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Nikita Chruščevas eina
diktatoriaus Stalino keliais

Nikita S. Chruščevas Leningrade pasakytoje kalboje, 250 m. 
miesto įkūrimo sukakčiai paminėti iškilmėse, ypač puolė Malen
kovą.

Jis pakaltintas už Abakumovo 
ir jo sėbrų nužudymą Leningra
de 1954 m. Priekaištauta, kad 
Malenkovas trukdęs įstatymda-

Chruščevo pasmerktas. Anuome
tinis teroristas šiandieną yra 
stalininio komunizmo reformato- 

vystės darbą, priekaištavęs dėl'.rius. Jis skelbia teisinę reformą, 
kolchozinės sistemos palaikymo,, tačiau dar palieka vergų stovyk- 
pramonės ir administracijos de- (los. Lenino vardu dangstomas 
centralizacijos ir pagaliau dėl,„demokratinis centralizmas“, ta- 
glaudesnių santykių palaikymo riamoji valdymo decentralizaci- 
su JAV. Į ja, ūkinis pertvarkymas, neva at

skiroms respublikoms suteikiąs
Nikita S. Chruščev

Chruščevo kaltinimai bendra-, T.. . .. .
darbiams, kurie prieš kelias sa-į 45 as uslIai
vaites besišypsodami jį palydėjo j Visos „reformos“ tepatamaus 
vykstant į Suomiją, terodo, kad .tik Rusijos respublikai. Jos yra 
kelias aiškus. Jis nori lipti pako- Į priemonė kitu būdu pažaboti pa- j 
pomis augštyn. Jo lipimo būdai • vergtuosius, juos išnaudoti ir ’ 
labai panašūs, kaip ir Stalino, vietinių komunistų rankomis 
Anas provincijos miestų kompar smaugti savo tautiečius. Stalini- 
tijos sekretorius kvietėsi pagal- nio teroro tęsėju yra Nikita S.

Garsus Sovietų "niet" atšaldo 
nusiginklavimo pasitarimus

JUNGTINĖS TAUTOS, N. Y. — 12 metų amžiaus nepapras
tai atsilikęs nusiginklavimo „kūdikis“ ir vėl suklupo išvakarėse 
taip visų ilgai laukto „pirmojo žingsnio“.

bon, kai reikėjo spirtis prieš teo
retiką Buchariną, intrigų meis
trą Zinovjevą ir talentingą cini
ką Radeką.

Nūdieną tą patį daro Chrušče
vas susikvietęs ištikimus talki
ninkus iš visų Rusijos pakampių. 
Persijojęs kompartijos sekreta- 
riatą, kieton rankon paėmęs kom 
partijos vykdomuosius organus: 
kadrus, agitpropą bei padaręs 
įtakos centrinei kontrolės komi
sijai turėjo pakeisti ir kompar
tijos prezidiumą. Su juo jau bu
vo ne kartą žaista padidinant ir TOKIO, Japonija, liepos 9. —

Trys šimtai kairiųjų japonų stu- 
vėl sumažinant narių skaičių. dentų demonstravo prie JAV am
Chruščevo gal pats sunkiausias 
žygis staiga pakeisti iš 11 pen
kis narius, žinomus asmenis, se
nus teroro tvirtovės ramsčius ir 
nemažesnius imperialistus, kaip 
pats Chruščev. Lietuvių tauta 
gali būti patenkinta, kad revo
liucija ėda savo vaikus. Ji gali 
džiaugtis, kad V. Molotov, anuo 
metinis ministeris pirmininkas 
ir Pabaltijo valstybių pavergėjas 
nūdieną yra nemalonėje. Tačiau 
visa tai mažai ją paguodžia. Ta
riamai reformuotasis komuniz
mas jai nieko geresnio nežada, 
kaip priespaudą, vargą ir krašto 
gyventojų išnaudojimą.

Teroristas
Chruščev puolė Staliną norė-

plauti. Dabar jis kaltina partie
tį Malenkovą dėl dalyvavimo te
rore, kai jis pats buvo ukrainie
čių budeliu. Gen. Michail Tucha- 
čevskij ir eilę karių sunaikinus,
Stalinas įsakė sukviesti Ukrai
nos kompartijos centrinį komite
tą posėdžio. Jame dalyvavo ir jo
įgaliotiniai Molotov, Chruščev ir. Surašinėjimas Lietuvoje 
Etijev. Maskvos įgaliotiniai prie Į
kaištavo ukrainiečiams, kad jie, Visuotinis gyventojų suraši- 
nesugeba krašte įvesti tvarkos ir |nėjimas Lietuvoje ir kitose So-
kovoti su „liaudies priešais“. 
Chruščev ėmėsi tardymų ir lik
vidavimo. Maskviškis politbiu- 
ras tuojau pasiūlė ,kad „Chruš
čev ištikimas politbiurui ir Sta
linui turi eiti Ukrainos kompar
tijos sekretoriaus pareigas“. 
Ankstesni sekretoriai St. Kos- 
sior ir P. Postičev buvo pašalin
ti ir dingo be žinios. Ukrainos 
komisarų tarybos pirmininkas 
Liubčenko ryšium su Kossior at
leidimu atsisakė vykti Maskvon 
tartis. Stalino įgaliotinis Chruš
čev, tik ką Ukrainos komparti
jos pareigas perėmęs paskelbė, 
kad Kassior esąs toks pat „liau
dies priešas“, kaip Tuchačevskij 
ir Jakir. Po to sekė teroras. Jis 
nusiaubė ir augščiausių pareigū
nų šeimas. Ukrainos „preziden
to“ Grigorij Ivanovič Pretrovs- 
kij sūnus Leonid pasmerkiamas 
mirti. Ir ne jis

daugiau teisių tėra pasakomis.

Chruščev. Jis yra jo mokinys ir 
talkininkas. Tarpusavio nesuta
rimas, kuris žinomas visose dik
tatūrose ir demokratinėse san
tvarkose mums neleidžia daryti 
toliau siekiančių išvadų, kai ne
žinome kuo remiasi taip vadina
moji „opozicija“.

G. Galva

Demonstracijos

Japonijoj

basados, protestuodami prieš pa
didinimą oro bazės Tachikava, 
netoli Tokio.

Europoj žudo karštis

ROMA, Italija, liepos 9. — 
Nuo karščių Europoje jau mirė 
288 asmenys. Vienoj Italijoj, per 
savaitę, kai temperatūra siekė 
apie 100 1., mirė 96 asmenys.

Automobiliu jūromis
SHEMYA ISLAND, Alaska, 

liepos 9. — Vienas amerikietis ir 
australietis kariuomenės auto
mobiliu (Jeep) nuplaukė 1,300 
mylių. Abu vyrai išplaukė iš Ja-

damas savo kruvinas rankas nu- ponijos birželio 12 d. ir po 25 d.
kelionės pasiekė Shemya salą. 
Automašina sunaudojo 720 ga
lonų gazolino. Abu vyrai ilgai 
nebuvo pastebėti, neturėjo radi
jo kontakto ir buvo manoma, 
kad jie dingo.

vietų Sąjungos respublikose 
įvyksiąs 1959 metais. Prieš tai 
būsiąs atliktas dar „bandoma
sis“ surašinėjimas, patikrinti su
rašinėjimo programai, formų ir 
dokumentų projektui. Sovietai 
1956 m. vasarą turėjo pripažinti, 
kad Sovietų gyventojų skaičius 
nuo 1939 stovi vietoje ir kad 
šiuo metu trūksta apie 60,000,- 
000 žmonių pagal pačių Sovietų 
darytus prieauglio apskaičiavi
mus. (E.)

KALENDORIUS

Liepos 10 d. Septynių brolių 
kankinių, senovės: Alytis ir Švi
tra. Saulė teka 5:25 vai., leidžia
si 8:27 vai.

ORAS

Chicagoj ir apylinkėse šilta ir
vienas buvo giedra. Temperatūra apie 87 1.

Tuoj po atominės bombos sprogimo Nevaloje marinai manevruoja.

Tūkstančiai Lietuvos jaunimo 
vėl siunčiama į Kazachstaną

Kaip jau praeitą vasarą, taip ir šiemet bolševikų centras kom
jaunimo organizacijai davė įsakymą visoje Lietuvoje vykdyti jau
nuolių telkimą darbams Kazachstane, naujose plėšininėse žemėse 
padėti nuimti derlių. Vilniaus radijas birželio 18 d. pranešė, kad 
Šiaulių miesto pirminės komjaunimo organizacijos gauna „pluoš
tus pareiškimų, kuriuose jaunieji šiauliečiai „siūlosi savanoriais
vykti į plėšinines žemes naujojo 
tarpiui“.

Šitaip savo vasaros atostogas 
praleisti nutarę Šiaulių pedago
ginio instituto jaunieji dėstyto
jai, studentai ir kiti. Į Kazachs
taną „rengiasi važiuoti daug jau
nų įmonių darbininkų, specialis
tų, taip pat vidurinių mokyklų 
moksleivių“. Kokiu mastu tie 
telkimai vyksta, matyti iš Vil
niaus radijo pastabos, kad į tuos 
darbus Kazachstane šiemet vyks 
apie 500 jaunųjų šiauliečių.

Plaukia „savanoriai“
Kita tokia žinia pranešama iš 

Klaipėdos. Vilniaus radijo žinio
mis (birželio 20 d.) „pernai dau
giau kaip 100 uostamiesčio jau
nuolių ir merginų dalyvavo nu
imant plėšininių žemių derlių“. 
Klaipėdiečiai talkininkai grįžę į 
gimtinę su pereinamąja raudo
nąja vėliava. Ir šiemet, vos tik 
buvęs paskelbtas VLKJS ck krei 
pimasis į pramonės įmonių ir 
mokslo įstaigų komjaunimo or
ganizacijas, ėmę gausiai plaukti 
savanorių pareiškimai. Esą ypač 
gausiai rašosi tekstilės ir žuvies 
pramonės jaunuoliai. Vilniaus 
radijas ta proga perdavė ir ke
lias pavardes tųjų, kurie jau per 
nai dalyvavo tose „kazachstaniš- 
kose atostogose“, bet jos visos 
nelietuviškos.

Birželio 21 d. Vilniaus radi
jas pranešė apie jaunuolių telki
mą Vilniuje, nuimti „šių metų 
derlių plėšininėse žemėse Ka
zachstane“. Daugiau kaip 300 
Džeržinskio rajono jaunuolių pa 
davę pareiškimus vykti į talką. 
Vilniaus radijo pranešimas bai
giamas: „Šią vasarą derliaus 
nuėmimo darbuose Kazachstane 
talkininkaus daugiau kaip 1000 
sostinės komjaunuolių ir jaunuo
lių“.

Daug negrįžo
Kaip Šiauliuose, Klaipėdoje ir 

Vilniuje, taip telkiami jaunuo
liai ir kitose Lietuvos vietovėse. 
Jaunuoliai pramonėje sunkiai 
dirba per visus metus. Civilizuo
tuose kraštuose atostogos kaip 
visiems darbininkams, taip ypač 
bręstančiam jaunimui yra užtik 
rintos net privalomais įstaty
mais. Sovietų valdomuose kraš
tuose darbo žmogus vieton atos
togų susilaukia bilietų į sunkius 
plėšininius darbus neįprastose 
Azijos klimatinėse sąlygose.

• JAV marinų laivas Empire 
State su 490 karininkų ir kadetų 
lankosi Olandijoj, Amsterdame.

derliaus nuėmimo vasaros laiko.

Sovietinė propaganda kalba ir 
apie „grįžtančius į savo gimtąjį 
kraštą“ jaunuolius. Bet ar visi 
grįžo? Kiek grįžo sveikų, kiek 
ligotų, kiek visai negrįžo? Koks 
skaičius buvo pernai ir anksčiau 
iš Lietuvos į Aziją išvežtas ? Vis 
tai klausimai, į kuriuos sovietinė 
propaganda nemielai atsako.

Kai daug šimtų Lietuvos jau
nuolių išvežami laukų darbams į 
Kazachstaną, čia pat Lietuvoje 
žemės ūkyje daug kur trūksta 
darbo rankų. (E.)

Nauja raketa
WASHINGTON, liepos 9. — 

Aeronautikos šaltiniai praneša, 
kad pagaminta nauja raketa Bell 
X1E galinti skristi 1,500 mylių 
per valandą.

Dvyniai Pragoję
MASKVA, liepos 9. — Du nu

galėtojai Sovietų Sąjungos grum 
tynėse dėl valdžios, Bulganinas 
ir Chruščevas, išvyko į Pragą, 
Čekoslovakiją, kurią mano pa
siekti trečiadienį. Abu išskrido 
lėktuvu, gi 500 mylių per Čeko
slovakiją pervažiuos traukiniu. 
Kartu su Kremliaus dvyniais 
vyksta ir saugumo generolas Se- 
rov. Prie sienos juos pasitiko če
kų kompartijos bosas Navotny.

Skraidantis farmeris
SHARON, Wis„ liepos 9. — 

Stanley Webb, farmeris, 6-šių 
sūnų tėvas, nukritus lėktuvui už
simušė. Kaimynams buvo žino
mas, kaip „skraidantis farme
ris“.

Barry Faris, International News Service redaktoriua, kalbasi su Ja
ponijos piin. pirm. Nobosuke Kishi Tokio mieste. Kishi redaktoriui 
pasidžiaugė Rusijoj įvykusiais pasikeitimais. (SNI)

Susirgo polio
SEATTLE, liepos 9. — Misio

nierius daktaras, kuris gydė nuo 
polio ir leido Salk vaistus Libi
joj, susirgo polio. Dr. Cornell, 38 
m. amžiaus, paguldytas į „gele
žinius plaučius“. Daktaras lėktu
vu atgabentas į Seattle ir pagul
dytas ligoninėn.

Liuterone į Lurdą
MILWAUKEE, Wis., liepos 9. 

— Dešimties metų mergaitė 
Lynn Lambbrechts sunkiai ser
ganti kraujo vėžiu, skrenda drau 
ge su motina į Lurdą. Pinigus 
kelionei, apie 1,000 dol., sudėjo 
92 šeimos. Lambrecht yra liute
ronai.

Televizija Maskvoj
MASKVA, liepos 9. — Bolše

vikų radijas praneša, kad sekan 
čių metų pradžioj Maskva turės 
antrą televizijos stotį.

Išgelbėjo diržas
WOODSTOCK, Vt., liepos 9. 

— Gubernatorius Joseph B. 
Johnson važiuodamas drauge su 
žmona, pametęs kontrolę iššoko 
iš kelio į griovį ir visiškai su
daužė mašiną, tačiau išliko svei
ki, kadangi buvo prisirišę saugu
mo diržais.

V v V. • f •Karščio Įtakoj
SALT LAKE CITY, liepos 9. 

— Vagys įsiveržė į miesto ug
niagesių būstinę ir išnešė ketu
ris sidabrinius ugniagesių ženk
lus ir vieną ugniagesio kapurę.

• Prancūzijos organizuoto 
katalikų jaunimo sluogsniuose 
įvyko krizė — nesutarimas dėl 
kaikurių praktinės veiklos rei
kalų. Akademinis jaunimas ir 
katalikai skautai yra linkę savo 
veiklą plėsti ir reikštis net poli
tinėj srity. Vyskupų buvo nu
statyta, kad katalikų sąjūdžio 
organizacijos turi ribotis idėji
ne - socialine veikla. Nepatenkin
tieji vadovai iš veiklos pasitrau
kė.

Pirmadienį įvykusiame Lon
done posėdyje rusai pasakė 
„niet“ į pagrindinius nusiginkla
vimo punktus, kurie buvo taip 
kruopščiai paruošti Amerikos at 
stovo Harold Stassen per pasku
tines tris savaites.

Artėjimas prie priartėjimo
Vakarų sąjungininkai pasisky 

rė sau laisvą dieną, kad galėtų 
susisiekti su Washingtonu ir ap
tarti Sovietų nusiginklavimo at
stovo Valerian Zorin taip ne
lauktą neigiamą atsakymą.

U. N. nusiginklavimo mažes
nysis komitetas — Amerika, So
vietai, Prancūzija, Anglija ir Ka
nada vėl pradės posėdžius tre
čiadienį.

Nusiginklavimo komiteto užsi-' 
brėžtas tikslas taip dažnai buvo 
keičiamas, kad Indijos ministe
ris pirmininkas Nehru jį pavadi
no „artėjimas prie priartėjimo“.

Nehru mano, kad tik progre
sas nusiginklavime duoda vilties, 
kad sumažės įtempimas tarp Ry
tų ir Vakarų, bet jis yra labai at
sargus, ir atmeta Sovietų pasiū
lymą, kad ir Indija prisidėtų prie 
pasitarimų.

Nehru sako, kad prijungus 
dar Indiją prie pasitarimų, tai 
dar pasunkėtų padėtis.

Svarbiausi „painūs“ punktai
1. Nusiginklavimo pakomite

tis turi visa savo programoje, iš
skyrus „nusiginklavimą“, kurį 
jie išbraukė iš darbų tvarkos ir 
jieško kažko pakankamai mažo, 
bet tuo pačiu ir labai dramatiš
ko nuo kurio galėtų pradėti.

2. Abu, kaip Vakarai taip ir 
Sovietai, nori „uždrausti“ atomi
nius bandymus, dėl gresiančio 
visam pasauliui pavojaus ore pa 
skleistų radioaktyvių dulkių.

3. Bet yra didelis įtarimas, 
kad abi pusės sutiks nuo bandy
mų atsisakyti tik tada, jeigu tie 
bandymai nebus kariniai reika
lingi bent dabartiniu momentu.

4. Washingtono oficialūs as
menys yra pasidalinę į 2 dalis. 
Vieni nori nusiginklavimo „iška
bos - ženklelio“, kiti gi visai ne
nori nei girdėti apie nusiginkla
vimą.

• Aktorė Gail Russel, kuri 
įvažiavo savo nauju automobiliu 
į kavinę per langą, tos kavinės 
patarnautoja yra patraukta už 
sužeidimą į teismą. Reikalauja 
75,000 dol.

• Berlyne pabėgėlių 200 vaikų 
išvyko 8 savaitėm atostogų į 
Norvegiją.

• Melbourne, Australijoje 6 
m. mergaitė mirė per dieną du 
kartus, tačiau buvo atgaivinta.

• Popiežius Pijus XII priva
čioj audiencijoj priėmė Sirijos 
užsienių reikalų ministerį Bitar 
ir gynybos ministerį EI Azem.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ 
SANTRAUKA

— Nusiginklavimo konferencija Londone pertraukta 7/8 va
landom.

— Britanijos ir Švedijos mokslininkai surado naują elementą, 
kuris nustoja radioaktyvumo per 10—12 minučių. Elementas pa
vadintas- Nobelium.

— Generalisimus Franco ir Portugalijos premjeras Salazar 
vakar turėjo slaptą pasitarimą. Tai pirmas pasitarimas nuo 

11952 m.
— Stiprus žemės drebėjimas vakar sukrėtė Guatemalą. Išby

rėjo langai ir suskilo sienos.
— Sekantis atominės bombos mėginimas įvyks liepos 11 d. 

Nevadoj.

5. Sovietų augštoji vadovybė 
yra tiek labai skirtingų nuomo
nių, kad Washingtono nuomonių 
skirtumas palyginti prie Sovietų 
skirtumo ,tai būtų lyg iškilimas 
ant šaligatvio plytelės prieš di
džiulę prarają.

Mažas spindulėlis
Yra likęs mažas vilties spindu

lėlis visuose šiuose pasitarimuo
se. Būtų atsiektas viso pasau
lio dėkingumas, jeigu iš nusibo
dusių iki „gyvo kaulo“. kalbų, 
būtų prieita prie veiksmų.

Daug yra kalbama ir svarsto
ma, bet tikras nusiginklavimas 
ir pasilieka „kūdikiu“, kuris ne
įstengia nei pirmo žingsnio pra
dėti.

TRUMPAI IŠ VISUR
• Liaudies ūkio taryba Lietu

voj turėsianti 11 gamybinių val
dybų: Mašinų gamybos, prietai
sų gamybos, energetikos, kuro 
pramonės, statybinių medžiagų 
pramonės, lengvosios pramonės, 
maisto pramonės, žuvies pramo
nės, popieriaus ir medžio apdir
bimo pramonės ir kelias kitas 
valdybas. Valdybų viršininkais 
paskirti A. Speičys, A. Didžiulis, 
L. Paplauskas, G. Molotokas, S. 
Filipavičius, J. Šipyla, V. Micke
vičius, P. Kurys. Kiti dar nepa
skirti. Liaudies ūkio tarybos pir 
mininkas, kaip jau pranešta, E. 
Ozarskis. L. ū. taryba esanti įsi
kūrusi Vilniaus Komunarų g. 5 
nr. ir Stalino prospekto 25 nr.

• Maskvos radijas praneša, 
kad pasikeitimai valdžioj nereiš
kia, kad keisis vidaus ir taikos 
politika.

• Lietuvos žemės ūkio aviaci
jos eskadrilėje dabar esą 17 lėk
tuvų, kuriais iš oro tręšiami lau 
kai, naikinami sodų ir laukų ken 
kėjai, kaip pranešė Vilniaus ra
dijas. Kiek kainuoja tie visi juo
kai radijas nepranešė.

• Pakistanas ir Ispanija lie 
pos 8 d. pasirašė draugingumo 
sutartį.

Joseph S. Robinson armijos advo
katas Washingtone aiškinasi, kad 
japonai negali teisti JAV karį Gi- 
rard, kuris nušovė japonę. (INS)
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Paskutinis Jamborės Fondo šauksmas
Mūsų skautų sąjungos ribose 

buvo sukurtas Jamborės Fon
das, kad efektingai paremtų at
stovavimą kas ketveri metai į- 
vykstnčiose pasaulinėse stovyk
lose, jamborėmis vadinamomis. 
Kas bent kartą yra buvęs jam
borės stovyklose, gerai žino, kad 
tai nėra eilinė stovykla, malonu
mų stovykla arba poilsio stovyk
la, kaip esame įpratę tai patirti 
eilinėse skautiškose stovyklose. 
Jamborė — pasaulinė stovyk
la — yra kieto darbo ir grynai 
pasiaukojimo stovykla, kurioje 
nuo ryto iki vakaro, nuo aušros 
iki saulėlydžio, kiekviena minu
tė išnaudojama savo krašto at
stovavimui. Ši ateinančioji, šią 
vasarą Anglijoje įkūrėjo Baden - 
Povvellio garbei ruošiama jam
borė įvyks kartą per šimtą me
tų. Vienintelė mūsų gyvenama
me šimtmetyje. Kitos tokios 
jau nebesulauksime ir neberegė- 
sime, todėl ji mums, lietuviams 
skautams, yra ypač svarbi ir 
brangintina. Kiekviena jos ei
gos minutė iki pasikutinės smulk 
menos išnaudotina. Jai be ato
dairos buvo rengtasi ir dar da
bar- tebesirengiama. Neabejoti
na, kad šios jamborės metu mū
sų brangaus krašto — Lietuvos
vardas iškils, ir juo daugiau mes 
šį s-gos masto žygį visi parem- 
sime, juo jis bus našesnis, nes
didelis darbas yra tas, kurį mes, . , . x .. . .
nuo didžiausio iki mažiausio kiek ___ _ , ’ , T ,
vienas paremsime. Čia remsime
ne Joną ar Petrą, ne nepatin
kantį Zigmą ar patinkantį Jur-

mą darbais vaduojant Lietuvą 
Tokiais atvejais niekas negaili 
ir giliu prakaitu įgyto pinigo.

, , . ..... .Mes, lietuviai skautai, savo dar
gi, bet mažą reprezentacinį lie- . . ’ . , . .. , ’ . . ,?*’ . . ... , • • bais žygiuodami lietuvių bend-tuvių skautų vienetą, kuns viso . ., ,„ ruomenes vidury, nesizvalgyda-pasaulio skautų sukury skelbs 1 ____________ _ ________
Lietuvos vardą.

JF nuolat skelbia aukų įplau
kas, ir, jas paskaičius metasi į 
akis, kad šio kilnaus darbo nėra 
parėmusi didelė dalis mūsų or
ganizacijos asmenų, kurie ga
lėtų, nors ir menka auka, pa
remti. Ypač atkreiptinas dėme
sys į vyresnio amžiaus, ypač 
gaunančius atlyginimus, skau
tus, vadovus, vyčius. Kaip dir
bęs ir tebedirbąs su vyčiais, no
riu šį kartą atkreipti jų dėmesį.
Paremti JF — mūsų, vyčių, pa-

'S

1957 M.
TELEVIZIJŲ
IŠPARDAVIMAS

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

ATEIKITE ĮSITIKINTI TV 
APARATŲ NUPIGIN1MU

Instaliacija Ir garantijos veltui

[sales - Service)
Bav. Ini. A. 8EMENA8

3821 8. Halsted — OlJffslde 4-5665 
Atdara: kasdien 9—6, pirmadieniais 

lr ketvirtadieniais •—9

S0 PH I E BARČUS
RADIO PROGRAMA

lft WOEP stoties —*- Banga 1890 
PIRMADIENIO vak. nuo 7—R v. 
NUO PIRMAD. IKI PENKTaD.

8:46 Iki 9:80 vai. ryte 
ŠEŠTAI). 8:80 iki 9:80 ryte

HERMAI). 8:30—• :8O v. r. Iš stoties 
W()PA — 1400 kll.

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

Duoną ir |vairias nkr.nlngae | 
bulkutes kepa

BRUNO’S KEPYKLA
3339-41 8. Litn&nlca Avė.

Tel. CLlffsIde 4-6876 
Pristatome J visas krautuves 
ir restoranus, taip pat Iš
siunčiame J visus artimuo
sius miestus.

grindinis kilnus siekimas. Skau
tai vyčiai visur spinduliuoja sa
vo granitine spalva, savo išdi
džiu Baltojo Žirgo vardu. Nėra 
kilnesnio tikslo, kaip auka pa
remti lekiantį  jį Baltąjį Vyčio 
2irgą — mūsų reprezentacinį vie 
netą — iškelti įkūrėjo namų pa
pėdėje Lietuvos trispalvę. Jau 
dviejose jamborėse mūsų tri
spalvę savanoriškai nešė sveti
mų kraštų mums draugingi asme 
nys — Jo Didenybė Luksembur- 
go kunigaikštis Emanuelis. Pa
starojoje jamborėje debesys 
bent kiek sklaidosi ir yra vilties, 
kad trispalvė iškils mūsų pačių 
giedamo Tautos himno aiduose. 
Tai mūsų vadovų kantrumo ir 
pasiryžimo išdava, kuria galėsi
me visi pasidžiaugti. Bet... visas 
darbas dar prieš akis ir ko tam 
tikslui pilnai atsiekti trūksta — 
kiekvieno mūsų aukos Jamborės 
Fondui. Dar nevėlu. Aukas ga
lima įteikti kiekvienam vadovui.

Ta pačia proga negalima ty
liai praeiti tų, kurie JF jau pa
rėmė. Jų tarpe turime savo s- 
gos vienetų, narių, draugiškų lie 
tuviškų organizacijų ir paskirų 
lietuvių, kurie Jamborės Fondą 
nuoširdžiai parėmė. Pakartoki
me jiems posakį, kurį savo tar
pe ne kartą esame kartoję: “Mū 
sų darbas, mūsų jėgos — Lietu
vai tėvynei”. Nieko lietuviui ne

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 11-tą dieną, neša dividendą už visą mėnesį

CHARTERED AND SUPERVISED BY 
THE UNITED STATES GOVERNMENT

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

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

Standard Federal Savings
AND LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO
4192 ARCHER AVĖ., CHICAGO 32 

(Archer Avė. at Sacramcnto) 

PHONE: Vlrginia 7-1141

mi nei į kairę, nei į dešinę, ne- 
teisdami, kas yra geras ir kas 
blogas, — turime vieną tikslą: 
būti gerais tėvynės sūnumis ir 
dukromis; jei šio siekimo savo 
širdyse neturėsime, arba savo 
sąjungos pavėsyje sieksime ki
tų, sau asmeniškų, tikslų, — tas 
iš mūsų jau yra pamiršęs skau- 
tybės pagrindus. Pasaulinės 
jamborės yra tie ugniakurai, iš 
kurių tautiniai vienetai kas ket
veri metai parsiveža didžiosios 
skautybės prasmės ugnies. Jos 
turi pakakti iki sekančios jam
borės.

Palinkėkime mūsų tautiniam 
lietuviškam vienetui geros kelio
nės, gero įkvėpimo, smagios nuo 
taikos ir sėkmingų lietuviškų 
darbų. Budėkime tėvynės sar
gyboje ! Senis lapinas

— o —
AUKODAMI JAMBOR. FON

DUI, MES DALYVAUJAME 
REPREZENTACINIAME VIE
NETE. ATSTOVAUKIME LIE
TUVĄ VISI!

— o —
SUKAKTUVINft JŪROS 
SKAUTŲ STOVYKLA

Lietuvos jūros skautų veiklos 
35 metų sukakčiai paminėti šią 
vasarą rengiama JAV ir Kana
dos lietuvių jūrų skautų sukak
tuvinė stovykla prie Custer, 
Mich. Stovykla bus pradėta š. 
m. rugpjūčio 11 d. ir truks tris 
savaites. Išikilmingas sukakties 
minėjimas stovykloje vyks rug
pjūčio 18 d.

Jau dabar jūrų skautų Sky
rius, intensyviai dirbdamas, su
planavo ir pasirengė visai sto
vyklos programai, kuri bus la
bai įdomi ir naudinga visiems jū 
ros mylėtojams. Stovyklos vir
šininkais buvo j. s. VI. Petukaus 
kas, j. s. L. Knopfmileris ir j. s. 
B. Stundžia. Stovyklos viršinin
ko pavad. pakviestas j. s. Ignas 
Petniūnas iš New Yorko, o sto
vyklos adjutantu bus pas. R. 
Mieželis. Stovyklos komendan
tu pakviestas Baltijos Jūros jū
rų skautų tunto tuntininkas ps. 
E. Vengianskas. Stovyklos ka
pelionais bus kun. Raibužis, SJ,

deknraatis draugas, chtcago, Illinois Trečiadienis, 1957 liepos 10

ir evangelikų kun. A. Trakis. 
Stovyklos medicinos pagalbą! 
tvarkys j. s. dr. K. Aglinskas, i 
Stovykla turės ir sukaktuvinį 
laikraštį, kurio redaktoriumi pa
kviestas ps. Stp. Makarevičius 
iš Los Angeles, Calif.

Sukaktuvinėje skautų laivy
no stovykloje dalyvaus jūrų sk. 
iš Chicagos, Clevelando, Detroi
to, Los Angeles, Atlanto p akras 
čių ir Kanados. S. L Kapitonas

AUKOS STOVYKLOMS 
PAREMTI

Užjūrio skaučių stovykloms 
paremti Detroito visuomenė ir 
organizacijos suaukojo 219 dol. 
Stambiausią sumą — 45 dol. — 
surinko jauniausia rinkėja Ma
rytė Lekniūtė. Miela pažymėti, 
kad detroitiečiai kasmet suau
koja didžiausią sumą.

Taip pat Omahos skaučių vie- 
tininkija atsiuntė 43 dol. aukų, 
kurias surinko Lakštingalų skil
tis. Toronto Neringos skaučių

NUO UZSISENEJUSIŲ
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

IR ATVIRU ODOS LIGŲ
Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, 

ATVIRŲ IR SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ 
□agall ramiai s6d#tl Ir naktimis 
miegoti nes Jų užslsenSJuslos žaiždoa 
nležšjlmų Ir skaudAjtmų senų atvl 
ru Ir skaudžių žalždų uždekite 
LEGULO Ointment Jos gydymo 
ypatbyea palengvins Jusu skaudėji
mų Ir galčslte ramiai miegoti nak
tį Vartokite Jų tapgl nuo skau
džių nudegimų. JI taipgi pabalina 
nležSJlmų Ilgos vadinamos PSORIA- 
SIS Taipgi pasalina perš«Jlmų Ilgos 
vadinamos ATHLETE.S FOOT, su
stabdo džiovinimų odos Ir perplySlmų 
tarpplrščlu. Yra tinkama vartoti nuo 
džiūstančlos suskllsioa odos dedlr- 
vlntų, odos lSb6rlmų Ir t t taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada 
pasirodo skaudus Išbėrimas nuo vy
styklų JI yra gera gyduole nuo Iš
viršinių odos ligų Le
gulo Ointment yra 
parduodama po 76 
et., $1.26, Ir 38-60.
Pirkite vaistlneseChl- 
cagoj Ir apylinkėse—
Milwaukee, Wlsc., Ga- 
rv.Ind. Ir Petrolt, Ml- 
cbigan arba rašyki
te i r atsiųskite Mo- 
ney order J

LEGULO, Department D., 
5618 W. Eddy St„ Chlcago 84, OI.

tuntas atsiuntė 21 dol. aukų. Vi
so gauta 283 dol. Aukos paskirs 
tytos sekančiai: 233 dol. pasiųs
ta Vokietijos skaučių stovyk
loms paremti rajono vadeivės S. 
Laukaitienės vardu ir 50 dol. 
pasiųsta Anglijos skaučių rajo
no vadeivės D. Fidlerienės vardu 
paremti skautėms, dalyvausian
čioms pasaulinėje skaučių sto
vykloje Anglijoje (stovykloje; 
stovyklaus 8 lietuvaitės iš Ang-‘, 
Ii jos ir dvi iš Vokietijos). į

Socialinis skyrius laukia aukų 
ir lapų grąžinimo ir iš kitų vie
tovių. V. s. K. Kodatienė,

Soc. Skyriaus Vedėja 

.... (Nukelta į 6 psl.)

KAZYS ČESNAUSKAS
6444 SO. TROY ST.

Telef. WAlbrook 5-7670 ir 
Olbson 8-4938

• Generalls kontraktorlue nau
jų namų statybai, J vairiems re
montams Ir namų pertvarky
mams • Turime dldelj patyri
mų namų statyboje. • Patys 
atliekame cemento Ir medžio 
darbus. • Apkalnavlmal nemo
kamai.

IS ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

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

R. ŠERĖNAS
2047 W. 67th PI., Chlcago,

UI. VVAlbrook 5-8063

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2806 We«t Slst Street
Priima ligonis pagal susitarimų. 

061 valandos skambinti telefonu 
Prospect 6-1796 nuo 2 Iki 9 vai. 
p. p. kastitan Išskyrus trečlad. Ir 
šeštad

Rez. tel. GRovehUl 6-6608

Tel. ofiso WA 5-3010, rez. PR 6-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. ANNA BALIUNAS
AKTŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS
— Pritaiko akinius —

6822 South VVestern Avenue 
vai., kasdien 10-12 vai. h 7-9 vai. 
vak Šeštadieniais 10-1 vai .Trečia
dieniais uždaryta. Kt. laiku susitarus 

Ofiso ’clefonas: PK 8-3222 
Res telef. VVAlbrook 5-5076

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

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

šeštad. 2—4 vai. vak. 
Trečlad. lr kitu laiku pagal sutarti. 

Telef. ofiso LAfayette 3-6048 
Kei.: VVAlbrook 6-3048

” »1. ofiso HE.4-6849. rez. HE.4-2124
DR. PETER T. BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2484 VVest 71st Street

Vai. Pirm., ketvlr., penkt. 1-4 Ir 7-2 
Antr. 1-6, treč.ir Sešt. pagal sutartiee
sekm. uždaryta.

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6817 South VVestern Avenue
Chlcago 22, m 

telefonas REpubUo 7-4200 
Rezldenda; GRovehUl 6-8161 

pasimatymai pagal sutarties

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: nuo 2-4 lr nuo 6-8:30 v. 
vak. Šeštadieniais nuo 2 Iki 4 popiet 

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

Resšdencžšoe tel. BEverly 8-8244

Ofiso HE 4-1414, arba RE 7-2700 
Rez. RE 7-6867

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Spec. aknierlja ir moterų ligų

2454 We»t 71»t Street
(71-os ir Ctampbell Avė. kampas)

Atostogose iki liepos 
15 dienos

Ofiso telef. YArds 7—1(66 
Rezidencijos — 8Tewart 8-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West 85th Street
(kampas Halsted lr 86-ta gatvt) 

VAL. 1—4 lr 6:30—8:80 p. p. kas 
dlen Išskyrus trečiadienius Atidarą

šeštadieniais 1—4 vai.

„Tel. ofiso PR 6-8888, rez. RE 7-9199
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 
(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 Wezt BSrd Street

VAI, kasdien nuo 1—4 p p (r T-l- 
Iki 9 vai. Trečlad. Ir Sešt. uždaryta.

Telefonas ORovehill 6-1595
DR. ALDONA JUŠKA

AKTU LIGŲ SPECTALTST®
— PRITAIKO AKINIUS —

Valandos: 9—1 2 Ir 7—9 v. v. pagal 
susitarimų Išskyrus trečiadienius.

1428 W. Marųnstte Road

Ofiso lr buto tol. OLymplo 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

ir ftefttad. tik Ui—12 vai.■ ■ --------------------------- - ■
Tek RElianoe 6-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IIETl t VIS GYDYTOJAS!
8925 59th Street

Vai. Pirmad., antrad., ketvlrtad. lr 
penktad. nuo 1—4 p .p. 6:30—8:30 
vai. vak. Trečlad. lr šeštad. 1—4 v. 
P- P-

TeL ofiso lr buto OLymplo 2-416#
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4988 W. 15th St.. Cicero 

Rez. 1634 S. 49th Avė., Cicero
Kasdien 1-3 vai. lr 6-8 vai vak 

Išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 Iki 4 popiet

Ofiso telef. LAfayette 1-3210, Jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzle S-‘1868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

4146 S. Archer Avė.
VAL. Kasdien popiet nuo 12-2:30 v. 
Vak. pirm. antr., ketvlrt 6-8:10 v 

Trečlad. tik susitarus.

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja lr Chlrurgč) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTE

7166 South VVestern Avenue
(MEDICAL BUILDING) 

Pirmad., antrad., ketv. lr penktad. 
nuo 11 vai. ryto Iki 1 vai. p.p. lr nuo 
6 v.—8 vaf. vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. šeštad 11 
vai. ryto Iki 3 vai. popiet

Office tel. RE 7-1168 
Res. tel. WAIbrook 5-3766

Tel. ofiso — HE 4-1202 arba RE|». 
7-0700. Nantu — Plt 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 

2454 W. 71 St. (71 ir Campbell av.)
| Valandos: pirmad., ketvirtad., šešt.
1 nuo 1 iki 4 vai. p.p., antrad. ir 
| penktad. nuo 5 iki S vai. vak.

Ofiso HE 4-1818, arba RE 7-2700 
Rez. PR 6-2801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Speclalybg — vidaus ilgos
2454 West 71st Street 

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

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Office: 10748 South Mlchlgan Avė.
Buto 1658 W. 103 St., Beverly Hills

Vai1.: kasdien nuo 6 v. v. ,lkl 9 v. v?4 
Vai,: kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 v. v.,

išsklrus trečiad. SeštadienlalB nuo l 
Iki 4 vai. popiet.

Tel,: Ofiso — PCIIman 6-6766 
Buto-- BEverly 8-8946

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

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

Priima pagal susitarlma

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS ,
4253 So. Whippie Street

(Arti Archer Avė.)
Valandos: nuo 10 Iki 12; 3—6; 7-9. 

Šeštad. 10—12. Trečiad. uždaryta
LAfayette 3-4242.

Namų — CEdarerest 3-7786

DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
8259 South Halsted Street

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

Trečiad. lr kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Victory 2-1484. Resid. 2437 
W. 62nd St., tel. Republlc 7-8818.

Ofiso telefonas — BIshop 7-2626

DR. AL RAMUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4842 Archer Avenue
(Kampas Kedzie lr Arcber)

VAL. kasdien nuo 2:00 Iki 9:00 v. 
Trečlad. lr sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. CHIRURGINRS IR 

ORTOPEHlNftS LIGOS 
2745 West 69th Street 

Priešais Šv. Kryžiaus ligoninę 
Telef. REpubllo 7-2220 

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

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

keičia stiklus Ir rtmus 
4466 S. Oalifornla Avė. .YA 7-7381
Vai.: 10 ryto Iki 8 vak. (trečlad. už
daryta), šeštad. 1Q ryto Iki 8 v. p. p.

uždarytas

DRAUGAS 
THE IJTHUANIAN DAILY KRIENO

4545 W. 63rd St., Chlcago 29. mtnols, Tel. LUdlow
Rntered »« Recnnd-Class Matter Marcb II, 1916, at Chtoago. Illinois 

• Under the Act of March 8. 1879

Member of the Cathollc Prese Ass'n 
Puhliahad dally, ezept Siindaya 

by the
Llthnanlan Cathollc Pr 
PRKNVMBRATA 
Chlcago! Ir Cicero!
Kl‘ur JAV Ir Kanadoj 
Užsienyje

RedsknIJz straipsnius taisė savo nuottflia Nesunaudotų straipsnių ne
saugo. Juaz grųžlna tik lt anksto susitarus Redakcija ut skslbtmų 
zeatzake IkaiMmų kainos prlgtundtamos garas

« P. ŠILEIKIS, 0. P.
OrUiopedaa - Pratemptas

Ar aratal-Protezai, Med. ban- 
’ držal. Spee. pagalba kojom

(Arob Kupporta) Ir 1.1. 
Vai.: 9-4 lr 6-8. Šeštadieniai* 2-1. 
OHTHOPEDIJOH TECHMKOS UAB.
2850 VV. 63rd St., Chlcago 29,11L 

Tel. 1‘ltospect 6-6084

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4253 W. 6Srd St 
Ofiso tel. RElIance 6-4410 

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

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

Ofiso tel. CLdffslde 4-2826 
Rezidencijos: I.Afayette 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS ER CHIRURGAS 

1724 VVest 47th Street 
(Kani|NW 47th lr llermltage)

Vai.; nuo 2 Iki 4 lr 6 Iki 9 v. vak. 
Šeštad. nuo 2 Iki 6 vai., lšskyr. sek

DR. FL TALLAT-KELPŠA
Ofisai 20 North VVacker Drtve 
(Clvlo Opera House, kamb. 868) 

Vai. kasd. 12—4 
Tel. CEntral 6-2*224 

6002 VVest 16th Str.. Cicero 
Vai kasdien 6-8, šeštad. 1-3 vai. 

Tel. TOwnhaU 3-0262 
Kitu laiku lr trečlad. susitarus 

Rezld. tel. HEml(X'k 4-7080

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Bendra praktika lr moterų ligos) 
Ofisas ir rez.: 5100 S. Westem Avė. 
Tel. PRospect 8-1223 Hrba WE 6-6677 
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 4-2123, rez. GIb. 8-6125

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 West 71st Street 
(7l«t Ir ('ampbell Avė.)
Atostąerose iki rugpjūčio 

Ainos dienos

Tel ofiso- DAnube 6-1126

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

3267 South Halsted Street
Vai 1 Iki 4 v. p. p. lr 6—8 v. vak 

Šeštadieniais 1—4 v. p. p.

Tel. ofiso PRospect 6-2400
Rezld. PRospect 6-2400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevlčlfitč)

GYDYTOJA IR CHIRURGE
6248 South Kedzie Avenue

Vai. kasdien 1-3 p. p. lr nuo 6-8 vai 
vak. šeštad. 1-4 p. p. Trečiadieniai 
lr kitu laiku tik susitarus.

Tel. ofiso Vli-Ujry 2-1681
Rez. Victory 1-0741

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Tel. ofiso PR. J-«44e, rez. HE.4-S1M

DR. F. C. WINSKUNŠS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 Weet Marąuette Rd.
Vai. nuo 2 Iki 4 p. p.; 6 Iki 8 vak 

Trečlad. lr šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Tel. ofiso CA. 6-0267, rez. PR 6-666« 

Rezld. 6600 8. Artealan Avė.
VAL. 11 v. r. iki 3 p. p.; 6—7 v. v.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 metų patyrimo
Tel. YArds 7-1832 

Pritaiko akinius 
Kreivas akis 

Ištaiso
Ofisas lr akinių dirbtuve 
756 VVest S5th Street 

Vai. nuo 10 Iki 2, nuo 6 Iki 8, tra- 
člad. nuo 10-12, penktad. 10-2 lr 
šeštadieniais nuo 10 Iki 2 vai. p.p

Išėjo iš spaudos nauja
ANATOLIJAUS KAIRIO
trijų veiksmų komedija 

iš lietuvių gyvenimo
J. A. Valstybėse

DIAGNOZE
Kaina: $2.00, 150 pusi.

Užsakymus ir pinigus siųskite:

DRAUGAS
4545 West 63rd Street, 

Chlcago 29. Hl.
sesti!

8UBBCRIPTION RATE8 
38.00 per year outzlde of ChV 
39 00 per year In Cblcago * Cl

Soclety 38.00 per year 1n Canada
Forelgn 311.00 per yearMetams % metų s m6n i T+e

39.00 R 00 33 76 31-3338 00 34 60 33.60 |1.3#
*11.06 36 60 31.66 •1.83
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PRO GELEŽINĘ UŽDANGĄ
Silpniausios geležinės uždangos dalys yra Kaukare, prie Len

kijos sienos ir Baltijos jūros pakraščiai. Čia beveik kasdien prieš- 
komunistiniai agentai pabėga į Vakarus su žiniomis apie rūgstan
tį gyvenimą komunistiniame katile.

Visa Sovietų Rusija yra beveik apgaubta 40 mylių pločio 
“geležine uždanga”. Gyvenantieji toje zonoje turi specialius pa
sus ir ženklus, be kurių negali nė žingsnio pajudėti. Visą tą 
40 mylių plotą saugoja kariuomenė. Dvidešimties mylių platume 
jau stovi ginkluoti enkavedistai. Mažiausiame kaimelyje jų esa
ma apie 300. Po to seka 9 mylių ruožas, įkurin joks civilis ne
gali įkelti kojos. Ten yra užtvaros, slėptuvės ir kitokios gaudy
mo priemonės, pvz. šunys, kilpos, skambučiai ir pan.

Toje juostoje, niekam nepriklausančioje žemėje, namai yra 
nuversti, medžiai iškirsti, grynš dykuma. Žolėje yra padėtos 
kilpos kojai pagauti. Truputį po žeme, nematomai, yra išvedžio
tos vielos, kurias užmynus tuojau sukeliamas alarmas. Elektrinių 
vielų ir minų nevartojama, nes norima pagauti gyvus bėglius, o 
ne užmuštus.

Žemė be žolės yra du kartus per parą išariama, graliai 
sulyginama, kad atsispaustų kiekviena pėda. Pastatytuose bokš
teliuose visada — dieną ir naktį — stovi du sargybiniai.

Nežiūrint tokios stropios sargybos ir pavojų būti pagau
tiems ar nušautiems, kas dažnai pasitaiko, vis tik šimtai praeina, 
išnešdami prieškomunistinio pogrindžio žinias, surašytas moki
nių knygose, vyniojamame popieriuje, cigarečių pakeliuose, ant 
rūbų ir pan.

Šie yra autentiški informacijos dokumentai apie kruvinus 
komunistų darbus ir atsišaukimai į laisvąjį pasaulį. Viename 
jų parašyti šie žodžiai: ‘‘Ar civilizuotasis pasaulis žino apie ma
sines kalinių laidotuves? Apie naujas koncentracijos stovyklas? 
Apie naujus miestus, kaip Komi, Zavod, pastatytus ant išdžiū
vusių kankinių kaulų, kad juos paslėpus?” Štai vėl atsišauki
mas į Jungtines Tautas ir visą civilizuotąjį pasaulį: ‘‘Ar pasau
lis žino apie masines belaisvių, pareikalavusių humaniškesnio 
gyvenimo, skerdynes? Tai įvyko Vorkutoje generolo Rudenko 
įsakymu ir Kazachstane. Moterys ir vaikai buvo sutrinti ketu
riais šarvuočiais”.

Iš Ukrainos gauta tokia žinia: “Bolševikų sistema nėra pasi
keitusi. Šaltis, badas ir perkrautas darbas pakerta ‘politinių 
‘belaisvių gyvybę”. Be to pranešama, kad pogrindis veikia orga
nizuotai ir ištvermingai; nesibijodami jokių grasinimų, kantriai 
laukia revoliucijos. Milžiniška sovietinė imperija yra pastatyta 
prieš galingą sukilimą pavergtųjų tautų, ištroškusių duonos ir 
laisvės.

Gomulkos žodis
Iš Vakarų Vokietijos gauta žinia, kad Lenkijos Gomulka 

pasakęs aštrią kalbą prieš sovietus Lenkijos komunistų partijos 
vadų suvažiavime. Gomulka apkaltino sovietus už Lenkijos pa
vergimą ir karštai puolė Sovietų Rusijos įsikišimą Vengrijoje, 
smarkiai įspėdamas, kad visi, kurie priima sovietų vadovystę, 
priima vergiją.

Dar neatspausdinta Gomulkos kalba gali sukelti naujus 
ginčus tarp komunistų.

Jaunimas ir tarptautiniai skautų sąskrydžiai
Sielojamės, kad pavergtosios' 

Lietuvos opiuosius reikalus nepa 
kankamai keliame tarp kitatau
čių, kad ta kryptimi permažai 
veikiama, o dažnai ir nesuranda
ma, kur ir kaip šiuos klausimus 
Kelti.

Labai didelį darbą šioje srity
je gali atlikti skautų organiza
cija. Skautų sąjūdis sudaro di
delę pasaulinę organizaciją, ir 
mūsų jaunimas, dalyvaudamas 
šiame milžiniškame organizuota
me sąjūdyje, gali labai daug šia 
kryptimi padaryti.

Prisimenu, koks didelis susido 
mėjimas buvo Lietuvos skautų 
skyriumi 1951 m. Austrijoje vy
kusiame skautų sąskrydy (jam
boree), kuriame Lietuvos skau
tus atstovavo Aušros tuntas. 
Lankytojai daugybe klausimų 
apipldavo mūsų skautus. Daug 
kas iš mūsų skautų ten sužinojo 
tiek daug ir tokių dalykų Lietu
vos reikalu, kokių niekad neži
nojo ir niekur negirdėjo.

Šiais metais rugpjūčio raėn. 
Anglijoj įvyks milžiniškas pa
saulinis skautų sąskrydis (jam- 
boree), kuriame dalyvaus net 60 
tautų skautai.

1957 metais sukanka 50 metų 
nuo skautų organizacijos įstei
gimo ir 100 metų nuo skautų or
ganizacijos įkūrėjo, to didžiojo, 
pasaulinio masto vyro, britų gen. 
Baden - Powellio gimimo die
nos. Tuo pačiu laiku Anglijoje 
įtyks milžiniška pasaulinė skau
tų vyčių stovykla, taip pat tarp
tautinė skautų vadų stovykla, 
kurion jau užregistruota dau
žtu 5,000 viso pasaulio skau
tų organizacijos vadų.

Reikia tik gerai įsivaizduoti, 
kjbk reikšmės mūsų tautiniam 
reikalui tas turėtų, kad tuose 
visuose sambūriuose dalyvautų

skautų organizacija. Tai yra 
mums milžiniškos reikšmės daly
kas. Jau vien mūsų trispalvės 
plevėsavimas tarp 60 tautų vė
liavų reiškia be galo daug, o 
kur yra visa kita, ką mūsų skau 
tai ten nuvykę, apgalvotai ir su
maniai pasiruošę, pasirodytų ir 
iškeltų aikštėn.

Mūsų skautai, tarptautinėse 
stovyklose bendraudami su kitų 
tautų skautais, visur kelia Lie
tuvos vardą, o tų skautų tarpe 
pasitaiko labai žymių asmenų. 
Skautai panaudoja ten kiekvie
ną progą, kad suteiktų daugiau 
informacijų apie nelaimingą mū
sų tėvynę. Kiekvienas tarptau
tinėj stovykloj stovyklaująs 
skautas yra savo tautos ir savo 
krašto tam tikros rūšies amba
sadorius. Todėl kiekvieno tautie 
čio pareiga yra paremti šias 
skautų pastangas. Lietuvos skau 
tų organizacija su didžiausiu at
sidėjimu ruošiasi visuose tuose 
sambūriuose dalyvauti. Bet tai

gali tik pravedusi savo tautiečių 
tarpe aukų rinkimo vajų. Tam 
vajui pravesti brolijos užsienio 
skyrius įsteigė Jamboree Fon
dą, kuris aukų rinkimo akciją 
vykdo, bet, kiek turiu žinių iš 
to fondo organizatorių, aukos 
perdaug menkai plaukia ir gali 
sutrukdyti šiam didžiam ir la
bai reikšmingam užsimojimui. 
Tų užsimojimų įgyvendinimas 
yra mūsų visų lietuvių — visos 
Lietuvos reikalas.

Tad visi skukruskime ir auko
kime šiam fondui. Duokime, 
kiek kas galime; kiekviena au
ka yra labai reikšminga.

Aukas galima įteikti per vieti
nius lietuvių skautų vienetus ar-

PREMIJUOTAS ROMANAS

147 tęsinys
Šiaušia ir Algis, Samanės pusbrolis. Nors jam 

gimnazijoje egzaminai, bet atskubėjo dviračiu. Juo
kiasi iš Samanės vienuolyno, organizuoja dainas. Su
tikęs Julių, prisimena, kad jo sąskaitos dar nesuves-

__ __ tos. „Drauguži, galėjai prie Samąnės meilintis, — taip
svarbiai ir be galo reikšmingai I visi daro, — galėjai ir įstumti į upę per Domininką, 
misijai atlikti reikalinga lėšų. I bet dabar kita buhalterija, senas sąskaitas reikės iš- 
Tam tikslui lėšų surinkti PLSSSI pirkti!“ Jis neišleidžia Juliaus iš akių!

O buhalteris jau pritapęs prie svečių. Jau jis su
sipažino su visom Viktoro giminėm, kuo gražiausiai 
nupasakojo, kaip meistras čia gyveno, kaip romansavo 
su panele Samane, dabartine ponia Tilvikiene. Puikus 
vyras, tas Viktoras! Ir su vachmistru sudaužia stiklus 
bičiulystės vardan.

Vestuvės siaučia ir įbrenda į naktį.

ir tinkamai pasirodytų Lietuvos1 ba siųsti jas Jamboree Fondui to

DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO, ILLINOIS

KODĖL VĖL SUSIREMTA KREMLIUJE?
DR. O. LABANAUSKAITE

Daugiagalvė Kremliaus hydra novičiaus ir Co. nebūtų reikėję 
vėl surijo kelias savo pačios gal- šalinti nė iš partijos centro ko

miteto, nė iš administracinio or
gano (ministerių tarybos). 
Imperijos išlaikymo klausimas

Dėl ko šį kartą įvyko susi
rėmimas Kremliaus viršūnėje? 
Atsakymas neabejotinai aiš
kus — dėl imperijos išlaikymo ir 
stiprinimo metodo. Molotovas 
ir Kaganovičius atstovavo gru
pę, kuri nenorėjo trauktis nuo 

Malenkovas vieną kartą to- į senųjų stalininių metodų vidaus 
yra savo galvą išgel- ir užsienio politiką tvarkant,

vas. Tik reikia manyti, kad šį 
kartą jos nebus sukabintos ant 
kartuvių, kaip tokiais atvejais 
būdavo Stalino laikais. Su Be- 
rijos sunaikinimu toji gadynė 
gal .jau bus pasibaigusi — už 
skirtingos nuomonės turėjimą 
“didiesiems” galvos jau gal ne
bus kertamos tuo atveju, jei jo
se esą liežuviai nebandys tų nuo
monių skleisti už Kremliaus sie
nų.
kiu keliu 
bėjęs.

Ir viršūnes...
Prieš Molotovo, Kaganovi- 

čiaus, Malenkovo ir mažesnių fi
gūrų iš Ciko prezidiumo pašali
nimo paskelbimą “Pravdoje” tą 
pačią dieną buvo didžiulis straip 
snis apie tai, kad kompartija ne
gali būti diskusijų klubu, ypač 
jei žalinga kritika bandoma tei
sinti žodžio laisvės titulu. Par
tijos nariai, nors ir pačioje hie
rarchijos viršūnėje esą, turi lai
kytis nustatytos linijos ir pa
klusti drausmei, nes kompartija 
negali būti kas kitas, kaip tik ko 
vojantis ir visus į vieną tikslą 
rikiuojantis avangardas. Toks 
pareiškimas “Pravdoje” yra ne
tiesioginis pasmerkimas ir Mao 
Tse-tungo teorijos, kad ir ko
munistų diktatūroje gali žydėti 
visos gėlės — suprask, gali būti 
skirtingų nuomonių ir jos gali 
būti pasakytos. Žinoma, nesi
kėsinant pakeisti esančią tvar
ką.

Propagandinis miražas

Šia proga naudinga įsidėmėti, 
kad visos kalbos postalininės ga 
dynės komunistų valdomose sri
tyse apie tai, kad gali “žydėti 
visos gėlės”, yra propagandinis 
miražas nekomunistiniams kraš
tams klaidinti. Ir Chruščevo ga
dynėje tuo reikalu niekas nepa
sikeitė — laisva režimo kritika 
niekur nebuvo leista. Pasiliko 
kaip ir buvusi vadinama savikri
tika, kuri nėra mūsiškai supras
ta valdančiųjų veiksmų kritika, 
bet iš anksto pačių valdančiųjų 
organizuojamas pasikalbėjimas 
jų pačių nurodytoje vietoje, nu
rodyta tema ir turiniu, kuris pa
rinkto kalbančiojo negali būti 
pakeistas. Toji bolševikinė sa
vikritika yra ne valdomųjų, bet 
pačių valdančiųjų balsas režimo 
kertamiems smūgiams psicholo
giškai pašvelninti. Jeigu būtų 
leistas laisvas nuomonių rung
tyniavimas, tai Molotovo, Raga

_ __ _ , . _ , ° atsitikti ir taip, kad aplinkybėsChruščevo, Bulganm0 ir* Žukovo 
grupė jaučia, kad tie metodai

kiu adresu: Mr. Altanas Pocius, 
43 Paddington Avė., Lotndon, 
Ont., Canada. Dr. A. Palaitis

pasidarė pavojingi, kad reikia 
keisti taktiką. Malenkovas, Per 
vuchinas ir Saburovas yra at
stovai naujosios Rusijos biuro
kratijos, susispietusios aplink 
milžinišką ūkinį aparatą. Toji 
grupė yra galinga — ji beveik 
prilygsta politikuojančiai kari
nei grupei, kurią kompartijos si
nedrione atstovauja maršalas 
Žukovas.

Kaip politikuojanti karinė gru 
pė, parėmusi Chruščevo grupę 
kovoje dėl valdžios (Malenkovo 
grupę nuo valdžios šalinant), 
laimėjo politinių komisarų pa
šalinimą iš kasdieninio armijos 
gyvenimo, taip sovietų ūkinę or 
ganizaciją tvarkanti naujoji biu
rokratija bandė pašalinti parti
jos pareigūnų kišimąsi į kasdie
ninį ūkinį procesą, nes jie iš 
praktikos žino, kad tie partijos 
žmonės, dažnai nieko apie tą 
technologiją nenusimaną, yra di
delė kliūtis sovietų ūkinei pa
žangai. Tarp kitko toji grupė 
yra už kasdieninio vartojimo 
prekių padidinimą ginklavimosi 
sąskaiton.

Tito išdavė paslaptį

Tito neseniai yra išdavęs pa
slaptį, kad praėjusį rudenį nau
josios biurokratijos atstovai bu
vo laimėję savo planui beveik 
pusės centro komiteto narių pri
tarimą (tik vieno bals0 pritrūkę 
iki daugumos), bet vėliau Chruš 
čevas tą grulpę nugalėjo su savo 
planu. Šis planas, kaip atsime
name, panaikino ūkinės administ 
racijos centrinius organus ir 
ūkinio planavimo bei administra 
vimo svorį perkėlė į regionines 
tarybas. Tuo planu buvo nu
šauti du kiškiai — suduotas di
delis smūgis naujosios biurokra
tijos toli siekiančioms aspiraci
joms ir išlaikyta partijos kont
rolė ūkio organizacijoje. Reikia 
manyti, kad ir čia Chruščevo 
grupė gavo karinės grupės pa
ramą, nes šiai grupei yra pati
kimesnė Chruščevo grupės lini
ja, kuri eina kažkur per vidurį 
tarp stalinistų ir naujosios biu
rokratijos linijų. Kai Chrušče-
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SAMANĖ šnekasi su naujom giminėm, o Vikto

rui kažko neramu. Lyg oro trūktų, lyg daiktai būtų 
per arti susigrūdę. Jis mato Liną, slenkančią į duris. 
Gonkose ji stovi. Suknelė šviesi, lyg būtų jaunoji, krū
tinėje gėlė. Akys gyvos ir neramios.

Nueina jis. Pečiai apnuoginti sudreba.
— Čia taip tvanku! — Minkštas jos balsas. Žen

gia į kiemą. Viktoras seka. čia pat naujoji troba, už
versti laiptai kvepia sakais. Obels šakos dengia švie
sas, kurios plūsta iš kambarių. Jis pasiūlo atsisėsti. 
Lina norėtų klysti toli toli, bet pirmoji išskleidžia suk

nelę ant laiptų. Tarpas tarp jų mažas. Pro muziką, 
šūkavimus, niekas negirdi, ką jie šnekasi.

— Viktorai, — glosto jo ranką. — Tu nežinai, 
kaip aš tave myliu. Aš daugel naktų nesudėjau akių.

— O aš visas akis sudėjau į naktį. Buvo laikai, 
po anos nakties ant kalno, kai aš pradėjau tave my
lėti, bet tu buvai ir esi Benigna! Kas man beliko? Tu
rėjau trauktis. Mane sutiko Samanė kaip paprastą, 
pilką žmogų. Tuo aš džiaugiausi. Tu gražesnė už Sa
manę, bet Samanė šiltesnė už tave. Kai ją pakurstai, ji 
daug gali. Taigi...

— Viktorai, dar nebaigta! — kužda Lina. — Da
bar tik įdomumas. Bėkim iš čia. Mes būsim laimingi. 
Palikim ją! Kas, kad ji žus, bet mes gyvensime.

— Argi mes sau gyvename? — atsigręžia į ją.
— Žinau, tu vėl kalbėsi kaip seniau, bet gyveni

mas tik vienkartinis, reikia griebti, tai kas priklauso. 
Bėkim!

— Per vėlu, Lina.
Staiga ji prisiglaudžia ir bučiuoja degančiom lū

pom. Vos Viktoras sujuda, kaip ji išsitiesia lyg niekur 
nieko.

— Jei tu toks, tai padaryk nors vieną džiaugs
mą. Jei tu šiek tiek mane myli ?

— Aš myliu šiek tiek... Kokį džiaugsmą?
— Aš savęs niekam neatidaviau, aš tik skolinau. 

Dabar... Ten klėtyje, galiniame kambaryje, paruošta 
tavo vestuvių nakčiai. Aš ten jau buvau.

— Tu?
— Taip. Aš pavogiau raktus iš Gimbutienės, ži

nai, jos motina visada nešiojasi raktus ir užmiršta. Aš 
sugebėjau prisitaikyti ir paimti. Kai publika šėlo, aš 
prisitaikiau vieną, kitus padėjau ant stalo, štai, tavo 
pirmosios nakties raktas! — Ištraukia iš rankinuko ir 
padeda ant delno. — Eime, ten niekas mūsų nematys, 
niekas nežinos, kur dingome. Niekas!

— Lina, ar taip galima? Ne!
— Nes tu šių namų tarnaitę myli. Tu visada bai

vo ūkinės decentralizacijos pla
nas buvo pravestas per kompar
tijos centro komitetą ir augščiau 
siąją tarybą, beliko pašalinti iš 
vadovaujančių vietų pralaimėju
sių linijų vadus. Tai ir padary
ta dabar, nesulaukus jų savano
riško pasidavimo.
Kaip ilgai išsilaikys Chruščevo 

grupė?

Niekas negali pasakyti, kiek 
ilgai išsilaikys su savo linija 
Chruščevo grupė, nes kova už 
valdžią vyks Kremliuje tol, kol 
atsiras naujo tipo stiprus dik
tatorius ir panaikins vadinamą 
kolektyvinę vadovybę. Bet gali
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Manoma, kad šiais tarptautiniais geofizikos metais iš Flo
ridos bus paleistas žemės palydovas (satelitas), kuris, skris
damas aplink žemę, pranešinės davinius. Palydovas (1) siun
čia radijo pranešimus į Minitrack stotį (2) Floridoje, kuri 
savo ruožtu žinias perduos į laivyno laboratoriją Washing- 
tone, D. C. (INS)

privers pasukti ir režimo libera- 
linimo keliu, žinoma, niekam iš 
rungtyniaujančių to valingai ne
siekiant, nes Rusijos visuome
nėje atsirado nauji veiksniai, ku 
riems atėjo laikas vis daugiau 
reikštis. Betgi šiuo metu dar ne 
galima turėti jokių iliuzijų, kad 
Chruščevo grupė būtų mažiau 
imeprialistinė santykiuose su ki 
tomis valstybėmis ir mažiau 
žiauri valdomiesiems už vadina
mą stalinistų grupę. Bet gal ir 
patys stalinistai neginčys, jog 
tokio stalinizmo, koks Stalinui 
gyvam esant yra buvęs, nė jie 
patys negali besugrąžinti. 

Daugiausia pultas Molotovas

LIETUVIŠKIEJI ĮVAIRUMAI
AL OEM ANTA8

Kova už motiną

Vargiai rasime tautiečių, ku
rie .mažiau ar daugiau nežinotų 

1 apie Clevelande gyvenančios Ar 
1 monų šeimos pastangas susigrą 
žinti sau žmoną ir motiną iš Lie
tuvos. Apie tai juk plačiai buvo 

1 rašyta ne vien tik lietuvių, bet 
i ir angliškoje spaudoje, laikraš-

rijos sutarties nudelsimo. Žino
me, kad Molotovas tokią politi
ką yra vedęs, tačiau tik suvar
gęs kolchozininkas gali pati
kėti, kad tai buvo Molotovo, o 
ne Rusiją valdančios komparti
jos vadų politika. Kiti kalti dėl 
dirvonų plėšimo ir namų staty
bos sabotavimo. Raudonosios 
armijos organas po poros dienų 
dar pridėjo, kad jie sabotavę ir 
krašto apsaugą, žinoma, tai nė
ra tikroji jų pašalinimo priežas
tis. Kaltinimai sukataloguoti 
tuo tikslu, kad juos smerkian
tiems prakalbininkams būtų pro 
pagandinės medžiagos laimėju
sios grupės pažadams parekla
muoti.

Kaip Vakaruose sutikti įvy
kiai Kremliuje? Santūriai, bet 
yra ir toli siekiančių pranašys
čių. Viena priklauso New Yor
ko gubernatoriui Harrimanui, 
kuris tikisi lengvesnių derybų su 
Rusija po Molotovo sulamdymo. 
Dar daugiau mato Indijos prem
jeras Nehru. Šiam pastarajam 
atrodo, kad Rusijos bolševikai 
atsisako revoliucijos ir pradeda 
žengti evoliucijos keliu. Tuo jis

Pralaim ėjų sius iš vadovauja^- šiuose, žurnaluose, kalbėta per 
čių vietų šalinant, ilgame rašte radiją ir televiziją svarbiausių- 
pareikšta jiems eilė kaltinimų.1J4 žinių laidose. Atrodo, kad Ar- 
Daugiausia pultas Molotovas —; monų šeimos tragedija yra ga- 
jis sabotavęs pastangas organi- na plačiai žinoma ir diskutuoja-, 
zuoti taiką ir siekti draugystės ma plačiųjų amerikiečių visuo-1 
su kitomis valstybėmis. Jis kai- menės sluogsnių. Ir vėl, didžioji, 
tas dėl Tito atstūmimo; jis kai- UP telegramų agentūra išsiun- 
tas dėl santykių su Japonija tinėjo laikraščiams nuotrauką 
drumstimo; jis kaltas dėl Aust- d. Armonaitės, išeinančios iš 

sovietų ambasados Washingto- 
ne, kurioje lankėsi jaunoji lietu
vaitė vis su viltimi, kad rusai 
išleis iš Lietuvos jos motiną. 
Tam progą sudarė naujieji 
Chruščevo gražbyliavimai, ir Ar 
monaitė ryžosi dar kartą pasi
kalbėti su sovietų atstovais, ku
rie ju, pritardami Nikitos žo
džiams apie gražų, taikų ir bro
lišką sugyvenimą, tik jau turė
tų išleisti į Jungtines'Valstybes 
šeimos motiną, šį kartą, be 
amerikinės spaudos, jautriai Ar 
monus paminėjo ir New Yorko 
latvių laikraštis “Laiks”.

Nėra jokios abejonės, kad 
kiekvieno lietuvio, kur tik jis 
begyventų, nuoširdžios simpati
jos ir linkėjimai Armonams tėra 
tik vieni: tikėkite kartu su Jū
sų tautiečiais, jog, Visagaliui pa 
dedant, jūsasis žmoniškas ir pil
nai suprantamas troškimas fu

nori pasakyti, kad Rusijoje Le
nino ir kitų įkurtas režimas tu
rės sunormalėti. Dabartiniai į- 
vykiai rodą raidos pradžią.

rėš išsipildyti. Nesunku spręsti, 
kad ir šio didžiojo krašto viešo- 

i ji opinija pilnai pritaria visoms 
pastangoms ir didžiu dėmesiu 

! seka vilčių išsipildymą.I
Taurūs mecenatai

Įvairūs autoriai mūsų spau
doje neretai pagvildena lietuvis 
kąsias kultūrines ir visuomeni
nes problemas. Neretai pasi- 
skundžiama, jog mūsų profesio
nalai nėra pakankamai gausūs 
savo aukomis lietuviškiesiems 
reikalams, kultūrinėms verty
bėms. Neretai atsargiau ar drą- 
sau bandoma prikišti ir dvasiš
kiai, esą mūsų kunigai, būdami 
pajėgus, vis dėlto permažai pri
sideda materialinėmis aukomis 
bando nt skatinti ir skleisti lie
tuviškosios kultūros apraiškas. 
Žinoma, gal ir dvasiškių tarpe 
rastume tokių, iš kurių būtų ga 
Įima laukti žymiai didesnio dė
mesio savo tautos bendriesiems 
reikalams, bet taip pat tiesa, 
kad ne kas kitas, bet tie patys, 
mūsų taip dažnai pakaltinami 
lietuviai kunigai, net žymiai dau 
giau už kitų profesijų, kurkas 
daugiau pasiturinčių, asmenis, 
kaip tik materialiniais įnašais 
prisideda prie lietuviškojo dar
bo.

Amerikos lietuvių tarpe turi
me visą eilę taurių patriotų dva 
siškių, kurie ne žodžiais, bet kon 
krečiais darbais bei pinigu ska
tink ir stumia pirmyn lietuviš
kųjų reikalų vežimą. Va, pas
kutiniajame “Aidų” numeryje 
viršelyje, yra sąrašas “Aidų” 
žurnalo premijų fondo mecena
tų, kuriame sužymėtos astuo
nios pavardės, aukojusių nuo 
$3 iki $500. Visi tie aukotojai, 
be mažiausios išimties, yra ku- 

(Nukelta į 4 psl.) .

lys, ištižęs, tu visai nepažįsti didžiųjų moterų. Būk 
vyras, eime!

Ties gonkų taku subaltuoja plati suknelė, ir pasi
girsta balsas:

—* Ir kur jis dingo?
— Aš čia! — nuo laiptų atsišaukia Viktoras.
— Nenori? Ją kvieti? Taip viskas nesibaigs...
— Prieik, Samanėle, nesibijok, aš su ta nenuo

rama.
— Ir kur buvai dingęs? — nusijuokia Samanė 

švelniai ir atsisėda šalia vyro.
— Kadaise Linos prašiau, kad atvyktų pas tave, 

kad būtumėt draugės. Dabar tavęs prašau: užmirškite 
visa, neminėkite viena kitos biogu žodžiu. — Uždeda 
rankas ant abiejų, ant Samanės ir Linos, patraukia į 
save. Abi atrodo lyg viena.

— Mės draugės! — sukužda Samanė pirma ir grę
žiasi į vyrą. Šis pabučiuoja pirma, žmoną, o paskui 
Liną.

— Ačiū už draugystę, o dabar eime vidun! — Abi 
kelia už rankų ir nusiveda.

Valgomajame ginčas. Seimininkė skundžiasi, kad 
pametusi klėties raktą.

— Tu kaip visuomet! Butų naujiena, kad būtum 
nepametus. Dabar gausim kirviais kirsti, rąstais už
remti. Pelai!

Žmonių sąmyšyje Lina padeda ant stalo raktą. 
Greit Gimbutas pamato ir nerimsta:

— Štai, kur nukištas. Bet aš čia žiūrėjau. Jei 
šitaip, tai teks man pačiam sargybon eiti.

Pradeda rūpintis nakvynėm. Miesčionys išskuba, 
pažadėję rytoj vėl prisistatyti. Dalis išvažiuoja pa." 
kaimynus, o didesnė dalis lieka. Julius neapsispren
dęs. Čia Algis jau bruka mintį: nakvoti. Ir Linai nesi
nori skubėti, namus visada ras.

Su iškilme išlydi jaunuosius į klėtį, kur dega lem
pa, kur minkšti kilimai, gėlės, beržų šakos. Palydos 
triukšmas tyla ir užsidaro namuose. Jiedu lieka vieni.

(Bus daugiau)
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MIŠKINE BITININKYSTE LIETUVOJE
JONAS MIŠKINES

Žiloji senovė byloja, jog Lietu 
voje augo labai dideli miškai. 
Prieš kelis šimtus metų būta 
taip didelių girių, kad galėjai

Kaikurie ūkininkai tokių dre 
vių miškuose turėdavę gana 
daug. Mano tėvelis, pavyzdžiui, 
turėjo 80 drevių, kuriose gyve-

keliauti kelis šimtus mylių ir i no 68 bičių šeimos. Šių dienų 
tematyti vien tik pušynus, ėgly-1 bitininkas, pripratęs prie mo-
nus, ąžuolynus, liepynus bei ki
tokį mišką.

Giriose knibždėte knibždėjo 
visokių žvėrių ir paukščių. Iš 
žvėrių pažymėtini briedžiai, el
niai, stumbrai, lokiai, lūšiai, veb 
rai, ūdros, kurių šiais laikais 
nebėra arba baigia nykti.

Didelis dalykas senovės lietu
viams ir jų giminaičiams buvo 
miškas. Mat, miške būdavę pil
na ne tik žvėrių bei paukščių, 
bet ir grybų, uogų, riešutų, upė
se ir ežeruose — žuvies. Reikė
davo tiktai mokėti žvėrių prisi- 
medžioti ir žuvies pasigauti. Be 
to, miškuose ūždavo didžiausi 
spiečiai bičių, kurios prinešda
vo į dreves daug medaus.

Būdingosios drevės

Visoje pietinėje Lietuvoje, 
bent dešiniajame Nemuno kran
te, drevės kadaise buvo būdin
gas krašto reiškinys. Tokių dre
vių buvo daug užsilikusių Lie
tuvos nepriklausomybės laikais. 
Jų buvo gausu pradedant nuo 
Eišiškių, Nočios, Dubičių, Rud
nios, Musteikos, Marcinkofciių, 
Berštų, Ratnyčios, Druskininkų, 
Kabelių, Ašešnykų ir kitose apy 
linkėse, o ypač daug jų buvo 
Gudų ir Rūdninkų giriose (Vil
niaus krašte).

Drevine bitininkyste versdavo 
si daugiausiai lietuviai. Drevė 
kaip medis priklausė tam, kie
no buvo miškas, bet pati bičių 
šeima galėjo priklausyti kam ki
tam. Dažniausiai taip ir būda-

dernių avilių, neturi supratimo, 
su kokiais keblumais buvo susi
jęs bitininkavimas drevėse. Sun 
k'ausiai buvo tai, kad reikėjo 
ne tik užlipti labai aukštai, bet 
dargi tokioje aukštumoje atlik
ti visokių sudėtingų darbų. Tad 
ir buvo pagaminta įrankių, rei
kalingų bitininkavimui drevėse. 

Geinys

Svarbiausias įrankis į ertmę 
užkopti yra vadinamas geinys. 
Geinys yra stora virvė, bet ne 
sukta, o pinta, kad nesusisuk
tų. Bitininkas, pasiryžęs kopti, 
apjuosia geiniu drevę ir padaro 
savotišką mazgą su kilpa. į ku
rią įstato koją. Po to padaro 
aukščiau kitą tokį pat mazgą su 
kilpa, į kurią žengia kita koja. 
Tada apatinė pasidaro neberei
kalinga ir ji atleidžiama labai 
paprastai, patraukus laisvąjį gei 
nio galą. Tokiu būdu dar aukš
čiau padaroma trečia kilpa, atlei 
džiaut antrąją ir t. t., kol paga
liau bitininkas atsiduria prie pat 
bičių ertmės. Čia jis ant pirmos 
storos šakos pakabina stiprų 
medinį kablį, iš kadugio padary
tą, prie kurio prikabintas medi
nis blokas. Per šitą bloką jis 
permeta laisvąjį geinio galą, o 
prie likusio ant žemės geinio 
galo yra pririštas nedidelis len
telės pavidalo siauras suoliukas; 
po jo apačia perverta pinta stip
ri virvė; tas suoliukas dabar 
gali būti pakeltas aukštyn arba, 
esant reikalui, nuleistas žemyn.

Dabartiniu metu Lietuvoj ma
žai kur drevėse yra bičių. Ta
čiau Gudų girioj ir šiaip pietinėj 
Dzūkijoj, Musteikos ir Marcin
konių apylinkėse, dar yra už
silikusių drevių. Jos beveik visos 
be žievės, baltos, kaikurie ske
letai su ištolo juoduojančia an
ga, iš kur jau seniai iškritęs 
plautas. Vietoj bičių jose vasa
lą apsigyvenę karveliai peri sa
vo jauniklius, o taip pat čia gy
vena pelėdos ir kiti paukščiai. 
Gi geniai bei meletos pridaro 
įvairių uoksų, kuriuose apsigy
vena kiaunės, voverys, žalvar- 
nės. kukučiai, žilės ir kitoki pa
našūs paukščiai. Metai po metų 
uoksų skaičius vis didėja, tad 
ilgainiui visa drevė pasidaro 
beveik kiaura, bet dar smalinga 
mediena teikia jai tvirtumo ir 
ji gali išsilaikyti padangėje ga
na ilgą laiką.

Vai Peterson daro pranešimą apie didž. audros pa 
darinius. Jis pareiškė Eisenhovveriui, jog suskatyta 
500 žuvusių ir, jo manymu, reikėtų kiekviename na
me įtaisyti elektrinius audros perspėjimo signalus.

Lietuviškieji įvairumai rie ar tai Praeity, ar dar ir šian 
dien yra tikrai dosnūs ir nuošir
dūs visur, kur tik šaukia bend
rieji reikalai. Ir jų sąrašas ne-

galimybės už 
siškius.

minėtuosius dva- kad samdomi visiškai svetimi 
žmonės, kuriems labai jau toli
mos vaikų problemos, auklėji- 

i mo reikalai.Pedagogas ir keletos vadovė
lių autorius A. Rinkūnas, kalbė

damas Motinos dienos minėjime 
Toronte, metė trumpą, bet labai 
būdingą šūkį: “Grąžinkime šei-

Tiesa, beveik visi ir visados 
skundžiamės laiko ir pinigo sto
ka. Bet pagaliau kada gi tų dvie

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybė

Prccin Photo Studio
(Incorporated)

EDVARDAS OLIS, sav. 
4058 Archer Avenue

Telefonas Vlrginia 7-2481

(Atkelta iš 3 psl.)
nigai. O kur kun. dr. J. Pruns- 
kio pavardė, kuris jau kelintą 
tūkstantį yra atidavęs kultūri
nių vertybių reikalams. Yra pa
galiau ir kitų kunigų vąrdų, ku-

rodo jokios tendencijos mažėti. 
Tereikia tik pageidauti, kad šie 
pavyzdžiai patrauktų ir kitus 
tautiečius, ypač tuos, kurie tik
rai turi didesnes materialines

mai motiną!” Čia turėta galvo- jų dalykų, ypač pinigo, pakaks? 
je toji nelabai tinkama padėtis, Kur yra riba ? Sakome, kad my- 

1 kada, paliekant nuošaly savųjų lime ir branginame savąjį prie- 
vaikų auklėjimą, vien tik pini- j auglį, bet nepagalvojame, kaip 
ginio momento skaitinamos, | dažnai tuos mažyčius pigiai iš- 
tam tikra moterų dalis veržia-, mainome vien tik į pinigėjimo 
si į darbą, lenktyniauja su vy- maniją. Verždamiesi prie žalio- 
rais prie fabriko bėgamosios jo Jurgio Washingtono atvaiz- 
juostos. Vienas dalykas, kai šei- į do, atimame tą kuklią, bet bran 
mos galva neįstengia ar nesuge- gią kūdikio privilegiją — augti 
ba uždirbti pakankamai savo- savo motinos globoje ir dėme- 
sios šeimos išlaikymui ir tokiu syje. Pagaliau tuo pačiu einama 
atveju žmonos ar motinos parei ir dar toliau: nuolat ir pakarto- 
ga prisidėti prie to, bet visiškai Į tinai vis galvodami tik, kaip 
kitas reikalas, kai vyrui uždir- daugiau prisikalti pinigo, jau 
bant (yra ir tokių atvejų) $600 visai sąmoningai vengiame šei- 
ir daugiau, žmona visvien sten- j mų didėjimo. Prie kokio žmonis 
giasi gauti darbą, kad dar bent kųjų vertybių pamynimo tas tie 
vienu kitu šimtu prisidėtų prie i šiai veda, aišku kiekvienai ir 
banko sąskaitos. O ką veikia1 kiekvienam. Bet visa juk būtų 
tuo metu vaikai? Gerai, kad tu- taip nesunku pataisyti, jei tik 
rimą čia pat senelė ar kuri kita atviromis širdimis išgirstume ir 
giminė, bet neretai pasitaiko, i suprastume aną kvetimą.

J0H5 PAKEL, SR., President

7^VP TO /xį< 
♦10,000. ,/v?

SPECIAL for July... Savings placed by the 15»h oi the Month 
will earn a full month’s Dividend.

CHICAGO SAVINGS
JULY 6, 13, 20, 27... 1957

STATYBAI 

IR NAMŲ 

PATAISYMŲll 
PRISTATOM
Visokių Rūšiui 
medžiagą

CARR MOODY 
LUMBER CO.

STASYS IJTHTNAS. Pres.
3039 So. Halsted St.

Tel. VIctory 2-1272
žemyn arba, patraukęs šį galą, | ^^SkiaSe 
sustoja tam tikrame aukštyje,

vo. Carų laikais drevių būta vals j Atsisėdęs ant suoliuko, bitinin-1 
kas, laikydamas rankose per 
bloką permestą kitą geinio ga- j 
lą, lengvai važinėja aukštyn ir

tybiniuose bei stambių dvarinin 
kų miškuose. Todėl miško savi
ninkas bitininkas mokėdavo tam 
tikrą metinį mokestį. Valstybi
nės urėdijos imdavo pusrublį 
(penkiasdešimt kapeikų) už vie
ną bičių drevę. Bitininko teisė 
buvo šventai saugojama, ir šis 
paprotys buvo stipresnis už bet- 
kokį rašytą įstatymą. Niekas 
nesikėsindavo į medų svetimoj 
drevėj.
Drevė be viršūnės ir tik pušy

Visos drevės buvo padarytos 
labai seniai ir naudojamos de
šimtimis metų. Bitėms Bkiria 
ma artmė (avilys) buvo daroma 
dažniausia pušies vidury, apie 
10 ir daugiau metrų (32,9 pė
dos) ir daugiau nuo žemės.

Kartais vienoje drevėje būda
vo dvį bičių apgyvendintos ert
mės. Jas gražiai iškapodavo vi
dury medžio ir susiedavo su išo
re didele anga — netoli metro 
(virš pėdos) ilgio ir apie 15 cm. 
pločio. Ji uždaroma tokio pat il
gio keturkampio medžio gaba
lu, vadinamu plautu, paliekant 
tik nedidelį plyšį įlysti bitėms. 
Drevės viršūnė būdavo nuplau
nama, kad medis labiau storė
tų, o vietoj nuplautos viršūnės 
uždėdavo medinį dangtį, kad me 
diena nuo lietaus nepūtų. Žie
mai plautas, o kartu ir plyšeliai 
bitėms, apdengiama storu laibų 
šakelių egliniu ryšuliu, kad bi
tėms būtų šilčiau ir .nepripusty- 
tų į vidų sniego.

Apsauga nuo lokių

Kam tie primityvūs aviliai bu 
vo daromi taip aukštai ir tokio
se nepatogiose vietose? Gerai 
atsimenu mano senelio pasako
jimus apie tai. Girdi, daroma 
tam, kad neprieitų lokiai, kurių 
senovėje buvo apsčiai Gudų gi
rioje (Gudo šaly) ir kitur. Mat, 
lokiai yra dideli medaus ir bi
čių perų mėgėjai. Paskutinis lo
kys Gudų girioje, o gal ir Lie
tuvoj, žuvo 1883 m. Jį nušovė 
mano senelis Motiejus Miškinis, 
Musteikos kaimo gyventojas, 
pasaugojęs naktį prie jo papjau 
to kumeliuko.

Kiti gi tvirtina, kad seniau ne
mokėję daryti dirbtinių spiečių 
ir buvo verčiamasi tik natūra
liais spiečiais, o pastarieji yra 
linkę susimesti kur nors į aukš 
tą medį. Spiečiaus apsigyveni
mas toje ar kitoje drevėje bū
davo grynai atsitiktinis daly
kas.

kad būtų patogiau kopinėti bi
tes.

Baigęs kopinėti ir nulipęs nuo 
drevės, bitininkas labai papras
tu būdu, vien tik patraukęs prie 
bloko kablio pritvirtintą virvu
tę, atsikabina nuo šakos visą 
savo įtaisą, kuris nukrinta ant 
žemės čia pat prie drevės.

Raštinė atidaro kasdien nuo
8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro 
šeštadienais iki 3 vai. vakaro

PE R K R A U S T A U
BALDUS 

Vietoje ir iš toliau
K. E I D U K 0 H I S

2313 W. 91st St., Chicago, III. 
Tel. PRescott 9-2781

IŠ TOU IR ARTI

NAUJI OibGU TBOKAI-NAUJAUSI KMUSTmO (HANN/AJ 
tisų METŲ AATTAIMAS-PI6US IN SĄŽININGAS SATARNAUHM

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILV Tel. UAIkraok 5-9209

................ ................
------------------——

ORO VĖSINTUVAI
— AIR CONDITIONERS —

TELEVIZIJA — RADIJAS
HI-FI PHOMOGRAPHAI — 1958 modeliai 

NUOLAIDOS IKI 50% !
Instaliavimas ir garantija nemokamai

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

PARDUODAME IR TAISOME
J

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. Per 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.

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

Univeroal Savings and Loan Association užtikrina sangnmą 
Ir gražų pelną.

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

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

Dėl paskolų Ir visais finansiniais reikalais kreipkitės |:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois
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Trečiadienis, 1957 liepos 10

Naujoji Zelandija

VISOS TAUTOS SOLIDARIAI
Š. m. birželio 16 d. Aucklan- 

do mieste, YMCA salėje Naujo
sios Zelandijos Pabaltiečių Klu
bas, bendradarbiaudamas su i 
vengrų ir lenkų organizacijomis, 
surengė minėjimą prisiminti ir 
pagerbti nuo bolševizmo dikta
tūros žuvusias ir nukentėjusias 
aukas.

Minėjimą pradėjo klubo pirm. 
A. Brunneris, primindamas, kad 
nuo 1940 metų birželio mėnesis 
yra liūdnas Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos tautoms, nes birželyje 
sovietai okupavo Pabaltijį ir me
tais vėliau pradėjo didžiuosius 
trėmimus. Nors dabar yra pasi
keitę sovietų vadai ir skelbia
mas taikingas sugyvenimas, bet 
vis dar nesiliauja jaunimo “sava 
noriškas” gabenimas iš Pabal
tijo įvairiausiems dartiams į So
vietų Sąjungą. Nuo komunizmo 
žuvusieji buvo pagerbti susikau
pimo minute, kurios metu estų 
•vyrų choras dainavo į “Re-

ORAS DABAR 
ATŠILĘS, GALITE 
ĮRENGTI NAUJA

RHEEM

LOWBOY
ŽIEMINI

AIR430NDITIONER

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.

TOwnhalI 3-6670 
BIshop 2-3429

ANTANAS LIGUTIS, sav.

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

ir tolimų distancijų. Šaukite sekančiai.

ANTANAS VILIMAS
3415 SO LITUANICA AVĖ., CHICAGO, ILLl 

Telefonas — FRontier 6 1882

Atliekame didelius Ir irsžus automobilių remontas. Lyginimas, da
žymas. Elektrinis auliedinimas. Parduodame automobilių dalia 

Sinclair gazolino stotis “PAGALBA”
Sinclair gazolino stotis “PAGALBA” — A. Stanevičius, Sav. 

2641 West 7 Ist Str. (Kampas Talman Avė.)
Tolei. PRospect 8-9842, Namų tel. WJUbrook 5-5934

SPECIALUS BARGENAS

DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ BALDŲ 
PKI.m A. RAVIU) SIS, NEMIK BEKTILIS, Ha*.

ROOSEVELT FURNITURE Co.
2310 W. Roosevelt Road Telef. SEeley 3-47II

Krautuvo atidaryta nekmadlentata nuo 11 Iki 4:30

'S'

quiem” panašią estų liaudies 
dainą.

Specialiai atvykęs pagrindinis 
kalbėtojas, N. Z. Darbo Federa
cijos sekr. K. McL. Baxter kal
bėjo tema “Už demokratiją prieš 
diktatūrą”. Kalbėtojas pusės 
valandos karšta kalba nuošir
džiai parodė, kad jis tikrai su
pranta komunizmo pavergtųjų 
tautų, ypač Pabaltijo valstybių, 
padėtį. Jis prisipažino ir apgai
lestavo, kad vidutinis zelandietis 
nesupranta ir dėl gerų gyveni
mo sąlygų nesidomi pavergtais 
kraštais bei komunizmo grėsme 
laisvam pasauliui. Bet paskuti
niai įvykiai Lenkijoje ir Veng
rijoje sukrėtė Zelandijos darbi
ninkus. Dabar niekas netiki so
vietų skelbiamu socializmu, ku
ris yra tik pasityčiojimas ir iš
kraipymas žodžio sąvokos. Prieš 
turint socializmą, reikia turėti 
socialistus. Sovietų mažuma ap
gaule ir smurtu, prisidengę dar
bo klasės vardu, įvykdė daug 
žiaurumų; viena jų — Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos okupavi
mas ir žmonių naikinimas. Kal
bėtojas ragino pabaltiečius ne
nusiminti ir vijomis galimybė
mis skelbti pasauliui tikrąjį ko
munizmo veidą, tuo prisidedant 
prie demokratijos išlaikymo lais 
vajame pasaulyje ir pavergtųjų 
tautų išlaisvinimo iš komuniz
mo nelaisvės.

N. Z. Darbo Federacija, ku
riai priklauso 218,000 narių, vi
suomet stengėsi ir stengsis per 
tarptautines darbo institucijas 
kiek galima padėti komunizmo 
pavergtiesiems kraštams.

Minėjimo dalyviai nuošir
džiam kalbėtojui atsilygino ilgo
ku ir šitų plojimu.

Meninėje dalyje D. Pečiulaity- 
tė paskambino Beethoveno 
“Fuer Elise” ir estų vyrų cho
ras padainavo dv iestų liaudies 
dainas.

Vengrų vardu kalbėjo dr. 
j Hamwąy ir lenkų —■ Francki, 
simbolizuodami, kad laisvieji 
kraštai JT prieglobstyje peršal
tai žiūri į pavergtųjų tautų mė
ginimą savomis jėgomis išsilais
vinti iš komunizmo vergijos. Mi 
nėjimą užbaigė V. Procuta, per
skaitęs JT generaliniam sekre
toriui siunčiamą memorandumą, 
prašantį, kad Jungt. Tautos pa
galiau įgyvendintų savo chartos 
skelbiamus punktus. Memoran
dumą pasirašė minėjime dalyva
vusių tautinių organizacijų pir
mininkai. Buvo kreiptasi į esan 

%

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

$«ORLD.WEEK INTERNATIONAL OEOFHYMCAl YIAR 
BLASTS OFF WITH SUNSPOT BARRACI

Svarbesnieji praėjusios savaitės įvykiai: Alžirijoje prancūzai pradėjo smarkesnes kovas prieš sukilėlius; Irane žemės drebėjimo metu žuvo
apie 5,000 asmenų.

LENKIJOJE NIEKO APIE LIETUVĄ 

NEŽINOMA
Iš pasikalbėjimo su Lenkijos kunigu

J. KUZMICKIS, Britanija

Aną dieną einu gatve ir pas-, darbams įstaigose, ūkiuose bei 
tebiu nedidelio ūgio, simpatingą, | kitur, 
bet niekur nematytą kunigą.
Įsmeigęs į jį akis, pastebėjau, 
kad ir jis mane įtemptai sekė 
ir tarsi norėjo ką pasakyti.

Neiškentęs priėjau ir pakalbi
nau.

Pasirodo, tai kunigas, atva
žiavęs pas savo brolį į Angliją

Jei seniau prašalaitis sekda
vo kito kalbą ir veiksmus, da
bar to nėra. Tarp žmonių vėl at
siradęs pasitikėjimas, kuris bu
vo benykstąs.

Kunigams žymiai sumažintas 
'pajamų mokestis. Anksčiau jam 
per metus tekdavę mokėti arti

atostogų iš pačios Lenkijos. Jis Į 400 zlotų, o dabar — tik 60. 
klebonaująs vienoje 3,000 žmo- Panašiai yra su bažnytine že- 
yiių parapijoje netoli Varšuvos, me. Komunistai prie parapijos 

Kadangi abu turėjome apie ką buvo palikę apie 40 ha žemės, 
kalbėti, kitą dieną pasikviečiau tačiau ji buvo apkrauta tokiais 
jį į savo namus. augštais mokesčiais, kad var-

Pirmiausia paklausiau, kaip giai kas begalėjo pats ja nau- 
dabar gyvenama Lenkijoje: ar dotis. Jis pats ligi šiol savo rei-
tikėjimas ten tikrai nepersekio
jamas?

Kunigas patvirtino, kad po 
praėjusių metų spalio revoliuci
jos gyvenimo sąlygos žymiai pa
kitusios. Visi buvę slaptosios po 
licijos valdininkai gauna pusę al
gos, tačiau apmokami naujiems

čius zelandiečius, kad jie ragin
tų savo vyriausybę imtis žygių 
pavergtiems kraštams išlaisvin
ti. tent, — jaunuolis, norėjęs siekti 

Minėjimą sveikino ir atsiuntė ' aUg§tesnio mokslo, negalėjęs 
praktikuoti tikėjimo, nes tai bu
vo draudžiama.

Tačiau Stalinui mirus reikalai

savo užuojautą N. Z. užsienio rei 
kalų ministerig MacDonald, N. 
Z. parlamento narys ir komiteto 
pirm. Harker bei kiti.

Minėjimas baigtas dalyvavu- 
: šių tautų himnais; dalyvių buvo 
apie 250.

Rytojaus dieną didžiausias N. 
Zelandijos dienraštis “The New 
Zealand Herald” išspalsdino mi
nėjimo aprašymą ir patalpino 
nuotrauką, minėjimo aprašymą 
apvesdamas juoda gedulo juos
tele. G. P.

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

įstaigoje — BRIGHTON SAYINGS AND LOAN!
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti Ud >10,000.00

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

OFISO VALANDOS: -

Pirmad., antrad., penktad. ir 
Seštad. 9 vai. ryto iki 4:30 p.p.

DIDELIO PATYRIMO ASMENYS 
SAUGIAI PERKNAUSTYS 

J 0 S Ų BALDUS!
STASYS FABIJONAS 
2146 So. Hoyne Avė. Telef. Vlrginia 7-7097

MOVJNC

M* MIDLAND
Savings and 

Association

kalams tenaudojęs tik apie 10 
ha žemės, o kitą išnuomavęs. 
Dabar, kai pagal naują potvar
kį žemė, naudojama kulto reika
lams, visai atleidžiama nuo mo
kesčio, jis jau kur kas daugiau 
jos naudoja savo reikalui.

Jaunimai ir tikėjimas

Paklaustas, kaip su jaunimu, 
kunigas pirmiausia papasakojo, 

į kokios nepakenčiamos sąlygos 
buvo ypač 1951 ir 52 metais. Bū

pradėjo gerėti. Toliau jau nebu
vo taip^ griežtai reikalaujama 
nepraktikuoti tikėjimo. Šiuo me 
tu gi mokyklose dėstomas tikė
jimas ir tikėjimo pamokose da
lyvauja didžioji mokinių dalis.

O kaip su bažnyčių lankymu?
Bažnyčias žmonės visuomet 

nepaprastai gausiai lankė ir te- 
belanko. Į pamaldas ateina ir

Trečiad. 9 ryto iki 12 . vai. 
Ketvirtad. 9 vai. iki 8 v.v.

40 MITU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
. SAUGIAUSIA I* 

i PELNINGIAUSIA 
TAUPYMO 

tENOKOVE
K SU R t 0

4S3S Archer IyMM Tai. la3-67t» 
AUGUST ULOUKAS PmtUtemo

■komunistų partijos narių. Tuo 
atžvilgiu kompartijos sekreto
rius Gomulka užima būdingą vie 
tą: jis pats, tiesa, tikėjimo ne
praktikuoja, bet iš jo ir nesišai- 
po. Kai jis savo laiku sėdėjo ka
lėjime, kartu su juo prie stalo 
sėsdavę keli kunigai ir įvairių 
pažiūrų pasauliečių. Vieną kar
tą, pastebėjęs tikinčiuosius prieš 
valgį besižegnojančius, kažkuris 
mėginęs tyčiotis. Tačiau Gomul
ka tuojau jį sugėdinęs, neleis
damas šaipytis iš tikėjimo.

Apie Lietuvą nieko nežino

Savo ruožtu svečias kunigas 
paklausė mane apie tikėjimo są
lygas Lietuvoje. Nustebęs pa
klausiau, ar Lenkijoje apie Lie
tuvą nieko nežinoma.

— Mes sužinome šiek tiek apie 
čekus, kai turime su jais ben
drą sieną, — atsakė, — tačiau 
apie Lietuvą nieko nežinome. 
Siena yra aklinai uždaryta ir nie 
kam neleidžiama jos pereiti. Mes 
tai suprantame: juk Lietuva so
vietų apšaukta socialistine res
publika, — pridūrė kunigas.

Pastebėjau, kad mūsų žinio
mis Lenkijoje esą nemaža lietu
vių.

— Gali būti, — atsakė kuni
gas. — Tačiau, kadangi mano 
parapija netoli Varšuvos ir toli 
nuo sienos, neteko sutikti jokio 
lietuvio.

Pastebėjau, kad mano svečias 
itin susidomėjęs apologetine li

O

ra, kad ir pats Dievas egzistuo
ja.

Išeidamas kunigas palinkėjo, 
kad greitu metu ir Lietuva susi
lauktų daugiau laisvės.

(INS)

NEPRALEISKITE

PROGOS
Kiekvienai dovanų progai didžiau 
siu pasirinkimu:'

• šveicariški laikrodžiai,
• kristalas, įvairiausi vokiečių, 

čekoslovakų ir švedų kristalo dir
biniai,

• Gintaro puošmena specialio
mis kainomis tautinių šokių festi
valio dalyvėms.

• Bavarų porcelanas, pilni ir 
pusrytiniai servyzai,

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

< deimantiniai stiklui rėžtukai,
• klasikinės ir pramoginės mu

zikos plokštelės,
• amžinos plunksnos, Hummel 

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

• knygyne — visos lietuviškos 
knygos.

Prekių kainos labai prieinamos. 
Užeikite, skambinkite ar rašykite:
Terra, 3333 S. Halsted St., Cliica-

teratūra. Matyt tokiose sąlygo
se, kada marksizmas dėstomas 
įvairiuose susirinkimuose, ku
nigui pamokslų metu būtina im
tis apologetinių temų ir pateikti 
tvirtų įrodymų, kad katalikų ti-, .
kėjimas yra tikras, kad Kris-j 3-0427; namų —
taus įsteigta Bažnyčia taipgi tik '

'/2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ !

CRANE SAVINGS
2555 WEST 47tb STREET LAfayette 3-1083

B. R. Ptetkiewicz, prez.; E. R. Pletkiesvin, sekr. ir advokatas
Mokame aukotus dividendus. Keičiame čekius. Parduodame Ir perkame 

valstybės bonus. Taupytojama patarnavimai nemokamai.

Pradėkite taupyti atidarydami suskaitą šiandien. Apdrausta Iki $10,000.

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

3 J Iii
J. G. TELEVISION CO. PARDAVIMAS IR TAISYMAS

1958 in. TV, radio, patefonai. Nešiojamas, vežiojamas, stacionarinis —

KOKS VĖSINTUVAS
TAMSTAI GERIAUSIAI TIKTŲ? — KLAUSKITE MUS

JONAS G R AS

2512 W. 47th St.
Atdara kasdien iki 6 vai.,

Tel. FRontier 6-1998
pirmad. ir ketv. iki 9 vai. Sekm. uždaryta

MSI

J

FREE GII
FOR JUM

1 IHį

DABAR GAUSITE 
AUKŠTESNIUS 
DIVIDENDUS!

PLIAŽUI ANTKLODE 
UŽ $200.00 SANTAUPAS

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

24 GABALŲ - ŠAKUČIŲ - 
ŠAUKŠTŲ SERVIZAS 
UŽ $500.00 SANTAUPAS
Nemokamai, kai Jūs atidarote tau 
pymo sąskaitą padėdami $500.00 arba 
įdėdami tokią pat sumą į jau esa
mą sąskaitą. Šis servyzas, kaip 
tik tokis, kurio Jūs pageida

vote, kad galėtumėt juo nau 
dotis prie vandens ar

ba šiaip kur nors 
iškeliavus . . .

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

ST ANTHONY SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

T 447 So. 49»h Court • Cicero 50 • TO 3-81 31

Sav/ngs Jnsure</...Sf’nce 1938
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Rungtynės su
(Reportažas iš

Pasibaigus mokslo metams, 
birželio 14 — 16 dienomis Cle- 
velando skautai apylinkės par
kuose surengė savaitgalio sto
vyklą. Vytauto Didžiojo skautų 
draugovė buvo pakviesta stovyk 
lauti kartu su 5 distrikto skau
tais Chagirn Falls parke. Pir
mieji čia pasirodė Briedžių skil
ties skautai, vadovaujami skau
to K. Gaižučio. Vėliau atsirado 
Panterų skiltis su skltn. P. Zy- 
gu ir Lapinai, vadovaujami š. 
Lazdi'nio. Be minėtų trijų skil
čių, atvyko ir didžiųjų Sakalų 
ketveriukė; jiems šį kartą teko 
parodyti savo sugebėjimus vir
tuvėje. Vytautėnai savo stovyk
lavietę įsirengė pačiame aikštės 
viduryje. Aikštės pakraštyje, Į 
ilgoje voroje, buvo išsirikiavę 
14 amerikiečių skautų draugo-i 
vių. Jau penktadienio vakarą 
prie visų draugovių vartų suple
vėsavo vėliavos, gairelės ir kiti 
jsirengimai, kurie pirmieji pa
traukia pašaliečio akį. Mūsų į 
skautai, greta skautiškų vartų, j 
žemėje išdėstė iš smėlio ir įvai- į 
rių akmeniukų stilizuotą Vytį,; 
o kitoje pusėje pastatė JAV ir; 
Lietuvos vėliavas. Netoli Vėlia-j 
vų, specialiai pastatytoje pala-! 
pinėje, buv0 išdėstyta mūsų i 
skautų ženklai, skautiškos kny
gos lietuvių kalba, “Skautų Ai-Į 
das”, “Mūsų Vytis’’, tautinės 
juostos ir vaizdai iš draugovės 
bei Lietuvos gyvenimo.

Šeštadienį nuo pat ryto iki sau 
lėlydžio vyko užsiėmimai ir var
žybos tarp skilčių. Mūsų skautų 
I Briedžių, 111 Panterų ir IV La
pinų skiltys dalyvavo visose var
žybose ir žaidimuose, kurių bu
vo net 19. Skautai turėjo gero
kai paprakaituoti ir pasitempti, 
kad galėtų viską atlikti. Šių var 
žybų metu mūsų skautams te
ko 9 pirmos, 6 antros ir 4 tre
čios vietos.

Baigus bendruosius užsiėmi
mus, į mūsų skautų rajoną pa
sipylė būriai žiūrovų. Mūsų 
skautus aplankė visi distrikto ir 
šios stovyklos vadovai ir kitų 
draugovių dtaugininkai, kurie 
domėjosi įsirengimais bei paro
dėlės eksponatais. Gi amerikie
čiai skautai rinkosi būreliais 
prie mūsų papuošimo fotogra
fuotis. Dalis vadovų apsilankė 
pas mūsų skautus ir stebėjo mū 
sų skautų įsirengimus ir susi
tvarkymą. Gi distrikto skautų 
skyriaus vedėjas sktn. A. Ta- 
day, stebėdamas mūsų skautų 
varžybas, pareiškė kad visi mū
sų skautų įsirengimai padaryti 
grynai skautiškai, nepanaudo- 
jąnt nė vienos vinies ir užsiėmi
mai buvo pravesti skilčių siste
ma.

Buvo ir staigmenų. Atsilan
kė pas mus vienas civiliais rū
bais ir trumpomis kelnėmis dė
vįs, žilais plaukais, senyvo am
žiaus žmogus (iš jo laikysenos

rx

U
T
U

Ik

FEDERflL
5AVINGS

Uhartered A Sapervtend 
by the U. R. Government

įstaigos VALANDOS: Kasdien nuo 9 tos ryto iki 6 vai. po pietų. Ketvirtadieniais aus k-tas 
ryto iki 8 vai. vakaro. Šeitadiemais nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. ps pistų. TrsMadianiais visai

amerikiečiais
Clevelaiulo)

buvo matoma, kad tai ne ameri
kietis) ir, pasižvalgęs po mū
sų rajoną bei išgirdęs mūsų 
skautus kalbantis lietuviškai, 
priėjęs prie vieno vadovo, pa
klausė, kas jūs esate, kad ne- 
angliškai kalbate. Kuomet jam 
buvo paaiškinta, jis pradėjo tei
rautis apie mūsų skautų skaičių 
ir kt. Po to jis pareiškė, jog e- 
sąs anglas, skautų vadovas ir 
dabar yra atvažiavęs į Ameri
ką. Jūs, girdi, dėvite tokią pat 
uniformą, kaip ir anglų skau
tai. Bet visai netikėtina staigme
na buvo, kai pas mus atėjęs ei-1 
vilis senas amerikietis paklausė: 
"Ar jūs dabar atvažiavote iš Lie 
tuvos?” žinoma, jo didžiam nu
sivylimui, pamatyti čia užsie- j 
niečius, teko paaiškinti, kad da Į 
bar Lietuva yra bolševikų oku-j 
puota ir ten šiuo metu skautai 
veikti negali, o mūsų draugovė, 
yra Clevelande gyvenančių lie
tuvių skautų draugovė.

Vakare įvyko bendras laužas, 
į kurį atvyko svečių iš Clevelan- 
do. Laužo metu mūsų skautas
K. Steponavičius akordeonu pa
grojo Blezdingėlę ir porą links
mų polkų. Laužą baigus, visi 
skautai grįžo į savo palapines 
poilsiui, gi visi vadovai susirin
ko tradiciniam pasitarimui. Čia, 
begeriant kavą, buvo draugiškai, 
pasišnekučiuota, o vėliau aptar
ti šios stovyklos reikalai.

Sekmadienio rytą po pamaldų 
(jos buvo atskirose vietose ka
talikams ir liuteronams) skau
tai baigė šią iškylą ir tvarkėsi 
išvykimui. Mūsų skautai nuėmė 
savo palapines ir nuleido vėlia
vas. Pas mūsiškius šį kartą at
silankė skautų tėvai Gaižučiai, 
Rukšėnai, Januškiai ir būrys 
skautų vyčių.

1 vai. visa stovykla išsirikia
vo vėliavos aikštėje. Vytauto 
Didžiojo skautų draugovės 20 
skautų ir 3 skautininkai savo 
gražiomis ir tvarkingomis unifor 
momis su skautiškomis skyrėbė- 
lėmis ir trispalvėmis ant krūti
nių išsiskyrė iš visų stovyklau
tojų. Stovyklos viršininkas ir 
distrikto pirmininko pavad. Mr. 
Jack Boyd, išėjęs į aikštę, pra
nešė visų stovykloje vykusių var 
žybų rezultatus ir visiems neti
kėtą staigmeną, kad vytautėnai 
nugalėjo kitas draugoves ir 5 
distrikte laimėjo pirmąją vietą, 
todėl draugininkui ps. R. Min- 
kūnui įteikė skydą, kuriame at
žymėtos šias varžybas laimėju
sios skautų draugovės nu0 1953 
metų. Vėliau Mr. J. Boyd atsi
lankė į lietuvių stovyklavietę ir 
įteikė Briedžių, Panterų ir La
pinų skiltims po mėlyną kaspiną.

5 distrikte, kuriame vytautė
nai šiais metais tapo laimėto
jais, šiuo metu yra 59 skautų ir 
vilkiukų vienetai su 1,140 skau
tų.

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

Bendrovė visuomet stengėsi pagerinti 
ir padidinti patarnavimus skolintojams 
ir taupytojams.

1933 m. įsijungė į Federal Home Loan Banko
sistemą.

1934 m. įsigijo Fedeiralinį Čarterį.
1935 m. gavo Federal Savings & Loan Insurance

Corporation, Washington, D.G., apdrau* 
dą. 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 ŠIANDIEN 1

2202 W. Caraiak Rdn Chleap 8, III. 
Pliene VI 7-7747

JOHN J. KAEANAUBKA

Ohartered Ir Supervlsed ky tiw United

Užbaigus šią stovyklą, mūsų 
skautai linksmi išvyko į savo' 
namus. Šioje stovykloje mūsųi 
skautams vadovavo ps. R. Viz
girdas, talkinamas draugininko ( 
ps. R. Minkūno ir v. sktn. V., 
Kizlaičio. J. P.

NAUJI KORP! VYTIS 
VADOVAI

Tik ką baigti studentų skau
tų Korp! Vytis centro organų 
rinkimai ateinančių dvejų metų 
kadencijai. Į centro valdybą iš
rinkti P. Abelkis, V. Germanas, 
J. Liubinskas, A. Mickevičius ir 
J. Ulėnas. Į revizijos komisi
ją — A. Juodikis, V. Kamantas 
ir R. Minkūnas. Į garbės teis
mą — E. Kaminskas, R. Šilbajo
ris ir V. Šliūpas. Garbės gynėju 
išrinktas dr. H. Lukoševičius.

Šiuo metu vyksta rinkimai ir 
į Akademikių Skaučių Draugo
vės valdybą, kurių duomenys ne 
trukus paaiškės.

PAJIESKOJIMAI
Pajieškomos: CATHERINE KUZ- 
MICKIENE - GUSTAITYTE, gira. 
Budnikų km., Prienų parap., Ma
rijampolės apskr., arba jos dukte
rys. Jieško sesuo Miarijona Gustai- 
tytė. Jos pačios arba žinantieji a- 
pie jas prašomi atsiliepti šiuo ad
resu : Albert Alex, 3421 N. Marsh- 
field Avė., Chicago 13, UI.

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

Pajieškomi: KAZYS DRIUKAS; 
gyvenęs Chicagoje. ZIGMANTAS 
MACIJAUSKAS, gyvenęs Vokieti
joje Schlossburg’e, dirbęs geležin
kelio pašto žinyboje; KUN. KA
ZIMIERAS PETREIKA, dirbęs Chi 
cagoje. Jų jieško giminės iš Lie
tuvos. Jie patys arba žinantieji a- 
pie juos prašomi atsiliepti: Joana 
Gudelis, 6407 So. Lockwood Avė., 
Chicago 38, III.

“Ir kas būtina ir kas naudinga 
ir kas malonu reikia neštis paskui 
Kristų.’’

Taigi,
ne visi žmogaus kryžiai yra sunkūs. 

Apie tai rašo
VYSK. VINCENTAS BRTZGYR 

savo knygoje

Trisdešimt Meilės
Žodžių

gyvenimo temomis Kristaus 
dvasioj.

Lietuviškos Knvgos Klubo leidinys, 
167 psl., 

kaina $1.50.
Užsakymus kartu su pinigais siuskite

DRAUGAS, 4545 W. 63rdSt., 
Chicago 29, Illinois

II

MOVING
A BENIULIS atlieka įvairius 
□erkrauatymua bei pervežimus 
>1 tolimų ir artimų atstumų.

Tel BIshop 7-7075

J

REAL ESTATE CLASSIFIED AND HELP W4NTED ADS
PASITEIRAUKITE niQ.Hu narnų 

sąraše Ir ptltlklnMU' gerais pirkiniais I

GAGE PARKE
Pajamų nuosavybė 7 kamb. rezid. 

ir 2-jų k. butas rūsyje. Kadijatoriais 
gazu apšild. Galimybė padalyti 3-čiaa 
butas. 2 autom, garažas. Paskola su 
4J4%. Pilna kaina $19,0oo.

MARQUETTE PARKE
Savininkas turi greitai parduoti 

1 '/x augšto medinį namų — 5 ir 3/, 
kamb., alyvos šildymas. Tik $11.000.

Prie parko I mt. senumo b ktnb. 
būt. (3 mieg.), apačioje ir 4 kmb. 
būt. viršuj, kilimai, įkainuota pri
einamai.

BRIGHTON PARKE
H4 augšto mūr.. 7 kamb. (4 mieg.) 

apačioje. 4 k. butas viršuj. 51) pėdų 
sklypas, 2-jų autom, garažas. Kaina 
324,500.

Apylinkėje Cic'ro ir 4S gutv. nau
jas 5*/a kmb. (3 miegam.) mūr. na
mas. Pilna kaina $13,500.

PASITEIKAI KITĘ mūsų namų 
surašė ir įsitikinsite gerais pirkiniais

VARPAS Real Estate
Insurance, Notary Public 

5016 So. Weslern Avė.
PRosp. 8-2234 arba HEm. 4-7088 

r cUSSSTS

I

Mūr. 3 butų, biznis, garažas. $20,900.
1 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 G k., did. lot. bargenas.
Mūr. 3 butų, taverna, gar. $2O,G0O. 

Yra pigių ir pelningų namų.

BUDRECKAS Realty
4081 Archer avė., LAfayette 3-3384

SAVININKAS PARDUODA 4 bu
tų mūrinį namą. 2 butai po 5 kmb. 
ir 2 būt. po 4 kamb. Nebrangiai. 

Kreiptis pas —

Eleonor Vilius
4524 So. Marshfield

■iiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiitiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiKiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiia 

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

NORVILĄ
REAIi ESTATE SALES Z 

2600 W. 5»tb St. Tel. PRospect 8-5454
lllt«milllillHlilulillllimiilliiilliiiiiniiiiii:uil;!imiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiuiiuiiiiiiniiiiii'niiiiiiiiiiiiiii

D. M0NSTAVI6IUS
REAL ESTATE - 1653 W. 103 st 

Tel. BEVERLY 8-8946 
Nekilnojamų turtų pirkimus, parda
vimas. Tarpininkavimas bizniuose ir
valdžios įstaigose

I.NCOME TAX. Tax a<xx)untant

TRACING CLERK 
Typing necessary. Motor Carrier

Experience preferred. 5 day week. 
Good starting salary. Many Com- 

Ipany paid benefits.
1 Ft'r appointment Call

Mr. Sullivan CLiffside 4 3550
GATF.WAV TRANSPORTATION

2333 So. W(.«hI St.,------------------- ------------- —--------I B#*- --s1 fe-, jį
| KADA NORITE PIRKTI AR 

PABUVOTI NAMUS
Kreipkitės )

SOPRYCH REAL ESTATE 
| 6407 S. KedzJe Avi-. IVAIbrook 5-3216 

AGENTAS AI,EX KANA VERSKIS

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

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANOE 

NOTARY PUBLIC 
2406 West 61 St. 
WAlbrook 6-6030

PRospect 8-3679 (vak. ir semad.)

3214 Ottawa
N.W. Side Chicago

Make your offer on this excellent 
year old home designed to suit 
large family or inlavvs. 2 fui] 
baths, 3 bedrooms (plūs room for 
another). Large family room. 2 
car garage.
MUŠT SĖLI, OR TRAPE SOON

MR. GOETZ
Baird and Wamer

SPring 4-5848

MISCELLANEOUS

ŠILDYMĄ S
A. Stanfiauskas instoliuoja vi

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

1546 S. 49th Ceurt, Cicero
TeL OLymplc 6-0775 nuo 8 vai. 

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

OLymplc 2-6752

LIET. APDRAURO8 AGENTŪRA
Visų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. Notariatas. Valsty
bes patvlrtinos kainos. ,

Prieš darydami apdraudas kitur 
pasiteiraukite pas mus.

JONAN KIRVAITIS 
WAIbrook 5-5671

INTERSTATE INSURANCE AOENUY 
6108 N. Ashland Ave_ Chlonm 36. III.

VIKTORO K O 2IOO8 
Lietuviški. gazolino stotis Ir auto 

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

dalys
CALL-ME-MOTORS C0.

6769 8. WESTERN AVĖ. PR 8-9633

REAL ESTATE

Mūr. 2 a. po 4 k. centr. šild. $25,500 
Mūr. 2 a. po 5 k. šild.. gazu $23,000 
Mūr. 2 a. po 5 k. 3 mieg., šild. gazu, 

alum. langai, nauj. garaž. $24,000 
Mūr. 2 a. po 6 k. eent. šild., sklyp. 
31 pėdų, garažas. $20,000.

M. ŠIMKUS
R E A L * E H T A T E

4259 So. Maplewood Avė.
Tel. CLiffside 4-7450; Res. 
 YArds 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 71st St. ir So. Artesian 
Avė.. $12.000.00. 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 PASIŪLOMAS 
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 ŽEMES NETOLI ČIKAGOS 

2 gyv. namai, dvigubas garažas, ki
ti ūkiški pastatai, vaismedžiai. Visa 
žemė aptverta. Prie 3 didelių kelių
Lemonto rajone. $17,000. Įmokėti tik 
$4,5oo. A. Rėklaitis.

P. L E 0 M A S
REAL ESTATE 

2735 West 71st Street 
Visi telefonai: WAIbrook 5:6016

Piet-vakariuos, savininkas par
duoda gerų pajamų nuosavybę, 
$26,500; 2 aukštų mūrin. 2 po 6 
kamb. 3 miegam, kiekvienam. 25- 
xl25 pėdų sutvarkytas sklypas. 
Moderni koklinių plytelių vonia ir 
virtuvė. Ištisas rūsys. Apšildymas 
stokeriu. Karštas vanduo apšild. 
gazu. Gerame stovyje. 5533 South 
Wood St.
<’HI RCH OI’ ASCENNION PABISH 

OAK PARŲ, ILLINOIS
Lovely family home. 7 rooms — 

4 bedrooms — 2 up and 2 down. 
Modern kitehen and bath. Large 
basement and recreation area, gas 
heat, 2 car garage, 40 ft. lot. Mušt 
be seen to aprėpiate. Owner leaving 
eity. Asking $19,500. Call El'clirt 6- 
0470 for appointment.

Savininkas priverstas skubiai par
duoti gerą. mūrinį namą Prightori 
Parke. 2 po 5 kmb. ir 1 2-jų kmb. 
būt. Naujas centrinis šildymas gazu. 
Aliuminium langai, extra sklypas, 
įmokėti $0,000.

Tel. WAIbrook 5-5031

BUILDINO & REMODELING

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

VACYS PETRAUSKAS
BUILD1NG CONTRAOTOR 

4S27 S. Campbell Av., Chicago 32. III. 
Telef. YArds 7-9675 arba CL 4-7450

LIETUVIŲ STATYBOS 
BENDROVE 

MORAS
Kulldera Gen. Oontractora 

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. III.

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

V. ŠIMKUS
Susitarti šaukite TKrmlnal B-5531 

nuo 6 vai. p. p. kasdien ir sekma
dieniais nuo 10-4 vai. Adresas: 615 
VoK.tn ^primes III

VIKTORAS ŠIMAITIS
GRNTRAL OONTKACTOB 

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

Namų tel. BIshop 7-8340 
2737 West 48rd Street_______

J. BREIVE and SON
CONSTRITCTION COMPANY 
1442 S 48th Ct., Cicero 50, Iii.

Statome naujus namus ir garažus. 
Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairius remonto darbus, skubiai 
gerai ir pigiai.
šaukite IIAnuhe 6-2703 nuo • vai.

rytu Iki 7 vai. vakaro *
Tel. OLymplc 2-5121 nuo S vai. 

vakaro Iki 11 vai. vakaro

oooooooooooooooooooooooooo
Skelbtis “DRAUGE“ apsimoka 

nes jie yra plačiausiai skaitomas 
lietuvių dienraštis, o skelbimų 

kaina yra pr'einama vielema
CKX>000<XX><><><XX><X>0<><><K><><X><>0

REAL ESTATE

Rrlghton Parke, kampinis namas 
ant 30 pėdų sklypo: 2 butai po 0 kb. 
ištisus rūsys ir pastogė (attic), 3 
autom, garažas. Centr. karštu vand. 
šildymas I-me aukšte. Aliuminijaus 
sieteliai ir žieminiai langai 2-me 
aukšte. Namus labai gerame stovyje 
ir parduodumas nebrangiai

2-jų butų: 41/, ir 5 Kamb. Prie 
gero susisiekimo. Centr. karštu van
deniu apšildymas. Ištisas rūsys. 50 
l>e<lų skly|>as. 3 automob. garažas. 
Sieteliai, žieminiai langai ir “vene- 
ttan bllnds”. Tik $17,000. Nepraleis
kite šios progos. Tikras bargenas.

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

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

SHUKIS REALTY
6433 So. Pulaski St.

Telef. LUdlow 5-6900

PARDUODAMAS MEDINIS NA
MAS WILLOW SRINGS, ILL.

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

5 KAMB. MŪRINIS 
“BUNGAL0W’

ir 4 kmb. “COTTAGE” kieme. 
Kaina $16,000 arba 

GERIAUSIAS PASIŪLYMAS
7037 Claremont Avė.

Tel. WA 8-7532
BRIGHTON PARKE

$2,060 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 5 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, 58 
ir 37oo j vakarus.

BIZNIAI:
Mūr. 3 butai ir gelž. išdirbinių 

(Hardvvare) 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. 43rdSt.. CL 4-2390
MARQUETTE PARKE mūr. 2 po 
6 kamb.; 3-jų metų mūr. 5 kmb. 
prie pat Marąuette Pk. $20,500.
BRIGHTON PARKE Med. 2 po 4 
kmb. Rūsys ir centr. šild.
WEST SIDfiJE mūr. 12 po 5 kmb., 
centr. šildymas. Pajamų $9,500. 
Kaina $37,500.

t Be to dar turime ir kitokių gerų 
namų įvairiose vietose.

VENTA
4077 So. Archer Avė. 

LAfayette 3-3881

PROGOS — OPPORTUN1TIES

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 7-053L

MAISTO PRODUKTŲ 
IR MĖSOS KRAUTUVE

SU NUOSAVYBE.
5 kmb. 3 mieg. apartmentas. Šildy
mas “foreed 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 įrengimaiis. Talpina 53 as
menų. Daug vietos pasilinksmini
mams (parties). Kaina $65,000.00.

LAflOON RKSORT 
44 So. Rt 12 
Fox I.ake, III

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

vakaro — FRontier 6-0666.

Parduodama nuosavybė — 7 kmb. 
butas 2 a. su visais baldais; 1-me 
augšte Sunkvežimiams geražas — 
6,000 kvadratinių pėdų. Gerų pa
jamų nuosavybė. 3308 So. Eme- 
rald Avė. Dėl susitarimo skambin
ti LA 3-0020.

HELP VVANTED — MEN

AUTO MECHANICS
AND

Body and Fender Man 
Good Pay — Steady work

Apply
2421 South Parkvvay

INDUSTRIAL

GUARDS
MEN 25 TO 55

Mušt ha ve good 
Background

Steady 
Employment 

APPLY IN PERSON
9 a.m. to 4 p.m.

330 SO. WELLS ST
ROOM 511

WAREHOUSE JOBS
Ot;der Filler & Packer; aJso Stock 

Man for Shipping & Receiving 
5 dav week 

Permanent work

J. W. BUTLER PAPER 00.
223 W. Monroe St.

FRanklin 2-5800

HELP WAN1EP — FEMALE

ACCOUNTS PAYABLE 
CLERK

HAVE IMMEDIATE OPENING 
POR EXPERIENCED GIRL 

Age no barrier

CLERK TYPISTS
Immediate Openings for Typists 

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

and Salary
Many Company Benefits 

Modern, Air Conditioned Offices

D. C. TRUCKING C0. 
3400 S. Iron Street
Tel. LAfayette 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.

General Office
MUŠT TYPE 

$60.00 to start
CAnal 6 5778

IEŠKO DARBO’

Vidut. amž. moteris jieško vie
tos patarnauti vienam asmeniui, 
senukei ar invalidui. Visą namų 
ruošą atliksiu tik už pragyvenimą. 
Pageidaujama gražioj apylinkėj.

MRS. PETRULIS
2022 W. 691h 3t.

ISNŪOMUOJAMA -- FOR RĖNT

__ NAMŲ SAVININKAI I
Tarpininkaujame butų išnuomavi

mui. Patarnavimas veltui. Turime 
laukiančiųjų sąrašą.

VARPAS Real Estate 
5BI6 So. Western. PHoapeet «-S2*4

ĮSIGYKITE DABAR !

Tėvai, įsigykite ir duokite savo vai
kams paskaityti gausiai ir spalvotai 
ibugtruotą VANDOS FANKIENE8 
pasakų knygą —

KARALAITES GINTARĖS 
ILGESYS

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

“DRAUGAS"
4645 W. 63rd Street, Ohicago 29, III.

Žmogus be charakterio tai ne 

žmogus, tai daiktas.
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CHICAGOS ŽINIOS
Sugavo 4,176 balandžius
Chicagos miesto susisiekimo 

, .i administracija valo iškeltojo
JAV ir Kanados įetuvių j stotis nuo balan-

jaunimas, susirinkęs , pirmąjį ■ džių kurie savo neSvarumals 
visuotiną Jaunimu Kongresą; g ke|civiams Per me.
pozityviai kovai už tautiškumą, tuB |aljai pasamdyta

Jaunimo kongreso 
rezoliucijos

bei jo vertybių išsaugojimą, balandžių gaudytojų bendrovė
1) Sveikina visus susipratu- sugavo 4,176 tuos paukščius 

sius tautiečius tėvynėje, ištrė-1 
mime ir laisvajame pasaulyje, Į 
ypač lietuviškąjį jaunimą už Chicagos sanitarinis distrik- 
geležinės uždangos, ; tas priėmė $12,000,000 papildo-

Kyla mokė s čia

2) kreipiasi į lietuviškąjį jau
nimą,

a) ragindamas jį išlaikyti 
tautinio tęstinumo kertakmenį 
— lietuviškąją šeimą; drau
gauti lietuviškoje aplinkoje ir 
kurti lietuviškas šeimas at
kreipiant ypatingą dėmesį į 
dvasines vertybes,

mą biudžetą. Naujos lėšos bus 
naudojamos naujoms staty
boms, pataisymams, tarnauto
jų algų padidinimui. Tos lėšos 
bus sudarytos pakėlus mokes
čius nuo nuosavybių: anksčiau 
už kiekvieną nuosavybės ver
tės $100 distrikto reikalams 
reikėjo mokėti 32.95 centai, o 
dabar — 45.55 centai.

Vyksta apvalymas namų po didžiosios audros Cameron, La. (INS)

tuvių kalbai vartoti lotyniškas rai
des; tą patį dabar daro Kremliaus 
diktatoriai, versdami lietuvius ne 
tik maskoliškai mokytis, o ir jų 
rašmenis vartoti, ir dar kaip — 
— užrašant į Ameriką siuntoms 
maskoliškomis raidėmis adresus. 
Jei maskoliai tokią sampratą turi 
ir ja vadovaujasi, tegul sau jie iš 
Maskolijos tokius ar dar kitokius 
adresus maskoliškomis raidėmis 
terlioja, — už tai jiems pašaipa 
teks, — bet tegu neverčia lietuvius 
ar Lieuvos piliečius vartoti graž
danką rašant laiškus į Amerikos 
žemyną. Manau, lietuviai geriau 
tą reikalą supranta, negu masko
liškieji diktatoriai. O jei koks ne
išmanėlis užsispirtų būtinai rašyti 
ir maskoliškomis raidėmis, tai ge
riausia tokį adresą dėti užpakali
nėje voko pusėje; tai nesudarkys 
voko gerosios pusės ir rašąs save 
nepajuoks. I

Kadangi vienas manęs prašė į' 
Lietuvą parašytam laiškui užrašy-Į 
ti maskolišką adresą; man sakant,]

kad to nereikia jis būtinai spyrė
si, nes jo brolis taip prašė. Nėra- j 
šiau. ,Ar surado kokį minkštagal
vį, kuris parašė maskoliškomis rai' 
dėmia nesužinojau. Tokiu paklus
numu maskolius drąsiname, kad jie j 

| visai iš lietuvių lietuvišką kalbą 
i ir raštą išlietuvintų maskoliškos 
"kultūros” naudai.

Pakruojtetis

Ir žuvys užmiega
Afrikoje ir Amerikoje tose u- 

pėse, kurios vasarą išdžiūsta, 
yra įdomių žuvų. Šios žuvys kvė 
puoja ne tik žiaunomis, bet ir 
tam tikrai sutaisyta plaukioja- i 
mąja pūsle. Tokios žuvys iš-1

gyvena be vandens kelis mėne
sius. Per sausmečius jos įlen
da giliai į dumblą ir ten guli 
laukdamos lietaus. Upės visiš
kai išdžiūsta, o žuvys išlieka 
gyvos. Jos tik taip apmirusios 
miega. Širdis palengvėle plaka, 
o jos kvėpuoja savo pūsle. Pa
sitaiko, kad toms žuvims tenka 
išgulėti be vandens sausoje vie
toje ištisą pusmetį, (m)

Pirkit Apsaugos Bonus!

b) ragindamas organizaci
niame gyvenime jieškoti ben- Aklas dėl fejerverko 
drojo darbo plotmės, lyginant Park Forest priemiestyje 14
skirtumus ir keliant bendruo- m. berniukas Lee Yunkers yra

MASKOLBERNIAI TIKRAI IŠPROTĖJO
Carų valdomoje Lietuvoje lie-suprasti, kokiam tikslui padėtas

laikinai apakintas, o gal ir iš 
viso nebeatgaus regėjimo. Jį 
sužeidė peranksti sprogę fejer
verkai, laikomi butelyje.

sius bruožus; šių minčių įgy
vendinimui sudaryti lietuviško
jo jaunimo organizacinį viene
tą,

c) ragindamas jaunimo or- v
ganizacijas remti individuali-^dlP d^roc*e pirmieji namai 
nes savo narių pastangas, ku-Į JnV-se.
riant kultūrines ir mokslines
vertybes,

d) ragindamas kreipti dėme
sį į politinį gyvenimą, tuomi 
siekiant augštesnio kultūros 
lygio ir gilesnio demokratinio 
supratimo,

e) ragindamas jį siekti augš- 
tesniojo - mokslo, nesiribojant 
vien pasirinktąja profesijos ša
ka, bet kreipiant tinkamą dė
mesį į visapusišką išsilavinimą.

3) a) kreipiasi į plačiąją lie
tuvių visuomenę prašydamas 
suprasti gyvenamo krašto kul
tūrinius reikalavimus, idant 
lietuviškosios kultūrinės ver
tybės būtų derinamos emigra
cinio gyveninio raidoj.

b) apgailestauja nesveiką po
litinį visuomenės susiskaldymą .
ir prašo greitos politinių veiks- ™ Orcestcr, IVlasS. 
nių konsolidacijos. ' Metinė parapijos gegužinė

c) nepritaria dažnai visuo-' s. m. liepos 14 d. įvyks me- 
meniniame gyvenime pasireiš- tinė Šv. Kazimiero parapijos ge- 
kiančioms skirtingų nuomonių i gužinė Maironio parke, Shrevvs-

; Šiandien* trečiadienį, Chica- 
I gos Istorijos draugija savo pa
talpose Lincoln parke 11 vai. 
ryto ir 2 vai. p. p. rodys spal
votą filmą, vaizduojančią kaip 
atrodė pirmųjų pionierių na
mai Amerikoje.

Vėl mirtinos nelaimės
James Quigley ir jo žmona 

mirtinai užsimušė, priekiais su
sidūrę su nedidelio tipo sunk
vežimiu kelyje US 14. Sukve- 
žimio šoferis nebuvo sužeistas.

Carmen Allard, 21 m. am
žiaus moteris, buvo užmušta, 
kai jos automobilis susidūrė su 
taksiu ties skersgatvio šviesa 
Chicagoje.

formoms ir prašo siekti tinka
mesnių būdų jų sprendimui.

d) atkreipia dėmesį į akty
vesnės moralinės ir materiali
nės paramos reikalingumą di
desniems Studentų Sąjungos 
darbams, kaip Šalpos fondui, 
Lituanus leidimui...

5) džiaugiasi kultūrinio dar
bo raida kaip Pasaulio Lietuvių 
archyvu, spauda, meniniais at- 
siekimais ir tikisi platesnio vi
suomenės domėjimosi bei puo
selėjimo.

6) šio kongreso proga sukel
tą pelną skiria Lituanus leidi
mui.

7) dėkoja prie šio kongreso 
prisidėjusiems bei jį sveikinu
siems tautiečiams, veiksniams 
ir organizacijoms.

Kongreso dalyviai, apsvarstę 
visą eilę svarbių klausimų, grįž
ta į savąsias gyvenvietes čia 
išryškintų reikalų įgyvendini
mui. Ateities bendradarbiavi
mas bus grindžiamas toleran
cijos ir krikščioniškųjų princi
pų dvasiose.

Rezoliucijų komisija:
A. Dundzila, B. Petrulytė, 
K. Kudzma, G. Gedvilą

Moteris išvijo užpuoliką
Jaunas vyras, pabeldęs į du

ris ir nuduodamas sėklų par
davėją, įėjo į Mildred Bogue, 
39 m. amžiaus, butą. Grasinda
mas peiliu jis ją jau norėjo 
nuskriausti, tačiau moteris 
trenkė jam per ranką, pradėjo 
su juo grumtis ir šaukti — taip 
jai buv-o iš anksčiau pataręs 
jos vyras — ir užpuolikas pa
bėgo. Policija įtaria, kad tas 
vyras yra bandęs užpuldinėti 
ir kitas moteris ir jo stropiai 
jieško.

būry, Mass. Parapiečiai kviečia 
visus lietuvius iš kaimyninių 
miestų ir miestelių atvykti ir su 
jais kartu praleisti dieną prie 
gražaus Quinsigamond ežero.

Prie parengimo prisidės šios 
draugijos: Marijos Vardo, Šv. 
Onos, Šv. Petronėlės, Moterų So 
cialis Klubas, Moterų S-gos 5 
kuopa, Motinų Gildą, Lietuvos 
Vyčių 26 kuopa, sodalietės ir pa
rapijos choras.

Gegužinės komitetą sudaro 
garbės pirm. klebonas kun. Au
gustinas Petraitis, pirm. Ado
mas P. Kašėta, vicepirm. Anelė 
C. Thompsonienė, raštininkės 
Amelia K. Milienė ir Rita M. 
Brazauskaitė ir iždininkai kun. 
Mykolas Tamulevičius ir kun. 
Jonas Jutkevičius.

Hamilton, Ont.
Bus įdomi gegužinė

Katalikių Moterų Draugijom 
Hamiltono skyriaus gegužinė 
bus liepos 14 d. Aselskio ūkyje. 
Pradžia 2 vai. p. p. Bus įvairūs 
žaidimai vaikams ir suaugu
siems su pemijomis. Turtinga
me bufete bus šaltas “7-up”, lie 
tuviški sumuštiniai, namuose 
kepti pyragėliai ir kt. Tik žings
nis nuo gegužinės — ir puikusis 
Erie ežeras, geras priėjimas pa
simaudyti. Labai graži ir tam 
tinkama vieta; tikrai pasijusime 
laisvi, inekieno nekliudomi — 
padainuosime daug lietuviškų 
dainelių. Gegužinę laužu užbaigs 
vyresniosios skautės, atlikdamos 
įdomią programą.

Važiuoti reikia pradedant su
sikirtimu Main ir King g-vių ry
tuose (Delta), važiuoti King g- 
ve iki 20 kelio, juo pasukti j de
šinę iki 53 ir iš 53 važiuoti 56 iki 
3 hw. kelio. Tuomet sukti į de
šinę, pravažiuoti Cayuga mieste
lį, už jo (apie 1 mylią) pirmuoju 
keliu sukti j kairę (bus padėta 
gegužinę rodanti rodyklė) ir va-

tuviai buvo maskolinami nemen- 
kiau, negu bolševikų pavergtoje, 
bet tada niekas, siųsdamas laiškus 
užsienin, nevartojo maskoliškų rai
džių adresui parašyti; būdavo rašo
ma lotyniškomis raidėmis, kaip vi
same žemės kamuoly priimta. Mas
koliškai įrašydavo tik į kokią ša
lį siunčiamas laiškas ar siunta: į 
Ameriką būdavo parašoma masko
liškai “V Ameriku”, į Vokietiją — 
“V. Germaniju” ir k. Tai būtina 
šalies žiniai, į kur siuntinį kreipti. 
Gi visas adresas būdavo rašomas 
lotyniškomis riadėmis. Ir niekas ki 
taip nereikalavo, nes caro valdinin
kai turbūt geriau pramatė, kad 
maskolių kalba ir rašmenys su
prantami tik Maskolijoje, o ne sve
tur. Kaip sakiau, lotyniškos raidės 
vartojamos susirašant net su Azi
jos tautomis.

Man teko susirašyti su gilumo
je Maskolijos gyvenančiais lietu
viais. Aš, lyg koks užsispyrėlis, ra
šydavau adresą maskoliška kalba, 
kaip nurodyta, o lotyniškomis rai
dėmis, ir gaudavo siuntas kuoge- 
riausiai. Tai buvo caro laikais.

bei prikreizotas, ir dar viršuj, ne
bent suteršimui voko ir bereika- 
lineiam sutrukdymui laiško kilno
tojams ir nešiotojams iki suradimo 

mo tikrojo adreso, maskolberniai 
išprotėjo: mano, kad jų kalba ir 
rašmenys kitas šalis sudomins.

Kažin, kad dabar į Maskoliją pa 
rašytume lotyniškomis raidėmis 
adresą, ar tik negrąžintų siuntos 
atgal, nors lotynų raidynas visose 
šalyse suprantamas, įskaitant ir 
atsilikusią Maskoliją.

Kad kitos nemiaskoliškos salys 
maskoliškąjį raidyną tiek pažįsta, 
kiek kiniškąjį ar arabiškąjį, tai da 
bartiniams maskolbemiams nesvar 
bu.

Žydų, sirų, turkų (senosiomis) 
raidėmis niekas į kitas šalis ne
bando rašyti, nenori savęs pajuok
ti, nes gerai žino, kad jų rašto nie
kas nesupras. Na, o maskolberniai 
šito nepramato it girti; jie mano, 
kad, Lietuvai primetus maskoliš
kąjį raidyną ir kalbą, ir Amerikos 
žemynas turi jį prisiimti ir steng
tis suprasti. Kaip Kremliaus dikta
toriai jaustųsi, jei jiems jų sėbrai 

Dabar, bolševikams valdant Lie- kinai atsiųstų kiniškai rašytus pa- 
tuvą, kurioje per 20 metų nepri- slsakymus ar notas?

Iš EuroP°s Saliū rašmenų mas-
a -u U lrž rhk°' ?°' žoliškasis yra vienas iš kebliau-

kancių maskiliskai rašyti, masko- si kuriuo vgl pavergtus lietuvius
Sti 31 7 -a tka!mieclus Kremliaus diktatoriai bando “švies
rašyti adresus ant siuntimų mas- tf> Carai 40 met ,ietuvius 
koliškai , šahs, kur ne tik ių ras- bandė sumaskolinti drausdami lie. 
to, o ir kalbos niekas nemoka, o
dar mažiau kas domisi pramokti
ar suprasti.

Neseniai teko matyti iš Lietu
vos prisiųstą laišką su maskoliš
kais rašmenimis ir po to žemiau 
lotyniškomis raidėmis, kaip dera, 
kitas adresas užrašytas, iš kurio 
pašto patarnautojai ir laiškų iš
nešiotojai sužino, kam laiškas pri
klauso ir kur gyvena. O maskoliš
kasis adresas tai jau neįmanoma

žiuoti iki pat ežero ir vėl suk
ti į kairę; už vienos mylios bū
site gegužinės vietoje.

Kviečiamos visos šeimos ir 
jaunimas. Nelikite nė vienas na
muose, nes gailėsitės! Valdyba

A. A-

DOMICĖLĖ MACIUS, 
BUV. SOKIEĮIE

Gyv. šv. Šeimos Prieglaudoje, 
o per ilgus metus Roselande 

Mirė liepos 8 d., 1957, 8:55 
vai. vakaro, sulaukus 92 m. 
amžiaus. Gimė Lietuvoje; ki
lo iš Panevėžio apskr., Nauja
miesčio miesto.

Amerikoje išgyveno 54 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdi

me sūnus Fetras Niedvarą ir 
marti Anna, 5 dukterys: Pet
ronėlė Tigred ir žentas Char
les, Kazimiera Malm ir žentas 
Oscar, Bertha Kennedy ir žen
tas James, Anna Žutautas ir 
žentas Paul, Uršulė Stegenga 
ir žentas Allie; 18 anūkų, 23 
proanūkai, 1 pro-proanūkas ir 
daug kitų giminių, draugų ir 
pažįstam ų.

Priklausė Tretininkių, Apaš
talystės Maldos ir šv. Kazimie
ro Akademijos Rėmėjų Drau
gijoms.

Kūnas pašarvotas I,. Bukaus
ko koplyčioje, 10821 S. Michi- 
gan Avė. Laidotuvės įvyks 
ketvirtad., liepos 11, d. Iš ko
plyčios 8:45 vai. ryto bus at
lydėta J Visų šventų parapjios 
bažnyčią, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionės 
sielą. Po pamaldų bus nulydė
ta j šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose Jaldo|UVėse.

Nuliūdę lieka: sūnus, dukte
rys ir kiti giminės.

Tjald. direktorius L. Bukaus
kas, tel. COmmodore 4-2228.

rJ ’—J

GU2AUSKU
BEVERLY HILUS GF.IJNYClK
Gerlausioe gėlės dėl vestuvių, han«» 
tų, laidotuvių Ir kitų papuošim*

2443 Wwt 63rd Stram 
Tel. l'Koapect M-OHSS Ir l’R M-0HS4.

A. A.
AUGUST BUTKUS

Gyveno 4521 So. Wood St.

Mirė liepos 7 d., 1957, 10:40 
vai. vakaro, sulaukęs senatvės. 
Gimė Lietuvoje; kilo iš Pakal
niškiu km.

Amerikoje išgyveno 54 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
sesuo Martlia Vanagas; sesers 
dukterys: lsabel Balchunas,
jos vyras Walter ir Lucy 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 11 <1., iš koplyčios 9 
vai. ryto bus atlydėtas i Šv. 
Kryžiaus parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionies sielą. 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 Namų įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO SAVINGS t LOAN ASSN.
6245 S. Westem flve.,__________ Chicago 36, III.

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

CRANE SAVINGS & LOAN ASSN.
2555 W. 47lh St.._____________ Chicago 32, Hl.

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

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

UNIVERSAL SAVINGS k LOAN ASSN.
1800 S. Halsted St., Chicago 8. III.

TROOST - PACHANKIS MONUMENTS
JOHN W. PACHANKIS (PATCH). Vlee-Presideot

6819 So. Western Avė. Tel. GRovohitl 6-3745

I paminklų patalpa* Ir atgal mea visuomet parūpinama 
tranaportaciją automobiliu.

Atdara kasdien Ir ■ekmadienlala nuo 9 vai. ryto Iki 6 vai. popiet.

IAHIKINKITF DABAR — BUS PASTATYTA KAPINIU DIENOJE! 
JOKIO (MOKIJIMO. HDMOKftSTVB KAPINIO DIENOJK.

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO| 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIRI 
MONUMENTCO
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 DIENĄ IR NAKTĮ

uqd6«io valandoj

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

S* Weatat« Atk Air CoadttJoaed 
1-MM — 7-8601 Automobiliams 
karto gyvMMt kitom atimt* Salymt aau

koplyčią arčia a Jūoų namų.

ANTHONY B, PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0. WESTERN AVĖ. 1410 S0. 50th 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- 
1 vintas dieną ir nak- 

* tį. Reikale šaukti 

1 mus.

Mes turime koplyčias f 
v s o s e Chicagos ir į 
Roselando dalyse ir 
tuojau patarnaujame.

PETRAS BIELIŪNAS
4848 S. CALIFORNIA AVĖ. LAfayette 8-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
8807 S. LITUANICA AVĖ. Tel YArds 7-3401

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

POVILAS J. RIDIKAS
8354 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

LEONARDAS FTiŪKAUSKAf
10821 S. M1CHIGAN AVĖ. Tel. COmmodore 4-2228

JURGIS F. RUDMIN
3319 8. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138-1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, III Tel. OLympic 2-1003

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

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

VANCE FUNERAL HOME
1424 S. 50th Avė. OLympic 2-5245 ir TOwnhall 3-9687
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7 mus
X Lietuvių Meno paroda, 

suorganizuota Lietuvių Ben
druomenės Chicagos apyg. val
dybos, dar vyks iki š. m. liepos 
mėn. 14 d. Ji bus uždaryta tos 
dienos 8 vai. vak.

Paroda yra atidaryta kas
dien nuo 10 vai. ryto iki 10 v. 
vak. Ji vyksta miesto centre 
— Morrison viešbuty, 79 W.
Madison str., III augšte.

Visuomenė yra maloniai 
kviečiama parodą aplankyti.

Parodą tvarko komitetas: 
kun. Jonas Borevičius, Teodo
ras Blinstrubas, Teodoras Ga
limoms, Jonas Pillipauskas ir 
Vytautas Virkau.

Nuo š. m. liepos mėn. 1 d. 1513 So. 49 Ct., Cicero, III. Šiuo 
šiam Parodos k-tui vadovauja metu jo visa šeima — duktė 
Teodoras Blinstrubas, Liet. Loreta ir žentas Marijus su
B-nės Chicagos apyg. v-bos 
vicepirmininkas, į kurį ir rei
kia kreiptis parodos reikalais 
(tel. HE 4-4076).

Kun. J. Borevičius, k-to pir-

X Kun. Vytauto Memeno 

primicijos bus Šv. Antano pa-

... , .. . rapijos bažnyčioje liepos 21 d.mirunkas, s. m. liepos men. 1 ,nQn , . ■ . , ,r ' 10:30 vai. Primiciantas, kurio
tėveliai atvykę iš tremties ap-d. išvyko kuriam laikui iš Chi

cagos.
X Dr. F. C. VVinskuno vie

toje šiuo laiku buvo išrinktas 
dr. E. Krol Šv. Kryžiaus ligo
ninės gydytojų štabo pirminin
ku. Dr. J. Foley, dr. Jonas Si
monaitis ir dr. Petras Brazis 
sudaro štabo vadovybę. Šiomis 
dienomis Šv. Kryžiaus ligoninė 
ruošiasi naujo pastato staty
bai, kuris padvigubins patal
pas. Šv. Kazimiero seserys ir 
Šv. Kryžiaus ligoninės gydyto
jų štabas ypatingai nuoširdžiai 
atsiliepė apie dr. Winskuną 
už didelį nuoširdumą, kurį jis 
rodo naujojo pastato vajaus 
reikalams.

X Chester P. Bernard (Ber- 
nackis), gyv. 1614 N. Hum- 
boldt Blvd., buvęs ilgametis anūkės. 
Šv. Vardo katedros Chicagoj 
zakristijonas, dabar dirbąs 
“Draugo” ekspedicijoj, lėktu
vu išvyko atostogų, kurių .me
tu, tarp kitko, žada aplankyti 
bičiulius L. ir M. Wallerius (lie
tuvius), turinčius mėsos pa
ruošimo įmonę ir krautuvę, ir 
paviešėti jų luksusiniame va
sarnamy prie Greenwood Lake 
(303 Belmont Avė., Halledon), 
Paterson, N. J., apylinkėj.

X Antanina ir Irena Puško- 

riūtės, “Draugo” • skaitytojos 
Clevelande, buvo atvykusios 1 
taut. šokių šventę ir praleido 
Chicagoje visą savaitę pas sa
vo tetą ir dėdę Oną ir Vladą 
Gudus, Roselande. Ponai Gudai 
buvo jas nuvežę pas tėvus sa
leziečius į Crown Point; Ind., 
kur paliko Vytuką visam mė
nesiui berniukų stovykloje.

X Kun. Augustinas Sabas, 

salezietis, liepos 3 d. iš Portu
galijos atvyko pas saleziečius 
į Cedar Lake, Ind. — Šiluvą — 
kur ir pasiliks darbuotis. Tą 
pačią atvykimo dieną kun. Sa
bas perėmė lietuvių berniukų 
stovyklos vadovavimą.

x J. Tarutis, gyvenąs 1438 
So. 50 Ct., Cicero 50, III., šiuo 
metu yra išvykęs atostogų. J.
Tarulis yra senas “Draugo” 
bendradarbis. Cicero miesto 
100 metų minėjimo komitetas 
yra jam pavedęs tais reikalais 
rašinėti į lietuvių spaudą; jis 
tą pareigą ir stengiasi atlikti.

X Pranas Juška, 3347 So. 
Lituanica, yra išvežtas į Šv. 
Bernardo ligoninę — 6337 So.
Harvard Avė., kambarys 427.
Bus padaryta tulžies operaci
ja. Juškai yra žinomi Bridge- 
porto veikėjai ir gerų darbų 
rėmėjai. Linkime Pranui svei
katos.

X Albina ir Balys Maželiai,

o taip pat ir Kazys Mickevi
čius LRKF Jaunimo stovyklai 
paaukojo po 100 dolerių.

X “Draugo” skaitytoja Ma
rija Gr. Peik dienraščio prenu
meratos atnaujinimo proga ra
šo: "Mano linkėjimai “Drau
gui” naujuose rūmuose: ge
riausio pasisekimo spaudos 
darbe ir švietime. Linkiu daug 
jėgų mūsų lietuviškame veiki
me ir kovoje už tautos gyveni
mą bei tėvynės vadavimo veik
loje.

Tad gyvuokite, broliai lietu
viai! O Jūsų kultūrinį darbą 
paseks ir kiti. Lietuvių istorija 
tegu liks amžina, nors laikinai 
ir prislėgta yra.” Marija Gr. 
Peik gyvena Racine, Wisc.

X Jonas Naumavičius pa

aukojo 3 dolerius “Draugo” 
reikalams. Jis yra “Draugo” 
skaitytojas jau virš 40 m. Nau
mavičius džiaugiasi “Draugo” 
dienraščiu; jo manymu, “Drau
gas” šiuo metu yra geresnis 
negu tada, kai buvo savaitraš
tis. Jonas Naumavičius gyvena

anuku Dovydu 
atostogauti.

išvyko pa-

sigyveno Ciceroje, buvo įšven
tintas Romoje; ten jis ėjo 
mokslus ir gyveno Šv. Kazimie
ro Lietuvių kolonijoje. Po iš
kilmingų .mišių ir suteikto ku
nigiško palaiminimo parapijos 
salėje bus suruošti pietūs pri
miciantui pagerbti.

X Bruno ir Liucija Shukis

Jr., 7204 So. Richmond Avė., 
džiaugiasi susilaukę dukrelės, 
kuri gimė liepos 5 d. Šv. Kry
žiaus ligoninėje. Jų du sūnūs 
— Povilas, 6 metų, ir Steponas, 
3 metų — taip pat džiaugiasi 
susilaukę sesutės. Bruno tėvai, 
kurie drauge su savo sūnumis 
Bruno ir Vyto turi gerai žino
mą statybos bendrovę “Shukis 
Builders”, džiaugiasi susilaukę

X Iš liet. saleziečių stovyk
los prie Cedar Lake, Ind., sto
vyklautojas Mykoliukas ang
liškai rašo savo tėveliams:

— Brangūs tėveliai, čia, sto
vykloje, man labai gera: ir 
maudomės, ir arkliais jodinė
jame, ir meškeriojame, ir gar
džiai valgome. Tik vienas da
lykas man nepatinka, kad rei
kia lietuviškai mokytis, lietu
viškai kalbėti ir lietuviškai 
melstis...

X Leit. John W. Pachankis, 

lietuviškųjų paminklų dirbtu
vės savininko Jono W. Pachan- 
kio, gyv. 5819 South Troy St., 
sūnus, susilaukė sūnaus, ku
riam buvo suteikti William- 
Richard vardai.

Leit. Pachankis ir jo žmona 
Nancy dabar turės tris vaikus: 
dukreles Jean ir Dianne ir sū
nų William-Richard.

X Sofija Piežaitė išteka už 
Charles Gorney, Natrona, Pa., 
kontraktoriaus. 1957 m. rug
pjūčio 17 d. šv. Juozapo para
pijos bažnyčioje, Natrona, 
Pa. P-lė Piežaitė yra mokyto
ja tame mieste. Jos broliai 
Stasys Pieža, “Chicago Ame
rican” redaktorius, o taip pat 
Pranas ir Benediktas gyvena 
Chicagoje. Jaunieji apsigyvens 
Natrona, Pa.

X Pranas šulaitis, “Drau
go” linotipininkas, šiuo metu 
atostogauja Michigan valstybė
je. Mūsų mielas bendradarbis 
“Draugo” redaktoriams at
siuntė sveikinimą, pažymėda
mas, jog “Jau prinoko obuoliai 
ir Jūsų laukia atvykstant...”

X Roosevelt Fumiture Co. 

šiuo metu daro pigų išpardavi
mą. Čia galima gauti televizi
jos aparatų, šaldytuvų, oro vė
sintuvų ir t. t. Pasinaudokime 
tuo ir nusipirkime pigesnėmis 
kainomis visa tai, ko mums 
šiuo laiku trūksta.

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Nautilus, atominis povandeninis laivas, apsistojęs San Diego, Calif. Jis yra padaręs povandeninę 3,049 
mylių kelionę be pasirodymo paviršiuje. (INS)

IŠ ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— P. V. Kaulinaitis, Los An
geles, Califomia, sėkmingai 
draudžia namus, automobilius, 
visokį turtą ir atsakomybę; 
tarpininkauja pirkti ir parduo
ti rezidencijas ir pelno nuosa
vybes. Kreipkitės laiškais in
formacijų — 2648 Grifith Park 
Blvd., Los Angeles 39, Calif. 
Vietoje — telef. NO 41733 ar
ba NO 38706.

— Pranas ir Kunigunda Keb- 
linskai savo namuose suruošė 
vaišes džiaugdamiesi reta šei
mos švente. Sūnus Kęstutis 
birželio mėn. 2 dieną gavo ma
gistro laipsnį chemijoj Purdue 
universitete Indianoj. Birželio 
mėn. 6 d. baigė Putnamo sese
rų akademiją duktė Dalia — 
gavo lituanistinių dalykų bran
dos atestatą, gi sūnus Algir
das baigė Northeastern univer
sitetą, įsigydamas inžinerijos 
bakalauratą ir birželio 16 d. 
gavo diplomą.

Vaišėse dalyvavo, be minėtų, 
Kęstučio žmona Vitalija, Euge
nija Bogutienė su dukrele Ni
jole iš Baltimorės, Zofija ir 
Aleksandras Mantautai, Bronė 
ir Faustas Stundžiai iš Brock- 
tono.

Džiaugtasi jaunųjų atžalų 
laimėjimais, daug lietuviškų 
dainų sudainuota ir linkėta il
giausių metų tėvams ir jauna
jai kartais.

Ponai Mantautai paįvairino1 
vaišes turiningomis kalbomis. 
Lietuviškas raguolis puošė sta
lą.

X Kun. Jonas Vyšniauskas, 

8 metus buvęs Nek. Švč. Pane
lės Marijos Prasidėjimo para
pijos vikaras, liepos 6 d. išvy
ko į naują savo paskyrimo vie
tą — Šv. Pri3cilės parapiją. Į 
jo vietą, kaip anksčiau buvo 
minėta, atkeltas kun. Juozapas 
Gilbert. Naujasis vikaras yra 
lankęs Šv. Baltramiejaus para
pijos pradžios mokyklą (Wau- 
kegan, III.), Quigley prirengia
mąją seminariją ir Šv. P. Ma
rijos seminariją Mundelein, III. 
Jis buvo įšventintas kunigu 
prieš trejus metus.

X Mrs. Bronė Pivariūnienė, 
plačiai žinoma verslininkė ir 
stambi gerų darbų rėmėja, pra
ėjusį sekmadienį ryte išskrido 
lėktuvu į Pittsburghą dalyvau
ti kun. Misiaus auksinio kuni
gystės jubilėjaus bankete, ku
ris įvyko liepos 7 d. vakare pa
rapijos svetainėje. Ten ji taip
gi aplankys seseles pranciškie- 
tee; Pivariūnienė yra stambi 
seselių rėmėja. Be to, ji pasi
svečiuos pas savo brolienes, 
taipgi žinomas Pittsburgho, 
Pa., veikėjas.

X Seselė Mari ja-Matilda, 

pranciškietė, buvo atvažiavusi 
iš Pittsburgho, Pa., aplankyti 
savo mamytę Mariją Melkienę, 
kuri randasi šv. Kryžiaus ligo
ninėje, kambarys 305, ir eina 
kasdien stipryn po operacijos. 
Linkime veikėjai Marijai svei
katos.

X Salomėjai Lozdauskaitei, 

Bruno Lapui ir Feliksui-Anta- 
nui Lukoševičiams yra laiškai 
iš Lietuvos. Atsiimti “Drau
ge”.

— Kazys Vidikauskas, nors 
jau artėja prie 80 m. amžiaus, 
bet uoliai palaiko ryšius su ki
tataučių spauda. Philadelphi- 
jos laikraštis “Jednosc” įsidėjo 
K. Vidikausko eilėraštį apie 
kun. J. Prunskio sidabrinę ku
nigystės ir 50 m. amžiaus su
kaktį. Apie tą patį dalyką K. 
Vidikauskas parašė ir “Garse”, 
“Saulėje”, “Lietuvių Naujieno
se”.

* KANADOJ
— Vinco Krėvės vardo lite

ratūrinė premija antrą kartą 
bus paskirta Lietuvių Akade
minio Sambūrio Montrealyje, 
Kanadoje, už 1955-6 m. išleis
tą, dar nepremijuotą lietuvių 
grožinės literatūros kūrinį š. 
m. rugsėjo mėn. 21 d. Premi
jos dydis — 500 dol. Jury ko
misija (dr. H. Nagys, B. Pu- 
kelevičiūtė, J. Kardelis, K. Ve
selka, B. Ciplijauskaitė) kny
gas jau pradėjo svarstyti. Apie 
premijos įteikimo iškilmes ir 
laureatą pranešimai pasirodys 
rugsėjo mėn. pradžioje.

ITALIJOJE
— Į PLB Italijoje tarybos 

prezidiumą išrinkti: kun. dr. V. 
Balčiūnas, pirm., prof. dr. Z. 
Ivinskis, vicepirm., ir kun. dr. 
J. Bičiūnas sekretorius. Į Kraš
to valdybą: pirm. kun. V. Min
cevičius, sekr. kun. J. Navike- 
vičius, MIC, iždin. kun. R. Kra
sauskas.

— 17 metų nuo Lietuvos pa
vergimo ir 16 m. nuo masinio 
lietuvių į Sibirą trėmimo PLB 
Italijos krašto valdybos rūpes
čiu birželio 16 prisiminta reli
giniu susitelkimu, kuris įvyko 
Romos Marijonų koplyčioje. 
Šv. mišias paaukojo ir pamoks
lą pasakė svečias iš Argenti
nos kun. J. Jakaitis, MIC. Mi
nėjime dalyvavo min. St. Gird
vainis ir lietuvių kolonija.

— Birželio 19 Švč. Marijos 
bazilikoje prie stebuklingo al
toriaus kun. dr. Jonas Sakevi- 
čius, MIC, atlaikė jubilėjines 
25 metų kunigystės šv. mišias. 
Jubiliatas mokėsi Marijampo
lėje, Kaune ir Romoje. Mari
jampolėje dirbo sielovadoje, 
mokė gimnazijoje, Londone 
(Anglijoje) apie 5 metus kle
bonavo, po to per 6 metus ėjo 
vyriausio marijonų sekreto
riaus pareigas Ramoje. Šventi
mus buvo priėmęs iš arkiv. Pr. 
Karevičiaus, MIC, rankų Kau
ne 1932. VI. 19. drauge su ki
tais dviem bendrabroliais, ku
rie yra likę Lietuvoje.

— Birželio 22 d. Romoje, Šv. 
Petro bazilikoje, vysk. V. Pa- 
dolskis moterystės ryšiais su
jungė prof. Zenoną Ivinskį ir 
Pauliną Talanskaitę.

Jr

KAS TIK TURI GERA SKOMĮ, VISKĄ 
PERKA PAS LIEPONĮ !

Prekės be brokų, kainos žemiausios Chicagoje, išsimo- 

kėjimai iki 3-jų metų. Europos ir Amerikos žymiausių fir

mų baldai, Televizijos, šaldytuvai ir visa namams ir ofisams 

įrengti.

Moderniškiausia lietuvių baldų prekyba Chicagoje 
LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI — 

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

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

PADĖKA
T. marijonai taria nuoširdų padė

kos žodį visiems, kurie vienu ar 
kitu būdu prisidėjo prie dedikaci
jos iškilmių 1957 m. birž. 23d.

Reiškiama padėka: AJice Ste- 
phens ir jos ansamblio narėms, ku
rios giedojo per palaiminimą svc. 
Sakramentu: Marian HBIs semina
rijos klierikams už patarnavimą 
apeigose; kun. B. Markaičiui, S.J., 
ir seselei M. Bernardai už giesmių 
kompoziciją, kurios buvo giedamos 
per palaiminimą Švč. Sakramentu; 
konsului dr. Petrui Daužvardžiui už 
pasakytą kalbą; adv. Edvardui 
Stasukaičiui už visą organizacini 
darbą ir programos vedimą; Inž. 
Antanui Rudžiui už organizacinį 
darbą ir pasakytą kalbą; “Drau
go” ofiso tarnautojams ir “Drau
go” spaustuvės darbininkams bei 
p-lei G. Mažytei, kurie demonstra
vo mašinas ir priiminėjo aukas; 
Janui Pilipauskui už menišką su
tvarkymą dedikacijos leidinių “Am 
žinybėi ir tėvų žemei” ir ”The Ma- 
rian” ir už organizacinį darbą, at
liktą dedikacijos proga; br. Pra
nui Jaučiui, MIC., už parašymą 
angliško dedikacijos leidinio “The 
Marian” ir už teknišką. priežiūrą jų 
spausdinime; kun. J. Prauski ui už 
parašymą lietuviško dedikacijos iei 
dinio “Amžinybei ir tėvų žemei”; 
Leonardui šimučiui už organizaci
ni darbą ir už raštus; “Draugo” 
redaktoriams už informacinius ras 
tus dedikacijcb proga

Tariame padėkos žodį prelatams, 
klebonams ir parapijos kunigams 
už atsilankymą ir dalyvavimą ce
remonijose; kun. A. Zakarauskui 

1 ir kun. Jonui Malin už atliktas pa
reigas apeigose.

Nuoširdžiai įvertinam Jo Ekce- 
lencijos vyskupo V. Brizgio ir se
selių kazimieriečių atsilankymą į 
iškilmes.

šeimininkėms M. Pakeltlenei, 
Garliavičienei, Brighton Parko Ma
rijonų Bendradarbių skyriaus na
rėms, poniai Samenienei ir jos drąu 
gei, kurios suruošė užkandį po a- 
peigų, tariamas nuoširdus padė
kos žodis.

Visoms organizacijoms ir jų va
dovybėms, dalyvavusioms vienuo
lyno ir “Draugo” pastatų dedika
cijos iškilmių parade: Kolumbo
Vyčiams, Dariaus-Girėno postui, 
Lietuvos Vyčiams, skautų tun
tams: “Aušros Vartų” mergaičių 
tuntui, “Baltijos Jūros” tuntui, 
“Lituanicos” tuntui; Studentų A- 
teisininku “Šatrijos” korp!, Moks
leivių At-kų Chicagos apygardai, 
Tautiniam Moksleivių ansambliui 
reiškiamas nuoširdus ačiū.

Visai visuomenei, kuri taip gau
siai atsilankė j iškilmes, reiškiamas 
ypatingas dėkingumas už visą nuo- 

| širdumą, kuris buvo parodytas tą 
dieną.

Ypatingais žodžiais norime iš
reikšti padėką Jo Eminencijai kar
dinolui Samuel Stritoh, Chicagos 
arkivyskupui, kuris taip nuošir
džiai atsidavė dedikacijcs iškil
mėms ir nesigailėjo laiko pasilik
ti pd visų iškilmių ir pasisvečiuo
ti su dalyviais. Praletnl J. Hardi- 
man, kardinolo sekretoriui, reiškia
ma padėka už rūpestingumą, kurį 
jis rodė visam reikalui.

T. marijonai niekad neužmirš 
visų susidomėjimo ir nuoširdumo 
šia proga ir dažnai prisimins visus 
maldose naujoje koplyčioje.

Chicagr.s šv. Pranciškaus
Saleziečio namo tėvai marijonai.

Gubernatoriaus veto vaikų 
užkandžiams

Illinois gubernatorius Strat- 
ton vetavo įstatymą, kuriuo 
būtų atnaujinta mokyklų pie
tų užkandžių programa. Dabar 
iš Illinois iždo tam reikalui ne
bebus skiriama lėšų, ir ypač 
nukentės pradžios mokyklos, 
negaunančios iš kitų šaltinių 
pašalpų tam reikalui. *

J

CHICAGOJE
Kaip galima padėti 

akliesiems
Aklųjų Globos draugijos su

važiavime Chicagoje paskelb
tos taisyklės, kaip reikėtų pi
liečiams elgtis su aklaisiais. 
Štai jų pagrindinės:

1. Nekalbėk į akląjį taip 
garsiai, lyg jisai būtų kurčias.

2. Nesikreipk į akląjį per jo 
palydovą. Aklasis pats girdi 
ir gali su tavim kalbėtis.

3 .Nestumk aklojo pirma 
savęs. Leisk jam laikytis ran
kos ir eiti greta.

4. Jei nori akląjį pasodinti į 
kėdę, nestumk jo apsukęs atbu
lo. Geriausia — padėk jo ran
ką ant kėdės ir paklausk, ar 
jis nori, kad padėtum jį paso
dinti.

5. Paprastai aklajam prie 
stalo reikia nurodyti, kur yra 
koks maistas, kur lėkštė®.

6. Aklojo stiklinės ar puodu
ko nepripildyti iki pat krašto.

7. Kalbėjęs su akluoju ne
pasišalink tyliai — jis nema
tys, kad nueini. Jam pasakyk, 
kad pasišalini.

llllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllll

Ar jau perskaitei P. Kesiūno 
romaną

forp Žalsvu Palapinių?
Dr. A. Baltinta savo recenzijoje 

apie A} romaną, taip rašo: P. Regio
no romanas “Tarp žalsvų palapinių" 
gražiai Iškelta tą pasiaukojimo didu
mą, kur] beviltiškoje kovoje dšl tau- 
tos lalsvšs parodS Lietuvos partiza 
nas, tą Idealizmą, kuriuo degš mūsų 
Jaunimas, liedamas kraują dšl savo 
žamšs, tuos didžiuosius nuostolius 
kuriuos mums reikšjo pakelti dviejų 
okupacijų replšse. Todėl šį romaną 
skaitome su malonumu Ir dideliu su- 
sldomšjlmu. Ypač romane minim) 
žygiai žavšs jaunimą Ir kels jo dva
sią. šis romanas, atskleidžiąs mūsų 
berniškai tragiškus epizodus, yra 
šviesus spindulys tremties Idealizmo 
ugdyme.

296 ptuL Kaina $3.00
iTžsakvmus kartu su pinigais siųskite
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SALEZIEČIŲ METINĖ 

ŠVENTĖ

PIKNIKAS
LIEPOS 14 DIENĄ

Šiluva — Cedar Lake, Indiana

11 valandą A. M. pastatų pašventinimas — 

J. E. Gary, Ind. VYSK. A. GRUTKA 

★

12 vai. Šv. Mišios — I. E. VYSK. V. BRIZGYS. 

Gieda "Dainavos" Ansamblis.

★

Nuoširdžiai kviečiame visus gausiai daly- 11 

vauti. RENGĖJAI

Dirbtine granata nuneše 
ranką

Du Chicagos berniukai pasi
dirbo granatą ir bandė ją 
sprogdinti Argonne miškuose. 
Granata nesprogo. Tada jie 
nuėjo patikrinti. Jų ta granata 
pagaliau sprogo pavėluotai, 
vienam iš jų — William’ Sco- 
ville, 16 m. amžiaus, nunešda- 
ma kairę ranką, sunkiai sužeis- 
dama veidą, dešinę ranką ir 
visą jį patį. Jis nugabentas į 
ligoninę ir yra kritiškoje pa
dėtyje.

Taipgi ligoninėje gydomas 
tos pačios granatos sužeistas 
Bernard Schafsma, 16 m. am
žiaus, kurio veidas apdegęs ir 
į šoną įsmigusios granatos ske
veldros, bet jo gyvybei pavojaus 
nėra.

............................................
knyga, kuri visada įdomi

IR NESENSTA 
Tai Juozo Švaisto

Šioje knygoje gražios mūsų žmonių 
pasakos, su paveikslais. Jas mielai 
■kalto Ir suaugę ir jaunieji. Labai 
tinka lietuvių kalbos pamokoms. Iš 
■Įso 73 pasakos. Kaina >2.60. Pla
tintojams didelė nuolaida.

Užsakymus kartu su pinigais siųskite

“DRAUGAS”
4545 West 63rd Street i 

CHICAGO 29, ILLINOIS
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STASYS DŽIUGAS

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

‘DRAUGAS”
4545 West 63rd Street

CHICAGO 29. ILL. 
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