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KALBA APIE SPECIALIA KONGRESO SESIJA
Atmintinas pareiškimas ir

Pabaltijo laisvės reikalai
Lietuvos Nepriklausomybės laidotuvių metu, Valstybės depar

tamentas Washingtone, 1940 m. liepos mėn. 23 d. išleido tvirtą, 
aiškų ir nedviprasmišką atsišaukimą, kuriame buvo pažymėta:

— Sovietai naudojasi netei
singais būdais sąmoningai sunai 
kinti Lietuvą, Latviją ir Estiją. 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
valdžia ir tauta nesutinka su to
kiais plėši'kiškais veiksmais, ne
atsižvelgiant į tai, ar jie vykdo
mi naudojant jėgą, ar ja grąsi- 
nant. Amerikos tauta ir vyriau
sybė taip pat protestuoja dėl bet 
kokios formos kišimosi vienos 
valstybės, kad ir labai galingos, 
į kitos valstybės, nors ir silpnos, 
— vidaus reikalus. JAV steng
sis ir toliau ginti šiuos princi
pus. JAV tauta yra stebėjusi Pa
baltijo valstybių nuostabią pa
žangą ir giliai užjaučia šias tau
tas.

Ir jei šiandien šis pareiškimas 
turėtų būti perredaguotas, nėra 
ir abejonės, kad jis pasirodytų 
visiškai kitoje formoje, naudo
jant dviprasmiškus teigimus ir 
pusiau aiškias sąvokas.

Pažanga, atrodo, padaryta, tik svarstomos. Visais atvejais yra 
kurion pusėn? Na, bet 1940 m. aišl^ kad abiejų nuomonių ša- 
dar niekas nežinojo ženevinės iinjnkaį tegali būti tik stebėto- 
dvaselės, „taikaus sugyvenimo jaįs įų įvykių, kurie gal ir galė-
ir kito panašaus pobūdžio žmo
nijos raugų.

Laisvės Pabaltijui

Kai kurie veiksniai mūsų išei
vijos jau nekartą yra nurodę ir 
plačiajame pasaulyje tautiečius 
gyvenančius kvietė bandyti į Lie 
tuvos laisvės bylą įtraukti gali
mai daugiau kitataučių: įvairių 
veikėjų, politikų, viešojo gyve
nimo ryškesniųjų asmenybių.

Tokius asmenis galima būtų 
patraukti steigiant lyg ir tam 
tikrus 'klubus, forumus ar kito 
pobūdžio junginius ar sąjūdžius.

Ir iki šiol, atrodo, šis momen
tas nebuvo mūsų veikėjų tinka
mai pagautas ir suprastas. Jei 
kalbėti apie Jungtines Valstybes, 
tektų galvoti, kad, šiais rinkimi
niais metais, nebūtų perdaug 
sunku gauti žymiųjų amerikie
čių pavardžių ir jų pareiškimų, 
bei pritarimų Pabaltijo laidės 
reikalui.

Kodėl nepabandžius pravesti 
milžinišką ir skambų sąjūdį

paprastai didelės propagandinės 
reikšmės ir svarbos. Ar apie tai 
negalėtų pagalvoti mūsų šaunu
sis jaunimas, taip gražiai su
tvarkęs peticijos prezidentui rei 
kalus ?____________

Raudonieji nuteisė
6 vokiečius

BERLYNAS. — Komunistinės 
Rytų Vokietijos spauda vakar 
pranešė apie 6 vokiečių, apkal
tintų šnipinėjimu JAValstybių 
naudai, nuteisimą. Nuteistieji, 
kurių tarpe buvo ir dvi moterys, 
gavo kalėjimo bausmes, siekian
čias nuo 2*/ii iki 5’/i» metų.

Kalendorius
Rugpjūčio 11 d.: šv. Zuzana ir 

šv. Tiburcijus; lietuviški: Pūtis 
ir Porutė.

Rugpjūčio 12 d.: šv. Klara; 
lietuviški: Danguolis ir Laimė.

Saulė teka 5:54, leidžiasi 7:59.

Oras Chicagoje

Oro biuras praneša: Chicago
je ir jos apylinkėse šiandien: 
giedra, nedaug pasikeitimų tem
peratūroje. Augščiausia tempe
ratūra apie 85, žemiausia apie 
65. Sekmadienį — jokių esminių 
permainų.
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Dvi nuomonės

Nepaslaptis, jog pasklidus 
gandams apie galimą satelitinių 
valstybių statuso suteikimą Pa
baltijo valstybėms, plačioje vi
suomenėje pasireiškė dvi nuotai 
kos.

Vieni tikėdami ir galvodami, 
jog iš dviejų blogybių tektų 
rinktis geresniąją, manytų, kad 
esamoj padėty ir neturint jokių 
iliuzijų apie kitokio pobūdžip iš
laisvinimą reikėtų sutikti, kad ir 
su satelitine padėtimi ir toliau 
kovoti i’ki pilnos ir tikros n>. pri
klausomybės atgavimo.

Kiti, priešingai, principiniai 
nusistatę „viskas arba nieko“, 
jau iškart atmeta bet kurias su
gestijas ir galėtų sutikti tik su 
tikru Nepriklausomybės atgavi
mu.

Šios dvi temos yra gana karš
tos, plačiai diskutuojamos ir

tų vienaip ar kitaip pakreipti 
Pabaltijo valstybių likimą.

Ir*vieni ir kiti, be abejo, turi

nei vieni juk nebūtų kompeten
tingi nuspręsti tolimesnį reikalų 
klostimąsi Tėvynės erdvėje, nes 
ne nuo mūsų tas šiandien pri
klauso.

Sovietai gi, savo ruožtu, nors 
su nieku nėra linkę skaitytis 
(gal tik išskyrus su nepalaužia
mu jų okupuotų kraštų žmonių 
nusistatymu, kurio kartais ne
įstengia ir jie palaužti), reikia 
galvoti, vis -dėlto bando sekti 
tais klausimais nuotaikas tenai 
ir išeivijos pabaltiečių tarpe.

(Al. Gimantas)

Mirė buvęs Sibiro
komunistų vadas

NEW YORK. — Michail Va- 
silevič Kulagin, buvęs Sibiro sri
ties komunistų partijos šefas, 
jau pasimirė. Apie tai praneša

„Freedom for the Baltic States“ l„Pravda“ trumpoje savo mirties 
vardu? Tas juk galėtų turėti ne- pranešimų žinutėje.

tik gerus porus ir siekimus, bet viršūnėj ir granito daleles pa-

Kulagin yra buvęs vienas iš 
didesniųjų sovietų politinių figū
rų II Pasaulinio karo metu. Nuo 
1941 iki 1949 m. jis buvo Novo- 
sibersk srities komunistų parti
jos pirmuoju sekretoriumi ir ad 
ministravo vakarinę Sibiro dalį.

• Venezuelos vyriausybė pra
neša, jog ji suėmė 18 žmonių są
ryšyje su sąmokslu prieš prezi
dentą Marcos Perez Jimenez, 
prieš kurį buvo pasikėsinta lie
pos mėn. 3 d. įvykusio parado' čia atvažiavo 
metu. 1 taxi.

f.

Buv. prezidentas Harry S. Truman kalba atvykęs j Chicagą. 
Jia spaudus konferencijoje pareiškė, jog savo kandidatą prezidento 
nrtminaeijai lis makellM prieš ii sekmadienį. (INS)

Mirties bausme
sukilėlių vadui

SAN SALVADOR. — Vietinis 
laikraštis „Diario Latino“ vakar 
parašė, kad trumpo karinio, su
kilimo vadas kaimyniniame Hon
dūre maj. Juan Santos buvo nu
teistas mirties bausme. Jis buvo
apšauktas išdaviku. Pranešame, J 
kad Hondūras valstybėje spau
dos cenzūra dar vis nėra panai
kinta.

Daug žūsta Indijos 
neramumuose

ahmeda: 
trą dieną vyki

W^D, Indija. — An- 
tstančiuose policijos 

susirėmimuose su sukilėliais 
Ahmedabad mieste žuvo 5 asme
nys ir mažiausia 41 buvo sužeis
tas. Vakar šiose kovose žuvo 7 
asmenys, o sužeistų buvo — 107.

Demonstrantai yra nepaten
kinti Indijos vyriausybės nuta
rimu sudaryti dvi kalbas vąrto- 
jančią Bombėjaus valstybę.

Žaibas įtrenkė į
Linkolno paminklą

SPRINGFIELD, III., rugp. 10. 
— Žaibas, kuris trečiadienio nak 
tį įtrenkė į Linkolno paminklą, 
padarė nuoshtolių nuo 15,000 iki 
20,000 dol. nuostolių, ažibas pa
taikė į paminklą 20 pėdų nuoto
lyje nuo jo 117 pėdas turinčios

škleidė 100 jardų spinduliu.

Lai kraštininklas 
Hondūro kalėjime

TEGUCIGALPA, Hondūras. 
— Hondūro prezidentas Julio 
Lorano Diaz atmetė kitų laik-1 
raštininkų prašymą dėl „Inter
national Ne\Vs Service“ kores
pondento Gustave Acosta palei
dimo iš kalėjimo.

Acosta, kuris yra Gvatemalos 
pilietis, buvo suimtas pereitą šeš 
tadienį, valant Hondūre įvyku
sios revoliucijos nusikaltėlius. 
Suėmimo priežasčių viešumoje 
nebuvo paskelbta.

Moka užhipnotizuoti
savo modelį

NEWCASTLE, Anglija. — 
Dailininkas Scott Dobson pareis 
kė, jog jis rado būdą palengvi
nanti jo modelio Hazel Mofffett 
pozavimą. Jis ją užhipnotizuoja 
ir tokiu būdu ši be jokio vargo 
sėdi 6 valandas. „Aš esu puikia
me sapnų pasaulyje, o laikas ta
da greitai bėga“, — pasisakė po 
zuotoja Moffett.

• Pirmieji trys kareiviai pa
bėgo iš naujosios Rytų Vokieti
jos liaudies armijos ir paprašė 
teisių pasilikti Vakaruose. Jie 

su pasisamdytu

I w

4 Šis žemėlapis rodo anglų lėktuvų kelią, kuris yra naudojamas 
pristatymui gėrybių į rytinę Viduržemio jūros dalį. Lėktuvai da-

1 b3r pagelbsti tiekimui laivais turinčiais plaukti per Gibraltaro są
siaurį. (INS)

_______________

Demokratų kandidatai jau
. atvyko į didžiąją Chicagą

CHICAGO, rugp. 10. — Abu stipriausieji demokratų partijos 
kandidatai prezidento pozicijai: Adlai Stevenson ir gub. Harriman 
jau atvyko į Chicagą ir čia dar padidino prieš 'konvencinę įtampą,
kuri kas kartą yi," auga. • __ __________ _______ ,

Taip pat kiek anksčiau Chica
gą pasiėkė ir buvęs prezidentas 
Harry S. Truman, kuris, kaip 
jis pats pasisakė, netrukus žada 
paskelbti savo pasirinktąjį kan
didatą prezidentinei nominacijai.

Gub. Harriman, savo pareiški
me užtikrino, jog jis laimėsiąs 
nominavimo varžybas. Harri
man pasidžiaugė, kad Midway 
areodrome jį sutiko didelis žmo
nių būrys ir pabrėžė, kad tas pri
duoda daug drąsos tolimesnėje 
kovoje.

Adlai Stevenson šiandien pra
leido 30 min. su buv. prezidentu 
Harry Truman. Stevenson sako, 
jog tai buvęs ti'k socialinis vizi
tas ir jis nenorėjęs pas Trumaną 
užtrukti ilgiau kaip 10 min.

Čia buv. prezidentas spaudos 
žmonių buvo paklaustas ar Ste- 
venson bus nominuotas preziden 
to vietai, bet šis kietai atsakęs:
„Demokratų konvencija tai nu
spręs“.

Ave.uil Harriman

Trumpai iš visur

Žuvo du kalnų 
kopėjai

GRINDELWALD, Šveicarija. 
— Du yokiečių kalnų kopėjai:

15 buvusių japonų kuriuo. f™"2 ,Mo’m"®1‘eIr ir Manfred 
Hoehnel, abu iš Muencheno, lip-menės karininkų išvyko aplan-

hyti raudonosios Kinijos ginkluo i ®ger kalną, nukrito ii
tąsias pajėgas. Jie buvo pakvies-1 »:800 *1*0 lr ufc'miuS<‘

ti Kinijos premjero Chou En-lai.
dviejų vokiečių, buvusių 250 pė-

• Šiaurinėje Maniloje penkta- dom žemiau negu pirmieji.
dienį siautė didžiulė tropinė vėt- --------------------- -------------------------
ra. į • 555 pėdas turintis kaminas,

• Plienas JAValstybių indus- antras savo augštumu Kanadoje,
trijos produkcijoje užima I vietą.■ buvo pastatytas netoli Clarkson 
Į jį panašų vardą turintis — pie-j miesto. Augščiausias fabriko ka 
nas yra II vietoje. j minas šioje valstybėje turi 660

• Iš daktarų suvažiavimo Lon pčdų.
done paaišk’ėjo, kad po 500 tūkst. 
metų visi vyrai bus pliki.

• Komunistinė Rytų Vokieti
ja ir Egiptas pasirašė sutartį, 
kuria sulygta pasikeisti radijo
pranešimų informacijomis ir ki- £eturiaa dienas. Jie prieš tai bu. 
tomis žiniomis.

• Septyni Indonezijos karei
viai žuvo, kada 150 teroristų už
puolė armijos dalinį netoli Ban- 
dungo vietovės.

• Rumunijos paskelbtais duo
menimis, komunistinė Rumunija 
pirko naują namą savo dele&a-

Jie krisdami vos nenumetė kitų

• Meksika atidarė savo kon
sulatą Kingstono mieste, Jamai
koje. *

• Trys rusų karo laivai atvy
ko į Oslo uostą ir čia apsistos

vo užsukę į Goteborg, Švedijoj.
/

• Pirmu kart Hondūro istori
joje moterys galės balsuoti šia
me krašte, spalio mėn. 7 d. jvyks 
tančiuose rinkimuose.

• Oil City, Pa. miestelyje vie
nas vairuotojas savo automobi-

cijai Jungtinėse Tautose New liu nuvertė perspėjantį kelio už- 
Yorke. Namas kainavęs 400,000 rašą: „Važiuok pamažu ir venki 
dol. | nelaimių“.

w
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Sekmadienį Baltuose Rūmuose 
susirenka kongreso vadai

WASHINGTON. — JAValstybių administracija skaitosi su 
faktu, jog netrukus gali būti sušaukta kongreso speciali sesija to
kiame atvejyje, kada pasirodys, kad nesutarimai Suezo kanalo 
klausimu krypsta blogesnėn pusėn.

Pirmasis žingsnis tokion link-
mėn jau yra padarytas, šį sek
madienį šaukiant kongreso va
dus į Baltuosius Rūmus, kaip tik 
politinių konvencijų išvakarėse.

Pradžioje valstybės sekreto
rius Dulles buvo numatęs tik sa
vo pasitarimą su kongreso va
dais, tačiau, po pasimatymo su 
prez. Eisenhoweriu, planas buvo 
pakeistas ir dabar jie konferuos 
Baltuose Rūmuose.

Dalyvaus Ninon su Radfordu

Prezidento pranešimas sako, 
kad minėtame pasitarime taip 
pat dalyvaus viceprezidentas Ni- 
xon ir JAVhlstybių bendro kari
nių pajėgų štabo viršininkas 
adm. Arthur Radford.

Į šiuos pasitarimus yra pa
kviesti šie senato vadai: šen. 
Johnson (D. Tex.), šen. George 
(D. Ga.), šen. Knowland (R. 
Cal.), šen. Martin (R. Mass), ir 
kt.

Eisenhoweris susirūpinęs ,
, padėtimi

Prezidentas Eisenhoweris, la
bai susirūpinęs Suezo kanalo 
krizės klausimu, panaikino savo 
planus savaitgalyje išvykti į sa
vo ūkį Gettysburge ir žada pa
silikti Baltuose Rūmuose ir čia 
pasiruošti sekmadienio sesijai.

Šioje sesijoje, kaip yra numa
toma, Dulles prašys administra
cijai paramos jos planuose, kurie 
bus išdėstyti rugp. 16 d. Londo
ne įvykstančioje konferencijoje.

Laimėjo lažybas, bet
prarado gyvybę

DAYTON, Ohio, rugp. 10. — 
Vienas Daytono vyras, kuris lai
mėjo 20 dol. lažybas, gavo šir
dies ataką ir mirė pakeliui į 
Grandview ligoninę.

Laimingas nelaimingasis buvo 
Louis Angoff, kuris su tavernos 
savininku Allen Gradsky buvo 
susikirtęs, jog jis per dvi valan
das išgers 16 martini. Stebėtojai 
sako, kad jis šią normą išgėrė 
per 80 min. ir tada, išnešta^ į 
lauką, sugriuvo, gavo širdies 
priepuolį ir mirė.

• Septyniolika korėjiečių vai
kų mirė nuo nuodingų sodų vabz
džių įgėlimo.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Varšuvos radijo praneša, kad vietos karinis teismas nutei

sė du lenkus už šnipinėjimą. Vienas iš jų nubaustas JO m.; kitas 
S m. kalėjimo bausmėmis^ Jie buvo apkaltinti agentų iš Vokietijos 
į Lenkiją įvežimu ir šnipinėjimu lenkų pabėgėliams Londone.

— JAValstybių valdžios tarnautojų vidutinė alga 1955 m. 
buvo Jf, 102 dol.

— Italų laivų linija patraukė švedų - amerikiečių liniją į teis
imą, norėdama iš jos gauti 25 mil. dolerių už italų laivo ,,Andrea 
Doria“ nuskendimą, susidūrime su švedų laivu.

— Valstybės sekretorius Dulles atvyko į New Yorką ir čia 
j turės pasitarimą dėl Suezo kanalo krizės su Jungtinių Tautų gene
raliniu sekr. Dag Hammarskjold ir JAV ambasadoriumi J. T. 
Henry Cabott Lodge.

v- Komunistų partijos laikraščio ,(Neues Deutschland“ politi
nio skyriaus redaktorius Wolfgang Czekalla paprašė politinio pa
bėgėlio teisių Vakarų Berlyne.

— Sovietų diplomatai pareiškė, kad Rusija gali boikotuoti 
Suezo kanalo klausimu šaukiamą konferenieją, jeigu į ją nebus 
pakviesta daugiau valstybių. Taip pat manoma, jog ją boikotuos 
ir Egiptas.

— Vakar Muenchene pasibaigė S dienas užtrukusi Tarptautinė 
bendruomenės veikėjų konferencija, kurioje dalyvavo 2,600 dele
gatų. Joje nutarta daugiau susirūpinti jaunimo globa,

— The New York Central, Pennsylvania ir kitos rytinės ge
ležinkelio linijos paprašė leidimo savo I kl. keliautojams pakelti 
bilietų kainą į5 proc.
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Konferencija vyks nustatyta 
tvarka

Iš Londono yra pranešama, 
kad Londono konferencija, ne
žiūrint rusų pasiūlymo ją nukel
ti vėlesniam laikui bei ją praplės
ti, vyks nustatytu laiku ir ta pa
čia tvarka.

Sovietų notoje, įteiktoje vi
soms svetimųjų ambasadoms, 
Maskvoje sakoma, kad rusai Su
ezo kanalo pasitarimų Londone 
nelaiko, jog jie galėtų būti skai
tomi kaip tarptautinis susitiki
mas, turįs teisę ^padaryti spren
dimus, liečiančius Suezo kanalą.

Rusai sako, kad čia dar turėtų 
dalyvauti 22 kitos valstybės be 
jau 24 pakviestųjų. Taip pat jie 
nori, jog pasitarimai iš Londono 
būtų perkelti į Kairo miestą, 
Egipte.

Pirmceios anglų armijos, dabar 
stovinčios Vokietijoje, komanduo- 
tojas lt. gen. Sir Hugh Stockwell 
buvo pašauktas j Londoną pasitar
ti dėl galimo vienos anglų divizi
jas atitraukimo iš Vokietijos.

(INS);

Hooverį siūlo
senatoriumi

NEW YORK. — Buvęs prezi
dentas Hoover, kuris penktadienį 
šventė savo 82-trą gimtadienį, 
buvo pasiūlytas Ncw Yorko vals 
tybės respublikonų kandidatu se
natoriaus pozicijai.

Vienas iš New Yorko respubli
konų partijos vadų Thomas J. 
Curran paskelbė, jog jis tiki, kad 

Hooveris būtų pats stipriausias 
kandidatas, kokį tik respubliko
nai galėtų pastatyti.

I I



Saules energijos panaudojimas
K. BAGDONĄ S, Chicago, III.

Draugo šeštadienio (1956.V. 
12) laidoje buvo atspausdintas 
R. Zalubo straipsnis “Saulės 
pakraštys”, kuris man priminė 
ką tik skaitytą straipsnį “Can 
we Harness the Sun?” (Science 
Digest, 1956-Vl). Pastai ajame 
straipsnyje paduodama praktiš
koji saulės energijos panaudoji
mo dalis.

Saulės energija

Svarbu, kad saulės energijos 
pavartojimas nereikalauja taip 
komplikuotų instrumentų, kaip 
atominė energija ar panašiai. 
Jei Lietuva vėl taptų nepriklau
soma valstybė, tai materiali
niais turtais ji nepralenks kitų 
valstybių, o bus reikalo neatsi
likti nuo kitų kraštų gamyboje 
ir panašiai. Taip pat gal netu
rėsime pakankamai finansų 
steigti modernias atomines kros

liai pereina per stiklą, įkaitin
dami juodąsias vietas, gi šilu
ma negali per stiklą išeiti lauk, 
įkaitindama viduje esantį skys
ti, kuris gali būti įkinkytas į 
darbą.

Energijos generatoriai

Saulės generatoriai yra dar 
kita priemonė panaudoti saulės 
jėgą. Tai yra instrumentas, pa
gaminantis garus ar dujas to
kiame spaudime ir kiekyje, kad 
stengtų suteikti pakankamą kie 
kį mechaninės jėgos. Vienas iš 
tokių instrumentų yra pailgas 
parabolinis cilinderis veidrodis, 
kurio fokuse yra geležinis vamz 
dis, kuriuo teka vanduo ar ki
tas skystis. Kad šiluma neišei
tų į orą, toks vamzdis yra ap
dengiamas stiklu, atskirtu nuo 
vamzdžio tuštuma. Geležiniame 
vamzdyje įkaitęs vanduo pavirs

nis, taigi mums svarbu jieškoti ta garu, kuris gali būti pavar-
natūralių energijos šaltinių. Vie 
nas jų — saulė.

Saulė yra didžiulis karščio ir 
energijos kamuolys, kurio vidu
ryje yra net milionų laipsnių 
karštis, palaikąs atomines re
akcijas. Tai milžiniška vande
nilio bomba, veikianti nuo bilio-' 
nų metų ir veiksianti ne ma
žiau biliono metų. Tos milžiniš
kos energijos tik maža dalis 
tepasiekia mūsų žemę, gi kitą 
dalį sugeria erdvė.

Pusė spindulių, pasiekusių že
mę, yra šviesa. Jos pagalba 
vyksta cheminės reakcijos au
galų lapuose; gi kita pusė pa
siekiančių žemę spindulių yra 
akimis nematomi nei chemiškai 
neveiksmingi. Tebretiškai abi 
šios jėgos gali būti reikalui e- 
sant pavartotos.

Paprasčiausias cheminis vei
kimas yra žinomas kaip foto
sintezė. Šiame nuostabiame -vei
kime augalai sujungia grynang- 
lio dvideginį, paimtą iš oro, su 
vandeniu, žaliojo chlorofilo pa
galba pagamindami cukrų ir ki
tas augalui reikalingas medžia
gas.

Keletas praeities faktų '

Jau net prieš daugelį metų 
romėnai įstengė padegti graikų 
laivus saulės reflektoriais

totas sukti turbiną, gaminan
čią mechaninę jėgą. Šituo prin
cipu veikė tiek Prancūzijos, tiek 
Egipto mašinos. Vietoje van
dens galima vartoti sieros dvi
deginį ar net bromą, kurie pra
deda virsti garais daug žemes
nėje temperatūroje.

Namų apšildymas ir vėsinimas

Saulės jėgą įkinkyti namų 
apšildymui yra kiek lengviau. 
Čia reikalinga temperatūra yra 
daug žemesnė, negu vandens į 
garą pavertimui. Tam reikalui 
stogas turėtų būti paplokščias, 
atkreiptas į pietų pncję. Stogo 
paviršius — dengtas stiklu ar 
plastine medžiaga, o po to — 
plonas sįuogsnis tuštumos, už 
kurios — juoda medžiaga, at
skira nuo pačio stogo cirkuliuo
jančiu skysčiu, kuris teka vamz 
džiais ir radiatoriais, šildyda
mas kambarius. Jeigu tekėji
mas yra nepergreitas, tai yra 
galimybės tą skystį paversti į 
garus, kurie sukdami turbiną, 
suktų ir dinamą, gamintį elekt
ros srovę, kuri išskirtų iš van
dens deguonį ir vandenilį, su
renkant į bosus, iš kurių, rei
kalui esant, galima tas dujas 
pavartoti.

Namų vėsinimas "Vra įmano,- 
mas taip pat. Paprasčiausias

I

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

KARO LAIVAI SUEZAN

~ _ /"'"'v

seks vainiko uždėjimas prie 
karių paminklo, pietūs garbės 
svečiams, tęsis dailės paroda 
ir futbolo turnyras, o vakare 
įvyks iškilmingas šios« šventės 
aktas ir koncertas. Taip pat 
bus įteiktos turnyro laimėto
jams dovanos. Po t koncerto 
vyks šventės uždarymas. Tre
čiąją dieną tęsis dailės paroda,

Šeštadienis, rugpjūčio 11, 1936

LINKSMIAU
Ar jie žino?

— Tėte, — klausia vaikutis 
žvėryne, — juk vadinti ką asi
lu yra įžeidimas. Bet ar asilai 
žino, kad juos taip vadinam?

.’ I
Ji visiškai tikra

n.

Ia Portsmnuth (1) Anglijos plaukia pro Gibraltarą (2) į Suezą 
(5). Pažymėta Nr. 3 yra Anglijos jūrų bazė Malta ir 4 Kipro sa
la-___________________._______ (INS)

LIETUVIŲ SUSIARTINIMO ŠVENTĖ
Dalyvaus Kanados .aidžios 

atstovai

JOS. F. BUDRIK 
FURNITURE,

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

Namams rakandai, Televizijos, Ra-

.z

r j z-:
b. P

Prasidėjus emigracijai išskli- 
dome po visus pasaulio kampus. 
Pati didžioji lietuvių masė %A- 
plaukė į Amerikos didmiesčius. 
Kanada taip pat priglaudė dide
lę dalį mūsų likimo brolių. Nuo 
Atlanto iki Ramiojo vandeny
no Krantų išdygo lietuviškos 
salos — didesnės ar mažesnės 
bendruomenės. Vienos jų gai
valingos ir veiklios, kitos ve
getuojančios, >o yra ir tokių 
kurių pulsas lietuviškame gy
venime vos girdimas. _Reikia 
jas vėl atgaivinti, reikia duoti 
joms impulso nepaskęsti 
Anglosaksiškoje civilizacijoje. 
Šitas pastangas mes pavadino
me lietuvybės išlaikymu.

Tam tikslui siekti Kanados 
Lietuvių Bendruomenė tarpe 
kitų priemonių pasirinko gana 
įdčmų ir popularų būdą — ma
sinius lietuvių suvažiavimus, 
kuriuos pavadino Lietuvių die
nos vardu. Šitokių Kanados 
Lietuvių dienų jau buvo trys 
ir visos praėjo su dideliu pa
sisekimu. Tad nenuostabu.

Neskaitlinga Kanados Lietu
vių Bendruomenės Windsoro 
apylinkė sumobilizavo visas sa-

3884 metais Prancūzijoje ’sau-l me *’das bu‘« »udrtkmant sto-j kad jie ir šiais metais ruošia 
lės pagalba varoma spaustuvė'«* ™ndeniu, kuris saulės kai- •- ” ’ •
buvo įsteigta. Taip pat 1913 mei*"1”"“ dz?“sta’ d-
tais Nilo pakrantėje buvo įtai- do ■ kickj šilumos.

Ketvirtąją Kanados Lietuvių 
dieną, Windsore prie JAV sie
nos

kuri veiks iki š. m. rugsėjo, _ iš kur tu žinai, kad tau
mėn. 19 d. Vakare įvyks šo- naudinga taip kas vakarą prieš i 
kiai-alutis Kroatų salėje. Kon-;atvirą langą mankštintis? —i 
certo metu girdėsime garsųjį i klausia sekretorė draugę.
Kanados “Varpo” chorą, dai- — Tas vyras kur kitoje pu- ,• a „•
nuos solistas Venkaitis, maty-; sėjc gatvės gyvena jau tris! ,iewelry.' Didel is pasirinkimas. Duo
sime Clevelando “Grandinėlę”,j kartus piršosi... daine didelę nuolaidų, lengvus išnio-
Toronto ir Detroito tautinių šo- i ! kėjimus.
kių grupes. Ar bus.šilčiau?

Šioje šventėje dalyvaus Ka- uždaryk langą, 
paryčiui žmona

— Jonai,
nados valdžios atstovas, 2 par- lullk_ x„itn 
lamento nariai, Windsoro; gako
miesto burmistras, kuris rug-Į _ O jei uždarysiu tai ‘ ar pa
sėjo mėn. 1 d. paskelbs Lietu- sidarys lauke -ilčiau? 
vių dieną, ir kariuomenės ats-

Atdara antradienio ir ketvirtadie
nio vakarais iki 9:30, sekmadieniais 
—19—5 vai.

Budriko Radio Valanda iš WHEC 
stoties, 1450 k. ketvirtadieniais nuo 
6 iki 7 vakaro.
^frAA-’AAAAAAAAAAAAAAAAAAAĄAAAĄAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAj

tovas. Dailės parodoje bus iš
statyta 100 ar daugiau lietuvių 
dailininkų kurinių.

Metus žvilgsnį į/šį didelį dar
bą taip ir norisi susilaukti di
džiausio skaičiaus lietuvių, kad 
ši šventė padarytų įspūdį, ne 
tik svetimtaučiams, bet mūsų 
vaikams ir mums patiems.

Stasys Garliauskas

Kvailumo ribos
Šeimoj dominuojanti žmona 

sako:
— Aš manau, kad avys dar 

yra kvailesnės už vedusį vyrą, 
ar ne tiesa?

Žmonos priespaudoį esantis 
vyras atsako:

— Tikra tiesa, mano avele.

Ką jie sako: R E LI A B L E PACKAGE 
SERVICE

3351 W. Davison (arti Dexter)
DETR01J, MICHIGAN 

Mes esame agentai — Parcels to

— Rudyard Kipling, 1890 
m: “Azija nebus civilizuota

.................... , Vakarų metodais. Ji perdaug Ruošia, Ine. Per mūsų agentūrą siųs-
va kolonijos jėgas sudarydama | aziatjška „ na „ a|i.................
švento ruošti komitetą. Koki • ma keisti dam;)S, bvri H. 
milzmiską darbą jie atlieką sj su ,iu Q Azija
sunku ir ,s,vaizduoti. Matant . kus isotino flirtais j;
jų nuveiktus darbus galima įsi- ■ niekada nclank sekmadienio 
tikinti kad jų užsibrėžti uzda-1 mokyklos ir neiSmoks sau iai 
viniai bus atlikti Su precizišku ba,suotj aStraus Rar0 
tikslumu. Svečių priėmimuij nominacijos...

kitę pnkietus maisto, vaistų, naujų 
ir dėvėtų rūbų savo giminėms Rusi
joje, Lietuvoje, Latvijoje ir t. t. 
Kiekvienas siuntinys apdraustas ir 
greit pristatomas. Skambinti:

TO 8-4658

SIUNTINIAI f LIETUVĄ
Lietuvių bendrovė OVERSEAS 

C ARGO CO. siunčia j Lietuvą (ir 
kitur) siuntinius su: angliškom viln. 
medžiagom, avalyne, vaistais, mais
tu, siuv. mašinom, dviračiais, laik
rodžiais, akordeonais (siunčiam iš 
Anglijos per HASKOBĄ).

Bendrovė taip pat persiunčia į 
LIETUVĄ ir Jūsų pačių sudarytus 
ir mums pristatytus siuntinius (siun
čiam ir oro paštu). Visi' mokesčiai 
sumokami siuntėjo, gavėjas NIEKO 
NEMOKA. Pristatvmas garantuoja
mas — PILNAS DRAUDIM AS 
(siunčiama per Globė Travel Ser
vice).

Prašykite katalogu bei informaci
jų: OVERSEAS CARGO CO., 2412 
W. 47 St., Chicago 32, IU. Tel. LA 
3-5049, YA 7-4337.

Siuntinių tarnyba 8 metai.

S. P. JUODVALKIS

iiiiiiiiiimiiiiiliiiiiiiiiiimiimiiiiiiiiiiiiimiiiimiiiiiiiimiimiiiiHmiiiitmiiiimiimi
palengvinti yra organizuojama 
gera informacija,. Pagrindinis 
punktas bus Windsore, o ant
rasis Detroite. Bus susitarta 
su viešbučiais, Windsore ir 
Detroite, kur iš anksto susita-

— George E. Sokolsky, 1956 
m: “Britų imperijai palūžus, 
milžiniškos tautos, neturinčios 
savo valdymosi tradicijų, plės
damos šovinizmą prieš baltuo-

( R _ *
ALĖ RŪTA

, a- , - Sius, keičia istorijos ''kursą,
rus bus galųiąa gauti nakvynių. Cejlono praradiMas vakarams 
Visa tai bus paskelbta spau- nėra bereikSmlg dalykas... 
doje.

Palikimas — $2 milionaiLietuvių susiartinimo šventė 
vyks 3 dienas. Prasidės š. m. 
rugsėjo mėn. 1 d. šeštadienį ir 
baigsis rugsėjo mėn. 3 d. pir
madienį. Pirmąją šventės die
ną bus atidaryta dailės paro
da, prasidės Vl-jų šiaurės 
Amerikos Lietuvių sporto žai
dynių futbolo turnyras, nuo 2-

Nelson L. Buck, buvęs Wil- 
liam Wrigley bendrovės direk
torius, mirdamas paliki du mi- 
lionu dolerių turto. Ketvirtada
lį miliono paskyrė švietimo ir 
labdaros įstaigoms. Likusių pu
sę savo žmonai, o kitą pusę — 
trims savo dukterims.

*£ * £
* -r i _

I*
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KNYGA,
Kokios pasirodo tik retais laikotar
piais.
.. PREMIJUOTASIS DRAUGO .. 

ROMANAS

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

Aplankas dail. J. Paukštienės, 
Lietuviškos Knygos Klubo leidinys, 
434 psl. Kaina $4.00.

Naujausias būdas ’
Fotoelektra — labai įdomi, 

nauja šaka elektros inžinerijos 
mėgėjams. Saulės spnduliai yra 
tiesioginiai paverčiami į elekt
rą. Šviesa, krisdama ant ati
tinkamų kristalų paviršiaus, pa
virsta į elektros srovę, nesuvart. 
jokios medžiagos. Saulės švie
soje tokia baterija gali pagamin 
ti net iki 100 vatų srovės iš 
kiekvieno kvadratinio jardo. 
Viena iš telefonų bendrovių jau 
vartoja tokias baterijas. Net 
radijo priimtuvas, veikdamas 
vien saulės jėga, yra pagamin-

sytas motoras, net 20 arklio jė
gų, pumpuoti vandenį, pavar
tojant taip pat saulės jėgą. Ką 
tik neseniai saulės veidrodis pa
gamino net 5,500 laipsnių F. 
karščio. Indija jau net įstengė 
įsigyti keletą saulės virtuvių.
Kadangi milžiniškų parabolinių 
saulės veidrodžių pagaminimas 
kainuoja brangiai, tokių veidro
džių negamina masiškai, tai ši 
šaka neišsivystė plačiu mastu.

Dabarties galimybės

Teoretiškai saulės čviesa yra 
neišeikvojama dar daug milionų 
metų. Taip pat jos galingumas , . . ,
yra nemažas; pvz.: vidutiniško tas pardav.mui, ir daug naujų 
saulėtumo dieną vidutiniško gy- P1'0**1* Jilu bandoma Įvykdyti 
venamo namo stogas gauna tiek S1UO c 1U- 
jėgos, kiek duoda 146 svarai 
minkštos anglies, arba 14 ga
lionų benzino, t. y. 558 kilova
tai (kilovatas lygus 1000 vatų) 
elektros valandų. Paprastai ke
turių kambarių butas per du 
mėnesius suvartoja, tik iki 150 
kilovatų elektros srovės. Vadi
nasi vienos saulėtos dienos jė
gos/ kurią, gauna toks stogas, 
užtektų net septyniems mėne
siams apšviesti tokį butą.

Iki šiol vartojami veidrodžiai 
surinkti saulės spinduliams bu
vo stikliniai. Dabar kaikur jau 
naudoja aluminijaus lakštus pa 
rabolinio pavidalo arba alumini- 
zuotus plastikos sluogsnius. Ga
lima taip pat vartoti chromo 
vanadijaug ar kito blizgančio 
metalo sluogsnius, įstengiančius 
atmušti saulės spindulius. Dar 
kitas metodas tai — surinki
mas spindulių panaudojant stik
lo plokštes ant juodos ar juo
dai dryžuotos statinės su van
deniu ar kitu skysčiu. Spiųdu-

Ir ji žino
— Žinai, dukrele, ir dabar 

yra daug jaunų ponelių, kurios 
viešoje vietoje parke ant suo
liuko nesibučiuoja...

— Žinau, mamyte. Jie eina 
į kiną. Bet mes su Jonu nori
me taupyti...

Pyktelėjęs vyras išmetinėja 
žmonai:

— Tu nežiūri namų tvarkos! 
Jau kelinta diena vonioj nėra 
muilo.

— Kam taip rėkti? Ar liežu
vio neturi?

— Turiu, bet aš nekatinas, 
kad liežuviu galėčiau praustis.

Nuomonės sutampa
Sergantis vyras graudena 

savo žmoną:
— Žinok, kito tokio, vyro, 

kaip aš, nė su žiburiu nerasi.
— O kas tau sakė, kad aš 

tokio nųrėčiau jieškoti, — gy
nėsi žmona.

, šalia didžiojo Detroito, j30,,/1, Pcr CB® rad,J° ?to' 
Nesitenkindami savo teritorija! < ^indsorc ir Toronte bus 
jie pasistengė sudaryti geriau-1 tra1n8l!uo-|a,nas letu.vlskaa pus- 
sias sąlygas JAV lietuviams'™landls ?r, . vakarf. .‘yvk8 ba’ 
dalyvauti šioje šventėje ir tą hus ~ šokiai milžiniškoje ka- 
dieną pavadino Kanados ir ™°™nes saleje. Antrąją die- 
JAV lietuvių susiartinimo n4 įvyks iškilmingos pamaldos
švente. katalikams N ir evapgelikams,

Užsakymus ir pinigus siųskite 

DRAUGAS 
2331 So. Oakley Avė., 

Chicago 8, DL
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LIETUVOS VYČIAI
Laike 43-cio Metinio Seimo

. -Rengia-
“DAINAVOS ANSAMBLIO”
K O N C E R TĄ

“VESTUVĖS BE PIRŠLYBŲ IR
VYTAUTO DIDŽIOJO KANTATA

Penktadienį, rugp. 24 d., 1956 m., 8:30 v.v.
MARIA SALĖJE

6700 So. toHfornia Avė., Cfateage, UI.
Rezonuotos vietos: $2.09 ir $1.50; kitos vietos $1.00.

Biletus galite pirkti sekančiose vietose:
CICERO

lt. Staiigcnhei-gas 
1447 So. 59tli Avenue 
Cicero^ III.
Povilas Ramanauskas 
14.39 So. 49th Avenue 
Cicero, III. 

BRIDGEPORT 
Jonas Karvelis 
3322 S. Halsted Street 
Chicago, 111.
“Terra”
3333 S. llalsted StrUet 
Chieago, III.
Peter Smitas 
901 W. 33id St. 
Chieago, III. 

BRIGHTON PARK 
Stasys Pencyla 
4401 S. Talman 
Chicago, III.

Alex Budria 
3953 S. Rockwell 
Chicago, III,

MARQŪETTE PARK 
Marginiai — Iz. Sinkevičiūtė 
2511 W. 691 Ii Street 
Chicago, III.
Midwest Store 
2515 W. 69th Street . 
Chicago, III.

T0WN OF LAKE 
Stanley Metrikis •
1804 W. 47tli Street 
Chicago, III.
B. Urbonienė—Krautuvė
4559 S. Hermitage __
Chicago, III.

18th STREET 
Stasys Mikulskis 
726 W. IStli Street 
Chicago, JII. ii

Skaitykite ir platinkite dienraštį “Draugi”.
f

Stanley’s Furniture
(Lietuvių baldų krautuvė), Sav. STANLEY TRANAS

7026 South Western Avenue , Telef. PRospect 6-2254

NAUJAI ATIDAROMA RUGP- 13 D.
STANLEY TRANAS, turįs didelį |>atyr1mą baldų prekyboj, kviečia visus lietuvius 

iš Marąuette Parko apylinkės ir iš tolimesnių vietų atvykti į jo krautuęv ir susipažinti.

šio susipažinimo proga visi baklai yra ,nepaprastai atpiginti. Niekur negalėsite 
taip pigiai pirkti, kaip šio su.si pažinimo proga.

Visi baldai yra naujausios mados ir geriausios kokybės. Taip pat parduodami 
kilimai ir draperija (Drappries).

Krautuvės valandos: l’irmad., ketvirtad. ir penktad. nuo 9.30 valandos ryto iki 
9:30 vai. vak. Kitomis dienomis nuo 9:30 vai. ryto iki 9:30 v.v. Jį>ekmad. uždaryta.
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DELEGATAMS RENKANTIS
Jungtinių Amerikos Valstybių demokratų partijos atsto

vai iš įvairių valstybių jau vyksta į Chicagą, kur jų konvencija 
prasidės rugpjūčio 13 dieną. JAV respublikonų partijos kon
vencija prasidės rugpjūčio 20 d. San Francisco mieste, Calif.

Demokratai ir respublikonai priims partijų platformas ir 
nominuos kandidatus j prezidentus. Taip pat bus nominuoti 
kandidatai ir į viceprezidentus. Demokratų ir respublikonų par
tijų platformose bus šūkių ir pažadų.

Paprastai manoma, jog Jungtinėse Amerikos Valstybėse yra 
tik dvi partijos — demokratai ir respublikonai. Kai kalbama 
apie demokratų partiją, turima galvoje vienalypę partiją; pa
našiai žiūrima ir į respublikonų partiją. Bet tikrumoje taip nė
ra, sako prof James Mac Gregor Burns “The New York Times” 
žurnale. Jungtinėse Amerikos Valstybėse yra ne vienalypės, 
bet dvilypės (čia turima galvoj grupes partijoje) demokratų ir 
respublikonų partijos, kurios dažnai veda gana aštrią tarpu- 
savę kovą:

Demokratų ir respublikonų partijos yra pasiskirsčiusios 
taip: į kairę nuo vidurio yra Naujosios Dalybos ir Teisingosios 
Dalybos grupė, kuriai vadovavo Rooseveltas ir Trumanas. Ši 
grupė yra remiama daugufhos organizuotų darbininkų, negrų 
ir kitų vienetų. Tą grupę galima pavadinti prezidentine de
mokratų grupe.

Vidurį sudaro Eisenhowerio grupė, kitaip tariant, prezi
dentinė respublikonų grupė. Vidaus politikoje toji grupė laikosi 
“auksinio vidurio”, o užsienio politikoje linksta į tarptautinį 
bendradarbiavimą. Prezidentinės respublikonų grupės branduolį 
sudaro verslininkai ir priemiesčių gyventojai.

Kiek į kairę nuo Eisenhowerio. respublikonų yra kongresinė 
demokratų grupė, kuriai vadovauja Sam Rayburn, daugumos 
vadas senate Lyndon Johnson ir dar kiti.

Žymiai į dešinę yra kongresinė respublikonų grupė, kuriai 
vadovauja senatorius A^illiam Knowland, mažumos vadas kong
rese Joseph .Martin ir keli kiti. Jie vadina save tikraisiais res
publikonais, kurių žymiausiu vadu buvo a. a. senatorius Robert 
Taft. Šis respublikonų sparnas daugiausia pasekėjų turi vi- 
durvakarinėse valstybėse. Užsienio politikoje jie linkę į izolia- 
cizmą.

Apskritai imant demokratų ir respublikonų prezidentinės 
grupės yra liberališkesnės negu kongresinės.

DVIEJŲ PARTIJŲ IR KETURIŲ GRUPIŲ PUSIAUSVYROJE
Jungtinėse Amerikos Valstybėse nuomonės skiriasi toje 

pačioje partijoje, bet jos neplėšo. Išsilieka demokratų ir res
publikonų partijos su dviem kraštutiniais sparnais. Kongreso 
darbo metu tie du sparnai pasireiškia kaip atskiros grupės

žmones. Taip gaunasi ne kelios 
dešimtys, o minia žmonių, ku
rie prisidėjo prie vieno asmens 
auklėjimo ir mokymo. Tai kiek
vieno mūsų augimo ir brendimo 
kelias.

Ne vien tikime, bet ir iš pa
tyrimo žinome, kad ir pašauki
mas nėra grynai individo daly
kas. Jį parodo vidaus balsas, 
kurį mes tikintieji laikome Die
vo malone. Savo valia ir kitų 
įsimaišymas gali tą pašaukimą 
išauklėti arba užstel'bti.

Taigi, neskolingą kitiems žmo
nėms asmenį mes galėtume su
kurti mūsų vaizduotėje, tačiau 
tokio asmens nėra realiame gy
venime.

Dažniausiai atsitinką taip, 
kad tiems, kuriems esame sko
lingi, nespėjame ir negalime at
siteisti. Kol subręstame, kol 
tampame pajėgūs atsiteisti, pa

čių didžiųjų mūsų geradarių — 
tėvų, mokytojų jau nėra gyvų. 
Taip buvo su tais kurie prieš 
mus gyveno, taip įvyks -ir su 
mumis.

Su skolomis Dievui mes turi
me lengvą Kristaus pasiūlytą 
kelią: "Ką padarėte vienam iš i 
šių mažiausių mano brolių, man 
padarėte”. Esame laimingi, kad 
pats Dievas mums leido ir pa
tarė tokį lengvą ir prieinamą 
būdą atsiteisti su juo — dali
nantis su žmonėmis tuo, ką ga
vome iš Dievo ir iš žmonių.

Išmintingas žmogus savo ran
komis išskirsto savo turimas gė
rybes, pirmiau, negu baigs gy
venimą. O 'liekančioms kar
toms svarbesnės yra mūsų tu
rimos dvasinės gėrybės: būkime 
rūpestingi jas perduoti jaunai 
kartai.

VEGETARIZMAS, PAGIRIOS, IR
PREZDENTINIAI RINKIMAI
VYTAUTAS VARDYS

Šį mėnesį susirenka dvi di- t.). Socialistų Darbo partija ad-
džiosios partijos, demokratų ir į vokatauja 
respublikonų, savo kandidatų į 
przeidentus ir viceprezidentus 
nominuoti. Daugeliui gal net 
žinoma, kad be šių dviejų par
tijų JAV istorijoj yra buvę ne
maža trečiųjų, mažųjų partijų, 
kaikurios jų yra užsilikusios 
iki dabar. Šiais rinkiminiais me 
tais naujos partijos neatrodo, 
kaip 1948 m., kada pietiečiai

kolektyvinę nuosa
vybę marksistiniu stiliumi. 

Negerk, nereikės pagirioti

Dar tebėra gyva “Žaliųjų 
Banknotų” (Greenback) parti
ja, kurios įsitikinimu, federali
nė .valdžia turėtų spausdinti 
daugiau pinigų ir tais nupigin
tais pinigais (iš to “žaliųjų 
banknotų” vardas) užmokėti

PAKRAUNAMAS LAIVAS

Kareivių trupė stovi prie pakraunamo laivo Portsmouth uoste, 
Anglijoj, kuris siunčiamas Suezo kanalo link. (INS)

suorganizavo valstybių teisių valstybines skolas. Praėjusio

V.
Taip ir susidaro iš demokratų ir respublikonų partijų ketu 
rius grupės.

Bet čia pasirodo dar viena įdomybė. Tos keturios grupės 
susimeta į du blokus. Tai reiškia, kad kaikurie respublikonai 
balsuoja kartu su demokratais, o kaikurie demokratai eina 
kartu su respublikonais.

Jungtinėse Amerikos Valstybėse respublikonas yra su res
publikonais ir demokratas su demokratais, nors Kongrese nevi- 
sada tarp savęs sutaria ir nevisada kartu balsuoja. Partijos 
drausmė dėl to dar nenukenčia, o laimėjimas apčiuopiamas — 
lieka daugiau laisvės asmeninei nuomonei. Toje laisvėje ir 
atsiranda skirtingos grupės Kongrese.

84-tame Kongrese respublikonai ir demokratai slidinėjo 
dviem klausimais: vidaus ir užsienio politikos. Čia jų nuomo
nės kartais taip skyrėsi, kad tik iš sąrašo galima buvo žinoti, 
kas kuriai partijai priklauso.

Opiais klausimais kartais demokratai, kartais respublikonai 
padeda išlaikyti pusiausvyrą. Jungtinės Amerikos Valstybės 
laikosi toje dviejų partijų ir keturių grupių pusiausvyroje. f

Protestas sovietams
Austrijos buvusių karo belaisvių sąjunga įteikė Sovietų 

Rusijos atstovui Smirnovui protestą, kuriame reikalaujama pa
leisti 8,000 Sovietų Rusijoje dar tebelaikomų karo belaisvių. 
Tame pat rašte mini, jog praėjusiais metais koncentracijos sto
vyklose kilusių maištų metu buvo nužudyta 1,300 belaisvių ir 
apie 3,000 sužeista. Neramumai buvo Norilske, Kengire ir truko 
3 mėnesius. Juose dalyvavo 52,000 belaisvių. Norilsko stovyk
lose, į rytus nuo Jenisėjaus upės, MVD nužudė daugiau kaip 
800 belaisvių ir apie 2,000 sužeidė. » 1

Maskvos “Pravda” piktinasi, kad Austrijoje Vienos gatvių 
vardai atstatyti senieji ir išmesti kaip Stalino aikštė ir kiti 
bolševikų įvesti. Komunistinė “Pravda” sako, kad tai reiškia 
nedrausmingumą prieš sovietus. O kai Kremliaus ponai išnau
doja, kankina ir nepaleidžia namo Austrijos karo belaisvių, 
tai gal reiškia sovietų draugingumą Austrijai?

partiją, kuri turėjo ir savo kan 
didatą. Tais metais pietų demo
kratai buvo atsiskyrę, nesutik
dami su Trumano pilietinių tei
sių programa. 1956 m. pietie
čiai yra moderuoti ir nerodo 
tendencijų nuo demokratų at
skilti. 1948 m. buvo susiorgani
zavusi taip pat prokomunistinė 
Progresyvių partija, kurios kan 
didatas buvo buv. vicepreziden
tas Henry A. Wallace. Pietiečių 
kandidatas tais metais buvo 
buv. Pietinės Karolinos gub. ir 
dabar AV senatorius J. Storm 
Thurmond. Abi partijos buvo 
tada gavusios daugiau kaip po 
milioną balsų. Aišku, tai joms 
nedavė jokių šansų laimėti pre
zidentūrą. Progresyviųjų parti
ja turėjo savo kandidatą ir 
1952. Juo buvo advokatas V. 
Hallinan, kuris buvo suimtas 
už teismo įžeidimą, kai gynė 
prokomunistinį darbo unijų va
dą Bridges. Tebėra gyvos ir dvi 
socialistų partijos: Socialistų 
partija, ir Socialistų Darbo par 
tija. Pirmoji 1952 m. savo kan
didatų jau neišstatė, nors šiais 
metais, girdėti, rengiasi kandi
datus turėti. Socialistų partija, 
kurios daug reformų, siūlytų 
prieš 30 metų demokratai per
ėmė į savo programą (darbo įs
tatymai, socialinė apsauga ir t.

šimtmečio pabaigoj šita partija 
buvo labai stipri ūkininkų (far- 
merių) valstybėse.

Dar tebeegzistuoja Prohibi- 
cijos partija, kurios išmanymu, 
alkoholio gamyba ir vartojimas 
turėtų būti uždraustas. Kitaip 
tariant, jei nori pataisyti pa
saulio negeroves, negerk, nes 
nereikės pagirioti.

Iš “įdomesniųjų” mažųjų par 
tijų yra Vegetarų partija, kuri 
savo kandidatų neišstato, ta
čiau tebegyvuoja. Toji partija 
skelbia taiką ir ragina valgyti 
mažiau mėsos, nes tik mėsėdžiai 
taiką griauną. Panašios rūšies 
partija yra ir Neturtingojo 
Žmogaus (Poor Man’s) partija, 
kurios prezidentiniu kandidatu 
1952 m. buvo restorano savi
ninkas ir kiaulių augintojas len 
kų kilmės Henry Krajewski. Ir 
šįmet tas newjorkietis kandida
tuoja į prezidentus. Jo progra
ma: prijungti prie JAV Kana
dą ir metams atidėti mokesčių 
mokėjimą visiems tiems, kurie 
uždirba mažiau kaip $6,000 per

KUKLAUS ŽMOGAUS JUBILĖJUS
Vyskupo A. Karoso 100 metų gimimo proga 

A. GINTNERIS, Chicago, III.

Jau iš spaudos žinome, kad' vyskupijos valdytojas, paliko

jau įšventintas vyskupu ir ga- 
i vo Žitomyriaus vyskupo — pa
dėjėjo vietą. Tenai išbuvo iki 

į 1910 m., -kol buvo paskirtas 
Seinų vyskupijos vyskupu. 
Ketverius metus ramiai valdė 
vyskupiją, 1914 m. turėjo eva
kuoti į Petrapilį, nes prasidėjo
I Pasalinis karas, kuris daug 

I ką pakeitė ir pertvarkė.

Tremtis ir ramybė

Karo metu vysk. A. Karo
sas apsigyveno Petrapilyje. 
Gyveno, kaip daugelis to laiko 
tremtinių. Karui pasibaigus ir 
prasidėjus revoliucijai, tuojau 
apleido Petrapilį ir grįžo į Lie
tuvą, kuri jau kūrėsi laisvam 
ir nepriklausomam gyvenimui. 
Tuojau nuvyko į Seinus, kaip 

■ savo nuolatinę gyvenamąją vie
tą. Tačiau padėtį rado jau pa
sikeitusią. Lenkai, kaip susi- 
pratusio lietuvio, nemėgo ir 
darė visas pastangas, kad jisai 
būtų ištremtas. Seinus turėjo 
apleisti ir kiti kunigai. Negalė
jo tenai pasilikti ir pati kuni
gų seminarija. Tuomet vysk. 
A. Karosas apsigyveno Mari
jampolėje. Kunigų seminarija 
laikinai apsistojo Zyplių dva
re, netoli Lukšių miestelio, 
Šakių apskrityje. Vėliau per
sikėlė į Gižus, Vilk. apskr., ne
toli Marijampolės miesto, o po 
ilgesnio laiko pastoviai įsikū
rė savo naujuose ir patogiuose 
rūmuose Vilkaviškyje, kurie 
paskutinio karo metu buvo su
naikinti.

M AZALAITĖ
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Mūsų diplomo istorija
t Vysk. V. BRIZGYS

Šv. Povilas klausia Korintie- 
čius: “Ką turi, ko neesi gavęs?” 
Ir mes vieps kitą galime klausti: 
Ką turi, ko neesi gavęs. Datig 
ką mes perdaug sau priskiria
me. Sakome, žmonės sukūrė 
daugybes gėrybių. O kaip tikrai 
yra? Žmogus išmoko net atomą 
suskaldyti ir paversti energija, 
tačiau neišmoko ir, atrodo, neiš
moks iŠ savo ar iš kokios kitos 
energijos nors vieną atomą su
kurti. Medžiagines gėrybes žmo
gus pasisavina, perdirba, bet ne
sukuria.

Žmogaus įgimti talentai, jau 
tuo pačiu, kad įgimti, nėra jo į- 
sigyti. įsigytu vadiname moks-

lą. Tačiau kokia įdomi istorija 
yra kiekvieno mokslinio diplo
mo. Apie tai kalbant, gal tin
kamiausia yra žmogų prilyginti 
koriui, mokslą ir kitokį įsigytą 
žinojimą — medui, kurį ten po 
lašelį sudėjo tėvai, pradžios mo
kyklos, kitų mokyklų ir univer
siteto mokytojai bei profeso
riai. Nelengvai pasakytume, 
net kiek jų iš viso būta, bet tik
rai bent kelios dešimtys. Kol 
jaunuolis siekia mokslo, kas 
nors kits turi jam duoti pragy
venimo išlaidas, be ko jis gi ne
galėtų mokytis. Dažnai tai daro 
asmens, kurie neturi jokios tie
sioginės pareigos tai dfcryti. Prie 
to viso dar pridėkime tai, ką 
vadiname gyvenimo patyrimu, 
kurį įgyjame taip pat per kitus

vyskupas Antanas Karosas, 
Vilkaviškio vyskupijos valdy
tojas, sulaukęs 90 metų am
žiaus, mirė Lietuvoje. Jisai ne
pasitraukė iš savo pareigų. Ne- 
pabijojo karo veiksmų,’ kurie 
sunaikino Vilkaviškio katedrą 
ir miestą. Iškentėjo visus ka
ro žiaurumus, kurie palietė tą 
apylinkę.

Vyskupas A. Karosas, kaip 
ilgametis Seinų ir Vilkaviškio

ne vegetariškos, yra suvaidinu
sios JAV istorijoj didelį vaid
menį. Jos paskatino senąsias 
partijas peržiūrėti programas, 
reformuoti savo politiką ir išlei 
sti įstatymus, vedančius kraš
tą pažangos keliu. Kad ir neil
gai egzistuodamos, JAV jos at
lieka partinio apsigryninimo 
funkciją, iškeldamos kraštui iš
diskutuoti daugelį degančių rei- 

metus. 1952 m. Krajewskis vis- kalų, kurių senosios partijos,

Tvirtas, kaip uola

1926 m. įsteigus Lietuvos 
bažnytinę provinciją, vysk. A. 
Karosas buvo paskirtas Vilka
viškio vyskupijos vyskupu, su 
buveine Vilkaviškyje. Jisai to
se augštose pareigose išbuvo 
iki savo mirties. Vadinasi, 
vysk. A. Karosas išbuvo vys
kupu Suvalkijoje apie 35 me
tus. Tai ilgi darbo ir apaštala
vimo metai vienoje vietoje. 
Retai kuris kitas vyskupas 
turėjo tokį ilgą amžių ir gerą, 
administratoriaus šugebėjimą, 
valdyti vyskupiją. Jisai savo 
pareigas ištikimai ėjo ir sun
kiausiais laikais: I Pasaulinio 
karo, po karo Seinuose ir ant
rojo Pasaulinio karo metu — 
prie sovietų ir vokiečių, bai
giant 1944 m. karo veiksmų 
žiaurumais ir okupacija. 

Suvalkiečiai džiaugėsi

Augštaitiškos sielos žmogus, 
kunigas ir vyskupas A. Karo- 

; sas, pamėgo savo dieceziją 
tvarkyti, kurioje gyveno gry
ni lietuviai. Jisai neturėjo

lionis jį paskiria kurijos sekre- (jaug rūpesčio tautybės ir ti- 
toriumi. Kartu gavo paskyri- kybos reikaluose. Zanavykai, 
mą būti mokytoju ir kunigų, kapsai ir dzūkai sudarė jo val- 
dvasinėje seminarijoje Kaune. : dOmą teritoriją. Turtingas 
1907 m. buvo paskirtas semi- kraštas: plačios lygumos, geri 

„arijos rektoriumi, o 1908 m. į ' j g y

suvalkiečių širdyje gerą atmi
nimą. Manau, kad apie jo at
liktus darbus parašys jo arti
mieji bendradarbiai. Aš no
riu tik trumpai priminti apie jo 
gyvenimą, vargus ir darbus, 
šio gražaus, šimto metų gimi
mo proga. Tokio vyskupo ir 
žmogaus ilgai Suvalkijoje ne
turėsime.

Vyskupo jaunystė

Vyskupas A. Karosas gimė 
1856 m. vasario mėn. 27 d. 
Anykščių parapijoje, Utenos 

j apskrityje Mokėsi Šiauliuose,
I Žemaičių dvasinėje seminari
joje ir Petrapilio kunigų dva- ] 
sinėje akademijoje, kurią bai-j 
gė teologijos magistro laipsniu. 
Jau 1883 m., kai pasirodė pir
masis lietuviškas laikraštis 
“Aušra”, A. Karosas buvo į- 
šventintas kunigu. Tuometi
nis Žemaičių vyskupas Paliu-

dėlto surinko apie 30,000 balsų. 
Už kiaulių augintoją balsavo gi 
minės bei pažįstami, nors tais 
metais jisai dar ir neadvokata
vo Kanados prijungimo.

Trečiosios partijos, žinoma,

dėl senumo, korupcijos ar val
džios meilės apakusios, nenorė
jo žinot, nors krašto politinė di
ferenciacija ir reikalavimai bu
vo pasikeitę. Šįmet, atrodo, to
kios partijos kaip ir nebus.

PJŪTIES METAS
ROMANAS

Tęsinys 38

m.

Varteliai sulingavo, tačiau Monika Vibrienė ne

pažvelgė per langą. Tai tiktai jos širdis kėlė žings- Sera pasijusti silpna ir globojama, nes jis vedė ją 
nių bildesį, matė ji, nes atvykėlis dar tebebuvo už var- apkabinęs per pečius, kaip stipresnis.
tolių, jis tiktai varstė juos, neatidarydamas tiek, kiek 
reikia praleisti žmogų.

Kaip gi jis atidarys — mano ji, — jis gi mažas 
ir nepasiekia ranka vartelių skląsčio, mano kūdikis. 
— Ji išsiveržė pro duris ir nubėgo per kiemą, išties
tomis rankomis, šaukdama:

— Mikuti!
Mykolas atplėšė vartelius, ir jų viduryje jie sto- 

skaudžiai ir ne-. . .... • • .. . .. • • • vėjo su motina apkabinę vienas kitą,bėgo iš trobos ant prieangio — ji stovėjo prisirėmus v S j • • , , .______ . _.____ ____n.i“ ,____ __ _______ _______ l: atskiriamai. Kad daugiau nieko nereikėtų, galvojo
abu, kad nereikėtų pasijudinti.

nugara į sieną, nes reikėjo kur nors prisilaikyti
Ji išgirdo važiuojant, nors automobilis neturi

pasagų nei ratų girgždėjimo — galbūt, ji stačiai pa
juto prisiartinant svetimą į savo sodybą. Bet ji tuo
jau pažino, kad rusų uniforma apsivilkęs vyras, ku
ris išlipo iš mašinos, buvo tas, kuris čia gimė, ir ta
da pajuto baimę, negu būtų* mačius maskolių.

Atitolink, Viešpatie, tą kartybės taurę, — mal-

Bet motina pirmoji 
atsišliejo — jai spaudė ties krūtine, baugščiai pa
manė ji, kad bent nesusirgčiau šitokią valandą, ta
čiau atsitraukus skausmas praėjo, ir ji pamatė, jog 
ją diegė metalinis ženklas prie sūnaus mundiro — 
raudona žvaigždė. Tiktai dabar šitas perėjo į širdį, 
kitokiu skausmu, bet tuojau išnyko, nes jis apėmęs 
jos galvą abiem rankomis ir bučiavo jos veidą, ir pė

davo ji, — padaryk, kad jis sugalvotų vykti iš kur gjug, jr galvą, nuo plaukų nuslinko jos' skarelė, ir ta-
atėjęs, kad nepravertų namų durų, ką nors padaryk, 
nes aš tikrai neturiu jėgų sutikti.

Bet jis ėjo per kiemą, kad ir nusisukus nuo lan
go ji girdėjo, jis nebijojo nieko, jis neturi gėdos nė 
pažįsta atgailos, ir jos širdis darėsi tvirta ir kieta 
nuo to supratimo. Gerai, tegu įeina, ji nesijudins iš 
vietos, iki jis vėl bus išėjęs, nes visa ką ji gali, tai 
tiktai melstis, bet žemiškais žodžiais ji nebeturi ką 
pasakyti.

Jis ėjo begalo ilgai per kiemą, tačiau durys ne
atsidarė, ji laukė dar ir dar, ir paskui neišturėjo ir

da Mykolas atsiliepė:
— Aš nesistebiu, kad tu daugiau pražilus, ma

ma, žiūrėk, aš taipgi, Mama, mama!
Jos sūnus buvo grįžęs, iš tikrųjų, nes tiktai tas 

gali kalbėti tokiu balsu, kuris myli ir grįžta — pro jo 
petį ji žiūrėjo į dangų ir be žodžių dėkojo. Iš džiaugs
mo galima tapti nebyliu, juto ji, tiktai, kad turėtum 
akis, nes nėra nieko brangesnio, kaip matyti savo 
vaiką, po šitokio praradimo. ______

Jie įėjo į vidų vienodu žingsniu, jai buvo baisiai

Nuo pat slenksčio jis ėmė žvalgytis — jo akys 
bėgo per sienas, lubas ir aslą, ir motina tiktai į jį 
žiūrėjo, ir matė, kad jo akys darosi minkštos, ko
kios nebuvo niekuomet — galbūt, tai buvo jo ašaros, 
tokiu pavidalu, gal jos tekėjo, kaip upė po žemę, gi
liai? Kaip nepaprasta, pamatė ji — juk tiktai dabar 
aš atsimenu, kad nesu jo mačius verkiant, nuo pat 
mažų mažiausio.

— Tas nežino nieko, kas nebuvo išėjęs iš na
mų, — sako jis, — ir tas nepažino laimės, kas ne
galėjo grįžti. — Jis susijuokė labai lengvai. — Ne 
faš, mamutėle, išgalvojau tai — prieš mane buvo daug 
tokių, bet, tikėk, aš turiu tokį alkį, jog galėčiau pra
ryti visą sodybą, kaip pieno gurkšnį.

— Pieno! — sušuko motina, ir jai buvo gera iš
girsti jo skundą, ji pasisuko išeiti į kamarą, — pie-' 
no, tuojau.

— Ne, mama, aš kalbėjau apie ilgesį. — Jis pa
leidžia jos ranką, už kurios nutvėrė jai bepasitrau- 
kiant, ir nusišypsojo, bet aš noriu ir tikro pieno. Pa
manyk, kada begėriau mūsų karvių pieną! Ir duo
nos, ir kumpio man reikia — man sapnavosi kartais, 
ypač kumpis, stačiai kadugių kvapas ir pabudus lai
kėsi. Būčiau tiesiog į namus atvažiavęs, bent paval
gyti pirmiausia, bet supranti, kiek prakeiktai daug 
darbo. Valstybinio ir sau — tiktai vakar sui*adau 
tinkamą butą. Tikrai gerą, žmona nebuvo mačius 
tokio gražumo, — jis susijuokė. — Beje, ją atvešiu 
tau kitą kartą.

M
ili
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*
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KLAIDINGAS KELIAS 
« CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS KKAL ESTATE HELP VVANTED — VYRAS

PARDAVIMUI

PARDAVIMUI — šaldytuvas, 
gazinis pečius virimui ir 3 gazo

X
pečiai apšildymui. Teirautis pas 
savininką. 7348 So. Racine Avė. 
Tel. STewart 3-9714.

lt E A L E S T A T K

APAJRTMENTŲ NAMAS. Ban
ge nas. 6 ir 5 kamb. Apylinkėje 
26th ir Lawndale. Pajamų $4,200. 
Pečiais apšiid. Jokių išlaidų. $27,- 
800; įmokėti $10,000. SVOBODA, 
3739 W. 26th St. LAwndale 1- 
7038.

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

REAL ESTATE GAGE PARKE: Mūrinis, 8 butai

Gerai ir pigiai pirkaite ir parduo
dami uždirbsite.

A. BUDRECKAS, REALTY
4081 ARCHER AVĖ. LA. 3-3384

Ofisus uždarytas iki rugpjūčio 20 
d. dėl atostogų.

IŠNUOMUOJAMA

IŠNUOMOJAM AS 3 kamb. butas.
2322 W. 51st St.

Tel. PRospect B-5887

Pulkus pirkinys! Marąuette Parke 
6 kamb. mūr. bungalow. 3 kamb. 
imtas rūsy j, $18 pajamų Į savaitę. 
Aut. karšto varutens-alyvos šildymas. 
Dvigubas garažas. $18,500. A. Rėk
laitis.

Jūsų svajonė išsipildė! štai Jums 
mūr. 4 kamb. namas Marąuette Par
ke. Tik $10,000! Nepraleiskite šio 
puikaus pirkinio! A. Linas.

$4,000 met. imjamų! Mūr. 2 augš
tų namas gražioj vietoj. Moderniškos 
vonios ir virtuvės. Sklypas 60 pėdų,. 
Bargenas geram pirkėjui. Įmokėti 
$8,000. K. Volodkevičius.

Naujas mūrinis 1 % augšto muilas 
apšiid. Atdaras apžiūrėjimui sek-1 Marąuette Parke. Pirmam augšto 3 
mad. nuo 2 lkl 5 vai. šiokiom nj0!t įįgi0t08 plytelėmis. Turtingai ir

REAL ESTATE
Paskolos. Nej. Turtų Valdymas 
VISŲ RŪŠIŲ APDRAUDIMAI

K. MALONIS,
Namų PKospect 8-2071Išnuom. naujame name 4 kamb 

butas, neapstatytas, 2-rame augš- 
te. Tik suaugusiems. Tel. LUd'lovv 
5-1983. SAVININKAS APLEIDŽIA MIES
------------------------------------------------ — TA, PARDUODA 2-jų augštų —

ta A TTi_,^izr\Trii 1 A t kamb. mūrinį namą. 2 tuštiPAJlLSKOJlMAl sklypai šalia. Sausas rūsys. Gazu

ALOYZAS D AMBRA S, sūnus 
Kleopo, kilęs iš Joniškėlio mies-1 CRavvford 7-dienom skambinti 
telio, Biržų apskr., iš Lietuvos iš- 8668. 2711 S. LAVVNDALE AVĖ. 
vykęs 1945 m., yra jieškomas se
sers iš Lietuvos. Atsiliepti adresu:; Parduodamas pigiai geras paja
DRAUGAS, Box 5990, 2334 So. 
Oakley Avė., Chicago 8, III.

po 3*/2 kamb 
BRIGHTON PARKE: *

Medinis — 6 kamb. 100 pėdų 
sklypas.

Mūrinis
ir rūbų valykla. 50 pėdų sklypas.

Mūrinis — 2 po 5 kamb.
Medinis — 2 po 4 ir 5 kamb. at

skirame name.
Medinis — 3 namai, 5 butai. 

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

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

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

ŠIMAIČIAI
Realty, Builders, Insurance

2737 West 43 St.
CLifside 4-2300

MOTOR CARRIER RATE 
CLERK

who is faiuiliar with all territories. 
llours G A. M. to 3 P. M. Salary

2 butai po 4 kamb.' °l*un-
Tel. CRawfoid 7-7500

Automobilistas su višu automobiliumi lipa į telefono stulpą Be- 
thesda, Md. Ką beveikti kai žemėj vietos maža? (INS)

OilimmMiP liotllVAlP idovaną” Daugiau konkrečiaiVMipUVlVJl Lltlulvjl apje tuos “Sovietų draugus bri-
— Britų delegacija Vilniuje. tus” Per radU4 nieko nepasa- 

Vilniaus radijo 1956. VII. 24 { kyta. 
pranešimu, š. m. liepos 23 d. j 
Vilnių atvyko “Anglijos T. S. 
draugystės draugijos” delega
cija. Jai vadovavo “Lordų rū
mų narys, prekybos-pramonės 
teisės prof. lordas Robertas 
Pavlejus”. Prieš tai ji aplankė 
Maskvą, Leningradą ir Rygą.
1956. VII. 23 iš ryto atvyku
sieji buvo supažindinti su “Vil
niaus m. įžymybėmis, apžiūrė
jo naujas statybas.” Vilniaus 
m. vykd. komiteto pirm. (lyg 
ir burmistras) Vildžiūnas “su
rengė svečių garbei priėmimą”, 
per kurį svečius supažindino 
su “didžiuliais pokariniais Vil
niaus m. pakitimais”. Paskum 
“atsakė į daugybę delegacijos 
dalyvių klausimų” ir “miesto
komiteto bei darbo žmonių var- ti, pasiskelbkite smulkių skelbimų 
du įteikė svečiams atminimo , Bkyriuje> skelbimą galite perduoti

■. i...................-r- l 1 "TTS-! telefonu: Virginia 7-6640.
Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllliiillllllll

PER PASAULI KELIAUJA 
ŽMOGUS

MYKOLAS PETRAVIČIUS, sū
nus Vinco. Jieško Adolfas Petra
vičius, 1526 S. 48th Court, Cice
ro 50, III.

PRANAS KALVAITIS, sūnus 
Jono, gimęs Lukšių valsč., Liepa
lotų kaime. Jieško Kazys Kalvai
tis, Šakių rajonas, Burbų kaimas, 
Ilguvos paštas, Lithuania.

Pa jieškomi VIKTORAS VAL- 
TAS ir jo pusbrolis VACLOVAS 
NARUŠEVIČIUS. Kas nors žinan
tieji apie juos prašome pranešti

AUGINKITE NITRIA 
GRAŽAUS KAILIO GVVVI.il K.\
Būkite savarankiški per 3 metus. 

Geriausia proga Amerikoje. Naujas 
gyvulėlis duoda didel) pelnų, augin
tojams. Lengvai ir nebrangiai augi
nami. .Laisvi nuo ligų. Associacijos 
užtikrinti. Rašykite arba atvykite j 
mūsų “ranch”.
CABANA NITRIA Olt 1LL1NOVIS 

Rusliville, Illinois

DAR PAKENTĖSIM nuo 
karščių! Pirk dabar oro vėsin
tuvą — nuolaida net ligi 35% 
pas Gradinską, J. G. Televislon 
Co., 2512 W. 47th St. FR 6- 
1998.

lllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Bernardo Brazdžionio poezijos | 
rinkinys. Nedidelis skaičius šios' 
knygos gautas šiomis dienomis, 
“Drauge”, 2334 So. Oakley Avė., 
CHICAGO 8. ILL. Knygos kains 
kietais viršeliais $2. 
iiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiuiiiiimiiiiiiiiiiiiih*

iiiiiiiiiiuiiiiitiHiiiiiiiHiiiiilimiiimiiiiit

P 0 P U L A R 
LITHUANIAN REC1PES

Surinko JUZE DAU2VARDEEN®

'lai nepaprasta knyga. Virk 200 re 
rėptų grynai lietuviškų valgių garnį i 
nlmui anglų kalboje. Ponia Dauivar 
dieng, kuri dažnai pasakodavo apie 
lietuviškus valgius per Čhicagos ra
dijo lr televizijos' stotis, surinko pa 
čius (domiausius lietuviškų valgių 
receptus Ir DRAUGA8 Juos Išleido , 
labai parankioje lotinoje. Pirm# kar- ! 
ta tokia knyga pasirodo knygų rin
koje. __________Į» DB)

Gera dovana kitataučiams ar ang 
liškal skaitantiems lietuviams.

Kaina — $2.00

Užsakymus kartu su pinigais.siųskite

“ D K A U GiA 8”
2334 80. Oakley Avenne,

CHICAGO 8. ILL. 
įiiiiiiiiiiiuniiiiiimiiiiiiiiiiilimiiiiiiiiih

gražiai Įrengta. $25,000. J. šaulys.
Naujoje apylinkėje netoli 105-tos

ir S. Kedzie 5 kamb. mūr., 2 auto 
garažas, aut. šildymas gazu. $18,500.
A. Sirutis.. ...

■kuikus 5 kamb. mūr. bungaiow ; žemes, daug medžių. 5% kamb.
vandens šildytuv. ir gazo pečiais, ^o^Tk“ Juknis Marųuctte Pa,'ko> ir 3 kamb. virš garažo. Tinka 
Pajamų virš 200 dol. mėn. plius,

P LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 7lst Street 
Visi telefonai: VVAlbrook 5-6015

mų mūrinis namas 1-5, 2-4, 3-3 
kamb. butai su voniomis, autom.

4 kamb. butas savininkui. Mažos 
išlaidos. Kedzie, 26 gatvės apylin
kėje. Teirautis Blshop 7-7937.

MARQUETTE PARKE prie 69 
ir Maplevvood naujas moderniškas 
namas 2 po 6 su did. miegamais. 
DAnube 6-1476.

MŪRINIS 6 butų, arti 25th ir 
St. Louis. Gazu apšiid. Geros pa- 
jamea. $21,900 LAvvndale 1-7038.

6 kamb. mūrinis namas. Pasto
ti.kiu antrašu: Stefanija Valtiene, |gė ir rūsys. Naujas mūrinis gara- 
C/o Grincevičius, R.R. 3, Lang- žas. Arti 26th ir Ridgevvay. $14,-
ton, Ont., Canada.

V. Žilinskas, gyvenęs 67 Wood- 
bine St., Brooklyn 21, N.Y., nori 
svarbiu reikalu susisiekti su A- 
LEKSANDRA PRANAUSKIENE 
ir NASTAZIJA SUDAITE.

200. LAvvndale 1-7038.

$175 mėnesinių pajamų, plius 
savininkui butas. Mūrinis 4 butų 
namas arti 26th ir Ridgevvay. šva
rus. v LAvvndale 1-7038.

Mūrinis 5 kamb. namas. Karš- 
T- TVDrvNTTTTo tu vandeniu, gazu apšiid. Į pietus, ..Jies.kotV»s BRONIUS VOGULIS, nuo 26th St., į -vakarus nuo Cravv- 

kilęs įs Šiaulių m. Atsiliepti šiuo for(j Avė. Savininkas apleidžia 
a resu: Petras Čiurlys, 103 Peir- miestą, turi parduoti. Joks teisin- 
son Avė., Toronto 3, ( araada. , gas pasįūlymas nebus atmestas.

LAvvndale 1-7038.

llllllllllllllllllllllllllllllliilllllliilllllilillli
Jei turite parduoti ar išnuomo-

VieneriŲ Metų Mirties Sukaktuvės

A. A.

ALDONA LUKOŠIŪTĖ
Jau suėjo vieneri metai, kai negailestinga mirtis atsky

rė iš mūsų tarpo mylimą dukterį ir seserį.

Netekome savo mylimos 1955 m., rugp. mėn. 13 d.

Nors laikas tęsiasi, bet mes jos niekados negalėsime už
miršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jai amžiną ramybę.

I• * >
Už jos sielą mes užprašėme 3 Šv. Mišias rugp. mėn 12 

dieną 11:30 vai. ryti ir 12:15 vai.; ir rugp. 13 d., gedulin
gas Šv. Mišias 9 vai. ryto, šv. Kryžiaus parap. bažnyčioje.

»
Maloniai kviečiame visus gimines, draugus, kaimynus-^ | 

ir pažįstamus šiose pamaldose dalyvauti ir kartu su mumis 
pasimelsti už a. a. Aldonos sielą.

Nuliūdę: Tėvai, broliai ir brolienė.

ALGIRDAS LANDSBERGIS
KELIONĖ*

V. AdimkcvičiauB apianka
Ulsakymus su pinigais siųskit*:

250 pat, kabu $2.50 
DRAUGAS. 9*84 H. Oakley Ava^ 

Gblnagn 8, IIL

šios nuostabios lr nepaprastos kny 
gos personažus kitaip Jvečtina ra 
šytojaa Gliaudą: "... Velsas — pa 
niekintas niekintojas, bet turis 
savyje Fra Angellco angelų varsų 
gama, Tatjana—nesuprantanti sie
los sgvokos, bet mylinti skaisčia 
meile. Pagaliau Julius... pasiilgę, 
skaistumo lr nesuvokiąs lo esmgs.
drąsus be drąsos, nesuprantą* pa
vojaus bepruiAJlmo proosna”.

ATTENTION VACATIONERS!
Your Dog Boarded in High Class Style at Low Rates 

WHEATON BOARDING KENNELS 
under new nianagement 

ALL SERVICES — EvcHlent Caro 
TED ROMUAND — UHealon S-57OO 

Paimortb Road —■ South of V.FAV.

“RANCH” namas ant akro

2 šeimom.
8500 W. 87th Street 

OAKLAVVN, ILLINOIS

NEW BUFFALO, MICHIGAN
Prieš pirkdami ar parduodami 65 mylios nuo Čhicagos (apie 9 

namus, biznius, sklypus ar ūkius mylios iki Beverly Shores). 9 ak- 
atlankykite mus. rai žemės -prie upės kranto. 2-ji
KUTRA-NORKUS REALTY Imodemiški namai: 10 kamb. ir 4
REAL ESTATE-INSURANCE kamb. Automatiškai alyva apšiid.

NOTARY PUBLIC Įvairių vaisių jaunų medžių sodas.
We?* f™ I Peščiiam galima nueįti į Lake mi- $70 ()0 a Week Guarantee, Plūs

„„ ' , J chi&an- Galima pirkti su baldais Comm. Closed on Wed. BI 8-2100.
PKospect 8-3579 (vak. ir sekmad.) arĮja ke baldų. Dėl ligos turi būti 

j parduotas šį mėnesį. Parduos už

HELP VVANTED r- MOTERR8

Registered Nurse
AND

Laboratory 8C X-Ray
Tecbuician

Vacation, Siek Leaves and 
Meals

Apply, Write or Wire
L. E. Gosset, Administrator

GARZA MEMORIAL 
HOSPITAL 

Post, Toxas
RESTORANUI reikalinga moteris 

dirbti keletą valandų. Pageidaujama 
iš kaimynystės. Palanga Restoranas, 
6918 S. VVestern Avė.

GENERAL OFFICE 
POSITION

Available for 
High School Graduate Ag

CLERK
See MR. KOSOBUD

KASPAR AMERICAN 
STATE BANK 

1900 Blue Island Avė.
HAymarket 1-2090

EXPERIENCED BARBĖK

Šioje nejudomo turto pardavimo Sei ausnl pasiūlomą. 
Jstaigoją perkant ar parduodant. Jū
sų laukia greitas ir teisingas patar
navimas.
NORVILA-KURŠIUS

REAL estate sales 
2600 West 59th Street 

Visi telefonai: PRospcct 8-5454

Kaip važiuoti: 3 mylios už Nevv 
Buffalo, sukite į deginę ant U.S. 
12 'kelio prie J’s Cafe; 2-ras na
mas dešinėje pusėje. Niek Dudiak

Tel. Lakeside, Mich. 4134

BELMONT HOTEL 
BARBER SHOP 

3172 Sheridan Rd.

P. STANKOVIČIUS
KEAL ĖST. k INSUR. BROKERIS 

LIETUVIŲ AUDITORIJA 
5133 So. Halsted St 

Ph. DAanbe 0-S7M
Radėja plrkltl - parduoti aamna 
ūkius, biznius. Parūpina paskolas, 
draudimus lr daro vertimus. Tvarko 
Imigracijos dokumentus. Ofisas atda 

_ ras kasdien nuolO—7.
CICERO. Mūrinis, 2-jų butų na-1 ~

mas Taverna nliua 6 kamh hn M>ARQt ETE PARKEmas. i averna, plius b Ramb. bu | Mūrlni8 kampinis, 12 imtu. Centr. 
tas. 2 autom, muro garažas. Ge- šildymas. Garažas. Puikus namas, 
roj vietoje. Arti Austin Blvd. Kaina $7S,ooo.
$29,500. Blshop 2-2162. Mūrinis 4 butų — 2 po 5 kamb. ir

2 po 4 kamb.
BRIGHTON PARKE 

Labui gružus kampinis. šviesių 
i- i - • » oo . . Plytų. Platus sklypas. Mūrinis gara-roj apylinkėje. Arti 22nd Street.. žas. 6, 4 ir 3 kamb.

$13,900. OLympic 2-6710. Mūrinis — 2 po 4 kamb. 2 bolle-

TIKTAI $2,500 įmokėti už 3-jų 
butų namą. Pajamų $168 į mėnesį. 
Arti 24th ir Kolin. Pilna kaina 
$13,900. LAvvndale 1-7038.

7 KAMB. NAMAS. Gazu apšiid. 
40 pėdų sklypas. Geroj apylinkė
je. Tuojau galima užimti. $15,500. 
REliance 5-2293.

CICERO. 2jų butų “shingle 
namas. 4 ir 3 kamb. Garažas. Ge-

CICERO. 2-jų butų mūrinis — 
51/2 ir 5>/2 kamb.. 2-ji gazo centr. 
apšildymai, 2 autom, garažas. Ge
ras pirkinys. Arti Austin Blvd. 
$29,500. Blshop 2-2162.

CICERO SPECIAL. 3-jų butų 
mūrinis namas. 3 po 4 kamb. Ge
roj vietoje. Arti 56th ir 22nd St. 
$26,900. OLympic 2-6710.

riai. Gražus rūsys ir pastogė.
Mūrinis—3 po 5 kamb. (3 mieg.).

Geros pajamos.
2 |K> 4 kamb. Medinis su rūsių. 

Centr. šildyntas.

VENTA
REAL ESTATE 

4409 S. Fairfield Avė., LA 3-3881 
Trečiad. uždaryta

JIEŠKO NUOMUOTI

REIKALINGAS 1 ASMENIUI 
NEDIDELIS NEAPSTATYTAS 

BUTAS. Siūlyti prašau šiuo telef.

PR 6-9801.

Prašau skambinti po 7 vai. vak.

Parduodamas 50x125 pėdų skly
pas — 2105 W. 67th Place. Kai
ria $4,000. Kreiptis į sav. Telef.
SPring 4-5927.

MAHŲUETTE PARKE — 7 110 S. 
tVasliteniivv Avė. 4 ir 2 kamb. butai.
Gazu apšildoma. Tuojau galima už- (tvarkymo (remodeling) darbus, 
imti. Skambinti* savininkui tik prieš 
10 vai. rytu. LAfayettc 3-2011.

BUILDING & REMODELING

VIKTORAS SIMAITIS 
General Contractor

Stato rezidencinius ir komerciniu, 
namus: pasiūto sklypus; rekomen
duoja planus: išrūpina statybos kre
ditus. Skambinti vak.: VI 7-4229 
arba rez. tel. BI 7-3340. Kreiptis —

ŠIMAIČIAI^
Realty - Builders - Insurano*

2737 West 43rd Street

KONTRAKTORIUS
STANDARD BUILDERS, INO.
2528 VV. 00 st. Chieago 28, IU., 

PRospeckt 8-3702 
A. OINTNERIS — pirmininkas 

V. K. PETRAUSKAS — stat. vedfija*
I.ietuvlų Statybos Bcndrovš:
• stato namus pardavimui,
• piiima užsakymus,
• atlieka remonto darbus,
• įrengia^ al ūmini jaus langus b 

duris.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiii 
ANTANAS LUKAS IR SONUS 
2717-19 Wesl 7lst Streel

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

Tel. — HEmlock 4-5881
lllllllllllllllllllllllllliuillilllllllllltllllllll

Statome
NAMUS IR 
GARAŽUS

ir atliekame visus statybos iz per-

M1SCELLANEOU8 
Įvairūs Dalykai

LIET. APDRAUDŲ AGEN TORA
Visų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. Notarlatas. Valsty
bes patvirtintos kajnos.

Prieš darydami apdraudaa kitai 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS, 
VVAlbrook 5-5071

INTERSTATE INSURANCE AGENfTT 
0108 S. Ashland Avė., Chicago 30,1U

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas instoliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius (fur- 
naces), visų dydžių oro vėsintu
vus (Air conditioners) ir atlieka 
visus skardos darbus.
1546 8. 49th COURT, CICERO 
Tel. OLympic 6-0775 nuo 8 vai.

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

OLympic 2-6752

AUTOMOBILIO _ TRUCR8 
Automobiliai — Sunk vziilmlal

VIKTORO KOŽICOS 
lietuviška gazolino stotis Ir anto 

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

GALL-ME-MOTORS G0.
5759 S. VVESTERN AVĖ. PR 8-9533

PROGOS — OPPORTUNITIKS Parduodamas namas — 3, 4 ir 5 
kumb. butai. Gražioj rezidencinėje ! 
apylinkėje. Didelis kiemas. $24,5(1(1. 
Dėl informaciją rašyti — DRAU
GAS, Box 5976, 2334 So. Oakley 
Avė., Chicago 8, IU.

Pardavimui TAVERNA, 4358 S. 
WESTERN AVĖ. Galima pirkti biz
nį su namu arba bu namo. Savinin
kas apleidžia miestą, nori skubiai 
parduoti. Apžiūrėti galima visada. CICERO 2-jų butų bargenas. 

Arti 22nd ir Austin Blvd. 5*/z ir 
5’/2 kamb. (mieg.). Karštu vande- 
niu-gazu apšiid. Tilč vonia. Pir
mas augštas moka $100. plius ši
luma. Geras pirkinys. $30,500.

Mai'to produktų ir mėsos krau
tuvė Bridgeporte turi būti tuojau 
parduota.

DANUBE 6-1917

ROOMING HOUSE. $300 į mė
nesį pajamų. Apylinkėj 22nd ir 
Kceler Avė. 6 apstatyti Kamb., 
plius 6 k. butas. Koklių vonia. 
Karštu vandeniu apšildymas. $16.- 
900. Išsimokės per 4 metus. SVO 
BODĄ, 3739 W. 26th St. LA»n- 
dalo 1-7088.

SVOBODA, 6013 Cerrnak Rd. Bl
shop 2-2162.

TIK $8,900 pilna kaina. Mūri
nis 2-jų butų namas. 5 ir 4 kamb.1 
Garažas. Geram stovy. Apylinkėj 
28th ir Sawyer. įmokėti $2,500.' 
SVOBODA, 3739 VVest 26th St. 
LAwndale 1-7038.

PARDAVIMUI TAVERNĄ su
namu ar be. Fabrikų ir praeivių kli-, 
jent. Nebrangiai. GArden 2-2876.

MARQUETTE PARKE
6 ir 4 kamb. medinis $14,000.
6 ię 2 kamh. mūrinis. $19,000.
4 kamb. mūrinis. $10,500.

GAGE PARKE
1 Gražus 2-jų butų mūrinis {x> 6 j kamb. $28,000.

5 butų medinis. Pajamų $266 į
mėn. Staukia pasiūlymo. 1
BRIGHTON PARKE

3-jų augštų mūrinis. Pajamos 
'virš $300 mėnesiui. $27,500.

PARDUODAMA GROSERNfi - 
DELIKATESŲ KRAUTUVE, įstei- 
ta prieš 30 m. Mėsai šaldytuvas. 
Biznis parduodamas su namu ar 
be narni- Kreiptis į savininką — 
2350 South Leavitt St. FRontier 
6-3079.

SKAITYKITE “DRAUGĄ" K> MALONIS
M ' PRabpeet 8-2071

MASTER BUILDERS
Gnneral (,'ontiticting Co.

(Sav. V. Sodeika ir 4. Skorubskas) 
linu S. 4STH CT.. CICERO Ui, li.L 
Tel. OLympic 2-7381; TO 3-123(1

PLUMBING
Licensed, bonded plumbers

Joks darbas nėra didelis ar mažas. 
Saukite dabar. Kalbame lietuviška) 

Tel. REpublio 7-0844 
WAlbrook 5-8451

DĖMESIO!

LIETUVIU STATYBOS
BE-.DROV® =

MORAS Į
Builders, Gen. Cuntractors £
Atlieka planavimo ir stut.y- 5 

bos darbus gydytojų ofisų, gy- S 
venaniųjų Ir viešųjų pastatų. S

Namų įkainavimas ir (vairūs - 
patarimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu: S
JONAS STANKUS |

Kasdien nuo S vai. ryto iki — 
6 vai. p. p. Kitu laiku susitarus X

TeL Pttoepect 8-Z013 
980(1 SO. CAMPBELL AVĖ, =

Chlnago 29. Oltnols

CON8TRUCTION COMPANY

Statome naujus namus ir garažus.

likite DAnube 0-2793 nuo 9 vai. 
ryto iki 7 vai. vakaro.

Tel. OLympic 2-5121 nuo (I vai. 
vakaro iki II vai. vakaro.

Skelbkitės "hrau^c”!

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiumiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiii 
Visi Pittsburgho lietuviai 

KLAUSO IR REMIA
Pitfeburglt’o Uatuvitf 

Katalikų Radijo Programą
— vadovaujama — 

Lietuvos Vyčių Pittsburghe 
JI TRANSLH OJAMA 

Kiekvieną sekmadlen* nno
1:30 Iki 2:00 vai. p.

IŠ STIPRIOS Ift UALINGO3

WLOA
RADIJO STOTIES BRADDOCKK 

Visatą reikalais krctpkltCa šiuo adre
su: LITHUANIAN CATHOLIC HOUR 
Radio Station WLOA- Braddock. Pa.
laiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiii

Skelbtis “ DRAUGE” apsimoka, 
nes jia yra plačiausiai skaitoma* 
lietuvių dienraštis, o skelbimų 
kaina yra prieinama visiem*.

Remkite dien. brauką!

\ X

I
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

MŪSŲ KOLONIJOSE
Los Angeles, Calif.
Labai gerai nusisekęs koncertas

Šių metų, liepos mėn. 28 8d. 
iš Floridos atvažiavusi vėsėti, 
solistė Anita Navickaitė, Los 
Angeles visuomenei davė aukšto 
meninio lygio, su skoningai pa
rinkta. programa - koncertą. 
Jai talkininkavo vietos meninės 
pajėgos: pianistas S. Kalvaitis, 
akt. J. Kaributas, smuikininkė 
Lillian Akersborg ir pranešėjas 
A. Dundzila.

Solistė Anita Navickaitė, jau 
ankščiau iš lietuviškos spaudos 
buvo žinoma kaip gabi meninin
kė: Pabaltijo trio organizatorė 
ir dalyvė, smuikininkė, choro di 
rigentė, o dabar štai pasirodė ir, 
kaip labai kultūringa solistė.

Pintoje koncerto dalyje solis
tė išpildė K. Banaičiai Anksti 
rytą atsikėliau, Ei liūlio, liūlio, 
ir Aš šią naktij. Toliau J. Gruo

tos dvasiškis išsireiškė, buvusi 
visų lietuvių gegužinė.

Gegužinėj^ kom. Br. Budriū- 
no vad oktetas padainavo kele
tą dainų: ponios L. Zaikienės 
tautinių šokių grupė pašoko tau 
tinių šokių; pirmą kartą lietu
viams pasirodė dainininkas G. 
May —r Majauskas, padainuoda
mas keletą angliškų dainų; vie
tos skautai irgi pasirodė su vie
nu kitu įdomiu dalykėliu. Vė
liau agr. šimkevičius suorgani
zavo gyvus gegužinės dalyvių 
žaidimus: čia žemaičiai kovojo 
su augštaičiais traukdami vir
ves, dalyvaudami lenktynėse 
maišuose ir pan. Ypač visus link 
smai nuteikė inž. B. Budgino pa 
daryta įdomi humoristinė mūsų 
gyvenimo apžvalga. Be abejo, 
prie programos neskirtina, bet 
visų dėmesį atkreipė Br. Budgi
no ir F. Masaičio intriguojančiai 
pravestos midaus varžytinės. 

Gal daugiausiai darbo įdėjo

Wordester, Mass.
Dvi gabios menininkės

Tokia antrašte “Worcesterj 
Sunday Telegram” kultūrinia
me priede buvo įdėtas straips
nis apie dvi jaunas augštesnės 
mokyklos mokiens lituvaites — 
Mirgą Jasutytę ir Mariją Pipi- 
raitę Straipsnio viduryje štam- 
biomis antraštės raidėmis užra
šyta: Klasikinės augštesn. mo
kyklos mokinės, Lietuvos trem
tinės, sustikusios Vokietijoj. Jų 
piešiniai vietos meno ratelyje y- 
ra užsitarnavę didelio pagyrimo.

Straipsnio autorius smulkiai. 
papasakoja, kaip lietuvaitės pa
bėgo iš Lietuvos, raudonosios ar 
mijos vejamos, kaip iškentėjo 
bombardavimus Vokitijoje ir 
trremties gyvenimą Dilingeno 
stovykloje. Apie M. Jasutytės 
meninius sugebėjimus straips
nio autorius taip rašo: “Mirga 
rodo sugebėjimų vaizduoti gam
tą. Medžių rieves, rūbų klosčių 
šešėlius atlieka su menininkės

džio Visur tyla, Aguonėlės ir I moterų ir parengimų komitetų pralenkdama už sa-
Laisvės varpas. Po to J. Kari- narės. Jos ne tik paruošė vai- ve vyresniuosius

klubo rudeninis parengimas į- 
vyks sekmadienį, lapkričio 4 d. 
Lietuvių auditorijoje. Meninė 
programa jau ruošiama. Įstatų 
komisija ruošia reikalingas klu
bo įstatams pataisas. Pakeiti
mams priimt bus sušauktas spe
cialus klubo susirinkimas.

Pranai Jakavičius, buvęs ke
lis kartus klubo pirmininku, o 
dabar ėjęs pirm. pavad. parei
gas, ir jo žmona, buvusi veikli 
klubo narė, dabar pasitraukė iš 
pareigų įstatų komisijoje ir iš
važiuoja į Floridą pastoviam ap
sigyvenimui. Jie apleis Chicagą 
rugsėjo 1 d. Išleistuvių pobūvis 
jiems ruošiamas rugpjūčio 19 d. 
Gaušo ūkyje.

Norį dalyvauti Jakavičių iš
leistuvėse susižino su klubo val
dyba. J. Kondroška

Skautų Brolijos I rajono 
stovykla

Skautų Brolijos JAV I-o jo 
rajono (rytinio pakraščio) sto
vykla įvyks nuo š. m. rugpjūčio

KAI ŽILĖ GALVON

81 m. amžiaus Iji-ances Duvidson 
jieško skyrybų su savo vyru, 59 m. 
amžiaus, Santa Mouicoj, Calif. Prie
žastis, kai! jis jų veda keturis ar 
jamkis kartus per savaitę šokti ir ji 
pavargstanti. Vedę jau 17 m. (1NS)

dymo dalykai, bus žaidimų, 
sporto ir t. t. Stovykloje bus 
egzaminuojama į patyrimo laips 
nius ir į įvairias specialybes.

Skaučių stovykla: šalia tomis

kia vietovių vadovai Bostone, Sheldon, ligšiolinį vadovą aukų 
New Yorke, Worcesteryje, Phi- rinkimo kovai prieš poli ją.
ladelphijoje, New Havene, New 
Britaine, Hartforde, VVaterbu- 
ryje, Patersone ir k.

CHICAGOS ŽINIOS
Kovotojai prieš poliją

Chicagos meras Daley sudarė 
komitetą, kuris organizuos ko
vą prieš besiplečiantį polijo li
gos siautėjimą. 'Komiteto pir
mininku parinko James M.

VIENERIŲ METU MIRTIES 
SUKAKTIS

Ekspresinis kelias 
Grant parką

I

Vakar atidarytas ek jpresinis 
kelias iki Grant parko ir dabar 
automobilistai turi 6>/2 mylios 
puikaus kelio per patį Chicagos 
centrą nuo Laramie gatvės iki 
Grant parko.

Skclbkitės "Drauge"

butas padeklemavo Binkio Vėją 
vaikis ir Lyg paukščiai mes. Po 
jo solistė dar išpildė: Žinai tą 
šalį, iš operos Mignon, A. Tho
mas kūrinį.

Antroj daly publiką sužavė
jo, B. Budriūno — Šauksmas, 
Tykiai tykiai, ir Vanagaičio — 
Mamytė. Po solistės pasirodė 
akt. J. Kaributas puikiai pade 
klamuodamas Vaičaičio Yra ša
lys, ir K. Inčiūros Akys.

Po solistės smuikininkė L. A 
kersborg pasigėrėtinai išpildė 
smuiku kompo'zitoriaus Wie 
niavvski romansą.

Pabaigai Anita Navickaitė pa 
sirinko grynai religinius daly
kus ir smuiko palydima išpildė 
W. A. Mozarto — Aleliuja, M. 
T. Wright Avė Marija ir G. Bi- 
zct Agnus Dei. Smuikui ir pia
nui S. Kalvaitis, palydint solis
tė užbaigė puikų koncertą.

Tenka pastebėti, kad malo
niai nuteikė gražus scenos pa
puošimas. Gaila, kad žmonių bu
vo mažai. Gal dėlto, kad vaka
ras pasitaikė šiltokas ir daugu
mas dar nebuvo grįžę iš jūros.

Po koncerto šolistS buvo ap
dovanota gėlėmis.

Žiūrovas

Didžiulė Lietuvių Bendruomenės 
gegužinė

Lietuvių Bendruomenės Los 
Angeles apylinkės suruošta ge
gužinė liepos mėn. prie Lake En 
chanto sutraukė rekordinį skai
čių lietuvių iš visos Pietų Ka
lifornijos. Gegužinėj dalyvavo 
lietuvių net iš San Diego, Cal. 
Tikrai, kaip vienas lietuvių vie-

gius, vaišino svečius, bet daug 
maisto produktų padovanojo ge 
gužinei. Be kitų skaniai pa
gamintų valgių buvo ir lietuviš
kų patiekalų: kugelio, šaltbarš- 
čių ir kit. Visiems patarnavo ir 
visus vaišino moterų komiteto 
pirm. .'O. Bielskienė, parengimų 
komiteto pirm. S. Waitekienė ir 
abiejų komitetų narės: A. Luk
šienė, P. Raulinaitienė,, A. Liu
džiuvienė, O. Pulkauninkienė, B 
Šimkevičienė, S. Tamulaitienė. 
Maisto produktų paruošė ir pa
dovanojo gegužinei: Alminienė, 
Ažuolaitienė, Gliaudienė, Hriš- 
kevičienė, Kairienė, Kedy-Bal- 
tus, Kojelienė, Liudžiuvienė, 
Lukšienė, Muchlienė, Paužuolis, 
Pulkauninkienė, Raulinaitienė, 
Šakienė, Tamulaitienė, Sakalaus 
kienė ir kit. Lietuviško midaus 
bonką padovanojo gegužinei Bo- 
natas, kurią vėliau varžytinėse 
laimėjo L. Zaikienė.

Visa eilė lietuvių talkininka-

Taip pat »ir apie M.. Pipiraitę 
rašo, kad ji vykusiai komponuo
ja daiktus ir harmoningai deri
na spalvas. Straipsnyje įdėtos 
jaunųjų menininkių nuotraukos 
ir po du piešinius. Abi studijuo
ja kalbas ir dar nėra nusista-

25 d. ligi rugsėjo 3 d. South pačiomis sąlygomis įvyks ir 
Woodstock, Conn., prie Putna- skaučių seserijos tokio pat ra- 
mo. jono stovykla, kurioje dalyvaus

Stovyklos dalyviai: skautai, skautės, vyr. skautės bei skauti-
skautai vyčiai ir skautininkai. 

Mokestis už visą stovyklos
laiką vienam asmeniui 15 dol.; 
jei iš šeimos stovyklaus keli, tai 
jie mokės už du — 25 dol., už

čiusios, ką po vienerių metų, bai tr^s ^5 dol. Savaitgalio mo
kestis: už VIII. 25—26 d. d. sa-gusios gimnaziją, pasirinks to

liau studijuoti.
— o —

— Ateitininkų stovykloje, ku
ri vyksta Tėvų Marijonų sody
boje, Marianapolyje, iš Worces

vaitgalį - 
1—3 d. d 
asmeniui.

Registravimasis: stovyklau
tojai turi įsiregistruoti iš anks-

Jubilėjus

2.50 dol., o už IX. 
savaitgalį — 5 dol.

ninkės. Su šia stovykla bus ben
dradarbiaujama. Mergaičių sto
vyklai vadovaus sktn. K. Mari- 
jošienė (iš New Britaino).

z
Vadovybė: stovyklos viršinin

ku bus vyr. sktn. A. Saulaitis, 
jo pavaduotoju — psk. R. Ke- 
žys, stovyklos komendantu bus 
pskt. J, Raškys; stovyklos va- 
dijoje bus kitų prityrusių ir 
veiklių vadovų.

Informacijos: visas stovykla
vimo reikalais informacijas tei-

terio ateitininkų stovyklairja Jū to Per savo v’etov*U vadovus; 
. - _____ _________________________ vienetąm« nenriklaufrate Garsytė, Šarūnas Garsys, 

Algis Garsys, Gema šermukš- 
nytė, Irena Štaraitė, Rimantas 
Stanelis, Jonas Pauliukonis, Kas 
tytis Pauliukonis, Rimvyd. Mik
šys, Vidmantas Matusaitis, Ro
mas ir Vitas Snarskiai. Šie
met worcesteriškiai didžiuojasi, 
kad ateitininkų stovyklos ko
mendantu yra irgi yvorcesteriš- 
kis Albinas Gražulis.

.............. , .. — Kultūros Fondo įgaliotiniu
t J Worcesteryje LB apylinkes val

dyba yra numačiusi paskirti val-du: Waitek, Žemelis, J. Navic
kas, J. Petronis, P. Jasiukonis, 
M. Kraft ir kit.

LB. Los Angeles ‘apylinkei 
šiuo metu vadovauja: pirm. dr. 
K. Alminas; vicepirmininkai: L. 
Valiukas ir A. Avižienis; sekr. 
Vai. Varnas ir kasin. K. Liau- 
danskas.

LB vietos apylinkė pramačiu- 
si rudeniop pravesti lietuviškos 
spaudos platinimo mėnesį. Po 
Naujų Metų vienas iš didesnių 
žygių prieš akis, tai komp. Br. 
Budriūno kūrinių koncerto su
ruošimas. LB. apylinkė daly
vaus su lietuviška programa 
Los Angeles miesto mokyklų 
vadovybės ruošiamam “Caval-

vienetams nepriklausą gali re
gistruotis tiesiog stovyklos re
gistracijoje, ligi š. m. VIII. 20 
šiuo adresu: Arvydas Kudirka, 
69 So. Leonard St., Waterbury, 
Conn.! Registruojantis reikia į- 
mokėti 5 dol. reg. mokesčio, 
kuris bus įskaitytas į stov. mo
kestį.

Inventorius: stovyklinį inven
torių turi turėti vienetai ir pa
tys stovyklautojai. »

Programa: bus einama skau
tiškojo patyrimo ir tautinio ug-

KAI REIKALINGAS

ORKESTRAS
(didesnis ar mažesnis)

Koncertams, baliams, vestuvėms 
ir kit. pareoudmams kreiptis į 
muz. BRONIŲ JONUŠĄ. Tel. PRo 
spect 6-6584.

dybos narį Praną Pauliukonį.

Chicagoje.
Iš Kęstučio Klubo pastogės
Rugpjūčio 5 d. Hollyvvood sa

lėje l.val. popiet įvyko Kęstu
čio Pašalpos Klubo mėnesinis 
susirinkimas. Susirinkimą pra
dėjo ir vedė klubo pirm. A. Va- 
lonis. Narių dalyvavo mažai.

Finansų sekretorius pranešė, 
kad per liepos mėnesį mirė vie
nas klubo narys, ligonių buvo 
17 narių.

Parengimų komisija, kurią su
daro Julia Pocienė, M. Krasaus
kas, A. Lietuvninkas ir B. Klem

KETURIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

AtA- ONOS TELYČĖNIENĖS
(SAKALAUSKAITĖS)

Š. m. rugpiūčio mėn. 19 d. (sekmadienį) Panelės Švenč. 
Nepaliaujančios Pagalbos bažnyčioje, 18022 Neff Rd., Cle
velande, 8:30 valandą ryte bus atnašaujamos šv. Mišios 
už jos sielą.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose pamaldose.

Nuliūdę: Vyras, duktė, sūnus, žentas ir anūkė.

STEPONAS 
TEVRIJONAS,

Gyv. 6433 S. Talinan Avė.
Tel. HE 4-0804

Jau suėjo vieneri metai kai negailestinga mirtis atskyrė iš 
mūsų tarpo mylimą vyrų ir tėvų. Netekome, savo mylimo 1955 m. 
rugp. 11 d., sulaukusio senatvės. Gimęs Lietuvoje, Kretingos apsk., 
Darbėnų parap.

Didžiame liūdesy liko žmpna Marcelė, pagal tėvus Venskai- 
čiūtė, dukra Eleanor, žentas Charles, 3 anūkės, brolio vaikai An
tanas Tverijonas, Natalija su šeima ir Bronė su vyru, sesers vai
kai Monika Kurpaitė, Lietuvoje Valė su šeima ir kiti, Lietuvoje 
liko uošvė Jieva Venskaitienė, švogeris Feliksas Venskaitis su 
šeima, Stanislovas Venekaitis su šeima, Elena. Stankūnienė su šei
ma, giminaičiai Juozas Barkauskas su šeima, Alfonsas su šeima, 
draugai jonas ii- Onutė Mičiuliai, P. ir B. Andrijauskai, Justinas 
ir Kristina Tarvidai, K. Miller, Magdelė Šnaras su dukrom ir 
daug kitų. Priklausė daugeliui klubų ir dragijų.

Už mfmų brangaus ir mylimo vyro ir tėvo sielų bus atnašau
tos trejos šv. Mišios su egzekvijom — Švenč. Panelės Gimimo pa
rapijos bažnyčioje -Marąuette' flfcrtte, *68T2T>aS:. YVaslitertO) Avė,, 
rugp. 18 d., 8 vai. ryto. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus 
bei pažįstamus7dalyvauti pamaldose ir pasimelsti už Stepono Tvc- 
rijono sielų. Po pamaldų kviečiame į namus pusryčiams.

Brangus ir mylimas vyre ir tėve, ilsėkis amžinai ir lauk mū
sų, kada Viešpats mus pašauks.

MARCELĖ TVERIJONAS

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTUVĖS

t
A. A.

AGNIEŠKA KRAUJALYTĖ
Jau sukako vieneri metai, kai negailestinga mirtis atskyrė iš 

mūsų taipo mylimų seserį ir pusseserę. Netekome savo mylimos 
sesers ir pusseserės rugpjūčio 14 d., 1955 m. ‘

Agnieška Kraujalytė gimusi Lietuvoje, kilusi iš Kauno gu
bernijos, Panevėžio apskr., Truskavos parapijos ir Kraujalių km. 
Ji paliko: brolius Augustų ir Povilų ir jo žmonų Onų ir jų sūnų 
Edmundų; pusbrolius Petrų Kraujalį ir jo ši imu ir Antanų Da- 
niunų ir kitas gimines.

Nors laikas tęsiasi, bet mes jos niekados negalėsime užmiršti. 
Lai gailestingas Ditfvas suteikia jai amžinų atilsį. Mes, atminda
mi jos liūdnų pasitraukimų iš mūsų tarpo, uprašėme gedulįngas 
šv. Mišias su egzekvijomis, rugp. 14 d., 1956 m., Aušros Vkrtų 
parapijos bažnyčioje 8 vai. ryto.

Kviečiame visus gimines, draugus, kaimynus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose pamaldose ir kartu sii mumis pasimelsti už a. a. 
Agnicškos sielų.

Nuliūdę: BROLIAI, PUSBROLIAI IR GIMINĖS

A. + A.* X

NATALIJAI LAVICKIENEI mirus,
\

jos vyrui Steponui Lavickui ir Karalių šei
mai gilią užuojautą reiškia

Mišliauskai ir Melnikai

cade of Culture . Čia, be abejo, j j<a) pranešė apie buvusią klubo 
didesnė darbo našta atiteks Svie j gegužinę, kuri gerai pasisekė.

Komisija taip pat pranešė, kadtimo ir Kultūros komisijai, ku
rią sudaro: pirm. J. Kojelis, 
vicepirm LT Zaikienė, sekr. A. 
Dundzila ir nariai: Br. Budriū
nas ir D. Mitkienė.

* R.P.

(Atkelta iš 3 pusi.)

laukai ir pasiturintieji ūkinin
kai. Daug šimtamargių Su
valkijos ūkininkų aprūpindavo 
klebonu ias , ned&aginėmis gė
rybėmis, nes parapijos mažai BoStOIb MctSS. 
turėjo žemės.

Džiaugėsi ir suvalkiečiai tu
rėdami tokį vyskupą savo tar
pe. Mokytą ir kartu labai

Gegužinė bolševizmo aukoms 
paremti

Balfo 17 skyrius š. m. rugpjū- 
kuklų: tylų, ramų ir pavyzdin-' čio 19 d. 2 vai. p. p. Romuvos' 
gą kunigą ir, žmogų, su kuriuoparke, Brockton, Mass., rengia
galėdavo asmeniškai pasikal 
bėti ir pasitarti svarbiuose rei
kaluose.

Didelis lietuvis ir patriotas 
Lietuviškos sąmonės gaivi

nimas ir žadinimas jam buvo 
pirmoje vietoje. Jisai mokino 
lietuvių kalbą kunigų semina
rijoje. Klierikai pajusdavo, 
kad tą savo gimtąją kalbą rei
kalinga ne tiktai žinoti, bet ją 
ir mylėti. Reikalinga lavintis 
ir šviestis lietuviškoje dvasio
je. Pamilti, kas tik lietuviška 
ir katalikiška. Pats dalyvavo 
lietuvių spaudoje, bet ramiai ir 
be' jokios reklamos. Vėliau 
prisidėjo prie lietuviško sa
vaitraščio “šaltinis” leidimo 
Seinuose, kuris daug metų Su
valkijoje buvo vienas iš 
pulanausių laikraščių.

šaunią gegužinę.
Programoje bus pagarsėjusi 

mažųjų tautinių šokių grupė, 
vadovaujama Onos Ivaškienės, 
Bostono lietuvių vyrų choras, 
diriguojamas komp. Juliaus Gai
delio, humoristinis sportas ir 
kitos įvairenybės. Vaikai galės 
pajodinėti arkliukais. Gros pui
kus styginis orkestras, veiks ge
ri valgių ir gėrimų bufetai.

Autobusai išeis nuo Lietuvių 
Piliečių Klubo S6. Bostone 1:30 
vai. p. p.

Visi geros valios lietuviai kvie 
čiami gausiai dalyvauti šiame Į 
parengime. Pelnas skiriamas' 
tremtiniams Europoje ir Sibire 
sušelpti. Savo dalyvavimu ir au 
ka paremkime tuos, kurių liki- 

po- mas priklauso nuo mūsų.
Bostono Balfo J 7 Sk. Valdj ba

jau perskaitei P. Kesiūno 

romaną

Tarp Žalsvu Palapinių?
Dr. A. Baltinta savo recenzijoj* 

apie *) romaną taip rato: P. Kcsifl 
no romanaa "Tarp žalsvų palapinių’ 
gražiai Iftkelta tą pasiaukojimo didu 
mą, kur) bevlltlflkoje kovoje d61 tau
tos laisves parode Lietuvos partlza 
nas, tą Idealizmą, kuriuo degfl mūsų 
launlmas, liedamas kraują dėl savo 
žemCs, tuos didžiuosius nuostolius 
kuriuos mums reikėjo pakelti dviejų 
okupacijų replėse. TodBl m) romaną 
skaitome su malonumu Ir dideliu su
sidomėjimu. TpaC romane minim' 
žygiai žavBs Jaunimą Ir kels Jo dva 
slą. Sis romanas. atskleidžiąs mūsų 
berolflkai tragiškus epizodus. yrs 
Šviesus spindulys tremties Idealizme 
ugdyme. i

296 ptuL Kaina .00

(Jfąakymus kartu ąu pinigais siųskite

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avė., 

Chicago, Illinois

Jai turite parduoti ar Išnuomo
ti, paaiakelbkite smulkių skelbiau 

•kyrluje. Skelbtas galite perduot 
telefonu: Virginia 7-6640.

A. | A.

Bronei Gineitytei - Statkevičienei
mirus, jos vyrui IGNUI reiškiame gilią užuojautą ir 
drauge liūdime.

JuliĮa Volodkevičienė 
> Viktorija Kožukauskaitė

PADĖKA

WALTER UNIKAUSKAS
(UNIK)

Likusieji šeimos nariai rfeiškia širdingiausią padėką 
visiems atsiuntusiems gėles, užprašiusiems šv. Mišias, 
grabnešiams iš šv. Juozapo Draugijos, atsilankiusiems į 
koplyčią, bažnyčią ir palydėjusiems į kapines.

ŽMONA, DUKTĖ IR ŽENTAS

PRANCIŠKUS DARGELAS
Gyveno 3446 Glcnhurst Avė., Lcw Angeles, California

Anksčiau gyvenęs Chicagoje, Marąuette Parke

Mirė rugp. 6 d., 1956, 7 vai. vak., sulaukęs 71 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje; kilo iŠ Tauragės apskr., Švėkšnos parapijos, Ru- 
bekių km. Amerikoje išgyveno 50 nu

Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Marcijona (l'sclytė), se
suo Domicėlė, gyvenanti New Yorke, pusseserė p. Vyšniauskienė, 
4 švogeriai: Kazimieras latakas su šeimn gyvenus Wiseonsine, 
Petras Ūselis su šeima, Kazimieras Ūselis su šeima ir Domininkas 
Ūselis su šeima, kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Petkaus koplyčioje, 6812 S. Western 
Avenue

Laidotuvės įvyks pirmadienį, rugp. 13 d., iš koplyčios 8:30 v. 
ryto bus atlydėtas į ŠvenČ. Panelės Gimimo parapijos bažnyčių, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielų. Po pamaldų 
bus nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

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

NULIŪDĘ: ŽMONA IR KITI GIMINĖS

Laidotuvių direktorius Antanas Petkus. Tel. GRovehill 6-2:145

I
\
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X Rytoj visi važiuoja j Tėvų 
Marijonų seminarijos sodą, kur 
įvyksta Draugo Statybos Fon
do gegužinė. Gražus sodas, 
banguojantys javų laukai, ty
ras oras, šviežias maistas, bū
riai seniai bematytų draugų su
darys kiekvienam puikią nuo
taiką. Kiekvienas ištrūkęs iš 
miesto kvapų, triukšmo ir dul
kių visą dieną galės džiaugtis 
taip retai tematoma besibai
giančios vasaros gamta. Pra
mogos ir poilsis laukia jūsų ry
toj Tėvų Marijonų sode, Cla- 
rendon Hills.

X Pirmus įžadus padarė šios' 
Sv. Kazimiero vienuolyno sese
rys: seselė Marian, Dolores 
Varpučinskaitė — Švento An
tano parapijos, Chicago, III.

Seselė M. Kristeta, Virginija 
Ežerskytė — Švento Jurgio pa
rapijos, Chicago, 111.

Seselė M. Judina, Zofija Auš- 
raitė — Švento Kryžiaus para
pijos, Chicago, III.

Seselė M. Natanielė, Ona Ma
rija Giedraitytė — Švento 
Kryžiaus parapijos, Mt. Car- 
mel, Pa.

Seselė M. Immacula, Valerija 
Wendt, Švento Kazimiero para
pijos, Siuox City, Iowa.

Seselė M. Brigita Ona, Mari
ja Ona Dickshot, Švento Bal
tramiejaus parapijos, Wauke- 
gan, III.

Seselė M. Eileen, Marlina 
Petraškaitė, Švento Baltramie
jaus parapijos, Waukegan, III.

Seselė M. Rebeka, Jeaneta 
Cook — Švento Alfonso para
pijos, Baltimore, Maryland, ir

Seselė M. Joan of Are, Vale
rija Fox, švento Denis parapi-

X Laima Leonaitytė ragp. 3
d. baigė De Paul universitetą, 
ir įsigijo muzikos ir pedagogi
kos bakalauro laipsnį. Pereitą 
sekmadienį susirinkus būreliui 
dfaugų, giminių bei vilos •‘Lai
ma” vasarotojų buvo aplaisty-

LAIMA LEONArrVT®

CHICAGOJE
Liutuviai siūlo demokratų 

platformai
Ruošiant Demokratų parti

jos platformą, kuri .turės būti 
priimta suvažiavime, praside
dančiame Chicagoje šį pirma
dienį, Alto vadovybė kreipėsi 
su pasiūlimu, kad į tą platfor
mą būtų įtraukti punktai, rei
kalaujantieji, kad Rusija ati-Į 
taisytų skriaudas okupuotoms, 
tautoms. Lietuviai pasiūlė į De
mokratų partijos platformą 
įtraukti posmus:

“Demokratų partija pasiža-

Tėvų Marijonų seminarijes rūmai Clerendon, HilLs, III., kuries 
sode rytoj įvyksta Draugo statybos fondo gegužinė.

. , • .i Fondas Kovai Su Vaikų Pa-da naudoti visas taikingas pne-' spaudą kreipia3i

Pagalba sergantiems poliįu Karnavalas State gatvėje
Šiandien, šeštadienį, yra pa-

mones, kokiomis tik gali dispo
nuoti JAV vyriausybė, siekda-

į visuomenę, atkreipdamas dė-
skutinė diena savotiško preky
bininkų karnavalo State gat-

ma
jos diplomas ir palinkėta teritorijų būtų ištraukti Sovie-

kad U Pabaltijo valstybių ^d. Chicagoje paskiitiniu vėje. Gausu balionų, pasirodo

X Muzikos ir literatūros va
karas ateitininkų studentų ren
giamoj stovykloj įvyks rugsėjo 
1 d. Baltimorėj. Programoje 
dalyvaus Nijolė Bogutaitė, A.
Gečiauskas, K. Keblys, Pr. Za- 
ranka, A. Gaigalaitė, M. Mote- 
kaitis, D. Lapinskas ir kt. Sto
vykla pradedama rugpjūčio 27 
d. ir tęsis 10 dienų.

f x
X. Kazimierui Rutkauskui,

anksčiau gyvenusiam Wauke- 
gan, kilusiam iš Pažaislio vals
čiaus, Kauno apskr., yra svar
bių žinių iš Lietuvos. Žinantieji 
jo dabartinį adresą arba jis 
pats prašomas atsiliepti į Drau
go administraciją.

X Lux Christi, ALRK Kuni
gų Vienybės leidžiamas žurna
las, liepos mėn. nr. išėjo iš 
spaudos. Jame randama visa 
eilė įdomių straipsnių ir plačią 
kroniką. Žurnale rašo kun. V.
Rimšelis, MIC, Br. Zumeris, dr.
P. Celiešius, kun. A. Olšauskas,
kun. K. A. Matulaitis, MIC,\ -
kun. St. Yla, J. Kuzmickis ir 
kt.

X Bin Kurpus, 4342 S. Pau
lina st., Šv. Elzbietos ligoninė
je, 1433 N. Claremont, pergy
veno sunkią operaciją. Guli jau 
trečia savaitė. Jo motina Adelė 

'Kurpienė yra sena Town of 
Lake gyventoja, stambi rėmėja 
parapijų ir draugijų.

X Klara ir Antanas Yvins- 
kiai, 2439 W. 45 pl., susilaukė 
sūnaus, kuriam duotas vardas 
Antanas Michael. Yvinskiai jau J suplaukę į šią gegužinę, kartu 
augina ir dukrelę. Seneliai An- pademonstravo prisirišimą ir 
gėlė Skrubutis ir Jurgaičiai1 nuoširdų rėmimą šios lietuviš- 
džiaugiasi anūku. 1 ^os ra(jįjo programos, vedamos

X ŠV. Jurgio parapijoje sta- į Sophie Barčus. Tai buvo de- 
tomi stalažai virš bažnyčios ir monstracija, kad programa vi- 
bus remontuojamas didysis lietuvių yra mėgiama. Mes

jos, Chicago, III

RENGIAMASI VYČIŲ SEIMUI

Lorraine Dambrowski yra vie
na iš rengėjų 43 Lietuvos Vyčių 
seimo, kuris įvyks Chicagoje, rug-- 
pjūčio men. 23-26 d.d.

X Sophie Barčus radijo pro
gramos metinė gegužinė, kuri 
įvyko praėjusį sekmadienį, kaip 
ir buvo tikėtasi, praėjo su ne
paprastu pasisekimu. Oras bu
vo labai gražus ir žmonės pra
dėjo rinktis nuo 8 vai. ryto ir 
gražiai laiką praleido net iki 
vėlumos. Programa taip pat 
buvo įdomi. Kaip visados, su 
savo feljetonais gražiai pasiro
dė rašytojas Albinas Valenti
nas.

Chicagos ir net jos tolimųjų 
apylinkių lietuviai, taip gausiai

sėkmės jaunai mokytojai. Lai
ma yra pakviesta Beverly 
Shores mokyklos vedėjo Mr. 
Bolles mokytojauti Beverly 
Shores, Ind., mokykloje.

X Chicagos LFK “Vainutas” 
futbolo komanda rytoj, sekma
dienį, važiuoja į Joliet, RI., kur 
žais draugiškas rungtynes su 
vietos futbolininkais. Susitiki
mo pradžia x 3 vai. Rugpjūčio 
mėn. 19 d. lietuviai rungty
niaus dėl Illinois futbolo taurės 
ir susitiks su buv. Amerikos 
meisteriu — Falcons vienuoli
ke.

X Kun. Jonas Kuzinskas,
praleidęs atostogas su tėveliais 
ir savo sesutėmis, vėl grįžo 
darbuotis Šv. Jurgio parapijo
je; dabar poilsiui išvyko kun. 
Pranciškus Kelpšas.

X J. Arštikys, V. Tamsevi- 
čiūtė ir N. Kreivėnas vadovavo 
ALB Cicero apylinkės iškylai į 
lietuvių saleziečių sodybą, kuri 
įvyko pereitą sekmadienį.

X Aldona Augustinavičienė, 
jaunimo pamėgta paskaitinin
ke, specialiai atvyksta iš Cleve- 
lando skaityti paskaitos Moks
leivių At-kų vasaros stovyklo
je.

X Illinois-Indiana L. Vyčių
organizacijos apskritis, kurios 
valdybos pirm. yra Jurgis Jo
nikas, rugp. 23—26 d. d. ren
gia vyčių konvenciją Chicago
je. t

X> Dr. VI. Blažys iki rugpjū-. 
čio mėn. 20 d. bus atostogose 
ir tuo laiku jo kabinetas bus 
uždarytas.

metu ši liga gerokai paplito ir 
kad apie 50% visų susirgusių 
jau šaukėsi šio fondo pagalbos. 
Fondas kiek tik galėdamas pa

spir
gusių šeimoms. Fondas taipgi 
pasiuntė laiškus gydytojams, 
pranešdamas apie^ savo pasiry
žimą pagelbėti polijo aukoms. 
Spėjama, kad iki metų galo 
Chicagoje šiemet susirgimų 
skaičius polijo liga pakils iki 
1,500—1,800 ir kad metų pa
baigoje apie 50 bus ligoninėse, 
geležiniuose plaučiuose. Be su
sirgusių šiais metais, fondas 
Cook apskrityje dar šelpia 700 
anksčiau susirgusių asmenų. 
Minėto fondo adresas: Na
tional Foundation for Infantile 
Paralysis, 37 So. Wabash, Chi
cago 3, III.; tel. ANdover 3- 
1070.

Auditoriaus Hodge byla

tų armijos bei policijos diliniai 
ir kad tų kraštų gyventojams
būtų grąžintos tautinio suvere- j“7* ® . deda. Apie tai pranešta
numo bei savivaldos teises. 1 

“Mes reikalaujame, kad 
vadinamiesiems satelitiniams 
kraštams — Lenkijai, Čekoslo
vakijai, Rumunijai, Vengrijai,
Bulgarijai ir Albanijai — būtų 
suteiktos teisės laisvai, be ru
sų ar kokios nors kitos pašali
nės jėgos- intervencijos, išsi
rinkti sau vyriausybes. Turėda
mi prieš akis faktą, kad dabar
tiniai Sovietų Sąjungos valdo
vai patys pasmerkė, stalinizmo 
nusikaltimus, mes manome, at
ėjo laikas Jungtinėms Amerikos 
Valstybėms ir kitiems laisvėms 
pasaulio kraštams -pareikalauti, 
jog priešiškų jėgų dominavimas 
Centro ir Rytų Europoje būtų 
panaikintas.

“Demokratų partija sveikink 
tautų, esančių už geležinės už
dangos, pastangas atgauti pra
rastą laisvę ir ragina mūsų 
krašto vyriausybę skatinti tų 
tautų pasipriešinimo bei vilties 
dvasią.

“Demokratų partija yra tvir
tai įsitikinusi, kad Europoje 
tol nebus politinio _stabilumo, 
kol Vokietija liks padalinta ir 
kol rytinė jos dalis neš komu
nistinės diktatūros jungą. Mes 
pritariame Vokietijos sujungi
mui, kuris butų paremtas lais
vais demokratiniais rinkimais.”

Illinois valstybinė paroda
Šiandien, rugp. 10 d., Spring- 

fielde, prie kelio US 66 atidaro
ma Illinois valstybės paroda, ku
ri užsitęs iki ragp. 19 d. Ji uži
ma net 366 akrus ploto.

bokštas,
audros.

kurį yra paveikusios

X Liudos ir Antano Virku-
čių svetainė Šatrija, 1412 S. 49 
ave., Cicero, III., šiandien i r ry
toj mini vienerių metų sukaktu
ves.

X Juozas Maskvytis ir jo 
dukrelė Lucija, gyv. Northside, 
jau antra savaitė atostogauja 
Washington, Oregon ir Califor- 
nijos valstybėse. x

X B. Pakšto orkestro tradi
cinis balius įvyks š. m. rugsėjo 
29 d. Lietuvių auditorijoje,

X Brighton Parko šeiminin
kės išvažiuoja rugp. 12 d. 8:30 
v. r. į Marian Hills Seminary. 
Trokas A. Tičkaus stovės prie 
bažnyčios.

turime remti savas lietuviškas 
radijo programas, nes jos daug 
padeda mūsų visuomeniniame 
bei kultūriniame gyvenime.

X Stanley Tranas, turįs pa
tyrimo baldų prekyboje virš 20 
metų, dabar atidarė baldų pre
kybą Stanley’s Furniture, 7026 
So. VVestern Ave. Stanley Tra
nas čikagiečiams yra žinomas, 
kaip uolus golfo žaidėjas. Jis 
yra laimėjęs dovanų už golfo 
žaidimą iš Lietuvių Prekybos 
Rūmų (Lithuanian Chamber of 
Commerce of Illinois).

X Ramūnas Karazija, per
galėjęs visas infekcijas, jaučia
si geriau, nors tebeguli Mercy 
ligoninėje, 2537 S. Prairie ave., 
344 kambary. Galima aplanky
ti. Tėveliai Karazijos ir visa 
šeima džiaugiasi, kad sūnus 
sveiksta.

ir klounai, dalinamos dovanos, 
kad tik pritraukti daugiau pir
kėjų į miesto centro krautuves 
State gatvėje. Čia krautuvėse 
dabar daug naujų prekių, šeš
tadienį išdalins daug kvepalų. 

Garsėja Citvaras

Trumanas šiandien
paskelbs savo kandidatą
Artėjant Demokratų partijos 

konvencijai, kuri prasidės pir
madienį, į Chicagą atvyko bu
vęs JAV prezidentas Trama- 
n.as. Stotyje jis buvo iškilmin
gai pasitiktas. Vėliau turėjo 
pasikalbėjimą su koresponden
tais ir jiems pareiškė, kad pats 
tikrai nekandidatuos į JAV 
prezidentus, o savo kandidatą 
paskelbs šeštadienį.

Prez. Trumanas savąją De
mokratų partiją skatina drą
siau pasisakyti už negrų teises, 
bet laikytis atsargumo formu
luojant civilinių teisių nuosta
tus platformoje, nes jis susirū
pinęs išlaikyti vienybę su pie
tiečiais demokratais, kurie iš 
dalies yra maištingi, ypač dėl 
negrų teisių sulyginimo.

Iki šiol stipriausi Demokratų 
partijos kandidatai nominacijai 
į prezidentus yra Adlai Steven-. 
son ir New Yorko gubernato
rius Everell Harriman.

Trumanas spaudai priminė, 
kad jisai jau Pottsdamo konfe
rencijoje buvo už Panamos, Su- 
eso, Juodosios jūros, sąsiaurių 
sutarptautinimą, bet tada susi
lauktas neigiamas atsakymas.

Nenuleis Michigano 
Vandens

Dešimts dainininkų, kurie lai
mėjo Chicago Tribūne dienraš
čio surengtose varžybose, antra
dienį dainuos Sherman viešbu
ty, Rotary klubo suvažiavime.
Tarp laimėtojų laikraštis deda
nuotrauką ir mūsų solisto I. S. Tačiau dabar jis tuos ir kitus 
Citvaro. dalykus kėlė prieš Demokratų

partijos rinkiminę platformą 
sudarantį komitetą. Į demokra
tų konvenciją atvyksta Truma- 
no duktė Mrs. E. C. Daniel.

Prezid. Eisenhoiyeris antra Konvencijoje dalyvaus 665 mo- 
kartu atsisakė pasirašyti įsta- terys delegatės ir jų pavaduo- 
tymą, leidžiantį Michigano van- tojos. Platformos komitete yra 
denį žymiau nutekinti Chicagos iš kiekvienos valstybės po vy- 

Chicagos didieji dienraščiai uPe- Įstatymas Kongreso jau rą ir moterį, tik Maryland ir 
pirmuose puslapiuose paskelbė buvo priimtas, bet prezidentas i Virgin Islands nesiuntė mote- 
žinią apie Illinois Valstybės au- tam planui nepritaria. rų.
ditoriaus pasiryžimą prisipa
žinti kaltu, sulaukti greito 
sprendimo, priimti kalėjimo 
bausmę ir stengtis, kiek -ištek
liai leidžia, atsilyginti.

Nuo šio skandalo iškėlimo iš 
auditoriaus įstaigos jau paša
linta apie 100 daugiau ar ma
žiau nusikaltusių tarnautojų.

Areštavo narkotikų 
spekuliantą

Waukeigane areštuotas vado
vaujantis narkotikų spekulian
tas John Hughey, 47 m. am
žiaus. Jisai bandė nuo policijos 
pabėgti, važiuodamas 90 mylių 
greičiu, tačiau buvo pavytas. Jo 
kišeniuose rasta heroino, o auto
mobily — revolveris.

Šienligės paroda Atsižadėjusi tūkstančių
Mokslo ir Pramonės muzėju- 1 1 vi€nu°lyn4

je atidarytas šienligės skyrius, Buvusio Chicagos mero našlė
kur parodyta 75,000 padidin- Margaret Kirk Kelly mirdama 
tos dulkelės, sukeliančios šien- paliko turto $840,037. Iš jo fe- 
ligę. Be to — yra apie 500,000,- deralinių mokesčių teks mokėti

šiame plane matyti, kaip galima nuvykti j Clerendm Hills, Tė
vų Marijonų sodą, kuriame įvyksta Draugo Statybos Fondo ruošia
ma gegužinė.

000 tų dulkelių, surinktų moks
lo tiksįams.

Traukinių nelaimė
North Shore linijos keleivi

nis traukinys įvažiavo į preki
nį traukinį ties Waukeganu. 
Sužeistų net 36 žmonės. Sunkiai 
sužeistų nėra. Taipgi sužeistų
jų sąraše nematyti lietuviškų 
pavardžių.

Rugp. 18 d. Soldier Field sta
dione bus muzikos festivalis, ku
rį organizuoja Chicago Tribūne. 
Jam ruošiasi apie 1,000 šokėjų 
iš kokios 20 tautų.

$109,819 ir Illinois paveldėjimo 
mokesčių $15,617. Testamente 
pažymėta, kad turtas skirsto
mas į tris dalis: dviems sūnums 
ir augintinei, jeigu ji per 9 mė
nesius išstos iš vienuolyno, į ku
rį buvo, įstojusi. Tačiau tie tūks 
tančiai mergaitės nesuviliojo. Ji 
pasiliko vienuolyne ir dabar 
valstybinės įstaigos nustatė, 
kad jos dalis atiteks Švč. Vaike
lio Jėzaus vienuolynui, kurio 
motina ir yra ta buvusio mero 
įsūnytoji mergaitė, dabar vie
nuolyne turinti Marijos Stefani
jos vardą.

PLATINKITE “DRAUGI”

VYKSTANTIEMS TRAUKINIU Į TT MARIJONŲ 
STATYBOS FONDO UŽBAIGTUVIŲ PIKNIKĄ, 

ŽINOTINA:
•Tie, kurie rvto.j norėtų vykti traukiniu “Burlington Route” (IVest- 

bound) į Tėvų Marijonų Seminarijoj įvyksiantį pikniką, skirtą Statybos 
Fondui, čia paduodame traukinių išvykimo sekmadieninę tvarką iš trijų 
stočių:

Ii Halsted St. (800 W. Ifltb St.) 
8:15 A. M.
9:50 A. M.
11:40 A. M.
12:40 P. M.
2:10 P. M.

) 3:30 P. M.

Iš Westem Ave. (2400 
8:18 A. M. 
9:53 A. M. 
11:43 A. M.

W. 118 St.)

12:43 P. M.
2:13 P. M.
3:33 P. M.

Iš Cicero (4800 W. 2flt.h St.) 
8:23 A. M.
9:58 A. M.
11:48 A. M.
12:48 P. M.
2:18 yP. M.
3:38 P. M.

Geriausiai yra išlipt? Hinsdale stotyje, nes ten yra gnlima gauti 
tnksi automobili, kuris nuveš į TT. Marijoną Seminariją. Kaina apie 
$1.25. Tie gi, kurie norėtų pasivaikščioti, '■— gali išlipti Clarendon Hills 
stotyje ir tada pėsti turės ateiti j Seminariją, kadangi šioje stotyje 
nėra taksi automobilių. Kelionė p»Wiom užtrunka apie 30 
Grįžtant atgal į Chicagą, traukinį galima gauti beveik kas valandą.

minučių.

TE. Marijonų Statybos Fondo Komitetas kviečia jus atsilankyti j

Užbaigtuvių Pikniką
SEKMADIENĮ, RUGPIŪČIO 12 D., 1956 M,. 

Marian Hills Seminarijos soduose .... Clarendon Hills, Illinois

ffl

Šį rudenį T.T. Marijonai baigia pastatų statybą ir persikels į juos; pirmas T.T. Mari
jonų Bendradarbių Metines Seimas bus jau n aujuose rūmuose 1956 m. rugsėjo 30 dieną.

Gražus T.T. Marijonų vienuolynas Chicagoje bus Amerikos lietuvių pažiba; naujos 
patalpos katalikiškai spaudai bus gražiausios visoje Amerikoje. T.T. Marijonams reikia jū
sų paramos ir pagalbos. Jūsų atsilankymas į išvažiavimą bus didelė parama T.T. Marijo-' 

/nams ir Statybos Fondo komitetui. Paskirkite tą sekmadienį atsilankymui į T.T. Marijonų 
seminariją, kur yra gražūs laukai, sodai, erd vios patalpos ir kt. Piknikas prasidės 1 v. p.p.

Bus skanių valgių, užkandžių ir gėrimų erdviose ir vėsiose patalpose

3E $ =33


