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Sunki Brazilijos ir ekonominė padėtis
Vengrijoje raudonoji teroro 

mašina sparčiai dirba
Associated Press pranešė, kad liepos 17 d. prasidėjo apstūs 

suėmimai. Iki liepos mėn. 24 d. suimtųjų skaičius pasiekęs 10,000. 
Saugumas ir toliau siaučiąs. Suimtieji, nežiūrint amžiaus, siun
čiam į priverčamųjų darbų stovyklas. Gyorge Maroson, ministe- 
ris valstybės reikalams, š. m. liepos mėn. 25 d. pareiškė Budapešto 
darbininkų susirinkime, kad policija siekianti sunaikinti „ateinan
tį spalio mėn. beruošančius naują sukilmą Vengrijoje“.

Jis toliau nurodė: „Vakariečių
laikraščiai paskelbė, kad esą su
imta keli šimtai. Tai tiesa. Šie 
įvykiai rodo, kad mūsų santvar
koje niekniekiais nesiverčiama. 
Kaikurie asmenys vėl pradėjo 
kalbėti apie galimą sambrūzdį 
ateinantį spalio mėn. Mes juos 
įmetėm į kalėjimą“.

Vengrijos saugumo policija 
paskelbė, jog sunaikino 40 gru
pių, kurios kaltinamos šnipinėji
mu. Kažkurioms grupėms vado
vavęs grovas Karoly Khuen - 
Hedervary ir buvę stambieji 
žemvaldžiai bei pramonininkai. 
Visi apšaukti fašistais ir atžaga
reiviais, kurie darę suokalbį su 
kardinolu Josef Mindszenty at
statyti kapitalistinę santvarką 
krašte.

Puolami rašytojai ir visa 
šviesuomenė

Buvę vyriausybės nariai, ne
palankūs J. Kadaro santvarkai, 
jau anksčiau suimti. Imre Nagy 
iš Rumunijos pervežtas į Buda
peštą. Istvan Bibo, Petofi parti
jos ir Zoltan Tildy smulkiųjų ūki 
ninku veikėjai padėti į kalėjimą. 
Lajos Gulyas, suimtas prie Aus
trijos sienos tuojau buvęs pa
smerktas mirti. Mirties sprendi
mo sulaukė teatro režisieris Ga- 
bos Foeldes, mokytojas Arpad 
Tihany, stud. I. Toth ir eilė kitų. 
Žurnalistas Gyula Obersdvszky 
ir rašytojas Joszef Gali pasmerk 
ti mirti buvo išgelbėti prancūzų 
komunistų: rašytojo Louis Ara- 
gon, menininkų Yves Montand 
ir Simone Signoret bei žinomo 
tapytojo Pablo Picasso. Jie te
sulaukė švelnios bausmės iki 3 
metų.

Dar tie sprendimai nebuvo pa
daryti, kai kompartijos dienraš
tis „Nepszabadsag“ gegužės 30 
d. numeryje prikaišiojo vyriau
sybei, kad ši su „liaudies prie
šais“ pernelyg švelniai besiel
gianti. Birželio mėn. prasidėjo 
apstybė bylų, kurios baigėsi mir
ties sprendimu.

Politbiuras ruošėsi masiniems 
suėmimams. Minėtas Marosan, 
politbiuro narys ir Budapešto 
kompartijos sekretorius birželio 
8—9 dienomis Budapešto kom
partijos darytame pranešime 
ypač aštriai puolė ne tik buvu
sius kapitalistus, bet rašytojus, 
šviesuomenę ir studentus. Svy
ruojančius jis kvietė bendradar
biauti su kompartija, tačiau prie 
šams grasino. Grasinimas kom
partiją nuvedė į visuotinį terorą, 
kuris nesibaigs iki kompartija 
bus valdžioje.

Sukilimo nuostoliai
Vengrai augę didžiųjų istori

nių tradicijų paunksmėje, pa
vergti ir pažeminti, tačiau ge
resnėje padėtyje būdami už pa
vergtuosius lietuvius, bandė su
kilti prieš savos kompartijos 
priespaudą ir sovietišką durtu
vą. Didysis melas juos išvedė iš 
pusiausvyros. Iš vakarų nugirs
tamas laisvas žodis teikė toli ne
pagrįstų vilčių. Tuo pat metu 
kompartija turėjo pripažinti ne
sėkmę įdiegti komunistinę krei- 
vatikybę ir nugalėti ūkiškus sun 
kumus. Skurdas ir priespauda 
buvo jaučiami kiekviename žings 
nyje. Jie turėjo daugiau laisvės 
už pavergtuosius lietuvius, ta
čiau nuogąstavo netrukus ir jos

likutį prarasti. Šviesuomenė ir 
studentija ryžosi neapskaičiavę 
galimybių ir nenumatę pasėkų. 
Tūkstančiai krito, tūkstančiai 
pabėgo, tūkstančiai ir šiandieną 
stumdosi vakaruose, tūkstančiai 
kemšami į kalėjimus ir priver
čiamųjų darbų stovyklas, ne de
šimtimis žudoma. 20*000 namų 
ir 600 krautuvių sunaikinta. Me
džiaginiai nuostoliai siekia 300 
mil. dol. Visa tai smulkmena ly
ginti su nykiąja naktimi, kuri 
nuolat siaubia vengrus, o Mask
vos įsakymu kraujas upeliais 
plukdomas. Laisvojo pasaulio įs
pėjimas Kadarui sulaukė ato
veiksmio. Jis patapo ypač griež
tu, kai vengrų sukilimo klausi
mas atsidūrė JTO, kuri teturi 
vienintelį — neatsakingo plepė
jimo ginklą.

Išdavimas
Vengrų sukilimas ir nūdieną 

vykstąs teroras mus verčia klaus 
ti: ar vakariečiai turi bet kurią 
laisvinimo politiką? Š. m. liepos 
mėn. „Current Hystory“ S. D. 
Kartesz samprotauja: „JAV ryž
tingas pasisakymas dėl Austri
jos 6ienų ir Rusijos savanorių 
Egipte buvo veiksmingu diplomą 
tiniu ginklu. Neatsakinga laiky
sena verčia daryti daugelį veng
rų išvadą, jog JAV diplomatija 
buvo įvykių netikėtai užtikta, ga 
nėtinai nepasiruošusi tautų lais
vinimo politikai arba ją yra vi
sai pamiršusi ir pavergtuosius 
palikusi jų nelemčiai“. Pirmasis 
atvejis yra apsileidimas, antra
sis sako, kad kalbos apie laisvi
nimą — išdavimas.

Gediminas Galva

Suimti antikomunistai 

Kinijoj
HONG KONG, liepos 30. — 

Raudonosios Kinijos žinių agen
tūra praneša, kad valstybės sau
gumo aparatas suėmė, antiko
munistinę grupę, kuri norėjo jė
ga nuversti komunistinę valdžią. 
Tai buvusi slapta „Kinijos libe
ralų partija“, kurios lyderiai 
areštuoti ir „prisipažino“ norėję 
nuversti komunistinį režimą. Ste 
bėtojų nuomone nepasitenkini
mas komunistine valdžia vis au
ga.

Atomas taikai
WASHINGTONAS, liepos 30. 

— Prezidentas Eisenhower va
kar pasirašė tarptautinę atomi
nės energijos naudojimo taikos 
reikalams susitarimą, į kurį įei
na Sovietų Sąjunga ir dar 78 tau 
tos. Pasirašymo ceremonijose 
Baltuose rūmuose rožių sode kai 
bedamas prez. Eisenhower pa
reiškė, kad šitokios organizaci
jos kūrimas yra didelis žingsnis 
į taiką. Susitarimą pasirašiusieji 
pirmą kartą susitiks Vienoje šių 
metų spalio mėnesį. Susitarimas 
galios kai jį ratifikuos 18 ar dau
giau valstybių įskaitant ir tris 
iš penkių didžiųjų. Prez. Eisen- 
hower pastebėjo, kad naujai ins
titucijai JAV paskyrė 11,000 sva 
rų uranijaus, 125 milionų dol. 
vertės. Rusija ir Britanija, kaip 
teigė prezidentas, tokius įneši
mus padaryti delsia.

Palaidotas prezidentas
GVATEMALA CITY, liepos 

30. — Buvusio prezidento Carlos 
Castillo Armas 8 sargybiniai su
imti, kaip turėję ryšių su sar
gybiniu žudiku Romero Sanchez 
Vasąez, 24 m. amžiaus vyru, ku
ris nužudė prezidentą, kai šis su 
žmona ėjo iš valgomojo. Prezi
dentas palaidotas šiandien. JAV 
prez. Eisenhower atstovavo prez. 
sūnus, armijos majoras.

Naujasis Gvatemalos prezidentas, 
nužudžius prez. Carlos, Castillo Ar- 
mffi, yra buvęs viceprezidentas 
Luis Artūro Gonzales Lope?,. 1INS)

Daug kariuomenės
HONG KONG, liepos 30. — 

Komunistinė Kinija turi po gin
klu 3,500,000 vyrų ir daugiau 
kaip 4,000 lėktuvų. Tai pasakė 
Peipinge Kinijos gynybos minis- 
teris maršalas Peųg Teh Huai.

Nusiaubė gaisras
BOISE, Idaho, liepos 30. — 

Didelis gaisras nusiaubė 7,000 
akrų ganyklų — laukų. Ugnies 
buvo apsupta ir 65 m. amžiaus 
moteris, kuri sunkiai apdegė. Į 
ugnį pateko važiuodama keliu.

Šnipas ar rašytojas
JERUZALĖ, Izraelis, liepos 

30. — Yoakim EI Antoni, buvusi 
Koptų bažnyčios galva Jaffoj, 
suimtas ir rytoj bus teisiamas 
už šnipinėjimą Jordanui. Teis
mas atmetė teisiamojo pasiteisi
nimą, kad pastabos, kurias jis 
pasidarė savo užrašų knygutėj 
apie Izraelio aerodromus yra rei 
kalingos jo rašomai knygai.

• Salzburg, Austrijoj du jau
ni australai lipdami į Alpių kal
nus nukrito ir užsimušė, netoli 
Goeling vietovės.

Autobuso nelaimė
ISTANBULAS, Turkija, liepos 

30. — Keleivinis autobusas su 
42 keleiviais šiandien sudužo ir 
užsidegė. Pirmieji pranešimai 
sako, kad žuvo 23 asmenys.

KALENDORIUS
Liepos 31 d. šv. Ignacas Lojo

lą. Senovės: Vanibutas.
Saulė teka: 5,43 vai. Leidžia

si: 8,12 vai.
ORAS

Chicagoj ir apylinkėse vėsiau. 
Temperatūra apie 80 1.

Prez. Eisenhower (dešinėj) atsisveikina pasitraukiantį valstybės fi
nansų sekretorių Humprejį naujo sekretoriaus Robert Aųderson
(centre) įvesdinimo iškilmėse?=5

Baltuose rūmuose. (INS)

Dulles siūlo prez. Eisenhower 
. "atviro dangaus" projektą

LONDONAS, liepos 30. — JAV sekretorius Dulles esantis 
antra para Anglijoj jau turėjo ilgokų pasikalbėjimų dėl nusiginkla
vimo Rytų ir Vakarų.

Sekretorius siūlė prez. Eigen- 
hower „atviro dangaus“ planą.
Greitai po to kaip sekretorius 
atvyko iš Ottawos į Londoną tu
rėjo pietus antradienio naktį su 
JAV delegacijos nusiginklavimo 
konferencijoj Anglijoje, šefu 
Stassenu ir kitais vadovaujan
čiais JAV asmenimis Europoje.
Vėliau jis susitiko r Anglijos už
sienių reikalų ministerį Lloyd.
Dulles yra suplanavęs daugiau 
pasikalbėjimų su JAV ir Angli
jos augštaisiais asmenimis.

Svarbiausios sritys '
Atvykęs į Londono aerodromą 

Dulles pasakė, kad jis proteguo
ja atviro dangaus inspekciją 
Eisenhowerio pasiūlyta Genevos 
keturių didžiųjų konferencijoj.
Iš oro kontroliavimas numatyta 
palies tris teritorijas: Pilnas 
tiek Rusijos tiek Amerikos kraš 
tų apžiūrėjimas, Arktikos sritis,
Aliaskos, Aleutų, Kurilų ir Kam- 
čatkos sritys. Taip pat didelė da
lis Vakarų Europos, Britanijos 

1 dalis, bet taip pat ir didelė dalis 
I Rytų Europos ir Rusijos. Mas- 
1 kva šį planą kritikuoja.

Du milionai
Perono šalininkų

BUENOS AIRES, Argentina, 
liepos 30. — Argentina po ilgų 
metų dalyvavusi laisvuose rinki
muose pasisakė už generolo Ped- 
ro Aramburu partiją susidedan
čią iš krikščionių demokratų, de
šiniųjų radikalų ir socialistų par 
tijų. Išrinkti 205 atstovai. Lai
mėjusioji partija gavo 119 vietų. 
Atstovai susirinks pirmą kartą 
rugsėjo 1 d. Svarstys 1853 m. 
konstitucijos pakeitimą. Du at-J 
stovus gavo ir komunistai, kurių 
veikla labai maža. Įdomiausia, 
kad rinkimuose dalyvavo ir Pe
ronas, teigęs iš Venecuelos, kad 
jo partija bus gausiausia ir su
rinks 75 proc. balsų. Tačiau su
rinko arti 2 mil. balsų arba 25 
proc. Balsuotojai už Peroną pa
sisakė įmesdami tuščias korteles. 
Prezidento rinkimai numatomi 
vasario mėnesį.

Įvairūs sunkumai galį privesti 
net prie revoliucijos

RJO DE JANEIRO, Brazilija. — Politinė Brazilijos padėtis 
yra kritiškoje padėtyje. Ekonominė padėtis yra taip pat labai rim
ta. Abi, kaip politinė taip ir ekonominė padėtys yra atsidūrę sun
kesnėje būklėje, kokia kad yra buvusi per paskutinius 20 metų. 

Tokią nuomonę apie padėtį
Brazilijoje pareiškia pramoni
ninkai, kongresmanai, politikai 
ir finansiniai žinovai.

Kai kurie iš šių atstovų yra 
tiek pesimistai, kad jie bijosi 
Brazilija gali susilaukti revoliu
cijos, jeigu nebus daroma kon
krečių ir griežtų priemonių gel
bėti susidariusią padėtį.

Politinė padėtis
Prezidentas Juscelino Kubiček 

buvo išrinktas į šią vietą su ka- 
riuomenės pagalba. To pasėkoje, 
kariuomenė vadovaujama gene
rolo Henriko Treixeira Lott, ku
ris yra krašto apsaugos ministe- 
riu, tiek daug turi įtakos į vy
riausybę, kad ji besąlyginiai vyk 
do visa, ką kariuomenė reika
lauja.

Yra kalbama, kad Kubiček yra 
susitaręs bendradarbiauti su 
krašto apsaugos ministeriu Lott. 
Jeigu Kubiček .laikysis susitari
mo, tai Lott leis jam veikti ir 
lauks sekančių prezidento rinki
mų, kurie turi būti 1960 m. Ku
biček tada turi paremti Lott kan 
didatūrą į prezidentus.

Nauji priešai
Bet Lott įsigijo sau priešų ir 

karo laivyne ir aviacijoj. Jeigu 
susidarytų kokių nors sunkumų 
iš jų pusės, tai Lott gali nebe
laukti sekančių rinkimų, bet jė
ga paimti valdžią į savo rankas.

Ši neaiški politinė padėtis la
bai pakenkė ekonominei padė
čiai. Veik visai išnyko vidurinė 
klasė. Specialistai ir prekybinin
kai uždirba 50 kartų daugiau ne
gu paprastas darbininkas. Tokia 
padėtis ilgai negali tęstis ir kiek 
vienu momentu gali ištikti ka
tastrofa.

Okupuotoje Lietuvoje
• 150 vilniečiu darbininkų iš

vyko į Leningradą mokytis eks
perimentiniam kasų aparatų 
fabrike, kad grįžę galėtų dirbti 
naujai statomam Vilniuje kasų 
aparatų fabrike. Statyba išsi
dėsčiusi 10 hektarų plote Vil
niaus šiaurės rytų pakraštyje. 
Fabrikas bus pirmas kasų apa
ratų fabrikas visame Pabalti
jyje. Gamins skaičiavimo apa
ratus bankams, taupomoms 
kasoms, taip pat kasų aparatus 
krautuvėms. Gamyba prasidė
sianti dar šiemet.

• 132 naujų vadovėlių bend
ro 2,300,000 egz. tiražu būsią 
šiemet išleidžiama Lietuvos rao 
kykloms. Jau esą išleista apie 
100 pavadinimų vadovėlių. Iš 
to masinio vadovėlių leidimo 
matyti, kad Lietuvoje yra kei
čiama mokyklų programą.

• Prienuose pastatytas nau
jas kinotetras, pradėta statyti 
taip pat autobusų stotis ir vidu
rinė mokykla.

• Kauno kūno kultūros insti
tuto moterų kolektyvas Sovietų 
Sąjungos rankinio pirmenybė
se laimėjo visus susitikimus ir 
gavo Sovietų Sąjungos čempio
no vardą. Kaunietės Kumol- 
saitė. Kirvelaitvtė, Genytė, 
Juknevičiūtė ir Vingienė pa
kviestos į Sovietų Sąjungos ran 
kinio rinktinę.

Suskilo festivalyje
MASKVA, liepos 30. — Ame

rikos „delegacija“ jaunimo fes
tivalyje Maskvoje suskilo. Pir
masis skilimas įvyko kai 20 iš 
50 amerikiečių atsisakė eiti eise
noj pro Chruščevą. Vienas iš tų 
20 buvo Stan Munford, Calif., 
kuris buvo pakliuvęs į policijos 
rankas už vaikštinėjimą senų 
kaliošų fabriko rajone. Antra 
susipykimo priežastis buvo kai 
vienas delegatas pavadino sovie
tinėj spaudoj Chruščevą tėvu. 
Vienas delegatas iš New Yorko 
pastebėjo, kad rašantysis turė
jo, bent truputį pagalvoti. Prieš 
vadinamus atstovus ir kvailą 
plepėjimą pasisakė nemaža ame
rikiečių.

Lietus ir sausra
NEW YORK, liepos 30. — Vi

są laiką laukę lietaus Rytinės 
valstybės pagaliau sulaukė. Di
delė liūtis vakar palietė dalį Ry
tinių valstybių, tačiau kitos sri
tys tebėra išdžiūvę ir sausra ne
ša milionus dolerių nuostolių.

Čia matyti pagrindiniai Meksikos miestai, kuriuos palietė 
drebėjimas. Daugiausia nukentėjo sostinė Mcxico City.

žemės
(INS)

“Užsienio Literatūra” 
SSSR-je .

MASKVA. — “Pravda” nr. 
192 praneša apie Maskvoje įvy
kusį pobūvį, kuriame buvo pa
minėta dvejų metų sukaktis 
kaip Sov. Sąjungoje eina žur
nalas “Užsienio Literatūra”. Jo 
redaktorius yra A. Čakovskij. 
Pobūvyje dalyvavo Sovietų ra
šytojai, užsienio atstovybių na
riai, sovietų ir užsienio žurna
listai.

Redaktorius Čakovskij pra
nešė, kad dabar to žurnalo tira
žas dvigubai padidėjo ir siekia 
80,000 egzempliorių. Žurnale 
buvo atspasdinti kūriniai 245 
autorių iš 46 kraštų — Euro
pos, Azijos, Amerikos, Austrą' 
lijos, Afrikos. Iš amerikiečių 
minimi autoriai Faulkneris, 
Steinbeckas.

Žurnale apžvalgiamos užsie 
nyje leidžiamos knygos. Žurna 
lo platinimas rodo, kad rusai 
domisi užisenio kūryba.

• Winnipcqe, Kanadoj, 86 as
menys buvo .sužeisti kai nuo bė
gių nuėjo 16 vagonų. 24 asme
nys tebėra ligoninėj.

Švedija įsileis
džiovininkus

STOCKHOLM, (LAIC).—Šve
dų žinių biuletenis liepos 17 d. 
praneša, kad Švedija šiais me
tais įsileis 9,000 pabėgėlių. Šve
dai įsileidžia ir džiova sergan
čius tai daro gilaus žmoniškumo 
užuojautos vedinį. Iš atvykusių 
6,000 vengrų pabėgėlių 250 sirgo 
džiova. Švedija esą turi daugiau 
galimybių gydyti džiova sergan
čiuosius. Esą nuo 1950 m. suma
žėjo tos ligos plitimasis ir šiuo 
metu sanatorijose yra daug tuš
čių lovų, kurios užleidžiamos pa
bėgėliams. Bendrai švedai įsilei
do apie 800 džiova sergančių pa
bėgėlių, kurių dauguma išgijo ir 
dirba. Be įsileidimo pabėgėlių, 
Švedija siunčia pašalpas į Ven
griją ir Austriją ten jos reika
lingiems.

Egipto diktatorius Nasser, dviejų 
valandų kalboj Aleksandrijoj, ap
kaltino Ameriką norinčių sunaikinti 
Egiptu ekonominiu spaudimu. Egip
tas atmeta Eisenhowerio doktrinų 
ekonominę pagalbų Viduriniam ry
tam, kadangi ‘‘veršiukas negalįs bū
ti partneriu su vilku.” (INS)

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ 
SANTRAUKA

— Čilės valstybėje pasirodė influenzos epidemija, ir praeitų 
pirmadienį jau buvo u&registruota daugiau kaip 300,000 asmenų 
susirgimų.

— Popiežius Pijus XII vakar priėmė 150 piligrimų grupę iš 
Prancūzijos, JAV ir Kanados. Tai pirma masinė audiencija vasa
ros rezidencijoj.

— Meksikos vyriausybė skubiai ruošia planą, kaip greičiau 
atstatyti žemės drebėjimo paliestas vietas. Skubūs valymo darbai 
jau vykdomi sostinėje.

— Nedideli žemės drebėjimai buvo pajusti Čilėje, tačiau jo
kios žalos nepadaryta.

— Roman Rudcnko, buvęs Nuembergo byloje Sovietų Sąjun
gos prokuroras savo 50to gimtadienio proga gavo Lenino ordiną.

— Pirmą kartą po 10 metų lenkų spauda prisiminė Varšuvos 
sukilimą prieš nacius. Rusų armija laukė kol išskers patriotus ir 

Į nepadėjo. 2uvo apie 250,000 žmonių.
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Redaguoja psktn. BRONIUS JUODELIS 

Adresas: 4200 So. Rockwell Avė., Cliicago 32, III. Tel. FR. 6-0253.

Svečiuose prie Atlanto
Iš vyraiusiosios skautininkas dienoraščio

Bostonas, birželio 3 d. Dar te komendantas ir Savanorių Kū- 
beskamba ausyse sudiev, sudiev, rėjų Sąjungos pirmininkas; ten 
dar tebematau mielus atsisveiki- yra likę nemažai jų draugų. Vi- 
nančiųjų VVorcester, Mass., su- siems buvo miela pasidalinti į 
važiavimo dalyvių veidus, o jau
bostoniečio brolio Kiliulio vairuo 
jamas automobilis sustoja prie
žalumynais ir gėlėmis apsupto 
namo Bostone. Visad besišyp
santi sktn. Valė Barmienė, su 
kuria kartu parvykome iš su
važiavimo, paveda mane Bosto
no skaučių tuntininkės sktn. E- 
lenos Gimbutienės globai.

Ten, kur gimsta moksliniai 

veikalai

Įėjus į erdvų dr. dr. Gimbutų 
svečių kambarį, negalėjau nepa
stebėti Tamošaitienės austų 
užuolaidų, liet. raštais kilimų, 
medžio raižinių, biliotekos. Ant 
stalo, nuo kurio ką tik pakilo

spūdžiais.
Skautiškoje Čepų šeimoje

Būti Bostone ir neaplankyti 
LSS Tarybos Armijos pirminin 
ko v. s. dr. Vytauto Čepo ir 
Gintaro Ženklo skaučių vadovių 
mokyklos vedėjos ir negęstan
čios liepsnelės v. s. Lidijos Čepie
nės
paėmusi telefono ragelį, prikeliu 
iš miego ką tik iš Buffalo egzilų 
skautų konferencijos grįžusius 
skautinnikus Čepus. Už gero 
pusvalandžio jau esu - Miltone. 
Čia jų lyg pasakų namelio tera
soje dalinamės kelionių įspū
džiais ir stiprinamės Vilijos Če
paitės paruoštais užkandžiais, 

dr. J. Gimbutas, gulėjo filmai j Vėliau išvykstame su Lidija pa- 
lietuviškų klėčių, dr. Marijos sigrožėti apylinkėmis ir pasitarti 
Gimbutienės - Alseikaitės anks
čiau išleisti ir leidžiami moksli
niai veikalai.

SKAUTAI STOVYKLAUJA

Skautij grupė iš Dalias, Tex., išsikrauna skautų 
Valley Forge, Pa. (INS)

stovykloje

skautininke, mokytoja, tauri lie
tuvė. Pagarbos ženklan ant ka
po padedu puokštę gėlių. Susi
kaupę grįžtame į Miltoną.

«■ Suskamba telefonas — dr. Ja
saičiai kviečia aplankyti. Bet 
jau laikas į .aerodromą. Nesu-

ir energinga seserijos vadovė. 
Sesių stovyklos vadovybę suda
rys viršininkės payaduotoja vyr. 
valt. D. Lukošiūnaitė, komendan 

' tė valt. A. Miglinaitė, ūkio sky
riaus vadovė vyr. valt. G. Gudai
tytė ir sporto vadovė bei kores
pondentė valt. V. Vilipaitė. Se
sių darbotvarkėse numatyta 
daug užsiėmimų einant atitinka
mas programas, irklavimai 
gatos ir iškylos.

Su burėmis ir irklais

Is, re-

Ofiso Ir buto tel. OLymplc 9-1381

DR. F. ¥. KAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1407 So. 49th Court, Cicero
Kasdien 10—12 ir 4—7 vai. Trečlad. 

ir šeštad. tik 10—12 vai.

Tel. REliance 6-1811

DR. WALTER j. KIASTUK
ŪDYTOJAS IR CHIRURGĄ' 

iPTi'Via GYDYTOJAS
3925 W<>st 59th Street

Vai. Pirmad., antrad., ketvirtad. Ir 
penktad. nuo 1—4 p .p. 6:80—8:80 
vai. vak. Trečlad. Ir šeštad. 1—4 v. 
P P

Sesių laivynas

Gal kai kas nusišypsos išgir
dęs apie seses jūrininkes bei jų 
pasiryžimą grumtis su jūra ir 
vėjais, tačiau kas gali garantuo
ti, kad ateityje neplaukios lai
vai, vedami ne barzdoto, susi-

— būtų neleistina. Taigi, skumbu net aplankyti Bostono raukusio kapitono, bet besišyp-

seserijos reikalais. Sustojame 
prie didžiulio akmens, tarsi augš 
to uolų kalno. “Tai mūsų Pun- 

Čia turėjau progą susipažinti J tukas , pastebi Lidija; ir lyg pri 
su ką tik iš Kolumbijos atvyku-1 tyrusios alpinistės įkopiame į jo 
šia psktn. Gimbutaite - Griniene | viršūnę. Dažnai čia gimsta vi-
ir jos šeima.

Dvi skautukės, Gimbutų duk
relės, lyg norėdamos įrodyti, 
kad ne be reikalo yra gavusios 
virėjos specialybę, pakvietė mus 
prie jų pačių paruoštos vakarie
nės. Pati mažoji Raselė su ilge
siu žiūrėjo į duris, belaukdama 
mamytės, grįžtančios iš Vliko se 
sijos New Yorke.

Pasirodo, kad šių namų širdis 
ir siela yra močiutė Elena Gim
butienė, kuri kartu yra ir skau
čių tuntininkė, ir Gintaro Ženk
lo mokyklos kasininkė, ir LSS 
Tarybos ir Pirmijos narė. Ste
bint jos energingus judesius, ma 
tant jos baltą, lyg obels žiedais 
apkaišytą galvą ir žinant jos 
stropumą visose pareigose, no
risi, kad ją pamatytų visos tos, 
kurios savo gyvenimo pačiame 
gražume pasitraukia iš lietuviš
ko skautiško darbo, tardamo- 
sios jau pasenusios ir nebejaus- 
damos pareigos pasilikti skautiš 
kojo darbo bare.

Bobelių šeimoje, Hyde Park

Dr. K. Bobelis, sužinojęs, kad 
esu pas Gimbutus, atvyko su sū
neliu ir pasikvietė savo šeimon. 
Čia man buvo laba imalonu pa
simatyti su Dalia Devenyte - Bo 
beliene, Sofija Bobeliene, Lai
mute Bobelyte - Jasaitiene, inž. 
Jurgiu Bobeliu ir jų gražiais vai 
kučiais, kalbančiais gryna lietu
vių kalba. Nesistebiu, kad visa 
mielųjų Bobelių šeima taip ma
loniai sutinka čikagiečius ir visi 
šį vakarą pas dr. Kazį ir Dalią 
suvažiavo; juk Chicagoje ilsisi 
jų brangus vyras ir tėvas a. a. 
pulk. Jurgis Bobelis, buv. Kauno

sos mano skautiškos idėjos”, pa
stebi Lidija. Patogiai įsitaisiu
sios ir žvelgdamos į apačioje li
kusias medžių viršūnes, paskęs
tame seserijos reikaluose. Taip 
praeina viena kita valanda.

“Lipkite žemyn, atėjome sese
rijai nusilenkti”, mojuodamas 
purpurine rože, sako pirmijos iž
dininkas, mielasis poetas Faus
tas Kirša. Paskubomis leidžia
mės žemyn. Dr. V. Čepas su
pažindina mane su pirmijos sek
retoriumi energinguoju kun. ps. 
Klimu.

Sugrįžtame. Rūpestingoji se
sė Vilija vėl mus sodina prie vai 
šių stalo. Pietaujame ir tęsiame 
pokalbį sąjungos aktualijomis. 
Prie a. a. sktn. Lizdenienės kapo

Bet štai mūsų dėmesį patrau
kia iš miško išnirusi angliško ti
po sportinė mašina. Iš jos iš
šokęs jaunuolis tiesiai prieina 
prie manęs ir sako: “Girdėjau iš 
s. Barmienės, kad jūs norite ap
lankyti mano mamytės kapą”. 
Tai buvo Ričardas Lizdenis, jau
niausias ir vienintelis šiame kraš 
te likęs velionės Lizdenienės sū
nus. Tuojau sėdome į mašiną 
ir lyg skriste nuskridome į mi
rusiųjų miestą. Rūpestingas sū 
nūs pastatęs motinai gražų pa 
minklą. Suklumpame prie šio 
brangaus kapo. Prisiminimų 
bangos užlieja ... Juk čia ilsisi 
motina kankinė, pavyzdinga

skautų ir skaučių gražiai įreng
to būklo. Mielųjų Čepų palydė
ta, lipu į lėktuvą ir iš padangių 
tariu sudiev vaišingajam Bosto
nui.

11 vai. grįžtu į Chicagą, 
džiaugdamasi atlikusi pareigą ir 
laimingai sugrįžti. Dėkoju sa
vo šeimai ir sekretorei ps. Joa
nai ir jos vyrui už jų paslaugą 
man išvykstant keturių dienų
kelionei į JAV rytinį rajoną.*

SUKAKTUVINE JUROS 

MYLĖTOJŲ STOVYKLA

Prieš 35 metus pirmieji lietu
vių jūrų skautų vienetai sujudi
no laisvos Lietuvos vandenis, 
duodami pradžią didingam jurų 
skautų judėjimui, kuris išaugino 
Lietuvos laivyno kadrus. Prie 
inkaro prisiglaudusi skautiškoji 
lelija, išaugusi laisvos tėvynės 
globoje, po karų ir teroro vėl 
atsigavo tremtyje, Vokietijoje, 
ir, mums įsikūrus svetingoje pa
dangėje, vėl pakilo vimpilai, bu
rės ir irklai, pasiryžę tęsti dar
bą, jau dirbtą 35 metus, nors 
šiuo metu ir ne tėvynės laisvuo
se vandenyse.

Šiai sukakčiai paminėti visa 
laisvajame pasaulyje esanti Lie
tuvos jūr ųskautija rengia su
kaktuvinę jūrų skautų ir skau
čių stovyklą Chicagos skautų 
stovyklavietėje, Custer, Mich. 
Šią sukaktuvinę stovyklą suda
rys dvi atskiros sesių ir brolių į 
stovyklos.

sančios geltonplaukės kapito
nės!

Šioje sukaktuvinėje stovyklo
je stovyklaus apie 40 jūrų skau
čių iš Chicagos, Toronto, Cleve- 
lando ir Detroito, sudarydamos 
atskirą sesių stovyklą, kuriai va 
dovaus sktn. dr. J. Aglinskienė, 
didelė vandens sporto mylėtoja

1957 M.
TELEVIZIJŲ
IŠPARDAVIMAS

Pasinaudokite reta proga dabar pi
giai įsigyti TV aparatą, nes mums 
reikia paruošti vietą naujiems 1958 
m. modeliams.

ATEIKITE ĮSITIKINTI TV 
APARATŲ NUPIGIN1MU 

Instaliacija ir garantijos veltui

Jūrų skautų stovykla, ku
rios dalyvių numatoma arti šim
to, turi labai įvairią ir įdomią 
programą per visą trijų savaičių 
stovyklavimą. Be atitinkamų 
programų ėjimo, numatyta su
kaktuvinės regatos jauniams, jū 
rų skautams ir budžiams.

Bus pravedamos su dovano
mis plaukimo, irklavimo ir šau
dymo rungtynės. Numatyta net 
krepšinis, tinklinis ir kiti sporto 
žaidimai.

Rugpjūčio 18 d. įvyks oficia- 
(Nukelta į 4 psl.)

KAZYS ČESNAUSKAS
6444 SO. TROY ST.

Telef. WAlbrook 5-767Q ir 
Glbson 8-4938

» Generalls kontraktorius nau
jų namų statybai, įvairiems re
montams ir namų pertvarky
mams • Turime didelį patyri
mą namų statyboje. • Patys 
atliekame cemento Ir medžio 
darbus. • Apkainavimal nemo
kamai.

TCLEVISIOn
esaties - Service)

8av. Inž. A. BEMINĄS
3321 S. Halsted — CLIffside 4-5685 
Atdara: kasdien 9—6, pirmadieniais 

■ Ir ketvirtadieniai* 9—9

0"

’ V--
i

B A I. n l s 
Vietoje ir iš toliau

K. t I 0 U K 0 N I S
2313 M fllst St., (hieago, 111. 

Jei. PKesrotl 9-2781

Jau laikas užeiti j. G

MUTUAL
FEDERAL SAVINGS

ir pradėti planingai ir reguliariai taupyti!.
DIDELIUS NUOŠIMČIUS 
MOKAME NUO 1905 M.

SANTAUPOS APDRAUSTOS IKI 
$10,000.06 JAU NUO 1935 M.

Mes visados esame pasiruošę Jums patarnauti.' ’

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

Chartered and Superviaed by the United States Government 

JOHN J. KA2ANAUSKAS, President

2202 WEST CERMAK ROAD Vlrginia 7-7747
CHTCAGO 8, ILLINOIS

Tel. ofiso Ir buto OI/yn»pic 9-415*
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 W. 15th St., Cicero

Rei. 1634 S. 49th Avė., Cicero
Kasdien 1-8 vai. ir 8-8 vai vak 

, Išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet

Ofiso telef, LAfayette 8-8210, jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzle 8-7868

DR. EMILY V. KRUKAS
a GYDYTOJA IR CHIRURGĄ!

4146 S. Archer Avė.
VAL. Kasdien popiet nuo 12-2:80 i 
Vak. pirm. antr., ketvirt 6-8:10 ’

Trečlad. tik susitarus.

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja ir Chirurgė)

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIOŲ 
SPECIALI STB

7150 South Western Avenue
(MEDICAL BUILDINO) 

Pirmad., aDtrad., ketv. Ir penktad. 
nuo 11 vai. ryto Iki 1 vai. p.p. Ir nuo 
6 v.—8 vai. vakare. Trečlad. nuo 
U vai. ryto — 1 v. p. p. šeštad. 11 
vai. ryto Iki 8 vai. popiet

Office tel. RE 7-1108 
Res. tel. WAlbrook 5-3768

DR. I. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI TR CHIRURGAI 

5430 S. Kedzie Avė.
Priima ligonis pagal susltarlma. 

D*1 valandos skambinti telefonu 
HEmlock 4-1562 nuo 2 iki 9 vai. 
p. p. kasdian išskyrus trečlad. Ir 
šeštad.

Rea. tel. GRovehUl 0-5008

Į Tel. ofiso WA 5-3010, rez. PR 0-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1601 W. ‘Garfield Blvd.

antr.. ketv., penkt.Vai. — Pirmad.,
1—4 ir 6—8; šeštad. 
uždaryta.

1—4; trečiad.

SOPH IE B A h CUS 
RADIO PROGRAMA

IS WOEP stoties — Banga 1890 
PIRMADIENIO vak. nuo 7—8 v. 
NUO PIRMAD. IKI PENKTAD

8:46 iki 9:80 vai. ryte 
ŠEŠTAD. 8:80 iki 9:80 ryte 

SEKMAD. 8:30—9:30 v. r. iš stoties 
WOPA — 1400 klL 

7169 So. MAPLEWOOD AVĖ. 
Chtcago 29. III. HEmlock 4-2413

DIDELIO PATYRIMO ASMENYS 
SAUGIAI PERKRAUSTYS 

J 0 S Ų BALDUS!
STASYS FABIJONAS
2146 So. Hoyne Avė. Telef. Vlrginia 7-7097

MOVJNC

%

J

SPECIALUS BARGENAS
ŠALDYTUVAI

tik

DIDELIS PASIRINKIMAS (VAIRIAUSIŲ BALDŲ 
PELIk A. RAUDONIS, NELLIK BERTULIS, 8av.

ROOSEVELT FURNITURE Co. 
2310 W. Romsv.I1 Road Talei. SEeley 8-4711

Krautuve atidaryt* sekmadieniais nuo 11 Iki 4:SD.

Riznieriams apsimoka skelbtis riienr. "Drauge".

Skaitykite ir platinkite dienrašti “Dranga'
r--*

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GFRKLSS LIGOS 
— Pritaiko akinlnų —

6322 South Weatern Avenue 
vai., kasdien 10-12 vai. h 7-9 vai. 
vak šeštadieniais 10- j vai .Trečia
dieniais uždaryta. Kt. laiku susitarus 

Ofiso *elefonas: PR 8-322*
Res tvRrf. WAlbrook 5-5O70

DR. VL BLAŽYS^
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

4701 South Damen Avenue
(Kampas 47-tos ir Daman Avn.) 
Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vak 

šeštad. 2—4 vai. vak.
Trečlad. Ir kitu laiku pagal sutarti. 

Telef. ofiso LAfayette 3-0048 
Rei.: WAlbrook 5-3048

*" >1. ofiso HE.4-6849. res. HE.4-2824
DR. PETER T. BRAZIS

GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 
2484 West 71st Street

Vai. Pirm., ketvlr., penui. 1-4 Ir 7-9 
Antr. 1-6, treč.ir šešt. pagal sutarties 
Bekm. uždaryta.

Tel. ofiso — HE 4-1202 arba REp, 
7-9700. Namų — PR 0-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS

2454 W. 71 St. (71 ir Campbell av.)
Valandos: pirmad., ketvirtad., šešt. 
nuo 1 iki 4 vai. p.p., antrad. ir 

penktad. nuo 5 iki 8 vai. vak.

Ofiso HE 4-1818, arba RE 7-»700 
Res. PR 0-V8O1

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus Ilgos 
2454 West 71st Street 

(71-os ir Campbell Avė. kampas) 
Vai.: kasdien 9—11 ryto Ir 4—8 v. v. 
šeštadieniais 9—11 ryto ir 2—4 p. p. 
Trečiadieniais uždaryta.

Atostogose iki rugp. 1 d.

DR. JULIJA M0NSTAVI6IUS
GYDYTOJA IR CHTRURGfi 

Office: 10748 South Michigan Avė.
Buto 1653 W. 103 SL, Beverly Hills

Vai.: kasdien tauo 6 v. v. 4kl 9 v. 
Vai,: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. v., 

lšskirus trėčiad. šeštadieniais nuo 1 
iki 4 vai. popiet.

Tel,: Ofiso — PUllman 5-0766 
Buto--BEverly 8-8946

P. ŠILEIKIS, 0. P.
OrUiopedaa - ProU-zlMa*

Ay uratai-Protesal. Med. ban 
držai. Spec. pagalba kojom 

(Arcb Suppurts) Ir t- U
Vai. 9-4 ir 6-8. Šeštadieniais 9-1 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOM LAB
2860 w. 63rd SL, Chlcago 29, Ui 

Tel. PKospeet 0-5084

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Nauja* adresas: 4250 W. 63rd St 
Ofiso tel. KElianue 5-4410 

Rezld. telef. GRovehUl. 0-0617 
Valandos: 1-8 p. m., 6-8 p. m. 

Penktad. tik po pietų.
Trečlad. Ir šeštad pagal sutarti

Ofiso tel. CLIffside 4-28*6 
Rezidencijos: LAfayette 8-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 West 47th Street
(Kampas 47th Ir Heriultage)

Vai.; nuo 2 Iki 4 Ir 6 Iki 9 v. vak. 
šeštad nuo 2 iki 6 vai., lšskyr. sek

DR. FL. TALLAT-KELPŠA
Ofisai 20 Nortb Wacker Drive
(Clvlo Opera House, kamb. 868) 

Vai. kasd. 12—4
Tel. OEntraI 0-22*4 

6002 West 10th 8tr„ Oleero
Vai kasdien 6-8, šeštad. 1-1 vai 

Tel. TOwnliall 8-0*5*
Kitu laiku Ir trečlad. susitarus 

Rezld. tel. HEmlock 4-7080

DR? VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Bendra praktika ir moterų ligos) 
Ofisu ir rez.: 5100 S. Westem Avė. 
Tel. PRospect 8-1223 arba WE 6-5571
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v., Antr., 
Treč. ir Penkt. 6-9 vai. vak., šeštad. 
2-4 vai. popiet ir sulig susitarimu.

Atostogose nuo liepos 20 d. iki 
rugp. 5 d.

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. Glb. 8-61*5

DR. Y. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 West 71st Street 

(71st Ir Campbell Avė.)
Vai.: pirmad. ir ketvirtad. 5—9 v. v. 
Antrad. ir penk. 1—5; šeštad. 2—4. 
Treč. uždaryta.

Tel. ofiso: DAnube 6-1126

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

3267 South Halsted Street
Vai 1 iki 4 v. p. p. ir 6—8 v. vak 

šeštadieniais 1—4 v. p. p.

Tel. ofiso PRospect 0-»4OO
Rezld. PRospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškcvičiūtė)

GYDYTOJA IR CHIRURGE) ’ 
6243 South Kedde Avenue

Vai. kasdien 1-8 p. p. ir nuo 6-8 vai 
vak. šeštad. 1-4 p. p. Trečiadieniai 
ir kitu laiku tik susitarus.

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6817 South Western Avenae 
Ghleago 20. III 

telefonas tlEpublle 7-4*00 
Rertdenda: GRovehUl 0-81*1

pasimatymai pagal sutarties

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAIS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: nuo 2-4 Ir nuo 6-8:B0 v. 
Vak. šeštadieniais nuo 2 Iki 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti 
<»fl«o tel. Vlrginia 7-0030

tel. BEverly 8-8144

Oflųp HE 4-1414, arba RE 7 -*700 
Rea. RE 7-0867

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 
Spec. akušerija ir moterų ligų 

2454 Weet 71at Street
(7l-oe ir Oampbell Avė. kampa*)
Vai.: kasdien 1—8 ir 6—8 vai. vak. 
šešadienlais 1—4 p. p. Trečiadieniais 
utždaryta._____________________________

Oflao' telef. YArda 7—1160 
Nteaklendjos — NTewart 8-4611

OR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 Weat S5th Street 
i kampas Halsted h- 86-ta gatve) 

VAL. 1—6 ir 6:80—8:10 p. p. kas
dien Išskyrus trečiadienius Atidarą 

šeštadieniais 1—6 vai.

Tel. ofiso PR 6-8888, rez. RE 7-9199
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(LIETTTVT8 GTDTTOJAB)
2500 Wert 63rd Street

VAI. kasdian nuo t—6 p n ir 7:1« 
iki 9 vai. Trečlad. Ir šešt. uždaryta.

Telefoną* GRovehUl 6-1595

DR. ALDORA JUŠKA
AKTŲ LIGŲ SPECTALIST*tt 
— PRITAIKO AKINIUS —

Valandos: 9—1 2 Ir 7—9 v. v. pagal 
susitarimą Išskyrus trečiadienius.

>488 V. KLarųneLU Road

Ofiso HEmlock 4-6816 
Rez. HEmlock. 4-8761

DR. A. RARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2745 West 69th Street
(priešais šv. Kryžiaus ligonine) 

Priima pagal susltarlma

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS
4253 So. Whipple Street 

(Arti Archer Avė.)
Valandos: nuo 10 Iki 12; 2—6; 7-9. 

šeštad. 10—12. Trečlad. uždaryta
LAfayette 8-4*4*.

Namų — CEdarerest 8-7786

DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3259 South Halsted Street

Kasdien 8—7 vai. vak. Šeštad. nuo 
1—6 vai. vak.

Trečlad. ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. VIctory 2-1484. Reeid. 1487 
W. 02nd SL, tel. RepubUe 7-8818.

Ofiso telefonas — BIshop 7-2626

DR. AL RAŠKDS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue
(Kampas Kedzle Iv Archer) 

VAL. kasdien nuo 2:00 iki 9:00 v 
Trečlad. ir sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
8PEC. CHIRURGINftS IR 

ORTOPEDINftS LIGOS
2745 Weet 69th Street

Priešais Sv. Kryžiaus llgonln* 
Telef. REpublIc 7-22*0

T AL: Pirm., antr., Kevt., penkt. 
nuo 9 Iki 11 ryte Ir nuo 6:00—8:00. 
šešt. nuo 2:00—4:00. Trečlad. Ir
kitu laiku susitarus telefonu.

DR. ANT. RUDOKAS, OpL 
Tikrina akis Ir pritaiko akiniu* 

keičia stiklas Ir rėmas 
4456 8. Oaliforni* Av*. ,YA 7-7381 
Vai.: 10 ryto Iki 8 vak. (trečiad. už
daryta). šeštad. 10 ryto Iki 8 v. p.p. 

atdarytas

Tel. ofiso VIc-tory 2-1581
Rez. VIctory 2-074S

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 West Slst Street
Kamp. Halsted ir 81-mos gatvln 

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

Tel. ofiso PR. 4-6446, rez. HE.4-3160

DR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2420 Weet Marųuette Rd.
Vai. nuo 2 iki 4 p. p.; 6 Iki 8 va. 

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 8o. Halsted Street
Tel. ofiso CA 6-0267, rez. PR. 6-6666 

Rezld. 0600 S. Arteslan Avė.
VAL. 11 v. r. Iki 8 p. p.; 6—7 v v.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 metų patyrimo
Tel. YArds 7-1829 

Pritaiko akiniu. 
Kreivas akis 

Ištaiso
Ofisas Ir akinių dirbtuvė 
756 West 85th Street

Vai. nuo 10 iki 2, nuo 6 Iki 8, tra 
člad. nuo 10-12, penktad. 10-2 Ir 
šeštadieniais nuo 10 Iki 2 vai. p.p

Išėjo Iš spaudo* nauja
ANATOLIJAUS KAIRIO

trijų veiksmų komedija 
iš lietuvių gyvenimo 

J. A. Valstybėse

DIAGNOZE
Kaina: $2.00, 150 pnal.

Užsakymus ir pinigu* siųskite:

DRAUGAS
4545 West 68rd Street, 

CMcago 29. III.
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KOMUNIZMO AUKA
Centrinėje Amerikoje ir vėl tragedija. Ir tai didelė tragedija. 

Dėl jos visas Guatemalos kraštas yra apsidengęs gedulo rūbais. 
Liūdima prezidento Carlos Castillo Armas, didelio žmonių drau
go ir kovotojo už jų laisvę. Jis nužudytas liepos 26 d. Dėka ve- 
lionies energijos ir sugebėjimų, Guatemalos žmonės galėjo nu
sikratyti kruvinojo komunistinio režimo ir įsteigti demokratinę 
santvarkų.

Pažymėtina, kad Carlos Armas pasiekė valdžios viršūnes 
karinės revoliucijos pagalba (prieš tris metus), tačiau jis tuoj 
pavedė krašto likimą patiems žmonėms, pravesdamas slaptus ir 
demokratiškus rinkimus. Prezidentu jį pastatė patys žmonės 
rinkimų būdu. Jis puikiai tvarkė kraštą, todėl buvo visų mėgs
tamas ir mylimas.

Velionis prezidentas Armas savo valstybę vedė tokiu keliu, 
kad jos gyventojai vis daugiau laisvės susilauktų, kad ekonominė 
gerovė pakiltų, kad visas valstybinis gyvenimas'būtų reikiamai 
stabilizuotas.

Darbas buvo sunkus ir pareikalavo didelių pastangų. Ko
munistai buvo numetę jam kovos pirštinę. Ją reikėjo paimti ir 
kovoti bei dirbti iki pergalės. Tą kovą Armas vadovaujama 
Guatemala sėkmingai laimėjo. Po revoliucijos toji kova buvo ve
dama ne jėga, bet gera darbų programa, duodant žmonėms ir 
laisvę, ir geresnes gyvenimo sąlygas, ką komunistinis režimas 
tik žadėjo. Jie nieko nedavė ir nebūtų davę. Jie atėmė žmonėms 
laisvę, suvaržė inicia’tyvą ir visą gyvenimą tempė ant komunis
tinio kurpalio. Nužudytasis prezidentas išlaisvino žmones iš tos 
vergijos.

Matyt, jog komunistai nebuvo to užimršę. Jie jieškojo prie
monių atkeršyti. Ir tas priemones surado.

Spauda plačiai ir atvirai skelbia, kad pvz. Armas nužudęs 
Romeo Vasąuez buvo komunistų partijos narys. Ir tai veiklus 
narys. Nėra abejonės, kad žmogžudys žygį darė savo partijos 
vardu. Jos vardu jis aukojosi. Kad nieko daugiau neišduotų, 
jis nusižudė, pasidarydamas komunistiniu kankiniu.

Ta pačia proga galima ir šį tą daugiau pasakyti.
Ne tik vietiniai komunistai buvo įniršę ant Armas už jų 

diktatūros nuvertimą, bet šėlo ir Maskva, kad buvo suardyti jos 
planai. Maskva siekė paversti Guatemalą savotiška sovietų ag
resijos baze Centrinėje Amerikoje, kad galėtų brautis Panamos 
kanalo link ir trukdyti JAV susisiekimą tarp Pacifiko ir Atlanto 
vandenynų. Prezidentas Armas padarė galą šitiems Maskvos 
planams. Tuo būdu velionis Armas yra Maskvos konspiracijos 
auka.

Atrodo, kad ir po Armas mirties Guatemalo padėtis nebus 
beviltiška. Velionies vietą užimdamas, viceprezidentas Gonzales 
Lopez pareiškė, kad ir jo vyriausybė vykdys demokratinės san
tvarkos dėsnius, kad visomis savo jėgomis kovos prieš komuniz
mą, siekiantį Guatemalą ir kitus kraštus pavergti ir baisiojo 
Kremliaus globai pavesti. Reikia manyti, kad naujasis krašto 
galva savo pažadus vykdys, eidamas savo pirmtakūno nutiestais 
keliais, vedančiais į laisvę ir gerovę.

Planuoja atvykti Bevanas
Aneurin Bevanas, britų darbo partijos vadas, planuoja ap

lankyti Jungtines Amerikos Valstybes spalio mėnesį. Ligšiol jis 
piktai kritikuodavo JAV ir jų užsienio politiką ir visada girdavo 
Sovietų Rusiją. Jis yra žinomas kaip prosovietiško nusistatymo 
politikas. Kai jis pradėjo ruoštis Amerikon, jo draugai dabar 
jau bando įtikinėti amerikiečius, kad jis yra Amerikos drau
gas. Jei Bevanas ir Amerikoje lankydamasis bandys girti sovie
tus ir pilti daugiau vandens ant komunistinės propagandos ma
lūno, geriau jis čia tenevažiuoja.

EGIPTAS NUSILEIDŽIA SUEZE

Danų prekinis laivas Brigitte Toft su ryžių važma Izraeliui plaukia 
Suezo kanalu. Tame laive surastas žydas Baphale Eyluu (kampe) bu
vo tardomas su užrištomis akimis, bet vėliau paleistas. (INS)

POLITINES PARTIJOS TREMTYJE
V. KRIAUNIUS

Politinių partijų klausimas 
dažnai iškyla mūsų spaudoje; 
paskutiniu laiku jį aštriausiai 
užkliudė J. Alaušius (“Dvasinis 
išsiskyrimas ir susiskaldymo 
žaismas”, AIDAI, 1957 4 nr.). 
Iš Alaušiaus ten paliestų klausi
mų apstumo, čia norima atsiliep
ti tik į klausimą, ar mūsų trem
tyje ipasireiškustos partijos turi 

prasmę ir kaip jas vertinti..

Nesileidžiant į ilgesnius išve
džiojimus, tenka padaryti tik 
kelias suglaustas pastabas.

1. Nemesti kelio dėl takelio

Tiesa, kad politinių partijų 
veikla visoje pilnumoje gali 
reikštis tik laisvoje dftnokrati- 
nėje valstybėje, tačiau tokia 
valstybė nėra esminė partijų 
veiklai sąlyga. Politinius įsitiki
nimus ir partijas apsprendžia ne 
laisva valstybė, bet žmonės, jų

Jaunimo sąskrydis Maskvoje
Liepos 28 d. Maskvoje pradė

tas VI pasaulio jaunimo festiva
lis ir III pasaulinės jaunimo 
sportinės žaidynės, kur, kaip ren 
gėjai skelbia, suvažiavo apie 
30,000 jaunuolių iš įvairių pa
saulio kraštų.

Sutinkant tokį didelį jaunimo 
suvažiavimą mums atrodo reikė
tų tik džiaugtis ir linkėti jam 
geros sėkmės. Tačiau gaila, kad 
šiuo atveju mes esame prislėg
tos nuotaikos ir negalime jo ad
resu pasiųsti geresnių žodžių. 
Ir dėl to, jog čia mes nematy
sime nuoširdaus bendradarbia
vimo, čia nematysime tų jaunuo 
lių, kuriems sąžinė neleis šio 
sąskrydžio rengėjams, pasivadi
nusiems "taikos apaštalų” var
du, bet sėjantiems neapykantą 
bei smurtą, paževlgti tiesiai į 
akis.

Taika, draugystė, brolystė?

“Kilnios ir gražios yra pasau
linių jaunimo žaidynių idėjos — 
taikos, draugystės, brolybės i- 
dėjos”, rašo pavergtosios Lietu
vos “Sportas” savo 32 nr. Jis 
čia ta pačia tema taip tęsia:

“Šios idėjos vienija milionus 
jaunuolių visame pasaulyje. Bet 
tai labai nepatinka tiems, ku
riems rūpi šaltojo karo plėti
mąsi. Todėl jie pradėjo savo juo 
dąjį darbą ir čia sporte. Nors 
buržuaziniai veikėjai daug šne
ka, kad sportas nieko bendro ne
turį? su politika, tačiau ir spor
te jie visokiais būdais stengiasi 
ugdyti šaltojo karo papročius. 
Nemažai čia pvz. darbuojasi

pats misteris Dalesas (Dulles), 
jo vadovaujamas JAV Valsty
bės Departamentas. Tai, greta 
kitų žinomų faktų, rodo ir tie
sioginis jo nurodymas savo pa
siuntiniams, akredituotiems NA
TO šalyse, visokiais būdais truk
dyti tų šalių jaunimui vykti į VI 
pasaulinį jaunimo ir studentų fe 
stivalį. Atsirado panašių vei
kėjų ir sportiniame pasaulyje. 
Norvegijos, Danijos, Olandijos 
ir Šveicarijos sportinių sąjungų 
vadovai uždraudė savo organi
zacijoms ir nariams rungtyniau
ti su TSRS ir Vengrijos sporti
ninkais”.

Pyktis su pagrindu'

Štai, kaip graudžiai skundžia
si tarybinis laikraštis apie laisvų 
jų kraštų boikotuojamą “taikos 
apaštalų” ruošiamą sąskrydį. Ir 
tikrai ne be reikalo, nes kas gi 
gali įsivaizduoti, jog '‘taikos, 
draugystės ir brolystės” idėjo
mis apteptas sovietinis kepsnys 
nesusilaukia sau rinkos.

Tačiau, iš kitos pusės paėmus, 
yra aišku, kad apgauti yra te
galima tik vieną kartą, ir kas 
kartą, žaisdamas su ugnimi, nu
degė — jos daugiau nebenorės 
liesti. Tas kaip tik yra pritaiky
tina santykiuose su sovietiškais 
vilkais avių kailiuose — juos pa- 
žįstantiems nedoras kvapas yra 
iš tolo užuodžiaams.

Ir kada šiomis dienomis V. I. 
Lenino vardo stadione Maskvo
je susirinks jaunuoliai į taria
mas pasaulio jaunimo sportines 
žaidynes, manome, jog jų vei

duose irgi nebus daug giedros. 
Sovietiškasis ir kitų už geležinės 
uždangos esančių tautų jauni
mas jau pradeda suprasti tikros 
laisvės vertę ir jo vien gražiais 
šūkiais nenuraminsi. Jie jau pra
deda pamatyti laisvojo pasaulio 
akiračius ir tą tariamą priespau 
dą “buržujiniuose” kraštuose, į 
kurią jie mielai keistų savo turi
mą “laisvę”.

Tikėkime, jog kartą išauš gra 
ži diena, kada visi pasaulio jau
nuoliai, niekeno nevaržomi bei 
nieko nebijodami, galės suplauk
ti į tikrąją pasaulio jaunimo 
šventę, kurioje priderančią vietą 
užims ir laisvosios Lietuvos jau
nimas. Edv. Š.

politinė bendruomenė. Tautai, 

norinčiai gyventi demokratinės 

! valstybės gyvenimu, partijos,

' politinė bendruomenė yra būti- 

tina ir tais atvejais, kai savo 

valstybės neturima ar kai vals

tybės veikimas yra sutrukdytas. 

Tai tinka visai tautai, tai lie
čia ir jos dalį, kuri gali šioje sri
tyje pasireikšti. Tokius sampro
tavimas patvirtina pvz. 'ir šie 
faktai:

a) Mūsų ir mūsų kaimynų tau 
tinį atgimimą sekė politinis tau
tos susiorganizavimas, pasireiš
kęs politinių partijų iškilimu. Po 
litinė tautos valia, partijų suda
rytiems organams vadovaujant 
ir visai tautai entuziastingai pri
tariant, vėliau buvo įvykdyta, 
atstatant nepriklausomas vals
tybes. Vilniaus ir Petrapilio sei
mai ir Valstybės Taryba aki
vaizdžiai tai tvirtina.

b) Ir dabar tremty ne tik lie
tuviai turi politines partijas, bet 
ir estai, latviai, lenkai, čekai, slo 
Vakai, vengrai ir kitos tautos, 
Įkurtos siekia savo nepriklauso
mų valstybių atstatymo. Būtų 
naivų manyti, kad ir kiti eina 
tik todėl tokiu keliu, jog ten nė
ra kam padaryti kitokių siūly
mų.

c) Nepaisant, kad Lietuvoje 
ilgiausiai yra tvėręs vienos par
tijos režimas, Vlikas dar pačia
me krašte, kaip lietuvių politi
nės bendruomenės išraiška, bu
vo sudarytas iš tuomet besireiš- 
kusių politinių grupių. Ir trem
ty Vlikas yra tos pačios prigim
ties ir tuo keliu eidamas yra at
likęs ir atlieka didelį darbą. Net 
ir studijinėj srity nemažai pada

ryta. Gal ir permažai, bet ir ki
tose srityse neatlikta tai, kas 
buvo norėta ir galėta atlikti. In
telektualų talkos daug kartų 
Vliko buvo prašyta, tik nevisuo- 
met jos gauta.

d) Taip vykdyta mūsų politi-, 
nė veikla yra žinoma laisvajame 
pasaulyje, dėl jos nerimsta ir 
Lietuvos okupantai. Jie per ra
diją, spaudą ir kitais būdais pir
moje eilėje puola mūsų politi- 
u-,8 — prel. M. Krupavičių, J. 
Kaminską, M. Biržišką, P. Kar
velį, K. Škirpą, J. Matulionį ir 
kitus. Politikai puolami, aišku, 
ne už tai, kad, anot Alaušiaus, 
yra atsidūrę anapus tikrovės, 
bet už tai, kad tų politikų žodžio 
tautiečiai pavergtoje tėvynėje 
klauso, nepaisydami nė mirtimi 
gresiančios rizikos.
2. Ne vien partijos tautą skaido

Kaip aišku, kad Lietuvos lais
vinimas yra visiems bendras rei 
kalas, taip lygiai yra aišku ir 
suprantama, jog lietuviai nėra 
vienokių įsitikinimų apskritai' 
gyvenimo klausimais, o taip pat 
politikos ir Lietuvos laisvinimo 
bei jos atstatymo. Lietuvos iš
laisvinimas ir ypač jos atsta
tymas lietuviui yra koinkreti re
alybė, turinti formą ir turinį. 
'Juk Lietuvos komunistai dabar 
Skelbia, kad Lietuva yra išlais
vinta ir atstatyta, kviečia visus 
'tremtinius grįžti, bet tik paskiri 
parsidavėliai grįžta, o kiti tebe
siekia visai kitokios Lietuvos.

Idėjinis lietuvių pluralizjnas 
neišvengiamai iššaukia pluraliz- 
mą politikoje. Tautą ar tautie
čius skaldo ne partijos, bet skir
tingi žmonių įsitikinimai juos ir 
politikoje išskiria. Partijos tik 
sujungia vienodų nusistatymų 
žmones politinei veiklai, tą veik
lą apipavidalina ir suaktyvina. 
Tai sakant, žinoma, neturima 
galvoj gryno intereso ar asme
ninių ambicijų, padiktuotų poli
tinių partijų.

Ir lietuvių politiniame gyveni
me reikia šį visuomenės pluraliz- 
mą suprasti bei įvertinti, jieško- 
ti būdų jį koordinuoti, bet ne 
užginčyti ar jo atsisakyti. Jį pa
neigus lieka tik vienas — tota- 
lizmo —» kelias.

Politinis, kaip ir kuris kitas 
visuomeninis bendradarbiavimas 
ar sutarimas turi remtis ne savo 

i idėjinio turinio, politinių įsitiki

nimų atsisakymu, politinių par

tijų likvidavimu, bet bendro tiks 

lo svarba, pagarba tiesai, reci- 

protiteto dvasia, nuoširdžia tar

pusavio tolerancija.

•
3. Partijos ir politiniai 

susibaudėliai

Neneigiant bet kuriai mūsų 
tremtyje besireiškiančių partijų 
egzistencijos teisės, tenka sutik
ti su Alaušiumi, kad 14 partijų 
mūsų tremčiai perdaug ir jų ne
santaika perdidelė. Tačiau griež 
ti ir nepagrįsti užsipuolimai to 
blogio nepanaikins, o tik dau
giau ginčų sukels. Partijos pa
čios susiranda tarpusavy susi
tarimo bazes ir kaikurios jau 
yra suradusios. Tokius partijų 
susigrupavimus reikia teigiamai 

vertinti ir nelaikyti jų nesantai

kos židiniais.

Vertinant tremty politines par 

tijas, reikėtų atsižvelgti ir į tai, 

ar tos partijos iš viso atitinka 

joms privalomą demokratinės 

santvarkos sampratą, ar jos yra 

tik mūsų nenormalaus gyveni

mo nenormalūs reiškiniai.

Dera atsižvelgti ir į tai, ko
kias kuri partija turi realias są
lygas savo veiklai ir kaip tą veik 
lą vykdo. Pvz. kaikurios mūsų 
partijos turi savo atitikmenis 
Vakarų Europoje ir kitų kraštų 
demokratinėse valstybėse. Tos 
lietuvių partijos turi su laisvų 
kraštų giminingomis partijomis, 
jų žmonėmis, dažnai net svar
biais valstybės vyrais gerų ir 
naudingų ryšių. Toliau jos pri
klauso, net pilnateisiais nariais, 
veikiantiems partijų internacio
nalams ; tų internacionalų kong
resuose per savo atstovus turi 
progų pasisakyti savo krašto rei 
kalais, pasiūlyti ar paveikti kon
gresų priimamas rezoliucijas ir 
kt. Ir taip per giminingas par
tijas, jų ar atitinkamo krašto 
spaudą, internacionalų jau eilę 
metų ir keliomis kalbomis lei- 
džiaihus biuletenius yra daug 
keltas ir Lietuvos klausimas. To 
kia mūsų partijų prieitis prie 
laisvojo pasaulio opinijos yra 

reikšminga Lietuvos laisvinimui, 

ir todėl nėra apdairu tokią par
tijų veiklą nuvertinti.

Tenka taip pat sutikti, jog kai 
kurios mūsų partijos tremtyje 
yra negausios ir nepakankamai 
veiksmingos, bet juk jos visų ki-

• (Nukelta į 8 nsl.)

JOS. F. BUDR1K

JANIS KUDZEJS hBBBHHHE

2 ROMANAS

MEštdiMŪŪŪŪHŪŪHHBo vgRTt A. LEiTfKisTWBaW!

(TĘSINYS)

— Andriau, apie ką tu galvojai? — paklausė į 
antrą laivo galą pereidami jo draugai, Kalnietis ir-Pa
kuras. — Mes visi žvalgėmės, tu visą vakarą toks 
tylus...

— Galbūt apie tą penkis su minusu, Andriau? — 
dar paklausė Lija.

— Apie tai? Ne, — niekados!
— Na, ką tu galvojai?
— Ką aš galvojau ? Apie šią dainą, apie šį vaka

rą... Apie mus visus. Kas žino, kur mes kiekvienas 
būsime po kelerių metų? Ar dar kartą būsime taip visi 
drauge, kaip šį vakarą... Ar dainuosime dar taip visi 
kartu, kaip šį vakarą...

Nutilo visi. Niekas neturėjo žodžio. Tiktai armo
nika ir gitara liūdnai skambėjo iš Jakupano laivelio.

Priplaukė prie kranto. Visi bėgte bėgo į Nakties 
kalno viršūnę. Šis Nakties kalnas ir Varupanų kalnas 
anapus Salanų buvo augščiausieji visoje tolimoje apy
linkėje.

Mėlyna naktis. Salanų, tolimų Ir artimų sodybų 
žiburiai. Lojo šunys. Žvengė arkliai. Kažkur kudaka
vo išgąsdintos vištos. Visa tai taip savotiškai nuteikė. 
Norėjosi mąstyti apie namus, apie tolius — ten už šios 
nakties mėlynųjų ir žaliųjų platumų.

— Andriau, kodėl tu dar svajoji savo neišbaigia
mas svajones? Ar tu negalėtum būti linksmesnis ? Jei

BATAMS ODA
Pilnas pasirinkimas odos ir priedų reikalingų batų gaminimui. — 

Siuntimui į užjūrį.

Atvykite, mes jus aprūpinsime reikalingom prekėm. Kalbame lietuviškai. 

Valandos 9—5 pirmad., ketv., penkt. 8—4 sekmad.

MOnroe 6-0691

I. SACHS — LEATHER
637 W. ROOSEVELT RD., CHICAGO, ILL.

Kankiniai laikrodėliai: Benius, 
Bulovą, Longine*, Ligi n už žemas 
kainas.

Naujas jaunų mergaičių laikrodė
lis, gėlės pavidale, auksuotas, su 
akmenėliais, vertes $14.88, per 

trumpą laiką .............. .. $6.88
17 akmenų laikrodėlis, vvaterproof, 

vertės $29.99, už .......... $14.88
Kišeninis Alarm Clock už .. $7.88 
Rankinis laikrodėlis su Alarm

Clock .............................. $28.88
17 akmenų selfvvinding kišeninis

laikrodėlis, vertės $59.50, 
už ........... '......................... $28.88

21 akm. rank. laikrodėlis už $34.88 
23 akm. rank. laikrodėlis už $44.88 
30 akm. 14 k. laikrod. už $74.88 
32 šmotai sidabro, stainless steel,

’ vertės $20, už .................. $8.88
132 šmotai dinnervvare serviz. $8.88 
172 šmotai sidabro, King gražioje

dėžėje, vertės $55, už . . $28.88

VASAROS FANTASTIŠKI 
BARGENAI ANT TELEVIZI

JŲ, RADIJŲ, HI-FI, 
PHONGRAFŲ

Nauja 1957 Televiz. 21 col. $88.80 
Nauja 1957 Televizija, 21 colio

Console ............................ $108.80
Nauja 1957 Emerson,

nešiojama, ......................... $98.80
Nauja General Electric

nešiojama, ..................... $98.80
Nauja RCA spalvuota 21 colio

Televizija ...................... $388.80
Muntz 24 colių TV..................$98.80
RCA 16 colių TV ................. $48.80
Stradford 21 col. console .. $68.80 
Motorola 16 colių console .. $48.80 
Zenith 24 colių console . . $128.80 
21 ool. console TV, radijas ir

fonografas...................... $228.80
Zenith mahogany HI-FI, reguliaria

kaina $300, už.............. $148.00
Reeordio — gamintis savo rekor

dus, groja radijas ir phonagra- 
fas, buvo $125, už.......... $58.80

Tapė recorder, vertės $125,
už..................................... $48.50

Trumpų bangų radijas, buvo
$98.00, už ...................... $38.00

LENGVI IŠMOKSIMAI 

Mainykite savo setą.

JOS. F. BI DRIK 
FURNITURE, INC.

3241 S. Halsted St.
Chicago, Illinois

Atdara pirmadienio ir ketvirtadie- 
1 nio vakarais, ik 9:30.

Uždara sekmadieniais
Dėl Televizijos sutaisymo — 
telefonridkit CAlumet 5-7237

Budriko Radijo Valanda iš WHFC, 
1450 kil. radijo stoties ketvirtadie
niais nuo 6 iki 7 vai. vakare.

ne, tai liepsime, kad mergaitės tave gerai iškutentų. 
Apie ką tu dar mąstai ?

Taip sau. Sakykite, ar čia nėra gražus pasau
lis ? Galvoju apie savo tėvo namus. Ten yra toks kal
nas su stačiu skardžiu, tarsi nuo stogo į bedugnę! Kar
tą mažas būdamas aš nuo jo nusiritau. Oi tada ritausi! 
Na, taip, aš dabar galvoju apie tėvo namus. Jei kas 
mano tėvo mažą ūkelį norėtų keisti į didelį ūkį, kur 
kitur, aš priešinčiaus. Jokiu būdu aš ten nenorėčiau 
eiti! Aš susirgčiau, jei tėvas tai darytų...

— Tu geriau neturtėlis nori būti ?
— Ne, ne neturtėlis. Bet, tai galbūt, yra tas jaus

mas, tas grožis, tas džiaugsmas ir skausmas, kurį va
diname tėviške...

— Taip, tėviškė... ten visa tu myli ir viskas tave 
myli... Tai žodžiais nepasakoma.

— Eikime, ten jau šoka.
Jakupanas iš armonikos buvo paleidęs visą liūdesį 

ir džiaugsmą, tai glostė širdis tarsi kvepiančiais, bet 
truputį aštriais spygliais.

Ai - lai - la!
Suposi valsai, šokinėjo polkos. •
Tada išdainavo visas liūdnąsias ir linksmąsias dai

nas. Jaunuoliai savo balsais pakėlė nakties grožį, ir iš 
dangaus augštybių, viršum jų galvų, dideliais lankais, 
krito žvaigždės.

Lipo į laivelius ir dainuodami plaukė atgal. Kai- 
kurie jau buvo užkimę, bet jie šaukė:

— Dainuokime dar!
— Ką?
— Dainą apie atsiskyrimą...
— Vasarą pasimatysime.
— Visdėlto...
Dainavo. Jaunoms Širdims niekad, niekad, nebuvo 

gana.
— Rašysim vienas kitam.
— Rašysime, važiuosime svečiuotis.
Tą naktį jie ilgai stovėjo ant kranto ir nei vienas

nenorėjo eiti. Toks liūdnas išsiskyrimo grožis.
Ir grožis gali skaudėti, 

kąln jzuęč ,r6Očglm J w

3.

Tą patį vakarą, kai mergaitės ir berniukai išvažiavo į 
ežerą, pas mokytoją Teklę Upanytę atėjo šios klasės 
auklėtojas Edvinas Grinbergas.

— Jei jūs, panele Upanyte, žinotumėt, koks aš pa
vargęs... Šios paskutinės dienos! Egzaminai, egzami
nai, ir egzaminai! Uf!..

Jis perbraukė delnu kaktą ir sutvarkė kaklaraištį.
— Prašau sėsti ponas Grinbergas — sakė Upany- 

tė, truputį savotiškai šypsodamosi. Aš visai nesijau
čiu pavargusi...

— Jūs ne?.. Taigi! — jis ištęsė ilgai šį žodį, pa
matęs visur gėles, vainikus, žalumynus. — Jūs čia gy
venate kaip botanikos sode. Gaybintojai, garbintojai

— Taigi, — garbintojai... Tai buvo jūsų klasės 
berniukai, kurie čia šiandien sunešė į mano kambarį 
visą darželį.

Ponas Grinbergas suraukė kaktą tarsi armoniką 
ir galvojo.

— Jie yra stebuklingi berniukai! — pasakė Upa
nytė.

— Taip, taip! Jūs taip galite sakyti, kad jų ne
pažįstate...

— Atleiskite! Ir aš esu jų mokytoja.
Tylos valandėlė. Upanytė žiūrėjo pro langą ir šyp

sojosi.
— Apie tai daugiau nekalbėkim, — numojo ran

ka Grinbergas. — Reikia baigti dar paskutinės klasės 
egzaminai. Tada bent kartą bus ramu...

Upanytė tylėjo. Grinbergas pakreipė kalbą kitur.

(Bus daugiau)
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SKAUTYBES KELIU

(Atkelta iš 2 psl.) 
lūs stovyklų atidarymas (skau- 
tai-'ės pradeda stovyklauti rug
pjūčio 11 d.).

Tą sekmadienį kviečiami at
silankyti svečiai ir viešnios iš 
arti ir toli. Kelias į stovyklą 
nuo Custer, Mich., bus pažymė
tas raudonais ženklais su bal
tais užrašais.

Tad iki pasimatymo sukaktu
vinėje stovykloje! S. L. K.

— Pasaulio skaučių stovykloj,

Windsoro parke, Anglijoje, mū
sų skaučių seseriją atstovaus 
dvi skautės iš Vokietijos, vyks
tančios Pasaulio Skaučių Biuro 
lėšomis, ir 8 skautės iš Anglijos, 
vadovaujamos sktn. D. Fidlerie- 
nės. Kituose kraštuose gyvenan
čios lietuvės skautės jau pasiun
tė mūs reprezentatėms įvairių 
tautinių rankdarbių. Iš seseri-

— Vyriausioji skautininke L.

S. S. Vadi jos biultenyje kviečia 
visas skaučių vadoves jau šios 
vasaros stovyklose ruoštis tau
tinei stovyklai 1958 m. vasarą, 
kuria bus paminėta Lietuvos 
skautijos 40 metų sukaktis. Ta
me pačiame biuletenyje skaučių 
vadovėms pateikiami veikimo 
metmenys bei darbo instrukci
jos. Duodami nurodymai spau
dos, nario mokesčių, stovykla
vimo, sąskrydžių bei suvažiavi
mų, uniformų, pakėlimų bei ap
dovanojimų, tarptautinės repre
zentacijos bei eile kitų organiza
cinių reikalų. Buletenis skirtas 
visoms LSS vadovėms ir gauna
mas VS adresu.

— LSB Jamboree Fondas iš
leido propaganidnius ženklus ant 
vokų bei atvirukų, kurie bus 
platinami pasaulinėje skautų 
jamboree Anglijoje bei visur ki
tur.

— Psktn. A. Banionis, iš Det
roito, apsimokėdamas kelionę sa 
vo lėšomis, išvyko į pasaulinę 
skautų jamboree Anglijoje, kur

MIŠKŲ GAISRŲ GESINIMUI

Robertas Grėcne, kuris ištobulino šias skrendančias vandenines bom
bas, mano, jog. paleidus jų gerų kiekį į degantį miškų, gaisras tu
rėtų būti/užgesintas. (INS)

nė dvi savaites atostogavo Lin- jr patarė

kų vasarvietėje Michigane ir j Saitą rudens dieną važiuoda- 
daug laiko praleido besiruošda- j mas keUu motocikli3ta» pavijo 
moa seserijos perdavimui naujai Į vimą 6s{i ir
vad°vybe' i vėžinti. Kadangi vėjas buvo la-

— Kalifornijos liet. sk»««s. J bai Saitas, motociklistas jam pa 
suprasdamos lietuviškos repre-; tarė ivilkti ,
zentacnos reikalą kitataučių tark ,. * ■ i , . • • .a- m j i i ««r a ,ros taiP> kad kalnienumi galepe, prisiuntė 10 dol. auką “Litu- _2J A._ ®_.
anus” žurnalui. Gražu būtų, kad 
ir daugelis kitų skautiškų viene
tų pasiųstų savo nuoširdžią au
ką "Lituanus”, 916 Willoughby 
Avė., Brooklyn 21, N. Y.

— Sktn. Pr. Zailskas ir jo sū
nus Arūnas, vasarodami prie |
Vieno ežero, išgelbėjo dviejų be- ’ 
skęstančių žmonių gyvybes.

— V. skltn. Kęstutis Zapkus, 

vasarodamas Linkų vasarvietė
je, Mich., puikiai pasirodė sve
čių pobūvio programoje, smuiku 
pagrodamas “Meditaciją iš 
Tajs” — muzika S. Massenet.

tų pridengti sau veidą, šis taip 
ir padarė. Po kiek laiko motoci- 
klistas už staigaus posūkio ap
sižiūrėjo, kad jo keleivio nebė
ra. Tuoj pat apsisukęs grįžo at

gal ir neužilgo pamatė ant ke
lio susirinkusį būrį žmonių, ku
rių viduryje gulėjo jo pakelei
vis. Motociklistas prasigrūdo 
pro žmones ir užklausė:

— Sakykit, kaip yra su juo. 
Ar labai blogai?

— Nežinai! — atsakė vienas 
iš minios, — pradžioje jis atro
dė neblogai, bet po to, kai mes 
jam atsukom galvą į teisingą 
pusę, jis daugiau net nesurnirk- 
sėjo . . .

’-M

jos vadijos joms pasiųsta lietu- daiyvaus kaip LgB užsienio Sk.
viškų drožinių, juostų, odos dir
binių. Stovykla pradėta š .m. lie 
pos 29 d.

— “Smiltainės akademinėje
stovykloje stovyklavo 50 studen 
čių skaučių ir 46 vytiečiai. Tik
rosios narės pasižadėjimą davė 
D. Verbickaitė, N. Šalkauskaitė, 
S. Janušonytė, M. Lekniūtė, I. 
Pauliūtė, M. Leknickaitė, M. Da 
brikaitė ir A. Gelažyt'ė. Korp! 
Vytis senjorais tapo V. Arlaus
kas, V. Memenąs, S. Banaitis, 
R. Damauskas ir R. Cinką. 
“Smiltainė” buvo septinoji aka
demikų skautų stovykla, kuri 
sėkmingai prabėgo prie Michi- 
gano ežero, New Buffalo, Mich.

— Lietuvių Skaučių Seseriją 

pasaulinėje skaučių konferenci
joje š. m. liepos 17 d. Brazilijo
je astovavo sesės Valavičienė ir 
Mošinskienė, kartu su Lietuvą 
reprezentuojančiu Lietuvos kon
sulu Brazilijoje E. Polišaičiu. 
Mūsų skaučių seserijos vadija 
jau pernai išsiuntė memorandu
mą Pasauliniam Skaučių Biurui, 
prašydama legalaus statuso.

— Sktn. dr. J. Aglinskiene ir 
sktn. dr. M. Budrienė turėjo pa
sitarimą lietuvių skaučių reika
lais su Mrs. C. Lockey, viena 
JAV skaučių (GSA) augštųjų 
vadovių. Šveicarijoje 1934 m. 
“Our Chalet” skaučių namuose 
vykusioje konferencijoje Mrs. 
C. Lockey buvo susitikusi su 
sktn. dr. J. Aglinskiene ir dabar 
ta pažintis vėl buvo atnaujinta.

— PLSS Pirmija pakėlė į vyr. 
sktn. laipsnį seserijos dvasios va 
dovą kun. St. Ylą, Putnam, Con- 
necticut. Į skautininko laipsnį 
pakelti psktn. E. Nainienė, Cle- 
veland, ir psktn. I. Petniūnas, 
Hartford, Conn. Į paskautinin- 
kio laipsnį pakelti v. skltn. N. 
Maskaliūnienė, v. skltn. R. Vis
kanta ir vyr .valt. E. Šimaitis — 
visi iš Chicagos.

— Sktn. Gerardas Juškėmas, 

skautų korespondentų skilties 
(SKS) skiltininkas, kurio pa
stangų dėka aprašoma įvairių 
vietovių skautų veikla mūsų 
spaudoje, persikėlė į naują bu
tą — 2898 Washington Blvd., 
Cleveland 18, Ohio.

šokėjų grupe, vadovaujama Gra 
žinos Sabaliūnaitės. Neringos 
šokėjai nekartą yra pasirodę ir 
televizijos programose.

— Danutė Dirvonytė - Dir- 
vianskytė, aktyvi Chicagos ASD 
narė, redagavo Liet. Skaučių Se
serijos infrmacinį leidinį anglų 
kalba “A Visit with Lithuanian 
Giri Guides”, kuris yra skirtas 
angliškai skaitančioms pasaulio 
skautėms susipažinimui su lietu
vėmis skautėmis bei Lietuva. 
D. Dirvonytė yra jaunosios kar
tos skaučių vadovė, skautauti 
pradėjusi 1946 m. Hanau, Vokie
tijoje. JAV sesė Danutė baigė 
ekonomijos mokslus Illinois uni
versitete ir šiuo metu intensy
viai dirba ASD eilėse.

NUO UŽSISENEJUSIŲ 
skaudančių zaizdu 

IR ATVIRU ODOS LIGŲ
Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, 

ATVIRŲ IR SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ 
nagai i ramiai sėdėti ir naktimis 
miegoti nee Jų užsiBenėJuslos žaiždos 
niežėjimą ir skaudėjimą senų atvl 
ru ir skaudžių žalždų uždekite 
LEGULO Ointment Jos gydymo 
ypatbyes palengvins Jusu skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį Vartokite Ją tapgl nuo skau
džių nudegimų. JI taipgi pa&allna

------ Vyr. sktn. L. Čepienė at- niežėjimą ligos vadinamos PSORIA-
stovavn Lietuviu Skaučių Sniun 1 818 TalpK‘ P8*411™1 perėjimą ligos si/jvavo Lietuvių skaučių t>ąjun vadlnamos athlete.s foot. au
gą egzilinių skaučių tarybos SU- ■ stabdo džiovinimą odos ir perplyžlmą 

tarpplrSčiu. Yra tinkama vartoti nuo 
džiflstančios suskllstos odos dedlr- 
vlnlų, odos iSberlmų v Ir t t taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada 
pasirodo skaudus išbėrimas nuo vy
styklų. Ji yra gėra gyduole nuo 1S- 
vlrSlnlų odos ligų. Le
gulo Ointment yra 
parduodama po 76 
et., 11.26, Ir $8.60.
Pirkite valstinėseChi- 
cagoj ir apylinkėse—
Milwaukee. Wise., G&- 
ry, Ind. ir Detroit, Mi- 
obigan arba rašyki
te 1 r atsiųskite Mo- 
oey order |

— V. s. O. Zailskienė, LSS 
vyriausioji skautininke ir jos 
pavaduotoja sktn. F. Kurgonie-

M O V I N G
A. BENIULIS atlieka įvairiu* 
perkraustymua bei pervežimus 

<š tolimų ir artimų atstumų

Tel. BIshop 7-7075

i/2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ !

CRANESAVINGS '"ShT"
2555 VVEST 47th STREET LAlayette 8-1085

B. R. Pietkiewlcz, prez.; E. R. Fletklewicz, sekr. Ir advokatas
Mokami aiik.llim dividendus Keičiame čekius. Parduodame Ir perkame 

valstybės bonus. Taupytojams patarnavimai Bemokamai.

Pradėkite taupyti atidarydami sąskaitą šiandien. Apdrausta Iki 910,000.

Darbo valandos pirmad. Ir ketvirtad nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antr ir penk 9 Iki 5; treč uždaryta, o oešt nuo 9 Iki vidurdienio.

atstovas ir patarėjas mūsų re
prezentaciniam vienetui. Bend
ram egzilų skautų vienetui jam
boree iš 64 skautų, dalyvaujant 
22 lietuviams, vadovauja sktn. 
Vilius Fidleris, gyv. Anglijoje.

— Dr. Stp. Biežis ir A. Rakas 
Chicagoje PLSS Pirmijos apdo
vanoti Padėkos ordinu už nuo
pelnus skautų bei skaučių ge
rovei. .

— Senj. Adomas Mickevičius, 

gavęs 51 balsą Korp! Vytis cent
ro valdybos rinkimuose, išrink
tas nauju Korp! Vytis pirmi
ninku. Kiti valdybos nariai iš
rinkti sekančiai: V. Germanas 
gavo 45 balsus, J. Ulėnas — 43, 
J. Lubinskas — 41 ir P. Abel- 
kig — 38. Kontrolės komisiją su
daro: V. Kamantas’—47 b., R. 
Minkūnas — 46 b. ir A. Juodi
kis — 38 b. Į garbės teismą iš
rinkti: V. Šliūpas -r- 53 b., R. 
Šilbajoris — 50 b. ir E. Kamins 
kas — 41 b. Garbės gynėju 33 
balsais išrinktas dr. H. Luokše- 
vičius. Antrasis kandidatas V. 
Augulis gavo 24 balsus.

važiavime š. m. birželio 1 — 2 
d. d. Buffalo, N. Y.

— Chicagos jūrų skautijos 

tautinių šokių grupė Neringa ge 
rai pasirodė JAV ir Kanados 
Lietuvių Tautinių Šokių šventė
je, būdama amžiumi jauniausia

Lithuanian dietionary
Angliškai lietuviškas — Lietuviš
kai angliškas žodynas. Parašytas 
H. H. Pewtreaa ir T. Gėriko. 333 
psl. Kietais viršeliaia. Kaina $4.50. 
Gaunama “Drauge”, 4545 W. 63rd 
St., Chicago 29, III.

fk

UEGITLO, Department 
5618 W. Eddy SU Chicago 84, M,

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS
IR GAZOLINO STOTIS
Lyginimas, dažymas, taisomi Ir reguliuojami (tune up) 

motorai, stabdžiai, transmisijos ir t.t. Alyva, baterijos ir padan
gos. Taip pat mano garaže perkamos duslintuvus įdedu veltai.

Vestuvių nuotraukos Ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybė

Precin Photo Studio
(Incorporated)

EDVARDAS ULIS.
4058 Archer Avenue

Telefonas Vlrginia 7-2481

tav.

(MUFFLERS INSTALLED FREE)
Ford 41-58 ........................ $8.25 Mnrcery 49-51 ................. $8.95
Ohev. Ali 1987-58 ............ 8.25 Olds, fl cyl. 41-50 ........ 8.20
Chevrolet 54-55 ................. 9.95 Plymonth 42-50 ............. 9.95
Chrysler 8, 42-52 ............. 9.91 Pontiac 87-54 ................. 8.95
Dodgfl 6, 42-50   9.95 Bnick 87-52 ............... 12.00

Ir taip pat čia neiŠvardtntlemr automobiliams. Išmeti
mo paipa irgi įdedama veltui, jeigu perkama kartu su duslintuvu.

Darbas atliekamas patyrusių mechanikų. Dirbtuvė atidary
ta: nuo 8 v. ryto iki 9 vai. vak. Sek. uždaryta.

M. CESAS
1934 West 59th Street Tel. GR 6-9136

Oįvidetvk

FE R 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA l« 

PELNINGIAUSIA 
TAUPYMO 

• ENDROvI

4038 Arehar Ivmm Tel. laj-atip 
AUOUST SALOUKAS PrestaMtte

J

SAFF T V 
OF YOUR 
SAVINOS

SPEC1AL for July ... Soving* ploced by the 15th of the Month 
will eorn a full month's Dividend.

JUtY 6y 13, 20, 27... 1957

CHICAGO SAVIUGS

Padėkite jnums atšvęsti mūsų šešių mėnesių jubi- 
lėjų naujuose namuose. Nuo birželio 29 d. iki liepos 
27-tos d. Chicago Savings švenčia savo šešių mėnesių 
darbuotę gražiuose naujuose namuose, šešių mėnesių 
laikotarpyje pas mus buvo atidarytos 2,826 naujos 
sąskaitos, mūsų turtas padidėjo $2,313,936.92, ir 
dabar pasiekė naują rekordinę $22,344,636.58 sumą. 
Mes'išdavėm virš 300 naujų (morgičių) paskolų na
mams pirkti arba naujiems statyti, viso daugiau kaip 
$4,500,000. Mūsų biznio apyvarta viršijo $18,000,000.

, Jūsų taupmenos pas mus pilnai apsaugotos Fede 
ral Savings ir Loan Apdrauda. Nuo Chicago Savings 
inkorporavimo 1924 m., taupytojai nėra turėję nė 
vieno cento nuostolių. Per 33 metus kas pusmetį mūsų
taupytojams buvo išmokėti augšti dividendai.

Be to, mūsų taupytojai gauna dar daug įvairių 
neapmokamų patarnavimų kaip šeimos sąskaitų ap
mokėjimą, čekių iškeitimą ir pan. šeštadieniais, liepos 
6, 13, 20 ir 27 nuo 9:30 vai. ryto iki 1 v. p. p. ir 
ketvirtadienio vakarais, liepos 11, 18 ir 25 nuo 5:30 
iki 7 vai. vak. visi aplankusieji mūsų įstaigą bus pa
vaišinami kava ir riestainiais. Atsiveskite visą šeimą...
Bus visokių dovanų vaikams ir suaugusiems.

Mūsų darbo valandomis mes duodame veltui, vė 
sinamą (air conditioned) su garsiakalbiais susirinki
mams kambarį, kuriame telpa 100 asmenų. Reiklalui 
esant paskambinkite.

1 O ...
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300,000 MYLIŲ LĖKTUVU VENECUELOJ

SIDABRINIS KUN. ANT. SABALIAUSKO JUB1LEJUS

DR. JUOZAS DAUGAILIS

viso tose stovyklose suteikė 
apie 200 šliūbų.

Vėliau nuvyko į Veneeuelą, 
kur šešerius metus buvo lie- 

/ tuvių kapelionu, aprūpindamas
penkias lietuvių kolonijas, ku
rių tolimiausia buvo už 900 my
lių nuo sostinės Caracas, kur 
kun. Sabaliauskas gyveno. Tek
davo skristi lėktuvu. Venecue-

Mielas ir draugiškas lietuvis, cijos metu užėmė visą jo kle- 
uolus spaudos darbininkas, ta- boniją ir net du politruku ap- 
lentingas organizatorius, nuo- gyvendino tame pačiame kam- 
širdus vienuolis kun. Ant. Sa-1 baryje su kun. Ant. Sabaliaus- 
baliauskas rugpjūčio 18 d. šven-1 ku. Vienas politrukas, išvykus
čia sidabrinj kunigystės jubilė- antram, nakčia paprašė išklau-‘loje lėktuvais išskraidė 300,000 
jų. Lietuvių saleziečių vadovy-, ji išpažinties 
bė Šiluvos vienuolyne, Cedar klūp°j° prie kunigo, esančio 
Lake, Ind., ruošiu ta proga iš_ I lovoJe Kitą naktį tamsoje jam

tai tegu ir t va-jog po musų, 
nas.

GARSO GREIČIU PER 77 MINUTES!

Šis liaujas B-58 3 aanienųl įgulos 
vietą jier 1 vai. ir 17 min.

lėktuvas jierskrido 775 mylias iš Fort Worth, Tex., į Dayton, O., vieną 
(INS)j «

DAŽYMAS
DEKORAVIMAS

VL. VAITEKŪNAS
Dažome ir dekoruojame 

įvairiomis dažymo-dekoravi
mo technikomis bei paveiks
lais — BAŽNYČIAS, SAI.ES, 
GYVENAMUOSIUS NAMUS 
iš vidaus ir iš oro.

Ekspertas vidaus dekora
tyviam įrenginiui — interior 
deeorator. Spalvų parin
kimas ir pritaikymas prie 
kilimų, baldų, užuolaidų ir 
kt. Turime visus draudimus. 
7144 S. ŠACRAMENTO AV. 

Tel. PRospect 8-2215

d

s

s

s

&

Politrukas I mylių, bekeliaudamas su dvasi
niais patarnavimais. Visas tas 
lietuvių kolonijas suorganizavo, 
gavo iš vyskupų leidimus lai- 

įniją. Artėjant bolševikų ant- kyti pamaldas, įkūrė laikraštį 
“Tėvų Kelias” ir jį leido — re
dagavo. Laikraštis ilgainiui pa
plito po visas lietuvių kolonijas 
pasaulyje. Išleido 50 numerių.

kilmes. Jubiliatas 12 vai. aliai-1 atneSė > t?. ‘‘““Į’“'? *»• komu-
kys sumą, pamokslą pasakys 
kun. dr. Juozas Prunskis.

į

i
Tel. PRospeet 8-2215

Kun. Ant. Sabaliauskas yra 
plačiai pažįstamas, nes jo var
das yra susietas su daugeliu 
spaudos darbų. Jau būdamas 
klieriku Torine pradėjo leisti 
brošiūrėles apie Don Bos ko, ir 
jos buvo plačiai paskleistos po 
Lietuvą. Paskiau, 1927 metais 
suorganizavo “Saleziečių Ži
nias”, kurių redaktoriumi buvo 

, dvejus ‘metus. Tas laikraštis 
, prieš bolševikų okupaciją jau 

buvo pasiekęs 14,000 tiražą.
Tūkstančių paslapčių šalyje

Tolimesnė jo spaudos veikla 
įsiliepsnojo knygomis. Savo 
patyrimą Indijos misijose apra
šė daugelio su dideliu įdomumu 
skaitomoje knygoje “Tūkstan
čio paslapčių šalyje”, kurios 
net dvi laidos išėjo Kaune. Jis 
buvo pirmutinis lietuvis, kuris 
tiesiai iš indų kalbos į lietuvių 
išvertė kokią nors knygą. Tai 
buvo “Arumugam” (šešiaveidis 
dievaitis). Rūpindamasis jauni
mo religiniu auklėjimu, parašė 
knygą “Svarbiausias uždavi
nys”. Savo patyrimus Venecue- 
loje aprašė veikale “Nuo Ims
rės iki Orinoko”, išvertė iš ita
lų kalbos dvi dali Guareschės 
veikalo “Don Kamiliaus maža
sis pasaulis”. Toliau — sulietu
vino istorinę apysaką “Siela už 
sielą”, pasirūpino išleisti JAV-se 
Don Bosko gyvenimą ir davė to 
didžiojo šventojo paruoštas gai 
res jaunimui leidinyje, pavadin
tame: “Laimės gairės”, be to 
dar paruošdamas knygelę apie 
Don Bosko gyvenimą. Drauge 
su paruoštuoju saleziečių ben
dradarbių statutu iš viso išėjo 
13 jo lietuviškų knygų, ir tai 
atlikta šalia taip gausaus kito 
darbo.

Energingas jurbarkietis

Kaip matome — tai energin
gas jurbarkietis. Išėjęs Jurbar
ke progimnaziją ir šešias klases 
baigęs Raseiniuose, išvyko į 
Italiją, kur išėjo filosofijos ir 
teologijos kursą ir buvo įšven
tintas 1932 met. liepos mėn. 31 
d. — Šv. Ignaco dienoje. Pir
mas šv. mišias laikė prie alto- 

• riaus, pastatyto ant Don Bosko 
karsto. Jo pirmoms šv. mišioms 
asistavo Benato Ziggotti, kuris 
dabartiniu metu yra visos sa
leziečių konkregacijos genero
las. Ir tik jo dėka lietuviams sa 
leziečiams pavyko JAV-se su
kurti savo stiprų židinį.

Ispanijoj, Indijoj, Šveicarijoj

Iš pradžių kun. Antanas bu
vo pasiųstas dvasios vadu į sa
leziečių seminariją Ispanijoje. 
Iš ten išvažiavo į Indiją, kur 
susirgo malarija ir turėjo grįž
ti. Jis ten buvo pirmutinis lie
tuvis .misionierius iš nepriklau
somos Lietuvos. Darbavosi Mad 
rase. Ten per jį, miegantį, kele
tą kartų peršliaužė kobra, buvo 
tykomąs leopardo ir pergyveno 
eilę kitų nuotykių, kurie jo ap
rašyti “Tūkstančio paslapčių 
šalyje”.

Sveikatą taisydamas klebona
vo saleziečių parapijoje Šveica
rijoje, kur teko aptarnauti ti
kinčiuosius trimis kalbomis: ita 
lų, vokiečių ir prancūzų. Prieš 
pat Pasaulinį karą grįžęs į Lie
tuvą važinėjo po parapijas su 
misijų pamokslais, pravesdamas 
apie 50 misijų.

Rusų okupacijos metu, išsklai 
džius vienuolynus, buvo pas
kirtas klebonu į Muniškius, kur 
buvo iki antrojo bolševikų atė
jimo. Bolševikai pirmos okupa-

Vasario 16'gimnazija

Įsteigus lietuvių saleziečių Pastabos ir nuomonės 
gimnaziją Italijoje, reikėjo jai 
jieškoti finansinės paramos 
JAV-se, ir kun. Ant. Sabaliaus
kas buvo paskirtas tos gimna- Oavoįuic
zijos atstovu Šiaurės Ameriko- * J
je. Čia jam kilo mintis įsteigti Balčiūnas, Šveicarija
lietuvių saleziečių skyrių JAV- Oi kaip nesinorėtų šį reikalą 
se, ir taip susidarė dabartinė liesti, bet verkiant reikia, nes 
Šiluva, prie Cedar Lake, kur ji® liečia apie 130 mokinių. Aš 
tiek daug sielos įdeda mūsų ju- pHnai žinau, kad Jūs viską ži- 
biliatas ir mes jį pamatysime n°te, štai skaičiai: gimnazija

Kun. Ant. Sabaliauskas

rai okupacijai buvo kartą iš
kviestas prie ligonio. Miške su
laikė jį bolševikų partizanai, 
užrišo akis ir vedė su šautuvais, 
nesakydami kur, o jis turėjo su 
savimi i-r Švenčiausiąjį. Kun. 
Ant. Sabaliauskas manė, kad ve 
da sušaudyti, ir tas didelis 
įtempimas paskubino mūsų ju
biliato plaukų pabaltėjimą. Ta
čiau jį nuvedė į bunkerį, kur 
buvo vienas bolševikų partiza
nas - lietuvis, sunkiai sužeistas, 
ir savo draugi/prašęs pakviesti 
kunigą.

Vieną sekmadienį sutuokė 
30 porų

Toliau — sekė tremtis Vokie
tijoje, kur aprūpino šešius la
gerius, kuriuose gyveno 6,000 
lenkų, ir kartu — dvi lietuvių 
stovyklas. Laikydavo po ketve- 
rias šv. mišias kiekvieną šven
tadienį ir sakydavo po tris len
kiškus pamokslus ir vieną lie- 

, tuvišką. Vienu kartu vienoje 
i bažnyčioje sutuokė 30 porų. Iš

sukaktuvinėse iškilmėse rugpjū 
čio mėn. 18 d.

Statome

NAMUS IR
GARAŽUS

MASTER BUILDERS
General Contracting Co.

(Sar. V. Sodeika Ir J. Skorubskasj 
1600 8. 48TH CT.. CICERO 60. IL1 
TeL OLympio 9-7S81] TO S-4ZM

Ir atliekam* visus statybos Ir pe< 
tvarkymo (remodellng) darbus

STATYBAI 

IR NAMŲ 

PATAIS
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGĄ

CARR MOODY 
LUMBER CO.

STASYS UTWINAS. Pres.
3039 So. Halstad St.

Tel. VIctory 2-1272 
Apkainavimą ir Prekių Pristaty

mą Teikiame Nemokamai. 
Raštinė atidara kasdien nuo
8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro 
šeštadieųaia iki 3 vai. vakaro

dabartiniu metu turi 20,000 
DM greitai atmokėtinos skolos 
už duoną, kurą, elektrą ir t. t. 
Nebaigtas remontas. Namas ver 
kiant prašosi iš lauko pusės tin
ko. Reikia pertvarkyti šildymo 
sistemą. Virtuvėje trūksta šal
dytuvo ir t.t. Jūs net nusigąsi- 
te, ko dar trūksta, taigi geriau 1 
ir nerašyti, o trūksta būtiniau
sių. I

Pajamų gauta iš būrelių per 
paskutiniuosius apyskaitinius 
metus 20,000 DM mažiau, kaip 
ankstyvesniais metais. Tai vis 
skaičiai ir skaičiai. Nors dabar 
pats vasaros vidurys, , bet už 
kelių mėnesių ateis ir žiema. 
Maistą galės į sniego pusnis su 
dėti. Namas be naujo tinko nors 
ir gadinamas, tačiau dar negriū
va, o jeigu vėliau kur nors ir 
įskiltų, gal mokiniai pavojų ir 
pastebės ir aukų nebus. Na, o 
dėl šilumos, tai ką jau ir bekal
bėti: juk gali apsivilkti kaili
nius, ar mes jų mažai Balfui 
aukojame ir užsimauti piršti
nes. Jei kojoms bus šalta, gali 
ir patrepsėti, sušils. Jauni juk 
dar tebėra, jaunas kraujas ... 
Bet kad reikia skola mokėti, tai 
kiekvienam yra aišku. Nemokė
si, nutrauks tolimesnį tiekimą ir 
reikalas baigtas.

Ir ne“vienas likęs Vokietijoje 
galvoja: išleidome juk į Ameri
ką 30,000 brolių ir seserų. Jų 
tarpe daug buvusių švietėjų, iš
leidome juk ir didesnę dalį ir 
švietimo valdybos, išlydėjome 
daug buvusių Lietuvos valsty
bės stipendininkų, kuriems re- 
gulariai stipendija buvo moka
ma Lietuvos augštesniose mo
kyklose ar užsienio universite
tuose, apverkėme išvykstančius 
ir švietimo įgaliotinius, komite
to pirmininkus, grupių vadovus, 
švietimo reikalų vedėjus ir daug 
ką išleidome. Iš Lietuvos val

stybės stipendininko juk neno
rėjo padaryti pensininko, bet 
tikėjosi, kad jam vėliau bus kas 
nors svarbu. Švietimo valdybos 
nariai juk aiškiai žino padėtį. 
Komitetų pirmininkui ir grupių 
vadovai juk gerai žino sąlygas. 
Ar tik nesilaikoma taisyklių,

IŠ ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

sunkvežimis bu pilna ap- 
drauda. Pigus ir sąžiningas 
patarnavimas.

R. ŠERĖNAS
2047 W. 67th PI., Chicago,

UI. WAlbrook 5-8063

STEIN TEXTILE BENDROVE

dabar švenčia savo JUBILS5JŲ. Pirkdami medžiagas da
bar Jūs gausite dar ir spesialią dovaną ir mokėsite žemas 
kainas už Jums reikalingas medžiagas.

PER PASAULĮ KELIAUJA 
ŽMOGUS

Bernardo Brazdžionio poezijos 
rinkinys. Nedidelis skaičius šios 
knygos gautas šiomis dienomis 
“Drauge”, 4545 W. 63rd St., Chi
cago 20, UI. Knygos kaina kie
tais viršeliais $2.

ŠTAI PAVYZDYS KAINŲ:
Geriausios ANGLIŠKOS bei “worrted MEDŽIAGOS kos

tiumams, knrių kainos paprastai yra |9.80, dabar tik ..$4.50
Visokiausių pamušalų ui pigias kainas. Spausdintas Mikas 

ir plaunamas “Sil-O-Shan”, “antiųne taffsU”, pa
prastai $1.98, dabar tiktai, ..........................................................08c.

60 colių vilnonės medžiagos ir "flannel” vyriškiems ir 
moteriškiems kostinmama tiktai ........................................... $1.89

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

Grynų spalvų Fortisan ir Metallic Oloth užuolaidoms tik .$1.09
Atvykite j STEIN TEXTILE ir patys Įsitikinkits. Sa kiek 

viei.n pirkiniu virš $20.00 gausite vienai suknelei medžiagos 
kaip dovanų.

Pas STEIN’Ą jūs rasite didelį pasirinkimų nuotakoms, kaip tai 
.“laces”, satinų, taffetų, “brocades”, Sbantnng, ir t. t. Taip 
pat liekanas medžiagų pamušalams už baisiai pigias kalnas

STEIN TEXTILE CO.
1306 SOUTH UHIOH AVEHUE

1 blokus | rytus nuo Halsted St., 1% bloko | pietus nuo 
Rooaevelt Rd. Atdara 7 dienas savaitėje Iki 6:30 vai. vak. 
Tel. MOnroe 6-8162.

ANTANAS TVERAS
DIPL. LAIKRODININKAS 

Gerųjų firmų laikrodžiai, brangeny
bės, religiniai dalykai (devodonalaJ >. 
prekėg dovanoms.
2646 W. 69th St. RE. 7-1941

ORAS DABAR 

ATŠILĘS, GALITE 

ĮRENGTI NAUJA

RHEEM

LOWBOY
ŽIEMINI

AIR-OONDITION ER

Jo vasarinis vėdintu- 
vas taippat teiks ma
lonumą karštame ore.

GAZU AR ALYVA

LEE'S AUTOMATIC 
. HEATING

Įsteigta prieš 20 m
1626 S. Cicero Avė. 

Cicero, III.

TOvvnhall 3-6670 
Blahop 2-3429

ANTANAS LIGUTIS, aav.

“Svausias mttumJ"
ii TOU IR ARTI

NAUJI OJOSU TUOKAI~ NAUJAUSI NNAUSTnnO tOANK/AJ 
UBU MKTU AAITJUNIAS-AIBUS U? SĄŽININGAS AOTABNAUNAt

JUOZAS NAUJOKAITIS
2023 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL. Tel. V/AIUmIc 5-9209

n? ............

VIRŠ 15,000,000 Amerikos gyventojų žino,

kad taupyti apdraustose Taupymo ir Skolinimo Bendrovėse yra 
sauga Ir pelninga.

Unlversal Savlngs and Loan Asaodatlon užtikrina satignmų 
Ir gražų pelną.

Saugumą užtvirtina Snvienytų Valstybių valdžios agentūra Iki 
$10,000.0(1 kiekvienam Indėliui Ir reikalingi rezervai, o pelną — 
patyrusių Ir sąžiningų vedėjų pastangos.

Galite taupyti atvykdami asmeniškai ar per laiškas. Bus grei
ta., ir draugiškas patarnavimas.

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės |:

UNTVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois

ORO VĖSINTUVAI
— AIR CONDITIONERS —

TELEVIZIJA — RADIJAS

HI-FI PHONOGRAPHAI — 1958 modeliai 
NUOLAIDOS IKI 50% !

Instaliavimas ir garantija nemokamai

FRANK’S TV Be RADIO, INC
3240 South Halsted Street Tel. CA 5-7252

PARDUODAME IR TAISOME

Jr
PERKRAUSTYMAI — MOVING

Pigus sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Dėl artimų 
ir tolimų distancijų. Šaukite sekančiai.

ANTANAS VILIMAS

JON

3415 SO LITUANICA AVĖ., CHICAGO, 
Telefonas — FRontier 6 1882

ILL

PARDAVIMAS IR TAISYMASJ. G. TELEVISION CO.

1958 m. TV, radio, patefonai. Nešiojamas, vežiojamas, stacionarinis —

KOKS VĖSINTUVAS
TAMSTAI GERIAUSIAI TIKTŲ? — KLAUSKITE MUS

2512 W. 47th St.
Atdara kasdien iki 6 vai., pirmad. ir ketv. iki

Tel. FRontier 6-1998
9 vai. Sekm. uždaryta

NARIAI LIETUVIŲ TAUPYMO IR

SKOLINIMO B-VIŲ LYGOS,

Kuriose Kiekvieno Santaupos Yra 
Apdraustos iki $10,000.00 —

ir Paskolos Duodamos Namu Įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO SAVINGS
6245 S. Westem Avė.,

LOAN ASSN.
Chicago 36, III.

CONTINENTAL SAVINGS & LOAN ASSN.
4559 So. Paulina St., Chicago 9, III., Yflrds 7-0145

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

DISTRICT SAVINGS
3430 S. Halsted St.,

LOAN ASSN.
Chicago 8, III.

ST. ANTHONY SAVINGS & LOAN ASSN.
1447 S. 49thCt., Cicero 50. III., tel. TO 3-8131-32

UNIVERSAL SAVINGS
1800 S. Halsted St.,

& LOAN ASSN.
Chicago 8, III.

Atliekame dideliu, 'r ir'Jus automobilių remontas. Lyginimas, da
žymas. Elektrinis auliedlnimaa. Parduodame automobilių dalia 

Sinclair gazolino stotis “PAGALBA”
Sinclair gazolino stotis “PAGALBA” — A. Stanevičius, 8av.

2841 West 71 st Str. (Kampas Talman Avė.) 
Telet. PRospect 8-9842, Namų tel. VVfllbrook 5-5934

Pradčkit Taupyt Šiandien, Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradėkite taupyti šioje lietuviškoje 

Įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN!
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000.00

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

OFISO VALANDOS:
Pirmad., antrad., penktad. ir Trečiad. 9
šeštad. 9 vai. ryto iki 4:30 p.p.

ryto iki 12 vai. 
Ketvirtad. 9 vai. iki 8 v.v.



o

IŠKYLA PO ŠVARCVALDĄ
Š. m. liepos 1 d. Vasario 16 

gimnazijos dvasios vadovai kun. 
dr. Petraitis ir mokt. Skėrys su
ruošė bendrą ekskursiją su mo
kytojais ir mokiniais j Švarzval- 
dą. Iš viso dalyvavo 90 mokinių 
ii- 13 suaugusių. Tą dieną oras 
buvo labai gražus, ir saulutė jau 
iš ryto šypsojosi gimnazijos kie
me, 7 vai. atvažiavo du dideli 
autobusai, ir juose susėdo visi 
ekskursantai. Įsidėję maisto vi 
sai dienai, išvykome autostrada 
per Mannheimą — Karlsruhę iki 
Raststatto. Iš čia autobusai pa
suko j Švercvaldą per Gerns- 
bach ir pasiekė Švarzenbacho e- 
lektros stotį. Švarcenbacho tven 
kinys yra ant kalno — 300 m 
augščiau kaip elektros stotis 
Iš to tvenkinio vanduo leidžia
mas vamzdžiais į slėnį ir ta jėga 
varomos turbinos. Viena turbi
na pagamina 30,000 PS (arklių 
jėgų), o jų yra trys. Nesant pa
kankamai vandens tvenkinyje, 
vanduo nakties metu vienu 
vamzdžiu pompuojamas augštyn 
į ežerą. Taip išnaudojamas van
duo visų žmonių gerovei. Apy
linkės gyventojai turi elektros 
srovės ne tik apšvietimui, bet ją 
naudoja ir varikliams.

Iš slėnio visi dalyviai važiavo 
augštyn į kalną, kur yra pats 
Švarzenbacho tvenkinys. Moki
niai turėjo progą pasivažinėti 
laiveliais ir pasivaikščioti tven
kinio apylinkėje. Papietavę miš
ke, iš čia visi išvažiavo į Freu- 
denstadtą. Vienas autobusas pa 
keliui dar sustojo Beyersbronne, 
kur dalis mokinių maudėsi ba
seine.

Freudenstadte e k s kursantai 
apžiūrėjo įdomią turgavietę, e- 
vangelikų ir katalikų bažnyčias 
bei “kurhauzą”. Seniausias pa
statas Freudenstadte — tai evan 
gelikų bažnyčia, kuri pastatyta 
1608 metais; tai gotų ir renesan-

PAJIEŠKOJIMAI
J ieškomi KINDERIAI, sūnūs My 

kolo, kil. iš Dirgelių kaimo, Kal
tinėnų vals. Pajieškomų yra su
interesuotas Mykolo brolio sūnus 
Kazimieras. Dėl platesnės informa
cijos apie Kazimierą kreiptis laiš
ku: 211 Platt Avė., Pittsburgh 16, 
Pennsylvania.

so statybos stiliaus mišinys. Ją 
pastatė statybos meisteriai Elias 
Gunzenhaeuser iš Schorndorfo 
ir Schickhardt. Bažnyčia pasta- 
vta stačiu kampu iš dviejų pa

talpų (lotyniškai — navų, vo
kiškai — Kirchenschiff oder 
-raeume). Pačiame patalpų su
sikirtime pastatytas altorius bei 
sakykla. Iš čia dvasininkas lai
ko pamaldas ir mato į abi puses 
susėdusius parapiečius. Iki XX 
šimtmečio vyrai ir moterys pa
maldų metu sėdėdavo atskirai, 
kiekvieni savo pusėje. Iš savo 
vietų jie gerai matydavo kuni
gą sakykloje ir prie altoriaus, 
bet vieni kitų negalėjo matyti. 
Vienas anekdotas sako, jog tų 
dviejų lyčių pasimatymas po ilgo 
atsiskyrimo pamaldų metu bū
davo džiaugsmingas. Iš tų laikų 
ir pats miestas gavo savo pava
dinimą — Freudenstadt (džiaug 
smo miestas).

Bažnyčia viduje labai gražiai 
ir meniškai išpuošta. Likęs iš 
XV šimtmečio Nukryžiuotasis 
(arba Krucifiksas) —tai kilnus 
ir širdį jaudinąs kūrinys. Prie 
altoriaus stovi 1,000 metų senu
mo iš akmens iškalta krikštykla, 
kuri iš vieno vienuolyno čia 1608 
metais buvo atgabenta. Toje 
krikštykloje anksčiau vaikus 
krikštydavo, panerdami juos į 
vandenį. Krikštykloje iškaltos 
figūros nušviečia tų laikų gyven
tojų gilius įsitikinimus. Be kitų 
meniškų dalykų, dar įdomus 
skaitymo pultas, kuris yra išdro
žinėtas iš vieno liepos medžio 
kamieno. Keturios figūros at
vaizduoja Matą, Joną, Morkų ir 
Luką. Šitas meniškai išdrožinė
tas skaitymo pultas yra 800 me
tų senumo.

Apžiūrėjome ir katalikų baž
nyčią, kuri yra pastatyta 1933 
metais ir jau naujai bei moder
niškai įrengta.

1945 m. balandžio 16 d., trys 
savaitės prieš karo pabaigą, 
Freudenstadto senamiestį pran
cūzų artilerija visiškai sunaiki
no, kadangi vokiečių kariuomenė 
tą miestą gynė ir čia buvo užsi
barikadavusi. Miestas per 10 m. 
greitai atsigavo ir gyventojų 
darbštumo dėka pastatyti nauji
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Nauji “Edsel” 

automobiliai

Corsair ir Citation.
Edsel Ford ouvo gabus tapy

tojas mėgėjas ir dosnus meni
ninkų mecenatas. Jis rėmė De
troito Meno Institutą ir buvo jo 
meno komisijos pirmininkas, o 
be to Detroito meno muzėjaus 
ir New Yorkų moderniško me
no muzėjaus narys'.

Jis mirė 1943 m., vos sulau
kęs 49 m. amžiaus, bet šį rude
nį jo vardas vėl bus gyvais, kai 
pasirodys automobiliai, kuriems 
duotas jojo atminčiai pagerbti 
“Edsel” vardas. — I. R. P.

Nauji vidutinės kainos auto
mobiliai pavadinti darbininkų 
draugo vardu: “Edsel”.

Edsel Bryant Ford buvo ra
mus ir kuklus žmogus. Bet iki j 
savo mirties 1943 m. jis turėjo, 
atrodo, daugiau įtakos į auto
mobilių stilizavimą, negu bet 
kas kitas. Jo vardas duotas 
naujiems automobiliams.

Vienintelis Henry Fordo — 
kompanijos įsteigėjo — sūnus, 
Edsel Ford per visą savo darbš- 
čiojo žmogaus gyvenimą rūpi
nosi darbininkų gerove. 1922 
m. kovo mėnesį jis pranešė, 
kad Fordo kompanija priėmė 
40 darbo valandų savaitę.

Nauji Edsel automobiliai pa
sirodys rinkoje šį rudenį. Jų 
bus 4 serijos: Ranger, Pacer,

REAL ESTATE

Mūr. 2 po G k., centr. šilti. 2" rnaš. 
garažas, skl. 87 p. — nebrangiai.

4 m. senumo mūr. bung. G kamb., 
platus sklypas — puikiai įrengtas. 
Mūr. 2 a. po 5 k. 3 mieg., šild. gazn,

alum. langai, nauj. garaž. $24,000 
Mūr. 2 a. po 6 k. cent. šild., sklyp. 
31 pėdų, garažas. $29,000.

M. ŠIMKUS
KKAL ESTATE

4259 So. Maplewood Avė.
Tel. OlJffslde 4-7450; Kės. 

YArds 7-2040
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Jieškomi: I) Kazimieras Simokai- 
tis„ s. Kimo, įieško Marcelė Simo- 
kaitienė. 2) Pranas ir Vitas Duk- 
nevičiai, įieško Stasys Duknevičivs. 
Kreiptis: A. Končius, 3335 W. 65th 
St„ Chicago 29, III. PRospect 8-1768.

Paįieškomi: 1), Kazimiera Igarytė- 
Beliauskas, d. Vinco; Albertas Bie
liauskas, s. Juozo, Juozas Bieliaus
kas, gyv. 156 Washington St., Cam- 
bridge, Mass.

2) Momkus Adomas arba Adolpas, 
Budrys Vladas.

3) Misiūnas Justinas, s. Juceo, ki
lęs iš Šeškų km. Amerikoje gyv. De 
Kalb, III.

Misiūnas Evertas, s. Justino. Pra
nešti : Kazimierai Vaišvilienei, 6623 
S. Kenwood Avė., Chicago 37, III., 
tel.: HY 3-5691.

.Tieškomas Antanas Lingė, s. Ka
zimiero, iš Bilaisių kaimo, Dusetų 
vals., Į Ameriką išvyko 1914 m. Iki 
1925 m. susirašinėjo su giminėmis 
Lietuvoje. Jieško- jo brolio šeima: 
žmona Julija, sūnus Bronius ir duk
ros Klemusė ir Julytė. Taip pat 
jieškomas Juozas Gudelis iš to pa
ties kaimo. Prašomi atsiliepti arba 
žinantieji apie juos prašomi pranešti 
šiuo adresu: Krasnojarskij Kr. Ka- 
zacinskij r-n, Pjatkovo Lugauskaja 
I>o<*ta, Lingė Bronius, Al.

.Tieškomas Romualdas Kublickas, 
gyvenęs Rokiškio m. Jieško jo tėvas 
K. Kublickas, gyv. Lietuvoje, Rokiš
kis, Skersinė 3a g-vė. Jieškomasis 
arba žinantieji apie jį prašomi at
siliepti šiuo adresu: Pranas Mainelis, 
1851 W. 45th St., Cleveland 2, Ohio.

Juozą Jankauską, buvusį Vilka
viškio geležinkelio stoties viršinin
ko padėjėją jieško sūnus Sigitas iš 
Lietuvos. Jis pats arba žinantieji jo 
adresą prašomi atsiliepti: Ona Mi
chaelis, 42 Chipman St., Waterbury, 
Conn.

Jieškomas Kostas Aleksiūnas, s. 
Kosto., kilęs iš Vėftnų km., Rimšės 
vaisė. Gyvenęs Angijoje, vėliau per
sikėlęs į U. 8. A. Jieško sesuo Ve
ronika Abaravičienė. Jis pats ar ži
nantieji prašomi rašyti: Veronika 
Abaravičienė, Vėlūnų km. Dūkšto 
r-nas, Rimšės paštas, Lithuania.

Jieškomas agronomas Alfonsas 
leštokas, kilęs iš Grajauskų kaimo, 
lartininkų vals., Vilkaviškio apskr. 
o jieško sesuo Monika šeštoką it ė- 
iBsnanskienė. Jis pats arba žinantie- 
i prašomi kreptis: Vincas Lavtns- 
as, 1411 S. 48th Oourt, Cicero 50, 
U. TeL T0Wnhall 3-7451.

ir modernūs namai. Freuden
stadto miesto savivaldybė pa
statė naują už tris milionus 
markių “kurhauzą”. Ekskursan 
tams teko pastatą iš lauko ir 
vidaus pamatyti. Freudenstadto 
apylinkės labai gražios ir pats 
miestas — viena gražiausių va
sarviečių švarcvalde.

Grįždami į namus, autobusai 
važiavo augštutiniu Švarcvaldo 
keliu (Schwarzwald - Hochstras-

(Nukelta į 7 psl.)

PROGOS — OPPORTUNITIES

MODERNIŠKA RŪBŲ VALYK
LA. Įsigyvenęs biznis. Geros paja
mos. Savininkas turi parduoti dėl 
kitų interesų. Kreiptis tiesiog į sa
vininką tel. DRexel 3-9539,
MODERN COCKTAIL LOUNGE 

Gerai įsigyvenęs biznis 
Geros pajamos. Yra 50 sėdimų 

vietų. Savininkas parduoda dėl ki
tų interesų. Skambinti sav. nuo 9
vai ryto iki 1 p. p.

WE9-8187;
po 3 vai. skambinti CApital 7-6691

GROCKRY & CONFECTIONARY- 
Maisto ir saldainių krautuvė. Sku
biai parduodamai už prieinamą kai
ną. Gyvenimui pa/talpa užpakaly. 
____ 2258 VVest 21 st Plaee
SUPER MART. Įsigyvenęs biznis. 

Geros įplaukos, virš 
$150,000 brutto pajamų.

KEGGIE’S SUPER MART
1551 West Taylor Street 

________ SEeley 3-8455_________

MAISTO PRODUKTŲ IR
MĖSOS KRAUTUVE
. SU NUOSAVYBE 

5 kamb. 3 mieg. apartmentas. Šil
dymas “foreed ait ” *— alyva. 2 au
tomobiliams garažas. Bargenas.

Telef. REpublic 7-7265

Pirkit Apsaugos Bonus!

FREE GIFTS
FOR JULY SAVERSDABAR GAUSITE 

AUKŠTESNIUS 

DIVIDENDUS!

PLIAŽUI ANTKLODE 
Už $200.00 SANTAUPAS

Ši puiki antklodė ir dėžė yra 
dovana Jums kai. sutaupote 
$200.00 įdedami į jau esamą 
taupymo sąskaitą ar atidaryda
mi naują. Tai praktiška dovana va
saros laikotarpiui, būnant prie 
vandens arba šiaip išvažiavime.

• >
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24 GABALŲ - ŠAKUČIŲ - 
ŠAUKŠTŲ SERVIZAS 
Už $500.00 SANTAUPAS
Nemokamai, kai Jūs atidarote tau 
pymo sąskaitą padėdami $500.00 arba 
įdėdami tokią pat sumą į jau esa
mą sąskaitą. Šis servyzas, kaip 
tik tokis, kurio Jūs pageida
vote, kad galėtumėt juo nau 

dotis prie vandens ar
ba šiaip kur nors 

iškeliavus . . .

ATOSTOGŲ KLUBO TAUPYTOJAMS 
PASKUTINE PROGA
gauti vieną iš šių
praktiškų ir gražiai įpakuotų druskinės ir 
pipirinės komplektų nemokamai. Tik pra
dėkite Atostogų Klubo Taupymo su $1.00 
daugiau savaitėje ir mes Jums duosime 
šią praktišką dovaną.

ST ANTHONY SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1447 So. 49th Court • Cicero 50 • TO 3-8131

Savings lnsured.,,Since 1938
■‘/L-

Itrightou l’ke Ir Marąuette Pke.
O Ir 3 kb., gar., šilti.. d v. lotas, pa

likimas dalinamas, tik $15,000,
2 |u» 4 kb., nauj. gar., tik $li,3OO. 

5 ir 4 kb., šilti., išvyksta, tik $12,500. 
3 bt. ir kraut., gar., liga, tik $10,500.

Naujas 2 |x> 5 kb. tik 328,500. 
Naujas 0 kb., brang, prietl., bargenas.

Yra pigiij ir pelningų naniŲ

BIJDRECKAS Realtv
4081 Archer avė.. LAfayette 3-3384

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

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-1NSURAN0E 

NOTARY PUBLIC 
240b West 61 8t. 
WAlbrook 5-6030

PRospect 8-3579 (vak. ir semad.)
LABAI KITA PRtMJA

Pigiai įsigyti 2 būtų ir spec. krau
tuvės 2 aukštų mūro namą su 2 au
to mūr. garažu, šildymas karštu 
vandeniu. Yra stokeris. Patikima ap
sauga nuo potvynio. Tarp lietuviškų 
kolonijų. $24,500. A. Sirutis.

ANT 40 PfiDŲ SKLYPO
Mūr. 6 kamb. rezidencija. 2 blo

kai nuo Marąuette Parko, šildymas 
gazu. Apsauga nuo potvynio. Alum. 
dvigubi langai. 1% karo garažas. 
$20,000. A. Katilius.

SKONINGI O KAMBARIAI
Mūr. 9 metų rezidencija. Naujas 

šildymas alyva. Brangūs priedai. 
Didelis garažas. Platus sklypas. Tik 
$19,000. Fairfield i,r 73rd. Volodkevi- 
ėius.
2 AUKOTŲ MCK. NAMAS — $18,000

3 butai po 4 kamb. ir taverna 
McKiniey Parko kaimynystėje. Dvi
gubas mūro garažas. A. Rėklaitis.

P. LEONAS
REAL ESTATE 

2735 West 71st Street 
Visi telefonai: WAlbrook 5:0015 

OAKLAWN
5 k. gražus bungalow ant 75 pėdų 

sklypo. Centralinib šildymas gazu. 
Puikus pirkinys už $17,300.

Marąuette Parke
6 k. mūr. bungalow. Centrinis šil

dymas gazu. 35 pėdų sklypas. Kili
mai, užuolaidos, air-condition. Dide
li mieg. k. {mokėti tik $6,000. į

Kitur
Mūrinis su rūsiu 4 butų po 6 

kamb. ir 2 k. ir 3 k. Savininkui cen
trinis šildymas. Labai geros pajamos 
ir mažos išlaidos. Kaina $25,500; 
įmokėti tik $5,000.

Apartamentinis mūrinis — 12 po 5 
k. Rūsys, šildymas alyva. Naujas boi
leris. $9,400 metinių pajamų, šia sa
vaitę galima nupirkti su $12,000 {mo
kėjimu už $32,500.

Be to dar turime ir kitokių gerų 
namų įvairiose vietose.

VENTA.
4077 So. Archer Avė. 

LAfayette 3-3881

Mūrinis, 7 kamb. namas (4 mieg.), 
2 vonios. Nepaprastai puikus vidaus 
įrengimas. Natūralūs naudojamas ži
dinys (Tire plaee). Liuksusiniai veid
rodžiai. Keramiko plytelės. 2 autom, 
garažas. 1 blokas nuo parapijinės 
mokyklos ir % bloko nuo :high 
sehool, laibai gražiai prižiūrėtas ir 
ištaisytas sklypas. Netoli 55th ir Ko- 
mensky Avė. Keikia pamatyti, kad 
įvertintumėt. Kaina tik $22,500.00.
KKAUTUVfi-BUCERNE ir prie šios 
krautuvės 5 kambarių butas. Naujai 
įrengti didžii^iai šaldytuvai mėsai 

laikyti. Gerai išvystyta prekyba, bet 
našlė negalėdama apsidirbti privers
ta parduoti už žemą kainą. Dar yra 
ir 2 autom, garažas.

Taip pat turime daugiau nuosavy
bių duodančių geras pajamas ir pre
kybinių namų

Turime rimtų pirkėjų, todėl prašo
me turinčius parduoti namus kreip
tis J raštinę Ir mes mielai patarnau
sime parduodami JQsu namus.

SHUKIS REALTY
6433 So. Pulaski St.

Telef. LUdlow 5-5900

BRIGHTON PARKE
$2,000 įmokėti, med. 2 po 4, šva

rūs butai, geras sklypas.
Med. 2 po 4, centr, šildymas, skie

pas, garažas, (ik $14,000. Atsiliepki
te ir su mažu įmokėjimu.

Mūr. 6 ir 3 kamb. su krautuvei 
patalpa. Dideli butai, vieta tinka Ir 
bizniui. Mažas (mokėjimas, skubėki
te paskambinti.

Mūr.: rūbų valykla ir 6 kamba
riai, centr. šild., puiki vieta siuvėjui.

GAGB PARKE:
Mūr. 2 po 6 centr. šildymas abiem 

butams, garažas, dideli kambariai.
Mūr. bung. 6 kamb. centr. šild., 

garažas, puiki vieta.
KITUR:

Mūr. 6 kamb., platus sklypas, 68 
ir 3700 J vakarus.

BIZNIAI:
Mūr. 3 butai Ir gelž. išdirbinių 

(Hardware) krautuvė, puikūs Įren
gimai, gražūs butai, labai gera vie
ta.

Puikus mūr. 3 butai ir maisto 
krautuvė, labai gera apyl., reta pro
ga.

Mūr. taverna ir 5 kb. Oage parke.
Mūr. 3 butai ir tav. patalpa su 

visais įrengimais, 35 gt. netoli Ash
land.

SIMAITIS REALTY, 

2737 W.43rdSt.:CL 4-2390

D. MONSTAVIČIUS
REAL ESTATE - 1658 W. 108 st 

Tel. BEVERLY 8-3846 
Nekilnojamų turtų pirkimas, parda
vimas. Tarpininkavimas bizniuose ir
valdžios įstaigose.

INCOME TAA. Tax acoountant

PIRKITE ir parduokite savo ne
kilnojamą turtą per mano įstaigą. 
Naudokitės mano teisingu patarna
vimu.

E. KURŠIUS
REAL ESTATE SALES

REpublic 7-9400

€1 3
KADA NORITE PIRKTI AR 

PARDUOTI NAMUS
Kreipkitės į

SOPRYCH REAL ESTATE 
6407 S. Kedzie Avė. WAlbrodk 5-3216 
AGENTAS ALEX KANAVERSKIS

iiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiinniimiiiiiiiiiiiiiitiiHiiiini

Šioje nekilnojamo turto pardavimo 
įstaigoje perkant ar pardnsdant, jū
sų laukia greitas ir teisingas patar
navimas.

NO R V ILA
REAL ESTATE SALES 

2600 W. 5»th St. Tel. PRospect 8-5454
iiiiiiiiiiiiiiiHiniiitiniiiiiiiiniiiiiiiinw.»:;:tiii»|niiniiniiiiiiiiiiiiiiiiinniiiiiiiiiiiiiinii'ii»»iiiiiiuni

MISCELLANEOUS

ŠILDYMAS
A. Stančiauskae Instoliuoja vi

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

1546 S. 49th Court, Cicero
Tel. OLymple 6-0775 nno 8 vaL 

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

_________ OLymple 2-6752
LIET. APDRAUDOS AGENTŪRA

Visų rūšių apdraudos. Automobi
lių finansavimas. N o taria tas. Valsty
bės patvlrtlnos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur j 
pasiteiraukite pas mus. 1

JONAN KIRVAITIS į
WAIbrook 5-5671

INTERSTATE INSURANCE AOENCY 
sius s. Ashland Ava. Ghlcaoo 86, III.

VIRT O R*O*~K O « I C O 8 
IJetuvHkr. gazolino stotis Ir auto 

taisymas
Atliekami motoro remontai, lygi
nimo, dažymo darbai ir keičiamos 

dalys
CALL-ME-MOTORS CO.

5759 8. WE8TERN AVB. PR 8-9653

ĮSIGYKITE DABAR

Naujasis Testamentas- 
Šventas Raštas

Vertė lietuvių kalbon JUOZAPAS 
SKVIRECKAS — Kauno Arkivys
kupas Metropolitas. IV laida. Iš
leido "LUX” 1947 m. Štutgarte. I 
620 pusi. Kaina $1.50. Gaunama

“DRAUGAS” 4545 W. 03id St.. 
CHICAGO 29. n.L

Itcmkilc dil u. Draugą!

AUTO BODY & FENDER MEN 
AND HEAVY LINE MECHANICS

Only journeymen mechanics with 
thorough knovvlcdge of Buick rara 
need apply. Phone or see

M It. J. H. MAYOTTE 
BOULEVARD BUICK 

DAnube 6-2200

HELP WANTED — FEMALE

REIKALINGA DARBININKE
VIRTUVES DARBAMS 

Naktiniam darbui. Būtų geriau .jei 
čia ir apsigyventų, nes virš biznio 
patalpos yra butas arba kambarys 
vienai ar su šeima. Kreiptis 7144 
So. Sacramento Avė.

Tel. PRospect 8-2215

MAC H I N E 

OPERATORS

WANTED
STEflDY JOBS

AT TOP WAGES t
Fine working conditions

Company benefits

See Mr. ELLIOTT

AMERICAN 
ENVELOPE CO. 
3100 W. GRRND AVĖ.
CASHIER- 

T Y P IS T
Interesting varied work 

Permanent Position 
With well established concem 

Good salary — Company Beftefits

NORTH CENTRAL 
FINANCE CORP.

4833 No. Broadway
LOngbeach 1 -5835

MATRO N
For Employee’s Lounge 

And Light Office Cleaning
40 Hour Week 

Permanent Position 
Pleasant Surroundings 

Employee Benefits
CONTACT MISS W1TTMANN

NAtional 2-5000
ST. PAUL FEDERAL 

SAV. & LOAN ASS’N 

6720 W. Norih Avė., Chicago 

BUILDING & r'eMODELING

GAGE PARKE
Pajamų nuosavybė 7 kamb. rezid. j 

ir 2-jų k. butas rūsyje. Radijatoriais 
gazu apšild. Galimybė padaryti 3-čias 
butas. 2 autom, garažas. Paskola su 
4*/a%. Pilna kaina $19,900.

6 k. (3 mieg.) mūrinis namas. Ge
rame stovy. Garažas. Pilna kaina 
$17,200.

MARQUETTE PARKE
6 kamb. mūr. Plytelių virtuvė ir 

vonia. Gazo šildymas. Numažinta kai
na $17,900.

BRIGHTON PARKE
ltt augšto mūr., 7 kamb. (4 mieg.)

apačioje, 4 k. butas viršuj. 50 pėdų 
sklypas, 2-jų autom, garažas. Kaina I 
$24.500.

PASITEIRAUKITE mūsų namų 
sąraše ir įsitikinsite gerais pirkiniais

VARPAS Real Estate
Insurance, Notary Public 

6016 No. Western Avė.
PRosp. 8-2234 arba HEm. 4-7086

Nauji namai, garažai, įvairūs pa
taisymo ir pertvarkymo (remodel- 
ing) darbai.

VACYS PETRAUSKAS
BUILDING CONTRAOTOR 

4327 S. Campbell Av., Chicago 32. III. 
Telef. YArds 7-S675 arba CL 4-7460

Namų statyba, Įvairūs pataisymai 
ir pardavimas. Jei norite pirkti ar 
užsisakyti namą, kuris būtų gerai iš
planuotas, patogus, gražus ir pigus, 
pirkite ar užsisakykite pas

V. ŠIMKUS
Susitarti šaukite TErnilnal 6-5581 

nuo 6 vai. p. p. kasdien ir sekma
dieniais nuo 10-4 vai. Adresas: 516 
v Alton tVIIIov *»nrlng« UI

CICERO. 3-jų butų namas. Apy
linkėj 16th ir Austin. 5, 4, 3 kmb. 
Centrinis apšildymas alyva. Paja
mų $275 į mėn. Mokesčiai tik $130. 
$20,500. SVOBODA, 6013 Cermak 
Rd. Blahop 2-2162.

UNUOMUOJAMA — POR RENT

NAMŲ SAVININKAII
Tarpininkaujame butų iinuomavi 

mui. Patarnavimas veltui. Turime 
laukiančiųjų sąrašą.

VARPAS Real Estate 

5616 So. Western. PRospect 6-2634

Skelbkitės “Drauge”!

VIKTORAS ŠIMAITIS
GENERAL OONTRACTOR 

Stato rezidencinius ir komercinius 
namus, pasiūlo sklypus, rekomen
duoja planus; išrūpina stat 
kreditus. Skamb. vak.: VI 7-

Namų tel. Blahop 7-3340 
2737 Weet 43rd Street

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTfON COMPANY 

1442 S 48th Ct., Cicero 50, m.

Statome naujus namus ir garažus. 
Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairius remonto darbus, skubiai 
gerai ir pigiai.
šaukite DAnube 6-2763 nno 6 vai. 

ryto iki 7 vai. vakaro
Tel. OLymple 2-5121 nuo 6 vai. 

vakaro iki 11 vai. vakaro

LIETUVIŲ STATYBOS 
BENDROVE 

MORAS
Builders Gen. Contracton 

Atlieka planavimo ir staty
bos darbus gydytojų ofisų, gy
venamųjų ir viešųjų pastatų.

Namų įkainavimas tr įvairūs 
patarimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu:

JONAS STANKUS
Raštinės Ir buto telefonas 

PRosiiect 8-2018
6800 SO CAMPBEIJ. AVĖ 

Chicago 29. I1L

į

kxxxxxxx>ooooooo<xxxxx>oow>c
Skelbus * DRAUGE' auumota. 
nes ils yra plariausial skaitomas 
lietuvių dtenraAt.tR o skelbimų 
kalnh vr« prieinama vialem*
0<KXX>0<><X><KXX><>0<><X>0<XX>0<><><>

»

dtenraAt.tR
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VASARIO 16 GIMNAZIJOS MOKINIAI IR 

ŠIEMET VASAROJO NORVEGIJOJE
Norvegų Krikščioniškų Jaunų 

Vyrų Sąjungos (CVJM arba YM 
CA) sekretorius Nils Seim ir 
šiemet pasikvietė 8 evangelikus 
berniukus iš Vasario 16 gimna-l 
zijos vasaroti j Strandheimą 
(Naersnes, apie 30 km nuo Os
lo miesto). Jau treti metai, kai 
toje tarptautinėje stovykloje lie 
tuvių gimnazijos mokiniai pra
leidžia 5 savaites savo vasaros 
atostogų Norvegijoje. 1955 m.: 
ten buvo 10 berniukų, 1956 — 
12, o 1957 — 8 berniukai. Iš J 
viso ligšiol iš Vasario 16 gimna- i 
zijos Norvegijoje jau stovykla-! 
vo 30 mokinių.

Nils Seim yra didelis lietuvių 
tautos bičiulis ir jau daug kartų 
labai palankiai atsiliepė apie mū
sų lietuviukus norvegų spaudo
je. Stovyklaujantieji mokiniai 
ligšiol Nervegijoje paliko labai 
gerą įspūdį savo lietuviškomis 
dainomis, pasirodymais prie lau
žo, kuklumu, klusnumu ir darbš
tumu. Nusiskundimų iki šios 
dienos nėra buvę.

Pasibaigus II Pasauliniam ka
rui, Nils Seim tuojau įsijungė į 
pabėgėlių šalpos darbą ir su ki
tais pasišventusiais bendradar
biais pradėjo auklėti ypačiai jau 
nimą krikščioniškoj dvasioj. Jau 
nimas tuojau po karo ir dabar 
tebėra nutolęs nuo tikėjimo: a- 
pie Šventąjį Raštą, Dievą ir Jo 
Sūnų Jėzų Kristų nieko nenori 
girdėti. Jis visa širdimi yra pri
sirišęs prie pasaulio linksmybių, 
kurios yra pragaištingos ir lai
kinės. Nils Seim uždavinys nėra 
tik sušelpti jaunuolius bei jau- 
les materialinėmis gėrybėmis, 
bet ir dvasinėmis. Jo augščiau- 
sias tikslas yra sugrąžinti jauni
mą į tikrąjį kelią.

Kiekvienų metų pradžioj Nils 
Seim padaro didelę kelionę po 
Vakarų Vokietiją ir Austriją. 
Jis aplanko didžiausias užsienie
čių bei vokiečių stovyklas, ne
turtingiausius didmiesčių kvar
talus, jieško kontakto su pakri
kusiu junimu, kuris ne dėl savo 
kaltės blogose sąlygose gyvena. 
Vasario 16 gimnazijoje, Huetten 
felde, jis jau du kartus buvo at
silankęs ir paviešėjo kelias die
nas, papasakodamas mokiniams 
pergyvenimus iš savo veiklos bei 
kelionės. Gimnazijos salėje jis 
jau skaitė paskaitas apie Norve
giją ir parodė filme nuostabio
mis spalvomis atvaizduotą tos 
šalies gamtą.

Atvažiavęs į bet kokią stovyk
lą, jis tuojau sušaukia jaunimo 
susirinkimą. Dalis jaunuolių ne
nori išklausyti jo paskaitos ir 
šaiposi iš jo išvedžiojimų apie gi
lius krikščioniškus įsitikinmus. 
Kiti noriai klausosi. Baisu pa
galvoti, kokioj aplinkoj auga 
stovyklinis jaunimas. Jis mora
liniai ir dvasiškai yra visiškai 
pakrikęs. Aplinka juos visiškai 
sužaloja. Nils Heim moka ir su 
tokiais jaunuoliais apsieiti ir su
eina su jais į kontaktą. Jo žo
džiai eina iš širdies į širdį, iš gi
laus įsitikinimo.

Sviedinys, kuris sunaikina sviedinius

Naujausioji GAR-2a ore iššauna
moji bomba, kurios tikslas atlekian
čias kitas priešo raketas sunaikinti. 
Bandymai parode, jog jos veikimas 
yra gana sėkmingas.

Neturtingiausius jau nuolius | 
tarp 14 — 17 metų jis pasikvie
čia 5 savaitėms vasaroti į Stran 
dheimą. Grįžę iš ten po 5 savai
čių jaunuoliai yra pasikeitę — 
jie paklusnesni, kuklesni ir die
vobaimingi. Tėvai jam padėkos 
laiškuose rašo: “Mano sūnus vi
siškai kitoks sugrįžo, tapo geru 
žmogumi. Henrikas dabar yra 
Įeras berniukas ir man padeda, 
kur tik gali. Tiesiog stebuklas, 
kaip jūs mano sūnų pakeitėte!” 
Ir taip toliau.

Stebuklų ir Nils Seim negali l 
daryti, bet jis savo nuoširdumu 
bei įsitikinimu pagauna kiečiau
sią jaunoulio širdį ir ji noromis 
nenoromis suminkštėja. Jis kal
basi su jaunuoliais kaip tėvas su 
sūnumi, kaip draugas su draugu 
ir nekartą su jaunuoliu sukal
bėjo maldelę. Stovyklos rašti
nėje jį aplanko ir atskiri ber
niukai. Papasakoja arba nusi
skundžia apie savo namiškius, I 
kaimynus, jaunuolių svaičioji- ( 
mus, vargus ir bėdas. Jis ir to
kiems randa atitinkamus žo
džius, juos ramina ir p^uodžia.

Per 8 metus Strandheimo sto
vykloje jau stovyklavo 930 pa
bėgėlių berniukų iš įvairiausių 
kraštų. 475 mažesniems berniu
kams buvo parūpintos vietos nor 
vegų šeimose. Visus jis su meile 
priėmė ir priglaudė.

Nils Seim iš profesijos — dva
sininkas. Jis neturi parapijos, 
bet jo gyvenimo uždavinys ir 
augščiausias tikslas yra sušelp
ti pabėgėlius vargšus bei alkį ir 
skurdą kenčiančius.

Kiekvienais metais visoj Nor
vegijoj jis praveda šalpos rinki
mo vajų ir surenka daugiau 100, 
000 norvegiškų kronų (maždaug 
daugiau 58,000 markių). Šutais 
pinigais jis praveda jaunimo sto 
vykias žiemą bei vasarą ir pri-^ 
glaudžia jaunuolius iš įvairiau
sių kraštų. Religijos ir tautybių 
skirtumų jis nedaro. Jam kiek
vienas jaunuolis, kuris yra ge
ros valios yr amielas.

Prie sveiko Norvegijos klima
to ir geros globos tiesiog stebė
tinai ten jaunuoliai atsigaivina 
fiziškai ir sustiprėja dvasiškai. 
Kaikurie stovyklaujančiųjų pri
auga po 8, 10 ir kaikurie net iki 
15 svarų per 5 savaites. Galė
damas kultivuoti įvairias sporto 
šakas, kaip plaukimą, lengvąją 
atletiką, įvairius sporto žaidi
mus, darydamas tolimas iškylas 
autobusais po apylinkes, plau
kiodamas laiveliais bei motorlai
viais po gražius Norvegijos f jor- 
dus, jaunimas ne tik atsigauna 
ir jo sveikata sustiprėja, bet ir 
parsiveža gražiausius įspūdžius 
į namus, kurie jiems pasiliks at
mintyje visam amžiui.

Beveik kas vakarą stovykloje 
yra laužai. Ten pasirodo mūsų 
berniukai lietuviškomis daino
mis ir reprezentuoja mūsų tauti 
nes dainas kitataučiams. Tarp 
kitų Vėliavų plevėsuoja ir lietu
vių tautos trispalvė vėliava aikš 
tėję. Taip ir mūsų evangelikų 
jaunimas parodo laisvajam pa
sauliui, jo jaunimui, kad esame 
gyva ir kultūringa tauta. Nie
kuomet mes su dabartine Lietu
vos okupacija nesutiksime ir ko
vosime dėl savo tėvynės laisvės. 
Lietuvių Vasario 16 gimnazijos 
berniukai evangelikai garsina lie 
tuvių vardą tarptautinėje sto
vykloje Strandheime, netoli Os-

j.gliaiJda

ORĄ PRO 
NORIS

PREMIJl/OTAS 
ROMA MAS

GEORGE M. CHERNAUCKAS
Gyveno 1720 S. W. 12th Street, Miami, Flo

rida.
Mirė liepos 29 d., 1957 metais.
< rime Lietuvoje. Kilo iš Marijampolės ap

skričio, Lendrinių kaimo.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Jose- 

phine, 4 sūnūs: Krank, rrfarti ,Annie, Matthew, 
marti Beatriče, Eldhvard, marti Estelle, ir Thom- 
as, nuarti Victoria; 2 dūk tena: Julia Zaremy, 
žentas Mike, ir Pauline; devyni anūkai ir aštuoni 
proanūkai; sesuo p. Schwabas, pusbroliai: 
Charles, Vincas ir Jurgis Ohemauekai; pusse
serės: Frances, Elena, Kotryna, Dorothy ir 
Mary bei švogeris Justini Mikaitis, kiti giminės, 
draugai ir pažįstami.

Priklausė Chicagos Liet. Draugijai, Susivie
nijimui Liet. Am..- Darbininkų Sus-mui, Brolių 
ir Seserų Draugijai. Buvo direktorius Chicagos 
Lietuvių Auditorijos. Buvęs Universal Savings 
and Loan Association ir Chicagos Liet. Drau
gijos direlkltorius.

Kūnas pašarvotus Lithgow koplyčioje, 3232 
Coral Way, Miami, Florida.

Laidotuvės įvyks rugp. 1 d. Iš koplyčios bus 
nulydėtas į Woodlawn Park Mausoleum.

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

Nuliūdę lieka: žmona, sūnūs, dukterys, mar
oku, žentas, anūkai ir proanūkai. 1

Negailestingai mirčiai taip ankstyvai nutraukus
A. | A.

Agr. MATO ŠEREPKOS, 

mūsų studijų Bonn'os universitete mielo bičiulio, gy
vybę, velicinies žmonai Aurelijai, dukrelei Mirgai ir 
giminaičiams gilią ir bičiulišką užuojautą reiškia

I. St. Eivai, V. Ant. Gimtai, G. Br. Mickevičiai

l0 ir tuo padeda mūsų politi
niams veiksniams lengviau sprę 
stj Lietuvos laisvinimo bylą. Jau 
trys metai, kai lietuviškos dai
nos ir Lietuvos himnas nuaidėjo 
po Norvegijos fjordus.

Reikia tikėtis, kad ir ateinan
čiais metais mūsų gimnazijos 
berniukai galės tą garbingą už
davinį tesėti. Fr. Sk.

Iškyla po Švarcvaldą
• (Atkelta iš 6 psl.)

se), ir visi dalyviai žavėjosi 
Švarcvaldo gamta. Privažiavo
me augščiausią Švarcvaldo eže
rą Mummelsee, kuri^ yra 1,056 
metrų augščiau virš jūros lygio. 
Ir čia mokiniai pasivažinėjo bai
darėmis ir laiveliais.

Pakeliui dar aplankėme gra
žiausią pietų vakarų Vokietijos 
miestą Baden - Badęn. Iš čia 
visi dalyviai važiavo į namus ir 
apie 10 vai. vakaro laimingai pa
siekė gimnaziją.

Tik dosnių rėmėjų dėka dva
sios vadovai galėjo tikią gražią 
ir turiningą ekskursiją suruošti. 
Visi Vasario 16 gimnazijos mo
kytojai ir mokiniai reiškia jiems 
gilią pagarbą ir padėką.

Mokytojai ir mokiniai yra pa
tenkinti ta ekskursija, nes to
kios ekskursijos plečia ne tik 
vaikų, bet suaugusių akiratį ir 
paįvairina monotonišką kaimo 
gyvenimą Huettenfelde. Fr. Sk.

Tėvai, įsigykite ir duokite savo vai
kams paskaityti gausiai ir spalvotai 
iliustruotą VANDOS FANKIENfiS 
pasakų knygą —

KARALAITES GINTARĖS 
ILGESYS

Be to, šioj knygoj atspausdinta kita 
pasaka — BALTOJI LELIJA. Vir
šelį ir iliustracijas piešė Sės. Merce
des. 48 pusi. Kaina $1.25. Pinigus ir 
užsakymus siųsti:

“DRAUGAS”
4545 W. 63rd Street, CThicago 29, III.

GUŽAUSKŲI
BEVERLY HIIJ,S ORLINYClK
Gertausioe gėlGs d01 vestuvių, ton*- 
tų. laidotuvių Ir kitų papuošim,.

' 2443 West 63rd Stresą 
Tel. PRoepect K-08SS Ir l’R 8-OHM*.

įdomiausias romanas’

Gyva intnga tr šiurpui 
^vykiai, išsamiai pavalsduo 
ta* bolševikinis gyvenimai 
IJetnvnje. dail. V K Jonyn* 
t« originaliu IHnstnusHo

rfalv* vienoje trnvaroV 
448 n*l rik 14 00 

t<Mnkvmus riuatt

‘ ‘ 0 R A U G A S * •
4545 W. 63rr Street 

Chicago 29, Illinois

Dr. A. Šerepkienę, dukrą Mirgą ir. K. ir A. Pimpes, 
netekus brangaus vyro, tėvelio ir žento

A. f A.

Dipl. Agr. MATO ŠEREPKOS
giliai užjaučiame ir kartu liūdime.

K. ir K. Ječiai, R. ir P. Dūdai, 
D. ir E. Banevičiai

A. f A.

Coli. agr. MATUI ŠEREPKAI 

mirus, p. A. Šerepkienei ir šeimai gilią užuo

jautą reiškia

Beliūnai, Baltakiai, Saulėnai

Nuoširdžiausią užuojautą reiškiame kolegei dan
tų gydytojai

AURELIJAI ŠEREPKIENEI,
dukrelei Mirgai ir tėveliams ponams Pimpėms, mirus 
jos brangiam vyrui MATUI ŠEREPKAI. Liūdime kartu.

Lietuvių Dantų Gydytojų Są-ga Chicagoje

Pranešame giminėms, draugams ir pažįsta
miems, kad š. m. liepos mėn. 28 dieną tragiškai 
žuvo mūsų mylima žmona ir brangi motina

A. t A.

KATARINA STASIŪNAS
Kūnas pašarvotas Antano M. Phillips koply

čioje, 3307 Lituanica Avenue. Ketvirtadienį 
rugpjūčio mėn. 1 dieną, 8:30 valandą ryto bus 
lydima į Šv. Jurgio parap. bažnyčią; po gedulin
gų pamaldų laidojama Šv. Kazimiero kapinėse. 

Nuliūdęs — vyras Juozas, sūnus Petras

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
MR. NELSON.

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street
Tel — CEdarcrest 3-6335

Vienas blokas nuo kapinių 
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste!

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4605-07 South Hermitage Avė.
Tel. YA 7-1741-2 ir LA 3-9851

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

AMBULANCE DIENA IR NAKTĮ

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0. WESTERN AVĖ. 1410 S0. 

CHICAGO, ILL. CICERO
Telefonai _ GRovehili 6-23t

T0wnhall 3-2108, 3-2109

50th AVĖ.

arba
ILL.

UCIOttIO VALANDOJ 
fcafclt*

MAŽEIKA * EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Ml Sto Alfe Air Om4Mom4 kaplyAa
1-MOt — 7-Mtl Autu—utimi— vMa 
barto grVtoto kttaaa mleato todyeei

ka»ly«la arda* JOaų Barnų.

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Mes turime koplyčias'Ambulansų patarna-
‘ vimas dieną ir nak- 
I tį. Reikale šaukti 

I mus.

v s o s e Chicagos ir I 
Roselando dalyse ir | 
tuojau patarnaujame.

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. LAfayette 3-3572

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

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

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

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. COmmodore 4-2228

, . JURGIS F. RUDMIN
8319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138-1189

VASAITIS — BUTKUS
1*M S. SOlh AVĖ., CICERO, III TeL OLymplc 2-100:1

ZIGMUUD (ŽUDYK) ZUDYCKI
1646 W. 46th STREET YArds 7-0781

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET REpuMit 7-1213

2314 W. 23rd PLACE Vlrginia 7-6672

VANCE FUNERAL HOME
1424 8. 50th Avė. OLymplc 2-5245 ir TOwnhall 3-9687

Pasinaudokite Draugo (Ussified skyriumi. Skaitykite ir platinkite dienraštį Draiijta-
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X Darius ir Girėnas kongre- augštuosius mokslus baigusio 
so rekorduose. Liepos 17 d. at-, jaunimo praleido saulėtą šešta- 
stovų rūmuose kongresmanas dienį smėlėtoje Michigano pa- 
Emmet F. Byrne iš Illinois vai- j kranteje besimaudydami ir be- 
stybės paprašė pirmininko leis- sportuodami, o vakare įvyko

mus ti kongreso rekorduose paskelb
ti jo pareiškimą, kuriuo iis 
prisiminė kapitono Stepono Da-

laužas, sutraukęs šimtus ši-oje 
apylinkėje bcvasarojančių lietu
vių bei svečių iš Chicagos, Gary

X Leonas Aleksejūnas, 426 
Martin St., Green Bay Wis., pa
aukojo marijonų statyboj fon
dui $25, skirdamas juos naujo
sios koplyčios reikmenims įsi
gyti. Leonas Aleksejūnas yra 
kilęs iš Vilniaus krašto, Šven
čionių apskrities. Jis yra uolus 
lietuvių spaudos ir kitų gerų 
darbų rėmėjas. Tėvai marijo
nai nuoširdžiai jam dėkoja.

X R. ir C. Stasiūnai iš Phoe- 
nix, Arizona, šiomis dienomis 
atostogauja Chicagoje. Ta pro
ga aplankė ir tėvų marijonų 
naujas įstaigas, paaukodami 
$5 “Draugo” mašinų fondui.

Malonieji svečiai dar kurį lai
ką pasiliks Chicagoje, nes daly
vaus kazimieriečių iškilmėse, 
kurių metu jų dukrelė darys 
amžinus įžadus.

X Kun. Ant. Miciūnas, MIC, 
kun. Juozas Petraitis, MIC, abu 
iš Kenoshos, Wisc., kun. Vincas 
Andriuška, MIC, iš Racine’o, 
Wisc., kun. Jonas Petrauskas, 
MIC, ir kun. Juozas Dambraus
kas, MIC, abu iš Marianapolio, 
yra atvykę į Chicagą dalyvauti 
T. Marijonų provincijos posė
džiuose.

X Lietuviškas kryžius buvo 
pašventintas praeitą sekmadie
nį tėvų saleziečių vienuolyne 
— Šiluvoje — prie Cedar Lake, 
Ind. Šventinimo apeigas atliko 
kun. Juozas Stašaitis. Jis atlai
kė sumą, pasakė pamokslą ir 
pašventino kryžių. Kryžių įtaisė 
Stašaičių šeima iš Cicero, III. 
Kryžius yra didžiausias Chica- 
gos apylinkėse; jį sukūrė Ma
rija ir Povilas Laurinavičiai. Į 
iškilmes buvo suvažiavę gana 
daug lietuvių. Visi galėjo pa
maldas lengvai sekti, nes nese
niai vienas geradarys iš New 
Yor k o įtaisė keturis garsintu
vus, kurie puikiai veikia. Iškil
mių metu prie koplyčios plevė
savo vėliava. Paskui visą dieną 
per garsintuvus skambėjo lie
tuviška muzika.

X Pas J. ir V. Masaičius, 
gyv. Marąuette Parke, praėju
sią savaitę viešėjo vaistininkas 
Vilius Valdukauskas iš Cleve- 
land, O., ir Alfonsas Paukštis 
iš Hamilton, Kanados, J. Ma- 
saičio svainiai. J. Masaitis ne- 
prikl. Lietuvoj buv. spaustu-, 
vės savininkas Biržuose, dabar 
dirbąs “Draugo” spaustuvėje 
metrampažininku, šiuo metu 
atostogauja ir su žmona poil
sio yra išvykęs į Indiana Dunes.

X Airių dovana lietuviams. 

Viena airių parapija padovano
jo lietuviams saleziečiams, įsi- 
kūrusiems Šiluvoje, prie Cedar 
Lake, Ind., medinę bažnytėlę, 
kuri bus perkelta ir naudoja
ma ten stovyklaujančio jauni
mo ir rudenį atidaromos gim
nazijos auklėtinių. Bažnyčios iš
ardymas, pervežimas į salezie
čių vienuolyną ir vėl pastaty
mas kainuos apie $10,000. Baž
nyčia turi 80 pėdų ilgumo ir 30 
pėdų platumo.

X Kun. Juozas Petraitis, 

MIC, gyvenąs Kenoshoje, Wisc., 
praėjusios žiemos metu lankė 
Kenoshoje Vocational school, 
kurioje buvo paėmęs paišybos 
bei tapybos kursą; gi vasaros 
metu jau baigia lankyti dviejų 
mėnesių kursus, kurių metu ku
ria įvairius peisažus gamtoje.

x Vytauto Suopio ir Onos 
Mickutės vestuvių vaišės, turė
jusios įvykti ateinantį šeštadie
nį, rugpjūčio mėn. 3 d., 6:30 v. 
p. p. Vyčių salėje, neįvyks dėl 
staigios ir sunkios jaunosios tė
velio ligos.

Jungtuvės bus najojoje Mar
ąuette Parko bažnyčioje 2 vai. 
p. p., kaip ir buvo numatyta.

riaus ir leitenanto Stasio Girė-Jir iš kitur. Laužo metu veikė
no didvyrišką ir tragingą ke
lionę iš New Yorko į Kauną.

Pradžioje savo pareiškimo 
kongresmanas E. F. Byrne nu
rodė, kad jis pats dalyvaus

“lauko bufetas”, vadovaujamas 
inž. M. Kvedaro, visus laužo da
lyvius aprūpindamas keptomis 
dešrelėmis ir alučiu. Laužo 
“mašinisto” pareigas ėjo inž.

Amerikos legiono Dariaus-Gi-1 J. Smalstys. Laužą pravedė Br.
rėno posto No. 271 Chicagoje 
parade, kuriuo paminimas 1933 
metų įvykis, kada kapitonas 
Steponas Darius ir leitenantas 
Stasys Girėnas pradėjo savo 
kelionę, kuri “kaip visiems ge
rai žinoma, pasibaigė tragiš
kai”, pažymėjo kongresmanas.

Darių ir Girėną kongresma
nas sugretino su Charles Lind-

Juodelis ir St. Kungys, dainų 
skaičiumi sumušdamas tikriau
siai visų buvusių laužų progra
mas. Prie laužo iškviestas tarė 
žodį Chicagos LB apygardos 
pirm. dr. J. Bajerčius ir su dek
lamacija programoje gerai pa
sirodė Balys Račkauskas.

Laužą užbaigus, prie H-F šo
kių muzikos, kurią tvarkė Br.

86 METŲ SENELE IŠMESTA Iš BUTO

Ona Askul Chicagoje išmesta iš buto j lietų, nes ji neturėjo $15 už
simokėti nuomos už butų. Elena Paalksnis sušelpia jų atnešdama 
sviestainį. (INS)

CHICAGOS ŽINIOS
bergu. Jie visi trys buvo pionie-| Mičiulis> jaunuOmenė gražiai 
riai lakūnai. Jie mylėjo laisvę,1 pasišoko puįkįose Jonyno rezi
jie turėjo tikros drąsos. dencijos patalpose, ir išvyka

Čia kongresmanas priminį į buVQ užbaigtfa sekmadienį, to
kad toji traginga kelionė bai
gėsi tais pačiais 1933 metais, 
kada JAV-bės pripažino Sovie
tų Rusiją. Dariaus-Girėno ke
lionė simbolizuoja laisvės troš
kimą, o pripažinimas Sovietų 
reiškė pradžią komunistų tarp
tautinio užkariavimo. Ilgai at
siminsime Dariaus ir Girėno 
drąsą, bet turime apgailestau
ti, kad komunizmas atnešė 
tamsias dienas žmonijai.

Lietuviai visada kovojo už 
savo laisvę; daugelį kartų lie
tuviai nukentėjo dėl diploma
tinių intrigų. Lietuvių meilė 
Dievui ir laisvei juos išlaikė. 
Kongresmanas E. F. Byrne pil
nai tiki, kad jokia jėga nenu
galės ir nepakeis tų dviejų lie
tuvių paveldėtų stiprybių, bet 
priešingai, cementuos mūsų pa
garbą, supratimą ir užuojautą 
draugams lietuviams.

liau besitaškant Michigano ban
gose. Šią iškylą sėkmingai su
ruošė klubo valdyba, vadovau
jama dr. Vyt. Grakausko.

X Edmundas Vengianskas, 

Chicagos Lietuvių jūrų skautų 
Baltijos Jūros tunto tuntinin- 
kas ir žinomas sporto darbuo
tojas, prieš trejetą metų pradė
jęs dirbti Milda Buick, lietuviš
koje p. Kuraičio automobilių 
pardavimo įmonėje, š. m. liepos 
mėn. 26 d. Buick Motor Divi- 
sion sukviestame Chicagos 
apygardos iškilesniųjų Buicko 
pardavėjų susirinkime buvo pa
skelbtas antruoju pardavėju vi
soje Chicagos apygardoje ir ati
tinkamai pagerbtas.

Dėl savo malonaus būdo, ge
ro pardavimo, patarnavimo bei 
paslaugumo klientams Ed. 
Vengianskas jau treji metai iš 

I eilės BuickoX Telefonavo iš Turki jos. Įeues DUICKO kompanijos yra 
Laurynas Vilkas, kuris dabar> Pripažįstamas Royal Purpule 
tarnauja JAV kariuomenėje,
Turkijoje, liepos mėn. 21 d. te
lefonu iš Turkijos sostinės An
karos pašaukė savo 72 .m. am
žiaus močiutę Rozaliją Vilkienę, 
sveikindamas ja su gimtadieniu. 
Jo močiutė su tėvais gyvena 
3638 So. Lowe avė., Chicagoje. 
Kalbėjo daugiau kaip 3 minu
tes. Girdėjosi neblogai. Pasako
jo, kad ten labai karšta — dau
giau kaip po 100 laipsnių dieno
mis ; naktimis atvėsta. Kariai, 
kalbėdami telefonu, jeigu šau
kia sekmadienių vakarais, gau
na specialias nuolaidas — kai
nuoja apie 3— 4 dol. už pašau
kimą į Chicagą. Kai Ankaroje 
buvo vakaras, čia buvo antra 
vai. po pietų. Pasakojo taipgi 
jog Turkijoje sutikęs du lietu
vius iš Pennsylvanijos, tarnau
jančius JAV kariuomenėje. 
Juos sutiko Istanbule. L. Wil- 
kas, baigdamas savo karinę 
tarnybą, dar aplankys įdomes
nes Europos vietas. Grįš namo 
apie spalio mėnesį. Jo namiš
kiai yra šv. Jurgio parapijos 
nariai.

X Akademinio Alumnų klu
bo iškyla į Jonyno ūkį praeitą 
savaitgalį praėjo su dideliu pa

ir apdovanoja- 
diplomu bei ati

tinkamu Buicko ženklu su dei
manto akimi.

Tenka tik pasidžiaugti mūsų 
tautiečio pasisekimu ir palin
kėti jam viso geriausio tolimes
niame darbe. (K.)

Salesmasteriu 
mas specialiu

Augina aprikosus
Grances R. Grigaliūnienė, gy

venanti 2720 E. 76 str., Chica
goje, savo kieme augina apri- 
koso .medį. Ji aprikoso sėklą pa
sodino 1922 metais ir dabar jau 
gauna po 1—20 svarų . vaisių 
kas vasarą.

Brangs kelionės lėktuvais?
Aviacijos bendrovės tariasi 

bu atitinkamomis įstaigomis, 
siekdamos keleivių važmą pa
didinti 6%. Per paskutinius 15 
metų kelionės lėktuvais nebuvo 
pabrangintos nei kartą.

Suvažinėjo berniuką
Netoli savo namų — 1034 

Orleans st., Chicagoje, sunkve
žimis mirtinai suvažinėjo 3 me
tų berniuką Lucky Cain. Liudi
ninkai tvirtina, kad berniukas 
iš tarpo stovėjusių automobi
lių šoko tiesiai į gatvę ir pa

sisekimu. Nemažas skaičius puolė po ratais.

NEAPMOKĖTA VALST. MOKESČIŲ 1 CENTAS

V ,
Pohia, R. Crouby gavo stekai t ę is JAV finansų departamento, kuria 
pranešama, jog ji skolinga valstybei ] rentą; kol ji visus su tuo rei
kalu surištus dalykus atliko, jai kainavo 19 centų. (INS)

Pasveiko apdegęs berniukas
Sunkiai apdegęs berniukas 

Jummy Hinthorne, dabar turįs 
10 m. amžiaus, turėjo pakelti 
septynias operacijas Grant li
goninėje. Jis buvo gydomas 
nuo pat 1954 metų, kada jo ne
laimė atsitiko — apdegė spro
gus krosniai tėvų namuose EI 
Passo, UI. Gydytojas buvo pa
reiškęs, kad berniukui pagyti 
galėtų padėti gera nuotaika. 
Ligoninėje jam visi padėjo tą' 
nuotaiką išlaikyti: jam atneš
davo tortų, leisdavo jam važinė
ti keltuvu, nuvesdavo į skautų 
susirinkimus, duodavo .rašyti 
mašinėle ir piešti. Buvo pa
skelbta laikraščiuose apie jo li
gos sunkumą ir jisai susilaukė 
apie 500 užuojautos kortelių. 
Bendros pastangos atnešė ge
rų vaisių —- berniukas išgijo.

Mažiau susisiekimo 
nelaimių

Per pirmuosius 1957 metų 
šešius mėnesius mirtinos susi
siekimo nelaimės Chicagoje su
mažėjo 9%,, tačiau* Illinois val
stybės mirtinų nelaimių skai
čius per tą patį laiką pakilo 
9%. Iš miestų, turinčių daugiau 
kaip 1,000,000 gyventojų, su
sisiekimo saugumu Chicaga, po 
Detroito, užima antrą vietą. 
Apskaičiuojama pagal tai, kiek 
mirčių išpuola 10,000 registruo
tų mašinų. Chicagoje jų buvo 
3.1. Visose JAV-se 100,000 re
gistruotų mašinų išpuolė 8.6 
mirtys.

Ženkleliai vaikams kainuos 
. $19,980

Meyer & VVenthe firma pasi
siūlė pigiausiai pagaminti ženk
lelius moksleiviams, vaikams 
gauti papiginimu3 važiuojant 
Chicagos miesto susisiekimo 
priemonėmis. Tų ženklelių 2,- 
000,000 minėtoji firma sutinka 
pagaminti už $19,980. Jais ga
lės naudotis vaikai, jaunesni 
kaip 12 m., ir moksleiviai. Su 
tokiu ženklu kelionė autobusu 
išeis po lli/į cento.

"Atakuos" paplūdimų
Apie 100 marinų, priklausiu

sių pirmai marinų divizijai, 
rugpj. 9 d. rengiasi guminiais 
laiveliais “užpulti” paplūdimį 
ties 57 gatve, apsiginklavę ne
tikrais kulkosvaidžiais, kurie 
visdėlto darys panašų į tikruo
sius triukšmą. Ta smagi pra
moga bus ryšium su jų divizi
jos suvažiavimu, įvykstančiu 
rugp. 9—11 d. Sherman vieš
buty, Chicagoje.

Griežčiau rinks mokesčius
Chicagos regiono nauju mo

kesčių rinkimo komisionieriumi 
paskirtas Norma B. Eshleman. 

j Kariuomenėje jis buvo tarna- 
, vęs seržantu. Dabar turi 57 m.
; amžiaus. Laikraščiam pareiškė, 
kad jisai bus griežtas uždelsu- 
siems įmokėti nustatytus mo
kesčius. Anksčiau jis vadovavo 
mokesčių rinkimui Cincinnati 
regione ir ten surenkamų mo
kesčių sumą padidino 37^.

Nuskendo prie planetorįjaus
James Tate, 15 m. berniukas, 

gyvenęs 832 W. 14th str., Chi
cagoje, nuskendo besimaudy
damas ties planetariumi, drau
džiamoje maudytis vietoje. Su 
juo buvo dar du draugai, bet 
jo išgelbėti neįstengė; jie sako, 
kad berniukas staiga nuskendo 
ir jie nebegalėjo skenduolio 
rasti.

Apdegė darbininkai
Trys statybos darbininkai 

Hammonde apdegė rankas ir 
kojas, kai jų valdomas didžiulis 
plieno keltuvas susijungė su 
elektros* srove, kuri darbinin
kus ir apdegino. Nukentėjusie
ji nugabenti į Šv. Margaritos 
ligoninę.

Bėgo iš degančio autobuso
Dvidešimt keleivių suskubo 

pabėgti iš užsidegusio Grey- 
hound autobuso, kuris vyko iš 
St. Louis į Chicagą. Autobuso 
gaisras įvyko Calumet ekspre
siniame kelyje. Liepsnos sunai
kino kaikurių keleivių dalį ba
gažo. Užsidegė nuo motoro.

Griežtai griebia mušeikas
Chicagos policija nusistatė 

griežtai griebti rasinės neapy
kantos skleidėjus ir mušeikas 
pietinėje Chicagos dalyje. Pir
madienio naktį buvo areštuota 
vėl 35 žmonės. Sustiprinti po
licijos patruliai.

Trauks šratus iš ežero
Lincoln Parko Šaulių klubas 

susitarė su viena firma, kad ji 
iš Michigan ežero nurodytos 
vietos išgriebs visus ten nukri
tusius šratus.

ajBjfeOMajajiuauet
Įsigykite, perskaitykite Lietuvoje 

premijuotu istorini romaną dviejuo
se tomuose,

KRAŽIŲ SKERDYNES
Gražūs Žemaitijos gamtos vaizdai, 

gyvai pavaizduoti anų dienų papro
čiai, Įdomi meilūs lntryga, vaizdūs 
dialogai atskleidžia anų dienų tik
rovės vaizdų. Jie parodo kaip dar 
Lietuvos nepriklausomybes prieteuft- 
ryje maskoliai persekiojo mylinčius 
savo kraitų ir tikėjimų žemaičius ir 
Jie liejo kraujų d61 savo žventovSa

Autorius — J. Marcinkevičius 
pats lankčsi Kražiuose, gerai susi
pažino su vietos aplinkuma, apklau- 
tinCJo gyvus (vykių dūdininkus Ir 
oanaudojo plačių archyvln, me- 
lžtagų.

I tomas SI8 pusi. kaina ....$8.00 
I tomas 820 pusi., kaina .*..$8.00

Užsakymus su pinigais siųskite:

“DRAUGAS” 
4545 Weat 63rd Street 

CHICAGO 29, ILLINOIS

“Drauge” gtaliiha gauti NAUJŲ 
GRAŽIŲ LIETUVIŠKŲ ATVIRU
KŲ. Atvirukai yra kelių spalvų ir 
atspausti rankomis šilk skreen bū
du. VARDADIENIO, GIMTADIE
NIO, PADĖKOS, UŽUOJAUTOS, 
VESTUVIŲ, SVEIKINIMAI MO
TINOS DIENOJE, VESTUVIŲ SU
KAKTUVIŲ SVEIKINIMAI ir PA
DĖKA UŽ UŽUOJAUTĄ. 10 AT
VIRUKŲ SU VOKAIS $1.00.•X > >

Užsakymus su pinigai* siuskite:

“D R A U G A S”
4545 Weat «Srd Street. 

Chleagd 29, III. 
PlattntojamH duodama nuolaida

LIETUVIŠKI ATVIRUKAI 
ĮVAIRIOMS PROGOMS

Politinės partijos
(Atkelta iš 3 psl.)

tų mūsų politinių grupių bendru 
sutikimu yra pakviestos į bend
rą darbą ir todėl nėra rimtos 
priežasties ir prieš tokias par
tijas šūkauti.

Pagaliau tremtyje iškilo ir to
kių grupių, kurios yra tik atplai 
šos Lietuvoje vykusios ir tebe- 
vykstančios bendros visų lietu
vių rezistencijos. Tos atplaišos 
yra čia paskatintos gyvenimui 
tų lietuvių, kurie pasitraukė iš 
krašto, taigi ir iš aktyviosios re
zistencijos. Jie čia, neturėdami 
galimybių rezistenciją tęsti, an
gažuojasi ir kitus angažuoja po
litinei kovai. Tų sąjūdžių inicia
toriai ir jų sekėjai, dažnai tik 
nauji susibaudėliai politiniame 
darbe, iš tikrųjų neranda politi
nei veiklai lauko. Bet jie, vieto
je jungęsi į seniai žinomas ir ki
tuose kraštuose daug kur sutin
kamas partijas, įkyriai įtikinėja 
jas, kad ir jos neturį sąlygų po
litiniam darbui. Tokių partijų 
klausimas iš viso reikalingas pla 
tesnio išsiaiškinimo. Čia tenka 
tik pažymėti, kad iš čia kyla ne
mažai nesusipratimų ir erzelio.

l.ųPolitika ir kultūra yra 
neatsiejamos sritys

Jei, anot Alaušlaus, mūsų 
tremtyje besireiškiančios parti
jos, visas mūsų politinis gyveni
mas yra nustojęs prasmės, pa
kliuvęs į “miestą anapus upės”, 
tai ar ne tas pats likimas yra iš
tikęs mūsų kultūrinį gyveni
mą — literatūrą, meną, mokyk
las, chorus, spausdintą žodį, o ir 
bendrąją lietuvišką veiklą, į ku
rią Alaušius mojasi suvaryti mū 
sų politikus, partijas, jų narius, 
kad jie ten būtų kultūrinio dar
bo suteikėjais? Ar tokios pa
stangos nėra tik savęs apgaudi
nėjimas?

Nesileidžiant į šį klausimą pla 
čiau, pravartu prisiminti J. Ma- 
ritaino pažiūrą, — jog kultūra 
ir politika nėra savy uždari ir 
vienas nuo kito atsieti dalykai, 
kad .“net negalima kalbėti apie 
tautų kultūrą ar civizaciją tų 
tautų, kurios nėra sukūrusios 
savo politinio gyvenimo”.

Politika ir kultūra yra svar- 
, bios ir reikalingos gyvenimo’ sri- 
< tys ir būtų geriausia, kad jos 
būtų tenkinamos atitinkamų sri
čių žinovų ir tų, kurie savo noru 
ir pamėgimu į vieną ar kitą sri
tį yra nuėję. Nesusipratimų ir 
nesantaikos neišvengiama politi
niame gyvenime, bet ir kultūri-1 
nis gyvenimas nuo tų blogybių j 

deja nėra laisvas.
5. Tikrieji nesantaikos židiniai

Politinį mūsų gyvenimą drum 
sčia ne tik partijų nesutikimas. 
Mūsų tremty yra nemaža tota- 
listinio nusiteikimo žmonių, ku
rie visais būdais koneveikia par
tijas, norėdami įpiršti savo to- 
talizmą. Jų balsai tebekartoja 
jau 1926 m. prof. Voldemaro 
seime pasakytą mintį: “Mes tu
rime partijos valdžią, o mums 
reikalinga Lietuvos valdžia, ku
ri būtų teisinga visoms parti
joms”. Voldemaro valdžia buvo 
“teisinga” visoms partijoms — 
jis jas visas uždarė, išskyrus sa
vąją, o jų veikėjus trėmė į “mies

NAUJŲ MAŠINŲ FONDUI 
AUKOJO:

Kaupas Vladas .... $10.00

(tą anapus upės” — Dimitrauką, 
Varnius ir kt. Ir dabar “Dirva”

I patį Alaušių su čia minimu jo 
straipsniu įsirikiavo, kartu su 
Raila ir Dranga, ginti "neparti
nės” LNT politikos. Ir verčia 
sutikti, kad Alaušius pila van
denį ant "nepartinių” arba "ant- 
partinių” partijų malūno.

Ir politinėje srityje reikia ir 
su keliamais klausimais gilesnio 
apsipažinimo, patirties, pakan
tos bei atsiminti, kadp olitika, 
šiaip ar taip, jau nuo Platono 
'laikų yra irgi mokslas.

LINKSMIAU
Pasivėlino

Vieno advokato raštininkas 
pasivėlino kartą į darbą ir at
siprašinėjo aiškindamas, kad 
jo žmona turėjusi šią naktį 
sunkų gimdymą ir su pusry
čiais užtęsuri. Advokatas malo 
niai priėmė jo atsiprašymą, da
vė vyno butelį ir šimtą dol. ir 
išsiuntė raštininką namo jo 
vardu žmonos pasveikinti.

Dviem mėnesiams praslin- 
,kus, raštininkas vėl pasivėlino 
ir pasiaiškino, kad jo žmona 
turėjusi sunkų gimdymą. Ad
vokatas vėl. apdovanojo ir pra
šė sveikinti žmoną. Bet po ke
lių savaičių vėl pasikartojo 
raštininko pasivėlinimas ir tas 
pats pasiaiškinimas. Advoka
tas nebesuprasdamas dalyko ė- 
mė klausinėti raštininko, užpy
kęs:

— Ar tamstos žmona triušis, 
ar ką, kad kas mėnesį gimdo?

— Ne, ji akušerė.

Gimnastikos pamoka
Mokomoji kuopa išrikiuota ry 

tinei mankštai.
— Dešinę koją pakelk, — va

das koftianduoja.
Eilinis Mockus per apsirikimą 

pakėlė kairę.
Kuopos vadas nustebęs žiūri 

— mato iškeltas dvi kojas (mat, 
du greta stovintieji kareiviai iš
kėlė vienas dešinę, kitas kairę).
h

— Na, koks gi ten asilas iš
kėlė abi kojas?

Vėliau kuopa laiko tikybos eg 
zaminus. Komisijoje šalia kape
liono sėdi ir kuopos vadas.

Egzaminuodamas apie pasau
lio sutvėrimą, kapelionas klau
sia eilinį Stimburį:

— Ką Dievas sutvėrė šeštą 
dieną ?

Kareivis tyli. Vadas norėda
mas jam padėti rodo į save pirš 
tu (suprask — Dievas šeštą die
ną sutvėrė žmogų).

— A... Dievas šeštą dieną su
tvėrė mokomos kuopos vadą ka
pitoną Daugirdą, — greitai at
sakė kareivis.

dieną ?

Kazlauskas M..................5.00
Shinkonis Josephine .. 2.00
Latvys George.............2.00
Baranauskas Eugenija 2 00
Šeputis Stasys ......... 100
Gadeikis Vincas ......... 1.00
Kersys Vincas............. 1.00

“Ir kas būtina ir kas naudinga 
ir kas malonu reikia neštis paskui 
Kristų.”

Taigi,

ne visi žmogaus kryžiai yra sunkūs. 
Apie tai rašo

VYSK. VINCENTAS BRIZGYS 

savo knygoje

Trisdešimt Meiles 
Žodžiu

gyvenimo temomis Kristaus 
dvasioj.

Lietuviškos Knvgo* Klubo leidinys, 
187 psl., 

kaina $1.50.
Užsakymus kartu su pinigais siųskite:

DRAUGAS. 4545 W. 63rd St..
Chicago 29, Illinois 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli

...................................... %
KAS TIK TURI GERA SKOMĮ, VISKĄ 

PERKA PAS LIEPONĮ!
Prekės be brokų, kainos žemiausios Chicagoje, išsimo- 

kėjimai iki 3-jų metų. Europos Ir Amerikos žymiausių fir
mų baldai, Televizijos, Šaldytuvai ir visa namams ir ofisams 
įrengti.

Moderniškiausia lietuvių baldų prekyba Chicagoje 
LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI —

FURNITURE CENTER, INC.
3222-24-26 So Halsted St VIctory 2-4226

Pirm., Ketvtrt. 9-9:30, kitom dienom 9-6. Sekmadieniais lie
pos ir rugpjūčio mėnesiais krautuvė uždaryta.
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