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ĮKE KANDIDATUO
Draugo Kruščevo kalbos atgarsiai 

laisvojo pasaulio spaudoje
Užsienyje gyvą atgarsį sukėlė Kruščevo kalbos, pasakytos per 

slaptą kom. partijos 20-jį kongreso posėdį, paskelbimas. Iš jos 
paaiškėjo kokių žvėriškų metodų bolševikai Stalino režimo metu 
imdavosi savo politiniams priešams sunaikinti.

Ir visa tai atskleidė ne koki
nors „buržuaziniai nacionalis
tai“, kurių panašius pareiškimus 
anksčiau bolševikai būtų apšau
kę „buržujų melais“, bet pats 
Kruščevas, nurodęs, kad Stalinas 
imdavosi ne tik masinio teroro 
priemonių, bet ir tūkstančius 
žmonių yra pasiuntęs į deportaci
jas, likvidavęs be jokio teismo 
proceso ir net kaip reikiant jų 
neištardęs.

Iškeltos Stalino „dorybės“
Jau Leninas buvo pastebėjęs 

bloguosius Stalino bruožus, ku
rie visai Sovietų sistemai davė 
tokių biaurių padarinių. Leni
nas buvo siūlęs Staliną pašalinti 
iš gen. sekretoriaus pareigų.

Jei Stalinas būtų dar kelis mė
nesius valdęs toliau, tai, Krušče
vo teigimu, greičiausiai nė Molo
tovas su Mikojanu nebūtų galėję 
dalyvauti 20-mę kongrese... Sta
linas pats įscenizavęs prieš pat 
savo mirtį vad. „gydytojų suo
kalbį“.

Tuometiniam saugumo minis- 
teriui Ignatievui įsakė išgauti iš 
jų reikalingus prisipažinimus — 
arba „jis pats (t. y. Ignatievas) 
neteks savo galvos“.

1,108 iš 1,966 partijos kongre
so dalyvių buvo Stalino įsaky
mu suimti už tariamą antirevo- 
liucinę veiklą. Stalino įsakymu 
1937 ir 1938 m. buvo suimti ir lik 
viduoti 98 iš 139 tikrųjų centro 
komiteto narių ar kandidatų, iš
rinktų per 17 partijos kongresą.

Paties Vorošilovo būste buvo 
įtaisytas mikrofonas. Jam pa
čiam buvo uždrausta ilgą laiką 
dalyvauti polit. biuro posėdžiuo
se: mat, jį Stalinas laikė „britų 
agentu“.

Stalinas ne tik deportavo ka- 
račus, kalmukus ir kitus, bet grei 
čiausiai to paties likimo būtų su
silaukę ir ukrainiečiai: tik visa 
bėda, kad jų yra per daug ir pri
trūko vietos, kur juos būtų buvę 
galima deportuoti. Pats diktato
rius į naujus bolševikų leidinius 
įrašydavo sakinius apie jo „ge
nialumą“, reikalaudavo jį viso
kiais būdais liaupsinti ir 1.1.

Kruščevas betgi nieko neprisi
minė apie Staliną, kai SS daliniai 
pasirodė prie Maskvos. Kaip ži
noma, tada Stalinas leido vievai 
išstatyti ir garbinti Kazanės Die
vo Motinos paveikslą.

Ko Kruščevas nepasmerkė
Vakarų .spaudoje dėl visų tų 

Stalinui pareikštų kaltinimų vie
ningai pažymima, kad Kruščevas 
betgi nepasmerkė žmogudybės ir 
teroro, kaip priemonės komuniz
mui skleisti, o tik apgailestavo, 
kad buvo likviduojami ir komu
nistai.

Nėra jokių garantijų, kad Sta
lino metodai ir vėl nebus pakar
toti, kai tik tas pasirodys Krem
liui naudinga. Sovietų vadai ir 
toliau tebesilaiko tos pačios sis
temos, kuri gali duoti kitą Stali
ną, Kruščevo apšauktą „kruvinu 
pamišėliu“.

A m e r i k iečių „Washington 
Post“ pastebi: smerkiant Staliną 
ir jo metodus, reikia taip pat pa
smerkti ir „stalininės epochos“ 
padarinius. Betgi Kruščevas su 
kitais Sovietų vadais nepasmerkė 
tokių didžių nusikaltimų, kaip 
Lietuvos ir kitų Pabaltijo respu
blikų pagrobimas, Katyno žudy
mai it kt.

Jei Stalino įsakymu, kaip pa-' 
žymima kitų spaudos organų, bu
vo deportuotos ištisos tautos, tai 
kodėl dabar jos negrąžinamos iš 
tų deportacijų ? Ir patys paverg
tieji griežčiausiai reikalauja, kad 
būtų juo greičiau atitaisyta jiem 
padarytoji ikriauda — grąžinta 
laisvė.

JAV respublikonų vadas sena
te W. Knowlandas pažymi, kad 
Kruščevo kalbose, nors ir pa
smerkiant Staliną, neparodyta nė 
mažiausio apgailestavimo ženk
lo, kad buvo pavergti Pabaltijo 
kraštų gyventojai, išplėštos iš jų 
laisvės, o patys kraštai — pa
vergti, sunaikinus jų nepriklau
somybę.

Italų komunistų vado Togliati 
labai aštriu pareiškimu, neseniai 
paskelbtu „L’Unita“ skiltyse, ir 
dabartiniai Sovietų vadai yra ne
tekę pasitikėjimo, kam savo lai
ku nepasipriešino Stalino vykdy
tam terorui ir jo mito kūriniui. 
Todėl Maskva negalinti būti lai
koma vieninteliu komunistams 
direktyvas davinėjančiu centru.

Buvęs prez. Harry S. Truman. 
kuris, sugrįžęs iš savo kelionės 
po Europą, dabar lankosi Chica- 
goje. (INS)

Numirė suimtas

už plėšikavimą
NORFOLK, Mass. — Stanley 

A. Gusciora, 36 m. amžiaus, kuris 
buvo apkaltintas dalyvavimu gar 
šioje Brink vagystėje, pirmadie
nį rųirė kalėjimo ligoninėje. Jis 
sekantį mėnesį, kartu su 8 savo 
sėbrais, turėjo stoti prieš teismą.

Kaip teismo valdininkai pra
neša, Gusciora mirė dėl natūralių 
priežasčių. Medicinos ekspertai 
pažymėjo, jog nebūta savižudy
bės ar išorinių mirties žymių.

• Indijos min. pirm. Nehru, 
savo kelionėje po Europą atvyko 
į Irlandiją ir šios valstybės sosti
nėje — Dubline buvo susitikęs su 
jos prezidentu Sean O’Kelly.

Kalendorius

Liepos mėn. 11 d.: šv. Pijus I; 
lietuviški: Vilimantis ir ftarūnė.

Saulė teka 5:29, leidžiasi 8:27.
Oras Chicagoje

Oro biuras praneša: Chicagoje 
ir jos apylinkėse šiandien — gied 
ra; augščiausia temperatūra 87, 
žemiausia naktį — virš 60. Ket
virtadienį — dalinai debesuota ir 
šilčiau; vakare galimas lietus,

Londono Lord Mayor Cuthbert (viduryje) ka rtu su sovietų raudonosios armijos dainininkų gru
pes, viešinčios Anglijoje, nariais dainuoja škotišką dainą “Auld Land Syne”. . (INS)

Šį prezidento sprendimą pranešė 
Senato respub. vadas Knowland

GETTYSBURG, Pa. liep. 10. — Prezidentas Eisenhowerifl 
šiandien pareiškė, jog jis kandidatuosiąs antram terminui. Jis taip 
pat pažymėjo, jog jaučiasi geriau negu tuomet, kada pirmą kartą
buvo pasisakęs už kandidatavimą perrinkimui. ________

Apie šį prezidento apsisprendi
Kartais ir “Tiesa”

parašo ties«|
(Iš „Tiesos“ puslapių)

• Dabar Šiaulių MTS zonos 
kolūkiuose yra 81 traktorius, 76 
76 traktoriniai plūgai, 76 kulti-

mą pranešė senato respublikonų1 
vadas Knowland, suruoštoj spau
dos konferencijoj, Gettysburgo 
kolegijos patalpose.

Prezidentas savo sprendimą pa 
sakė respublikonų vadų susirin
kime, kuriame, tačiau, viceprezi
dento klausimas nebuvo disku-; vatoriai, 36 sėjamosios mašinos, 
tuotas.

Arkivysk. Beran

aplinkybėssuėmimo
NEW YORK. — Kalbėdamas 

Prahos arkivyskupo Beran sep
tintųjų areštavimo metinių pro
ga, neseniąi iš Čekoslovakijos pa
sitraukęs kun. Nemec pareiškė, 
kad santykiai tarp Bažnyčios ir 
komunistinės valstybės Čekoslo
vakijoje nė kiek nėra pasikeitę.

Savo pranešime kūn. Nemec 
tarp kitko priminė ir kai kurias 
arkivysk. Beran areštavimo ap
linkybes.

Norėdamas turėti sau palan
kių žmonių bažnytinėse įstaigo
se, Čekoslovakijos komunistinis 
parlamentas paskelbė atsišauki
mą į kaikuriuos jau anksčiau eks 
komunikuotus kunigus, kviesda
mas juos suorganizuoti komunis
tinei vyriausybei paklusnią vadi
namą „katalikų Akciją“.

1949 m. birželio mėnesį staiga 
'buvo paskirtas vadinamas „Arki- 
vsykupo namų administrato
rius“. Tuo pat metu komunistinė 
milicija areštavo keletą arkivys
kupo Beran bendradarbių ir galų 
ga|e jėga įsiveržė į pačius arki
vyskupijos rūmus.

Arkivyskupas Beran ir kiti 
Čekoslovakijos vyskupai po ke
leto dienų pareiškė griežtą pro
testą prieš tokį milicijos elgesį. 
Strahov bažnyčioje arkivysku
pas iš sakyklos pareiškė, kad nie
kuomet niekas jo nepajėgs pri
versti priimti sutartį pažeidžian
čią šventas Bažnyčios teises.

Tų pačių metų birželio 19 d., 
kai arkivyskupas Pragos kated
roj laikė šv. Mišias, į bažnyčią 
įsiveržė milicija. Atsisukęs į ti
kinčiuosius, arkivyskupas Beran 
ragino juos laikytis ramiai ir iš
reiškė protestą prieš šventos vie
tos pažeidimą. Milicija leido ar
kivyskupui sugrįžti į savo butą, 
kuriame jis buvo areštuotas. 

Jugoslavija dar

JAV draugas
NEW YORKAS. — Jugoslavi

ja, kuri vis labiau glaudžiasi prie 
Rusijos ir nori jos draugiškumo, 
dar rodo daug simpatijų ir JA 
Valstybėms. Tai praneša JAVals 
tybių ambasadorius Jugoslavijo
je, James Riddleberger.

• Panemunėlio vartotojų koo-' 
peratyve dažnai negalima gauti Į 
pačių būtiniausių vartojimo reik-' 
menų, kaip žibalo, degtukų ir pa
našiai. Dažnai ne laiku atveža
mos sezoninės prekės. Kaip tik 
dėl šių priežasčių praėjusiais me
tais kooperatyvas neįvykdė pre
kių realizavimo plano. (Nr. 98)

Čekoslovakijos komunistų vadai 
viešai užpuolę krašto prezidentą

LONDONAS, — Komunistai neseniai įžeidė Čekoslovakijos 
prezidentą Antonin Zapotocky viešame susirinkime Pragos mieste 
ir šio pareikalavo, jog būtų paleistas ministerių kabinetas, nes jo 
nariai yra perdaug bendradarbiavę su Stalinu.

Tai praneša čekų bimfoninio
orkestro buv< dirigentas, savo pa 
sikalbėjime su Londono „Daily 
Mail“ korespondentu.

Voltech Vogei, patiekęs šias 
žinias, kartu su savo žmona yra 
pasprukęs gastrolių metu Rytų 
Berlyne ir dabar paprašė politi
nio pabėgėlio teisių Anglijoje.

Planavę sukilimą
Jis pareiškė, jog žemesnieji Če

koslovakijos vyriausybės nariai 
buvo planavę perversmą prieš vir 
šūnėje esančius asmenis. Taip 
pat jis pranešė, kad jam išvyks
tant buvo rengiami planai pana
šiam sukilimui kaip ir Poznanėje, 
Lenkijoje. Darbininkai Čekoslo
vakijoje irgi yra nepatenkinti že
mais atlyginimais ir prastomis 
darbo sąlygomis.

Vogei pranešimu, minėtas Pra
gos susirinkimas buvo pradėtas 
diskusijomis apie komunistinę li
teratūrą, bet išsivystė į aršų pa
sikeitimą nuomonėmis tarp pre
zidento ir vadovaujančių komu

nistų partijos asmenų. Komunis
tų vadai’ tada pareikalavę — „pa 
šalink kabinetą!“

Šis susirinkimas buvęs sušauk
tas tikslu išdiskutuoti pasikeiti
mus, kurie turėjo būti padaryti 
sąryšyje su Nikitos Kruščevo kai 
ba, atakavusia stalinizmą.

Kaip pabėgęs dirigentas sako, 
jog komunistų vadai davę prezi
dentui girdėti, kad jie reikalauja 
iššluoti visus Stalino pasekėjus, 
dar esančius Čekoslovakijos val
džioje.

Yra r.epaslaptis, kad pats Za
potocky ir visas jo kabinetas bu
vo tiesioginiuose, glaudžiuose 
santykiuose su Stalinu, todėl ko
munistų reikalavimas atrodo, bu 
vęs gana aiškus.

• 500 vietų tipinę kiaulidę pra 
dėjo statyti Joniškio rajono „Jau 
nosios gvardijos“ kolūkio staty
binė brigada, kuriai vadovauja 
brigadininkas J. Vainauskas.

(Nr. 120)

Eisenhoweris taip pat trumpai 
buvo pasirodęs spaudos žmonėms 
ir fotografams, kurie sako, kad 
prezidentas atrodė išblyškęs ir 
nustojęs svorio. Marškiniai, ku
riuos jis dėvėjęs, buvę liuosi apie 
kaklą. Tačiau jo veido spalva jau 
buvusi geresnė,ir žingsnis stip
resnis, negu jam paliekant Wal- 
ter Reed ligoninę pereitą šešta
dienį.

Edeno atsakymas 

Bulganinui
LONDONAS. — Anglijoj mi- 

nisteris pirm. Eden atsakė Bul
ganinui, jog rusų sumanymas su
mažinti ginkluotas pajėgas Va
karų Vokietijoje yra nepraktiš
kas. Savo laiške premjerui Bul
ganinui, jis pabrėžė, kad Vakarų 
europiečiams yra reikalinga ga
rantija dėl šių saugumo. Bet Ede 
nas paliko atviras duris tolimes
niam šio pasiūlymo svarstymui, 
kurį Bulganinas pereitą mėnesį 
padarė savo laiške septynių vals
tybių galvoms, jų tarpe ir prez. 
Eisenhovveriui.

Ruošiasi sutikti 

gražuoles
LONG BEACH, Kalif. — Šis 

miestas vykdo paskutinius pasi
ruošimus, norėdamas kiek galint 
iškilmingiau pasitikti užsienio ir 
amerikiečių gražuoles čia atvyks 
tančias „Miss Universe“ rinkimo 
iškilmėms, kurios prasidės šį ket 
virtadienį.

Popiežius Pijus XII 
Adenauerj (kairėje) ir 
Brantano,

priima Vak. Vokietijos kanclerį dr. Konrad 
užsienių reikalų ministerį Heinrich von

(INS)

Didelis dirbančiųjų

skaičius JAV
WASHINGTONAS. — Birže

lio mėnesyje darbininkų skaičius 
JAValstybėse buvo didžiausias 
visoje šio krašto istorijoje ir sie
kė 66,500,000. Jis buvo 2,500,000 
didesnis negu pereitų metų birže
lyje. Darbininkų padidėjimas įvy 
kęs žemdirbystės ir pramonės ša
kose.

pakankamai akėčių. Tačiau, kaip 
visa ši technika dirba, ar tikslin
gai ji panaudojama pavasario lau 
ko darbuose, ar kreipiamas dė
mesys į teisingą agregavimą — 
Šiaulių MTS vadovai atsakyti ne
pajėgia. O tai žinoti būtų labai 
pravartu. (Nr. 120).

• Kauno K. Požėlos vardo 
fabriko partinė organizacija it 
įmonės profsąjungos komitetas 
nesirūpina socialistinio lenkty
niavimo vystymu. Lenktyniavi
mo rezultatai ir įsipareigojimų 
vykdymas neapsvarstomi fabri
ko kolektyvo susirinkimuose.

(Nr. 111)
• Svetimi tarybinei prekybai 

įpročiai pasireiškia Kalvarijos 
rajono vartotojų kooperatyvd 
kultūrinio prekių parduotuvėje. 
Šios parduotuvės vedėja drg. 
Raaluševičifūtė neretai parduoda 
prekes pažįstamiems tik iš po 
prekystalio pagal išankstinį „už
sakymą“, o eiliniai pirkėjai kai 
kurių prekių taip ir negauna nu
sipirkti. (Nr. 115)

• „Pakalbėkime, draugai, vie
nąsyk atvirai, iš širdies, juk jū
sų tinginiavimas, tai viena iš pa
grindinių kliūčių, trukdančių ko
lūkiui kilti“, — taip kreipiasi Ky 
bartų rajono „Aušros“ kolūkie
čiai J. Kalvaitis ir P. Mikelaitis į 
savo kaimynus atvirame laiške, ' 
išspausdintame Kybartų rajono 
laikraštyje „Leninietis“. (Nr. 
92).

• Ariogalos rajone ilgai teisin- 
tasi dirvų drėgnumu. Dabar tuo 
pasiteisinti negalima — pradžiū- 
vo net ir pačios slėniausios vie
tos. O sėja vyksta labai lėtai. Ra
jone grūdinių kultūrų pasėta vos 
keliolika procentų, linų sėja ir 
bulvių sodinimas beveik nepradė
tas. (Nr. 116)

• „Jaunosios gvardijos“ ir J. 
ežmaitės vardo kolūkiai Šiaulių 
rajone visiškai nesirūpina linų 
bei runkelių sėja. Juose gegužės 
mėn. 15 d. buvo pasėta vos po 
keliasdešimt ha. vasarojaus, o 
apie dirvos paruošimą linams bei 
cukriniams runkeliams net kal
bos nebuvo. (Nr. 127)

• Primelžti šiemet po 2,000 
kg. pieno iš kiekvienos karvės 
įsipareigojo Eišiškių rajono M. 
Melnikaitės vardo kolūkio melžė
ja drg. Uždavinienė. (Nr. 127)

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Jungtinių Tautų gen. sekr. Dag Hammarskjold, kuris dabar 

vieši Europoje, šį mėnesį keturioms dienoms sustos ir Viduriniuose 
Rytuose.

— Prezidentui Eisenhoweriui, padarius naują užtikrinimą dėl 
kandidatavimo perrinkimui, New Yorko biržoje akcijų kainos pa
kilo augštyn.

— Gen. Tunning, JAV oro pajėgų štabo šefas, pareiškė, jog 
jis atsimušdavęs į kietą sieną, kada tik mėgindavęs sužinoti apie 
sovietų bombonešių gamybą, raketas ir branduolinius - atominius 
ginklus.

— Rytų Vokietijos informacijos šefas Fritz Beyling praneša, 
jog yra suimti A Valstybių žvalgybos agentai“, kurie, kaip jis 
sako, veikę Poznanės sukilimo metu. Pas juos buvo rasta ameri
kietiškų dolerių.

— 300 sukilėlių atakavo ir užėmė Kya - In ir Seik -Kyi mies
tus Burmoje.

— Komunistų ir nacionalistų kiniečių naikintuvai vakar buvo 
susikovę ore. Kova tęsėsi 10 minučių.
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,>=SRažo DR. AL. RA6KUS

svIMlA BRANGUS 1UB1AS
a 4342 Archer Avė.. Chicago, 32

Antibiotiiniai vaistai
Ne visi žino, kas yra antibio

tikai. Dar mažiau žmonių su
pranta, kaip antibiotiniai vais
tai veikia. Iš tūkstančio gal tik 
vienas žino apie antibiotikų iš* 
radėjų istoriją. Iš poros tūks*

bent laboratorijose. Taigi ir 
buvo išrastas būdas auginti ir 
gaminti peniciliną. Vėliau buvo 
pagaminti ir kiti “stebuklingie
ji” antibiotikai: terramycinas, 
streptomyeinas, a u reomycinas,

tančių žmonių gal tik- vienas ži- chloromycetinas, b a c itracinas, 
no, jog antibiotikai yra ne tik subtilinas, polimiksinas, antimy- 
“stebuklingi” vaistai, bet ir ga- Į cinas, neomycinas, karbofnyci- 
lingi nuodai. Apie antibiotikus į nas, stereptotricinas, supracili- 
daugeliui daug kas yra neaišku.
O visgi kiekvienam inteligentiš-
tiškesniam skaitytojui būtų pra
vartu žinoti bent tuos jau gydy
tojams žinomus duomenis, kad 
galėtų žinoti ir suprasti, ko gali 
tikėtis iš antibiotinių vaistų..

nas ir dešimtys kitų.
Kas pirmasis išrado peniciliną?

Daugelis pasakys, kad dr. Fle

jo žinovo rankomis. Nežinant, • moka, nes ir apetito gero ne- ir seniems yra daug sveikiau, 
kam, kada, kaip, kiek ir koki bus, ir maistas bus blogai virš-
antibiotiką pavartoti, gali žmo
gaus sveikatai tik pakenkti. A- 
pie tai, kokią žalą stebuklingie
ji antibiotikai gali žmogui pa
daryti, bus rašoma kitą syki.

DAKTARO ATSAKYMAI Į 
KLAUSIMUS

, kinamas, ir tik vidurius trik
dys bei kietins. Maistą kram- 

j tyk gerai, kąsnių nekramtęs ne
ryk. Vidurius minkština ir ge
riau valo šviežių daržovių (la
pų) bei slyvų valgymas. Žar
noms taipgi reikia duoti dau
giau drėgmės (sriubos ir van
dens), tai neužkietės.

negu saldžius tortus ar saldai
nius, kurie dažnai vidurius kie- 
tina. s

Ka« yra
Antibiotikai

antibiotikai?

ganizmų atitinkamose sąlygose 
gaminamos medžiagos, kurios 
neleidžia kitos rūšies mikroor
ganizmams, bakterijoms ar gry
beliams augti ir veistis, arba 
kartais net sunaikina juos. To
dėl antibiotiniai preparatai yra 
vartojami kaikurioms infekci
nėms ligoms gydyti.

Antibiotikai yra gyvų mažy
čių gyvūnėlių (mikroorganiz
mų) produktai. Tie gyvūnėliai 
yra toki mažyčiai, kad vos tik 
per stiprių stiklų žiūronus (mik
roskopus) tegalima matyti. Tų 
mažyčių gyvūnėlių gaminiai ar 
išmatos yra toki stiprūs ir nuo
dingi, kad nuodija ir žudo ki
tus kitokios veislės mažyčius 
gyvūnėlius (mikroorganizmus). 
Tai taip per amžių amžius tęsė
si, tęsiasi ir tebesitęs amžina 
kova tarp tų mūsų plikomis aki
mis nematomų, per mikrosko
pus įžiūrimų, mažyčių gyvūnė- 
lių. Gyvybė ir kova už būvį — 
nuostabūs dalykai. Dar nuosta
biau, kad vienos veislės “pro
taujantieji”
ji” mikroor 
tos veislės mikroorganizmų nuo
dais, ilgainiui “išmoksta” apsi
ginti nuo savo priešų nuodų. 
Juose atsiranda kažkoks at
sparumas prieš savo priešų mir
tinus nuodus. Tikrai nuostabi 
ir stebuklinga yra matomojo bei 
nematomojo pasaulio santvar
ka.

Medicinos mokslui buvo svar
bu surasti tarp tūkstantinės 
veislių mikroorganizmų tokius 
žmogui draugiškus mikroorga
nizmus, kurie gamintų tik to
kius galingus nuodus, kurie 
nuodintų ir naikintų tik tokias 
bakterijas, nuo kurių žmogus 
serga, tačiau žmogaus rienuo- 
dintų. Pavyko. Pavyko surasti 
net būdus, kaip tokius žmogui 
naudingus mikroorganizmus au
ginti ir veisti, lyg kokias aveles,

mingas 1928 metais, Anglijoje. 
Pastebėjo, kad ten, kur auga 

j pelėsiai, vadinami “Penicillium”,
1 tai neauga kaikurios ligas su
keliančios bakterijos, na, tad

tai mikroor- Flemingas yra penicilino išra
dėjas. Bet ne visiškai taip. Lie
tuviai jau prieš 500 metų, o gal 
dar ir seniau, vartojo peniciliną, 
pagamintą šimtakojų pilvinėje

’ ^r “neprptaujanjtie- 
rginizmaf žudomi1 ki-

Klausia A. K. — Prieš pusę 
metų sirgau tulž es pūslės už
degimu. Pasigydžiau. Bet kar
tais po krūtinės duobute jaučiu 
tokį lyg spaudimą, lyg kokį ne
rimą. Tai nėra skaudėjimas,
bet ir ne taip, kaip nieko ne- ^ Girdėjau, kad obuolių val- 
būtų. Kartais taip jaučiu po gymas pagelbsti odos sveikatai.

Ar tai tiesa? Esu 15 metų am
žiaus, ir šjaip sveikata nebloga,

Asmenybė yra kentėjimas, ir 
daugelis, būdami nepajėgūs pa
kelti šią kančią, bevelija pra
rasti savo asmenybę.

— N. Berdiajev

Dr. Hlu KRIAUČELIORAITl DB. J. I. SIMONAITIS
(Gydytoja ir oblrurgč) GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

taoTKBŲ LIGŲ IK akužeruO4 Naujas adresas: 4266 W. 63rd SL 
■PKCBAIdSTB Ofiso toL REliauoe 6-4410

1760 We«t 7 Irt Stasei '
(Kampas Tirt Ir Callfornla) 

rėk ofiso ir rea. REpublic 7-4146 
Vai. 11-2 Ir <-> V. ▼. SeSt. 1-4 p. p.

Priėmimas tik pasai susitarimų.

telef. GHovehiU 6-0017 
Valandos: 1-8 p. m. Ir 6-8 p. m.

Penktad. tik po pietų. 
Trečlad. ir SeStad pasai sutarti

Klausia O. G — Mano veidas 
ir krūtinė daug nukenčia, kai 
išberia tokiais pūliuojančiais 
spuogais. Visi sako, kad aš žy
džiu, todėl mane spuogai kamuo

Tel. ofiao JIE. 4-4CV4. ra*. PR. 4-78*1

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1957 W. Garficld Bivd.
V AL: 1—4 Ir «—» 

•eStadlenlals nuo 1 Iki 4 vai. p. p. 
ISskyrus ketvlrtad. Ir sekmad.

DR IRENA KURAS
(Gydytoja ir Chirurgė) 

KCD1KIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 
hl-lClALlST*

T1M South Wertern Avenaa
(AAEDICAL BUILDING) 

Plrmad., antrad., ketv. Ir penktai, 
nuo 11 vai. ryto — 1 ▼. p. p. ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto — 1 ▼. p. p. SeStad. 11 
vai. ryto Iki 2 vai. popiet.

Ofioe tel. RE. 7-1188
Rea. tel. WAlbrook 6-878*

Ofiao tel. OLiffside 4-2006 
Rezidencijos: LAfayeUe 3-1172

DD. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 West 471 h Street 
(Kampas 47th ir Hermltage) 

Vai.: nuo 2 Iki 4 ir 6 Iki 9 v. vak. 
SeStad. nuo 2 iki 6 vai., lftskyr. šok.

sunkesnio valgio, o kartais ir 
po lengvo. Būna ii4 tokių at
vejų, kad lyg gerklę ties bron- 
chomis kas {dėstų. Apetitas ne 
visada pakankamas. Viduriai 
ne visada regularūs ir neretai 
užkietėję. Esu 60 ir kelerių 
metų. Mano savijauta gana ge
ra. Prašau, pone daktare, ką 
nors patarti mano sveikatos 
naudai.

Atsakymas A. K. — Patartina 
tamstai valgyti tik tada, kada

laboratorijoje". Dar mano pa-(-nuota,ka «era ,ir kiu esi PaUsė’ 
jęs. Pervargusiam, supykusiam, 
susirūpinusiam ar kaip nors su-ties atminime, lietuviai kaimie

čiai gydydavosi tonsilitą, apen
dicitą ir kitas pūlius bei karštį 
sukeliančias ligas, gerdami su 
pienu pagruzdintus ir į milte
lius 'sumaltus šimtakojus. Pats 
savo akimis tą mačiau. O kas 
kas gi yra šimtakojuose, kurie 
maitinasi ten, kur pūvančio me
džio pelėsių yra, jei ne pencili- 
nas? Ir kas gi yra viduriuose 
sliekų, kurie supuvusiais lapais 
ir riebia žeme maitinasi, jei ne 
terramycinas ar streptomyeinas. 
Gi kai vaikas, buvau, pats savo 
akimis mačiau, kaip kaimo “dak 
tarkėlė” gydė vargšą, sergantį 
plaučių uždegimu, duodama li
goniui krosnyje pagruzdintų ir 
sutrintų sliekų, sumaišiusi su 
medumi bei aviečių uogomis. Su
valgė krauju kosintis ligonis to
kį “daktarkėlės” pagamintą mi
šinį ir pasveiko. Toji “daklar- 
kėlė”, kai medicinos daktarų 
Lietuvoje nebuvo, daug žmonių 
pagydė, duodama savo ligo
niams terramyciną — streuto- 
myciną sliekų pavidalu su kito
kiais prieskoniais. Nėra ko per 
daug šaipytis iš mūsų prabočių 
vargų. Šimtmečių patirtis iš
mokė mūsų bočius, kaip gelbė
tis nuo vargų ir ligų ir, kaip 
gyviems išlikti, kad mes gyvi 
būtume, panaudojant reikale net 
peniciliną ir terramyciną bei 
streptomyciną, nors ir ne taip 
jau prašmatniose laboratorijose 
pagamintus. Tai tiek apie pe
nicilino ir kitų antibiotikų isto
riją.

Antibiotiniai vaistai yra pui
kūs vaistai, jei švieži. Antibio
tikai kartais stebuklingai iš- 
gelbsi žmogaus gyvybę, jei jie 
jie yra administruojami gydyto-

sijaudinusiam valgyti neapsi-

tik su viduriais truputį bėdos 
turiu — perkieti.

Atsakymas O. C— Tai tiesa, 
kad obuoliai ne tik odą švarina, 
bet ir vidurius geriau valo. O- 
buoliai turi sšvyje geležies, mi
neralų ir kitokių kraujo bei kū
no sveikatai naudingų medžia
gų. Obuolius valgyti jauniems

DR. ANNA DALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES DB 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

8322 So. Western Avenue 
Vai: kasdien 10-12 vai. ir 7-0 vai. 
vak. šeštadieniais 10-1 vai. Trečia
dieniais uždaryta. Kitu laiku susitartu

Ofiao telefonas: P It 8-3220
Bes telef. WAlbrook 6-4078

reL ofiso YA. 7-6667, rea. RE. 7-4048

DR. FRANK C. KWINN
(R VILČINSKAS)

GYDYTOJAS K CHIRURGAS
1661 West 474h Stasei

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 2 
vai. iki 4 ▼. popiet. Nuo 7 ▼. Iki 8:80 
Uždara treč. visa diena Ir Aežtad. vak.

DR. FL TALLAT-KELPŠA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

5002 West 16th Street 
Vai.; kasdien 6-8, SeStad. 1-s 

Telef. TOwnbaU 3-0060 
2634 West 68th Street

Vai.: tik 16 anksto susitarus. 
Telef. HEnilock 4-7080, neatsakius

skambinti CEntral 8-2204.

TT. MARIJONŲ

STOVYKLA
BERNIUKAMS

Arti Chicagos

llinsdale, III., apylinkėje

Sezonas prasideda liepos 7 d.,
1956 m.

Priimami berniukai nuo 10 me
tų iki 16 m.

Pagal susitarimą priimami 
berniukai ankščiau ir jaunesni.
Pirmosios savaitės»vyks griež

toje lietuviškoje programoje. 
Kreipkitės:
REV. VICTOR RIMŠELIS, MIC. 

Marian Hills Seminary 

Clarendon Hills, III.

Tel. HINSDALE 1441

STATYBAI 
IR NAMŲ 
PATAISYMUI 
PBISTATOM 
VisokiųRflgių 
MEDŽIAGĄ

CARR MOODY 
LUMBER CO.

STASYS UTWINAS, Praa.

3039 So. Halsted SI.
Tel. VIctory 2-1272

Apkainavimą ir Prekių Pristaty
mą Teikiame Nemokamai

Raštinė atidara kasdien nuo 
8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro ir 
šeštadieniais iki 8 vai. vakaro.

AR VERTA?
$2.00 ) metus, kad užlaikius gražius 
plaukus. Mėgink NEW ERA — per 
40 metų pasekmingai vartojamas. 
Siųskite $2.00 už 8 oz. bonkų.

F. BITAUTAS
302 S. Pearl St., Denver, Oolorado

MOV
K. BENIULIS atlieka Įvairius 
perkraustymu* ir pervežimu* 
ii tolimų ir artimų atstumų.

TeL BL 7-7075 
PR 8-9842

•NUO UŽSISENfiJUSIŲ 
SKAUDANČIŲ fcAIZDŲ 

IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ
Tie, kurie keųčla nuo BENŲ AT

VIRŲ Ir 8KAUD2IŲ ZAIZDŲ. 
negali ramiai sčdSti Ir naktimis 
miegoti, nes jų užsisenCjuslos žaizdos 
niežti Ir skauda. Kad pašalinti tų 
nležSjimų ir skaudSjlmų senų atvi
rų tr skaudžiu žaizdų, uždekite 
LEGULO Ointment. Jos gydymo 
ypatybes palengvins Jūsų skaudžji- 
mų ir galėsite ramiai miegoti nak
tį- Vartokite Jų taipgi nuo skau
džių nudegimų. Ji talpg1 pašalina 
aiežSJtuių ilgos \ vadinamos PSORIA- 
SIS. Taipgi pasalina pcršSJImų Ilgos 
vadinamos aTHLETE B FOOT, su
stabdo džiovinimą odos Ir perplytlmų 
tarpplrSčių. Yra tinkama vartoti nuo 
džtūstančlos, suskilusios odos dedlr- 
vlnlų, odos ISbBrlmų Ir t. t., taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada pa 
■Įrodo skaudus 18b4rlmas nuo vysty
klų. JI yra gera gyduole nuo_lA 
virtinių odos ligų. Ls
gulo Ointment yra 
parduodama po 75 
et., $1.26, Ir $8.50.
Pirkite vaistinėse Chl 
oagoj Ir apylinkėse— 
lfilwaukee, W,ec..Ga 
ry. Ind. Ir Detrolt, Ml- 
oblgan arba rąžyki
te Ir atsiųskite Mo- 
ney order |

LEGULO, Department D.
6618 W. Eddy SL Chicago 84, OL

DR. JUZE IR KĘSTUTIS 
AGLINSKAI

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
2860 West 81st Street

Vai. pirm. Ir antr. 10 Iki 12 ryto, 
21kl 4 Ir 6 Iki 0 popiet; ketv. Ir 

penkt. 2 Iki 4 Ir 6 Iki 9 popiet 
tadlenlals 10 Iki 2 vai. popiet.

Ofiso tekPRoopect 0-1705 
Bes. tel. GRovehlll 4-6408

DR. YL DLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

4701 South Damen Avenne 
(Kampas 47-tos Ir Damen Avė.) 
Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vak. 

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

Telef. ofiso LAfayette 3-4048 
Rez.: WAlbrook 6-3048

Tel. ofiso HE. 4-5849. rez. HE. 4-2224

DR. PETER T. DRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
Vai. Pirm., ketvlr., penkt. 1-4 Ir 7-9 
Antr. 1-6, treč. Ir SeSt. pagal sutarties

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6317 South Westera Aveaoe 
Cbloago 24, 1U. 

Pasimatymai pagal sutarties 
Telefonas REpubllo 7-4900

Rezidencija: GRovebiU 4-4141

"ORt T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: nuo 2-4 Ir nuo 8-8:10 v. 
vak. SeStadlenlals nuo 2 iki 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutari}
Ofiso tel. VIrginia 7-0034 

Rezidencijos Ui. BEverly 8-8244

DR. A. MACIŪNAS
6700 S. Wood Street

Atostogose iki rugp. 2 dienos. 
Reikalui esant prašom kreip

tis į Dr. V. Mušinską. Tel. Ofi
so: PRospect 6-2240, rez. WA1-
brook 5-4860.

DR. JULIJA •M0HSTAVI6IUS
gydytoja nt CHmuBaA 

Office: 10748 South Michigan Avė. 
Buto: 1453 W. 103 St., Beverly Hills 
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 ▼. v., 
ižskirus trečlad. SeStadlenlals nuo 1 
iki 4 vai. popiet.

TeL: Ofiso — PUUman 6-8788 
Buto — BEverly 8-3946

Ofiso HEmlock 4-5816 
Rez. HEmL 4-3751

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ 1B VIDAUS LIGOS 

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

Priima pagal susitarimą 

DANTISTAS

DR. J. A. PAUKŠTYS
4253 S. Whipple Street

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

LAfnyctt© 3-4940 
Namų — CEdarcrest 3-7788

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
8269 South Halsted SL 

Kasdien 3—7 vai. vak. SeStad. nuo 
1—6 vai. vak.

Trečlad. Ir kitu laiku pagal sutarimų 
Ofiso tel. VIctory 2-1484. Resld. 2417
W. 02nd St., tel. RepubUc 7-8818.

DR. VYT. TAURAS- 
TUP6IAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR 
8PEC. MOTERŲ LIGOS

Oftaas Ir rezid.: 2410 W. 51 st St
Tel. PRospect 8-1223 arba WE 0-5577
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v. Antr.,

Trečiad. Ir Penktad. 6-9 vai. vak. ii 
SeStadlenlals 2-4 vai. popiet.

Tel. ofiso He. 4-2123, rez. PR. 6-8484

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

6255 South Western Avenue 
V AL. kasdien 2—4 p. p. ir 7—9 vak.

Trečiadieniais, Šeštadieniais ir 
sekmadieniais uždaryta

TeL ofiso VI. 7-0600. rez. RE. 7-6467

DR. DR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(Speo. moterų ligos Ir akušerija) 

4065 Archer Avė.
Kampas Archer tr Callfornla Avė 

VAL.: 2—4 Ir 6—8 v. p. g, 
šett. 2—7 vai. p. p., 
Išskyrus sekmadienius.

Ofiso tvlef. YArds 7-1144 
SMldcnoljoa — STevvart 3-4611

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

766 West S6th Street 
(kampas Halsted ir 86-ta gatv9) 

VAU. 1—4 Ir 6:20—8:80 p. p. kas
dien ISskyrus trečiadienius. Atidara 

SeStadlenlals 1—4 vai.

S T E I N T E X T I L E CO.
1306 South Union Avė.

Yra kalbama mieste, kad STEIN TENTILE BENDRO
VĖJE rasite didžiausią pasirinkimą už nebrangias kainas 
įvairių vilnonių, šilkinių, medvilninių, užuolaidoms ir už
dangalams medžiagų.
STEIN’AS turi metinj išpardavimą, štai pavyzdys kainų: 
Geriausios ANGLIŠKOS bei “worsted MEDŽIAGOS kos

tiumams, kurių kainos paprastai yra $9.80, dabar tik ..$4.50
60 colių vilnonės medžiagos ir “flannel” vyriškiems ir 

moteriškiems kostiumams tiktai ................ .. ............................ $1.89

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

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

Grynų spalvų Fortisan ir Metallic Cloth užuolaidoms tik .$1.09

Pas STEIN’Ą jūs rasite didelį pasirinkimą nuotakoms, kaip tai 
..“laces", satiną, taffetą, “brocades”, Shantung, ir t. t. Taip 

pat liekanas medžiagų pamušalams už baisiai pigias kainas.

Atvykite į STEIN TEYTILE ir patys įsitikinkite. Su kiek-
_ vieta pirkiniu viri $20.00 gausite vienai suknelei medžiagos 
'kaip dovaną.

STEIN TEXTILE CO.
1306 SOUTH UNION AVENUE

1 blokas į rytus nuo llalsted SL, iy2 bloko j pietus nuo 
Roosevelt Rd. Taip pat atdara šeštadieniais ir sekmad. 
Jei. MOnroe 6-8152.

Vestuvių nuotraukos Ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų speclalybi

PRECIN PHOTO STUDIO
' (Incorporated)

EDVARDAS ULIS, aav,

4058 Archer Avenue
Telefonas VIrginia 7-2481

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

Dr. Alexander I. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marąuette Medical Center 
6132 So. Kedzie Avenue

VAU. 2—4 p. p. Ir nuo 7—9 v. vak.
Trečiad. ir SeStad. pagal sutari)

PIGI .U IK SArGT.U

PEKKRAl ISTAl T
BALDUS
\ 11,10.11 n: Iš TOM \o

K. I 11)1 JKONIS
naują dideli sunuvetim]

ir apdraudaa
2313 W. 91«t SL Ohicago, DL 

TeL PReacott 9-2781

GRAND OPENING
FRIDAY, JULY 13

SHUTTER BROTHERS
BALLROOM

7740 STONY ISLAND 
Free Parking AIR-CONDITIONED!
Dancing Far The Middfo-Agad Wed„ Fri., Sat., Sun.

GEORGE MITLHELL ti HU Orchestra
HOWARD LUEHRING at the Organ

BE A FIRST-NIGHTER!
Fopular Price* at the Cocktail Bars

Tel. ofiso PR. 6-2888, res. RE. 7-9199

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2600 Weet 63rd Street

VAL. kasdien nuo 2—4. p. p. Ir 7:80 
Iki 9 vai. Trečlad. Ir ŠeSt. uždaryta

Telefonas GRovehlll 6-1696
DR. ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIAUST1

PRITAIKO AKINIUS
Valandos: 9—12 Ir 7—9 v. v. pagal 

•ualt&rtmų ISskyrus trečiadienius
3422 West Marąuette Rd.

Telefonas REllance 6-1211

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
3925 Weet 69th Street

VAL. 1—t popiet. 6:80—8:80 vak. 
Trečlad. pagal sutarti

K Ofiso Ir buto OLymplo 2-4144
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4988 W. 15th SL, Cicero 

Kasdien 1—8 v. Ir 6—8 v. vakaro. 
ISskyrus trečiadienius

Botas 1624 So. 44th Avė.
•eStadtentais 12 Iki 4 popiet

Ofiso telef. LAfayette 8-2210, Jei 
neatsiliepta. Saukite KEdsIe 8-2861

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

4146 S. Archer Ava

VAI*. Kasdien popiet nuo 12-2:20 V. 
Vak. pirm., antr., ketvlri. 6-8:80 $». 

Trečiadieni tik .u.^arue

OOno telefonas — Blshop 7-4626
DR. AL RAMUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4342 Archer Aveuue 

(Kampas Kedzie ir Archer).
Vai. kasdien nuo 2 Iki 9 vai. 

Trečlad. ir sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpublic 7-2240
SPECI. CHIRURGINES IR

ORTOPEDINES LIGOS 
2745 West 69th Street

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

Dr. Antanas Rudokas, 0. D.
Tikrina akis: pritaiko skink—, 

keičia stiklus tr rimus.
446* So. Oalifornia Avė., Ohicago

Raukite YArds 7-7381 
Priima: vakarais 6 Iki 9; Britad. 

10 vai. ryto Iki 4; trečlad. Ir sakinad.
tik susitarus.

TeL ofiao YA 7-4787, res. PB 4-1880

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1646 8. Ashland Ava. (kamh. 811)

Tel. ofiso; DAnube 6-1126

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

3267 South Halsted Street

Vai. 1 Iki 4 v. p. p. Ir 6—8 v. vak. 
Šeštadieniais 1—4 v. p. p.

TeL ofiso PRospect 4-9400
Rezkl. PRospect 6-9100

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(V^škevlčlūto)

GYDYTOJA IR CHIRURGĄ! 
6248 South Kedzie Avenue

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

DR. J. YAITAITIS
GYDYOOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th CL. Cicero
Kasdien 10-12 vai ryto Ir 6-8 vaL 

vak. šeštadieniais 10-2.
Trečiad. uždaryta

Ofiso ir buto tel. OLympto 2-1381

Tel. ofiso VIctory 2-1581
Rez. VIctory 2-O74S

""' DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS nt CHIKUHGZS 

802 West 31st Street 
Kamp. Halsted Ir 81-moa gatvių)'

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

Tel. ofiso PR. 6-6446, rez. HE. 4-8144

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2420 West Marąuette Rd.
VAL. nuo 2 Iki 4 p. p.: 6 Iki 8 vak. 

Trečiad. Ir SeStad. pagal sutarti

Tel., ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-6654

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

Tel. ofiso OA 6-0257, rez. PR 6-6664 
Rezid. 6600 S. Artesian Avė.

VAL. 11 v. r. lkl > p. p.; 6—9 v. v.

DR. G. SERHER
METUV1S AKIŲ GYDYTOJA* 

Viri 16 metų patyrimo
Tel. YArds 7-1829 
Pritaiko akinius. 
Kreivas akla 

Utalso.
Ofisas ir altinių dirbtuvė 
756 West 36th Street 

Vai. nuo 10 lkl 2, nuo 6 lkl 8, tre
čiad. nuo 10-12, penktadieni 19-2 18 
SeStadlenlals 10-2 vai. popiet.

Vai. nuo 2—4 Ir 6—8; trečlad., 
tad. Ir sekmad. tik pagal sutari). 

Jeigu neatsilieps vlrSminStl telefonai
Raukite MIdway 8-0001

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orihopedas - Proteaistas 

Aparatai-Protezai, Med. ban
dažai. Spcc. pitgalba kojom

(Arob Bupporis) Ir kk
Vai.: 9-4 Ir 6-2. Beltadleniaifl D-l. 
ORTHOPEftlJOS TECHNIKOS IAB. 

>860 W. 63rd Sk Cblcago 24, BL 
Tek PRospect 8-6084.

V
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Trečiadienis, liepos 11, 1956

PARTIJA GALVOJA-NE JŪS
Daug kartų buvo pasakyta, kad, nepaisant Chruščevo ir 

Bulganino šypsenų užsieniui ir siūlomų koegzistencijos idėjų, 
padėtis Sovietų Sąjungoje nepasikeitė ir nesikeis.

Jei kas dar turėjo tokių vilčių, tepasiskaito Maskvoje lei
džiamą bolševikų dienraštį “Pravda”, ir tos. viltys jų galvo
senoje išnyks.

Šis oficialusis komunistų partijos organas praėjusią savaitę 
paskelbė pareiškimą, nurodydamas masių pareigas. Tai yra tų 
masių, kurios gyvena komunistiniuose kraštuose, pirmoje eilėje 
Sovietų Rusijoje.

Nuo seniai žinomas diktatorių “įstatymas” — “masės ne
galvoja”, veikiąs Rusijoje nuo 1917 metų, “Pravdoje” ne naujai 
išleista, bet tik pakartotas, kad komunistinių kraštų gyventojai, 
besiklausydami Chruščevo ir Bulganino ar jų agentų kalbų lais
viesiems pasaulio kraštams apie būk tai “naujus posūkius” So
vietų Sąjungoje, nesuprastų jų klaidingai, nepradėtų patys gal
voti, savo nuomones reikšti ir reikalavimus statyti.

“Pravda” labai atkakliai priminė Sovietų Sąjungos žmonėms, 
kad jiems patiems galvoti nevalia. “Mes galvosime už jus”, ašt
riai ir aiškiai priminė jiems oficialusis komunistų partijos dien
raštis.

“Mūsų krašte komunistų partija buvo ir bus vienintelis nuo
monių ir minčių viešpats, visoje žmonių kovoje už komunizmą 
atstovas, vadas ir organizatorius”, neabejodama pareiškia 
“Pravda”. . i į

Vadinas, kaip buvo nuo pat komunizmo įsigalėjimo Rusi
joje pradžios, taip bus ir toliau, bus tol, kol bolševikai valdys 
tą kraštą — komunistų valdžioje ne tik galvoti draudžiama, bet 
ir statoma griežta sąlyga, kad žmonės iš viso negalvotų. Tai 
partijos ir jos vadų yra pareiga, bet ne masių.

O juk buvo (ir dar yra) ir tokių optimistų, kurie buvo be
pradedą teigti, kad naujieji Kremliaus ponai, smerkdami Sta
liną ir visus jo darbus, turį galvoje daryti atmainų sovietinėje 
sistemoje, duoti žmonėms daugiau laisvės, gerinti jų gyveni
mo sąlygas, net leisti išstatyti rinkimams į valdžią ir nekomu- 
nistų kandidatų sąrašus. Toki optimistai jau gana drąsiai buvo 
beperšą Vakarų demokratijoms priimti Kremliaus siūlomą ko
egzistencijos idėją, atidaryti sovietams ir kišenius, ir net širdis, 
nes jau keičiasi vidaus politikos būklė Rusijoje... Tačiau tepasi
skaito tie optimistai pačių komunistų partijos vadų pareiškimus 
“Pravdoje” ir jie aiškiai pamatys, kad taip nėra, kad Sovietų 
Sąjungos žmonės jokių laisvių ir jokių gerovių nesulaukė ir ne
sulauks. Jiems galvoti, reikalauti ir net prašyti visada buvo, 
yra ir bus nevalia, kol Kremliuje ir jo satelitų sostinėse sėdės 
komunistų partijų pastatyti diktatoriai.

Ta pačia proga pravartu priminti ir labai naudingą bei 
šiuo laiku reikalingą viceprezidento Nixono misiją užsienyje. Į 
sovietų diktatorių saldliežuvavimus, siūlant laisviesiems kraš
tams, ypač neutraliesiems, medžiaginę, o kaikuriems ir karinę, 
pagalbą, p. Nixonnas visai teisingai atsakė, kalbėdamas Mani
loje (Filipinuose) ir Pakistane. Anot jo, tos valstybės, kurios 
priims betkokią sovietų pagalbą, nersis virvę ant savo kaklo. Tą 
pagalbą priėmusieji ar tie, kurie ją dar priims, rizikuoja savo 
gerove, savo brangiausiu turtu — laisve.

Viceprezidentas Nixonas žino, ką kalba. Jis yra gerai in
formuotas, kas vyksta Sovietų Sąjungoje, jis žino, kad ten nie
kas nepasikeitė ir nesikeis, jis žino, kad Chruščevo ir Bulganino 
šypsenos užsieniui ir žadama parama neutraliesiems kraštams 
yra labai ryški apgavystė, dviveidiškumas. Ir todėl jo įspėji
mas neutralių valstybių valdovams yra padarytas vietoj ir laiku.

Pranciškonų sukaktis
'pui leidus, su keliais vienuoliais 
apsigyveno buvusiame dominin-

Šiomis dienomis Tėvai Pran
ciškonai mini 25 metų atsikūri
mo Lietuvoje ir 10 metų įsistei- 
gimO Amerikoje sukaktį. “Šv. 
Pranciškaus Varpelio” liepos mė 
nėšio laidoje randame istorinių 
žinių apie pranciškonų veiklą 
Lietuvoje, pradedant 13 šimtme 
tį, caro laikus, nepriklausomy
bės laikus ir bolševikų okupaci
ją, kuri likvidavo visų vienuo
lijų ir visų religinių organiza
cijų, net ir pačiog Bažnyčios 
veiklą.

Pranciškonų vienuolijos at 
gaivintoju Lietuvoje laikomas 
kun. Antanas Bizauskas. "Šv 
Praciškaus Varpelyje” rašoma, 
kad 1912 m. balandžio mėn. Že
maičių vyskupas K. Cirtautas 
gavęs specialų leidimą, seselių 
benediktinių vienuolyno bažny
čioje Kaune šv. Pranciškaus a- 
bitu įvilko kun. Bizauską ir kun. 
Andriulį.

Tada T. Pranciškus Bizaus
kas (Pranciškaus vardą jis ga
vo per įvilktuves) ėmė rūpintis 
pranciškonų sutvarkymu Kre
tingoje. Jis apie vienuolyno pa
dėtį pranešė Ordino Generolui, 
dėl to 1913 m. rugsėjo 24 p. po
piežiaus įsakymu Kretingos vie
nuolynas su komisarijato teisė
mis buvo prijungtas prie Silezi
jos pranciškonų provincijos ir 
T. Pranciškus Bizauskas po 
trumpo noviciato buvo paskir
tas pirmuoju Lietuvos Pranciš
konų Komisarijato komisaru.

Netrukus kilo I Pasaulinig ka
ras. T. Pranciškus Bizauskas, 
bijodamas, kad nebūtų sugriau
tas jo pradėtasis darbas, vysku-

konų vieunolyne Palevnėje. Vo
kiečiams užėmus Kretingą, jis 
vėl sugrįžo į Kretingą, bet tuo 
metu vienuolyne gyveno vokie
čių kareiviai, kurie tik mažą vie 
nuolyno dalį užleido pranciško
nams.

Lietuvai atgavus laisvę, 1922 
metais įkūrus antrą vienuolyną 
Kaune, Žaliajame Kalne, ir ne
trukus atidarius rusų uždarytą 
vienuolyną Troškūnuose bei 
smarkiai augant klierikų ir bro
liukų skaičiui, 1931 m. liepos 
13 d. Pranciškonų Ordino Ge
nerolas su savo patarėjais nuta
rė įkurti laisvą nepriklausomą 
Lietuvos pranciškonų vienetą — 
Komisarijatą ir tų pačių metų 
lapkričio 19 d. paskyrė atkur- 
tajai Lietuvos pranciškonų pro
vincijai viršininkus: komisaro 
provincijolo pareigoms — T. 
Pranciškų Bizauską, o jo pata
rėjais — T. Aloyzą Janušaitį, 
T. Kazimierą Čepulį, T. Roką 
Kažukauską ir T. Martinijoną 
Bučnį.

Taip rusų sunaikintoji Lietu
vos Pranciškonų provincija kė
lėsi naujam gyvenimui. Ji dar 
labiau pradėjo augti ir stiprėti 
1932 m. atidarius šv. Antano ko 
le8’j4- Jau 1940 m. ji tiirėjo 5 
vienuolynus, 25 kunigus, 40 klie
rikų, 70 brolių ir 10 naujokų, ne 
skaitant paprastų kandidakų. 
Kėlėsi Lietuvos Pranciškonų pro 
vincija naujam gyvenimui, nė 
nenujausdama, kad jos laukia 
vėl naujas sunaikinimas iš nau
jų mūsų ir Dievo priešų — Ru
sijos komunistų.

vų

MENTtAftTM MtAŪGAS, CRTCAOO, WNOW

Kun. A. H. 
katastrofoj.

Vorst, iš Arizonos, skaito maldas žmonių laidotuvėse, žuvo dviejų

KAIP ŽIŽMARAS GYNĖ LIETUVOS 
GARBĘ?

Vilnietis P. BALČIUS, Philadelphia, Pa.
Skaitant spaudą, kartais už

tinkama iš netolimos praeities 
žinių, kurios neatitinka-tikreny
bei.

Štai 1956 m. birželio 22 d. 
“Drauge” A. Gintneris str. “žiž- 
maras apgynė Lieuvos garbę” 
suklydo laike ir įvykiuose.

Vilniaus miesto lenkiškos vi
suomenės aistros prieš nepri
klausomą Lietuvą pasiekė augš- 
čiausią laipsnį ne 1936 m., kaip 
rašo A. G., bet 1938 m. kovo 
mėn. viduryje. Ta nepaykanta, 
kaip matysime toliau, kilo dirb
tinu būdu ir jai pretekstą davė 
palyginus valstybiniu mastu ga
na maža priežastis.

Nukautas kareivis

Lietuvos pasienio policininkas 
Lukaševičiug nukovė lenkų pa
sienio kareivį Serafiną, pastara-

Serafinas buvo nukautas ko
vo 11 d., o lenkai šaukė “Marš 
na Kowno” tik kovo 18 ar 19d. 
Mat lenkai šv. Juozapo dieną — 
kovo 19, kuri visuomet būna ga
vėnioje, švęsdavo kaip savo pir
mojo maršalo Juozo Pilsudskio 
vardadienį. Tą dieną leidžiama 
tuoktis ir rengti įvairias pramo
gas. ....

“Marsz na Kowno”

Reikėjo visos savaitės laiko 
kurstyti savuosius prieš nepri
klausomą Lietuvą. Tą darbą at
liko Vilniaus administracija, ga
vusi įsakymą iš augščiau. Ji pą- 
sikvietė talkon savąją spaudą, 
kuri šmeižė nepriklausomą Lie
tuvą. Ne tik namų sienos, bet 
ir tvoros buvo lipdyte aplidpy- 
tos atsišaukimais, kviečiančiais 
į protesto mitingą. Valdinin-

m
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jam atsiradus Lietuvos valsty-, kams, tarnautojams, lenkiškoms 
bes teritorijoje ir nepaklausius Į organizacijoms ir moksleiviams
įsakymo — stok! ^Tas įvyko 
1938 m. kovo 11 d. rytą netoli 
Merkinės, ties Trasnykais. Tik
roji priežastis buvo ne Serafino 
nukovimas, bet lenkų po I Pašau 
linio karo atstatytos valstybės, 
kurią jie patys vadino “mocars- 
two”, noras veržtis toliau į rytus 
ir šiaurę. Jos baugštumas at
gimusios lietuvių tautos verž
lumu gyveniman, troškimu ir de 
damomis pastangomis atgauti ‘ 
Gedimino sostinę. Apie tai ne
rašysiu, nes būtų ilgokas ra
šinys.

Apaštalų Sostui leidžiant, 
1946 metais birželio 7 d. buvo 
įsteigta Jungtinių Amerikos 
Valstybių lietuvių pranciškonų 
provincija, kuri varo platų vi
suomeninių, kultūrinių ir spau
dos darbų barą.

ELE MAZALAITĖ.

ROMANAS

12 tęsinys

buvo įsakyta dalyvauti mitinge. 
Žemesnių skyrių pradžios mo
kyklos mokiniai buvo susodinti 
į sunkvežimius ir vežiojama mie 
sto gatvėmis, kurie diriguojant 
mokytojams šaukė: “My chce- 
my Kowno! Marsz na Kowno!" 
(Mes norime Kauno! Žygiuokim 
į Kauną!).

, Dvikova

Lenkų atsargos karininkas, 
Vilniaus uinversiteto teisių stu
dentas Chom - Homski priešlie- 
tuviškame mitinge lietuvių tau
tą įžeidė, pavadindamas ją “iš
sigimėlių tauta” — “narod kar- 
lowatych”. Pranas žižmaras ir
gi studijavo teisę Vilniaus uni
versitete. Jis, žinodamas, kad 
Chom - Homski dažnai užeina į 
Rudnickio kavinę, pasiėmęs du 
asistentus, nuėjo į kavinę, ku-

PJŪTIES METAS

Bet Judita nenustojo atsukinėti Maskvos — balso 
tonas, muzika, žodžių prasmė viskas priminė geras die
nas — ji galėjo pasakyti pagal melodijas, tas ir tas at
sitiko tokią datą, ar tokią. — Ir ūmai: „Raudonosios 
Armijos majoras Mykolas Vibrys apdovanotas nauju 
ordinu. Jis buvo atžymėtas daugeliu atvejų ui nepa
prastą drąsą kovose su prakeiktais Hitlerio šunimis. 
Dabar jis baigia pagyti po sunkios žaizdos Maskvos ka
ro ligoninėje, ir rytoj šituo pat metu kalbės per mūsų 
radiją“.

Ji pašoko, kaip patraukta už plaukų augštyn — ir 
perbėgo trobą du kartus, ir tiktai tada pamatė kitus: 
Jonas stovėjo nusitvėręs stalo kampo ir jo motina pasi
lenkė, užsidengė akis, bet pro jos pirštus, Judita matė, 
kad žandai juda — gal ji verkė ar meldėsi. Ir tada Ju
dita pamatė dar vieną — sūnus, jos ir Mykolo sūnus, 
gulėjo plačiai išsikėtojęs lovoje ir sukinėjo galvą, tary
tum stebėjo, kad jo mama bėgioja po trobą.

Ir ji dabar pasijuto pilna vertybės, ištekėjusi mo
teris, su šeima ir svaria padėtinu, ji pritūpė prie lovos, 
suėmė berniūkštį J rankas, ir pasakė garsiai, pasidi
džiuodama:

„Tavo tėtis majoras, girdi? Ordinai! Jis atsižymė
jo kavose, ar tu girdi ?” — nebuvo jokio tarpo tarp tos 
dienos, kai jie susitiko su Mykolu partijos medžio pa
vėnyje, ir dabar. Jos gyvenimas turėjo savo kryptį ir

a
Praną kardų dvikovon, kuri į- 
vyko vienos lenkų studentų kor
poracijos salėje. Buvo sutarta 
kautis špagomis iki trečio krau
jo. Pranas dvikovą laimėjo per
kirsdamas lenko ausį, žandą ir 
nosį bei lūpas. žižmaras špagų 
meno mokėsi fizinio lavinimosi 
mokykloje, o prieš dvikovą ėmė 
pamokas pas lenkų karininką 
Truškowskį. Po dvikovos abu 
buvo lenkų policijos tardomi,
bet nė vienas neprisipažino, nes 170 000 Albanijoje apie 60,00. 
įstatymais dvikova yra uždraus
ta. Lenkas policijai pareiškęs,
kad nieko nežinąs apie dvikovą, 
o nukentėjęs motociklo katastro 
fojė.

Nors Vilniaus spauda nieko 
apie dvikovą nerašė, bet per 
studentijos lūpas visag miestas 
greit apie ją sužinojo.

Sovietai laiko 6 milionus 
po ginklu

Sovietų agresinius tikslus 
geriausia patvirtina sovietų ka 
riuomenė, išaugusį į didžiulę pa 
jėgą. šiuo metu sovietai po gink 
lu laiko per 4,650,000 vyrų, Če
koslovakijoje 200,000, Rytų Vo 
kieti joje per 120,000, Lenkijoje 
450,000, Rumunijoje 250,000, 
Bulgarijoje 160,000, Vengrijoje

Taigi be komunistinės Kinijos 
šiandien sovietai sutelkę virš 
6 milionus vyrų po ginklu. Ši
ta savo jėga sovietai didžiuo
jasi ir mėgsta viešumai ją pri
minti.

Sulaiko sprausminius 
lėktuvus

Adm. Gallery, laivyno aviaci
jos rezervų paruošimo viršinin
kas, uždraudė marinų spraus- 
miniams lėktuvams naudoti 
Glenview aerodromą. Draudi
mas paskelbtas, kai tos rūšies 
lėktuvų nelaimės ėmė sudaryti 
pavojų apylinkės gyventojams.

lėktu-
(INS)

Daug paliko labdarai
May Manheimer, brangeny

bių pirklio duktė, mirdama pa- 
ir padėjęs ant staliuko vizitinę, įjį{o trįmg centrinėms Chicagos 
kortelę išėjo. Po šio įvykio len- Į labdaros organizacijoms po 
kas pasiuto įžeistas ir iššaukė' $295,457.

rioje radęs lietuvių tautos įžei
dėją drožė jam plaštaka veidan

M ; W

10 ATSAKYMŲ, KODĖL APSIMOKA TAUPYTI 
STANDARD FEDERAL TAUPYMO IŠTAIGOJE

1. STANDARD FEDERAL yra tvirčiausioji taupymo įstaiga visoje Chi- 
cagoje.

2. Nuo 1909 metų ji visiems išmokėjo pagal pareikalavimą.
3. Josios turtas yra virš $58,000,000.00.
4. Atsargos Fondas virš $4,800,000.00.
5. Grynais pinigais ir valstybės bonais turi virš $8,000,000.00.
6. Namas, voltai ir visį įrengimai, verti daugiau milijono dolerių, bet 

knygose jų vertė rodoma tiktai $1.00.
7. Paskolos veteranams, dalimi J. A. Valstybių valdžios garantuotos — 

$35.000,000.00.
8. Visi STANDARD FEDERAL direktoriai yra lietuviai.
9. Padėjus taupyti pinigus prieš 11-tą kiekvieno mėnesio dieną, dividen

das mokamas nuo pirmos.
10. Saugumo atžvilgiu nėra panašios įstaigos, kaip STANDARD FEDE

RAL, visoje Chicagoje.
Norėdami perkelti savo sąskaitą į STANDARD FEDERAL, atsineš

kite knygutę, o mes mielai kitus reikalus sutvarkysime.
CHARTERED AND SUPERVISED BY THE UNITED STATES GOVERNMENT. 

Member of Federal Savinga & Loan Insurance Corporation.

JUSTIN MACKIEWICH, President
ĮSTAIGOS VALANDOS: Kasdien. Įskaitant šeštad., nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. po pietų. 

Ketvirtadieniais nuo 9 vai. vakaro. Trečiadieniais visai neatidaroma.

SIAMIAKII , SAVIM,S
<1 B.

AND LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO

liti"Įjjj,,; 4192 ARCHER AVĖ. CHICAGO 32 
s^' PHONE: Vlrginia 7-1141
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prasmę, didžioji komunistinė galybė buvo gyva, tuo 
aidu ji galėjo laikytis iki ateis laikas. Ir kai ji vėl pa
matė anuos du, kurie taip ir tebebuvo ten, kur juos at- 
radp žinia — ji pajuto, kad jie yra daug svetimesni negu 
prieš minutes.

Tačiau ir artimesni, nes, kad jie ir nesirodė, jie 
džiaugėsi sužinoję savo sūnų ir brolį gyvą, ypačiai ga
lėjai pažinti iš Mykolo motinos akių, tarytum buvo iš
kritęs žvyras, kuris griaužė ir neleido matyti, ir dabar 
jos žvilgsnis buvo pašviesėjęs. Šitą vakarienę jie buvo 
sujungti, bet ji būtų norėjus, kad jie kalbėtų, kad išsa
kytų, kad didžiuotųsi, kaip ji.

Ir šitą naktį ji neužmigo kitaip, negu iki šiolei — ji 
gulėjo svajodama, ji atsiminė, kad yra jauna, kad 
daug dainų ir pasakų yra gimę iš tokių nemigų, kuomet 
mylimieji atskirti kalnų ir jūrų: ir juo baisesnė nelai
mė, juo didesnis jų ilgesys, o juk nebuvo nieko palygi
namo, kaip tas siaubas, kuris juos laikė priešų pusėse. 
Kąd išauštų greičiau. Kad diena bėgtų kuoskubiausiai. 
Kad ji išgirstų vėl balsą, kuris priklausė jai tiek pat, 
kiek ir jam pačiam. Vistiek, kad jis ir negalės pasakyti 
nė vieno žodžio tiesioginiai į ją — juk tai jai kalbės.

Atėjus laikui, ji sėdėjo prie pat radijo, tarytum 
šitaip ji galėjo pajusti jo ranką, arba jo kvėpavimas 
kris ant jos — ji norėjo apkabinti aparatą, kad stačiai į 
krūtinę priimtų balsą, kad niekam kitam nekliūtų jo. 
Ar vyro motina juto jos teisę, kad sėdėjo taip atokiai, 
kaip vakar, ir Jonas pritūpė, tarytum, laikinai ant suo
lo krašto, lyg jam nė kiek nerūpėjo. Juk ir jie turėjo 
laukti, kad jų savasis atsilieps taip, kad jie kaip nors 
sau atrastų taikytą sveikinimą.

Ir ji pajuto savyje, ir kituose išvydo, kad veidų oda 
pašiurpo ir spalva pakito, ir dabar nešislėpdami jie visi 
žiūrėjo į dėžę, iš kurios kilo, lyg buvęs tą visą ilgą laiką 
paslėptas, užkaltas, ir dabar prasimušęs, balsas.

Balsas buvo tas pats ir pasikeitęs, kaip po ilgo su
tinki paauglį, tapusį jaunuoliu ir matai, kad yra pagra
žėjęs. Kaip ir susirinkimuose, kaip tada, kai kalbėjo 
darbininkams slaptai, kaip iš tribūnų vienerius metus 
viešai ir išdidžiai kalbėjo prieš tūkstančius — jis pra
dėjo iš lėto, ir Judita matė, kad jis kalba nuleistais 
blakstienais, tingiai, lyg lipo laiptais. Ir pamažu, ji 
regėjo, kad prasivėrė jo akys, ir jos švietė ir degė, ir 
liepsnojo žodžiai, ir ji spaudė ir grąžė rankas ir norėjo 
šaukti, ir norėjo būti kareiviu prie jo šono. Tokiu, kaip 
tie, kurie kovos metu girdėjo jo paraginimą ar grasini
mą, kad eitų pirmyn, kad neužleistų nė akmens, nė lie
taus lašo priešui. Jis nūnai kalbėjo į šitą pusę apie lai
mėjimus, už kuriuos mokėti žaizdomis, net mirtimi, ne
reiškia nieko. Nes jie kovoja šventąją kovą už tėvy
nę — vieną sekundę ji pažino juoką jo balse, kaip visuo
met, kai jis kalbėjo tuos dalykus, kuriuos reikėjo, ku
riuos sakė visi — vadų vardus, sąjunginius reikalus — 
jis juokėsi iš visko, ką ne jis pats savo noru darė. Taip 
jis tarė: tėvynę.

Bet tiktai klausykis, kaip jis kalba, kam reikalinga 
kova! Kad priartintų pavergto jo gimto krašto išgel
bėjimą iš plėšikų, iš kryžiuočių! Štai kodėl jis norėtų 
tapti hidra, kad nepritrūktų galvų, jis norėtų tapti drie
žu, kurį sukapoji ir jis sugyja, tapti ugnim, kad prade
gintų kelią į namus. Kad savo rankomis iškeltų raudo
nąją laisvės vėliavą, jau amžiniesiems amžiams, ir kaip 
dagius ir piktžoles sunaikintų išdavikus, liaudies prie
šus, nedėkingus prisimetėlius, kurie prasidėjus šitam 
karui vėl atgijo, kvailos vilties šešėlyje. Vargas to
kiems, kada sugrįš teisėtieji krašto atstovai, kada at
statys tarybinę santvarką, kada laimingi----------
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PASIKALBĖJIMAS SU ARKIV. GROESZ

Anglų dienraštis “Daily Te- 
legraph and Morning Post” pa
skelbė savo korespondente pa
sikalbėjimą su neseniai iš ko
munistinio kalėjimo paleistu Ko 
locsa arkivyskupu Groesz. Vie
ną savaitę prieš pasikalbėjimą 
“Daily Telegraph” koresponden
tas Gordon Shepherd arkivys
kupui Groesz buvo pateikęs raš
tu septynis klausimus. Prieš ke
letą dienų jis buvo pakviestas
į arkivyskupijos rūmus. Kiek 
arkivyskupas Groesz turėjo lais 
vės savo nuožiūra atsakinėti j 
klausimus, galima spręsti iš to, 
kad anglų spaudos korespon
dentui nebuvo leista pasilikti 
vienam jo kambaryje. Pasikal
bėjimo metu visą laiką tame pa 
čiame kambaryje buvo komunis
tinio Vengrijos užsienio reikalų 
ministerio ir valstybinės bažny
tinių reikalų įstaigos įgaliotiniai, 
vertėjas, fotografas ir oficialios 
vengrų komunistų spaudos agen 
tūros MTI redaktorius. Atsa
kymus į korespondento patiek
tus klausimus arkivyskupas 
skaitė iš savo ranka parašyto 
rašto. Gordon Shepherd savo 
pranešime apie šį pasikalbėji
mą pastebi: “Būtų naivu abejo
ti, kad kiekvienas arkivyskupo 
atsakymo žodis buvo iš anksto

apsvarstytas su ten buvusiais 
vyriausybės atstovais”.

Atsakydamas į klausimą apie 
kardinolo Mindszenty padėtį, ar 
kivyskupas Groesz paskaitė pa
reiškimą, kuris yra labai pana
šus į prieš kiek laiko Vengrijos 
atstovybės Vienoje paskelbtą 
komunikatą. Kiek jam žinoma, 
kardinolas Mindszenty gyvenąs 
gerose sąlygose bažnytiniuose 
namuose ir jo padėtis nesanti 
pasikeitusi nuo praėjusių me
tų. Tačiau arkivysk. Groesz pa
stebėjo, kad “jau nuo seniai kar 
dinolo nesąs matęs”.

Drauge su pasikalbėjimu an
glų dienraštis paskelbė vokiečių 
katalikų spaudos agentūros ži
nią, pagal kurią kardinolas Mind 
szenty iš savo ankstesnės rezi
dencijos Puspokszentlaszlo esąs 
vėl perkeltas į kalėjimą. Ligšio
linis šios žinios dementavimas 
iš vengrų komunistų pusės yra 
neįtikinantis. Kaip žinoma, pra
ėjusių metų liepos mėnesį kar
dinolas Mindszenty iš Harta 
valstybinio kalėjimo buvo per
keltas į vasaros rezidenciją Pus 
pokszentlaszlo. Tų pačių metų 

'pabaigoje iš šios vietos jis Vėl 
(buvo išvežtas Harta kryptimi.

(VR)

25 naujos vienos krypties 
gatvės

Chicagos Miesto tarybos Su
sisiekimo komitetas skelbia pa
rinkęs dar 25 gatves, kuriose 
tebus vienos krypties judėji
mas.

Paminėjo lietuvių kelionę
Chicagos Sun-Times dienraš

tis paminėjo lietuvių Kazimiero 
ir Petro Simons kelionę aplink 
visas JAV, kai jie padarė 18, 
250 mylių automobiliu. - Apie 
tai mes buvome jau anksčiau 
rašę.

Mirė iškritęs iš mašinos
šešerių metų berniukas Ri- 

chard Ellis iškrito iš mašinos 
ir mirė kai tvoros spygliuota 
viela jam perpjovė gerklę. Ma
šiną vairavo jo motina. Nelai
mė atsitiko ties Legionier, Ind., 
kai mašina atsidaužė į medį pa
slydusi šlapiame kely.

Išlavintų žmonių susirinki
me, kur dalyvauja įvairių sri
čių specialistai ir kur svarsto
mi bendro pobūdžio klausimai. 
— priimti nutarimai paprastai 
būna ne kuo išmintingesni kaip 
tokiu atveju priimtų ir pusgal
viai. — G. Le Bon
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TT. Marijonų Bendradarbių Draugija

Kviečia
E’"!,-

Visus draugus ir prietelius

Aplankyti

TT. MARIJONŲ SEMINARIJĄ

per

METINĮ IŠVAŽIAVIMĄ
Liepos 15 d., 1956 m., Šv. Mišios 11:30 vai.

Marian Mills Seminary — Clarendon Mills, Illinois
(Prie kelio Nr. 83 ir 63-čios gatves)

AUTOBUSAI IŠVYKS IS SEKANČIU VIETŲ —
Šv. Jurgio Parapijos — 12:00 vai. po piet, 3280 So. Utuanica Avė.
Šv. Panelės Marijos Gimimo Parapijos — 1:00 vai. po piet, 6812 So.

Washtenaw Avė.
Šv. Panelės Nekalto Prasidėjimo Parapijos — 1:00 vai. po piet, 2745 West 

44th Street
šv. Antano Parapijos — 1:00 vai. po piet, 1515 So. 50th Avė., Cicero, III.
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FEDERAL
5AVINGS
AND LOAN ASS’N

(Iiurtcml A Hupervlaori 
by the U. S. Government

PAJIEŠKOJIMAI
i

Pajieškomas JOKIAS RUTKAUS- 
AS, s. Vinco, gimęs 1918 m. Ra-KAS, s. Vinco, gimęs 

matiavo km., Krosnos vaisė., Mari- 
jampolės a|)nkr. Lietuvoje. Jis da
bar esąs veterinarijos gydytojas; iš
vykęs 1944 m. Atsiliepti šiuo adre
su: J. Swamcke, 612 Third St., 
Lyiulhurst, N. J.

Pajieškomi: 1) BRONIUS LIN
KEVIČIUS, sūnus Felikso, kilęs nuo 
Raseinių. J ieško tėvas ir sesuo A- 
dolfina, gyv. Lietuvoje. 2) INŽ. JO
NAS PIKČILINGIS, gyv. Kolumbi
joje, Bogotoje. Jieško tėvai grįžę iš 
Sibiro, gyv. Lietuvoje. Kreiptis A. 
K., 1216 Melbourne Rd. E. Clcve- 
land 12, Ohio, tel. GL 1-0809.

Pajieškomos STASE ir MARIJO
NA PAKARKLYTES, dukros An
tano. Jieško sesuo iš Sibiro. Kreip
tis šiuo adresu: Jonas Virbickas, 
1820 Erie St., Racine, Wisconsin, 
teL 3-9001.

J?

MUTUAL FEDERAL SAVINGS REKORDAS...

• Įsteigta Chicagoje 1905 metais.

• Nuo 1905 metų ši bendrovė pergyveno karus, 

ekonomines depresijas, panikas ir krizes ir 

savo taupytojams išmokėjo kiekvieną sutau

pytą dolerį.

• Augštus dividendus išmokėjo visada be per

sto jimo.

• Partrauksime jūsų pinigus iš kitur, jei atne

šite savo banko knygutę.

• Pinigams padėti nereikia važinėti.

Juos galite pasiųsti paštu.

Mes apmokėsime pašto išlaidas.

PRADEKITE TAUPYTI ŠIANDIEN !

2202 W. Cermak Rd., Chicago 8, III. 
Plieną VI 7-7747

JOHN J. KAZANAUSKAS, Pres.

Chartersd ir Supervised by the United States Government

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

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
REAL ESTATE REAL ESTATE HELP WANTED — MOTERYS

Norite nekiln. turtą pigiai pirkt 
arba greit ir gerai parduot — 
kreipkitės { šią įstaigą.
Parūpinant gerom sąlygom paskolas

A. BUDRECKAS. REALTY
4081 ABCHEB AVĖ. LA. 8-3381

Nejud. turto pirkimas-pardavimas, 

visokia apdrauda, notarijatas

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 W. 71st St. — WAL 5-6015

Popiežius dovanojo 
Teresei Neumanaitei 

šv Kryžiaus relikviją
Popiežius Pijus XII dovanojo 

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

Apie Teresės Neumanaltės 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. J. Burkaus 
parašyto j knygoj TERESĖ NEU
MAN AITE. 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”,

2834 S. Oakley Ava. 

Chicago 8, III.

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

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

• NOTARY PUBLIC
2405 West 51 St 
WAlbrook 5-5030 

PRospect 8-3579 (vak. ir sekmad.)

šioje nejudomo turto pardavimo 
įstaigoje perkant ar parduodant. Jū
sų laukta greitas ir teisingas patar
navimas.
NORVILA-KURŠIUS

REAL ESTATE SALES 
2600 West 59th Street 

Visi telefonai: PRospect 8-5454

NAMŲ SAVININKAI!

Reikalingi vieno ir dviejų bu
tų namai Marąuette, Gage ir 
Brighton parkų apylinkėse. Tu
rime pirkėjus. Be jokių įsipa
reigojimų skambinti HE 4-7085 
“Varpas”, 5916 So. Western 

Avė., Chicago 36, III.

RADIO PROGRAMA
Liet Radlo Programa Ii stoties 

VRMS, 1090 kil. sekmadieniais 12— 
<2:80 vai. per pietų*: liet muzika, 
lainos, Ir MagdutSa Pasaka. Biznio 
elkalal* kreiptis 1 Steponą Minką. 

Paltie Plorlsts, Gilių Ir Dovanų Krau
tuvą, 602 E. Broadway So. Boston 
17. Mass. Tel. So, 8-0489. Ten pal 
raunama lalk. „Drauaar“

ĮSU iSli iSl ĮSI

ĮSIGIGYKITE ĮDOMIA KNYGĄ

Butkų Juzės raštai,
Šiame leidinyje — autoriaus bio

grafija, 5-kių veiksmų drama Aud
ronė, rinktiniai elėraščiai, o kas 
svarbiausia—įdomios žemaiččių tar
me trys apyi akos: 1) Knygnešys 
Butrius, 2) Ont mona Barbelės kapą, 
3) Kaip žemaitis iš Kulių į Klaipėdą 
važiavo. Be to — žemaičių stiprybe. 
154 pusi. Knvga iliustruota. Kaina 
tik $1.50.

Pinigus su užsakymais siųsti: 

••DRAUGAS”

2334 S. Oakley Ava,

Chicago 8, DL

Skelbkites "Drauge” i

Kas, perkant arba parduodant na
mus, norite sųžiningo ir lietuviškai 
nuoširdaus patarnavimo, kreipkitės . į

VENTA REAL ESTATE 
4409 S. Fairfield, tel. LAf. 3-3881
Vai.: Kaskien nuo 9-12 Ir 4-7 vai. 
vak. šeštad. nuo 9 v. r. Iki 8 v. v.

Trečiadieniais uždaryta.

6423 S. KEELER AVĖ. 5 kamb. 
mūrinis namas. Tilc vonia ir virtuvė. 
Gazu apšild. Garažas. Židinys-“ fire
place”. Tel. POrtsmouth 7-2477.

PALATINE

Rustic ranch home, paneled in 
fine woods, wood burning erab 
orchard fireplace, large new 
horse bam; 8 aeres beautiful 
oak and hiekory woods; creek; 
aereage alone good investment 
at $35,000. Leaving statė, imm. 
possession.

PALATINE 13R2

P. STANKOVICIUS
REAL ĖST. ir INSUR. BROKERIS 

LIETUVIŲ AUDITORIJA 

3183 So. Halsted St 

Ph. BAnabe 6-1791 
Padeda plrkltl - parduoti namu. 
aklus, bumus. Parūpina paskolas 
draudimus Ir daro vertimus. Tvarkė 
imigracijos dokumentus. Ofisas atda
ras kasdien, .nuo 10—7.

530(1 S. DAMEN AVĖ. Medinis na
mas. 4 kamb. viršuj, 3 apačioj. Tuo
jau galima užimti.

M A RQI’ EITE l’ARK E:
Mūrinis — 4 butai — 2 po 5 kam

barius: 2 po 4 kamb. Gražus kampi
nis namas. $49,000.

Mūrinis 4 ir 2 kamb. 53-čios Ir 
Sacramento apylinkėj. Centr. šild. 
Garažas. Kaina $16,500. Pulku ma
žai šeimai .
.BRIGHTON PARKE:

Mūrinis — 2 po 5 kamb. Centr. 
šild. Garažas. Gražūs kambariai.

Medinis, 3 butui — 2 po 4 kamb. 
Ir 1 — 3 kamb. Kaina $16.300.

Mūrinis. Iš priekio kirpėjo ir bat
siuvio dirbtuves; iš užpakalio gražus 
5 kamb. (3 mieg.) butas. Centr. šild. 
Kaina $21,000. Idealu amatininkui.

Turime namų visuose liet, koloni
jose. Parūpiname paskolas.

SIMAIČIAI
Realty, Buildera. Insurance

2737 YVest 43 St.

CUfside 4-2390

B Y OWNER 
ANTIOCH

Year ’round home on vvooded lot 
on Kast Loon Lake. 3 bdrms., coinp. 
liv.-dip. rm. natl. flrepl., cab book- 
case, sun perch, cab. kįt., full bemt., 
oil ht., 2 car gar. Lot 132x224. 
Lake rights, svvimming and fishing. 
Mušt be sleen to be appreciated.

Very reas. '
Antioch 478J2.

HELP WANTED — VYRAI

WANTED - BRIGHT 
YOUNG MAN
BETWEEN 19 AND 21

To nork as TELLER iu 

SAVINGS & LOAN ASS’N

Pleasant working conditions & 
many company benefits. 

Ca.il MRS. EISIN

CLiffside 4-0104

MACHINISTS
Ali around job shop 

experience 
Day work. Overtime 

Year around work

H. & K. MFG. CO. 
4646 S. Western Avė.

SAVININKAS parduoda mūrinį 
namą. — 10132 S. PEOR1A ST. 5 kb. 
bungalow su uždaru saulėtu porčiu. 
“Canvas" — drobe apmuštos sienos. 
“Tile” grindinys rūsy. Platus skly
pas. 2 autom, garažas. Automatiškai 
apšildoma. Susitarimui skambinti

CE 3-0778

IŠNUOMUOJAMA

Išnuom. mieg. kambarys 
4523 S. Francisco Avė. 

CLif f sidee 4-1937

PROGOS — OPPORTUNITIES

PIRKITE TIESIAI Iš 
SAVININKO

Gerai veikiančią maisto produktu 
krautuvę — “M1DWEST”. Galite 
pirkti ir namą. Pirkaite pigiai; par
duodama dėl nesveikatos. HEmlock 
4-0800.

miiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiifiiiiiiiimiiiiiimimiiiii

UZ LIETUVOS 
LAISVĘ KOVOT
dar nepervėlu. Agituot ir 
reikalaut, kad maskoliai 
kraustytus lauk iš Lietuvos, 
—tai visų gerų lietuvių pa
reiga.

Rašant laiškus visad var
tokite antikomunistinius vo
kus.

40 Įvairių vokų $1.00

Užsakymus ir pinigus siūs 
kitę:
DRAUGAS

2334 So. Oakley Avė. 
Chicago 8, Illinois

iiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimHiiiiiiiiiiiimiiiOiiiiiiiiiiiHiiiiiHiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

By Owner

Grocerland Store
Good North side trans. corncr lo- 
eation. Meat Market, producc — 
bakery. Excel. opp. lor buteber, 
doublc store. RAvenswood 8-2490

AVFOMOBlLEb — TRUOK8 
Automobiliai — Huak vežimini

ROOSEVELT FURNITURE CO.
_______ (LIETUVIŲ KRAUTUVE)

Pirmą kartą pasiūlo oro 
vėsintuvą (Air Condi- 
tioner) tik už $39.96.
Tas vėsintuvas galima 
naudoti kiekvienam kam
baryje ir automobilyje.
Galite šį vėsintuvą gauti 
5 dienų išmėginimui. Ne 
reikia mokėti rankpini
gių ir mokestis tik $1.00 
į savaitę.

ROOSEVELT FURNITURE CO.
2310 W. Roosevelt Rd. Telefonas SEeley 3-4711

NELLIE BERTULIS IR FELIX RAUDONIS, savininkai 
Krautuvė atidaryta kasdien iki 6 vai. vak. Pirmad. ir Ketvirt. iki 
9 vai. vak. ir Sekmadieniais nuo 11 vai. ryto iki 4:30 v. po pietų.

VIKTORO ROŽIOOS 
UetuvUlcn gnaollno stotis Ir auto 

taisymas
Atliekami motoro remontai, lyginimo 
dažymo darbai Ir keičiamos dalys

CALL-ME-MOTORS C0.
MISCELLANEOUS 

(vairūs Dalykai

LIFTT. ARDRAUDU AGENTl'RA
Visų rūšių apdraudos. Automobl 

Uų finansavimas. Notarlatas. Valsty 
bRs patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS, 
WAlhmok 5-MTI

INTKROTATR INSURANCE AOFNC5 
0108 S. Ashland Avė., Chicago 30, III

lllltllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllll

Jei turite parduoti ar išnuomo

ti, pasiskelbkite smulkių skelbimų 

skyriuje. Skelbimą galite perduoti 

telefonu: VIrginia 7-6640.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiuiiiiiiiiiii

Remkitc dien. Draugą!

SECRETARY
Tliis is your opportunity to be- 

come associated with a leading 
Company. This is a position with 
a definite future.
REQUIREMENTS:

Shorthand, 90 words per minute; 
typing 60 words jier minute. 
Forty bour tveok.

BENEFITS

• 24 working days, paid 
vacation

• 8 paid holidays per year
• Generous siek leave, retiro- 

mont plan, hospital and 
iusurance prograin. Pilone

MR. C. E. DREW

COlumbus 1-1278

LOCAL OFFICE OF

S A N D I A
CORPORATION
A subsidiary of the Western

Electric Company, engaged in 
research and development o£ 
nuclear wcapons.

YOUNG LADY
Wanted for part tinie Office 

work.

Mušt be able to type.
5 day week, including Satur- 
day. Closed on Wednesdays.

Call MRS. EISIN

CLiffside 4-0104

Neat and pleasant 
Young Lady

wanted by a Savings & Loar
Assoc. as a Switdiboard 

operator.
Mušt do some typing. Plea

sant working conditions and 
many company benefits. Call —

MRS. EISIN

Cliffside 4-0104

BUILDING & REMODELING

VIKTORAS ŠIMAITIS

General Contractor

Stato rezidencinius ir komercinius 
namus: pasiūlo sklypus; rekomen
duoja planus: išrūpina statybos kre
ditus. Skambinti vak.: Vi 7-4229 
arba rez. tel. BI 7-3310. Kreiptis —

ŠIMAIČIAI 
Realty - Buildera - lu.suranoa 

2737 West 43rtl Street

KONTRAKTORIUS 
STANDARD BUILDERS, INO.
2523 W. 00 st. Chicago 29, UI.,

PRospcckt 8-3792 
A. GINTNERI8 — pirmininkas

V. F. PETRAUSKAS — Htat. vedėjas 
Lietuvių Statybos BendrovS:
• etato namus pardavimui,
• priima užsakymus,
• atlieka remonto darbus,
• įrengia aluminijaus langus Ir 

duris.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiui

ANTANAS LUKAS IR SŪNUS
2717-19 West 7lst Street
1 BUILDING CONTRACTORS 
Stato naujus namus, atremontuo
ja senus. Kreipkitės:

Tel. — HEmlock 4-5RSI 
iiimiiiiiiHimiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
ŽĮIIIIIIIIIIIIIIIilIlIlIlIlIlIlIUIIIIIIIIIIIIIIIll  ̂
H LIETUVIŲ STATYBOS E
| BENDROVE =

MORAS i
H BUILDERS, INC. =
= Stato gyvenamuosius na- = 
s mus, ofisus ir krautuves pa- ~ 
s gal standartinius planus ai = 
= individualinius pageidavimus. E 
= Įvairūs patarimai staty- 5 

3 boa bei finansavimo reika- S 
q lais, skiciniai planai ir na- S 

— mų- įkainavimas nemokamai. E 
s Statybos reikalais kreiptis = 
s į reikalų vedėją šiuo adresu: 5

| I0NAS STANKUS |
2 kasdien nuo 4 vai. popiet. 5 
= Tel. PRospect 8-2013 E 
= 8800 SO. CAMPBELL A VE., =

Chieagn 29. Ilbnels = 
niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiii iiiiiini?*

ŠILDYMAS
A. Stančianskas Ir A. I^pkuA

nstoliuoja visų geriausių Ameri- 
<os firmų gazu ir alyva kūrena- 
,nus pečius (fumacea), visų dy
džių oro vėsintuvus Air condi- 
tloners) ir atlieka visus skardos 
darbus.
1546 8. 49th COT RT, CICERO 

Tel. OLympte 2-9311 nao 8 vai 
ryto iki 5 vai. vakaro.

Telef. nuo 5 vai. vak.: OLvmpl
2-0752 ir OLyujplc 2-0192
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NAUJI
LAIKRODĖLIAI

už pusę reguliares kainos 
bendrai -visiems ar perkant 
vieną ar daugiau.

17 akmenų “Auker incablock” 
0SH$ ..........7n — OS 6Z$ sąiJ8A

7 akmenų paauksuoti (gold fil- 
led), vertės $19.95 — už .. $9.95

17 akmenų 14 kar. aukso, 
vertės $50.00 — už........... $19.95

VISI KELIAI VEDA Į PUTNAMĄ

'Z m

.o...

Canon 4 rankšluosčiai (abrusai) 
už .......................................... $1.00

Vilnoniai Manketai, vertės 
$16.00, po .....................$6.95

Arctic blanketai, vertės 
$12.00, po ........................... $3.95

Vatos Manketai, didelės 
vertės $4.95 — už ............... $2.45

Vasarinės kaldros, vertės 
$6.00, po ............................... $2.95

Bed spreads, lovos uždangalai, 
vertės $6.00, po ................... $2.95

3241 S. Halsted Street

JOS. F. BUDRIK, Ine,
Tel. CAIumet 5-7237 
CHICAGO, ILLINOIS

Atidaryta pirmadienio ir ketvirtad 
vakarais. Netiesomis nuo 10 iki 5

UIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIH 

Visi Pittsburgho lietuviai 

KLAUSO IR REMIA
Pittsburgh’o Lietuvių

Katalikų Radijo Programą
— vadovaujama —

Lietuvos Vyčių Pittsburghe
JI TRANSLIUOJAMA. 

Kiekviena seknuAf.ien1 nuo 
1:30 Iki 2:00 vai. p. •>

18 STIPRIOS IR UALIN3OS

WLOA
RADIJO STOTIES BRADDOCKK

Vlnals rnlkalala kreipkite* **uo adre 
■u: LITHIIANIAN CATHOLIC HOUK 
•Luito HUtion WLOA. Rraddock. Pa
■lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Liepos 22 d. (skemadienį) 
anksti rytą Naujosios Anglijos 
ir artimesnių vietovių lietuviai 
visais keliais skubės į lietuvių 
susiartinimo šventę, rengiamą 
Nekalto Prasidėjimo seserų vie
nuolyno sodyboje, Putnam, Con- 
neetieut. Minėtoji šventė kas
met vis daugiau ir daugiau lan
kytojų sutraukia iš artimesnių 
ir tolimesnių lietuvių kolonijų. 
Kas vieną kartą yra atsilankęs, 
tas ne tik su malonumu vyksta 
antrą ir trečią kartą, bet pasi
kviečia ir savo pažįstamus. Kas 
traukia lietuvį į tą ramią, nuo
šalią vietelę, apgyventą kuklių, 
nesireklamuojančių savo katali
kybės ir lietuvybės darbais vie
nuolių seserų.

- * *
Nekalto Prasidėjimo seserų 

vienuolynas yra didelis lietuvy
bės židinys Naujoje Anglijoje. 
Čia seselių aptarnaujama spaus
tuvė aptranauja septynis lietu
vių katalikų leidžiamus laikraš
čius, lietuviškas knygas. Iš čia 
skleidžiama spauda po visas lie
tuvių kolonijas. Čia kasmet 
vyksta vasaros mergaičių sto
vykla, šiemet iš eilės jau dvy
liktoji. Stovykloje mergaitės 
per keturias savaites gražioje 
gamtos aplinkoje, seselių ir spe
cialisčių pedagogių prižiūrimos, 
tautinėje dvasioje lavinamos, 
praleidžia gražiausią vasaros lai 
ką. Po to čia vyksta skaučių, 
ateitininkių stovyklos. Mokslo 
metu į seselių išlaikomą bendra
butį susirenka daugiau 30 moks
leivių bei studenčių. Seselių pa
stangų dėka Putnamo katalikų 
akademija ir kolegija įvedė lie
tuvių kalbą dėstomuoju dalyku. 
Tad seselės atlieka didelį lietu
vaičių tautinio ir religinio auk
lėjimo darbą.

Be to liepos 22 d. lietuvių su
siartinimo šventės metu yra ir 
vasaros mergaičių stovyklos už
baigimas. Visi šventės dalyviai 
turi progą pamatyti stropiai pa
rengtą, gražią ir įvairią meninę 
programą, kurią atlieka 100 
mergaičių .stovyklautojų. Tai 
reta tokia proga, tik vieną kar
tą metuose. O tą programą pa
matyti verta kiekvienam lietu
viui.

Čia yra ir katalikybės židinys. 
Praėjusiais metais pašventinta 
visų lietuvių aukomis pastatyta 
Marijos garbei šventovė, išreiš
kianti lietuvių pamaldumą Die
vo Motinai Marijai. Vienuolyno 
seserys keiis kartus metuose or- 

! ganizuoja mergaitėms ir jnote- 
rims uždaras rekolekcijas. Iš 
kaikurių lietuvių kolonijų maldi 
ninkai pradeda būriais lankyti 
naujai pastatytą šventovę išpra
šyti sau malonių per Marijos 
užtarimą. Tad liepos 22 d. kaip 
tik gera proga aplankyti Mari
uj08 šventovę. Lietuvių susi
artinimo šventė bus pradėta pa
maldomis — šv. mišiomis, pa
mokslu ir procesija.

Be įvairių šventės pramogų, 
šventės dalyviams numatytos 
trys didelės dovanos: Hotpoint 
indams plauti mašina, auksinis 
vyriškas laikrodis (Deluxe 17 
jewel, $71.50 vertės) ir moder
niškas garinis lygintuvas (pro
sas). O jaunimu pisilinksminti 
ir neramias kojas pamiklinti nu
matomi šokiai, šventės prog
rama tokia: 11 vai. — šv. mi
šios, pamokslas ir procesija; 
12:30 vai. — pietūs, šventės pra 
mogos, dovanos. 3 vai. ,— šo
kiai; 4:30 vai. — šimto sto

vyklaujančių mergaičių atlieka
ma programa.

Nekalto Prasidėjimo seserų 
vienuolyno sodyba pasiekiama 
automobiliais: B r i d geport — 
ruotes 8, 6, 44, Bostonas — 9, 
12, 193, 21 arba 1, 44, Hartfor
das — 44; New Yorkas — Merit 
Pkwy. 15, 44, arba 1, 5, 44; 
New Haven — 5, 44; New Lon- 
don — 12; Providence — 44; 
Waterbury — 6, 44; Worces- 
ter — 12, 193, 21; Brockton — 
123, 138, 44 arba 123, 1, 44.

Pr.

NEVISUOMET PINIGU 
ATNEŠA LAIME

1933 m- lapkričio mėn. Euro
pos spauda plačiai skelbė žinią, 
kad Prancūzijoje vienas kirpė
jas Bonhoure iš Tarascon pir
mą kartą savo gyvenime pirko 
valstybinės loterijos biletą ir 
laimėjo augščiausią laimikį — 
5 milionus frankų. Pagal da
bartinį kursą tas laimikis būtų 
lygus 150 milionų frankų.

Už šią laimę kirpėjas Jkin-

išlaidų. Pirmiausia teko pakeis
ti savo liuksusinį automobilį į 
arkliais traukiamą bričkelę, o 
vėliau ir pačią pilį parduoti.

Pardavęs pilį Bonhoure apsi
gyveno paprastame butelyje Ta- 
raseone ir jau būdamas 73 me
tų amžiaus nuolat vaikštinėja 
upės pakrantėmis su meškere 
ir pralaidžia laiką žvejodamas. 
Šiuo metu buv. milionieriaus 
vardas vėl plačiai aprašinėja
mas Prancūzijos spaudoje, nes 
Bonhoure apsivedė su tokia pat

Ki'mkitc dien. Drauge!

Sudbury, Ont.
Pasižymėjo lietuvaitė 

Violeta Jasiūnaitė, pati jau
niausia Šv. Dovydo mokykloj, 
baigė aštuonerių metų pradžios 
mokyklą, būdama tik 12 metų, 
nes “šoko” per klases, šį rude
nį pradės lankyti naujai stato
mą katalikių mergaičių kolegi
ją. Ji taip pat pasižymėjo iškal
bos varžybose ir buvo pirmoji 
lietuvių mokykloje.

Daug svečių iš JAV 
Savaitgalius praleisti pas A. 

V. Jašiūnus atvyko iš Chicagos 
Jonas ir Valė Pleiniai su savo 
dukrelėmis, ir Aldona, įr K. U- 
lys. Kitą” savaitgalį viešėjo E. 
J. Girėnai iš Toronto.

Pas J. M. Kriaučeliūnus pra
leido atostogas M. K. brolis V. 
Šlikas su visa šeima iš Pennsyl- 
vanijos ir įsigijo lietuviškos li
teratūros. Tiems išvažiavus tuoj 
atvyko kiti svečiai iš Clevelan- 
do: V. Stuogiai ir Miliuliai.

Pas Juliją Jasaitytę lankėsi 
Nevardauskų šeima iš New Yor 
ko.

— o —
— Išvežtųjų minėjimo proga

eilėraštį jausmingai pasakė ne 
I. Šimkienė, bet L. Remeikienė.

Sudburiškis

LAIŠKAS IŠ SIBIRO
“...Šiaip mes lietuviai kratam 

po truputį Sibiro’miškų taigose. 
Pas mug šaltis siekia ligi 50 
laipsnių (atrodo Celsiaus) ir 
sniego gilumo ligi 60 — 80 cm, 
o vietomis ir ligi 1 .metro. Kovo 
mėn. jau yra šilčiau ir ant ke
lio jau pradeda balutės atsiras
ti. •

houre buvo dalinai dėkingas ir; vieniša ir neturtinga našle Cur- 
savo padėjėjui, nes padėjėjas, teux, kuri yra vieneriais metais 
jo pavestas, nupirko jam tą lai
mingą loterijos biletą. Taigi po 
laimėjimo Bonhoure už tokį pa-

vyresne uz jį.
Po vestuvių Bonhoure laikraš

tininkų paklaustas pareiškė, kad 
jis tik dabar įstikino, kad pini
gai jam laimės neatnešė ir pri
dūrė, kad jis niekad nebuvo toks 

P. S.

sitarnavimą atidavę padėjėjui 
savo kirpyklą su visais įrengi
mais, o pats išėjo gyventi taip, 
kaip pridera milionieriui.

Tuo metu tas laimingas lo- į laimingas, kaip dabar.
terijos biletas Nr. 18414 padarė 
Bonhoure garsiausiu žmogumi 
visoje Prancūzijoje. Per pasku
tinius 10 metų buvęs kirpėjas 
gyveno'įsigytoje senoviškoje pra 
bangioje pilyje pajūryje, važi
nėjo liuksusiniu limuzinu ir be 
jokio rūpesčio leido pinigus. Vie 
nok po karo pastebėjo, kad jo 
pinigai banke beveik pasibaigė. 
Tuomet jis griebėsi savo reziden 
cijoje gaminti vyną. Tačiau gau 
narnos metams 600 hektolitrų 
vyno pajamos negalėjo padeng
ti pilies užlaikymo ir kitų būtinų

Baigdamas rašyti, prašau ir 
mums kai ką parašyti, už ką 
būsime labai d'ekingi. S. T.”

Kas būčiau aš ,be tavęs, pub 
lika? Visos mano mintys tebū
tų savikalba, o mano jausmas 
— nebylus. — J. W. Goethe

kainuoja atskiros 
linijos vėsintuvui pra vedimas ? 
Pas Gradinską, J. G. Television 
CO., 2512 W. 47th Str., FR 6- 
1998 yra vėsintuvų, kuriems at 
skiros linijos nereikia — junk, 
Kur nori.

X 'DAINA televizijos bei ra
dijo krautuvė ir taisymo dirb
tuvė perkelta į erdvesnes patal
pas: 3321 S. Halsted Str., tel- 
CLliffside 4-5665.

Brangiai

Vasaros laiku vos pėsti gali
me praeiti, o kitokio susisieki
mo nėra, nes šaltiniai ir balos. 
Žiemą, kada užšąla, tai veža me
džius su mašinomis. Pati ap
linkuma labai kalnuota. Vieto
mis randasi akmenų kalnai apie 
2000 metrų augščio. Mes to
kius kalnus vadiname skalomis. 
Kartais tenka eiti prieš kalną 
2 — 3 kilometras, tai pailsti, su
šyli, tuomet pailsi ir vėl mėgini 
slinkti augštyn. Per tokius kal
nus kartais tenka eiti vasarą į 
darbą. Kalno aplenkti nėra kur. 
Šiaip pati gamta labai graži.

Pas mus yra tokių, kurie iš
leidžiami namo ‘atostogų’, kaip 
ir jūsų tėvelis, bet kur yra šei
moj darbingų, tuos dar nelei
džia. Yra plepalų, kad ir dau
giau leis ‘atostogų’, bet kol kas 
nežinia,.

Jei ka8 čia nori įsigyti kokį 
išeiginį drabužį, tai labai yra 
sunku gauti. Duonos ir bulvių 
turime. Kai kas dar kokį ir par 
šelį užsimuša. Duoną perkame 
iš krautuvės. Bulvių pasisodina
me savo. Sibire žemė yra juod- į 
žemis ir labai derlinga. Labai 
trumpa vasara ir kaikurios dar
žovės nesuspėja sunokti.

A. A.
GERTRŪDA BKIS1IKIS

(BlilIREOKYTe)
Gyveno 4351 S. Talman Avė.
Mirė liepos 9 d., 1956, 5:30 

va. popiet, sulaukus senatvės.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Ra

seinių apskr., Kražių parap.
Amerikoje išgyveno 50 m.
Pasiliko dideliame nuliūdi

me 2 dukterys: Morta, žentas 
Edvvard Smith ir Stanislava, 
žentas Juozapas Raudonis, sū
nus Aleksandras Barauskas, 7 
anūkai, brolis Petras Budrec- 
kis, brolienė ir šeima, kiti gi
minės, draugai ir pažįstami.

Priklausė Tretininkų Drau
gijai.

Kūnas pašarvotas John P. 
Eudeikio koplyčioje 4330 S. Ca- 
lifornia Avė.

laidotuvės įvyks penktad. 
liepos 13, d., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėta į švenč. 
Panelės Nekalto Prasidėjimo 
parapijos bažnyčių, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės stelų, l’o pamaldų bus 
nulydėta į šv. Kazimiero kapi
nes.

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

Nuliūdę: dukterys, sūnus,
žentai ir anūkai.

Ijaidotuvių direktorius John 
E. Eudeikis, tel. LAf. 2-0440.

Gyveno 7006 S. Campbell 
Avė.

Mirė liepos 8 d., 1956, 5 vai. 
popiet, sulaukęs 62 m. amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Kau
no apskričio, Kražių parapijos, 
Užpiaunių kaimo.

Amerikoje išgyveno 45 m.
Pasiliko ',dideliame nuliūdi

me brolis Jonas, draugai ir pa
žįstami.

P^klįiuVa DaiJiaus-GšrSno 
Am. Legion Post nr. 271.

Kūnas pašarvotas Laekawicz 
koplyčioje 2424 W. 69th St.

Laidotuvės įvyks ketv. liepos 
12 d., iš koplyčios 8:30 vai. ry
to bus atlydėtas į švenč. Pa
nelės Gimimo parapijos bažny
čių, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionies sielų. Po 
pamaldų bus nulydėtas j šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdęs brolis.

Ijaidotuvių direktorius Stepo 
nas Lackavvicz. Tel. REpublic 

7-1213.

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

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

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

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

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illnois

SKUBIAUSIAS PRISTATYMAS - ORO PASTŲ
MES GALIME JGSŲ SIUNTINIUS PASIŲSTI ORO PAŠTU.

Liūdesio valandoje dėl mylimos žmonos 
A. f A.

GERTRŪDOS SORIENĖS 

mirties, jos vyrą Vincų ir artimuosius giliai 

užjaučiame.

Jablonskių, Kakšteinų, 
Vizgirdų šeimos.

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSOM,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 West lllth Street

Vienas blokas nuo kapinių.
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste!

Telef. — CEdarcrest 3-6335

LIGDĖS1O VALANDOJ

MAŽEIKA * EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6840 So. Westera Avė. Air Conditloned koplyfla 
REpnblle 7-8660 — 7-8601 Automobiliams vieta

TUma, kurie gyvana kitose miesto dalyse; sausime 
koplyčią, arčiau jOsų namų.

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

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

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

SEKANTIEJI YBA NARIAI CHICAGOS- LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

i Ambulansų patarna* 

, vimas dieną ir nak

tį, Reikale šaukite

lies turime koplyčias 

visose Chicagos ir 

Roselando dalyse ir 

I tuojau patarnaujame

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. UTUANICA AVĖ. Tek Y Arda 7-3401

PETRAS P. GURSKIS
659 We»t 18th STREET Tek SEeley 3-5711

ALFREDAS VANCE
177 WOODSIDE Rd., Rivereide, Ilk Tek OLympic 2-5245.

POVILAS J. RIDIKAS
3354 8. HALSTED STREET Tek Y Ardu 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 8. MICH1OAN AVĖ. Tel. COmmodore 4-2228

JURGIS F. RUOMIN
3319 S. UTUANICA AVĖ. Tek Y Arda 7-1138-1139 ,

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. BOth AVĖ., CICERO, Dl. Tek OLympic 2-1003

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUDYCKI
1648 W. 46th STREET Y Arda 7-0781

STEPONAS B. LAOKAWICZ
2424 W. 6Bth STREET REpabUe 7-12131
2814 W. 28rd PLACE Vlrgtai. 7-6672,
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X Steponas ir Apolonija Bal

čiūnai, išgyvenę 50 metų Chica- 
goje, ruošiasi išvykti į Port O- 
range. Jų dukterys Bernice Bu
kauskas ir Elena Favaro ir gi
minaitė Ona Kasiliūnienė suruo 
šė išleistuvių vaišes, kurios įvy 
ko sekmadieni šiaurinės Chica- 
gos miškeliuose; buvo apie 100 
svečių, jų tarpe ir vadovai uni
jos, kuriai priklausė Steponas 
Balčiūnas. Balčiūnai yra kilę iš 
Vabalninko parapijos, Stepo
nas iš Bemiškių kaimo, o Apo
lonija — iš Deikiškių kaimo.

/
X Laivo redaktorius kun. A 

Ignotas, MIC, visus Laivo skai
tytojus kviečia aukoti naujai 
Tėvų Marijonų statybai. Redak-

X Mr. ir Mrs. Miehael Fr An-, 
na Lazutka liepos 15 d. švenčia 
33 metų vedybinio gyvenimo su 
kaktį. Miehael Lazutka ilgą lai
ką dirbo "Draugo” spaustuvė
je linotipininku.

X JAV Prezidentas atsiuntė 
gražų sveikinimą Dainų šventės 
dalyviams ir visiems lietuviams. 
Taip pat nuoširdžius sveikini
mus, negalėdamas asmeniškai 
dalyvauti, prisiuntė William G. 
Stratton, Illinois valstybės gu
bernatorius. Be to, dar nebuvo 
skelbta eilė pasveikinimų, gau
tų iš mūsų tautiečių. Dainų 
šventę sveikino J. Kardelis, Ne
priklausomos 'Lietuvos redakto 
rius, sol. J. Augaitytė, J. Stu- 
kas, Lietuvos atsiminimų radi
jo direktorius New Yorke ir 
New Jersey.

X Tėvų Marijonų Bendradar
bių 10-tas Bridgeporto skyrius 
ruošiasi prie T. M. pikniko, ku
ris įvyks liepos 15 d. seminari
jos sode Hinsdale. Skyrius tu

DVI MERGAITES IR VIENAS DANTIS

Pittsburghe gimė dvynukės, kurių viena turi dantį ir jį su pa
sididžiavimu rodo seseriai. (INS)

IŠ ARTI IR TOLI
AUSTRALIJOJE

— SydnėjausLietuvių kape- 
rės savo palapinę ir joje skanių lionas kun. Petras Butkus vy-
užkandžių-kumpių, kugelio na-

torius siūlo Laivo vardu įreng- mie keptų pyragų ir atsigaivini
ti vieną kambarį. Įrengimas 
kainuoja 500 dol. Tokią sumą 
galėtų sudaryti Laivo skaityto
jai, kad ir mažesnėmis aukomis 
ir taip įrengti Laivo skaityto
jų kambarį.

X Lietuvių Studentų Sąjun
gos šeštosios kadencijos centro 
valdyba savo pirmojo posėdžio 
metu, 1956 m. birželio 30 d., pa 
reigomis pasiskirstė taip: pir
mininkas Juozas Karklys, vice
pirmininkas Vytas Valaitis, I 
sekretore Ramutė Kfiorytė, II 
sekretorė Dalia Tallat-Kelpšai- 
tė, iždininkas Juozas Liubins- 
kas, narys Kęstutis Ječius, na
rys Tomas Remeikis.

X Prof. Adomas ir Marija 
Varnai atostogauja Beverly 
Shores, Ind. Jie visam vasaros 
sezonui išsinuomavo vilą. Turi 
erdvų, šviesų, patogų butą, to
dėl profesorius gali ne tik ilsė
tis, bet ir dirbti. Ir šiuo metu tu 
ri net kelis pradėtus paveikslus 
piešti. Ponai Varnai turi tiek 
vietos, kad galėtų pažįstamiems 
išnuomoti kambarį. Jų adresas: 
c/o A. Brashy, Box 226, Bever
ly Shores, Ind., tel. 2-6015,

mui išgėrimų. Autobusas nuo 
Šv. Jurgio bažnyčios išvažiuos 
12 valanda. Biletus autobusui 
reikia įsigyti pas valdybos na
res.

X Giedros korporantės, ku
rioms šiais metais vadovau
ja Evangelina Lauciutė' nuo
širdžiai dirbo visą šeštadienį 
prieš Dainų šventę, pravesda- 
mos atvykusių chorų registra
ciją, išdalindamos leidinius ir 
ženklelius.

X Paulinai Gutauskas yra
laiškas iš Lietuvos, siųstas iš 
Kauno. Kreiptis į Draugo ad
ministraciją.

X Kun. Vincentas Parulis,
MIC, išvyko Draugo Statybos 
Fondo reikalais į Amerikos ry
tines valstybes.

X Dr. Bronius Beinoris iš 
Wood Dale, III., Dainų šventei 
aukojo 10 dol. Pažymėtina, kad 
daktaras visad mielai skiria sa
vo auką kultūriniams lietuvių 
reikalams.

X Dariaus-Girėno posto .mo
terų skyrius savo susirinkime 
birželio mėnesį išrinko naują

X Antroji Lietuvių Fronto' v^dybą Pįr
rezistencinė stipendija. Jau pa
skelbta antroji Lietuvių Fronto 
rezistencinė stipendija lietuviui 
studentui. Antrąją rezistencinę

minnikė Helen Lukas, vicepirm. 
Irene Giedraitis, 2 vicepirm. He 
lene Ambrose, ižd. Mary Karei
va, istorikė Helen Jakubauskas,

stipendiją sudarė Waterburio kapelionas Jennie Bagdonas ir
frontininkai. Pirmąją rezisten
cinę stipendiją paskyrė LF cent 
ro Valdyba. Rezistencinėm sti
pendijom gauti statutas LF 
centro valdybos jau priimtas 
ir greit bus paskelbtas.

X Kultūros kongreso ir Dai
nų šventės ptoga Chicagoje įvy 
ko LF sąjūdžio skyrių valdybų 
pasitarimas. Plačiai išdiskutuo
ta dabartinė padėtis ir ateities 
perspektyvos. Vienbalsiai pasi
sakyta už LF centro valdybos 
pasirinktą veiklos kryptį — pa
laikyti gyvą rezistencinę dva
sią ir remti visus genis darbus. 
Lietuvos laisvinimo darbo sek-

maršalka Mary Tyszka. Naujos 
valdybas įvedimas įvyks rugsė
jo mėnesį.

Dariaus-Girėno Moterų sky
riaus susirinkimas įvyksta 18- 
tą dieną, trečiadienį, Legiono 
būstinėje, 4416 S. Westem Avė.

X Adelė ir Petras Navickai, 
kurie visą laiką remia chorų 
darbus, Dainų šventei paskyrė 
5 dol. Po tiek pat dar paskyrė 
A. M. Lembergai, Pimpė ir Še- 
repka.

X Antanas Skridulis, buv. 
Aušros Vartų parapijos vargo
ninkas ir Moksleivių Tautinio

riausio katalikų skautų dvasios 
vadovo vyr. sktn. kun. dr. J. 
Vaišnoros parėdymu paskirtas 
nuo š. m. gegužės mėn. 27 d. 
PLSS Australijos Rajono dva
sios vadovu.

— Sydnėjaus australai kata
likai gegužės pabaigoje atidarė 
klubą katalikams imigrantams. 
Atidarymo iškilmėse dalyvavo 
ir lietuvių choras “Daina”, va
dovaujamas Alg. Pluko.

Klubo, kuriam vadovauja 
kun. Bird ,tikslas yra padėti 
šiame krašte besikuriantiems 
ateiviams katalikams. Klubo su 
sirinkimai vyks kas antrą antra 
dienį. Bus skaitomos trumpos 
paskaitėlės su diskusijomis, at
sakoma į klausimus, ruošiami 
šokiai, filmų vakarai ir koncer
tai. Lietuvius šiame klube atsto 
vauja Alg. Bučinskas.

— Sydnėjaus lietuviai stu
dentai birželio mėn. 2 d. suruo
šė įdomų studijų vakarą, skirtą 
australiškos spaudos teigiamy
bėms ir neigiamybėms išsiaiš
kinti. Diskusijos buvo praves
tos teismo formoje. Teisėjavo 
inž. A. Olšauskas. Teismo sekr. 
stud. I. Venclovas. Kaltino stu
dentas R. Daukus, gynė stud. 
R. Stakauskas. Jury komisiją 
sudarė: S. Marcinkienė, J. Ka- 
lakauskas, K. Kemežys, Vyt 
Doniela ir S. Grina. Kaltinimo 
liudininkais buvo studentai Za
karevičius, K. Kemežys ir V. 
Šliogeris. Gynimo — studentai 
R. Kavalauskaitė, K. Protas ir 
G. Danta.

CHICAGOS ŽINIOS

, Ansamblio choro vedėjas, sugrį- mingumafl pnklaneo nuo visų js kur muzj
visuomenini užnugari turinčių kos 8tudijM ,dabar atoatogau.
grupių sutarimo.

X Onai Jankauskaitei, gyve
nusiai 5326 So. Maplewood 
Avė., yra laiškas iš Pelediškės 
kaimo, Tryškių pašto. Kreiptis 
į “Draugo” administraciją.

X Tėvų Jėzuitų namų praka
simo iškilmės įvyksta liepos 29 
d. 4 vai. p.p. prie 5600 S. Clare- 
mont avė. Iškilmės įvyksta 
švenčiant Jėzuitų ordino įkūrė
jo Ignaco Loyolos 400 m. mir
ties sukaktį.

X Pranui šapalui, 3325 West 
63 Place, už 7 savaites sugaiš
tas namuose po nelaimingo įvy
kio, Leonardas Jankauskas įtei
kė $366.00 čekį.

ja Beverly Shores, Ind., Br. Jo
nušo viloje “Palanga”. Telef. 
Michigan City 2-5051.

X Lietuvių Akademinio A- 
lumnų klubo Chicagos skyrius 
rengia išvyką į gamtą šį sek
madienį, liepos mėn. 15 d. ir 
kviečia dalyvauti visus alumnus 
su svečiais.

Išvykai visi renkamės 11:30 
vai. Marąuette parke prie Da
riaus-Girėno paminklo, iš kur 
mašinomis bus vykstama į 77 
gatvės paplūdymį. Programoje 
pramatyta maudymasis ,kamuo 
lio žaidimai, praeito Kultūros 
kongreso apžvalga bei pasitari
mas visuotinio alumnų sąskry
džio reikalais. Lietui lyjant iš
vykos nebus.

Po karštų kaltinimo ir gyni
mo kalbų jury komisijos tarimu 
teisėjas paskelbė, kad Sydnė
jaus australiškoji spauda per
daug vaikosi sensacijų ir ma 
žai teprisideda prie visuomenės stovykloje 
kultūrinio lygio pakėlimo. Ji 
tačiau paduoda plačią ir išsa
mią informaciją. Kadangi spau 
da yra viešojo gyvenimo atspin 
dys, tai vien tik spaudą kaltin
ti už gyvenimo negeroves ne
galima.

Po tesimo vakaras buvo pra 
leista jaukiuose pokalbiuose 
prie alaus stiklo. Jaunimas šo 
ko ir padainavo lietuviškų dai
nų.

— Sydnėjaus lietuvių teat
ras “Atžala“ ruošiasi pastatyti 
komediją “Mokyklos Draugai".
Režisuoja buv. Lietuvos Vals
tybinio Teatr0 aktorė K. Dau
gu vietytė-šniukštienė.

— ALB Bankstowno apylin
kės valdybos rūpesčiu vedama 
piniginė rinkliava Vokietijoje 
likusiems lietuviams paremti. 
Tuo pačiu metu renkamos au
kos ir Vasario 16 gimnazijai.

DID. BRITANIJOJ
— Trėmimų minėjimas. Lie

pos 1 d. Bradforde po lietuviams 
atlaikytų pamaldų visi gausiai 
susirinko Kooperatyvo salėje, 
kur kartu su kitais pabaltie- 
čiais ir anglų Comrnon cause 
nariai. Kitą dieną vietos ang
lų “Telegraph & Argus” dien
raštyje buvo aprašytas minėji
mas, su tokiais komentarais:

“Ar britų piliečiai yra visiš
kai nesuinteresuoti likimu milio 
nų, kurie gyvena vergijoje už 
geležinės uždangos? A. Dičpet- 
ris, Baltų Tarybos D. Britani
joje vietos skyriaus pirminin
kas, mano, kad taip jis ir pa
sakė keliems šimtams tremti
nių iš Lietuvos, Estijos ir Lat
vijos, kad jie' turi stengtis ir 
suinteresuoti britų žmones jų 
reikalais, nes kitaip jų pastan
gos negalės būti pakankamai 
sėkmingos. Šiais metais minėji
me buvo atžymėtos 15 metinės, 
kaip daugelį tūkstančių Pabal
tijo valstybių piliečių Sov. Są
junga ištrėmė 1941 m. birželio 
mėn. A. Dičpetris nusiskundė, 
kad, išskyrus kelias moteris, at 
vyko tik anglų spaudos atsto
vai ir policininkas”.

Iš Cardiffo atvykęs N. B. 
Castleton buvo sutiktas su di
delėmis ovacijomis. Ten jie ne
seniai įsteigė Comrnon cause 
skjyriĮų kovoti su i^omunizmu 
profesinėse sąjungose. Mr. 
Castleton karo metu buvo be
laisvis Š. Afrikoje, iš kur net 
keturis kartus pabėgo ir pa
baigoje dvejus metus praleido 
Vokietijos priverčiamųjų darbų

Clement — demokratų 
kalbėtojas

Demokratų partija savo kon
vencijai .kurioje bus nominuo
tas kandidatas į prezidentus, 
svarbiausiu kalbėtoju išrinko 
Tennessee guberatnrjų Frank 
C. Clement, jauną, 36 m. ugnin
gą oratorių, Stevensono šalinin
ką. JAV Demokratų partijos 
konvencija įvyks rugp. 13 d. 
Chicagoje, International Am- 
phitheatre patalpose.

$372 milionų plieno 
darbininkams

Apie 17,000 United Steel fab 
rikų darbininkų Chicagos apy
linkėse gavo $3>/2 miličnų užsi
likusių algų. Tai bus jų pasku
tiniai čekiai iki streiko pabai
gos.

Prigirdė kūdikį
Izabella Polenz, 36 m. am

žiaus, persiskyrusi su vyru, iš 
burtininkės išgirdo, kad jos 6 
mėnesių dukrelė augs gerai, bet 
užaugus bus silpnaprotė. Pati
kėjusi burtininkei, moteris kū
dikį prigirdė ir paskui aprengu
si paguldė į lopšelį, o pati išvy
ko į Milwaukę. Ten ji nuvyko 
pas kitą panašų asmenį, neva 
gydantį tikėjimu, kuris išgirdęs 
ką moteris buvo padariusi per
davė ją policijai.

Neranda gyvačių
Chicagos Gamtos Istorijos 

muzėjus yra išleidęs ekspedici
ją į Borneo salą, kad ten su
gaudytų retai kitur aptinkamų 
gyvačių. Ekspedicijos vadas dr. 
Robert Inger praneša, kad jis 
kasdien jieško, bet iki šiol te
matė tik trejetą gyvačių ir te- 
sugavo tik veiną. Jie net nak
timis bandė jieškoti, bet nesi
sekė. Gyvates jie medžioja nuo 
balandžio mnesio.

i Trumano knygynas
Į Chicagą atvyko buvęs pre

zidentas Harry Truman, dabar 
jau turįs 72 m. amžiaus. Pa
grindinis Trumano kelionės 
tikslas: per vaišes Palmer 
House viešbuty pasakyti kalbą 
apie statomą biblioteką, kuri 
kainuos netoli dviejų milionų

dolerių ir kurioje bus sudėti 
įvairūs dokumentai, leidiniai ir 
kita archyvinė medžiaga, liečian 
ti Trumano prezidentavimą. 
Biblioteka statoma Indepen- 
dence miesto dovanotame skly
pe prie vieškelio US 24.

Pagerbs Bernard Shaw
Chicagoje liepos mėn. 26 d. 

ruošiama Bernardo Shaw die
na, pagerbiant velionies atmini
mą, ryšium su 100 metų sukak
timi nuo jo gimimo. Tarp kal
bėtojų pakviesti šie: Norman 
Thomas — apie Shaw kaip ne- 
diplomatišką politiką; kalbės 
redaktores Spectorsky, rašyto 
jas Henderson, Harvardo dra
mos profesorius R. Chapman, 
Northwestern universiteto prof. 
B. Evans ir rašytojas W. Saro- 
yran. Sherman viešbuty bus 
įrengtas pastovus Bernard 
Shaw kambarys. Bus B. Shaw 
rankraščių ir kitų su juo susi
jusių dalykų paroda, kurios eks 
ponatai apdraudžiami augšta 
miliono dolerių suma.

Nudavė esąs policininkas...
Chicagos priemiesty River 

Forest areštuotas Lawrence M. 
Keegan, 30'm. amžiaus ir nu
baustas $75 ir $6 teismo išlai
dų. Jis buvo rastas privačiame 
kieme, be savininko žinios, ir 
kada buvo paklausta, ko jis ten 
slampinėja, sakėsi esąs polici
jos seržantas ir žiūrįs, ar ne
vagia kas pašto iš dėžučių...

Areštavo gydytoją dėl 
narkotikų

Chicagoje areštuotas dr. Mi
lo Ferguson, 40 m. amžiaus, ku 
ris neteisėtai pardavinėjo nar
kotikus ir prirašinėjo tokius re 
ceptus.

u- e?i|

Išsiuvo Paskutinę 
vakarienę

Čikagietis Stanley Czarny, 43 
m. amžiaus, išsiuvo Leonardo 
da Vinci paveikslą Paskutinė 
vakarienė. Tas darbas iš jo pa
reikalavo apie 6,000 valandų. 
Siuvinėjo per trejus metus, fi- 
mėsi išsiuvinėjimo, kai jo duk
tė įstojo į Nazareto Šv. Šeimos 
vienuolyną. Ta mergaitė gavo 
Bernadetos vardą ir rugp. 15 d. 
padarys amžinus įžadus.

Daugėja susirgimų 
polijo liga

Nuo praeito ketvirtadienio 
iki sekmadienio nakties Chica
goje įregistruota 41 naujas sm 
sirgimas polijo liga. Iš viso šie
met Chicagoje poliju susirgo 
97 žmonės, iš kurių 67 daugiau 
ar mažiau paraližuoti. Norima 
padidinti skiepijimą nuo polijo, 
kaip priemonę kovai su ta liga. 
Pernai metais iki liepos mėn. 
pradžios Chicagoje buvo tik 27 
nauji susirgimai poliju.

Pralošė $212.450
Anthony Oddo, 47 m. am

žiaus, teisme prisipažino — lan 
kydamas arklių lenktynes pra
lošęs $212;450, pavogtų iš Win- 
dy City Produce Co, kur jisai 
taniavo. $13,950 įstengė atmo
kėti, o dėl kitų — turės iki pen 
kių metų sėsti kalėjiman.

Moters lavonas ežere
Iš Michigano ežero buvo iš

trauktas neatpažintos moters 
lavonas, apie 60 m. amžiaus. 
Praeiviai ją matė nuo kranto 
šokant į vandenį. Skenduolė at 
gabenta į Cook apskrities lavo
ninę.

— Išvyko į Kanadą. Jonas 
Matulis, birželio pabaigoje pa
viešėjęs Londone, birželio 29 d. 
išvyko į Kanadą. Į Angliją bu
vo emigravęs 1948 m. ir ilgesnį 
laiką dirbo gipso pramonėje. 
Paskutinius septynerius metus 
gyveno stambioje lietuvių kolo- 

“ nijoje Nottinghame. Buvo jaut
rus lietuviškiems reikalams ir 
išvykdamas nepamiršo tautinių 
reikalų, paaukodamas Tautos 
Vasario 16 Gimnazijai Ir ner
vų ligoninėje besigydančiam Si
mui Beinoriui.

X Dainų šventę, kuri buvo 
liepos 1 d., rengė ne Lietuvių 
Bendruomenė, kaip skelbia kai

— DBLS pasveikino Truma- 
ną. Kai Londone viešėjo buvęs 
JAV prezidentas H. Trumanas, 
specialiu laišku visos Lietuvių 
Sąjungos vardu jį pasveikino 
M. Bajorinas, DBLS C. Valdy
bos pirmininkas. Tame laiškekuri spauda, bet specialiai su 

darytas komitetas iš įvairių or- pirmininkas padėkojo už Lietu-
ganizacijų, muzikų ir kitų kul
tūrininkų. Bendruomenė Dainų 
šventės rengime glaudžiai koo
peravo.

X Kun. Jonas Kuzinskas, 
Šv. Jurgio parapijos vikaras, iš
vyko į Kearny, N. J., dalyvauti 
savo tetos Onos Lenkauskienės 
laidotuvėse.

vos reikalų gynimą ir lietuvių 
globą, kai buvo JAV preziden
tas. Poniai Truman buvo įteik
ta gėlių puokštė.

— VILTIS — Woverhampto- 
no BBC. 'Krepšiino rungtynėse 
Wolverhamptono lietuvių Vy
tis susitiko su vietos BBC ko
manda ir pasirodė esanti gero

je formoje. Pirmas puslaikis bu 
vo baigtas 29:19 Vilties naudai. 
Antrame kėlinyje žaidimas vy
ko žymiai lygiau ir buvo pro
gų parodyti žaidėjų techniką. 
Pagaliau rungtynės buvo pa
baigtos 52:40 viltiečių naudai. 
Žaidė ir taškus pelnė: Kelmist- 
raitis — 23, V. Akmankalns — 
8, Viliūnas — 6, Carter — 4, 
Manga — 7, Vanags — 2, Sna- 
baitis — 2.

) Kitos žaidynės buvo su ADA 
klubo pajėgia komanda, kuri 
yra Birminghamo I Divizijoje 
užėmusi antrąją vietą. Dėl dar 
bo pamainų ir šiose žaidynėse 1 
viltiečiai negalėjo pasirodyti sa 
vo pilname sąstate. Pirmame 
kėlinyje jie pasirodė pajėgūs 
atsilaikyti prieš įgudusius žai
dėjus, nes kėlinys buvo baigtas 
21:22 ADA naudai. Rungtynės 
buvo baigtos 33:43 ADA nau
dai. Už Viltį žaidė — Karnila- 
vičrus (12), Akmankalns (8), 
Kelmistraitis (8), Manga (3), 
Carte (2) ir Viliūnas (0).

— J. ir O. Matulaičiai, gyve
ną Nottinghame, susilaukė pir
mojo kūdikio — Būnaus. J. Ma
tulaitis yra veiklus vietos lietu
vis, šiuo metu einąs DBLS vie
tos skyriaus pirmininko parei
gas.

AUSTRIJOJ
— Arkivyskupas Juozas Skvi 

rėčkas buvo sunkiau susirgęs, 
šiuo metu yra sveikesnis ir gy
vena Zams sanatorijoje, Tiro
lyje.
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JONAS GRADINSKAS
Kambarių vėsintuvai, vėdintuvai; radi o: vokiški, kišeniniai, nešio

jami, automobiliams: televizijos; patefonai, varomi baterijomis
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