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GYDIMAS LIGONINĖJE - 40 CENTU PER SAV.
Skursta Rytprūsių gyventojai
Sovietų valdomos šiaurinės Rytprūsių dalies, vadinamosios 

“Kaliningrado srities”, kp. sekretorius V. E. Čemiševas, išrink
tas j Sov. Sąjungos kp. centro komitetą, savo kalboj partijos 
XX-jam kongresui Maskvoje nušvietė, kaip dabar viskas Š. Ryt
prūsiuose atrodo.

Jo žiniomis, be sovehozų ir miestuose dabar gyventojų skai-
kolchozų, “Kaliningrado apy
gardoje esančios “pačios di
džiausios gintaro atsargos pa
saulyje”, ir kad ten veikiąs ‘vie
nintelis fabrikas gintarui ap
dirbti”. Jis pasigyrė, kad šeštą- 
jame penkmety suplanuota gin
taro tprodukciją padidinti 3—5 
kartus ir baigti statyti “gintaro 
kombinatą”.
Karaliaučius visiškai surusintas

“Der Europaeische Osten” 
žurnalas, pasiremdamas atvyku
sių iš Karaliaučiaus srities lietu 
vių pasakojimais, rašo, kad 
miestas yra šiuo metu visiškai 
surusintas. Tačiau jis pats yra 
gėrybėmis geriau aprūpintas nei 
Vilnius ar Kaunas. Karaliučiuje 
gyvena apie 200.000 “sovietinių 
piliečių”.

Kai kurių grįžusių vokiečių 
teigimu, lietuvių skaičius “Ka
raliaučiaus srity” vis didėjąs. 
Kiek ten jų yra, tiksliai nežino, 
bet, mano, kad bus apie 3—4% 
visų gyventojų, Senieji tos sri
ties gyventojai yra “dingę”. Pa
čiame Karaliaučiaus mieste ir 
srity “atsistatymas” vyksta 
“rusiškai” — t. y. visai ne taip, 
kaip skelbiama pagal planus. 
Kaliningradas — paverstas oku
pantų karine tvirtove...

Rusai ir “Karaliaučiaus srity
je” yra numatę įvykdyti penke- 
rių metų planą. Kadangi apie 
400 vietovių beturi vos apie 100 
gyventojų, todėl Sovietai yra 
apsisprendę Š. Rytprūsiuose į- 
kurdinti apie 600.000 rusų, 
Kiekvienais metais turi būti at
kelta ir įkurdinta apie 120.000 
‘savanorių”, šių metų pradžio
je jau atkelti pirmieji transpor
tai maždaug po 1.000 žmonių iš 
Doneco baseino ir Ukrainos. 
Po jų — siunčiami kiti trans
portai.

Pasiryžę sukurti mišrią, 
bendruomenę

Kaip rusų planai rodo, čia o- 
‘ kupantai yra pasiryžę sukurti 
naują mišrią bendruomenę, kuri 
taptų tvirta Sovietų imperijos 
dalimi. Jau dabar tarp naujaku
rių varoma propaganda, kad Š. 
Rytprūsiai — tai “senoji rusų 
žemė, kurią tik per II Pas. karą 
pavyko atgauti atgal ir prisi
jungti prie tikrosios tėvynės”.

Pokario metais ten buvo dau
giausia skatinami vykti atleis
tieji kariai, o dabar pirmoj eilėj 
parenkami abiejų lyčių jauni 
žmonės. Transportai “naujaku
riams” nieko nekaštuoja, Pačia
me karaliaučiaus mieste veikia 
įkurdinimo štabas, kuris nauja
kuriams padeda visokiais bū
dais.

Kadangi nemaža tokiu būdu 
atsiunčiamų “naujakurių”, bijo
damiesi darbo ir tikėjęsi ge
resnio gyvenimo, paskum iš 
Rytprūsių pabėgo, tai dabar no
rima, kad kiekviena sovietinė 
respublika paskirtų tam tikrą 
procentą “naujųjų piliečių”, ku
rie turi būti įkurdinti Rytprū
siuose.

J š. Rytprūsius paskirti rusų 
valdininkai gauna į mėnesį po 
250 rublių “Vakarų priedo”, 
nes turi įsipareigoti ten dirbti 
3 metus. š. Rytprūsiuose tebe
laikomos didelės sovietinės įgu
los. Taip pat Labiavos, Piliavos 
ir Vėliavos vietovėse apmokomi 
į kariuomenę paimtieji rusų ka
riai. Visuose svarbiausiuose

čius yra mažesnis, 
1939 metais.

Karaliaučiaus reikšmė 
Sov. Sąjungai

Karaliaučiaus reikšmę Sovie
tams pademonstravo taip pat 
Bulganinas su Chruščevu, vyk
dami į D, Britaniją ir iš jos 
grįždami “Ordžonikidžės” karo 
laivu į Piliavos uostą, iš kur to
liau atvažiavo į Karaliaučių. 
Ten jų pasitikti ir išlydėti buvo 
suvaryti ne tik svarbieji vietos 
komunistų pareigūnai, bet taip 
pat iš Lietuvos ir kitų 2 Pabal
tijo pavergtųjų respublikų.

Šveicarų “Basler National 
— Zeitung” ir kai kurie kiti Va
karų spaudos organai nurodo, 
kad maršalo Černiachovskio 
užimtąsias Vokietijos Rytuose 
žemes Sovietai nori amžinai 
sau pasilaikyti. Tai patvirtino ir 
anksčiau įvykdytas faktas, kad 
Karaliaučius, Piliava, Įsrutis ir 
kitos Šiaurės Rytprsių dalys bu
vo prijungtos ne prie Sovietinės 
Lietuvos Respublikos, kaip nor
maliai turėjo būti, bet įjungtos 
tiesiai į Sov. Sąjungą, norint 
tas sritis visiškai surusinti. Į 
Šiaurės Rytprūsius pretenzijų 
norį reikšti ir gudai, kadangi 
dabar jų manymu, ten daugiau
sia esą atkelta ar tik ne gudų...

Rytprūsių vokiečių žygiai 
JA Valstybėse

Tarp Rytprūsių vokiečių ir 
mažlietuvių gyvą susidomėjimą 
kelia kai kurių vokiečių žygiai 
JAV-se. Į jas nuvykęs Rytprū
sių vokiečių pabėgėlių vadovas 
Dr. Gille JAV atstovų rūmų na
riui’Mr. Carroll Reece iš Ten
nessee įteikė adresą ir drauge 
iš gintaro plaketę, atvaizduojan
čią “Rytprūsių vokiečių terito
riją”.

Kaip iš nuotraukų matyti, į 
tą teritoriją, tais nacių laikais, 
buvo įtrauktas ir Klaipėdos 
kraštas. Minimasis JAV atsto
vų rūmų narys Reece drauge su 
Dr, Gille priėmė 6 Vokietijos 
fed. parlamento atstovus. Priė
mimo metu buvo taip pat du 
Bonos korespondentai: Dr. 
Wirth (“Sueddeutshce Zei
tung”) ir Appelt (“Stuttgarter 
Zeitung”), be to, Dr. Richard 
Sallet.

JAV atstovų narys Reece šių 
buvo pagirtas už jo drąsią kal
bą, pasakytą prieš kiek laiko 
JAV kongrese, kuria jis atskiri' 
dė vokiečiams nelaimingus Jal
tos ir Potsdamo konferencijų 
padarinius, apeliuodamas į JAV 
vyriausybę, kad atitaisytų yo 
kiečiams padarytąją skriaudą.

Plakėte nurodytąsias sienas 
Dr. Gille atžymėjo kaip vienas 
iš “seniausių sienų Europoje”. 
Taigi, nors vokiečių vyriausybė 
oficialiai pasisako už 1937 m. 
sienas, betgi visa eilė vokiečių 
veikėjų reiškia pretenzijas į sie
nas, išeinančias už 1937 m. teri
torijos. John Vorys iš Ohio.

Stebimasi vokiečių žygiais, 
kai jie, neturėdami žymios da
lies savo rytinių žemių, vis dėl
to reiškia pretenzijas į teritori
jas net ir už 1937 m. sienų.

• JAV Kongreso daugumos 
lyderis McCormack ir mažumos 
vadas Joseph Martin, Jr. pasi
siūlė revoliuciją, kuria reikalau 
jama lygių teisių lenkams Len
kijoje. Rezoliucija buvo priim
ta vienbalsiai.

Sugriuvus St. Fiacre lioteliui Paryžiaus miesto St. Denis kvartale, gavosi 
vaizdas.

paveiksle matomas

negu buvo

Keturi lenkų kadetai
pasirinko sau laisvę

VIENNA. — Keturi jauni lenkų oro laivyno kadetai atlėkė 
su dvejais bandomaisiais orlaiviais ir nusileido Austrijoj.

Jie lėkė 400 mylių nakties me
tu iš už geležinės uždangos. Pa
bėgėliai pareiškė, kad lenkų ae
rodromo sargyba, pastebėjus jų 
lekenčius orlaivius, atidarė į 
juos ugnį, bet nė vieno nesužei
dė. Pabėgę lenkai tuojau papra
šė politinio pabėgėlio teisės, pas 
tebėdami, kad kom. Lenkijoj y- 
ra nepakenčiamos gyvenimo są
lygos. Ketifri lenkai sakė, kad 
jie išskrido iš Deblin aerodromo, 
esančio netoli Varšuvos; jie tu
rėję tikslą pasiekti Meuncheną, 
bet dėl blogo oro jiems pritrūko 
gazolino ir jie buvo priversti 
anksčiau nusileisti.

Keturi pabėgėliai austrų poli
cijai pareiškė, kad jie pabėgti 
ruošėsi apie mėnesį laiko. Vie
nas orlaivis saugiai nusileido 
prie Oberbergeno kaimo, 30 my
lių nuo Viennos. Antras orlaivis 
nusileido miške, netoli Kirchen- 
bergo, 50 mylių nuo sostinės. Nu 
sileidžiant, vienas jų lengvai bu
vo sužeistas.

Pabėgę lenkai yra šie: Karol 
Kruk, 20 metų amžiaus, Bog- 
dan Biskubski, 21 m., Leszensk 
Scachogluckowicz, 23 metų, ir 
Eugenius Demski, 21 metų.

Kada Kruk ar Biskubski, išė
jo iš policijos įstaigos Oberber- 
gene, kur buvo apklausinėjami, 
jie uždengė savo veidus su ant
klode, kad jų laikraštininkai ne
nufotografuotų.

Trumpai iš visur
• Šiuo metu JAValstybėse 

yra viri 22,000,000 gyvų karo 
veteranų, kurių amžiaus vidur
kis siekia 38'/, m. Gyvų Korėjos 
karo veteranų yra 4,346,000; II 
Pas. karo — 15,391,000; I Pas.
karo ------- 3,105,000; ispanų —
Amerikiečių karo — 68,000; in
dėnų karų — 176.

• Helsinkio “Iltasanomat” ži
niomis, šiemet rudenį sueinan
čią 700 m. sukaktį nuo Rygos 
įkūrimo ruošiamasi iškilmingai 
paminėti. Restauruojami per ka
rą apgriauti paminklai ir istori-l 
nė Hermanno tvirtovė. Istorikai 
atsidėję studijuoja miesto archy 
vus. Tarpe darbe taip pat daly
vauja sovietiniai specialistai iš' 
Lietuvos, Estijos ir Suomių Ka
relijos.

• Dr. Louis Raemakers, pasi
žymėjęs olandų dailininkas, mi
rė Scheveningen mieste, sulau
kęs 87 m. amžiaus.

=

Nenori tokios rūšies 
sporto

“Tiesos” 126 Nr. S. Kava
liauskas rašo apie nepageidau
jamą sportą. Jis čia papasako
ja įdomią istoriją.

1953 metais į Panevėžio MTS 
buvo vedama vandentiekio ir 
kanalizacijos linija. Todėl po 
visą MTS teritoriją buvo iška
sta daugybė grovių. Tačiau ka
nalizacijos darbai vyko labai lė
tai, ir tik 1955 m. pabaigoje bu
vo sudėta pusė vamždžių. Ta
čiau ir tuos teko išimti, nes pa
sirodė, kad vamzdžiai pralei
džia vandenį. Įdėti į šiuos dar
bus daugiau kaip 300 tūkstančių 
rublių nuėjo veltui. Nuo to lai
ko, kai buvo išimti vamzdžiai, 
darbai visiškai sustojo. Praėjo 
žiema, greit įpusėjo vasara, o 
Panevėžio statybos kontoros 
Nr. 12 darbuotojai nesirodo. O 
mechanizatoriams — šokinėk 
per pusantro metro pločio grio
vius.

Pabaigoje žinutės autorius tei 
gia, kad tokio sporto mechani
zatoriai nepageidauja.

• Apie 9,000 motery kasmet 
miršta nuo vėžio ligos Kanadoj. 
Vyrų čia vėžys pakerta 10,000 
per metus.

• Vokiečių kalba leidžiamas 
“Baltische Hcfte” Nr. J,/1956 
paskelbė prof. J. Ereto straips
nį “Atsisveikinimas su Euro
pa?” Straipsnyje, kuris įdėtas 
žurnalo pirmoje vietoje, laisvie
ji Vakarai įspėjami, koks Eu
ropai gresia pavojus, jei 
laiku nebus imtasi reikalingų 
žygių jai apsaugoti nuo bolše
vikinės ekspansijos.

• Kasmet amerikiečiai pra
mogų tikslams išleidžia 35 bil. 
dolerių, bemaž tiek pat, kiek jie 
pereitais metais sumokėjo paja
mų taksų valdžiai .

• Nidos uosto jau nebelanko 
garlaiviai su vasarotojais. Se
nieji Kuršių laiveliai, sudarę vie 
ną iš buvusių Kuršių Neringos 
romantikos žymių, jau beveik 
visi išnykę, o likusieji tevarto
jami nebent tik šienui pergaben
ti. Ir iš Nidos stengiamasi iš
spausti pirmoj eilėj naudos — 
žvejyba. Ypač verčiamasi stintų 
džiovinimu. Tūkstančiai centne
rių dabar džiovinami ir paruo
šiami pačioje Nidoje.

klaikus
(INS)

Raudonieji biurokratai 
Kaune

MASKVA. “Izvestijų” nr. 171 
įdėtas straipsnis Kauno Miesto 
Darbininkų Atstovų Sovietų 
vykdomojo komiteto pirminin
ko J. Piligrimo. Straipsnyje pra
nešama kad Kaune panaikinti 
rajonai ir miesto ūkiui vadovau
ja “miesto darbininkų atstovų 
sovietas”. Kaune dabar esą 
daugiau kaip 100 pramonės įmo
nių, keletas augštųjų mokslo įs
taigų, dešimtys vidurinių, sep
tynmečių ir pradžios mokyklų, 
o taipgi muzikos — dramatur
gijos teatras, jaunimo teatras, 
kultūros ir poilsio parkas, bo
tanikos ir zoologijos sodai, mu- 
zėjus, kino teatrai ir bibliote
kos.

Iki praeitų metų Kaunas da
linosi į tris rajonus. Tačiau, ra
šo autorius, kągi rajonų vykdo
mieji komitetai galėjo padaryti, 
pvz. dėl gatvių švietimo pageri
nimo, dėl miesto transporto, dėl 
remonto tiltų ir šaligatvių? Jie 
tik darė nutarimus ir rašė cen
trui, ir viskas. “Padalinimas ra
jonais buvo tormozas tolimesnei 
miesto ūkio pažangai”, — rašo 
Piligrimas.

Likvidavus rajonus visų pir
ma sumažėjo išlaidos adminis
tracijos aparatui. Sutaupoma 
net 650,000 rublių per metus. Be 
to — išsituštino rajoninių įstai
gų užimtos raštinės.

Toliau autorius išskaitė nau
jo sutvarkymo gerąsias puses ir 
pažymi, kad Ąžuolyne steigia
mas kultūros ir poilsio parkas. 
Jau planuojama remontuoti 80 
gyvenamųjų namų (kiek mažai 
tokiame mieste!)

Dabar Kaune esą sudaryta 11 
nuolatinių komisijų, 45 komisi
jos, kurios bendradarbiauja na
mų tvarkyme ir daugiau kaip 
150 gatvių komitetų. Esanti 
paskubinta Panemunės tilto sta
tyba.

Pirma ištisus mėnesius pasi- 
likdavę nesvarstyti gyventojų 
skundai, dabar tas reikalas esąs 
paspartintas, tačiau dar nesąs 
išgyvend ntas formalizmas ir 
biurokratija, — rašo “Izvesti- 
jos”. Blogai veikiančios Kauno 
statybų organizacijos. Kaune 
esą perdaug prekybos organiza
cijų. Jos esančios: Prodforg, 
Gastronom, Univermag, Prom- 
torg (vis atvežtiniai, sovietiško 
stiliaus vardai!). Sujungimas jų 
sutaupytų daugiau 100,000 rub
lių, kurie dabar išmokami gau
siems jų vadovams.

Kalendorius
Liepos 30 d.: šr. Abdonas ir 

Senenas; lietuviški: Bijūnas ir 
Lebutė.

Saulė teka 5:43, leidžiasi 8:11.

Apdraustieji gauna nemokamą 
gydymą ir pašalpas I

KOPENHAGA, Danija. — Norvegijos, Švedijos ir Danijos 
piliečiai susirgus gali gauti pirmos rūšies ligoninės aprūpinimą 
ir gydymą nemokamai.

Norvegijoj šios rūšies draudi- maži: Privatus kombarys Kopen
mas piliečiui kaštuoja apie 40 
centų per savaitę. Draudimas pa
dengia išlaidas ligoninės, gydy
tojų apmokėjimą, maksimaliai 
per 52 savaites ir 3/4 vaistų gy
dytojų prirašytų, naudojamų na
muose. Šio draudimo išlaidų pu
sę padengia piliečių mokesčiai. 
Kitą pusę sumoka darbdaviai ir 
savivaldybės bei vyriausybė (po 
25 proc.) pusiau.

Švedijoj taip pat veikia com- 
pulsorinė drąudimo sistema, ap
rūpinanti kiekvieną žmogų nuo 
15 metų amžiaus. Kiekvienas pi
lietis šiam draudimui moka po 
$6 per metus. Sergantieji be ne
mokamo gydymo dar gauna li
gos pašalpas. Švedijoj 44 proc. 
visų draudimo išlaidų padengia 
apdraustieji; 27 proc. moka darb 
daviai ir 29 proc. — valstybė pri
moka. Ši draudimo sistema pra
dėjo veikti nuo 1955. 1.1.

DANIJOJ apdrausti visi gy
ventojai, kurių pajamos nėra di
desnės negu $1,700 per metus, at 
skaičius pajamų mokesčius. Iš 
viso krašte yra apdrausta 90 
proc. gyventojų. Tik 10 proc 
.‘turtingųjų” sveikatos draudi
mą turi patys nusipirkti. Čia y- 
ra nustatytos gydymo ribos chro 
niškoms ligoms sergantiems. 
Bendrai Danijoj daugiau yra ri
bojamas aprūpinimas negu Šve
dijoj ir Norvegijoj. Aktyvus li
gos klubo narys moka $10 per 
metus mokesčių. Ligonine aprū
pinimas ribojamas $215 per me
tus ir $570 per tris metus.

Pagal Danijos draudimo siste 
mą daugelis ligoninių yra finan
suojamos savivaldybių ir pilie
čiai visų kategorijų gauna gerą 
gydymą ir vaistus už menką at
lyginimą. Mokesčiai privatiems 
pacientams yra taip pat labai

Ar tebegyva Genevos 
dvasia?

MASKVA. Šitokį klausimą 
gvildena tuo pavadinimu “Izves- 
tijose” (nr. 170) išspausdintas 
straipsnis. Jo autoriai du: V. 
Kudriavcev ir N. Polianov. Jie 
atsaką kad ta dvasia tebėra gy
va ir kaltina amerikiečius, ku
rių “užsienio politika nepasikei
tė, kad tuo tarpu visas pasaulis 
yra pasikeitęs

Oras Chicagoje
Oro biuras praneša: Chicago

je ir jos apylinkėje šiandien da- 
Gaila, kad so-' linai debesuota ir šilčiau. Gali- 

vietų pasikeitimai daugiau žy- ma3 trumpas lietus. Augščiau-
mūs žodžiuose, kaip darbuose. I šia temperatūra 82 1. 1

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
—JAV sekretoriaus pavaduotojas Herbert Hoover, Jr., 

pasikvietė j Valstybės departamentą Egipto ambasadorių 
A. Husseną ir pareiškė jam žodžiu protestą už tai, kad Egip
to prezidentas Nasser viešai puolė JAValstybes už pasko
los atšaukimą.
—Daugiau kaip 5 mylias apšvies gatves Chicagoj piety ir 

piety vakarų apylinkėse dviejų savaičių laikotarpyje. Ap
švietimo įrengimas kaštuos $195,000.

—Ispanijoj kasmet gyventojų priauglis yra apie 300,000. 
Toks priauglis didina nedarbą, ypaė žemės ūkyje. Kasmet 
emigruoja į Pietų Ameriką apie 60,000 asmenų. 1955 m., 
gale Ispanijoj buvo 80,000,000 gyventojų. Apskaičiuojama, 
kad iki šio amžiaus pabaigos Ispanijoj bus 40,000,000 gy
ventojų. i

—šešių mėnesių laikotarpyje Prancūzijos sostinę Pary
žių aplankė 187,597 amerikiečiai, tai yra 50 proc. daugiau 
negu per tokį pat laikotarpį 1954 metais.

—Kolumbijos ir Porto Rico raudonas kryžius siūlo dr. 
Jonės E. Solką, antpolio vaistų išradėją, apdovanoti Nobe
lio premija.

—Australijos ministeris pirmininkas Robert G. Menzies 
su žmona iš Kanados, Quebecko, atvyko dviejų dienų vizitui 
į Chicagą, iš čia vyks į Washingtoną.

hagos ligoninėj kaštuoja tiktai 
$5.60 per dieną.

Vienas tarnautojas pažymėjo, 
kad jis išbuvo 11 mėnesių sana
torijoje, kur turėjo geriausią pri 
vatų kambarį ir iš viso mokėjo 
tik 32 centus per dieną. Kitas 
tarnautojas buvo keletą mėne
sių mažo miestelio ligoninėje, 
kur buvo gydomas su cortisanu 
ir kitais brangiais vaistais ir už 
viską temokėjo 50 centų per die
ną.

Brazilijos spauda
paminėjo Pabaltijį

Rio de Janeiro dienr. “Tribū
na da Imprensa”, rašydamas 
apie Poznanės sukilimą ir nepa
sitenkinimą okupantais Pabal
tijy, prisimena pabaltiečius, ku
rie “savo persekiojamuose tė
vynėse pasmerkti tylėti ir tra
giškai kentėti”.

Pažymėjęs,, kad Brazilija ne
pripažįsta smurtu įvykusios Pa
baltijo kraštų anekcijos, dien
raštis pastebi: “Kovodamos dėl 
laisvės išlaikymo ir kitų tautų 
išvadavimo, laisvosios tautos tu' 
ri nuolatos atsiminti Pabaltijo 
valstybių pavyzdį,’kokių tenka 
sudėti už savo krašto laisvę au
kų.

Brazilijos sostinės spauda pla 
čiai paminėjo ir pabaltiečių ge
dulo dieną minint deportacijas.

• Karo Muziejus šiądien va
dinamas ‘‘Kauno Valstybiniu ka
riniu - istoriniu muziejum”. Jau 
nuo pačių pirmųjų okupacijos 
dienų jį stengiamasi paversti 
bolševikinės propagandos židi
niu. Klastojant istorinę tiesą ir 
faktus, dabar šis muziejus dar 
daugiau bolševikinamas, mėgi
nant įrodinėti, tariamai Nepri
klausomybės metais šalies gy
ventojai skurdę ir tik dabar 
esą visko pertekę, patenkinti, 
dėkoja už jų pavergimą.

• Edward Gilroy iš Benton 
Harbor, pasiskundė policijai, 
kad kažkas įsilaužė į jo mašiną, 
paimdamas foto aparatą, kiše
ninę lemputę, du madymosi ko
stiumus ir knygą vadu “Kaip 
pagauti vagį”.

I
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Nuomininko našta
Nameliai mano brangūs, 
Man visur patogu,
Bet niekur nėr tiek laimės, 
Kaip po jūsų stogu.

Ne vienas dažnai statome 
klausimą: Ar geriau apsimoka 
samdyti butas, ar pirkti na-

apskaičiuojant. Tačiau gal ne
sunku apsispręsti, kai perkami 
namai už nuompinigius.

Sakysime, dvi šeimos gyveno 
dešimt metų šalia viena kitos,

kita nuomodama butą. Gyven
tojų padaugėjimas iššaukė na

mas? Kas geriau, ar per dešimt * mų pabrangimą, ir tuo pat me

o nelarimė įvyko jau būnant čia. ( Ats. Tam tikromis aplinky- 
Taigi negalima sakyti, kad ga- temis užsieniečiai studentai ga
vai nemokamą medicinos pagal Ii uždarbiauti vasarą, nepakenk
bą dėl priežasties, kuri buvo 
atvykimo į ši kraštą metu.

Kiek tai liečia pilietybės ga-

dami savo padėčiai ir neprašy
dami iš Imigracijos įr Natūra
lizacijos įstaigos leidimo. Toks

vimą, įstatymas neišskiria as-1 uždarbiavimas yra leidžiamas, 
mens, kuris yra gavęs viešą pa-; jei yra gautas sutikimas stu-
galbą, iš galinčių gauti piliety-J dento patarėjo ar kito atitinka- 
bę skaičiaus. mo valdininko to universiteto,

' kuriame studijuoja. Tačiau rei- 
Žinoma, jei gaunąs tokią pa- jrotjyti, kad studentas tik- 

ramą asmuo _yra pajėgus mo- raj yra reikalingas paramos už
darbiaujant ir kad jis yra už
siregistravęs sekančiam semest 
rui, kuris prasideda rugsėjo mė
nesį.

kėti, tai galėtų būti tariama,
viena turėdama savo namus, o i kad jis stokoja gero moralinio

nuetų turėti savo namą, ar vie
ton to pagelbėti kitam savinin
kui išlaikyti jo nuosavybę? Pas 
kaičiuokime, kokį rezultatą gau 
name, kai nuomą mokame per 
eilę metų. Tie skaičiai gal pa
dės susidaryti tikresnį vaizdą 
ir parodys kiek mūsų praktika 
yra tikslinga ir teisinga. Be a- 
bejo, ir vienu ir kitu atveju mes 
turime rimtų ir kitų priežasčių 
savo elgesiui pateisinti. Čia duo 
darni skaičiai tik padės paryš
kinti ir pagrįsti mūsų nusista
tymą ar daromą žygį.

Taigi, jei imsime laikotarpį 
kai nuomą mokame per dešimt 
ir iki 30 metų, gausime, skai
tant metams 6%, tokias sumas: 

nuoma po $20.00 per mėnesį 
sudarys: ė

per 10 metų .............. $3,163.36
„ 15 ..................... $5,586.16
„ 20  ..................... $8,828.52
„ 25 „    $13,167.43
„30 .....................$18,973.92
nuoma po $25.00 per mėnesį 

sudarys:
per 10 metų ............. $3,940.20

„ 15 .......................$6,962.73
„ 20 .............."... $11,035,65
„25 .................... $16,459.28
„ 30 „ •.............. $23,171.40
nuoma po $30.00 per mėnesį 

sudarys:

tu pakilo pamažu nuomos už 
butus. Taigi, pirmoji šeima aiš
kiai laimėjo.

Dažnai nejauku turėti skolų. 
Tąčiau, jei jos yra neperdidelės, 
tai žymiai padeda ne tik nuosa
vybę įsigyti, bet dar šiek tiek 
uždirbti ar bent sutaupyti.

Pilnesniam vaizdui susidary
ti, pažiūrėkime, kiek kas mė
nuo reiktų mokėti už 1,000 do
lerių paskolos, skaitant po 5%:
mokant per 5 metus — $18.88

>> 99 10 99 — $10.61
99 15 99 — $ 7.91

n 99 20 99 — $ 6.60
>> 99 25 99 $ 5.85

/ Žinoma, čia nėra išsprendžia-

per 10 metų ... . . . . $4,745.04
99 15 ,» • • • . ... $8,378,27
99 20 • • • . . . $13,242.78
99 25 ,, • • • . . . $19,751.14
99 30 M • • • . . . $28,460.88

Šie skaičiai rodo, kad ir po 
mažą sumą mokėdami išleidžia
me gan dideles sumas. Jei tu
rėtume namus ir jiems apmokė
ti bei išlaikyti naudotume tą su
mą, kokią mokame už butą, tai 
po kiek metų įgytume tą turtą, 
nedaug naujo pinigo pridėdami. 
Be to, nekilnojamasis turtas la
bai dažnai vis ir vis brangsta. 
Gyventojų skaičius daugelyje 
vietų didėja nesustojamai. Ne
sunku tai matyti Jungtinėse A- 
.merikos Valstybėse, kad iki šiol 
taip buvo. Žinoma, visuomet y- 
ra galvosūkio ateities įvykius

mas klausimas, kad jau turime 
pirkti namus. Tai yra vienas 
svarbus veiksnys, kuris gali pa
dėti šios rūšies klausimus spren 
džiant.

Skaitytojai klausia
Kl. Mano draugas sako, kad 

aš niekuomet negaliu tapti JAV 
piliečiu, nes aš vieną kartą po 
dviejų metų atvykus į šį kraš
tą buvau visuomenės našta; 
įvyko nelaimė, dėl kurios buvau 
nugabentas į ligoninę ir joje ne
mokamai gydomas. Ar tiesa, 
kad jei Imigracijos ir Natūra
lizacijos įstaiga sužinotų apie 
tai, tai ne tik sutrukdytų gauti 
pilietybę, bet dar išsiųstų iš 
krašto?

Ats. Tai ne tiesa. Gavimas 
neapmokamo gydymo ligoninė
je dar nereiškia buvimo visuo
menės našta. Tik tais atvejais, 
kai miesto ar valstijos organai 
yra nustatę tokias išlaidas iš
reikalauti ir pareikalavus jų at
sisakoma mokėti, tai tuomet ga 
Įima laikyti šį asmenį visuome
nės našta. Bet ir tai toks as-1 
muo negali būti deportuotas, 
kol nebus įrodyta, kad jis pasi
darė visuomenės našta penke
rių metų laikotarpyje dėl prie
žasčių, kilusių atvykimo metu. 
Tamstos atveju, Tamsta buvai 
gydomas dėl įvykusios nelaimės

charakterio, kuris reikalingas 
norinčiam gauti pilietybę asme
niui. Pridurtina, kad jei depor- 
tuotinas asmuo, kaip visuome
nės našta užvestų pilietybės ga
vimo bylą, tai Imigracijos ir Na 
turalizacijos įstaiga galėtų da
ryti žygių jį deportuoti. O pa
gal įstatymą Natūralizacijos 
teismas neves proceso, kol bus 
įsakymas išvežti prašytoją iš 
šio krašto. Tačiau tai neliečia 
Tamstos.

Kl. Ar gali asmuo, kuris gy
vena JAV pagal studento vizą, 
imti laikinį darbą vasaros ato
stogų metu? Aš čia studijuoju 
vienam universitete ir tik po me 
tų užbaigsiu savo kursą. Tačiau 
trūksta lėšų ir vasaros uždar
bis palengvintų man pabaigti 
studijas. Ar aš turiu gauti lei
dimą iš Imigracijos ir Natūra
lizacijos įstaigos? Jei taip, tai 
kaip ilgai tas truktų?

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS GflLINYClA
Geriausios g616s <1*1 vestuvių, banke 
tų, laidotuvių lr kitų papuošimų.

2443 WE£T 63RD STREET 
TeL PRospect 8-0833 lr PR 8-0834

Dr. Mm KRIŠUCELIŪNAITŽ
(Gydytoja lr Chirurgė) 

MOTkkV IJGV IR AKUŠERIJOS 
SPECIALISTE 

1760 W«t 71st StrMt 
(Kampu 7 lst lr California! 

rei. ofiso Ir rea. REpublio 7-4148 
Vai. 11-2 lr «-# v. v. šešt. 1-4 p. p. 

Priėmimas tik pagal susitarimą.

reL ofiso ar:. 1-Hfrt. rez. PR. 6-7SA3

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

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

Šeštadieniais nuo 1 lkl 4 vai. ų. p. 
Išskyrus ketvirtad. lr sekmad.

DR. I. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. SSrd Sk 
Ofiso teL REllance 6-4410 

Resid. telef. GRovebUl 6-0617 
Valandos: 1-8 p. m. lr 6-8 p. m. 

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

Kl. Sulaukęs 65 metų am-' 
žiaus aš planuoju atsisakyti iš 
darbo ir grįžti į savo gimtąjį 
kraštą. Kadangi aš neturiu 
JAV pilietybės, norėčiau žinoti, 
ar aš galiu gauti socialinio drau 
dimo pensiją, jei gyvensiu už 
JAV ribų?

Ats. Kiekvienas, nežiūiint ar 
jis yra pilietis ar ne, sulaukęs 
65 m. amžiaus turi teisę gauti 
socialinio draudimo pensiją, jei 
išdirbo atitinkamą laiką pagal 
socialinio draudimo įstatymo 
reikalavimus. Apskritai šios rū 
sies pašalpos išmokamos, ne
žiūrint ar asmuo gyvena šiame 
krašte ar už jo ribų. Tačiau 
pastebėtina, kad socialinio drau 
dimo mokėjimai nesiunčiami as
menims gyvenantiems už gele
žinės uždangos.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IB 

GERKLfcS LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6322 So. West«rn Avenoe 
Vai.: kasdien 10-12 vai. lr 7-9 vai. 
vak. šeštadieniais 10-1 vai. Trečia
dieniais uždaryta. Kitu laiku susitarus

Ofiso telefonas: PR 8-3229
Rm telef. WA1 brook B-507S

DR. JUZE IR KĘSTUTIS 
AGLINSKAI

GYDYTOJAI IR ClIlIllBflM 
2800 VVest 51 et Street

Vai. pirm. lr antr. 10 lkl 12 ryto, 
21kl 4 lr 6 lkl 9 popiet; ketv. lr 

penkt. 2 lki 4 lr 6 lkl 9 popiet 
tadlenials 10 lkl S vai. popiet.

Ofiso teLPltospect 6-1795 
Re*, tel. GRovebUl 6-3008

PERKRAUSI
U* IŠ TOLI IR ARTI

NAUJI OIDEU TROKAt-NAUJAUSI KRAUSTTMO (RANK/AI 
HSų METU PATYRIMAS-PIGUS IRSPININGAS PATARNAVIMAS

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

MOVINC

“X

VIRŠ 15,000,000 Amerikos gyventojų žino,
kad taupyti apdraustose Taupymo ir Skolinimo Bendrovėse yra 
saugu ir pelninga. -5. ■ ' '

Universal Savings and Loan Association 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.

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

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės:

UNIVERSAL savings
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illnois
J

DR, IRENA KURAS
(Gydytoja' ir Chirurgė) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTO

Tibfl South Westem Avenaa
(MEDICAL BUILDING) 

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

Ofice tel. RE. 7-1168
Rea. tel. WAlbrook 6-3766

Ofiso tel. CLlffslde 4-2896 
Rezidencijos: LAfayette 3-1178

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 VVest 47th Street 
(Kampas 47Ui lr Hermitage)

Vai.; nuo 2 lki 4 lr 6 iki 9 v. vak. 
ReAtad. nuo 2 lkl 6 vai., lšskyr. sek.

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 atidan-mą (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 reikalaujami; sumų atsargas, bet dau
gumas atideda daugiau, negu reikalaujama. Skir
tumas yra tik toks: kai kurios bendrovės yra patogesnės taupytojai, visada išmokėjo ir išmoka aukštesnius dividendu* 

Ir teikia pelningesnius ir naudingesnius patarimus.
Chicago Savings nuo pat savo įsikūrimo 1924 m. per daugiau, negu 32 metus, visada išmokėdavo taupytojams visas taupy

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

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

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

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

CURRENTLY — AUKŠČIAUSIAS DIVIDENDAS IŠMOKAMAS ANT PAID UP INVESTMENTŲ SKYRIAUS.

J

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

4701 South Damen Avenue 
(Kampas 47-tos lr Damen Avė.)

- Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vak. 
šeštad. 2—4 vai. vak.

Trečlad. lr kitu laiku pagal sutarti 
Telef. ofiso IAfayctte 8-6048 

Rez.: WAlbrook 5-3048

Tel. ofiso HE. 4-6849. rez. HE. 4-2824

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street
Vai. Pirm., ketvlr., penkt. 1-4 Ir 7-9 
Antr. 1-b, treč. ir šešt. pagal sutarties

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8317 South Wester» Aveaaa 
Chicago 29, Hl. 

Pasimatymai pagal sutartie.
Telefonas REpublio 7-4900 

Rezidencija: GRovehill 6-8161

~DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: nuo 2-4 lr nuo 6-8:10 v. 
vak. šeštadieniais nuo 2 iki 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel. Virginia 7-0036

Rezidencijos tcL BEverly 8-8344

Tel. ofiso VI. 7-<T6OO. rez. RE. 7-6867

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(Spec. moterį; Ilgos lr akušerija) 

4055 Archer Avė.
Kampas Archer lr California Avė. 

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

Ofiso tvief. Y Arda 7-1166
Rezidencijos — STewart 3-4611

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAfl 

756 West 35th Street 
(kampas Halated Ir 36-ta gatv*)
Ofisas bus uždarytas igi 

rugpjūčio 5-tos dienos.

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

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marąuette Medical Center 
6132 So. Kedzie Avenue

▼AL. 2—4 p. p. lr nuo 7—9 v. vak.
Trečiad. lr šeštad. pagal sutarti 

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAfl 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 West 6Srd Street

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

Telefonas GRovehill 6-1695
Į DR. ALDONA A. JUŠKA

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTB
PRITAIKO AKINIUS

1 Valandos:. 9—5 2 lr 7—9 v. v. pagal 
j susitarimų Išskyrus trečiadienius

2422 VVest Marąuette Rd.

TcL ofiso YA. 7-6667, rez. RE. 7-4666

DR. FRANK C. KWINN
(KVIECINSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1651 W66t 478h Street

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo I 
vai. lkl 4 v. popiet. Nuo 7 v. lkl 8:30 
Uždara treč. visa diena lr šeštad. vak.

DR. A. MACIŪNAS
6700 S..Wood Street

Atostogose iki rugp. 2 dienos. 
Reikalui esant prašom kreip

tis į Dr. V. Mušinską. Tel. Ofi
so: PKospect 6-2240, rez. VVA1-
brook 5-4860.

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGĄ 

Office: 10748 South Michigan Avė. 
Buto: 1653 W. 103 St., Bevcrly Hllls 
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. lkl 9 v. v., 
Išskirus trečlad. šeštadieniais nuo 1 
Iki 4 vai. popiet.

Tel.: Ofiso — PUllnuu, 6-6766 
Buto — BEverly 8-3916

Ofiso HKmlock 4-5815 
Rez, IlKml. 4-3751

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

Priima pagal susitarimą 

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS

4253 S. Whipple Street
(Arti Archer Avė.)

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

IiAfaj.’tte 3-4949 
Manių — CEdarcrcst 3-7 780

DR. ALBINA PRŪNSKiF 
DR. VLADAS PRUNSXIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3259 South Halsted St

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

Trečiad. lr kitu laiku pagal sutarimų 
Ofiso tel. Vlctory 2-1484. Resid. 2487 
W. 62nd St., tel. Republic 7-8818. 

Ofiso telefonas — Blshop 7-2625
DR. AL. RAČKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAfl
4342 Archer Avenne

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

Trečlad. ir sekmad. tik susitarus

DR. FL TALLAT-KELPŠA
Ofisai: 20 North Wacker Drive 

(Civic Opera House, kamb. 858) 
Vai. kasd. 12—4 

Tel. CEntral 6-2294 
5002 West lttth Str., Cicero 

Vai. kasd. 5—8, šeštad. I—3 
Tel. TOvvnhall 3-0959 

Kitu laiku ir trečiad. susitarus 
Rezid. tel. HEmlock 4-7080

DR. VYT. TAURAS- 
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR 
SPEC. MOTERŲ LIGOS 

Ofisas ir rezid.: 2410 W. Slst St 
Tel. PKospect 8-1223 arba WE 0-5577 
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v.' Antr., 

Trečlad. Ir Penktad. 6-9 vai. vak. U 
šeštadieniais 2-4 val. popiet.

Tel. ofiso He. 4-2123, rez. PR. 6-8484

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

6255 South VVestern Avenaa
Atostogose iki rugpjūčio 

mėnesio 20 dienos.

Tel. ofiso: DAnube 6-1126

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

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

šeštadieniais. 1—4 v. p. p.

TeL ofiso PKospect 6-9400
Rezld. PRospcct 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevičiutė)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue

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

j:

DR. J. VAITAITIS
GYDYOOJAS IR CHIRURGAfl 

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

vak. šeštadieniais 16-8.
Trečiad. uždaryta

Ofiso lr buto tel. OLympio 2-1*81

Tel. ofiso Vlctory 2-1581
Rez. Vlctory 1-0742

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAfl 

802 West 31at Street 
Kamp. Halsted lr 81-mos gatvių)

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

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpublio 7-2290
SPECI. CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2745 West 69th Street

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

lr

Dr. Antanas Rudokas, 0. D.
Tikrina akis; pritaiko akinio*, 

keičia stiklus tr rėmua.
4456 So. California Avė., Chicago 

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

10 vai. ryto iki 4; trečiad. ir sakmad. 
tik susitarus.

TeL Ofiso YA 7-4787, rez. PR 6-ltto

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAfl

1645 S. Ashland Avė. (kamb. 211)
Vai. nuo 2—4 Ir 6—8; trečlad., šeš
tad. Ir sekmad. tik pagal eutartj. 

Jeigu neutsilicps viršminetl telefonai
šaukite Mldvvay 3-0001

Tel. ofiso PR. 6-6446, rez. HE. 4-Š166

DR. F. C. WINSKUNA3
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2420 VVest Marąaette Bd.
VAL. nuo 2 lkl 4 p. p.; 6 lkl 8 vak.

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti 

Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-6656

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

Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-6668 
Rezid. 6600 S. Arteslan Avė.

VAL. 11 v. r. lkl 8 p. p.; 6—9 v. V.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAU 

Viri 26 metų patyrimo
Tel. Y Artis 7-1826 
Pritaiko aklnlna, 
Kreivas akis 9 

Ištaiso.
Ofisas tr akinių dlrbtuvš 
756 VVest 35th Street 

Vai. nuo 10 lkl 2, nuo 6 iki 8, tre
čiad. nuo 10-12, penktadieni 19-3 16 
šeštadieniais 10-2 vai. popiet.

virs Z64T

Telefonas REllance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS OYDYTOJA8)
3925 Mest 59th Street 

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

Tel. ofiso lr huto OLymple 2-4166
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAfl 
4938 W. 15th St., Cicero
Atostogose iki rugpjūčio 

mėnesio 4 dienos.
------- ę-----------------------------------------

Ofiso telef. LAfayette 8-8210, Jei 
neatsiliepia, šauklto KEdzie 8-2888

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGĄ

4146 S. Archer Avė.
V AL. Kasdien popiet nuo 12-2;.Rn v 
Vaa pirm., antr., ketvlrt. 6-8:8# vHlr «««•«♦« rn*

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopcdaa - Protezlstaa 

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

(Arch Supporta) tr Lt.
Vai.: 9-4 ir 6-8. šeštadieniais 9-1. 

ORTHOI’EDIJOS TT'.CHNIKOS LAB 
2850 W. 63rd Kt. Chlcago 26, Hl. 

Tel. PRospc<-t 6-6084.

Skclbkites “Drauge”!

DR. S. VAITUSH, OPT.
Palengvinu aklų įtempimų, kuris 

yra priežastis gaivos skaudSJlmo bei 
svaigimo Ir skaudančių akių karščio. 
Atitaisau trumparegystę Ir tollregys- 
tę. Prirenku teisingai akinius Visi 
egzaminavimai daromi rlu elektriniais 
instrumentais, rodančias mažiausius 
trūkumus. Speciali atyda kreipiama 
t mokyklos vaikus.

4712 South Ashland Avenne 
Tel. Y Arda 7-1371 

Vai. 10:30 lkl 7 v. vak. šeštad. 10:86 
lkl 6 vai. Sekm. lr treč. uždara,

DRAUGAS 
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND

1334 H. Oakley Avė., Chicago 8, III. Tel. Virginia 7-6641] 7-6646

Pirkit Apsaugos Bonus! j nea

Bntered M Second-Class Matter March 81, 1916, at Cklaaco, Illleola 
Unde. tbe Act of March 8, 1879.

Member of the Cathollo Pres SUBSCRIPTION RATES
Published daily, ezept Sundays, 88.00 per y«ar outside of Gblaago

by the 19.00 per year ln Chlcago A Cloeto
Lltkuanlan CathoUn Pre,m Society 88.00 per year ln Canada
T RON ŪME RATA: Metama

Foreign 111.00 
U metų 8

per vena,
mln. I m6n.

Chieagoj lr ClceroJ 89.00 6 00 88.78 81.38
Kitur JAV tr KAnadoĮd 88.00 14.60 82 6# 81.88
(Jšalenyje tll.00 86.69 81.66 8LN8

Redakcija etralpsnlus taiso savo nuožiūra. Neeunaudotų straipsnių ne
saugo. Juos gražina Uk U anksto susitarus. Redakcija uš akelMmų knda) 

tanko. Skelbimų kainos prlstundiamoe gnvua prašymą.

z
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1»1 I • Mirties Jūros rankraščiai
I__

LIETUVIŠKIEJI ĮVAIRUMAI
II ii u > AL. GI MANTAS

Pastabos ir nuomonės

I

n

Alus ir lietuvių namai

Veiklį ir bendriesiems reika
lams itin jautri Hamiltono, Ont.

ĮDOMUS RADINIAI
Prieš devynis metus prasidėję senų rankraščių atradimai ne

toli Mirties Jūros, Jordano valstybėje, yra sukėlę didelį susido
mėjimą ne tik mokslininkų, bet ir šiaip žmonių tarpe. Kai 1947 
m. vienas beduinų vaikas rado kalnuose olą su senų rankraš
čių rietiniais, tai buvo galima nekreipti į tai didelio dėmesio, bet lietuvių kolonija, kaip jau visi 
kai iki praėjusių metų tokių olų yra rasta ištisa dešimtis ir kai “no» šiuo metu vykdo platų va 
rietimų skaičius dabar siekia šimtais, o rankraščių nuotrupų skai
čius siekia tūkstančiais, tai yra toks faktas, kuris nesiduoda 
tylomis praeinamas.

Juo labiau, kad pradėti skaityti rankraščiai netrukdo ati
dengti didelių sensacijų. Pirmiausia paaiškėjo, kad tų rankraš
čių savininku yra buvusi sekta, panaši Essenų sąjūdžiui, veiku
siam trumpai prieš Kristų. Perskaityti ar nedaskaityti rank
raščiai davė progą iškilti seniems klausimams apie krikščiony
bės kilmę. Prancūzijoje, Amerikoje ir Anglijoje pasirodė raštų, 
bandančių kalbėti apie krikščionybę prieš Kristaus laikus. Jei
gu dar pridėsime, kad šią vasarą pasisekė išriesti varinį rank
raštį, iš kurio paaiškėjo, kad toje apylinkėje turi būti dar olų 
su pasakiškais aukso ir sidabro turtais, tai lengvai suprasime, 
kodėl šiandien apie Mirties Jūros rankraščius yra daug kalbama.

QUMRAN RADINIŲ APŽVALGA
Rankraščių rietimai buvo rasti kalnuose, netloi Qumran 

griuvėsių. Visi rankraščiai skirstomi į dvi grupes: į Šv. Rašto 
tekstus ir į kitus raštus. Šv. Rašto tekstai sudaro apie ketvir
tadalį visų radinių. Iš jų pvz. pažymėtinas pranašo Izaijo teks
tas, nes ligšiol turėtas seniausias šio pranašo rankraštis buvo 
tik iš X šimtmečio po Kr. Taigi naujai rastas rankraštis yra 
bent tūkstančiu metų senesnis.

Ne bibliniai rankraščiai, rasti olose, skirstomi dar į dvi da
lis. Į pirmąją grupę skiriami rankraščiai tų veikalų, kurie jau 
buvo žinomi. Į antrą grupę skiriami rankraščiai tokių knygų 
ar raštų, kurie iki šiol visai buvo nežinomi. Šių pastarųjų tar
pe yra komentarai į Šv. Rašto knygas, maldos šūkiai, sektos 
statutas ir kt. Ypatingą susidomėjimą sukėlė pranašo Habaku- 
ko knygos komentaars, kuris rašo apie kažkokį Teisingumo 
Mokytoją, nukenttėjusį nuo kunigų. Prie šios grupės reikia pri
dėti ir š. m. birželio 2 dieną paskelbtą varinio rietinio turinį, 
kuris turi davinių, kur yra paslėpta apie 200 tonų aukso ir si
dabro. Žinoma, skaičiai yra perdaug dideli, kad juos kas leng
vai laikytų realistiniais. Be to vietų identifikavimas iki šiol 
dar nėra įmanomas.

Šiandien jau yra nusistovėjusi mokslininkų nuomonė, kad 
rankraščiai yra parašyti I, II ar net III šimtmety prieš Kristų.
Iš rastų pinigų ir kitų aplinkybių nustatoma, kad rankraščiai 
buvo paslėpti ne vėliau, kaip 68 m. po Kristaus, kada buvo su
griauti Qumran sektos — vienuolyno statiniai.

jų — renka aukas vietos Lie
tuvių namų statybos reikalams. 
Šalia nuoširdaus tikėjimo, kad 
lietuvis kiekvienas hamiltonie- 

tis pagal savo išvalęs paskirs 
svarbiaj. tikslui savąją auką, pi 
nigų rinkimas vedamas ir vi
sais kitais būdais. Ruošiamos 
pramogos, loterijos, vakarai. 
Be to, pastaruoju metu, gabie
siems hamiltoniečiams pavyko 
susitarti su dviem alaus bravo
rais, kurie sutiko skirti tam tik 
rą nuošimtį Lietuvių namų sta
tybai, nuo kiekvienos dėžės a- 
laus, kuri bus užsakyta per na
mų statybos komitetą. Žinia, 
vysk. Valančių tokia žinutė tik
riausiai būtų prislėgusi, bet ge
rai žinant šio kontinento gyve
nimo sąlygas, reikėtų sutikti, 
kad svarbiems reikalams turi 
būti išnaudota kiekviena, kad 
ir mažiausia galimybė. Savų 
namų statyba yra labai didelio 
masto užsimojimas kaštuosiąs 
tikrai daug pinigo ir pastangų, 
tad ir kiekvienas centas priside 
dąs prie lėšų sutelkimo, visa
dos tegali būti tik laukiamas. 

“You Are There”

“TEISINGUMO MOKYTOJAS”
Rasti rankraščiai yra tikra biblioteka, priklausiusi sektai, 

panašiai į vienuolyną. Gresiant vienuolyno sunaikinimui, ši bib
lioteka buvo paslėpta kalnuose.- Rankraščių rietinių ir jų nuo
trupų mokslins sutvarkymas, manoma, pareikalaus 50 metų dar
bo. Griuvėsiai, esą netoli Mirties Jūros, iki šiol buvo laikomi šen. 
Romos tvirtovės likučiais. Atlikus kasinėjmus paaiškėjo, kad 
tai yra vienuolyno griuvėsiai.

Kaikurie tekstų tyrinėtojai, pasigaudami pirmaisiais išskai
tymais, daug krikščioniškų dalykų randa pas Quamran vienuo
lius, pvz. krikštą. Dvasinis vieunolinės sektos vadas buvęs kaž
koks Teisingumo Mokytojas, apie kurį kalba Habakuko komen
taras, rastas ketvirtoje oloje. Teisingumo Mokytojas turėjęs di
delių konfliktų su kunigais, buvęs iš rūbų išvilktas ir gal net 
nužudytas. Vieni mano, kad Teisingumo Mokytojas bus miręs 
63 m. prieš Kristų, kiti — 166 m. prieš Kr..

Sorbonos mokslininkas Dupont - Sommer, buvęs kunigas, iš 
to padarė išvadą, kad čia esąs naujas šaltinis krikščionybės 
kilmei išvesti. Teisingumo Mokytojas esąs krikščionybės sąjū
džio lopšys. Amerikietis Wilson mano, kad pats Kristus esąs bu
vęs Quamran bendruomenės nariu. Anglas mokslininkas Allegro, 
studijuodamas pranašo Nahum knygos komentarą, irgi čia ras
tą, tariasi galįs sakyti, kad T. Mokytojas buvęs prikryžiuotas, ir 
kad mokiniai jo kūną nuėmę nuo kryžiaus. Tačiau Allegro Tei
singumo Mokytojo netapatina su Kristumi.

KATALIKŲ LAIKYSENA
Kokia katalikų laikysena šių radinių atžvilgiu? Mažiau susipa

žinę su katalikybe laikraštininkai laukė konflikto tarp šių radi
nių ir dogmų. Tačiau, pasak žurnalą “Life”, Vatikanas esąs pa
reiškęs, kad katalikams nėra ko bijotis šių radinių. Pats Vati
kanas rūpinasi, kad radiniai būtų galimai greičiau paskelbti.

Katalikai tyrinėtojai mano, kad rietimai suteiks daug švie
sos, padedančios suprasti daug Naujojo Testamento problemų. 
Quamran sektos papročių aprašymai padės suprasti kaikurias 
Evangelijos vietas, pvz., kodėl Kristus paskutinę vakarienę val
gė viena diena anksčiau. Radiniai nušvies visuomeniškai kultū
rines nuotaikas Palestinoje ir tuo būdu padės geriau suprasti 
apaštalų Jono ir Povilo raštus. Manoma, kad 0umran rietimai 
ypač prisidės prie Jono Krikštytojo dvasinės nuotaikos ryšio 
nustatymo su savo laikais. Rietimai jau patvirtino vieną seną 
nujautimą, kad Melchizdeko sostinė Salem priešžydiškos kultūros 
laikais yra ta pati vietovė, kuri vėliau vadinama Jeruzalės vardu.

Teisingumo Mokytojo paralelė su Kristumi šiandien jau ir 
pasak “Life” yra nepasitvirtinusi ir laikoma palikta jos pačios 
kėlėjų. Tiesa, katalikai aiškintojai sutinka, kad Habakuko ko
mentaras savo dvasiniu Mesijo supratimu yra tokia knyga, ku
rios iki šiol prieškrikščioniškoje žydų literatūroje nežinota. Buvo 
žinomas tik rabinų nacionalistiškai politinio Mesijo supratimas 
(Talmudas). Dėl šio naujo dvasinio Mesijo vaizdo kaikurie kri
tikai norėjo to rietinio parašymo laiką atkelti net į Viduramžius.

Pastangos krikščionybę išvesti iš Essenų yra ne naujas da
lykas. Tai bandė padaryti savo laiku Bažnyčios priešas Renanas. 
Pati krikščionija nesibaido ryšio su senovės žydų kultūra; nors 
nuo pat pirmųjų krikščionių laikų ji priešinasi tendencijai ją 
sutapatinti su žydiška kultūra. Kad krikščionys nesibijo žy
diškos kultūros tradicijos, pavyzdžiu gali būti karmelitų ordinas, 
kuris savo kilmę veda net iš pranašų Elijo ir Eliziejaus. Iki 
šiol į šią karmelitų pretenziją rimti mokslininkai, neišskiriant nei 
Lietuvjškos Enciklopedijos, nekreipė dėmesio. Bet po Qumran 
rankraščių atradimo, priartinusio senovės žydų vienuolinius są
jūdžius prie pat Kristaus ne tik laiko, bet ir dvasios atžvilgiu, 
ir sena karmeltių pretenzija gali atrodyti visiškai nebejuokinga. 
Tačiau nėra ko skubintis su išvadomis. Pasak tėvą de Vaux, ty
rinėjimo darbų vedėją, dar nėra atėjęs laikas šių radinių sinte
zei daryti. V* Bgd.

Tokiu pavadinimu, po vasa
ros atostogų, CBS televizijos 
tinklas vėl pradeda serijines, 
paprastai sekmadienio pavaka
re perteikiamas programas. Jų 
metu žiūrovas nukeliamas į 
įvairius įvairiais amžiais buvu
sius būdingesnius pasaulio įvy 
kius. Čia matomi ekonominiai, 
kultūriniai, politiniai pasieki
mai ir pan. rūšies aktualūs įvy
kiai. Naujame sezone jau nu
matyta parodyti tarp kitų ir 
sekančios temos: “The Moscow 
Purge Trials” ir “Germany In- 
vades Poland”.

Ar. nebūtų galima, jog lietu
vių veikėjai ar organizacijos 
esančios arčiau New Yorko ir 
CBS centro, pasiūlytų tai pro
gramai parodyti ir Lietuvos ar 
aplamai Pabaltijo okupacijos 
faktų., Pa v.: reikėtų galvoti, 
kad pusvalandis “Soviets Inva- 
des Baltic States” būtų nema
žiau įdomus už vokiečių invazi
ją Lenkijon. Be to, reikėtų įsi
dėmėti,) kad latviai turi origina
lių filmų ir nuotraukų iš siau
bingųjų dienų.

Atsikvietimas artimųjų iš 
Lietuvos

“Almus Reports” anglų kal
ba lietuviškųjų komentarų-biu- 
letenio leidėjai teigia, jog yra 
gavę iš atitinkamo skyriaus

Valstybės Departamente raštą, 
kuriame sakoma, jog bent teo
retiškai yia galimybė JAV pi
liečiams atsikviesti į šį kraštą 
artimuosius gimines, kaip savo 
vaikus, tėvus, seseris ir brolius. 
Visą reikalą pradėti reikėtų 
kreiptis į artimiausią Imigra- 
tion and Naturalization Service 
įstaigą ir užpildyti peticiją 
Form 1-133. Po to Valstybės 
Departamentas ją persiųs ame
rikiečių ambasadai Maskvoje, 
kuri jau bandytų kontaktuoti 
suinteresuotuosius Lietuvoje. 
Žinoma, prie to viso, bus rei
kalinga pateikti įvairius papil
domus dokumentus, kaip affi- 
davitą ir t.t. Iš savo pusės, ir 
tai jau būtų pats sunkiausias 
ir rizikingiausias viso reikalo 
momentas, giminės Lietuvoje 
turėtų prašyti sovietinę valdžią 
išduoti jiems išvykimo leidimą. 
Valstybės Departamento rašte 
pažymima, kad tai visdėlto nė
ra negalimas dalykas, nes 1955 
m. bėgy tam tikras skaičius tė
vų .kurių vaikai yra JAV pilie
čiai, gavo išvykimo vizas.

Lietuviškos televizijos 
programos

Laikraščiuose galime vis daž 
niau pastebėti žinutes apie lie
tuvių dalyvavimą televizijos 
programose. Tokie pasirodymai 
dažniausiai esti per vietines pto 
čių programas, nors pap. lie
pos .mėn. 20 d. “Ateities” šokė
jai pašoko “Mikitą” per ABC 
televizijos sistemą, kuri mato
ma visame krašte. Kaip žinia, 
turėti savo atskiras programas 
yra itin brangu ir kaip tik dėlto 
to negalima būtų atsiekti per 
visame kontinente matomas 
programas. Užtat, tenka svei
kinti tautiečių iniciatyvą, ku
riems pavyksta įsiterpti į did
žiąsias programas, kurias stebi 
ištisi milionai žiūrovų. Šiaip 
jau, kaip skelbia atitinkama 
statistika, atskirų tautybių pro
gramos turi labai negausią žiū
rovų auditoriją ir jomis domisi, 
nebent tik tos pačios tautybės 
žmonės, priedui keliasdešimt 
mėgėjų. Iš to išeitų, jog turėti 
programą lietuviškai ir tik sau 
patiems, būtų nepaprastai dide
lė prabanga ir jos neatsiektų 
tikslo, t. y. lietuviškųjų reika
lų išpopularinimo ir pristatymo 
kitataučiams. Gi mes patys, tik 
jau neturėtume būti tiek išdy
kę, kad tingėtume susirinkti į 
lietuviškąjį koncertą ar kitokį 
vakarą įprastose aplinkybėse, 
t. y. salėse. Bet visais atvejais 
lietuviams reikėtų veržtis į te
levizijos ekraną ir svarbiąsias 
programas, kuriose anglų kalba 
būtų pristatomi programos at-

Dėl Marianapolio
Marianapolio tragedija vi-| Menasi man šioje vietoje vie

šiems yra gerai žinoma: tai ma nas pavyzdys iš Nepriklauso- 
žas lietuvių mokinių skaičius. | mos Lietuvos gyvenimo. Vie- 
Faktas ne tik tragiškas, bet irnoje augštesnėje mokykloje vie 
kompromituojantis tiek laiky- nu laikotarpiu pradėjo labai ma 
tojus, tiek lietuvių visuomenę.' žėti mokiniai. Iš eilės keletą me 
Kaltinami paprastai tėvai. Į tų. Kaltinami irgi buvo tėvai.

Tačiau derinant kaikuriuos J Esą savo vaikus siunčią moky- 
mokyklinio gyvenimo reiški-'tis į didesnius, kad ir tolimes
nius, neatrodo, kad tėvai būtų nius miestus, nes ten gauną ge-

čius ėmė didėti ir prilygo kitų 
mokyklų mokinių skaičiui. Pa
sirodė, kad kaltė buvo ne tėvų.

Kažin, ar ne perdėtas kaltini
mas tėvų ir dėl Marianapolio?

M. A.

AR VERTA?

ELĖ MAZALAITĖ

PJŪTIES METAS
i \9i 'M/'A ROMANAS

Tęsinys 28
)

Taip buvo ir vėliau, kai jis nebebuvo toks kūdi
kis — jis ėjo tarnauti mišioms, jis išsitarė, jog nori 
būti išrinktas, arčiausias negu betkas bažnyčioje. Tas 
pats, galbūt, jį vedė prie tų begalinių knygų skaity
mo — jis jau nesipasakojo kodėl, bet dabar ji mano, 
jog dėl to ir seminariją pasirinko, drauge su broliu, 
kad tiktai nebūtų ka« nors pirmesnis už jį.

Aš buvau nebudri motina, — kaltina ji save mal
doje, — kaip aš neregėjau, kad puikybė buvo nuvedu
si jį seminarijon. — „Kaip ten prieisi prie Dievo, kad 
ilga eilė stovi tarpininkų, ir kiekvienas yra didesnis 
už mane, kiekvieno turiu klausyti, aš ten būčiau taip 
praradęs save, jog tiktai trupinėliai beliktų, kol pa
kliūsiu dangaus švieson“. — Nesuprantu, — sakė ji 
tada liūdnai, — tačiau nepyko, juk jis buvo protingas, 
tas jos vaikas ir žinojo, kad tiktai su atvira širdimi 
Dievo tarno keliais tegalima eiti, bet ji nesuprato jo 
žodžių. Ir supranta dabar: puikybė. Ta pati, kai ma 
žas jis pirmą kartą bažnyčioj pamatė švento Myko
lo adtorių ir klausinėjo, kag yra tas, kuris slibiną smei
gia jietim. — „Aš irgi valdysiu Dievo kariuomenę! 
— pasakė jis, ir jnotina didžiavosi, kaip išmintingai 
kalba jos sūnus. Ji nesuprato pavojaus nė vėliau, kai 
bemioksuo klausė: „Bet kodėl slibinas? Juk sakei,

jau taip nerūpestingi savo vai
kų auklėjimu.

resnių butų, ten esą daugiau 
kultūrinių pramogų, esanti gar-

$2.00 ) metus, kad užlaikius gražius 
plaukus. Mėgink NEW ERA — per 
40 metų pasekmingai vartojamos. 
Siųskite $2.00 už 8 oz. bonką.

F. BITAUTAS
302 S. Pearl St., Denver, Oolorado

Kodėl tėvai buvo rūpestingi i bė, kad vaikas mokąsis didės 
ir vaikus Marianapolin leido Tel niam mieste, 
vo Navicko laikais, o taip nepa-l , .
teisinamai apsileido po jo mir-' Bct buvo Pake,sta vlsa m°-

ties? Kodėl toks pasikeitimas?
P. Jurgėla, savo straipsniuo

se apie Marianapolį šių metų 
pradžioje mini faktą, kad mer
gaitėms’yra net penkios lietu
vių augštesnės mokyklos ir vi
sos perpildytos, o ‘berniukams 
tas vienas Marianapolis yra tuš 
čias. Kodėl? Nejaugi lietuviai tė 
vai yra susirūpinę tik savo duk
terimis ir visiškai nesirūpina 
sūnumis?!

Tėvai Pranciškonai kaip tik 
dabar projektuoja atidaryti sa
vo augštesniąją mokyklą ber
niukams. Reiškia, jie padėtį ne
vertina pesimistiškai ir lietuvių 
visuomenėje tikisi kandidatų. 
Kodėl tat kandidatų neranda 
Marianapolis?

kyklos vadovybė ir dalis moko
mojo personalo ir vaizdas stai
ga pradėjo keistis. Mokinių skai

illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilll

VASARVIET® “NIDA”
Sav. Pr. Kalvaitis 

BEVERLY SHORES, INI).
Tel. Michigan City TRiangle 2-2711

Lietuviškas maistas, alug ir vynas 
Gera maudymuisi vieta

iiiiiiimiiiiiimiiiiiiiiiimmimmiiimiiiii

...................................................................................................................... imi

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

tolimų distancijų. Šaukite sekančiai:

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

Telefonas —- FRontler 6-1882
iiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiimiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

likėjai, supažindinama su mū
sų tauta, kūryba ir kitais lietu
viškaisiais reikalais.
f '

TELEVIZIJA* RADIJAS
HI-FI FONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

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

Chartered A Supervlsed 
by the U. S. Rovernment

MUTUAL FEDERAL SAVIN6S REKORDAS...

• Įsteigta Chicagoje 1905 metais.

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

• Augštus dividendus išmokėjo visada be per
sto jimo.

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

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

PRADEKITE TAUPYTI ŠIANDIEN !

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

- JOHN J. KAZANAUSKAS, Prus.

Ohartered ir Snpervioed by the United States Oovemmeat
Įstaigos VALANDOS: Kasdien nuo 9-too ryto iki 5 vai. po pietų. Ketvirtadieniais ano 9-tos valandos 
ryto iki 8 vai. vakaro, šeštadieniais nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. po pietų. Trečiadieniais visai neatidaroma

-------- „ . f

kad Liuciferius buvo‘pats gražiausias angelas. Kodėl 
nėra jo paveikslo?“ — Ir kitą kartą: — „Aš norė
čiau būti, kaip Liuciferius, jeigu jis susimušė su My
kolu, jis buvo labai galingas“. — Ir kitą kartą, jau 
mokinosi gimnazijoje, jis kalbėjo: “Jeigu Dievas nie
kuomet negali paliauti kovos su šėtonu — jam turi 
būti įdomu — pamanyk, pats Dievas visą laiką tuo 
užimtas“.

Jai kėlė baimės tokios kalbos, šventvagiškos ir 
nedoros: — ji barėsi ir mokė, bet nesuprato. Ir jis 
žinojo, jog taip, kai universitete, po seminarijos, jis 
jau nesilankė bažnyčioje, ir jos prašomas, net atosto
gaujant, nė savoj bažnyčioj nebesimeldė — jis juokė
si ir sakė: „Tu nesupranti, mamute“.

Ji supranta dabar, šią naktį, kada išaušus, jos 
primesta marti išveš jos vežimą ir arklį į miestą, kur 
sugrįžo išvarytosios piktos dvasios, atsi vesdamos dar 
piktesnes. Jos sūnus buvo užkrėstas per tuos kelerius 
metus, daugiau negu tie, kurie yra ištikti raupsų ir 
jis grįžo, kad paliestų kiekvieną ką tiktai pasieks jo 
ranka, kad suteptų neišgydomai.

Viešpatie, Viešpatie — maldavo ji — neleisk to!
Ji bijojo ir pati sau sakyti, ko ji prašė, kad jis----------- .
Kaip turėjo Dievas išklausyti, jeigu ir norėjo išgirsti 
jos balsą: ko ji trokšta? Ji juto, kad jos maldos buvo 
nykios ir sunkios, ji buvo, kaip sėjėjas, kuriam nedo
rasis per naktį pakeitė sėklą, ir ji bėrė į dirvą net ne 
piktžoles, tiktai žvyrą, kuris spaudė žemę.

Bet kada ji išleido iš savo sodybos moterį, kuri 
buvo taip pakeitusi jos namų laikrodį, kad temušė tik
tai niūros valandos — Monika Vibrienė tejuto tiktai 
dalį palengvėjimo, kokio tikėjosi per tuos kelerius me
tus. Ir nežinomą pasigailėjimą pajuto. Ir stipriau 
negu per visus laikus ilgesį savo valko, aavo sūnaus:

Praėjusi naktis jai atrodė jos didelė nuodėmė, dėl 
šito nežinomo geismo, kad Mykolas kaip nors būtų 
nušalintas. Ji gi net nepajėgė matyti jį savo širdyje, 
jis buvo pavirtęs tiktai nedorų darbų krūva, tarytum 
krepšys gyvačių, kurį reikėjo kur nors padėti, kad 
apsaugotum tuos, kuriems reikėjo praeiti pro šalį. 
Tai ne jos vaikas, dėl kurio ji šaukėsi dangaus nak
tį, ne!

Dabar, kai ji nuo prieangio stebėjo išnykstantį 
vežimą, ji regėjo tą patį važį begales kartų važiuo
jant ir grįžtant šiuo keliu, ir jame sėdėjo gimnazis
tas, studentas, jos sūnus keliavo iš namų ir atgal. 
Jis stovėjoi šalimais jos, taip arti, kad juto jo petį, 
pakilusį daug augščiau, kaip jos, ir jo rankas stipriai 
ir švelniai, kai lietė jos pirštus, ir jo balsas čia prie 
pat jos ausies, ir ji galvojo, jog jis saldus, kaip me
dus iš nasturtos. Nė vieno blogo žodžio neištaria jo 
liežuvis, nė vienos klaidžios minties neturi jo galva, 
kaip gi galėtų, juk jis tebėra visai mažas, toks, kad 
šuo atrodo didelis prieš jį. Bet jis yra nenuorama, 
jam neužtenka kiemo, jis būtinai turi atsikabinti 
vartelius ir pažiūrėti, kas už jų — štai dėl ko mo
tina pameta svarbiausius darbus ir dažnai bėga pa
žvelgti, ar neatsitiko jam ko nors negero. Tai todėl, 
kaip tiktai nugirsta vartelius sugirgždant žino, kad 
laikas jieškoti, kol nenuėjo taip toli, jog nuo ten pra
sideda pavojai.

Varteliai sulingavo staiga, motina puolė vieną 
žingsnį pirmyn, ji ištiesė rankas, lyg norėdama pa
gauti griūvantį ir sušuko: —

— Mikuti!

.. A#
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NAUJI
LAIKRODĖLIAI

už pusę reguliarės kainos 
bendrai visiems ar perkant 
vieną ar daugiau.
17 akmenų rankinis Laikrodėlis ca- 

nieo incablock vyriškas ar mote
riškas vi aterproof, vertės 
$35 ........................................ $17.50

17 akmenų 11 karatų aukso 
vyriškas rankinis lnikrodė- 
lis, vertės $50 už ................ $22.00

7 akmenų rankiniai laikrodė
liai, vertės $10.05, už. $0.05 I

Linksmiau
Artistės patarimas

Kino artistė Ruseli pataria 
merginom: “Kai jums atrodo, 
kad jau vyras peršasi, bet dar 
nesat visai tikros, staigiai išvy- 
kit mėnesiui pas tetą į kaimą. 
Jei jo intencija tikra, tai už dvie 
jų savaičių gausit nuo jo laišką 
su pasisiūlymu.”

Moteriška kalba
Iš visų pagrindinių pasaulio 

kalbų prancūziškoji yra pati 
vikriausia, atseit — per trum
piausią laiką galima daugiausia 
pasakyti. Ne be reikalo ji buvo 
ir dalinai dar tebėra diplomati
nė kalba. Ją patartina išmokti 
visom moterim. O kodėl? Nė 
aiškinti nereikia.

Tik gandai
Paiyžiuje kažkokie gandone

šiai paskleidė žinią ,kad Eife
lio bokštas esąs pakrypęs ir ga
lįs griūti. Inžinieriai turėjo daug 
darbo, kol gandus paneigė. Ra
do viską tvarkoj. Vėjui pučiant 

, bokštas tesvyruoja tik 18 cm.

NAUJŲ MAŠINŲ 
FONDAS

Kai duoda tuoj
— Tu juk žinai, kas tuojau 

duoda, dvigubai daugiau, — sa
ko jauna žmona savo vyrui, — 
man tuojau reikia 10 dolerių.

Trumpai iš visur
— Ryga pavaizduojama kaip 

tipiškas gamizono miestas. Da
nų ir olandų spaudoje pasirodė 
daugiau žinių ir aprašymų apie

- Gerai, brangioji, — atsako Pad5t‘ 8eležinčs užda,1Soa- 
vyras, — štai tau penki dole-; Pro» taIn sudarė š. m. birželio 
riai j pabaigoj iš Rygos j Kopenhagą

Teatro mėgėjas
Prancūzijoj, Avigono mieste, 

vieno teisėjo sekretorius buvo 
didelis teatro mėgėjas. Jis nie
kad nepraleisdavo vaidinimų.
Kartą taip reikalai susiklostė, 
kad dėl darbo jokiu būdu nega
lėjo į vaidinimus eiti. Dėl šio 
nelemto įvykio taip jis susikrim 
to, kad nusprendė nusižudyti.
Prieš mirtį padarė tokį testa
mentą: “Kaukuolę padovanoju 
teatrui ir noriu, kad ji būtų var 
tojama statant Šekspyro “Mak
betą”. Vis buvo geriau, kad ir 
taip būti teatre.

Pajieskojimai
Jieškomas Juozas Nevirauskas, 

gyv. Chicagoje. Jieško brolis Anta
nas, kilęs iš Kumpikų kaimo. Atsi
liepti šiuo adresu: DRAUGAS, Box

r#-

“DRAUGO’ 
nuoširdžiai dėkoja už aukas

j Naujų Mašinų Fondui. Aukojo 
i šie asmenys:

t?- v

J-a^TN.

1 IV'K" v-B

Deimantiniai žiedui, auksiniai žie
dai, auksinės rašomos plunksnos, la- 
ketal, laveleriai, sidabro Ir poreela- 
no išdirbiniai, lėkštės, šeri ižai, pei
liai, šukutės, šaukštai už pusę kainos, 
kol skaičius susimažins.
32 gabalų stainless slcel se

tas, vertes $7.00, už ............ $ 3.00
52 gabalų Rogers setas, ver

tės $42.00, už .......................... $21.00
50 gabalų pietų servizo se

tas, vertės $28.00, už .... $12.00

JOS. F. BUDRIK, Ine.
3241 S. Halsted Street

Tel. GAIutnet 54237 

CHICAGO, ILLINOIS
Atidarą Pirmadienio Ir Ketvirta

dienio vakarais iki 9:3(1. Sekmadie
ninis imt vasarų brangenybių sky
rius būna uždarytas, liet. televizijos 
ir Istldų skyrius atidarytus...................

nudriko radio valumla leidžiama 
Iš WHKC, i 150 kil. radio stoties 
kiekvienų ketvirtadienį nuo C iki 7 
vai. v.
rlb®stąflgrrųjB&m
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ANATOLIJAUS KAIRIO 
4 veiksmŲ istorinė pjesė iš 1863 

metų sukilimo ir spaudos 
uždraudimo laikų

LAISVES MEDIS

CLASS1FIED AND HELP WANTED ADS
REAL ESTATE HELP WANTED — MOTERYS

Norite nekiln. turtą pigiai pirkt 
arba gTeit ir gerai parduot — 
kreipkitės į iią įstaigą.
Parūpi na m gerom sąlygom paskolas

IX, • . • X T ,, m s, i BUDRECKAS, REALTYišleistas įnz. Leopoldas Freid- 4081 ARCnEK AVĖ. LA. 3-3384 
bergas, kurio žmona yra gimi
mo danė. Apie Freibergo pa
reiškimus plačiai rašo danų 
spauda. Ryga pavaizduojama 
kaip tipiškas garnizono .mies
tas. Į Latviją yra grąžinta dalis 
ištremtųjų, bet ne visi gali gy
venti Rygoje. Kalbama, kad 
Ulmanis miręs, bet gen. Balodis 
esąs gyvas. Krašte paplitęs di
delis girtuokliavimas.

Dėl nepaprastų aplinkybių savi
ninkas parduoda 2 butų po G kamb. 
med. nami> su rūsiu geram stovyj že
miau savikainos. $15,600. A. Sirutis.

laibai geram stovyj 2 gerai Įreng
tų butų mūrinis namas Marųuetto 
Parke. Dvigubas mūr. garažas. $31,
500. A. Rėklaitis.

Nuostabiai įrengtas 8 metų mūr.
7 kamb. (4 rnieg.) namas. ltūsyj 
dar visas butas ir puikus baras. Ap
saugotas nuo potvynių. Autom. Šildy
mas. Į kainų Iškaitomi kilimai, Šal
dytuvas ir daug kitų priedų. 1 % 
maš. garažas. Tik $20,000. Verta pa
matyti! A. Dinas.

Marųucttc Purke: 1)5 kamb. mūr. 
bungalovv. $15,500; 2) 3 imtų mūro 
namas (2x4H ir 3 kamb.), Sil<iypias 
karstu vandeniu-stokeriu. Garažas. 
$29,000; 3) J. butų geras mūro mi
nias. $20,000. K. Juknis.

P LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 7Ist Street 
Visi telefonai: VVAlbrook 5-6015

MAItųri-riTK PARKE:
Naujus mūrinis 7 kamb. (5 mieg.). 

G AG E PARKE:
Mūrinis, 1 tį augšto — 5 ir 3 k., 

10 mulų. Gražūs butai. $5,000 Įmo
kėti. . -saA«fli
ItRIGHTON PARKE:

Mūrinis — 3 butai Ir krautuvė. 
Platus sklypas, gerus namas.

Meilinis 1% augšto — 4 ir 2 kamb. 
Karštu oru šildomas. Garažus. $13, 
700. ,

Mūrinis — 2 po 5 k. Centr. šildy
mas.

Turime mimų visuose liet. koloni
jose. Parūpiname luiskolas.

ŠIMAIČIAI
Realty, Builders, Insurance

2737 West 43 St
C 1.1 f side 4-2390

PROGOS — OPPORTUNITIES

— Romos dienraštis “Gior- 
nale d’Italia” buvo paskelbęs, 
kad P. Pijaus IX palaikai pra
puolė iš Verano kapinių. Tačiau 
tą žinią Vatikanas paneigė. Ten 
paskelbta, kad darbininkai bu
vo pradėję atidaryti karstą, 
bet buvo sustabdyti, kai pasi
rodė, jog neatvyko Mgr. Alber-1 PrieS pirkdami ar parduodami 
. J . . „ „ , namus, biznius, sklypus ar ukius
to Caneatri, Šv. Romos Rotos! atlankykite mu8< 
teisėjas. Karstas bus atidary
tas netolimoje ateityje. P. Pi-

2807, 2334 S. Okley Avė., Chicago, jus IX buvo popiežiumi net 31 
IU- metus ir mirė 1878 m. Pagal jo

paties norą palaikai buvo per
kelti iš Vatikano į Šv. Lauryno 
baziliką. Laidotuvių procesijos 
metu antiklerikalinis elementas 
užpuolė eisenos dalyvius ir vos 
neįmetė karsto Į Tiberio upę. 
Kai 1943 m. Šv. Lauryno ba
zilika nukentėjo nuo sąjungiinn 
kų bombų, P. Pijaus IX palaikai

Jieškomas Jonas Kairys, s. Jono, 
kilęs iš Tauragės apskr., Batakių 
vaisė., Graužų kaimo. Išvykęs j 
Amerikų apie 1910 m. Visų laikų 
gyv. Baltimorėje. Atsiliepti arba 
pranešti šiuo adresu: Petias Kau-

Administraciia šan, 4359 S. Talinan Avė., Chicago 
32/ IU.

v *1.' jo sesuo TVERI JO- buvo perkelti į Verano kapines.
MENĘ, kilę iš Bilionų km., Lau- _ *

Rudaitis, Anne ..........„$10.00. kuvos parap., Tauragės apskr., ieš- Jau kuiis laikas kaip ŠV. Apei-
5.00 ko sesuo Lietuvoje. Atsiliepti šiuo gų Kongregacija veda jo beati- 

adresu: Juozas Manstis, 3700 So. j 
Elmwood Avė., Berwyn, Illinois. I Akacijos bylą.

Asminas, Jonas .
Šalna, Jonas Capt. 
Trainauskai, Petras ir

Emilija ...................... 5.00
Norkus, Petras ....
Ančiūnas, Chas............
Burneckas, Stasė . . .
Butkus, Julius............
Giedraitis, J. L............
Grimas, Domininkas 
Juškaitis, George ..
Lukša, Joana

5.00

3.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00

DIENRAŠTIS “DRAUGAS” SKELBIA 
ŠEŠTĄ

ROMANO KONKURSĄ
___ ; .............................. . . . . .
Meškūnas, w. ’.' . 2.00 J Skiriama tūkstantis ($1,000.00) dolerių premija
Pakštis, Charles 
Skilandžiūnas, Vladas 
Stankus, M. Mrs. .. 
šliakient, Amelija . . 
Vasiliauskas, Vincas
Vildžius, Kazys ..........
Viltrakis, Vincas . .. 
Vyžas, Bonaventūra
Žukauskas, I................
N. N..................................
Venkus, Constance . 
Rudnick, Stanley .. . 
Aukštuolis, Andrius . 
Bagdanavičius, Z. ...
Baktys, M. Dr..............
(ižauskas, D..................
Jokūbaitis, Viktoras 
Jonikas, Vincas ....
Kiaunė, Petras ..........
Lopeta, Alex .............
Milius, Felix ...............
Statkus, Anna B. .. . 
Svedrauskas, Domin.
Vaitaitis, Henry V. . 
Venckus, Charles .. . 
Zubavičlus, Antanas

i
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PARDUODAMA KEPYKLA

IŠMOKITE 
VIRĖJŲ ■ KEPĖJŲ 

DARBĄ !
Jokio patyrimo. Pilnas atly

ginimas besimokant. Valgis ir 
uniformos duodamos. Nuolati
nis, pilno laiko darbas.

Sekmadieniais ir šventadieniai 
laisvi.

Kreiptis dabar

Stouffers Restaurant
PRUDENTIAL BUILDING 

(Randolph at Michigan Avė.) 
arba

24 West Madison Street

REG1STERED NURSE
Veikiantis biznis turi parduoti 40 houp week. Pleasant working 
dėl ligos. Visi modernus Įrengi- eonditions. For appointment call 
mai ir fikcenai . Ant Dixie High-, Administrator, Hazelcrest General 
way. Reikalinga $8,000 įmokėiti; Hospital.
išsimokėjimo sąlygos jei pageidau- 

įjama. Tel. Homevvood 4411. EDISON 1-7300

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

NOTARY PUBLIC 
2405 VVest 51 St. 
YVAlbrook 5-5030 

PRospect 8-3579 (vak. ir sekmad.)

AUTOMOBILES — TRUCKS 
Automobiliai — Sunkvežimiai

VIKTORO K O 2 I C O S 
lietuviška gazolino stotis Ir auto 

taisymas
Vtllekaml motoro remontai, lyginimo, 
dažymo darbai Ir keičiamos dalys

CALL-ME-MOTORS C0.
5759 S. WESTERX At E. l’R 8-9533

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

REA D ESTATE SALES 
2600 West 59th Street 

Visi telefonai: Pltospect 8-5154

P. STANKOVIČIUS
REAI. ĖST. ir INSUR. BROKE RIt 

LIETUVIŲ AUDITORIJA 
8133 So. Halsted St.

Pk. CJUalM 6-1791 
Padeda plrkltl - parduoti aamnz 
ūktus, biznius Parūpina paskolas 
draudimus tr daro vertimus. Tvark, 
imlgraciloB dokumentus. Ofisas ataa 
ras kasdien nuo 10—7.

HELP VVANTED — VYRAI

MAŠINISTAI
Reikalingi Mll.LING MACHINE 

OPERATORIAI. Patyrę vyrai suge
bu patys nustatyti — “sėt up" ma
šinų. Su savais įrankiais.

• Nuolatinis darbas.
• Puikios darbo sųlygos.
• Apmokamos atostogos.
• Geras atlyginimas.

5051 S. VVestern Avė.
PRospect «-8<>3U

NURSE
OPERATING ROOM

SUPERVISOR
This position reąuires experienced 
top persoin for immediate appoint
ment in busy 430 bed teaehing 
Hospital. Enjoy our liberal poli- 
cies. Retiremeut program.

■ Starting pay $475 a Month. 
Write or call Nursing Director

BUTTERWORTH 
HOSPITAL 

Grand Rapids, Mich.

BY 0WNER

MACH1MSTS
Reikalingi mašinistai — TURRET 

LATHE OPERATORIAI. Patyrę vy
rai sugebu patys nustatyti —■ ("sėt 
up”) mašinų. Su savais įrankiais.

o Tuikios darbo sųlyogs.
® Geras atlyginimas.
• Apmokamos atostogos.

5051 S. VVestern Avc.
Pltospect (i-8030

SALESWOMEN WANTED
For Sliow Room, 

Wholesale Greeting Cards 
and Gift Novelties. 

Apply in person.
ELMCRAET CHICAGO 

5425 W. Madison

BUILDING & REMODELING

2.00
2.01) 1. Dienraštis “Draugas” talkininkaujant “Draugo” Bendra-
2.00 darbių Klubui, skelbia naują lietuviško romano konkursą. Pas- 
2.00; kutinę data konkursui skiriamo romano rankraščiui įteikti — 
2.00
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
1.58 
1.50 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1 00 i 6. Sprendimo bešališkumui patikrinti autoriai turi pasira- 

i syti slapyvardžiu, o atskirame uždarame voke pažymėti savo
1.00 tikrąją pavardę ir adresą, ten pat įrašant romano antraštę ir 
1*001 pasirinktą slapyvardį.

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

INCOME HOME 
2-4«

I lsleepin" room, steam lieat; aluriii- 
I num windows; many extras. Near j 

schools and churelics. Prieed to sėli 
j by owner.

T------------ ---

1956 m. lapkričio 1 diena.

2. Geriausiam romanui skiriama premija — tūkstantis doL

3. Jury komisiją sudaro: Aldona Augustinavičienė, Petras 
Balčiūnas, Viktoras Mariūnas, kun. Alfa Sušinskas ir Mykolas 
Venclauskas.

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

*
5. Kūrinius siųsti adresų: Romano Konkurso Komisija, 

“Draugas”, 2334 So. Oakley Avė., Chicago 8, III.

MISCELLANEOUS 
Įvairūs Dalykai

LIKT. APDRAUDŲ AGKN rTRA 
Visų rūšių apdraudon. Automobl

CLiffside 4-0592 i,lų finansavimas. Notarlatas. Valsty
__________________ b6s patvirtintos kainos.

_  Prieš darydami apdraud&s kitu)

Rr ■ | c o v s t r ' PasRelraul{Re P”-® mus.t fl L ESTATE JONAS KIRVAITIS,
Paskolos. Nej. Turtų Valdymas w.Mbrook $-&A7i
VISŲ RŪŠIŲ APDRAUDIMAI •'^tekstate insitkance ageno v ivuoię Al „|0H s Ashland Avc., Chicago 3«, III

K. MAI.ONIS,

VIKTORAS ŠIMAITIS
General Contractor

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

ŠIM A I C I A I 
Realty - Builders - Insuranos 

2737 VVest 43rd Street

Namų PRospect 8-2071

PAJAMŲ NAMAI
3-jų butų ir 4 butų iki mai ant 30 pė
dų sklypo. Autom, alyva-karštu van
deniu ap.šild. Pajamų $7,150 metams. 
Kaina tik $25,000.

turime ir daugiau namų.
’f. It/KI J1NLE

____ Vlneenncs 0-0021

Rcmkitc iii " Drangą!

Šal a verkiančio mes nedrįs- 
kime atsisėdę juoktis, būdami 
tik savo laimės pripildyti.

— Theognis

1.00 j 
1.00 
1.001 
1.00 
1.00 
1.00

MIDLAND
1 Savings and Loan 

Asscciiition 7o» »«»• f i« «i w o i

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

BENDROVĖ

4038 Archer Avenue Tel. LA3-6719 

AUGUST SALDUKAS Prezidentą

STATYBOS FONDAS
Aukojusiems Statybos Fon- \^/ 

dui tariame nuoširdų ačiū. Au
kojo šie asmenys:

Dapkus, Konstancija . $2.00
Pauliukaitis, Vincas . 1.00

DĖMESIO
BRANGIOJI, likimus tik dabar 

leidžia Tave paieškot i, bet kur Tu 
esi? Gal likai uz vandenynų, gal kur 
šitam krašte esi, o gal mūsų žings
niai tūkstančius kartų susikryžiuo
ja eini

Ne turtas, ne grožis, ne išsimoks- 
liiiimns, ne šeimos padėtis bus kliū
timi mums, .jei esi gero išauklėjimo, 
švelnaus būdo, tvarkinga, sveika, j 
nori ir gali gyvenimo našta dalintis

Reikalaukite visuose knygynuose per pusę, taip ir jo džiaugsmų, am
žiumi pritinki vyrui 41 m., esi lnis- 1 
va vedyboms ir jei nš Jums patik- ! 

Užsakymus SU pinigais siųskite: [siu. Daugiau apie save parašysiu Į 
laiške, tad, Brangioji, prisiųsk savo | 
adresų, kuris bus jmgarboje ir pa-

kaina tik $1.00'

DRAUGAS. 
2334 So. Oakley Avė. 

Chicago 8, UI.
slaptyje. Adresuoti prašau sekan
čiaiDRAUGAS, Box 5756, 2334 S.
Giluity Alt., ClllCagO 8, III.

OPPORTUNITIES
FOR '

Electronics .
ENGINEERS

With experienec in transistor circuitry. 
AND

Mechanical
ENGINEERS

For design vvork on electro-mechanical eųuipmcnt. 
Senei brief resume of education and expcrience.

All replies held confidenfial.

HOUSTON
Technical Laboratories
3701 Buffalo Speedway
, HOUSTON, TEKĄS

A Subeidiary of 
Texa$ Instruments Inrorporated.

,ii,'|iiiiii|iiiiiiiiiiiiimiimmimiiiiiiiiiiiiiiliimiiiiiiiiimiimmiiiii,iiiiiiiiii,hiihiu 
U3L ■-k

K N Y O A,
Kokios pasirodo tik retais laikotar 
piais.

.. PREMIJUOTASIS DRAUGO .. 
ROMANAS

Didelė Lietuviškos buities knyga 
išrinkta iš daugelio kūrinių Jury 
Komisijos ir nepaprastai palankiai 
sutikta skaitančios visuomenės.

Aplankas dail. J. Paukštienės 
Lietuviškos Knygos Klubo leidinys 
4.34 psl. Kaina $4.00.

Užsakymus ir pinigus siųskite 
DRAUGAS 

2381 So. Oakley Avė., 
Chicago 8, IIL

lll"i|ii'imiiiiiiiiiiiiiiit,iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiii

KONTR AKTORIUS 
STANDARD Bl II.BERS, INO. 
2523 W. «9 st. Cbicago 29, nl.,

Pltospeckt 8-3792 
A. GINTNERIS — pirmininkas 

V. F. PETRAUSKAS — stat. vedėjas
Lietuvių Statybos Bendrovi:
• stato namus pardavimui,
• priima užsakymus,
• atlieka remonto darbus,
• įrengta aluminljaus langus Ir 

duris

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

ANTANAS LUKAS IR SONUS 
2717-19 West 7lst Street

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

Tel. — HEmlock 4-5881 
mniĮĮĮĮĮĮĮIIIIIIIIilIlIlUlllllllllllllilIlIlIlII 
L'lllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllįs

LIETUVIU STATYBOS 
BE2IDROVB

I MORAS I
Builders, Gen. Gontraetors S

5 Atlieka planavimo ir aluty- S 
! boa darbus gydytojų ofisų, gy- 3

'3 venamųjų ir viešųjų pastatų. 3 
S Namų įkainavimas ir įvairūs SS 
3 patarimai nemokamai.
3 Kreiptis šiuo adresu:

|! JONAS STANKUS Į
Kasdien nuo 8 vai. ryto Iki SS 

3 (i vai. p. p. Kitu laiku susitarus 3
s lei. rttoMpec ft-zoia 
= 8800 SO. CAMPBELL AVK. =

Chlrago 20, IWnoln 
miiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.^

ŠILDYMAS
A. Stsnčlanskas Ir A. Lapkoa

mstoliuoja visų geriausių Ameri
kos firmų gązu ir alyva kūrena- 
mus pečius (furnaces), visų dy
džių oro vėsintuvus Air condi- 
loners) Ir atlieka visus skardos 
Urbus.
1546 S. 49th COURT, CICERO 
TaL OLympto 2-9311 nuo 8 vai 

ryto iki 5 vai. vakaro. 
Telef. nuo 5 vaL vak. s GLvmpt 

2-0752 ir OLympio 24U02

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

Skelbtis “DRAUGE" spsiipoka. 

nes jis yra plačiausiai skaitomas 

lietuvių dienražtis. o skelbimų 

kaina yra prieinama Visiems,

SKAITYKITE “DRAUGĄ”



Pirmadienis, liepos 30, 1956 DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO, ILLINOIS

MŪSŲ KOLONIJOSE
Putnam, Conn.

GRAŽI IR PRASMINGA 
LIETUVIŲ SUSIARTINIMO 

ŠVENTE SESERŲ SODYBOJE
F

Lietuvių susiartinimo šventė 
Putnamo seselių sodyboje kas
met sutraukia vis gausesnius 
mūsų tautiečių būrius ne tik iš 
artimųjų vietovių, bet ir iš gana 
tolimų. Šiais metais, nors iš 
ryto oras neatrodė giedras, da
lyvių skaičius buvo rekordinis. 
Visais keliais ir visokiomis prie
monėmis susirinkę šventės daly
viai išklausė šv. mišias atvirame 
ore prie vienuolyno namo įpras
tinėje aikštėje. Šv. Mišias at
našavo Nekalto Prasidėjimo se
selių Chicagos gildos dvasios va
das, aktyvus visuomenininkas ir 
laikraštininkas kun. dr. A. Juš
ka. Labai jautrų ir rimtą pa
mokslą pasakė kun. B. Pacevi- 
čius, iš Toronto. Palaiminimą 
Švč. Sakramentu suteikė prel. J 
Ambotas. Mielam vienuolyno 
kapelionui tarus sveikinimo žo
dį, visi šventės dalyviai proce
sijoje nuvyko prie Fatimos Ma
rijos statulos ir ten pasimeldė, 
o po to prie lietuviškojo kry
žiaus buvo pakartotas pasiauko
jimo aktas Nekalčiausiai Mari
jos Širdžiai, ir neseniai atvykęs 
iš Vokietijos kun. dr. A. Paške
vičius pasakė momentui pritai
kintą žodį.

Pietūs, pramogos ir dovanos

Seselių rėmėjų apylinkės sky
riai buvo įrengę valgių ir gėri
mų palapines ir jose vyko labai 
gyvas judėjimas. Taip pat mo
terys su laimėjimų biletais dar
bavosi labai uoliai. Kiekvienas 
atvykęs turėjo progą susitikti 
daugybę senų pažįstamų. Rei
kia turėti galvoj, kad be kitų 
suvažiuoja ir stovyklaujančių 
mergaičių tėvai, daugiausia nau
ji ateiviai, todėl ir tų naujųjų 
skaičius šioje šventėje būna y- 
pač didelis.

tė, vienuolyno viršininkės žodis, 
pačių stovyklautojų atsiliepimai 
ir humoro puslapis. Viskas sko
ninga, saikinga ir gražu. Leidi
nį puošia eilė iliustracijų, cha
rakteringų stovyklai ir tai vie
tovei. Tai jau penktas iš eilės 
toks leidinys.

Linkėkime, kad nenutraukia
mą eilę metų tokia stovykla su
trauktų ko didesnį skaičių lietu
vaičių ir neabejokime, kad ji 
duoda nepaprastai daug grynai 
žmogišku ir specialiai tautiniu 
bei religniu atžvilgiais. K. M.

Great Neck, N. Y.
Paminėjo siaubingas dienas

Senatorius Eugene D. Milikin (R.
Colo.) pareiškė, jog jis uebekandi-

LB Great Neck. apylinkės' Į1'"'""1"""’ i «"»»» >1XS|

Valdybos pastangomis buvo su
rengtas birželio liūdnųjų įvykių 
paminėjimas, kuris vėl priminė 
anas siaubingas dienas, daugelio 
tų pačių, minėjimo dalyvių iš-

veikliems kultūrininkams Sof. 
Jakienei, Marijai Kazlauskaitei 
ir Ignui Kazlauskui išsikėlus ki
tur gyventi, o Kęstučiui Miklui 
dėl mokslo laikinai pasitraukus

gyventas pirmosios bolševikų nuo kultūrinio darbo, šioje cri-

rašty pripažįsta, jog mažumos 
Lenkijoje nebuvo tinkamai ap
rūpinamos. Dabar, esą, tos 
skriaudos būsiančios atitaisy
tos, bet tik... vokiečiams, au
tochtonams, ukiiainieųiams ir 
čigonams. Tas pats laikraštis 
taip pat konstatuoja, jog Len
kijoje esąs antisemitizmo reiš
kinių, o antisemitizmą palaiką 
net ir patys kp pareigūnai.

ŠVEICARIJOJE
— Susitikimas su persekioja

mąja Lietuvos Bažnyčia. Švei
carų tautinėje šventovėje su
ruoštos religinės apeigos ir pa
maldos už kenčiančią Lietuvą I 
bei ištremtuosius į Sibirą propa 
gandiniu atžvilgiu padarė, kaip 
teigia patys šveicarai, didesnį 
įspūdį, negu būtų padaręs bet 
koks viešas susirinkimas. Iškil
mių atžymėjimas spaudoje, te
levizijoje ir per radiją nemaža 
prisidėjo prie lietuvių vardo ir 
pačios Lietuvos bylos išgarsini
mo. Iškilmėse dalyvavo vysk.

Padolskis, vokiečių benediktinų 
abatas Maier. Prof. J. Eretas 
skaitė paskaitą, kuria jis kvie
tė laisvuosius europiečius, lietu 
vius ir kitas pavergtąsias tau- 
etas į bendrą kovą su komuniz
mu. Katalikų telegramų agen
tūra Kipa paskelbė apie iškil
mes pranešimą, kuriuo pasinau
dojo 16 laikraščių. “Ost- 
schvveiz” įsidėjo gražų reporta
žą apie Lietuvą ir lietuvius, pa

puoštą lietuviškojo kryžiaus 

nuotrauka ir pavadintą “Susiti
kimas su persekiojamąja Lietu

vos Bažnyčia”, šiltai apie Lietu 
vą ir jos kančias atsiliepė kiti 
(aikraščiai.

Mielę draugę
IRENĄ LANGAITĘ

didelio liūdesio prislėgtu, jos tėveliui mirus, 
nuoširdžiai užjaučia:

D. Blinstrubaitė, Z. Dobaitė, L. Jasaitė, J. Jurgelaitė, 
D. Klirnaitė, V. Pa vilčių tė, V. Pemaravičiutė, G. Rimkutė

Stovyklautojos

okupacijos metu

Minėjimas buvo pradėtas pa
maldomis vietos R. K. bažnyčio
je. Vėilau Kasmočiaus svetai
nės salėje Great Nėcke įvyko po 
sėdis, kurį pradėjo ir jam pir
mininkavo vietos apylinkės val
dybos pirm. V. Šaudzys. Atsi
stojimu ir tylos minute bei sn- 
giedant “Marija, Marija” buvo 
pagerbti ištremtieji Rusijos gi- 

įlumon bei žuvę ir mirę kovoje 
už Lietuvos laisvę. Svečias prof. 
V. Kanauka iš Brooklyno, N. 
Y., pasakė kalbą, kuria ragino 
tautiečius nepalūžti kovoje už 
tėvynės išlaisvinimą iš raudo 
nųjų okupacijos.

Meninėje minėjimo dalyje A. 
Miklaševičius padeklamavo J. 
Mikuckio eilėraštį “Gintarėlių 
šalis”, Jud. Čiurpulytė — V. 
Vitkausko “Tėvynė” ir Rimas 
Pundzevičius — J. Mikuckio 
“Sugrįžimas”. Great Necko Vy
rų choras, vadovaujamas muz 
Mykolo Cibo, padainavo “Vežė 
mane iš namų” — J. Dambraus-

tyje yra pasidariusi didelė spra
ga. Vietos apylinkės valdyba 
jieško būdų, kaip šią spragą už 
pildyti, kad vėl būtų našus kul- BENIULIS atlieka įvairiu*

MOVI N G

tūrinis veikimas.

IŠARTI IRTOLI

Į perkraustymus ir pervežimu* 
J. K-is » tolimų ir. artimų atstumų.
--------- , TeL Bl. 7-7075 arba

PR 8-9842

LENKIJOJE
— Paslaptingi lenkų valdo

mose srityse gaisrai. Užsienio 
spaudoje rašoma apie paslaptin 
tingus lenkų valdomose srity
se gaisrus, kurie, atrodo, “pra
vedami planingai”. “Trybuna 
Ludu” rašo, kaip gegužės mėn. 
buvo sudeginti 4 lenkų kaimai. 
Liepsnose žuvo 250 gyv. namų 
ir tvartų; nuostoliai siekia 1,5 
biliono zlotų. “Žycie Warszawa” 
žiniomis, šiemet tik per pirmąjį 
ketvirtį vūta 4,900 gaisrų, ku
rių “daugumą sukėlė partiza
nai”... Valstybiniuose ūkiuose 
kilę 1,800 gaisrų.

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybe

PRECIN PHOTO STUDIO
(Ineorporated) 

EDVARDAS ULIS, sav, 

4058 Archer Avenue
Telefonas Virginia 7-2481

WALTER B. STULGINSKAS
Gyveno 4 425 So. Kichmund 

Street, Chicago, UI.

Mirė liepos 27 d.. 1956 m.,
5-tą vai. popiet, sulaukęs 42 
metų amžiaus.

Gimė Chioago, Illinois.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
žmona Elizabeth; duktė Arlene 
Gonzales, žentas Joseph; sū
nus Damiah, marti Kunice; 
podukrė Beverly Hovvlett, žen
tas Jack; tėvai Walter ir Ame- 
lia; 3 seserys Josephine Zavat- 
son, berniee Janicek ir Stella 
Sedzielarz; pusbroliai George 
ir John A&hinent; ir daug ki
tų giminių, draugų bei pažįs
tamų.

Kūnas pašarvotas Lackavvicz 
koplyčioje, 2424 W. 69th Str.

Laidotuvės jvyks antradienį, 
liepos 31 d. iš koplyčios 8-tą 
vai. ryto bus atlydėtas į Ne
kalto Prasidėjimo parap. baž
nyčių, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę lieka žmona, <luktS, 
sūnus, marti, te\ai ir visi kiti 
giminės.

Laid. direktorius Steponas 
Lackawicz, telef. REpublic 7- 
1213.

A PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 West lllth Street

Vienas blokas nuo kapinių.
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste 1 •

Telef — CEdarcrest 3-6335

LIŪDĖSIO VALANDOJBmANv
MAŽEIKA* EVANS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
6845 So. Westera Avo. Air Conditioned koplyflo 

BEpubUe 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vistu
TUms, kuris gyvena kitos* miesto dalys*; gaustas*

koplyčią arčiau Jūsų namų.

— Lietuviai turi 6 mokyklas 
ko, “Jau pravertos dvaro sto- Lenkijoje, š. m. liepos mėn. len
Mino” ____ CU- r.nonJlnio cŠią vasarą stovyklą lankė 106 nios” — St. Graužinio, “Kur

mergaitės. Joms uoliai jau pri
tyrusia ranka vadovavo seselė 
M. Paulė, padedama dvasios va
dų, kitų seselių ir eilės pasaulie
čių mokytojų bei svečių kalbėto 
jų. Iš pačių stovyklos mergai
čių taip pat buvo sudarytas pa
galbinis personalas.

Pravesta eilė konkursų, kurių 
pasekmės yra tikrai gražios. Jei 
gu kitus dalykus š šalies smul
kiau nebuvo progos pažinti, tai 
išeitieji muzikes, deklamacijos 
ir tautinių šokių dalykai buvo la 
bai gražii parodyti paskutinia
me šventės punkte.

Meninė programa

Tos programos pagrindine va
dove šventės dalyviai įprato ma
tyti mūsų prityrusią pedagogę 
ir nenuilstančios energijos dar
buotoją p. Kotryną Marijošienę. 
Choras buvo parengtas muz. 
Jurgio Petkaičio, o jaunesniųjų 
programa — Nijolės Stadalnin- 
kaitės.

Gausus mergaičių pulkas, tau 
tiniais drabužiais pasipuošęs, 
nepaprastai gyvai K. Marijošie- 
nės tvarkomas, atliko eilę pasi
gėrėtinų dalykų, kurie domino 
nc tik iš Lietuvos atvykusį, bet 
ir čia augusi žiūrovą.

Vyresniosios ir jaunesniosios 
stovyklautojos dainavo, dekla
mavo ir šoko puikiai parengtus 
tautinius šokius. Viskas vyko 
labai sklandžiai ir gražiai deri
nosi.

Stovyklautojų vardu visiems 
dėkojo Laima Šileikytė.

Kasmet stovyklos mergaitės 
išleidžia savo leidinį “Kibirkš
tėlės”. Ir šiais metais toks lei
dinys buvo dalinamas kiekive- 
nam šventės dalyviui. Leidinyje 
yra stovyklos mergaičių sąrašas 
ir vadovybės sąstatas, kun. St. 
Ylos straipsnis “Maldininkai 
Putname”, stovykloje buv. kon
kursų pasekmės, šventės prog-

bangucrja Nemunėlis” — V. Jan 
čio, “Gint tėvynę mes josim” — 
Br. Jonušo ir “Vaikščiojau” — 
J. Žilevičiaus (bisui).

Pirmininkui nuoširdžiai padė
kojus už gausų atsilankymą ir 
sugiedojus JAV bei Lietuves 
himnus, minėjimas buvo baig
tas.
Jieško būdų sustiprinti veikią
LB Great Necko apylinkės

Duoną lr (vairias skoningas 
bulkutes kepa

BRUNO'S KEPYKLA
8339-41 S. Lituanica Ava.

TeL Oliffaide 4-6378 
Prjitatome ) visas krautuves 
ir restoranus, taip pat iš
siunčia 1 visus artimuosius 

miestus.

kų Londone leidžiamas “Dzien
nik Polski” paskelbė duomenų 
apie dabartinės Lenkijos ribo
se veikiančias nelenkų dėstomą 
ja kalba .mokyklas. Nors ukrai
niečių skaičius pažymėtas 150, į 
000, bet nė viena ukrainiečių 
mokykla neišvardinta. Žydų 
skaičius nurodytas siekiant a- 
pie 40,000-50,000. Pažymėta, 
kad nelenkų kalba mokyklų 
(pradžios) yra 242 su 15,340 
mokiniais ir 7 gimnazijos su 
805 mokiniais Daugiausia mo
kyklų vokiečių dėstomąja kal
ba turi vokiečiai (1955 m. jų 
buvo 133 su 6,400 mokinių). 
Slovakai turi 34 mokyklas su 
2,400 mokinių, gudai 66 su 5,000 
mokinių, lietuviai — 6 mokyk
las lietuvių dėstomąja kalba su 
180 mokinių ir vieną mokyklą 
čekai su 57 mokiniais. Patys 
bolševikai “Nove Drogy” laik-

A A
STEPAS LASKAUSKIS

Gyveno 3316 S. Morgan St. 
Tel. Lafayette 3-0316

Mirė liepos 26 d., 1956, 10 
vai. vak., sulaukęs pusės amž. 
Gimė Lietuvoje; kilo iš Pane
vėžio apskr., Pušaloto parap., 
Šedekonių kaimo.

Amerikoje išgyveno 42 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Domicėlė (šiinkaitė), 
sūnus Stepas, marti Victoria, 
anūkas Kalvinas, pusbrolio sū
nūs; Juozapas, Kazimieras ir 
Jonas Laskauskis ir jų šeimos, 
2 švogerkos Ursula Darchun 
su šeima ir Ona Daukshas su 
šeima, gyv, Grand Rapids, 
Michigan, kiti giminės, drau
gai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Jurgio F. 
Rudmino koplyčioje, 3319 S. 
Lituanica Avė.

Laidotuvės Jvyks antradienį, 
liepos 31 d., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas į šv. 
Jurgio parapijos bažnyčią, ku
rioje Jvyks gedulingos pamal
dos už velionies sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę: žmona. sūnus, nuir
ti ir anūkui.

Laidotuvių direktorius Jur
gis F. Rudminas.

o
A. A.

EDWARD G. GRUEBNAU
Gyveno 820 West 53rd PI., 

Chicago, Illinois.

Mirė liepos 28 d„ 1956 m., 
5:20 vai. popiet, sulaukęs 59 
metų amžiaus.

Giinė Chicagoje.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
žmona Rosc (po tėvais Ja.su- 
naitė); dukterys — Dorothy 
Fix ir ltose Ploharski; 2 anū
kės — Robertą Fix ir Diane 
Ploharski; 3 seserys — Augus
ta Bade, Margaret Bade ir Ger- 
trude Hanley ir kiti giminės.

Kūnas pašarvotas Kenny 
Bros. koplyčioje, 5438 South 
Halsted Street. Laidotuvės į- 
vyks antradienį, liepos 31 d. 
Iš koplyčios 10:30 vai. ryto bus 
atlydėtas į Visitation parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionies 
sielą. Po pamaldų bus nulydė
tas į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę lieka — žmona, duk
terys, anūkės, seserys Ir kiti 
giminės.

Laid. direkt. Kenny Bros. Fu- 
neral Home, tel. BOulcvard 8- 
0662.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

T0wnhall 3-2109

JOHN F. EUDtlKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605-07 South Hermitage Avenue

TeL YA 7-1741-2 ii LA 3-9851
4330 34 South California Avenuo

Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852
AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

ELEKTRONIKOS CENTRAS
Prieinamomis kainomis tikra vieta 

įsigyti 1957 m. modelius —
• Televizijas

• Radijo aparatus
• Hi fi fonografus

• Rekordavimo inašina.s 
Visokie clektriniui namų reikmenys:

• Vėsintuvai
• Vėdintuvai

• Dulkiasiurbliai
• Kavos virduliai

• fjaidyklės (prosai)
—- l’ilnos garantijos — nuolaidos

NEG C2SISENFJUSIŲ 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ

lAi-DAina.OtcLcvision
Sav. Inž. A. SEMCVAS 

3321 S. Halsted — Cldfrslde 4-56H5 
S

SOPHIE BARČUS 
RADIO PROGRAMA

ft WOEB stotie* — Ranga 1«9« 
NUO P IRM A D. IKI FENKTAD. 

1:46 Iki 9:10 Tai. ryte 
flEOTAD. M:60 Iki 9:80 ryta

PTRMADIENNIO vak. nuo 7—6 t
rama, dienos programos pavaiz- hekad. juso—«:«o t. r. u stoties 
davimas, Lazdynų Pelėdos vaiz-

Tle, kurie kenčia nuo SENŲ AT
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ,
negali ramiai sėdėti lr naktimis
miegoti, nes jų uisisenėjusios žaizdos 
ntežtl Ir skauda. Kad pašalinti tą 1 
niežėjimą ir skaudėjimą senų atvi
rų tr skaudžiu žaizdų, uždėkite į 
LEGULO Olntment. Jos gydymo

— > ypatybės palengvina Jūsų skaudėjl- | 
mą Ir galėsite ramiai miegoti nak- , 

į tį. Vartokite Ją taipgi nuo skau-1 
dilų nudegimų. JI talpg* pašalina 
niežėjimą ilgos vadinamos P8ORIA- 

ISIS. Taipgi pašalina peršėjimą ligos 
I vadinamos aTHLETE’S FOOT, su
stabdo džiovinimą odos Ir perplyšlmąl 
tarpplrščtų. Tra tinkama vartoti nuo 
džlflstančioa, suskilusios odos dedlr- 
vlnių, odos išbėrimų ir t. t., taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada pa 
slrodo skaudus išbėrimas nuo vysty
klų. Ji yra gera gyduolė nuoJĮ- 
vlrilnlų odos ligų. Le
gulo Olntment yra 
parduodam* po 76 
ot.. »1I6. lr 16.80.
Pirkite vaistinėse Chi 
nagoj lr apylinkėse—
Mllwaukne, W<ac.,O* 
ry. Ind.lr Detroit, Ml- 
cblgan arba rąžyki
te lr atsiųskit* Mo- 
oey order |

delis “Motulė paviliojo”, kurį 
scenai pritaikė Elona Marijošiū-

WOPA — 1480 klL 
Chioago 18, JI. HEmlook 4-1618 

7111 So. ROCKWELL BT.
LEGULO, Depautmeat D. | 

5618 W. Eddy St Chicago 84, BLL

A. A.

KAZIMIERAS A. URNICH
Gyveno 2140 West 69th Street, Chicago, III.

Mirė jjcpos 28 d., 1956 m., 4:00 vai. popiet, sulaukęs 79 m. 
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Telšių apskr., Lietlaukių parapi

jos, Drukčiūnų kaimo. Amerikoje išgyveno 60 metų.
Pasiliko dideliame nuliūdime: sesuo Jozefą Vaištaras ir

jos vaikai John ir jo žmona Margaret, Zenon ir jo žmona So- 
phie, Anthony ir jo žmona Anna, duktė Violet Janulionis ir 
jos vyras Anthony ir jų šeimos, pusseserė Valerija Venckus 
ir jos vaiko! Stella, Suzanna ir Joseph, giminaitė Barbara 
Pranskus ir jos vaikai Alice Talis ir jos vyras Stanley, Frank 
Pranskus ir jo žmona Barbara ir jų šeimos, ir kiti giminės. 
Lietuvoje pasiliko pusbrolis Anton Pranskus.

Laidotuvėmis rūpinasi sesuo Jozefą Vaištaras.
Kūnas bus pašarvotas L. Bukausko koplyčioje, 10821 So.

Michigan Avc., Chicago, III., po 7-tos vai. vakaro pirmadienį.
Laidotuvės įvyks ketvirta*!., rugp. 2 d. Iš koplyčios 8:45 

vai. ryto bus atlydėtas į Visų Šventų parap. bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus
nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę lieka: sesuo, pusseserė, giminaitė ir kiti giminės.
Laidotuvių direktorius L. Bukauskas, tel. COmmodore 4-2228.

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambulansų patams- MeB turime koplyčias
t vimas dieną lr nak- įs visose Chicagos lr

,tį. Reikale šaukite Roselando dalyse ir
mus. uojau patarnaujame

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

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

I J PETRAS P. GURSKIS
1 “ 659 West 18th STREET TeL SEeley 3-5711,

ALFREDAS VANCE
177 WOODSIDE Rd., Riverside, IU. Tel. OLympic 2-5245.

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

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 8. MICHIGAN AVĖ. Tel. COmmodore 4-2228

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. Y Arda 7-1138-1139 i

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, Dl. Tek OLymple 2-1003 <

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

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. Hftth STREET REpuhlle 7-12131
2814 W. 23rd PLACE VIrfMu 7-4672 j
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X Prelatas Jonas Ambotas, 

Hartford, Conn., Švč. Trejybės 
lietuvių' parapijos klebonas, grą 
žiai ir sumaniai darbuojasi jo 
vadovaujamoje parapijoje. Jo 
pastangomis Švč. Trejybės lie
tuvių parapija turi vienintelę 
katalikišką augštesniąją mo
kyklą Hartfford vyskupijoje, 
ši mokykla kasmet išauklėja ka 
talikiškoje dvasioje būrį jau
nuolių. Prelatas Jonas Ambo
tas pasižadėjo įrengti vieną 
kambarį naujame Tėvų Marijo
nų vienuolyne Chicagoje. Prel. 
J. Ambotas ir New Britain, 
Conn., Šv. Andriejaus vikaras 
kun. J. Vilčiauskas dalyvaus 
naujo T.T. Marijonų vienuoly
no pašventinimo iškilmėse, ku
rios bus šį rudenį.

X Remia T.T. Marijonų sta
tybą. Tėvų Marijonų Bendradar 
bių draugijos 35-tas skyrius 
(Brighton Parko) iš savo pa
rengimo, įvykusio' liepos 8 d. T. 
T. Marijonų seminarijoje, 200 
dol. pelną įteikė T.T. Marijonų 
Statybos fondui. Tėvai Marijo
nai ir Statybos fondo komitetas 
skyriui dėkoja ne tik už pasi
darbavimą liepos 8 d. parengi
me, bet ir nuoširdų darbą T.T. 
Marijonų Bendradarbių Chica
gos apskrities parengime — iš
važiavime, įvykusiame liepos 15 
d. Marijonų seminarijos sode.

x Didžiulė gegužinė (pikni
kas). Tėvų Marijonų Statybos 
fondo komitetas ruošia didžiulę 
gegužinę (pikniką) rugpjūčio 
12 d. Marian Hills Seminary, 
Clarendon, III. Visi Chicagos ir 
jos apylinkių lietuviai kviečiami 
atvykti į gegužinę (pikniką) ir 
paremti savo aukomis naują 
“Draugo” spaustuvę ir naują 
vienuolyno pastatą. “Draugo”

X Jonas Aitdrišiūnas, Bridge
porto kolonijos verslininkas, 700 
W. 31 St., po dviejų savaičių 
kelionės po Pennsylvanijos val
stybę, New Yorką ir Kanadą, 
grįžo į Chicagą.

X Jūratė Šuopytė, baleto šo
kėja, 3347 So. Lituanica Avė., 
liepos 24 d. atšventė savo gim
tadienį. Gimtadienio puotoje 
dalyvavo jos pažįstami bei drau
gai.

X Ona Zakarauskienė buvo 
atvykusi iš Amsterdam, N. Y., 
aplankyti savo sūnaus Alberto 
ir marčios Julijos, kurie nusi
pirko namą, 7888 So. Lowe 
Avė

X Povilas Mažinus, 4528 So. 
Rockwell St., patraukė į teismą 
Chicagos Autobusų ir Gatvėka- 
rių kompaniją, reikalaudamas 
$250.000 atlyginimo už sužeidi
mą jo brolio Jurgio. Pastarąjį 
nutrenkė ir pervažiavo gatvėka- 
ris prie 45 gatvės ir Western 
Avė. Dėl to sužeidimo Jurgis 
Mazinas neteko protinio pajė
gumo ir dabar yra savo brolio 
globoje.

X Kun. dr. Juozas Prunskis
pasakys pamokslą šventinant 
East St. Louis lietuvių naująją 
bažnyčią. Šventinimo apeigos 
bus rugsėjo 2 d. Bažnyčia pas
tatyta tos parapijos klebono 
kun. dr. Antano Deksnio rūpes
čiu, pagal aTch. Jono Muloko 
projektus.

X Kazys Malinauskas, 6843 
So. Maplewood Avė., jau sulau
kė 71 metų, bet jis neatsižada 
išradėjo amato. Neseniai jis ga 
vo patentą vienam pagerinimui 
“plumbing” srityje.

X Jonas Meckis, 1445 W. 17 
St., užpultas patiltėje prie 16- 
tos gatvės ip Halsted, sugebėjo 
pasprukti nuo trijų plėšikų, ku
rių vienas paleido šūvį, bet ne 
pataikė. Užpuolimas įvyko die
nos metu, kai Jonas Meckis ėjo 
į krautuvę.

CHICAGOS ŽINIOS
Nori uždaryti sekmadienio 

prekiavimą
State gatvėje, tarp WackerĮ James G. Ganly, Katalikų 

drv. ir Congress gatvių, tuose .Darbo sąjungos prezidentas, ra- 
10-je blokų yra 75 parduotuvės, j gina čikagiečius remti seniūno 
kurias per dieną aplanko apie! Charles H. Weber įneštą įstaty

Chicagos centro 
krautuvėse

pusė miliono žmonių.
Prekės čia gaunamos iš viso

pasaulio. Pvz. netoli San Fran
cisco vienos šeimos vaikai gau

IŠ ARTI IR TOLI .
J. A. VALSTYBĖSE

— Inž. A. Paliukaitis, buvęs 
B. Budriūno kvarteto narys, nu 
vyko iš Detroito į Los Angeles, 
Calif., ir gavų lėktuvų fabrike 
gerą darbą. Los Angeles Šv. Ka 
zimiero lietuvių parapijos cho

mo projektą, kad sekmadieniais rag džiaugiasi Paliukaičio as-
prekybos įstaigos būtų uždary 
tos. Patys prekybininkai, o ypač 
tų parduotuvių tarnautojai, la-

do peteliškes ir renka dailius bai to nori, nes ir jiems sekrna-

X Aldona. Šimaitienė, Augš-
spaustuvė ir vienuolynas baigia-j tesniosios Lituanistikos mokyk- 
ma įrengti 63-čioje gatvėje prie ios .mokytoja ir Šimaičių Real-
Kilbourn Avė., Chicagoje. Sta
tybos ir įrengimo darbai parei
kalavo daug lėšų. Tėvai Marijo
nai ir Statybos fondo komite
tas vėl tikisi paramos iš malo
niųjų geradarių.

X Frank Danbrauskas, buvęs 
Don Varno veteranų posto ko- 
mandierius, su savo žmona Ele
na iš Chicagos persikėlęs gyv-ti 
į Jacksonvillę, Fla., po 12 metų 
šeimos gyvenimo susilaukė pir
mojo kūdikio — dukrelės. Jis 
tuo taip džiaugiasi, kad savo 
kieme ant vielos iškabino ant 
8 stambių lapų išpaišytą prane
šimą, kad jis yra labai laimin
gas tėvas, kad naujagimė sveria 
5 sv. ir 11 uncijų. Jį su tais pla
katais nufotografavo vietos 
laikraštis “Jacksonvillę Jour
nal” ir įdėjo į pirmą puslapį, 
per keturias skiltis.

X Ąžuolas Stelmokas, 10 m. 
ir Aglė Stelmokaitė, 9 me
tų, jauni akordeonistai ir Engl- 
wood Music Center studijos mo
kiniai .laimėjo pirmąsias vietas 
C ir D klasėse, atrenkant ge
resniuosius akordeonistus į Chi
cagos muzikos festivalį, įvyk
stantį rugpjūčio 18 d. Varžovų 
šį kartą buvo labai daug, apie 
po 500 kiekvienoje klasėje.

X Sv. Jurgio parapijos baž
nyčioje liepos 31, rugpjūčio 1 
ir 2 d. vakarais 7 vai. 30 min. 
Parcinkulos atlaidų proga bus 
pamaldos, kurių metu pamoks
lus sakys kan. F. Kapočius.

X Ona Vaznienė, Town of 
Lake kolonijos veikėja, atosto
gauja New Yorke pas dukterį 
Stellą.

X Vineui Pociui, Jono sūn., 
yra laiškas iš Jurbarko nuo Ane 
lės Kisnerienės. Kreiptis į “Drau 
gą •

X Onai Aleknienei, 2419 W. 
Gannison St., padaryta sunkoka 
operacija Ravenswood ligoni
nėje.

ty įstaigos bendradarbė, su sa 
vo vaikais išvyko atostogų į 
Pauliaus ir Danutės Augių ūkį 
prie Benton Harbor, Mich.

X Inž. Karolis ir Viktorija 
Bertuliai įsigijo naują namą 
Brighton Parke ir ruošiasi per
sikelti gyventi. Pirkdami namą 
jie naudojosi Šimaičių Realty 
įstaigos tarpininkavimu.

X Aldona ir Eduardas Hes- 
teriai, 833 W. 35 PI., susilaukė 
sūnaus. Pirmoji jų dukrelė da
bar yra peržengusi vienerių me
tų slenkstį.

X Antanas Olis, Sanitarinio 
distrikto prezidentas ir jo žmo
na atostogauja Sun Valley, 
Wisc. Iš ten jie vyks į San Fran
cisco, Calif., dalyvauti Respub
likonų partijos suvažiavime.

X Dr. K. Šidlauskas, Šimai
čių Realty įstaigos advokatas, 
sugrįžo iš atostogų ir vėl pra
dėjo darbą.

X Petras ir Petronėlė Atko- 
čaičiai nusipirko antrą namą 
7002 So. Rockwell gatvėje.

X Veronika ir Juozas Lan
kauskai, 932 W. 34 St., susilau
kė dukrelės.

lapus, kuriuos iš jų atperka 
State gatvės krautuvių savinin
kai, juos įtaisydami į plastiki
nes medžiagas ir padarydami 
ornamentus. Grupė , Indianos 
moterų, visos patyrusios siuvė
jos, paruošia drabužėlius vai
kams. Viena Kalifornijos mote
ris siuva labai madingus drabu
žius lėlėms. Visas šias prekes 
randame State gatvės krautu
vėse šalia prancūzų siuvėjų pa
ruoštų drabužių, šalia Bavarijos 
amatininkų pagamintų daiktų, 
šalia amerikiečių moterų gabiai 
paruoštų prekių.

Už $1 galima gauti akiniams 
dėžutė, pagaminta Italijoje. Už 
$1.25 gaunama cigaretėms su
dėti dėžutė, paruošta Danijoje. 
Yra čia Italijoje gamintų liet
sargių ,su senovės rankenomis, 
kurių kaina $100. Yra Maroke 
gamintų kilimų, kurių kaina 
$500. State gatvės krautuvėse 
yra 1,500 rūšių druskinių, kurių 
brangiausia kainuoja 2,500.

Marshall Field krautuvė pir
moji, dar 1870 m., įsteigė savo 
agentūras užjūry ir dabar ji tu
ri jas Londone, Srankfurte, Pa
ryžiuje, Milane ir Florencijoje, 
taipgi turi savo įgaliotinius 
Zueriche, Madride, Lisabonoje 
ir Kasablankoje. State gatvės 
krautuvės turi apie 3,000 tar
nautojų, kurie superka, parūpi
na naujas prekes. Be to — par- 

i davėjai, kurie čia pardavinėja 
užsienio prekes, kelis kartus 
metuose vyksta į užsienį, stebė
ti madų ir kitų parodų.

Pirkėjas čia randa nertinu- 
kus ir odos gaminius iš Angli
jos, nosines ir staltieses iš Ai
rijos, žaislus iš Vokietijos, kim
štus žaislinius gyvulius iš Ispa-

Daug dėmesio lietuviams
"Čhicagos arkidiecezijos laik

raštis “The New World” pirma
me puslapyje aprašė iškilmes 
paskelbiant Lietuvių aikštę Chi
cagoje. Aprašoma iškilmių eiga, 
plačiau cituojama lietuviams 
taip palanki gubernatoriaus G. 
Mennen Williams kalba. Apra
šymas nusitęsia net į kitą pus
lapį. Taipgi pirmame puslapyje 
įdėta nuotrauka grįžusių iš Ru
sijos kalėjimų lietuvių kunigų, 
plačiau aprašant apie vysk. Ma
tulionio pergyvenimus. Matyt ir 
naujasis “New World” redakto 
rius yra labai palankus lietu
viams.

— Jonas Valaitis, buvęs il
gametis Balfo įgaliotinis Vokie 

gyvenęs paskutiniu lai
ku Hamburge, vėl susirgo džio
va ir išvyko į sanatoriją.

— Adomas Midveris, kuris 
keletą kartų sėkmingai tvarkė 
Balfo reikalus Vokietijoje, gy
vendamas Geesthachte, sunkiai 
sužeistas bevažiuojant dviračiu.

P&J. JOKUBKA
TV, DEIMANTAI IR IJIIKRODZIAI 

PariUvIman br TalayiitM 
4077 So. Archer Avė.

Chieago 32, III. — Tel. LA 3-8617

dienius norisi laisvai praleisti 
su šeimomis, bet dabar negali 
krautuvių uždaryti, kai ir kiti 
laiko atviras, Ypač tai daroma 
automobilių ir baldų prekybo
je.

Pašalino 26 Hodge
tarnautojus

•
Vieon Hodge paskirtas nau

jas IiSinods Valstybės audito
rius Morey pareiškė 26-šiems 
tarnautojams, dirbusiems audi
toriaus ofise Chicagoje, kad jie 
toliau nebebus reikalingi, ir jie 
iš darbo pasitraukė. Morey 
tvirtina, kad įstaigoje buvo sam 
doma daugiau žmonių, negu bu 
vo darbo; dabar, pasitrauks 26 
minėtiems tarnautojams, bus 
per mėnesį sutaupoma $7,360.

Perdūrė policininką
Policininkas Joseph Adamik, 

31 m. amžiaus, buvo į nugarą 
perdurtas kišeniniu peiliu kai 
jis stengėsi išblaškyti mušeikas 
ties Maypole ir Kedzie gatvė
mis. Gydytojai sako, kad žais- 
da neatrodo pavojinga, nebent 
būtų jo nugarkaulis sužeistas.

Už triūbijimą automobiliu 
— iki $200 pabaudos

Chicagoje uždrausta vartoti 
automobilių garsinius signalus. 
Tas nuostatas norima griežčiau 
pravesti. Nusikaltusieji gali bū
ti baudžiami nuo $3 iki $200. 
Leidžiama triūbyti tik kai yra 
pavojus pėstiesiems ar kitai ma- 
šinai.

Gladiolų žydėjimas
Momence miestelis tikisi su-

menyje sulaukęs gero daininko.
— Uršulė ir Stasys Ilgūnai, 

gyv. Los Angeles, Calif., susi
laukė pirmgimio sūnaus, ku
riam duota Raimundo ir Stasio 
vardai.

— “Lietuvių Dienų” gegužinė 
(piknikas) bus rugpjūčio 12 d. 
Reseda Park, Calif. Bus graži 
meninė programa.

VOKIETIJOJ
— Dr. P. Karvelis matėsi su 

visa eile Vokietijos parlamento 
narių ir politikų Bonnoje. URT
valdytojas, eidamas Vliko de
legato prie Federalinės Vokie
tijos vyriausybės pareigas, lie
pos mėn. 5-9 d.d. buvo nuvykęs 
į Bonną. Ta proga matėsi su 
visa eile Vokietijos fed. parla
mento narių ir politikų. Liepos 
6 d. fed. parlamento rūmuose 
turėjo ilgesnį pasikalbėjimą su 
dr. Schwarz-v. Liebermannu, 
kuris yra ryšininkas užsienio 
komisijos reikalams. Be to, bu
vo priimtas užsienio reikalų mi 
nisterijos politikos skyriaus mi 
nisterinio dirigento Carstenso

ITALIJOJE
— Studentų ateitininkų ir 

mokslevių ateitininkų studijų 
dienos. Italijos Ateitininkų 
draugovės iniciatyva šiomis die 
nomis Briksene, Italijos šiaurė
je, vyksta Europos lietuvių atei 
tininkų studentų ir moksleivių 
studijų dienos arba ideologiniai 
kursai, vadinami vasaros sto
vykla. Kursuose dalyvauja a- 
pie 50 jaunimo iš Lietuvių Va
sario 16 gimnazijos Vokietijoje 
ir Saleziečių Lietuvių gimnazi
jos Italijoje. Kursams vadovau
ja pakviestieji iš Romos, Vokie 
tijos ir net Kanados. Kursų už- 
bąigoje dalyvaus taip pat ir vys 
kūpąs V. Padolskis. Baigę dar
bą, kursų dalyviai aplankys žy 
mesniąsias Italijos vietoves.

AUSTRALIJOJE
— Išraiškos šokio menininkė 

Elena Kepalaitė, studijavusi kla 
sinį baletą ir šokusi Vilniaus 
operoje, o Vokietijoje dirbusi 
su viena iš geriausių pasaulyje 
moderniojo šokio akademijų — 
Mary Wigmann grupe, š . m.

IS ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujai apecialua dideliu 

mtnkveilmlH su pilna ap- 
drauda. Vigu* U s*ilnln<as 
pu tania vimus.

R Š E R E H A S
454# S. Wood St., Chieago P, 

lUlnols, tel. VI 7-2972

STATYBAI
IR NAMŲ
PATAISYMUI 1
PRISTATOM
Visokių Rūšių
MEDŽIAGĄ

CARR MOODY 
LUMBER CO.

STASYS LITWINAS, 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.

ir teisių skyriuje — dr. Adto. liepos 21 d. suruošė išraiškos

nijos, avies vilnų nertinukus iš' silaukti 100,000 ar daugiau lan-
Japonijos, stiklo dirbinius iš 
Švedijos, nerūdijamo plieno ga
minius iš Danijos. Drabužiai im
portuojami iš Belgijos, Angli
jos, Prancūzijos, Italijos, Aus
trijos, Vokietijos.

Prekyba čia eina bilionais. 
Pvz. praeitais meta’s Chicagos 
centro krautuvės urmo preky
boje pirko už $18’Ą bilionų ir 
manufaktūros — už $19 bilionų.

Iš Michigano nuleis daugiau 
vandens

Po aštrių ginčų JAV senatas 
priėmė įstatymą, kuriuo leidžia
ma Chicagai nuleisti daugiau 
vandens iš Michigano. Šis įsta
tymo projektas pasiųstas pre
zidentui pasirašyti. Chicaga jau 
anksčiau norėjo daugiau van
dens nuleisti, ypač to norėjo 
Sanitarinis distriktas, bet kiti 
pakrančių miestai tam nebuvo 
palankūs.

Chicagoje 70,000 studentų
Chicagoje veikia šeši univer

sitetai, daugybė kolegijų ir kitų 
augštųjų mokyklų, kuriose iš 
viso studijuoja 70,000 jaunuo
lių. Turint galvoje po šio karo 
padidėjusį gyventojų prieauglį, 
numatoma, kad 1975—-6 metais 
studentų skaičius Chicagoje pa
sieks apie 140,000. Iš viso šiuo 
metu yra arti 3,000,000 studen
tų, ir jų skaičius, numatoma, 
padvigubės 1970 m. i

Pasivažinėjimai laiveliais
Kasdien galima pasivažinėti 

laiveliais Chicagos pakrantėmis, j 
Laivukai dviejų valandų kelio
nei išplaukia nuo Michigano til
to (netoli Chieago Tribūne dien
raščio rūmų) 1C vai. 30 min., 3 
vai. 30 min. ir 7 vai. 30 min. 
Apie vietas galima teirautis te
lefonais: Dearborn 2-1353 (Mer- 
eury Streamline ar Delaware 
7-1446 (Wendella garlaivis)!

kytojų savo gladiolų šventei, 
kuri prasidės rugpjūčio mėn. 16 
d. ir tęsis tris dienas. Galima 
bus grožėtis net 300 rūšių gla
diolų. Vakarais bus koncertai, 
paradai, fejerverkų ugnys.

64-rios gavo mokslo 
laipsnius

Šv. Ksavero kolegijoje 64 se
serys iš 10 įvairių vienuolynų, 
rugpjūčio 3 d. gaus diplomus 
užbaigusios savo teologinių stu
dijų kursą.

Vokiečių politikų tarpe vis 
plačiau įsivyrauja nusistaty
mas, jog Europą ir vokiečius 
varginančių politinių problemų 
nebus įmanoma išspręsti neiš
laisvinus pavergtųjų tautų. 
Bad Gedesberge kalbėjosi su 
grįžtančių vokiečių sąjungos 
(Spaetheimkehrerverband) re
ferentu kultūros reikalams Ra- 
be apie mūsų deportuotųjų pa
dėtį Sovietuose.

— Lietuvių skaičius sumažė
jo Lubecke. Lubecke, Vokietijo 
je, lietuvių skaičius smarkiai 
sumažėjo. Vieni emigruoja, o 
kiti keliasi į Vestfaliją prie Rei
no, kur yra galimybių geriau 
medžiagiškai susitvarkyti. Ame 
rikon emigravo Arlauskų, Gus
tų ir Vieraičių šeimos. Nerūkus 
emigruos dar 7 šeimos.

— Vokietijos 7 lietuviai skau
tai išvyko į prancūzų skautų 
stovyklą (jambore) prie Nicos. 
Ten jie atstovaus Lietuvių Skau 
tų Brolijai.

— Plrof. V. Jungferis, daug 
prisidedąs prie lietuvių vardo 
tarp svetimųjų išgarsinimo, per 
Muencheno radiofoną skaitė 
paskaitą apie lietuvių kultūrą.

šokio koncertą Adelaidėje. Po 
jos pirmojo rečitalio Melbourno 
mieste rotušės salėje australų 
spauda labai šiltai atsiliepė a- 
pie jos šokius.

— Regina Plokštytė, Austra
lijos lietuvė balerina, š. ,m. rug
pjūčio 18 d. šoks Norwoodo ro
tušėje “Astoj” svarbiausią vaid 
menį. Regina Plokštytė po to 
išvyks toliau baleto studijų tęs
ti į Angliją.

PIGLAI IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU
BALDUS
VIETOJE IR Iš TOLIAU

K. EIDUKONIS
Turiu naują didelį sunkvežimį 

ir apdraudas
2313 W. 91st St. Chieago, III. 

Tel. PRescott 9-2781

Skclbkitčs “Drauge”

NARIAI LIETUVIU TAUP. IR SKOLINIMO
B-VIŲ LYGOS, KURIOSE

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki 510,000.00 
I B

Paskolos Duodamos Namy Įgijimui 
_________ Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO i SAVINGS A LOAN ASSM.
6234 S. Westem Avė. Chieago 36, ŪL

CRANE SAVINGS A LOAN ASSN.
2555 W. 47th St. Chieago 32, ŪL

. DISTRICT SAVINGS A LOAN ASSN.
3430 So. Halsted Street Chieago 8, IIL

ROOSEVELT FURNITURE CO.
(LIETUVIŲ KRAUTUVE)

{ i K
t

r

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

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

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

PraJčkit Taupyti Šiandien, Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradėkite taupyti šioje lietuviškojo 

jštoigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN i
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:
Plrmad., antrad., penktad. Ir 
Mtad. • raj. ryto Iki 4:10 p.p.

Trečlad. • ryto Iki lt vai.. 
Ketvirtad. • vai. Iki t vaL vak.

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

UNIVERSAL SAVINGS & LOAN ASSN.
1800 S. Halsted St Chieago 8, IH.

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

jami, automobiliam*: televizijos; patefonai, varomi baterijomis
J. G. TELEV1SION COMPANY

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

BUICK’AS

LIETUVIŠKAS

AUTOMOBILIS

S


