
)

miowest 
INTER- HBRARY 
- CENTr.R

CHICaGŪ

DRAUGAS
Leidžia Lietuvių Katalikų Spaudos 

Draugija
UU So. Oakley Avė., Clilrn<o ». Illinois 

Telephone — Virglnla 1-M4U-4I

vienintelis tautinės Ir tikybinės minties 
lietuvių dlenraAtls pasaulyje

Nr. 169

s

GEROE - NAUJAS VENGRU KOMUNISTU VAOAS
Šūkiai keičiamiMirė didelis polit. pabėgėlių 

globėjas Van Heuven'Goedhart
SALOMĖJA NARKĖLJŪNAITĖ 
Mūsų korespondentė New Yorke

JUNGTINĖS TAUTOS. Kai šiemet rudenį JT Generalinė 
Asamblėja susirinks savo sesijos, jos dalyvių tarpe jau nebebus 
vienos šviesiausių amenybių. Nebus vyro, kuris per pastarųjų 
penkerių metų laikotarpyje yra daugiausia nusipelnęs karo ir po
litinių pabėgėlių globos srityje.

Ir jo parengtas pranešimas 
apie dabartinį tremtinių ir pa
bėgėlių stovį jau bus skaitomas 
kito. JT augštasis Komisaras 
pabėgėlių reikalams olandas dr.
Van Heuven Goedhart mirė'Ge- 
nevoj liepos 8 d., ištiktas širdies 
smūgio, o liepos 12 d., jo lai
dotuvių dieną, ir Ženevoje Pa
lais de Nations ir čia — JT bū
stinėje plevėsavo ligi pusės stie
bo nuleistos vėliavos.

Žaisdamas tenisą, dr. Van 
Heuven Goedhart sukniubo ir 
"jau neatsikėlė. Žinia apie jo 
mirtį pribloškė JT pareigūnus' 
ir su JT bendradarbiaujančias 
organizacijas ir asmenis.

JT būstinėje užuojautos pa
reiškimus ryšium su jo mirtimi 
išleido prof. Bokhari, Gen. Se
kretoriaus pavaduotojas infor
macijos reikalams, o pats gen. 
Sekretorius Dag Hammarskjold 
tada kaip tik lankėsi Vienoje, 
'kuris savo ruožtu savo užuo- 
jautuą pasiuntė mirusiojo naš
lei ir vaikams. • -

Kaip pranešta iš Ženevos, tuo 
metu tenai posėdžiavusi Eko
nominė ir Socialinė Taryba visai 
dienai nutraukė savo posėdžius, 
vykusius kaip tik tame pat Pa
lais de Nations, kur savo būs
tinę turi ir Augštojo pabėgėlių 
reikalams Komisaro įstaiga.

Liepos 12 d. Ženevoje, Palais 
de Nations įvyko mirusiojo at
minimo pagerbimas, prieš išve
žant jo palaikus į Olandiją, 
dalyvaujant Šveicarijos federa
linės valdžios atstovams, diplo
matiniam korpusui, Jungtinių 
Tautų ir su joms dirbančių or
ganizacijų pareigūnams. Vėl vė
liavos prie Palais de Nations ir 
prie šalimais esančių Tarptau
tinio Raudonojo Kryžiaus rūmų 
plevėsavo nuleistos pusiau stie
bo. ,

Laimėjo Nobelio premiją

Dr. Van Heuven Goedhart, 
kuris prieš tai dalyvavo Olandi
jos delegacijoje į JT* ir darba
vosi visoje eilėje JT komisijų, 
Pabėgėlių Komisaru buvo iš
rinktas 1950 m. trejiems me
tams. Vėliau prailginus Komisa
riato veiklą, jis buvo perrinktas 
dar pcnkeriems metams ir tu
rėjo išbūti ligi 1958 m.

Kadangi jo vadovaujama įs
taiga rūpinosi asmenimis, į ku
riuos sovietai visais laikais nuo 
jų atsiradimo laisvajame pa 
šaulyje, reiškė pretenzijų ir' vi
sokiomis priemonėmis stengėsi 
juos pagrobti, tai ir dr. Van 
Heuven Goedhart asmuo buvo 
dažnai sovietinio bloko delegatų 
puolimo objektu. Tačiau Komi
saras to nepaisė. Susipažinęs su 
pabėgėlių problemomis, jis pa
bėgėliais rūpinosi net daugiau, 
nei jam JT mandatas leido. Jo 
įstaigai pėrnai buvo suteikta 
1954 m. Nobelio taikos pre
miją.

Priimdamas ją iš Švedijos ka
raliaus rankų, dr. Van Heuven 
Goedhart pereitą lapkritį, tarp 
kitų dalykų, šitaip išsireiškė: 
“ši premija bus didžiausias šiuo 
metu įmanoma paskatinimas 
paskubinti veiklą pabėgėlių la
bui, gerovei tų žmonių, kurių 
trogišku likimu mes esame su
sirūpinę”.
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Buvo žurnalistas

Dr. Van Heuven Goedhart bu
vo 55 m. amžiaus. Baigęs hu
manitarinius mokslus Leyden 
mieste, Olandijoje, jis dirbo 
kaip reporteris Amsterdame, o 
vėliau redagavo Utrechtsu Nieu- 
wsblad ligi vokiečiams užeinant 
1940 m. i

Vokiečių okupacijos metu jis 
vadovavo rezistenciniam po
grindžiui, kurį ilgainiui vokie
čiai beveik likvidavo, o nepaga- 
vę jos vado, buvo net paskyrę 
premiją už jo galvą. Pavykus 
pasprukti, dr. Van Heuven 
Goedhart atsirado Londone, kur 
buvo paskirtas teisingumo mi
nistru Olandijos egzilinėje vy
riausybėje. ,

Po n Pas. Karo jis iri vėl 
grįžo prie žurnalistikos, dirb
damas savo dar vokiečių oku
pacijos metu įkurtame ir paskui 
atgaivintame laikraštyje “Het 
Parol” (Slaptažodis).

Žinojo pabėgėlių problemas'

Į pabėgėlių Komisariatą jis 
atėjo jau prieš tai dirbęs pirmi
ninku JT pakomisijoje spaudos 
ir informacijos reikalams 1947 
ir 1948 metais, o 1950 m. jis pir 
miniųkavo Generalinės Asamblė 
jos trečiajam (socialinių, huma
nitarinių ir kultūrinių reikalų) 
komitetui.

Pereitos sesijos metų Jūsų 
korespondentei, kartu su ukrai - 
nų laikraščio “Svoboda” atsto
vu, su pabėgėlių Komisaru teko 
ilgiau pasikalbėti Vokietijoje 
esančių pabėgėlių klausimu. 
Nors pradžioje sakėsi, kad vos 
penketą minučių tegalįs mud
viem skirti, tai kai prisėdo, be
veik pusę valandos dr. Van Heu
ven Goedhart praleido, pasako
damas ir klausydamas apie pa
bėgėlių reikalus.

Lietuvius sakėsi gerai žinąs, 
o ypač BALFo pirmininką kan. 
dr. J. B. Končių, kuriam net 
sveikinimų nuvežė. Kalbėdamas 
su -juo tada, ir atrodė, kad su 
mumis buvo ne koks šaltas tarp 
tautinės organizacijos pareigū
nas, bet vienas iš tų pačių dy- 
pukų, kuriam ir buvo tekę gu
lėti dviaugštėje stovyklos lovoje 
ir srėbti viralą iš bendro katilo.

Savo pranešime, kurį jis šį 
rudenį susirenkančiai Genera
linei Asamblėjai parengė ir ku
rio, deja, jis jau neturės progos 
perskaityti, jis peržvelgia visą 
įstaigos veiklą ir žmoniškumo 
vardu prašo lėšų, kad įpusėjęs 
pabėgėlių globos darbas galėtų 
būti tęsiamas.

Jo įstaigos žinioje buvo apie 
milionas pabėgėlių Europoje ir 
keletas tūkstančių Vid. ir Tol. 
Rytuose. Palestinos arabų pa
bėgėliai yra globojami atskiros 
JT įstaigos. Dr. Van Heuven 
Goedhart nesykį JT posėdžiuose 
yra karštai gynęs pabėgėlių rei
kalą ir apeliavęs į laisvojo pa
saulio sąžinę padėti nelaimin
giesiems,

Ligi šio rudens Komisaro pa
reigas eis amerikietis, buvęs jo 
pavaduotojas, Jame« M. Read. 
Generalinė Asamblėja turės iš
rinkti naują komisarą, gen. sek- 
tetoriui pristačius kandidatą.

Adlai SteVenson, siekiantis jireziHentinės kandidatūros, atrodo paten
kintas savo pasiekimais. Jis nuotraukoje stovi kartu su savo sūnumi 
Chicagos aerodrome, grįždamas iš New England.

Ragina užbaigti
plieno streiką

PITTSBURGH. — Eisenhovve- 
rio administracija paragino plie 
no pramonės kompanijas ir plie
no darbininkų unijas savaitės 
bėgyje sulygti dėl algų kontrak
to skirtumų.

Šią žinią pranešęs “Pittsburgh 
Post Gazette” rašo, kad šis ad- 
ministerijos veiksmas visą kraš 
tą apėmusiame streike buvo pa
darytas po prezidento ir jo eko
nominės srities patarėjų posė
džio, įvykusio trečiadienį Wa- 
shingtone.

lovos gražuole
nauja Miss U.S.A.

LONG BEACH, Calif. — Carl 
Morris, 20 metų amžiaus gra
žuolė iš Iowa valstybės, kuri yra 
Krikščioniškosios bažnyčios ku
nigo Laverne Morris duktė, yra 
išrinkta 1956 m. Miss U.S.A. 
Ši mėlynų akių ir tamsių plau
kų Drake universiteto studentė 
dabar atstovaus J A Valstybes 
“Miss Universe” rinkimuose.

Pagaliau žmogus
įkando šuniui

FRANKFURTAS. — Čia įvy
ko žurnalistų pasaulyje vadina
ma labai gera žinia, nes atsitiko 
taip, kad ne šuo įkando žmogų, 
bet žmogus šunį.

Tokią istoriją paduoda vienas 
Frankfurto alinės laikytojas, 
pas kurį tūlas pilietis gerai iš
sitraukė. To pasėkoje, šio išsi- 
gėrusio draugas paėmė mašinos 
raktui, neleisdamas jam va
žiuoti. Negana to, priėjus prie 
namų, nuskriaustąjį pasitiko 
savininko šuo “Bilo”, rodyda
mas nepasitenkinimo žymių nuo 
mininkui. To jau buvo perdaug 
šiam herojui: jis pagavo šunį 
ir įkando.

V. Vokietija ,
atsisako tartis

BONNA, Vokietija. — Kanc
lerio Konrado Adenauerio vy
riausybė atmetė paskutinius Ma 
skvos pasiūlymus Bonnai tartis 
su Rytų Vokietijos komunistais. 
Maskvai buvo atsakyta, jog tik 
“4 didiejųjų” pajėgos neša at- 
8akomybęVokietijos suvienijimo 
klausime.

• Jacąucs Amyot, SI m. am
žiaus Prancūzijos kanadietis pir 
masis šiais metais perplaukė 
anglų kanalą, skiriantį Prancū
ziją ir Angliją. Šis žygis jam 
užtruko 13 vaJ. 3 min.

• 1989 metais gazolino taksai 
buvo įvesti visose valstybėse.

Kiną raudonieji
. a apšaudė salą

TAPEI, Formoza. — Komu
nistinės Kinijos artilerijos ba
terijos pasiuntė 26 sviedinius į 
nacionalistų rankose esančią 
Quemoy salą, tuom sutrukdyda- 
mai laikinai įsivyravusią ramy
bę, šioje 15 mylių pakrantės zo
noje. „
/ - 1 -------------

V '♦
Užtiko girtklų atsargą

MENDOEA,*" Argentina. — 
Argentinos kariuomenė, kuri 
pereito savaitgalio metu apsu
po 62 Perono ir komunistų są
mokslininkus, pas juos rado ne
mažą kiekį ginklų, sabotažui 
vartojamų įrankių ir slaptą ra
dijo stotį.

Trumpai iš visur
• Frank Sinatra, pasižymėjęs 

dainininkas ir artistas, dainuos 
demokratų tautinės konvenci
jos metu. Jis išpildys “The Star 
Spangled Banner” ir 1956 m. 
demokratų kompanijos dainą.

• Varšuvos radijo praneša, 
kad lenkai yra labai sunkiai įsi
leidžiami į Rusiją. Jie gali rusų 
žemėn pakliūti tik tada, jeigu 
turi oficialių reikalų arba labai 
artimų giminių.

• Prancūzų komunistų parti
jos laikraštis “L’Humanite” 
praneša, jog jo prenumeruoja
mų bei parduodamų kopijų skai
čius viršina 234,000, kas yra 
63,000 daugiau negu pereitą mė
nesį. Šis padidėjimas atsiradęs 
užsidarius keliems konservaty
viems prancūzų laikraščiams.

• Martin Deichsel Leather 
Co., Gloversville, N. Y., unijai 
priklausantieji darbininkai nuo 
šio laiko gaus švęsti gimtadie
nius, už kuriuos bus mokamas 
atlyginimas. Ši sutartis liečia 
105 darbininkus. •

Jj!

Sąryšyje su įvykusiu lėktuvų susidūrimu ore, Atstovų Rūmų “Inter
state Commerec’’ pakomitetis klausosi lėktuvų linijos pilotų ir mete-

oiologistų paaiškinimų. (INS)

pagal reikalą
Jau yra visiems aišku, kad 

bolševikai keičia savo šūkius 
pagal reikalą. Jiems iškarto 
Tautų Sąjunga buvo “plėšikų 
banda”, bet kai į ją įstojo Sov. 
Sąjunga — tai ji pasidarė “tai
kos siekiančių politikų kilnus 
samūrius”. Tik tada, kai 1939 
m. iš Tautų Sąjungos Sov. Są
junga buvo išmesta už neišpro
vokuotą Suomijos užpuolimą, 
— ji vėl pavirto “plėšikų gau
ja”

Sudarius Ribbentropui ir Mo
lotovui žinomąjį susitarimą, 
per naktį “fašistiniai kruvini 
šunys” Vokietijoje virto “pado
riais žmonėmis”. Tada net ir 
pats prancūzų komunistų vadas 
Thorez, apsirengęs kunigo dra
bužiais, per Liuksemburgą iš- 
vykb į Sov. Sąjungą — dirbti 
kominterne. Padėtis iš esmės 
pasikeitė tik tada, kai senieji 
sąjungininkai — naciai ir bol
ševikai — vėl stojo viens su ki
tu kariauti.

Paskiausia^ “komintemo pa
naikinimas” laikomas įspėja
muoju signalu. Jo darbas, kaip 
pažymi vokiečių “Reinischer 
Merkur” Nr. 22/1956, ir toliau 
dirbdamas, tik dar daugiau at
sidėjus ir dar slapčiau. O paverg 
tųjų kraštų laisvinimo pastan
gos sutinka vis daugiau kliūčių.

• UNESCO pranešimu, ŠV. 
Raštas yra į daugiausia kalbų 
išversta knyga. Po jos eina 
Markso, Engelso, Lenino ir Sta
lino raštai. Taip pat daug ver
timų (virš 50 kalbų) susilaukė 
Grimų ir Andersonų pasakos, 
Cervantes, Goethės, Tolstojaus 
ir kt. kūryba.

• Šiaulių aviračių gamykla 
turi pagal planą 5 kart. padi
dinti gamybą. >Jos gaminami 
dviračių balneliai bus siunčia
mi į -visus Sov. Sąjungos dvira
čių fabrikus; jų pagaminti tu
rės iki 4 mil. per metus. Šio 
fabriko gaminiai jau dabar 
“masiškai realizuojami” Kini
joj, Mongolijoj, Urugvajuje, Pa 
kistane^ Indijoje ir kt.

• Pirmasis Raudonosios Kini
jos ambasadorius Egiptui — 
Chen Chai Kang, jau atvyko į 
Egiptą.

• Iš visų Didi. Britanijos In
dustrijos šakų svarbiausia yra 
anglies kasyklų pramonė.

Kalendorius

Liepos mėn. 20 d.: Šv. Jeroni
mas ir šv. Česlovas; lietuviški: 
Anis ir Tautgimė.

Saulė teka 5:33, leidžiasi 8:21

Oras Chicagoje

Oro biuras praneša: Chicago
je ir jos apylinkėse šiandien — 
laukiamas lietus su perkūnija. 
Augščiausia temperatūra —virš 
70". šeštadienį — dalinai de
besuota ir šilčiau.

Stalino pasekėjas Matyas Rokosi 

susilaukė raudonųjų „atpildo"
VIENNA, Austrija. — Rytų Europos satelitinių valstybių 

didžiausias “mažasis Stalinas” Matyas Rakosi — Vengrijos ko- 
muunistų partijos vadas buvo pakeistas Ernoe Geroe, iki šiol
buvusiu šalies Nr. 2 komunistu. ____________________________ __

Ernoe Geroe, savo pirmoje 
kalboje centriniam partijos ko
mitetui, iškėlė Rakosio “stali
nines” 'klaidas ir pažadėjo grei
tas reformas. Jis taip pat užak
centavo, jog yra reikalinga dau
giau policijos; pasisakė už sti
prų valdymą ir kietą partijos 
discipliną

Naujasis partijos bosas atsi
prašė maršalo Tito už praeities 
nesklandumus ir prižadėjo ieš
koti kelių politiniame ir ekono
miniame bendradarbiavime su 
Jugoslavija.

Rakosi— pirmoji auka

• Rakosi buvo pirmasis sateli
tinių valstybių augštasis vadas, 
kuris krito kaip Poznanės suki
limo iš ankstų neramumų auka.

Buvusio Vengrijos partijos 
vado išmetimą iš sosto Vienno
je ir Belgrade yra laikomas Ti
to triumfo ženklu. Kaip žino
ma, Rakosi buvo Tito pašalini
mo iš Kominformo kompanijos 
vadu ’ir dabartiniuose šio sūsi- 
taikymo žygiuose Rakosi rietė 
nosį. ''i

Budapešto radijo praneša, jog 
Rakosi, savo laiške čentriniam 
partijos komitetui, prisipažino 
padaręs mirtinų klaidų. Jis taip 
pat prisipažino praktikavęs dik 
totarišką “asmenybės kultą”, 
dėl kurio dabar yra murkdomi 
buvę Stalino pasekėjai.

Kas tas Geroe ?

Geroe, naujasis partijos bo
sas,, partijoje kilo palaipsniui. 
Prieš tapdamas premjero pa
vaduotoju Andras Hegedues vy-' 
riausybėje, jis vadovavo finan
sų, valstybės ir ryšių ministeri
joms.

'ft
1953 m.jis paėmė į savo ran

kas vidaus reikalų ministeriją 
ir tada įgavo Vengrijos slapto
sios policijos kontrolę. Geroe, 
kaip yra gana rimtai tikima, tu
rėjo nemažą rolę kardinolo Min- 
dszenty suėmime, kuris buvo 
nuteistas už sąmokslą prieš val
stybę rengime.

• Stalino aikštė Viennoje bu
vo pavadinta josios ankstesniu 
vardu.— Schwarzenbergo aik
šte. Schwarzenbergas yra buvęs 
XIX amžiaus austrų armijos 
vadas.

• Popiežius Pijus XII davė 
pirmą šio sezono bendrą audi- 
jenciją savo vasaros rezidencijo- 
ej — Castel Gandolfo.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Lebanono karinis teismas nuteisė 25 akmenis, kurie 

buvo apkaltinti šnipinėjimu Izraeliui.
— Edeno vadovaujama Anglijos vyriausybė planuoja 

sumažinti krašto gynybos programą 500,000,000 dol.
— Adlai Stevenson iš Ohio valstybės gavo nemaža 

pritarimą jo kompanijoje dėl demokratų partijos nomina- 
vlmo prezidento vietai.

— Prezidentas Eisehoweri* pasirašė 4 bil. dol. užsie
nio paramos bilių, kurio sumos bus vartojamos 12 mėne
sių laikotarpyje laisvųjų užsienio valstybių parėmimui.

— Maskvos radijo praneša, kad staigiai iš Kremliau* 
išvykęs komunistų partijos šefas yra Sverdiovske, kur jis 
dalyvaują Uralo srities žemės darbininkų konferencijoje.

— Gen. Carlos Izaąuirre, 61 m. amžiaus Hondūro am
basadorius JAValstybėms, vakar mirė Walter Reed ligo
ninėje Jis liepos mėn. 6 d. turėjo širdies priepuoli..............

— Rachel Roberts, 27 m. amžiaus moteris iš Roslyn, 
Pa, pagimdė trečią porx dvynukų iš eilės.

— Beth Wild, jauna P. Afrikos mergaitė, norėjusi 
perplaukti anglų kanalą, po 13'/fe valandos buvo priversta 
pasiduoti. Jai trūko dar 5 mylių.
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Pirmas naikintuvų
junginys Vokietijoje

BONNA, Vokietija. — Vaka
rų Vokietijos naujoji aviacija 
iki sekančių metų gegužės mėn. 
1 d. įsitaisys savo pirmąjį nai
kintuvų junginį. Apie tai prane
ša Vak. Vokietijos krašto ap
saugos ministerija.

Gyvybes apsaugojimui 
išėmė akį

ORLAND, Fla. — Norėdami iš- 
glbėti gyvybę, gydytojai išėmė 
antrąją 4 m. amžiaus berniuko 
Mike Sibole akį. Prieš du metus, 
įsimetus vėžiui, buvo išimta 
viena vaiko akis, o dabar, ligai 
išsiplėtus toliau, ir antroji. 
Tačiau gydytojai duoda tik 50
— 50 galimybių, jog berniukas 
galės išsigelbėti nuo tolimesnio 
vėžio kankinimo, nežiūrint savo 
akių paaukojimo.

- • Yra apskaičiuojama, jog 
kiekvienais metais Kanadoje 
vabzdžiai sunaikina pasėlių, 
vertų daugiau kaip 100,000,000 
dol.

Boris Kowerda iš Paryžiaus at
vyksta į New Yorko Idlewild aero
dromą. Jis yra tas pats žmogus, 
kuris 1927 m. nužudė Sov. Sąjun
gos ambasadorių Lenkijoje — Peter 
Wovkow. (INS)
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FASKO APLINKRAŠTIS Nr. 2

Papildydami spaudoje skelbtą 
pranešimą Nr. 1, papildomai 
pranešame:

1. Fasko nutarimu VI Š. Ame 
rikos II rato žaidynių varžybos 
pavestos pravesti Detroito L. S. 
K. Kovas rugsėjo 1 — 3 d. Det
roite ir Windsore, Ont.

2. Žaidynių programa:
a) Lengvoji atletika — vy

rams: 100 m, 200 m, 400 m, 800 
m, 1,500 m ir 4 X100 estafetės 
bėgimai, ^,000 m ėjimas, šuolis 
į tolį, j augšti, trišuolis, šuolis 
su kartimi, rutulys, diskas ir jie 
tis; moterims: 50 m, 100 m, 
4 x 60 m bėgimai, šuolis į tolį, 
įaugštį, rutulys, diskas, jietis; 
jauniams: 100 m, 200 m, 1,000 
m, 4 X 100 m estafetės bėgimai, 
šuolis Į tolį ir į augštį, rutulys,

Sporto klubams nepriklausą 
sportiinnkai registruojasi tie
siog pas žaidynių rengėjus. Re
gistracijos paskutinis termi
nas — rugpjūčio 10 d.

Registracija vykdoma ir visos 
informacijos gaunamos šiuo ad
resu: Algis Rugienius, 9384 Bro- 
ad Str., Detroit 4, Mich. Telef. 
WE-5-1354. Faskas

PABALTIECIŲ LENGVOSIOS
ATLETIKOS VARŽYBOS

Paabltiečių Sporto Federacija 
Toronte kviečia visus estus, lat
vius ' ir lietuvius, gyvenančius 
JAV ar Kanadoje, į jos ruošia
mas pabaitiečių lengv. atletikos
varžybas, kurios įvyks rugpjū-į 11U} 
čio 11 — 12 d. Toronte, Kew 
Beach stadione. Varžyboms nu
matoma sekanti dviejų dienų

Priešininku buvo Macedonia fut 
bolininkai, kuriuos lietuviai su
mušė 5:1 (2:).
Paskutinėse savo rungtynėse De 
troito lietuviai futbolininkai ne- 
beapvylė savo publikos ir užbai
gė pirmąjį pavasario ratą pui
kiai. Šiuo metu pirmoje vietoje 
II divizijoje atsistojo trys ko
mandos: D. Kovas, Hispano ir 
Mercury Wings. Visos turi po 
4 minus taškus, jei Mercury 
Wings bus patvirtintas pasku
tinis pralaimėjimas dėl neatvy
kimo į rungtynes. %

Šiose futbolo rungtynėse ko- 
viečių puolimas pasirodė jau vėl 
atsigavęs po paskutini dviejų 
pralaimėjimų. Visi penki įvar
čiai buvo puikūs ir sunkiai te
laikomi. J. Idzelevlčius įkirto 3, 
A. Točilauskas — 1 ir J. Šepe
tys 1. Ypatingai gerai šių rung 
tynių metu puolime žaidė J. I- 
dzelevičius, kuris pats įmušė 
tris, o kitų buvo tarpininku.

, • ■’ .F?v.°i Taip pat gerai sužaidė ir likusie-invzHlcnto h,i.seiinowcrio sveikini-) .. r ... .

SVEIKINIMAS

•1

sportinis vienetas — LFK “Vai
nutas”, kuris ir vėl mums pa
teikia gražią sporto pramogą.

LFK “Vainutas” šį šeštadienį, 
liepos 21 d., pakvietė Omahos, 
Nebr., lietuvius futbolininkus, 
kurie fcia lankysis pirmukart A- 
merikos lietuvių sportinėje is
torijoje. x

(Nukelta į 4 psl.)

rei. ofiso Hl. 4-t)PV», rea. PR. 6-78*3

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1967 W. Garfleld Blvd.
VAL: 1—4 lr 6—# 

fiešt&dienlais nuo 1 lkl 4 vai. p. p. 
ltekyrua ketvirtad. lr sekmad.

100 m. gimimo dienos proga, Ka- 
therine Zwick, Albany, N. Y., gavo

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IB 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akiniu* —

6822 So. W este ra Avenne
Vai.: kasdien 10-12 vai. lr 7-9 vai. 
vale. fleštadienlals 10-1 vai. Trečia' 
dieniai* uždaryta. Kitu laiku susitarus 

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Rez telef. UAlbroolt 6-6074

(1NS)

terų vienetus, vyrų dvejetus ir 
mišrius dvejetus.

0r. Nina KRIAUtELIOHAITE
(Gydytoj* ir Chirurgė) 

MOTERŲ LIGŲ IB AklAERlJl* 
SPECIALISTE 

1760 Weit 71 Irt Staart 
(Kampai 7Irt lr California)

Tel. ofiso Ir rea. REpublio 7-4146 
Vai. 11-1 lr 6-9 ▼. v. fieik 1-4 p. p. 

Priėmimus tik pagp.1 susitarimą.

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja lr Chirurgė) 

KCD1K1Ų IR VAIKŲ LIGŲ
SPECIALISTE

TlBfl South W e ste ra Avenaa
(MKDICAL BUILDING) 

Plrmad., antrad., ketv. lr penktai, 
nuo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. lr nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. fieštad. 11 
vai. ryto lkl 8 vai. popiet.

Ofloe tel. RE. 7-1168
Rea. tel. WAlbrook 6-8766

98. I. I. SIMONAITIS
GYDYTOJAM IK CH1KURGA3 

Nauja* adresas: 4256 W. 63rd St,
Ofiso tel. RKUAnce 6-44IO 

, Rezld. telef. GKoveblU 6-0617 
Valandos: 1-8 p. m. lr 6-8 p. m.

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

Ofiso tel. C LU r side 4-2896 
Rezidencijos: LAfayettc 3-1171

DB. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 VVest 471 h Street 
(Kainpas 47th lr Herndtago) 

Vai.; nuo 2 lkl 4 lr 6 iki 9 v. vak. 
fieštad. nuo 2 iki 6 vai., ltekyr. sek.

TeL ofiso VA. 7-6667, res. RE, 7-4064

DR. FRANK C. KWINN
(KV1EC1NSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1661 Wwrt 47th 8tre«t

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 2 
vai. Iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. lkl 8:80 
Uždara treč. visą dieną i- šeštad. vak.

DR. FL TALLAT-KELPŠA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Telef. TOunhall 3-0959 
2534 Mest 68th Street 

Vai.: tik iš anksto susitarus. 
Telef. HEmlocik 4-7080, ncuLsaklo* 

skambinu Chlntral 0-2294.

diskas ir jietis; mergaitėms: 60 programa: pirma diena — vy
rams: 100 m, 400 m, 1,500 m, 
šuolis į tolį, šuolis į augštį. ru
tulio stūmimas, jieties metimas; 
moterims: 60 m, šuolis į tolį, ru 
tūlio stūmimas, disko metimas. 
Antrą dieną — vyrams: 200 m, 
800 m, 3,000 m, trišuolis, šuolis 
su kartimi, disko metimas, 4 X - 
100 estafetė; moterims: 100 m, 
80 m kliūtinis bėgimas, šuolis 
į augštį, jieties metimas, 4X60 
estafetė.

Tokio pobūdžio varžybos, pa
likus Europą, yra ruošiamos pir 
mą kartą ir turėtų būti įdomios, 
kadangi tarp šių tautybių esa
ma labai pajėgių lengvaatlečių, 
kaip pvz. estas Moks, kuris vi
suomet rungtynėse jieties me
time peržengia 70 m ribą. P. 
S. F., siekdama nuoširdaus ben
dravimo tarp Pabaltijo tautų, 
šias varžybas rengia individua-

m bėgimas, šuolis į tolį, į augš
tį, rutulys ir diskas; jaunu
čiams: 60 m, bėgimas, šuolis į 
augštį, į tolii ir 4 X 60 m estafetė.

b) Plaukimas. Vyrams: 100 
jardų laisvu stilium, 400 jardų 
laisvu st., 100 j. krūtine ir 100 
j. nugara; moterims: 50 j. lais
vu stilium, 100 j. laisvu st., 50 
j. krūtine, 50 j. nugara; jau
niams: 50 j. laisvu st., 100 j. 
laisvu st., 50 j. krūtine ir 50 j. 
nugara.

c) Lauko tenisas. Vyrams: 
vienetas, dvejetas ir mišrus dve 
jetas; moterims: vienetas, dve
jetas: jauniams: vienetas.

d) Futbolas.
3. Jaunių ir mergaičių gimi

mo datos riba — 1938 m. sau
sio 1 d. Jaunučių (berniukų) — 
1942 m. sausio 1 d.

4. Žaidynėse turi teisę daly-

Smulkesnė informacija šių pir 
menybių reikalu bus išsiuntinėta 
tiesioginiai klubams.

LSK Vytis

DETROITO KOVAS FUTBOLE
Praėjusį sekmadienį Detroito 

koviečiai turėjo paskutines II di 
vizijos pirmenybių rungtynes.

ji puolėjai.
Rudens ratas bus pradėtas 

rugsėjo mėn. Bet dar prieš tai 
koviečiai numato keletą draugiš 
kų rungtynių. P. M.

OMAHOS SPORTININKUS 
PASITINKANT

Negausus Čhicagos lietuviš-' 
kasis sportinis veikimas vasa
ros metu dar labiau sumažėjo. 
Čia šiuo metu aktyviai tesireiš- 
kia tik ivenas Čhicagos lietuvių

DR. JUZE IR KĘSTUTIS 
AGLINSKAI

GYDYTOJAI IR CHIRDBGA1
2300 VVest Slst Street

Vai. pirm. lr antr. 10 lkl 12 ryto, 
2ikl 4 ir 6 lki 9 popiet; ketv. lr 

penkt. 2 lkl 4 lr 6 lki 9 popiet Šeš
tadieniais 10 lkl 2 vai. popiet.

Ofiso tel.PRospect 8-1796 
Res. tel. GRovebUl 6-5608

DR. A. MACIŪNAS
5700 S. 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.

ŠIANDIEN PROGA!

vauti kiekvienas lietuvių sporto lauš pobūdžio ir nebus varžoma- 
vienetas arba sportininkas, ne- Įs* tarp tautybių, 
nusižengęs sporto mėgėjų tai-' Tad kviečiame visus ko gau- 
■syklėms ir atitinkamos sporto siausiai šiose varžybose daly- 
apygardos registruotas Faskc ] vauti. Tolimesnės informacijos 
bei turįs sporininko registraci
jos kortelę.

5. Visi laiku užsiregistravę da 
lyviai bus aprūpinti maistu ir 
nakvyne, tačiau už kelionę už
simoka patys.

6. Visi sportininkai turi pasi
imti savo asmens dokumentus, 
kurie bus reikalingi pervažiavi
mui Kanados — JAV sienos, 
vykstant iš Detroito į Windso- 
rą.

7. Dalyvių registracija vykdo
ma per sporto klubus, užpildant 
tam reikalui prisiųstus registra
cijos lapus.

reikalu kreiptis j Kanados S. 
A., 263 Indian Rd., Toronto, 
Ont. P. S. F. Toronte

KANADOS LAUKO TENISO 
PIRMENYBES

Kanados sporto apygardai pa
vedus, LSK Vytis š. m. rugpjū
čio 18 — 19 d. Toronte rengia 
atviras Kanados lietuvių lauko 
teniso pirmenybes, kuriose da
lyvauti kviečiami ir JAV lietu
viai tenisininkai.

Pirmenybėse numatoma pra
vesti šias varžybas: vyrų ir mo-

J. JANUŠAIT1S IR J. MAŽEIKA,
Midwest Maisto Krautuvės

Savininkai,
2515 W. 69th St., Tel. PR jĮJg.59 &/JjQj 

★

Specialios kainos liepos 20, 21 ir 22 d.d.

ALKOHOLIS 190 proof .............................. 5th $4.89

MARTJSL, prancūziškas konjakas ............. 5bh $4.95
VODKA, GIN, WHISKEY .......................... 5th $2-98
KIJAFA VYNAS 5th $-f .64

GALIONAS VYNO $2.95
IIILLS BROTHERS kavos 1 svaras 97c

Gaunama lietuviški sūriai, importuoti grybai, uogienė, 
lietuviška įvairi duona ir kiti gaminiai kaip vietiniai,

taip ir importuoti iš užsienio.

• Piknikams ir įvairiems parengimams perkant dideliais
' kiekiais (dėžėmis) duodama speciali nuolaida.

Krautuvė atidara kasdien nuo 7 vai. ryto iki 10 vai. vakaro

Chicago Savings and Loan Association naujai 
statomas namas, kuris bus baigtas šių metų gale.

Mes iš anksto kviečiame visus atsilankyti jt
mūsų naujojo namo šaunų atidarymą (Grand 

Opening, įvykstantį 1957 m. sausio mėnesį.

______:ti f
kai kurios bendrovė* yra patogesnės taupytojų!, visada išmokėjo ir išmoka aukštesnius dividendu*

Saugiausia ir pelningiausia vieta taupomiems 

- pinigams laikyti yra apdraustose taupymo ben
drovėse, kuriose, kiekvieno taupytojo indėliai yra 

pitnai apdrausti iki $10,000 Jungtinių Valstybių 

laidžios. Visos bendrovės, turinčios šitokius ap
draudimus yra vienodai saugios. Visos stropiai 
valdžios įstaigų prižiūrimos ir visos turi atidėti 
vienodai reikalaujamų sumų atsargas, bet dau
gumas atideda daugiau, negu reikalaujama. Skir
tumas yra tik toks
ir teikia pelningesnius ir naudingesnius patarimus.

Chicago Savings nuo pat savo įsikūrimo 1924 m. per daugiau, negu 32 metus, visada išmokėdavo taupytojams visas taupy
mui įdėtas sumas su aukštais dividendais. Kas liečia pelningus patarnavimus — tai Chieago Savings yra viena iš nedidelio skai
čiaus tų bendrovių, kurios nemokamai teikia patarnavimus, iškeičiant čekius, apmokant šeimų sąskaitas ir atliekant kito 

kias pinigines operacijas.
Chieago Savings b-vė, sąžiningai ir ekonomiškai prityrusių liet. tvarkoma, padidino savo turtą daugiau negu lki $18,000,000.

Kviečiame visus pas mus į mūsų pažangią, tvirtą finansinę įstaigą. Gyvenantieji toliau gali taupyti laiškais — atsiklauskite.
i

CHICAGO SAVINGS 8C LOAN ASSOCIATION
6234 South Westem Avenue Tel. GRovehill 6-7575 Chicago,Illinois

CURRENTLY — AUKŠČIAUSIAS DIVIDENDAS IŠMOKAMAS ANT PAID UP INVESTMENtŲ SKYRIAUS.

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

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

Telef. ofiso LAfayette S-6048 
Rez.: W Al brook 5-8048 

Jei. ofiso HE. 4-6849. rez. HE. 4-2S24

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 7 lst Street
Vai. Pirm., ketvlr., penkt. 1-4 lr 7-9 
Antr. 1-6, treč. Ir šešt. pagal sutarties

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA LR CHIRURGE 

Office: 10748 -South Michigan Avė. 
liūto: 1653 W. 103 St., Ueverly Hllls 
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. lkl 9 v. v., 
tšsklrus trečlad. šeštadieniais nuo 1 
Iki 4 vai. popiet.

Tel.: Ofiso — P UI tinau 6-6766 
Buto — BEverly 8-3946

Ofiso HKmlock 4-5816 
Rez. UEml. 4-3751

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIU IR VIDAUS LIGOS 

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

Priima pagal susitarimą

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6317 South We8ter» Aveaua 
Chicago 29, III. 

Pasimatymai pagal sutarties 
Telefonas REpnbUo 7-4900 

Rezidencija: GRovchUl 6-8161

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: nuo 2-4 lr nuo 6-8:80 v. 
vak. Šeštadieniais nuo 2 iki 4 popiet

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel. Virginia 7-0036

Rezidencijos tel. BEverly 8-8244 

TeL ofiso VI. 7-0600, rez. RE. 7-6167

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(Spec. moterų ligos lr akušerija) 

4055 Archer Avė.
Kampas Archer lr California Ava 

VAL.; 2—4 ir 6—8 v. p. p,
6ešt. 2—7 vai. p. p., 
ltekyrus sekmadienius.

Ofiso telef. YArds 7-1166
Rezidencijos — STewart 3-4611

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West 35th Street 
(kampas Halsted Ir 36-ta gatvi) 

VAL. 1—4 lr 6:30—8:30 p. p. kas
dien Išskyrus trečiadienius. Atidara 

šeštadieniais 1—-4 vai.

Tel. WAlbrook 5-2670
Rea. Hllltop 5-1560

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marąuette Medical Center 
6132 So. Kedzie Avenue

VAL. 2—4 p. p. lr nuo 7—9 v. vak.
Trečlad. ir šeštad. pagal sutarti 

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

DR. A. JEHKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 VVest 68rd Street

VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. lr 7:30 
lkl 9 vai. Trečlad. lr šešt. uždaryta

Telefonas GRovehill 6-1696
DR. ALDONA A. JUŠKA

, AKIV IJGV SPECIALISTO
PRITAIKO AKINIUS

Valandos: 9—12 lr 7—9 v. v. pagal 
susitarimą išskyrus trečiadieniu*

x2422 VVest Marąaette Rd.

Telefonas REllance 6-1811

DR. WALTER J. KIRSTU!
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
3925 VVest 59th Street

VAL 1—4 popiet, 6:80—8:80 vak. 
Trečiad. pagal sutarti

DR. VYT. TAURAS-
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR

SPEC. MOTERŲ LIGOS
Ofisas ir rezid.: 2410 W. Slst St.
Tel. PKospect 8-1223 arba YVE 6-5577
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v. Amtr.,

Trečlad. ir Penktad. 6-9 vai. vak. U 
Šeštadieniais 2-4 vai. popiet.

Tel. ofiso He. 4-2123, rez. l‘R. 6-8484

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

6255 South VVestera Avenaa
VAL. kasdien 2—4 p. p. lr 7—9 vak.

Trečiadieniais, šeštadieniais lr 
sekmadieniais uždaryta

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS

4253 S. Whipple Street ,
(Arti Archer Avė.)

Valandos: nuo 10 Iki 12; 2—6; 7—9. 
šeštad. 10—12. Trečiad. uždaryta.

- LAfns etto 3-48 Ib 
Namų — Clklarcrest 3-V788

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRtiNSKIS

GYDYTOJAI IK CHIltlKGAI 
.8259 South Halsted St.

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

Trečlad. lr kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Vlctory 2-1484. Resid. 2487 
W. 62nd St., tel. RepubUo 7-8818.

Atostogose iki liepos 28 d.

Tek ofiso lr huto OLymple 2-4169
DR. P. KISIELIUS

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

Kasdien 1—S v. Ir 6—8 v. vakare. 
Išskyrus trečiadienius 

Rūtas 1526 Ro. 49th Avė. 
Aeštadienials 12 Iki 4 poplat i

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURG®

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

Trečiadieni tik stialtaru*

Tel. ofiso: DAnube 6-1126

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

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

Šeštadieniais 1—4 v. p. p.
vak.

Tel. ofiso l’Kospect 6-9400
Kczld. PItospcct 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevlčlūtd)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue

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

Ofiso telefonas — Blsbop 7-2626
DR. AL. RAČKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4342 Archer Avenne

(Kampas Kedzie tr Archer). 
Vai. kasdien nuo 2 lkl 9 vai. 

Trečiad. ir sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

Telef. REpublio 7-2290
SPECr. CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGO8 
2745 West 69th Street

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

Dr. Antanas Rudokas, 0. D.
Tikrina akis; prilaiko akinius, 

keičia stiklus tr rėmus.
4455 So. California Avė., Chicago

šaukite YArds 7-7381 
Priima: vakarais 6 Iki 9; šeštad. 

10 vai. ryto lkl 4; trečlad. Ir sek-nad.
tik susitarus.

Tel. ofiso YA 7-4787, mu PR 8-1M.

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4645 S. Ashland Avė. (kamb. 211)
Vai. nuo 2—4 lr 6—8; trečlad., fieš- 
tad. lr sekmad. tik pagal eutartj. 

Jeigu neatsilieps viršminetl telefonai
kaukite Mldway 3-0001

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopc-das - ITotezlstas 

Aparatal-Protezal, Med. ban 
dažui. Kpcc. pagalba kojom

(Arch Supporta) lr (.(. 
Vai.: 9-4 lr 6-8. Šeštadieniais 9-1. 
ORTHOI’EDIJOS TECHNIKOS LAB

2860 W. 63rd St. Chlcago 29, HL 
_______ Tel. PltosĮMUt 6-5084,________

Skcllikites "Drauge”!

DR. j. VAITAITIS
GYDYOOJAS IR CHIRURGAfl 

1407 So. 49th Ct. Cicere
Kasdien 10-12 vai ryto lr 8-8 vat 

vak. Šeštadieniais 10-8.
Trečiad. uždaryta

Ofiso ir buto tel. OLympio 2-1381

Tel. ofiso Vlctory 2-1681
Itez. Vlctory 2-0742

DR. V. VILEIŠIS
4 GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

802 West 31st Street
Kamp. Halsted lr 81-mos gatvių! 

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

Tel. ofLso PR. 6-6446, rez. HE. 4-S1M

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 VVest Marąaette Rd.
VAL. nuo 2 iki 4 p. p.: 6 Iki 8 vak.

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti 

Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-6658

DR. P. Z. ZALATORIS
1821 So. Halsted Street 

Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 0-6669 
Rezld. 6000 S. Arteslan Avė.

VAL. 11 v. r. lkl 3 p. p.; 6—9 v. v.

DR. G. SERNER
LIETUYI8 AKIŲ GYDYTOJAS 

‘ Virš 26 metą patyrimo
Tel. Y Ardu 7-1829 
Pritaiko akiniu*. 
Kreivas aki*

Ištaiso.
Ofisas tr akinių dirbtuvg 
756 VVest 35th Street

Vai. nuo 10 lkl 2, nuo 6 lkl 8, tre
čiad. nuo 10-12, penktadieni 10-8 U 
šeštadieniais 10-2 vai. popiet.

«■
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PANAMOS KONFERENCIJA
*■ \

šios savaitės pabaigoje, liepos 21 ir 22 d., Panamoje įvyks 
svarbi Amerikos respublikų prezidentų konferencija. Tai bus 
pirma tų respublikų prezidentų konferencija jų istorijoje. Jon 
vyksta dalyvauti ir Jungtinių Amerikos Valstybių prezidentas 

/Eisenhoweris, nors dar ir nevisai sųsiprėjęs po jam padarytos 
operacijos. Jau vien iš to galima numanyti, kaip svarbus bus 
šis Amerikos respublikų prezidentų suvažiavimas.

Panamos konferencijoj bus minima ir 130 metų sukaktis 
nuo pirmojo tarpamerikinio suvažiavimo 1826 metais. Per tiek 
metų daug kas pasikeitė ne tik Pietų ir Šiaurės Amerikos gyve
nime, bet ir visoje tarptautinės politikos konjunktūroje.

Buvo pasiūlymų šią Pan-Amerikos konferenciją atidėti vė
lesniam laikui. Tačiau dabartinė pietinių respublikų politinė 
ir ekonominė būklė vertė ją greičiau sukviesti.

Kaip labai gerai žinome, Lotynų Amerikoje vyksta daug 
įvairių įvykių, neramumų, išeinant iš socialinės, ekonominės ir 
politinės padėties. Nenumatoma, kad pasitarimai šioje konfe
rencijoje eitų sklandžiai. Vienos ar dviejų respublikų prezi
dentai gali iš viso neatvykti. Kaikurie jų tarp savęs nesugy
vena. Keli veda rinkimines kampanijas, kad galėtų pasilikti 
savo postuose, dar kiti pradeda savo kadencijas. Yra ir tokių, 
kurie galvoja, kad dalyvavimas konferencijoj politiškai jiems 
nebus naudingas.

Suprantama, jog prez. Dwight D. Eisenhoweris bus centrine 
konferencijos figūra. Ir aišku kodėl.

Jungtinėse Amerikos Valstybėse gyventojų beveik tiek pat, 
kiek visose Amerikos respublikose kartu sudėjus. JAV ir ekono
miniai atsveria visas tas respublikas. Ir ekonominiai ir milita- 
riniai JAV yra didžiausia jėga pasaulyje. Nors dažnai ir pasi- 
skundžiama, kad Dėdė Šamas permažai dėmesio kreipia į savo 
“seseris” amerikines respublikas, tačiau faktas yra tas, kad JAV 
joms tikrai daug duoda.

Lotynų Amerika iš savo didžiojo partnerio gauna daugiau 
dolerių, negu tokia Vakarų Europa. Dėdės Šamo doleriai ten 
eina prekybos, investavimų, paskolų ir kitomis formomis. Jung
tinėms Amerikoms Valstybėms jos parduoda už apie pusket
virto biliono dolerių įvairiausių gėrybių. Be tų dolerių joms 
tikrai būtų sunku gyventi.

Nė vienas Lotynų Amerikos politikas jokiu būdu negali 
primesti JAV vyriausybei betkokį imperializmą. Tokio tikslo 
JAV niekuomet neturėjo, neturi ir neturės. JAV vyriausybė 
niekuomet nesikišo ir nesikiša į vidinius tų respublikų reikalus, 
nors tokių pagundų ne vieną kartą galėjo susidaryti.

Nepaisant tos ligšiolinės JAV paramos, Lotynų Amerika 
tebeveda aštrią kovą su besikeičiančia ekonominio ir socialinio 
gyvenimo struktūra. Ji susiduria su dvidešimtojo amžiaus pra-

NAUJAS DIKTATORIUS IŠKYLA
PR. PAULIUKONIS, Worcester, Mass.

Prieš trejus metus buvęs be
veik nežinomas Egipto karinin
kas, šiandien tapęs pasaulio po
litikos dėmesio centru, yra mi
lionų arabų garbinamas, vaka
riečių su nepasitikėjimu stebi
mas, o Maskvos d’ktatorių re
miamas, kaip artimas komuniz
mo draugas, kuris galįs Egipte 
atverti duris komunizmui. Tai 
38 metų dabartinis Egipto pre
zidentas Gamai Abdel Nasser. 

Kelias į valdžią

1942 m. Naser, būdamas jau
nesniu karininku, pradėjo savo 
karjerą. Jis atsargiai, bet iš
tvermingai apie save spietė jau
nus patriotus, Egipto armijos 
karininkus, į slaptą sąjungą, ku 
ri >vėliau pavadinta Laisvų Ka
rininkų Korpusu. 1953 m. slap
toji sąjunga iš 400 jaunų kari
ninkų įvykdė Egipte revoliuciją, 
pašalino kartilių Farouką ir vals 
tybę paskelbė reępublika, bet iš 
tikrųjų valdžią paėmė karinė 
diktatūra. Valdžios viršūnėje 
laikinai buvo pastatytas gene
rolas Mohammed Naguib. Bet 
Nasser toliau pramatė ir rengė 
sau kelią į vildžią: pašalino ke
turių asmenų Revoliucijos Tary
bą, paleido Laisvės Korpusą, į 
atsakingas ^valdžios kariuome
nės vietas Nasser paskyrė pati
kimus savo draugus ir, suėmęs 
prezidentą gen. Naguib, pats pa 
ėmė valstybės valdžios vairą. 
Savo vietą įteisino per valsty
bės prezidento rinkimus, kuriuo 
se buvo išstatytas tik vienas 
kandidatas — Nasser ir, žino
ma, buvo išrinktas. Dabar ren
giamasi vienos partijos parla 
mento rinkimams, kurie vyks

kalauja darbo, vienybės ir susi- nės. čia saugiai veikia ir Tu- 
drausminimo. Kai jis kalba, tai niso neramumų vadai.
jo pasekėjai ritmiškai ir nepa
liaujamai šaukia: Nas-ser, Nas
ser, Nas-ser!

Ir su Maokva draugauja
Vakariečių parama Izraeliui 

nukreipė arabus ir iškylantį jų
Nasser pažadėjęs, kad revoliul yadą Kagger Maskvos link. Su_ 

cija neturtingą ir kultūriškai at 
silikusį kraštą (75% beraščių) 
privalo padaryti pažangia ir ga-

žinojęs, kad amerikiečiai siun
čia lėktuvus Izraeliui, Nasser 

. . tuojau pat pradėjo derybas su 
linga valstybe. Žinoma, tai ne- komunį8tine Kinija ir ją pripa-
lengvas uždavinys. Didelių tur
tų šaltinių krašte nėra. revoliu-

žino. Dabar atrodo, jog iš Kai
ro vedama akcija, kad ir kitos

cijos konfiskuoti turtai jau iš- arabų valstybės tą patį pada-
eikvoti, valstybės fondafe tuš 
čias. Daug vilties dedama į sta
tomą Nylo augštupyje Asvano 
užtvanką, kuri suteiks egiptie
čiams 2 milionus akrų naujos 
dirbamos žemės. Bet tai dar tik 
ateities planas, kuris prie grei
čiausio vykdymo užsitęs apie 10

rytų. Užmegztas glaudus eko
nominis ir kultūrinis bendradar
biavimas sti Pekingu. Egipto 
profesoriai vyksta į Kiniją 
šviesti jaunuomenę. Studentai 
iš Kairo vyksta studijuoti į Pe- 
kingą.-Numatytos abipusės stu. 
dentų ekskursijos. Šepilovo, da

binėtų. Apie Kairą matyti jau ir bartinio Maskvos užsienio rei-

mone ir visa eile modernių socialinių klausimų. Daugumas iš 
170 milionų amerikiečių, gyvenančių į pietus nuo Rio Grande, |pagaT jo “prašytą "konstitud- 
norėtų pakelti savo gyvenimo standartą ir sukurti tokias eko
nomines sąlygas pas save, kokios yra Jungtinėse Amerikoj 
Valstybėse. Bet jie užmiršta, kad JAV dabartinės padėties siekė 
daugiau negu pusę šimtmečio, kuomet pietiečiai nori tai pa
siekti per keletą metų.

Nėra abejonės, kad konferencijoj sukels gyvas diskusijas 
ir bendrieji visos Amerikos gynybos reikalai, kurie šiuo metu 
yra ypač svarbūs.

Amerikinių respublikų prezidentų konferencija Panamoje, 
turint galvoje visas didžiąsias problemas, nebus tik socialinis 
pobūvis. Ji gali pakeisti visos Amerikos istorijos kryptį.

J4-

VIS TEBESITIKI Suprastinti atomų 
sprogdintojai

Midwestem Universities Re
search bendrovė stato naują, 
suprastintoją atomų sprogdinto 
ją, kurio planus paruošė Michi
gano universitetas. Naujų mag
netų pagalba turima mažas mo- 

■ delis, kurs galės veikti apie 100 
I kartų stipriau, negu esantieji 
akceletoriai.

Žmogaus pašaukimas

Kiekvienas turi žemėje paskir 
tį, kiekvienas yra pašauktas 
vienokiam ar kitokiam uždavi
niui, tačiau mes vienus užda
vinių vykdytojus vadiname pro
fesionalais, o apie kitus kalba
me, kaip apie pašauktuosius. 
Šia tema kun. Br. Markaitis, 
SJ, parašė ilgesnį straipsnelį 
“Laiškuose Lietuviams”, teigda
mas, kad toks paskirstymas y- 
ra nelogiškas.

“Jei prileidžiame šį tariamą 
skirtumą, tai tuo pačiu tvirtina
me, kad vieni žmonės gauna pa
šaukimą, o kitiems skirta tik 
kokia nors profesija. Atseit, 
vienų žmonių gyvenimo būvis 
visu savo turiniu yra atkreiptas 
į antgamtinį tikslą, o kiti žmo
nės' eina profesijos keliu ir jų 
gyvenimo būvis — išeinant iš 
mūsų profesijos sąvokos — tu
ri ribotis gamtiniu tikslu. Ši
toks žmonių padalinimas į dvi 
klases, būtent, žmones su pa
šaukimu ir žmones su profesija, 
mums atrodo neteisingas. Bet 
mes manome, kad šitas padali
nimas užtinkamas ne tiek fizi
nių tikrovių, kiek sąvokų pa
saulyje. Tai yra neteisingo gal
vojimo išvada, užkariavusi pla
čias žmonių mases.

Mums atrodo, kad kiekvienas 
žmogus turi pašaukimą. Ne
va rb u, ar tai yra darbas, suriš
tas su žmogumi ar su daiktu. 
Nesvarbu, ar tai yra užsiėmi
mas, pašvęstas religiniam idea 
lui tiesioginiai ar netiesioginiai. 
Krikščioniškoji p a s a u 1 ėžiūra 
mums sako, kad mes esame Die
vo kūriniai, gavę iš Dievo ne 
tik individualią Apvaizdos glo
bą, bet ir individualų gyvenimo

Kiekvfenas mūsų turi y 
patingą gyve'
kelią. VISI

senimo misiją, kurią 
apibrėžia ir kuriai turinį duoda 
Dievo bei žmogaus sąvoka. 
Krikščioniškoji Dievo ir žmo
gaus sąvoka mums sako, kad 
žmogaus gyvenimo tikslas, ne
svarbu koks jo darbas, yra tar
nauti Dievui, kurįs žmogų sukū
rė, ir tarnauti žmogui, kurį Die
vas sukūrė į savo paveikslą ir 
panašumą. Tariamoji padala, 
skirianti pašaukimą nuo profe
sijos, kaip tik dėl to plačiai už
tinkama, kad žmogus pamiršo, 
jog jis yra Dievo kūrinys. Kū
rinys su misija .siekiančia patį 
dangų.

Krikščioniškoji pasaulėžiū
ra skatina mus žiūrėti į žmogų 
su pagarba, nes jis — pirmoje 
eilėje — yra nemirtingas Dievo 
sūnus, kurį reikia mylėti, o ne 
tik naudingo darbo jėga, kurią 
galima išnaudoti. Gyvenime 
mes susiduriame su žmogumi 
tiesioginiai arba per daiktą. Gy 
dytojas savo darbe susiduria su 
žmogumi tiesioginiai. Kepėjas 
gi netiesioginiai, bet per daiktą, 
per produktą, kurį gamina jo 
rankos ir sugebėjimas”. 1 

Autorius teigia, kad kiekvie
nas žmogus pasirenka laisvai 
darbą ir todėl kiekvienas dar
bas yra pašaukimas, nesvarbu, 
ar tai būtų raštyojo, kepėjo, gdt 
vės šlaviko ar gydytojo. Kiek
vienas amatas, darbas, specia
lybė ar profesija tampa -pašau
kimu, jei- žmogus savo darbui 
duoda antgamtinį tikslą, t. y 
"tarnauti Dievui, kuris žmogų 
sukūrė, ir tarnauti žmogui, kurį 
Dievas sukūrė į savo paveikslą 
ir panašumą”. AL B.

Nasser veikimo dėka anglai 
turėjo pasitraukti iš vienos di
džiausių pasaulio karo bazių Su- 
ezo. Ekonomine sutartimi su 
Maskva svarbiausią savo kraš
to produktą medvilnę gabena į 
Rusiją ir jos satelitinius -kraš
tus, o iš ten gabenasi ginklus, 
tankus ir lėktuvus savo kariuo
menei apginkluoti.

Revoliucijos pradžioje Nasser 
visus klausimus spręsdavo su 
Revoliucijos Taryba; dabar ta
riasi tik su keliais artimais 
draugais ir pats viską spren
džia.

Privačiame pasikalbėjime Nas 
ser yra ramus ir maloniai be
sišypsą, bet, atsistojęs tribūnoje 
kalbėti į tautą, tampa galingu 
Egipto vadu. Savo kalbomis 
stengiasi uždegti beraščių mi
nias ir patraukti savo pu^ėn. Jis 
mėgsta pabrėžti, kad revoliuci
ja turi tęstis, iš gyventojų rei-

pažangos žymių: tiesiami nauji 
keliai, pastatyti namai pigiems 
butams. Tauta rodo pasitikėji
mą naujam vadui, mažai matyti 
kritikos.

Naujas arabų vadas

Nasser nebesitenkina vien E- 
gipto valdžia, kaip galvojo, už
imdamas tas pareigas., bet sie
kia toliau, ir nori būti visų a- 
rabų vadu, jų gelbėtoju. Pra
deda galvoti apie imperiją nuo 
Maroko iki Irano. Savo kalbo
se vartoja ir tokius posakius:

— Nafta priklauso arabams!
— Mes privalome sustiprėti ir 

išvaduoti arabus!
Savo parašytoje knygoje, iš

leistoje Washingtone, “Egipto 
išlaisvinimas ir revoliucijos fi
losofija” (kaikurių nuomone, tai 
esąs Nasser “Mein Kampf”) aiš 
kiai pasisalto, kad Egiptas, bū
damas kaimynystėje su arabų 
valstybėmis iš vienos pusės ir 
prisišliejęs prie vakariečių iš
naudojamo negrų pasaulio iš ki
tos pusės, ir mongolų antplūdžio 

1 metu buvęs islamo kultūros sau. 
gotoju, negalįs pamiršti savo is 
torinio vaidmens, kupį šie laikai 
jam skiria.

Nasser ne tik kalba, bet ir 
veikia arabų pasaulyje. Sirija, 
Saudi Arabija ir Jemenas yra 
pasirašę karinę sutartį, kuri nu
mato pavesti Nasser jų armijų 
kontrolę. Jordanas yra spau
džiamas išvyti anglus ir prisi
dėti prie Nasser karinio bloko. 
Egipto mokytojai vadovauja Li
bijos ir Somalijos švietimui da
ro įtakos Saudi Arabijos ir Ira
ko mokykloms. Egipto radijo 
stotys bent dvylika kalbų kvie
čia Adeną, Keniją, Iraką ir Ma
roką sukilti prieš savo koloniza
torius. Alžiro sukilimas prieš 
Prancūziją yra vadovaujamas 
Kaire esančios vyriausios būsti-

ELĖ MAZALAITĖ.
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Vįbrienė vaišino svečius — kunigus ir gimines ir 
kaimynus, ir prie pat Kazimiero sėdėjo teta Antani
na, ir vis atrodė labai jauna, ir tiktai šiaip sau, dėl 
juoko užsidėjusi raukšles. Stalai buvo užtiesti sode, 
ilgi ilgiausi, ir vaismedžiai atrodė tyčia šitai dienai 
išaugę, ir kaip/gražiausiai išausti kilimai gulėjo po sve
čių kojomis žolė. Šiai dienai buvo iškelti šeimininkės 
geriausi staldangčiai — juk čia buvo dangiškos ves
tuvės, tai , kraitis išklotas ant stalų, juk ji neturėjo 
dukrų, kad tos drobės kitur iškeliautų. Negalėjo būti 
gražesnės šventės namuose — kalbėjo Vibrienė pati 
sau, ir su pagelbininkėmis nešė valgius ir gėrimus, 
ir ragino svečius, ir maloniai kalbėjo kiekvienam, ta
čiau pati negalėjo praryti nė kąsnio, tarytum jos 
lėkštėje gulėjo akmenys ir smala.

Ari turėjo taip būti būtinai, Viešpatie, galvojo ji, 
kad kaip tiktai tą pačią dieną, kada pas Tave atėjo 
vienas, kitas pats pabėgo dar toliau nuo manęs.

Ir tuo metu ji pažvelgė į jaunąjį kunigą ir ne
girdėtai baisi mintis nusiaubė ją: — Kodėl negalėjo 
būti kitaip? — Ji žiūrėjo į neaugštą, liesą, neryškų 
Kazimiero veidą, jo nosis styrojo atsikišusi, daugiau 
nudegusi saulėje, negu skruostai ar kakta, ir jo akys 

''buvo blyškiai pilnos, ir šalimais jos mintyse sėdėjo 
jo nesantis brolis, gražus, lyg archangelas — kaip 
Dievas negalėjo pasiryrkti ano!

> Monika Vibrienė niekuomet nebaigė atgailauti 
už tą sekundę, nors ji žinojo, kad tai tiktai beviltiš
kas troškimas išgelbėti žūnantį, tai tikrurflas, jog

15,000 tūkstančiu laipsniu 
karštis

Michigano universiteto labo
ratorijose psisekė trumpam 
laikui sudaryti 15,000 laipsnių 
Celzijaus karštį.. Šitoksai karš
tis esąs ir žvaigždžių. Toksai 
karštis buvo galima gauti vamz 
deliuose panaudojant dujas. 
Temperatūros augštis nustato
mas iš spektro linijų ryškumo.

Mrs. IT. M. Van, 61 m., įniko sn- 
sūnnus Įeit. nuotrauką, kuris 

skrido B-29 lėktuvu, dingusiu virš 
Japonų jūros 1952 m. Ši tikisi, kad 
sūnus gali būti kartu su kitais 9 
įgulos vyrais sovietų nelaisvėje.

vo

kalų ministerio, veiklos dėka su 
daryta ekonominė sutartis su 
komunistiniu pasauliu, šiemet 
40% Egipto medvilnės bus iš
vežta už geležinės uždangos, ki
tais, metais medvilnės eksportas 
į komunistinius kraštus padidės 
iki 50%. Už tai Maskva pasirū
pino Egiptą apginkluoti. Čeko
slovakijos atėjo pirmieji ginklų 
transportai, paskui juos sekė ki
ti. Neseniai įvykusioje kariuo
menės šventėje sovietų tankai 
riedėjo Kairo gatvėmis, o Mask
vos lėktuvai raižė orą. Neseniai 
lankęs Egiptą Šepilovas važinė
jo po visą kraštą ir visur buvo 
iškilmingai sutinkamas. * Kairo 
spauda pilna pranešimų apie ko 
munistų delegacijų atvykimą ar 
išvykimą.

Pats Nasser nuolat kalba a 
pie vakariečių norą išnaudoti jį 
ir jo vadovaujamą kraštą. Ang
lai ir amerikiečiai norį jį at
skirti nuo jo kaimynų arabų. 
Vakariečiai savo ginklais labiau 
remią Izraelį negu Egiptą^ Iš 
kitos pusės jis nieko pavojingo 
nematąs draugystėje su Mask
va. Jam atrodo, kad komunistai 
yra pakeitę savo politiką, ir da
bar galimas sugyvenimas su 
jais. Jį vilioja Indijos premje
ro Nehru vedama neutralumo, 
su dideliu palankumu Maskvai 
politika. Nasser komunistinių 
kraštų lankytojams rodo didelį 
nuoširdumą, koks randamas tik 
pas Indijos Nehru.

Tuo būdu jaunas Egipto pre- 
izdentas Gamai Abdel Nasser 
savo nauja vidaus politika, di
deliais užsimojimais apjungti ir 
išlaisvinti arabų pasaulį ir savo 
bičiuliavįmuosi su Maskva, kuri 
išnaudoja kiekiveną progą įva
ryti kylį vakairečiams, vakarie
čių tarpe kelia didelį susidomė
jimą bei neslepiamą susirūpini
mą.

TRECIOSIOS JĖGOS VEIKIA
STASYS DAUNYS, Chicago, IIL

Vadinamoji trečioji jėga, su- jo, jog kolinialiniuose kraštuose
sidariusi -iš Azijos ir kaikurių a- 
ra’bų kraštų, dar pasikvietusi į 
talką komunistinį diktatorių Ti
to, siekianti neutralumo tarp 
sovietų ir vakariečių, savo veik
lą gyvina ir siekia stipriau įsi
galėti Europoje. Trečiosios jė
gos bandymas įsitvirtinti Euro
poje yra ne kas kita, kaip sun- 
kinimas JAV politikos ir laisvo
jo pasaulio jėgų skaldymas. 
Laisvieji Europos kraštai yra 
JAV sąjungininkai. Bandymas 
Europoje stiprinti neutralumo 
mintį reiškia kliudyti JAV orga-

padėtis yra blogesnė ir kolonia- 
linės valstybės turi iš ten pasi
traukti. Nehru labai atsargus 
sovietų klausimu, bet drąsus a- 
merikiečių atžvilgiu. Dar sun
ku pasakyti, kokiu atsargumu ir 
kokiomis priemonėmis Nehru 
piršo Bonnos vyirausybei neut
ralumo mintį, bet yra. aišku, jog 
Nehru Vakarų Vokietijoje di
desnio pasisekimo neturėjo, nes 
bendras komunikatas kalba apie 
nusiginklavimą, kuris nepriklau 
so nuo Indijos ar Vakarų Vo
kietijos, bet labai santūrus Va-

nizuoti jungtinį antikomunistinį i karų Vokietijai rūpimais klausi- 
frontą. Neutralieji, trečiosios I mais.
jėgos ugdytojai, nieko panašaus 
nedaro sovietų satelitiniuose 
kraštuose. Neutralumo mintis 
peršama tik laisvajam pasauliui, 
kad jis liktų minkštesnis sovie
tų užmačioms.

Indijos premjeras J. Nehru, 
vienas didžiausių trečiosios jė
gos organizatorių, kelias dienas 
lankėsi Vakarų Vokietijoje, ty
rinėdamas dirvą Vakarų Vokie
tijos neutralumui. Nehru Vaka
rų Vokietijoje negalėjo daug ti
kėtis, todėl jis buvo atsargus. 
Nehru pripažino Vokietijos su
jungimo būtinumą, bet sujungi
mui pasiekti konkrečių receptų 
nepasiūlė. Sovietų atžvilgiu Neh 
ru pasirodė labai santūrus ir at
sargus. Išklausęs Vakarų Vo
kietijos kanclerio Adenauerio 
nuomonę apie padėtį Rytų Vo
kietijoje ir sovietų pavergtuose 
Europos kraštuose, Nehru pir
mą kartą turėjo pasakyti, jog 
pavergtieji Europos kraštai tu
ri atgauti laisvę, bet, norėda
mas patikti sovietams, pastebė-

Nehru iš Vakarų Vokietijos 
išvykimo išvakarėse pasklido 
gandas, jog Maskva atšaukia iš 
Bonnos savo ambasadorių Vale- 
rian Zorin, vieną didžiausių ko
munistinių perversmų organiza
torių. V. Zorin prieš aštuonetą 
metų paruošė Čekoslovakijos 
laidotuves. Vėliau jo slaptoji 
ranka reiškėsi kituose kraštuo
se. Kai Vakarų Vokietija 1955 
metais atnaujino diplomatinius 
santykius su Sovietų Sąjunga, 
Zorin buvo paskirtas pirmuoju 
sovietų ambasadorium Bonnoje. 
Jo uždavinys buvo palaužti Va
karų Vokietiją, priversti ją tar
tis su komunistine Rytų Vokie
tijos vyriausybe ir prinokinti 
sovietiniam laimėjimui. Zorin 
kelis kartus reikalavo Bonnos 
vyriausybę grąžinti Vakarų Vo
kietijoje esančius tremtinius j 
jų kilmės kraštus ir darė kitų 
priekaištų Bonnos vyriausybei, 
kaip nedraugiškai elgiantis so
vietų atžvilgiu. Rezultatas išė-

(Nukelta į 4 pusi.)

Kazimieras vistiek yra dešinėje — taip kalbėjo jai kad motina greitai perima žinias, ir tyliai ji didžią- 
vėliau ir klausykloje kunigas, bet ji negalėjo atleisti vosi, jog gal iš jos yra gavę jie išminties. Jeigu ji
sau, nors ir Dievas atleido. — Gal aš jį perdaug my
lėjau ir todėl atsitiko taip, kad jis paklydo, — krim
tosi ji, — gal aš didžiavausi Juo, tokiu gražiu, ko
kio nebuvo visoje giminėje, ir jo protu kėliausi į pui
kybę, ir lengviau jam atleidau kiekvieną nusikalti
mą, negu Kazimierui ar mąžiausiam? Gal, gal.

Ji stengėsi į viską sunkų žiūrėti, kaip į bausmę 
— jeigu tikrai ji buvo kalta, tačiau kaip priimti tai, 
kokiu būdu ji buvo baudžiama? Tai vistiek, kaip pra
gare, galvojo ji, kada kaip nesigailėtum, dorosi" tik 
baisiau. Nepraeidavo nė kiek laiko, kad ji neužgirs- 
tų apie savo sūnų Kaune — ir tai nebuvo vien žydel- 
ka’ Šitai priklausė tikrai jam pačiam, o ką jis veikė, 
krito į visus, ir daugiau negu į jo buvusią parapiją. 
Kartais Vibrienė pyko ant Magdalenos, nes tai ji 
buvo tas gaidys, kuris prikelia kiekvienu atsitikimu, 
tačiau ir žinojo, kad sesuo taip darė iš susirūpinimo: 
ar ne jos pareiga buvo budėti, nes ji buvo arčiau ir 
galėjo perspėti motiną.

Ir užtatai buvo taip, kad bažnyčioje iš maldak
nygės ir namie vakare, sutemus, iš rožančiaus — rin
kosi žodžiai, kuriuos jos sūnus buvo rašęs, ir jos se
suo siuntė tuos laikraščius, kad motina matytų. Ji 
nesuprato kiekvieno rašinio, kartais jis rašė labai 
augštai, tarytum vien mokytiems arba pilna buvo sa
kinių, kuriuos priveisė, kaip negerus vabalus tiktai 
bolševikai — visokie vardai, pareigos, bet ji suprato, 
ko jis norėjo. Atimti — žmogui atimti daugiau negu 
žemę — sielą ir dangų, ir norą būti laisvam čia ant 
gimtosios dirvos krašto.

Kada turi mokytus vaikus, netyčid prisiklausai 
jų galvojimo ir pradedi išmanyti panašiai apie dau
gelį dalykų — taip buvo, kad ji visuomet norėjo kal
bėti su vaikais apie viską — ir kas yra seminarijos 
profesoriai* ir kodėl muma skauda Vilnius. Jie gyrė,

būtų buvus mokyta! Ji nesigailėjo, kad nebuvo taip, 
tačiau viskas jai rūpėjo. Taip, kaip pirma dėl vyro ji 
mokėjo laukti ir kęsti rūpesčius, kada buvo savano
rio žmona.

O dabar ji gailėjosi, kad suprato, kad moka skai
tyti, nes kiekvienas sūnaus žodis buvo toks purvinas, 
manė ji, jog susitepi jį išgirdęs. Ir su kiekvienu au
go našta, juk žodis nėra šiaip sau — ir dar rašytas, 
kuris eina, dauginasi, kaip musės: kas nors yra pa
piktintas, kas nors sužeistas. Ir jautėsi kaip kalta. — 
Kad jis susirgtų, — galvojo ji ir girdėjo, jog taip mel
dėsi: — Kodėl jis neapanka, kad1 neregėtų nė raidės 
ir nepadarytų daugiau pikto! — Ir tuojau meldėsi: 
— Neklausyk manęs, Viešpatie!

Jis kalbėjo susirinkimuose — pasakojo jai — ten 
suvarydavo darbininkus ar valdininkus, per prievar
tą, jie sėdėjo nuleistomis akimis, kad nepasirodytų 
savo širdies, jie bijojo girdėti ir bijojo neišgrsti — 
toks buvo gyvenamas mieste. Jos sūnus kalbėjo — ir 
paskui jį jie rėkė garbinimus ir valiavimus bolševi
kams, rusams! Gal ir tai nebuvo pats baisiausias, 
daug jų lojo, bet žinojo, ji patyrė savo ausimis, ir gir
dėjo nuolatos, ką daro jo balsas, kaip jis įsirausią į 
širdį, kaip ten apverčia viską ir darai, kaip jis sako, 
nenorėdamas. — Kad jis apkurstų, kad jo liežuvis bū
tų pririštas amžinai tylai, kad jis nieko nesuklaidin
tų savo balsu! — Ji meldėsi, ir tuojaus pat šaukė — 
Iš gilumos šaukiuosi, Viešpatie, neklausyk manęs.

— Mama, tu sergi, — sušuko kunigas Kazimieras 
pamatęs, — eik pas daktarą. — Ir daugiau pabu
vęs namie, jis matė, kad čia yra kitkas — jis siūlė 
jai atvažiuoti pabūti pas jį, jo klebonas buvo geras 
žmogus. O gal į Kauną ?



I

■

1' Smi

I

DTENRASTTS DRAUGAS, CHTCAOO. TLLTNOTS Penktadienis, liepos 20, 1956

VISI į RALFO GEGUŽINĘ

Šį sekmadienį, liepos 22 d., 
visų lietuvių keliai veda į gra
žią Karnėnų rezidenciją, 6575 
Richmond Rd., kur Balfo 55 sky 
rius rengia jaukią gegužinę ne
laimingųjų Vokietijoje likusių 
lietuvių naudai.

Gamtoje visi dalyviai galės 
maloniai praleisti savo bičiulių 
tarpe popietę, pasišnekučiuoti, 
jaunimas galės čia pasišokti, pa. 
sivaišinti turtingame bufete, iš
grįsti popularųjį Juliaus Kazė
no akordeonistų orkestrą ir tuo 
pačiu sušelpti savo brolius ir se
seris, dar tebeskurstančius Eu
ropoje.

Pradžia — 2 vai. Geriausiai 
vykti Euclid Ave. į rytus ir 
sukti į dešinę iki 175 kelio.

RADIJO KLUBO VAKARAS

Vakaras įvyko Lake Shore 
Country Club ir sutraukė kelis 
šimtus radijo rėmėjų. Progra
mą atliko Čiurlionio ansamblio 
vytų choras, diriguojamas muz. 
Alf. Mikulskio. Programai va
dovavo J. Stempužis, kuris ne
ša visą lietuviškos radijo prog
ramos naštą. Tikrai džiugu, 
kad šią lietuvišką instituciją re
mia lietuviai, nes be jų paramos 
ši valandėlė negalėtų išsilaikyti. 
Šiame baliuje lietuviai dar kar- 

' tą įrodė, kad, kur bendrieji rei
kalai šaukia, visi ^nuoširdžiai pri
taria ir remia.

LITUANSTINft MOKYKLA

Savo mokslo metus pabaigusi, 
mokykla atostogauja. Šiemeti

nis mokslo metų užbaigimas į- 
vyko Šv. Jurgio parapijos sa
lėje, dalyvaujant gausiai publi
kai. Stp. Stasienės parašytas ir 
parengtas vaidinimas “Pavasa
ris svetur” buvo atliktas gau- 
suas mokyklinio jaunimo. Pro
gramoje dar dalyvavo mokinės 
Masilionytė ir Čiurlionytė.

200 mokinių gavo mokslo me
tų baigimo pažymėjimus.

Mokslo metų užbaigimo proga 
kalbėjo mokyklos vedėjas A. Ta 
mulionis, tėvų komiteto pirm. 
A. Garka ir LB apylinkės atsto
vė J. Gulbinienė. Šiame vakare 
pasirodė ir naujai muz. Pr. Am- 
brazo suorganizuotas mokinių 
choras.

Pasidžiaugta, kad mūsų dak
tarai Pautienius, Ramanauskas, 
Juodėnas, Kesiūnaitė, Masilio- 
nis, Skrinska ir Vaitėnas ne tik 
visuomet atsilanko į mokyklos 
parengimus, bet ir ją nuošir
džiai materialiai remia. Ateities 
klubas per praėjusius mokslo 
metus iš savo kasos išmokėjo 
150 dol. mokyklos vedėjo išlai
doms padengti. Dr. D. Kesiū
naitė pažadėjo mokyklą lankan
čius vaikus nemokamai skiepy
ti nuo polijo.

Ir Šv. Jurgio parapijos mo
kykloje šiemet mokslo metai bu
vo užbaigti ne taip, kaip anks
čiau. Salė buvo papuošta JAV 
ir Lietuvos vėliavomis. Progra
ma buvo anglų ir lietuvių kalbo. 
mis. Padainnota lietuviškų dai
nų, pašokta lietuvių tautiinų šo
kių. Klebono vardu mokyklą 
baigusiems pažymėjimus įteikė 
kun. B. Ivanauskas, pasakyda-

DINGUSIO MOTINA

Mrs. B. Weinberger, Wcstbury, 
Ijong Island, N. Y., kurios vieno 
mėnesio sūnų pavogė ir negrąžino, 
stovi su detektyvu Farloy. (1NS)

mas nuoširdų žodį abiejomis kai 
bomis.

TRUMPAI
— Dr. Andr. ir EI. Bridžiai

liepos 8 d. atšventė savo vedy
binio gyvenimo sidabrinį jubilė- 
jų. Nelaukti svečiai ir netikėtos 
dovanos šią gražią šeimos šven
tę dar labiau pc įvairiną. Be At
eities klubo, solenizantai susi
laukė daug širdingų sveikinimų.

— Šv. Jurgio parapijos kar
navalas įvyksta liepos 25 — 29 
dienomis šv. Jurgio bažnyčios 
aikštėje. Ta proga laimingieji 
galės laimėti $1,500.

— Dr. Begesys, specializavę
sis chirurgijoje, atidaro savo ka 
binetą chirurginei praktikai, 
6712 Superior Ave.

TREČIOSIOS JĖGOS VEIKLA
(Atkelta iš 3 "ausi '

jo Maskvos nenaudai. Zoriri* iš
tikimas Stalino komunistas ir 
perversmų organizatorius, jam 
skirtos misijos neatliko. Bon- 
noje jis liko vienišas. Jo atžvil-

kietijos sujungimui pasiekti. Pa 
jieškojimas naujų kelių Vokieti
jos sujungimui pasiekti — ta
riantis pirmoje eilėje patiems 
vokiečiams su sovietais — (Aus 
trijos pavyzdys) gali būti pa

gili šaltai laikėsi ne tik Bonnos grindinis 1957 m. rinkiminis šū- 
vyriausybė, bet ir opozicinė so- kis. Jei tie šūkiai laimėtų, tai 
icaldemokratų partija. reikštų Vakarų Vokietijos nu-

Jei Zorin atšaukimo gandas sisukimą nuo Adenauerio polti- 
pasitvirtins, tai reikš, jog Mask- kos, kuri esmėje yra gera, bet 
va Vakarų Vokietijos atžvilgiu kuriai vakariečiai nedaug tepa- 
jieškos naujos politikos. Pirmo-' deda. Adenauerio pralaimėji- 
jei eilėje gal veiks per jai pa- Į mas reikštų vakariečių pralai- 
lankius neutraliuosius, peršan- mėjimą. Ateianančių rinkimų 
čius neutralumo mintį, kurios iš perspektyvoje -sovietai gali švel-
davoje palengvėtų Vokieti jos 
sujungimo galimybės. Nereikia 
užmiršti fakto, jog 1957 metais 
Vakanj Vokitijoje įvyksta rin
kimai.- Jau kalbama, jog ne
utralumo šalininkų skaičius Va-

ninti Vokietijos politiką, pirmo
je eilėje gundydami suktais pa
žadais vokiečių tautą, veikdami 
ją per neutraliuosius if laukda
mi naujos socialistinės vyriau
sybės. Zorin atšaukimas būtų

karų Vokietijoje auga. Auga ženklas veiklos ta kryptimi.
ta prasme, jog JAV, Anglija ir 
Prancūzija neranda būdų Vo-

SPORTAS

Nehru iš Vakarų Vokietijos 
atvyko pas Jugoslavijo3 dikta
torių Tito, k ur bus ruošiami di
dieji trečiosios jėgos planas. Į 

(Atkelta ii 2 p,l.) pasitarimus įsijungs ir Egipto
Omahos lietuvių futbolo vie- k!etasi8 ’yras Nasser. Trecioji 

nuolikė yra pirmaujanti vietos Jėga pasiekė kaikunų aunejl

pirmenybėse ir, reikia manyti, mų, kai dalis arabų kraštų pri-
bus lygiavertis priešininkas chi- komunistinę Kiniją. Su-
cagiečiams, kurie savo erupįk "etų peršama ūkine parama A-

. . . . . .. r žilos ir arabų kraštams ruošiapirmenybėse taip pat užima I ,.J * \
. , dirvą tolimesniems bandymams.

"mL yra gera proga stebi- ‘zraelio'.ir arabų nesantaiką ir 

ti šį sportininkų pasirodymą. kruvlnl Fyk,al ®Pro S’ OJ" st'P 
Ypatingai malonu bus pamatyti. "na K*®* aktyvumą,
svečius iš tolimosios Omahos. kur,oa stovi sovie-

tai. Sovietams šiuo /netu panepabūgusius ilgo kelio, nuovar
gio, ir išlaidų. Tik toki vyrai, , , ... ....
kaip omahiečiai, dar Vis padeda lumo vardu silpnina vakanečių 
mums plėtoti lietuviškąjį spor- )un«l,n‘ ^tMOTOtuų pastotą, 

tą išeivijoje ir būtų gera, kad Būtų sunku spėti, jog trečioji 
ir daugiau sportinių vienetų pa- jėga Europoje šį tą daugiau lai- 
sektų jų pavyzdžiu. mėtų, nes Anglijos ir Prancūiz-

šeštadienio ruugtynių pradžia jos kolonialiniai interesai nesi- 
6 vai. vak. ir jos įvyks Marquet- derina su Indijos ir arabų kraš
te parko aikštėje, prie 67 ir Ke- tų siekimais, bet Prancūzija ir 
dzie gatvių. Po rungtynių — Anglija siekia glaudesnių san- 
8 vai. bus omahiečių pagerbimo tykių su sovietais iš kito taš- 
pobūvis “Vainuto” klubo patai- ko—kad užsitikrintų dabartinę 
pose, prie 43 ir Maplewood gat-1 padėtį namuose ir užjūrio kolo- 
vių. Į nijo&e.

kanka, jei trečioji jėga neutra-

Algis J. KasulaitLs, veiklus' Kitas sendraugių vyčių trčški Ar žinote, nėra nieko, kas gy-j Aš esu mirtinai pa vargęs,, ta- 
visuomenininkas ir laik^aštinin- mas ir prašymas tai, kad visi uenime būtų sveikesnio ir nau- čiau aš stovėsiu, kol tik mano 
kas, rugpjūčio mėn. vidury grįž- Į senesnio^ amžiaus buvusieji vy-j dingesnio, kaip geri atsiminimai: kūnas bug kam nors geras —
ta iš Korėjos, atlikęs prievolę 
JAV kariuomenėje.

IŠ VYČIŲ SENDRAUGIŲ 
SUSIRINKIMO

Liepas 10 d. lietuvių salėje 
įvyko sendraugių vyčių mėnesi
nis susirinkimas, kuriam pirmi
ninkavo ilgametė antros kuopos 
pirm. M. Trainauskaitė. Buvo 
įvairūs pranešimai, kuriuos pa
tiekė valdyba, komisijos ir skir
tingų draugijų atstovai Taip pat 
buvo perskaityta keletas laiškų, 
kurių vieni buvo priimti ir į 
juos atkreiptas dėmesys, o kiti 
padėti į šalį, nes dabar sendrau
gių vyčių didžiausias užsimoji
mas — dėti visas pastangas, 
kad rengiamai gegužinei būtų 
tinkamai pasiruošta. Gegužinė 
įvyks liepos 22 d. 2 vai. popiet 
Juzės Čapienės puošnioj reziden 
ei jo j, 17903 Dorchester Dr. *— 
pirma gatvė prie St. Joseph 
High School.

Clevelando vyčiai sendraugiai 
kviečia $isus savo bičiulius gau
siai atsilankyti ir paremti jų pir 
mąjį šių metų parengimą, ku
riame bus duodamos dovanos 
prie kiekvieno stalelio. Tikimės, 
kad Clevelando lietuvių visuome 
nė priims sendraugių kvietimą 
ir gausiai atsilankys į jų gegu
žinę.

Delegatai į seimą

čiai ir jų bičiuliai prisirašytųĮ jį vaikystės, iš tėvų namų. kad duočiau pavyzdį.
prie vyčių ir taptų šios organi
zacijos nariais ir jos rėmėjais. 
Clevelando sendraugių vyčių su
sirinkimai būna kiekvieno mėne
sio antro antradienio vakare lie
tuvių svetainėje.

V. Žitkutė, B. Karklienė ir 
M. Galdikienė patiekė gražų pra 
nešimą iš Dainų šventės. Visi 
tryrf parsivežė gražių įspūdžių. 
Kiek teko suprasti iš V. Žitku- 
tės pranešimo, jos darbovietės 
biuletenis labai gražiai parašė 
apie Valeriją, pažymėdamas, 
kad ji buvo išvykusi Chicagon 
dalyvauti Dainų šventėje.

Senelis

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybe

PREC1N PHOTO STUDIO
(Incorporated)

EDVARDAS ULIS, sav,

4058 Archer Avenue 
Telefonas Vlrginia 7-2481

M O V < N G
A. BENIULIS atlieka įvairiu."

.......................... , perkraustymus ir pervežimut
♦imą delegatų , visuotmi Lietu- u tūUmų „ artim atatumų. 
v°s Vyčių seimą, kuris įvyksta
rugpjūčio 23 — 26 d. Chicagoje

Buvo prasitarta ir apie siun-

Delegatų išrinkimas paliktas i- 
ki kito susirinkimo. Sendraugių 
kuopa yra pasiryžusi pasiųsti 
nors du delegatus.

Be to sendrau^jai vyčiai nu
tarė su ruoši dviejų valandų ek
skursiją Cuyahoga upe, kuria 
laivu beplaukiant galima pama
tyti gražiuosius Clevelando prie
miesčius.

PR 8-9842

Duoną Ir (vairias skoningas 
bulkutt-s kepa

— Dostojevskis — Paul von Huidenburg

LIETUVIAI 
TAUPO

LIETUVIŠKOJE 
TAUPYMO 
IR.
SKOLINIMO 
BENDROVĖJE

L MES 
MOKAME. 
AUKŠTESNĮ 
dividendą,

2KIKKYIE.NA 
SĄSKAITA 
LIGI
IO.OOO. •• > 
APDRAUSTA.” 
FfcDfcRALINt.fr 
VALDUOS 
DRAUDIMO 
IŠTAIGOJ.

6 SĄŽININGAS IU 
, MANDAGUS i 

PATARNAVIMAS
AUGUSTAS SALDU KAS PRC.ll0E.NTAS.

v.
DARBO VALANDOS: PlttM. ANTB. ih.PE.NU.T- «“• 9-5 v v.

UETVIRTAOlE-NlAtS: "
ŠEŠTA&IE.NIA1S: . 9-4- V V
TR.EČ-IAOIE.NIAIS UrOAttYTA 

ADEE.SAS -4-O3& S. AfcC-HE-R. AVE., CMIC. ACO 
TEL. LĄ

NARIAI LIETUVIU TAUP. IR SKOLINIMO
B-VTŲ LYGOS. KURIOSB

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Ikt S 10.000,00 
IR

Paskolos Duodamos Namu įgijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO i SAVINGS & LOAN ASSN.
6234 S. Wegtern Ave. Chicago 36. ŪL

GRANE SAVINGS & LOAN ASSN,
2555 W. 47th St. Chicago 32. UL

DISTRICT SAVINGS t LOAN ASSN. ..
3430 So. Halsted Street Chicago 8,01

ST. ANTHONY SAVINGS t LOAN ASSN.
1447 S. 49th Ct.. Cicero 50, M., Tel. TO 3-8131-32

UNIVERSAL SAVINGS * LOAN ASSN.
1800 S. Halsted St. Chicago 8. 01.

M0VIMC

NAUJI OIOUI TBOKH-NAUJAUSI KMUSTTMO ĮRANKIAI 
IlSlį PATYRIMAS-PIGUS IR SĄŽININGAS PATARNATINAS

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL. Tel. V/AILoek 5*9209

Pradekit Taupyti Šiandien. Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradėkite taupyti šioje lietuviškoje 

įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN I
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000,00

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASS N
4071 Archer Ave., į vakarus nuo California Ave.

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

OFISO VALANDOS:
Ptrniad., ftntrad., penktad. Ir 
»«ėta.d 8 »al. ryto Iki 4:80 p.p.

Trečtad. » ryto Iki 18 vai.. 
Ketvlrtad. 8 vai. Iki 8 vaL vak.

a-_____

BRUNO’S KEPYKLA
8339-41 S. Lituanira Ave. 

Tel. Cliffside 4-6376
Pristatome } visas krautuves 
lr restoranus, taip pat Iš
siunčia i visus artimuosius 

miestus.

P&J.JOKUBKA
FV, DEIMANTAI IR LAIKRODŽIAI 

Pardavimas tr Taisymas 
4077 So. Archer Ave.

Chicago 32, III. — Tęl. LA 8-8617

IŠ ARTI IR TOLI BAL6ų

PERKRAUSTYMAS
Naujas aperlalus didelis 

sunkvežimis su pilna ap
drauda. Pigus li sąžiningas 
patarna v Imas.

R ŠERĖNAS
41446 8. tVood St., Chicago D

Illinois, tel. VI 7-2972

f

uiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiii',

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

tolimų distancijų, šaukite sekančiai:

ANTANAS VILIMAS
8415 S. LITUANICA AVE., CHICAGO, ILL.

Telefonas — FRontier 6-1882
Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimmuiiiiiiimiiniiiiimiiimiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiii

' 11 ' —' '" 1 ■ ■- ■ 1'

ROOSEVELT FURNITURE 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 šį vėsintuvą gauti 
5 dienų išmėginimui. Ne 
reikia mokėti rankpini
gių ir mokestis /tik $1.00 
j savaitę. w

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

NELLIE BERTULIS IK FEIJX RAUDONIS, savininkai 
Krautuvė atidaryta kasdien iki 6 vai. vak. Pirmad. ir Ketvirt. iki 
9 vai. vak. ir Sekmadieniais nuo 11 vai. ryto iki 4:30 v. po pietų.

Cliartered * Supcrvlse.1 
by the U. S. Government

MUTUAL FEDERAL SAVINGS REKORDAS.

Įsteigta Chicagoje 1905 metais.

Nuo 1905 metų ši bendrovė pergy veno karus, 
ekonomines depresijas, panikas ir krizes ir 
savo taupytojams išmokėjo kiekvieną sutau
pytą dolerį.

Augšfus dividendus išmokėjo visada be per- 
stojimo.

%

Partrauksime jūsų pinigus iš kitur, jei atne
šite savo banko knygutę.

Pinigams padėti nereikia važinėti.
Juos galite pasiųsti paštu.
Mes apmokėsime pašto išlaidas.

PRADĖKITE TAUPYTI ŠIANDIEN I
V 9

2202 W. Cermak Rd., Chicago 8, III. 
Phone VI 7-7747

’ ) JOHN J. KAZANAUSKAS, Prea

Ckartored lr Superviied by tho United States Government

(etaicos VALANDOS: Kasdien nuo 9-t.oa ryto iki 5 vai. i>o pietų. Ketvirtadieniais nue 9-tos valandos 
ryto iki 8 vai. vakaro, šeštadieniam nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. po pietų. Trečiadieniais vilai neatidaroma

Ž

FfcDfcRALINt.fr
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Penktadienis, liepos 20, 1056 MĖNRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO, ILLINOIS

RAMOVENAI IR JŲ REIKALAI
KAZYS ALI SAUSRAS

Lietuvių sąjunga “Ramovė” jun
gia lietuvius karius esančius tremty
je. Šių metų birželio 30 d. ir liepos 
1 d. Čikagoje įvyko Ramovėnų są
jungos atstovų suvažiavimas. Syars* 
tė ir sprendė savo organizacinius ir 
veikloj reikalus. Pravartu dirstelti 
į šių organizacijų, kurioje dalyvau
ja daug asmenų, kovojusių dėl Lie
tuvos laisvės ir turėjusių įtakos į 
Nepriklausomos Lietuvos valstybės 
atstatymą.

Taiputis istorijos

Tremtyje kariai organizuotis pra
dėjo 1945 metų vasarą, Vakarų Vo
kietijoje. Pradžioje buvo suorgani
zuoti apsaugos sektoriai, vėliau 1948 
m. lapkričio 23 d. Ilanau stovyklo
je įvykusiame suvažiavime buvo nu
tarta įkurti “Lietuvos laisvės kovų 
dalyvių sąjungą”. Ši sąjunga gyva
vę! nebeilgai, nes 1949 iri. prasidėjus 
didesnei emigracijai, dauguma sųjun 
gos narių išvyko iš Europos. Kariai 
vėl persiorganizavo 1950 m. U.S.A. 
valstybėje. Įkūrė “Lietrfvių Sąjun
gą Ramovė”.

Šios sąjungos nariais gali būti: 
buvę Nepriklausomos Lietuvos ka
riai ir lietuviai kariai tarnavę kitų 
valstybių kariuomenėse. Nariais ga
li būti visų laipsnių buvę kariai. Są 
jungos organizacijas pagrindą suda
ro seniūnijos ir skyriai. Seniūnija 
yra vienetas mažesnis kaip 10 na
rių, gyvenančių vienoje apylinkėje. 
Skyrius didesnis vienetas.

Sąjunga apima visus laisvame pa
saulyje gyvenančius karius. Sąjun
goje yra 19 skyrių šiuofee kraštuo 
se: daugiausia Jungtinėse Valsty
bėse, toliau eina pagal skaičių Ka
nada, Australija, Vakarų Vokieti
ja, Prancūzija, Anglija ir .Pietų Ame 
rika. Sąjungai nuolatos pirminin
kauja generolas P. Plechavičius, vis 
perrenkamas naujam terminui. Sek
retoriauja gen. št. pulk. A. Rėklai
tis. Sąjunga turi savo laikraštį “Ka
rys”, kurį redaguoja jaunas, ener
gingas ir darbštus leitenantas Zig
mas Raulinaitis. Pirm šį laikraštį 
redagavo kap., Simas Urbonas. Są
jungoje daugumoje skyrių nariais 
vyrauja buvę karininkai, tačiau yra 
skyrių ir seniūnijų, kuriuos sudaro 
vien buvę puskarininkai ir karei
viai. Sąjunga narių gausumu, paly
ginus su kitomis lietuviškomis orga
nizacijomis, ' nepasižymi. Reiškiasi 
daugiau efektyvia veikla savo sri
tyje. Sąjunga yra gerai organizuota 
ir vadovaujama, vietos įstatymais 
legalizuota draugija.

Sąjungos uždaviniai
Sąjunga turi savo statutą.'"Statu

te surašyti svarbesnieji sąjungos už
daviniai. Nerašysiu jų visų. Paduo
siu tik ištrauką svarbesniųjų, dabar
tinių laikų ypač aktualių:

a) Remti lietuvių tautos pastan 
gas atstatyti nepriklausomą Lietu
vos valstybę.

b) Burti sąjungos narius į' kovos 
žygį Lietuvai laisvinti.

c) Burti ir rengti jaunimą kovai 
prieš komunizmą ir Lietuvos atsta
tymo darbui ir t.t.

Šid dėsniai yra daugumoje lietu
viškų organizacijų, tik gal kitais žo
džiais nusakyti. Tiems, kuriems rū
pi Lietuves išlaisvinimas ir kitaip 
ir negali būti.

Pas Ramovėmis yra tai svarbiau
sias ir pagrindinis dalykas. Senieji 
kariai išmiršta. Savo daugumoje y- 
ra jau pasenę, jų vieton jaunųjų pri
būva labai mažai. Tad svarbiausia, 
kas bus, jeigu karių reikės Lietuvos 
išlaisvinimui ir jų ncbu's, arba bus 
nepakankamai. Šios problemos spren 
dimas sudaro daug rūpesčių Ramo
vėnų Centro Valdybai. Per suvažia
vimus sukešia daug karštų ginčų. 
Tačiau reikalas sunkiai juda iš vie
tos. I

Žvilgsnis į mūsų praeitį
Kai kūrėsi Nepriklausoma Lietu

va 1918-1920 m., jautėsi didelis trū
kumas Įcarininkų. Kariuomenė be 
vadų, t. y. karininkų neįmanoma. 
Darbo pradžioje ,dar 1918 m. pabai
goje, buvo manoma, kad atsiras 
600-800 lietuvių karininkų nors il
su nedideliu kariniu patyrimu ir jų 
pakaks kariuomenei, kad laisvą Lie
tuvą atstatytų. Tačiau tikėtosi skai
čiaus neatsirado, tai buvo priimami 
visi, kurie pakliuvo. Pinnosios kau
tynės parodė, kad pasitikėti sveti
mais negalima. Prisiminkime išda
vystę Jezno kautynėse: žuvo 18 ka
reivių ir kautynės tapo pralaimėtos. 
Tuoj buvo įsteigta Karo mokykla 
ir joje buvo ruošiama savai kariuo
menei savi vadai. Atstatant laisvą 
Lietuvą buvo susidurta su daugeliu 
kliūčių ir trūkumų, viena iš svar
besniųjų buvo savų karininkų stokn 
ir pavėluotas kariuomenės organiza
vimai;. Kovoms dėl Lietuvos laisvės 
pasibaigus, buvo tuoj susirūpinta 
paruošti gorus kadrus Lietuvos ka
riuomenei ir jie buvo ,mruošti. II- 
sis pasaulinis karas juos išblaškė ir 
išžudė. Viii 500 kadro karininkų 
tapo išvežta į Sibirą 1941 m., kurie 
dingo be žinios.

Nuotaikos lietuvių tarpe
Kalbant apie visuoinenines nuo

taikas mūsų tarpe, kariuomenės ir 
y|>ač buvusių karininkų žvilgsnių 
reikia pripažinti, jos yra perdėm nei 
giainoe. Yra du dalykai, kurie ne
duoda ramybės, būtent: gruodžio 17 
d. 1926 m. perversmas ir antra tai, 
kodėl kariuomenė nesipriešino bol
ševikų okupacijai 1940 metais, šiais 
klausimais yra išlieta daug rašalo 
ir sugadinta daug popierių. Nauda

grynai neigiama. Abudu šie įvykiai 
nėra tinkamai ir nuodugniai išnag
rinėti ir įvertinti. Rašoma buvo la
bai daug, bet vien tik sroviniais, 
propagandiniais sumetimais. Rašy
mo tikslas, sukrauti sau propagan
dinį bri politinį kapitalą ateičiai. 
Nepavydžiu jokiai politinei srovei 
sukrauti sau nors didžiausius kalnus 
propagandinio kapitalo, bet noriu, 
kad nebūtų pamirštas bendras mū
sų tautos reikalas ateityje. Neigia
mi rezultatai jau dabar yra matomi, 
ateityje jie bus jaučiami ir gali smar 
kiai pakenkti.

Daug užmetimų yra padaryta, kad 
kariuomenė kišosi į politiką, bet aš 
niekur neradau priekaišto, kad po
litika kišosi į kariuomenės reikalus 
ir sudarinėjo “jačeikas” kariuome
nėje porversmams. Kas liečia nesi
priešinimo okupantams klausimą tai
pogi išsprendė ne kariai, bet politi

Bendrai sumetus, kkriui, raino- 
vėnai, pramato sunkią ateitį ir sa
vaime aišku jieškos tinkamo kelio. 
Šis suvažiavimas turės išspręsti daug 
kvarbių uždavinių. Svarbiausia at
kreipti dėmesį j žalingas ir pavo
jingas nuotaikas dėl Lietuvos atei
ties.

Dauguma karių dirba ir kovoja už 
sudarymą geresnių sąlygų ir pakėli
mą nuotaikų ateičiai. Mažuma jau 
yra numojusi su ranka ir tyli. Yra 
dar grupė buvusių karininkų .dau
gumoje tai jaunesnieji, kurie jieško 
užuovėjos įvairiuose rezistenciniuo
se bei politiniuose sąjūdžiuose. Čia 
jie mano apsisaugoti nuo puolimų ir 
veikti. Aktualus klausimas Ramovė
nų tarpe^yra susijungimas su Ame
rikos lietuvių legionu. Yra daug su
sijungimo šalininkų. Tikimasi tokiu 
būdu . sudaryti palaukesneg veikimo 
sąlygas ir pritraukti jaunimą, t. y. 
sulaukti prieauglio.

Nuotaikos jaunimo tarpe
Malonu yra konstatuoti, kad mū

sų spauda čia veikia sutartinai ir
kai. Žinomos yra kariuomenės nuo-. ja^n*n»ų stengiasi išlaikyti lietuvis
taikos ir laikysena tomis dienomis. 
Ji laukė vyresnybės nurodymų. Įgu
lose vadai su savo štabais nuola
tos budėjo prie radio aparatų, gau
dė žinias, nes vyriausybė tylėjo jo
kių žinių, nurodymų neduodama ir 
tik galop “nesipriešinti ir sutikti”. 
Na, tai kodėl kariuomenė kalta? 
Pas mumis buvo perdaug nepoliti- 
kuoiančių generolų, bet generoluo- 
jančių politikų. Gcneroluojančių po
litikų ir dabar netrūksta, tai yra 
pati baisiausia ir kenksmingiausia 
asmenybė. Tačiau daleiskime, kad 
kariuomenė būtų pasipriešinusi, ar 
dabar nebūtų daromi jai priekaiš
tai? Ar nebūtų šakuma: daug žuvo, 
žinojo, kad pralaimės — kam lieti 
kraują ir žudyti? Neįtiksi niekados 
ir niekaip.

Nepamenu kuriais metais, bot tai 
buvo 1924-1926 m. laikotarpyje. Ge
nerolas S. Žukauskas būdamas ka- 
riuomcąės vadu viename karininkų 
susirinkime posakė šiuofe didžiai 
reikšmingus žodžius: “Tamstos kar
ininkai, žinokite ir visuomet atsi- 

minkite, kad kuomet valstybei ar 
tautai ištinka nelaimė: karo pra- 
laipiėjimas, revoliuyija, perversmas, 
krašto dalina ar visiška okupacija, 
už tai lieka atsakingas karininkas. 
Kaltas jis ar nekaltas, bet jis lie 
ka kaltu”. Lietuvių tautą ir valsty
bę ištikjo didelė nelaimė, kraštas 
tapo okupuotas už tai liko atsakin
gas karininkas.

Nuotaikos kariu tarpe
Kariai nereaguoja į jiems daro

mus priekaištus. Jie tyli. — neatsi- 
kerta .Tačiau klaida būtų manyti, 
kad jie spaudos neskaito ir to visko 
kas aplink juos darosi nemato. Man 
tenka Liet. Encikl. reikalais susira
šinėti laiškais su daugeliu žymių 
karių. Keletą originalesnių nuomo
nių pacituosiu iš jų laiškų:

1. “Kiek kartų manęs klausė apie 
Lietuvos kariuomenę, tai vis buvo 
pasityčiojimo reikalas. Aš pilnai už
jaučiu Tamstai ir Jūsų darbui ir t.t.

2. “Mūsų nuopelnai yra sumen
kinti ir nuvertinti. Nerašysiu aš 
nieko nei apie save nei apie manim 
laimėtas kautynes su priešu...”

3. “Aš nemėgstu jokios savirekla
mos ,todėl ir nerašysiu. Patariu kreip 
t:s į X arba Y, gal jie yra kitos nuo 
monės. Jie ton irgi buvo ir tose kau
tynėse dalyvavo ’ ’.

4. “Aš buvau geras, kai apiply
šęs ir išbadėjęs kariavau, bet kai 
reikėjo mane aprengti ir mokėti al
ga tapau negeru, pradėjo kalbėti ir 
rašyti, kad visą biudžetą suėdu ir 
t.t

koje dvasioje. Ir šiuo žvilgsniu jau
nimas yra tvarkoje. Tačiau dirstelė
kime kaip tas jaunimas supranta ir 
reaguoja į ateities kovą dėl laisvės. 
Jaunimas vengia kariškos profesi
jos pasirinkimo, kaip dar niekuomet 
nevengė. Karinę prievolę atlikti ne
bijo, tačiau toliau nei žingsnio. 
Prieš porą metų atsitiktinai teko 
girdėti būrelį jaunų vyri} besikal
bant ir besvarstant, kurią piofesiją 
pasirinkti, ką mokytis ir už ko(grieb 
tis. Tai buvo studentai ir abiturien
tai, jau atlikę karinę prievolę. Ne
iškenčiau, priėjęs arčiau paklausiau:

— Kodėl nenorite pasirinkti ka
riškos profesijos?

Visi nutilo. Mačiau, kad niekas 
nenori man į klausimą atsakyti. Te
ko paraginti būti atviriems. Tuomet 
vienas iš studentų man pasakė:

— Jūs buvote karininku ir dar 
kariavote. Dabar apie jus blogai ra
šo ir atsiliepia. Nesakau apie jus 
asmeniškai, bet bendrai apie visus. 
Tas pats yra ir pas mus. Kas šali
niais savo profesinių studijų pasi
ima dar kariškas iš jo kiti tyčiojasi.

Man nieko neliko atsakyti ,nes 
rašoma tikrai negerai. Jau negana 
to, kad periodinė spauda puola, bet 
ir mūsų rašytojai savo veikaluose 
kur tik gali stengiasi įžnybti kari
ninką. Tas viskas sudaro neigiamas 
nuotaikas, silpnina kovą. O ‘be au
kų ir kovos, nebus laisvos Lietu
vos”. (Maironis)

Roibanas šiais laikais yra labiau
siai mėgstama knyga. Jis turi didelę 
moralę, auklėjamą reikšmę. Dabar
tinė mūsų rašytojų karta yra roma
nų parašiusi gana daug. Tačiau ap
rašomieji asmenys vengiama imti ka
rius ir tuomi labiau karininką. Ka
rininkas ne tai kad nemėgstamas, bet 
nekenčiamas. Nejaugi manome, kad 
jaunimas tai nežino ir neskaito.

Dr. A. Baltinis “Draugo” laik
raštyje geg. 26 d. teisingai yra pas
tebėjęs, kad “Mums trūksta bėro-1 
iškų romanų”. Jų rašyti vengiama. į 
nenorima, nors herojinių pavyzdžių 
mūsų tautoje netrūksta, jeigu kalba 
me ir rašome, kad Lietuva turi būti 
išlaisvinta, tad reikia atitinkama i 
kryptimi ruoštis ir veikti. Jeigu 
nenorime, kad kiti mums vadovautų, 
turime patys mokytis vadovauti.

Ar bus reikalas turėti ?avz> 
kariuomenę?

Svetimomis galvomis sau rūmų 
nepasistatysime. Tauta perka sau 
laisvę savo sūnų krauju. Nejaugi 
galvojame, kai kalbame apie Lietu- 
Vos išlaisvinimą, kad svetimi mums 
viską padarys ir atiduos. Aš neti-

PAJIEŠECJIMAI
Pajieškomi gimiuės arba artimieji 

šių asmenų:
Elzės Waubclikies, gim. 1890 Ui. 

Lietuvoje,
Vinco V išeigos,
Juozo Tvardausko.
Pajieškomi: Br. Gladkauskas, gy

venęs Dillingeno stovykloje, Vokie
tijoje, Johanu Peteraitis, gim. 1914 
m. kovo 6 d. Raugallen, Tauragės 
apskr., ir jo žmona, gim. Magies ar 
Maigies, Mikas Limlžius ar Liud- 
žius, gim. 1915 m. Tauragės apskr., 
Kazys Gečas, gim. Raštuos, Kretin
gos apskr., 1946 m. gyvenęs -Neuen- 
dorf, Bavarijoje, Vladas Palubockas, 
gim. 1912 m. Raseiniuose, Antanas 
Paulauskas, gim. 1896 m. Tauragė
je ir jo žmona Elena, gim. ca. 1904 
m., vaikai Ona, Zigmas ir Richardas, 
Albinas Juškus, gim. 1899 m. Joniš
kyje, žmona Pranė, g. 1899 m. ir vai
kai: Birutė, g. 1925 m., Bernardas, 
g. 1927 m. ir Vytautas, g. 1930 m., 
Juzė Joiičienė-Lukošiūtė, gini. 1908 
m. Tauragėje, Kazio Jončiaus žmo
na ; Stasyte Atkočaitis, gim. 1914 m. 
balandžio 8 d. Kapliuose, Raseinių 
apskr.; Rudolfas Domas, gim. 1886 
m. ir sūnus Heinz, g. 1931 m.; Jonas 
Puškorius ir jo 4 sūnūs ir 2 dukros; 
Anastįzija Pauliks, gim. 1929 m. 
Lazfluvėnuosc, Tauragės apskr.; Mi- 
raKetzlaeli ar Katler, gini. 1940 m. 
rugsėjo mėn. 6 d. Šiauliuose; Kazi- 
ra Ketzlacli ar Katler, gim. 1940 m. 
vasario mėn. 22 d. Vilniuje; Ed-

mund Bayer; Jurgis KHjioiint, gim. 
1916 nu balandžio mėn. 4 d. Jur
barke, žmona Augustė ir vaikai El- 
digard ir Alfriede, gini. Strazdų 
km., Ragainės apskr.; Baso Lapins- 
ki, gyv. Chicagoje (?); Petras Janu
laitis iš Veliuonos; Jonas Aušra, s. 
Jurgio gim. Degučiuose, Ž. Naumies 
čio valsč., gyvenantis JAV; Liudvi
kas Ulenderis iš Bartiniškių, Tau
ragės apskr., Augustas Bertulis, s. 
Kristupo, gini. Tauragės apskr.; Bro 
nius Jučius; Zibolikauskienė (ar 
Cibolikauskieių'“), P° kapituliacijos 
gyvenusi prie Frankfurto; Gvidonas 
Šimkevičiiįi, gini- 1921 nu Zarasų 
apskr., Smalvų viso.; Rapolas Jo
čys, dirbęs Kelių Valdyboje, Taura

gėje; Petras ir Rozalija Tamošaus
kai.

Pajieškomieji arba žinantieji apie 
juos prašomi susisiekti su PLB Vo-v 
kietijos Krašto Valdyba adresu: 
Litauisclies Zc^iralkomitee, (17a) 
WeiUiieim, a. d. Bcrgstr., Postfach 
233, Germany.

[■E sa

kiu jokiomis fantastinėmis idėjo- 
Tačiau kai jiems pakartotinai pa- mis, nepasiduokime svajonėms, kad 

•visi atsakė teigiamai. žlugus Sovietų imperijai, bus suvie-rasiau.

DIENRAŠTIS “DRAUGAS” SKELBIA 
ŠEŠTĄ

ROMANO KONKURSĄ
Skiriama tūkstantis (01,000.00) 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 Augustinavičicnč, Petras 
Balčiūnas, Viktoras MariūnadT kun. Alfa Šušinskas ir Mykolas 
Venclauskas.

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

5. Kūrinius siųsti adresu: Romano Konkurso Komisiją, 
“Draugas”, 2334 So. Oakley Avė., Chicago 8, IU.

• *.
6. Sprendimo bešališkumui patikrinti autoriai turi paąira- 

šyti slapyvardžiu, o atskirame uždarame voke pažymėti savo 
tikrąją pavardę ir adresą, ten pat įrašant romano antraštę U 
pasirinktą slapyvardį.

7. Tūkstančio dolerių premiją gavęs autorius be papildomo 
honoraro pirmosios laidos teises perleidžia “Draugui”, įskaitant 
teisę spausdinu 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.

m

C|/|D’C SELF OlMr W SERVICE

Liquor Store
5515 SOUTH DAMEN-AVENUE

AU PHONES — WALBROOK 5-8202
f

LIEPOS MENESIO II, 20, IR 21 DIENOM
LANG’S 8 yr. oltl imported Scotch Whis-

key ................................................................. Fifth $4.59

$3.39<L- W. DANT 100 BONDED WH1SKEY.. Fifth

nytos Europos valstybės, nebebus 
tautinių valstybių, sienų, kariuome
nių, bus viskas bendra, atsieis pi
giau ir geriau. Gražu yra pasakas 
pasakoti, bet joms tikėti jokiu būdu 
negalima. Jeigu taip nebus, tad kaip 
tuomet? Pasaulis priklausė, priklau
so ir priklausys tvirtiems. Svetimi, 
mūsų kaimynai ^susiorganizuos ir 
užeis niurnu už akių. Mes rėksime, 
šauksime, eisime skųstis, o jie savo 
darys. Nukcntėsime. Kas tuomet bus 
kaltas? Ką tuomet kaltinsime? Ir 
vėl likis kaltas karininkas, kaip„ ir 
visuomet.

ĮSIGYKITE dabar •

Ar jau perskaitei P. Kesiūnc 

romaną

rarp Žalsvu Palapinių?
Dr. A. Baltinis savo recenzijoje 

apie ŠĮ romaną taip rašo: P. Kesiū- 
no Romanas "Tarp žalsvų palapinių" 
gražiai iškelia tą pasiaukojimo didu
mą, kur) beviltiškoje kovoje dėl tau
tos laisvės parodė Lietuvos partiza
nas, tą idealizmą, kuribo degė mūsų, 
jaunimas, liedamas krftują dėl savo 
žemės, tuos didžiuosius nuostolius, 
kuriuos mums reikėjo pakelti -dviejų 
okupacijų replėse. Todėl šj romaną 
skaitome su malonumu lr dideliu su
sidomėjimu. Ypač romane minimi 
žygiai ža^ės jaunimą ir kels jo dva
sią. Šis romanas, atskleidžiąs mūsų 
beroiškai tragiškus epizodus. yra 
šviesus spindulys tremties idealizmo 
ugdyme.

VODKA, 80 Proof

GKAIN ALCOHOL. 190 Proof 
V.S.P.

CINZANO VEKMOUTH 
Sweet or Dry

IMPORTED FRENCH BRANDY

296 pusL Kaina $3.00

Fifth $2-59

Fifth.. $4.89

Fifth

Fifth

I

$1.39

$3-29
ASSORTED imported vvines ...................... Fifth J "J . 19

METAXA imported 5 star brandy ........... Fifth $g.39

BOOTH’Shigh & dry Gin...........................  Fifth $3.19

HEINEKENS imported Beer case of 24 
bottles ............................................................... Case

' ! fr ”

$7.25
■- m-------- TO

■....... '

PIGIAI IR SARGIAI

PER KRAUSTAU
BALDUS
VIETOJE kil Iš TOLI UI

K. E1DUKONIS
tunu naują dideli sunkvežimį 

ii apdraudas
2313 W. 91st St. Chicago, DI 

Tel. PReacott 9-2781£
SOPHIE BARČUS

RADIO PROGRAMA
/

U WOES stoties — Banga 1000
NUO PIHMaD. IKI PKNKTAD. 

8:45 iki 0:80 vai. ryte 
SBSTAD 8;S0 iki 9:>0 ryte

PIRMAD1ENNIO vak. nuo 7—8 v 
<ĖKAD. 8:80—OAO v. r. tt stotie* 

WOPA — 1490 klL 
'btoago 29. .11. HEmlock 4-84 

7191 So. ROCKSVELL ST

AR VERTA?
12.00 Į metus, kad užlaikius gražius 
plaukus. Mėgink NBW ERA — per 
40 metų pasekmingai vartojamas. 
Siųskite $2.00 už 8 oz. bonką.

r. bItaųtas
302 S. Pearl St., Denver, Coloradome
iliiiiliiiiiiilliiiiiiiiliiiiilliiiiiiiiiiiiiiiliiiii 

VASARVIET8 “NIDA”
Sav. Pr. Kalvaitis 

BEVERLY SHORES, IND.
Tel. Michigan City TRiangle 2-2711 
Lietuviškas maistas, alui* ir vynas 

Gera rbaudymuisi vieta
Jiiimiimiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiii

NUO C28ISENEJUS1Ų 
SKAUDANČIŲ ZAIZDU 

IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ
Tie, kurie kenfita nuo SENŲ AT

VIRŲ ir 8KAUD2IŲ ŽAIZDŲ, 
nega.ll ramiai sėdėti lr naktimis 
miegoti, nea jų užstsenėjusloa žaizdos 
niežti lr skauda. Kad pašalinti tą 
niežėjimą Ir skaudėjimą senų atvi
rų Ir skaudžiu žaizdų, uždėkite 
LBOUI.O Olntment. Jos gydyme 
ypatybės palengvins Jūsų skaudėjl 
mą tr galėsite ramiai miegoti nak 
t|. Vartokite Ją taipgi nuo skau
džiu nudegimu Jf talpg1 pašalins 
nlažėjluią ligos vadinamos P8ORIA- 
3IS. Taipgi pašalina peršėjimą ilgos 
žadinamos aTHLETE’S FOOT, su- 
(tabdo džlpvlnlmą odos lr perplyšlmą 
cąrpplrščlų. Tra tinkama vartoti nu> 
IŽlflstanClos, suskilusios odos dedlr 
sinty, odos Išbėrimų Ir t. t., talpg 
'Inkams vartoti vaikučiams, kada pe 
.Įrodo skaudūs Išbėrimas nuo vysty 
kių. JI yra gera gyduolė nuo tt 
vlršlnių odos Ugų. La
<ulo Olntment yra 
parduodama po 78 
et.. I1.J8. Ir 18.80.
Pirkite valstlnėseChl 
eagoj lr apylinkėse—
Mllwaukes, W<so..Qa 

, ry.lad.tr Detroit. Mi
chigan arba rašyki
te lr atsiųskite Mo
ney order 1

LEGULO, Department D. 
M18 W. Eddy Rt. Cblcago 34. Hl

Užsakymus kartu su pinigais siuskite

“DRAUGAS"
2334 So. Oakley Avė., 

Chicago, Illinois

STATYBAI 
IR NAMŲ 
PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGĄ

CARR MOODY 
LUMBER CO.
STASYS LITWINAS, Prez.
8039 So. Halsted St.

Tel. Victory 2-1272

Apkainavimą ir Prekių Pristaty 
mą Teikiame Nemokamai

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

it BUICK’AS

LIETUVIŠKAS

AUTOMOBILIS

JONAS GRADINSKAS
Kambarių vėsintuvai, vėdintuvai; radio: vokiški, kišeniniai, nešio

jami, automobiliams: televizijos; patefonai, varomi baterijomis
J. G. TELEVISION COMPANY

2512 W. 47th St. Teu FRontier 6-1998
TAISYMAS GARANTUOJAMAS RASTU — lOOCį

Sukaktuvinių MetųDovanos Taupytojams

t» I 1 \ '
3 . sai

Šiais metais Crane Savings mini savo 30 metų 
sukaktį. Šia proga bendrovės vadovybė nutarė 
duoti dovanų visiems naujiems ir seniems tau
pytoja m s. Štai jos:

1. Kas atidarys nauja sąskaitų arba padės į senųjų $50.00 ar 
daugiau, tai Raus dovanų bendrovės laktų su termometru 
arba puikių piniginę.

2. Kas padės $150.00 ar daugiau, tai gaus stiprų ir parankų 
plastikinį arba nailoninį shopping bag (krepšį pirkiniams).

3. Kas padės $500.00 ar daugiau, tai gaus saugių dėžę doku
mentams laikyti arba perlų karolius.

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

2555 West 47th Street LAfayette 3-1983
B. B. Pietkiewic8, prez.; E. R. Pistkiewicz, sekr. ir advokatas

Mokame aukštus djvldendus. Kaštuojame čekius. Parduodame 
Ir (įperkame valstybės bonus. Taupytojams patarnavimai veltui. 
4TIDAH5 K1TF SĄSKAITĄ Š1AND4KN. APDRAUSTA IKI SIO.OOO

DARBO VAI.ANDO8: pirmad. Ir ketv. nuo 9 Iki 8 vai. vak : 
antrad|en| lr penktadieni * nuo 9 Iki 8; trečiadieni uždaryta, 
o šeštadieniais nuo 9 valandos Iki vidudienio.

ry.lad.tr
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SO. BOSTONO ŽINIOS
rengiamas: alrkf

KONGRESUI

Jubilėjinis A. L. R. K. Fede
racijos kongresas jau netoli — 
vos už dviejų nepilnų mėnesių. 
Praleidus vidurvasarį, teks su
stiprinti parengiamus darbus 
ir konkrečiai rengtis, kad kong
resas, skirtas 50 metų jubilėjui 
paminėti, būtų tikrai didingas. 
Kongresui rengti komiteto ar
timiausias posėdis bus rugpjūčio 
8 d. 8 vai. vak. Numatytai ka
tedroje Šv. valandai yra pakvies 
ta ištisa eilė augštų Bostono ar
kivyskupijos dvasiškių ir jau 
daugelis jų pasižadėjo dalyvau
ti.

PARAPI.IOS JAUNIMO 
GEGUŽINE

Kun. A. Kneižio rūpesčiu yra 
sudarytas platus tinkals dar
buotojų, daugiausia iš jaunimo, 
kurie dirba, kad gražiai praeitų 
rengiama parapijos gegužinė §. 
m. liepos 29 dieną. Gegužinė 
bus plačiose Brockton Fair 
Grounds aikštėse ir namuose. 
Ten yra kur pasidėti ir tokiu at
veju, jeigu oras pasitaiktyų ne
labai geras. Numatomas puikus 
orkestras šokiams ir daug do
vanų. Už įėjimą reikės mokėti 
suaugusiems 1 dol., o vaikai nie 
ko nemokės. Norintieji važiuoti 
autobusu galės išvažiuoti nuo 
So. Bostono Liet. Piliečių Dr- 
jos namo. Pirkusieji biletą gau
na teisę nęmokamaj pasistatyti 
automobilį ir dalyvauti laimėji
muose. Laimėjimų yra už 1,500 
dol. — televizijos aparatas, šal
dytuvas, foto aparatas ir eilė ki
tų dalykų. Visi kviečiami daly
vauti šioje labai plačiai rengia
moje gegužinėje!

“LAISVES VARPAS” 
KVIEČIA

Dėl parapijos rengiamos ge 
gūžinės “Laisvės Varpo” radijo 
programos laikytojai turėjo at
kelti savo gegužinę iš liepos 29 
d. į šeštadienį, liepos .28 d.. Ta 
gegužinė rengiama Romuvos 
parke, Brockton, Mass.. Neuž
mirškime paremti ir šią kultūrin 
gą programą!

• PAMINĖJO DARIŲ IR 
GIRĖNU

Liepos 15 d. P. Viščinis per 
“Laisvės Varpo” programą pa
sakė vertingą kalbą Dariaus ir 
Girėno traegdjios sukakčiai pa
minėti.

SUTIKO GLOBOTI

Dantų gydytoja St. Leimonie- 
nė sutiko globoti Bostono moks
leivius ateitininkus.

Būrys yoksleivių ateitininkų 
iš Bostono rengiasi liepos 28 d. 
išvykti į stovyklą Marianapo- 
lyje.

DAUG VASAROTOJŲ

Lietuvių laikomose vasarvie
tėse Cape Cod ypatingai daug 
vasarotojų ne tik iš artimesnių, 
bet ir iš labai tolimų vietovių. 
Matoma, kad lietuviai ir keliau
dami nori būti pas savus.

MOKYKLOS RŪPESČIAI

Bostono šeštadieninė lituanis
tikos mokykla sėkmingai baigė 
mokslo metus. Uolaus tėvų ko
miteto pastangomis pagerinta 
stipirai finansinė padėtis. Mo
kyklos vedėjas turi daug rūpes
čio, kaip suorganizuoti mokyto
jų kolektyvą, nes eilė ligšiol dir
busių mokytojų nesutinka to
liau dirbti.

Kiek katalikų yra Afrikoj* j
Afrikoje dabar vyrauja tre-

jopi tikėjimai — muzulmonų, Marąuette Parke mūrinis bun- 
pagonių, krikščionių, — kaip Salow 5 kamb. $15.800.

KKAL ESTATE

Pajamų nuosavybė 1 būt. — 6 
kmb., 5 būt. po 3 kmb., nuomos 
$600.00 į mėn.

3 krautuvės — offisai ir 10 bu
tų, visi po 5 kmb. Metinių paja
mų $15,600.00.

Najijas, labai gražus mūrinis 
— 2 po 5 kmb. Rūsy 3 kmb.

virtadalis protestantai ir kitas1 Centr. šildymas. Skubiam parda- 
ketvirtadalis priklauso ortodok vimui
sų ir koptų bažnyčiom.

Katalikų skaičius auga. Vie-

praneša Romoje propaganda fi- 
dei kongregacija.

Iš 213 milionų afrikiečių 85 
mil. yra muzulmonai, 80 pago
nių ir 44 mil. ^krikščionių. Krikš 
čionių pusė yra katalikai, ket-

P. ABROMAITIS 
PRospect 8-0052

By owner — St. Joan of Are 
Parish. SKOKIE-EVANSTON— 
New 4 bedroom 2'/2 baths brick 
home; on an 81 foot lot—dead 
end Street, neari parochial and

nigai afrikiečiai'ir nė. vieno vyS;P^ic scl?™? ~ £!*
° J | vacy — two car garage — hot-

■kupo. Dabar yra 1,963 kunigai water heat — diswasher \— dis- 
posal — enclosed brick paved

Nesupratingas

Sūnelis pasakoja savo tėvui:
— Mūsų mokytojas nieko ne 

išmano. Jis netgi nepažįsta ark 
Ho. /

— Bet, vaikeli, tai nėra gali
mas daiktas.

— Ištikro, tėtyte; šiandien 
nupiešiau jam arklį, o jis ma
nęs paklausė ką tai reiškia.«

I
Visada jaunas

— Šiandieninės moterys yra 
jaunos iki keturių desėtkų me
tų.

Z
— O paskiau?
— Paskiau paliana senti.

CLASS1F1ED AND HELP WANTED ADS
REAL ESTATE 

T
REAL ESTATE

na iš, to augimo priežasčių yra 
ta, kad kunigai ir vyskupai ruo
šiami iš vietinių gyventojų. Dar 
prieš 50 metų buvo tik 94 ku-

įr 16 vyskupų.
Pastebima, kad dėl pagonių 

gali įvykti varžytinės tarp ti
kėjimų ir dar naujo “tikėjimo” 
— marksizmo. ♦

Nematomas daiktas
Pakelėje vienas automobilis-1 

tas keitė ratą. Pravažiuoajntis' 
kitas sustojo ir paklausė: |

— Prakiuro padanga ?
— Ja, pataikiau ant butelio, 
i— Negalėjai pastebėti?
-— Kaip pastebėsi, jei žmogus

butelį nešėsi kišenėje.

patio. ORchard 5-1088.

Savininkas parduoda. Priežas
tis — mirtis šeimoje. 140 akrų 
žemės su pastatais, Seotsvillej, 
Mich. Su visom mašinom ir gy
vuliais ar be. Bėgantis upelis 
gaivina pievas.

Teirautis tel.
VIncennes 6-4389

Dės Plaines — Cumberland
BY 0WNER TRANSFERRED 

Cbarming English home, 6'/t mis., 
šep. din. rm., 3 bedrooms, 6 walk- 
in elosets; rec. rm.; att., gar.; gas 
ht. New enrptg. Storms — screens.

VAnderbilt 4-0359

By owner ELMHL'RST — Beauti- 
ful 100x126 landscaped comcr lot; 
2 bedroom expandable; 27 ft. cąr- 
peted living room; separate dining 
room, utility room, and cabinet kit- 
eben; $15,900.

TErrace 4-6855

Valdovas
Graikų Temistoklis kartą pa

sakė apie savo mažą sūnelį:
— Šis mažas berniukas yra 

visos Graikijos valdovas.
— Kaip tai? — pasiteiravo 

jo bičiulis.
— Labai paprastai, — atsakė. Įmokėti $2,000. Mūrinis 2-jų 

Temistoklis. — Jis valdo mo-Įbutų namas. 4 ir 4 kamb. Arti 
tiną, jo motina valdo mane, aš, 24th ir Hiamlin. 50 pėdų sklypa-S;

u Ai- • u 1 4 autom, garažas. Pajamų $100 įvaldau Atėnus, o Atėnai valdo* 37S9 w. 26th
visą Graikiją...

mėn. SVOBODA,
St LAvvndaJe 1-7038.

HELP WANTED MALĖ
Jr

SANTA FE
Has Severai openings for store room helpers. No 
experience necessary- Will train eonscientious 
workers. Railroad dining car coįrimisary.

5 day week, good startinę wages.
See MR. SPLITGERBER

2014 S. Wentworth Avė. Chicago, III.

NELAIKYKITE SUTAUPYTŲ PINIGŲ NAMIE!

ATIDARYKITE TAUPOMĄ SĄSKAITĄ SV. ANTANO TAUPYMO B-VBJE,
/ f1 f ' ' ; . . ' *•- / *■

kur jie bus saugūs ir atneš augščiausią dividendą visoje Chicagoje nuo menesio pirmos 
• ’ '' * .

dienos, jei pasidėsite pinigus prieš 10-tą dietną.

FREE GIFTS
I /

Kad paskatinus jus pradėti taupyti mūsų keturiolikos milijonų ($14,000,000.00) do
lerių stiprioje ir lietuvių tvarkomoje įstaigoje... per liepos mėnesį bus duodamos šios 
dovanos mūsų taupytojams: v

VELTUI (nemokamai) LAIKRODĖLIS, RANKOGALIŲ SAG- 
TUKAI, PLUNKSNA ir PIEŠTUKAS, atidarantiems naują ar pa
pildant jau esamą taupymo sąskaitą #5,000.00. VELTUI ŽIEBTU
VĖLIS, PLUNKSNA ir PIEŠTUKAS atidarantiems liaują ar papil
dant ju esmą taupymo sąskaitą #2,000.00. VELTUI STIKLINE 
PELENINE atidarantiems naują ar papildant jau esamą taupymo 
sąskaitą #50.00 ar daugiau.

ST. ANTIIONV SAVINOS
AND LOAN ASSOCIATION

1447 S. 49th Ct., Cicero 50, III. Tel. TOwnhall 3-8131 - 8132
Atidarą kasdien; Uždara trečiadieniais ......................... JUOZAS GRIBAUSKAS, Vedėjas

Norite nekiln. turtą pigiai pirkt 
arba greit ir gerai parduot — 
kreipkite! į šią įstaigą.
Parūpinant gerom sąlygom paskolas

A. BUDRECKAS. REALTY
4081 ARCHER AVĖ. LA. 8-8384

2 METŲ SENIMO 5 KAMB. M T R. 
BINGA1.OW, 3 blokai L vakarus nuo 
Kedzle, Marąuette Parko rajone, ltū- 
ByJ {rengtas poilsio kamburys. Sku
biai parduodamas. $17,000, arba ge
riausias pasiūlymas. A. Rėklaitis.

Į STIPRUS IR GRAŽUS medinis, 2 
po 5, rūsys, 32 pėdų sklypas. $15, 

i 500 A. Sirutis.
• LIETUVIU KOLONIJOJ 6 butų ge 
ras med. namas su valgykla. Pajamų 
8,000. Kaina $12.500. K. Juknis.

SKUBĖKITE ŠIANDIENI Nepap
rastai didelių ir puikiai Įrengtų 7 
kamb. (4 mieg.) mūr. bungalow. Kie 
me dar kitas mūr. namas, kuris irgi 
puikiai Įrengtas ir duos Jums paja
mų. Viskas tik $24,500. A. Linas.

P LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 71st Street 
Visi telefonai: YVAlbrook 5-6015

- - ““““"""'v 1
Prieš pirkdami ar parduodami 

hamus, biznius, sklypus ar ūkius 
atlankykite mus.

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

NOTARY PUBLIC 
2405 YVest 51 St
YVAlbrook 5-5030 

PRospect 8-3579 (vak. Ir sekmad.)

Šioje nejudomo turto pardavimo 
Įstaigoje perkant ar parduodant. Jū
sų laukia greitas ir teisingas patar
navimas.
NORVILA-KURŠIUS

REAL feSTATE SALES 
2600 YVest 59th Street 

Visi telefonai: PRospect 8-5454

MARQ1 ETTF, PARKE:
Mūrinis — 4 butai — 2 po 5 kam

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

Mūrinis 4 ir 2 kamb. 53-čios ir 
Saeramento apylinkėj. Centr. šild. 
Garažas. Kaina $16,500. Puiku ma
žai šeimai .
.BRIGHTON PARKE:

Mūrinis — 2 po 5 kamb. Centr. 
Slld. Garažas. Gražūs kambariai.

Medinis, 3 butai — 2 po 4 kamb. 
ir 1 — 3 kamb. Kaina $16,300.

Mūrinis. IS priekio kirpėjo ir bat
siuvio dirbtuvės; iš užpakalio gražus 
5 kamb. (3 mieg.) butas. Centr. Slld. 
Kaina $21,000. Idealu amatininkui.

Turime namų visuose liet. koloni
jose. Parūpiname paskolas.

SIMAIČIAI
Realty, Builders. Insurance

2737 West 43 St.
CLifslde 4-2380

P. STANKOVIČIUS
REAL ĖST. ir INSUR. BROKERIS

LIETUVIŲ AUDITORIJA 
3133 So. Halsted St 

n. DAnsbe 6-I7M 
Padeda plrkltl - parduoti aamua 
Oklua. blmlua. Parūpina paskola* 
draudimus Ir daro rertlroua Tvarko 
Imigracijos dokumentus. Ofisas atda
ras kasdien nuo'10—7.

LIQUIDATING ESTATE
Turime 2,000 sklypų vasarvietėms 

apylinkėje Owasippe . Scout Camp 
Į Woodtand Area of North Michigan 
prie White Rlver. Ideali vieta me
džioklei, žuvavimui ir stovyklavimui.

Parduodame pilno dydžio sklypus 
po $45. $5 Jmokėti; tSsimokėti po $5 
Į mėn. Skubėkite. Būkite pasiruošę 
atostogom ateinančią, vasarą.

THĘ VIC REALTY CO.
EKGLŲSIVE AGENT '

541 W. Slst St.
CAlumet 5-0035 HEmloek 4-8826

PARDUODAMAS TUŠČIAS 
MŪRINIS PASTATAS

Tinkamas garažui ar sandė
liui. Sklypas 50x125 pėdų. 
33-čios ir Morgan St. Įkainuo
tas greitam pardavimui. Skam
binti —

JOS. MOZERIS 
REAL ESTATE 
CLUffside 4-0104

BRIGHTON PARKE
Mūrinis namas — 2 butai po 6 

kamb. Centrinis apšildymas alyva. 
2 autom, garažas. Didelis bargenas. 
Kreiptis -—

2555 W. 47th St. 
LAfayette 3-1083

SAVININKAS parduoda. Beverly 
Slioree prie Lake Michigan. Gražus 
pliažas ir apylinkės. Pajamų nuo
savybė: 3 dideli sklypai ir 2 namai. 
Nebrangiai.

TeL EVerglade 4-0325

CRYSTAL LAKE 
NEAR SEMINARY

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

470 ESSEX LANE
Phone —

CRYSTAL LAKE 149

By owner. OAK LAWN — G 
rms., 3 b d r m.; full bsmt.;
auto oil ht.; 2 car gar. Reas. 

5046 W. 79th
____ G Ar den 4-6534
De Luxe — Arti Maria High School 

De luxe 6 kamb. bungalovv. Plius 4 
kamb. viršuj. Poilsio kambarys rūsy; 
židinys; virimui krosnis; šaldytuvas; in
dams plauti mašina; skalbiamoji ir džio
vinimo mašina. Gazu karštu vandeniu 
apšildymas. Arti 72nd ir Talman Avė.

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

OAK LAVVN — Lovely Cape Cod.
Modom 5 rms ylown. full arra up. Drive- 
way, 20x20 garage; strmg., rose garden 
fenced, city water and sevvers. Near all 
schools, playground. By ovvner. $13,- 
800 or offer.

4317 W. 99th- Place 
GArden 4-0964

INCOME PROPERTY
By Owner 12 Rm. Brick. Home

$280 monthly income from roomers, 
plūs ovvners apartinent and 3 car ga
rage. (Oil) heat, full basement, 
large yard fenced in.). Many other 
extras. Includihg furniture and ren- 
ted out rooms.

All only $24,000 or best offer.

NEAR 114TH & INDIANA AEV 

Tel. — OO 4-3717

HELP WANTED — VYRAI

Reikalingi

DŽENITORIAI
Iki 55 Metu Amžiaus

Džentoriaus darbas nuo 
2 vai. p.p. iki 10 vai. vak.

Yra kiek nors antvalan- 
džių šeštadieniais Nuolati
nis darbas. Turi būti blai
vūs, patikimi ir mokėti ang
lų kalbą.

NATIONAL LEAD
COMPANY

900 West 18th Street
C Anai 6-3710

Reikalingas vyresnio am
žiaus žmogus, mokąs šiek tiek 
angliškai, mažųjų gyvulių ligo
ninėje. Galima vietoje gyventi.

Skambinti GLohe 8-2970

MANAGER TRAINEES

. \Ve need aggressive young- men to 
train as Branch. Managers.

• This is not sales work.
• Liberal benefits; good salary.
• Car necessary.
• These are positions with a n ex- 

cellent future and are
• Permanent.
Consideration given to Experieneed 

Men.

Apply
GENERAL TINANCE LOAN CO. 

6659 So. Halsted St.

YfELP W ANTED — MOTERYS

PROGOS — OPPORTUNITIES

By catholic owner building. 

Tavern & Restaurant. Equip- 

ment likę new. Uheap. Fast- 

sale. STanley 8-6232.

NORTH RTVERSIDR. 5 kamb. 
mūr. rezidencija, 4 m. senumo. Kili
mai. Garažas. Platus sklypas. Daug 
priedų. $20,500. HVOBODA, ,«OI3 
Cermak IM Blshop 2-2162.

2 NAMAI UŽ VIENO NAMO 
KAINĄ — HOMEWOOD’E. Arti 
I. C. gelžkelio. J. K. KUHNLE, 
Brokerit, VIncennes 6-0024.

I8NUOMUOJAMA

PIRKITE TIESIAI Iš 
SAVININKO

Gerai veikiančią maisto produktų 
krautuvę — “MimVEST”. Galite 
pirkti ir namą. Pirksite pigiai; par
duodama dėl nesveikatos. HEmlock 
4-0800.

OROCERY 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.

Parduodama maisto krautuvė. Ge
ros sąlygos. Cicero, 4847 W. 14 St. 
Kreiptis ten pat.

PARDUODAMA MIDWE8T 
KRAUTUVE

Mėsos, Saldyto maisto bei maisto 
produktų krautuvė. Moderniškai 
Įrengta. Geras biznis. Prieinamai 
Įkainuota. 3-jų kamb. apšild. butas 
užpakaly. Savininkas eina pensijon. 
:in:<0 S. Albany Avė . •

MISCELLANEOUS 
{vairūs Dalykai

LIET, APDRAUUŲ AOKNITRA
VUų rūsių apdraudM. Automotoi 

flų flnanaavlmaa. Notartatas. Valaty 
būe patvlrtlntOB kainos.

Prieš darydami apdraudaa kitai 
pasiteiraukite paa mus

JONAS KIRVAITIS, 
WAlbrook B-5Ū71

INTKR8TATE INSUr-ANOK AGENCI 
AlOS S. Ashland Avė., Chlcago SA, III

GENERAL office Typist-Switcb- 
board. Good starting salarv. Pleas- 
ant tvorking conditions; small air 
eonditioned office. Apply —

ADVANCE DISPLAY CO.
1724 W. Winchester

, ■ • BE 5-0400'

Mažam, restoranui reikalinga vy
resnio amžiaus moteris valgio gami
nimui. Be to, reikalingas vvr. am
žiaus vyras švaros darbams. Gali 
gyventi vietoje. Skambinti telefonu

REliance 5-9753

"buildIng &"remodeling-

VIKTORAS ŠIMAITIS 
General Contractor

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

ŠIMAIČIAI 
Realty - Builders - Insurance 

2737 West 43rd Street

KONTRAKTORIUS 
OTANDARD BUII.DEhS, INC. 
2523 W. (19 st. Ohlcago 29, Iii.,

I’Rospeckt 8-3792 
A. GINTNERIS — pirmininkas 

V. F. PETRAUSKAS — stat. vedėjas
I.letuvių Statybos Bendrovė:
• stato namus pardavimui,
• priima užsakymus,
• atlieka remonto darbus,
• Įrengia aluminljaus langus Ir

duris. ‘ ,
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
ANTANAS LUKAS IR SONUS 
2717-19 West 7lst Street

BUILDING CONTR'AfTOKS 
Stato naujus namus, atremontuo
ja senus. Kreipkitės:

Tel. — HEmloek 4-5881
iiiiiiiimimiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir 

’Jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiimimiimmiiiiu 
LIETUVIU STATYBOS 

BENDROVE

MORAS
BUILDERS, INC.

s individualinius pageidavimus. E 
įvairūs patarimai staty- =

Marąuette Pnrke iSnuomuojami 2 
kmb. su baldais ir garažas. Nevedu- 
siems. \

x 7250 So. Mosart 
TeL OrovehiU 6-6021

IŠNUOMOJAMA
Mnuom. 4'/a kamb. apstatytas 

"basement flat.’’, 3 suaugusiems 
asmenims. 3720 W. 6l«t Place, RE
liance 5-1639.

AUTOMOBIUEb — TRUCKS 
Automobiliai — ftank veMmlal

VIKTORO
gaaolino

OIIOOS 
Ir

Atllakaml motoro remontai, lyginimo 
dažymo darbai tr keikiamos daiga

CALL-ME-MOTORS C0.
5759 8* WP.8TF.RN A V F. PR 8-9533

nmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiimiiiiiiimiiii£
SILDYMAS

A. Stančianakaa Ir A. Lapkns
nstoliuoja visų geriausių Ameri- 
<os firmų gazu ir alyva kūrena
mus pečius (furnaoes), visų dy
džių oro vėsintuvus Air eondl- 
tioners) ir atlieka visus akardoa 
darbus.
1546 S. 49th OOURT, CICERO 
TeL OLymple 2-9311 nuo 8 vai 

ryto IM 5 vai. vakaro. 
Telef. nuo 5 vai. vak.: OLympI

2-6752 Ir OLympio 2-8492
t



Penktadienis, liepos 20, 1956
DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

LIETUVIŠKIEJI ĮVAIRUMAI
AL. GIMANTAS

Laiškai redakcijoms
Neperseniausiai viename “Ai

dų” numeryje buvo išspausdin
tas labai blaivių minčių straips
nis mūsų priaugančios kartos li
teratūros temomis. Pritariant 
autoriaus mintims, teko para
šyti trumpą laiškutį su sava 
nuomone ir pastabomis. Netru
ko ateiti ir atsakymas, kuria
me anų minčių reiškėjas, žino
mas mūsų pedagogas, kukliai 
pastebi: “i.,šitoks atsiliepimas į 
spaudoje skelbiamas mintis yra 
labai malonus reiškinys, deja, 
labai retas ihūsų lietuviškoje iš
eivijoje. Nenuostabu: mūsų in
teligentija deklasuota, anot prel. 
Krupavičiaus. Daugumas jos fi
zinio darbo varginama net ne
spėja sekti, kas rašoma ir vei
kiama kultūrinio gyvenimo vie
šumoje. 0 juk būtų labai pra
vartu, kad mūsų periodikos skai 
tytojai panašiai reaguotų į au
torių nuomones, kaip reaguoja 
‘Life’, ‘Colliers’ ar ‘Time’ ir ki
tų Amerikos žurnalų skaityto
jai, laiškais tuose pačiuose žur
naluose. Kad taip ir mūsų pe- 
riodokios redaktoriai pamėgin
tų skaitytojus skatinti”.

ną prie Ramiojo vandenyno pa
krantės, drąsūs ir darbštūs sa
vo darbuose ir sumanymuose, ir 
jų noras išplėsti lietuviškąją 
veiklą Los Angeles mieste ir 
apylinkėse yra toks didelis ir 
beveik spęntaniškas, kad į kiek
vieną rytuosna atvykusi losan- 
gelietį tenka žvelgti, kaip į sa
votišką šauklį — ragintoją ir 
verbuotoją kraustytis į tą “an
gelų miestą”.

Draugišku įnitimu jie atakuo
ja kiekiveną sutiktą tautietį, a- 
piberdami jį gausia informacija, 
pasakojimais ir nuotraukomis, 
įrodydami, kaip gražu ir malo
nu yra gyvehti palmių pavėsyje, 
saulėtų dienų globoje (šioje vie
toje, kaip paprastai, užmiršta 
pridėti: ir miglų.

Tas pats buvo pastebėta Dai
nų šventės ir Kultūros kongre
so metu, tas pats vyksta visur 
ir visada, kai tik vienoje ar ki
toje vietoje pasirodo Los Ange
les pilietis. Atrodo, kad ta pras
me jie yra ten gražiai susiorga
nizavę. Ir nežiūrint, kam dau
giau simpatizuoji, ar žadi įstoti 
į jų ten turimus respublikonų ir 
demokratų klubus, jie kiekvie-

Iš- tikrųjų, tai esama labai nam be išimčių siūlo visus pa
rimto ir vertingo pasiūlymo. Ra' tarnavimus nemokamai, k. a. 
šantysis jau keliaiš atvejais' padėti surasti butą ir darbą, su- 
anksčiau yra spaudoje kėlęs ar sipažinti su aplinka ir t.t. Ir vi- 
net kaikuriems redaktoriams siū sų tų sumanymų užkulisy sle- 
lęs ir kvietęs įvesti savo laik- piasi juk tik gražūs ir kilnūs 
raščiuose kasdieninius laiškų tikslai — visais galimais bū- 
redakcijoms skyrius. Nereikia dais padidinti Los Angeles lie-

PRISIPAŽINO PAVOGĘS Mačiau akies įdėjimą
Akies įdėjimas medicinos ter- i foįįo formos, adatėle prisiuva Lietuvos Banko Juriskonsultui, Advokatui

ir abejoti, kad tie laiškai būtų 
labai įdomūs, vertingi savo min
timis, pasiūlymais ir nuomonė
mis, o neretas net ir įdomesnis 
už įvairių nuolatinių spaudos 
bendardarbių rašinius. Svarbu 
tik, kad toki skaitytojų pasisa
kymai būtų galimai trumpesni, 
lakoniški, bet jokiu būdu ne uni
forminiai. Kaikruiais atvejais 
skaitytojų balsai leistų geriau 
būti informuotiems, kas vyksta 
atskirose lietuvių gyvenamose 
vietose, negu daugelis ilgų ko-

tuvių skaičių ir tuo pačiu pagy
vinti visą lietuviškąją veiklą to
je JAV dalyje.

Stovyklaut, iškylaut...

Nors ir neperdidžiausiu grei
čiu, bet paruošiamieji darbai 
ALRKF stovykloje prie Man
chester, Mich., vykdomi visą lai
ką. Nežiūrint, kad šiais metais 
tikriausiai dar nebus spėta su
silaukti pirmųjų mergaičių ir 
berniukų stovyklautojų, jauni
mas ir senimas iš artimesnių ir

Illinois valstybės vyriausias revi
zorius Hodge prisipažino, kad pasi
savino 400,000 dol. Kodėl jis taip 
padaręs, pats nežinąs, nes pinigų 
jis turėjęs apsčiai ir be to. (1NS)

susigundo ir ilgiau čia laiką pra
leisti. Buvo tėvų, kurie palapi
nes išsiskleidę kartu su vaiku
čiais stovyklavo ištisą savaitę. 
Netrūksta čia svečių ir iš toli
mesnių vietovių, kurie važinėda
mi po Michiganą būtinai nori 
aplankyti ir šią lietuvišką ir vi
siems savą vietovę. Tautiečiai, 
susipažinę su stovyklaviete, en
tuziazmo pagauti, bando siūlyti 
vardus. Šiuo metu, atrodo, vy
rauja du pasiūlymai — Vilnius 
ir Romuva. Vardo reikalai tik
riausiai bus išspręsti pastačius 
pirmuosius pastatus, kuriems 
projektai jau paruošti ir leidi
mų gavimas eigoje. Išvestas pa
kankamai geras kelias nuo pa
grindinio plento automobiliams, 
o taip pat paruošta ir jiems pa
statymo vieta, žodžiu, lietuviš
kasis Michigan valstybės plotas 
pradeda įgauti savąją išvaizdą 
ir pobūdį. Šiuo metu tvarkomos 
prie vandens priėjimo patoges
nės galimybės, statomas plaus
tas, tvarkomos žaidimų aikštės, 
pastatytas tiltas per upelį, grę
žiami geriamo' vandens šuliniai, 
paruošti sanitariniai įrengimai 
ir laukiama elektros įvedimo.

minu vadinamas keratoplasti- 
ka. Ir štai kaip įvyksta ši mo
derniškoji operacija, kurią ma
čiau savo akimis.

Operacija buvo pradėta ly
giai 10 vai. ryto. Per visą ope
racijos laiką buvo girdimi tik 
chirurgo žodžiai: gnybtuvai... 
adata... siūlai... t

Chirurgas, du asistentai ir 
viena gailestingoji sesuo, apsi
rengę dezinfekuotomis baltomis 
chalatomis, pradėjo labai opią 
operaciją. Chirurgas sėdėjo lo
vos gale prie operuojamojo gal
vos. Šalia jo stovėjo apverstos 
“L” formos stalas, pastumia
mas ar patraukiamas pagal rei 
kalą. Virš jų galvų kybojo dide 
lė skliaustinio pavidalo lempa, 
nemetanti jokių šešėlių.

Pirmiausia išplovė akį dezin
fekuotu skiediniu. Tada įleido 
nežinau kokių vaistų vieną lašą. 
Dar kartą akies obuolys nuplau 
namas stipriu antisep^i. Po 
nuplovimo paruošiami įnjekto- 
riai anestezijai (jutimo nusto- 
jimui). Vienas iš asistentų pa
ima ilgą, keturių centimetrų, 
injektorių ir du kartu įtrėškia 
į viršutinę akies dalį, užmarin
damas akies voką. Po to su ki
tu injektorium, penkių centimet 
rų ilgio, įtrėškia novokaino, ku
ris imobilizuoja visą akį.

Tada chirurgas nuspaudė a- 
patinį voką, įdūrė adatą po a- 
kies obuoliu ir išspaudė skystį. 
Gailestingoji sesuo vieną dezin 
fekuotą maršką uždėjo ant li
gonio kliūtinės, o antrą ant gal 
vos, su iškirpta skyle ant akies. 
Dabar prasideda tikroji opera
cija. Chirurgas su maža, skliaus

viršutinį voką. Tada su labai 
plona adatėle perveria rageną 
iš viršaus į apačią. Tai šiurpu- 
lingiausias momentas žiūrin
čiam. Ta adata taip perverta 
apsaugo rainelę, kad operuojanti 
nebūtų sužalota. ,

Štai pats akies įdėjimas. Chi- j 
rurgas specialiu įrankiu šveičia i 
operuojamojo akį iki nuima ra-j 
geną. Po to kaire ranka paima | 
dovanotą akį, kieno ji yra gal| 
niekados nebus žinoma, ir šios j 
akies rageną įdeda neregiui, Į 
kad jis praregėtų. Su adata,* 
mažai ką didesne už kablelį, pri j 
siuvama naujoji ragena dviejo-j 
se vietose. Operacija baigiama. 
Vienas iš asistentų ištraukia 
adatą ir švirkštu įpučia oro, 
kad pakėlus rainelę nuo žaiz
dos.

Operacija buvo padaryta į 
penkiasdešimt minučių su pa

sisekimu. T. B. M.

GUŽAUSKŲ
BEVERLY IITLLS GfiUNYCIA
Geriausios g618s <181 vestuvių, banke
tų, laidotuvių ir kitų papuo&lmų.

244S WEST #3RD STREET 
Tel. PRospect 8-083S Ir PR 8-0834

A. A.

ROMUI DULSKIUI mirus,
didžio liūdesio prislėgtai žmonai ADELEI, 

dukrelėms ALDONAI ir DANUTEI, sūnui ROMUI, 
žentams, anūkams ir giminėms giliausią Užuojautą 

reiškiame ir kartu liūdime. ,
Alt Telyčenas ir V. A. Tamulioniai

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 West lllth Street

Vienas blokas nuo kapinių.
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste 1

— CEdarcrest 3*6335

respondencijų. Visais atyejais tolimesnių apylinkių pradeda pa
skaitytojų pasisakymai, lyg tas 
liaudies balsas, turėtų būti ska
tinami ir atitinkamai vertina
mi.

Los Angeles patriotai

Jei, skaitytojau, esi pakenčia
mai gerai įsikūręs dabartinėje 
gyvenamoje vietoje, jei neturi 
nė mažiausių sumanymų, kur 
toliau keltis, “saugokis” Los 
Angeles lietuvių! Mieli ir drau 
giški tie mūsų tautiečiai, gyve

mėgti tą gražų gamtos kampelį, 
taip labai mylimą Lietuvą pri
menantį, jog savaitgaliais me
keno neraginami tautiečiai tie
siog būriais atvyksta stovyklos 
ra joną n ir įvairiai leidžia laiką 
sualutės atokaitoje ar pavėsy. 
Vieni gaivinasi ežerėlio bango
se, kiti laiveliu plaukioja, dar 
kiti bando meškerioti, sportuoti, 
žaisti. Kaikuriaiš sekmadieniais 
galima suskaityti iki 30 ir dau
giau automobilių. Vienas kitas

PAJIESKOJIMAI
Artimųjų iš Lietuvos yra pajieš- 

komi sekantieji asmenys:
PIGAGA IGNAS, JGNO, gyv. 

\Vorcesteryj, Mass. Teiraujasi Mor- 
tunas Vytautas; MALINAUSKIENĖ 

-MIKUCKAITĖ ANTOSĖ ir jos 
sesers sūnus STANISLOVAS SPU- 
LIS, Juzės; MIKUCKAS ANTA
NAS. Juos pačius atsiliepti, • arba 
kas žino apie juos prašom pranešti: 
P. Leonas, 2735 W. 71 st St., Chica
go 29, III.

Joscph’s Ory GihmIs Store
3218 SO. HALSTED STREET

(HICAGO 8, ILLINOIS JUOZAS PIKEL, sav.

LIEPOS MĖNESIO
IŠPARDAVIMAS
Sutaupysite 25% iki 35%, pirkdami 

Lietuviškoje krautuvėje
vyrams, moterims, vaikams ir namų reikalams, 
kaip: paklodžių, užvalkalų, rankšluoščių ir kitų.

SUMAŽINTOMIS KAINOMIS 

PIRKSITE LIETUVIŠKOJE 

KRAUTUVĖJE

Pajieškomas JUOZAS IGNATA
VIČIUS. Atsiliepti mokyklos drau
gei V. Vaišvilaitei labai svarbiu rei
kalu. Veronika Curran, 161 St. Ge
orge St., Apt. 607, Toronto, Canada.

Popiežius dovanojo 
Teresei Neumanaitei 

šv Kryžiatfs relikviją
Popiežius Pijus XII dovanojo 

šv. Kryžiaus relikviją šių laikų 
stigmatizuotojai Teresei Neuman* 
naitei.

Apie Teresės l^Vumanaltės gy 
venimą — kaip ji pergyvena Kri
staus Kančias, kaip jai pasidaro 
ant rankų ir kojų stigmos (žai- 
dos), iš kurių teka kraujas — 
plačiai aprašyta kun. J. Burkans 
parašytoj knygoj TERESĖ NEU- 
MANAITĖ. Knygoje yra daug 
nuotraukų su Teresės NeurūaSi 
naitės pergyvenimais. Gražus J 
Kelečiaus viršelis. Knyga didelio 
formato, 268 pus. Kaina $3.00.

Pinigus bu užsakymais siųsti: 
‘DRAUGAS”,

2834 S. Oakley Ave~ 

Chicago 8, UI.

Jieškomi 1) Jona3 Vaidžiūnas li
jo sūnus Ričardas. 2) Juozapo Vai- 
džiųno vaikai: Juozapa^ ir Marytė. !| 
.įieško Antanina Šumskaitė-Venc- 
lauskicnė, gyv. Jovarų km., Pakino- 
jaus rajone.

Iš Sibiro Čirpuiis jieško savo sū
naus Čirpulio, kilusio iš Pakriiojaiis 
valse., Beržinių kaimo. Atsiliepti 
šiuo adresu: J. Bacanskas, 81 Ver- 
mont St., Brooklyn 7, N. Y.

1) Jadvyga Sudeikaitė, Petro duk
tė, jieško Zigmo Sodeikos, gyv. JAV. 
2) Bronė Pažusienė, Igno d. iš ! 
Drablionių. km., Žibalu paštas, Šit- į 
vintų i-a jonas, Vilniaus sritis, jieško 1 
brolio Jurgio Žeko ii- sesers Onos 
Paliušienčs, gyvenančių,JAV. Atsi
liepti šiuo adresu: Wanda Urbonie
nė, 7301 S. Western Avė., Chicago 
36, IU.

BARBORA GALINSKIENĖ 
Bukytė

Gyveno 8027 S. Kedzie Avė.
Mirė liepus 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.
I’asiliko dideliame nuliūdi

me vyras Simonas, 2 dukterys: 
Pauline, žentas Paul Voss, ir 
Josephinc, žentas Anthony 
Slautęo, ,sūnus Simon, marti 
Rita," 3 anūkai ir 3 proanūkai. 
Sesuo Marijona Jaunis, švoge- 
ris Antanas ir jų šeima, pus
brolis Dovydas Bukis su šeima, 
pusseserė p. Sautkienė su šei
ma, kiti giminės, draugai ir 
pažįstami. Lietuvoje liko bro
lis ir sesuo su šeimom.

Kūnas pašarvotas Mažeikos- 
Kvans koplyčioje, 6 8 45 South 
VVestern Avė.

Laidotuvės jvyks šeštad., lie
pos 21 d., iš koplyčios 9:15 v. 
ryto bus atlydėta į Queen of 
Martyrs parapijos bažnyčių, 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionės sielų. Po 
pamaldų bus nulydėta J Šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Vyras, dukterys, 
sūnus, žentai, marti, anūkai ir 
proanūkai.

laidotuvių direktorius Ma- 
žeika-Evans. Tel. REpublic 7- 
8600.

LIŪDESIO valandoj

MAŽEIKA a EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

$845 So. Wester» Avė. Air Conditloned koplyOe 
BEpubUo 7-8600 —■ 7-8601 Automobiliams viste

TUma, kuri* gyvena kitos* ml«sto daly**; s* n Stase 
koplyčią arčiau Jūsų namų.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

6812 S0. WESTERN AVĖ. 1410 S0. 50th AVĖ. 
CHICAGO, ILL. CICERO, ILL.
Telefonai — GRovehilI 6-2345 arba 

T0wnhall 3-2109

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4605-07 South Hermitage Avenue
TeL YA 7-1741-2 ir LA 3-9851

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

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

Universal Savings and Loan Assoclation užtikrina saugu
mą ir gražų pelną.

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

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

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illnois

Turiu žinių iš Lietuvos: Vladui 
šešelgiui, Jono sūn., gim. 1914 m., 
ir Leonardui Kaspariūnui, Juozo 
sūn., gim. 19i:f m. Kreiptis: Petrat 
Kaušas, 4359 S. Talman Avė., Chi
cago 32, IU.

Jieškomas I) brolis PETRAS 
PAULAUSKAS, s. Kaudido, kilęs 
iš Geražerio km., Varėnos valse., 
Trakų a|»skr., Vilniaus gubernijos. 
Gyv. Detroit, Michigan. 2) Taippat 
iieškomn sesuo DAMUTfi PAU
LAUSKAITĖ - DVARIĄCKIENĖ, 
jos vyras MIKAS DVARIACKĄS 
bei jų dukįerys ONUTĖ ir ELENA. 
Seniau gy v. Newarke. Atsiliepti šiuo 
adresu: S.S.S.R. Krasnojarsku kraj, 
Partizanskij rajon, Poselok Mina, 
Paulauskai Pranas syn Kandida.

Jieškomi šie asmenys: Stasys Žu
kauskas, gyv. Chicagoje; Stasys Il
gūnas ir Marija Krcjer-Barhat, gyv. 
Rochester, N. Y. Jiems turi žinių iš 
Lietuvos: Mrs. Ella Valiūnas, 52 
Lawrence St., Hartford, Conn.

ANTANAS GILIS
Los Augeles, Calilornia, ilgus laikus gyvenęs Biidgeporte.

Mirė 1956 m. liepos 15 d., 7 vai. vakare, sulaukęs 76 metų am
žiaus. Gimęs Lietuvoje, Kėdainių apskr., Grinkiikės phrap., Ame
rikoje išgyveno 55 metus.

Paliko nuliūdę: žmona Agnės, pagal tėvus (Mrskytė, augintinis 
sūnus Lt. Cmdr. Julijonas V.S.N., sesuo Michalina Liucius su šei
ma, sesers dukterys Petronėlė Paškauskienė ir Elena Kalinauskie
nė su šeimoms, švogeriai Alfonsas'ir Jonas Girskis ir jų šeimos, 
3 švogerkos Sdtia Žigaitienė, Ona Skodienė ir Joana Kabelienė su 
šeimoms, ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Buvo garbės narys sekančių draugijų: šv. Kazimiero vienuo
lyno Rėmėjų, seselių Pranciškiečių Rėmėjų, Nekalto Prasidėjimo 
seselių Rėmėjų, Nukryžiuotojo seselių Rėmėjų, TT. Marijonų Rė
mėjų ir TT. Jėzuitų Rėmėjų. ,

Kūnas pašarvotas Antano M. Phillips koplyčioje 3307 S. Li- 
tuanica Avenue, šeštadienį liejios 21 d., 8:30 vai. ryto bus lydimas 
iš koplyčios į šv. Jurgio parapijos bažnyčią, o po gedulingų jm- 
nialdų bus laidojamas Šv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Antano Gilio giminės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse.z

Nuliūdę': žmona, sūnus, sesuo ir kiti giminės.

, Ambulansų patam*. 
vimas dieną ir nak- 

. tj, Reikale įaukite 

. mus.

lies turime koplyčias 

visose Chicagos ir 

Roselando dalyse Ir 

uojau patarnaujame

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

ANTANAS M. PHILLIPS “
3307 S. LITUANICA AVĖ. Tel. Y Arda 7-3401

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

ALFREDAS VANGE
177 WOODSIDE Rd., Riverside, IU. TeL OLympic 2-5245

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

3401.
Laidotus ių Direktorius Antanas M. Phillips. Tel. YArils 7-

. TELEVIZIJA • RADIJAS
HI-FI FONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

FRANK’S TV & RADIO, INC.
3240 So. Halsted St. OAIumet 5-7252

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

JURGIS F. R U D MIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. Y Ardo 7-1138-1139 j

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

ZIGMįND (ŽUDYK) ZUDYCKI
1646 W. 4€th STREET Y Arda 7-0781

STEPONAS C, LACKAWIGZ
' 2424 W. «9th STREET REpubik 7-12131
2314 W TSrd PLACE Vlrgtat* 7-0072,
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i mus,
X Alvydas Vasaitis, 11 m. 

pianistas, televizijos programo
je pasirodys sekmadienį, liepos 
29, 12 valand^ dienos metu per 
WGN stotį, kąnalas 9, su L. v. 
Beethoveno Sonata. Jaunasis 
Alvydas maloniai prašo savo 
tautiečius pažiūrėti ir paklau
syti jo išpildymo ir, jeigu pa
tiks, pabalsuoti už jį. Varžybų 
laimėjimas šioje televizijos 
programoje yra paremtas ne 
pasiektų meno rezultatų prana
šumu sprendžiant žinovų komi 
sijai, bet žiūrovų bei klausyto
jų balsų dauguma.

Balsuoti galima telefonu! 
STate 2-4711 iki 3 vai. p. p. 
transliacijos dieną. Vienas te-1 
lefoninis pašaukimas reiškia 
vieną balsą. Telefoninio pareiš
kimo forma — “I vote for Al-, 
vydas Vasaitis”.

Laiškais ir atvirutėmis gali
ma balsuoti adresu: Morris B. 
Sachs Amateur Hour, 6638 So. 
Halsted St., Chicago ' 21, III. 
Pašto įstaigos antspaudas turi 
rodyti ne vėliau, kaip trečia
dienį, rugpjūčio 1, 12 vai. nak
ties. Laiške rašoma — balsuo
tojo pavardė ir adresas, data, 
pareiškimas: “To Director of 
Morris B. Sachs Amateur Hour 
— I vote for Alvydas Vasaitis” 
ir parašas.

i
Galima ir asmeniškai nuvyk

ti į televizijos studijos salę ir 
stebėti programos vykdymą. 
Ten pat galima ir balsuoti. Stu
dijos adresas: WGN — TV 
Studio 1-A,. 441 N. Michigan 
Avė. Įėjimas nuo 11 vai. 30 
min. iki 11 vai. 50 min.

X Klemensas Papeus, gyve
nąs 4415 So. Richmond Avė., 
Chicago, III., paaukojo $100 
Draugo statybos fondui. Mie
lam aukotojui tariame nuošir
dų ačiū už prisidėjimą prie mū
sų darbų greitesnio įgyvendi
nimo.

X Elena ir Jonas Verbela,
seniau gyvenę Chicagoje, iš 
Floridos lankėsi Chicagoje pas 
savo dukrelę Sylvia Petrošius. 
Svečiai iš Floridos, atostogau
dami porą mėnesių, aplankė vi
są eilę Amerikos miestų. Elena 
yra žymi veikėja, išbuvusi Chi
cagoje Moterų Sąjungos iždi
ninke net 17 metų.

X šv. Kazimiero seserų vie
nuolyno rėmėjų ”6 skyrius 
Brighton Park rengia subuvi
mą Vyčių sode liepos 29 d. Vi
si seselių lėmėjai kviečiami da
lyvauti.

X Liepos 24 dieną, 8 vai. va
karo, Hollywood svetainėje 
įvyks “Dainavos” ansamblio 
repeticija koncertui, kuris 
įvyks International Friendship 
Gardens, Michigan City, In
diana.

X Cpl. Rimvydas J. Rapšys, 
US marinas, parvyko atostogų 
iš Washington, D. C. Yra ga
vęs Marine Corps Good Con- 
duct Medai už pavyzdingą tar
nybos atlikimą per paskutinius 
2 metus. Dabar vyksta į Navy 
Air Station, Port Lyautey, 
French Morocco. Prieš tai yra 
tarnavęs užsienyje 2 na. Japo
nijoj ir Okinawoj.

X Bronei ir Pranui Lukaus- 
kams, 1935—1938 m. gyvenu
siems Auroros m., III., yra laiš
kas iš Lietuvos nuo jos brolio 
Jono. Kreiptis pas Mrs. Lydia 
Matuz, 200 Sterling PI., Brook
lyn 38, N. Y.

X Pvt. Tony Jaruševičius 
dirba 7th Cavalry Regt. Japo
nijoj, Camp Otsu. Neseniai yra 
baigęs Army Communication 
School Tokio mieste.

IŠARTI IR TOLI -
J. *. VALSTYBĖSE

— Mirė Bonaventūra Pau
liukas O. P. Lietuvos dominin
konų provincijos atnaujintojas 
ir jos pirmasis provinciolas mi
rė liepos 13. Palaidotas liepos 
16. Gedulingos pamaldos atlai
kytos šv. Vincento Ferręry 
bažnyčioje Nevv Yorke.

ARGENTINOJE
— Stasys Daunys nuo plau

čių ligos mirė birželio 18 d. Ve
lionis buvo kilęs iš Čiuiniokų 
km., Kuršėnų parap., Šiaulių 
apskr. Į Argentiną atvyko 1928 
m. Turėjo 50 m. amžiaus. Pa
laidotas sekančią dieną La Pie- 
dad kapinėse.

— lankėsi dr. Trimakas ir 
Čibiras. Liepos 5 d. iš Montevi 
deo į Buenos Aires atskrido dr. 
Antanas Trimakas ir p. Kazi
mieras Čibiras, kurie kaip Vi
durio Europos Krikščionių De
mokratų delegacijos nariai da
lyvavo Argentinos Krik. De
mokratų partijos kongrese. Jie 
turėjo pasitarimus su šios par
tijos centro nariais, matėsi su 
valdžios žmonėmis ir apžiūrėjo 
Argentinos gyvenimą. Kadangi 
jie Buenos. Aires tebuvo tik 
trumpai sustoję, tai liepos 5 
d. turėjo trumpą pAsitarimą su 
LICA pirmininku Zef. Jukne
vičium ir ARLB CV pirm. Ig. 
Padvalskiu bei Tarybos sekr. 
argron. Ant. Šantaru. Paistari- 
me dalyvavo taip pat ir Laiko 
red. kun. dr. A. Kleiva. Dr. Tri- 
mikas papasakojo apie tarp
tautinę politinę padėtį ir Lietu
vos bylos vedimą.

Liepos 6 d. dr. A. Trimakas 
ir K. Čibiras su visa delegacija 
išvyko į Rosario. Liepos 11 d. 
jie lėktuvu išskrido į Brazi
liją.

KAS KĄ IR KUR
f » •

— Chicagos Santaros skyrius ren
gia liepOs 21—22 d. išvyką j paeže
rę Tremont, Ind. Išvykstama iš Da
nutės Žygaitės namų, 4437 S. Arte- 
sian avė., tel. VI 7-5648, šeštadienį, 
1 vai. p. p. Santariceiai kviečiami 
dalyvauti.

X Valdyba padėjo Dainų 
šventei. Patersono Lietuvių 
Bendruomenės valdyba iš New 
Jersey surinko 47.50 dol. Dai
nų šventės reikalams. Lietu
vių Piliečių Klubas paskyrė 20 
dol., Klemensas Praleika 5 dol., 
o Fabijonas Zaranka 7 dol. Ki
ti asmenys aukojo pagal savo 
išgales mažiau.

j
X R. Bnžėnas, A. Blnndis,

R. Koženiauskas, J. L i nartas, 
A. Malinskas, A. Martinkus, 
V. Omilijonas, A. Povilaika, T. 
Remeikis, E. Sadauskas, V. 
Stulga, V. Sipavičius, J. Kau- 
nas ir kt. atstovaus Chicagos 
LRK “Vainutas” futbolo ko
mandą, kuri šį šeštadienį, lie
pos mėn. 21 d., 6 vai. vak. Mar
ąuette Parko aikštėje (prie 67 
ir Kedzie) žais pirmąsias rung
tynes prieš svečius futbolinin
kus iš Omaha, Nebr.

X Spalvotą televiziją Bridge
porte kiekvienas galės stebėti 
atėjęs į Dainos krautuvę, 3321
S. Halsted str. Demonstravi
mas įvyks liepos 20 ir 21 die
nomis, iškilmingai atidarant 
naujas, erdvesnes patalpas 
augščiau paduotu adresu’ Ta 
proga visi galės ne tik stebėti 
spalvotos televizijos programą, 
bet ir papigintomis kainomis 
gauti tuęimas prekes. Atsilan
kantiems paruoštos specialios 
dovanos.

X Dr. Petras Kisielius liepos
23 d. išvyksta dviemii savai- 
tiems atostogų ir tuo metu ka
binetas bus uždarytas.

—■—f----------
Viskam galima atsispirti, tik 

ne gerumui. — Rousseau

TEISMO METU

Seržantas McKeon, kurin m vadovau jant, nuskendo šeši marinai, stovi su savo žmona Bette. Dešinėj ma
tyti Meekp šeima, kurių sūnus Thomas buvo vienas iš žuvusių, šeima norinti matyti visą teismo eigą.

Iš okup. Lietuvos
— Vyskupas K. Paltarokas

buvo Galicijoje, netoli Lvovo.
Kiek ten buvimas pagelbės 
sveikatai, aiškės tik vėliau. La
biausiai jis varginamas augšto 
kraujo spaudimo, iki 220. Da
bar jau grįžęs į Lietuvą.

— Pakruojo rajono, černia- 
kovskio vardo kolchozo nariai: 
Banisevičius, Miežienė, Petrai
tis ir kiti atidavė iš savo as
meninių gyvulių tvarto po 6—8 
tonas mėšlo tarybiniam kolcho
zui. Net ir mėšlą bolševikai at
iminėja iš žmonių.

— Kauno, rajono Salomėjos 
Neries kolchozas giriasi, kad 
patręšę mėšlo ir mineralinių 
trąšų mišiniu 100 ha. žodžiu, 
išvežė mėšlą Tarybų Sąjungos 
bei Chruščiovo garbei.

— Trakų rajono Lentvario 
kolchozo paukščių augintojai 
prižadėjo kompartijai padidinti 
ančių dėslumą. Kaip tai jie pa
darys, komunistinė Tiesa nenu- vius. 
rodo.

— Uždavinienė, Eišiškių ra
jono Melnikaitės kolchozo mel
žėja, pasižadėjo primelžti iš 
karvės 2,000 kg. pieno. Jeigu 
karvės pieno neduos, aišku, 
kompartija paskaitys tai sabo
tažu ir vargšei melžėjai gerai 
nesibaigs.

— Panevėžio rajono Paeže- 
rio kolchozo nariai įsipareigo
jo išauginti iš ha po 17 centne 
rių grūdų. Vis tai kompartijos 
šlovei. Jei derlius bus blogas, 
pasižadėjusieji už kompartijos 
negerbimą bus nubausti. Atro
do, kad ir Chruščiovo saulė,' 
kaip ir Stalino, darbo žmogui 
paskutines jėgas nori išplėšti.

Tvarko auditoriaus įstaigą
Lloyd Morey, perėmęs Illi

nois auditoriaus vietą, tuojau 
pašalimo nusikaltusio Hodge 
bendrininką Eppingą ir dar ke
lius jo padėjėjus. Tuo gi tarpu 
sukčiautojui Hodge ruošiamos 
keturios bylos.

Mergytė televizijos bokšte
Harriet Skom, 3 metų mer

gytė, iš Chicagos nuvykusi su 
namiškiais į Elkhart, Ind., įko
pė į 60 pėdų augščio televizi
jos bokštą, išgąsdindama su
augusius. Ją išgelbėjo polici
ninkas, paskiau prasitaręs, kad 
nei jis pats niekada nebuvo 
taip augštai įkopęs ir nenorėtų 
antru kartu tiek augštai lipti. 
Mergytės tėvas yra? gydytojas 
ir jis su žmona ir dukrele bu
vo nuvykęs į svečius pas uoš-

Stiklinis gyvulys

Bulvių tėvynė

Chicagos skerdyklose įtaisy
tas milžiniškas stiklinis bulius, 
25 kartus didesnis kaip natū
ralus didis. Jis turi 9 pėdas, 3 
colius augščio, 18 pėdų ilgio ir 
8 pėdų pločio. Bet jo vidus gali 
būti išplėstas iki 11 pėdų ir žmo 
nės gali įlįsti ir žiūrėti, kaip at 
rodo viduriai. Pusė jo yra ver
šio, o pusė — karvės. Jis ga
li net atlikti tokius lyg alsavi
mo ir širdies mušimo veiksmus. 
Šviesos bėga į jo keturius skil
vius, parodydamos kaip keliau
ja maistas. Vienas skrandis vei
kia mechaniškai, parodydamas, 
kaip vyksta virškinimas. Krau
jo tekėjimas iš širdies taipgi 
parodomas raudona šviesele. 
Savo moteriškoje pusėje tas 
dirbtinis gyvulys parodo, kaip 
pasidaro pienas. To gyvulio o- 
doje įtaisyta 27 rūšių plaukai. 
Šį “gyvulį” padarė Ralston Pu
rina bendrovė. Prie jo 210 die
nų dirbo net 30 žmonių, pasi
tardami su tyrinėtojais ir vete
rinarais. šis modelis visų pirma 
bus parodytas Illinois Valstybi
nėje parodoje,1 ir jau dviems me 
tams užsakytas parodas po vi
sas JAV.

Bulvių tėvynė yra Pietinė 
Amerika. Prieš Amerikos atra
dimą bulves maistui vartojo Či
lės, Perų valstybės gyventojai. 
Atradus Amerikos Čilę ir Peru1 
valstybes užkariavo ispanai 
(1525—1543 m.). Grįžę į Ispa
niją kariai ir keliautojai kartu 
parsivežė bulvių gumbus. Nuo 
to laiko buvo auginamos bul
vės Ispanijoje ir Anglijoje. Iš 
pradžių žmonės į bulves žiūrė
jo kaip į piktos dvasios sėklas. 
Kai kurių kraštų vadovai drau
dė savo tautiečiam auginti bul
ves. Bet po kiek laiko valdovai 
suprato, kad šis naujas, iš už
jūrių atgabentas, augalas yra 
geras ir pigus žmonių maistas 
ir gyvulių pašaras. Jie susirū
pino išplėsti bulvių auginimą. 
Prancūzijos karalius Liudvikas 
XVI vienos puotos metu prie 
savo švarko antlapo buvo pri
sisegęs bulvių žiedą, tuo paro
dydamas, kad bulvė yra gerbti
nas augalas. Tačiau vis dėlto 
bulvių auginimui išplatinimo 
būdą sugalvojo vienas prancū
zų kariuomenės gydytojas. Jis 
netoli Paryžiaus turėjo žemės 
sklypą, kurį apsodino bulvėmis. 
Dienos metu aplink sklypą ap- 
statydavo sargybą, o naktį nie
kas bulvių nesaugodavo. Žmo
nės, matydami stropiai saugo
jamas bulves, galvojo, kad jos- 
yra labai brangios ir naudingos. 
Tada jie panoro savo sklypuo
se pasodinti bulvių. Naktį nie-
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CHICAGOS ŽINIOS
Miesto vadovybė stiprina kovą 
prieš poliją. Meras Daley ragi
na švariai užlaikyti miestą, 
ypač tai pravedama srityse, kur 
labiausiai siaučia polijo liga. Iš 
Washingtono pranešta, kad, 
jeigu Chicagai reikės, bus tuo
jau pasiųsta daugiau polijo 
skiepų. Chicagoje gauta tų 
skiepų didesnis kiekis. Ragina
mi visi, ypač jaunesni kaip 19 
metų, įsiskiepyti nuo polijo.

Iš 212 susirgimų 142 yra pa- 
ralitinio tipo. Prieš šią polijo 
rūšį Saiko skiepai yra veiks
mingi. Nemokamai skiepijami 
visi iki 19 m. amžiaus ir kūdi
kio laukiančios motinos. Skie
pijimo vietos'. 54 W. Hubbard 
(tarp 9 v. ryto ir 4 vai. 30 min. 
p. p.), 27 E. 26th str. (9 v. — 
3 v. p. p.), 1000 S. Lytie (9 v. 
ryto — 3 vai. p. p.), 2401 So. 
Kedzie (9 vai. — 3 vai. p. p.). 
Iš viso jau naujai įskiepyta 
10,000 asmenų. Vien trečiadie
nį buvo įskiepyta 4,634. Kaiku
riose skiepijimo stotyse buvo 
tokia spūstis, kad tvarką turė
jo prižiūrėti policija.

Iš policininko įieško 
$200,000

Kelzmer Adams, 31 m. am
žiaus, per teismą jieško $200, 
000 iš policininko Leo A. Ha- 
gan. Jieškovas kaltina, kad po
licininkas jį bereikalo sulaikė ir 
sužeidė dviemis šūviais. Dėl šū
vio į ranką esanti paraližuota 
ranka, o dėl šūvio į vidurius 
atsirado hernija.

Taiso Michigan gatvę
Šiuo metu Michigan gatvė už 

daryta iki 31 gatvės pietus, nes 
vyksta taisymas, kuris užsitęs 
iki rugpjūčio 9 d..

* H

128 žmonės specialiame 
policijos daliny

Chicagoje yra specialus poli
cijos dalinys, kurio nariai sau
go svarbesnius pareigūnus, kaip 

I miesto merą, policijos viršinin
ką, apskrities finansų komite
to pirmininką ir eilę kitų. Ta
me specialiame dalinyje dirba 
125 vyrai ir trys moterys. Mo
terys yra biuro prie Kovai Su 
Nusikaltimais. Specialaus dali
nio išlaikymas metams kainuo
ja $643,000.

Griebia girtuoklius
Chicagos susisiekimo teismas 

du girtus mašinų vairuotojus 
nubaudė kalėjimu, o trims pa
skyrė bausmę po $100; tarp nu 
baustų yra ir moterų.

Pabėgo padegėja
Iš Dwight kalėjimo, Livings- 

ton apskrityje, pabėgo Helen 
Poteracki, 25 m. amžiaus, iš 
profesijos padavėja, kuri 1953 
m. buvo pasmerkta 10 metų už 
padegimą. Lietaus ir rūko me
tu ji išlindo pro grotomis užtai
sytą langą. Ji buvo padegusi 
keturis kartus. Tada aiškinosi, 
kad norėjusi padaryti gerą įspū 
dį vyrui, su kuriuo gyveno, gel
bėdama jį iš gaisro.

Kovoja prieš poliją '
, Chicagoje Jau įregistruota 
212 naujų susirgimų poli jo liga 
šiais metais. Tai didžiausias 
susirgimų skaičius nuo pat 
T911 metų, kada buvo pradėta 
registruoti susirgimus ta liga.

kas nesaugodavo jų, todėl vie
nas kitas, iškasęs oo keletą kel
mų, pasodino.

4 ' ' ...........
Visais kaliais vykstame liepos 22 dienų

į Lietuvių Susiartinimo Šventę - Piknikų,
kuris įvyks

N. S. Seserų LietuviškoĮe 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 (5:30)
Tat iki pasimatymo liepos 22 dieną Putname!

Nek. Pr. Seserų Gildos 0. Valdyba

Nori didinti pakrančių 
žemę

Kariuomenė iš Chicagos par
kų vadovybės nuomoja plotus 
pakrančių priešlėktuvinės ap
saugos įrengimams. Nuomos 
moka po $1 metams. Parkų ta
rybos prezidentas Cately sten
giasi iš kariuomenės išgauti su
tikimą, jog, vieton užimtų plo
tų, kitose vietose išpiltų ežero 
pakrantes, kad ten gyventojai 
galėtų turėti daugiau erdvės.

Smith kandidatas į 
auditorius

Respublikonai, vieton susi
kompromitavusio Hodge, pasiū
lė valstybės senatoriui Elbert 
Smith kandidatuoti į Illinois 
valst. auditorius.

Padarė namo mode?į
Invalidas veteranas Orlando, 

60 m. amžiaus, gyvenąs 447 N. 
Avers, Chicagoje, padarė sudė
tingą namo modelį, norėdamas 
įrodyti, kad jis turi mechaniš
kų sugebėjimų ir galėtų dirbti 
kokioje nors tarnyboje. Dabar 
jis su žmona gyvena gaudami 
pensiją — $66.15 per mėnesį.

Laimingas radėjas
Neal Ott, 14 m. berniukas, 

gyvenąs 5105 S. La Crosse, 
Chicagoje, rado autobuse ka
merą. Apie tai jis pranešė mies
to susisiekimo vadovybei. Pasi
rodo, kad tą kamerą autobuse 
buvo užmiršęs vienas iš Manon 
geležinkelio linijos tarnauto
jas. Geležinkelio linijos vado
vybė norėjo berniukui išmokėti 
atlyginimą, bet jų sąmatoje nė
ra leidimo tokioms išlaidams. 
Tada jie berniukui leido kame
rą pasilaikyti, nutarė savo tar
nautojui parūpinti naują ka
merą.

Kris “atominė" ant 
Chicagos

Šiandieną Chicagoje daromi 
bandymai: 12 va}. 45 min. ne
va kris dvi atominės vandenilio 
bombos, penkių milionų 'tonų 
dinamito stiprumo. Tokie ban
dymai daromi 200-se JAV mies
tų. Tarp 3 vai. 10 min. ir 3 v. 
15 min. bus pertrauktos visos 
radijo ir televizijos programos; 
bus daromi bandymai prane
šant apie “sugriautas vietas” ir 
bus duodami nurodymai civili
niams gyventojams, kaip kad 
būtų daroma tikrai nukritus 
atominėms bomboms. Tame 
bandyme dalyvaus policija, ug
niagesiai, civilinės apsaugos 
daliniai, civiliniai oro patruliai, 
Chicagos vadovybė ir miesto 
dalių vadovybės.

►ooooooooooooooooooooooooo-
LITHUANIA, (Paveiksluose, $6.00 

Fotografavo V. Augustinas

POPULAR LITHUANIAN 
REŲIPES ................................ $2.00

Redagavo J. DauivardlenS

LITHUANIA THROUGH 
THE AGES ....................... $3.50

Paraše Dr. A. Šapokas

THE STORY OF ART
and JUOZAS PAUTIENIUS, $5.00

Paraše Ig. Šlapelis

LITHUANIAN SELF- 
TAUGHT ................................ $1.25

Išleido Marlborough

L1THUANIAN-ENGLISH and 
ENGLISH-LITHUANIAN 
DICTIONARY ....................... $4.50

Išleido Marlborough 

šias knygas galima gauti dien
raščio DRAUGO knygų kioske — 

2334 South Oakley Avenue,
Chicago 8, Illinois
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1,200 akordeonistų
Net 1,200 akordeonistų daly* 

vaus varžybose. Geriausias — 
grieš muzikos festivalyje, ku
ris įvyks Chicagoje rugpjūčio 
18 d.-

Degins liepsnosvaidžiais
Šerifo policija konfiskavo 37 

gembliavimo mašinas. Jos bu3 
sudegintos Berford policijos 
stotyje 6700 S. Archer. Degi
namos bus liepsnosvaidžiais, 
kuriuos šerifas paskolino iš 
marinų.

Taip Romėnai išvengdavo 
žemių nusavinimo

Romėnai, kaip ir dabar visose 
valstybėse yra, įvairiems vals
tybės reikalams galėdavo nusa
vinti bet kurio piliečio žemę. Ta
čiau valstybė pagal Romėnų įs
tatymus negalėdavo ' nusavinti 
tos žemės, kuridje būdavo kas 
nors brangaus jų savininkų. 
Kartą kažkuriam reikalui vals
tybei prireikė nusavinti gar
saus poeto Vergilijaus dvarą. 
Tačiau Vergilijus rado gerą iš
eitį. Jisai paskelbė musės lai
dotuves, suprašydamas į jas 
daugybę žmonių. Palaidojus 
musę paaiškėjo, kad Vergilijus 
laidotuvėms išleido, doleriais 
skaičiuojant, apie 60,000 dole
rių. Ir jo žemės nusavinimas 
atkrito, nes Vergilijus nusavi
nimo procedūros valdininkams 
paaiškino, kad jo .musė .buvo 
jam labai brangus dalykas ir 
valdžia negalinti nusavinti jo 
dvaro, kur palaidota Vergili
jaus brangenybė — musė.

Tenebūnie darbas tau nei pra 
garas, nei dangus, o tik kelias 
į Dievą. — Tilmaun Pesch

iiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

VAIKO PIEVAS IR RELIGIJA
Religinis vaiko auklSjimas ryšium 

su Jo dvasine raida
I dalis: Vaiko kelias J pasauli 

II dalis: Vaiko kelias į Dievą.
• ir religiją
III dalis: Vaiko religinis auklSjimas 
VI dalis:Ypatingieji religinio

auklėjimo uždaviniai
328 psl. Kaina $3

Užsakymus su pinigais sitjskite: 

DRAUGAS 
2334 So. Oakley Avė. 

CHICAGO 8. ILL.
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Marijos apsireiškimų Fatimoje 
1917 metais aprašymas 

128 pusi. Kaina $1.00
Užsakymus kartu su pinigais siuskite:

‘‘DRAUGAS” 
2334 S. Oakley Avė., Chicago 8, I1L
03CHftOOOOOOOOOOQOOOOOOOOOOO{

Gauta nauja siunta knygelių

KAIP PASIRUOŠTI 
IAV PILIETYBEI

Klausimai ir atsakymai anglų 
Ir lietuvių kalbomis. Peržiūrėjo tei
sėjas Alfonse F. Well». Kaina 
80 centų.

Pasiskubinkite įsigyti reikalin
gą knygelę, kuri tikrai palengvins 
įsigyti JAV pilietybe.

Pinigus su užsakymais siųsti:
DRAUGAS”, 2384 8. Oakley avė. 

Chicago 8, UI.
tw sutusai nusaus amu* amu* maus.


