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INDIJOS PIRM. J. NEHRU IGNVBO JAV
Manoma, kad komunistine Kinija 
šiemet dar nepateks j Jun. Tautas

SALOMĖJA NARKĖLIONAITĖ 
Mūsų korespondentė New Yorke

•.. . JUNGTINSjS TAUTOS. Prezidentui Eisenhoweri\ii paskel
bus JAV delegacijos sąstatą artėjančiai JT Generalinei Asamb
lėjai; čia jau daug kas ima kaip už tikrą pinigą, jog komunisti
nė Kinija šiemet tikrai nepateks į šią tarptautinę organizaciją. 

Ir ta išvada daroma iš fakto,
kad delegacijoje yra Kalifomi-
jos senatorius William F. Know 
land, jau žinomas griežtas ko
munistinės Kinijos priešinin
kas.

Žadėjo išvesti JAV iš JT.
Senatorius Knowland, kurį 

ir lietuviai prisimena už jo drą 
sius pasisakymus prieš komu
nistus, ypatingai yra pasižy
mėjęs savo opozicija prieš ko
munistinės Kinijos buvimą JT. 
Kai 1953 m. Korėjoje vyko pa
liaubų derybos ir niekaip nebu
vo prieinama prie susitarimo 
dėl komunistinės Kinijos prie
šinimosi, senatorius Kpovvland, 
kaip prisimename, siūlė paskelb
ti Kinijai laivyno. blokadą. Vė
liau, 1954 m., kai stiprėjo kal
bos apie jų priėmimą «į JT, se- 
natdrius buvo pareiškęs, kad jei 
gu šitai įvyktų, tai jis atsisa
kytų iš savo vietos senate kaip 
mažumos (respublikonų) vedė
jas ir visas savo jėgas paskir
tų kovai už tai, kad JAV pasi
trauktų iš JT_<_

Juk tai buvo tas pats sena
torius Knowland, kuris pernai, 
kai Generalinė Asamblėja nu
balsavo į savo darbotvarkę įt
raukti Alžyro klausimą ir kai 
Prancūzija protesto ženklan iš
žygiavo iš posėdžių salės, buvo 
viešai pareiškęs, kad jeigu JT 
ima svarstyti Alžyro klausimą, 
tai tokiu pat pagrindu JT foru
me turi būti svarstoma ir Lie
tuvos, Latvijos, Estijos ii* kitų 
sovietų pavergtų kraštų klau
simas. Kaip žinia, Alžyro klau
simą į posėdžių darbotvarkę 
įnešė ir jį palaikė Azijos—ara
bų tautos, ir jos buvo parem
tos Sovietinio bloko, kai tuo tar 
pu Prancūzija, kurią rėmė ir 
vakariečiai, laikėsi principo, jog 
Alžyras yra Prancūzijos dalis.

Senatorius Knowland ir ki
tais atvejais nesykį yra Pabal
tijo kraštus ir jų atvejį minė
jęs kaip sovietinės agresijos 
aiškiausi įrodymą. Galima ma
nyti, kad ir dabar į artėjančią 
Generalinės Asamblėjos sesiją 
atėjęs^ jis ras progos tai pa
daryti šiame tarptautiniame
forume.

Mano, kad bus kaip buvę
Kinijos delegacijos sukeitimo 

klausimą JT kasmet ištikimai 
iškeldavo Sovietų Sąjungos at
stovas. JAV atstovas, kaip įp
rasta, vis pasiūlydavo priimti 
rezoliuciją, pagal kurią tas klau 
simas vis būdavo atidedamas 
ligi sekančios sesijos ir sekan
čių metų.

Taip būdavo-ligi šiolei, kai 
JT priklausė šešiasdešimt na
rių. Bet šiemet, atrodo, padėtis 
yra žymiai pakitėjusi, nes dabar 
JT šeimoje jau yra septyniasde
šimt šešios narės, kurių tarpe 
žymiai padidėjo sovietams pa
lankių arba ir jų bloko valsty
bių. Kai pereitos sesijos metu 
buvo svarstomas naujų narių 
priėmimo klausimas, tai už tai, 
kad tautinės Kinijos atstovas 
pasipriešino prieš išorinės Mon
golijos priėmimą ir tuo būdu 
sugriovė sovietams priimtiną 
sąrašą, daugelis Azijos—arabų, 
o net ir Europos valstybių, pri
pažįstančių komunistinę Kiniją, 
(raitėsi, jog už tai jos atsigrieb

t

r.: i
5721 Ci
CH13AG0 >7. ILL

v______ _______GRAT1S

DRAUGAS
Priee 5 cents

11 T H U AN IAN^DAIL Y F R I E N D
______ TREČIADIENIS, LIEPOS (JULY) 18, 1956 Kaina S centai

v

E A V

f
Fedro Aramburu Arias Espinosa Manugl Ibanez Juscelino Kubitschek Miguel Tortine* 

Argentina Panama tthile , Brazil __ Mexica

P.rrzidrmtns Eisenhowrris (viršuje kairėje) ir kiti 6 Amerikos kontinento Valstybių prezidentai (apačio
je) šį savaitgalį susitiks Panama City “EI Pannma’’ viešbutyje, paveįksle (viršuje dešinėje) matomame 
kambaryje. f ' f (1NS)

I ' - "i '

siančios šiemet. Čia buvo ga
lima suprasti, jog jos turi gal
voje tai, kad jos šiemet, kai tik 
iškils komunistinės Kinijos klau 
simas, greičiausia nepalaikys re 
zoliucijos, siūlančios klausimą 
atidėti vėlesniam laikui. ‘ 

Šitokiai padėčiai esant pasun
kėja ir JAV pozicija, tačiau ko
munistinės Kinijos priešininkai 
mano, kad ir šiemet komunistų 
nepriims. O kad taip įvyks, aiš
kinama senatoriaus Knowlando 
paskyrimu į JAV delegaciją, va
dinasi, JAV nusistatymu ir vėl 
pravesti savo.

Antras žymus atstovas
Antru penkių delegatų tarpe 

prezidentas' paskyrė Paul Gray 
Hoffman, kuris yra buvęs Mar- 
shallo Plano administratorium. 
Šiuo metu jis yra Studebaker 
automobilių bendrovės direk- 
toriato prezidentas. Tiesa, Se
natas dar nepatvirtino delega
cijos sąstato, o jau prieš Hoff- 
maną pasigirdo priekaištų vos 
sąrašą paskelbus.

Santo rius- MeCarthy išėjo 
prieš Hoffmaną, kaltindamas 
pastarąjį bendradarbiavimu su 
komunistais. Kaip ten bebūtų ir 
kiek MeCarthy kalbėtų prieš 
Hoffmaną, čia manoma, jog Se
natas jo nominavimą patvir
tins.

Tie, kurie pažįsta Hoffmaną, 
sako, kad jis labai tinka j dele
gaciją kaip priešingybė senato
riui Knowland. Sako, senatorius 
visada “važiuoja augštaisiais 
bėgiais”, o Hoffmanas į politi- 
nse augštumas vis sukąs “pir
muoju bėgiu”, pamažu, bet tik
rai taip, kaip tikras automobi
lių “salesmonas”, kuris savo su
gebėjimą įrodo savo mokėjimu 
žmogui įkalbėti. To’dėl mano
ma, kad Hoffmanas, kuris yra 
nesykį įkalbėjęs žmogui pirkti 
automobilį, kad ir žinodamas jo 
nusistatymą nepirkti, gali būti 
naudingas ir JT, kur viskas kaip 
tik kalbėjimu ir rėmiasi. Kaip 
tikrovėje bus, laikas parodys.

Čia jau ir anekdotų apie Hoff
maną yra pasklidę. Sako, kad, 
kai prieš porą metų prekybos 
sekretoriaus pavaduotojas Sinc
lair Weeks peikęs “salesmanus”, 
kad jie nesugeba jam įpiršti au
tomobilio, Hoffmanas pasiuntęs 
vieną savo firmos vyrų į Wa- 
shingtoną ir įsakęs negrįžti, li
gi Weeks nupirksiąs automo
bilį. Ir taip įvyko. Weeks nu
pirko Studebaker automobilį, 
su radiju ir baltom padangom. 

Kiti delegatai
* Delegacijos vedėju ir toliau 
paliktas ambasadorius Henry 
Cabot Lodge, Jr., kuris yra -ie
nas iš penkių delegatų. Kiti du 
delegatai yra Minnesotos demo
kratas senatorius Hubert H. 
Humprey ir Amerikos Raudo
nojo Kryžiaus pirmininkas Ells- 
worth Bunkef.

Delegatų antrininkais iš bu
vusių paliktas Lodge pavaduo
tojas Jomes J. Wadsworth ir 
newyorkietė ponia Oswald B. 
Lord. Naujai paskirti buvęs 
JAV ambasadorius į Liberiją 
Richard Lee Jonės,, advokatas 
iš Washingtono ir buvęs laivyno 
ir vėliau gynybos sekretoriaus 
pavaduotojas Frank C. Nash ir 
trečias — New York© advoka-

SSSR uždraudė bulves 
gyvuliams

MASKVA. “Izvestrjos” nr. 
154 skelbia Sovietų Ministerių 
kabin. nutarimą, kuriuo gyvu
liams ir namuose laikomiems 
paukščiams draudžiama duoti 
duoną, miltus, kruopas, bulves 
ir kitus produktus. Už sulaužy
mą šio nuostato gali būti baus
mė iki .1,000 rublių. Miestie
čiams, laikantiems pas save gy
vulius, uždedami specialūs mo
kesčiai, pvz. nuo karvės po 500 
rublių.

Sovietų respublikų ministe
rių taryboms paliekama teisė 
visiškai uždrausti miestiečiams 
laikyti gyvulius, neva sanitari
niais sumetimais. Jeigu kas sa
vo gyvulius parduoda kolchozui 
ar sovehozui, tai n uo gautos 
sumos neimami valst. mokes
čiai, jeigu gi gyvuliai parduo
dami p rivatiema asmenims ar 
papjaunami, tai nuo jų duoklės 
ir mokesčiai išjieškomi visu 
griežtumu.

Gruzijoje žmonės
ilgai gyvena

MASKVA. — Stalino gimti
nėje — Gruzijoje, pagal neseniai 
viešumoje pateiktus duomenis, 
žmonių amžius yra stebėtinai 
ilgas. Čia yra 10,000 asmenų, 
sulaukusių virš 100 metų. Se
niausias iš -jų yra Yagor Koro- 
jev, kuris turi 155 metus. Jis 
yra buvęs vieno generolo virtu
vės darbininku karo metu ko
vose prieš Napoleoną.

• Devize s, Anglijos miesto 
policija praneša, jog vagys pa
vogė nemažą skaičių prie jos 
būstinės stovėjusių dviračių.

tas Edward S. Greenbaum. Ne
seniai buvo rašyta, kad Bostono, 
federalinis teisėjas Charles E. 
Wyzanski, kuriam sekretorius 
Dulles buvo siūlęs garbingą de
legato poziciją, mandagiai atsi
sakė ir atsiprašė nuo skyrimo.

Nors Senatas šių nominacijų 
nepatvirtino, bet amerikiečiai 
mano, kad patvirtins, nežiūrint 
senatoriaus MeCarthy nusista
tymo prieš Hoffmaną ir bendros 
kritikos, kurią jau yra pareiš
kęs kandidatuoti į prezidentus 
pasinešęs Stevensonas,

20 m. nuo pilietinio

karo pradžios

MADRIDAS^ . Ispanija, li<*p. 
17. — Lygiai prieš 20 metų; Is
panijoje prasidėjo civilinis ka
ras, kuris užtruko tris metus. 
Jis gavo pradžią 50,000 gyven- 
topų turinčiame Melilla mies
te, kur armija sukilo prieš Is
panijos respubliką. Vėliau šis 
karas išsiplėtė ir po kitus šalies 
miestus.

Ispanijog civilinis karas buvo 
įžanga į II Pas. Karą. Fašistai 
ir komunistai šį kraštą naudojo 
kaip savo interesų lauką. Vyrai 
ir moterys iš bemaž visų pasau
lio kraštų čia kovojo ir mirė už 
svetimųjų neaiškius tikslus.

Sov. Sąjunga šiame kare bu
vo atstovaujama respublikonų 
pusėje su savo politiniais komi
sarais ir karininkais, tankais 
ir lakūnais. Kitų valstybių kai
rieji čia siuntė “Tarptautines 
brigadas”.

Anglijo* ministerio pirm. Anthony Eden pasiuntinys Lord Radeliffe 
ir jo žmona atvyksta j Nicosia mirštą, Kipro saloje. Jis čm turės iš
dirbti planus nnujai Kipro konstitucijai, kuri šiai talai sutriktų savi
valdai teisei) i (INS)

Pasisako prieš

sovietų trėmimus
NEW YORK (LAIC) — New 

York Daily News viename ve
damajame plačiau pasisako apie 
naujas Sovietų valdžios pastan
gas iškraustyti 500,000 jaunimo 
į šaltąjį Sibirą. Laikraštis nu
rodo, kad, matomai, Bulganinas 
ir Chruščevas įsitikino, kad 
jiems daugiau reikalinga darbi
ninkai negu kareiviai, todėl ir 
pradėjo mažinti armiją.

Laikraštis taip pat sako, kad 
ligšioliniai vergų stovyklų dar
bininkai, taip pat nepaleidžiami, 
tad ar jie išmirė bedirbdami 
sunkų vergų darbą, ar Bulgani
nas ir Chruščevas jau įsitikino, 
kad vergas niekad negali būti 
geras darbininkas.

• Jungtinių Tautų saugumo 
tarybos posėdyje Prancūzija 
paprašė Moroką priimti į J.T.

• Nuo šių metų spalio mėn. 1 
d. Vokietijos metalo pramonėje 
dirbančiųjų darbo savaitė iš 48 
vai. bus sumažinta į 45 vai.

w

Baigęs pasitarimus su Adenauer, 
min. Nehru kalbėjo Hamburge

BONNA, Vokietija. — Indijos 
ministeris pirmininkas Jawa- 
harlal Nehru, kalbėdamas Ham
burgo Universitete, pareiškė, 
kad tautos, turinčios baisius 
ginklus, nebūtinai turi pasižy
mėti dvasios augštumu.

Kadangi Nehru, savo ketdfių 
dienų vizito Vak. Vokietijoje 
metu, anksčiau du kartu viešai 
kritikavo amerikiečių politiką, 
ši pastaba, bent dalinai, buvo 
taikoma JAValsybėmg.

Baigti šaltą karą ir šaltą 
neapykantą

Savo kalboje Nehru taip pat 
reikalavo baigti šaltąjį karą ir 
šaltą neapykantą. Jis pasmerkė 
pasaulio valdymą atskirais jėgų 
blokais ir siūlė tarptautines 
problemas išspręsti taikingu 
keliu.

Visų dideliam nustebimui, In
dijos min. pirmininkas kalbos 
metu nieko neprasitarė apie sa
vo pasikalbėjimus su Vak. Vo
kietijos kancleriu Konrad Ade- 
naueriu. Šio svarbaus įvykio 
praleidimas, daugelio buvo su
tiktas su nepasitenkinimu ir ste
bėtojai mano, kad Nehru turė
jęs pasiųsti bent kelis šiltus žo
džius Adenauerio adresu.

Trumpai iš visur
• Didelis gaisras Jackson- 

ville, Tex., sunaikino 4 prekių 
sandėlius, padarydamas apie 1 
mil. dolerių nustolių.

• Atstovų Rūmai nutarė pa
naikinti taksus bilietams į teat
rus bei kitas pasilinksminimo 
vietas, kainojantiems nedau
giau kaip 1 dol. Iki šiol taksai 
buvo imami už bilietus virš 50 
centų, skaitant 10% nuo jų 
kainos.

• Smarkūs lietūs, Japonijoje, 
prasidėję sekmadienį, pareika
lavo 16 aukų. 36 asmenys yra 
pranešti dingusiais. Iškilus pot
vyniui buvo apsemta daugiau 
kaip 10,000 namų.

• JAValstybių kontineittinis
plotas turi 3,022,387 kvadrati
nes mylias, iš kurių 2,974-,726 
yra sausumos, o likutis — van
deni. - >

• Austrijos kairiojo sparno 
socialistai, kurie teturėjo tik 
kelis tūkstančius narių, susijun
gė su komunistais.

• Augščiausias pasaulyje pa
statas yra Oklahoma City tele
vizijos stoties bokštas, turintis 
1,572 pėdas.
...................... ..........." ' ■ ----- ----------- - ---------- ----- - “ '

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— V. A. Zorin, Sov. Sąjungos ambasadorius Vak. Vo

kietijoje, sugažintas į užsienių reikalų min. pavaduotojo 
postą, kuriame jis buvo prieš paskyrimą ambasadoriumi. 
Kitais užsienio reik. min. pavadlotojais paskirti: N. S. Po- 
tolichev ir A. V. Zakcharov.

— Bavarijos valstybės kabineto specialiame susirin
kime buvo nutarta imtis ypatingų priemonių vokiečių ap
saugojimui nuo ten stovinčių JAValstybių kareivių bruta
lių darbų. Policija praneša, kad paskutiniu metu įvyku
siuose susirėmimuose, amerikiečiai kareiviai užmušė kelis 
vokiečius ir išprievartavo jauną mergaitę.

— Vakar Senatas per 184 minutes priėmė 115 bilius.
— Trys maskuoti banditai nužudė vieną anglų karei

vį Nicosia mieste, Kipro saloje.
— Illinois valstybės revizorius Orville E. Hodge pri

sipažino, jog jis pavogė 400,000 dol.
— 100 komunistinės Kinijos tankų yra pasiųsta į 

Lhasą sritį, Tibete, norint apsisaugoti prieš antikomunisti
nius sukilėlius. z .................

— Rusija'pažadėjo naują paramą Rytų Vokietijai, pa
dedant jai išbristi iš ekonominių sunkumų, kurie gali pri
gesti prie sukilimo.

— Per dideulius karščius Meksikos Mezicali srityje, 
siekusius iki 112% žuvo 19 žmonių.
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Pokalbių komunikatas
Pasitarimams pasibaigus, bu

vo išleistas indų — vokiečių ko- . 
munikatas, liečiantis Adenaue
rio — Nehru pokalbius.

Komunikate sakoma, kad šiuo 
se pasikalbėjimuose buvo sustip
rintas bendras tikėjimas į asme
nišką laisvę ir teise pagristą de
mokratiją, kas veda prie taiikos 
pasiekimo.

Tačiau Vokietijos suvienijimo 
klausimu, komunikate gana šal
tai prasitarta. Čia vietoje Ade
nauerio programos, siūlančios 
laisvą vokiečių pasisakymą susi
jungimo reikalu ir Vokietijos 
atsistojimo petys į petį su Va
karų sąjungininkais, buvo kal- 
baiųa: “Indijos ministerių pir
mininkas išreiškė savo suprati
mą ir simpatijas Vokietijos žmo 
nių siekimams taikingame tau
tinės vienybės atstatyme. Tas 
galėtų būti pasiekta sumaži
nant esančią įtampą ir šis žygis 
būtų pagrindinis įnašas į euro
pinės ir tarptautinės padėties- 
pagerinimą”.

Tito prieš komunistų 
rėžimą R. Vokietijoj
BONNA, Vokietija. — Jugo

slavijos prezidentas Tito užtik
rino Vak. Vokietiją, kad Jugo

slavija nepripažins Rytų Vokie
tijos komunistų rėžimo. Šis už
tikrinimas buvo perduotas Vak. 
Vokietijos ambasadoriui Belg
rade.

Kelios ankstesnės Tito pasta
bos, padarytos Maskvoje, davė 
progos manyti, jog jis planuoja 
pripažinti raudonąjį rėžimą R. 
Vokietijoje.

• Vienas Pietų Afrikos gyven 
tojas, nubaustas už vairavimą 
neblaiviame stovyje, pardavė 
savo auto mašiną už 120 dol., 
kad jis galėtų sumokėti savo 
baudą 100 dol. sumoje. Jis pa
sirinko šį kelią, negru kitą gali
mybę — 30 dienų kalėjimo.

Kalendorius

Liepos mėn. 18 d.: šv. Kami- 
lijus; lietuviški: Tautvilis ir 
Asutė.1'

Saulė teka 5:32, leidžiasi 8:23
Oras Chicago je

Oro biuras praneša: Chicago- 
je ir jos apylinkėse šiandien — 
dalinai debesuota ir galimas 
lietus su perkūnija. Augščiausia 
temperatūra apie 80°.

I
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20 METŲ BRAZILIJOS LIETUVIŲ 

TARPE

(Pasikalbėjimas su kun. Pijum Ragažinsku)
JUOZAS ŠAKYS, S. Paulo •

Kun. Pijus Ragažinskas yra 
ilgiausiai Brazilijos lietuvių pas 
tonacijoje išdirbęs kunigas, šie
met jo darbui sukanka dvide
šimt metų. Kartu jis švenčia 
25 metų kunigystės jubilėjų. 
Šia proga jūsų korespondentas 
kreipėsi į jubiliatą prašydamas 
atsakyti keletą klausimų. Čia 
ir patiekiame tuos atsakymus, 
tikėdami, kad skaitytojui bus 
įdomu išgirsti autentiško liu
dininko pasisakymai apie tiek 
mažai žinomą Brazilijos lietu
vių koloniją.

Kas Jus paskatino palikti 

tuomet dar laisvą .Tėvynę ir 

vykti į tolimą Braziliją?

— Užsienio Lietuviams Rem 
ti Draugija jieškojo kunigų, ku 
rie sutiktų vykti ir dirbti su iš
vykusiais . lietuviais

lių Sambūrį”. Jų iš naujo buvo 
pajudinta P. L. Bendruomenės 
idėja. Seniau veikė “Lietuvių 
Centras” apjungęs visas tuo 
laiku veikusias organizacijas iš 
skyrus B.- L. Sąjungą. Gal dar 
buvo kokia nors įsteigta, ku
rios šiuo momentu neatsimenu.

— Juk dahir redaguojate 

“Mūsų Lietuvą”? Kokius kitus 

laikraščius prisėjo redaguoti 

1x4 leisti ir ką iš viso galėtumė

te pasakyti ap'.e Brazilijos, lie

tuvių laikraščius?

— Jau kun. J. Valaitis leido 
“Brazilijos Lietuvį”, bet revo
liucijos metu “revoliucinieriai’

lankūs tuometinėms grupėms. nigai: A. Arminas, K. Tama- 
karo meto įstatymai. Be to, jos liūnas, Kemėšis, MiliauskaB,

— Pirmasis dar sava iniciaty 
va atvykęs lietuvis kunigas Je
ronimas Valaitis pradėjo orga
nizuoti “Lietuvių Katalikų šv.
Juozapo Bendruomenę’’. Ši drau 
ge su kun. Sugintu rūpinosi baž 
nyčios statyba ir lietuviškos pa 
rapijos steigimu. Ji tebeveikia 
ir dabar daugiausia per savo 
padalinius kaip chorą, Vyrų 
Broliją, Moterų Draugiją ir kt.
Savo laiku buvo garsi ir veikli sudaužė jo spaustuvę ir laikraš

Kun. P. Ragažinskas

vyskupai bandė surasti vienuo
lių, kurie rūpintųsi lietuvių pas 
toracija svetur, bet šituo keliu 
klausimas nepasisekė išspręsti. 
Tada išleido atsišaukimą į pa
sauliečius kunigus jieškodami 
savanorių. Mane asmeniškai 
paskatino kan. Steponavičius, 
tuo laiku dirbęs U. L. R. Drau
gijoje. Pirmoji mano paskirtis, 
buvo vykti į Uragvajų, tačiau 
besirūpinant dokumentais, už
truko gana ilgai, buvo visa ei
lė sunkumų, buvau nukreiptas 
Brazilijon. Šį kraštą pasiekiau 
1936 m. rugpjūčio 15 d.

prokomunistinių nuotaikų drau 
gija “Rytas”. Savo parengimuo 
se nekartą pasireikšdavo su 
drąsiomis antireliginėmis min
timis. Vėliau persiformavo į bra 
zilišką “Estrela da Manha” 
(Aušros* žvaigždė). Buvo eko
nominiais pagrindais suorgani
zuotas “Grūdas”, meninės paj. 

Lietuvos buvo įsteigę “Aušrą”. Katalikiš 
kas jaunimas buvo susiorgani
zavęs į “Viltį” vėliau į “Vytį”, 
kuris gražiai veikė, turėjo net 
savo chorą. Su vytiečiais ankš
čiau daug dirbo kun. A. Armi
nas, kun. Miliauskas. Kurį lai
ką vyčiai buvo apmirę, bet pas-1 
kutiniu laiku valdyba daro pas 
tangas veiklą atgaivinti. Kurį 
laiką gyvavo “Aero Klubas”. 
Lietuvos valdžios pastatytoms 
mokykloms globoti ir kitai siun 
čiamai paramai tvarkyti buvo 
įsteigta “Brazilijos Lietuvių Są 
junga”. Ji talkininkavo konsu
lui ir atstovavo U. L. R. D. Bra 
zilijoje. Kai neteko paramos iš 
Lietuvos gerokai suskurdo. Da
bar globoja dar išlikusį Lietu
vos turtą ir reiškias šiek tiek 
kultūriškai. L. K. B. Choras, 
šv. Juozapo Vyrų Brolija, Lietu 
vių Kat. Moterų Draugija, 
Maldos Apaštalavimas yra įsis
teigę vėliau, jos visos kiekvie
na pagal savo išgales veikia ir 
dabar. Jauniausios organizaci
jų šeimoje yra “Lietuvių Brazi
lų Kultūrinio Bendradarbiavi
mo Klubas” susiformavęs iš 
“Lietuvių Menininkų Klubo” ir j 
“Lituania” persiorganizavus iš 
“Savišalpos Fondo”, kurs bu 
vo įsteigtas tremtiniams šelpti.

tis sustojo. D. U. L. Remtr^Są 
jungos vardu leido “Lietuvį 
Tuo laiku buvo visų lietuvių 
laikraštis. Vėliau kun. B. Sugin 
tas leido “Giedrą”. Šiai susto
jus — “Šviesą”, kurią man te 
ko perimti, “šviesa” sustojo ka 
ro metais (1941), kaip pasku
tinis svetimšalių laikraštis, bu 
vo policijos uždaryta. Kiek 
anksčiau dėl tų pat priežasčių 
nustojo eiti “Lietuvis”. Kairie
ji leido “Aidą”, komunistai mė
nesinį “Rytą”. Po karo pradė
jus atgautu svetimšalių spau
dai laisvę, buvo tartasi leisti 
vieną laikraštį, tačiau dalis da
lyvių pasuko perdaug kairėn ir 
pradėjo leisti iš pradžių gero
kai raudonas “Žinias”. Tada 
katalikai išleido “Mūsų Lietu
vą”, kuri jau eina dešimtus me 
tus. •

— Ką galėtumėte pasakyti 

apie priežastis dėl kurių lietu

viai neteko savo mokyklų ir net 

jų pastatų?

— Mokyklas sužlugdė nepa-

laikėsi parama iš Lietuvos. Pa
ramai nutrūkus ir mokytojams 
pagal vietinius įstatymus parei
kalavus kompensacijos valdy
tojai buvo priversti parduoti 
Bom Retir0 mokyklą ir ją iš
mokėti. Parųue das Nacols mo
kykla buvo prarasta dėl apdai
rumo stokos.

— Koki buvo sunkiausi laikai 

kultūriniam lktuvjų reiškimui- 

si?

— Be abejo, karo .metas. Bu
vo uždarytos mokyklos, suspen 
duotos draugijos ir bet koks ki 
toks veikimas. Viskas kas tuo 
metu buvo daroma, sukosi apie 
bažnyčią. Tuo labiau, kacFpasi- 
sekė išsirūpinti leidimą pamoks 
lūs sakyti lietuvių kalba.

— Kokios kultūrinės institu

cijos veikia parapijos ribose?

— Parapijos globoje veikia 
visos anksčiau išvardintos ka
talikiškos draugijos, parapijos 
parama naudojasi ir kitoks lie
tuviškas veikimas, jei jis to no
ri. Be to, prie parapijos veikia 
popamokinė lietuviška mokyk
la. Kasdien po valandą vaikai 
mokomi lituanistinių dalykų, 
šeštadieniais tautųdailės dar
bų. Mokykloje iš pasišventimo 
be jokio atlyginim0 dirba de
vyni mokytojai: kun. J. Šeške
vičius, seselė M. Joana, muzi
kas J. Kaseliūnas ir ponios H. 
Moširtskienė, J. Valeikienė, A. 
Gudavičienė, P. Kindurienė, Re 
gija Juraitienė ir G. Teresevi- 
čienė.

— Kas buvo didžiausi Jūsų 
dsrbo talkininkai?

—, Kartu dirbę lietuviai ku-

V. Valevičius. Dabar parapijoje 
dirba kun, J. Šeškevičius. Ne
trūko niekuomet gerų talkinin
kų nė iš pasauliečių tarpo. Jų 
buvo tiek daug, kad aš ir var
dinti bijau pradėti, kad kurį 
nors nepraleidub.

— Dėl kurių priežasčių taip 

(Nukelta į 5 pusi.)

0r. Mina KRIAUŠELIONAITE
(Gydytoja Ir Chirurgė)

Ų LIGV IR AKU0ERUO8
SPECIALI BT®

■760 W«rt 71 it Street 
(Kampa* Tint Ir Callfornla)

Ivi. ofiso Ir rvz. REpubUc 7-4144 
vai. ii.s ir e-a ▼. ▼. 6«*t. 1-4 p. p. 

Pr16m 1 man tik pagal nunltarlm*.

KU
DR IMU KURAS
(Gydytoja ir Chirurgė) 
(DŪKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 
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VIRŠ 15,000,000 Amerikos gyventojų žino,
kad taupyti apdraustose Taupymo ir Skolinimo Bendrovėse yra 
saugu ir pelninga.

Universal Savings and Loan Association užtikrina saugu
mą ir gražų pelną. * 4

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

.* *Y’ t '

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

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės:

ivi. Mtna, rea. PU. 0-7888

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS ER CHIRURGAS 

1067 W. Garfield Blvd.
VAL: 1—4 ir 8—t 

lettadlenlala nuo 1 Iki 4 vai. p. p. 
Išskyrus ketvlrtad. Ir nekmad.

DR. AMMA DALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES m 

GERKLES LIGOS 

— Pritaiko akintas —
Vttt Se. Western Avenne 

Vai.! kasdien 10-11 vai. Ir 1-9 vaL 
rak. šeštadieniais 10-1 vai. Trečia
dieniai* uždaryta. Kitu laiku nusitartu

Ofiso telefonas: PU 8-1120 
UAlbrook 8-8878

DR. 1UZE IR KĘSTUTIS 
AGLINSKAI

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI
■800 West 5tet Street

Vai. pirm. Ir antr. 10 Iki 12 ryto, 
21kl * Ir 6 Iki 9 popiet; ketv. Ir 

penkt. 2 Iki 4 Ir 8 Iki 2 popiet Sek 
'adlenial* 10 Iki 2 vai. popiet.

Oflao tel.PRospect 6-1788 
1 Rez. tol. GRovehOl 8-8008

DM. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IK VIDAUS LIGOS 

4701 South Damen Avenne 
(Kampa* 47-tos Ir Damen Avė.) 
VaL kasdien nuo 6—8 vai. vak. 

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

Telef. ofiso LAfayette 3-8048 
Rez.: WAlbrook 8-3048

Tel. ofiso HE. 4-6849. rea HE. 4-2224

DR. PETER T. BRAZIS
Gydytojas ir chirurgas

*434 West 71*t Street
Vai. Pirm., ketvlr., penkt. 1-4 Ir 7-9 
Antr. 1-6, treč. Ir šešt. pagal sutartie.

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6317 South We«tem Aveaae
Chicago 20, m. 

Pasimatymai pagal sutartie* 
Telefonas REpubllo 7-4000

Rezidencija: GRovehlll 8-8181

7160 South We8tern Arenas
(MEDICAL BUILDING) 

Plrmad., antrad., ketv. Ir penktai, 
nuo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. Ir nuo 
• v. — • vai. vakare. Trečlad. nuo 
U vai. ryto — 1 v. p. p. šeštad. 11 
vai. ryto Iki 2 vai. popiet.

Ofloe tel. RE. 7-1188 
tel. WAlbrook 8-8788

TeL oflao YA. 7-8687, rea. RE. 7-4088

DR. FRANK C. KWINN
, (KYIECINBKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1661 Weot 47th Streel

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 2 
vai. Iki 4 y popiet Nuo 7 v. Iki 8:10 
Uždara treč. visa diena Ir šeštad. vak.

DR. I. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Nauja* adresas: 4265 W. 63rd St, 
Ofiso teL REUance 8-4410 

Resid. telef. Glluvchill 8-0817 
Valandos: 1-8 p. m. Ir 8-8 p. m.

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

DR. A. MACIŪNAS
6700 8. Wood Street

Atostogose iki rugp. 2 dienos.
Reikalui esant prašom kreip

tis į Dr. V. Mušinską. Tel. Ofi
so: PRospect 6-2240, rez. WA1- 
brook 5-4860.

DR. JULIJA M0NSTAVI6IUS
GYDYTOJA IB CHIRURGĄ 

Office: 10748 South Michigan Avė. 
Buto: 1853 W. 103 St., Beverly Hllls 
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 v. v., 
Išskirtus trečlad. šeštadieniais nuo 1 
Iki 4 vai. popiet.

Tel.: Ofiso — PUUmao 6-6788 
Buto — BEverly 8-3048

Oflao teL CLlffside 4-2808 
Rezidencijos: LAfayette 3-1173

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 Weet 47th Street 
(Kampa* 47th Ir Hermltage) 

Vai.; nuo 2 Iki 4 Ir 6 Iki » v. vak. 
Šeštad. nuo 2 iki 8 vai., ltekyr. sek.

DR. FL. TALLAT-KELPŠA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

5002 West 16th Street 
Vai.; kasdien 6-8, šeštad. 1-1 

'Telef. TOwnhall 3-0060 
2634 West 68th Street 

Vai.: tik lž anksto susltaraa. 
Telef. HEmlock 4-7080, aeatsaktaa 

skambinu CEntral 8-2204.

DR. VYT. TAURAS- 
TUMIAUSIUS i

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR 

8PE0. MOTERŲ LIGOS 
Ofisas Ir rezid.: 2410 W. 51gt St
Tel. PRospect 8-1223 arba WE 6-5677
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v. Antr.,

Trečiad. Ir Penktad. 8-9 Vai. vak. U 
Šeštadieniais 2-4 vai. popiet.

Tel. ofiso He. 4-0123, rez. PR. 6-8484

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

6255 South VVestern Av
VAL kasdien 2—4 p. p. Ir 7—D vak. 

Trečiadieniais, šeštadieniais Ir 
sekmadieniais uždarytai uždar

lute 8-

— Koks buvo pirmas įspūdis Maždaug prieš keturis metus 
įsisteigus “Moksleivių Ateitinin 
kų Kuopa”, kuri apjungia vis 
daugiau mokslus einančio jau
nimo ir gražiai gyvastingai dir
ba. Praėjusiais metais inteligen 
tai susibūrė į “Jaunimo Bičiu-

at vykus?

Lietuviškos nuotaikos buvo 
erz'^os, kolonija suliskaldžius 
ir pasidalinus. Vieni buvo užsi
degę anksčiau dirbusį kapelio
ną žūt būt išvaryti, kiti orga
nizavosi neįsileisti naująjį. Vila 
Zelinoje, kur dabar yra tirš
čiausia lietuvių, tada dar buvo 
nedaug. Daugiau buvo Vila Be
loję, Mokoje, Bon Ritire ir ki
tose vietovėse.

— Kiek, Jūsų manymu, yra 

lietuvių Brazilijoje?

— Statistikos kalba ^pie 45, 
000 įvažiavusių. Dalis sugrįžo 
atgal, nemaža išemigravo į ki
tus kraštus. Kokia 25 ar 30 
tūkstančių dar turėtų būti Bra 
zilijoje.

— Ar lankėte lietuvius, įsi

kūrusius provincijoje, ir kokius 

įspūdžius patyrėte?

— Taip. Pradžioje didelė da
lis lietuvių buvo apgyvendinta 
provincijoje ir dirbo ūkiuose 
(fazendose). Darbo sąlygos bu 
vo žiauriai sunkios. Gyvenimas 
skurdus. Klimatas, uodai, keis
tas maistas, išnaudojimas. Ne 
vienas tuomet būtų pėsčias na
mo keliavęs, jei ne vandenynai. 
Daugelis pradėjo greitai nak-j 
timis bėgti (jei savininkas su- Į 
gaudavo bėglį dar savo lauke, 
tai primušęs grąžindavo atgal) 
į miestus jieškoti geresnių dar 
bų. Tačiau ne vienas išvargo 
ten kelis ar net keliolika metų 
Dabar jau ir provincijos (inte- 
rioro) lietuviai geriau įsikūrė 
Dauguma įsigijo žemės, verčia
si prekyba ar bent turi geres
nį darbą, vienas kitas iki šiai 
dienai dirba ūkiuose.

— Kokios lietuviškos draugi 

Jos 8. Paulyje velkė ir kaip ver

tinate jų veiklą?

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illnois

S
1 Į 1——r—

Sukaktuvinių NletųDovanos Taupytojams

Šiais metais Grane Savings mini savo 30 metų 
sukaktį, ftia proga bendratis vadorybt nutarė 
duoti dovanų visiem* naujiems ir seniems tau* 
py tojams. Štai jos:

1. Kas atidarys nauja suskaite arba padėk į senąjį) $50.00 ar 
daugiau, tai gaus dovanų bendrovė* taktą su termometru

v arba puikią piniginę.
2. Kas padės $150.00 ar daugian, tai gaus stiprų ir parankų 

plastikinį arba nailoninį shopping bag (krepšį pirkiniams).
3. Kas padės $500.00 ar daugiau, tai gaus aaugią dėžę doku-

Haentatns laikyti arba perlų karolius. -

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1868 W«t ATM) Mm! URųiHe 8*1083
• I

B. R. Tlatkiewic*, prea.; E. R. Piatkinrica, oekr. Ir advokatas
Mokame aukštus dividendu*. Keštuojame čekius. Parduodame 

Ir Išperkama valstybe* 'bonus. Taupytojams patarnavimai veltui. 
ATIDARYKITE SĄSKAITĄ ii A M IMK N. APDRAUSTA IKI $10,000

DARBO VALANDOS: plrmad. Ir ketv. nuo 9 Iki I vai. vak.; 
aatradlen) ir penktadieni ooe 9 Iki 6< tradadteai uždaryta, 
o šeštadieniais nuo 9 valandos Iki vidudienio.„ . .. . . ____ , , ....*«> , ,»

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

4167 Archer Avenne 
Ofiso vai.: nuo 2-4 Ir nuo 8-8:20 v. 
vak. šeštadieniais nuo 2 Iki 4 popiet

Trečiadieniai* pagal sutartj 
Ofiso tel. VTrglnla 7-0038

Rezidencijos tel. BEverly 8-8844 

TeL ofiso VI. 7-0600, rez. RE. 7-8S87

DR. BR. GAIŽIŪNAS '
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(Spee. moterų ligos ir akušerija) 

4055 Archer Avė.
Kampas Archer ir Callfornla Avė. 

VAJU: 2—4 Ir 6—8 ▼. p. p, 
feešt. 2—7 vai. p. p.,
Išskyrus sekmadienius.

Ofiso HEmlock 4-6816
Rez. Hl jnl. 4-3751

DR. A. NARBUTAS •
PLAUČIŲ IB VIDAUS LIGOS 

2745 W. 69 St
(priešais Šv. Kryžiaus ligoninę) 

Priima pagal susitarimą 

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS

4*53 S. Whipple Strwt
(Arti Archer Avė.)

Valandos: nuo 40 iki 12; 2—6; 7__ 9.
ŠeAtad. 10—12. Trečiad. uždaryta

LAfayette 3-4040 
Namų — CEdarerest 3-) 788

DR. ALBINA RRURSKIS 
DR. VLADAS PRUHSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
8259 South Halsted St 

Kasdien S—7 vai. vak. Sežtad. nuo 
1—6 vai. vak.

Trečlad. Ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. VIctory 2-1484. Resid. 2487 
W. 62nd St., tel. Republio 7-8818.

Atostogose iki liepos 28 d./

Tel. ofiso: DAndbe 6-1126

DR. A. VALIS-LABORAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

3267 South Halsted Street

Vai. 1 iki 4 v. p. p. ,lr 6—-8 ▼. vak. 
Šeštadieniais 1—4 v. p. p.

tat ofiso PRospect 6-0400 
Rezid. PRose 8-0400Rezid. PRospect 6-04

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
___ ( Vaške vičiūtč)

GYDYTOJA IR CHIRURGU
6248 South Kedzie Avenoe

Vai. kasdien 1-3 p.p. ir nuo 8-8 vaL 
vak. šeštad. 1-4 p. p. Trečiadieniais 
Ir kitu laiku tik susitarus.

DR. J. VAITAITIS <
GYDYOOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Ct. CSoero 
Kasdien 10-12 vai ryto ir 6-8 vaL 

vak. šeštadieniais 16-1.
Trečiad. uždaryta

Ofiso Ir buto tel. OLympio 0-1881

Ofiso telefonas — Blshop 7-0525
DR. AL RA6KUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4342 Archer Aventte

(Kampas Kedzie Ir Archer). 
Vai. kasdien nuo 2 Iki 9 vai. 

Trečlad. Ir sekmad. tik susitarus
Ofiso tUef. YArds 7-1166

BmJdencljos — HTewart 3-4611
DR. L GUDAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
756 West S5th Street 

(kampas Halsted Ir 86-ta gatvi) 
VAL. 1—4 Ir 6:80—8:30 p. p. kas
dien Ižakyru. trečiadienius. Atidarė 

AeAtadienlals 1—4 vai.

Tel. WAlbrook 5-2670
ReB. HUltop 5-1560

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marųuette Medical Center 
6182 So. Kedzie Avenue

VAL. 2—4 p. p. Ir nuo 7—9 v. vak.
Trečiad. Ir fiefitad. pagal sutarti 

Tel. oflao PR. 6-3838, rez. RE. 7-9199

DD. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
' (LIETUVIS GYDYTOJAS)

2500 West SSrd Street
VAL kasdien nuo 2—4 p. p. Ir 7:20 
Iki I vai. Trečlad. Ir AeAt. uždaryta

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Telef. REpublic 7-2200
SPECI. CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2745 West 69th Street

▼AL.: Pirm., antr., Ketv., penkt. 
nuo 2:00 — 4:00 Ir nuo 6:00 — 8:00. 
Šešt. nuo $:00 — 4:00. Trečlad. Ir 
kitu laiku susitarus telefonu.

Dr. Antanas Rudokas, 0. D.
Tikrina akis: pritaiko aktaloa, 

keičia stiklus Ir rSmua.
445* So. Oalifornia Are., Ohlcago 

šaukite YArds 7-7881 
Priima: vakarais 6 Iki 0; iežtad. 

10 vai. ryto iki 4; trečlad. Ir sekmad.
 tik susitarus.

TeL ofiso VIctory 2-1681
įtek VIctory 0-O74N

BR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 West 31ut Street 
Kamp. Halsted Ir 81-mos gatvių Y 

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

-----
Tel. ofiso PR. 6-6446, rez. HE. 4-8188

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2420 West Marųnette Bd.

VAL. nuo 2 iki 4 p. p.; 6 Iki 8 vak.
Trečlad. Ir šeštad. pagal sutarti 

Tel. oflao CA 6-0257, rez. PR 6-6668

DR. F. Z. ZALATORIS
1821 So. Bulatai StMt

Tei. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-66M 
Rezid. 6600 S. Aitealan Ava.

VAL 11 v. r. Iki 8 p. p,; 6—9 v. v.

Dr, d. serner
Ubtuvis akių gydytojai

▼hfl 88 metų patyrimo
Tel. YArds 7-1800 
Pritaiko akinio*. 
Kreivas akis 

ištaiso.
Ofisas Ir akinių dlrbtnvš 
756 West S5th Street 

Vai. nuo 10 Iki 8, nuo 8 Iki 8, tra- 
čiad. nuo 10-12, penktadieni 10-1 U 
šeštadieniais 10-2 vai. popiet.

Telefonas GRovehlll 6-1696
DR. ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIAUSI1
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Valandos: 9—12 Ir 7—9 v. ▼. pagal 
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GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
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Išskyrus trečiadieniu*

Batas 1828 8o. 40th Ava. 
Šeštadieniais 13 Iki 4 poptst

Ofiso telef. LAfayette S-S210. jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzIe 8-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

4146 8. Archer Ava
VAL Kasdien popiet nuo 18-8:80 V. 
Vok. pirm., antr., ketvirt. 6-6:86 v. 

Tieč.ladlsni tik »u»l»arus

Tet oflao YA 7-47*7, rea. PR B-lBIt.

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4645 fi. Ashland Ava (kunh. III)
Vai. nuo 2—4 Ir 6—8; trečlad., šei- 
tad. Ir sekmad. tik pagal sutarti. 

J4igu neatsilieps viršmlnBtl telefonai
šaukite Mldway 8-0001

M P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopedas - ProteaMas 

Aparatal-Protezal, Med. ban
I dažai. Spec. pagalba kojom 

(Arch Supports) Ir Ak
Vai.: 8-4 Ir 6-8. šeAtadtentals 9-1. 
DRTHOPEDIJO8 TECHNIKOS LAB 

0860 W. 83rd SU Chicago 20, UL 
_______ Tel. PBoepect 6-6084._______
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KANDIDATAI IR PROGRAMOS
Prezidentas Eisenhoweris jau Baltuosiuose Rūmuose. Nors 

dar ne visai pasveiko, tačiau jau bent dalį savo pareigų gali 
atlikti. Jis pats ir jo gydytojai tvirtina, kad po jam padary
tosios operacijos jis bu8 sveikesnis ir geriau jausis negu bet 
kada pirmiau. O gal net pernykštis širdies sukrėtimas turėjo 
ryšį su paskutiniąja liga, privertusią pasiduoti operacijai. Bet 
tiek apie Prezidento ligą, kuri visvien nebus priežastimi atsi
sakyti kandidatuoti antram prezidentiniam terminui.

Prezidento sveikata, leidžianti jam kandidatuoti, išsprendžia 
svarbią respublikonų partijos problemą. Jie dabar yra žymiai 
tikresni, kad būsimuose rinkimuose gali ir šiemet, kaip ir prieš 
ketvertą metų, išeiti laimėtojais, nes, kaip atrodo, p. Eisenho- 
vverįo sveikatos sušlubavimas net dviemis atvejais jo popula- 
rumo nė kiek nesumažino. Atrodo, kad respublikonai jau bus 
išsprendę ir viceprezidento kandidatūros klapsimą, neg pats Pre
zidentas yra pareiškęs norą, kad juo būtų dabartinis vicepre
zidentas Nixonas. Nors kaikurie respublikonai ir nenorėtų jam 
tos vietos užleisti, tačiau su Prezidento valia turi skaitytis.

Prieš kiek laiko šioje vietoje buvo pasakyta, kad jei jau 
p. Eisenhoweris sutiks kandidatuoti antram terminui, nėra abe
jonės, kad demokratų partija savo nacionalinėje konvencijoje 
nominuos A. Stevensoną, 1952 m. buvusį demokratų kandidatą. 
Mat, Eisenhoweriui stovint respublikonų kandidatų sąrašo prie
šakyje ir manant, kad demokratams pasidaro mažesnės gali
mybės būti išrinktieips, mažiau veržlūg pasidarė Stevensono opo
nentai. “Sulaikyti Stevensoną sąjūdis” jau sumažėjo. Vadinas, 
jau pradedama nusistatyti, kad, jei Stevensonas pralaimėjo 1952 
m., tepralaimi ir šiemet. Tebūnie su juo taip, kaip buvo anais 
laikais su New Yorko gubernatoriumi Dewey, kuris du kartus 
kandidatavo prieš popularųjį F. D. Rooseveltą ir abudu kartus 
pralaimėjo. Jaunesni ir ambicingesni pretendentai į preziden
tus nenori susilaukti .panašaus likimo.

Tuo būdu ir šių metų rinkimuose turėsime tuos pačius "kan
didatus su viena išimtimi, nes atrodo, kad 1952 m. buvęs de
mokratų kandidatas į viceprezidentus senatorius Sparkman šie
met nekandidatuos. Jo vietoje turės būti parinktas kitas. Pla
čiai kalbama apie senatorių Humphrey iš Minnesotos ir apie 
senatorių Joseph Kenneddy iš Massachusetts. Abiejų kandida
tūros priimtinos. Tačiau sakoma, kad paskutiniojo tėvas, bu
vęs diplomatas, nepatariąs savo sūnui dabar kandidatuoti, nes 
visvien pralaimėsiąs, o toks pralaimėjimas jaunam politikui, 
turinčiam šviesią ateitį, būtų nenaudingas. Senatorius Kenned
dy yra katalikas ir geras lietuvių bičiulis. /

Iš visko atrodo, kad prezidentinių kandidatų atžvilgiu abiejų 
didžiųjų partijų nacionalinės konvencijos nebus sensacingos. 
Svarbiausias ir įdomiausias momentas bus rinkiminių programų 
(platformų) paruošimas ir jų priėmimas. Jų projektai gali su
kelti nemažai diskusijų. Amerikos Lietuvių Tarybos vadovybė 
jau yra kreipusis į abiejų partijų viršūnes, kad neužmirštų į- 
traukti į. savo programas Lietuvos ir kitų komunistų pavergtųjų 
tautų laisvinimo reikalą..

1952 metų programose Alto rūpesčiu pavergtosios tautos 
buvo neužmirštos. Vesdami rinkiminę kampaniją, respublikonai, 
net pats prez. Eisenhoweris, keliais atvejais pabrėžė, kad jie 
stovi už pavergtųjų tautų išlaisvinimą ir todėl atsistoję valdžios 
priešakyje vesią išlaisvinimo politiką.

Kaip žinome, šis gražus šūkis buvo lyg ir užmirštas. Susi
laukėme kitų vėjų; koegzistencijos idėjos ir Genevos konferen
cijos, kuri susilpnino Vakarų poziciją keliais atžvilgiais. Todėl 
yra labai svarbu heikalauti, kad šiemet partijų programose dar 
stipriau būtų pabrėžtas pavergtųjų laisvinimas, ir-būtų duota 
daugiau garantijų, kad tai nepasiliks popieriuje, bet bus grin
džiama darbais.

LIETUVOS TEATRO 

SUKAKTIS

Naujausiame “Aidų” numery
je prof. J. Brazaitis šiltai pami
ni Lietuvos teatro 35 metų su
kaktį. Mėgėjų teatro pradžia 
siejama su 1898 metais, kada Pa 
langoje buvo suvaidinta “Ame
rika pirtyje”, tačiau profesiona
lų teatro pradžia buvo 1920 me
tais gruodžio 19 d. Tada J. 
Vaičkaus buvo pastatytos Su- 
dermanno “Joninės”. IŠ viso mū 
sų dfamos teatras suvaidino a- 
pie 180 veikalų. Tarp jų lietu
viškų autorų buvo 50. Dau
giausia lietuviškų veikalų davė 
Petras Vaičiūnas — 12, toliau: 
Kymantaitė . Čiurlionienė — 6, 
Vincas Krėvė — 4, Maironis —> 
3, po du ar po vieną davė San
tvaras, Putinas, Alantas, Gru- 

• šas, Binkis, Petrulis. Verstinių 
pirmoje eilėje buvo statomi kla

sikai: Shakespeare —, Schille- 
rio — 5, Moljero — 5, Ibseno — 
5, Hauptmanno — 4 ir kt.

Operos teatras pastatė 63 o- 
peras,^kasmet po tris premje
ras. Lietuvių kompozitorių bu
vo šios operos: Jurgio Kamavi- 
vičiaus “Gražina” (libreto K. In- 
čiūros) ir “Radvila Perkūnas” 
(libr. B. Sruogos), M. Petraus
ko ir J. Dambrausko “Eglė, žal
čių karalienė”, Antano Račiūno 
“Trys talismanai” (libreto K. 
Inčiūros), Stasio Šimkaus “Pa- 
girėnai” (libreto St. Santvaro).

Kaip dramos, taip operos ir 
baleto srityje lietuviai parodė 
gražų talentingumą. Tų gražių
tradicijų tęsimas tremtyje bū

PO DVIEJŲ DIENŲ GAISRO

v.

New Yorko ugniagesiai dvi dienas gesino 14 angStu namą. Daugiau kaip šimtas asmenų nnkentejo nuo 
dūmų ir ugnies tame didžiuliame gaisre. į£|« ____ *

NUGALĖSIM IR KOMUNIZMO 
VANDENYNĄ

J. RAP8YS, Chicago, I1L

1933 m. liepos septynioliktoji
Tos dienos lietuviai, nežiūrint 

kur jie bebūtų, neužmirš. Tai 
diena, kada du lietuviai — Da
rius ir Girėnas —, perskridę pa
prastu vienmotoriniu lėktuvu 
Atlanto vandenyną, nuskridę 
per 37 vai. ir 11 minučių be su- 
tojimę 6,411 kilometrų ir laimė
ję tokiu būdu antrąją vietą pa
sauliniame rekorde (pirmąją vie 
tą laimėjo amerikiečiai), atlikę 
šį naudingą aviacijai ir garbin
gą lietuvių tautai žygį, žuvo Vo
kietijoje, Soldino miške; amži
nai užmerkė akis, jau beveik ma
tančias mylimąją tėvynę..<■»

Jei dabar keleiviniai lėktuvai 
kasdien skrenda per Atlanto 
vandenyną, jei dabar panašūs 
skridimai nebesudaro jokios pro 
blemos, tai visai kitaip atrodė 
Sis klausimas prieš 23 metus. 
Tada mažai atsirasdavo drąsuo
lių ir didžiosiose tautose, kurie 

| ryžtųsi nugalėti Atlanto vande-

Dovana popiežiui
Birželio antroji, šv. Eugeni

jaus šventė yra popiežiaus Pi
jaus XII vardo diena. Ta pro
ga Šv. Tėvui buvo įteikta tik 
ką iš spaudos išėjusi, garsiojo 
italų publicisto Igino Giordani 
parašyta knyga “Gyvenimas 
kovoje prieš mirtį”. Veikale 
įvairiais dokumentais pavaiz
duojama Šv. Sosto veikla, rū
pinantis antrojo Pasaulinio ka
ro aukomis. Belaisviai, depor
tuotieji, pabėgėliai, benamiai, 
našlės ir našlaičiai, bedarbiai, 
invalidai Pijaus XII asmenyje 
rado tėvą, kuris juos pilnai su
prato ir davė visa kas tik galima 
jiems pagelbėti. Veikale Pijus 
XII išryškėja kaip vienas iš 
didžiausių, popiežių Bažnyčios 
istorijoje. Tragiškiausiais mū
sų amžiaus metais jis stengėsi 
blogį nugalėti geru ir mirtį gy
venimu, į jį kaip į Tėvą krypo

va”. Tėvynės meilė ir garbė bu
vo jų idealas, dėl kurio jie pa
aukojo viską: poilsį, santaupas, 
energiją ir pagaliau... savo gy
vybes. Bet ne tik jų žygis bu
vo surištas. su Lietuva. Darius 
matyt norėjo, kad ir to žygio 
dalyvių pavardės būtų surištos 
su Lietuva, kad ateities kartos, 
skaitydamos istoriją, jau vien 
iš pavardžių matytų, kad tą žy
gį atliko lietuviai. Todėl būdin
ga jo pastaba Girėnui; “Negra
žu skristi-į Lietuvą su nelietu
viška pavarde”. Mat Girėno pa
vardė buvo lenkiška — Girskis.
Po tos pastabos Girėnas tuojau 
sulietuvino savo pavardę.

Taigi jau ir iš pavardžių visi 
mato, kad šį garbingą žygį at
liko lietuviai — Darius ir Girė
nas. Tik gaila, kad išsipildė Da- ir tebekrypsta visos žmonijos

GERBKIME SAVO TAUTOS HIMNĄ
PR. PAULUIKONIS, Worra,st«r.Ml»s.

Kiekviena tauta ir net didesnė 
organizacija turi savo iškilmin
gą giesmę, kurioje išreikšti 
svarbiausieji tautos siekimai.
Ta giesmė vadinama himnu, ku
ris ne tik savo turiniu, bet ir 
melodijos rimtumu bei iškilmin
gumu skiriasi nuo paprastų kas. 
dieniškų dainų. Lietuvių kalbo
je sakoma, kad himnas “gieda
mas”, kaip ir religinės giesmės, 
o pe “dainuojamas”, kaip pa
prasta dainelė. Himnas yra tar
si tautos giesmė — malda. Už 
tat jis ir nesuplakamas su pa
prastomis dainomis. Himnas 
giedamas iškilmingais momen
tais: tautos ar valstybės šven
čių, svarbesnių sukakčių ar pa
minėjimų proga, svarbesnių su
važiavimų ar minėjimų metu ir 
panašiai. Koncertų metu, jei gie 
damas ar grojamas Tautos him
nas, tai atliekama pačioje pra
džioje* ar juo užbaigiama prog
rama, bet jokiu būdu neįterpia
mas į programos tarpą, kaip pa 
prastas muzikos dalykėlis. Dėl 
to po himno ir neplojama, nors 
jis būtų ir meniškiausiai atlik
tas. Himno metu visi atsistoja, 
jei tai būna lauke, gamtoje, tai 
vyrai nusima kepures ir visą 
himno laiką visi laikosi rimtai.

Taip daroma per JAV himną, 
taip turėtų būti daroma ir per 
lietuvių Tautos himną “Lietu
va, tėvyne mūsų”. Tai yra lie
tuvių tautipė giesmė, kurioje iš
reikšti tautos idealai ir troški
mai. Bet dideliu apgailestavi
mu tenka pripažinti, kaip teko 
pastebėti lietuvių rengiamose 
gegužinėse (piknikuose), kad 
Tautos himnas tiesiog valkioja
mas be jokios pagarbqs. Štai ke

Ii dainininkai susimetę pradeda 
dainuoti lietuviškas daineles ir 
nei iš šio nei iš to užtraukia Tau 
tos himną, o gegužinės dalyviai, 
išsibarstę, po medžiais susėdę, 
alų, vyną ir dar stipresnį gėri
mėlį gurkšnoja ir linksmas isto- 
rijėles sau pasakoja, o kiti su
gulę sau ilsisi, ir niekas nė dė
mesio nekreipia, kad čia pat gie
damas Tautos himnas. Arba 
štai kitoje masinėje metinėje ge 
gūžinėje orkestras savo muzika 
paįvairina gegužinės programą 
ir tarp kitko pagroja Tautos 
himną. Ir panašai, o gal dar 
prastesnė siutaucija už pirmą
ja: orkestras groja himną, o 
mūsų didieji veikėjai bei patrio
tai su skrybėlėmis ant galvų dis 
kutuoja gyvenimo klausimus.

Toks Tautos himno vartoji
mas yra ne tik jo negerbimas, 
bet jo nuvertinimas kaip iškil
mingos tautos giesmės. Kas ne
gerbia savo tautos himno, tuo 
pačiu negerbia ir savo tautos, 
drauge ir pats savęs, kaip tos 
tautos narys. Jei mes patys sa
vęs negerbiame, tai kaip galime 
norėti, kad kiti mus gerbtų.. To
dėl gegužinių rengėjai ir įvairių 
meniškų programų vykdytojai 
turėtų šį reikalą gerai suprasti 
ir, kur nėra reikalo bei visai ne
tinka, ten privalėtų Tautos him 
no negiedoti ir negroti. O jei 
kam atrodytų, kad gegužinės, 
ypač tradicinės gegužinės, me
tu tinkai ir reikalinga su savo 
himnu pasirodyti, tai-jis turėtų 
būti pirmuoju ar pačiu paskuti- 
nuoju programos punktu, ir vi
suomenė aiškiai įspėta, kad ga
lėtų rimtai ir deramai laikytis 
Tautos himno metu.

NEHRU APSILANKYMO IŠVAKARĖSE
PRANYS ALSENAS, Kanada

riaus žodžiai: “Tai atlikęs, jaus
čiausi daugiau nebereikalingas 
Lietuvai”. Darius ir Girėnaas 
buvo dar labai reikalingi Lietu-

nyną, nežiūrint, kad už tai buvo vai, bet jiems, atlikus šį žygį,

tų itin reikalingas, ir miela gir
dėti, kad lietuvių aktorių ir re- 
žisorių pasitarimai Kultūros 
kongreso proga duoda gerų vil
čių.
KAI SUOMIAI LIETUVIŠKAI 

DAINAVO /
A. Merkelis “Aidų” 6 nr. vaiz

džiai rašo apie “dul Lietuvos 
girių ąžuolus” — Vincą Kudirką 
ir Petrą Kriaučiūną. Autorius 
čia primena Lieutvoje viešėju
sią suomių rašytoją Maila Tal- 
vio, kuri artimai pažino Kudir
ką, giliai užjautė lietuvius ir, 
kai Helsinkyje 1895 m. spalio 
10 d. buvo Suomių draugijos 
suruošta pirmoji tautinė šventė, 
joje Mailog Talvio rūpesčiu dai- 
ninikės suomiškai padainavo lie- 
tuyių dainas “Ant kalno kark
lai siūbavo”, “Siuntė mane mo
tinėlė”, “Kad tai buvo”, “Ant tė 
velio dvaro”. Jos net lietuviškai 
padainavo “Sėjau rūtą”. Maila 
Talvio, Kudirkos padedama, bu
vo užrašiusi nemažai lietuviškų 
dainų.

šalia šio turiningo straipsnio 
naujausias “Aidų“ numeris tu
ri daug kitos įdomios medžia
gos : duodama L. Andriekaus 
Švelni poezija, P. Gauėys rašo a-, 
pie Jose Ortega y Gasset, P. 
Būtėnas — apie prūsų pėdsa
kus; įdomi Rabindranath Tago- 
re poezija,V. Bogutaitės eilėraš
čiai, R. Spalio novelė. Plati lite
ratūros, meno, mokslo ir visuo
meninio gyvenimo apžvalga. I- 
liustracijos — ir religinio meno 
parodos. J. Daug.

siūlomos didžiausios premijos. 
Tai ką jau bekalbėti apie maže3 
neg tautas. Iš mažesniųjų tau
tų tik lietuviai ryžosi tokiam 
žygiui ir tik lietuviai — Darius 
ir Girėnas —, atlikę šį garbingą 
žygį, buvo įrašyti į aviacijos is- 
torijos lapus.

Ne asmeninės garbės troški
mas ir ne piniginės premijos 
skatino Darių ir Girėną ryžtis 
šiam žygiui. Niekas jiems pre
mijos nežadėjo, o dažnai ir su
silaikyti nuo to žygio atkalbinė
jo, bet jie ryžosi: “Mums reikia 
įrodyti”, sakydavo Darius, “kad 
ir mažos tautos sūnūs gali dide
lius darbus atlikti”. Ir įrodė. 
Ir įrodė ne asmeninės garbės,

buvo lemta nuskristi į amžinybę.
1933 m. liepos septynioliktoji 

yra lietuvių tautos didelio liū
desio diena. Bet tas liūdesys 
teikia ir paguodos bei pasidi
džiavimo. Darius ir Girėnas 
savo žygiu parodė, kad lietuvių 
tauta turi didvyrių ir dabar. O 
didvyrių mūsų tautai reikia.

Taigi, minėdami Dariaus ir Gi 
rėno garbingą žygį ir mirtį, sem 
kimės stiprybės ne tik iš toli 
mos, bet ir iš netolimos praei
ties, semkimės stiprybės iš Da
iraus ir Girėno. O tos stiprybės 
mums, lietuviamsr taip reika

Pasisėmę stiprybės iš praei
ties ir dabarties ir būdami vie-

žvilgsniai.

$50,000 kolegijoms
Columbia Broadcasting Sys

tem net 16-kai kolegijų ir uni
versitetų paskyrė $50,000 stu
dentų stipendijoms. Dalį tos 
sumos gaus ir katalikų univer
sitetai : St. Louis univ., Ford- 
hamo ir Notre Dame.

bet tėvynės garbės ir meilės ve-, nįnS’> mes nugalėsime ir komu
dini.

Prisiminkime jų testamentą: 
“Tad šį savo skridimą skiriame 
ir aukojame Tau, Jaunoji Lietu-

nizmo vandenyną.

Sfcelbkites "Drauge”

Savitarpio kredito sąjunga
Kovodami su neturtu Peru 

valstybėje Maryknoll misionie
riai steigia parapijose savitar
pio kredito draugijas — koope
ratyvus. Pun0 miestelyje, Šv. 
Jono Krikštytojo parapijoje, 
per metus tokio kooperatyvo 
narių skaičius paaugo 1,000%.

Taikos konvencija
Katalikų Sąjunga Tarptauti

nei Taikai Ugdyti šaukia savo 
konvenciją Washingtone, D. C., 
lapkričio 9-11’ d.

Jeigu ne pastaroji prez. D. 
Eisenhowerio liga, JAV jau bū
tų turėjusios svečią iš Indijos, 
milžiniško Indijos krašto prem
jerą Iawaharlal Nehru.

Deja čia paminėta priežastis 
jo vizitą tik sutrukdė. Yra tei
giama, jog Nehru šiemet Ame
riką visvien aplankys.

Belaukiant minėto valstybinin 
ko atsilankymo JAV, noris mes
ti vieną kitą mintį apie šią kon- 
traversingiausią nūdien figūrą, 
šio meto “spemeutralistą” J. 
Nehru, apie jo vadovaujamąjį 
kraštą ir tikslus jam atsilankius 
į to krašto sostinę, kurion be 
abejonės šiandien krypsta viso 
pasaulio laisvųjų ir pavergtųjų 
akys.

Kas jis?

O gi tai augštos indų didikų 
kilmės (braminų) sūnus, kuris 
keistu sutapimu išsimokslino Va 
karuose — Harrow ir Cambrid- 
ge universitetuose, Anglijoje — 
o taip pat pat ten išėjo ir revo
liucinį ir politinį išsilavinimo 
kursą, deja ne mokyklose, bet

anglų kalėjimouse, kuriose jis 
praleido šešerius metus.

Nehru yra aziatas, tačiau jo 
išsimokslinimas, manieros ir da
linai netgi dvasia — yra vaka
rietiški. Vakarietiškąja prasme 
jį būtų galima laikyti aristokra
tu, kurio pažiūros yra sukon
centruotos į socialistinio nusi
statymo formuotę, kas be abejo 
šiandien jam leidžią būti itin 
laukiamu svečiu raudonosiose 
sostinėse — Peipinge ir Mask
voje. Tenai jis ypač yra gerbia
mas už raudonųjų propaguoja
mo neutralumo rėmimą. Nehru 
galima laikyti Azijos, o gal ir 
viso pasaulio, “neutralistu Nr. 
1”. Jo nuomonių susiformavi
mas šia kryptimi leido jam daž
nai padaryti nąpalankių išsireiš
kimų JAV ir bendrai laisvojo 
Vakarų pasaulio adresu. Tiesa, 
šiuo metu šiame fronte jo nusi
statymas ir laikysena yra kiek 
švelnesnės formos.

Tai milžinišaks kolosas — In
dija. Deja kolkag labai atsilikęs 
kraštas. Paties Nehru išsireiš-

(Nukelta į 4 pusi.)
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Tačiau ji buvo gavusi ženklą net iš to—juto ji: 
kas gi ką hors gali savo jėgomis žemėje? Kada nepa
deda prašymas, nei prievarta, kad ir būtum galingas, 
kaip karalius. Tą vakarą, naktį, ji meldėsi dar stip
riau — ji galvojo: gal Viešpats man suteikia malonę, 
kad turiu stačiai pas Jį kreiptis. — Tačiau ji net neži
nojo ko maldauti iš Dievo — šiuo atveju. Kad sūnus 
pamestų žydę? Ar tiktai, kad žydę? Juk vistiek anoji

tai tiktai netikras ir laikinas dalykas. Jeigu jis šitai 
laikytų labai svarbiu, jis pasisakytų, — labai retai jis 
parašo, dar rečiau atvažiuoja ir niekuomet jis nebuvo 
išsitaręs apie moterį, kuri gyvena su juo. Gal jis gėdi
nasi, juk negalėjo taip visos šaknys išpūti to žmonių 
įpročio ir padorumo, nesusidėti su svetimais, ir dar su 
kuo! Bet ji pati neklausė to (niekuomet — ir priekaiš
tavo sau: — Aš esu prasta motina! Kodėl aš negaliu 
jo išbarti, ir man būtų lengviau, ir gal padėtų, gal jis 
paklausytų:

jis norėjo, kad ji užsimintų dėl jo žydės, jis taip ir žiū
rėjo į motiną, tarytumei kviesdamas: įeik! — Ir ji bi 
jojo prisipažinti sau, kad pati bijojo: gal jis būtų pasi
juokęs iŠ jos prašymo nedaryti taip, kaip daro. Gal jam 
būtų geriau, kad jis ataikirstų motinai.

buvo moteris ir, turbūt, ne Ji .tėjo j jo trobą ir tart: . . 0 4UkfUi aavy> * žln”j° kad
pasilikaiu čia. - Juk kit, kartą sesuo vėl buvo už,i- *,k° prieta*’’ 5™ J™“' kur buv0 "T*
minusi, kad žydė buvo iš turtingu - „Bet kas Mykolui traukęa nu° sa,t0 “ ka,p buv0 pasakęa ** ’enla’'

nedaugiau, kaip: — Tai vėl Dievas? — arba — Kodėl 
tu nenori stovėti mano pusėje, mama? — arba — 
Jeigu aš tau galėčiau kuriam laikui palikti savo gal
vojimą, mama---------- Šitie žodžiai stingdė ją, nors
jie buvo paprasti: kas yra jos vaikas? Ar tikrai jis 
yra vaikas, ir tikrai jos?

Ji bijojo ir to, kad jis vaikšto po trobą, ar ap
linkui namus, ir visur darosi linksma ir šviesu, kitaip 
ir šunės loja, klausosi ji, ir kiekvienas daiktas, gy- 
yag ir sustingęs junta jį prisiartinus. Bet labiausia

Nepaklausytų, Ji žinojo, tačiau, atrodo, jis laukė, jo lauk4 JJona8/ ir motina niekuomet nepaliko jų vie- 
nų — tada ji beveik neapkentė savo sunaus to, kuris

naudos? Tėvas nedavė pasogos, jis prakeikė ir išvarė 
mergą", Šitaip rašė teta, bet motina galvojo tiktai:— 
Ko turiu melsti ? Kad jis vestų ją, kaip žmogus, bažny
čioje? — čia ją pylė šaltas prakaitas — ji negalėjo to 
prašyti Dievo. Vieną kartą ji net pati pasijuto nusidė
jėlė — ji nė to negalėjo prašyti, kad Dievas apšviestų tą 
nekrikštą, kad ji taptų krikščione, per jos sūnų. — Ji 
meldėsi, tiktai meldėsi, ir prašymas buvo be vardo, nes 
ir čia ji nemokėjo išspręsti.

Kartais ją ištikdavo tokia svietiška viltis, jog tai 
kaip nors pasibaigs geruoju, nieko nenuskriaudus, kad

i

kai buvo nupjovęs Dievo rankoje laikomą siūlą, kuris 
saugo kiekvieną sielą.

< Kiekvienu atvažiavimu ji tardavo sūnui vieną ki
tą žodį — ne pamokslą, ne barnį — tiktai klausimą: 
— Gal tu pavargai eiti be angelo sargo? — arba — 
Važiuojam į sumą, — arba: — Kad tave Viešpats 
saugotų. — Ji bijojo ir tokių kalbų — to, kad jis ne
vengė, priešingai, jis laukė jos užkalbinimo apie Die
vo reikalus — kiekvieną kartą atrodė jai, kad jis ati
darys burną, kaip prasivėrusią žemę ir išmes švent
vagišku* žodžius, arba juoką. Nofs jis atsakydavo

kalbėjo, tarytum užkalbėdamas burtais, kuris juokė
si pavojingai, nes ką jis išjuokė, tas neaugo, kaip iš
deginta žolė — ji saugojo savo mažąjį nuo jo brolio, 
kad nebūtų pagautas.

Bet tada, jie buvo visi keturi namuose — nepa
prastai retas atvejąs paskutiniais metais — buvo la
bai sunku drauge. Gal būti tiktai jai taip atrodė, ma
nė ji, juk ji yra motina ir šeimininkė, namų moteris, 
kurios paskirti^ mažiau džiaugtis ir ilsėtis negu rū
pintis. Mykolas ir Kazimieras, ką jie bekalbėtų, nors 
apie duonos riekę, jie stovėjo priešais vienas kitą, 
ginkluoti nematomais dalgiais, ir abudu vienodai stip
rūs, ji nebijo už juos — tiktai už tą namų nuotaiką, 
ir už mažąjį, tarytum dėl jo ėjo kova. Ir staiga, kar
tais ją ištikdavo mintis, dėl kurios ji nekeldama ran
kos žegnojo: ar nėra jis velnias, jos sūnus Mykolas, 
Ir būsimo kunigo akivaizdoje jis pasireiškia vXu 
aiškumu? *

Z
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POZNANĖS ĮVYKIŲ PARAŠTĖJE
J. KVZMIONIS, D. Britanija

Tuoj po Poznanės įvykių kaip nacių, kurie tiek žalos jų 
Douglas Hyde “Catholic Her- tautai padarė, 
aid” savaitraštyje paskelbė, jog,' Skelbiama, kad tai esanti sie- 
Lenkijos komunistinė vyriausy- los liga, kuri tačiau auga ir au- 
bė ilgiau nebepajėgia efektin-Į ga. Vyskupai vienam žmogui 
giau valdyti, ir katalikų vadai prasitarę, kad ta neapykanta e- 
paradoksiškai turi reikalauti, į santi stipriausia Lenkijos rezis- 
kad žmonės, kurie dieną naktį
darbuojasi nuversti juos perse
kiojantį režimą, švelnintų savo 
metodus.

D. Hyde sakosi priėjęs tą iš
vadą, kai pasikalbėjo su kaiku- 
riais žmonėmis, kurie atvyko į 
Londoną po ilgų metų gyvenimo 
Lenkijoje. Jie turėję išimtinų 
progų susidurti Su lenkais, buvę 
glaudžiuose ryšiuose su autori
tetingais katalikų sluogsniais ir 
dėl to galėję gerai sekti politinį 
baromterą. V

tencijos jėga prieš komunizmą. 
Rusų ir pačių lenkų komunistai 
yra visų neapkenčiami. Kaip ir 
korupcija, ta neapykanta įgavo 
tokias proporcijas, kad \yriausy 
bė yra bejėgė su ja kovoti.

Berija ir chuliganizmas z*

Revoliucijos istorija

Poznanės revoliucija buvo 
spontaniška: ji galėjo įvykti ly
giai ir kituose Lenkijos miestuo 
se, kaip gali bet kur įvykti ir 

netolimoje ateityje. Jos pagrin
de yra tai, ką Bažnyčia jeu anks 
čiau pramatė ir ką norėjo kaip 
nors sušvelninti. Tokiu būdu ko 
munistų vyriausybė priėjo liep
to galą, ir tiktai Bažnyčia galin
ti padėti jai išsilaikyti.

Trumpai kalbant, lenkai pri
vedę režimą prie tokios padė
ties, kad komunistų vadai des
peratiškai dairosi, kas jiems ga
lėtų padėti.

. Lenkų tautą, nežiūrint luomo 
ir padėties skirtumo,puola re
žimą politiniais — ekciflominiais

Berijos sulikvidavimas Lenki
joje iššaukė žymiai didesnes pa
sekmes, negu pats Chruščevas 
galėjo įsivaizduoti. Berijos slap 
toji policija Lenkijoje, kai]^ ir 
kituose sovietų okupuotuose 
kraštuose, sudarė didelę pajėgą. 
Reikia atsiminti, kad ir Tito, nu 
traukdamas ryšius su Stalinu, 
buvo nurodęs jog aktyvumą Ju
goslavijoje. Tačiau ir pati slap 
toji policija buvo paperkama. 
Nušalinus Beriją, jos korupcija 
pasiekė tokį laipsnį, kad tero
ristinė policijos-galia liko užmi
nuota. Korupcija perėjo ir į vi
są tautą.

Pramonės kontrolės kom’sijo
je šiuo metu dirba 140,000 tar
nautojų. Kai komisijos virši
ninkas buvo paklaustas, ar jų 
užtenka, šis atsakė: ‘‘Ne, jokiu 
būdu neužtenka. Jei mes turė
tume dešimt kartų daugiau, vis 
tiek būtų- maža. Niekas šiandien 
negali sustabdyti korupcijos.

Teroro švelninimas atvėrė pla

GERAS DERLIUS

Ted Sevits, Kirksville, Mo., gavo 
•iš akro 77 bušelius kviečių. (INS)

Medikai apie kulnis
Londone, Anglijoje, gydyto

jas dr. Jaok Joseph ir fizikas 
Alfred Nightingale vienoje Lon
dono ligoninėje ištyrė dvidešimt 
vieną jauną moterį, nor'č darni 
susekti ar blauzdų ir šlaunų 
raumenys nukenčia nuo batų 
augštomis kulnimis. Sveikatos 
atžvilgiu tokie augštom kulnim 
moteriški batukai buvo pripa
žinti visiškai tinkami. Minimi 
gydytojas ir fizikas paaiškino, 
kad elektrinė rekordavimo ma
šina parodė, jog augštos kulnys 

[yra tik truputėlį labiau vargi
nančios, nei žemos kulnys, ži
noma, su sąlyga, kad jos būtų 
neaugštesnės, kaip 2’/> colio ir 
nepersmeilios. \

Mirė atsiskyrėlis 
architektas

Bahamų salose gyvenęs kaip 
atsiskyrėlis mirė architektas, 
Jonas G. Hawes, sulaukęs 80 
m. amžiaus. Mirtis jį užklupo 
atvežtą gydyti į Miami. Jaunat
vėje jisai buvo anglikonas. Kaip i 
pagarsėjęs architektas pastatė 
daug anglikonų bažnyčių An
glijoje ir Bahamų salose.

1911 metais jisai atsivertė į 
katalikybę ir ėmė studijuoti 
teologiją. 1915 metais buvo į- 
Šventintag kunigu. Po to 25 me
tus jis darbavosi vakarų Aus
tralijos parapijose, o paskiau 
gavo iš Šv. Sosto leidimą baig
ti savo gyvenimą atsiskyrėliu.

pasistatė sau trobelę. Dar ir ten
būdamas, sudarė planus ir pa
statė visą eilę bažnyčių ir mo
kyklų Bahamų salose.

Jeigu mes per metus nors vie
ną ydą išrautume, kaip gi greit 
mes pasidarytume tobuli.

— Šv. Pranciškus Soiėeas

ginklais, naudodamiesi juodąja čiai duris chulignizmui, su ku- 
rinka, korupcija ir paprasta va-' r*uo reikia Bažnyčiai ko-
gyste. Tie dalykai pasiekė tokį!V )^'. Terorui švelnėjant, auga 
dydį, kad krašto ūkis yra visai1 chuliganizmas. Šitai žinodamas, 
užminuotas. Planavimas liko be- Chrušęevas paskutiniu metu len 
reikšmis ir absurdiškas. Nė vie. ^ų komuųistsmg pasakė, kad jie 
nu negalima pasitikėti. Papras-Į ^uri savo būdu statyti komuniz- 
ta prekyba liko neįmanoma. Pro' *^u° metu jis jau žinojo,
dukcija yra užminuota.

Retą sekmadienį pamoksluose 
nepaminima šitokia situacija, 
nes Bažnyčios atstovai tvirtina, 
jog korupcijos blogybė, šitokiu 
būdu praktikuojama, yra tikra 
'blogybė ir gali įleisti pergiliai 
šaknis. Tai yra viena priežas
tis, kodėl komunistai pripažįsta, 
kad Bažnyčios įspėjimas tegali 
sustabdyti įsišaknijusias blogy
bes.

Bažnyčiose kovojama ir su ki
ta blogybe, kuri taipgi grasorc- 
žimo egzistencijai: tai milžiniš
ka, nesustabdoma neapykanta 
Rusijai ir rusams. Sakoma, jog 
lenkai rusų labiau neapkenčia

Nehru atsilankymas
(Atkelta iš 3 '□usl'

kimu, “kraštas, kuriame tebegy
venama karvių mėšlo gadynė
je”. Indijoje prskaitoma netgi 
iki 300,000.000 beraščių. Tenai 
iš penkių žmonių — keturi ne
raštingi. Pusėje visos Indijos 
kaimų nerastum mokyklos. Tai
gi baisus vaizdas.

Dabartiniu metu Indijos vy- 
riausybė yra paskelbusi penk- 
metinį planą, pagal kurį turės 
būti pakelta krašto industrija, 
pagaminamo maisto kiekis, o 
taip pat švietimo sistema. De
ja, tam reikės didelių, galima 
sakyti, milžiniškų pastangų ir

kad Rusija Lenkijoje tiek neken 
čiama, jog betkokia sovietų in
tervencija bitų fatališka. Kar
tu jis žinojo, kad katalikybei 
nepakeliui su komunizmu ir dėl \ 
to reikia keisti senus metodus, 
nors dar nesurasta naujų.

Lenkų komunistai paskuti
niais mėnesiais kreipėsi į krikš
čionių demokratų unijos vadus, 
kad jie sutiktų įeiti į pcpula- 
raus fronto vyirausybę. šie at
sisakė, žinodami, kad tai ne dau 
giau, kaip komunistų taktika. 
Kartu jie tiki, kad netoli ta die
na, kada jie galės saugiau priim 
ti kvietimą, turėdami galimybių 
patapti dominuojančiu veiksniu 
šitokiame “fronte”. Tada jie ti
kisi galėsią pakeisti režimą, su
naikinti jo komunistinį charakte 
rį ir padaryti iii lenkišku.

Šita politika savaime aišku 
turi savo pavojų ir jie komunis 
tų gali būti apeiki ir panaudoti 
savo reikalams. Tačiau jie ma
no, kad komunistų neapykanta 
yra tokia didelė, o simpatija 
jiems tokia reikšminga, jog jie 
galį laimėti.

Raudonųjų pasiūlymai

Pastraruoju metu kelis kar
tus komun:stai siūlė jiems gali
mybes lęisti du nepriklausomus 
laikraščius. Tačiau jie žino, 'jog 
komunistai nori įkalbėti žmo
nėms, kad jų režimas pasikeitęs 
ir jie patys esą liberališkesni.

taą saviems reikalams. Kalėji
me jie to negali padaryti. Jau 
eidamas į kalėjimą kardinolas 
buvo gyva legenda; šiandien 
pats jo vardas iššaukia mistinę 
atoveiką. Jis yra nesvyruojan
čios opozicijos komunizmui sim- 
belis. 90% jis atstovauji tai, 
kas yra antitezė komunizmui.

Komunistai kelis kartus mė
gino jį paveikti laidės pažado 
kaina. Tačiau jiems trumpai at
sakė: “Esu Bažnyčios kunigaikš 
tis ir galiu tart'is tik su atitin
kamu ministeriu”. Kai ministe- 
riai mėgino su juo derėtis, trum
pai atsakė: “Ga:la, ponai, bet aš 
negaliu nieko jums pažadėti. 
Mano tikėjimas neleidžia man 
eiti į kompromisus. Tačiau aš 
melsiuosi už jus. Sudiev, po
nai”.

Ir katalikų vadams paskutinė 
mis savaitėmis buvo siūlyta 
leisti savus laikraščius su ribo
ta vyriausybės priežiūra, bet jie 
pasiūlymo nepriėmė. Prorežimi- 
nių “patriotų” kunigų skaičius 
žymiai sumažėjęs. Jų “Pax” or-

Apsigyvenęs vienoje iš Baha- 
2 565 šventųjų gyvenimai mų sa^> augiausioje vietoje 

Kennedy leidykla išleido
šventųjų gyvenimus, kurie a- 
pima 2,565 šventuosius. Naujų 
šventųjų gyvenimų laidą pa
ruošė jėzuitas H. Thurston ir 
Dimald Attwater.

ganizacija beveik sulikviduota. 
Šių metų pradžioje surengta 
“Pax” konferencija, kurioje da
lyvavo svečių ir iš užsienio, tu
rėjo tikslą duoti naujos gyvy
bės mirštančiam organizmui.

Chruščevo kalba, nuvainikuo
jant Staliną, buvo atsiųsta len
kų komunistams. Tačiau parti
joje yra ir katalikų, kurie mano. ’ 
kad galbūt įmanu sudaryti 
krikščionišką komunizriią, ir jų 
dėka kalbos tekstas buvo multi
plikuotas ir keliavo iš rankų į 
rankas. Komunistams tai nega
lėjo patikti.

Bažnyčios Lenkijoje perpildy
tos. Daugybė priima sakra
mentus. Nepasant demoralizaci
jos ir korupcijos pačių komunis
tų tarpe, Lenkija šiandien yra 
katalikiškesnė negu bet kada. 
Sakoma, galbūt sehieji Lenkijos 
laikai negrįš: atgimusi Lenkija 
bus kitokia, tačiau jos tikėji- 

- mas liks tas pats.

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūšy specialybe
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perkraustymus ir pervežimui 
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PR 8-9842

didelio eittuziazmo. Ir todėl ne-i Tokiu būdu jie atsisakė.
galima tikėti, kad labai greitu 
laiku būtų pasiekta didesnė pa
žanga.

Jo lankyniotti JAV tikslai

Kartu jie mano, kad atitinka
mu metu pasiūlymą galima bus 
priimti, ir kad tas metas jau 

_£sąs netoli, šta dėl ko ir Bažny
čiai rūpi sulaikyti žmones, kad

Nehru atvykimo ą Washing- jie nelaiku neišsišoktų ir nenu
tolintų laisvės laiką.

• Kunigai nuolat perspėja, kad 
nebūtų liejamas brolių kraujas, 
nes jie žino, kad panšūs įvykiai 
kaip Poznanėje atneš tik kerštą 
ir žmonių kankinimą. Jie mano, 
kad žmonės gali ir kitu keliu iš
reikalauti sau palengvinimų. Pa 
galiau, jei sukilimai ir atneštų 
laisvę, jos kaina būtų pcrdidelč.

Įtakingiausias žmogus Lenki
joje šiandien yra... kard. Wy« 
szynski, kuris kalėjime praleido 
pustrečių metų. Būdamas lais
vas, galbūt jis būtų komunistų 
kaip nors apgautas ir panapdo-

toną metu be abejo bus kalba
masi daugelio problemų temo
mis. Jis gi, tas Mahatma Gan
di įpėdinis, seniai pyksta 'ant 
“jankių”, kodėl šie Peipingo vai 
džios nepripažįsta, kodėl raudo
noji Kinija neprimama į Jung
tines Tautas, jam nepatinka 
SEATO, jis nesižavi Vidurinių 
Rytų paktais ir t.t.

Atvykęs į Ameriką Nehru, 
savaime aišku, bus labai arti
mai stebimas, gražiai priima
mas, betgi bus išdėstomos aiš- 

'kiai ir Baltųjų Rūmų pažiūros į 
visus dalykus.

NARIAI LIETUVIŲ TAIP. IR SKOUNIMO
B VIU LYGOS. KURIOSE

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki $10,000.00
. m <

Paskolos Duodamos Namu įgijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO i SAVINOS A LOAN ASSN.
6234 S. Westem Avė. Chicago 36, DL

GRANE SAYINGS & LOAN ASSN.
2555 W. 47th St Chicago 32, HL

DISTRICT SAVINGS A LOAN ASSN.
3430 So. Halsted Street Chicago 8,11L

ST. ANTHONY SAVINGS A LOAN ASSN.
1447 S. 49th Ct., Cicero 50, III., Tel. TO 1-8131-32

UNIVERSAL SAVINGS A LOAĮN ASSN.
1600 S. Halsted St Chicago 8, Dl.

Į’įįuMsns «"»<"
IŠ TOLI IR ARTI

NAUJI oioai TfOMV-MUJAUn KMUSTrf'K) (BANK/AI 

UJBJį Ntrų PATTftmAS-PfSVS Uf SĄtHUHAAS MtMUNA^ONAl

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL. Tel. VZAIboek 5-9909

PradėM Taupyti Šiandien, Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradekite taupyti šioje lietuviškoje 

įstaigoje - BRIGHTON SAYINGS AND LOAN !
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti Iki $10,000,00

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

OFISO VALANDOS:
Pirmad., antrad., penktad. Ir 
iefttad. • vai. ryto Iki 4:S0 p.p.

Tr.člad. » ryto Iki II vai . 
Ketvirtai. » vai. Iki I vaL vak.

LIETUVIAI 
TAUPO

UtTUVISKOJt 
TAUFVMO 
IR
SKOLINIMO 
bRNDUOVtjL

I, MBS 
MOKAMI

Z AUUiTtSMJ 
DIVIDRNDĄ.iUlUKVIfcNK SĄSKAITA LIGI M

" io,ooo.«* > 
APbtAVSTA” 
FlDlRMINtt 
VAi.bi.IOS 
DRAUDIMO 
IŠTAIGOJ.

b SĄŽININGAS ifc MANDAGUS 
patarnavimas

AUGUSTAS SALDOKAS PKET.I0fcWTA* °
DARBOVALANDOS: PIRM.ANTR.rPRNKT.hu- 9-5 v v.

kETVIETADlE-NlAlS: « 9 ~ ® * *ŠEŠTAU»U.NIA1S: . " VTdEČ-lAOlt-NIAlS- UtDAttYTA..
ADRE.SAS -.4.O3& S. ARCHE.R. AVE.CWC.A<iO 3Z.ILL. 
TEL. LA. 3-^719

iiiiiiiiiiiEiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiitiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuii"

PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Iš artimų ir 

tolimų distancijų. Šaukite sekančiai:

ANTANAS VILIMAS
MIS S. UTUANICA AVĖ., CpiCAGO, IU.

Telefonas — FRontier 6-1882 •
UIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHiniNnilllllHINIIIIIIIIIIHNIlIlI

P.&J. JOKUBKA
fV, DEIMANTAI IR LAIKRODŽIAI 

Pardartmae Ir Talaym*a 

4077 So. Archer Avė.
Chięago 32, IU. — Tel. LA 3-8617 
■ES'SJsrHLSss-H.ssse'SjsrHJi

IŠ ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

snnkvėžlmlN pilna ap-
drauda. I.’igua Ir sąžiningas 
patarnavimas.

R ŠERĖNAS
4510 8. Wood St., Chicago t,

Itnofe, tel. VI 7-2972

U 
T 
U

INSURCD i ’ "

W L
FEDERAL
5RVING5

ROOSEVELT FURNITUBE CO
___  (LIETUVIŲ KRAUTUVE) .

Pirmą kartą pasiūlo oro 
vėsintuvą (Air Condi- 
tioner) tik už $39.95.
Tas vėsintuvas galima 
naudoti kiekvienam kam
baryje ir automobilyje.
Galite šj vėsintuvą gauti 
5 dienų išmėginimui. Ne 
reikia mokėti rankpini
gių ir mokestis tik $1.00 
į savaitę.

ROOSEVELT FURNITURE CO.
2310 W. Roosevelt Rd. - Telefonas SEeley 3-4711

NELLIE BERTULIS JR FELIX RAUDONIS, savininkai 
Krautuvė atidaryta kasdien iki 6 vai. vak. Pirmad. ir Ketvirt. iki 
9 vai. vak. ir Sekmadieniais nuo fl vai. ryto iki 4:30 v. po pietų.

ChnrO'reri A Supervlsnd 
by Uie U. S.'Govcnunrnt

MUTUAL FEDERAL SAVINGS REKORDAS...

• Įsteigta Chieagoje 1905 metais.

• Nuo 1905 Metų ši bendrovė pergyveno karus, 

ekonomines depresijas, panikas ir krizes ir 

savo taupytojams išmokėjo kiekvieną sutau

pytą dolerį.

• Augštus dividendus įmokėjo visada be per

sto jimo.

•' F* '•
• Partrauksime jūsų pinigus iš kitur, jei atne

šite savo banko knygutę.

• Pinigams padėti nereikia važinėti.

Juos galite pasiųsti paštu.

Mes apmokėsime pašto išlaidas.

PRADEKITE TAUPYTI ŠIANDIEN !

2202 W. Cermak Rd., Chicago 8, III. 
Pliene VI 7-7747z - I j

JOHN J. KAZANAUSKAS, Pm,

Chartered ir Superviied by tho United States Oovomment
Įstaigos VALANDOS: Kasdien nuo 9-tos ryto iki 5 vai. po pietų. Ketvirtadieniais nue 9-tos valandos 
ryto iki 8 vai. vakaro, šeštadieniais nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. po pietų. Trečiadieniais visai neatidaroma

=- ■ TJ—---------r-.T’- ■

t



Trečiadienis, liepos 18, 1956 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

VALANDĖLĖ SU PENSININKAIS
> JONAS MIŠKINIS, Amesterdam, N. T.

Bažnyčios fundatorius1923 metais pirmą kartą ne
tikėtai susipažinau su energin
gu, jaunu kun. J. Bakšiu Daina
vos sostinėje — Merkinėje. Jis 
buvo parvažiavęs iš JAV j savo 
mieląją gimtinę Salovartę. Mū
sų pašnekesys buvo trumpas, 
nuoširdus ir visą laiką prisimin
tinas man.

Kun. J. Bakšys pačiame savo 
jaunystės žydėjime paliko srau
nųjį Merkį, žavingus jo krantus, 
gražius ir gana grybingus pušy
nėlius ir išvyko už jūrų marių 
laimės jieškoti. Atvykęs į Ame
riką sunkiai dirbo, vargo, daug 
rūpesčių turėjo, tačiau nepairas 
tu ryžtingumu, dzūkiška ener
gija ir sunkiais keliais pasiekė 
mokslo ir tapo kunigu, kas jo 
namiškiams, o ypač tėvams, su 
darė didelį džiaugsmą dėl tokio 
laimėjimo.

Geroji širdis

Tuo metu, kai kun. J. Bakšys 
parvyko svečiuosna, Merkinėje 
ką tik buvo įsteigta vidurini mo 
kykla (progimnazija). Mokyk; 
los būklė buvo labai sunki. Sti
go suolų, knygų, mokslo prie
monių ir neturtingiems mokytis 
pinigų. Viurinės mokyklos stei
gėjas kun. dr. Juozas Bakšys 
kreipėsi į atvykusį svečią, kad 
jis paremtų mokyklą. Jis nuo
širdžiai prašymą priėmė ir su
grįžęs į Ameriką tuojau ėmė 
siųsti mokyklai piniginę para
mą. Mokykla už atsiųstas au
kas daug ką įsigijo ir sušelpė 
keletą neturtingų mokinių.

20 metųxBrazilijoje
(Atkelta iš 2 psl.)

„ ilgai užtruko P. L. Bendruome
nės organizavimas Brazilijoje?

— Dėl nepritarimo tų žmo
nių, kurių pareiga būtų rūpin
tis jos įsteigimu.

Kun. J. Bakšys visą savo ku
nigavimo laikotarpį praleido Ro- 
chesteryje, N. Y. Čia jis buvo 
paskirtas lietuviškos parapijos 
klebonu. Pradžioje darbo sąly
gos buvo sunkios. Tačiau jis 
dirbo su dideliu uolumu, pasi
šventimu, nepaisydamas savo 
sveikatos nei jėgų. Dirbo kil
nios lietuviškos minties veda
mas. Jis žinojo, kad kiekvienas 
naujas darbas ir idėja nelengvai 
prigyja, įleidžia šaknis, išauga, 
subręsta ir duoda vaisių. Jo rū
pesčiu ir pastangomis buvo pa
statyta graži bažnyčia, įrengia 
tinkama mokykla su sale, Isteig 
ta daug lietuviškų katalikiškų 
organizacijų. Jis klebonauda
mas nedavė užgesti lietuviškai 
ugnelei, bet tą židinį kurstė, 
kad tik plačiau ir giliau įsilieps
notų.

Apie jo veiklą dažnai lietuviš
ka spauda rašydavo ir gražiai 
įvertindavo kun. J. Bakšio nu
veiktus darbus. Rochesteryje 
per keliasdešimt savo kunigavi
mo metų jis yra išvaręs labai 
platų ir gilų barą lietuvybės at
žvilgiu. Garbė jam!

Didelis tremtinių rėmėjas

Po II Pasaulinio karo kun. J. 
Bakšys vienas pirmųjų išgirdo 
tremtinių balsą. Jis tuojau už
vedė su jais susirašinėjimą; vie
nus guodė žodžiu, kitus šelpė 
siuntiniais, gelbėjo badaujan
čius; keliasdešimčiai jis sudarė 
garantijas atvykti į JAV. O 
kai šie atvyko į JAV, jis juos 
mielai sutiko, parūpino butus, 
daugeliui padėjo surasti darbą, 
kurio dėka kaikuriems pavyko 
gana gražiai įsikurti. '

Parapinėje mokykloje praplė
tė ir įvedė nuolatinį lietuvių 
kalbos dėstymą, kad tremtinių 
ir seniau atvykusių vaikai ne
pamirštų gimtosios tėvų kalbos. 
Jis džiaugėsi, kad jo parapija 
pagausėjo naujais lietuviais,

PAJIEŠKOJIMAI
Sekantieji asmenys yra pajieš- 

komi Lietuvos Konsulato Chica- 
gojt: Z

BACEN$KAS Feliksas, atvykęs 
iš Vokietijos 1950 metais.

CHMELIAUSKAlTC Elena, gy
venusi Chicagoie.
| DAMBRAUBKAS Jonas.

JAČIUNBKYTfi Emilija, Anta
no duktė.

JANAVIČIUS Zenonas, sūnus 
Kazio, iš Teižių.

JANKAUSKIENE (J e n k a s), 
Magdalena, Motiejaus duktė, gy
veno Scranton, Pa.

JONAITIS Antanas ir Juozapas, 
iš Sedos, gyvenę Chicagoje.

KLIMAITIENE lęva, duktė Mo
tiejaus.

KUZMA Jonas, sūnus Bajio, iš 
Kauno aoskr.

KUZMIENE Apolonija, Petro 
duktė, iš Kauno apskr., gyveno Sao

turėlių, tai mūsų pokalbis buvo 
valandėlei nutilęs...

Kua. A. Orvidas
Čia jis savo “jaunystę” lei

džia su savo bičiuliu kun. A. 
Orvidu. Sis, nors ir nėra dzū
kas, bet visa širdimi mylįs Dzū
kiją ir niekad jos neužmirštąs. 
Kun. A. Orvidas keletą metų bu
vo V. Krėvės apdainuotoje Mer
kinėje parapijos vikaru ir pro
gimnazijos kapelionu bei moky
toju. Į Ameriką rodos atvyko 
1927 m. Kurį laiką vikaravo 
Amsterdamo, N. Y., lietuvių pa 
rapijoje, o vėliau vyskupas jį 
paskyrė į Schenectedy, N. Y., 
lietuviškos prapijo8 klebonu. 
Čia atvykęs turėjo daug darbo. 
Pirmiausia turėjo tinkamai su
tvarkyti ir įręngti kuklią baž
nytėlę. Jis tyliai, energingai 
vykdė užsibrėžtąjį tikslą ir pa
vestas jam pareigas
nius darbus įvykdęs, projekta
vo naujus užsimojimus. Bet de
ja jį ištiko netikėta nelaimė — 
susirgo paralyžiumi. Daugiau 
kaip metug išgulėjo lovoje. Nors 
ir stropiai buvo gydomas, bet 
liga vistiek sužalojo jo organiz
mą. Dabar gali šiek tiek paju
dėti, kiek pavaikščioti, pasirams 
čiuodamas lazdele, vienok deši
nės rankos ir kojoa negali val
dyti. J

Pcub, Brazilijoje.
LUDAVIČIŪTE Julija ir Marija, 

dukros Stasio, iš Alytaus, gyveno 
New Yorke.

OLEfiKEVlčnJS. Si šeima gyve
no Chioatgoje.

RAULINAITIS Jonas,, rašyda- 
vos John Ralys. Gyveno Chicago
je ir Losrel, Mieli, z 1

SAKINSKAITE Kazimiera, iš 
Žagarės.

SIUIPYS Antanas, iš Mažeikių.
STRIPEIKIS Kazimieras, arba 

Jono Stripeiklo našlė ir vaikai, gy
venę Brighton Park kolonijoj, Chi
cagoje. I \

-ŽUKAUSKAS Juoąas.
BORtJMAS Feliksas, sūnus Au

gusto, ginu. 1925. VII. 15 d.
BURNECKIENE Vincenta, gy

venusi Chicagoje.
KA2EMEKAS Antanas, iš Al

vite.
KAZLAUSKIENE - Riaubaitė 

Marcelė, duktė Jono, iš Šakių ap.
LISIKAITE Magdalena, iš Ceče- 

tų km., Marijampolės apskr., ey- 
vetiusi Chicagoje.

MALINAUSKAS Juozas, sūnus 
Juozo, gimęs 1907 m. Chicagoje. 
Iki 1924 m. gyveno Lietuvoje. 
Chicagoje gyveno Whipple st.

PETKIENE arba dukra Vatida 
Petkutė, gyvenusios Chicagoje. 
RUDINSKIENE-Šalvaitytė Ona, iš 
Alvito, gyvenusi Chicagoje.

SALVAITIS Jonas, iš Alvito, gy
venęs Chicagoje. * 1

SKINYS Pijus, arba jo žmona • 
Marė. Turėjo tris dukteris, kurių 
viena vardu Terese.

TAMOLICNAS Bronius ar Pra
nas. gyveno Chicagoje, Whipple st.

VALAITIENE-Didrikaitė Ona, 
iš Alvito, gyvenusi Chicagoje. /

ŽILIUS Adomas, savo laiku gyv. 
1013 S. Rockweli St., Chicagoje.

Jieškomieji arba apie juos žiųių 
turintieji malonėkite atsiliepti į

CONSULATE OF LITHUANIA 
6147 South Artesiam Avė.

Chicago 29, Iii.

DOVANOS ...........................................................................DOVANOS
Liepos mčn, 19-20-21 d.d. \

IŠKILMINGAS ATIDARYMAS
Persikėlus f Erdvesnes Patalpas

SPECIALIOS NUOLAIDOS
SPALVOTOS TV DEMONSTRAVIMAS

Balionai Vaikams

DAINA- TELEVISION CO.
3321 So. Halsted St. , -------- CLiffside 4-5665

r (Gi ai ir sa r ra ai 

PERK R AUSTAU
BALDUS
M EI OJE IK Iš TOLIAU

K. HDUKONIS

Tunu naują dideli sunavežimį 
'ir apdraudas

8318 W. eiet St. CMcągo, BL 
TeL PResoott 9-2781

— Kada atsirado parapijoje 
seserys Pranciškietės?
• — Jos čia ‘Atvyko ,1938 me
tais. Iki karo vedė lietuvišką, ] tuo pačiu tikėdamasis, kad lie- 
t. y. tokiį, kur pusė dėstomųjų j tuvybė dar labiau suslptės ir 
dalykų buvo lietuviškai. Mokyk išsiplės, 
la turėjo lietuvių vaikų chorą.
Karo metas veikimą pasuko ki
ta kryptim. ^-Dabar čia veda 
pradžios įbokyklą su 1,300 vai
kų, gimnaziją su 200 mokinių. 
Šiemet atidarė mokytojų semi
nariją, sekančioje parapijoje 
turi naujokyną ir mokyklą su 
500 vaikų. Mieste laiko vaikų 
darželį ir kuria pradžios mokyk
lą, kuri jau turi du skyrius.

— Ką nors apie savo santy
kius su jaunimu?

— Su jaunimu/pradėjau dirb 
tl nuo tada, kai būdamas pirmų 
klasių gimnazistas įstojau į atei 
tininkus. Atostogų metu padė
davau pavasarininkams. Vika
raudamas Liudvinave dirbau 
su Marijampolės moksleiviais 
ateitininkais, tuo pačiu metu 
ėjau pavasarininkų rajono pir
mininko pareigas. Nekartą va
žiavau “Gamtos draugo” eks
kursijom Kai S. Paulyje pasi
rodė pirmieji tremtiniai ir iš 
vietinių lietuvių atsirado dau
giau moksleivių ir čia pasisekė 
įsteigti at-kų kuopą.

— Ką bendrai norėtumėte pa 
sakyti šia proga skaitytojams?

— Reikia rūpintis, kad mū
sų žmonių tarpe labiau kiltų vi
suomeninis susipratimas, susi* 
klausymas ir domėjimasis kul
tūriniais reikalais. Visi laikraš
čiai, radio pusvalandžiai ir mi
nėjimai nešami nedidelio būre
lio žmonių ant savo perkrautų 
pečių.*Šiaip jau daugelis ne tik 
paprastų žmonių, bet ir inteli- 
gentų skęsta asmeniškuose rei
kaluose.

Jubliatas dar atrodo stip- 
raa ir pilnas energijos. Palin
kėję jam dar ilgai tarnauti Bra 
zilijos lietuviams ir padėkoję 
už kantrybę atsakinėjant į mū 
sų klausimus, palikome jį kuk
lioje nuomotos klebonijoh raš

tinėje prie darbo stalo.

Vadinasi, visą laiką daug dir
bo, daug sielojosi, dėl to ir svei
kata jo sušlubavo. Gydytojai 
patarė jam pasitraukti nuo to
kio įtempto ir intensyvaus dar
bo. Gaila buvo jam skirtis su 
džiuginančiais atlikto darbo vai 
siais. Todėl, kaip Šventajame 
Rašte sakoma, atiduokime kas 
Dievo — Dievui, kas valdovo — 
valdovui, nes to teisybė reika
lauja. Jis iš klebono pareigų pa 
sitraukė ir išėjo į pensiją. Ti
kėdamasis, kad naujasis klebo
nas neduos lietuviškiems židi
niams užgesti.

Susitikome po 33 metų

Didelis mano noras buvo su 
tuo dzūkų ąžuolu pasimatyti. 
Todėl šiomis dienomis su p. J. 
Olšausku nuvykome jį aplanky
ti jo vasarvietėje. Maloniai jis 
mus sutiko ir priėmė. Atrodo 
mažai kuo pasikeitęs per tuos 
33 metus. Kupinas energijos ir 
dzūkiško sąmojaus. Vaizdžiai 
jis mum® papasakoju apie gra
žiąją Dzūkiją, garsiąją Perloją 
ir karinguosius perlojiečius. O 
kai paklausiau jį, kada gi va
žiuosime į Dainavos kraštą pa
siklausyti Merkio pakrantėse 
suokiančių lakštingalų, kukuo
jančių gegučių, čyrenanėų vy-

Pagelbėjo 900 tremtinių
Pranciškonas kun. Stanley 

Pawlowski, gyvenąs Liurdo Die- 
Pagrindi- vo Motinos vienuolyne Cedar 

Lake, Ind., padėjo net 900 trem 
tinių atvykti į JAV. Atvyks
tančiai tremtinių šeimai pra
džiai gyVenimo jis vis parūpina 
bent po $50.

Abu šie dvasininkai — kultū
rininkai,} lietuvybės kalviai, da
bar ilsisi nuosavoj gana pato
gioj vasarvietėj, kuri yra prie 
didelio ežero, apaugusi jaunais 
medeliais ir svyruonėliais ber
želiais. Jiedu labai draugiški, 
malonūs ir gana jautrūs lietu
vybės reikalams.

Į misijas pas papuasus /
Kapucinas tėvas Paul Far- 

kas, 33 m. amžiaus, kuris iš 
Naujosios Gvinėjos misijų bu
vo atvežtas į Pittsburgą opera
cijai, dabąp* vėl gAšž' išvyksta 
į pietinę Naujosios. Gvinėjos 
dalį, pas papuasus misijonie- 
riahti. Jam vėl teks?ęUrbti tro
pinėse džiunglėse, kur daug su
sirgimų malarija, džiova, raup
sais. Gyventojai ten — mišinys 
negrų, mongolų ir baltųjų. Ten 
kapucinai yra įsteigę mokyklė
lę, kurią lanko 65 berniukai.

NOW
SHUTTER

OPEN!
BROTHERS

BALLROOM
7740 STONY ISLAND

Free Parking AIR-CONDITIONED!
Dancing For The MhMIe-Aged Wed„ Fri., Sat, San.

GEORGE MITCHELL & His Orchestra
HOWARD LUEHRING at the Orgau 

BE A FIRST-NIGHTER!
Popolar Prlces at the Cocktail Bars

g JI 1 J I F ■ ■! ‘.JJ. . > -J '■!' . T ! I-LĮ-U, III !—■■■■> W^II|IL'HI..! Illllję ,, J IĮ' .

JONAS GRADINSKAS
Kambarių vėsintuvai, vėdintu vai; radio: vokiški, kišeniniai, nešio

jami, automobiliam*; televizijos; patefonai, varomi baterijomis
J. G. TELEVISION OOMPANY

2512 W. 47th St. Tel. FRontier 6*1998
TAISYMAS GARANTUOJAMAS RAŠTU — lOO^į

SOPNIE BIRBUS
r BADIO PROGRAMA

a WQES stotie* — Baofffc 18»«- 
NUO PIKMAD. Da PENKTAD 

BtM Iki »:«« v«L ryte 
SESTAJD. »:S0 Iki «:«© ryte 

PIRMADIENNIO vak. nuo 7—t V, 
SEKAD. 8:80—0:80 y. r. tf etottee 

WOPA — 1400 klh 
Alaušo SS, -lt HEmlock 4-Ž41F

7111 80. ROCKWELL 9T.

StATSttM 
IR NAMŲ 
PATAISYMUI 
PBISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGĄ^

CARR MOODY 
LUMBER CO.

STASYS LTTWINAS, Pro*.
3039 U Halsted St.

TeL VIctory 2*1272

Apkainavimą ir Prekių Pristaty 
mą Teikiame Nemokamai

Raštini atidara kasdien nuo
8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro b 
šeštadieniais iki 8 vai. vakaro.

NUO UŽSZSKNUUSIŲ 
SKALDANČIŲ VAIZDŲ

IB ATVIRŲ ODOS LIGŲ
Tie, kurte kenčia nuo SENŲ AT 

VIR Ų Ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ 
aega.ll ramiai sSdStl Ir naktlmli 
miegoti, nee Jų uMaenBJuaioe žalzdot 
alettl Ir skauda. Kad pabalinti U 
įleUjltna iv ekaudCJlmg senų atvl 
rų Ir skaudžiu žaizdų. uždekit 
L.EOULO Olntment. Jos gydyme 
/patybSe palengvina Jūsų skaudSJl 
mg Ir galčalte ramiai miegoti nak 
U.- Vartokite ją taipgi nuo skau
džių nudegimų. JI UlpT pažallm 
aleUjluią Ilgos vadinamos P8ORIA 
318. Taipgi pažai i na perSČJlmą Ilgo. 
radlnamoe aTHLBTE’S FOOT, su 
stabdo džiovinimų odos Ir perplyžlmų 
carpplrMtų. fra tinkama Vartoti nw 
Įtinstančios, suskilusios odos dedlr 
žinių, odos iibSrimų Ir t. t., talpg 
tinkama vartoti vaikučiams, kada pa 
atrodo skaudu* lžbBrlmas nuo vysty 
klų. JI yra gera gyduoM nuott 
virtinių odos ligų. La
<ulo Olntment yra 
parduodama po T t 
et, tl.JB. Ir $8.80.,
Pirkite vaistinėse Cht 
sagoj Ir apylinkėse—
Mllvraukee, Wtso.,Oa 
ry. Ind.tr Detrolt Ml- 
jbtgan arba rąžyki
te Ir atsiųskite Mo
rų order. I

LEGLLO, DepartmMžt D. 
5818 W. Eddy SL CMcaso 84, DL

O

INTERNATIONAL MEDICAL 
MAIL ORMJR SPEC1AL1STS 
MEDICAL PARCELE TO AL£ 
COVNTRIE6OF THE WORLD 

★
ILLŲ8TRATED CATALOGŪB 

ON REQUEST

O

A'

DRUG EXPORTERSirttre*
3 51 BROMPTON ROAD,

■■ LON DON ■ 8. VV. J

SKUBIAUSIAS PRISTATYMAS - ORO PAŠTU
MES GALIME JŪSŲ SIUNTINIUS PASIŲSTI, ORO PAŠTU.

STEIN TEXTILE CO.
1306 South Union Avė.

✓ , *
Yra kalbama mieste, kad STEIN TEKTILE BENDRO

VĖJE rasite didžiausią pasirinkimą už nebrangias kainas 
įvairių vilnonių, šilkinių, medvilninių, užuolaidoms ir už
dangalams medžiagų.

STEIN’AS turi metinį išpardavimą, štai pavyzdys kainų: 
Geriausios ANGLIŠKOS bei “vrorsted MEDŽIAGOS kos

tiumams, kurių kainos paprastai yra $9.80, dabar tik ..$4.50 
60 colių vilnonės medžiagos ir “flannel’* vyriškiems ir

moteriškiems kostiumams tiktai ....................................... ,.$1.89
Visokiausių pamušalų už pigias kainas. Spausdintas šilkas 

ir plaunamas “Sil-O-Shan”, “antiąue taffeta”, pa
prastai $1.98, dabar tiktai ...................................>................98c.

i
48 colių užuolaidoms bei uždangoms medžiagos, vertės iki 

$2.98, tiktai ................................................................................ $1.39
Grynų ^palvų Fortisan ir Metallic Cloth užuolaidoms tik .$1.09
Pas STEIN’Ą jūs rasite didelį pasirinkimą nuotakoms, kaip tai 
. .“laces”, satiną, taffetą, “brocades”, Shantung, ir t. t. Taip 

pat liekanas medžiagų pamušalams už baisiai pigias kainas.
Atvykite į STEIN TEXTILE ir patys įsitikinkite. Su kiek

vienu pirkiniu virš $20.00 gausite vienai suknelei medžiagos 
kaip dovaną.

STEIN TEXTILE CO.
1306 SOUTH UNION AVENUE

1 blokas į rytus nuo Halsted St., iy2 Moko į pietas nuo 
Roosevelt Rd. Taip pat atdara šeštadieniais ir sekmad. 
Tel. MOnroe 6-8152.

DIENRAŠTIS “DRAUGAS” SKELBIA 
ŠEŠTĄ

ROMANO KONKURSĄw
Skiriama tūkstantis {$1,000.00) dolerių premija

1. Dienraštis “Draugas” talkininkaujant “Draugo” Bendra
darbių Klubui, skelbia naują lietuviško romano konkursą. Pas
kutinė data konkursui skiriamo romano rankraščiui įteikti — 
1956 m. lapkričio 1 diena.

2. Geriausiam romanui skiriama premija — tūkstantis doL’ «
3. Jury komisiją sudaro: Aldona Augustinavičienė, Petras 

Balčiūnas, Viktoras Mariūnas, kun. Alfa Sušinskas ir Mykolas 
Venclauskas.

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

. 5. Kūrinius siųsti adfesu: Romano Konkurso Komisija,
“Draugas”, 2334 So. Oakley Avė., Chicago 8, III.

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

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

iimiiiiiimiiiimiiiiimiimmiiiiiiiiiiHiiimiNiiiniiiniiimimiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

UŽ LIETUVOS 
LAISVĘ KOVOT
dar nepervėlu. Agituot ir 
reikalaut, kad maskoliai 
kraustytus lauk iš Lietuvos, 
—tai visų gerų lietuvių pa
reiga.

Rašant laiškus visad var
tokite antikomunistinius vo
kus.

40 įvairių vokų $1.00
Užsakymus ir pinigus siūs 

kitę:
DRAUGAS

2334 So. Oskley Avė. 
Chicago 8, Illinois

<ininiinnnminminiiniiiimhniiiiniiHiiiiniiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiimiiimiiiiiiimiiiiii

Perskaitę dienr. "Draugą", duokite jį kitiems.

/
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KAS ĮVYKO SU CARO GALVA?

Brazilijoj Sao Paulo mieste 
leidžiamam rusiškam žurnale 
“Rusija” pasirodė 4-5 Nr. straip 
snis, pavadintas “Caro galvos li
kimas”. Čia išverstas ištisai iš 
vokiško laikraščio “Weixel” pas 
toriaus L Rizenbergo jaudinan
tis aprašymas viso to, ką tas 
pats pastorius matė ir pergy
veno. Taigi liudijimas yra tik
ras. Pastorius rašo:

“Visiems jau yra žinoma, kad 
Ekaterinburge IpateVako namo 
rūsyje nakties metu iš liepos 17 
į 18-tą visa caro šeima buvo iš* 
žudyta.

Aš, kaip visa matęs ir per
gyvenęs, galiu šiuo atveju duo
ti tikras ir smulkias žinias. /

Kaip tik carą sušaudė, tuoiau 
revoliucinio Uralo apskrities ko
miteto pirmininkas Biek>borodo- 
vas mušė telegramą į Maskvą. 
Telegrama buvo adresuota as
meniškai Leninui ir Trockiui ir 
Maskvoj jau buvo ji gauta lie
pos 18 d. Ši žinia pasiekė tik 
patį Maskvos komunistų parti
jos aktyvą, gi liaudis apie tai 
sužinojo daug vėliau, kai ž’nia 
aplinkiniais keliais atėjo ir jau 
jokiu būdu nebuvo galima visa 
tai išlaikyti paslaptyj.

Tuo tarpu liepos 26 d. atėjo 
į Maskvą ir antspauduotas odi
nis čemodanas, kuriame buvo pa 
talpinta stilkinė su caro Nika- 
lojaus galva. Jokių abejojimų 
nebeliko. Dėl to jau rytojaus 
dieną, t. y. .liepos 27, Leninas 
šaukia posėdį, laike kurio susi
rinkusieji apžiūri patalpintą stik 
linėj bonkoj caro galvą ir, įsi
tikinę, kad tikrai caro galva, 
sustato protokolą, po kuriuo pa
sirašo Leninas, Trockis, Zinov- 
jevas, Bucharinas, Džeržinskis, 
Kamenevas, Kalininas ir Peter- 
somas.

Ką daryti?
Pasirašius protokolą, kreipia

si Kamenevas į ten esančius 
klausdamas, ką dabar reikės da
ryti su caro galva? Zinovjevas 
ir Bucharinas patarė caro galvą 
padėti muzėjun, kad kartų kar
tos galėtų matyti, bet dauguma 
buvo už tai, kad tuojau reikia 
tą galvą sunaikinti, nes, kaip 
išsireiškė Petersas, tamsioji liau 
dia gali paversti muzėjų švento
ve ir caro galvai duoti paklo- 
nus. Dėl to nutarta bematant 
tuojau iš liepos 27 į 28 nakčia 
Kremliuje caro galvą sudeginti, 
o šią pareigą įvykdyti buvo už
dėta pačiam Trockiui.

Paskirtą valandą aš nuėjau 
pas Kremliaus komendantą pa
rodydamas savo dokumentus ir 
dar atskirą kortelę. Iš komen
danto sužinojau, kad caro gal
vos sudeginimas įvyks nedide
liame namelyj, kuris kadaise 
buvo virtuvė.

— Mes ten viską priruošėme, 
reikia tik atlikti patį darbą, — 
nusišypsojęs pasakė komendan
tas.

Eidamas kartu su komendan
tu į nurodytą vietą, aš praėjau 
po Archangelską Soborą ir pa
siekiau vienuolyno pastatus, 
prie kurių angos sėdėjo sargas. 
Pastarasis pamatęs komendan
tą, tuojau atsistojo ir išsitiesė. 
Dar keletą žingsnių ir jau esa
me prie mažos trobelės, čia ra
dome krūvą žmonių, kurie pa
tyla šnekučiuodami rūkė. Pra
deda lynoti! Netrukus lietus pa
smarkėjo ir pradėjo labai pilti. 
Už Maskvos upės prasideda gaiš 
ras ir liepsnos kyla J padangę. 
Iš Kremliaus išsiskubina gais
rininkų komanda. Varpas skel
bia pavojų.

Galvos deginimo “Iškilmė”
Komendantas atidaro namelio 

duris, įeiname į nedidelį kam
barį, kuriame matome prikūren 
tą krosnį ir spindinčią mažą ži
balinę lempelę. Dabar aš įžiu
rau ap'ė 20 žmonių, tarp kurių 
matosi — Eudukas, Smirnovas^ 
Bucharinas, Radiokas su sese
rim ir kaikurie kiti. Po to.atei
na Petersas su Balabanova; jais 
seka Laciaas, Kolontajus, Džer
žinskis ir Kamenevas. Kambary 
taip karšta, kad dos galime kvė
puoti. Visi labai neramūs ir su

sijaudinę. Tik Kolontajus nori 
parodyti susivaldąs, prieina ar
čiau krosnies ir mėgina nuva
lyti savo aptaškytą paltą. Troc
kis ateina paskutinis.

Jam atėjus, tuojau padeda
mas ant stalo prieš visus ke
turkampis odinis čemodanas. 
Pasikeitęs su Džeržinskiu ir Bū- 
charirfu keletą žodžių ir tirian
čiu žvilgsniu perbėgęs visus ten 
esančius, Trockis liepia atidary
ti čemodaną. Pirmu momentu 
smalsuoliai taip apsupa stalą, 
kad aš lieku užpakalyj ir nieko 
negaliu matyti. Staiga viena 
moteris pradeda aikčioti ir stai
ga atsitraukia nuo stalo. Troc
kis juokiasi —- “moters nervai”. 
Krylenko*jam pritaria. Bet Džer 
žinskis su šypsena ir, nuduoda
mas norįs patarnauti, paima mo 
terį Kolontają ir, pervedęs per 
minią, pasodina prie sienos ant 
suolo. Tik dabar aš gaunu pro
gos pamatyti, kas randasi če
modane. Aš matau didelę, stik
linę su kraujuotu skysčiu, ku
riame guli'caro galva.

Mano susijaudinimas toks di
delis, kad aš vos galiu atskirti 
taip man pažįstamus caro veido 
bruožus. Bet abejoti negalima: 
mūsų akivaizdoje, iš tikrųjų, 
randasi paskutinio rusų caro 
galva, tik prieš 10 dienų nu
kirsta'Uralu kalnų papėdėje. Vi 
si tai paliudija.

Pasigirsta įvairios pastabos. 
Bucharinas ir Lacisas stebisi, 
kad caras taip greit pažilęs. Ir, 
iš tikimųjų: galvos ir barzdos 
plaukai buvo beveik balti. Gal 
dėlto, kad paskutinėmis minu
tėmis prieš mirtį turėjo baisius 
pergyvenimus, o gal dėl to, kad 
karo * stovis, revoliucija ir ilgas 
kalinimas į jį paveikė.

Trockis pareikalavo, kad vėl 
būtų sustatytas protokolas ir vi
si pasirašytų. Tokiu būdu atsi 
rado antras protokolas. Moteris 
Kolontaja tuo momentu prasi
šalino, bet ųž tat atsirado dau
giau smalsuolių. Tarp jų aš pas 
tebėjau Krestinską, Poliakovą, 
keletą jūrininkų ir moterų,

S.
Paskutinis takelis

Pasirašius protokolą, dar esan 
tieji artinosi prie čemodano ir 
akyliau apžiūrinėjo indą su esan 
Čia caro. galva. Visų veiduose 
buvo matomas didelis susijaudi
nimas ir prislėgimas. Buchari
nas, norėdamas prablaivyti šią 
nemalopią situaciją, taria kelis 
žodžius, lyg pagirdamas revo
liucijos nuveiktus darbus, bet 
tuojau nustoja ir vėl didelė ty
la... Kad net šaltakraujis Laci
sas pradeda pešioti savo plačią
ją barzdą ir žvairas akis nulei
džia įsmeigdamas į stalą, žo
džiu, visi pasijunta prislėgti.

Trockis staiga įsako nešti in
dą prie krosnies. Visi persiski- 
ria ir padaro dešimties pėdų il
gio ir dviejų pėdų pločio taką... 
'Tai paskutinis Rusijos caro ta
kelis ir tuojau ugnies liepsnos 
apgaubia caro galvą...

Aš ilgiau nepakėliau šio šiur
paus reginio. Bijodamas, kad ne 
pasidarytų bloga, išbėgau į lau
ką. Pajutęs gaivinantį lietų, vėl 
sugrįžtu į save ir įtraukęs ty
ro oro atgaunu visas prarastas 
jėgas”. Šiais žodžiais baigia pas
torius I. Kupc-Rizenberg savo 
pasakojimą. j. b.

LIETUVOS GENERALINIO 
KONSULATO NEW YORKE
PAJEIKOMI ASMENYS:

AKSTINAVIČIUS Alfonsas
BAGUŽEVIČIUS Stasys, ii Gu

diškis k., Luokės vai., Telšių ap.
BIELSKIS Jonas ir Kazys, sūnūs 

Elrtošiaus, kilę iš Dūkšto apylinkių
ČILVINAS Vaclovas.

DUBAUSKIENft-KARVELYTfi 
Anelė, vyrai DUBAUSKAS, Kazys 
ir duktė Audronė.

GUDAITIS, Jokūbas, sūn. Jokū
bo, nuo Šakių.

JALINSKAS Vytautas, sūnus 
Kosto.

KANIS Juozas, sūnus Antano.
KARVELYTE-DUBAUSKIEN® 

Anelė, vyrus DUBAUSKAS, Kazys 
ir duktė Audronė.

KUCINSfiAS Silvestras, jūreivis, 
-tarnavęs laive “Seimą Victory”.

KUDOBA Stasys.
LĖLYTĖ P
LIUBINSKAS Albertas, iš Re- 

meikių k., Virbalio par., Vilkaviš
kio ap.

DTENRA8TTS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Daržininkavimas -
realus pomėgis

Iš visų maloniųjų įvairumų 
moderniame kieme daugiausia 
atpildo šeima gauna iš savo iš
augintų dąržovių: Nėra abejo
nės, kad daržininkavimas yra 
sveikiausias poilsis ir geriau
sias atsigaivinimas po darbo 
Mienodlumu nusibodusių valan
dų įstaigoje a? įmonėje. Tūks
tančiai naujų savininkų patyrė, 
kad daržovių auginimą? yra 
idealus pomėgis.

Puošnioji dalis
Moterys daugiau džiaugiasi 

dekoracine daržininkavimo sri
timi, besigėrędamos gėlių spal
vų įvairumu ir vaizdų efektais. 
Dauguma vyrų patiria didelį
džiaugsmą stebėdami savo ran-\ -
komis žemėn įbertą dygstančią 
sėklą, kuri išsivystydama į su
brendusį augalą darbininko su
manumą ąpvainikuoja. Tačiau 
yra ir vyrų, kurie noriai augi
na jurginus, rožes ar gladioles.

Tenka sutikti su Alberto Bur 
rage nuomone, kad nieko nęra 
geresnio už namuose išaugintas 
dafžoves. Kol nesi mėginęs tų 
nuostabių / gardumynų, , negali 
net patikėti, kad iš viso jie yra. 
Svarbiausia yra daržovių šviežu 
mas, nes tada jos yra maistin- 
giausios.

Natūralūs skonis
Skonis priklauso nuo daržo

vių šviežumo ir jų subrendimo 
laipsnio, kuriame švelnumas ir 
skonis yra savo geriausiame 
santykyje. Po nuėmimo iš dar
žo visos daržovės tuojau pra
deda prarasti natūralųjį gerąjį 
skonį. Juo ilgesnis yra agurko 
kelias iki valgomojo stalo, juo 
daugiau skonio mazgus švelniai 
kutennačių maištingiausių jo 
ypatybių pasilieka pakeliui.

Iš tikrųjų geromis šviežiomis 
daržovėmis apsirūpinti tėra vie 
nintelis būdas: jas išauginti nuo 
savame darže, netoli virtuvės, 
kur jos gali būti daržo šviežu
me pagaminamos ir pačiame 
skonio gerume yalgančiąjam pa 
tiekiamos.

< Visa šeima gėrisi savo išau
gintų daržovių derliumi. Augan 
čiam vaikų organizmui šviežu
mu kvepianti daržovių priesko
niai dar didesnę reikšmę turi 
negu tėvams. * .

Pagaliau ir kišenė laimi: šis 
pomėgis taupo šeimos pinigus. 
Savų daržovių auginimas ma
žiau tesugaišina laiko kaip jų 
jieškojfrnas nusipirkti krautu
vėse. — A. Dobilas

NAVAKAITE Ona, gyvenusi gal 
Braddock, Pa.

PALUOBIS Jeronimas, ir jo duk
tė Ona.

PLEIKATTE Reide, gyvenusi 
Westville, III.

RADAVIČIUS Zigmas.
SU2INSKAS Jonas, iš Grinai- 

čių k., Sudargo parap.
SONGAILA Pranas, SONGAI

LIENE, ir SONGAILAITES An
tanina ir Ona.

S T E NIUKYNIENE, gyvenusi 
Buenos Aires, Argentinoje.

VALYS Juozapas, iš Jonuškų 
k., Deltuvds vai.

VASILIŪNIEN® Ona, ir jos 3 
dukterys, gyveno Cicero, III. /

ŽEMAITIS Juozas, sūnūs Pi
jaus ir

ZINKEVIČIUS Juozas, apie 39 
m. amžiaus. •

Jieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsiliep
ti i

OONSULATE GENERAL 
■- OP LITHUANIA

41 West 82nd Street 
New Ysrk 24, N.Y.i .n 4- ■11.111 y........— ■

Vytauto Augustino 
Lietuvos Vaizdų Albumas

LIETU VA
yra geriausia dovana visokiomis 
progomis. Albumo vaizdai kalba spu 
Lietuvą visiems suprantama kalba 
todėl jis tinka visiems, kąs kokis 
kalba bekalbėtų.

Albumas Lietuva 
yra gražiausia dovana 

Kiekvienam vertą- šį gražų leidinį 
pačiam įsigyti Ir kitam dovanoti. 

Tileido ATEITIS., Jį galima gauti: 
Kaina 6 doL

ATEI1TB8 administracijoj,
#16 WUloughby Avė.
BROOKLYN 21, g, Y.

Trečiadienis, liepos 18, 1958

PAJIEŠKOJIMAI CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
REAL ESTATE

Sesuo Monika pajieško STASIO
ZOBEUO ii Baltūnų kaimo. Tei-' ’ ' rfai kmtatf
rautis proiom šiuo adresu: L.'_________ REAL. ĮLažAlE
CIAPAS, 4444 S. Mozart St. Tel.
FRontter 6-8952,

Artimųjų iš Lietuvoj yn pajieS- 
konu sekantieji asmenys:

PIGAGA IGNAS, IGNO, gyv. 
Worce»tervj, Mass. Teiraujasi Mor- 
tluias Vytautas; MLINAUSKIENfi 
-MIKUCKAITfi ANTOSfi ir jos 
sesere sūnus STANISLOVAS SPŪ
DIS, Juzės; MIKUOKAS ANTA
NAS. Juos pačius atsiliepti, arba 
kas žino apie juos prašom pranešti: 
P. Leonas, 2735 W. 71st St., Chiea- 
go 29, Iii.

Iš Lietuvos pajieškomi: 1) jub-' 
ZAS TARULIS, sūn. Narbos, kilęs 
iš Mikalajūnų km., Daugailių valse., 
2) BRONIUS PUSLYS, sūn. Vytau
to, kilęs iš Skeldų km., Degučių 
valsč. 3) JONAS ŠALTMIRIS, 
anksčiau gyvenęs Komforte, N. Ang 
lijoB valstybėje. Atsiliepti: Vladas 
Girčys, 31 Ooncord Avė., Toronto, 
Ont., Oaaada.

Pajieškomas JUOZAS IGNATA
VIČIUS. Atsiliepti mokyklos drau
gei V. Vaišvįlaitei labai svarbiu rei
kalu. Veronika Ourran, 161 St. Ge
orge St., Apt. 697, Toronto, Canada.

Pajieškomas 1) JUOZAS BENDO 
RIUS, sūnus Antano. 2) KOSTAS 
DAUGNORA prieš 3940 m. gyveno 
Waterbury, Conn.. Patys, ar žinan
tieji apie juos rašyti: Pranas Ne
norta, 3811 Buttemut St., East Chi- 
cago, Indiana.

Jieškomas IZIDORIUS LAUCIUS, 
kilęs iš Tauragės apskr., Žygaičių 
v., Aukštupių km.. Iš Lietuvos gau
tomis žiniomis gyvenąs Kanadoj ar 

'Amerikoj prašomas atsiliepti arba 
apie jį fcinantieji pranešti — L. Bu
činskas, R- R. 2, Vanessa, Ont, Ca- 
nada.

AR VERTAI
12.00 | metus, kad užlaikius gražius 
plaukus. Mėgink NEW ERA — per 
40 metų pasekmingai vartojamas. 
Siųskite'R2.00 už 8 oz. bonką.

T. BITAUTAS
802 S. Beari St., Denver, Oolorado

iiiiiiiiiiiiuiiiiiiiyiiiiiiittiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
VASARVIETE “NIDA”

Sav, *Pr. Kalvaitis 
BEVERLY SHORES, IND.

Tel. Michigau City TRiangle 2-2711 
Lietuviškas maistas, alue ir vynas 

Gera muudymuisi vieta 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIII

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS GfflUNYCIA 
Geriausios gilRs dėl vestuvių, banke
tų. -laidotuvių Ir kitų paouoštmų.

244S WE8T 83RD OTREOT 
M. PRospect 8-08X8 Ir PR 8-0884

I6NUOMUOJAMA 
----------------------------

Išnnbm. 4 kamb. apstatytas butas 
rūsy, 2 suaugusiems asmenims. 3720
W. 61st Place, REliance 5-1639.

Marųuette Parke išnuomuojami 2 
kmb. su baldais ir garažas.^Nevedu- 
siems.

7250 So. Mozart 
TeL GrovehiU 6-6021

Skelbkitės "«e”!
ILGIMAS LANDSBERGIS
KELIONĖ-

V. Adsmkevičiaus apianka 
Ulmkyinua su pinigais

DRAUGAS, MM A
a m.

Ava,

J!r

•z

BUICK’AS

LIET U V 1S K A S

AUTOMOBILIS

Ji-. ... Z1

Pusirtaudokite “Draugo” Classified skyriumi.

/

Norite nekilo, turtą pigiai pirkt 
arba greit ir gerai parduot — 
kreipkitės į kią įstaigą.
Parūpinant gerom sąlygom paskolas

A. BUDRECKAS, REALTY
4081 ARCHER AVĖ. LA. 3-3384

Nejud. turto pirkimas-pardavimas, 
visolda apdrauda, notarljatas

P. LEONAS
REAL ĮSTATE

2785 W. 71st St — WA1. 5-6015

Prieš pirkdami ar parduodami 
namus, bizniuš, sklypus ar ūkius 
atlankykite mus.
KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 St 
WAlbrook 5-5030

PRospect 8-8579 (vak. b' sekmad.)

šioje nejudomo turto pardavimo 
ištaigoje perkant ar parduodant. Jū
sų laukia greitas Ir teisingas patar
navimas.
NORVILA-KURSIUS

REAL ESTATE SALES 
2600 Weet 59th Street 

Visi telefonai: PRospect 8-5454
-‘T—

P. STAMKOVIUUS
REAL BST. tr IN8UR. BROKERIO 

LIETUVIŲ AUDITORIJA 
8133 So. Hateted St.

Ph. DAnabs 6-8791 
I>dsda p Ir kiti - parduoti aamua 
Ūkius, biznius. Parūpina paskolas, 
draudimus Ir daro vertimus. Tvarko 
Imigracijos dokumentus. Ofisas atda
ras kasdien nuo 10—7.

CRYSTAL LAKE 
NEAR SEMINARY

For sale by. owner. 10 rm. Cape 
Cod on large lot; 4 bedrms, 
large 24x20 liv. rm., stone fire- 
place; 2 baths; gas h. w. ht.; 
recr. rm.; 1 block fram lake, 
private beačh privileges; near 
country club and schl.

470 ESSEX LANE 
Phone — t. •*

CRYSTAL LAKE 149

DOWNERS GROVE 

BY OWNER <
Open House Sųnday 1—5 P.M.

, 430 Lincoln — D. G. 3199 W.
2 bedrm aolid brk. bungalow, tlle bath 
— oll llt. — lanscaped lot. Near 
Catholic church, schools — atation 
and shopptng. (17,900.

2 NAMAI UŽ VIENO NAMO 
KAINĄ — H0MEW00D’E. Arti 
I. C. gelžkelio. J. K. KUHNLE, 
Brokeris, Vlncennes 6-0024.

AUTOMOBIBES — TRUOKS 
Automobiliai — Sunkvežimiai

VIKTORO K O ŽI O O 8 
lietuviška gaaoUno stotis Ir auto

atliekami motoro remontai, lyginimo, 
dažymo darbai Ir keičiamos dalys

6ALL-ME-M0T0RS C0.
5759 S. WESTERN AVĖ. PR 8-9533

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll'lllllll
Jei turite parduoti ar išnuomo

ti, pašiskelbkite smulkių skelbimų 

skyriuje. Skelbimą gulite perduoti 
telefonu: VIrginia 7-6640.
Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

šios huostablos Ir nepaprastos i 
gos personalus šitaip {vertina 
šytojas Gliaudą: “...VVelaas — 
niekintas niekintojas, bet 
savyje Fra 'Angeltoo angelų varsų 
gama, Tatjana—nesuprantanti sie
los sąvokos, bet myllatl skaisčia 
mėlis. Pagaliau Julius... psstUgęe 

Ir nesuvokiąs jo esmgs.
uprantąs ga-bs drąsos i 

volane beprvtgjtmo

\

MARQUETTE PARKE:'
Mūrinis — 4 butai — 2 po B kam

barius: 2 po 4 kamb. Gražus kampi
nis namas. (49,000.

Mūrinis 4 ir 2 kamb. 63-ėlos ir 
Sacramento apylinkėj. Centr. šlld. 
Garažas. Kaina (16,500. Puiku ma
žai šeimai .
BRIGHTON PARKE:
Mūrinis — 2 po 5 kamb. Centr. 

šlld. Garažas. Gražūs kambariai.
Medinis, 3 butai — 2 po 4 kamb. 

Ir 1 — 3 kamb. Kaina (16,300.
Mūrinis. Iš priekio kirpėjo ir bat

siuvio dirbtuvės; iš užpakalio gražus 
5 kamb. (3 mleg.) butas. Centr. šlld. 
Kaina (21,000. Idealu amatininkui.

Turime namų visuose liet. koloni
jose. Parūpiname paskolas.

ŠIMAIČIAI
Realty, BuUders, Insurance

2737 West 43 St 
CLitside 4-2390

KABAKER AGENCY PRESENTS
BKRAVYN. Modemiška krautuvė 

su tuSčiu sklypu šalia. Arti 39th ir 
Harlem. Nepaprasta proga bet ko
kiam bizniui. (29,000. • '

PIETVAKARIŲ CHICAGOJE. Gar 
den nursery (šiltnamis) ant Harlem 
Avė. Sklypas ' 150x125 su 6 m. senu
mo mūriniu namu. Nepaprasta pro
ga bizniui arba investavimui. Viskas 
kaip stovi — (33,000 arba duokite 
pasiūlymų.

BRIDGEVIEAV GARDENS (6800 
} pietus — 7 800 J vakarus). Mūrinis 
pajamų namas — 2 butai" (5 ir 4 
k.) ir didelis ‘‘utiltty room”. 2 atski
ri gazu centriniai apšild. Aluminum 
žieminės durys. Atskiri įėjimai. (19, 
500; įmokėti $5,500.

ST. SYMPHOROSA. Mūrinis 3-jų 
mieg. kamb. namas. 6 m. senumo! 

Tile vonia ir virtuvė. Pilnas rūsys. A- 
lum. kieminiai langai ir sieteliai. 
(16,500,

7119 W. ARCHER AVĖ.
' REliance 5-2031

By owner. OAK LAWN — G 
rms., 3 bdrm.; fidl bsmt.; 
auto oil ht.; 2 car gar. Reas. 

5046 W. 79th 
GArden 4-6534

A beautlful brand new 2 bedroom 
home lų WESTMONT where you 
can realy enjoy llving, , at its best. 
This all BRICK HOI SF, has all the 
latest features, Birčh Cabinet Kit- 
chen, Tile Bath. Oak Floorš, ‘Full 
Basement, Auto. Oil Heat, Large 
Bot. Near C B & Q Station. Holy Tri- 
nit, Church, Shopping distriet and 
the price of this home is only (15, 
800. Drive out today and see it — 
51 E. Quincy St. or call Mr. Bast, 
Bowners Grove 3387.

MŪRINISJROOMING HOUSE. Ar
ti 26th is Sawyer. 6-5-3 kamb. Pa- 
lamų (200 f mėn. Gazu apSid. (16, 
500; įmokėti (5,000. 3739 W. 2«th 
St. IiAuiukile 1-7038.

CICERO. 4 kamb. namas apylinkėje 
31 st ir 50th Avė. Koklių vonia ir vir
tuvė. Tuojau galima užimti. Įmokėti 
$3,500. SVOBODA, 6013 Cermak Rd. 
Bishop 2-2162.

De Luxe — Arti Maria High School
De luxe 6 kamb. bungalow. Plius 4 

kamb. viršuj. Poilsio kambarys rūsy; 
židinys; virihiui krosnis; šaldytuvas; in
dams plauti mašina; skalbiamoji ir džio
vinimo mašina. Gazu karštu vandeniu 
apšildymas. Arti 72nd ir Talman Avė.

J. R. KUHNLE, Brokeris, 
Vlncennes 6-0024

OAK LAVVN — Lovely Cape Cod. 
Modern 5 rms down. full area up. Drive- 
way, 20x20 garagr; strmg., rose garden 
fenced, city watrr and sewers. Near all 
schools, playground. By owper. $13,- 
800 or offer.

4317 W. 99th Place 
GArden 4-0964

2 metų senumo 5 kamb. mūr. bun- 
galow, 3 blokai į vakarus nuo Ke- 
dzie, Marųuette Parko rajone. Rūryj 
įrengtas poilsio kambarys. Skubiai 
parduodamas. (17,000, arba geriau
sias pasiūlymas. A. Rėklaitis.

STIPRUS IR GRAŽUS medinis, 2 
po 5, rūsys, 32 pėdų sklypas. (15, 
600. A. Sirutis. ,

LIETUVIŲ KOLONIJOJ 6 butų ge 
ras med. namas su valgykla. Pajamų 
(300 mėn. Garas susisiekimas. Arti 
bažnyčios ir mokyklos. Įmokėti (2- 
3,000. Kaina (12,500. K. Juknls.

Skubėkite šiandien! Nepaprastai 
didelių Ir puikiai įrengtų 7 kamb. 
(4 mleg.) mūr. bungalow. KieniA 
dar kitan mūr. namas, kuris Irgi pui
kiai įrengtas ir duos Jums pajamų. 
Visikas tik (24,500. A. Linas.

P LEONAS
RBAL BSTATB

2785 West 71st Street 
Via! telefonai: WAlbrook 5-6015

By owner HUNTLEY — 3 
bedroom rancb on 1/3 aere 
garM gas heat. Near schools. 
Well landseaped on new 
dead end Street; ideal ioi 
small iamily. f

Tg. Huntley 2782 ~
INCOME PROPERTY

By Ovmer 12 Rm. Brick Home
$280 monthly income from roomers, 
plūs owners apartment and 3 car gn- 
rage. (Oil) heat, full basement, 
large yard fenced in.). Many other 
e’trss. Including fnmiture and ren- 
ted out rooms.

All only 824,000 or best offer.

NEAR 114TH A INDIA*NA AEV. 
Tol. — OO 4-8717

HELP WANTED — VYRAI

MACHINISTS
Ali around job shop 

experience 
Day work. Overtime 
-Year around work

H. & K. MFG. CO. 
4646 S. Western Avė.

HELP WANTED — MOTERYS

REIKALINGA VIRĖJA 
GOPHER HOLE 

RESTORANUI 

Tel. Seely 3-9678 
1400 So. Westem Avė

MISCELLANEOUS 
Įvairūs Dalybai

BIET. APDRAtJDŲ AGENTŪRA
Visų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. N o taria tas. Valsty
bės patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdraudss kltuZ 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS,
_____ WAlbrook 5-5871

INTERSTATE INSURANCE AGENCY 
8108 S. Ashland Avė,, Chlcago 38, III

BUILDING & REMODELENG

VIKTORAS ŠIMAITIS
General Gontractor

Stato rezidencinius Ir komercinius 
namus; pasiūlo sklypus; rekomen
duoja planus; išrūpina statybos kre
ditus. Skambinti vak,: VI 7-4229 
arba rez. tel. BI 7-3340. Kreiptis —

SIMAIČIAI 
Realty - BuUders - Insurance 
' 2737 West 43rd Street

KONTR AKTO RIUS 
STANDARD BU1LDERS, INCL 
9523 W. 69 st. Chlcago 29, IIL,

PRospeckt 8-3792 
A. GINT^NERIS — pirmininkas 

V. F. PETRAUSKAS — stat. vedSJas
lietuvių Statybos Bendrovš:
* stato namus pardavimui,
* priima užsakymus,
• atlieka remonto darbus,
• įrengta alumlnljaus langus lt 

duris.
tllllMIIUHIlHIIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
ANTANAS LUKAS IR SONUS 
2717-19 West Tilt Sfreet

BUILDING OONTRACTORS , 
Stato naujus namus, atremontuo 
Ja senus. Kreipkitės:

Tel. — HEmlock 4-5881 
I1IIIIIIIIII1IIIIHIIIIIIIIUIIIIIIIIIHIIIIIHIIIII 
UIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIU

LIETUVIU STATYBOS = 
BE2IDROVR =

M ORAS I
BUILDERS, INC. = 

Stato gyvenamuosius na- b 
mus, ofisus ir krautuves pa* = 
gal standartinius planus ai = 

5 individualinius pageidavimus. = 
s įvairūs patarimai staty- = 
s bos bei finansavimo reika- S 
5 lais, skiciniai planai ir na- = 
5 mų įkainavimas nemokamai = 
= Statybos reikalais kreiptis E 
S J reikalų vedėją šiuo adresu: E
iI0NAS STANKUS !
3 kasdien nuo 4 vai. popiet. = 
3 TeL PRospect 8-2018 =
3 <800 SO. CAMPBELL AVU. = 
= Chlcago 29, Illinois = 
giniiiiiiiiuniiiiimiiiinimmiiuiimime

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas Ir. A. Lapkus 

instoliuoja visų geriausių Ameri
kos firmų gazu ir alyva kūrena
mus pečius (fumaoes), visų dy
džių oro vėsintuvus Air condl- 
tloners) Ir atlieka visus skardos 
darbus.
1546 S. 49th OOtTRT, CICERO 
TeL OLymple 2-9811 nuo 8 vai

ryto iki 5 vai. vakaro. 
Tolof. nuo 5 vai. vak.: OLympI 
| 2-6752 b* OLymple 2-6492

PROGOS — OPPORTUNITIES

PIRKITE TIESIAI Iš 
SAVININKO

Gerai veikiančią maisto produktų 
krautuvę — <‘MIDWEST”. Galite 
pirkti ir namą. Pirkaite pigiai; par
duodama dėl nesveikatos. HEmlock 
4-0800. -  *

GROCERY IR MĖSOS 
KRAUTUVE

Seniai įsteigtas biznis — puiki 
proga judriai -porai. Parduodama 
krautuvė viena arba kartu su namu.

5704 S. WESTERN AVENUE

Parduodama mėsos ir maisto pro
duktų krautuvė. Ilga sutartis, pigi 
nuoma, geras biznis. Skambinti va
karais — LAfayette 3-6545.

Pirkit Apsaugos Bonos!

z 8
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KELI YPATINGI IŠGYVENIMAI
DR. O. MAČIULIS, Chica<o, DL

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

f 1

Šv. Antano vardo ligoninė 

Vargu bau šiandien galėtumei 
sutikti žmogų, kurio gyvenime 
tie ar kiti metai neįsteigtų gi
liau už visą eilę kitų, kaip sa
koma, paprastų metų. 1965-ji 
metai mano gyvenime kaip tik 
ir buvo tie metai, kurių pėdsa
kus teks prisiminti visą likusį 
gyvenimą. Nors kalbant ben
drai, 1955-tais metais nė dide
lių karų, nė baisių žemės dre
bėjimų ar kitokių gamtos siau
bingų smūgių nebuvo užregist- 
MUota, taoLau paskirų žmonių 
bei jų šeimų kasdienybė prira
šė pilnus lapus, išmargintus 
džiugiais ar karčiais faktais.

Vieną gražią balandžio dieną, 
vyšnioms ir alyvoms žydint, pa
tikrinęs sveikatos stovį, gydy
tojas įsakmiai paliepė atsigulti 
į ligoninę klinikiniams tyri
mams padaryti, ir, jeigu jo pir
moji diagnozė pasirodysianti 
teisinga, operacijai. Prisimenu, 
kad tai buvo darbo savaitės 
pradžia, ir kad man norėjosi 
bent iki šeštadienio visą reika
lą atidėti, bet daktaras nenusi
leido, čia pat išrašydamas ati
tinkamą lydraštį ligoninei. Ry
tojaus dieną, žmonos lydimas, 
pirmą kartą atsiradau privačio 
je — vokieči^ seserų-pranciš- 
kiečių laikomoje — ligoninėje.

Pirmieji ligoninės aplinkos 
įspūdžiai nebuvo malonūs, ka- 
dani nuo pat pirmos dienos pra 
sidėjo tyrimai, kurių vieni dau 
giau, kiti mažiau varginantys, 
bendrai suėmus, nemalonūs. 
Tai tęsėsi daugiau savaitės lai
ko, todėl pradėjo įkyrėti. Nu
jautimas lyg sakyte sakė, kad 
be operacijos neapseis. Kai pa
galiau tą daktaras patvirtino, 
ilgai svarstyti klausimo nebete
ko: buvo nustatyta operacijos 
diena ir valanda, gautas iš ligo
ninės administracijos sutiki
mas, kad pirmą parą po .opera
cijos galės žmona būdėti prie 
ligonio ir t.t.

Ligoninės, administruojamos 
seserų-vienuolių ,paprastai turi 
savo koplyčias, suprantama, ir 
kapelionus, kurie ne vien se
serų dvasinius reikalus aprūpi
na, bet ir ligonfiį. Galima sakyt, 
kad jau iš pirmos ęUęnos naujai 
atvykęs ligonis tinkama forma 
paklausiamas, ar jis reikalingas 
kapeliono patarnavimų. Kiekvie 
ną dieną šeštą valandą ryto 
laikomos Mišios, o vėliau esti 
aptarnaujami tie ligonys, kurie 
pareiškia savo pageidavimą pri 
imti Komuniją. Visos apeigos 
atliekamos labai gražiai, dideliu 
susikaupimu su pragiedrulių 
švytėjimais ligonių akyse. Gal 
niekur kitur veik kiekvienas li- 

' gonis, ypač didesnės operacijos 
išvakarėse, tiek nesusirūpina ir 
nesusimąsto: — tai kažin ar šis 
bandymas išeis į gerą Sveikatai 
(o dažnai ir gyvybei) susigrą
žinti? Turbūt retas tėra atsiti
kimas, kad prieš rimtesnę ope
raciją katalikas neatliktų at
gailos sakramento... Ir reikia 
atvirai pasakyti, kad tikinčia
jam šis ligoninės kapeliono pa
tarnavimas yra didelė paguoda 
ir vilties sukaupimas su Dievo 
pagalba viską pakelti.

Iš viso tenka priminti, kad 
tokiose seserų administruoja
mose ligoninėse visa aplinka nu 
teiktia religingai:
matai paveikslų ir net skulptū
rų, vaizduojančių ar tai Dievo 
Motiną ar patį Kristų, gi kiek
vienoje palatoje ant sienos Kris 
taus kančia-kryžius. Tokių įspū 
džių apsuptam teko ir man pra
dėti nelengvą ligoninės gyveni
mą, kuriame veik kas valanda 
vilties ir liūdesio protarpiai taip 
dažni, kad nuolatinio ligoninės 
personalo tas ir nebejaudina. O 

gal taip ir reikia, nes nebebūtų 
kas atlieka eilinius, bet labai 
svarinus ir atsakingus darbus, 
žinoma, jeigu tai daro sąžinin
gai. Jeigu sakoma, kad daug 
kas pareina nuo gydytojų pa

sišventimo, bet jie negali visą 
parą prie vienč ligonio budėti, 
tad nemaža darbo dalis yra pa
vedama gail. seserims. Laimin
gas tas ligonis, kurį gydytojo 
pavedimu prižiūri tokia, tikrai 
gailestinga sesuo 1 Bet ir čia y- 
ra išimčių.
Kai dangus su žeme kalbasi...

Jau taip laimingai pasitaikė, 
kad į 31O-tą kambarį su dviem 
lovom aš atėjau pirmas, todėl. 
galėjau pasirinkti lovą prie lan
go, pro kurį galėjai matyti di
desnę Douglas parko dalį, 
Mount-Sinai ligoninę, ir tolyn į 
šiaurę net ligi Roosew£lt road. 
Kai žmogus po operacijos esti 
priverstas veik ištisomis paro
mis tįsoti lovoje, turėti langą 
pašonėj yra didelis dalykas. Die 
nos metu dairytis pro langą gal 
ne tiek įdomu, kaip vakare ar 
vėlybą nakties metą. Kiekvie
nas -ligonis, lyg norėdamas pa
miršti visas savo kasdienes bė
das, jieško išsiblaškymo: — 
sekti akimis tai artėjančias, tai 
tolstančias auto-mašinų šviesas 
yra savotiškas užsiėmimas, ar
ba laiko nustumimas. Mat, di
desnė dalis ligonių negali užmig 
ti iki po vidunakčio, o prie to
kių ir aš priklausiau. •

Paprastai ligoninėse vakari
nė ruoša baigiasi iki dešimtos 
valandos vakaro ir tuo pačiu li- 
gonims duodamas nakties poil
sis. Tie, kurie negali užmigti, 
gauna, jei prašo, miego piliulių. 
Plradžioje1 man atrodė, kad mie 
go piliulės, kaip ir kiti narkoti
kai, prisipratina klijentus, to
dėl vengiau jų prašyti, ir tuo 
būdu prasidėjo mano ilgesni 
nakties budėjimai, kartais net 
iki trijų valandų ryto.

Ir čia turiu prisipažinti, kad 
tų “budėjimų” dėka pradėjau 
nuolat sekti nakties garsus už 
ligoninės lango. Kaip jau mi
nėjau, kai vakarinė ruoša pasi
baigia, dar kokią valandą tavo 
dėmesį užkliudo ligoninės že- Į,1 
mesnio personalo žingsniai, ne
aiškūs kuždėsiai, su retkarčiais 
prasiveržiančiu trumpu juoku, 
bet apie dvyliktą nakties pa
čioj ligoninėj viskas nutyla, ir
tavo dėmesys, nukreiptas į ligo 
ninės išorę, susitelkia apie tuos 
tolstančius šviesų šešėlius, ku
rių kaskart vis rečiau bepasi- 
rodo, o po pirmos nakties va
landos, rodos, visos automaši
nos suvažiuoja kur tai į pogrin
džius. Visi kiti garsai kažkaip 
lyg išgaruoja, rytuose praside
da lyg pilkėti, bet visi garsai iš
nyksta, kaip toj dainoj pasaky
ta: — viskas užmiega, viskas 
nutilsta, tik ant dangaus žvaigž 
dės negęsta... Toks gamtos su
sikaupimas neilgai tesitęsia, gal 
pusvalandį, o gal ir ilgiau. Ir 
žmogus pamiršta savo būklę, 
užsimiršta besekąs nakties sa
votiškus garsus bei šviesų šešė
lius, kažkaip susitelkia savyje 
nusilenkdamas nepaprastai 
gamtos rimčiai, ir tuomet ta
tai pajunta, kad dangus kalbasi 
be žodžių su žeme...

Tokių momentų buvo ne vie
nas, ir jie buvo vieninteliai ma
no sunkios ligos pragiedruliai.

GRĮŽO Į DARBĄ

Prezidentas po 38 dienų ligosi vėl grįžo į baltuosius rūmus ir kalbasi 
su valstybes sekretorium Dulles. (1NS)

gy .................... ... ........................ *-

RUSIJĄ APLANKĘ KALBA
“Zisų” ašys ir jų pačių kaulai, 
jiems kolchozo vadovybė parodė 
savo karvutes, pareikšdama, 
kad iš jų primelžiarna vidutiniai 
per metus 3,000 litrų pieno iš 
kiekivenos. Kilus prancūzų tar
pe abejojimams ir esant jų tar
pe vienam raguočių' augintojui 
p. Naveau, šis, paprašęs melž
tuvę, šoko vieną karvių milžti... 
Deja, kaip rašo Dęixonne, kar
vė dar buvusi labai mažai persi- 
ėmusi “new-look” ir todėl ne
norėjusi leistis “sociališdaviko” 
melžiama... Vargšė karvė turė
jusi ir palengvinančių aplinky
bių: jninia žmonių tvarte ir ki
no operatorių šviesos.' Naveau-

Gauta nauja siunta knygelių

KAIP PASIRUOŠTI 
IAV PILIETYBEI

Prancūzų socialistų dienraštis 
“Le Pppulair^” rašo apie Tito 
ir Chruščevį) keliones Sovietų 
Sąjungos pietuose, savo straips
nį pavadindamas “Kai vėžiai 
švilpaus”... Pagal laikraštį, pa
sinaudodamas savo svečio prie
danga, Chruščevas iš to lanky
mosi pasistengė sau ir savo ko
lektyvo nariams laimėti galimai 
daugiau popularumo. Pvz., kal
bėdamas hydroelektrinėje sto
tyje Stalingrade, jis pareiškė:
“Užsienyje yra žmonių, kurie 
galvoja, o kaikurie ir pareiškia, 
kad galbūt bus galima Sovietų 
Sąjungoje sovietinį režimą pa
keisti kapitalistiniu... Ar jūa» 
draugai, laikote tatai galimu da
lyku ?” Minia į tai atsakė šauks
mais: “niekadą jie neturės tiek 
pajėgos, niekada jiems tatai ne
pavyks”.., O Chruščevas tęsė:
“Mes jiems atsakome: greičiau 
vėžiai išmoka švilpti”... Ir kitur 
važinėdamas' su Tito Chrušče
vas panašiai elgėsi, tai reikšda
mas nepaprastą išdidumą, tai 
juokus krisdamas.

Prancūzų socialistų spaūda 
vis dar pilna aprašymų iš kelio- 
lionės Sovietų Sąjungoje. Dien
raštyje “Franc-Tireur” dabar ra 
80 Maurice Deixonne, parjamen- 
to narys, apie savo įspūdžius iš 
Ukrainos. Kalinino vardo kol
choze, 50 kilometrų atstūmei Pinigus su užsakymais siųsti: 
nuo Kijevo, kur jie buvo nu- ‘DRAUGAS”, 2334 S. Oakley ave 
vežti neįmanomais keliais z kad Chlcago 8, UI.
net patys stebėjosi, kaip išlaikė ^*«^*^^*******^*sn

Kodėl operacija buvo padary 
-ta tik pd keliolikos valandų, tik 
vėliau dasiprotėjau: — turėjo 
operuoti klinikų profesorius, ku 
riam aš buvau tik tam tikrų 
komplikacijų objektas, o ne kli 
jentas! x 'fokiais atvejais ligo
nis esti gydytojų malonėje, nię- 
kam nepasiguosi, nes jie prieš 

-nieką neatsakingi, nebent prieš 
savo ambiciją. Taip, jie yra tik
ri specialistai, bet daugiau mo- 
kytojai-profesoriai klinikoje, 
kaip gydytojai.

(Bus daugiau)

Illinois Un-ty Research Ginies 
Kadangi po antros, labai ri- 

koridoriuoael zikingos operacijos, reikalai ne 
sitaisė, tai vieną gegužės mėne
sio naktį, tiesiog iš operacinės 
mane greitoji pagalba pervežė 
į Illinois univ-to klinikai). Aš 
maniau, kad dar tą pačią naktį 
operuos, bet faktinai operavo 
tik apie trečią valandą po pietų, 
atseit šešiolikai valandų praė
jus po tokio skubaus perveži
mo vidunaktį iš vienos ligoni
nės kiton. Čia su didele pagar
ba prisimenu a.a. p. Vaizbienę, 
kuri tikro pasišventimo, nepai
sydama į savo atidirbtą laiką, 
budėjo visą naktį iki septynių 
ryto, tik kad aš nesijausčiau
taip nelemtai vienas.

bandymas baigėsi tuomi,- kad 
jam pavyko primilžti tiktai apie 
stiklinę pieno...

Kitas socialistų delegacijos 
narys Pierre Lochak aprašo ap
silankymą Kaganovičiaus vardo 
rutulinių guolių dirbtuvėje su 
12,000 -darbininkų. Pagal prog
ramą delegatai turėjo matytis 
su darbininkais, valgyti su jais, 
žodžiu — bendrauti. O tikro
vėje matėsi tik su fabriko di
rektoriumi ir jo štabu, valgė 
dirbtuvės valgykloje, kai jau 
darbininkai buvo pavalgę ir, ži
noma, kitokius patiekalus: su 
lašiša, viščiukais ir t.t. Mėne
sinis darbininko uždarbis, pa
gal direktorių, esąs 900 rublių 
su premijomis, o iš vieno kito 
sutikto darbininko jie patyrė, 
kad yra teuždirbančių 500 ir net 
300 rublių. Išvadoje Lochak pa
stebi: “direktorių uždanga” mus 
skyrė nuo tiesioginio kontakto 
su darbininkais. '

DIDŽIO LIŪDESIO VALANDĄ,

A. A.

ROMUI DULSKIUI mirus,
jo žmoną Y- ĄDELĘ, dukras p. ALDONĄ ir p. DANUTĘ 
bei jų šeimas ir sūnų ROMĄ nuoširdžiai užjaučia

KUN. IGNOTAS, KUN. JONAS 

IR ANTANAS STARKAI

Klausimai ir atsakymai anglų 
ir lietuvių kalbomis. Pgržiurėjo tei
sėjas Alfonse F. Vįfills. Kaina 
80 centu. , T .

Pasiskubinkite jslgytį reikallm 
gą knygelę, kdri tikrai palengvins 
įsigyti JAV pilietybę.’

VARDAI VANDENIMS IR 
DIENOMS

Tokiu pavadinimu tik Šiomis die
nomis Išėjo iš spaudos Jurgio niekai- 
člo eilėraščių knyga. Autorių pažįsta
me, kaip vienų gabiausių Ir veikliau
siųjų mūsų teatralų, čia Jį matome 
daug žadančiu poetu. Knygos kaine 
— |1.50.

Užsakymus ir pinigus siųskite

DRAUGAM. 2»:U S. Oakley Avė., 
Chlcago 8, UL

Popiežius dovanojo 
Teresei Neuntanaifei 
šv Kryžiaus relikvija

Popiežius Pijun XTI dovanojo 
Iv. Kryžiaus relikviją žiu laikų 
stigmatizuotojai Teresei Neuman-
oatteL

Apie Terceto Neumanaltto gy 
venimą — kaip ji pergyvena Kri
staus Kančias, kaip jai pasidaro 
ant rankų ir kojų stigmos (lai
dos), iš kurių teka kraujas — 
plačiai aprašyta knn. J. Burkaus 
paraiytoj knygoj TERESft NEU
MAN AITft. Knygoje yra daug 
nuotraukų su Teresės Neuman 
naitžs pergyvenimais. Gražus J 
Kelečiaus viršelis. Knyga didelio 
formato, 268 pus. Kaina 13.00.

Pinigus su užsakymais siųsti:

"DRAUGAS",
2834 8. Oakley Ava.

Chlcago 8, DL

BARBORA GALINSKIENŽ 
Bukyte

Gyveno 8027 S. Kedzie Avė.

Mirė liepos 16 d., 1956, 2:05 
vai. ryto, sulaukus pusės amž. 
Gimė Lietuvoje: kilo iŠ Rasei
nių apskr., Rietavo parapijos, 
šarnokų km.

Amerikoje išgyveno 52 m. e
Pasiliko dideliame nuliūdi

ma vyras Simonas, 2 dukterys: 
Pauline, žentas Pąul Voss, ir 
Josephine, ž e n t a s Anthony 
Slauter, sūnus Slmon, marti 
Rita, 3 anūkai ir 3 proanūkai. 
Sesuo Marijona Jaunis, švogre- 
ris Antanas Ir jų šeima, pus
brolis Dovydas Sukis su šeima, 
pusseserė p. Sautkienė su šei
ma, kiti giminės, draugai ir 
pažįstami. Lietuvoje liko bro
lis ir sesuo .su šeimom.

Kūnas pašarvotas Mažeikos- 
EvarfS koplyčioje, 6845 South 
Western Avė.

Laidotuvės įvyks šeštad., lie
pos 21 d., iš koplyčios 9:15 v. 

’ ryto bus atlydėta į Queen of 
Martyrs parapijos bažnyčių, 
kurioje įvyks gedulingos pa- 

'maldbs ųž velionės stelą. Po 
pamaldų bus nulydėta į Šv.
Kazimierą kapines.

NuoširtlSiai kviečiame visus 
gimines, draugus Ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nulifidęi.A Vy ras, dukterys, 
sūnus, žentai, marti, anūkai ir 
proanūkai.

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO-
3914 West lllth Street

Vienas blokas nuo kapinių.
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste^

Ttlef. — CEdarcrest 3-6335

liūdesio valandoj

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

8845 ISo. Western Ava Air Condltloned koplyšte 
REpublic 7*8600 — 7-8601 Automobiliams vMa

Tiems, Marle gyvena kitose miesto dalyse; gaeataM 
\ koplyčių arčias Jūsų namų.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 SO. WESTERN AVĖ. - 1410 $0. 50th AVĖ.
CHICAOO, ILL ' CICERO, ILL 
Telefonai — GRovehilI 6-2345 arba

TOanhall 3-2109
Laidotuvių

žeika-Evans.
8600.

direktorius Ma- 
Tel. REpublic 7-

Teisirųnkūi ROMUALDUI DULSIQUI 
mirus, žmonę p. A. Dulskienę, sūnų ir duk
teris gilaus liūdesio valandoje nuoširdžiai 
užjaučiame.

Vlada, Bronius Žemliauskai ,

Stasė , Antanas Leikai

New Haven, Conn.

JOHN F. EliDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4005-07 South Hermitage A venų*

Tel. YA 7-1741-2 ir LA 3-9851

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

RŪKANTIEJI YRA NARIAI CHTCAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ AdOCIACUOS

APOLONIJA URBANAVIČIENE
65 ■ RAtISftiNAITZ£ ' • .

Gyveno 915 N. Latrobe Avė. Tel. EStebrooke 8-3358
Mirė liepos 16 <1., 1066, 2:20 va!.* popiet, sulaukus senatvės. 

Gimė Lietuvoje Kilo iš' Skaisgiros' parapijos, Ltinkaičių kahnb. 
Amerikoje išgyveno 50 m. - - '
v Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Emilija, sūnus Liudvikas, 
marti Estei le, anūkė Marlepc, 2 seserys Pranciška, ‘Kasičkienė 
ir Eleonora Pailgiem", švogeris Julius, jų sūnus Richardas, brolis 
Deminikas Kauskinas, brolienė Marijona, brolienė Elzbieta Kaus- 
kinieuė, jos sūnus Ildefonsas ir duktė Johanna Dambrauskienė, 
krikšto duktė Apolonija šbbigian, svogerka Ona Martinkicnė ir 
šeima, kiti giminės, draugai ir jaižįstaiiii.

Pritilaimė Liet. Rymo Katalikų Sus, Am., Kp. 16, Labdarių 
Sujungsiu Amžina narė: šv. Cecilijos Drnug., Rožančiaus ir 
Apaštalystes Maldos Draug. A

Kūnas pašarvotas koplyčioje, 5018 W. Chicngo Avė. Laidotu
vės įvyki; penktad., liepos 20> d., iš koplyčios 9:30 vai. ryto bus 
atlydėta į Our laidy Help of Christians parap. bažnyčių, Loclair 
& Iowa Sts., .kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielų. 
Po įwimaldų bus nulydėta j šv. Kazintiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame vųsus gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šipse laidotuvėse. - »

Pagal velionės pageidavimų prašom gėlių nesiųsti.
Nuliūdę: DVKTft? SŪNUS, MARTI IR AN'CKR. '
Laidotuvių direktorius Steponas Laekawicz. Tel. REp. 7-1213

TELEVIZIJA • RADIJAS
HI-FI FONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAI

DIŪELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

FRANK’S TV & RADIO, INC.
3240 So. HaMed % CAIumet 6-7252

Ambulansų patarna

vimas dieną ir nak

tį, Reikale šaukite

lies turime koplyčias i 
visose Cbicagos ir, 
Roseiando dalyse ir 
uojau patarnaujame.

PETRAS BIELIŪNAS
4348 8. CALIFORNIA AVĖ. Tet LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 8. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401,

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

ALFREDAS VANCE
177 WOODS1DE Rd„ Rivertdde, U. - TeL OLymplc 2-5245,

p

3354 S. HALSTED STREET . TeL YArds 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. M1CHIGAN AVĖ. TeL COmmodore 4-2228

JURGIS F.ROOMIN
8319 8. LITUANICA AVĖ. Tel. V Arte 7-1188-11391

VASAltlS BUTKŪS
1448 g. seth AVF... CICERO, 10. XeL OEympic g-1008

“ ŽIGMUND (ŽUDYK) ZUDYČKI
1«4« W. «8th 8TIIEET YArd. 14701

STEMHAS C. UIOKAUICZ
2424 W. OMh STREET BEpnbUe 7-121SI
2814 W. 23rd PLACE s Vlrftafc 7-0072,
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s DIENRASTTS t>RAUQAS, CHTCAOO, ILLTNOTS 'trečiadienis, liepos 18, 1956
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X šį šeštadieni, liepos mėn. 
21 d. 6 vai. vak. Marquette 
Parko aikštėje, prie 6?-tos ir 
Kedzie gatvių, įvyks futbolo 
(soccer) rungtynės tarp Chi- 
cagos LFK “Vainutas” futbo-

. Iš ARTI IR TOLI

ARGENTINOJE
— Lietuvių salėje, Brasil 

835, Avellaneda įvyko Argenti-
lo komandos ir Omahoe, Nebr., nos Lietuvių Bendruomenės vi- 
lietuvių vienuolikės. Po rung-; suotinis susirinkimas, kuriame 

Q -..oi hsivn svarstomi vinim lietuvius
X Kun. Simonas Morkūnas,

Šv. Kazimiero parapijos admi
nistratorius Sioux City, Iowa, 
atsiuntė $25 naujajai "Drau
go” statybai. Mielam kun. Mor
kūnui reiškiame širdingiausią 
padėką už auką, skirtą mūsų 
dienraščio rihujų patalpų įren
gimui. #\

X Nijolė Balčiūnaitė, Paulės 
ir Petro Balčiūnų dukra (Cle- 
veland, Ohio), labai sėkmingai 
baigė Hannah Harrison School, 
Washington,#D. C., ir tuoj ga
vo gerą darbą Intemal Re- 
venue, Clevelande. Prieš pačią 
mokslo pabaigą ji susižiedavo 
su Kęstučiu Mikėnu, kuris rug

tynių 8 vai. tak. “Vainutas 
klube, prie 43-čios ir Maple- 
wood gatvių, yra numatomas 
svečių pagerbimo pobūvis, ku-Į organai, 
riame galės dalyvauti spocti- gausus.

buvo svarstomi visus lietuvius 
lieČiantieji reikalai ir išrinkti 
dviem metams vadovaujamieji 

Susirinkimas buvo 
Jame dalyvavo visų

ninkai ir sportą mėgstančio ji kolonijų atstovai, išskyrus Ro- 
lietuvių visuomenė. Norintieji sario ir Kordobos kolonijas, 
jame dalyvauti, turi galimai I Susirinkimui pirmininkavo pro- 
greičiau registruotis pas klubo! fesorius D. Gruodis, sekretoria- 

|Pirm. Edvardą šulaitį, 1330 S. vo J. Vedegys. Susirinkimo me-
51st Avė., OLympic 2-4992.

X Alfonsas Kaulakis, porą 
savaičių pabuvęs Chicagoje, pa
viešėjęs pas brolį ir pas sūnėną 
dr. Gudauską, aplankęs pažįs
tamus, šį trečiadienį išvyksta 
atgal į Floridą, kur Miami 

' mieste turi savo puošnią rezi-
.... . < denciją. Alf. Kaulakis yra ve-pjučio men. irgi baigia archi-1 , " t.dęs mokytoją Oną Benešiūnai 

tę. Alf. Kaulakis yra ilgus me
tus dirbęs spaustuvėje Chica
goje ir jam teko laužyti pirmą 
Draugo numerį, kada iš savait
raščio 1916 m. tapo dienraščiu.

X Dariaus Girėno postas 
liepos 22 d. rengia 23 metines 
sukaktuves nuo lakūnų žuvi
mo. Ta proga, bus iškilmingas 
paradas, kuris prasidės 1:30 
vai. p, p. nuo 69 st. ir Western 
ir eis ligi California avė. 69 
gatve. Paskui į šliurę ligi 67 
-st., tada į vakarus Sacramento 
avė. ligi Marųuette Park. Kal
bėtojais yra pakviesti Gov. G. 
Mennen Williams iš Michigan, 
kongresmanas James C. Mur- 
ray, Antanas Olis. Invokaciją 
kalbės prel. D. Mozeris. Taip 
pat kalbės ir posto komandie- 
rius Joseph G. Kamin. Parade 
dalyvaja daug kariškų vienetų 
bei organizacijų. Vedėjai šio 
parado yra teisėjas A. Wells ir 
J. A. Paulius. Komiteto nariai 
yra J. Kazanauskas, Julius 
Brenza,'dr. S. Biežis, Dan Ku
raitis, St. Jučus, L. Grigas, J, 
L. Paukštis, A. Rabiansky, 
John Pachankis, E. Apke ir 
Fr. Gray.

I,
X Antanina Nausėdienė su 

savo šeima, dukra ir žentu Gil- 
more išvyksta į Colorado. Lan
kys Denver, Colo., Colorado, 
Springs, Estes Park ir kitas 
įdomias vietas. Mano grįžti į
namus apie pabaigą rugpjūčio.

' 7 '
X K. Rožėnienė, veikli šau

lė Chicagoje, kartu su savo 
dukryte Gailute išvyko porai 
mėnesių atostogų į Grand Ha- 
ven, Mich.

X Dr. Petras Meškauskas iš 
Lake Bluff, m., įvertindamas 
Dainų šventės reikšmę lietuviš
kajai išeivijai, paaukojo tam 
reikalui 10 dol.

X Birutlninklų suvažiavimas 
įvyko Kultūros kongreso metu 
Chicagoje. Apie jį plačiau bus 
“Moterų Gyvenimo” skyriuje.

X Onutei Klimaitei yra iš 
Lietuvos laiškas nuo Marijos 
Išganaitytės., Kreiptis į Drau
gą. • •

X Šv. Kazimiero seserų rė
mėjų 2 skyrius rengia geguži
nę liepos 22 d. Ryan Woods, 
87 ir Western avė. kampe. Vi-

,, i. ®i kviečiami atvykti ir parem-X Lietuvių Prekybos Na- u „„„
užkandžiai, dovanų dalinimas, 
muzika ir t. t.

tektūrą Illinois Universitete, 
Urbanoje. Pirmąją savo atosto
gų savaitę ji praleido pas savo 
tetą Eleną ir dėdę dr. Česlovą 
Masaičius, Aberdeen, Md.

X Kultūros kongresui auko
jo: Dr. A. Razma, Wilmington, 
III. — $50, dr. V. Tauras-Tup- 
čiauskas $25, V. M. Šmulkščiai, 
Evanston, $25, Darius-Girėnas 
postas $10, G. P. Stančiai iš 
Verona, New Jersey $10, Drau
gystė lietuvių kareivių Cicero- 
je — $5, J. Stulga — $5, V. La
banauskas $3, Pabaltijo mote
rų Taryba $5 ir dr. Valis-L<a- 
bokas $25.

X Dr. Česlovas, ir Elena Ma- 
saičiai labai džiaugiasi persikė
lę arčiau lietuvių kolonijos. Jų 
dukra Nijolė visą vasarą pra
leis pas Nekalto Prasidėjimo 
seseles, Putnam, Conn. Dabgt 
tinis Masaičių adresas: 622
Market St., Aberdeen, Md. .

X Nuoširdūs Kanados lietu
viai. Winnipege yra maža lie
tuvių apylinkė ir turi taip pat 
mažą chorą. To choro pavieniai 
nariai dalyvavo Dainų šventė
je, bet visas choras dėl susida
riusių sunkių Į sąlygų negalėjo 
dalyvauti. Todėl Winnipego 
choristai, pilnai įvertindami 
kilnų Dainų šventės darbą, pri
sidėjo, kaip jie patys rašo, su 
maža dalele — 20 dol. auka. 
Linkėdami ištvermės lietuviš
kam kely, jie savo atvira lie
tuviška širdimi daug padarė 
mūsų bendrajam reikalui. Laiš
ką ir čekį choro vardu prisiun
tė to choro iždininkė J. Matu
lionienė.

X Kun. B. Sugintas, kuris 
prieš kelerius^ metus yra pada
ręs daug sutarčių ir atkvietęs 
į JAV apie 500 asmenų, dabar 
vėl atėjo Balfui į talką ir pa
sirašė 15 garantijų, kad niekas 
norinčių išvykti nepasiliktų 
tremtyje ir galėtų atvažiuoti į 
Ameriką, nes sutarčių pasira
šymo laikas baigiasi rugpjūčio 
mėnesį.

X Danutė Točilauskaitč,
6600 So. Honore st., žinoma 
sportininkė, neseniai laimėjo 
premiją šokime į tolį Chicagos 
Comet klubo varžybose. Malo
nu girdėti, kad lietuvaitė pasi
žymi sporto srityje ir tarp sve
timtaučių.

tu buvo patiektos apyskaitos, 
išdiskusuota bei pasisakyta ak
tualiais koloniją liečiančiais 
klausimais. Ta pačia proga iš
rinkti! nauji vadovaujamieji or
ganai dviem melams. Ię 36 kan
didatų paskirų kolonijų balsų 
dauguma buvo išrinkti sekan
tieji asmenys: H. Bagdonas, K. 
Černiauskas, V. Cibavičius, 
gen. T. Daukantas, E. Dimins 
kienė, V. Diminskis, M. Galec- 
kas, .kun. Pr. Garšva, prof. D. 
Gruodis, J. Kanapinskas, kun. 
A. Kleiva, P. Mačernis, St. Mi- 
kelionis, J. Nakutis, K. Nor
kus, Ig. Padvalskis, M. Povilai
tis, P. Sakalauskas, V. Survi- 
lieųė, A. Šantaras, L. Stašaitis, 
V. Stundžia, P. Tamoševičius, 
P. i Vaitkevičius, J. Vedegys, J. 
Vilimas, 1 A. Židelis.

— Gyvojo Rožančiaus Broli
ja š. m. birželio 30 d. Lietuvių 
salėje, Avelianedoje pastatė 
5-ių veiksmų dramą — Šven
toji Elzbieta. Kadangi lijo, tai 
žiūrovų buvo nedaug, rtOrs vei
kalas buvo labai rimtas savo 
turiniu. Veikale buvo daug jau
nimą, kalbančio gražiai lietu
viškai. Pagrindines roles turė
jo S. Vanagaitė, N. Povilonytė, 
A. Miliauskaitė, W. Simutis, O. 
Savįckaitė, M. Sturevičiūtė, A. 
Dultytė, O. Vanagienė ir A. 
Paršelis. Šalutines — D. Šan- 
taraitė, T. Mačiulytė, O. Pipins- 
kienė, N. Dulytė, G. Mitura, A. 
Deveikytė, M. Kurkūzaitė. Ne
žiūrint, kad artistai mažai tu
rėjo laiko pasiruošti, roles at
likę gerai.

— Viktoras Dūda prieš tre
jus metus atidarė dviračiams 
reikalingų reikmenų krautuvę. 
Per trumpą laiką savo įmonę 
taip padidino, jog pristatė nau-

JAPONŲ DOVANA

Miesto majoras Richard Daley priima 5,000 .japonų vyšnių sėklų 
1,000 seklų Oingko medžio iš čikagietės Kabose, 9 m. amžiaus, ir
mada, jajionų. lėktuvų linijos direktoriaus. Šios sėklos bus sudaigin
tos ir vėliau daigai bus jiersodinti Chicagos parkuose.

CHICAGOS ŽINIOS

$151,470 universiteto 
tyrimams

Loyolos universitetas gauna 
iš JAV Protinės Sveikatos in
stituto New Yorke $151,470, 
kad galėtų finansuoti protinės 
higienos kursą teologijos stu
dentams. Norima, kad teologi
jos studentai galėtų geriau su
prasti žmonių emocines proble
mas. To kurs0 pravedimą pri
žiūrės Loyolos psichiatrai, te
ologai, psichologai, antropolo- 
logai ir žmonių elgesio tyrinė
tojai.

Linksmiau
Neįprasti laiptai

Atšventę bičiulio vardines du 
draugai stengiasi patekti į savo 
butelį trečiame augšte. Deja, iš
ėję iš bičiulio namų jie pasuka 
ne į tą pusę. Kiek paėję jie at
siduria ant geležinkelio ir pa
sileidžia p ačiū jo viduriu ženg
dami nuo pabėgio ant pabėgio. 
Po kurio laiko vienas ir sako:

— Žinai, aš niekad neįsivaiz
dinau, kad mūsų laiptuose tiek 
daug pakopų. Lipam, lipam ir

j vis neprilipam.
Mokėjo po $700 mėnesiui! , , * . ,

• xv x« • — Dė tų Pak°P4 a5 nesi-
.Viešbučiui Įjaudinu — atsako draugas. —-

Hodge atsisakė auditoriaus 
- vietos

Orvile E. Hodge, Illinois val
stybės auditorius, atsisakė nuo 
saVo pareigą, atsisakė būsi
muose rinkimuose vėl kandida
tuoti į tą vietą ir atsisakė būti 
delegatu respublikonų konven
cijoje, kur bus nominuojamas 
naujas kandidatas į preziden
tus. Hodge tai' padarė, kai 
spauda ir teisingumo organai 
iškėlė aikštėn jo machinacijas 
su čekiais. Jis įtariamas pada
ręs suktybių didelei sumai, gal 
apie $800,000.>w. V

Perkūnas 7-se vietose
Chicagoje pirmadienį popiet 

siautė audra. Net į septynias 
vietas, o gal ir daugiau, tren
kė perkūnas. Parkuose yra iš
laužytų stambių šakų. Perkū
nas trenkė”! dūmtraukį 1600 
W. Granville, ir žmonės turėjo 
apleisti namą, nes dūmtraukis 
buvo’ pavojihgąį pasviręs. Chi
cagos šiauryje didelė dalis liko 
be šviesos, kai perkūnas trenkė 
į transformerį 4459 N. La- 
ramie. Ugniagesiai buvo šau
kiami šimtus kartų padėti iš
pumpuoti vandenį iš namų rū
sių. ’

Plečiasi polijo liga
Vaikų Paralyžiaus fondo at

stovai ir JAV Viešosios Svei
katos tarnybos pareigūnai ta-

susidūrė su Claysono vairuo
jama mašina. Ir šiedu mirė nu
vežti į ligoninę.

Kinas, atomo specialistas.
JAV senatas specialiu įsta

tymu leido kinų atominės ener
gijos specialistui dr. Paul Y. 
Feng pasilikti JAV-se. šis 
mokslininkas gyvena 3100 So. 
Michigan. Į JAV Fengas atvy
ko 1950 metais iš Peipingo, 
kada ten artėjo raudonieji. Bai
gęs studijas Washingtono uni
versitete St. Louis mieste, jis 
pradėjo dirbti prie atominio re
aktoriaus Chicagoje, Illinois 
Technologijos institute.

Z' ,
Žaidimas, pasibaigęs

trimis mirtimis
Michael Janoski; 23 m. am

žiaus, išklausė sprendimo: kal
tas dėl trijų mirčių, kurios įvy
ko jam neatsargiai važiuojant 
bumperiais susiglaudus su ki
ta .mašina. Už kiekvieną mirtį

jas patalpas, įsigijo naujų ma- rėsi ryšium su Chicagoje padi-

Sukčiaujant sugautasis Uli- man keista, kad laiptų at- 
nois Valstybės auditorius Or- ramos taip susmuko žemyn, 
ville Hodge, kaip dabar paaiš-
kėjo, Drake viešbuty išsinuo
modavo suitas (po keletą kam
barių), už kurias mokėdavo 
net iki $700 mėnesiui. Kaiku- 
rie kambariai buvo išdekoruoti 
pagal jo skonį ir jis pats ap
mokėjo sąskaitas.

Meno ir mokslo kolegijos 
. dekanas

Loyolos universiteto Meno ir 
Mokslo kolegijos nauju dekanu 
paskirtas * žurnalo America re
daktorius kun. Robert C. Hart- 
nett. Ankstybesnis dekanas — 
kun. Laurence V. Britt — per
keltas tams pat pareigoms į 
Detroito universitetą.

Seks pareigūnus
Chicagoje jau prisiekė nau

jas investigacijos " komisionie- 
rius Irwin N. Cohen, 49 m. am
žiaus. Jo pareiga ■— sekti, ar 
kuris iš miesto pareigūnų ne
daro neleistinų veiksmų, ar ku
ris nesukčiauja. Jo įstaiga ne
būsianti miesto rotušėje, bet 
nuošalesnėje'vietoje, kur leng
viau apklausinėti liudininkus.

Šviesus protas
Mokytoja aiškina vaikams 

per chemijos pamokas apie 
rūgštis. Jų veikimą nori paaiš
kinti pavyzdžiu.

—: Jei aš savo auksinį žiedą 
įmesiu į šią rūgštį, — kalbėjo 

j mokiniams, — kas atsitiks, ar 
• žiedas ištirps?

t

— Ne, — atkirto vienas.
— Gerai pasakei, bet ar mo

kėtum paaiškinti* kodėl?
— Labai paprastas dalykas, 

— dėstė mokinys. — Jei rūgš
tys žiedą suėstų, tai panelė mo
kytoja jo ten nemestum.

Mokykloje
Mokytojas: — Taip, vaiku-, 

čiai, naktis prie šiaurinio po
liaus tęsiasi šešius mėnesius.

Jonukas: — Ir per tą laiką 
nebūna jokių pamokų?

....... .
. PO P U L A R 
LITHUANIAN RECIPES
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jo bausmė — nuo vienerių iki Tos investigatoriaus įstaigos

mų — Furnitūra Centcr, Ine., 
valdyba, 3224 9. Halsted st., 
paskyrė $50 skautų stovyklai 
įrengti dovanotame Pr. Rako 
ūkyje, $50 Amerikos Katal. Fe- 
der. jaunimo stovyklos ūkiui 
nupirkti Mich. valstybėje, $85 
Saleziečių ir $25 Jėzuitų jauni
mo Stovykloms paremti.

X Lucija žitkutč, Antano ir 
Agnės Žitkų, gyvenančių Seat- 
tle, Wash., dukra iš šio tolimo
sios Washingtono valstybės 
miesto atvyko į Chicagą ir ap
sistojo pas savo dėdę Brighton 
Parko lietuvių kolonijoje.

X Vytauto Ir Irenos Linartų
šeimą praėjusį sekmadienį ap
lankė daug draugų ir ta proga 
buvo pakrikštyta dukrelė Vi- 
da-Angela. Krikšto tėvais bu
vo Petras Jukštas ir F^icija 
Urbelienė.

t
X South Town ligoninės lie

tuviai gydytojai, mirus dr. Da
nutės Valiūnienės tėveliui adv. 
Dulskiui, vietoje vainiko paau
kojo 25 dol. Vokietijoje pasiti
kusiems gydytojams paremti.

šinų. • x
— Juozas Kirko mirė perei

tą mėnesį Rosario mieste. Tu
rėjo aP*e 62 m. amžiaus.

Racine, Wis. ’
Balfo gegužinė

Racine Balfo skyrius ruošia 
gegužinę liepos 22 d., sekmadie
nį, 3 vai. p. p. Minkowskio sode, 
tarp Racino ir Kenshos prie/32 
kelio. Bus muzika šokiams, 
veiks turtinga bufetas. '

Maloniai kviečiami asilankyti 
visi Racino ir kaimyninių kolo
nijų lietuviai, kuriems rūpi ben
dras Balfo šalpos darbas.

Dalyvaudami paremaite kil
nius Balfo užsimojimus, kurie 
gali ateityje net Sibire vargstan 
tiems lietuviams padėti.

Skyriaus Valdyba

X Jono Gradlnsko televizi
jos, radijo ir oro vėsintuvų 
krautuvę lanko labai daug žmo
nių ir susipažįsta su paskuti-' 
niaisiais technikos laimėjimais 
Šiose srityse.

X John Green, 3331 South 
Halsted St., angliškai rašąs či- 
kagietis, užsisakė Lietuvių En
ciklopedija ir iš anksto užmo
kėjo už 20 tomų. Administraci
jai pranešus, kad išėjusieji 8 
tomai jam išsiųsti, jis tuoj pat 
užsakė antrą Lietuvių Enciklo
pedijos komplektą savo drau
gui ir taip pat atsiuntė $153 
čekį. Tai įvyko po Kultūros 
kongreso. Gražus pavyzdys,

dėjusiu susirgimų skaičiumi 
polijo liga. Jau įregistruota 169 
susirgimai šiais metais; keturi 
iš susirgusių mirė. Pernai me
tais iki šio laiko buvo tik 34 
nauji susirgimai poliju ir dyi 
mirtys. Nustatyta, kad 60% 
naujų susirgimų sudaro vaikai 
tarp 1 ir 5 "metų, kurių buvo 
mažiausia skiepyta, šiuo metu 
visame mieste išpliestas skiepi
jimas nuo polijo.

Du nužudyti banditai
r

Chicagos apylinkėse rasti du 
nužudyti vyrai: Joseph Res
tango, 31 m., ir Peter Sala- 
nardi, 44 m. šio pastarojo jieš- 
kojo New Yorko policija, nes 
jis kaltinamas apiplėšimu, o 
Restango buvo kaltinamas pa

penkerių metų kalėjimo.

Sugavo keistą banditą
James Wilson, 21 m. am

žiaus, iš tavernos 3800 S. Wal- 
lace pagrobęs $100, - įsmuko į 
neužrakintą butą 3845 S. Wal- 
lace, kur gyvena Kranz šeima. 
Gąsdindamas ir paleidęs vieną 
šūvį, jis privertė žmones jį pas 
save palaikyti, šeimininkė jį 
pagaliau įtikino — eiti į auto
busą, o ji palydėsianti. Pake
liui prieangyje jie pamatė dar 
keletą žmonių, ir banditas, gra
sindamas revolveriu, juos su
varė į vidų. Paskiau paėmęs 
vieną vedusių porą kaip įkai- 
tuą ėjo toliau. Policija jau jį 
buvo pradėjusi gaudyti ir pa
mačiusi suėmė.

Advokatai vieton $226,000 
gaus $40,500

Montgomery Ward Thorne 
palikimo byloje, kur buvo 
sprendžiama — kiek iš jo pa
liktų $2,700,000 turi paveldėti 
motina, kiek sužadėtinė, trys 
advokatai, atstovavę sužadėti
nę buvo pareikalavę atlygini
mo $226,000. Teisėjas Charles

tarnautojai dirbs laikydami 
griežtą paslaptį. Niekas, išsky
rus merą ir patį komisionierių 
nežinos liudininkų vardų. In
vestigatoriaus metinis atlygini
mas bus $20,000.

Piketuoja uniją
Hammonde, prie Sheet Me

tai Workers unijos būstinės 
pradėjo piketuoti moteris, pa
samdyta darbdavių. Nešioja 
plakatą, kuriame išrašyta, kad 
unija šauvališkai nutraukė su
tartį, neatsiklausė unijos va
dovybės nei teismo, nei narių.

Tai nepaprasta knyga Virt S00 re
ceptų grynai lietuviškų valgių gami
nimui anglų kalboje. Ponia Daužvar- 
dlenS, kuri dažnai pasakodavo apta 
lletuvl&kua valgius per Chicagos ra
dijo ir televizijos stotis, surinko pa
čius {domiausius lietuviškų valgių 
receptus ir DRAUGAS juos išleido 
labai parankioje formoje. Pirmą kar
tą tokia knyga pasirodo knygų rin
koje.

•Gera dovana kitataučiams ar ang
liškai skaitantiems lietuviams.

Kain« — $2.00

Užsakymus kartu su pinigais siųskite:
“ D B A U G A S”

2334 So. Oakley Avenue,

CHICAGO 8. ILL. 
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grobęs įvairių gėrybių už $300,- Seidel nusprendė, kad jie galės 
000 ir policija norėjo jį dar iš- gauti $40,500. 
tardyti dėl keletos plėšimų.

TT. MARIJONŲ

STOVYKLA
BERNIUKAMS

Arti Chicagos

Hinsdale, UI., apylinkėje
✓

Sezonas prasideda liepos 7 d., 
1956 m.

Priimami berniukai nuo 10 me
tų iki 16 m. •
Pagal susitarimą priimami 

berniukai ankščiau ir1 jaunesni
Pirmosios savaitės vyks griež

toje lietuviškoje programoje.'

Lenktynės baigėsi mirtim
I

Trys čikagiečiai buvo užmuš
ti ir trys sužeisti, kai susidūrė 
trys mašinos kelyje 173,. Lake 
apskrityje. Liudininkai matė, 
kaip viena mašina lenktyniavo 
su kitomis, važiuodama 100 imylių per valandą greičiu. Be- 
lenkdama mažina užkliuvo ki
tą. • Kenneth Clayson, 21 m., Į 
vairavęs lenktyniuojančią ma
žiną, mirtinai sudegė automo
bilio griuvėsiuose. Joseph Šin- 
ger, 20 m., Indianos universite-Į 
to studentas, ir Orville C. Chil- 
ders, 36 m., buvo žunkiai su-
žeisti, kai jų mašina priekiais 1^

Stato už $167 milionus
Per pirmus šešius šių metų 

mėnesius Chicagoje vyko sta
tybų už 167,718,489, taigi — 
net $30,925,689 daugiau kaip 
pernai šiuo pat laiku.

Kreipkitės:
REV. VICTOR RIMŠELIS. 

Marlan Kilis Seminary 
Clarendoa Hllls, III. 

Tel. HINSDALE 1441

MTC.

KNYGA. KURI VISADA ĮDOMI 
IR NE8KNOTA 

Tai Juoso Švaisto

/»KW
Visais kaliais vykstama liepos 22 dieną

į Lietuvių Susiartinimo šventę - Pikniką,
kuris įvyks

N. S. Setery Lietuviškoje Sodyboje, Putnam, Conn.
Programa: 11 vai. Mišios ir Procesija

12:30 Pietūs ir Pikniko Pramogos 
4:30 Šimto stovyklaujančių mergaičių pasirody

mai ir Jaunimo Šokiai (B.-30)
Tat iki pasimatymo liepos 22 dieną Putname!

Nek. Pr. Seserų Glldos 0. Valdyba 
IžMUSSfertMlMIlMŽASMlĖMSCiinkMl

•toje knygoje gražios mflsų įmonių 
pasakos, su paveikslais. Jas mlslal 
skaitė Ir suaugą ir Jaunieji. Labai 
tinka lietuvių kalbos pamokoms. Iš 
viso 71 pasakos. Kaina tl.IO. Pla
tintojams dldelS nuolaida. 
Užsakymus kartu su pinigais siųskite:

“DRAUGAS" 
2884 So. Oakley Avė.

Chicago 8, lUinoii


