auto taisymas. 5751 8. W«wt<fn Ave. 
Į TeL R E 7-9533. Atliekami motorų 

remontai, lyginimo, dažymo darbai 
ir keičiamo* dalys. 

i i i i f l I l IM l I i f l I f lH l f t l I lH l l l l l l I f l i nUt l I l IU I 

G U 2 A U S K Ų 
B E V E K L * H1ULS GEIAN VClA 

Otriausios gSlea dSi v««tuvlų, banke
tu, laidotuvių ir kitų papuošimu. 

2443 « E S T 6SRD S T R E E T 
IV*. PRo«p . f t 8-OS33 tr P B 8-0S3-S 
iinif riiiiiiiriiiiiiiiiiiiiinti::iiir*!iif i iiiiin 

1956 METŲ 
• f E L E V I Z L I O S • 

FM ir NEŠIOJAMI RADIJAI 
Augfttos kckybCs fonografai 

— DULKIASIURBLIAI — 
Elektriniai laikrodžiai 

\ i D A U 8 IR LAUKO ANTENOS 
— TV IR RADIJO LEMPOS — 

BATERIJOS — DALYS 

P.&J.JOKUBKA 
T.V. and DIAMONDS. WATCHES 

SALES AND SERVICE 

4 1 0 2 A r c h e r A ve . , a t M o r a r t 
C h i c a g o 32 , 111. — TeL L A 3-8617 

DARBO TEISES ŽODYNĖLIS 
Spaudai paršuose Pr. Sulaitis 

ANGLIŠKU ŽODŽIŲ BEI IRSIREIft-

KI>rU PAAIŠKINIMAI 

Siame ŽODYNĖLYJE telpa tie 
anglu kalba žodžiai bei išsireiškimai, 
kurie yra jffavę specUtltnę re ikime; 
kai kurie paimti UI veikiančių )sta-
tvmu. Spausdinami žodžiai anglų 
kal'»a ir patiekti platūs paaiškinimai 
lietuvių kalba. 

Leidinys 116 pusi. Kaina $1.00. 

Pinigus su užsakymais siųsti: 
"DRAUGAS" 

B8S4 S. Oakley A*e^ 

Chloago 8, IU. 

Visų radijų, fonografų, TV Ir 
reKordavimų aparatų 

TAISYMAS 
atl iekamas patyrusių inžinierių 

— VISKAS GARANTUOJAMA — 
Kainos žemiausios 

I vai. ryto Iki I vai. vakaro I 
šeštadieniais Iki S vai 

iL-Dfliim 
y *̂~ Csales - serv ice) 

-*-ĮS<MiBCįBIS*'"-*5afea 

M O V I N G 
A. BENULIS atUeka įvairius 
perkraustymus ir pervežimus 
iš tolimų ir artimų atstumų. 

Telef. SE. 3-2146 
alfai BI. 7-7075 

1885 OANALPORT 

Duona Ir Ji airius skoningas 
• s lku i^- kepa 

tą ragina tautiečius, kurie galė
tų garantijas sudaryti, atlikti 
kilnią lietuvišką artimo meilės 

Daugumas darbininkų jau šiau- j į taikiusi proga turi būti pilnai p a P e i g ą > Garantijų sudarymo 
kiami atgal į darbus. Tačiau !^naudota. Visuose Chicagos r e i k a l u k r e p t i s . A D 2 i r v o n ą > 

miesto lietuviškuose • ir nelietu- g y v 2 m w 4 5 g t r t d Y A r d s 
viskuose rajonuose rugsėjo 18 7.2322 
d. renkamos aukos. 

Ch'cagos apskrities Balfo val
dyba kreipėsi į JAV Liet. Bend
ruomenes Chicagos apygardos 

tik valymo darbams. 

Bendrai šitoks vandens "už
puolimas" parodo, kad nela:mės 
gali ir taikos metu atsitikti. Juo 
labiau, kad šįmet visoki uraga
nai siaubia Amerikos kraštą. To \ vaidybą, prašydama taikos ir pa 
del ar gali būti saugus ir augs-, ramos. LB Chicagos apygardos 
toje vietoje, kai uraganas t e n . v a i d y ^ įvertindama Balfo ial-
pagaus, o žemesnėje — lietus p o s d a r b ą a t e i n a 3 ^ ^ | r i n k . 
nusiaubs. liavos talką. Apygardos valdy-

Daugel's šeimų dar gyvena! °a painformavo visas Chicagos 
mokyklose, o kiti jieško jau nau j mieste esančias LB apylinkes 
jų butų. Tokia sunki bėdos pa- j apie didž'ąją Balfo rinkliavą ir 
dėtis dar tesis ilgesnį laiką, j paragino valdybas ir paskirus 
Nors jau elektra yra, vanden-! nar'us rinkliavoje gausiai daly-
tiekis irgi sutvarkytas. Tik du-1 vauti. 
jų dar nėra. Lietuvių parapijos I Lietuvių Bendruomenės Chi-
mokykla yra paversta didele * c&goa apygardos valdyba dėko

ja visiems LB nariams, kurie, 
jos aplinkraščio paskatinti, su-

gelbėjimo ir maitinimo vieta 
Čia joje miega naujieji "dype 
liai', čia valgo, o įsikūrę lab-,darė garantijas mūsų tautie-
dattfi punktai skirsto gėrybes,' fcams ii Vakarų Vokietijos at-
raio pašalpų orderius ir t t l ̂ t i į JAV. Valdyba dar kar-

Lietuvių Bendruomenės narių 
pareiga yra rugsėjo 18 d. Balfo 
viešoje rinkliavoje Chicagos gat
vės gausiai dalyvauti. 

Visi, kurie dalyvaus Balfo 
rinkliavoje, registruojasi savo 
apylinkės valdybose. 

LB Chicagos Apyg. V-ba 

Vestuvių nuotraukos 
Augštos rūšies fotografijos 

Masu specialybe 

Precin Photo Studio 
INC.* 

EDVARDAS UL1S, sav. 
4068 Archer Avenue 

Telefonas VIrgmia 7-2481 

1 1 *.,t 

BRUNO'S RtPYKU 
S839 S. UTUANICA A VE. 

TeL CUfside 4-6376.. 
Pristatome J vtsaa krautuvai 
Ir restoranus, taip pat II-
slun^la \ visus artimuosius 

mlestiuk 

CONRAD'AS FOTOGRAFAS 

( L I E T U V I S ) 
Moderniškai ^reug-
ta vieta ^vairioms 
nuotraukoms. Spe-
oialybe — vestuvės . 
Jaunavedžiams duo
dama puiki ir bran
gi dovana. Sąžinin
gai ir gražiai atl ie
kamas darbas. 

414 West 63rd Street 
TeL ENg. 4-5883 arba ENg. 4-5840 

NUO UZSI^ENMISIV 
SKAUDANČIŲ 2AJZDŲ 
IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ 

Tie, kurie končla nuo SENV, a i 
VIRŲ ir 8KALI>21TJ ŽAIZDŲ. Jit 
negali ramiai s8d»ti ir naktimi* 
miegoti, nes jų užsisen€jasios žaizdos 
niežti ir skauda. Kad pasalinti Ut 
niežėjimą ir skaudėjimą senu atvi 
rų ir skaudžių žaizaų. uždSkite 
LEOULO Olntment Jų g* y d o m o * 
ypatybes palengvins Jūsų skaudejl 
cną ir galėsite rainiai miegoti nak 
ti. Vartokite Jas taipgi nuo skau 
džių nudegimų. Jos taipgi pasalins 
olf iej imą ligos vadinamos PSOHIA 
SIS Taipgi pašalina petsej im* U*<* 
vadinamos A T H L E T E 8 POOT, su 
stabdo džiovinimą odos ir porplyšim* 
tarpirSfiių. Yra t inkamas vartoti BIK 
džiūstančioa, suskilusios odos d^di? 
vinių, odos i&bčrlmų ir t. t , taipg 
tinkamas vartoti vaikučiams kada pa 
slrodo skaudus i*b€rima» nuo vysty
klų. Jis yra gera gyduols nuo 1* 
virtinių odos l lgų.Ls-
f u l o Olntment yra 
parduodamas po TS 
cL, $18B, Ir $1.60. 
Pirkite vaistinėse Chl 
cagoj Ir apylinkėse— 
Milwaukee, Wisc. Oa 
ry, Ind.lr Detrolt, Ml-
cbigan arba rašyki-
U Ir a t s iųsk iu Mo-
ney order ) : 

L B G U I J O , DepMtBMmt D. 
5618 W. Eddy S t Chicajro M. ID 

H1JUI So. Halrted — DA 6-6887 Pirkit Apsaugos Bonus! 

PERKRAUSTYM AI — MOVTNG 
Pigu*, sąiiiuogas darbą*. Visi apdraorWn*ai I i artjmų tr 

tftttmu ^Mitunaju. ftautaU Mkanėnu 
tUIS R. UTUANICA AVfL, CU1CAGO, BLL 

ANTANAS VILIMAS 
IMeloiiM — FBootter 6-1882 

M0VINC MCVINC 

NAUJI DIDELI T*OK*l-NAUJAUSI KRAUSTYMO (MHK/At 
ILGU MĖTŲ PATYRIMAS-PIGUS IR SALININ6AS PATARNAVHfAS 

JUOZAS NAUJOKAITIS 
2 0 2 2 - W . 6 9 St. CHICAGO 3 6 , ILL. TeL VAIkmale 5 - 9 2 0 9 I 

MIDLAND 
k Savinas cind Loan ,,,.^ 

PER 40 METU 
VISU U€TUVI$KU 

KOIONIJU 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA 
TAUPYMO 

BENDROVĖ 

4038 Archtr Aftait Tsi. U3-67T9 
AUGUST SALDUKASPrszidsntos 

NARIAI MEHIVRJ TAUP. IR SKOUMMO 
B-VIŲ LYGOS, KURIOSE 

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki SI0,C30.0fl 
I I 

Paskolos Duodamos Mamų {gijimui 

Lengvomis Sąlygomis 

CHICAGO i SAVINGS i L0AN ASSN. 
6234 S. VVestern Ave. Chicago 36, 111. 

CRAHE SAVINGS t L0AN ASSN. 
2555 W. 47th St. Chicago 32, H . 

DISTRICT SAVINGS t L0AN ASSN. 
3430 So. Halsted Street Chicago 8, IU 

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

MES PERKRAUST0ME N S f 
baltus saugiai keletą blokų 

arba keltas dešimt myli* 
Vieno kambario baldas arba viso namo. Kreipkitės pas mm Turis daug 
metų patyrimo perkraustymo darbo. 

Pristatome angim ir pečiams aliejų — dideliais ir mažais 

STASYS FABIJONAS 
2146 So. Hoyne Avenue Tel. VIrginia 7-7097 

file:///iDAU8
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Išrauti iš savo žemes 
(Atkelta ii 5 psl.) 

buzgaliais mušdavo ir gąsdinda
vo, kad sušaudysiąs. 

Pakelio gyventojai klausinėjo 

te, bėgo prie mūs ir klausinė
jo apie padėti Alytuje. Nespė
jome i jų klausimus ir atsaki
nėti. 

Laukuose rugiai buvo nuno
kę, bet jų niekas nekirto. Ūki-

mane kas girdėti Alytuje. Kad n i n k a i buvo parblokšti karo bai 
ir žinojau šį tą, bet vis vien j m ė s i r bolševikų artėjančio 
visus jų klausimus nebegalėjau r°nto bei 
atsakyti. 

Naktis ant šieno 
Vakaro sulaukėm ramiai. Ta-

Įsitikinęs, kad mano kelione 
yra beviltiška, grįžau atgal. 
Grjžtant Alvtun, prie veškelio, č i a u Jautėmės! labai nuvargu-
vokieeių kariai kasėsi apkasus \ s i a i s P° t o k i o s neįprastos kelio-
lakinam gynimuisi. Miškeliuose! n ė s - G e r a s i 3 ūkininkas T. mus 
slėpė ir maskavo sunkvežimius | Pakvietė pas save. Šeimininke 

i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ini i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 
Puiki knyga nors ir trumpiausiai 

atvangos valandėlei 

JURGIS GLIAUDĄ 
Dvigubas Laureatas 

G Ę S T A N T I S A U L f t 

Metmenys 
aplankas, 

pavaišino skania vakariene ir 
davė nakvynę ant kvepenčio 
šieno kluone. Kritom į šieną 
ir greit sumigom. Tač'.au apie 
vidurnaktį užėjo didelė audra. 
Kluono stogas vietom's buvo 
dengtas dangumi. Todėl lietus 
greit mus pažadino ir toliau 
trukdė miegoti. Gi Stalino 
vargonai visą naktį grojo pr'e 
Nemuno krantų, nuo kurių net 
kluono sienos drebėjo. 

Pro kluono sienų plyšius ma-
dideli 

Rytą viskas nurimo. Atsikė
lė pėsti vykti į Mari-
Nuo tos vietoves iki 

rijampc 
lių. Tačiau atbėgęs iš Alytaus 
vienas vaist'ninkas mūsų bėgi-

D Ė M E S I O 
Ieškome scenos veikalų: Po

nia Barbe, Kuprotas ožel s ir 
Tėviškes pastoge. Taip pat rei
kalingas H nriko Sinkevičiaus 
"Quo vadis?", lietuviškasis 
vertimas, ir Brolių Grimų pa
sakos. Pirksime, mokėdami ge
ras kainas, arba keisime į nau
jausius mūsų leidinius. Atsi-

aiškinau jiems, kad p r e namo kepkite: Terra, 3333 S. Halsted 
turiu išsikasęs slėptuvę, kurio--. Street, Chicago 8, 
je su šeima pasislėpsiu nuo kul
kų. Jie patikėjo ir leido 
miestan. 

Eid2mas didžiąja nresto gat
ve, niekur nemačiau civilio 
žmogaus. Tarsi, viso miesto 
gyventojai išmirę. Nyku buvo 
ir baisu. Priėjęs gimnazijos 
parką, radau keletą dar vok'e-
č ų karių, kurie kaž'ią kasinė
jo. Jie nekreipė į mane dėme
sio. 

Kadangi mūsų namas buvo 
kiek nuošaliai miesto, tai šeima 
nieko ir nežinojo kas darosi 
mieste. 

Stiprus šūviai 

Po keliolikos m'nučių pasi
girdo stiprūs šūviai. Atrodė, 
kad čia prie pat Nemuno Aly
tuje. Tuomet aš su kitais šei-
mos nariais griebėme kas po 
ranka pakliuvo. Ant karučio 
susidėjom šiek tiek daiktų ir 
užtrenkę savo mielojo namo 
duris ryžomės bėgti. Nors prie 
namo garaže stovėjo nuosavas 
automobilis, bet nebuvo laiko 
ji iš ten pasiimti ir išvažiuoti. 
Todėl teko karutį stumti, k u r s 
pradžioje buvo lengvas, bet vė
liau darėsi vis sunkesniu ir sun
kesniu. 

Pirmos bėgimo valandos 

Laimingai perėję miesto gat
ves po kok o pusvalandžio atsi
dūrėme laukuose. Čionai jau
tėmės kiek saugesniais. Čia 
pat nuo pakilesnės augštumos 
matėme kai iš viso miesto už
kampių išgąsčio apimti žmonės 
bėgo su mažais vaikais į laukus, 
gr'ovius ir didesnius miškelius. 

Saulė labai kaitino. Karštis 
buvo nepaprastas. Prakaitas 
pylėsi iŠ odos kai vanduo iš ko
kio šaltinio. O mes su žmona 
ir dviem vaikais, susikūprinę 
vilkome savo būt'niausius daik
tus, šiek tiek maisto ir, be to, 
dar sfūmėme vežimėlį dulkėtu 
ir duobėtu vieškeliu. Paėję ke
letą mylių, ka'kuriuos daiktus 
pradėjome mėtyti į pašalius. 
Pagaliau vargais negalais pasie
kėme N. kaimą. Žmonės pama-

CHICAGOS VADOVAS 
oš $1.50 

246 pusi. su žemėlapiu 23x32 co
lių ir 35 paveikslais pastatų ir 
Lietuvių veikėjų. Šaradas 136 lie
tuviškų draugijų ir jų adresai 
mo ir Skolinimo 
Pirkite Lietuvių Taupymo ir Sko
linimo bendrovių raštinėse arba 
pas 

" D R A U G A S " 
2334 So. Oaklcy Avenue 

Chicago 8, Illinois 

AUŠROS VARTŲ 
mūsų Vilniaus šventovės, 

istoriją bei padavimus, 
bei maldas 

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

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

Užsakymus su pinigui* siuskite: 

D R A U G A S 

2334 So. Oakley A ve. 

Chicago 8, IB. 

Skeibkitės "Drauge" 

ir vietomis minavo vieškelį: Aly 
tus — Marijampolė. . 

Aerodromo sprogdinimas 

Staiga pasigirdo nepaprastas 
ir labai stiprua sprogimas. Į pa
danges isk'lo didžiuliai dūmų 
debesys. Užvažiavęs ant kalne
lio pamačiau Alytaus aerodro
mo degančius pastatus. O č'.a 
tuo pat n:etu, visai pažemiu, 
skrido iš aerodromo penki vo
kiečių kariški lėktuvai. Dabar 
buvo aišku, kad frontas priar- tesi Alytaus apyTnkėje 
Jtėjo prie pat Alytaus. Važiuo- gaisrai, 
damas pakalnėn pamaičau bol
ševikinio siaubo apimtų daug 
žmonių bčiančių į laukus. Vie l ę n u t ? r e m

x
e

T P e s t l v y k t l * * * į J 
ni bė?o nešini čemodanus, k t i J * m p o ! ę ' ^ U ° t o s v l e t o I * s l k ' 
- pundus, o daugelis bėgo be | ̂ ^ ^ * J ^ a P i e ™J?Z 
nieko — vienmarškiniai. Pama
tę mane mojo rankomis ir šau
k i : nevažiuok miestan, nes ten m o k r y p t * P a k e i t e ' 
tave bolševikų partizanai sudo
ros. Nustojau pusiausvyros, 
pviratj mečiau į ūkhvnko pat
vorį, o pats per laukus paru-
giais ryžausi pasiekti savo na
mus ir paliktąją šerną. Prie 
pat miesto sulaikė mane gink
luoti bolševikiniai band'tai. Iš
kratė mano kišenes, jieškojo ar 
aš kartais prie savęs ginklo ne
turiu. Po to klausinėjo kur aš 
einu. Pas'sakiau, kad grįžtu 
iš kaimo į namus. Be to, pa-

Dail. Juozo Pautlenlaus 
218 psl., kaina $2.00, 
Knygos Klubo leidinys. 

Si Gliaudos knyga daro panaAų 
JspūdJ, kaip Jo atvaizduotas vienas 
pasikalbėjimus: 

"Savotiško žavesio kupini buvo tie 
pasikalbėjimai. .. Mano vaizduotėje 
kilo Dubysos paupiai, saulėta vasa
ros diena, kuri buvo prieš du Slmtu 
metų ir žmonių veidai, apie kuriu 
buvimą aS kadaise nepagalvodavau 

Užsakymus su pinigais siųskite: 
D R A U G A S 

2334 South Oakley Avenue 
CHICAGO 8, ILL. 
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ALOYZO BARONO 

SODAS UI HORIZONTO 

C L A S S I F I E D & HELP W A A N T E D A D V L R T I S E M E N T S 

A. Baronui nepritrūksta naujų 
santykių su aplinka Ir naujų išraiš
kos priemonių t iems santykiams Iš
reikšti. Oyva knygos tema, įdomOa 

Lietuviškos I personažai ir spalvinga kalba padės 
Į Jums praleisti atostogas. 

Knygos aplankas dail. Algirdo Ku-
rausko. Ji išleista Lietuviškos' Kny
gos Klubo l»55 m., 254 psl., kaina 
2.50 dol. 

Knyga gaunama: 

D R A U G A S 

2334 So. Oakley Ave., 

Chicago 8, 111. 

PLATINKITE "DRAUGĄ' 

<? = ^ S 

TELEVIZIJOS 
Visų geriausių Amarikos 1956 metų gaminių spalvotos 
Mahagony, VValnut, Blande. Ištobulintos, aiškiai paveikslus 
rodančios, mažai tegendančios ir turinčios 

' IR BUDRIKO SPECIALŲ LEIBELĮ 

Nieko nereikia įmokėti. Duodame 30 dienų išbandymui. 
Lengvi daliniai išmokėjimai. Jei pirksite vasaros pabaigoje, 
tai sutaupysite $100.00, ir dar gausite gražią dovaną. 

17 coliu Televizijos $ 7 8 . 0 0 
21 colio Televizijos $ 9 8 - 0 0 
21 colio Console TV J - | ^ O . O O 
21 colio TV su radiju ir fonografu J - j Q Q 00 
24 coliu Televizijos J - | 3 3 . 0 0 
Automatiški fonografai . %jy 8 . 0 0 

greičių fonografai j - | Q . 9 5 
riMlU»i '.*. po $-|O-00 

Maži radijai su elektros laikrodžiu i>0 $"f fi.00 

3 
Maži 

Jos. F. Budrik. Inc. 
3241 So. Halsted St. Tel. CAlumet 5-7234 

^ 

Budriko Radio Valanda iš WHFC stoties, 1450 kilocycles, ketvirta
dieniais nuo 6 iki 7 vai. vak. įmone atdara pirmadieniais ir ketv. 
n u o 9 iki 9 : 3 0 v. v. K i t o m d ienom 9 iki 6. S e k m a d . 1 0 iki 5 vai. vafc 

ttjm&š 
s£ 

PAKŠTO Svetainėje 
3139 So. Halsted St. 
DA 6-9443 gaunama 

MIDUOLIS , 
LEMON - ICE 
ir kiti gėrimai 

k 

KAZIK FURNITURE Co. 
1506 W. C3rd St., tel. PR 8-1331 

Naujose erdviose patalpose, lengva pasiekti gat-
vSkarlais Ir automobil iams pastatyti yra vietos, be 
Jokių apribojimų. 

Turime didžiausi pasirinkimą {vairių rflilų baldų Ir kitų namų 
reikmenų. Kviečiame mus aplankyti ir pasirinkti kas yra reikalinga 
jūsų salionui, miegamajam ir kt. kambariams. Prieš pirkdami baldus, 
patikrinkite kainas pi imiau pas m u s ir Įsitikinsite, kad yra pigiau 
negu kitur. 

GAMINAME BALIONO BALDUS PAGAL U2SAKTMUS. 
Pasirinkite stilių, kuris jums patinka. Taip pat atnaujiname se

nus baldus JUOZAS IR KAZĮ M IKRĄ KAZIK AKIAI 
JP 

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

B A L T I C A 
5805 S. WEST£BN AVE. W Albrook 5-8900 

HELP WANTED MOTERYS 
• • • • • • > • • y f | m m m m m m m m m m m m m m 

MT.RGAITES I R MOTERYS 
Reikalingas patyrimas operuoti 

"power machine" arba užuolaidų 
siuvime. Geras atlyginimas. Nuola
tinis darbas. Daug bendroves priedų. 
Reikia kalbėti angliškai. 

Kreipti* — 
K E N T FABRIOS 

412 N. Orlenm St. 
6-as augfttas 

JIEAKAU MOTERS PRIMŪRYTI 
10 mėnesių mergytę. Atlyginimas 
pagal susitarimą. 40 mylių nuo Chi-
caros. RaSytt — Dr. A. Milius, 100 
Barnard Rd., Manteno, m . 

raSCELLANBOCS 
|vairūs Dalykai 

PARKHOLME SERVICE 
STATION 

5000 W. O r m a k Rd. 
Lietuviška gazolino stotis ir 

automobilių aptarnavimas 
YVilliam J . Grigelaitis, sav. 

PROCrOS-OPPORTUNITIES 
• • • • • » m m • • » • • • • » • • ! • ii W I M » » M , ^ 

PARDUODAMA TAVERNA 

4 kamb. butas užpakaly. 

3320 s. Lttuanica Ave. 

P A R D A V I M U I 

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

Neseniai išėjo iš spaudos 

B u t k ų J u z i s raš ta i , 
kur atspausdinta autoriaus plati bio
grafija, Audrone, o kas svarbiausia 
—įdomios žemaičiu tarme trys apy
sakos: 1) Knygnešys Butrius, 2) 
Ont mona Barbelės kapą, 3) Kaip 
žemaitis ii Kulių į Klaipėdą važia
vo ir Žemaičių stiprybe. 154 pusi. 
Knyga iliustruota Kaina tik $1.50. 

Pinigas sn užsakymais siųsti: 
• 'DRAUGAS'" 

2834 8. Oakley Ava, 
Chicago 8. Dl 

Jau pasirodė knygų r.nkoj nau)» 
knygele 
mMMMMMMMMMMMMMmMMM * - # * • • » * 

t S l s U I S f l I 

LIETUVIŠKA APDRALDV 
AGENTŪRA 

Gyvybes. l igoninei, automobilių 
baldų, namų Ir visos kitos apdraudos 
— asmenims, profesionalams Ir biz
nio Įstaigoms. Laisvas pasirinkimas 
kompanijos ir apdraudos rūšies. Ne
mokamas patarnavimas Ir informaci
ja. Valstybės patvirtintos kainos 
Smulkesniai informacijai gauti skam
binkite, raSykite, užeikite: 

Jonas KIRVAITIS 
CVTKRSTATE INSURANCE 

AGENCY 
6f00 8. Ashland Ave., Chicago SS, DL 

Tel. \VAlbrook 5-5S71 
Agentą Ir brokeriu dėmesiui! 

PrieS drausdami kitur pasiteirau
kite. Pirmaeiles kompanijos — augs-
čiausi komisai. Savi pas savus! 

ŠILDYMAS-

A. Stančiauskas Ir A. Lapkus 
instoliuoja visų geriausių Ameri
kos firmų gazu ir alyva kūrena
mus pečius (furnaces), visų dy
džių oro vėsintuvus Air eondi-
tioners) ir atlieka visus skardos 
darbus. 

1500 SOUTH. 50th OOURT 
ir 1505 SO. 51st COURT 

Cicero, Illinois 
Telefonai: OLvmpic 2-6752 

ir OLympic 2-8492 

"DRAUGAS" AGENCY 
E M * Washingtosi Street 
1VL DEerborn 2-2434 

2SS4 Soath ChtkJey A venos 
TeL Vlrglnla 7-4640: 7-6641 

REAL ESTATE 

Jeigu ieikote pirkti namų, biznių, 
sklypų, ūkių, arba norit ką par~ 
duoti, atsiminkit, jog mielai ir są
žiningai patarnauja 

P. L E O N A S 
REAL ESTATE 

t?xa W. ? l s t . St. WAlbrook S-SOIS 

Prieš pirkdami ar parduodami 
namus, biznuis, sklypus ar ūkius 
at lankykite mus. 

KUTRA-NORKUS REALTY 
REAL ESTATE-INSURANGE 

2405 West 51 St. 
WAJbrook 5 5030 

PRo**pect S-a579 (vaa. ar 

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

Kaina $2.50 
Užsakymus siųskite: 

DRAUGAS 

2334 So. Oakley Ave. 

CHICAGO, ILL. 

BUILDINO & REMODELING 
NAMŲ STATYBA 

įvairūs * ntai»ymai Ir pardavimas 
Jei norite' pirkti ar užsakyti namą 
kuris būtų g-erai išplanuotas, pato
sus, gražus ir pigus, pirkite ar užsa
kykite pas 

Suaitartl laukit REllance 5-8209 
V. ŠIMKUS 

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

Adresas: 4G45 So. Keating Ave., 
CHICAGO 32. ILL. 

KONTRAKTORIUS 
STANDARD BUILDERS, INC. 
726 W. 18th S t a c a g o 16 

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

CH S-15S6 
Lietuvių Statybos Bendrove" stato na
mus pardavimui, pagal užsakymus lr 
atlieka remonto darbus. 

Kas, perkant arba parduodant na
mus, norit sąžiningo ir lietuvilkal 
nuoširdaus patarnavimo kreipkitės J 

VENTA REAL ESTATE 
4409 S. Fairfleld, tel. LA f. 3-3881 
Vai. Kasdien nuo »—12 Ir 4—1 vaL 

i vak. SeStad. nuo 9 v. r. Iki S v. v 
Trecltodtnelais uždaryta 

P. STANKOVICIUS 
REAL EST. ir INSUR. BROKERIS 

LIETUVIŲ AUDITORIJA 
3133 So. HaistPd St. 

Ph. DAnnbe 6-2793 
Padeda pirkit i - parduoti namus, 
ūkius, biznius. Parūpina paskolas, 
draudimus ir daro vertimus. Tvarko 
imigracijos dokumentus. Ofisas atda
ras kasdien nuo 10—7. 

2-jų butu mūrinis namas — 5 
kamb. su 1H vonios apačioje; 4 ir 2 
kamb. su 1 4 vonios viršuj. Pi lnas 
rūsys. Karstu vandeniu apšildymas. 
2 autom, garažas. 

t11.lf f si tie 4 - l t l l 

I S N U O M U O I A M A 

Išimom. 6 k. butas 6223 S. Green 
St . 1-mas augštas. 

WEntworth 6-4843 

IŠNUOMOJAMAS 4 kambarių 

butas 2-4 asmenų šeimai 
411» S. Roc*iwell Str. 

ĮSIGYKITE DABAR ! 

Geriausias ir nemirštantis P a 
saulio Literatūroje F . M. Dostojevs
kio romanas, 

PAŽEMINTIEJI IR 
NUSKRIAUSTIEJI 

I tomas jau išėjo iš spaudos, ku
ris turi 264 pusi., kaina $2.50. Ant
ras ir paskutinis tomas baigiamas 
spausdinti ir greit pasirodys knygų 
rinkoje. 

Akla gaivalinga mellfi pražudo 
jaunystę, artimuosius Ir gražią atei
tį. Tik motinos meile, draugiškas 
pasiaukojimas gražina paklydelę į 
tėvų namus. 

Romano fone ifiryškeja tuSčiaa di
dikų išdidumas Ir skurdi dvasinS 
k u l t ū r a . SI k n y g a i r d a b a r v i s d a r 
verčiama j svetimas kalbas Ir susi
laukia daugelio laidų. 

Užsakymus adresuokite: 

D R A U G A S 
2334 S. Oakley Ave. 
CHICAGO 8, ILL. 

LUKAS ir ŠONUS 
6450 So. Fairfleld Avenue 

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

TeL HEralnck 4-5881 

s 
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LIETUVIU STATYBOS 

i BENDROVĖ 

i M Ū R A S 
BUILDERS, INC 

l Stato gyvenamuosius na 
S mus, ofisus ir krautuves pa-
5 gal standartinius planus ar j 

individualinius pageidavimus. ] 
Įvairūs patarimai staty- S 

- bos bei finansavimo reika- i 
S lais, skiciniai planai ir na- g 
=| m ų į k a i n a v i m a s n e m o k a m a i , s 

S t a t y b o s re ik a la i s k r e i p t i s =. 
»^ . • ar • i . • * • 

MALDA KNYGfi 

"JAUNUOLU! MALDOS' 
Kurią pamos* 

Run. P . Ki ivela i t i s 
Kaina: $1.50 ir %~ 50 

l'iMSkynius adresuokite 

D R A U G A S 

2334 So. Oakley Ave, 

NCfflCAGO 8, ILL. 

LINES BY SOG\OW 

G a u t a n a u j a s i u n t a k n y g e l i ų 

P A S I R U O Š T I 
P I L I ET Y B EI 

=| 6600 SO. CAMPBELL AVE., = 
Chicaco 29, Illinois 

^IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIC 

HOA>* " V % A 

ls a fwi U k*T» 

money, ht/U pay baok 
•very oent, plas food lnterert. Oa 
th« PayroU S a v i n n Plan. a parl 
W your lncoma ffoas teta Ualtoa 
t U t e s l a v t a c s Banda aack pay 
perlod. In t yeara, I montha, Uncla 
• a m paya y oa U tor arery 91 
pat la. B a l i your Banda 
nore—they »etuni M% 
•nm yoo tavested. Tell 
ployer Uday B ū t you want t» 
tk« autherlaatioa aard ta start 

*^«4V|NGS 

Remkite dien. Dranga' 

Klausimai ir atsakymai anglų 
ir lietuvių kalbomis. Spaudai pa
rengė Pr. Šulaitis. Peržiūrėjo tei
sėjas Alfonse F. Wells. Kaina 
60 centų. 

Pasiskubinkite isigyti reikalin
gą knygelę, kuri tikrai palengvina 
jsigyti JAV pilietybe. 

Pinigus su užsakymais siųsti: 
•DRAUGAS", 2334 S.Oakley ave, 

Chicago 8, 111. 

ALGIRDAS LANDSBERGIS 

KRIONĖ' 
V. Adamkevičiaus apianka 

LiŽaakymua su plnlamls slųsklta: 
258 psl.. kaina $2.50 

DRAUGAS, taS4 & Oakley Are., 
Cnicago a. IB. 

Sloe nuostabios ir nepaprastos kny
gos personažus šitaip {rertlna ra
šytojas Gliaudą: "...Welsas — pa
niekintas niekintojas, bet turi* 
savyje Fra Angellco angelų varsų 
cama, Tatjana—nesuprantanti sie
los sąvokos, bet mylinti skaisčia 
meile. Pasa l iau Julius... pasiturės 
skaistumo Ir nesuvokiąs Jo 
drąsus be drąsos, nesuprantąs 
• o j a u s beprot i j lmo procese" 

Biznieriams apsimoka skelbtis "Drauge". 



Trečiadienis, rugpjūčio 31, 1955 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 

CHICAGOS ŽINIOS 
PRELATAS L. TULABA CHICAGOJE 

Mirė tėvas, begelbėdamas 
dvi dukreles 

Richard Maihofer, 30 m. am
žiaus, mirtinai apdegė beban-
dydamas išgelbėti iš gaisro ax-
vo dvi dukreles 5 metų ir 17 

Keturias dienas ir naktis su italų belaisviais. Šv. Tėvas kalba 
apie Kolegija. Aš noriu grįžti j vergų stovyklas pas lietuvius — 
A. Savata. Operos sol. Kučingis atsisako dainuoti komunistams.' mėnesių amžiaus. Gaisras kilo 

prieš aušrą tuose namuos?, kur 
Ką tik neseniai iš Romos į ka 10 metų nuo kolegijos įkūri- jįe gyveno. Maihoier nubudo, 

Chicagą atvykusiam prelatui L.' mo ir prelato L. Tulabos jai va- k a i u g n j s ėmė deginti kojas. 
Tulabai Romos kolegijos rėmė- dovavimo. Ta proga, taip kaip G r e i t o m i S išbėgo, bet suprato! 
jai surengė pagerbimą. Nežiū- ir iš kolegijos išeinąs kunigas k a d • m e r g a i t ė s i i k o viduje 
rint rugpjūč o 1 d. karštos po- turi prisiekti, kad jis dirbs Lie- g o k o ^ ^ ^ a i d i ų 
pietės, gausus žmonių būrelis; tuvai, taip ir mes visi turime sa-

Whitinge grįžta į 
savo butus 

Dėl gaisro Standard bendro
vės įmonėje evakuotos šeimo3 
jau pradeda grįžti atgal. Gais
ras likviduotas ir jau pranešti 
600 namų gyventojams, kad 
jiems nebėra pavojaus grįžti. 
Dabar FBI agentai ir įdaonės 
vadovybe jieškos tos nelaimes 

pripildė beveik pilnai Nekalto 
Prasidėjimo Svč. P. Marijos pa
rapijos salę. Susirinkimą ati
darė kolegijos rėmėjų pirminin
kas V. Petrikonis ir patiekęs 
trumpą rėmėjų nuveiktų darbų 
apžvalgą pakvietė kalbai prela
tą L. Tulabą. 

46 benamiai driskiai 

1946 m. 46 lietuviai kunigai 
su Italijos belaisviais iš Vokie
tijos pasiekė Romą, kur neturė
jo kur prisiglausti. Tada jie nu 

vo širdyse pasiryžti kovoti ir pri 
sidėti prie to darbo. 

jau nebeįstengė išgelbėti ir 
pats išbėgo su degančia piža
ma, o jo oda buvo juodai -ap-

Po kun. J. Prunskio kalbos degusi. Gydytojai dar stebejo-
sekė meninė programos dalis, sįt kaip jis gatejo po to iš£ 
kurią atliko dainininkė M. Kasi- v e n t i 1 0 valandų. Ugniagesiai 
fas, akompanuojant M. Janson. g a i s r o d a r negalėjo taip greit 
Pagerbimą* baigtas skania ka- g e s i n t i n e s h i d r a n t a i b u v o ^ 
yute, kuria susirinkusius pavai- g e d ę ^ j i f i m s t e k o ^ ^ ^ 
sino ponia Br. Pivanunas ir T. d e n į i š rezervuaro ^ 750 pe-
Narbutas. V. P e t r i s , TT . , . .x. 

dų. Ugm užgesinus, mergaičių 
lavonėliai buvo rasti ant laip
tų. Matyt abidvi bandė išeiti. 
N u o s t o l i ų g a i s r a s p a d a r ė a p i e 

6 dienos kaip streikuoja 

Laiškas, del kurio 
suspendavo 7 policininkus 

Vienam čikagiečiui policija 
išrašė tikėtą už tai, kad jis ne-

fbttvo išsiėmęs savo automeb-
liui šių metų Chicagos miesto į 
ženklelio (stikerio). Tas žmo
gus sekančią dieną paraše Chi-
cagos policijos vadui laišką, 
kuriame pranešė, kad jis pa-

priežasčių. Standard bendrovė tikrino policininkų automobi-
skelbia, kad jos įmonėje nuo- hus 3515 W. 63rd str. stetyj? 
stolių padaryta apie $10,000,- ( ir atrado s?ptynius jų be mie3-
000, gi VVhitingo meras mano, 
kad visam jų miestui nuosto
lių susidarys netoli $100,000,-
OOO^Darbininkai pašaukti va-
yti gaisravietes. Už poros sa
vaičių numatoma normaliai 
pradėti darbą. 

Lietus išplovo gazoliną, pa
tekusį į kanalizacijos vamz
džius, pašalinęs sprogimo pa
vojų. 

Amerikoje žada nupirkti namus, 
kur jie galėtų prisiglausti. Gera 
žinia visus nustebina. Rašomi 
laiškai vienas po kito. Rašo vys
kupas, rašo kardinolas, bet jo
kio atsakymo iš klebono negau
nama 
sakė amžinos atminties vysk. 
Būčys, nes jis gerai žinojo apie 

Tėvai slepia nuotaką? 
Edward Vogeney, 25 m. am

žiaus, iškėlė bylą Jonui Schrik, 
Chicagos Nekilnojamojo Tur
to tarybos vicepirmininkui, 
kaltindamas, kad šis su žmona 
slepia nuo jo savo dukterį, su 

« . CIO unijos vadovybė kaltina 
tarė kasdien kalbėti rožančių, McCormiko administraciją, kad;* ' ^ ^ 
prašydami šv. Kazimiero pagal-1 ji vilkina streiką ir nenori pri-
bos. I r štai netrukus angelas, šį imti darbininkų lengvų sąlygų, 
kartą netikras, St. Piežos asme-. būtent, garantuoto metinio už* 
nyje, pasirodo Romoje su geraįdarbio, nemažinti uždarbių, iš-
žinia. Jis sužinoję, kad kažkoks j lyginti iki šiol mokėtus uždar-
jiems nepažįstamas klebonas ; b i u S ) naujos m e t inės darbo su

tarties. Chicagoje streikuoja 
16,000 darbininkų keturiuose|įkuria jis susižiedavęs ir buvo 
McCormiko fabrikuose. Jau s u t a ręs vestuves kovo 25 d. 
šešios dienos, kaip darbininkai j T g V a i siepįą dukterį, nes norį 
stovinėja prie fabrikų durų, ne -L a i s u r a s t į ^ba i tobulą vyrą. 

.„* . . , • , ,. siodami plakatus su savo re i - 'm- i -s^- n-*-. nmavma at-
'Stebuklas neįvyks", pa-L , • • *• * u -i (Teisėjas jieskovo prašymą at 

Ikalavimais. šiuose fabnkuose | n M n e s j i s t o 8 m e r g a i t e s dar 
__ dirba nemažas skaičius lietuvių, n ė r a v e d ę a i r j j ą j o k i ų t e i f i i ų 

t a r i m ą klebono t aupume i t I T ™ų * ™UJU a t e i ^ J ^ < neturi 
stebuklas visdėlto įvyko. V i e n ą ! s t r e i k a s d a r ^ ^ t a i C I ° 
dieną tas taupusis klebonas - i u n i J a mokėsianti p a š a l p a s 
kun. Briška - atvyko į Romą ir ! t i e m s darbininkams, kurie atsi-

to stikerių prie mašinų. Poli
cijos vadas patikrines ir radęs, 
kad tie policininkai buvo kalti, 
suspendavo juos nuo darbo 23 
dienų, kas jiems surišta su pa
prasta alga apie $243—$270. 

* 

Labiausiai jie&koma 

garet O'Connor, 35 metų am
žiaus, įvykdžiusios apie 100 
ginkluotų apiplėšimų. 

Unijos perspėja saugotis 
raudonųjų 

AFL mėsininkų unija išsiun
tinėjo raštus savo naujiena 

padaliniams, priklausantiems 
kailių ir odos darbininkų uni
joms, kad bus griežtai įgyven
dintas nuostatas prieš sufcver-
syvinių elementų buvimą uni
jose. 

nupirko mums pastogę. 

Romos lietuvių kolegija yra 
ženklas, kad Lietuva atgims — 

taip yra kalbėjęs Šv. Tėvas 
prelatui Tulabai. Jeigu Dievas 

durtų sunkioje medžiaginėje 
būklėje. Pr .š . 

Apie potvynius ir 
gražuoles 

Teatras "Today", esantis 
norėjo, kad kolegija atsirastų, Madison gatvėj, ties Dearborn, 
tai į tai reikia žiūrėti, kaip į šios savaites pradžioje rodė 
Dievo duotą mum s malonę ir įvairią programą — apie siau-
ženklą, kad ji bus Lietuvai rei-, bingus potvynius rytinėse val-
kalinga. Todėl neatmeskime Die stybėse, apie kautynes šiaurės 
vo malonės ir bukime verti ją'Afrikoje, apie pasaulio grožio 
priimti. 

Menas lietuvis kunigas atstoja 
10,000 italu kunigu — 

taip yra išsireiškęs italų kuni
gas A. Savata apie lietuvius ku
nigus Rusijos vergų stovyklose. 
Jis yra lankęsis trylikoje Rusi
jos vergų stovyklų prie Kinijos 
sienos ir yra sutikęs tūkstan
čius mūsų brolių ir 14 mūsų ku
nigų. Jie parodo nepaprastą 
drąsą ir pasiaukojimą aprūpi-
ant tikinčiuosius dvasiškai. Lie
tuviai vieningi, padeda viens ki
tam, jokių išdavysčių bei savi
žudybių jų tarpe nepasitaiko. 
Grįžę iš sunkių darbų pirmiau
sia suklaupę pasimeldžia. Vasa
rio 16 ir šv. Kazimiero šventėse 
jų nė su tankais neišparšysi lau 
kan. Jie viską žino apie mus ir 
mums kartoja: nenusiminkite ir 
neliūdėkite dėl mūsų kančios, 
mes žinome, už ką kenčiame ir 
mirsime. 

Dabar ne laikas lietuviams 
dainuoti — 

Tokiais žodžiais mūsų operos 
solistas Kučingis, kuris dabar 
yra komunistų priverčiamųjų 
darbų stovykloje, atsakė ru
sams, kai jis gavo jų pakvieti
mą dainuoti operose. Kol mano 
tauta kenčia, aš niekad jums ne 
dainuosiu. Mano vieta dainuoti 
Lietuvoje lietuviams, o ne čia 
mongolams. 

Prelatui L. Tulabai baigus įdo 
mią kalbą, kalbėjo "Draugo" re
daktorius kun. J. Prunskis. Jis 
priminė, kad šiais metais sukan-

k a r a l i e n e s . B e t o b u v o k i t o s 
politikos, sporto naujienos. 
Programa tęsiasi vieną valan
dą ir būna įvairių tikrovės 
įvairumų. 

L. TOLSTOJAUS 
JŪ-IĮ laukiamus romanas 

ANNA KARENINA 
Jau pasirodS knygų rinkoje I, II to
mą* 440 puslapių, kaina $4.00. 

Levas Tolstojus čia duoda ryškius, 
klasiškus kaiekterius-tipus. Roman
tiškos scenos, nuostabus kaimo, dva
ro ir miesto vaizdai. Trapi didikų 
prabanga, irstančios šeimos, prieta
ringi papročiai. 

Neįperkamos kaltes ir šiurpi ne
suvaldomos aistros tragedija. 

Visi skaitysite su Įdomumu ir pa
sigerėjimu. Jūsų bibllotika tikrai bus 
praturtėjusi dar vienu vertingu kla
siku iŠ didžiosios pasaulio literatūros 
lobyno. 

Reikalaukite pas visus knygų pla
tintojus arba adresuokite: 

D R A U G Ą S 
2834 So. Oakley Ave. 

CHICAGO 8, DLL. 
W * W " W *m m m m 

Nubaudė narkotikų 
spekuliantą 

Chicagos kriminaliniame teis
me buvo nubaustas iki 13 me
tų kalėjimo De Eright Baxter, 
55 m. amžiaus, gyvenas 1301 
S. Ashland, kurs buvo rastas 
kaltas pardavinėjant narkoti
kus. 

Pagrobi iš teatro $16,800 
Du kaukes devj banditai įsi

brovė į raštinę Sunset Drive-
in-Theatre, ties Skokie mies
teliu, surišo įstaigos vedėją ir 
p a g r o b ė $ 1 6 , 8 0 0 , k u r i e b u v o 
susidarę daugiau kaip per sa
vaitę laiko. 

iimfiiiiiJiiiitiiiiiiitiiiiiiiiiitftiiimijiiiiit 
Visi perka ir skaito Liudo Zeikau# 

romaną 

LAIPTAI Į TOLUMAS 
242 pusi. Kaina $2.51 
Užsakymus kartu su pinigais siųskite 

" D B A C G A S " 

2334 S. Oakley Ave. 

CHICAGO a ILL. 
HIIIItlIlIlIlIlIMlItlIltlIMHtHtHHIMMHl'ti. 

JIM YANULAVGE 
Gyveno 3206 S. Green Si. 

Mirft rugjj- 27 d., 1955, 9: M 
vai. vak., sulaukęs puses amž. 

Gim6 Lietuvoje. Kilo iš Bir
žų apakr.. Vaškų parapijos, 
Ncmekšiūnų kaimo. 

Amerikoje išgyveno 45 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 

giminaitė* ,Mary Martin, jos vy
ras Peter, broliene Kazimiera 
ChapienS su šeima, kiti gimi
nės, draugai ir pažįstami. Lie
tuvoje liko 2 seserys: Agota 
Čepienė, Elzbieta Jonelienč, ir 
brolis Bronislobaa Janulavičius 

Priklausė Dariaus - Girėno 
American Legion Post No. 271 

Kūnas pašarvotas Jurgio F. 
Rudmino koplyčioje 3319 S. 
Lituanica Ave. Laidotuvės 
įvyks ketv. rūgs. 1 d.. iš kop
lyčios 9:00 vai. ryto bus nuly
dėtas į šv. Kazimiero kapines. 

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

B Nuliūdę: Gimines. 
Laidotuvių direktorius Jur

gis F. Rudminas, Y Arda 7-113* 

Medis sužeidė 
piknikautojus 

Ryan Woods aikštėje, ties 
87 gatve ir VVestern sekmadie
ni virto ąžuolas, sužeisdamas 
eilę lietuvių, čia atvykusių pik-
nikauti. Turėjo pasilikti Šv. 
Kryžiaus ligoninėje Romanas 
Simovičius, 77 m., Mary Rė
vas, 49 m., Jurgis Shamis, 43 
m. amžiaus. Jiems daugiausiai 
buvo sužalotos nugaros. K t i 
du — gavę pirmąją pagalbą 
galėjo vykti į namus. Jų var
dai: Jonas. Bumlauskas, 66 m. 
amžiaus, ir Bessie Allen, 75 m. 
amžiaus. 

General Motors veda 
atominius tyrimus 

General Motors bendroves 
prezidentas H. Curtice pareis-1 
ke laikraščių, atstovams, kad 
jų bendrove veda atomines 
energijos tyrimus,, jieškodama 
kelių ją pritaikyti pramones 
reikalams. Prezidentas kalbėjo 
ryšium su šiandien Chicagoje, 
prie Soldier Field stadiono, ati
daroma didžiule paroda Powe-
rama. Ši paroda užima daugiiu 
kaip 1,000,000 kvadratinių pš-
dų plotą ir bus atdara 26 die
nas. Numatoma, kad ją aplan
kys apie du milionu žmonių. 

Chicagos policija pask ib5 
sąrašą, su nuotraukomis, nusi
kaltėlių, kurie yra labiausiai 
jieškomi. Pirmoje eilėje stovi 
vardas moters plėšikes Mar-

STANISLOVAS 
LITVINAVIČIUS 

Gyveno 2112 S. Cicero Ave. 
CICERO, ILL. 

Tel. OLympic 2-4262 
Mirė rugp. 30 d.. 1955, 1:40 

vai. ryto. sulaukęs senatvės. 
Gimė Lietuvoje; kilo iš Kau

no apskr. 
Amerikoje išgyveno 55 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdi

me žmona Petronėlė (Kviet-
kauskaitė), 2 sūnūs: Victor, 
marti Julia, ir Albln, marti 
Jane. 5 dukterys: Pauline 
Xander8, žentas Joseph, Helen 
Lozaski. žentas Charles, Mar-
garet Kedas, žentas Krank. Se
suo M. Beata, kazimierietė, ir 
Stella Shakes, žentas Joseph, 
14 anūkų, 10 proanūkų, sesuo 
Mary Valančius su šeima, kiti 
giminės, draugai ir pažįstami. 

Priklausė šv. Vardo Draug. 
Kūnas pašarvotas A.- Pet

kaus kaplyčioje, 1410 S. 50th 
Ave., Cicero, 111. 

Laidotuvės i vyks rugsėjo 2 
d., iš koplyčios 8:30 vai. ryto 
bus atlydėtas į šv. Antano pa
rapijos bažnyčią, kurioje jvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nius stela- Po pamaldų bus nu
lydėtas \ šv. Kazimiero kapi
nes. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvė-
Bty. 

VulHiile: Žmona, sūnūs, duk
terys, marčios, žentai, anūkai 
ir proanūkai. 

Laidotuvių direktorius A. 
Tetkus. Tel. TOwnhall 3-2109. 

'>'«.^»r<1 

UIIIIIIIIIIMIIIIIHMIMIIIIIIIIimillllllIUIIt 
Skelbtis "DRAUGE" apsimoka, 
net jis yra plačiausiai skaitomas 
lietuvių dienraštis, o skelbimų 
kaina yra prieinama visiems. 
HiinHiimiuniHtnmiiminiiHHHHiHHB 

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

A P A R A T U S 
Garan tuo j a da rbą i r da l i s . 

J. M I G L I N A S 
Telef. — HOmbold 64038 

IŠNUOMUOJAMA seniausia lietuviška lai
dotuvių koplyčia Roselandc. Didele vieta -
išklota kilimais. Visi įrengimai. Prieinama 
nuoma. 10756 South Michigan Avenue. 
Saukite - TOwnhall 3-5334. 

V 

JONAS WARANIUS 
Gyveno Dundės, Campbellsport. Wis. Tel. OampbeUsport 4340 

Miro rugp. 29 d., 1955, 9 vai. ryto, sulaukęs apie 69 nu aini. 
Gimė Lietuvoje; kilo iš Tauragės apskr., Kvedaruos parap . 

Amerikoje išgyveno 53 metus. • 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Ona Jonai ty tė ) , sūnus 

Antanas, 4 dukterys : Mareelė Fellenz, žentas Biuno, Rita Et ta, 
žentas Lloyd, Joanne Bauer, žentas Robert, ir Rosalie, 5 anūkai, 
setmo Emilija VVaitiekus, jos vyras Juo«as (Cicero, 111.), brolis 
Juozas Waraiiius (Camey, Mich.), broliene Agnieška Warauius 
su šeima, 4 švogeriai: Juozas Jonait is , Babe Francis, Percy Lamp-
man ir Antanas Frantu ir jų šeimos, švogerkos: G. Jonaitiene su 
šeima, E. Jonait ienė su šeima ir Paulina Waranius ir jos ošimu, 
kiti giminės, draugai i r pažįstami. Lietuvoje liko brolis Kazimie
ras su šeima. 

Priklausė Lietuvos Kareivių Draugijai (Cicero, 111.) 
Kūnas pašarvotas Ket te r koplyčioje Campbellsport, Wis. 

Laidotuvės jvyks rugsėjo l d., iš koplyčios 8:3& vai. ryto bus at
lydėtas į Nekalto Prasidėjimo Penelės Švenč. parapijos bažnyčia., 
9th ir Erie St., Sheboygan, Wis., kurioje 10 vai. ryto jvyks gedu
lingos ]Nuualdo*tuž veliouies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į 
Liet. katalikiškas kapines. 

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

Nuliūdę: žmona, sūnus, dafcteryi, žentai ir anūkai 

/ . 

PIRKITE TIESIOG NUO 
MR. NELS0N 

— SAVININKO — 

SAINT CASIMIR 
MONUMENTCO. 

3814 West 11 Ith Straat 
V i e n « b l o k u i o o kapiulij. 

Dtdi iansiu paminklMin planu 
ptfjTįnVlmu miesto. 

Telef. CEdarcrest 3-6335 
• 1 1 

MIELAM PRIETELIUI 

ALFONSUI TELYČENUI 
jo dv.k ai Daliai ir sūnui VyLeruui dėl žmonos ir mamytes 

mirties reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime. 

ANTANAS IR M. AUŠROTAI 

UODĖSIO VALANDOJ 

MAŽEIKA* EVANS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

6846 S. We*tern Ave. $ ateldro* arr-Cond. 
1460* — 7-8601 a i l i M l l l M i M l 
kvrto n r r m aitof* m\mf i a l j m 

koplyčia «r«a« i««l mm%. 

STEPONAŠ'C: LAČKAWfCŽ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS K0PLTC0S: 
2424 W. 69ih Sf. REpublic 7 I 2 U 
2314 W. 23rd Place Vtrginia 7-6672 
10756 S. Michigan Ave PUIItnan 5 1270 

ANTHONY B. PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

6612 S0 VVESTERN AVE. 1410 S0. 50th AVE. 
CHICAGO, ILL. CICERO, ILL. 

Telefonai — GRovehilI 6-2345 arta 
T0wnhall 3-2109 

JOHN F. ElMIKfS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 

4605 07 South Hermilage Avenue 
Tel. YA 7-1741-2 ir LA 3-9851 

4330 34 South California Avenue 
Telefonas U 3-0440 ir LA 3-9852 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ 

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS METUVIŲ 
LA1DOTUVIV DIKEKTOBIŲ ASOCIACIJOS 

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

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

ISS07 S. UTUANICA AVE, 
ANTANAS M. PUHUP& 

leL TActe 7<SIM 

PETRAS P. GURSKIS 
į m m * IBtk S T R E E T ToL SEeiey 

ALFRERAS VAHCE 
HT7 WOODSIDE MU RĮversM^ HL TeL OLympic ^24fl 

PMILAS J. HMRAS 
a H A L S T E P S TREET T I I I Į J I M L I Ards 7-1911 

LEONARDAS F. BUKAUSKAS 
110881 S. MICHIGAN AVE. TeL OO—ttdtm į J M J 

HIRfilS P. RDOMIR 
| t S l S S. LITUANICA A V E . TeL T Ards 7 - 1 1 8 8 - l l » 

PETRAS BIELIŪNAS 
[4348 S. CAIJFORN1A AVENUE TeL LAiaj-eMe 8-85X8 

VASIITIS — BUTKUS " 
ji446 um M AVE, mm* m. N . « » * . u i * 

Skaitykite ir platinkite dienraštį "Draugą". 



\ 

„B. DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLmOIS Trečiadienis, rv.gpjnčio 31, 1955 
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X Vanda ir Jonas Prunsk's 
už Draugo laimėjimų knygutę 
ir statybos fondui atsiuntė $5. 

X J. Aliosius iš Roseland 
su žmona išvyko dviem savai
tėm atostogų j Rhinelander, 
Wis. 

X Kunigu Vienybes Chica-
gos provincijos priešseiminis 
susirinkimas įvyksta rugsėjo 6 
d. 3 v. p. p. Šv. Kryžiaus para
pijos klebonijoj. 

nls, Chicago, 111., ir S. Pyzevas, 
Port Credit, Ontario, Kanada, 
už Draugo dovanų paskirsty
mo knygutes atsiuntė po $4. 

x Ignas Brazionis, Eduar
das Saulimkas, Petras Satulls, 
E. Rudytė, M. Šveikauskas, vi
si iš Chicagos, ir Uršula Ra
lys, Lovvell, Mich., atsiuntė po 
$3 už Draugo dovanų paskirs
tymo knygutę. 

X Lituanist.kos Augštet-nią-
jai mokyklai patalpas sutiko 
duoti prelailas B. Urba, Švento 
Jurgio parapijos kleconas. 
Taipgi šiuos mokslo metus Li
tuanistikos Augšt. mokyki i 
jau pradės veikti Bridgeporte 

SUPLOJO AUTOMOBILĮ 

X Anele Griniene daug pri
sidėjo prie bunco vakaro su
ruošimo pranciškiečių naudai, 
o ne Sriubienė, kaip per klai
dą buvo parašyta Draugo pir 
madienio laidoj. Kaip žinoma, 
Gribienės dukrelė yra sesuc 

X A. Rudaitia ir Al. Piezi- P r a n c i š k i e t ė Marija Aleksand-
ra. 

X Arnoldas ir Aldona (Taut 
kute) (ė^nai praėjusią sav-iLę 
pakrikštijo savo pirmąjį sūnų, 
kuriam davė Edvardo Jono 

X Agota Zizminskaite iš Ra- vardą, 
cine, Wis., statybos fondui pa-1 Krikšto tėvai buvo Vaclovas 
aukojo $8, vieno meto "Drau- ir Ona Rakauskai. Arnoldas 
g&" prenumeratos dydžio au- česna baigia tarnybą D5d§3 
ką. Vyr. statybos fondo komi-. Šamo armijoje. Dabar yra 5-oj 

armijoje ir dirba Gary, I r. d., 
vieno tatalijono štabe. Jau s?-

Sprogusios rafinerijos Whiting, Ind., atnešta plienine plokštis suplojo automobilį ligi dviejų i*~dų storumo. 

tetas nuoširdžiai dėkoja. 

X Mačiulaitis Pranas iš To
ronto lankėsi Draugo redakci
joj ir ta proga išreiškė savo 
pageidavimus: praplėsti sporčo 
skyrių jį sudažninant ir taip 
pat daugiau dėmesio kreipti 
skyriui Mokykla ir gyvenimas. 

X Stase ir Kazys Miltakiai 
iš Detroito su dukromis Jolan-
da ir Ismena lankosi Chicagoj 

nokai buvo paaugštintas į kor-
poralo laipsnį. 

X PreL Ig. Albavičius, Šv. 
Antano parap. Ciceroj klebo
nas ir vyčių sendraugių dva
sios vadas, pažadėjo sekančia
me sendraugių susirinkime 
(rugs'čjo 21 d., Vyčių salėj) 
padaryti platų pranešimą iš 

.Tarpt. Eucharistinio kongreso, pas savo pažįstamus u* drau- L . . . . , . . . 7. Nariai ir ne nariai, įdomaujan-
gus. Keletą dienų numatę ap
sistoti vasarvietėje Beverly 
Shores, Ind. Svečiai lankėsi ir 
Draugo redakcijoj. 

X Giedros korporacijos su
sirinkime, kurie įvyko rugpjū-

tieji tuo pranešimu, iš anksto 
prašomi nepamiršti dienos ir 
skaitlingai susirinkti. 

X Muz. A. Mondeika, Šv. 
Antano parapijos Ciceroj var-

_, I T gonininkas, su žmona ir dviem 
cio 26 d. pas Evangeliną Lau- , , ' , 

. . , , T ~ . įdukrom išvykęs atostogų i Ry-
ciutę, dalyvavo p. J. Dauzvar-i . J v . . . . . 
,. . ~ . . , . , ..- tmes valstybes, laimingai įssi-
diene. Gerbiama viešnia skaitė, jv . b 

. „ . . . . . . . ; suko iš D.ana viesulo, kuris 
paskaitą: Etiketas ir taip pat . 
pasižadčjo ir ateityje Giedra ^os Mti , " p u r t ę s Waahrag-

, . . . tone. Sekdami oro biuro pra-
aplankyti. .. r 

nssimus, jie dieną anksčiau įs-
X Balfo viešai piniginei • vyko iš VVashingtono. Nors ke-

X Petras Šlekys per D. Šle
ževičienę paaukojo Balfui $5. 

X Aleksas Navardauskas iš 
Gary, Ind., išplatino 6 Draugo 
dovanų paskirstymo knygutes 
$12 sumai. Draugo di2nraštis 
džiaugiasi turėdamas tokių 
malonių spaudos darbo talki
ninkų. 

* X Kazimiera Leonaitiene pa
geidauja, kad tie, kurie Labor 
Day savaitgalio metu norėtų 
apsistoti jos viloj, kambariu3 
užsisakytų iš anksto tel. M -
chigan City 2-2004, arba laiš
ku, Beverly Shores, Ind., c/o 
Post Office. 

X E. Paufiene, M. Stankute, 
D. Vedeckaite, O. Rudokienė, 
B. Kazimieraitė, B. Liudžienė, 
E. Venzindienė, E. Rudienė, J. 
Rudytė ir K. Jotkienė talkinin
kaus Draugo iškyloje, kuri 
įvyks rugsėjo 5 d. Oaks darž? 
prie 119 ir Archer ave., Le-
mont, 111. 

IŠ ARTI IR TOLI 

Žinios iš okup. Lietuvos 

ŠVEICARIJOJE 
— Šveicarų laikrašč'ai pas

kelbė Šveicarų — Lietuvių pa
galbos komiteto atsišaukimą, 
kuriuo šveicarai raginami pri
imti Pabaltijo vaikus pas save 
atostogoms. 

— LIT šveicarų — L'eruvių 
pagalbos komitetui, kuris orga 
nizuoja lietuviams, gyvenan
tiems Vokietijoj, paramą pa
siuntė dokumentacinės medžia
gos apie Lietuvą ir Vakarų vy
riausybių pažiūrą į Lietuvos 
klausimą bei propagandinės li
teratūros ir kt. šiai akcijai rei
kalingos medžiagos. 

rinkliavai, kuri įvyks rugsėjo 
18 d., rinkėjai Marąuette par
ko apylinkėja prašomi užsire
gistruoti pas šiuos Balfo sky
riaus valdybos narius: Juozą 
Bliūdžiu, 2240 W. 71 s t , tel. 
PR 6-4538. Petrą Brizgi, 6935 
S. Campbell Ave., tel. GR 6-
5468 ir Kostą Janušką, 7120 S. 
Richmond Ave., tel. RE 7-
8367. 

X "Dainos'* draugijai pri
klauso keli lietuvių chorai 
Pennsylvanijos valstybėje. Da 
nų šventės komitetas šiomis 
dienomis gavo pranešimą, kad 
minėtos draugijos chorai s d 
400 dainininkų atvažiuoja Chi-
cagon ir čia dalyvaus bendro
joj šventėje kitą vasarą. Ben
drosios JAV ir Kanados Lietu
vių Dainų Šventės Komitetas 
reiškia pasitenkinimą, kad 
"Dainos" draugija remia šį 
svarbų kultūrinį lietuvių žygį. 

lyje į Bogota, N. J., viesulo 
kraštas juos pagavo, tačiau 
jau buvo netekęs griaunančios 
jėgos ir nepadarė nuostolių. 
Sako, perkūnija buvus tokia 
šiurpi, kad savo gyvenime ni> 
kad nebuvo tokios matęs. Ne
žiūrint to, visa šeima paten
kinta nuotaikinga kelione. 

X J. ir Emilės Kass gražio-
žioje sodyboje Justice Park, 
111., praeitą sekmadienį muzika 
skardėjo, o šeimininkė, duk
ters ir žento padedama, gimi
nes ir bičiulius vaišino. Tik į 
vaišių pabaigą sužinota, kad 
tai J. ir E. Kass 41 metų vedy
bų sukaktis minima. Sukaktu
vininkai, prieš parduosiant sa
vo "jewelry" krautuvę Chica
goj, buvo katalikiškųjų orga
nizacijų, ypatingai vyčių ir 
Balff> veikėjai. Ir dabar pri
klauso toms organizacijoms ir 
jas remia kiek galėdajni. 

VOKIETIJOJ 
— Radijo skyriaus bendra

darbių konferencija, kurioje 
dalyvavo lietuviškų valandėlių 
Madrido, Romos bei Vatikano 
radiofonuose vedėjai, Radijo 

X M. Dailydieiui ir J. Virpša' s k y r i a u s redaktorius bei bendra 
buvo krikšto tėvai sekmadie-, ̂ TU^ j v y k o š m # r u g p jūč io 
nį, VIII. 28. Nek. Pras. Paneles m § n 1 _ 2 ± ± Konferencijos 
Švenč. bažnyčioj pakrikštytos t i k s l a g __ p a s i d a l i n t i m m t į m i 3 , 
Anelės ir Alfonso Šulaičių duk-1 p a t y r i m a i S j išsiaiškinti darbo 
relės Ramutes-Marytės. Poput „ l cioiiali»vimo klausimus. 
Brighton Parko svetainėj buvo-
pobūvis, kurin susirinko dau-l Radijo siekimo stoties vedė-
gumoj kybartiečiai; čia matėsi 'Jas E. Žilius paaiškino apie šios 
"Draugo" bendr. Edv. Šulaitis, ištaigos darbą. Vilniaus progra 
Ona, Antanas, Aldona, Juozas ; mos sekimas pradedamas 5 vai. 
šulaičiai, Dailydė, Ivanauskai, i *yto. Vilniaus programa dažnai 
Gelažiūnas, Lotonai, Glambai. 

X Edvardas šlakaitis, atlie
kąs karinę tarnybą JAV avia
cijoje, šiuo metu atvykęs ilges
nių atostogų Chicagon, rugsėjo 
3 d. priims moterystės Sakra
mentą su Jadvyga Mockute Šv. 
Kryžiaus parapijos bažnyčioj3. 
Jungtuvės įvyks 4 vai. popiet, 
kurių metu gisdos Chicagos 
Lietuvių vyrų choras. Jaura-
sis, prieš išvykdamas karin'ėn 
tarnybon, dainavo šiame cho
re, o sugrįžęs vėl žida akty
viai įsijungti. 

Skelbtitės "Drauge"! 

keičiama iš anksto*apie tai n2 
pranešus. Dirbti tenka nema
žiau 9 vai. į dieną. Per mėnesį 
užrašoma vidutiniškai 300 p:l. 

Madrido radiofono lietuviškoji 
programa apima 4 temas: die
nos žinios, komentarai, lietuviai 
užsienyje ir lietuvių kultūrinis 
gyvenimas. Lietuviška progra
ma ispanai domisi ir ja, dėl jos 
originalumo, patenkinti. Tuo 
tarpu žadėtoji įrengti naujoji 
Madrido radijo stotis dar ne
veikianti. Ji būsianti žymiai ga
lingesne. 

Vatikano lietuvišką progra
mą dabar transliuoja 7 kartus 
per savaitę. Nors sovietai trans 

liacijas trukdo, bet ji Lietuvoje 
girdima. Įrengus naują 100 kw 
galingumo stotį, tikimasi tuos 
trukdymus nugalėti. Naujoji 
stotis pradėsianti veikti atei
nantį pavasarį. 

Romos radiofonas (pransšė-
jas dr. Gailius) transliuoja 34 
kalbomis. Latviai ir estai t rans 
liacijų neturi. Anksčiau tekę 
naudotis tik italų medžiaga, da 
bar leidžiama naudoti ir lietu
višką medžiagą. 

— Elta-Press (pranešėjas 
kun. Mincevičius) iki šiol išlei
sta 15 numerių. Šiuo biuleteniu 
jaučiama gyvas susidomėjimas. 
Elta-Press tapusi Romoje lyg 
ir lietuviškų žinių centras. Daž
nai į ją kreipiasi net oficialios 
italų įstaigos, norėdamos gau
ti žinių apie Lietuvą. Būna už
klausimų ir iš Užsienio. 

Diskusijų metu buvo pagei
daujama lietuviškose progra
mose nesiriboti vien sovietinės 
santvarkos puolimu. Kovojant 
su komunizmu, reikalinga iš
siaiškinti dialektinio materializ 
mo klaidas. Dialektinis mate
rializmas savo sistemoje išlai
kąs tam tikrą logišką nuosek
lumą, kas sudaro įspūdį, kad jo 
tezės esančios teisingos. Jos 
nuolat Sovietų imperijoj kala
mos piliečiams, todėl ir galvo
jantis žmogus nejučiomis jų 
esąs įtaigojamas. Todėl lietuvis 
kų radijo valandėlių uždavinys 
ideologiniai kovoti prieš šį so
vietų ginklą. 

Pirmąją radijo skyriaus kon 
ferenciją užbaigė jam vadova
vęs Inf. Tarn. valdytojas M. 
Gelžinis, padėkojęs visiems už 
jų nuoširdų ir uolų darbą. 

Konferencija praėjo labai 
darnioje ir kūrybingoje r uotai 
koje. Buvo iškelta eilė pasiūly
mų bei sugestijų. 

Illinois valstybė spalio mėne
sį į karinius dalinius turės duo
ti 595 vyrus. Apie pusė jų tu
rės būti iš Cook apskrities. 

Sovietinei viliones 
Pateko į rankas pirmas nu

meris tik ką išleisto sovietinio 
laikraštuko "Už grįžimą į Tėvy
nę". Ligšiol jis ėjo tik rusų kal
ba ir jau pasirodė 7 numeriai, 
bet dabar, rugpjūčio mėn., iš
leistas ir lietuviškai pirmas nu
meris. Turinį sudaro vertimai 
iš rusiškojo jo brolio, bet yra 
vienas straipsnis ir savarankus, 
tai artistės Vosyliūtės - Daugu-
vietienės. 

Rusai sugalvojo gaudyti emig 
rantus tuo pat metodu, kaip In
dijoje gaudo dramblius. Palei
džia kelis prijaukintus dramb
lius į džiungles ir jie parsiveda 
su savimi laukin'ų. Taip pat ir 
čia. Sudarė žmonių grupę iš 
"sugrįžusių", juos "apdirbo", o 
dabar tie apdirbtieji suspiesti į 
privatų komitetą, kurio vardu 
ir eina žmonių gaudymas. Val
džia į tą reikalą nesikiša ir iš 
savo pusės jokių pažadų neduo
da. Kada toks dramblys emig
rantas bus jau anoje pusėje, jų 
rankose, tuomet bus sprendžia
mas jo likimas, a r jį tuojau 
siųsti į Vorkutą ar Karagandą, 
ar kokį mėnesį panaudoti jo 
asmenį propagandai naujų dram 
bliu priviliojimui ir paskui su 
juo "apsidirbti". 

— J. Kavaliauskas, švietimo 
ministro pavaduotojas, Tiesos 
birželio 17 d. nr. rašo, kad kai 
kurie Kauno vidurinių mokyk
lų baigiamųjų klasių mokiniai, 
kaip per egzaminus paaiškėjo, 
iš viso nėra skaitę Tilvyčio, 
Mykolaičio-Putino, Vienuolio -
Žukausko ir kitų lietuvių rašy
tojų kūrinių. O Kauno VI vi
durinės mokyklos "moksleiviai 
nežinojo paprasčiausių dalykų, 
kaip pav., kam vartojami ko
pūstai, kodėl žiemkenčiai kvie
čiai sfėjami rudenį. 

— Sniečkus praneša, jog šį 
pavasarį buvo pakeisti 300 kol-

I ūkių pirmininkai. J jų vietas 
paskirti iš miestų "partijos pa
rinktieji". 

— Vilniaus teatre vaidina šie 
aktoriai: J. Kavaliauskas, H. 
Kurauskas, P. Treinys, G. Ja-
kavičiūtė, L. Kupstaitė, V. Gra 
kauskas ir kiti. Vienas iš reži
sierių yra A. Radzevičius. 

— Klaipėdos dramos teatro 
kolektyvas Kėdainiuose paro
dė V. Miliūno inscenizuotą J. 
Žemaitės "Marčią". 

— "Jonavos baldų fabrike 
dažnai tenka perdirbti baldus", 
— Tiesoj skundžiasi drg. Ma-
čekiūnas. 

— Birželio vidury Vilniuje 
mirė agr. Bronius Meškauskas. 

Sovietų derlius 
K a p "New York Times" rug

pjūčio 22 d. laidoje žurnalistas 
Harry Schwartz rašo, Rusijos 
derlius bus tik 7 mil. pūdų (114 
tonų) mažesnis. Caro Rusija 
dar 1^13 m. priaugino daugiau, 
ji net 9 mil. tonų eksportuoda
vo. Dabar gi sovietinė Lenkija 

pirko grūdus i i Kanados, o ne 
i* Sovietų Rusijos. JAV derlius 
būna dvigubai didesnis. Bolševi
kai nuo jau ir taip atsilikusio 
caro 1913 m., per 40 metų ne 
tik nepadarė jokios pažangos, 
bet dar padarė atžangą. Visi 
šie rezultatai buvo rusų slepia
mi ilgą laiką. A. R. 

Augalų lapai ir jų 
paskirtis 

Augalai maistą ima ne tik 
šaknimis, bet ir lapais. Lapai 
šviesoje skaido anglies dvide
ginį į grynanglį ir deguonį. 
Grynanglį pasilieka sau, ir tas 
grynanglis, susijungęs lapuose 
su vandeniu ir deguoniu, suda
ro krakmolą, o deguonį iš ang
lies dvideginio lipai išleidžia į 
orą. Vadinasi, augalai dieną 
orą tyrina, valo. Grynanglį iš 
oro augalai paima ne šakni
mis, bet lapais. Nors ore ang
lies dvideginio yra nedaug, tik 
apie tris dalis tūkstančiui oro 
dalių, bet ir tas nedidelis ang
lies dvideginio kiekis patenka 
į augalą grynangliu. Mat, au
galas pasiima sau grynanglio 
lapais, o lapai, palyginus su pa 
čiu besimaitinančiu augalu, tu
ri didelį paviršių. Ir tas didelis 
lapų paviršius pajėgia iš oro 
paimti grynanglio augalui pa
kankamai, (m.) 

Paros bėgyje 
Žmonėms maitintis vien tik 

organizuotos maisto gamyklos 
pagamina 4 milijonus tonų mais 
to per parą. Mėsos suvalgo 
72,000 tonų ir išgeria įvairių 
skysčių 34 milijonus hektolitrų. 
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LITHUAMAN RECIPES 
Surinko JUZfi DAUžVARDIENfi 

Tai nepaprasta knyga. Viri 200 rw 
eeptų grynai lietuviškų valgių gami
nimui anglų kalboje. Ponia Daužvar-
diene. kuri dažnai pasakodavo apia 
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. 

Kaiu* — $2.00 
Užsakymus kartu su pinigais siųskit*: 

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

CHICAGO 8, IIJL 
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VISA LIETUVIŠKA VISUOMENE SUSITIKS DIENRAŠČIO D R A U G O DIDELIAME 

Metiniame 
Rugsėjo men. 5 tą dienę (Labor Day) 1955 m. — gražiajame OAKS DAR2E, prie 119-tos ir Archer Avenue, Lemont, Illinois 

B Šiais metais dienraščio DRAUGO metinis išvažiavimas įvyks dideliame ir 
M gražiame Oaks darže. Pirmą kartą kai lietuviai susirinks šiame erdviame darže 
M su milžiniškom patalpom. 
įtį Labai lengva nuvykti į šį naująjį daržą, jei esate buvę praeitame mūsų 
fį piknike. Šis naujas daržas randasi ant to pačio kelio, bet tik penkiom myliom 
y toliau į vakarus, prie 119-tos gatves ir Archer Avenue. 
|"j Šokiams gros JURGIS AKELIS su savo orkestru; veiks bufetai ir kiti pa-
II marginimai. Bus linksma ir įdomi dienos programa, kuria visi, seni ir jauni, ga

lės pasidžiaugti m 
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Sovietų Okio Delegacija su IVAN DURK0V ii IGOR GLUSCHENK0V at- H 
vyksta į DRAUGO pikniką ir juos palydi aktoriai ALFAS BRINKĄ, JONAS KELE- U 
ČIŪS ir ALGIRDAS DIKINIS. H 

H 
Vaidinimas prasidės 4:30 valandą popiet. U 

N 
Rezervuokite šių metų Labor Day (Rugsėjo men. 5-tą dieną) dienraščio 

DRAUGO piknikui, kur visa lietuviška visuomene susitiks pasisvečiavimui ir 
pasilinksminimui , RENGĖJAI 
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