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Prancūzijos finansiniai
reikalai ir Alžiras

Mūsų korespondentas Paryžiuje
PARYŽIUS, liepos 3. — Bourges-Maunoury, pirmininkau

jamai prancūzų vyriausybei pavyko apginti parlamente savo fi
nansinius sumanymus, kurie pareikalavo labai stambių aukų iš 
mokesčių mokėtojų ir nebuvo malonūs nei pačiai vyriausybei 
bei joje dalyvaujančioms grupėms, nei juoba kitoms, nedaly

Valymai Sovietu Sąjungos komunistu viršūnėje

vaujančioms, bet balsavusioms 
naujos krizės.

Pravedusi savo finansinius su
manymus, vyriausybė, sekdama 
savo įsipareigojimus, stengsis 
pravesti parlamente dviejų euro
pinių sutarčių dėl bendros rin
kos ir dėl atominės energijos 
bendro gaminimo ir naudojimo. 
Didžioji spaudos dauguma ir 
reikšmingi politiniai sluoksniai' 
galvoja, kad jai tatai gana sklan | 
džiai pavyks, nes aiški parlamen
to dauguma yra už Europos ap
jungimą.

Maskva prieš apsijungimą.

Aršiausieji sakytų sutarčių 
priešininkai yra koipunistai. Jie 
taip nusistatė, nes Maskva įvai
riomis progomis puola pačią Eu
ropos apsijungimo mintį. Tatai 
nuosaikiai galvojantiems pran
cūzams atrodo nelogiška.

Iš vienos šalies Maskva toly
džio skelbiasi esanti už taiką ir 
tarptautinį bendradarbiavimą, 
o, iš kitos šalies, kai kelios Eu
ropos valstybės nori apsijungti 
ūkio srityje, tai sovietai šaudo 
į tokį sumanymą iš pačių sun
kiųjų savo propagandos pabūklų 
ir įsako savo klusniems šalinin
kams viduje visomis priemonė
mis priešintis. Tačiau tatai kar
tu įtikina net svyruojančius pro 
gresistus bei kairiuosius, kad 
Maskvos deklamacijos už taiką 
nėra nuoširdžios, o siekia tiktai 
savanaudiškų tikslų, kurstant 
nesutarimus tarp laisvojo pašau 
lio tautų...

Alžiro reikalai

Svarbus ir reikšmnigas įvy
kis prancūzų politikos gyvenime 
buvo Socialistų partijos S.F.I.O. 
kongresas įvykęs birželio 27-29 
d. d. Tulūzos mieste. Jo svarbu
mas kilo iš to, kad socialistų 
partija savo generalinio sekre
toriaus Guy Mollet asmenyje va
dovavo vyriausybei per 16 mė
nesių labai sunkiu Prancūzijai 
laikotarpiu. O ir dabartinėje 
vyriausybėje ta partija sudaro 
jos nugarkaulį ne tik vadovau
dama svarbioms ministerijoms, 
bet ir parlamento plotmėje suda 
rydama apie 40% vyriausybės 
surenkamos daugumos. Daugiau 
šia ginčų partijos kongrese su-

9* -
Adm. Felix B. Stump. yra di

džiausias pasaulyje vadovas, ka
dangi jo vadovaujami karo laivai 
kontroliuoja 75,000,000 kvadrati 
nių mylių, tai yra beveik pusę pa
saulio. (INS)

už sumanymus, kad išvengtų

kėlė Alžiro klausimas. Kaip ir 
dera demokratinei partijai, dis
kusijos buvo visiškai laisvos ir 
'gana karštos. Pasireiškė trys 
linkmės. Pirmoji, kurią galima 
pavadinti tradicine: pritarti ligi 
šiol vestai Alžire ministerio Ro
berto Locoste politikai, įnešus 
į ją nežymių pataisų. Antroji — 
buv. ministerio ir Marselio bur
mistro Deferre, kuri norėtų jau 
dabar pripažinti Alžirui teisę 
turėti savo seimą ir vyriausy
bę, nors tatai nereikštų visiškos 
nepriklausomybės ir neatidėlio
jant pradėti su Alžir0 naciona
listais slaptas derybas sakytų 

i sumanymų įgyvendymo tikslu.
| Galiausiai, trečioji linkmė, lyg ir 
, kompromisinė, norėtų, kad nea
tidėliojant būtų sušaukta “ap
valiojo stalo konferencija, ku
rion būtų pakviesti visų be iš
imties Alžiro nacionalistinių or
ganizacijų atstovai. Tokia kon
ferencija turėtų tikslo jieškoti 
Alžiro klausimo sprendimo bū
dų.

Kadangi pats Guy Mollet užė
mė labai aiškiai nepalankią po
ziciją paskutinių dviejų linkmių 
atžvilgiu, jas kietai sukritikuo
damas, todėl stambią daugumą 
balsų surinko pirmoji. Jau pats 
faktas, kad nebuvo pasiekta 
taip vadinamos “sintetinės” re
zoliucijos ir kad visos trys buvo 
balsuojamos parodo nusistaty
mų skirtingumo gilumą.

Naujas virusas
GENEVA, Šveicarija, liepos 

4. — Influenzos epidemija pra
sidėjo Šveicarijoj ir manoma, 
kad ji atėjo iš Čekoslovakijos 
bei Olandijos. Į ten spėjama at
ėjo naujas virusas A iš Azijos.

Nukrito vanduo
ST. LOUIS, liepos 4. — Me- 

ramec patvinusi upė nukrito dvi 
pėdas ir pradėjo grįžti į savo 
vagą, o gyventojai į savo na
mus. Missouri kelių departamen 
tas skelbia, kad kelias nr. 66 
dar yra apsemtas, tačiau jau 
bus galima pradėt susisiekimas 
jau šį penktadienį.

Jieško pinigų
PARYŽIUS, liepos 2. — Hen

ry R. Laouse, Jungtinių Tautų 
Šalpos ir darbo skyriaus direk
torius, ankstyvesnis 900,000 iš
tremtųjų iš Palestinos tėvas, jieš 
ko pinigų ištremtiesiems iš Pa
lestinos arabams. Pagalba mais
tu, vaistais ir kitu aprūpinimu 
praeitais metais pareikalavo 25 
mil. dolerių. 17,5 mil. dol. gavo 
iš JAV, gi likusią sumą turėtų 
sudėti kiti Jungtinių Tautų na
riai.

KALENDORIUS

Liepos 5 d. šv. Antanas Zaka
rijas. Senovės: Bųlginas ir Lakš 
tutė.

Saulė teka 5:22, leidžiasi 8:29.
ORAS

Šiandien Chicagoj ir apylinkė
se malonus oras. Temperatūra 
apie 70 1.

Mirė mokslininkas
OXFORD, Anglija, liepos 4.— 

Britų atominių tyrinėjimų šefas, 
71 m. amžiaus Lord Chenvell 
mirė vakar. Antrojo pasaulinio 
karo metu buvo Churchillio as
meninis asistentas ir davė daug 
pirmininkui mokslinių patari
mų.

Žuvo jūrininkai
MARSEILLE, Prancūzija, 

liepos 4. — Trys amerikos jūri
ninkai žuvo' kilus nedideliam uos 
te gaisrui. Gaisras kilo ameri
kiečių laive kai ant jo buvo trys 
jūrininkai iš kurio buvo iškelia
mi automobiliai.

Neimk keleivių
WASHINGTON, liepos 4. — 

Edger Hoover, FBI direktorius, 
praneša, kad žmonės neimtų į 
mašinas prašančių pavėžinti, ka 
dangi ne vienas iš tokių pave
žusių buvo keliauninkų užmuš
tas. FIB turi užregistravusi 
daug tokių atvejų, kada veža
mieji užmuša mašinos savinin- . 
kus. Vienas toks pavežtas užmu
šė visą šeimą iš 5 asmenų.

Bostoniečiai Romoje
VATIKANAS, liepos 4. —Po

piežius Pijus XII palaimino gru
pę bostoniečių, besilankančių 
Romoj savaitės “Roma sveikina 
Bostoną” proga. Bostono maldi 
ninku vadovas yra miesto bur
mistras Hynes. Delegaciją su
daro 50 asmenų.

Amerikiečiai Poznanėj
POZNANE, Lenkija, liepos 4. 

— Amerikiečių pavilionas pa
rodoje, Poznanėje yra daugiau
sia lankomas. Kaikurie vakarie
čiai atvirai pasisako prieš augš- 
tus amerikiečių civilizacijos dir
binius, rodančius kaip toli dar 
ligi to vargšai Lenkijos gyven
tojai. Yra išstatytas standarti
nis amerikiečių namas, kainuo
jantis apie 22,000 dol., su moder 
niais virtuvės įrengimais: elek
tros krosnim, šaldytuvu ir au
tomatiniu indų plovėjų. Pozna
nės miesto inžinierius sako, kad 
tokio lygio Lenkijos gyventojai 
pasieks tik po labai daug metų. 
Vargšės Lenkijos moterys su 
nuostaba žiūri į puikius ameri
kiečių drabužius ir vyrai į pui
kius baldus ar sporto įrankius. 
Daugelis iš lenkų nori nusipirk
ti anglų, belgų ir kitų vakarų 
kraštų išstatytų daiktų.

Tarptautinis

bendradarbiavimas
VATIKANAS. — Iš daugelio 

audiencijų, kurias Šv. Tėvas šio
mis dienomis suteikė įvairioms 
grupėms ir pavieniams asme
nims, pažymėtina speciali audien 
cija Tarptautinės Chirurgų ko
legijos gydytojams. Kalbėdamas 
šiems rinktiniams medicinos 
mokslo atstovams, Pijus XII 
ypatingai pabrėžė tarptautinio 
gydytojų bendradarbiavimo 
reikšmę. „Ar gali būti kas nors 
labiau tarptautinio ir virštauti- 
nio, kaip žmonių ligos?“ — klau 
sė Jo Šventenybė ir ragino nuo
lat bendromis jėgomis vystyti 
tas jėgas, kurios vis labiau iš
vysto draugiškumą.

• Freiburgo, Vokietijoj, uni
versitetas atšventė 500 m. su
kaktį. Seniausias Vokietijos uni
versitetas yra Heidelberg, įkur
tas 1386 m.
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Kariai demonstruoja didžiulį grąžtą, kurio pagalba bus gali
ma greitai išgręžti žemę ir tuos urvus panaudoti sandėliams 
ar kokių nors nereikalingų išmatų supylimui. (INS)

Rusai irgi valgys kaip amerikiečiai
PARYŽIUS. — Dienraštyje “Le Figaro” Prancūzų Akade

mijos narys Pierre Gaxotte, primena, kad “Savo Leningrade pa
sakytoje kalboje Chruščevas pareiškė, jog didžioji sovietinė tė
vynė “pereinanti puoliman”, kad priverstų vištas dėti kiaušinius, 
karves veršiuotis.. ir įtikintų ožkas duoti daugiau pieno.”

“Štai prakilni programa”, ra
šo toliau autorius. “Sovietai, ku
rie gamina gerus lėktuvus ir vi
sai dailutes atomines bombas, 
po keturių dešimtų savo viešpa
tavimo metų, nepajėgia savo 
žmonėms parūpinti tiek pat svie 
sto, mėsos, pieno, žuvies ar sū
rio, kiek jie turėjo, kiekvieno 

įgyventojo galvai, prie caro....
Tad Chruščevas skelbia, kad, jei 
kiekvienas, ligi paskutinio gai
džio ir paskutinio avino, atliks 
savo pareigą, tai rusai apie 1961 
metus valgys lygiai gerai, kaip 
amerikiečiai...”

Žiauriai paini įmantrybė

Toliau prancūzų akademikas 
pastebi: “Iš tikrųjų sunku su
prasti kodėl Chruščevas savo 
pranašystę apskelbė įšaukiančiu 
tonu. Mes esame geros širdies 
ir būtumėm laimingi, kad rusai
galėtų sočiai valgyti... Meg esą- • Buvęs Kanados viešųjų dar
ine įsitikinę, kad nedateklių ad- laimėjęs birželio 10 d. rinkimus,
ministravimas yra vienas iš svar 
blausiųjų totalitarizmo ramsčių. 
Jei būtų gausu maisto ir kasdie
ninio vartojimo prekių, tai so
vietiniai piliečiai, nebekankinami 
dienos rūpesčių, imtų, be abejo
nės truputį laisviau galvoti ir 
tai būtų laimėjimas pasaulio tai
kai.” “Kitas dalykas stebina — 
rašo Pierre Gaxotte toliau — 
pranašaus komunisto, visada 
taip niuansuotuose ir taip deli- 
kačiuose, žodžiuose. Būtent, kad 
jo krašte reikia “eiti puoliman”

Nukrito lėktuvas

RAMSTEIN, Vokietija. — 
Nukritus sprausminiam moko
majam lėktuvui žuvo amerikie
tis Įeit. Loughren ir kapt. Lee. 
Jo žmona gyveno Vokietijoj, 
Spangdahlem oro bazėj.

Sovieto išradimas

LONDON, liepos 4. — Prane
šama, kad sovietų daktaras skel 
bia, jog rūkymui yra absurdas 
ir kiekvienas gali nustoti kada 
tik nori. Sovietų daktaras pas
kelbė, kad visi gali nustoti rū
kyti tik reikia valios.

Vištoms priversti dėti. Obskuran 
tiškose šalyse, kur viešpatauja 
prispaudėjas kapitalizmas, viš
tos deda pačios ir kiaušiniai pa
tenka . į krautuves be karinių 
metaforų, be atsišaukimo į liau
dį, be jokio iššaukimo keno nors 
ir net be atgarsioi spaudoje. 

Policijos fanfaros
Su tuo pačiu paprastumu ir 

jtuo pačiu natūralumu vedama 
karvė pas jautį, sukamas svies
tas ūkiuose ir mėsininkas pjaus
to mėsos gabalus. Viskas, kas 
mums atrodo paprasta ir natū
ralu, anoje pusėje tampa žiau
riai painia įmantrybe, kuriai rei
kalinga mobilizuoti didžiuosius 
propagandos vargonus su poli
cijos fanfaromis...”

perėjo dirbti į pramonę ir tapo 
britų Rio Tinto Mining bendro
vės pirmininku. Gaus 60,000 dol. 
algos, gi būdamas ministeriu ga
vo tik 27,000 dol.

Gen. Twining ir žmona po to Ii 
gen. išėjo iš JAV Oro pajėgų v 
riausio vado. Generolas nuo rugp 
čio 16 dirbs Jungtiniam visų ka 
pajėgų rūšių štabe. (IN

Chruščevas pašalino
savo politinius varžovus

MASKVA. — Kremliaus oficialūs sluogsniai praneša, kad 
G. Malenkov, V. M. Molotov, L. M. Kaganovič, Dimitri Šepilov, 
išmesti iš augščiausio sovietinio valdžios organo Politbiuro. Kiti 
pažeminti augšti komunistiniai asmenys yra M. G. Pervuchin ir 
Maxim Suburov.

. Politbiuran išrinktas su pilno 
mis nario teisėmis, buvęs Polit
biuro kandidatas maršalas Žu
kovas ir Ekaterina Futerseva, 
pirmoji moteris Politbiure.

Jokių postų
Liepos 3 d. Maskvos „Prav- 

da” parašė piktą vedamąjį, ku
riame kaltinami išmestieji, kaip 
buvę dabartinės komunistų par
tijos lyderių vedamos linijos 
priešai. Pagal vedamąjį, nežiū
rint kokio bebūtų rango komu
nistai, jie privalo pasiduoti par
tijos disciplinai ir šie išmestie
ji iš politbiuro asmenys gali 
daugiau nebesitikėti jokių augs 
tesnių postų nei kompartijoj nei 
šiaip vadovybėj. Maskvos pra
nešime tačiau pašalintieji neva
dinami, kaip seniau tokiais at
vejais priešais, bet tebevadina
mi draugais.

Pirmas valymas
Malenkovas ir Molotovas bu

vo ministeriai pirmininkai, Ka- 
ganovičius buvo ministras pirm. 
ir pramonės ekspertas, Šepilo- 
vas buvo propogandos ekspertas 
ir vienu metu užsienių reikalų 
ministras. Jie visi buvo Stalino 
draugai. Tai pirmas toks dides
nis valymas po Stalino mirties 
1953 m. Valymas panašus į anks 
tyvesnius valymus ir tik skiria
si tuo, kad nėra kruvinas. Be
je, vienas iš ankstyvesnių Stali
no draugų, Berija buvo pašalin
tas anksčiau, 1953 m. Dabar 
šiuo metu Politbiuro prezidiumą 
sudaro šeši svarbiausi asmenys, 
min. pirm. Bulganinas, Ukrai
nos partijos bosas Kirichenko, 
partijos sekretorius Chruščev, 
atstovų min. pirm. Mokojanas, 
partijos reikalų žinovas Suslo-

Vagia laidus
CALCUTA, Indija, liepos 2. — 

Telefono vielas einančias iš New 
Delphi į Calcutą, iškarpė vagys. 
Jie telefono vielas parduoda kaip 
vario laužą ir gauna už svarą 
apiel dol. gi už tokią sumą ga
lima Indijoj luksusiniai pragy
venti vieną dieną. Iš vieno mies
to į kitą yra 895 mylios ir kas
dien būna pasikalbėjimų apie 
750.

• Sovietų Sąjunga dabar turi 
200,200,000 gyventojų, žinoma, 
su pavergtomis sritimis.

• Izraelio aplankyti išvyksta 
šį ketvirtadienį 48 Chicagos gy
ventojai.-

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ 
SANTRAUKA

—Pranešama iš Teherano, kad ten žemės drebėjime žuvusių 
skaičius pasiekė 1,000 asmenų. Sugriauta apie 100 kaimų. 1,500 
asmenų pavojingai sužeista.

—Šiandien turi būti išsprogdinta Nevados dykumose nauja ato
minė bomba.

—Rytų Vokietijos kolegijų studentam uždrausta keliauti į Va
karų Vokietiją ir kitus kraštus, kurie įeina į Nato oorganizaciją. 
Tai pranešė prof. dr. Wilhclm Grinus, komunistų partijos sekre
torius universiteto reikalams.

—Prancūzijos gynybos ministras Andre Provice ir kiti augšti 
valdžios asmenys pasisakė prieš M assaehusetts valstybės šen. 
Kcnnedy reikalavimą, kad Amerika padėtų išspręsti Alžiro klau
simą.

—Prcz. Eiscnhower trečiadienį spaudos atstovams pareiškė, 
kad sovietai galės stebėti naujos atominės bombos bandymus, ku
ri bus laisva nuo radioaktyvumo.

—Paskutinėmis žiniomis Louisianoj nuo uragano žuvo 700 as
menų ir dar JfOO asmenų yra dingę.

VoL X1J

vas ir senasis maršalas Voroši- 
lovas. Jų rankose šiuo metu yra 
visa Sovietų Sąjungos valdžia.

Geriau ar blogiau
Jungtinių Amerikos Valsty

bių departamentas tuo reikalu 
nieko nepasisakė, tačiau jis to
kio partijos bosų pasikeitimo 
seniai tikėjosi. Manoma, kad su 
pašalinimu tų keturių asmenų, 
galutinai suduotas smūgis sta
linizmui, tačiau kiti mano, kad 
dabar vėl grįžtama į asmens 
diktatūrą, kad tai yra Chrušče- 
vo triumfas, kad jis dabar tu
rėdamas užnugaryje maršalą 
Žukovą, galės stipriai laikytis ir 
kiečiau spausti užsienio ir vi
daus politikos reples. Amerikos 

.saugumo sluogsniai tačiau ma
no, kad toks pašalinimas buvu
sio diktatoriaus draugų yra ge
ras ženklas.

Politinė ironija

Šis Chruščevo laimėjimas y- 
ra politinė ironija, kadangi 
Chruščevas nuvertindamas Sta
liną siekė kolektyvo valdžios, gi 
dabar juos pašalindamas grįž
ta vėl į asmens kultą. Gi „Prav- 
da” rašė, kad tie, kurie nesutin
ka su nustalinimo politika yra 
„politiškai akli.”

Lietuvis kunigas

aptarnauja rusus

VIENA, birž. 25. — Rytų Baž 
nyčios Kongregacijos įgaliotinis 
kun. Jurgis Ronko šiuo metu 
lanko rusų pabėgėlius Austrijo
je. Visoje Austrijos teritorijoje 
gyvena apie 3 tūkstančiai rusų, 
kurių religiniu aptarnavimu rū
pintis prieš keletą metų buvo pa 
skirtas lietuvis jėzuitas kunigas 
Vincas Pupinis. Kun. Pupinis 
apaštalavimui rusų tarpe yra pa 
sirengęs popiežiškoje „Russi- 
cum“ kolegijoje Romoje. Per ke 
lėtą veiklos metų jis sugebėjo 
sueiti į kontaktą beveik su vi
sais Austrijos rusais, rūpinda
masis tiek jų religiniais, tiek 
kultūriniais bei ekonominiais rei 
kalais. Gyvendamas Salzburge, 
kun. Pupinis aktyviai dalyvavo 
ir Austrijos lietuvių veikloje. 
Paskutiniu laiku buvo Austrijos 
Lietuvių Bendruomenės vicepir
mininkas.

• New Yorke per karščius mir 
tingumas pakilo ligi 30 proc.
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Gftnžvalga

Redaguoja J. ŠOLICNAS, 5254 S. TrumbuU avė., Chicago 32, III.

Kodėl australai yra nenugalimi tenise?
A. LAUKAITIS, Australija

Harry Hopman teniso karjerą 
prad'ėjo 1919 m., kada jis, bū
damas 13 metų berniukas, pra
dėjo žaisti basomis kojomis mo
kykloje. Būdamas 17 metų, jis 
jau atstovavo New South Wales 
valstybę ir tais pačiais metais, 
su vėliau išgarsėjusiu tenisinin
ku Jack Crawford, laimėjo Aust 
ralijos jaunių dvejeto varžybas. 
1928 m. jis jau atstovavo Aust
raliją Davig Cup varžybose ir ei-

ja garsiąją Davis Cup taurę jau 
eilę metų neperleidžia didiesiems 
varžovams amerikiečiams. Vie
nais metais, žaidžiant dvejeto 
finalus dėl Amerikos nugalėtojo 
vardo, jis liepė savo žaidėjams 
Bronwich ir Quist lengvai pra
laimėti prieš amerikiečius Budge 
ir Mako, tvo suklaidindamas A- 
merikos teniso vadovus, kurie

Teismų reforma
Illinois atstovų rūmai nutarė, 

165 balsais prieš 3, kad per 
1958 .m. .lapkričio mėn. rinkimus 
balsuotojai turės pasisakyti dėl 
teismų reformos. Norima teisė
jų parinkimą padaryti nepri
klausomą nuo partijų. Taipgi 
norima pravesti, kad atstovai į

Cup pirmenybėse išstatė tą pa-
Pasaulinio karo lauko les, kas, perėjus į profesiona- ®etJ. bu\° vAienu Iriausių čią žaidėjų porą ir jie labai leng-

per netrukus įvykusias Davis (Illinois parlamentą vieton dve-j 
jų metų būtų renkami ketve

Po n
teniso mėgėjų visišką dominavi
mą j savo rankas perėmė aust
ralai. Jau eilė metų, kai garsio- 
soji teniso Davis Cup yra aust
ralų rankose, ir, nors kiekvie
nais metais amerikietis J. Cra- 
mer “nuperka” geriausius aust
ralų žaidėjus j savo profesiona
lų grupę, Australijos žaidimo ly
gis nesumažėja, ir pasidariusius 
profesionalus tuoj pakeičia nau
ji žaidėjai. Nė viena sporto ša
ka, išskyrus plaukimą, nėra taip 
populari ir turinti tiek daug prie 
auglio Australijoje, kaip teni
sas.

Vienas daugiausia nusipelniu
sių žmonių, kuris Australijos te
nisą iškėlė j pasaulio pirmau
jančių valstybių tarpą, yra ko
mandos treneris ir nežaidžiantis 
kapitonas Harry Hopman. Jis 
savo nenuilstamu darbu, griežta 
disciplina ir strateginiu žaidėjų 
paruošimu atsiekė tai, už ką vi
sa Australija jam yra dėkinga 
ir jį laiko savo tautos garseny
be sporto gyvenime.

rtus, davė galimybę uždirbti di
deles pinigų sumas.

Augštas, stambaus kūno Bu
dėjimo Ken McGregor į Hopman 
rankas pateko būdamas 15 me
tų. Jis, perėjęs kietą savo tre
nerio mokyklą, taip pat iškilo į 
pasaulinių teniso garsenybių ei-

Australijos žaidėjų. 1934 m., vai pralaimėjo australams, tuo 
pirmą kartą teniso istorijoje, jis atiduodami svarbiąją taurę. Šio
su savo žmona VVimbledon, Ang
lijoje, pasaulinėse varžybose pa
siekė mišraus dvejeto finalus, nu 
galėdami garsiąją vokiečių von 
Cramm ir Hilda Sperling porą. 
1933 m. Hopman tampa “Mel- 
bourne Herald” laikraščio ko-

les. 1950 m. — metus prieš Da- , mentatoriumi teniso reikalams.
vis Cup žaidynes Amerikoje — 
visų didžiausiams nustebimui 
Hopman pakeitė savo komandos 
sąstatą ir, vietoj gerai žinomų 
australų Bronwich ar Rose, iš
statė jaunąjį McGregor, kuris 
savo stipriais servais suparali- 
žavo amerikiečio Ted Schroeder 
žaidimą. Savo žaidimo pačia
me iškilime McGregor kartą pa
sakė spaudos atstovams, jog 
Hopmano treniruojamiems žai
dėjams nėra reikalo pasisakyti, 
kada žaidėjas yra geroje ar blo
goje formoje, nes jis viską ma
to ir žino pats.

apgaulingo Hopman “triko” ir 
dabar amerikiečiai dar negali 
užmiršti ir dažnai jį už tai puo
la.

Australija Hopman asmenyje 
turi vieną geriausių pasaulyje 
teniso trenerių, vadovų ir žaidi
mo strategų ir, kol jis vado
vaus Australijos rinktinei, Aust
ralija bus plačiai žinoma teniso 
pasaulyje.

riems metams. Apie šiuos kon
stitucijos pakeitimus turės pa
sisakyti balsuotojai.

VIKTORO K O 2 I O O S 
Lietuvišku gazolino stotis ir auto 

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

dalys
CALL-ME-MOTORS C0.

6769 8. WESTERN A VE. PR 8-9633

Ofiso Ir buto tel. Ol.ymplc 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

ir šeštad. tik 10—12 vai.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Ortbopedas - ProM-zlstss

Aj uratai-Protezai, Med ban 
dtžal. Hpeo. pagalba kojom 

(Arcb KupportM) Ir 1.1. 
Vai.: 8-4 ir 6-8. šeštadieniais 9-1 
URTHOPEDIJOH TECHNIKOS LAH
2860 w. 6Scd St, Chlcago 29, Ui 

Tel. PltoHpeet 6-6084

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4299 68rd St
Ofiso tel. KKllanee 6-4410 

Rezkl. telef. GKovehUI 6-0617 
Valandos: 1-8 p. m., 6-8 p. m.

Penktąjį. tik po pietų.
Trečiad. ir šeštad pairai sutarti

Jame rašo ir dabar, apžvelgda
mas vietines ir pasaulio teniso 
svarbiąsias varžybas, dažnai sa
vo aštriu žodžiu kritikuodamas 
paskirus žaidėjus ir komandas.

1989 m. Hopman buvo pakvies — Londone verslininkas Bill 
tas vadovauti ir treniruoti Aust Moody savo automobilyje vežio- 
ralijos rinktinę, kurią, savo ne- jasi pitoną — nuodingą didelę 
nuilstamo darbo dėka, jis iškėlė gyvatę. Šliužas esąs geriausia 
į pirmąsias vietas ir savo, nors. priemonė apsaugoti mašiną nuo 
kartais ir apgaulinga, strategi- įsilaužėlių.

KAZYS ČESNAUSKAS
6444 80. TROY ST. 

Telef. WAlbrook 6-7670 ir 
Glbson 8-4938

• Generalia kontraktorlus nau
jų namų statybai, {vairiems re
montams tr namų pertvarky
mams e Turime dideli patyri
mų namų statyboje, e Patys 
atliekame cemento tr medžio 
darbus, e Apkalnavimal nemo
kamai.

Tel. RElianoe 6-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
ŪDYTOJAS IR CHIRURGĄ 

’KTVVIS GVIjVVIMAR
3926 West 59th Street

Vai. Pirmad., antrad., ketvirtad. Ir 
penktad. nuo 1—4 p .p. 6:80—8:80 
vai. vak. Trečiad. Ir šeštad. 1—4 v. 
P- P.
......................... . ....... I ■ .M f III . „„ -..........................

Tel. ofiso Ir buto OLynipto 2-418(9
DR. P. KISIELIUS

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

Rei. 1634 S. 49th Avė., Cicero
Kasdien 1-8 vai. ir 6-8 vai vak 

Išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet

Per paskutiniąsias Winmble- 
don, Anglijoje, teniso pirmeny
bes, kurios yra laikomos vieno- 

Vieną 1951 m. rugsėjo mene- mįs svarbiausių pasaulyje, jau- 
sio dieną vėlai vakare jaunas, nagįg australas Lew Hoad pasi- I
amerikietis sėdėjo New Yorko 
restorane ir, be paliovos rūky
damas cigaretes, gėrė alų. Tai 
buvo Amerikos teniso mėgėjų in 
dividualinių žaidynių čempionas 
Art Larsen, kuris sekančią die
ną turėjo savo titulą apginti 
prieš Australijos laimėtoją 
Frank Sedgman. Vėlai naktį 
Larsen reporterių buvo paklaus
tas, ar jis nemano pailsėti ir su
sikaupti prieš savo priešininką, 
kuris, kaip paprastai, 10 vai. jau 
būdavo lovoj. Larsen tik nusi
juokė ir atsakė: “Leiskit jam 
miegoti, o aš jį ir nemiegojęs 
nugalėsiu”.

Ir koks buvo visų nustebimas, 
kai sekančią popietę Forest 
Hills stadione Sedgman nugalė
jo Larsen trumpoje 48 minučių 
kovoje, kuri buvo viena trum
piausių teniso istorijoje, nuga
lint šalies čempioną. Frank Sed
gman ir treneris Harry Hopman 
žinojo, kad normalus miegas, 
normuotas rūkymas ir alkoholio 
nevartojimas yra gerųjų sporti
ninkų pasisekimų pagrindas. Ši 
sportinių laimėjimu aksioma 
Hopmano yra taikoma visiems 
jo treniruojamiems ir vadovau
jamiems Australijos tenisinin
kams. Savo kietos disciplinos 
ir gero treniravimo dėka, Hop
man išaugino garsiuosius Aust
ralijos žaidėjus — Sedgman, Mc
Gregor, Rose, Rosewal, Hcfhd ir 
kitus.

Nuo 12 savo amžiaus metų 
Sedgman perėjo visiškon savo 
trenerio žinion. Ir iki to laiko, 
kol jis perėjo į profesionalus, 
Hopman tvarkė ir kontroliavo 
ne tik sportinį, bet ir privatų 
Sedgman gyvenimą. Matyda
mas neišsivysčiusią, liesą Sedg- 
man fizinę struktūrą, jis jį pa
siuntė treniruotis laisvu nuo te
niso laiku į gimnastikos salę, ir 
jo priežiūroje po kelių metų 
Sedgman išaugo į gražaus su
dėjimo atletą. Savo nenuilstamo 
pasiryžimo ir kantrumo dėka, 
jis iškėlė Sedgman į pirmaujan
čių pasaulio teniso žaidėjų ei-

skundė Hopman savo negalėji-. 
mu naktimis užmigti. 50 m. am- | 
žiaus treneris kiekvieną naktį 11 
vai. išsivesdavo jaunąjį žaidė
ją į laukus ir su juo bėgdavo 4 
mylias, po ko Hoad galėdavo 
gerai miegoti ir, atėjus svarbio
sioms varžyboms, jas laimėti.

Prieš kiekvienas sverbesnią- 
sias varžybas Hopman rodo su
lėtintus filmus ir kartu su savo 
žaidėjais išnagrinėja jų busimų
jų priešininkų visas gerąsias ir 
blogąsias žaidimo puses. Ilgesnį 
laiką prieš varžybas jis nelei
džia savo žaidėjams valgyti per
daug riebaus maisto, eiti dažnai 
į kiną, kas gali atsiliepti jų re
gėjimui, ilgai maudytis, kas ga
li sukelti persišaldymą. Poilsį 
laikydamas vienu svarbiausių 
žaidėjams dalykų, jis be jokių 
atsiprašymų juos guldo į lovą 
10 vai. vak.. Nors šiuos jo tre
niravimo metodus dažnai pati 
australų ir amerikiečių spauda 
vadina “baisiais ir despotiškais” 
bei tenisui netinkančiais, bet 
pats Hopman, nieko nebodamas, 
juos naudoja ir toliau.

jUty *4^^*^*^ *^*^*^*^*,y *^*^*^*4**^ *4**^*^^y *^*o
SOPH I Ė BARČUS 

RADIO PROGRAMA
18 WQEP stoties — Banga 1890 

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

8:46 Iki 9:30 vai. ryte 
ŠEŠTAD. 8:80 tkt 9:80 ryto 

SEKMAI). S:30—«:30 v. r. Iš stoties 
YVOI’A — 1100 kll.

7169 So. MAPLEWOOD AVĖ. 
Chlcafro 29, III. HEmlock 4-2418

Duoną ir {vairias skcnlngas | 
bulkutes kepa

BRUHO’S KEPYKLA
3339-41 S. Lituanlca Avė.

Tel. CLlffslde 4-6376 
Pristatome j visas krautuves 
ir restoranus, taip pat Iš
siunčiame J visus artimuo
sius miestus.

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

įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND L0AN1
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti lld $10,000.00

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

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

Trečiad. 9 ryto iki 12 vai. 

Ketvirtad. 9 vai. iki 8 v.v.

ORO VĖSINTUVAI
— AIR CONDITIONERS —

TELEVIZIJA — RADIJAS
HI-FI PHONOGRAPHAI — 1958 raod.liai

NUOLAIDOS IKI 50 % !
Instaliavimas ir garantija nemokamai

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

PARDUODAME IR TAISOME

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

Univeraal Savings and Loan Assodation užtikrina saugumą 
ir gražy pelną.

Saugumą užtvirtina Suvienytą Valstybių valdžios agentflra iki 
$10,000.00 kiekvienam indėliui Ir reikalingi rezervai, o pelną — 
patyrusią ir sąžiningą vedėją pastangos.

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

Dėl paskolą ir visais finansiniais reikalais kreipldtės |:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois

vaanaudokite “Draugo” Classificd skyriumi

16 ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS N
Naujas specialus didelis 

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

R. ŠERĖNAS
2047 W. 67tb PI., Chicago,

I1L WAibrook 5-8063

Ofiso telef. i.Afayette 8-8210, Jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzle 8-2868

DR. EMILY Y. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 S. Archer Avė.
VAL Kasdien popiet nuo 12-2:80 v. 
Vak. pirm. antr., ketvtrt 6-8:80 v 

Trečiad. tik susitarus.

Ofiso tol. CLlffslde 4-2806 
RezldencUos: LAfayette 8-1179

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

Vai. kasd. 12—4 
Tel. C Filtrai 6-2204

6002 West lOth Str., Cicero
Vai kasdien 6-8, šeštad. 1-2 vai 

Tel. T4)wnhall 8-0050 
Kitu laiku ir trečiad. susitarus 

Rezld. tol. HEmlock 4-7080

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Bendra praktika ir moterų ilgos)
Ofisas ir res.: 6100 S. Western Avė. 
Tel. PRospect 8-1223 arba WE 6-6677 
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v., Antr., 
Treč. ir Penkt. 6-9 vai. vak., Seštad. 
2-4 vai. popiet Ir sulig susitarimu.

PR. I. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2900 West Slst Street
Priima ligonis pagal susltarlma. 

DSl valandos skambinti telefonu 
Proapect 6-1796 nuo 2 Iki 9 vai. 
p. p. kaadtan išskyrus trečiad. tr 
šeštad

Res. tel. GRoveblU 6-5608

Tel. ofiso WA 5-3010, rez. PR 6-7383

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1601 W. Garfield Blvd.
Vai. — Pirmad., antr.. ketv., penkt.
1—4 ir 6—8; šeštad. 1—4; trečiad. 
uždaryta.____________

DR. ANNA BALIUNA?
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6322 South Weetern Avenne Į 
^ai. kaadien 10-12 vai. U 7-9 vai. ' 
vak šeštadieniais 10, vai .Trečia
dieniais uždaryta. Kt. laiku susitarus 

Ofiso telefonas: PR 8-3220 
Res tetof. VYAlbrook 6-6076

BR. YL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS

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

Seštad 2—4 vai. vak.
Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutarti 

Telef. ofiso IjAfayette S-AO48 
Rez.: WAlbrook 6-3048

” d. ofiso HE.4-6849. res. HE.4-2824
DR. PETER T. BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 West 71st Street

Vai. Pirm., ketvlr., penxt. 1-4 Ir 7-G 
Antr. 1-6, treč.lr šešt. pagal sutarties
sekm. uždaryta.

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja tr Chirurge) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ
SPECIALISTE

7166 South Western Avenue
(MEDICAL BUILDING) 

Pirmad.. antrad., ketv. Ir penktad. 
nuo 11 vai. ryto Iki 1 vai. p.p. Ir nuo 
6 v.—8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. šeštad 11 
vai. ryto iki S vai. popiet

Office tel. RE 7-1168 
Res. tel. WAlbroolt 6-8766

Ofiso HE 4-1818, arba RE 7-0700 
Rez. PR 6-0801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

(71-os ir Campbell Avė. kampan) 
Vai.: kasdien 9—11 ryto Ir 4—8 v.v. 
Šeštadieniais 9—11 ryto ir 2—4 p. p. 
Trečiadieniais uždarjrta.

DR. JULIJA MONSTAYIAIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Office: IO748 South Mieli i gan Avė.
Buto 1653 W. 103 St., Beverly Hills

Vai.: kaadien Inuo 6 v. v. jkl 9 v. vt^ 
Vai,: kaadien nuo 6 v. v. iki 9 v. v.,

Išskirus trečiad. šeštadieniais nuo 1 
iki 4 vai. popiet.

Tel,: Ofiso — PUIlman 6-0788 
Buto — BEverly 8-8946

Ofiso HEmlock 4-5816 
Rez. HEmlock. 4-5761

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

Priima pagal susltarlma

DANTISTAS

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

(Arti Archer Avė.) 
Valandos: nuo 10 iki 12; 1—6; 7-9. 

šeštad. 10—12. Trečiad. uždaryta
LAfayette 3-4040.

Namų — CEdarerest 3-7788

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE.
Remiantis Chicagos Savings Bendrovės praeitimi, nuo pat jos įsikfirimo 
1924 metais, jos pavysdinga biznio tvarka, ypatingai indėlių saugumo ir divi
dendų našumo atžvilgiu, nėra Baugesnės ir pelningesnės įstaigos pasidėti tau
pomus pinigus. Pasidėję taupinius pas mus gausite ne tiktai saugumą — ją 
apdraudimų iki $10,000.00, augštų dividendų, bet ir daugelį kitų patarnavimų 
veltui, už kuriuos kitose įstaigose turėtumėte mokėti.

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

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

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

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

Atdara: pirmadienį nuo 12 lld 8, antradienį Ir penktadienį nuo 9 Iki 4, ketvirtadienį nuo 9 Iki 3.
Trečiadienį uždaryta visą dieną, o šeštadienį ano 9 IU 2 valandos po pietą.

DR. L DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6817 South W este m Avenue 
Chlcago 20, Ii) 

telefonas REpubllc 7-4000 
Rezldenda: GRovehll] 8-8101

pasimatymai pagal sutarties

DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3259 South Halsted Street

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

Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. VIctory 2-1484. Resld. 2487 
W. 02nd St.. tel. Repabllc 7-8818.

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. GIb. 8-6196

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 West 71st Street 

(71st Ir Campbell Avė.)
Atostogose iki rugpjūčio 

1-mos dienos

Tel. ofiso: DAnube 6-1126

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

3267 South Halsted Street
Vai I iki 4 v p. p. Ir 6—8 v. vak 

Šeštadieniais 1—4 v. p p

Tel. ofiso PRospect 6-0400
Rrzld. PRospect 6-0406

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevlčlfitė)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6243 Sonth Kedrie Avenue

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

Tel. ofiso VIctory 2-1581
Itoz. VIctory 2-074)

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Tel. ofiso PR. 1-6446, rez. HE.4-8160

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 Wert Marąnette Bd.
Vai. nuo 2 Iki 4 p. p.; 6 Iki 8 vak 

Trečiad. Ir šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
TeL ofiso CA. 6-0267, rez. PR. 6-66U 

Rezld. 6600 S. Arteslan Avė.
VAL. 11 v. r. iki 3 p. p.; 6—7 v. v.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Arabei* Avenue 
Ofiso vai.: nuo 1-4 Ir nuo G-S:DO v. 
vak. Šeštadieniais nuo 2 Iki 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel. Vlrgtnla 7-0038.

Rezždencd jos tol. BEverly 8-8S44

Ofiso HE 4-1414, arba RE 7-0700 
Res. RE 7-8807

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

2454 Weat 71«t Street
(71-oa ir Oampbell Avė. kampas)

Atostogose iki liepos 
15 dienos

Ofiso telef. TArds 7—1188 
. BeeMendJoe — HTcwart 3-4611.

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

766 Wert 85th Street 
(kampas Halsted Ir 85-ta gatvg) 

VAL 1—4 Ir 6:50—8:80 p. p. kas
dien Išskyrus trečiadieniu* Atidarė 

šeštadieniai* 1—4 vai.

Tel. ofiso PR 6-8888, rez. RE 7-9199
DR. A. 1ENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(LTETTTVT8 GYDYTOJAS)
2500 We«t 63rd Street

VAI. kzedlen oun ) -4 p p Ir 7:1 
Iki 9 vai. Trečiad. Ir šešt. uždaryta

Telefonas GRovehill 6-1595
DR. ALDONA JUŠKA

AKTU TJGŲ 8PKCTALISTS 
— PRITAIKO AKINIUS —

Valandos: 9—12 Ir 7—9 v. v. pagal 
mini tarimą Išskyrus trečiadienius.

1422 W. llarųnette Road

Ofiso telefonas — RIshop 7-2626

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer • Avenue
(Kampas Kedzte ir Archer) 

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

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. CHIRURGINflS IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2745 Weet 69th Street

Priešai* šv. Kryžiaus ligonine 
Telef. REpubllc 7-2200 

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

DR. ANT. RUDOKAS, Opt. 
Tikrina akis Ir pritaiko akinius, 

keičia stiklas Ir rėmus 
4458 S. Oalifornia Ava. .TA 7-7381
Vai.: 10 ryto Iki 8 vak. (trečiad. ut- 
daryta), šeštad. 10 ryto Iki S v. p. p. 

uždaryta*

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 26 metų patyrimo
TeL YArds 7-1829 

Pritaiko akintu) 
Kreivas akis 

ištaiso
Ofisas Ir akinių dirbtu v A 
756 Wmt 35th Street

Vai. nuo 10 Iki 2, nuo 6 Iki 8, tre
čiad. nuo 10-12, penktad. 10-2 Ir 
šeštadieniais nuo 10 Iki 2 vai. p.p

Išėjo iš spaudos nauja

ANATOLIJAUS KAIRIO 
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trijų veiksmų komedija 
iš lietuvių gyvenimo 

J. A. Valstybėse

DIAGNOZE

$2.00, 150 pusi. 
Užsakymus ir pinigus siųskite:

DRAU GAS
4545 West 63rd Street, 

Chlcago 29. Dl. .

DRAUGAS 

THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 

4545 W. 63 r d St, Chlrago 29, INhiols, Tel. I.Udlotv 5-9500

Kntered as Recond-Class Matter March 81, 1918, at Chlrago. Illinois 
Hnder the Ant of lfarch 8. 1879
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ARTIMIEJI RYTAI
Artimuosius Rytus geografiškai sudaro tie kraštai, kurie 

yra Europos, Azijos ir Afrikos pakraščių junginyje, tačiau po
litikai vis dažniau pradeda vadinti juos Viduriniaisiais Rytais.

Trumpiausi ir patogiausi oro ir vandens keliai iš Europos 
į Aziją eina per Art. Rytus. Dėl to jie yra gana svarbūs stra
teginiu — kariniu atžvilgiu. Kiekviena istorijos bėgyje iškilusi 
didesnė imperija, visai ar bent dalinai, apimdavo ir šią sritį. 
Artimieji Rytai nuolat buvo svarbūs Rusijai, nes tik per juos ji 
galėdavo prieiti prie vadinamųjų šiltųjų vandenų ir didžiųjų pa
saulinės prekybos kelių. Iš kitos pusės — Rusija yrą ypač leng
vai pasiekiama iš Artimųjų Rytų, puolant jos pramonę Juodo
sios jūros ir Kaukazo bei Uralo srityse. Jau seniai didžiosios 
Vakarų valstybės stengiasi įsistiprinti Artimuosiuose Rytuose, 
o tai joms ligšiol geriau vyko negu Rusijai, ir kol kas jos ten 
tebepirmauja. Rusija paskutiniu metu sustiprino savo veiklą 
Artimuosiuose Rytuose.

Artimuosiuose Rytuose gyvena daugiau kaip 90,000,000 žmo
nių ir ten yra islamo religijos centras. Meka ir Medina yra 
mahometonų šventos vietos, o Palestina — žydų Pažadėtoji že
mė ir krikščionims — Šventoji žemė. Artimuosiuose Rytuose 
yra didieji pasaulio naftos ištekliai — juodasis auksas. Euro
pai labai svarbus yra Suezo kanalas, Balkanams — Turkijos 
sąsiauriai į Juodąją jūrą. i

Artimuosiuose Rytuose britai visiškai dominavo nuo 1913 
metų iki II Pasaulinio karo ir dar jo metu. Atsisakydami Jor
dano (1946 m.) ir Palestinos (1948 m.) mandatų, savo karinį 
dominavimą įvairiais būdais tęsė toliau. Sekė naujos sutartys 
su Iraku, Egiptu, Jordanu, laivų kontrolė Persų įlankoj. Egipte 
ir Irake kylantis arabų nacionalizmas vertė britus savo stra
tegines bazes kelti toliau į Afriką — Kenijon, Tanganrkon ir 
Ugandon. Baigiantis II Pasauliniam karui, nepajėgdama užtik
rinti saugumo Grakijai ir Turkijai, Britanija pakvietė JAV per
imti iš jos šią naštą. Trumpu laiku JAV perėmė iš britų ne tik 
visą Artimųjų Rytų gynybą, bet JAV laivynas savo tonažu 
greitai pralenkė britus Viduržemio jūroje. Apskritai pripažįs
tama, kad britai gerbė arabų tautų kultūrą ir jų kraštuose su
kūrė vidaus ir išorės saugumą, tvirtus tų kraštų finansus ir 
gerus susisiekimo kelius.

Jungtinės Amerikos Valstybės savo santykius su Artimai
siais Rytais plačiai išvystė besibaigiant II Pasauliniam karui, 
o dar labiau karui pasibaigus. Iki 1940 m. JAV praktiškai ne
pažino tokios Saudi Arabijos, nes su ja neturėjo net diplomatinių 
santykių, bet pasaulinis karas viską pakeitė. Per paskutiniuo
sius 10 metų Amerikos kapitalas, daugiausia veikdamas per Ara- 
bian American Oil Company (ARAMCO), naftos eksploatavimą 
Saudi Arabijoje pakėlė , net 12 kartų. Jei tos milžiniškos, už 
naftą gaunamos sumos, nebus plačiau panaudotos švietimui, so
cialinės padėties pagerinimui, būtinai drėkinimo sistemai, kuri 
pakeltų dirbamųjų laukų našumą, o tuo pačiu ir gyventojų eko
nominį lygį, komunizmas gali užlieti arabų kraštus, kaip užliejo 
Kiniją, rašo Clare Hollingworth, nes dabartinėse sąlygose ko
munizmas visuose Art. Rytuose turi gerą dirvą. Arabų kraš
tuose dar tebėra, nors ir nevisur vergų prekyba.

Saudi Arabijos karalius Saud ir kiti arabų vadai tiki, jog 
komunizmas niekada negalės laimėti Mahometo palikuonių. Is
lamo religija, jie sako, yra perstipriai įsišaknijusi. Bet ma
hometonai nesupranta, kad Nasserio panislamo svajonės atvestų 
rusus į naftos eksploatavimą. O paskui sovietų naftos specialis
tus ateitų ir smegenų plovėjai — “the brain-washers”.

Kai praėjusiais metais Didž. 
Britanijoje lankėsi sovietų “bo
sai”, vieną gražią dieną netikė
tai Portsmuotho uoste dingo 
anglų naras L. Crabb.

Nuo to laiko praėjo 14 mėne
sių, ir staiga birželio 9 d. Chi- 
chester uoste buvo atrastas kaz 
kokio naro lavonas, kuriam trū
ko galvos. Anglijos teismas, ku
ris ėmėsi nustatyti atrasto la
vono tapatybę, pasirėmęs Crab
bo našlės ir kitų parodymais, pa 
skelbė, kad tai žuvęs naras Crab 
bas.

Tačiau čia ir prasideda pa
slaptis, nes, kaip žuvusio naro 
advokatas pareiškė, paskutinės 
Crabbo operacijos metu buvo ne 
maža neaiškumų, jų tarpe su
gestija, kad naras dirbęs vienos 
svetimos valstybės naudai. Pa
klaustas, kokią valstybę advo
katas turįs galvoje, šis atsakė: 
“Buvo sugestionuota, kad Crabb 
dirbo amerikiečiams.”

Tačiau britų jūros admiralite
tas pareiškė Crabbo prapuolimo 
metu ir dabar, kad naras prieš 
metus mėginęs naujus įrankius 
Stokes Bay, taigi trys mylios 
nuo Portsmoutho uosto.

Šia proga reikia priminti, kad 
anuometinis britų min. pirminin
kas Sir A. Eden, kuriam buvo 
tikrai nemalonu, kad Crabbo 
•pražuvimas sutapo su sovietų 
“bosų” vizitu, tučtuojau pareiš
kė: “Nebūtų naudinga atideng
ti sąlygas, kuriose Crabb žuvo... 
kas buvo padaryta, buvo daro
ma be ministerių įgaliojimo ar 
žinios”.

Tačian paslaptis ir čia nesi
baigia. Pasirodo, kad savo žu
vimo metu naras Crabbas nebu
vo britų laivyno tarnyboje. Kar

Naro Crabbo paslaptis

v r

DTFTNRAftTTS DRAUGAS. CHICAGO. ILLINOIS B 
LIETUVOS LAISVINIMO REIKALU

Vyriausio Lietuvos Išlaisvini
mo Komiteto tikslas, kol Lietu
va tebėra sovietų okupuota, pa
silieka nekintamas — kovoti už 
Lietuvos išlaisvinimą ir nepri- 
klausomos demokratinės valsty
bės atstatymą. Dėl besikeičian
čios tarptautinės padėties gali 
tekti keisti kovos metodus ir 
priemones, bet Vliko darbas ne
sustos, iki Lietuvos išlaisvini
mas įvyks.

galimas ir gali turėti Lietuvos 
išlaisvinimui toli einančias pa
sekmes. Taikiomis priemonėmis 
tarptautinius nusikaltimus ir ne 
teisybes atitaisyti reikia daug 
pastangų ir laiko. Juo labiau, 
kad laisvieji Vakarų .didieji, o 
taip pat ir Jungtinės Tautos, sto 
koja ryžto padaryti tarptauti
niais klausimais drąsius ir tei
singus sprendimus ir juos vyk
dyti. Sovietų Sąjungos paverg-

Lietuvos išlaisvinimas būtų pa! tų kraštų, jų tarpe ir Lietuvos, 
išlaisvinimo reikalai buvo atide
dami ateičiai. Nors, kaip tik da 
bar, paskelbus specialios Jung
tinių Tautų komisijos raportą 
apie sovietų “žygdarbius” tau
tinę revoliuciją Vengrijoje už- 
gniaužiant, viso laisvojo pasau-

siektas, jei sovietinis okupan
tas išvestų iš Lietuvos savo 
ginkluotąsias pajėgas, policiją, 
sovietinę administraciją ir kraš
te būtų užtikrinti laisvi rinki
mai, kurių metu žmonės be bai
mės galėtų išsirinkti tautos at

tu laikraščiai užsimena, kad nė
ra praktikuojama viešai atskleis 
ti, jei kas buvo dirbęs svetimos 
valstybės saugumui.
“Žmogus, kurio niekad nebuvo”

Tie, kurie veda naro Crabbo 
bylą, stipriai įtaria, kad Crabbo 
lavonas negalėjęs būti vandeny
je 14 mėnesių. Tai paneigia ir 
gydytojų apžiūrėjimas.

Antra vertus, pažymima, kad 
Crabbo lavonas atrastas praė
jus vos trims dienoms, kai so
vietų povandeniniai laivai pra
plaukė pro anglų žemyną Egip
to link.

Yra įtariama, kad sovietai per 
nai galėjo pasigauti Portsmou
tho uoste Crabbą ir išsivežti į 
Leningradą (taigi nurodoma net 
kalėjimo vieta) ilgam apklausi
nėjimui. Pagal tą teoriją, so
vietai vėliau jį nužudę ir, norė
dami apgauti britų saugumą, at

stovybę, sudaryti teisėtą vyriau- lio akys vėl kreipiamos į sovie- 
sybę ir pasisakyti, kokios san- į-tų nusikaltimus okupuotuose 
tvarkos nori. i kraštuose, Vengrijos klausimui

Lietuvos išlaisvinimas galėtų Mpręsti šaukiama nepaprasta
įvykti karo, suirutės sovietinia
me bloke pasekmėje arba taikio
mis priemonėmis.

Karas šiandien laikomas pa
sauline katastrofa, kurios visi 
stengiasi arba visai išvengti, ar
ba galimai atitolinti. Sovietinio 
bloko pairimas tam tikromis ap
linkybėmis, kaip parodė Lenki
jos ir Vengrijos pavyzdžiai, yra

denyje, norėjo įteigti, kad jis 
14 mėnesių tūnojęs jūroje.

Teismo njetu patologai prilei
do, kad Crabbo lavonas galėjęs 
būti vandenyje tik šešis mėne
sius. Rūdys, kurios buvo at
rastos ant naro rūbų, leidžia spė 
ti, kad lavonas buvo laikomas 
metalinėse “replėse”

Ta proga pažymėtina, kad 
Ewan Montagu knygoje “The 
Man Who Never Was” aprašė 
panašų atveją, kai britų saugu
mas, norėdamas apgauti nacius, 
sukonstruavo panašų “lavono” 
atveją.

Ką galima galvoti?
Chichesterio teismas truko 

vos 59 minutes, ir pirmininkau
jantis pareiškė: “Esu patenkin
tas — atrasti palaikai buvo 
Crabbo”.

Tačiau jis pridūift, kad nįma- 
noma nustatyti mirties priežas
ties, ir jis priverstas klausimą 
palikti atvirą. Pasirodo, kad 
našlė, kuri iš tikrųjų buvo atsi
skyrusi su savo vyru, atpažino 
lavoną iš kaikurių smulkmenų, 
kaip pirštų ir kojų, plaukų spal
vos bei ūgio. Tačiau ji pasakė: 
“Nors aš neatpažinau lavono 
kaip savo buvusio vyro, visdėlto 
negaliu paneigti, kad tai jis”.

Taigi klausimas lieka .atvi
ras.

Be abejo laiku jis gali būti iš
spręstas. Atšimintina, kad nuo 
pat pradžios, kai Crabb pražu
vo, anglų laikraščiai garsiai tei
gė, kad Crabbas sėdįs Leningra
do kalėjime. J. Kuzmionis

Jungtinių Tautų sesija ir ta pro 
ga sovietų pavergtosios tautos 
užtikrinamos, kad jų laisvinimo 
reikalas nėra ir nebus pamirš
tas.

Tad Vlikas budi ir laiko savo 
pareiga visą laiką visiems pri
minti, kad Lietuvos pavergimas 
tebėra skaudus faktas, kari jis 
yra viena kliūčių teisingai, pa
stoviai ir visuotinei taikai pa
saulyje pasiekti, kad tas Sovie
tų Sąjungos tarptautinis nusi
kaltimas negali būti užmirštas, 
kol skriauda bus atitaisyta ir 
Lietuva laisva.

Gal tai užtruks. Turime būti 
pasiruošę pakelti tarptautinės 
politikos bangavimus, vilčių pri
artėjimą, bet taip pat ir jų ati
tolimą ir vis tuo pačiu ryžtu iš
tverti laimėti.

Visus sunkumus pakelti, išlai-

Lousiana gubernatorius Frazar (kairėje), gen. A. Grunther 
(centre) pirmininkas Amerikos Raudonojo kryžiaus, ir pre
zidento atstovas Vai Peterson žiūri j uragano sunaikinimus 
Cameron mieste. (INS)

vinimo Komitetas kviečia visus 
tautiečius jungtis aplink jį tė
vynės laisvinimo darbui. Vilkas 
niekad neišsižadės' nei savo įsi
pareigojimų tautai, nei savo tau 
tinių principų, nei tikslo — Lie
tuva turi būti laisva ir nepri
klausoma.

Sveikinsime Lietuvos mažumų 
atstovus, jeigu ir jie įsijungs į 
mūsų pastangas Lietuvai laisvę 
atgauti ir jos nepriklausomai de
mokratinei ateičiai kurti.

Augštai vertiname gerus san
tykius ir glaudų bendradarbiavi
mą su Amerikos Lietuvių Tary-

vergtame krašte, kuris padėtų 
lietuviams išsilaikyti dvasiniai, 
medžiaginiai ir kultūriniai.

Kad padėtis krašte gerėtų, da 
rysime laisvajame pasaulyje ir 
per tarptautines organizacijas 
viską, kad sovietiškojo okupan
to sauvaliavimo ir neteisėti 
veiksmai būtų sustabdyti, o taip 
pat sulaikytas lietuvių tautos žu 
dymas, persekiojimas, trėmi
mas, laikymas priverčiamojo 
darbo stovyklose, Sibiro trem
tyje ir jos visokeriopas išnau
dojimas. Visada ir visuf reika
lausime, kad ištremtuosius So
vietų Sąjungon okupantas grą
žintų Lietuvon.'

Reiškiame padėką visięms, ku 
rie moraliniai ir medžiaginiai re
mia Vliko darbus, o taip pat 
augštai vertiname šalpos orga
nizacijų ir paskirų asmenų pa
stangas dosniai sušelpti tėvy
nėje vargstančius tautiečius ir 
Sibiro tremtinius. Jieškosime 
būdų sumažinti sovietų plėšikiš
ką muitų sistemą, kad vargstan 
čiųjų šalpa nesudarytų okupan
tui savanaudiško pasipelnymo 
šaltinio.

Vliko Prezidiumas

1957 m. birželio mėn.
New Yorkas

su visais Lietuvos kaimynais — 
lenkais, vokiečiais, gudais ir ki
tais. Siekdami bendrąją kovą 
prieš komunizmą sustiprinti, 
kartu siekiame, kad kaimynai 
atsisakytų šovinizmo ir nepagrįs 
tų pretenzijų į Lietuvai priklau
sančias žemes, jei jie tai daro.

Santykiai su ukrainiečiais bus!
pagyvinti, siekiant su jais glau- Į nimo Komitetas, susirinkęs 1957 
dėsnio bendradarbiavimo. į m. gegužės — birželio mėn. se-

Sveikinsime kiekvieną santy-| sijai, sveikina Amerikos Lietū
kiu išlyginimą, ar tai liestų se-, vių Tarybą ir reiškia jai nuošir- 
nas, ar naujas problemas, a- džią padėką už sėkmingai veda- 
čiau neapleisime gyvybinių Lie- mą Lietuvos laisvinimo darbą ir 
tuvos interesų — nei teritorinių, už Vilkui teikiamą moralinę ir

REZOLIUCIJOS,

priimtos Vliko sesijos 1957 m. 

geg. 31 ir birželio 1, 2 dienomis 

New Vorke

1. Vyriausias Lietuvos Išlaivi-

ba ir per ją visą JAV lietuvišką- nei politinių, nei ekonominių, nei medžiaginę paramą.
kyti nepadūžtančią viltį, ištverti ją išeiviją, kurios darbas ir įna 
viską, kol tikslas bus pasiektas, §aa jgig metais nepriklausomai
turime būti susiklausę, ryžtingi 
ir vieningi — vieningi pastango
se ir veikloje dėl siekiamo tiks
lo — Lietuvos laisvės.

Toji vienybė turi apimti visą 
lietuvių tautą tėvynėje, tremty
je ir išeivijoje. Kįgfcivenas lie
tuvis, kur jis bebūtų, turi likti 
ištikimas tautai ir Lietuvai. Lie 
tuvis lietuviui visur ir prie visų 
aplinkybių yra brolis. Ir lietu
vio, ir tautos, ir tėvynės išdavi
mas yra tolygiai smerktini.

Lietuviai pavergtoje tėvynėje i 
ar Sibiro tremtyje tuo pačiu 
jausmu turi vienas kitam padė
ti ir vienas kitą gelbėti, kad išsi
laikytų. Visa lietuvių išeivija 
vienu balsu turi liudyti pasau
liui pavergtos lietuvių tautos 
skriaudą ir šauktis teisingumo 
Lietuvai.

Nuo tos pareigos nėra atleista 
nei senoji, nei naujoji, nei pri
augančios, nei būsiančios lietu
vių kartos, kol Lietuvos laisvė 
bus laimėta.

Vyriausiasis Lietuvos Išlais-

Lietuvai atkurti, nepriklausomy 
bę išlaikyti, o Lietuvai okupaci- 
jon patekus ir vėl ją į laisvę iš
vesti, buvo ir yra milžiniški.

Remsime Lietuvos diploma
tus ir jų pastangas Lietuvos su
verenumo teises ginti, o taip pat 
jų diplomatines akcijas Lietuvos 
laisvės byloje.

Bendradarbiaujame su Lietu
vos Laisvės Komitetu, kurio įna- 
našas į Lietuvos išlaisvinimo 
darbą yra žymus ir reikšmingas.

Dalyvaujame ir remiame Pa
vergtųjų Europos Tautų Seimą 
ir jo didžius darbus pavergtoms 
tautoms laisvinti.

Kviečiame visą lietuvišką iš
eiviją' remti Vliko darbus ir 
jiems talkinti, o taip pat talki
ninkauti ir kitiems lietuviškiems 
veiksniams, kurie, bendrdarbiau 
darni su Vli'ku, dirba Lietuvos 
laisvei.

Siekdami laisvinimo žygius pa 
spartinti ir atsižvelgę būsimos 
nepriklausomos Lietuvos intere
sų, stengsimės megzti santykius

PAULIUS JURKUS

ŠMILGAIČIŲ AKVARELE
PRIMŲ UOTAS ROMANAS

143 tęsinys
— Atsiprašau, kad šūkauju. Negražu, bet kitaip 

jos nesutramdysi.
— Tu vėl kaip pas ihane! — Lina kvatojasi. — 

Aš tau, sesele, nepavydžiu. Aš tik juokauju. O juok
ais galima, ar ne? Ko šūkauti, ko pykti, ko mane 

gabenę jo lavoną prie D. Britą- juo<linti! Aš tik džiaugiuos, kad galų gale susikli-
nijos krantų 

Kuriam tikslui sovietai būtų
ėmęsi tokio “triuko”? Ryšium 
su tuo vienas prityręs britų sau
gumo valdininkas ką tik patie
kė šią teoriją: Crabbas žinojęs 
daug britų povandeninės tarny
bos paslapčių. Nors jis ir ne
būtų norėjęs tų paslapčių išduo
ti, tačiau Londone galvojama, 
kad sovietai galėjo nesiskaityti 
su jokiomis priemonėmis, kad 
tik jį palaužtų. Įsivaizduojant, 
kad sovietai kietai spausdami 
klausinėjo jį ištisus mėnesius, 
neįmanoma, jog jie būtų norėję, 
kad apie tai žinotų britai. Taigi 
iš čia galimybė, kad jie laikė 
kelis mėnesius Crabbo lavoną 
vandenyje, norėdami sudaryti į- 
spūdį, jog jis paskendęs. Ilges
nį laiką laikydami lavoną van-

javote. Sveikinu. Tikrai laimingai gyvensit, kaip ba
landžiai burkuosit.

Samanė žiūri į savo draugę ir dar labiau dreba, 
šliejasi prie Viktoro.

Atsidaro durys, ir dideliais žingsniais įeina Gim
butas. Sustojęs žvilgsniu nuveria Liną.

-r- Adatėle, ir tu čia įsimeigus! Greičiau nėšdin- 
kis, mes neturim laiko plepalam vyti!

Lina surimtėja. Veidas vėl piktas. Akys žaibuoja.
— Matai, ir žvirblis pučiasi. Kur mano botagas!

— Kleopas sujuda, jieškodamas lazdos ar kokio pa
rankaus daikto.

— Ponas Gimbutai, — ramiai kreipiasi Lina. — 
Ko jum ūžauti? Atėjau pasveikinti laimingųjų. Su
die ! — žengia į duris ir staiga išbėga.

— Irgi protas! — nerimsta Gimbutas. — Tikra 
adata: duria, kur nereikia. — Sustoja prieš Viktorą.
— Ko tu pabėgai, paukšteli ? Aš prie visų atsiprašiau 
ir dabar pakartoju: atleisk, buvau per kietas. Atiduo
du Samanę. Na, ko žiūri išsigandęs, sumišęs. Duokš 
ūsą tėvu. Būk vyras, ne boba! Vyriškai kalbėkimės!

kultūrinių.
Manome, kad nesusipratimai 

su kaimynais ateityje bus leng
viau sprendžiami, negu tai bu
vo praeityje. Pasisakome už in
tegruotą Europą, kurioje suma
žėtų- suverenumo, prestižo ir in
teresų augštos sienos. Tikime, 
kad tarptautiniai klausimai ap
jungtoje Europoje bus lengviau 
reviduojami.

Todėl remiame Europos integ-

2. Susirinkęs savo sesijon Vli
ko plenumas apgaili nepaprasto 
pasiuntinio ir įgalioto nepriklau 
somos Lietuvos ministerio Povi
lo Žadeikio mirtį ir reiškia nuo
širdžią užuojautą poniai Žadei- 
kienei ir panelei Žadeikytei.

3. Vyriausiasis Lietuvos Išlais 
vinimo Komitetas savo 1957 m. 
gegužės — birželio mėn. sesijoj, 
išklausęs Prezidiumo, Vykdomo
sios Tarybos, Tautos Fondo Vai

ravimą, o taip pat sritinių fede-1 dybos ir Kontrolės Komisijos
racijų steigimą.

Pirmoje eilėje vertinsime kiek 
vieną pastangą, kuri ves į glau
desnį trijų Pabaltijo tautų ir 
valstybių bendradarbiavimą.

Vilkas, organizuodamas ir ves 
damas Lietuvos laisvinimo kovą, 
neturi jokių pretenzijų tapti iš
laisvintos Lietuvos vyriausybe. 
Išsilaisvinusi lietuvių tauta, at
gaudama krašto nepriklausomy
bę, pati sudarys vyriausybę ir 
pasirinks santvarką, kuri užtik
rintų visiems laisvę, teisingumą 
ir demokratiją.

Kol tai įvyks, palankiai žiūri
me į kiekvieną pagerėjimą pa-

pranešimus, reiškia jiems nuo
širdžią padėką už atliktus dar
bus.

4. Vlikas savo 1957 m. gegu
žės — birželio mėn. sesijoje, iš
klausęs Lietuvos Vakarų Komi
sijos pranešimą, reiškia pasiten
kinimą jos nuveiktais darbais, 
dėkoja autoriams už atliktus 
mokslinius darbus, įrodančius 
lietuvių tautos teises į lietuvių 
etnografines sritis vakaruose, ir 
prašo tęsti šį nepriklausomai Lie 
tuvai nepaprasto svarbumo dar
bą.

5. Vlikas savo 1957 m. gegu-
(Nukelta į 4 psl.)

Samanė jau nuslinkus į šalį, ir tėvas, apkabinęs prie durų. — Nežinau, ką aš tau sakysiu, bet negera, 
Viktorą, bučiuoja, ploja per petį.

— Aš viską žinau iki smulkmenų: kiek pinigų
turi, kokie tavo gimtieji namai, giminės. Policija man 
patarnavo.

Viktoras prisimerkia. Kažkas slegiančio jį gula. 
Jie žino tai, ką jis rūpestingai dengė ir žadėjo pasa
kyti tik po vestuvių!

— Kad tu ir slapukas, po šimts pypkių. Kuriem 
velniam! Prisipažinsiu, aš nenorėjau žento meistro!

kad taip atsitiko.
— Ko tu slėpeis, ko buvai toks gudrus žaltys ?
— Argi nesupranti ? — meistras žengia kambario 

vidurin. — Aš tau nesakiau, niekam nesakiau niekada. 
Žmonės jau tokie, kad pinigus vertina pirma. Prieš 
čia atvykdamas, stačiau mokyklą, buvau paėmęs pa- 
rangą. Pasimaišė tokia mokytoja Bįenigna. Mergina — 
kaip ir visos, tik nelaiminga, kad mokytoja, kad alga

Jis grabą tėvui padarys. Bet aš sutinku ne dėl tavolraaža- Mė&° pasipuošti, plačiai gyventi. Pradėjo suk- 
pinigų, ne dėl giminės. Aš pirmiausia teisybę mėgstu, 
o tu vyras tvarkingas: per tas prakeiktas bankelio 
istorijas nei tu kitą skundei, nei šmeižei, laikeis tei
sybės. Svarbiausia, tu esi sumanus. Jei tu galėjai 
susukti pinigą, gali jį ir prašvilpti, tūkstančius pra- 
ulioti. Tu vėl mokėsi padaryti valiutos. Esi su rizi-

tis prie manęs. Tada aš nesislėpiau. Turėjau automo
bilį, gerai uždirbau. Ji angelas, ne žmogus, koks lipš
numas: ten važiuojame, ten sustojame, čia geras resto
ranas. Aš ją mylėjau, bet pamačiau, kad jai rūpi tik 
mano pinigai. Baisu pagalvoti: kas bus jei vieną kartą 
neturėsiu nieko, būsiu elgeta. Ji paliks mane. Kvai-

ka, moki gyventi. Bet tu neatrodai toks, bent Smilgai-1 Pinjgus mylėti. Mečiau ją, išvažiavau naktį ir 
čiuose neatrodei. Jei tu būtum nors pusę savęs pra
vėręs, nebūtų čia tų vėjų, nemalonumų. Na, sveiki
nu abu, ir važiuojame.

— Važiuojame! — gyvai pritaria Samanė.
Viktorui kito kelio nėra. Jei atsisakys, kokia ne

laimė Samanei, baisu! Visai žlugs mergaitė! Lina,
Julius, Lina! Vargšė ji, bet jai ne naujiena, mokės 
susitvarkyti. Samanės negalima palikti niekada. Rei
kia, reikia važiuoti!

Pamažu išeina. Samanės dviratį įkelia vežiman, 
ir tėvas šūkteli botagą. Įmigę pavasario sodai nu
švokščia, išgirdę motociklą.

Gimbutuose vėl dega linksmi žiburiai ir trenkia 
muzika.

56

LINOS dirbtuvėn įžengia Viktoras. Ji sėdi prie 
siuvamosios mašinos ir žiūri pro langą. Lyg sustin
gusi atsigręžia ir vienu šuoliu išsitiesia.

— Išeik! Nenoriu tavęs matyti!
— Lina, bet aš turėjau pasirodyti, — sustoja jis

dingau. Atsiradau čia. Aš troškau surasti žmogų, ku
ris nežiūrėtų į pinigus, o tikėtų manim tokiu, koks 
esu. Daug slėpiau, nuo seno slėpiau. Gal ir gerai, gal 
negerai. Jei teisybę sakysi, bus prekyba. Tuoj mergi
nos skaičiuos, kiek tas ir anas uždirba. Buhalterija, 
Juliaus bankeliai visur. O man tai koktu, šlykštu. Bu
vau ir aš valdininkas, apie kuriuos taip gerai galvoji. 
Koks jų gyvenimas: skaitykis sb centais, pririštas prie 
laikrodžio. Negali išvažiuoti, kur nori. Pasikeitus vir
šininkams, turi taikytis, pataikauti. Banalybė! Aš 
seniai mėgau meistrauti: kvepėjo lentos. Visada krapš- 
čiausi ir galvojau, nepasitenkinau viena mašinėle, kaip 
tu. Pirmyn ir pirmyn ir vieną kartą atsisveikinau su 
įstaigėle, su ponišku valdininko gyvenimu. Tada bu
vau laisvas, mano uždarbis kur kas padidėjo. Bet per
daug pasakoju. Atvykęs nenorėjau čia pasilikti. Tai 
buvo pėdų mėtymas. Jei būčiau sustojęs kur didesnia
me mieste, ta pati mokytoja būtų atsivijus. Dabar kas 
lįs čia jieškoti? Niekas! Iš čia turėjau traukti tolyn, 
kur nors. Čia sutikau tave ir žinai...

(Bus daugiau)
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LIETUVIŠKAS ŽODIS IR DAINA 

AUSTRALIJOJE
SYDNfiJUS, Australija. Buv. mės jog Dievas neleis, kad iš

Politinių Kalinių s-gos Austra
lijos skyrius birželio 16 d. su
ruošė tragiškųjų birželio mėne
sio įvykių minėjimą. Iškilmin
gos pamaldos buvo atlaikytos 
St. Benedicts parapijos bažny
čioje Broadway. Minėjimas vy
ko tos pačios parapijos salėje. 
Uniformuoti skautai su vėlia
vomis dalyvavo pamaldose or
ganizuotai.

Bažnyčioje buvo gražiai pa
puoštas simbolinis karstas, ant 
kurio vainikus sudėjo skautai 
ir savaitgalio mokyklos moki
niai.

MG;<ų pareiga

Pamaldose lietuviškas gies
mes giedojo choras “Daina”. 
Sydnėjaus lietuvių kapelionas 
kun. P. Butkus savo pamoksle 
iš širdies plaukiančiais žodžiais 
kalbėjo apie mūsų tautos trage
diją ir jai daromas skriaudas. 
Mus tremtinius, atsidūrusius 
svetimuose kraštuose jis paly
gino su biblinių Juozapu, kuris

mūsų tokiu būdu išplėšiami pi
nigai išeitų jai į gerą.

Kreipkimės į laisvąjį pasaulį

Dėl didelių muito mokesčių 
mes turime protesto laiškais 
kreiptis į laisvųjų pasaulio vals 
tybių politikos vyrus prašyda
mi, kad jie prieš tą neteisybę 
pakeltų savo protesto balsą tarp 
tautinėje plotmėje ir reikalautų, 
kad tas dalykas būtų pakeistas. 
Kad neišsipildytų pavergėjų vil
tys susilpninti mūsų veiklą už
sieniuose mes ir šelpdami savo 
brolius turime nenustoti aukoję 
Tautos Fondui ir kultūriniams 
reikalams. Rusai per savo pagel 
bininkus sudarinėja sąrašus lie
tuvių gyvenančių užsieniuose. 
Sudarykime ir mes šventuosius 
sąrašus į Sibirą ištremtųjų ir 
pagalbos reikalingųjų mūsų bro
lių ir, užmiršę tarpusavio nesu
tarimus, organizuokime plates
niu mastu pagalbą Sibire vargs
tantiems tautiečiams.

Neužmirškime dvasios gink-

NAUJAUSI GINKLAI J KORĖJĄ

Malūsparnis nuleidžia 105 mm. patranką, su kuria tuojau pa
siekus žemę buvo iššautas netikras atominis šovinys. (INS)

MŪSŲ KOLONIJOSE
Cicero, III.

buvo brolių parduotas į svetimą lų ir dvasinės pagalbos mūsų
šalį ir kuris, įsikūręs svetimoje 
žemėje, išgelbėjo savo giminę 
nuo bado. Ir mums gyvenan
tiems laisvuose pasaulio kraš
tuose tenka pareiga gelbėti nuo

broliams. Vykdydami švč. Pa
nelės Marijos, pasirodžiusios Fa 
timoje, reikalavimus darykime 
atgailą, kalbėkime rožančių, ei
kime šventų sakramentų^ kad

bado ir skurdo vargstančius sa-, išsipildytų Jos pažadėjimai, kad 
Rusija atsiverstų ir pasaulyje 
įsiviešpatautų tikroji taika. Ta
da ir Lietuva susilauks švieses
nių laikų.

Po šv. mišių prie simbolinio 
kapo už išvežtuosius mirusius 
ir žuvusius buvo atgiedota Li- 
bera.

Minėjimo salės scenoje uždan
gai pasitraukus į šalis, žiūrovų 
žvilgsnį patraukė didelis Lietu
vos žemėlapis su raudonais ba
tų pėdsakais ir išvartytais kry
žiais jame. Skersai žemėlapį nu
pieštas didžiulis kryžius su jame 
įrašyta deportacijų data. Žemai 
gėlėmis papuoštas kapas prie 
kurio su gedulo kaspinais per
juostomis Vėliavomis garbės sar 
gyboje stovėjo skautai.

Nebe nuo šiandien

Minėjimą atidarė Buv. Poli
tinių Kalinių s-gos Australijos 
skyriaus pirmininkas Pr. Saka
lauskas. Tylos minute pagerbus 
žuvusiuosius, nuoširdžią kalbą 
pasakė ALB-nės Krašto valdy
bos pirmininkas adv. St. Kovais 
kis.

Priminęs deportacijų dienas, 
kalbėtojas pabrėžė, kad buvo 
tremiami ne vienos kurios nors 
partijos ar kurio nors vieno luo 
mo žmonės. Buvo tremiami in
teligentai ir bemoksliai, turtin
gieji ir paprasti darbininkai. Jų 
visų buvo bendra žymė, kad jie 
buvo lietuviai. Lietuvius į Sibirą 
tremia nebe nuo šiandien. Per 
paskutinį šimtą metų trėmė ca
ro valdžia, tremia ir komunisti
nė vyriausybė.. Pačių rusų pas
kelbti statistikos duomenys ro
do, kad dabar Lietuvoje yra 2, 
800,000 gyventojų. Nepriklauso
moje Lietuvoje su Klaipėda ir 
Vilniaus kraštu buvo trys milio- 
nai gyventojų. Tuo būdu dabar 
Lietuvoje trūksta apie 200,000 
gyventojų. Reikia neužmiršti, 
kad į dabartinį Lietuvos 'gyven
tojų skaičių įeina ir atėjūnai ru
sai, kurie kolonizuoja kraštą. 
Dėl to sunku yra pasakyti tik

vo brolius Sibiro ištrėmime ir 
okupantų apiplėštoje ir nualin
toje tėvynėje. Rusai įsileidžia 
į Lietuvą paramos siuntinius dėl 
trijų priežasčių: 1) muito mo
kesčiais jie patys sau surenka 
dideles sumas pinigų, 2) iš už
sienių ateinanti pagalba paleng 
vindama lietuvių vargą, apmal
šina krašte kylančius nepasiten
kinimo balsus ir 3) siųsdami dau 
giau siuntinių j Lietuvą tremti
niai mažiau aukoja Tautos Fon
dui ir kultūriniams reikalams — 
tuo būdu silpninama tremtinių 
kultūrinė ir rezistencijos veik
la užsieniuose. Yra skaudu, kad 
remdami savo brolius, mes pri
verstinai turime remti ir komu
nistinę valstybę, tačiau tikėki-

Lietuvos reikalu
(Atkelta iš 3 psl.)

žės — birželio mėn. sesijoje, iš
klausęs Lietuvos Rytų Komisi
jos pranešimą, dėkoja už jau at
liktus darbus ir pritaria komisi
jos nusistatymui, kad lietuvių 
tauta, siekdama atstatyti Lietu
vos nepriklausomybę ir laisvę, 
kartu siekia sujungti išlaisvin
toje, demokratiškai tvarkomoje 
Lietuvos valstybėje nuo seno lie 
tuvių gyvenamas žemes Rytuo
se ir Pietuose.

Vliko Prezidiumui pavedama 
stebėti ir atitinkamai reaguoti 
į lenkų politinių veiksnių nedrau 
gingus Lietuvai aktus, siekian
čius atplėšti Lietuvai priklausan 
čius teritorijos plotus ir infor
muoti apie tai lietuvių visuome
nę.

Vlik0 Prezidiumui pavedama 
plėsti santykius su ukrainiečių 
politiniais veiksniai ir bendradar 
biauti su jais išlaisvinimo ir ne
priklausomybės tikslų siekiant.

6. 1957 m. gegužės 31 — bir
želio 1 ir 2 dienomis Vliko pilna
ties sesija, išklausius Vliką su
darančių grupių taikomosios ko

jas. Tas lietuviškas kraujas ir 
čionai mus visus jungia. Dėl to 
tuose dalykuose, kurie liečia lie
tuvybės išlaikymą ir Lietuvos 
reikalus, pamirškime visus savi
tarpio skirtumus ir būkime tik
tai lietuviai”.

Trumpą, bet gerai paruoštą 
meninę programą atliko Cam- 
perdowno savaitgalio mokyklos 
mokiniai, vadovaujami savo mo
kytojų Savickienės ir Bernotai
tės. Jie atliko melodeklamaciją 
“Leiskit į tėvynę” ir sutartinai 
padainavo kelias daineles. Dai
nos praskambėjo drąsiai ir dar
niai. Ypatingai publikai patiko 
patys mažieji 4-5 metų pupos, 
padainavę “Pučia vėjas”. Moki
niai Šidlauskaitė ir Savickas pa
skambino pianinu. Eilėraščius 
delklamavo Jūraitytė, Šidlaus
kaitė, Savickas ir Jūraitis. Mo
kinių pasirodymas buvo baigtas 
mergaičių plastinio šokio daly
kėliu “Motulė mane barė”, ku
riam pianinu skambino D. Gro
saitė, o solo partiją pašoko A. 
Meilūnaitė.

Minėjimas buvo užbaigtas Lie 
tuvos himnu. Minėjime dalyva
vo apie 200 tautiečių.

J. A. Jūragis

1$ ATEITININKŲ 
GYVENIMO

Įsteigtas lietuvių komitetas 
miesto šimtmečiui paminėti 
Birželio 27 d. Šv. Antano pa

rapijos salėje prel. Igno Alba- 
vičiaus ir miesto asesoriaus J. 
F. Kimbarko pastangomis su
šauktas lietuvių organizacijų vai 
dybų susirinkimas, skirtas pasi
tarimui Cicero miesto šimtme
čio sukakties minėjimo proga.

Susirinkime nevisų organiza
cijų veikėjai dalyvavo, tačiau 
nutarta minėjime vieningai da
lyvauti ir išnaudoti tą retą kul
tūrinę progą, pasirodant, kad ir 
lietuviai nemažiau kultūringi už 
kitataučius.

Tam reikalui išrinkta komite
to valdyba ir kaikurios komisi
jos, kurios rūpinsis tam tikrais 
paminėjimo reikalais ir suteiks 
pranešimus iš savo veiklos ko
miteto susirinkimlose. Susirin- 

I kimai vyks kiekvienos antros sa 
vaitės ketvirtadienio vakare Šv. 
Antano parapijos salėje; sekan
tis susirinkimas įvyks ketvirta
dienio vakare (liepos 11 d.). To 
dėl visi lietuviai kviečiami gau-

KŲ SUSIRINKIMAS j siai lankyti susirinkimus ir sa- 
,______ .»__ vo sumanymais bei pasidarbavi

mu prisidėti prie kilnaus dar
bo. Neatidėliokite, nes laikas 
yra labai trumpas.

| sveikata pagerėjo, bet vaistai 
| jau pasibaigė, o mes daugiau 
p įsiusti neišgalime. Mudu su 
žmona gyvename iš pensijos”,

Gerai žinodamas Amerikos lie 
tuvių dosnumą ir mažyčių atjau 
timą ligoje, Baltas prižadėjo 
kreiptis į geraširdžius Ameri
kos lietuvius, prašydamas pa
galbos sergančiai mergaitei: ar 
neatsiras būrys žmonių, drau-

amžiaus dukrelė jau treti metai i ar klubas, kuris apsiimtų 
serga sąnarių reumatu. Prašo mergaitę aP™Pinti reikalingais 
atsiųsti CORTISAN ir kitų vaista*3,
vaistų. ' ---------------

Pirkit Apsaugos Bonus!

Mergaitei reikia pagalbos
JAV gyvenantis lietuvis Bal

tui rašo: “Pastebėjau laikraš
tyje, kaip Balfo pagalbos dėka 
Vanda Lingytė (Vokietijoje, 
pasveiko. Ar negalėtumėt pa
gelbėti mūsų sergančiai gimi
naitei Lietuvoje. Jos 12 metų

NARIAI LIETUVIŲ TAUPYMO IR

SKOLINIMO B-VIŲ LYGOS,

Kuriose Kiekvieno Santaupos Yra 
Apdraustos iki $10,000.00 —

ir Paskolos Duodamos Namu Įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO SAVINGS
6245 S. Westem Avė..

LOAN ASSN.
Chicago 36, III

STUD. AT

misijos pranešimą apie konsoli 
dacijos eigą, užgiria komisijos 1 rą skaičių kiek mūsų brolių yra

NUO U2SISENEJUSIŲ
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

IR ATVIRU ODOS LIGŲ

Tie. kurie kenčia nuo SENŲ, 
ATVIRŲ IR SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ 
nagai 1 ramiai sčdfttt Ir naktimis 
miegoti nea Jų užsIsenSjuslos žaiždos 
nležeJlmų Ir skaudėjimą senų atvl 
ru Ir skaudžių žalždų uždekite 
LEGULO Olntment Jos gydymo 
ypatbyes palengvins Jusu skaudOjl- 

' mų Ir galėsite ramiai miegoti nak
tį Vartokite j* tapgl nuo skau
džių nudegimų. JI taipgi pasalina 
niežėjimų Ilgos vadinamos P8ORIA- 
SIS. Taipgi pasalina perSejlmą. Ilgos 
vadinamos ATHLETE.8 FOOT, su
stabdo džiovinimų odos Ir perply&lmą 
tarppirSČlu. Yra tinkama vartoti nuo 
džtūstančlos suskllslos odos dedlr- 
vlnlų, odos lSberlmų Ir t t taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada 
pasirodo skaudus ISberimas nuo vy
styklų. JI yra gera gyduole nuo 1S- 
vlritnlų odos Ilgų. Ls
gulo Olntment yra 
parduodama po 76 
et., $1.26, Ir $2.60.
Pirkite valstlnRseCbl- 
cagoj Ir apylinkėse—
Mllwaukee, Wisc., Ga- 
•■vjnd. Ir Petrolt, Ml- 
cblgan arba rašyki
te 1 r atsiųskite Mo 
ney Order J

Jaunimo kongreso išvakarėse, 
birželio 28 d., įvyko Chicagos 
studentų susirinkimas — pobū
vis, kuriame buvo matoma vei
dų ir iš tolimesnių vietovių. Su
sirinkimo pirmininku buvo pa
kviestas I. Budrys, sekretore — 
S. Liulevičiūtė.

Negalėjus atvykti SAS pirm. 
A. Gečiauskui, paskaitą skaitė 
prof. kun. St. Yla; tema — “San 
tykiai su žmonėmis ir organi
zacija artim0 meilės šviesoje”. 
Paskaitoje buvo iškelta daug ak 
tualių minčių, tačiau diskusijose 
iškilo tik keletas klausimų — 
arba mūsų kolegos jau viską ži
no apie meilę, arba labai sku
bėjo pradėti linksmąją susirin
kimo dalį — visuotinąjį baletą. I

Po paskaitos sekė einamieji | 
reikalai. A. Stakytė pranešė 
apie studentų ateitininkų trikam 
pio suvažiavimą liepos 27 ir 28 
dienomis .ruošiamą Detroito dr- 
vės ALRKF stovyklavietėje prie 
Detroito.

šatrijiečiai rengia išvyką į 
Beverly Shores liepos 4 d. No
rintieji važiuoti susirenka prie 
Dariaus ir Girėno paminklo 8:- 
30 vai. ryto.

Išvykstantiems į Dėdės Šamo 
tarnybą VI. Šoliūnui ir J. Ku- 
čėnui buvo įteiktos dovanos — 
maldaknygės.

Po susirinkimo buvo šokiai, 
kurių metu pasiaukojantieji ko
legos adresavo vokus “Litua- 
anus” vajui.

Po šokių galintieji važiavo su 
kol. J. šoliūnu studentų metraš
čio tvarkyti.

Visi išsiskirstė apie 11 vai. 
vak., nes sekantį rytą turėjo 
būti pradėtas Jaunimo kongre
sas. G. K.

Komitetas pasitiki, kad lietu
viškoji spauda ir lietuviškos ra
dijo valandėlės bendradarbiaus 
šiame svarbiame reikale. J. T.

ORAS DABAR 
ATŠILĘS, GALITE 
ĮRENGTI NAUJĄ

RHEEM

LOWBOY

ŽIEMINĮ
AIRsOONDlTIONER

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

GAZU AR ALYVA

LEE’S AUTOMATIC 
HEATTNG

Įsteigta prieš 20 m.

1626 S. Cicero Avė. 

Cicero, OI.

TOwnhall 3-6670 
BIshop 2-3429

ANTANAS LIGUTTS, sav.

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

CRANE SAVINGS &
2555 W. 47th St.,

LOAN ASSN.
Chicago 32, III

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

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

UNIVERSAL SAVINGS
1800 S. Halsted St.,

LOAN ASSN.
Chicago 8, III.

SPECIALUS BARGENAS
ŠALDYTUVAI

DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ BALDŲ 
FEII k A. RAUDONIS, NELUK BERTULIS, 8av.

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

Krautuvo atidaryta sekmadieniais nuo 11 Iki 4:10.

Skaitykite ir platinkite dienrašti “Draugą”

darbus ir prašo toliau tęsti pa
sitarimus vidinei konsolidacijai 
įvykdyti.

7. Vliko sesija 1957 m. gegu
žės 31 — birželio 1 ir 2 dieno
mis, išklausiusi Vliko Vykdomo
sios Tarybos pirmininkės pra
nešimą apie ištremto ir kalina
mo lietuvių jaunimo naikinimą 
Sovietų Sąjungos priverčiamojo

ištremta į Sibirą. Argi trijų mi- 
lionų tauta yra pavojinga iki Į 
dantų ginkluotiems rusų raudo- ( 

i nosios armijos milionams? Taip, 
lietuviai yra pavojingi, nes jie 
taip tvirtai įaugę į savo žemę, 
kad niekas nepajėgia jų išrauti. 
Kaip nukirstas medis, kad iš
leidžia ataugas ir nemiršta, taip 
ir lietuvių tauta. Praeitame šimt

LEGULO, Department D., 
5618 W. Eddy St_ Chicago 84. III,

Lojolos akademijos 
rektorius

Wilmette mieste, Chicagos 
priemiestyje, Lojolos universi
tetas atidaro naują savo pa
dalinį — Lojolos akademiją, 
kurios rektoriumi paskirtas 
tėv. P. Buschmann, S. J. Jis 
vadovaus 35-kiems jėzuitams 
profesoriams ir pirmininkaus 
direktorių tarybai. Ligi šiol 
jis buvo Lojolos universiteto 
jėzuitų ekonomas.

darbo stovyklose, reiškia, griež- metyje Europos mokslininkai
čiausią protestą prieš lietuvių 
tautos, ypač jaunimo, žudymą ir» 
prieš betkuriuos kitus okupanto 
teroro veiksmus.

Vliko Prezidiumas įpareigoja-' tą tautinę kultūrą.

tyrinėjo lietuvių kalbą kaip iš
mirštančios tautos kalbą. Bet1 
tauta nemirė. Ji atsigavo ir at
kūrė savo valstybę, išugdė savi-

mas imtis visų priemonių, kad 
šis Vliko sesijos protestas pa
siektų laisvojo pasaulio valsty
bių vyriausybes ir tarptautines 
institucijas, prašant jų imtis kon 
krečių žygių Lietuvos okupan
to — Sovietų Sąjungos — tero
ristinį siautėjimą ir lietuvių tau
tos naikinimą sustabdyti.

Lietuviškas kraujas 
Savo kalbą Krašto valdybos 

pirmininkas baigė kviesdamas 
visus į vienybę. “Tautoje negali 
visi būti vienodai turtingi, visi 
vienodai mokytį ar turėti tuos 
pačius įsitikinimus, bet vienas 
dalykas yra visiems lietuviams 
bendras — tai lietuviškas krau-

X'
DIDELIO PATYRIMO ASMENYS 

SAUGIAI PERKRAUSTYS 
JŪSŲ BALDUS!

STASYS FABIJONAS
2140 So. Hoyne Avė. Telef. Vlrginia T-TOOT

MOKINO

PfR 40 MfTŲ 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA lt 

PELNINGIAUSIA 
TAUPYMO 

SC NOOOVt

4038 Archer Avmm Tel. Laj-a7t» 
AUGUST SALDOKAS Pt.s 14

fAes

Augštą
pivideodą

J

i

Ohartered A Hiipemiam 
the gi. H. Governmemt

Įstaigos VALANDOS! 
rytu iki H vai vakaro

MUTUAL FEDERAL SAVINGS REKORDAS...
1905 m. Suorganizuota pagal valstybės čarterį.

Bendrovė visuomet stengėsi pagerinti 
ir padidinti patarnavimus skolintojams 
ir taupytojams.

1933 m. įsijungė į Federal Home Loan Banko
sistemą.

1934 m. įsigijo Federalinį čarterį.
1935 m. gavo Federal Savings & Ixian Insurance

Corporation, Washington, D.C., apdrau
dę. Visų sąskaitos apdraustos iki 
$10,00000.

1941 m. J. A. V. Iždas pasirinko bendrovę savo 
agentu valstybės taupymo bonams 
pardavinėti.

Nuo pat įsikūrimo mokėjome ir 
mokame aukštus dividendus.

FKADftKlTO TAUPYTI ŠIANDIEN !

2202 W. Cermak Rd., Chicago 8, III

Phone VI 7-7747 
JOHN J. KASAM AŪRKA8. Pres

Ohartered Ir Bnpemsed by ths United States Gorernmeat

Kasdien nuo U-tos ryto iki S vai 
ftsttadieniais nnr B ral ryte *

po pistų. Ketvirtadieniais ano B-toa valandos 
■»»! pr pistu Trečiadienius visai esatidarams

J
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t

,pas) arba pas ALRKF Detroito 
J skyriaus pirm. A. Ambrazienę, 
1559 25th Str., telef. TA 5-0557. 

Kaip anksčiau, taip pat ir šie- j Registruojantis įmokėti tik po 
met E. Paurazienės pastango- $1.50.
mis Balfo 76 skyriaus valdyba Autobusai išvyks punktualiai

TRUPINĖLIS IŠ RALFO 

76 SKYRIAUS VEIKLOS

gavo leidimus vykdyti viešą pi
niginę rinkliavą Detroito ir Ham 
tramcko miestų gatvėse š. m. 
rugsėjo 28 d.

Taip pat, valdybai prašant, E.

8:30 vai., todėl prašoma nesivė- 
linant būti prie Šv. Antano baž
nyčios. (Primename, kad šv. mi
šios stovykloje bus 11 vai.).

Norintieji ekskursijoj dalyvau

JAV PREKftS RODOMOS LENKIJOJE

Lenkiška modistė Poznanės parodoje demonstruoja vasari
nį apsiaustą, pagamintą Ohrbach, N.Y. (INS)

Paurazien'ė, kaip ir kitais me- [ ti prašomi nedelsiant registruo' 
tais, neatsisakė, bet sutiko ir tis. šventės Rengimo K-tas 
šiemet viešajai rinkliavai vado
vauti. FUTBOLAS DETROITE

E. Paurazienė yra jau nuo se- > gį šeštadienį, liepos 6 d„ 8
no Balfo veiklai pasišventęs as- j vai. vak. Detroito LSK Kovas 
muo Ji dar tada, kai naujieji žais futbolo pirmenybių rung-
ateiviai buvo už jūrų marių sto
vyklose, kaip Balfo 76 skyriaus 
pirmininkė, per Amerikos Lie
tuvių Balso radijo programą kai 
bėjo labai karštai mieliems det- 
roitiečiams. Ji čia priminė rei
kalą Amerikos lietuviams šelpti 
vargstančius tautiečius Euro
poje, nežiūrint jų pažiūrų. Ji 
kvietė visus Lietuvos patriotus

tynęs prieš stiprią ukrainiečių 
futbolo komandą. Rungtynės į- 
vyks prie elektros šviesų McCab

LIETUVIAI ŪKININKAI TROPIKUOSE
1948 metais pirmoji didesnė įvairūs sandėliai ir vidury kie-

grupė lietuvių laivu “Portugal” 
atvyko į Kolumbiją. Čia buvo 
maloniai sutikti ir kurį laiką Lie 
tuvių Katalikų Komiteto, įkurto

be aikštėje. Sporto mėgėjai yra Kolumbijoje tikslu padėti me
kviečiami atsilankyti.

TRUMPAI

džiaginiai ir moraliai j šį kraštą 
atvykstantiems lietuviams imig
rantams. Kolumbijoje gyvenan-

— Arūnas Udrys, detroitiš-' tiems lietuviams visuomet paliks 
kams pažįstamas kaip geras de-' mal°nūs prisiminimai tų dienų,
klamatorius, narsus ir amerikie

stoti į šelpėjų eiles — tai turį čių tarpe. Neseniai jis dalyvavo' 
rūpėti visiems, kurie turi betko- 
kį gailestingumo jausmą. Pri
minė, jog išblaškytų lietuvių tar 
pe gali būti labai daug Ameri
kos lietuvių giminaičių. E. Pau
razienė tada pabrėžė: “Ar teko 
jums kada nors svetimo duonos 
prašyti ? Ar teko bristi per pur 
vyną šlapiais, kiaurais batais?
Ar teko jums keletą mėnesių gy 
venti savo kūno muilu neplovus ?
Ar teko žiūrėti į valgantį, kai 
pats keletą dienų buvai neval
gęs ? Ar miegojai po atviru dan 
gurni, kada lijo? Motina, ar tu, 
sėdėjai šalia badaujančio ir ver-, 
kiančio vaiko, kuris prašė valgy
ti, bet neturėjai ko jam duoti? (
Ar supranti, ką tai reiškia? Ar 
atjauti tokią motiną ar tėvą ?”

Baigdama E. Paurazienė pa
reiškė: “Tadgi į vieningą darbą 
dėl šelpimo bei gynimo Lietu
vos reikalų, kad greitu laiku su
lauktume nepriklausomos Lietu
vos!”

Žinoma, atsiras tokių, kurie, 
paskaitę šiuos žodžius, sušuks:
“Nejaugi mes šiandien turime 
visus po platųjį pasaulį išblašky 
tus lietuvius sušelpti!” Taip, da
bar kaikurie mėgina teisintis, 
kad betarpiškai šelpia savuo
sius. Bet ir tada senieji ateiviai 
turėjo savųjų. Bet ar jie kitus 
pamiršo? Tai kodėl mes dabar 
turime pamiršti reikalingus pa
galbos ? Atsakykime sau šį klau 
simą. P. P.

varžybose “Detroit News” sti
pendijai gauti. Iš 400 to dien
raščio išnešiotojų tik 20 buvo at 
rinkti. Džiugu, kad ir Arūnas 
jų tarpe. Gimnaziją Arūnas 
baigs kitais metais.

— Nekaltai Pradėtosios Ma
rijos seserys liepos 6 d. atvyks
ta į ALRKF stovyklą, kurioje 

jiuo liepos 14 d. vadovaus mer
gaičių stovyklai. Liepos 28 d. 
per stovyklos atidarymo šventę 
mergaitės atliks programėlę.

kada jie šio komiteto narių buvo 
visi ir kiekvienas atskirai guo
džiami, sušelpiami ir pagal at
vykusių profesiją sujieškomas 
darbas. Tą padėką ypatingai y- 
ra nusipelnę kun. salezietis Ni
kodemas Saldukas, dr. Stasys Si 
rutis, kun. Vacys Vaičiūnas ir 
kiti. Ir taip Bogotoje 16 gatvė
je, imigrantų patalpoje pirmą

mo įspūdingas, meniško darbo 
lietuviškas kryžius. Namo kam
barių sienos išpuoštos rankų dir 
binėliais ir visur jaučiama rūpes
tingos namų šeimininkės tvar
ka ir jaukumas. Ir nesinori ti
kėti, kad tiek daug gali žmogus 
parodyti kūrybos per keletą me
tų, atsikėlęs be pinigo ir be pa
šalinės paramos!

Danutė Slotkienė - Vėlavičiū- 
tė supažindinio svečius su savo 
gražia šeimynėle — penkiais gra 
čiais ir tvirtais vaikučiais — pas 
kutinę mergytė, dar ant rankų. 
Rytoj ji laukia krikšto. Kartu 
gyvena Statkienės tėveliai. Ap
žiūrėjus pasėlius, pievose besi
ganančius gyvulius, bananų lau
kus, gimė noras pateikti namų

kartą suskambėjo lietuvio šir- šeimininkui keletą klausimų, į 
džiai brangi giesmė “Marija, Ma- kuriuos jis mielai atsakė.

Seniu meile ir vedybos
Šiomis dienomis Chicagoje 

Arthur Johnson vedė Florą Os
borne; abudu turi 77 metus, 
abudu našliai. Jų romanas pra
sidėjo prieš dvejus metus kai 
mirė Johnsono žpioąa. Tada 
Flora jam parašė užuojautos 
laišką, atsinaujino tuo jų pa
žintis, privedusi prie vedybų.

STATYBAI
IR NAMŲ

pataisymui!
PRISTATOM 
Visokių Rūšių I 
MEDŽIAGA

CARR MOODY
LUMBFR CO.

STASYS LITUTNAS, Pres.
3039 So. Halsted St.

Tel. VIctory 2-1272 
Apkainaviraą ir Prekių Pristaty 

mą Teikiame Nemokamai 
Raštinė atidara kasdien nno 
8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro 
šeštadienais iki 3 vai. vakaro

EKSKURSIJA AUTOBUSAIS

Į A. L. R. K. Federacijos Jau
nimo stovyklos atidarymo šven
tę iš Detroito bus galima vykti 
ir autobusais.

Autobusai išvažiuos nuo Šv. 
Antano parapijos bažnyčios lie
pos 28 d. 8:30 vai. ryte. Iš sto
vyklos Detroitan išvažiuos 6:30 
vai. vakaro.

Kaina vienam asmeniui — $1. 
50 ar $1.75, žiūrint, kiek susi
darys važiuojančių. Vaikams, 
jei jie nesėdės — kelionė nemo
kamai.

Registracija iki liepos 23 d. — 
Patalausko krautuvėje “Gaiva” 
(25 Str. ir Vernor Hwy. kam-

M O V I N G
A. BENIULIS atlieaa įvairius 

perkraustymus bei pervežimus 

<š tolimų ir artimų atstumų.

Tel. BIshop 7-7075

2313 W. 91st St., Chieago, III. 
Tel. PReseotl 9-2781

XKXXK>OO0OOOOOWXK>OOO0O0(X>

VASARVIETE 
“MERCURY LODGE” 

KANADOJE
Ant gražaus Lake Simone kran 

to, viena mylia į šiaurę nuo Kes- 
wick, Onit. Tel. Rochea Point 184-M

Trijų kambarių “cotŲige”, ka
binos, kambariai su visais pato
gumais, laiveliai ir žuvelės. Puiki 
vieta poilsiui žuvavimui ir maudy
muisi.

L. P. Krilavičiai, savininkai.
OOOOOOOOOOOOOCŪOOOOOOOOOOO

rija” — su ašaromis akyse.
Lietuviai stvėrėsi darbo. Jo 

užteko visiems, nors iš karto 
sunku buvo pritaikyti turimas 
žinias, dar nepažinus vietos pa
pročių ir kalbos. Kaikuriems se
kėsi neblogai, bet buvo ir nusi
vylusių, kuriems reikėjo iš nau
jo taikytis prie sąlygų ir prisi
imti vietos papročius.

Buvę Lietuvoje ūkininkai ar
ba mylį ūkio darbus išsiskirstė 
į ūkius arčiau ar toliau nuo did
miesčio. Keletas energingų ir 
darbščių ūkininkų persikėlė per 
Andų kalnų viršūnes ir nusilei
do į rytines “lianas” — džiung
les, didžiules ir karštas lygumas,
Orinoko ir Amazonės baseiną.
Bogotos lietuvių kolonijoje ne
daug apie juos buvo girdima ir 
mažai žinoma apie jų vargus.

Š. m. gegužės pabaigoje staig
mena! Vacys Statkus kviečia 
atvykti į jo šeimos šventę. Ir 
kaip nevykti pas mielus tautie
čius? Lėktuvui nusileidus arti- 
mame Vanguardijos aerodrome,1 Je^vS‘“ir 
sutinkami — Lietuvos konsulas biniai,

— nelaikote paslaptimi, su 
kokiu kapitalu pradėjote kūry
bą?

— Paslapties nėra. Atvykęs 
į šią apylinkę, padariau sutartį 
administruoti vieną didelį ūkį. 
Tarp kitko tapau pusininku sė
jų, kiaulių ir vištų auginimo. 
Biznis pasisekė. Per dvejus me
tus sutaupiau 12,000 pezų ir nu
sipirkau gretimai pusantro šim
to hektarų žemėse Pasibaigus su 
tarčiai, pradėjau dirbti nuosa
vame žemės sklype. Turėjau 
vargo ir bėdų. Trūko pinigų. 
Reikėjo skolintis bankuose. Be 
dabar, ačiū Dievui, jau viskas 
liko praeityje.

— Matome plotus bananynų

ir kitų sėjų. Kurias sėjas lai
kote pagrindu ūkio pajamose?

— Auginu bananus, sėju ry
žius, kukurūzus, juką. Pradė
jau auginti kavą. Bet pagrindu 
yra bananų laukai.

— Kokį skaičių turite bana
nų ir kaip juos vertinate?

— 'Su šių metų sodinimu ma
nau pasiekti 100,000. Pagal ma
no kelerių metų praktiką, vienas 
bananas turi duoti vieną pezą 
gryno pelno per metus, jei jų 
kaina laikosi bent vidutiniškai.

— Pievose matėme gyvulius. 

Kokį skaičių turite?

— Nedaug. Nedaug turime ir 
pievų. Dabartiniu metu gyvulių 
skaičius nesiekia 50.

— Koks skaičius darbininkų 

reikalingas, kad apdirbtumėte 

ūkio darbus?

— Nuolat dirba 30 darbinin
kų.

— Koks jų atlyginimas?

— Už dienos darbą gauna 
maistą, butą ir 4 pezus. Dirba 
9 valandas per dieną.

— Ar esate patenkintas jų 

darbu ir ar sklandus santykiavi

mas?

— Taip. Darbininkai geri, 
mandagūs ir paklusnūs. Jie yra 
visų mano sumanymų rėmėjai.

— Viena jūsų namo tarnaitė 

kalba lietuviškai. Kur ji išmo

ko?

— Ji yra našlaitė. Čia dirba 
jau keletą metų. Prisiklausiusi 
išmoko kalbėti ir dabar mokosi 
rašto. Yra patogumas, kadangi 
vaikai gali su aukle aiškintis 
gimtąja kalba.

— Ar nemanote persikelti gy

venti į JAV?

— Praėjusiais metais, kai šia 
‘liga” susirgo Bogotos lietuvių 
kolonija, susirgome ir mes. Da
bar baigiame pagyti.

— Ar pasiekiama yra lietuviš
ka spauda?

— Esu nuolatinis “Draugo” 
skaitytojas. Jį skaito ir džiau
giasi visa mūsų šeima. Kaiku- 
rios literatūros gaunu atsitikti
nai. Bet, žinoma, čia gyvenda
mas, negaliu gausiai pasinaudo
ti naujais leidiniais.

— Atleiskite, kokią prpfmiją 
turėjote Lietuvoje?

— Tėvelis turėjo nemažą ūkį 
prie Šaulėnų. Jame dirbau, pa
milau, ir dabar didžiausias ma
no noras atkurti panašų ūkį, su
daryti pakenčiamas sąlygas šei
mos ir darbininkų gyvenimui ir 
sudaryti visą aplinką, kuri man 
primintų paliktą gimtąją gūžtą.

— Dar vienas klausimas: sa
koma, kad šioje apylinkėje siau
čia paliutizmas (geltonasis dru
gys) ; ar tai tiesa?

— Taip. Daugelis juo suser
ga. Paliutizmą persergame leng 
viau, negu Lietuvoje gripą.

Baigus pasikalbėjimą, šeimi
ninkas pareiškė nuoširdžią padė
jo namus atlankiusiems sve
čiams, o ypačiai konsului ir ka
pelionui, iš kurių visuomet jau
tęs moralinę ir kitokią paramą.

Ryto metą namų koplytėlėje 
kun. Vaičiūnas atlaikė šv. mi
šias, pakrikštijo Klarą Danutę ir

pašventino naujus pastatus bei 
kryžių. ,

Reikėjo džiaugtis matant šven 
tinimo apeigose dalyvaujant ra
miai ir šventadieniškai nusitei
kusius ūkio darbininkus. Gra
žus, darnus lietuviškas gyveni
mas buvo jaučiamas visoj ūki
nėje sistemoje, kas svečiams pa 
liko neišdildomą įspūdį.

Po skanių pusryčių svečiai ū- 
kio mašina buvo pavežioti gra
žesnėse apylinkėse ir artimuo
siuose miesteliuose. Buvo at
lankyti ir kiti lietuviški ūkiai, o 
svečiai pavaišinti skaniais tro
pikų vaisių gėrimais.

Ir vėl lėktuvas išskrido į kal
nus. Ir sudiev, mieli tautiečiai 
ir gražiosios jų sodybos. Ge
riausi linkėjimai jums! A.

— Meksikoje surasta nauja 
vienuolikos augštų piramidė. Ji 
yra 2,500 metų. Tai esanti se
niausia Meksikoje surasta pira
midė.

l/2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ !

CRA NE SAVINGS AND LOAN 
ASH’N

2556 WEST 47th STREET LAfayette 3-1083
B. R. Pietklewlcz, prez.; E. R. Pletklew1ez, sekr ir advokatas

Mokame aukAtiitt dividendus. Keičiame čekius. Parduodame Ir perkame 
valstybės bonus. Taupytojams patarnavimai Bemokamai. I

Pradėkite taupyti atidarydami saskalt* šiandien. Apdrausta Iki f 10,000. i

Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; į 
antr. ir penk. 9 iki 5; treč. uidaryta, o fteėt nuo 9 iki vidurdienio.

JONAS GR ttttuu
J. G. TELEVISION CO. PARDAVIMAS IR TAISYMAS

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

KOKS VĖSINTUVAS
TAMSTAI GERIAUSIAI TIKTŲ? — KLAUSKITE MUS

2512 W. 47th St. Tel. FRontier 6-1998
Atdara kasdien Iki 6 vai., pirmad. Ir ketv. iki 9 vai. Sekm. uždaryta

•». < t.

NEPRALEISKITE

PROGOS
Kiekvienai dovanų progai didžiau 
siu pasirinkimu:

• šveicariški laikrodžiai,

irt

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybė

Prccin Photo Studio
(Incorporated)

EDVARDAS ULIS, sav. 
4058 Archer Avenue

Telefonas Vlrginia 7-2481

PERKRAUSTYMAT — MOVTNG
Pigus sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Dėl artimų 

ir tolimų distancijų, šaukite sekančiai. ____

ANTANAS VILIMAS
8415 80 IJTUANICA AVĖ., CHICAGO, ILL 

Telefonas — FRontier 6 1882

dr. S. Sirutis, mielas kolonijos 
kapelionas kun. V. Vaičiūnas, 
Elvyra Čiuoderytė, Algis Radžiu 
nas ir kiti.

Svečiai, pajutę šiltą “lianų” 
orą, meta nuo pečių švarkus, nu
siima kaklaraiščius, linksmais 
veidais, skaidrioj -nuotaikoj su
tinka laukiančius šeimininkus. 
Po keleto nuoširdžių žodžių va
žiuojame į Statkų ūkį. Netoli. 
Vos 10 minučių kelio. Vieškelis 
gražus, žvyruotas. Iš visų pu
sių gražiose ganyklose vaikščio
ja riebūs jaučiai. Ir Slotkų so
dyba — gražus, erdvus gyvena
mas namas, darbininkų namai,

Gintaro puošmena specialio
mis kainomis tautinių šokių festi
valio dalyvėms.

• Bavarų porcelanas, pilni ir 
pusrytiniai servyzai,

• tautodailės dirbiniai: audiniai, 
drožiniai, odos albumai, etc.,

deimantiniai stiklui rėžtukai,
• klasikinės ir pramoginės mu

zikos plokštelės,
• amžinos plunksnos, Hummel 

ir religinės figūros, elektros skus
tuvai, keramikos dirbiniai, žiedai 
su gimtadienio akmeniu, etc.

• knygyne — visos lietuviškos 
knygos.

Prekių kainos labai prieinamos. 
Užeikite, skambinkite ar rašykite: 
Terra, 3333 S. Halsted St., Ctilca- 
go 8, III., tel. LA 8-0427; namų — 
D A 6-4158.

Atliekame dideliu/ ir tr-Jius automobilių remontus. Lyginimas, da
žymas, Elektrinis suliedinimas Parduodame automobiliu dalia

Sinclair gazolino stotis “PAGALBA”
Sinclair gazolino stotis “PAGAIBA” — A. Staneviėlna, Sav.

2641 Wm1 71si Str. (Kampas Talman flve.) 
Telel. PRospect 8-9842. Namų tel. WJUbrook 5-5934

SKOLINK IR TAUPYK 
Standard Federal Savings

— pačioj saugiausioj ir stipriausioj Amerikos įstaigoj.

Daugumas Chicagoa lietuvių savo pinigus taupo STANDARD FEDERAL 
įstaigoje, nes ilgų metų patyrimas juos įtikino, jog tai yra pati stipriau
sioji ir saugiausioji įstaiga.

Žemiausiais procentais skoliname pinigus namams pirkti, statyti ir 

taisyti.

kai perki namą, visuomet kreipkis į STANDARD FEDERAL — 
sutaupysi pinigų ir išvengsi bereikalingų rūpesčių.

STANDARD FEDERAL visiems teisingai patarnauja, o karo ir de
presijos laikais taupytojams visados mokėdavo pagal pareikalavimą.

STANDARD FEDERAL turtas viršija 57 milijonus dolerių

Atsargos Fondai STANDARD FEDERAL įstaigos siekia 5 milijonus 
ir ketvirtį. Be to, visos taupytojų sąskaitos yra apdraustos Federal 
Savings and Loan Insurance Corporation.

Pinigai, įdėti prieš 11-tą dieną, neša dividendą už visą mėnesį

4

CHARTERED AND SUPERVISED BY 
THE UNITED STATES GOVERNMENT

JUSTIN MACKIEWICH, President 
JUSTIN MACKIEWICH, JR., Vice-President

DARBO VALANDOS: Kasdien, įskaitant šeštad. nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. po 
pietų. Ketvirtadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vakaro.
Trečiadieniais visai neatidaroma.

R O P H I
Geriausias prancūziškas konjakas

r^r iš TOLI IR ARTI *"3
NAUJI OIOOI TPOKAI-NAUJAUSI KPAUSTWO (PANN/A! 

•lJOU MSTŲ PATSPINIAS - PIGUS IP SĄŽININGAS PAIAPNMVPfAt

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL. Tel. V/AIU^k 9-9209

i

Standard Federal Savings
AND LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO
X?--S\ai''įį 4192 ARCHER AVĖ., CHICAGO 32

linini 1111.m 111 linini. 1A * v.a* ,So1‘ro,mr,4?’--------/Fili PHONE: Vlrginia 7-1141
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Pastabos ir nuomones vogelkris nusigyvenu, neteko namų

NELIETUVIŠKOS 
PAVARDES j

Šių metų gegužės 25 d. laidoje i 
"Drauge” P.Ž. Naujas lietuvybės į 
židinys rašiny labai teisingai pa
sakė, jog, pamiršdami savąją kal
bą, nejučiomis tolstame nuo savo 
krašto, tolstame nuo savo tautos 
ir pamažu visai žūstame Lietuvai.

Apie kalbos išlaikymą, kad ir 
retkarčiais, vienas-kitas pasisako
me, bet tai dar permaža. Lietuvis- i 
kos kalbos niekinime turbūt nau-1 
jieji ateiviai senuosius jau len- į 
kia. Vos prieš kelerius metus iš 
Europos atvežti lietuviukai, suti-1 
kus kalbint lietuviškai, tyli it “aus- 
iteriai”. Kad tokie vaikai namie j 
tarp savęs ar net su tėvais kai-' 
betų motinos kalba — vargu bėga-1 
Įima tikėti. Tyčia kartais stengiuo
si užkalbinti jau čiagimius lietu
vių vaikus; jie švpsosi ir atsako 
lietuviškai arba laužtai bando at- j 
sakyti. O atvežti lietu- Į 
vių vaikai yra it užkrėsti; į 
lietuvišką užkalbinimą neatsako neį 
žodžio; sugauti, k,a d jie lietuviu-1 
kai, neseniai atvežti, nyrina nulei- j 
dę galvas šalin.

Čia veikia tėvų dvasia — tėvų ( 
stengimasis, net pralenkiant se
nuosius, maišyti j kasdienę kalbą 
kuodaugiausia “makaronų”, taikan 
tys prie aplinkybių. Toki tėvai, 
matyti, ne tik vaikams nedraudžia 
gatvinę anglų kalbą var
toti, bet tikrai didžiuojasi, kad vai
kai angliškai kalba. Tokių tėvų vai 
kai užaugę ne tik lietuviškai gė- 
gysis kalbėti, bet ir tėvus sutikti, j 
kurie lietuviais vadinsis. Taigi sa-l
vo motinos kalbos nemokėjimas, ! ~
jos vengimas yra rūstus pavojus nas geras tėvynainis lietuvis gy- anie tiesiog džiaugdamiesi gėrisi, 
lietuvybei. . < dvtojas, turis tėvų sulenkintą pa- kad patys lietuviai, pasirodo, lie-

Apie lietuviu kalbos išlaikymą, vardę). Toks, kad ir kiek jaučiasi tuvybės negerbia, o mėgsta lenkiš- 
kad ir retkarčiais, prasitariama, ]įetuviu, vistik nepilnas, o bailys, kai dangstytis. Kitaip ir negali ša
be t apie kitą su lietuvybe susiju-; nedrįstąs pilnai lietuviu pasirodv- kyti apie lietuvius, kad ir prapru- 

ti. Turime nemaža lietuvių, kurie sėlius, su lenkiškomis pavardėmis, 
šioje šalyje gimę iš tėvų sulenkin- bet lietuviškai kreipta uodega

Robertas A, Vogeleris, pragarsėjęs prekybinipkas, prieš ke
lis metus išlaisvintas iš komunistinės Vengrijos už 82 mil. 
dolerių ir diplomatines koncesijas, šiuo metu papuolė j pini
ginius sunkumus. Čia jis matomas su savo šeima. (INS)

Savd pavardės iškeitimas į nelie-1 
tuvišką, rodo, kad lietuvis nege- 
resnis, o prastesnis už lietuviškai 
nekalbantį. Jei toks lietuvis gedi-1 
jasi lietuviškos pavardes, lietuviai! 
turi daugiau teisės jo gėdytis ar1 
nepatikėti nuoširdumu.

A.K. I

J. A. VALSTYBĖSE
— Dr. A. ir G. Sužiedėliu

vestuvėse, įvykusiose birželio 
22 d. New Yorke, buvo svečių 
iš Washingtono, iš Brocktono, 
Mass., iš Providence, R, I., iš 
Clevelando. Iš pastarojo miesto 
buvo atvykę Arvydas ir Aušra 
Barzdukai, o taip pat ir p. Klio- 
riai su šeima. Iš Chicagos bu
vo atvykusi Birutė Miniataitė.

REAL ESTATE

fLASSIFIKI) AND HFIF WANT«D AI)S
REAL ESTATE KKAL ESTATE HELP WANTED — MEN

BRIGHTON PARKE Bilgiitun Parke, kampiniu numan
Mūr. 2 a. po 5 k.. 3 iniig. alumi- ant 30 pėdų sklypo; 2 butai po 6 k b. 

num langui, šild. guzu, naujus 2 muš. Ištisas rūsys Ir pastoge (attlc), 3 
i garažas. $24.011(1. ] autom, garažas. Centr. karštu vand.

Mūr. 2 a. po 5 k.. 2 mieg.: rūsy 2 į šildymas I-me aukšte, šliuminijaud 
k. ir dušas. Aluminum langai, šild. sieteliai ir žieminiai langai 2-me 
gazu, $23,000. i aukšte. Namas labai gerame stovyje

* 'SJ.JBgsaM*Su
GAGE PARKE

Mūrinis — 2 po 6 kamb. su gra
žiai įrengtu rūsiu. Garažas. Numažin
ta kaina.

Pajamų nuosavybe 7 kamb. rezid. 
ir 2-jų k. butas rūsyje. Radijatoriais. 
gazu apšild. Galimybė padaryti 3-čias 
butas. 2 autom, garažas. Paskola su 
4%%. Pilna kaina $20,500.

MARQUETTE PARKE
Savininkas turi greitai parduoti 

1 Vi augšto medinį namų — 6 ir 31/, 
kamb., alyvos šildymas. Tik $ 12.2001

1 augšto mūr. pajamų nuosavy 
bė. 5 k. apačioj ir 11/, k. viršuj su 

, atskiru įėjimu ir vonia. Garažas. Kai
na $20,700.

BRIGHTON PARKE

sį dalyką — nė žodeliu, lyg jos ne
būtų arba lietuvybei jis nekenktų. 

Turime golvoje lietuvių nelietu-

1 % augšto mūr, 7 kamb. (4 mieg.) 
apačioje, 4 k. butas viršuj. 30 pėdų 
sklypas, 2-jų autom, garažas. Kaina 
$24,500.

PASITEIRAUKITE mūsų namų 
surašė ir įsitikinsite gerais pirkiniais

VARPAS Real Estate
Insurance, N'otary Public 

5010 So. \V ėst era Avė.
PRosp. 8-2234 arba HEm. 4-7085

tomis pavardėmis, o betgi atlietu-! (priesaga -čius ar -skis). Taip lie-
viškas pavardes; apie tai retai pri-[ vįno tėvų pavardes į gražiai skara- tuvinti galima būtų bet kokią sve-. 
simenama. nors jos lietuvybei kenk | bančias lietuviškas. Tokie verti Į timą, kad ir tolimą aziatišką pa- 43 S' Lmooo
smingesnes, negu kieno nemokėji-' augštofl pagarbos! I vardę — nuo Klarkas iki Wingas. Mūr' 2 po 4 g. Jit pardav sihoo
mas lietuviškai, bet nusiteikusio Tepasilafko sau kiti ir slaviškas Tik tą reikalą žinąs netikės, kad — ~ ••
pa ankiai savo motinai ir lietuvių pavardea tik su tokiomis nelietu- tai lietuvio_pavardė_______________
kalbai. Suprantama, kad ir nekal- --,,^ -
bančius lietuviškai negalima patei-I j komis?ias ar nesieki!į, fietuviį pa. PA JIEŠKOJIMA1
sinti, nes . jaučiąsis(lietuviu gali len- ,ra mos> ,ar iie būt ų verslininkai ar i;„,, „ A
gvai ją išmokti .kaip yra išmoku- ama,tininkai, ar įgaliau valsty-L/,esk°T. L\ub™kl,»ie> alne 
“12! bininkai; kad ir kiek gabūs, ir ge- 't™"?"™rašyti lietuviškos mokyklos nelan- ri — lietuviams daro gėdą, kada jie 1949—1951 m. atvykusi į J. A. V.

Mūr. 2 po 6, centr. šild, gar, pigiai 
Mūr. naujas 6 k, did. lot, bargenas. 
Mūr. 3 butų, taverna, gar. $20,600. 

Yra pigių ir pelningų namų.

BUDRECKAS Realty
4081 Archet avė.. LAfayette 3-8384

GAGE PARKE
Mūr. 2 a. po ii k.. 3 mieg. centr. 

šild.. mūr. garažas, gražus namas. 
$29,000.

MAItQUETTE PARKE:
Mūr. 2 a. po 4 k., 2 mieg. centr. 

šild, labai gražioj vietoj. $25,500.
Nutarę pirkti ar parduoti nekilno

jamąjį turtų kreipkitės į šių įstaigų 
ir gausite teisingų ir puikiausi pa
tarnavimų.

M. ŠIMKUS
REAL ESTATE

4259 So. Maplewood Avė.
Tel. CIJ r f side 4-745(1; Bes, 

YArds 7-2016

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

E. KURŠIUS
REAL ESTATE SALES

REpublic 7-9400

7143 So. Winchcster, 51/, kmb., 3 
. miegam, mūrinis. Savininkas par

duoda. 2 metų senumo. 50 pėdų ap- 
I sodintas sklypas (landseaped). 2 

automob. garažas. Tiled rūsys. Puši
nių lentų ' tKnotty Pine) baras. Už
dara veranda. Pečius, šaldytuvas, 
langams užuolaidos. Daug kitų prie
dų. Įkainuotas greitam pardavimui. 
Turite pamatyti, kad įvertintumėte.
Atdaras apžiūrėjimui visų savaitę.

PIETVAKARIŲ PRIEMIESTIS — 
MDNEE. 4 kmb. (’ottage. Savinin
kas parduoda. Special $7600. 11/, ak
rai mišking. 2 niet. senumo. Didelė 
virtuvė. Didelis gyvenamas kamba
rys. židinys. Septic tank. Elektra. 
Geras šulinys. 'Kaina sumažinta sku
biam pardavimui.

Tel. FUIton 5-1861

ir parduodamas nebrangiai.
2-jų butų: 4% Ir 5 kamb. Prie

gero susisiekimo. Centr. karštu van
deniu apšildymas. Ištisas rūsys. 50 
pėdų sklypas. 3 automob. garažas. 
Sieteliai, žieminiai langai ir “vene- 
tian blinds”. Tik $17,000. Nepraleis
kite šios progos. Tikras bargenas.

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

Turime rimtų pirkėjų, todėl prašo
me turinčius parduoti namus kreip
tis į raštinę ir mes mielai patarnau
sime parduodami Jūsų namus.

SHUKIS REALTY
6433 So. Pulaski St.

Telef. LUdlow 5-5900

REAL ESTATE

MARQUETTE PARKE 5 k. mūri
nis namas. Centrinis šildymas gazu. 
Tilo vonia. $12,400.

BRIGHTON PARKE. Arti lietuviš
kos mokyklos pigiai parduodami: 2- 
jų butų mūrinis su rūsiu ir pastoge, 
centr. šildymas alyva, $23,600.

Medinis — 2 po 4 k. ir dar ekstra 
sklypas. $10,000. Pajamų medinis—3 
erdvūs butai aluminum langai. Nupi
ginta kaina.

Be to dar turime ir kitokių gerų 
namų įvairiose vietose.

VAKAROJIMUI nuo liepos 1 d. Be- 
verly Shores išnuom. visa nauja vila 
arba atskiri kambariai.
vyl2 9 h vvrleyver rrfafffifafaf bigafvv

VENTA
4409 SO. FAIBFIELD AVĖ. 

LAfayette S-3881

BILLING CLERKS
FULL OR PART TIME 
DECATIIR CARTAGF.

1934 S. Wentworth Avė. 
VI 2-6000

HELP WANTED — FEMALE

SEVERAL TYPISTS
M0 4-3070

Varied and initeresting work. 
Good Salary, Paid Vacation 

Air Conditioned Office 
Apply in person or call

MR. CROMBIE 
430 West Ohio 

General Housework
Prefer experienced woman under 
35 for Dootor’s Home. North Side. 
Adults only. No heavy laundry or 
$vindows. Stay. Own room and 
bath. Wages $45.00 per week to 
start. Current referenoes. Mušt 
be able to understand and Speak 
soma English.

DR B. SHAPIRO 
Cornelia 7-5151

kiusių. ir ne tik lietuvių, bet net ki d L, • ( '"-'y? ""‘Y^“k£ Į ir tame krašte dirbusi vienoje liet. 
ta,taučių, kuriems lietuvių kalbai !,mės riiescent)/ Sulenkėjėliai | kl<'h<»'U°je- Kreiptis: Eduardas Mil-
ne tik tolima, o ir sunki; o betgi teigi kaf, licluvįai savyių r^. kauskas, 1182 Vinewood, Detroit 
įveikia visokias sunkenybes (pazi- ]avinusių maža turi. Tokiems da-' 16- Mlch-
SaO^11’ 1SraOkUS' hetU_ Ikaras pakliuvus i lenkų spaudą,

Pavardžių keitimas į tokias, kur 
nelieka lietuviškos žymės, ar sla
viškų pasilaikymas, kad ir lietu- 
vinant (Paškevičius, Januškevi
čius. Kazlauskas, Mackevičius,
Kripkiauskas ir panašiai), lenkams 
a r pirmiau aplenkė jusiems lietu
viams duoda progą manyti, kad to
ki lietuviai tikri aplietuvėję len
kai. Dar blogiau, kada tokių pa
vardžių savininkai, tik su lietuviais

1957 M.

TELEVIZIJŲ
IŠPARDAVIMAS

wiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiutiiiiiiiiiiiiiiiiiii»iniiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiniiil  

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

NORVILĄ
I REAL estate sales
I 2600 W. 5»th St. Tel. IMtosiKs t 8-5454

iiiiiiiiiiiiuuiiuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinuim:u::::H!nuiiiiii!iiuuiiiuiiiiiiiiiiiuiiiiiiiniiiii'uiiiiiiiiiiiiiii

.11 M S KAINUOS TIK $8,00(1
Med. 5 kmb. namas Gage Parke. 

Gazo šilima. Reikia pirkti su 25 pė
dų sklypu šalia. A. Sirutis.

GERIAUSIAS PASIfLYiMAS
4 metų 5 kamb. mūr. bungalovv. 

Vienas blokas nuo Marųuette Parko. 
Viršuje galima įrengti dar 1 kam
barys. šildymas alyva. 2 karų gara
žas. A. Katilius.
5 AKRAI ŽEMĖS NETOLI ČIKAGOS

2 gyv. namai, dvigubas garažas, ki
ti ūkiški pastatai, vaismedžiai. Visa 
žemė aptverta. Prie 3 didelių kelių 
Lemonto rajone. $17,000. Įmokėti tik 
$4,500. A. Rėklaitis.

P. LEONAS
REAL ESTATE 

2735 West 71st Street
Visi telefonai: WAII»pook 5:6015

Pasinaudokite reta proga dabar pi
giai įsigyti TV aparatų, nes mums 

... • .1 reikia paruošti vietų naujiems 1958turį reikalą, tokias savo pavardes m. modeliams.
palaiko, bet rašosi tiesiog lenkiš- ■ 
kai ar palankiai lenkams (Juskie-I 
wicz, Jozefowicz, Mackievvicz, Pier- ; 
zinski, Ripkievicz, Lachawicz, Lu- 
lewicz, Kranovvski, Stankiėwicz ir 
p.). Tokių pavardžių lietuviuose 
arti pusės. Sykį peržvelgiau “Tė
viškės Žiburiuose” Kanados lietu
vių verslininkų tame laikraštv mi

ATEIKITE ĮSITIKINTI TV 
A PA RA T1/ NI PIGIN1M U 

Instaliacija ir garantijos veltui

iio-DAinti.
HUTCLCvision

IIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
H N VU A KUKI VISADA (IMtMl 

IR NESENSTA 
Tat Juozo Bvaistr

D. MONSTAVIČIUS
REAL ESTATE - 1653 W. 103 st 

Tel. BEVERLY 8-3048 
Nekilnojamų turtų pirkimas, parda
vimas Tarpininkavimas bizniuose ir
valdžios įstaigose.

INCOME TA.\. Tav acoountant

nilOjt AŪ/gUJt gJOLZlUA šTlOSų Amoni Ų
pasakos, su paveikslais. Jas miela 
Skaito ir suaugę ir jaunieji. laba 
tinka lietuvių kalbos pamokoms t 
»iso 73 pasakos. Kaina $2.60. Pla
tintojams didelė nuolaida

BUILDINO & REMODEL1NG

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

VACYS PETRAUSKAS
BUILDING CONTRAOTOR 

1327 s. Campbell A v., Chicago 32. III. 
Telef. Y Artis 7-1)675 arba CL 4-7450

BRIGHTON PARKE

$2,000 (mokėti, med. 2 po 4, šva
rūs butai, geras sklypas.

Med. 2 po 4, centr. šildymas, skie
pas, garažas, tik $14,000. Atsiliepki
te ir su mažu įmokėjimu.

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

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

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

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

garažas, puiki vieta.
KITUR:

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

BIZNIAI:
Mūr. 3 butai ir gelž. išdirbinių 

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

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

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

visais įrengimais, 35 gt. netoli Ash
land.

ŠIMAITIS REALTY, 
Ž737 W. 43rd SI.. CL4-23M

ACCOUNTS PAYABLE 
CLER K

HA VE IMMEDLATE OPENING
FOR EXPERIENCED GIRL 

Age no barrier

CLERK YYPISTS
Immediate Openings for Typists 

40-55 Words Per Minute Reųuired 
5 Day Week — Good Hours 

and Salary
Many Company Benefiits

Modern, Air Conditioned Offices

B. C. YRUCKING C0. 
340D S. Iron Street
Tel. LAfayette 3-7440

Reikalinga vyresnio ajnžiaus mo
teris prie 2-jų metų vaiko. Skam
binti po 6 vai. vak.: HUnter 5-2438.

IftNUOMUOJAMA — FOR RENT

NAMŲ SAVININKAI 1
Tarpininkaujame butų išnuomavi

mui. Patarnavimas veltui. Turime 
laukiančiųjų sąrašų.

VARPAS Real Estate 

5S1S So. Weatera. PRospect a-2234

nimas lietuvių pavardes, 'kurių veik i CS2ll©S “ S©r*ViC©) ' F'ž8akyrnu8 kartu BU 
visi naujieji ateiviai: tarp keietos l I t I f) R A II R A '
dešimčių vos kelios lietuviškos ! Sa' ,ni A- lemenąsTei T iotuvrtia u ' 3321 S. Halsted — CLiffside 4-5665 i
, v. tokios buvo pa- : Atdara: kasdien 9—6, pirmadieniai? '
Kenčiamos ar madoie ir lietuviui Į ir ketvirtadieniais 9—9
nebuvo sunku jas ištarti bei para- j
šyti, tai svetur patekusieji toly
gaus patogumo tokioms pavardėms 
ne tik parašyti, o ir ištarti neturi; 
nelenkui ir nelietuviui neį- 

atlikti. Kaikas 
kad ir žinąs 

nelituvišką turis ir dideliu tėvy
nainiu save laiko, bet, kaip tėvų 
atmintini palikimą, atlietuvint ne
turi drąsos (taip man pasisakė vie-

DRAUGAS
4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29, ILLINOIS
iiiiiimiiuMiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

KADA NORITE PIRKTI AR 
PARDUOTI nAmIS

Kreipkitės į
SOPKYCH REAL ESTATE 

8407 S. Kcdzio Avė. AA'Albrook 5-3216
Klauskite ALEX KANAVERSKIO

manoma tai 
savo pavardę.

NAUJŲ MAŠINŲ 

FONDAS

ulomiausiaN riimanas'

“DRAUGO” Administracija 
nuoširdžiai dėkoja už aukas 
Naujų Mašinų B’ondui. Aukoje 
sekantieji:

$7.00Tamkevičius Vladas . .
Valskis Juozas .......... 5.00
Stanulis Jonas .......... 4.00
Narbutaitis Kazys . 
Daukantas Bladas
Cerskus A. Dr....... 2.00
Vyžas Bona v .............. 2.00
Liutkus A....................... 2.00
Stabulonis A.................. 1.00
Žebrauskas Jonas .... 1.00
Liūdžicnė A............ 1.00
Malinauskas Zelma . . 1.00
Gaputis Genė .............. 1.00
Sirutis A................ 1.00
Šalkauskis Julijonas . . 1.00
Valancunas Ben .......... 1.00
Brokas John .............. 1.00
Briedis George .......... 1 (M)
Oželis K. Dr................... 1.00

J.GLIAl/DA

ORAPftO
NOBIS

PREMIJl/OTAS 
ROMA NAS

jyvh inirigK ir aiurpu* 

.vykiai, išsamia) pavalzduo 

tas bolševikinis gyvenimą* 

Uetnvoje, dali. V. K. Jonyn* 

ifl originalių iliustracijų

Abi dalys vienoje knygo> 

148 osl - tik 14.00

Užsakymus siųsti

“DRAUGAS”
4545 W. 63rr Street 

Chicago 29, Illinois

................. ..

K N T O A,
Kokio* pasirodo tik retais laikot*r 
mat*

PREMlJtJOTA8I8 DRAUGO
ROMANAS

Didelė Lietuviškos buities kayga 
įtrinkta ii daugelio kūrinių Jur) 
Komisijos ir nepaprastai palankia 
sutikta skaitančio# visuomenės.

Aplankas dail. J. Paukėtiene. 
Ltctuvikkoa Knygos Klubą leidinys 
4-H psl. Kaina $4.00.

IIįsakymus ir pinigus siųskite

DRAUGAS
4545 Weat B3rd Street 

Chicago 29, Illinois

BRIGHTON PARKE parduodamas 
3-jų butų mūrinis namas. Naujai 
įvesta karšto vand. gazu apšildymas. 
Aluminum langai ir sietai. Platus 
50 x 125 sklypas. Įmokėti $8,000. Ne
praleiskite progos. KUTRA-NORKUS, 
WAIbr<M>k 5-5030.

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

KUTRA-NORKUS REALTY
REĄL ESTATE-INSURANOE 

NOTARY PUBLIC 
2405 West 61 St. 
WAlbrook 6-5030

PRospect 8-3679 (vak. ir semad.)

$6,000 įmokėti už 3-jų butų mū
rinį Brighton arke. 2 po 5 ir 1
2- jų kamb. butas. Naujas centrinis 
šildymas gazu. Aluminijaus langai. 
Extra sklypas. Geros pajamos. Tel. 
WAlbrook 5-5031.

39 Str., netoli Califomijos Avė.,
3- jų butų namas ir garažas. Rūsys,

LIEYUViy STATYBOS 
. BENDROVE 
MORAS

Buildcrs <ien. Oontractora 
Atlieka planavimo ir staty

bos darbus gydytojų ofisų, gy
venamųjų Ir viešųjų pastatų.

Namų įkainavimas ir įvalrOr 
patarimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu:

JONAS STANKUS
Raštinės ir buto telefonas

Pltospcrt 8-2OI3
6800 SO CAMPBELL AVĖ. 

Chicago 29. OL

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

V. ŠIMKUS

PARDUODAMAS MEDINIS NA
MAS WILL0W SRINGS, ILL.

17 kambarių. Labai gražioje vie
toje. Sklypas 100x150 pėdų. Mai
nysiu į mažesnį namą Chicagoje. 
Tel. HEmlock 4-9365, nuo 4:30 iki 
9:30 vai, vak.____________________

ST. ANN’S PABISH 
HAZELCREST 
Asking $19,5010

3 bedroom brick, 1 floor plan, 57 į 
ft. lot, knotty pine recreation 
room, screened — in porch with 
harbecue pit.. Near sohools & chur 
ches, In Hazelcrest, near 168th, 
West of Western. Call Miss Ham- 
mill.

WM. H. THOMPSON & OO. 
9109 S. Ashland PRescott 9-5000

ĮSIGYKITE DABAR!

PROGOS — OPPORTUNmES

NEPRALEISIŪTE PROGOS. 
Dėl rimtų priežasčių parduodama 
maisto krautuvė su geru bizniu ir 
geroje vietoje. 4551 So. Hermitage 
Avė. YArds 7-4301.

MOTERIŠKŲ IR VAIKŲ 
RŪBŲ KRAUYUVE

Moderni krautuvė, geroj vietoje 
Susitarti šaukite TF.miinai s-5531 1 įsigyvenęs biznis, geros pajamos. 

5 vai. p. p. kasdien ir sekma- Parduoda dėl kitų interesų. Kreip
tis tiesiog į savininką. Tel. —

PRospect 8-2856
nuo
dieniais nuo 10-4 vai. Adresas: SIS 
Nnlton Willow Snrlnga Ht

VIKTORAS ŠIMAITIS
GENERAL OONTBACTOB

pastogė, gazu apšildomas. 212 dol. rezidencinius ir komercinius
mcn. Skambinti YArds namu8t pasiūlo sklypus, rekomeo-

7-6248.

MISCELLANEOUS

duoja planus; išrūpina statybos 
kreditus. Skamb. vak.: VI 7-4229 

Namų tel. Blshop 7-3340 
2737 Wcst 43rd Street

ŠILDYMAS
A. HtančiaaskM instaliuoja vi

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

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

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

OLymirlc 2-6752

LIET. AUDRAUDOH AGENTCRA 
Visų rflšlų apdraudė* Automob! 

Itų finansavimas. Nntarlatas. Valsty
bės patvlrtinos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur
pasiteiraukite pas mus

JONAS KIRVAITIS
YVAlhrtMik 5-5871

INTERSTATE INSURANCE AGENCY
8108 8. Aabland Ave_ Chioa* 38, UL

BATŲ TAISYMO DIRBTUVŽ. Savi
ninkas išeina Į pensiją. Geras biznis. 
“LANDIS” firmos Įrengimai. Ne- 
augšta nuoma.

7111 So. Westera Avė.

MfiSINfi - MAISTO Produktų 
Krautuvė pardavimui Brighton 
Parke. Pelningas biznis. Kampinė 
krautuvė. Blshop 7-9628, po 7 v.

Nauja maldaknygė
“Viešpatie, Išklausyk 

Manęs”
Suredagavo

Kun. K. Matulaitis, M.I.O. 
Išleido

Lietuvių Katalikų Spaudos Draugija

640 puslapių; 3/4 colio storumo

Kaina................................................$3.00

Paauksuota..................................... $3.60
Tai viena iš pilniausių maldakny

gių, spausdintų Amerikoje: visos li
tanijos; 11 novenų; visų sakramentų 
aiškinimai; psalmės; pilnos rekolek
cijos; visų sekmadienių evangelijos 
tretininkų maldos susirinkimams ir 
aboliucijai; maldos apaštalystės mal
dos; Sv. Valandos maldos: 33 giesm.; 
Velykų ir Vėlinių apeigos; Kryžiaus 
keliai; Sopulingosios Motinos stotys 
ir t.t.

Maldaknygė "'Viešpatie, Išklausyk 
Manęs“ yra labai gražiai išleista; at
spausdinta, ant balčiausio ir geriau
sio popierio; tvirtai įrišta su paauk
savimu ar be; nemažos raidės; daug 
ryškių Iliustracijų.

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

Užsakymus su pinigais siųskite:

DRAUGAS 
4545 West 63rd Street

CHICAGO 29, ILL.

J. BREIVE and SON j vakaro — FRontier 6-0666.
CONSTRUCTION COMPANV 

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

Statome naujus namus ir garažus.
Atliekame visokių trobesių ir patal- 

, pų įvairius remonto darbus, skubiai

SAVININKAS parduoda Brigh
ton Parke MfiSOS ir MAISTO Pro 
dūktų Krautuvę. 5 kamb. butas už 
krautuvės. Tel. GRovehill 6 4416.

gerai ir pigiai.
Šaukite DAmibe 8-27S3 nuo S vai. 

ryto iki 7 vai. vakaro
Tel. OLymple 2-5121 nuo 8 vai. 

vakaro Iki Ii vai. vakaro

Parduodama MAISTO ir MfiSOS 
KRAUTUVE. "Semi-Self-Service”. 
Gerai einantis biznis. Dėl nesveika
tos. 2558 W. 69th St. Tel. REpub
lic 7-1996.

iiiiiiiiiiiiiiiimiimiiiiimtiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Jei turite parduoti ar išnuomo

ti. pasiskelbkite smulkių skelbimų 

skyriuje Skelbimą galite perduoti 

telefonu. VIrginia 7-6640. 

m.........

MODERNI TAVERNA PARDA
VIMUI. Sklypas: 150 pėdų pločio 
prie kelio Rt. 12 ir 200 pėdų gi
lumo iki Piatakee ežero kranto. 
Laiveliams prieplaukos. Virtuvė su 
visais įrengimais. Talpina 53 as
menų. Daug vietos pasilinksmini
mams (parties). Kaina $65,000.00.

LAiGOON REHORT 

44 So. Rt 12 

Fox Lake, UI

Mūsų pirmaujančio beletristo An
tano Vaičiulaičio vienas iš įdomiau
sių kūrinių — romam

VALENTINA
vėl gaunamas, nes yra išėjusi antra, 
pataisytoji laida. Romanas buvo pre
mijuotas "Sakalo” leidyklos. Kaip 
visa Vaičiulaičio kūryba, šis roma
nas patraukia augšta stiliaus kultū
ra, rūpestingu menišku apipavidali
nimu. Vaičiulaitis yra davęs daugiau 
kaip 20 originalių ir verstinių vei
kalų ir šis romanas yra vienas iš to 
stlprtaualų kūrybos, nupasakojąs vie
nos mergaitės meilę. Jos vidaus ko
vas, Jos audringą pabėgimą už vie
nuolyno mūry. Romanas turi 141 
flel. Kaina SI.

DRAUGAS
4545 West 68rd Street

CHICAGO 29, ILLINOIS
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DŽIUNGLIŲ MORALĖ
JONAS CBA, Chicago, Illinois

Prieš daug tūkstančių motų, kai mal, nes patys trokšta valdžios, 
šių dienų kultūringus žemės plo- Nesiseka! Tadu apšaukia darbš
tus dengė džiunglės, žmogus tu- tesniuosius dalyvius diktatoriais, 
rėjo gyventi urvuose. Džiunglės Vienų jų apšaukė tuo pačiu metu 
buvo pavojingos, nes ten plėšrių- ir bolševiku, ir vokietininku. Tik- 
jų žvėrių, nuodingų gyvačių, di- rumoje tasai žmogus bolševikų bu- 
džiulių smauglių knibždėte knibž- vo gaudomas ir slapstėsi miškuo-
dėjo. Žmogus, išeidamas iš urvo 
sau maisto pajieškoti, nešėsi ir 
kuoką su savimi, kad apsiginti nuo 
knaugeringo žvėries ar net nuo 
pikto kito žmogaus, arba, gerai

se, o vokiečių okupacijos metu pla-

ri tik kepurinę pažinti su šmeiži
ku. Pastarasis tačiau šmeižia jį ir 
gana . . ,

Paprastai šmeižiami tokįe as
menis, kurie sugeba daugiau už 
šmeižikus, yra daugiau už juos pa 
sižymėję visuomeninineje veikloje, 
turi gerą vardą ir pasišventusiai 
dirba pasiimtą darbą.

Šmeižti skatina pavydas, savo 
pačių menkavertiškumo pajauti
mas, kartais šmeižiamojo asmens 
tariamo ar tikro “politinio veido

Smaugliai
Šiltuose kraštuose yra labai di

delių gyvačių, net iki 6M1 yardų il
gio. Visų didžiausia gyvatė vadi
nasi smauglys. Ši gyvatė nenuo
dinga, o smaugliu ją vadina dėl 
to. kad ji smaugia gyvulius.

bežiūrint tokiu pat būdu barškuo
lė sugavusi paukštį. Paukštis tu
pėjęs medy; po medžiu, per yar- 
da tolio, gulėjusi gyvatė. Gyvatė 
išsitiesusi ir žiūrėjusi j paukštį tol, 
kol paukštis atlėkęs visai arti. Gy
vatė vikriai jį sugavo ir sudorojo.

Keleiviai nieku būdu negalėjo 
suprasti, kodėl pati varlė ar paukš

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliiliniiiii 
Lietuvių tautos tauriausios asmeny
bes Arki vysk. Jurgio Matulaičio-

patarimų, paraginimų Ir paaiškini
mų formoje.

tino pogrindžio spaudą ir rinko nepatikimas arba, jo proreliginis
ginklus partizanams, rizikuodamas 
patekti į kacetą ir netekti gyvy
bės. Tačiau, ir tokiems metodams

progai pasitaikius, ir kitą kuri žmo | negelbstint, atsirado skundai ir a- 
gų nudėti. Moralė tada pas žmo- j noniminiai laiškai, pusiauberaščių 
nes buvo panaši kaip ir pas žvė- rankomis rašyti.
ris — kas stipresnis, to ir teise.
Kieno kuoka tvirtesnė, to ir galia. 
Patiko kam nors kuris daiktas, kad 
ir nelabai reikalingas, smogei ko
ka per galva ir bus tavo. Ypač 

<baisu džiunglėse buvo naktį; svei
kas išėjęs, gvvas negrįžtum. Ne- 

• reikėtų tau nė kuokos: ir sprindžio 
ilgumo gyvačiukė įgels tau ir esi 
baigtas

Žinomia mokslininkė, daktare, pa
rašė istorinį veikalą. Negerai! Pu-

nusistatvmas, o už vis labiau kai- 
kurių mūsų tarpe gyvenančių, daž
nai prie vieno ir to paties stalo 
sėdinčių, išeivių nupuolusi iki džiun 
glių urvinio žmogaus, iki ropojan
čio šliužo lygmens moralė.

Šmeižikams nieko nėra šventa. 
Jie negerbia Dievo įstatymų. Jie 
neturi tikros meilės nei savo tau-

siau beraštis geriau nusimano apie | taį neį artimui. Tokiems žmo- 
įstonią ir tuoi rašo ilgiausią, pil-i nėms neegzistuoja jokie autorite- 
ną tą mokslininkę asmeniškai už-1 jįg negerbia nieko, išskyrus pa 
gaunančių šmeižtų anonimini laiš- čius save Pasinešę į puikybę, sa
ką.

Matulevičiaus
Trijose dalyse:

UŽRAŠAI

I. I nu-usal: Mintys, pastabos, pasi 
rytiniai. Čia kaip tik atsiskleidžia 
Arkivyskupo Jurgio gilus tiesos įžvel
gimas bei visifikas pasiaukojimas 
tarnauti Dievui, Bažnyčiai Ir sielų 
Ifiganymul.

II. Laiškai. Tat {vairiems asme
nims rašytų laiškų ištraukos, gyve 
nimiškoe Išminties perlai, Išreikš

Ui. Vilniuje. Žvilgsnis Į Arkivys
kupo kančias perneštas senoje Lie
tuvos sostinšje, kur Jis stengdamasi* 
btitl visiems visakuo, kad visus lai
mėtų Kristui, daugiausia yra nuken
tėjęs.

Knyga turi 220 pfd . paveiksluota 
Ir (rišta j kietus viršelius. Kaina 
12.60.

Užsakymus su pinigais siųskite:

“D K A U G A 8”
4545 W. 63 St., Chicago 29. III.

Vienas keleivis pasakoja ma- , tis lenda gvvaitei į snukį. Keleiviai 
tęs, kaip smauglys sugavo ožkutę. Įmanė, kad gyvatė galinti sužavėti 
Pastebėjęs ožkutę, smauglys susi-, arba apkerėti gyvulius. Bet geriau 
traukęs ir pasislėpęs laukęs atei- 1 pagalvoję suprato, kas čia yra: gy- 
nant grobio arčiau. Kai ožkute bu- vate kerėti negali. Ji tik gąsdina, 
vo jau arti, staiga puolęs, sukan-, ir taip smarkiai gąsdina, kad gy
dęs jos snukį. apsirajtęs dviem ei-'jvulys bei paukštis, lyg proto nu- 
lėmis aplink jos krūtinę ir ėmęs stojęs, patsai nežino ką bedarąs, 
smaugti. Smaugęs taip stipriai, kad į Kartais panašiai elgiasi ir arkliai, 
po 8 min. ožkutė kritusi nebegy- , Dažnai, ištikus gaisrui, jie lenda 
va. Smauglys, kad galėtų geriau , tiesiai į ugnį.
ryti, pirmiausia ją aplaižęs gau-^__________  Jonas Miškinis
šiai iš jo snukio tekėjusiomis sei-b 
lėmis, o po to pradėjo ryti. Pir-J 
miausia įrijo galvą, paskui krūti-< 
nę, pagaliau ir kojas. Rijo iš vi-} 
so ketvirtį valandos. Nurijęs vėl, 
išsitiesęs ir ilgai gulėjęs nejudė
damas. Buvęs net matyti, kurioje 
smauglio vidurių vietoje buvęs nu
rytas gyvulys: toji vieta pūpsoju- 
si lyg ištinusi.

Šių gyvačių yra Pietų Ameriko
je. Gyvena jos giriose ir krūmuo
se.

Kaikada smauglys isliugia į me
džius ir juose laukia ateinant ko
kio nors gyvulio. Jisai ėda peles, 
triušius ir paukščius. Ir žmogui 
riestai būtų, jeigu tokia bjaurybe 
apsivyniotų aplink jį. Smauglys 
neturi nuodingų dantų, todėl jis 
negali įkąsti, o gaji tik smaugti.
Bet yra gyvačių, kurios turi nuo
dingus dantis. Šios gyvatės pir
ma gyvuliui įkanda, ii nunuodija, 
o paskui suryja. Mažieji gyvuliu
kai gvvačių labai bijo. Pavyzdžiui, 
voverė, pamačiusi barškuolę gy
vatę, lyg proto nustoja. Vienas A- 
merikos keleivis pasakojo, kad kar 
ta medy, po kuriuo gulėjusi susi
rietusi barškuolė, šokinėjusi vove
rė. Pamačiusi gyvatę, voverė ėmu
si graudžiai cypti Paskui ėmusi bė
gioti medžiu augštyn ir žemyn, ir 
kiekvieną kartą bėgo vis arčiau 

Į gyvatės. Gyvatė nejudėdama žiu- 
I ręjusi į voverę. Pagaliau voverė 
'šokusi ant gyvatės; toji sugavusi 
ir suspringusi.

Kitas keleivis pasakojo, kad jam

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiii

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
MR. NELSON.

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
?914 West lllth Street

Vienas blokas nuo kapinių 
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste!

Tel — CEdarcrest 3-6335

t
vo asmenį jie myli už viską la
biau, o dolerį ir stikliuką, kaip 
patys save. Kiekvienas toksai as
muo tik pats save laiko išmin
tingiausiu, teisingiausiu, neklai- 
dingiausiu ir padoriausiu, (kristali
niai skaisčiu patriotu. Jų egocent- 
riškurnas yra pasiekęs augščiausio 
liguistumo laipsnį.

Šia “liga” susirgimai padaugėjo 
tiek, kąd juos tenka šiandien lai-

Kunigas, su meile ir didžiu pa
siaukojimu ilga metų eilę dirbąs 
naudingą visuomenei darbą, susi
laukia nešvarių skundų ir anoni
minių straipsnių spaudoje, kad “Iki 
šasi į politika”, nors jo darbas 
'absoliučiai nieko bendro neturi su 
jokia politika. Šalyje, kurioje yra 
didžiausia laisvė, kaikurie mūsų
išeiviai nori savo pačių kunigus ___ _ __________________ ___
padaryti beteisiais, bebalsiais. Jie i kyti jau epideminio pobodžio Visuo 
norėtų, kad kunigas už bažnyčios | menė ir jos atskiros organizacijos 
mūro sienų niekur nepasirodytu, i tuo visu jau seniai bodisi. Visos 
o jei pasirodvtų. tai kad tylėtų už- tos iki begalybės nusitęsusios nuo 
čiaupęs, nors ir didžius dalykus i augščiausių viršūnių iki pat apa- 
savo tautai, savo visuomenei ar- čios rietenos ir šmeižtai kelia ne 
ba jaunimui daro. tik visuotinį pasipiktinimą, bet ir

Nuoširdžiai dirbąs savo visuo-l™?ts> susirūpinimą užkirsti kebą 
menei tremtyje buvęs policijos va-' tolimesniam tos epidemijos plrta- 
das, tremtinių stovykloje pasodi- Visuomene daugiau jati ne-

v- x • ., , g. . nęs vienai, kitai parai į daboklę eH?n ir tylėti,bius šeimos reikalus, šmeižti mk , daužytojus, triukšmadarius-. s Skaudu, kad musų tautos pne- 
daug lengviau, negu dirbti pozi- girtuoklius ir vagilius, tačiau vis-1 aa! mus šmeižia ir žudo. Dar skau- 
tyvu darba. Griauti lengviau negu , dėlto nekliudęs iiems išvažiuot, į ?,Įau- kai * dar° ^usų pa
statyti. Ir•kai pasiseka ika suariau- Amerika. dabar apšauktas “gešta- ,broliai- lietuviai. Ūž
ti, griovikai džiaugias, begaliniai. | pininku”, nors vokiečių okupaci- tat krautiems broliams yra nuo 
Daugiausia tuo džiaugiasi krūvini, jog meiįu Lietuvoje aktyviai dirbo
musu tautos priešai, kuriems nei i pogrindyje, platino pogrindžio 
cento nekainavo, nere’keio nei sa- Spaudą jr rėmė ją piniginiai, rizi- 
vo agentu siusti, o ludoSiskas dar- kljodamas savo gyvybę ir šeimos

Iš buvusiųiu tikrinu džiunglių 
maža kas heliko. Tačiau džiung
lių zoologinė moralė viešpatauia 
dar ir dabar ne tik už geležinės 
uždangos, bet skverbiasi ir mūsų 
išeivijos tp.rpe. Raskite dabar bent 
viena padoresni visuomenės veikė- 
ia. kuris nebūtu apkalbėtas, ap
šmeižtas, apipurvintas. įvairūs 
naipamatuoti skundai, nešvarūs a- 
noniminiai laiškai, patamsiu - už
kulisių užkampiuose sugalvotos in
trigos ne vieną veikėių jau išver
tė iš vietos, kurioie dažnas ne tik 
nemokamai dirbo tėvynės ir savo 
tautos meilės vedamas, bet ir be
atodairiškai a,uikoio savo sveikata, 
nuosavas lėšas, laiką ir net svar-

bas tinkamai atliktas. Judas paė
mė bent trisdešimt sidabriniu ir no 
to nasikorė. O mūsu tautos “iu- 
došėli^i” nesiraili dirbti nei diena,

likimu.
šmeižikų kampanija

, Tokių ir panašių reiškiu skai- nei naktį !ksd tik kuri nors sa- čiug vįg auga ir platyn gpau
t 1” UV1 • narav!'s r.'" doje pilna straipsnių, kuriuose pur žmoti . Tr ne neina ?aR,kartr ksm yais drabstomi žmonės, paminint 

Judas, bet kam džiunglių ž^m-vs juos net vardkjs jr pavardčmį8,

širdžiai patartina liautis sirgti ki
tų žmonių ligomis, kurios dažnai 
yra kilusios iš jų pačių vaizduotės. 
Pats laikas dabar grįžti prie krikš 
čioniškos moralės, savo artimo mei 
lės ir gausybės pozityvaus darbo, 
kuris mūsų visų laukia mūsų tau
tos iš raudonųjų barbarų išvada
vimo kovos laukuose.

DOMINIKAS
STULPINAS

Gyveno 909 W. Cullcrton 
Street.

Mirė liepos 1 d., 1957 m., 5 
vai. popiet, sulaukęs senatvės.

Gimė Lietuvoje.
Amerikoje išgyveno apie 50 

metų.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

sūnus Dominikos, gimines: Lo- 
lė Mikolūnas, Juzė Petraus
kas, Stefanija Mitkus ir Jo
nas Petrauskas, jų šeimos ir 
daug kitų giminių, draugų ir 
pažįstamų. Lietuvoje liko bro
lis Antanas.

Kūnas pašarvotas Petro Gur
skio. koplyčioje, 659 W. lšth 
St. Laidotuvės jvyks šeštadie
nį, liepos 6 d. Iš koplyčios S:- 
30 vai. ryto bus atlydėtas j 
Dievo Apvaizdos parap. baž
nyčių, kurioje įvyks gedulin
gos pamaldos už velionies sie
lų. Po pamaldų bus nulydėtas 
į Šv. Kazimiere kapines.

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

Nuliūdę lieka: sūnus, brolis 
ir giminės.

Laid. direkt. Petras Gurskis, 
telefonas SEeley 3-5711.

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4605-07 South Hermitage Avė.
Tel. YA 7-1741-2 ir LA 3-9852

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

AMBULANCE DIEN^ IR NAKTĮ

tvkoja sekančios aukos . . . Saky
kite, ar tai ne džiunglių moralė? 

Pavyzdžiai

— Popiežiškoji Pagalbos ko
misija šiomis dienomis lankė po- 

nes tokių rašinių autoriai bijo at- tvynio ištiktus Italijos Piemon- 
sakomybės už skelbiamus šmeiž- te provincijos gyventojus su- 
tus. Kaikunų rašančiųjų spaudo- .,1 .. J J .tekdama jiems pagalbą maistu 

ir kitais kasdieninio būtinumo 
reikmenimis.

si^sb ro bssto jąarsi —ijrm n

GUŽAU6KU
BEVERLY HQX8 GEUNYClA 
Geriausios gėlės dėl vestuvių, bans» 
tų, laidotuvių ir kitų papuošimu.

____ ______________,__ _____ 2448 West 6Srd Stree*
dybos narių “demokratijos vardu” žiamąjį nežiną. Šmeižiamasis kar-J Trl m-osm ir PR ą-oass.
bando diktuoti absoliučiai daugu- tais nė nėra pažįstamas arba tu-'

je plunksna pasidarė baisesnė už 
Vienas vyrukas suorganizavo Į urvinio žmogaus kuoką, o rašalas 

Vokietijoje likusių tremtinių šel- pavirto tikrai gyvatės nuodais, 
pimo grupę. Darbas metais iš me- Į Ir ka<j itatai darytų vien tik pu
tų sekėsi gerai Nelaimei, tasai vy- siauberaščiai, būtų tik pusė ne
rūkąs be kitko buvo dar ir ateiti- laimės. Yra tačiau pusinteligenčių 
ninkas. Baisu, kokia blogybė, ar ir inteligentų, jaunų ir senų, Iku- 
ne tiesa? Darbas buvo suardytas, rie įsijungę j džiunglių urvinių 
nes kai kam nepatiko, kodėl tasai žmonių eiles, platina šmeižtus a- 
vyruikas ateitininkas. Vyriausias pie kitus, teisindamiesi, jog “man 
ardytojas pasitraukė į savo urvą taip sakė” arba “aš galiu prista- 
ir-ilsisi dabar “ant laurų”. tyti liudininkus”. Pats šmeižėjas

Kitoje organizacijoje pora vai- nieko blogo asmeniškai apie šmei-l/tvAS navin <<HoTYvrkLr-r»o ti ioo A__ 3*1____ • 1_

DABAR GAUSITE 
AUKŠTESNIUS 
DIVIDENDUS! I

E GIFTS
FOR JULY SAVERS

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

dotis prie vandens ar
ba šiaip kur nors 

iškeliavus . . .

DIENRAŠTIS “DRAUGAS” SKELBIA 
SEPTINTĄJĮ

ROMANO KONKURSĄ
KONKURSO MECENATAS

JONAS ANDRULIS
skiria tūkstančio (1,000.00) dolerių premiją.

1. Dienraštis “Draugas” talkininkaujant “Draugo” Bendra
darbių klubui, skelbia naują lietuviško romano konkursą. Pas-' 
kutinę data konkursui skiriamo romano rankraščiui įteikti — 
1957 m. gruodžio 1 diena.

2. Geriausiam romanui skiriama premija — tūkstantis dol., 
kurią paaukojo pramonininkas Jonas Andrulis iš Michigan vals
tybės.

3. Jury komisiją sudaro Benediktas Babrauskas, Jonas Ka
valiūnas, Petras Maldeikis, Juozas Švaistas-Balčiūnas ir Domas 
Velička.

4. Romano siužetą pasirenka patys autoriai. Romanas turi 
būti parašytas mašinėle, nemažesnis kaip apie 200 romano for
mato puslapių.

5. Kūrinius siųsti adresu: Romano Konkurso Komisijai, 
“Draugas”, 4545 W. 63rd St„ Chicago 29, UI.

6. Sprendimo bešališkumui patikrinti autoriai turi pasira
šyti slapyvardžiu, o atskirame uždarame voke pažymėti savo 
tikrąją pavardę ir adresą, ten pat įrašant romano antraštę ir 
pasirinktą slapyvardį.

7. Tūkstančio dolerių premiją gavęs autorius be papildomo 
honoraro pirmosios laidos teises perleidžia “Draugui”, įskaitant 
teisę spausdinti dienraštyje ir išleisti atskiru leidiniu. Jei kny
ga duotų pelno, jis yra skiriamas romano premijos fondui. Pre
mijos nelaimėję autoriai spausdinimo sąlygas nuspręs abipusiu 
susitarimu.

UOOlSIO VALANDOJ

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIBEKTORIAI

0845 0< Wm«m Avk Ab OMdftioaed keplyAs 
V-8000 — 1-0501 AatomoMllams vieta 
berto nrveea ktteea miarto Aalysai eauatoM

keplyėle arėtos Jūrų namų.

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulansų patama- Mes turime koplyčias
vimas dieną ir nak- fiSl v s o s e Chicagos ir

1 tį. Reikale šaukti 
1 mus.

Roselando dalyse ir 
tuojau patarnaujame.

PLIAŽUI ANTKLODE 
UŽ $200.00 SANTAUPAS

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

TROOST - PACHANK1S MONUMENTS
. JOHN W. PAOHANKIS (PATCH), VIce-PreAident

6819 $o. Western Avė. Tel. GRovehilI 6-3746

*
. '.

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

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

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

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

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

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

JURGIS P. RUDMIN”
3319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138-1139

VASAITIS — BUTKŪS-
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, III Tel. OLytnpic 2-1003

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

ST. ANTHONY SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1447 So. 49th Court • Cicero 50 • TO 3-81 31 INSURED

Sav/ngs Insured...Since 193B

<0

i paminklu patalpas ir atgal mes visuomet parūpiname 
tranaportaciją automobiliu.

Atdara kaadten Ir Bglrmadlenlala nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. popiet.

IftHIKINKITE DABAR — 1U H PASTATYTA KAPINIŲ DIF.NOJKI 
JOKIO |MOK|JIMO. HITMOHftHI'fK KAPINIO DIENOJK.

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

VANCE FUNERAL HOME
1424 S. 50th Avė. OLympie 2-5245 ir TOwnhall 3-9687

Skaitykite ir platinkite dienraštį "Draujįą”.



I

X “Draugo” šventės proga, 
tarp kitų, aukojo dienraščio 
reikalams Ona Ivaškienė 10 
dolerių ir Bronislava Kinsgaila 
5 dolerius.

X A. Dundulis prašo visus 
vilniečius susisiekti su juo. Jo 
adresas: 2428 So. Lawndale
Avė., Chicago 23, III., telef. 
CR 7-6710.

X “The Chicago American” 

liepos 1 d. labai gražiai parašė 
apie JAV ir Kanados lietuvių 
tautinių šokių festivalį, su
ruoštą birželio 30 d. Chicagos
didžiausioje salėje. Straipsnio, Tą gupratę jiems į talką
autorė — Ann Barzel.

X A. Astašaitis ir V. Ma- įsteigdami Jaunimo Žygių Fon- 

riūnas, atvykę į kultūros die- dą ir tikėdami, jog stiprus ma
nas Chicagoje, aplankė “Drau- terialinis pagrindas įgalins
go” redakciją, susipažino su 
naujais rūmais ir įrengimais 
bei aptarė su redaktoriais toli
mesnio bendradarbiavimo gai
res.

, _ : vienas pačių šviesiųjų pavyz-
X Aloyzas Sirutis, knygai C * . “J* F '

. , . . ■ a« dzių mutsų jaunimui — prela-‘Vilnius Lietuvos gyvenime 
leisti vajaus komiteto pirmi
ninkas, prašo visus, kurie tuo 
reikalu suinteresuoti, kreiptisw 7’, suomenininkas P. Tamullonis,j° adresu: 2735 W. 71 St., Chi 
cago 23, UI.

X Uršulė Laurinavičienė,

2452 W. 69 St., kaip jau buvo 
anksčiau minėta, birželio 9 d. 
ambulansu buvo nuvežta į St.
Mary of Nazareth ligoninę —
1120 North Leavitt St., kam
barys 449. Galima ją aplankyti.

Laurinavičiai yra plačiai ži
nomi gerų darbų rėmėjai.

X Grant Parko koncertai, 

prasidėję birželio 26 d., bus 
tęsiami iki rugpjūčio 18 d. Jie 
vyksta trečiadieniais, penkta
dieniais, šeštadieniais ir sek- pavadinimą. Gi velionies žmo-
madieniais. Pradedami 8 vai. 
vakare. Toje vietoje gali tilpti 
10,000 žmonių. Koncertai ne
mokami.

X Tamošiaus Kalvaičio 7

metų mirties sukaktuvių die
ną, liepos 4, buvo atnašautos 
šv. mišios šv. Kryžiaus para
pijos bažnyčioje 8:30 vai. ir 
liepos 5 d. 8 vai. ryte. Taip pat 
už mirusį Tamošių mišios bu
vo atlaikytos ir vienuolynuose.

X Didžioji liet. meno paro
da, atidaryta Jaunimo kongre
so išvakarėse, tęsis iki liepos 
14 d. Atidaryta kasdien nuo 
10 vai. ryto iki 10 vai. vakaro. 
Neužmirškime aplankyti šios 
reto masto parodos. Tai, be
rods, vienintelė tokios plačios 
apimties mūsų paroda tremty
je.

X Ekskursija į ALRK Fede

racijos stovyklos pašventinimą 
ir atidarymą iš Chicagos iš
vyksta liepos mėn. 27 dienos
rytą. Užsirašyti ir sąlygas su- Kanadoje, Hamiltone, lankėsi 
žinoti galima vakarais nuo 5 Chicagoje. Apsilankė ir “Drau
vai. pas šiuos asmenis: Em. 
Markūnienė, telef. AM 2-1104, 
Em. Vilimaitė, telef. LA 3- 
2315 ir Fel. Sereičikas, telef. 
YA 7-0619.

X Už a. a. Elzbietos Kodie- 

nės sielą 4 metų mirties sukak
tuvių dieną, liepos 4, buvo at
našaujamos gedulingos šv. mi
šios parapijos bažnyčioje ir 
vienuolynuose. A. a. Kodienė 
paliko didelę šeimyną, taipgi 
dukrą vienuolę kazimierietę 
seselę M. Clemensiją.

X Janis Zarinš, latvis iš 
Kelso, Wash., atsiuntė “Drau
go” redakcijai laišką, kuriame 
reiškia savo susidomėjimą 
straipsniu “Lietuviškas peiza
žas" ir prašo informacijų apie 
knygą “Aš girdėjau giedant 
vieversį”. $ios knygos — ka
rio dienoraščio iš Rytų pasku
tinis skyrius bus spausdinamas 
“Draugo” atkarpoje, kai pasi 
baigs premijuotasis romanas. 
Jį išvertė V. Kertauninkas.

X “Jaunimo Žygiai” — vi
suomeninio auklėjimosi ir 
krikščioniškos demokratinės po
litikos jaunimo laikraštis, pra
džioje prisiglaudęs prie senelio 
“Tėvynės Sargo”, jau du me
tai atsistojo ant savų kojų ir 
reguliariai lanko gausų būrj 
savo skaitytojų. Šiandien jau 
dešimt numerių išleista. Apie 
“J. Ž.” susibūrė gražus būrys 
veiklesnio jaunimo — studentų 
ir jau diplomais pasipuošusių 
alumnų, dažnai gyvenimo iš
minties pasisėmusių Korėjos 
karo laukuose. Jie atvira širdi
mi ir aštria mintimi braunasi 
į visuomeninio ir politinio gy
venimo sūkurį, pasisavindami 
vyresniųjų patirties perlus ir 
juos nušviesdami jaunatviška 
energija, aukos dvasia ir nau
ja mintimi.

Tačiau vieniems jauniesiems 
nėra lengva Kopti ateities laip-

1 atėjo vyresnieji jų draugai,

jaunuosius daugiau atsidėti 
studijoms, kūrybiniam spaudos 
darbui. Fondo globėju ir gar
bės pirmininku yra vienas di
džiųjų mūsų tautos vyrų ir

tas M. Krupavičius. Fondui 
pirmininkauja daugelio organi
zacijų rėmėjas, energingas vi-

Puškoriaus ir A. J. Kasulaičio. 
Šiuo metu fondas vykdo pini
ginį vajų, laukdamas iš visuo
menės talkos. Fondo adresas: 
1224 E. 84th Street, Cleveland 
3, Ohio.

X Anis Rūkas savo rašinė
lyje redakcijai prisimena prof. 
Vacį. Biržiškos veikalą “Alek- 
sandryną” ir pritaria Antano 
Kučo neseniai spaudoje iškel
tai minčiai, jog vertėtų, pasi
tarus su velionies broliais, jei 
jie sutiktų, pakeisti to veikalo

nos pagarbai siūlo įrašyti ant 
tam tikslui skirto lapo atitin
kamus dedikacijos žodžius, kas 
būtų nemenkesnės pagarbos 
pareiškimas jo žmonai Alek
sandrai. Taip pat A. Rūkas 
įtaigoja ir minimam veikalui 
pavadinimą — “Senųjų rašėjų 
vardynas”, palikdamas ir ki
tiems teisę įtaigoti tinkamesnį 
pavadinimą.

X Birutė Miniataitė. studen
tė, iš Chicagos buvo išvykusi 
vieną savaitę i New Yorką. Čia 
dalyvavo daktaro A. Sužiedėlio 
vestuvėse. Buvo sustojusi pas 
p. Savickus Newarke, N. J.

X Algirdo ir Aldonos Bra

zių vasarvietė atidaryta birže
lio 29 d. Beverly Shores, Ind. 
Vilos atidarymo metu dalyva
vo daug svečių. Čia norintieji 
gali išsinuomoti puikius kam
barius.

X .Kazys Baronas, gyvenąs

ge”. Chicagoje turėjo eilę pasi
tarimų su Vilniaus krašto lie
tuviais.

X M. Juozaitienei, Petronė
lei Jonušas, Kazimierui Jakui, 
Elenai Jocienei, Anicetui Jan
kauskui ir Kazimierui Jakai
čiui yra laiškai iš Lietuvos. 
Atsiimti “Drauge”.

X Kazimierui ! Bažereckui, 

Valerijai Prapuolenytei, Felik
sui Povyliui, Aleksui Palubins
kui ir Viktorui Petrauskui yra 
laiškai iš Lietuvos. Atsiimti 
“Drauge”.

J._________ .
Mažiausia mirtinų nelaimių

Per pirmą šių metų pusmetį 
Chicagoje įvyko 154 mirtinos 
susisiekimo nelaimės. Tai ma
žiausias skaičius per paskuti
nius 27 metus. Ir to nelaimių 
sumažinimo pasiekta nežiūrint, 
kad Chicagoje labai padidėję 
automobilių skaičius, kuris da
bar siekia net 897,883.

UTENRASTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOUS

Vaizdas iš JAV ir Kanados Lietuvių Tautinių šokių šventės Chicago je.
(“The Chicago American” klišė)

MINTYS IŠ LIET. JAUNIMO KONGRESO
JAV ir Kanados Lietuvių kon vybę, duoti galimybes tarpti lie-

gresas jau liko praeityje. Jo 
gausūs dalyviai jau išvažinėjo į 
savo gyvenamąsias vietas, nu
tilo Morrison viešbutyje klegė- 
jusio mūsų jaunimo garsai ir 
kongreso kalbėtojų žodžiai. Da
bar belieka tik gražūs ir vaizdūs 
prisiminimai, rodantieji, jog lie
tuviško jaunimo dvasia išeivijo
je dar yra kūrybinga bei jautri 
toli pasilikusios tėviškės reika
lams. jaunimas prieš savo akis turi 

Kongreso metu buvo pasaky- j ypatingai svarbią misiją, kadan-
ta nemaža gražių minčių. Jų bu 
vo apstu trijose plenumo pa
skaitose ir 5 atskirų sekcijų po
sėdžių kalbose bei diskusijose. 
Daug skatinančių žodžių jauni
mui pasakė ir mūsų vyresnieji, 
kalbėję gyvu žodžiu ar raštu, 
tuomi užakcentuodami savo dė
mesį lietuviškosios veiklos dar
buotojų prieaugliui.

Spaudoje jau buvo trumpai 
rašyta apie šio kongreso eigą ir 
jame pareikštas mintis. Todėl 
šioje vietoje kiek plačiau tebus 
sustota tik ties dviemis daly
kais, kurie, mūsų nuomone, yra 
patys svarbiausieji, — kongre-
so baigmine kalba ir kongreso pagrįstą vienybe ir susiklausy- 
rezoliucijomis. mu. Tos vienybės trokštame ma

tyti ir iš visų mūsų politinių gru 
Jaunimo solidariai© šventė i pių”.
Pradžioje paminėsime Valdo

Adamkavičiaus pasakytą baigia
mąją kalbą, kuri vaizdžiai susu
mavo prieš jį kalbėjusių paskai
tininkų mintis. Čia paduodame 
kaikurias kalbos vietas:

“Šiandieninį lietuvių jaunimo 
kongresą tebūnie leista man pa
vadinti tremties jaunimo solida
rumo švente ir jaunimo ryžto 
deklaravimo diena Lietuvai, šią 
dieną skelbiame beatodairinį vi
sų lietuviškojo jaunimo jegij dar 
aktyvesnį įsijungimą laisvės ko
von kraštui išlaisvinti”.

'‘Besitęsianti krašto okupaci
ja iškėlė mums nepramatytas 
problemas. Gyvenimo tikrovė 
privertė svarstyti lietuvybės ke
lyje pasitaikančias negeroves, 
bet, blaiviai žvelgdami į jas, mes 
jieškome būdų joms pašalinti. 
Viena tų problemų — tai jau
nosios kartos išlaikymas prie 
lietuviško kamieno ir pačių jau
nųjų įjungimas Lietuvos vadavi
mo darban”.

šeima, organizacija ir tautinės 

pareigos

Toliau prelegentas atskleidė 
praktiškąsias lietuvybės išlaiky
mo ‘formas — šeimos, organiza
cijos ir tautinio įsipareigojimo 
svarbą, sakydamas: “‘Esant fi
ziniai izoliuotiems nuo gimtosios 
žemės, kurioje tarpsta ir for
muojasi pirmoji meilė savajai 
kultūrai, tremtyje turime atsi
remti į šeimą ir organizaciją, 
nes tai yra vienintelis tikras sa
vosios žemės lopas, ant kurio oa 
Įima drąsiai atsistoti abiejomis 
kojomis”.

“Šeimoje įžiebiama lietuvybės 
ugnis, organizacijoje ji įsilieps
noja. Organizacijos prasmė lie
tuvybės tarnyboje yra ypatin
ga, kadangi ji ne tik išaugina 
lietuvį, nepaliestą svetimos ap- 

llinkos, bet turi atskleisti lietu-

tuviškai kultūrai, parodyti jau
nimui, kad lietuvybė nėra prieš 
šimtmetį ar dešimtmetį užbalza- 
muota mumija ir atvežta iš sa
vojo krašto, kaip muzėjaus eks
ponatas”.

šiandien būti lietuviu reiškia 
būti kovotoju, nes tauta yra ko
vos pozicijose, kuriose kovoja
ma už tautinę gyvybę ir valsty
binę nepriklausomybę. Tremties

gi jis yra atsakingas už para
mos suradimą laisvės siekian
čiam kraštui”.

Jaunimas ir laisva Lietuva

“Aptariant lietuvių jaunimo į- 
sipareigojimus, randu prasmin
ga išreikšti lietuvių jaunimo 
nuotaikas tremties politiniams 
veiksniams. Jaunimas tautos ne 
priklausomybės idealą priima 
kaip šventenybę. Laisva Lietu
va mums yra nekompromisims 
tikslas. ^Tai mes esame pasiry
žę sudėti augščiausią auką, to
dėl jos laisvės siekime nematome 
jokio kito kelio, bet tik tą — Kitoje vietoje tas pats Vil

nies skyrius rašė, kad ameri
kiečių belaisvių stovykloje Ko
rėjoje yra įrengta 18 tortūros 
kambarių ir 6 garų kambariai,

Prelegentas, nušvietęs jauni- , kur karštais garais amerikie- 
mo padėtį išeivijoje, kreipėsi ir.čiai mirtinai nutroškina belais- 
į pavergtoje tėvynėje esančiuo- vius. Be to — ten dar buvu
sius jaunuolius: “Lietuvos jau- sios ketverios kartuvės... 
nime krašte, mes didžiuojamės
tavimi, tu esi mūsų dvasinė ga
lybė. Tavo pavyzdys mus įpa
reigoja dirbti ir aukotis... Mes 
visomis jėgomis jungiamės į dar 
bą kartu su jumis. Tikėjimas į 
šviesią ir laisvą Lietuvos ateitį 
yra kiekvieno jaunuolio ‘Tėve 
Mūsų’. Todėl ir šia proga iš pir
mojo JAV ir Kanados Lietuvių 
Jaunimo Kongreso mes dekla
ruojame visišką solidarumą ko
vojančiam kraštui. Mes išreiš
kiame mūsų nepajudinamą tikė
jimą į krašto prisikėlimą ir šis 
tikėjimas savo tauta duos mums 
jėgų iki galutinės pergalės, ku
ri sujungs mus visus vėl laimin- 
gon, laisvon šeimon”.

Kongreso rezoliucijos

Paskutiniąją kongreso dieną 
jo dalyviai, aktyviai dalyvavę 
kongreso posėdžiuose, priėmė re 
zoliucijas, kuriose buvo iškelti 
šie pagrindiniai punktai:

tSveikinami visi susipratę tau
tiečiai tėvynėje, tremtyje ir lais
vajame pasaulyje; kreipiamasi 
į lietuviškąjį jaunimą, raginant 
išlaikyti lietuviškąją šeimą, or
ganizaciniame gyvenime jieškoti
bendrojo darbo plotmės, kreipti siekimas autobusais, kaip Chi- 
dėmesį į politinį gyvenimą, siek-, cagoje, ten net brangesnis, nes 
ti augštesniojo mokslo; kreipia- toliau važiuojant reikia mokė- 
masi į plačiąją lietuvių visuome ti papildomą mokestį. St. 
nę, prašant suprasti gyvenamo- Louis, Milvvaukėje, Clevelande, 
jo krašto kultūrinius reikalus, Detroite, Philadelphijoje — po 
kad lietuViškosios kultūrinės ver 20 centų (kaikur dar reikia 
lybės būtų derinamos emigraci- primok{tl už greitąjį auaiaieki- 
mo gyvenimo raidoj; taip pat mą >rb> Sa„t jenklo per>1. 
apgaiieataujamaa nesveikas po* kaimui j kjt autobu8ą) P1. 
l.tfnm visuomenės susiskady- as su9,aieklmM
mas, džiaugiamasi kulturimo z. ... „ ,

tv T • x Francisco ir New Yorko mies-darbo raida, pv. Pasaulio Lietu
vių Archyvu, spauda ir kitais 
platesnio masto laimėjimais.

tuose — po 15 centų.

Edv. S. Pirkit Apsaugos Bonus!

CHICAGO JE
Vilnies redaktoriai tardyme

Priešamerikietiškos veiklos 
komitetas išspausdino protoko
lus, kuriuose surašyti jų inves- 
tigacijos daviniai Chicagoje.
Buvo tardyti įvairių tautų ko
munistai. Keliasdešimt pusla
pių to leidinio yra skirta tar
dymui Vilnies redaktorių. Ne- 
llie DeSchaff, angliškos dalies 
redaktorė, turėjo gėdingai rai
tytis, kai investigatoriai pra
dėjo skaityti ištraukas iš Vii- kuj ją jr ją laike iškėlęs virš
nies, kur buvo 1952 m. birželio 
27 d. rašoma apie Korėjoje be- traukta, 
sikaunančius prieš raudonuo
sius amerikiečius, kad “Ameri
kos gengsteriai su belaisviais 
elgėsi kaip su žvėrimis. Jie bu-

verčiami badauti... Amen-1 mašinoms — 65 mylios pervo
kos plėšikai sugautuosius be
laisvius kankino dėl mažiausio 
preteksto. Jie dažnai badu mir
tinai numarindavo belaisvius...” 
Šitaip rašė komunistinės Vil
nies angliškasis skyrius, lei
džiamas Chicagoje.

Šitokius prasimanymus sklei
dė Vilnis amerikiečių karo me
tu su Korėjos komunistais. 
Tardymo metu angliško sky
riaus redaktorė De Schaff 
klausinėjama gynėsi penktąja 
konstitucijos pataisa — nega
linti duoti parodymų, kurie ją 
galėtų inkriminuoti.

Pabrango susisiekimas
Nuo vakar dienos Chicagoje 

už autobusus, iškeltąjį ir pože
minio traukinėlį reikia mokėti 
po 25 centus. Galima pirkti 10 
metalinių ženklų, tada vienas 
pavažiavimas kainuoja 22 y2 
cento. Moksleiviams kolkas 
paliktas mokestis po 10 centų, 
nors buvo siūlymų, kad iš jų

gu pirks didesnį kiekį tų važ
mos ženklelių, tai tada jiems 
išeitų po 12i£. Galimas daly
kas, kad rudenj ir bus nustaty
ta tokia kaina, o dabar dar pa
lieka po 10 centų. Pabrango 
susisiekimas ir su priemies
čiais. Dabar tik Cincinnati 

,mieste yra toks brangus suei

$750,000 už sužeidimus
Augščiaųsias Illinois teismas 

nustatė, kad Commonwealth 
Edison ir Northern Illinois Gas 
bendrovės turės sumokėti 
$750,000 devynerių metų ber
niukui Michael Finn, kuris per 
kūrenamų dujų sprogimą vie
noje krautuvėje taip buvo su
žeistas, kad neteko abiejų ko
jų, buvo sužeistos jo smegenys 
ir apdegę 60% jo kūno. Jo 12 
metų broliukas ir dar 6 kiti as
menys buvo užmušti. Nelaimė 
įvyko sausio 28 d., o berniu
kas dar ir dabar guli Chicagos 
Vaikų ligoninėje.

Uždraudė kelti kaimas
Peoples Gas Light & Coke 

bendrovė, kuri Chicagai parū
pina kūrenamąsias dujas, no
rėjo pakelti šių dujų kainą, ta-

KAS KĄ IR KUR
— Miškininkų ir Medžiotojų ge

gūži ne įvyksta liepos 7 d. (sekma
dienį); pradžia 12 vai. Ryan Woods 
skl. 16-17 (sankrvž. 87 ir Westem 
avė.). Medžių pavėsy bus gausus 
bufetas, muzika ir kitos prašmat
nybės. Pelnas gegužinės skiriamas 
sušelpti miškininkus tremtyje už 
geležinės uždangos. Kviečiama vi
sus atsilankyti.

— L. R.K. Susivienijimo 33-čios 
kuopos valdybos nariai P. Bružas, 
K. Rubinas ir kiti rengia išvyką- 
pikniką šį sekmadienį, liepos 7 d., 
Ryan Woods, prie 87 ir Western 
Avė., 25-tame bloke.

Valdyba tikisi, kad LRKBA 33- 
čios kp. nariai ir susivienijimo bi
čiuliai gegužinėje dalyvaus. Ren
gėjai žada visus svečius pavaišin
ti lietuviškais užkandžiais.

— Šv. Kazimiero Seserų Rėmė
jų susirinkimas įvyks liepos (Ju- 
ly) 5 d. tuojau po pamaldų šv. 
Jurgio klebonijos salėje. Reikės ap
tarti pikniko reikalus, kuris įvyks 
liepos (July 21 d. Ryan Woods, 87 

čiau Illinois Komercijos komi- ir Westem avė. Visi yra kviečia-
sija šiuo kartu nedavė leidi
mo, paskirdama apklausinėji
mus rugsėjo 18 d., kada turės 
paaiškėti, ar yra pagrindo kai
nų kėlimui.

Daug lankančių parodą
Navy Pier įrengtą Chicagos 

pramonės, prekybos ir kultū
ros parodą per pirmas ketu
rias dienas aplankė 153,427 
žmonės. Meras Daley su šeima 
ilgą laiką praleido parodoje. 
Viena senutė, 72 m. amžiaus, 
pavarde Dudy Spatz, kalbėda
ma su kanadiečiais jūrininkais 
perdaug prisiartino prie ežero 
kranto ir įkrito į vandenį. Vie
nas jūrininkas greit šoko pas-

vandens, kol senutė buvo iš-

Griežtai prižiūrės greitį
Šiuo metu Illinois vieškeliuo-

se nustatytas didžiausias grei- £au“>lo!e X“

valandą. Šį savaitgalį policija 
ypatingai budės, kad ta greičio 
riba nebūtų peržengiama.

Autobusai į paplūdymius
Chicagos Miesto susisiekimo 

vadovybė paleido specialius au
tobusus į Wilson ir Montrose 
paplūdymius.

Tėvai, įsigykite ir dbokite savo vai
kams paskaityti gausiai ir apalvotai 
muštruotą VANDOS TANKIENfSS 
pasakų knygą —

KARALAITES GINTARĖS 
ILGESYS

Be to, šioj knygoj atspausdinta kita 
pasaka — BALTOJI LELIJA. Vir
šelį ir iliustracijas piešė Sės. Merce-1 
dės. 48 pust Kaina $1.25. Pinigus ir 
užsakymus siųsti:

“DRAUGAS”
4545 W. 6Srd Street, Chicago 29, UI.
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4r jau perskaitei P. Kesiūno 
romaną

Larp Zalsvp Palapinių?
Dr. A. Baltinis savo recenzijoj* 

apie ŠJ romaną taip rašo: P. K ©alū
no romanas “Tarp Žalsvų palapinių' 
(raliai ĮSkella tą pasiaukojimo didu 
mą, kur) beviltiškoje kovoje dSl tau 
tos laisvSs parodS Lietuvos partiza
nas, tą Idealizmą, kuriuo degS mūzų 
Jaunimas, liedamas kraują <161 savo 
lemSs, tuos didžiuosius nuostolius 
kuriuos mums relkgjo pakelti dviejų 
okupacijų replšse. Todėl SJ romaną 
skaitome su malonumu Ir dideliu su-

reikia imti no 13 centu o iei- eMomSJlmu. Tpad romane minim) remia imu po cenią, o jei Jaunlm4 ,r kelg Jo dva
■lą. Sis romanas, atskleidžiąs mūsų 
bsrolžksi tragiškus epizodus, yra 
šviesus spindulys tremties ldesllsmo 
urdyme.

298 pnsL Kaina $8.00
(Išsakymus kartu su otnlgals siųskite

* * 0 R š II S š S ’ ’
4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29. ILL.
Miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimii m..... .

KAS TIK TURI GERA SKONI, VISKĄ 
PERKA PAS LIEPONĮ !

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

Moderniškiausia lietuvių baldų prekyba Chicagoje 
LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI — 

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

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

Penktadienis, 1957 liepos 5

mi atvažiuti ir paremti seseles.
Valdyba

PADĖKA
Šv. Jurgio parap. mokyklos li

tuanistinės klasės tėvų komitetas 
surengė birželio mėn. 2 dieną mok 
slo metų užbaigimą. Išvažiavimas 
pavyko gerai, nes tėvų susidomėji
mas tąja iškyla ir loterija buvo di
delis.

Dėkojame kun. J. Borevičiui, 
Liet. Bendr. atstovui, už atsilanky
mą ir trumpą malonų žodį; Liet. 
Bendr. Bridgeporto skyriaus val
dybai už auką $25,00 knygoms 
pirkti; P. A. Šioeei už padengimą 
visų užkandinės išlaidų; prekybi
ninkui D. Jurjonui, kuris kiekvie
no mūsų subuvimo metu visus vai 
kučius pavaišina saldainiais; 
Bridgeporto prek.: Fumiture Cen- 
ter, p. Lieponiui, Major Fumiture, 
p. Rudaičiui, Daina T.V. p. Semė- 
nui, Healthy Food valg. p. Gylienei, 
Joseph Dry Goods store, p. Jonui 
Grigaičiui, Universal Shoe store; 
Venta club — Staneikai, Lithu 
anian club, p. Končiui ir p. Banio- 
niui už paaukotus fantus loterijai. 
Ir ponams: J. Budrikui, P. Šimo-

lams po $5,00.
Dėkojame visiems, prisidėju- 

siems savo aukomis ar darbu, kad 
mūsų iškyla pasisektų.

Tėvų Komitetas

Naujasis Testamentas-

Šventas Raštas
Vertė lietuvių kalbon JUOZAPAS 
SKVIRECKAS — Kauno Arkivys
kupas Metropolitas. IV laida Iš
leido “LŲX” 1947 m. Štutgarte. 
620 pusi. Kaina $1.50. Gaunama

“DRAUGAS” 4545 W. 63rd St., 
CHICAGO 29. ILL.

MALDAKNYGE

JAUNUOLIU MALDOS”
Kurią paruoš*

Kun. P. Klrvelaltls 

Kaina $1, $1.75 ir $2.50
(ISsakymus adresuokite

DRAUGAS

4545 West 63rd Street 
CHICAGO 29, ILL.
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STASYS DŽIUGAS

Kiškučio Vardines
Tai gražiausia dovana mūsų 
mažiesiems skaitytojams. Meilė 
tėvų žemei, mažųjų džiaugsmai ii 
dali. VI. Stančikaitės gražios iliu
stracijos šią knygą padarė dau
giausia mėgiama mažųjų skaity
tojų tarpe. Kaina $1.50.
Užsakymus kartu su pinigais siųskite.

-DRAUGAS” 

4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29, ILL.

J


