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Arabu pasaulio vadai susirūpinę Sirijos likimu
Sovietai neleido susitikti

lietuviams su vengrais

ARVYDAS RIGMANTAS, Vokietija
Maskvoje vykęs šeštasis jaunimo festivalis baigėsi 

atžymėtinais lietuvių sportininkų jaimėjimais.
A Mikėnas 20 kilometrų ėji

me nugalėjo Sovietų Sąjungos 
olimpinių žaidynių Melboume 
ėjimo laimėtoją Spiriną ir XV 
olimpinių žaidynių Helsinkyje 
laimėtoją italą Dordoni. A. Mi
kėno laikas 20 kilometrų ėjime:
1 vai. 33 min. 2 sek. Lietuvis 
lengvo svorio boksininkas Ri
čardas Tamulis iškovojo aukso 
medalį finalinėse rungtynėse 
nugalėdamas lenkų Voicechov- 
Skį. J. Pipynė 1,500 metrų bėgi
me taip pat iškovojo aukso me
dalį. “Kauno audinių’ krepši
ninkai visus susitikimus laimė
ję visi apdovanoti aukso meda
liais. Taip pat aukso medaliui 
iškovojo baidarininkai M. ir A 
Dudzinskai.

ypač

Nauji pamfletai
BONNA, Vokietija, rugp. 20. 

— Vadinamų “Baltijos patrio
tų” pamfletų nauja serija pas
taruoju laiku buvo paskleista 
Vakarų Vokietijoje, vėl piktam 
panaudojant žinomų asmenų ad 
resus. Naujame pamflete puola
mi Vokietijos Lietuvių Bendruo 
menės atsakingi darbuotojai. 
Kad suklaidinti pėdas, pamfle
te šį kartą neprisiminta apie 
Michailovo repatriacijos propa
gandą.

John F. Gordon, General Motors 
viceprezidentas, paneigė atstovų 
rūmų ginkluotų pajėgų komiteto 
posėdyje Washingtone, kad jo kor
poracija padarė “nepaprastą” pel
ną oro pajėgų sutartimi. (INS)

Thoraas L. Hickey, New Yorko 
išvežioto jų (teamsters) unijos va
das, nenori, kad James R. Hoffa 
būtų išrinktas išvežiotojų unijos 
prezidentu. (INS)

Ne visi nori

grįžti

>

i

Pažymėtina, kad tik pasibai- 
bus festivaliui Maskvoje, M. ir 
A. Dudzinskai išvyko Belgijon 
į Europos varžybas. Tačiau šio
se varžybose jie dalyvaus ne 
kaip lietuviai, bet'bus įjungti 
sovietinėn ekipon. Iki šiol dar 
nebuvo atvejo, kad kuris lietu
vis sportininkas būtų buvęs iš
leistas užsienin į sporto varžy
bas Lietuvos vardu. Kaip lietu
viai Lietuvos sportininkai teda
lyvauja varžybose tik sovietuo
se.

Festivaliniai jaunimo 
susitikimai

Maskvinio festivalio metu 
būta visos eilės jatmimo susi
tikimų. Atskirų sovietijos res
publikų jaunimas, ypač dirbąs 
kolchozuose ir atrinktas daly
vauti festivalyje, turėjo susiti
kimų su žemdirbiais vykstan
čioje žemės ūkio parodoje.

Būta ir susitikimų vienų ša
lių jaunimo su kitų šalių jauni
mu. Pavyzdžiui lietuviai festi- 
valininkai turėjo susitikimą su 
čekų jaunimu.

Tačiau, atrodo, vengta, kad 
įvyktų panašių susitikimų su 
vengrų jaunimu, dalyvavusiu fe 
stlvalyje. Iš sovietinių informa
cijų nematyti, kad lietuviai fe
stivalio dienomis būtų turėję su 
vengrais susitikimų.

Matomai tokie susitikimai lai 
kyta nepageidaujamais, jei apie 
tai ir informacijose neužsimin
ta. Kai tuo tarpu lietuvių susi
tikimų su kitų šalių jaunimu bū 
ta daugiau. Ir tatai pavaizduo
ta nuotraukomis.

Buvę į Maskvos festivalį at
vykusių ir Pietų Amerikos lie
tuvių. Informuojama apie to
kius atvykėlius daugiskaitoje, 
tačiau teminimas vienas, kuris 
po festivalio numatąs apsilan
kyti Lietuvoje.

Atsiskaitymas su J. Kardeliu

Vilniaus radijas, skelbdamas 
lietuvių sportinius laimėjimus 
Maskvoje, ta pačia proga atsi
skaito iT su J. Karveliu už “jo 
redaguojamame laikraštukyje” 
skelbtas neteisingas informaci
ja apie sportą okupuotoje Lie
tuvoje.

Kas okupuotoje 
Lietuvoje žinoma

apie Suomiją?
HELSINKIS, Suomija, rugp. 

20. — Suomių iliustruotas laik
raštis “Kuva Posti” paskelbė 
straipsnį savo bendradarbio, ku 
ris neseniai lankėsi Lietuvoje, 
Latvijoje ir Estijoje ir teiravo
si, kiek kur kas žino apie Suo
miją. Suomis pastebi, kad Lie
tuvoje labai gerai žinoma apie 
Suomiją, gi Latvijoje jis sutikęs 
žmonių, kurie buvę nuomonės, 
kad Suomija yra sovietinė refe- 
publika. Geriausiai apie Suomi
ją žino estai, kurie klausosi šuo 
mių radijo.

Meno kritiko
Berensono sukaktis

FLORENCIJA, Italija, rugp. 
20. — Italijos spauda atžymėjo 
garsaus pasaulinio masto meno 
kritiko Bernardo Berensono 92 
metų sukaktį. Jis yra gimęs Lie 
tuvoje, visiems tai pabrėžia ir 
didžiuojasi turėjęs laimę gimti 
tame “stebėtino grožio, sapnų ir 
pasakė krašte”.

Berensonas šiuo metu gyvena. 
Florencijos mieste savo viloje, 
kur turi didelę 52,000 tomų bi
blioteką vien tik apie Italijos 
meną.

Ilgai tardo
latvių žvejus

STOCKHOLMAS, Švedija, 
rugp. 20.,— “Latvija” rugp. 3 
d. laidoje praneša iš Stockhol- 
mo, kad latvių žvejai, atbėgę 
per Baltijos jūrą į Švediją, iki 
tos dienos buvę tardomi švedų 
įstaigų, bet buvę numatyta, kad 
jie artimoje ateityje būsią iš
leisti laisvėn. Tardymas užtru-

KALENDORIUS
Jonė;
Suni-

Rugpjūčio 21 d.: Šv. 
lietuviški: Bukantas ir
gaila.

Saulė teka 6:04, leidžiasi 7:44 
ORAS

Oro biuras praneša: Chicago- 
je ir jos apylinkėje šiandien — 
giedra ir truputį šilčiau.

Mirė rašytojas Vienuolis
VILNIUS, okup. Lietuva, 

rugp. 20. — Rugpjūčio 17 dieną 
Anykščiuose staiga mirė rašy
tojas Antanas Vienuolis - Žu
kauskas.

Rašytojas Antanas Vienuolis- 
Žukauskas gimė 1882 m. Anykš 
čių parap. Mokėsi Liepojos gina 
nazijoje, Maskvoje studijavo 
farmaciją ir praktikavo įvairio
se Rusijos vaistinėse.

Po I &sauL karo grįžęs į Lie
tuvą rašytojas Vienuolis gyve
no Vilniuje ir Kaune, eidamas 
Lietuvos dienr. korespondento 
pareigas. 1920 m. buvo švietimo 
Ministerijos Knygų leidimo ko
misijos sekretorius. Įsigijęs vai
stinę, įsikūrė Anykščiuose.

Vienuolio raštai apgaubti sti
prios melancholijos, jis dažniau 
imasi vaizduoti rudens ir vys
tančių gėlių bei merdančio gy
venimo nuotaikas.

Antanas Vienuolis - Žukaus
kas parašė keletą stambių ro
manų.

Knight kandidatuos
SACRAMENTO, Calif., rugp. 

20. — Kalifornijos valstybės gu 
bernatorįus Goodwin Knight 
pranešė, kad jis kandidatuos per 
rinkimui į gybematoriaus postą 
sekančiais metais. Jis yra res
publikonas.

Egiptas leido
PORT SAIDAS, Egiptas, rugp. 

20. — Egiptas vakar leido plauk 
ti Suezo kanalu Norvegijos pre
kiniam laivui iš Haifos uosto, 
Izraelio, į Japoniją. Egiptiečiai 
praėjusį sekmadienį Norvegijos 
laivą buvo sulaikę prie Suezo.

Korėja įsitikinusi
SEOULAS, Korėja, rugp. 20. 

— Pietų Korėjas užsienio Tei
kęs būk dėl to, kad atbėgusių- kalų ministerija įsitikinusi, kad
jų pasakojimuose ape pabėgimo 
eigą pasirodę kai kurių neaišku
mų.

Jungtinės Amerikos Valstybės 
sumažins savo karines pajėgas 
Pietų Korėjoje.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ 
SANTRAUKA

— Jordano karalius Husseinas labai susirūpino, kad Siri
jos armija pateko į komunistų gen. Bizri rankas. Jordano sienos 
susisiekia su Sirija.

— Sirijoje prosovietiniai vadai areituoja prieškomunistinius 
karininkus, parlamento narius ir kitus pelitinius asmenis, prie
šingus gen. Bizri prosovietinei politikai.

— Iš Lebano pranešama, kad kasdien į Siriją atvyksta so
vietų technikai.

— Sovietų Sąjunga norinti įsteigti povandeninių laivų bazes 
Artimuose Rytuose.

— Britanija ketina pasiųsti atominių ginklų į Artimuosius 
Rytus.

Lietuviškos vynuoges
KAUNAS, okup. Lietuva, — 

Kauno parduotuvėse pasirodė 
vietinės vynuogės, kurių derlius 
šiemet esą labai geras. Neprik
lausomybės laikais vynuogių bu 
vo Lietuvoje išauginami žymūs 
kiekiai.

Apie 1,000 jaunų 
kaimiečių išvežta

į Kazachstaną
KAUNAS, okup. Lietuva. — 

Apie 1,000 jaunų kauniečių iš
vežta į Kazachstaną rugpjūčio 
5 d. Viso iš Kauno šiemet bus 
išgabenta į “plėšinines žemes” 
derliui nuimti apie 1,500 jau
nuolių, pranešė Vilniaūs radi
jas. Tai esą tris kartus daugiau 
negu praėjusią vasarą.

BIELEFELDAS, Vokietija. 
— Institųt fuer Meinungsfor- 
schung EMNID (Gyventojų nuo 
monės tyrinėjimo institutas) 
Bielefelde dideliam skaičiui Va
karų Vokietijos vokiečių trem
tinių ir pabėgėlių buvo patiekęs 
klausimą, ar jie grįžtų į Rytų 
kraštus, jei tie vėl būtų sujung
ti su Vokietija. Maždaug 65% 
pasisakė už grįžimą, kiti pareiš 
kė neturi noro grįžti, arba ne
pareiškė jokios tikros nuomo
nės. Tokiu būdu du trečdaliai 
dar galvoja apie eventualų grį
žimą į Rytus, vienas trečdalis 
to užsimojimo jau neturi. Iš se
nesnio amžiaus tremtinių tik 
62% pasisakė už grįžimą.

Suskirsčius apklausinėjimus į 
vędusius ir nevedusius paaiškė
jo, kad vedusieji Vakarų Vokie
tijoje mažiau linkę grįžti, bū
tent jų teigiamai pasisakė apie 
53%.

Dar pažymėtinas toks reiški
nys: vokiečiai tremtiniai, kilę 
iš tų sričių, kurios 1937 metais 
Vokietijai nepriklausė (pvz. 
Kraipėdos krašto) tik 29% pa
reiškė noro dar kartą keltis į 
Rytų sritis.

Moksliniai stebėjimo 
punktai įrengiami

okupuotoje Lietuvoje
VILNIUS, okup. Lietuva. — 

Žemės palydovus’Lietuvoje bus 
galima stebėti lapkričio ar gruo 
džio mėnesiais. Dirbtinas sate
litas bus paleistas sovietinių 
mokslininkų skristi aplink že
mės rutulį maždaug 300 — 350 
kilometrų augštyje, kai arčiau
siai priartės prie žemės ir apie 
1,200 kilometrų, kai skris toliau 
šiai. Kai skris arčiau žemės, sa
telitą bus galima stebėti ir pap
rasta akimi, atrodys kaip mažy
tė žvaigždė. Moksliniai stebėji
mo punktai Lietuvoje įrengiami 
du: vienas Vilniuje, kitas neto
li Vilniaus.

Sovietuose bus
tęsiamas valymas

BONNA, Vokietija, rugp. 20. 
— “New York Times” kores
pondentas Sulzbergeris rašo ii 
Bonnos, kad kanclerio Adenau
erio samprotavimu valymas so
vietuose bus tęsiamas ir stiprės 
karinė valdžia. Dar šių metų ga
le Chruščevas būsiąs pakeistas 
Žukovu. '

New Yorke streikas
NEW YORKAS, rugp. 20. — 

Išvežiotojų (teamsters) strei
kas, patvirtintas Davė Becko, 
nukirto 70 procetų pieno prista
tymą New Yorko metropolijoje. 
Apie 950 išvežiotojų unijos 770 
Skyriaus narių vakar vakare 
paskelbė streiką.

Arabų pasaulio vadai nori 

tartis su Sirija
DAMASKAS, Sirija, rugp. 21. — Sirija vakar instruktavo 

savo delegaciją Jungtinėse Tautose, kad ji pasakytų JT Saugu
mo Tarybai, kad, girdi, Jungtinės Amerikos Valstybės sudaro 
pavojų Artimųjų Rytų taikai, ruošdamos sąmokslą prieš Sirijos 
vyriausybę.

Jungtinės Amerikos Valsty- — 1 1 - ■
bės nori išlaikyti Artimuose Ry, lizdais prieš Siriją ir Egiptą’
tuose taiką. Tuo tikslu buvo pa
skelbta ir Eisenhowerio Arti
mųjų Rytų doktrina, kurią no
rima Artimieji Rytai apsaugoti 
nuo komunizmo agresijos.

Nori atvėsinti prosovietinį 
entuziazmą

Neoficialūs pranešimai mini, 
kad arabų valstybių vadai ban
do susitikti su Sirijos preziden
tu Kuwatly, kad Sirija netaptų 
pirmuoju sovietų satelitu Arti
muose Rytuose. Kuwatly šiuo 
metu yra Egipte, kur tarėsi su 
Egipto prezidentu Nasseriu ir 
prašė, kad jis panaudotų savo 
įtaką atvėsinti Sirijos raudo
nųjų karininkų prosovietinį en
tuziazmą.

Nepatikimi gandai teigia, kad 
Saudi Arabijos karalius Saud

Lebanas ir Jordanas labai 
susirūpino, kad Sirija patekusi 
į raudonųjų rankas.

JAV diplomatai susirūpino
Jungtinių Amerikos Valsty

bių diplomatai Artimuose Ry
tuose bando įtikinti arabų val
stybių vadus, jog didelis pavo
jus kiltų, jei Sirija taptų sovie
tų satelitu.

JAV pareigūnai tarėsi su ara 
bų diplomatais Jordane, Leba- 
ne, Irake, Saudi Arabijoje ir net 
Egipte.

Maskva nori tvirtai pastatyti 
savo koją Sirijoje.

TRUMPAI IS VISUR
• Pirma nužudo, o paskui iš

teisina. Sovietų “Krasnaja Zvez
vyksta į Egiptą pasitarti su Nas da” P^kelbė, kad esanti atsta-

Augstumoje
MINNEAPOUS, Minn., rugp. 

20. — Oro pajėgų majoras Da- 
vid G. Simona balionu pakilo 
100,000 pėdų augštyn, beveik 19 
mylių. Jis yra 35 metų amžiaus.

Kapitonas Ivan Kincheloe 
1956 m. raketiniu lėktuvu buvo
pakilęs 126,000 pėdų augštyn.

Maskvos ginklai
LONDONAS, rugp. 20. — Bri 

tanija paskelbė, kad sovietai 
siunčia jau septiųtą laivą su 
ginklais į Yemen. Drauge siun
čia ir 50 technikų bei patarėjų. 
Tarp jų ir lakūnų.

seriu ir Kuwatly.
Kietas Bitar žodis

Sirijos užisenio ministeris Bi
tar teigia, kad Eisenhowerio 
doktrina turinti tikslą sugriau
ti arabų pasaulio nepriklauso
mybę ir jį atiduoti “sionizmui 
ir imperializmui”-.

Toliau Bitar sako, jog Sirija 
buvusi naikinančių veiksnių ob
jektu, kad jai primestų Eisen- 
howerio doktriną. Tų veiksnių, 
pasak jo, tikslas buvo sudaryti 
Sirijoje ir Egipte vyriausybes, 
kad jos pakeistų esamą liberali
nę užsienio politiką ir įstotų į 
“imperialistų” gretas. Kraštai, 
priėmę Eisenhowerio doktriną, 
girdi, tapę “intrigų ir sąmokslų

Kaip Maironį minėjo

okupuotoje Lietuvoje
Vilniaus radijas paminėjo 

Maironį-Mačiulį, nuo kurio mir
ties birželio 28 d. suėjo 25 me
tai. Pąminėjo gana savotiškai. 
Kūrybos ir visuomeninės veik
los kryptimi Maironis priklau
sęs buržuazinei kultūrai. Tiek 
savo lyrikoje, tiek poemose, dra 
mose ir istoriniuose bei teoreti
niuose veikaluose rašytojas gy
nęs buržuazinę santvarką, nepri 
pažinęs ir smerkęs priletariato 
judėjimą ir socializmą. Tuo esąs 
paaiškinamas buržuazinėje Lie
tuvoje viešpatavęs Maironio kū 
rybos kultas. Tačiau “savo ge
riausiais lyrinės rašybos eilė
raščiais talentingas poetas per
žengia buržuazinės pasaulėžiū
ros ribas ir įneša labai vertin
gą indėlį į lietuvių literatūrą... 
Maironis sugebėjo būti atviras 
lietuvių liaudies interesams bei 
jų rūpesčiams... Jo kūryba pra
lenkia visus kitus 19-jo amžiaus 
pabaigos lietuvių poetus meni
niu įtaigumu ir gražumu, todėl 
Maironio eilėraščių rinkinys 
"Pavasario balsai", kurio pir
masis leidimas pasirodė 1895 
metais, turėjo didelės įtakos 
daugeliui vyresniųjų lietuvių 
poetų“.

“Pergalė", Lietuvos Rašytojų 
sąjungos organas, š. m. 7-me 
numeryje įsidėjo platų, trylikos 
puslapių rašinį apie Maironį. 
Jo autorius A. Jonynas įžango
je Maironį vadina vienu didžiau 
šiųjų lietuvių tautos poetu,

jauriai atsiliepusį į daugelį mū
sų tautos gyvenimo įvykių, šlo
vinusį tėvynės meilę, įstabiais 
posmais apdainavusį švelnų ir 
nepakartojamą gimtojo krašto 
gamtos grožį... žinant, kad 
Maironis yra pirmoje eilėje lie
tuvių patriotizmo dainius, įdo
mus pasidaro A. Jonyno pripa
žinimas, kad Maironio lyros ai
dai iki šiol “tebeskamba ir vi
sada skambės Tarybų Lietuvos 
darbo žmonių širdyse, gyvai pri 
mindami didžiojo poeto - patrio 
to seniausiuose kūriniuose iš
reikštus lietuvių liaudies nacio
nalinio išsivadavimo siekimus 
ir lūkesčius”. (E)

• Paroda apie Vilnių suruoš
ta Vilniaus kraštotyros muzė- 
juje. Svarbiausias skyrius—tai 
Vilniaus miesto architektūra 
14 — 15 amž. Eksponatai apie 
Vilniaus praeitį išdėstyti septy
niose salėse. Atvaizduojamos ir 
kai kurios architektūriniu at
žvilgiu įžymesnės bažnyčios. Pa 
rodomas taip pat dabartinis Vii 
nius; be to supažindinama ir su 
propagandiniais busimojo Vil
niaus planais. Pavyzdžiui Leni
no aikštėje pagal architektų Ka 
zarinskio ir Vhibliausko projek 
tą numatyta pastatyti nauji vy
riausybiniai rūmai. Taip pat ir 
kitose miesto dalyse numatyta 
pastatyti “daugiaaugščių gyve
namų namų” ir paminklų.

tyta garbė maršalo Bliucherio, 
kuris prie, korą buvo sovietų 
kariuomenės vadas Tolimuose 
Rytuose. Jį pašalino iš vadova
vimo 1938 m. Stalinas, ir Stali
no įsakymu jis buvo sulikviduo 
tas 1939 m. Jo garbei atstatyti 
priešinosi Molotovas. Bet Molo
tovui iškritus, dabar paskelbtas 
Bliucherio išteisinimas.

• Rockfellerio fondas paskyrė 
Lenkijos mokslui organizuoti 
475,000 dol. Iš jų 175,000 ski
riami stipendijom tiem studen
tam lenkam, kurie studijuos už
sienio universitetuose.

• Tuniso prezidentas Bourgui 
ba pasisakė už Šiaurės Afrikos 
valstybių federaciją. Į federaci
ją įeitų Tunisas, Libija, Maro
kas ir Alžiras. Alžiras yra pran 
cūzų valdžioje.

• Graikijos ministeris pirmi
ninkas Karamanlis atvyko į Egip 
tą pasitarti su prezidentu Nas- 
seriu.

• Lenkijos komunistų parti
jos sekretorius Gomulka įsakė 
ministerijoms grąžinti darbo 
drausmę bent tokion augštu- 
moje, kokioj ji buvo praėjusiais 
metais prieš sukilimą Poznanė
je birželio mėn. ir vadinamą ne
kruviną revoliuciją spalio mė
nesį.

• Lebanas. Premjeras Sami 
El-Solh, atsistatydinęs po naujų 
rinkimų, sudarė vėl ministerių 
kabinetą. Užsienio reikalų mi- 
nisteriu liko Charles Malik.

• Vilniuje lankėsi Latvijos 
mokytojų ekskursija. Vilniečių 
pedagogų ekskursija lankėsi 
Minske.

• Ir latviai kalbasi telefonu 
su tėvynėje gyvenančiais. Kaip 
rašo “Latvija”, Švedijos ir Vo
kietijos latviai kartais telefonu 
kalbasi su giminėmis, gyvenan
čiais Latvijoje. Neseniai viena 
Vakarų Vokietijoje gyvenanti 
latvė kalbėjosi su giminėmis 
Liepojuje, bet pasikalbėjimas 
ėjo per Rygą, Maskvą ir Frank
furtą. Susikalbėti buvę galima 
aiškiai. Liepojiečiai prašė parū
pinti tam tikrų vaistų. Kai lie- 
pojietė buvusi paklausta, koks 
dabar gyvenimas Latvijoje, ji 
atsakiusi: “Pas mus visko yra 
— bet tik ant popieriaus”. Už 
pažadą parūpinti tam tikrų vai
stų giminės Latvijoje labai dė
koję ir iš viso buvę nudžiuginti, 
kad pavykę susikalbėti.



4 4 r

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Trečiadienis, 1957 rugpiūč’o 21
j-.

KHinuiMiimL
Redaguoja psktn. BRONIUS JUODELIS 

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

Svečiuose pas jūrininkus
(Iš jubilėjinės jūrų skautų stovyklos)

Toli nuo Nemuno, nuo Balti-; sktn. dr. K. Aglinskas, j. psktn. 
jos krantų, paparčių kilimu iš- Į E. Vengianskas, psktn R. Mie-
klotame ąžuolyne, Custer, Mich., 
palapinėmis marguliuoja jubilė- 
jinė jūrų skautų stovykla. Kal
nelio plokštumoje įrengtas dide
lio laivo denis su “gandraliz
džiu” — vėliavas iškėlusiu laivo 
stiebu, kuriame vėjas plevena 
JAV, Lietuvos ir jūrų skautų 
Vėliavas, žvelgia į čia pat mė
lynuojantį ežerėlį, kuriame taš
kosi "ūdrytės” ir jolėmis ban
gas pjausto “pingvinai”. Ežero 
pakrantė aidi nuo sesių ir bro
lių juoko, nuo irklų pliauškėji
mo, nuo pastatų burių pleveni
mo, ką kartais nuslopina van
dens budėtojo švilkpukas, jei au 

ris brolis pertoli nardo bangose 
arba iš “plekšnės” bando da
ryti “povandeninį laivą”. 

Pirmosios dienos

Malonu stovyklauti, kai už
baigiami visi įsirengimo darbai, 
kai stovykla jau pasipuošusi, 
kai indų kabyklos, visoki vartai 
ir stalai jau padaryti ir palapinių 
grioviai iškasti. Tačiau tuos dar 
bus bedirbant, ypač čia visai lau 
kiniame miške, nejučiomis bėga 
dienos ir staiga ateina pirmas 
savaitgalis su svečiais įr oficia
liu stovyklos atidarymu.

Kad dirbta visą pirmą savaitę, 
puikiai rodo meniški palapinių 
papuošimai sesių jūrininkių sto
vykloje; iškelti laivų “gandraliz 
džiai” ne tik brolių ir sesių sto
vyklose, bet net ir atskirame 
Chicagos brolių rajone. Lauki
nis miškas irgi savo reikalauja. 
Nupjauti papartynai, prigrėbtos 
lapų kupetos liudija apie sunkiu 
prakaitu užsidirbtus pavakarius.

Virtuvės rajone, pralenkdama 
ir sesių miklumą, sukasi virtuvės 
viršininkė Slenienė, nuo kurios 
sugebėjimų ir darbo priklauso 
visų stovyklautojų ūpas. Gi vi
sų ūpas lyg devintame rojuje, 
pamirštant, kad vakarai vėsūs 
ir atrodo, jog lyg tyčia visos 
antklodės stovykloje baisiai “su 
plonėjo”, ir tas daktaras viso
kiais tikrinimais du kartus per 
dieną ir vėl nubraukia vakarinį 
pasimaudymą. Kai vakare lau
žas suliepsnoja, kai suskamba 
dainos, nuo kurių net mūsų mie 
las Custer klebonas pašoka iš 
lovos, pamirštamas dienos nuo
vargis ir gautos pabaudos už 
kalbėjimą angliškai.

Vadovų pastangos

Daugiau negu tuzinas skauti
ninkų ir eilė kitokio rango vie
netų vadovų susirinko į šią sto
vyklą iš įvairių JAV vietovių. 
Susirinko paaukodami savo ap
mokamas ir neapmokamas ato
stogas jūrų skautijos labui, ne
laukdami jokių primokėjimų ar 
atlyginimų. Gal todėl šioje sto
vykloje tikrai jaučiama broliška 
nuotaika ir matomas didelis va
dovų pasiaukojimas jaunuome
nės labui.

Pro lauko bažnytėlės rajoną 
atrieda nedidelė figūra, pasislė
pusi po kapitono kepure, lyg va
roma atominės energijos. Tai 
stovyklos kapelionas kun. J. 
Raibužis, kuris suspėja aplanky 
ti ir seses, ir brolius, ir dar pa
ežerėje nusmaluoti jachtos dug
ną. Atrodo, jog visi stovyklau
tojai įsitiknę, kad jų kapelionas 
ir miegodamas šypsosi.

Prie vadų palapinės irgi di
delis būrelis skautininkų spren
džia jūrų skautijos problemas. 
Jiems vadovauja jūrų skyriaus 
vedėjas j. sktn. L. Knopfmile- 
ris, demonstruodamas puošnius 
jubilėjinės stovykols ženklus. 
Čia ir j. sktn. VI. Petukauskas 
iš Clevelando, ir j. sktn. Br. Mi- 
cehelevičius iš Washingtono, j. 
sktn. Ign. Petniūnas iš Hartfor
do, j. v. sktn. A. Aglinskas, j.

želis — visi iš Chicagos ir pa- 
sktn. S. Makarevičius iš tolimo
sios Los Angeles. Į senųjų jū
ros vilkų tarpą šeštadienį įsijun 
gė ir j. sktn. P. Labanauskas, 
atvykęs iš Washingtono.

Stovyklos atidarymas
Po savaitės darbų ir ruošos 

sekmadienį, rugpjūčio 18 d., da 
lyvaujant dideliam būriui sve
čių iš Chicagos, Clevelando, De
troito ir kitų vietovių, įvyko o- 
ficialus stovyklos atidarymas.

Iškilmingame stovyklos para
de dalyvavo daugiau 100 stovyk 
laujančių jūrų skautų ir skau
tininkų ir apie 30 jūrų skaučių, 
kuriomis iki stovyklos atidary
mo vadovavo valt. Almira Mig- 
linaitė, padedant valt. V. Vilipai 
tei. Tolimesnį sesių vadovavimą 
perėmė j. v. sktn. dr. J. Aglins-

lyvavo ir stovyklautojus svei
kino seserijos vyriausioji skauti
ninke O. Zailskienė, v. sktn. dr.
M. Budrienė, dr. Stp. Biežis su 
žmona, j. sktn. P. Labanaus
kas, kuris iškilmes užrekOrdavo 
į “Voice of America”, ir PLSS 
Pirmijos pirm. sveikinimą per
davė j. sktn. I. Petniūnas. Raštu 
sveikino Lietuvos konsulas Chi- 
cagoje dr. P. Daužvardis, lietu
vių skautijos įkrėjas v. sktn. P.
Jurgėla, sktn. «dr. K. Jurgėla ir 
eilė kitų.

Stovyklos atidarymo dienos iš' raičius. Kaina parai 
kilmes užbaigus, įvyko jaunių 
jūrų skautų ir jūrų skaučių re
gatos, “plekšnių” irklavimo ir 
plaukimo rungtynės.

šeštadienio vakare įvyko la
bai nuotaikingas svečių sutiki
mo laužas, kurį vedė psktn. R.
Mieželis ir svečias iš Chicagos 
psktn. Vyt. Černius. Br. J.

kienė. Atidarymo iškilmėse da- lef. RE-7-5888.

AKAD. SKAUTŲ SĄJŪDŽIO 
SAVAITGALIO STOVYKLA

*
Akademinio Skautų Sąjūdžio 

Toronto skyrius ruošia savait-

SKAUTŲ IR SKAUČIŲ!
STOVYKLA

Z
Šį šeštadienį, rugpjūčio 24 d.,’

New Yorko ir New Jersey skau
tės ir skautai išvyksta stovyk- j galio stovyklą — studijų dienas, 
lon. Stovykla pavadinta Vydūno [ Stovykla įvyks š. m. rugpjūčio 
vardu. Į 30 — rugsėjo 2 dienomis neto

li Simcoe, Ont., pusiaukelėje 
tarp Detroito ir Toronto. Ofi-Stovykla bus įrengta gra

žiuose Catskill kalnuose, Kriau- 
naičių vasarvietėje, Andes, N. 
Y. Svečiai, kurie norės aplanky
ti stovyklą ir pasilikti savaitga
liui, galės apsistoti pas Kriau- 

— 7 dol.
(maistas ir nakvynė)

Skautų stovyklos viršininku 
dus psktn. R. Kezys; programos 
vedėju ir komendantu — psktn. 
J. Ulėnas; stovyklos kapelionu 
— kun. J. Pakalniškis; virtuvės 
šeimininkė — Eug. Kezienė.

ORO SKAUTŲ STOVYKLA

Jungtinė oro skautų stovykla 
šiais metais rengiama Michiga- 
no valstybėje. Stovykla bus pra 
dėta rugpjūčio 31 d. ir tęsis 
vieną savaitę. Stovyklaus oro 
skautų vienetai iš Chicagos, Bo
stono, Detroito ir kitur. Taip 
pat stovyklauti kviečiamas vy
resnis jaunimas, negavęs progos 
šią vasarą dėl darbo atostogau
ti.

Visos informacijos kaunamos 
pas Rimą Sakalą, 4028 So. Ar- 
tesian Avė., Chicago 32, III., te-

Stovykloje bus akcentuoja
mas lietuviškumas, drausmin
gumas ir praktiško skautavimo 
dalykai, šiems ir panašiems 
tikslams įgyvendinti skautams 
yra paskelbtas konkursas, kur 
taškų sistema bus įvertinti pa
žangiausi skautai ir laimėto
jams bus įteiktos dovanos.

Kelias stovyklon: įvažiuoti į 
N. Y. Troughway; išsukti 19 
exit (Kingston); važiuoti 28 ke
liui iki Andes. Čia pasiteirauti, 
kur yra Druskonie Hali.

Skautų tėveliai ir bičiuliai 
kviečiami stovykl ąaplankyti jos 
atidarymo ir uždarymo metu — 
rugpjūčio 25 ir rugsėjo 1 d.

cialus stovyklos atidarymas į- 
vyks rugpjūčio 31 d. 10 vai. 
ryto. *

Visi Akademinio Skautų Sąjū
džio nariai yra prašomi regist
ruotis per skyrius arba paski
rai pas t. n. Birutę Petrulytę, 
194 Rusholm Road, Toronto, 
Ont., Canada. Registracijos ter 
minas — rugpjūčio 21 d. Ne- 
užairegistravusiems arba užsi- 
reigstravusiems vėliau stovyk
los mokestis bus vienu doleriu 
didesnis. •Stovykols mokestis 
bus apie 10 dolerių visam sa
vaitgaliui, iš kurio 4 doleriai pri 
siunčiami registruojantis.

Stovyklos dalyviai atvyksta 
su pilnu stovyklavimo invento
riumi, išskyrus palapinę. Pala
pines visiems parūpina A. S. S. 
Toronto skyrius. Norim visiems 
priminti, kad naktys gali būti 
vėsios, todėl visus prašome ap
sirūpinti tinkama patalyne.

Stovyklai yra numatyta įdo
mi programa, kuria rūpinasi 
senj. Algimantas Banelis, 230

(Nukelta į 7 psl.)

Vadovybė

DRAUGO
Didysis Metinis

IŠVAŽIAVIMAS!
Pirmadienį (Labor Day), rūgs. 2 d., 1957 m.

OAKS (S LOVA K) GROVE
11900 Archer Avė., Lement, III.

DRAUGAS paprastai suruošia tik vieną metinį pikniką ir 
tas būna pats didžiausias iš visų Chicagos apylinke piknikų.

DRAUGO metiniame išvažiavime Chicagos ir apylinkes 
lietuviai pasimato su seniai matytais bičiuliais bei giminėmis.

Gražusis ir didysis Oaks daržas turi daugiau patogumų ir 
erdvės negu bet kuris išvažiavimų daržas Chicagos apylinkėje.

Don Varnas Amerikos Legijonierių Postas patarnaus prie 
bufeto ir prižiūrės automobilių pastatymą.

Gros skambus B. Jonušo orkestras šokiams ir bus nuola
tinė programa, kuri paįvairins dienos įvykius.

S. Metriks, Farm Foods krautuvės savininkas pardavinės 
p. Andrulio Michigan Farm surius.

Įžangos biletams bus piniginės ir prekinės dovanos.
Autobusų tvarkrattls:

11;00 vai. ryte ir 2;00 vai. p.p. išvažiuoja nuo Dievo Apvaiz
dos parapijos bažnyčios;

1l;30 vai. ryte ir 2;30 vai. p.p. išvažiuoja nuo Aušros Vartų 
parapijos bažnyčis;

12; 01 ir 3; 00 vai. p.p. išvažiuoja nuo šv. Antano parap. bažn.; 
11;00 vai. ryte ir 2;00 vai. p.p. išvažiuoja nuo šv. Kryžiaus

parapijos bažnyčios; ■
11;30 ryte ir 2;30 vai. p.p. išvažiuoja nuo Nekalto Prasidėji

mo parapijos bažnyčios;
11;30 vai. ryte ir 2;00 vai. p.p. išvažiuoja nuo Gimimo Pane

lės Švenčiausios parapijos bažnyčios;
11;00 vai. ryte ir 2;00 vai. p.p. išvažiuoja nuo šv. Jurgio pa

rapijos bažnyčios.
6;30 ir 7;00 vai. p.p. autobusai išvažiuoja į Chicagą.

Kviečiame lietuvišką visuomenę į šį metinį išvažiavimą.
DRAUGO IŠVAŽIAVIMO RENGĖJAI

Ofiso Ir buto tel. OLymplc 1-1MI

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

ir šeštad. tik 10—12 vai.

Tek RElianoe 6-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK

’VDYTOJAS IR CHIRURGĄ 
LIETUVIS GYDYTOJAS

8926 W.--it 59th Street
Vai. Pfrmad., antrad., ketvlrtad. Ir 

penktad. nuo 1—4 p .p. 6:30—8:S0 
vai. vak. Trečlad. Ir šeštad. 1—4 v.
p. p.

Tel. ofiso Ir buto (Uiymple 2-4156

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4988 W. 15th St., Cicero 
Bes. 1634 S. 49th Avė., Cicero

Kasdien 1-8 vai. Ir 6-8 vai. vak 
Išskyrus trečiadienius, 

šeštadieniais 12 Iki 4 popiet

Ofiso telef. LAfayette 1-8210, ’el 
neatsiliepia, šaukite KEdzle 3-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 S. Archer Avė.
VAL. Kasdien popiet nuo 12-?:80 v 
Vak. pirm. antr., ketvlrt 6-8:80 v 

Trečlad. tik susitarus.

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chirurgė)

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALI STB

7156 South Weetern Avenue
(MEDICAL BUILDING) 

Plrmad., antrad., ketv. Ir penktad. 
nuo 11 vai. ryto Iki 1 vai. p.p. Ir nuo 
6 v.—8 vai. vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. Seštad 11 
vai ryto Iki S vai. popiet

Office tel. RE 7-1168 
Res. tel. WAlbrook 5-3765

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopedas - PruCemtetas

Aparatai-Protssal, Med.1 ban 
deial Kpec. pagalba kojom 

(Areli Kupports) Ir t- L 
Vai.. 9-4 tr 6-8. Šeštadieniais 9-1 
OKTHOPK1HJO8 TECHNIKOS LAB
2850 W. flSrd St, Chicago 29, III 

Tel. PRospect 6-50S4

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4250 W. 68rd St
Ofiso U-l. RKllanoe 5-4410 

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

Penktąjį. tik po ptetų- 
Trečlad. Ir šeštad. pagal sutarti

Ofiso tel. Cl.iffsldr 4-3866
Rezidencijos: LAfayette 3-1173

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Vai : nuo 2 Iki 4 Ir 6 Iki 9 v. vak 
Seštad. nuo 2 Iki 6 vai., lšskyr. sek

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

Vai. kasd. 12—4
‘ Tel. CEntral 6-2264 

5002 Wewt l«th Str., Cicero
Vai kasdien 6-8, šeštad. 1-8 vai 

Tel. TOwnhall 3-0656 
Kitu laiku Ir trečlad. susitarus 

Rezld. tel. HEmloek 4-7080

DR? VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Bendra praktika Ir moterų Ilgos) 
Ofisas ir re2.: 5100 8. Westem Avė. 
Tel. PRospect 8-1223 arba WE 6-5577
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v., Antr., 
Treč. Ir Penkt. 6-9 vai. vak., šeštad. 
2-4 vai. popiet Ir sulig susitarimu.

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI TR CHIRURGAI 

5430 S. Kedzie Avė.
Priima ligonis pagal sualtarlma.

. ‘61 valandos skambinti telefonu 
HEmloek 4-1562 nuo 2 Iki 9 vai. 
p. p. kasdian išskyrus trečlad tr 
šeštad.

Ros. tel. GRovehlIl 6-6608

Tel. ofiso WA 5-3010, rez. PR 6-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1601 W. Garfield Blvd.
ketv., penkt. 

1—4; trečlad.

Tel. ofiso — HE 4-1202 arba- REp. 
7-9700. Namų — PK (1-4732

A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 

2454 W. 71 St. (71 ir Campbell av.)
pirmad., ketvlrtad., šešt.

p.p., antrad. ir 
iki 8 vai. vak.
1 d

DR.

Valandos: 
nuo 1 iki 4 vai. 

penktad. nuo 5 
Atostogose iki rugsėjo.

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

Ofiso HE 4-1818, arba RE 7-6700 
Rez. PR 6-6801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus ligos 
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.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6822 South Western Avenue 
vai., kasdien 10-12 vai. h 7-9 vai 
vak Šeštadieniais 10-j vai Trečia
dieniais uždaryta. Kt. laiku susitarus

Ofiso 'eJefonas: PR 8-3326 
Res telef. WAlbrook 5-5076

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 
4701 South Damen Avenue

(Kampas 47-tos ir Daman Avė.) 
Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vak 

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

Telef. ofiso LAfayette 3-6048 
Re*.: WAlbrook 6-8048

"•< ofiso HE.4-6848. re*. HE.4-2824

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2484 Weat 71st Street
Vai. Pirm., ketvlr., penui. 1-4 Ir 7-6 
Antr. 1-6, treč.Ir šešt. pagal sutarties 
sskm. uždaryta.

DR. Z. DANILEVIAIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

<817 South Western Avenue
Chicago 38, OI 

telefonas REpublio 7-46OO 
Realdencia: GRovehlIl 8-8181

pasimatymai pagal sutarties

BR. T. DDNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 

Ofiso vai.: nuo 3-4 Ir nuo 6-8:80 v. 
nUt. iežtadlenlala nuo 2 Iki 4 popiet 

Trečiadieniai* pagal sutarti
_ Ofiso tel. Vlrglnla 7-0086

4oa «el. BEverly 8-8S44

Oftoo HE 4-1414, arba RE 7-9700 
Rea. RE 7-9867

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

MM Wwt 71gt Street
(71-on ir Oampbell Avė. kampan)
Vai.: kasdien 1—S Ir 6—8 vai. vak. 
Šešadtenlai* 1—4 p. p. Trečiadieniais 
utždaryta.

Oftoo telef. YArda 7—1166 
ReakJendJoa — STewart 8-4811

DR. J. GJJDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

7M Weet 85tb Street 
(kampas Halsted ir 66-ta gatve ) 

VAL. 1—4 Ir 6:30—8:10 p. p. kas
dien Išskyrus trečiadienius Atidarą 

šeštadieniais 1—4 vai.

Tel. ofiso PR 6-8888, res. RE 7-9193

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2506 We«t «8rd Street

VAL. kasdien nuo I—4 p. p Ir 7:R6 
Iki 9 vai. Trečlad. ir šešt. uždaryta.

Ttlefonag OBovehill 6-1696
DR. ALDONA JUŠKA

AKIU IJOU SPECIALISTE 
— PRITAIKO AKTNTU8 —

Valandos: 9—13 Ir 7—9 v. v. pagal 
susitarimą Išskyrus trečiadienius

*488 V. MarpiMtto Boed

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Vai.: kasdien anuo 6 v. v. Jkl 9 v. vi.u 
Vai,: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. v.,

išskiriu trečlad. Šeštadieniais nuo 1 
Iki 4 vai. popiet.

Tel,: Ofiso — PCI] man 5-6766 
Buto - - BEverly 8-3946

Ofiso HEmloek 4-5816 
Rez. HEmloek. 4-3751

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAI S LIGOS 

2745 West 69th Street
(priešais Šv. Kryžiaus ligoninę) 

Priima pagal susttarlma

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. Gili. 8-6165

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 West 71st Street
(71st Ir Campbell Avė.)

Vai.: pirmad. ir ketvlrtad. 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 6-6400
Rczld. PRospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevtčlfitė)

GYDYTOJA IR CHIRURGE
6248 South Kedzie Avenne

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

Tel. ofiso Vlitory 2-1581
Rez. VIctory 3-074S

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Prlčmlmo valandos kasdien: 1-4 p.p 
Ir nuo 6-8 v.v. šeštad. 1-4 vai. popibt.

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 8-4948.

Namq — CEdarereet 8-7786

DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

8259 South Halsted Street
Kasdien 8—7 vai. vak. Seštad. nuo 

1—6 vai. vak.
Trečlad. Ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. VIctory 2-1484. Resid. 2487 
W. 62nd St., tel. ResnbUo 7-8818.

Ofiso telefonas — BIshop 7-2625

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4842 Archer Avenne
(Kampas Kedzie Ir Archer) 

VAL. kasdien nuo 2:00 Iki 9:00 v 
Trečlad. Ir sekmad. tik susitarus

Tel. ofiso PR. 3-6446, rez. HE.4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2420 Wert Marųnette Rd.
Vai. nuo 2 Iki 4 p. p.; 6 Iki 8 va_

Trečlad. Ir šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
Tel. ofiso CA. 6-0257, rea. PR. 6-6656 

Rezld. 6000 8. Arteslaa Avė.
VAL. 11 v. r. Iki 3 p. p.; 6—7 v. v.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU GYDYTOJAS 

Virš 25 metų patyrimo
Tel. YArds 7-1836 

Pritaiko aktnlur 
Kreivas akis 

Ištaiso
OflHas Ir akinių dirbtuvė 
756 Weet 35th Street

Vai. nuo 10 Iki 2, nuo 6 Iki 8, tre
čia d. nuo 10-12, penktad. 10-2 h 
šeštadieniais nuo 10 Iki 2 vai. p.p

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. CH1RUROINC8 IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2745 West 69th Street

Priešais šv. Kryžiaus llgonln* 
Telef. REpoblIc 7-2260

▼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, Opt. 
Tikrina akis Ir pritaiko akinius, 

keičia st.lklns Ir rėmus 

4466 S. Oalifornia Ava .YA 7-7881 
Vai.: 10 ryto Iki 8 vak. (trečlad. už
daryta), šeštad. 10 ryto Iki 1 v. p. p. 

uždarytas

r-1 ,įr‘- *9
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ANATOLIJAUS KAIRIO
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DRAUGAS
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Chicago 29, m.
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KINIJAI BADAUJANT PASAULIO TAIKA IR MARIJOS ŠIRDIS
DK P. ALEKSA

Komunistinis Kinijos režimas, kaip pranešama iš Peipingo, 
uždeda naujus suvaržymus žemės ūkio gaminiams ir kitiems 
reikalingiems kasdieniniam gyvenimui daiktams. Šie žygiai da
romi todėl, kad krašte reiškiasi aštrus maisto ir kitų reikmenų 
trūkumas. Mat tokiais atvejais ir daugiau spekuliantų atsiranda. 
Norima tai sulaikyti.

Britų žinių šaltiniai Hong Konge surinkę daug duomenų, ku
rie kalba, kad raudonoji Kinija šiandien yra tikrai didelėje bė
doje. Badaujančios žmonių minios pradeda vis labiau nerimti. 
Daugybė žmonių miršta badu. Badaujančios minios, jieškoda- 
mos maisto, veržiasi j britų Hong Kongą. Nors sienos esančios 
apstatytos tokia sargyba, kokios ligšiol ten nėra buvę, tačiau 
visų pabėgėlių sulaikyti nepajėgiama. Britams šie “svečiai” yra 
dideliu apsunkinimu. Norėtų nuo jų apsisaugoti, bet nepajėgia.

Matydami tiek daug pabėgėlių, britai yra įsitikinę, kad Ki
nijoje siautėja toks badas, kokio ten dar nėra buvę, nors Kinijos 
liaudis niekuomet nėra gyvenusi pertekliuje.

Patys komunistinio režimo atstovai pripažįsta, kad pasta
rieji potvyniai krašte sunkina padėtį ir didina vyriausybės proble
mas. Milionai žmonių, net studentai ir mokiniai yra suvaryti į 
potvynių paliestas vietas sulaikyti per krantus išsiliejančius van
denis ir užliejančius laukus. Šią padėtį dar labiau gali pablo
ginti beartėjąs baisiųjų viesulų sezonas. Viesulų baimė pabėgė
lių skaičių dar labiau didina.

Nelaimingieji bėga į užsienį, nes ten mano rasti ne tik mais
to, bet ir laisvę. Iš potvynių paliestųjų vietų kiniečiai galėtų vyk
ti į kitas savo krašto dalis, bet jie labai gerai žino, kad ten jų 
niekas nelaukia su pilnomis maisto lėkštėmis, kad ir tėn jais nie
kas nesirūpins, nes ir ten siautėja maisto trūkumas ir pagaliau 
komunistų diktatūrai, ar ji būtų Kinijoje ar kur kitur, žmonių 
gerovė nerūpi.

Potvyniai, viesulai ir kitos gamtos nešamos nelaimės visur 
pasitaiko. Pasitaiko ir JAV. Bet, kur yra vyriausybės, kurioms 
tikrai nuoširdžiai rūpi gyventojų reikalai, jos moka ir pajėgia 
dalykus taip sutvarkyti, kad iš pasitaikančių nelaimių išeinama 
nepažeidžiant viso krašto gerovės, o svarbiausia — nelaimių pa
liestiesiems žmonėms suteikiama skubi pagalba ir padedama 
naujai pradėti gyventi. Bet geros demokratinės santvarkos va
dovybės ne vien šia diena gyvena, bet ateitimi rūpinasi. Jos rū
pinasi ne vienos bet kurios klasės ar partijos", bet viso krašto ir 
visų žmonių reikalais. Taip nėra šiandieninėje Kinijoje, taip nė
ra Sovietų Rusijoje. Ten rūpinamasi tik vienos komunistų par
tijos, tik valdančios klasės reikalais, nepaisant masių vargo, 
skurdo ir net bado.

Italijos komunistai
Nedaug tetrūko, kad prieš keletą metų komunistai būtų pa

ėmę į savo kontrolę Italijos valdžią. Nors ir šiandien Italijoje 
jų yra pakankamai, tačiau, kaip atrodo, jų partija yra labai 
silpna, susiskaldžiusi. Jos vadas Togliatti nebepajėgia jos su
stiprinti. Sustojo ėję komunistų laikraščiai Turine ir Genoa 
miestuose, nes pritrūko pinigų. Prieš kiek laiko kairieji socia
listai bendradarbiavo su jais. Bet dabar ir jie nuo jų atskilo. 
Taip pat ir darbininkų unijos traukiasi iš vadinamos komunistų 
federacijos. Komunistams nesiseka todėl, kad Italijos ekono
minis ir socialinis gyvenimas yra pastatomas ant stiprių kojų.

“LUOMŲ KOVA” SOVIETŲ 
SĄJUNGOJE?

Buvęs lenkų komunistų parti
jos “aparatčikas” Seweryn Biia- 
ler “The New Leader” žurnale 
pasakoja:

Pagal Chruščevą kova dikta
tūros viršūnėse ėjusi šitaip: vie-Į 
noje pusėje stovėjęs jis, “libe
ralas Chruščevas, o kitoje — 
šimto nuošimčio stalinininkai. 
Tačiau po Stalino mirties juk 
išryškėjo trys srovės vidaus ir 
užsienio politikos klausimais — 
Chruščevo, Malenkovo ir Molo
tovo.

Vidaus politikoje Molotovas 
Stovėjo už visas senas Stalino 
linijas. Malenkovas siekė pakeis 
ti pramonės tikslą ir vieton visą 
dėmesį kreipęs sunkiajai pra-1 
monei, jis norėjo, kad lengvoji: 
pramonė pradėtų tenkinti bruz-1 
dančių žmonių reikalus. Chruš
čevas siekė ne pramonės tikslus 
pakeisti, bet pakelti jos našu
mą, pramonę perorganizuojant. 
Tačiau visos trys grupės sutarė 
panaikinti policinį terorą.

Užsienio politikoje Molotovas 
vėl norėjo laikytis Stalino lini
jos, reiškia — skirstyti visus į 
draugus ir nedraugus, todėl 
smerkti Tito ir nesugyventi su 
Vakarais. Chruščevas taip pat 
ėjo prieš Vakarus, tik ne kakta, 
bet aplinkiniais keliais. Malen- 
kovui užsienis mažiausiai rūpė
jo. Jam būtų buvę gerai palai
kyti esančią būklę.

Pavergtiems kraštams Molo
tovas siekė išlaikyti kietą Sta
lino liniją. Malenkovo mintys 
čia neaiškios, bet jis lyg tai glo
bojo vengrą Imre Nagy (1953 
liepos mėn. iki 1955 m. balan
džio mėn.),‘ kuris buvo iš pirme
nybės pašalintas kelios savaitės 
po Malenkovo pažeminimo. To

kiu būdu Chruščevas, čia pri
kišdamas stalinizmą Malenko- 
vui, meluoja.

Chruščevas, Malenkovas ir 
Molotovas nutarė sunaikinti Be 
riją. Chruščevas ir Molotovas 
nutarė pažeminti Malenkovą. 
Malenkovas ir Molotovas są- 
mokslavo pežeminti Chruščevą. 
Jei būtų laimėję, visiek būtų iš
siskyrę, nes jų pažiūros nesuti
ko. Juos dabar te jungia Chruš
čevo batas, kuris nulenkė jiems 
sprandus. V.

TURLSTAS LENKIJOJE
Anglijoje einančiame “Man- 

chester Guardian” Honor Bal- 
four papasakoja įspūdžių iš at
silankymo Lenkijoje; straipsny
je “A Tourist in Poland” jis 
rašo:

Jaunas- technikas Krokuvos 
viešbutyje man tarė: “Mano mo 
tiną naciai kacete kalino. Ma
no tėvą rusai 1942 metais išve
žė ir nuo to laiko neturiu apie 
jį žinių. Bet dabartiniu momen
tu — po spalio — Lenkijoje ge
rai. Tačiau mūsų geografinė pa 
dėtis yr asunki”.

Jo žodžiai pavaizduoja visą 
dabartinį lenkų tautos galvosū
kį. Vis ikartoja posakius “po 
spalio”, “šiuo momentu” ir “mū 
sų geografinė padėtis”. Lenkai 
gyvena tik šia diena. Kaip il
gai dabartiniu laisvumu džiaug
sis, ar įsikūnys visos jų vil
tys, — niekas net spėlioti ne
drįsta.

Labiausiai dabar brangina
mas dalykas yra laisvė laisviau 
kalbėtis. Šiaip gyvenimo sąly
gos yra sunkios, nes viskas bran 
gu, o pajamos mažos. įdomu, 
kad komunistų visuomenėje be
veik nėra, bet visi lenkai remia 
komunistą Gomulką. Užklausus

Šiais painiaisiais ir visam 
pasauliui audringais laikais ka
talikų bažnyčiai jau aštuonio
likti metai sėkmingai vadovau
ja didelis Švenčiausios Merge
lės Marijos gerbėjas Popiežius 
Pijus XII. Be Marijos Dan
gun Paėmimo dogmos paskel
bimo be iškilmingai Jos garbei 
pavestų Šventųjų Metų, Šv. Tė
vas yra įvedęs Švč. Mergelės 
garbei dvi visiškai naujas ir la
bai patrauklias šventes. Jomis 
yra Nekalčiausios Marijos Šir
dies ir Marijos Visatos Kara
lienės šventės. Pirmoji yra į- 
vesta 1942 metais ir švenčia
ma rugpiūčio 22 dieną o antroji 
1954 metais ir švenčiama gegu
žės 31 dieną.

Marijos kultas
Mums įprasta yra garbinti 

asmenis, pasižymėjusius įgim
tais talentais, mokslu, gyveni
mo kilnumu, bei pasiaukojimu 
tautai ar visuomenei. Švč. Mer 
gėlė savo asmenybe, savo vaid
meniu žmonijos istorijoje vir
šija visus kad ir didžiausiai pa
sižymėjusius asmenis. Šiuo 
atžvilgiu ji užima pirmą po 
savo Dieviško Sūnaus vietą.

Pats Visatos Kūrėjas, žmo
nijos atpirkimo bei išganymo 
darbų planuotojas Švč. Merge
lę išaukštino ir Ją padarė viso
kios garbės vertą. “Jis pažvel
gė į savo tarnaitės žemumą ... 
Didelių dalykų Dadarė man Ga
lingasis, kurio vardas šventas.” 
(Luko I, 48-49). Tie didieji 
dalykai yra Švč. Mergelės Ne
kaltas Prasidėjimas, Jos Die
viškoji Motinystė, Jos su kūnu 
ir siela į dangų paėmimas ir 
galiausiai Jos vainikavimas 
danguje, kaipo visatos Kara
lienės.

Pats Dievas Švč. Mergelę 
padarė vyriausia tarpininke 
tarp savęs ir žmonių. Tokiu bū
du Ji paliko krikščionių pagal
ba, nusidėjėlių gynėja, išmin
ties sostu, taikos karaliene ir t.t.

Žmonijos genijai Švč. Merge
lės garbei prirašė daug gilių 
mokslinių ir mistinių veikalų, 
sukūrė nemirtingų meno ir mu
zikos dalykų. Pavieniai asme
nys, organizacijos, institucijos, 
parapijos, kraštai ir tautos pa
sirinko Ją savo globėja, paga
liau visa žmonija pasiaukojo 
Jos Nekalčiausiai širdžiai. ’

kodėl, atsako: “Jis geras vyras, 
jis mums dabar yra reikalin
gas”.

Lenkuose gal yra kas tokio 
nesunaikinamo. Ryte klausiau 
trimito iš vieno bokšto Kroku
voje. Tai sena tautinė tradici
ja, kas valandą patrimituoti jos 
praėjimą. Trimito nenutildė nė 
nacių okupacija, nė rusų prie
spauda. Jis ir šiandien netyli. 
Gal jo nenutildomas balsas pa
reiškia, kas gilu lenkuose? V.

Kyšiai su dangumi

Šių dienų žmoni ja yra reika
linga stipresnių ir realesnių 
ryšių su dangumi. Ji visai pa
matuotai didžiuojasi mokslo, 
technikos ir šiaip gyvenimo rei
kalų tvarkymo pažanga. Deja 
ji nevertina dvasinių vertybių. 
Tie, kurie tvarko žmonijos ir 
tautų gyvenimo reikalus, nedo
vanotinai laužo meilės, teisin
gumo ir dorovės dėsnius. To 
pasėkoje mūsų laikų moder
nioje žemėje atsirado perdaug 
vargo, nekaltų ašarų bei krau
jo, perdaug dangaus keršto šau
kiančių dorovinių nusikaltimų. 
Ateities vaizdai labai neaiškūs, 
tiesiog bauginantys.

Šiems apirusiems su dangu
mi ryšiams atstatyti ir sustip
rinti pavienių asmenų, šeimų, 
valstybių ir tautų meilės bei 
teisingumo santykiams nu
statyti, šv. Tėvas, ant kurio 
pečių Dievo Apvaizda uždėjo 
šių reikalų tvarkymo naštą, 
visomis priemonėmis stengiasi; 
plėsti pagarbą ir meilę Švč. 
Mergelei, kelti Jos vaidmenį 
žmonijos gyvenime ir ragina 
suklupti prie Jos garbės sosto 
prašant bei maldaųiant pasau
liui taikos ramybės ir pagel- 
bos šių laikų painėse.

Marija būdama paties Dievo 
pastatyta tarp ir žmonių 
tarpininke, gali ir trokšta žmo
nijos ryšius su dangumi su
stiprinti, jei žmonės Jos pagal
bos ir užtarymo šauksis.

Vykdyti jos misiją
Fatimos misija yra antrasis 

Šv. Tėvo siekis. Švč. Mergelė 
1917 metų gegužės spalio mė-Į 
nėšio dienomis net šešius kar-' 
tus pasirodė nekaltiems vaiku
čiams Fatimos laukuose. Savo 
pasirodymų metu Ji aiškiai pa
brėžė, kad žmonija, ^jei nori iš
vengti dar didesnių nelaimių, 
turi taisyti savo gyvenimą, tu
ri stengtis permaldauti įžeistą
jį Dievą, griebtis atgailos dar
bų, šauktis Švč. Jėzaus ir Ma
rijos Nekalčiausios širdžių pa
sigailėjimo. Švč. Mergelė nuro
do net konkrečias šiam tikslui 
priemones. Jomis turi būti 
pirmųjų mėnesiiĮ, šeštadienių 
atsiteisimo komunijos, kasdienis 
pavieniai ar grupėmis kalba
mas rožančius, griežtas Dievo 
ir Bažnyčios įsakymų laikima- 
sis, sąžiningas savo pareigų at
likimas etc.

1942 .metų spalio 31 dieną 
minint 25 metų Fatimos Apsi
reiškimo sukaktį, Šv. Tėvas iš 
Vatikano radijo bangomis iš
kilmingai paaukojo visą žmo
niją Nekalčiausiąjai Marijos 
Širdžiai. Jo Šventenybė tada 
kalbėjo; “Švenč. Rožančiaus 
Karaliene krikščionių pagalba, 
visų Dievo kovų laimėtoja ... 
šią tragišką žmonijos gyvenimo 
valandą mes pavedame ir auko-

KALTINAMMI ŠNIPINĖJIMU •m u m s pažadėjo Faltimoje. 
Kremliaus valdovų jau braškąs 
sostas grius. Rusija, didžiau
sias šių dienų žmonijos nelai
mių šaltinis, atsivers. Visa 
žmonija ir mūsų tauta sulauks 
šviesesnių dienų. Bet kad tos 
dienos greičiau išauštų mums 
be tų centų, kuriuos duodame 
tėvynės laisvės reikalams, tenka 
su visu nuoširdumu vykdyti 
švč. Mergelės Marijos ir šven
to Tėvo pareikštus pageidavi
mus. Cor Mariae Immacula- 
tum intercede pro nobis. Tai 
malda, kuri turi būti mūsų lū
pose ir širdyje. Tai paties dan
gaus mums nurodytas ginklas 
tėvynės ir tautos laisvei atko
voti. Neužmeskime ’o.

Novelistė Martha Dodd ir jos vyras Alfredas K. Steni, 
yra kaltinami šnipinėjimu sovietų naudai prieš Neameriki- IfrerUlrv tnnnarihnii'
nės Veiklos komitetą. Pirmininkas Francis E. WaMer (dem., lueUllO Kooperatyvai
Pa,) sako, jog jų vardus mini Boris Morros, antišpionažo pa- misijose
reigūnas. Martha Dodd, buvusio JAV ambasadoriaus duktė i
Vokietijoje, ir jos vyras pabėgo į Maskvą, kada jie turėjo Į Norėdami pakelti krašto ger-
būti apklausinėjami New Yorke.____________________ (INS) būvj( Maryknoll tėvai Peru mi-

sijose pradėjo ^eigti kredito
jame save tau, Tavo Nekalė. 1951 metų gegužės 13 dieną kooperatyvus. Pirmasis para- 
Širdžiai... Mes aukojame save tremtyje esantieji lietuviai vys-1 pinis kredito koopeiatyvas bu- 
Tau, Tavo Nekalčiausiąjai Šir- kupai, minėdami Lietuvos baž- į vo įsteigtas Šv. J no Krikštv- 
džiai, kad tavo meilė ir globa nytinės provincijos įkūrimo 25 i tojo parapijoje Puno Peru. Jį 

steigiant susirašė
sudėjo kapitalo,
kietiškais pinigais prilygtų $31. 
Dabar tas kooperatyvas turi 
1.600 narių su $73,000. Pa
skolų per dvųis metus buvo 
išdavęs $150,000. Iš jų nesu
grąžintų pražuvo tik $80. Kre
dito kooperatyvai ten labai rei
kalingi, nes kaikurie privatūs 
skolintojai ima net po 10 ir 25% 
per mėnesį.

fOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOrooo <_

RADIJUKAS =

pagreitintų Dievo karalystės metų sukaktį, šv. Kazimiero 
triumfą ir visos tautos susitai- Kolegijos koplyčioje, Romoje, 
kintų tarp savęs ir su, Dievu, ypatingu aktu ir visu lietuvišku 
nuo vieno žemės krašto iki kito maldingumu, paaukojo Nekalė, 
giedotų kartu su Tavimi a mž;- Marijos Širdžiai po visą pasaulį 
nąjį garbės, meilės ir padėkos išblaškytus savo tikinčiuosius, 
Magnificat Širdžiai Jėzaus, k u- prašydami savo Dangiškosios 
riame viename jos tegali rasti Motinos globos ir pagalbos gy- 
tiesą, gyvenimą ir ramybę.” vybinėje tautos ir tėvynės ko-

Tais pat 1942 metais šv. Tė- voje.
vas, atskiru patvarkymu, įve
dė visuotiną Nekalė. Marijos 
Širdies šventę minėtina kas

Mėlynosios Armijos sąjūdis
Amerikoj ir kituose kraštuo-

met rugpiūčio 22 dieną, kartu se mūsų tautiečių būriai įsijun- 
jis priminė reikalą aukotis tiek gę į Mėlynosios Armijos sąjū- 
pavieniai tiek grupėmis tos į dį veiksmingai Dlečia ir vykdo 
šventės proga Švč. Jėzaus ir švč. Mergelės Fatimoj pareikš-
Marijos Širdims ir vykdyti ki
tus Švč. Mergelės, Fatimoj pa

tus pageidavimus ir stengiasi 
Šv. Tėvo bei savo episkopato

reikštus pageidavimus. 1950 Nekalė. Marijos Širdžiai pasi-
metais Marijos Visatos Kara
lienės šventės įvedimo, proga, 
savo paraginimus visai žmoni
jai dar pakartojo.

Marija ir Lietuva
Mūsų tėvynė turi Marijos že

mės vardą. Švč. Mergelė paro
dė mūsų kraštui ypatingą pa
lankumą atvejų atvejais apsi
reikšdama įvairiose vietose. 
Atsidėkodami už tai lietuviai 
pastatė daug gražių Marijos 
garbei šventovių. Mūsų tauta 
išaugino kartų kartas nuošir
džių Marijos garbintojų. Lie
tuviai įspūdingai ir su meile 
šventė Švč. Mergelės garbei ski
riama šventes. Rėžančius bu
vo tradicinė kiekvieno lietuvio 
malda. Su rožančių rankose ir 
škaplierių ant kaklo jis vaikš
čiojo po savo laukus, keliavo į 
bažnyčią, žengė į karstą. Su 
tuo pat tik gal paslėptu, ro
žančių jis pradėjo ir tęsia savo 
tremties dienas. Šiandien kiek 
vieno tremtinio lūpose ir širdy
je, su pasitikėjimu ir viltimi ta
riami mūsų religinio himno žo
džiai: “Palengvink vergiją, pa
gelbėk žmonijai, išgelbėk nuo 
priešo baisaus...”

aukojimo aktus įgyvendinti. 
Tai yra didelis ir gražus žygis 
į kurį jungiasi visame pasau
lyje išblaškyti vis didesni ir di
desni lietuvių skaičiai.

Šį garbingą žygį reikia tęsti. 
Mūsų tėvynės bylai vadovau
jantieji veiksniai daro visa kas 
tik įmanoma, kad ji būtų laimė
ta. Byla yra sunki. Atrodo, 
kad ji bus laimėta nk tada, kai 
dangaus galybė ateis į pagalbą. 
Šią ją pagalbą Švč. Mergelė

jiiiĮMĮ- • 
r" 1 -A-’-1-
■:m=ii II

JANIS KLIDZEJS

91MtjnoMaA 91 a Ikiji

ROMANAS

vn«Tt'A. leitiakis d&AALSS

(TĘSINYS)

Iš kažkur girdėjo kūkčiojimą. Andrius pažvelgė 
atgal. Dauguma jo klasės draugų verkė. Šimtai aša
rotų akių žvelgė į jį. Jis norėjo išvysti Marytę, bet 
nematė.

Tada jis pasisuko ir žvelgė į mokytojus. Drebėjo, 
tarsi gruodžio nakties šaltyje, išėjęs į orą. Jo ausyse 
skambėjo žodžiai: ...“dėl nesuskaitomų nusikaltimų... 
nusikaltimų”...

Rugajau, tu nusikaltėlis... Tavo tėvas girtuoklis, 
valkata, elgeta... Rugajau, tu...

Jis stovėjo audroje ir ugnyje. Tarsi filmų ekrane 
pro jo dvasios akis prabėgo visi praėjusieji metai... 
Užlūžo... Sudegė....

Keturi metai... Penkti... Rugajau tu nusikaltėlis.
— Pone direktoriau, gal leisite man pasakyti ke

letą žodžių atsisveikinant... — jis sakė ir ašaros skam
bėjo jo balse.

— Ne, tai aš uždraudžiu.

23 nariai ii
kuris ameri-

= LIETUVON
Naujausi, maži, lengvi Transistori- 

niai (be lempų) radijo aparatukai, 
labiausiai tinka siųsti į Lietuvą. La
bai ekonomiški: ilgai veikia iš pigių 
baterijų, kas itin tinka kaimo sąly
gose.

Jautrūs, selektyvūs ir labai galingi 
pagal savo dydį.

Užeikite Įsitikinti į šią modernišką 
elektronikos krautuvę. Čia rasite taip 
pat didelį pasirinkimą ir kitokių ra
dijo aparatų: vietinių ir importuotų.

Viskas garantuojama.

T£L£VISIOn
Isales - Service)

Sav. lni. A. SKMENAįi 
.1321 s. Halsted — CJLIffsIde 4-50«S 
Atdara: kasdien 9—6, pirmadieniais

ir ketvirtadieniais 9—9 
0<H>00000^00000000000-0-00000-0

</?% PADIDINA 

DIVIDENDĄ !

CRANESAVINC-S
2555 MEST 47tb STREET LAfavctte 3-1OS8

B. R. Pletldew1cz, prez.; E. R. Pletklevrtcz, sekr ir advokatAS
Mokame aukštus dividendus. Keiktame dėklus. Parduodame Ir perkame / 

valstyMs bonus. Taupytolanis pa tarnai Imat nemokamai.

Pradekite taupyti atidarydami sąskaita šiandien. Apdrausta iki S 10,000 ;

Darbo valandos- pfrmad. ir ketvirta* nuo 0 iki 0 ”9l vakaro; . 
□ nfr ir penk 0 Iki 5: treA ’iMaryta, o f# nuo r* >k ^Urdlento.

Užd raudžiu...
— Matote, amžinai demonstraci jų dvasiai šnib! 

ždėjo, į mokytoją Upanytę pasisukęs, Edvinas Grin- j
bergas.

NekSlbėkite! Nuo šios dienos aš jus niekinu'
ji atšovė.

Grinbergas susitraukė ir tylėjo
Tą pačią dieną Andrius ėjo į namus. Po pamokų; 

pas jį atėjo keliolika klabės draugų ir ilgą kelio galą į 
ėjo kartu. Palydėjo iki Varnpanų kalno.

Anksčiau buvo daug apie ką kalbėti, bet dabar, 
rodėsi, išnykusios mintys ir kalbos.

— Andriau, ką tu dabar veiksi?
— Dar nežinau. Bet vmną žinau, kad neužsikasiu 

ir vietoje neliksiu. Dar vistiek mokysimės, draugai!.. 
Bet juk jūs mane pamiršite... Labai greit...

— Andriau! Ne, ne! Andriau, niekad!
Taip septyni ašaroti balsai rėkė.
Buvo savotiška ši eisena, — aštuoni jaunuoliai, 

bet visi čia ėjo, čia sustojo, tarsi ligoniai.
Tada Andrius kažką prisiminė.
— Palaukite. Sustokime.
Atsisėdo jis ant griovio krašto. Parašė tris laiš

kus. Įdėjo į vokus. Trys laiškai, poniai mokytojai Že- 
mienei, panelei mokytojai Upanytei ir Marytei Salny- 
tei.

— Negalėjau su jomis atsisveikinti. Būčiau turė
jęs verkti. Nenorėjau pasirodyti kvailai. Draugai, per
duokite joms.

Visi jie užlipo ant Varupėnų kalno. Ilgai stovėjo.

Ilgai tylėjo. Ištiesė rankas. Sugavo Andrių. Apsupo. 
Ilgai nepaleido. Kukčiojo.

Jaunuolių širdys degė. Tokie draugai galėjo būti 
tik jaunystėje.

Tada Andrius ėjo. ftjo ir nuolatos žvelgė atgal, 
mojo ranka.

— Andriau, Andriau. Andriau! septyni stovėjo 
toje pat vietoje ir šaukė choru, ir jų balsai skambėjo 
toli vakaro tyloje slėniais, miglotais šilais, namų sto
gais, ir aidas, tarsi vaitodamas, nukrito už horizonto.

— Andriau, Andriau, Andriau!!!
Jis jau buvo toli, bet vis dar atsisuko ir mojavo 

kepure.
Daugiau nebematė. Išnyko už kažkokios tolimos 

pakalnės.
— Andriau, Andriau, Andriau!!!
Jis atsisuko, bėgte bėgo į pakalnę. Ilgai, ilgai mo

javo jiems, tada bėgo žemyn.
— Andriau...
Jie grįžo atgal. Bjauriai vaidenosi Salanų šviesos 

ftjo tylėdami.
Andrius atsisėdo ant akmens pakelėje. Sėdėjo su

stingęs, kaip naujas paminklas. Galbūt taip valandą, 
galbūt dvi.

Pro šalį nuvažiavo vienas vežimas, antras tokiu 
menku arkliu, trečias, pamažu purvu brisdamas, ket
virtas, penktas... Taip daugelis.

Jam rodėsi, kad taip praeina pro jį visas jo atei
ties gyvenimas.

(Bus daugiau)

✓
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NIAGAROS KRIOKLYS
Kai žvelgi į Niagaros krioklį, 

iš Kanados pusės, matai jo visą 
didybę ir galią. Masė vandens 
krinta per uolas, taip diena die
non tūkstančius metų. Kur šian
dien yra krioklys, prieš tūkstan
čius metų jo čia nebuvo, nes jis 
nestovi vietoje, o keliauja prieš 
srovę.

Geologai ir archeologai nu
stato, kad Niagaros krioklys yra 
apie 30,000 metų senumo ir yra 
atsiradęs ledynų amžiuje. Kada 
gi buvo tas ledynų amžius bei 
jo laikai? Atsakymą duoda Nia 
garos krioklys. Aišku, kad prieš 
ledynų laikotarpį jo nebuvo, ne 3 
viskas čia buvo ledo masė. Nia
garos upė, Ontario ir Erie eže
rai atsirado ledui tirpstant, o 
iš to ir Niagaros krioklys.

Eidami nuo krioklio Niaga
ros upės srove, rasime vietą, ku 
rioje krioklys prasidėjo. Aiš
kiai matome krioklio prieš srovę 
kelią, kuriuo jis jau nukeliavo 
7 mylias. Jo pragraužtas uolas 
ir tas liekanas tyrinėdami geo
logai nustato, kad krioklio am
žius yra ne senesnis kaip 30,000 
metų ir ne jaunesnis kaip 10,000 
metų. Gražus, palyginti nelabai 
ilgas laikotarpis.

Pirmieji europiečiai, kurie šį 
krioklį išvydo XVII šimtmetyje, 
buvo tėvas Louis Hennepin ir jo 
drąugai — prancūzai misionie
riai. Sakoma, kad nuo to laiko 
prieš srovę Niagaros krioklys 
paslinko 500 pėdų.

Nuo 1841 metų Niagaros 
krioklys yra inžinierių priežiū
roje. Jie apskaičiuoja, kad jis 
kasmet paslenka maždaug 5 pė
das. Šių dienų technika jam 
tą darbą dirbti padeda, sprog
dindama pavojingas, atsiliku
sias uolas ir gražindama jo vei
dą. Tas krioklio keliavimas 
prieš srovę yra natūralus gam
tos reiškinys ir kiekvienam aiš
kiai suprantamas.

Kada gi bus jo ėjimo galas, 
jeigu taip išsiaiškinti, ir kaip 
toli jis nueis? Tą klausimą at
sako savo vaga ir dugnu plau- 

- kianti iš Erie ežero pati Nia
garos upė. Aišku, kad krioklys 
eis upe iki Erie ežero. Kas tuo
met atsitiks? Mokslininkai gal
voja, kad tada keturi didieji e-

žerai susilies į vieną vandens 
masę ir užlies didelius žemės 
plotus, nušluodami miestus ir 
visa kita iš paviršiaus.

Ar taip atsitiks? Aišku, kad 
ne! Šių dienų protu galvojant 
ir žinant, kur Niagaros krioklys 
keliauja, ką jis gali atnešti, ką 
jis duoda ir kokį grožį suteikia 
Niagaros miestams, protas ne
leis jam išeiti iš Niagara Falls. 
Inžinieriai jį laikys maždaug 
čia, kur jis dabar yra, papras
tai sakant, neleis jam nusikirsti 
tos šakos, ant kurios jis pats 
sėdi.

Bet, jeigu krioklį palikti ra
mybėje be priežiūros ir leisti jam 
eiti, kur jis dabar eina, jis vis- 
tiek toli nebekeliaus. Keliaus 
tol, kol nukirs šaką, ant kurios 
jis pats sėdi ir save sunaikins.

Jo kelias, iš kur ir kiek jau 
nukeliavo, yra žinomas. Toji 
7 mylių srovės išgraužta uola 
arba, kitaip sakant, akmuo, aiš
kiai parodo, kcks ilgio ir koks 
tas nueitas kelias. Tik pradžio
je tų 7 mylių kelio akmuo yra 
kietas, bet dabar Niagaros kriok 
lys yra tokioje vietoje, kurioje 
apatinis uolos sluogsnis yra 
minkštas. To pasekmėje pernai 
sugriuvo hidro stotis, kurios 
griuvėsiai yra matomi iš Kana
dos Niagara Falls pusės. Kai 
Niagaros krioklio vanduo sudi- 
lins viršutinį, kietąjį sluogsnį, 
tada jis pirmyn pradės eiti daug 
sparčiau, nes su minkšta uola 
bus labai lengva apsidirbti. Ir, 
kriokliui sunaikinus minkštąją 
uolą, jo darbas bus atliktas. Jis 
sunaikins ir pats save. Iš didin
go Niagaros krioklio liks tiktai 
bėgąs putojančios upės vanduo. 
Kada tai gali įvykti? Spėjama, 
kad už 3,000 — 5,000 metų.

Šiandien Niagaros krioklys 
yra, bet, jeigu jam bus leista 
lengvai ir laisvai keliauti, atseit 
niekas jo nepažabos, rytoj Nia
garos krioklio jau nebebus.

Visą tą Niagaros krioklio nu
eitą kelią ir jo daromą paties 
savęs sunaikinimo darbą bus ga 
Įima pamatyti atvykus į V Ka
nados Lietuvių Dieną Niagara 
Falls, Ont., rugpjūčio 31 ir rug
sėjo 1 ir 2 dienomis.

Informaeinė Komisija

AR NUGALĖS LEUKEMIJĄ?

P. Robert MacDonald iš Drexel Hill, Pa., apsikabi
nusi savo 21 mėn. dukreles dvynukes Laurą ir Mariją. Lau
ra serga leukemija. Kraujo transfūzija iš Marijos į Laurą 
gali prailginti Lauros gyvenimą. (INS)

vo Dėdės Šamo armijoj, o išė- atgal Amerikon. 1940 m. vasa- 
jęs iš jos, nusipirko lenkų pa- rą raudonasis tvanas užliejo 
gamintą filmą “Genovaitė”, o Lietuvą ir ėmė žiauriai naikinti 
vėliau rašytojo Sinclair “Rais- visa, dėl ko savanoriai kraują 
tą”. Padėjęs lietuviškus tekstus, liejo, kas per 20 nepriklausomo 
tas filmas ėmė rodyti lietuviš- gyvenimo metų buvo puoselė- 
kose kolonijose Amerikoje. Vė- ta ir ugdyta. Skaudžiai buvo 
liau nusipirko savo kino teatrą, paliestas Kazimieras Lukšis. Jo 

sumanuniu ir atkakliu darbuLietuviškos kino kronikos pio 
nierius. Su dideliu užsidegimu 
Kazimieras sekė Lietuvos nepri 
klausomybės kovas ir jos ne
priklausomo gyvenimo laimėji
mus. Tai padarė jam gilaus į-

įsigyta nuosavybė — 250,000 
litų vertės — buvo nacionalizuo 
ta.

Atlikęs Odisėjo kelionę ir pa
siekęs Amerikos krantus, leng-

_ T. , , .. T . , , viau atsikvėpė. Tačiau turėjospūdžio. J,g skubėjo Lietuvon. I suRa kad

kad savo akinus pamatytų jau- kiau kurtj Naktimia dirbdo 
nos nepriklausomos Lietuvos pa mas prie laivų statybos, dieno

mis mokėsi real estate, Insu
rance ir public notary. Išlaikęs

. reikalingus egzaminus ir gavęs tus. užfiksuodavo svarbesnius |ejdj Lithuanian Rea|
Lietuvos gyvenimo Įvykius. Tuos I ty Co jr vė, po keleto mety tvir

žangą ir laimėjimus. Parvykęs 
Lietuvon, jis filmuodavo žymes
nes vietoves, gražesnius pasta-

KAZIMIERUI LUKŠIUI 65 M. SUKAKUS
Š. m. kovo mėn. visuomeninin

kui ir lietuviškos kino kronikos 
pionieriui Kazimierui Lukšiui 
sukako 65 metai. Jam pagerbti 
ALB ir ALT Los Angeles apyl. 
valdybos rugpjūčio 24 d. 6 vai. 
30 min. vak. Scully’s restorane, 
Crenshow prie 48 g., rengia su
kakties minėjimą su iškilmin
gais pietumis.

Gimtinė ir vaikystės dienos. 
Kazimieras Lukšis gimė 1892 m. 
kovo 4 d. Vizgirdonių k., Varė
nos vaisė., Alytaus apskr., Dzū
kijoje. Kazimiero gimtinis kam
pelis — vienas iš gražiausių, bet 
neturtingų Dzūkijos vietelių, 
kur melsvi ežerėliai driekiasi 
tarp smėlėtų kalvų, kur lieknos 
pušelės stiepiasi į saulėtą pa
dangę, bet kurį poetas L. Gira 
kadaise apdainavęs kaip kraštą, 
kuris “dzidzį vargų, sunkių naš
tų tysia dziena dzienon”.

Vos 6 mėn. būdamas, Kazimie 
ras neteko tėvo, šeimos maitin
tojo. Motina turėjo sunkiai dirb 
ti, kad išlaikytų 4 vaikus. Mo
tina, išeidama į darbą, jį palik
davo šiek tiek vyresnio brolio 
priežiūroje. Kazimieras dar ir 
šiandien prisimena, kad kartą 
bežaidžiant, brolis jį palikęs vi
duryje kelio, kur važiavo sun
kiai sienojais pakrautas veži
mas ir jį pervažiavo. Bet nuos
tabiu būdu išlikęs ne tik gyvas, 
bet ir nesužalotas. Dar vaikas 
būdamas, jau turėjo prisidėti 
prie šeimos pragyvenimo, rink
damas grybus, žvejodamas ir 
visa tai pardavinėdamas rusų 
karininkų šeimoms, gyvenu
sioms prie Varėnos poligono. Jis 
puikiai pažinojo kiekvieną savo 
apylinkės kampelį. Prisimena 
vieną įvykį, kai rusams darant 
apylinkėje manevrus, jis buvo 
pakviestas nurodyti praėjimą 
per pelkes. Už gerai atliktą už
davinį rusų karinė vadovybė

buvo sudariusi sąlygas stoti sa
vanoriu karo mokyklon, bet rei 
kėjo gauti motinos sutikimą, ku 
ri buvo tam priešinga.

Paaugęs dirbo netoli buvu
siame dvare, kur turėjo progos 
pramokti skaityti, rašyti ir akai 
čiuoti. Pamėgo knygas, kurios 
jam atidengė ligi šiol nežinomą 
platų pasaulį. Iš knygų įgytomis 
žiniomis dalindavosi su kitais 
kaimo vaikais, mokė juos skai
tyti ir rašyti, o neraštingiems 
kaimo gyventojams rašydavo 
laiškus.

Sunki gyvenimo patirtis Ame
rikoje. 15 m. būdamad neteko 
motinos. Apsisprendė vykti A- 
merikon, kur vyresnysis brolis 
jau buvo ankščiau išvažiavęs. 
Išlipęs iš laivo Amerikos kon
tinente, 18 metų jaunuolis turė
jo pergyventi sunkių momentų 
ir kartaus nusivylimo valandų. 
Tačiau tikėjimas geresne ateiti
mi priduodavo ištvermės ir jė
gų. Sunkaus fizinio darbo iš
vargintas mokėsi specialybių: 
elektros mechaniko, kino ope
ratoriaus ir fotografo, nes tuo 
būdu tikėjosi susidaryti palan
kesnes pragyvenimo sąlygas. 
Laike I Pasaulinio karo tarna-

Greitai palengvinimas nuo

ASTMOS
NKMAIX)MJML IR NUO BRONCHC

Šienligės

filmus sugrįžęs Amerikon rody 
davo lietuvių kolonijose. Dalį 
tokių filmų iš Lietuvos gyveni
mo yra teikęs ir “Fox News” 
agentūrai. Yra suorganizavęs 
daug ekskursijų Lietuvon. At
lantą perplaukęs 31 kartą. A- 
merikoje taipgi darydavęs svar
besnių lietuvių kolonijose įvy
kių fiumus ir juos veždavo Lie
tuvon. Iš svarbiausių paminėti
ni Pasaulinės parodos Chicago- 
je liet. dienos, Dariaus ir Girė
no pasiruošimo žygiui per At
lantą ir jų išskridimo. Pats juos 
asmeniškai išlydėjo ir atsisvei
kino...

Pagaliau apsisprendė tvirčiau 
apsistoti savo gimtojoj žemėj, 
įnešdamas įnašą į jos ekonomi
nį ir kultūrinį gyvenimą: Ra
seinių mieste pastatė didelius 
3 augštų namus, įrengė kino 
teatrą, viešbutį, klubą, keletą 
krautuvių, įsijungė į vietos vi
suomenės gyvenimą ir ilgoką 
laiką teikė visiems Lietuvos ki
nams kroniką.

Sunkus ir vingiuotas kelias

čiau atsistojo.
Visuomeninė veikla. Jis eilės 

vietos organizacijų steigėjas, 
vadovas ar aktyvus narys. Ke
letą metų pirmininkavo BALF 
ir ALT. Dąug dirbęs labdaros 
ir šalpos baruose. Pats yra su
daręs 35 tremtinių šeimoms ga
limybes atvykti Amerikon, iš-

l

SOLO AT 
AU. ORUO STORIS

n< I* Štame* ar Oi. 
to, ratu ll/f KMIa, lt

HAYSMA CO
UI N. MichifM Ava, ChK.fa I Illinois i

DAŽYMAS
DEKORAVIMAS

VU VAITEKŪNAS
Dažome Ir dekoruojame 

įvairiomis dažymo-dekoravl- 
nio technikomis bei paveiks
lais — BAŽNYČIAS, SALES, 
GYVENAMUOSIUS NAMUS 
Iš vidaus ir iš oro.

Ekspertas vidaus dekora
tyviam Įrengimui — interior 
decorator. — Spalvų parin
kimas ir pritaikymas prie 
kilimų, baldų, užuolaidų ir 
kt. Turime visus draudimus.

7144 S. SACRAMENTO AV. 
Tel. PRospect 8-2215

S

j

duodamas affidavitus bei garan 
tijas. Jis steigėjas Liet. Ameri-J 
kos Piliečių klubo. Jis judrus 
SLA organizatorius ir dažnas 
suvažiavimų dalyvis. Prel. Maci-| 
jauskui Los Angeles mieste stei-l 
giant lietuvišką parapiją, pri
sidėjo savo darbu ir pinigais, i 
Jis yra Šv. Kazimiero lietuvių 
parapijos fundatorių sąraše. 
Taip gi pats tarpininkavo lie
tuvių parapijai įsigyjant seną
ją bažnyčią, kuri vėliau pasta
čius naują bažnyčią, paversta 
puošnia sale;'

Ignas Medžiukas

Miami, Fla.
Dar apie birželio įvykių 

minėjimą
Labai daug buvo rašyta įvai

riuose lietuvių laikraščiuose a- 
pie birželio įvykių minėjimą mū
sų kolonijoje. Kaikurie laikraš
čiai net vedamuosius parašė, 
kad Miami lietuviai negausiai 
dalyvavo šiame minėjime. Pa
lyginus su kitomis Amerikos lie
tuvių kolonijomis, turiu pasa

kyti, kad pas mus minėjimas 
buvo labai pavykęs. Apskai
čiuojama, kad minėjime dalyva
vo beveik 10% Miami kolonijos 
lietuvių. O ką gali pasakyti ki
tos kolonijos, ypačiai Chicaga, 
kur dalyvavo nepilnas lr<. Ir 
ten buvo birželio įvykių minėji
mas; tai buvo vienas gražiausių 
parengimų su geriausiomis me
ninėmis jėgomis. O ką mes, Mia 
mi lietuviai, turime? Tik vieną 
dainininkę Anitą Navickaitę - 
Karns, ir ta pati buvo išvažia
vusi į šiaurę atostogauti. O 
visgi mūsų žmonės dalyvavo. 
Ne tam, kad pamatytų gražią 
programą, bet tam, kad daly
vautų birželio įvykių minėjime.

Šis minėjimas buvo pirmas 
tos rūšies minėjimas, kuriame 
kartu dalyvavo latviai ir estai; 
taip pat pirmą kartą tokiame 
minėjime buvo renkamos aukos 
Lietuvos laisvinimui. Ir aš ti
kiu, kad mes labai daug aukų 
surinkome, proporcingai imant 
pagal mūsų kolonijos didumą.

r
NUO UŽSISENE JUSIU 
skaudančiu žaizdų 

IR ATVIRU ODOS LIGŲ
Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, 

ATVIRŲ IR SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ 
nagai! ramiai n6dStl Ir naktimia 
miegoti nes Jų užalsenBJuslos žatždoa 
nležejlmų Ir skaudėjimų senų atvl 
ru Ir skaudžių žalždų uždekite 
LEGULO Olntment Jos gydymo 
ypatbyes palengvins Jusu skaudėji
mų Ir galėsite ramiai miegoti nak
tį Vartokite Jų tapgt nuo skau
džių nudegimų. JI taipgi pašalins 
nležejlmų Ilgos vadinamos PSORIA- 
8IS Taipgi pašalina peršBjlmų ligos 
vadinamos ATHLETE.S FOOT, su
stabdo džiovinimų odos Ir perplyšlmą 
tarpplrščiu. Yra tinkama vartoti nuc 
džlūstančlos suskllsios odos dedlr 
vinių, odos Išbėrimų Ir t t taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada 
pasirodo skaudus išbėrimas nuo vv 
styklų. JI yra gera gyduole nuo iš
viršinių odos ligų. De
gulo Olntment yra 
parduodama po 76 
Ct., $1.26, Ir |3.60.
Pirkite valstineseChl- 
cagoj Ir apylinkėse—
Mllwaukee. Wisc., Oft- 
ry, Ind. Ir Detroit, Mi- 
chlgan arba rašyki
te 1 r atsiųskite Mo 
oey order I

LEGIT/), Department D.. 
5618 W. Eddy SU Chicago 84, III,

KAZYS ČESNAUSKAS
6444 SO. TROY ST. 

Telef. WAlbrook 5-7670 ir 
Glbson 8-4938

i Generalis kontraktorlus nau 
Jų namų statybai (vairiems re
montams ir namų pertvarky
mams • Turime dideli patyri
mų namų statyboje. • Patys 
atliekame cemento Ir medžio 
darbus. • Apkalnavimal nemo
kamai.

Jau laikas užeiti į . ..
MUTUAL

FEDERAL SAVINGS
ir pradėti planingai ir reguliariai taupyti!

didelius nuošimčius 
MOKAME NUO 1905 M.

SANTAUPOS APDRAUSTOS IKI 
$10,000.00 JAU NUO 1935 M.

Mes visados esame pasiruošę Jums patarnauti.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

Chartered and Supervised by the United States Government 
JOHN J. KAZANAUSKAS, President

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

tAes

STATYBAI 

IR NAMŲ 
PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Plnoldp RAtių 
medžiagą

CARR MOODY 
LUMBER CO

STASYS LITWINA8. Pren.
3039 So. Maisteli St.

Tel. VIctory 2-1272

Apkainavimą ir Prekių Prtat.at> 
mą Teikiame Nemokamai.

Raštinė atldara kaadien nuo
8 vai. ryto ild 6 vai. vakaro 
Aeštadienaift iki 3 vai vakaro

SKAITYKITE "DRAUGĄ’

PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Dėl artimų 

ir tolimų distancijų. Šaukite sekančiai.

ANTANAS VILIMAS
3415 SO LITUANICA AVĖ., CHICAGO, ILL 

Telefonas — FRontier 6 1882

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA 
TAUPYMO 

• E NDROVl

4038 Archer Avmm Tel. LA3-67i» 

AUOUST SALDOKAS PrecIdeM
./?

Atliekame dideliu, ir m-žun automobilių remontus. Lyginimas, da
žymas, Elektrinis guliedinimaa Parduodame automobilių dalia 

Sinclair gazolino stotie “PAGALBA”
Sinclair gazolino stotis “PAGALBA” — A. Stanevičius, Sav.

2641 West 7lst Str. (Kampas Talman Avė.)
Telef. PRospect 8-9842, Namu tel. WAlbrook 5-5934

Miami gal yra pirmoje vietoje 
Alto centre.

Miami Lietuvių Tarybos tiks
las yra, kad birželio įvykių mi
nėjimai palaikytų mūsų dvasią 
ir vis primintų Amerikos lietu
viams, kad Lietuva trokšta at
gauti savo laisvę ir būti nepri
klausoma. Reikia palaikyti šū
kį “Tegyvuoja laisva ir nepri
klausoma Lietuva!” A. G. K. 

fefefefefefefefefefefefefefefeMfe^-«fe*fe»fe«

M O V I N G
A. BENIULIS atlieka įvairius 
perkraustymus bei pervežimus 
'š tolimų ir artimų atstumų

Tel. BIshop 7-7075 
fefefefefefefeWWWfefefefeW»nį!»|ĮWWfeWWfeWU<
fcfefefefefefefeifcfefefefefefefe feMfeSiM fefe Afekb
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RADIO PROGRAMA
IS WGEP stoties — Banga 189c

PIRMADIENIO vak. nuo 7—8 v.
NUO PIRMAD. IKI PENKTnD. 

8:46 Iki 9:30 vai. ryte 
SEŠTAD. 8:80 Iki 9:30 ryte 

SEKMAI). 8:30—9:30 v. r. Iš stoties 
WOPA — 1400 kll.

7169 So MAPLEWOOD AVĖ. 
Chicago 29. III. HEmlock 4-2418

$ I

IŠ ARTI IR TOLI BAjLiDŲ
perkraustymas
Naujas specialus didelis 

sunkvežimis ra pilna ap- 
drauda. Pigos ir sąžiningas 
patarnavimas.

R. ŠERĖNAS
2047 W. «7th PI., Chicago,

I1L YVAlbrook 5-8063

JONAS GRAD1NSKAS
J. G. TELEVISION CO. PARDAVIMAS IR TAISYMAS

S I Ę N LIGĖ PUOLA!
Vėsintuvas su geru filtru — išganymas

NUOLAIDA LIG 13
2512 W. 47th St. Tel. FRontier 6-1998

Atdara kasdien iki 6 vai., pirmad. ir ketv. iki 9 vai. Sekm. uždaryta

DIDELIO PATYRIMO ASMENYS 
SAUGIAI PERKRAUSTYS 

JŪSŲ BALDUS!

STASYS FABIJONAS
2146 So. Hoyne Avė. Telel. Vlrginia 7-7097

MOKINO

%

J?

Pradėkit 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 ryto Iki 12 vai. 
Šedtad. 9 vai. ryto iki 4:30 p.p. Ketvirtad. 9 vai. iki 8 v.v.

KMiMusniŠ
" IŠ TOLI IR ARTI

NAUJI OIDSII TROKAI-NAUJAUSI KMUSTTN10 ĮRANKIAI 
HSU Merų PATYRIMAS-PI6US IRSĄtlN/N&AS PATARNAVIMAS

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL. Tel. VZAIbmok 5-9209

MOVING

NARIAI LIETUVIŲ TAUPYMO IR
SKOLINIMO B-VIŲ LYGOS,

Kuriose Kiekvieno Santaupos Yra 
Apdraustos iki $10,000.00 — 

ir Paskolos Duodamos Namy įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSN.
6245 S. Westem Avė., Chicago 36, III

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

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

DISTRICT SAVINGS & LOAN ASSN.
3430 S. Halsted St., Chicago 8. III.

ST. ANTHONY SAVINGS & LOAN ASSN.
1447 S. 49th Ct.. Cicero 50.111., tel. TO 3-8131-32

UNIVERSAL SAVINGS & LOAN ASSN.
1800 S. Halsted St., Chicago 8, III.
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MŪSŲ KOLONIJOSE
Nashua, N.H. N. Y. 5 vai. vakare liet. Šv. Jur

gio bažnyčioje bus iškilmingos 
pamaldos prie Švč. Sakramento. 
Po šių pamaldų visi kviečiami 
parapijos salėn bendriems pie
tums. Po to bus skolos doku
mentų sudeginimas. Vėliau salė
je įvyks šokiai ir pasilinksmini
mas.

Lakewood Park, Pa.
43 Lietuvių diena

Didžiulis Lakevvood Park, Pa., 
buvo nugultas mašinų, pilni ke
liai ir kalneliai linksmai kalban
čių žmonių, o į erdvią svetainę 
pamažu rinkosi publika bei gar
bingi svečiai. Pennsylvanijos lie 
tuviai šventė 43 metinę Lietuvių 
dieną per Žolinę, rugpjūčio 15.

Iš New Yorko atvykęs Lietu
vos vicekonsulas dr. Anicetas Si 
mutis sprendė klausimą su šven 
tės garbės pirm. kun. P. C. Čes- 
na apie “didvyrių žemę”. Ko- 
mandierė p-lė Ona Bernatitus 
aiškino JAV jūrų atsargos Įeit. 
A. J. Frogget, USNR, ir jo žmo
nai Lietuvių dienos reikšmę, kai 
iš įvairių apylinkės parapijų rin 
kosi šventėn kunigai. Jų buvo 
apie 18. Jų tarpe ir kun. K. A. 
Matulaitis, MIC, iš Clarendon 
Hills, III., kartu su Hazleton, 
Pa., klebonu kun. V. J. Kupstu, 

cook, Milford ir Hollis. Šiam, kuris 4 vai. pradėjo iškilmių 
kunigui buvo nepaprastai sunku Į programą malda.
vykdyti savo pareigas, nes visi! Dienos rengimo komiteto pir- 
buvo nusistatę prieš katalikus.; mininkas kun. Kaz. J. Rakaus- 
Tačiau jis būdamas labai gero1 kas, pasveikinęs susirinkusius, 
ir malonaus būdo, visus sunku- ’ pavedė programą vesti kun. L. 
mus sėkmingai nugalėjo. Kun.' J- Peciukevičiui.

Minės bažnyčios 100 metų 
sukaktį

Sv. Kazimiero parapija šiemet 
rudenį minės savo bažnyčios pa
statymo sukaktį. Kadangi pa
našūs minėjimai retai gyvenime 
pasitaiko, tad norisi nors šiek 
tiek visus arčiau supažindinti su 
tos bažnyčios atsiradimo istori
ja ir jos aptarnavimo perso
nalu.

Senais laikais Nashua buvo 
ištisai apgyventa puritonų. Tuo 
metu čia katalikų visai nebuvo. 
Tačiau jau 1834 metais čia at
sirado šiek tiek darbininkų airių 
(katalikų), o 1845 m., pravedus 
geležinkelį į Nashuą, jau dau
giau privažiavo airių, nors ir 
1850 m. dar jų nebuvo daugiau 
šimto. Tais laikais tie katalikai 
buvo aptarnaujami bostoniškių 
kunigų McDermott, Flood ir Wil 
liams, o taip pat ir kun. Timo- 
thy O’ Brien iš Lovelio. Šis pa
starasis buvo pirmas kunigas, 
atnašavęs čia šv. mišias John 
Dempsey namuose 1850 metais. 
Po penkerių metų (1855) vys
kupas Bacon jau paskyrė Na- 
shuai pirmą nuolatinį kunigą 
John O’Donnell, kurio pareiga 
buvo be savo tiesioginio darbo 

7 Nashuoje regulariai vykti laiky
ti pamaldas į Coneord, Pena-

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

VYKSTA NAMO

Amerikos kariuomenės personalas lipa į transp ortinj laivą “General Anderson”, kuris išplau
kia iš Japonijos su 1512 keleivių. (INS)

erdviame ir gražiame Cicero lietuviai kviečiam- rugsėjo 14 d. gražią tautinę demonstraciją.
miesto stadione 1909 So. 52nd 
Avė. Privažiavimas automobi
liais ir autobusais yra labai pa
togus. Kviečiami ne tik cice- 
riečiai, bet ir Chicagos bei apy
linkių gausioji publika. Įžanga 
tik 1 doleris asmeniui; reikalui 
esant biletus galima gauti pas 
komiteto pirm. Ray Meck 1541 
So. 50th Avė., telef. OL 2-7228, 
Šv. Antano parapijos klebonijo
je, įvairiose vietinėse krautuvė
se ir pas komiteto narius, ku- 
rius įvardinti perdaug vietos už
imtų. J. T.

Rochester, N. Y.
Pasiryžėlis į misijas

Vertėtų kryžiaus pašventinimo 
iniciatoriams apie tai pagalvo
ti. Laiko dar yra, o Vėliavėlių 
išlaidas galima būtų apmokėti 
kartu su K'LB Krašto Valdyba, 
nes tai juk ir bendras mūsų tau
tinis reikalas.

Lietuviški filmai
Hamiltoniečiai broliai J. K. 

Žukauskai jau ketvirti metai fil 
muoja žymesnius mūsų gyveni
mo įvykius. Į filmų juostą jie 
turi įtraukė ir Kanados Lietu
vių Katalikų kongresą, lietuvių 
dienas Montrealyje, Toronte ir

O’Donnell, nežiūrint, kad 1856 
ir 1857 m. buvo finansinė depre
sija, visgi 1856 m. pastatė da
bartinę bažnyčią Temple gat
vėje, kurią 1857 m. lapkrięio 
mėn. Portlando vyskupas pa
šventino ir pavadino Nekalto 
to Prasidėjimo bažnyčia. Tais 
pačiais metais buvo pastatyta 
klebonija ir Hudsone įrengtos ka 
pinės. Laikui bėgant kun. O’- 

1 Donnell tapo labai populariu 
žmogumi Nashuoje. Jis vietos 
gyventojų nekartą buvo išrink
tas nariu ir į švietimo valdybą. 
Jis mirė 1882 m. sausio mėn. Į 

• jo vietą/buvo atkeltas kun. Pat- 
riek Kolohan iš Keene. Jis mirė 

/ 1891 m. kovo mėn. Jo įpėdinis

Rochesterio vyskupijos laik
raštis “The Catholic Curier Jour 
nal” rugpjūčio 16 d. laidoje gra
žiai atsiliepė apie tėvą Liudviką 
Vėželį, lietuvį pranciškoną, pa
siryžusį vykti misijų darbui į 
Korėją. Įsidėjo ir jo fotografi-

Giedojome du himnus — JAV 
iškilmių pradžioje ir Lietuvos — 
pabaigoje.

Mahanoy City, Pa., Šv. Juo
zapo parapijos choras, nors ir 
negausus, bet gražiai nuteikė 
tūkstantinę minią sutartinai ir | ją.
jausmingai padainuotomis dai-l “Tėvas Liudvikas Vėželis”, ra 
nomis. ! šo laikraštis, “įšventintas kuni-

Dr. A. Simutis savo kalboje1 gu 1956 m. Montrealy, Kanado- 
atsakė į visiems rūpimus ketu- j je; pirmąsias iškilmingas šv. 
ris klausimus: 1) Kodėl nega- j mišias atnašavo savo gimtajame 
lime nuvažiuoti į Lietuvą, nors mieste tais pačiais metais bir- 
į pačią Maskvą komunistai ame- želio 24 d.; tai buvo Šv. Jurgio 
rikiečius įsileidžia? 2) Kodėl lietuvių prapijos bažnyčioje, Ro 
negalime atsikviesti brolius, se- chester, N. Y.
seris ir kitus gimines iš paverg- Su dviem kitais tėvais pran- 
tos Lietuvos, nors JAV įsileistų ciškonais, kanadiečiais,' tėvas
juos? 3) Kodėl siųsdami dova- 

kun. Edmund Buckle, jausda-' nas giminėms, okupantams už 
į mas, kad dabartinė bažnyčia ai- siuntą turime mokėti daugiau, 
į. riams yra perankšta, nupirko ki, ne?u pats siuntinys vertas? 4)** i i__j_____ n__ z____ __________Kaip ir kada pasibaigs žiauri 

komunistų okupacija?
šešiolika gražiai apsirengu

sių basų mergaičių vaškuotose

•i tą bažnyčią — St. Patrick, — 
i Spring gatvėje ir prie jos pa- 

statė geras patalpas mokyklai.
' 1897 m. kun. Buckle, padedamas 
• kun John O’Neil, bažnyčią pa- salės grindyse pašoko šešetą liau 

V grindiniai atnaujino. dies šokių. Jas gražiai išmokė
Kai airiai persikėlė į savo nau Rožė Ona Koncevičiūtė.

? ją' bažnyčią Spring gatvėje, lie-1 Komandierė Ona Bernatitus 
.* tuviai katalikai, kurių jau buvo Į angliškai gražiai apibūdino lie- 
e suaugusių apie 400 ir vaikų —! tuvių tautos ir valstybės gaju-

$

.4

’ apie 300, suorganizavo savo pa
rapiją ir, pirmo klebono kun. Le 
o Tyllo vadovaujami, 1906 m. 
nupirko iš airių bažnyčią Temp
le gatvėje. Tais pačiais metais 
bažnyčios vardas buvo pakeis
tas į šv. Kazimiero vardą. Kun. 
Tyllo mirė 1920 m. Jo įpėdiniu 
buvo paskirtas kun. Paul Daniu 
nas, kuris ypatingai būdavo 
visų gerbiamas dėl jo labai ma
lonaus būdo. 1928 m. jam mirus 
jo įpėdiniu buvo kun. Ignas Ab
romaitis, kuris ‘klebonavo iki 
1931 metų. Nuo 1931 m. klebo
nu buvo paskirtas kun. Antanas 
Bružas, o paskui — kun. P. J. i 
Liutkus. 1940 m. klebonu buvo ! 
paskirtas kun. Mykolas Cibuls
kis, o jam mirus klebonu tapo 
jo buvęs vikaras kun. Juozas 
Bucevičius, kuris iki šiol sėk
mingai klebonauja. Jo padėjėju 
paskirtas kun. Adolfas Vainaus
kas, atvykęs iš Europos kaip pa 
bėgėlis iš Lietuvos.

Kun. Bucevičius ir kun. Vai
nauskas yra savo parapiečių 
labai mėgstami ir gerbiami. Jie 
atliko daug naudingų parapijai 
darbų, būtent bažnyčią atnau
jino iš oro ir iš vidaus, įtaisė 
naujus Vargonus, nupirko skly
pą numatomiems seselių na

mą, išmintį, galybę ir vertę. 
Choras paįvairinimui padaina

vo kelias dainas ir sugiedojo 
Tautos himną, kai kun. kapt. J. 
J. O’Neil, USNR, sukalbėjo iškil 
mių užbaigos maldą. Beje taip 
pat buvo traukti 3 laimingieji 
biletai, bet laimėjusių vardų ne
nugirdau.

Po gražios programos svečiai 
iki saulės laidos vaišinosi, bū-

statyti ir t.t. P. S.

Niagara Falls, N. Y.
1957 m. rugpjūčio 25 d. įvyks 

atsisveikinimas su kun. Juozu 
Augūnu, MIC. Niagara Falls,

Liudvikas vyksta į Korėją, kur 
yra numatęs atidaryti vienuoly
ną ir noviciatą aspirantams ko
rėjiečiams, norintiems tapti pran 
ciškonais”.

Tėvo Liudviko gyvenamoji vie

dalyvauti sporto rungtynėse ir 
vakare dideliame sukaktuvinia
me baliuje. Jau nekartą Ha
miltonas įrodė, kad jis ne tik 
moka dirbti tautiniai kultūrinį 
darbą, bet taip pat savaitga
liais linksmai praleisti laiką. Vi
si atvykę nesigailės. Sporto 
rungtynių tikslus tvarkraštis 
bus paskelbtas “Tėviškės Ži
buriuose” ir “Nepriklausomoje j 
Lietuvoje”.

Kryžiaus pašventinimas 
Rugsėjo 8 d. Midlande, Kana

dos Lietuvių Katalikų Federa
cijos pastangomis, bus pašven- Windsore, Prisikėlimo parapi- 
tintas tautinis kryžius. Jis kai- jos bažnyčios kertinio akmens 
nuosiąs apie 2,000 dol., todėl vi- pašventinimo iškilmes ir pamal- 
soje Kanadoje yra renkamos das jau po savu stogu, daug į- 
aukos. Malonu, kad aukotojų vykių iš Hamiltono lietuvių gy- 
sąraše matomi ir JAV lietuviai, venimo, Dainų šventę ir Tauti- 
kurie atsiliepė į KLKF atsišau- nių šokių šventę Chicagoje bei
kimą spadoje ir savo aukas siun 
čia iždininkei Br. Pabedinskie- 
nei, 287 Indiap Rd., Toronto. 
Ir hamiltoniečiai, kaip ir visuo
met jautrūs visiems mūsų rei
kalams, neatsilieka nuo kitų Ka
nados lietuvių kolonijų.

Ryšium su pašventinimu kyla 
viena mintis: ar nevertėtų KL
KF valdybai pagalvoti apie or
ganizuotą išvyką į šią Kanados 
katalikų šventovę, papuošiant 
savo mašinas Vatikano ir Lietu 
vos vėliavėlėmis, priklijuojant 
taip pat šūkius. Susirinkimo 
punktas Toronte galėtų būti 
Šv. Jono ir Prisikėlimo parapijų 
bažnyčios, o Hamiltone — VA 
parapijos bažnyčia. Juk iš tiek 
vykstančiųjų — vien tik iš Ha- 
miltno susidarys apie 100 ma

kt. Ypatingai puikiai pavyko 
nufilmuoti Tautinių šokių šven
tę su originaliu grasu — Jonušo 
orkestro muzika, parapinių mo
kyklų dainomis ir kalbėtojais. 
Filmai jau šį rudenį bus rodo
mi didesnėse Kanados lietuvių, 
kolonijose: spalio mėn. — Ha
miltone, lapkričio — Montrealy
je ir gruodžio 8 d. — Toronte, 
Prisikėlimo parapijos salėje. 
Gruodžio mėn. rodomi filmai To 
ronte kaip tik sutampa su 4 me
tų sukaktimi nuo kertinio ak
mens pašventinimo, tad visi to- 
rontiečiai turės progą pamatyti 
eiseną nuo College teatro prie 
savo sklypo, pamaldas, laikytas 
kino teatre, o taip pat pamaldas 
jau po metų laiko.

Kitos lietuvių kolonijos, be
sidominčios filmų parodymu, pra

Kensington Av. N. Hamilton. 
Filmai užtrunka 2’/2 vai.

V Kanados Lietuvių diena 
Hamiltono lietuvių kolonijos 

pasėtoj isėkla — ruošti Kana
dos Lietuvių dieną — duoda la
bai gražius vaisius. Kiekvie
nais metais, rengiama kitoje vie 
toje, ji sutraukia tūkstančius 
mūsų tautiečių iš Kanados ir 
JAV. šiemet jau įvyksta penk
ta iš eilės ir yra rengiama Nia
garos pusiasalio kolonijų. Kiek 
nusiskundžiama informacijos sto 
ka mūsų spaudoje, tačiau lau
kiama šiemet rekordinio skai
čiaus, nes šalia tautinės pareigos 
taip pat visų širdis veikia ir gam 
tinė nuotaika, kadangi Niagara 
Falls yra garsus savo kriokliu 
ir gražiomis apylinkėmis. Papil
dymui tektų priminti, kad šven
tė įvyks Niagara Fąlls, Ont., 
taigi Kanados pusėje, nes dar 
yra ir kaimyninis Niagara Falls, 
N. Y. šventėn iš Hamiltono vyk 
sta beveik pusė kolonijos, nes 

/ ši vietovė yra tik 40 mylių nuo
tolyje. Šiose Kanados lietuvių iš 
kilmėse Hamiltono lietuvių ko
loniją atstovaus tautinių šokių 
grupė, vadovaujama G. Breich- 
manienės.

Prašo nors Laišką parašyti
Vokiečių santorijoje esąs lie

tuvis, jau antrą kartą atsidūręs 
joje, prašo mūsų tautiečius nors j 
laiško parašymo. Jis yra 20 m. 
amžiaus ir Vokietijoje neturi jo
kių giminių. Jam skaudu yra 
žiūrėti, kada kitus aplanko pa
žįstami ir giminės, o jis net laiš 
kų negauna, nekalbant apie lan
kymą. Hamiltoniečiai yra jaut
rūs visiems mūsų reikalams, tad 
ir šiuo atveju yra prašomi nors 
laišku paguosti šį mūsų tautietį. 
Jo adresas: Kazys Uleckas, Heil 
steatte Wilhelmsheim, Station

V, Post Oppenweiler, Kreis 
Bachnang, Germany.

Mūsų ligoniai
Rugpjūčio 15 d. King ir Ja

mes gatvių sankryžoje buvo ma
šinos kliudyta Zinaida Šukienė. 
Pasirodo, kad buvo sulaužyta 
koja. Taip pat serga ir Karolis 
Zadlauskas. Ligoniams linkime 
greito pasveikimo! K. Baronas

ORAS DABAR 

ATŠILĘS, GALITE 

ĮRENGTI NAUJA

R H E E M

LOWBOY
ŽIEMINI

AIR-CONDITIONER

vasarinis vėdintu- 
vas taippat teiks ma
lonumą karštame ore.

GAZU AR ALYVA

LEE’S AUTOMATIC 
HEATENG

Įsteigta prieš 20 m.

1626 S. Cicero Avė. 
Cicero, III.

TOwnhall 3-6670 
BIshop 2-3429

ANTANAS LIGUTIS, sav.

STEIN TEXTILE BENDROVĖ YRA
pirmoji, kuri parūpino vilnonių ir šilko medžiagų siuntimui 
artimiesiems j Lietuvą ir tolimąjį Sibirą už žemas kainas.

šinų — gautume gražią, ilgą 
ta bus Pranciškonų vienuoly-1 lengvų mašinų koloną ir kartu1 šomos rašyti K. Baronui, 131 
nas, Moktong, 96 3rd. Str., Ta-
ejon Ihi, Korea. T. B. M. f

Hamilton, Ont
Sporto klubo sukaktis

Hamiltono LSK Kovas, įkur
tas 1949 m. liepos 12 d., šiemet 
švenčia aštuonerių metų sukak
tį. Vasaros atostogos ir Šiau
rės Amerikos žaidynės neleido 
šią kuklią šventę atžymėti pla
tesniu mastu, todėl nuspręsta 
sukaktuves atšvęsti rudenį. Vai 
dyba parinko tam jau datą — 
tai rugsėjo 14 d., šeštadienis, ka 
da į Hamiltoną suplauks spor-

riavosi, kalbėjosi ir džiaugėsi tuojančio jaunimo iš Toronto ir
gražiai pavykusia švente. I

Cicero, III.
Bus Lietuvių diena

Cicero miesto šimtmečio mi
nėjimui lietuvių komiteto posė
dyje rugpjūčio 15 d. paaiškėjo, 
kad miesto stadionas pagaliau 
paskirtas lietuviams sekmadie
nį, rugsėjo 15 d. Todėl nutar
ta šimtmečio minėjimo proga

1*^

Rochesterio draugiškoms rung
tynėms su Hamiltono Kovu. To
ronto Aušros mergaičių krepši
nio komanda susitiks su hamil- 
tonietėmis, o Rochesterio Saka
las prieš Kovo vyrų penketuką. 
Sekmadienį yra numatomas sta
lo tenisas.

Vakare reprezentaciniame Ha
miltono viešbutyje Royal Con- 
nauhgt įvyks didelis sukaktuvi
nis balius, kuriame programą at-

surengti festivalį su plačia me-1 liks žinomas aktorius — humo- 
nine programa, pažymint, jog' ristas V. Žukauskas iš Brookly-
tai Lietuvių diena. Programoje 
pasižadėjo dalyvauti Dainavos 
ansamblis, operos solistas Alg. 
Brazis ir šokėjų grupė Žilvitis, 
kurie žada į talką pasikviesti ir 
šokėjus iš Chicagos. Galimas 
dalykas, kad laikui bėgant bus 
pridėti ir kiti nenumatyti pa- 
marginimai. Atsilankiusioji pu
bliką į minėtą lietuvių šventę su 
silauks didelio pasigėrėjimo ir 
savo atsilankymu parems savo 
tautiečius.

Minėtos šventės programa

no. Jis savo repertuare turi pa
ruošęs nemažai staigmenų ir 
Kanadoje yra laukiamas pirmą 
kartą, todėl ir susidomėjimas 
yra labai didelis. Taip pat bus 
ir daugiau sportiškų įdomybių, 
o visus šokių mėgėjus linksmins 
lietuviškas orkestras, vedamas 
V. Babecko. Mieliieji hamiltonie
čiai prašomi savo fantais parem 
ti baliuje rengiamus laimėjimus, 
paskambinant K. Stanaičiui JA 
9-8460 arba K. Mikšiui JA 9- 
8593. Dar kartą visi Hamiltono

bus pradėta lygiai 6 vai. vak. | Toronto ir Niagaros pusiasalio

ORO VĖSINTUVAI
-AIR CONDITIONERS —

TELEVIZIJA — RADIJAS
HI-FI PHONOGRAPHAI — 1958 modeliai

NUOLAIDOS IKI 50% !
Instaliavimas Ir garantija nemokamai

FRANKS TV & RADIO, INC
3240 South Halsted Street Tek CA 5-7252

PARDUODAME IR TAISOME
J?'

ATNAUJINAME NAMĄ! 
DIDELIS PAVYZDŽIŲ PREKIŲ

IŠPARDAVIMAS
z

40% NUOLAIDA
LOVOMS, STALAMS, LEMPOMS, PARLOR SETAMS 

IR ŠIMTAM KITŲ PREKIŲ.
Taip pat didelis paairinldimaM naujausių ir moderniškiausių 

rakandų, TV, vėsintuvų, šaldytuvų, pečių, veidrodžių ir kt.
E. A. RAUDONIS ir N. BERTULIS, sav.

ROOSEVELT FURNITURE Co.
2310 W. Roosevelt Road Telef. SEeley 3-4711

Krautuvė atidaryta sekmadieniais nuo 11 iki 4:30.

Gauta nauja siunta vilnonių angliškų medžiagų. Didžiausias 
pasirinkimas siuntimui į užsienį, taipgi ir savam vartojimui.
Geriausios ANGLIŠKOS ir “Worstead” MEDŽIAGOS 

KOSTIUMAMS, PALTAMS, kurių kainos paprastai 
yra $9.80, dabar už jardą tik .......................................$4.50

Visokiausių pamušalų už pigias kainas. Spausdintas šilkas, 
crepe šilkas, plaunamas “Sil-O-Shan”, ‘‘antiąue taffe- 
ta’’ paprastai $1.98, dabar tik .......................................... 98c

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

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

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

vie&n pirkiniu virš $20.00 gausite vienai suknelei medžiagos
kaip dovaną
Pas STEIN’Ą jūs rasite dideli pasirinkimą inpilams medžiagų 
ir nuotaikoms “laces”, satiną, taffetą, ‘ brocad.es”, Shantung ir 
t. t. Taip pat liekanas medžiagų pamušalams už baisiai pigiai 
kainas.

STEIN TEXTILE CO.
1306 SOUTH UNION AVENUE

Prašome aiškiai įsidėmėti adresų — ISO# MO. UNION —, nes Stedn 
Tejitlle yra tik šioje vietoje Ir jokių skyrių neturi.

1 blokas { rytus nuo Halsted St., W/^ bloko | pietus nuo 
Roosevelt Rd. Atdara 7 dienas savaitėje iki 5:30 vai. vak. 

Tel. MOnroe 6-8152.

VIRŠ 15,000,000 Amerikos gyventojų žino,
kad taupyti apdraustose Taupymo Ir Skolinimo Bendrovėse yra 
sangu Ir pelninga.

Univeraai Savings and Loan Association užtikrina saugumą 
Ir gražų pelną.

Saugumą užtvirtina Snvienytų Valstybių valdžios agentūra Iki 
$10,000.00 kiekvienam Indėlio! Ir reikalingi rezervai, o pelną — 
patyrusių Ir sąžiningų vedėjų pastangos.

Galite taupyti atvykdami asmeniškai ar per laiškas. Bns grei
tas Ir draugiškas patarnavimas.

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės |:
SS

ANTANAS TVERAS
DIPL. LAIKRODININKAS

Gerųjų firmų laikrodžiai, brangeny
bės, religiniai dalykai (devodonalal), 
prekės dovanoms.
2646 W. 69th St. RE. 7-1941

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois
J



•4 I

»

DIENRA6TTS DRAUGAS. CHICAGO. ILLTNOrS Trečiadienis, 1957 rugpjūčio 21

PAJIEŠKOJIMAI
J ieškomi iš Lietuvos: VLADAS

ŠACHMATAI
— Povilas Tautvaiša, pajė

giausias Chit-aeos šachmatu mei- BELENAUSKAS, s. Mikalojaus, glaustas cnicagos sacnmatų mci ZQF1JA PONA2EVSKA, d. Mi
steris, buvo pakviestas atstovau kalojau8i SILVESTRAS MARMA,

Jieškomas ANTANAS SVARO- d 
NAVICIUS, Mikalojaus s., nuo Ai- 
riogalos. Seniau gyvenęs Detroit 
mieste. Jieško sesuo Bronislava 
Svaronavičiūtė - Jakaitienė, esan- 

Iti Sibire (serganti). Jis pats ar

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

Taigi,

fLASSIFIED 4ND URI.P W^NTE0 40S
REAL ESTATE REAL ESTATE HELP VVANTED — MEN

ti Illinois valstybę "Champion s. Vinco. MARCELE JENCIUS, ginantieji apie jį prašomi rašyti:
of Champions” rungtynėse Yon ! (anksčiau gyveno Brooklvne). Pra į°hn ^druolis 2915 S. Emerald neriai žmogaus kryžiai yra sunkūs. 
. . o i -• j-i i nešti — Marcelė Mackienė, 1338 S. AVe - vnicago 10, lllkton, S. D., tačiau dėl sunkumų Ave Cicer6 50 I1L
su rungtynių data to kvietimo 
negalėjo priimti. Greičiausiai, 
važiuos latvis J. Tums.

Jieškomi EDMUNDAS ZEMCE- 
Jieškomas PRANAS MICKEVI-Į YJ^^S ir FELICIJA ZEMCEVI- 

CIUS, s. Vlado. Yra žinių iš Lie- CI0TF: - JANKAUSKIENE, abu 
tuvos. Atsiliepti: Mykolas Buda, Kaune. Yra žinių iš Lietuvos.

Merkin ir «itonk.i« 2433 W. 45th Place, Chicago 32, ^“liepti: O. Jurkevičienei, 814Merkis, Žalys ir Stonkus m ę;L 4-5988. į Hollinst St., Baltimore 1, Mary-
yra Amerikos korespondencinių 
žaidėjų viršūnėje. Naujajam 
“Postai Chess Rating”, kurį 
skelbia New Yorko “Chess Re- 
view” rugpjūčio nr., iš 3,000 į- 
vardintų žaidėjų Kazys Merkis 
įrašytas Nr. 1 su 1902 taškais. 
Jis yra vienintelis su "Postai” 
meisterio vardu; XII eina Ignas 
Žalys su 1766, XXII — Jonas 
Stonkus su 1702 taškais. Prieš 
pusmetį “ratingas” rodė tokį 
stovį: 1) Kazys Merkis^— 1902, 
9) J. Stonkus — 1768, 10) Ža
lys — 1766. Naujajame vertini
me kiti lietuviai stovi šitaip: 
M. Abromaitis — 600, R. Bla- 
sius — 802
600, A. Gedraitis — 1104, V. 
Genčius, — 1200, J. Karalai
tis — 1316, F. Kameckas — 
892, P. Kontautas — 1478, S. 
Kripaitis — 1164, G. Nami- 
kas — 956, R. Racaitis — 1204, 
S. Ramanauskas — 1432, R. 
Shultis — 1300, K. Škėma — 
1550, V. Žukaitis — 1184. Ap
žvalgose paminėtas P. Tautvai
ša su jo laimėjimais Milwaukee 
turnyre ir Povilas Vaitonis, lai
mėjęs antrą vietą Ontario pir
menybėse.

— šachmatų rungtynės tarp 
So. Bostono ir New Yorko lie
tuvių bus New Yorke rugsėjo 
rugsėjo 7 — 8 d. Bostono ko
mandoje bus jaunosios pajėgos 
Gediminas ir Leopoldas Švei
kauskai, Saulius Vaičaitis, Ged. 
Kuodis ir kiti.

Iš Lietuvos jieškomi — JUO
ZAS KARINAŪšKAS, s. Vinco, 
KAZYS MIELIAUSKAS, s. Kazip, 
ANTANAS MIELIAUSKAS, s. KM- 
zio ir ADVERTAS (gal Edvardas) 
MIELIAUSKAS, s. Juozo. Atsi
liepti adresu: Vincas Gerbenis, M. 
Melnikaiitės kel., Noreišių pašt., 
Kelmės raj., Lithuania.

Jieškomi TAMOŠIUS BULANA
VICIUS, s. Stepono, jo žmona O- 
NA BAKUTYTE, dukterys CECI
LIJA ir ANGELE. 2) JUOZAS 
BULANAVICIUS, s. Stepono,, jo 
žmona BENEDIKTA JONAITY
TE, turėjo sūnų Pranciškų, 1939 
gyv. Gilbert, Mass. Jieško sesuo 
Kazimiera Jonaitienė ir brolienė 
(Kazio žmona) Pranciška, d. Sta
sio. Taip pat jieškomas ANTA-

R. Dirvianskis — NAS ŽINDŽIUS, s. Viktoro, kilęs 
iš Vilnijos rajono, Veliuona, Papiš
kių kaimo, gimęs 1929 m. Jo jieš
ko jo senutė motinėlė. Prašome at
siliepti adresu: Pranciška Bulana- 
vičienė, Kalvių kaimas, Veliuonos 
paštas. Vilkijos rajonas, Lithua- 
ania.

land.

Patyrimas susidaro ne iš tų 
dalykų, kuriuos matėme, bet iš 
to, ką apsvarstėme.

—J. M. Pereda

oooooooooooooooooooooooooo
Skelbtis DRAUGE’ apsimok* 
ne* jis yra plačiausiai skaitoma* 
lietuvių lienraštit- «ąeibin>
tains yra prieinama visiems.

KVTM-kOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Apie tai rašo
VYSK. VINCENTAS BRIZGYS i 

savo knygoje

Trisdešimt Meilės 
Žodžiu

gyvenimo temomis Kristaus 
dvasioj.

Lietuviškos Knvgos Klubo leidinys, 
167 psl„ |

kaina $1.50.

Užsakymus kurtu su pinigais siųskite

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

Jieškomas DOMAS DAINAUS- 
KAS, s. Stasio, gimęs 1906 m. Yra 
svarbių žinių. Jis pats arba žinan
tieji prašomi pranešti: Mrs. E. 
Brilus, 62 Poplar St., Waterbury 
8, Conn.

Jieškomas VYTAUTAS PEČIU
LIS, s. Vinco, gimęs Rūdininkų 
km., Kalvarijos vals., Marijampo
lės apskr. Jieško brolio duktė Nijo
lė Pečiulytė - Piliponienė iš Sibi
ro. Prašau atsiliepti arba žinantie
ji pajieškomo adresą pranešti — 
K. Žiedonis, 619 E. 115th Street, 
Cleveland 8, Ohio.

Jieškomi — 1). JUSTINAS MA- 
TIJOŠAITIS, kilęs iš Būblelių vai. 
GyvenoPhiladelphia mieste. Buvo 
žinių kad sunkiai sirgo ir guli Phi- 
ladelphia State Hospital. Jieško 
jo motina. 2) AGOTA VILCIU- 

. i ... . * * v KAITYTE, ar BALCIUKAITYTEdz lins ir kiti sudaro Australi-, ištekėjusi už Prano Kalvaičio, ki-
— R. Arlauskas, latvis L. En-

jos komandą, kuri kvalifikavosi 
į pasaulinių korespondencinių 
pirmenybių baigmę. Tos gru
pės pasekmės: Jugoslavija —

lusi iš Meištų k., gyveno Cleveland, 
Ohio, jieško sesuo Elena. 3) JO
NAS GIRDAUSKAS, s. Juozo ir 
jo šeimos nariai, kilęs iš Šakių 
vals., Melninkų km., gyveno New

23U,, Australija — 23, Norve— Britain mieste. Dirbo kaip notaras, 
gija — 22, Danija — 19, Suomi- Jieškomi asmenys prašomi atsiliep

ti, ar žinantieji ką nors apie įuosja — 17U., Belgija — 12 ir Fa- 
roe salos — 9. Greta Jugosla
vijos ir Australijos į baigmę kva 
lifikavosi iš kitų grupių Čeko
slovakija, Švedija, Vokietija; ti
kisi dar patekti Vengrija su 
Argentina.

— JAV “Open” pirmenybėse
Clevelande pirmauja Kaufman, 
Bisgiuer, Mednis, Bobby, Fish- 
er, Rob. Byrne ir kt. "N. Y. 
Times” minėjo Collins (buv. N. 
Y. mėisterį), įveikusį dr. Al
girdą Nasvytį.

— W. Lombardy, N. Y., pir
mauja pasaulio jaunių pirmeny
bėse Toronte su 5:0. Cardoso

pranešti — Pranas Račiūnas, 2229 
W. 67th St., Chicago 36, III.

Jieškomi broliai — KUKLIE- 
RIUS MOTIEJUS ir ANTANAS,' 
sūnūs Jono,, VALINČIUS FELIK
SAS. Atsiliepti: Kazys Eidukaitis,■ 
359 E. 152nd St., Cleveland 10, ' 
Ohio. i

Adelė Babavičienė Lapienytė, 
duktė Vlado, gyv. Kaune, Grybau
sko g-ve Nr. 29-1, Lithuania, jieš-1 
kau savo brolio STASIO LAPIE- 
NIO. Nežinia kur dingusio pasku-, 
tinio karo metu. Jį patį arba ži- 
načius jo likimą, prašau, atsiliep 
ti virš nurodytu adresu.

Jieškomas JUOZAS MARTIN
KEVIČIUS. Marcelės sūnus, kilęs 

-i . m/ w n , Šakių apskr. ir io duktė ANTO-(Manila) — 3 <>, M. Gerusel (V. gfi MARTINKEVIČIŪTE - VAI-
Vok.) — 3 taškai. Viso 12 da
lyvių. Lombardy įveikė rusą 
V. Salimanovą.

— Pas. studentų pirmenybėse
Islandijoje laimėtojai išsirikia
vo taip: Sov. Sąjunga — 431/.:- 
8U_,, Bulgarija — 37, Čekoslo
vakija — 36, Vengrija 34’/., J. 
A. V. — 31. Dalyvavo 14 vals
tybių.

— Robby Fischer, 14 m., Bro- 
oklyn, N. Y., vienas iškiliausių
jų jaunųjų meisterių, pakviestas 
rungtynėms į Sovietų Sąjungą 
rugpjūčio pabaigoje. Jį lydės 
JAV studentų meisteris latvis 
Edmar Mednis. Vizos paskubi- 
nimo reikalu kreiptasi į patį 
Chruščevą. Amerikos šachmatų 
federacija apeliuoja į šachmati
ninkus sumesti pinigų tai kelio
nei. K. Merkis

NAUSKIENE, pirmiau gyvenę 
Gtand Rapids, Mich., Hamilton St. 

1 Bet numeris pamirštas. Jų įieško 
Martinkevičiaus sesers duktė. Vi
si kurie ką nors žinotų apie mi
nimus asmenis yra maloniai pra
šomi atsiliepti šiuo adresu: Mrs. 
K. Dervaitienė, 178 Walnut St., 
South, Hamilton, Ont., Canada.

Skubiai į kalėjimą
Albert Johnson, 31 m. am

žiaus, bedarbis, šeštadienį, ne
toli Conrad Hilton viešbučio iš
traukė moteriškei rankinuką. 
Tai pastebėjęs atsargos pulki
ninkas, buvęs futbolo žaidėjas, 
August Farwick, sušukęs “Lai
kykit vagį” jį permušė ant že
mės. Buvo nugabentas į kalėji
mą ir skubos teismas jam davė 
metus kalėjimo. Bedarbis sakosi 
buvęs 24 valandas nevalgęs.

Perskaitę “Draugą’ 
kitiems!

duokite

Dėmesio! naujai atvykusieji lietuviai
Chicagoje ir apylinkėse

Visi kurie jieškote arba nesate patenkinti 
dabartiniu darbu.

OMNIA ENTERPRISES 
EMPLOYMENT SERVICE
Darbo agentūra įgaliota State of Illinois

Mes rūpinamės rasti darbus žmonėms iš Europos atvy- 
kusiems.

Mes galime jums rasti darbą, su didesniu atlyginimu 
ir geresnėmis darbo sąlygomis.

Mes susisieKiame su virš 500 firmų Chicagos apylin
kėj, kurios sutinka duoti jums darbą ir gerą at
lyginimą

Koks bebūtų jūsų išsilavinimas užeikite aplankyti mus 
ir sužinokite kiek mes galime jums padėti.

Atdara kasdien nuo 10 vai. ryto iki 7 vai. vak.; iki 9 
vai. susitarus, šeštad. nuo 12 vai. iki 5 vai. popiet.

Telefonas FRanklin 2-3676

Omnia Enterprises Employment Service
Room H15-1II7 64 W. Randolph Street

Chicago I, Illinois

Meti. I u. 5 k., 110. 2 aut. gnr.S15,50O 
Mūr. 5 k. 1 k. virš. 1 k. rūs.*22.000. 
Mūr. 2 imi 3 k. 2 aut. gar. $24.000. 
.'led. I a. 3 k. II 4 k. Alyva. $11,900 
Taverna Ir 2 kam. uūpult. Ui 0,300. 
•Mūr. 2 imi 0 k. 2 aut. gar. $20,000 
Mūr. naujas 3 erti. mieg. $22,900

S.A. AGLINSKAS Real Estate
2439 W. 09 St. HE. 4-8292

BRIGHTON PARKE:
Med. 3 butai: 6, 4 ir 3, skiepas, ga

ražas, 30 p. sklypas, dujų pečiais 
šild., visi butai, 135 paj. ir sav. bu
tas. 39 ir Kranciseo apyl. Kaina 
$19,900.

Mūr. 2 po 4, 27 p. sklypas pečiai" 
Sild., gera vieta Kaina $18,600.

GAGE PARKE:
Žavinga rezidencija: 7 kmb. dvi vo

nios, daug rūbinių, vieta knygynui, 
veranda, visas namas naųioi deko
ruotas, 60 p. sklypas aptvePas ap
link tvora, puikiai įrengtas sklypas. 
Namas kaip naujas. $37,000.

‘ MARQUETTE PARKE:
Puikiai atrodantis. patog'ai su

tvarkytas 2 po 6 ant 50 p. sklypo, 
centr. alyva šild. atsk. pompos kiek
vienam butui. 160 paj. už. vienų bu
tų, rinktinė vieta

KITUR:
Med. 2 po 6 69 ir I,aflin apylinkė

je. Ne toi Marųuette parkas, . vienas 
butas atremontuotas, tuoj galima už
imti, mažas jniokėjimas. Proga

ŠIMAITIS REALTY,
2737 W,43rdSt..CL 4-2390

oooooooooooooooooooooooooo
KADA NORITE PIRKTI AR

PARDUOTI N4MV8 |
Kreipkitės Į

SOPRYCH KKAL ESTATE 
•407 S. Ki-dzie Ave. WAlbrook 3-3210
AGENTAS ALEX KANAVEKSKIS ' 

OOOOOOOOTOOOOOOOTOOOtyOOafH-H

Mūr. 2 po 6 k., centr. Sild. 2 maš. 
garažas. skl. 37 p. — nebrangiai.

4 m. senumo mūr. bung. 6 kamb., 
platus sklypas — puikiai įrengtas. 
Mūr. 2 a. po 5 k. 3 mleg., Sild. gazu,

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

M. ŠIMKUS
REAL ESTATE

4259 So. Maplewood Ave.
Tel. CLiffside 4-7450; Ree. 

YArds 7-2046

MARUUETTE PARKE, mūrinis. 4 
kamb., kambariai pastogėje (attic) 
ir įrengtas rūsys. Žieminiai aluinini- 
jaus langai ir sieteliai. 1 % autoąi. 
garažas. Labai gražiai ir švariai už
laikytas. Našlys priverstas parduoti. 
Labai reta proga įsigyti tokį puikų 
namų. Už namo patvarumų garan
tuojame, nes buvo mūsų statytas. 
Reikia būtinai pamatyti, kad galėtu
mėte įvertinti. Arti 72nd ir So. Whip- 
ple Street.

HELP VVANTED — TEMALE »

NUOLATINIS DARBAS 
MERGAITĖMS IR

MOTERIMS
TUOJAU REIKALINGOS

★ ASSEMBLERS
★ WIRERS

GERIAUSIAS ATLYGINIMAS
DIRBTI NUO 7:30 IKI 4:00 V. V.

r
5 dienas savaitėje. Puikios darbo sąlygos

DRAUDIMAS NEMOKAMAI • DAUG PRIEDŲ 
KREIPTIS TUOJAU:

HALLICRAFTERS CO.
4500 WEST 45th STREET

AUTOMOTIVE MACHINISTS
AGE 25 40

Experienced in boring cylindere.
Fitting pins, aligning rods, valve 
works, etc. UNION SCALE.

Triangle Engine Rebuildera
4416 W. Roosevelt Rd. NE 8-3212

VYRAI IR MOTERYS

COUNTER GIRL
(Over 21)

Excellent Working Conditions
CRONIN’S

CLEVERCLEANERS 
________ 3423 W. 63rd St.________
REIKALINGA gera PRITYRUSI 

VIRĖJA
Seselių vienuolynui. Turi Būti tvar
kinga ir švari. Gyventi vietoje. 
Kambarys ir vonia. Ketv. ir sekmad. 
popiečiai ir vakarai laisvi. Geras 
atlyginimas. Reikia gerai mokėti 
angliškai. Skambinti PRospect
8-9387, susitarimui.

ISNUOMUOJAMA — FOR RENT

Marųuette Panke, kampinis mūri
nis naujas, gelsvų plytų. 2 butai po 
6 kamb.; 1 — 4 kamo., 38 pėdų skly- ! 
pas. Pilnai įrengta pastogė (attie), I 
2 automb. mūrinis garažas su auto
matiškai atsidarančiomis durimis. Vi- j 
sas namas nepaprastai gražiai ir mo
derniškai įrengtas. Savininkas dėl ki
tų įsipareigojimų priverstas parduoti 
nebrangiai. Tokis pirkinys retai pa
sitaiko. Nedelskite i'- susitarkite tuo
jau pat tuos namus apžiūrėti.

Brighton Parke, mūrinis. 2 butai 
po 5 kamb. ir 1-—4 kamb. Uždaryta 
veranda. Mūrinis 2 autoinob. gara- , 
žas. Pirmas aukštas visai naujai ir 
moderniškai pertaisytas. Pašaukite ] 
telefonu dar šiandien ir būtinai parna- ' 
tykite šj namų.

NAMŲ SAVININKAI!
Ta-pininkaujame butą išnuomavi

mui. Patarnavimas veltui. Turime 
laukiančiųjų sąrašą.

VARPAS Real Estate
591 fl Ko We-.lr-m PRnapeict 8-22X4

BUIUDING & REMODELING
Prieš pirkdami ar parduodami 
namus, biznius, sklypus ar ūkius 
atlankykite mus.
KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANOE 

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 81 
WAlbrook 5-5030 

PRospect 8-3579 (vak. ir semad.)
13 AkIT Taip pat turime daugiau nuosavy-

Orland Parko .-ajon^ arti U. S. 45. ^hinm^sm*,? paJama8 ,r pre-
su modernišku 5 kamb. raneh namu VU U-
ir kitais ūkio pastatais. $38,900. Sa- Turime rimtų pirkėjų, todėl prašo- 
vininkas sutinka parduoti 5 akrus su me turinčius parduoti namus kreip- 
naniais už $32,000, arba tik 10 akrų tis Į raštinę ir mes mielai patarnau- 
žemės už $8,000. Nepraleiskite pro- gimė parduodami Jūsų namus.
gos įsigyti šių vertingų nuosavybę ui
ti Čikagos! A. Rėklaitis.

SAVIKAINA $16,500 
5 Kamb. patogus mūr. bungalow. 

Moderniška virtuvė ir \onia. Aut. šil
dymas alyva. Garažas. Blokas nuo 
Marųuette Parko. Volodkevičius. 

MEDINIS 2 AUKŠTŲ 
4 — 3—6 kamb. Gazo krosnys. Pla- 

I tus Sklypas, garažas. Brighton Parke. 
$2'i.<100. A. Sirutis.

M r lt. 6 KAMB. RT- Z1DENC1.7A 
Vienas blokas nuo Marųuette Par

ko. šildymas alyva. Ištaisytas rūsys. 
Apsauga nuo potvynio. Tik $19,900. 
A. Katilius.

P. LEONAS
REAL ESTATE 

2735 West 71st Street
VKI telefonai: UAIbrook 5:6015

7 kamb. modern. įrengtas ir 
naujai atremontuotas medinis na
mas Brighton Parke. Plytelėmis iš
klota vonia ir virtuvė. Naujas cent
rinis šild. alyva, rūsys ir pastogė. 
Tuoj galima užimti. $14,800. WA1- 
brook 5-5031, arba vak. PRospect 
8-3579.

Parduodamas gražus naujas de 
luxe 17 butų apartment namas piet
vakarių miesto daly. 16 po 4 kamb. 
ir I—3 kamb. Brutto pajamų apie 
$28,000. Kreiptis į .lean Cook, telef. 
PltOspeet 8-4548.

Pardavimui 4 butų medinis paja
mų namas. Arti 51st ir Morgan St. 
$16,8 00. Kreiptis į .lean CooIl, telef. 
PIlosĮieet 8-4548.

SHUKIS REALTY
6433 So. Pulaski St.

Telef. LUdlow 5-5900

MARUUETTE PARKE puikus 
mūr. bungalosv 5 kmb. $18,000.

BRIGHTON PARKE
Mūr. 2 po 5 ir b kmb. Šild. gazu 

$1 6,500.
Stiprus ir gerai užlaikytas med. su 

rūsiu ir šildymu visam namui. 4 ir 
5 kmb. (3 mieg.) — $17,000.

2 namai. 4 bt. po 4 kmb. Rūsys ir 
pastogė. Geros pajamos. Mažas įmo- 
kėjimas. Skubiam pardavimui nu- 1 
piginta kaina.

Modern. mūriniai pov 2 butu: 2 po 
5, 2 po 4, 2 po 6 ir 4 kmb. rūsy.

KITUR
į rytus nuo Marųuette Parko —

geras mūr. 6 kmb. bungallow. Centr. ( 
šildymas — $15,000.

Atnaujintas medinis—2 po 6 kmb. i 
$10,500. Mažas jniokėjimas. 20 vie-| 
netų mūr. ‘Tooming house". Metinių 
pajamų $12,500. Prašoma $32,500., 
įmokėti — $6,000.

Be to dar turime ir kitokių gerų 
namų įvairiose vietose.

VENTA
4077 So. Archer Ave. 

LAfayette 3-3881

PLATINKITE “DRAUGĄ”

Dom’t Get Caught In The

RENT “SQUEEZE”
NOW is The TIME for YOU to BUY!

MARTINDALE ĖST ATE S
2-3-4 BEDROOMS A LOW

$22,400
and np

DONT INVEST IN KENT RECEIPTS —

INVEST IN YOUR FUTURE 
INVEST IN A HOME OF YOUR OWN 

A QUALITY HOME AT A FAIR PRICE
Ir A FINE Ntighborheod

[/., mile west of Mannheim Rd. (RT. 45) and just south of ,22nd St.

MARTIN H. BRAUN & CO-
27 Years of Falthful Service to the Home Btiyers of Chicagoland 

Tel. FDImore 5-1910
SS

(Nauji namai, garažai, įvairūs pataisy- | 
|mo, pertvarkymo (remodeling) darbai J

VACYS PETRAUSKAS \
BUILDING CONTRACTOR S 

4327 S. Campbell Av., Chicago 32, III. J 
’ .: YArds 7-9675 arba CL 4-7450$(Tel

Narnų statyba, įvairūs pataisymai 
ir pardavinuts. Jei norite pirkti ar 
užsisakyti namų. kuris būtų gerai iš
planuotas, patogus, gražus ir pigus, 
pirkite ar užsisakykite pasv. simkus

Susitarti šaukite TErmlnal 9-5531 
nuo 5 vai. p. p. kasdien ir sekma
dieniais nuo 10—-4 vai. Adresas: 515
Nolton, Willow Springs, UI.

VIKTORAS ŠIMAITIS
GENERAL CONTRACTOR

Stato rezidencinius ir komercinius 
namus, pasiūlo sklypus, rekomen
duoja planus; išrūpina statybos 
kreditus. Skamb. vak.: VI 7-4229 

Namų tel. Blshop 7-3840 
2737 VVest 43rd Street

]. BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANY 
1442 S 48th Ct., Cicero 50, IU.

Statome naujus namus ir garažus. 
Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairius remonto darbus, skubiai 
gerai ir pigiai.
šaukite DAnube 6-2793 nuo * vai. 

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

vakaro iki 11 vai. vakaro

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

E. KURŠIUS
REAL ESTATE SALES 

REpublic 7-9400 ____

5 KAMB. MEDINIS NAMAS. 
Uždaras porčius, pilnas rūsys, ga
ražas, daug priedų. Prieinama kai
na. Kreiptis į sav. susitarimui — 
tel. PRospect 6-3973.

PROGOS — OPPORTUNITIES

Pardavimui LIQUOR STORE ir 
BARAS. Apylinkėje 69th ir Racine 
Ave. Įsteigta 1939 m. Parduoda dėl 
blogos sveikatos. Susitarimui skam 
binti HUdson 3-2266, po 3 vai. po- 
piet„ klauskite Nicholas.

MUISTO PRODUKTŲ IR 
MĖSOS KRAUTUVE

šaldytas maistas, vaisiai ir dar
žovės. Brutto pajamų $7,000 į mė
nesį. Idealus biznis porai. Modern. 
mur. namas, 2 autom, garažas. 5 
dideli kamb., 3 mieg. kamb. Pilnas 
rūsys, alyva apšild. Biznį, galima 
pirkti su namu ar be. REpublic 
7-7265.
PARDUODAMAS NAMAS IR MAIS
TO KRAUTPVft. Geras biznis. Geroj 
vietoje, Brighton Parke. Apžiūrėti 
galima kasdien; sekmad. Iki 12 vai.
4110 S. Mnplcaoori Ave.

NEBRANGIAI. Taverna ir valgyk
la, su namais. Ant kampinio 30x125 
pėdų sklypo. Taverna ir 8 k. butas 
su rūstu, karštu vatai, apšild., air 
eondition ir mūro namas su 5 auto. 
garažu 1-me augšte ir 8 modern. 
mieg. k. 2-me augšte, "f.-air” apšild. 

; ir vėsinimo sistema. Metinių pajamų 
Į Iš tavernos virš $60,000, iš garažų 
j $1,008. iš "rooming houze" $4,176. 
Tuojau nori parduoti, $46,000, arba 
už geriausių pasiūlymų. Ilay l-nugen,
BEInyont 5-1311.

SKELBKITES “DRAUGE”

GAGE PARKE
5 k. su uždaru portium. Gražiai 

įrengtais (knotty pine) kamb. rūsy. 
Gazu šild., 2 autam, garažas. Tik 
$1 7,900.

Mūr. pajamų nuosavybė 6 kmb. 
imtas ir 2-jų kmb. būt. rūsyje. Nau
jas gazo šildymas. Paskola 4l^%. 
$19,400.

MARQUETTE PARKE ,
5 kamb. mūr. Plytelių virtuvė ir 

vonia. Gazo šildymas. Numažinta kai- 1 
na $17,400.

BRIGHTON PARKE
1% augšto mūr., 7 kamb. (4 mieg.) . 

apačioje, 4 k. butas viršuj. 50 pėdų 
sklypas, 2-jų autom, garažas. Kaina)
$23.900.

PASITEIRAUKITE mūsų namų 1 
sąraše Ir įsitikinsite gerais pirkiniais

VARPAS Real Estate
Insurance, Notary Public 

5$IH So. Western Ave.
PRosp. 8-2284 arba HEm. 4-7085
Atdara kasdien nuo 9 iki 9 vai., 
šeštad. ir sekmad. nuo 9 iki 5 v.

LIEtUVIU STATYBOS 
BENDROVE

MORAS
Bulldera Gen. Oontractora 

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

Namų įkainavimas ir įvairūs 
patarimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu:

JONAS STANKUS |
Raštinės ir buto telefonas iį

PRospect 8-2019 ffi
6800 SO CAMPBELL AVE. |

Chicago 29. IU. **

MISCELLANEOUS

Šioje nekilnojamo turto pardavimo 
įstaigoje perkant ar pardtMdant, Jū
sų laukia greitas Ir teisingas patar
navimas.

NORVILĄ
REAL E8TATE SALES 

2600 W. 5Bth St. Tel. PRospect 8-5454

$13,500 PILNA KAINA. 2-jų bu
tų mūrinis — 4 ir 5 čamb. 25th 
ir Albany. Rūsys. Centrinis apšild. 
Spintos vrituvėje. Bargenas. Įmo
kėti $2,800. SVOBODA, 3739 W. 
26th St. LAwndale 1-7038.

ST. GERALD'S PARAI’.
Oak ln»n. Naujas de luxe puš

tom built 3 n»ieg. k. namas. 5 mo
deliai atdari nuo 2 iki 6 vai. vak. 
Sklypas 50x125. Visi įtaisymai, 
rūsys apsaugotas nuo potvynių. 
$21,600—$23,500. 87th ir Tully. 
6100 į vakarus. Matykite .lohnHon 
Bullder. šiokiom dienom atdara va
karais, sekm. nuo 2 iki 7 vai. 
Hllltop 5-0198,__________________________

LIKVIDACINIS IŠPARDAVIMAS 
PAEZERIO SKLYPU

Dideli sklypai namams statyti — 
39 mylios j šiaurvakarius Ne $1,195- 
-Ne $l,09R--Ne $996.

TIKTAI $395 PILNA KAINA
Po du sklypus pirkėjui. Gatavi 

statybai, {mokėti $50, $10 į mėn.
Tel. NOuth Shore 8-2023.

ŠILDYMAS
A. StančiaaskM iustoliuoja vi

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

1546 S. 49th Court, Cicero
TeL OLymplc 6-0775 nuo 8 vaL 

ryto Iki 5 vai. vakaro. 
Telefonas nno 5 vai. vakaro: 

OLympie 2-6752

LIET. APDRAUDO8 AGENTŪRA 
Visų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. Notarlataa. Valsty
bės patvirtinos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS 
WAlbrook 5-M71

INTERSTATE INSURANCE AOENCV 
6168 S. Aabland Ave_ Chleaao SS, I1L

REAL ESTATE

SAVININKAS parduoda, St. 
Daniel’a parapijoje, 6 kamb. asbestos 
apmuštą namą, pilna 4 kamb. bu
tas rūsy, 3 mieg. kamb. viršuj, 2 
apačioje. 2 modern. vonios, 1 viršuj, 
1 apačioj. Spintos virtuvėje, valgo 
masls kamb. Autom, karštu vand. 
alyva apšild. 1 autom, garažas. $55 
į mėn. pajamų už butą. Prašo 
$15,800. Skambinti Rclbuirc 5-5120, 
susitarimui.

SKELBKITSS “DRAUGE’



Trečiadienis, 1957 rugpjūčio 21 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

IŠVYKA PAS JŪRŲ SKAUTUS | PADIDINA DIVIDENDĄ ,

laužu bei pamatyti atitinkamas Justinas Mackevičius, Stan-Į 
ceremonijas. Nemačiusiems sto- dard Federal Savings & Loan 
vyklinio skautų gyvenimo bus B-vės prezidentas, pranešė, kad 
tikra įdomybė, kurios neverta direktorių taryba patvirtino di-

Lietuvių skautijos tęstinu
mas, perkeltas iš nepriklauso
mos Lietuvos, tiek šiame, tiek 
kituose kraštuose randa gerą pa 
sisekimą. Tai patvirtina jau ke- 
lerių metų praktiškas patyri
mas, rodąs šios idėjos stiprėji
mą ir jos sekėjų daugėjimą. Iš 
to jau dabar galima daryti drą
sesnę išvarpą, kad lietuvių išeivi
jos skautybė bujos ateityje ir 
išsilaikys ilgą laiką. Tai be galo 
džiugus reiškinys.

Kaip žinome, skautija yra į- 
kurta prieš 50 metų, o jos už
davinys yra auklėti jaunimą do
rovės ir atsakingumo principais, 
išauginant juos naudingais vi
suomenės nariais. Gi mums iš
eivijoje mūsų skautija yra ypa
tingai reikšminga dar ir tuo po
žiūriu, kad ji yra auklėjama tik
rai lietuviškoje dvasioje. Tad iš 
šio jaunimo reikia ir galima ti
kėtis susilaukti gausių lietuviš
kos visuomenės narių, kurie taip , ....
reikalingi ir būtini kovai už Lie-1 ma y1”0 10 1
tuvos išlaisvinimą. Jei mūsų nomis skaTutų stovykloje, iškil- 

nutautėti, tai mmgame Lietuvos jūrų skauti-

IŠ ARTI IR TOLI
j. A. VALSTYBĖSE ' vardu pik. šešplaukis, senųjų

praleisti. Visa tai įvyks rugpjū
čio 17 — 18 dienomis.

Svečiams bus parūpinta nak
vynė moteliuose, o ribotas skai
čius galės nakvoti pačioje sto
vykloj, bendroj palapinėj, kaip 
patys skautai nakvoja, ir tai 
bus nemokamai. Vykstantieji 
patys pasirūpina savomis susi
siekimo priemonėmis. Automo
biliu kelionė užtruks apie 5 vai. 
Galima išvykti rugpjūčio 17 d. 
ryte, o grįžti kitos dienos va
kare. Dėl platesnių informacijų 
kreiptis į Skautams Remti Dr- 
jos sekretorių Aleksandrą Siliū- 
ną, 6839 So. Rockwell Str., te- 
lef. PRospect 8-0149, vakarais 
nuo 6 vai. Rezervacijas prašo
me iš anksto užsisakyti, kad vi
si reikiamai būtų aprūpinti ir 
aptarnauti. Iki malonaus pasi- 

18 die-

videndų padidinimą už taupy
mo sąskaitas. Nuo 1957 metų 
liepos 1 d. už visas taupymo są
skaitas bus mokama i/į dides
nis nuošimtis. Galima buvo pa-

— Studentų Ateitininkų Są
jungos suvažiavimo ir vasaros 
stovyklos metu, rugsėjo 7 d., 
šeštadienį, Detroite yra ruošia
mas Meno-Literatūros vakaras. 
Vakarą ruošia SAS Centro val
dyba, talkinama Detroito Stud. 
At-kų draugovės ir į jį atsilan
kyti kviečia visą Detroito lie-

Los Angeles lietuvių vardu Ka
zys Lukšys (Nepriklausomos 
Lietuvos laikais daug filmavęs), 
buvusių auklėtinių vardu arbh. 
Vizgirda, lietuvių dainos mylė
tojų vardu buv. Lietuvos ope
ros primadona V. Jonuškaitė- 
Leskaitienė.

Jubiliatui buvo įteikta dova
na — dail. Antano Rūkštelės

tuviškąją visuomenę. Progra- pieštas prof M B portretas.

jaunimui leisime 
kas tuos svarbiuosius lietuviš
kus darbus bedirbs? Mūsų jau
nimas yra vienintelė pagrindinė 
sąlyga ir viltis lietuvybės išlai
kymui iševijoje. Tad iškyla gy
vas reikalas mūsų jaunimui pa- Į 
dėti ir su juo visokeriopai bend
radarbiauti.

Skautų programoje didelę ir, 
galima pasakyti, vyraujančią vie 
tą užima stovyklavimas atviroje 
gamtoje vasaros metu. Su 
džiaugsmu reikia konstatuoti 
faktą, kad lietuvių skautija šla

jos 35 metų gyvavimo sukakties 
fninėjime.

Dr. Stp. Biežis,
Chicagos Skautams Remti 

Draugijos Pirmininkas

Salem
nada.

SKAUTAI
(Atkelta iš 2 psl.)
Avė., Toronto, Ont., Ca-

J. MACKEVIČIUS 
didinti dividendą >/+G todėl, kad 
padidėjo nuošimčiai ir už pa
skolas namams (morgičiaiį. 
Bendrovė gauna didesnį pelną, 
tai tą pelną ir nori pasidalinti 
su taupytojais.

Taupymo sumos siekia 50 mi- 
lionų dolerių ir atsargos kapita
las virš 5i/2 miliono dolerių. 
Dar reikia paminėti, kad be šių 
saugių priemonių, taip didelio 
atsargos kapitalo Standard 
B-vės namai ir moderniški įren
gimai, kurie yra pilnai apmo-

1

mą atliks jaunieji studentai me
nininkai, savo meniniais suge
bėjimais jau spėję pasižymėti 
lietuvių ir amerikiečių visuo
menėje. Programoje dalyvauti 
yra pažadėję solistai A. Gaiga
laitė (Philadelphia), N. Am- 
brazaitė (Clevelandas), Pr. Za- 
ranka (Detroitas) ir dramos 
aktoriai I. Nikolskytė (Bosto
nas) ir A. Žemaitaitis (Water- 
buris).

— Pagerbtas prof. Mykolas 
Biržiška. Rugpjūčio 10 d. Los 
Angelese įvyko pirmosios prof. 
M. Biržiškos jo 7S metų proga 
pagerbtuvės. Pagerbtuvėms va
dovavo Bronys Raila. Sveikini
mo kalbas, be minėtojo, pasa
kė: Vilniaus universiteto bur 
vęs profesorius dr. Kazys Al
minas, kultūrininkas Algirdas 
Gustaitis, Los Angeles Lietu
vių Bendruomenės pirm. p. 
Liaudanskas, 'Liet. Rezistentų

Jis ta proga ir sveikino. Šei
mininkės atnešė puikų tortą su 
75-ių skaitline viršuje. Jubilia
tas ant torto buvusias simboliš
kas žvakutes užpūtė vienu kar
tu.

Visas iškilmes Povilas Jasiu- 
konis užrekordavo ir padarė 
keletą foto nuotraukų.

VOKIETIJOJ
— Liepos pradžioje Mueu- 

eheuo apylinkės visuotiniame 
narių susirinkime išrinkta nau
joji valdyba, kuri pareigomis Į 
pasiskirstė sekančiai: kun. Jo
nas Tautkevičius — pirminin
kas, Olga Barasienė — sekre
torė ir Petras Cesiūnas — iždi
ninkas.

— Sehleswigo miesto ligoni
nėje po sunkios skilvio operaci
jos mirė Schleswig-Grumby se
niūnė Ona Žiobrytė-Jurgaitienė. 
Dar praeitais metais mirė jos

vyras Jonas Jurgaitis, buvęs 
Klaipėdos miesto policijos vir
šininkas, kuris 1923 m. Lietu
vos Vyriausybės Augštojo Įga
liotinio Jono Budrio pavedimu 
suorganizavo pasienio policiją 
Klaipėdos Krašte ir jai ilgesnį 
laiką vadovavo

Karo metu Jurgaičiai turėjo 
. Klaipėdą palikti ir atsidūrė 
Schleswig-Holsteine, miestelyje 
Grumby. Ten abu suorganizavo 
seniūniją, kuriai pradžioje vado
vavo vyras, o, jam mirus, p. 
Jurgaitienė ir jas iki pat savo 
mirties ėjo tvarkingai ir su pa
sišventimu.

Yra gauta graži stovyklavietė keti ir jų vertė yra apie 1 mi- 
puikiame lietuviškame pušyne: lioną dolerių, o balansas kny- 

me krašte jau žymiai apsirūpino P»ie upės. Puikios maudymosi gose tas turtas užrašytas tik 
stovyklavietėmis, kuriose jie sHlygos. Prašome ko gausiau, $1.00.

PADĖKA

kas vasarą praleidžia po kelias šioje stovykloje dalyvauti ir at-
savaites, pasinaudodami visokio
mis gėrybėmis ir praktiškais pa
mokymais bei patyrimais. Vie
nas tų svarbiųjų patyrimų yra 
įkvėpimas lietuviškos dvasios, at 
seit patyrimas ir pamilimas to, 
kas yra gražu, malonu ir didin
ga lietuvio širdžiai. Tai prak-

sivežti tą puikią nuotaiką, ku
rią turėjote “Smiltainės” stovyk 
loję. Rengėjai

Popiežius ger-oj sveikatoj
Į Chicagą sugrįžęs kard. 

Stritch pasakoja, kad popie-

Atsargumas, kuris yra pa
naudojamas vedant finansinius 
tvarkymus, jau nuo 1909 metų 
padarė Standard Federal Ben
drovę stipriausia taupymo įstai
ga šioje šalyje.

Mano mylimai žmonai a. a. Vandai Plepienei mirus, draugams 
ir pažįstamiems už prisiųstas gėles, lankymų koplyčioje, užsakytas 
šv. Mišias už jos sielų ir palydėjusioms į paskutinę poilsio vietų 
reiškiu nuoširdžia ir gilių padėkų.

Ypatingai dėkoju I)r. VI. Kuzmai už suteiktų neįkainuojamų pa
ramų jos ligos metu, taipgi gail. seser. B. < iustaitienei ir p. Aėienei 
už slaugymų jai esant ligoninėje.

Dėkoju pareiškusiems man nuoširdžių užuojautų laiškais ir 
spaudoje p. p. Pupelių, Sakalų, Šulcų, Rimavimų ir Ročkų šeimoms, 
p. St. Dagiui ir p. B. Skombskiui.

K. PLEPYS

VIKTORO KO2ICO8 
IJetuvišk^ gazolino stotis Ir auto 

taisyti tas
Atliekami motoro remontai, lygi
nimo, dažymo darbai ir keičiamos 

dalys
CALL-ME-MOTORS C0.

6759 S. WESTERN AVĖ. PR 8-9633

73
GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, ban
ketų, laidotuvių ir kitų papuošimų.

2443 VV’est 63rd Street 
Telef. PR 8-0833 ir PR 8-0834

OI .ATIMKITE •'0PATTRA

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR
MONUMENT CO
1614 West lllth Street
Tel — CEdarcrest 3-6335

Vienas blokas nuo kapinių 
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas miest e!

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

6812 S0. WESTERN AVĖ, 1410 $0. 50th AVĖ
CHICAGO, ILL CICERO, ILL.

Telefonai _ GRovehill 6-2345 arba „

T0wnhall 3-2108, 3-2109

tiškas ir tikslus ruošimas būti žius Pi->us XI1 Seros sveika' 
lietuviu tos, labai domisi katalikų Baž-

Vaistininko Prano Rako pa- nyč*os padėtimi JAV-se. 
dovanotoje gražiofe 80 akrų. di-Į Liuteronai jieško ryšių su 
dingais ąžuolais apaugusioje sto 1 n
vyklavietėje šį mėnesį Baltijos noma
Jūros tunto jūrų skautai iškil-1 &eši didelės įtakos vokiečių 
mingai minės savo 35 metų gy- liuteronai, kurių penki — klebo- 
vavimo sukaktį. Rugpjūčio 17 nab ° vienas pasaulietis —pa- 
ir 18 dienomis bus iškilmingas skelbė raštą vokiečių liutero- 
šios suakties minėjimas, kurin j nams, kuriame sako, kad “Šv. 
suvažiuos daugybė skautų ir jų
vadovų net iš tolimų miestų.

Okup. Lietuvoje 
▼ Kazys Keciorius-Zupka mo

kytojauja Kauno Žemės Ūkio 
technikume.

llllllliillllliiĮIllllllllliliHiioiit.ąi! II1IU

PER PASAULI KELIAUJA 
ŽMOGUS

Bernardo Brazdžionio poezijų- 
rinkinys Nedidelis skaičius šio» 
knygos gautas šiomis dienomir 
“Drauge 2334 So. Oakley Avė

A. f A.

Dr. Broniui Janušauskui mirus Venezueloje,
jo seseriai MARIJAI AKSINAVIČIENEI
ir jos šeimai gilią užuojautą reiškia

Alina ir Jonas žuratiskai 
Rochester, N. Y.

L1GDĖSIO VALANDOJ

MAŽEIKA& EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6845 So. VVestern Avė. Air Condltioned koplyčia 
REpubllc 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta

Tiems, kurie gyvena kitose miesto dalyse; gausime 
koplyčia arčiau Jūsų namų.

Bus ką įdomaus ir neužmirštino 
pamatyti ir patirti.

Šia reta ir nepaprasta proga 
pasinaudodama, Chicagos Skau
tams Remti Draugija ruošia iš
vyką, į kurią maloniai kviečia 
visus skautų veikla besidomin
čius lietuvius. Čia bus proga vie 
ną kitą dieną pagyventi skau
tišku gyvenimu, paragauti jų 
stovyklinio maisto, kuris, užtik
rinu, yra skanus ir maistingas, 
o taip pat patirti vietoje apie 
skautų veiklą, išklausyti įdomią 
programą ir pasigėrėti didingu

. . . .. CHICAGO 8, LLL. Knygos kainrDvasia skatina nrotestantizmą j kietaj(( J2
sudaryti naujus, teigiamus ry- Į imiiiiiinnmiimiiiuiiiiiiiniiimtinnn' 
šius su Romos Katalikų Baž
nyčia”. Tie šeši priklauso pro-l 
testantų grupei, pasivadinusiai 
“Samlung” (Susirinkimas). Jie 
du kartu metuose susirenka 
svarstyti Bažnyčios vienybės 
klausimus.

PERK RAUST AU
BALDUS 

Vietoje ir iš tolian

2313 W. Mat St., Chicago, IU. 
Tel PRescott 9-2781

Duoną ir įvairias skoningas 
boikote*, kepa

BRUNO’S KEPYKLA
8339-41 R. IJtaanica Avė. 

Tel. Clilffslde
Pristatome J visas krautuves 
Ir restoranus, taip pat Iš
siunčiame Į visus artimuo
sius miestus.

AUTOMOBILIŲ SĖDYNIŲ 

DIRŽAI 

SUMAŽINA NELAIMES

Statistika aiškiai rodo, kad au
tomobiliuose įtaisyti sėdynių dir
žai sumažina automobilių nelaimių 
skaičių.

Fordo bendrovės vicepreziden-i 
tas Robert S. McNamara tvirtina, 
kad mirtį nešančių nelaimių atsi
tikimų skaičius sumažėjo pusiau. 
Dabar esamose nelaimėse kasmet 
gyvybės netenka 40,000 žmonių. 
Jeigu automobilistai vartotų sėdy
nių diržus, tai jų skaičius suma
žėtų iki 19,000. Dabartiniu metu 
Amerikoje kiekvieną metą sunkiai 
sužeidžia apie milioną žmonių. At
stovų rūmų komitetui jis įrodinė
jo, kad nelaimių skaičius galėtų 
būti sumažintas 500,000.

McNamara sako, kad sėdynių 
diržus turi varto ne tik lengvais 
automobiliais važiuojantieji, bet ir 
sunfkvežimių vairuotojai.

(Ford. Skelb.)

Nauja maldaknyge

“Viešpatie, Išklausyk 

Manęs”
Suredagavo

Kun. K. Matulaitis, M.I.C.
Išleido

Lietuvių Katalikų Spaudos Draugija
640 puslapių: 3/, colio storumo

Kaina............................................>3.00
Paauksuota..................................$3.50

Tai Viena iš pilniausių maldakny
gių, spausdintų Amerikoje: visos li
tanijos: 11 novenų; visų sakramentų 
aiškinimai; psalmes; pilnos rekolek
cijos: visų sekmadienių evangelijos 
tretininkų maldos susirinkimams ir 
abollucijai; maldos apaštalystes mal
dos; šv. Valandos maldos; 33 giesm., 
Velykų ir Vėlinių apeigos; Kryžiaus 
keliai; Sopulingosios Motinos stotys 
ir t.t.

Maldaknyge ‘'Viešpatie, Išklausyk 
Manęs” yra labai gražiai išleista; at
spausdinta ant balčiausio ir geriau
sio popierio; tvirtai Jrlšta su paauk
savimu ar be; nemažos raides; daug 
ryškių iliustracijų.

Si maldaknygė yra geriausias pir
kinys Amerikoje. Užsisakykite tuo
jau.

Užsakymus su pinigais siųskite:

DRAUGAS 
4545 West 63rd Street

CHICAGO 29. ILL.

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 California Avenue

Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852
AMBIJLANCE DIENĄ IR NAKTĮ

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulansų patarna- 
1 vimas dieną ir nak- 
1 tį. Reikale šaukti 
I mus.

Mes turime koplyčias 
v s o s e Chicagos ir 
Roselando dalyse ir 
tuojau patarnaujame.

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

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

659 VVest 18th STREET
PETRAS P. GURSKIS

Tel. SEeley 3-5711

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

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE. T
LEONARDAS F. BUKAUSKAS

10821 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. COmmodore 4-2228

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybė

PRECIN PHOTO STUDIO
(Tncorporated)

EDVARDAS (JUS. sav. 
4058 Archer Avenue

Telefonas Vlrginia 7-2481

i

Remiantis Chicagos Savings Bendrovės praeitimi, nno pat jog įsikūrimo 
1924 metais, jos pavyzdinga biznio tvarka, ypatingai indėlių saugumo ir divi
dendų našumo atžvilgiu, nėra saugesnės ir pelningesnės įstaigos pasidėti tau
pomas pinigus. Pasidėję taupinius pas mus gausite ne tiktai saugumą — jų 
apdraudimą iki $10,000.00, augštą dividendą, bet ir daugelį kitų patarnavimų 
veltui, už kuriuos kitose įstaigose turėtumėte mokėti.

Taupytojų patogumui Chicagos Savings Bendrovės {staiga yra viena iš gra
žiausiai ir moderniškiausiai įrengtų visoje Illinois Valstybėje

Lietuviai gyvenantieji už Chicagos ribų, nežiūrint kurioje Suvienytų Val
stybių dalyje jie begyventų, gali taupyti pinigus paštu.

Rašykite dėl informacijų. Mūsų turtus $21,000,000.00

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
6245 So. Westem Avė. Tel. GRovehill 6-7575 Chicago, Illinois

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1188-1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, IU. TeL OLympic 2-1003

ZIGMUND (ŽUDYK)
1646 W. 46th STREET

ZUDYCKI
YArds 7-0781

Atdara: pirmadieni nuo 12 Iki 8, antradieni Ir penktadieni nno 9 Iki 4, 
Trečiadienį uždaryta visą dieną, o AeAtadlonį nno 9 Iki t

ketvirtadienį nno 9 Ud 8 
po pietų

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET REpublk 7-1213
2314 W. 23rd PLACE Vlrginia 7-6672

VANCE FUNERAL HOME
1424 S. 50th Avė. OLympic 2-5245 Ir TOwnhall 3-9687
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X Emily Kaminskas, gyve
nanti Ciceroje, atremontavo 
savo namą ir padarė dar 4 
kambarius. Taip pat ji išgraži
no savo vasarnam) Beverly 
Shores, Ind.; čia jai viskas ge
rai sekasi: nuomininkų netrūko 
visą vasarą.

Emily Kaminskas yra jau 
nuo 1914 metų “Draugo” skai
tytoja. Mūsų dienraščio reika
lams ji paaukojo nemažą sumą 
— $50. Už auką mes jai nuo
širdžiai dėkojame.

X Lietuvių Golfo dienai Chi- 
cagos biznieriai ir profesionalai 
paskyrė dovanų daugiau kaip 
pusantro tūkstančio vertės. Tos 
dovanos kaip door prizes bus 
išdalintos svečiams Golfo die
nos vakarienėje, kuri įvyksta 
šį vakarą Southmoor Country 
Club patalpose prie 131 gatvės 
ir Southwest Highway. Palos 
Park, BĮ, Lietuvių Golfo dieną 
organizuoja Lithuanian Cham- 
ber of Commerce of Illinois, ku
rio pirmininku yra Stanley B. 
Balzekas.

X Justas Kudirka, Vargoni
ninkų Sąjungos pirmininkas, 
kviečia visus Chicagos ir apy
linkių lietuvius vargonininkus 
susirinkti jo bute (4358 S. Fair- 
field avė.) 1 v. po pietų trečia
dienį, rugpjūčio 21 d. Šiame 
susirinkime, tarp kitko, bus 
nustatyta meninė programos 
dalis didžiosioms Šiluvos iškil
mėms, kurios bus rugpjūčio 8 
d. Lietuvių aikštėje — Lithua
nian Plaza.

X Danutė Točilauskaitė, 6600 
So. Honore st., tel. HE 4-0800, 
neseniai laimėjusi sporto rung
tynėse pirmąją vietą bėgime į 
tolį amerikiečių stadione, da
bar vėl stipriai pasireiškė Cle- 
velande, kur buvo pabaltiečių 
sporto šventė. Ji čia laimėjo 
pirmą vietą 60 metrų bėgime, 
100 metrų šokime į tolį ir esta
fetinį moterų žaidimą. Teko 
girdėti, kad Danutė Točilaus
kaitė žadanti visai pasitraukti 
iš sporto veiklos ir pakeisti sa
vo gyvenimo kryptį — ištekėti.

X Teis. Alf. Norkus, dalinin
kas Kutra-Norkus Real Estate, 
2405 W. 51 st., jau praleido sa
vo atostogas Beverly Shores 
vasarvietėje, o teis. J. Kutra 
vis labiau plečia savo Real 
Estate Insurance kontoroje ap- 
draudų skyrių. Jis yra Loyalty 
Group agentas ir kelių kitų 
draudimo bendrovių brokeris, 
kuris parūpina auto, neišski
riant ir jaunesnių vairuotojų, 
namų, gyvybės ir sveikatos ap- 
draudas.

X DLK Birutės karių šeimų 
draugijos Chicagos skyriaus 
valdyba jau įteikė Balfui savo 
auką $150, kurią prašo paskir
ti Sibiro lietuvių šelpimui. Pa
geidaujama, kad už minėtus pi
nigus būtų nupirkti siuntinėliai 
ir pasiųsti per Šveicarijos 
Raud. Kryžių, kurių galima 
siųsti po keturius per metus 
vienam asmeniui.

X Alf. ir Aldona Rimai pir
ko 4 butų mūrinį namą McKin- 
lcy parke — 2210 W. 37 st. Iki 
šiol jie ilgesnį laiką gyveno 
Halsted gatvėje, Bridgeporte. 
Namusk įsigijo per Kutra-Nor
kus nekilnojamo turto pardavi
mo agentūrą, o V. Bildušas 
pardavė savo namus ir įsigijo 
naujus adresu 2435 W. 50 st.

X Kun. Augustinui Neve- 
rauskui, 4557 So. Wood St., už 
sugaištą laiką ligoje Leonardas 
Jankauskas įteikė $150.00 čekį.

Pirkit Apsaugos Bonus!

X John J. Kazanauskas, Mu
tual Federal B-vės prezidentas, 
atsilankiusiam mūsų korespon
dentui pranešė labai linksmą 
žinią visiems taupytojams, kad 
nuo š. m. liepos 1 d. bus moko
ma dar didesnis dividendas, ne
gu iki šiol mokėjo Mutual Fe
deral b-vė.

J. J. Kazanauskas pažymėjo, 
kad lietuviai gali didžiuotis sa
vo bendrove, nes nuo pat įsi- 
steigimo 1905 metais Mutual 
Federal b-vės valdybos nariai 
buvo lietuviai ir dabartinė val
dyba yra sudaryta tik iš lietu
vių. Per šiuos virš 50 metų są
žiningai tvarko indėlininkų ir 
skolintojų reikalus ir visiems 
su malonumu teikia patarnavi
mus ir reikalingus patarimus. 
Didesnis dividendas nuo liepos 
mėn. 1' d. bus mokamas už visas 
taupymo sąskaitas.

X L B. Chicagos Apygardos
Valdybos paskutiniame posėdy
je buvo nutarta kitais metais 
suruošti Chicagos Apygardos 
pavasario Jaunimo šventę ir 
pakviesti Bostono teatrą su 
gastrolėmis į Chicagą spalio- 
lapkričio mėnesį, kurie suvai
dins “Vincą Kudirką” ir “Rau
donasis vynas”. Atvyktų akt. 
H. Kačinskas A. Gustaitis, St. 
Santvaras ir kiti — apie 40 
žmonių sąstatas. Tiksli atvyki
mo data greitai bus paskelbta. 
Lietuvių visuomenė žada gau
siai atsilankyti tokiuose spek
takliuose, nes yra pasiilgusi vai
dinimo.

X Aldonos Vasaitytės ir Ka
zio Almino vestuvės praeitą 
sekmadienį buvo itin šaunios. 
Sutuoktuvių apeigas Šv. P. Ma
rijos Gimimo par. bažnyčioje 
atliko kun. J. Kidykas. Vestu
vių puota buvo puošniuose 
Sabre rūmuose, Palos Parke. 
Jaunuosius sveikindami kalbas 
pasakė kun. J. Kidykas, kun. 
dr. J. Prunskis, prof. B. Vitkus, 
Manelis, Jr., ir jaunųjų tėvai 
Kazys Alminas bei Ant. Vasai- 
tis. Skambėjo lietuviškos dai
nos. Jaunimas smagiai pasišo
ko, pradėjęs tradiciniu suktiniu. 
Programai vadovavo prof. Ma
nelis.

X Lietuvaičių Seselių Insti
tuto paskaitų tvarka ketvirta
dienį, rugpjūčio 22 d.: 7 vai.
šv. mišios; 9 vai. paskaita iš 
lietuvių liaudies kūrybos, kurią 
skaito prof. Juozas Brazaitis; 
11 vai. parodomoji paskaita; 
11:30 vai. diskusinės grupės; 
1:30 vai. seminaras: lietuvių 
architektūra — skaito Jonas 
Mulokas; 2:45 vai. studijos ir 
darbo grupės; 4 vai. palaimini
mas; 7 vai. kultūrinė pramoga: 
pasirodo “Ateities” šokėjai, va
dovaujami B. Shoto.

X Juozas Kaknys-Kaknevi
čius su žmona Grasilda ir vai
kučiais Simuku (5 m.) bei An
driuku (2 m.) atostogų proga 
yra atvykę į Chicagą iš Toron
to ir apsistoję pas Ramojų ir 
Jonę Mozoliauskus, gyvenan
čius 7211 S. Harding Avė., Chi-1 
cago. Namo numato grįžti šį 
ketvirtadienį.

Juozas ir Grasilda Kakniai 
yra “Draugo” skaitytojai, į Ka
nadą atvykę iš tremties. J. 
Kakniui Chicaga paliko daug 
geresnį įspūdį, negu jis buvo 
susidaręs vaizdą apie ją iš įvai
rių pasakojimų.

X Dr. Bronius Janušauskas,
buvęs ilgametis Šiaulių miesto 
ligoninės vedėjas, rugpjūčio 8 d. 
mirė Venecueloje. Buvo sulau
kęs 68 m. amžiaus. Iš tremties 
buvo išvykęs į Braziliją, o vė
liau persikėlė pas savo vaikus 
Venecueloje, kur išgyveno 3—4 
metus. Chicagoje gyvena velio- 
nies tikra sesuo Marija Janu
šauskaitė-A ksenavičienė ir Jos 
vyras.

X Liet. Teis. Centro Valdy
bos naująją rinkimų komisiją 
sudaro: V. Paulionis, Alf. Nor
kus ir K. Juknis. Rinkimų ko
misijos būstinės adresas: Kut
ra-Norkus Realty, 2405 W. 51 
st., tel. WA 5-5030.

BERTHA — MAŽOJI AUDREY SESUO

Šerifas O.B. Carter žiūri į pagrindinę gatvę Cameron’e La., kai uragano Berthas sukelti vė
jas ir lietus pasiekė JAV krantą. Laivelis guli ant šono iš pragano Audrey laikų, kada dau
giau kaip 3,000 žmonių liko be pastogės. Bertha padarė nedaug nuostolių. (INS)

Antroji Instituto diena
“Lietuvių tautosakos lobynas 

yra labai platus. Tas lobynas 
krovėsi per ilgus metus, net 
šimtmečius. Jame randame įvai
rias gyvenimo apraiškas, kurios 
yra būdingos lietuvių gyveni
me.” Šiąja tema dr. Antanas 
Vasys tęsė savo paskaitą sese
rų institute pirmadienio rytą.

Jis tvirtino, kad kiekvienos 
tautos tautosaka turi savo cha
rakteristiką ir skiriasi įkūnyta 
tautos dvasia arba siela. Joje 
atsispindi tautos kultūra, kal
bos istorija ir įvairūs tautos iš
gyvenimai. Kadangi tautosaka 
nejieško ypatingų tendencijų, ji 
kelia natūralų žmogaus sielos 
jausmą, kuriuo žmogus gali gė
rėtis.

Panagrinėjęs liaudies damas, 
jis paėmė pasakas. Jos nėra 
pastovios, nes, eidamos iš lūpų 
į lūpas, gauna naujų motyvų 
variantų. Pasakų motyvai daž
nai yra labai įvairūs ir sunku 
atspėti jų kilmę. Lietuvių pasa
kas nevisuomet galime išskirti 
iš kitų tautų. Tačiau jų daugu
ma yra grynai lietuviškos, nes 
jose yra randami tik lietuviški 
motyvai, kad ir su daugybe va
riantų. Lietuvių pasakos yra la
bai gausios. Jos buvo ir yra 
mėgiamos visų amžių, užsiėmi
mų ir religijų žmonių, o ypač 
vaikų. Pasakos įveda žmogų į 
kitą pasaulį, atitraukdamos jį

X “Fausto” operos chorui 
reikalingos moterys bei mergai
tės, kurios galėtų tame chore 
dainuoti; tos, kurios norėtų 
gauti daugiau informacijų tuo 
reikalu, prašomos paskambinti 
vakarais rengėjų telefonu RE 
7-0235 arba visą dieną muziko 
Baltrušaičio telefonu FR 6- 
0787.

X Henrikas Pamataitis, nuo
latinis “Draugo” skaitytojas, 
7637 So. Normai, kartu su šei
ma atostogas praleido lankyda
mi įdomesnes vietas vakarinė
se valstybėse ir Pacifiko pa
kraščiuose. Ilgiau buvo apsisto
ję Long Beach ir Santa Monika 
kurortuose prie Los Angeles.

X Kęsto Zapkaus (Chicago) 
ir Gedimino (Jaukaus (Water- 
bury) darbai bus išstatyti per 
visuotinį Santaros suvažiavimą, 
kuris įvyks rugsėjo 6—8 dieno
mis.

X Lifida ir Vytautas Sendži-
kai buvo iš Toronto, Ont., atvy
kę į Chicagą ir dalyvavo Vale
rijos Vasaitytės ir Kazio Almi
no vestuvėse. Sendžikai — gra
žiai įsikūrę Kanadoje, neseniai 
įsigijo nuosavus namus.

X Patikslinimas. Vakar die
nos “Draugo” numeryje, “Ap
link mus” skyriuje, žinutėje 
apie Rapolą Serapiną yra pasa
kyta: “Rapolas Serapinas — 
augštos kilmės žmogus”, o tu
rėjo būti “Rapolas Serapinas — 
augštos kultūros žmogus”.

nuo kasdieninio gyvenimo, nes 
joje randame vaikišką ir fan
tastišką galvojimą su labai 
augšta išmintimi.

Po dr. A. Vasio kalbos sekė 
demonstracija Lietuvos geogra
fijos ir istorijos dėstymo meto
dų, kurias pravedė sės. M. Bap
tistą, C. J. C., ir sės. Regis 
Marie, C. J. C. Abejose de
monstracijose seselės panaudo
jo praktiškas ir vaizdingas prie- 
mones: padidinamuosius pa
veikslus (slides), pačios seselės 
padarytą su elektrinėmis švie
selėmis, atžymėti kaikurioms 
vietovėms, Lietuvos žemėlapį ir 
įvairius pakartojimo būdus. De
monstracijos klasėje dalyvavo 
grupė Nekalto Prasidėjimo mo
kyklos, Brightonx Park, penkto 
skyriaus mokinių.

Popietinėje instituto dalyje 
J. Daužvardienė kalbėjo apie 
lietuvių Kalėdų eglutę ir jos pa
puošimą. Su ja atvyko ir pagar
sėjusi šiaudinių eglaitės orna
mentų gamintoja Rožė Mazi- 
liauskienė, “šiaudinukų mamy
tė”. Po paskaitos ji parodė se
selėms, kaip lengva yra pada
ryti šiuos, lietuvių liaudies me
nui būdingus, ornamentus.

Instituto programoje muzikas 
J. Kreivėnas kasdien supažin
dins seseles su kaikuriais lietu
viais kompozitoriais, kurie yra 
sukūrę dainelių mokyklinio am
žiaus jaunimui. Pirmadienį jis 
patiekė gerb. kun. B. Markaičio, 
S. J., mišias “Prieš tavo alto
rių” ir iš Krikščionytės rinkimo 
“Kirtimėlis” ir “Gegutė”.

Vakarinei pramogai seselė M. 
Bernarda, kazimierietė, suruošė 
muzikalinę programą, kurią at
liko seserų choras ir orkestras.

Šerifo kelione

CHICAGOS ŽINIOS

Balionai virš Chicagos
Pirmadienio rytą virš Chica

gos buvo matyti du balionai. 
Vienas jų buvo Chicagos uni
versiteto paleistas tyrinėjimo 
tikslams, tačiau iš kur buvo 
antrasis nežinoma. Nežinomas 
balionas buvo virš 100,000 pė
dų augštyje. Oro pajėgos pra
neša, kad nežinomas balionas 
galėjo būti atskridęs iš vienos 
oro bazės. Stebėjimas per tele
skopą parodė, kad jis tikrai ga
lįs būti tas pats, kadangi pada
rytas iš plastikos, gi apie tokį 
pat praneša ir oro bazė.

Konferuoja mokslininkai
Penki europiečiai mokslinin

kai ir 400 vietos ekaptertų turi 
pasitarimą Northwestern uni
versitete Technologijos institu
te. Konferencija atidaryta va
kar ir bus tariamasi apie radio
aktyvumą.

Nubausti chemikai
Du vyrai, George Yule, 34 m. 

ir Earl Amundson, 24 m., nu
bausti po 100 dol. baudos ka
dangi jie gamino savo namuose 
faierverkus. Nors jie sakėsi jų 
nenorėjo parduoti, bet pagal 
įstatymą jų negalima gaminti 
ir abu chemikai buvo nubausti.

Poetas Chicagoje
Carl Sandburg, žinomas Ame

rikos poetas, .79 m., Lincolno1 
biografijos autorius, lankėsi 
Chicago j. Poetas yra anksčiau 
buvęs Chicagoje ir apie ją pa
rašęs nelabai Chicagą girtinų 
eilėraščių. Poetas paklaustas 
ar jis parašys dabar poemą 

lapie Chicagą atsakė, kad taip 
negalima klausimo statyti nes 
“Jūs negalite poetui užsakyti 
poemą, kaip negalite įsakyti 
nėščiai moteriai pagimdyti ru
daplaukį vaiką. Tai yra Dievo 
reikalas”. Sandburg atvyko į 
Chicagą kviečiamas U. S. plieno | 
kompanijos kuri globoja savai
tę “Chicago Dynamic Week”. 
Ta savaitė bus nuo spalio 27 ligi 
lapkričio 2 dienos. Poetas dėl 
Chicagoj vykstančių nusikalti
mų merui Daley pareiškė, kad 
tai miestas su kuriuo negali 
lenktyniuoti nusikaltimais nei 
Londonas nei Paryžius. Jeigu 
parašys poemą apie Chicagą tai 
joj bus kalbama apie Chicagą, 
kaip apie “miestą plačiais pe
čiais”.

Išnešė daug kailių
Specialistai vagys, panaudo-1 

darni moderniausius įrankius ir1 
iš viso su tokiuo darbu labai ge-' 
rai susipažinę, išnešė iš Globė J 
Fur ir Novelty kompanijos, 
333 W. Adams st., brangių kai
lių už 300,000 dol. Vagys įsi- 
gręžė į gretimą namą, paskui iš 
to namo pergręžė plytų ir ce
mento 18 colių storumo sieną 
ir per skylę išgabeno kailius. 
Vagys įsilaužė j moterų tuale
tą, nepaliesdami jokių kitų du
rų, kadangi bijojo paliesti alar- 
mo sistemą. Tai įvyko praeitą 
savaitgalį, nes kaip manoma, 
ta visa operacija galėjo užtruk
ti apie 12 valandų.

Bandė nusidurti
Bedarbis stalius, pirmadienį 

bandė nusižiidyti ir porą kartų 
įsidūrė peiliu, kai policija atėjo 
jo išvaryti iš viešbučio, kur jis 
užsidaręs norėjo šokti iš trečio 
augšto pro langą. Jis buvo už
sibarikadavęs Melrose Arms 
viešbuty, 1636 W. Melrose, jau 
kelios dienos ir kai policija iš
laužė duris jis virtuviniu peiliu 
įsidūrė pora kartų. Nugabentas 
į Ravenswood ligoninę. Sveika
ta nebloga.

Bomba Tribūne
Policija, ugniagėslai ir Chica

gos dienraščio Chicago Tribūne 
tarnautojai dvi valandas jieško- 
jo Tribūne patalpose bombos, 
apie kurią pranešė telefonu ir 
kuri turėjusi sprogti pirmadie
nį 11:45 vai. prieš pįet. Buvo 
išjieškoti visi redaktorių kam
bariai bei sandėliai ir nieko ne
rasta. New Yorko Daily News 
praeitais metais tokių įspėjimų 
turėjo net 12.

Pavogė rankinuką
Kathleen Camey, 5458 Ka- 

merling avė., nusiskundė polici
jai, kad jai vagis ištraukė ran-

mokėti šoferiui. Liko kaip žaibo
trenktas: piniginė buvo dingu- 

Vienas Amerikos šerifas, pa- sj 
vargęs begaudant nusikaltėlius, 
nutarė pasiimti mėnesį atosto
gų ir išvažiuoti į Europą.

Numetęs jau iki kaulo įgri
susią uniformą, apsivilko elegan 
tišku, paskutinės anglų mados, 
fraku, užsidėjo margą kaklaraiš 
tį ir pilką skribėlę. Pažvelgęs į 
veidrodį, patrynė rankas, atvė
rė burną sukombinuodamas 
džiaugsmo šypseną ir jausdama
sis laimingiausiu pasaulyje, ta
rė pats sau: "Bravo, Petrai!”

Nuvyko į uostą ir išplaukė 
“rinktiniu” laivu, kuriuo važia
vo gražiausios, elegantiškiausios 
ir... lengvapėdiškiausios ponios 
ir panelės. Šerifas kaip to ir no
rėjo, jis norėjo pažinti pasaulį, 
ypač senąjį pasaulį (Europą-, 
pamirštant valandėlei naująjį 
(Ameriką).

Vos įžengęs laivan, atsisėdo 
amerikonišku papročiu, užkel- 
damas kojas ant priešais stovin 
čio staliuko, užsidegė cigaretę 
ir, nuduodamas didelį poną, pra 
dėjo vartyti laikraštį. Nežiūrint 
to, kad laivas buvo perpildytas 
moterimis, vienok nei viena ne
atkreipė mažiausio dėmesio į tą 
“nuostabų”, nuotykių jieškan- 
tį, poną. Truputį susinervavo. 
Besvajojant kaip reikalą patai
syti, štai ir prislinko viena švie
si, plačios šypsenos, -ponia.

Šerifas apsidžiaugė. “Pagaliau 
— galvojo sau vienas — neli
kau apviltas!”

Štai ir Prancūzijos krantai, 
Havre uostas! Inkaro nuleidi
mas ir... išlipimas!

Vos spėję susipažinti, turėjo 
atsisveikinti. Jis vyko į Pary
žių, ji... nežinia kur. Du skirtin
gi taksiai, vienas į rytus, antras 
į vakarus. Sudiev!

Atvažiavus nurodytu adresu, 
šerifas jieškojo piniginės užsi-

kinuką, kuriame buvo 135 dol. 
Tai įvyko ant pakelto traukinė
lio platformos, prie 31 st. Va
gis buvo apie 18 m. amžiaus.

Taip pat pranešama, kad plė
šikai apiplėšė gazolino stotį 
7644 S. Westem avė.

Atidarytas tiltas
Michigan avenue tiltas trum

pomis ceremonijomis atidarytas 
pirmadienį. Atidarymo iškilmė
se dalyvavo ir miesto majoras 
Daley. Tiltas yra labai stipriai 
naudojamas, nes per metus per 
jį pervažiuoja apie 21 milioną 
autovežimių.

Naujasis Testamentas- 
šventas Rastas

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

“DRAUGAŠ” 4545 W. 63rd St.. 
CHICAGO 29. TT.l.

LIETUVIŠKI ATVIRUKAI 
ĮVAIRIOMS PROGOMS

“Drauge” galima 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.

Užsakymus su pinigais siųskite:

“D R A U G A S”
4545 Weat 63rd Street, 

Chicagd 29, BĮ. 
Platintojams duodama nuolaida

KAS TIK TURI GERA SKONĮ, 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 baidų prekyba Chicagoje 
LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI — 

FURNITURE CENTE R INC.
3222-24-26 So Halsted St VIctory 2-4226

Pirm., Ketvirt. 9-9:30, kitom dienom 9-6. Sekmadieniais lie
pos ir rugpjūčio mėnesiais krautuvė uždaryta.
- T- '

Šerifas, kuris buvo arešta
vęs tūkstančius vagių, tapo ap
vogtas... Nepažįstamoji ponia 
vienu bučiniu laimėjo storą pi
niginę. Šerifas patraukė skribė
lę ant akių, taręs “Heli”, nu
žingsniavo atgal į uostą. B. M.

t
Viešbutis turi rūpintis f 

arkliais...
Pagal Manitoboje tebevei

kiantį viešbučių įstatymą kiek
vienas viešbutis privalo taip pat 
priimti keleivio arklius. Vadi
nasi, jei kas dabar atvyktų į 
geriausį Winnipego viešbutį su 
arkliais, jam pakaktų tik duri
ninkui pasakyti, kad pasirūpin
tų ir jo arkliais. Nors šian
dien tokie viešbučiai arklidžių 
ir nebeturi, bet įstatymas nuo 
pareigos arkliais pasirūpinti jų 
dar nėra atleidęs.

Viščiukai — baisenybės
Amerikos Kovai Su Vėžiu 

draugija praneša apie tyrimus 
Connecticut universitete. Ten 
į perimus kiaušinius įleidžiant 
įvairius chemikalus, kaikuriuos 
iš jų — sukeliančius vėžį, išau
ginami viščiukai su viena akimi 
kaktoje, be ausų, be apatinės 
žiaunos, be galūnių, be galvų, ar 
su tokiomis mažomis galvomis, 
kad jos vos matosi.

BŪKIME IŠTIKIMI LIET. 
KNYGAI!

įstodami j Liet. Knygų Klubą ii 
įmokėdami 5 dol metinio mokesčio 
mes įgaliname per vienerius metus 
pasirodyti kelioms naujoms gerai pa
rinktoms liet. knygoms ir tuo pačiu 
uždirbame 2.50 dol., nes knygų pa
sirenkame už 7.50 dol.

Lietuviškos Knygos Klubo na
riais — lietuvybės kalviais gali būti 
visi, pasiuntę 5 dol. šiuo adresu:

LIET. KNYGOS KLUBAS 
(Lith. Book Club)

4545 W. 63 St., Chicago 29, BĮ.

KADA IR KAM MOKAMOS

Pensijos ir Pašalpos
Siame leidinyje Ir 8 pusi. priede at
spausdinta JAV-bių Socialinio Drau
dimo (Sodai Securlty) Įstatymas su 
naujausiais 1056 metų papildymais, 
būtent: 1) Oficialės pensijų Ir patal
pų lenteles, 2) Moterims pensijų 
mokėjimas nuo 6 2 metų amžiaus, 8) 
Nedarbingiems asmenims pensijos 
mokėjlmap nuo 50 metų amžiaus.

Be to, šiame leidinyje atspausdin
tas Nelaimingų atsitikimų Įstatymas 
(Wnriftnpn's Compensatlon), su len
telėmis. nurodant už kokius kūno su- 
sižeidimus kiek mokama pašalpos. 
Leidinių kaina tik 80 centų.

Pinigus su užsakymais siųsti:

•‘DRAUGAS”

4545 West 63rd Street 

Chicago 29. Illinois

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

Tėvai, įsigykite ir duokite savo vai
kams paskaityti gausiai ir spalvotai 
iliustruotą VANDOS FANKIENB8 
pasakų knygą —

KARALAITES GINTARĖS 
ILGESYS

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

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


