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'Atomas taikai sujungsiąs' susiskaldžiusi pasauli
Atomo skaldymas gali suvienyti 

visas tautas
SALOMĖJA NARKĖLIŪNAITE,

Mūšy, speciali korespondentė Jungtinėse Tautose
JUNGTINĖS TAUTOS. — Ar atomo skaldymas suvienys blo

kais ir paktais susiskaldžiusi pasaulį? Šis klausimas čia statomas 
dabar, kai nuo liepos 29 d. oficialiai pradėjo veikti Tarptautinė 
Atominė Agentūra, kurios svarbiausias tikslas atominę energiją 
panaudoti taikingiems tikslams.

JAV įnašas
Agentūros statutas įsigaliojo, 

kai jį ratifikavo Jungtinės Ame
rikos Valstybės, tas pats kraš
tas, kuris pasiūlė tokios agentū
ros įkūrimą. Šita garbė specialiai 
buvo suteikta Amerikai, iš anks
to pataikant ratifikacijų eilę.

Agentūros statute, kuris perei 
tų metų spalio konferencijoje čia 
buvo patvirtintas ir pasirašytas 
aštuoniasdešimties kraštų, numa 
tyta, kad jis įsigalioja, kai jį ra
tifikuos aštuoniolika kraštų, ku
rių tarpe būtų ir trys iš šių pen
kių: Kanada, Prancūzija, D. Bri
tanija, Sovietų Sąjunga ir Jungt.
Amerikos Valstybės, 

t
Ligi šiolei tą statutą buvo ra

tifikavusios dvidešimt valstybių, 
bet iš tų reikalingų trijų „didžių 
jų — atominių“ tebuvo tik So
vietų Sąjunga ir D. Britanija.
Pastaroji ratifikavimo dokumen
tus įteikė tą pačią dieną, kaip ir 
Amerika. Taigi, JAV tapo trečia 
valstybe ir tuo pačiu ta reika
lingąja, kad statutas įsigaliotų.

agentūros statuto įsigaliojimą, 
Parengiamoji Komisija savo po
sėdyje New Yorke išrinko pir
muosius tryliką narių į valdyto
jų tarybą. Atstovų parinkikme 
buvo laikytasi statuto nustatytų 
taisyklių.

Išrinktųjų tarpe yra: Austra
lija, Brazilija, Kanada, Čekoslo
vakija, Prancūzija, Indija, Japo
nija, Portugalija, Švedija, Pietų 
Afrikos Sąjunga, Sov. Sąjunga, 
D. Britanija ir JAV.
Generalinė Konferencija Vieno
je šį rudenį dar turės išrinkti li
kusius dešimt narių. Taip pat 
Vienoje tuo metu bus nusistaty
ta ir tai, kokia forma ta agentū
ra palaikys ryšius su Jungt. Tau
tomis ir kitomis tarptautinėmis 
organizacijomis. Be to, bus iš
rinktas nuolatinis agentūros di
rektorius ir išsiaiškinta dėl nuo
latinės būstinės, kurią statutas 
rekomenduoja Vienoje.

Agentūros uždaviniai

Jau 27 tatifikavo
Tuojau po Amerikos, statutą 

ratifikavo Prancūzija, Kanada, 
Australiją, Olandija ir Brazilija. 
Tų valstybių atstovai ratifikavi
mo dokumentus įteikė JAV statė 
departamente, kuris oficialiai 
yra laikomas jų saugotoju. To
kiu būdu dabar ratifikavusių tar 
pe jau yra 27 valstybės.

Jungt. Tautų būstinėje JAV 
prezidento Eisenhowerio kalba, 
kurią jis pasakė Baltųjų Rūmų 
sodelyje, pasirašydamas ratifi
kavimo raštą, anksčiau Senatui 
patvirtinus ratifikavimą, sutikta 
dideliu palankumu. Prezidentas, 
patsai JAV vardu JT Generalinei 
Asamblėjai prieš trejus su puse 
metų pasiūlęs tą agentūrą įkurti, 
ne tik džiaugėsi faktu, kad agen
tūra pradeda veikti, bet nurodė 
ir gaires, kuriomis reikia veikti, 
kad atomas tarnautų ne žmoni
jos destrukcijai, bet jos suvieni
jimui.

Brazilas Carlos A. Bemardes, 
kuris yra tos agentūros Paren
giamosios Komisijos pirminin
kas, ryšium su tuo faktu, kad 
agentūros statutas įsigaliojo, čia 
būstinėje pareiškė, kad jis džiau
giasi Jungt. Tautų įnašu į tos 
ągentūros įsteigimą. Jis šį tarp
tautinį bendradarbiavimą laiko 
vienu stambiausių nuo pat II 
Pas. karo pabaigos ir sako, kad 
jau pirmasis žingsnis yra nu
žengtas j atomo pakinkymą tai
kingiems reikalams.

Išrinkti valdytojai \
Jo vadovaujama Parengiamoji 

komisija, susidedanti iš aštuo
niolikos narių ir nuolatos posė
džiaujanti New Yorke nuo perei
to spalio, jau yra parengusi visą 
•eilę sumanymų ryšium su šių 
metų spalio mėnesį Vienoje įvyk
siančia agentūros Generaline 
Konferencija. Ta konferencija 
yra augščiausias agentūros or
ganas, joje dalyvaus visi nariai 
ir ji rinksis sykį per metus. Kon
ferencija kartu su vadinama val
dytojų taryba spręs agentūros 
sąmatos, štabo sudėties ir darbo 
p r ugram os reikalus.
- Kai tik buvo paskelbta apie

Jei darbas seksis, ši agentūra 
turi daug progų prisidėti prie 
taikos įvedimo ir išlaikymo pa
saulyje, apjungiant šiapus ir ana 
pusgeležinės uždangos esančius 
kraštus. Pradžioje, manoma, 
agentūra padės kraštams tyri
muose ir atominės technologijos 
srityje, o vėliau tikimasi, kad ji 
taps lyg ir tokiu atominiu ban
ku, teikiančiu atominę energiją 
kraštams, kurie patys jos netu
rės ar dar nemokės pasigaminti. 
Tai būtų tikriau bankas ne kokio 
taupymo ar skolinimo suprati
mu, bet nelyginant kokio užtikri
nimo, įgyjant jausmą, kad ta ato 
minė energija pateks ne tik te
nai, kur jos reikia, bet ir bus pa
naudota tik tam, kam ji numaty
ta — vadinasi, ne karo reika
lams.

Jau yra optimistų, kurie vilia
si, kad gal ši agentūra, rūpinda
masi taikingu atominės energi
jos panaudojimu ir įvesdama sa
vo inspekciją ir kontrolę, gali 
duoti gerų rezultatų, siekiant 
tarptautinės atominių ginklų 
kontrolės.

Maxwell Gluck praneša repor
teriams Washingtone, kad jis vis- 
tiek imsiąs ambasadoriaus vietą 
Ceylone, nors anksčiau paklaustas

Norėjo išprovokuoti 
karę

TE L AVIV, rugp. 5. — Izrae
lio slaptoji policija atidengė te
roristų grupę, kuri buvo pasiren
gusi išprovokuoti trečiąjį pasau
linį karą, tai yra tarp Rusijos ir 
Vakarų. Sakoma, kad teroristų 
grupė norėjo išsprogdinti Sovie
tų ambasadą ir dėlto būtų lauku
si karinių jėgų įsikišimo.

Rašytojų rezistencija
VIENA, Austrija, rugp. 5. — 

Gyula Kaliai, Vengrijos kultūros 
ministeris, sekmadienį pranešė, 
kad Vengrijos vyriausybė nepa
kęs intelektualų rezistencijos 
prieš dabartinę vyriausybę. Bu
dapešto radijas komentuodamas 
tą kalbą pabrėžė, kad daugelis 
intelektualų yra . reakcionieriai 
ypač rašytojai. Taip pat ir dau
gelis dailininkų bei mokslininkų 
nepritaria ir savo darbais neįro- 
dą lojalumo dabartinei Vengrijos 
vyriausybei.

Pavergtų tautų 
kongresas

NEW YORK. — Ketvirtąją 
ĘET (Pavergtųjų Europos Tau
tų) seimo sesiją nutarta pradėti 
New Yorke tuo pačiu laiku, kai 
prasidės ir, Jungtinių Tautų ge
neralinės asamblėjos naujoji se
sija, t. y. š. m. rugsėjo 16 ar 17 
d. Pirmieji posėdžiai bus skirti 
organizaciniams reikalams ir pa 
reiškimui protesto prieš netinka
mą vadinamų satelitinių kraštų 
atstovavimą Jungtinėse Tautose 
ir prieš tai, kad Sovietų Sąjun
ga uzurpavo Pabaltijo valstybių 
suverenines teises. Darbo pilna
ties posėdžiai vyks spalio 3—4 
dienomis ir 24—24 dienomis. Ga
limas dalykas, 'kad tiems posė
džiams atvyks ir PET delegatų 
iš Europos.

Atostogos Californijoj

Nusiginklavimo konferencijon Londone buvo nuvykęs ir JAV 
sekeretorius Dulles. Čia jį matome su JAV delegacijos pir
mininku Harold Stassen (kairėj). Kaip žinome, Dulles įteikė 
sovietam pasiūlymą tikrinti apsiginklavimą iš oro ir žemėje 

_ _______________________________________________ (INS)

Pradeda braškėti premjero 
Bųlganino kėdė

BERLYNAS, rugp. 5. — Rusijos ambasada Rytų Vokietijoj 
praneša, kad sovietų premjeras Bulganinas nevyksta į Rytų Vo
kietiją ne dėl kokių politinių sumetimų ir dėl vidaus nesutarimų, 
bet dėl ligos.

Į Vokietiją vylyti Mikojanas, 
todėl, kad jis, kaip ekonomijos 
ekspertas, turįs pasikalbėti eko
nominiais reikalais su Vokietijos 
tuo reikalu kompetetingais as
menimis.

Bulganinas serga
Pastarasis teigimas būtų įtiki

mas, jeigu sovietai nebūtų per
sistengę ir nebūtų paskelbę, kad 
Bulganinas serga. Sirgimai yra 
diplomatinė liga ir manoma, kad 
ir šis sirgimas yra tos rūšies. 
Jau vien tai, jog Chruščevas kal
bėjosi slaptai be Bųlganino su 
Tito Rumunijoj, kalba ui tai, 
kad Bulganinas lėks iš politbiu- 
ro. Vakarų stebėtojai tuo beveik 
neabejoją. Kiti laikraščiai mano,

WASHINGTONAS. — Vice
prezidentas Nixonas išvyksta 
dviem savaitėm į Califomia, kur J kad Chruščevas yra pakankamai 
praleis savo atostogas. Ta pačia gudrus ir pajėgus išmesti net ir 
proga Nixon išžiūrės galimumus 
laimėti respublikonų partijai
1960 metų rinkimuose. Manoma, 
kad jis palaikys šen. Knowland 
kandidatūrą į Califomijos gu
bernatorius sekančiais metais.

Žukovą.
Mikojanas ar Žukovas

Vakarų kaikurie stebėtojai sa 
ko, kad Mikojanas yra su Žuko
vu lenktyniautojai dėl Bųlganino

Knowland yra numatęs pradėti Į vietos. Londono Times praneša, 
ciklą kalbų Darbo dienos proga.1 kad pasitarimas su Jugoslavijos

PAVERGTOJE LIETUVOJE
• Veisiejų rajono kai kurie kol 

chozai pradėjo rugiapjūtę liepos 
16 d.

Paniekinti prancūzai Maskvos 
jaunimo festivaly
Mūsų korespondentas Prancūzijoje

PARYŽIUS. — Tarptautinis Maskvos jaunimo festivalis ne
susilaukė labai plataus atgarsio prancūzų spaudoje. Kai kurie 
dienraščiai visiškai jį nutyli. Tiktai dienraštis “L’Aurore” pasky
rė savo vedamąjį tokia antrašte: „Prancūzija pažeminta Maskvos 
fesivalyje. Nebūkime tokiais naivėliais“. Straipsnyje rašoma: 
„Kas yra labiau viliojančio kaip taika ir draugiškumas ?

Vieno krašto jaunimas kvie- ■■■ ■
čia kitų kraštų jaunimą broliau- Į mams, nes negalima vartoti ki- 
tis taikoje ir draugystėje — kas
gali būti labiau ekzaltuojančio?..
Deja, festivalyje dalyvavę pran
cūzai turėjo pagrindo jaustis nu
stebintais. Jie naiviai tikėjosi da 
lyvaują tikroje taikos ir draugiš
kūmo manifestacijoje, o P~n»«*;iTteto^'^ekia~ Tsnaudoti'Tų 
~ isskyrus miglotą folklorini pa{ių sute,kto jaUnimo entuziaz-

tokio termino kada kalbama apie 
sovietinius vadovus ar jų sate
litus, kaip pav. Enver Hodža, 
kruvinasis Albanijos diktato
rius.

„Kontrastas yra dramatiškas.

Tito turi ryšio su vidaus įvy
kiais, tačiau iš tų pasitraimų te- i 
išeis tik tolimesnė koegzistenci
ja, o ne ankstyvos vedybos. So
vietų politinis vidaus stovis pa
aiškės po Chruščevo kalbų Rytų 
Vokietijoj, kurioj jis visais gali
mais būdais vanoja savo taria
mus ar tikrus priešus.

Žuvo 20 vienuolių
PAMPLONA, Ispanija, rugp. 

5. — Sunkvežimis vežęs 20 mo
terų susidaužė užvakar ir 8-nios 
Gerojo Ganytojo kongregacijos 
vienuolės buvo užmuštos. Kitos 
sužeistos.

pranc. komjaunimo pasirodymą, 
— kokia vieta buvo paskirta 
Prancūzijai ir tą pažeminimą, į 
kurį ji turėjo teisę“...

Nebūkit naivūs
Ir dienraštis išmini visą eilę 

užjūrio teritorijų, priklausančių 
Prancūzijai, kurių delegacijos 
pasirodė be prancūzų vėliavos. 
Dienraštis baigia tokiu įspėjimu: 
„Palinkėkime, kad visose srityse 
mūsų tautiečiai būtų įspėti prieš 
neapgalvotus dalyvavimus taria
muose susitikimuose, kurie tėra 
paprasta komunistinė propagan
da ir dažnai įgyja antiprancūziš
ko pobūdžio. Nebūkime naivė
liai“, baigia “L’Aurore“.,

Kruvini diktatoriai
Dienraštis „La Croix“ ryšium 

su Maskvos festivaliu rašo: „Mes 
žinom ar mes turėtumėm žinoti, 
kad totalitariniai režimai visada 
mokėjo organizuoti masių mani- 
festacijaš svaiginančioje atmos
feroje. 1953 m. olimpiniai žaidi
mai Berlyne neturėtų būti pa
miršti.

„ ... Viršum to jaunimo galvų 
iškyla tribūna, kurioje sėdi as
menys pirmininkaujantieji nusi
kaltimų ' apsunkintiems reži

mą ir dosnumą savo propagan
dai ir savo politikai. Mes žinome, 
kad tai yra sritis, kurioje jie yra 
meisteriai“.

Darbščioji bitė
LAKE CHARLES, rugp. 5. — 

Uraganas Audrey sugriovė daug 
namų. 35-ki savanoriai darbinin
kai šeštadienį ir sekmadienį dir
bo atstatinėdami namus, pagal 
Raudonojo Kryžiaus vykdomą 
„darbščiosios bitės“ programą. 
Atstatymo programa vyks dar 
keletą savaitgalių.

Meldžia taikos
HIR0SHIMA, Japonija, rugp. 

5. — Hirošimos gyventoją! šian
dien prisimindami atominės bom 
bos numetimo 13-tą sukaktį mel
džiasi už taiką.

- -:-įz

Amerikietis studentas George Ab- 
rams, Maskvoj vykstančio festi
valio metu gatvėse pradėjo skai
tyti Jungtinių Tautų pranešimą, a- 
pie nusikaltėliškus sovietų darbus 
Vengrijoj. (INS)

• Lietuvos Hidrometeorologi
nė valdyba šią vasarą organiza
vo kai kurių Lietuvos upių tyri
nėjimą. Tiriamos Neries, jos in
tako ežimenos, Baltosios Ančios, Gynybos sekretorius Charles E• - ----------- _ ------- ’ Wilson informuoja reporterius, kad

Minską, Pakapės kalnelyje, 260i^revos ir upių. Ekspe-I jį8 diskutuoja su prez. Eisehower
metrų aukščio nuo jūros lygio, Į Airijos grupė, vadovaujama inži- apie savo pasitarimą, tačiau da- 
jrengiama Vilniaus universiteto nieriaus hidrologo A. Rainio, at- ^OR
mokslinė stotis, būsimam žemės lieka tiriamuosius darbus Zeime- 
satelitui stebėti. Stotim rūpinasi noa ’r Neries upėse. Neris tyri- 
Vilniaus universiteto prorekto- nėjama nuo Baltarusijos sienos 
rius Jankauskas, prof. Slavėnas iki Kauno. Kita grupė, vadovau- 
ir kt. Stebėjimus atliks fizikos Į jama V. Itevičiaus, tiria kitas 
matematikos ir gamtos mokslų upes. Darbai jau įpusėjo, 
specialistai, kurių dalis buvo iš-Į

• „Tiesos“ skaitytojas Zižys

• Stebės žemės satelitą - paly
dovą. Pakeliui iš Vilniaus į

vykę į Ašchabadą, dalyvauti spe
cialiuose kursuose. Grįžę į Vil
nių, jie įgytąsias žinias perteikia 
būsimam stebėtojų kolektyvui.

• Vilniuje atidaryta vartotų 
daiktų komiso parduotuvė, kuri 
yra Vilniaus miesto Prampreky- 
bos žinioje.

• Lietuvos komunistų oficio
zo „Tiesos“ redaktoriaus pava-

koks yra Ceylono ministeris pir- duotoju kai kada pasirašo K. 
mininkas naujasis ambasadorius ftmigelskis, kartais ir S. Lauri

naitis.negalėjo pasakyti.

skundžiasi, kad 1953 m. Kauno 
knygynuose pasirodęs Tarptau
tinių žodžių žodynas greit buvęs 
išpirktas. „Praėjusių metų ru
denį dėl minėto žodyno kreipiau
si į Vilniaus knygyną ‘Knyga 
paštu’, tačiau iš ten gavau trum
pą atsakymą, kad knygynas šios 
knygos neturi“.

• Dailės paroda, įvyko Vilniu
je. Joje buvę išstatyta 400 kūri
nių.

savo 
dar nėra (INS)numatęs.

Jeigu pasitrauks gynybos sekreto
rius Wilson, jo vietą manoma už
ims dabartinis gynybos sekreto
riaus asistentas J. McNeil. (INS)

Pikta upė

SEOUL, Korėja, rugp. 5. — 
Šiandien krašto policija paskel
bė, kad nuo Naktong upės patvi- 
nimo žuvo jau 115 asmenų. 7 as
menys dingo. Upė yra 20 mylių 
nuo Seoulo miesto. 100,000 gy
ventojų privalėjo palikti namus. 
Upė išlaužė savo krantus praeitą 
penktadienį ir užliejo 85,000 ak
rų plotą. Nuostoliai siekia apie 
9 mil. dolerių. Gyventojams tei
kiama pagalba.

KALENDORIUS
Rugpjūčio 6 d. Viešpaties Jė

zaus Kristaus atsimainymas. Se
novės: Alaušas ir Anostė.

Saulė teka: 5:48 vai., leidžia
si: 8:05 vai.

ORAS
Chicagoje ir apylinkėse malo

nus oras. Temperatūra truputį 
Į virš 70 1.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ 
SANTRAUKA

Ispanijoje kariuomenės traukinys užvakar susidūrė su 
stoties garvežiu ir katastrofoj žuvo 21 karys. 60 asmenų buvo su
žeista, iš jų 8 kritiškai.

Čilėje influenza palietė apie 600,000 asmenų. Iš jų 1/6 mirė.
Buvęs Brazilijos prezidentas Washing1on Luiz Pereira dc 

Souza, mirė užvakar, sulaukęs 88 m. amžiaus.
— Argentinos naujas ambasadorius Amerikai dr. Mauricio 

Luis Yadarola vakar įteikė Baltuose rūmuose kredencialus.
— Vietnamo prez. Ho Chi Minh atvyko į Jugoslaviją vakar 

ir buvo Tito iškilmingai sutiktas Biclgrade.
— Keturi coliai lietaus iškrito sekmadienį Tėvas valstybės 

vakaruose. Buvo apsemta namų.
— Kinijoj 19 asmenų nuteista mirti ir 21 kalėjimu dėl vadi

namos kontrarevoliucinės veiklos.
— Washingtonas įspėjo Lotynų Ameriką, kad ji sustiprintų 

saugumą, nes prokomunistai gali įvykdyti ir daugiau žmogžudys
čių, kaip tai įvyko su Gvatemalos prez. Armas.
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Grybai ir šungrybiai
lietuvio skoŠvieži grybai

niui — tai gardžiausias skanės
tas. Po miškus šlaminėti ir gry
bauti — maloniausias sportas. 115 mg, pagal reikalą.
O grybavimo sezonas jau ne-j Šungrybiais (Amanita

atvyks, laikyk ligonį šiltai. At
vykęs daktaras duos antidotą — 
atropino injekciją nuo 0.5 iki

toli
Amerikos grybai daug kuo 

skiriasi nuo Lietuvos grybų. 
Amerikos miškuose neauga nei 
baravykai, nei raudonviršiai, nei 
ūmėdės, nei rudmėsės, nei vove
ruškos. Tiesa, čia yra maždaug 
panašių Lietuvos grybams, kaip 
šilbaravykiai, lepšės, lapėlaižės 
ir kazelėkai, bet Amerikoje šie 

.grybai yra nuodingi. Jų- nuo
dingumas būna nevienodas - 
Pennsylvanijos miškuose augan- 
tieji yra mažiau nuodingi, gi to
ki pat grybai, randami Illinois 
ar Indianos miškuose, yra mir
tinai nuodingi. Kodėl toks pat 
grybas Lietuvoje yra nenuodin
gas, o Amerikoje augąs yra nuo 
dingas, to niekas nežino, ir aš 
nežinau. Daugelis žino, kad taip 
yra, tačiau daugelis naujakurių 
lietuvių dar nežino. O žinoti rei
kia, jei grybus mėgsti ir gry
bauti nori.

Tik žinovas gali atskirti val-

phal-
loides) apsinuodijus, simptomai 
yra, kaip jau minėta, “mycetis- 
mus choleriformis” pobūdžio. Tų 
daugiausia ąžuolynuose augan
čių šungrybių nuodai apsinuodi
jusį žmogų veikia tik po 6 ar net 
po 15 valandų, kai jis suvalgo tų 
šungrybių. Nelaimingam pra
deda baisiai vidurius gelti, rai
žyti, paleidžia su gleivėmis ir 
krauju. Ir vemia kraujuotais vė
malais. Po to ligonį baisiai troš 
kiną. Paskui vidurių skausmai 
sumažėja, — rodos jau darosi 
geriau, bet po keletos ar kelio
likos valandų žmogui pasidaro 
labai silpna, lūpos mėlynuoja. 
Vėliau ligonis pagelsta, negali 
nusišlapinti ir jį apima uremia. 
Ligonis pradeda blūdyti, neten
ka sąmonės, konvulsijos pra
deda tampyti, širdis silpti. Po 
4 ar 8 dienų tokios padėties ligo
nis miršta. Mirtingumas nuo 
šungrybinio apsinuodijimo yra 
nuo 50 iki 90G. Retas kuris iš-

84 gydytojas tiesą pasakė, kad 
nuo šios ligos vaistų nėra. Bet 
tai nereiškia, kad niekad tokių 
vaistų nebus, jei šiandien jų nė
ra. Gal gi rytoj ar netolimoj 
ateity vaistai tai ligai gydyti bus 
išrasti. Medicinos moksle neti
kėtų išradimų jau dažnai pasi
taiko. Nustatyti prognozę tams
tos ligos eigai, neturint daugiau 
duomenų apie tamstos sveikatą, 
neįmanoma.

Atsakymas A. V. — Jau kele
tą sykių šiamė skyriuje buvo pa
reikšta, dabar tamstos ir kitų 
skaitytojų žiniai vėl pakartoja
me, kad jokių nurodymų, kaip 
Ugą gydyti, ar receptų vaistams 
laikraštyje pateikti negalime. 
"Draugo” sveikatos skyriaus už 
darvinys yra patarti skaityto-

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖJE
Gražiai praėjusi tautinių 

šokių šventė

Birželio 30 d. Chicagoje įvy
kusi lietuvių tautinių šokių šven 
tė buvo didelis kultūrinio mūsų 
gyvenimo įvykis. Jo apimtį ro
do impozantiški programos da
lyvių ir žiūrovų skaičiai. Dar 
reikšmingesnė ji savo tautine 
nuotaika ir dvasia. Jos įspūdžiais 
ir ligi šiol tebegyvename.

gu ir sutartiniu darbu mes pajė-| 
giame organizuoti didelius daly- i 
kus” ("Dirva”); "JAV ir Kana-

Ofteo Ir buto tei. OLymplc 2-1S61

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Cuurt, Cicero

P. ŠILEIKIS, 0. P.

dos lietuvių tautinių šokių šven I Kasdien 10—12 Ir 4—7 vai. Trečiad.
,. , . Ir šeštad. tik 10—12 vai.sustiprino lietuvių i_ _______________________tė ne tik 

vienybę, bet joje buvo parody-1 
ta pagarba ir meilė Amerikai, | 
kuri nori visiems gražaus, kū-1 
rybingo ir darnaus gyvenimo”] 

i ("Draugas”); “Šokėjų, žiūrovų Į 
ir

TeL RElianoe 6-1811
DR. MfALTER J. KIRSTUK

■ 'tVTOJAS IK CHIRURGĄ ” v iš itrnvTojAS
3925 W.-4 69th Street

Vai. Pirmad., antrad., ketvirtad. 
pasisekimo susilaukta dau- penktad. nuo i—4 p p

1 giau, negu buvo tikėtasi. Paten- 
Didžiai malonu taip pat pas- kinti liko ne tik tie kurie turėjo

tebėti, kad ir mūsų spauda, ver gajvoj parengimo tautinę reikš- 
tindama tautinių šokių šventę,
iškėlė jos pasisekimą ir pabrėžė 
jos reikšmę. Štai keli balsai iš 
daugelio: "Čia už visas paskai
tas ir už visas rezoliucijas ir

, . .. .» , šūkius kurkas iškalbingiau by-
Jams' aiP 1 veng; i e ne jqj margaspalviškas šventės 
kaip ligas gydyti. Gydyti žmo
gaus ligas gali tiktai gydytojas 
ir tiktai savo kabinete, o ne laiš
kais ir ne laikraštyje.

Atsakymas P. S. — Įsisiurbu
sią erkę iš odos traukti nepatar
tina, nes dažniausiai erkės gal
va nutrūksta ir odoje pasilieka, 
o paskui toje vietoje gali keltis 
votis. Geriausiai erkę nuo odos 
pašalinti — tai uždegus degtu
ką užgesinti ir karšta degtuko 
galvute paliesti erkę. Nuo karš
čio erkė atleidžia žiaunas, ir ją 
tuomet lengva nuimti.

įvairumas, jaunatviška dinami
ka, ta pakili nuotaika, kad mū
šų čia daug, kad esame vieningi 
ir kaip mums čia gera būti drau
ge” (“Darbininkas”); “Rjrmoji 
JAV ir Kanados lietuvių tauti
nių šokių šventė davė labai daug. 
Ji dar kartą parodė, kad vienin

mę, bet ir tie, kurie norėjo ge
ros meninės pramogos, bet abe
jojo, ar iš palyginti kuklaus liau 
diės šokių repertuaro būtų gali
ma užpildyti tokios didelės šven
tės programą” ("Naujienos”).

Bendruomenės Centro Valdy
ba, liepos 2 d. posėdy apžvelgu
si tautinių šokių šventės lai
mėjimus ir atsiliepdama į jos 
paliktus įspūdžius, vienu balsu 

(Nukelta į 5 psl.)

6:80-
val. vak. Trečiad. Ir šeštad. 1-
p. p.

TeL ofiso ir buto OLymplc 2-415*
DR. P. KISIELIUS

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

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

ISskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet

Ofiso telef. LAfayette 8 8210, Jei 
neatsiliepia. Saukite KEdzle 8-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 S. Archer Avė.
VAL. Kasdien popiet nuo 12-2:80 v 
Vak pirm. antr., ketvirt 6-8:10 v 

Trečiad. tik susitarus.

Orthopcda.
Ar aru tai-Protezai, Med. ban 
dtžul Hpcc. pagalba kojon.

(ArtJi Supports) k Lt 
Vai.. 9-4 ir 6-8. Šeštadieniais 8-1 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAI'
2850 W. 63rti St.. Chicago 29, Ui 

rel. 1 Koepect 6-6OH4

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4209 W. 6Srd St
nnao tel. RElianoe 6-4410 

Rezid. telef. O ltovehlll. 6-0017 
▼ aiandos: 1-8 p. m.. 6-8 p. m.

Penktad tik po pietų.
Trečiad ir šeštai! pairai sutarti

Ofiso tel. CLlffside 4-28*6 
ItezidencUos: EAfayctte 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 West 47th Street
(Kampas 47th ir Hermitage) 

Vai.; nuo 2 iki 4 ir 6 iki 9 v. vak
Mtaa. nuo 2 iki 6 vai.. lšskyr. sek

DR. FL TALLAT-KELP8A
Ofisai 20 Norlb Wacker Drive 
(Ctvtc Opera House, kamb. 868) •

Vai. kasd. 12—4 
Tel. OEntral 6-22*4

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

Tel. TOwnliall S-O»5*
Kitu laiku ir trečiad. susitarus

Rezid. tel. HEmlock 4-7080

George E. Collentine, 62 m. 
amžiaus, kuris turi tris vaikus 
ir 17 vaikaičių, įstojo į benedik-gomuosius grybus nuo nuodin- lieka gyvas. O jei ir išlieka gy

gųjų. Jo asmeniškai reikia pa- vas, tai visą amžių būna invali- tinų vienuolyną. Jis apie stoji- 
prašyti, kad parodytų neabejo- das. mą į vienuolyną pradėjęs galvo-

Kaip gelbėti, — tai jau nė sa- , jj pO savo žmonos mirties 1951 
kyti nereikia. Tik skubiausiai į metais.
reikia ąmbulansu ligonį vežti Ii

tinai gerus grybus. Bet kartais 
ir žinovas suklysta, o tokia klai
da gali baigtis liūdnai. Jei yra
kokia abejonė, geriau nežinomų' goninėn, nes nieko negali
grybų nevalgyti.

Amerikos nuodinguosius gry-
gelbėti. Ligoninėje dar gali būti 
viltis jo gyvybę išgelbėti, duo

bus toksikologiniai skirstoma į dant kraujo transfūzijas, lei- 
dvi rūšis: 1) “Amanita musca-1 džiant antiphalloidino serumą
ria” ir 2) “Amanita phalloi- 
des”. Kliniškai gi nuodingieji 
grybai yra skirstomi į dvi gru
pes: a) musmiriai, kurių nuo
dai, vadinami “muskarinas”, vei
kia staigiai ir iššaukia žmoguje 
simptomus, mediciniškai vadina
mus “mycetismus nervosus”, ir 
b) šungrybiai, kurių nuodai vei
kia iš lėto su baisiomis pasek
mėmis ir žmoguje iššaukia simp 
tomus, vadinamus “mycetismus 
choleriformis”.

Musmirinių grybų Amerikoje 
yra keliolika rūšių. Jie yra labai 
gražūs, turi oranžinę ar raudo
ną kepuraitę su gelsvais tašku
čiais. Jie gardžiai kvepia ir turi 
malonų, grybišką skonį, bet yra 
nuodingi.

Simptomai

ir t.t.

DAKTARO ATSAKYMAI J 

KLAUSIMUS

Klausia L. M. — Esu 65 m. 
amžiaus. Prieš keletą metų pas 
mane pasireiškė lūpų virpėji
mas. Nors miego metu aš to ne
jaučiu, tačiau, kol užmiegu, tas 
virpėjimas neduoda greitai už-i 
migti. Kreipiausi tuo reikalų..į) 
gydytoją, kuris pareiškė, kad 
nuo šios ligos vaistų nėra. Pra
šyčiau Jus, pone Daktare, paaiš
kinti man "Draugo’.’ sveikatos 
skyriuje, ar toks virpėjimas dar 
daugiau progresuos, ar jis sa
vaime mažės, ar jis kenkia bend 
ram sveikatos stoviui ir ar gali
ma kaip nors tą drebėjimą su
mažinti bei pagydyti.

| Atsakymas L, M. — Jęi lūpos 
Musmirinių grybų užvalgius, i virpa todėl, kad riervų centrai

po vienos ar dviejų valandų už
eina seilėtekis, prakaitas smar
kiai pila, darosi silpna, akys 
raibsta ir ašaros iš akių smar
kiai teka. Paskui širdis prade
da silpniau plakti, kraujo spau
dimas peržemai nukrinta, vidu
rius diegliai raižo, praskiedžia 
ir paleidžia. Paskui, jei pagal
bos nesulaukia, nelaimingasis 
pradeda kliedėti ir prieš galą ne
tenka sąmonės, alsavimas supa- 
raližiuojamas ir žmogus mirš
ta. Nors ne kiekvienas musmi- 
riais apsinuodijęs miršta, bet vis 
gi retkarčiais ir mirčių pasitai
ko.

Kaip gelbėti?

Musmiriais apsinuodijusį: a) 
pirmiausia išvemdink; b) išvem- 
dinęs duok gerti daug ricinos 

(castor oil), išplaktos su alumi; 
c) išplauk vidurius šiltomis pa
muilėmis (enema, lavativa); d)* 
skubiai šauk gydytoją. Kol jis

(smegenys) yra paliesti, tai jū-

IHdesnis patutniinas vartojant

DIRBTINIUS DANTIS
Štai malonus būdas nugalėti lais

vų dantų plokštelių nepatogumą. 
KASTEETH, pagerinti milteliai, už
barstyti ant viršutinių gei apatinių 
dantų plokštelių, jas laikys tvirčiau. 
Jausitės didesni patogumą. Jokio lim
pančios košės skonio nei Jasmo. Mil
teliai yra alkallniai (be-rūgšties). Ne
rūkstanti. Sustabdo ‘‘plokštelių kva
pą” (dirbtinių dantų kvapą). Pirkite 
FASTEETH šiandien bet kurioje vai
stinėje.

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybe

Precin Photo Studio
(Incorporated)

EDVARDAS ULIS, sav.
4058 Archer Avenue

Telefonas Vlrginia 1-2481

KAZYS ČESNAUSKAS
6444 SO. TROY ST. 

Telef. *VAlbrook 5-7670 ir 
Glbson 8-4938

• Oeneralla kontraktorlua nau
jų namų statybai, Įvairiems re
montams ir namų pertvarky
mams • Turime dldel) patyri
mų namų statyboje. • Patys 
atliekame cemento ir medžio 
darbus. • Apkainavimai nemo
kamai. ’

IRENA KURAS

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

įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOANI
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti Ud $10,000.00

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

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

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

Atliekame didelius ir irsžus automobilių remontus. Lyginimas, da
žymas, Elektrinis suliedinimas. Parduodame automobilių dalis.

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

2641 West 7lst Str. (Kampas Talman Avė.) 
Telef. PRospect 8-9842, Namų tel. WAlbrook 5-5934

>/2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ !

CRANESAVINGS N
2055 WEST 47th STREET LAfayette 3-1083

B. R. Pietklewicz, prez.; E. R. Pletklevricz, sekr. Ir advokatu
Mokame aukštus dividendus. Keičiame čekius. Parduodame tr perkame 

valstybės bonus. TaupytoJams patarnavimai nemokamai.

Pradėkite taupyti atidarydami suskaite šiandien. Apdrausta iki 910,000.

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

ii TOLI IR ARTI
NAUJI omsu TAOKN^NAUJAUN NAAUSTrMO (AANKIAI 

NNU NSTU AArr/UMAS-A/SUS UtSĄtUUAAAS AAMKNANNAl

JUOZAS NAUJOKAITIS
Į aoaa w. 69 st chicago 36, ill. t«i. waiuh>i. s-vao9

^>■1 ■■ 5

DR. J. ir K. AGLINSKAI
gydytojai tr chirurgai 

5430 S. Kedzie Avė.
Priima ngonle pagal ausitarlma 

i)B) valandos skambinti telefonu 
HEmlock 4-1562 nuo 2 iki 9 vai. 
p. p. kasdlan išskyrus trečiad. ir 
šeštad

Re*. tel. GRovehlll 6-5603 

Tel. ofiso WA 5-3010, rez. PR 0-7383

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1601 W. Garfield Blvd.
Vai. — Pirmad., antr.. ketv., pigikt.

® 8. šeštad. 1 4; trečiad. i Trečiadieniais1—4 ir 
uždaryta.

(Gydytoja ir Chirurgė) 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIOŲ

SPECIALISTE
7150 South W m tėra Avenue

(MED1CAL BUILDING) 
Pirmad.. antrad., ketv. ir penktad 
nuo 11 vai. ryto iki 1 vai. p.p. ir nuo 
6 v—8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
II vai. ryto — 1 v. p. p. šeštad. 11 
vai ryto iki S vai. popiet

Office tel. RE 7-1108 
Kee. tel. 5VAibrook 5-3705

Tel. ofiso — HE 4-1202 arba REp. 
7-9700. Namų — l’R 0-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 

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

penktad. nuo 5 iki S vai. vak. I

Ofiso HE 4-1818, arba RE 7-9700 
Rez. PR 0-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialybė — vidaus ligos
2454 West 71st Street 

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

uždaryta.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Bendra praktika Ir moterų ilgos) 
Ofisas ir rez.: 5100 8. W ėst e m Avė. 
Tel. PRospect 8-1223 arba WE 0-5577 
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. Antr.,
Treč. ir Penkt. 6-9 vai. vak., šeštad. 
2-4 vai. popiet ir sulig subltarimu.

Tel. ofiso HE 4-2I2S, rez.. GIb. 8-01»5

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 West 71st Street 

(71st Ir Campbell Avė.)
Vai.: pirmad. ir ketvirtad. 5-—9 v. v. 
Antrad. ir penk. 1—5; šeštad. 2—4. 
Treč. uždaryta.

Tel ofiso- DAnube 6-1126

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

3267 South Halsted Street
Vai 1 iki 4 v p. p Ir 6—8 v. vak 

Šeštadieniais 1—4 v. p. p.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6322 South Western Avenue 
vai., kasdien 10-12 vai. 1, 7-9 vai.
vak šeštadieniais 10 - vai Trečia
dieniais uždaryta Kt. laiku susitarus 

Ofiso ’elefonas: PR 8-S22*
Res tebsf. VVAlbrook 5-5078

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IK VIDAUS LIGOS 
4701 South Damen Avenue

(Kampas 47-tos ir Dama n Avė.) 
Vai. kasdien nuo 6—-8 vai. vak 

šeštad. 2—4 vai. vak.
Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarti. 

Telef. ofiso IiAfayette 3-5048 
Rez.: VVAlbrook 5-3048

" >1. ofiso HE.4-5849. rez. HE.4-2824
DR. PETER T. BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2484 West 71st Street

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

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

8317 South Weotern Avenne 
Chicago 29, III 

telefonas REptiblle 7-4*00 
Bealdenoia: GlloveblU S-81«l

pasimatymai pagal sutarties

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenne 
Ofiso vai.: nuo J-4 ir nuo 6-8:80 v. 
▼ak. šeštadieniais nuo 2 iki 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel. VTrglnla 7-0036

Residenci dos tel. BEverly 8-8144

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE.
Remiantis Chicagoe 8avings Bendrovė* praeitimi, nuo pat jos jgikflrimo 
1924 metais, jos pavyzdinga biznio tvarka, ypatingai indėlių saugumo ir divi
dendų nnSumo atčvilgin, nėra saugesnės ir pelningesnės įstaigos pasidėti tau
pomus pinigus. Pasidėję taupinius pas mus gausite ne tiktai saugumą — jų 
apdrandimą iki $10,000.00, augStą dividendą, bet ir dangei) kitų patarnavimų 
veltui, nt, kuriuos kitose įstaigose turėtumėte mokėti.

Taupytojų patogumui Cbieagos Savings Bendrovės įstaiga yra viena ii gra
siausiai ir moderniškiausiai įrengtų visoje Illinois Valstybėje.

Lietuviai gyvenantieji nš Cbieagos ribų, nežiūrint kurioje Suvienytų Val
stybių dalyje jie begyventų, gali taupyti pinigas pašto.

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

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

Atdara: plrmadlenj nuo 12 Iki 8, antradienį Ir penktadieni nno 9 IM 4, ketvlrtadlen) nuo 9 lld 8 
Trečiadienį uždaryta vtaą diena, o šeštadienį nno 9 Iki 2 valandos po pietų.

Ofiso HE 4-1414, arba RE 7-9700 
Rea. RE 7-«8«7

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

2454 Weat 71st Street 
(71-oa ir Oampbell Avė. kampee)

AtoKtogo.se iki rugpjūčio 15 d.

Ofiso telef. TArds 7—1166 
HeMenclJoa — STevvart 8-4611

DR. L GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 Weet S5th Street 
(kampas Halsted ir 16-ta gatvB) 

VAL. 1—4 ir 6:80—8:80 p. p. kas
dien išskyrus trečiadienius Atidarą 

šeštadieniais 1—4 vai.

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA TR CHIRURGE 

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

Vai1.: kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 v. vt, 
Vai,: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. v.,

lšsklrus trečiad. Šeštadieniais nuo 1 
iki 4 vai. popiet.

Tel,: Ofiso — FUllman 5-0766 
Buto -- BEverly 8-8946

Ofiso HEmlock 4-5816 
Rez. HEmlock. 4-S751

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

Priima pagal susitarimą 

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS
4253 So. Whlpple Street-

(Arti Archer Avė.)
Valandos: nuo 10 iki 12; 2—6; 7-9. 

Šeštad. 10—12. Trečiad. uždaryta
LAfayette 8-4P4P.

Namų — CEdarerest 8-7780

DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3259 South Halsted Street

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

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Vlctory 2-1484. Resid. 2487 
W 02n<l St.. tel. Republtc 7-8818. 
ATOSTOGOSE IKI RUGP. 11 D.

Ofiso telefonas — Blshop 7-2526

DR. AL RAŪKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenne 
(Kampas Kedzie Ir Archer)

VAL. kasdien nuo 2:00 iki 9:00 v.
Trečiad. ir sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
8PEG. CIH1RUROIN«8 IR 

ORTOPEDINftS LIGOS 
2745 Weet 69th Street

Priešais Sv. Kryžiaus ligoninę 
Telef. REpublio 7-22*0

VAL.: Pirm., antr., Kevt., penkt. 
nuo 9 Iki 11 ryte Ir nuo 6:00—8:00. 
ftešt nuo 2:00—4:00. Trečiad. ir 
kitu Isiku susitarus telefonu. 
ATOSTOGOSE IKI RUGP. 19 D.

Tel. ofiso PRospect 6-0400
Rezid. PRospect 6-0400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevičifltė )

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue

Vai. kasdien 1-3 p. p. ir nuo 0-8 vai 
vak. šeštad. 1-4 p. p. Trečiadieniai 
ir kitu laiku tik susitarus.

Tel. ofiso Vlctory 2-1581
Rez. Vlctory S-074S

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Tei. ofiso PR. J-6446, rez. HE.4-8150

DR. F. C. WINSKUNAS-
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2420 West Marųuette Rd.
Vai. nuo 2 iki 4 p. p.; 6 iki 8 v- 

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

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

keičia stiklus ir rėmus 
4455 S. Oalifornia Ava .YA 7-7881
Vai.: 10 ryto iki 8 vak. (trečiad. už
daryta). šeštad. 10 ryto Iki 8 v. p. p. 

ušdarvtas

Tel. ofiso PR 6-8838, rez. RE 7-9199
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ® 
(LIETTTVT8 GYDYTOJAS)
2500 We«t 68rd Street

VAL. kasdien nuo I—4 p p ir Y:i> 
iki 9 vai. Tročiad. Ir fteftt.. uždaryta.

Telefoną* GRovehlll 6-1595
DR. ALDONA JUŠKA

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTB 
— PRTTAIKO AKINIUS —

Valandos: 9—12 ir 7—9 v. v. pagal 
susitarimą Išskyrus trečiadienius.

*433 W. Marųoett* Boad

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Tel. ofiso CA. 6-O2K7, rez. PR. 6-666* 

Rezid. 0600 S. Arteslan 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 7-182* 

Pritaiko akinius 
Kreivas akis 

Ištaiso

Vai.

Ofisas Ir akinių dirbtuvė 
756 Weet S5th Street

nuo 10 iki 2, nuo 6 iki 8, trs- 
člad. nuo 10-12, penktad. 10-2 ir 
šeštadieniais nuo 10 Iki 2 vai. p.p.

Išėjo Iš spaudos nauja
ANATOLIJAUS KAIRIO
trijų veiksmų komedija 

iš lietuvių gyvenimo 
J. A. Valstybėse

DIAGNOZE
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Chicago 29, III.

DRAUGAS 

THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 

4545 W. 63rd St., Chicago 29, Illinois, Tel. LUdlovr 5-95M

Bntered ao Recond-Claes Matter March 81, 1916, at Chloa*o. 
(inder the Act of March S. 1879

Illinois

Merober of the Catholtc Press Ass’n 
Publishsd dally, erept Rundays, 

by ths
Llthuanlan Catholio P 
PRENUMERATA:
CUcagol ir Ctosrol 
Kl*ur JAV i* Kanadai 
UMenyJ*

HITB8CRIPTTON RATE8 
88.00 per year outside of Cbiaaeo 
89.00 per year In Chicago A Cinsre

Boelety 88.00 per year In Canada
Foretgn 811.00 per year.Metams H metų S mėn.

99.00 8.00 88 76
88.00 84 60 82 66

8H.0* 86 60 98.06

91.88 
81.•• 
91.BI

Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra Nasunaudotų stralpmių as- 
■auąo, jua« grątlna tik U anksto susitarus. Rodakolja nl akslhtmų tmšaf 

solMmų kainos prisiunčiamos <*vųp-----------■•atsako

AtoKtogo.se


Antradienis, 1957 rugpjūčio 6 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS a.

TARP KŪJO IR PRIEKALO
Šiandieninė Lenkija yra tarp kūjo ir priekalo. Ji buvo ir 

tebėra pavojuje. Platesnį jos padėties įvertinimą netrukus at
spausdinsime. Jį duoda vienas mūsų bendradarbis. Šiame ra
šinyje tik vieną kitą momentą tepastebėsime.

Pasiskaičius lenkų spaudą ir amerikiečių spaudos kores
pondentų Lenkijoje reportažus, pastebimi ženklai, kad Lenkijos 
komunistai ir vėl susiduria su dideliais sunkumais. Atrodo, kad 
ir “tautinis komunizmas” (Gomulkos) didžiųjų prohlemų neiš
sprendžia.

Kaikurie Lenkijos padėties tyrinėtojai gana atvirai prade
da teigti, kad netrukus Sovietų Rusijos kariuomenė pradės žy
giuoti Lenkijon, panašiai kaip pernai Vengrijon. Kad to išveng
tų, Lenkija turėtų pasiskubinti išklampoti iš dabartinių ekono
minių ir kitų sunkumų.

Ekonomininkai ir finansininkai pastebi, kad pramonė gana 
dideliais šuoliais smunka žemyn. Darbininkai esą apsirgę “ne- kalu rašėm straipsnius, sakėm 
paisymo liga”. Daugelis jų dirba blogai, nesąžiningai ir daug dar
bo dienų apleidžia. Nedarbas taip pat didėja. Komunistinė vy
riausybė yra priversta užsienyje jieškoti darbų nedirbantiems.

Šienauja ir spekuliantai. Jiems dirvą paruošia prekių trū
kumas ir pinigų valiutos būklė. Vyriausybei tenka rūpintis net 
tokiu dalyku, kaip didėjančiu krašte girtuokliavimu. Skyrybų (di- 
vorsų) skaičiai yra pasiekę neįtikėtinas augštumas. Tenka ko
voti su vagystėmis dirbtuvėse, kurios yra griežtoje valdžios 
kontrolėje.

Labai reikšminga, kad darbininkai bėga iš komunistų par
tijos. Pirmiau prie komunistų partijos priklausė 60% visų dar
bininkų, dabar jau tik 40% tepriklauso. Mat nebėra tokios griež
tos prievartos, kokia būdavo prieš Gomulkos laikus.

Kiek šviesesnė padėtis yra žemės ūkyje. Niekada nuo to 
laiko, kai komunistai pasigrobė Lenkijos valdžią, žemės ūkio 
gamyba nebuvo taip augštai pakilusi, kaip dabar. Ūkininkai pra
deda atsigauti ir drąsiau žiūrėti į savo ateitį. Kodėl? Todėl, 
kad žemės ūkis nusikrato komunistinių metodų, kad daug ūkių 
grįžo savininkams, kad jie dirba savo iniciatyva, dirba sau. Todėl 
daugiau gamina, patys geriau gyvena ir valstybei gali daugiau 
duoti. Bet dėl to Varšuvos “bosai” — Gomulka ir kiti — yra 
susirūpinę. Šitoks pagerėjimas žemės ūkyje, jam pereinant į pri
vačias rankas, labai nepatinka Sovietų Rusijai, nes tai griauna 
komunistinius metodus ir užkrečia kitų, sovietų kontroliuojamų 
kraštų ūkininkus. Kremliui gali tai nepatikti. Tačiau Lenkija 
savo šiandieniniu gyvenimu parodo pasauliui tikrai įsidėmėtiną 
pavyzdį, kad pramonė, kurią tvarko valdžia, kuri yra susocialis- 
tinta, beveik bankrotuoja,»o į privatines rankas pereinąs žemės 
ūkis daro pažangą ir ūkininkai su pasitikėjimu žiūri savo ateitin.

Sunku bepasakyti, kokias išvadas pasidarys Kremlius. Kad'

DIDYSIS ĮSIPAREIGOJIMAS
P. HCKUS, Boston, Mass.

Birželio mėnuo Lietuvos is
torijoj bus įrašytas juodžiau
siomis raidėmis. Birželio mėn. 
netekome nepriklausomybės, ja 
me buvo pirmoji didžioji lietu
vių deportacija. Birželio mėn. 
įvyko didysis lietuvių sukilimas 
prieš bolševikus, gyvybės auko
mis paskelbęs atstatąs Lietuvos

lietuviškos dainos ar šokio pasi
klausyti ir pasižiūrėti susiren
ka tūkstantinės minios lietuvių 
ir mus aplanko kitų tautybių 
žymūs visuomenės ir valdžios 
pareigūnai. Tai vis reiškiniai, 
kurie rodo, kad birželio įparei
gojimo dvasia yra gyva ir ne
pamiršta. O baisusis birželis sa 
vo ašaromis, krauju ir motinos 

mus ir
nepriklausomybę, kuri vėl buvo________
palaidota kartu su sukilimo au-! gęstančiu“ baku "šaukia 
komis. Įpareigoja, kad lietuvis neliktų 

Birželis praėjo. Paminė jom j v’en pelenais ir trąša kitoms 
jo baisiuosius įvykius. Tuo rej.l tautoms ir kitų tautų kalboms.

kalbas, rinkomės į sales, rašėm 
rezoliucijas. Ir visokių nusitei
kimų buvo mumyse. Atlikome 
lietuvio pareigą, atlikome tik

Kad lietuvis, kur jis nebūtų, 
kur begyventų, būtų vertas va
dintis garbingu lietuvio vardu, 
kaip garbingai jį gina ir dėl jo 
žūsta lietuvis partizanas, kaip

pareigą, kad niekas negalėtų1 garbingai jį mini vokiečiai bėg- 
padaryti užmetimų mūsų atša- ^a*> nuo bado išgelbėti lietuvių, 
limu ir nebojimu svarbių lietu- kaiP garbingai jį mini grįžusieji
viškų reikalų. Su ašaromis aky 
se ir didžiausių skausmų išgyve 
nome tą baisųjį birželį, kuris 
tęsiasi jau antrąjį dešitmtetį ir 
kurio padarinių pabaigos ir da
bar dar net nenuvokianti. Rūpi
namės, apgailestaujam, liūdim, 
bet vis gyvenam viltimi, kad 
viskas turi savo pabaigą. Vilia
mės, kad iir mūsų tėvynės oku
pacija turės savo pabaigą ir 
vieną dieną tikrai baigsis. O 
tada vėl lietuvis bus savo kraš
to šeimininku. Juo labiau vilia
mės, žinodami turį institucijas 
gal net perdaug), kurios rū
pinasi Lietuvos vadavimo rei
kalais. Rodos nieko ir neberei
kėtų prie to pridėti. Bet?... Ot 
šis “bet” ir kelia daugiausia rū
pesčio.

Yra didžiausia klaida manyti 
ir tikėti, kad tik laikas ir tam

iš Sovietų Rusijos vergų sto
vyklų.
, Tačiau yra ir gana liūdnų ir 
skaudžių reiškinių.

Pavyzdžiai
Kartą lankiau pažįstamą šei

mą ir radau pas juos svečių. 
Gražiai nuaugęs inteligentiškos 
išvaizdos vyras, jauna graži po
nia ir kelių metų sūnelis. Ponia 
su sūneliu kalba ispaniškai, su 
vyru ir mumis — lietuviškai. 
Su sūneliu kalbasi ispaniškai 
tik todėl, nes bijanti, kad jis ne
pamirštų ispanų kalbos,

jis norėtų Lenkiją taip sutvarkyti, kaip jis “stuvarkė” Vengriją, I tikri žmonės dirba ir viską Lie-
tuo negalima abejoti. Bet matot, Lenkija — tai ne Vengrija.

Gomulkos vyriausybė yra keblioj padėty, bet ne geresnėj
yra ir Sovietų Rusija. Gomulka, bijodamas pykinti žmones, ne
nori panaudoti daugiau fizinės jėgos, kad visose gyvenimo sri
tyse grįžtų prie Maskvoje padiktuojamų komunistinių priemonių, 
o Maskva iš savo pusės vis dar nedrįsta taikyti Lenkijai Veng
rijos masto.

i m

NAUJAS “TĖVYNĖS SARGO” 
NUMERIS

*
Ką tik iš spaudos pasirodęs 

naujas “Tėvynės Sargo” nume
ris vėl pateikia skaitančia jai mū 
sų visuomenei eilę dėmesio ver
tų straipsnių ir kitos aktualios 
medžiagos gana plačioje apžval
ginėje dalyje.

Kun. V. Bagdanavičius straip 
snyje “J. Maritaino krikščioniš
koji demokratija” plačiai apžvel 
gia, kaip garsusis prancūzų fi
losofas sprendžia visą eilę pir
maeilės svarbos klausimų — 
krikščionybės ir demokratijos 
santykį, visuomeininį pluraliz- 
mą, tikinčiojo ir netikinčiojo 
bendradarbiavimą, kultūros ir 
politikos santykį ir eilę kitų pa
našių.

K. Mockus pateikia vertimą 
anglų parlamento nario Bernard 
Braine išsamaus straipsnio 
“Krikščioniškoji demokratija Va 
karų Europoje”. Minėtas straips 
nis paimtas iš “British Society 
for International Understan- 
ding” leidžiamo “The British 
Survey”, kuriame daugiausia 
nagrinėjami tarptautinės poli
tikos klausimai. Straipsnis y- 
pač įdomus tuo, kad pateikia 
ne tik išsamią krikščioniškosios 
demokratijos Vakarų Europoje 
apžvalgą, bet ir anglo jos ver
tinimą.

Dr. V. Viliamas, tęsdamas 
Lietuvos seimų aprašymą, pla
čiai apsistoja prie paskutiniojo 
Lietuvos seimo, gruodžio 17 per
versmo ir demokratinės sant
varkos Lietuvoje epilogo, šio 
seimo aprašymas, kaip ir anks
čiau pasirodžiusieji, paremtas 
autentiškais šaltiniais, gerai do
kumentuotas ir duoda ryškų Lie 
tuvos politinio gyvenimo vaiz
dą po lemtingų 1926 m. rinki
mų.

A. Gražiūnas, pasiremdamas 
pačių amerikiečių duomenimis, 
apžvelgia JAV partijas — jų 
pagrindus, organizaciją bei tei
giamas ir neigiamas jų puses.

Apžvalgoje pateikiama duome 
nų apie buvusios vengrų revoliu 
cijos programą, aktuali Pijaus 
XII kalba apie krikščionį poli
tikoje, apžvelgiama situacija 
Vak. Vokietijoje prieš artėjan
čius parlamento rinkimus ir 
daug kitos lygiai aktualios me
džiagos. V. R.

KOKS YRA DYKADUONIS?

Alfa Sušinskas naujausiame 
(liepos mėn.) “Vyčio” numeryje 
nagrinėja gana įdomią temą a- 
pie dykaduonius bei dykaduo- 
niavimą.

Straipsnio autorius dykaduonį 
apibūdina, kaip tinginį žmogų, 
gyvenantį tik savo gerovei iš 
kitų žmonių darbo.

“Dykaduoniavimas yra dvasi
nės žmogaus menkybės vaisius. 
Dykaduonis niekuomet negyve
na kilniais idealais, nes jis jų 
neturi. Visos jo pastangos yra 
nukreiptos į medžiaginį savo as
mens patogumą ir į lengvą pra
bangų gyvenimą. Jis nieko nau
dingo neduoda kitiems žmo
nėms — nieku neprisideda jų 
gerovei kelti. Jis yra žemiausias 
savanaudis”.

Čia autorius sustoja ir ties ne 
rūpestingomis moterimis, irgi 
dykaduonių atstovėmis, kurių

tuvos vadavimui padarys be 
mūsų. Laikas apneša dulkėmis 
ir pakeičia spalvas, laikas ap
marina, o kartais ir pa
gydo net ir dideles žaizdas. 
Tačiau, jeigu valysime dulkes, 
spalva taip greit nesikeis, o ir 
žaizda gydoma geriau ir grei
čiau gyja.

Milionas lietuvių
Visa lietuvių išeivija sudaro, 

turbūt, arti miliono. Ir jei ji vi
sa būtų sąmoningai lietuviška, 
Lietuvos prisikėlimo darbe ji 
suvaidintų labai didelį vaidme
nį. Tačiau jeigu tik imigracijos 
bylose yra lietuvybė ir Lietuva, 
jei tik senelių pasakojimuose 
prisimenam ją, arba jeigu kada 
nors tik gyvenimas ištrauks ir 
primins mums mūsų kilmę, Lie
tuvai iš to bus maža, o gal ir 
visai nebus jokios naudos. Šer
nas labai lietuviška ir labai gar 
binga pavardė, bet kiek iš jos 
naudos lietuvybei, jei jos nešio
tojas net pats nemoka gerai iš
tarti jos.

Džiaugiamės, kai vasaros sto
vyklose skamba lietuviška dai
na ir juokas, džiaugiamės, kai 
lietuviškas jaunimas taip gau
siai susirenka ir su tokiu giliu 
įsijautimu sprendžia lietuviš
kus reikalus. Džiaugiamės, kai

NEPAPRASTAS DŽIAUGSMAS stebinę, bet jį stebinę tai, kad Aš noriu šios administracijos 
tremtinių inteligentų ir tai vi- reikalus taip tvarkyti, kad pa- 
suomenės veikėjų vaikai larp
savęs kalba nelietuviškai, o tė
vai visai negirdi ir nereaguoja.

Ir kiek daug yra šeimų, kur

T. Conroy apglėbia savo sūnų 
Teodoruką, kuris buvo pasiklydęs 
Šv. Gabrieliaus kalnuose netoli 
Azusa, Calif. Po nakties klaidžio 
jimų pagaliau berniuką surado 
.malūnsparnis. (INS)

Kai po keletos dienų sužinau, 
kad motina yra iš mišrios šei
mos, man tas klausimas pasida
ro visai suprantamas.

Po keletos dienų, teko aplan
kyti kitą inteligentų lietuvių šei 
mą, kur tėvas taip pat su dak-

Poniai1 taro laipsniu, o motįna irgi tu- 
nematant bandau tą jo3 sūnelįI ri Lietuvos universiteto diplo- 
šnekinti lietuviškai. — No kero, mą. Kaip buvo miela ir džiugu

baigoje, kada turėsiu paleisti 
valdžios vadžias, nors ir būčiau 
praradęs visus savo draugus 
žemėje, turėčiau bent vieną pa

vaikai stengiasi kalbėti naująja silikusį — savo paties viduje
kalba, o tėvų ausys jau yra prie 
to pripratę ir visai to nebegir
di. Ar kartais neatsitiks taip, 
kad ne tik mūsų vaikaičiai, bet 
tikri vaikai nebemokės gerai iš
tarti savo lietuviškos pavardės? 
O ką mums įpareigoja baisusis 
birželis?

ORAS DABAR 
ATŠILĘS, GALITE 
ĮRENGTI nauja

RHEEM

LOWBOY

ŽIEMINĮ
AIR-CONDmONER

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

GAZU AR ALYVA

-A. Lincoln

STATYBAI 
IR NAMŲ 

PATAISYMUI 
PRISTATOM }Į 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGĄ

CARR MOODY 
LUMBER CO.

STASYS IJTHTOAS. Prm.
3039 So. Halsted St.

Tel. Vlctory 2-1272

Apkainavimą ir Prekių Pristaty 
mą Teikiame Nemokamai. 

Raštinė atidara kasdien nuo 
8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro 
šeštadienais iki 3 vai. vakaro 
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atsako vaikutis. Ir dar kartą 
bandau šnekinti vaikutį, tačiau 
mano pastangos veltui. Kas tas 
“No kero”, nesupratau. Ar su
prato mane vaikutis man irgi

girdint, kai vaikučiai tarp sa
vęs ir su tėvais kalbėjo tik lie
tuviškai. O juk ir juos ta pati 
svetimųjų aplinka supa. Papa
sakoju daktarui apie aną sutik-

neaišku. O juk tai lietuvių trem I tą šeimą. Čia man daktaras pa- 
tinių šeima. Vaikučio tėvas su i pasakoja dar skaudesnį įvykį, 
daktaro laipsniu, o motina irgi'Jis buvęs diplomuotų asmenų 
inteligentė. Jie bėgo nuo baisio-' draugijos susirinkime — išvy- 
jo birželio. Tremtis juos nešė koj. Eilė šeimų atsivežę ir vai- 
per Vokietiją, Argentiną ir pa-lkus. Jis girdėjęs, kad net atski-
galiau į Ameriką. Jie augina 
prieauglį, tik klausimas, ar tas 
prieauglis žinos baisųjį birželį, 
mokės Lietuvos istoriją ir tėvų 
gimtąją kalbą.

rų šeimų vaikai tarp savęs kal
bėję tik angliškai. Kad Vaikai 
bando kalbėti kalba, kuria jie 
kalba mokyklose penkias savai
tės dienas, jo tas perdaug ne-

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

UniversaI Savings and Loan Association užtikrina saugomą 
ir gražų pelną.

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

Galite taupyti atvykdami asmeniškai ar per laiškas. Bos grei
tas Ir draugiškas patarnavimas.

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės Į:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION ' 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois
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Kad kas nors pareikštų užuojautą? Nuo užuojau
tų niekas nei stipresnis, nei turtingesnis, nei laiminges- 

gyvenimo tikslas yra ištaigingas Į nis nepasidaro, šlykščios šios užuojautos. Mandagumo 
gyvenimas nedirbant ir nieko ne
veikiant. Tokios moterys yra 
keletą kartų ištekėjusios ir tiek 
pat kartų persiskyrusios. To
kios moterys ar mergaitės daž-
nai sako: “Ak, kad tik gaučiau 
turtingą vyrą! Tada galėčiau 
nieko nedirbti ir gyvenčiau, kaip 
inkstas taukuose — kaip kokia 
karalienė!”

Straipsnio pabaigoje autorius 
teigia, kad žmogaus laukia kiti 
uždaviniai, nes “kiekvienas žmo
gus yra Pasaulio Kūrėjo skirtas 
dirbti ir veikti pagal dvasinį ir 
fizinį sugebėjimą”, o tokiu ne
būdamas, “jis yra nusikaltėlis 
ne tik Viešpačiui Dievui, bet ir 
visuomenei”. iE. šulaitis

LEE’S AUTOMATIC 
HEATING

Įsteigta prieš 20 m.

1626 S. Cicero Avė. 
Cicero, Iii.

TOwnhall 3-6670 
BIshop 2-3429

ANTANAS LIGUTIS. sav.

SOPHIE BARČUS
RADIO PROGRAMA

IS WQEF stoties — Banga 189C 
PIRMADIENIO vak. nuo 7—8 v. 
NUO PIRMAD. IKI PENKT.vD.

8:46 iki 9:30 vai. ryte 
SEflTAD. 8:30 iki 9:30 ryte 

SEKMAI). 8:30—»:80 v. r. iš stoties 
WOI'A — 1400 kil.

7109 So. MAPLEWOOD AVĖ. 
Chlc&KO 29. IU HEmlock 4-24IS

į
į

j

s
s

DAŽYMAS
DEKORAVIMAS

VL. VAITEKŪNAS
Dažome ir dekoruojame 

Įvairiomis dažymo-dekoravi- 
mo technikomis bei paveiks
lais — BAŽNYČIAS, SALES, 
GYVENAMUOSIUS NAMUS 
iš vidaus ir iš oro.

Ekspertas vidaus dekora
tyviam Įrengimui — interior 
decorator. — Spalvų parin
kimas ir pritaikymas prie 
kilimų, baldų, užuolaidų ir 
kt. Turime visus draudimus.

7144 S. SACRAMENTO AV. 
Tel. PRospect 8-2215

0

0

SPECIALUS BARGENAS
ŠALDYTUVAI

tik

DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ BALDŲ 
PELU A. RAUDONIS, NRLLIK BERTULIS, 8*v.

ROOSEVELT FURNITURE Co. 
2310 W. Roosev.lt Road Teiti. SEeley 3-4711

Krautuvą atidaryta sekmadieniai* nuo 11 Iki 4:30.

— Nors ir vien vandenį geriant, bet šie paskuti
nieji metai man reikia išlaikyti! Aš išsiversiu! Tada... 

Staigus ir rėžiantis traukinio švilpimas sukapojo tada!
tylą. Andrius pradėjo bėgti. Iš Varupanų kalno viršū-l Ir galingų svajonių pulkai išsisklaidė po visas to- 
nės jį bus galima matyti. Sustojo. Padėjo čemodanus, lumas ir amžius. Priešais atvažiavo pasivėlinęs veži

8.

Alsavo. Akimis gaudė tolimos šviesos žėrėjimą. Švie
sūs traukinio langai, tarsi linksmų vėliavų virtinė, čia 
paširodė tamsoje, čia vėl pasislėpė už kalnų. Taip jam 
teko stebėti šių šviesų slinkimą į vakarus, kurios nakti
nėmis valandomis sujungė tolumas, ir teko mąstyti 
apie tuos nepažįstamuosius žmones traukiny, kurie ga
lėjo važiuoti ir nuvažiuoti, kur jie norėjo ir kur jiems 
reikėjo. Dūzgė ir drebėjo žemė į tą pusę. Toks bėgi
mas ir jėga!

Praūžė ir nutilo toluma.
Nukreipė žvilgsnį į kitą pusę. Kaip rožės mėlynoje 

migloje mirgėjo Salanų miestelio šviesos, tokios tingiai

dėliai kas nors surauks veidą į skausmingas raukšles ir 
verkiančiai tars: baisu... Širdis skauda apie tai pagal
vojus... tokia nelaimė... Taip, sunkiai jau yra...

Maži ar dideli skausmai, bet tai nebuvo kava, ku- svajingos, 
rią galima gerti su kitais kartu. Tik keli, artimiausieji Dar kokius penkis kilometrus jis turėjo nubristi

žmonės tai galėjo pajusti. Likusieji čia melavo, ir tai 
jiems teikė džiaugsmo dėl gero darbo atlikimo ar pa
galbos suteikimo.

Taip mintis ir jausmus savo sielos stalčiuose krau
damas, Andrius Rugajus brido toliau ir po dideliais 
žingsniais, iki kelių trykšdamas, žlagsėjo vanduo. Dar 
skubiau jis metė žingsnius pirmyn, tarsi kelią atgal 
stumdamas.

Jo neramieji minčių ereliai jį traukė: greičiau, 
greičiau! Kiek daug buvo galima išsvajoti ir išmąstyti, 
tokį ilgą kelią brendant, apie save ir apie visą gyveni
mą. Daug daugiau, negu savaitę sėdint klasėje ir ry
jant raidžių gretas.

Batuose žlagsėjo vanduo ir skaitė jo žingsnius.

Matant Salanų šviesas, jį dar apėmė skausmas. Dar 
turėjo mąstyti apie tai, apie ką buvo mąstęs visą toli
mąjį kelią.

— Taip, aš žinau dainelę apie rožes — taip jis kal
bėjosi pats su savim. — Bet aš žinau ir dainelę apie ne
gailestingumą ir ašaras — jis dar pasakė.

— Bet — irgi dainelę, apie jėgą!...
Akyse mirgėjo Salanų šviesos, bet jis matė vaizdą, 

kuris buvo toli likęs už jo nueito, ilgo kelio — savo tėvo 
namus.

Rugajau, tu dar berniukas, bet pasakyk, kurioje iš 
šių dainelių daugiau tikrovės?

Pats girdėjo, kaip jo batuose žlegsi purvino vieš
kelio vanduo. t

mas. Dardėjo ratai, pakildami ir nukrisdami į kelyje 
pravažiuotas vėžes. Vežime sėdėjo į priekį palinkusi 
stovyla ir šnekučiavosi su arkliu. Senelio balsas. Taip 
pat į priekį palinkusi sėdėjo moteris.

Tai stebint, Andrius veik visai sustojo. Jį užplūdo 
atsiminimų spiečiai: Taip jie seniau dažnai važiavo iš 
Salanų. Taip pat pasilenkę sėdėjo motina ir tėvas, jis 
sėdėjo vežimo priešakyje ir valgė riestainius.

— Mama, dar vieną... — taip jią tada prašėsi.
— Iki namų tu visus suvalgysi... kas kitiems liks? 

— taip atsakė motina, bet vis dėlto davė dar vieną, ir 
liko ir užteko ir tiems kitiems.

Tai buvo jau taip seniai. Tada jis verkdamas buvo 
linksmesnis, negu dabar juokdamasis.

Tolumoje regėjimas išnyko. Į Jį atskrido viena 
diena plačiais ir juodais sparnais ir rodėsi skaudžiais 
nagais draskė jo sielą. Nebuvo praėję nei du mėnesiai 
nuo anos dienos. Matė: motina guli karste, klėtyje 
ant lentų, aplinkui dreba žvakių liepsnos, ramus baltas 
veidas žiūri į mažą šventojo paveikslėlį, rankos sukry
žiuotos ant krūtinės; ten stovi tėvas ilgai nejudėdamas, 
paskui pakelia abidvi rankas kartu ir delnais nušluosto 
ašaras nuo skruostų, ten pat, veideliams trūkčiojant, 
stovi jo broliai ir sesutės — Paulius, Jonas, Viktoras, 
Liucė, Verutė, Elzytė... Mažoji Elzytė tik trijų metų.

.(Bus daugiau) . n

Roosev.lt


1

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAOO, ILLINOIS U'h dienia, 1957 rugpjūčio 6

LIETUVOS GENERALINIO 
KONSULATO NEW YORKE |

PAJIEŠKOMI ASMENYS:
Alubauskas, Vincas, iš VadėnųĮ 

k. Nedzingės vai.
Artemejevas, Jurgis, sūn. Dimit-I

re.
Bajorinas, Jonas, sūnus Martyno I
Balčiūnas, Stasys, sūn. Juozo, iš; 

Narušaičių k., Stančiūnų parapijos, 
Šiaulių apskr. i

Baliūnas, Juozas ir Stasys, sūn.' 
Jono.

Dilginis (Dilginaitis), Vincas, iš 
Engliškių k., Pajevonio vai., Vil-I 
kaviškio ap.

Drobošas, Vaclovas 
(likis, Feliksas, gyveno Nor-

wood, Mass., 1134 Washington St.
Grabliauskas, Albinas, sūn. Sta

sio
Grušienė - Vermantaitė, Anna, 

iv duktė Inora
Jakavičius, Juozas, gimęs 1915 

metais.
Kaladė, Juozas ir Anelė
Laurinavičius, Jonas, sūn. Kas

paro, iš Grigulių k., Kaltinėnų vai., 
Tauragės ap.

Marcišauskas, Aleksas ir Juozas, 
sūnūs Vinco, kilę nuo Kelmės 
Mazaliauskas, Vincas, iš Vadenų 
k., Nedzingės vai.

Novickis, Aleksas (Novitakie, 
Alex), gyveno Maspeth, N.Y.

Paškevičius, Kasparas, sūn. Jono
Paulauskaitė, Johana, iš Grigu

lių k., Kaltinėnų vai., Tauragės ap.
Paulikonis, Ignas ir Kazimieras, 

gyveno Pittsburgh, Pa.
Prakapavičius, Bronius, .iš Už

palių m., Utenos ap.
Preibys, Povilas iš Salantų vai., 

Kretingos ap.
Ramanauskas, Jonas, iš Skoba- 

galių k., Simno vai. Alytaus ap.
Skeivienė, Leokadija, d. Vinco, 

vyras Vladas ir sūnus Algirdas
Skruzdys, Klemensas ir Mykolas, 

iš Barklainių k., Panevėžio ap.
Sviderskaitė, Jane ir Valė, duk

tė Mykolo
Veiksra, Povilas, iš Dusetų vals.
Vermantaitė - Grušienė, Anna, ir 

duktė Inora
Vitkus, Augustinas, Dominin

kas ir Vincas, iš Plngės vai.
Zanalskis. Vincas
Zataveckas, Petras ir sesuo Sta

sė, iš Kristėnų k., Kriokialaukio v.
Jieškomieji arba apie juos ži

nantieji maloniai prašomi atsiliep
ti:

CONSULATE GENERAL 
OF LITHUANIA

41 West 82nd Street 
New York 24, N.Y.

PAJIEŠKOJIMAI i šimtametė Los Angeles, Calif.

Cižūnas Bronius s. Antano, iš Si-1 
biro Kadžerom miesto įieško pus-' 
brolių: 1) VACLOVO ČI2ŪNO, s 
Felikso, iš Kulniš'kių km., Gelvuo-Į 
nių vals., Ukmergės apskr. 2) PA
KALNIŠKIŲ, PRANO, STASIO, 
NIKODEMO ir ONUTĖS, s. ir d. 
Stasio Pakalniškio iš Pavitinių kai
mo, Ge'lvuonių vals., Ukmergės 
apskr. Prašome atsiliepti arba a- 
pie juos žinantieji pranešti šiuo 
adresu: J. Montvidas, 322 Bank 
St., Waterbury, Conn.

TOMAS STA DALNINKAS, jo 
motina Ona Stadalninkienė, gyve
nę Marijampolėje, Tarpučiuose. Pa 
jieško Kaminskas Juozas,, gyve
nęs Marijampolėje.
Mrs. Guzauskas, 3000 W. 47th St. 

Virginia 7-9529

J ieškoma ONA SAKALAUS
KIENE. d. Vinco, gyvenusi Klai
pėdoje. Jieško pažįstami iš Lie
tuvos. Prašom atsiliepti šiuo ad
resu : E. Grudzinskienė, 467 Sixth 
Avė., Brooklyn 15, New York.

Jieškomi KAZIMIERAS ir JUO
ZAPAS LYGNUGARIAI, anksčiau 
gyvenę Chicagoje. Jieško brolis 
Pranas Lygnugaris, s. Liudo, gyye- 
venęs Telšių apskr., Rietavo vals., 
Pelaičių kaime, dabar gyvenąs Bu- 
riamt - Mongolijos respublikoje. 
Rašyti adresu: Buriat Mongolskaja 
ASSR, Zaigraevskij r-n, St. Novo- 
Ilinsk Zona, Lignugaris Pranas, 
Liudo.

Jieškomas PRANAS PALIONIS, 
s. Jono, gim. 1913 (anksčiau gyv. 
Sau Paulo, Brazilija) ir AND
RIUS BANDONIS, gyvenantis Sau 
Paulo, Brazilijoje. Jieškančio ad
resas: SSSR, Bąbiliu Feliksas, G. 
Cernogorsk, Kommunalnyj* pos., 
Bar. No 14, Kv. 22.

Jieškomi MYKOLAS ir ANTA
NAS RAČKAI, anksčiau gyveno 
Chicagoje, jieško Juozas Račkus, 
sūnus Juozo, anksčiau gyvenęs Kre I 
tingos apskr., Kūlių vaisė., Pažvel- | 
šio km., dabar gyvenąs Būriam - | 
Mongolijos respublikoje. Rašyti 
šiuo adresu: Buriat Mongolskaja 
A.S.S.R. Zaigraevskij R-n, St. No
vo Uinskij Zona, Rackus Juozas, 
Juozo.

ALFONSĄ Apanavičių. ki
lusių iš Kybartų - Daugėlaičių kai
mo, jieško duktė Dale Apanavičiū- 
tė. Prašau atsiliepti šiuo adresu: 
Gina Stukas, 150 Remington St., 
Rochester 21, New York.

JONAS GR A S
PARDAVIMAS IR TAISYMASJ. G. TELEVISION CO.

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

KOKS VĖSINTUVAS
TAMSTAI GERIAUSIAI TIKTŲ? — KLAUSKITE MUS

2512 W. 47th St. TeL FRontier 6-1098
Atdara kasdien iki 6 vai., pirmad. ir ketv. iki 9 vai. Sekm. uždaryta

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

ir tolimų distancijų. Šaukite sekančiai.

ANTANAS VILIMAS
3415 SO LITUANICA AVĖ., CHICAGO,

Telefonas — FRontier 6 1882

R O P H I
Geriausias prancūziškas konjakas

Tūkstančiai vartotojų įsitikino, kad dažus, vidaus ir iš oro dažy
mui, taip pat sienoms klijuoti popierius geriausia pirkti .

D. JURJONO BENDROVĖJE
3251 SO. HALSTED ST., CHICAGO 8, ILL.

Tel. CAlumet 5-1064

Tatzumbie Dupca švenčia 108 me
tus savo namuose. Esą jos didelis 
malonumas, jeigu kas pasiūlo pasi
žiūrėti krutamijjų paveiksi!}.

Vilimas Jaškevičius jieško savo 
pusbrolio VLADO JAŠKEVIČIAUS 
gim. 1909 m. Visą laiką gyvenusį 
Kaune. Išvažiavo iš Kauno 1944 
m. Prašom atsiliepti pas kun. J. 
Kintą, 147 Montgomery PI., Pater- 
son 1, New Jersey.

Pajieškomas GURAUSKAS KA
ZIMIERAS BENEFACAS ir ANfi 
GURAUSKAITE, Prieš karą gyve
nę Chicagoje. Jieško Gurauskaitė 
,Adelė, Adomo duktė, iš Lietuvos, 
Sedos vaisė., Grūstės km. žinan
tieji prašomi pranešti: Petras Bra
sas, 49 Rosslyn Avė. S., Hamilton, 
On't, Canada

Jieškomi ALFONSAS ir ELZ
BIETA BAKANAUSKIENfi, kilę 
iš Merkinės vals. Jų jieško gimi
naitė Liudvisė Galėiūltė - Raukienė, 
d. Tomo, to paties vals. Pilvingių 
km. Jos adresas: — Stasys Rauka, 
Kalininą ui. 39-1, Čeremuke poe
tą, Severouralskij rajon, Sverd- 
lovskaja obl., U.S.S.R.

M O V I N G
A. BENIULIS atlieka įvairiu* 

perkr&uatymua bei pervežimui) 

iš tolimų ir artimų atstumų.
Tel. BIshop 7-7075

Skelbkitės “Drauge”
F-

Ar Marija apsireiškė Lietuvoj* 
Atsakymą rasite J. budzeikoe ku> 
•i-ueje

MARIJOS APSIKLlSftiMiu 
ŠILUVOJE

(Lama 40 eitu.

>« galite gaut>
‘DRAUGE’ .

i 4545 W. 63 St., Chicago 29, III

-v U O U2S1SENE JUSIU
SKAUDANČIU zaizdu 

IR ATVIRU ODOS LIGŲ •

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, 
VrVlRŲ IR SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ 
nagall ramiai sėdėti Ir uaktimls 
miegoti nes Jų užeieenėjuslos žalždos 
niežėjimą Ir skaudėjimą senų atvl 
ru Ir skaudžių žalždų uždekite 
LEGULO Olntment Jos gydymo 
ypatbyes palengvins Jusu skaudėji
mą Ir galėsite ramiai miegoti nak- 
tj Vartokite Ją tapgl nuo skau- 
džlų nudegimų. JI taipgi- pašalina 
niežėjimą ilgos vadinamos PSORLA- 
SIS Taipgi pasalina peršėjimą Ilgos 
vadinamos ATHLETE.S FOOT, su
stabdo džiovinimą odos Ir perplySimą 
tarppirSčiu. Yra tinkama vartoti nuo 
džlūstančios suskilslos odos dedlr- 
vtnlų, odos Išbėrimų Ir t t taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada 
pasirodo skaudus išbėrimas nuo vy
styklų. JI yra gera gyduolg nuo 18- 
vlrSlnių odos ligų. Le
gulo Olntment yra 
parduodama po 76 
et., 1126. Ir »S.50.
Pirkite valstlpėseChl- 
cagoj Ir apylinkėse—
Mllvvaukee. Wlsc., Ga- 
ry, Ind. ir Detroit, Mi- 
cblgan arba rašyki
te 1 r atsiųskite Mo- 
oey order į

LEGULO, Department D., 
5618 W. Eddy St„ Chicago 84, III,

P ER K RAUST AU
B A I, I» U S 

Vietoje ir iš toliau
K. EIDUKOKIS

2313 W. 91 st SI., Chicago, IU. 
Tt:l PRescott 9-2781

18 ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

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

R. ŠERĖNAS
2047 W. 67th PI., Chicago,

IU. VVAlbrook 5-8063

NAUJI RAKANDAI SUPIRKTI Iš GERIAUSIŲ 
FABRIKŲ PAS BUDRIKI ANT PARODOS

Miegamo kambario setai svečių kambarių setai, JJinette setai, lo
vos, matracai, pečiai, lempos, staliukai, kaurai, kilimai, klejonkės, 
teleyizijos, radijos, fonografai, oro šaldytuvai, šaldytuvai, skal
biamos mašinos. Deimantai, Jewelry, laikrodėliai, rašomos ma
šinėlės, siuvamos mašinos.

KAINOS VISIEMS PRIEINAMOS IR KREDITAS.

JOS. F. BUDRIK FURNITURE, Ine.

3241 So. Halsted Street
Atdara pirmad. ir ketvirtadienio vakarą iki 9:30 

Sekmadieniais uždaryta per vasarą
Budriko Radijo Valanda iš WIIFC, 3450 kil.. radijo stoties 

ketvirtadieniais nuo 6 iki 7 vai. vakare.
Dėl televizijos ar radijo sutaisymo patelefonuokite 

Budriko mechanikams CAlumet 5-7237

M*® 

moka®16 

Ąugštą

MIDLAND
1 Sdvings and Loan 

Association
3 IR SŪRI op

F KR 40 METU 
' VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA ir 

PELNINGIAUSIA 
TAUPYMO 

BENDROVE

4030 <reli«r Avmm - Tel. LA3-«7l» 
AUGUSI SALOUKAS PmsIdMM

J?

SS
DIDELIO PATYRIMO ASMENYS 

SAUGIAI PERKRAUSTYS 
JŪSŲ BALDUS!

STASYS FABIJONAS
2140 So. Noyne Avė. Telef. Virginia 7*7097

MOVI N C '

Biznieriams apsimoka skelbtis dienr. “Drauge”.

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
REAL ESTATE

Med. I a. 5 k., 11 U. 2 aut. gar.* 15,500 
Mūr. 5 k. 1 k. virš. 1 k. iūs.822.000. 
lllir. 2 po 5 k. 2 aut. gar. *24.000. 
Meti. 1 a. 5 k. II 4 k. Alyva. SII.DUO 
Taverna ir 2 kam. u&pak. <Ji 0,500. 
Mūr. 2 imi U k. 2 aut. gar. *20,000 
Mūr. naujas 3 erti. mieg. *22,KIMI

S.A. AGLINSKAS Real Estate
213* W. «» St.

i.

HE. 4-82U2

BRIGHTON PARKE:
Med. 3 butui: 6, 4 ir S, skiepas, ga

ražus, 30 p. sklypas, dujų pečiais 
šild., visi butai, 135 paj. ir bu v. bu
tas, 39 ir Francisco apyl. Kaina 
$ 1 9,900.

Mūr. 2 po 4, 2 7 p. sklypas, pečiai” 
šild., gera vietų Kaina $13,500.

GAGE PARKE:
Žavinga rezidencija: 7 kmb. dvi vo

nios, daug rūbinių, vieta knygynui, 
veranda, visas namas nauiai deko
ruotas, G0 p. sklypas aptvei*as ap
link tvora, puikiai įrengtas sklypas. 
Namas kaip naujas. $37,000.

MARQUETTE PARKE:
Puikiai atrodantis, patog’ai su

tvarkytas 2 po 6 ant 50 p. sklypo, 
centr. alyva šild. atsk. pompos kiek
vienam butui. 160 paj. už vieną bu
tą, rinktinė vieta

KITUR:
Med. 2 po 6 69 ir Laflin apylinkė

je. Ne toi Marąuette parkas, vienas 
butas atremontuotas, tuoj galima už
imti, mažas jmokėjimas. Proga

ŠIMAITIS REALTY,
2737 W. 43rd St.. CL 4-2390

Prieš pirkdami ar parduodami
Darnus, biznius, sklypu* ar ūkius 
atlankykite mus.

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANOE 

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 St.
WAlbrook 6-5030 

PRospect 8-3579 (vak. ir semad.)
DABAI KETA PROGA

Pigiai įsigyti 2 būtų ii- spec. krau
tuvės 2 aukštų muro namą su 2 au
to mūr. garažu, šildymas karštu 
vandeniu. Yra stokeris. Patikima ap
sauga nuo potvynio. Tarp lietuviškų 
kolonijų. $24,500. A. Sirutis.

ANT 40 P£DŲ SKLYPO
Mūr. 6 kam b. rezidencija. 2 blo

kai nuo Marąuette Parko, šildymas 
gazu. Apsauga nuo potvynio. Alum. 
dvigubi langai. 1 % karo garažas. 
$19,500. A. Katilus.

SKONIMU « KAMBARIAI
Mūr. 9 metų rezidencija. Naujas 

šildymas alyva. Brangūs priedai. 
Didelis garažas. Platus sklypas. Tik 
$19,000. Fairfield ir 73rd. Volodkevl- 
čius.
2 AUKŠTŲ M CK. NAMAS — *18,000

3 butai po 4 kam b. ir taverna 
McKinley Parko kaimynystėje. Dvi
gubas mūro garažas. A. Rėklaitis.

P. LEONAS
REAL ESTATE 

2785 West 7lst Street 
Visi telefonai: WAlbrook 5:8015

OAKLAWN
5 k. gražus bungalow ant 75 pėdų 

sklypo. ‘Centralinis šildymas gazu. 
Puikus pirkinys už $17,300.

Maniuctte Parke
6 k. mūr. bungalow. Centrinis šil

dymas gazu. 3 5 pėdų sklypas. Kili
mai, užuolaidos, air-condition. Dide
li mieg. k. Įmokėti tik $6,000. į

Kitur
Mūrinis su rūsiu 4 butų po 6 

karab. ir 2 k. ir 3 k. Savininkui Cen
trinis šildymas. Labai geros pajamos 
ir mažos išlaidos. Kaina $25,500; 
įmokėti tik $5,000,

Apartamentinis mūrinis — 12 po 5 
k. Rūsys, šildymas alyva. Naujas boi
leris. $9,400 metinių pajamų. Šia sa
vaitę galima nupirkti su $12,000 įtno- 
kėjiniu už $32,500.

Be to dar turime ir kitokių gerų 
paimu įvairiose vietose.

VENTA
4077 So. Archer Avė. 

LAfayette 3-3881

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

E. KURŠIUS
REAL ESTATE SALES

REpublic 7-9400

uiiiMiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiHHnniiniiiN

REAL ESTATE

_______ .
KADA NORITE PIRKTI AR 

PARDUOTI NAMUS
Kreipkitės į

SOPRYCH REAL ESTATE 
*407 8. Kedzle Avė. UAlbruok 5-3218
AGENTAS ALEX KANAVERSKIS

GAGE PARKE
Pajamų nuosavybė 7 kamb. rezid. 

ir 2-jų k. butas rūsyje. Radijatoriais 
gazu apšild. Galimybė padaryti 3-čias 
butas. autom, garažas. Paskola su 
4į/j%. Pilna kaina $19,900.
-6 k. (3 mieg.) mūrinis narnas. Ge
rame stovy. Garažas. Pilnu kaina 
$17,200.

MARQUETTE PARKE
5 kamb. mūr. Plytelių virtuvė ir 

vonia. Guzo šildymas. Numažinta kai
na $17,900.

BRIGHTON PARKE

1% augšto mūr., 7 kamb. (4 mieg.) 
apačioje, 4 k. butas viršuj. 60 pėdų 
sklypas, 2-jų autom, garažas. Kaina 
$24,500.

PASITEIRAUKITE mūsų namų 
sąraše ir Įsitikinsite gerais pirkiniais

VARPAS Real Eslate
Insurance, Notary Public 

591 s 8o. Westeri) Avė.
PRosp. 8-2234 arba HEm. 4-7085

Mūr. 2 po 6 k., centr. šild. 2 maš, 
garažas, skl. 37 p. — nebrangiai.

4 m. senumo mūr. bung. 6 kamb., 
platus sklypas — puikiai įrengtas. 
Mūr. 2 a. po 5 k. 3 mieg., šild. gazu,

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

M. ŠIMKUS
REAL ESTATE

4259 So. Maplewood Avė.
Tel. CLiffside 4-7450; Res. 

YArds 7-2046

Munpiette Panke, kampinis mūri
nis naujas, gelsvų plytų. 2 butai po 
6 kamb.; 1—4 kamb., 38 pėdų skly
pas. Pilnai įrengtu pastogė (attic), 
2 automb. mūrinis garažas su auto
matiškai atsidarančiomis durimis. Vi
sas namas nepaprastai gražiai ir mo
derniškai įrengtas. Savininkas dėl ki
lų įsipareigojimų priverstas parduoti 
nebrangiai. Tokis pirkinys retai pa
sitaiko. Nedelskite i'- susitarkite tuo
jau pat tuos namus apžiūrėti.

Brigliton Parke, mūrinis. 2 imtai 
po 5 kamb. ir 1—4 kamb. Uždaryta 
veranda. Mūrinis - automob. gara
žas. Pirmas aukštas visai naujai ir 
moderniškai pertaisytas. Pašaukite 
telefonu dar šiandien ir būtinai pama
tykite šį namą.

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

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

SHUKIS REALTY
6433 So. Pulaski St.

Telef. LUdlow 5-5900
B A R G A I N

ST. BASIL'S PARISH
N E AR GARFIELD BLVD 

2 story brick, 5 and 6 rooms. Hot 
Water Oil Heat, Oak Trim. Incomne 
derlved from 6 room suite $95.00 
pei month..
Immediate possession of lst. foor 
apartment. ,

1 ASKING PRICE $18,500
JOHN E. CONROY

REAL ESTATE 
5608 South Ashlan 

CALL PROSPECT 6-3859 
FOR A N APPOITMENT

PROGOS —’ O’PPORT UMTIES

Šioje nekilnojamo turto pardavimo 
įstaigoje perkant ar pardUMtdant, Jū
sų laukia greitas ir teisingas patar-1 
navimas.

NORVILĄ
rkaL estate sales 

2600 W. 5»th St. Tel. PRospect 8-5454

Jau laikas užeiti j ...
MUTUAL

FEDERAL SAVINGS
ir praditl planingai Ir reguliariai taupyti!

• DIDELIUS NUOŠIMČIUS 
MOKAME NUO 1905 M.

• SANTAUPOS APDRAUSTOS IKI 
$10,000.00 JAU NUO 1935 M.

Mes vinadoK ename pasiruošę Jums patarnauti.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

Chartered and Supervised by the United States Government 
JOHN J. KAZANAUSKAS, President

2202 WEST CERMAK ROAD Virginia 7-7747
CHICAGO 8, ILLINOIS

J

. HELP WANTED — F EMA L E

GENERAL OFFICE
Lite stenography, aome bookkeep- 
ing. Prefer one with real estate 
and insurance experience. Hours: 
9-4:30. 5 days.

R. M. O’BRIEN & COMPANY 
139 N, Clark RAndolph 6-3062

REIKALINGA MOTERIS 
PR12IORET1 VAIKĄ 

Kreiptis tel. DAnube 6-6353

MISCELLANEOUS

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas instoliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų 
ir alyva kūrenamus pečius fur- 
naces), visų dydžių oro vėsintu, 
vus (Aip oonditioners) ir atliek* 
visus skardos darbus.

1546 S. 49th Court, Cicero
ToL OLympic 6-0775 nuo 8 vaL 

ryto iki 5 vai. vakaro. 
Telefonas nuo 5 vai. vakaros 

OLympic 2-6752

LIET. APDRAUDO8 AGENTtTRA
Visų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. Notarlatas. Valsty
bės patvirtlnos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS 
WAlbrook 5-5671

INTERSTATE INSITRANCE AGENCY 
6108 S. Ashland Ave_ Chicago 86,01.

VIKTORO K O 21008 
Lietuvišku gazolino stotis ir auta 

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

’ dalys
CALL-ME-MOTORS C0.

5759 S. WESTERN AVĖ. PB 8-9533

BUILDINO & REMODEUN6

N'auji namai, garažai, įvairūs pataisy-® 
no, pertvarkymo (remodeling) darbai:

VACYS PETRAUSKAS
BUILDING CONTRACTOR 

S4327 S. Campbell Av., Chicago 32, Ill.a 
Tel.: YArds 7-9675 arba CL 4-7450\

Namų statyba, j 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
dusltartl šaukite TErnUaal S-5531 

nuo 6 vai. p. p. kasdien Ir sekma
dieniais nuo 10 - 4 vai. adresas: 515 
Vnltnn tVIIInvt Snrlngs III

VIKTORAS ŠIMAITIS
GENERAL CONTRACTOR 

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

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

2-JŲ BUTŲ NAMAS. Arti 26th 
ir Keeler Avė. 4 ir 4 kamb. Gazu 
apšild. 2 autom, garažas. Labai 
švarus namas. Mokesčiai tiktai $96, 

į Mėnesinė nuoma $60. $13,500; įmo
kėti $4,000. SVOBODA, 3739 W. 

i LAwndale 1-7038.
$18,900 PILNA KAINA už 4 bu

tų namą. Mūrinis. 6-6-4-3 kamb. 
35 pėdų sklypas. Apylinkėj Kee
ler Avė. ir 22nd St. Jmokėti $5,000. 
SVOBODA, 3739 W. 26th St. LA
1- 7036,

LYONS. $3,000 įmokėti. 4 kmb. 
namas. 5 m. senumo. Garažas. 48x- 
172 sklyp. Kilimai. $16,900. SVO
BODA, 6031 Cerrnak Rd. BIshop
2- 2162.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOt

Skelbti* “DRAUGE” amimou.

SAVININKAS PARDUODA
Biznio nuosavybę pietvakarių mies 
to daly. Kaina numažinta. 2 augš-1 
tų modem. 1 m. senumo namas. Į 
Krautuvė su 6 kamb.. Karštu vand. i 
“radiant” apšild. 50x122 pėd. akly-! 
pas. Galima pirkti su vaikų baldų ir I 
žaislų bizniu ar be jo. Arba mainys. | 
3822 W. lllth Street. Susitarimui 
skambinti PRescott 9-3983 po 6 
vai. vakaro.

MAISTO PRODUKTųIr” 
MESOS KRAUTUVE

, SU NUOSAVYBE
(5 kamb. 3 mieg. apartmentas. Šil
dymas “forced aii ” — alyva. 2 au
tomobiliams garažas. Bargenas.

Telef. REpublic 7-7265

1‘ardiHMluma TAVERNA IR NAMAS.
2-jų augštų — 3 butai. Taverna 

pilnai įrengta. Namas gerai užlaiky
tas. Karštu vand. šildymas; didelis 
rūsys. Garažas. įlavininkas daro ge
rą biznį; įsteigta per daug metų. Kai
na prieinama. Irftbai gera proga. 
Pardavimo priežastis—apleidžia Ghi- 
cagą. 2014 Canalpnrt Avė., Chicago 
16, III. HEE 3-8082.

PELNINGAS BIZNIS PIETVA
KARIŲ MIESTO DALY. Sav. iš
eina pensijon, nebrangiai parduo
da rūbų valymo ir pataisymo biz
nį bei “route” — maršrutą. Gali
ma pirkti su 2-jų butų mūriniu, 
kampiniu, pajamų namu. Skam- 
binti ROckwell 2-3311

-JOS IRGI GALĖSITE NEUŽILGO 
EITI PENSIJON JEI PIRKSITE 
ŠĮ TAVERNOS BIZNĮ & NUOSA
VYBĘ MARQUETTE PARKO ,A- 
PYLINKftJE. Tel. LAWNDALE 
1-2000.

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANY 

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

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

ryto Iki 7 vai. vakaro
Tel. Obymplc 2-5121 nuo 8 vai. 

vakaro Iki 11 vai. vakaro

LIETUVIŲ STATYBOS 
BENDROVE

MORAS
Builders Gen. Gontraetora

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

Namų įkainavimas Ir Įvairūs 
patarimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu:

JONAS STANKUS
Raštinės ir buto telefonas 

PRospect 8-2013
6800 SO CAMPBELL AVĖ. 

Chicago 29. I1L

Statome
NAMUS IR
GARAŽUS

MASTER BUILDERS
General Contractlng Co.

(Bar. V. Sodeika ir J. Skorubak**) 
l«00 8. 4STH CT.. CICERO 60. ILL. 
Tel. ODymplo »-7S81j TO 8-4*3*

Ir atliekam* visus statybos Ir psr- 
tvarkymo (remodeling) darbus

nes 11* yra plačiausiai skaitoma*
denruta o 1}^^^ ^Cli. DraU^!

kaina yra prieinam* vi*ienn>.
00<XX>000<KH>0000<KHX>Q<X><MXH>

I6NUOMUOJAMA — FOR BENT

_ NAMŲ SAVININKAI I
Tarpininkaujame butų išnuomavi

mui. Patarnavimas veltui. Turim* 
laukiančiųjų sąrašą.

VARPAS Real Katate 
6*18 Ho. Weatera. PRoapeet «-**M

i
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Lietuvių Bendruomenej
(Atkelta iš 2 pusi.)

Nutarė pareikšti pasigerėjimą 
visais, kurių dėka ši šventė įvy 
ko tokia didelė, tvarkinga ir 
įspūdinga: LB Čikagos apygar-1 
da, šventės iniciatorė ir rengė-1 
ja, Bruno G. Shoto vadovauja-1 
mu šventės vykdomuoju komite 
tu, įvairiomis šventės rengimo 
komisijomis, JAV ir Kanados 
lietuvių tautinių šokių grupėmis 
ir jų vadovėmis bei vadovais,! 
Chicagos parapinių mokyklų moj 
kiniais ir jų mokytojomis seselė 
mis, pagaliau tais tūkstančiais 
lietuvių, kurie atsiliepė kviečia
mi ir į šventę atsilankė. Centro 
Valdyba taip pat nuoširdžiai dė
koja visai lietuvių spaudai, šven 
tę garsinusiai ir tuo prisidėju
siai prie jos pasisekimo. Šitaip 
daug rankų didžią naštą pakė
lė. Tebūna tai lietuvių tautos 
garbei, gerovei ir ateičiai! 
Lituanistinių dalykų programos

Bendruomenės Centro Valdy
ba liepos 30 d. posėdy išklausė 
nario švietimo reikalams Ig. Ma 
lėno pranešimo apie lituanistinių 
dalykų programų rengimą. Vi
siems dalykams programos jau 
parengtos ir su įvadiniu aiški

BEŽIOPSODAMA į VAŽIAVIMO NELAIMĘ, SUŽINOJO 
JOG JOS VYRAS TEN UŽSIMUŠĖ

Karolina Tate veržiasi prie savo vyro, kuris užsimušęs guli 
automobilio lauže. * (INS)

liai; viduryje palapinių gražiai 
paklotos lovelės, prie jų laga
minai, o gale — drabužiams pa
sikabinti gembės.

Taip gražiai suorganizuoti ir 
sutvarkyti šią stovyklą stovyk
los viršininkui psk. J. Benešiū 
nui padėjo ir jo štabas: jo pa 
vad. s. v. skl. V. Raškevičius, 
stovyklos adjutantas skl. Algis 
Šetikas ir sanitarijos viršinin
kė R. Bartytė. Be to, stovyklą 
organizuojant, savo patarimais

P. S. Pabaigtuvėms Stovyk
los štabas išleido ir neperiodinį 
laikraštuką su v. s. A. Matomo 
įžanga, stovyklos viršininko įsa 
kymais ir pabaigoje atspausdin
tas eilėraštis-daina “Žygis į Vil
nių”. J. B-tas

Hazleton, Pa.
ž i n u T ft s

— Hazleton, Pa., lietuviai ruo 
šiasi dalyvauti, kiek galint visi,

daug prisidėjo v. s. A. Matonis. ^“^7 T
ps. A. Treinys, ps. V. Zdancevi- PJu4‘° 15 d' Lakewood Parke' 
čius, s. v. E. Putvytė ir kiti Taip
pat prie stovyklos organizavimo “J“”1savo darbu ir atsakingomis pa patlkrint‘ skalos

. — Klebonas kun. V. J. Kups
tas išvyko savaitei į ligoninę

— Liepos 28 d. pakrikštytas; — Prieš Žolines, pasiruošiant 
buvo Šv. Petro ir Povilo bažny- šventei, bus pradėta novena į
čioje Steponas-Matas Lamm. r-v; »< «.• j *• z,, . Dievo Motiną, dangun paiimtą-Krikšto tėvai buvo Ch ir Dara- 1 J 4
ta Dekstai. J4. rugpjūčio 7d. ryte po mišk

Mielą Ponią Aureliją Šerepkienę, dukrelę Miręą ir 
Penus Pimpes, mylimam vyrui, tėveliui ir žentui

A. f A.

Agr. MATUI ŠEREPKAI mirus,
giliai užjaučia ir kartu liūdi

Anastazija Juodvalkienė, sūnūs 
ir H. V. Stasas su šeima.

vietovėse paskirai veikią bendri sėdžiauti pasaulio lietuvių sosti
niai organizaciniai mūsų jungi- nėję būtų malonu ir jauku. Vai- 
niai (klubai, draugijos ir t.t.). šes Tarybos .nariams pagerbti 
Draugėn jungdamiesi būsime i rugpj. 31 d. vakare Šv. Antano 
stipresni.

reigomis daug prisidėjo s. v. V. 
Nenortas, ps. R. Pakalnis ir sk. 
Manomaitis.

Stovyklos ūkį tvarkė s. v. psk. 
Algis Glodas ir s. v. kand. Alfon 
sas Pranckevičius. Bet didžiau
sią darbą, kaip stovyklos mai
tintoja ir vyr. šeimininkė, atli
ko P- Br. Jucėnienė, kuriai nuo
širdžiai talkininkavo Dana Mar
cinkevičiūtė, Elvyra Štaraitė,

Centro Valdybos pranešimas 
Liepos 30 posėdžio susitarimu,

Bendruomenės Tarybos IŲ se
sijoj, įvykstančioj rugp. 31—rug 
sėjo 2 Chicagoje, darys: pirm.

namuoju žodžiu duodamos spau St. Barzdukas (bendrasis), vi
sdinti. Naujuosius mokslo me
tus jau norima pradėti su nau
josiomis programomis, • kurios į 
lietuviško švietimo darbą turės 
įnešti daugiau sistemingumo ir 
tvarkos. Programų rankraščio 
yra 75 mašinėle rašyti pusla
piai.

Tolimesnis žingsnis bus pagal 
programas rengti pačius vadovė
lius.

Buffalo lietuvių klubas j 
Bendruomenę

1951 m. Buffalo lietuviai susi
organizavo į klubą patriotizmo,

parapijos salėje rengia Bendruo 
menės Chicagos apygardos vai-' Marytė Kirkutytė ir Danguolė

— Valstybės ligoninėje ser
ga Antanas Senkauskas. Jam 
bus daroma operacija.

— Jau ilgesnis laikas serga 
vidurių ligomis Ona Cerkelienė- 
Chaco. Buvo kurį laiką ligoninė 
je, o dabar gydosi namie.

— Šv. Juozapo ligoninėje ser
ga p. BĮ. Eidleman’ienė. Ligo
nius aplankė ir aprūpino kun. 
K. A. Matulaitis, MIC., kuris 
dabar pavaduoja kleboną.

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENTCO
3914 West lllth Street

Tel — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių 

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas mieste!

Petrauskaitė.
Patarnavusieji stovyklautojų 

dvasios reikaluose, vedę pasikal
bėjimus, nuolat lankę stovyklą, 
pažymėtini — tai prof. v. s. kun. 
St. Yla, ps. dr. kun. V. Cuku- 
ras ir kun. Krasauskas. O Ne
kalto Prasidėjimo Vienuolyno 
seselės kiekvieną sekmadienį at
siųsdavo savo autobusą ir nu- 

į nau
jąją Vienuolijos koplyčią pamal 
dų ir šiaip atskubėdavo su savo 
patarnavimais.

Pabaigtuvėms liepos 27 d. j 
stovyklą suvažiavo ne tik sto
vyklautojų tėvai, bet ir daug 
svečių. Prie paskutinį kartą vė
liavų nuleidimo iš įvairių vieto
vių atsilankiusieji pasakė daug 

New York’o Elizabeth’o nuoširdžių kalbų ir įteikė dova-

dyba ir Cicero apylinkė. Inf.

So. Woodstock. Conn.
Gražiai pastovy klauta

Kaip kiekvienais metais, tain 
ir šiemet, energingo pask. J. Be

kis”(kultūros reikalai?, lg Ma- neMn° vadovaujama, buvo sy 
rengta skautų-vilkiukų stovyk
la. Stovykla buvo So. Woodsto- veždavo stovyklautojus

cepirm. dr. Alg. Nasvytis (ge
ležinis LB fondas), J. Staniškis 
(iždo apyskaita), Alf. Mikuls

lėnas (švietimo reikalai). Cent
ro Valdybos nariai taip pat re
feruos šiuos klausimus: dr. Alg. 
Nasvytis — LB įstatų'papildy
mo, Ig. Malėnas — LB ženkle
lio.

Bendruomenės Tarybos darbo 
statutą rengia komisija, suda
ryta iš Tarybos narių J. Bajer- 
čiaus, M. Rėklaičio ir R. Skipi
čio. Referentais Bendruomenės 
veiklai apžvelgti kviečiami Ta-

lietuvių kultūros ir vienybės pra ryb°s nariai A. Bendorius (or- 
dams ugdyti. Tai tie patys tiks
lai, kurių siekia ir LB. Todėl 
klube ir kilo klausimas persior
ganizuoti į LB apylinkę. Gegu-
žės 12 d. klubo susirinkime visų kun. St. Yla.
balsais buvo priimtas nutari
mas tai padaryti, tik pasiliekant 
tą patį vardą ir pačią veiklą. 
Bendruomenės Centro Valdyba 
liepos 30 d. posėdy su tokiu nu
tarimu sutiko ir Buffalo Lietu
vių. Klubą nuo šios dienos laiko 
Bendruomenės vienetu.

Centro Valdyba Buffalo lietu 
vių žygį laiko platesnės reikš
mės turinčiu pavyzdžiu, kuriuo

GlIŽAUSKŲ
BEVERLY HILL8 GBUNYClA
Geriausiom gėlės dėl vestuvių, ūani.» 

U. laidotuvių Ir kitų papuošimu.
2448 West 68rd Streea 

Tel. HKu»ptx.1 H-US3S Ir PK S-OtUM.

cke, Conn., Brick’o Erickson’o 
lauke, netoli jo sodybos. Ant 
neaugštų kalnelių, prie gražaus 
ežero, po pušaitėmis ir eglaitė
mis išsirikiavo apie 20 palapi
nių, kuriose dvi savaites sto
vyklavo jaunieji skautai-vilkiu- 
kai. Jų čia susirinko iš Hart- 
ford’o, Worcester’io, Waterbu 
ry’io,
ir kitų vietovių, viso apie 50 
skautukų.

Stovykla buvo labai gražiai 
organizuota ir įrengta. Prava-

ganizaciniu atžvilgiu) ir dr. J.
Girnius (kultūriniu atžvilgiu).
Bendruomenės šventės referen
tu kviečiamas Tarybos narys 1 žiavęs pro E. Erickson’o sody-

nų: stovyklos viršininkui psk. 
J. Benešiūnui, jo pav. s. v. skl. i

Bendruomenės Tarybos posė
džiai yra vieši, tad į juos kvie
čiami svečiais visi lietuviai, ku
riems rūpi ir įdomus Bendruo
menės darbas. Tarybos sesijoj 
dalyvaus ir oficialiųjų svečių. 
Be Tarybos Prezidiumo, jų kvie
timu rūpinasi komisija, sudary
ta iš Tarybos narių kun. dr. A. 
Juškos, K. Musteikio ir R. Ski
pičio.

Chicagos bendruomenė taip

į bą, rasi vartus į stovyklą, o ant 
j kalnelio matysi dvi plevėsuojan 
čias vėliavas — tai Lietuvos tri
spalvę ir JAV baltai-mėlynai dry 
žuotą su 48 žvaigždėmis. Kito
je pusėje, įkainyje, iš baltų ak
menėlių sudėstytas spausdinto
mis raidėmis didelis parašas 
“PANERIA I”, o apačioje 
— Geležinio Vilko atvaizdas. To 
liau — stovyklautojų-skautų, sto 
vykios štabo, sanitarijos ir vir-

V. Raškevičiui, vyr. šeimininkei j 
p. Br. Jncėnienei, p. R. Bartytei, 
ir kitiems. Iš ątvykusiųjų kalbė-' 
jo: prof. kun. 6t. Yla, N. Pr. 
Vienuolyno atstovė sesuo M. 
Kristoforą, Lietuvos Vyr. skaut. 
p. Žilinskienė, s. v. E. Putvytė, 
v. s. A. Matonis ir iš įvairių vie
tovių atstovai. Visi džiaugėsi 
gražiai pravesta dviejų savaičių 
skautų-vilkiukų stovykla ir lin
kėjo, kad kitais jubilėjiniais me
tais stovykla būtų dar gauses
nė.

Prie laužo buvo zpadainuota 
daug skautiškų dainų, padekla

A. A
VIKTORAS PETKUS
Gyveno West Chicago, III.

Mirė rygp. 3 d., 1957 m., 1:- 
45 vai. ryte, sulaukęs C9 metų 
amžiaus.

GimS Lietuvoje. Kilo iš Ra
seinių apskr., Gubelių kaimo.

Amerikoje išgyveno m.
Pasiiko dideliame- nuliūdime 

žmona Barbora (po tėvais Gal- 
kls); du sūnūs: Jonas, marti 
Anna ir Albertas, ma rti Julija; 
švogerka Rozalija Petrauskas 
ir jos. vyras Jurgis; švogeris 
Jonas Tubis; anūkai Barbara 
Ann ir Alberf; ir dtųg kitų gi
minių, draugų ir pažjstami’.

Priklausė prie S.L A kuopa 
36.

pašarvotas ,A. 
lyčioje, 6812 S. Awest-

tuvės palapinės. Šonuose, prie j mUota eilėraščių ir atlikta kele- 
turėtų pasekti ir kiti atskirose paį pasirūpins, kad Tarybai po- įėjimo į palapinę, smėlio darže- tas vaidinimėlių. Po to visi, skau 

tiškai susiėmę rankomis, sugieda
r?

Nedelskite nei minutes .. . Pasiimkite

NEMOKAMAI 
DOVANĄ ŠIANDIEN!
TILT "N" TOTE 
SERVING SĖT 
už $500.00 santaupas

DABAR4
MOKAME DAR DIDES
NIUS DIVIDENDUS U« 
TAUPYMO SĄSKAITAS 

SANTAUPOS, JDftTOS IKI 
10 RUGPJŪČIO, NEAA 

PELNĄ NUO 1 RUGPJ.

ATSTLANKYKITE ... 
Mūsų Draugiški Tarnauto
jai su Malonumu Atsakys 
Į Kiekvieną Jūsų Klausimą

INS1JRED

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

Nepaliejianti tacą ir 6 žavios 
stiklinės... nešti užkandžius 
ir gėrimus vienoje tacoje... 
arba naudoti kaip gražų 
centrinį padėklą ar sienos 
papuošimui NEMGKAMAI, 
kai jūs atidarote taupymo 
sąskatą $500.00 arba įde
date tokią pat sumą į seną 
sąskaitą.

Where the 
SAFtTY of Your

20 Dalių Pikniko Servyzas 
už $100.00 Santaupas

Tai daiktas, kuris jums 
reikalingas vasaros ir ru
dens išvažiavimams — NE
MOKAMAI, kai jūs atida
rote naują taupymo sąs
kaitą $100.00, ar įdedate 
tokią pat sumą į jau turi
mą sąskaitą. ,

jo “Ateina naktis” ir išsiskirstė, 
o likusieji skautukai ir vadovai j 
nuėjo poilsio.

Kūnas
kaus koplyčioj* 
ern Avė., Chicago, iii. laido
tuvės įvyks trečiad., rugp. 7 d. 
Iš koplyčios 8:30 vai rvto bus 
atlydėtai į Gimime Panelės 
švenčiausios parap. bažnyčių, 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionie3 sielų. Po 
pamaldų bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

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

' Nuliūdę lieka: žmona, sūnūs. 
Marčios, švogeriaš, švogerka ir 
anūkai.

Laid. direkt. A. Petkus ir Sū
nus, tel. GRovehlll 6-2345.

UODtSIO VALANDOJ 
iteklle

MAŽEIKA » EVANS
i LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAIesu s*. wwt«e apk ah

te gyreaa ktteee aaleete Aalysei «a« 
keplyftlA arčiau JO»ų aamų.

A.|A.

Inžinieriui BALIUI SLIŽIUI mirus, 

jo šeimai ir broliui inž. Jokūbui Sližiui su 

žmona gilią užuojautą reiškia

Petras Savickas su šeima

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-Ū440 ir LA 3-9852

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

'Ambulansų patama- ^Sa Mes turime koplyčias,
I vimas dieną ir nak- J£n v s o s e Chicagos ir j
• tį. Reikale š a u k t i a Roselando dąlyse ir j
mus, tuojau patarnaujame, j

Assets Over $16,000,000.00
FINANCIAL STATIMENT ‘

Cartffiod Jone 30. 1957 

ASSETS
Pirtį Mortgage Roal Estete Loant..... ............... $15.001.030.24
Federal Home Loan Bank Stock.250,000.00
U. S. Government Bondt............___ ....—350,000.00
Coth ____________________________- 318,143.10
Office, Land and Building

After Depreciation......... .  46,940.73
Office Equipment and Fixturet

After Depreciation.^-.^............ — 44,099.05
Other Atseit............... -..-a. ................... 1,580.75
TOTAI ASSETS...........................   $16,081,794.67

IIABIIITIES
Membert* Sbare Account!....................  $12,245,899.95
Advancet Irom Federal Home Loan $ank.._ 1,480,000.00
Accountt Fayablc...M..MMMMwMM..mM.MOT..IHMMMM. 4,007.32
Loant in Procett.........1,324,760.91
Etcrow Payments for Taxes and lnfurance..._ 75,006.15
Specific Reservet.............................  3,095.07
General Reserves and Undivided Pr ofits.._... 989,024.47
TOTAI LIA8ILITIES AND CAPITAL__ ______  $16,081,794.67

Savingi COMES FIRST

Offier. Ao,ir* for YOUR Covvrnienee
Mendoy. 9 AM. TO B ė M. Saturday, 9 AM. TO 1 P M *

lu.tdoy - Thurtday . Priday, V AM. TO 5 P.M.
CIOSED Ali DAY W.dn.tday

\

ST. ANTHONY SAVINGS 
and Loan Association

1447 So. 49th Cfc 
TO 3-8131 • Cicerą SO

TROOST - PACHANKIS MONUMENTS
JOHN W. PACHANKIS (PATCH). Vk*>-Pr MlJn—

1010 te. Vestam Avė. Tel. GRovehlll 0-3748

| paminklų patalpa* ir atgal mea riauomet parūpinama 
tranarportaclją automobiliu.

Atdara kandten Ir •nkmadlenlala nuo » ral. ryto Iki I ral. popiet.

IAHIRINKITF DABAR _ Bitą PASTATYTA KAPINIU DIKNOJ®! 
JOKIO IMOKIJIMa. nHOtlBTI KAPINIO DIKNOJH.

PETRAS BIELIŪNAS
4848 S. CALIFORNIA AVĖ. LAfayette 3-3572

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

PETRAS P. GURSKIS
659 West 18th STREET Tel. SEeley 3-57U

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

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
18821 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. COmmodore 4-2228

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITCANICA 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. 60th STREET REpublk 7-1213
2314 W. 23rd PLACE Vlrginla 7-6672

VANCE FUNERAL HOME
1424 S. 50th Avė.' OLympic 2-5245 ir TOwnhali 3-9687



o. DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

/ mus.
X Visų šventųjų parapijos 

naujos bažnyčios statymo ko
miteto Roselande oagrindinį 
branduolį sudaro: kunigai J. 
Šaulinakas, R. Saudis, A. Sta
nevičius ; pirmininkai — F. Bru
žas, St. Kernagis, S. Richkus, 
E. Frandell, G. Gabriui; vice
pirmininkai — L. Biehl, K. Bru
žas, A. Bukauskas, M. Bužas, 
E. Dagis, A. Gricius, Jonas 
Gustis, Juozas-Gustis, K. John
son, M. Martin, J. Meškis, M. 
Miazga, L. Michulsky, J. No
reika, K. Rubinas, H. Scnaffers, 
J. Schamis, T. Schmeisser. S. 
Waleią ir C. While; komiteto 
pilnas sąstatas yra šimtas as
menų.

Komitetas statybos reikalu 
per dvi savaites numato aplan
kyti visus parapiečius.

X M. Vaičiūnienės, gyvenan
čios Ciceroje, sūnus Juozas ir 
marti Elena su savo vaikučiais 
atostogauja Milvvaukee (Wisc.) 
ir Muskegan (Mich.). Jie su
grįš į savo namus (2202 North 
Mulligan Avė.) rugpjūčio 7 d.

M. Vaičiūnienė, be sūnaus 
Juozo ir duktės Teresės, turi 
dar vieną dukterį, kuri gyvena 
Peoria, III. Jos vyras yra Al- 
bert Statkus iš Cicero. Augina 
tris vaikučius — sūnų Jeroni
mą ir dvi dukteris — Albertą 
ir Fraaciną. Rugpjūčio 11 d. 
Alberta ir Francine dalyvaus 
plaukikių konkurse Chicagoje; 
vieta — Calumet Park. Alberta 
yra laimėjusi plaukikių Junior 
National medalį.

X Antanas Juščius, senas 
“Draugo” skaitytojas, turįs 
avalinės taisymo įmonę 2635 W. 
69th St., pradeda atostogas nuo 
pirmadienio, rugp. 5 d. Jo įmo
nė bus uždaryta dvi savaites. 
Vėl grį$ prie savo užsiėmimo 
rugpj. 19 d. Jo įmonė visoj 
apylinkėj yra populari; nema
žas būrys jo įmonėn sueina pa
diskutuoti ir pasiskaityti “Drau
go” ir kitų laikraščių.

X Bostono lietuvių teatras 
spalio 19—20 dienomis atvyks
ta į Chicagą su “Kudirkos” ir 
“Raudonojo vyno” pastatymais. 
Kviečia Lietuvių Bendruomenės 
Chicagos apygardos valdyba. 
Bostono lietuvių teatras Chica
goje lankysis pirmą kartą. Pir
masis pastatymas bus spalio 
19; spalio 20 d. bus pakartoji
mas.

X LB Chicagos apygardos 

valdyba ateinantį pavasarį ren
gia pavasarinę mokyklų šventę. 
Mokyklų šventėje dalyvaus Chi
cagos ir apylinkių lietuvių pa
rapinių mokyklų jaunimas. r-

X Pirmoji Lietuvių diena
Chicagoje bus rengiama 1958 
m. vasarą. Rengia Lietuvių 
Bendruomenės Chicagos apy
garda. Lietuvių dienoje daly
vaus visos LB apylinkės, esan
čios Chicagos ribose.

* X Vienintelis spektaklis Chi
cagoje “Baltaragio malūno” vei
kalo, kurį suvaidins Montrealio 
lietuvių teatras, įvyks šeštadie- 

’ nį, spalio 12 d. Po ilgos per
traukos čikagiškiai vėl matysi
me vaidinimą, kuris pavasarį 
taip sužavėjo Montrealio ir To
ronto žiūrovus.

X Rugsėjo 8 dienos minėji

mą Chicagoje rengia Lietuvių 
Bendruomenės Chicagos apy
gardos valdyba. Minėjimas ren- 
giamas rugsėjo 8 d. Lietuvių 
auditorijoj, 3133 S. Halsted St.

X LB Chicagos apygardos 

valdybą Lietuvių Mokytojų są
jungai paskyrė $100, paremda
ma lietuvių mokytojų pastan
gas išleiiti scenos veikalą lietu
vių jaunimui.

X Liet. Freiburgiečių Vieny
bei rašo ligonis muz. Ad. Ger
manavičius iš Baden-Baden:

“Iki šiol dar vistik gyvu išlik
ti pasisekė. Bet jaučiuosi kaž
kaip lyg nesavą gyvenimą gy
venąs, lyg kažkaip naujai dova
notą... šitas gyvenimas buvo 
išlaikytas gerų žmonių paramos 
dėka. Taipgi ne savo jėgomis, 
bet kitų gera valia, geru dar
bu, tai todėl jis ir rodosi lyg 
dovanotas būtų. Ir tai juk eilė 
metų, kaip aš iš Freiburgiečių 
Vienybės paramą gaunu. Ašį ne
su nei kartą bandęs suskaičiuo
ti, kokia didelė jau yra tos pa
ramos bendra suma. Aš niekad 
nebuvau geru skaičiuotoju, bet 
kitoje, beskaitlinėje plotmėje 
aš žinau tos sumos dydį ir jos 
reikšmę — tai galimybė gyven
ti. Man darosi graudu, kai taip 
apmąstau, kad gyvenu dovaho- 
tu gyvenimu. Todėl aš net neži
nau, kaip galėčiau dėkoti...”

Muz. A. Germanavičius yra 
T B ligonis Vokietijoje. Juo rū
pinasi L. Freiburgiečių Vienybė 
jau ketvirti metai, rinkdama 1 
aukas iš buv. Freiburgo koloni
jos gyventojų ir kitų gerašir
džių lietuvių. Neseniai 30 dol. 
auką paskyrė “Šviesos” sambų-1 
ris Chicagoje. Šių metų aukų 
sąrašas bus skelbiamas lietu
viškoje spaudoje po 1 mėnesio. 
Dabar laukiama atsiliepiant pa
vėlavusiųjų. Jautri muz. Ger
manavičiaus padėka yra mums 
užtenkamas atsilyginimas. Au
kas siunčiame per Mrs. Ona Ši- 
lėnas, 1216 So. Elmvvood Avė., 
Berwyn, III., arba per kun. F. 
Gurecką, 7142 N. Osceola Avė., 
Chicago, UI.

X Teresė Vaičiūnaitė, Mote
rų sąjungos centro raštininkės 
duktė (slaugė Lorettos ligoni
nėje), gyvenanti Cicero je, at
siuntė sveikinimus iš Pietų A- 
merikos. Jau visas mėnuo, kai 
ji keliauja laivu su ekskursija. 
Iki šiol jau yra buvusi Karibuo
se, Santi^go, Kuboje, Porto 
Cabella, Kolumbijoj, Kanalo 
zonoje, Panamoje ir kitur. Ke
lionė buvo pradėta iš Galveston, 
Texas; sugrįš per New Orleane. 
P-lė M. Vaičiūnaitė rašo, jog vi
sos vietos yra gražios ir labai 
įdomu tokias vietas aplankyti. 
Į JAV sugrįžti žada apie rug
pjūčio 10 d. Gi Marijona Vaičiū
nienė šį kartą turėjo pasilikti 
namie dėl to, kad rugpjūčio 19 
d. Ciceroj įvyksta Moterų są
jungos 27 seimas. Ji, būdama 
centro raštininke jau 33 metus,, 
turi prisiruošti seimo atskai
toms.

X A. a. prof. dr. Bem. Ko- 
dačiui mirus, jo atmintį, kaip 
vieno iš šaulių steigėjų, pagerb
ti dr. Vincas Tercijonas ir šei
ma paaukojo Šaulių sąjungai 
.$15.

X Petronėlė ir Petras Barz
džiai traukiniu buvo nuvykę į 
Niagara Falls ir į St. Cathe- 
rines, Ont., Kanadoje. Ten ap
lankė savo giminaičius ir malo
niai pasisvečiavo.

X Budrecko nekilnojamo tur
to įstaiga, 4081 Archer Avė., 
dėl atostogų bus uždara rug
pjūčio 5—20 d.

IS ARTI IR TOLI
1. A. VALSTYBĖSE

— Fordhamo universiteto Li
tuanistikos institutas pagerbia 
savo geradarius-rėmėjus. Šių 
metų rugpjūčio 8 d. skiriama 
pagerbti instituto geradarius. 
Iš ryto nuo 8:30 vai. vyksta 
normalios paskaitos prof. J. 
Ambrazevičiaus ir dr. A. Vasio. 
12 vai kun. prof. Stasio Ylos 
paskaita: “Religinė Lietuvos 
kultūra".

3 vai. p. p. Jo Ekscelencijos 
vyskupo Vincento Brizgio pa
skaita: “Katalikų Bažnyčios pa
dėtis okupuotoje Lietuvoje”.

Po paskaitos Jo Ekscelencijos 
Lietuvos atstovo Washingtone 
p. Rajecko žodis.

Pagerbimas baigiamas arba
tėle profesorių valgykloje, Kea- 
ting Hali.

ŽMOGŽUDYS PO 33 M. NORI IŠEITI IŠ KALĖJIMO

M-
a. < «

1924 m. garsiausią žmogžudystę atliko N. Leopold su sėbru
"R nuo mirties iėgelhejo anais laikais gar-

iVfnoiS?! Ci^Darr°2V' apači°j laik^ popierius rankoje. 
Užpakaly Leopoldas, tada teturėjęs tik 19 m. (INS)

CHICAGOS ŽINIOS
Nuskendo audringame 

ežere
Sekmadienį Chicagos apylin

kėse pūtė stiprus vėjas ir Mi- 
chigano ežeras buvo labai ban
guotas. Buvo keletas skendimų. 
W. L. Birch, 18 m. amžiaus, 
dingo 18 pėdų bangose Mar- 
ąuette paplūdimy netoli Gary. 
Greit po to dingo bangose ir 
Glenn Thomas Ekright, 20 m. 
amžiaus, besistengdamas su
rasti Birch. Montrose paplūdi
my bangos prarijo 13 metų 
mergaitę Linda Neilson, plau
kiusią draudžiamoje zonoje. Ir 
pirmieji du skenduoliąi buvo 
nuėję per toli, neklausė sargų 
perspėjimų.

Statys uostą Izraeliui
Chicagos apylinkių advokatas 

ir namų statytojas Ph. M. Klut- 
znik, 50 m. amžiaus, gyvenąs 
Park Forest, nusprendė pasta
tyti naują miestą — uostą Iz
raelio valstybėje apie 20 my
lių į pietus nuo Tel. Avivo, vie
tovėje, pavadintoje Ashdod. Ta
me naujame mieste bus vietos 
dėl 150,000 gyventojų.

Kitas amerikietis — pramo
nininkas Sirael Reogosin, iš 
New Yorko — tame naujame 
mieste pastatys rayono fabriką 
už $20,000,000.

Invalidų piknikas
• Lincoln parke sekmadienį bu
vo surengtas invalidų piknikas. 
Jį organizavo Handįcaps United, 
apjungianti 15 Chicagos invali
dų organizacijų. Viena taksių 
bendrovė invalidus atgabeno į 
piknikų vietą. Padėjo atvežti ir 
savanoriai geradariai. Tarp tų 
invalidų yra nuo juostos para- 
ližuotų, kurie tačiau įstengia 
vairuoti jiems specialiai pada
rytą .mašiną. Nepaisant sveika
tos trūkumų kaikurie iš tų in
validų išėję kolegiją, turi dar
bus.

Peršovė automobilistą
Chicagos policija peršovė 25 

iii. amžiaus automobilistą Rus
sell Dean. Policininkas atpaži
no, kad tai buvo ta pati maši
na, kuri anksčiau pravažiavo 
raudoną šviesą. Jam davė ženk
lą sustoti, tačiau jisai pasileido 
75 .myliu greičiu miesto gatvė
mis. Policija jo mašiną pavijo. 
Tada jis palikęs autombbilį, bė- 
go tolyn* pėsčias. Policininkas 
paleido du perspėjančiu šūviu, 
bet tas neklausė. Trečiu ir ket
virto; šūviu buvo sužeistas į nu
garą. Nugabentas į Cook Ap
skrities ligoninę. Jo gyvybei pa
vojaus negresia.

) Veteranai prieš Kinijos 
pripažinimą

Amerikos Legiono Illinois 
valstybes suvažiavime Chicago
je priimta rezoliucija prieš Rau
donosios Kinijos pripažinimą ir 
prieš jos priėmimą į Jungtines 
Tautas. Taipgi suvažiavimas iš
kėlė mintį, kad veteranams, su
laukusiems 60 m. amžiaus ar 
senesniems, būtų mokama po 
$100 mėnesinės pensijos. Pen
sija būtų mokamą tik tiems 
viengungiams veteranams, ku
rių pajamos nedidesnės kaip 
$1 ,700 ir tiems vedus’em’,'ku
riu metinės pajamos neprašoks- 
ta $3,500.

Chicagos ir kitų miestų 
elektra

Federalinė Jėgos komisija 
paskelbė surinktas žinias, kad 
Chicagos elektros kaina yra vi
dutiniška. Surinkti duomenys iš 
116 miestų, didesnių kaip 50,- 
000 gyventojų, rodo, kad Chica- 
ga savo elektros kaina užima, 
53 vietą, taigi yra maždaug vi
duryje. Daug brangesnė elekt
ra Bostone, kur už 200 kilowat 
valandų reikia mokėti $8.11; 
brangesnė ir New Yorke, kur 
už tą patį kiekį mokama $7.41. 
Chicagoje 200 kilowat valandų 
elektros sausio 1 d. kainavo 
$6.05, o įvedus numatomą kai
nos pakėlimą kainuos $6.49.
Policininkas — filosofijos 

bakalaureatas
Šią vasarą pe Paul universi

tetą baigė 235 studentai. Tarp 
jų filosofijos bakalaureato laip
snį gavo ir policininkas Edward 
Kaiser, kuris dirba stengdama
sis paslydusius jaunuolius per
auklėti ir kuris yra fizinio auk
lėjimo direktorius. Lankyda
mas paskaitas vakarais, jisai 
gavo filosofijos bakalaureato 
laipsnį.

Pagimdė gatvėje
Luella Nims, 19 m. amžiaus 

moteris, važiuodama automobi
liu skersgatvėje ties Ar?her ir 
Western gatvėmis susilaukė 
kūdikio. Gimė 61/, svarų berniu
kas. Jai padėjo policininkas 
James. Hickey, kuris ten tvar
kė judėjimą. Tas policininkas, 
būdamas Korėjoje, taiDgi du 
kartu turėjo padėti motinoms, 
belaukiančioms kūdikio, tokiais 
greitais, netikėtais atvejais.

Legionierių paradas
Amerikos legiono nariai, da

lyvavę suvažiavime Chicagoje, 
sekmadienį suruošė paradą, ku
riame buvo net 50 būgnininkų 
grupių ir orkestrų. Žygiavo, apie 
8,000 legionierių. Žiūrovų buvo 
apie 100,000. Estradoje buvo 
pats gubernatorius Stratton. 
Buvo vežami ir gyvieji paveiks
lai.

GUDRUOLIS

Tekstilės darbininkų sąjungos pir
mininkas panaudojo privačiam ui- 
darbiavimui 57,000 dol. narių mo
kesčio. Čia tas gudruolis Antanas 
Valente vienoje senato 'komisijoje 
aiškinasi. (INS)

Stiprina auklėjamąją 
televiziją

Chicagos televizijos stotis 
WTTW, skirta visų pirma auk
lėjamosioms transliacijoms, ke
lis kartus sustiprinama, ir nuo 
rūgs. 3 d. jos jėga bus ne 55,- 
000 watų, o 275.000. Toks pen
keriopas sustiprinimas ją pri
lygins prie stipresnių komerci
nių televizijos stočių ir ji bus 
matoma už 70 mylių, vieton da
bar — 55.

Nutraukęs atostogas gaudė 
plėšikus

Detektyvas Ira Hunter, išgir
dęs, kad yra galimybė sugauti 
plėšikus, įvykdžiusius apie tuzi
ną užpuolimų, nutraukė savo 
atostogas ir atėjo į talką ki
tiems Chicagos policijos tarnau
tojams. Jie areštavo tris įtaria
muosius 18—25 metų.

Nusiaubė audra
Chicagoje praeitą penktadie

nį buvo nemaža audra. Nulauž
ta, keliasdešimt medžių. Vėjas, 
kuris buvo 65 mylių greičio per 
valandą, sugadino Whitingo 
Ind. vandentiekį. Temperatūra 
mieste per valandą laiko nukri
to nuo 91 laipsnių iki 77 Visa 
eilė nedidelių laivų, audros už
kluptų ežere, šaukėsi pagalbos.

Pavežioja laivyno bažėj
Great Lakęs laivyno bazėje 

visą vasarą laukiama atvysian
čių svečių. Savaitgaliais ten 
svečiai pavežiojami laiveliais, ir 
nieko už tai nereikia mokėti. 
Be to — leidžiama apžiūrėti 
kaikuriuos ten esančius kari
nius laivus.

Laivuku skersai Atlantą
Į Montrose uostą Chicagoje 

atplaukė dr. Alfred Wolfarth, 
jo žmona, sūnus ir vienas jų 
draugas. Jie, nusipirkę Breme
ne 43 pėdų ilgio laiVuką, juo 
perplaukė skersai Atlantą. Pa
keliui pateko į uragano Audrey 
kraštą ir per ištisą parą išbuvo 
didžiame pavojuje.

Žuvo nelaimėje
Lois Lohamas, 51 m. am

žiaus moteris, mirė Šv. Marga
ritos ligoninėje, kur buvo nuga
benta sunkiai' sužeista susidū
rus trims automobiliams. Ve
lionė gyveno East Chicagoje

Mirė žymus chemikas
Sulaukęs 77 m. amžiaus Lan- 

castery, Pa., mirė garsus che
mikas dr. Ward V. Evans. Jis 
dėstė fizinę chemiją Lojolos ir 
Northwestem universitetuose. 
Mirė dėl kraujo išsiliejimo sme
genyse.

Pasigėrimas yra laikina sau- 
žudybė; jo atnešamas pasiten
kinimas yra tik negatyvus — 
trumpo momento užsimiršimas 
savo nelaimingumo.

—B. Russell

KAS KĄ IR KUR
— SLA 801 kuopa Ciceroje tu

rės savo susirinkimą ir išvažiavi
mą. Susirinkimas bus trečiadienį, 
rugpjūčio 7 d., 7:30 vai. vakare 
Liberty svetainės pirmame augšte.' 
Gi išvažiavimas — piknikas įvyks 
šio mėnesio U d. A. Bruzgulienėe 
darže.

— Balf’o 117 skyrius (Melrose' 
Park) rengia metinę gegužinę — ‘ 
pikniką i.m. rugpjūčio mėn. 11 d.
1 vai. p.p, Maywood Grove Nr. 
3 (Laike St. ir lst Avė. kampas).

Bus muzika, šokiai, gaivinantieji 
gėrimai įvairios dovanos ir kiti 
įvairumai

Gautas pelnas bus skiriamas rei
kalingiems šalpos lietuviams, e-, 
spntiemg Sibire ir Vokietijoje. |

Prašome visų atsilankyti ir pa
remti šį šalpos darbą.

Skyriaus valdyba i

Tėvai, įsigykite Ir duokite savo vai- ' 
kanu paskaityti gausiai ir spalvotai i 
ilinstrnotą VANDOS FANKIKNES 
pasakų knygą —

KARALAITES GINTARĖS 
ILGESYS

Be to, šioj knygoj atspausdinta kita 
pasaka — BALTOJI LELIJA. Vir
šelį ir ilinstracijas pieU Bes. Merce
des. 48 pusi. Kaina |1.25. Pinigus ir 
užsakymus siųsti:

“DRAUGAS”
4545 W. ftSrd Street, (Thicago 29, HL

LAIKRAŠTININKO VIEŠNAGE PAS 
KANADOS TABOKIUS

Mūsų bendradarbis Vytautas Į 
A. Braziulis, gyvenąs Clevelan- 
de, Ohio, šių metų vasaros dvie
jų savaičių atostogas praleido 
pas Joną ir Marytę Rudokus, 
tabako auginimo ūkininkus, tarp 
Harley ir Burfordo, Kanados 
Ontario provincijos ribose. Šią 
vietą esančią tarp žaliuojančių 
miškų, V. Braziulis pasirinko ne 
atsitiktinai, bet norėdamas pa
buvoti drauge su savo krikšto 
sūnumi Vytuku, kurio nebuvo 
matęs per visą dešimtmetį. Vy
tukas yra gimęs Ravensburge, 
Wuerttemberge, 1945 m. balan
džio 23 d., o jam krikšto sakra
mentus suteikė to meto Ravens- 
burgo lietuviškos parapijos ka
pelionas kun. dr. Antanas Juš
ka, ilgametis “Draugo” bendra-1 
darbių klubo pirmininkas, kai 
paskutinės orinės bombos krito 
iš žydriojo dangaus, o plieninių 
paukščių-lėktuvų kulkosvaidžių 
zvimbiančios kulkos akėjo Ra- 
vensburgo miesto namų stogus. 
Vytukas, prieš išvysdamas tuo 
metu į įsiaudrėjusį pasaulį, ne
teko savo tėvo: jo tėvą Ričardą 
Ratenšpergerį, Lietuvos kariuo
menės kūrėją-savanorį, užmušė 
iš amerikiečių lėktuvo išmesta 
bomba. Našlė Marytė Ratenšper- 
gerienė su mažamečiu sūneliu 
Vytuku 1949 m." atvyko į Kana
dą ir, ištekėjusi už Jono Rudo
ko, į tą kraštą atvykusio prieš 
antrąjį Pasaulinį karą, šiuo me
tu ąėkmingai verčiasi iš tabako 
auginimo ūkio.

Vytautas. Braziulis, vasaroda
mas vaišingose Jono ir Marytės 
Rudokų namuose, turėjo progą 
geriau susipažinti su tabako au
ginimo ūkio amatu bei šio ūkio 
šakoje įsikūrimo galimybėmis. 
Kiek leido laikas ir galimybės 
šeimininkams, V. Braziulis bu
vo vežiojamas bei supažindintas 
su tos apylinkės kaikuriais kai

NARIAI LIETUVIŲ TAUPYMO IR
SKOLINIMO B-VIŲ LYGOS,

Kuriose Kiekvieno Santaupos Yra 
Apdraustos iki $10,000.00 —

ir Paskolos Duodamos Namy Įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSN.
€245 S. Westem Avė.,_________ Chicago 36, III.

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

GRANE SAVINGS A LOAN ASSN.
2555 W. 47th St.. Chicago 32, III.

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

ST. ANTHONY SAVINGS & LOAN ASSN.
1447 &. 49thCt., Cicero 50,111., tel. TO 3-8131-32

UNIVERSAL SAVINGS A LOAN ASSN.
1800 S. Halsted St., Chicago 8, Hl.

rj/' ......... " ........... . ' ‘

KAS TIK TURI GERA SKONĮ, VISKĄ 
PERKA PAS LIEPONĮ !

Prekės be brokų, kainos žemiausios Chicagoje, išsimo- 

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

mų baldai, Televizijos, Šaldytuvai ir visa namams ir ofisams 

įrengti.

Moderniftldau»ia 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.

___ A

ORO vėsintuvai]
— AIR CONDITIONERS -

TELEVIZIJA — RADIJAS
HI-FI PHONOGRAPHAI — 1958 modeliai

NUOLAIDOS IKI 50% I
Instaliavimas ir garantija nemokamai

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

PARDUODAME IR TAISOME
V'T/ .V gSgTC.|M.....,, ,

Antradienis, 1957 rugpjūčio 6

mynais, tokiais pat tabako au
ginimo ūkininkais. Svečias bu
vo nuvežtas ir į tabokių pikni
ką, kuris įvyko tarp Tillsonbur- 
go bei Edeno, įžymaus tabako 
augintojo Jono Augustinavičiaus 
ūkio ribose, kame susitiko bei su 
sipažino su visa eile lietuviais 
tabokiais, nuoširdžiais bei vai
šingais lietuviais. V. Braziulis 
buvojo vaišinguose Jono Augus
tinavičiaus ūkio namuose, ku
rie savo išore ir vidaus ištaigin
gais įrengimais primena tvarkin 
go Lietuvos dvarininko rūmus. 
Svečias viešėjo ir Alfonso Ru
doko, Jono brolio, tremtinio nau
jakurio šeimos jaukiuose namuo 
se, kurio ūkį liepos 12 d. pa
lietė skaudi nelaimė — audra 
su ledų. kruša visiškai sunaikino 
apie 20 akerių vešlaus tabako 
derliaus. Gili ir nuoširdi užuo
jauta šiai nuoširdžiai bei vaišin
gai šeimai jų skaudžioje nelai
mėje! Svečias, tęsdamas susipa
žinimą, dar aplankė Povilą ir 
Edną Vaitkus, Marytės Rudo
kienės brolio šeimą, tuo metu 
vasarojusią Long Pointo sąsiau
rio nuosavam vasarnamy, o pas
kutinę atostogų dieną praleido 
Antano Šukaičio ir jo ponios, 
kitos Marytės Rudokienės sesers 
bei švogerio vaišinguose namuo
se Hamiltone. Ponios Šukaitie- 
nės įgudusiai vairuojama mašina 
pavežiotas po miestą bei jo gra 
žias apylinkes, užsukant net į 
Torontą, V. Braziulis grįžo la
bai patenkintas.

Bing Crosby padėjo 
bažnyčiai

More tone, Anglijoje, Bing 
Crosby padėjo pastatyti bažny
čią, kuri kainavo $175,000. Baž
nyčios statymui Bing Crocby 
atsiuntė dalį savo honoraro už 
plokštelę “Adeste Fideles”.

F


