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Malenkov norėjo anksčiau atsikratyti Chruščevo
Pradedami aštuoniolikos metų

ilgumo Geodeziniai metai
SALOMĖJA NARKĖL1ŪNA1TĖ 

Mūsų speciali korespondentė Jungtinėse Tautose
JUNGTINES TAUTOS. Dvi Jungtinių Tautų specialinės 

agentūros dalyvaus Tarptautiniuose Geofiziniuose metuose, ku
rie prasidėjo liepos 1 d. ir truks ne dvyliką mėnesių, kaip nor
malūs metai, bet aštuonioliką.

Aštuoniolikos mėnesių laiko
tarpis, mokslininkų apskaičiavi
mu, bus reikalingas, kad visa
me pasaulyje galima būtų šiek 
tiek plačiau ištirti žemę ir ją 
supančią erdvę.

Tos dvi organizacijos tai UN
ESCO, kuri finansavo specialų 
komitetą, koordinavusį tarptau
tinius pasirengimo planus, ir Pa
saulinė Meteorologijos organi
zacija, kuri padeda oro stebė
jimuose.

Tų metų numatytuose dar
buose dalyvaus daugiau kaip 
penkiasdešimties kraštų moks
lininkai. UNESCO generalinis 
direktorius dr. Luther H. Evans 
yra išsireiškęs, jog dar niekados 
ligi šiolei, išskyrus tik karo at
vejus, nebuvo tiek daug moks
lininkų susiburta bendram rei
kalui kaip dabar.

Trečias bandymas

Tai bus jau trečias sykis, kai 
tarptautiniu bendradarbiavimo 
keliu mokslininkai bandys su
rinkti duomenų, liečiančių žemę 
ir erdvę. 1882 m. įvyko Pirmie
ji Tarptautiniai Polariniai Me
tai Arktikos poliui tirti, vėliau, 
1932 m. įvyko Antrieji Tarpt.

Metus ypatingai pabrėžiama 
skirtingos sąlygos, kuriomis dir 
bo mokslininkai anų pirmųjų 
dviejų mokslinių tyrimų laiko
tarpyje ir dabar, kai kelionė į 
Arktiką ar Antarktį jau netrun
ka mėnesiais, o jai atlikti pa
kanka labai trumpo laiko pato
giai įrengtame lėktuve.

Kaip augštai galima kilti?

©augiausia tyrimų visdėlto 
bus padaryta atmosferos srity
je. Mokslininkai sutinka, kad 
šioje srityje ir ligi šiolei pasiek
ta daugiausia rezultatų. Pirma 
balionų, o paskui raketų pagal
ba mokslininkai gavo galimybę 
“įsiveržti” į neįsivaizduojamas 
augštybes.

Per šiuos metus bus matuo
jama temperatūra įvairiuose 
augščiuose. Taip, pavyzdžiui, 
nusistatyta, kad dukart kasdien 
bus matuojama temperatūra 20 
kilometrų augštyje, ketlris kar
tus perdien bus matuojamas vė
jų greitis įvairiame augštyje. 
Šitam tikslui bus naudojami ba
lionai. Kaikurie tų balionų tu
rės tam tikrus reflektorius, ku
riuose automatiškai bus atžy-

Ši nuotrauka padaryta balandžio mėn., per Lenino gimimo dienos sukaktuves. Tuo laiku didieji boMe 
vikai galvojo vienas kitą suėsti bet oficialiai tebesivadino draugais. Iš kairės į dešinę stovi Molotovas, 
Malenkovas, Kaganovičius, ir juos visus iš politbiuro išmetęs raudonasis bosas Chruščevas.

#
Buvo sušaudyti tik slaptosios 

policijos parodymais
MASKVA, liepos 8. — Chruščevas ir Bulganinas apleido šian

dien Leningradą, kur buvo atvykę į iškilmes ir išliejo daugybę kal
tinimų prieš tris išmestuosius iš prezidiumo komunistų partijos.

Sovietų vadai — Chruščevas —__________________
su Bulganinu buvo numatę ap- tovas, Malenkovas ir kiti išvystė
lankyti Čekoslovakiją praeitą 
savaitę, bet dėl įvykusio didžiu
lio sukrėtimo Kremliaus vadovy-

posėdyje ataką prieš Chruščevą, 
apkaltindami jį kaip trockistą ir 
savanaudį. Posėdis buvęs labai

bėję, tą savo išvažiavimą turėjo triukšmingas ir ilgai užsitęsė 
' kad suspėjo sugrįžti Chruščevasatidėti iki dabar.

Polariniai Metai Antarktikai mėti radijo signalai, duodami
tirti. Šitie 1957-ji pradžioje bu
vo numatyti pavadinti Trečiai
siais Tarpt. Poliariniais Metais, 
bet vėliau buvo nuspręsta jų 
programą praplėsti ir, be abie
jų polių, dar įtraukti ir visą že
mę, vandenynus, atmosferą ir 
saulę. Iš viso yra numatyta dvy
lika sričių, kuriose bus vykdomi 
tyrinėjimai. Jų tarpe yra mete
orologija, geomagnetizmas, pa
švaistės, saulės veikla, kosmi
niai spinduliai, okeonografija, 
klimatologija, seismologija, sa
telitai ir raketos ir kt.

Kaip čia pranešta, meteoro
loginės informacijos bus renka
mos daugiau kaip tūkstančio 
specialių stočių, esančių sausu
moje ir vandenynuose, kur jos 
bus įrengtos laivuose, ir dviejų 
tūkst. pastovių stočių. Stotys 
yra įrengtos ir salose.

Šie metai — skirtingi

Šie Geofiniai Metai skirsis 
nuo tų pirmųjų dvejų tuo, kad 
dabar tiems tyrimams bus pa-

Daug Žuvusių

CHICAGO, III., liepos 8. — 
Pranešama, kad per liepos 4 d. 
savaitgalį JAV žuvo 719 žmonių, 
iš to skaičiaus 535 auto nelaimė
se.

Mirė prezidento žmona
NORTHAMPTON, Mass., lie

pos 8. — Calvin Coolidge, 78 m. 
amžiaus našlė buvusio 30 Ameri
kos prezidento mirė šiandien.

Vengrai rengiasi 
.sukilti

VIENA, liepos 8. — Belą Bisz- 
hu, Vengrijos komunistų parti
jos vidaus reikalų ministeris sa
ko, kad kontrevoliucinis elemen
tas rengiasi surengti naują suki
limą.

nuo žemės. Paskui mokslinin
kai bandys apskaičiuoti tų ba
lionų augštį, kai jie grįš, pagal 
tai, kiek laiko reikėjo signalui 
nueiti į balioną. Tas būdas pa
dės taip pat apskaičiuoti ir kaip 
greit tie balionai duotoje augš- 
tumoje kyla, kas leis padaryti 
išvadų, kokia yra ir ta erdvė.

Nors mokslininkams pavyko 
surinkti nemažai duomenų tų 
balionų dėka, bet jiems dar vis 
maža. Jie veržiasi, norėdami pa
tirti, kaip augštai iš viso ta at
mosfera eina. Jau daugiau šim
to raketų yra pasiųsta tų tyri
nėjimų laikotarpyje. Kaikurios‘ 
tų raketų yra pasiekusios nema
žiau 250 kilometrų augščio, bet 
yra buvę atsitikimų, kai ir 402 
kilometrų augštis pasiektas. Spe 
cialūs moksliniai instrumentai, 
įmontuoti tose raketose, padeda 
mokslininkams surinkti reikalin
gų duomenų.

Daug darbo

Vieni nugalėjo Hitlerį

Vilniaus radijas birželio 22 d. 
priminė Vokiečių Sovietų karo 
pradžią 1941 m. Pažymėjo, kad 
didvyriškai pasireiškusi ir lietu
viškoji 16-ji divizija, o „Lietuvos 
partizanai, visos lietuvių tautos 
remiami, sprogdino fašistų trau 
kinius, ryšius, naikino hitleri
nius grobikus“. O toliau jau gi
riamasi, kad tik „tarybinė armi
ja išvadavo Europos tautas iš fa
šizmo vergijos jungo“.

Kaune bus statomas naujas 
tiltas per Nerį į Vilijampolę. Sta 
tys ant senojo tilto pamatų. Da
bar veikia laikinis tiltas.

Šiemet tų raketų bus leidžia-
... , . . . ma ypatingai daug. Jau yra praMudojam, patys „aujaiMi tech- ketina J

Nautilus išplaukia
SAN DIEGO, Calif., liepos 8. 

— Atomu varomas povandeninis 
laivas Nautilus vakar išplaukė 
ilgesnei kelionei į Atlantą.

įspėjimas vakarų Vokietijoje 
gyvenantiems lietuviams

V. Tarybą yra pasiekę žinios,, kad Sovietų Sąjunga yra įtei
kusi Federalinės Vokietijos vyriausybei vardinį sąrašą tariamų 
Sovietų piliečių, kuriems kliudoma grįžti į tėvynę. Į šį sąrašą So
vietai yra įtraukę ir Lietuvoj piliečių, gyvenančių Vokietijoje. 

Gali pasitaikyti, kad policijos
įstaigos, tikros padėties nežino
damos, vieną ar kitą mūsų tau
tiečių, pakliuvusių į tą sąrašą, 
gali kviesti ir teirautis, kaip yra 
su jo grįžimu.

Turi teisę atsisakyti
V. Taryba atkreipia visų mū

sų tautiečių dėmesį, kad mes 
esame Federalinės Vokietijos vy 
riausybės ir toliau laikomi Lie
tuvos piliečiais. Todėl Sovietų 
Sąjunga neturi jokios teisės 
mums kuriuos nors klausimus 
statyti ir mes neturime pareigos 
bet kokius paaiškinimus duoti. 
Reikalui esant, kiekvienas mūsų 
tautietis policijos įstaigoms pa
rodo Lietuvos užsienio pasą, ku
ris mūsų pilietybę įrodo ir kurio 
reikalingumą turėti V. Taryba 
ne kartą yra skelbusi. Kiekvie
nas iš mūsų turi teisę atsisakyti 
vokiečių policijai bent kuriuos 
paaiškinimus duoti, jeigu paklau

simai išeina iš sovietinių įstai
gų-

PLB Vokietijos krašto valdy
ba, apylinkių valdybos ir seniū
nai prašomi perspėti mūsų tau
tiečius, kad kiekvienas žinotų sa 
vo teises, ypač kad Sovietų Są
junga neturi jo atžvilgiu jokių 
teisių.

Nereikia bijoti
Tenebijo ir tenevengia kiek

vienas sakyti Vokietijos polici
jos pareigūnams tiesą, kad mes 
Sovietų Sąjungą laikome agreso
riumi, neteisėtu mūsų krašto 
okupantu ir reikalaujame, kad 
Sovietų Sąjunga kuogreičiausia 
pasitrauktų iš Lietuvos ir visų 
kitų pagrobtų kraštų.

Jeigu kas turėtų kokių nors 
sunkumų su V. Vokietijos poli
cijos institucijomis ryšium su 
anksčiau minėtomis Sovietų Są
jungos užuomačipmis, prašome 
skubiai informuoti V. Tarybą, 
Reutlingen, Gartenstr. 5.

Buvęs prezidento, irgi opfciiima1‘r ,Bul;a"ina3’. ku™ buv° tu° 
'laiku Suomijoje. Už tuos užsi-

Vakarykštėse iškilmėse Lenin j puolimus birželio mėnesyje nu- 
grade, exprezidentas Nikolai kentėjo Molotovas, Malenkovas,
Švernik, komunistų partijos va 
dovybės veteranas, prisijungė 
prie kaltinimų prieš pašalintuo- vo patys pašalinti, 
sius iš partijos prezidiumo: Ma-* „ . „ ,. ± .
lenkovą, Molotovą ir Kaganovi- mt P^'^m
čių. Chruščevas ir kiti augštieji

Kalbėdamas didžiulei iškilmių Kremliaus valdovai pasinaudojo 
dalyvių masei Leningrade jisai j Leningrado iškilmėmis, kad at- 
apkaltino išmestą „trejukę“, kad siskaityti su savo varžovais ir iš- 
„jie toleravo revoliucinių įstaty- Pylė visą eilę apkaltinimų ne tik 
mų suklastojimą tuo laiku, kai į dabar išmestiems, bet ir seniau

Kaganovičius ir kiti, kurie reika 
lavo Chruščevo pašalinimo, bu-

buvo nepaprastai žiauriai spau
džiami visi gyventojai“.

Kruvinasis valymas
Tas apkaltinimas buvo taiko

mas tam laikotarpiui — 1937

nukentėjusiems Stalino šalinin
kams.

Kartoja senę melą
Vilniaus radijas birželio 17 d. 

38 m., kai tūkstančiai komunistų priminė, kad suėję 17 metų nuo 
partijos jaunuolių, armijos ka- tos dienos, kai buvusi sudaryta
rių, karininkų bei darbininkų bu
vo sušaudyti pasiremiant tik 
slaptosios policijos klastingais
parodymais.*

Molotovas ruošėsi pašalinti 
Chruščevą

Romoje oficialus komunistų 
partijos laikraštis L’Unita rašo,

Lietuvos liaudies vyriausybė. 
Lietuvos kompartijai vadovau
jant buvusi nuversta „fašistų 
valdžia“, o „visi Lietuvos darbo 
žmonės“ su nepaprastu pakilimu 
sveikinę naująją vyriausybę, ku
rios organizuotų „rinkimų“ pa
sėkoje buvusi Lietuvoje atkurta 
sovietinė valdžia. Lietuvoje dar

kad pašalintieji Molotovas — I seni ir jauni žino, kad sovietinė
Malenkovas jau prieš dvi savai
tes norėjo atsikratyti Chrušče
vo ir jo šalininkų.

santvarka Lietuvoje buvo įkur
dinta raudonajai armijai okupa
vus kraštą ir visas pasaulis žino,

L’Unitarašo, kad pašalintieji' kad lietuvių tautos valia yra gy- 
Molotovas — Malenkovas jau venti laisvą, nepriklausomą gy-

Lankėsi Burmos 
delegacija

Birželio 24 d. iš Kijevo lėktu
vu atskrido į Vilnių Burmos par
lamento delegacija. Jų tarpe ku
nigaikštis San Kun In. Delegaci
jos nariai apžiūrėję miestą, kai 
kurias pramonės įmones ir ap
lankę Trakus.

Priekaištai Amerikai
KAIRAS, liepos 8. —Egipto 

diktatorius Nasser pareiškė, kad 
Amerika privalo sustabdyti spau 
dimą Egiptui. Nasseris sako, kad 
jie nori gyventi su visais taikiai 
ir ginklus perka tik savo krantų 
apsaugai.

nikos išradimai ir į erdvę bus 
leidžiamos raketos bei satelitai, 
kurie turės su savimi įmontuo
tus prietaisus, kurių dėka bus 
užregistruoti duopnenys iš tų 
vietų, kur tos raketos pateks 
ir kur tie satelitai bus.

Todėl čia pabrėžiama, jog ši
tie Geofiziniai Metai bus ne tik 
pirmieji tuo, jog jie taip plačiai 
užsibrėžę ištirti daugelį dalykų, 
kurie sudaro mįslę jau ir taip 
daug ką ištyrusiems mokslinin
kams, bet ir tai, kad gal tai bus 
pradžia žmogaus pastangų nu
galėti tarpplanetinę erdvę. Kas 
žino, gal tai duos pradžią ir ilgai
niui prives prie didžiausių žmo
gaus svajonių išsipildymo — 
prie tarpplanetinio susisiekimo. 
Šių metų laikotarpyje į atmos
feros viršūnę ketinama paleisti 
eilę satelitų, kurie au niekados 
neturės sugrįžti atgalios į že
mę.

Čia paskelbtuose UNESCO 
pranešimuose apie Geofizinius

36 raketas, Prancūzija 12, bri
tai taipgi žada išbandyti net 
keletą rūšių savo raketų. Taip 
pat žinoma, kad raketų plane 
dalyvaus Japonija ir Sovietų Są 
junga.

Savaime suprantama, kad nuo 
šių metų liepos 1 ligi 1958 gruo
džio 31 dienos mokslininkai tu
rės daug darbo, bet jie bus dar 
labiau užimti, kai tiems Geofi
zinių Metų tyrimams pasibaigus 
reikės suvesti visus duomenis 
ir padaryti išvadas. Kas žino, 
gal tada tų išvadų šviesoje dar 
pretenzingesnių tyrinėjimų bus 
nutarta imtis nei dabar.

KALENDORIUS

Šv. Veronika, senovės: Geš- 
tautas ir Vida.

ORAS

Chicagoje ir apylinkėse šian
dien malonus oras. Temperatūra 
apie 80 1.

Prieš arabus

DAMASKAS, Sirija, liepos 8. 
— Sirijos prezidentas Shukri EI 
Kuvvatly paskelbė atsišauki/ną 
į visus arabų kraštus, kad jie 
turi kovoti prieš antiarabišką 
kampaniją įskaitant ir Alžiro rei 
kalus.

Amerikiečiai nelaisvėje

TOKIO, Japonija, liepos 8. — 
Daugiau kaip 1,000 kairių pažiū
rų studentų šiandien užpuolė 
amerikiečius oro bazėje netoli 
Tachihawos ir išlaikė apsuptus 
amerikiečius apie 6 vai. Apie 
1,600 Japonijos policijos atsku
bėjo į įvykio vietą ir išgelbėjo 
nuo sunaikinimų. Penki polici
ninkai sužeisti kai demonstran
tai juos apmėtė uolomis ir akme
nimis.

Pasiekė Paryžių

prieš dvi savaites norėjo atsikra 
tyti Chruščevo ir jo šalininkų.

L’Unita rašo, kad birželio 17 
ar 18 d. Molotovas su Malenko- 
vu pareikalavo sušaukti nepa
prastą prezidiumo narių posėdį. 

Nedalyvavo trys nariai
L’Unita rašo, kad jie (Molo

tovas — Malenkovas) norėjo, 
jog būtų iš anksto apsvarstyta 
kalbos, kurios turėtų būti pasa
kytos 250 metų Leningrado su
kakties iškilmių metu. Posėdis 
vyko be Chruščevo, Bulganino ir 
dar vieno prezidiumo narių.

PARYŽIUS, liepos 8. — Buvęs Vietoje svarstyti būsimas kal- 
JAV demokratų kandidatas Ad- bas Leningrado iškilmėse, kurios 
lai Stevenson po kelionės Afri- turėjo būti liepos 5—6 d. Molo-
koj atvyko į Paryžių. -------------------------------------

------------ i • Sovietų Sąjungoj 1950 m.
Daug reikia psichiatry

WASHINGTON, liepos 8. — 
Pranešama, kad Amerikoje yra 
9,500 psichiatrų, tačiau jų reikia 
20,000 daugiau.

tonų.
• Belgijos kardinolas įspėjo 

nebalsuoti už socialistus, kadan
gi socialistai ir liberalai daug 
pakenkė katalikų mokykloms.

venimą. Bet sovietinė propagan
da nesiliauja kartojusi senąjį 
melą. (E.)

• Vykd. Tarybos pirmininkas 
J. Glemža, būdamas Tarptauti
nių profesinių sąjungų egzilyje 
centro tarybos narys, kartu su 
inž. J. Vilčinsku dalyvavo tary
bos posėdžiuose Paryžiuje, ku
rie įvyko birželio 22 — 23 die
nomis. Priimtos kelios rezoliu
cijos aktualiais klausimais. Nu
tarta šaukti visuotinį Tarptauti
nių prof. sąjungų egz. kongresą 
spalio mėnesį Briuselyje, kur 
yra Tarptautinis laisvųjų profe
sinių sąjungų centras.

• Išeivių sielovadai skirtai en
ciklikai „Exsul Familia“ suėjo 
5 m. Jope Pijus XII nustatė kaip 
imigracijos kraštuose turi būti 
rūpinamasi religiniais katalikų 
ateivių reikalais. Sukakčiai pa
minėti Romoje susirinks konsis- 
torinės kongregacijos vyr. emi
gracijos taryba, po to Asyžiaus 
mieste įvyks tarptautinis kata
likų kongresas.

Sepilovas, Pervuchinas ir Suburovas taip pat buvo pažeminti kaip ir 
kiti trys buvęs didieji jų duondaviai. (INS)

• Socialinė Kanados savaitė, 
prancūziškoji sekcija, šiemet 
įvyks Montrealy, rugsėjo 26 — 
29 d. Pagrindinė tema bus spau
dos, radijo, filmo ir televizijos 
įtaka ir katalikų įnašas.

Tūkstantmetis vėžlys
LONDONAS, liepos 8. — Pei- 

pingo radijas sako, kad pusės 
tono 1,5(L m. senumo vėžlys su
gautas Geltonojoj jūroj.

Nutraukė santykius

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ 
SANTRAUKA

— Prez. Eisenhowerfs po ilgesnio savaitgalio atostogų sugrįžo 
iš savo farmos vakar į Baltuosius rūmus. Jį palydėjo jo asmeninis 
maj. gen. Snyder.

— Nuo karščių Italijoj mirė senelių prieglaudoj 15 asmenų.
— Robert Lacoste, Prancūzų ministeris sako, kad šen. Ken- 

nedy yra aklas ir kurčias, jeigu jis nori paspausti Prancūziją, kad 
ši duotų nepriklausomybę Alžirui.

— Du asmenys žuvo britų spnausminio lėktuvo katastrofoj, 
o kiti du žuvo kai jų auto susidūrė su kita mašina beskubant į ka
tastrofos vietą.

— Švedų keleivinis laivas užsidegė ir nuskendo netoli Brazi
lijos krantų. Jūrininkai ir keleiviai visi išgelbėti.

BUENOS AIRES, liepos 8. — — Prancūzų keleivinis lėktuvas nuskrido iš Los Angeles į Pa-
Argentina ir eVnecuela savo sos- ryžių be sustojimo rekordiniu laiku. Lėktuvas vežė Jjjf asmenis, 
tinėse uždarė viena kitos amba-' skrido vidutiniškai po 8Ą0 mylias per valandą ir per 17 vai. ir 11 
sadas. mtn. nuskrido 5,8^5 mylias.
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Rašo DR. AL RAČKUS

SVEIKATA BRANGUS TURTAS)
4342 Archer Avė.. Chicągo, 32 ' 

Atostogines bėdos

ventiliacija, rami nuotaika, ben
zininio ar kitokių nemalonių kva 
pų nebuvimas, tamsių stiklų aki
niai — vis tai pagelbsti išvengti 
ar sušvelninti “jūrligę”. Yra 
gana efektingų vaistų nuo "jūr
ligės”, tik kokius ir kaip vartoti, 
reikia savo gydytojo pasiklaus-

|U.
Tebūnie atostogos malonios ir 

grįžkite iš atostogų gerai pail
sėję.

DAKTARO ATSAKYMAI Į 
KLAUSIMUS

Atostogos yra tam, kad darbų 
išvargintas žmogus tinkamai pa
ilsėtų, kad. po atostogų grįžęs 
prie savo kasdieninio užsiėmimo 
jaustųsi dvasiniai ir fiziniai at

laiką keliaudamas automobiliu, 
staigiai netenka ūpo, nusilpsta 
ir pradeda gokčioti. Nors taip 
apsirgusio žmogaus alsavimas, 
pulsas ir temperatūra yra nor-

atsigaivinęs. Deja nevisiems tai mali, bet jam galva svaigsta, 
pavyksta. Daugelis po atostogų i rankos dreba, veidas pabala, pra 
grįžta namo dar labiau išvargę, I kaitas išpila, kinjsų ir viso kūno

das. Tikrasis medicinos mokslas 
derinasi su gamtos dėsniais ir 
sąžiningieji daktarai žino, kad 
gamta žmogui davė tonsilus, liau 
kas ir protekcinius vokus ne 
tam, kad koks pablūdėlis Hitle
ris ar koki “rieznikai” išpjautų, 
įpjautų ar apipjautų. Medicinos 
mokslas į jokias mutiliacijas ne
tiki.

paniurę, sirguliuoją, sunykę.
Kiti atostogoms jau iš anksto 

ruošiasi, kad turėtų “good time” 
dienomis ir naktimis, be saiko 
ir be ribų. Na, tokiems beulio- 
jant, jei neatsitinka kokia nors 
nelaimė, tai po "too much good 
time” grįžta namo su sukrikusiu 
pilveliu. Pasitaiko ir tokių, kad 
po “good time” parsiveža namo 
kartais gana rimtą ligą. O kam 
to reikia?

Ar vienas važiuosi, ar su visa 
šeima vyksi atostogų, reikia ne
užmiršti ir galimas atostogines 
bėdas. Reikia būti pasiruošu
siam nugalėti arba išvengti ato
stoginių bėdų, kurios daug kuo 
skiriasi nuo naminių bėdų.

Atostoginių bėdų yra daug, 
bet dažniausiai pasitaikančios y- 
ra šios: a) “jūrilgė”, b) vabz
džių ( bičių, širšių, uodų, vorų, er 
kių) įgėlimas, c) apsvilimas sau 
lės spinduliais, d) astmos (du
sulio) gavimas, e) alergija ir 
šienligė, f) nuodinga augmenija 
(poison ivy, poison oak, poison 
sumack) odos sužalojimas ir g) 
apsinuodijimas sugedusiu mais
tu arba nuodingomis uogomis.

Apie kiekvieną minėtą atosto
ginę bėdą reikėtų bent po vieną 
atskirą straipsniuką parašyti.

raumenys nusilpsta ir vemia. 
Nusivėmus ligoniui pasidaro 
šiek tiek lengviau, po trumpos 
pertraukos ir vėl tas pats blo
gumas pasikartoja.

Svarbiausioji “jūrligės” prie
žastis yra sunegalėjimas ekvilib 
rinių vestibiulių ausyse, kai jas 
neįprastai jaudina kinestetiški, 
vizijiniai ir ypač psichologiniai 
faktoriai. Kitiems nereikia nė

Klausia M. M. — Aš pati, y- 
pač mano vaikučiai, labai mėgs
tame pomerančių marmeladą. 
Vieni sako, kad toks marmela
das yra labai sveika, o kiti tiki
na, kad gali sugadinti skilvį. Be 
to dar norėčiau jūsų, daktare, 
paklausti, ar sveikiau yra pirk
tinis pomerančių marmeladas, 
ar namie iš šviežių apelsinų žie
vės pagamintas?

Atsakymas M. M. — Namie

Trumpi patarimai
Moterys dažnai priekaištauja 

vyrams, kad jos daugiau ken
čia dėl moteriškumo negu vy
rai, bet vyrai pilnai gali nusi
skųsti, kad ir jie turi rūpes
čių pašalinimui kasdien išau
go nčių plaukų ant veido. Vie
na iš geresnių skutimosi prie
monių ir jau gana plačiai nau- 
tojamų yra elektrinės skutimo
si mašinėlės. Nors jų kaina aug 
stoka, bet išsilaiko ilgus metus, 
nuskuta be odos sužalojimų ir 
greit.

Elektrinė skutimosi mašinė
lė, kada oras vėsus, veidas šva
rus ir sausas, nusiskutimas 
vyksta gana lengvai, blogiau va 
saros metu per karščius, kada 
veidas įkaitęs ir nuolat pra
kaituoja. Tokiu metu patarti
na prieš skutimasi veidą gerai 
papudruoti skirta vyrams pud
ra arba talka; galima panaudo
ti ir paprastą vaikų pudrą; šį! 
būdą naudoju virš G metų, be 
jokio pakenkimo skutimosi ma
šinėlei. Naudojantis pudrą, ten 
ka dažniau išvalyti mašinėlę.

A.P.

Ofiso Ir buto tel. OLymplc 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

ir šeštad. tik 10—12 vai.

Tel. RElianoe 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAM 

LIETUVIS GYDYVOJABJ
3925 W«st 59th Street

Vai. Plrmad., antrad., ketvirtad. Ir 
penktad. nuo i—4 p p. 0:30—8:80 
vai. vak. Trečlad. Ir šeštad. 1—4 v.
P P.

jį? P. ŠILEIKIS, 0. P.
fly < trtliopedas - Pruti-siutas

j Aparatai-Protezai, Med. ban- 
’ dfžai. Spec. pagalba kojom

(Areli Supporta) Ir t. L 
Vai.: 9-4 Ir 8-8. šeštadieniais 9-1. 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOM IAB.
2850 W. 68rd St. Chlcago 20, M 

Tel. Pltospect 0-50144

jūrų bangų supimo, kad sirgtų šviežiai pagamintas, gerų vai-l 
“jūrlige”; kitiems pakanka ir šių, be chemiškų prezervatyvų Į 
ežero vandens tviskėjimą pama- marmeladas yra sveikesnis, ne- 
tyti, į kine dūzgiantį traukinį gu pasenęs pirktinis. Tik na- 
ar slenkančius debesis pažvelgti mie verdant marmeladą iš švie- 
ir jau serga “jūrlige”. Pasitai- žiu pomerančių žievės reikia Žiū
ko net ir tokių, kad negali žu- rėti, kad žievės nebūtų dirbti- 
vauti, negali ant meškerės vąše- niais dažais nudažytos. Nors 
lio slieką užmauti; vos tik pa- Amerikos įstatymai (EDA) drau 
mato besirangantį sliekelį, vos džia vaisių žieves dirbtiniais da- 
tik užuodžia kokį nepaprastą žais dažyti, tačiau Floridos cit- 
ūkininkišką kvapą, jau galva roniniai vaisiai dar yra dažomi 
pradeda svaigti ir “jūrligės” pa-, “Coal-tar Red 32” dažais. Da- 
veiktas nusivemia. Tas pat at-1 žytų žievių valgyti nepatartina, 
sitinka ir su miestan atostogų! Klausia T. A. — Girdėjau ar 
atvykusiais ūkininkais: vos tik kažkur skaičiau, kad žydišku 
užuodžia nepaprastą miesto “alieį “krikštu” aptarnautieji vaikai

yra sveikesni, jie negauną vėžio 
ligos ir t.t. Ar tai tiesa?

Atsakymas T. A. — Nėra jo
kių įrodymų, kad apipjaustytieji

jinį” kvapą, vos tik autobusu 
kiek pavažiuoja, tuojau ve
mia — “jūrlige” suserga”.

Kad jautriuosius “jūrligė” ne
kamuotų, patartina atostogosna I rečiau gautų
keliaujant* perdaug neprivalgyti, | pjaustytieji. Jaučiama, kad tū-

Be to atostogaujantieji dar pri-1 yP,aS s,alįumynų vengti. Taip j los tautybės gydytojai gana jky-
i t j j . Pat patartina per automobilio ' nai ir kartais net įžūliai ne tikvalo saugotis, kad begerdami ap- . , . . ». . . . ..., . į ar traukimo langus i mirgančius per ligonines, bet ir visur kiturterštą vandeni ar nesvarų pieną . . ... ... . . . . ,..... . , . .gamtovaizdžius neziufeti, ramiai įvaro savo keistą visuotinio api-negautų šiltines ar amebomis vi ...... , . ’. . , . , , T., . - . . , . sau minkštoje ir patogioje sedy- pajustymo propagandą. Ko-dunų neuzkrestų, ar žarnas kir- -. . ., . r • i - • *• • •• x j. . ...... , . ! neje atsilošus sėdėti, ausisįkiais sumetimais Jie tą daro —

rm aicių įausine įais neau res- vata užsįkimšti, kad dūzgią gar- tik ne medicinos mokslo labui —
ų. aip pa a os ogų me u yra gaj sj]pnįau girdimi. Gera tai skaitytojai tedaro savo išva-

daugiau galimybių jvairiomis lim | ______________ ____________________ J __________________
pančiomis ligomis užsikrėsti.

Pati pirmoji atostogosna vyks B^nEnenen]^5h]3nltinJ3nĖnt?ri]5n&ifenfenl5nE3n&i&nCi 
tančiam bėda — tai “jūrligė”.
Nevisus toji bėda kamuoja, bet 
labai daug žmonių nuo “jūrli
gės” nukenčia. Jei pats “jūrli
ge” ir nesirgtum, vistiek apie šią 
bėdą yra gera žinoti, kad reika
le sergančiam galėtum pagelbė
ti.

“Jūrligės” požymiai yra maž
daug toki. Sveikas ir linksmas 
žmogus, plaukdamas laivu, va
žiuodamas autobusu ir ilgesnį

NUO UŽSISENEJUSIŲ
SKAUDANČIU ZAIZDU 

(R ATVIRU ODOS LIGŲ
Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, 

ATVIRŲ IR SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ 
nagali ramiai sėdėti Ir naktimis 
miegoti nes Jų užslsenėjusloe žalždoa 
niežėjimų Ir skaudėjimų senų atvl 
ru Ir skaudžių žalždų uždekite 
LEGULO Olntment Jos gydymo 
ypal.byee palengvins Jusu skaudėji
mų Ir galėsite ramiai miegoti nak
tį Vartokite Jų tapgl nuo skau
džių nudegimų. JI taipgi pašalina 
niežėjimų ligos vadinamos PSORIA- 
SIS. Taipgi pasalina peršejlinų ilgos 
vadinamos aTHLETE.S FOOT, su
stabdo džiovinimų odos Ir perplyšlmų 
tarpplrfčlu. Yra tinkama vartoti nuo 
džlūstančlos suskllslos odos dedlr- 
vlnlų, odos Išbėrimų Ir t t taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada 
pasirodo skaudus išbėrimas nuo vy
styklų JI yra gera gyduolėi nuo iš
viršinių odos Ilgų. Le
gulo Olntment yra 
parduodama po 76 
et., $1.26, Ir $3.50.

' Pirkite valstinėseChl- 
cagoj Ir apyllnkSse—
Mllwaukee, Wisc., Ga- 
r,»,Ind. Ir Petrolt, Ml- 
chlgan arba rašyki
te 1 r atsiųskite Mo- 
ney order J

KAZYS ČESNAUSKAS
6444 SO. TROY ST.

Telef. WAlbrook 5-7670 ir
Olbson 8-4038

• General ls kontraktorlus nau
jų namų statybai. įvairiems re
montams Ir namų pertvarky- c; 
mama • Turime dideli patyri- y 
mų namų statyboje. • Patys 
a.tll6kame cemento Ir medžio 
darbus. • Apkainavlmal nemo
kamai.

IŠ ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

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

R. ŠERĖNAS
2U47 W. 67th PI., Chicągo,

UI. VVAlbrook 5-8063

Tel. ofiso Ir buto OLymplc 2-416#
DR. P. KISIELIUS

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

Ros. 1634 S. 40tb Avė., Cicero
Kasdien 1-3 vai. Ir 6-8 vai. vak 

Išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 Iki 4 popiet.

Ofiso telef. LAfayette X 8210, Jei 
ueatslllepia, šaukite KEdzle 8 *1808

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Trečlad. tik susitarus.

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chirurgė) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ
SPECIALISTE

7166 South Western Avenue
(MEDICAL BUILDING) 

Plrmad., antrad., ketv. Ir penktad. 
nuo 11 vai. ryto Iki 1 vai. p.p. Ir nuo 
6 v.—8 vai. vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. šeštad. 11 
vai. ryto lkl 3 vai. popiet

Office tel. RE 7-1168 
Res. tel. WAIbrook 6-3766

DR. J. ir K. AGLINSKAI
, GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2300 VVest 51st Street
Priima ligonis pagal susttarlma. 

Dėl valandos skambinti telefonu 
Prospect 6-1796 nuo 2 lkl 9 vai. 
p. p. kasdian Išskyrus trečlad. tr 
šeštad

Re*, tel. GRovehlll 6-5603

LEGULO, Department D., 
5618 W. Eddy St.. Chlcago 34, UI,

1957 M.

TELEVIZIJŲ
IŠPARDAVIMAS

Pasinaudokite reta proga dabar pi
giai jsigyti TV aparatų, nes mums 
reikia paruošti vietų naujiems 1958 
m. modeliams.

ATEIKITE ĮSITIKINTI TV 
APARATŲ NUPIGIN1M1T 

Instaliacija Ir garantijos veltui

L£ Vision
[sales - Service)

Sav. In*. A. SFMRNA8 
3321 8. Halsted — GIJffside 4-6665 

Atdara: kasdien 9—8, pirmadieniais
Ir ketvirtadieniais 9—9

SOPHIEBARCUS

RADIO PROGRAMA
IS WOEP stoties — Banga 1890 

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

8:46 lkl 9:80 vai. ryte 
ŠEŠTAD. 8:80 lkl 9:80 ryte

SEKMAI). 8:30—9:80 v. r. Ii stoties 
WOPA — 1400 kll.

7169 8o. MAPLEWOOD AVĖ. 
Chlcago 29, III. HEmlock 4-241S

SKOLINK IR TAUPYK 
Standard Federal Savings

— pačioj saugiausioj ir stipriausioj Amerikos įstaigoj.

Daugumas Chicagos 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 U-tą dieną, neša dividendą už visą mėnesį

CHARTERED AND SUPERVISED BY 
THE UNITED STATES GOVERNMENT

JUST1N 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 vaJ. vakaro.
Trečiadieniais visai neatidaroma.

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 Western Avenue
vai.: kasdien 10-12 vai. L 7-9 vai.

| vak. šeštadieniais 10-a vai .Trečia
dieniais uždaryta. Kt. laiku susitarus

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Res telef. WAlbrook 6-6076

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

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

Šeštad. 2—4 vai. vak.
Trečlad. ir kitu laiku pagal sutarti. 

Telef. ofiso LAfayette 3-6048
Rea.: WAlbrook 5-3048

"•A. ofiso HE.4-6849. rez. HE.4-2824
DR. PETER T. BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 West 71st Street

Vai. Pirm., ketvlr., penkt. 1-4 ir 7-9 
Antr. 1-6. treč.Ir šešt. pagal sutarties
sekm. uždaryta.

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6317 South Western Avenue 
Chlcago 29, 111 

telefonas REpubllc 7-4900 
Retidenda: ORovehlU 6-8161

pasimatymai pagal sutarties

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4167 Archer Avenne
Ofiso vai.: nuo 2-4 Ir nuo 6-8:10 v. 
vak. šeštadieniais nuo 2 lkl 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti
' Ofiso tel. Vlrglnla 7-0036.

Raddend Jos tel. BRverly 8-8944

Duoną ir įvairiau flkcninga«| 
bulkntM keps

BRUNO’S KEPYKLA
8389-41 8. Lltnanlca Avė.

TeL CIJffHlde 4-6376 
Pristatome J visas krautuves 
ir restoranus, taip pat Iš
siunčiame J visus artimuo
sius miestus.

Standard Federal Savings
AND LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO
4192 ARCHER AVĖ., CHICAGO 32 

(Archer Avė. ai Sacramento) 

PHONE: Vlrginia 7-1141

Tel. ofiso — HE 4-1202 arba REp. 
7-H7OO. Namų — Plt 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 

2454 W. 71 St. (71 ir Campbell av.)
Valandos: pirmad., ketvirtad., šešt. 
nuo 1 iki 4 vai. p.p., antrad. i- 

penktad. nuo 5 iki 8 vai. vak.

Ofiso HE 4-1818, arl>a RE 7-9700 
Rez. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus ligos 
2454 West 71st Street

(71-os ir Campbell Avė. kampas) 
Vai.: kasdien 9—11 ryto ir 4—8 v. v. 
šeštadieniais 9—11 ryto Ir 2—4 p. p. 
Trečiadieniais uždaryta.

Ofiso HE 4-1414, arba RE 7-9700 
Rea RE 7-6867

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

2484 West 71st Street 
(71-oe ir Campbell Avė. kampas)

Atostogose iki liepos 
15 clienos

Ofiso telef. YArds 7—1166 
Rmldencljos — HTcwart 8-4611

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 S5th Street
(kampas Halsted Ir 86-ta gatvl) 

VAL. 1—4 Ir 6:80—8:80 p. p. kas
dien Išskyrus trečiadienius Atidarą 

šeštadieniais 1—4 vai.

Tel. ofiso PR 6-3888, rez. RE 7-9199
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHTRUROAJP 
(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2800 West HSrd Street

VAL kasdien nuo 2—4 p p ir T:9» 
Iki 9 vai. Trečlad. Ir šešt. uždaryta

Telefonas GRovehill 6-1595
DR. ALDONA JUŠKA

AKTU T.TGU SPECTAUSTE 
— PRITAIKO AKINIUS —

Valandos: B—12 Ir 7—9 v. v. pn<al 
susitarimą lAskyrus trečiadienius.

14SM W lfarųnette

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4250 W. 63rd St 
Ofiso tel. BEI laime 5-4410 

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

Penktad. tik po pietų.
Trečlad. Ir šeštad. pagal sutarti

Ofisu tel. (JLtffslde 4-28*6 
Rc/.klen<ljoe: LAfayette 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Vai.; nuo 2 lkl 4 Ir 6 lkl 9 v. vak.
Šeštad. nuo 2 lkl 6 vai., lšskyr. sek.

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

Vai. kasd. 12—4 
Tel. Clntral 6-22*4

6002 West 16Ui Str.. Cicero 
Vai kasdien 6-8, šeštad. 1-2 vai

Tel. TOwnhall 3-0969 
Kitu laiku Ir trečlad. susitariu 

Rezld. tel. HEmlock 4-70S0

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Bendra praktika ir moterų ligos) 
Ofisas ir rez.: 5100 8. Western Avė. 
Tel. Pltospect S-1223 arba WE 6-5677
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v.. Antr., 
Treč. ir Penkt. 6-9 vai. vak., šeštad. 
2-4 vai. popiet Ir sulig susitarimu.

Tel. ofiso HE 4-2128, rez. Glb. 8-6196

DR. V. P. TUMASOMIS
CHIRURGAS

2454 West 71st Street 
(7lHt Ir Campbell Avė.)
A tostu ose iki rugpjūčio 

]>mos dienos

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Va'l1.: kasdien nuo 6 v. v. ,lkl 9 ▼. vl.į
Vai,: kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 ▼. v., 

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

Tel,: Ofiso — PC11 man 5-6766 
Buto--BEverly 8-3946

Ofiso HEmlock 4-6816 
Rez. HEmlock. 4-8761

DR. A. NARBUTAS
PIjAUOIŲ ir vidaus ligos 

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

Priima pagal susltarlma

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS
4258 So. Whipple Street

(Arti Archer Avė.) 
Valandos: nuo 10 lkl 12; 8—6; 7-9. 

šeštad. 10—12. Trečiad. uždaryta
IiAfayette 3-4949.

Namų — Cldarercst 8-7786

DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3259 South Halsted Street 

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

Trečlad. Ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Vlctory 2-1484. Resld. 2487 
W. 62nd St., tel. Republlc 7-8818.

Ofiso telefonas — BIshop 7-2525

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenne
(Kampas Kedzie ir Archer) 

VAL. kasdien nuo 2:00 lkl 9:00 v. 
Trečlad. ir sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
KPEC. CHIRURGINftH IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2745 West 69th Street 

Priešais Šv. Kryžiaus ligonine 
Telef. REpublIo 7-2290 

▼AL.: Pirm., antr., Kevt., penkt. 
nuo 9 lkl 11 ryte Ir nuo 6:00—8:00. 
šešt. nuo 2:00—4:00. Trečlad. Ir
kitu laiku susitarus telefonu.

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

keičia stiklus Ir rėmus 
4455 S. Oaiifornia Ava. .YA 7-7381 
Vai.: 10 ryto Iki 8 vak. (trečlad. už
daryta), šeštad. 10 ryto Iki S v. p. p. 

uždarytas

Tel. ofiso: UAnube 6-1126

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAU 

3267 South Halsted Street
Vai l Iki 4 v. p. p. ir 6—8 v. vak 

Šeštadieniais 1—-4 v. p. p.

Tel. ofiso PRospect 6-9400
R<-zid. PRospet-t 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUI
(VaškevlčlūtS)

GYDYTOJA IR CHIRURGE t 
6248 South Kedzie 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 Vlctory 2-1581
Rez. Vlctory 2-0741

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS ER CHIRURGAS 

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

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

Tel. ofiso PR. d-6446, res. HE.4-815C

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

2420 Uest Marųuette Rd. 
Vai. nuo 2 Iki 4 p. p.; 6 lkl 8 vak 

Trečlad. Ir šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
Tel. ofiso VA. 6-0257, re*. PR. 6-666 

Kezld. 6600 S. Artetdaja Avė,
VAL. II v. r. iki 3 p. p.; 6—7 v. i

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virt 25 metų patyrimo
Tel. YArds 7-1829 

Pritaiko akintus 
Kreivas akis 

ištaiso
Ofisas Ir akinių dirbtuvė 
756 VVest 35th Street 

Vai. nuo 10 lkl 2, nuo 6 lkl 8, tra
čia d. nuo 10-12, penktad. 10-2 ir 
šeštadieniais nuo 10 lkl 2 vai. p.p

DR. S. VAITUSH, OPT.
Palengvinu aklų (tempimų, kuris 

yra priežastis galvos skaudtjlmo bet 
svaigimo Ir skaudančių aklų karščio. 
Atitaisau trumparegystę ir tollregys- 
tę. Prirenki! teisingai akinius. Visi 
egzaminavimai daromi su elektriniais 
instrumentais, rodančiais mažiausius 
trūkumus. Speciali atyda kreipiama 
I mokyklos valkus.

4712 South Anhland Avė.
Tel. YArds 7-1373 

Vai. 10:30 Iki 7 v. vak. šeštad. 10:80 
iki ti vai flekniad Ir treč uždara

DRAUGAS 

TUK LITHIJANIAN DAILY FRIEND 
4545 W. 63rd St., Chlcago 29. Illlnoln, Tel. LUdlow 5-9566

Enternd as Hecnnd-ClaMs Matter March 81. 1916, at Chtca<o. Illinois 
Pnder the Act of March 8, 1879

Maro bar of the Cathollc Preas Asą’n 8VBBCRIPT1ON RATEB
Publishart dally, ezept flundayn. |8.00 per year outside of Chtoajro

by the 89.00 per year 1n Chlca<o A Closrr
Ltthuanlan Cathollc Pr<ms flodety 18.00 per year In Canada

Foreign 111.00 p«r year
PRENtiMERATA' Metams H metų l mšn 1 mta
Obtcagot Ir Cicero) 19.00 6.00 11 76 91.21
Kl»ur JAV Ir Kansulo) 38.00 14 60 82 60 $1.90
UMenyja 811.Oš 86 60 38 00 91.M

Redakcija straipsnius taiso savo nuotlOra N .sunaudotų straipsnių *•- 
•augo, Jums gretina tik Iš anksto susitarus KedaknIJe ui skalbimų 
■•atsako Ik si kimų kaline prtelvaėtamoe gams
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RŪMŲ REVOLIUCIJA
'Daugelį nustebino žinia iš Maskvos apie keturių stambių 

šulų — Molotovo, Malenkovo, Kaganovičiaus ir Šeipilovo — štai’ 
gų pašalinimą iš komunistų partijos centro komiteto prezidiumo 
ir paties centro komiteto.

Rūmų revoliucija, kuri sprogo Kremliuje turbūt yra pats 
svarbiausias įvykis nuo Stalino mirties. Ji savo reikšmingumu 
toli pralenkia kruviną Berijos nušalinimą. J ipatvirtina visų tų 
nuomones, kurie galvojo, kad pastatymas kolegialinės vadovybės 
vieton Stalino diktatūros neapdraudė nei partijos, nei krašto nuo 
naujų krizių.

Sovietų Sąjungos komunistų partija nuolat susiduria su įvai
riais sunkumais. Sovietų komunistus vargina žemės ūkio nepri
tekliai; Kremlius turi sunkumų su vadinamomis tautinėmis kom
partijomis ir Vakarų valstybėmis. Vakarai vis labiau įsitikina 
Kremliaus.suktumu. Todėl ChruŠėevas sovietų liaudžiai sako: 
“Jūs skundžiatės kasdieninio vartojimo prekių trūkumu, tautinių 
mažumų priespauda. Jūs turite pagrindo. Dėl to kaltas Malen- 
kovas su Kaganoviėiumi, nepataisomi biurokratai”. Draugiškoms 
kompartijoms ChruŠėevas kalba: “ Jūs nepasitikite Sovietų Są
jungos kompartija. Pagrįstai. Kaikurie mūsų niekada nemo
kėjo suprasti, kad socialistinis internacionalas privalo gerbti 
kiekvieno krašto tautinį suverenumą. Už tai atsakingas tas neat

VAKARAI IRGI STIPRINASIi
A. LAUKAIT IS, Australija.

Prieš kurį laiką Australijoje Australijos vaidmuo 
viešėjęs Amerikos kariuomenės _.
Tolimųjų Rytų ir Pacifiko laivy- Pietryčl1* AziJOs kraštų stra- 
no vadas admirolas Felix B te»iniame apsigynime labai dide- 
Stump vienoje savo kalboje pa-1*. vaidmeni tUri Australija, ku- 
reiškė: r*> būdama čia viena iš didžiau-

— Laisvasis pasaulis turi ri-sių ir turtinKiausiū kraštų, yra 
zikuoti karu, kad išvengti karo pati PaSrindinė Vakarų sąjun- 

Nors šiuo metu pasaulio di- 8TininkU bazė- Australija, būda-
džiosios valstybės, tarp jų ir Ru 
sija, svarsto galimybes atomi
nių ginklų uždraudimui, bet tas 
neturi reikšmės planingam Va
karų valstybių pasiruošimui ag
resijos ir karo atveju. Pati di
džiausia laisvųjų kraštų proble
ma yra apsigynimas prieš komu
nistinį pasaulį. Nors didžiosios 
Vakarų valstybės pagrindinį sa
vo dėmesį kreipia į Europos gy
nimą ir galvoja, jog karo pir

ma Vakarų sąjungininkas, bet 
savo teritoriją turėdama ne Va
karuose, yra Pietryčių Azijos 
kraštas, apgyvendintas ne azia- 
tais, kurie visais laikais, o ypa
tingai dabar, komunistinės pro
pagandos remiami, su pavydo 
akimis žiūri į didžiuosius Austrą 
lijos plotus. Australijos karinė 
ir politinė vyriausybė palaiko 
labai stiprius ryšius su Ameri
ka ir jau dabar Australijos ka
riuomenės modernusis apsiginkgailojantis stalinistas Molotovas!” Nors pats ChruŠėevas yra m_°T kibirkštis greičiausiai gali . 

pavyzdingas Stalino mokinys. Tik atsiminkime praėjusių metų užsiliepsnoti ten, bet, paskuti- avin]as y**a ermamas pag
rudens įvykius Vengrijoje. ChruŠėevas ir jo sėbrai Vengrijoje įvykių paveikti, Amerikos
panaudojo žiauriausius Stalino metodus prieš laisvės kovotojus, karo vadai vis daugiau dėmesio 
ChruŠėevas sako kapitalistams: “Jūs bijote Sovietų Rusijos atkreipia į T. Rytus ir Pacifiką,

kurių reikšmė pasaulio taikos 
išlaikymui yra labai reikšminga 
ir gal net svarbesnė, negu gal
voja NATO daugumas valsty
bių.

ir jūs visi rengiatės karui. Vaiduokliai, kurių jūs bijote, dabar 
išnyko. Pradėkime iš naujo ir būkime draugais taikingame sam
būvyje”.

Artimiausi Maksvos žygiai parodys, kiek galima pasitikėti 
nauja Maskvos politika, nes ją reikia vertinti ne iš žodžių, bet 
iš darbų.

Jei Molotovą ir Kaganovičių galima laikyti nepataisomais 
stalinistais, tai Malenkovas vistik turėjo liberalo vardą. O vis 
tik jie kartu išjoti iš kompartijos centro komiteto. Tai galima 
įžiūrėti opozijos bandymą bendrai veikti ir tai įrodo, kad būta 
opozicijos, būta sambūrių, frakcijų, kurios kovojo kolegialinėje 
vadovybėje. Nėra įmanoma, kad toji krizė apsiribotų viršūnėmis.
Ji tikriausiai išreiškia pačios sovietų visuomenės krizę, o tą 
visuomenę, nepaisant socialistinio pavadinimo, reikia suprasti I Įt" vyriausybės * ši**A-
kaip įvairius vadovaujančius ir dažnai prieštaraujančius sluogs- y
nius ar klases: partijos didžiūnai, kariuomenės vadai, pramonės 
ir ūkio direktoriai..

Nepaisant, kad Kemliaus “kolegija sprogo” ir tatai duotų 
kaikurių vilčių, bet atsargiau bus palaukti, nes Sovietų Sąjunga 
yra kraštas, kuriame regimybės yra labiausiai apgaulingos.

Oro bazės Š. Korėjoje

Amerika, gerai žinodama ko
munistų užkulisinius tikslus įvai 
riose pasaulio dalyse, duoda la
bai didelę užsienio valstybėms 
paramą, kuria, be kitų Europos 
valstybių, plačiai pasinaudoja 
Vidurinių ir Tolimųjų bei Paci-

merikos užsienio parama išgel
bėjo Pietų Korėją, Japoniją ir 
Pietryčių Aziją nuo patekimo į 
komunistų rankas. Ji sulaikė 
Rusijos dominavimą pasaulyje 
ir ją apsupo stipriu palankių Va
karų valstybėms kraštų žiedu. 
Po Korėjos karo paliaubų Vaka
rų sąjungininkai atitraukė be
veik visą savo kariuomenę iš P. 
Korėjos, kai tuo tarpu komunis-

meriką. Ateityje, pagal adm 
Stump pareiškimą, Australijoje 
'vyks bendri amerikiečių ir aust
ralų aviacijos, laivyno ir ka
riuomenės pratimai.

Sovietai bando savo jėgas

Žvelgiant į pokarinį sovietų 
laikymąsi, yra aišku, jog jie 
įvairiuose frontuose bando savo 
jėgas. Niekas, bent šiuo metu, 
negali pasakyti, kada ir kur rau 
donųjų vadovaujamos jėgos pra 
dės savo karinius ar politinius 
puolimus. Jungtinės Tautos, ku
rios galvoja, kad jos yra pajė
gios savo diplomatiniais žygiais 
ir kalbomis sustabdyti busimąją 
komunistų agresiją, didžiųjų Va
karų valstybių vadų manymu, 
yra klaidingos, nes Rusija, jaus 
damasi pakankamai stipri ir no
rėdama pradėti karą, nežiūrės 
jokios Jungtinių Tautų interven 
cijos ir jį pradės.

STATOMAS NAUJAS KELEIVINIS LAIVAS ITALIJOJE

31,500 tonų keleivinis laivas Leonardo da Vinci statomas Ge- 
nevoje. Viršuje matome, kaip laivas atrodys, o apačioje pa
rodomi milžiniški geležiniai balkiai, sudedami laivo griaučiams 

sudaryti. Laivas bus 740 pėdų ilgumo ir 92 pėdų platumo ir 
bus apie 11 augštų. Manoma, jog naujasis laivas pradės 
skrosti vandenynus jau 1958 m. vasarą. (INS)

iš rusų pusės, nes jie tai daro 
jau keli mėnesiai ir į jų tuos 
grasinimus Vakarų valstybės at 
sakė priešingai, ne tik leisdamos, 
bet ir pačios dalyvaudamos ato
minių bombų ir ginklų bandy
muose. Štai Anglija išsprogdi
no tris pačias didžiausias savo 
atomines bombas Kalėdų saloje, 
kuri yra Pacifiko vandenyse, a-

pie karą ne taip bijosi, nes tik 
jame jie mato savo išsivadavi
mą ir laisvos Vokietijos atkū
rimą.

Širdį geliama, palieka ji tėviš
kę, kai reikia tekėti, ir keliau
ja tolimą kelionę klaikion, pa- 
slaptingon savo vyro jūros ša
lin. NapamirŠdama savųjų, pa
milsta jį naująją tėvynę. Ir kai 
pasiilgsta savo tėvų ir giminių, 
ryžtasi su savo vaikais juos ap- 

j lankyti. Kas dar iš mūsų atsi- 
■ mena tą būdingą ir gražia pa- 
. saką, tas žino, kaip žuvo išti
kimas Eglės vyras — žaltys, 

Į belaukęs jūros pakraštyje jos 
! grįžtant namo, kai ji pati be- 
i sisielodama p įvirto eglele-me- 
i džiu, o jos sūnus tvirtabūdis 
| ąžuolu. Kokia šios pasakos pras 
! mė? Man rodos, tokia, kad mo 
j terš didžiausia galia yra kilni 
meilė, o vyro — tvirta valia. 

Rūta — jaunystės simbolis 
Gal niekas taip vaizdžiai ne

parodo mūsų lietuvaičių būdo 
gražųjų bruožu, kaip senovės 
sutartinės, lydimos ritmingų 
judesių. Tik labai gaila, kad da 
bartiniu metu mažai bedainuo
jamos. O gi ir ištisinės lietuviš
kos dainos kiek daug turi auk
lėjimo pradų. Dainuoti juk y- 
ra ne vien gėrėtis gaida, bet ir 
auklėti save. Taigi, gaivinda
mi dainas, laviname ir savo sie
lą. Kiek daug džiaugsmo ir kiek 
gražaus liūdesio mums teikia 
dainos: “Sėjau rūtą, sėjau mė 
tą, sėjau lelijėlę”. Tarp džiaug
smo ir sielvarto slenka jauno
sios mergelių dienos, viltis, ko
vas su nusiminimu. O žalioji rū 
ta, jaunystės simbolis, žaliuo
ja žiemą vasarėlę, tačiau priva

Popierinės garantijos

Rusija savo grasinimus ir pa- įo nuolatinės globos ir susirūpi 
i nimo; kvapioji mėta—,jaunųjų 
dienų mielumas. O kas gi ug-

žadus Vakarų valstybėms remia1

Kova prieš vergiją
Vysk. V. Brizgys, kalbėdamas tikus, proklamacijos Vasario 16

lietuvių išvežimų minėjimo pro
ga Chicagoje per pamaldas, ku
rias suorganizavo LB Marųuette 
Parko apylinkė, pasakė labai 
vertingų minčių. Redakcija ga
vo prašymų, kad su jomis būtų 
supažindinta platesnė lietuvių 
visuomenė.

Pirmiausia Vyskupas pastebė
jo, kodėl mes negalime likti abe
jingi kitų vergijai: “Kas nesi- 
baisi kitų vergija, pats dar nė
ra Išaugęs iš vergo dvasios”.

Kas turi kovoti už laisvę?

“Už laisvę kovoti tačiau pir
moje eilėje turi tie, kieno ji pa
liesta. Amerikoje vergiją panai
kino per kovą pati Amerika. Mes 
turime suprasti ir tą mintį vi
sur ir visaip skleisti, kad už pa
vergtųjų tautų laisvę pirmoje ei
lėje turime kovoti tų tautų vai
kai, kur kuris bebūtume — sa
vame krašte, laisvame pasauly
je ir Sibiro vergijoje”.

Ši kova įpareigoja kiekvieną

“Niekad nebus didesnio rei
kalo kovoti vieningai ir visiems 
be išimties, kaip dabar. Jeigu 
tokiame reikale, koks yra šian
dien, kam nors nevyksta įsijung 
ti į vieningą kovą, tai neturėki
me jokių iliuzijų— čia nėra nie
ko nei genialaus, nei legendariš- 
ko, o yra nepajėgumas supras
ti didelį dalyką. Jeigu kas ma
no, kad laikinai ar visada tauta 
gali apsieiti be j0 dalyvavimo 
kovoje dabar, tai jis turi su
prasti, kad juo labiau tauta ga
lės apsieiti be jo laisvę atgavus. 
Visada, ir čia šv. mišių metu 
kalbėdamas viešai pareiškiu, 
kad mano, kaip lietuvio ir kaip 
Katalikų Bažnyčios vyskupo vi
sas lojalumas yra su tais, kurie 
kovoja ir ne su tais, kurte su
randa priežasčių toje kovoje ne
dalyvauti”.

'‘-“Nėra reikalo aiškinti, kad 
būtų didelė klaida mūsų ir ki
tu tautų laisvinimą patikėti tik 
didiesiems politikams. Jie pa- 
slftilį pražudė. Mes tarime jieš- 
koti naujų kelių. Per 18 metų 
visi demaršai pas augtšus poli-

proga davė tiek, kad pasaulis 
nepamiršo mūsų vardo, tačiau 
visa tai neišlaisvino nė vieno ver 
go iš bolševikų kalėjimų ar ver-

Pranciškonų Provinciolas 
gų stovyklų. Istorija rodo, lyad 
prieš vieną jėgą nepajėgia atsi
laikyti jokios tironijos ir joki 
despotai. Tas kovotojas, kurio 
ligšiol niekas neugalėjo, yra pa
prastų darbininkų ir jaunimo 
masės. Visi ir visais būdais kel
kime kovai ir protestui šias ma
ses. Kai šios masės sukils, viso
kios valdžios turės jų paklusti!”

Kova laiškais

Už Kalėdų proga gautas do
vanas maistu ir vartotais rūbais 
Ispanijos žmonės parašė Ame
rikos NCWC 12 milionų padėkos 
laiškų. Kodėl mes nelaimingų 
tautų vaikai — lietuviai, latviai, 
estai, rusai, ukrainiečiai, lenkai, 
rumunai, vengrai, bulgarai, vo
kiečiai — negalime kelis kartus 
metuose parašyti po keliasde
šimt milionų laiškų savo drau
gams kitataučiams, JT nariams, 
įvairiems atsakingiems politi
kams?”

Ir maldos negana

“Jeigu išklūpočiau prieš šven
čiausią Sakramentą ištisas valan 
das meditacijoje savo sielos pa
guodai ir po to neičiau nieko 
daryti padėti savo broliui, ma
no šventosios valandos būtų 
egoisto valandos. Kai tėvai ir 
kiti šeimos nariai patys bėga 
gelbėti ir pagalbon šaukiasi vi
sus geros valios žmones atimti 
iš piktadarių rankų pagrobtą 
dukterį, tai nėra politika, o pa
reiga. Mūsų pareiga gelbėti pa
grobtus mūsų savuosius turi 
siekti visokių galimų ir pilnų 
priemonių. Kur ta mūsų kova 
pareikalauja ir politikos veiks
mų bei politinių instancijų pa
galbos, kiek politika šiam reika
lui yra sėkminga, tiek ji pati 
tampa šventa. Ji tampa pašven
tinta artimo meilės darbu”.

Minėjimais kovokime

“Savo kovoje apsižiūrėkime 
patys, ka dkartais mūsų veiks-

popierinėmis garantijomis, bet, 
kiek jos yra vertos, tai žino kiek

pie 1,100 mylių nuo Honolulu. vienas eilinis žmogus, sekantis iaUnuomenės aistra skais- tarptautinius įvykius, jau nekalJaunuomenes alstra‘ skais' 
Vakarų Vokietija Į bant apie atsakinguosius paski-^aus gyvenimo meilė. Tai gra-

Viena iš daugiausiai susirū- rų valstybių vyrus. Vokietijos Į svajonių žiedas . . . Kaip 
pinusių grasinimais valstybių apsaugos ministeris Franz Josef ij berneliui juodbėris žirgelis, pa
yra Vakarų Vokietija. Josios Strauss, diskutuodamas anks- Į balnotas toli žygin, taip mer- 
vyriausybei, kuri turės visuoti- čiau duotąsias didžiųjų valsty-, Selei rūtų darželis, šalia gim- 
nius rinkimus šių metų rugsėjo bių garantijas, pasakė: tųjų namų, kur jaukus židinys
mėnesį, šie grasinimai nėra ma-^ — Lenkija vis dar kenčia nuo kūrenamas. Šitaip mūsų dainos 
lonūs, nes 50 milionų V. Vokie- Chamberlaino duotosios garan-, rodo jaunųjų kelius, šitaip auk
ojos gyventojų, kurie paskuti-1 ti jos 1938 metais. Vakarų Vo- lėja, piešia jų būdus, kad pas 

kalbomis ir padaryti visišką nu- Į n^°j° karo baisumus dar gerai! kieti ja nepasitiki duodamais po-Į kum, sutapę draugėn, sudarytų 
siginklavimą, kas atneštų dide-1 atmena, nėra patenkinti, kai kai- pieriniais pažadais ir nenori, kad į jg skirtumų nedalomą vienumą 
lės ekonominės naudos visiems 'barna aPie busimąjį karą, nes po kelių metų jai reikėtų veliamą, didžiam tautos tikslui, 
kraštams, ar ir toliau vykdyti tuo atveju Vokietija bus vėl pa-, laukti išvadavimo. | Menininkės ir kūrėjai
pilną Vakarų sąjungininkų ap- grindinis kovų laukas. Vokiečiai. Laisvasis pasaulis su abejoji-, Akgčios vėsčios — vyru dar 
siginklavimą, atominių bombų &erai hno> Jie-būdami vidu-i mu žiūri į gražias komunistų va t tag gR ’ nytig _ moterL.
ir ginklų tobulinimą ir šioje sri- W jėgų. jokiud, kalbas kurių tu. tamau- sa q .
tyje dominavimą. Atrodo, kad budu neišvengs baisių karo pa-! ja tik susilpmnimui Vakarų vals F J

Dvi problemos

Vakarų valstybės ir ypatingai 
Amerika, stebėdamos komunis

tai visą laiką stiprinosi Šiaurės tinio pasaulio pasireiškimus, at
Korėjoj: skaitoma, jog šiuo me
tu jie turi pilnai paruoštas 40 
oro bazių, kuriose yra apie 900 
kovos lėktuvų. Iš šio skaičiaus 
S00 yra sprausminiai ir jų nė 
• vieno nebuvo prieš paliaubas. 
Paskutinį Amerikos vyriausybės 
nutarimą pasiųsti į P. Korėją 
visus moderniuosius ginklus su 
džiaugsmu sutiko pietų korėjie
čiai ir jų prezidentas Sygman 
Rhee, kuris pareiškė:

— Mes negalime pakartoti 
1950 metų tragedijos, leisdami 
komunistams gerai apsiginkluo
ti, kai tuo tarpu mes sėdėtume 
kaip moliniai karveliai ir būtu
me geri taikiniai jiems.

mai neliktų beprasmiai. Jeigu 
mūsų visoki minėjimai ir pasi
liktų tik minėjimais, o netaptų 
priemone kelti mus pačius ir vi
są pasaulį kovai, tai mūsų minė
jimai gali būti panašūs į gėles 
ant numirėlio karsto, apie ku
rias šv. Augustinas pasakė, kad 
jos yra paguoda gyviesiems, bet 
ne pagalba mirusio sielai.

ninė lelija? Tai liepsnojanti ug-

siduria
blemas
žiomis,

prieš dvi dideles pro
tai pasitikėti rusų gra- 
bet gal apgaulingomis

Amerika, nors diplomatiniu bū
du ir bando tartis, bet savo už
nugaryje, nepasitikėdama ko
munistų pažadais, ginkluojasi ir 
remia visas strateginiai svarbias 
valstybes.

NATO vadovybės pareiški
amas, jog busimojo kar0 atveju 
visos jai priklausančios valsty- 

’bės panaudos visus galimus gin 
klus agresoriui numalšinti, su
kėlė didelį pasipiktinimą Rusi
joje, ir ji tuoj pat išsiuntė savo 
grasinimus ir įspėjimus įvai
rioms Europos valstybėms, kad 
jos neleistų savo kraštuose ir 
teritorijose steigti atominių gink 
lų bazių. Bet tai yra ne naujiena

PAULIUI JURKUI

ŠMILGAldŲ AKVARELĖ
PREMIJUOTAS ROMANAS

146 tęsinys
Prie stiklo gonkų dūdų orkestras ir galingas mar

šas. Tėvas su duona ir druska pasitinka. Veda jaunuo-

sėkmių ir dabar gražiai atstaty- tybių stipraus karinio pajėgumo 
ta V. Vokietija pavirs vėl griu- ir gerai žino, kad tik jėga gali- 
Vėsių krūva. Rytų Vokietija, ku ma sustabdyti komunistus nuo

proseneliai, taip mokė mūsų 
tautos išmintis. Ar tik j; kar
tais neperdėta? Anaiptol. Tai

rios milionai kenčia nuo sunkios jų siekimų užvaldyti visą pašau- j tikra tiesa, darbų sutvirtinta, 
komunistų priespaudos, kalbų a- lį. ' \ Ar gi mūsų verpėjėlės nepriver

pė plonu gitu? Ar nepriaudė 
stebuklingų gražių gražiausių 
audinių ir plonų drobių? Jų 
darbo turime ir svetur gyven
dami — Įvairių tautinių drabu
žių ir kaišytinių austinių įuos
tų. Taigi mūsų lietuvaitės-me- 
nininkės, ir musų bernaičiai 
kūrėjai. Jie pridroždavo viso 
kių dailių daiktų, padarydavo 
įmantriai išrašytų varpstų, kul
tuvių, grėblių ir skrynių, prista 

(Nukelta į 4 psl.)

JAUNIMO IDEALO SIEKIAI
JONAS MIŠKINIS

Teoretiškai iro nt. jaunuolių 
berniukų ir mergaičių — gyve
nimo tikslas yra tas pats, jei 
ir auklėjimo dėsniai tie patys, 
tai kodėl jie auklėjami kartais 
skyriumi? Todėl, kad jų gamta 
ir dvasinės savybės kaikur es
ti skirtingos, vienų vienos, kitų

kitos Įdprrybės praifrašeenės. Pa 
siremiant mūsų pasakomis ir
mūsų liaudies dainomis, vyro 
idealas — tvirtumas, moters — 
meilingumas, o vieną ir ant
rą sieja draugėn grožis.

Pasaka “Eglė, žalčių karalie 
nė” tragingos meilės pavyzdys.

kampe, nedraugavo su namiškiais. Tėvai ir brolis ku- mą, užsuko į biblioteką, kur taip žvilgėjo stiklai ir 
knygų nugarėlės, pamatė, su kuo turi reikalo: su kietu.nigas prikalbino kur nors tarnauti, surado vietelę aps 

krityje — žemės ūkio tvarkytojo įstaigoje. Vis šis tas, 
ne plevūnas, vis šioks toks pasididžiavimas. Broliai ir 
seserys šaipėsi iš jo, vadino jį Joneliu. Kai metė įstai
gos darbą, karininkas tiesiog išplūdo ir įgrasė neateiti 
pas juos išmaldos prašyti. Lenda pats į vargą, lyg būtų 
iš skurdžių namų!

Viktorui tada buvo kažkaip gera: laisvas, nepri
klausomas nuo giminių, tetulių, nuolatinių svečių, švie
su akyse ir širdyje. Švilpauk ir keliauk, kur nori. Pats 
prisivyk laimę, jei gali. Tai geriausia! Jis pats tašė 
gyvenimą ir niekam nedėkojo už tai. Tolimam apskri

tus vidun. Čia kiekviename kambary beržų šakos, t tyje įsirengė dirbtuvę. Niekam nesisakė, kas jis. Pa
smilksta ir kvepia; rodos, alėja būtų atsiuntusi savo 
atstovus vestuvėm papuošti.

- Į kambario gilumą grūdasi stalai, apkrauti kimš
tais paršiukais, žąsim, kalakutais, kumpiais. Buteliai, 
lyg pakeltos rankos, sveikina visus.

Vestuvėse ir Viktoro giminė. Pakviesta tik prieš 
savaitę, ji nirto, blogu žodžiu minėjo sūnų palaidūną, 
bet rengėsi. Jų senuose namuose, kur viskas tekėjo ra
miai, jis buvo kažkas keisto: užsispyręs neklaužada. 
Lyg mažas pradėjo drožinėti, kalinėti. Gimnazijoje 
būdamas, pridirbo dėžučių, medinių kryžių, pjaustytų

turtingu žemaičiu, kuris tau ūsais brūkštels tada, kai 
tu nelauki. Ir niekaip negalėjo suprasti, kaip Viktoras 
čia prilindo, kaip jis pasikeitė ir išaugo.

Lina ir Julius neišvengiamai turi pasveikinti jau
nuosius. Buhalteris taikstosi surasti tokią progą, kad 
nebūtų daug akių aplink. Gali jis kartais parausti. Ir 
tuo metu, kada visi pereina į valgomąjį, ties durimis 
jis mandagiai nusilenkia, oficialiai pasako nuoširdžius 
sveikinimus ir traukiasi, užleisdamas vietą Linai. Ši 
išsipuošusi. Ji turi vėju pereiti vestuvių puotą ir su
stoti prieš Samanę, svarbiausia, prieš Viktorą.

— Miela ir jūs matyti, — pasako Samanė Lina 
šaltai bučiuoja į skruostą ir tuoj sveikinasi su Viktoru. 
Jo ranka suvirpa, bet žvilgsnis išsilaiko ramus. Tame

galiau, tai nieko neduos, nepadarys jo geresniu meis 
tru. Jo darbas turi būti puikus. Neapsiriko. Du gra
žiausi metai išsipjovė ąžuolo lentdm. Laisvė, inicia-1 rankos drebuly Lina daug nujaučia 
tyva nešė jį, užvertė daugybe darbų, parangų. Bet! I duris veržiasi kiti> ir Juos perskiria 
antrąjį metą jie sutiko Rimą ir tūrėjo bėgti.

Namam nerašė nė laiško,, nė žodelio nepersiuntė.
Laukė kažko, laukė, kada sugrąžins ir brolių žodžius ir 
jų neviltį. Ateis jis į namus turtingas, kur kas turtin
gesnis, nei tie, kurie kabinasi į valdiškas vietas, ir nu
sišypsos. Susiras žmoną tokią, kokią norės.

Namai su nirtuliu rengėsi į Viktoro vestuves. Taip
lazdų. Nutarė, kad šis bus architektas, statytojas, bet toli nusitrenkė! Gal bernauja, gal koks sudžiūvęs bu- 
jis metė gimnaziją. Baigęs šešias klases, išsikraustė į halterėlis pasidarė? Ir kas toji kuri išdrįso tekėti’ 
Kauną. Tėvai vertė grįžti ir mokytis, o jis nesirodė. I Pagal savo turtus ir šlovę pasikrovė vežimus ir at- 
Ką jis ten veikė, niekas nežino. Kažkas matė lankant1 girgždėjo.
technikos mokyklą, buvo gandų, kad studijuoja eko-l Pamatę alėjos beržus, lyg truputį pagarbos pajuto 
nomiją. I savo būsimai giminei. Kai įžengė į kiemą, kai apžiū-

Paskui pasirodė namuose. Sėdėjo kažkur užlindęs! rėjo milžiniškus trobesius, kai apėjo naują statomą na-

Betrūksta klebono ir vikaro. Po pamaldų ir jiedu 
linguoja viename vežime.

— Linksma ir graudu man keliauti į šias vestu
ves, — atsidūsta klebonas. — Linksma, kad taip pasi
baigė: garbės ir pinigo apstas. Liūdna, mielas kunige 
Jonai, liūdna, kad matai, kaip pasenai. Jau žmonių ne
pažįstu, neįspėju, veinaip darau, o išeina kitaip. Juk 
ir Julių mokiau, vėdžiau už rankos, o kas iš to — šnipš
tas. Nepažinau jo, taip kiaulystė po kiaulystės! O tu 
moki prie žmonių prieiti, juos tikrai įvertinti, nes tu 
jaunas. Bet aš dar moku statyti, o tu prieš tvartus su
kluptum.

— Būtų dar sunku.

(Bus daugiau)
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LIETUVAI
J. RAJECKO, LIETUVOS CHAROE D’AFFAIRES A. I., KAL
BA, PASAKYTA L.R.KJS. AMERIKOJE JUBILEJINIO SEI- 
,Mt) BANKETO METU HOTEL IA)RD BALTIMOKE, BALTI-

MORfiJE, BIRŽELIO 25 D.

Aš ir šeima esame dideliai dė
kingi Lietuvių Romos Katalikų 
Susivienijimo vadovybei ir mie
lajam p. Grajauskui už malonų 
kvietimą į šį jubilėjinį banketą 
atsilankyti ir man suteikiama 
proga į Jus žodį pratarti.

Aš labai apgailestauju nega
lįs, kaip anksčiau šiame mies
te, į jus prabilti mano ilgamečio 
šefo, velionies ministerio Žadei- 
kio, vardu ir jo vardu jus šia 
jubilėjine proga pasveikinti. De
ja, istorišką vaidmenį atlikęs, 
jis persiskyrė su mumis.

Prieš penketą suvirš metų 
Vladimiro kalėjime, Rusijoj, mi
rė komunistų nukankintas kar
tu su.vyskupu Reiniu kalintas 
Pabaltės rabinas. Išgirdęs apie 
jo mirtį, m ūsų vyskupas pasa
kęs : “Neliūdėkime. Nukautieji 
drauge su mumis kovoja. Jie 
nėra mirę, jie stiprina mūsų 
gretas. Tebus palaiminti nenu
silenkę prieš netiesą. Jie gyve
na amžinai”. Tie žodžiai lygiai 
šiandieną tinka ne tik anajam 
rabinui bei tų žodžių autoriui 
ir kankiniui vyskupui Reiniui, 
bet ir sovietams nenusilenku
siam velioniui ministeriui Žadei- 
kiui. Anot Vaičiūno:
“Geriau nepalūžus, kaip žaibui

bibliotekos, įvesta tautiniai cen
tai, sušelpta gimnazijos bei drau 
gijos Lietuvoje ir augštesnės 
mokyklos bei vienuolynai Ame
rikoje. Paremta Informacijos 
biuras Paryžiuje ir našlaičių, 
studentų stipendijų ir Lietuvos 
valiutos fondai. Klabenta savo 
laiku caras dėl lietuvių spaudos 
grąžinimo ir siųsta protestai dėl 
maskolių Lietuvoje siautimo. Tai 
tik dalelė įamžintų kilniųjų dar
bų Lietuvai ir lietuvybei. Su 
kiekvienu seimu tie darbai au
go mastu ir skaičiumi. Garbė 
jums už tai.

Lietuvos pasiuntinybės vardu 
linkiu šiam jubilėjiniam seimui 
geriausios sėkmės. Aš linkiu 
šiam susivienijimui ir ateity pa
likti ne tik svarbiu Amerikos 
lietuvių ekonominiu ramščiu,

vertė nepriklausomą Lietuvą so 
vietų žemiausios rūšies koloni
ja. Ne lietuviai pasirinko šiur
pųjį vergų ir tremtinių likimą, 
bet Kremlius tą likimą jiems 
užkorė. Tautos valia, komunistų 
Žargone, tai Kremliaus ir sau
jelės komunistų valia. Dargi 
Chruščevas neseniai prisipažino, 
kad Stalino valia buvusi nepa
kenčiama ir ne laisva.

Lietuvos laisvė ir nepriklau
somybė buvo laisva valia neat
šaukiamai tik vieną kąrtą paau
kota Lietuvos istorijoj. Tai bu
vo 1934 m., dar komunistų kri
minalais Lietuvoj nesuteptam 
birželio mėnesį per Tautinį Lie
tuvos Eucharistinį kongresą 
Kaune. Tada kolektyviai, lais
vai, iškilmingai ir didingai, vy
riausybei, augštajai dvasiškijai 
ir kariuomenei dalyvaujant ir 
pritariant, pasiaukota Šv. Jė
zaus Širdžiai. Pateikta ta proga 
ir lietuvių tautos troškimai. Jie 
šitaip skambėjo: Šv. širdie, sau 
gok ir globok lietuvių tautos 
laisvę... Neleisk daugiau mūsų 
priešams viešpatauti brangioj

Didelė lietuvių tautai ir ben
drai laisvę mylinčiam žmogui 
paguoda, kad šios garbingos ša
lies vyriausybė niekad nepripa
žino ir nepripažįsta sovietų įvyk 
dyto Lietuvos atžvilgiu smurto. 
Malonu mums taip pat posė
džiauti šauname Marylande, kur 
Vasario 16-tą oficialūs pasta
tai, gubernatoriaus parėdymu, 
pasipuošia Amerikos žvaigždė
ta vėliava Lietuvos garbei. Lie
tuvių tauta už tai paliks amži
nai dėkinga .

Mūsų prietelių moralinis įna
šas lietuvių tautos laisvės by
lai ir vilčiai paremti impozantiš
kas ir didingas. Neatsilikime ir 
mes. Dirbkime suglaustomis gre 
tomis didžiajam tikslui — pri
artinti Lietuvos laisvės rytojų. 
Nes, jei, neduok Dieve, mes, 
laisvieji, Lietuvą užmirštumėm, 
kas tada ją beminės. Tat, anot 
Brazdžionio:

i
“Mylėsi Lietuvą iš tolo,
Visa širdimi, visais jausmais.

bet tęsti ir toliau darbuotis mūsų tėvynėj... Teateinie Tavo iš tolo meilė neprapuola 
skriaudžiamos Lietuvos naudai, karalystė mūsų brangioje Lietu- 

Man malonu šio seimo daly- v°je” TaiP skamba lietuvių tau

Nei kritus ant kelių gyvenimą 
/vesti.”

Man garbė Ir didelis malonu
mas būti jūsų tarpe. Garbė dėl 
to, kad jūsų organizacijos pas
kirtis ir nuveikti darbai garbin
gi Susivienijimas daug nusipel
nęs ne tik Amerikos lietuviams, 
'bet ir apskritai Lietuvai bei lie
tuvybei. Nuo pirmo iki šio sei
mo pilnas jūsų susivienijimo dar 
bų išskaičiavimas neįmanomas. 
Kiek per tą laiką sušelpta mir
ties angelo ir ligos aplankytų 
lietuviškų židinių. Kiekai nu-

vius pasveikinti ir grynai asme
nišku titulu. Mat, jūsų organi
zacija gimė greta ano meto pir
mosios Amerikos lietuvių sosti
nės, mano gimtinio Šenadorio. 
Tat, sulig metrikacija, mes irgi 
artimi kaimynai.

Jūsų organizacija gimė tuo 
metu ,kai po Lietuvą buvo žie
ma, kai nei žodžio, nei rašto ne- 

"/užgesti teki0 can* erelis, išskėtęs spar
nais. Šiemet jūs jubilėjų minite, 
kai Lietuva pridengta ilgos ne
palyginamai tamsesnės nakties, 
kai lietuvių tautos kančios tau
rė perpildyta, kai skriauda šauk 
te šaukiasi dangaus keršto.

Jūs minite savo jubilėjų bir
želio mėnesį, kuris primena lie
tuviui nepamirštamus, pasibai
sėtinus įvykius, kuriems aptarti 
nukaltas naujadaras, žinomas 
šiurpaus genocido vardu.

Veltui Maskvos skelbiama gra 
mozdiški melai apie tariamą lie
tuvių tautos laisvą valią vergi-

tos laisva valia. Tokia valia iki 
pat bolševikų antplūdžio buvo 
metai iš metų kartojama. Tame 
ženkle, savo laiku, laimėjo Ro
mos imperijos krikščionys. In 
hoc signo laimės ir lietuvių tau
ta.

STATYBAI 

IR NAMŲ
PATAISYMUlI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšiui 
MEDŽIAGĄ

CARR MOODY 
LUMBER CO

STASYS LITMTNAS. Pna.
3039 So, Halsted St.

Tel. VIotoiT 2-1272 
Apkainavimą ir Prekių Pristaty 

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

šluostyta ašara, grąžinta varge j°8 retežiui ir kančios pasirin- 
medžiaginio saugumo nuotaika, ^imą ir sava laisva valia žmo- 
suteikta reali, o ne tuščia, pa- &aUs švenčiausių teisių tėvų že-
guoda .Tai tikrai fratemaliniai 
darbai. Kilnu ir gražu, kai lietu
vis lietuviui ranką nelaimėje tie 
šia.

Jūsų susivienijimas ne tik so
cialiniai ekonominių sąlygų pa
diktuotas kūrinys. Jis padiktuo 
tas patriotingų lietuvių. Patrio- 
tingų lietuvių jis ir iki šios die
nos vadovaujamas. Todėl jis tu
ri ir lietuvišką antspaudą. Pri
simenu, vaikystėje susivienijimo 
susirinkimai būdavo išeiviui iš
eiginė proga, patraukli susitiki
mo vieta. Joje dalintasi nuomo
nėmis ne tik susivienijimo reika
lais, bet, kas svarbiausia, lietu
vių tautos ir išeivijos sielvartai* 
Tuose susirinkimuose skambėjo 
ir tebeskamba protėvių kalba. 
Tie susirinkimai buvo ir tebėra 
lietuvių kultūros židiniai, juose 
dvelkė lietuviško šiluma.

Žvilgterkime prabėgomis bent 
į dalelę jūsų seimų įgyvendintų 
nutarimų. Leidžiama šauniai re
daguojamas savaitraštis, išleis
ta lietuvių kalba knygų, sušelp
ta spauda, įsteigta skaitlingos

mėje sutrempimą. Ne, ne lietu
vių valia, bet Kremliaus tironų, 
jų durtuvų, tankų bei šautuvų, « 

kaip neseniai Vengrijoj, valia pa

PERK RAUSTAU
B A I. D L S 

Vietoje ir iš toliau

K. E I D U K 0 N I S
2313 W. 91 st St., Chicago, III. 

Tel. PKe-eott 9-2781
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U6U RISTU PATYRIMAS-PI6US IRSĄtlNIN&AS PATARNAVIMAI

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL. Tel. VAIboek 9-9209

f

Kaip ūdros ir lokiai

gaudo žuvis
Yra nemaža žvėrelių, kurie gerai 

gaudo žuvis. Mūsų krašte upėse ir 
kitur gyvena daug kam žinoma ūd
ra. Ilgio ji yra apie 35 inčų, gyve
na vandenyje Ji taip gerai plau
kia nardo, kad net pasinėrusi van- . _____
deny gaudo žuvis. Žuviai sunku Baltieii lokiai gyvena šiaurėje: jų 
nuo jos pasprukti, tik žuvų laimė, i, u5 Kalima rasti Ledinuotajame
ūdra negali ilgai vandeny būti ir lr tarp ledų.'Vandena nebijo. Jū- 
retkarčiais tun iškilti virš vandens rininkai pasakoja matę baltąjį lo- 
pakvėpuoti. Ūdra plaukioja ir žie-; kį, plaukiantį lytimi už kelių šim- 
mą po ledu, palenda pro neužša- mylių nuo kranto. Jie nebijo 
lusias vietas lr pakrantes. Kad vandens dėl_ to, kad plaukioja ne 
lengviau sugautų žuvis, ūdra jas “(ogiau ūdrą. Vienas angių jū- 
varosi prie kranto. Gilioje vietoje nninkas matęs lokį, plaukiant 5 
ūdra gaudo žuvį plaukiodama že- mylias Per valandą, šalto vandens 

jis nebijo, nes po oda turi daug 
taukų, kurie nepraleidžia šalčio.

Baltasis lokys išbūna vandeny 
labai ilgai ir, išsikišęs iš vandens, 
gali nuplaukti apie pusantro šimto 
tnylių. Lokys ne tik plaukti, bet 
ir nerti gali, o panėręs vandenyje 
net žuvis gaudo. Jūrininkams pasi-

miau jos, ir stveria ją iš apačios, 
Kartais didelę žuvį gaudo net dvi 
ūdros. Viena plaukia virš žuvies, 
kita apačioje, ir vejasi tol, kol žu
vis visai pailsta. Jeigu žuvų upė
je daug, tai ūdra bet kokios neė
da — pasirenka geresnių. Per die
ną ūdra sugauna daug žuvų, bet 
nusikanda kiekvienos tik mažą 
kąsnel. Kaikuriose Anglijos upė
se turi teisę žvejoti tik dvarinin
kai; ūkininkams draudžiama. Bet 
ūdroms niekas, nors ir norėtų, ne
gali uždrausti. Ūkininkai tuo džiau 
giasi; jie kasdien auštant eina prie 
upių krantų ir randa daug išmes
tų šviežių žuvų. Tuo būdu kaikur 
ūdros gyventojams suteikia nau
dos.

Tačiau ūdros ir žalos daug žmo-, pasinėrę išsinešdavo didelių žuvų
nėms padaro. Išgaudo daugybę žu 
vų, gaudo ir drasko vandeninius 
paukščius, išgeria kiaušinius. Vie
noje vietoje ūdra kasdien sudras
kydavo po kelias antis, kartai po 
6-7 per dieną. Ji itaip gudriai mo
kėdavo jas sugauti, kad žmonės 
ilgai nesuprato, kur antys dingsta.

Dar vienas žvėris gerai moka 
žuvis gaudyti — tai baltasis lokys.

taiko matyti, kaip baltieji lokiai džioti.

Kaikuriais metais jie nieko dau
giau nė nesugauna maistui, kaip 
tik žuvis.

Baltieji lokiai vikriai gaudo ruo
nius. Ruoniai gyvena vandenyje, į 
krantą rėdai teišeina. Žiemą ruo
niai išlenda ant ledo ir guli. Pa
matę priešą, jie šliaužia prie sky
lės ir neria j vandeni. Baltieji lo
kiai juos gaudo šiuo būdu. Pa
matęs ruoni, lokys gerai žino, ikad 
jis guli arti skylės. Todėl jis įieš
ko antros skylės, lenda pro ją po 
ledu ir plaukia prie ruonio. Tas, 
žinoma, neturi kur ir pabėgti kai 
didžiulis, baisus žvėris išlenda iš 
vandens po pat panose.

Jonas Miškinis

Mane nervino
— Mane vakar visą laiką ner

vino Miko pagyros. Reikia jau 
visai neturėti gėdos taip save 
augštinti.

— Nekreipk dėmesio į tą pus
protį, ir jis nustos tave pamėg-

Atliekame dideliut ir ir ižus automobilių remontas. Lyginimas, da
žymas, Elektrinis ’suliedinimas. Parduodame automobilių dalis 

Sinclair gazolino stotis “PAGALBA”
Sinclair gazolino stotis “PAGALBA” — A. Stanevičius, 8av,

2641 West 71 st Str. (Kampas Talman Avė.)
Telei. PRospect 8-9842, Namų tel. WAlbrook 5-5934

Jaunimo idealai
(Atkelta iš 3 psl.) 

tydavo nepaprastai įdomių kry
žių. Tiek vienų, tiek antrų kū
riniuose atsispindėdavo savingi 
būdai, o skirtingų kūrinių dar
ni sudėtis yra sustiprintas gro
žis. Juo ir dabar gyvena mūsų 
tauta, juo minta mūsų siela.

“Lietuviais mes esame gimę, 
lietuviais ir turime būti” — sa
vo tautinės giesmės šūkio veda
mi svetur gyVenąs lietuviškas 
jaunimas turi jungtis į didįjį 
lietuvybės stiprinimo darbą. 
Gražių norų ir pasiryžimo jau 
nime apsčiai matyti. Taipgi jau
nimas, sekdamas praeitį ir tarp 
savęs darniai bendradarbiauda
mas, labiau pajus lietuviškos 
širdies balsą, Įstengs nugalėti 
svetimųjų primestas ydas. Lai 
sportas ir lietuviška daina jun
gia jaunąsias jėgas lietuviška

jam darbui.

ORO VĖSINTUVAI
— AIR CONDITIONERS —

TELEVIZIJA — RADIJAS
HI-FI PHONOGRAPHAI — 1958 modeliai

NUOLAIDOS IKI 50% I
Instaliavimas ir garantija nemokamai

FRANK’S TV & RADIO, INC.
3240 South Halsted Street Tek CA 5-7252

PARDUODAME IR TAISOME

<Jr
VIRŠ 15,000,000 Amerikos gyventojų žino,
kad taupyti apdraustose Taupymo Ir Skolintam Bendrovėse yra 
saugu Ir pelninga.

Univeraal Savings and Loan Aasociation užtikrina naagumą 
Ir gražų pelną. •

Sangnmą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentūra Iki 
1 $10,000.00 kiekvienam indėliui Ir oeikallngi rezervai, o pelną — 
patyrusių Ir sąžiningų vedėjų pastangos.

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

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės |:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois

Po balto marmuro namais.

SPECIAL for July... Savingi placed by th« 151h of Hm Month 
will oarn a full month’s Dividend.

CHICAGO SAVIKGS
JULY b, 13, 20, 27... 1957

INSURED

Padėkite mums atšvęsti mūsų šešių mėnesių jubi
lėjų naujuose namuose. Nuo birželio 29 d. iki liepos 
27-tos d. Chicago Savings švenčia savo šešių mėnesių 
darbuotę gražiuose naujuose namuose, šešių mėnesių 
laikotarpyje pas mus buvo atidarytos 2,826 naujos 
sąskaitos, mūsų turtas padidėjo $2,313,936.92, ir 
dabar pasiekė naują rekordinę $22,344,636.58 sumą. 
Mes išdavėm virš 300 naujų (morgičių) paskolų na
mams pirkti arba naujiems statyti, viso daugiau kaip 
$4,500,000. Mūsų biznio apyvarta viršijo $18,000,000.

Jūsų taupmenos pas mus pilnai apsaugotos Fede 
ral Savings ir Loan Apdrauda. Nuo Chicago Savings 
inkorporavimo 1924 m., taupytojai nėra turėję nė 
vieno cento nuostolių. Pfer 33 metus kas pusmetį mūsų 
taupytojams buvo išmokėti augšti dividendai.

Be to, mūsų taupytojai gauna dar daug įvairių 
neapmokamų patarnavimų kaip šeimos sąskaitų ap
mokėjimą, čekių iškeitimą ir pan. šeštadieniais, liepos 
6, 13, 20 ir 27 nuo 9:30 vai. ryto iki 1 v. p. p. ir 
ketvirtadienio vakarais, liepos 11, 18 ir 25 nuo 5:30 
iki 7 vai. vak. visi aplankusieji mūsų įstaigą bus pa
vaišinami kava ir riestainiais. Atsiveskite visą šeimą...
Bus visokių dovanų vaikams ir suaugusiems.

Mūsų darbo valandomis mes duodame veltui, vė 
sinamą (air conditioned) su garsiakalbiais susirinki
mams kambarį, kuriame telpa 100 asmenų. Reikalui 
esant paskambinkite.
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6245 SOUTH WESTERN AVENUE •• CHICAGO 36, ILLINOIS GR 6-7575
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Masaros Stovykla MERGAITĖMS Prie Detroit’o
Vadovaujama Nekaltai Pradėtos Marijos seserų iš Putnam, Connecticut

Priimamos mergaitės nuo 6-16 metų. Savaitinis mokestis vienam asmeniui $20.
Stovykla prasideda liepos 14 diaą, baigiasi liepos 28 dieną.

Gražioje, naujai pastatytoj R. Kat. Feder. stovykloj, Manchester, Mich.
Registruotis: Chicagoj, St. Tumosienė, 9837 So. Albany, Chicago 42, Illinois,

Tel. Gflrden 3-6386. Detroite — V. Kundrotienė. 3763 Kendall St.. Detroit 6. Mich.
J.4

STATOMA NAUJA GIMNAZIJA
Lietuviai pranciškonai, vos tik na jų dalis, pamėgusi šv. Pran- 

įsikūrę Amerikoje, sutelkė jėgas ciškaus Asyžiečio idealus, vie- 
į religinę bei kultūrinę veiklą. nuoliškame luome ryšis ateityje 
Ji, bėgant laikui, nuolat šakojo- Evangelijos šviesą nešti Lietu
si, apimdama vis naujus darbo vai.
plotus. Dabar pranciškonai jau į Su tokiais lūkesčiais praėjusį 
turi šešis vienuolynus, vasarvie- j rudenį Maine valstybėje, prie 
tę, spaustuvę, leidžia tris laik- centrinio vienuolyno Kennebunk 
raščius, nemaža knygų, valdo porte, buvo įkurta gimnazija 
dvi parapijas ir talkina lietu- (High School). Mokslo metai 
viams kunigams pastoraciniame pradėti tik pirmąja klase, pasi-
darbe.

vios klasės, knygynas, gamtos 
mokslų laboratorija, žaidimų sa
lė ir bendrabutis. Pastatų da
lis tarnaus vasaros metu vyks
tančiai berniukų stovyklai ir ki
tiems vasarotojams. Kertiniam 
akmeniui žemė prakasama lie
pos 14 d. Lietuvių dienos iškil
mių metu. Naujoji gimnazija 
kainuos apie 125,000 dolerių.

Šiai sumai surinkti skelbiamas
ryžtant šią mokyklą kasmet pa- vajus. Jį pradėdami, pranciško-

!. . - ■'

Naujų Pranciškonų gimnazijos patalpų projektas

Nėra pamiršta nė pedagoginė pildyti naujomis klasėmis. Tš 
sritis. Pranciškonai, norėdami pat pradžios ja įgauta iš valsty- 
prisidėti prie lietuvybės išsau- binių švietimo įstaigų pilnas pri- 
gojimo jaunojoje kartoje, jau se pažinimas ir visos valdiškų mo-
niai organizuoja vasarines ber
niukų stovyklas, kuriose šalia 
bendrojo auklėjimo skiepijama 
ir meilę tėvų žemei. Per aštuo- 
neris metus jų vasarinėse sto
vyklose jau yra buvę apie 1,500 
berniukų. Jie sugrįžo į namus 
labiau pramokę lietuvių kalbos, 
dainų, žaidimų ir nuteikti bran
ginti lietuvių tautos kultūrą.

Jaunimo auklėjimo darbas va
sarinėse stovyklose pamažu ve
dė ir prie steigimo savos mo
kyklos, kurioje šio krašto lietu
vių vaikai būtų lavinami krikš
čioniškoje bei lietuviškoje dva
sioje. Taip pat tikimasi, kad vie

kyklų teisės. Lietuvių kalba į- 
traukta į programą lygiai su ki
tais dėstomaisiais dalykais.

nai visus tautiečius prašo pri
sidėti aukomis prie naujų gim
nazijos namų statybos.

Tėvas Jurgis Gailiušis, OEM,

Reikia gudrumo 
maistui susirasti

Kiekvienas žvėrys turi savų 
įpročių gudrumo maistui susi
rasti. Šiam dalykui reikalinga 
ne tik jėga, bet ir protas, aky
lumas, sumanumas, įpratimas 
ir mokėjimas. Ypač visa tai rei
kalinga tiems žvėrims, kurie 
minta mėsa, kurie gaudo ir ė- 
da kitus gyvūnus.

Kiekviena gyva būtybė tur 
kokį nors priešą o dažnai net 
keletą priešų iš kitų gyvūnų 
tarpo. Kiškius gaudo ir ėda vil
kai, lūšys, šunys, kiaunės, šir- 
monėliai, lapės, ereliai, varnos, 
vanagai, net ir šarkos. Didžiu
liam briedžiui priešas yra vil
kas, lūšis, lokys. Vilkai sugau
na briedžių daugiausia žiemą, 
kai daug sniego.

Lokys slankioja paskui brie
džių kaimenę, laukdamas atsi
skiriant kurio nors neatsar
gaus, kad galėtų jį pagrobti. 
Ypač pavojingas briedžiui lū-| 
šis: jis visuomet tupi kur nors 
.medy ir laukia. Briedžiui beei-1 
nant pro šalį, jis šoka jam ant 
sprando ir perkanda krauja 
gyslas. Kraujas pilte pasipela 
jš gyvulio. Lūšis laukia. Kai tik 
gyvulys susilpnėja, tada ji pra
deda puotą. Briedžių kaimenės

 ..

seka vilkai ir lokiai. Vabalus pasižymi Mrs. B. Woodhouse An rūgtelėjo ir mostu parodė kar- 
ryja paukščiai, paukščius, be- glijoj. Ji taip lipšni ir gera, kad į vei pasitraukti iš kelio. Toji iš- 
gaudančius vabalus, .gaudo šeš- visokį gyvulėliai ją sekioja.1 vydusi rūstų moters veidą ’ne- 
kai, širmonėliai ir daug kitų Ypač prie jos prisirišo karvei atsilaikė — susvyravo ir kpal-
žvėrių. (m)

APALPO KARVĖ
Žmogiškas gerumas ir gyvu

lius patraukia. Tokia ypatybe

G

Betty, taip pat reto švelnumo' pusi krito kaip negyva. Užteko, 
padaras. Viena kitos niekad ne-į kad rūsteika tik patapnotų kar 
buvo mačiusios perpykusios. | vutei per nosį, kaip ši vėl paten 
Kartą tačiau Mrs. Woodhouse| kinta atsistojo.

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybė

Precin Photo Slutfio
(Incorporated)

EDVARDAS ULIS, sav. 
4058 Archer Avenue 

Telefonas Vlrginia 7-2481

Šis naujas lietuvių pranciško
nų užsimojimas auklėjimo sri
tyje labai džiaugsmingai buvo 
visų sutiktas ir nuoširdžiai pa
remtas. Tvirčiausią mokyklos 
pagrindą sudarė mokiniai, kurie 
susirinko iš įvairių JAV ir Ka
nados vietovių. Mokslo metai 
praėjo pakilioje nuotaikoje, įvai 
rinami lietuviškomis dainomis, 
lituanistiniais konkursais, tauti
nių bei religinių švenčių minėji
mais. Šį rudenį atidaroma ir ant 
roji klasė. Naujų mokinių pri
imta 25. Jų būtų ir daugiau, 
jei būtų erdvesnės patalpos. 
Šiuo gi metu ir iškyla gimnazi- 1 
jos vadovybei naujų patalpų rei 
kalas. Jis yra gyvybinis tlimes 
niam šios mokslo įstaigos ugdy 
mui.

SKAUDA GALVĄ?
Chiropraktika suteikia efektivų paleng
vinimą įvairiausių rūšių galvos skaudėji
mams — įskaitant ir migrenos agoniją.

Kreipkitės į jūsų vietinį chiropraktą ir 
rašykite šiandien dėl pilnesnių informa
cijų apie galvos skaudėjimus, jų priežas
tis ir kaip nuo jų apsisaugoti bei gauti
pagalbą. Taip pat prašykite nemokamos• « ’• »
literatūros apie kitas ligas.

Spears Chiropractic Hospital
Dept. L-106 Denver 20, Colorado

MOVING
A. BENIULIS atlieka įvairius 
perkraustymu8 bei pervežimus 
tš tolimų ir artimų atstumų.

Tel. BIshop 7-7075

Lietuviai pranciškonai, pasiti
kėdami Dievo Apvaizda ir visuo
menės parama, nutarė prie cent 
rinio vienuolyno Kennebunkpor- 
te statyti naujas gimnazijai pa
talpas, kuriose bus įrengtos erd-

R O P H I
Geriausias prancūziškas konjakas

Sr

— Novaroj, Italijoj, buvo su-1 
sibėgę barzdočiai rinkti ilgiau- 

I sios ir plačiausios barzdos. Į ii- ' 
gį (32 cm) laimėjo G. Alesini, 

j į plotį (25 cm) — G. Orelli. A- 
i bu laimėtojai persiritę per 60 
1 metų.

SPECIALUS BARGENAS
ŠALDYTUVAI

tik

DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIKIAUSUI HAl.ltąi 
FEI.I* A. RAUDONIS, NKI.LIK HUIlTUlAh, Ha».

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

Krautuve atidaryta ackniadleniala nuo 11 Iki 4:30

Pradėkit Taupyt Šiandien, Turėsit Rytojf
Taigi, dabar pradekite taupyti šioje lietuviškoje 

Įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOANI
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 Trečiad. 9 ryto Iki 12 vai. 
fieštad. 9 vai. ryto iki 4:30 p.p. Ketvirtad. 9 vai. iki 8 v.v.

Z------------------ --------------------- =-------------- ---------------------- %

MOVJNG DIDELIO PATYRIMO ASMENYS

4:

SAUGIAI PERKRAUSTYS 
JŪSŲ BALDUS!

STASYS FABIJONAS
2146 Se. Hoyne Avė. ■ Telef. Vlrginia 7-7067

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA
TAURYMO

BENDROVE

tAes 

mokame
Augštą

pividendą
4038 Archtr Aveaue Tai. LAJ-A71P 

AUGUST SAl DŪKAS Praiie

J

ORAS DABAR 
ATŠILĘS, GALITE 
ĮRENGTI NAUJA

RH EEM

LOWBOY
ŽIEMINĮ
AIR-OONDITIONER

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

GAZU AR ALYVA

LEE’S AUTOMATIC 
HEATING

Įsteigta prieš 20 m.

1626 S. Cicero Avė. 
Cicero, III.

TOwnhall 3-6670 
BIshop 2-3429

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

ir tolimų distancijų, šaukite sekančiai.

ANTANAS VILIMAS
3415 SO LITUANICA AVĖ., CHICAGO, II I. 

Telefonas — FRontier 6 1882

l/2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ !

CRANE SAVINGS
2555 WEST 47th STREET LAfayette 3-1063

B. R. Pietkiewicz, prez.; E. R. Pietklewicz, sekr. Ir advokatas
Mokame aukštus dividendus. Keičiame čekius. Parduodame Ir perkamo 

valstybės bonus. Taupytojams patarnavimai nemokamai.

Pradėkite taupyti atidarydami sąskaitą šiandien. Apdrausta Iki B 10,000.

Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antr. ir penk. 9 iki 5; treč. uždaryta, o 8ešt nuo « iki vidurdienio.

J. G. TELEVISION CO. PARDAVIMAS IR TAISYMAS

ANTANAS LIGUTTS, sav.

1958 m. TV, nulio, patefonai. Nešiojamas, vežiojamas, stacionarinis —

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

DABAR GAUSITE 
AUKŠTESNIUS 
DIVIDENDUS!

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

dotis prie vandens ar
ba šiaip kur nors 

iškeliavus . . .

PLIAŽUI ANTKLODE 
Už $200.00 SANTAUPAS

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

ATOSTOGŲ KLUBO TAUPYTOJAMS 
PASKUTINE PROGA
gauti vieną iš šių
praktiškų ir gražiai įpakuoti, druskinės ir 
pipirinės komplektų nemokamai. Tik pra
dėkite Atostogų Klubo Taupymo su $1.00 
daugiau savaitėje ir mes Jums duosime 
šią praktišką dovaną.
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DHUVRABTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINO1B Antradieftia, 1957 liepos 9

NAUJAS BANKO 
PASIŪLYMAS

South Side Bank and Trust kopi 
panija, 47th and S. Cottage Grove, 
šiomis dienomis siūlo apmokėtą ap
draudę iki $5,000.00 vertės kiek
vienam taupytojui. Bet to mokės 
esantį nuošimtį už santaupas, ku
rios yra įnelštos į jų banką.

Nuo liepos 1 d., 1957 m., taupy
tojai bus apdraudžiami iki 
$5,000.00, anksčiau visi taupytojai 
buvo apdraudžiami tik iki $2,500.00. 
Be to, už didesnius ar mažesnias 
sumas, kurios šiomis dienomis yna 
padedamos į Sauth Side Bank ir1 
Trust kompaniją bus duodamos a- 
titinikamos dovanos.

Kiekvienas kuris domisi šiuo ne
paprastu pasiūlymu turėtų kreip
tis į South Side Bank and Trust 
kompaniją, Cottiage Grove & 47th 
St. arba skambinti telefonu: LI- 
vingšton S-1200. (Skelb.)

PADĖKA
Šių metų birželio mėn. 17 d. mi

rė Jurgis Derančius, gimęs 1885 m. 
Beviržių km. Liubavo valsč. Mari
jampolės apskr.

Širdingai dėkoju Kun. J. Angelai
čiui už nuoširdų mano vyro 
metų lankymą sirgimo laiku. Kun. 
K. Širvaičiui už suteikimą pasku
tinių Šv. Sakramentų, Šv. Mišių at- 
laikymą ir palydėjimą į kapines. 
Dr. V. Ramanauskui už visą laiką 
rūpestingą gydymą. U. Samsonie- 
nei, A. Dumbliauskienei ir jų šei
moms, taip pat mano dukterims ir 
žentams už visokiariopą pagalbą 
man mano vyro sirgimo laiku. D. 
J. Jokubauskienei, jos sūnui ir 
grabnešiams už paskutinius laido
jimo patarnavimus. Ir visiems ki
tiems, kurie bet kui prisidėjo ma
no sunkiose gyvenimo valandose.

Nuliūdusi žmona:
M. Derenoienė

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškomos: CATHERINE KUZ- 
MICKIENC - GUSTAITYTfi,- gim. 
Budnikų km., Prienų parap., Ma
rijampolės apskr., arba jos duktę- 
rys. Jieško sesuo Marijona Gustai- 
tytė. Jos pačios arba žinantieji a- 
pie jas prašomi atsiliepti šiuo ad
resu: Albert Alex, 3421 N. Marsh- 
field Avė., Chicago 13, III.

Jieškomi KINDERIAI, sūnūs My 
kolo, kil. iš Dirgelių kaimo, Kal
tinėnų vals. Pajieškomu yra su
interesuotas Mykolo brolio sūnus. 
Kazimieras. Dėl platesnės informa
cijos apie Kazimierą kreiptis laiš
ku! 211 Platt Avė., Pitburgh 16, 
Pennsylvania.

JH ti'nkn kentėti nuo užkietėjusių

KORNŲ (nuospaudų)
ir nuotrynų, tai vartokite nauju 
ir s k u b ų skausmų naikintoją 
X - IT. Uonkutė kainuoja tik 
*1.00 Jūsų apylinkės drugštoryje.

Union Drugs, 3459 S. Halsted 
Prėskus, 11012 S. Mlchigan 
43rd St. Store, 2735 W. 43rd 
J & J, 2557 W. 69th 
Charles, 5460 S. Kedzie 
Nieks, 6668 S. Kedzie 
Archer Big Store, 4193 S. Archer 
Cragin, 5100 Grand Avė.
Roman's, 3000 W. 59th 
Maranda's, 2659 W. 6 3 r d

PLATINKITfe “DRAUGĄ’

KNYGA,
Kokios pasirodo tik retai* laikotar 
piaia. t^

PREMIJUOTA81B DRAUGO 
ROMANAS

Didelė Lietnviškoa buities kayga 
išrinkta iš daugelio kūrinių Jory 
Komisijos ir nepaprastai palankiai 
sutikta skaitančios visuomenės.

Aplankas dail. J. Paukštienės 1 
Lietuviškos Knygos Klube leidinys . 
434 pel. Kaina $4.00. '

t T įsakymus ir pinigus siųskite 

D B A U G A R 
4545 Weat 63rd Street 

Chicago 29, Illinois

Skaitykite ir platinkite dienrašti “Draugi”

NAUJĄ ARBA VARTOTĄ AUTOMOBILĮ 
GALIMA NUPIRKTI BE PINIGŲ

N A IT J A S
19 5 7

CHRYSLER

’2811

NAUJAS
19 5 7

PLYMOUTH

*1732
labai atpiginta

Daugybė garantuotų visų išdirbysčių vartotų automobilių už

Seniausia, didžiausia ir teisingiausia lietuvių automobilių pardavimo ir remontavimo įstaiga

BALZEKAS MOTOR SALES, INC.
CHRYSLER _ PLYMOUTH DIRECT FACTORY DEALER

4030 Archer Avė., Chicago 32, Illinois Telef. Vlrginia 7-1515

JNS’JREO 
- dPTO- /

O7L II

FEDERflL
SflVINGS

Ohartered A Hnpervteeri 
by the U. H. Government

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

Bendrovė visuomet stengėsi pagerinti 

ir padidinti patarnavimus skolintojams 

ir tau pytojams.

1933 m. įsijungė į Federal Home Loan Banko

sistemą.

1934 m. įsigi jo Federalinį čarterį.

1935 m. gavo Federal Savings & Loan Insurance

Corporation, Washington, D.C., apdrau

dę. Visų sąskaitos apdraustos iki 

$10,000 00.

1941 m. J. A. V. Iždas pasirinko bendrovę savo 

agentu valstybės taupymo bonams 

pardavinėti.

Nuo pat įsikūrimo mokėjome ir 

mokame aukštus dividendus.

PRADEKITE TAUPYTI MANDIEN I

2282 W. Cermek Rd., OtilMgo 8, III. 
PImm VI 7-7747

JOM J. KAZAKADSKAR,
Ohartered ir Saperrlaed hy tta

Įstaigoa VALANDOM: Kasdiea nuo 9-tos ryto iki & vai. po pietų. Ketvirtadisaiaia 
ryto iki 8 vai. vakaro. Aeitadiemaia nuo S vai. ryto iki i vaL po pėetų.

REAL ESTATE

rryjs. c-±.
GAGE PARKE

Mūrinis — 2 po C kutui), su gra- j 
iiai Jrengtu rūsiu. Guružus. Numužin- I 
ta kaina.

Pajamų nuosavybė 7 kuinb. rezid. ; 
ir 2-jų k. butas rūsyje. Kadijatoriais 1 
gazu apšilti Galimybė padaryti 3-člas 
butas. 2 autom, garažas. Paskola su 
4%%. Pilna kaina $20,500.

MARQUETTE PARKE
Savininkas turi greitai parduoti 

114 augšto medin) namų. — b ir 31/, 
kamb., alyvos šildymas. Tik $12,200.

1 44 augšto mūr. pajamų nuosavy 
bė. 5 k. apačioj ir 11/, k. viršuj su 
atskiru įėjimu ir vonia. Garažas. Kai
na $20,700.

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

apačioje, 4 k. butas viršuj. 90 pėdų 
sklypas, 2-jų autom, garažas. Kaina 
$24,500.

PASITEIRAUKITE mūsų uumų 
sąraše ir įsitikinsite gerais pirkiniais

VARPAS Real Estate
Insurance, Notary Public 

5016 No. Weeteru Avė.
PRosp. H-2234 artNi lll^m. 4-7OM5

Mūr. 3 butų, biznis, garažas. $20,900. 
Mūr. 4 būtų, centr. šild., gar. $24,000. 
Mūr. 2 po 4, greit, pardav, $15,200. 
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 pelningi, namų.

BUDRECKAS Realty
4081 Archer avė., LAfayette 8-3384
NUUIIimilllHIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIhllllllllllllUlIMNIlIlIlUIIIIIIIIIIIMUII.... 4UIIHIIIIIIUM

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

NORVILĄ
REAL ESTATE SALES 

2600 W. 50th St. Tel. PRospect 8-5454
Mwiiililliiiuiniiliuiiiiiiiiiiiiiiiiinnmiiii:uiii!uuuuiiiuiiiuuiiuiuiiuiui)«iiiiiiiiipwiiiiiiiuiiiii

D. MONSTAVIČIUS
REAL ESTATE - 1658 W. 108 st

Tel. BEVERLY 6-3916 
Nekilnojamų turtų pirkimas, parda
vimas. Tarpininkavimas bizniuose ir 
valdžios įstaigose.

INCOME TAS. lai acoountant

KABA NORITE PIRKTI AR 
PARDUOTI NAMUS

Kreipkitės į
SOPRYCH REAL ESTATE 

6407 S. Kedzie Avė., VYAIbrook 5-3216 
AGENTAS ALEX KANAVERSKIS

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

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-JK£URAN0E 

NOTARY TOBLIO 
8405 West £1 St. 
WAlbrook 5-5030

| PRospect 8-3579 (vak. ir semad.)

MISCELLANEOUS

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas inatoliuoja vi

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

1546 S. 49th Court, Cicero
Tel. OLympk- 6-0775 nuo 8 vai. 

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

OLymolo 2-6752

LIET. APDRAUDOS AGENTŪRA
Visų rūšių apdraudos. Automobi

lių ftnanuavlmafl. NoĮarlatas. Valsty
bės patvirtinos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS 
WAlbraok 5-5671

INTERSTATE INSURANCE AOENCV 
6108 H. Ashland Av«„ Chicago 36. III.

VIKTORO K O 2ICO8 
TJetnviAtu. gazolino stotis ir auto 

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

dalys
CALL-ME-MOYORS CO.

6769 S. WE8TEEH AVĖ. PE 9-96SS

CLASSIFIKD AND HEIP WANTED ADS
REAL ESTATE REAL ESTATE HELP WANTED — MEN

Mūr. 2 a. po 4 k. centr. ftild. $26,500 
Mūr. 2 a. po 5 k. štld. gazu $23,000 
Mūr. 2 a. po 5 k. 3 mieg., šild. gazu, 

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

M. ŠIMKUS
REAL ESTATE

4259 So. Maplewood Avė.
Tel. t l.irrsid.i 1-7450; Itot.

Y Artis 7-2046

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

E. KURŠIUS
REAL ESTATE SALES

REpublic 7-9400

TVARKINGAS
41/, kamb. mūr. bungalow, gazo 
karšto vandens šildymas. Daug ver
tingų priedų. Gražus sklypas prie
ky. Arti 71 st St. Ir So. Artesian 
Avė.. $12,111111,(10. Volodkevičius.

JUMS KAINUOS TIK *8,000
Med. 5 kmb. namas Gage Parke. 

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

GERIAUSIAS PASIPLYiMAS
4 metų 5 kamb. mūr. bungalow. 

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

2 gyv. namui, 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 

2785 West 71st Street 
Visi telefonai: VVAlhrook 5:6016

Brighton Parke, kumpinis namas 
ant 30 pėdų sklypo: 2 butai po 6 kb. 
ištisus rūsys ir pastogė (attic), 3 
autom, garažas. Centr. karštu vand. 
šildymas I-me aukšte. 4 Burnini Jaus 
sieteliai ir žieminiai langai 2-me 
aukšte. Namas labai gerame stovyje 
ir parduodamas nebrangiai.

2-jų butų: 4y, ir 5 kamb. Prie 
gero susisiekimo. Centr. karštu vari 
deniu apšildymas. Ištisas rūsys. 50 
pėdų sklypas. 3 automob. garažas. 
Sieteliai, žieminiai langai ir "vene- 
tian blinds”. Tik *t7,OOO. 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 _
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, $23,500.

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.

VASAROJIMUI nuo liepos 1 d. Be- 
verly Shores išnuom. visa nauja vila 
arba atskiri kambariai.
vy!29 h vvrleyver rrfafffifafaf bigafvv

VENTA
4409 SO. FAIRFIELD AVĖ. 

LAfayette 3-3881

BILLING CLERKS
FULL OR PART TIME 
DECATUR CARTAGE

1934 S. Wentworth Avė.
VI 2-6000

BU1LDIN0 & REMODELING

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

VACYS PETRAUSKAS
BU1LDING CONTRAUTOR 

4327 S. Campbell Av., Chicago 32, Ui. 
Telef. Y Artis 7-0675 arba CL 4-7450

Statome
NAIVIUS IR
GARAŽUS

MASTER BUILDERS
General Contractlng Co.

(Sav. V. Sodeika ir J. Skorubskas) 
1600 8. 48TH CT.. CICERO 50, ILL 
Tel. Ol.ynipic 2-7381: TO *-4**6

Ir atitekama visus statybos ir per 
tvarkymo (remodeling) darbus

n LIETUVIŲ STATYBOS 
I BENDROVE

M
Bullders Gcn. Contractors 

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

Namų įkainavimas ir įvairūs 
patarimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu:

JONAS STANKUS
Raštinės Ir buto telefonas 

PRospect 8-2013
6800 SO CAMPBELL AVĖ. 

Chicago 29. I1L

BRIGHTON PARKE
$2,000 įmokėti, 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 įmokėjimas, skubėki
te paskambinti.

Mūr.; rūbų valykla ir b 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 j vakarus.

BIZNIAI:
Mūr. 3 butai ir gelž. išdirbinių 

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

Puikus 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.

SIMAITIS REALTY, 
2737 W. 43rd St. CL 4-2390
' 9

Piet-vakariuose. Savininkas par
duoda pajamų nuosav. 46 23 South 
Francisco. 2 po 5 kamb. mūrin. Sto- 
keriu karštu vand. apšild. 33x125 
pėdų sklypas. 2 autom. garažas. 
Koklinių plytelių virtuvė ir vonia. 
Apšildoma pušinių lentų (Knotty 
Pine) veranda. Telefonuoti po 3:30 
p. p. susitarimui. FRontler 6-3218.

$10,900 pilna kaina, 2 bt. 4 ir 
4 km. Nauji kanaliz. vamzdžiai. 26 
ir Spaulding apylinkėje. Taksai tik 
tai $85. Gerame stovyje. $2,500. 
— Įmokėti. SVOBODA, 3739 W. 
26th St. LAwndale 1-7038.

AUTO MECHANICS
AND

Body and Fender Men 
Good Pay — Steady work

Apply
2421 Soutili Parkuay

HELP WANTED — FEMALE

SEVERAL TYPISTS
MO 4-3070

Varied and initeresting work. 
Good Salary, Paid Vacation 

Air Conditioned Office 
Apply in person or call

MR. CROMBIE 
430 West Ohio

ACCOUNTS PAYABLE 
CLER K

HAVE IMMEDIATE OPENING 
POR EXPERIENCED GIRL 

Age no barrier

ClERK TYPISTS
Immediate Openings for Typists 

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

and Salary
Many Company Benefiits 

Modern, Air Conditioned Offices

D. C. TRUCKIHG CO. 
3400 S. Iran Street
Tel. I^Afayette 3-7440

Reikalinga moteris — ofisui va
lyti. 5 dienoms savaitėje. Pastovus 
darbas. Turi būti tvarkinga ir am
bicinga. Dienos darbui.

2524 So. Blue Island Avė.

TRILLA COOPERAGE, INC.

ISNUOMUOJAMA — POR BENT

__ NAMŲ SAVININKAI!
Tarpininkaujame butų ifinuomavi- 

mui. Patarnavimas veltui. Turimą 
laukiančiųjų sąrašą.

VARPAS Real Estate 

5*16 So. Wextern. PRospect 6-22S4

ĮSIGYKITE DABAR !

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

KARALAITES GIHTARES 
ILGESYS

PROGOS — OPPORTUNTTIES

Namų statyba, (vairūs pataisymai
ir pardavimas. Jei norite pirkti ar 
užsisakyti namą, kuria būtų gerai iš
planuotas, patogus, gražus ir pigus, 
pirkite ar užsisakykite pas

V. ŠIMKUS
Susitarti šaukite TErntinal 9-5531 

nuo 5 vai. p. p. kasdien ir sekma
dieniais nuo 10-4 vai. Adresas: *1* 
v oi ton Will<>w Murino Hl

VIKTORAS ŠIMAITIS
GENERAL OONTRACTOR

Stato rezidencinius ir komercinius 
namus, pasiūlo sklypus, rekomen-, 
duoja planus; išrūpina statybos, 
kreditus. Skamb. vak.: VI 7-42291 

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

J. BREIVE and SON
GONSTRUCTION COMPANY 

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

Statome naujus namus ir garažus. 
Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairius remonto darbus, skubiai 
gerai ir pigiai.
Alinkite DAnube 6-27*3 nuo • vai. 

ryto iki 7 vai. vakaro
Tel. OLymiAc 2-5121 nuo • vai. 

vnknrn Iki II vai. vakaro

DĖMESIO,

Moderni Delikatesų Krautuvė. 
Gerai išvystyta prekyba turinti 
dideles pajamas. Apšildomi gyveni
mui kambariai. SAVININKAS par
duoda dėl turmų kitų įsipareiga- 
vimų. Pasimatykite su savininku 
1819 West Wabansia Avenue, Chi
cago 22, III.

Maisto ir Mėsos Krautuvė. Ge
ra viet. Nebrangi nuoma. Krautu
vė turi gerą vardą ir daro didelę 
apyvartą. Atdara nuo 8 v. ryto iki 
7 vai. vak. Pirmad. iki šeštad. Tel. 
MAnsfield 6-8852. Pašaukti sek
madienį nuo 10 vai. ryto iki 4 vai. 
p.p. DElaware 7-0531.___________

MAISTO PRODUKTŲ 
IR MĖSOS KRAUTUVE

SU NUOSAVYBE.
5 kmb. 3 mieg. apartmentas. Šildy
mas “forced air” — alyva. 2 auto
mob. garaž. Bargenas.

Telef. REpublic 7-7265.

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

LAGO0N RE8ORT 
44 So. Rt. 12 
Fox Lake, III

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

“DRAUGAS”
4545 W. 6Srd Street, Chicago 29, I1L

KADA IR KAM MOKAMOS

Pensijos ir Pašalpos
Šiame leidinyje Ir 8 pusi. priede at
spausdinta JAV-btų Socialinio Drau
dimo (Sočiai Securlty) įstatymas su 
naujausiais 1*56 metų papildymais, 
būtent: 1) Oficialės pensijų ir pašal
pų lentelės, 2) Moterims pensijų 
mokėjimas nuo 62 metų amžiaus. S) 
Nedarbingiems asmenims pensijos 
mokėjimas nuo 50 metų amžiaus.

Be to. šiame leidinyje atspausdin
tus Nelaimingų atsitikimų tstatymaš 
(Wo6luncn's t'ompenaation), su len
telėmis, nurodant už kokius kūno su 
slželdlmus klek mokama pašaipos. 
Leidinių kaina tik 80 centų.

Pinigus su užsakymais siųsti: 
•‘DRAUGAS”

4545 West 63rd Street 
Chicago 29, Illinois

Jei turite parduoti ar išnuomo

ti, pasiskelbkite smulkių skelbimų 

skyriuje. Skelbimą galite perduoti 

telefonu: Vlrginia 7-6640.
ąillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Pirkit Apsaugos Bonus!

Visi Pittshurgho lietuviai 

1 KLAUSO IR REMIA

PittsburglTo Lietuvių 
Katalikų Radijo Programą

— vadovaujama — 
Lietuvos Vyčių Plttsburghe

JI TRANSLP OJAM A 
Kiekvieną sekmadlcn* amo 

1:30 Iki 1:00 vai. p. O 
I* STIPRIOS IR OaLINOO*

WLOA
RADIJO STOTIES BRADDOCKH

TAVERN & LOUNGE 
Kampinė krautuvė.

Moderni. Vėsinimas — 
Air-Conditioning.

Teirautis:
GR 6-9086—po 2:30 vai. po pietų.

oooooooooooooooooooooooooo-
Skelbtis “DRAUGE" apsimoka
nes jis yra plačiausiai skaitomas
lietuvių dienraštis, o skelbimų

Visais reikalais kretpkltėa šiuo adre I vts nueinama visiems
•u: LITHUANIAN CATHOLIC HOUR yra p. ra
Radio Statlon VVLOA. Braddoek. Pa. I (XXXXXX>OOOOOO<XXX>OOOOOOOOO

VARDAI VANDENIMS I? 
DIENOMS

Tokiu pavadinimu tik šlomta die
nomis išėjo iš spaudos Jurgio Bleksi- 
člo eilėraščių knyga. Autorių pažįsta 
me, kaip vieną gabiausių ir veikliau
siųjų mūsų teatralų, čia Jį matome 
daug žadančiu poetu. Knygos kalas 
— $1.50.

Užsakymus Ir pinigus siųskite

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

Rcmkite dien. Draufcį!
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JI LIKS NEUŽMIRŠTAMA LIGI 

KITOS ŠVENTES 
Tautinių šokių šventė Chicagoje

Gražioji lietuvių tautinių šo
kių šventė jau praeityje. Jau 
nutilo žavingieji Sadutės garsai 
ir nuvyto grakščiųjų šokėjų ran 
koše laikytos gėlės. Bet atsimi- 
minimuose, lūpose ir širdyse lie
tuvių tautinių šokių ševntės ne
mirštamos valandos liks gyvos 
ligi kitos šventės.

Pirmoji JAV ir Kanados Lietu 
vių Tautinių Šokių šventė praė
jo didžiausiu pasisekimu. Ji įti
kino net didžiausius skeptikus, 
jog mumyse kūrybos dvasia te
bėra gyva ir bujojanti. Laimė
jimas didelis keliais požiūriais: 
šokių šventė parodė, jog lietu
vių jaunimas lieka ištikimas gim 
tojo krašto kultūrinėms verty
bėms, vyresnieji gausiu atsilan
kymu ir didelėmis ovacijomis į- 
vertino lietuvių jaunimo pastan
gas, tautinių šokių šventės ren
gėja JAV Lietuvių Bendruome
nė prisistatė lietuvių visuomenei 
kaip galinga organizacija, suge
banti tautines kultūrines verty
bes gražiausia forma paskleisti 
gyvenime. Šventės rengimo dar
buose pasireiškė darnus bendra
darbiavimas tarp čia gimusių ir 
prieš keletą metų iš tremties at
vykusių lietuvių. Į didįjį šokių 
šventės darbą visa širdimi įsijun 
gė^eselės, lietuvybės saugotojos 
Amerikos lietuvių’ jaunimo tar
pe. Bruno G. Shotas, Ameriko
je gimęs, Lietuvoje užaugęs kul
tūrininkas, ant savo nepailstan
čių pečių pakėlė sunkiausią dar
bo naštą.

Tautinių šokių šventės ren
gėjai skelbė, jog šventės tikslas 
buvo parodyti lietuvių tautinių 
šokių grožį ir savitumą savie
siems ir svetimiesiems. Į kvie
timą atsiliepė šimtai lietuviško
jo jaunimo. Šokėjai lieka gra
žiųjų mūsų tautinių šokių sar
gai ir skelbėjai. 8,000 žiūrovų 
veidai spinduliavo džiaugsmu ir 
laimės ašaromis, giliai išgyven
dami ir tikėdami, jog maža lie
tuvių tauta turi dideles kultū
rines vertybes. Kaip (praėjusiais 
metais lietuviškosios kultūros d i 
dingumas buvo išreikštas subti
liuoju dainos žodžiu, taip dabar 
jis tapo atskleistas per spalvin
gąjį tautinį šokį.

Tautinių šokių šventės diena 
pradėta Augščiausiojo pagarbi
nimu. Katalikų pamaldos įvyko 
gražiojoj Šv. Kryžiaus bažnyčio
je, kurioje šv. mišias atnašavo 
J. E. vyskupas Vincentas Briz- 
gys, o pamokslą pasakė iš toli
mojo Putnam, Conn., atvykęs 
kultūrininkas prof. kun. Stasys 
Yla. Pamaldų metu lietuviškas 
giesmes giedojo Dainavos an
samblis, visada jautrus ir pa
slaugus lietuviškuose reikaluo
se. Evangelikų pamaldos už Lie
tuvą buvo atlaikytos Šv. Petro 
ir Povilo bažnyčioje. Pamaldas

mos. Miela, kad augštieji Baž
nyčios ir valstybės vyrai atsiun
tė gražiausius sveikinimus ir lin
kėjimus ir parodė, jog laisvoji 
Amerika vertina ir brangina 
kiekvienos tautos kuriamas kul
tūrines vertybes. JAV Lietuvių 
Bendruomenės Centro Valdybos 
pirm. Stasys Barzdukas trumpu 
žodžiu priminė šios šventės 
reikšmę ir pasveikino šventės 
dalyvius. Šventės atidarymo ir 
uždarymo ceremonijose dalyva
vo Don Varnas postas, pagerb
damas vėliavas.

Lietuviškasis Suktinis
Tautinių šokių šventė pradė

ta lietuviškuoju Suktiniu. Su
skambėjo orkestro garsai, sumir 
guliavo tautinių rūbų spalvin
gumas, išsiveržė milžiniškos ova
cijos. Vienodu pasisekimu sekė 
Kubilas ir Kalvelis. Bostono šo
kėjai ypatingu įsijautimu pašo
ko vikrųjį Čigonėlį. Šokėjai bu
vo palydėti didžiausiomis ovaci
jomis. Toliau vyrų Mikita, mer
gaičių Kepurinė, Vėdaras, links
masis Šustas. Į lietuvių tautinių 
šokių šventę su šeima atvyko 
Chicagos miesto meras Richard 
J. Daley ir jautriu žodžiu pa
sveikino programos dalyvius ir 
žiūrovus. Merui Daley buvo su
keltos ovacijos. Toliau sekė Lė- 
tūnas.

Mokyklų programa

Antanui Skriduliui diriguo
jant, apie 800 Chicagos lietuviš
kųjų parapinių mokyklų mokslei 
vių padainavo Br. Budriūno 
“Graži tėvynė mano”, vaikų dai 
ną “Vijo lizdą pelėda” ir žemai
čių dainą “Per šilelį jojau” ir kt. 
Pirmoji daina daugeliui klausy
tojų iššaukė ašaras. Mokyklinis 
jaunimas pažaidė keletą žaidi
mų. A. Kirvaitytės vadovauja
ma LB Moksleivių Tautinio an
samblio kanklininkių grupė pa
skambino porą dalykėlių.

Pradžios mokyklų auklėtiniai 
yra lietuvybės daigai. Labai 
sveikintinas pačių jaunųjų įtrau
kimas į šventės programą. Sese
lėms, kurios taip rūpestingai pro 
gramą paruošė ir parodė lietu
vybei daug meilės ir pasišventi
mo, muz. Antanui Skriduliui ir 
kanklininkių vadovei A. Kirvai- 
tytei priklauso visotinė padėka 
ir pagarba.

Gaila, jog kaikurie naujųjų 
ateivių vaikų tėvai neleido savo 
vaikų dalyvauti programoje, bi
jodami jų “pavargimo”. Čia gi
musių ar prieš daug metų at
vykusių vaikų tėvai to “pavar
gimo” nebijojo ir savo vaikus 
skatino dalyvauti lietuvių kultū
rinėje, šventėje. Jie ir buvo gau
siausiai atstovaujami.

Antroji dalis

Po neilgos pertraukos buvo
atlaikė evangelikų kun. Ansas 1 antroji šventės dalis. Šokėjai pa

šoko Sukčių, Jonkelį, Senio pol
ką. Putnamo ir Clevelando mer
gaitės didžiausiu pasisekimu pa
šoko Sadutę. Sadutė susilaukė 
pačių didžiausių ovacijų. Toliau 
vyrų Oželis, mergaičių Blezdin-

Trakia,
Neužmirštamas paradas

Jau pirmose minutėse, kai 
700 šokėjų spalvinguose tauti
niuose drabužiuose ir tvarkingo
se gretose įžygiavo į didingą In- ( gėlė, Rugučiai, Malūnas ir bai- 
ternational Amiphiteatre salę lie- Į giamasis šokis “Noriu miego”.
tuviško maršo vedini, 8,000 žiū
rovų minioje kilo milžiniškos o- 
vacijos. Susidarė didingas vaiz
das ir žodžiais neišsakoma nuo
taika, kuri visą laiką tik stiprė
jo ir stiprėjo ir milžiniškomis o- 
vacijomis palydėjo kiekvieną šo
kį. Į salę, seselių vedami, įžy
giavo 800 Chicagos lietuvių pa
rapinių mokyklų moksleivių — 
moikyklų programos dalyvių. Su
skambėjo giesmės “Dievas mū
sų prieglauda ir stiprybė” gar
sai, kiekvienam primindami, jog 
kiekvienas didelis darbas prade
damas Dievo vardu. Nuaidėjo 
JAV, Kanados ir Lietuvos him
nai. Bruno G. Shotas, tautinių 
šokių šventės komiteto pirminin
kas, trumpu ir jautriu žodžiu 
atidarė šventę ir J. Daužvaridie- 
nę pakvietė šventės pranešėja. 
Perskaitytos Jo Eminencijos 
kardinolo Samuel A. Stritch, pre 
zidento Eisenhowerio ir Lietu
vos konsulo dr. P. Daužvardžio 
jo ir atstovo VVashingtone Ra
jecko vardu sveikinimo telegra-

i
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Prižadėjo daugiau dėmesio
kreipti į Pabaltijo valstybes

Jungt. Tautų augštasis komisaras dr. Lindt, pasibaigus Že
nevoje pabėgėlių reikalams konferencijai, atskirai priėmė lietuvių 

ir grupių mokytojai? Džiūgavo i dele8aciJ4. su kuria svarstė likusiųjų Europoje pabaltiečių įkurdi-

paįvairintas grupių aprašymais. 
Vadovo redaktorius muz. Juozas 
Kreivėnas.

Giedri nuotaika spindėjo vei
duose tų žmonių, kurie lietuviš
kojo tautinio šokio garbei atida
vė visas poilsio valandas. O tie 
žmonės — programos komisija

šokėjai ir šokėjos, kad jų dar
bas buvo įvertintas. Patenkinta 
Lietuvių Bendruomenė, jog jos 
mintis įgyvendinta visuotiniu pri 
tarimu. Jaučiasi pareigą atliku
si LB Chicagos apygarda, tau
tinių šokių šventės įkvėpėja ir 
šeimininkė.

— Ligi pasimatymo antrojoj 
lietuvių tautinių šokių šventė
je, — atsisveikindami džiūga
vo šokėjai ir žiūrovai.

St. I Milinys

nimo ir pagalbos teikimo klausimus.
Lietuvių delegacijai išdėsčius 

pabaltiečių būklę ir įkurdinimo 
problemas, JT augštasis komisa
ras pabėgėlių reikalam dr. Lindt 
prižadėjo vispusiškai su Balfu 
bendradarbiauti, teikiant pagal
bą pabėgėlių įkurdinimui. Jungt. 
Tautų augšt. komisaro įstaigos 
ir Balfo ateities bendradarbiavi
mo planus derinti ir sudarinėti 
sutartis pabaltiečių įkurdinimo 
reikalais pavesta abiejų organi
zacijų biurams.

Lietuvių delegacija
Šioje pabėgėlių reikalams kon

ferencijoje Bendrąjį Amerikos 
Lietuvių Šalpos Fondą (BalfąJ 
atstovavo Balfo pirmininkas dr.

m. amžiaus, vairuodamas ma-' j. b. Končius, Balfo įgaliotinis

Buvo svarstyta, kaip galuti
nai išspręsti graikų, čekų, uk
rainiečių, estų, latvių, lietuvių ir 
kitų tautų pabėgėlių klausimus, 
o taip pat ir Tolimųjų bei Arti
mųjų Rytų tremtinių reikalai.

Trys komisijos
Iš konferencijos delegatų bu

vo sudarytos trys komisijos 
šiems klausimams svarstyti: 1.

Pabėgusių iš už geležinės uždan
gos priėmimas ir teikimas jiems 
visokeriopos pagalbos; 2. Emi
gracija į kitus kraštus, jei pabė
gėlis nori emigruoti; 3. pabėgė
lių tautiniai, religiniai, kultūri
niai reikalai ir pagalba jiems įsi
kurti. Lietuvių delegacijos na
riai aktyviai dalyvavo ir šiose 
komisijose. Komisijų paruoštus 
nutarimų projektus plenumas ap 
svarstė ir priėmė palankias pa
bėgėliams rezoliucijas. Rezoliu
cijų galutiniai tekstai bus įteikti 
Jungtinėms Tautoms, laisvojo 
pasaulio valstybių vyriausybėms

ir labdaros organizacijų cen
trams.

Tarp kitko konferencijoje bu
vo išsiaiškinta, kaip derinti vy
riausybių ir šalpos organizacijų 
veiklą tais atvejais, jei pasikar
totų kitoje plotmėje įvykiai, pa
našūs į Vengrijos įvykius (E.).

X Gediminas kaėanauskas
su žmona Aldona, buvusia Vil
niaus teatro aktore, persikėlė 
iš Kanados į Chicagą ir Be- 
verly Shores pušyne nusipirko 
gražią vasarvietę.

CHICAGOJE
Baisi nelaimė

Čikagietis Reace Watley, 20

šiną sekmadienį susidūrė su 
priešais važiavusia kita mašina 
netoli Oxford, Miss. Jis ir pen
ki keleiviai jo mašinoje buvo 
užmušti ir trys keleiviai kitoje 
mašinoje taipgi buvo užmušti. 
Taigi — žuvo iš viso devyni 
žmonės, o dar vienas buvo sun
kiai sužeistas.

Ligoninėje dėl fejerverkų
Little Company of Mary li

goninėje guli 4 metų mergaitė 
Sandra Kniffen, kurios sukne
lė užsidegė nuo kibirkščiuojan
čio fejerverko. Liepsnos apglo
bė mergytę, kol kaimynai jas 
užgesino. Fejerverkus buvo nu
pirkę patys tėvai ir juos pa
slėpę, tačiau vaikai surado ir 
pradėjo deginti.

Susisiekimo vadovas
Chicagos Susisiekimo admi

nistracija paruošė gana smulkų 
Chicagos žemėlapį, kuriame 
sužymėtos miesto įdomybės ir 
autobusų, iškeltų traukinėlių 
bei požeminių traukinėlių lini
jos. Tas žemėlapis bus dilina
mas nemokamai.

Vokietijoje Iz. Rugienius ir Al
dona Dambravienė. Iš tautinių 
organizacijų, dalyvavusių toje 
konferencijoje, lietuvių delegaci
ja buvo viena žymiausių. Latviai 
ir estai savo delegacijų nebuvo 
atsiuntę, todėl lietuvių delega
cijai teko atstovauti ir latvių bei 
estų pabėgėlių reikalus. Šioje 
konferencijoje lietuvių delegatai 
turėjo geros progos susipažinti 
ir užmegzti ryšius su vyriausy
bių atstovais ir kitų šalpos or
ganizacijų delegatais.

Konferencija pabėgėlių reika
lams Ženevoje įvyko gegužės 27 
— 28 dienomis Jungtinių Tautų 
rūmuose. Be JT augšt. komisaro 
dr. Lindt, joje dalyvavo ir Tarp
valstybinio Europos emigracinio 
komiteto pirmininkas ambasado
rius Tittman, Austrijos vidaus 
reikalų ministeris, Amerikos, 
Vokietijos, Turkijos, Danijos ir 
kitų vyriausybių atstovai ir pa
saulinių šalpos organizacijų de
legatai, viso 248 dalyviai.

Kalėjime ėjo kunigo mokslu

Pirmas vengrų pabėgėlis JAV 
įšventinamas kunigu yra Juoza
pas Mate, jėzuitas. Jisai jau pa
siekęs šį kraštą užbaigė teolo
gines studijas, kurias buvo pra
dėjęs Vengrijoje, raudonųjų ka
linamas. Tame pat kalėjime bu
vo ir seminarijos profesorių, tu 
rie jį ruošė į kunigus. Paskutinio 
vengrų sukilimo metu jisai dir
bo ligoninėje, gelbėdamas sužeis 
tuosius. Paskiau jam pavyko pa 
siekti užsienį ir su pabėgėlių gru 
pe jis buvo lėktuvu atvežtas į 
JAV.

AUKOS UŽ KALEPOORIŲ

A. A.
AUGUST BUTKUS

Gyveno 4521 So. Wood St.

Mirė liepos 7 <1., 1957, 10:40 
vai. vakaro, sulaukęs senatvės. 
Gimė Uetuvoje; kilo iš Pakal
niškių km.

Amerikoje išgyveno 54 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
sesuo Martlia Vanagas; sesers 
dukterys: Isabel Balcbunas,
jos vyras Walter ir L.ucy Va
nagas ir daug kitų giminių 
draugų ir pažįstamų. Lietuvo
je liko brolis.

Kūnas pašarvotas John F. 
Eudeikio koplyčioje, 4605 So. 
Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks ketvirtadie
nį. liepos II d., iš koplyčios 9 
vai. ryto bus atlydėtas į šv. 
Kryžiaus parapijos bažnyčių, 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionies sielų. Po 
pamaldų bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: sesuo, jos dukterys 
ir kiti giminės.

Laidotuvių direktorius John 
F. Eudeikis. Tel. YArds 7-1741

NARIAI LIETUVIŲ TAUPYMO IR

SKOLINIMO B-VIŲ LYGOS,

Kuriose Kiekvieno Santaupos Yra 
Apdraustos iki $10,000.00 —

ir Paskolos Duodamos Namy Įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

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

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO]
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street

Vienas blokas nuo kapinių
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste!

Tel — CEdarcrest 3*6335

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4605*07 South Hermitage Avė.
Tel. YA 7-1741-2 ir LA 3-9851

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

AMBULANCE DIENA IR NAKTĮ

UOOAflO VALANDOJ 
Lakite

MAŽEIKA * EVANS
LAIDOTUVIŲ DDtEKTOBIAI

flBtf SK Weatam An Air OoatBtioaed keplyOa 
7-860# — 7-8681 AatomoblUaiiie vieta 
kvU gyvsna kttoea mlMte dalyssj gaaalB.

koplyčia arčia* Jūsų Barnų.

Šventės baigiamąjį žodį tarė LB 
Chicagos apygardos pirm. dr. J. 
Bajerčius ir tautinių šokių šven
tės komiteto pirm. Bruno G. Sho 
tas. Vėliavų išnešimo ceremoni
joms vadvavo Don Varnas pos
tas. Br. Jonušo diriguojamas 
orkestras sugrojo maršą “Leis
kit į tėvynę”.

Baigiamosios pastabos

Pirmoji lietuvių tautinė šokių 
šventė pavirto lietuviškosios kul
tūros džiaugsmo švente. Inter
national Amphitheatre yra dė
kinga vieta didiesiems susitelki
mams. Matomumas geriausias 
iš kiekvienos vietos. Karščio bai
mė buvo nežinoma. Trijų valan 
dų programa prabėgo nepapras
tai greitai. Br. Jonušas, gražių
jų lietuviškų maršų autorius, pa

šie
1 “Draugo” kalendorių atsiunti
i asmenys:
Antanas Dagilis ... . $1.00
Vincas Jurkevičius ., . 3.00
Flpna Cicėnas ....... 1.00
Juzė Strikaitienė . . . . 1.00
Jonas Banionis .... . . 2.00
Ačiū geradariams.

'‘Draugo” administracija

PARAMA “DRAUGUI”
“Draugo" spaudos reikalams at
siunti šie asmenys:

Stanley Dargia .......... 1.00
F. Pakenis ................. 2.00
John Dembelis ......... 1.00
Justina Lidert ............. 2.00
Ačiū spaudos bičiuliams.

“Draugo” administracija

GUŽAUSKŲ
BLVEKLY HILUS OELINYClA
Ij. i iuusiob gėlės <161 vestuvių, baim
ių, laidotuvių Ir kitų papuošiau*. 

2443 West «3rd btreea 
rašė šventės programos muziką 1 Tei. PUoMpect h-omss ir pk *-<»*»«.

ir vadovavo dideliam orkestrui.
šventės metu buvo platinamas 
Tautinių Šokių šventės vadovas.
Vadovas gausiai iliustruotas, tu
ri keletą brandžių straipsnių ir

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

CRANE SAVINGS S LOAN ASSN.
2555 W, 47th St.._____________Chicago 32. 111.

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

ST. ANTHONY SAVINGS t LOAN ASSN.
1447 5.49*h Ct„ Cicero 50, m., tel. TO 3-8131-32

IINIVERSAL SAVINGS & LOAN ASSN.
1800 S. Halsted St., Chicago 8, Dl.

TROOST - PACHANKIS MONUMENTS
JOHN W. PACHANKIS (PATCH). Vloe-Prertdent

6819 So. Western Avė. Tel. GRovehilI 6-8745

<8

8

1 paminklų patalpa* Ir atgal mea visuomet parūpiname 
tranaportactją automobiliu.

Atdara kasdien Ir aelLtnad tentais nuo 9 vai. ryto Iki 6 vai. popiet.

IftHIRINKITF DABAR _ BtTS PASTATYTA KAPINIŲ DIENOJE! 
JOKIO [MOKIJIMO. SUMOKftSI'<E KAPINIO DIENOJE.

ANTHONY B, PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 SO. NESTERN AVĖ. 1410 S0. 501h AVĖ. 

CHICAGO, ILL CICERO, ILL.
Telefonai — GRovehilI 6-2345 arba

T0wnhall 3-2108, 3-2109

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

' Ambulansų patarna- Mes ^ur’me koplyčias
' vintas dieną ir nak- Aff bH v s o s e Chicagos ir
1 tį. Reikale šaukti 

1 mus.

Roselando dalyse ir 

tuojau patarnaujame.

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. LITUANICA AVĖ. Tel YArds 7-8401

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. UOmmodore 4-2228

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

JASAITIS — BUTKŪT
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, III Tel. OLymplc 2-1003

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

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

VANCE FUNERAL HOME
1424 S. 50th Avė. OLymplc 2-5245 ir TOwnhall 3-9687
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X Kuri. Antanai žvinklys
“Draugo” šventės proga paau
kojo laikraščio reikalams 5 dol. 
Nuoširdi padėka už jo auką.

X J. E. vysk. V. Brizgys lie
pos mėn. 28 d. dalyvaus ALRK 
Federacij-os Jaunimo stovyklos 
atidarymo šventėje, aukos šv. 
mišias ir pašventins pastatus.

X Clevelando, Chicagos ir 
Detroito stud. ateitininkų tri
kampio sąskrydis įvyks liepos 
mėn. 27—28 d. d. ALRK Fede
racijos stovyklavietėje netoli 
Manchester, Mich.

X Inž. Vacį. Mažeika su 
žmona Eugenija ir sūnumi 
Mindaugu savo mašina išvyko 
į Floridą. Iš ten lėktuvu skris 
į Kubą. Atostogose mano išbū
ti dvi-tris savaites.

X B. A. Prankus, b. Da
riaus ir Girėno veteranų posto 
vadas, neperseniausiai išrink
tas 4-jo distrikto adjutanto 
vietai. Šiam distriktui priklau
so 41 postas su 8,000 narių.

X ALRK Federacijos sto
vykla jau baigiama įrengti., 
Šimtai detroitiečių, clevelandie- 
čių ir čikagiečių rengiasi at
vykti į stovyklos atidarymo 
šventę, kuri įvyks liepos mėn. 
28 d.

X J liet. saleziečių metinę 
šventę Šiluvoje prie Cedar 
Lake, Ind., liepos 14 d. iš Chi
cagos eis autobusai, kuriems 
biletus galima gauti pas E. 
Širvinskienę — 4541 S. Rock- 
well, Chicago 32, UI., arba pa
skambinti telefdnu LAfayette 
3-4841.

X Kun. S. Adominas kviečia 
visus čikagiečius atvažiuoti 
sekmadieniais į Labdarių ūkį 
prie senelių prieglaudos — 123 
gatvė, Orland Park, III. Čia ga
lima linksmai praleisti laiką — 
toli nuo miesto dūmų. Ten pat 
galima nusipirkti lietuviškos 
dešros, kopūstų ir kt. Tai gera 
proga paremti senelių prieglau
dą.

X Kotrina Dzidoriukaitė iš 
Škotijos atvyko į Chicagą. At
vyko su laikine viza — atosto
gų. Liepos 25 d. vėl rengiasi 
grįžti į Škotiją, kur gyvena jos 
tėvai. Sustojusi pas Žiūruolius, 
2558 W. 69 str. Kelionės doku
mentais jai apsirūpinti padėjo 
Povilas Juodvalkis. Dzid-oriu- 
kaitė yra Škotijoje gimusi ir 
augusi, bet labai gražiai kalba 
lietuviškai. Ji yra gabi daini
ninkė ir šokėja, ir labai gėrė
josi šokių festivaliu Chicagoje.

X TT. Marijonų vasarinė
stovykla berniukams pradėjo 
savo veiklą praeitą sekmadie
nį, liepos 7 d., seminarijos pa
talpose, Clarendton Hills, III. 
Kun. S. Saplys, MIC, kun. A. 
Micka, MIC, br. A. Gražulis, 
MIC, su marijonų klierikais va
dovaus visiems stovyklos rei
kalams. Baseinas maudymuisi, 
sodai, sporto aikštės ir kitos 
seminarijos patalpos labai tin
kama stovyklos veiklai. Vaikai 
nuo 9 iki 13 metų amžiaus pri
imami. Norintieji siųsti berniu
kus į stovyklą skambinkite 
FAculty 3-1441.

X Liet. Saleziečių sodyboje 
prie Cedar Lake, Ind. — Šilu
voje pirmąją savaitę stovyk
lauja apie 70 berniukų, kurie 
krykštaudami, ąžuolų unksmė
je žaisdami, vėsiame ežere be- 
simaudydami, arkliais jodinė
dami ir kitus įvairios dienos 
programos punktus vykdyda
mi, linksmai tyrame ore lei
džia greit bėgantį laiką. Sto
vykloje vietos dar yra. Sto
vyklos adresas: Salesians of 
St. John Bosco, Crown Point, 
Ind. Telef. Cedar Lake, Ind. 
3101.

X Jaunuolių klubas, veikiąs 
Šv. Jurgio parapijos ribose, lie
pos 9 d. turėjo išvažiavimą..

X S. Vaitkevičius, b. Šiau
liuose apygardos teismo teisė
jas, gyvenąs Bostone, lankosi 
Chicagoje ir kitose vietose.

X Jonas šoliūnas, MAS c. v. 
pirmininkas, pradėjo dirbti 
Detroito Sęcial Security įstai
goje. Detroitiečiai džiaugiasi, 
kad vis daugiau veiklių žmonių 
atsikelia į Detroitą.

X Vaclovas Dalinkevičius 
neseniai tapo vėsinimo aparatų 
ir šaldytuvų pataisymo specia
listu. Jis savo darbovietę turės 
Marquette Parke. Minimosios 
rūšies specialistų mūsų tarpe, 
berods, labai trūksta. Atkreip
kime į tai dėmesį ir pasinaudo
kime V. Dalinkevičiaus pagal
ba.

X Leonas Skiberis, gyvenąs 
4837 W. 14 St., Cicero, pasi
traukė iš tavernos biznio. Anot 
jo paties, “pradėsiu gyventi iš 
naujo”. Jis yra sveikas, vargo 
nebus. Tiesa, turėjo daug ne
malonumų šeimoje; liko vienas 
“plikas kaip tilvikas”; bet tai 
ne pirma s ir nepaskutinis nuo
tykis. L. Skiberis yra įsigijęs 
daug draugų, o tarp draugų 
nežus. (D.) I

X “Kristaus Karaliaus Lai
vo” naujajame (28) numeryje 
rašo: kun. Juozas Prunskis, 
Eca de Queiroz (vertimas), 
Myk. Muraitis, Edv. Šulaitis, 
J. P. B. Mikalauskas rašo apie 
tokius asmenis, kurie gyveno 
kaip prakeiktieji, o mirė kaip 
šventieji. Be to, yra įdomių ži
nių iš lietuviškojo ir katalikiš
kojo pasaulių, iš tėvų marijo
nų bendradarbių veiklos ir kt. 
Susidomėkime šiuo vertingu 
žurnaliuku.

X Benediktas ir Gražina Ma- 
čiuikos turėjo dvi savaites ato
stogų ir jas praleido Washing- 
ton, D. C. Benediktas Mačiuika 
buvo ten nuvykęs savo dokto
rato tezės darbo reikalais Bū
tų ilgiau kelionėje buvę, jei ne 
tas jaunimo kongresas. Jie 
grįžo kongreso dienos ankstų 
rytą ir tuojau išskubėjo į kon
gresą. O dabar jau abu grįžo 
prie savo nuolatinių darbų Chi
cagos universitete.

X Joana ir Zigmas Šefieriai, 
1500 So. 49 Avė., Cicero, su 
šeima išsikelia gyventi Chica- 
gon, kur nusipirko namus. Bet 
ir senojoj vietoj lieka namai- 
biznis, nes Šefleris čia valdo 
svetainę, todėl dažnai jį ir čia 
bus galima matyti. Jis turi at
sakingą darbą — tool & die 
maker. Neseniai buvo susižei
dęs ranką. Auklėja gražią šei
mą. Yra Draugystės Lietuvos 
Kareivių narys, kuris dirbo 
praėjusį sekmadienį (VII. 7) 
už baro išvažiavime A. Bruzgu- 
lienės darže. Gi J. Elvikis, taip
gi Kareivių d-jos narys, žadė
jęs irgi dirbti už baro, gavo 
atostogų ir išvažiavo su žmo
na Kanadon pasisvečiuoti. El- 
vikių dukra niekur nevažiuoja 
atostogų, bet gelbsti A. Vasi
liausko maisto krautuvėje — 
1345 So. 49 Avė. Nedaug yra 
tokių jaunuolių, kurie mėgsta 
darbuotis. (D.)

X Brighton Park BALFo 6 
sk. valdybai pravedus - aukų 
rinkliavą Sibire esančių lietu
vių šalpai, š. m. birželio 23 d. 
prie parapijos bažnyčios aukų 
buvo surinkta 725.57 dol.

Nuoširdžiai dėkojame auko
tojams ir parapijos klebonui 
prel. D. Mozeriui už auką ir 
leidimą pravesti šią rinkliavą.

Jeigu kas neturėjo progos 
paaukoti, prašome auką įteik
ti skyriaus kasininkui K. Pa- 
kelčiui, gyv. 4355 S. Campbell 
Avė., arba sk. p-kui F. Serei- 
čikui, gyv. 4525 S. Rockwell 
avė., ir ten gali susipažinti su 
žinomų tautiečių, Sibire esan
čių, sąrašu.

Ralfo 6 sk. valdyba

onūNKKarns draugas, chicago, ilunoib Antradienis, 1957 liepos 9

CHICAGOS 7INIOS
Mirtis nepilnamečių 

disputuose
East Gary jaunuolis Larry 

Blair, 17 m. amžiaus, susigin
čijus dviems nepilnamečių gru
pėms, buvo automobilio par
blokštas ir velkamas iki mir
ties. Nelaimė įvyko lauko kino 
teatre Wisconsin gatvėje prie 
vieškelio US 6. Liudininkai pa
sakoja, kad Blair ir jo drau
gai nusiskubino prie savo prie
šininkų mašinos, ją apsupę ir 
ėmė daužyti į langus. Ta ma
šina staiga pradėjo važiuoti, 
parbloškė Blair ir jį vilko apie 
75 pėdas. Vienas iš velionio 
draugų pasakojo, kad ginčai 
tarp dviejų jaunuolių grupių 
prasidėjo, kai jų mašinos susi
dūrė.

Patarimai jaunavedžiams
Katalikų suorganizuotose pa

tarimų konferencijose susižie
davusiems Chicagoje rudenį, 
žiemą ir pavasarį dalyvavo net 
6,000 porų; iš viso tokių kon
ferencijų buvo 120. Ir dabar, 
vasarą, tos konferencijos gau
siai lankomos. Apie jų laiką ir 
vietą galima sužinoti savo pa
rapijoje.

Vaikams filmai nemokamai
Chicagos Gamtos Istorijos 

muzėjuje (Roosevelt Road, prie 
ežero) kas ketvirtadienį (bai
giant rugpj. 15 d.) 10 vai. ry
to nemokamai vaikams bus ro
domi kino filmai apie dramb
lius, paukščius, tyrlaukius, 
Aliaskos eskimus, Šveicarijos 
Alpes ir kt.

Peršovė norėjusį 
suvažinėti

Policininkas Roger Zacha- 
rias, 23 m. amžiaus, peršovė 
šoferį Nelson Townsend, kuris 
norėjo policininką sunkvežimiu 
suvažinėti. Policininkas jį su
laikė, kai jis pervažiavo rau
doną šviesą, ir liepė važiuoti į 
policijos nuovadą. Pats polici
ninkas važiavo pirma. Town- 
send pavarė savo sunkvežimį 
sparčiau ir trenkė juo į polici
ninko motociklą. Policininkas 
nukrito ant grindinio. Town

Rusai kursto neapykantą 
prieš JAV

Robert E. Button, JAV In
formacijų agentūros radijo 
programų direktorius, Chica
goje, Pilsen parke, kalbėdamas

Karštis nuvijo prie ežero
Spėjama, kad apie pusę mi- 

liono Chicagos žmonių sekma
dienį buvo prie ežero atsigai
vinti, nes mieste temperatūra 
pasiekė 95 laipsnius. Apie 200,-

KAS KĄ IR KUR
— Turtingųjų atliekamus pata

linės, kaip paduškų, paklodžių, už
valkalų ir dekių (blanketų) nuo
širdžiai prašomi paaukoti naujai 
Kat. Federacijos Jaunimo stovyk
lai. Pristatyti arba tik pranešti, o

čekų šventės proga, pareiškė, 000 žmonių buvo artimuosiuo- patys atsiims, Chicagoj dr. J. Meš
kad nepaisant rusų kalbų apie 
taikią koegzistenciją pačioje 
Rusijoje tebeugdoma neapy
kanta prieš amerikiečius. To
liau jis pabrėžė, kad diktatūri
nio režimo pasisekimas pareina 
nuo sėkmingumo kontroliuoti 
žmonių mintis. Amerikos Balso 
radijas kaip tik kliudo sovietų 
pareigūnams turėti minčių

, , ...... kontrolę savo valdomų kraštųsend palikęs 3unkvežim} bandė žmonėse 
pabėgti, ibet policininkas grie-1 
bęs revolverį peršovė jį, sužeis-

X J. Slainis, gyvenąs 1520 
S. 49 Ct., Cicero, šiomis dieno
mis buvo pagerbtas šauniu 
banketu ir vertingomis dova
nomis Western Electric Comp. 
Tuo buvo atžymėtas jo 40 me
tų darbo laikas šioje vietoje. 
Tai gražus periodas; tuojau 
ateis ir pensija — turės gyven
ti iš savo santaupų. A. Slainie- 
nė neseniai turėjo geras atosto
gas Montanos valstybėje pas 
dukrą ir žentą Lankučius. Jie 
ten yra gerai įsikūrę: turi di
delį plotą žemės, miško ir au
gina gyvulius, kurių laiko ke
letą šimtų. Taigi tėvas, gavę3 
pensiją, jei norėtų, turėtų ge
rą užsiėmimą prie raguočių 
priežiūros.

J. ir A. Slainiai Ciceroje yra 
plačiai žinomi rimto būdo žmo
nės. (D.)

X Derami drabužiai bažny
čioje reikalingi ar ne? Atsa
kymas aiškus. Juk kultūringa
me pasaulyje yra teatrų, ope
rų, šokių salių, į kurias neįlei
džiami lankytojai be deramo 
apsirengimo. Kaip kituose 
miestuose, taip ir Chicagoje 
yra šokių salių, į kurias įlei
džiami vyrai tiktai švariai ap
sirengę ir būtinai su kaklary
šiu. Nemažesni reikalavimai 
taikomi ir moterims bei įner

damas krūtinę ir dešinę ranką.

Įtartinas pagrobėjas
Šiaurinės Illinois ir pietinės 

Wisconsin policija tuoj suska
to jieškoti vieno automobilisto, 
kuris buvo pagrobęs 6 metų 
berniuką ir kuris peršovė vy
rą, jį su prašina vijusį. Pagro- 
bikas pats persigandęs ties 
Burlingtonu, Wisc., berniuką 
paleido. Chicagos policija įta
ria, kad toksai pagrobėjas ga
lėjo kartais turėti ryšio su nu
žudymu trijų berniukų Chica
goje 1955 m. spalio mėn.

Pagerbė Trumaną
Chicagos meras su 42 kitais 

delegatais šeštadienį dalyvavo 
Trumano knygyno ir muzėjaus 
dedikacijoje Independence, Mo. 
Į tą muzėjų sutelkta apie 3,- 
500,000 dokumentų ir daug 
Trumano asmeniškų dalykėlių. 
Muzėjus pastatytas iš aukų. 
Pastatas . kainavo $1,750,000. 
Apskaičiuojama, kad dabar pa
statas su sklypu ir ekspona
tais iš viso gali kainuoti apie 
$21,000,000.

Laidotuvėse užmušė 
mergaitę

Chicagoje, netoli skersgatvio 
61 gatvės ir Chamberlain, lai
dotuvių metu automobiliams 
pradėjus važiuoti į kapines, 
viena mašina prarado kontro
lę, pasinešė į laidotuvių apei
gose dalyvąvusių iš baptistų 
bažnyčios einančių žmonių bū
rį ir mirtinai užmušė 10 m. 
mergaitę Babette Barker, dar 
10 kitų buvo sužeista.

Piknikas dėl 2,600 
ligonių

Trečiadienį Oak Forest ligo
ninės aikštėje ruošiamas pik
nikas dėl 2,600 tos ligoninės 
pacientų. Bus nugabenta 300 
atšaldytų saldžių arbūzų ir 
daugybė galionų lemonado 
jiems pavaišinti. Net 50 sava
noriškų neapmokamų talkinin
kų padės tuos ligonis aptarnau
ti.

Estė laimėjo universitete
Roosevelt universitete, Chi

cagoje, pirmą vietą anglų kal-
gaitiems — neleidžiamos vyriš- bos kurse laimėjo estė Helbe
ko apsirengimo formoje.

Ką visa tai reiškia. Tai reiš
kia, kad tos vietos yra garbin
gos ir tokie pat dalyviai ten 
įleidžiami.

Dabar pažvelkime į mūsų 
garbingiausią vietą — Dievo 
namus arba Bažnyčią. Ar čia 
vieta yra menkesnė už teatrą, 
operą ar šokių salę. Kas čia su
sirenka? Ar čia susirenka ne
dorybės vaikai ar Dievo vai
kai? Jei vieta šventa ir jos 
dalyviai šventumo žyme pažy
mėti, tai koks turėtų būti ap
sirengimas? Ar kartais savo 
tarpe nerastume asmenų, ku
rie, nors ir ne iš piktos valios, 
neprisiderina nei prie vietos 
šventumo, nei prie dalyvių kil
numo. Kaikas nori, ypač va
saros metu, perdaug lengvo 
apsirengimo. Bet juk bažnyčia 
nėra vasarvietė ar privatūs na
mai. Pagaliau ir vasarvietėj 
ar privačiuose namuose reikėtų 
stengtis savęs nepažeminti, 
Dievo ir žmonių neįžeisti.

Mikkelsaar-Meyer, buvusio es
tų švietimo ministerio duktė. 
Dabar ji dėsto Municipalinės 
Tuberkuliozės sanatorijos mo
kykloje; toje sanatorijoje jos 
vyras dirba gydytoju.

• Gėrę — nebevažiuos
Illinois Valstybės sekreto

riaus įstaiga praneša, kad iš 
182 piliečių atšaukti vairavi
mo leidimai už tai, kad jie va
žiavo mašina įsikaušę.

Televizija akliems
Sekmadienį Chicagoje prasi

dėjo suvažiavimas Aklųjų Glo
bos draugijos. Jis vyksta La 
Šalie viešbuty. Tęsis 5 dienas. 
Be kitų dalykų, jame demonst
ruojamas žadintuvas, kuris pa
tarnauja akliems ir kurtiems: 
žadintuvas dedamas po matra- 
su ir keldamas virpina lovą. 
Taipgi yra išrasta speciali te
levizija akliems, kuri teper- 
duoda tik garsą, neperduoda
ma paveikslo, kurio aklieji vis- 
tiek nematytų. Tokia televizija 
žymiai pigesnė.

Atlcvietė 5 Meksikos 
sportininkus

Chicagos parodon atkviesti 
penki įgudę šokėjai į vandenį iš 
Meksikos. Jie, panaudodami 
virvę, šoks į vandenį iš 110 
pėdų augščio, nuo stulpo, įtai
syto Michigan ežere, išdarinė
dami įvairias figūras. Tai dar* 
nuo senųjų aztekų laikų užsili
kusi sporto rūšis. Jie pasiro
dys per penkias paskutines 
parodos dienas 3, 8 ir 9 vai. 
30 min.

Sužeistas iššokęs iš 
traukinio

Restoranvagono patarnauto
jas Herbert D. Smith, 30 m. 
amžiaus, netoli Auroros iššoko 
iš traukinio, kai šis lėkė 70 my
lių greičiu. Pravažiuojančio au
tomobilisto buvo rastas sun
kiai sužeistas ir nugabentas į 
Šv. Juozapo ligoninę. Kiti tar
nautojai buvo pastebėję, kpd 
jis pergyvena kažkokį psichinį 
įtempimą.

Spaudos platintojas į 
seminariją

Reynold D. Zorc, 13 metų 
berniukas, kuris sėkmingai pla
tindamas laikraštį “The New 
World” laimėjo mokslapinigius 
savo studijoms, nutarė tapti 
misionieriumi ir stoti į Die
viškojo Vardo seminariją East 
Troy, Wisc.

Jaunuoliai į stovyklass
Cook apskrities šerifo Loh- 

man rūpesčiu 92 berniukai iš
vyks į kariuomenės stovyklas,) 
kur jie išbus savaitę laiko. Tai 
vis pastangos kovoti su nepil
namečių nusikaltimais.

se miškeliuose, kiti — zoologi
jos soduose. Chicagos Motorų 
klubas apskaičiuoja, kad vaka
re 350 mylių spinduliu apie 
Chicagą buvo apie 500,000 ma
šinų vieškeliuose.

Vaikų išvažiavimai
Jau pradėti vaikų išvažiavi

mai į artimesnius Chicagos už
miesčio miškus. Iš viso bus iš
vežta 12,000 vaikų. Jie išveža
mi autobusu nuo socialinių 
centrų, įsteigtų prie 68 miesto 
mokyklų. Taip vaikai bus išve
žami penkias dienas savaitėje 
iki rugpj. 16 d. Apie tai pra
nešė Chicagos mokyklų supe- 
rintentias Benj. Willis.

Kongresas besirūpinančių 
motinomis

Pirmadienį Chicagoje prasi
dėjo kongresas tų asmenų, ku
rie rūpinasi motinomis. Jame 
dalyvauja apie 4,000 profesio
nalų, dirbančių medicinos sri
tyje ir padedančių motinoms 
prie gimdymo.
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Ar jau perskaitei P. Kesiūno 
romaną

Tarp Žalsvu Palapinių?
Dr. ▲. Baltinta savo recenzijoje 

apie SJ romaną, taip ražo: P. K ©eta
no romanas “Tarp laisvų palapinių“ 
gražiai ltkella tą pasiaukojimo didu
mą, kurj beviltiškoje kovoje d61 tau
tos lalsvSs parodS Lietuvos partiza
nas, tą Idealizmą, kuriuo degt mūsų 
Jaunimas, liedamas kraują dSl savo 
Sėmės, tuos didžiuosius nuostolius 
kuriuos mums reikėjo pakelti dviejų 
okupacijų replCse. Todėl S( romaną 
skaitome su malonumu Ir dideliu su
sidomėjimu. Ypač romane minimi 
žygiai žavBs Jaunimą Ir kels Jo dva
sią. šis romanas, atskleidžiąs mūsų 
berolSkai tragiškus epizodus, yrs 
Šviesus spindulys tremties Idealizmo 
ugdyme.

896 pnsL Kaina $3.00
Užsakymus kartu su pinigais siųskite

‘‘DRAUGAS"
4545 West 63rd Street

CHICAGO 29, ILL. 
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kauskienei, 5610 So. VVinchester, 
tel. PRospect 6-9801, Detroite V. 
Kundrotienei, 3768 Kendall St., 
Detroit 6, Mich. Iš kitų vietovių 
atveža važiuojant j Lietuvių šven
tę liepos m. 28 d. toj pačioj sto
vykloj.

— Mergaitės, galinčios stovyk
lauti ne abi, o tik vieną savaitę, 
vistiek gali važiuoti pas seseles 
naujoj Kat. Federacijos Jaunimo 
stovykloj prie Detroito, Manches
ter, Mich. Registruojasi pas Chi
cagos ar Detroito įgaliotines arba 
tiesiai stovykloje: sesuo Ptaula, 
Manchester, Mich.

Remkite dien. Dranga!
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KNYOA, KURI VISADA [DOMI 
IK NE8ENOTA 

Tai Juozo Švaisto

Šioje Knygoje gražios mūsų žmonių 
pasakos, su paveikslais. Jas mielai 
•kalto ir suaugę ir Jaunieji. Labai 
tinka lietuvių kalbos pamokoms. Ii 
viso 78 pasakos. Kaina >2.60. Pla
tintojams didele nuolaida.

Užsakymus kartu su pinigais siųskite.

"DRAUGAS"
4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29, ILLINOIS
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli
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STASYS DŽIUGAS

Kiškučio Vardines
Tai gražiausia dovana mūsų 
mažiesiems skaitytojams. Meili 
tėvų žemei, mažųjų džiaugsmai is 
dail. VI. Stančikaitės gražios iliu
stracijos šią knygą padarė dau
giausia mėgiama mažųjų skaity 
tojų tarpe. Kaina $1.50.
Užsakymus kartu 6U pinigais siųskite.

‘DRAUGAS”
4545 West 63rd Street

CHICAGO 29, ILL. 
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SALEZIEČIŲ METINE 

ŠVENTE

PIKNIKAS
LIEPOS 14 DIENĄ

Šiluva — Cedar Lake, Indiana

IANI7OMUOJAMA

IŠNUOMUOJAMAS VASARNA
MIS. Penkios mylios j rytas nuo 
Michigan City, Indiana, Michianos 
Shores, išnuomuejamas vasarnamis. 
Labai graži aplinkuma, rami vieta, 
skaidrus Michigano ežero vanduo. 
Gali patilpti iki 10 asmenų. Infor
macijas teikia D. Mikeliunas, 3734 
Parrish Avenuc, East Chicago, In
diana, tel. East Chicago 2250-R po 
5 valandos vakaro.

KAS TIK TURI GERA SKOMĮ, VISKĄ 
PERKA PAS LIEPONĮI

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

Moderniškiausia lietuvių baidų prekyba CMcagoje 
LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI — 

FURNITURE CENTER, INC.
3222-21-26 So Halstcd St VIctory 2-4S26

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

11 vai. A. M. pastatų pašventinimas Gary, Ind., 

VYSK. J. E. A. GRUTKA,

12 vai. Šv. Mišios J. E. VYSK. V. BRIZGYS 

Gieda "Dainavos" Ansamblis

Nuoširdžiai kviečiamo visus gausiai dalyvauti, 

RENGĖJAI


