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KIETA EGIPTO PREZIDENTO NASSERIO KALBA
Okupuotoje Lietuvoje sumažėjo 

3,400 melžiamų karvių
SIMAS MIGLINAS, Vokietija

Sovietų Sąjungos komunistų partijos XX suvažiavime buvo 
pasisakyta, kad reikia skelbti statistikos duomenis. Netrukus po 
šio suvažiavimo Sovietų Sąjungos statistikos valdyba prie minis
terių tarybos išleido leidinį „Sovietų Sąjungos liaudies ūkis“. Šia
me leidinyje šiek tiek yra pateikta duomenų ii- apie pavergtąją 
Lietuvą. Gyventojų skaičius 1956 metų pradžioje nurodomas 
2,700,000.

Jei šie duomenys būtų tikslūs, 
ir tuo atveju, labai atsargiai skai 
čiuojant, nuo antrosios bolševi
kų okupacijos Lietuva būtų nu
stojusi mažiausiai apie 300,000 
gyventojų. Lietuvos gyventojų 
retinimas įvairių „įpareigojimų“ 
pav. ^ale vykdomas ir toliau.

Gana šykščius duomenis so
vietų išleistasis statistikos leidi
nys pateikia tiek apie Sovietų 
Sąjungos, tiek apie bolševizmo 
pavergtųjų šalių ūkį. Pramonės 
kilimas daugiausiai išreiškiamas 
procentais. Ir tik retais atvejais 
operuojama gamybos apimtį nu
sakančiais duomenimis.

Panašiai sovietiniai statistikai 
elgiasi ir su žemės ūkio duome
nimis. Arba tie duomenys ban
domi nusakyti procentinėmis iš
raiškomis, arba visai tylomis 
praleidžiami. Tik vienos kitos 
ūkio srities, lyg prabėgomis, pa
liečiama viena bei kita ūkinė sri
tis.

Pavyzdžiui nurodoma, jog šiuo 
metu Lietuvoje visų rūšių ūkiuo
se esama 558,000 melžiamų kar
vių. Tai yra skaitlinė, rodanti, 
kad gyvulių ūkis pavergtoje Lie
tuvoje, palyginus tame pat že
mės plote gyvulių skaičių Lietu
vos laisvės metais, plius gyvulių 
skaičių prijungtųjų Vilniaus ap
skričių, yra sumažėjęs apie 340,- 
000 melžiamų karvių vienetais.

Kiaulių ūkis, jei tikėti sovie
tinių statistikų duomenimis, pa
vergtoje Lietuvoje šiuo metu yra 
beveik tolygus Lietuvos laisvės 
meto lygiui. Tačiau šitais duo
menimis tikėti kelia abejonių pa
ti bolševikinė spauda pavergtoje 
Lietuvoje, nuolat rašanti apie di
džiulį kiaulių ūkio atsilikimą kol
chozuose.

Būdingi statistikos leidinio 
duomenys

Gana būdingi Sovietų Sąjun
gos statistikos leidinio duome

nys, nusaką kolchozų žemės plo
tus, ir ypač žemės plotus, išskir
tus kolchozininkų sodybiniams 
sklypams. Pavergtosios Lietuvos 
teritorija yra 9,330 kvadratinių 
kilometrų didesnė už 1938 metų 
teritorijos apimtį. Tačiau dirba
mosios, įskaitant pievas ir ga
nyklas, plotai pavergtoje Lietu
voje labai nežymiai padidėjo. 
Laisvės meto naudojamos žemės 
plotas apėmė 3,781,400 ha, o šiuo 
metu kolchozų, tarybinių ūkių, 
kolchozininkų ir darbininkų bei 
tarnautojų daržai sudaro 3,900,- 
000 ha. Kolchozininkų sodybi
niams sklypams išskirta 200,000 
ha. Šių metų „Komuniste“ J. Pa
leckis nurodo, jog į kolchozus bu
vę sujungta apie 400,000 sodybų. 
Įdomu, kiek kolchozininkų šeimų 
nūdien yra kolchozinėje paverg
tosios Lietuvos nelaisvėje ?

Kiekvienam kolchozininkui pa 
vergtoje Lietuvoje išskiriami 60 
arų sodybiniai sklypeliai. Jei 
kolchozininkų sodybiniams skly 
pams išskirta 200,000 ha, tai šis 
skaičius rodo, jog pavergtoje 
Lietuvoje gali būti kolchozuose 
apie 333,300 šeimų. Taigi jei į 
kolchozus, Paleckio teigimu, bu
vo sujungta apie 400,000 sodybų, 
tai turėjo į kolchozus būti įjung
ta tiek pat šeimų. Nuo kolchozų 
prievartinio steigimo iki šiol pra 
ėjo devyni metai. Per tą laiką 
kolchozuose šeimų skaičius tu
rėjo padidėti, o tuo tarpu tasai 
skaičius, kaip kad galima iš so
vietinio statistikos leidinio da
ryti išvadą, yra sumažėjęs apie 
66,700 šeimų. Taip pat reikia at
siminti, kad sodybinius sklypus 
gauna kolchozų agronomai ir ki
ti komunistų pasiųstieji parei
gūnai. Tad nebus apsirikta da
rant išvadą, jog į kolchozus jun
gimo pasekmėje Lietuva yra nu
stojusi mažiausiai ketvirtadalio 
žemdirbių, arba apie 100,000 šei

mų. Didžiuma šitų šeimų į kol
chozus jungimo akcijos metu bu
vo ištremtos prievartos darbams 
į Sibiro priverčiamųjų darbų sto
vyklas. Ir tik nežymi tų šeimų 
dalis tegalėjo tylomis nusišalinti 
iš kaimų, persikeldama į mies
tus.

Sovietų statistikos leidinys 
kaip tik sudaro sąlygas įžvelgti 
Lietuvos žemdirbių praretinimo 
apimtį.

'Policininkas kitę
kartę pasakys: “ne”

LONDONAS, rugp. 28. — Kai 
kitą kartą Esther Williams pa
prašys Londono policininko, kad 
jis ją pabučiuotų, policininko at
sakymas bus: „ne“.

Tarp šeSiolikoa našautų JAV laivyno į<ulos vyrų, kni Martin Meren- 
tor sargybinis lėktuvas buvo numuštas raud. Kinijos pakrantėje, yra 
(iš kairės) lt. koniand. Milton Hutehinson iš Cuinberlmid,i R. J., lt. 
daines B. Deane. Grand Rapids, Mieli.; lt. koniand. ./imies W. Pons- 
t'ord, lx>ng Beaeh, Calif. (1XS)

Pulkininko graži barzda parodė 
Kremliaus valdovų apgaulę

BERLYNAS, rugp. 28. — Didelės sovietų propagandos paro
da vakar spjovė į Kremliaus veidą: ir čia savo uždavinį atliko oro 
jėgų pukininko graži barzda.

Pulkininkas užvakar buvo nu- ’

Penkių valstybių Suezo komisija 
tarsis su Egipto prezidentu

LONDONAS, rugp. 28. — Egipto prezidentas Nasseris šian
dien atmetė Dulles planą, kuriuo norifna Suezo kanalą atiduoti į 
tarptautinės kontrolės rankas.

Tačiau jis sutiko kalbėtis su 
penkių tautų Suezo komisija.

Nasseris atsakė į Australijos 
ministerio pirmininko Menzies

patvirtina Egipto savistovumą 
Egipto kanale, kuris buvo nacio-

Disciplinarinis komitetas nu
baudė X. policininką $5.60 už pa
bučiavimą plaukiojimo žvaigž
dės, ir pasakyta, kad policinin
kai privalo elgtis garbingai.

Pabučiavimo scena įvyko Lon
dono teatro rūmuose. Esther 
Williams paprašė, kad policinin
kas ją pabučiuotų, kai fotogra
fai darė jos nuotraukas.

Jos vyras Ben Gage pasisiūlė 
užmokėti pabaudą.

Policija iškrėtė
mero namus

NICOSIA, Kipras, rugp. 28. — 
Policija iškrėtė šiandien Nicosi- 
jos mero dr. Themistocles Dervis 
namus, paskui policija nuvyko į 
miesto salę, kur yra mero rašti
nė.

Nicosijos meras yra žymus 
gydytojas ir Graikų Nacionalis
tų partijos sekretorius. Įtartinų 
dokumentų policija nerado mero 
namuose.

t.

Buvęs respublikonas
už demokratus

LINCOLN, Nebr., rugp. 28. — 
Adam McMullen, buvęs Nebras- 
kos respublikonas gubernato
rius, patarė respublikonams bal
suoti už demokratus lapkričio 
mėn. rinkimuose. Dėl ko buvęs 
gubernatorius pataria balsuoti 
už demokratus? Jis sako: respu- 

i blikonų ūkio politika vedanti Ne- 
braskos ūkininkus į bankrotą.

i vykstančios divizijos pulkininko 
‘jė^i vizija“' ?uotra“k*- Bet Salia tos nuotrau

išvykstančia neva namo iš Orą-' •Os* ” . an *S1 e1° Pa‘
nienburgo, Rytų Vokietijos. Sis' į,ea PuklnlnkQ k'‘« nuotrauką.

.. . « Si antroji nuotrauka parodo pul-oro jėgų pasiuntimas „namo •. . . . J F F
buvo įterptas į sovietinės propa

fotograf uotas paraduojant su

gandos liniją. Kremlius neseniai 
gyrėsi, kad jis sumažina savo 
garnizonus Rytų Vokietijoje — 
33,500 vyrų iš čia grąžina į So
vietų Rusiją.

Oro jėgų divizijai išvykstant 
iš Oranienburgo, sovietai visą 
propagandos mašiną įkinkė į dar 
bą: 10,000 žiūrovų miniai pasa
kė, kad ir sąjungininkų kariuo
menės turėtų pasekti jų pavyz
džiu ir pasitraukti iš Vakarų Vo 
kieti jos.

Vakar Vakarų Berlyno laik
raštis „Der Abend“ įsidėjo iš-

kininką, sakant „sudiev“, su ki 
ta sovietų oro jėgų divizija, ku
ri iš Rytų Vokietijos „išvyko“ 
š. m. birželio 21 d. Ir tada buvo 
suruošta didelė propagandos pa
roda Brandenburge.

„Ar pulkininkas sugrįžo iš Ru
sijos pasakyti antrą kartą su
diev?“ — klausia laikraštis „Der 
Abend“.

Laikraštis „Der Abend“ įsidė
jo pirmąją nuotrauką „du kartus 
išvykstančio pulkininko“ birže
lio 21 d. Tuo kartu laikraštis pa
aiškino, kad pulkininkas buvo 
atskirai nufotografuotas dėl jo 
gražios barzdos.

kvietimą tartis Suezo kanalo 
klausimu. Menzies yra penkių 
tautų komisijos pirmininkas.

Prezidento Nasserio atsakymą 
įteikė Egipto ambasadorius Sa
mi Aboul Fetouh.

Penkių tautų komisijos susiti
kimas su Nasseriu buvo atidėtas 
dviem dienom, kai Suezo kanalo 
kompanija Paryžiuje patiekė ug
ningą pareiškimą tarnautojų rei
kalu Suezo kanale.

Nasserio rašto tekstas nebu
vo iškart paskelbtas, bet Egip
to ambasados pranešėjas paste
bėjo, jog Nasseris priima Men
zies pakvietimą, kad būtų baig-, 
ta Suezo krizė.

Egipto ambasados pranešėjas 
atsisakė nurodyti, kur ir kada 
bus penkių valstybių Suezo ko
miteto posėdis su prezidentu

Trumpai iš visur
• Vakarų. Vokietija greitai 

užims .vadovaujančią poziciją 
moksliniuose tyrinėjimuose, spe
cialiai atominiame lauke, •— pa
reiškė Indijos mokslininkas. Dr. 
S. S. Dharmatti, Indijos Tata 
instituto tyrinėjimų mokslinin
kas, tokį pareiškimą pateikė, kai 
jis aplankė Jungt. Amerikos 
Valstybių, Britanijos ir Italijos 
tyrinėjimų centrus, o vėliau nu
vyko į Vakarų Vokietijos moks
linių tyrinėjimų centrą.

• JAV ūkio departamentas pa 
skelbė, kad 1955 m. asmeninės 
pajamos vidutiniškai buvo didės 
nės 7%, palyginti su 1944 m. Tik 
keturiose valstybėse buvo ma
žesnės — Iowa, South Dakota,

Nasseriu. Bet spėjama, kad po- Nebraska, Kansas. Didžiausios 
sėdis įvyks Kairo mieste šios sa- pajamos buvo North Dakota —

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA Policija areštavo
— JAV prezidentas Eisenhoweris grįžo į Washingtoną, kuris 

pradėjo planuoti rinkiminę kampaniją.

— Valstybės sekretorius Dulles vakar grįžo iš Londono Suezo 
kanalo konferencijos, kurioje 22 valstybių atstovai bandė spręsti 
Suezo kanalo krizę.

— Maskvos radijas vakar apkaltino Vakarus, kad jie bando 
diktuoti Egipto prezidentui Nasseriui.

— Saudi Arabija paskolino 10 milionų dolerių Egiptui. Tai 
atsakymas Britanijai ir Prancūzijai, kurios įšaldė Egipto indėlius 
bankuose.

— Italijos socialistų vadas Pietro Nenni yra pasiruošęs nu
traukti ryšius su Italijos komunistais ir įsijungti į Italijos demo
kratinę koaliciją, — praneša Londono laikraštis.

’ — Paryžiuje vakar buvo duomenų, kad Prancūzija yra pa
siruošusi prabilti ginklais Suezo kanale, jei Egipto prezidentas 
atmes Vakarų pasiūlymus dėl Suezo kanalo tvarkymo.

— Chicagos keturi gaisrininkai vakar buvo seužeisti, kai jie 
gesino ugnį, kilusią krautuvėse ir raštinėse, 71Ą—7.31/ E. Pershing 
Road.

— Komunistinė Kinija vakar informavo Jungtines Amerikos 
Valstybes, kad raud. Kinijos lėktuvai nušovė lėktuvą netoli Kini
jos pakrantės praėjusį ketvirtadienį ir nėra išlikusių gyvų įgulos 
narių.

—ę Jungtinių Amerikos Valstybių sekretorius Dulles vakar ap
kaltino Sov. Rusiją už žiaurią propagandą, kuri trukdo taikiu bū
du išspręsti Suezo kanalo krizę.

— Jungtinių Tautų išlaikymas 1957 fiskaliniais metais kai
nuosiąs $1/8,250,700. Taip pasakė JT gen. sekretorius Dag Ham- 
marskjold.

slaugę (nursę)
NEW HAVEN, Conn., rugp. 

28. — Slaugė, kuri pareiškė, 
kad kartais ją vaikai „išvaryda
vo iš nervų“, vakar prisipažino 
sukrėtusi ar sumušusi mirtinai 
tris kūdikius.

Slaugė B. Jaspers, 33 metų, 
taip pat prisipažino sužeidusi ki
tus du kūdikius. Policija slaugę 
areštavo.

Išvyko į Maskvę
PARYŽIUS, rugp. 28. — Bu

vęs Prancūzijos ministeris pir
mininkas Edgar Faure išvyko į 
Maskvą. Jo kelionės tikslas: gau 
ti daugiau informacijų ir pasi
džiaugti kelionės įspūdžiais.

Kalendorius

Rugpjūčio 29 d.: Šv. Jono 
Krikštytojo galvos nukirtimas, 
šv. Sabina; lietuviški: Lameika 
ir Nodinė.

Saulė teka 6:12, leidžiasi 7:32.

Oras Chieagoje
Oro biuras praneša: Chieagoje 

ir jos apylinkėje rytoj — mažas 
lietus ir vėsiau,

Egiptas sučiupo du britus,
kaltinant špionažui vadovavus

KAIRAS, Egiptas, rugp. 28. — Egipto policija praėjusį pirma
dienį areštavo du britus. Jie kaltinami turėję savo rankose špio
nažo tinklą, kuriuo norėję sužvejoti karinių paslapčių.

Jų pavardės: James Swinbum, .

Laivyno lėktuvas
susidaužė į namus

51 metų, iš Arabų žinių agentū
ros; ir Charles Pittuck iš Marco- 
ni Telegraph kompanijos. Taip 
pat areštuotas egiptietis EI Say- 
ed Amin Mahmud, turįs ryšį su 
špionažo tinklu.

Romoje praėjusio pirmadienio 
ryte Kanados korespondentas 
pareiškė: jis ir kiti Vakarų ko
respondentai buvo ištremti iš 
Kairo dėl to, kad jie sužinojo, 
jog buvęs augštas nacių propa
gandos pareigūnas vadovauja 
Egipte propagandai prieš Izrae
lį.

William Stevenson, atstovavęs 
Toronto Star laikraštį, ir Ann 
Sharpley, atstovavusi Londono 
Evening Standard laikraštį, bu
vo ištremti prezidento Nasserio 
režimo iš Kairo praėjusį sekma
dienį.

Eillen Travis iš Buffalo, N. Y., 
London Daily Mail koresponden
tė, taipgi ištremta ryši ūmi su 
Suezo kanalo krize.

Stevenson atvyko į Romą pir
madienį iš Kairo. Jo pasikalbėji
mas su buvusiu naciu, išspaus
dintas pirmadienį Toronto Star 
laikraštyje, atskleidžia, kad tas 
buvęs nacis vadinasi prof. Jo- 
hann von Leers, 54 metų, kuris 
Hitlerio regimo metu yra para
šęs knygų prieš žydus.

Sstevensonui buvo įsakyta ne
trukus apleisti Kairą, kai jis sa
vo straipsnį baigė sekmadienį. 
Savo pranešime korespondentas 
pažymėjo, kad vokiečių yra „vi
sur ir šiandien jie viską lemia 
Egipte“.

SANFORD, Fla., rugp. 28. — 
Didelis laivyno bombonešis va
kar susidaužė į du namus. Lėk
tuvo trys įgulos nariai ir kūdikis 
žuvo.

Motina, tėvas ir jaunas sūnus 
smarkiai apdegė. Kitas tėvas bu
vo smarkiai sukrėstas.

Sue Lowe, 3 metų, rasta su
degusi prie sugriautų namų.

Mr. ir Mrs. Lloyd Lowe, jos 
tėvai ir David, 4 metų, jų kitas 
vaikas, smarkiai apdegė ir buvo 
nugabenti į ligoninę.

W. B. Brown namai taip pat 
buvo suardyti krintančio lėktu
vo.

Už 72 dolerius
gavo tik 17 centų

SOUTHAMPTON, A n g 1 i ja, 
rugp. 28. — Charles Yetman, 39 
metų, ginčijosi su savo žmona, 
kuri jo sudėvėtą siutą pardavė 
už 14 centų. To siuto kišenėse bu
vo paslėpta 72 doleriai.

Pagerėjo sveikata
LOS ANGELES, Calif.. rugp. 

28. — Viceprezidento Nixono tė
vo sveikata šiek tiek pagerėjo, 
bet dar tebėra rimtame stovyje. 
Viceprezidento tėvas yra 77 me
tų amžiaus vyras.

vaitės pabaigoje.
Nasseris įsitikinęs, kad Jung

tinių Amerikos Valstybių sekre
toriaus Dulles planas sutarptau- 
tinti Suezo kanalą „iš pagrindų 
nepriimtinas“ ir šis planas nie
kada nebus naudojamas kaip ba
zė deryboms, — pasakė Egipto 
šaltiniai.

Kairo pranešimai sako, kad 
Nasseris sutinka susipažinti su 
Dulles planu, bet tuo pačiu metu

Aptvarkytas Stassenas
grįžo į darbą

WASHINGTONAS, rugp. 28. 
— Harold E. Stassenas, kuris 
pradžioje vadovavo akcijai, kad 
viceprezidentas Nixonas nebūtų 
vėl perrinktas į viceprezidento 
postą, vakar grįžo į Baltuosius 
Rūmus prie darbo stalo.

Stassenas pasirodė prie darbo 
stalo 8:20 vai. ryte. Jis prieš 
mėnesį buvo pasitraukęs iš dar
bo, kaip prezidento Eisenhowe- 
rio specialus pagelbininkas nusi
ginklavimo srityje, kad galėtų 
Massachusetts gubernatorių A. 
Herterį įpiršti kandidatu į vice
prezidento kėdę.

Herteris atmetė Stasseno pa
siūlymą ir kandidatu į viceprezi
dento kėdę pasiūlė Nixoną res
publikonų konvencijoje. Stasse
nas pasidavė ir išėjo į platfor
mą irgi nominuoti kandidatu Ni- 
xoną.

Stassenas nebenori kalbėti kas 
buvo praeityje.

16%. Asmens vidutiniškos me
tinės pajamos buvo 1847 dol., di
džiausios pajamos Delaware —• 
2513 dol., mažiausios Mississip-

• Sąjungininkų vyriausias ka
rinis Nato vadas gen. Alfred M. 
Gruenther šiandien išskrenda iš 
Paryžiaus į JAV pasitarti su 
Washingtono pareigūnais.

• Japonijos šiaurėje ir centre 
siautė didelis lietus. Septyni as
menys nuskendo.

• Vokietijos šiaurėje didžiulė 
audra nusinešė daugiau kaip 300 
asmenų gyvybes.

• Japonija paskyrė savo am
basadorių į Pilipinus. Tai pir
mas pokarinis Japonijos amba
sadorius Pilipinuose. Ambasado
rius Koichiro Ašakai vakar at
vyko į Manilą.

• Alžirijos rezidentas guber
natorius La Coste susirgo ir iš
vyko į ligoninę.

JAV delegatas James J. 
Wadsworth įteikė $5,233,314 če
kį. Tai dalis JAV įmokė jimų, ku
riuos jos pasižadėjo Jungtinių 
Tautų vaikų ir technikos fon
dams.

• Ceilono delegacija, vadovau
jama Claude Corea, atvyko į 
Maskvą. Ceilonas nori užmegz
ti diplomatinius santykius su So 
vietų Rusija.

• Otto John, buvęs Vak. Vo
kietijos slaptosios žvalgybos vir 
šininkas, vakar apkaltintas vals
tybės išdavyste. Otto John 1954 
m. nuvyko į sovietų zoną, o pra
ėjusiais metais vėl grįžo į Vak. 
Vokietiją.

Opozicija Egipte puola prez. 
Nasserio metodus ir politiką

KAIRAS, Egiptas, rugp. 28. — Egiptietė Doria Shafik vakar 
pareiškė, jog daug kas Egipte yra opozicijoje prieš prezidentą Nas- 
serį, jo metodus ir jo politiką Suezo kanalo klausimu.

Mmt Doria Shafik ptttėbėjo Ryėiumi au Suezo kanalo kri- 
kad ji yra nepas,tenkinu.,ųjų va1 x Shafik ,,ki kad
dė ir „mano opozicija prlei Naa. E , ukn) ,ament0 ir
šerį yra vedama vardan Egipto konatitucinių laiavių 
gerovės, nros man dėl to tektų
eiti į kalėjimą ar netekti gyvy
bės“.

Prancūzijoje auklėta autorė, 
redaktorė ir moterų sąjūdžio va
dė pareiškė: „negaliu kovoti 
(prieš Nasserį) Egipto spaudo
je, nes laikraštis nenori spaus
dinti ką aš sakau“.

„Žmonės bijo pasakyti ką jie 
galvoja", — pastebėjo Shafik.

Doria Shafik, 38 metų, yra 
dviejų dukrų motina. Jos vyras 
Nour Ragai yra buvęs Kairo 
universiteto teisių fakulteto pro
fesorius

I
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[plytų mokykloje visada surasi< bęs savo pirštais glamonėja me
dų lietuvius kunigus; kleboną; džius, palapines ir žaidžia vėlia-

Redaguoja psktn. BRONHJS JUODELIS 
Adresas: 4200 So. Roekwell Avė., Chicago 32, III. Tel. FR. 6-0253.

PR A NEŠ IMAS SKAITYTOJAM
Chicagos Skautininkų Ramo

vė praneša mieliems šio sky
riaus skaitytojams, kad po ma
žos pertraukos ir vėl atidaromas 
skautų skyrius šio dienraščio 
skiltyse.

PADĖKA — KVIETIMAS
Sktn. A. Heleriui nuoširdžiai 

dėkojame už uoliai, tinkamai ei

tas keletą metų skautų kampe
lio redaktoriaus pareigas.

Į redaktoriaus pareigas kvie
čiame naują redaktorių psktn. 
Juodelį, anksčiau šias pareigas 
ėjusį. Gerbiamam redaktoriui 
linkime geriausios sėkmės atsa
kingose ir sunkiose pareigose.

Chicagos Skautininkų Ramovės 
Valdyba -

DARBĄ TĘSIANT TOLIAU
... Po vasaros atostogų “Skau- 

tybės Kelias” vėl atsilanko pas 
“Draugo” skaitytojus. Kaip ir 
praeityje, taip ir toliau vėl bus 
stengiamasi skaitytojams — vi
suomenei parodyti lietuviškosios 
skautijos judėjimą, siekimus bei 
laimėjimus, darbus ir rūpesčius, 
o patiems skautams ir skau
tėms — informaciją, pranešimus 
ir1, pačių gyvenimo įdomesnes 
nuptrupas.

“Skautybės Kelias” išeis kas 
antrą trečiadienį, ir medžiagos 
talpa jis bus didesnis už anks
čiau ėjusį. Nuo sekančio karto 
“Skautybės Kelias” turės spe
cialų trumpų žiimčių skyrių 
“Mūsų Pastogėje”, kurio paskir
tis bus trumpai paminėti, kas 
kur ir ką veikia skautų,-čių ir jų

DN. I. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAIS 

Nauja* adresas: 4255 W. 6Srd St
Oflao teL REliance B-4410 

Rezid. telef. GRovehUl 0-0017 
Valandoa: 1-1 p. m. lr 6-8 p. m.

Penktad. tik po pietų. 
Trečlad. lr AeAtad. pagal sutarti

Ik. Nina KRIAU6EIIDNAITE
(Gydytoj* Ir Chlrurg®) 

MOl'tMV LIGŲ IK AkVAUKUOI
8PEC1AL1HTS,

■760 WMt 71at Skrert 
(Kampa* 7 lat lr California)

Tel. oflao Ir res. REpubllc 7-414# 
Vai. 11-2 lr 8-9 ▼. v. fiešt 1-4 p. p. 

Prllmlmoa tik pagal susitarimų.

Ir taip menasi naktiniai žy
giai, iškylos, vakariniai patikri
nimai ir taip sunkiai vykstan
čios rytinės mankštos, tinklinio 
rungtynės, naktiniai žaidimai, 
sporto olimpiada...

Be kur čia viską besuminėti 
ir beišrašyti... Reikia tik saky
ti: “Iki sekančių metų!” Vyt.

vų aikštėje. Palapinėse tylu, tik 
kartais pasigirsta užsimiegoju
sių šnekos: “Laikyk, laikyk!” 
Už minutės kitas: “Laikyk, lai
kyk!” Tai vis žaidimų prisimi
nimai.

— o —
“Kaip gražūs kloniai sraunios 

Dubysos”..., skamba dainos žo
džiai. Gi užsisvajojusios akys 
susmeigtos į laužo liepsnas. Ki
birkštys spraksėdamos lekia 
augštyn į dangų... Aplinkui ky
la rūkas, supdamas medžių vir
šūnes.... Kapeliono žodžiai su
sminga į širdį...

Bet ne vien tik apie save bro
liai tegalvądavo... Štai prie lau
žo “liūtukams” susėdus, jų skil- 
tihinkas atsistojęs kalba:

— Čia štai, broli stovyklos
Vidu'ryį'’aikįSs' plevėsuoja' virtįninke, mes "liūtai" sudėjo- 

* me 15 dolerių musų broliams Vo 
kietijoje.

Ir nieko kito nebelieka, kaip 
tik visiems mums tešaukti: 
“Hip! Hip!... Valio!”

— o —

kun. B. Marčiulionį 
Riaubą, nuoširdžius 
vykių talkininkus.

— o —
Pakliuvęs į stovyklą, sutinki 

penkis berniokus, iš šaudyklų be 
grįžtančius, kitus irkluoti ežerė- 
lin beeinančius, trečius gi kup
rines prieš iškylą bepakuojan- 
čius. Kiti vėl apie palapines triū 
siasi, o anie, va, sporto aikšteles 
tvarko. Virtuvėje gi puodų 
skambėjimas ir daina: “Tas puo
das, tas puodas, kai žiūri vis 
juodas ir vis nesiduoda oi. oi”...

Prie įėjimo į stovyklą kelro- 
dys: Custer 6 mylios, Chicago 
250 m., Washington 781 m., Nevv 
York 821 m., Kaunas 5,672 m., 
Vilnius 5,748 m... tai mena visą 
mūsų ateivių kelią

bičiulių tarpe. Be abejo, kiek tie 
planai pasiseks įgyvendinti, pri
klausys nuo malonios “Draugo” 
redakcijos, priklausys nuo bro
lių ir sesių korespondentų malo
naus bendradarbiavimo iš kiek
vieno skautiško vieneto nuo Los 
Angeles iki Nevv Yorko. Kadan
gi kiekvienas tuntas ir net drau
govė turi savo korespondentus, 
lauksime iš jų žinučių, augščiau 
paduotu adresu, ypač apie vie
netų veiklą bei užsimojimus 
dirbti.

Kad “Skautybės Kelias” būtų, 
visų mielai skaitomas, teks jį 
vis labiau tobulinti geresne ko
respondencija, reportažais ir t.t. 
Gi iš jūsų visų, sesės ir broliai, 
laukiame malonios talkos!

Redaktorius

LAUŽAMS BEŠVIEČIANT
(Reportažas iš Chicagos tuntų stovyklos)

Šių metų liepos 8 — 27 dieno
mis 68 skautai ir 50 skaučių iš 
Chicagos stovyklavo p. Rako 
skautams suteiktoje stovyklavie 
tėję prie Custer, Mich.

Skaučių stovykla pasipuošė 
skambiu “Dainavos” vardu. Sto
vyklai vadovavo s. A. Karnavi- 
čienė, jai padėjo v. si. V. Pavil- 
čiūtė — komendante, v. si. G. 
Pernaravičiūtė — adjutante, ū- 
kio dalį vedė s. A. Švarienė ir s. 
T. Žukienė. Instruktoriavo s. L. 
Labuckienė ir ps. H. Butkienė.

Skautai išsirinko “Žaliakal
nio” vardą, pagal stovyklą su
pančias gamtos grožybes. “Ža
liakalniui” vadovavo ps. Vyt. 
Černius, padedamas pavaduoto
jo ir kartu ūkio vedėjo s J. 
Kauno, stovyklos komendanto j. 
ps. A. Levano ir instruktorių v. 
si. A. Grigaliūno, si. VI. Stro-

ku ir baigiant jau 50 metų per
žengusiu skautininku.

Bet kaipgi pati stovykla se
kėsi? Čia tad tenka tik paski
rais vaizdais bei mintimis atsa
kyti.

— o —
Stovyklavietė nuo kelio tiesia

si žemyn ir puošiasi savais kal
niukais, daubomis ir žalia miško 
užuolaida. Gi pro medžius pra
siveržęs atsiduri prieš ežerioką, 
kuris savo lelijomis pasidangs- 
tydamas veidrodžiu blizga. Jei 
keliuku į Custerį patrauktumei, 
tai sutiktumei raudonas, baltas 
“farmas” tarp medžių ant kalno 
ar pakalnėje betupinčias ir bal
tais siloso bokštais pasidabinu
sias. Rastumei čia karvių, ark
lių ir avių kaimenes, žolę beska
bančias. Keliokas, bebėgdamas 
žemyn, augštyn, paskęsdamas

ir kun. J. 
mūsų sto-

trys vėliavos: amerikiečių žvaig 
ždėtoji, lietuvių trisp^l/ė ir 
skautiška žalia. Aplinkui stie
bus sausumos, jūrų ir oro skau
tų ženklai. Nuo kalnelio visus 
laimina augštas lietuviškas kry
žius — skautų vyčių darbas. Ry 
tais nuo plačių ąžuolų šešėlyje 
įrengto altoriaus atklysta gies
mių žodžiai. Gamtos prieglobs
tyje ir jos grožybėje kyla dan
gun maldos, šv. mišių auką at
našaujant nuoširdžiam abiejų 
stovyklų kapelionui kun, J. Peč- 
kiui, SJ.

Kai apsidairai, tarp palapinių 
matai apdegintą skelbimų lentą, 
virtuvės kaminus, skilčių pasi
puošimus bei Žilvinų ir Liūtų vė
liavų stiebus. Raudonu kryžiu
mi paženklinta ambulatorijos 
palapinė stovi pasiruošusi pri
imti pacientus.

— o —
Naktis. Ežerėlyje kurkia ir 

ūbauja varlės. Jos visos stipiai 
ir monotoniškai traukia savo va 
karinę dainą... Toli skalija la
pė. Gamta miega, tik mėnulis 
tamsiame dangaus aksome paki-

paus, si. K. Varnausko bei ‘kitų. -tarp medžių, kartais savo *sulo-
Stovykloje dalyvavo 8 skiltys: 
“Ereliai” — jauniausieji, “Tau
rai”, “Lūšiai”, “gemai’’, “Lie
tai”, “Lokiai”, “Vanagai” ir jū

pyta nugara šviesdamas, ar duo
bes kur po medžiais slėpdamas 
peršokęs upę, atsiduria Custery- 
je, kur tarp nam:i pasistiepusio

ros skautų vienetas “Žilvinai”. I jc baltoje bažnyčioje ir raudonų 
Stovyklautojų amžius labai į- 
vairus: pradedant 5 metų vilkiu-

KOERTING
— TAI —

NEPAPRASTO SKAMBI MO 1957 M.
VOKIŠKI RADIJO APARATAI

-5-
GARSINTUVAI

31 DERINIMO GRANDINĖS 
Visos BANGOS

šie aparatai laimėjo du aukainlus 
medalius Paryžiaus tarptautinėse pa
rodose.

Nepalyginamai pigūs, be konku
rencijos -r- prieinami visiems.
Reikia pamatyti — norint įsitikinti.

iiįi-Dfl i na
UjlTCLtvision
Isales - Service)

Sav. Inž. A. HEMCNAS 
3321 8. Halsted — CLlffside 4-5665

E3J5

JOS. F. BUDRIK 
FURNITURE,

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

N«mnms rakandai, Televizijos, Ra
dio, Šaldytuvai, Skalbiamos mašinos, 
Jewelry. Didelis pasirinkimas. Duo
dame didelę nuolaidą, lengvus išmo
kėjimus.

Atdara antradienio ir ketvirtadie
nio vakarais iki 9:30, sekmadieniais 
— 10—5 vai.

Budriko Radio Valanda iš WHPC 
stoties, 1450 k. ketvirtadieniais nuo 
6 iki 7 vakaro.

MOViMC

NAUJI O/Otu TBOKAI-NAUJAUSI KMUSTmO (BANK/AJ 
tisų NSTU PAŽINIAS-PIGUS Ut SĄŽININGAS PATABNtAUNAl

JUOZAS NAUJOKAITIS
3022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL. Tel. V/AILmak 5-9209

Tel. uflao HK 4-66*9, rez. FR. 6-73*1

OR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1957 W. Garfieid Blvd.
VAL: 1—4 lr 6— 8 

Šeštadieniais nuo 1 Iki 4 vai. 9. p. 
Išskyrus ketvlrtad. lr aekmad.

DR. ANNA BAUUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IB 

GERKLĖS LIGOS 
— Pritaiko akinio* —

8322 So. We»tern Aveane 
Vai.: kasdien 10-12 vai. Ir 7-9 vai. 
vak. Šeštadieniais 10-1 vai. Trečia
dieniai* uždaryta. Kitu laiku ausltarua

Oflao telefoną*: PR 8-3720
Re* telef. VVAlbrook 5-6076

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja lr Chirurgė) 

MODULIŲ IK VAIKŲ LIGŲ
SPECIALI ST*

71M South Weste m Arenas
(MEDICAL BUILDING)

Pirmad., antrad., ketv. lr penktai, 
nuo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. lr nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. šeštad. 11 
vai. ryto iki 8 vai. popiet.

Oflee U-l. RE. 7-1148
Ree. tel. VVAlbrook 5-3799

ToL ofiso VA. 7-5557, rei. RE. 7-4948

DR. FRANK C. KWINN
(KVIECINSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1661 West 47th Straat

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 2 
vai. Iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. Iki S:IO 
Uždara treč. visa dieną lr šeštad. vak.

Ofiso tet CLlffside 4-2894 
Rezidencijos: LAfayette 3-1171

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS iR CHIRURGAS

1724 Weat 47th Street 
(Kampas 47th ir Hermitage) 

Vai.: nuo 2 Iki 4 lr 6 iki 9 v. vak. 
Reštad. nuo 2 iki 6 vai., Išskyr. sek.

DR. FL TALLAT-KELPŠA
Ofisai: 20 North VVacker Drlve 

(Civic Opera House, kamb. 858) 
Vai. kasd. 12—4 

Tel. CEntral 6-2294 
6002 West lOth Str., Cicero 

Vai. kasd. 5—8, šeštad. 1—S 
Tel. TOwnhall 3-0950 

Kitu laiku ir trečiad. susitarus 
Rezid. tel. HEnilock 4-7080

Kas beapsakys skaučiukių su
sidomėjimą viščiukais, šuniu
kais, veršiukais, karvėmis ir ark 
liais, juos pievoje ar pas ūki 
ninką pamačius.

Viena sesytė, mašinoje beva
žiuodama, karvę ir arklį pama
čiusi, džiaugsmu pratryško:

— Tėveli, žiūrėk, tėveli, kar
vutė ir arkliukas “in person”...

Rašytojų piešti lietuviško kai
mo vaizdai dažnai yra nesupran
tami tarp mūrų, ant gatvės as
falto augančiam mūsų jaunimui. 
Stovyklos aplinka leido vai
kams užmiršti mašinų triukšmą 
ir pajusti nakties tylumos žave
sį, išgirsti nakties “koncertus” 
ežerėlyje ir patirti dalgio nu
pjauto šieno kvapumą. Čia at
rado vėl berniukai pievos žiedų 
gražumą ir tylių saulėlydžių bu r- 
tingumą, kuriuos Chicagoje už
dengia dulkių debesys.

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYPYTOJAI IR CHIRURGAI 

2300 West 51st Str.
Priima ligonis pagal susitarimą.. 

Dėl valandos skambinti telefonu 
Prospect 6-1795 nuo 2 iki 9 vai. 
p. p. kasdien išskyrus trečiad. ir 
Aeš*ad.

Rcs. tel. GRovehill 6-5603

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

4701 South Damen Avenue 
(Kampa* 47-tos ir Damen Avė.) 
Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vak. 

Seštad. 2—4 vai. vak. 
Trečlad. lr kitu laiku pagal sutartį- 

Telef. ofiso LAfayette 3-0048 
Rez.: VVAlbrook 6-3048

Tel. ofiso HE. 4-5849. rez. HE. 4-2824

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
Vai. Pirm., ketvlr., penkt. 1-4 lr 7.-9 
Antr. t-b, treč. lr šešt. pagal sutarties

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1817 Sonth Westera Avenue 
Chicago 29, III. 

Pasimatymai pagal sutarties
Telefonas REpubUo 7-4900 

Rezidencija: GRovehUl 6-8191

—

Tel. ofiso PRospcct 6-2240
PRospcct 0-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. CHIItl KU ĮJOS LIGOS 
5700 S. U'immI Street

Priėmimo vai. tik pagal susitarimą 
nuo 2—4 vai. kasdien ir nuo 6 iki 8 
vai. pirmad ir penkt. Trečiad. ir sek. 
uždaryta.

DR. VYT. TAURAS- 
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA EB 

SPEC. MOTERŲ LIGOS
Ofisas Ir rezid.: 2410 W. Slst 81
Tel. l’Rospect 8-1723 arba WE 8-5677
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v. Antri,

Trečiad. ir Penktad. 6-9 vai. vak. U 
Šeštadieniais 2-4 vai. popiet.

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Office: 10748 Sonth Michigan Avė. 
Buto: 1053 IV. 103 St., Bevcrly Hllls 
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. v., 
išsklrus trečlad. Šeštadieniais nuo 1 
iki 4 vai. popiet.

Tel.: Oflao — PUllma* 5-6799 
Buto — BEverly 8-3946

Tel. ofiso He. 4-2123, rez. PR. 8-8484

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

6255 South Western Avinui 
VAL. kasdien 2—4 p. p. lr 7—9 vak.

Trečiadieniais, šeštadieniais lr 
sekmadieniais uždaryta

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

, PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

■ ENDROVE
__ - jp*

4038 Archer Avus* T*l. LA3-471P t * 
AUGUST SALDUKAS Preziden.* »

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Oflao vai.: nuo 2-4 ir nuo 6-8:80 v. 
vak. Šeštadieniais nuo 2 iki 4 popiet

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel. Vlrginla 7-0036

Rezidencijos tel. BEverly 8-8244 

rei. ofiso VI. 7-0600, rez. BE. 7-9987

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(Spec. motery lleus ir Akušerija) 

4055 Archer Avė.
Kampas Archer ir California Ava. 

VAL.: 2—4 lr 6—8 v. p. *, 
šešt. 2—7 vai. p. p., 
Išskyrus sekmadienius

Ofiso HErulock 4-5815
Rez. HEml. 4-3751

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2745 W. 69 Sfc
(priešais šv. Kryžiaus ligoninę) 

Priima pagal susitarimą

DANTISTAS

9R. J. A. PAUKŠTYS
4253 S. Whipple Street

(Arti Archer Avė.)
Valandos: nuo 10 iki 12; 2—6; 7—9. 
šeštad. 10—12. Trečiad. uždaryta.

LAfuyette 3-4046 
Namų — CEdarcrest 3-7 786

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3259 South Halsted Sfc 

Kasdien S—7 vai. vak. fieštad. nuo 
1—6 vai. vak.

Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutarimą 
Oflio tel. Vlctory 2-1484. Resid. 24S7
W. «2nd St.. tel. Republlo 7-8818.

Tel. ofiso: DAnube 6-1126

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJA. 

8267 South Halsted Street
Vai. 1 iki 4 v. p. p. lr 6—8 v. vak.

* fieštadieniatn 1—4 von

TeL ofiso PRospect 6-94OO
Rezid. PRospcct 6-9409

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevičlūtė)

GYDYTOJA IR CHIRURGB 
6248 South Kedzie Avenue

Vai. kasdien 1-3 p.p. ir nuo 6-8 vaL 
vak. šeštad. 1-4 p. p. Trečiadlsnlals 
lr kitu laiku tik susitarus.

DR. J. VAITAITIS
GYDYOOJAS IR CHIRURGAI 

1407 Ro. 49th Ct.. Cicerą 
Kasdien 10-12 vai ryto lr 8-8 raL 

vak. Šeštadieniais 16-2.
Trečiad. uždaryta

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1281

Tel. ofiso Vlctory 2-1681
Rez. Vlctory 1-9742

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAI 

802 West Slst Street 
Kamp. Halsted lr Sl-mos gatvlij) 

Priėmimo valandos kasdien: 1-4 p.p. 
Ir nuo 6-8 v.v. šeštad. 1-4 vai. popiet.

TELEVIZIJA* RADIJAS
HI-FI FONOGRAFAI • VOKIŠKI BADU AI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

FRANK S TV & RADIO, INC-

3249 So. Halsted SI. CAIumet 5-7252

Pasinaudokit Reta
Proga !

BURTON - DIXIE
Pagarsėję

MATRACAI 
vietoje $89.50

dabar pirksi te už:

Ofiso telef. YArd* 7-1166
Rezidencijos — STcvvart 3-4611

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West 35th Street 
(kampas Halsted ir 35-ta gatv*) 

VAL 1—4 lr 6:30—8:80 p.p. kas
dien Išskyrus trečiadienius. Atidarą 

šeštadieniais 1—4 vai.

Tel. VVAlbrook 5-2670
Res. Hllltop 5-1560

Dr. Alexander J, Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marąuette Medical Center 
6132 So. Kedzie Avenue

VAL. 2—4 p. p. Ir nuo 7—9 v. vak.
Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti 

Tel. Ofiso PR. 6-8888. rez. RE. 7-9199

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 Weat 63rd Street '

VAL kasdien nuo 2—4 p. p. ir 7:30 
Iki 9 vai. Trečlad. lr šešt. uždaryta

Ofiso telefonas — BIshop 7-2626

• DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue
(Kampas Kedzle lr Arcber). 
Vai. kasdien nuo 2 Iki 9 vai. 

Trečlad. ir sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpnblio 7-2290
SPECI. CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LtOOS 
2745 West 69th Street

VAI,.: Pirm., antr., Ketv., penkt. 
nuo 2:00 — 4:00 Ir nuo 6:00 — 8:00. 
šešt. nuo 2:00 — 4:00. Trečiad. ir 
kitu laiku susitarus telefonu.

Dr. Antanas Rudokas, 0. D.
Tikrina akis; pritaiko aklnlua, 

keičia stiklas Ir rėmas.
445fi So. California Avė., Chicago 

Raukite YAnls 7-7381
Priima: vakarais 6 iki t; šeštad. 

10 vai. ryto iki 4; trečiad. ir sakmad. 
tik susitarus.

ROOSEVELT FURNITURE CO.
(LJETUVIŲ KRAUTUVE)

2310 W. Roosevelt Rd.
NELLIE BERTULIS IR FELIX RAUDONIS, savininkai 

Krautuve atidaryta kasdien iki 6 vai. vak. Pirmad. ir Ketvlrt. iki 
9 vai. vak. ir Sekmadieniais nuo 11 vai. ryto iki 4:30 v. po pietų.

-M U # U ¥ A J
Telefonas SEeley
ix raudonis, savini

3-47II

Telefoną* GRoveblll 6-1595
DR. ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ I.IOŲ SPEdAUSTS

PRITAIKO AKINIUS

Valandoa: 9—12 Ir 7—9 v. v. pagal 
susitarimą, išskyrus trečiadienius

2422 West Marąuette Bd.

Telefonas REliance 5-1811

DR. WALTER 1. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
3925 VVest 59th Street 

VAL. 1—4 popiet, 6:20—8:20 vak. 
Trečiad. pagal sutarti

Tel. ofiso PR. 6-6446, rez. 1IE. 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2420 VVest Marąuette Rd.
VAL. nuo 2 iki 4 p. p.: 6 iki 8 vak. 

Trečiad. ir šeštad. pagal sutartj

Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-6650

DR. P. Z. ZALATORIS
1821 So. Halsted Street 

Tet ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-6669 
Ke/Jd. 0600 S. ArtCAiAn At*. 

VAL. 11 v. r. Iki 3 p. p.; 6—9 ▼. V.

ToL ofiso YA 7-4787, rea PR 8-1830

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4646 8. Ashland Ava. (kamb. 211)
Vai. nuo 2—4 Ir 6—S; trrčlad., •ei- 
tad. lr sekmad. tik pagal sutari j. 

Jeigu noatsllleps vlršinlnėtl telefuoal
Raukite Mldway 3-6001

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopcdaa - l’rotezlstaa

A pa ratai-Protezai, Med. ban 
dažni. Kpee. pagalba kojom 

(Arch Supporta) tr tX
Vai.: 9 4 tr 6-8. Šeštadieniai* 9-1. 
ORTIIOPEDIJOS TECHNIKOS LAU. 

2850 W. 63rd St. Chicago 29, Eli. 
Tel. I'Roap.n-t 6-6084.

DR. G. SERNER
UETLVIS akių GYDYTOJA* 

VlrA 26 metų patyrimo
Tel. Y Arda 7-1820 
Pritaiko aklnlua 
Kreivas akis 

ištaiso.
Ofisas Ir aklulp dirbtuvė 
756 VVest Soth Street

Vai nuo io iki 2, nuo 6 iki 2. tre-
člad, nuo 10-12, penktadieni 16-1 U 
»eštadteniais 16-2 vai. popiet.

Viri 26

<8*

44VIM0*

Praįčkit Taupyti Šiandien, Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradėkite taupyti iioje lietu Vilkoje 

Įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN I
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000,00

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASS’N
4071 Archer Avė., į vakarus nuo California Avė.

CHARLES ZEKUS, Sekretorius 

OFISO VALANDOS:
Pirmad., antrad.. penktad lr 
•••tad. 9 vai. ryto Utį 8:90 p.p.

Trečlad 9 ryto iki 12 vai- 
Ketvlrtad. • vai. Utį I vaL vak.

TaL oflao Ir buto OLympie 2-4189

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4988 W. 15th SU Cicero 
Kaadlsn 1—2 v. Ir 6—8 v. vakare. 

Išskyrus trečiadienius
Butas 1526 So. 49th Avė. 
•eštadlenlals 12 Iki 4 popiet

Ofiso telef. LAfayette 2-8216, jei 
neatsiliepia, Sau kito KEdz.le I-286S

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGU

4146 8. Archer Avė.
VAL. Kasdien popiet nuo 12-2:10 v. 
Vak. pirm., antr., ketvlrt. 6-1:26 v.

<11 Ant ♦<V

SKAITYKITE “DRAUG»”~

Skclbkitčs ‘‘Drauge”! skclbkitčs “Drauge”
DRAUGAS

THE LITHUANIAN DAILY FRIEND
3334 8. Oakley Avė., Uhlcaao 8, RL TaL Virgiui* 7-88411 7-9841

Bntered •• Second-Class Matter March 31, 1916, at Chieaco,
Under tbe Aot of March 2, 1179.

Member of the Catholic Press Asa’n 
PubUsked daily, ezept Sundays, 

by tho
Lltkuanlaa Cathollo Press Bootety 
PRENUMERATA: Metama
Chicagoj Ir Ciceroj |9.00
Kitur JAV lr KaaadoM *2.00
UMenyjs 111.06

SUBSCRIPTION RATES 
18.00 per*year outside of Ckloago 
99.00 per year ln Chioago A Claseo 
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...VIENYBE TEŽYDI
Į^r

Atrodo, kad šis savaitgalis bus atžymėtas lietuvių politinių 
sąjūdžių suvažiavimais. Be abejo juose bus svarstomi ne tik 
savieji vidaus reikalai, bet ir Lietuvos išlaisvinimo klausimas, 
nes visų lietuvių, ypač tų, kurie yra įsijungę į vienos ar kitos 
rūšies politines organizacijas, šiandien yra pats pagrindinis dar
bas. Kai valstybė yra laisva ir nepriklausoma, politinių grupių 
reikalas yra rūpintis valstybės ir jos žmonių visokeriopa ge
rove, paruošti ir siūlyti gyventojams tokią programą, kuri tų 
grupių vadų manymu galėtų būti jiems geriausia ir priimtiniau
sia; pagaliau, kuri, einant į rinkimus, būtų pati patraukliausia.

Šiandieninis lietuvių politinių organizacijų darbas ir rū
pestis yra visai kitoks. Lietuva yra okupuota ir pavergta. Ten 
visa politinė veikla yra likviduota. Ten gali veikti tik komu
nistų partija ir tik griežtoje Maskvos kontrolėje. Lietuvos gy
ventojai ja negali ir nenori remtis, nes ji ne jiems tarnauja. 
Tai žiaurus okupanto padaras, tai svetimas lietuvių tautai gai
valas, kuriuo tauta siekia kiek galint greičiau nusikratyti. Kad 
taip įvyktų, ir kiek galima anksčiau, laisvuose kraštuose įsi
kūrę lietuviai yra įpareigojami veikti organizuotai, efektingai 
ir vieningai. Susigrupavusieji į įvairias politines organizacijas, 
pasireiškusias savo veikla nepriklausomoje Lietuvoje, mūsų tau
tiečiai šiandien turi rūpintis ne tiek savo programomis (nes tuo 
tarpu neturime kur jų vykdyti), ne tiek partinių ambicijų sie
kimu, kiek įsijungimu į bendrą Lietuvos išlaisvinimo darbą. 
Mes manome, kad visų politinių grupių vadovai, esminiai šitam 
pritaria.

LKDS IR LFB
Jei taip, kodėl tų grupių tarpe nėra reikiamos vienybės, 

kodėl jos ne visos yra įsijungusios į Lietuvai laisvinti veiks
nius, kodėl tarp savęs nesutaria, nors kaikurios jų ir savo ide
ologija yra artimos.

Apie tai mes čia ir norime pakalbėti, pavesdami tik lietuvių 
krikščioniškuosius politinius sąjūdžius, kurių turime keletą ir 
apie kuriuos mūsų skaitytojai dažnai skaito mūsų dienraštyje.

Mūsų dienraštyje yra skelbiama, kad š. m. rugs5jo 1 — 3 d. 
bus dviejų mums artimų politinių organizacijų suvažiavimai. 
Vienas jų — Lietuvių Krikščionių demokratų Sąjungos — bus 
Cleveland, Ohio, o kitas — Lietuvių Fronto Bičiulių — suva
žiavimas įvyks Windsor, Ontario, Kanadoje. Mes esame tiki i, 
kad abiejų organizacijų suvažiavimų darbų programoje yra į- 
trauktas Lietuvos laisvinimo reikalas, kaip pats pagrindinis. Ki
taip juk ir negalėtų būti.

MUSŲ PAGEIDAVIMAI IR LINKSIMAI
Linkėdami, kad abu suvažiavimai būtų sėkmingi, kad jiems 

pavyktų nusmaigstyti tikrai tikslias gaires ateities veiklai, mes, 
kaip ir mūsų didelis skaitytojų skaičius (apiq ką kasdien 
girdime), pageidaujame, kad nors tie du svarbūs, metiniai su
važiavimai įvyksta ir atskirose vietovėse, net atskiruose kraš
tuose, tačiau, kad savo užsimojimais jų dalyviai būtų vienos 
minties, kad jie visi nesulaikomai siektų vienybės pirmoje eilė
je savo tarpe (LKD ir LF). Vargu kas laukia to, kad toji 
vienybė tarp tų dviejų sąjūdžių įvyktų tuoj, ir iš dviejų sąjū
džių sulauktume vieno, bet daug kas laukia, kad glaudus, bro
liškas ir bičiuliškas bendradarbiavimas būtų tuojau atstatytas. 
Kelią tam surasti yra galima. Reikalas yra didelis. Plačiosios 
lietuvių katalikų visuomenės nusistatymas už tokią vienybę ir 
bendradarbiavimą yra labai aiškus. Iš kitos pusės, jos pasipik
tinimas kiekviena nesantaika, kiekvienu tuščiu ir šiandien ne rik 
nereikalingu, bet ir pavojingu ginču, dažnai išeinančiu tik iš 
asmeninių išskaičiavimų, taip pat yra aiškus.

VIENYBES REIKALAS DIDESNIS UŽ VISUS KITUS
Niekas šiandien neginčija ir neužginčys, kad katalikų visuo

menė tiek Lietuvoje, tiek išeivijoje yra gausiausia. Todėl ir jos 
vaidmuo Lietuvos laisvinimo darbų baruose turi būti ir yra di
džiausias. Tą žinant, katalikų veikėjams, juo labiau politikams, 
šiandien reikia rodyti kelią į vienybę, į darnią veiklą, į pasiau
kojimą tėvynei visoms kitoms lietuvių grupėms, kurių talkos rei
kalingumas tautos didžiajam tikslui siekti negali būti abejotinas. 
Išeidami iš krikščioniškosios artimo meilės jausmo, mes turime 
pirmoje eilėje savo santykiuose būti korektingi, broliški ir vie
ningi. Mes turime šviesti pavyzdžiu visiems.

Lietuvos laisvinimo darbuose kiekviena grupė, ar ji būtų 
didesnė, ar mažesnė, dirbdama viena atskirai, nebus efektinga, 
ap^adarys tiek, kiek padarytų įsijungusi 1 vier.< bendrą visų 
politinių grupių sąjūdį, kokiu šiandien yra didelės daugumos 
pripažintas Vyriausiasis Lietuvo“ Išlaisvinimo Komitetas. To- 
•<ėl mes ir linkėtume, kad esančio-? Vlike grupės dar didesniu 
ryžtingumu ir meile vieni antriems dirbtų Lietuvai, o tos, kurios 
yra pasitraukusios, nors tai ir būtų įvykę ne be pagrindo, šiuo
se suvažiavimuose nutartų grįžti į Vliką atgal, nes jų ten lau
kia didelis, šventas darbas, iaukia laisvės ir nepriklausomybės 
siekiančios tautos vienybė. Šiandieninis tautos vienybės rei
kalas yra žymiai didesnis už betkokiun kitus dalykus. Ir pačias 
didžiausias kliūtis reikia pašalinei iš kelio, einant į bendrą Lie
tums laisvinimo darbą. “Vardan tos Lietuvos vienybė težydi!”

LAIKO BLOGYBES IR BAŽNYČIA 
LEONO XII ENCIKLIKOJE

Leonas XIII, atėjęs į Apašta
lų Kunigaikščio įpėdinių sostą ir 
pasidaręs Bažnyčios ir visos 
žmonijos vyriausiu dvasiniu ga
nytoju, labai susirūpino ir blo
gybėmis, kurios tuo laiku nepap
rastai slėgė ir vargino žmoniją. 
“Nuo pat mūsų pontifikato pra
džios stovi prieš mūsų akis liūd
nas vaizdas blogybių, kurios iš 
visų pusių slegia žmoniją”. Po
piežius, labai jautriai jas išgy
vendamas, parašė encikliką “In- 
scrutabili Dei consilio”, kurioje 
jis ne tik dideliu širdies skaus
mu mini tas blogybes, bet ir nu
rodo būdus, kaip iš jų pasigy
dyti.

Tos pačios blogybės, dėl kurių 
anuomet jautriai siėlojos Leonas 
Xni, nemažiau vargina ir mū
sų laikų žmoniją. Todėl labai 
pravartu ir mums patiems jomis 
susirūpinti ir apie jas pasvars
tyti.

Kas yra tos laiko blogybės?
“1. Aiškus paneigimas augš- 

čiausiųjų teisių, kuriomis kaip 
pagrindu remiasi žmonių visuo
menė.

vo popiežiškosios mokslų aka
demijos narys. Mirė 1944 m. Pa 
ryžiuje.

Šis mūsų laikų mokslininkas 
rašė. “Laikėme žmogų chemine 
medžiaga, mašina arba mašinos 
ratu; apkarpėme jo moralinį, 
estetinį ir religinį aktyvumą. 
Mūsų silpnybė paeina iš panei
gimo asmens individualybės ar
ba iš nežinojimo žmogaus sūdė 
ties... O vis tik žinome, kad 
pralenkiame fizinį ribotumą: 
Grožio, Meilės ir Malonės ciklų 
beribėje. Didžiausias atpildas 
bus tiems, kurie tai jieškojo 
kiekviename dalyke”.

Tai yra: Dievo. Carrel nepa-

2. Žmogaus proto iškrypimas, 
nepakenčiąs jokios teisėtos val
džios.

3. Nuolatiniai nesutarimai, su 
kelią vidaus nesantaiką ir žiau
rius, kruvinus karus.

4. Paniekinimas įstatymų, 
tvarkančių papročius ir ginan
čių teisėtumą.

5. Nepasotinamas troškimas 
nykstančių ir užmiršimas am
žinųjų turtų, net iki tokio bepro 
tiškumo laipsnio, privedančio ne 
vieną prie savižudybės.

6. Neatsakingas viešųjų tur
tų tvarkymas, išeikvojimas, iš
naudojimas.

7. Begėdiškumas tų, kurie aiš
kiausiai klysdami stengiasi vai
dinti tėvynės, laisvės ir visokios 
teisės gynėjus.

8. Pagaliau į žmonijos sąna
rius įsimetęs mirti nešantis ma
ras, kuris jai neduoda ramybės, 
piršdamas naujas santvarkas ir 
nelaimes nešančius padarinius”.

Laiko blogybių priežastys

Šv. Tėvas giliu įsitikinimu tvir 
tina, kad “visų tų blogybių prie
žastis glūdi ypatingai švento ir 
augščiausio bažnytinio autorite
to paniekinime ir atmetime”. 
Bažnyčia, lyg anas ugnies stul
pas tyruose, Dievo vardu vado
vauja ir Jo spinduliais nušvie
čia kelią žmonijai. Ji saugoja ir 
gina kiekvieną teisėtą valdžią 
ir jos įstatymus, kurie atsiremia 
į amžinuosius Dievo įsakymus. 
Todėl visi “viešosios tvarkos 
priešai, tai suprasdami, pamatė, 
kad nėra geresnės priemonės 
išgriauti visuomenės pamatams, 
kaip nenuilstamai pulti Dievo 
Bažnyčią, ją šmeižti, sukelti 
prieš ją neapykantą ir pavydą, 
apšaukti ją civilizacijos prieši
ninke, kasdien naujais smūgiais

ARKIVYSKUPAS MAKARIOS

Arkivyskiųms Makarios, anglų iš 
iš Kipro salos ištremtas vyskupas, 

1 norimas grąžinti į Kipro salą britie- 
čių, kadangi Kipro salos sukilėliai 
jo reikalauja. (INS)

I Istorinis pavyzdys yra Italija, 
kuri Romos popiežių globoje ne 
tik savo. gyvybę išsaugojo, bet 
dar išliko gyvu ir pasauliniu, 
mokslo ir kultūros centru. O ry
tų tautos, “kurios nutraukusios 
ryšius nu Apaštalų Sostu, pra
rado savo anksčiau turėtų moks 
lo ir meno garbę bei valstybės 
orumą”!

Laiko blogyliė gydymas

Kaip pačią visuomenę sudaro 
atskiri asmens ,taip ir jos ligos 
— visuomeninės blogybės kylal 
iš tų pačių atskirų asmenų. Tad 
šv. Tėvas, giliai susirūpinęs tau
tų dvasine gerove, kreipiasi j 
visus sielų ganytojus-vyskupus 
ir kunigus, kurie tam Bažnyčios 
yra deleguoti, kad jie visomis jė

paklusti amžiniesiems Dievo įsta i gomis stengtųsi savo tikinčiuo- 
tymams, ir jų pačių civilinės Į sius uždegti tikėjimo meilės ug- 
santvarkos nustojo savo pras- nimi ir patys uoliai budėtų šv. 
mės ir pagrindo. Pareigos ir Evangelijos sargyboje. “Jūsų y-

PIGIAI IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU
BALDUS
VIETOJE IR 18 TOLIAU

K. LIDUKONIS
Tunu naują uiueų auuKvežimj 

* ir apdraudas
ISIS W. fllat St. Chicago, 111. 

Tel. PRescott 9-2781

Duona lr (vairias skoningas 
bulkutes kepa

N esiga iii
Sakoma, kad senatorius Joshap K^nnedy, nelaimėjęs kandi

datūros į prezidentus demokratų partijos konvencijoje, visai dėl 
to nesigaili. Jo draugai esą patenkinti tuo, kas konvencijoj į- 
vyko: jo vardas buvo labai plačiai pagarsintas. Tai jam padėsią 
pradėti akciją, kfid būtų nominuotas kandidatu augščiausiam 
postui — prezidentu 1960 rinkiminiais metais.

savitarpio meilė iširo. Atsiradus 
visokiam neklusnumui, klaidinan 
čiai blogio propagandai, žemoms 
užgaidoms, nusikaltimų laisvei 
— pasidarė nebeįmanomas ir 
jos visuomeninio gyvenimo tobu 
linimas, taikos ir gėrio įgyven
dinimas, pažangos kėlimas. O vi
si humanistai, kurie tik patys y- 
ra atskilę nuo Bažnyčios ir jos 
įstatymų, ir jų keliamoji kultū
ra “yra tik pamėgdžiojimas tik
rosios kultūros ir tuščias vardas 
be turinio”. Tad popiežius ir sa
ko: “Būtina išvada, kad, suge
dus protams ir širdims, nuodė
mė savo svoriu tautas nuveda 
į visokį sugedimą, ardo teisingą 
santvarką ir tokiu būdu anks
čiau ar Vėliau visiškai sunaikina 
valstybės gerovę ir ramybę”.

Tautos susilaukia iš Bažnyčios 
didelės naudos

Šv. Augustinas sako, kad tau
tos, kurios vadovaujasi Kris
taus mokslu ir gerbia Bažnyčią, 
susilaukia sau didelės naudos

žaisti jos autoritetą, sugriauti Bažnyčia( tiesa, yra Kristaus
augščiausią galią Romos popie-

minėjo didžiojo, bet mes jį jau-1 žiaus, kuris yra amžinųjų ir ne-
čiame kaip tikrąją jo krikščio
niškosios minties išvadą.

Dr. Carrel atkreipė pasaulio 
mokslininkų dėmesį į stebuklin
gus pasveikimus Liurde. Maso
nai jį pavadino silpnapročiu, ne 
vertu užsiimti medicina ir moks 
lu. Jis tada apleido Prancūziją, 
savo gimtąjį kraštą, ir atvyko 
į Ameriką, ir tik vėliau, kada 
visas pasaulis pripažinto jam 
garbę, repatrijavo.

Dabar prancūzai savo rašyto
jo veikalus verčia į savąją kalbą 
ir su pasididžiavimu juos skai
to, ir jo pastabas apie Liurdo 
stebuklus mielai priima.

“Malda, — Carrel sako, — y- 
ra būtina. Ji žmogui yra reikalin 
ga. Ten kur meldžiamasi, ten 
jaučiama ir pareigingumas ir 
atsakomingumas. Pasaulis bū
tų geresnis, jei jis daugiau mels
tųsi. Maldai yra reikalingos baž 
nyčios, mažos susitelkimo oazės 
triukšminguose miestuose”.

T. B. Mikalauskas

sikeičiančių gėrio ir tiesos pradų 
žemėje saugotojas ir gynėjas”. 
Šalia to daugelyje kraštų atsira
do “įstatymai, griauną dieviško 
sios katalikų Bažnyčios santvar 
ką. Pasklido Apaštališkosios vai 
džios niekinimas ir trugdymas 
atlikinėti bažnytines pareigas, 
religinių bendruomenių išblašky
mas, suvalstybinimas turtų, ku
riais išsilaikė Bažnyčia, ir naudo 
josi beturčiai; atėmimas iš iš
ganingo Bažnyčios vadovavimo 
auklėjimo įstaigų. Pagaliau at
sirado ir ta nepažabota laisvė 
skelbti ir platinti kiekvieną blo
gį ir įvairiausiais būdais už
gniaužti ir trugdyti Bažnyčios 
teisę į jaunuomenės mokymą ir 
auklėjimą”. Tokiu būdu kovo
jant Ir naikinant gėrį, atsirado 
ir išaugo blogybės.

Nuodėmė daro tautas 
nelaimingas

Valstybės, atmetusios Bažny
čios autoritetą ir atsisakiusios

8 ELĖ MAZALAITĖ .■■[■■■■I

PJŪTIES METAS

53 tęsinys

ROMANAS

REIKŠMINGI GYDYTOJO ŽODŽIAI
Teko sužinoti, kad jau ver-J rie, po betkurios nepasisekusios 

čiama į japonų kalbą dr. Alek-1 terapijos, pasveiko giedriame gy
so Carrel knyga: Prayer is pow- 
er (Malda yra jėga). Si knyga 
jau yra išversta į daug kalbų. 
Prancūzų kalboje jau leidžiama 
antroji laidą.

“Kaip gydytojas, — rašė dr

vo tikėjimo pakilime per mal
dą. Malda yra vienintelė jėga 
gamtos įstatymuose4'.

Carrel buvo pasaulinio garso 
biologas, ypač histopatologijo 
je. 1937 m. laimėjo Illinois uni

Carrel, — mačiau žmonių, ku-’veraiteto Newman premiją; bu-

BRUNO’S KEPYKLA
3839-41 S. Lituanica Avė. 

TeL Oliffaide 4-6370
Pristatome J visas krautuves 
ir leBtujnuus, taip pat 1A- 
■lunAta J visus artimuosius 

miestus.
(Nukelta į 5 psl.)

C R A N E SAVINGS A~“S.“’AN
2555 WEST 47th STREET LAfayette 3-1083

B. R. Pietkiewicz, prez.; E. R. Piet kie wicz, sekr. ir advokatas 
Mokame augštus dividendus. Kešiuojame čekius. Parduodame ir 
išperkame valstybės bonus. Taupytojams 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.

d
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PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Iš artimų lr 

tolimų distancijų, šaukite sekančiai:

įgaliota skelbti tik Evangeliją 
ir dalyti žmonėms Dievo malo
nes. Tačiau ji šalia šito savo tie
sioginio uždavinio ir šiaip daro 
daug gero žmonėms. Ji, nešda
ma į tautas atpirkimo ženklą 
kryžių, drauge neša ir visokį 
kitokį apšvietimą labai naudingą 
ir reikalingą žmonijai.

Pirmiausia ji panaikino ver
giją ir paniekintam žmogui su
gražino įgimtąjį kilnumą. O kad 
išgelbėtų žmones iš visokių prie
tarų tamsos, Bažnyčia visokiais 
būdais, viešai ir privačiai, sten
gėsi juos mokyti ir šviesti: ji iš
mokino juos pažinti Dievą, visa
tos Kūrėją ir pačius save. Tuc 
tikslu pristeigė pradžios, amatų 
ir kitokių bendro bei specialaus 
lavinimosi mokyklų bei įvairių 
labdaros įstaigų. Bažnyčios, 
kaip Motinos, įtakoje atsirado 
tarp žmonių taika, kilo kultūra, 
sparčiai augo jų pažanga. Ir juo į 
labiau tautos klausė ir gerbė 
Bažnyčios autoritetą juo dau
giau pačios patyrė sau naudos.

ANTANAS VILIMAS
3415 S. LITUANICA AVĖ., CHICAGO, ILL.

Telefonas — FRontier 6-1882 
iiimiiiiiiiimiiiiiiiiimiiiiimiiiiiiiimitiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiii
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VIRŠ 15,000,000 Amerikos gyventojų žino,
kad taupyti apdraustose Taupymo Ir Skolinimo Bendrovėse yra 
saugu Ir pelninga.

Universal Savings and Loan Association užtikrina saugu
mą ir gražų pelną.

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentūra Iki 
$10,000.00 kiekvienam indėliui ir reikalingi rezervai, o pelną — 
patyrusių ir sąžiningų vedėjų pastangos.

Galite tanpyti atvykdami asmeniškai ar per laiškus. Bus grei
tas ir draugiškas patarnavimas. I

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illnois

eik, neturi ko gėdintis pasižiūrėti, juk tai tavo vai-1 Draugas Gustas.1 _ t, • • I _

— Niekuomet? — jis žiūri į ją, prašančiai, jis 
paima jos ranką, šaltą ir prakaituotą, jis spaudžia ir 
anuo senu balsu, iš jaunystės, iš kūdikio metu, kada 
viską gavo ko trokšdamas kaip taip prašė, kalba: — 

Argi nesakysi?
.— Kai išeis maskoliai, kai pasikeis viskas. Kai 

tu pats pasikeisi.
Jis paleidžia jos ranką, kaip daiktą, kurį pats 

stebiesi paėmęs, abejingai ir šaltai, jis praeina pro 
juos abu, per duris į aną trobą, ir uždaro paskui sa
ve tas duris. Jie negirdi tenai nė garso: — Ar jis 
verkia, — skaudžiai klausosi motina. — Ar tiktai ne
nusišaus, kaip-------------- mano Jonas. — „Iš gilumos
šaukiuosi Tave, Viešpatie,“ — šnibžda motina, ir pus
balsiu sako Jonas: — „Pažiūrėsiu, ką jis------------- “

Jis nespėja, Mykolas išeina apsivalkstęs, su ke
pure, ir m und i ras užsagstytas, ir raudona žvaigždė 
yra tokia ryški ant jo krūtinės, kad negali matyti 
nieko kito pro ją. Jie nepažino to, kuris išėjo iš jų 
trobos laukan.

Jie girdėjo vartelius, paskui automobilio moto
rą. — „Kaip gerai, kad išvažiavo,“ — sumurmėjo Jo
nas, ir motina kalba sau: —„Prieik prie lango, pri-

kas“. —
Bet ir pasijudinti ji nespėjo — durys į trobą 

atsiplėšė, taip kaip vaikšto rusai ir vokiečiai—pagal
voja abu tą pat akimojį. Ir kartu atsisuka: tas pats, 
kuris buvo praėjęs pro juos, stovi ant slenksčio, kaip 
bolševikinis paveikslas ant sienų — pagalvoja abu 
vienodai.

— Tu nebaigsi gailėtis, — sako jis žiūrėdamas į 
motiną, — jeigu nąęrąžinsi man sūnaus. Aš surasiu 
jį, surasiu, vistiek, nors man reikėtų pereiti kiek
vieną namą visame apskrityje.

Atsitiko taip, kad vienu metu į tą pa
tį taikinį, iš skirtingą Šonų krito kelios vi- 
lyČios, perskeldamos viena kitą.

IS viduramžių baladės 

I
— Tu--------------tu važiuosi vėl---------------- į me

džioklę, — pasakė Olga pildama arbatą ir Mykolas 
'susijuokė:

— Koks aptarimas. Ir kaip tu-------------
— Tu jau sakei, kad aš suuodžiu, tai matai, ar 

ne tinka, kad sakau medžioti? — ji atmetė galvą ir 
juokėsi, ji žinojo, kad jam patinka šitaip matyti jos 
baltą apvalų kaklą, ji norėjo, kad jis pabučiuotų duo
butę, ir norėjo, kad nematytų, jog ji juokiasi netik-

Bet ji nepasitraukė, ji atsistojo taip, kad galėtų 
matyti Mykolą. Ji galėjo ramiai pasitraukti, kaip vi
suomet kada ji žino, kad jis kalbasi su rusais ar pa
žįstamais lietuviais partiečiais. Tai ne kalba ir dabar 
domino ją, tiktai tas, kaip jis paėmė ragelį ir laikė 
taip atokiai nuo savęs, tarytum stūmė kokią gyva
tės galvą. Ir jo veidas pasidarė toks, kaip ir kiekvie
ną kartą kai regėjo jį kalbant su draugu Gustu/ne 
telefonu, o akis į akį: panieka, pajuoka, pasišlykštė
jimas, skubėjimas pabėgti, nuobodis. Ir balsas jo 
nekantrus, ir tiek ji suprato, kad pasakė neturįs laiko.

— Ko jis nori? — sako ji tingiai, kai jis baigia 
ir abu grįžta prie pusryčių stalo. — Kai žiūriu į ta
ve, atrodo, kad tu jam skolingas ir jis prašo atiduoti.

— Nebūk idiotas, mano brangioji, — pasakė jis 
piktai, ir ūmai jo antrakiai akilo jš nuostabos ir jis nu
sijuokė: — Tik tu ir galėjai šitaip palyginti! Ką tas 
mizerija turi, ką aš galėčiau iš jo skolintis?

— Tu neapkenti jo, — sako ji karštai, — tu gal 
pavydi jam, kad jį priskyrė tau bendradarbiu? Tu gi 
pats sakei, kad jis ištikimiausias komunistas, kad 
sėdėjo kalėjime--------------

— Bet kokia valdžia turėtų sodinti kalėjiman iki 
gyvos galvos už tokius prastus eilėraščius, kaip jo. 
Ar mes neturime daugiau sviesto? O, nieko, paskui 
nupirksi. — Saugokis menkų poetų, širdele,*.— sako 
jis iškilmingai, — nėra didesnių nusikaltėlių. Iki atė-

Jip“r“e°n. “„met. Jeigu «k> boiėeviku imkai, Jo eilėra^epau,.
. .. .... . i. , tx dmtų — tebuvo vienos rankos, pardon, puse rankos

ta, J. gali prieit, pirmoji, ir uždusdama pasakė: pogrindiniai.
— Klausau! Tai jūs? Yra, yra, malonu! — irF ** H

pašaukė vyrą, o paduodama jam ragelį, pasakėt —
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PAJIEŠKOJIMAI
Terese Macijauskienė, <1. Onos 

Kygicnės, jieško savo giminių: Vin
co Bigelio, jo sūnaus Karolio Bige- 
lio ir dukters Veronikos Bigelytės. 
Jieško giminės iš Lietuvos. Rašyti 
šiuo adresu: Stasė Kriauėeliūiuenė, 
3921 Alder SL, East Chicago, Ind.

J ieškau savo kaimyno Juozo Ru- 
žinsko, kilusio iš Pustapėdžių kaimo, 
Vilkaviškio vals. ir apskr., ir savo 
dėdės Juozo Venslausko, kilusio iš 
Vingilių kaimo, Gražiškių vaisė. 
Vilkaviškio apskr. Abudu j JAV at
vyko prieš pinnąjį Didįjį Karų. 
Bent kų apie juos žinančius pra
šau pranešti šiuo adresu: Juozas 
Virskus (Virškevičius), 1325 Smith 
St., Flint, Michigan. .

Jieškau sūnaus Antano Damulio, 
kuris 1954 m. gyv. Venczueloje. Pra
šau atsiliepti arba apie jį žinantieji 
pranešti — S. Damulcviėieuė, Ku
dirkos g-vė Nr. 9, Skuodas, Lith
uania. .

Onos Petkūnaitės, gyvenusios Chi
cagoje, jieško Alfonsas Pakštas, 
esantis Sibire. Atsiliepti į “Drau
gų” Box 6249, 2334 So. Oakley 
Avė., Chicago 8, III.

T ieškoma — Petro ir Adolfinoj 
Petrauskų, sūnus Aleksandro Pet

rausko ir Onos Vilkelytės, gimęs 
Paluknio kaime, Šiluvos valse. Jieš
ko sesuo Teresė Petrauskaitė-Kišo- 
nienė, gyv. Lithuania, Ariogalos m. 
Maryte Melnikaitės g-vėje Nr. 9.

Jieškomi 3 broliai — Jonas, Vik
toras ir Mykolas Lucpavičiai, gyv. 
Chicagoje. Jieško Bronius Žilinskas 
iš Lietuvos. Atsiliepti šiuo neliesu:
J. Minkevičius, 105 S. Poppleton St., 
Baltimore, Maryland.

Jieškomi — 1) Juozas Pronskus, 
s. Leono. 2) Juozas Dundzys, s. To
mo, gimęs 1923 m. Alytaus mieste. 
Jieško giminės iš Lietuvos. Atsi
liepti šiuo adresu: Kasponis, 20 
Prince Rupert Avė., Toronto, Ont., 
Canada.

Antanas Gumauskas jieško savo 
2 brolių Adomo ir Juozo Gumauskų.

SOPHIE BARČUS
RADIO PROGRAMA

1* WGE8 stoties — Banga 1«»« 
NUO PIRMAD, IKI PENKTAD. 

8:45 Iki »:I0 vai. ryte 
ŠEŠTAD. 8:80 liti »:S0 ryte 

FIRMADIENNIO vat nuo 7—8 v. 
SEKAU. 8:30—8:80 v. r. U stoties 

WOPA — 1490 kU.
Chicago 88, -IL HEmlock 4-8415

7181 Bo. ROCKWE|L ST.

Lietuvių tautos tauriausios asmeny
bes Arklvysk. Jurgio Blatulaičlo-

Matulevičlaus 

Trijose dalyse:

UŽRAŠAI

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS

yra

Vytauto Augustino 
Lietuvos Vaizdų AlbumasLIETUVA

I. 1 žrašai: Mintys, pastabos, pasi
ryžimai. cla kaip tik atsiskleidžia 
Arkivyskupo Jurgio gilus tiesos Įžvel
gimas bei visiškas pasiaukojimas 
tarnauti Dievui, Bažnyčiai ir sielų 
išganymui.

II. Laiškai. Tai {vairiems asme
nims rašytų laiškų ištraukos, gyve
nimiškos išminties perlai, išreikšti 
patarimų, paraginimų ir paaiškini
mų formoje.

III. Vilniuje. Žvilgsnis J Arkivys
kupo kančias perneštas senoje Lie-

KKAL ESTATE

Gerai ir pigiai pirksite ir parduo
dami uždirbsite.

A. BUDRECKAS, REALTY 
4081 Archer Avenue

Tel. — LA 3-3384

geriausia dovana visokiomis 
Atsiliepti šiuo adresu: J. Skripkus, 'progomis. Albumo vaizdai kalba apie tuvos sostinėje, kur Jis stengdamasis 
146 Forest St., Kearny, New Jersey. Lietuvų visiems suprantama kalba būti visiems visakuo. kad visus lai-

' todėl jis tinka visiems, 
Jicškoma Valė Bernotaitė, gimusi kalba bekalbėtų.

Lietuvoj 1928 m. Iš Mažeikių išvy
ko 1944 m. ir kuiį laikų gyveno 
Australijoj. Jai yra žinių nuo moti
nos iš Lietuvos. Kreiptis šiuo adre
su: Z. Girdvainis. 3337 S. Wallace 
St., Chicago 16, III.

STEPHENS LIQUORS

. ste|>onavlcius, 
Choro vedėjas

savininkas

4134-36 .Archer Avenue
(Kampas Francisco gatvės)

HENNESSY, 3 Star konjakas

LABOR DAY 

SPECIALS
5th $5.09

BISQUIT, 3 Star konjakas 5th $4.85

kas kokis

Albumas Lietuva
yra gražiausia dovana

Kiekvienam verta šį gražų leidinį 
pačiam įsigyti ir kitam dovanoti. 

Išleido ATEITIS. Jį galima gauti:
Kaina 6 doL _ 

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

mėtų Kristui, daugiausia yra nuken
tėjęs.

Knyga turi 220 psl., paveiksluota 
ir Įrišta ) kietas viršelius. Kaina 
$2.50.

Užsakymus su pinigais siųskite:

“D R A U G A S”

2334 So. Oakley Avė.,
CHICAGO 8, ILL.

GOLD LEAF, Prancūziškas konjakas 5th $3-79

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

JT

DA SILVA, Portugališkas konjakas 
(10 metų senumo) 5th

PURE GRAIN ALCOHOL. 190c 5th
JĮ379

$4.85
SMIRNOFF — SAMOVAR — VODKA 5th $3-39

— SKAIDRIOJI — oth $3-29
VERMOUTH, Importuotas Itališkas 5th

RUBY FORT, Portugalijos importas oth

VOKIŠKAS ALUS iš Bavarijos 
Dėžė 24 buteliai $5-39

PHILADELPHIA—KINSE Y—THREE 
Blcnded Whiskies

FEATHERS 
sth $2.98

SCHENLEY — HANNAII HOGG GIN. oth $2-79
Aplankykite mūsų bufetą, kur gaminama skaniausi 
viščiukai ir vėžiukai. Freo narking for eustoniers.

%

Prieš pirkdami ar parduodami 
namus, biznius, sklypus ar ūkius 
atlankykite mus. ,

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

NOTARY PURLIO 
2405 West 51 St 
VVAlbrook 5-5080 

PRospect 8-3579 (vak. ir sekmad.)

Šioje nejudomo turto pardavimo 
įstaigoje perkant ar parduodant. Jū
sų laukia greitas ir teisingas patar
navimas.
NORVILA-KURSIUS

REAL ESTATE SALES 
2600 West 59th Street •

Visi telefonai: PRospect 8-5454

P. STANKOVIČIUS
REAL ĖST. ir INSUE. BkOKBBIS 

LIETUVIŲ AUDITORIJA 
5133 So. Halsted St 

Pk. DAaabe 6-S79S 
Padeda plrkltl - parduoti aamna 
aklus, bintus. Parūpina paskolas, 
draudimus lr daro vertimus. Tvarko 
imigracijos dokumentus. Ofisas atda
ras kasdien nuo 10—7.

JONO IR ANGELINOS ANDRIULIŲ IR JŲ ŠEIMOS

MICHIGAN FARM SŪRIS
Fountain, Michigan

Jūs esate namuose ar kur keliaujate, visuomet reikalau
kite Michigan Farm sūrio. Šis sūris jau per ilgus metus gami
namas Jono ir Angelinos Andriulių ir jų šeimos, Fountain, Mich.

Šis sūris yra gaminamas pagal receptą, atsivežtą iš Lie
tuvos, ir bus gaminamas tik Andriulių ir jų šeimos. Tas jums 
užtikrina gerą kokybę ir jūsų mėgiamą skonį. Šis sūris taip 
yra mėgiamas lietuvių, kad jo didelius kiekius siunčia ne tik į 
Chicagą, bet ir visą Ameriką ir Kanadą. Chicagoje visą lai
ką tą sūrį atstovauja ir ateityje atstovaus Stasys ir Marija 
Metrikiai. Jų adresas:

FARM FOOD COMPANY
1804 West 47th St., YArds 7-8393

^2

REAL ESTATE

Pirkti biznį ir dirbti sau 
geriausiai apsimoka

BRIGHTON PARKE:
Maisto krautuvė su visais įren

gimais. Gera sutartis, pigi nuoma. 
Žema kaina.

Maisto krautuvė su namu. Jud
ri vieta. t

Taverna su namu ir sale. 
Krautuvės patalpa ir 8 butai.

KITUR:
Maisto krautuvė labai judrio

je vietoje. Labai didelė apyvarta.

ŠIMAIČIAI
Realty, Builders. Insurance 

2737 West 43 St 
CLiffside 4-2390

HELP VVANTEP VYRAI

UPHOLSTERER
Klubui tuojau reikalingas baldų 

apmušėjas. Nuolatinis darbas. Pil
nas atlyginimas ir vienas valgis. Pa
rašykite patyrimų ir amžių, rašyki
te: DRAUGAS, Box D-U9, 2334 S. 
Oakley Avė., Chicago 8, I1L

HELP VVANTEP — MOTERYS

BUILDING & REMODELENG

VIKTORAS SIMAITIS 
General Contractor

Stato rezidencinius ir komercinius 
namus; pasiūlo sklypus; rekomen
duoja planus; išrūpina statybos kre
ditus. Skambinti vak.: VI 7-4228 
arba rez. tel. BI 7-3340. Kreiptis —

ŠIMAIČIAI 
Realty - Builders - Insuranos 

2737 West 43rd Street

REIKALINGA MERGAITE pri
žiūrėti mažų mergaitę. Ne kasdien 
—tik vakarais arba šeštad. vaka
rais. Kreiptis treč. ir ketvir.: Mrs. 
Dumbrys, 4931 S. Artesian Avė. — 
kieminis namas, 3-čias augštas.

TAVERNAI reikalinga nusima
nanti apie virimų moteris. Gyventi 
vietoje. Skambinti —

. REliance 5-9753

REIKALINGA MOTERIS prižiū
rėti ir kartu būti su senele moterim. 
Gyventi vietoje.

GRovehilI 6-0979

į s”l G Y K I T E DABAR!

Nepaprastai puikiai Įrengtas 7 
kamb. mūr. namas prie 51 ir S. 
Avers. Rūsyj dar atskiras puikus bu
tas. kuris gali duoti $100 mėn. pa
jamų. Aut. alyvos šildymas. Garažas. 
Daug vertingų priedų. $19,700. A. 
Rėklaitis.

Netoli Draugo Redakcijos mūr. 4 
puikiai Įrengtu apartmentų namas, 
3 iš jų su baldais. Visuose yra vo
nios ir šaldytuvai. Kaina tik $14,000. 
J. Šaulys.

Reta proga vėl Jus aplanko! 4
kamb. namas su rūsiu, nauju stogu 
Ir plumbingu. Tinka mažai šeimai. 
Čia pat prie Marąuette Parko. Kaina 
visiškai žema. A. Linas.

3 puikūs, šviesūs butai po 6 kamb. 
ir pelninga grosernė arti Ashland ir 
68th. $35,000. K. Juknis.

Luksusinis 5 metų 5 kamb. mūr. 
geroj, naujoj vietoj arti Marąuette 
Parko. 1 % maš. mūr. gar. Geras su
sisiekimas. Prašo $24,200.. Priims ge
rų, pasiūlymų. K. Volodkevičius.

Geroj Brighton Parko vietoje di
delis 7 kamb. mūr. bungalow, viršuj 
Įrengtas 4 kamb. butas, šalig. 30 pėdų 
sklypas. Apatini butų lengva perdirb
ti Į 3 ir 4 kamb. butukus. Paskubė
kit! A. Sirutis.

P LEONAS
REAL ESTATE

2735 VVest 7lst Street

KONTRAKTORIUS 
STANDARD BUILDERS, INCi. 
2523 VV. 60 st. Chleago 28, IU.,

PItospeekt 8-3782 
A. GINTNERIS — pirmininkas 

V. F. PETRAUSKAS — stat. vedėjas
Lietuvių Statybos Bendrovl:
• stato namus pardavimui,

priima užsakymus,
• atlieka remonto darbus,
• įrengia aluminijaus langių 

duris.
ir
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ANTANAS LUKAS IR SŪNUS 
2717-19 West 7lsi Street

BUILDINO OONTBACTOKS 
Stato naujus namus, atremontuo 
ja senus. Kreinkitės:

Tel. — HEmlock 4-5881

yillllUlllllllllllllllllllllimillllllllllllIMtt
LIETUVIŲ STATYBOS

BE.DROVE =

MŪRAS
Builders, Gen. Contructors
Atlieka planavimo ir staty

bos darbus gydytojų ofisų, gy
venamųjų ir viešųjų pastatų.

Namų įkainavimas ir Įvairūs 
patarimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu:

Mūsų pirmaujančio beletristo An
tano Vaičiulaičio vienas iš Įdomiau
sių kūrinių — romane

VALENTINA
včl gaunamas, nes yra išėjusi antra, 
pataisytoji laida. Romanas buvo pre
mijuotas “Sakalo" leidyklos. Kaip 
visa Vaičiulaičio kūryba, šis roma
nas patraukia augšta stiliaus kultū
ra, rūpestingu menišku apipavidali
nimu. Vaičiulaitis yra davęs daugiau 
kaip 20 originalių ir verstinių vei- 

ikalų ir šis romanas yra vienas iš jo 
stipriausių kūrybos, nupasakojus vie- 

I nos mergaitės meilę, jos vidaus ko
vas. jos audringų pabėgimų už vie- 

1 nuolyno mūrų. Romanas turi 141 
į psl. Kaina $2.

1 Užsakymus kartu su pinigais siųskite:

DRAUGAS
2334 Souih Oakley Avė.,

CHICAGO 8, ILLINOIS
s K

S IOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO*

5 LITHUANIA, (Paveiksluose, $6.00 
Fotografavo V. Augustinas

I JONAS STANKUS == i POPULAR LITHUANIAN

Pasinaudokite "Draugo” Classified skyriumi.

Chicago Savings and Loan Association naujai 
statomas namas, kuris bus baigtas šių metų gale.

Mes iš anksto kviečiame visus atsilankyti į 
mūsų naujojo namo šaunų atidarymą (Grand 
Opening, įvykstantį 1957 m. sausio mėnesį.

Saugiausia ir pelningiausia vieta taupomiems 
pinigams laikyti yra apdraustose taupymo ben< 
drovėse, kuriose kiekvieno taupytojo indėliai yra 
pilnai apdrausti iki $10,000 Jungtinių Valstybių 
valdžios. Visos bendrovės, turinčios šitokius ap
draudimus yra vienodai saugios. Visos stropiai 
valdžios įstaigų prižiūrimos ir visos turi atidėti 
vienodai reikalaujamų sumų atsargas, bet dau
gumas atideda daugiau, negu reikalaujama. Skir

tumas yra tik toks: kai kurios bendrovės yra patogesnės taupytojai, visada Išmokėjo ir Išmoka aukštesnius dividendui 
ir teikia pelningesnius ir naudingesnius patarimus.

Chicago Savings nuo pat savo įsikūrimo 1924 m. per daugiau, negu 32 metus, visada išmokėdavo taupytojams visas tanpy- 
mui įdėtas sumas su aukštais dividendais. Kas liečia pelningus patarnavimus — tai Chicago Savings yra viena iš nedidelio skai
čiaus tų bendrovių, kurios nemokamai teikia patarnavimus, iš keičiant čekius, apmokant šeimų sąskaitas lr atliekant kitoi
kias pinigines operacijas.

Chicago Savings b-vė, sąžiningai ir ekonomiškai prityrusių liet. tvarkoma, padidino savo turtą daugiau negu iki $18,000,000, 
Kviečiame visus pas mus į mūsų pažangią, tvirtą finansinę įstaigą. Gyvenantieji toliau gali taupyti laiškais — atsiklauskite,

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
6234 South Westem Avenue Tel. GRovehilI 6-7575 Chicago,Illinois

CURRENTLY — AUKŠČIAUSIAS DIVIDENDAS IŠMOKAMAS ANT PAID UP INVESTMENTŲ SKYRIAUS.

= Kasdien nuo 8 vai. ryto iki 
S 6 vai. p. p. Kitu laiku susitarus

Visi telefonai: WAlbrook 5-6015 g Tel. P Kos pect 8-2013
MAKQVETTE PARKE

4 butų — 2 po 5 k. Ir 2 po 4 k. 
šviesus iš visų pusių. Pigus.

Mūrinis — 2 po 5 k. Gražiai 
įrengtas. Centr. šildymas alyva. Ga
ražas.

Naujas kampinis mūrinis . . 5 ir 2 
k. Garažas.

6 m. senumo 2 butų 4 ir 2% k.
Naujas 4 kam. mūrinis šild. alyva.
Ant 63-os parduodamas apynaujis 

namas, tinkąs bet kokiam bizniui.
BRIGHTON PARKE

Mūrinis — 2 po 5 k. Pirmam augs. 
centr. šild. guzu. Garažas. Bųngaloiv 
stogas. Norima greit parduoti.

VENTA
4409 So. Fairfield Avė.
Tel. LAfayette 3-3881.

Treč. uždaryta

4E NE NE NE
Nejud. turtų pirkimas-pardavimas 

bei valdymas. Paskolų parūpinimas.
VIStJ ROSIU APDRAUDIMAI
J. BACEVIČIUS

“Varpas” Real Estate
General Insiiriince, Jfotary Public 

5# 16 S. VVestern Avė.
REp. 7-6886 nrba HEm. 4-7085

" AUTOMO BIL Eh~” TRUCK8** 
Automobiliai — Sunkvežimiai

VIKTORO R O Ž I C O 8
lietuviška gazolino stoti, iv auto

taisymą.
Atliekami motoro remontai, lyginimo 
dažymo darbai lr keičiamo, daly.

= 8800 SO. CAMPBELL AVE, = 
Chicago 29, Illlnoifl 

anmnninnininiinmiiimnuiiinumi.^
MJSCELLANEOUS 

Įvairūs Dalykai

LIET. A1*DRAUDV AGENTŪRA
Visų rūšių apdraudos. Automobl 

lių finansavimas. Notarlataa. Val.ty 
bės patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitai 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS, 
tVAlbrook 5-5571

INTERSTATE INSURANCE AGENC4 
6108 S. Ashland Avc., Chicago 36, IU

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas instoliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius (fur- 
naces), visų dydžių oro vėsintu
vus (Air conditioners) ir atlieka 
visus skardos darbus.

1546 S. 49th COURT, CICERO
Tel. OLympic 6-0775 nuo 8 vai.

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

OLympic 2-6752

J. BREIVE and SON
| CONSTRUCTION COMPANY 
j 1442 S. 48th Ct., Cicero 50, Iii. 

CALL-ME-MOTORS 80, Statome naujus namus ir garažus.
5758 S. WE8VBRN AVE. PR 8-8533 Atliekame visokių trobesių ir patal- 
------------------------------------------------ j pų įvairius remonto darbus, skubiai,
PROGOS — OPPORTUNITIES \ «erai ir Pa

šaukite DAnube 6-2783 nuo 8 
ryto iki 7 vai. vakaro.

Tel. OLympic 2-5121 nuo 6 vai.Liet. kolonijoje parduodama Gro- ! 
šerių ir mėsos krautuvė. Gera vieta 
delikatesams. Parduoda dėl ligos. 
Tel. LAfayette 3-5772 po 8 vak. vak.

vai.

vakaro iki 11 vai. vakaro.

PARDAVIMUI

GAGE PARKE — 2 butai, 6 ............................. .
ir 4 kambariai. Mūrinis, aly
va šildomas, 
garažas. Ant 
$21,500.

Rūsys. 2 autom. 
50 pėdų sklypo.

K. MALONIS 
PRospect 8-2071

STATYBAI 
IR NAMŲ 
PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGĄ

Marąuette Parke savininkas par
duoda puikų 2-jų butų po 6 kmb. 
mūr. namą. Centr. šild. Plytelių vo
nia. 2-jų įnaš. gar. Abu butu tuoj 
galima užimti.

Tel. REpnblic 7-5027 

iimiimiiimiiiiiimmiiiiiiiimiiiitimmii
Jei turite parduoti ar išnuomo

ti, pasiskelbkite smulkių skelbimų 
skyriuje. Skelbimą galite perduoti 
telefonu: Virginia 7-6640. 
IIIIIIll'ĮlllllllllllIflIlIlIlimilllllllllllllllll

RECIPES ............
Redagavo J. DaužvardicnS

$2.00

LITHUANIA THROUGH 
THE AGES .......................... $3.50

Parašė Dr. A. Šapokas

THE STORY OF ART
and JUOZAS PAUTIENIUS, $5.00

Parašė Ig. šlapeli.

LITHUANIAN SELF- 
TAUGHT ................................... $1.25

Išleido Mnriborough

LITHUANIAN-ENGLISH and 
ENGLISH-LITHUANIAN 
DICTIONARY .......................... $4.50

Išleido Marlborough

Šias knygas galima gauti dien

raščio DRAUGO knygų kioske —

2334 South Oakley Avenue, 
Chicago 8. Illinois

-T. ^8.

ŽEMAIČIŲ KRAŠTO ŽMONES ! 
ĮSIGYKITE ĮDOMIA KNYGA —

Butki/ Jusūs RAŠTAI.
Šioje knygoje telpa drama AU

DRONE, žemaičių tarme trys apy
sakos: 1) Knygnešys Butrius, 2)

I Ont mona Darbeles kapą, 3) Kaip 
žemaitis iš Kulių į Klaipėdą važia
vo; be to Žemaičių stiprybė. Viso 
154 pusi. Knyga su iliustracijomis. 
Kaina tik $1.50.

I

Pinigus su užsakymais siųsti: 
“DRAUGAS”

8334 S. Oakley Ava.,
Ohlcago 8, III.

CARR MOODY 
LUMBER CO.

STASYS LITWINAS, Prez.
3039 So. Halsted St.

Tel. Victory 2-1272 
Apkainavimą ir Prekių Pristaty

mą Teikiame Nemokamai 
Raštinė atidara kaadien nuo

8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro ir1 
šeštadieniais iki 8 vai. vakaro.

lllillllllllimilllllll|l!!tiilllll!IIIII!HII!HH
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Visiems vert a perskaityti Istorini 

romanu

KRAŽIŲ SKERDYNĖS
Romanas parašytas pagal Istorinius 
dokumentus, pačių Kražių Skerdy
nių dalyvių pasakojimus lr vietoje 
autoriaus surinktą medžiagą. Gražūs 
Žemaitijos gamtos vaizdai, stipri ro
mano intryga ir vaizduoja žemaičių 
meilę savajai šventovei ir gimtajam 
kraštui. Visas romanas skaitytojui 
teikia gražių prisiminimų, vaizdų.

Pažymėtina, kad J. Marcinkevi
čiaus Kražių Skerdynės Lietuvoje 
buvo premijuotas lr plačiai skaito
mos.

I tomas 324 pusi., kaina $3.00.

Užsakymus adresuokite:

DRAUGAS 
2334 So. Oakley Avė..

Chicago 8, UI.
IIIIIIIII!llll!ll!lll!llllll!!!!ll!llllllll!t!llll!l
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TAUTINIŲ ŠOKIŲ SĄSKRYDIS
VYT. RADŽIUS, Chicago, III.

Praeita vasara pasižymėjo y- 
patingais įvykiais mūsų kultūri 
nėję plotmėje. Dar tebeaidi Dai
nų šventės aidai ir tebekalbama 
apie Kultūros kongresą, nors 
jau metas galvoti apie įvykius, 
kurie galėtų būti ir kitą vasarą. 
Savaime aišku, kad panašios

rengiamuosius darbus. Rašanty
sis yra kalbėjęs su eile lietuvių 
visuomenėje žinomų asmenų Dai 
nų šventės metu ir vėliau tau
tinių šokio festivalio reikalu ir 
visi jie yra tam pritarę. Prieš 
ką nors darant reikėtų suregist
ruoti visas tautinių šokių gru-

Dainų šventės kitą vasarą ne- peš ir iš to gautųsi vaizdas ką 
bus, gal ir jokio didesnio masto toliau daryti, šokių suvienodi-
suvažiavimo nebebus, tačiau ne
galima praeiti pro vieną mūsų 
dienų pasireiškimo plotą — tau
tinius šokius.

Dažnai skaitome laikraščiuo
se, jog po įvairių minėjimų ofi
cialiosios dalies, dalyvavo ir tau
tinių šokių grupės. Kiek tos gru
pės yra pajėgios, nėra galima 
pasakyti, taip, kaip nebuvo prieš 
tai galima žinoti visų chorų pa
jėgumo, kurie dalyvavo Dainų 
šventėje. Pasitikėjimas buvo lai 
das pasisekimo ir jis neapvylė. 
Tokiu pat būdu reiktų pagalvoti j 
ir apie tautinių šokių grupes, 
kurias būtų galima sujungti j 
masinį šokėjų būrį. Kaikurios 
tų grupių, reikia manyti, yra 
itin gerame lygyje. Kaikurios iš 
jų kviečiamos televizijos progra
mose pasirodyti’ ir lietuvius re
prezentuoti ypatingesnėse iškil
mėse kitataučiams. Kiek tauti
nių šokių grupių yra JAV, nie
kas nežino, nes niekur nėra jo
kios registracijos. Tautinių šo
kių veikla tebėra priklausanti 
nuo vietos sąlygų. Vienur jie 
reiškiasi plačiau, kitur siauriau, 
bet jei tautinių šokių grupių ne
būtų, arba jos žymiai sumažėtų, 
būtų nemaža spraga lietuviško
je dirvoje.

Tautinių šokių reikšmė

nimas užimtų daugiau laiko. Ge
riausia būtų, kad toks pasirody
mas vyktų ten, kur yra daugiau
sia tautinių šokių grupių. Kelio
nės išlaidos sukeltų didžiausį rū
pestį, bet tai neturėtų būti kliū
tis. Pagaliau tautinių šokių gru
pių padėtis yra skirtinga nuo 
visų kitų sambūrių. Bendruome
nė apjungia visas pažiūras, kad 
galėtų imtis šio platesnio dar
bo.

Baigiant, norisi paraginti vi
sas tautinių šokių grupes su 
savo vadovais bei paskirais šo
kėjais pagalvoti apie tokio fes
tivalio galimybes, apie išlaidas 
ir reikšmę. Tautinių šokių sąs
krydis neabejotinai būtų naudin 
gas visokeriopa prasme. Juo tu
rėtume susirūpinti visi, nes tuo 
sustiprintume šokėjų grupes ir 
tautinius šokius galėtume pla
čiau paskleisti savo jaunimo tar 
pe, kurie gal vėliau prisidėtų 
prie šokėjų arba ir naujas suda
rytų.

tuvių Choras “Varpas”, vad. 
muz. St. Gailevičiaus, solistas 
Vaclovas Verikaitis, Toronto 
skautų tautinių šokių grupė, Cle 
velando “Grandinėlės” tautinių 
šokių grupė ir Detroito skautų 
tautinių šokių grupė.

Pirmadeinį, rūgs. 3 d.: 7 vai. 
vakare — užbaigtuvių vakaras 
Kroatų salėj, 2520 Seminole St

Nakvynių reikalu informaciją 
teikia konfesijos nariai Vyt. Čiup 
rinskas, 240 Jefferson Blvd., te
lef. WH-5-9660 ir Pr. Dumčius, 
1398 Hickory Rd., telef. WH 5- 
6835. Viešbučių kainos yra pra
dedant 2 dol. vienam asmeniui 
ir $3.50 dviems asmenims.

Šventės metu veiks informaci
jos būstinė, 1119 Marion Avė., 
tel. CL-3-8994 ir CL-3-0812; taip 
pat informacija gaunama tel. 
CL-6-4633 ir CL-4-9337. Visi 
Kanados ir JAV lietuviai kvie
čiami dalyvauti.

Rengimo Komitetas

IV Kanados Lietuvių dienos 
programa

šeštadienį, rugsėjo 1 d.: 10 
vai. ryte dailės papodos atida- 

j rymas Willistead Art Gallery
I patalpose, Willistead parke, 

Tautinių šokių reikšmė musų Richmond ir Kildare gatvių
kampas. Parodos lankymo va
landos: rugsėjo 1 d. 10 — 5 
vai. p. p., rugsėjo 2 d. 2 — 5 
vai. p. p., rugsėjo 3 d. 10 — 5 
vai. p. p.; 2:30 vai. Šiaurės Ame 
rikos lietuvių sportinių žaidynių

priaugančiam jaunimui turi bū 
ti rūpestingai aiškinama vyres
niųjų. Per tautinį šokį irgi ug
doma lietuviška dvasia ir mūsų 
liaudies tradicijos. Dalis mūsų
jaunimo tautiniuose šokiuose 
mielai dalyvauja, bet tai yra per1 varįyį,ų pradžia, Wig-

le parke, Erie Str., E.; 6 vai.mažai. Gal iki šiol ši sritis ir ne 
buvo visai apleista, tačiau vi
suomenė jai nerodo didesnio dė
mesio, neteikia ryškesnės para
mos. Priežasčių rasime nemaža, 
bet apie jas tektų kalbėti atski
rai.

Visas aplinkybes sudėjus krū
von, randame atsakymą, kad y- 
ra reikalinga surengti tautinių 
šokių festivalį. Šiame festivalyje 
turėtų būti masiniai šokiai. Ja
me turėtų dalyvauti visos tauti
nių šokių gvupės iš visų JAV, 
gal ir Kanados. Masė šokėjų pa
rodytų lietuviškajai visuomenei 
mūsų senuosius tautinius šokius 
tos grupės pačios sustiprėtų sa
vo viduje ir tuo sąskrydžiu pri
trauktų daugiau jaunimo į savo 
grupes. Lietuviškajame kelyje 
būtų didesnis įnašas į bendrąją 
kovą, nes mums kasdien svarbu, 
jog visos mūsų jėgos būtų iškel 
tos ir nukreiptos vienon vagon, 
kuria turime artėti prie laisvės 
savo kraštui. O šiame kelyje ir 
tautiniai šokiai turi savo paskir 
tį ir nemažai patarnauja bend 
riesiems mūsų laisvės reikalajns. 
Tautinio šokio sąskrydžio metu 
regis nebūtų didelio vargo panau 
doti ir televiziją, kuriai veiks
mas yra daugiau priimtinas, ne
gu statinė forma. Toks sąskry
dis atkreiptų pagaliau ir mūsų 
pačių didesnį dėmesį tautiniams 
šokiams. Pats sujudimas ir su 
sibūrimas pasirodymui tik tei 
giamai veiktų į tautinių šokių 
grupes, kurios su energija tam 
rengtųsi ir gerai pasiruoštų, 

laikas ir vieta
Kada toks sąskrydis galėtų 

įvykti pareitų nuo organizatorių 
bei antrinių apystovų. Atrodo, 
kad galėtų įvykti ir kitų metų 
pirmosios pusės gale. Dėl vietos 
turėtų pasisakyti tautinių šokių 
grupės. Ar tokiam sąskrydžiui 
turėtų būti Chicaga, reiktų ma
nyti palankiai, bet tai nėra bū
tina. Jei tikrai būtų norima su
rengti tautinių šokių sąskrydį 
kitos vasaros metu, jau metas 
būtų pradėti ‘kaipti jėgas rim
tam darbui ir sudaryti organi
zacinį vienetą, kuris pradėtų pa

šiais mūsų laikais yra* apgailė
tinai apgriauta”. Netikinčių iš
leisti įstatymai, nepaisydami mo 
terystės sakramento šventumo, 
sulygino jį su savo civiline me

nizacijas, kurios, ypatingai šiais Laimėjau, nes mylėjau iri
laikais, turi nepaprastą reikšmę 
katalikybei”.

Nėra dalyko pasaulyje, kurio
tiTkacija. Taį “paniekint krik įžmonės “7° malon'ėje, jr «e’ 

1 mngai siekdami, nepasiektų. Pa
sak Leono XIII “Dievas žemės

tvirtai tikėjau. Šv. Augustinas

Galėti pasakyti kaip mylima, 
reiškia mažai mylėti.

—Mūsų liaudies išmintis

P &J. JOKUBKA
rv, DEIMANTAI IR LAIKRODŽIAI 

Pardavimas lr Taisymas 

4077 So. Archer Avė.
Chicago 32, UI. — Tel. LA 3-8617

ščioniškos moterystės garbę, pi
liečiai vietoj santuokos naudoja
si legaliu konkubinatu, susituo
kusieji nepaiso ištikimybės pa
reigų, vaikai negerbia ir neklau
so savo tėvų, šeimos meilės ry
šiai silpnėja ir, kas blogiausia, 
jas apvaldo “kenksmingos ir pa 
sibaisėtinos nesantaikos.” 
“Šeimos gyvenimą krikščioniš

kais pagrindais sutvarkius, pa
mažu atskiri asmens įpranta my 
lėti tikėjimą ir pamaldumą, at
sitraukti nuo klaidinančių moks 
lų, sekti dorybe, klausyti vyres
niųjų ir tramdyti privačios nau
dos jieškojimą.

“Tam tikslui pasiekti reikia y- 
patingai puoselėti katalikų orga

tautas padarė pagydomas ir žmo 
nijai išganyti įsteigė Bažnyčią, 
jai pažadėdamas savo pagalbą, 
tai tvirtai tikime, kad jūsų (vys
kupų) padedama žmonija ,tiek 
nelaimių ir blogybių patyrusi, 
pagaliau paklausys Bažnyčios 
ir šio Apaštalų sosto neklaidin
game mokyme jieškos išganymo 
ir gerovės”. Ir kitoje vietoje: 
“Tos taikos ir ramybės tikimės 
greit susilaukti, jei tikintieji be 
perstojimo melsis ir prašys. Jus 
gi, Garbingieji Broliai, nuošir
džiai raginame toje srityje už
degti tikinčiųjų uolumą ir pa
maldumą”. J. Bdz.

MOVING
A. BENIULIS atlieka įvairiu* 
i>erkraustymus ir pervežimus 
iš tolimų ir artimų atstumų.

Tek BĮ. 7-7075 arba 
PR 8-9842

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS GRLINYCIA 
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banke
tų, laidotuvių lr kitų papuošimų.

8445 WEST ISRI) STKEET 
TeL Pltospect 8-0835 Ir PR 8-0854

Laiko blogybės . . .
(Atkelta iš 3 pusi.) 

ra pareiga, Garingieji Broliai, 
dėti visas pastangas, kad dan
giškojo mokslo sėkla būtų pla
čiai paskleista Viešpaties dirvo
je ir katalikų tikėjimo tiesos tvir 
tai į širdis įkristų, gilias joje 
įleistų šaknis ir išliktų klaidų 
maro nepaliestos”.

“Juo labiau tikėjimo priešai 
stengiasi neprityrusius žmones, 
ypač jaunimą suvilioti, aptem
dyti protą ir sužaloti papročius, 
tuo labiau reikia rūpintis, ne 
tiktai... mokymo metodu, bet la
biausiai, kad tas katalikų tikė
jimas būtų darnus ir literatūroje 
ir kituose moksluose, ypač filo
sofijoje.^

“Geriausias jaunuomenės auk 
Įėjimas, tikrojo tikėjimo ir reli
gijos bei gerų papročių išlaiky
mas turi būti kilęs iš jaunų die
nų pačioje šeimoje, kuri, deja,

toj
• A. A.

ANTANAS MATUSEVIČIUS
Gyveno 6725 S. Campbell Avė., Tel. GR 6-2723

Po kuiliuos ligos mirė rugp. 26 <1., 1956, 6:30 vai. t ak., sulau
kęs 63 m. amžiaus. Gimė Lietuvoje.

Amerikoje išgyveno 5 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Eugenija, pusbrolis Jur

gis Matusevičius, kiti giminės, draugai ir pažįstami.
Kūnas pašarvotas Laekawicz koplyčioje, 2424 W. 69tli St. 
Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, rugp. 30 d., iš koplyčios 8:30 

vai. ryto bus atlydėtas į Švenč. Panelės Gimimo parapijos bažny
čią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę Žmona, PUSBROLIS IR KITI GIMINES.
Laidotuvių direkt. Steponas Lackawicz. Tel. REpublic 7-1213

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 West lllth Street

Vienas bloku nuo kapinių.
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste 1

Telef. — CEdarcrest 3-6335

liodAsio valandoj

MAŽEIKA < EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6845 So. Westera Avė. Air Condltioned kopiyOa 
7*8600 — 7*8801 Automobiliams vteta 
karte gyvena kltoee miestą daiysej gaasSaae

koplyčią arčiau JOsų samų.

vakare susiartinimo vakaras — 
balius, Windsor Armouries salė
je, London Str., E. Šokiams 
gros Hamiltono lietuvių orkest
ras “Aidas”, vad. V. Babecko.

Sekmadienį, rugsėjo 2 d.: 10:- 
15 vai. ryto iškilmingos pamal
dos St. Claire R. K. bažnyčioje, 
167 Tecumseh Rd. W. Šv. mi
šias atnašauja Londpno vysk. J. 
C. Cody. Lietuviškai pamokslą 
pasakys vysk. V. Brizgys; 12 
vai. vainilčo uždėjimas prie Bu
vusiems kariams paminklo, Ou- 
lette ir Gilles Blvd. kampas; 
12:15 vai. iškilmingos pamaldos 
Holy Trinity liuteronų bažnyčio
je, Parent Avė., kampas Gilles 
Blvd. Pamaldas laikys dr. M. 
Kavolis; 1 vai. p. p. garbės sve
čiams pietūs “Norton Palmer 
Hotel”, 130 Park Str., W. 1:30 
vai. p. p. futbolo varžybų tąsa 
Memorial Park, Ypres Blvd.. 
prie Moy Avė.; 6:30 vai. vak. iš
kilmingas IV Kanados Lietuvių 
dienos — Kanados ir JAV lie
tuvių susiartinimo šventės ak
tas, sportinių žaidynių užbaiga 
ir koncertas. Koncertinėje pro
gramoje dalyvauja Toronto Lie-

Vestuvių nuotraukos Ir 
augitos rūšies fotografijos 

mūšy specialybi

PRECIN PHOTO STUDIO
(Incorporated) 

EDVARDAS ULIS, aev, 
4058 Archer Avenue

Telefonas Virginia 7-2481

IRENE MOLIS
Gyveno 2157 W. 22nd Plaee 

Tel. FRontler 6-1563

Mirė rugp. 28 d., 1956, 6 vai. 
ryto, sulaukus 3 5 m. amžiaus. 
Gimė Chicago, 111.

Pasiliko dideliame nuliūdi
me’tėvas Domininkas, 2 bro
liai: Jonas ir Domininkas, 5
seserys: Bcrnice, Justine Ma- 
zur, Sophle Bobek, Albina Su- 
back ir Virginia Agnew, 2 bro
lienės, 3 ėvogeriai, kiti gimi
nės, draugai ir pažįstami.

Kūnas bus pašarvotas šian
dien 3 vai. popiet l^ickawicz 
koplyčioje, 2314 W. 23rd PI.

.Laidotuvės Jvyks penktadie
nį, rugp. 31 d., iš koplyčios
8:30 vai. ryto bus atlydėta į 
Aušros Vartų parapijos bažny
čią, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta į šv. 
Kazimiero kapines

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

Nuliūdę: Tėvas, broliai ir 
seserys bei kiti giminės.

laidotuvių direktorius Stepo
nas I.ackawlcz. Tel. Virginia 
7-6672.

NUO UŽSISENUJUSIŲ 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ

IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ 1
Tie, kuri* kenčia nuo SENŲ AT

VIRŲ lr SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, 
negali ramiai sėdėti ir naktimi* 
miegoti, ne* Jų ufaisenėjusioa žaizdos 
niežti lr skauda. Kad pašalinti tą 
niežėjimą lr skaudėjimą senų atvi
rų lr skaudžių žaizdų, uždėkite 
LEGULO Ointment. Joa i y d y m o 
ypatybės palengvina Jūsų skaudėji
mą Ir galėalte ramiai miegoti nak
tį. Vartokite Ją taipgi nuo skau
džių nudegimų. Ji taipg4 pašalina 
niežėjimą ligos vadinamos PSORIA- 
BIB. Taipgi pašalina peršėjimą ligos 
vadinamos aTHLETE’S FOOT. su
stabdo džiovinimą odos lr perplyitmą 
tarpplrščlų. Tra tinkama vartoti nuo 
džiūstančloa, suskilusios odos dedlr- 
rlnlų, odos išbėrimų Ir t. L, taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada pa 
atrodo skaudus Išbėrimas nuo vysty
klų. JI yra gera gyduolė nuo 1M- 
virtinių odos Ilgų. Le
gulo Ointment yra 
parduodama po 75 
ot.. 91.25, lr 91.60.
Pirkite vaistinėse Chi 
nagoj lr apylinkėse—
MUvraukee, W<sc.,Oa 
ry. I nd. lr Detroit, Mi
cbigan arba rašykl- 
ta lr atsiųskite Mo
ney order |

LEGULO, Department D. 
MIS W. Eddy 8L Chicago 84, UL

STEI N TEXTI LE CO.
1306 South Union Avė.

Yra kalbama mieste, kad STEIN TEXTILE BENDRO
VĖJE rasite didžiausią pasirinkimą už nebrangias kainas 
įvairių vilnonių, šilkinių, medvilninių, užuolaidoms ir už
dangalams medžiagos. Taip pat ir paltams medžiagų vy
rams ir moterims.

STEIN’AS turi metinį išpardavimą, štai pavyzdys kainų:

Geriausios ANGLIŠKOS bei “worsted MEDŽIAGOS kos
tiumams, kurių kainos paprastai yra $9.80, dabar tik .. $4.50

Visokiausių pamušalų už pigias kainas. Spausdintas šilkas 
ir plaunamas “Sil-O-Shan”, “antiąue taffeta”, pa
prastai $1.98, dabar tiktai ...........................................................98c.

60 colių vilnonės medžiagos ir “flannel” vyriškiems ir 
moteriškiems kostiumams tiktai ............................................ $1.89

48 colių užuolaidoms bei uždangoms medžiagos, vertės iki 
$2.98, tiktai .................................................................................... $1.39

Grynų spalvų Fortisan ir Metallic Cloth užuolaidoms tik .$1.09
Atvykite į STEIN TEXTILE ir patys įsitikinkite. Su kiek- 

viei.u pirkiniu virš $20.00 gausite vienai suknelei medžiagos
Pas STEIN’Ą jūs rasite didelį pasirinkimą nuotakoms, kaip tai 
. .“laces”, satiną, taffetą, “brocades”, Shantung, ir t. t. Taip 

pat liekanas medžiagų pamušalams už baisiai pigiai kainas.
kaip dovaną.

STEIN TEXTILE CO.
1306 SOUTH UNION AVENUE

1 blokas į rytus nuo Halsted St., iy2 bloko į pietus nuo 
Roosevelt Rd. Taip pat atdara šeštadieniais ir sekmad. 
Tel. MOnroc 6-8152.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0. VYESTERH AVĖ. 1410 S0. 50th AVĖ. 
CHICAGO, ILL. CICERO, ILL.
Telefonai — GRovehilI 6-2345 arba

T0wnhall 3-2100

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605-07 South Hermitage Avenue

Tel. YA 7-1741-2 ir LA 3-9851

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ A8OCIACUOS 

Ambulansų patarus- MaB turimo koplyčias
▼Imas dieną ir nak- visose Chicagos ir

l<4, Reikale kaukite Roselando dalyse ir
mos. uojau patarnaujame

NARIAI LIETUVI V TAUP. IR SKOLINIMO
B-VIŲ LYGOS, KURIOSE

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki S 10,000.00
19

Paskolos Duodamos Namy įgijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO i SAVINGS A LOAN ASSN.
6234 S. Western Avė. Chicago 36, Hl.

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

DISTRICT SAVINGS B LOAN ASSN.
3430 So. Halsted Street Chicago 8, UL

ST. ANTHONY SAVINGS & LOAN ASSN.
1447 S. 49th Ct., Cicero 50, UL, Tel. TO 3-8131-32

UNIVERSAL SAVINGS G LOAN ASSN.
1800 S. Halsted St. Chicago 8, UI.

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. TeL LAIayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. UTUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

PETRAS P. GURSKIS
659 West 18th STREET Tel. SEeley 3-5711 ,

* ALFREDAS VANCE
177 WOODSIDE Rd., Riveraide, UL Tel. OLympic 2-5245,

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET Tel. V Arda 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 8. MICHIGAN AVĖ. Tet COmmodore 4-2228,

JURGIS F. RUOMIN
8319 8. LITUANICA AVĖ. Tel YArda 7-1138-11391

VASAITIS - BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, UL TeL OLympic 2-10031

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUDYCKI
1646 W. 46th STREET Y Arda 7-07811

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 60tfc STREET REpoMki 7-1213 I
2814 W. tirt PLACE Tlrdofa 7*0671,
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IŠ ARTI IR TOLI
VOKIETIJOJE

— Huettenfelde Šiomis die
nomis vyksta PLB Vokietijos 
Krašto suorganizuota lietuviš
kojo jaunimo (16—30 metų 

X Eglutė Žemgulyte, kuri' amžiaus) vasaros stovykla, ku-
ri siekia lietuviškąjį jaunimą 
tautiniai atgaivinti, sustiprinti 

seserų mokyklą, buvo išrinkta *r ^ab*au suartinti, kad tas ry- 
“Nurse of the year” ir ta pro- ŠVS pasiliktų tvirtas kovoje už 
ga buvo apdovanota specialiais Lietuvos laisvę bei nepriklau- 
pažymėjimais. Tai iš viso pir- somyb§« Ryšyje su Vokietijos 

Katalikų kongresu Koelne at
vyksta daug iš užsienių svečių

šiais metais baigė nepaprastai 
gerais pažymiais gailestingųjų

moji lietuvaitė pelniusi tokį 
augštą pagerbimą.

Įstojusi j gail. seserų mokyk
lą, ji iš pat pradžių labai gerai 
užsirekomendavo savo mokslu 
ir tiek teorijos pamokose, tiek 
praktikos darbuose buvo pa
vyzdingiausia studente. Reikia 
pažymėti, kad Eglutė Žemguly-

ir į Vasario 16 gimnaziją. Lan
kysis labai retas ir augštas sve
čias kardinolas Pizza, kuris sa
vo kelionėje po Vokietiją su
stoja tik keliose vietovėse. Ma
lonu, kad jis daug dėmesio ski
ria lietuviams ir lietuviškajai 
gimnazijai. Tai supranta ir la
bai vertina ne tik lietuviai, bettė, be didelių įgimtų gabumų 

moksle, gabiai valdo pluksną. J ir patys vokiečiai. 
Dar būdama Šv. Kazimiero i
Akademijoje ji aktyviai reiškė
si literatūriniame darbe ir su
kūrė gražių apysakėlių.

Gail. seserų mokyklos baigi
mo iškilmių metu Eglutė Žem-

SESELfiS IR ISĮORIJA

Studijuojančios istoriją seselės Carinei, Calif., sveikinasi su prezidentu 
Eisenhower. Prezidento žmona kalbasi su 80 m. amžiaus sesele. (INS)

AUSTRALIJOJE
— Melbourno moksleiviai at

eitininkai išsirinko naują val
dybą, kurion įeina L. Vaičaitis, 
pirm.,- I. Kaladytė, V. Čižaus-

gulytė buvo išskirta iš kitų j kas, L. Grumulaitis ir H. Paš- 
studenčių ir iškilmingo akto kevičius
metu mokyklos kapelionas sa
vo kalboje pabrėžė, kad ši jau
nutė lietuvaitė, pelniusi augš-

— Adelaidės at-kų sendrau
gių valdybą sudaro J. Bardaus- 
kas, M. Gavėnienė ir P. Pus- 
dešris. Revizijos komisijon iš
rinkti J. Rupinskas, A. Stepa- 
nienė ir P. Snarskienė.

INDIJOJE
— Kun. Jonas Svirnelis, lie

tuvis misionierius Indijoje, bu
vo užpultas laukinio buivolo. 
Gerai, kad jam pasisekė nuo 
to žvėries savo motocikliu pa
bėgti. Kitą kartą motocikliu 
pervažiavo didelę kobrą, kuri 
buvo besistengianti įgelti. Mū
sų misionieriaus darbo vieta

, , , .. .. , , yra ši: Catholic Chureh, Northpat lanko gail. seselių mokyk- r ,, . . _ ’
, . , , . ,. . , įLakhimpur, Assam, India.
lą ir yra labai gabi studente. j .
Gi iš mokyt. Leokadijos Žem- ■
gulienės, savo mamytės, pa vėl- • -t-.... r X Algimantas Grigas ir Eu-
deio literatūrinius gabumus. i .. ” „ ..

. gemja Tamošaityte rugsėjo
Eglutė žerogulytė yra pasi-|m5n t d 3 v. po p su3jtuoks 

rengusi toliau tęsti studijas Sy Kryžiaus bažny{ioje, o ves.

čiausius mokyklos pažymėji
mus ir išrinkta “Nurse of the 
year”, ne tik buvo nepaprastai 
gabi moksle, yra apdovanota 
dideliu išskirtinu grožiu, bet 
savo būdu yra Dievo pašaukta i 
būti gailestingaja sesele.

Ši mums lietuviams garbę 
atnešusi lietuvaitė yra iš medi
cinos mokslui pasiaukojusios 
šeimos. Jos a. a. tėvelis dr. 
Juozas Žemgulys Lietuvoje bu
vo žymiausias chirurgas, brolis 
dr. Juozas yra gydytojas, o 
jaunesnioji sesuo Živilė taip

universitete.

X Kun. Albert J. Contons,
Boston, Mass., Lietuvos Vyčių 
centro dvasios vadas, Walter 
Činik, iš Pittsburgh, naujas 
Lietuvos Vyčių pirmininkas su 
žmona Mildred, kun. John D. 
Žuromskis, Boston, Mass., 
Naujosios Anglijos apskrities 
dvasios vadas ir Felicija Gren- 
delytė, Boston, Mass., Vyties 
redaktorė, visi dalyvavę Lietu
vos Vyčių seime, lankėsi Drau
ge ir užvakar išvyko į Bostoną.

X Sol. St. Baranausko sti
pendijai organizuoti išleistuvi
nio koncerto komitetas šian
dien 7 vai. v. turi posėdį Lietu
vos Vyčių salėje. Komitetą su
daro įvairių organizacijų atsto-

tuvinė puota įpyks 8 v. vakaro 
Lietuvių auditorijos didžiojoj 
salėj.

Algimantas Grigas studijuo
ja teisę Northvvestern universi
tete Chicagoje ir jau dirba Le
ono pirkimo-pardavimo įstaigo
je, o Eugenija Tamošaitytė yra 
vienos stambios Chicagos įmo
nės raštinės tarnautoja.

e
X Danutė ir Alfas Pareigiai,

gyv. Cicero, III., susilaukė duk
relės. Be šios Pareigiai augina 
du sūnus ir dukrą. Pareigio 
uošviai Rimeikiai, kurie turi li
kerių parduotuvę Halsted st., 
dabar turi jau septynis anūkus.

X lytiškai iš Lietuvos yra 
Drauge Mery Montvilas ir

CHICAGOS ŽINIOS

Banditai peršovė moterį I
Du banditai, kurie iš John’s 

Food market, 8611 Cermak' 
road, pagiobė $1,000, peršovė; 

i savininko žmoną Veroniką Ca- 
jicek. Banditai surišę savininką 

i ir tarnautoją ir uždarė juos į 
prausyklą. Savininko žmona gi 
grūmėsi su banditais. Ją per- 
šovė į sprandą ir kulka išėjo 
ties ausimi. Kai ji sukrito, ban
ditai dar peršovė jos koją. Nu-, 
gabenta į ligoninę; gydytojai 
sako, kad jos gyvybė nemaža
me pavojuje. Banditai spėjo pa
bėgti.

Kandidatai į teisėjus
Demokratų partija vieton 

anksčiau mirusių dviejų Augš- 
čiausio Teismo teisėjų, kandi
datais paskyiė Henry W. Die- 
ringer ir Juozapą A. Pope, o 
vieton Apylinkės teismo teisė
jo R. J. Dunne, kuris išrinktas 
į Probate teismą, demokratai 
savo kandidatu parinko Jokū- 

'bą Braudę.

50 augštų pastatas
Garsus architektas Frank L. 

Wright, 87 m. amžiaus, pasiūlė 
Chicagoje pastatyti 510 augš
tų, mylios augštumo, namą, ku
riame tilptų valdinės įstaigos ir 
būtų vietos konvencijoms. Jis 
esąs išdirbęs planus, nors dau
gelis dėl to kelia abejonių.

Žmogaus kūno simetrijos reikšme
JONAS MIŠKINIS ,

Žmogaus kūnas sudaro dvi
šalę simetriją, kitaip sakant, jo

biau raumeninga, tvirtesnė ir 
veiklesnė. O kad tai yra irgi ty

kūnas statmenai padalytas į rimais nustatyta. Šį karią tyri- 
dvi beveik tiksliai vienodas da-' mas buvo įvykdytas paprastu 
lis - kairiąją ir dešiniąją. .Kiek' būdu- kurie įrodė, kad kairioji 

vienoje dalyje yra po vieną vie
nodą vienodos paskirties pori
nį organą: rankos, kojos, akys,, 
ausys, plaučiai, inkstai ir kit., nukrYPsta nuo tiesios linij°s >
Kiti organai yra bendri abiem'dešin? Puse- TaiP Pat ir Se

nime yra pastebėta, kad nak-

1 koja, užrišus žmogui akis, vi
suomet aplenkia dešiniąją ko
ją ir dėl tos priežasties žmogus

pusėm: nosis, gerklė, skilvys ir 
kt. Be to, žmogaus kūnas yra 
statmenas ir priešakinės galū
nės — rankos yra laisvos.

Ar kūnas taisyklingas?

ties rūkuose paklysta keleivis 
dažnai po beviltiškų pastangų, 
rodos, tiesiog eidamas, padaro 
ratą ir visai netikėtai atsiranda 
toje vietoje, iš kurios išvyko.

Daug kas mano, kad iš visų Tokiais atvejais, kai kas mano 
žmogaus porinių organų yra ne įr sako, nežinodami šio gamtos
lygiai išlavėjusios tik rankos, o 
visi kiti poriniai organai yra 
vienodų fizinių sugebėjimų ir 
tokios pat sudėties. Tačiau taip 
nėra. Kiekvieno žmogaus pori-

reiškinio, kad juos paklaidinęs 
velnias, tyčia jiems susukda
mas ratą. Paprastai žmogus ei
damas nenukrypsta į dešinę ir 
nepadaro rato dėlto, kad jo ei-

Banditai užpuolė gydytojus
Trys banditai užpuolė 'gydy

toją S. Dovviatt, 55 m. amžiaus, 
buvusį tada kabinete 4817 W. 
Montrose. Iš jo reikalavo nar
kotikų, tačiau negalėdami ras
ti, surišo jį, užkimšo burną ir 
pagrobė $75, čekį ir laikrodį. 
Po keletos minučių tie patys 
banditai apiplėšė dr. Morris 
Jurbin, dentistą, įsiveržę į jo 
kabinetą 3002 N. Pulaski. Iš 
jo pagrobė $35 ir laikrodį. 
Praslinkus porai valandų tie 
banditai apiplėšė dar vieną 
dentistą — dr. M. B. Sternberg, 
58 m. amžiaus, atsilankę į jo 
kabinetą 1700 W. Chicago. Iš 
jo atėmė $40 ir paliko surištą. 
Visus tris išvadavo pacientai, 
kuriems nusibodo laukti: įėję 
į kabinetą ir radę gydytojus 
surištus, juos atrišo.

Folijas mažėja
Per paskutinį savaitgalį Chi

cagoje buvo įregistruoti 26 
nauji susirgimai polijo liga. 
Tas skaičius — mažėjimo ženk
las. Per ankstybesnį savaitgalį 
buvo 44 susirgimai. Iki antra
dienio ryto buvo įregistruota 
926 nauji šiemetiniai susirgi
mai ir 27 mirtys nuo polijo. 
Ankstybesniai gausūs polijo 
susirgimais metai buvo 1952. 
Tada iki rugp. 26 d. buvo Chi
cagoje susirgę poliju 446 žmo
nės, taigi — perpus mažiau ne
gu dabar, bet mirčių nūo poli
jo tada buvo 29, taigi — dvie
mis daugiau, kaip šiemet.

vai ir pavieniai asmenys. Jei . Liudvikui Špokui. Pirmasis , 
kuri organizacija iš viso nėra laiškas iš Jurbarko siųstas Ki- Mokytojų konferencija
gavusi kvietimo į posėdį, arba 
neturi adreso ar jam pasikeitus, 
mielai prašomi jų atątovai da
lyvauti. Visi yra laukiami pri
sidėti prie koncerto darbų ir 
stipendijos organizavimo.

X Tūkstantį draugų ir pažįs
tamų sutiksi rugsėjo 3 d. Oak 
parke, prie 128 ir Archer Ave., 
nes tą dieną įvyksta Draugo 
metinė gegužinė, į kurią laukia
ma suplaukiant jaugiau kaip 
10.000 svečių. Bus proga pasi
matyti ir pabendrauti su tais 
žmonėmis, kurių metai arba 
keli nesate matę.

X Lucija Ovcrlingaitė ir Ju
lija Kiškaitė, abidvi Šv. Jurgio 
parapijos narės, atostogų pro
ga išvyko į Rocky kalnus. Vi
soje keliauninkų grupėje jos 
tik dvi lietuvaitės. Labai groži
si kalnais, Louise ežeru, Alber
tos ir Victorijos valstybių vaiz
dais Kanadoje; aplankys ir 
Seattle, Wash.

sielienės ir antrasis iš Sibiro, 
siųstas A. Špokevičiaus.

X Dail. K. Žoromskis pa
kviestas į New Yorką, Jamaica 
Art Institute, profesoriaus pa
reigoms. Chicagą apleidžia rug
sėjo 8 d. Suinteresuoti dar įsi
gyti jo paveikslų, gali aplan
kyti jo studiją, 6653 S. Arte
sian ave., ligi rugsėjo 8 d. Tel. 
PR 6-5001.

X Ona Mulionienė buvo nu
vykusi į Detroitą pas ten įgy
venantį sūnų Vytautą aplanky
ti marčios Aldonos, kuri šiomis 
dienomis susilaukė sūnaus Vik- 
toro-Edvardo. Jie dar augina 3 
m. amžiaus dukrą Vydą.

X Vytautas ir Brone Rus- 
teikiai nusipirko namus su di
dele maisto krautuve, 4201 So. 
California. Pirkimo dokumen
tus padarė dr. Šimaitis. Nau-j 
jieji savininkai jau persikėlė 
tenai gyventi.

Šiandien, trečiadienį,’ Chica
goje baigiasi katalikų mokyto
jų konferencija, vykusi Dievo 
Apvaizdos Augštesn. mokyklo
je, 119 S. Central. Konferenci
joje dalyvauja apie 4,400 mo
kytojų, jų tarpe apie 400 pa
sauliečių. šiandien popiet į kon
ferencijos dalyvius kalbės kard. 
Stritch. Konferencijoje nusta
tyta, kad labai didėja auklėti
nių skaičius katalikų mokyklo
se ir susidaro nemažas rūpes
tis, kaip suorganizuoti reikia
mas klasių patalpas ir kaip 
gauti reikiamą mokytojų skai
čių.

Sugavo pinigų dirbėjus
Chicagoje areštuotas Herbert 

Dennis Bechtel, 40 m. amžiaus, 
ir jo žmona Lena Mae, 26 m. 
amžiauš. Jiedu priklausė pini
gų padirbėjų gaujai Los Ange
les mieste, kur buvo rasta 
$312,000 padirbtomis dešimkė
mis.

Konkursas paminkliniam 
namui

Chicagos Jaunių Prekybinin
kų sąjunga drauge su Italų- 
Amerikiečių Civiliniu Chicagos 
komitetu paskelbė konkursą 
pagaminti planus rūmų, ku
riuos norima pastatyti artimoj 
šiaurinėj Chicagos daly, vadi
namame Fort Dearborn staty
bos projekte. Premijoms numa
tyta $10 000. Rūmai bus stato
mi pagerbiant atminimą ato
minio mokslininko Fermi.

Ruoš medicinos technikes
Nuo šių mokslo metų pra

džios Mundelein kolegija įsive-1 
da naują medicinos technikės' 

laipsnį, kurį gavusios taps re
gistruotomis medicinos techno
logėmis kraujo chemijoje, pa
razitologijoje ir bakteriologijo
je.

Paliko $4,111,856
i Nustatyta, kad buvusio 
Sears, Roebuck & Co. vicepre
zidento Otto C. Doering, kuris 
mirė 1955 m. balandžio 3 d., 
turtas siekia $4,111,856. Di
džiuma turto palikta našlei, 
dviems sūnums ir trims vaikai
čiams.

Nevažiuokit Michigan 
gatve

Michigan gatvėje, ypač ties
Randolph ir Wacker gatvėmis, 
paprastai būna didelė spūstis, 
nes vykdomas gatvės remontas 
ir pravažiuojantieji turi nusuk
ti į šalį. Chicagos Parkų dis
trikto vadovybė perspėja auto
mobilistus — iįri lapkričio 1 
dienos, kol pasibaigs remontai, 
vengti važiuoti Michigan gat
ve.

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
— Mirė prof. Prialgauskas.

Liepos 16 dieną Šiauliuose mirė 
muzikas-pianistas proferorius 
Ignas Prialgauskas, sulaukęs 
85 metų amžiaus.

— Prof. J. žemaitis, “Tiesos” 
pranešimu, liepos 29 dieną tra
giškai žuvo. Jis buvo Veterina
rijos Akademijos chirurgijos 
katedros vedėjas. Kartu žuvu
si ir prof. J. Žemaičio žmona. 
Žuvimo priežastys “Tiesoje” 
neminimos.

— Marijampolėje rugpjūčio 
1 dieną pradėtas darbas šį ru
denį pradėsiančiame veikti dra
mos teatre. Teatro direktoriu
mi paskirtas K. Zinkus, o vyr. 
režisieriumi — St. Čaikauskas. 
Marijampolės te4atro atidry- 
mas spalio mėnesį įvyks K. Bin
kio “Atžalynu”.

— Priekaištai dėl “Pasken
duolės” inscenizavimo, šį pava
sarį Vilniaus teatre buvo pasta
tyta Vienuolio “Paskenduolė”, 
inscenizuota K. Kymantaitės 
ir A. Liobytės. Be to, “Pasken
duolė” buvo rodoma ir Rygoje. 
Komunistinė spauda, gana šil
tai sutikusi “Paskenduolės” 
pastatymą ir ypač inscenizavi
mą, pagaliau “Tiesoje” insceni- 
zatorėms daroma priekaištų už 
nepakankamą išryškinimą ir 
apėjimą “Didelio dramatizmo 
scenų”. Daroma pastabų ir ak
torei N. Vosyliūtei, kuri nesu
radusi gilesnių spalvų vaidme
niui atlikti. (Elta)

Ar pareigi yra didelė ar ma
ža, visuomet ji lieka pareiga; 
ji yra Dangaus įstatymas ir 
Dievo įsakymas mums.

—Ch. Kingsley

Autobusų tvarkraštis į “Draugo” piknikų
Visi kurie neturi automobilių vykti j DRAUGO metini pikni

ką rugsėjo 3 d. (Labor Day) Oakd darže, prie 119th ir Archer 
Ave., Lemont, III., gali važiuoti specialiais autobusais, čia duoda
me autobusų išvykimo tvarkraštj, kurį prašome įsidėmėti. 
Autobusas Nr. 1 išeina:

iš Dievo Apvaizdos parapijos ....11:00 vai. rytą ir 2:00 v. p.p.
iš Aušros Vartų parapijos ...........11:30 vai. rytą ir 2:30 v. p.p.
iš Šv, Antano parapija (Cicero) ..12:01 vai. p.p. ir 3:00 v. p.p.

v
Autobusas Nr. 2 išeina:

iš Šv. Kryžiaus parapijos...............11:00 vai. rytą ir 2:00 v. p.p
iš Nekalto Prasidėjimo parapijos. .11:30 vai. rytą ir 2:00 v. p.p.

Autobusas Nr. S išeina:
iš Gimimo Panelės Švenč. par. . .11:30 vai. rytą ir 2:00 vai. p.p.

Autobusas Nr. 4 išeina:
iš Sv. Jurgio parapijos................ 11:30 vai. ryte ir 2:00 vai. p.p.

Visi autobusai lauks keleivių prie minėtų parapijų bažnyčių.

Kelionė | abi puses kainuoja 1 dol. Ritėtai | vieną pusę nebus 
parduodami. Būkite laiku Ir DRAUGO atstovai sutiks keleivius 
prie stočių.

nio organo kuris nors narys seną dienos metu normuoja va 
yra labiau išlavėjęs ir pranešą jįa įr akys, pasinaudodamos esą 

momis kelio linijomis arba ap
linkiniais daiktais.

Kodėl šie žmogaus poriniai 
organai yra netaisyklingi ir ko
kia to netaisyklingumo yra kil
mė gyvenime, kol kas mokslas 
nieko tikro nepasako. Spėlioja
ma, kad kai kurių žmogaus po
rinių organų netaisyklingumas 
kilęs ankstyvesniame žmogaus 
amžiuje ir nežinomose to laiko 
žmogaus gyvenimo sąlygose tu 
rėjęs reikšmės.

Sakoma, kad taip pat yra ne
taisyklingi ir visų gyvulių po
riniai organai. Pavyzdžiui pauk 
ščiai išskridę iš lizdo, visuomet 
skrenda ratu ir net, išbaidyti 
naktį, jie niekuomet nebepak- 
lysta — didesnis ir stipresnis 
sparnas juos verčia daryti ra
tą ir, kas svarbiausia, tas jų 
ratas būna toks taisyklingas, 
kad juos visuomet parveda į

kitą.
Eksperimentiniai tyrimai da

vė apčiuopiamus rezultatus. Pa
vyzdžiui, yra tyrinėtojų pašte 
beta, kad žmogaus veido kairė
je pusėje yra sukauptas visas 
žmogaus švelnumas, malonu
mas, meilumas ir gerumas. Ta
čiau dešiniame veido skruoste, 
priešingai, yra žmogaus rimtu
mo, griežtumo ir vyriškos ener
gijos bruožai. Atrodo, kad me
nininkai jau labai seniai paste
bėjo šį gamtos reiškinį: dary
dami moters veido profilį, jie 
visuomet piešia jos kairiąją 
veido pusę, o vyro — dešiniąją. 
Tas žmogaus veido netaisyklin
gumas — asimetriškumas pri
klauso nuo nevienodai išlavėju
sios veido skruostų muskulatū
ros, kuri išreiškia žmogaus vi
dinį — dvasinį pasaulį.

Naktį eidamas daro ratą
Žmogaus kojos taip pat nėra

vienodos. Kairioji koja yra la- lizdą.

JONAS GRADINSKAS
Kambarių vėsintuvai, vėdintuvai; radio: vokiški, kišeniniai, nešio

jami, automobiliams: televizijos; patefonai, varomi baterijomis
J. G. TELEV1SION COMPANY

2512 W. 47th St. Tel. FRontier 6-1998
TAISYMAS GARANTUOJAMAS RAŠTU — 100%

DIENR. “DRAUGO” 
Metinis Išvažiavimas

Tjfl

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

OAKS DARŽE
Prie Il9th St ir Archer 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. Dildnis ir Jonas Kelečius atliks humoristo Alb. Valenti
no parašytus linksmus vaidinimus apie pilietybės egzaminus 
ir apie Staliną, kuris šiuo metu yra išvietintas 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
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