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HOOVERIS LIEPIA SAUGOTIS KOMUNISTU
Sudvigubinkime savo pastangas 

laisvės atstatymui-gub. Williams
Gub. G. Mennen Williams kalbos, pasakytos 1956 m. liepos 22 d. 

Chicagoje, ištraukos

Man yra tikra privilegija būti pakviestam, kartu su jumis, 
įsijungti į “Lithuanian Plaza” dedikavimo iškilmes. Kaip Michi
gano gubernatorius aš didžiuojuos ir esu dėkingas už turėtas 
progas dirbti kartu su daugybe lietuviškos kilmės piliečių. Aš 
vienodai esu dėkingas ir už šią progą, sutikti jų brolius Illinois 
valstybėje.

žmonių lygybę. Ši didelė idėja, 
kuri kartą buvo mūsų vyriau
sybės kertinis akmuo, yra nu
žeminta Mc Oarran — Walter 
akto klaidingos filosofijos. Mes 
turime galimai greičiau panai
kinti šią netinkamą kvotos sis
temą, telpančią minėtame akte.

Ta kvotos sistema pasauliui 
skelbia, jog mes tikime, kad kai 
kurios tautos yra geresnės už 
kitas. Ji garantuoja įsileidimą 
tūkstančių žmonių iš-vienos val
stybės, tuo tarpu kai iš kitos 
tik šimtus.

Tautybių pagrindu bazuota• 
kvotos sistema turi būti galimai 
greičiau panaikinta. Ji turi būti 
pakeista tokia sistema, kuri pri
imtų žmones pagal jų asmeniš
kas kvalifikacijas ir kuri igno
ruotų rasės ir kilmės diskrimi
nuojančias kvalifikacijas.

Dabartiniu metu mes turime 
ilgą sąrašą žmonių laukiančių 
įvažiavimo, kurių gimtinės yra 
Lietuva, Estija, Latvija, ir Len
kija. Jie yra užtverti nuo įva
žiavimo į šią šalį ne dėl stokos 
talento, energijos ar tikėjimo į 
amerikietiškus idealus. Jie yra 
neįleidžiami, kadangi jų kraštų 
kvotos yra išnaudotos.

Antras laiptas, kurį mes tu
rime kopti, jeigu mes norime 
duoti vilties gyvenantiems už 
Geležinės Uždangos, yra taip 
nukreipti savo užsienio politiką, 
kad ji galėtų sudaryti visame 
pasaulyje vilties ir laisvės at
mosferą. Be abejonės, daugelis 
iš jūsų šiandien turite draugų ir 
giminių po komunistine pries
pauda esančiuose kraštuose.

Mes savo užsienio politikoje 
turime pabrėžti mūsų tikėjimą 
į savivaldą visiems žmonėms. 
Aš norėčiau manyti, kad kai ku
rie mūsų vėliausieji žygiai pa
sitarnavo mūsų draugų suklai- 
dinime jų tikruose tiksluose.

Mes, žinoma, turime būti sti
priais kovoje prieš komunistinio 
imperializmo užmačias. Jeigu 
mes nesirūpinsime laisvės ap
saugojimu ten, kur ji dar bujo-

Kada aš buvau maloniai 
pakviestas čia kalbėti šią po
pietę, man buvo pranešta 
apie srities, kuri- šiandien yra 
dedikuoja ma “Lithuanian 
Plaza” grožybes. Jūsų graži li
goninė, bažnyčia, vienuolynas ir 
mokykla yra lietuvių kuriamo
sios dvasios ir geniališkumo pa
minklas, taip kaip Steponą Da
rių ir Stasį Girėną pagerbianti 
statula yra ilgalaikė duoklė lie
tuvių drąsai ir kietumui.

Mes Amerikoje didžiuojamės 
mūsų tradicija būnant tauta, ku 
ri savo stiprybę gavo iš daugelio 
tautybių ir rasių, mūsų gyven
tojų reprezentuojamų. Mes ypa
tingai galvojame apie paveldė
jimą, kurį mūsų lietuviškos kil
mės gyventojai mums atnešė. 
Viena iš žymiausiųjų ženklų, 
nuo Baltijos krantų atvykusių 
Amerikon žmonių, buvo jų res- 
pektas literatūrai ir švietimui.

Tačiau didžiausia dovana, ku
rią mes gavome iš lietuvių buvo 
jų meilė laisvei. Mes liksime vi
są laiką lietuviams skolingi už 
didžius žygius Amerikos laisvi
nimo darbuose, atliktus lietuvių 
kilmės asmens — Kosciuszko. 
Mūsų skola yra dar išplečiama 
už garbingą lietuvių tarnybą, 
atliktą mūsų Krašto ginkluo
tose pajėgose.

Bet labiausiai mes esame sko
lingi lietuviams už jų nenuils
tamą, šimtmečius trukusią ko
vą, dėl jų gimtosios žemės lais
vės. Nežiūrint bemaž ištisinės 
kaimyninių kraštų <okupacijos, 
jie niekada neatsisakė laisvės 
ir savivaldos siekimo. Nuo pas
kutiniojo padalinimo 1779 m. 
iki I Pas. Karo lietuviai prieši
nosi svetimųjų priespaudai.

1917 m. lietuviai patriotai, su
sirinkę Vilniuje pareikalavo ne
priklausomybės sudarymo. Ne
priklausomybė oficialiai buvo 
paskelbta 1918 m. ir ją oficia
liai vakariečiai sąjungininkai 
pripažino 1922 m.

Nauja tauta vėlesniais metais 
tapo demokratijos pavyzdžiu. 
Visi piliečiai teisiškai buvo ly-
gūs. Krašto ekonomija sužydę- ja> laikinai ją^ praradę žmonės,
jo. Lietuvos švietimo sistema 
vystoma buvo pripažinta kaip 
viena iš geriausiųjų pasaulyje 
ir jos Kauno universitetas susi
laukė pasaulinio garso.

1940 m. birželio mėn. Sovietų 
diktatoriai pasiuntė savo tan
kus ir gaujas į jauną Lietuvos 
demokratijos šalį. Nuo to laiko 
ji yra įkorporuota į SSSR kar
tu su jos broliškomis tautomis 
Latvija ir Estija.

Lietuviai Amerikoje nieka
da nepripažino šio žygio, taip 
kaip ir JAValstybių valdžia. 
Mes taip pat žinome, kad ir pa
tys Lietuvos gyventojai nieka
da nepripažino komunistinės Ru 
sijos dominavimo.

Šią popietę, aš norėčiau kal
bėti apie mano įsitikinimus dėl 
Lietuvos ir kitų už Geležinės 
Uždangos esančių kraštų atei
ties.

Amerika, iš tikrųjų, turi duo
ti viltį ir inspiraciją žmonėms, 
kurie šiuo laiku yra po tironų 
kulnimi. Kaip mes .tai galime 
padaryti ?

Mes pirma turime gerokai su-
stiprinti savo tikėjimą į visųmentų inspiracijoms.

neturės daugiau vilčių jos pa
siekti.

Mes turime pripažinti, kad 
ekonominis pastovumas ir pasi-1 
tikėjimas yra reikalingi tautinio 
respekto ir tarptautinės pusiau
svyros apsaugojime.

Mes turime padidinti savo pa
stangas susižinojimo srityje. Ne 
seniai įvykę sukilimai Rytų Vo
kietijoje ir Lenkijoje įrodė, kad 
laisvės troškimas dar yra vy
raujantis žmonių tarpe. Dabar 
apie tokius sukilimus nemažai 
galima sužinoti per “Voice of 
America” ir kitus panašius or
ganus perduodamus pranešimus, 
tačiau, mes žinome, jog to ne
pakanka. Mes turime tobulintis 
ir labiau išplėsti šias priemones, 
o taip pat pakelti jų fondus.

Šiandien dedikuojant šią “Li
thuanian Plaza” mes pasižadė
kime sudvigubinti savo pastan
gas atstatyti laisvę žmonėms, 
nežiūrint kur jie bebūtų. Lietu
vos žlhonių panašiomis pastan
gomis turtinga istorija, gali 
mums suteikti daug dėkingų mo

V. <••• u-

Prezidcntui Eisenhoweriui bandymo tikslams paskelbus “Unlimited National Emergcney and State of 
War” deklaraciją, armijos helikopteriai iševakuavo visus vyriausybės pareigūnus, j tolimesnes nuo sosti
nės sritis. _____ (T>sS)

Didelė netvarka
rusų geležinkeliuose

•MASKVA. —Kompartijos or
ganas “Pravda” nr. 192 prie
kaištauja geležinkelių vadovy
bei, kad būna daug atsitikimų 
kai traukinys išeina su daugeliu 
tuščių vietų, kai tuo tarpu sto
tyse pasilieka gausiai keleivių, 
nespėjusių nusipirkti ar užkom- 
pastuoti biletus. Dažnai trau
kiniuose nebūna vandens nei at
sigėrimui, nei nusiprausimui. 
Nebuvo vandens nei traukinyje 
Nr. 72, kuriuo jaunimas buveo 
išsiųstas į statybas Tolimuose 
Rytuose. Keista, bet tai esanti 
tiesa — vasarą dar daugiau 
traukinių vėluojasi, negu kaip 
tai būdavo žiemą.

Rašė apie sukilimus
Pabaltijo kraštuose
Apie tariamus neramumus 

Pabaltijo kraštuose taip pat ra
šė “Fraenkischer Tag” ir kiti 
vokiečių laikraščiai.

“Goettinger Tageblatt” reiš
kia mintį, jog Sovietai gali tam 
tikrais sumetimais sudaryti net 
ir “lietuvių — latvių — estų vai 
stybių federaciją”, kuri dėl akių 
įgautų tam tikrą nuo Maskvos 
nepriklausomumą, nors ir tebū
dama faktiškuoju Maskvos sa
telitu.

Lenkų spaudoje reiškiama 
nuomonė, jog vis dėlto Pabalti
jo kraštuose tam tikrų reiški
nių, rodančių Sovietų režimu 
ir okupacija nepasitenkinimą, 
būta, tik kol kas nesą galima 
tiksliai nustatyti, kokiu laipsniu 
tas nepasitenkinimas pasireiš
kęs. Lenkams pavyksta gauti 
greičiau už kitus žinių per Len
kiją iš Vilniaus krašto ir 'iš oku
puotųjų Pabaltijo respublikų.

Naujaaia Vengrijos komunistų partijos bosas Emest Geroe (kai
rėje), kuris užimt Stalino pasekėjo Matys. Raitosi vietą. (INS)

Išvažiavo įtikinti 
rusus

NEW YORK. — Vienuolika 
žymių Wichita, Kas. miesto gy
ventojų išskrido į Maskvą, norė
dami įtikinti Rusijos gyvento
jus, jog sovietų varoma propo- 
ganda apie kapitalistus yra di
delė neteisybė.

Arthur W, ‘ Kincade, Fourth 
National Bank of Wichita pre
zidentas pareiškė, jog ši grupė 
tarnaus kaip amerikietiškos si
stemos, visiems prieinamų pro
gų, pavyzdys.

Kincade pranešimu, iš 11 gru
pės asmenų 6 yra milionieriai, 
kurie, pradėję nuo paprastų 
darbininkų, įėjo į biznio viršū
nes.

“Aš jiems papasakosiu, kad 
mano tėvas buvo darbininkas ir 
kad aš pats užsidirbau savo pra
gyvenimą kolegijoje studijavi
mo metu,” — teikė Kincade.— 
“Aš savo karjerą pradėjau sąs
kaitininku ir tapau turtingu.”

Be pasikalbėjimų su papras
tais Rusijos piliečiais ši grupė 
turės vizitą vidaus reikalų mi
nisterijoje. Jie taip pat galvoja 
sutikti Rusijos įvairių specialy
bių valdininkus.

Ruse Paryžiuje
valgė varles

MASKVA. — Tatjana Tess 
dienrašty “Izvestijos” nr. 165 
aprašo rusų turistų kelionę po 
Europą. Jai ypatingo įspūdžio 
darė didelis turtingumas Euro
pos meno galerijų. Ji domėjosi 
Nežinomojo Kareivio kapu Pa
ryžiuje, lankė rinką ir be kitų 
dalykų užsisakė varlių patie
kalą. Sutiktieji žmonės visur 
buvę draugiški.

Žemės drebėjimas
pareikalavo 117 aukų

BOMBĖJUS. — šešių metų 
laikotarpyje įvykęs didžiausias 
Indijos žemės drebėjimas, iki 
šios dienos surinktomis žiniomis 
atėmė 117 gyvybes. Šis drebė
jimas buvo jaučiamas 500 mylių 
ruože nuo Bombėjaus iki Pa
kistano sienos.

Pranešama, kad mažiausia 
1,000 pastatų buvo sunaikinta, 
o tūkstančiai kitų gerokai ap
gadinti. Armijos daliniai dabar 
dirba prie griuvėsių valymo, 
po jais rasdami užgriautų dar 
gyvų žmonių.

Sunku su butais 
Rusijoje

MASKVA. — “Izvestijos” nr. 
160 spausdina žinią iš Čeliabin- 
sko; tep pastatytas teatro pas
tatas ,bet aktoriams nėra kur 
gyventi. Dauguma statybų "mie
ste vyksta “lėtai ir blogai”. Mė
sos šaldytuvai laimėjo “pirme
nybę” savo nesibaigiančiais per
taisymais. Name Vorovsko g- 
vės nr. 65, į kurį žmonės įsi
kraustė tik šiemet vasario mėn., 
jau reikalingas remontas: tin
kas atšoko ir gresia nukristi, lu
bos labai blogai nudažytos, nuo 
langų nubyrėjo dažai. Eilėje nau 
jų namų krinta tinkas ir irsta 
langų rėmai. Saulėtosios g-vės 
nr. 13 — tų namų trijuose augš- 
tuoae išgriuvo pertvaros, nes 
nebuvo reikiamai suplanuotos 
ir išpildytos kolonos atramai.

Lietuviai SSSR
turistų garlaivy

MASKVA. — Iš Leningrado 
liepos 5 d. išplaukė garlaivis 
“Pobeda”. Juo plaukia 435 tu
ristai. Kaip rašo “Pravda” nr. 
192, yra turistų ir iš Lietuvos, 
Latvijos, Estijos bei iš įvairių 
Sovietijos miestų. Turistai esą: 
partiečiai .sovietų ūkio tarnau
tojai, mokytojai, pramonės spe 
cialistai, darbininkai, gydytojai. 
Pirmoji aplankytoji užsienio 
vieta — Stokholmas (Švedija), 
o iš čia vyksta Olandijon.

• JAValstybių jungtinio gy
nybos štabo pirmininkas adm. 
Radford, atvažiavo trijų dienų

| vizitui į Filipinus. Jis yra išvy- 
i kęs ilgesnei kelionei po Tolimuo- 
I sius Rytus.

• JAValstybių jūros pajėgų 
sekr. Charles S. Thomas sek
madienį atvyko į Neapolį inspek 
tuoti JAValstybių Vl-tą laivy
no dalinį Viduržemio jūroje.

FBI šefas iškėlė Sov. Sąjungos 

valdžios žmonių nusikaltimus
WASHINGTON. — Nežiūrint Maskvos šypsenų, komunistų 

partija dar vis yra viena iš pavojingiausių pasaisa JAValsty- 
bėms, užakcentavo FBI direktorius Edgar Hooveris.

Hooveris savo kalboje taip
charakterizavo dabartinius Sov.
Sąjungos vyriausybę sudaran
čius žmones, sakydamas, kad 
komunistų partijos bosas Niki
ta S. Chruščevas vadovavo sta- 
linistų valymams Maskvoje ir 
Ukrainoje.

Toliau jis dar pridėjo, jog 
Sov. Sąjungos prezidentas Voro- 
šilovas sunaikino 11,000 caristi- 
nių karininkų, o jų žmonas ir 
dukras patalpino į Raudonosios 
Armijos viešuosius namus.

Hooveris šiuos ir kitus savo 
pareiškimus padarė televizijos 
žinių programoje, kurią pravedė 
atst. Kenneth B. Keating (R.—
N. Y.) ir kuri buvo perduota 
per New Yorko televizijos tin
klą.

Paklaustas ar Sovietų Sąjun
gos šypsenų kompanija pageri
no taikos poziciją, Hooveris at
sakė negatyviai.

Kaltino žydų žudymu _

Dabartiniai Rusijos vadai, 
daugelį metų tarnaudami Stali
no rėžimo metu, vadovavo žiau
riausiems valymams, ypatingai 
antisemitinėje srityje, kur jie 
daugelyje atvejų . pralenkė Hit
lerio laikų žydų žudymus, — 
pareiškė Hooveris.

Hooveris patikrino, jog da
bartiniai Chruščevo pareiškimai 
yra skirti niekam kitam, kaip 
tik suvedžiojimui. Jais yra sie
kiama, kad pasaulio taiką mėg- 
tantieji žmonės sumažintų savo 
apsaugą ir budrumą.

• ‘‘Heimatstimme” Nr. 1/ 
1956 skelbia iš Stockholmo gau
tą žinią, kad nesą negalima, jog 
Sovietai savo kontroliuojamoms 
valstybėms anapus geležinės už
dangos galį suteikti didesnį sa
varankiškumą, ypač užsienio po 
litikos klausimais. Galimas da
lykas, jog, darydami tam tikrus 
politinius ėjimus, Sovietai Len
kijai ir Pabaltijo respublikoms 
galį suteikti tokį statusą, kuris 
būtų panašus į Suomijos. Kiek 
iš tikro šie gandai pasirodys re
alūs, paaiškės ateityje.

Kalendorius

Liepos mėn. 24 d.: šv. Kui
ną; lietuviški: Tartvilas ir Kin- 
tė. 1

Saulė teka 5:37, leidžiasi 8:18

Oras Chicagoje

Oro biuras praneša: Chicago
je ir jos apylinkėse šiandien — 
dalinai debesuota ir šilta. Aug
ščiausia temperatūra arti 90*. 
Trečiadienį — dalinai debesuo
ta; galimas lietus su perkūnija.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
Prezidentas Ęisenhoweris, besibaigiant Panamos kon

ferencijai pareiškė: “Aš taisaus kiekvieną dieną. Aš jau
čiuosi geriau ir geriau.” /

— Degančiame name Meridian, Miss. žuvo šeši vaikai.
— Vyriausybės pranešimuose yra sakoma, kad per 

pirmuosius šešis 1956 m. mėnesius į komunistines valsty
bes buvo išvežta ne karo tikslams vartojamų prekių už 12,7 
mil. dol.

— 1,265 austrų ir vokiečių pabėgėliai vakar atvyko į 
JAValstybes ir čia pradės naują gyvenimą.

— JAValstybių armijos sekr. Wilber M. Brucker va
kar Vokietijoje stebėjo vokiečių kariuomenės apmokymą.

— Po trijų dienų vizito pas maršalą Tito Brioni saloje, 
Sov. Sąjungos premjero pavaduotojas Anastas Mikojanas 
jau išvyko, bet kur — nepranešama.

— Filipinietis Melchor Europa buvo trečią kartą su
imtas, jam norint nelegaliai įvažiuoti į JAValstybes.

“Izvestijose” ‘ rašoma
lietuvių kalba

MASKVA. — Per eilę metų 
Sovietų vyriausybės dienrašty 
“Izvestijos”, teko numery 167 
pirmą kartą užtikti ilgesnį lie
tuviškąjį tekstą: įdėtas prane
šimas apie TSRS Augščiausios 
tarybos posėdžius. Pažymėtina, 
kad liepos 13 d. jame kalbėjo 
Trakų apygardos atstovė Z. 
Bartuškienė. Informacijos įdė
tos įvairiomis sovietų valdomų 
respublikų kalbomis. Tarybos 
posėdžių eiga ir “Pravdoje” su 
glaustai aprašoma įvairiomis 
įjungtų respublikų kalbomis, jų 
tarpe ir lietuviškai. Pranešame 
vietoje atominių ginklų, lietu
viškame tekste vartojamas ter
minas — “branduoliniai gink
lai”.

Pašalintas vengrų
buv. ministeris

BUDAPEŠTAS. — Naujasis 
Vengrijos komunistų bosas Er- 
moe Geroe iš komunistų partijos 
pašalino buv. Vengrijos karo 
min. gen. Mihaly Farkas, ku
riam taip pat žadama atimti ir 
jo karišką laipsnį.

Perplauke Ontario 
ežerą

TORONTO. — John Jaremy 
yra pirmasis vyras perplaukęs 
32 mylių turintį Antario ežerą. 
Prieš jį, 1954 m., šį žygį atliku
si 16 m. mergaitė^ Marily Bell. 
Minėtą atstumą John Jaremy 
nugalėjo per 21 vai. 13 m.; Bell 
laikas buvo 20 vai. 53 min.

• Norvegų ‘'Norges Handels 
of Sjofarts Tidende”, leidžiamas 
Oslo mieste, 1956. VT. 25 nume
ryje rašydamas apie «Eisenho- 
werio atsakymą Bulganinui, ja
me pasigenda tokių pareiškimų, 
kurie turėję būti pasakyti da
bartiniams Kremliaus viešpa
čiams: Jūs smerkiate Stalino po 
liti ką — bet ar esate pasiryžę 
atitaisyti jo politiką padarytą
ją žalą? Ar galvojate sugrąžin
ti Lietuvai, Latvijai ir Estijai 
visišką nepriklausomybę? Ar 
suteiksite laisvę pagal Stalino— 
Hitlerio sudarytąjį susitarimą 
užgrobtoms sritims?...

• Joseph Cyrankiewicz, ko
munistinės Lenkijos premjeras 
pareiškė, jog, po II Pasaulinio 
Karo, Lenkijos atstatymo dar- 
buse buvo padaryta daug klai
dų. <
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'Rašo DR. AL. RAČKUS dar puikiau veisiasi penicilino rgiaus smulkmenų apie jo svei-

SVEIKATA BRANGUS TURTAS
Įtakoje.

Keista, bet tikrai tiesa, kad 
prieš dešimt metu penicilinas e- 
fektingai naikindavo tuos mik
robus (stapylococcus aureus),

katos stovį. Iš tamstos patiek-
elektros prietaisais ir su komp- 
resatcriuku išdudenimais, nieko 

žinai.tų neva spėliojimų, neva simp- nežinau. • Tamsta geriau _____
tomų, joks gydytojas už akių ne ' Rimtos gydymo įstaigos tokių

4342 Archer Ave.. Chicago, 32
oooooooooooooovoaoooooooooooooooooooooooooooooooooooo kinių kildavo visokios vo-

T . f 'tys, piktvotės bei karbunkulai,
Ligos per bumę

Visokiausias maistas, visoki 
nuodai, visokiausi mikrobai ir 
visokios ligos lenda į žmogaus 
vidų per kur? Per burną. Ar 
netiesa ?

Žmogaus protas privalėtų 
žmogų valdyti, ir durną burną 
protas privalėtų valdyti. Tačiau 
kasdieniniame gyvenime, eilinio 
žmogelio protas nusilenkia pil
vui. Kas ne aklas, tas juk ma
to, kad ddagumą, gyvenančių 
aukštosios civilizacijos praban
goje ir besivartaliojančių pra- 
šmatnniasiuose skanumynuose, 
valdo ne protas, bet burną. Ar 
netiesa ?

Ne tiek vargas, ne tiek dąr- 
bas žmogų žudo, kiek prašmat
nūs koniakiniai pokyliai, baliai 
ir durna burna. Dėl to galima 
laisvam žmogui sielotis, galima 
ir nesijaudinti, bet pavydėti lais 
viešiems linksmai bei saldžiai 
pagyventi nėra reikalo. Reikia 
perspėti žmogų, kad už valan
dėlę paajusto maolnaus džiaugs
mo, už minutėlę patirto brunoje 
skanaus jausmo, gali tekti per
gyventi daug skausmo, — tai 
būtų lyg ir, patriotinė pareiga. 
Juk kovoti prieš mūsų tautai 
gresianti genocidą nėra blogas 
dalykas. Ar ne tiesa.? Ne tik 
apie genocidą, bet ir apie lietu
vių tautos autogenocido proble
mas padejuoti ir jieškoti išeities 
priderėtų kiekvienam geram 
lietuviui. *

Nuolat skubančių ir negalvo
jančių, naivių ir didžiulių rekla-

saugos žmogų nuo pavojingų 
mikrobų, kad neva neleis infek
cinėms ligoms pas žmogų įsiga
lėti. Plačiai ir garsiai reklama
vo peniciliną ir savo saldžius, 
neva “stebuklingus” produktus. 
Ir pirko žmonės tuos jų “bun-

i o dabar jau ne. Prieš dešimt 
metų penicilinu buvo galima de
vyniems iš dešimties žmonių su 
stabdyti voties augimą, o d&bar 
penicil.nas padeda tik dviems iš 
dešimties. Tiesiog sunku su
prasti, kodėl taip yra:

Beje, žmonės privalo žinoti ir
kum” produktus. Besigydant ^-a*> k^d ne* penicilinas, nei au- 
savo visokiausias gą-klės ar vi- i reomycinas, nei kitoki antibioti- 
daus ligas tų sukčių pagaminto-Į kai nc* skigų, nei bronchito rie-
mis penicilino pastilėmis, kas Pa»yd°.

Mokslininkai taipgi dartar su
žinojo, kad kaikurie mikrobai, 
nuo kurių gaunamas inkstų už
degimas, dar smarkiau veisias 
inkstuose ir pūslėje, kai ligonis 
gauna penicilino. Ir menigococ-

atsitiko? Nagi žmonės savo li
gų nepagydė ir dar naujas ligas 
gavo. Ir kur tie milionieriai suk 
čiai dingo? Ir ko jie bijo? Ge
rai dar, kad valdžia įsikišo ir tą 
reikalą šiek tiek patvarkė. Ta-

galėtų nustatyti ligos diagnozo. 
Gaila, kadnegalima per laikraštį 
ar per laišką tamstos tėveliui 
pagelbėti. Jei jis dėl senatvės 
negali nuvykti pas daktarą Lie
tuvoje, tai tamsta daryk pa
stangas, kad daktaras nuvyktų 
pas jį ir jam pagelbėtų.

Atsakymai P. M. — Ir tams
tai panašiai atsakau, kaip atsa
kiau E. K. Ir ateityje prašau 
visus skaitytojus daugiau nesi
kreipti jokiais reikalais apie li
gonius, esančius Lietuvoje. Lie
tuvoje yra gydytojų ir jie žino. 
kokių vaistų reikia.

Atsakymas V. P. Kanadoj. — 
Apie tą kliniką, kurioje tamsta 
gydaisi be vaistų, tik kažkokiais

garantijų, kokias tamstai duo
da, paprastai neduoda.

O žmogau, nebūki gi kitiems 
miręs, Skirki jiems širdies.

— Jean Paul

Tel. ofiso 11E. 1 .«fW, res. F It. 6-733.*

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1957 W. Garfield Blvd.
VAL: 1—4 lr 6—9 

fleštailleniais nuo 1 Iki 4 vai. p. p. 
Išskyrus kotvlrtad. lr sekmad.

čiau nukentėjusieji, kol gyvi j cak kurie patekę per kraujo apy 
bus, penicilino vartojimo pasek-j taką Š smegenis sukelia menin- 
mes bei pavojus nešrosis ir į ka- ^^ą (smegenų plėvių uždegi- 
pus nusineš. ■ dar labiau veisiasi paraga-

| vę streptomycino. . *
Tie, kurie vaitojo ar vaitoja, q vįsoięįy alerginių reakcijų, 

skaudančiai gerklei ar slogai gy vįsokių odos ligų ir visokių skau
dyti trose jas (ar saldžias pasti
les) su penicilinu ar kitokiu an 
tibiotiku, kartais visiškai be rei
kalo, tegul žino, kad tokiu būdu 
išugdo savo kraujue tokią būk
lę, kad paskui mikrobai jau pe
nicilino nebijos. Ir kai žmogus 
pavojingai susirgs pneumonija 
ar kitokia liga, kuomet jo gyvy
bė ant plauko kabos, tai tuomet 
net didžiausios pencilino injek
cijos nepagelbės. Saugokitės ir 
nesipratinkite prie penicilino, 
kad mirtinam reikalui atėjus 
penicilinas galėtų veikti ir išgel
bėti jūsų gyvybę.

Saldžios trašejos bei pastilės 
su penicilinu gerklės anginai gy-

džių pasekmių po penicilino ąr 
kitokių antibiotikų neatsargaus 
panaudojimo yra tiek daug, kad 
net neįmanoma visko čia išvar
dinti. Apie tai teks išsamiau 
parašyti kitą sykį.

DAKTARO ATSAKYMAI Į 
KIAUSIMUS

Atsakymas E. K. Detroito —
Jokių patarimų nei jokių vais
tų negalima rekomenduoti tams 
tos 82 metų tėveliui, gyvenan
čiam' Lietuvoje, nežinant dau-

STATYBAI 
Ut NAMU 
PATAISYMUI . 
PRISTATOM J t 
Visokių Rūšių tfį 
MEDŽIAGA

mų sugestijoms pasiduodančių, dyti turi ne daugiau 25,000 pe-
Amerikoje yra milionai. Ir tarp 
lietuvių tokių yra tūkstančiai. O 
ir gudrių sukčių, nuolat galvo
jančių, kaip “moksliškai” iš nai
vios minios milionus dolerių pri- 
sišiennauti, tokių tai kas miųutė 
gimsta.

Išgirdo koki sukčiai teisingas 
medicinos gydytojų pastabas, 
kad apie 90% visų ligų žmogui 
per burną įlenda. Sužinojo suk
čiai apie tai, kaip penicilinas ir 
kiti antibiotikai kaikurias infek
cines ligas stebuklingai pagydo, 
ir sugalvojo iš to sau puikų biz
nį paadryti. Ir pastatė tie suk
čiai didžiules įmones, ir pradėjo 
gaminti su penicilinu saldainius 
skaudančias gerkles gydyti, ir 
pagamino jie tiesiog kalnus 
kramtomos gumos su penicilinu, 
ir plačiai skelbė, kad kramtant 
tą jų gumą bus sunaikinti visi 
mikrobai, kurie patenka į žmo
gaus burną, kad tokiais saldu
mynais su penicilinu neva ap-

nicilino vienetų. O vienai injek
cijai reikalinga panaudoti nuo 
300,000 ilfi 1,000,000 vienetų pe
nicilino, kada reikia nugalėti 
mikrobinę infekciją. Toks men
kas penicilino kiekis, koks yra 
trošejose, mikrobų nenugali, o 
t:k juos užgrūdina tarp, kad nau 
joji tų mikrobų gentkartė jau 
visiškai nebijo penicilino ir net

AR VERTA?'
$2.00 J metus, kad užlaikius gražius 
plaukus. Mėgink NEW ERA — per 
40 metų pasekmipgai vartojamas. 
Siųskite $2.00 už 8 oz. bonkų.

P. BITAŪTAS
302 S. Pearl St., Denver, Colorado

inimmimiiiiiufiiiHiiimmimiiimiiiiiii 
VASARVIETE “NIDA”

Sav. Pr. Kalvaitis 
BEVERLY SHORES, IND.

Tel. Michigan City TRiangle 2-2711
Lietuviškas maistas, aluj’ ir vynas 

Gera maudymuisi vieta
IIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIilHIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

ar. Rina KRIAUČELIŪHAITt
(Gydytoja (r Chirurgė) 

MOTERŲ LIGŲ IK AKUŠERI J 06 
SPECIALI STR 

1760 We»t 71st Strttt 
(Kampai 71st lr California)

Tel. oflao lr rez. REpubtle 7-4446 
Vai. 11-2 lr 6-9 v. v. SešL 1-4 p. p. 

Priėmimus tik pagal Busitarlmg.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIU, AUSŲ, NOSIES IK 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko aklnlua —

6822 So. Western Avenue
Vai.: kasdien 10-12 vai. lr 7-9 vai. 
rak. Šeštadieniais 10-1 vai. Trečia
dieniais uždaryta. Kitu laiku susitarus 

Ofiso telefonas: PK 8-3229 
Res telef. WAlbrook 5-5076

CARR MOODY.
LUMBER CO.

/
STASYS IlTWINAS, Prez.
3039 So. Halsted St.

Tel. Vlctory 2-1272

Apkainavimą ir Prekių Pristaty
mą Teikiame Nemokamai

Raštinė atidara kasdien nuo 
8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro ir

- šeštadieniais iki 8 vai. vakaro.

DR. JUZE IR KĘSTUTIS 
AGLINSKAI

GYDYTOJAI Ut OUUIUHGAI 
2800 West 51 s t Street

Vai. pirm. lr antr. 10 Iki 12 ryto, 
2ikl 4 lr 6 Iki 9 popiet: ketv. ir 

penkt. 2 Iki 4 ir 6 Iki 9 popiet SeB- 
tadleniai* 10 iki I vai. popiet.

Ofiso ttel.Pltospect 6-1798 
Rez. tel. GRovebUl 6-5603

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

4701 South Damen Avenue
(Kampai 47-tos ir Damen Ave.) 
Val. kasdien nuo 6—8 vai. vak. 

Šeštad. 2—4 vai. vak. 
Trečlad. lr kitu laiku pagal sutartj. 

Telef. ofiso lAfayette 3-6048 
Rez.: VVAlbrook 5-3048

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

jami, automobiliams: televizijos; patefonai, varomi baterijomis
i. G. TELEV1SION COMPANY

2512 W. 47th St. Tel. FRontier 6-1998
TAISYMAS GARANTUOJAMAS RASTU — 100%

BUICK’AS

LIETUVIŠKAS

AUTOMOBILIS

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

*
Mes iš anksto kviečiame visus atsilankyti į 

mūsų naujojo namo šaunų atidarymą (Grand 

Opening, įvykstantį 1957 m. sausio mėnesį.

Saugiausia ir pelningiausia vieta taupomiems 

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

pilnai apdrausti iki $10,000 Jungtinių Valstybių 

valdžios. 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: kai kurios bendrovės yra patogesnės taupytojų!, visada išmokėjo ir išmoka aukštesnius dividendus 

ir teikia pelningesnių* ir naudingesnius patarimus.
Chieago Savings nuo pat savo įsikūrimo 1924 m. ik:- daugiau, negu 32 metus, visada išmokėdavo taupytojams visas taupy- 

.mui įdėtas sumas su aukštais dividendais. Kas liečia pelningus patarnavimus — tai Chicago Savings yra viena iš nedidelio skai
čiaus tų bendrovių, kurios nemokamai teikia patarnavimus, iskeičiant čekius, apmokant šeimų sąskaitas ir atliekant kito 

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

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

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
6234 South Western Avenue Tel. GRovehill 6-7575 Chicago,Illinois

CIIRRENTLY — AUKŠČIAUSIAS DIVIDENDAS IŠMOKAMAS ANT I’AID UP INVESTMENTŲ SKYRIAUS.

DR IRENA KURAS
(Gydytoja lr Chirurgė) 

KfTDlhlt, IK VAIKŲ UGŲ 
SPECIALIKTR

T1M South Weatern AvenM
(MEDICAL BUILDING)

Pirmad., antrad., ketv. lr penktai,
nuo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. Ir nuo 1 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečlad. nuo 
ll vai. ryto — 1 v. p. p. S'štad. 11 
vai. ryto Iki 8 vai. popiet.

Ofice U-l. RE. 7-1 168 
Rea. Ul. VVAJbrook B-3766

Tel. ofiso HE. 4-6849. rez. HE. 4-2324

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 XV ėst 71st Street 
Vai. Pirm., ketvlr., penkt. 1-4 lr 7-9 
Antr. 1-6, treč. lr šešt. pagal sutarties

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujo adresas: 4255 W. 68rd St,
orini teL HKUanoe 6-4410 

Rezid. telef. GKovehill 0-0017 
Valandos: 1-1 p. m. lr 0-8 p. m.

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

Ofiso tel. OUffHide 4-2896 
* Rezidencijos: LAfayettc 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 West 47th Street 
(Kampus 47th lr Hcrinllugc)

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

rei. oflao YA. 7-5557, rez. RE. 7-4966

DR. FRANK C. KWINN
(KVIEČINSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1051 West 47th Btoee*

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 2 
vai. Iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. Iki 8:20 
Uždara treč. visa diena lr šeštad. vak.

DR. FL TALLAT-KELPŠA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

5002 West 16th Street
Vai.: kasdien 5-8, šeštad. 1-2 

Telef. TOwnhaU 3-0959 
2534 West 68th Street 

Vai.: tik Iš anksto susitars..
Telef. HEmlock 4-7080, nculaakio* 
 skambinu CEntral 6-2294,

DR. A. MACIŪNAS
5700 S. Wood Street

Atostogose iki rugp. 2 dienos. 
Reikalui esant prašom kreip-4^ 

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

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA ER CHIRURGE 

Office: 10748 South Michigan Ave. 
Kuto: 1653 W. 103 St., Bevcrly llllls 
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 v. v., 
Išskirus trečiad. Šeštadieniais nuo 1 
Iki 4 vai. popiet. ,

Tel.: Ofiso — PUlbnaa 5-67*6 
Kuto — REvcrly 8-3946

Ofiso HEmlock 4-5815 
z Rez. IlEnil. 4-3751

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

Priima pagal susitarimą 
z

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

$317 South WeBten Avėsiu 
Chicago 29, 111.

Pasimatymai pagal sutartie* 
Telefonas REpublie 7-4900

Rezidencija: GKovehill 6-8191

~DRi T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: nuo 2-4 ir nuo 6-8:S0 v. 
vak. deštadieniuis nuo 2 Iki 4 popiet 

Trečiadieniais papai sutarti 
Ofiso tel. Vlrginia 7-0036

Rezidencijos tel. K E veri v 8-8244 

TeL ofiso VI. 7-D600, i*ez. RE. 7-6867

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

4055 Archer Ave.
Kampas Archer lr California Ave. 

VAL.; 2—4 lr 6—8 v. p. n 
feešt. 2—7 vai. p. p.,
Išskyrus sekmadienius.

Ofiso tUef. YArds 7-1166
Rezidencijos — t£Tewart 3-4B11

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West 35th Street 
(kampas Halsted lr S5-ta gatvę) 
Ofisas bus uždarytas igi 

rugpjūčio 5-tos dienos.

Tel. WAlrfrook 5-2670
Res. HUltop 5-1560

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marąuette Medical Center 
6132 So. Kedzie Avenue 

VAL. 2—4 p. p. ir nuo 7—9 v. vak.
Trečiad. ir šeštad. pagal sutartj 

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS OTDYTriJASJ 
2500 west 63rd Street

VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. ir 7:80 j 
Iki 9 vai. Trečiad. Ir šešt. uždaryta j

Telefonas ORovehiU 6-1696
DR. ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTĄ

I'RITAIKO AKINIUS
Valandos: 9—12 lr 7—9 v. v. pagal j

■unitarinių. Išskyrus trečiadieniu* '
2422 Woat Marąuette Kd.

Telefonas REIIance 6-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(1.7 KTU V IH bVDYTOJArf)
3925 Wost 59tli Street 

VAL*. 1—4 popiet, 6:30—8:10 vak. 
Trečiad. pagal sutarti 

TeL Oflno lr buto OLymplc 2-4Ikt

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

4938 W. 15th St., Cicero
Atostogose iki rugpjūčio 

mėnesio 4 dienos.

Ofiso telef. LAfayettc 8-R210, Jei 
neatsiliepia, šauklio KEdZle 8 2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGt

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

v>»č»*dle"4 tik •uo’tr.ru*

DR. VYT. TAURAS-
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IK 

SPEC. MOTERŲ LIGOS
Ofisas ir rezid.: 2410 W. 51st St
Tel. PKospect 8-1223 arba WE 6-5577
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v. Antr.,

Trečiad. ir Penktad. 6-9 vai. vak. U 
šeštadieniais 2-4 vai. popiet.

Tel. ofiso Ue. 4-2123, rez. PK. 6-8484

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

6255 South Western Avenne
Atostogose iki rugpjūčio 

mėnesio 20 dienos.

Tel. ofiso: DAnube 6-1126

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

3267 South Halsted Street
- Vai. 1 Iki 4 P- P- Ir 6—8 v. vak.

šeštadieniais 1—4 v. p. p.

DANTISTAS
OR. J. A. PAUKŠTYS

4253 S. Whipple Street
(Arti Archer Ave.)

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

LAfuy.-ttc 3-4949 
Namų — CEdarcrest 3-’<786

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3259 South Halsted St 

Kasdien 3—7 vai. vak. Šeštad. nue 
1—5 vai. vak.

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

Atostogose iki liepos 28 d. 
Ofiso telefoną* — lllshop 7-2525

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4842 Archer A7enue 
(Kampas Kedzie ir Archer).
Vai. kasdien nuo 2 iki 9 vai.

Trečiad. ir sekmad. tik susitarus

lei. ofiso PRospect 6-9400
Itezid. Pihispect 6-0100

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškeviėiūtd)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue

Vai. kasdien 1-3 p.p. ir nuo 8-8 vai. 
vak. Šeštad. 1-4 p. p. Trečladl.nlala 
lr kitu laiku tik susitarus.

DR. J. VAITAITIS
GYDYOOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Ct., Cicer.
Kasdien 10-12 vai ryto lr 6-1 vaL 

vak. šeštadieniais 10-1, 
Trečiad. uždaryta 

Ofiso ir huto tel. OLymplc 2-1381

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

'Pelef. REpublie 7-2290
SPECI. CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2745 West 69th Street 

VAI..: Pirm., antr., Ketv., penkt. 
nuo 2:00 — 4:00 lr nuo 6:00 — 8:00. 
šešt. nuo- 2:00 — 4:00. Trečiad. ir 
kitu laiku susitarus telefonu.

Dr. Anlanas Rudokas, 0. D.
Tikrina akis: prilaiko akinio*, 

keičia stiklus lr rSraiia.
4466 So. California Ave., Chicago 

šaukite YAnls 7-7381 
Priima: vakarai* 6 iki 9; šeštad. 

10 vai. ryto Iki 4: trečiad. Ir sekmad. 
tik auBltarua.T ‘ 1 "■ "

Tol. ofisu V A 7-4787, m FR B 193u

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4646 8. Ashland Ave. (kamb. 811)
Vai. nuo 2—4 ir 6—8; trečlad., šeš
tad. ir sekmad. tik pagal sutartj. 

Jeigu neatsilieps viršminšti telefonai 
šaukite Mtdwny 3-0001

Tel. ofiso Vlctory 2-1581\
Rez. Vlctory 3-0741

DR. V. VILEIŠIS
. GYDYTOJAS IR CHIRURGAa 

802 West 31st Street
Kamp. Halsted ir 81-mos gatvtąT 

PriSmlmo valandos kasdien: 1-4 p.p. 
ir nuo 6-8 v.v. šeštad. 1-4 vai. pdplet. 

Tel. ,ofiso PR. 6-6446, rez. HE. 4-S1B9

DR. F. C. WINSKUNtS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

2420 West Marąuette Bd.
VAL. nuo 2 Iki 4 p. p.: 6 Iki 8 vak.

.Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti 

Tel. ofiso CA 6-0257, rez. I*R 6-6659

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

Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-6059 
Rezid. 6600 S. Arteslan Ava

VAL. 11 v. r. iki 3 p. p.; 6—9 v. v«

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Ortliopedas - Protezista* 

Aparatal-Protezal, Med. ban
dažai. Hpcc. pagalba kojom

(Arch Support*) tr tX 
j Vai.: 9-4 lr 6-8. šeštadieniai* 9-1, 
Įokthopi.dijoh teuhnikoh lak. 

285(1 W. 63rd SU UiIrago 29, Ul. 
Tel. l'KoHĮH-ct 6-5084.

V

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJA* 

Virš 2B metų patyrimo
Tel. Y Artis 7-1829 
Pritaiko akinio*. 
Kreiva* akla '

Utalao.
Ofisas tr akinių dirbtuve
756 West 85th Street 

Vai. nuo 10 Iki 2, nuo 6 Iki 8. tre
čiad. nuo 10-12, ponktadlenj 19-1 13 
šeštadieniais 10-2 vai. popiet.
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Antradienis, liepos 24, 1956

KAS NAUJO POLITIKOJ? RIMTIES IR NUOSAIKUMO KELIU
Prezidentas, nuvykęs j amerikinių respublikų prezidentų 

konferenciją Panamoje, pasiskundė, kad jis dar ne tik nepa
kankamai stiprus, bet dar ir skausmus viduriuose jaučiąs. Tai 
demokratų partijos pirmininkui p. Butleriui davė progą išeiti 
su pareiškimu, įtad, girdi, p. Eisenhoweris vargu kandidatuo
siąs antram prezidentiniam terminui. Panašūs pareiškimai turi 
tikslą labiau paveikti visuomenę, kad respublikonų partija, sta
tydama kandidatu ligonį, blogai pasitarnaus kraštui. Iš to gali
ma numanyti, kad šitoj rinkimų kampanijoj p. Eisenhowerio 
sunegalėjimas ir bus mėgstamiausias demokratų veikėjų kalbų 
centras. . * i

Rodos visai nebegali būti abejonių dėl prezidento Eisenho- 
werio kandidatavimo tikrumo.

Nebėra abejonės ir dėl to, kad ir dabartinis viceprezidentas 
Richard Nixonas bus nominuotas kandidatu antram terminui. 
Jį remia ne tik pats prezidentas, bet ir kiti žymesnieji respubli
konų vadai. Ligšiol vis dar kai kas suabejodavo. Ir labai gerai, 
kad p. Nixonas nebus pakeičiamas kitu. Savo veikla irsavo pa
reiškimais jis jau puikiai įrodė tinkamumą viceprezidento vietai. 
Jis jau turi pakankamai patyrimo ir paties prezidento vietai 
užimti. Ir, jei kas kelia abejonių, ar prez. Eisenhoweris pajėgs 
antrame termine visas pareigas atlikti, gali būti ramus, nes jis 
turės kvalifikuotą ir patyrusį pagelbininką viceprezidento Nixono 
asmneyje. ' t

Jau aną kartą rašėme, kad demokratų partijos sluogsniuo- 
niuose taip pšt vis mažiau ir mažiau abejojama, kad jų nacio
nalinė konvencija, kuri bus kitą mėnesį Chieagoje, nominuos 
savo kandidatu į prezidentus Adlai Stevensoną, buvusį Illinois 
gubernatorių ir 1952 m. taip pat buvusį demokratų partijos 
kandidatą j prezidentus. Jis jau ir dabar turi surinkęs daugiau 
konvencijos atstovų balsų negu bet kuris kitas aspirantas. Ga
lėtų jam nemažai pakenkti buvęs prezidentas H. Trumanas, jei 
jis pasisakytų prieš jo kandidatūrą. Bet kaip dabar atrodo, jis 
to nepadarys. Ir jis eis drauge su delegatų dauguma.

Demokratų vadovybė dar nėra išsprendusi viceprezidento 
klausimo. Jie turi gerų kandidatų. Praėjusią savaitę plačiai 
ir garsiai pradėta kalbėti apie senatoriaus John Kennedy (iš 
Massachusetts) kandidatūrą. Jisai yra jaunas ir labai gabus 
politikas ir valstybininkas, puikiai jau užsirekomendavęs ir 
Atstovų Rūmuose, ir dabar Senate. Be to jis katalikas. Todėl 
demokratų vadovybė mano, kad jo nominavimas viceprezidentu 
būtų labai žymus demokratų patrijos kandidatų sąrašo sustip
rinimas. Mes manome, kad tikrai taip būtų. Gal tik kiek reiktų 
abejoti, ar jisai sutiktų kandidatuoti.

Kai yra kalbama aie kataliką kandidatą, nors ir į viceprezi
dentus, daug kam ateina į galvą 1928 metų rinkimai, kuomet 
demokratų kandidatu buvo puikus katalikas politikas Al. Smith. 
Jis pralaimėjo. Tačiau sakoma, kad jis negali būti šiems lai
kam pavyzdžiu.' Al. Smith pralaimėjęs ne dėl to, kad jis buvo 
katalikas, bet dėl to, kad turėjęs ryšius su garsiuoju demokra
tų politiniu centru New Yorke, vadinamu Tammany Half. Tais 
laikais tas centras buvo labai nepopularus. Kita priežastis bu
vusi ta, kad Al. Smith griežtai varęsis už prohibicijos įstatymo 
panaikinimą. Tą įstatymą stipriai palaikė pietinių valstybių gy
ventojai ir daugelis protestantiškųjų grupių. Vadinas, katalikui 
kandidatui į Jungtinių Amerikos Valstybių prezidentus ar vice
prezidentus dabar lengviau būtų praeiti, negu 1928 metais. Pa
galiau šiuo metu ir katalikai, tiek savo skaičiais, tiek savo veik
la yra žymiai stipresni, negu jie buvo anais laikais.

Tai liestų ir mus
“Los Angeles Times” kolum- 

nistas Hblmes Alexander, kurio 
straipsniai veik visada iššaukia 
gyvą skaitytojų reakciją, šio 
idenraščio liepos 19 numeryje iš- 
vedžija, kad sovietų pavergtuo
se kraštouse prasidėję neramu
mai Washingtono politiniuose 
sluogsniuose iššauks šias reak
cijas :

1) Pagreitins HR 137 biliaus 
priėmimą. Šis bilius bandomas 
pravesti Kongreso nario ASbert 
Bosch iš New Yorko, kad suda
rius kongresinę komisiją ištirti 
JAV vyriausybių vykdytą pri
verstinės repatriacijos politiką 
1945 — 1956 metų laikotarpyje. 
Alexanderio nuomone, daugelis 
sovietų pavergtųjų nesiryžta 
bėgti į Vakaraus vien todėl, kad 
abejoja globos teisių gavimu. 
Jiems esą gerai žinoma, kaip po 
karo sąjungininkai į raudonąją 
skerdyklą prievarta grąžino 
tūkstančius ukrainiečių ir kitų 
tautų žmonių.

2) Respublikonai senatoriai 
ruošiasi spausti Valstybės De
partamentą ir per jį Jungtines 
Tautas, kad reikalautų laisvų 
rinkimų pavergtuosiuos# kraš
tuose; kol rinkimai įvyktų, JAV 
vyriausybė turėtų pripažinti eg- 
zilines vyirausybes

3) Užsienio pagalbai skirtų 
kreditų dalį Washingtonas pa
suks pavergtųjų laisvės dvasiai 
palaikyti kanalais. Illinois sena 
torių Douglas ir Dirksen įteik
tos pataisos esą naujosios politi
kos ženklai.

4) Bus atsisakyta “Genevos 
dvasios” ir socialinių vizitų pa 
sikeitimų su Rusija

les, seniai pramatęs dabar pra
sidėjusius neramums už geleži
nės uždangos ir pasiekęs savo 
sėkmingos užsienio politikos vir
šūnę, atsistatydinsiąs.- Valsty
bės sekretoiraus vietą užimsiąs 
viceprezidentas Richard Nixon.

Dulles esąs akis nukreipęs į 
Vyriausiąjį Teismą. jk—.

Automobilių nelaimes 
Europoje

Ekonominė Europos komisi
ja (C.E.E.) surinko ir paskelbė 
automobilių nelaimes įvairiose 
Europos valstybėse. Daug nelai 
mių yra Amerikoje, jau antras 
milionas įsibėgėjęs nuo pirmo
jo automobilio pasirodymo, bet 
nemažai yra ir Europoje.

1954 m. 13-koje Europos kraš 
tų (Anglija, Belgija, Danija, 
Graikija, Irlandija, Italija, Ju
goslavija^ Liuksemburgas, Nor
vegija, Prancūzija, Švedija, 
Šveicarija ir Vakarų Vokietija 
įvyko 765,424 nelaimės: 33,228 
užmušti ir 732,196 sužeisti. 
Daugiausia nelaimių Vakarų 
Vokietijoj (264,356), antroj vie 
toj Anglija (195,716), paskui 
seka Prancūzija (124,970), Ita
lija (81,686).

Pavojingiausia diena yra šeš 
tadienis su 16,60, penktadienį 
14,56, sekmadienį 14,53. Pavo
jingiausios valandos yra tarp 
5 ir 7 vai. vakare.

5) Valstybės sekretorius Dul-1 atleisk.
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K. MOCKUS, So. Boston, Mass.

gesnius veiksmus, mažiąu duo
da vietos apmąstymui, savęs 
kontrolei ir lengviau pasiduoda 
impulsui, nekreipdami reikiamo 
dėmesio į daugumos valią.

Eilė šiaurės kraštų įprato 
gerbti savo sukurtas sistemas 
ir jomis besiremdami per šimt
mečius tvarko gyvenimą. Imkim 
kad ir Naująjį Pasaulį. Anglo
saksų įtakoje sukurti kraštai 
natūraliai sukūrė dideliu nuo
saikumu paremtą sistemą ir to 
paties nuosaikumo pagalba tą 
sistemą išlaiko. Tuo tarpu pie
tuose, kur vyrauja lotynų kil
mės žmonės, kasmet skaitome ir 
klausome apie perversmus, re
voliucijas, dažnai neturinčias 
nieko bendra su žmonių gerbū
vio kėlimu. Tuo tarpu šiaurėj 
net ir socialiniai skirtumai gana

nuosaikumo. Neturime dėl to 
savęs kaltinti, bet turime rūpin
tis, kaip ateity nedaryti praei
ties klaidų. Kraštas mums da
bar neprieinamas. Tačiau visa 
mūsų veikla remiasi krašto lais
vės siekimu. Jeigu pirmaisiais 
pokario metais galėjo būti dau
giau vietos entuziazmui, tai da
bar gyvenamasis metas reika
lauja kantrybės, patvarumo, 
apdairumo.. Turime pajėgti būti 
labai nuosaikūs ir savo tarpe, ir 
santykiuose su kitais, ypatin
gai tas, nuo kurių pareina mū
sų krašto išvadavimas.

Daugumas esame emigravę 
į kraštus, kuriuose demokratinė 
santvarka turi šimtmečių tra
dicijas. Stebėkime, mokyki, 
mės, kiek pajėgiame —- daly- 

sėkmingai išlyginami pastovios, vaukime pačiame tame gyveni- 
pažangos, nuolatinio kompro- me- tikrai nebūtų įmano-
miso ir susipratimo pagalba.

Gyvenimas negali vykti be

Nuosaikumas (angį. modera- 
tion, moderateness) gyvenime 
dažnai nėra lydimas popularu- 
mo. Nuosaikiam žmogui yra 
sunkiau atkreipti į save dėmesį. 
Paprastai nuosaikumą statome 
prieš ekstravagantiškumą. Esa
ma žmonių iš prigimties linku 
šių į kraštutinumus ar į nuosai
kų kelią. Gyvenimo prityrimas, 
amžius gali kiek turėti įtakos į 
asmens charakterį, į jo reiški
mosi būdą. Jaunystėje laikome 
natūraliu dalyku, jei pastebime 
'nuosaikumo stoką. Kai perdėtai 
karščiuojasi subrendęs žmogus, 
dažnai pakraipome galvą. Auk
lėdami jaunąją kartą, stengia
mės įskiepyti tam tikrų savybių, 
kurios praktiškai beveik visos 
rišasi su nuosaikumu. Rūpina
mės, kad bręstąs žmogus išmok
tų valdyti jausmus, kad varto
tų deramus posakius draugijoje, 
kad būtų visais atžvilgiais ko
rektiškas. Užtat mėgstame ne
nuosaikaus asmens pasielgimą 
aiškinti neišauklėjimu.

Auklėjimas, mokslinis išlavi
nimas turi įtakos į žmogaus 
kasdieninį elgesį, net į jo iš
vaizdą. Nesunkiai atskiriame 
išlavinto asmens elgesį nuo ne
išlavinto. Nėra abejonės, kad 
visur galimos išimtys, tačiau 
bendrai nuosaikumą privatinia
me žmogaus gyvenime esame 
linkę laikyti teigiamu bruožu.

Nuosaikumas liečia ir varžo 
visokio tipo kraštutinumus. Bet 
nuosaikumas neturi būti lygina
mas su nerangumu ar veiklumo 
stoka. Galima būti ir labai veik
liu, ir sykiu labai nuosaikiu. 
Taip pat dažnai būna, kad tas 
pats asmuo vienoje srityje yra 
labai nuosaikus, o kitoje — tik
rai kraštutinis. Sakysime, mo
kslinę studiją vienatvėje rašąs 
mokslininkas visomis galiomis 
stengsis būti objektyvus. Ogi 
objektyvumas sunkiai įmano
mas be nuosaikumo. Tačiau tas 
pats asmuo išėjęs iš kabineto į 
kasdieninį gyvenimą gali reikš
tis ir dažnai reiškiasi labai ne
nuosaikiai.

Nuosaikumas kolektyve

mas, jei nuosaikumas neužim
tų čia deramos vietos. Palen
gva mėginkime perkelti tuos

kovos. Tik toji kova neyieno- 
dai reiškiasi toje ar kitoje vi
suomenėje. Jeigu, sakysime, 
rusai per šimtmečius nepajėgė 
sukurti demokratinio tvarkymo
si savo dideliame ir turtingame 
krašte, jeigu per tuos pačius 
šimtmečius nepajėgė sukurti 
minimalaus gerbūvio, tai dėl to 
turėjo būti specifinės priežas
tys. Juk rusai daugiau ųž kitas 
tautas praliejo kraujo kovoda
mi už laisvę, bet tos laisvės ne
pasiekė ir dar milionams kitų 
tautų atnešė vergiją. Pagrindi
nė to reiškinio priežastis glūdi 
tautos dvasioje. Vadovaujan- 
tys.-sluogsniai stokojo nuosaiku
mo ta prasme, kad nesiskaitė 
su gyvenimo reikalavimais, per
ilgai laikėsi tvarkos, kuri nebe
atitiko daugumos valią ir kuri 
buvo priešinga pažangos dva
siai. Tai davė progos kraštu
tinėms grupėms išnaudoti žmo
nių nepasitenkinimą ir pradėti 
eksperimentą, kuris atnešė ver
giją tie tik rusams, bet i/ dau
geliui jų kaimynų.

Siekiant demokratinio tvar
kymosi, sykiu reikia tam tiks
lui rengti kolektyvą, visuomenę, 
reikia sugebėti apsidrausti nuo 
demagogų, kurie atėję į valdžią 
dažniausiai tampa didžiausiais 
despotais.

P.&J. JOKUBKA
TV, DEIMANTAI IR LAIKRODŽIAI 

PardavlnMM kr Taisymu 
4077 So. Archer Avė.

Chicago 82, DI. — Tel. LA 8-8617

Demokratinis tvarkymasis be 
nuosaikumo nėra įmanomas. 
Tautos, kurių nariai nepasiekia 
reikiamo nuosaikumo laipsnio, 
nepajėgia demokratiškai tvar
kytis. Užtai matome, kad kraš
tai, kuriuose švietimas ir auklė
jimas nėra pasiekę minimalaus 
lygio, sunkiai gali tvarkytis de
mokratiškai. Taip pat mato
me, kad demokratinė sistema 
lengviau prigyja šiaurės kraš
tuose, ir sunkiai duodasi prigy- 
doma pietuose, kur žmonės iš

Mūsų atvejis

Didele dalimi dėl ne nuo mū
sų pareinančių priežasčių gyve
nę despotizmo valdžioj mes taip 
pat turėjome sunkumų, kai lais
vės valandai atėjus reikėjo pa
tiems tvarkyti savąjį likimą, pa
tiems kurti naują visuomenę ir 
naują valstybę. Kovose įsiaudri
nę, sunkiai galėjome aprimti

prigimties labiau linkę į štai- kasdienybėje. Tikrai stokojome

(Nukelta į 5 psl.)

Vestuvių nuotraukos Ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūšy specialybė

PRECIN PHOTO STUMO
(Incorporated) 

EDVARDAS ULIS, sav, 

4058 Archer Avenue -
Telefonas Virginia 7-2481

^^ToTTn^g^’
A. BENIULIS atlieka įvairius 
perkraustymua ir pervežimus 
iš tolimų ir artimų atstumų.

TeL BĮ. 7-7075 arba 
PR 8-9842

Duona ir Įvairias skoningu 
bulkutea kepa

BRUNO’S KEPYKLA
8839-41 S. Lituanica Ava 

TeL OUffride 4-6876 
Prkrtatome J visas krautuve. 
Ir restoranus, taip pat li- 
slunCia 1 visus artimuosius 

miestus.

ELE MAZALAITE.

PJŪTIES METAS

Jeigu nori pasitenkinimo tik 
valandėlei — keršyk. Jeigu no 
ri pasitenkinimo visam laikui —

— H. Lacordalva
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Tęsinys 23

Bet ir jos pačios baimė dabar buvo kitokia, tai 
nebebuvo kaip pirma, kada ji nežinojo ką daryti po 
nakties prie bažnyčios durų, ji buvo pametlsi abejo
nes. Ji meldėsi. Ji meldėsi be paliovos, kai jos lūpos 
buvo praviros, ir kai kietai suspaustos, ji nebetyrinė
jo, ar Dievas priima jos šaukimosi, ji žinojo, kad ne 
jos rankose yra svarstyklės, ji galėjo tiktai uždėti, 
neseikėti. Ji pereidavo nuo palaimintų iš amžių, ži
nomų ^naldų, į paprasčiausius kasdienius žodžius. Ji 
tarė, jog Dievas, Kuris yra Tėvas, supranta viską, 
kaip motina kūdikio beprasmius murmėjimus. Ji ne
galėjo būti neišklausyta. Juk ji norėjo išgelbėti sielą. 
Savo vaiko. Ir pirma jo, apsaugoti kitas nuo jo, jai 
atrodė, kad ji pastatyta saugoti kiekvieną savo para- 
piečio nemirtingą sielą, ji negalėjo užsnūsti, kad prie
šas neprieitų — ir jai atrodė, kad jos malda užstoja 
kelią jos sūnui, kaip velniui pašventintas ratas. Ji ži
nojo, Jiad todėl ji yra taip pavargusi, dėlei šito kovo
jimo, nepaliaujamų grumtynių, bet kitaip negalėjo 
būti; poilsis ateis kai javai bus nurinkti ir saugūs 
po stogu. Ir ji nedrįso teirautis Dievo kada?

Tiktai taip paprastai, žemiškai gėlė širdį, kad 
daugiau nematė Mykolo ir namie. Praėjo ilgas ruduo 
ir žiema, ir kita vasara vėl užsidegė, nebuvo dienos, 
kada ji neregėtų jį įeinantį į trobą, tačiau jis tebuvo 
tiktai vaiduoklis, jai tematomas.

Užtat ji netikru palaikė ir kitą savo sūnų, kada 
nakties viduryje išgirdo Joną kalbant tylomis kitoje

troboje. Ji atsikėlė taip gi paslaptingai, ir basomis ko
jomis priėjo prie durų, jos širdis daužėsi taip, kad 
užslopino vaikų balsus dar labiau: ko atsirado čia ku
nigas Kazimieras, naktyje, kaip vagis? Tiktai nelai
mė tevaikšto tamsos keliais. Ir kokia kita baisumą 
gali ištikti ją, jeigu du yra čia, tiktai trečias yra bė
doje. “Kas Mykolui ?“ — sušuko motina, ir abu sūnūs 
sudrebėjo. Ji juto šitoje birželio nakties šviesoj tam
soj. — „Ar jis užmuštas?“ — sušnibždėjo ji, nes ji 
galėjo suprasti, jog taip turėjo teisės apsiginti kas 
nors padorus, jeigu buvo užpultas jos sūnaus komu
nisto, parsidavėlio.

Ir šitą akimojį ji sudrebėjo, nes jos jaunausias 
sūnus susijuokė, ir toksai juokas gali užmušti, toks 
baisus skambėjo jis, kai pirma buvo taip tylu. Jonas 
neturėjo kantrybės, savo jaunume jis buvo karštas 
ir drąsus, jis buvo toks doras, kuris negali ramiai žiū
rėti į nusikaltimą, ir motina nespėjo sulaikyti jo žo
džių apie brolį: „Kad kas nors jį būtų užmušęs!“

""Dabar Kazimieras negalėjo nutylėti, ko nebuvo 
manęs sakyti motinai — matė ji iš jo veido — jie 
kaip tiktai tarėsi su Jonu, jog jokiu būdu neišsiduos 
jai, kad yra taip, kaip yra: rusai gaudo žmones. Po 
visą kraštą, trečia naktis, kaip veža į kažkur, į pra
žūtį ar ištrėmimą. Jis buvo perspėtas vieno tokio, ku
ris tyčia, prisimetęs komunistu dirba su rusais, kad 
padėtų saviesiems — kunigas yra paskirtas išvežti už 
savo pamokslus, nes jis negalėjo ištverti nekalbėjęs 
žmonėms tiesos toje vietoje, kur niekuomet neme
luojama — bažnyčioje. Jis tiktai pasirodė čia trum
pam, nes kas žiino, ar ne čia pirmiausia jieškos, ne
radę jo parapijoje, ir geriau, kad ir Jonas pasitrauk
tų nuošaliau; jie turi apgalvoti kur. .

Buvo praėjusi naktis — ne todėl, kad pasibaigė, 
bet motinai staigiai sušvito: tai Mykolas yra tas, ku
ris išgelbėjo brolį, tai daugiau, o Dieve geras, tai jis

ROOSEVELT FURNITURE CO.
(LIETUVIŲ KRAUTUVE)

Pirmą kartą pasiūlo oro 
vėsintuvą (Air Condi- 
tioner) tik už $39.95.
Tas vėsintuyas 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.

ROOSEVELT FURNITURE CO.
2310 W. Roosevelt Rd. Telefonas SEeley 3-4TII

NELLIE BERTULIS IR FELIX RAUDONIS, savininkai 
Krautuve atidaryta kasdien iki 6 vai. vak. Pirmad. ir Ketvirt. iki 
9 vai. vak.dr Sekmadieniais nuo 11 vai. ryto iki 4:30 v. po pietų.

|| “ IŠ TOLI IR ARTI
O/OSU TRORAI-NAUJAUSI KRAUSTYMO ĮRANKIAI 

tisų Merų PATYRIMAS-PIRUS IR SĄtiNtNfiAS JHTARNAMYAS

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St CHICAGO 36, ILL. Tel. WAII»x>ol< 5-9209

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

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

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

OFISO VALANDOS:
Pirmad., antrad., penktad. Ir 
lefttad. 9 vai. ryto Iki 4:S0 p.p.

Trečt&d. 9 ryto Iki 12 vai.. 
Ketvlrtad. 9 vai. Iki 8 vai. vak.

51

NARIAI LIETUVIU TAUP. IR SKOUNIMO
B-VIŲ LYGOS. KURIOS®

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki $10,090.00 
I i

Paskolos Duodamas Namų Įgijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO ) SAVINGS & LOAN ASSN.
6234 S. Westem Ava. Chicago 36, ūl.

CRANE SAVINGS & LOAN ASSN.
2555 W. 47th St. Chicago 32, III.

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

ST. ANTHONY SAVINGS G LOAN ASSN.
1447 S. 49th Ct.. Cicero 50. UI.. Tel. TO 3-8131-32

UNIVERSAL SAVINGS G LOAN ASSN.
1800 S. Halsted St Chicago 8. Ui.

iš reikalo padėti savo žmonėms atrodo toks — ji iš
tarė laiminga ir pavargusi, nes dabar galėjo leisti 
sau poilsį: — „Ar Mykolas pats tave persėjo?“ Kazi
mieras tylėjo, tai Jonas vėl sušuko, negalvodamas, 
kad balsai išduoda: „Mykolas pats važinėja su rusais, 
jis veža!“

Ji nebuvo nustojusi sąmonės, bet vaikai pripuo
lė abū' iš šonų — gal ji buvo begriūvanti, pagalvojo 
ji paskui — ir tiktai trumpai ji stovėjo jų palaikoma. 
Ne dabar, manė ji — nūnai ji bėgo mintimis per so
dybą ir apylinkes — nebuvo saugu, jeigu esi šitaip gau
domas, nizkur nesaugu — nė tvarte, nė jaujoje, nė 
pas kaimynus. Ką galėjai pasakyti kaimynams? —X
Paslėpkit mane nuo mano brolio Kaino?

— Pasiimkit kailinius ir eikit į Šaltinius, — tarė 
ji, ir vaikai pasakė, jog geriau negali atrasti slapsty
tis. Ji pavalgydino juos paskubomis ir žiūrėjo, kaip 
jie išnyko tarp tvorų, kaip jie ėjo į paežerę, ir judė
jo ten, kaip nendrės. Jie abu dabar visai vieno ūgio, 
ir kunigas buvo be savo iškilmingų apdarų, toks pat 
berniokas iš kaimo sodybos. Ji regėjo, kaip jie pca- 
puolė ir krūptelėjo — vistiek, kad gerai žinojo, jog 
niekas jų nepagavo, kad tiktai jie atsitolino naktyje 
ir miške, tokiose klampiose vietose, tokiose medžių 
tankmėse, kur niekas nesuras ir nedrįs jieškoti. Juk 
tiktai svetimi,, nežinantys vietos gali atvažiuoti čia, 
niekas iš kaimo, niekas iš miestelio. Arba tikai tas, 
kuris čia buvo gimęs, — jis atrastų savo brolius.

[(Boa dragtaa)
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{vairios Žinios
Kunigai Ispanijoje

nus kunigu. Su jais kartu išvy
ko ir kiti trys sūnūs, du iš jų 
jau kunigai, dalyvauti brolio 
šventimuose.

Šiemet sueina 20 m. nuo siau
bingo Ispanijos pilietinio karo, 
kurio metu buvo nužudyta 4,266 
katalikų kunigai. Tačiau Ispa
nija įstengė ir vėl prisiauginti ... . , . m
naujus kunigų kadrus ir šian- Katalikų klubas nupirko du To- 
dieit tame krašte, turinčiame ledo Automobilių klubo namus

Plečia veiklą Katalikų 
klubas

Toledo, O., mieste didžiulis

28,750,000 gyventojų, pasaulie
čių kunigų yra daugiau kaip 
22,000, o vienuolių kunigų — 
apie 7,500.

Trečias sūnus kunigas
Fred Middendorf iš Coving- 

ton, Ky., išvyko į Šveicahiją, 
kur šventinamas jų trečias sū-

Apie automobiliu 
pardavimu

Fordo Motorų kompanijos 
įgaliotinis pareiškė kongresui, 
kad Amerikos automobilių sa
vininkai gaus mokėti aukštes
nes kainas už mašinas ir jų 
priežiūrą, jei bus priimtas da
bar svarstomas gamintojų ir 
pardavėjų santykiams tvarkyti 
įstatymas.

Fordo kompanijos viceprezi
dentas ir vyriausias patarėjas, 
Wm. T. Gassett, numato kainų

esančius prie Katalikų klubo 
rūmų. Užmokėjo $75,000. Juos 
pa naudos klasėms ir savo rašti
nėms.

PAJIEŠKOJIMAI
Artimųjų iš Lietuvos , yra pajieš- 

komi sekantieji asmenys:
PIGAGA IGNAS, IGNO,'' gyv. 

Worcestcryj, Mass. Teiraujasi Mor- 
tunas Vytautas; MALINAUSKIENE 

-MIKUCKAITfi ANTOSfi 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. 71st St., Cliica- 
go 29, 111.

ALGIRDAS SLIESORAITIS iš 
Sibiro sveikina visus tautiečius. 
Daugiau žinių apie jį gali suteikti
— Alb. Muckus, 1417 14th Str., 
Northh Chicago, Illinois.

Jieškomas BRONIUS LAURI
NAVIČIUS, sūnus Stasio, gimęs 
1907-VIII-21. Gyvenęs Kaune.

, ... .. , . , ... , Jieško jo sūnus iš Lietuvos. Kreip-kilimą. Šis kainų kilimas butų wtė8 šiuo S- Jarkus> 94
vienas iš siūlomojo O’Mahoncy Douglas St., Sudbury, Ont., Ca-
įstatymo rezultatų.

Mr. Gossett, liudydamas 
House Judiciary Committee dėl 
antitrestinių reikalų, pareiškė 
taip pat, kad pasiūlytas įstaty
mas iššauktų: f

1. Automobilių pardavimo ir 
produkcijos smukimą.

2. Bedarbių skaičiaus padidė
jimą automobilių ir jų dalių pra 
monėje.

3. Nuolatinį nelegalų parda
vimą ir kitus nedorus papro
čius teisėtų pardavėjų tarpe.

4. Dabartinės pardavimo siste
mos griovimą, tos sistemos, ku
rią “mes norime išlaikyti ir ap
gint”. (Skelb.)

nada.

BRONĖS SAMSONAITES jieško 
giminės. Atsiliepti:
DRAUGAS, Box No. 5716, 2334

,S. Oakley Avė., Chlcago 8, III.

Jieškomas brolis JURGIS LU
KAS, s. Pranciškaus, gimęs 1896 
m. Iš Lietuvos išvyko 1913 m. 
Chicagoje mokėsi kunigų semina
rijoje, nebaigė jos. Broliai ir se
serys Lietuvoje prašo atsiliepti 
ar apie jį žinantieji pranešti šiuo 
adresu: Kleopą Lipskienė, Dišlių 
km., Plungės rajonas, Alsėdžių 
paštas, Klaipėdos sritis, Lithuania.

“NEW ERA” shampoo

Gamintojas NEW ERA, Nauja Ga
dynė, shampoo

Nauja Gadynė — shampoo.
Tai labai geras shampoo, kurį jis 

pats vartodamas 40 metų — nei žil- 
sta, nei plinka. Tas pagal specialių 
formulę pagamintas mišinys iš co- 
coauut alyvos ir jo išrastų priedų 
labai švelnina galvos odų. Siųskite 
$2.00 už 8 oz. bonką. —

FRANAS BITAUTĄS
302 So. Pearl Street

DENVER, COLORADO
lilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli

PIGIAI IR SAUGIAI

PLRKRAUSTAU
BALDUS
VIETOJE IR Iš TOI.I IU

K. EIDUKONIS
Tunu naują didelį sunkvežimį 

Ir apd raudas
2313 W. 91st St. Chicago, HL 

TeL pRescott 8-2781

SOPHIE BARČUS 
RADIO PROGRAMA

IA WOEŠ stoties — Banga 149B
NUO PIRMAD. IKI PKNKTAD’ 

«:45 Iki 9:10 y ai. ryte 
ŠEŠTA D g;<0 Iki »:10 ryt*

PIRMADIENNTO vak. nuo 7—» v 
SEKAI). 8:30—S:SO v. r. I* *UH4« 

WOPA — 1490 kU..
Chlmjrn M, JI. HEmloek <-$♦!• 

7111 Bo ROCKWBLL BT,

ONA BARKAiieKIENE-LIUD- 
VINAVIČIUTE, kilusi iš Kybartų, 
no karo gyvenusi Fuldos D. P. sto
vykloje, yra ieškoma seserų iš 
Lietuvos. Atsiliepti šiuo adresu: 
A. Kalvaitienė, 5 Milan St., Ro- 
chester 21, N. Y.

BUDRIKO BALDŲ 
IŠPARDAVIMAS!

SUTAUPYKITE 30% IKI 70%
Nauji Gyvenamojo Kambario Setai, Miegamojo ir Valgo
mojo Kambario Baldai, Dinettes, Kaurai, Gaziniai Pečiai, 
Skalbiamos Mašinos, Dulkių Valytuvai, Televizijos, Radios, 

Šaldytuvai, HI-FI Komb. Phonografai.

Proga sutaupyti $100 ir daugiau ant Sealy, Simmons, Pull
man, Sleeprite Hido-aBcds kiekvieno stiliaus ir spalvos.

$199.00 2-jų GABALŲ PARLOR SETAS UZ .... $QQ
$575 PULLMAN 2 G AB. SOFA ir KEDE............ $284.
$299 KROEHLER 2 GABALŲ SETAS............. $148
$150 2 GABALŲ SECTIONAL ..................................... $74
7 dalių valgomo kambario setas, vertės $245.00 už ................$135.00
5 dalių stalas ir kėdės, vertės $55.01)0 už .................................. $ 37.00
7 dalių virtuvės stalas ir 6 kėdės, vertės $99.00 už ................ $ 59.00
Miegamojo kambario setai 4 dalių, vertės $210.00 už ........... $129.00
Miegamojo kambario setai 4 dalių, vertės $425.00 už .............. $245.00
Kilimai 100% vilnos 9x12 įvairių spalvų, vertės $79.00 iki $ 49.00 
Porceliano pečisli, Tappan, Universal ir kiti, už $79.00 ir augščiau.
9x12 linoleuinai, įvairių spalvų, po ............................................... $4.98
Šaldytuvai 8 kubiškų pėdų i>o .................................. $159.00 ir' augščiau
RCA Victor televizija už ............ ......................................................... $98.00
17 colių televizijos po ................................................................. $98.00
21 colio televizijos po ... .... ...................................... ...................... .. $119.00
21 col. tcldvizijos, pačios geriausios, vertės $398, už ................ $225.00

Lengviausi Išmokėjimai 
Tel. - CAlumet 5-7237

JOS. p. BUDRIK FURNITURE
3241 South Halsted Street

Atdara pirmadienio ir ketvirtadienio vakarais iki 9:30 
Atdara sekmadieniais 10—5.

Budriko Radio Valanda iš WHFC, 1450 kil. ketvirtadieniais 6-7 vak.

ž ■

Perskaitę dienr. “Draugą", duokite jį kitiems. 
Skaitykite ir platinkite dienraštį “Draugą”.

Naujas arba Vartotas Automobilis
GALIMA NUPIRKTI BE PINIGŲ PAS

BALZEKAS MOTOR SALES, INC.
NAUJAS 

195 0
CHRYSLER

*2,495

NAUJAS 
195 0

PLYMOUTH

*1,495
Daugybė garantuotų visų išdirbyscių vartotų automobilių už labai atpigintas kalnas

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
REAL ESTATE REAL ESTATE HELP WANTED — MOTERYS

Norite nekiln. tartą pigiai pirkt 
arba greit ir gerai parduot — 
kreipkitės į šią įstaigą.
Parūpinant gerom sąlygom paskolas

A. BUDRECKAS, REALTY
4081 ARCHER AVĖ. LA. 3-S384

2 METV SENUMO 5 KAMB. MCR.
' BUNGALOW, 3 blokai j vakarus nuo 
I Kedzle, Marąuette Parko rajone. Rū- 
syj įrengtas poilsio kambarys. Sku
biai parduodamas. $17,000, arba ge
riausias pasiūlymas. A. Rėklaitis, 

į STIPRUS IR GRAŽUS medinis, 2 
po 5, rūsys, 32 pėdų sklypas. $15, 
500. A. Sirutis. .

LIETUVIŲ KOLONIJOJ 6 butų ge 
raa med. namas su valgykla. Pajamų 
3,000. Kaina $12,500. K. Juknis.

SKUBĖKITE ŠIANDIEN t Nepap
rastai didelių ir puikiai įrengtų 7 
kamb. (4 mieg.) mūr. bungalow. Kio 
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 7 Įst Street 
Visi telefonai: WAlbrook 5-6015

GAGE PARKE:
Mūrinis IM augšto. 5 (3 mieg.) ir 

3 k. 10 m. senumo. Centr. šild. Ga
ražas ir atskiras 3 k. namukas. Įmo
kėti $5,000. Kaina $27,500.

Mūrinis, 4 butai — 2 po 5 k. ir 2 
po 4 k. Gražus kampinis namas. 
BRIGHTON PARKE:

Mūrinis 2 po 4 ir rūbų valykla 60 
pėdų kampinis sklypas. Graži* vieta.

Medinis 2 po 4 k. ir atskiras na
mas 5 k. Pečiais šildomas. Augštas 
skiepas. Arti mokyklos.

Mūrinis 2 po 5 k. £!entr. šildymas 
gazu. Kaina $26,500. "

Turime namų visuose liet. koloni
jose. Purūpinainc puskolas.

ŠIMAIČIAI
Realty, Builders, Insurance

2737 West 43 St
CLifslde 4-2300

OAK LAVVN — Lovely Cape Cod. 
Modcrn 5 rms down. full area up. Drivc- 
way, 20x20 garage; strmg., rose garden 
fenced, city vvater and sevvers. Near all 
schools, playground. By ovvner. $13,- 
800 or offer.

4317MV. 99th Place 
GArden 4-0964

REGISTERED N URŠE

40 liour week. Pleasant vvorking 
conditions. For appointment call 
Administrator, Hazslcrest General 
Hospital.

EDISON 1-7300

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

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 St 
WAIbrook 5-5080 

PRospect 8-8579 (vak. ir sekmad.)

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

REAL ESTATE SAGES 
2600 West 59th Street 

Visi telefonai: PRospect 8-5454

INCOME PROPERTY
By Owner 12 Rm. Brick Home

$280 monthly income from roomeis, 
plūs ovvners apartment and 3 car ga
rage. (Oil) heat, full basement, 
laigė yard fenced in.). Many other 
citras. Including furniture and ren
tei, out rooms.

All only $24,000 or best offer.

NEAR 114TH & INDIANA AEV 

Tel. - CO 4-3717

P. STANKOVIČIUS
REAL B8T. ir INSUR. BROKERIS

LIETUVIŲ AUDITORIJA 
5183 So. Halsted St 

Pk. EAnab* 6-8798
Padeda plrkltl - parduoti ainiai 
aklus, biznius. Parūpina paskola* 
draudimus Ir daro vertimus. Tvarki 
Imigracijos dokumentu* Ofisas atda
ras kasdien nuo 10—7.

BRIGHTON PARKE
Mūrinis namas — 2 butai po 6 

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

2555 W. 47th St. 
LAfayette 3-1083

By c&tholic owner building. 

(Tavern & Restaurant. Equip- 
' ment likę new. Cheap. Fast 

sale. STanley 8-6232.

BY OWNER. Colonial style house. 
3 bdrms, 2 car garage, basement, 
H. W. heat.

2 aeres bordering by Salt Creek. 
Many fruit and shade trees. Close 
to schools and public transp. 

Call Bcnsenville 2742.

BY 0WNER — INCOME HOME
2-4s

Islecping room, steam lieat; alumi- 
num windows; many eoetras. Near 
schools and churcbes. Priced to sėli
by owncr. CLiffside 4-0592

BERWYN. Mūrinis 3-jų butų — 
4—5—3'kamb. Arti 16th ir Home 
Avė. 50 pėdų sklypas. Garažas. 
$21,900; įmokėti $6,000. SVOBODA, 
6013 Cermak Rd. Blshop 2-2162.

GRAŽUS KAMPINIS BUNGA- 
LOW tinkamas dėl “r o o m i n g 
house”. 8 kamb. 2 koklių vonios. 3 
autom. mūr. garažas, išnuom. $30 į 
mėn. “Master” mieg. kamb. Apy
linkėje 23rd ir Kostner. Bargenas— 
tik-$18,900. SVOBODA, 3739 W. 
26th St. L.Awndale 1-7038.

PROGOS — OPPORTUNITIES 
*.*.«.« • •• ■ »■>■»»« ...<

BY 0WNER
JOLIET — DRIVE IN 

FOR SALE 
Truck stop

West of Joliet, on route 30.
With living ąuarters 

2-3906 — ąfter 5, 6-3032

' BALZEKAS MOTOR SALES, INC.
CHRYSLER - PLYMOUTH DISTRIBUTOR

4030 Archer Avė., Chicago 32, Illinois Telef. Virginia 7-1515 
Seniausia, didžiausia ir teisingiausia lietuvių automobilių pardavimo ir remontavimo įstaiga

S

ALL MARES 
COLORED 

T. V.’s

Air
Conditioners

Reikalinga moteris arba mergai
tė savaitei padėti prie mažo vai
ko. Kreiptis šešt. ar sekm. tel.—
WEntworth 6-9401.

Reikalinga moteris, mokanti virti 
ir žinanti baro darbų luuchroomc ir 
tavernoj.

Dėl susitarimo skambinti iš ryto

Tel. POrtsmouth 7-9689

HELP WANTED — VYRAI

TRAINEES
with macliine sliop exporicnce to 
lcarn Tl'RRET-LATHE & HAND 
SCREW MAC1IINE. £aid vaca- 
tions — alb benefits.

206 S. Jefferson St. 
ANdovšr 3-5033

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

ĮSIGYKITE DABAR1

KXKKXXK><XX>O0<><XXKXK><><KKX><>

LITHUANIA, (Paveiksluose, $6.00 
Fotografavo V. Augustinas

POPULAR LITHUANIAN
RECIPES ................................... $2.00

Redagavo J. DaužvardienS 
LITHUANIA THROUGH
THE AGES .......................... $3.50

Parašė Dr. A. Šapokas 
THE STORY OF ART 
and JUOZAS PAUTIENIUS, $5.00 

Parašė Ig. dlapella 
LITHUANIAN SELF-
TAUGHT ................................... $1.2t

Išleido Marlborough 
LITHUANIAN-ENGLISH and 
ENGLISH-I JTHUANIAN'
DICTIONARY........................... $4.50

Išleido Marlborough
$15,500 — 2-jų butų namas. Kok- 

i lių virtuvės ir vonia. Nauja kanall- 
zacija bei vonios įrengimai. Mūro ga
ražus. Gazu apšild. Pajamų $75 į 
mčn. Žemi mokesčiai. LAvvndulc 1- 
8 110.

De luse 0 kuinh. mūrinis banga- 
lovv. 2 autom, mūrinis garažas. Kar- 
nyzai, veneciškos užuolaidos, radia
torių uždungalai, keramikos koklių 
vonia. Gazu upšildymas. PRospect 
8-0233. Apžiūrėti tik susitarus.

<1004 S. MOZAiRT ST.
Pamatę įvertinsite didelį švarų 6 

kamb. mūro bungaloiv. Keramikos 
koklių vonia. KokILų virtuvė su spin
tom ir ventiliatorium. Naujas cent
rinis alyvos degintuvas. Uždaras por- i 
čius su “awning’u". Tinkuotas rūsys, 
puikus žaidimui kambarys. 2 autom, 
mūr. garažas. Žieminiai langai ir sie
teliai. užuolaidos. Arti mokyklos Ir 
C.T.A. Visus naujai dekoruotus. Sa
vininkas. pRnapect 6-2411.

<4V1MG*
Skflbkitfs “Drauge”

MISCEJLLANEOUS 
Įvairūs Dalykai

LIKT. APDRAUDŲ AG KNOT RA
Visų rūšių apdraudoa. Automobi

lių finansavimas. Notarlata*. Valsty
bės patvirtintos kalno*.

Prieš darydami apdraudaa kltuf 
pasiteiraukite pas mua

. JONAS KIRVAITIS, 
WAlbrook S-5671

INTERSTATE INSURANCE AGENCV 
0108 S. Ashland Avė., Chicago 36, III

AUTOMOBILE^ — TRUOKS 
Automobiliai — Sunkvežimiai

VIKTORO KO2ICOS 
UetnvUIca .gazolino atotla Ir auto 

taisymas
Ktllekaml motoro remontai, lyginimo, 
dažymo darbai ir keičiamo* daly*.

CALL-ME-MOTORS C0.
5759 S.'VESTERN AVĖ. PR'8-9533

BUILDING & REMODELING

VIKTORAS ŠIMAITIS 
General Contractor

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

ŠIMAIČIAI 
Realty - Builders - Insurano* 

2737 West 43rd Street

kontrAktorius
STANDARD BUILDERS, INC.
2623 W. 09 st. Chlcago 29, 111., 

PRospeokt 8-3792
A. GINTNERIS — pirmininkas 

V. F. PETRAUSKAS — stat. vedėja* 
Lietuvių Statybos Bendrovi: 

stato namus pardavimui, 
priima užsakymus,
atlieka remonto darbus,

• įrengta aluminljaus langu* Ir

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

ANTANAS LUKAS IR SONUS 
2717-19 West 7lst Street

BUILDING CONTRACTORS 
Stato naujus namui, atremontuo
ja senus. Kreipkitės:

TeJ. — HEmloek 4-5881
Įiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiimiiiiiiiiiiiiir 
'Jiimiiiiiiiiiimiiiimiiiiimiimmiiiiiiiiu 

LIETUVIU STATYBOS 
BE-7DROVE

MORAS
BUILDERS, INC.

Stato gyvenamuosius na- 
S mus, ofisus ir krautuves pa- 
E gal standartinius planus ai 
S individualinius pageidavimus.

įvairūs patarimai staty- 
5 bos bei finansavimo relka- 
= lais, skiciniai planai ir na
ši mų įkainavimas nemokamai.B u t k H Juzės raitai, g Statybos reikalais kreiptis 
= į reikalų vedėją iiuo adresu:

Šias knygas galima gauti dien

raščio DRAUGO knygų kioske — 
2334 South Oakley Avenue, 

Chieago 8, Dlinois 
oooooo<x>ooooo<><>o<>o<xx>o<x>o<

NE NI NE NI NE NI iK NUB

ĮSIGIGYKITE ĮDOMIA KNYGĄ

Šiame leidinyje — autoriaus bio
grafija, 5-kių veiksnu; drama Aud
ronė, rinktiniai elėraėčiai, o kas 
svarbiausia—įdomios žemaiččių tar
me trys apyiakos; 1) Knygnešys 
Butrius, 2) Ont mona Barbelos kapą, 
3) Kaip žemaitis iš Kulių į Klaipėdą 
važiavo. Be to — žemaičių stiprybė. 
154 pusi. Knyga iliustruota. Kaina 
tik $1.50.

Pinigus su užsakymais siųsti:

•■DRAUGAS”
8834 S. Oakley AfK.

Ohlcago 8, Hl.

s JONAS STANKUS |
= kasdien nuo 4 vai. popiet = 
= Tel. PRoepeet 8-2013 
= 6800 SO. CAMPBELL AVĖ, = 

Chlcago 29. IlMnola 
2|iiiiiiiiiiiiiiiiiimmmiimiirtiiiiiiiiiiiir
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ANATOLIJAUS KAPRIO 
4 veiksmų istorinė pjesė iš 1865 

metų sukilimo Ir spaudos 
uždraudimo laikų

LAISVĖS MEDIS
Reikalaukite visuose knygynuose 

kaina tik $1.00

Užsakymus su pinigais siųskite:

DRAUGAS.
2834 So. Oakley Avė. 

Chicago 8, III.

ŠILDYMAS
A. Htančiauskas Ir A. Lapkui

inatoliuoja visų geriausių Ameri
kos firmų gazu ir, alyva kūrena
mus pečius (furnaoes), visų dy- 
ižių oro 1 vėsintuvus Air condl- 
tioners) ir atlieka visus skardoa 
darbus.
1546 S. 4<Hh OOURT, CICERO 
fcl. OLymple 2-9311 nuo 8 vai 

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

2-6752 h- OLympio 2-8492

Skelbtis “DRAUGE” apaimoka. 

nes jis yra plačiausiai skaitomas 

lietuvių dienraitis. o skelbimų

kaina yra prieinama visiems.
i ^eąg-r.1 Tam —wr~i -1

skaitrititt ''DRftūuą’’

t
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Antradienis, liepos 24, 1956 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Mirė tėv. dr. Bonaventūra 
Jurgis Pauliukas- 

Paulius, 0. P.
Lietuvių domininkonų pro

vincijos atnaujintojas ir pir
masis provincijolas, liepos pra
džioje aplankęs garsiąją Dievo 
Motinos šventovę (Guadalupa) 
Meksikoje, keliavo pasimayti 
su lietuviais domininkonais ir

apalpo; suteiktas paskutinis CHicaHOie 
patepimas, nuvežtas ligoninėn ® J
liepos 13 d. rytą mirė. Palaido
tas domininkonų kapinėse New 
Yorke liepos 16 d.

Domininkonų provincijolo ir 
visų lietuvių domininkonų var
du nuoširdžiai dėkoju dalyva
vusiems tėv. Bonaventūros lai
dotuvėse. Ypatingai esame dė
kingi svečiams kunigams: tėv. 
dr. Viktorui Gidžiūnui, O. F.
M., tėv. Benvenutui Ramanaus
kui, O. F. M., Elizabeth, N. J., 
kun. kleb. Mykolui Kemėžiui.
Labai esame dėkingi lietuvių 
radijo valandėlės Ncw Yorke 
direktoriui Jokūbui Stukui už 
rūpestingą klausytojų infor
mavimą apie tėv. Bonaventū
ros mirtį. Ačiū visiems, kurie 
bent mintimis spėjo laidotuvėse 
dalyvauti.
— kitą kartą.

Tėv. Tomas Žiūraitis, O. P.,
Metuchen, N. J.

A. a. kun. B. Pauliukas

giminėmis. Spėjo dar aplankyti 
tėv. Raimundą Kmitą, O. P., 
Ponchatoula, Louisianoje, ir, to 
paties tėvo liepos 12 d. lydimas,

Nuoseklumo keliu
(Atkelta iš 3 'ausi'

sveikus nuosaikumo daigus j 
mūsų asmeninį ir viešąjį gyve
nimą. Turime ir savo tarpe 
nuosaikių žmonių, kurie sykiu 
yra vertingi ir veiklūs. Duokime 
jiems progos išeiti į priekį ir 
paprašykime, kad ekstravagan
tiško tipo tautiečiai pajėgtų į- 
vertinti meto svarbumą ir ne
siveržtų su savo charakterio 
savybėmis, kurios kitu atveju 
buvo ir gal vėl bus labai nau
dingos, bet kurios turi duotis 
kontroliuojamos sveikam pro
tui, gerai valiai, nuosaikumui. 
Nuosaikumo siekimas tikrai pa
dės mums išplėtoti veiklą viso
se tose srityse, kuriose esame 
gerokai apsileidę, ir padės 
mums nusikratyti tų skaudžių 
nesutarimų, kurie šiaip ar taip 
daugiau yra priekyje tebesan
čių atskirų asmenų nesutari
mai ir neturi atramos mūsų 
emigracinėje visuomenėje. Nuo
saikumas pirmoj eilėj yra bū
tina kiekvieno diplomato savybė 
ir turime tikro pagrindo laukti, 
kad tas nuosaikumas lydės to
limesnius diplomatų žingsnius. 
Pastarieji įvykiai lyg ir duoda 
kiek vilčių.

Nuosaikumas būtinas visiems, 
kurie ateina į mūsų laisvinimo 
organizacijas vienu ar kitu var
du. Ne noras apstatyti, nc no
ras suskaldyti, bet noras jung
tis bendram darbui turi lydėti 
mūsų emigranto politiko žings
nius, pirmoj eilėj žingsnius tų, 
kurie vien politikavimu verčia
si. Jei nepagrįstos ambicijos, ne
noras susiderinti ir toliau reikš
tis tarp jų, visuomenė neišven
giamai darysis abejinga ir tai 
kenks visiems. '

Springfield, III.
Ateitininkų gegužinė

Šių metų liepos 29 d. Spring
fieldo ateitininkai ruošia didelę 
gegužinę Simono Lapinsko dar
že, prie gražaus ežero. Bus at
likta programa su vaidinimu. 
Gros lietuviški muzikantai, bus 
lietuviškų užkandžių. Kviečiame 
visus Springfieldo ir apylinkės 
lietuvius atvykti praleisti kartu 
kelias valandas lietuviškoj nuo
taikoj prie žavingo ežero kran
tų. Pradžia 1 vai. p. p. Z. K.

Skubina bylą prieš Hodge

Chicagos ir federalinis pri
siekusiųjų teismas iškėlė buvu
siam 'auditoriui Hodge kaltini
mus dėl suktybių, siekiančių 
$875,677. Rasta daugiau netik
rų čekių, negu anksčiau buvo 
žinoma. Į tą aferą įveltas ban
ko prezidentas E. Hintz yra 
pabėgęs ir jieškomas. Numato
ma, kad byla bus iškelta ir 
jam beį buvusiam Hodge talki
ninkui E. Epping. Baudžiant 
Hodge už visus nusikaltimus 
jam galėtų susidaryti apie 920 
metų kalėjimo.

Chiacgos skautai stovyklauja
Marąuette Parko lietuviškoji 

visuomenė pastebėjo, kad liepos 
8 d. rytą gražus būrys pasiry
žėlių skautų ir skaučių trimis 
dideliais atuobusais išvyko į Mi
čigano valstybės siaurinę dalį, 
prie Custer, stovyklauti. Šį kar 
tą išvyko ne Ą svetimą sodybą, 
bet į savo stovyklavietę, kurią 
lietuviams skautams neseniai pa 
dovanojo Pranas Rakas. Sto
vyklautojai,’ vos tik išsiritę iš 
autobusų pastebėjo, kad ši sto
vyklavietė kitokia, kaip pirmiau 
buvusios. Čia kalvos, daubos ir 
šlaitai apaugę ąžuolais, pušimis, 
beržais ir kitokiais medžiais bei 
krūmais. Paparčių — ik4i juos
mens! Tik tokiam papartyne 
galama rasti paparčio žiedą šv. 
Jono naktį... Jokių pastatų — 
viską patiems reikia pasidaryti. 
Tik apylinkėje ivenur kitur ma
tyti atskiros ūkininkų sodybos. 
Miestiško triukšmo ir tos savo
tiškos miestiškos dvasios nė žen 
klo. Jei patys triukšme* nedaro, 
aplinkui tylu ir ramu. Tikriems 
miestiečiams gali pasirodyti net 
per ramu, ypač sargybiniams, 
kai stovyklautojai sumiega ir 
nutyla.

Ir šioje vietoje sumanių vado
vų ir darbščių skaučių bei skau
tų pastangomis akimis beregint 
įrengtos dvi gražios stovyklos, 
sakyčiau, du kuklūs naujakurių 
kaimeliai. Skaučių stovykla pa
vadinta “Dainavos” vardu. Jai 
vadovauja rūpestinga sktn. A. 
Karnavičiehė, sumanių ir darbš
čių talkininkių padedama: sktn. 
Butkienės — pavaduo to jos, 
sktn. Švarienės — ūkio ir mai
tinimo reikalų tvarkytojos, v. 
skltn. V. Pavilčiūtės — komen- 
dantės, v. skltn. Pernaravičiū- 
tės — adjutantės ir P. Lunec-

kienės — instruktorės. Bemiu- lautojas už. gražų susitvarkymą, 
kų stovykla pasiskelbė “Zaliakal | klusnumą ir sąžiningumą atlie-
nio” vardu. Jos vadu yra paty
ręs stovyklautojas pasktn. filis
teris V. Černius, komendantas 
— jūrų psktn. A. Levanas, ūkio 
ir maitinimo tvarkytojas — ga
lima sakyti, nuolatinis stovyklų

kant pavestas pareigas, linkėjo 
būti draugiškiems, gražiai sugy
venti, kad stovykloms pasibai
gus liktų ko daugiau gražiausių 
prisiminimų. Išvakarėse buvo 
surengtas bendras laužas, kurio

pi jos klebonas kun. Marčiulionis 
ir jo pagelbininkas kun. Riauba, 
kun. Perkumas, atvykęs net iš 
Venecuelos, daktarai Taurai, dr. 
Dargia ir kt. k. P.

------ ------ ----------------------

Tikra meilė yra tik ten, kur 
nuoskaudas meile nugalima, kur 
priešus laimima meile.

— Tolstojus

maitintojas sktn. Kaunas ir in- programa žiūrovus ir palinks
struktoriai — Grigaliūnas ir 
Stropus.

Liepos 15 d. įvyko stovyklos 
atidarymo iškilmės, į kurias at
vyko pasigėrėtinai puikus tėvų 
ir svečių skaičius. Pamaldas at
laikę skautų dvasios vadas kun.
J. Vaišnys ir pasakė pritaikytą
pamokslą. Pasimeldę visi susi- si Chicagos skautams remti 
rinko berniukų stovyklon pa kel- draugijos pirm. dr. Biežis su 
ti vėliavų, išklausyti nurodymų ■ žmona, vyriausioji skautininke 
ir sveikinimų. Visi kalbėjusieji I O. Zailskįenė, stovyklavietės fun 
pagyrė stovyklautojus ir stovyk Į datorius P. Rakas, Custer para-

mino, ir svajingomis dainomis 
bei inscenizacijomis nukėlė j Ne 
muno, Neries, Dubysos ar Šven
tosios šlaitus, pabudintu ilgesio 
jausmu suvirpėti.

Neminint tėvų, kurie atvažia- 
Uo savo stovyklaujančių vaikų 
aplankyti, stovyklose svečiavo- 

Chicagos

Vtes MIDLAND
Savings ar.d Loan^^ 

Association
^l K S U R E D r

4038 Archer Avenue
AUGUST SALDUKAS Fr.xld.nt

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

BENDROVĖ 
" V

Tel. IA3-671P v

A. A.

\

Gal užmiršo
— Ar buvai minėjime? Kas 

kalbėjo ?
—- Buvau. Kalbėjo kalbėto

jas. Gražiai ir ilgai, apie dvi 
valandas.

— Apie ką kalbėjo?
— Hm. Nežinau, nes kalbė

tojas to nepasakė.

Iš ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

sunkvežimis su pilna ap- 
dranda. Pigus Ir sąžiningas 
patarnavimas.

R ŠERĖNAS
4546 S. Wood St., Chicago e,

Illinois, tel. VI 7-2972

i NUO U2SISENEJUSIŲ 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ
Tie, kurie kenčia nuo SENŲ AT

VIRŲ lr 8KAUD2IŲ ŽAIZDŲ, 
negali ramiai sėdėti lr naktimis 
miegoti, nes jų užaisenėjusioa žaizdos 
niežti lr skauda. Kad padalinti tą 
niežėjimą ir skaudėjimą, senų atvi
rų ir skaudžiu žaizdų, uždėkite 
LEGULO Olntment. Jos gydymo 
ypatybės palengvins jūsų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite Ją taipgi nuo skau
džių nudegli.ių. Ji taipg1 pašalina 
niežėjimą ligos vadinamos PSORIA- 
S1S. Taipgi pašalina peršėjimą ligos 
vadinamos aTHLETE’S FOOT, su
stabdo džiovinimą odos lr perplyšlmą 
tarppirSčių. Yra tinkama vartoti nuo 
džlūstančios, suskilusios odos dedlr- 
vinlų, odos Išbėrimų lr t. t., taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada pa 
atrodo skaudus išbėrimas nuo vysty
klų. JI yra gera gyduolė nuo li- 
vlršinlų odos Ilgų. Le
gulo Olntment yra 
parduodama po 76 
Ct, $1.26, lr $8.50.
Pirkite vaistinėse Chi 
cagoj lr apylinkėse—
Mllwaukee, W'sc.,Ga 
ry. Ind.lr Detroit Mi
chigan arba rašyki
te lr atsiųskite Mo
ney order 1

*
LEGULO, Department D. 

i 5618 W. Eddy St. Chicago 84, I1L

BESSIE (PAGALIENĖ) 
HOLTZ 

(Betautaitė)

Gyveno 3822 S. Kedzie Avė.

Mirė liepos 21 d., 1956, 9:15 
vai. vak., sulaukus pusės amž.

Gimė Lietuvoje.

Amerikoje išgyveno 49 m.

Pasiliko dideliame nuliūdimo 
duktė Mary Kroli, žentas Bru
no. anūkas Richard, sesuo 
Anelė Pocienė, sesers duktė 
Ona Rcpastki, jos vyras Ste- 
phen, jų duktė Lillian Denia- 
kes, kiti giminės, draugai ir 
pažįstami. Lietuvoje liko 2 se
serys.

Priklausė Žemaičių Kultūros 
Klubui.

Kūnas pašarvotas John F. 
Eudeikio kopl^?ioje 4605 S. 
Hermitage Avė.

Laidotuvės jvyks treė. liepos 
2 5 d., iš koplyčios 9 vai. ryto 
bus atlydėta į Šv. kryžiaus pa
rapijos bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą. Po pamaldų bus nu
lydėta į šv. Kazimiero kapines. 
Nuoširdžiai kviečiame visus: 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: duktė, žentais ir a- 
nūkas.

, LaidotuVių direktorius John 
F. Eudeikis? Tel. YArds 7-1741.

KAZIMIERAS MINEIKO
Gyveno 3442 So. Emerald 

Avė. Tel. Y Arda 7-7455.

Mirė liepos 22 d.. 1956, 4:20 
vai. po pietų.
Gimė Lietuvoje, Telšių mieste. 
Amerikoje išgyveno 4 7 m.
’ Pasiliko dideliame nuliūdi
me; žmona Bernice (tėvų pav. 
Jankauskaitė), dvi dukterys — 
Josephine Dudko, žentas Mit
chell ir Lucillc Frankovitch, 
žentas John; trys sūnūs — Bru 
no, išarti Mary, Vincentas ir 
Kazimieras; penki anūkai —■ 
Jerome Dudko ir Marilyn Dud
ko .Robert Mineiko, Richard 
ir John Frankovitch; brolienė 
Teklė Mineiko ir kiti giminės, 
draugai ir pažjstami.

Kūnas pašarvotas Antano M. 
J’hillips koplyčioj^, 3307 So. 
Lituanica Avė.

Laidotuvės jvyks trečiadienį, 
liepos 25 d., iš koplyčios 8:30 
va. ryto bus atlydėtas į šv. Jur 
gio parapijos bažnyčią, kurioje 
jvyks gedulingos pamaldos už 
velionies sielą. I’o pamaldų bus 
nulydėtas j šv. Kazimiero ka
pines. v

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

(
Nuliūdę: žmona, dukterys,

sūnūs, žentai, marčios ir kiti 
giminės.

Laidotuvių direktorius Anta
nas M. Phillips. Tel. YArds 7- 
340l.‘c

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO-
3914 West lllth Street

Vienas blokas nno kapinių.
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste I

Telef. — CEdarcrest 3*6335

LIŪDESIO valandoj 
jsskltr

MAŽEIKA. EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

0845 So. Westera Avė. Air Condltloned koplyOs
BEpubUe 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vtoto

Tuma, kuri* *yr«na kitom mlwto dalyse; |tml1 
koplyčią arčiau Jūsų namų.

ANTHONY B. PETKUS

Lietuvių Teisininkų Draugijos nariui, buvusiam Kauno 

Apygardos Teismo skyriaus pirmininkui

A. f A.* •

STEPONUI VAZBIUI
jo šeimą ir artimuosius giliai užjaučia ir liūdi

Lietuvių Teisininkų Draugijos Centro Valdyba

Korporantams VIDAI ir VACIUI TUMASONIAMS, 

mirus jų mylimam tėveliui ir uošviui 
A. f A.

STEPONUI VAZBIUI
reiškiame gilią užuojautą.

“Gajos” Korporacija

Mieliems prieteliams VIDAI ir VACIUI TUMAS0- 

NIAMS, mirus jų mylimam tėveliui ir uošviui 

A. | A.

STEPONUI VAZBIUI
reiškiame prietelišką užuojautą.

Starkai ir Aleknai

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
6812 S0. WESTERN AVJL 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

SUKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambulansų patam*- Mes turime koplyčias
I rimas dieną ir nak- Or visose Chicagos ir
| tį. Reikale šaukit* Roselando dalyse lr
mu®. uojau patarnaujame

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

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

Galime ir turime padaryti la
bai daug. Padarome neįtikimus 
dalykus, kai sutartinai ir gera 
valia vaduojamos. Žmogiška 
yra, kai viena ar kita proga 
jausmai pakyla ir susikuria aš
tresnės situacijos. Tačiau kai 
pyktis sąlygoja per eilę metų 
labai giminingų grupių nesuta- • 
rimus, kai bereikšmiai kaltini-1 
mai kitiems atima iš žmonių it 
grupių autokritikos galią, tada i 
sunku tikėtis pažangos. Tegul 
sveikai suprasta* nuosaikumas i 
padeda mums deramai išrikiuoti 
jėgas ir susikurt; pastovesnius 
pagrindus darbui kultūrinėje ir 
politinėje srityje. w

AUTOMOBILIU TAISYMAS IR GASOLINO STOTIS
Atliekami lyginimo ir dažymo darbai. Taisomi motorai, stabdžiai, 
transmisijos ir t b. MOB ILGAS benzinas, įvairių rūšių alyva, 

baterijos lr automobiliams dalys. Firestone padangos.
1934 West 59th Street Tel. GRovehilI 6-9136

M. CESAS, patyrus arto specialistas

f
SKAITYKITE LINKSMĄ MĖNESINĮ LAIKRAŠTĮ

V ėp l ą
Karikatūros, šaržai, anegdotai, ieljertonai ir Įvairus 

humoras. Metine prenumerata tik $1.00.
Adresas: VĖPLA, 1220 BISHOP ST., SUITE 3, 

MONTREAL, ŲUEBEC, CANADA
j?

A. A.
STEFANIJA PUŽAS

(MARTINAVIČIŪTE)
Pagal pirmą vyrą Molis

Gyveno Knox, Indiana. Daug metų gyvenusi Marąuette 
Parke, Chicagoje. '

Mirė liepos 22 d., 1956 m., 2:25 vai. p.p., sulaukusi 51 metų.
Gimė .Lietuvoje. Kilo iš Kauno apskr., Laukuvos parapijos, 

Dvarvyčių kaimo. Amerikoje išgyveno 28 metus.
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Simonas, 3 broliai — 

Aleksandras, Juozas ir Zigmontas ir jo^mona Irena, sesuo Elz
bieta Bistrienė, jos vyras Pranas, jų sūnus Zigmontas, krikš
to sūnus Feliksas Survilla, krikšto duktė Sylvia Sheputis, 
krikšto sūnus Allen Bistras, švogeris Vilimas Pužas, kiti gimi
nės, draugii ir pažįstami.

Priklausė Dariaus-Girėno American Legion Post 271 Auxil.
Kūnas pašarvotas Mažeika-Evans koplyčioje, 6845 So. West

ėm Avė. Laidotuvės įvyks ketvirtad., liepos 26 d. Iš koplyčios 
8:30 vai .ryto bus atlydėta į Svenč. Panelės Gimimo parap. 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sie
lą. Po pamaldų bus nulydėta į Sv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę lieka: vyras ir visi kiti giminės.
LaifL. direkt. Mižeika ir Evans, tel. REpublic 7-S600

PETRAS P. GURSKIS
659 VVest 18th STREET Tel. SEcley 3-5711

ALFREDAS VANCE
177 VVOODSIDE Rd., Ri verside, I1L Tel. OLympic 2-5245 ,

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

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

JURGIS F. RUDMIN
5319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. Y Arda 7-1138-1139 į

VASAfTIS — BUTKUS
1446 S. BOth AVĖ., CICERO, UI. Tel. OLympic 5-1003

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

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. R»th STREET BEpuhile 7-1513
5814 W 58rd PLACE Vlrgtnla 7-6T7T,
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O DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLTNOIS

X A. L. R. K. Labdarių Są
junga ruošia didžiulį banketą 
š. m. spalio 21 d. Conrad Hil- 
ton viešbutyje, Chicagoje. Ban
keto rengimo komitetas posė
džiavo praėjusią savaitę Šv. 
Kryžiaus parapijos klebonijoje. 
Banketo biletai jau platinami. 
Kolas Palutsis užsisakė 10 sta- Į 
lų bankete, prel. Cook ir John 
Pakel — po 5 stalus, Eihvard 
J. Fendell — 4 stalus, Bertha Į 

I.iekus — 3 stalus, Joseph Ka- 
inin, Jonas Eudeikis, Petras P. 
Rimkus, VVilliam Balswich — 
po 2 stalus. Po vieną stalą ban
kete užsisakė šie asmenys: 
kun. P. Lukošius, John J. 
Evens, Andrew Ribianski, se
natorius B. McAvoy, Benedict 
Rateli, Ant. Valonis, William 
Duoba, Matas ir Kotryna Sru- 
bai, Vincentas Luckus, Pranas 
Cicėnas, Mrs. Ann Jasper, St. 
Pieža.

X Dantų gydytoja dr. Ona 
Prunskytė grįžo po atostogų ir 
dirba savo kabinete, 2423 W. 
63rd St., telef. WAllbrook 5- 
2017.

X Tarptautinis festivalis
įvyks rugsėjo 15 d. Soldier 
Field aikštėje. Jame pasirodys 
įvairios tautos, pademonstruo- 
damos tautinius kostiumus, pa- 
dainuodamos ir pasokdamos. 
Įėjimas į festivalį kainuos vie
nas dol. Festivalio vyriausioji 
būstinė yra: City Hali. Room 
610. Telef. RA 6-8000, ext. 309.

X Kotryna Digriutė, gyve
nantį Worcester, Mass., atsiun
tė $10 dienraščio Draugo sta
tybos reikalams. Gerbiamai au
kotojai nuoširdžiai dėkojame 
už prisidėjimą prie mūsų užsi
brėžtų statybos darbų greites
nio įvykdymo.

X Matulevičiui Vladui yra
gautas laiškas iš Lietuvos, Aly
taus miesto. Atsiimti arba atsi
liepti: K. Jonynas, 4518 South 
Fairfield avė., Chicagft 32, Ilk, 
telef. LA 3-0475.

X Golfo dieną, rengia Lith
uanian Chamber of Commerce 
rugpjūčio 15 d.,. Southmoor
Cflbntry Club, 131 st. ir South- 
west Highway, Palos Park, III. 
Po golfo žaidimų bus vakarie
nė. Joj galės dalyvauti ir tie, 
kurie nežaidė golfo. Bus daug 
dovanų, muzika ir kit. Bile- 
tams ir informacijai prašoma 
kreiptis pas J. Kuzą, tel. WA 
5-8744, A. Pivaroną, FR 6-4622 
ir E. C. Stasukaitį, pirmininką, 
AN 3-1981.

X Edv. Lapas su šeima ir 
sesers dukterimi Nijole Semė- 
naite buvo išvykęs į Kanadą 
pasisvečiuoti pas savo brolį 
inž. Z. Lapą. Puošnioj viloj 
prie ežero praleido daugiau sa
vaitės laiko.

X Ignas Sakalas, Draugo re
daktorius, grįžo iš atostogų ir 
pradėjo eiti savo pareigas.

X Už a. a. kini. Pijaus Kara
liaus sielą šv. mišios bus atna
šaujamos liepos 28 d. 7:30 vai. 
ryto Šv. Antano parapijos baž
nyčioje, Cicero, 111., minint jo 
mirties vienerių metų sukaktį.

X Eva C. Davis, gyv. Flush- 
ing, N. Y., atsiuntė 10 dolerių 
“Draugo” Statybos fondui. Ge
rajai aukotojai “Draugo” Sta
tybos fondas taria didelį ačiū.

X Jurgis Maženis, 4528 So. 
Rockwell St., sutrenktas gat- 
vekario, gulėjo dvi savaites be 
sąmonės ligoninėje. Jau pasvei
ko.

X Barbora Kazimeraitienė,
gyv. Brighton Park kolonijoje, 
išvyko atostogų į Los Angeles, 
Calif.

JAUNI RESPUBLIKONAI PALYDĖJO PREZIDENTĄ

Jauni respublikonai su ispaniškais šūkiais palydėjo prezidentą Eisenliowerį iš Washingtono aerodromo į 
Panamą. (INS)

CHICAGOS ŽINIOS

Didingos iškilmes • Lietuvių 

aikštėje Chicagoje
Praėjusis sekmadienis reikia 

laikyti istorine Chicagos lietu
vių diena. Ir Dariaus z ir Girėno 
drąsaus žygio ir jų tragingo 
žuvimo 23 metų sukaktis ir tuo 
pačiu metu Lietuvių Aikštės — 
Lithuanian Plaza dedikavimas 
praėjo tikrai didingai. Retos 
iškilmės prasidėjo gražiu ir 
tvarkingu paradu, ėjusiu nuo 
Westem Avenue 69-ta gatve 
iki California Avenue ir ja iki 
pat Dariaus-Girėno paminklo. 
Parade, be lietuvių legiono 
(Dariaus-Girėno ir Don Var
no) postų, dalyvavo visa eilė 
kaimyninių legiono vienetų su 
savo orkestrais. Labai gražų 
įspūdį padarė į žiūrovus Lietu
vių Jūrų Skautai, Lietuvių 
Skautai, Lietuvos šauliai. Pa
radą puošė kariuomenės ir 
daug kitų orkestrų. Paradą žiū
rėjo tūkstančiai žmonių, o į 
Marąuette parką prie Dariaus- 
Girėno paminklo susirinko ke
lios dešimt tūkstančių lietuvių.

Pačioje programos pradžioje 
prie paminklo Dariaus-Girėno 
posto veikėjas Paulius pristati
nėjo specialiais automobiliais 
atvykusius į iškilmes svečius. 
Sveikinimo žodį pasakė to pos
to komandierius Joseph Kamin, 
pristatydamas teisėją Alofnsą.

tuvos himnus, o prel. D. Moze
ris, Nekalto Prasidėjimo šv. 
Panelės klebonas, atkalbėjo ir 
anglų ir lietuvių kalbomis labai 
reikšmingą maldą. Po įvedamo
jo žodžio teisėjas Wells pakvie
tė pasakyti žodį kongresmaną 
p. Murray, kuris pristatė pa
grindinį iškilmių kalbėtoją Mi
chigano gubernatorių D. Men- 
nen VVilliams. Jo kalba buvo 
tikrai gera ir reikšminga. Pub
lika ją dažnai pertarukdavo sa
vo aplodismentais (ji dedama 
pirmame puslapyje). Kitoje 
šios dienos, dienraščio vietoje 
rasite ir konsulo dr. P. Dauž- 
vardžio kalbą, kuri buvo pasa
kyta programos pradžioje.

Po to sekė iškilmingas Lietu
vių Aikštės dedikavimo aktas. 
Aldermanas John Eganas per
skaitė tą pačią rezoliuciją, ku
rią jis buvo pateikęs Chicagos 
miesto tarybai. Taryba ją vien
balsiai priėmė ir meras Daley 
ją užtvirtino, pasirašė. Prela
tas D. Mozeris atkalbėjo spe
cialią įvykiui maldą lotynų kal
ba, išversdamas ją ir į anglų 
kalbą. Tai buvo religinis aikš
tės dedikavimas.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
pirmininkas red, Leonardas Ši-

VV'ells programos vedėjo parei-' mu^’s pasakė padėkos žodį vi
goms. Operos artistas Al. Bra
zis pagiedojo Amerikos ir Lie-
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X A. L. R. Katalikų Federa

cijos 50 metų sukakties minėji
mas Chicagoje įvyks š. m. rug
sėjo mėn. 23 dieną, kurį ruošia 
Federacijos Chicagos apskritis. 
Programoje bus: 10 vai. šv. mi
šios su pritaikintu pamokslu 
Švč. Panelės Gimimo parapijos 
bažnyčioje (Marąuette Parke) 
ir po pietų apie 2—3 vai. Aka
demija su paskaita ir menine 
dalimi Šv. Kazimiero Seserų 
kongregacijos senojoj salėje 
(2601 West Marąuette Road).

Visi Chicagos Federacijos 
skyriai, katalikai veikėjai ir vi
si lietuviai katalikai prašomi 
ruoštis toj šventėj dalyvauti.

X Chicagos LFK “Vainutas” 
praėjusį šeštadienį futbolo 
rungtynėse įveikė Omahos, 
Nebr., lietuvių futbolo koman
dą “Lituanica” 4:3. Rungtynės 
buvo gyvos ir įdomios, nors 
joms gerokai pakenkė lietus ir 
šlapia aikštė. Revanšinės fut
bolo rungtynės tarp šių koman
dų yra numatytos rugpjūčio 
mėn. 18 d. Omahoje, Nebr.

X Juozas Sabaliauskas 76 
metų amžiaus, žemaitis, vienas 
iš pirmųjų Aušros Vartų para
pijos narių, uoliai remia “Drau
gą”. Juozas Sabaliauskas kal
ba penkiomis svetimomis kal
bomis.

siems, kurie betkuo bus prisi-

dėję, kad privestų mus prie šio

Polo žaidimas
Oak Brook Polo klubas turi 

savo žaidimus International 
Field, York Road ir 22 gatvė, 
Hinsdale, III., kas sekmadienį 
3 vai. p. p. Įėjimas $1.

Ravinia koncertai
Ravirįia Parko koncertuose 

Chicagos Simfoniniam orkest
rui liepos 26—28 dienomis di
riguos L. Bernstein. Dalyvaus 
svečiai: liepos 26 d. smuikinin
kas T. Spivakovsky, liepos' 27 
d. pianistas Byron Janis', liepos 
28 d. sopranas Jennie Tourel; 
liepos 29—31 dienomis — 
Beaux Atrs Trio. Įėjimas — 
$1.50, už rezervuotas vietas — 
brangiau. Koncertų pradžia — 
šiokiomis dienomis 8 vai. 30 
min. v., sekmadieniais — 4 vai. 
P- »

Su žiūronais matė moters 
nužudymą

Arthur Kirk Besley, 55 m.
įvykio, prie įgyvendinimo žur- amžiaus, žiūronais stebėdamas 
nalisto Stasio Piežos idėjos di- ežero pakrantę iš savo buto
dijį lietuvių kultūrinį centrą 
Marąuette parke oficialiai pa
vadinti Lithuanian Plaza. Jisai 
priminė, kad didžiausias kredi
tas dėl šio laimėjimo tenka Šv. 
Kazimiero Seserims, sukoncen
travusioms savo šaunias įstai
gas šioje vietovėje, taip pat lie
tuvių parapijai. Kalbėtojas pa
linkėjo, kad šis centras, gavęs 
teisingą pavadinimą, nuo dabar 
dar daugiau dėtųs prie išlaiky
mo religinių ir tautinių brange
nybių, kad jis būtų nuolatiniu 
paskatinimu nepalaužiamai dirb 
ti tautos gerovei ir Lietuvos 
išlaisvinimui. • ^IPalūžo ‘Lituani
kos’ sparnai, sudužo lėktuvas, 
žuvo jo vairuotojai, drąsieji la
kūnai Darius ir Girėnas, paklo
dami savo gyvybes ant Tėvy
nės aukuro, tačiau jų dvasia 
tebėra gyva ir jų dvasios spar
nais mes visi savo tėvų krašto

15-me augšte namo 4980 N. 
Marine, už pusės mylios pama
tė moterį apie 40 m. amžiaus, 
sėdinčią kedėje už kokių 400 
jardų nuo vandens ir skaitan
čią knygą. Ji šildėsi saulėje ap
sirengusi trumpesniais drabu
žiais.

Netoli jos pasirodė vyras, 
kuris truputį ją stebėjo, pas
kiau grįžo vėl į krūmus, iš kur 
vėl išsmukęs savo marškiniais 
apsupę moterės galvą ir įtrau
kė ją į krūmus. Taipgi jis smo
gė jai, atrodo, akmeniu. Šimtai

Antradienis, liepos 24, 1956

Nuo polijo įskiepys 500,000
Vakar Chicagoje atidarytos

žmonių, kurie maudėsi netplie- dar trys naujos skiepijimo kli
še, nieko nejautė apie tą užpuo-Į nikos ir numatoma iš viso 

įskiepyti pusę miliono žmonių, 
kovojant su polijo ligos pavo
jumi. Jau praeitais metais Chi
cagoje buvo įskiepyta 210,000 
vaikų. Šiemet jau įregistruota 
268 susirgimai poliju, kai tuo 
tarpu pernai metais šiuo laiku 
tebuvo sergančių 38. Iš šiemet 
susirgusių 268 tik 22 buvo 
skiepyti. Naujos skiepijimo kli
nikos atidarytos šiose Vietose: 
Cook apskr. ligoninėje prie 
Harrison gatvės, antra — 3902 
W. Chicago ir trečia — 2411 
W. 55 str.

Manęs klausi būdų, kaip pa
siekti tobulybės. Aš težinau tik 
vieną — mylėti.

— Šv. Teresėlė iš Lisieux

limą.

Besley su žmona greitai šo
ko į savo automobilį ir ėmė va
žiuoti į tą vietą. Pakeliui jie 
pamatė policininką motociklu 
bevažiuojantį, pasišaukė ir jį. 
Rado moterį nužudytą. Atrasti 
nudraskyti sukruvinti moters 
drabužiai išblaškyti pagal jos 
lavoną, išmėtyti jos raktai ir 
žiedas, sulaužyti akiniai. Jos 
šalikutis ir viskas sukruvinta. 
Areštuota keletas vyrų, rastų 
netoliese, tačiau neatrodo, kad 
kuris iš tų būtų žudikas.

Žuvo. jaunuolis
Juozas Novothy, 20 m. Chi

cagos jaunuolis, buvo mirtinai 
užmuštas, kai Donald Rinehart 
vairuojamas automobilis tren
kė į mašiną, kuria važiavo No
vothy ir jį išmetė ant grindi
nio. Atrodo, kad nelaimė įvyko 
dėl to, jog Rinehart drauge su 
kitu jaunu mašinos vairuotoju 
lenktyniavo gatvėje.

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HELLS GELENYCIA
Geriausios gelto dei vestuvių, banke
tų, laidotuvių lr kitų papuošimų.

8441 WE8T eSRD STREET 
TeL PRoepect 8-0833 lr PR 8-0834
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PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Iš artimų ir 

tolimų distancijų. Saukite sekančiai: -

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

f '

Telefonas — FRontler 6-1882
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mą, kuris įvyko 1922 m. liepos 
mėn., ir už visą suteiktą ir tei
kiamą Lietuvai bagalbą.

Reikšdami padėką, su skaus
mu ir liūdesiu primename Ame
rikai ir visam pasauliui, kad Lie 
tuva tebėra okupanto rankose,
kad jis ją ir jos žmones tebeiš- 

mylėtojai veržte veršimės ir naudoja ir naikina — tebeve- 
savo darbais, ir širdimi ir visu I ža Rusiją Lietuvos turtus ir

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

Universal Savings and Loan Assoeiation 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. Bus grei
tas ir draugiškas patarnavimas.

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės:

kūo, ką turime savyje, kad 
vieningomis pastangomis atko
votume Lietuvai laisvą, nepri
klausomą ir demokratinį gyve
nimą”... Šiais žodžiais baigė sa
vo kalbą Alto pirmininkas. Ir 
tuo baigėsi gražios ir istoriškos 
iškilmės.

Garbės svečių tarpe buvo 
daug apskrities ir miesto val
džios pareigūnų, kuriuos pri
statė publikai pirmininkaujan
tis.

DEGAME MEILE IR RYŽTU
Lietuvos konsulo Petro Daužvardžio kalba, pasakyta 

1956 m. liepos 22 d. Lietuvių aikštėje, Chicagoje
ašarose iš skausmo, siunčiame 
pasmerikmą okupantams ir jų

Dariaus ir Girėno postas 
bei Lietuvių aikštės iniciato
riai ir įkūrėjai užsitarnauja 
didelę padėką ir pagarbą. Lietu 
vos valstybinių organų vardu aš 
jiems tą reiškiu.

Lietuvių aikštė mums teikia 
simbolinį Lietuvos kampelį — 
miniatūrinę Lietuvą. Joje esąs 
Šv. Kazimiero vienuolynas pri
mena Pažaislį Lietuvoje, naujoji 
bažnyčia — Šiluvą, mūsų mies
telį, o Dariaus ir Girėno pamink 
las — tautos didvyrius, iš kurių 
mes stiprybę šėmiam. Šitoje 
aikštėje yra ir Lietuvos dalelė: 
“Kertinis Laisvės Akmuo”,'kurį 
prieš 10 metų davė Lietuvai In
dianos vasltybės akmens indust
rija.

Iš šios aikštės Dafiaus ir Gi
rėno simboliniu lėktuvu mes 
skrendame į Lietuvą: prisime
name gražitosius ir skaudžiuo- 
siu8 vaizdus. Matome Lietuvą 
laisvą, Lietuvą okupuojamą bei 
okupuotą ir nelaisvą. Matome 
ten savo tėvus bei brolius ir se
seris, purenančiu^ Lietuvos že
melę bei dirbančius kitus dar-į.1 
bus; matome juos Lietuvos o- 
kupantų kankinamus ir į Sibi
rą bei kitur vežamus. Matome

kvislingams, degame Lietuvos 
meile ir ryžtu dėl Lietuvos lais
vės. - «

Tas skausmas ir ryžtas dega 
mumyse jau septyniolikti metai. 
Vakar suėjo šešiolika metų nuo 
budeliškos dienos, kurioje Mask 
va kirto Lietuvai didįjį smūgį — 
padiktavo rezoliuciją susovietin- 
ti Lietuvą, šiandien suėjo še
šiolika metų nuo tos dienos, ku
rioje Lietuvos ministeris Zadai- 
kis ir kiti Lietuvos atstovai ta
rė valstybės ir tautos vardu pro 
testo žodžius prieš Lietuvos už
puolėjus ir okupantus, įteikė no 
tas vyriausybėms, prie kurių bu 
vo akredituoti. Ryt bus šešioli
ka metų nuo tos dienos, kurioje 
Amerika pasmerkė Lietuvos o- 
kupantus ir pasižadėjo smurto 
ir neteisėtumo vaisių nepripa
žinti. r

Duotąjį žodį Amerika ištesė
jo. Sovietų smurto nepripažino 
ir nepripažįsta — laiko Lietuvą 
nepriklausoma valstybe, sovietų 
okupuota.

Už tai mes reišikame Ameri
kai gilią padėką. Dėkodami už 
Lietuvos Rusijai nepripažinimą,

triumfą ir tragediją. Sriūvam dėkojame už de jure pripažini

žmones, yaptingai jaunimą. Y- 
yra žinių, kad yra ir bus šiais 
metais išvežta iš Lietuvos į Si
birą ir kitur šimtai jaunuolių.

Mes prašome Ameriką ir vi
sas laisvąsias valstybes stipriau 
susirūpinti Lietuvos ir jos žmo
nių likimu; prie kiekvienos pro
gos priminti Rusijai ir pasau- 
iliui, kad Rusija yra sulaužiusi 
1917 m. liepos 12 dienos Taikos 
ir Valstybės Suverenumo sutar
tį su Lietuva, kad ji valdo ne
teisėtai, kad ji turi iš Lietuvos 
kogreičiausiai išsikraustyti ir 
leisti Lietuvos žmonėms laisvai 
ir savarankiškai savo žemėje, 
Lietuvoje tavrkytis.
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MUTUAL FEDERAL SAVINGS REKORDAS...

• Įsteigta Chicagoje 1905 metais.

• Nuo 1905 metų ši bendrove pergyveno karus, 
ekonomines depresijas, panikas ir krizes ir 
savo taupytojams išmokėjo kiekvieną sutau
pytą dolerį.

• Augštus dividendus išmokėjo visada be per
sto jimo.

f
• Partrauksime jūsų pinigus iš kitur, jei atne

šite savo banko knygutę.

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

PRADEKITE TAUPYTI ŠIANDIEN 1

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

JOHN J. KAZANAUSKAS, Pree.
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