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Nors daug buvo šauksmo, bet 3 vaiku neišgelbėjo
Pavergtosios Lietuvos spaudos 

puslapiuose pasižvalgius
ARVYDAS RI G MANTAS, Vokietija

Pavergtosios Lietuvos komunistinėje spaudoje pastaruoju 
metu pasirodo vis daugiau rašinių, nukreiptų prieš laisvose ša
lyse gyvenančius lietuvius ir ypač prieš Vliką.

Jei anksčiau, prieš keleris me 
tus, tebuvo retkarčiais nukrei
piamos strėlės į Vakaruose gy
venančius . lietuvius, jiems pri
kergiant „fašistinių nacionalis
tų“ epitetus, tai nuo praėjusių 
metų rudens šia prasme bolševi
kų taktika pakeista. Politiniai 
veikėjai Vakaruose apibūdinami 
kaip dvarininkai ir fabrikantai, 
savo veiklą tegrindžią siekimu 
atgauti turėtus dvarus bei fabri
kus. Be to, — įtaigojama komu
nistinėje pavergtosios Lietuvos 
spaudoje,—tie „komitetininkai“ 
vedą tarpusavio kovą dėl visuo
meninių pinigų. Šitoms įtaigoms

kados dalyviai aplankys Vilnių, 
Kauną, Šiaulius, Marijampolę 
(bolševikų pavadintą Kapsuku). 
Varšuvos ir Poznanės žymieji 
lenkų solistai lenkų meno deka
dos Lietuvoje metu pasirodys 
Lietuvos akademinio operos ir 
baleto teatro scenoje Traviatos 
ir Carmen spektakliuose.

Pavergtosios Lietuvos spauda 
artėjančios dekados proga pla
čiai rašo, nurodydama šitos de
kados reikšmę, kaip draugystės 
išraišką.

sustiprinti, pasinaudojama lais- Amerikos lai'VVnO 
vųjų lietuvių spaudos ištrauko-
mis. Rytų Berlyne Michailovo ko pratyboms vykstant
miteto leidžiamas laikraštukas 
„Už sugrįžimą į tėvynę“ šių me
tų 34 ir 35 numeriuose su pasi
tenkinimu cituoja B. Gaidžiūną, 
Bačiūną ir Emiliją Čekienę iš
pešiotais sakiniais iš „Dirvos“, 
kuriais grindžiama lietuvių ne
santaika. Tuo tarpu iš „Vieny-

ABOARD THE U. S. S. SĄ- 
RATOGA, birž. 7. — Lėktuvne
šis Saratoga, vežęs prezidentą 
Eisenhowerį ir tris kabineto na
rius, šiandien trumpam laikui 
sustabdė karines pratybas ir 16 
lėktuvų pasiuntė jieškoti dviejų 
nukritusių laivyno sprausminių

Teisininkai pas ,
popiežių pijų Ali

VATIKANAS, birž. 7. — Po
piežius Pijus Xn šiomis dieno
mis specialioje audiencijoje pri
ėmė 400 Romos Katalikų Teisi- 

, ninku unijos narių. Audiencijos 
dalyviams Šv. Tėvas pasakė ilgą

Tėvai tris vaikus
išgelbėjo iš ugnies

CHICAGO, III., birž. 7. — Dvidešimties metų jaunuolis pabė
go* iš liepsnų, o jo trys jaunesni broliai šiandien žuvo ugnyje, 
1431 N. La Šalie Št.

Phillip Yates, 20 metų, po pa
kalbą apie krikščionišką pagalbą sprukimo iš ugnies, guli su su-
kaliniams

„Norint tikrai pagelbėti kali
niui“, pasakė tarp kitko Pijus 
XII, „neužtenka vien jį pažinti, 
bet reikia taip pat jį mylėti“. My 
lėti ypač Įtada, kai kalinio asme
nyje sutinkamas žmogus, ku
riam net šeimos židinyje neteko 
pajusti tikro -nuoširdaus drau
giškumo. Ši meilė tačiau niekuo
met negali pritarti blogiui, pa
darytam praeityje, negali ska
tinti dar neišnykusių blogų pa
linkimų, negali palikti vietos 
kompromisui tarp gėrio ir blo
gio. Kalinį taip reikia mylėti, 
kaip myli Dievas, kuris siuntė 
Išganytoją išgelbėti žmonių iš 
nuodėmės kalėjimo, kaip myli

laužyta nugara. Jis ragino savo 
brolius šokti iš namo antrojo 
augšto, kai ten pradėjo siausti 
dūmai ir liepsnos. Bet jo šauks
mas nieko nepagelbėjo.

Ugniagesiai surado jo brolių 
lavonus — Paul, 12 metų, Lewis, 
10 metų, ir Richard, 8 metų, kai 
ugniagesiai suvaldė siaučiančią 
ugnį.

Studentai tarėsi
MUENSTERIS, Vokietija, bir

želio 6.—Šiomis dienomis Muens 
terio mieste, Vakarų Vokietijoje, 
buvo katalikų studentų organi
zacijos „Capteliverband“ suva
žiavimas. Suvažiavime dalyvavo 
studentų organizacijų atstovai iš 
Vakarų Vokietijos, Vakarų Ber
lyno ir iš Šveicarijos.

Trys vaikai.buvo kartu kam
piniame miegamajame, kur jie Sovietų atstovai
kartu miegojo su Phillip.

Vaikų tėvai, Charles, 44 me- t*eSOS

tų, ir Virgie, 42 metų, išvedė tris MUENCHENAS, Vokietija. — 
kitus savo vaikus—Betty, 6 me- Kaip EZD (Exil - Zeitungs - 
tų, Dennis, 3 metų, ir Marvin, 9 Dienst) Nr. 39 patyrė, Sovietų 
mėnesių, į saugią vietą iš dviejų j Raudonojo Kryžiaus delegacija, 

Kristua’ kuris visiems nuošir- kambarių buto, kuris yra pirma- vadovaujama prof. Mitrew ir
džiai atgailojantiems atleido nuo 
dėmes.

bės“ paimta V. Meškausko iš 
trauka aiškinamas kultūrinio gy kovos lėktuvų, 
venimo sustingimas tarp pabė- Vėliau 60 tonų Saratoga 
8^^* I tęsė pratybas šiaurinės Floridos

.Pagrečiui rašinių, kuriais sie
kiama susavanaudinti lietuvių 
veikla, ne tik jau minėtame laik 
raštukyje „Už sugrįžimą į tėvy
nę“, bet ir „Tiesoje“ vis daugiau 
užakcentuojamas reikalas pasi
naudoti 1955 metų rudenį Sovie
tų Sąjungoje paskelbta amnesti
ja ir raginama grįžti į Lietuvą. 
Vilniškėje „Tiesoje“ apie tą am
nestiją buvo rašyta eilę kartų. 
Šių metų gegužės mėnesio 25 die
nos „Tiesos“ laidoje, pastabų 
skyriuje, ir vėl spausdinamas 
straipsnelis „Kodėl mes kviečia
me juos grįžti“. Tame straipsne
lyje primenama minėtoji 1955 
amnestija ir raginama nepasi
duoti „nacionalistinių vadeivų“ 
įtaigoms, jog grįžusieji bus iš
tremiami.

Priekaištai komjaunimo 
spaudai

Vilniškė „Tiesa“ šių metų 123 
numeryje vertina „Komjaunimo 
tiesą“. Komunistinio jaunimo 
laikraštis gauna priekaištų dėl 
nesirūpinimo ątudentijos auklė
jamuoju darbu. Nors Komjauni
mo Sąjungos centro komitetas 
prieš kurį laiką buvo priėmęs 
nutarimą studentijos auklėjimo 
klausimu, tačiau • „Komjaunimo 
tiesa“ pasitenkinusi nutarimo pa 
skelbimu, bet nekreipusi dėme
sio į šito nutarimo vykdymą. To 
liau „Komjaunimo tiesa“ pagi
riama už dėmesį demaskuoti 
„buržuaziniarti8 nacionalistams“. 
Tačiau „aiškiai nepakankamai 
skiria vietos ir dėmesio buržua
zinės ideologijos atgyvenoms, ku 
rios pasireiškia šiuo metu“.

Lenkų meno dekada Lietuvoje, 
lietuvių meno dekada Lenkijoje

Šių metų birželio 22 dieną 
Lenkijoje prasideda lietuvių me
no dekada. Tuo pačiu metu Lie
tuvoje vyks lenkų meno dekada. 
Į Lenkiją išvyks valstybinis šo
kių ir dainų liaudies ansamblis,

pakrantėje.

Du Demon sprausminiai lėk
tuvai dingo, kai skrido iš Cecil 
aerodromo, Jacksonville, Fla. 
Sprausminių lėktuvų sugedo mo 
torai ir nukrito į jūrą.

Helikopteris surado

JACKSONVILLE, Fla., birž. 
7. — Helikopteris, pakilęs iš lęk 
tuvnešio Valley Forge, išgelbėjo 
vieną iš dviejų laivyno lakūnų, 
kurie su lėktuvais nukrito Geor
gia. pakrantėje.

Sovietų planas
WASHINGTONAS, birž. 7. — 

Jungtinės Amerikos Valstybės ir 
Sovietų Rusija vakar pradėjo pa 
sitarimus išplėsti kultūrinius, 
techninius ir mokslinius pasikei
timus tarp abiejų kraštų. Sovie
tai tais klausimais patiekė 35 
punktų planą.

Bomba sprogo
BUENOS AIRES, Argentina, 

birž. 7. — Peronistų pogrindis 
vakar padėjo bombą tuščiame 
sklype. Sprogusi bomba kelis as 
menis sužeidė.

Akla ir kurčia Helen Keller šypsosi Stockholme, kai balandis nu
sileido ant jos skrybėlaitės Manilla kurčių mokykloje. Balandis pa
siliko ant Keller skrybėlaitės, kai ji įsėdo į automobilį, išėjus jai iš 
mokyklos. (INS)

Maskva "pažadais" norinti
panaikinti atominius ginklus

• r <
LONDONAS, birž. 7. — Sovietų Rusija pasiūlė Jungtinių Tau

tų nusiginklavimo pakomitečiui į pirmą nusiginklavimo žingsnį 
įjungti „iškilmingą pasižadėjimą“ nenaudoti atominių ginklų.

Šį pasiūlymą patiekė Sovietų ■■ - 1 -------- --- .-------
Rusijos delegatas Valerian Zo- Sovietų Rusijos (valstybės su 
rin nusiginklavimo pakomitečio atominėmis ir vandenilio bom-

Paleido studentus
VIENA, Austrija, birž. 7. 

Vengrijos komunistinė vyriausy 
bė šiandien paleido du amerikie
čius studentus, kurie peržengė 
geležinės uždangos pasienį iš 
Austrijos gegužės 26 d. ir buvo 
sučiupti raudonųjų slaptos poli
cijos. Studentų pavardės: My- 
ron Apel Gilbert iš Walterboro, 
S. C., ir Waren William Hair iš 
North Augusta, S. C.

jame augšte.

Yates, langų plovėją, pažadi
no žmona, kuri pajuto, kad na
mas užsidegė.

Tėvas bandė lipti į antrą augš
tą. gelbėti vaikų, bet ugnis užkir-

Sovietų Ukrainos Raud. Kry
žiaus pirmininkės Pantschenko, 
besilankydama Muenchene, ne
sutiko priimti spaudos atstovų 
ir neatsakė net į kaikurių ėgzili- 
nių ukrainiečių laikraščių raštu 
patiektus klausimus. Po pasita-

to jam kelią. Tėvas ir motina rimų su vokiečių delegacija Bon- 
šaukė ir šaukė, kad vaikai spruk n°je> buvo patirta, kad sovietų
tų iš ugnies. Bet tik vyresniam 
pasiekė pabėgti.

Užsidegusio namo savininkas 
yra George Anderson, kuris gy
vena Dearborn gatvėje. Policija 
jį klausinės.

atstovai norėjo aplankyti Vaka
rų Vokietijoje pabėgėlių stovyk
las, kur yra laikomi sovietų pi
liečiai ir kurios jų nuomone, tu
rėtų būti „priverčiamųjų darbų 
konclagerių“ tipo.

uždarame posėdyje.

Britanijos delegatas Allan 
Noble pasakė, kad sovietų pasiū
lymas yra „nerealus“, nes nori
ma paprastais pažadais panai
kinti atominių ginklų naudoji
mą.

Maskvai nepatiko

Allan Noble pasakė nusigin
klavimo pakomitečio nariams, 
kad tokie pažadai yra beverčiai, 
nebent jie būtų pagrįsti patiki
ma kontrole, kuri priverstų įgy
vendinti pažadus nenaudoti ato
minių ginklų.

Maskvai nepatiko Britanijos 
atstovo pastabos.

Jungtinių Tautų nusiginklavi
mo pakomitetį sudaro Jungtinės 
Amerikos Valstybės, Britanija, 
Prancūzija, Kanada ir Sovietų 
Rusija. . ,

Maskva sako, kad Britanijos, 
Jungtinių Amerikos Valstybių ir

bomis) pasižadėjimas nenaudoti 
atominių ginklų pakeistų pasau
lio padėtį ir pagelbėtų išspręsti 
visas nusiginklavimo problemas.

Ike siūlomas Nobelio
premijai gauti

OSLO, Norvegija, birž. 7. — 
Prezidentas Eisenhoweris buvo 
pasiūlytas kandidatu Nobelio 
taikos premijai gauti.

Finn Moe, parlamento užsienio 
reikalų komiteto pirmininkas, 
pasakė komitetui, kad premija 
būtų paskirta prezidentui Eisen- 
howeriui dėl jo nenuilstamo dar
bo pasaulio taikai. Jis iškėlė Ei- 
senhowerio nuopelnus žmonišku 
mui.

Norvegijos Nobelio premijos 
komitetas šį rudenį nutars, ar 
Eisenhoweris turėtų gauti pre
miją.

KALENDORIUS

Birželio 8 d.: šv. Medardas; 
lietuviški: Merūnas ir Davėta.

Birželio 9 d.: Sekminės, šv. 
Primas ir Felicijonas; lietuviš
ki: Masvydis ir Vorilė.

Saulė teka 5:17, leidžiasi 8:23.

Norvegija priims
OSLO, Norvegija, birž. 7. — 

Norvegijos vyriausybė priims 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
kontroliuojamus šovinius sustip 
rinti Norvegijos apsigynimo jė
goms.

Suomiai šaltai sutiko rusiškojo 
komunizmo pardavėjus

HELSINKIS, Suomija, birž. 7. — Suomiai vakar šaltai ir ty
lėdami priėmė premjerą Nikolai Bulganiną ir komunistų bosą Ni
kitą Chruščevą, keliaujančius-rusiškojo komunizmo pardavėjus.

Bulganin ir Chruščev šypsoda

Sovietų Sąjunga skriaudžia 
Pabaltijo valstybes

F
REUTLINGENAS, Vokietija. — „Pabaltijo tautos yra ūki

niai posūniai“. Tokia antrašte „Qoslarsche Zeitung“ įsidėjo ilges
nę korespondenciją iš Stockholmo, Švedijos.

Pradžioje pažymima, kad Lie- .
tuva, Latvija ir Estija Maskvos 
esą įtarinėjamos, kad jos esan
čios provakarietiškų pažiūrų, 
taigi politiniai neištikimos. Dėl 
to šios trys Pabaltijo valstybės 
Sovietų Sąjungos centrinės vy
riausybės ir planavimo įstaigų 
esančios visą laiką skriaudžia
mos. Cituojamas Estijos minis-

kraštų tekstilės pramonės nau
jas įmones, Estijos tekstilės pra
manė jau nebegauna pakanka
mai žaliavų, medvilnės, ir tokiu i 
būdu nebegali išvystyti savo pil

valstybinis filharmonijos stygi- terių pirmininko pasiskundimas 
nis kvartetas ir visa eilė operos laikraštyje „Sovietskaja Estija“,
solistų, kaip Stasiūnas, Saulevi- 
čiūtė; baleto solistai, smuikinin
kai, dirigentas Dvarionas ir kt.

kad estų tekstilės pramonė jau
čianti didėjančią sovietų respub
likų tekstilės pramonės konku-

Lietuvių meno dekados Lenkijoj renciją ir dėl jos nukenčianti. 
dalyviai lankysis Varšuvoje, Kro Tuo tarpu, kąi Maskva šimtus 
kuvoje, Lodzėje»ir kituose mies
tuose. Tuo tarpu lenkų meno de-

Marokiečiai kaltina
RABAT, Marokas, birž. 7. — 

Maroko nacionalistinis laikraš
tis „EI A lam“ vakar apkaltino 
Prancūzijos kareivius, kad jie 
nužudė keturių narių šeimą ne
toli Taouz, rytiniame Maroke.

miesi išvyko iš Maskvos į Helsin
kį, bet čia jų veidai surimtėjo, 
kai pamatė šaltus žmonių vei
dus. Jokių ovacijų jiems nesu
kelta.

Pasirodžius suomių naujam 
premjerui Vieno J. Sukselainen, 
minia džiūgavo ir jį sveikino 
nuoširdžiomis ovacijomis. Bet 
minia tylėjd, kai pasirodė Bulga
nin ir Chruščev.

Suomijos premjeras Sukselai
nen pasveikino atvykusius sve
čius iš Maskvos ir pašakė, kad 
jų atvykimas turįs „didelės reikš 
mės“.

Bulganin ir Chruščev Suomi-1 
joje viešės septynias dienas. Kar 
tu su jais atvyko augšti sovietų 
vyriausybės, apsaugos ir preky-: 
bos pareigūnai. Jie su suomiais 
tarsis prekybos ir kitais klausi
mais.

Suomių vyriausybės sluogs
niai mažai turi vilties ką nors 
laimėti iš Maskvos.

Koks skirtumas
PARYŽIUS, Prancūzija, birž. 

6. — Artimiausiu laiku Pary
žiaus mieste ir kituose Paryžiaus 
arkivyskupijos centruose bus 
pastatyta 44 naujos bažnyčios ir 
koplyčios, nes nuolat augąs gy
ventojų skaičius nepajėgia su
tilpti seniau pastatytuose mal
dos namuose.

Kai laisvojo pasaulio kraštuo
se tikintieji statosi vis naujus 
maldos namus, Lietuvoje ir ki
tuose sovietų pavergtuose kraš
tuose komunistai net senąsias, 
per ilgus šimtmečius tikinčiųjų 
darbu ir aukomis pastatytas 
bažnyčias naudoja muzėjams, sa 
lems ir sandėliams.

no pajėgumo. Vien tik Uzbekis-; Valstybių.
tanas 1955 metais pagaminęs 
tekstilės jau tris kartus daugiau 
negu Estija. Vykdant dabar pra 
monės decentralizacijos planus, 
Estijos tekstilės pramonės pa
dėtis dar paaštrėsianti.

Apie Pabaltijo tekstilės pra
monei Maskvos daromą skriau
dą informaciją įsidėjo ir „Frank

milionų rublių investuojanti į furter Rundschau“ ir kai kurie 
Azerbeidžano ir kitų pietinių1 kiti laikraščiai. (Elta).

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ 
SANTRAUKA.

— Prezidentas Eisenhotveris, stebėjęs laivyno pratybas Flo
ridos pakrantėje, vakar grįžo į Washingtoną.

— Jordano karalius nori gauti ginklų iš Jungtinių Amerikos

— Izraelio ministeris pirmininkas David Ben - Gurion vakar 
pasakė korespondentams, kad Izraelis yra pasruošęs siųsti bando
mąjį laivą Suezo kanalu.

— Buvęs New Yorko valstybės gubernatorius Dewey pasakė, 
kad prezidento Eisenhoiccrio gynybos biudžete dideli nubrauki
mai gali Amerikos draugus bei šalininkus pastūmėti į komunistų 
rankas.

— Mauriee Bourges - Maunoury informavo Prancūzijos pre
zidentą Coty, kad jis gavo ii savo radikalų socialistų partijos pa
ramą ir bandys sudaryti naują vyriausybę. Jis norėtų „taikios“ 
politikos maištingoje Alžirijoje.

p Willard Lihby, Atominės Ener
gijos komisionierius,, pasakė JAV 
senato komitetui Washingtone, kad 
ginčas dėl nukritusių atominių 
medžiagų kenksmingumo sveikatai 
y?a daugiau socialoginis negu mo
kslinis. (INS)

Trumpai iš visur
• Lietuvos dailininkai į užsie

nį išleidžiami labai nenoriai. Tik 
apie vieną kitą išvykstantį pra
nešama. Vilniaus radijas gegu
žės 18 dieną pranešė apie Lietu
vos dailininkų sąjungos pirminin 
ko Vytauto Mackevičiaus viešė
jimą Italijoje. Jis ten nuvykęs 
„kartu su kitais tarybiniais dai
lininkais“. Artimiausiu laiku su 
grupe turistų į kelionę po Aus
triją ruošiantis išvykti dar viena 
dailininkė.

• Vokiečius atleistą iš sovieti
nės pilietybės. Vokietijos sovie
tinės zonos Raud. Kryžiaus pir
mininkas dr. Ludvvig pasikalbė
jime su laikraščiu „VVochenpost“ 
pareiškė, kad tam tikras skai
čius vokiečių tautybės žmonių, 
gyvenančių šiuo metu Lietuvoje 
ir kitose sovietų valdomose sri
tyse ir norinčių persikelti į Vo
kietiją, galėsią būti atleisti iš 
turimos sovietų pilietybės.

ORAS
Oro biuras praneša: Chicago

je ir jos apylinkėje šiandien — 
vėsiau, rytoj — apsiniaukę ir 
šilčiau.
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Pirmasis Tėvų Marijonų Bendr. Išvažiavimas-Piknikas !
S

BIRŽELIO MEN. 16 DIENĄ - SEKMADIENĮ 
Programoje:

• POILSIS GRAŽIOJE GAMTOJE

• VAISĘS. • RUGUSIS PIENAS
• • ŽAIDIMAI SU DOVANOMIS • LOTERIJA.

TĖVŲ MARIJONŲ SEMINARIJOS PARKE
' AUTOBUSAI VYKSTA:

VVEST SIDE — Nuo Aušros Vartų bažnyčios .......... ................ 12:00 vai.
BRIGHTON PARK — No Nek. Marijos Prasid. Imnyčios___  12:30 „
MARQUETTE PARK — Nuo Marijos Gimime bažnyčios .... 12:00 „
BRIDGEPORT — Nuo fiv. Jurgio bažnyčios .......................... 12:00 „
CICERO — Nuo Šv. Antano bažnyčios ....................... ................ 1:00 „

CHICAGĄ PALIEKAME IR J PIKNIKĄ VYKSTAME VISI!
——-Ž-— —g ■■ . 4.- , . g-1 ,

GAMTOJE PASIŽVALGIUS
SKRUZDŽIŲ GYVENIMAS 

JONAS MIŠKINIS, Amsterdam, N. Y.

Yra vabzdžių, kurie dirba že-'pa. Nugraužtą gabalėlį įsikan-
mę: ana, tręšia, kerta javus, 
maisto atsargų pasirūpina ir vis 
tai atlieka neblogiau už žmogų. 
Ypač gerai visa tai moka pada
ryti skruzdės.

Skruzdės visi gerai pažįsta
me. Jog gyvena skruzdėlynuose. 
Viename skruzdėlyne jų būna

to. Jos paima iš skruzdžių ne- 
rikių atneštus lapelius, gabena į 
skruzdėlyną ir čia supjausto 

keletas šimtų tūkstančių. Skruz | juos smulkiais trupinėliais. Ta
dės nevienodos; kiekviename 
skruzdėlyne jų yra kelios rū
šys; vienos jų — patinai ir pa
telės — rūpinasi vien veisimusi; 
kitos, darbininkės, veistis nega
li. Jų pareiga rūpintis skruzdė
lynu: sunkenybes atlikti, mai
tinti patinus ir pateles, prižiū
rėti kiaušinėlius ir vikšrus, žo
džiu, rūpintis visais namų rei
kalais. Kaikurie skruzdėlynai 
turi dar savo skruzdes-karius. 
Šių kūnas kitoks negu skruz
džių. Skruzdės — kariai turi di
deles ir smailas žiaunas. Jomis

skruzdės, bet žolių blusos — 
nė. Kaikurios skruzdės iš savo 
skruzdėlyno į šiuos tvartus pa- 
sidarū net dengtus kelius ir ta
kus.

Padėjus blusoms kiaušinėlius, 
skruzdės juos saugoja. Ištikus 
skruzdėlyno kokiai nors nelai-

MŪSŲ
Putnam, Conn.

KOLONIJOSE

Moterų Sąjungos N. Anglijos 
apskrities suvažiavimas 

Gegužės 26 d. Nekalto Prasi-
da ir velka medžiu žemėn. At
bėgusias į skruzdėlyną pasitin
ka kitos skruzdės, už jas ma
žesnės, kurios toli nuo-skruzdė- „ . . ,, ....... 1 . . .. . « , , , ,
lyno neina ir į medžius nešikam- lapuoTar iia“ p^u^š — ’P pn6Sse,Tnm,ų rel’

mei, skruzdės gelbsti nevien sa- dėjimo seserų vienuolyne šuva 
vo kiaušinėlius, bet ir blusinius., žiavo rytinių valstybėlių sąjun-

mu Moterų Sąjungą ir jau 3 ine- 
Išklausius paskaitą, Moterų1 tams sumokėtas nario mokestis 

Sąjungos pirm. Julija Mack pa-Įruošė Motinos dienos minėjimą 
siūlė šias rezoliucijas: Į rušės Motinos dienos minėjimą

1) Kad organizacija trauktų1 ir gegužinę. Suvažiavime daly-

dol. delegatėms pasiųsti į seimą. Palaiminus Švč. Sakramentu 
15 kuopa Broektone padarė va-1 narės ėjo pasistiprinti seselių 
jaus susirinkimą, popularinda- [ paruošta vakariene, kurios me

tu kalbėjo prof. kun. St. Yla, 
kun. Paulauskas, kun. Smilga,

čiau skruzdės suneštųjų lapų 
neėda: juos išklosto savo san
dėliuose ir iš jų išaugina tokius 
grybus — kremblius, ku
riais skruzdės paskui minta.

Grybus stropiai prižiūri

Augančius grybus skruzdės 
gerai saugoja, žiūri, kad jiems 
žemėje nebūtų perdaug drėg
mės, nė perdaug sausa. Todėl 
ir sandėlius, kuriuose augina 
grybus, iškasa tiesiai į viršų 
olos sandėliams valyti. Lyjant

lauke, skruzdės juos * suneša į 
skruzdėlyną, kad žiemą jie ne
sušaltų. Pavasarį, išsiritus iš 
kiaušinėlių blusytėms, skruzdės 
neša jas laukan į šilumą.

Vienas stebėtojas štai ką pa
sakoja: “Mano sode augo du 
uosiai. Vienas uosis augo gerai, 
bet antrame kasmet pavasarį at 
sirasdavę daugybė žalių blusų, 
žaliojo amaro, kurios naikina 
jaunutes atžalas ir lapus. Me
dis skurdo. Ilgai negalėjau su
prasti, iš kur šiame medy atsi
randa blusos. Visaip jas naiki
nau. Vieną pavasarį, medžiams 
dar nesprogus, šį uosį visą nu-

jos gali pešti, kąsti ir net su-, pių ir drėgnų lapų skruzdės taip
tas olas skruzdės užkamšo. Šia- ploviau, kiekvieną jo šakutę ir

draskyti priešą. Jų pareiga — 
saugoti ir ginti savo skruzdėly
ną.

Trumpai tariant, kiekvienos 
jų rūšies kūnas yra kitoniškas 
ir kiekviena rūšis turi savo dar
bą. Daugiausiai tenka dirbti dar 
■bininkėms. Kaikurios skruzdės 
darbininkės dirba žemės darbą, 
kurių viena rūšis ir vadinasi 
žemdirbėmis. ♦ I
Europos ir Amerikos skruzdės

Skruzdės žemdirbės gyvena 
šiltesniuose Europos ir Ameri
kos kraštuose. Namus gyventi 
jos išsikasa žemėje; juos įsitai
so gudriai, sumaniai. Juose iš
kasa daug įvairių kelių, lindy
nių, kambariukų. Daug kamba
riukų skiria sandėliams, kuriuo
se laiko sėklų grūdų atsargas. 
Grūdus renka pačios skruzdės, 
skirdamos tam reikalui nemaža 
laiko. Kaikada skruzdės eina jieš 
koti grūdų labai toli — į lau
kus ir girias. Kad geriau ir leng 
viau galėtų nešioti grūdus, jos 
pasidaro kelius, iškasdamos ir 
išnešdamos į šalis žolę. Kelius 
labai prižiūri, kad visada būtų 
švarūs; jei juose išdygsta ko
kia žolelė, tai skruzdės tuoj ją 
nukanda. Keliai eina į skruzdė
lyną viršuj skruzdėlyno. Žem
dirbės plačiai nuvalo kelią; at
rodo lyg žmogaus kojomis bū
tų suminta. Šioj vietoj neaugs 
nė viena žolė, išskyrus skruz
džių “ryžius”, kuriuos skruzdės 
labai mėgsta. Ši žolė auga nuva
lyto kelio pakraščiuose; kai ji 
išnyksta, tai renka jos sėklas ir 
nusineša į savo sandėlius.

Šios skruzdės neša į savo san 
dėlius ne tik skruzdžių ryžių 
grūdus, bet ir įvairių kitų auga
lų. Kartą įsmeigiau į žemę ke
letą varpų netoli skruzdėlyno. 
Tuojau į varpas sulipo po dvy
lika ir daugiau skruzdžių, pra
dėjo lankstinėti ir mesti žemyti 
grūdus. Ten laukė kitos ir, su
griebusios grūdus, nešė į savo 
sandėlius. Aš labai nustebau, 
kad skruzdės nelaukė, kol grū
dai. patys iš varpų išbyrės ir 
nunoks.

Skruzdės daržininkės

Dar įdomesnės skruzdžių rū
šys gyvena Pietinėje Amerikoje. 
Tos rūšies skruzdės vadina 
gr&užikėmis. Pulkais jos 
lipa į medžius, pasirenka kiek
viena sau lapą ir, atsitūpusi ant 
jo, nugraužia didoką lapo gaba
lėlį. Nugraužia taip greit ir gud 
riai, tarytum žirklėmis nuker-

pat į skruzdėlyną neįneša. Jei
gu benešant lapus ištinka lietus, 
tai šlapius lapus sukrauja prie 
skruzdėlyno angos ir laukia sau 
lės. Saulei pasirodžius, skruz
dės juos išklosto ir džiovina. Vi 
są tai daro kaip geri daržinin
kai, kurie rūpinasi savo daržo
vėmis.

Ne viirf vabzdžiai gyvena iš 
savo darbo

Yra ir tokių, kurie kitos gi
minės vabzdžius priverčia jiems 
dirbti. Pietų Amerikoje, Brazi
lijoje, yra skruzdžių, kurios lai
ko tarsi nelaisvėje medžių bla
kes. Šios blakės nešioja į skruz
dėlyną skruzdžių surinktus la
pus ir dirba joms panašiai, kaip 
ir žmogui arklys. Skruzdės su
stato eilėmia blakes ir eina kar
tu su jomis žiūrėdamos, kad 
kuri nors nepabėgtų arba lapo 
nenuneštų. Jei kuri silpnesnė 
arba tinginė blakė bedirbdama 
ar benešdama sustoja, skruzdės 
tuoj ima ją kandžioti ir kandžio
ja tol, kol blakė vėl ima dirbti 
arba bėgti. Pasibaigus dienos 
darbams, skruzdės suvaro jas 
į skruzdėlyną — į įtaisytus 
joms kambariukus, panašiai įren 
gtus, kaip gyvulių tvartai. Bla
kės tenai būna tol, kol skruz
dės vėl jas išvaro į darbą. Dirb 
ti blakėms tenka daug, o mai
tinasi jos blogai.

Skruzdės laiko nelaisvėje 
vabaliukus

Kitų rūšių skruzdės laiko ne
laisvėje visiems žinomus vaba
liukus — žolių blusas, žo
lių blusos mažesnės už skrusdes. 
Jos leidžia iŠ savo kūno saldų 
skystį, kurį skruzdės labai mėgs 
ta. Dėlto skruzdės pasirūpina tų 
žolių blusų ir net jas medžioja. 
Pamačiusi skruzdę, blusa išlei
džia iš savęs lašelį šviesaus sal
daus skysčio, kurį skrazdė tuoj 
godžiai sugeria.

Skruzdės labai rūpinasi savo 
žolių blusomis, įtaisydamos joms 
net tam tikrus namus. Kaiku- 
rios blusos gyvena ant augalų 
kamienų. Tad aplink augalo ka
mieną skruzdės pastato tvorą, 
lyg kokį vamzdį. Tarp šios tvo
ros ir kamieno gyvena blusos. 
Kaikur vamzdis būna platokas, 
kad blusos turėtų daug vietos. 
Vadinasi, skruzdės įtaiso žolių 
blusoms tam tikrus namus, kaip 
žmonės gyvuliams tvartus, o du 
ris arba įėjimą į juos padaro 
tokį, kad pro jį gali įeiti vien

pumpurėlį. Po to uosis gražiai 
susprogo ir sulapojo. Džiaugiau
si medį išgelbėjęs nuo amaro. 
Bet neilgai džiaugtis teko. Bir
želio pradžioj vieną rytą, išė
jęs į sodą, pamačiau begalinę 
daugybę skruzdžių, bėgiojančių

kalų.
2 vai. p. p. pradėtas posėdis 

seserų kapeliono kun. St. Ylos 
malda. Sugiedota “Ilgiausių me
tų” tik atšventusiam sidabrinį 
kunigystės jubilėjų. Pasidžiaug
ta jo sveikinimais suvažiavimui. 
Suvažaivimo prezidiumą sudarė 
Naujosios Anglijos apskrities 
valdyba — pirm. Marcelę Wat- 
kins, vicepirm.. Sofija Mtmtau- 
tienė, sekr. Marijona Puzarienė 
ir ižd. Teklė Mitchell. Perskai
tytas 'praėjusių metų rudeninio 
suvažiavimo protokolas. Ap
skrities ižde yra 144 dol. 70 ct. 
Apskrities vicepirmininkė skaitė 
paskaitą “Moters darbas šeimos 
ir visuomenės gyvenime”. Sofi
ja Mantautienė savo paskaitoje 
palietė aktualiausius šių dienų

vavo 32 atstovės ir 30 viešnių.

Po susirinkimo koplyčioje, 
kun. Ylai vadovaujant, sugiedo
ta Švč. Mergelės Marijos litani-

nares ir būtų naudingai sunau
doti kuopų, apskričių ir centro 
iždai, reikia įsteigti jaunoms są- 
jungietėms stipendijas siekti 
mokslo.

2) Ateinančiais metais, šven- Ja- 
čiant Šiluvos Mkrijos pasirody
mo ir Šv. Kazimiero gimimo su
kaktis, sąjungietės aktyviai tu
ri prisidėti. .

3) Atsisakius dabartiniam są
jungos dvasios vadui, kviesti 
veiklų Amerikos lietuvį kunigą 
ir įvesti taip pat apskričių dva
sios vadus.

4) Jaunimo apsaugojimui nuo 
girtuoklystės pasirūpinti jauni
mo priesaiką ligi 21 metų ne
gerti svaigalų.

5) Perskaityta angliškai ir lie 
tuviškai jau Hudson, Mass., su
važiavime praėjusį rudenį pa
tiekta Moterų Sąjungos steigė
jos Daukantienės rezoliucija: 
“Moterų Sąjunga, atsižvelgdama

J. Mack, Danylienė ir motinėlė 
M. Aloyza.

G. Kaneb vadovaujant, užbai* 
gai sudainuota “Ar atsimeni na
melį tą gimtinį savo”. Viską 
darniai pravedė apskr. pirm. 
Marcelė VVatkins.

K. Keblinskienė

DOVANOS Į LIETUVĄ
INTERNATIONA!, PARCEL SERVICE bendrovė siunčia J LIETUVĄ 

ir į Rusijų (Sibiran) dovanų siuntinius su Įvairiomis gėrybėmis, kaip tai: 
angliškom medžiagom, maistu, avaline, vaistais. Taipgi per mūsų ben
drovę Jūs galite nusiųsti LIETUVON siuvamas mašinas SINGER, akor
deonus HOHNER, dviračius, laikrodžius ir daug kitokių dalykų. Visi šie. 
daiktai yra pristatomi ir iš Anglijos bei Švedijos. VISI reikalingi mo
kesčiai yra apmokėti siuntėjo, gaunant siuntinį mokėti nieko NEREI
KIA. Pristatymas garantuojamas 100%, nes pilnas DRAUDIMAS.

W-7 ORO RAŠTU ...................$38.00 ! spalva ir visi reikalingi priedai
50 GM Štreptomycin a I gm. j (pamušalai, kišenės, siūlai ir kit.).
1000 tablečių Riinifon , | 8 jardai vilnonės medžiagos suk-

Roche a 50 mgm nelei Afgalaine. visokių spalvų.

lietuvės moters uždavinius. Mo-, j Sėjantį apšvietos narių skai- 
teris lietuvė turi būti šviesus gįų, kad su<jėti pinigai nenueitų 
pavyzdys kitoms. Kreipti dėme Į kitur 0 liktų lietuvių kat orga. 
sį į apšvietą. Būti blaivioms ir nacijai, perkelti pomirtinės ir
jaunąją kartą tokią išauklėti. pašalpos nares su jų sudėtais pi-

medžiu. Įsižiūrėjau geriau, ir ką L^^ytis doros, kuklumo. Laiku: nįgaįs į grynaj lietuvišką pašai

pamačiau? — skruzdė nešė į 
mano uosį žolių blusą. Nešė jas 
kamienu po vieną į plačią me
džio viršūnę, nes apatiniuose la- 
puose^blusų jau buvo pilna. Per 
keletą savaičių blusos nuėdė vi
sus uosio lapus. Aš vėl jas iš
naikinau, o skruzdės neilgai lau 
kusios vėl prinešiojo jų”.

susidomėti ir pakreipti sąjun 
gos veikimą į tikras vėžes, kad 
būtų įtraukta daugiau katalikių 
lietuvių į šios organizacijos ei
les.

pinę organizaciją, o Moterų Są
junga turėtų tapti grynai kultū
rine organizacija.

6) Buvusią Moterų Sąjungos 
organo “Moterų Dirvos” redak
torę Pauliukonienę ir dabartinę 
centro valdybos antrąją vicepir
mininkę Genovaitę Kaneb, abi iš 
5 kuopos, busimajame seime pa-1 
kelti į Moterų Sąjungos garbės 
nares.

Visos rezoliucijos balsų dau-1 
guma priimtos ir N. Anglijos su
važiavime patvirtintos bus per
siųstos centro valdybai apsvars
tyti ir perduoti šių metų sąjun
gos seimui.

G. Kaneb pranešė važiuosianti 
savo lėšomis į Tarptautinį Ka
talikių Moterų suvažiavimą kaip 
atstovė nuo Moterų Sąjungos 
Pasaulio Lietuvių Katalikių Mo
terų Taryboj. Taip pat skatino 
atstoves ir hartfordiškes vieš
nias į seimą Chicagon. Tuo klau- 
klausimu kalbėjo Julija Mack ir 
Daukantienė.

Nutarta duoti iš apskrities iž
do lėšų tik toms neturtingoms 
kuopoms, kurios sumoka šiam 
iždui savo kuopos nario mokestį.

Suvažiavime pranešimus pa
teikė beveik visos N. Anglijos

UNO NERG f Moterų Sąjungos kuopos. 5 kuo 
8615 S. Racine. tel. HUdscn 8-6211 Pa stengiasi surinkti apie 500

Store Your Furs — 
Heat Ruins Them!

Summer heat and dust rob 
furs of lustre and beauty 
long before their time! Pro- 
tect your fur investment by 
storing them in the RE- 
FRIGERATED VAULTS of 
any of the reliable furriers 
listed in this column Call 
today!

REPAIRING — RESTYLING 
Air conditioned, fireproof storage.

TOBLER’S FURS. INC.
Service at a lower price. Serving 
the public for 37 years

6510 S. Halsted St.,
WE 6-3040

For $22.50 I will remodel to a 
1957-58 fashion your old fur coat 
into a cape, stole or jacket. All 
work guaranteed. Cleaning and 
glazing. Monogram free. Call — 

MARDAT’S FUR,
7909 Essex Ave., EX 5-5800.

REMODELING — REPAIRING 
Insured storage and 
all winter clothes.

Sutaupykite klek nors kiekvienų algos dieną. Jūs tiek 
esate sau skolingi. Drnvers banke Jūs,) santaupos ne tik 
Itelnys nuošimčius, het jas apsaugos Jo stiprumas, pri
tyrimas, saugumas.

Ir kiekviena sąskaita yra apdrausta lkt $10,000.00 
Federal ItepoaK Insurnno- Corimmtton. IaI Drovers 
jtngelhstl jums taupyti. .. šiandien.

t

. ŲDBUl,DUOSIT INS0R4NG 
/ . i.ORPOKATIOk ' *

Lengva BENDRAUTI SU DROVERS

3l)n)versli<iiiks
47fh Str—t A Athland Av— YArdt 7-7000

nuo 1883

W-» ORO RAŠTU ............... $83.50
200 tablečių Butazolidin a 100 mgm 
200 tablečių Serpasil a 0.25 mgm 
200 tablečių Athophan
250 tabl. Vitamin B-12 a 10 micr.

S-13 ...
20 svarų Cukraus

$13.50

S-14 ... 
20 svarų grynų taukų

$23.50

8-17 ... 
10 svarų 
10 svarų

grynų Taukų 
Cukraus

$20.50

G-21 ................... ........... .. ........... $00.50
3 jardai vilnonės vyriškam pal

tui medžiagas — pilka, mėlyna, ru
da. Visi reikalingi priedai (pamuša
las, kišenės ir kiti dalykai).

3*4 jardų vilnonės medžiagos vy
riškam kostiumui su visais reika
lingais priedais.

G-22 ............................................... $47.50
5 jardai Cotton medžiagos, 

įvairių spalvų.
5 jardai Rayon, įvairių spalvų 
5 jardai Heavy Crepe, jvair. spalvų 
5 jardai Satin, baltas

G-t» . .......................................... $49.50 Į 5 jardai baltos medžiagos pataly-
3 jardui vilnonės medžiagos mo- nei, 7 2 inčių pločio.

tėviškam paltui (mėlyna ar pilka 1 5 jardų Poplin, balta.

Mes dar siunčiam visų eilę kitokių dalykų. Ypatingai mūsų bendrovė 
siunčia labai pigiomis kainomis ORO PAŠTU įvairiausius vaistus Užsa
kant į Sibiru, prie nurodytų kainų pridėkite — Oro Paštui $5.50, kitiems 
$1.50.

Mes išsiunčiame vaistus pagal Jūsų receptus gautus iš Lietuvos

Rašykite mums lietuviškai, prašydami visokių informacijų. Naudo
kitės mūsų patarnavimais, nes mes turime daugmetinį patyrimų.

Prašykite mūsų katalogų.

INTERNATIONAL PARCEL SERVICE 
4102 Archer Avenue, Chicago 32, III.

Telefonas FRontier 6-6399

f
SPECIALUS BARGENAS

ŠALDYTUVAI

DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ BALDŲ 
FEUK A. RAUDONIS, NEI,I.IK BERTULIS, Sav.

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

Krautuvo atidaryta sekmadieniais nuo 11 lkt 4:30.

DRAUGAS 

THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 
4545 W. flSrd SL, Chleago 29, Illlnola, Tel. LUdlow 5-9509

Entered aa Hecond-Claae Matter March 31, 1310, at Chicago, minėta 
Under the Act of March B, 137$.

Member of the Catholic Preaa Aaa'n 
Rubliahed daily, ezept Rundayn, 

by tha
Mthuaalan Catholic Preaa Society 
PRENVMBRATA: Mėtoma
Otcagoi Ir Cicero! $$.on
KRur JAV lr Kanadoj $3.00
UMenyJe $11.00

SUBSCRIPTION RATES 
SS.00 per year outslde of Chtc 
S# 00 per year ln Chloago A Cicere 
$8.00 per year la Canada 
Foreign $11.00 per
H metų 

S.00
$4.60 
$5 60

B m$n. 
SITI 
|1.U 
$$.$•

$1.11 
.$• 
.1$
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________________________________________________11.1

Redakcija stratpanlua taiso earo nuotlflra Neeunaitdotų ne
saugo, Juos gr$ttna tik tt anksto susitarua. RadabeOĮa nt * "' 
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AR PASIKARTOS ISTORIJA?
Gavęs prezidento Eiaenhowerio patarimus ir pritarimą, p. 

Stassenas Londone tęsia pasitarimus su sovietais ir kitais dėl 
nusiginklavimo. Sakoma, kad nė Prezidentas, nė valstybės sek
retorius John Foster Dulles nedavęs Stassenui specialių instruk
cijų, bet tik kelis patarimus ir paprašę kiekvienu svarbesniu at
skiru atveju juos painformuoti. Gaila, kad p. Eisenhoweris nu
siginklavimo deryboms yra pasirinkęs Stasseną, kuris, kaip jau 
savo laiku esame pastebėję, yra perdaug didelis optimistas san
tykiuose su Sovietų Rusija ir kitais komunistiniais kraštais. Jis 
yra jiems perdaug nuolaidus. Kiekvienas jo žingsnis užsieny turi 
būti labai akylai sekamas. Jei ir toliau jam bus pavestos ir pa
tikėtos tokios svarbios misijos, kaip Londone vykstanėioji konfe
rencija, istorija visu žiaurumu gali pasikartoti. Ji gali pasikar
toti ta prasme, kad ir vėl bus padarytos nuolaidos sovietams, il
gesniam laikui paliekant visą eilę tautų vergauti bolševikams ir 
dar paruošti kelius jų tolimesnei agresijai.

Neseniai Vokietijos kancleris dr. Adenaueris lankėsi Jung
tinėse Amerikos Valstybėse ir tarėsi su prez. Eisenhoweriu. Ne
abejojama, kad jie kalbėjosi ir apie Londono konferenciją, ir 
apie Vokietijos apjungimą. Neatrodė, kad p. Adenaueris grįžo 
iš Amerikos visai patenkintas savo misija, nes jam žinoma, 
kad tiek Londono konferencija, tiek apjungimo klausimas, kaip 
jis šiandien yra statomas ir svarstomas, nieko gero neduos.

Iš šiandieninių huotaikų Rusijos viršūnėse yra visai aišku, 
kad Kremlius ir kalbėti nenorės apie Vokietijos suvienijimą, jei 
jam nebus leista visą kraštą paimti į savo kontrolę.

'Kalbant apie valstybių nusiginklavimą, reikia pasakyti, kad 
Vakarų demokratijos jau ir dabar, be Londono konferencijos, 
nusiginkluoja.

Visiems jau yra gerai žinomas faktas, kad Šiaurės Atlanto 
Sąjunga — Nato — yra sumažinusi savo kariuomenę iki pen
kiolikos divizijų. Vadinas, kilus karui, tik tiek divizijų į karo 
frontą tepajėgtų pasiųsti. Savo laiku buvo siekiama sudaryti 
trisdešimt divizijų, tačiau tos kvotos niekuomet nebuvo pasiekta. 
Tos kvotos nepasieks nė tuomet, kai ir Vokietija jau galės įjungti 
Nato žinion savo kariuomenę.

Netenka užmiršti Anglijoje esančių nuotaikų. Ten užsimota 
sumažinti kariuomenės skaičių net 50%. 1960 metais jau mano 
visai panaikinti privalomą karinę tarnybą.

Niekas ligšiol nepastebėjo, kad Sovietų Rusijoj ar jos sa
telituose būtų mažinamos kariuomenės. Anaiptol! Jos yra stip
rinamos.

Sovietų kariuomenė savo skaičiais yra tiek pat gausi, kaip 
ji buvo prieš kelioliką metų. Iš 175 divizijų, 65 tankų arba me
chanizuotos divizijos. Rytų Vokietijoje laikomos 22 divizijos yra 
aprūpintos geriausiais ginklais. Tiesa, save^ laiku sovietų vadai 
kalbėjo, kad jie mažina kariuomenę, tačiau tos jų kalbos buvo 
sakomos propagandos tikslams. Rusija savo jėgų nesumažino 
nė vienu kariu. Be to sovietų kariuomenė ne tik geriau apmo
kyta ir apginkluota, negu prieš dešimt metų, bet ji turi pažy
mėtinai didesnes ir geresnes karines oro jėgas. Povandeninių 
laivų dabar sovietai turi iki penkių šimtų.. Ir tai yra didelė jėga

r
 o atveju.
Taigi sovietai tik kalba apie nusiginklavimą, o Vakarai jį 

jau vykdo. Taip buvo po tl Pasaulinio karo: Vakarai, ypatingai 
jungtinės Amerikos Valstybės, nusiginklavo, o Sovietų Rusija 
apie tai nė negalvojo. Tai buvo didelė Vakarų klaida. Nejaugi 
ji ir dabar bus pakartota, nejaugi ir pati liūdnoji istorija pa
sikartos ?

PLANUOJA GINTI KARĮ

■ ‘

Dorothy Girard, motina kario, kuris bus teisiamas Japonijoj, ja
ponų teismo, už nušovimą moters įėjusios į karinį rajoną, guodžiasi 
savo vyriausiam sūnui Luis, Ottawa, III. Žemiau matyti sūnaus advo
katai Reynolds ir Young, kurie planuoja pasimatyti su gynybos se
kretorium Wilson. (INS)

LENKIJOJ ŽADAMA TIKĖJIMO LAISVE
J. KUZMONIS, Didž. Britanija

vRimticd ^afandėfei I

Jaunimo auklėtojai
t VYSK. V. BRIZGYS

Lenkija, kuri jau rengiasi švę 
sti 1,000 metų katalikybės su
kaktį, neseniai buvo Gomulkos 
užtikrinta, kad naujasis tikėji
mo tolerancijos ir didesnės lais
vės režimas bus vykdomas ir 
toliau.

Tuo pačiu metu, kai Varšu
voje buvo paskelbtas minėtas 
užtikrinimas, Šv. Tėvas paskel
bė encikliką, kuria ragino len
kus tvirtai laikytis savo tikėji- 

i mo, nepaisant kokios kainos tai 
reikalautų.

Enciklika. Naująja Šv. Tėvo 
enciklika prisimenama lenkų jė
zuito šv. Andriaus Bobolos 300 
metų mirties sukaktis. Minėtas 
šventasis mirė rusų ortodoksų 
nukankintas.

Šv. Tėvas Pijus XII šv. And
rių Bobolą pavadino “nebijan
čiu pavojaus ir degančiu tiktai 
Dievo meile” vyru ir nurodė vi

siems lenkams , sektinu pavyz
džiu.

Toje enciklikoje raginama 
sekti jo gyvenimą, ginant savo

Gal ir buvo kada laikai, kad 
jaunimu niekas nesirūpino, iš
skyrus jų šeimą. Mūsų laikai ne 
(gali tuo skųstis. Šiandien yra 
parodoma tiek daug visokio dė
mesio ir visokios iniciatyvos jau 
nimo auklėjimui, kad jaunas 
žmogus ne hartą gali pasijusti 
turįs net perdaug globėjų.

Prigimtis žmogų pirmiausia 
atiduoda į jo šeimos globą. Nuo 
pat gimimo dienos žmogus bend
rauja ne vien su gimdytojais, o 
su visais šeimos nariais. Užtat, 
kai kalbama apie vaikų auklėji
mą, visada kalbama apie visą 
šeimą.

Ne vėliau už šeimą kūdikiu 
pradeda domėtis Bažnyčia. Jai 
rūpi ne tik laiku sakramentus 
suteikti naujai gimusiam žmo
gui, bet ji duoda patarimų ir tė
vams, ir visiems šeimos nariams 
jų santykiuose su kūdikiais. 
Bažnyčia net didelėmis sankcijo
mis grasindama rūpinasi apsau
goti dar negimusio kūdikio tei
ses. Gana ankstyvame amžiuje 
vaikai randa Bažnyčios globą į- 
•vairiosc jos institucijose. Dar 
daugiau Bažnyčios dėmesio pati
ria augantis jaunimas.

Vaikams ir jaunimui daug dė
mesio skiria mūsų laikų valsty
bė. Tiesa, tas dėmesys ne vi
suose kraštuose vienodai veik
lus, ne visur vienodo laipsnio. 
Daug kur valstybė negina negi
musių kūdikių net gyvybės, tar
si jie žmogum itaptų tik per ci
vilinio gimimo akto surašymą.

Iš šeimos, Bažnyčios, valsty
bės, o neretai ir iš pašalinės pri
vačios iniciatyvos yra gimusi ir

išsivysčiusi mokykla. Ji šian
dien yra jau tiek visuotinė, turi 
tiek reikšmės jaunimo auklėji
me, kad nelengva įsivaizduoti, 
kaip reikėtų visuomenei be jos 
apsieiti. Juo toliau, juo visuo- 
tiniau ir griežčiau valstybė rei
kalauja, ka'd visas jaunimas per
eitų per mokyklą.

Šalia mokyklos prie jaunimo 
eina visa eilė organizacijų. Jos 
yra skirtingos savo tikslais ir 
priemonėmis. Kaikurios jų yra 
gerai pažinusios vaikų ir jauni
mo psichologiją; jos savo speci
finiais tikslais ir priemonėmis 
į jaunimo psichologiją pataiko, 
patraukia daug jaunimo ir turi 
į jį daug įtakos.

O šalia įvardintų jaunimo glo
bos bei auklėjimo institucijų ir 
visokios iniciatyvos, kiekvieną 
vaiką ir jaunuolį paliečia tai, ką 
vadiname bendru aplinkos var
du. Šios įtakos, didesnės ar ma- 
ženėR negali išvengti nė vienas 
pjaunas žmogus. Tiesa, kad ne 
visų vaikų ir jaunuolių ta pati 
aplinka. Ir ji ne visiems turi 
vienodą įtaką, tačiau iš jos visiš
kai pabėgti negali nė vienas jau
nuolis.

įsivaizduokime, kokį katalogą 
turėtume surašyti, jeigu pasikė
sintume įvardinti visas organi
zacijas, savo veiklos objektu pa- 
siskyrusias vaikus ir jaunimą, 
ir jeigu imtumės įvardinti skir
tingas įtakas. Daugelis jaunų 
žmonių turbūt išsigąstų, kiek 
yra globėjų, norinčių juos pasi
savinti, jiems padėti, jiems ką 
nors duoti. Iš to globėjų daugy
bės fakto lengva yrą suprasti,

kad jie ne visi turi į jaunimą vie
nodos kompetencijos. Taip pat 
lengva suprasti, kiek turi kilti 
visokių konfliktų už vaikus ir 
jaunimą, jeigu visi tie norį jau
nimą auklėti nežino savo kom
petencijos laipsnio ir ribų, jei
gu savo tarpe nesutaria.

Apie svarbesnius iš tų globė
jų pakalbėsime atskirai.

tikėjimą nuo įvairių priešų, ly
giuojant savo papročius su ti
kėjimu ir tiesa ir atsimenant, 
kad “didžiausia Lenkijos garbė 
visuomet buvo būti semper fide- 
lis (visuomet ištikimas)”.

Užtikrinimas. Kelios dienos 
prieš enciklikos paskelbimą Šv. 
Tėvas gavo autentiškų žinių 
apie Lenkiją iš jos primo kard. 
Wyszynskio, kurio apsilanky
mas Vatikane yra ženklas apie 
tenai atnaujintus santykius 
tarp Bažnyčios ir valstybės.

Gegužės 18 d. paprastomis 
apeigomis, 15 minučių laikotar
py, kardinolui buvo įteikta rau
dona skrybėlė. Įteikimo apeigos 
nusitęsė ketverius metus ir ke
turius mėnesius, nes įtempti san 
tykiai tarp Bažnyčios ir komum 
stinio režimo neleido jam anks
čiau į Romą važiuoti.

Lenkijoje santykiai pasikeitė 
tiek, kad mokyklosna vėl suigrą 
žintas tikėjimo mokymas, vys
kupams leista nevaržomai tvar
kyti bažnytinius reikalus ir ti
kintiesiems leista laisvai kalbė
ti apie savo įsitikinimus. Tuo 
reikalu Gomulkos užtikrinimą 
neseniai girdėjo Lenkijos komu 
nistų partijos nariai.

Kaikurios smulkmenos. Go- 
.mulka, kuris atidarė Lenkijos 
komunistų partijos centrinio 
komiteto susirinkimą — pirmą
jį po Spalio revoliucijos — aiš
kiai pažymėjo, kad naujoji poli

tika tokiu būdu mėgina laimėti 
tikinčiųjų pritarimą.

“Nėra reikalo pabrėžti, kad 
mūsų partija remiasi moksline 
dialektinio materializmo pasau
lėžiūra ir kad Bažnyčios idealis- 
t nis požiūris jai yra svetimas”,į 
pažymėjo Gomulka.

ll

“Tačiau”, jis tęsė toliau par
tija negali numoti į faktą, kad 
nesutikimas su B:žnyč a milio
nus tikinčiųjų nustatė prieš vy
riausybę ir atitraukė juos nuo j 
socializmo. Mes turėjome tokią 
padėtį pakeisti”.

Kad komunistą’ galutinai aiš
kiai pripažino Lenkijos katalikų 
tvirtą laikyseną, paliudijo ir M. 
St'imma, Lenkijos seime esan
čių 12 k tal kų atstovų lyderis, 
kai jis neseniai lankėsi Pary
žiuje.

Jis Vakarų reporteriams pa
reiškė, kad, kai komunistinė vy
riausybė pripaž no tėvų parei
gų. jog jū vaikai mokyklose tu
ri būti mokomi tikėjimo, devy
ni iš dešimties pasinaudojo šia 
teise.

Gomulka savo kalboje žmo
nėms davė ir antrą pažadą, tar
damas: “Mes daugiau nenaudo
sime policinių metodų, versdami 
priimti mūsų politiką”.

Kova tęsiasi. Šitie Gomulkos 
pažadai duoda vilčių, kad Len
kijos tikintieji turės daugiau 
laisvės ir mažiau baimės. Ta
čiau vysk. Baraniak, kuris kar
tu su kard. Wyszynskiu apsilan 
kė Vatikane, pastebėjo, kad laiš 
vė Lenkijoje dar nepilna. Saky
damas pamokslą Švč. Širdies ba 
zilikoje, jis trumpai priminė ka 
Įėjimą komunistų kalėjimuose 
ir prašė žmones melstis, kad 
“Lenkijoje greitai būtų atidary
tos šv. Jono Bosko mokyklos ir 
prieglaudos”.

Vysk. Baraniak pats yra sa
lezietis ir buvo liudininkas, kaip 
tėvų saleziečių sukurtos mokyk 
los, prieglaudos ir kitos įstaigos 
buvo komunistų nusavintos ir 
atiduotos valstybei. Ligšiol reži
mas už tai neatlygino.

Sovietų atominių tyrimų 
aukos

Vokietijos gydytojas Schmidt 
išrado gydymo būdą nukentė
jusiems nuo atominės radiaci
jos. Jis pasiūlė papildyti pacien 
to baltuosius kraujo kūnelius, 
kuriuos radiacija naikina. Pra
nešęs tą atradimą sovietų gydy
tojams, dr. Schmidt gavo po ku 
rio laiko Kijevo polikliniKos di
rektoriaus Bogdasarovo atsaky 
mą, kuris rašo, kad tas meto
das buvęs pritaikytas jau 200 
tos klinikos pacientų ir pasiro
dęs sėkmingas.

Iš kur tad tiek daug tokių tos 
rūšies pacientų vien Kijevo po
liklinikoje. Juk dabar ne karas. 
Išeina, kad tai sužalotieji ato
minių tyrimų. Tiek vienoje poli
klinikoje. O kiek visoje Sovietų 
Sąjungoje?

PAULIUS JURKUS

SMILGAIČIŲ AKVARELE
PREMIJUOTAS ROMANAS

121 tęsinys

Pasirodo Viktoras toks apsiblausęs, apniukęs. 
Nedrįsta net žvilgtert į vyrus, o šie pašaipiai mirk
čioja, kikena ir tingūs slenka prie darbo. Bet kur 
buvę, kur nebuvę, vėl sukerta kirvius, sukiša galvas 
pasikalbėti.

Iš laukų parjojęs Gimbutas tuoj darbininkams 
sugriaudžia: -

— Liežuviais tašote, tinginiaujate! Aš jums! — 
dideliais žingsniais pereina statybą ir sustoja prieš 
meistrą. — Prižiūrėk. Jei kas neklauso, varyk namo. 
Tvarka turi būti!

Visi sulinksta, nemato, kaip plonas debesėlis 
tiesiai per dangų lyg papirosų dūmas. Juokus atide
da vakarui.

Šeimininkas išvažiuoja į miestelį. Nori su Ju
lium prie keturių akių pasikalbėti, tačiau bankelis! 
uždarytas. Net geležis uždėta ir didelė, it pasaga, 
spyna įkabinta.

— Gal išnešė kudašių ir jis? — kraipo galvą 
Gimbutas. — Gal policija paėmė?

Pašte išgirsta, kad buhalteris buvo šį rytą, lie-1
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NOTRE DAME LA Y RETREAT

OUR LADY 0F FATIMA RETREAT HOUSE
NOTRE DAME. INDIANA

RETREATS ft*: MEN, W0MEN, HUSBAND & WIFE
(Friday to Sunday)

Completely air-conditioned 40 rooms with shower and private 
facilities. Accommodations 40 to 60 persona. '

1957
June 7-9— Husband and Wife Retreat (Filled)
June 14-16— LAIMES RETREAT—Married and/or Single

(Res. Open)
June 21-23—4th Degree Knights of Columbus Retreat

(Res. Open)
June 28-30—Husband and Wife Retreat (Reservations Open) 
July 5-7—SPECIAL TEACHERS RETREAT Chicago and

Vicinity (Res. Open).
July 12-14—Husband and Wife Retreat (Res. Open 
July 19-21—Retreat for Women. N.C.C.VV. (Res. Open)
July 26-28- Husband and Wife Retre't (Res. Open)
August 2-4—St. Viator’s- Young People’s Club (Res. Open) 
August 9-11—Husband and Wife Retreat (Res. Open).

For reservations or further Information, telephone or krite:

RETREAT DIRECTOR, NOTRE DAME, INDIANA 
Telephone, Notre Da.me, Indiana — CE 4-9906

- or W. J. M.AL0NEY, ROOM 1911.
231 So. I,aSalle Street, Chicago 4, III.

Telephone CE 6-2454 or BE 8-8131

:^1

VASARINIS IŠPARDAVIMAS
Parduodame su didelėmis nuolaidomis vasarinius 

drabužius vyrams, moterims ir vaikams
Vyrams išeig. balti marškiniai $2-95 >r augš.

Vyrams gražūs kaklaraiščiai .................... 89'
Vyrams spalvotos kojines .... ........... 25' IK,ra

Moterims grynų vilnų megztiniui ............ $5-5<)

Moterims orlon megztiniai ........................ $9.65

Moterims pavasarinės suknelės $2-85 ’r brang.

Moterims šilkinės skepetaitės 49'' brangiau

Moterims Nylon kojinė; gjc ir brangiau

Mergaitėms gražios suknelės .................... $ | .98

IR DAUG KITOKIŲ PREKIŲ PARDUODAME TAIP PAT 
SU DIDELĖMIS NUOLAIDOMIS

Kviečiamo atsilankyti! Būsite patenkinti mūsų kainomis ir patarnavimu.

JOSEPH’S DRY GOODS STORE
3218 SOUTH HALSTED STREET, CHICAGO, ILL.

“A Vacation That Pays For Itself”

REJUVENATE IN THE FAMOUS

L A M A lt BATUS
FOR HEALTH: Including Occupational Fatigue,

RheuniatAid, Nervous, Circulatory, Toxic and Associated 

Conditions.

IOR RECREATION: Ycar-Around Fishing, Golf and 

* All Outdoor Artivitics.i. Invigoraling Moliniam Air and

Southern Hospitality.

TELEVISION FOR YOUR LEISURE 

NEARBY PARKING

LAMAR BATHHOUSE
DEPT. 123 CY M. KING, PRES. MGR.

HOT SPRINGS NATIONAL PARK, ARK.

At The South End of the Beautiful Bathhouse Rovv

■ —■fr — v 
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pęs net laikraščius palikti. Bet kur dabar, niekas 
nežino.

Užsuka policijon. Vyrukai, išsiskutę, išsikvėpinę, 
į portfelius kraunasi glėbius popierių.

— Buvom bankely, jieškojom meistro, nuo vakar 
negalim jo surasti, — aiškina vienas.

— Meistras pas mane, stato! G buhalteris, tas 
Julius Rumšas, kaip?

— Nežinom. Dėl to Viktoro Tilviko teisingai 
spėjom. Vachmistras nuvažiavo pas jus.

Gimbutas numoja ranka ir skuba. Su tais pra
šaliečiais nepasiremsi. Drąsutis kas kita!

Už meistelio prasideda sodai. Baltos obelys, iš- 
skėtę šakas, rodo pumpurus. Aviliai dūzgia. Tačiau 
jis nieko nemato. Tampo vadeles ir kartas nuo kar
to sušunka: "Na!” Vėl susigūžia ir prieš kalniuką 
griaudžia: “Tvarka turi būti!” Alėjoj atsidūsta:
“Bet kaip?”

Kieme randa vachmistro vežimą, įspraustą dar
žinėlėm Užmautas avižų terbele, arklys pamuisto 
galvą.

— Matai, ir tas pamokytas, net sveikinas. Tai 
bent policija!

Drąsutis sėdi su meistru didžiojoj troboj. Atsi
sagstęs uniformą, pasidėjęs diržą, jis skleidžia ant 
stalo pinigus. Šeimininkas taip ir sustoja.

— Tai ką, kortų klubą įtaisėt, “akį” traukiat?
— Tamstele, valiutą skaitom! — vachmistras at

suka riebų veidą. — Pačiu laiku, reikia liudininko, 
kad policija perdavė ponui Tilvikui raktą ir kamba
ryje rastus popieriukus.

Gimbutas žiūri į krūvą banknotų. Vaikinas tau

pus, tris tūkstančius sudėjęs. Nedaug ir nemaža. Vis 
geriau, nei du ar vienas.

— Aš tikiu, neskaitykit! — Viktoras nervinas 
ir nori pasiimti pinigus.

— Tamstele, pinigai kaip kortos: juo ilgiau dė- 
lioji, juo įdomiau. Reikia suskaityti. Kiek čia buvo, 
a? Na, iš pradžios! Ponas Gimbutai, stebėkit, ar ne
suklysiu!

Drąsutis pradeda iš naujo, linksėdamas galvą su 
kiekvienu banknotu. Kleopas stovi šalia. Žydi šimti
nės, penkiasdešimkės. Nušnara dešimtys. Keistai ir 
saldžiai nušnara, ir jo veidas šviesėja. “Jei vaikinas 
nebūtų meistras”, — kartu su pinigais krenta min
tys, — “jei nors antra tiek turėtų, ištiesčiau jam 
ranką”.

Vachmistras suskaito ir parašo kvitą, kurį pa
kiša Viktorui. Šis suraito savo pavardę, griebia pini
gus ir skuba. Šeimininkas tuo tarpu nusprendžia: 
policija stora ir įlaidi, reikia pavaišinti, kitaip žinių 
neišpeši. Iš indaujos atneša butelį ir stiklus.

— Užėjot kokius pėdsakus, pagavote? — prade
da jis atsargiai, pildamas gerą ir stiprią degtinę.

— Tamstele, mes ne kriminalka, mes neskubam! 
Pas mus šūkis: “Veik atsargiai, bet tiksliai!” Mes 
žinome, kaip! — Drąsutis juokiasi, net jo mėlyna 
uniforma liuli kaip ežeras.

— Ir nič nieko, nė bluso snesugavot? — Gim
butas pasiūlo išgerti ir pamažu priveda prie Juliaus. 
Jam rūpi, ar buhalteris nemaišė savo naudai.

(Bus daugiau)
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BUILDINO & KEMODEIJNG

VIKTORAS SIMAITIS
GENERAL CONTRACTOR

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

Namų t'l. Itlshop 7-3340 
'27.37 VVest 43rd Street

Nauji nuinal, garažai, įvairūs pa
taisymo ir pertvui ky mo (remodttl- 
ing) darbut

VACYS PETRAUSKAS
BUILDING UONTKACTOK 

4.3*27 N. Campbell Av., Chlcugo 32, III. 
YArils 7-0675

j.’ BREIVE andSoSf
CONSTRUCTION COMPANY 
1442 S 48tli Ct., Cicero 50, III.

Statome naujus uuinus ir garažus. 
Atliekunie visokiu trobesių ir patal
pų įvairius remonto darbus, skubiai 
gerai ir pigiai.
šaukite DAnube 6-2793 nuo 9 vai. 

ryto Iki 7 vul. vakaro
Tel. OLympic 2-5121 nuo 0 vai. 

vakuro Iki II vai. vakaro

BUILDING & REMODELING

ATLIEKAME VISOKIUS NAMŲ 
REMONTO DARBUS

Statome naujus porčius, taiso
me senus. Gaminame langus, sie
telius ir t.t.

POVILAS ZAWADŽIUS 
7135 So. Rockvvell St. 

HEmlock 4-1169
'A''A‘'A' A* 'A' "A"

Royalcrcst Builders
Praneša atidarymą naujo ofiso

9660 Franklin Avė. 
Downtown Franklin Park

Tel. Gl^dstone 5-0098 
PILNAS REMONTO DARBAS 

Dailydės patarnavimas
PAT ENNIS 

(Deol direot vvith me)
A*4ij4.4ti  ̂4:4: (453IE

ISNUOMUOJAMA —- FOR BENT

REAL ESTATE

Mūr. naujus 2 po 6, rd. šild.—*34.500. 
Mūr. bungl. 8 kb. centr. šild.,»18.900. 
Mūr. 3 apart, ir krautuvė — pigiai. 
Mur. 3 apart, ir kepykla—bargenas. 
Mūr. 4 apart, centr. šild. — *24,600. 
Mūr. 3 apart, ir taverna — *22,000.

Yra pigių ir pelningų namų.
Ių— pigshrdd da( f tirą f flarr llvvdy

BUDRECKAS Realty
4081 Archtr avtu, LAfayetto $-8384 

(prie California g-vėaj

BERWYN SPECIAL. 5 kamb. 
bungalovv. Tile virtuvė. $17,500. A- 
pylinkėje 35th ir Ridgeland Avė. 
Bishop 2-2162.

l’/a augšto mūrinis 6 ir 4 kamb. 
butai. 6047 S. ARTESIAN AVĖ. 
Karštu vandeniu alyva apšild. Mū
rinis garažas. Tuojau galima už
imti. $24,800. Atdara® apžiūrėjimui 
sekmad. nuo 1 iki 5 vai. Tel. VVAl
brook 5-5031.

■__ ‘

STATYBOS 
BENDROVE 

MOR AS
Kullilera Gen. Contractora 

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

Namų įkainavimas Ir {vairas 
patarimai nemokamai.

Kreiptis Šiuo adresu:

JOHflS STANKUS
Raštinės ir iiuto telefonas 

PItospect 8-2013
6800 SO CAMPBELL AVĖ. 

Chicago 29. BL

NAMŲ SAVININKAI I
Tarpininkaujame butų iSnnomavi- 

mui. Patarnavimas veltui. Turime 
; laukiančiųjų surašą.

VARPAS Real Estate
! 5010 So. Uestem PItospect 0-22.34

Ciceroje išnuom. 5 kamb. apšild. 
i butas. Skambinti po 5 vai. vak.:

TOtvuhalI 8-2723

DIDELIS BARGENAS — NEW 
TROY, MICH. Pusė akro šėmės, 
namas ir garažas. Visi modernūs 
patogumai. Parduodamas dėl mir
ties šeimoje. Dėl informacijų kreip 
tis tel. LAfayette 3-2889.

Išnuom. 2 atskiri mieg. kamb. 
prie mažos šeimos. Visi patogu
mai. Vyrui ar mergaitei, ypač pa
geidaujama vyresnio amžiaus ved. 
pora. 5025 Šo. Maplewood Avė., 
HEmlock 4-2477.

■------- ----- ■■ ----- - r ■ ■
Ciceroje Parkholme išnuomuoja- 

mas švarus erdvus 6 kmb. butas.
Savininkas 1239 So. 50th Ct. 

Telef. OLympic 2-9589

$15,000 JMOKĖTI. 6 kamb. mūr. 
namas. Karštu vand. gazu apšild. 
Garažas. Autom, skalbimo maši
na. Gazo krosnis. 22nd ir Kostner 
Avė. LAwndale 1-7038.

4-ių BUTŲ NAKAS. 3 butai po 
4 k. ir 1—3 k. Pečiąis apšild. Apy
linkėje 26th ir California Avė. Ge
ros pajamos. Jmokėti $3,500. LA 
1-7038.

$2,000 JMOKĖTI. Geras 5 kamb. 
namas. Naujas oentr. ąpšildymss. 
Spintos virtuvėje. Rūsys. Pastogė. 
26th ir Keeler Avė. $9,900. LA 
1-7038.

SAVININKAS PARDUODA NUO
SAVYBĘ. Geros pajamos. Pletvak. 
miesto daly. 2 geri namui ant vieno 
sklypo, su ekstra sklypu šalių. 2 bu
tai po 4 k. ir 2 k. rūsy. Karštu vand. 
stokerių apšild. Taip pat 4 kunib, na
mukas su pilnu rūsiu. Arti mokyklų, 
bažnyčios, krautuvių Ir transportaci
jos. Kuinu apie *18,6011.

UI.Mtiop 7-2712

ŠTAI, CLA — 6 kamb. mūr. na
mas. Bargenas. Tik 1 blokas nuo 
26th St. ir Harding Avė. Centri
nis apšild. Garažas. Tuojau gali
ma užimti. $12,500; jmokėti $3,500. 
SVOBODA, 3739 VVest 26th St. 
LAvvndale 1-7038.

IASIKELIO J FLORIDĄ—TURI 
PARDUOTI. Mūrinis 2-jų butų — 
4 ir 5 kamb. Gazu apšild. 2-jų au
tomobilių garažas. Skalbimui kam
barys. Apylinkėje 28th ir Millard. 
Mokesčiai tik $85. $15,900. SVO
BODA, 3739 W. 26th St. LAwm 
dale 1-7038._____________________

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

KUTRA-NORKUS REALTYREAL B8TATB-INSUBAN0B NOTARY PUBLIC $406 W«rt 61 St. VVAlbrook 5-6030PBospect 8-3679 (vak. ir samad.)
Mūr. 4 apartm., centr. šild.—*24.200. 
Mūr. 2 po 4 kb.. centr. šild.—*25.400. 
Mūr. 8 kb. bung., gazu centr. šild.— 
*18.200. Puikus l metų 6 kb. bung., 
brangūs priedai — *19.500. Nuo Chi
cagos 45 myl. vasarvietė su visais 
įrengimais, maudytis ir žuv.—*1.900.

MARQUETTE PARKE, tik vienus 
blokus nuo parko. Kampinis mūrinis 
nuinas. 4 miegami: du 1-me augšte 
ir du pastogėje (attic), 2 vonios. Vis
kas luitui puikiai įrengtu. Kabinetinė 
virtuvė, žieminiai aiuminijaus langui 
ir kiti patogumai. Reikalinga pama
tyti, kad Įvertintumėt. Šildymas spin
duliuojantis iš viršaus (radiunt heat). 
Kainu tik *24.600.

Taip pat turime daugiau nuosavy
bių duodunčlų gerus pajamas ir pre
kybinių namų.

Turime rimtų pirkėjų, todėl prašo
me turinčius parduoti namus kreip
tis J raštinę lr mes mielai patarnau
sime purduodami Jūhu namus.

SHUKIS BUILDERS 
AND REALTY
6433 So. Pulaski St.

Telef. LUdlow 5-6900

BRIDO EMAN, MICHIGAN
6 kamb. modern. ūkio namas ant 

-H akro žemės; 30 pėdų vištidė; 
34x36 pėdų komercinis namas su ce
mento grindim ir į viršų pakeliamom 
durim ir kiti du pastatai. Prieinamu 
kalnu.

PHILLIPS, WIKCONKIN
80 akrų ūkis su 6 kamb. namu. Par
duoda už *6,000, pilna kulnu.

ARTI lOOth St. ir Green. 6 kamb. 
(upe-Cod mūrinis. Gazu-karštu vand 
apšild. Garažas. 2 vonios. shower rū
sy. laibai gerus namas.

JJ. R. KUHNLE
R i; Al t ESTATE

Vlnccnncs 6-0024

BE YOUR OWN BOSS 
Work In One Giri Office

Steno - General Office
Kome experlence preferred būt 

not essential
WU1 T min Begiu nėr vvith Aptitude
5 day week. Salary based on ability. 
Blue CroBB (t Blue Shield. A good 

positiou for the rlght giri.

CABINET CORPORATION 
0F AMERICA 

6033 S. Lafayette St.
Call NO 7-3500 — Mr.Nudeluian

GERA VIETA PENSININKUI 
Dėl žmonos mirties parduodu sa

vo nedideli gyvenamą namą, su 
akru žemės, prie 83-čio kelio ir žu
vingo ežero. 60 mylių nuo Chica
gos. Rašykite arba atvažiuokite. V. 
ASCILA, Box 144, Salem, Wis.

PIBKITB ir parduokite aavo ne
kilnojamą turtą per mono įataigą. 
Naudokitės mano teisingu patarna
vimu.

L KURŠIUS
REAL ESTATE SALES

REpuMio 7-9400

33rd ir Halsted, pačiam biznio cen
tre mūr., 3 krautuvės ir 2 būt. savi
ninkui centrai, šildymas.

Brighton Parke arti bažnyčios me
din. Savinlnk. 6 kamb. butas. *105.00 
pajamų mėn., tik *16,800.00.

West-Sklčje, mūr.; 6 būt. po 4 
kamb, Skubiui parduodamos, tik už 
*16,600.00.

57tb Ir Paulina. Mūr. 6 ir 6 kamb., 
rūsys, šildymas, aluminljaus langai, 
garažas. Nebrangiai.

Beverly Shores, Ind. Naujas gra
žus namas su rūsiu ir šildymu. Tin- 
kųs gyventi ir ištisus metus.

VENTA
4409 SO. FAIRFIELD AVĖ

LAfayette 3-3881

BARGAIN — OAK LAWN 
APY LINK LIK

Nauajs 3 mieg. k. "ranch” nuinas. 
Miesto vanduo ir kanalizacija. Kieto 
medžio grindys, beržinės spintos. — 
Korniica. Žemas (mokėjimus. *12,95u.

Naujas —- 3 mieg. kamb. “ranch” 
namas, prijungtas garažas. Beržinės 
spintos. Didelis sklypas. Žemas (mo
kėjimas. *13,7 60.

Naujas — 3 mieg. kamb. mūr. 
“ranch". Pilnas rūsys. Miesto vanduo 
ir kanalizacija. Kieto medž. grindys. 
Beržinės spintos, Formica. Kaina — 
*16,950.

VERNON-WOLFF,
5M00 W. 87th Kt. Oažilaun.

Hllltop 5-6221 G A 2-0709
AUhira sckmml.

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

V. ŠIMKUS
Susitarti šaukite TFmilnal 9-5531 

nuo 6 vai. p. p. kasdien lr sekma
dieniais nuo 10-4 vai. Adresas: 515
Nnlton Willnw Koringa. III

Statome
NAMUS IR
GARAŽUS

MASTER BUILDERS
General Contracting Co.

(Sav. V. Sodeika ir J. Sk oru be kas) 
1600 8. 48TH CT.. CICERO 50, ILL 
Tel. OLympie 2-7381; TO 3-4230

Ir atliekama visus statybos lr per 
tvarkymo (remodeling) darbus

APARTMENTS AVAILABLE
Tn all South Side Parishes. Various 
sizes and prices. *io totai charge.

Open daily until » p. m. 
VVeekends until 5 p. m.
THOMAS J. MILLER

KKAL ESTATE)
Call PR 8-4545 — Ext. DG 

7220% S. West<Tn Avė., Chicago, IU.

$2,500 JMOKĖTI. 2-jų butų mū
rinis 5 ir 6 k. Rūsys. 2 autom, ga
ražas. Skolą mokėti kaip nuomą. 
LAwndale 1-7038.

Skelbkitės “Drauge” i

PHYSICIAN’S OFFICE 
SPACE AVAILABLE

ln heavily populated Lith
uanian neighborhood. 
Ground floor, air-condi- 
tioned Medical Bldg. with 
lab and X-ray facilities.

2656 W. 63RD STREET 
Tel. GR. 6-4200

Našio moteris jieško pensininkų 
vedusių porų. gyventi kartu 5 kamb. 
bute. Reikalinga sugebėti šį tų prie 
namo pataisyti, prižiūrėti stokerį ir 
kiti lengvi darbai. Kreiptis telefonu 
HEmlock 4-6920.

ATDARAS APŽIŪRĖJIMUI sek 
madienj nuo 1 iki 5 vai. 8 kamb. 
rezidencija. Karštu vand. alyva ap 
šildma. Garažas, sunkvežimiams. 
50 pėdų sklypas. 2750 So. Central 
Park. _______________________
ATDARAS APŽIŪRĖJIMUI sek
madieni nuo 1 iki 5 vai. 8919 So. 
Parkside Avė. 4 kamb. modern. na
mas. $9.800; įmokėti $2,000. 80 
pėdų sklypas.

BERWYN. Įmokėdami $3,000 
pirksite gerą 2-jų butų apkaltą na 
mą — 4 ir 4 kamb. Apylinkėje 
22nd ir Oak Park. $17,500. SVO
BODA, 6013 Cermak Rd. Bishop 
2-2162.___________________________

2-JŲ BUTŲ MODERNUS, šva
rus, po 2 mieg. kamb. Pilnas rū
sys ir pastogė, iAutomatiškai aly
va apšild., autom, karštas vanduo. 
Uždari porčiai. Pirmas augšt. tuš
čias $21,000. Parduoda savininkas. 
3356 S. Wood St. Skambinti WA1- 
brook 5-6626 po B v.v.

IŠKILMINGA DEDIKACIJA
piENRASčIO DRAUGO NAUJŲ PATALPŲ

ir
TĖVŲ MARIJONŲ NAUJOJO VIENUOLYNO

įvyks
Sekmadienį birželio men. 23 d., 1957 m.

prie 63-čios ir Kilbourn gatviy
(Kilbourn gat. yra 4500 j vakarus)

Dedikacijos iškilmes atliks 
10 EMINENCIJA, KARDINOLAS SAMUEL STRITCH, 

Chicagos Arkivyskupas
Iškilmės prasidės 3:00 vai. p. p.
Palaiminimas Av. Sakramentu 3:30 vai. p. p.
Sveikinimai ir meninė dalis prasideda 4:00 vai. p. p.
Naujų patalpų lankymas nuo 4:30 vai. Ud 6:00 vai. p. p.

J

D. MONSTAVIČIUS
SEAL ESTATE - 165S W. 103 st 

Tet BEVERLY 8-3946 
Nekilnojamų turtų pirkimas, parda
vimas. Tarpininkavimas bizniuose lr
valdžios Įstaigose.

INCOME TAJt. Tai acoountant

SAVININKAS parduoda namų — 
6040 S. MONITOR. Mūrinis bunga- 
low — “eight room efficiency” 6 km. 
plius ‘’knotty pine” uždaras porčius, 
1 kamb. pastogėje, pilnai įrengtas, 
“rumpus room” rūsy ir šeimos kam
barys, kartu ir “juke box”. Spintos 
virtuvėj. Karštu vand. apšild. Tile 
vonia. Įskaitomi ir priedai. Naujai 
apgyventoj apylinkėje. Patogu į krau
tuves. Labai geraš pirkinys už 
*18,500.

ARTI NEW BUFFALO, MICH.
65 mylios nuo Chicagos

Puiki vieta pensininkui. Galima iš
nuom. visiems metams ariat kaipo 
vasarvietę.

700 pėdų miškelio paupyje, 10 ak
rų žemės 2 modern. namai, 1 1 kamb. 
Ir 4 kamb., alyva apšild. 2-jų mašinų 
garažas. Jaunų Įvairių vais. medžių 
sodas, raudonu ir Juodų aviečių krū
mai, gružiui apsodinta. Netoli (vvalk- 
ing distance) Koilth Shore autobuso 
sustojimo lr I-uke Michigan. Savi
ninkas turi pasduoti šį mėnesį. 
Parduos už geriausių pasiūlymų, su 
baldais ar be baldų.

Važiuoti U. S. 12. pasukti J dešinę 
prie J's Cafe, nedavažluojant Union 
Pler, 2-as namas dešinėj pusėj Niek 
Kuiliu k, I/ikeshlc, Mich. 4134 arba ra
šykite Rinite 2, Box 458, Nevv Buf- 
falo, Michigan.

PAJAMŲ BUNGALONV — 5 ir 3 
kamb. $75 pajamų už 3 k. butą rū
sy. Gazu kraštu vand. anšild. Už
dari porčiai. Garažas. Bargenas. 
Kaina nupiginta iki $17,900 arba 
duokite pasiūlymą. St. Gali para
pijoje. Ant 55th St. arti Sawyer 
Avenue.

GERAS 4 KAMB. medinis ap
kaltas namas. Naujas stogas ir 
“gutters”. Rūsys. $11,500. Arti 
60th ir Kedvale Avė. Sklypas 30x 
125 pėdų Žieminiai langai ir sie
teliai ir daug priedų. 6134 S. Pu 
laski Road. LUdlovv 2-2567.

NETOLI ŠV. KAZIMIERO 
KAPINIŲ

Gražioje apylinkėje 3 metų 4 km. 
mūr. namas. Karšto vandens — aly
vos šildymas, 2 auto mūr. garažas, 
prie Jo 2 kamb. tinka viengungiui. 
Apie V4 akro žemės. *15,50(1. A. Si
rutis.

DIDELIS, MODERNUS
6 kamb. tik 5 metų mūr. namas, 

šildymas gazu. Apsauga nuo potvy
nio. Prie 7 2 netoli California Avė. 
PuikiiH pirkinys už *22,500. Volod- 
kevičlus.

6 KAMB. MOR. REZIDENCIJA
Marquette Parke ant 40 pėdų skly

po, aut. šildymas alyva, 2 karų ga
ražas. *19,500. A. Katilius.

SUMAŽINTA KAINA
6 did. kam. mūr. namas Marųuette 

Parke. Lengvai galima pertvarkyti J 
2 butu. Rūsyj yra dar 2 kamb. bute
lis. Gazo — karšto vandens šildymas. 
Galima tuojau užimti. A. Rėklaitis.

PIGIAI — UŽ $19,000
6 kamb. 9 metų rezidencija, 73 ir 

Washtenaw. Svečių ir valgomas klo
tas kilimais nuo sienos iki sienos. 2 
auto garažas. Kavaliauskas.

P. LEONAS
REAL ESTATE 

2735 Wmt 7 lst Street 
Vist telefonai: VVAlbrook 5:6015

ROTA PRO4JA
Arti 42-os ir Rockvvell tikrai gerai 

prižiūrėtas 3-jų butų medinis namas. 
Geras pirkinys. Skambinkite apžiūrė
jimui dar šiandien.

RKpuhUo V-6232

įmokėdami *1,300 pirksite namų 
adresu —- 1587 W. Slst Kt. Arti 5lst 
lr Ashland Avė. 6 kamb. ir modern. 
krautuvė. Karštu vand. alyva apšild. 
2 autom, mūrinis garažus. Kaina 
*13,600. Kreiptis pirmad. 1841 West 
63rd Kt. GRovcliiil 6-0201.

THERE’S NO HOME LIKĘ 
THE ONE YOU 0WN

DAINES REAL ESTATE 
COMPANY

REAL ESTATE — SALES
MORTGAGES — RENTALS 

MANAGEMENT 
841 East 63 r d St

HYde Park 3-8541

REAL ESTATE
Paskolos. Nej. Turtų Valdymas 
VISŲ RŪŠIŲ APDRAUDIMAI 

K. MALONIS,
Namų PRospect 8-2071

PASTOVIAUSIA VKRTYBft — 
NEKILNOJAMAS TURTAS

Kas pirko — išlošė. Ko laukiate Jūs! 
Brighton Parkas:

Med. 2 po 4, , dujų pečiais šild. 
*13,500.

Med. 2 po 4, su garažu, *11,500. 
Mūr. 2 po 6, palikimas, reikia sku

biai parduoti.
Gage Parke:

Med. 2 po 4 su skiepu ir garažu. 
*14,500.

Med. 4 gražūs kamb. ant plataus 
sklypo. *12,500.
Kitur:

Mūr. bung. 7 kamb. puikioje 48 ir 
Keeler apyl. *6,000 įmokėti.
Bizniai:

Mūr. 3 augštų su krautuve ir 2 po 
6 būt., puikus namas ir biznis.

Valgykl. patalpa ir 5 butai judri 
vieta. Įjuos paskolų savininkas.

5 butai, 200 paj., tik *23.000.

SIMAITIS REALTY,
2737 W.43rdSt.i CL 4-2390

iiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiaiiiiiiiiuiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin«iiiiiiiuiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiuiiiiiiiuiiiiti(
.šioje nekilnojamo turto pardavimo 

jstaigoje perkant ar parduodant., jū
sų laukia greitas ir teisingas patar
navimas.

NORVILĄ
HEAL ESTATE SALES 

2600 W. 59th Kt. Tel. PRnspeet 8-5454
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiitiiiiiiiiiiiiiiKiuiiiimiiiiiiiiuiiiiiiiiiuiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiuiiHiiiiiiiiiii

LABAI GERAS PIRKINYS. 6 k. 
mūr. bungalovv. Pilnas rūsys. Karštu 
vand. apšildymas. Pastogė. Uždari 
porčiai. Ąžuolinės grindys. NaujAi 
dažytas. Platus sklypas. Vubuned. 
Arti transportacija, mokyklos, bažn. 
ir krautuvės. Kaina *16.800. Tuščias, 
galite tuojau užimti. Atdaras apžiū
rėjimui nuo 2 iki 6 vai. .Savininkas. 
5832 K. Rorkvviiil Kt.

I»R|, SILPNOS SVEIKATOS SAVI
NINKAS PARDUODA 2-jų augStų 
medinį namų ir didelę daržinę, abu 
ant akmens pamatų. 6 kamb., 4 mieg. 
k., 1 mieg. k. 1-me augšt*', rūsys, vo
nia, elektra, apie 3 akrai žemės. 310 
pėdų prie juodo kelio. Vį mylios nuo 
autobuso. Arti Hoiy Family Vilią. 
*18,000. Kreiptis j savininkų —

GEORGE S. WHITE
Bell Road, tarp Archer Avė. 

ir 123rd Street

2532 W. 47TH STREET 
Mūrinis pajamų namas su taverna 
ir 3 kamb. butu. 2-jų butų medi
nis namas gale sklypo. Gazu ap
šildymas. 2 autom, garažas. Geros 
pajamos. 2emi mokesčiai. Kaina 
$18,900. KATSCHKE’S REALTY 
CO., 8359 8. Pulaski Rd., tel. — 
POrtsmouth 7-3875.
Turime daug kitų namų su paja
mom Marųuette Parko apylinkėje.

Skelbkitės “Drauge"

ST. MARGARET’S
0F SCOTLAND PARIŠK
OWNER invites you to call and 

inspec.t this perfect 5 room brick 
Georgian. Gas heat, ceramic tile bath, 
basement recreation room. lavatory, 
storrns and screens, sunporch & patio. 
Convenient to shops, schools, transp. 
2% blocks to R.l. and park. Nevvly 
decorated. Beautifully landseaped.

ATTRACTIVELY PRIGED

Call Hllltop 5-06S8 for 
an appointment

Atdaras apžiūrėjimui sekmad. 
nuo 1 iki 5 v. 5729 S. MELVINA 
AVĖ. Naujas 5i/2 kamb. mūro 
namas, 3 mieg. k., didelis salio- 
nas, dinette, spintos virtuvėje, 
koklių vonia, pilnas rūs. “forsed 
air” apšildymas.

Kiti modeliai — 5100 S. Oak 
Park Avė. Visi arti mokyklų, 
krautuvių ir transportacijos.

GARR1VAN & DYRA 
BUILDERS 

TRiangle 4-9381

HELP WANTCD — FEMALE

LUNCHEON AT THE 
PUMP ROOM

AMBASSADOR EAST HOTEL
Ir kiti prabanginiai siurprizai lau

kia jūsų, jei būsite kvalifikuota dįrl)1- 
ti parduvėja pas Emmons Jewelers. 
Šeimininkės ypatingai gerai uždirba 
mūsų biznyje. Langelis jų galėjo įsi
gyti automobilius, apstatyti savo na
mus ir duoti savo vaikams augštųjį 
mokslų savo puikaus uždarbio pagal
ba dirbdamos tik po 3 vul. vakarais.

Nepraleiskite progos susipažinti su 
šiuo žavingu bei pelningu bizniu.

Graži “Jewelry Oift” — dovanėlė 
gali būti jūsų, kuomet bus suruošta 
maža Jewelry ‘Fashion Khow — Pa
rodėlė jūsų namuose 6 ar 8 Jūsų 
draugių.

Tiktai patelefonuokite;

MRS. PEARL UNDER 
VI 6-6541

Ji’ jums paaiškins kaip jūs galite 
dalyvauti.

SECRETARY
GEN., OFFICE

Publ. Co. doing effective, agre- 
ssive job fighting Communism, 
Socialism, needs resckirceful giri 
who likęs varied duries. No short- 
hand necessary. Nice Office. Dovvn- 
tows location. Company benefits.

Call MR. WAGNER 
WEb$ter 9-21II

LUNCHEON AT THE 
PUMP ROOM

AMBASSADOR EAST HOTEL
and other gala surprises avvait 
you if you ųualify a» a part rime 
saleslady vvith Emmons Jevvelers.
Houaewive8 are particularly suc- 
cessful in our business.
Many have bought cars, refur- 
nished their homes, pult their chil- 
dren through col lėgo vvith their 
excellent eamings 3 hours per 
evening.

j Don’t misa learning about this 
fascinating and profitable busi
ness.

A beaiitiful “JF,WF.LRY GIFT” 
cnn be Yours wb«*n a sma.ll JFWK.I,- 
HY FASHION SHOW Ls presenteil lo 
6 or 8 of y<Mir frieiMls in your home.

v

JUST CALL

MRS. PEARL IANDER 
VI 6-6541

Who vvill evpluin hnw you, too, can 
partlcipati'! 1

REIKALINGA MOTERIS pri
žiūrėti ligonę. 8 vai. j dieną, 5 die
nas savaitėj. 4615 W. 79th Place, 
REliance 5-8334.

VALGYKLAI REIKALINGA 
VIRĖJA

POrtsjnmth 7-9675
Its Fun To Work Near Home

GENERAL OFFICE GIRL
For Purchusing Department. Mušt 

type; vvill take full charge in near 
future.

COURTESY STORM WIND0W 
2419 W. 14th St.

NORTH WEST SIDE 
OFFICE W0RKERS —
Novv that Spring is Here — 

Why not enjoy more home life. — 
Less vvaste of time traveling and

vvork near home.

STENOGRAPHER
Some Filing. Ideal co-vvorkers and 
company benefits and starting 

salary
MR. P. LUKE

Tel, NE 8-1200
Attention: June Graduatosl
GENERAL OFFICE

Experienced or Inexperiencod
For Order Department in 

Small Pleasant Office 
Typing Necessary 

Mušt Have Pleasant Voice 
For Phone Work.

5 DAY VVEEK 
COMPANY BENEFITS

GOOD STARTING SALARY
CALL HELEN

KEnwood 6-5658

W0RK CLOSE TO HOME
SAVE TIME & CARFAflE

TYPIST—BILLER
Some experience desirable būt not 

necessary. Age no barrier. Mušt likę 
figures. 6 day week. Salary according 
to ability. Blue Cross and Blue 
Shield. Company benefits.

SUE ANN FOOD 
PRODUCTS CORP.

3660 W 38th St
Gali LAfayettc 3-6083

WAITRESSES
Weekends and lunch hours avaJlable. 

GOOD TfPH 
(2) CHECKERS 

11 A. M. to 2 P. M.
Call VIctory 2-1077 

GLADSTONE HICKORY PIT 
2724 S. Union Avė.

W 0 MAN
Age 40-50 — for -General House- 
vvork for 2 adults. Nevv home. Pri
vate room and bath. Excellent 
vvorking conditions. References re- 
quired. Call eveninga —

Hinnetka 6-6903, Oollect

STENOGRAPHER

Interesting vvork in sales manager'. 
modern air-conditioned Office. Hos- 
pitalization insurance, profit sharing 
trust, low priced cafeteria, many 
other benefits, 5-day week.

HOLLEB & CO. 
WHOLESALE GROCERS

3223 S. Western Avė.
UaU FRontler 6-3000 

M R. RO8ENBERG

Work in your neighborhood

SAVE TIME & CARFARE 
SECRETARY

Prefer Rome experlence — brlght, 
ainbitious beginner vvill be eonshjered 
as “Giri Friday” for busy executive. 
5 day vveek. Air conditioned office. 
Excellent compapy benefits. Salary 
eommensurate vvith ability.

Apply to Mr. Epštein.
' SARA LEE BAKERY

TAylor 9-4900
2100 8. Carpenter

HEI.P W ANTED — MEN

AUTO ME0HANI0B
irBODY A FENDER VYRAI

Atsineškite įrankiu, pasiruošę darbut 
NUOLATINIS DARBAS 

MES JUS IŠMOKYSIME
Taisysite įvairių firmų automobiliu.

2450 S. Mlchigaa Avė. 
CAIumet 5-7928

Perskaitę “Draugą*

kitiems!

duokite

ri »
tnr1
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Visi į BALF’o didįjį Pikniką Sibiro Lietuviams sušelpti!!
SĮ SEKMADIENĮ, BIRŽELIO MEN. 9-tą DIENĄ
Žurn. VYTAUTAS KASNTCNAS skaitys sūnaus laišką iš Sibire esančiai .motinai. 

Atsisveikinimus su Balio direktore PETRONĖLE GRYBIENE, išvykstančia iš Chicagos: 

Programai vadovaus BALYS RAČKAUSKAS ir dail. STASYS KANCEV1CIUS.

(Lokiams gris JUOZO KOZIKO orkestras.

V'eiks bufetas ir valgykla su gardžiais ir Įvairiais valgiais, kuriuos gamins žinomoji šei
mininkė Elzbieta Jonušienė su savo taikinin kėmis.

Gražiajame BUČIO DARŽE, Willow Springs, Illinois
Pikniko dalyviai tarės progos laimėti daug vertingų dovanų, kurias paaukojo Chicagos 

lietuviai biznieriai.

Nuo autobuso sustojimo vietos — Archer Avė. ir 83 kelias — kursuos mašinos, kurios 
nuveš nemokamai j pikniką visus tuos, kurie atvyks autobusais.

Kviečiame Chicagos ir apylinkių lietuviškąją visuomenę piknike skaitlingai dalyvauti. 
Savo atsilankymu paretinsite Sibire vargtančius mūsų seses ir brolius.

BALFO CHICAGOS APSKRITIES IR SKYRIŲ VALDYBOS

KANADOJE
Toronto, Ont

Baltaragio malūnas sukasi
Gegužės 19 d., Toronto lietu

vių “Caritas” pakviestas Mont-

I kas posteringavimas (B. Malaiš- 
I kienė), nepalaužiamas Girdvai
nio užsispyrimas (L. Baraus- 

kalų perteikimas be įprastinių kasj Jurgos ir Baltaragio go- 
vaidybos elektų tampa sunko-, (jog (g Pūkelevičiūtė ir H. Na
kai suvirškinamu ir nuobodoku, gys), šešelgos ir Raupio šelmiš- 
O be to ir pats artistas netenka kūmas (V. Sabalys ir V. Ker- 
pagrindo, ant kurio plėtojasi jo j belis), Marcelės lengvabūdišku-

realio lietuvių teatras pateikė B. Į genijus ar talentas ir dėl to jam mas (y Vaičiūnaitė) ir klebono 
Pūkelevičiūtės ir K. Veselkos in gresia pavojus pavirsti gražby-| netikrumas (R. Simaniūkštis). 
scenizuotą legendą “Baltaragio le figūra. , Gi kaikurie vaidilos, kaip K. Ve-
malūnas”. Pateikė ne įprastine 1 Bet visdėlto, kad ir kaip nau- sejka savo uždavinius atliko be-

jiena, šis montrealiečių spektak 
lis torontiškės visuomenės bu
vo sutiktas labai šiltai. Tačiau, 

lamacine, kurioje vyrauja žodis. I būtį sunku tiksliai pasakyti,
Šioje formoje vaidybiniai niuan- kaip ilgai ši naujenybė būtų pa- Į mas 
sai yra išjungti. Likę tik gestai į kenčiama ateity.
ir veido išraiška, kurie paryški- D . ..... , Viso ši oparengimo ašim buvo
na žodžio spalvingumą/ ' . P,r,e 'J"L ™"treal.cc,ų pa- paaakotojas ,j. Akstinas). Ve-

Sitas vaidybos būdas nėra ■ slsek,mo ,b; abejones prisidėjo . įjodamas klausytoją nuo vieno 

naujas. Jis buvo praktikuoja
mas senovės graikų tragedijo
je. Juo buvo pravedami, nors 
ir ne meniško pobūdžio, viduri-

teatraline forma, kurioj svar
bią vietą užima veiksmai ir ju
desys, bet skaitytine arba dek-

veik preciziškai. Nuo pastarojo 
netoli atsiliko B. Malaiškienė. O 
ir visi kiti stovėjo žymiai augš
čiau už mums įprastines nor-1

Windsor, Ont
Birželio įvykių minėjimas

šiemet birželio įvykių minėji
mas, ruošiamas KLB YVindsoro 
apylinkės valdybos kartu su es
tais ir latviais per WindSiOro 

j CBE radijo stotį, bus birželio 15 
d. nuo 2 iki 2:30 vai. (YVindso- 
ro laiku nuo 1 iki 1:30 vai.). Pa 
maldos už išvežtuosius bus sek
madienį, birželio 9 d. 12 vai. Šv. 
Pranciškaus bažnyčioje. Šv. mi
šias laikys ir pamokslą pasakys 
kun. V. Rudzinskas.

ir ta aplinkybė, kad jie savo' vaįzcj0 prie kito, nuo vieno įvy- 
“naujagimį pateikė su didele kjo prje kito, jis savo uždaviniui 
meile ir menišku pasirengimu. surado tikslų atsakymą. Nors 

u iiiciuan uuuuoiu viuun- Veikalo artumas lietuviškai šir- jam) kaip ir daugeliui kitų vai
kių Im^ųTe^ginraTdfsVžUtarTo į puiki ^ba ir artistištes , diIUj būtų galima prįkįšti per
bulėjant meno formoms apskri- Z°d.Ž1° aljvaldymas ir buvo tie dažną perėjimą iš epinio pasa
tai. ši scenos meno forma ilgai- molyvai> *u"e kla“s£°^ <J kojimo į pusiau deklamacinio po 

K nso prie kėdės ir išlaikė jį mir- - . —
tinėje tyloje nuo pradžios iki
galo.

ilgai
niui buvo išstumta. Gi tai, kas 
yra sena, mes esame linkę lai
kyti, kad tai yra ir primityvu.

Nepasikalbėjus su teatralais, 
sunku yra pasakyti, kodėl Mont

Meniškas žodži0 apavidalini- 
mas ir kiekvieno charakterio iš-

realio Lietuvių Dramos Teatras ryškinimas buvo pagrindiniai re- 
šią formą pasirinko. Tačiau ti- žisorės B. Pūkelevičiūtės užda- 
kime, kad tie motyvai turėjo viniai. Jai pasisekė. Kiekvie- 
būti svarbūs. j nas artistas su kaupu atidavė

Tiesa, ši forma galbūt yra ir tai, kas jos interpretacijai tiko. 
nesmerktina, tačiau šių laikų Jie visi buvo vienas nuo kito 
žmogui, neįpratusiam pačiam griežtai skirtingi, atskirai iša- 
dalyvauti scenos meno kūrybi- Į nalizuoti. Net jeigu jie būtų kai 
niame procese, o linkusiam pri- ’ bėję už uždangos, būtų buvę ga-
siimti tik aktorių sukurtus vai
dinius, yra sunkokai priimtina.

Įima lengvai atskirti, kad čia 
skamba velniškas Pinčiuko juo-

Ypač ilgesnių ir sunkesnių vei- kas (K. Veselka), ten davatkiš-

M1SCELLANEOUS PROGOS — OPPORTUNITIES

Parduodama GROSERIŲ IR MO
KYKLOS REIKMENŲ KRAUTU
VE. Gerai einąs biznis. Maža gyve- 

A. Stančžauskas instoliuoja vi- nimui patalpa. Parduoda dėl ligos, 
sų geriausių Amerikos firmų gazu $2,600. 2117 W. 65th St.
ir alyva kūrenamus pečius fur-1------------------------------------------ —
naces), visu dydžių oro vėsintu- savininkas parduoda komb.
vua (Air conditioners) ir atteka ™verną ir restoraną su s 

kamb. butu viršuje, dabar laikoma
Visus skardos darbus. “roominghouse” fabriku rajone
f KAA « AO4ia Čkhi4 Naa.a "Clearing" appylinkėj. Tavernoje tel- 
1940 Oi 4«lll uOUrij vlCcrO pa KM* žmonių. Pelningas biznis. In-

TeL OLympic 6-0775 nuo 8 vai. 
ryto Ud 5 vai. vakaro.

ŠILDYMAS

Telefonas nno 5 vai. vakaro: 
OLympic 2-6752

LIET. APDRAUDOS AGENTŪRA
Visų rOSlų apdraudos. Automobi 

lių finansavimas. Notarlatas Valsty 
Ms patvirtinos kainos.

Prie# darydami apdraudas kitur 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS 
VVAlbrook 5-5871

INTERSTATE INSURANCE AGENCY 
•1OS S. Ashland Ave„ Chieago 38. III

filiui!)ei joms skambinti
Kl lianc.i 5-508(1

Parduodama pelningu valgykla ne
toli YVestern ir Archer. Gerai iš
dirbtas biznis, gausi klijentūra. Dirb
tuvių ir sunkvežimių sustojimo apy
linkė. Galima gyventi vietoje.

Tel. BIshop 7-9301

TAVERNA ir NAMAS parda
vimui. Kambariai ir butas duoda 
$140 į mėnesį pajamų. 2-jų augštų 

ootHHKKKKKKJoooooooooorvoooo- mūrinis namas. Garu apšildomas.

P
i || u B I II f* Prie autobuso sustojimo vietos;
L U m D I IV U priešais Stock Yards. Įmokėti

Ucensed bonded plumbers i $6,000. 4163 S. Halsted St.
Joks darbas nėra didelis ar mažas
Šaukite dabar. Kalbame lietuviškai. NEPAPRASTA PROGA!

Tel. — REpubllc 7-0844 ar Parduodama pelną daranti DE
WAlbrook 5-3451 LIKATESŲ KRAUTUVE su gy-

‘Ooooooooooooo-oooooooooooofi venamom patalpom — 5 erdvūs 
Aamh. <3 mieg. k. ir vonia). Arti

PUUMAN ANIMAL 
HOSPITAL

12335 S. Halsted St. WA 8-5574 
Chicago 28, III.

DR. JUOZAS LESECKAS 
Complete Vcterblnry Service 

Bnthlng — Oroomtng Trimming 
Office Hours:

Monday. Tuesduy, Wedne«day, Friday 
A.M. *o i Mm P.M., 2:88 P.M. 

to 6:0h P.M., 7:hn P.M. to s:30 P.M.
Thursday and Stnnday 

9 A.M. to 12 Nooii 
Saturday 9 A.M. to 5:30

■ pardavimui

Savininkas parduoda automobilį 
PONTLAC 1957 m. — visai mažai 
naudotas. 4 durų autom, tranam. 
Teirautis vakarais po 5 valandos:

Tel. YArds 7-8949

mokyklų, bažnyčių ir persėdimo 
kampo. Pardavinėjama pilnas pa
sirinkimas šaldyto maisto, “dielte- 
tic foods”, kepsnių, groserių ir už- 
kandžiams mėsa. Ilga nuomos su
tartis. Prieinama nuoma. Verta ap
žiūrėti šį įsigyvenusį “cash” biznį.
Skambinti Virginia 7-3870

GHOHHRII.T IR MP.HOH KRAUTI T.
Vft. Nepaprastai moderniškai (reng
ta. Marquetto Parke. “Hsmi self 
Service” Darai, švari Ir patogi. Puiki 
klijentūra, geras biznis, labai pelnin
gas. šiuo pirkiniu tikrai džiaugsitės. 
Kaina $4,B0«; (mokėti galima $3,000. 
2558 W. «»th St. REpubllc 7-IH8H.

PARDAVIMUI: Vartoti baldai iš 8-0134 
5 kamb.; Persiam Paw juodi kai
liniai vidutinio dydžio, pilno ilgio, 
kaip nauji. Tel. GArden 4-6454.
9652 S. Utica Avė., Evergreen 
Park, Illinois

MĖSOS KRAUTUVE
4664 Broadway

“Retail & wholesale”. Įsteigta 
prieš daug metų šioje rinktinėje 
judrioje apylinkėje. Čia gera pro
ga budriam žmogui. BIttersweet

Pirkit Apsaugos Bonus!

būdžio vaizdavimą, kaikuriais at 
vėjais net su patoso priegaide. 
Šio reišikino yra išvengęs H. Na- 
?ys.

Torontiečių nuomone, šis pa
statymas priklauso prie didžių
jų mūsų tremties kultūros lobių.
Toronto lietuviai nekantriai

i

lauks jų naujų pastangų vaisių

Gegužės pirmoji
Gegužės pirmosios iškilmės, 

skirtos Marijos garbei, praėjo 
su pasisekimu. Parade dalyvavo 
apie 30,000 dalyvių su daugybe 
orkestrų ir 21 gražiai dekoruo
tu vežimu (floats). Apie 25,000 
windsoriečių ir svečių iš Detroi
to stebėjo paradą. Daugelio dė
mesį atkreipė rūpestingai pa
ruoštas vežimas, primenąs Pa
baltijo valstybių sunaikinimą su 
didžiuliu užrašu “Baltic Annihila 
tion” ir gyvu paveikslu, vaizduo 
jančiu tą naikinimą. Vežimo pa
ruošimu rūpinosi Katalikų Pa
galbos Sąjunga, talkininkaujant 
KLB YVindsoro apylinkės valdy
bai. Paradą priėmė Londono vys 
kupijos vysk. John C. Cody, Ka
nados sveikatos ir aprūpinimo

ir sutiks taip šiltai, kaip ir pra- ministeris Paul Martin ir daugy-
ėjusį kartą. Baltaragio malūno BažnyJios. dvBif

J • 7 , . , , vadų. Jau devintą kartą YVmd-
sparnų sukeltas vejas tepadvel-; sore yra rUošiamog šios igka. 
kia kiekvienoj lietuviškoj koloni-1 mės, kurių metu yra primena- 
joj ir nupučia karčias laiko dul- ma ir Pabaltijo tautų tragedija.
M8, K. Paminėta Motinos diena

' Gegužės 12 d. KLB YVindsoro
apyl. valdybos ruoštas Motinos 
dienos minėjimas praėjo įspū- 

CICERO. 6 kamb. geltonų plytų dingai. Minėjimas pradėtas Šv.
octagon priekiu bungalow. Arti I p -v. hažnvčioio namui 
22nd St. Parduodamas dėl mirties rranclsRaus bažnyčioje pamal- 
šeimoje. SVOBODA, 6013 Cermak domis, kurias atlaikė kun. V. 
Rd., BIshop 2-2162. Į Rudzinskas, kartu pasakydamas

dienai pritaikintą pamokslą. To
limesnis minėjimas vyko kroa-

REAL ESTATE

5215 So. ARTESIAN. Naujas 
2-jų butų po 3 mieg. k. kiekvienam. 
Sklypas 33 pėdų. Kaina $36,000. 
Atdaras apžiūrėjimui sekmad. nuo 
1 iki 4 vai. Tel. GR 6-5635.

Atdaras a.p9iūnėjimui sekmad. 
nuo 1 iki 5 vai. 4753 S. KILPAT- 
RICK AVĖ. 3 mieg. kamb. “ranch” 
namas. Spintos virtuvėje. Pilnas 
rūsys. Gera transportaciją. $18,500.

RAYMOND L, EISIN 
BIshop 2-1397

Savininkas parduoda
7 KAMB. MCRO NINA.

Puikiame stovy. 2 autom, garažas. 
Tile virtuvė, spintos virtuvėje, ir vo
nia. Gazu apšild. Veneciškos užuolai
dos ir daug priedų. Apylinkėje 32nd 
ir Pulaski. Kaina $17,000.

Jei jieškote gero pirkinio, apžiūrė
kite šitų.
______ BfehPP-7zl?95_________

SAVININKAS parduoda gerą 
pajamų nuosavybę. 2 augšt. 4 
gyv. vienetai. Gazu apšild. Pa
togu į mokyklas ir kt. žemi mok.
Pard. sutvark. palik. Šis barge
nas tik $13,000. KE 6-3535.

tų salėje. KLB YVindsoro apyl. 
v-bos pirm. P. Januškai pradė
jus minėjimą ir pasveikinus mo
tinas, girdėjome viešnios iš Chi
cagos dr. O. Krikščiūnienės pa
skaitą. Kalbėtoja, peržvelgusi 
motinos reikšmę šeimoje, palygi
nusi motinos ir tėvo reikšmę ir 
jiems teikiamą pagarbą, palygi
nusi vydūniškąjį motinų suskirs
tymą, kreipėsi į vietos lietuves 
motinas, primindama reikalą ga 
limai dabar daugiau kreipti dė
mesį į lietuviškumo išlaikymrą. 
Įvairiais pavyzdžiais įrodydama 
kalbėtoja privedė, kad ne dole
ris, bet lietuviškas auklėjimas 
šiandien šeimose turėtų būti pir
moje vietoje.

Po dr. O. Krikščiūnienės pa

noje Milda Pakauskaitė dėklą- 
m avo Z. Gavelio "SveikinimaB 
mamytei”, mergaičių kvartetas 
(I. Butavičiūtė, N. Giedriūnaitė, 
R. Januškaitė ir1 V. Sodaitytė) 
padainavo “O atsimenu namelį” 
ir “Tu, mano motinėle”. Nijolė 
Giedriūnaitė deklamavo L. Žit
kevičiaus “Dainuok, motule”, o 
Rūta Januškaitė deklamavo St. 
Lauciaus “Nusiraminki”. Toli- 

1 mesn'ėje meninės dalies progra
moje Vytautas Mačiulaitis akor 
deonu pagrojo “Poetas ir skur
džius” ir “Mlynojo Dunojaus vai 
są”, o Detroito tautiniu šokių 
grupė, vadovaujama Aldonos 
Rastenytės pašoko Kepurinę ir 
Polkutę, šokiuose dalyvavo Ire
na Brokaitė, Saulė Buivydaitė, 
Virginija Buivydaitė, Eugenija 
Kaselytė, Dalė Končiūtė, Nijolė 
Naruševičiūtė, Violeta Ogilvytė, 
Marytė Skirgaudaitė, Gintarė Ši 
leikaitė, Vida Kukučionytė, Auš
ra Vaičiūnaitė ir Viktorija Viz
girdaitė. Tautiniams šokiams 
grojo Vytautas Mačiulaitis. 

Ruošiamasi sukaktuvėm**

KLB YVindsoro apylinkės val
dyba birželio 16 d. ruošia kun. 
V. Rudzinskui 30 metų kuni
gystės sukaktuvių proga viešą 
pagerbimą. 12 vai. Šv. Pranciš
kaus parapijos bažnyčioje su
kaktuvininkas, dviems lietu
viams kunigams asistuojant, at
našaus šv. mišias; pamokslą sa
kys svečias kunigas iš Chicagos. 
Tuojau po pamaldų bus bendras 
pobūvis parapijos salėje. Norin
tieji pagerbime dalyvauti užsi
rašo pas bet kurį LB apyl. val
dybos narį. P. J.

Švento Jono naktis
Šiandien lietuvis, gyvendamas 

šiapus Atlanto, dažnai mintimis 
lekia pas brolius vargdienius, 
kurie prie banguojančio Nemu
nėlio, prie ošiančios Baltijos, ku
rie ašaras lieja prie parimusio pa 
kėlės rūpintojėlio, maldaudami 
palengvinti vergiją. Tokios pas 
'lietuvį mintys atsiranda dažniau 
šiai didžiųjų švenčių ar šiaip iš
kilmingesnių bei įspūdingesnių 
dienų progomis. Tada lietuviui 
atsiranda pasiryžimas nenusileis

rinksime į Jono naktį YVellande, Ypatingai yra gausus namu 
St. Stephan’s Hali salėje, kur, reikmenų skyrius, kuriame ga
jau kelinti metai vilniečiai ren
gia Jonines ir šimtai žmonių iš
siveža geriausius įspūdžius ir 
gražiausių Lietuvoje švęstų Jo
ninių prisiminimus. Artimas

Įima pasirinkti šaldytuvus, ke
pimui ir virimui krosnis, gazu 
ar elektra aptarnaujamus, įvai
riausių dydžių ir kainų. Artč- 
pant karštai vasarai, jau dabar 
reikėtų apsirūpinti elektriniais

neiiriniiM uinu; i vėsintuvais,kurie atgaivinntų dirREIKALINGA ĮMONE : bant ir leistų gerai pailsčti) iš_
ARBET’S Inc. baldų ir namų į sįmiegoti nakties metu.

reikmenų krautuvė, Brighton . _ .' Baldų skyrius yra apsirūpinęs 
visais buto įrengimais, prade
dant nuo virtuvės, valgomojo, 
miegamojo ir saliono būdais, 
naujausio stiliaus ir moderniš
ko .medžiagų pritaikymo.

Parko kolonijoje, 2442 YV. 47 
St., jau daugiau 20 m. patarnau 
ja ne tik tos apylinkės žmo
nėms, bet taip pat ir tolimesnių 
vietų gyventojams, nes krautu
vė yra pasiekiama labai leng
vai. Neseniai atidarė naują sky
rių — buto vidaus išpuošimo ir 
papuošimo užuolaidomis (Inter- 
ior Decorating & Custom Dra
peries). Taip pat yra praplėstas 
ir kilimų skyrius. Dabar kiekvie

J. Koss sako, kad malonus 
yra reiškinys, jog daugumas 
naujų klientų yra atsiųsti kitų 
senesnių klientų, kurie yra pa
tenkinti sąžiningu bei mandagiu 
patarnavimu ir prieinamomis

nas lengvai gali pasirinkti sau kainomis, kurios yra žemiausios
įvairių dydžių kilimų bei savo 
butą iškloti kilimais nuo sienos 
iki sienos.

Įstaigos vedėjas, Joseph Koss, 
sako, kad dabar kiekvienas gali 
gauti Arbet’s Inc. patarimų, 
kaip sutvarkyti savo butą, kad 
jis atrodytų taip, kaip kad at- i 
rodo butai iliustruotuose žurna
luose ir knygose. Tuos visus pa
tarimus ir nurodymus savo 
klientams duoda nemokamai.

PAJIEŠKOJIMAI
Jieškomas JONAS ŽIOGAS, &

Domininko, gyv. Chicagoje. Jieško 
Marija ŽIogaitė-iApulskierife, gyv. 
Kaune, Baranausko g-vė 13-1, Li
thuania. Jieškomas ar apie jį ži 
nantieji rašykite adresu: B. Simo
naitis, 113 Charlotte St., Port Col-1 
borne, Ont., Canada.

Chicagoje. Kad ir toliau gyve
nantieji turėtų progą susipažin
ti su Arbet’s krautuve, “Drau
ge” dažnai yra talpinami įvai
riausių namų reikmenų Arbet’s 
skelbimai. Sk.

AGNIETĖS LUKŠYTĖS, kilimo 
iš Subačiaus, studijavusios Vilniu
je, jieško tėvai. Atsiliepti St. Balt- 
rukinas, 85 Hause Drive, Akron 
19, Ohio.

Jieškomas KOSTAS MEŠKAUS
KAS, neprikl. laikais turėjęs ma
šinraščio Kursus Kaune, Sapiegos 
g-ve Nr. 6. Atsiliepti arba apie jį 
pranešti adresu: Bronė Pabarčienė, 
2645 W. 18th St.. Chicago 8. III. 
Tel. CR 7-6654. Jieško iš Lietuvos.

Jieškomas DZIDORIUS JOKŪ-
ti naver^ėiui i/išlaikvti šimtme- BAJTIS, sūnus Juozapo, prieš ka- 

® gyvenęs R.F.D. Nr. 5. Troy,
N.Y., ir jo sesuo Vera Jokubaityte I 
Gėštautiene, gyv. Phila., Pa., Tu-

čiais puoselėtas savas tradici
jas.

Viena įspūdingiausių lietuvio 
širdžiai tradicijų buvo Šv. Jono 
naktis. Čia naktigonių pasakos, 
jaunimo dainos, šokiai, laužai, 
paparčio žiedo jieškojimas ir 
daugybė kitokių pramogų. Čia 
vainikavimas šv. Jono koplytė
lių, ėjimas bent už dešimties ki
lometrų į atlaidus, Jonų vaini-

riu žinių nuo artimųjų. Kreiptis: 
B. Mažulis, 4548 So. YVhipple St., 
Chicago 32, III.

Jieškomi: BRONIUS ČECER- 
GIS, Vlado sūnus, ir jo dėdė PRA 
NAS ČECERGIS Adomo s. Turiu 
žinių iš jų artimųjų, gyv. Utenos ap 
gkrityje, Skiemonių valsčiuje, o da 
bar gyvenančių Sibire. Kreiptis: B. 
Čepauskienė, 38 Mountvievv ,Ave., 
Toronto, Ont., Canada.

BRONISLOVAS EŽERSKIS
Gyveno 4630 W. 21st St.

Mirė birželio G d., 1957, 4:2.5 
t«val. vak., sulaukę.s pn.sė.s amž. 

Gimė IJetuvoje.
Amerikoje išgyveno 3,5 in. 

f Pasiliko dideliame nuliūdime 
’ žmona Bronislava, ( llaugjlaite), 

duktė Bronislava, sesuo Stella 
r Modjeski, švogeris Walter, uoš- 
1 ve Rozalija Balsertenė, teta 

Mary Kžerskienė su šeima, kiti 
giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Žudyckio 
[ koplyčioj, 1646 W. 46th St.

Laidotuvės (vyks pirmadienį, 
birželio 10 d., iš koplyčios 9 v. 

,ryt.o Ims atlydėtas į šv. Kry- 
• žiaus parapijos iiažnyėi:,, ku

rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionies sieli,. Po pa 

' mailių ims nulydėtas i sv. Ka 
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame \ isils 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Niiliūilv: Žmona ir duktė
> l,a iii, ’ivii, -lirektorius Z. Žu 
dvekis. V<-1. YArds 7-07X1.

Skubiai parduodamas mūrinis 3- 
1U aukštų; 2 po 5 kamb. ir 1—6 
kmb. gazu — pečiais šildomas. 2-1 
mašinų garažas. Kaina $16,500. J 
3757 So. California Avė. Tel. FR 
6-1783,____________________________

GAGE PARKE — labui geroje vie
toje našlė nebrangiai parduoda 18 
m. puikų 3-Jų būti, mūro narni, —
1—6, 1—4 Ir 1—3 kmb., 2 modern. 
radijatorials gazu šildymo (rengimai, 
angliškame rūsy galima (rengti dar 
vieni, tinti,, didelė pastogė. Teirautis 
LU r.-SItH arba RE 7-3-I4O.

lYfarųiiette Park HOME
I % uagšto mūro namas. 6 kamb. 

— 4 k. apačioje ir 2 k. viršuje. Mo
dernus namas, galima (rengti dau
giau kamb. Automatiškai alyva apš. 
1 % autom, garažas. Ideali vieta arti 
prie visko. laibai geras pirkinys už 
labai žemi, kainą. $16,900.

W Al brook K-M41
Būk savistovus, būk sav. rūbų 

valyklos. Labai geras past. aug. 
biznis. Mažas įmok. Priein. kai
na fikamh arha atvvk namatv-1 d*‘n" mūro garažas. $4,ooo (mokė na. DKamo. aroa atvyn. pamary Pn(an1IJ } ,nPnes). i'RfM.RE

Vicinity Central Park & Thomas

ti — sekmad. arba šešt. Savi-f 
ninkas. AVeiuie 2-0212.

3-jų būti, mūr. namas. Garu apšild. 
3 butai po 4 k., po 2 mieg. Labai dt- 

$4,000 (mokėti.
'•„SS

KKAI/TY # 1HOKTOAGK <M».. 2818 
5lllwaukce Am. t'ApMoi 7-8858.

skaitos buvo meninė dalis, ku- kavimas, Joninių sūris ir neifi- 
1 ------ 1 ■—■■■■ -lj , 's Į skaičiuojama eilė dar visokiau

sių tradicijų pasiliko lietuvio Sir 
dyje ir esant už tūkstančio my
lių nuo savo tėvynės. Norėda
mi likti ištikimi savo didvyrių 
ir kankinių žemei, visuomet ren
kamės prisiminti mūsų tėvų ir 
protėvių per šimtmečius išsau
gotus papročius.

Todėl Ir šiais metais birželio 
22 d. iš plačių apylinkių suei

REAL ESTATE

GAGE PARKE
Mūrinis — 2 po 6 kamb. su gra

žiai įrengtu rflalu. Garažaa. Numažin
ta kaina.

5 k. mūr. narnaa. radtJatortalR šild. 
2 autom, garažai*. $16,900.

Pajamų nuosavybė, 2 po 4 med., 
rūsys, 37 pėd. sklypas, 2 autom, ga
ražas. $14,800.

MARQUBTTB PARKU
Savininkas turi. greitai parduoti 

1% augšto medin) namą — 6 Ir 31/, 
kamb., alyvos šildymas. Tik $12,Ž00. 
A. Vaina.

PAKITEIRAITRITE m0sq namų 
sąrašo Ir įsitikinkite gerais pirkiniais 
Namų Savininkai!

Turiu pirkėjus vist, rūšių narnama. 
Norėdami skubiai parduoti namą, 
šauklto nemokamam įkainavimui. J. 
Racevlčlua.

VARPAS Real Estete
Insurance, Notary Pnhlle 

ft»1« So. W«Mem Avė.
PRoap. 8-2284 arba HEm. 4-7088

$7,500 PUJ4A KAINA. 4 ksmb. 
namog. Apylinkėje 31at ir Hamlin 
,A.ve. Mokeačiai tik $38. SVOBODA, 
3730 W. 26tb LAwndale L7038.

Jieškomas PRANAS RADVI- i 
LA, sūnus Juozo, gimęs 1922 m„ 
Kaune. Jieško Aleksandra gyve
nanti Kaune. Atsiliepti — J. Rei- 
vytienė, 4334 S. Fairfield Avė., 
Chicago 32, Bl.

Iš Lietuvos Kudakienė - Zokienė 
jieško savo seserų — 1) ONA, GRI
NEVIČIŪTE LINKEVIČIENE. 2) 
ANELE GRINEVIČIŪTE SATŪ- 
NIENE, gyvenusios Chicagoje. Ra
šyti — Jonas Labrancas, 5521 S. 
33rd Avė., Omaha . Nebraska.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

A. A.

VIM’KVI’AS KAZAKIAICHS 
Auk. gyv. 9145 S. Kingston avi'. 

Mirė birž. 7 d., 1957.
Gimė Lii'tnvoji'. Kilo iš Šiau

lių apskr., l‘aš\ ictiiičM parupi- 
>Jos, Kuki.) kaimo.

Amcrlkojo išgyveno 60 m.
Pasiliko didelijinte nuliūdime 

3 dūki. rys; Mary Pojunas, žen
tas ii.lv, ,Tliomas; Ann Mack. 
žentas Bruno ir Bernice Karo, 
žentas Phillips. 2 sūnūs: Vin
centas; Antanas, marti Ethel,
S anūkai, kiti giminės, draugai 
(r pažįstami.

Priklausė Saldžiausios Jėzaus' 
širdies Dntug. (šv. Juozapo pa
rap.).

Kūnas pašarvotas 
koplyčioj.

Brown's 
2939 K. 951 lt St.

SIUNTINIAI Į LIETUVA ŽEMIAUSIOMIS KAINOMIS. PRISTATYMO 
LAIKAS 3—4 SAVAITES. SIUNČIAME: Maisto. Telut. Medžiagų, Odoa ir 
kitokiu* aiuntiniua.
TEKST. MEDŽIAGŲ STANDARTINIS SIUNTINYS Nr. 2 kaina $42.50 
3 mrtr. vilnon. medžiag. kostiumui; 3 metr. vila. medžiaga paltui; 4 nirtr. pa- 
nuitalin£s medžiagos; 3 poros moter. nylon kojinių; ir pavilkinys (ladies slip) 
mot. Kaina $33.50 plius pers. lie. apdr. mokestis $6.50. Viso — kaina $42.00.

laidotuvės (vyks pirmad., 
birž. 10 d., iš koplyčios X vai. 
ryto bus atlydėtas j šv. Juozji- 
po parapijos bažnyčių, kurioje 
Jvyks gedulingos pamnldon už 
velionies sieli,. Po panialdų bus 
nulydėtas ) šv. Kasimiem '•*ka

ORBIS
4414 South Rockwell Street, Chioago, DI. YArda 7-2445

298 Bathurat St. Toronto 2B Canada EM 4-2810

pines.
Nuoširdžiai kviečiame visus: 

gimines, draugus Ir pažįstamas 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nnltflrfę: Dukterys. sūnūs,
žentai, nuirti ir anūkai.

I.’ildotuvliy direktorius Rrown. 
Tel. South (’htrago X-OI55.

I»,

\
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/ mus
X Užmiršti galima daug da

lykų tačiau užmiršti, kad bir
želio 23 d. 3 vai. p. p. įvyksta 
naujų "Draugo” ir tėvų Mari
jonų vienuolyno pastatų šven
tinimas, negalima. Ti diena yra 
skelbiama lietuviškosios spau
dos diena ir ta pro*a prisimin
sime lietuviško spaudinio žo-

X Jonas Vaidelys, žinomas ( 
žurnalistas, prieš kiek laiko su- | 
žeistas automobilio nelaimėje, 
po truputį gerėja. Deš nioji ran
ka jau išimta iš gipso ir ja gali 
jau valgyti, tačiau rašyti dar1 
ne. Kairioji ranki, kuri buvo | 
daug labiau sužalota, dar tebė
ra įtvarstymuuse. Ligoninėje 
dar reikės prabūti 5—6 savai
tes. Išeinant iš ligoninės kai
rioji ranka dar ilgai teks ne
šioti p rišta. Daktarų nuomo
ne sužeistasis yra nustojęs dar
bingumo ir sunkesnio darbo 
dirbti nebegalės. Miegoti tegali 

j tik kėdėje. Ligoninėje dirbą lie
tuviai gydytojai dr. V. Dragū
nas, dr. Dėdinas ir dr. Dulskasdžio svarbą. Taip pat bus pro- 

ga pamatyti naują], koplyčią, Į
kurioj yra meniški dali. Mar- Ligonjs gu|j Eng,ewood n.

goninėje, 6001 S. Green st. 
Lankomos valandos — nuo 
2—4 ir 7—8:30 vai. p. p.

Mar
čiulionienės daryti kryžiaus ke
liai ir dail. K. Varnelio vitra
žai.

X Chicagos Augštesniąją Li
tuanistinę mokyklą baigė šiais 
metais šie mokiniai: Jurgis Au
gius, Irena Breimerytė, Birutė

X Aleksandras Gešventas,
buv. Vasario 16 gimnazijos ūk- 
vedis. prieš metus atvykęs iš

CICERO DEMOKRATŲ VADOVAI UŽKREČIAMŲJŲ GYVULIŲ LIGŲ 
GRĖSME ŽMONĖMS

A. VALIUSIUS, Ottuniua, Ima

Dičpinigaitytė, Vytelis Duoblys, Vokietijos ir apsigyvenęs Chi- 
Regina Fogtaitė, Leonora Ga- cag°Je. giliai vertindamas Balfo

DR.

Dažnai žmogus į jierspėjimus bei Kalifornijos: vet. gydytojas ir jo 
patarimus dėmesio nekreipia. Daug padėjėjas apsikrėtė šia baisia li- 
lengviau yra kitam savo patarimą ga vykdydami dvieju karvių skro- 

i pasiūlyti. Tačiau kada reikalas, dimą.
įkartais ir labai rimtas, ištinka —! .
per vėlu apsaugos priemones be- J Kitu atveju po iškrovimo iš lai- 

I pritaikyti. Pagalbon ateina kiti, Įvo . krovikas, perpakuodamas iši- 
[ jei geras draudimas laiduoja; ant- rūsį vilnų siuntini iš Sirijos, apsi- 
raip išsigelbėjimo sėkmingumas krėtę juodlige.^ Jo veide pasirodė 
gerokai priklauso nuo piniginės įtartinos žymės, nors įdrėskimu 
storumo. Teisingai sakoma, kad i*8 neturėjo. Beveik po vienos va- 
vienas apsaugai skirtas gramas at landos pasireiškė niežėjimas po de 
stoja vieną kilogramą, jei tenka ^ne akimi, o sekančia dieną jau 
gydytis. Kol viskas gerai sekasi, buvo žymus sutinimas. Tyrimai a-
tai atrodo nelaimės tik kitiems te- tidengė Bacillus anthracis.
gresia. Toks savęs apgaudinėji-į . ________________________________

į mas lengvai sugriaunamas išmin- ~
į tingos lietuviškos patarlės — "Vie, w><H'co<>oot>wowjiwtK)(wcKi{H 
1 nas kai tas nemeluos”. Laužomos I
judėjimo taisyklės, pravažiuojami,

! sustojimo ženklai, lyg jie būtų ki- i
tiems pakelėse surikiuoti, o tie “ki
ti” savo keliu, palikdami sekan
tiems teisę j brangaus laiko “gai- 

j šinimą”, nuskuba, po chirurgo pei
liu arba dar toliau. Jvykus nelai
mei ar net judėjimo pareigūnui j 
rankas patekus, pervelu perspėji-

Cicero, III., demokratų vadovų paskyrimas įvyko demokratų būstinėje 5641 Cermak Road. Demo- mus pritaikyti, nes jau gydytojas 
kratams sekančiai kadencijai vadovaus (iš k. į dešinę) Krank Prasky, Edvard Ziobro, F. J. Guerra, ramstys aplaužytus kaulus arba 
Otto Kerner, John Soukup, F. S. Lorenz, George N esladek,. Joseph Tuma ir Neill Cronin. teisėjas už pagautojo dolerį “iš-

I ("Cicero Life” klišė) nuomos” nakvynę ar daugiau.
Panašus reiškiniai vyksta viso-

I

siūnaitė, A. Gaižutytė, Sigur- 
das Girdauskas, Juozas Juodi- 
šius, Angelė Kleivai tė, Vida 
Kriščiūnaitė, Danutė Kriščiū
naitė, Birutė Kupčinskaitė, Ri
ta Leilionytė, Dalia Orentaitė, 
Aušra Poškaitytė, Gražina Per- 
naravičiūtė, Rimvydas Plėnys,

didžią paramą Vasario 16 gim 
n zijai ir norėdamas bent kiek 
atsilyginti Balfui už gautą jo 
šeimai paramą esant Vokieti
joje, padovanojo Balfui gražų 
kavos servyzą iš 21 dalies (6 
asm. vartoti). Ši dovana užsa
kyta iš Vokietijos. Šią vertin-

X Lietuvių Studentų
gos Chicagos skyrius

Giedrius Penčyla, Rūta Raku- dovaną laimingasis pikniko 
dalyvis galės laimėti Balfo pik
nike šį sekmadieni, birželio 9 d., 
Bučo darže, Willow Springs, III.

tytė, Rugilė Rygertaitė, Riman
tas Rudys, Stasys Rudys, Ša
rūnas Rimas, Dalia Stakytė, 
A. Rimas, Vida Tamošiūnaitė, 
Kęstutis Truškūnas, Benius Ur
bonas, Laima Vepštaitė, Vilija 
Vilipaitė, Vaidotas Vaitys, Ni
jolė Žygaitytė, Genė Ziupsnytė.

X Vyčių sendraugių ruošia
mas piknikas su “bingo” žaidi
mu, dainomis, muzika ir bufe
tu įvyksta rytoj, birželio 9 d. 
Vyčių sode, 2453 VVest 47 St. 
Pikniko pradžia popiet. Visi 
kviečiami atvykti, o atvykti ga
li kiekvienas — nereikia net 
automobilio, nes \Vestern ir 
47th busai priveža prie pat vie
tos. Nereikia bijoti nei lietaus, 
nes čia pat didelė salė. Esant

šiandien 8 v. v. Pulaski Ball
room vakarą, 1711-15 So. Ash
land Avė. Programą išpildys 
indų šokėjos ir linksmieji bro
liai. Didesnioji pelno dalis bus 
skiriama studentų šalpos fon
dui. Dalis bus skirta “Lituanus” 
žurnalui. Kviečiami visi gausiai 
dalyvauti, nes savo apsilanky
mu paremsite lietuvišką studi
juojanti jaunimą.

L_ i

sąjun- la yra nuo minėto miestelio 4 gos, būkite tikri, kad mes ir 
ruošia myl. nuotolyje ir pasiekiama toliau paremsime Jūsų kovą,

važiuojant Austin keliu.'

— Kan. A. Steponaitis iš
Rock Island, III., birželio 11 d. 
išvyksta į Los Angeles, Calif., 
į Šv. Kazimiero parapiją, ku
rioje klebonauja kun. J. A. Ku
čingis, kad tenai turėtų galimy
bės pasidarbuoti lietuvių tarpe 
(Rock Island, III., yra tik keli 
lietuviai). Taigi nuo šiol jo 
(Steponaičio) adresas toks:

kuri kartu yra ir mūsų kova. 
Mes nenustosime siekę taikos 
visoms tautoms pasaulyje, tai
kos, kuri remtųsi laisve, demo
kratija ir socialiniu 
mu.”

se gyvenimo srityse ir visose vie
tose. Nors daug girdime apie žmo
gui pavojingų gyvulių ligų grės
mę, bet apsikrėtimai jomis tebėra 
gausūs.

Tegul kalha faktai

X Darlene Padrinki s, duktė '2716 St. George St., Los Ange-

KAS KĄ IR KUR
— Šv. Kazimiera Lietuvių Ko

legijos Romoje Rėmėjų draugijos

Ryškesniam pavojaus vaizdui su
daryti šį kartą suminėsiu keletą 

teisingu-1 konkrečių apsikrėtimo atvejų, ku
rie buvo pastebėti sausio mėnesio 
laikotarpyje (pagal Amerikos Vet. 
Gyd. sąjungos žurnalo ir Viešosios 
Sveikatos tarnybos pranešimus). 
Gal tai bus kiek labiau įtikinančios 
"raudonos šviesos” kitiems, nes šių 
dienų greitai judančio pasaulio sū
kuriuojančiame gyvenime nė vie-

Marijos apsireiškimų Patimoje 
1917 metais aprašymas

128 pnal. Kaina $1.00
Užsakymus kartu su Dinarais siuskite:

‘‘DRAUGAS’’
4545 West 63rd Street 

Chicago 29. Illinois

X Chicagos Augštesniosios 
Lituanistinės mokyklos 1956/57 
mokslų metų Pedagogų tarybą 
sudarė šie mokytojai: Alicija 
Rūgytė, direktorė, kun. K. Peč- 
kys, S. J., inspektorius, kun. J.
Raibužis, S. J., Tarybos sekre
torius, O. Krikščiūnienė — isto
rijos mokytoja, B. Kliorė — is-'įvairumai bus perkelti į salę

Pachankių, 5919 S. Troy st., 
praeitą trečiadienį De Paul uni
versitete gavo filosofijos ba- 
kaulaureato laipsnį.

BERNIUKAI KVIEČIAMI 
STOVYKLAUTI

Vasara. Atostogos. Jūsų vai
kams užsidaro trims mėnesiams 

nepalankiam oru? visi’ pikniko mokykl°s durys. Tai jiems po-

visuotinas narių susirinkimas šau- S ^am pavojingų progų ^netrūksta. 
kiamas birželio mėn. 9 d. 2-rą v. ~ * -------- .
p.p. Brighton Parko parapijos se
nojoje salėje. Šiame susirinkime 
dalyvaus iš Roimos atvykęs prel. I 
Tulaba. Taip pat kviečiamas ir 1 Tarpe kitų eilė veterinarinės me- 
vysk. Brizgys. Pagerbiant minimus | dicinos tarnybų kovoja su žmo- 
augštus svečius susirinkimo daly- Į nėms pavojingomis gyvulių ligomis, 
viai bus pavaišinti kavute su ska- Tačiau jos negalės žmogaus nuo 
niais užkandžiais. Visa kaitalikiš- jų pavojaus apsaugoti, jei pats in- 
koji visuomenė prašoma dalyvauti dividas savo budriųjų apsaugos pa

Kadangi žmonėms pavojingos gy
vulių ligos anksčiau “Drauge” bu
vo aprašytos, tai jų smulkesnio 
nagrinėjimo nebekartosiu.

torijos mok., O. Mickevičienė 
geografijos mok. A. Šimaitienė 
— lietuvių kl. mok., J. Masiu- 
lionis — bibliotekininkas ir liet. 
kalbos mok., D. Velička — liet. 
kalbos ir literatūros mok., B. Jo
nušas — .muzikos mok., daili
ninkė Paukštienė — tautodailės 
mok., E. Braždienė — tautinių 
šokių vadovė, ir Petras Bagdo
nas — lietuvių kalbos mokyto
jas.

X Aldona Krikščiūnaitė Jau
nimo kongrese skaitys paskaitą 
Jaunimas ir šeima. Joj bus na
grinėjamos jaunimo ir šeimos 
problemos. Paliečiamos organi
zacijos, sportas, kiti sąjūdžiai 
ir t. t. Akcentuojamas tremty
je išaugęs jaunimo abejingu
mas religijai. Pabrėžiamas lie
tuvių kalbos vartojimo reika
lingumas jaunimo tarpe. Pa
skaita tęsis 45 min. Po paskai
tos nebus diskusijų.

X K. I^eonaitienė,

ilsio metas, tačiau kartu ir pats 
pavojingiausias metas, kada jie, 

dukters neturėdami ką veikti, visko pra
Laimos padedama, sumaniai 
tvarko iš p. Zabuko perimtą

simano.
Neleiskite jūsų vaikams bas-

nuosavybę Beverly Shores. Įdė- lytis gatvėje. Ištraukite juos 
dama daug triūso, pertvarkė ir iš tvankios ir dulkinos miesto 
įvedė daug pagerinimų vasaro- aplinkos. Siųskite juos vasarai
tojams. Šio sezono atidarymo 
įkurtuvių proga gegužės 30 d., 
po bažnytinių šventinimo apei
gų, kurias atliko kun. Urbonas 
iš Gary, Ind., daug svečių — 
pažįstamų ir giminių prie įvai
riais valgiais apkrauto stalo 
skaniai vaišinosi iki vėlyvo va
karo. Daugelis pasiliko visam 
ilgam savaitgaliui jų malonioje 
priežiūroje.

X Lituanica futbolo sporto 
klubo visos trys komandos šį 
sekmadienį, birželio 9 d., turi 
rungtynes prie 69 ir California 
Avė. esančioj sporto aikštėj. 
11:30 vai. lošia Lituanicos jau
niai su Schwaber, 1 vai. rezer
vas ir 3 vai. Lituanicos pirmoji

į geras katalikiškas stovyklas, 
kur gryname puikios gamtos 
ore atsigaivins, sustiprės ir dar 
pasiauklės.

Dėkui Dievui, tokių stovyklų 
turime. Ir Tėvų Jėzuitų ir Tėvų 
Marijonų ir visai naujai mo
derniškai įruošta su visais pa
togumais Tėvų Saleziečių sto
vykla berniukams Šiluvoje prie 
patrauklaus Cedar Lake, Ind.., 
ežero, vos tik 40 mylių nuo Chi
cagos.

Tėvai saleziečiai įsikūrė vie
noje iš patraukliausių vietų, iš- 
budavojo puikius, moderniškus

X Stasys Rauckinas birželio
mėn. 2 dieną Jaunesniųjų Krik š-1 žaidžia su Metaxa klubais, 
čionių demokratų Studijų klu
bo susirinkime skaitytoje pa
skaitoje nagrinėjo demokrati
jos sąvoką. Paskaita ytin buvo 
įdomi, sukėlusi nemaža diskusi
jų, kurių metu buvo aiškinama
si demokratijos atsiradimas, 
jos priežastis bei reiškiniai pir
maisiais klestėjimo poetais. Pa
skaita buvo vieni iš pirmųjų pijos salėje, 
pasirinkto Studijų klubo studi-
juotinų paskaitų ciklo. j x Antanui . Ramonui yra

laiškas iš Raudonės pašto. At
siimti “Drauge”.

X Kini. A. Nekrašas yra vie
nas iš Romos kolegijos auklė
tinių, kuris dalyvaus drauge su 
rektoriumi prel. L. Tulaba ren
giamame kolegijos rėmėjų su- 
sirinkime-pobūvy birželio 9 d. 
2 vai. p. p. Nekalto Prasidėji
mo Švč. Panelės Marijos para-

X Balfo metiniame piknike 
Bučo darže, Willow Springs, 
kuris įvyksta ateinantį sekma
dienį, birželio mėn. 9 d., bus
pardavinėjami biletai į tautinių j čiau” Atshmti’"Drauge”? 
šokių šventę, kad žmonės turė
tų progos juos įsigyti ir toliau ========
gyvenantieji. Biletų kainos:
$1—4 ir ložėse po $5, bet rei
kalinga pirkti visa ložė kartu.

X Jonui Stašaičiui yra laiš
kas iš Lietuvos, Tytuvėnų vals-

PER PASAULI KELIAUJA 
ŽMOGUSX Skaučių Seserijos Vadi jos 

padėkoj, tilpusioj "Drauge” 
birželio 4 d., klaidingai išspaus- knygos gautas šiomis dienomis 
dinta psk. V. Pavilčiūtės pavar- “Drauge”, 4545 W. 63rd St., Chl- 
dė, kuriai dėkojama už Žibuok- ca«o 20- I1L ICnygo* ka,na kie’

rinkinys. Nedidelis skaičius Sios

lių baliaus pravedimą.
tais viršeliais $2.

les 27, Calif.

— Tautinės sąjungos pirmi
ninku išrinktas inž. Eugenijus 
Bartkus, iš Chicagos. Taip pat 
į Tautinės Sąjungos valdybą 
nariais išrinkti ir kiti keturi či- 
kagiečiai: T. Blinstrubas, inž.
J. Jurkūnas, adv. Lapinskas ir 
Dr. J. Paplėnas.

Į Sąjungos Tarybos prezidiu
mą, kuris glaudžiai bendradar- šomi apie taij»infonnuoti ’šktn.idinimo rS'kTti^

kuoskaitlingiausiai, o 
dalyvauti iki vieno.

nariai visi
Valdyba

— Skautų sąskrydžio dalyviai,
kurie birželio 15 d. į sąskrydį vyks

stangų neprijungs.

Užkrečiamųjų arklių galvos sme 
genų uždegimu (equine encephali- 
tis) apsikrėtimas . žmonių tarpe

TĖVAS PIJUS
istorijoje via pirmasis kunigaa 
kuris turi Kristaus žaizdas. Tė
vas Pijus yra garsus nepapra
stais darbais ir Dievo malonė
mis. Knygoje aprašoma pra
našysčių dovana, nuostabūs iš-

biautų ir talkintų naujai valdy
bai, išrinkti: adv. A. Olis, Dr. 
S. Biežis ir J. Bačiūnas.

Sąjungos Tarybos nariais iš
rinkti V. Abraitis, K. S. Kar
pius, J. Kasmauskas, J. Ginkus,

savo auto mašinomis ir galės pa- 1956 metais pardėjo 50%, palygi- gijimai, ekstatiniai persikėlimai 
imti dar kurj dalyvį ar dalyvę, pra nus su 1955 Ypatingai daug vai- ir t.t. Iš Tėvo Pijaus gyvenimo 

KainaKliorienę 14°7 S. 48th Ct Cicero I ap.liS.TM^ihuite^r Mary •wa !d5ti 32 P^eiksati. 
Iii., tel. OLympie 2-2927. Ten pat ,and valstybėse. Nuo sergančiu .42.00
prašomi užsiregistruoti ir tie sąs
krydžio dalyviai, kuriems kelionei 
tokia pagalba būtų reikalinga. Pa
talkinkime vieni kitėms!

Sąskrydžio rengėjai. 

— Moterų Sąjungos 67-tos kuo-
V. Rastenis, J. Smetona, A. j pos paskutinis susirinkimas iki ru- 
Trečiokas ir P. J. Žiūrys.

Į Sąjungos kontrolės komisi
ją išrinkti B. Gaidžiūnas, B.
Kalvaitis ir B. Nemickas.

BELGIJOJ

dens jvyks šj antradienį, birž. 11d 
7:30 vai. vakare, Gimimo Pan. šv. 
parap. salėje. Narėms svarbu at
silankyti ir užsimokėti mokesčius 
bet ir padėti išrinkti delegates ar
tėjančiam organizacijos seimui, ku 
ris įvyks Cicero, III., rugpjūčio 
mėn. Po susirinkimo bus vaišės.

Valdyba
— Briuselis. — Gegužės pir

mosios proga Tarptautinės „,111,111111111111111111111111111111111111111111111 
Laisvųjų Profesinių Sąjungų . . , -. - n w
unijos, kuriai pr,klauso 55 mi- lr >aU Perska,tei k Keslu™ 

lionai darbininkų, generalinis ( romanu
sekretorius paskelbė atsišauki-,p 7ft|«Vll PnhniniliV 
mą, kuriame laisvajam pasau-įldip /jOldVŲ I (llaĮJIIIlŲ.
liui primenami Lietuvos ir kitų Dr x. Baltinu savo recenzijoj*

Galima gauti “DRAUGO"
Administracijoje

arklių daug žmonių, ypač ūkinin
kų, apsikrėtė New Jersey, Dela- Į 
ware ir Alabamoje. Mirusiųjų sme 
genyse rastas to paties tipo vi
rusas, kuriuo minėtose vietose sir
go arkliai. Per 1956 m. laborato- 4545 West «a Street, Chieugo 29, m. 
rijose rasta 560 asmenų, apsikrė
tusių akutiniu smegenų uždegimu 
nuo gyvulių.

Pennsylvanijoje 3 metų amžiaus
mergytė “valgydama” žemes, ap- , i i
sikrėtė Toxocara cAnis. Patikrinus DCmiUKaiTlS SlOVyKlR 
rasta, kad šeimos sergantis šuo
platino šiuos parazitus.

Gydydamas didesni skaičių ser
gančių raguočių, Kalifornijos vet. į 
gydytojas apsikrėtė Leptospiroze.
Taipogi prieš tris su puse savaitės 
prieš susirgimą jis gvdė Jia liga 
sergantį šunį. Ligos sukėlėjas Lep 
tnspira potmona buvo rasta, jūros 
kiaulytėje įšvirkštus jon paciento 
šlapumo.

Psitakoze (Psittacosis) apsikrė
timo atvejų buvo apie 90% dau
giau 1956 metais negu 1955. Pa
prastai paukščių ligomis žmonės 
neapsikrečia, bet psitakoze yra 
išimtis: labai dažnai žmonės jaja 
apsikrečia nuo papūgų bei kitų sa
loninių paukščiukų. Su papūgomis 
iš užsienio ši liga buvo įvežta j šj 
kraštą. Didėjant paukščių skaičiui 
namuose, drastiškų, priemonių ten 
ka imtis prieš įtariamus įvežamus 
paukščius, lygiagrečiai stiprinant 
kovą prieš ligą krašto viduje.

Mlissouri valstybėje moteriškių

T.T. Marijonų Seminarijos patal
pose, kuriose yra įruoštas maudy
mosi baseinas ir sporto aikštė, 
šiais metais bus nuo liepos mėn. 
7 d. iki rugpjūčio mėn. 4 d.

J stovyklą priimami jaunuoliai 
9 iki 13 metų.

sbvietų pavergtų kraštų darbo ap,e rorna"£ tA'D. r.,,Ao: p-, K.es,iū; ’ 1 ° no romanas “Tarp žalsvų palapinių
Žmonės, kovojantieji prieš ko- gražiai iškelia tų pasiaukojimo didu

mą, kur) beviltiškoje kovoje d81 tau 
tos laisves parode Lietuvos partlza 
naa, tą Idealizmą, kuriuo deg£ mūsų 
jaunimas, liedamas kraują dei savo 
žemes, tuos didžiuosius nuostolius 
kuriuos mums reikėjo pakelti dviejų 
okupacijų replBse. Todėl Sį romaną 
skaitome su malonumu ir dideliu su
sidomėjimu. Ypač romane minimi 
žygiai žavės jaunimą lr kels Jo dva
sią šia romanas, atskleidžiąs mūsų 
heroikai tragiškus epizodus. yra 
Šviesus spindulys tremties idealizmo 
ugdyme.

munistinę tironiją. Atsišaukimepastatus, investavo daug turto 
ir visa tai vien tik iš meilės išreiškiama pagarba Vorkutos, 
mūsų tautos žiedui, brangiajam Karagandos ir kitų sovietinių 
jaunimui. priverčiamųjų darbų stovyklų

kaliniams, kurie savo gyvybes 
Stovyklavimas prasidės bir- paaukojo, gindami pagrindines 

želio mėn. 30 dieną ir tęsis iki žmogaus teises. "Mes darysime 
rugpjūčio mčn. 24 dienos. Gali- vįsa — rašoma atsišaukime,— 
te užsisakyti visam laikui, vie-j^ad laisvasis pasaulis pamaty- 
nam mėnesiui arba porai savai-1 tų tragiškas komunistinės prie-Į 206 puti. Kaina $3.00

čių. Berniukams nuo 8 iki 14 l spaudos pasėkas. Mes esame “r,u o,n”l,u" •’u’kU0
metų amžiaus. Nedelskite. Ra
šykite šiandien pat: Salesians 
of St. John Bosco, Urown Point, 
Indiana. Telefonu*: Cedar I^ike. 
Ind., 3101.
Kun. Vincas Endriūnas, S.D.B.

IŠARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— Kun. Br. Dagilis, L. Ilei- , 
ningas, J. Mikulionis, B. Neve-

įsitikinę, kad mūsų bendra ko
va privers vieną kartą ir komu
nistus patenkinti teisėtus darbi
ninkijos reikalavimus... Darbi
ninkai anapus geležinės uždan-

0 R A U G A S • *

4545 West 83rd Street 

CHICAGO 29, ILL.
niiiiiiiiiiiiHUiiiiiiiiiiiiiiliiliiilllliiiiiiiit

Mokesti $3.50 dienai ir $5.00 vien 
kartinis mokestis stpdraudai, regis
tracijai, gydytojo priežiūrai).

Vykstant i stovyklą, pasiimti 
reikalingų dalykų sąrašas bus j- 
teiktas po registracijos.

Šiais metais nedidelis berniukų

susirgo Tularemia, kai serganti ka 
tė jkando jai į pirštą. Kate daž
nai gaudydavo ir ėsdavo kiškius.
Moteris neturėjo sąlyčio apsikrėti- 
mui nuo laukinių gyvulių. Kraujo 
tyrimai įoįe parodė ligos sukeičia
Pasteurella tularensis. Katės krau skaičius^ bus priimama, todėl tė
jo reakcija taipogi buvo rasta po- vai turėtų greitai juos užregist- 
zityvi, ruoti.

Kitas atvejąs jvyko Colorado vai
stijoje, kai triušių perdirbimo į- Stovyklai vadovaus Tėvai ir Bro-
monėje keituri asmenys apsikrėtė ' ^a’ Marijonai, 
tularemia. Triušių odos iš šios j- Į Dėl tolimesnių informacijų skam-

rauskas, Marija Bukauskienė, 
Elzbieta Paurazienė, V Kundro- 
tienė, E. Kutkienė, A. Staniulie
nė J. Buitkus, V. Gražulis, V. 
Lelis, I. Laurinavičienė, Pr.

Pr. Zaranka nuo
širdžiai prisideda savo darbu 
organizuojant Jaunimo stovyk
los atidarymą liepos 28 d. ne
toli Manchester, Mieh. Stovyk-

VASAROS STOVYKLA 
BERNIUKAMS

VADOVAUJAMA TftVŲ JĖZUITU

Gražioje Michigan vasarvietėje,, VVatervIiet, Michigan. 

Priimami berniukai nuo 6 — 14 metų.

Savaitinis mokestis vienam asmeniui $25.00.
Stovykla praaidede liepos 1 d., baigiasi liepos 29 d.

Registruotis: REV. J. BOREVIčIUS, S.J.
5541 So. Paulina St., Chicago 36, lll.

Tel. HEmlock 4-1677

monės parduodamos tolimesniam 
perdirbimui, o mėsa sušaldoma ir 
siunčiama mažųjų gyvulių maisto 
gaminimui.

Du Juodlige (Anthrax) susirgi- 
mo atvejai žmonėse pranešti iš

binkite tel. FAculty 3-1441; arba 
rašykite: MARIAN FATIIERS,
Marian Hills Seminary, Clarendon 
Hills, III.,

KAS TIK TURI GERA SKONĮ, VISKĄ 
PERKA PAS LIEPONĮ !

Prekės be brokų, kainos žemiausios Chicagoje, išsimo- 
kėjimai iki 3-jų metų. Europos ir Amerikos žymiausių fir
mų baldai, Televizijos, Šaldytuvai ir visa namams ir ofisams 
jrengti.

Moderniausia lietuvių baldų prekyba Chicagoje.

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI — 
FURNITURE CENTER, INC.

3222-24-26 So Halated St. Victory 2-4226
Pirm., Ketvirt. 9- 9:30, Sekm. 12—5, Kitom dienom 9—6

%


