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VOKIETIJA TEBESANTI RUSUOS 
Štai priežastys, kodėl Lietuvos 

žeme savo vaikų neišmaitina 
PR. ZUNDE, V. Vokietija 

(Pradžia vakarykštėje laidoje) 

Ar yra kokia galimybė, kad 
kolūkiai dar pačiu paskutiniu 
momentu galėjo apsirūpinti 
trūkstama sėkla? Visos aplin
kybės kalba už tai, kad su tokia 
galimybe vargu galima būtų 
skaitytis. Sakysime, svarbiausi 
pašarinių kultūrų sėklų tiekėjai 
buvo laikomi žolių sėklininkystės 
kolūkiai. Tačiau š. m. sausio 
mėn. 13 d. „Tiesoje" skaitome: 
„... Didelį nerimą kelia taip pat 
susidariusi padėtis visoje eilėje 
žolių sėklininkystes kolūkių. To
kie žolių sėklininkystės kolūkiai, 
kaip Dotnuvos rajono „Aušra", 
Vievio rajono „Stalino keliu", ku 
rie nuėmė žymius žolių sėklų plo
tus, tame tarpe ir selekcinių rū
šių .iki šiol nebaigė kulti šių kul
tūrų, nesupylė sėklos fondų ir 
nepardavė valstybei nė vieno ki
logramo žolių sėklos". 

Tą pat patvirtino vėliau ir J. 
Laurinaitis, „Lietuvos TSR mi
nistro pirmininko" pavaduoto
jas : „...1954 žolių sėklos paruoši
mas sėklininkystės ūkiuose buvo 
sužlugdytas. Joniškio rajono 
„Raudonosios žvaigždės", Rasei
nių rajono „Komjaunimo žings
niu", Šeduvos rajono Mičiūrino 
vardo ir kiti sėklininkystės kolū
kiai žolių sėklos pristatymo pla
no neįvykdė ir net patys sau ne
užsiaugino sėklos šių metų sė-
jai". 

Taigi sėklininkystės fermos 
kolūkiams negalėjo daugiau sėk
lų parūpinti. Kad kolūkiai ir iš 
kitur jos negalėjo tikėtis, pri
pažino ir pats J. Laurinaitis: 
„... Kolūkių ir tarybinių ūkių va
dovai neturi laukti, kad kas nors 
iš kur nors jiems duos daugiame
čių žolių sėklų". 

Net ir ateinančių metų per
spektyvos Laurinaičiui kelia di
delio susirūpinimo, kas žymu iš 
šių tolimesnių jo žodžių: „... Jei
gu nėra nei užsėtų daugiametė
mis žolėmis plotų, nei tinkamų 
natūraliųjų pievų bei ganyklų, 
iš kurių būtų galima gauti sėkli
nę medžiagą, tada sėklas reikia 
rinkti rankiniu būdu iš įvairių 
pievų, ganyklų, griovių, ežių, iš 
ten, kur galima rasti vertingų 
pavasarinių žolių, o jų būna vi
sur. Į šį darbą reikia įtraukti 
moksleivius, vadovaujant prity
rusiems ir gerai pažįstantiems žo 
les žmonėms". 

Tokie reikalai okupuotoje Lie
tuvoje su sėklų fondais. Kaip 
matome .svarbiausia sąlyga na
šiai pavasario sėjai toli gražu nė
ra pilnai įvykdyta. Pažvelkime 
dabar, kaip vyko kiti paruošia
mieji darbai. 

Lietuvos kompartijos pirma
sis sekret. Sniečkus kolūkių pir
mininkų ir žemės ūkio specialis
tų pasitarime nagrinėjo ir lau
kų tręšimo klausimą. Jis pareiš
kė: „Žemės ūkio specialistai ir 
kolūkių pirmininkai dažnai kal
ba apie mineralinių trąšų stoką, 
bet maža rūpinasi vietinių trąšų 
sukaupimu. Daugelyje rajonų 
blogai vyksta mėšlo išvežimas į 
laukus, nepakankamai sudaryta 
šių organinių trąšų atsargų. Že
mės ūkio specialistų pareiga — 
išaiškinti kolūkiečiams, kad jie 
išskirtų iš savo turimų atsargų 
mėšlą kolūkiui. Už tai jiems bus ' Gi kitą dieną, balandžio mėn. 
atlyginta gausesniu darbadieniu.! 8-ją, „Tiesa" rašė: „... Pagėgių 

Rūkščiųjų dirvų kalkinimas — 
nepaprastai svarbi priemonė lau 
kų derlingumui pakelti. Tačiau 
kalkinių trąšų išvežimas į laukus 
vyksta labai blogai. Net Jurbar
ko rajono kolūkiai, kurie vietoje 
turi kalkių, rimtai nesiruošia 
rūkščiųjų dirvų kalkinimui. Ne
galima pateisinti abejingos MTS 
vadovų pažiūros į trąšų išveži
mą. Savo transporto priemonė
mis MTS turi padėti kolūkiams 
pilnai apsirūpinti trąšomis." 

Ir statistiniai duomenys rodo, 
kad laukų tręšimo planai buvo 
kuone totališkai „sužlugdyti". 
Pavyzdžiui, mėšlo ant laukų iš
vežta: 1955. U. 28 —1,8% ; 1955. 
III. 15—4,1%. Negeriau ir su 
durpinių trąšų išvežimu. Iki 
1955. H. 15 išvežta 2,6% plane 
nustatyto kiekio, 1955. H. 28 — 
4,5%; 1955. UI. 15 — 9,8%. 

Dar tirštesnėmis spalvomis, 
kaip kad Sniečkus, esamą padėti 
vaizduoja „Tiesos" bendradarbis 
A. Petrauskas savo straipsnyje 
„Kai įsigali nerūpestingumas" 
(„Tiesa", 1955 m. balandžio 
mėn. 9 d . ) : „Zonos kolūkiuose 
padėtis labai rimta. Nelabai di
deli skaičiai MTS suvestinėse 
apie į laukus išvežto mėšlo kiekį, 
bet ir tie skaičiai prasimanyti. 
Faktiškai zonos kolūkiuose mėš
las į laukus nevežamas. Apie dur 
pių išvežimą kalbėti dar sunkiau, 
— durpynų yra, o apie jų panau
dojimą net negalvojama". 

Net ir dirbtinių trąšų prista
tyme kolūkiams kartojasi taip 
labai įprasta Sovietų Sąjungoje 
istorija. „Tiesa" vasario 24 d. 
rašo: „...Didelį nerūpestingumą 
čia parodo ir kai kurių rajonų 
vadovai. Štai, Klaipėdos uoste 
suverstos didžiausios krūvos kal
kių, o kolūkiai neišvežė 1,225 
tonų kalkių, Klaipėdos rajono 
vadovai pripažįsta, kad kalkinti 
dirvas yra naudinga, tačiau kon
krečiai beveik nieko nedaro, kad 
.kolūkiai išvežtų kalkes dirvoms 
patręšti". 

Planingiausiai gal vyko trak
torių ir žemės ūkio mašinų re
montas ir paruošimas pavasario 
sėjai MTS stotyse. „Lietuvos 
TSR Ministerių Tarybos" ir kom 
partijos nutarimu visos MTS tu
rėjo baigti traktorių, žemės įdir
bimo, sėjimo ir specialiųjų ma
šinų remontą iki š. m. balandžio 
10 d. Pagal Lietuvos TSR Žemės 
ūkio ministerijos pranešimus 
MTS stotys iki kovo 31 d. buvo 
įvykdžiusios 81,8% traktorių re
monto plano, 82,7% plūgų, 
86,3% sėjamųjų ir 72,2% kulti
vatorių remonto plano. Todėl la
bai galimas daiktas, kad iki ba
landžio 10 d. dauguma MTS, bent 
popieriuje, planą įvykdė. Tačiau 
ir į tai reikia žiūrėti kiek rezer
vuotai, kadangi porą'dienų prieš 
minėtą terminą, t. y. balandžio 7 
d., pats kompartijos sekretorius 
„Tiesoj" atspausdintame straips 
nyje pareiškė: „...Daugelyje 
MTS neskiriamas reikiamas dė
mesys traktorių ir žemės ūkio 
mašinų remontui. Reikia nedel
siant imtis skubiausių priemonių 
technikai paruošti darbui ir už
tikrinti, kad kolūkiuose būtų lai
ku paruoštas darbui arklinis in
ventorius". 

i r Try» išverstaskūriai Amerikos jaunuoliai, Korojos kar6 belaisviai pasikeičiant savojo krašto atsižadėję 
komunistinę Kiniją pasirinkę, dabar včl atgal priimami pasiprašę, nes vietoje numatytojo dangaus komu
nistinėje tvarkoje rado peklą. Šiandien iš Hong Kongo jie išvyksta Amerikon. (INS) 

Nehru pranešęs, kad Bulganinas 
kovos už neutralią Vokietiją 

LONDONAS, liep. 12. — Kasdien per anglų spaudai įprastus 
kanalus pateikiama skaitytojams vis naujų žinių apie tai, ką at
vežė Indijos premjeras Nehru iš Rusijos ir patikėjo premjerui Ede
nui, kuris jau yra painformavęs Washingtcną bei Paryžių. 

Paskiausia Nehru antis yra —— 

Kažkas naudoja 
katalikų varde 

BUENOS AIRES, iep. 12, — 
Pereitą sekmadieni prie Buenos 
Aires katedros vėl įvyko prieš Pe 
roną nukreiptos demonstracijos 
žmonėms iš bažnyčios išėjus. De 
Mayo aikštėje įvyko apsistumdy
mų su policija ir gaisrininkais, 
kurie laistė demonstrantus su 
kažkokiu rudu vandeniu. 

Kardinolas Copello griežtai pa 
smerkė demonstrantus, kurie 
naudoja iš bažnyčios išėjimo pro
gas politinėms demonstracijoms 
ir tvarkos ardymui. Tokie kovos 
būdai valstybės ir bažnyčios san
tykių pagerinimui padėti negali. 

Nehru mato pažangą, 
siūlo kantrybę 

KAIRAS, liep. 12. — Namo 
vykdamas čia sustojo Indijos 
premjeras Nehru ir pareiškė jį 
apspitusiems žurnalistams, kad 
dabar jau yra susidariusi psi
chologinė nuotaika nuo šaltojo 
karo pasukti taikos link. Jis pa
brėžė, kad įvykiai vyks pamažu, 
todėl ir iš Keturių konferencijos 
nereikia laukti nė stebuklų nė 
staigmenų, nors jis mano, kad 
Rusijos politinėje linijoje mato
mi pasikeitimai yra tikrovė, ne 
vaidinimas. 

Nehru pasakė ir ikšiol dar ne
skelbtą dalyką, kad Maskva Tol. 
Rytų klausimais geriau nori kal
bėtis tyliai ir, sakysim, privačiai, 
negu * formaliose konferencijose 
Nehru pareiškimams reikia tikė
ti, nes jis dabar geriausiai žino 
Maskvos valdžios nuotaikas ir 
norus. 

Aviacijos akademija 
pradėjo veikime 

DENVER, liep. 12. — Vakar 
Lowry javiacijos bazėje oficialiai 
buvo atidaryta JAV aviacijos 
akademija, prisaikdinant pir
muosius 306 kadetus. Čia akade
mija išbus apie 2 metus, kol ga
lės persikelti į naujai statomą 
akademiją prie Colorado Springs 
vietovės. 

• Japonija sutiko mokėti Sia-
mui 15 mil. dol. reparacijų. 

šaltojo karo pabaigimą. Toji kai
na visgi tebesanti Vokietijos ne
utralizavimas, nors visi Europo
je jau yra pasakę, kad to būti ne
galės. Neatrodo, kad Maskva bū
tų patikėjusi Nehru savo nuo
laidas, jei Vakarai paklaustų 
apie jas tą klausimą ant derybų 
stalo padėjus. 

Nehru negavęs įspūdžio, kad 
sovietų ūkis yra būtinai reika
lingas ginklavimosi pramonės 
sulėtinimo, todėl skeptiškai žiū
rįs į Foster Dulles neseniai vie
nai kongreso komisijai dėstytą 
pažiūrą, kad Sovietų ūkis yra 

i prie subirimo taško. 
Anglijos premjeras Edenas 

HONG KONGAS, liep. 12. — Po dviejų metų praktikos t rys pareiškęs Nehru, kad Vokietijos 
jauni amerikiečiai, buvę Korėjos karo dalyviai, atsisakė komunis- neutralizavimo«šiuo metu tikėtis 
tinio gyvenimo Kinijoje ir čia atvykę jau suspėjo pasakyti savo negalima, tačiau yra ir kitos iš-
elgesio priežastis. 

kaina, kurios Rusija prašys už f1*3 f 8 ? ° £ ™ S " J į " g » 
tas, kad sovietų planai nepasi
seks. Aš tą įtarimą nusivežiau į 

Jaunyste, kvailumas ir melas — 
trijų vyrų puolimo priežastis 

— — 

Kad jie taip nevyriškai pasi
elgė, kalta esanti jų jaunystė, 
kvailumas ir gabi komunistų 
propaganda. Dar prisidėjo ir bai
mė, kad bus teisiami grįžę iš ne
laisvės, nes ten būdami padarę 
tai, ko amerikietis neturėjo pa
daryti. Ką jie ten negarbingo 
yra padarę, dabar pasakyti ne
norėjo. 

Dabar jie žino, kad gali būti 
teisiami, bet po gyvenimo Kini
joje to nebebijo — priešingai, no
ri tą progą panaudoti pasakyti 
viską, ką jie žino vykus belaisvių 
stovyklose ir Kinijon pervažia
vus. 

Visi trys vyrukai ir dabar dar 
yra geltonsnapiai: Cowart turi 
23 metus, Griggs 22, o Bell 24 
metus. Savo karinę karjerą Co-
wart taip nusakė: armijon pa
teko 15 metų, ten būdamas nie
ko neišmoko ir nesubrendo, vai
ku jautėsi ir Korėjos frontan pa 
siųstas. Po dviejų dienų fronte 
pateko nelaisvėn. Vaikiškas kvai 
lumas padiktavo nusisukimą nuo 
namų,,o subrendęs vyras nuspren 
dė atgal sugrįžti — taip jis vaiz
džiai pateisino įvykusį pasikeiti
mą. 

Griggs teigė, kad daugiau jie 
nebetiki komunistams, nes jie 
viena sako, o kita daro. Kinijos 
visuomeninė sistema statoma 
ant baimės. Jie mano, kad geres
nė buvo Hielerio negu komunistų 
sistema. 

Visi pareiškimai, kuriuos yra 
padarę pas komunistus likę ame
rikiečiai, buvo padiktuoti trijų 
komunistų Korėjos karo kores
pondentų: Alan Winnington, 
W. Burchett ir Lee Ping. 

Coward dar tvirtina, kad be 
reikalo buvo laikomas ligoninėje 
tuo laiku, kada vyko Panmunjo-
me pasikalbėjimas su tais be
laisviais, kurie atsisakė grįžti 
pas savuosius. Visi trys bernio
kai su žurnalistais kalbėdami 

v . 

stengėsi tik savo elgesį teisinti, 
bet vengė liesti savo gyvenimą 
Kinijoje. 

arahauciaus vaizdą 
l l į 

STOCKHOLMAS, liep. 12. — 
Čia atbėgęs buvęs laivų statyto
jas Girnus iš senojo Karaliau
čiaus miesto pasakoja apie liūd
ną dabartinę to miesto būklę 
sovietų valdžioje. 

Senas gražus miestas yra tik 

eitys Rusijos saugumui nuo Vo
kietijos užpuolimo patikrinti, jei 
Rusija jieško tik savo saugumo, 
bet neturi slaptų piktų sumany
mų. 

Maskvą, o jis tapo mano įsitiki
nimu po to, kai perskrodžiau Ru
siją nuo Leningrado iki Stalin
grado, nuo Odesos iki Astracha
nės. Negalima keliauti Rusijoje 
tūkstančius mylių nepatyrus, 
kad krašte kažko trūksta. Tas 
„kažkas" yra Dievo pažinimas, 
meilė ir garbinimas. Kai šitai 
suvoki, tuojau paaiškėja, kas 
negera Rusijoje. 

Kadangi Rusijoje nėra tų pa
grindų, kurių kūrėjas yra Die
vas, todėl sovietų kuriama sis
tema turi sugriūti. Ji neturi mo
ralinio principo savo režimui pa
remti, ji neturi dvasinio šaltinio 
savo jėgai atgaivinti. Ji sąmonin 
gai yra bedieviška, politiškai 
amorali. 

Aš nenoriu sakyti, kad rusų 
tauta yra bedieviška, kad joje 
nebėra tikėjimo, vilties ir meilės. 
Jaudinąs vaizdas buvo stebėti be
simeldžiančius vienoje Maskvos 

• • 

buvo na a 
NAIROBI, Liep. 12. — Kenijoje 

baigėsi laikas pasiduoti Mau Mau 
teroristams anglų paskelbtomis 
sąlygomis. Paskutinis pasidavęs 

griuvėsiai, buvusios gatvės ap-, yra jų „generolas" Kofia Mbaya 
augusios augšta žole, visur tarp 
griuvėsių auga jau 10 metų se
numo medžiai. 

Nepaisant esamų didelių durpių 
rezervus, jų išvežimas vyksta vi
sai nepatenkinamai. Alytaus, 
Ariogalos ir Vilkaviškio rajonų 
kolūkiuose šiam klausimui ne
skiriama reikiamas dėmesys. 

mašinų - traktorių stotis trakto
rių remonto planą tik įpusėjo. 
Tačiau ir laikomi suremontuoti 
traktoriai turi daug defektų, nes 
remonto kokybė yra labai žema. 
Kyla pavojus, kad dalis šios MTS ūkio gamybos pakėlimą ženkle 

traktorių, kaip ir pernai, nega
lės dalyvauti pavasario lauko 
darbuose. Susidariusi padėtis 
yra nepaprastai rimta ir reika
lauja nedelsiant imtis visų prie
monių pasiruošimui pavasario 
darbams paspartinti". 

Taigi taip vyko okupuotoje Lie 
tuvoje paruošiamieji darbai pa
vasario sėjai. Reikia turėti dar 
galvoje, kad jie vyko jau naujos 
kampanijos už smarkų žemės 

Visaip kaip stengdamasis įsiteik 
ti Maskvai, Lietuvos kompartija 
pralenkė net ir patį Chruščiovą, 
reikalaudama iš Lietuvos kolū
kiečių ne per penkerius, bet jau 
per sekančius 2 — 3 metus javų 
produkciją Lietuvoje padvigu
binti, mėsos patrigubinti ir t . t 
Plane tad numatyta, kad 1955 
m. kolūkiai privalo savo produk
ciją smarkiai pakelti. Faktai gi 
kalba už tai, kad nėra pagrindo 
laukti šiais metais didesnio že
mės ūkio pakėlimo. 

Rusai išvalė tik vieną gatvę, 
kuri jungia dvi geležinkelio sto
tis. Išilgai tą gatvę augštesni 
griuvėsiai buvo nuversti, bet nie 
ko naujo nepastatyta. 

Pilis, katedra, opera ir univer
sitetas sugriauti. Pilis yra be 
stogo ir be bokštų, sienos sama
nomis ir medžiais apaugusios. 

Jau rusų kurtas „naujasis cen
t ras" yra prie buvusios šiauri
nės geležinkelio stoties. Prieš 
miesto rotušę stovi milžiniška 
Stalino statula, dieną ir naktį 
sargybų apsupta. Dabar Karą- j A y atstove Luksemburge, ne-

ir 25 jo sekėjai, išlindę iš miškų 
apžėlę, susivėlę, žvėrių kailiais 
apsidangstę. 

Prileidžiama, kad ketvirtada
lis organizuotų teroristų pasida
vė, bet dar apie 3,000 liko miš
kuose aplink Kenijos kalną. Am
nestijos periodui pasibaigus, vėl 
prasidės sustiprinta karinė veik
la ir atėmimas žemės iš tų, ku
rie tebėra pasitraukę iš savo gy
venviečių pas teroristus. 

Turėsianti sugriūti 
sovietiška sistema 

liaučiuje yra tik apie 30,000 gy 
ventojų (buvo 325,000), bet dau
giau ir būti negali, nes nėra kur 
gyventi. 

Rusai nesidomi Karaliaučiaus 
uostu, nes neatvykstąs ten nė vie 
nas prekinis laivas. Karaliaučius 
dabar esąs tik žvejų kuterių uos 
tas. Visi uosto įrengimai ir san
dėliai griūva apleisti. 

Gautas įspūdis, kad Kremlius katedroje su pirmųjų krikščio-
padarė viską ^ehru Vokietijos | nįu užsidegimu. Tik žiūrint į jų 
pavojingumo baubu apkrėsti. veidus negalėjai-atspetr-ju mal

dos tikslo — ar jie prašė Dievo 
išlaisvinti juos nuo dabartinių 
bedieviškų valdovų ar tik šiaip 
jau reiškė savo dvasines nuotai
kas, liudijančias apie naujų Sek
minių atėjimą. 

Nežiūrint oficialaus maskavi
mo, Rusijos ortodoksų bažnyčia 
gali reikštis tik tiek, kiek Krem
lius jai leidžia. Ir toji nuolaida 
yra padaryta dėl užsienio' turis
tų. Tai yra geras pavyzdys dvi
veidiškumui pavaizduoti. 

Kaip niekam nekelia abejonių 
daugybos lentelė, taip aš neabe
joju, kad sovietų sistema subirs, 
nes ten bandoma padaryti nega
limą dalyką. Jie mano, kad pa
šalinus Dievą iš šventnamių Jis 
jau bus išmestas iš žmonių šir
džių. Jie mano, kad Dievo mei
lės ir pasigailėjimo įstatymą ga
lima radikaliai panaikinti taip 
lengvai, kaip pašalinti Malenko
vą ar sušaudyti Beriją. Jie ne

judri ir daug kuo besidominti1 gali to padaryti ir jie pradeda 
amerikietė ponia Mesta, buvusi; tai suprasti. Jie negali sunaikinti 

Dievą, sunaikinti Dvasią — jie 
kovoja su begalybe, todėl jie turi 
pralaimėti". 

Oras Chicagoje 
Kiek debesuota, temperatūra 

kaip vakar — viršum 80 laips
nių. 

Saulė teka 5:26, leidžiasi 8:26. 

labai seniai plačiai keliavusi Ru
sijoje, kitos ponios paklausta 
apie tai, -koks jos svarbiausias 
patyrimas Rusiją belankant, ši
taip atsakė: 

„Aš daug ką patyriau Rusijo
je per 3 mėnesius, bet svarbiau-

f " € 

k. " ^W 

IL* >v.v J^m 

. > • • . 

Ak f 1 
• 

j 
I 

James Hagerty, Baltųjų Rūmų spau
dos sekretorius, jau nuvyko Genevon 
prižiūrėti pasirengimų prez. Eisen-
howeriui sutikti. .(INS) 

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA 
— Senatas vakar priėmė rezoliuciją su pareiškimu vil

ties, kad Sov. Rusija grąžins laisvę savo satelitams. Rezoliu
cija turinti prez. Eisenhovverio ir Foster Dulles pritarimą. 

— Š. Vietnamo delegacija su Ho Chi Minh priešakyje jau 
vyksta per Sibirą į Maskvą. Vakar jau ji artinosi prie Novosibirs
ko. Peipinge būdama, delegacija gavus? 328 mil. dol. paskolą at
statymo darbams finansuoti. 

— Kom. Kinija beveik karu grasina Pakistanui, kad jis dedasi 
prie Turkijos — Irako — Anglijos savitarpinės apsaugos pakto, 
nes, girdi, Pakistanas tapsiąs Amerikos baze Kinijai kariškai gra
sinti. 

— Vakar suėjo trys metai nuo prez. Eisenhcnverio nominacijos 
Chicagos konvencijoje. Ta proga respublikonų delegacija atvyko 
pas jį su peticija, kad kandidatuotų ir sekančiais metais. 

— Anglijos premjeras Edenas turįs naujų projektų Formozos 
reikalu ir juos aptarsiąs su prez. Eisenhotoeriu Genevoje konferen
cijos pertraukų metu, 

— Patys didžiausi krašto apsaugos departamento pareigūnai 
vakar paskutinį kartą bandė įtikinti senato krašto apsaugos ko
misiją, kad reikia įvesti privalomą jaunimo tarnybą rezervo dali
niuose, tačiau vis dar netikra, ar senatas nusileis. 
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Rašo DR. AL. RAČKUS Ištrūko iš raudonųjų 

SVEIKATA BRANGUS TURTAS 
4342 Archer Ave., Chicago 32 

Saldyledis tu netekau apetito, dažnai man 
. . galvą skauda, pradėjo mano svo 

Yra toks- grietinės bei peno ^ j ^ . ^ d ^ m a n te_ 
paseldinrtas, visaip paskanintas w ] w d ^ i š b l y S k e s i r ^ y . 
ir sušaldytas mišinys 
tas, kuriam lietuviai kęs. Šiaip man nieko neskau

da. Prašau daktaro patarimo, 
kur e&vo sveikatos reikalu 
kreiptis, o gal mano darbas 
man kenk!a, nors j : s yra leng
vas, valandos patogios ir už
mokestis neblogas. 

• 

Atsakymas i. i. — Mažuose 
kino teatruose, jei neįvesta mo
derniška ventiliacija, palubėje 
dirbančiam filmų operatoriui 
darbo sąlygos yra nesanitariš-
kos. Palubėje oras yra karštas 
ir nuo minios alsavimo viršun 
nuolat kyląs oras yra sugedęs 
ir suplėkęs ir alsavimui nesvei
kas. Be to dar mažoje kupėje, 

Atsakymas M. G. — Jei tams
tos gydytojas, tamstos sveikatą! žovių 
ištyręs, pasakė, jog esi alergiš
ka tai pudrai," kurią tamsta 
vartoji, jei noo to gauni keistą 
niežulį ir išbėrimus, tai jis tams
tai teisngai pasakė. Toji mini
ma pudra vienoms gali visiškai 
nekenkti, o tamstai gali labai 
kenkti. Tą patį galima pasaky
ti ir apie kitus kosmetikus, nuo 
kurių vartotojos kūnas jautri
nas! ir paskui reaguoja, o kar
tais ir sveikatai labai pakenkia. 

skanės 
savo žo

džio neturi Amerikoje lietuviai 
tą skanumyną žargoniškai va
dina "aiskrym" (anglų ice 
cream), o Lietuvoje vadindavo 
"sachar maroz" (iš rusiško) ar
ba ties'og "ledai". Bet kaip tik
rai tą ledinį skanumyną reiktų 
pavadinti? Aš siūlau tam sal
džiam ledui žodį saldyledis. Jei 
pas mus yra žodis saldainis cuk
rinėms bonbonkoms ir saldyme
dis liukrecijai, tai galime tu
rėti ir savo žodį saldyledis. 

Vasaros metu, per kaitras, 
žmonės save gaivina ir neva vė
dinasi valgydami saldyledį. Ar 
saldyledis žmogaus kūną vėdi
na? Ne, kaip tik priešingai, sal-
dyled s kūną dar labiau kaiti
na. Saldyledis padarytas iš grie 
tinės, pieno ir cukraus su šoko
lado, riešutų, uogų ir visokių 
prieskonių priemaišais, turi sa
vyje labai daug kalorijų. Men
kesnės rūšies saldyledžio viena 
porcijėlė turi apie 230 kalorijų, 
o geros rūšies saldyledžio viena 
porcija (VValnut Sundae, Nes-
selrode Sundae, Strawbery Sun 
dae) duoda kūnui nuo 450 iki 
500 kalorijų šilimos. Tai beveik 
tiek pat, jei suvalgytum 7 vir
tus kiaušinius, ar dvi porcijas 
geros jautienos. 

Žmogaus vaizduotė dažnai jį 
patį suklaidina. Mažesnio moks
lo žmogui sunku suprasti, kaip 
saldyledis žmogaus kūnui gali 
duoti kaitros, kad jis yra šal
tas? Taigi, va, ir gazolinas yra 
Šaltas, tačiau prie atitinkamų 
sąlygų šaltasis gazolinas gali 
degti ir duoti labai daug kait
ros. 2mogus, kai valgo saldyle
dį, tai lygiai lyg piltų kurą į 
degančią krosnį. Ar kas kūrena 
krosnį vasaros metu? Iš tiesų, 
daugiau saldyledžio priderėtų 
valgyti žiemą, kai šalta, o ne va
sarą, kai šilta. 

Ar saldyledis neužsaldo skil
vio? Ne, jei nebent kas skubiai 
ir dideliais kąsniais rytų saldy
ledį. Valgant saldyledis burnoje 
ištirpsta ir kol per stemplę pa
siekia skrandį, tai leduotumo 
nei šaltumo nebelieka. Greičiau 
galima skilvį atšaldyti geriant 
vandenį su ledais, ar tiesiog le
dų šmotus ryjnat, negu norma
liai valgant saldyledį. 

Burna be proto yra durna. Ne 
viskas, kas burnai šalta, tai ir 
kūno vidų šaldo, ar žmogaus 
kūną vėdina. Šaltmėtė burnai 
atrodo šalta, o iš tiesų kūno ne
vėdina, šaltmėtinis saldainis 
burnoje atrodo šaltas, bet kū
nui duoda labai daug kaitros, 
nes cukruje yra daug kalorijų. 
Burnai saldyledis yra šaltas, o 
kūnuį gi daug kaitros duoda. 
Tad ne burnai, bet protui reikia 
spręsti, kas vasaros metu žmo
gų vėdina. 

Ar saldyledis tukina, ar netu
kina, ar nuo saldyledžio negali
ma gauti skilvio katarą, ar ne
gadina vidurių, ar negadina dan 
tų ir apie kitus sveikatingumo 
klausimus, susijusius su saldyle
džio valgymu, gal reiktų kitą 
kartą parašyti. 

Daktaro atsakymai į 
klausimus 

Atsakymas F. D. — Jei tams
tai niekad ausies neskaudėjo, 
kaip savo laiške rašai, ir jei tik 
prieš trejetą savaičių pradėjo 
ausyje spengti, tai gali būti, jog 
ausies kanalas siervaškiu užsi
kimšo. Patartina nueiti pas dak 
tarą, kad išvalytų ausies kana
lą. Pacam krapštyti ausį yra 
pavojinga, nes ausies aparatas 
tai ne panagės. 

Klausia J. J. — Esu 46 m. 
tremtinys ir jau treti metai dir- Kas gyvena vaistais, gyvena 
bu prie nedidelio teatro filmų prastai, 
operatoriaus padėjėju. Viskas i Vėsi galva ir šiltos kojos gy-
būtų gerai, tik pastaruoju me- |vena ilgai. 

TeL ofiso P B 8-1117, ves. B U 7-7848 

DR. BIE2IS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3 1 4 8 W e s t 6 3 S t r e e t 
Kasdien 1—I. Vakarais 7—8, tiktai 
antradieniais ir penktadieniais. Tre- Į 
člandien. Ir sekmad. ofisas uždarytas. 

Rezid. 8241 W. *6th P I A C U 

DR. VL BLAŽYS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4701 South Damea Avenue 
(Kampas 4 Y-tos Ir Damen Ars . ) 
Vai. kasdien nuo • — t vai. rak. 

Šeštadieniais 2—4 Tai. vak. 
Trečisd. ir kitu laika pasai sutarti 
Tesėt, oflao LAfayette 8-6048 

Rea,: VYAlbrook 

DR. IRENA KURAS 
(Gydytoja Ir Chirurgl ) 

KCDIKIV I R VAIKŲ LIGC 
SPECIALISTO 

7 1 5 6 S o u t h vVestern A v e n u e 
(MEDICAL BUILDINO) 

Plrmad., antrad., ketv. Ir penktad. 
nuo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. Ir nuo 
6 v. — 8 vaL vakare. TreCiad. nuo 
11 vaL ryto — 1 v. p. p. Sestad. 11 
vai. ryto Iki 1 vaJL popiet. 

Ofise tel. R E . T-11M 
•*J WAfHrv*n)r S -S7*» 

Po 6 m. raudonosios Kinijos nelaisvėje, Julių J. Thomson, pasitinka 
San Frsncisco žmona. Thomson atsisako bet ką papasakoti apie c> vo-
nimą raudonoj Kinijoj . . ( I N S ) 

Ačiū Dievui 
Jos visada galimos kaip ir 

šioje šeimoje, kur vyras susi
pyko su žmona del pietų. Vy
ras: "Pareini iš darbo, ir pietų 

kur filmų operatorius dirba, nuo nera. Jei taip, tai man nieko ki-
lempų šviesos oras yra šutrus, to nelieka, kaip eiti į restora 
karštas, nešvarus. Galbūt* to- —»» 
del tamstai dažnai galvą skau
da ir neturi apetito valgiui bei 
esi anemiškas, nes kraujo ery-
throcitai reikalingo deguonio ne 
gauna pakankamai ir negali ner 
vų bei viso kūno ląsteles tinka
mai gaivinti. Kas tamstai svar
biau — ar pinigai ,ar sveikata? 
Patarčiau dairytis darbo kur 
nors kitur, kur jūsų sveikatai 
nekeiks. Be to kino teatrams 
jokios ateities nėra, tad ko gi 
laukti, ypač jei tamstai sveika
ta nele'džia. 

— Ką — atsiliepia užpykęs 
Klumpys — tokiam valkatai aš 
tarnausiu! Eik pate parsinešti! 

ną 
Žmona: "Palauk tik penkias 

minutes, brangusis". 
Vyras nustebintas: "Tai gau 

siu valgyti per penkias minu
tes?" 

Žmona: "Mano brangusis, aš 
eisiu su tavim, aš visada noriu 
su tavim; aš tik lūpas padežy 
siu". 

Kolchoziška apysakaite 
Ir kai jam buvo patiektas pa

našus klausimas, tai kaimynas 
atsake: 

O, joms duodu truputį dar 

O Lietuva, ant tavo laimės dir-
/vų 

Mes augome ir džiaugėmės pa-
/sauliu. 

— F. Kirša 

MAŽŲJŲ MALDOS I 

apie 
pa-

— Ką? — sušunka agentas. 
— Tai sabotažas! Jūs griauna
te valstybinį ūkį! 

— Kuomet atėjo trečio kūme 
čio eilė pasisakyti ką jis daro 
su vištom, tai tas davė tokį at
sakymą : 

— Iš ryto aš duodu gaidž'ui 
dešimt kapeikų, o tas paskiau 
nuveda vištas j mūsų kolekty
vinę valgyklą. 

Išdidus sargybinis 
Miestuko kalėjime Sėdi padau 

ža ir galvoja apie pasprukimą. 
Staiga jis kreipiasi į sargybini 
Klumpį. 

— Hey, Klumpy! Kiieik į 
krautuvę ir parnešk man baltos 
duonos! Aš esu labai alkanas. 

Tel. ofiso H E . 4-5849, rez H E . 4-2324 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 We*t 71st Street 
Vai. Pirm., ketvtr.. penkt. 1-4 ir 7-8. 
antr. 1.6, treC. Ir / e i t , pagal sutartj. 

DR. Z. DANILEVIČIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6317 South Western Avenue 

Ohicaco 29, JJL 
Pasimatymai pagal sutarties 
Talefonaa REpnblic 7-4900 

Rezidencija: GRovehill 6-8161 

bR. T. DUNDULIS 
G Y D Y T O J A S I R C H I R U R G A S 

* 4 1 5 7 A r c h e r A v e n u e 
Oflao Tai.: nuo 1-4 Ir nuo 6-8:10 Tai. 
vak. Šeštadieniais nuo 2 iki 4 popiet 

Trečiadieniai* pagal sutarti 

J Ofiso tel . Vlrginia 7-OOM 

KeridencIJoa t e t BEverly 8-8244 
TeL ofiso Vlrginia 7-n«O0. 

rea. REpublio 7-S667 

DR. U . GAIŽIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(apeo. motery ligos Ir akušerija) 

4055 Archer Avenue 
Kampas Archer Ir California Ava 

VAL.: 2—t Ir «—t v. p. p. 
Šeštadieniais 2—7* vai. p. p., 

išskyrus sekmadienius 

Tel. ofiso Y A 7-5657, re*. R E . 7-4PSS 

DR. FMUK e. Kwnn 
(KVTOCLNSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 West 47th Street 

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 2 
vai. iki € v. popiet. Nuo 7 v. Iki S:tO 

DR. FL TALLAT-KELPSA 
GYDYTOJAS EB CHIRURGAS 

MOS West 16th Street 
Vai.: kasdien f-8, sestad. 1-1 

TeleC TOwBtu01 S-OMS 

2534 W e s t 68th Street 
Vai.: tik 16 anksto susitarus 

1. i. f. HEmlocfc 4-7080, neatsakius 
skambinti CEntral 6-2294 

BR. VYT. TAURAS-
TtJRčIAtJSICAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

TaL ofiso GR. S-SSti , P R . « - 4 9 t t 

DR. A. MACIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8PEC. CHIRURGINES LIGOS 
2428 We*t 6Srd Street 

(Kampas 63rd ir Arteslan) 
ATOSTOGOSE NUO LIEPOS 

2 d, iki 17 d. 

DR. J. MAKSTUTIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1 6 0 1 VVest Garf ie ld B lvd . 
Kab. tel . P R S-SUf , rea, P R 8-0114 
Kabineto vai.: Darbo dienomis nuo 
S iki 8 v. p.p. Penkt. ir fteštad. nuo 
10 iki 2 v. p.p. Ir nuo 6 iki 8 v. p.p. 

Kitu laiku tik susltarua 

DR. JULIJA M0NSTAVIČIUS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

10748 South Michigan Avrnne 
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. v., 
iasyrus trečiad. Šeštadieniais nuo 1 
iki 4 vai. popiet. 

Tel.: Ofiso — PUl lman 6-67M 
Bato — FXtf evvood 4-4979 

Bendra praktika Ir s p e c Moterų 1%. 
Ofisas ir rezid.: 2419 W. Sls t 8 t 

(antras namas nuo Westem Ava.) 
Ofiso ir rezid. telef. PRospect S-199J 
Ofiso vai.: Pirm. 8—10 v. v. Aatr 
TreC. ir Penkt. t — i v. v. ir Ketv. Ir 
ieftt. 2-4 V. p.p. Kitu laiku tik sustt 

T d . ofiso H E 4-211S, rea. P B 9-9494 

DR. Y. P. TUMĄSOMIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. CHIRLRGING8 LIGOS 
€ 2 5 5 S o u t h W e s t e r a A v e n u e 

A T O S T O G O S E 
nuo birželio 30 iki liepos 31 d. 

TeL ofiso: DAnube 9-1125 

DR. A. VAUS-UB0KAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 
3267 Soutli Halsted Street 

D I G V O 

., ,-asi^^s^Ss^., --

Linksmiau 
Abu nepastebėjo 

Labai geros nuomones 
save nevedęs vyras buvo 
kviestas vienos ponios pietų. 
Jis nei atsake nei nuėjo. Po ku
rio laiko jis susitiko tą ponią ir 
pokalihio metu sako: 

— Beje, Tamsta, pereitą sa
vaitę, kvietet mane pietų? 

— Rodos, taip. O Tamsta ar 
buvot? 

Nežadėjo. 

Žmona: "Tu anksčiau saky
davai, kad del manęs esi pasi
ruošęs šokti į ugnį ir vandenį, 
o dabar tu niekados neduoti 
man pinigų, kai aš jų prašau." 

Vyras: "Bet aš nesu nieka
dos tau žadėjęs, kad del tavęs Klausimai ir atsakymai anglų 
skelbsiu bankrotą," * B$*CN g

k ^ m i s - SKŽjJ £ 
« _ • * . - _ * , » , **- r engė P r . Sulai t i s . P e r ž i u r ė j o tei-
P a s i ž i ū r ė k j p a u k s c u s s ^ a s A l f o n s e F . W e l l s . K a i n a 

Ūkininke važiuoja su vyru į 60 centu, 
turgų. Važiuojant pro ežerą,,1 Pasiskubinkite įsigyti reikalin-
prisimimisi dažnus barnius su CT knygelę, kuri tikrai palengvins 

įsigyti JAV pilietybę. 

Gauta nauja siunta knygelių 

P A S I R U O Š T I 
P I L I E T Y B E I 

K A I P 
1A V 

Tekstas paruoštas žinomo peda
gogo kun. prof. S. Ylos. Spalvotas 
iliustracijas pritaikė dailininkas 
P. Augius. Gražus kietas paauk
suotas įrišiman. Kiekvienas vai
kas norės šios maldaknyges. Kai
na tik $1.25. 

Siųskite užsakymus 
D R A U G A S 

2334 So. Ofckley Avenue 
CHICAGO 8, ELL. 

55>- ; . S a S ^ ^ ^ * - , . --

DR. JUZi ir KĘSTUTIS 
A G L I N S K A I 

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
2300 H est 51 Street 

Vai. — pirm. Ir antr. 10 lkl 12 ryto: 
2 IKI 4 ir « iki » popiet; ketv. ir 
penkt. 2 lkl 4 Ir 6 Iki 9 popiet; šeat. 
10 Iki 2 popiet. 

Oflao tol. PRospeot 6-1715 
Res . tol. GRovehill 6-5M03 

Tel. ofiso R E . 4-6098. rea. PR. 6-7333 

DR. ANTANAS ALEKNA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1067 W. Garfield Blvd. 
VAI*: 1—4 Ir 6—» 

Šeštadieniais nuo 1 iki 4 vai. p. p., 
išskyrus ketvirtad. ir sekmad. 

M . ANNA BALIUNAS 
Akiu, ausų. nosies ir gerkles l igos 

— Pritaiko akinius — 
8 3 2 2 S o u t h W e s t e r n A v e n u e 

Valandos: Antradieniais ir penkta
dieniais nuo 7 ligi 9 vai . -vak. Sestad. 
nuo 10 Ugi 12 ir nuo 1 ligi • v p. p 
Kitu laiku tik susitarus. 

Ofiso telefonas: P R 8-322t 
R e s . telef. WAlbrook 6-S07S 

TeL ofiso ir rea. WAIbrook N-3388 

DR. S. GEŠTAUTAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2624 W. 71st St. 
Kampas 71st ir Talman Ave, 

VaL: Nuo ? iki 9 vak. Sekmadieniais 
tik susitarus. 

Ofiso telct. 1 > terocean 8-7664 . . 
Boto telef. INterocean 8-8711 

DR. K. GUDAITIS 
GYDYTOJAS JR CHIRURGAS 

Ofisas 10750 So. Michigan Ave, 
Vai.: Kasdien.9—12 vai. ryto, 1—4 
ir 6—8 v. vak., išskyrus trečiadienį. 
šeštad. 10 — s v. Kitu laiku siun
ta rua 

Ofiso telef. Y Arda 7 - U N 
Beddenc i jos — STewart 8-4611 

DR. J. GUDAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 VVest S5th Street 
(kampas Halsted ir 16-ta garvf) 

OFISAS UŽDARYTAS IICI 
TOUMESNIO PRANEŠIMO. 

^ — ™ — ^ b — — i ^ — — — • • i i — — > 
Ofiso GRovehiU 6-4020 

B e s . Hl l l top 6-1560 

Dr. Alexander J. Javols 
(JOVAIŠAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAfl 
242S West Marquette Rd. 

VsJ. I—4 p. p. ir nuo T—t v. vak 
Trečiad. ir ieštad. pagal sutarti 

vyru, ji sako: 
— 2iūrek, kaip ramiai ir gra

žiai ten plaukioja0 žąsis ir žąsi
nas. Ar nebūtų gražu, kad ir 
žmones taip gražiai gyventų? . . 

Vyras tik užtraukė dūmo iš 
pypkes ir nieko nepasakė. 

Jau saulei sėdant jie grįžo 
tuo pačiu keliu namo. Ežere vel 
matėsi ramiai plaukioją žąsis 
ir žąsinas. 

— Žiūrėk, kaip jie vis taikiai 
laikosi. Ar nebūtų gražu, jei ir 
tarp žmonių taip būtų — pa
stebėjo žmona. 

— Taip . . . — atsake vyras.— 
Jei tu kiek geriau įsižiūrėtum, 
pamatytum, kad tai kitas žąsi
nas . . . 

Pinigus su užsakymais siųsti: 
"DRAUGAS", 2SS4 S. Oakley ave. 

Chicago 8, 111. 

TeL Ofiso AK 6-0161; re*. GR 2-9203 

DR. JUOZAS BARTKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

NORTHWEST MEDICAL CENTER 
SSSS W. Ghloago Ave., Chicago 21, DL 
Vai., 12:10 - 1 : 3 0 , 6 - 9 p.p plrmad.. 
antrad., ketvirtad. ir penktad.; 11 v. 
ryto iki 2 vai. p.p. fteštad. Tik suai-
tarui trečiadieniai*. 

PERKRAUSTYMAI — MOV1NG 
Pigus, sąžiningąjį darbas. Visi apdraudimai I i artimų ir 

tolimų distancijų, gaukite sekančiai: 

ANTANAS VILIMAS 
8415 S. LITUANICA AVE,, CHICAGO, ILL 

Telefonas — FRontier 6-1882 

M 0 V I N C M0V!WC 

1+* 1$ TOLI IR ARTI "*9 
NAUJI O/DEII TROKAI-NAUJAUSI KRAUSTYMO (ŠANKIAI 

I16U MBTU PATYRIMAS-PI6US l*SA±ININ6A$ PATARNAVIMAS 

JUOZAS NAJJ3K4ITIS 
2 0 2 2 W. 6 9 S t CHICAGO 3 6 , ILL. Tel. WAI»n>ek 5 - 9 2 0 9 

TeL ofiso P R . 6-S8S8, rea. R E . 7 - » l t » 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAfl 

(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
2500 West 63rd Street 

VAL. kasdien nuo 1—i p. p. ir T:tf 
lkl t vai. Trečiad. ir «e«t. uždaryta 

GRovehill e -15 t» 

DR. ALDONA A. JUŠKA 
A K I Ų L I G Ų S P E O I A L H T t 

PRITAIKO AKINIUS 
Valandos: D—12 Ir 7—9 v. v. pa*aJ 
susitarimą., Išskyrus trečiadieniu* 

2 4 2 2 W e s t M a r q o e t t e Rd . 

DR. J. VAITAITIS 
G Y D Y T O J A I I R C H I R U R G A I 

1 4 0 7 S. 4 9 t h Court , Cicero 
Kasdien 10-12 ryto Ir 6-8 vai. vak. 

Šeštadieniais 10-1. 
Ofiso tr boto tel. OLymplo 1-1SS1 

Telefonas RElianoe 6-1811 

DR. VVALTER J. KIRSTUK 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

( U E T U V I S GYDYTOJAS) 
8920 West 69th Street 

VAL. 1—4 popiet, «:I0—8:10 vak. 
Uždaryta trečiad. Ir Beatad. vakarais 
•jBjaMMMSJMSasaBBSHBMBBSjSaBBlBHSBSSBMSBMBSaSSHSSSSSBnSlSSaSBIBSSSSBSSBSBajISSM 

TeL ofiso Ir buto OLymplo 1-4159 

DR. P. KISIELIUS 
YTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 W. 15th St., Cicero 
Kasdien 1—J v. Ir 6—8 • . vakarą 

Seitadienlals 12 iki 4 popiet 
Butas 152d So. 4»th Ave. 

Ofiso telef. LAfayette 1-1210. Jei 
neatsiliepia, lauki te KEdzie 8-2868 

DR. EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 S. Archer Ave. 
VAL. Kasdien popiet nuo 12-1:80 • . 
Vak. pirm., antr., ketvirt. 6-8:80 v. 

Trečiadieniais tik susitarus 

Ofiso ir boto tel. HEmlock 4-5815 

DR. A. NARBUTAS 
PLAUČtŲ I R VIDAUS LIGOS 

- 6757 South VVestern Avenue 
Valandos: plrmad., trečiad., ketv ir t , 
penkt. '6:30—8:30 v. vak. Antrad. 
10—12 vai. ryto S-štad. 2—4 p. p-
Kitu laiku papai susitarimą. 

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS 

GYDYTOJAI TR CHIRURGAI 
3259 South Halsted S t 

Kasdien 3—6 vai. vak. geitad. nuo 
1—6 vai. vak. 

Kitu laiku pagal susitarimą 
Telef. Vlctory 2-1484. l tesld. 2257 W. 
SS*d l M . \ r i . . tei . FRont ier 6-5S4 1 

Ofiso telefuoas — BLshop 7-2526 
ha 

DR. AL RAiKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Acenae 
(Kampas Kedzle ir Archer) 

V A U kasdien nuo 2 lkl t vaL 
Trečiad. Ir sekmad. tik susitarus 

DR. ZIGMAS RUDAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpubltc 7-2290 
8PECIALYBE CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2435 W M * e&th Street 

Vai. kasdien 10—12 Ir S—8 vai. vak 
išskyrus plrmad. tik nuo S iki 8 v.v 
Sestad. 10-12 v. Kitu laiku s u s i t a r i 

TeL ofiso t F . 4-0253, rea. G R e-lftSTS 

DR. A. Z. ŠAULYS 
GYDYTOJA IR CHIRURG* 

4645 S. Ashland Ave. (karab. 211) 
Plrmad., antr., ketv. ir penk. 

6:80—8:80 vaL vakare 
Sėst. nuo 2 Iki 4 popiet. 

Rea. 8053 S. Campbell Ave. 

DR. STRIK0L : 

GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 
4645 So. Ashland Ave., Chicago 

VAL. nuo 2—4 Ir C- ,8; trečiad., ses
tad. Ir sekmad. tik pa&al sutarti. 
Tel. ofiso YA 7-45*7, rea. P R M M O 
Jeigu neatsilieps viršmineti telefonai, 

saukite MIdway S-0001 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

N a u j a s a d r e s a s : 4 2 5 5 VV. 6Srd S t . 
Ofiso UĄ. REUai*»e 5-4410 

Rezid. trlel. GRovehU C-041T 
Valandos: 1—S p. m. 7—8 p. m. 

Penktadienį tik pop ie t 
Trečiad. Ir sestad. pagal sutarti 

VaL 1 lkl 4 v. p. p. Ir 
Svita dieniais 1—* v. p. p. 

YArds 7-3524 YArds ;-74IO 

DR. J. G. VALAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

40S8 So. Archer Ave. 
Vai.: kasdien 6:80—8:30, se i t . 4—4 

TeL ofiso PRospcct «-9400 
Resftd. PRospect I M M 

DR. ONA VAŠKEVIČIUS 
(VaskevfčifitS) 

GYPYTOJA IR C H I K U R t . l 
4248 South Kedzle AVCBJM 

Vai. kasdien 1—3 p. p. Ir nuo 6—t 
v. vak. Sestad. 1—4 p. p. Trečiad. Ir 
kitu laiku tik susitarua 

TeL ofiso Vlctory S-1M1, 
rea. Vlctory 1-4T4S 

DR. V. VILEIŠIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 VVest Slst Street 
Kampas Halted ir SI-mos aatvla 
ATOSTOGOS K KUO LIEPOS 10 

1KL LIEPOS 24 DIENOS. 
TeL of tm P R S-S44S. H E 4-31M 

DR. F. C. VVINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2430 VVest Marąuett* Bd. 
VAL. nuo 2 ik* 4 p. p.; • iki t 

Treč. Ir ^eAtad. pagral sutarti 

T d . ofiso CA 5-0257, P R « - M M 

DR. P. Z. ZALATORIUS 
GYDYTOJAS m CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Rezid. •600 & Arteslan Ai e. 

VAL. 11 v. r. iki 1 p. p.; C—t v. v. 

P. ŠILEIKIS. 0. P. 
Ortbopedaa - nuUsSalBi 

Aparatai -Protesal Med. Ban
dažai. S p e c pagraibą Kojoms 

(Arch Supports) Ir 1A. 
VAL.: 9-4 tr 6-8. S^Madienlt is t - l 
ORTHOPEDMOS TSCHKIKOS LAB. 
1411 W. 5»tli SL, OsJoasjo 44, mfaass 

Tel.: PRospect «-5084 

DR. ATKOČIŪNAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

3147 So. Halsted SL, Chlcaco. TA. 
Ir 

1446 So. 48th Covrt, CVera, OI. 
Susitarti tel — OLympic 2 4276 

DR. G. SERNER 
LJ17H VIS A K U G Y D Y T O i S l 

25 metu patyrimas 
TeL YArdi T-f 
Pritaiko akinius 

Ofiso teL CIJffide 4 -2»t4 
Rezidencijos: LAfayette S - U 7 1 

DR. P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 VVest 47th Street 
Kampas 47th ir Hermitage 

Vai.: nuo 2 iki 4 ir 6 iki 9 v. vak. 
šeštad. nuo 2 iki 6 vai., isskyr. sek. 

Perskaitę "Draugą", duokite 

j | kitiems. 

0v)R W/w 

756 West S6ta Btreet 
Vai. nuo 10 iki 2. n u o 6 lkl i . tre
čiad. nuo 10—12; penktaate&l 10—1} 
tefttad. 1 0 — i o e 
•—. . 

'^SAvinti* * 

Ikaitytitc "Draugai 

AUŠROS VARTŲ 

mūsų Vilniaus šventovės, 
istoriją bei padavimus, 

— Maironio, P. Vaičiūno, A* 
Mickevičiaus, B. Brazdžionio, M. 
Gustaičio, J. Vaičiūno ir kitų po
eziją apie juos 

bei maldas 
rasite kun. dr. J. Prunskio kny-
(Hiteje "Aušros Raitai". 

r i a a k y m u s su pinigais siųskite: 

D R A U G A S 

2334 So. Oakley Ave. 

Chicago 8, DL 

Remkite dien. Draugą! 

Pirkit Apsaugos Bonos! 

. Į 

• 

- 1 

c • 
k. . - . • r 
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SUTARTIES SU SOVIETAIS SUKAKTIS 
1920 metais liepos 12 dieną Sovietų Rusija, ne kieno ne

verčiama, savo laisva valia sudarė taikos sutartį su Lietuvos 
respublika ir ją iškilmingai pasirašė. Vadinas, Šiandien sueina 
lygiai 35 metai, kai sovietai be jokių rezervų pripažino Lietu
vos valstybės laisvę ir nepriklausomybę de facto ir de jure. 
Tada ji iškilmingai pasižadėjo nesikišti į Lietuvos vidaus rei
kalus ir visas laikais palaikyti su Lietuva gerus kaimyninius 
santykius. Ta pačia sutartimi ir Vilniaus kraštas su sostine 
Vilnium buvo pripažintas Lietuvai. Vienas šios svarbios ir is
toriškos sutarties paragrafas buvo toks: 

"Sovietų vyriausybė be jokių rezervų pripažįsta Lietuvos 
valstybė* suverenitetą ir nepriklausomybę su visomis juridi
nėmis pasekmėmis, iškylančiomis'iš to pripažinimo... ir savano
riai visiems laikams atsisako visų suverenių teisių, Rusijos tu
rėtų Lietuvoje"... 

Ar bereikėjo aiškesnes sutarties? Viskas buvo aišku. Abie
jų pusių susitarta, išsiaiškinta, pasirašyta. Ir per visą metų eilę 
to susitarimo buvo laikomasi. 

Toji iškilminga ir istoriška sutartis buvo papildyta kito
mis sutartimis. 1926 m. rugsėjo mėn. sudaryta ir pasirašyta taip 
pat laba isvarbi nepuolimo sutartis, kuriai pakartotinai sovie
tai pažadėjo vykdyti pirmesnius susitariamus, respektuoti Lie
tuvos suverenumą, jos integritetą ir teritorinę neliečiamybę. 

1933 m. liepos 5 d. Londone Lietuva ir Sovietų Rusija pasi
rašė taip vad. Agresijos Definicijos Konvenciją, kurioj taip pat 
įsipareigota nepulti kaimynas kaimyno ir betkokį ton kryptin 
žygį laikyti agresijos aktu. 

1939 m. rudenį dar viena sutartis buvo padaryta, paža
dant Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę ne tik pagerbti, bet 
ir apg'nti. 

Ką Sovietų Rusija padarė su visomis tomis sutartimis, visi 
labai gerai žinome. Jas visas ji akiplėškai sulaužė ir kraštą 
ginkluotomis priemonėmis okupavo, suardydama nepriklausomos 
valstybės gyvenimą, jį susovietindama, panaudojant politinį 
smurtą, apgaulę ir žiaurias fizines jėgas jai įjungti į Sovietų 
Sąjungą ir tuo būdu likviduoti ne tik valstybę, bet ir tautą, 
ka'p tokią, išnaikinti. 

Laimei Jungtines Amirikos Valstybės ir kaikurios kitos 
Vakarų demokratijos tų bjaurų sovietų aktų nepripažino ir da
bar nepripažįsta. Esame tikri, kad niekuomet jos to nepadarys, 

šią Lietuvos ir Sovietų Rusijos lygiai prieš 35 metus pa-
s'rašytą taikos sutartį matome reikalą minėti ne vien tik dėl to, 
kad parodytume komunistų veidmainybę, tą ir kitas sutartis 
sulaužius, priminti padarytą kruviną skriaudą mūsų tautai, bet 
dar ir dėl to, kad liepos 18 d. Genevoje JAV, Didžiosios Brita
nijos ir Prancūzijos vyriausybių galvos tarsis su taips pač'ais 
sutarčių laužytojas komunistais. Sutarčių su Lietuva ir ki
tomis valstybėmis sulaužymas tebūnie rimtas įspėjimas pre
zidentui Eisenhoweriui ir kitiems, su kuo jie turi reikalą. Su 
sovietais vakariečiai tenedaro jokių naujų susitarimų pirm, ne
gu jie atitaisys visas skriaudas, padarytas Lietuvai ir kitoms 
tautoms. Teištraukia savo kariuomenę ir gausingąsias šnipų 
gaujas iš visų okupuotųjų kraštų, tuomet tik bus galima kalbėti 
su Kremliaus budeliais apie taiką. 

MŪSŲ DIENRAŠČIO SUKAKTIS 

Kur vyrauja amžina betvar
ki, kur stinga būtinojo ir pir
mojo vartojimo prekių, kur bet 
kuri, kad ir pati smulkiausioji 
privati iniciatyva yra netole
ruojama, aišku, tokioje santvar 
koje, kaip taisykle, turi vešliai 
klestėti juodoji rinka. Net tik 
tokiu būdu, nors ir nepasiturin
tieji ir savosios valdžios begali
mai išnaudojami piliečiai, vis-
dėlto, bent kartkartėmis įsten
gia nusipirkti vieną kitą maisto 
produktą ar lengvosios pramo
nes gaminį. Pagaliau, toji nele
gali prekyba yra reikalinga ir 
kaikuriems valdančiųjų sluogs-
niams, nes tieji gaudami riebius 
atlyginimus ir negaudami visų 
sau reikalingų liuksusinių daly
kų, taipogi neatsisako praban
gos dalykėlių įsigyti nelegaliu 
keliu. 

Rado uranijans 

ka yra ir pigesnė ir geresne". 
Be čia minėtų prekių, ypač 

didelėje skalėje vyksta ir juo
doji prekyba svetimomis valiu* 
tomis. Čia, suprantama, vyrau
ja amerikinis doleris. Yra gy
ventojų sluogsnių, kurie sugeba 
ir pajėgia susidaryti gana gra
žias užsienio pinigų krūvas. Ne
gali būti ne mažiausios abejo
nės, jog toji akcija yra gerai 
žinoma ir vietiniams milicijos 
organams, bet tas, sakoma, yra 
toleruojama, nes valdines sfe
ros nenori, kad svetimoji valiu
ta visiškai išnyktų iš akyračio, 
tuo labiau, kad pirkėjų tarpe 
nemaža ir augštesnes vietas uži 
imančių raudonųjų biurokratų. 

Iš kur ir kaip gaunama Len
kijoje laisvojo pasaulio valiu
ta? Pirmoje eilėje jos atveža 

Dorothy Madigan (centre) iš Akron, Ohio, arti Baneroft, Kanadoj, 
užtiko daug uranijans. ( I^S) 

MOLOTOVO PIKETININKE 
f;* T. ANGELAITIS "** ^ 

Kaip milionieriiis Molotovas atvykėliai nieko aepadfyw6.1 ^ į 7 f į į - A y ^ y į į į į į į ^ į į . 

anksti rytą vykau į darbą. Tu
rėjau praeiti Hudsono tunelį, 
kuris išveda į Pennsylvanijos 
stotį. Staiga žmogus griebė ma
ne už rankos ir parodęs peilį 
pasakė: "Aš pristatysiu tave 
gyvą ar mirusią Stalinui". Kad 
ir labai nusigandau, bet sukau
pus jėgas, išsiveržiau iš užpuo
liko, kuris mane vijosi. Tik tu
nelį prabėgus sutikau žmogų, 
kuris mane išgelbėjo. 

Reklaminė spauda 
Bet jokie grasinimai ir per

sekiojimai nesustabdys manęs 
kovoje prieš komunistus. Tai 
dar daugiau uždega dirbti anti
komunistiniame fronte. O aš 
sakyčiau, kad visi lietuviai tu
rėtų daugiau į tą frontą įsijung 
ti. Jeigu daugelis tremtinių iš
liko gyvų tam, kad kovotų už 
išlaisvinimą savo brolių ir mie
los Tėvynės iš sovietų jungo. 
Aš norėčiau kiekvieną paklaus-

I ti, ką esi nuveikęs antikomunis-
lenkų jūrininkai plaukioją po 

Kaip tik dabar laisvoji len- * viso pasaulio vandenis, žymiai P** Petrines išplaukė iš New | Amerikos piliečiai nesikiša i, to- u Į | | t M j | | ^ ^ j ^ug. J u k į ^ 
kų spauda deda nemaža žinučių 'mažesne dalis, ' tikima, ateina Yorko. Prieš sėsdamas į laivą kius dalykus. Mes atsakėme,' ^ t u r i m e į v a i r i ų ^ ^ 0 . 
apie juodąją rinką ir jos for
mas dabartinėje Lenkijoje. At
rodo, kad Lenkijoje ar tik ne

su laiškais ar dovanų siuntinė
liais iš giminių užjūriuose ir 
dar vienas šaltinis, tai liekanos 

gausiausiai ir reiškiasi juodoji į§ Duv. vokiečių okupacijos lai-
prekyba, palyginus tokią pat 
padėt] su kitais kraštais ana
pus gelež. uždangos. Lenkų po
grindžio organizacijos apskai-; 

kų, kada per Lenkiją vyko, ga
na stambi tarptautinė valiutos 
kontrabanda, kurion buvo įsi
jungę tiek privatūs asmenys, 

čiuoja, jog apyvartos atžvilgiu, tiek ir atitinkamos svetimos 
juodoji rinka tikrai viršija visų 
valstybinių krautuvių apyvartą 
kartu paėmus. Tas aiškinama 
labai paprastai: labai menka 
kokybė valstybinėse krautuvė
se esančių prekių (tekstilė, ava
linė, laikrodžiai ir nemaža įvai
rių rūšių maisto produktų), o 
taip pat ir tų virš minėtų pre
kių stoka, verčia suinteresuo
tuosius pasijieškoti savo nori
mų prekių juodojoje rinkoje. 

valstybes. 
Šiaip jau, atrodo, juodojoje 

rinkoje gyviausiai prekiaujama 
oda ir jos dirbiniais, nes pap
rastu keliu kaip ir neįmanoma 
pasitaisyti batų, o ką jau be
kalbėti apie kitokius odos išdir
binius. Be to, jei oficialiu keliu 
kam ir pasiseka gauti odos ga
balą, tai toji prekė yra visiškai 
prastos kokybės. Odiniai pus
padi/ai, tiesiai, įjuod. rinkoje 

Queen Elizabeth dar jis pakai- (kad mes esame Amerikos pilie- m i m i g t i n i ų b r o š i u r U t k u r i o 3 nu-
bėjo laikraštininkams apie tai- čiai. O tų piliečių gali visokių 
kos trokštančius rusus ir ame- pasitaikyti, gali būti ir blogų, 
rikiečms. Devyniolika kitų so-. kaip kad ir jūs esate. Ir Rosen-
vietų tarnautojų lydėjo Moloto- ] bergas buvo Amerikos pilietis, 
vą. O pabaltiečiai išlydėjo jį su ] Policininkas mums patarė per-
antikomunistiniais plakatais.-1 daug su toms moterim nesigin-
Piketininkus apraše New Yor-jčyti, nes tada jis turėsiąs var-
ko spauda ir paminėjo žinių J go, nes turėsiąs jas suareštuoti 

Ar ne įdomiausias faktas bū- j kaštuoja žymiai daugiau, bet ir 
tų tas, kad juodoji rinka suge- Į jų rūšis nepalyginamai geres-
ba pateikti šviežios mėsos gami, nė, o ir jų prikalimas ir pana-
nius net pigesne už valstybinių , šus taisymo darbai atl'ekami 
krautuvių kainą. Dalykas č'a | greit ir sąžiningai, 
taipogi nėra sudėtingas. Tie ku-1 žinoma, čia ir vėl kiltų klau-
rie tvarko nelegalų mėsos p ar-, simas, kodėl raud. Lenkijos vai 
davimą, paprastai, perkasi gal-|džia tyliai pakenčia tokio dide-
vijus tiesiai iš dar esančių lais-, lio mąsto prieš valstybės pla-
vųjų ūkininkų, mokėdami augs- j nus nukreiptą akciją. Gi atsa-
tesnes nei valdžios nustatytas Į kas tėra tik vienas ir neginči-
kainas. Gi slapta paskersti gy- Į jamas — patys augštieji poati-
vuliai tuojau ir pateikiami to Įjos ir kitų valdinių įstaigų pa-

agentūra per televiziją ir radi-
30. 

Ginčai su komunistais 

— Kažkoks žmogus išejęs% iš 
savo namų norėjo mus nuvary
ti tolyn, nes, girdi, čia esanti 

šviečia Lietuvoje klaikią padėtį. 
Kiekvienas lietuvis tų brošiūrų, 
knygelių turėtų išplatinti šim
tais. Net gėda pasakyti, kad 
aną dieną sutikau vieną moky
tą lietuvį, kuris pasisakė, kad 
jis angliškų knygelių apie Lie
tuvos vargus neturįs kam duo
t i Aš jam ir pasakiau: "Ar ne
geriau būtų buvę, kad vietoj 
tavęs į Ameriką būtų atvykęs 

Kaip tik po piketavimo teko 
kalbėtis su viena iš uoliausių 
New Yorke piketininkių p. Liu- pe ir eit į savo namus 
da Mikulskyte, kuri kadaise ir! Aš pristatysiu tave Stalinui 
Višinskį piketavo. 

privati nuosavybė. Tai matytjk i t a g UetuviB Q t u , ^ ^ M . 
irgi komunistų agentas, nes p o - j t u m n l l v a ž į a v ę s » . Tai skaudūs 
licija tą žmogų nušalino lie- ^ . ^ ^ t e J s i n g i 

Stebėjaus energija ir dvasia 
prieškomunistinės veikėjos, ku-

- Sakyk, iš kur turi tiek drą<, rf p i k e t u o j a n e tik lietuvius ko-
sos, - aš klausiu piketminkę, | m u n i s t u s > ^ i r Višinskį ir Mo-

I— kiek žinau, tai piketavime ^ p į k e t a v o 
visur dalyvauji? 

o ko aš ^ ^ ^ j K e i i n e d y ilgai kalbėjosi iu 
itai mano snmines išvežė 1 Si- popį e i ium 

laukiančiam pirkėjui, aišku, be 
jokių papildomų mokesčių, kas 
ir sudaro kainą pigesnę už val
dinės mėsinės. Todėl, nestebėti
na, jog Lenkijoje šiuo metu pla 

reigūnai yra vieni geriausių ir 
nuolatinių pirkėjų. TodSl ir ne
galima laukti dabartinėje Len
kijoje juoi. rinkos sumažėjimo, 
bent iki tada, kol ja naudosis 

čiai kalbama, kad "juodoji rin- patys valdžios sluogsniai. 

nistai mano gimines 
birą, kitus išžudė. Mss negali
me snausti čia laisvam? krašte 
Turime kovoti, rodyti teisybę 

Joseph P. Kennedy, buvęs 
JAV ambasadorius Didž. Brita
nijai, ilgai kalbėjosi su pop. Pi-

visokiais būdais turime organi-, ^ ^ a p į e ^ y ^ jungtinė-
zuoti antikomunistinį frontą. ^ ^ ^ 0 3 Valstybėse. Sv. 

Tėvas nusifotografavo su Ken-

— Molotovo piketuoti susirin 
kom apie 12 lietuvių; paskui 
prisidėjo latviai, o pagaliau ir 
vengrai. Aš nešiau plakafą, ku
riame buvo užrašyta: "Komu
nistų taika yra laisvė jiem žu
dyti nekaltus žmones*'. Kitas 
plakatas buvo: "Prieš 15 metų 
Molotovas atnešė L:etuvai ver
giją". 

Kaip pradėjome piketu >tL 
Ui daug žmonių mums simpa
tijų reiškė. Tiesa, piketavimas 
nėra lengvas darbas. Juk visur 
yra komunistam pritariančių. j i e surengia kokią gegužinę ar 
Taigi tokie ateina mūsų pako-, v a k a r ą, o mes piketuojame, — P o p e ž i u s pį-j^ X n pranešė, 
lioti. Kad ir šį kartą atėjo dvi 1 ^ t i k r i komunistai tada į tok* k a d Tarptautinis Marijos Kong

resas bus 1958 m. Liurde, Pran
cūzijoje. Tais metais sukaks 
šimtas metų, kai švč. P. Marija 
pasirodė Bernadetai. 

Piketavimas yra viena iš veiks
mingiausių priemonių kovoje 
prieš komunistus Piketuodami 

nedy, kuris iš Romos ketina vyk 
ti į Izraelį. Joseph Kennedy yra 

ne vieną lietuvį sulaikome nuo jAV senatoriaus John Kennedy 
prisidėjimo prie komunistų. Kai (tėvas. 

Marijos metai 

moterys, matyt komunistų pa- Į parengimą eina. O jų skaičius 
siųstos, kurios pradėjo mus at- k a s k a r t ą mažėja, 
kalbinėti nuo piketavimo šaky- __ Tiesa, komunistai yra me-
damos, kad čia Amerika, o jūs ^ m a n e persekioti. Kartą, 

1909 metais liepos 12 d. VVilkes Barre, Pa., mieste pasirodė 
pirmasis "Draugo" numeris. Tai buvo prieš 46 metus. Jis pra
dėjo eiti savaitraščiu. Vis tik gražus supuolimas: liepos 10 d. 
prakasėme pamatus naujiems dienraščio "Draugo" ir kitų Tėvų 
Marijonų leidžiamų laikraščių pastatams, o po dviejų dienų, bū
tent šiandien, minime savojo laikraščio pirmojo numerio pasi
rodymo sukaktį. 

Pennsylvanijoj "Draugas" buvo leidžiamas trejetą metų. 
1912 metais jis persikėlė į Chioagą ir čia 1916 metais pradėjo 
lankyti savo skaitytojus jau kaip dienraštis. 

Jau, berods, buvo pranešta, kad naujosios mūsų spaudos ^ tęsinys 
patalpos bus užbaigtos statyti h* įrengti kitais metais (1956). 
Tai bus kitas labai gražus ir reikšmingas supuolimas: savo , 
dienraščio 40 metų sukaktį galėsime minėti jau naujose patal
pose. Ar taip pagaliau įvyks, ar ne, tai labai daug pareis nuo 
to, kiek sulauksime visuomenės paramos. 

* * * * * * JURGIS GLIAUDĄ £ * * * * * * * * » ? 

R A I D 2 I U 
ROMANAS 

BENT TIEK GERAI 
Indijos vyriausybės viršūnėse stovį politikai šiandien iš 

kailio neriasi bepiršdami Amerikai ir kitiems laisviensiems kraš-
tms taikaus sugyvenimo su sovietais idėją. Pats premjeras 
Nehru daug pasaulio apvažiavo su ta nelaiminga misija. Jam 
daug padeda V. K. Krishna Menon, kuris tiesiogiai bando tar
pininkauti tarp vakariečių ir komunistų. Tiek gera, kad nei pre
zidentas Eisenhoweris, nei valstybės sekretorius John Foster 
Dulles tuo tipu nepasitiki ir į jo pastangas nekreipia jokio dė
mesio. Menon, kaip žinoma, yra ne kitas, kaip komunistų par
tizanas. Kad jis tokiu yra, šiomis dienomis paliudijo^ir "U. S. 
News and World Report" žurnalas. 

KORĖJA IR JAPONIJA 
Kai JAV patarė Pietų Korėjos prezidentui Syngman Rhee 

gerinti santykius su Japonija, jis gerokai susiraukė. Mat jisai 
esąs įsitiknęs, kad Japonija ir vėl, pirmiausiai progai pasitai
kius, bandys pasigrobti Korėją. 

Dėl prezidento Eisenhowerio kandidatūros antram termi
nui vis mažiau beabejojama. Šiomis dienomis vienas iš Bal
tųjų Rūmų žymesniųjų pareigūnų privačiai šitaip pasakęs: "Kad̂ l 
Ike kandidatuos, yra taip tikra, kaip aš čia stoviu". 

Vėtra ilgai stovėjo nusisukęs į tamsų langą; moti
na ir duktė, susiglaudę, ir tylėdamos sėdėjo prie stalo. 
Staiga balana trakštelėjo. Liepsna krito žemiau, visas 
kambarys skaidriau nušvito. 

Vėtra atsisuko. 
— Eikite miegoti, kas bus rytą, matysime, — pa

sakė jis vienintelę išvadą iš savo sudraikytų minčių. 
Neaiškus nuspėjimas, kad griežtumas čia tik pa

blogins padėtį, irgi vadovavo šiam jo nuosprendžiui. 
Jis, kaip apsisprendęs, dar pridūrė: 

— Ryt aš važiuosiu pas kunigą Sakalauską. Tada 
viskas bus aišku. 

— Važiuok pas Antaną, tėtuš, — paprašė Ona. — 
Kad nebūtų per vėlu. 

— Nemokink tėvo, jis žino ką darąs, — sudraudė 
motina. 

Padėties įtampa žymiai atlyžo. 
— Į vienuolynus ne visas ir priima, — pasakė tė

vas. — Reikia dar tėvų sutikimo. Ir dalį įnešti. O mas* 
koliai ir likusius uždaro. Matai, kas yra Kražiuose. 

— Nesimėtyk dėl vienuolynų, — patarė žmona. — 
Nutarei važiuoti pas vikarą, ir daryk taip. 

— Tėtuš, tu jam pasakyk, kad Antanas mane my
li, — bailiai paprašė Ona. . 

— Pradėsiu aš su kunigu apie nešvankybes kal
bėtis, — suriko tėvas. — Tam Antanui dar lūpos nuo 
pieno neapdžiūvo. 

— Tėtuš, ašy kalbu, kaip man širdis sako. Ir vasce 
buvai jaunas, — tyliai atsiliepė Ona. 

— Mes tada taip su tėvais nekalbėdavom, — griež
tai pasakė motina. — Pasakė tėvas, važiuos su kunigu 
kalbėti, ir kas gali būti išmintingiau? 

Motinos draudimas paveikė Oną. Ji ir motina pa
kilo nuo suolo, ryždamosios eiti iš kambario. Tėvas te
bestovėjo prie lango, kuriame slidžiai atsipndėjo bala
nos liepsnelė. 

Ona pribėgo prie tėvo, griebė jo ranką ir pabučiavo 
skubiai ir stipriai. 

' — Atleisk, tėtuš, — ištarė ji, o tėvas pajuto ant 
rankos jos ašaras. — Devynduoniui manęs už darbinin
kę neatiduok. Geriau vienuolynam. 

— Eik su motina ir būk rami, — ištarė susijau
dinęs Vėtra — Sėdi po tėvo stogu, ir būk rami. 

Jis atsisuko vėl į langą, nes širdis liepė jam apka
binti dukterį. Jis atsisuko į langą ir susiraukė. 

Moterys tyliai išėjo iš kambario. 

BITININKAS IR MIRTINA NUODĖMĖ 

AUkstų rytą Vėtra išvažiavo į Iiohūnus. Kelio 
buvo trys varstai. Aušo vėlai. Buvo šaldantis vėjelis. 
Kelias pasidengė šalnos griebtais purvo gniužulais. Į 
kiekvieną rato atsitrenkimą į kietus kelio nelygumus, 
kūnas atsiliepdavo nemaloniu virpuliu; mintis ilgėjosi 
ką tik apleistos lovos šilumos. 

Važiuoti greitai trankiu, pašalusiu keliu buvo kan
kinanti nemalonė. Vėtra prikrovė ant sėdynės visą 
kupetą šieno, kad bent pajėgtų iškęsti tą trankymą. 

Naktį jis miegojo blogai. Per miegą jį vis kankino 
Onos meilė Urnužiukui ir šio persikrikštijimas. Suma-

jnytas pasikalbėjimas su vikaru atrodė dangaus atsiųs-
ita auksine mintimi: Tas būsimas pasikalbėjimas ten
kino, jį pildė viltimi, kad nelauktieji įvykiai rutuliosis 
neskaudžiai, bet laimingai. 

Važiuodamas dar netoli savo sodybos kitų sodybų 
užkampiais ir patamsiuose, jis klausėsi, kaip mieguisti 
gaidžiai mėgino savo laidžias gerkles. 

Vienok, kada jis privažiavo Lioliūnus, gražiai iš
aušo. Šerkšnas balsvais kilimėliais gulėjo ant pievų. 

Ravuose prie kelio vandens paviršius užsidengė rudu 
ledeliu. Dažnai po ledu buvo matyti baltos sustyrusio 
ten oro pūslės. 

Per visą tą negyvą, niūrų kelią Vėtra nesutiko nei 
vieno žmogaus. Įvažiuodamas į Lioliūnus, jis tuoj įsi
rėmė į didelę^ ir mieguistą dar maušinę. Namas miegojo 
po judraus vakardienos turgaus. Augštas ir sunkus sto
gas teikė namui panašumą į Kelmės sinagogą, žinomą 
Vėtrai. Maušinės stogas, kaip garsios Kelmės sinago
gos stogas, kylo augštyn, juosdamasis per vidurį skeltu 
ruožu, lyg padalintas į du augštu. 

Vėtros ratai sudardėjo ties tykia maušine. Jis įsu
ko gatvėn ir čia tuoj pamatė pirmą sutiktą šiandien 
žmogų. Tai buvo žandaras, einąs kelio viduriu, iš mies
telio, jo link. Žandaras pamojo Vėtrai ranka. 

— Užmiršai, žmogau, kad turgus vakar buvo, — 
pasakė nesisveikindamas žandaras, kada Vėtra susi
lygino su juo. 

Vėtra neramiai žiūrėjo į žandaro veidą. Jis matė 
jo ūsus, dar skardinę jo kepurės kokardą ir pasidabruo
tas sagas su caro ereliu. 

Vėtrai buvo neramu: kodėl žandaras užkalbino jį? 
— Pro maušinę važiuoji ir neužvažiuoji, — pasakė 

Suslovas. — Salta. Eiva sušilti. 
— Aš degtinės negeriu, — atsakė Vėtra, sugal

vojęs rusišką sakinį. 
— Be reikalo. Rusuose gerti yra linksmybė, — 

atsakė Suslovas. 
Jis padėjo ranką ant vežimo krašto ir, tartum su

laikydamas, įsakydamas su juo kalbėtis, kiek jis pano
rės, paklausė: 

— Ką gi veži? 
Greitos ir suktos jo akys su pašaipėle slystelėjo 

vežimo dugnu, kur buvo prikratyta šieno. 
— Šieną vežu, — atsakė Vėtra, pamatęs, kur kiša 

žvilgsnį žandaras. 
—r O vakar turguj buvai ? 
— Buvau. 
— Tai ko šiandien? Man tai reikia žinoti dėl tar

nybos. 
{Baf daugiau) 
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MIRĖ LEIT. PULGIS LUMBIS 
Gauta iinia, kad Sibire, trem-j dž'ai artimas buvo. Būriais pas 

tyje, m r ė artilerijos Įeit., Lietu- jį bežemiai Kaunan važiavo, pul 
vos kariuomenės kūrėjas sava- kais rinkdavosi jam tėviškėn 
noris Pulgis Lumbls. Jo mirties atsilankius. Ir ne vienas betur-
diena ir vieta tuo tarpu nežino- čių nebuvo neišklausytas. Graži 
ma. jo tėviškė fcadavainių km. Dau-

Brolio kun. Mamerto Lumbės gailių valsč. buvo. 
padedamas, jaunystėje "Saulės"| Paskutiniu laku vėl grįžo 
mokytojų seminarijoje Kaune prie liaudies šv'etėjo darbo — 
įgijo mokytojo cenzą. Kurį lai- buvo L'ūkonių pradžios mokyk-
ką dirbo kooperacijos srityje, los vedėjas. 
Daugailių vartotojų bendrovės Jo visą gyvenimo kelią švietė 
vedėju. 1911 — 1915 m. Petrą- j tėvynės meile, tikyba. A. a. 
pilio Politechnikumo studentas, atsatgos artil. Įeit. Pulgis Lum-
Pirmosios Vokiečių okupacijos bis, Vyčio Kryžiaus kavalierius, 
metu — Utenos apskr. Griūčių Lietuvos kariuomenės kūrėjas 

mokyklos liaudies mokytojas savanoris, visuomenininkas, pe-
1917 — 1919 m. — dvasinės se- dagogas, ištikimas karys 1941 
minarijos Kaune klierikas. į m. birželio 14 d. naktį Sibiran 

Anot jo paties, išgirdęs tėvy- išvežtas su dalimi šeimos už tai, 
nes šauksmą, negalėdamas se- kad j's mylėjo tėvynę Lietuvą, 
minarijos rūmuose nurimti, išė-l giliai Dievu tikėjo, mūsų liau-
jo savanoriu Lietuvos ginti. Ne- d'es mylimas buvo. 
priklausomybės kovų istorinis Dėl tėvynės Lietuvos, dėl ti-
karys, nes jam teko aptarnauti kejimo ir dėl savo brolių žem-
vienintelį tuo laiku turėtą arti- dirbių Sibiro taigose baigė šios 
lerijos pabūklą. žemės kančų kelią. 

Nepriklausomybės kovą bai
gęs fronte eil:niu, įstojo karo 
mokyklon ir baigęs pakeltas į 

... . i i - • -v gyvenimo darbai tiktai L ūdys 
artilerijos jaun. Įeit. laipsnį. Ko- f. . , - v. , , . , . . tėvynei padarytus žygius. Ir sio vose su lenkais patekęs nelais-,, , / V J . . . J \ . 

. . . . .. . .v ' Karžygio, didžiojo patrioto mir-
ven per s mtus kilometrų is ne - . , . / ° , . 
laisvės pabėgo. ! * *&* P n m e n a raums * t a » b 

be Būdamas tikras liaudies sū- v" A. . _ , , . 
Jo artimų bendradarbių, b:ciu-

Kenoshos lituanistinė mokykla šaukimų, raginančių nieko ne
pirkti iš komunistinės Čekoslo-
vakijog, ne* visi pramoofs ga
miniai tenai kuriami vergų dar
bo jėga. Atsišaukime taipgi pri
menamos sovietų padarytos 

kai! Is tolo skamba mūsų tė
vynės varpai. Kalėdos jau yra 
čia. Kiek Kalėdų švenčių mes 
turėjome be namų, be šeimos, 
be draugų ir be vilties sugrįžti 

tikėtis, kad mes kada nors iš
vysime namus ir savo artimųjų 
veidus? Apgalvok savo likimą 
ir atsimink, kad tada širdyje 
viešpatauja didžiausias vienišu-

pas savo artimuosius!... Kalėdų mas. Pranašų žodžiais tariant: 
skriaudos Čekoslovakijos respuhj dienomis, kada namų ilgesys slė] 'Viešpats mum s siunčia daug 

Kenoslms lituanistine mokykla sėkmingai veikia jau 4 metai, šiais 
nietais tikybos, lietuvių kalbos, Lietuvos istorijos ir groografijoe, ir tau
tinių šoku) ]»ainokas lanke" 30 mokinių. Nuotraukoje mokiniai ir mokyto
jai (sėdi iš kairės dešinėn): Stasys Valaitis, Liyi.įa Lirganierytė, kun. A. 
Miciūnas^MlC, .Tonas Genys ir Zenonas Lukauskas. Trūksta nuotraukoje 
mokytojos sesers Emeldos. 

Pastabos ii Kanados 
. i m i 

Nebus kapo, nebus jam ten 
kryžiaus, neatlankys niekas! Jo 

nus ir jos suprastas buvo iš
rinktas Steigamojo Sermo n a - | h ų C a 5™ d a u £ -
riu ir iš kariuomenės išėjo a t- Reikėtų, kad kai kas jų pasi 

SOVIETAI ATSKRIS Į TORONTĄ 
VYT. KASTYTIS, Toronto 

Toronto Skra'dymo Klubas tenkinta, jeigu betkuris Mask* 
kiekiveną pavasarį Ontario eže- vos skraidymo klubas juos pa-

sargon Būdamas seimo nariu 
nepaprastai nuoširdžiai atstova-

rūpintų šio didžio hetuvio nu
veiktus darbus bent ateičiai su-

vo bežemių, neturtingųjų reika-' rinkti, nes laikas daug kai ką 
lus. Retas kas kitas taip liau- sunaikina. J. J. 

ro pakrantėse, prie parodos 
aikštės, surengia aviacijos šven
tę, kuriai stengiamasi duoti tarp 
tautinį charakterį. Rengėjai no
rėtų, kad visos tautos čia pade
monstruotų savo naujausius lai
mėjimus av.'acijos srityje* 

Šiais metais šventės rengėjai 
kreipėsi į sovietų ambasadorių 
Ottavvoje, p a p r a š y d a m i a t s i ų s t i 

kviestų atskristi į Maskvą. Ne
užmirškime, kad skridimo metu 
lėktuvų įgulos gerų foto apara
tų pagalba gali padaryti labai 
daug labai vert;ngų nuotraukų, 
pvz., radaro tinklo įrengimus. 

Čeksi boikotuoja čekus 

Tuo pačiu metu Toronte Ka
nados taucinės parodos aikštėje 
ir paviljonuose vyko tarptautinė 

PABALTIJO METINES 

pasiūlymu susidomėjo. Tuo rei 
kalu jis net specialiai buvo at-
važ'avęs į Torontą. Jis apgai
lestavo, kad šiais metais prašy
mas yra gerokai pavėluotas, bet 
sekančiais metais, girdi, sovietų 
lėktuvai tikrai atskris į Torontą. 
Humoristas, sekdamas šias de
rybas, be abejo, turėtų paklaus
ti: "Kažin ar tie sovietų lėktu
vai neatskrs su atominėmis 
bombomis?..." Tenka stebėtis 
aviacijos šventes rengėjų nai
vumu. Nenuostabu, kad sovie-

Pirma Lietuvos paskiau Latvi-1 * im{* P a d ė t i t o m s ^ i ^ - l ^ i ? 1 ^ ^ ! " '"^^L1! P?" pirma sietuvos, paskiau Latvi . t a u t o m s ateauti iu laisve e m ė SJ n e t l k ė t * pasiūlymą. Jų 
jos ir Estijos penkiolikto- y o m s tautoms atgauti W _ J * * * l ė k t u v u k e l i o n ė g s i b i r o , T o . 

sovietų lėktuvų. Ambasadorius ^ y ^ ^ ^ k ų r i o j e ^ ^ 

J. KIZMIOMS, D. Britanija 
Šitokia antrašte birželio 25 d., Toliau pažymima, kad "estų, 

lietuvių ir latvių egzilinės vy
riausybe lieka atstovaujamos 
VVashingtone ir prezidentas Ei-

nr. įsidėjo vedamąjį rimtai ve
damas "The Tablet" savaitraš
tis. 

Pradžioje rašoma: "Sovietų s e n h o w e ™ pakartotinai išreiš-
okupuotų Pataltijo valstybių-1 " J u n š t i n i u Valstybių pasiry-

skyrių turėjo ir komunistinė Če
koslovakija. Čekijos komunis
tai buvo atgabenę vieną dvimo-
torinį lėktuvėlį, grubių linijų 
sklandytuvą (Ožkinio LY-Rūta 
pranašesne) ir keletą gramozdiš 
kai atrodančių traktorių. 

Čekoslovakų sąjunga Kana
doje, kuri susideda iš antikomu
nistinių pabėgėlių, komunistinei 
Čekoslovakijai paskelbė griežtą 
boikotą. Parodos lankytojams 
buvo išdalinti tūkstančiai a t« -

likai. 
Vietiniai čekoslovakai mėgino 

sueiti j kontaktą su komunisti
nės Čekoslovakijos atstovais pa
rodoje. Jie netgi sande prišne
kinti juos pasilikti Kanadoje. 
Tačiau iš a tų planų nieko neiš
ėjo: komunistines Čekijos atsto
vai mielai norėtų pasilikti To-
roate, bet jie nusiskundė, kad 
Čekoslovakijoje yra užstatais 
Paliktos jų šeimos. Parodos da
lyviai turėjo pasiralyti raštą, 
kad jie sųgrift atfal į namus.! 
Priešingu atvejų — bus griebta
si represijų prieš jų šeimas, pa* 
siKkusias Čekoslovakijoje. 

Kalėdine akcija čekams 
ttAifcifipražinti 

Neperseniausiai mūsų spau
doje nuskambėjo žinia apie gen. 
Mchailovo įkurtą tėvynėn grįž
ti komitetą. Dabar jau ir Ka
nadoje gyvenantieji čekų anti
komunistiniai pabėgėliai pranešė 
Toronto spaudai, kad jie nuo 
praėjusių Kalėdų švenčių yra už 
versti propagandiniais laiškais. 
Spauda paduoda net ir laiško 
tekstą, kuris tikrai įdomus, nes 
juk komunistams propagandoje 
vi«ka« galima — galima net ir 
savo principų išsižadėti: "Sese
rys, broliai — čekai ir slova-

gia širdį, mes klausiame savęs: j sunkių bandymų, nes Jis nori, 
kaip gi dar ilgai turėsime ke- kad mes sugrįžtume į žaląsias 
liauti negailestingais, betiksliais pievas, kur ramybėje ganosi Jo 
tremties takais?... Ar galima <Nu*e;Uj ) 5 p'osi.) 

Estijos — penkiolikto 
šios metinės praėjo teveik ne
pastebėtos, tačiau tų nelaimin
gų žmonių likimo negalima už
miršti". 

Toliau primenama, kad Pa
baltijo kraštų likimas buvęs 
pramatytas po to, kai į sovietų 
rankas atiteko rytinės Lenkijos 

ir nepriklausomybę". Laikraš
tis prideda, kad "toks turi būti 
viso laisvo pasaulio nusistaty
mas 

Nugyvendintos valstybes. 

"The Tablet" pažymi, kad kar
tą taip augštai pakilusių Pa-

rontą lėktuvų įguloms bus pui
kausią treniruotė ateičiai, nes 
naujo karo atveju sovietų pilotų 
uždavinys bus ne tiktai pasiek
ti Torontą, bet ir kitus JAV 
mestus . Savo pasiruošimus jie 
galės dabar praktiškai išbandy
ti. Amerikiečų Stratesric Air 

Norėdami pirkti, keisti ar parduosi automobilį visuomet 
kreipkitės i Lietuvišką automobiliu prekybą 

B A L T I C A 
Ui 

5805 S. \VKSTERN AVE. WAJbrook 5-8200 

i baltno valstybių žemes ūkis n u j ~ •. . . , . . . . . provincijos ir Suomijos dalis. J ,. . . . . Command taipgi butų labai pa-- . . '. . , . , - . . . gyvendintas ikisovietinio lygio. 
Kai Vakarų didžiosios raišty\fz x-, -, • i. . . . . , _ . n o r . . . _, Ne tik ūkiai, bet ir žvejų laivai 

t ę s 1939 m. vasarą tarėsi Mas-|>4< i.„i„,.,.„.:„t:» u~ , ; -
kvoje dėl jungtinio fronto prieš 
Vokietiją, diplomatinis pagrin
das buvo parengtas Maskvos— 
Berlyno paktui. Rusai skelb5, 
kad tai padaryta, norint išveng 
ti Vokietijos agresijos, tačiau 
slaptasis susitarimas, pasirašy-! stuose tiesiog apverktinos. Dė
tas Ribbentropo ir Molotovo, portąvimai, karo aukos ir pa-
aiškiai rodo, jog du diktatoriai bėgeliai šių valstybių inteligen-
pasišovė tarpusavyje pasidalin- tiją sumažino galbūt v ;su ket-
ti visą Rytų Europą. 

'sukolektyvinti" arba naciona
lizuoti; trūksta žmonėms reika
lingų prekių; visa sparta varo
ma industrializacija. 

Kaimai apipėšti nuo žmonių, 
o gyvenamų namų sąlygos mie-

P.&J.JOKUBKA 
T.V. and DIAMONDS. WATCHES 

SALES ANT) SERVTOE 
4102 Archer A ve., at Mozart 

Cbic&f*o 82, IH. — TeL LA 8-8617 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIlHIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIUf 

G U Z A U S K Ų 
BEVERLY HILLS GELiNVCIA 

Glerlaiuiiofl g61€a dil vestuvių, ba.nk« 
tų. laidotuvių (r kitų papuošimų. 

214^ WEST «3KI> STREET 
rei. pRo^tect 8-oass ir PR S-osa* 

virtadaliu. Naujas rėžimas iš-
Stalinas ir Pabal ta . Pabal-1 ryškino savo kolonialinį charak 

tijo valstybių prisijungimą" terį, atgabendamas apie milio-
pric Sov. Rusijos, padarytas ną sovietų piliečių, kurie šiuo' iiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiimi;:tiii!!iiiiimiu 
1940 m. birželio men., buvo vie metu sudaro tų valstybių vai 
nas tos sutarties rezultatas ir domąjąkastą. 
kartu naujo sovietų imperializ 

MIDLAND 
j r j | 

PER 40 METU 
VISU UCTUVISKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA 
TAUPYMO 

BENDROVĖ 

4038 Archer t t t M t T.i. U3-6719 
AUGUST SALDUKASPr.rid.ntos 

SUDARKYKITE LUKD SAVO AUTOMOBILĮ 
Complcte Auto Seivicc 

NUO UŽSISENfiJUSIŲ 
SKALDANČIŲ ŽAIZDŲ 
IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ 

4542-44 8. We*tern Ave. Tel. CUi. 
Kav. Staiąrs D«pkp , pHtyręs mechani
ka*, tMrįs mcMlrrnfeMiHMis |feqplmuf, ge
rai ir nebrangiai pataiso kai<oaeriJ« lt 
nuda|s^ taip pat sureguliuoja motorą, 
kad taupia* naudotu V a r l e s Ir alyva. 
J * fite#a sjriftf^ dkrką nuo |9»6 metu, 
tsJp. kaa J« 0Ar*»y būsiąe patenkinti. Na
mų telef. WAlbrook 5-7580. 

: — s 

mo Europoje pradžia. 
Net 1941 m. gruodžio mėn., 72 metę generolas 

kai Sov. Sąjunga pajuto visą atnašavo pirmas Mišias 
Vokietijos puolimo svorj, Stalių Kun. Marguery, 72, buvęs 
nas drįso reikalauti Pabaltijo; Prancūzijos armijos generolas ir 
aneksijos pripažinimo kaip są-| generolo P. de Gaulle draugas, 
lygos sudarant sąjungą su va-' S v . Petro ir Povilo dieną atna- į £ g g £ £ & S ^ S - '&*£&* 
karų didžiosiomis valstybėmis, savo pirmas sv. Mišias. Mar- \ m% ir galėsite ramiai miegoti nak-
- . . „. i , • - i . . . . . •• I ti. Vartokite jas taipgi nuo akau-
Launei, sis reikalavimas niekuo guery jstojo 1 kunigų seminariją d ž i ų nudegimų. Jos taipgi pašalina 

irt i m n n a i m i n i a i niežėjimą ligos vadinamos P80RIA-
jo žmonai mirus. g i g T&ipg. p a š a l i n a p e r i e j l m ą ligoa 

= 9 vadinamos ATHLETE'S FOOT. BU 
stabdo džiovinimą odos ir porplysiiuą 

Tie, kurie kenčia nuo SENU, AT
VIRŲ Ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, jis 
negali ramiai sedeti ir naktimis 
miegoti, nes jų užsisenejusios žaizdos 
niežti ir skauda. Kad pašalinti tą 
niežėjimą ir skaudėjimą, senų atvi
rų ir skaudžių žaizdų, uždekite 

met nebuvo priimtas. 

jr %. 

BUICK'AS 

LIETUVIŠKAS 

AUTOMOBILIS 

&• 

tarpirečių. Yra tinkamas vartoti nuo 
džiūstančios, suskilusios odos dedlr-
vinių, odos Išbėrimų ir t. t , taipgi 
tinkamas vartoti vaikučiams kada pa
sirodo skaudus išbėrimas nuo vysty
klų. Jis yra gera gyduole nuo II 
viršinlų odos ligų.Le-
gulo . Ointment yra 
parduodamas po 7 S 
et., $1.25, Ir $3.50. 
Pirkite vaistinėse Cbi 
cagoj ir apylinkėse— 
Miluaukee, Wisc. Ga 
ry. Ind.ir Detroit, Mi-
cbigan arba rašyki
te ir atsiųskit* Mo-
ney order i: 

LEGITLO, Department D. 
5618 W. Eddy St. Chicago 84, IH 

NARIAI UETUV1U TAIP. IK SKOLINIMO 
Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki SI0,000.00 

I i p 
lrUUU4ni«9 IfafflC Jglj lmll l 

Lengvomis SflygoMis 

CHICAC60 SAVIN6S t L0AN ASSN. 
6234 S. Weitem Ave. Chicago 36, M. 

CRANE SAVIMCS t L0AH ASSN. 
2555 W. 47th St. , Chicago 32, DL 

DISTRICT SAVINOS | LOAN ASSN. 
3430 So. Halste4 Skėst Chicago 8,111. 

^f*mi^mm •*m***rm—m*rwr*F*m* "» iW*P^^W^^«" • w ^ 

ST. ANTN0NY SAVINGS S LOAN ASSN. 
1447 S. 49th Ct. Cicero SO, IU. 

UNIVERSAL SAVINGS S LOAN ASSN. 
1800 S. HaUted St. Chicago 8,111. 

. . . j . . 

• -

Mūsų mielf inž. RAMSĄ VEITĄ ir p-lc 

R. STELMOKAITC sutuoktuvių 
I 

proga sveikina 

Janina ir Vacys Milkevičiai 
Detroit, Michigan 

M V : 
Jei reikalinga namas dažyti arba kambarius atnaujinti, kreipkitės į 

D. JURJONAS & CO., Inc. 
8524 So. Halsted Street TeL Blshop 7-3371 
Ten panaite įvairiausiu dažu: žvilgančių, pusiau žvilgančių, ma
tinius ir kitokius pradedant nuo $1.92 už galioną. 

Sienpopierius (apmušalus) iš esamų sandelyje su 44)—50% nuo
laida, o nuo užsakomų iš fabrikų pagal pavyzdžius su 30% nuo
laida. 

ŠSBŠBSBBB&SB&C 

LIETUVIŠKI REKORDAI 
Naujausiai gauti okupuotos Lietuvos 

po S 1.50 vienas 
Apie Palvą Arklį ir Kikilis, ir Mergužėle . . . . švedo choras ir duetas 
Subatos Vakarėli ir Žemaitiška Liaudies Daina švedo ch«ras 
Nudavė Dukrelę ir Šią Nedelelę, ir Aviža Prašė—solo. R. Marijošius 
Mano Gitara—Tango ir Saulėtas Rytas—Valsas—solo . . Šabaniauskas 
Ei, Dipi ir Per Atlantą Kazys Vasiliauskas ir Vitalas Žukauskas 
Meilė Tėvynės Nemari ir Oi, Sesele, Negerai—duetai— 

Motekai tienė ir Kalvaitytė 
Žvaigždeles ir Temsta dienelė—duetai . . Motekaitienė ir Kalvaitytė 
Sutemo ir Barkarolė — duetai Motekaitienė ir Kalvaitytė 
Čigonės ir Nokturnas — duetai Motekaitienė ir Kalvaitytė 

Po 89 centus vienas 
Paskutinis Sekmadienis—Tango ir Vyrai užkim—Fokstrotas—solo 

Šabaniauskas 
Rudens Pasaka—Slow Foxtrot ir Veltui Prašysi—Tango—solo 

Šabaniauskas 
. . Šabaniauskas NutUk, e—Tango ir Kanarkų Foxtrotas—solo 

Suktinis ir Kubilas Lietuviškas orkestras 
Tykiai Nemunėlis Teka ir Visur Tyla—solo ».įf Babravičius 
Jura ir Karvelėli '. :'. Choras 
Linksmybės Polka ir Elenos Polka. .Lietuviškas akordeonų orkestras 
Linksmi Berniukai ir Cirkus Polka Orkestras 
Marcinkonių Polka ir Virginija Polka Orkestras 
Tarpe Rūtų ir Kuomet šoksi Orkestras 
Kai Aš Turėjau ir Kam Šeri?—duetai Vanagaitis ir Olšauskas 
Tėvuko Polka ir Kūmos Polka — solo Saukevičius 
Našlaitės Kapas ir Griovėsių Gėlelė Pupų Dėde ir Dėdienė 
Tu, Lietuva ir Dru-Lia Pupų Dėdė ir Dėdienė 
Dzūkų Dzyvai ir Zanavykų Prašmatnybės—polkos Orkestras 
Jonelio Polka ir Dariau lyseles—solo Saukevičius 
Dzinguliukai ir Gyvvenk, Juokis, Mylėk Duetas su orkestru 
Geismai ir Svajonės ir Oželis Kvartetas su orkestru 
Vainikas I ir II dalis. Lietuviškų dainų rinkinys Orkestras 

Rekordus siunčiame ir paštu. Už supakavimą ir pašto išlaidas 
Amerikoje reikia primokėti ekstra $1.00. Kanadon — $2.00. Pinigus 
prašome siųsti iš anksto. COD nesiunčiame. 
Krautuvė geru rakandu, televizijų, šaldytuvų, deimantų, laikrodėlių. 

J O S . F. BUDRIK, INC. 
» 

3241 So. Halsted Street Chicago, Illinois 
Krautuvė atidaryta ir nedėliomis 1 0 - 5 vai. pirm. ir ketv. iki 9.30 

SPECIALUS NUPIGINIMAS ! 
R00SEVELT FURMITURE 

C0MMMY9 INO. 
2310 West RooseveN Road 

Telef. SEeley 3-4711 
Hide away Bed — Sofa-lova $|Q§-tQ 
SOFA-LOVA ir krėslas . . * | f i 6 < * 
Nauji 1955 modelio Frigidaire šaldy
tuvai, specialiai nupiginti tik $ | 40.00 
Pasinaudokite šiais nupiginimaia ir 
aplankykite LIETUVIŲ KRAUTUVĘ. 
Atdara ir sekmadieniais nuo 11 vai. 
dieną iki 5 vaL vakaro. 

Pradekit Taupyti Šiandien, Turėsit Rytoj! 
Taigi, dabar pratekite taupyti šioje lietuviškąja 

įstaigoje BRIGHT0M SAVINGS and LOANI 
Kiekvieno taupytojo indeliai apdrausti k i $10,000.00 

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

CHARLES ZEKAS, Sec's 

OFISO VALANDOS: pirmad.. antrąd. penktad. Ir 
Įešt. 9 v. ryto iki 4:30 p. p. 

Trečiad. 9 ryto Iki 12 v., O 
Ketvtrtad. 9 vai. iki t vak. 

f i 
x 

file:///VKSTERN
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Antradienis, liepos 12, 1955 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 

CHICAGOS ŽINIOS 
Naujdvedžiams nesunku dien1^ Chicagoje. Delegacijoje 

rasti btttus \ būsią 14 rusų žemdirbystės ad-
Nejudomosios Nuosavybes Ti' ministracijos ir technikos pa-

rinėjimo bendrovės pirm. J. C. I ragunų. 
Downs praneša spaudoje, kai 
dabar Chicagoje jaunavedžiams 
rasti butus yra daug lengviau, 
kaip bet kada kitados. Taipgi 
jaunavedžių gyvenimo standar
tas augstesnis kaip bet kada 

{važiavo į policininką 
Evanstono moteris P y 11 i s 

Scuccimori, 25 m. amžiaus, taip 
sumišo pamačiusi susisiekimo 
policininką, kad įvažiavo į jį. 

kitados, nors žmonos eina į dar | r j m t a i sužeisdama, ir jis turėjo 
bą, kad galėtų pirktis automo-1 b ū t i n u g abentas į ligonine. Ne
tolius, televizijas ir kitus mo
dernius reikmenis. Šios žinios 
surinktos iš naujavedžių, atei
nančių imti leidimus santuokai. 
Jų apklausinėta 25%. 

Griauna rūmus 

laimingasis yra 33 m. amžiaus 
— James Simms. Moteris poli
cijai aiškino — taip susijaudi
nusi, kad vieton stabdžio pas
paudusi pedalį, kurs duoda dau
giau benzino. 

Griaunami kitados buvę puoš- j g ^ g g -g i9gįmiiog l o f 0 g 
nus rūmai ties Dearbonr ir De- S u n k i a i a p d ^ l g m . a m_ 
laware gatvių sankryža, kur se-( ž i a u s j a u n u o l į ^ d e L a g g i „ 

-=x = 

Tieckas, ir Klemensas Brenta-1 Kas jos neturi, tas našlaitis, 
no, ir Hoffmannas. Laimingą' 
moterystę turėjusių genijų ta'p-
gi turime. Cia galima pažymėti 
Garvani. Faraday, J. Stefenso- Vestuvių nuotraukos 
nas, Al. von Humobldtas, Beet- Augštos rūšies fotografijos 

Mūsų speciatyM 
Preein Photo Studio 

hovenas, Brahmsas, Schubertas, 
Leonardo de Vinci, Michael An
gelo, Raffacl s, Feuerbachas, 
Grillparzeris, Lcnau, Kleistas ir 
kiti. 

D « i m t B i e t U berniukas Stanley Reith, B ig Bear, C a l i f ^ e g a l i ižiūrė
ti, kaip veterinarijos gydytojas taiso sulaužytą koja dviejų » v a i £ ų 
st ini iukui . ____________ 

( I N S ) 

• 'T ' » 

niau buvo Union League klu
bas. Jie buvo pastatyti 1883 me 
tais už $100,000. Jų vietoje iš
augs naujas pastatas. 

Išskrido į Braziliją 
Kardinolui Stritch vadovau-

jan, iš Chicagos i Braziliją iš
skrido 26 žmonės, kurie daly
vaus Rio de Janeiro eucharisti
niame kongrese, įvykstančiame 
liepos 17—24 dienomis. 

degančios lovos išnešė jo 26 m. 
amžiaus brolis Sam. Gaisras 
greitai plėtėsi jų namuose 4700 
W. Arthington. Manoma, kad 
gaisras kilo iš nerūpestingai nu 
mestos cigaretes. 

Kolchozų atstovai 
Chicagoje 

Už savaitės atvyks į JAV 
Rusijos kolchozų atstovai, ku
rie lankys šešių valstybių ūkius 
šioje šalyje. Jis bus Illinois, lo
vos, Nebraskos, Minnasotos, S. 
Dakotos ir Californijos valsty-

Dviem metam kalejiman 
Sam Montana, 2 6 W t ų , 2144 

Polk, gavo dvejus metus kalėji
mo už laikymą narkotikų. Jis 
prisipažino kaltu teisėjo Mi
chael L. Igoe akivaizdoje. 

ĮVAIRENYBES APIE GARSENYBES 
ALJF. VAMBUTAS, Cfctoago, BL 

CorneiUe savo* vieną tragediją atrodąs menku žmogeliu 

das Atila taip pat buvo mažo Nelaimingai buvo vedę ir L. j Drąsa — karžygių motina, 
ūgio. ~ 

Daugelis didžiųjų žmonių jau-
vo didžiausias pesimistas. Byro-
nas dainose irgi daug nusivyli
mo gyven'mu reiškė. O Goethės 
Verteris ir Chateaubriando Re
nė — tikri skausmo išreiškė jai. 

Str ndbergas baisiausiai ne
apkentė moterų. Mat jis tris 
kartus vedė ir gana nelaimingai. 
Nelaimingai buvo vedės ir 
Haydn. Mozartas buvo vedęs 
vėjavaikišką v'eno suflerio duk
terį, kuri jam gana vargingą 
gyvenimą paruošė. 

Turėdamas tik 18 metų Sha-
kespeare vedė 8 metais už save 
vyresnę A. Hatharway. Savo 
testamente tik karčiu sarkazmu 
apie ją atsiliepia. Lordas By-
ronas metams po vedybų ne-

INC. 
EDVARDAS ULIS, 

— 4 0 6 8 Archer Avenne 
Išdidumas ir kvailumas yra Telefonas Vlrginia 7-2481 

tapatybė, tik dviem vardais va
dinama. 

• 

V I K T O R O K O Ž I C O S 
CALL ME MOTORS CO. 

Lietuviška prašo H u o SJMU stotis Ir 
Auto taisymas. 5 7 i t a Ws*tern Ava. 
Trt. R E 7-9SS3. Atliekami motorų 

. . . . remontai, lyginimo, dažymo darbai 
praėjus baisiausiai nebesutiko ir keičiamo* dalys. 
su žmona, ir vėliau turėjo per-j g^-'*^^g^-*flra^ 
siskirti. Nelaimingai, buvo ve-
dęs ir J. Miltonas, 0 Dante Ali-
ghieri turėjo apleisti žmoną ir 
vaiką. 

Iš trečia augšto 
Michael Rudik, 75 metų, pra

eitąjį ketvirtadienį iššoko iš 
Skid Row viešbučio trečiojo 
aukšto. 

O kryžkelių žeme, praeinančių 
/kojų 

bese. Apie vidurį rugpjūčio tie j Pėdom nužymėta. 
sovietų delegatai bus trejetą P. Vaičiūnas 

rašė tik 8 savaites, o Scottas 
paraše vieną romaną per 6 sa
vaites. 

Bet yra daugybė rašytojų, me 
nininkų ir muzikų, kurie SAVO 
kūrinius kūrė labai ilgus metus, 
viską gerai apgalvodami. 

Rousseau savo "Emile" per
galvojo kokius 20 metų, nors 
paskui jį parašė per trejus me
tus. Shakespeare greitai rašė, 
bet tik po ilgų prisirengimų ir 
pergalvojimų. 

Virgilijus "Eneidą" raie 10 
metų, o Dantė AHghieri "Die
viškąją komediją" — 20 ^metų 
VVolfgang Groethe savo "Faus
tą" kūrė visą amžių. Taip pat 
visą amžių Elliot rase romaną 
"Romola". Klopstockas "Mesi
ją" kūrė 25 metus. 

Prancūzų rašytojas Stendhal 

Su įvairiais fiziniais t ūk u m ai s 
buvo daug garsių žmonių. Štai 
Byronas, ir iš dalies Scottas, bu 
Yo raiši. Tamerlanas, tas vi
duramžių Dievo rykštė, buvo 
taip pat silpnas, apraišęs, o savo 
kairės rankos beveik ir valdyti 
negalėjo. 

Homeras ir Miltonas buvo ak
li. Savo "Prarastąjį rojų" nuo 
12 giesmės Miltonas diktavo 
dukteriai. 

J. Žiška vaiku tebebūdamas 
nustojo vienos akies, o 1421 m. 
paimant Roby pilį nustojo ir ki
tos. 

Beethovenas buvo kurčias. 
Al. von Humboldtas ir Klopstoc
kas paskutinia's gyvenimo me-j 
ta: s taip pat apkurto. 

Nietsche ir Schopenhaueri? 
sirgo proto ligomis. 

Napoleonas Bonaparte dėl sa-

skoningas 

1 r d * 

f Lietuvių Prekybos Namai 
Atidaryta sekmadieniais nuo 10 vai. ryto iki 5 vai. vak. 

PREKES BE JOK IV BROKŲ K SUGADINIMŲ; 
KAINOS BE LŽPRAšYMO. 

(H. Beyle) virš savo darbo sta 
A I lo buvo pakabinęs lentelę su už-1 vo mažo ūgio buvo pavadintas 

•^rašu: "Palengva dirbk". I "mažumu kanralu". Hunu va-
Leonardo da Vinci maloniąją 

"Giocondą" tapė 4 metus, o 
"Paskutinę vakarienę" beveik 
ir tapyti nebaigi. 

Michael Angelo "Paskutinį 
teismą" kūrė 4 metus, o "Mo
zei" paaukojo net 10 metų. 

BRUHO'S KEPYKLA 
3339 S. L1TUANICA A VE. 

TeL CLif side 4-6376 
Pristatome } visas krautuves 
Ir restoranus, taip pat iš
siunčia } visus artimuosius 

miestus. 

Rūpestingai ir pigiai taisau 
T E L E V I Z I J O S 

A P A R A T U S 
Garantuoja darbą ir dalis. 
). M l e 11 M A S 

Talei. — HUmhold (-1638 

SOPHIE BARČUS 
1ADI0 PROGRAMA 

I i WGES stoties — B a n f t l t f t 
•TUO PIRMAD. IKI PENKTAD. 

8:45 iki »:I0 vai. ryte 
SE4TAD. S:»0 Iki »:lfc ryta 

PIRMADIENIO vak. nuo 7—f v. 
S L k M A D . » : * • — f :SO v. r. Ii stotis* 

WOPA — 1490 kll. 
Chicago 19, 111. HEmlock 4-9419 

7121 SO. ROCKWELL 8T. 

PIGIAI m SAUGIAI 

PKRKRAUSTAU 
B A L D U S 
VIETOJE IK H TOLIAU 
K. fcIDUKONIS 

dideŲ 

TeL GRoTetaiU %-10— 

C E M E N T 
DI.LIVFKKD TO CHICAGO 

IK TRl'OK IA>AD OR 
( A K LOAD LOT*. 

Immediate Sbipmrnt 
P h o n e — 1 0 2 6 
Pryor, Oklahoma 

PLATINKITE "DRAUGĄ". 

MES PERKRAUST0ME JŪSŲ 

baldus saugiai kelete bloku 
arba kalias dešimt myliu 

Vieno kambario baldus arba viso namo. Kreipkitės pas mus. Turįs daug 
metų patyrimo perkraustymo darbe. 

Pristatome angl is ir pečiams aliejų — dideliais ir mažais kiekiais. 

STASYS FABIJONAS 
2146 So. Hoyne Aveau* Tel. Vlrginia 7-7097 

'mažuoju kapralu". Hunų va-

SOVIETAI ATSKRIS 
-i 

i 

Puikiausi 3 dalių svečių kambario baldai, 
vilnos, Nylon, sofa ir du foteliai J " | Q Q , 0 0 

Trijų dalių sofa, kėde otomanas, nakčiai padaroma 
dvi puikios lovos $ 0 0 * 0 8 

Trijų dalių miegamieji, riešuto ar šviesios spalvos, 
pas mus tiktai $ H Q Q . 0 D 

Trijų dalių ąžuolo miegamieji, riešuto viršus J ^ 6 9 > Q 0 
Air coniitioning % ton dviem kambariam S O ^ Q QQ 
7 cub. šaldytuvai parcelano vidus $ 1 6 9 . 0 0 
Parcelano virimui krosnys 36 inch ( O 0 , 0 3 
9x12 linoleum visų spalvų $ 5 . 5 0 
Vasarinės kėdės, ąžuolo rėmais $ 3 . 8 5 
Vrasarinės kėdės, be atiamų J - | aQQ 
5 dalių chromo setai, Formica viršus $ 3 f ) . 0 0 
Rašomieji stalai, Oak ar Mahogany $ _ 2 9 * 0 0 
Knygom spintos stiklo durimis $ 9 9 * 0 0 

Šimtai kitų prekių, didžiausiam pasirinkimui! 

FURNITURE CENTER, INC. 
LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI 

Įmones Vedėjas JUSTAS LIEPONIS 

3222-24-26 South Halsted Street 
TEL. — VICTTORY 2-4226 

įMONE ATIDARYTA: 
Pirm., Ketvirtad 0—9:30 
Kitom Dienom: 9—6.00 
Sekmadieniais: 10—5 valandos 

atkelta iš 4 psl. 
avys'. Pakelkite savo balsus ir 
pris'dėk:te prie judėjimo, kuris 

Richard Wagner "Nibelungų! t u r i tikslą sugrąžinti namo vi-
ž edą" komponavo 25 metus. I ms tremtinius ir t . t" 

Daugumas žymiųjų meninin-i ,__^« . 
kų savo kūrinius yra sukūl i Komunizmas ir kaiedee 
būdami pačiam jėgų stiprume,! zvalgsoe 
bet daugumas ir senatvėj. Daug, L a š k o užbaigai metamas šū-
garsių žmonių tiktai senatvėje k i s : "-Prisijunk prie tūkatančių 
pasiekė Ui, apie ką ilgus metusi p i e č i ų , kurie siekia vieno tiks 
galvojo I k» spindinčio pr.eš mūsų akis 

! kaip kalėdinė žvaigždė. Ji jun-
Ispanų rašytojas Miguel de,gr;a m u s v i s u s j - m e s y^į j ą 

tJervantes buvo daug kartų su- i sekame"... 
žeistas, pakliuvęs į nelaisvę, net j N u o k a d a g i kalėdinė žvaigž-
tapes vergu ir grįžęs į Ispaniją!^ pasidarė komunizmo tikslu? 
jau 50 metų, parašė pirmąją da- Komunizmas turi savo žvaigždę 

ST ATYRAJ IK N AMV 
PATAISYMAMS 
PBaSTAiPMf 
V 1 8 0 I U V R C 8 J V 
MEDŽJAG4 

CARRMOOD 

STASYS LTTVVINAS. 
t HALSTED 8T. 
VI—ory t -11Tt Hį$ 

APKArNAVIlfĄ IR PREKIŲ 
•TATT1L4 TEIKIAME 

NEMOKAMAI 
RASTINE ATIDARYTA kaadUa 

• va!, ryto Iki C vai. vakaro lt 
asstadtsnials Iki • vai. vakaro. 

PRI 

Ij nemirštamojo "Don Kichoto". 
Kai parašė antrą dalį, jau tu-
jo 60 metų. 

Konrad Ferd. Meyer studija
vo teisės mokslus, ir jau turėda
mas 45 metus amžiaus pradėjo 
rašyti noveles ir apie 20 metų 
jas dar rašė. 

(raudoną), kuri yra išmau
dyta nekaltų žmonių kraujuje. 
Kalėdinė žvaigždė angelų lūpo
mis skelbė: "Ramybė žemėje ge 
ros valios žmonėms", o komuniz
mo žvaigždė kiekvieną naktį ir 
d eną skandina netikrume. Ko
munistinės žvaigždės šūkį šian-

JONAS 6RADINSKftS 
ITELif,VIZUOS, RADTO, PATEFONE 

TAISYMAS 
"PASKAMBINKIT PRIEŠPIET 

— ATVAŽIUOSIM POPIET* 
J. a TesBvtsta, Mt W. tttt H 

Telefonas FRontier 6-1998 
Pas Hetuv| — Ir aorie.ii ir 

HIHIIIIIIIIIIIIIIIIIlll 

L I E T U V I Š K A I Š T A I G A I 
SAItTY Of V©W 
SAVINOS 

SKGHETTI T R A V E L BUREAU 
24$I S. Oakley Ava TeL TRrds 7 3278 
MES PABCPINAMK KELIONES: Liktuvafc — OeleiinfceUai* 

— Autobusais — Laivais. 

Sutvarkome dokumentus atvažiuoti į Ameriką. Parūpinama doku-
i. TI m e n t u s n o r i n t i e m s i š v y k t i i užs ieni . T U R I M E " L I E T U V I V S k y r i ų . 

P i l d o m e a f i d e v i t u s . 

r ^ 

Em. Kantas vargingai g y v e - | ^ e n š į t a į p galima būtų patiks-
no, kaip namų mokytojas; bū- j|ftį : "Visų šalių proletarai, vie-
daraas jau 57 metų prašė "Pro- nyldtės ir ruoškitės važiuoti mir 
to kritiką". 50 metų turėdamas a a i į ^biro koncentracines sto-
H. Ibsen paražė dramą "Nora", vykias"... Nenuostabu, kad to-
kura pasiekė pasaulines gar- ̂ j e perspektyvoje nė vienas 
bės; ir vėliau dar 20 metų rašė Aekų tremtinis iš Kanados negal 
J 

i 

dramas. 

Samuels Morzė buvo 53 mt, 
kai pirmą kartą galėjo pavartoti 
savo sugalvotą aparatą rą:džių! 
perdavimui ženklais. Taip pat 
53 mt. turėjo ir grafas Zeppe-
linas, kai sumanė apie orlaivi, 
pripumpuotą lengvesnių už orą 
dujų. Ketverius metus jis vel
tui klabeno valdžios Įstaigas, 
kol gavo p'niginę paramą suma
nytam planui įvykdyti, bet ir 
tai dar 5 metus dirbo prie sa
vo orlaivio, kol 1900 metais, tu
rėdamas jau 62 m. amž., galėjo 
keliauti pirmuoju cepelinu. 

Anglijos politikas Disraeli 
(Lord Beaconsfield), turėda
mas 64 m. amž., užėmė Angli
jos imperijos nrnisterio vietą, 
o vėliau, po 6 m., taigi jau 70 
m. amž., jis beveik visos Ang
lijos likimą savo rankose turėjo. 

voja grįžti j sukomunistintą Če
koslovakiją. 
I 

VliSIKTUVAI-FeDINTUVAI 
• fELEYIZUOS • 

FM Ir NEŠIOJAMI RADIJAI 
Augštos kokybes fonografai 
— DULKIASIURBLIAI — 

Elektriniai laikrodžiai 
VIDAUS IR LAUKO ANTENOS 
— TV IR RADIJO LEMPOS — 

BATERIJOS — DALYS 

I 

M u 
tf> Efet jis buvo silpnas, sucUiūvę*,, 

Visų radijų, fonografų, TV Ir 
rekordavimų aparatų 

TAISYMAS 
atl iekamas patyrusių Inžinierių 

— VISKAS GARANTUOJAMA — 
Kainos žemiausios 

DAiriA 
TCLCVISIOrt 

sales- servlcięf) 
3130 So. Halsted — DA 6-6887 

REKORDAS 
Įsteigta 1905 meta;s. 

* Per 50 metŲ ii bendrove pergyveno karus, ekonomines 
depresijas, panikas ir krites, bet gavo taupyto jame 
idmekėjo kiekvieną sutaupytą dolerį. 

* Aukštus dividendus visada mokėjo Ir moka be per
traukos. 

ic Skoliname pinigus namams statyti, pirkti ir taisyti. 

Pinigams padėti nereikia važinėti. Ju<»> galite pasiusti 
paštu. Mes apmokėsime ir pašto išlaidas. 

* Pradeute taupyti ŠIANDIEN! 

AND LOAN ASSOCIATION 
Chartered and Supervised by the United States Government 

2202 W. Ctrmak IUL. Chicago 8. III. 
Phone VL 7-7747 John J. Kazanauskas, Pres. 

ĮSTAIGOS VALANDOS: Kasdien nuo 9-tos ryto iki 5 vai. po pietų. Ketvirtadieniais nuo 9-tos valandos 
ryto iki 8 vai. vakaro, šeštadieniais nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. po pietų. Trečiadieniais visai neatidaroma. 

^ S, P. 

http://aorie.ii
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MOŠŲ KOLONIJOSE 
VVorcester, M a s ą Worcesterio lietuviai pas juos 

stes seimelio atstoves Stanis- Protesto mitingo tolimesnę 
lovas Wandalovskis. Protesto programą vesti perduota adv. J. 
mitingą pradėjo komiteto pirm. Mileriui ir J. Vizbarui. 
Lionginas Leknickas, trumpais Programos vedėjas J. Vizba-

Į vasaroja. Pasidaro šiose vilose b r u o ž a i s primindamas Lietuvos ras pakvietė iš New Yorko at-
Nantasket Bemto vasarvietė , lietuvių centras. Nuvykęsradau I v a l s t y b ė s i s t o r i j ą fr tragizmą.' vykusį Lietuvos vicekonsulą A. 

Vasarvietė yra netoli Bosto- suvažiavusias šias lietuvių šei-
no ir atgyja tik vasaros metu. į n ^ 1 P- P- v - Dabriilu, V. Ance-
Vilų savininkai kitu metu būna • vičių, L. Leknickų, V. Bliumfel 

Todėl pradedant protesto mitin- Simutį tarti žodį-
gą kvietė visus susikaupti ir pra-( K o n u g , 0 k a l u ^ k a r t ų ^ 

Vilų savininkai kitu metu būna ™--<i. "• " ^ H - K U , v. oummn- d ė t i m a ] d a š v K a z i m i e r o p a . ' •' •'' ,7,',TT~~ — » T ^ - . ^ 
įvairiose vietovėse, vilos būna dų, A. Kauševičių, Orintų ir i j o g k u n T a m u l e v i a i u s a u . V o pert»uk»ma gausių ploj. 

daug paskirų asmenų. 
Prie vilų yra puikus kiemas, 

tuščios ir uždarytos. Birželio 
nien. pradžioje miestelis atgyja, 
pavažiuoja žmonių ir prasideda j kuriame galima pasėdėti bei pa
judėjimas be pertraukos dineą j sidžiaugti vandenyno siūbuojan 
ir nakti. 

Nantasket Beach turi karuse
les, važ nėti j dirbtinius kalnus, 
sūpuokles ir kit. Pavakariais 
vasarotojai traukia j tą vietą, 
ku b d asisunti kiti r o b^y&oJ 6 šv. Mišios buvo at-
p J i v S t i , bet daug daugiau , « * * « » **\ v a l : P * m ° k * 

i ^«s;r,̂ Af; 1* sake kun. Volungis. Aušros vasarotojų ssuirenka pažiūrėti, \*įJZi L f c ~ ^ i * *T a«*i~ K,,. 
kaip pirmieji naudojasi tais sma 
gumais ir kair> silpnesnių nervų, 
žmonės pradeda šaukti ir net J ' Steponaičio. 

čiomis Angomis. Vasarotojas 

Birželio tragingujų įvykių 
Birželio 12 d. šv. Kazimie-

mi nėjlmas . i . 

kalbėjo maldą. Po to visi minė
jimo dalyviai sugiedojo JAV ir 
Lietuvos himnus. 

mų. 
Po to pristatytas susirinku

siems Woroesterio miesto mė-
(Nukelte i ? psl.) 

MISCELLANSOUS 
| v a i riis D a l y b a i 

LIETUVIŠKA A P D R A I D U 
AGENTŪRA 

Gyvybta, 

CLASSIFIED AND "HELP WANTED" ADS 
HELP WANTED — MOTERYS 

ligonines, 

Vartų bažnyčioje šv. Mišios bu
vo atnašaujamos 9:30 vai. kun. 

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS IR GAS0LIN0 STOTIS 
Atliekami lyginimo ir dažymo darbai. Taisomi motorai, stabdžiai, 
transmisijos ir t t MOBILGAS benzinas, {vairių rūsių alyva, 

baterijos ir automobiliams dalys. Firestone padangos. 
1934 West 59th Street Tel. GRovehill 6-9136 

AL ČESAS, patyrus auto specialistas 

<? = ^ 

alpti. J protesto mitingą Maironio 
Nantasket Beach vasarvietė- parke atvyko dauigau 1,000 lie-

je turi įsigiję vilų ir lietuviai, tuvių. Mitingas pradėtas 5 vai. 
Ponai Nelė ir Aleksas Rajeckai, į po pietų. Skautai buvo garbės 
365 Nantasket Ave, Nantasket sargyboje. Prieš 5 vai. atvyko 
Beach, turi dvi vilas pačiame Worcesterio miesto meras O'-
miestslio centre. Kadangi vilų Brien,Lietuvos vicekonsulas N. 
savininkai iš Worcesterio, tai Yorke A. Simutis ir Massachu-

748 

TELEVIZIJOS, RADIO IR PHONOGRAFU 
TAISYMAS IR PARDAVIMAS 

Geriausios firmos — garantuotos dalys. Prityrę mechanikai 
darbą atlieka sąžiningai ir greitai. 

FRANK'S T V 8č RADIO 
SALES & SERVICE 

Pranas KERŠIS — Paulius F. ENDZELIS 
YVest 33 Street CAlumet 5-7252 

baldų, namų ir visos kitos apdraudos 
—* asmenims, profesionalams ir biz
nio jstaisoms. Laisvas pasirinkimas 
kompanijos Ir'apdraudos rūlies. Ne
mokamas patarnavimas ir informaci
ja. Valstybes patvirtintos kainos. 
Smulkesniai Informacijai gauti skam
binkite, rašykite, užeikite: 

Jonas KIRVAITIS 
INTERSTATE) INSURANCE 

AGENCY 
5f00 S. Ashland Ave.. Chicago 36, III. 

Tel. \VAlbro«k 5-M71 
Agentą ir brokeriu dėmesiui t 

PrieS drausdami kitur pasiteirau
kite. P irmaei l i s kompanijos — aukš
čiausi komisai. Savi pas savus! 

P . J. G R I U i , INC. restorane reika 
automobilių, l inga PADAVĖJA arba PADAVĖJAS. 

ŠILDYMAS 
A. Stančiauska* ir A. Lapkus 

instoliuoja visų geriausių Ameri
kos firmų gazu ir alyva kūrena
mus pečius (furnaoes), visų dy
džių oro vėsintuvus Air condi-
tioners) ir atlieka visus skardos 
darbus. 

1337 So. Laram i e, 
Cicero, 111. 

Telef.: OLympic 2-6752 
ir OLympic 2-8492 

Anglų kalba reikalinga. Geras atly
ginimas. 

Kreiptis — 

1310 W. Jackson Blvd. 
Iki 6 vai. popiet. 

HELP VVANTED — VYRAI 

CHICAGO SAVINGS and LOAN ASS'N 

Paveiksle matote naują CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION namą, kuris nuosavame 
sklype bus pastatytas 6243-45 South Western Avenue, kitoje gatves pusėje nuo dabartinės mūsų 
įstaigos. Statybos darbai bus pradėti liepos mėnesio viduryje. Tikimės į ji persikelti ir jame vesti 
biznį ne vėliau 1956 metų liepos 1 dienos. Naujame name bus patys moderniškiausi ir patys nau
jausi įrengimai, kad tinkamiau ir geriau galėtume patarnauti visiems mūsų skolinimo ir taupymo 
bendrovės nariams. 

1946 metais, kada turėjom įtiktai $1,400,000.00 turto ir persikėlėm į dabartinę vietą, manėm, kad 
šiose patalpose ilgus metus galėsime augti ir stiprėti. Bet apsirikome. Mūsų bendrovė trumpu lai
ku iš $1,400,000.00 išaugo į $15,000,000.00 turto įstaigą. Dabartiniame name negalime tinkamai 
atlikti reikalingo tokio didelio turto administravimo ir negalime savo klijentams suteikti tinkamo 
patarnavimo. Neturime pakankamai vietos. Esame priversti įsigyti didesnę ir parankesnę biznio 
vietą. 

* 
CHICAGO SAVINGS £ LOAN ASSOCIATION taip greitai išaugo ir sustiprėjo todėl, kad visoje 

Chicagoje ji yra viena iš to mažo skaičiaus didesnių lietuviškų ir nelietuviškų taupymo įstaigų, ku
ri daugiau negu per 30 metų visada savo taupyto jams 100% išmokėjo indėlius ir mokėjo nemažiau 
3% dividentų, tuo tarpu kada kitos bendrovės mokėjo-tiktai nuo 1% iki 2*4%. 

Pas mus padėti Jūsų indeliai yra apsaugoti, pas mus visą laiką buvo mokamas didelis 3% divi
dendas, pas mus veltui galite gauti visą eilę patarnavimų. Štai mūsų patarnavimai: 

1. Optional Savings 7. Nieko neimam už čekių keitimą, elektros ir geso 
2. Investment Savings bilų mokėjimą. 
3. Bonus Savings 8. Nuo liepos 15 dienos veltui ašrašinėsime Money 
4. Vacation Savings Orderius įvairiausioms biloms apmokėti. 
5. Christmas Club Savings 9. Veltui teikiame notary public patarnavimą 
6. Parduodam ir keičiam valstybės bonus. automobilio ir vairuotojo leidimams gauti. 
Padėkite taupomus pinigus į mūsų tvirtą ir greitai augančią taupymo bendrovę, kurioje visi 

indėliai apdrausti iki $10,000.00. Pasinaudokite gausiais mūsų patarnavimais. 
Indėliai padėti iki 15-tos šio mėnesio dienos gaus dividendą už pilną mėnesį. 

VALANDOS: Pirmadieniais nuo 12 iki 8 vai. vakaro. Antradieniais ir Penktadieniais nuo 9 iki 4 vai. p.p. 
Ketvirtadieniais nuo 9 iki 8 vai. yakaro. Trečiadieniais uždaryta visą dieną, šeštad nuo 9 ryto iki 2 vai. p.p. 

CHICAGO 
AND LOAN ASSOCIATION 

6234 So. Westren Ave. Telef.: GRovehill 6-7575 
John Pakel, Prezidentas • 

B l I L D I N G & K K M O D K L I N G 
NAMŲ STATYBA 

įvairūs •\taisymai Ir pardavimas 
Jei norite' pirkti ar užsakyti narna, 
kuris būtų gerai Išplanuotas, pato
gus, gražus ir pigus, pirkite ar užsa
kykite pas 

Susitarti gaukit REliance 5-8202 
V. ŠIMKUS 

nuo 5 vai. p. p. kasdien Ir 
sekmadieniais nuo 10—4 vai. 

Adresas: 4645 So. Keating Ave., 
CHICAGO S2, ILL. 

• VVANT; A GOOD PLACE 
1X> WORKr 

Immediate Opening for 

SKILLED MACHINISTS 
TURRET AND ENGINE 

LATHE 
GEAR H0BBERS 

For Nlght 8hift. 
Mušt have tools, read and speak 

some English. 
Oood transportation 

Near Lake St.. Milwaukee Ave. 
and N. Sangamon bus at door. 

PY0TT F0UNDRY 
MACNINE C0. 

328 N. Sangamon. MO 6-0294. 

"DRAUGAS" AGENCY 
M Eatf WMhington Street 

TeL DEarborn 2-2454 

2834 Sonth Oaldey Arame 
TeL VIrgbdm 7-6640; 7-6641 

REAL ESTATB 
Didelis namų. bizniu, 

tu, sklypu pasirinkimas. Sudarome 
morgičiua, paskolas, nuosavybių do
kumentas. Nemokamai teikiame in
formacijas ir patarimus. 

Z. U M B R A 2 C N A S 
F. H HALYORSBN CO. 

t l 4 § W. atrd 8t., tel HEmlock 
f-

Reikalingaa pirmarankis kepėjas 

ir antrarankis kepėjas kepti lietuvift-

ką duoną. Kreiptis: «t 

Plvaronas Bakery 

4622 S. Marahfield Ave. 

Jeigu ieškote pirkti namų\ biznių, 
sklypų, ūkių, arba norit ką par
duoti, atsiminkit, jog mielai ir są
žiningai patarnauja 

P. L E 0 N i S 
REAL ESTATE 

2735 W. 71at. St. WAlbrook 5-6015 

Prie* pirkdami ar parduodami 
oamus, biznuis, sklypus ar ūkius 
at lankykite mus. 

KUTRA-NORKUS REALTY 
R E A L ESTATE-rNSURANCF. 

2405 Weat 51 St. 
WAlbrook 5-5030 

PRospect 8-3579 (vak. Ir 

KONTRAKTORIUS 
STANDARD Bl/lLDERS, INC 
726 \V. 18th St. Cicago 16 

A. Gintneris, pirmininkas 
V. Petrauskas, statybos vedėjas. 

CH 3-1535 
Lietuvių Statybos BendrovS stato na
mus pardavimui, pagal užsakymus ir 
atlieka remonto darbus. 

įgJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIĮg 
= LIETUVIŲ STATYBOS -
E BENDROVE 

Reikalingas apsukrus bartenderls. 
5-kios darbo dienos savaitėje nuo 10 
v. r. iki 7 v.v. 

Telef. YArds 7-4S88. 

PROGOS-OPPORTUNITIES 

Owner will sacrlfloe for ąitick. sale 
CLEANING 

AND SHOE REPAIR SHOP 
\Vonderfnl location, dolng 

good business 
See owner at once 

2132 SO. MICHIGAN A V E 
or pitone — VIctory 2-9713 

i M U R A S I 
E B U I L D E R S , ENC. E 
E Stato gyvenamuosius na- B 
s mus, ofisus ir krautuves pa- B 
s gal standartinius planus ar s 
Ei individualinius page idavimus . != 
E į v a i r ū s patar imai statry- j= 
E bos bei finansavimo reika- B 
E lais , skiciniai planai ir na- • 
E m ų įkainavimas nemokamai . B 
E Statybos reikalais kreiptis j 
E: 1 reikalų vedėją šiuo adresu: E 
f JONAS S T A N K U S 1 
E kasdien nuo 4 vai. popiet B 
= TeL PRospect 8-3013 arba i 
= LUdlow 5-3580. = 
S 6800 SO. CAMPBELL AVE., S 
E Chieaco 29, Illinois = 
~Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinn 

ANTANAS LUKAS ir SŪNUS 
8450 So. Fairfield Avenue 

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

Tel. HEmlock 4-5881 

K S Y O O S 

Popiežius dovanoje 
Teresei Neumannaltel 

1 iv. Kryžiaus relikviję 
Popiežius Pijus XDT dovanojo 

iv. Kryžiaus relikviją šių laikų 
stigmatizuotojai Teresei Neuman-
naitei. 

Apie Teresės Neumanaites gy
venimą — kaip ji pergyvena Kri
staus Kančias, kaip jai pasidaro 
ant rankų ir kojų stigmos (žai-
dos), iš kurių teka kraujas — 
plačiai aprašyta kun. 1. Burkaus 
parašytoj knygoj TERESfi NEU-
MANAITft. Knygoje yra daug 
nuotraukų su Teresės Neuman 
naitės pergyvenimais. Gražus J. 
Kelečiaus viršelis. Knyga didelio 
formato, 268 pus. Kaina $3.00. 

Pinigus su užsakymais siųsti: 
"DRAUGAS". 

2334 S. Oakley Ave.. 
Chicago 8, III. 

Jei turite parduoti ar išnuomo 
a, pasiskelbkite smulkių skelbimų 
skyriuje. Skelbimą galite perduot 
telefonu: VIrginia 7-6640. 

W1LL SACRIFICE F O R Q I I C K 
SALE modem, 2 giri beauty shop. 
in vincinlty of Halsted and 26th St. 

Best offer. 

Call — 
DAnube S-444S 

Kas, perkant arba parduodant na
mus, norit sąžiningo ir lietuviškai 
nuoširdaus patarnavimo kreipkitės 1 

VENTA REAL ESTATE 
4409 S. Fairfield, tel. LAf. 3-3881 
Vai. Kasdien nuo 9—12 ir 4—T Tai. 
vak, Šefttad. nuo 9 • . r. Iki t • . v. 

Trečiudineiais uždaryta 

P. STANKOVICIUS 
R E A L E S T . ir I N S U R . B R O K E R I S 

LIETUVIŲ AUDITORIJA 
3133 So. Halsted S t 

Ph. DAnube 6-2793 
Padeda pirkitl - parduoti namus, 
ūkius, biznius. Parūpina paskolas,' 
draudimus Ir daro vertimus. Tvarko 
Imigracijos dokumentus. Ofisas atda
ras kasdien nuo 10—7. 

REIKIA NAMŲ! 
TUptlMB PIRKCJl / ! Jei turite 

2 butu narna pardavimui BRIDGE-
PORTO kolonijoje, prašome pranešti 

J O S E P H MOZERIS, Real Estate 
3430 S. Hals ted Street 

ULlf fs ide 4-0104 

2-įų butų mūrinis namas . & k. Ir 
1 % vonios apačioje, 4 k. Ir 2 k. 
su 1 Vfc vonios viršuj. Pilnas rūsys. 

Owner mušt saerif ice for quick k a r s t u vandeniu apšildymas. 2 au
gale !tom. garažas. CLiffside 4 - l t l l . 

r o u N T A i i r . 
Well established, good business. 

N e a r airport, s i tuated across the 
street from new Draugas newspaper 
building which i s being built . Com-
plete eąuipment with l iving ąuarters. 
Our own ice-cream and hamburgers. 
Mušt see to appreciate. 

Gali FOrtamouth 7-9083 

Owner mušt saerifice for Quick 
Sale because of illness —• 

DELICATESSEN 
With three room living quarters. 
Doing good business at good spot. 

Reasonable price aeeeDted. 

Call NAtional 2-218S 

Savininkas parduoda nebrang ai 2 
a. mūr. namą. 2 automob. garažas. 
Pardavimo priežastis — liga. 

Kreiptis 2325 So. Hoyne Ave, 

Modernus 2 butų mūrinis namas 
ir gazolino stotis su visais įrengimais 
ir bizniu. Ant Archer Ave. netoli Ked 
zle. Labai prieinama kaina ir įmokS-
jimaa. Teirautis — Z. UMRAŽCNAS. 
PO 2-2009 arba JTĘ 4-4300, F. H. 
Halvorsen. 

Marcjuette Parke parduodamas 
medinis 2-jų butų labai gerai užlai
kytas namas. Plytelėmis muštos vir
tuve ir vonia. Daug naujų gėry prie
dų. Dvigubas sklypas. Teprašo tik 
$17.500. Labai retas pirkinys. Tei
rautis — Z. UMBRAŽCNAS, PO. 
7-2009 arba H E 4-4300. P. H. Hal
vorsen Co. 

TAVERN. Doing good business 
Well established. Owner will saeri 
fice for quick 

Owner mušt saerifice For Quick 
sale due to illness. Sale! 1 bedroom ranch home with 

Living ąuarters In rear. 
Reasonable price accepted. 

Lot on aere. Oil heat. Ule bath, 
screened porch and attached garage. 
Parochial and Public sehool busses. 

Call — 

TOvvnhall 3-9671 
Bargain at $13.500. 

appreciate. 
Call SKyllne 5-7191. 

Mušt see to 

DIENRAŠTIS MĖNESIUI NEMOKAMAI! 
ir kitai galimybe* 

•ekU kasdieniu* i vykiu*. Tam reikahd 
Siak metais gorina 50 mėty kaip iškovota spaudos laisvi. Tas ju-

bOEjos tebūnie minimas iūkiu: kiekvienuose UetuvKkuose namuose "lietuviš
kas" laikraitis, o fino meta — lietuviškas dienraštis. Dienraštis "Draugas", 
pats įvesdamas 40 m. sukaktj ana įsikūrimo Ckieagoje, daro si savo puse* 
auką: naujiems skaitytojams siusime dienrašti per mene*} laiko nemokamai, tik 
malonėkite atsiųsti adresą savo ar kito kurs tuo interesuojasi. 

•Drangai** yra sutelkė* arti 1,000 bendradarbių, korespondentų Ir fts> 
formatorių, kai Jestadienj duoda mokslą, meno, literatūros priedą, tari spe-

(•l iHiataią, skaata, studentų), 
a*,*wai s* '•''"i"' t »vi* 

tari « v a bendradarbtat Kanadoje, Kolumbijoje, Ve 
n^adujoje/Arfcntinoje, CilEje, Švedijoje, Belgijoje, Vokietijoje, ft««irarijo|e, 
Italijoje, Prancūiijoje, net ir Anstranjaje. 

turėsite profta susipažiati ta geriausiu BetaTilka dienraicin. Jei "Dranga" 
dar neskaitote, atsiųskite savo adresą, o taip pat adresus avo pažįstarnų, kurk 
jo dar nrataita ir mes per mėnesi !***• „Draugą" nusime be uimokesfio. 

DRAUGAS 
2334 South Oaldey Avenue 

CHICAGO 8,1UJNOIS 

Skaitykite ir platinkite dienraštį "Draugi". 

Biznieriams apsimoka skelbtis "Drauge". 
SKELBKITfiS "DRAUGE". 

—lik. 

file://�/taisymai
file:///Vonderfnl
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Antradienis, liepos 12, 1955 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHIC A GO, ILLINOIS • 

MOKO BEISBOLO ŽAISTI 

Bm.mos ministerj pirmininką U Nu, kuris šiuo metu lanko Ameriką, moko žaisti baisbolo. 

LIETUVIŲ KOLONIJOSE 1 ™ ^ — ^ 
(AtkelU iš 6 pusi.) Į Jam susirinkusieji už linkėjimus £eiį0 12 d. Lietuvos tragingųjų 

ras O'Brien kuris savo žodyje *r pažadus dėkojo plojimais. birželio įvykių rengtame mi-
priminė kad JAV nepripažįsta Lietuvos vicekonsulas A. Si- nėjime. 
L ie tuve valstybės Sovietų Ru-Į muito dar kartą kalbėjo anglų! ^ 
«H«Q tln«tji ir ąmurtu nkunavi- kalba. Jo kalbos tekstą paėmė •• "fc w* . fe, . 
m„ ir « £ r f m " £ Brien 1 j Worcesterio "Telegram" laik-; P ^ m ę s pamfkt , kad jam duo-mo ir pavergimo, u rsnen pa * " — , . . - to ii atminimui dovana yra mie-
sidžaugė dideliu lietuvių įnašu «** «**£M ir pasižadėjo l- £ * ~ £ £ E k s Celencija išreiš-

I Kinijoj daugiau 
Mao Tsetungas pakeliui su

stoja Vilniuje ir aplanko Palec
kį. Besikalbant Paleckis klau
sia: 

—. Tikiuosi, kad liaudies pria-
šų kontrevoliucionierių Kinijo
je jau nedaug beliko? 

— O, nebedaug! Bus gal ko
kie 30 milionų... 

— Šitaip! Tai visdėlto bent 
10 kartų daugiau kaip Lietu
voje. 

Suprato kodėl 
— Vaikų auklėjimui ypatingai 

svarbu, kad tėvai prie vaikų nie 
kad nesibartų. Dėl to kaip tik 
mes su vyru pradedame bartis, 
aš tuojau išsiunčiu vaikus lau
kan pažaisti. 

— Ach, tai dėl to jūsų vaikai 
dienų dienas slankioja gatvėje. 

Jeigu žmogus jieško išmin
ties, tai jis artėja fcrie jos; jei
gu gi jis galvoja, kad jau ją 

surado, tai yra kvailas ir nuo 
išminties labai nutolęs. 

Rsvizijos komisija tardo Plun 
ges kolchozo kumetį: 

Kuomi jūs maitinate kol- Į 
chozo vištas? 

— Stengiuosi gauti joms šiek 
tiek grūdų. 

— Ką? Eikvoji grūdus, kurie 
reikalingi tarybinei tėvynei! i 
Es' sabotažninkas, 1 audiss prie! 
Šas! 

Komisija dingsta, o kumetis 
įspėjo savo kaimyną, kad ne-1 
sakyt, jog vištas maitina grū
dais. 

Kinijoj, Švedijoj ir paskutiniu voje kartais labai sudreba ne 
metu Rytų Vokietijoj, Fr. gile- vienas komunistas, 
rio mirties sukaktuvėse. Ęašy-
damas savo įspūdžius Venclova 
kalba ir apie Šilerio dramą Vi
lius Telis. Kaip žinoma, jis bu-! treniravimo ya persidirbo 
vo kovotojas Mi laisę ir nuo to-' pasinaudodamas laisve į kalbė-
kių Vilių Telių šiandien Lietu-1 jimą. 

Kaimynas kenčia nuo persi-

į JAV visuomeninį gyvenimą. Ta 
proga vicekonsului A. Simučiui! Repšytės su pasisekimu pa 
įteikė Worcesterio miesto raktą' » * ė P° e ' l ė ^ l \ . , .. J M ^ . ^ D e l e g a d ' j ą i* ly4t*ta* i 
ir tuo pačiu suteikdamas Wor- Advok A. Milens perskaitė £ g . * pasimatymo ir 
cesterio miesto piliečio tdH-vĮ r*M^_p*«#m p*+d\ S L J M J S J S S T ^ 
Dvi lietuvaitės - Nastė Vai- ; prezidentui ^ e n h o w e r m i , valst. P l i n k ė j i m u s i r padė-
tekaitytė ir Meilutė Leknickai-; sekretoriui Dulles, senatoriams f « » „ ^ ž y | r l ^ n i s 

tė — apsirengusios tautiniais kongresmanams ir kt. j | * 
rūbais, Worcesterio lietuvių vi-1 A u k U !*!»«» buv<> pravesta Aukos Vasario 16 jcimna«ijos 
suomenės vardu įteikė merui O'- rinkliava. Surinkta $198.32 Va-; namams ir vargo mokykloms 
Brien prof. Ig. Končiaus išleis-! ?ario 16 gimnazijai ir vargo 
tą Letuvos kryžių ir smūtkelių mokykloms, esančioms Vokieti-
drožinių albumą su tautine juos 
tele. Ponas meras O'Brien mie
lai nusifotografavo dovanos įtei
kimo metu ir lietuvių visuome
nei padėkojo už dovaną. 

Massachusets seimelio atsto
vas ponas Stanislovas Vanda-
lovskis pasveikino lietuvius ir 
pasižadėjo lietuvių siekimus 
remti ir kuo galėdamas padėti. 

Reikalaukite 
visose 

maisto 
krautuvėse 

šios 
skaniausios 

duonos. 
Jeigu negausite, 

kreipkitės 
l kepyklą 

V. DŪKŠTAS, 
1800 W. 46th St 
Telef. LA 3-1510 

joje. 

Moterų draugijos vadovė p. 
VVatkins surengė svečiams — 
programos dalyviams lietuviškų 
užkandžių vaakrienę j r pavaiši
no. 

Visų Worcesterio bažnyčių 
klebonams rengimo komitetas 
pasiuntė tarškus, kuriuose pri-
nr'nta apie Lietuvos pavergimą 

Š. m. birželio 12 d. Worces-
<teryje Maironio parke surengta
me protesto mitinge, minint tra 
ginguosius birželio įvykius, buvo 
pravesta rinkliava aukų lapais. 
Aukojo po $5 — Petras Mikšys, 
Juozas ir Janina Milšauskai, 
Jonas Naikelis, Justinas Bruo-
žis, M. ir B. Glodai, Stanislovas ! 

VVandalovskis. Po $3 — L. Ka
činskas. (Kitų aukotojų po $2 
ir mažiau dėl vietos stokos ne-

ir prašyta pasimelsti už kenčian spausdiname. — Red.). 

iocaoc ^aocaoi 

TELEVIZIJOS 
Ir Radio Aparatu Taisymas 
Sąžiningas ir Garantuotas Darbas 

M. RIMKŪS, 4517 8. £awyer St. 
Tel. VI 7-0087 — VI 7-3031 

K ̂ K ^K r^*WZ^R^K^ 

MOVING 
A BENIULIS atlieku jraJrlus per 
kraustymus ir pervežimus iš toli-
nq ir artimų atstumų. 

Telef. 8E. S-2146 
BL 7-7075 

1885 CANALPORT 
• *aV W *e¥ *aV W aV *eV TeV *sVW W ^ 

CONRAD'AS FOTOGRAFAS 
, ( L I E T U V I S ) 

Moderniškai įreng
ta vieta įvairioms 
nnot ra akoms. Spe
cialybė — vestuvės* 
Jaunavedžiams duo
dama puiki ir bran
gi dovana. Sąžinin
gai ir gražiai atlie
kamas darbam. 

414 West 63rd 
TeL ENg. 4-5883 arba ENg. 4-5840. 

čius ir nukankintus lietuvius. 
Daugelyje bažnyčių tie laiškai 
buvo perskaityti. Dalyvis 
Audiencija pas vysk. J. Wright 

Worcesterio vyskupas John 
Wright, š. m. birželio 12 nega
lėjęs dalyvauti tragingųjų birže-
želio minėjime Maironio parke, 
birželio 28 d. 5:15 vai. p. p. sa
vo darbo kabinete priėmė to ko
miteto delegaciją, kurią sudarė 
pirm. Lionginas Leknickas ir na 
riai Pakštienė, Antanas Vagelis 
ir Edv. Meilus. 

J. E. vysk. J. VVright apgai
lestavo, kad neatvyko j minėji
mą, tačiau priminė, kad kai 
Worcesterio lietuviai rengs ki
tais metais tokį minėjimą arba 
kitą kokį, ir jei jį kvies, tai jau 
dabar prižadąs dalyvauti ir įpa-
reigojąs A. Vagelį telefonu pra
nešti. 

Toliau Ekscelencija teiravosi 
apie lietuvių parapines mokyk
las, šeštadienines įituanistikos 
mokyklas bei mokytojų perso
nalą ir pasidžiaugė lietuviškojo 
atžalyno noru nepamiršti savo 
tėvų kalbos. Taip pat išreiškė 
pasigerėjimą lietuviais, kad pri
imdami JAV pilietybę nekeičia 
vardų ir pavardžių, įrodydami 
tvirtą lietuvių charakterį. To
liau teiravosi, kodėl VVorceste-
ryje veikęs lietuvių radijo pus
valandis yra nustojęs veikti, do
mėjosi aktualiaisiais klausimais 
ir lietuviškų draugijų veikla. 

Vizitas užtruko ilgiau p usva-
landžio . W o r c e s t e r i o l i e tuv ių v i 
s u o m e n ė s v a r d u J. E . v y s k . J. 
4(Vright buvo įteiktas pastato
mas ant (tautinio austo takelio 
rankų darbo lietuviškas kryže
lis su užrašu: Eks. vysk. John 
VVrigrht, 1955.VI.12, Worceste-

Iš Jlairbnio>Iferlce renjfto mi
nėjimo, padengus visas išlaidas, 
liko $26.68. Tokiu būdu gauta 
visos aukų $225. 

. 
Tragingųjų birželio įvykių mi 

nėjimui rengti komitetas pa
skyrė: Vasario 16 gimnazijos 
namų fondui $175 ir vargo mo
kykloms Vokietijoje $50. 

Visiems aukotojams ir prisi
dėjusiems prie aukų rinkimo 
bai minėjimo komitetas nuošir
džiai dėkoja. 

Worcesterio Lietuvos trag. 
įvykiu minėjimui rengti k-tas 

Nešam sunkią realybę, ne legen-
/dą, 

Nešam nuodėmes ne savo, sve
timų. 

— Benį. Brazdžionis 

ALGIRDAS LANDSBERGIS 

KRIOMĖ' 
V. Adamkevičiaus apianka 

Užsakymus su pinigai* siųskite: 
259 psl., kaina $2.50 

DRAUGAS, 2331 S. Oakiey A»e.. 
Chlcacro a T1L 

Šios nuostabios Ir nepaprastos kny 
ros personažus šitaip Įvertina ra-
ly to Jas Gliaudą: "...Welsas — pa
niekintas niekintojas, bet turįs 
savyje Fra Angelico angelu varsų 
t a m a , Tatjana—nesuprantanti sie
los sąvokos, bet mylinti skaisčia 
meile. Pagaliau 
skaistumo Ir 

Julius... pasiilgęs 
nesuvokiąs Jo esmes, 

drąsus be drąsos, nesuprantąs pa
vojaus beprotėjlmo procesą". 

CHICBCOS 
VPDOVPS 

» 

' r y 

CHICAG0S VADOVAS 
až $1.50 

246 pusi. su Žemėlapiu 23x32 co
lių ir 35 paveikslais pastatų ir 
lietuvių veikėjų. Sąrašas 136 lie
tuviškų draugijų ir jų adresai 
mo ir Skolinimo 
Pirkite lietuvių Taupymo ir Sko
linimo bendrovių raštinėse arba 
pas 
r— 

" D R A U G A S " 
2334 So. Oakiey Avenue 

Chicago 8, lllinou 

a. + a. 

P E T R A S P O L E I K I S 
Gyveno 3443 S. I.ttuanica 

Ave. Tel. YArds 7-4703. 
Mtre liepos 11 d., 1966, 12:10 

vai. ryto. -
Gtm6 LietuvojoTKilo le Tau

ragės apskričio, Kvėdarnos pa
rapijos. 

Amerikoje išgyveno 55 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Ona (ŠiuSaltS), du sū
nūs: Juozapas ir Eduardas. 
DuktS Ann; 2 podukros: Lau
ra Zynda, žentas George ir 
Pcarl Sulkin, žemlas Henry, po
sūnis Al Mitchell, 3 anūkai, gi
minaičiai Laucių ir Pocių šei
mos, švogeris Petras siųsis, kiti 
gimines, draugai rr pažįstami. 

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phill ips 3307 S. Lituanica kop
lyčioje. 

Laidotuves jvyks ketv. liepos 
14 d., iš koplyčios 8:3d vai. ry
to bus atlydėtas | šv. Jurgio pa 
rapijos bažnyčia, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio-
nies sielą. Po pamaldų bus nu-^ 
lydėtas į šv. Kazimiero kapi
nes. 

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

Nuliūdę: žmona, sūnūs, duk
tė, podukros, žentas ir anūkai. 

Laidotuvių direktorius Anta
nas M. Phill ip% Tel. YArds 
7-3401. * l r 

H f t s t U M H s s M s M M s V M 

Okupuotoje IMiiYoic 
— Antanas V^iclova yra pa

tikimiausias kompartijai iš visų 
bolševikų rašytojų. Jis lankėsi 

B S ^ M B B S V B V S S V B V S I 

I0NAS STANKŪS . 
Gyveno 4546 S. Fairfield Ave. 

Tel. 7-4060 
Mirė liepos 10 d., 1955, 8:10 

vai. vak., sulaukęs 64 m. am*. 
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tau

ragės ap4tsr.. Gaures parapijos, 
Puikių kaimo. 

Amerikoje išgyveno 43 m. 
Pasil iko dideliame nuliūdime 

žmona Ona (Banyte ) , sūnus 
John, duktė Eleonor, žentas 
Chester Dorch, anūkas Timo-
thy, brolis Juozapas Stankus, 
brolleng ir jų šeima, sesuo Ona 
Gustis su šeima, sesuo Agota, 
jos vyras, Kostas Zakaras ir jų 
šeima, Bankevičių šeima, Juo
zapas Jankauskas su šeima. 
Jonas Jankauskis ir jo te ima, 
kiti gimines, draugai ir pažįs
tami. 

Priklausė §v. Vardo Draugi
jai. 

Kūnas pašarvotas Petro Bie
liūno koplyčioje 4348 S. Call-
fornia Ave. 

, Laidotuves įvyks ketv., l ie
pos 14 d ^ i i koplyčios 8:30 v. 
ryto bus atlydėtas į Nekalto 
Prasidėjimo Paneles švenč. pa
rapijos bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio-
nies sielą.. Po pamaldų bus nu
lydėta į Šv. Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 
Nriimlv: žmona, sūnų*, duktė, 
žentas ir anūkas. 

Laidotuvių direktorius Pet
ras Bieliūnas. Tel. LAfayette 
3-3572. 

LietuviŲ Sąjungos "Ramove" Chicagos 
Skyriaus nariui 

Pulk. Lt. NIKALOJU1 GRIGALIŪNUI 
mirus, jo žmonai Jadvygai, sūnui Aloyzui ir dukte
rims Lucijai ir Terašei nuoširdžią užuojautą reiškia 
ir kartu liūdi Chicagos Skyriaus R amo vena i 

— — 

Pulk. MIKALOJUI GRIGALIŪNUI 
mirus, jo žentui dipl. inž. Jonui Lazauskui ir 
šeimai nuoširdžia užuojautą reiškia 

Sgt. Lundy Engineers Co. 
lietumi inžfeiieriai bendradarbiai 

PIRKITE TIESIOG NUO 
MR. NELS0N 

— SAVININKO — 

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO. 

3914 Wesf IIIHiStrast 
Vienas bloku mo kapinio. 

Didžiausias paminklams planų 
pasirinkimas mieste. 

Talei. CEdarcrest 3-6335 

Lietuvos Kariuomenes Savanoriu Kūrėjų Sąjungos 
Chicagos Skyriaus nariui 

A . A. NIKALOJUI GRIGALIŪNUI 
mirus, jo žmonai Jadvygai, sūnui Aloyzui ir dukte
rims Lucijai ir Teresei nuoširdžią užuojautą reiškia 
ir kartu liūdi 

Chicagos Skyraius Savanoriai Kūrėjai 

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 
1955 m. liepos men. 9 dieną, 12 valandą staigiai mirė ntūsų 
brangus ir mylimas vyras ir tėvelis, Liet. savanoris-kūrėjas, 
ats. pulkininkas Įeit. 

MIKALOJUS GRIGALIŪNAS 
Kūnas pašarvotas L. Bukau»ko koplyčioje, 10821 South 

Michigan Ave. Laidotuvės įvyks trečiadienį, liepos 13 d. Iš 
koplyčios 9 valandą ryto bus atli'dėtas į Visu Šventų parapi
jos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies 
sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Sv. Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse. 

Gilaus liūdeeio prislėgta šeima 
Lai<įotuvių direktorius L. Bukauskas, telefonas COm-

modore 4-2228. 
. 

U O D Ė S I O V A L A N D O J 
SsmkUt 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
S. Weetoni AVA. S svtsUros afr-Coad. 

7-8600 — 7-8801 Automobffiams I 
karts cr**na altoas miesto dalyse; i * i 

koptyCIą a r a a * JOsų oernu. 

STEPONAS C. LACKAWICZ 
L A I D O T U V I Ų DIREKTORIUS 

TRYS K0PLTC0S: 
2424 W. 69th S*. . . . . . REpublic 7-1213 
2314 W. 23rdPI.. . . . . . . Vlrginia 7-6672 
10766 S. Michigan Ave. . . .PUlIman 5-1270 

ANTHONY B. PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

M I 2 S0. WESTERN AVL 1410 S0. 501h A VE. 
CHICAGO. ILL. CICERO, ILL 

Telefonai — GRovehi II6-2345 arte 
T0wnhall 3-2109 

JOHNF. EUDEIK1S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 

4605-07 South Hermitage Avenue 
TeL YA 7-1741-2 ir U 3-9851 

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ 

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

diena Ir n a k t į v l a o a e 

tuojai 

I f 

ANTANAS M. PHILLIPS 
SS07 S. UTUAMCA AVE. Tel. YArds 7-S401 

PETNAS P. GURSKIS 
650 Wast 18th STREET TeL SEeley 8-5711 

ALFREDAS f ANGE 
IT7 WOODSD3E Rdn Rivereide, I1L TeL OLympte 2-524A 

POVILAS J. RIDIKAS 
8S54 a HALSTEP STREET Telephone Y Arde 7-1911 

LEONARDAS F. BUKAUSKAS 
10821 8. MICHIGAN AVE. TeL 

JURGIS F. RUDMIN 
tttt & UTCAMCA AV», TeL TArds 7-11S8-11S* 

PETRAS BIELIŪNAS 
t4348 S. CAUFORNIA AVENUE Tel. LAfayette 3-357Z 

VASAITIS - MTKUS 
,1446 Sootti 50th AVE, OCERO, ILL. Tel. OLympto S-1SM 

• , . ^ - .. . ^ . . . 
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8 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHTCAGO. TUJSOJB 
' 

Antradienis, liepos 12, 1955 

/mus 
X DariaUN ir Girėno 22-tras 

metines miities sukaktuves bus 
paminėtos priv? Dariaus ir Girėno 
paminklo Mar^uette Park, prie 
67 ir California A ve., liepos 17 
d. 2 vai. p. p. Įvyks paradas ir 
tikimasi, kad ir šiais, kaip ir 
kitais metais, parado žiūrės 
apie 50,000 žmonių. Šiame pa
rade dalyvaus, Jurininkų ir Ma 
rinų korpai bei kiti kariuome
nės daliniai iš 5-tos armijos, 
mergaičių, vyrų ir jūrų skau
tai, Sofijos Bartkienės Raudo
nojo Kryžiaus ponių unija, an-

planas skubiai vykdomas. Svei
kino tėvus marijonus su ryž
tingumu ii r pažadėjo savo pa
galbą. 

dūlius sekmadienį, kai ties e>3 mas, noras prisidėti prie to au-| Vietinės parapijos klejjonas 

. K A S A M Ė S A T E I T I N 
PRAKASTI "DRAUGO" NAUJV PATALPŲ PAMATAI. 

Saulė gausiai žėrė savo spin- gant pastatui augs ir prisirisi-

ir Kilbourn ave. susirinko gra 
žus būrelis lietuvių spaudos my 
lėtojų, kurie norėjo būti liudi
ninkais istorinio įvykio: kaip 
bus prakasami pamatai lietuvių 
dienraščiui. "Draugas" yra pir
mas lietuvių dienraštis mūsų 
išeivijos istorijoje, kurs statosi 
specialiai tiems spaudos reika
lams pritaikytus rūmus. 

Iškilmės prasidėjo religinė
mis apeigomis: "Draugo direk
torių pirmininkas prel. Ign. Al-
bavičius pašventino pamatų že
mę ir pirmasis bedė kastuvą į 
inž. A. Rudžio išpurentos že
mės sklypelį. 

« 

Iškilmes ir dalyvius uolai 
sambliai, chorai, Don Varno, užfiksavo fotografai ir filmuo-
Dariaus ir Girėno ir 4-to dist- tojai. Statybos vykdomojo ko-
rikto legionų postai ir kitos or- miteto pirm. adv. Ed. Stashi-
ganizacijos su vėliavomis. 

X Mikalojus Grigaliūnas 
Liet. kariuomenės savanoris kū
rėjas ats. pulkininkas, Įeit., 
staiga širdies priepoliu mirė 
liepos 6 dieną, 12 vai., sulaukęs 
71 m. amžiaus. Kūnas pašarvo
tas L. Bukausko koplyčioje Ro-
selande, laidojamas bus trečia
dienį. Velionies žmona Jadvyga 
(Rimkevičiūtė) G r igaliūnienė 
yra kun. Stasio Rimkevičiaus, 
S. J., sesUo. Sūnus Aloyzas šiuo 
metu studijuoja odontologiją 
Illinois universitete. Duktė Liu
cija Lazauskienė yra žinomoji 
išraiškos šokio mokytoja, kelis 
metus turėjusi savo išraiškos 
šokio studiją Chicagoje, šiuo 
metu augina sūnų ir dvi dukre-
Antroji duktė Terese Zaleskie-
nė augina gražią šeimą Kana
doje.. 

CHlCAGOS ŽINIOS 
Užsidegė šuo 

Jack Van Dermeir, 22 m. am-gimo, nes šiuose rumuos3 g m-Į kun Duntn savo trUmDame žo- *• „ v 1 ^ e r m e i r ' " m ' a m " 
stanti spauda bus lietuviškos Z l £ £ ? " « • 3 ^ ! ! t ? i ž u m 8 Evanstono gyventojas, bu ipauda 
sielos reiškėją. 

Inž. Ant. Rudis, didžiojo sta
tybos komiteto pirmininkas, pa
sidžiaugė, k a i ši diena yra ypa 
tingai linksma, nes išsipildė il
gų metų svajonė: duota, pra
džia nuo seniai reikalingam pa
statui, sudaromos tinkamesnes 
sąlygos spaudai, kuri lankys 
kiekvieną šeimą. Skatino lietu
vius pašvęsti laiko ir lėšų šiam 
kultūriniam reikalui. Bus garbė 
prisiminti, jog padėjome šiems 
kultūros rūmams išaugti. Iš sa
vo pusės pažadėjo savo paramą 
darbu ir lėšomis. 

Leonardas šimut s, "Draugo" 
vyr. redaktorius, kalbėjo: — 
Mes, senieji lietuviškos spaudos 
darbuotojai, neprižėrėme kiše
nių pinigais. Mes negalime ža-

dyje taipgi pasidžiaugė, kad t£ vo du kartu įkąstas savo paties 
vai marijonai šioje miesto d a l y - 1 š u n i e 3 ( i r n e ^ riežasties: 
je kurta savo religines kultūros r * ^ , p r a d § j o v a i k y U š u n -
centrą. 

Adv. Stasiukaitis supažindi
no svečius, kurių tarpe buvo 
kan. J. Paškauskau, T.T. Mari
jonų Spaudos direktorius kun. 
P. Cinikas, statybos vajaus ve
dėjas kuru V. Pamils, kpt. Bal-
swick, Illinois rūmų senatorius 
McDermott (—kurs pažadėjo 
visokeriopą savo pagalbą), da
lyvavo Marąuette banko prezi
dentas J. McCarthy, Rašytojų 
draugijos pirm. B. BaJbrauskas, 
soliste O. PiežLene, rašytojas 
P. Gaucys, laikraštininkas St. 
Daunys, Savings & Loan bend
rovių direktoriai J. Mozeris ir 

mobilio dalis benzine, kuris už
sidegė. Bijodamas gaisro Der-
meir išbloškė degančio benzino 
kibirą pro duris ir pataikė ant 
šunies, kuria taipgi užsidegi. 
Rermeir pradėjo vaikyti Šunį, 
norėdamas užgesiti jo kuilas. 
Kai pagavos šuo jį du kartu ir 
įkande. 

Paleido 17 šūviu į 
automobilių vagį 

Chicagos policija sugavo 19 
m. jaunuolį W. Torrence, gyve
nantį 5914 S. Wood st. Sis vy
rukas įsilaužė į svetimą auto-

Šiandien laidojamai Ward 
Šiandien, antradienį, Chica

goje laidojamas Chicagos Tri
būne dienraščio sporto redakto
rius Arch Ward. Velionis mirė 

nkadą Garfield bulvare, netoli , . , . ' , 
AouiTl^ K - ^ x miegodamas nuo sidies atakos; 
Ashland. Cia jis buvo s u g a u t a s , . c o *. , 

, . . . f buvo 58 m. amžiaus, daug paro 

ninkų. Pagaliau jo automobilis 
atsitrenkė į taisomos gatvės ba| 

des palankumo katalikams. Lai
dotuvių pamaldos Mt. Carmel 
bažnyčioje, Chicagoje. 

KAS, U Dt KUR 

kraujuojąs dėl žaizdos sprendė 
ir dėl perkirstos kaktos . 

S u g a u t a s prisipažino jau vie 
nu metu buvęs uždarytas į Ber
niukų Pata i sos namus, o taipgi 
da lyvavęs paauglių bandoje, ku
ri l iepos 1 d. nužudė Kenneth 
Slebodą t ies 32 g a t v e ir Mor-

>an* — T l v u Marijonu rėmėjn 10 
skyrius, Bridgeporte, saukia su 

Bandi ta i SlimUŠe m o t e i ) | iirinkimą, trečiadienį, liepos 13 
Lincoln parke buvo s u n k i a i ' 4 7 : 3 0 v a L P-P- S v - JurS"> P*-

sumusta moteris M. Michalski, ] ^ P ^ o s salėje. 
28 m. amžiaus, gyvenanti 1626 
N. Paulina str. Moteris — di-

Jonas Kazanauskas, adv. P. mobilį, neturėdamas rakto, su kaitLs pradėjo kalbėtojų eilę. 
Kun. dr. V. Rimšelis, kalbėda
mas tėvų marijonų provinclolo 
vardu, dėkojo už rodomą prie
lankumą, reiškė viltis, kad IU- lietuviškajai spaudai. Jei ne redaktoriai kun. K. Barauskas,' ris prikėlė savininką, šis , pa 

Gaddy, JI. Kuzas, Wnu Kareiva,'jungė vielas, kurios ne tik pra
dėti' dolerių, bet savo likusias John Evans, Juozas B. Valai- dėjo varyti motorą, bet ir su-
dieneles esame pasiryžę skirti tis» Vincas L i u 1 e v i č i u s, žvigdė automobilio signalą, ku-

x Leonidas Ragauskas, stu
dentas, 3029 S. Emerald Ave. 
ir Praurimė Krasauskaite, Ma
ria High School absolventė, 
8720 S. Washtenaw Ave., lie
pos 3 d. bendrai atšventė savo 
gimtadienius ir sužieduotuves. 
Vaišės įvyko Praurimės tėvelių 
V. ir K. Sabonaičių namuose; 
jose dalyvavo jų tėvai, kiti ar
timesnieji gimines ir draugai 
bei draugės. Sužadėtiniai gavo 
gražių įr vertingų dovanų. Prau 
rime yra Alice Stephens moki
nė. Abu anksčiau priklausė Šv. 
Jurgio parapijos chorui. 

X "J Laisvę" žurnalo G nr. 
jau atspausdintas ir šiomis die
nomis pasieks skaitytojus. Š a -
me nr. Simas Sužiedėlis gražiu 

(Straipsniu prisimena garbingą 
Lietuvos Steigiamojo Seimo 35 
metų sukaktį, daug kitų vertin
gų straipsnių, plati apžvalga, 
kruopštus lietuviškosios ir tarp 
tautinės politikos vertinimas, 
receptai lietuviškiems ve'ks-
niams ir t.t. 

X Viktorija ir Bronius Tube-

j spauda — lietuvių vardas nebū
tų žinomas. Lietuviai per Sibi
rą, per persekiojimus veržėsi į 
savo spaudą. Kai atgavo spau
dos laisvę, atgavo vėliau ir sa
vo krašto laisvę, šiandien spau
da taipgi padės vaduoti Lietu
vą ir padės mums išlikti tuo, 
kuo mus Dievas sukūrė — lie
tuviais katalikais. Marijonai 
verti pagarbos, užsimoję sukur
ti spaudos centrą, kuris žadins 
būti kovingais iki pergalės. 
Šiandien kasamės ateitin. 

Dr. P. Daužvard a, Lietuvos 
konsulas, sveikino tėvus mari
jonus ir "Draugą", linkėdamas 
sėkmės šį spaudos židSnį pasta
tyti ir siekti Lietuvos išlaisvini
mo. 

John Egan, seniūnas 13-to 

BŪKITE MALDININKAI ! 
vorsuota, policijai, pasakojo, 
kad ji tavernoje susitiko su šo
feriu Charles Himmell, kurs pa-, 
sisiūiė ją parvežti į namus. Vykite su Tėvais Marijenais 

Ign. Sakalas, kun. dr. J. Pruns- matęs, kad vagišius nuvažiuoja \Z.JV" ?"*?~" " T * r i T " 
kis, buvo visa eilė kunigų, kaip jo automobilį, pranešė policijai, Hlmme]* » nugabeno | lig 
kun. P. Lukošius, kunigai ir kuri per radiją užaliarmavo to-
broliukai marijonai ir daug ki- je apylinkšje patruliuojančius 
tų. Buvo svečių net ir iš toli
mesnių miestų, pvz. iš Philadel-
phijos Vincas ir Onašalčiūnai 
su dukrele. 

Naujiesiems pastatams pla
nus yra sudaręs arch. J. Kova, 
kiek galima panaudodamas lie
tuviškus motyvus. Naujuose rū
muose bus "Draugo" spaustu
vė, redakcijos ir administraci
jos patalpos, įvairių artimų įs
taigų raštinės, koplyčia ir vieta 
tėvų marijonų kunigams ir 
broliukams — apie 30-čiai jų. 
Mūrinius pastatus sups sodas, 
aptvertas mūro tvora. Lš viso 
bus du atskiri pastatai ir juos 

vyrus. Policija greit pastebėjo 
vagį, davė signalą, reikalauda
ma sustoti, tačiau vagis lėkė to 
lyn. Policija vijosi jį ištisas 10 
mylių, kai jis lėkė 90 mylių grei 
čiu. Policija ėmė šaudyti į bė
gantį, kuris bandė sukaliotis iš 
vienos gatvės į kitą, stengdama 
sis nusikratyti jį vijusių pol;ci-

Drauge paėmė kitus du žmones, 
buvusius tavernoje. "Palydo
vai" uždavė Himmeliui į galvą, 
paskiau primušė moterį, atėmė 
iš jos pinigus, žiedą, laikrodėlį. 

oni-
nę pirmajai pagalbai. Policija 
greit sugavo banditus. Kaltina 
Himmelį, kad jis buvęs sąmoks
lininkas apiplėšime. 

wardo, kuriame statomi "Drau-' numatoma baigti 1956 metų va 
go" ir Marijonų vienuolyno nau saros pabaigoje, maždaug už 
jie ji pastatai, džiaugiasi, kad š is 'metų laiko. (V —Pr. 

IŠ ARTI IR TOLI 
A. J. VALSTYBĖSE 

— —Kun. A. Sabaliauskas, 
salezietis, gyvenąs New Yorko 

liai, ir Juozas Jonušis, dailinin- apylinkėse, šiomis dienomis bu-
kas-keramikas, šį sekmadienį v o nuvykęs į Chicagos apylin-

joje, įnešęs naujos dvasios ir 
entuziazmo į senųjų išeivių ei-
graži, tad išvykos dalyviai ga
lėjo smagiai praleisti dieną ke
lionėje. Atvykus į Girvan, kun. 
J. Gutauskas atlaikė šv. Mišias, 

X Virginia Miknius praeitą 
šeštadienį Šv. Jurgio parapijos 
bažnyčioje priėmė moterystės 
sakramentą. Virginią vedė Char 
les Arends., kuris yra studentas 
VVashington universiteto, Ssat-
le, Wash. Jaunoji yra baigusi 
Šv. Kazimiero akademiją ir St. 
Mary-of-the - Woods kolegiją; 
josios tėvai yra savininkai už
eigos Bridgeporte. 

X Dr. J. Bajerčuis patikslina 
New Yorko korespondentės 
straipsnį, tilpusį pereitą šešta
dienį Drauge, apie bendruome
nės suvažiavimą šia prasme: 
solidarumo mokeesčio 30% eis 
apylinkei, 2toc/( — apygardai, 
20% kultūros fondui, 307, cen
trui. Dėl laisvinimo organams 
skiriamo procento tariamasi su 
Altu. 

X Dr. Jonas Adomavičius 
pradėjo vidaus ligų praktiką 
savo ofise 1601 W. Garfield 
Blvd. (55-os ir Ashland kam
pas). Tel. REpublic 7-6665. Li
gonius priima pagal susitarimą. 

X Chicagos Natūraliniam Is
torijos Muzejuj, esančiam prie 
Roosevelt Rd. ir Lake Shore 
Drive, ketvirtadieniais nuo 10 
ligi 11 vai. ryto nemokamai ro
domi vaikams vaikiško turinio 
filmai. 

X Stasys ir Elzbieta Viena
žindžiai, 2441 W. 43 St., šiomis 
dienomis mini 25 metų vedybi-
bų sukaktį. Jie yra daugelio 
draugijų rėmėjai, be to, Elzbie
ta visuomet mielai talkininkau
ja parengimuose. 

išvyksta atostogų. Lankysis k e s dairytis pastovios vietos sa- kurių m e t u Glasgovo l ietuvių 
— Iowa, Nebraskoje , Colorado, ' leziečių skyriui J A V įkurti. J i s 
Missouri, Kansas va l s tybėse ir b u v o išvykęs kartu su JAV 
Yellowstone Park. Kelionėje iš- saleziečių provinciolu kun. E. 
bus tris savaites. Giovannini 

x Pavilas Juodvalkis, 2428 
W. 34 PI., dirbdamas prie na
mų statybos nukrito nuo trijų 
augšto stogo ant akmenų krū
vos ir ne tik kad neužsimušė, 
bet net nesusižeidie. 

X Dr. V. Vileišis išvyksta 

— Nijole (Grudzinskaite) ir 
Valentinas Kryževičiai gyveną 
N. J. valstybėje, susilaukė duk
relės. 

VOKIETIJOJ 
— LF centro valdyba pasky-

choras pagiedojo lietuviškų gie 
smių. Likusį laiką dalyviai pra
leido sii seniai matytais drau
gais ir ibičiuliais. Išvykoje daly
vavo arti 300 lietuvių. 

Gatvėje gimė kūdikis 
Mary Jurvis, 29 m. amžiaus, 

gyvenanti 547 Fullerton ave.«, 
Chicagoje, laukianti pirmojo 
kūdikio, pajuto artėjantį laiką 
ir skubėjo į Columfcus ligoninę. 
Vyro padedama ji laiptais nu
lipo žemyn, pasiekė galigatvį, 
pasakė vyrui, kad — jau ir iš
sigandusi smarkiai suriko, kai 
jai stovint gatvėje gimė 7 sv. 
12 uncijų sūnelis. 

Motinos riksmą išgirdo Grant 
ligoninės gail. sesuo Elena An-
deron, 36 m. amžiaus, grįžtanti 
iš pasivaikščiojimo su mot na, 
Gail. sesuo paėmė vaikutį, su
po jį iki šis pradėjo verkti, ta
da jį suvyniojo į laikraštį, kur} 
nešėsi skaityti, ir pašaukta grei 
tosios pagalbos mašina nuvežė 
motiną ir kūdikį į Columbus li
goninę. Abudu laikosi gerai. 

f šventes Onos šventovę 
per šventos Onos šventę. 
Maldininkai išvyksta penktadie

nį, liepos 22 d., 1955 m.; daly
vaus Šv. Onos pamaldose liepos 
25 ir 26 dd., de Beaupre mies+e, 
prie Quebec, Kanadoje; aplankys 
Cap de Madeleine šventovę, sv. 
Juozapo šventovę, Montreale, kur 
yra garsioji Brolio Andriejaus ka
pas; nakvos geriausiose viešbu
čiuose Quebec, Montreal ir Lon-
don miestuose, Kanadoje; plauki 
laivu iš Montreal į Quebec. Tai bus 
maldininkų kelione ir tuo pačiu 
laiku atostogos. 

I 
Tolimesnes informacijas galite 

gauti, rašydami 1 

P. P. CINIKAS, M.I.C. 
2SS4 S. Oakley Ave., Chicago, IU. 

telefoną: VIrjfinia 7 -6640 . 

Cyrus Crowder, Sweet Springs, 
M o., gavo iš akro 64 bušelius kvie
čių. Iš 10 akrų laukų jis gavo #43 
bušelius ir 40 svarų, tuo būdu pasta
tydamas rekordų. 

Žinios is Lietuvos 
— Laukų tręšimais prieš pa

vasario sėją Lietuvoje buvo la
bai atsilikęs, pačių bolševikų 
statistikos duomenimis: Rukš atostogų ir jo kabinetas nuo lie Te 1000 DM Vakarų Vokietijos 

pos 10 d. iki liepos 24 d. bus [ frontininkų ruošiamom studijų čiųjų dirvų kalkinimas — ne
uždarytas, dienom paremti. Ligi šiol studi- 'paprastai svarbi priemone lau-

x Kim. Aug. NVverauskas ir'J1* dienose dalyvauti užsirašė kų derlingumui pakelti. Tačiau 
kun. J. Plankis lanko savo drau' a P i s 7 0 frontininkų iš Vokieti- kalkinių drąsų išvežimas į Įau
gus ir pažįstamus Kanadoje. 

X I. ir M. Puzar iš VVorces-
ter, Mass., atotogų proga važi
nėdami po Pennsylvania ir India 
na valstybes užsuko keletą die
nų į Chicagą pas A. ir M. Pa-
kelčius. 

x Aldona Baranauskiene iš 
Brighton Park su dukrele Ma
ryte lanko gimines Hamiltone. 
Kanadoje. 

X Vemtos real estate pradėjo 
darbą Tirva Kazimieras, buvęs 
Vilniaus apylinkes teisėjas Ir 
Tuebingeno lietuvių gimnazijos 
mokytojas. 

x Viktoras Juškūnas, su 
žmona Valerija ir dukterim 
Magdalena iš Cranford, N. J., 
atotogų metu aplanko savo gi
mines Chicagoje. 

x Kap. dr. Jonala Karvelis 
grįžo iš kariuomenes, didesnę 
dalį tarnybos praleidęs Vokie
tijoj, ir šiuo metu pradėjo dar
bą Michaele Reese ligoninėj. 

jos, Prancūzijos ir Italijos. Pu
sę užsiregistravusiųjų sudaro 
jaunoji 

kus vyksta labai blogai. Net 
Jurbarko rajono kolūkiai, kurie 

Europos lietuviškoji vietoje turi kalkių karjerą, rim
tai nesiruošia rūkščiųjų dirvų 
kalkinimui. Negalima pateisinti 
abejingos MTS vadovų pažiū
ros | trąšų išvežimą. Savo trans 
porto priemonėmis MTS turi pa 

dvasiškija ir studentai. 

DID. BRITANIJOJ 

1955. II. 28 — 1,8%; 1955. III. 
15 — 4,1%. Negeriau ir su dur
pinių drąsų išvežimu. Iki 1955. 
H. 15 išvežta 2,6% plane nus
tatyto kiekio, 1955. II. 28 — 
4,5%; 1955. III. 15 — 9,8%. 

Dar tirštesnėmis spalvomis 
esamą padėtį vaizduoja A. Pet
rauskas savo straipsnį "Kai įsi
gali nerūpestingumas" "Tie
sos" 1955 m. balandžio mėn. 9 
d. Nr.: "Zonos kolūkiuose pa
dėtis labai įimta. Nelabai dideli 
skaičiai MTS suvestinėse apie į 

P 0 P U L A R 
LITHUANIAN REGIPES 

Surinko JUZ£ DAUžVARDIENfi 

Tai nepaprasta knyga. Viri 200 r*-
( cepty grynai lietuviškų valgių gami

nimui anglų kalboje. Ponia Daulvar-
diene; kuri dažnai pasakodavo apie 
lietuviškus valgius per Chicagos ra
dijo ir televizijos stotis, surinko pa
čius įdomiausius lietuviškų valgių 
receptus ir DRAUGAS juos išleido 

P e n k t a d i e n a k a i p J ie skomaS labai parankioje formoje Pirmą kar-
12 m e t ų berniukas P. Gohrma, . Į ^ 0 1 4 1 1 1 kDyg& P ^ ^ O knygų rin-

Dingęs berniukas 

gyvenęs Evanstone. Jisai buvo 
skautų stovykloje prie Duck 
ežero, Michigan valstybėje ir 
dingo be žinios. , 

Nulaužė abi kojas 
Devynio l ikos m e t ų jaunuoliui 

W. O-Kane nulūžo abidvi kojos , 
kai krito užtvara n a m ų užpaka
linių laiptų, kur js iai kabino dra 
bužius. Ne la imingas i s nugaben
t a s j Cook apskri t ies l igoninę. 

Gera dovana kitataučiams ar ang
liškai skaitantiems lietuviams. 

Kaina — $2.00 
Užsakymus kartu su pinigais siųskit*: 

" D R A U G A S " 

2S34 So. Oakley Avenue, 

CHICAG0 8, TT.T. 

Ar Marija apsireiškė Lietuvoje 
laukus išvežto mėšlo kiekį, bet I Atsakymą rasite J. Budzeikos kny-
ir tie skaičiai prasimanyti. Fak- Į *ut*je 
tiškai zonos kolūkiuose mėšlas 
į laukus nevsžamas. Apie dur
pių išvežimą kalbėti dar sun
kiau, — durpynų yra, o apie jų 
panaudojimą net negalvojama". 

Blogai ir su kolūkių invento-
— Išvyko atostogų. Ilgame- *VK\* *~*t7't -**-—"*«•"™"" rium ir garsiaisiais traktoriais, 

d L-• i- i • T T- ~ porto priemonėmis MTS turi pa . ° _ -
tis Škotijos lietuvių kapelionas *,... . , _ , . .. _ . Balandžio 7 d. Tiesoj rašoma: 

l (T , . . ~ ,. j • * • dėti kolūkiams pilnai apsirupm- 4<_ *. . ___ ,/. . 
u* "Išeivių Draugo" redaktorius . „ r ~ "Daugelyje MTS neskir iamas 
kun. J. Gutauskas l iepos 10 d. l * ' reikiamas dėmesys traktorių ir 
išvyko mėnesiui paatostogauti. Į Ir statistiniai duomenys ro- žemes ūkio mašinų remontui. 
Jį pavaduos birželio 30 d. iš Ro- 'do, kad laukų tręšimo planai Reikia nedelsiant imtis skubiau 
mos atvykęs kun. A. N.krašas, buvo kuone totališkai "sužlug- sių priemonių technikai paruoš-
kuris Škotijoje pabus du mene- dyti". Pavyzdžiui, mėšlo ant j tį darbui ir užtikrinti, kad kol-
sius. Kun. Nekrašas "ir praeju- laukų išvežta: 1955. II. 15 — ūkiuose būtų laiku paruoštas 
šiais metais atostogavo Skoti- 1,03 J0 plane nustatyto kiekio, darbui arklinis inventorius". 

MARIJOS APSIREIŠKIMAI 
ŠILUVOJE 

Kaina 40 centų 

Ją galite gauti 

"D B A U G I T 
2834 So. Oakley Ave. 

CHICAGO 8, ILL. 

Jau pasirodė knygoj rinkoj naują 
knygeli 

PENSIJOS IR PAŠALPOS 
SioJ knygelėj telpa: I. Senatvės 

pensijoa ir palikuoniu pašalpos, 
II. Nelaimingu atsitikimų kompensa
cijos. Spaudai paruoši Pr. ihi'sirta 
Kaina 60 centų. 

SioJ knygelij atspausdintas JAV 
Socialinio Draudimo Įstatymas au vi
sais naujausiais papildymais ir pa
aiškinimais. Be to. Čia įdėta JAV 
Nelaimingų atsitikimų kompensaci
jų atskiruose ateituose paaiškinimai 
su lentelėmis. 

Pinigus su užsakymais siųsti: 
"Drangas", 2334 So. Oakley Artu, 

Chicago 8, Dl. 

Važiuodamas atostogų nepamiršk pasiimti savo bičiulio Draugo. 

K N Y G A , 

Kokios pasirodo tik retais laikotar-

. . PREMIJUOTASIS DRAUGO . . 
ROMANAS 

Didele Lietuviškos buities knyga, 
išrinkta iš daugelio kurinių Jory 
Komisijos ir nepaprastai palankiai 
sutikta skaitančios visuomenės. 

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

Užsakymus ir pinigus siųskite 
D R A U G A S 

2381 So. Oakley A v * , 
Cblonfo 8, DL 


