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KANDIDATAS
Buv. Illinois gubernatorius

laimėjo tvirtą pergalę
fAfūsų spee. korespondentas konferencijoje)

Ketvirtadienio vakarą apie 10 vai. 15 min. demokratų parti
jos konvencija Chieagoje, dar pirmam balsavimui nepasibaigus, 
surinko balsų daugumą Adlai Stevensonui partijos kandidatu į 
prezidentus nominuoti. Stevensonas tuom parodė stiprumą, kurio 
konvencijai prasidedant pereitą šeštadienį, jam nepripažino nei 
priešai, nei draugai.

Kandidatų nominacijos prasi
dėjo popietinėje konvencijos se
sijoje ketvirtadienį ir per šešias 
valandas (1952 m. tai truko be
veik dvigubai ilgiau) valstijų 
delegacijos išstatė devynis de
mokratus partijos kandidatui 
svarbiausiam pasauly valdžios 
postui užimti.

Išstatyti buvo (išstatymo ei
le) : Washingtono valst. senato
rius W. G. Magnuson; Adlai Ste
venson iš Illinois; L. B. Johnson, 
demokratų lyderis senate, iš 
Texas; kongresmanas J. C. Da
vis iš Georgia valstijos; gub. A.
D. „Laimingasis“ Chandler iš 
Kentucky; lietuviams gerai pa
žįstamas Atstovų Rūmų lyderis 
— Massachusetts kongresmanas 
J. W. McCormack; buv. Virgini
jos gubernatorius J. S. Battle;
Missouri senatorius Stuart Sy- 
mington, ir Pietinės Karolinos 
gub. G. B. Timmerman Jr. Mag- 
nusonas atsisakė, padėkojęs sa
vo valstijos delegacijai už jam 
suteiktą garbę.

Plakatai, balionai ir muzika

Kiekvieno kandidato nomina- 
vimą sekė demonstracijos, kurių 
metu delegatai su įvairiausiais 
plakatais,' pasipuošę kepurėmis 
ir virvutėmis tampydami įvai
riaspalvių balionų rinkinius, or
kestrų muzikos lydimi ir patys 
dažnai indėniškais balsais džiaug 
smą reikšdami, žygiavo kaip cir
ko procesija apie konvencijos sa
lę.

Šios demonstracijos yrą senas 
amerikietiškas paprotys. Prieš 
kelias dešimtis metų jomis bū
davo/bandoma paveikti delega
tus balsuoti už „populiariausią“ 
kandidatą. Dabar demonstraci
jos reiškia pagarbos ir džiaugs
mo manifestą savam kandidatui.
Nominacijom vykstant, kėdėse 
delegatų matėsi mažai: tie, ku
rie jau demonstravo, išsiskirstė 
pietų, tie, kurie dar laukė eilės, 
rikiavosi su orkestrais, majore- 
tėmis, plakatais ir valstijų žen
klais.

Demonstracijos buvo įdomios.
Jos šalia sėdinčiam anglų žurna
listui priminė anglų karalienės

jog jį rėmė ir buvę Kefauverio 
žmonės, ir negrai, ir moterys.

Harrimano nominacijai pritar
ti atėjo buv. prezidentas Trua-' 
nas. Stevensoną nominavo Mas
sachusetts senatorius Kenedy. 
Sakoma, jog jisai buvo parink
tas nominuoti Stevensoną, kad 
turėtu progos pasireikšti ir įsi
gyti delegatų simpatijas, kad to
kiu būdu jam būtų lengviau gau 
ti nominaciją į viceprezidentus. 
Nominacijos neapsiėjo ir be kar
telio bei tikrų juokų. Georgia 
gub. Griffin, nominuodamas „fa
voritą sūnų“ Davis pasakė pa-i 
mokslą šiauriečiams, kurie re
mia negrus, užpuolė konvencijos 
vadovybę, ir pareiškė, jog augšč. 
JAV teismas, uždrausdamas se- 
gfegaciją, „suardė JAV konsti
tuciją“.

Georgia tuoj iškėlė plakatą, 
„Dieve, išgelbėk mus su Da- 
vis’u“. Gi, kažkoks juokdarys ki
toj salės pusėj tuoj pasirodė su 
konkurenciniu plakatu „Dieve, 
išgelbėk mus nuo Davis’o“.

Didelė Stevensono pergalė

Po trurfipos pertraukos, Amfi
teatro salei prisipildžius iki sto
go ir cigarečių dūmams pakilus 
iki mėlynu šilku dekoruotų lubų, 
prasidėjo balsavimai.

Prieš balsuojant, kandidatū
ros atsisakė McCormack. Iš pa
čios pradžios Stevensonas ėmė 
rinkti daugumą balsų. Pasirodė, 
jog Kefaueris, kaip buvo žadė
jęs, daugumą savo delegatų su
organizavo už Stevensoną. 32 
balsus Stevensonui atidavė Mas
sachusetts ir 36 New Jersey,. 
Harrimano kaimynai. Matėsi, 
jog Stevensonas bus nominuotas 
pirmojo balsavimo metu.

Kai Ohio, kuris paskutinėm 
dienom buvo atsisakęs m^pties 
nominuoti gub. Lausche, atidavė 
52 balsus už Stevensoną, delega
tų entuziazmas ir įtempimas ėmė 
kilti, nes Stevensonui betrūko 
tik 39 su puse balso. Pennsylva- 
nia, tik 7 balsus tedavusi Har- 
rimanui, davė Stevensonui dau
gumą.

Teatre, aišku, kilo didelis 
karūnaciją: bent atliekamos po-triukšmas ir sujudimas ir tik 
litinės funkcijos prasme. De- gerokai pritildžius publiką, bu
monstruodami žmonės išreiškė 
savo lojalumą vadams ir politi
nei santvarkai.

Mažiausiai valstijų dalyvavo 
gubernatoriaus Harrimano pa
rade: jį pilnai rėmė tik New 
Yorkas ir Oklahoma ir jisai buvo 
mirtinai rimtas kandidatas. To
dėl jo nerėmiantieji paradan nė
jo.

Tačiau, kai buvo nominuoti 
„favoritai sūnūs“, t. y. kandida
tai, kuriuos delegacija nominuo
ja pagarbos ženklan, bet ne rin
kimų tikslams, paradan prisidė
davo daug kaimynų, kad tik su
kėlus didesnį triukšmą ir pra
miki inus kojas. Todėl pavyzdžiui 
iš demonstracijų atrodė, kad 
klouniškas Kentucky gubernato
rius turi kone didžiausią konven
cijos pritarimą.

Nominacijų sūkuryje

Nominacijas sekė „sekundavi- 
mai“, t. y. nominacijos pritari
mo pareiškimai. Iš šitų matėsi, 
jog Stevensonas turi plačiausią 
pritatitaą: buvo pavaizduota,

vo galima balsavimus užbaigti
Pennsylvanijai pabalsavus, re- 

zultatai buvo šie: Stevensonas 
— 729, Harriman — 198 ir pusė, • 
Symington 44, Chandler 36, 
Johnson 24. Pasibaigus balsavi
mui, Oklahoma gub. Gary Har
rimano vardu pasiūlė Stevenso
ną nominuoti vienbalsiai, kas ir 
buvo padąryta.

Minkštino Trumano skausmą

Teatras ūžė. Atsiradęs muzi
kų unijos prezidentas Petrillo 
ėmė energingai diriguoti orkes
trui, kuris grojo Missouri valsą, 
skirtą Trumanui, kad suminkšti
nus pastarojo skausmą jo kan
didatui Harrimanui pralaimėjus.

Konvencijos pirm. Sam Ray
burn dingo ir konvencija sukosi 
patenkinta, klausydamosi demo
kratų dainų ir muzikos.

Pasirodė, jog Rayburn buvo 
išnykęs ne šiaip sau, bet atsivež
ti Stevensoną, nors jam ir nebu
vo numatyta kalbėti šį vakarą.

Stevensonas padarė labai svar 
bų pareiškimą: jis pasakė, jog
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Egiptas nesutinka su
tarptautine kanalo kontrole

Gub. Averell Harriman iš New Yorko ir jo antikas stebi demokratų partjos prezidentinio kandidato rin
kimus televizijoje. Jis šiuose rinkimuose buvo nugalėtas Adlai Stevensono didele balsų persvara. (INS)

LONDONAS, rugp. 17. — Egipto atstovai šiandien atmetė 
vakariečių planus Suezo kanalo nesutarimų sutvarkymui, įstei
giant tarptautinę kontrolės tarybą.

Egiptas, nors ir boikotuoja šią 
Suezo konferenciją, vistiek čia 
turi savo stebėtojus. Čia jie iki 
ryto studijavo Valstybės sekr.

Dulles konferencijai pateiktą

Saugumo tarybos 
posėdžiai

Amerikiečių vyskupas 
laisvėje

HONG KONG. — Amerikiečių 
vyskupas Henry Ambrose Pin- 
ger, po 5 metų kalinimo kiniečių 
komunistų kalėjimuose, anglų 
laivu atvyko į Hong Kongą. Jis 
yra paskutinis amerikiečių vys
kupas išleistas iš komunistinės 
Kinijos.

Pinger, kuris yra kilęs iš Lind- 
say, Neb. iš „Ward Road“ kalė
jimo buvo paleistas rugpjūčio 
mėn. 8 d. ir iki išvykimo gyveno 
pas pranciškonų misijonierius 
Šanchajaus mieste.

Argentinoje suimami 
žmonės

BUENOS AIRES, Argentina. 
— Buv. Argentinos transporto 
ministeris gen. Juan Jose Uran- 
ga, kartu su 10 kitų asmenų, 
buvo suimti vakar vakare. Dran
ga yra skaitomas vienas iš di
džiausių prez. Pedro Aramburu 
vyriausybės opozicijos vadų. Jo 
suėmime dalyvavo apie 250 ka
riuomenės ir policijos žmonių, 
kurie apsupę jo namus, esančius 
Buenos Aires priemiestyje, pa
čiupo jį į nelaisvę.

Knyga apie rusų-
jankių santykius

PRINCETON,, N. J. — Buvęs 
JAValstybių ambasadorius Ge
orge F. Kennan rašo trijų tomų 
studiją apie rusų — amerikiečių 
santykius-. 1917 — 1920 metų 
laikotarpyje. Ją leidžia Prince- 
ton universiteto leidykla. Pirma
sis studijos tomas pasirodys 
rugpjūčio mėn. 27 d.

• Kiekvieno JAValstybių ar
mijos naujoko aprengimas kai
nuoja 159.29 dol.

jo nuomone, viceprezidento vieta 
šiais laikais yra tiek pat svarbi, 
kaip ir prezidento. Jis pasisakė 
nepadaręs jokių užkulisinių su
sitarimų su politikieriais, išsky
rus partijos programą, ir prašė 
konvenciją pačią išrinkti vice- 
prezidentinį kandidatą.

Paprastai jį pasirenka kandi
datas į prezidentus, šitas pareiš
kimas atidarė kelią konkurenci
jai tarp vadovaujančių vicepre- 
zidentinių kandidatų, kurie visi 
yra senatoriai: Kefaucr, Humph- 
rey ir Kennedy.

Tokia jfroita Stevensono no
minacija yra jam ir jo kampani
jos vedėjui Finnigan užmokestis 
už didelį ir rūpestingą paskuti
nių keturių metų darbą organi
zuojant jėgą demokratų parti
jos eilėse.

Japonijoje siaučia
smarkus taifūnas

TOKIJO, rugp. 17. — Šian
dien Japonijos šiaurės vakaruo
se siaučia taifūnas „Babs“, ku
rio metu iki šioliai jau žuvo 22 
asmenys, buvo sugriauta daug 
ūkio pastatų ir sunaikinta susi
siekimo linijos. Taip pat yra pra 
nešama, kad 8 žmonės yra dingę 
ir 21 sužeistas. Nuostolių pada
ryta ir JAValstybių aviacijos ba 
zei Itazuke irbazei Sasebo 
vietovėje.

Žuvo 12 žmonių
MANILA, rugp. 17. — 12 žmo 

nių buvo užmušta ir mažiausiai 
27 sužeisti, kada autobusas nu
slydo į 10 pėdų griovį netoli Ma- 
nilos. Dauguma keleivių, buvo 
universiteto studentai.

Brangios kirmėlės
DALLAS, Tex. — Vienai Oak 

Cliff vietovės moteriai teisme 
buvo priteista atlyginti nuosto
lius, kadangi į jos daržą įsiveržę 
viščiukai čia ėdė kirmėles. Ši 
moteris sžlkėsi, jog ji už kirmė
les uždirbdavusi po 20 dol. sa
vaitėje ir todėl viščiukai jai pa
darė daug žalos. Tada viščiukų 
savininkui reikėjo sumokėti 25 
dol. pabaudos.

Sovietai nerašė
r»

apie konvenciją
MASKVA. — „Pravda“, „Iz- 

vestia“ ir kiti didesnieji Sov. Są
jungos laikraščiai nieko neužsi
minė apie demokratų partijos 
konvencijos atidarymą Chicago-

Religinė propaganda
Sov. Sąjungoj

VATIKANAS. — Vatikano 
dienraštis “L’Osservatore roma
no”, rašo apie stalinizmo pa
smerkimą ir antireliginę propa
gandą Sovietų Sąjungoj. (

Buvusio komunistų valdomos 
Lenkijos krašto apsaugos vice
ministro generolo Ochabo iškė
limas į neseniai mirusio šio kraš 
to komunistų partijos sekreto
riaus Biemto vietą, ' laikraščio 
nuomone, yra ženklas, kad, ir 
pasmerkusi Staliną, Maskva ne
mano keisti savo antireliginės 
politikos.

Ochabas buvo kaip tik vienas 
iš tų, per kuriuos Maskva tiek 
prieš Stalino mirtį, tiek po jo 
mirties vykdė katalikų perse
kiojimą Lenkijoj. Garsioji 1950 
metų vadinama “sutartis”, ku
rią Varšuvos komūnistai prime
tė Lenkijos Episkopatui, tarp 
kitų buvo pasirašyta ir generolo 
Ochabo. Atrodo, kad ir kardi
nolo Višinskio areštavime nau
jai paskirtasis Lenkijos komu
nistų partijos sekretorius suvai
dino svarbų vaidmenį.

Tokia generolo Achabo praei
tis, — rašo Vatikano dienraš
tis, — daug ką pasako. Kai žo
džiais pasmerkiami praeityje 
vartoti metodai, kai žadama at
sižvelgti į atskirų tautų intere
sus, darbais einama senu Stalino 
nurodytu keliu: katalikiškos 
lenkų tautos priešakyje pasta
tomas žmogus, kuris pasižymėjo 
savo antireligine veikla ir išti
kimai vykdė Stalino politiką.

• Associated Press“ korespon
dentui Edre Marton, sausio mė
nesį nuteistam už špijonažą ka-

planą. Iš Egipto sluogsnių pra
nešama, kad Dulles planas yra 
Egiptui nepriimtinas ypatingai 
todėl, jog jis siūlo tarptautinės 
kontrolinės vadovybės įsteigimą.

Jie pareiškė, kad Egiptas ne
gali sutikti su jokiu planu, kuris 
atimtų kanalo kontrolę iš jų ran
kų. Dulles dar buvo pasiūlęs 
Egiptui įeiti į kontrolinę tarybą, 
būsiančią Jungtinių Tautų žinio
je, tačiau ir tas egiptiečiams at
rodė nepriimtina.

Tokia griežta Egipto reakcija 
nebuvo nelaukta. Dabar Vakarai 
tikisi sudaryti tokią bendrą opi
niją, kad Egiptas eventualiu at
veju būtų priverstas sutikti. Prie 
vakariečių pusės dar prisidėjo 
Švedija su Portugalija, kurie 
„trijų didžiųjų“ planui išreiškė 
pasitikėjimą.

Šiandieniniame pasitarimų po
sėdyje svarbesniaisiais kalbėto
jais yra numatyti Sov. Sąjungos 
užsienių reikalų min. Dimitri Še-

WASH3NGTON. — Preziden
tas Eisenhoweris penktadienį, 
antrą kartą dviejų dienų laiko
tarpyje, buvo susitikęs su tauti
nio1 saugumo tarybos nariais, 
bet kaip pranešama, apie jokius 
netikėtumus ten nekalbėta.

Pirmą kartą ši taryba posė
džiavo arti trijų valandų ketvir
tadienį, bet, nebaigus diskusijų, 
nutarė susitikti ir penktadienį.

Ši taryba, kuri yra pati pa- 
grirtdinė prezidento patariamoji 
grupė tautinio saugumo klausi
mais, apie savo posėdžius viešai 
žinių neskelbia.

Nori taikos
,su Anglija

NICOSIA, Kipras. — Graikų 
kipriečių pogrindžio organizaci
ja EOKA pasisakė už taiką tarp* 
Anglijos ir Kipro. Šis taikos pra
šymas buvo išreikštas ketvirta
dienį mieste išmėtytuose lape- 

piiovas ir Indijos ambasadorius ' liuose. Juose pareikšta, kad jei 
Menon, iš kurių yra tikimasi prie taikos pasiūlymas bus atmestas, 
šingų pasiūlymų. sukilėliai pradės operacijas žiau

resnėje ir kietesnėje formoje.

• Per 1 Pasaulinį karą JA 
Valstybių karinėse pajėgose tar
navo 4,800,000 asmenų. II Pas. 
karo metu šis skaičius buvo di
desnis daugiau negu du kartus.

• Vokiečių oro linija „Luft
hansa“ vėl atidarė susisiekimą

raštines visame krašte. Teismas su Pietų Amerika, nutrauktą

Uždaryta .
komunistų partija

KARLSRUHE, rugp. 17. — 
Vakarų Vokietijos augščiausias 
teismas šiandien uždraudė komu 
nistų partijos veikimą ir policija 
užėmė partijos vyr. būstinę ir

taip pat įsakė konfiskuoti parti
jos turtą.

Šis teismo sprendimas nebuvo 
nelauktas, nes jau seniai partija 
buvo bejėgė pasipriešinti jai mes 
tiems kaltinimams ir tik prašė 
leisti pateikti naujus duomenis 
savo nekaltybės įrodymui.

• Anglai, amerikiečiai ir ka
nadiečiai baigė nutiesti povande
ninio kabelio liniją tarp Angli
jos ir Kanados — JAV. Šis dar
bas kainavo 42 mil. dolerių.

• Pacifiko vandenyne, 200 my 
lių atstume nuo Australijos, yra 
užtikti du kalnynai, kurių viršū
nės turi 15,000 pėdų augščio.

prieš 17 metų.

Kalendorius

Rugpjūčio 18 d.: šv. Agapitas; 
lietuviški: Mantautas ir Alė.

Rugpjūčio 19 d.: šv. Jonas 
Eudes ir šv. Donatas; lietuviš
kas: Šviesuolė.

Saulė teka 6:02, leidžiasi 7:49. 

Oras Chieagoje

Oro biuras praneša: Chieagoje 
ir jos apylinkėse šiandien — da
linai debesuota su galimu lietu
mi. Augščiausia temperatūra — 
apie 80. Sekmadienį — dalinai 
debesuota.

je. Tik „Sovetskaja Rosija“ buvo lėti iki 6 metų, komunistinės 
patalpinusi trumpą pranešimą ; Vengrijos vyriausybė dovanojo 
trečiame puslapyje. , bausmę. (

„ . Harold Ruasell, buvęs amerikiečių veteranų tautinis komenduo-
Vytautas Vardys tojas, kalba demokratų konvencijoje Chieagoje. (INS)

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Demokratų partijos konvencija Chieagoje vakar no

minavo kandidatu į viceprezidento postą senatorių Estes 
Kefauver. Jis konkuravo su šen. John F. Kennedy.

— JAValstybių vyr. teisėjas Earl Warren su savo žmona at
vyko į Bombėjų, Indijoje.

— Meksikos policija areštavo Augustin Cabellos, kuris buvo 
užauginęs 13 tonų marijuanos.

— Pirmasis masinis prieškomunistinių Poznanės sukilėlių 
teismas yra numatytas rugsėjo mėn. 6 d. Jame bus teisiama apie 
120 to sukilimo dalyvių.

— Lebanonas pasiūlė, kad Turkija tarpininkautų pasitarimuo
se tarp Egipto ir Anglijos Suezo kanalo klausimu.

— Iš Korėjos respublikos pranešama, kad ji New Yorko kar
dinolo Spellman auką 10,000 dol. sumoje, suteiktą per pereitas 
Kalėdas, naudos armijos ligoninės Pusane pastatymui.

— Hurikanas „Betsy“ 91/ Puerto Rico fabrikams atnešė 500,- 
1000 dol. nuostolių.

— Trys JAValstybių aviacijos transporto lėktuvai išskrido į 
Teheraną, nuveždami nuo potvynio nukentėjusiems žmonėms 56,- 
000 svarų prekių.

— Sov. Sąjungoje buvo išleista 50,000 Biblijų kopijų, kurios 
New Yorko knygų parduotuvėje pardavinėjamos po 10 dol.

— Baltųjų Rūmų spaudos sekr. James C. Hagerty pareiškė, 
kad prez. Eisenhowcris nugalės Stevensoną lapkričio mėn. rinki
muose.

— Turkijoje nupuolė autobusas, važiavęs Olympus kalno ke
liu. Jis krito 1/50 pėdų nuotolį ir čia žuvo 8 žmonės, o 29 buvo su
žeisti.
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DIDŽIOJI KURŽEMĖS LEGENDA
VL. RMJ.

Prieš akis specialus Kurže
mės fronto žemėlapis su fronto 
linijomis iš 1944 m. spalio 11 
d. ir 1945 m. gegužės 8 d. Per 
tą laiką bolševikai nuo Nemu
no, Vyslos ir Dunojaus atžygia
vo iki Elbės upės šiaurėje ir 
Vienos miesto pietuose, taigi, 
kelis šimtus kilometrų ir galu
tinai paklupdė gausingas vokie
čių divizijas. Bet nuo pasaulio 
atkirstoje Kuržemėje per tuos 
septynius sunkių ir nelygių ko
vų mėnesius bolševikų pirmyn 
tenueita vos kelis ar keliolika 
kilometrų, ir nepajėgta likvi
duoti to toli šiaurėje pasiliku 
šio prietilčio.

Kas tai buvo, kad Kuržemė 
taip kietai, tiesiog didvyriškai 
laikėsi ir kokiu būdu jos kovo
tojai sugebėjo ilgiau išsilaikyti 
už pačią Vokietiją? Kai skai
tai A. Šinkio “Kuržemės cie- 
toksnj”, tai atsakymą greit pa
gauni: Kuržemė išsilaikė nežmo 
niška kovotojų drąsa ir dide
le kaina.

Tarjj 30-ties vokiečių divizi
jų Kuržemę gynė ir 19-ta lat
vių divizija. Ši divizija, jusda
ma didžią atsakomybę už sa
vo žemės likimą, stojo ginti svar 
blausiojo sektoriaus Mintaujos- 
Liepojaus geležinkelio ir. kartu 
gyvybinių vartų į Liepoją. Per 
septynis kovos mėnesius divizi
ja turėjo atlaikyti šešias didžiu 
les bolševikų ofenzyvas, nepai
sant visos eilės tankų ir pėsti
ninkų mažesnės apimties puoli-

latvių herojiška kova nenues 
veltui, kad įvykiai versis ir a- 
teis tikroji pergalė... Ir kariai 
ta viltimi gyveno ir tikėjo... Ir 
lietuviai taipogi, masiniai ne
bėgę iš savo sodybų, raudono
sioms divizijoms atgriūnant.

Antai 1945 m. Didįjį Penkta
dienį į laisvą Talsi miestą Kur
žemėje susirinko latvių karių 
atstovai ir Kuržemėje pasilikę 
latvių menininkai. Tą dieną Tali 
si bažnyčioje buvo išpildyta nauj 
ja Andrėj Eglitis parašyta kan 
tata: “Dieve, tavo žemė de
ga...” Žmonės sausakimšai pri
pildė bažnyčią, minia pasiliko 
lauke. Toliuose bildėjo šūviai, 
herojiškų kovų garsai. Žmonių 
širdys buvo triumfo ir gedylo 
sklidinos. Religiniai ir tautiniai 
jausmai pynėsi j didžią skaus
mo ir vilties giesmę, ir tai bu- 

! vo paskutinė tautos giesmė sa
vo žemei'ir savo sūnums. 

Krauju išrašyta istorija

Įvykiai apvylė Kuržemės gy
nėjus. Kai Kuržemė gegužės 2 
d. sužinojo Hitlerio mirtį, nesi
traukė nė žingsnio iš savo po
zicijų. Ir kai Vokietija kapitu
liavo, ta sala prie Baltijos jū
ros dar dieną gynėsi. Bet su Vo 
kietijos kapituliacija nutruko 
ginklų ir šaudmenų tiekimas. 
1945 m. gegužės 9 d. rytą ge
nerolas Rauser paskelbė Kurže-

3 ės kapituliaciją. Raudonoji ar 
ija pakilo iš pozicijų ir niekie

no nebelaboms riedėjo per Kur

PO BETSY SIAUTĖJIMO gali būti užsilikę kiek kiaulie
nos nuo ankstybesnio vartoji- 
nlo ir tie likučiai įsimaišę į jau 
tieną gali sudalyti pavojų apsi- 
krėtimui trichinomis. Mėsos už 
šaldymas iki nuli0 temperatū
ros (F), išlaikant 72 valandas, 
taip pat sunaikina tiichinas.

Į Dauguma namuose naudojamų 
šaldymo įrengimų svyruoja tarp 
0 ir 5° F. Visdėlto saugiausia 
yra visiškai nevartoti žalios 
kiaulienos, nežiūrint kaip ilgai 
ji buvo užšaldyta.

Sumažinimui smonijos nelai
mių sveikatos srityje atsargu
mu bei tinkama apsauga išven
giant apsikrėtimų kasdienėje 
aplinkumoje geresnių rezultatų 
galima pasiekti, negu moderni 
medicina su geriausiais .gydy
tojais kovodama su žmones jau 
užpuolusiomis ligomis.

Skelbtis "DRAUGE” apsimoka
■ , nes jis yra plačiausiai skaitomas

Puerto Rico buvo nusiaubtas uragano Betsy. Čia matyti gatvė Yabucoa mieste kuris turi 30,000 Į 
gyventojų. Uraganas sugriovė apie 500 namų ir liko be pastogės apie 20,000 žmonių. (INS) lietuvių dienraštis, o skelbimų

-•• • ’ — ■ ' -- - — " kaina yra prieinama visiems.

GYVULIAI IR PAUKŠČIAI APKREČIA ŽMONES

NAUJAS KATALOGAS
kuriame rasite: P. Galaunės 
LIETUVIŲ LIAUDIES ME
NAS 400 paveikslų dol. 8,50, 
Dr. V. Srogienės LIETUVOS 
ISTORIJA 968 pusi. dol. 12 — 
4 žemėlapiai S. Raštikis KO
VOSE DEL LIETUVOS LAIS- 
vės 704 pusi. dol 7 — J. VAIŽ
GANTO Monografija 398 pusi. 
43 paveikslai dol 6 — V. Miko- 
laitis ALTORIŲ ŠEŠELY 3 
tom. 632 pusi. dol. 6 — J. 
Georg MOTERYSTE ir natū
ralus giminių reguliavimas, iš
eitis iš moterystės sunkenybių 
224 pusi. dol. 3 — Tame pat 
kataloge rasite: LIETUVIŠ
KAS plokšteles, GAIDAS, RA
ŠOMAS MAŠINĖLĖS su lietu
vių ir kitų kalbų raidy
nais. ŠVEICARIŠKUS LAIK
RODŽIUS, RADIO FOTO apa
ratus. Reto grąžumo VAI
KAMS VEŽIMĖLIAI tas pats 
vežimėlis yra ..sportinis ir ne, o 
kainos labai .jrreinamos. Ką 
Jus be pirktumėte prieš tai pa
siteiraukite pas J. Karvelį 
3322 So. Halsted str. Chicago, 
ILL. tej. Yards 7-0677.

mų. Du kartus pats Stalinas j ^emę, kurios, dejaf per septy-
davė specialius savo įsakymus 
paimti Kuržemę. Kiekvienu at
veju didžiausias puolimo svoris 
nukrypdavo į latvių pozicijas. 
Vienos iš sunkiausių ir herojiš- 
kiausių 19 divizijai buvo Ziems- 
vetkų kautynės, kurios prasidė 
jo 1944 m. gruodžio 23 ir bai
gėsi gruodžio 31. Tose kauty
nėse latvių pozicijas puolė-';1O

nius kovos mėnesius nepajėgė 
paimti su tūkstančiais tankų ir 
dešimtimis divizijų. Tada latviai 
traukėsi į Ventspilį, vokiečiai 
į Liepoją, kai bolševikai užbėgo 
priešais, sklaidėsi į šalis, į miš 
kus ir šiandien mums sugrįžį 
liudininkai pasakoja, kad dalis 
Kuržemės^ kovotojų prisiglaudė 
ir pas Lietuvos partizanus. Kur

bolševikų divizijų, gi visam KurJžemėg kovos lauke pasiiiko de.
žemės fronte 46 šaulių ir 22 tan 
kų divizijos. Per ąštuonias kau 
tymų dienas visam Kuržemės 
fronte buvo iššauta 1,3 miliono 
šovinių, o tarp Saldu ir Vaino- 
dės, 35 kilometrų fronto ruo
že per 2 valandas išmesta 170, 
000 granatų. Ziemsvetkų kau
tynėse latvių divizija taip nu
kentėjo, kad paV. vienam pulke 
iš 1,200 vyrų beliko tik 300. 

Stalino įsakymas

Po šio puolimo nors bolše
vikai ir pasistūmėjo vietomis 
tyfis i^lomdbrus pirmyn, bet 
Kuržemės fronto padėties pa
grindinai nepakeitė. Sausio 12 
d., kada Kuržemės divizijos po 
tokių nežmoniškų kautynių bu
vo dar labiau praretintos, vo
kiečiai iš Kuržemės prietilčio 
Vokietijon išvežė septynias sa
vo divizijas. Tai buvo didelis 
smūgis liekantiems kovotojams. 
Tuo tarpu bolševikai pietuose 
likvidavo besilaikiusį Klaipėdos' 
prietiltį ir raudoniesiems kovo
tojams atėjo antrasis Stalino 
įsakymas žūtbūt paimti Kurže
mę. 19 latvių divizija vėl atlai
kė vienas iš baisiausių kauty
nių prie Lestcnės, kurios tęsėsi 
nuo vasario 12 iki vasario 19 d. 
Ir po antrojo įsakymo bei visuo 
tino puolimo Kuržemės pozici
jos pasiliko • neįveiktos.

Vasario mėn. Kuržemės atsto 
vai latviai kariškiai ir visuome 
nininkai buvo ntivykę į Berlyną. 
Ten buvo pasiūlyta nepriklau
somybė, sudarytas laikinasis 
kabinetas. Bet kas iš tog “do
vanos”... Rytprūsiai jau buvo 
užimti, per Sileziją ir Pomera
niją Berlyno link nesulaikomi 
veržėsi raudonieji tankai ir na
cistinės Vokjetijos likimas be
buvo dienų klausimas. Tuo tar
pu kareiviai Kuržemės kovų lau 
ke nuolat* kartojo: — Kuržemė

šimtys tūkstančių žuvusių ka
rių kapų, nuodėguliais ir pele
nais paversti ištisi žemės plo
tai ir kietam kautynių lauke 
krauju įrašyta didžioji Kurže
mės legenda...

Tiesa, dabar iš laiko perspėk 
tyvos žiūrint, tos Kuržemės ko
vos atrodo buvusios visai be- 
tikslios ir nereikalingos. Bet 
reikia prisiminti tai, kokiomis 
viltimis ir kokiu didžiu tikėjimu 
i greitą išsilaisvinimą gyveno 
Pabaltijo žmonės 1944 m. vasa
ros įvykiams atgriūnant. Bet 
kas kaltas, kad įvykiai apvylė 
ir iš savo sodybų nesitrauku-1 
sius žmones, ir herojiškus Kur
žemės gynėjus ir, galop, didžią 
legendą amžiams palikusius Lie 
tuvos partizanus?..

Nesovietinkim Lietuvos
Lietuva tebėra Lietuva, So

vietų Sąjungos okupuota. Tad
nirira ją vadinti mūsų spaudo
je, leidiniuose ir kalbose Tarybų 
Lietuva.

Tačiau apibūdinimas kartas 
nuo karto pasirodo mūsų spau
doje ir net leidiniuose. Tik prieš 
keletą dienų buvo antraštės 
“Naujienose” ir “Vienybėje” — 
Tarybų UetuVa. Lietuvių En
ciklopedijos Išleistame leidinyje 
su Andriaus žemėlapiu pasakyta 
Soviet Litliuania. Skelbiamuose 
pa jieško jimuose, paduodant ad
resus Lietuvoje, pasirodo Lithu- 
nia, S. S. R. Juk tai pylimas 
vandens ant sovietų malūno.

Akivaizdoje dar vis pasitai
kančių apsikrėtimų ligomis nuo 
sąlyčio su gyvuliais ir paukš
čiais bei vartojant jų mėsą 
maistui, verta retkarčiais vieną 
kitą tos ligų grupės šaltinį iš
kelti viešumon. Trumpam raši
ny neįmanoma didžiulės tos kil
mės ligų apimties aprašyti, to
dėl šios kelios eilutės tegul bus 
skirtos tik dėmesSo atkreipi
mui, lyg pavojaus signalas svei 
katos sargyboje.

Šių dienų medicina yra suin
teresuota gyvulių ir paukščių 
ligomis, kadangi visuomet yra 
galimybė nuo jų apsikrėsti žmo 
nėms kokia nors retįa ,daug ne
aiškumų ir rūpesčių sukelian
čia, liga. Šią sritį studijuojant 
janti medicinos šaka yra vadi
nama z o o n o z e.
Naminiai gyvuliai platina ligas

Paskutinėmis žiniomis pri
skaitoma iki 82 žmonėms pavo
jingų gyvulių ligų. Viens nuo 
šuns yra galimybė apriikrčsti 
24 ligomis, nuo katės — 12. Kai 
kurias ligas gyvuliai platina pa 
tys jomis nesirgdami, bet pro
gai pasitaikius pavojingos li
gos gemalus perduoda žmogui, 
kur bacilos randa tinkamą dir
vą savo griaunamajam darbui 
vykdyti.

Iš visų šiltakraujų gyvulių 
kilmės ligų pasiutimas yra pa
vojingiausia. Apsaugai reikia 
skiepyti gyvulius nuo pasiuti
mo ligos, gaudyti paklydusius 
laisvai lakstančius šunis, o na
muose laikyti pririštus. Pasiu- 

: tusios katės yra ypatingai pa- 
i vojingos vaikams, nes įdrėskį- 

mu perduota liga pasireiškia 
greitai ir aštrioje formoje. Pas 

! kuriniu metu pagaminti nauji 
[ skiepai raguočiams nuo pasiu- 
! timo apsaugoti. Tuo pačiu bus 
pasiektas didesnis saugumas
viešosios sveikatos srityje.

Šunyse niežus sukelianti erkė 
iššaukia niežbs ir pas žmone3, 
todėl daugelis niežais apsikfc- 
čia nuo sergančio savo “šeimos 
nario”.

Tarp žmonių ir gyvulių akrai 
dančios musės perneša užkre
čiamų ligų bacilas; joms tarpi
ninkaujant gyvuliai ir žmonės 
pasikeičia ligomis.

Šunų ip kačių kaspiniai kirmi 
nai yra pavojingi žmogui. Jis

DR. A. VALIU SKIS, Memphis, Mo. -
t •

nėra laisvas nei nuo raguočiui kia veiksminga priemone, kaip
savo atsiradimo pradžioje, nes 
vis daugiau ligų gemalų įgyja 
atsparumą prieš peniciliną)? Ko 
deinas naudojamas prieš kosu
lį, o įvairūs raminantieji vais
tai gelbsti nuo nemigo (inso- 
mia) 'bei lengvina ligonio jau
dinimąsi. Chloromicetinas ir ąų 
reomicinas taip pat yra gerai 
užsirekomendavę psitakozės gy
dyme. ,............. • ,
Nevartok nevirintos kiaulienos.

Nors nėra didelių sunkumų 
nuo trichinų apsisaugoti, bet 
pagal' apskaičiavinius apie 22, 
000,000 žmonių aštresne , ar 
lengvesne forma kenčia nuo 
šios sveikatą ėdančios ligos. Tri 
chinos yra mažutės, paprasta 
akimi neįžiūrimos, kirmėlytės. 
Jos puola raumenis, todėl tri- 
chįnozė ne tik silpnina pajėgu
mą, bet yra labai skausminga, 
neretai mirtina liga.

Kuone visi susirgimai trichi- 
noze JAV yra tiesioginiai iš
vedami iš nevirintos kiaulienos 
arba 'jos gaminių vartojimo 
.maistui. Kiaulės trichinoze ap
sikrečia ėsdamos sergančius 
graužikus arba apkrėstas mais
to liekanas. Todėl turėtų būti 

gali per- griežtai reikalaujama, kad kiau 
duoti ligą žmogui. Tarpusavy*--^ gėrimui naudojamos maisto

ir net žuvų tos rūšies kirmėlių.
Nors sergantieji naminiai gy 

vuliai sudaro didelį pavojų žmo 
gaus sveikatai, tačiau tai ne
reiškia, kad namuose jų nega
lima laikyti. Tinkama naminių 
gyvulių bei paukščių priežiūra 
ir atsargumas apsikrėtimo pa
vojų pašalina. Proto neturintie
ji gyvuliai nėra kalti, kad jie 
serga ir net žmogų a'pkrečia, 
bet norintis naminio gyvulio 
draugyste ar iš j0 gaunamu pel 
nu naudėtis žmogus neturi pa
miršti pareigų savo keturko
jui įnamiui.

Paukščiai apkrečia žmogų
* f

Psitakozė yra paukščių liga, 
bet žmonės tąja taip pat suser
ga. Ligos forma yra panaši į 
influence. Psitakozės sukėlėjas 
yra virusas. Daugiausia jąja ser 
ga įvairių rūšių papūgos, bet 
neretai užtinkama kanaraitėse, 
balandžiuose ir net maištui nau 
dojamuose naminiuose paukš
čiuose.

Žmonės psitaKbze apsikrečia 
įkvėpdami dulkes nuo sergan
čių paukščių plunksnų, iš nar
velių ar gardų. Apkrėstas pauk 
štiš įgnybimu taip pat gali per-

je žmonės apsikrečia kosėdami 
Nors sergančių paukščių atsky
rimas (karantinas) labai suma
žino ligos plitimą, bet išnaikin
ti dar nepavyko.

Dėl panašum0 psitakozės 
simptomai klaidingai gali būti 
sumaišyti su influencos ligos 
ženklais. Todėl jeigu turėjai są
lytį su papūgomis ar kitais įta
riamais paukščiais, būtinai tai 
reikia pasakyti gydytojui, sie
kiant pagalbos nuo spėjamos 
“flu”.

Ligos ženklai

Psitakozės inkubacijos perio.
das (laikotarpis nuo apsikrėti
mo iki ligO3 ženklų pasirody
mo) trunka nuo 6 iki 15 dienų. 
Liga prasideda pamažu, iš pa
salų arba staiga su sekančiais 
ženklais: šalčio krėtimu, nuga> 
ros bei galvos skausmais, ape
tito praradimu .aštriu kosuliu. 
Temperatūra greitai kyla, pa-

liekanos būtų išvirintos, kas 
yra praktikuojama Havajuose, 
Kanadoje ir Anglijoje. Dar ge
riau, kad kiauliena .būtų mėsos 
priežiūros tarnybos tikrinama 
nuo trichinų, kas Vokietijoje 
yra vykdoma.

z Apsaugos priemonės

Virinimas runaikin.i mėsoje 
esančias užaugusias trichinas ir 
jų perus. Kadangi šis papras
tas būdas apsaugo nuo trlchi- 
nozės, tad niekados nevalia ri
zikuoti žalia arba pusiau teiš- 
virta kiauliena. Rausvos spal
vos mėsa dar gali būti pavojin
ga, todėl reikia virinti kol visi

I raumenų sluogsniai pasidaro 
i pilki.

Yra žmonių mėgstančių val
gyti žalią ar pilnai neišvirintą 
jautieną. Nors trichinų jautie
noje nėra rasta, bet tuo atveju 
patartina mėsą malti namuose, 

riekdama net 104" F. Jeigu ne- ncs ■"čsininko malimo marinoje 

prisideda kitos komplikacijos,
tai temperatūra palaipsniui krin 
ta p0 2-3 savaičių. Išvengimui 
kitų šeimos narių apkrėtimo 
psitakozė sergantįjį reikia at
skirti.

Jeigu mes Lenkijos okupuotą 
Vilniaus rajoną vadinome oku
puota Lietuva, tai juo labiau So 
vietų Sąjungos okupuotą Lietu
vą turime vadinti okupuota Lie
tuva. Ir laiškus rašydami Lietu
von, tupėtume rašyti taip, kaip 
rašėme prieš okupaciją, o ne so-

laikosi... Bet kas bus toliau? į vietine forma — jokiu būdu NE 
Koks likimas Kuržemės lau- j Lithuania, S. S. R. Tokios Lie
ki®?... 'tuvos oficialiuose JAV “rejest-

Kaip žinia, laisvoje Kuržemė ruošė” nėra. O jeigu kur pasi- 
je buvo susispietę nemaža lat-1 taikytų, tai turėtume protestuo- 
vių intelektualų ir šiaip didelis ti ir užakcentuoti, kad JAV Lie- 
8kaičius pabėgėlių iš bolševikų 1 tuvos užgrobimo ir Sovietų Są- 
užimtos Latvijos su viltimi, kad jungon įjungimo nepripažįsta ir

ir todėl yra netikslu ir sovietiš
ka vadinti Lietuvą Soviet Lithu- 
nia ar Lrthuania-į S. S. R.

Pastebėjus spaudoje ar leidi
niuose Lietuvos sovietinimą 
taip pat reikėtų be pastabų ne
praleisti — Lietuvos padėtį iš
aiškinti. Būtų gera, kad kas 
nors išleistų knygelę, kurioje 

j būtų nusakyta Lietuvos padėtis 
ir atsakyti netikslumai, pasiro- 
dą didžiojoje, spaudoje ir įvai- 

j riuoue leidiniuose. Žvalgas

totaoe aocaoi

Ar girdėjote ką nors apie

AUKSO KIRVI?
Ar malSt, ar skaitot Šitą, nuosta

biu gražiausių llctuviSkų pasakų
Ligos gydyme penicilinas vai |kn™*?nal nusipirk,t! Bus d«augsmo 

dina labai svarbų vaidmenį, taip ivį",cmsZ- dideliems ir mažiems.
. . PlaUfltojams didele nuolaida, Su-pat apsaugodamas nuo antraci- i<ra.

lių komplikacijų. Streptomici- 
nas arba sulfadiazinas gerai 
veikla, kai antraeilių užkrėti
mų bakterijos nėra jautrios pe
nicilino veikimui. (Šiandien pe-
nicilinaa iš viso jau nebėra to-

Knyga Iliustruota, dailiai iSlcista lr 
pigi — tik $2.60.

DRAUGAS 
2834 S. Oakley Avė.
CHICAGO 8, ILL.

DIENRAŠTIS “DRAUGAS?’ SKELBIA 
ŠEŠTĄ

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

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

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

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

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

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

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

7. Tūkstančio dolerių premiją gavęs autorius be papildomo 
honoraro pirmosios laidos teises perleidžia “Draugui”, įskaitant 
teisę spausdinti dienraštyje ir išleisti atskiru leidiniu. Jei kny
ga duotų pelno, jis yra skiriamas romano premijos fondui. Pre
mijos ' nėlaimėję autoriai spausdinimo sąlygas nuspręs abipusiu 
susitarimu. .
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"SOVIETINIS TEISINGUMAS"
I

' ' Vatikano dienraštis “L’ Osservatore Romano" š. m. liepos 
26 d. laidoje vedamajame straipsnyje rašo apie naująjį "sovieti
nio teisingumo” tipą; kuris skelbiamas Sovietų Rusijoje ir jos 
pavergtuose kraštuose po Stalino nuvertimo nuo garbės sosto. 
Sakoma, kad už visus kruvinus nusikaltimus Stalino laikais bu
vęs kaltas "asmenybės kultas". Atsisakius "asmenybės kulto”, 
o su juo drauge ir visokio neteisingumo, anot sovietinės pro
pagandos, turėsią ateiti tikrojo teisingumo laikai.

Bet “L* Osservatore Romano" pažymi, kad šis naujasis 
"sovietinis teisingumas" jau iš pat pradžios pasižymi trimis 
charakteringais bruožais. Atšaukiamas neteisingas komunis
tinių teismų pasmerkimas tiems asmenims, kurie jau yra mirę 
priverčiamųjų darbų stovyklose ar kalėjimuose; neatšaukiama 
komunistų padaryta neteisybė dvasininkams — vyskupams ir 
kunigams; peržiūrimi tik išgalvotais kaltinimais paremti netei
singi komunistinių teismų sprendimai, bet neperžiūrimos tos 
pagrindinės tiesos, kuriomis turėtų remtis kiekvieno kaltina
mojo pasmerkimas.

“L’ Osservatore Romano” toliau primena tarptautinėje spau
doje pasirodžiusią žinią apie Vengrijos komunistinės valdžios 
paskutiniu metu iš naujo parodytas pastangas palaužti kardi
nolo Mindszenty atsparumą, siūlant jam laisvę ar bent gyve
nimo sąlygų pagerinimą, jei pareikštų solidarumą komunisti
niam režimui. Bet jei šis klastingas reikalavimas būtų buvęs 
priimtas, pastebi Vatikano dienraštis, — herojiškam kardinolui 
tai būtų reiškę ne tik savęs paties išdavimą, bet ir netiesioginį 
prisipažinimą, kad eilę metų buvo veltui priešintasi prieš sistemą, 
kuri neigia tikėjimą, moralę ir Bažnyčios misiją.

Krikščionišk. profesines sąjungos
Utrechto mieste, Olandijoje, įvyko Tarptautinės Krikščionių

Profesinių Sąjungų Konfederacijos suvažiavimas. Sios orga
nizacijos generalinis sekretorius Vanistendel patiekė pranešimą 
apie krikščioniškų profesinių sąjungų padėtį pasaulyje.

Tarptautinis krikščioniškųjų profesinių sąjungų sekretoria
utas jau veikė 1908 m. 1920 m. krikščioniškosios profesinės są

jungos susijungė į konfederaciją.
Nuo 1920 m. iki 1940 m. krikščioniškosios profesinės są

jungos veikė daugaiusia tik tautinėje plotmėje. Tarptautiniu 
mastu jų veikla buvo daugiau auklėjamo ir parengiamojo po
būdžio. < ą 1 <

Buvo rūpinamasi viešąją pasaulio nuomonę supažindinti su 
krikščioniškų profesinių sąjungų sąvoka, su jų praktiška nauda 
ir galimybėmis jas suorganizuoti. Po II Pasaulinio karo 1948 
m. krikščioniškos profesinės sąjungos pagaliau kaip pilnateisis 
narys įsijungė į Tarptautinę Darbo Organizaciją. Tokiu būdu 

z pradėta tikra jų veikla tarptautinėje plotmėje. Nuo to laiko 
Tarptautinė Krikščioniškų Profesinių Sąjungų Konfederacija yra 
atstovaujama daugelyje tarptautinių Jungtinių Tautų junginių.

Paskutiniu metu yra pradėta trečioji konfederacijos veiki
mo fazė, kurt reiškiasi skleidžiant krikščioniškų profesinių są-
jungų idėją už Europos ribų. Šiandien krikščioniškoms prof esi- gimdytojams. Jeigu mokykloj, 
nėms sąjungoms atsivėrė platūs veiklos barai ypač Azijos, Af
rikos ir Pietų Amerikos kraštuose, kuriuose nepaprastu spartu
mu kyla pramonė. Tarptaut. Krikščioniškų Profesinių Sąjungų 
Konfederacijos generalinis sekretorius pabrėžė krikščioniškų 
profesinių sąjungų svarbą ypač vadinamuose atsilikusiuose kraš
tuose.

Nauja akcija okup. Lietuvoje
Pavergtosios Lietuvos komunistinėje spaudoje kuriam lai

kui aptilus akcijai už jaunimo vykimą į šeštojo penkmečio sta
tybas, š. m. liepos 26 dieną per Vilniaus radiją buvo paskelb
tas “visasąjunginės komjaunimo sąjungos centro komiteto” nu
tarimas "atrinkti ir nusiųsti 45,000 komjaunuolių ir jaunuolių 
į Donbaso anglies šachtas".

Praėjus daugiau savaitei po minėtojo nutarimo paskelbimo 
per Vilniaus radiją, būtent rugpjūčio 3 d., Vilniaus radijo ban
gomis buvo perduota žinia, jog "partija ir vyriausybė ragina 
jaunimą į šalies rytinių ir šiaurinių rajonų statybas”. Esą šis 
kvietimas susilaukęs "karšto atgarsio jaunimo tarpe". Gi rug
pjūčio 4 dieną per Vilniaus radiją buvo perskaityta “Komjauni
mo Tiesos" informacija, jog “Tarybų Lietuvos komjaunuoliai 
ir jaunimas su dideliu pakilimu sutiko" Visasąjunginės Komu
nistinio Jaunimo Sąjungos centro komiteto raginimą “važiuoti 
nuolatiniam darbui į Donbaso anglies šachtas"

Ta pačia proga skelbiamos pavardės kelių jaunuolių, “pa
reiškusių norą" vykti į Donbaso anglies kasyklas.

Šitos informacijos rodo, jog paskelbtajai akcijai jaunimui 
vykti į šeštojo penkmečio statybas dar nepasibaigus, jau pra
dėta vykdyti nauja akcija, raginanti ir pavergtosios Lietuvos 
jaunimą “vykti į Donbaso anglies kasyklas nuolatiniam darbui".

Donbaso anglies kasyklos yra pačios didžiausios europi
nėje Sovietų Sąjungos dalyje, apimančios 25,000 kvadratinių ki
lometrų plotą. Šiose kasyklose veikia 350 anglies kasimo šachtų. 
Užsimota atidaryti eilę naujų šachtų.
■ ■ — - ■ ■ ■' i ■■■■■, •

Autoritetas
f VYSK. V. BRIZGYS

šis žodis ir jo prasmė yra iš 
senovės romėnų kalbos. Jis 
reiškia nuomonę kuo nors augš 
tesnio asmens ar institucijos.
Pripažinti kieno nors autorite
tą — reiškia paisyti kieno nors 
nuomonės ir valios.

Kokiai nors institucijai, pav. 
organizacijai didžiausias auto
ritetas savaime yra jos autorius

nariams didžiausias ^natūralus 
autoritetas yra šeimos kūrėjai.

Kiekvienam žmogui tiesiogine 
prasme natūralūs autoritetai 
yra du: Dievas ir gimdytojai. 
Tai yra aišku kiekvieno žmo
gaus protui; tai pakartota De
kaloge^ Tš antrojo autoriteto —< 
gimdytojų pilnos priklausomy
bės žmogus pasiliuosuoja prade

— kūrėjas ar kūrėjai. Ir šeimos damaa savarankišką gyvenimą.

DfflMTU8T» DRAŪOAS, CHTCAGO, UJOTOB
Ir savarankiškai gyveną asme
nys privalo savo tėvams meilę, 
pagarbą, pareigą jais rūpintis, 
bet neturi klusnumo pareigos 
savo tėvams. Kadangi žmogus 
niekad negali apsieiti be Dievo 
pagalbos, kaip užaugęs apsiei
na bo tėvų pagalbos, tad pir
masis natūralusis — Dievo au
toritetas niekad nei nesibaigia 
nei sumažėja.

Šalia Dievo ir šeimos yra 
žmogui pagelbstinčių daug ki
tokių institucijų, kurių vienos 
žmogui yra natūraliai privalo
mos, kitos laisvai pasirenka
mos. Ir jų autoritetas žmogui 
yra daugiau ar mažiau privalo
mas. Autoritetas yra būtinas. 
Jeigu šeimoje tėvai netenka au
toriteto, tai šeima netenka sa
vo svarbiausio natūralaus pri
valumo. Mokykla be autoriteto 
gali pavirsti į tai, ką pakartojo 
P. Pijus XI enciklikoje apie jau 
nimo auklėjimą: "Mokykla, jei
gu nėra šventovė, yra urvas" 
(Enc. rink. p. 335). Valstybėje 
valdžia netekusi autoriteto ne
tinka savo natūralioms parei
goms.

Nekalbant apie Dievą, žmo
nės turi rūpintis autoriteto pa
laikymu. Vaikai nekalti už savo 
gimdytojų negerbimą, jeigu 
gimdytojai patys vaikų tam ne- 
auklėjo. Valdiniai nekalti už 
valdžios negerbimą, jeigu val
džios žmonės savo privačiu ar 
oficialiu elgesiu tos pagarbos 
neužsitamauja. Mokykloje už 
mokytojų ir kitų negerbimą kai 
ti yra ne vaikai, o kalta yra ar
ba mokyklos sistema, arba mo
kytojų elgesys.

Žmogų formuoti naujais lai
kais šeimai talkon ateina pagel- 
binės institucijos — mokykla ir 
organizacijos. Visais atžvilgiais 
jos“ yra pagelbinės. Jos yra pa- 
gelbinės ir autoriteto atžvilgiu. 
Jos visos turi pozityviai prisi
dėti auklėti pagarbą natūralie
siems autoritetams — Dievui ir

rytų Nafta pavojuje
PR. PAUUUKONIS, Worcester, Mass.

Revoliucinės idėjos plinta j lauja sudaryti federalinę uniją
__ ... . . su Egiptu. Ta unija apimtų 100Pradžioje atrodė, kad Egipto ... ■ . *

... . A . , . . . 1 milionų musulmonų nūo Atlantodiktatorius suvalstybino Suezo
kanalą, nokdamas lkimėti 100 ^"denyno. S,njoa
milionų dolerių kanalo metiniųl unW darb.n.nka, vakane

čius, kad jie sabotuos naftos 
vamzdžius, jei vakariečiai už
pultų Egiptą. Net /daugiausia 
provakarietiškai nusistatęs Ira
kas kalba apie naftos šaltinių

... . „ , _ , nacionalizaciją. Kaire įvykęsCUZ.JOS premjero Paul Reynaud jaunimo ko , rejka.
įspėjimu, kad Nassero laimėj!. 1 lavo nusavin(i visus naftos šąl-mas Suezo kanale paskali™ a-1 tinjU8 jr UŽ3ienjo bendr0ve3.

pajamų, bet vėliau pradėjo aiš
kėti, kad tai gali būti pradžia 
kitiems, daug rimtesniems, įvy
kiams. Daugelis Europos poli
tikų sutinka su buvusio Pran-

rabus suvalstybinimui naftos 
rafinerijų. Britai tvirtina, kad, 
neužkirtus Nasserui kelio Sue- 
ze, vakariečių įtaka visai su- 
menkės ir Jordane. Irake, net 
Turkijoje bei Graikijoje. Bus ati 
darytas kelias Nassero siekimui 
vadovauti arabų pasauliui, kas 
vakariečiams būtų nepakeliui dėl 
jo artimo susibičiuliavimo su 
Maskvos diktatoriais.

O kad toks pavojus yra, tai 
rodo propagandinės arabų kraš
tų spaudos bei radijo nuotaikos. 
Kairo radijas šaukia: "Šiandien 
nuostabūs esame arabai, nuosta
bi yra mūsų vienybė, bendra
darbiavimas ir pergalė. Nasser, 
suvalstybindamas Suezo kanalą, 
sujungė arabų tautą”. Jau ank-

karo į Artimųjų Rytų rafineri-j taip pasivadinę tautiniai laisvi- 
jas investuoti du bilionai dole- nimo komitetai, tik manding 

fcčiau Nassero paskelbtas šūkis rių, kurių 58% investavo JAV jie su paskirų tautinių grupių 
visuomenėmis neturi didesnio 
sąlyčio, ar tik tiek, kiek tie ko
mitetai yra pasiekiami per jų 
pąčių išleidžiamus periodinius

"Nafta arabams” šiandien yra j bendrovės, 35% — Anglijos ir 
plačiai komentuojamas ir daro- Olandijos ir 7% — Prancūzija 
mos atitinkamos išvados. Įtai-

organizacijoj būtų apie tai vi 
sai nutylima, ar net prieš tuos 
autoritetus pasisakoma, tokios 
pagelbinės institucijos aiškiai 
išsikreiptų iš savo paskyrimo. 
Jos būtų destruktyvios. Jeigu 
manytumėm, kad mokyklos ir 
organizacijos uždavinys yra 
žmogui duoti tik mokslo ir vi
sokių gudrybių, o ne būti šeimos 
talkininkėmis auklėjant jauni
mą, turėtume giliai pasvarstyti 
neseniai vieno seno indo užduo
tą klausimą Amerikos kolegijų 
ir universitetų studentams: Ar 
kiekvienas žmogus mokantis 
skaityti yra kultūringas; ir ar 
kiekvienas nemokantis skaityti 
yra nekultūringas?

gojama, kad Egiptas, Sirija, 
Saudj Arabija ir Libanas per
imtų visas arabų kraštuose e-' 
sančias naftos rafinerijas ir jas 
eksploatuotų bendrai ekonomi
nei gerovei. “Saujelei šeikų iš
naudoja milžiniškus naftos tur
tus, kuriuos būtų galima panau
doti Egipto didžiosios Aswano 
užtvankos statybai ir arabų 
kraštų apginklavimui", rašo Li
bano laikraštis “Al Rawad”, pri 
siminęs Kuwait šaltinius, kurių 
327 milionai dolerių metinių pa
jamų eina tik valdovų rūmų iš
puošimui ir automobilių išlai
kymui. Iš viso Rytų naftos šal
tiniai duoda vieną bilioną dole
rių pajamų, kurių pūdė tenka 
arabų kraštų valdovams. Dėl to 
įsikarščiavęs Kairo "Arabų Bal
sas” kalba: "Arabų valdovai y- 
ra sudarę ilgametes sutartis su 
užsienio bendrovėmis. Bet tos 
sutartys yra sudarytos prieš 
tautos valią. Tauta joms prie- 
šinoši ir priešinasi... Kaip nai
vūs esame. Imperialistai išnau
doja mus, paimdami iš mūsų 
rankų stipriausią ginklą... Naf
ta priklauso arabams!” Kairo 
žodžiams pritardami arabų na
cionalistai primena: “Nafta yra 
toks turtas, už kurį arabai gali 
gauti iš vakariečių, ko jie nori... 
Vakariečiai vagia mūsų naftą 
ir mums duoda tik menkniekius,Auto pramonininkai planuo- ...... ™ menKmeKius

ja šiais metais padaryti 1 mi-f ° ifPatys Pelnosi bilionus dole 

lioną vadinamų Station wa- 
gons, 57 modelių. Pereitais 
metais buvo parduota 700,000.

nų

Sirijos kairieji kariuomenės 
vadai ir kaikurie politikai Tei
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į atgal — nori šaukti Mykolas, ir piktai mano: — žmo
gui neturi būti leista atsiminti.

| — Atsargiai, pakalnė, — girdi motiną, ir mato,
i kad ‘suka į paežerės pusę, čia gi nėra nė tikro keliu
ko, tiktai tarytum kas medžių šakas vilko, taip rem
tai važiuojama.

— Nebijai? — sako sūnui Mykolas. — Nereikia 
bijoti, žmogus nieko neturi bijoti. Palauk, mes va- 
žinėsime augštais stačiais kalnais — pakriūtėmis, aš 
tave išmokinsiu nebijoti.

Dieve geras, — kalba sau motina, laikydama vai-
Aš žinau, — galvoja Mykolas, — tai tie patys 

žemuogių kelmai, kur aš lasiau, kai buvau toks, čia 
tame griovyje. Kodėl tiek daug pūdynauja žemės ?j ko pečius apėmus. — Tu negirdėk piktžodžiavimo. Tai 
Bet jis apsiriko — tai dobiliena, pats gražiausias me- J nebėra žmogus, kuris nieko nesibijo. Neleisk, kad tas 
tas, žydėjimas, šita dirvos pusė palikta sėkliniams, ištiktų šitą nekaltą sielą. — O gal, mano ji, gal ge-
bet jis leidžia juodžiui nuglemžti vieną kitą burną, 
kol jie tokie sodrūs. Jis pats atsigula ir nusirauna 
dobilo galvą, violetiniai rausvą, jis ištraukia žiedo
Vilyčias ir iš kiekvienos išgeria medų. Ir saldžiai Daugiau nebūtų pavojų, niekas nepaliestų Mikučio,
gurgžda juodžio dantys sultingi kąsniai, arklys vėl 
palenkia galvą ir lūpos pasikelia nuo smegenų, trauk
damos į save dobilus.

šermukšnis stovi ežios viduryje, jis susikėlė sa
vo šakas augštyn, kad niekam neužstotų saulės — čia 
kas kelinti metai kartojasi linai, pati gražioji vieta
jiems,, truputį įkainiui, ir kada žydi jie linksta, ta- kaip bijo esant velnią, ir į jo žilus plaukus, ir ne-
rytum vandens banga. Jie niekuomet neturėtų baigti 
žydėjimo, šito mėlynavimo, šito liauno svyravimo 
saulėje. Tačiau prieš saulę jie gražūs ir kada suveria 
išblyškusiai žalsvas galvas, ir pamažu spinduliai ima 
jas atidarinėti, kaip mažus rudus kumščius, kad pa
leistų slydžias žvilgančias sėklas. —1 Paleiakit mane

riausia būtų, kad kas nors dabar atsitiktų, mašinai, 
kad jie nugriūtų į vandenį ir visi prigertų, kad nusi
ristų ir užsimuštų, kad mirtų, kaip jau vienai buvo?

nebūtų jokio tarpo praeiti jam tarp šio paežerės tako 
ir Dievo. — O jisai? — žiūri ji į sūnaus galvą, ir 
perveria šaltis: — Atitolink, Viešpatie, mirties va
landą — neleisk užklupti staigiai bausmei, nepalik jį 
skęsti nusikaltimų jūroje. — Ji žiūri į sųnaus galvą,

linksmas akis, kaip gali būti tiktai žmogaus, ir jos 
širdis nepakelia meilės ir gailesčio. Nėra nieko sun
kesnio nešti, kaip nepriimta meilę, — galvoja ji, — ar 
Dievo ar žmogaus meilę. Jis nebūtų tas, jeigu tikėtų 
Dievą. Ir čia, jie artėja vietą, kur Judita sulūžo be- 
nešdama savo atmestą širdį.
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Merginos apsirengę suknelėmis, ant kurių įrašyta prezidento 
vardas Ike, važiuoja reklaminiu vežimu iš New Yorko į Californiją.
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Europos jėgainių varoma Rytų 
nafta, o 1975 m. numatoma jau 
50% jėgainių. Po II Pasaulinio

Nėra naftos — nėra duonos

reikšmė. Dėl to Anglijos prem-i 
jeras Edenas apibūdina savo 
krašto kritišką padėtį šiais žo
džiais: “Artimųjų Rytų nete
kimas reikštų, kad Anglijos gy
venimo lygis per ateinančius 25 
metus ne tik dvigubai nepage
rėtų, bet tuoj pat vienu ketvir
tadaliu pablogėtų... Be naftos

Naftos turtai

Artimuosiuose Rytuose esą 
naftos šaltiniai turi du trečda
lius viso šiandien pasaulyje ži
nomo naftos kiekio (126 bilio- 
nus statinių). JAV nafta suda
ro vieną šeštadalį, Venezuelos — 
vieną šešioliktąją. Iš Artimųjų 
Rytų ganama naftos produkci
ja — 160 milionų tonų — suda- , 
ro 25% nekomunistinių kraštų kamus zmones- kurie 
gamybos,-90% Vakarų impor- pradžioje gana sunkaus ir 
tuojamos ir 18% JAV impor-1 nedėkingo,darbo ryškiau derinti 
tuojamos naftos. 25% Vakarų) politinį darbą tarp trijų Pabal

Nuomones ir pastabos

AR NEVERTĖTŲ PASVARSTYTI?
Klausimo, kaip suradus

tijo tautybių — lietuvių, estų, 
latvių, arba jų politinių veiks
nių. Tiesa, Nevv Yorke veikia

Iš sunaudojamo Vakarų Eu-. leidinius. Pagaliau ir tie patys 
ropoję naftos kiekio, gaunamo leidiniai neką teduoda visuome- 
iš Artimųjų‘Rytų, aiškėja jos, nės platesnei orientacijai. Tai

tin- kalų, labai trumpą, bet labai 
reikšmingą apyskaitą—$47,000 
—Kersteno Komisijos pravedi- 
mui, ar panašiai. Kadangi tie pi 
nigiai buvo išleisti iš Alto kasos, 
tai niekas neabejoja, kad tie pi
nigai buvo surinkti iš mūsų vi
suomenės. Va, čia ir norėčiau 
klausimą plačiau pasvarstyti.

Visi žinome, kad Kersteno 
Komisija tyrė ne vien Lietuvos 
neteisėtą užgrobimą, bet lygiai 
ir latvių su estais, gi, kiek vė
liau, ir lenkų, tai ne mūsų vie
nų buvo reikalas ir byla, o ta
čiau susidaro įspūdis, kad visa 
to komiteto piniginė našta te
palietę lietuvių pečius. Žinau 
tikrai, kad ir kitais (ir ne vie
nu) atvejais mūsų Altas yra ne 
pašykštėjęs išmesti tūkstantį ar 
kelis Pabaltiečių bendru rei
kalu.

daugiau panašūs į kalendorius, 
kur pirmon galvon pasisakoma, 
kur katras buvo, ar ką jis ten 
girdėjo.

Kadangi čia minimi taut. ko
mitetai iš visuomenės lėšų ne
renka, o su dovanomis joks mi- 
lionierius taip pat nesiskubina, 

I tai nei lietuviai, nei latviai, nei
atsirastų didelis nedarbas ir ba- estai -g tų komitetų moraliai 
davimas”. Manoma, kad, nete-
kus Rytų naftos, per pusę metų 
bedarbių skaičius pašoktų iki 
4,000,000, uždarbis sumažėtų 
600,000,000 dolerių pajamų, žū
tų didžiausia Investicija užsie
nyje — 7 bilionai dolerių. Ka
rališkas laivynas vargiai bepa
jėgtų saugoti kanalą, aviacija 
būtų pakirsta, civiliniai gyven
tojai būtų žiauriai suvaržyti naf 
tos naudojimu. Prancūziją iš
tiktų visiška ekonominė anar
chija. Jei Anglijai dar užtektų 
naftos pusei metų, tai Prancū
zijai — tik 20 dienų, sustotų 
traukiniai, kurių garvežiai trau
kiami Diesel motorų ir ypatin
gai būtų paraližiuota cheminė 
pramonė. Italijoje, kur vienas 
trečdalis jėgainių nafta varoma, 
dar blogiau atsilieptų. Gerokai 
pažeistų NATO. Mažiausia nu
kentėtų Vakarų Vokietija, kun 
pusę importuojamos naftos gau 
na iš Pietų Amerikos. Ir JAV 
pajustų naftos stoką. Vien Su-

negali daug ko reikalauti: ge
riau kad tįe komitetai tenai yra 
negu kad jų nebūtų.

Bet aš čia turiu ką kitą gal
voje, būtent, tuos mūsų, estų ir 
latvių komitetus, kurie remiasi 
plačiąja visuomene, kurie iš vi
suomenės renka reikalingas sa
vo veiklai parodyti lėšas, ir ku
rie tai pačiai visuomenei duoda 
savo nuveiktų darbų apyskai
tas.

Mūsų Altas, minėdamas savo 
veiklos penkiolikos metų sukak
tį, davė, be kitų išvardytų rei-

ezo kanalo uždarymas, kuriuo 
plaukia 70% importuojamos į 
Vakarų Europą naftos, žymiai 
atsilieptų į Europos ekonominį 
gyvenimą. Reikėtų padauginti 
naftos vamzdžių skaičių, padi
dinti tanklaivių kiekį ir kelionė 
aplink Afriką 60% pakeltų naf
tos kainą.

Prieš Kongresui išsiskirstant, 
šen Douglas stengėsi pravesti 
labai reikšmingą priedą prie įs
tatymo užs. valstybėms remti. 
Jau kalbama buvo apie galimus 
net 20 milionų dolerių!

Ir vėl, čia kaip ir toj Kers
teno Komisijoj, Altas veda pir
mą smuiką, nors, jeį laimingai 
būtų tas priedas pravestas, juo 
pasinaudos jau nebe vien lat
viai ir estai, bet ir tutti ąuanti, 
atseit net devynios taut. viene
tai. Ag visi žinom, kad ir šen. 
Douglas pasiūlymas nėra taip 
sau iš dangaus nukritęs: juk ir 
šituo klausimu lietuviai, k. a., 
inž. Antanas Rudis ir Alto Vyk 
domasis Komitetas turėjo ne 
vieną kartą vykti į Washingto- 
ną, susitikinėti “su reikalingais 
žmonėmis”, priiminėti viešbu
čiuose spaudos žmones ir t.t., 
ir t. t. O visa tai kainuoja pi
nigą. Apskritai susidaro įspū
dis, kad tas pinigas eina tik iš 
lietuvių visuomenės surinktų 
lėšų.

Tai va čia ir norėtųsi paklau- 
(Nukelta į 5 psl.)

— Sustok, — nori ji sušukti, — tai šičia. Mes 
nepastatėme kryželiaus, kaip dera tokioje ištikties 
vietoje, bet aš matau — žiūrėk! — Ji nesakė, ji tylė
jo, tai mažasis dengė kaltininko ausis, manė ji. Ir 
tuo metu vaikas susijaudinęs ištiesė pirštą, motina 
krūptelėjo: ar jis mato dvasią?

— Lydeka! — sušuko jis, paskui tylomis: — juk 
ji nęišgirdo? Negalima šaukti, jei nori matyti žuvį, 
Jonas sako. Ar tu matei?

— Ar tu matai žalią varlę? — sako tėvas ir Mi
kutis išplečia akis J vandenį, paskui į tėvą, ir krato 
galvą.

Bet Mykolas mato žaliūkę, ji tenai tebesėdi ant 
didelio lūgno lapo — kiek metų? Kiek metų, kaip jis 
maudėsi pačiu saulės deginimu ir pląukinėjo atsar
giai, kad nenubaidytų gyvio, bet ji nebijo, ji turėjo 
darbo svarbesnio negu žmogus — ji taikė savo ilgą 
liežuvį į musę nusileidusią lapo- pakraštyn. Jai pavy
ko — ir jam buvo gaila musės — tada. •

— Jokios varlės, — pasakė Mikutis, — aš labai 
žiūrėjau — nėra. — Jis pažvelgė į tėvą ir nusiramino: 
— Bet aš esu matęs, oje, tiek ir tiek — lankoj. Bet 
gandras yra gražus. Aš nežinau, — jis išplėtė ran
kas, — gal jis negeras, kad ryja varles? Kur mes

tokią gražią, kaip tiki esant angelus, ir tokią baisią, dar važiuosim ?
— Namo, — sako motina,—laikas karves milžti, 

šviežio pienelio duosim tėtei, — ji bara save, kam 
kalba taip meiliai, ir bara kad tai netiesa, ji nenori 
taip kalbėti, tai tiktai apgavimas. Ir nežinojo, ar ne
apgauna savęs manydama, jog negali sakyti sūnui, ši
tam-sūnui malonaus žodžio.
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JAV IR KANADOS LIETUVIŲ 
SUSIARTINIMO ŠVENTE

V. KUTKUS, Detroit, Midi. .

Už poros savaičių vėl tūkstan- ruošia VI Šiaurės Amerikos Lie
čiat lietuvių susiburs į vieną vietą, tuvių Sporto Žaidinių II rato var
ėj kartą į Windsorą, kur š. m. rug- žybas. Žaidynių programoje — 
sėjo 1 — 3 d. d. įvyks IV Kanadcr lengvoji atletika., lauko tenisas, 
Lietuvių diena — JAV ir Kanados plaukimas ir futbrias. Žaidynių 
Lietuvių Susiartinimo šventė. Šią atidarymas — Detroite, o uždary- 
gražią tradiciją kanadiečiai pa- mas ir dovanų įteikimas — Wind- 
laiko jau ketvirti metai iš eilės.1 šone. Futbolo turnyras bus vyk- 
Prieš tai jie buvo gausiais būriais domas Windsore, Wigle parke, E- 
susirinkę Hamiltone, Toronte ir, rie E ir McDouglas gatvių kam
Montrealyje.

Wiindscras — Kanados ir JAV 
pasienio miestas, kurį nuo autcmo 
bilių pramonės širdies — Detroito 
teskiria tik upė. Negausi jame lie- 

_ tuvių kolonijai, tačiau pasižymi sa
vo dideliu- darbštumu, sumanumu ir 
ryžtingumu, todėl ji išdrįso imtis 
tokiio didelio masto šventės

DIENRASTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

REAL ESTATE BEAL ESTATE

Šeštadienis, rugpjūčio 18, 1956

CLASSIFIED AND HELP WANIED ADS
7154 S. WHIPPLE ST. 

Murųuctte I’arku gražus 8 m. senu
mo de luxe 5 didelių kumb. reziden
cija. Moderniška vonia ir virtuvė. 
Automatiškai gazu apšildoma. Nuo, 
sienos iki sienos kilimai. Daug ne
paprastų priedų. Garažas. 'Piktai 
*19,600. Savininkas bus namuose tik
tai sekmadieni nuo 1 iki 6 vai. Dėl 
Informacijų skambinti — EVerglade 
4-1323.

8331 8. K E ATI N G AVĖ. 
Mūrinis “ranch" namaj, 3 micg. 
kamb., prijungtas “carport", žiemi
niai langai lr sieteliai, tvora, barbc- 
ųue plt, apsodintas kiemas, Youngs- 

pas. Šis turnyras bus pradėtas; town virtuve, skalbiama mašina ir
rmmpin 1 d (šeštadieni 1 2 vai n i di‘°vintuvas, spalvota vonia, su spe- rugsejo 1 a. (Šeštadienį) z vai. p., C|aĮiaįS įrengimais, kieto medžio 
p. IT tęsiamas^ rugsėjo 2 d. irgi grindys. Patogu i mokyklas lr krau-
2 vai. p. p. Pabaiga 6 vai. vak.

Balius — šokiai
Rugsėjo 1 d. 6 vai. vak. didžiu-

tuves. Savininkas. LLUdlow 5-1862. 
Įmokėti *2,OUO.

BERWVN SPEC1AL. 6 kamb. na-

MAIMJUETTE PARKE
6, 4 lr 2 kamb. medinis. Pilnas rū

sys. 2 autom, garažas. 2 blokai nuo 
Maria High School. *14,000.—

5 kamb. mūrinis lr 1 k. iš porėtų, 
be to 1 k. viršuj. *16,700.

3 butai po 6 k. ir groserių krau
tuve. mūrinis, kumpinis. Laukia pa
siūlymo.

2 butai po 5 k. Vakaruose nuo 
Marąuette Parko. Ant 50 pėdų skly
po. *18,500.

TOWN OF LAKU — 6 būtų mū
rinis. *19,000.

GAGE PARKE
2 po 6 k. mūrinis. *28,000.
7 kamb. ir 3 kamb. rūsy, mūrinis, 

kampinis. 50 pūdų sklypas. Labui 
graži rezidencija.

6 ir 5 k. mūrinis ant Ai;cher Avc. 
Galėtų būti rooming-houac. *18,000.

K. Al AI AINIS 
rRospect 8-2071

REAL ESTATE REAL ESTATE REAL ESTATE

lėje kariuomenės salėje (Windsor niaa Karėtu Vand.-aiyva apšild. 37% 
Armouries), kurios grindų plotas p6d.ų sklypas. Žemi mokesčiai. Įkai- 
yra 13,350 kvadr. pėdų, įvyks JAV nuota skubiam pardavimui. *l*,900. 

" ‘ ir Kanados Lietuvių Susiartinimo , mehop 2-2162.___________________
ganizavimo. Dar daugiau, windso- - t- u-,:..., _ šokiai Salė vra
riškiai šią šventę net išplėtė, pa- sveinLes Danus šokiai. &aie yra, berwyn. De luxe 4 kainb nttinas
skalbdami ją JAV ir Kanados Ue-i&įS?® L°£<Wan!I 1 “"Sm Aršias vandeniu

„ Oullette g-Vių kampas. Šokiams alyva apšild. 1% kamb. garažas. 6 tuvių Susartinimo ve“t«- Žino- puikus lietuviškas orkestras, m- senumo. Gėrlauaioi vietele. Arti
veiks bufetas su įvairiais gėrimais Bendruomenes Windsoro apylinke, , «P L1R turtingas do-kurią sudaro pirm. Vytautas Ka-”ag turtmgas do 

činskas ir nariai J. Sodaitis, P. vanų PasKirsL>mas-
Iškilmingos pamaldos 

P-ugsėjo 2 d. 10:15 vai. bus iš

m. senumo. Geriausioj vietoje. Arti 
Rivcrside Drive. *24 ,500. OLimpic 
2-6710.

MODERNIŠKAS mūrinis namas—
Krautuvei patalpa ir butas. Rinktinė 
kampinė vieta priešais naujos Švenč. 
Panelės Gimimo bažu. ir mokyklos. 
Ideali vieta bet kokiam, bizniui, gra
žiajame Marąuette Parkęį $37,500. 
2657 W. 69th St. REpublic 7-4094.

Petraitis, P. Januška ir E. Pa- 
kausdtienė ir kuri šią šventę ruo
šia, turi tiek JAV LB Centro Vai- kilmingos pamaldos katalikams St. 
dybos, tiek Kanados L. B. Krašto Claire bažnyčioje, kampas To- 

eumseh Rd. ir Victoria Avė. (prie

CICERO. Mūrinis 2 butų namas. 
Taverna ir 6 k. butas. 2 autom, mūro 
garažas. Geroj vietoj. Artl Austin 
Blvd. *29,500. OLymplc 2-6710.

Gerai ir pigiai pirksite ir parduo
dami uždirbsite.

A. BUDRECKAS. REALTY
4081 ABCHEB AVK. LA. 00384

Ofisas uždarytas iki rugpjūčio 20 
d. dėl atostogų.

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

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 St 
VVAlbrook 5-5030 

PRospeet 8-3579 (vak. b sekmad.)

irMARQUETTE PARKE: Naujas 52t'J^emn aiild'4 2 
mmurinis 7 kamb. (5 mieg.) | autom, garažas. Geroj vietoj. Arti

GAGE PARKE: Mūrinis, 8 butai Austin Blvd. Hlshop 2-2102. 
po 3 (Ą kamb,

Valdybos, tiek ir kaimyninės LB 
Detroito apylinkės valdybos pilną 
pritarimą, todėl tikimasi, kad šioje 
šventėje dalyvaus daugiau lietu
vių, negu betkurioje prieš tai bu
vusioje.

Trumpai žvilgterėkime į šios 
šventės programą.

Lietuvių diena Wind8ore
Windsoro miesto burmistras M.

J. Patrick rugsėjo 1 d. — šešta
dienį paskelbė — Lietuvių
dieną Windsore, pahrėždamas, jog ... A ,
lietuviai Windsorai ir jo apy- ,ma* vainikas ant kanų paminklo, 
linkėms yna garbė, kad lietuviai' ^ris yra Giles ir Oullette g-vių 
pasirinko šį miestą savo šventei kampe. Prie vainiko uždėjimo da- 
ruošti. Garbė ir lietuviams, kad. ly vauja organizacijų vėliavos ir 
burmistras taip šiltai apie juos at-™1 susiartinimo šventes dalyviai, 
siliepia ir rugsėjo 1 d. dedikavo' Taijms musų visų vieša demenst- 
lietu viams. Garbe irwinds< triš
kiams, kad jie tokią nuemonę su
darė apie lietuvius ir turbūt pir
mieji Kanadoje iškovojo tokios 
dienos paskelbimą.

Garbės svečiai
Garbės svečiais pakviesti ir su-

Mūrinis 7 butų
stovy. Arti 24th

namas. Puikiame 
ir Kedvalc Avė.

Jackson parko). Šv. Mišias at- zPajamų $7,200, ir savininkui butas.
našaus ir angliškai pamokslą pa
sakys vysk. V. Brizgys. Pamaldų 
metu giedos Toronto Lietuvių Cho 
ras “Varpas”.

Pamaldos evangelikams įvyks 
12:12 vai. Holy Trinity bažnyčio
je, Giles ir Parent g-vių kampas. 

'Pamaldas laikys kun. dr. Kavolis.
Vainiko uždėjimas ant karių 

paminklo
Tuoj po iškilmingų pamaldų ka

talikams apie 12 vai. bus uždeda-

LAwndale 1-7038.

PARlIliODAMAS MAŽAS TRIS — 
TINKAMAS PENSININKAMS. 35% 
akrų žemės, 8 kamb. namas, centri
nis apšild., šiltas lr šaltas vanduo, 
tualetas viduje, 2 barnes, vištidė, sod
nas — pačiame mieste, tarpe 2-Jų 
kelių — vieškelio 32 ir kelio “T", ir 
600 pėdų pagal ežero pakrantės, 79 
mylios ( šiaurę nuo Green Bay, high- 
way 32. Savininkas išvyksta apsigy
venti Floridoje. Kaina 37,500. AGNĖS 
AND STEVE’S RESOItT, Townsend, 
Wlsoansin.

Šioje nejudomo turto pardavimo 
įstaigoje perkant ar parduodant. Jū
sų laukia greitas lr teisingas patar
navimas. '
NORVILA-KURŠIUS

REAL ESTATE SALES 
2600 Wsst 59th Street 

Visi telefonai: PRospeet 8-5454

racija.
Iškilmingas aktas ir koncertas
Rugsėjo 2 d. 6:30 vai. vak. Ca

pitol kino teatro salėje, Lonclon 
St., W., bus iškilmingas IV Ka
nados Lietuvių dienos — JAV ir 
Kanados Lietuvių Susiartinimo 
šventes iškilmingas aktas ir kon- 

tiko būti visa eilė* Kanados fede- į certas. Iškilmingo akto metu pa- 
ralinės valdžios, kariuomenės bei grindinę kalbą pasakys Kanados 
lietuvių visuomenės veikėjų. Jų Sveikatas ir Gerbūvio mmisteris 
tarpe matome Kanados Sveikatos Paul Martin. Dalyvaus Windsoro 
ir Gerbūvio ministerį Paul Martin,1 miesto burmistras M. J. Patrick ir 
Windsoro miesto burmistrą Mi- daugelis kitų žymių Kanados ir 
chael J. Patrick, Londono vystu- , lietuvių visuomenės atstovų, kurie 
pą John Chr. Cody D.< Kanados buvo išvardinti garbės svečių są- 
tkariuomsnės atstovus Don Brown raše.
M. P., pulk- lt. R. Mepham ir mij. 
Kersey, CBE Radio Traditional 
Echos programos vedėją John Je- 
anette. Be to garbes svečių sąra
še šie lietuviai: Kauno arkivysku
pijos augziliaras vysk. V. Brizgys, 
Vliko pirminihkas J. Matulionis, 
Lietuvos konsulas Kanadoje V. Gi- 
lys, konsulas Daužvardis, Alto pir 
mininkas L. Simutis, Lietuves Lais 
vinimo Komiteto pirm. V. Sidzi
kauskas, Kanados L. B. Krašto 
Valdybos pirm. B. Sakalauskas, 
JAV LB Centro Valdybos pirm. 
St. Barzdukas, pulk. K. Škirpa, 
kun.. dr. Kavolis, kun. A. Sušins- 
kas, kun. -p<rof. St. Yla, “Nepri
klausomos Lietuvos” red. J. Kar
delis, “Tėviškės Žiburių” redakto
rius A. Šapoka, LB Detroito apyl. 
pirm. V. Kutkus, Detroito Lietu
vių Organizacijų Centro pirm. J. 
Gaižutis, vyriausiasis skautininkas 
Steponas Kairys, Amerikos Balso 
vedėjas Labanauskas, Br. Ketura
kis, Ateitininkų Federacijos pirm. 
prof. S. Sužiedėlis, Lietuvos Vyčių 
Centro V-bos pirm. Al Wesey - 
Vasiliauskas, prof. A. Damušis ir 
prof. Brazaitis. Pagal šventės ren
gėjų pranešimą garbės svečių są
rašas dar bus papildytas.

Po iškilmingo akto bus gyvas, 
Įdomus ir įvairus koncertas. Prog 
ramoje girdėsime Toronto Lietu
vių Chorą “Varpą”, kuri* jau spė
jo plačiai pagarsėti tiek Kanadoje, 
je, tiek ir JAV. Chorą diriguoja 
muzikas Stasys Gailevičius. Be 
to programoje dalyvauja Clevelan
do jaunimo ansamblis “Grandinė
lė”, vad. L. Sagio, Detroito tau
tinių šokių grupė, vadovaujama G. 
Gobienės, Toronto tautinių šokių 
grupė, vadovaujama A. Šadeikie- 
nes, ir solistas Vadovas Verikaitis. 
Taigi programa tikrai verta iš
girsti ir pamatyti.

Po koncerto bus dovanų įteiki
mas IV' šiaiuręs Amerikos Lietuvių 
Sporto Zaidyhių II rato varžybų nu 
galėtojams ir oficialus šventės už
darymas.

šokiai
Rugsėjo 3 d. 7 vai. vak. Kro

atu salėje, 2520 Seminole St., bus 
šokiai su kitomis gėrybėmis vi
siems tiems, kurie dar bus nepali
kę VVindsoro. Juose ypač laukia
mi Detroito lietuviai. Tai bus lyg 
ir pabaigtuvės užbaigus didelį dar
bą.

Kiti reikalai
Visi IV Kanados Lietuvių die

nia — JAV ir Kanados Lietuvių 
Susiartinimo šventės dalyviai gaus

Dailės paroda

pjtalpoM, Willi9tead parke. Rich- 1 2 val-
mond ir Kildare gatvių kampas, 
kurią supa dar gražesnė Windso- 
ro gamta. Parodą organizuoja 
Lietuvių Dailės Institutas. Jury 
komisiją sudaro Instituto pirm.
Telesforas Valius, galerijos kura
torius Kenneth C. Saltmrehe ir 
meno isterijos doktorantas Anta
nas Melnikas.

Dailės paroda atidaroma rugsė
jo 1 d. (šeštadienį) 11 vai. Ati
darys KLB Krašto Valdybos pirm.
B. Sakalauskas. Sekmadienį (rug
sėjo 2 d.) paroda bus atidaryta 
nuo 1 iki 5 vai. p. p., o po to veiks 
kasdien iki rugsėjo 19 d. imtinai 
nuo 10 £kl. ryto iki 5 vai. vak.

Paroda bus visuotinė, nes joje 
dalyvauja lietuviai dailininkai net 
iš keturių kontinentų, o jos augštą
lygį geriausiai nusako jos dalyviai. DfiMESIO!
Parojroje dalyvauja Bronė Jamei- Nauji Ir seni namų savininkai! 
kienė, Anelija Pagalytė, Danutė Dabar yra laikas pasiūdinti užuo-

Rugaejo 1 d. 2 vai. p. p. per 
CBE radijo stotį, banga 1550, Tra- 
ditional Echos metu bus transliuo 
jama lietuviška muzika ir dainos 
su angliškai paaiškinimais apie 
Lietuvą ir lietuvius bei apie tuo | 
metu vykstančią JAV ir Kanados ' 
Lietuvių Susiartinimo šventę. Šią i 
programą paruošia lietuvių bičiu
lis John Jeanette. Pngramg bus 
pertransliuojama Torontan.

Tad rugsėjo 1 3 d. d. ir t* j
visur, t. y. iš Chicagos, Toronto, 
Clevelando, Montrealio, Detroito, ' 
Hamiltono ir kt. vvisi keliai veda ' 
tik į Windsorą. Visiems primenai- 
ma neužmiršti pasiimti asmens do
kumentus, t. y. pilietybės popie
rius ar DP korteles, kurie bus rei
kalingi sienai pereiti.

Sakalauskaitė, Anastazija Tamo
šaitienė, Rita Žukaitė, Paulius Au
gius, Alfonsas Dargis, Jurgis 
Daugvila, Pranas Domšaitis, Vy
tautas Kasiulis, Algirdas Kuraus- „ 
kas, Antanas Melniakas, Viktoras 
Petravičius, Kęstutis Račkus, Vac
lovas Ratas, Jurgis šapkus, An
tanas Tamošaitis, Adolfas Valeš- 
ka, Telesforas Valius ir Vytautas 
O. Virkan.

Vl šiaurės Amerikos Lietuvių

laidas ir kitus namų baltinius. Pa
tyrusi siuvėja, gerai atliekamas 
darbas. Darbas garantuojamas. 

EAstgate 7-8795 

P A B D A V I M U I !
.. t

Parduodamas vaikiškas vokiškas į 
vežimėlis. Skambinti —

ROckweU 2-4345 Ud sekmad.

Hporto Žaidynių II rato varžybos rAFUU p,oA u1NAS.',?
Rugsėjo 1 - 2 d d. Detroito „,an A,e. 2.as au<gtMi

Lietuvių Sporto Klubas “Kovas” augštas.
GIRnvehUl 0-4973

Gera-
500.

LIETUVOS VYČIAI
Laike 43-čio Metinio Seirbo

“DAINAVOS ANSAMBLIO” .
KONCERTĄ

“VESTUVES BE PIRŠLYBŲ IR 
VYTAUTO DIDŽIOM) KANTATA

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

6700 Se. California Avė., Chieago, III.
Rezervuotos vietos: $2.00 ir $1.50; kitos vietos $1.00.

Biletus galite pirkti sekančiose vietose:

P. STAMKOYieiUS
BBAL BST. ir IHSCR. BROKERIS 

LIETUVIŲ AUDITORIJA 
S1SS So. Halsted St 

Pk. DAnabe 0-1711
Radeda plrkltl - parduoti aasaua 
Aklus, blsnlus. Parūpina paskolas, 
draudimus lr daro vertimus. Tvarko 
(migracijos dokumentus. Ofisą s atda
ras kasdien nuo 10—^7.

BRIGHTON PARKE:
Medinis — 6 kamb. 100 pėdų 

sklypas.
Mūrinis — 2 butai po 4 kamb. 

ir rūbų valykla. 50 pėdų sklypas.
Mūrinis — 2 po 5 kamb.
Medinis — 2 po 4 ir'5 kamb. at

skirame name.
Medinis — 3 namai, 5 butai. 

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

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

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

ŠIMAIČIAI
Realty, Bullders, Iiuurancs

2737 West 43 St ,
CLlfslde 4-23B6

BERWYN, PAJAMŲ BUNGALOW. 
6 % tr 4 kamb. Gazu apšild. Daug 
piredų. Artl Ridgeland ir 22nd St. 
*24,900. OLympio 2-6710. *

Mūrinis 2-Jų butų — 4 ir 4 kamb. 
50 pėdų sklypas. Arti ’2 4th ir Pulas- 
ki. Tik *2,000 įmoketlr liAwn<ltUe 
1-7038.

Modemiškus 3-jų butų arti Wcs- 
tern Electric Fabriko Ciceroje. Tik 
*2,500. Pilna kaina *13,900. LAwn- 
dule 1-7038.
. Mūrinis 2-jų butų — 6 ir 5 kamb. 
Karštih vandeniu alyva apšild. 2 au
tom. garažas. Rūsys. Arti 23rd ir 
Karlov. *16,600. LAwntlak- 1-7038.

Mūrinis 2-jų butų — 5 ir 4 kamb. 
Spintos virtuvėje. Moderniška vonia. 
Arti 26th ir Millard. Tuojau galima 
užimti. *15,900. LAundale 1-7038.

BIZNIERIUI AR 
PROFESIONALUI 

Suecialiai — gražus anglišku 
priekiu mūrinis namas, šeši (6) di
deli kambariai. Karštu vandeniu 
gazu apšild. Pilna pastogė. Kera
mikos koklių-tile vonia ir virtuvė. 
Gražus užbaigtas rūsys su tile vo
nia. Namai pasigėrėjimui. Atdara

O TTT ATTr>č.mTT nr/voTATTo a apžiūrėjimui sekmad. nuo 1 iki 5 AUGŠTU MŪRINIS NA- arJba skamblnti HEmloek 4- 
MAS. Krautuve ir 3 butai. 1—5
kamb. butas ir 2 po 4 kamb. Pe
čiais apšild,. 2 autom, mūr garažas. 
Turi būt parduotas. Bargenas.

PAOU REALTY CO.
5106 W. 14th Ct. Cicero, III. 

OLympic 2-5248

4300.
6641 S. CALIFORNIA AVĖ.

HELP VVANTED — MOTERYS

CICERO /
R. Stangeubergas 
1447 So. 50tli Avenue 
Cicero, 111.
Povilas Ramanauskas 
1439 So. 49th Avenue 
Cicero, lll.

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

BRIGHTON PARK 
Stasys Pcncyla '
4401 S. Talman 

Chieago, 111.

Alcx Bud ris 
3953 S. Rockwell 
Chieago, 111.

MARQUETTE PARK 
Marginiai — lz. Sinkevičiūtė 
2511 W. (iOtli Street 
Chieago, 111.
Midwcst Store .
2515 W. 69th Street 
Chieago, 111.

T0WN OF LAKE 
Stanley Metrikis 
1804 W. 47th Street 
Chieago, 111.
B. Urbonienė—Krautuvė 
4559 S. Hermitage 
Cllicago, 111.

18th STREET 
Stasys Mikulskis 
726 W. 18th Street 
Chieago, 111.

MARQUETE PARKE 
Mūrinis, kampinis, 12 butų. Centr.

šildymas. Garažas. Puikus namas. 
Kaina *78,000.

Mūrinis 4 butų — 2 po 5 kamb. ir 
2 po 4 kamb.

BRIGHTON PARKE 
Ijabal gražus kampinis, šviesių

plytų. Platus sklypas. Mūrinis gara
žas. 6, 4 ir 3 kamb.

Mūrinis — 2 po 4 kamb. 2 boile
riai. Gražus rūsys ir pastogė.

Mūrinis—2 po 5 kamb. (3 mieg.). 
Geros pajamos.

2 po 4 kamb. Medinis su rūsių. 
Centr. šildymas.VENTA

REAL ESTATE 
4499 S. Fairfield Avė., LA 3-3881

Trečiad. uždaryta
.............. - V -----------

2-jų butų mūrinis namas —

BERWYN, EXTRA! Naujas ,2- 
jų butų 5 ir 5 kamb. Paruoštas 
įrengti 3-čią butą. $34,500. Įmo
kėti $12,000. SVOBODA, 6013 
Cermak Rd. BIshop 2-2162.............

MODERNIŠKAS 2-JŲ BUTŲ 
NAMAS. 5 ir 5 kamb. Apylinkėje 

, 26th ir Millard. Gerame stovy.
I Centrinis apšild. Rūsys. Geriausio
je vietoje. Nebrangiai $17.900. 
SVOBODA, 3739 W. 26th St.

GENERAL HOUSER'OIRK
Plain Cooking 

5 '/2 days.
Own Room with bath;

3 adults;
Experienced:

English speaklng;
\ ( *60.

North Shore;
Call Mrs. Carlscn

Keniiworth 2290
Reverse eharges

BANK POSITIONS 
TELLER 

BOOKKEĘPER

Work in modern air-condi-
$10,500 PILNA KAINA. 2-jų 

butų namas. Apylinkėje Sawyer 
ir 24th St. 4-4-4-2 kamb. 2 autom, tioned officef 5 day week Good 
garažas $2,500, įmokėti. SVOBO- oq1q„„
DA, 3739 W. 26th St. LAwndale saiary- 
1-7038.

SAVININKAS PARDUODA MŪ
RINĮ PAJAMŲ NAMĄ. 2 po 4 j 

5 ir 4 kamb. Modemiškai įreng- kamb. ir'2 po 5 kamb. 2 autom, 
tas. Šiltu vandeniu apšild. Kaina garažas. Stokeriu apšild. Gerame! 
$24,000; įmokėti tik $4,000. 5 9t 2919-21 W. 65th St.

I kamfct butas išnuomurgiamas uz ______________________
$110 1 mėn. 3544 So. Lowe Avė.1
Dėl informacijų šaukite —•

JOSEPH M. MOZERIS,
3430 S. Halsted St.

CLifside 4-0194

MARQUETTE NATIONAL 
BANK

6316 S. Western Avė. 
GRovehill 6-5100

6 DAYS YOU’LL NEVER FORGET ! 
Suramer Scliools of Catholic Action

MG. 27 ■ SEPT. 1
AT THE

MORRISON HOTEL
Featuruig Courseš for:

• HIGH SCHOOL STUDENTS • PRIESTS & RELIGIOUS
• adult laity • Parish sodalists *

With Spėriai Courses for:
• COLLEGE AND N URSI N G SCHOOL STUDENTS

TUITION:
LAY STUDENTS ................................................................ė.......... $12.5©
PRIESTS Si RELIGIOUS ............................ .................................. $10.90

For Complete Information Avrite to:
• CHICAGO SSCA COMMITTEE

MORRISON HOTEL CHICAGO 2, ILL.
OR

SSCA DEPT., THE QUEEN’S WORK 
8115 So. Grand Blvd. ST. LOUIS 18, MO.

Patogus 5 kanib. mūr. namas Mar
ąuette Parke. ITvigubas garažas. 
*14,600. K. Juknis.

Brighton Parko apylinkėje didelis 
mūr. 2 aukštų namas, perdirbtas j 
6 patogius butus. Dvigubas garažas. 
Kaina tik *15,700. J. Šaulys.

2 po 5 ’/jį mūr., garažas. Geriausia 
Marąuette Parko vieta. *28,500. A. 
Rėklaitis.

Šiandien nevėlu įsigyti mūr. 6 k. 
bungalovv. Uždari porčiai, autom, 
šildymas alyva. 2 tuto. garažas. Pi
giau grybų. *17,000. A. Linas.

2 aukštų niū/. Marąuette Parke. 5 
kamb., 2 dideli miegamieji. Kilimai. 
“Cyclon” tvora. 2 auto. garažas. 
*18,500. A. Sirutis.

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

P LEONAS
t REAL ESTATE

2735 West 71st .Street 
telefonai: WAlbrook 5-6015

BUILDING A REMODELING

VIKTORAS ŠIMAITIS 
General Gontractor

Stato rezidencinius ir komercinius 
namus; pasiūlo sklypus: rekomen
duoja planus: išrūpina statybos kre- 
ditus. Skambinti vak.: Vl 7-4229 
arba rez. tel. UI 7-3340. Kreiptis —

ŠIMAIČIAI 
Realty -.Bullders - Insuronos 

2787 VVest 43rd Street

KONTRAKTORIUS 
STANDARD BITI.DERS. INO. 
2523 W. 69 st. Chieago 29, RL,

PRospeckt 8-3792 
A. GINTNERIS — pirmininkas 

V. F. PETRAUSKAS — stat. vedftjat
IJetuvtų Statybos Bendrovė:
• stato namus pardavimui,
• priima užsakymus.
• atlieka remonto darbus,
• įrengia aluminljaus langus b 

duris.

Why spciid tinie travcling? Work 
uear home! Long ėst. firm needs

STENO-GEN. OFFICE GIRL 
OR WOMAN

Experienced

Permaiient, 5-day (veek. Air-coudi- 
tioned office. Many eiuployee bcne- 
i'its. Good saalry.

Api»lv
3944 S. HAMILTON

(Near IVestem)
LAFAYETTE 3-1475

progos’—’opportunities”

Visi

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniitiiin
ANTANAS LUKAS IR SONUS 
2717-19 West 7lst Strest

BUILDING CONTRACTORS

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

REFRESHMENT T R A 1 L E R —
Užkandžių treiierls įrengtas daryti 
didelį biznį. Visas nerūdijančio plie
no; gazas, elektra ir vanduo. Ne
brangiai — *4,300; išsimokėjimo sų
lygos. Skambinti Blttcrsvveet 8-7016

CRANE COMPANY
HAS JOBS AVAILABLE 

2D MTO 3D SHIFTS 
MACHINE OPERATORS

BORING MILL , 
TURRET LATHES

DRILL PRESS 
OTHER OPENINGS AVAILABLE 

IŽ'/tO/o NITE BONUS
Stndy Work — Good Poy — Liboral Benetite

Mušt be able to ipealt and underitand English.
APPLY EMPLOYMENT DEPt.

CRANE COMPANY
I 4200 South Kedzie Avenue

Savininkas parduoda pajamų na
mų. 2-Jų butų mūrinis po 6 kamb. 
Aluminum žieminiai langai, naujas 
karšto oro centrinis apšild. pirmam 
augštui, ir moderniška virtuvė su 
spintom 1-me augšte. Didelis rūsys, 
skalbykla. 2 autom, garažas, į viršų 
pakeliamos durys. Daug priedų. Bar- 
genae už *16,500. 3816 S. Lowe Avc. 
IiAfayctte 3-3057.

Savininkas parduoda namų Brigh

ton Parke. Mūrinis — 2 po 6 k. Ga
zu apšild. Daug priedų.

Virginia 7-7866
1 1 ■ ■ — '• i

FOR SALE by owner 3 bedroom 
ranch h<»me on wooded aere. En- 
closed porch. Natūrai fireplacc. 3 
room income above garage. Nice 
for 2 families.

8599 West 87th St 
______ Oak Lavrn, lll._________

2 namukai po 4 kamb. nnt 109M25 
fterlų kampinio sklyjat. Geroj apylin
kėje. /Palikimas, turi būti pardnota. 
Tinkama pajamom. 2552 W. 46th St. 
Kreiptis j savininką — tel. ROdney 
8-5324 ari,a ROdney 3-3754.

MARųiVTTTE PARKE 2 liuksusi
niai gražiai dekoruoti butai po 4 
kamb., gerai* mūras, tile vonios, tnod. 
virtuvės, naujas automatiškas radl- 
Ja,oriais ir gazu šildymas, kilimai 
nuo sienos Iki sienos ir dalis baldų 
bei daug priedų eina į kainų, 2 auto. 
naujas garažas *21,900.

ž. VMRAŽrNAS 
PO 7-2009 ar RE 7-34*0

PARDUODAMA GROSERNE - 
DELIKATESŲ KRAUTUVE, įstei 

Stato naujus namus, atremontuo gta prieš 30 m. Mėsai šaldytuvas.
ja —nūs. Krrinkitėa:

Tel. — HEmloek 4-5881 
nitiiinnimiimiiiiiiiatiiiinMiiimtiHiNi

iiiiiiiiiinuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiib
LIETUVIŲ STATYBOS 

BE2JDROVB

MORAS
BnUdera, Gen. Contractors
Atlieka planavimo lr staty

bos darbus gydytojų ofisų, gy
venamųjų ir viešųjų pastatų.

Namų įkainavimas Ir įvairūs 
patarimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu:

JONAS STANKUS
Kasdien nuo 8 vai. ryto iki 

6 vai. p. p. Kitu laiku susitarus
TeL PRmpect 8-2918 

3809 SO. CAMPBELL AVK.
Chieago 29. Bllnoia

Biznis parduodamas su namu ar 
be namot Kreiptis į savininkę — 
2350 South Leavitt St. FRontier 
6-3079.

Pardavimai TAVERNA, 4358 S. 
WESTERN AVĖ. Galima pirkti biz
nį su namu arba be namo. Savinin
kas apleidžia miestą, nori skubiai 
parduoti. Apžiūrėti galima visada.

Maisto produktų ir mėsos krau
tuvė Bridgeporte turi būti tuojau 
parduota.

DANUBE 6-1917

' iaNUOMUG^AMA ' ’
išnuomojamas kambarys moteriai

vienos moters bute. Galima naudotis 
“visais patogumais. Kreiptis vakarais 
6—8 vai. telefonu:

Vlrgfnln 7-1800HllliniltlIlHIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIlHlllllb t _
Išnuoni. fi katnb. butas. Karštu 

STATOME —. ATREMONTUOJAME' vand. apšild. Su baldais ar be. 732 
-------w c<>rmak Chieago. Telef.Joks darbas ntra . pormažas. Tin- 

1 Ravimas — Dažymas — Sėkoravl- 
I mus — Elektros Darlias — Plum
bing — Apšildymas — Mūrinimas 
— Dallydės dai lias Ir t. t.
B A B GENERAL CONTRACTORS 
Koute I, Bot. 769 F, West ChU-ago 

Tel. M Heaton 8-5395

OLympic 2-0205.

Statėme 
NAMUS IR 

R E A t ĮSTATE GARAŽUS
Faakoloa. Nej. Turtų Valdymas 
VISŲ RŪSIŲ APDRAUDIMAI

K. MALON1S, 
Namų PRospeet 8-2071

MASTER BUILDERS
.General Contracting Co.

<8«v. V. Sodeika tr .1. Mknrubskas)
1600 g. 48TH CT.. CICERO S0, ILL. 
Tel. OLympic 2-73BI; TO 3-4236

Ciceroje išnuom. 5 kamb. apšild. 
butas. Kreiptis j>o 5 vai. vak. telef. 
T0wnI»U 3-2723.

ISNUOM. ŠVIESUS KAMB. prie 2 
ramių žmonių. Galima naudotia vir 
tave. 3961 S. Campbell Avė., 3 
augšte.

b IŠNUOM. KRAUT. 0649 S. Mo
zart \St. Vieta tinka ofisui, kirpyk
lai ar kitam bizniui. Dė, informa
cijų skambinti WAlbrook 5-9390.

IftNVOM. KAMB. 1-me augšto 
(1207 8. M apleis ood Ai e.

PRotper t n 9274 __ _

t
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R. E. PEARY

KAIP BUVO PASIEKTAS SIAURĖS AŠIGALIS?
Išvertė P. GAUCYS, Chicago, III.

Nors tik 43 metai kaip pirmą, riešų. Taip pat jie skundėsi ir no- 
kartą žmogus atsistojo ant Že- simis, ko niekad ankščiau nedary-
mės stogo, besivystančiai tech
nikai vis daugiau ir daugiai su
teikiant tvirtų galimumų apval
dyti žemę ir erdves, JAV-bes ir 
Sovietų Sąjunga per Šiaurės A- 
šigalį tikisi suduoti mirtiną ato
minių bombų smūgį viena kitai 
Dabartiniu metu abiejų šalių į- 
vairios ekspedicijos ten studi
juoja oro sąlygas, o taip pat 
netoliese nuo Ašigalio laiko pa
rengta bazes ir aerodromus. At
sižvelgiant į tai, manau, bū
siant pravartu ir DRAUGO 
skaitytojams susipažinti su 
Šiaurės Ašigalio pirmuoju už
kariavimu, kurį atliko ameri
kietis Robertas R. PEARY 
(1856-1920). Viso savo gyve
nimo ambiciją jis įvykdė 1909 
m. balandžio m. 6 d. pasiekda
mas Šiaurės Ašigalį. Tada jam 
buvo 53 metai. Jis vis dar te
bebuvo labai stiprus, nes jis 
pakėlė visą eilę žygių, kurie pa
galiau jį, Matt Hensoną ir 4 
eskimus atvedė į tikslą. Dar 
1886 m. jis buvo atvykęs į ark
tines sritis. Netrukus jis pasiry 
žo būti Ašigalio užkariautoj®. 
Po daugelio nepasisekimų ir 
kančių, jis pergyveno džiaugs
mą, kaip žmogus, kurio numa
tymas ir ryžtas pagaliau buvo 
atlygintas. Skaitydami apie 
Peario ir jo draugų žygį arti
nantis prie Ašigalio, mes kartu 
su juo pergyvename jo * jaus
mus tose baltose dykumose.

P. G.

Su kiekviena praeinančia diena 
netgi eskimai vis labiau nerimo ir 
domėjosi, nepaisydami ilgų žygių 
nuovargio. Mum sustojus, jie įkop
davo į kokį ledo keteros čiukurą, 
ir savo akis įbėgdavo į šiaurę, no- 
redamo žinoti ar dar nematyti A- 
šigalis, nes jie buvo tikri, kad šį 
kartą mes jį pasieksime.

Sekančią naktį mes temiegojome 
tik keletą valandų, ir vėl ėjome 
vėžėmis prieš balandžio 3 ir 4 d. 
vidunaktį. Oras ir ėja buvo geres
ni nei dieną prieš tai. Ledo pavir
šius, išskyrus nedažnus spaudimo 
sudarytus pylimus, buvo lygus 
kaip stalas, ir kietas. Aš džiau; 
giaųs galvodamas, kad jeigu oras 
bus toks palankus, aš galėsiu pa
siekti Ašigalį per 5 žygius, prieš 
balandžio 6 d. vidudienį.

Ir vėl mes dešimt valandų ke
liavome tiesiai pirmyn, šunims 
dažnai bėgant riščia ir retkarčiais 
Zovada, ir per tas dešimt valandų 
mes sukorėme mažiausia 25 my
lias.

Dienai besibaigiant, mes perė
jom per gyslą kokio šimto jardų 
pločio tokio jauno ir plono ledo, 
kad bėgdamas priekyje ir šunims 
rodydamas kelią, norėdamas iš
dėstyti mano kūno svorį, aš ture

davo. Oras buvo rėžiąs ir kandus, 
kaip užšaldytas plienas.

Sekančio sustojimo metu aš už
mušiau kitą šunį. Dabar kaip tik 
suėjo lybiai šešios savaitės nuo 
to laiko kai apleidome “Roosevel- 
tą” ir aš jaučiaus tarsi mano tik
slas jau būtų matomas. Sekančią 
dieną, orui ir ledui leidžiant, aš 
mėginau galimai toliau pasistū
mėti į priekį, vidudienį truputį pa
silsėti, ir nemėgojus, vėl iškeliau
ti, kad tuo būdu atgauti tas 5 my
lias, kurias buvome praradę ba
landžio 3 d.

Kasdieninio žygio metu mano 
kūnas ir protas buvo perdaug už
imtas galimai didesnių distancijų 
sukorimu, kad man leistų pasi
džiaugti grožiu užšalusių dykumų, 
per kurias mes traukėme. Bet, 
besibaigiant dienos žygiui, ligi bu 
vo statomos palapinės, aš papras
tai -turėdavau keletą minučių ap
sidaryti aplink ir apmąstyti mū
sų būklės savotiškumą. Mes bu
vome vieninteliai gyvi padarai, be 
jokių kelių, be jokių spalvų, ne
svetingoje ledo dykumoje. Nieko 
kito, vien tik nedraugiškas ledas, 
lr dar labiau priešiškas ledinuotas 
vanduo tyvuliuoja tarp mūsų nu
tolusios vietos pasaulio žemylapy- 
je ir augščiausiam Motinos Žemės 
Valdų smaigalyje.

Be abejo, aš žinojau, kad čia

Žygiuoti buvo netgi lengviau nei 
prieš tai. Dabar beveik visiškai ne
buvo sniego ant kieto, grūduoto 
paviršiaus senųjų laikų, ir satyri
niai ežerai buvo dar platesni, nei 
pirma. Temperatūra pakilo ligi 
minus 15 laipsnių, kas, sumažėjus 
rogių trinimuisi, suteikė šunims 
šventišką išvaizdą, Kaikurie jų 
netgi bėgo iškėlę galvas, lodami 
ir pešdamies.

Nepaisant dienos pilkumo ir 
liūdnos mus supusio pasaulio iš
vaizdos, keistu būdu pasikeitus 
jausmams, gyslų tyaimė manyje 
visiškai, išnyko. Aš' dabar galvo
jau, kad pasisekimas man užtik
rintas, ir nepaisant fizinio išsisė
mimo nuo nepaliaujamų žygiavi
mų per paskutines penkias dienas, 
aš nepavargstamąi ėjau pirmyn, 
eskimams beveik/automatiškai ma 
ne sekant, nors aš žinojau, kad jie 
turi jaustis pervargę; to pervar
gimo mano sujaudinti smegenys 
nesugebėjo justi.

Paskutinis žygis šiaurės link pa 
sibaigė balandžio 6 10 vai. ryto. 
Mano apskaičiavimai rodė mus e- 
sant visiškoje visų mūsų siekių

TIGRŲ TREJETUKAS

, Trys tigriukai gimė Lincoln Park zoologijos sode ir šiuo metu 
laikomi inkubatoriuje. Kadangi motina nemaitina, maitinami iš bu
telio kas trys valandos.

f

po pietų mes pasukome nugaras 
šiaurės Ašigaliui.

Nors aš buvau įsisąmoninęs ką 
mes paliekame, aš nė kiek neuž
trukau atsisveikinti su mano gy
venimo tikslu. Faktas, kad žmo
giškos būtybės stovėjo ant ligi tol 
neprieinamos augštumos, buvo į- 
vykdytas, ir dabar mano uždavi
nys buvo pasukti į pietus, kur 
413 mylių ledo ir, galimas daik
tas, atvirų gyslų vis dar tebesky- 
rė mus nuo Kranto žemės. Aš dar 
kartą atsisukiau atgal, o paskui 
pasukau į pietus ir į ateitį.

Siuntiniai į Lietuvą
Lietuvių bendrovė OVERSEAS 

( ARGO CO. siunčia į LIETUVĄ 
(ir kitur) siuntinius su: angliš
kom viln. medžiagom, avalyne, 
vaistais, maistu, siuv. mašinom, 
dviračiais, laikrodžiais, akordeo
nais. (siunčiama iš Anglijos per 
HASKOBĄ).

Bendrove taip pat persiunčia į 
LIETUVĄ ir Jūsų sudarytus ir 
mums pristatytus siuntinius (siun
čiam ir oro paštu). Visi mokes
čiai sumokami siuntėjo, gavėjas 
NIEKO NEMOKA. Pristatymas

tų pasidžiaugti visa eile neįprastų bet aš žinojau, kad mes grįžtam į 
įspūdžių ir minčių. Bet Ašigaliui civilizaciją su paskutine didžiųjų 
pasiekti reikėjo augščiausio dienų1 nuotykių istorija — istorija, ku- 
ir savaičių nepaliaujamų žygių į- rią, pasaulis norėjo išgirsti prieš 
tempimo, fizinių nemalonumų, ne-' keturis šimtus metų, istorija, ku-
pakankamo miego ir kankinančio1 ri bus papasakota žvaigždėtos vė- DTT M * T T
nerimo. Žmogaus prigimtis taip; liavos.pavėsyje, vėliavos, kuri per !,aT^,cUOJama.s PILNA© u 
ištfiintingai sutvarkyta, kad jo są-1 mano vienišą gyvenimą man pa- (siunčiama per G obe
mone tegali pagauti tik tokį laip-! tapo simboliu namų ir viso, ką aš

kaimynystėje. Atlikus įprastinius Ūmiausio žemės gabalo sargai ne
pasiruošimus poilsiavimui^ maž- įsileidžia žmogaus kaip svečio, li- 
daug apie vidudienį, aš apskaičia- gi jis nėra griežčiausio Dievo tei-

snį stiprių pojūčių, kokius sme- Į mylėjau ir galėjau daugiau nebe- 
genys gali pakelti, ir žiaurūs to-1 pafnatyti.

Balandžio 7 popietę, iškėlę pie

vau mūsų poliarinės stovyklos po
ziciją. Ji rodė 89°, 57’.

Arčiau tikslo
Dabar mes buvome paskutinės

visšd galima ramiai, baigti savo ilgos kelionės j šiaurę gale. Bet,
gyvenimą, ir kad mūsų nežinomų 
poliarinių erdvių ir tylų užkaria
vimas pasauliui, kurį esame pali
kę už savęs. Bet buvo sunku tai 
įsisąmoninti. Toji viltis, kuri, sa
koma, amžinai plakanti žmogaus 
krūtinėje, nuolat palaikė mane, 
patikindama, kad neabejotinai mes 
sugebėsime sugrįžti 'baltuoju ke
liu, kuriuo buvome atėję.

Retkarčiais aš įkopdavau į ledi 
nės keteros viršūnę šiaurės pusė 
je ir smeigiau žvilgsnį į baltį, be- 
sitiesiantį aplink, mėgindamas į 
sivaizduoti bestovįs ant Ašigalio. 
Mes esame atėję taip toli, ir įno
ringas ledas mums patiekė mažai 
kliūčių ant mūsų tako, kad aš drį
sau duoti laisvę mano vaizduotei 
ir svajojau, kad mes pasiekėm tik
slą.

Skirtingas pasaulis

nors Ašigalis jau buvo matomas, 
aš buvau pernelig pavargęs nu
galėti likusiam nuotoliui. Susikro
vęs nuovargis nuo visų tų dienų ir 
naktų nepaliaujamo žygiavimo ir 
nepakankamas miegas, huolatinis 
pavojus ir rūpestis atrodo, iš kar
to mane pribloškė. Dabar aš bu
vau taip išsisėmęs, kad negalėjau 
nė pagalvoti apie tai, jog viso ma

sino teistas ir išmėgintas. 

Pasiekus tikslą 
Gal taip neturėjo būti, bet kai aš

Vėsuojančias vėliavas ir nusitrau
kę, mes suėjom į palapines ir mė
ginome truputį pamiegoti, prieš 
pradedant kelionę į pietus. Aš ne
galėjau užmigti, ir mano abu es
kimai, Seegloo ir Eginwah, atro

vei Service).
Prašykite katalogų bei informa

cijų:
OVERSEAS CARO© CO., 

2412 W. 47 St., Chicago 32, III.:
LA 3-5049, YA 7-4337 

Siuntinių tarnyba 8 metai — S. P.
JUODVALKIS.

AR NEVERTĖTŲ
(Atkelta iš 3 pusi.)

sti, o kur gi visi kiti, kurie iš 
šen. Douglas žygio kongrese ti
kisi su rieškutėmis pasisemti? 
Bent lietuviškoje spaudoje man 
ligi šiolei dar nepavyko užtikti 

į žinios, kad ir šį reikalą būtų 
pinigais parėmę mūsų kaimy
nai latviai lr estai pirmoj eilėj. 
Gal gi aš ir klystu, bet, dievaž, 
niekur mūsų spaudoje nepaste
bėjau, kad šituo reikalu lygia
grečiai su misų Alto žmonėmis 
būtų veikę ir kitų tautybių po
litiniai atstovai.

Čia yra kažkas netvarkoje: 
arba visuomenė ligi šiolei ne
buvo tiksliai informuojama, ar
ba visas politinės veiklos dar
bas turėtų būti ne vien derina
mas takto atžvilgiu, bet ir me
džiagos naštos tikslams paskir 
stymo atžvilgiu. '

Dr. P. Mačiulis

gHMBi------------- 1,

Greitas palengvinimas nuo
ŠIENLIGĖS

NEMALONUMU III NUO BRONCHŲ

ASTMOS
įsitikinau esąs pasiekęs tikslą, ne-, dė, taip pat nemiegojo. Jie varta- 
buvo pasaulyje dalyko, kurio aš liojosi nuo vieno šono ant kito, ir 
būčiau labiau norėjęs, kaip mie- j jiems esant ramiems, aš galėjau 
go. Bet man keletą valandų iš- spręsti iš jų nelygaus alsavimo, 
miegojus, jį pakeitė dvasinis iš-J kad jie nemiega. Nors jie nebuvo 
kilumas, kuris neleido ilgiau ilsė-! ypatingai sujaudinti, kai prieš 
tis. Per daugiau kaip dvidešimt dieną aš jiems pasakiau, kad mes 
metų tasai žemės paviršiaus taš- pasiekėme tikslą, visgi jie, atro-
kas buvo buvęs visų mano pa
stangų objektas. Kad jį pasiek-

do, pergyveno tą pačią liilksmą 
nuotaiką, kuri neleido jiems mie-

WHEN YOU VVANT TO TREAT 
YOURSFLF TO A GOOD 

SANDLV1CH 
JOHN HAS IT!
• Home inade 

Cliill
• Thick malteds
• TYozcn custard 
5230 SO. DAMEN

AVENUE
ti, visa mano esybė, dvasinė, fi- goti.
zine ir dorovinė, buvo tam pa- j Pagaliau aš atsikėliau ir paša 
jungta. Daugelį kartų gyvybe, ma- i kįau savo vyrams ir trims kitojeno gyvenimo tikslas jau yra pa- _ _ _ . „ . .

siektas. Kaip tik mūsų palapinės 1 n0 “paties ir 'visų tų su manim papinėje, ’kurie" irgi“ nemiegi 
buvo sustatytos, ir mes suvalgėme buvusių, buvo rizikuojama. Mano 1 - J ’
pietus ir šunims padavėm dvigu
bą davinį, aš nuėjau keletą va
landų^ pamiegoti. Hensonas su es
kimais iškrovė roges, ir atliko bū
tinai reikalingus pataisymus. Bet

paties ištekliai ir jėgos, o taip 
pat ir mano draugų, buvo pašvęs
ti tam objektui, ši kelionė buvo 
mano aštuntoji į arktines dyku
mas. Tose dykumose aš pralei-

J _

savo dienyną įrašiau šiuos žo
džius: “Pagaliau Ašigalis. Trijų 

Kol kas mes buvome laimingi amžių pastangų laimėjimas. Dvi- 
su naujo ledo gyslomis, bet aš to-1 dešimt metų mano svajonių ir sie- 
lydžio ir vis su didėjančia baime kimų. Pagaliau mano! Aš negaliu 
galvojau, kad mes pagaliau susi- save priversti tuo įsisąmoninti.

kad_ ir kaip buvau išvargęs, aš ne-! džiau beveik 12 metų, o protar- 
galejau ilgai miegoti. Po kelių pjais gyvenau civilizuotose visuo- 
valandų aš prabudau. Nubudęs į menėse, ir jie buvo užimti pasi- 

■ ruošimu sugrįžti į tas dykumas. 
Pasiryžimas pasiekti Ašigalį ta-

kad mes mėginsime pasistūmėti 
kokius 30 mylių į pietus, ir liepiau 
kinkyti šunis. Buvo neišmintinga 
eikvoti tokį puikų kelionei orą be
sivartaliojant palapinių guolyje.

Nei Hensonui, nei eskimams ne
reikėjo paraginimų. Jie buvo su
sirūpinę galimai greičiau grįžti į 
žemę, po to kai mūsų užduotis 
buvo atlikta. Ir pirmą valandą

dursime su viena tokia nepereina
ma, pačiam kelio gale. Su kiekvie
nu sekančiu žygiu mano tokių ne-

po visos mano būtybės dalimi, ir 
nors gali pasirodyti keista, aš jau 
seniai save telaikiau įrankiu pa
siekti užsibriežtam tikslui. Ne 

ir i specialistui tai gali atrodyti keis- 
I ta, bet tai suprasti išradėjas, meni 

6 vai. vakaro visa buvo paruoš-; ninkas ar kitas, kuris pašišventęs

Visa tai atrodo fciip paprasta 
banalu.”

fo^PnTkiekviįno^^aSto^lt ta'apskaičiavimams pagal Kolum- metai po metų dirba kurios idėjos 
do keteros aš uždusęs skubėjau . bij°s meridiano laiką, tam atvejui, labui.
pirmyn, bijodamas, kad ten bus'P^ge nebebus debesuota Bet jeigu mano siela per tuos 
evsla tuoi Dat už ios ir kai na-'bet> nelaimeI’ J1 tebebuvo aptrauk trisdešimt valandų, praleistų ant 
siekdavau^ Sšunę, 'S gailavau J* Tač}?u’ buv° kAa? Ašigalio, džiaugėsi įkūnijusi sap-

- su Dalenevėiimu atsidusti vėl kus gaISs nusiblaivinti. As ir du ną, ji taip pat atsiminė ir kitus
jau tuptis ant keturių, kaip mes- Daeauda JL,J save nanašiai besku-1 eskimai Paru,,šėme lengvas roges, laikus, kurie ryškiai stojosi prieš
ka, tuo tarpu kai vyrai paliko ro- h^rSatk»nčin«akXV l Parovėme Uk reikalingus_ instru- mano’ akis. Aš atsiminiau dieną,

PAJ1EŠKOJIMAI
KLEMENSAS KRIKŠČIŪNAS,

radviliškietis, gyvenęs Brooklyn, N. 
Y., yra jieškonias brolio iš Sibiro. Jį 
patį atsiliepti ar kitus, žinančius jo 
likimą, pranešti: Felicija Alksman- 
tas, 221 Bond St. Elizabeth, N. J.

ges ir šunis, leisdami jiems pa- banti Prie sekančios keteros, 
tiems slinkti pirmyn, ir olidinia-1 Balandžio 5 d. man sustojus po
vo kaip begalėdami. Paskutinėji j ilgio, aš savo vyrams leidau ilgiau
du vyrai perejo ropodami ant ke- pamiegoti negu kad prieš tai, nes nę. Mums bežygiuojant, dangus
(urių. buvome smarkiai pasistūmėję ir išsiblaivė, ir kelionės gale aš ga-

Stovėdamas kitoje pusėje, ne-1 reikalingi poilsio. Aš apskaičiavau Įėjau padaryti visą eilę sėkmin- _______ ____
tekęs žado, aš sekiau juos, sekiau1 geografinę platumą, ir ji rodė mus gų stebėjimų prie Kolumbijos me- maisto atsargos mums nebeleido
ledą belinkstantį po rogių ir vy- esant 89°, 25’ arba už 35 myliųįridiano vidunakčio. Tie stebėjimai įigįau užtrukti. Ir kontrastas ta...
rų svoriu. Kai viena rogių priar- nuo Ašigalio, bet aš pasiryžau parodė mus esant jau anapus A-

poilsiui sustoti vidudienį ir vėl pa-j šigalio. ,
tikrnti platumą, jeigu saulė buSi Pasaulio vlrMn-j
matoma.

Balandžio 5 prieš vidunaktį mes' Mūsų esamose aplinkybėse be- 
. _ . - - _ jau buvome žygyje. Oras buvo ap-Į velk ™kas mums atrodė nepapra-
Jeigu žmogus norėtų laukti ligi le- gįniaukęs ir švietė pilka, be šešė-!8tal keista, kad butų galima tin- 
das tikrai pataps saugus, tada jis' jjų šviesa Padangė atrodė kaip karnai įsisąmoninti. Bet viena kei- 
nctoli tenukeliaus tose dykumose.! bespalvė mantija, palaipsniui tam- »čiausių tų aplinkybių man buvo ko9 tyrėjų, pradedant keliais šimt- 
Kcliaudamas poliariniu ledu turi sėjanti beveik ligi juodumo liori- •^a® faktas, kad tik kelių v alan- mečiai atgal, nuo Hcmy .Hudsono 
■būti viskam pasiruošęs. Dažnai tu' zonte, ir ledas buvo šmėkliškai,i dl4 žyg>'Je perėjau iš vakarų i.u.i.

’ = ------- --------krejdiniai baltag lygiai tokiųi pusrutulio į rytų pusrutulį, ir
spalvų, kokias lakios vaizduotės kad mano poziciją patikrinau sto- 
dailininkas nutapytų kaip poliari-l vedamas ant pasaulio viršūnes, 
nių dykumų vaizdą. Koks skirtin
gas jis atrodė nuo švitinčių laukų,

tėjo į šiaurės pusę ir tiesiai leido 
si per ledą, kiekvieną akimirką aš 
laukiau, kad visa, šunys ir rogės 
su kroviniu, įluž į ledą ir nugrims 
į dugną. Bet visi praėjo laimingai

ri pasirinkti tarp galimybės pri
gerti, jeigu varysies pirmyn, ar
ba mirti badu bestovint vietoje, ir 
kaunies su likimu pasirinkdamas 
trumpesnę ir mažiau skausmingą 
dalią.

Jieškomi: 1) EMILIJA ir JONAS 
SKLADAIČIAI, gyv. Kybartuose. 2) 
SOPHIE SUTKITIS (Žozė Sutkai- 
tic’iė-Grinytė, <1. Jono, gyv. Water-mentus, dėžę pemmikano ir kele- prįe tris metus, 1906 m. balandžio! , ' iin .. „ , . s;,1HlltV(.tą odų, ir pakinkę dvigubą kiekį £i, kaip po kovų su ledu, atvirais I bu‘>’. Co,m; ;’.‘V±n,” s;.,* . 2.

šunų išjudėjome į 10 mylių kelio- vandenimis ir audromis, ekspedi- aPH l""' l,a ‘ * s a*
cija, kuriai aš vadovau, buvo pri- į
versta grįžti atgal nuo 87°,
6’ šiaurės platumos, nes mūsų

tos dienos baisaus nusiminimo ir 
šios akimirkos džiaugsmo, — bu
vo nepaskutinis malonus dalykas 
mūsų trumpo buvimo prie Ašiga
lio metu. Per tas įamsias 1966 m. 
grįžimo kelionės dienas, aš pa
čiam sau sakiau, kad aš esu vie
nintelis tam ilgam sąraše arktį-

' Buvo sunku suprasti, kad pir
miausias mylias 'šito trumpo žy

padengtų žydrių ir apšviestų sau- 8’° męs keliavome į šiaurę, tuo 
lės ar mėnulio, kuriais mes kelia-' tarpu kai to paties žygio paskuti- 

1 nes nedaugei) mylių mes jau ke- 
iliavome į pietus, nors per visą tą

Baisi ir pavojinga kelionė
Tą naktį mes visi buvome labai 

nuvargę, bet patenkinti mūsų) 
smarkiu pasistūmėjimu į priekį.
Mes jau beveik buvome už 89 pa
ralelės ir aš savo dienyne rašiau:
"Duokite man dar 3 dienas tokio 
oro!” Pradėjus žygį, temperatūra 
buvo minus 40 laipsnių. Tą nak
tį aš surinkau visus silpniausius 
šunis į krūvą ir pradėjau naikinti 
ir jais maitinti kitus.

Mes sustojome tik trumpam 
miegui ir tos pačios dienos (4 ba
landžio) ankstybą rytą leidomės 
į žygį. Temperatūra tada rodė mi
nus 35 laipsnius; ėjos sąlygos bu
vo tos pačios, bet rogės sliijo lengj 
viau prie augštesnės temperatūros 
ir šunys didesne dalimi bėgo ris
čia. Į žygio pabaigą mes užtikome 
ledo gyslą ir jaunam ledui esant 
pakankamai stipriam, mes juo ke
liavome per dvi valandas, Šunims 
bėgant zovada ir mylioms skrie
jant taip, kad džiaugėsi mano šir
dis.

Aš nedrįsau tikėtis tokios pa
žangos, kokią darėme. Baisaus šal 
čio nebtūtų galėjęs pakelti nė vie
nas, nesustiprintas tokio augšto 
tikslo, žiaurus vejas degino mūsų 
veidus taip, kad jie plaišiojo, ir 
mums atsidūrus palapinėse, juos 
taip skaudėjo, kad mes beveik ne
galėdavome miegoti. Eskimai la
bai skundėsi, ir kiekvienoje sto-| Charles ir Anne žiūri per trauki 
vykioje pasirišdavo savo kailinius nio langą vykdami iš Londono i

me paskutines keturias dienas.

KARALIAUS VAIKAI

Britanijos karalienės vaikai

rūbus prįė veidų, strienų, kelių ir Southampton.

su: Elena Dapšienė, 3352 
Omaha 7, Nebraska.

‘X” St.,

Pajieškomas DANIELIUS BUD- 
REVIČIUS, ankščiau gyvenęs — 19 
Lenox Avė., Irvington, Xew Jersey. 
Jieško sesuo Zofija Kauličkienė. At
siliepti šiuo adresu: A. Pranevičie- 
ne, 7008 S. Talman Avė., Chicago 
29, III. t

Pajieškomas Juodišius Jenas, sū
nus Ant nio (spėjnma, kad gyvena 
Kanadoje). .įieško Vera Andrašū- 

ligi Abruzzų kunigaikščio, lr įskai- nienė, 912 Lucile Avė., Los Angeles 
26, Calif. Turi žinių iš Lietuvos.

laiką mes griežtai laikėmės tos ną vardą tegalėjau įrašyti, ir jis 
pačios krypties. Sunku įsrfvaizduo-Į buvo — nepasisekimas 
ti geresnį pailiustravimą tam fak-

tant Frankliną, Kane, Melvillį — 
ilgą sąrašą narsių vyrų, kurie
stengėsi ir suklupo. Sau pačiam aš Lietuvos jieškonias Vladas Zi-
sakiau, kad tik man vienam pa- tikis. Prašau atsiliepti arba žinan- 
vyko, mano gyvenimo geriausių tieji jį prašomi pranešti šiuo adre- 
metų kaina, pridurti keletą gran- su į v Urbonas, P. O. Box 301, Wal- 
džių prie grandines, vedusios nuo lcd Mich
civilizacijos paralelių į poliarinį______________
centrą. Bet, šiaip ar taip tik vie- j

tui, kad daugelis dalykų pasaulyje 
yra reliatyvūs, lr dar, prašau at-1 
sižvelgti į tą retą aplinkybę, kad 
norint sugrįžti į mūsų stovyklą, da 
bar reikėjo pasisukti ir vėl kele
tą mylių keliauti į šiaurę, o pas
kui tiesiai eiti į pietus, visą laiką 
žygiuojant ta pačia kryptimi.

Mums beinant tais pačiais pėd
sakais, kurių niekas prieš tai ne
buvo matęs, ir kažin ar kas bema
tys vėl, tam tiktos mintys man į- 
siveržė į galvą, kurios, aš manau, 
drąsiai gali būti pavadintos nepa
prastomis. Rytai, vakarai ir šiau
rė mums išnyko. Mums beliko tik 
viena kryptis, ir ji buvo — pietų. 
Kiekvienas vėjas koks tik begalė
jo pūsti, nesvarbu iš kurios hori
zonto vietos, turėjo būti pietų vė
jas. Ten, kur mes buvome, viena 
diena ir viena naktis sudarė me
tus, o šimtas panašių dienų ir nak 
čių sudarė šimtmetį. Nors šitoje 
vietoje mes būtume išstovėję ark
tinės žiemos nakties šešiug mė- 
nėsius, mes būtume matę kiekvie
ną žvaigždę šiaurės pusrytulyje 
besisukančią toje pačioje tolumo
je nuo horizonto, su šiaurės žvaigž 
de pačioje viršūnėje ..,

Jeigu būtų galima žmogui pa
siekti 90 laipsnių šiaurinės pla-1 
tumos be visiško kūno ir smege-1 

(INS) nų išsisėmimo, jis be abejo galė-

Savo vėliavą iškėlus

Ar Marija apsireiškė Lietuvoje. 
Atsakymą rasite J. BudzeikoS kny
gutėje

MARUOS APSIREIŠKIMAI 
ŠILUVOJEt

Kaina 40 centų
Ją galite gauti

“DRAUG E”
2334 So. Oakley Avė. 

CHICAGO 8. ILL.

MISCELLANEOUS 
Įvairūs Dalykai

LIET. APDRAUDŲ AGENTŪRA
Visų rūilų apdraudoa. Automobi 

lių finansavimas- Notarlatas. Valuty 
b8s patvirtinto* kainos.

PrleS darydami apdraudaa kitu) 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS,
WAIbrook 5-M71

INTERSTATE INSURANCE AOEMCV 
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 oonditiohers) ir atlieka 
visus skardos darbus.

1546 8. 49th COUBT, CICERO ] 
Tel. OLympic 6-0775 nuo 8 vaL;

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

OLympic 2-6752 '

Pranas Švereika, s. Juozo, gini. 
1903 m., Rygoje. Jieško sesuo Bro
nė V iskink ietie, gyvenanti Kaune, 

! Stakių g-vė N r. 8/4, Lithuania. Ži-
Bet dabar aš mėginau įsisąma- liautieji prašomi pranešti — Vincui 

ninti; kad po dvidešimt trijų me- Viskantai, 4003 S. Fiancisco Avė., 
tų kovų ir nusiminimų, man pg- Chicago 32, III.
galiau pavyko mano šalies vėlia- - ■
vą įbesti į pasaulio norų vartus. Į «w*|TVVITB IinDAIIftA” 
Nelengva rašyti apie šitą dalyką, 5KAITTRITc IIKAUUĄ

CRANE SAVINGS AND IXIAN
ASS’N

2555 WEST 47th STREET LAfayette 3-1088
B. R. Pietkievvirz, prez.; E. R. Pletkiewicz, sekr. ir advokatas 

Mokame augštus dividendus. Kėši uo jame čekius. Parduodame Ir 
išperkame valstybės bonus. Tau py tojams patarnavimai veltui
ATIDARYKITE SĄSKAITĄ ŠIANDIEN.—Apdrausta iki >10,000. 
Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antr. ir penk. 9 iki 5; treč. uždaryta, o šešt. nuo 9 iki vidurdienio.

KAI REIKALINGAS
ORKESTRAS

(didesnis ar mažesnis) 
Koncertams, baliams, vestuvėms 
ir kit. parengimams kreiptis į 
mui. BRONIU JONUŠĄ. Tel. PRo 
spect 6-6584.

m BACK TO
MJSCHOOL
"ipnuF w,th * new 1957

Cl»on ’n Eo>y? 
ribbon chanų* 

with Royal't
•xdu>iva

Twln-Pak.

NO DOWN IAYMENT. u* m ji mhOh m p«y. t

J. BREIVE and SON Klauskite informacijų —
J. L. GIEDRAITISCONSTRUCTION COMPANY 

1442 S. 48th Ct., Cicero 50, III.
Statoąie naujus namus ir garažas. 

Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairius remonto darbus, skubiai, 
gerai ir pigiai. ■»
šaukite DAnube «-2793 nno B vai. 

ryto iki 7 vai. vakaro.
Tel. Ol/ympic 2-5121 nuo A vai. 

vakaro iki 11 vai. vakaro.

1632 Broad St., Harford 6, Conn., 
kuris “Draugui” žinomas, kaip 
sąžiningas asmuo.

P LU M B I N 0
Licensed, bonded plumbers 

Joks darbas nėra didelis ar mažas 
laukite dabar. Kalbame lietuviškai

Tel. REpubUc 7-0844 
WAlbrook 5-S4S1

AUTOMOBILE*. — TRUCK® 
Automobiliai — HunkveMmlal

VIKTORO KOflOOS 
lietuviška gazolino Motis Ir auto 

taisymas
Vtllskaml motoro remontai, lyginimo 
taiymo darbai Ir keičiamos dalys

CŠLL-ME-MOTORS C0.
575B 8. WF.MTF.RN AVĖ. PR A-B53Š

Vytauto Augustino
Lietuvos Vaizdų AlbumasLIETUVA

yra geriausia dovana visokiomis 
progomis. Albumo vaizdai kalba apio 
Lietuvą visiems suprantama kalba, 
todėl jis tinka visiems, kas kokia 
kalba bekalbėtų.

Albumas Lietuva 
yra gražiausia dovana 

Kiekvienam verta Sį gražų leidinį 
pačiam įsigyti ir kitam dovanoti. 

Išleido ATEITIS. Jį galima gauti: 
Kaūyi 6 doL

ATEITIES administracijoj 
916 Willoughby Avė.
BROOKLYN 21, N. Y.

PLATINKITE “DRAUGį"

JŪSŲ SENI LAIKRAŠČIAI VERTI 40c už 100 svaru
Atvežkit į mūsų kiemą. Kainos gal pasikeisti be pranešimo. Mokam 
augščiausias kainas už varį, misingį. skudurus, baterijas, seną 
geležį t- t.

FRANK EISERMAN & COMPANY
5332 S. Ix»ng Avė., REllance 5-8200

Pasinaudokite "Draugo" Classitied-skyriumi.
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MENRASTO DRAUGAS, CHtCAGO, AUKOM šeštadienis, rugpjūčio 18, 1936

/ mu
X Stanley lr Julia Russcl,

Amerikoj gimę lietuviai,, lietu
viškai gerai kalbą, neseniai at
vykę Chicagon iš Pittsburgh, 
Pa., kur turėjo prekybą, Mar
ąuette Paike nupirko Dargio 
likerio parduotuvę ir užeigą 
2555 West 71 St. Atremontavę 
ir išpuošę patalpas, džiaugiasi 
nuolat daugėjančiais klijentais. 
Šią vasarą pirmą kartą Chica-

.B

CHICAGOS ŽINIOS
Mažėja polijo siautėjimas

X Agr. Balys špokas (Špo
kevičius), gyv. 509 Island Ave.,
Rockford, III., š. m. rugpjūčio | lgoj atbstogavęs Julės brolis 
16 d. po sunkios širdies opera- Alex Nausėda išsivežė gražių 
cijos mirė Bostone, Peter Bent įspūdžių ne tik iš Marąuette 
Brigham Hospital ligoninėje. į park, kur lietuviai gražiai įsi- 
Apie laidotuvių tvarką bus pra- kūrę ir puikias įstaigas pasista- 
nešta vėliau. tę, bet ir visos Chicagos lietu-

A. a. B. špokas buvo baigęs 
Ž. Ū. akademiją Dotnuvoje. 
Tarnavo Ž. Ū. rūmuose būda
mas gyvulinkystės skyriaus 
vedėju. O vėliau ėjo Ž. Ūkio ga
mybos departamento direkto
riaus pareigas. Vokietijoje bu
vo Oldenburge lietuvių stovyk
los komendantu. Į JAV atvyko 
1949 m. ir apsigyveno Rock
ford, III. Kelerius paskutinius

vių veikimo.

X Ona Mazurkevičienė, jos 
duktė Adelė ir žentas Juškelis, 
A. Giedraitis, Giedraitienė ir 
jų sūnus Juozas atvyko į Chi
cagą iš Mt. Carmel, Pa., daly
vauti sesers Onos Marijos Gied
raitytės, įstojusios į Šv. Kazi
miero seserų vienuolyną, pir
mųjų apžadų davimo iškilmėse.

metus buvo varginamas sun- Svečiai iš Mt. Carmel aplankė 
kios širdies ligos, (vožtuvų vei- ūraugo Tedakciją, gi O. Mazur- 
kimo sutrikimai). Buvo sutar- kevičienė ta proga užsiprenu- 
ta operacija su geriausiais šios merav0 Draugą.
srities specialistais JAV, kuri 
nebegalėjo pagelbėti. Paliko 
žmoną, sūnų Purdue universi
teto aviacijos inž. paskutinio 
kurso studentą ir dukrą augšt. 
mokyklos mokinę.

X Chicagos L. F. K. “Vainu
tas” futbolo komanda rytoj 1 
vai. p. p. Winnemac parko sta- 
dijone žais rungtynes dėl Illi
nois taurės su “Falcons” ko
manda. Lietuvius atstovaus J.

X Kun. dr. Antanas Paške-! Perkūnas, R. Buženas, R. Ko- 
vičius, Sielovados (Vokietijoje)' ženiauskas, V. Sipavičius, Po-
kancleris ir buvęs Vasario 16 
d. gimnazijos kapelionas, kal
bės šį vakarą per Margučio

vilaika, V. Omilijonas, A. Mar
tinkus, T. Remeikis, J. Linar- 
tas, A. Blandis, A. Malinaus-

radiją darbo ir buto garantijų I kas, J. Kaunas, E. Sadauskas, 
reikalu. Kun. dr. Antanas Paš-'\J- Snarskis ir kt. 
kevičius, kaip laivo kapelionas
atlydėjęs naujus imigrantus į 
JAV, vieši Chicagoje ir grįš ne
užilgo į Vokietiją.

Mary Prakapaitė (dešinėj), duktė Kazimiero ir Antaninos Pra- 
kapų iš So. Bcstono, buvo išrinkta šių metų “Miau Lithuania of 
N.E.”, Lietuvių Radijo Korp. Minkų vedamos radijo programta 
22 m. sukaktuvių metiniam išvažiavime, rupgjūčio 5. Brockton Fair 
Grounds, kur buvo susirinkę keli tūkstančiai žmonių. Jos sesutė 
Ruth, kuri pereitais metais buvo išrinkta gražutde "Miss Lithuania 
of N.E.”, įteikė jai puokštę gėlių ir dovanų.

IŠ ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

X Balys Račkauskas ir Emi
lija Vilimaitė, remiami kitų va
karo rengimo komisijos narių 
ir bendradarbiaudami su ALM 
S-gos valdyba, deda labai daug 
pastangų ir darbo, kad AL Mo
kytojų s-gos koncertas, kuris 
bus šių metų spalių mėn. 6 d. 
Westem Ballroom salėje, būtų 
įdomus ir visais atžvilgiais pui
kiai pasisektų.

X “Vestuvės be piršlybų” ir 
Vytauto Didžiojo Kantata bus 
išpildyta rugpjūčio mėn. 24 d. 
8:30 vai. Marija augšt. mokyk
los salėje. Programą atliks Dai
navos ansamblis. Ši pramoga 
yra' rengiama 43-jo L. Vyčių 
seimo proga, kuris prasideda 
rugpjūčio mėn. 23 d.

X Vilius Jakušovas, pavyz
dingas “Dainavos” ansamblio 
dainininkas ir taut. šokių šokė
jas, š. m. rugpjūčio mėn. 17 d. 
išvyko atlikti karinę prievolę 
JAV kariuomenėje. Su juo at
sisveikinti buvo nuvykusi an
samblio valdyba į jo namus, 
kur įteikė prisiminimui dova
nėlę.

X' Šv. Antano parapijos cho
ras ir jo vedėjas varg. A. Mon
deika nuoširdžiai dėkoja para
pijos klebonui prel. I. AJbavi- 
čiui už didelę paramą choro iš
kylai į gamtą. Taip pat dėkoja 
ir šeimininkei Bernatavičienei 
bei jos pagelbininkėms.

X Adolfas Mondeika, Šv.
Antano parapijos Cicero vargo
nininkas, su žmona ir dviemis 
dukterimis išvyko atostogų į 
Floridą. Bažnytinėse pareigose 
Mondeiką pavaduoja muz. J. 
Kreivėnas.

X “Dainavos” ansamblis
renkasi repeticijai š. m. rug
pjūčio 21 d. (antradienį) Holly- 
wood Inn patalpose 8 vai. vak. 
Ansamblis duos koncertą Vy
čių seimo proga Marijos Augšt. 
mokyklos salėje rugpjūčio 24 
d. 8 vai. vakare.

X A. Linas, kurf laiką dir
bęs real estate darbą Rock- 
forde, III., dabar persikėlė į 
Chicagą ir pastoviai dirba pas 
P. Leoną.

)

Kun. P. Cinikas, MIC, Vyčių 
dvasios vadas, yra šaukiamo Vy
čių seimo rengimo komiteto na- 
rvs. Seimas įvyks Chicagoje rugp. 
23 - 26 d.

— Laisvės Varpo, Naujosios 
Anglijos lietuvių kultūrinės ra
dijo programos, parengime lie
pos 28 d. Romuvos parke, 
Broektone, Mass., pagerbta O. 
Ivaškienės tautinių šokių gru
pė ir Bostono vyrų choras, va
dovaujamas muz. J. Gaidelio. 
Abiejų kolektyvų vadovams 
įteiktas V. Augustino sudary
tas vaizdų albumas “Lietuva”. 
Pagerbimo ir dovanų įteikimo 
metu sukeltos didelės ovacijos. 
Programos vedėjas P. Viščinis 
pažymėjo, kad meilė Lietuvai 
yra didžiausias šių kolektyvų 
nenuilstamo darbo akstinas, 
tad nerasta tinkamesnės jiems 
dovanos, kaip Lietuvos vaizdai. 
Linkėtina sėkmingo darbo atei

— Aušra Bendoriūtė ir Jur
gis Blekaičiai, šiuo metu gyve
ną Washingtone, DC, susilaukė 
antrojo sūnaus.

Stovyklos uždarymas įvyks 
šeštadienį, rugpj. 25 d. Visi 
mielai prašomi dalyvauti užda
ryme ir užbaigimo lauže 8 vai. 
Sesės apleis stovyklą šeštadie
nio vakare’ su- tėveliais po lau
žo. Apie tai praneša vyr. sk. 
Diana Papievytą.

K|ĮIADOJ
— Sol. St. Baranauskas se

kančiam rudens-žiemos sezonui 
yra pakviestas dalyvauti dau
gelyje koncertų. Deja, solistas 
tesutiko koncertuoti dvejuose: 
Chicagoje ir Toronte. Sol. Ba-

. . ......... _ i ranauskas spalio menesį įšvyks-tyje, įtraukiant į jį visą musų . ... ...... , . .
ta pagilinti studijų dainavimo

X Kristaus Karaliaus Laivas 
naujas numeris išėjo iš spau
dos. Jame randami šie starips- 
niai: Kelias atgal, šventoji Ger
maną, Nematau kito kelio ir 
kt. Be to yra K. Pažėraitės 
vaizdelis Draugiškoji šviesa.

X Lietuvių Bendruomenės
Chicagos apygardos valdyba 
svarsto galimybę 1957 metais 
Chicagoje suruošti pirmąjį A- 
merikos ir Kanados lietuvių 
tautinių šokių festivalį.

yX Albino Valentino linksmas 
vaizdelis apie klajojantį Stali
ną bus suvaidintas Draugo ge
gužinėje, kuri įvyks rugsėjo 3 
d. Oaks da>že, prie 119 st. ir 
Archer ave., Lemont, III.

X Kazimieras Barauskas,
gyv. Fairview, New Jersey, nu
skendo. Žinią apie mirtį gavo 
žuvusio giminaitė Eva Bitinie- 
nė, 2315 S. Oakley Ave.

X Marcelė Aitutis, žinoma 
Aušros Vartų parapijos veikė
ja, šiuo metu serga ir guli Šv. 
Antano ligoninėje.

20 mi kalėjimo sūnui — 
žmogžudžiui

John McKiernan, 15 m. am
žiaus, kuris peiliu nudūrėmo- 
tiną už tai, kad jam neleido iš
bėgti su jos automobiliu, Chi
cagoje nuteistas 20 m. kalėji
mo. Nors kalėjime bausmė dėl 
gero elgesio jam gali būti su
mažinta, tačiau vistiek turės 
atsėdėti nemažiau 13 metų.

jaunimą. Parengimo progra
moje gražiai pasirodė abudu 
kolektyvai. Parengimo dalyvių 
daugumą sudarė jaunimas, tad .
ir nuotaika buvo jaunatviška.;’*11 ’"lle,e8 .?*"* frazl* *Um’' 

.... , ... I Komitetas tikisi dar gauti fi-pakili, skirtinga nuo kitų vasa-' . . ... .
t. . 1 nansines paramos ir iš Ameri-rimų parengimų gamtoje. Prie , , ..... .

, . , .. i kos brolių lietuvių.jos daug prisidėjo visą laiką I *

mene į Italiją. Jojo studijų fi
nansavimo tikslu Toronte yra 
sudarytas komitetas, kuris yra

duodama lietuviškoji -muzika iš 
juostų, paruoštų specialiai šiam 
parengimui.

— Lietuvių bakūžė Broek
tone, Mass., jau ruošiasi meti
nei parodai, kuri šiemet vyks 
nuo rugsėjo 9 d. ligi rugsėjo 15 
d. Parodos atidarymo dieną 
prie bakūžės vyks specialios iš
kilmės, kurioms ruošiama ati
tinkama programa. Jau suda
rytos parodos, programos ir 
kitos komisijos, kurios rūpina
si, kad bakūžėje būtų tinkamai 
pasirodyta. Bakūžė yra pa
minklas Dariui ir Girėnui, pa
statytas prieš 20 metų vad. gai palaidotas Sudburio kapuo- 
Brockton Fair plote, kuriame ,se. •

— Algimantas Ankudavičhis
šį pavasarį Toronto universite
te sėkmingai baigė inžinerijos 
mokslus. Jaunasis inžinierius 
yra gabus ir veiklus visuome
nininkas, uoliai įsijungęs į kat. 
akciją.

— Kun. A. Sabas smarkiai 
persišaldė besimaudydamas per
daug šaltame ežere. Jau trys sa 
vai tės guli General Hospital li
goninėje. Sveikata stiprėja Ir 
po savaitės tikisi grįžti prie sa
vo pareigų.

— Vikt. Milius, 31 m., staiga 
mirė širdies liga. Buvo iškilmin-

kasmet -rengiamos Naujosios 
Anglijos pramonės ir žemės 
ūkio gaminių paroda. Čia lietu
viai turi progos supažindinti 
parodos lankytojus su mūsų 
liaudies menu. Audiniai, medžio 
drožiniai, gintaro išdirbiniai,
Lietuvos vaizdai sudaro ren
giamos bakūžės parodos pa
grindą. Bet kiekvienais metais 
stengiamasi joje parodyti vis 
naujus dalykus. Šiemet joje 
bus įrengta jau 20-oji paroda.

— Jaunesniųjų skaučių sto
vykla. Į jaun. skaučių stovyklą, ___
Putname, tėveliai prašomi at- SKVIRECKAS — Kauno ArUvys

— Matas Yla, senosios kartos 
lietuvis, prigėrė bežvejodamas 
Nipissing ežere.

Žmonių likimą daugiau kny
gos pakreipia, kaip kiti žmonės.

— lifte Frank

Naujasis Testamentas-
Šventas Raštas

■
★

Vertė lietuvių kalbon JUOZAPAf

vežti seses rugpj. 18 d. — šeš
tadienio rytą.

Tėveliai ir svečiai kviečiami 
dalyvauti atidarymo lauže, ku
ris įvyks šeštadienio vakarą 8 
vai.; taip pat ir aplankyti sto
vyklą savaitės bėgyje.

kūpės Metropolitas. IV laida. I* 
leido “LUX” 1947 m. Štutgarte 
620 pusi. Kaina $1.50. Gaunama

• • D R A U G E ’ ’ 
2334 So. Oakley Ava.

Chicago 8. IUinois

Stevensonas nominacijos 
dieną

Chicagos žmonės nominacijų 
naktį, ketvirtadienį, daugumo
je buvo subedę akis į televizi
jos aparatus ir sekė nominaci
jos eigą.

Pats Adlai Stevenson nomi
nacijos dieną kėlėsi 8 vai. iš ry
to, papusryčiavo, priėmė grupę 
ūkininkų; iš Sheraton viešbu
čio, kur miegojo, nuvyko į 
Sherman viešbutį, kur matė 
Ohio delegacijos pasitarimus. 
Apie 11 vai. 30 min. nuvyko į 
Continental Illinois National 
Bank pastato aštuntą augštą, 
kur yra jo kaip advokato ka
binetas (231 S. La Šalie) ir ta
da rašė kalbą, kurią rengėsi 
pasakyti numatydamas laimė
jimą. Jam paskambino senato- 

i rius John Kennedy, kuris turė
jo pasiūlyti jo kandidatūrą į 
nominaciją. Jie ilgai nekalbėjo.

Į Pietums jam buvo atnešta 

sumuštinių. Gerokai po pietų 
jisai stebėjo konvencijos eigą 
televizijoje. Klausėsi, kaip už 
šešių mylių nuo viešbučio šen. 
Kennedy siūlė jo kandidatūrą. 
Išklausęs kalbos — toliau rašė, 
ruošdamas savo žodį.

Prie jo norėjo prieiti fotogra
fai, bet buvo pasakyta, kad ji
sai perdaug užsiėmęs. Vakarie
nės jam buvo atnešta prie sta- 

jlo kotletų. Apie 9 vai. 40 min. 
vakare jam buvo pranešta, kad 
už jį jau paduota 300 balsų. 
Tada jisai pradėjo rengtis va
žiuoti į konvenciją. Kol nuvyko 
— jau jisai buvo nominuotas.

Pasakęs kalbą jisai, policijos 
lydimas, pasiekė Conrad Hilton 
viešbutį. Čia dainuodami jį pa
sveikino jo talkininkai. Pasipa
sakojo, kad yra pasiryžęs at
kakliai dirbti rinkiminės kam
panijos mątu. Tada jis nuėjo 
į Sheraton viešbutį pasikalbėti 
su savo namiškiais, o paskiau 
užsuko pas Harrimaną, New 

I Yorko gubernatorių, kuris ingi 
i kandidatavo į nominaciją. Tik 
po to galėjo eiti nakties poil
siui.

Stevensonas dabar yra 56 m. 
amžįaus. Prieš 30 m. jis baigė 

i Northmestern universiteto tei- 
| šių skyrių. 1948 metais buvo 
išrinktas Illinois gubernatoriu
mi. Gimęs jis 1900 m. vasario 
5 d. Los Angeles mieste. Jo 
senelis buvo viceprezidentu prie 
Clevelando. Jo tėvas buvo laik
raštininkas.

Keps 5 tonų pyragą
Iš Nanaimo miesto, iš Britų 

Kolumbijos, į Chicagą atvyko 
gabus kepėjas Michael Farano, 
42 m. amžiaus. Jisai čia lanko 
Wilton kepimo mokyklą ir stu
dijuoja, kaip jam, grįžus į na- Į 
mus, reikės iškepti penkių to
nų (10,000 svarų) pyragą, ku-1 
ris bus panauaotas sekančiais 
metais švenčiant Britų Kolum
bijos gyvavimo šimtmetį. Tas 
pyragas ' apačioje turės 25 
kvadratines pėdas, viršuj — 20 
kvadratinių pėdų. Jo paruoši
mui reikės 4,200 kiaušinių, 25 
svarai pieno miltelių, 1,000 sv. 
sviesto, 25 svarai įvairių prie
skonių, 800 svarų cukraus ir 
daug kitų dalykų. Dekoracijos 
taipgi bus valgomos, bet jose 
bus pavaizduoti svarbesnieji 
Britų Kolumbijos praeities įvy- i 
kiai.

Girtuoklis,, užrakintas 
vagone

Cook apskrities ligoninėje 
gydosi Mūri Wilkins, išbuvęs 
užrakintas penkias paras vago
ne — šaldytuve. Jis pasakoja
si, kad buvo išsigėręs ir norė
jęs dar pasilsėti vagone, prieš 
eidamas į namus. Kažkas vago
ną užrakinęs ir jisai taip išbu
vęs penkias paras. Daužęs į 
duris ir į sienas, bet niekas ne
girdėjęs.

Sveikatingumo tarybos pre
zidentas dr. H. Bundesen spau
dai pareiškė, kad mažėja naujų 
susirgimų skaičius polijo liga ir 
kad polijo siautėjimas jau ima 
sužlugti. Visdėlto šiemet poliju 
yra susirgę apie 800 žmonių.

Hodge nori atsilyginti
Orville Hodge, buvęs Illinois 

valstybės auditorius, už išeik
vojimą iždo pinigų — apie 
$1,200,000 — nuteistas 20-čiai 
metų kalėjimo, stengiasi pada
rytus nuostolius atlyginti ir 
pasiūlė valdinėms įstaigoms 
įvairaus turto už $664,434. 

Lietuviai festivaly

Šį šeštadienį, rugp. 18 d. va
kare Chicago Daily Tribūne 
labdaros tikslams Soldier’s 
Field stadione ruošia muzikos 
ir šokių festivalį. Jame daly
vaus Ateities ir skautų šokė
jai. šešiolika porų pašoks “Ma
lūną”.

Lėktuvu atvežė lavoną
Lėktuvu iš Genuos į Chicagą 

atgabentas lavonas studento 
Tomo W. Marsh, 21 m. am
žiaus, kuris važiuodamas auto
mobiliu paslydo ir trenkė į sie
ną. Jisai, su grupe kitų stu
dentų iš De Pauw universiteto 
(Greencastler, Ind.) keliavo po 
Europą, i

Prekiavimo centras 
Wheelinge

Prekybininkai pranešė, kad 
Wheelinge numatyta pastatyti 
naują prekiavimo centrą, kuris 
kainuos $1,500,000 ir kuriame 
bus 16 stambių krautuvių.

įvairios Žinios
Jauniems skaitytojams

JAV-se išleistas sąrašas kny
gų, kurios rekomenduotinos 
skaityti augštesniųjų mokyklų 
auklėtiniams atostogų metu. Sa 
vo turiniu jos yra parinktos. 
Tas katalogėlis kainuoja 25 cen
tus ir jis gaunamas adresu: S»u- 
perintendent of Schools, Diocese 
or Pittsburgh, 125 N. Craig sr., 
Pittsburgh 13, Pa.

Velniukai prie vargonų
Anglijoje trys šešiamečiai vai 

kai būtinai užsigeidė įsitaisyti 
žaidimams švilpukų. Bet kaip? 
Dingtelėjo mintis susišelpti iš 
artimų St. Lawrence bažnyčios 
vargonų. Ten juk švilpukų krū 
vos; tik imk ir neškis. Kiek sun 
kiau su senu zakrastijonu. Jis 
vis ten painiojasi ir vaikų ne
glosto. Gal dėl to sielos suram- 
bėjimo, kaip žmonės spėliojo, 
Viešpats buvo jį nubaudęs kaž
kokia keista velnių baime. Tai 
puikiai žinojo ir vaikai. Apsiren
gė jie raguotais ir uodeguotais 
velniškais drabužiais, pasiėmė 
tinkamus prietaisus — ir marš 
prie vargonų. Senis, išvydęs vel
niukus bažnyčioj, krito apalpęs. 
Kol jis atsipeikėjo, kol prišau
kė žmones, “velniukai” spėjo ap 
sirūpinti švilpukais ir dingti. 
Nuostolių vargonams padary
ta už 20 sterlingų.

Misijų talkininkės

Yra susidariusi pasauliečių 
katalikių — misijų talkininkių 
— draugija, kuri turi savo, sky
rių ir Chicagoje: International 
Catholic Auxiliaries, 1103 N. 
Dearborn st., Chicago 10, III. 
Jos šią vasarą turėjo suvažiavi
mą Belgijos sostinėje Bruxelles. 
Suvažiavimui proga — 10 metų 
sukaktis, nuo pirmojo jų sky
riaus atidarymo Afrikoje. Da
bar šis sąjūdis turi 16 misijų, 
keturis paruošimo centrus, tris 
vadinamas Kryžkeles studen
tams. Jų narės parodo nuosta
biai daug idealizmo ir pasiau
kojimo.

Kas vairuoja mašiną, 
negeria

Prie tavernos privažiavo ma
šina. Stabdžiai sužviegė ir sus
tojo. Iš mašinos išlipo trys įgė
rę bičiuliai. Du jų dar įėjo į ta
verną, o trečias suklupo prie 
slenksčio ir nebesikėlė. Pirma
sis priėjęs įsikibo į bufetą ir sus 
tojoS'

— Ką duoti? — paklausė bar- 
manas.

— Scotsh! — burbtelėjo jis 
ir žaktelėjo.

— O jam ? — padavėjas galva 
parodė į antrą draugą netvirtai 
stovintį įsirėmusį į stalą.

— To paties !
— Na, o anam?
— Nieko. Jis negeria. Jis vai

ruoja.
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Metinis Išvažiavimas

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

OAKS DARŽE
Prie Il9th St. ir Areher Avenue, Lemont, Illinois

Tam pačiame darže, kuriame ir pernai buvo, šiais 
metais rinksis tūkstančiai Amerikos lietuvių. Daržas ge
rokai patobulintas.

Lietuviai biznieriai suveš daug dovanų, kurios bus 
duodamos tiems, kurie atsilankys į išvažiavimą, už atsi
lankymo biletus.

Bus ir programa, kurios metu aktoriai Alfas Brinką, 
Alg. Dikinis ir Jonas Kelečlus atlikg humoristo Alb. Valenti
no paradytus linksmus vaidinimus apie pilietybės egzaminus 
ir apie Staliną, kuris Šiuo metu yra i&vietintas ir keliauja po 
pasaulį.

Tango muzika aidės visame darže, nes BALYS 
PAKŠTAS visus kvies į šokius.

Veiks bufetas su skaniais gėrimais ir valgiais.
Autobusai atveš visus, kurie neturi automobilių.
Rezervuokite Labor Day DRAUGUI ir remkite sta

tybos bei mašinų fondą.

Kviečia —
DRAUGO ADMINISTRACIJA


