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Kauno miesto vaizdas šiandien
(Tęsinys iš vakar dienos)

I
Kaune pilna ir raudonosios armijos karių. Dabar kariuomenė 

yra užėmusi buv. kunigų seminarijos patalpas, Prezidento rūmus 
ir visas kareivines.

Gatvės vadinamos ne visos se
nais vardais. Daugelis jų turi 
naujus ir lietuviams visiškai sve 
timus pavadinimus.

Žaliakalnio klinikos yra laiko
mos respublikine ligonine. Yra 
visokių skyrių. Joje turi teisę 
gydytis visi Lietuvos gyvento
jai. Tai geriausia ligoninė viso
je Sovietų Sąjungoje.

Buv. Miesto ligoninė paversta 
vien psichiatrine. Tokia pat li
goninė įrengta ir buv. Pažaislio 
vienuolyne. Buv. Karo ligoninė
je tegydomi vien kariai, o buv. 
Žydų ligoninėje yra klinika.

Menki statybos darbai

Statyba vyksta menkai. Nors 
per karą subombarduota gele
žinkelio stotis jau atstatyta ir 
atrodo neblogai.

Nemuno užtvankos darbai pra 
dėti. Dėl šių darbų atėjūnų Kau
ne dar padidėjo.

Zoologijos sodas kiek praplės
tas ir vykdoma kažkokia staty
ba. Botanikos sodas yra gerokai 
apleistas.

Vytauto parkas yra aptvertas 
ir laikomas poilsio parku. Bet už 
įėjimą tenka mokėti po rublį. 
Kūno Kultūros rūmai ir toliau 
tarnauja tam pačiam tikslui.

Miesto kapinės jau uždarytos. 
Nuiminėjami kryžiai ir kiti pa
minklai. Dabar laidojama Eigu
liuose, Klebonišky ir Petrašiū
nuose. •

Teatras veikia. Bet opera su 
baletu yra Vilniuje. Likusiam 
Kaune teatrui yra du kolektyvai. 
Jame tebedirba ir kaikurie likę 
gyvi artistai, kaip, pvz., Kuber
tavičius ir kt.

Karo muzėjaus sodelyje ir pa
čiame muzėjuje nepalikta nieko, 
kas primintų buv. Lietuvą.

Lietuvių kalba išstumiama iš 
vartojimo

Kinuose rodomos daugiausiai 
propagandinės filmos. Daug agi
tuojama prieš Vakarus. Bet pa
sitaiko ir vakarietiškų filmų. Į 
pastarąsias žmonės labai eina. 
Visada neužtenka bilietų.

Susisiekiama mieste autobu
sais. Bet jų neužtenka. Todėl vi
sada didelė spūstis.

Plečiasi vagystės

Vagystės — nuolatinis reiški
nys. Ypač veikia kišenvagiai. Va 
giliauja bandomis, organizuotai. 
Jie yra civiliai, milicininkai ir 
raudonarmiečiai. Gyventojai la
bai bijo uniformuotų. Jie yra pa
vojingiausi. Bet neapsiginama ir 
nuo civilių.

Pašaliečiai nedrįsta niekam 
pranešinėti apie pasirengimą ap
vogti arba apie jau vykdomą va
gystę, nes už tai gali apmokėti 
savo gyvybe. Ir pati auka daž
niausiai nerizikuoja gintis bei 
šaukti pagalbos, nes žino, jog ga
li būti dar blogiau.

Didėja susirašinėjimas

Susirašinėjimas su užsieniu 
vis gyvėja. Kauniškiai daug ra
šo ir tiek pat gauna. Gauna ne 
vien laiškų, bet ir siuntinių ir 
pinigų. Jei siuntėjas daiktų ne
apmoka muito vietoje, tai tenka 
gavėjui mokėti. Jie dažniausiai 
yra labai dideli. Bet pinigų iš vi
so neverta siųsti, nes išmoka tik 
rubliais ir pagal žemą kursą. Gi 
pats rublis, kaip jau matėm ir iš 
duoto pavyzdžio apie cukrų, turi 
labai mažą vertę.

Dėl šitokio ryšio palaikymo 
represijų iš raudonųjų pusės kol 
kas nepastebima. Bet palaikyto
jai yra įsitikinę, jog tam tikrų’ 
įstaigų visi registruojami — tiek 
siuntėjai, tiek ir gavėjai. Todėl 
visaip ir pagalvoja.

Jaunimas labai įdomaujasi lais 
vais Vakarais. Įdomaujasi ne

JAValstybių karo laivyno laivas “Prince” per ceremonijas, įvykusias šalia Brooklyno laivų dirbtuvių. 
Šis 1,600 tonų “Princas” buvo pagamintas 1944 m., bet dabartiniu metu yra perdirbtas ir tajro vienu iš 
moderniškiausių karo laivų. ' (INS)

Anglų karines pajėgos M
išplaukė į Viduržemio jūrų

LONDONAS. — Anglijos „Raudonųjų velnių“ parašiutininkų 
brigada, turinti apie 1,200 žmonių, išplaukė į Viduržemio jūrą. 
Taip pat ir Egiptas pašaukė nemaža rezervistų, kas padaryta są
ryšyje su Suezo kanalo nacionalizavimu sukeltais įvykiais.

Egipto prez. Nasserio kontro
liuojamas laikraštis „Al Gouma- 
houria“ pareiškė, kad ir Sov. Są
junga Suezo konflikto atvejyje 
žada savo paramą.

Rusų kalba vis daugiau ir dau vien lietuviai, bet ypač atėjūnai, 
giau išstumia lietuvių kalbą. | Pastarųjų nusakymu, ir „pla- 
Įstaigose žodžiu ir raštu — tik čioje tėvynėje“ gyvenąs jauni-
rusiškai. Lietuviškai kreiptis ne 
verta ir pradėti. Juk viršininkai, 
vedėjai ir kitokį ^načalninkai“ 
dažniausia yra atėjūnai. Jie lie
tuvių kalbos nemoka. Gi pagal 
juos šoka ir visi kiti.

Karininkų ramovė atidaryta. 
Valgyklų yra. Bet kainos dide
lės. Paprasčiausi pietūs kainuo
ja apie 8—12 rublių. Svaigiųjų 
gėrimų pilna. Girtuokliavimas 
vis didėja.

mas reiškia didelį nepasitenkini
mą atsitvėrimu nuo likusio pa
saulio.

Stalino įpėdinių šypsena
apgauna pasaulio politikus

WASHINGTON. — Stalino įpėdinių šypsenų politinė taktika 
iš dalies yra dezorientavusi visą eilę laisvojo pasaulio įžymių inte
lektualų, netgi politikų, kurie yra patys tam tikra prasme tapę 
Kremliaus sirenų aukomis, nematydami bedugriės tarp Kremliaus 
žodžių ir darbų.

Dabartinių Maskvos valdovų 
pirmatakas ir mokytojas, kai rei 
kelti tostus už sutarčių gerbimą, 
už tautų apsisprendimą, nesiki
šimą į kitų valstybių vidaus rei
kėjo, taip pat mokėjo šypsotis ir 
kalus, sąžinės laisvę ir demokra- 
tybę. Pvz. 1939. X. 10 Kremliuje 
per Lietuvos delegacijos garbei 
suruoštą priėmimą, kai buvo pa
sirašytas vad. savitarpinės pa
galbos paktas tarp Lietuvos ir 
Sov. Sąjungos, Stalinas taip pat 
šypsojosi ir kėlė tostą už Lietu
vos laisvę bei nepriklausomybę. 
O tuo pačiu metu tik už kelioli
kos žingsnių nuo priėmimo salės 
NKVD būste jau buvo ruošia
mas NKVD potvarkis vad. „anti- 
sovietiniam elementui“ Estijoje, 
Latvijoje, Lietuvoje, Lenkijoje, 
Rumunijoje likviduoti.

Šis deportacijų potvarkis, pa
sirašytas 1939. X. 11, žinomas 
kaip Sov. Sąjungos NKVD po

ratifikuoja genocido konvenciją 
ir pasisako prieš priverčiamuo
sius darbus, tarytum priverčia
mųjų darbų sistemos jie neprak
tikuotų...

Štai ką dėl to sako artimas 
vokiečių kancl. Adenaueriui 
„Rheinischer Merkur“: jis 1956. 
VII. 13 numeryje tiesiog laiko 
pasityčiojimu iš žmoniškumo 
bolševikų elgesio Ženevoje.

Tarptautinės Darbo Įstaigos 
pilnaties posėdyje Sovietų atsto
vas Arutunianas, pareiškęs, jog 
Maskvos vyriausybė jau ratifi
kavo konvenciją prievartiniams 
darbams uždrausti, nors to nėra 
padariusios kai kurios „buržua
zinės valstybės“, aiškiausiai pa
sisakė prieš visokius prievarti
nius darbus.

Neužtenką tik konvencijas ra
tifikuoti, kalbėjo jis, bet reikią

Knygų pardavinėjimas 
fabrikuose

MASKVA. „Literatumaja Ga
zeta“ nr. 79 praneša, kad Kuibi- 
ševo fabrikuose buvo suorgani
zuotas knygų pardavinėjimas. 
Gegužės ir birželio mėnesyje try 
likoje fabrikų parduota knygų 
už 100,000 rublių. Klausimas, 
kiek tas darbininkų pirkimas 
laisvas.

Sovietų filmai
MASKVA. Paskutiniu metu 

Sovietų Sąjungoje padaryta fil
mai iš visos eilės literatūrinių 
veikalų. Pvz. Kievo kino studija 
padarė filmą: „Yra toks vaiki
nas“ — pagal A. Andriejevo 
knygą: „Plati tėkmė“. Gorkio 
studija Maskvoje sudarė filmą 
pagal Katajevo romaną „Už so
vietų valdžią“. Dabar ta pati stu 
dija suka filmą pagal V. Ovečki- 
no veikalą.

• Tuo tarpu, kai 11 vieškelio, 
einančio pro Syracuse, N. Y., šo
nuose esantys užrašai keliauto
jus kvietė atsilankyti „drive-in“ 
pamaldose, didelis plakatas to 
paties „drivejn“ teatro priekyje 
reklamavo filmą „To Heli and 
Back“ („Į pragarą ir atgal“).

taip pat griežtai žiūrėti, jog kon 
tvarkis Nr. 001223. Tai "tokia |venci^ nuostatai būtų visu pri
buvo Stalino šypsenų politika numu vykdomi praktikoje.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Sirija ir Jordanas vakar pasirašė sutartį-dėl bendradarbia

vimo ekonominėje srityje.
—•, Sprogimo* metu Olin - Mathicson Chemical Co. Niagara 

Falls, N. Y. žuvo 2 asmenys. Mažiausia 20 kitų darbininkų yra 
sužeisti.

— Du vokiečių Raud. Kryžiaus atstovai išvyko į Prahą pra
dėti pasitarimus dėl 12,000 Sudetų krašto vokiečių repatrijaeijos į 
Vokietiją.

— Netikėti potvyniai šiaurės vakarų Japonijoje sunaikino 
1,200 namų ir apsėmė geležinkelio linijas.

— Derėk Ibbotson, 28 m. amžiaus anglas, vieną mylią prabėgo 
per 3:59.1f min.

— Iškilęs gaisras Rancho Boyėros tarptautiniame areodrome 
Kuboje sunaikino prekių sandėlius. Nuostoliai siekia 1,000,000 dol.

— Raud. Kinijos premjeras Chou En - lai pareiškė, kad Kini
jos gyventojai taip pat pritaria Egipto kanalo nacionalizavimui.

— Sov. Sąjungos prekybos delegacija atvyko į Jakartą pasi
tarti dėl ekonominės paramos Indonezijai.

— Evangelistų kun. D. A. Davis, 68 m. amžiaus, mirė nuo 
širdies priepuolio pamaldų metu Knoxville, T enn.

— Thomas H. Joy iš Sommersville, Mass. 8 vaikų tėvas, gavo 
„bacheloV“ laipsnį teisės srityje, Bostono kolegijoje.

— Sukilėliai Alžerijoje užpuolė prancūzus Algiers mieste, su- 
žeisdami 2 prancūzų karievius ir vietos prancūzų restorano savi
ninką.

1939 m., tokia ji buvo vėliau Te
herane ir Jaltoje.

Eina tuo pačiu keliu

Tą pačią Stalino išmėgintą po 
litikos taktiką dabar mėgina ir 
jos paveldėtojai. Tik gaila, kad 
Vakaruose vis atsiranda žmonių, 
kurie pro Kremliaus valdovų šyp 
senas ir gražius žodžius neįsten
gia įžiūrėti tikrovės tokios, ko
kia ji yra.

Tačiau, nepaisant to, kai ku
rie sovietiniaį kraštai vis tiek

Klaidinantys žodžiai

Toki žodžiai iš pačios didžiau
sios pasaulyje darbo vergų vals
tybės atstovo lūpų yra daugiau 
negu pasityčiojimas, pastebi „Įt. 
M.“. Kai rusų caras kadaise lan
kė Paryžių, tai paryžiečiai šau
kė „Vive la Pologne“. Tuo tarpu 
moderniaisiais laikais didžiau
sias parlamentarizmo priešas 
ChrušČevas kviečiamas į britų 
parlamentą, o kiti tos pačios ver
gų valstybės atstovai nesidrovi 
viešai demonstruoti tokio veid
mainiškumo, kuriuo apdrabsto- 
mas purvais bet koks padoru

Nenutrauks naujokų 
šaukimą

WASHINGTON, rugp. 6. — 
Krašto apsaugos sekretoriaus 
asistentas Carter Burgės pareiš 
kė, kad plačiai šiuo metu disku
tuojamas armijos sumažinimas 
nereiškia, jog bus atsisakyta 
naujokų šaukimo. Priešingai, ar- 
mijon šaukiamų naujokų skai
čius rugsėjo mėn. padidės iki 
14,000 žmonių ir per du sekan
čius mėnesius pasieks 16,000.

Karingi anglai

Anglų „Raudonųjų velnių“ bri 
gada į Viduržemio jūrą išplaukė 
su karinga dvasia. Ant jų laivų 
yra užrašyti drąsūs šūkiai, ku
rių tarpe buvo: „Žiūrėk, Nasseri, 
mes jau atvykstame!“

Besikraunant į laivus anglų 
artilerijos daliniai, savo karingą 
dvasią, išreiškė šūkiais: „Kur 
yra Nasseris?“ ir pan.

Arabai remia Egiptą

Visų nustebimui, arabų šalys 
kanalo klausime užsistoja Egip
to prezidentą Gamai Abdel Nas
ser. Taip pat ir anglams draugin 
ga Irako valstybė atsistojo Egip 
to pusėje

Lebanono prezidentas Cam- 
bille Chamoun savo kalboje įspė
jo vakariečius, kad bet koks jų 
antagonistinis žygis Egipto pu
sėn Vakarus gali privesti prie 
pasitikėjimo praradimo Viduri
nių Rytų žmonėse.

Anglų užsienio reikalų minis
terija buvo labai nustebinta, ka
da ir Irako valstybė paskelbė, 
kad ji glaudžiai stovi prie Egip
to Suezo kanalo klausime. Ji šiuo 
reikalu atsisakė duoti bet kokių 
platesnių paaiškinimų.

Gaisrai septyniose
N. Yorko bažnyčiose

NEW YORKAS. — Pereitą sa 
vaitgalį septyniose Manhattan 
rajono bažnyčiose įvyko mažu- 

1 čiai gaisrai dėl kurių policija su 
ėmė 66 m. amžiaus bedarbį Sal- 
vatore Sorentino. Pas jį policija 
rado butelį benzino ir degtukų.

Gaisrai bažnyčiose kilo jose 
esant mažam žmonių skaičiui, 
bet jie tuojau buvo užgesinti. 
Tarp ugnies paliestų bažnyčių 
buvo ir garsi St. Pątrick kated
ra.

JAV ruošiasi Londono 
konferencijai

JAValstybių diplomatai ruo
šia savo strateginius planus, ku
riuos jie Suezo kanalo klausimu 
pateiks Londono konferencijoje, 
įvykstančioje rugpjūčio mėn. 16 
d. Vakarų atstovai šį Londono 
pasitarimą vistiek numato turė
ti, nežiūrint į tai ar jame Egip
tas su Sov. Sąjunga dalyvaus ar 
ne.

Jeigu Egipto prezidentas Nas
seris sutiks kovoti prie konfe
rencijos stalo, tada sąjunginin
kai galvoja laimėti, nes iš 24 joje 
dalyvauti pakviestų valstybių, 
dauguma manoma atsistos Va
karų pusėje.

New Yorko gub. Avarell Harri- 
man, siekiantis demokratų partijos 
prezidentinės nominacijos, kalba de
mokratų susirinkime Albany mies
te. (INS)

Žinia iš Vilniaus

Nesirūpina darbo 
žmonėmis Kazachstane

MASKVA. „Pravda“ nr. 209 
įdėjo laišką E. Ivanovo, kuris 
yra Vilniaus „Elektrotechširpo- 
treb“ fabriko direktorius (kokie 
vardai dabar maskolių vadovau
jamų Lietuvos fabrikų!). Laiške 
aprašoma, kad ten pradėta nau
jos rūšies transformatorių ga
myba. Aldona Bučienė sėkmin
gai išmokusi prie jų dirbti. Bai-

„Pravda“ nr. 209 ges vidurinę mokyklą ten dirba 
Jonas Koženiauskas. Fabrike te
kintojais, šaltkalviais, kontrolie
riais dirba daugiau kaip 70 as
menų, kurie prieš metus ar dve
jus baigė vidurinę mokyklą. Kai 
kurie iš jų šioje srityje išsilavi
no dirbdami po pamokų dar 
mokslo metais.

11 metų sukaktis 
Hirošimoje

Muhummed Mosaadeg h

Mahommed Mossadegh, buv. Irano 
premjeras, kuris rugpjūčio mSn. 5 
d. buvo paleistas ii kalėjimo. (INS)

tūkstančiam žuvusiųjų, kurie 
krito prieš 11 metų įvykusiame 
pirmame atominės bombos spro 

mas ir moralė, pastebi šis pa- gjme šiame mieste. Čia 1945 m.,

MASKVA
aprašo Chruščevo kelionę į Ka
zachstaną ir Altajaus kraštą, 
kur, kaip žinome, yra nemažai 
nutremtų ir lietuvių. „Iš pasikal
bėjimų su mašinų Ir traktorių 

, stoties darbininkais“, — rašo
HIROSIMA, Japonija. 20 Chruščevą lydėjęs specialus 

tūkst. žmonių, susirinkusių Tai- ,,pravdos“ korespondentas Po- 
kos parke, vakar nulenkė galvas | jjajęOV> — „paaiškėjo, kad to 

punkto vedėjai parodė visišką

sižymėjęs vokiečių spaudos or- amerikiečių bombonešis B-29 nu 
ganas, pabrėždamas, jog milto- met£ pirmąją A-bombą, parei- 
nai pavergtųjų anapus geležinės Galavusią, daug tūkstančių gyvy- 
uždangos, pasiskaitę komunisti-'
nėję spaudoje tokius Arutuniano 
pareiškimus, dar daugiau nusi
vils Vakaraia, nebetekdami bet 
kokio jais pasitikėjimo...

• Maskvos radijo pakvietė sa
vo 'klausytojus dalyvauti ruošia
mame konkurse, kurio tema — 
kaip pagerinti rusų — amerikie
čių draugiškumą?

• Susidūrus ir užsidegus 
dviems autobusams pietinėje Fi
lipinų dalyje, žuvo 23 asmenys.

Kalendoriusi
Rugpjūčio mėn. 7 d.: šv. Ka

jetonas; lietuviški: Drąsutis ir 
Protenė.

Saulė teka 5:50, leidžiasi 8:04.

Oras Chicagoje

nesiinteresavimą darbininkams 
parūpinti butus. Iš Azerbeidžano 
ir iš Ukrainos atvyko naujaku
rių. Per trejus metus jie negali 
apsirūpinti butais“.

Paminklinė lenta 
L. Girai

MASKVA. „Literaturnąja Ga
zeta“ nr. 79 praneša, kad Vilniu
je paminėta 10 m. sukaktis nuo 
Liudo Giros mirties. Prie namo,.

Raud. Kinija įsileis
jankius žurnalistus

TOKIJO. — Ilgai laukti pra
šymai amerikiečių žurnalistams 
įvažiuoti į raudonąją Kiniją, pa
galiau buvo patenkinti. Iš Pei- 
jingo buvo pranešta, kad jų pa
reiškimai vizoms gauti yra pa
tvirtinti. Pranešime sakoma, 

į kad vizas galima atsiimti raudo- 
' nosios Kinijos ambasadoje Mas- 
, kvoje arba Sumchon mieste, 
esančiame netoli britų Hong

jisai gimė Vilniuje (L. Giros gat 
vė nr. 26) atidaryta paminklinė, on&e-
lenta. 1 • Anglų linijos lėktuvas buve

• Rytų Vokietijos komuniste priverstas dėl blogo oro nuei
ni vyriausybė pašalino vienin- leisti Karachi, Pakistane, bet 

naktį — 65. Trečiadienį — dali- tel j Leipcigo mieste stovėjusį1 juo skridusieji 72 keleiviai ir įgu
nai debesuota ir vėsu. Juozo Stalino paminklą. I los nariai išliko sveiki.

Oro biuras praneša: Chicago
je ir jos apylinkėse šiandien — 
dalinai debesuota. Augščiausia 
temperatūra apie 80, žemiausia

1
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'Rašo DR. AL. RAČKUS' lietuvaičių ir bendrai baltų žmo- no; Čhloromycetino, ar Terramyi perdidelio vartojimo mielių nc-tDft Nllll KRIAUčELlONAITE

SVEIKATA BRANGUS TURTAS
s 4342 Archer Ave..'Chicago, 32 

Kūno kvapai ir kvepalai

nių odos kvapas labai nepatin
ka. Vienas kinietis daktaras 
man draugiškai pasakė, kad ki
niečiui tiek lietuviai, tiek kiti 
baltieji žmonč3 dvokia panašiai 
kaip avys ar avių neplautos vil
nos, stipriau negu taukinė, lajus.

cino labai daug žmonių netenka va “kraujo valymui” ar spuogų 
apetito valgyti, ima noras vem- .< d i„ žmogui . sėdyngg 
ti, kartais ir kitoki vidurių su
trikimai pasireiškia. Tų antibio
tikų be daktaro priežiūros var
toti negalima, nesaugu. ,

Vasaros metu žmogaus kūnas la 
biau atsiduoda negu žiemą. Ko
dėl taip yra, ir kaip civilizuotam 
lietuviui gelbėtis, parašysiu kitą 
sykį.

Kvapai ir kvepalai žmogaus ar žmogų sirgdinantį kvapą va- 
gyvenimui daugiau reiškia, ne- diname dvokuliu, arba anot kai 
gu apie tai manoma. Sveikatai kurių prašmatnių rašytojų “mal- 
taipgi. Kaikurie kvapai gali su- odoratu”. Kvapo malonumas y- 
žadinti žmogui apetitą valgiui, ra skonio ir įpročio dalykas, 
o kiti kvapai gali atimti žmogui Kas vienam kvepia, tai kitam 
norą valgyti. Kaikurie kvapai gali nepakenčiamai dvokti. Pa
gali priversti žmogų viaukčioti. vyzdžiui cigaro dūmai vieniems 
Yra tokių kvapų, kad žmogų skaniai kvepia, o kiti to kvapo 
gali sužavėti, “pritraukti”, nura- negali pakęsti, tiesiog nuo tų' antįbiothdai valst a? iššaukia'pas 
minti, blogą ūpą praskaidrinti, durnų gauna galvosopį. Arba kaikuriuos žmones alergiškas re 
maisto virškinimą pagerinti, vieniems “limburger” sūris yra akcijas, ar taipgi įr per burną 
kraują sustiprinti, savimi pasi- labai skanus ir skaniai kvepia,' mamieji antibiotikai, reikia pa

DAKTARO ATSAKYiMAI f 
KLAUSIMUS

Atsakymas F. L. — Į tamstos 
klausimą, ar vien tik injekciniai

tikėjimą bei savijautą bei svei
katingumą padidinti. Bet yra ir

o kiti, užuodę tą stipriai dvo-; sakyti štai ką; iki -iol nčra to_ 
kianti sūrį tiesiog apsivemia ir kio įšstobulinto antibiotiko, ar

tokių kvapų, kad žmogų gali at-l negali prie to stalo valgyti, ape- 
stumti, suerzinti, prislėgti ir net tito netenka. Viena tokia jautri 

ponia, nusipirkusi “limburgeri- 
nį” sūrį, prieš valgant vis pa
uostydavo ir tuoj netekdavo a- 
apetito ir taip pavyko jai savo 
kūno svorį sumažinti... Bet kai 
prie to sūrio priprato ir jį pra
dėjo valgyti, tai ir vėl nutuko.

Kiekviena tauta, kiekvienos 
rasės žmogus turij^im tikrus 
pojūčius bei polinkius kaiku- 
riems kvapams. Kiniečiui su
puvęs kiaušinis labai maloniai

rimtai susirgdinti.

Kiekviena gėlelė savaip 'kve
pia, kiekvienas chemikalas ir 
net kiekvienas akmuo savaip 
kvepia. 1 Marių, ežerų, kūdrų, u- 
pių, šaltinių ir net kiekvieno šu
linio vanduo kvepia vis kitaip. 
Kiekvieno didmiesčio rajono o- 
ras vis kitaip kvepia. Ne tik 
miestų, bet„ ir kaimų, pušynų 
ir girios įvairių vietų oras visi 
skirtingai kvepia. Visas pašau

tai injekcinio, ar per burną ima
mo, kad neiššauktų pas ką nors 
kada nors kokios reakcijos. Nuo 
netikusio vartojimo Aurebmyci-

rauktuką dažnai įsimeta įkyrus 
niežulys. dSunku patikėti, kad 
rimtas medicinos daktaras būtų 
tamstai pataręs kasdien nuryti 
tiek daug ir taip ilgai mielių.

TeL ofiso III L !-«(<*», rez. l’K 6-783J

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

1957 W. Garfield Blvd.
VAL: 1—4 lr 6—8

Atsakymas J. J. — Jei tams
tos nagai yra ploni ir trapūs, 
tai galbūt perdažnai ar perstip- 
riame šarme rankes laikai, gal
būt išsiplovė iš nagų tam tikras 
aliejus, o gal į nagus įsimetė ko
ki nors grybiniai mikroorganiz
mai, gal kūnui pristigo tam tik
rų nagams reikalingų medžiagų.,
Patartina vengti šarmo ir pa-Į ketvlrtad. lr 8ekmad.
muilių, mirkyti kas vakarą na 
gus šiltame aliejuje ir valgyti 
daugiau košelienes ar želatino 
deserto. Bet jei į nagus yra' įsi-' 
metusi kokia nore infekcija ar 
paronychia, tai patartina nueiti 
pas sajįo daktarą, kuris tamstai 
pagelbės kaip reikiant.

Atsakymas M. A. — Taip, nuo

iiiiiillilliilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllliiliiliiiiii

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

tolimų distancijų. Šaukite sekančiai:

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

t
Telefonas — FRontier 6-1882

itiillilillllllllilimillllllllllllililliillllililllllillllllllllllilllllllilililllliiiiiiiiiiiiiiiiiiii**'

(Oydyt«J» lr ChlrurgC) 
MOTUŠIŲ LIGŲ IR AKLŠERI/O6 

SPECIALISTE
1760 WMt 71»9 StrMt 

(Kampa* 7lst lr California)
Tel. oflao lr rea. REpubUo 7-4144 
Vai. 11-1 lr 8-8 ▼. v. SešL 1-4 p. p. 

Prišinimaa tik pagal susitarimą.

DR, IRENA KURAS
(Gydytoja lr Chirurgė) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTO

7166 South VVestern Aveniu
(MEDICAL BUILDING) 

Plrmad., antrad., ketv. lr penktai, 
nuo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. Ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto — Iv. p. p. Seštad. 11 
vaį ryto Iki S vai. pdpiet.

Ofice tcl. RE. 7-1168 *
Rea. tel. UAlbrook 5-3766

DR. ANNA BALIUNAS
AKIU, AUSŲ, NOSIES IK 

GERKLfiS LIGOS 
— Pritaiko akiniu* —

6822 So. VVestern Avenne
Vai.: kaadien 10-12 vai. lr 7-8 vai. 
vak. Šeštadieniai* 10-1 vai. Trečia
dieniai* uždaryta. Kitu laiku .usltaru* į

Tcl. oflao VA 7-6557, rea. RE. 7-4111

DR. FRANK C. KWINN
(KVIEC1NSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1661 W«t 47th Strert

LIGONIUS PRIIMA; Kasdien nuo I 
vai. iki 4 v. porlet. Nuo 7 ▼. Iki 8:80 
Uždara treč. vl^a dienų lr šeštad. vak.

Ofiso telefonas: PR 8-3228 
Re. telef. UAlbrook 6-6076

DR* i. I. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresus: 4266 V. 63rd SL 
Oflao 4eL RElIanoe 5-4410 

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

Penktad. tik po pietų. 
Trečlad. lr šeštad. pagal b u tarti

Oflao tel. O M f f side 4-2896 
Rezidencijos: LAfayette 8-1171

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS iR CHIRURGAS

1724 Mest 47th Street 
(Kumpus 47th lr Hermitage)

Vai.: nuO 2 Iki 4 lr 6 Iki 9 v. vak. 
Seštad. nuo 2 iki 6 vai., lšakyr. sek.

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

(Civic OŲora House, katnb. 868) 
Vai. kasd. 12—4

• Tel. CEntral 6-2204 
5002 Woat 16th Str.*, Cicero 

Vai. kasd. 5—8, šeštad. 1—3
Tel. TOvvnliall 3-0050 

Kitu laiku ir trečiad. susitarus 
Rezid. tcl. HEmloek 4-7060

lis yra pilnas tūkstančių vis ki- kvepia ir tai jam yra tikras ska- 
tokių kvapų. Apie kvapų varian 
tus bei jų niuansus ir įtaką į 
žmogaus sveikatą galima, būtų 
šimtus įdomių straipsnių prira
šyti ir vis galo nebūtų.

Kalbant apie kvapų niuansus, 
reikia pastebėti, kad tas pats 
daiktas tik skirtingoje šalyje, 
skirtingame klimate, gali stip
riau,. ryškiau ar silpinau kve
pėti. Pavyzdžiui visokios gėlės 
Lietuvoje — radastos, konvali- 
lijos, nasturtos fiolkos ir dobilė
liai bei kitokios gėlės stipriau ir 
skaniau kvepia negu Amerikoje.
Ten ir medus, ir sviestas, ir gry
bai, ir šienas labiau kvepia negu

nė sta s, lietuvis užuodęs supu 
vusį kiaušinį tuojau gokčioja. 
Afrikoje juodukai tepa savo kū 
ną ricinios aliejumi ir jie valgo 
ricinos aliejų; jie pratę prie ri
cinos ir jiems ricina skaniai kve 
pia, o lietuvio skoniui ricinos 
kvapas yra nemalonus, sunku 
jam ricinos šaukštą nuryti, nu
rijus jam tuoj vidurius palei
džia. Kas juodukui, kiniečiui, 
rusui ar prancūzui patinka, tai 
lietuvio gomuriui ir uoslei gali 
nepatikti, lietuvį gali net susirg
dinti.

Kiekvienos rasės net kiekvie
nos tautos žmogaus kūnas kitaip

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2300 West 51st Str.
Priima' ligonis pagal susitarimą. 

D81 valandos skambinti telefonu 
Prospect 6-1795 nuo 2 iki 9 vai. 
p. p. kasdien išskyrus trečiad. ir 
šeštad.

lies. tcl. GRovcliill 6-5603

DIL VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

4701 South Damen Avenaa 
(Kampas 47-tos lr Damen Av«.) 
Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vak.

Seštad. 2—4 vai. vak. 
Trečlad. ir kitu laiku pagal sutartj.

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

DR. A. MACIŪNAS
• 6700 8. Wood Street

Atostogose iki rugp. 2 dienos.
Reikalui esant prašom kreip

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

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Office: 10748 South Michigan Ave. 
Buto: 1053 W. 103 St., Bevcrly Hills 
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 v. v., 
Išskirus trečiad. Šeštadieniai* nuo 1 
Iki 4 vai. popiet.

Tel.: Ofiso — PUUmaa 5-6766 
Buto — BEverly 8-3916

DR. VYT. TAURAS- 
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR 
SPEC. MOTERŲ LIGOS 

Ofisas ir rezid.: 2410 VV. 5lst SL
Tel. l’Rospect 8-1223 arba WE 6-5577

Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v. Antri,
Trečlad. lr Penktad. 6-9 vai. vak. U 

šeštadieniai* 2-4 vai. popiet.

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

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

6255 Southv VVestern Avenae
Atostogose iki rugpjūčio 

mėnesio 20 dienos.

čia. Lietuvoje, kai kaimo mer- j kvepia. Juoduko kūnas kitaip 
gėlės eidamos į bažnyčią nešda- kvepia negu kiniečio, o kiniečio 
vosi maldaknygę ir kvapių gėlių kūno kvapas yra visiškai kitoks 
puokštes, pripildydavo bažnyčią negu balto žmogaus. Rusės vi- 
grožiu ir gėlelių aromatu. To- siškai kitaip kvepia negu italės, 
kio vaizdo nei paskutinysis JAV 0 turkių kavpas yra visiškai ki- 
atstovas laisvai Lietuvai Owen toks negu švedžių, gi Galicijos 
C. Norem iki šiol užmiršti ne-, lenkių kūno kvapas visiškai ki- 
gali. Jis liuteronas ir simpatin- toks negu lietuvaičių. Bendrai 
gas lietuviams amerikietis, apie juodukams lietuvaičių kūno kva 
tai dažnai pasakoja. pas labai patinka, bet lietuvius

Malonų mūsų nosiai kvapą va- juodukų odos prakaito kvapas 
diname “aromatu”. Pykinantį dažnai susirgdina. Kiniečiams

VIRŠ 15,000,000 Amerikos gyventojų žino,
ltad taupyti apdraustose Taupymo ir Skolinimo Bendrovėse yra 

Išaugu ir pelninga.

UniverS&l 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.

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

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitėa:

UNIVERSAL SAVINGSg .

AND LOAN ASSOCIATION 
1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illnois

S/-

tAės MIDLANDY 40
AUTOMOBILIŲ TAISYMAS IR GASOLINO STOTIS

Atliekami lyginimo ir dažymo darbai. Taisomi motorai, stabdžiai, 
transmisijos ir t. L MOBILGAS benzinas, įvairių rūšių alyva, 

baterijos ir automobiliams dalys. Firestone padangos.
1934 Vest 59th Street Tel. GRorehiU 6-9136

M. CESAS, patyręs auto spedallstaa

1 Savings ard Loari^^ 
Association

g[ l 6 S U R E3 jj

4038 Archer Avenue
AUGUST SALDUKAS Prezidentes

VISU LIETUVIŠKU 
KOLONIJŲ 

SAUGIAUSIA IR 
PELNINGIAUSIA 
, TAUPYMO 
'BENDROVĖ 
- • T

Tel. LA3-671P £

J

P

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8817 Sonth Westem Aveiu 
Chicago 29, IU. 

Pasimatymai pagal sutartie* 
Telefonas REpubUo 7-4900 

Rezidencija: GRovehlU 6-8181

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutarti 
Oflao tel. Vlrginla 7-0036

Rezidencijos tcl. BEverly 8-8244

Ofiso HEmloek 4-5815 
" Rcz, HEml. 4-3751

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IH VIDAUS LIGOS 

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

Priima pagal susitarimą 

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS

4253 S. Whipple Street
(Arti Archer Ave.) 

Valandos: nuo 19 iki 12; 2—6; 7—9. 
šeštad. 10—12. Trečiad. uždaryta.

LAfaj.'tte 3-1949 
Namų — CEdarcrcfrt 3- <786

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3259 Sonth Halsted SL 

Kasdien 8—7 vai. vak. šeštad. nuo 
1—5 vai. vak.

Trečlad. Ir kitu laiku pagal sutarimu 
Ofiso tel. Vlctory 2-1484. Resid. 2487

ToL ofiso VI. 7-0600', rez. RE. 7-6187 1 W. 62nd St., tel. Republio 7-8818.

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

4055 Archer Ave.
K "m pas Archer ir California *»• 
Atostogose iki rugp. 12 dieną,

bet ofise dirbs gydytojas:
5-8 kasdien ir 2-6 šeštad.

Ofiso telefonas — ltlsliop 7-2525

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenne
(Kampa* Kedzie lr Archer). 
Vai. kasdien nuo 2 Iki 9 vai. 

Trečlad. ir sekmad. tik susitarus

Tel. ofiso: DAnube 6-1125

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

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

Šeštadieniais 1—4 v. p. p.

Tel. ofiso l’Rospect 6-9400 /
Rezid. l’Rospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevičlūtfi)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue

Vai. kasdien 1-3 p.p. ir nuo 6-8 vaL 
vak. šeštad. 1-4 p. p. Trečiadieniai* 
ir kitu laiku tik susitarti*.

DR. J. VAITAITIS^
GYDYOOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Ct., Cicere
Kasdien. 10-92 vai ryto lr 8-1 vai. 

.. iii.valL <šeštadieniais 16-2.
Trečiad. uždaryta

Ofiso Ir huto tcl. OLymple 2-1X81

TeL ofiso Vlctory 2-1581
Rez. Vlctory 1-0743

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

802 VVest 31st Street 
Kamp. Halsted lr 81-mos gatvių) 

PrUmimo valandos kasdien: 1-4 p.p. 
ir nuo 6-8 v.v. šeštad. 1-4 vai. poplat.

Ofiso tvief. YArds 7-1166
Bezldencijos — STewart 3-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West S5th Street 
(kampa* Halsted ir 35-ta gatv?) 

VAL. 1—4 ir 6:30—8:30 p. p. kas
dien Išskyrus trečiadieniu*. Atidarą 

šeštadieniais 1—4 vn.1.

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

Dr. Alexander J. Javois
• 'N (JOVAIŠAS)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Marąuette Medical Center 
6132 So. Kedzie Avenue 

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

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LI8TUV18 GYDYTOJAS)
2500 VVest 63rd Street

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

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpohlla 7-2290
SPECI. CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2745 VVest 69 th Street

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

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

keičia stiklus lr rCmua.
4456 So. California Ave., Chicago 

Saukite YArds 7-7881
Priima: vakarui* 6 iki 9; šeštad. 

10 vai. n^to Iki 4; trečiad. Ir aak-nad.
■ tik susitarus.

Tel. oflao YA 7-4787, rea. PR «-lM3u

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4645 S. Ashland Ave. (kamb. 811)
Vai. nuo 2—4 ir 6—8; trečlad., šeš
tad. lr sekmad. tik pagal sutartj. 

Jeigu neatsilieps vlršmlnštl telefonai
šaukite Mldnay 3-0001

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopedas - I’rotezlsta*

Aparatal-Protezal, Med. ban
dažui. Kpi-e. pagalba kojom 

z (Arch Supports) lr tX 
Vai.: 9-4 lr 6-8. šeštadieniui* 9-1. 

OHTnOI’EDIJOS TECHNIKOM IAB. 
2850 W. 63r,l SL Clileago 23, IU. 

Tel. I’lloap<^d 6-5084.

¥

Tel. ofiso PR. 6-6146, rez. HE. 4-S1M

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAIS

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

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

Tel. ofiso CA 0-0257, rez. PR 6-6653

DR. P. Z. ZALATORIS
1821 So. nalsted Streot 

Tei. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-6653 
Rezid. 6600 S. Arteslan Ava.

VAL. 11 v. r. Iki 3 p. p.; 8—9 v. V.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAM 

Virš SS metų patyrimo
Tel. YArds 7-1823 
Pritaiko akinio*. 
Kreivas akla 

ištaiso.
Ofisas Ir akintų dirbtu vš 
756 VVest 35th Street 

Vai. nuo 10 Iki 2, nuo 8 Iki 8. tra
čia,!. nuo 10-12, penktadieni 19-1 U
šeštadieniais 10-2 vai. popiet.

Virs 35
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Chicago Savings and Loan Association naujai 
statomas namas, kuris bus baigtas šių metų gale.

Mes iš anksto kviečiame visus atsilankyti į 
mūsų naujojo namo šaunų atidarymą (Grand 
Opening, įvykstantį 1957 m. sausio mėnesį.

Saugiausia ir pelningiausia vieta taupomiems 
pinigams laikyti yra apdraustose taupymo ben
drovėse, kuriose kiekvieno taupytojo indėliai yra 
pilnai apdrausti iki $10,000 Jungtinių Valstybių 
valdžios. Visos bendrovės, turinčios šitokius ap- 
draudhnus yra vienodai saugios. Visos stropiai 
valdžios įstaigų prižiūrimos ir visos turi atidėti 
vienodai reikalaujamų sumų atsargas, bet dau
gumas atideda daugiau, nega reikalaujama.. Skir
tumas yra tik toks: kai kurios bendrovėj yra patogesnės taupytojai, visada Išmokėjo ir išmoka aukštesnius dividendu* 
Ir teikia peiningesnius ir naudingesnius patarimus.

Chicago Savings nuo pat savo įsikūrimo 1924 m. pe>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 Western Avenue Tel. GRovehill 6-7575 Chicago,Illinois

CURRENTLY — AUKSCIAUSlAS DIVIDENDAS IŠMOKAMAS ANT PAID UP INVESTMENTŲ SKYRIAUS.
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X
AR BUS KARAS?

Valstybės sekretorius Dulles pranešė Jungtinių Amerikos 
Valstybių prezidentui ir amerikiečių tautai, jog JAV įsikišimas 
sutrukdė staigaus karo grėsmę Suęzo kanalo erdvėje, bet karo 
pavojus dar tebėra labai didelis. JAV, Anglijos ir Prancūzijos 
užsienio reikalų ministerių konferencija Londone baigta Ang
lijos dalinės mobilizacijos paskelbimu. Anglijos karo laivai, lėk
tuvai* ir pėstininkai skuba į Art. Rytus. Kipro saloje sekvestruo- 1 
jami namai Anglijos karių įkurdinimui.^ Prancūzijos karo laivy-1 
nas išplaukė ta. pačia kryptimi. Anglijos ir Prancūzijos piliečiams 1 
Egipte įsakyta pasiruošti išvažiavimui. JAV piliečiams Egipte 
patarta nesirodyti gatvėse ir palaikyti ryšį su JAV ambasada. 
Egipto Nasser skelbia, jog užpulti “kariausim ligi paskutinio 
kraujo lašo”. 100 sovietinių migų pasiųsti Egiptui. Lenkų lai
vas su lengvaisiais tankais ir kitais ginklais skuba į Aleksand
rijos uostą Egipte. Maskvos radijas ir “Pravda” įspėjo vaka
riečius nežadinti karinių nuotaikų.

LONDONO KONFERENCIJOS NUTARIMAI

Į Londono konferenciją nuskubėjęs Dulles, rado, jog Anglija 
ir Prancūzija ruošiasi skubiems karo veiksmams Suezo kanale. 
Mes niekada nesutiksime, kad “vienas kraštas kontroliuotų van
dens kelio laisvę Suezo kanale”, pareiškė Anglijos min. pirm. Ede
nas. Prancūzija jam pritarė. Anglijos ir Prancūzijos karinės 
jėgos skubėjo Suezo kanalo link. Karo rizika pasidarė didelė. 
Mes JAV rėm'ėme Korėjos kare, JAV turi mus paremti karinia
me žygyje į Suezą, šaukė Londono ir Paryžiaus spauda konferen
cijos metu. Gaila, Londono ir Paryžiaus spauda pamiršo prisi-

DIBNRA8TMORATOA8, CHTCAGO. nUNOB

Harold Stassen, kuris remia Mas
sachusetts pub. Christian Herter 
kandidatūrą į JAValstybių vicepre
zidentus, kalba spaudos konferenci
joje Wasbinptone. Šiuo metu jus iš
vyko atostogauti. (IXS)

TAIKOS SEKRETORIAUS NETAIKĄ
VYTAUTAS VARDYS

jog neutralumą partijos vidaus 
reikaluose jisai yra padaręs po
litiniu principu. Kai senatas do-

yra respublikonų organizacijos 
žmogus. Konservatyvieji res
publikonai, kurie palaikė šen. 
Taftą, kurie dabar palaiko Ei- 
senhomer kandidatūrą, bet bal
suoja prieš jo politiką, pasitiki 
Nixonu, laikydami jį dešiniojo

Eisenhovverio “taikos sekre
torius” Harold Stassen paskuti
niuoju laiku įnešė daug netai- 
kos į Respublikonų partiją, 
pradėdamas - agitaciją išmesti. howeris, kuris aiškiai prieš — žmogum. Nixonui eventualiai

rojosi su šen. McCarthy, Eisen- Respublikonų partijos sparno

viceprezidentą Nixoną iš vice-| McCarthy viešai neužėmė po- 
prezidentinių kandidatų. Prieš zicijos. Kai prieš Wisconsino

jų skaičius nuolat mažėja. Ko
munistinė Pankovo vyriausybė 
stengėsi visomis prieinamomis 
sustabdyti gyventojų bėgimą į 
Vakarus, bet geležinė uždanga 
neįstegė užkirsti kelio pabėgė
liams, kurie stengiasi pasprukti

minti, jog Anglija ir Prancūzija sutrukdė JAVJaimėti Korėjos/® komunistinio darbininkų ro- 
1 jaus”, jieškodami laisvės ir jtmo 

niškesnių gyvenimo sąlygų.

KUNIGAI IR VIENUOLIAI 
NUVARYTI Į URANIJAUS - 

KASYKLAS

Saafo krašto katalikų dienraš 
tis “Saarbruecker Neueste Nach 
richten0 skelbia vieno pabėgė
lio pasakojimus apie nežmoniš
kas gyvenimo ir darbo sąlygas 
Schwadonitz uranijaus kasyklo
se Čekoslovakijoje, kur dirba 
areštuoti kunigai ir vienuoliai. 
Trūksta paprasčiausių saugumo 
priemonių, nėra vandens, nėra 
vėdinimo. Temperatūra yra ne
paprastai augšta. Kaliniai yra 
nuolatiniame mirties pavojuje 
atominių spinduliavimų. Gyve
nantieji barakuose yra apverk
tinoje padėtyj, maisto maža ir 
labai blogas.

Nėra švenčių nė poilsio dienų. 
Dirbama ir sekmadieniais. Įvai
riose priverčiamųjų darbų sto-

karą, kaip buvo teisingai numatęs gen. Mac Arthur,

JAV kietai pasipriešino skubiam ginklų panaudojimui Sue
zo reikalams tvarkyti. Vienokiu ar kitokiu būdu sovietams įsi
kišus galėjo kilti labai rimtas konfliktas. JAV pasiūlė elgtis 
atsargiau, pirma išbandant diplomatines priemones. Greitus karo 
veiksmus Anglija ir Pranczūzija sutiko atidėti kuriam laikui tik 
JAV spaudžiant. JAV, Anglija ir Prancūzija Londono konferen
cijoj sutarė rugpjūčio 16 d. Londone šaukti 24 jūros valstybių 
konferenciją, pakviečiant Sovietų Rusiją ir Egiptą. Toji kon
ferencija sudarys tarptautinę tarybą Suezo kanalui administ
ruoti ir patikins visiems plaukiojimo laisvę. Nacionalizavimo fak
tas lieka pripažįstamas. JAV sutiko būti tos konferencijos da
lyviu ir kartu su '-Anglija ir Prancūzija ją sukviesti, gavusi 
Anglijos ir Prancūzijos patikinimą, jog ligi tos konferencijos 
sėkmės ar nesėkmės Anglija ir Prancūzija Sueze nepavartos 
karinės jėgos. Anglija rezervavosi sau teisę kariauti viena, są
jungininkams nepadedant, jei bus reikalinga. Išvadoje Anglija 
paskelbė dalinę mobilizaciją ir siunčia ginkluotas jėgas į Art. 
Rytus, kad pasiruoštų galimiems įvykiams.

Suezo kanalo bylai svarstyti konferencijos pasisekimas ne
žinomas. Egipto spauda ir radijas šaukia, jog Egiptas neda
lyvaus toje konferencijoje, kuri nori atimti iš Egipto jos teisėtą 
nuosavybę — Suezo kanalą. Maskvos atsakymas nežinomas. 
Maskvos radijas skelbia, jog Egiptas pasielgė teisėtai. Suezo ka
nalas priklauso Egiptui. Dėl visiems plaukiojimo laisvės pa
kanka Egipto patikinimo. Konferencija turi įvykti ir Egiptui su 
Sovietų Rusija nedalyvaujant. Į konferenciją pakviesta kraštų, 
kurie palaikys Egipto pusę.

Diplomatiniai korespondentai praneša, jog pirmąjį mūšį dėl 
Suezo laimėjo Egiptas. Konferencija įvyks už dviejų savaičių. 
Ji gali nusitęsti savaitę ar dvi. Anglija ir Prancūzija pasižadėjo 
JAV ginklo nepavartoti. Per ilgesnį laiką diplomatai gali rasti 
patenkinamą sprendimą karui išvengti. JAV laimėjo laikinę tai
ką, laimėjo laiko pasitarimams, bet karo grėsmės nepašalino. 
Konferencijai nepasisekus karo grėsmė vėl sužaibuos, bet bus 
išryškėjusios jėgos, kurios kur linksta ir kokia gali būti karo 
apimtis.

, KONFRENCIJOS DALYVIŲ PARINKIMAS
/AV sudraudus Angliją ir Prancūziją karo nepradėti dabar, 

pradėta tartis, kas turi dalyvauti Londono konferencijoje. 1888 
m. Konstantinopolyje 7 valstybės pasirašė Suezo kanalo konven
ciją, garantuojančią visiems kraštams plaukiojimo laisvę Suezo 
kanalu. Dabartinį Suezo konfliktą spręsti toms pačioms jėgoms 
palikti nebuvo galima. Anglija ir Prancūzija ryžosi į Suezo rei
kalus įtraukti ir JAV, kurios nėra 1888 metų signataras. Aust
rijos — Vengrijos imperija, veiklus Konstantiopolio dalyvis, 
suskilo į Austriją ir Vengriją, kurių pirmoji laisva, antroji — 
sovietų satelitas. Nutarta kviesti 24 valstybes, kurios daugiau
sia naudojasi Suzo kanalu. Tarp tų valstybių yra Sovietų Są
junga, Indija, Indonezija ir kiti sovietams palankūs kraštai.

JAV sustabdė greito karo grėsmę, bet ar jos ras būdų 
tolesniam pavojingam susikirtimui išvengti. Tuo tarpu sprendi
mas pavestas Londono konferencijai. Anglija ir Prancūzija te- 
begrūmoja Egiptui karu. Sovietų laikysena turės didelę įtaką, nes 
ji geruoju kviečiama padėčiai gelbėti. St. Daunys

porą dienų jisai Washingtone, 
šalia didelės “piliečių už Eisen- 
howerį” organizacijos įstaigos 
atidarė savo sąjūdžio būstinę. 
Kaip žinoma, Stassenas skel
bia, kad, Nixonui kandidatuo
jant, respublikonai gautų 6% 
mažiau balsų, nei vicepreziden- 
tiniu kandidatu esant Kristijo
nui Hersteriui, Massachusetts 
valstybės gubernatoriui. Stas
senas netgi davė suprasti, jog 
respublikonų laimėjimas šį ru
denį, net ir su Eisenhowerio 
kandidatūra, jei Nixonui būtų 
palikta viceprezidento vieta, 
nebūtų tikras. Šitokia Stasseno 
laikysena vis daugiau ir dau
giau iššaukia nepalankių ko
mentarų iš respublikonų parti
jos pusės. Konservatyvus res
publikonų senatorius Mundt 
prieš porą dienų Stassencr žygį 
pavadino neatsakingu. Vis dau
giau laiškų siunčiama į Wa- 
shingtoną, siūlant. Stassenui at 
sistatydinti. Respublikonai la
bai pyksta ant Stasseno dėl ke
letos priežasčių.

Pirma, Stassenas savo karo 
paskelbimo datą pasirinko Ei- 
senhowerio iš Panamos konfe
rencijos sugrįžimo dieną, tuo 
pavogdamas iš prezidento visas 
didžiąsias laikraščių antraštes. 
Respublikonams, kurie net su 
TV aktorių pagalba siekia kiek 
galima daugiau reklamos dvie
jų sunkių ligų sužalotam prezi
dentui, tai buvo didelis smūgis. 
Antra, Stassenas savo karą pa
skelbė, nepasitaręs net su kai 
kuriais artimaisiais savo drau
gais, kurie prieš keletą metųvykiose gyvena apie 5,000 abie

jų lyčių vienuolių iš Slovakijos, jam padėjo kopti į politines vir
Čekoslovakijos, Vokietijos, Veng 
rijos, Ukrainos ir Rumunijos.

JEI NEBŪTŲ SU 
DARBININKAIS

Katalikų darbininkų jaunimo 
sąjūdžio, vadinamų žosistų į- 
steigėjas kun. Cardijn neseniai 
Manchesterio mieste atšventė sa 
vo 50 metų kunigystės jubilėjų. 
Anglijos katalikiškasis darbinin 
kų jaunimas ta proga kun. 
Cardijn surengė dideles iškilmes. 
“Pasaulio ateitis yra jūsų ran
kose”, kalbėjo kun. Cardijn di
džiulei jaunų darbininkų miniai, 
ragindamas juos rengtis darbi
ninkijos vadovavimui tautinėje 
ir tarptautinėje plotmėje. “Kris 
tus nebūtų su Bažnyčia, jei Baž- 
čia nebūtų su darbininkais”, pa
brėžė kalbėtojas. Darbininkai 
turi atlikti jiems Kristaus pati
kėtą misiją mūsų laikų pasau
lyje.

šūnes. Tie jo draugai jaučiasi 
dabar nesaugiai, manydami, jog 
jei partija nutars nubausti 
Stassseną, ir jie —. kad ir ne
kaltai — bus nubausti. Trečia, 
Stassenas įnešė skilimo } parti
ją tuo metu, kai jau viskas at
rodė sutvarkyta Eisenhowerio- 
Nixono nominacijai. Ypačiai 
Nixoną palaikantieji, kurie ži
no, jog rinkikų tarpe Nixono 
pozicija yra pažeidžiama, buvo 
Stasseno žygiu nepatenkinti, 
nes viešas ginčas dėl viceprezi
dento gali dar daugiau neprik
lausomųjų rinkikų atbaidyti 
nuo balsavimo už respublikon- 
nus, tam išpildant — gal net su 
kaupu — Stasseno pranašystę. 

Eisenhowerio pažiūra
Prezidentas Eisenhoweris, 

kaip paprastai, šiam ginče už
ėmė neutralią pozičiją. Atrodo,

senatorių A. Wiley pasikėsino 
konservatyvūs — nacionalistai 
Wisconsino respublikonai, atsi
sakydami Wiley nominuoti sa
vo partijos kandidatu ateinan
tiems rinkimams, Eisenhoweris 
tylėjo, nors Wiley visad balsa
vo už Eisenhowerio programą 
kongrese, žinodamas, kad Wis- 
consino respublikonams tai ne
patiks. Atrodo, jog prezidentas 
buvo davęs netiesioginį sutiki
mą Stassenui pradėti karą 
prieš viceprezidentą. Prieš porą 
dienų spaudos konferencijoje 
Eisenhoweris nedvejojamai pa
reiškė savo pasitikėjimą Nixo- 
nui, tačiau kartu pažymėjo, 
kad Stassenas kaip privatus pi
lietis turi teisę pareikšti savo 
nuomonę. Kodėl prezid. taip 
daro, nėra lengva išaiškinti, ne
žinant jo privačių minčių. Atro
do, tačiau, kad pagrindinės prie 
žastys yra dvi: Eisenhovveris 
nori išlaikyti ateinančią res
publikonų- konvenciją San Fran
cisco atvirą, nei jo, nei kitų po
litinių “bosų” nediriguotą. “Di
riguotos” konvencijos, kurių 
yra nemaža, turi labai prastą 
vardą ir paprastai skaitoma, 
jog leidimas delegatams nus
pręsti reikalus yra pažangus, 
principinio ir demokratinio po
litiko savybė. Eisenhoweris ta
riasi tokiu esąs ir iš tikrųjų, 
sprendžiapt iš praeities pavyz
džių, tokiu nori būti. Antra, 
Nixono asmenybė per pastarus 
ketveris metus pasidarė labai 
kontroversalį ir greičiausiai pre; 
zidentas mano, jog geriau, kad 
visi su Nixono kandidatūra su
rišti neaiškumai būtų išspręsti 
vieša diskusija prieš konvenciją, 
negu po jos. Nors po konvenci
jos demokratai Nixoną puls, ta 
čiau bent respublikonų partija 
bus viską išsiaiškinusi ir vie
ninga.

Kodėl Stassenas kariauja

Walteris Lipmanas Stasseno 
žygį pavadino keistu. Gi komen 
tatoriai -broliai Alsopaį Stasse
nui tiesiog davė “komedianto” 
vardą. Iš tikrųjų, afera yra ga
na ir komiška, ypač ji tokia pa 
sidare po to, kai gubernatorius 
Herteris viešai pareiškė, jog ji
sai būtų viceperzidentu nomi
nuojamas be jo sutikimo ir 
Rėps. partijos pirmininkui Hali 
prižadėjo, kad jis pats, Herte
ris, nominuos Nixoną. Kodėl 
tad Stassenas kau jasi? /

pasidarius prezidentu, konser
vatyvusis partijos sparnas ta
riasi būsiąs užsitikrinęs parti
jos vadovybę, dėl kurios tarp 
respublikonų kova jau ėjo ne
mažiau dešimt metų. Herteris 
yra liberalus respublikonas ir 
labiau atitinka Eisenhovverio 
politiką. Stassenas save irgi to
kiu liberaliu respublikonu lai
ko. Stassenui maža tebūtų vie
tos konservatorių kontroliuoja- 
moj respublikonų partijoj.

Todėl ir kova, norint pašalin
ti konservatyviųjų pergalės pro

spektus. Ši kova nelygi. Nors 
Stassenas, tas Amerikos politi
kos “vvunderkindas”, labai jau
nas būdamas daug politikoj at
siekęs, atrodo ir turėjo įtakin
gų respublikonų industrialistų, 
kaip “Johnson wax” savinin
ko, ir politikų, kaip žemės ūkio 
sekr. Bensono pritarimo ir iš jų 
gautų pinigų išaiškinti, ar Ni- 
xonas ar Herteris būtų populia 
resnis kandidatas, tačiau Nixo- 
no jėgos dabar jau yra per sti
prios, kad viceprezidentui būtų 
galima padaryti žalos. Stasse
nas pastatė savo karjerą į pa
vojų — ženklas, jog ir JAV 
yra principinių politikų. Tačiau 
nei jo paties prestižas, nei jė
gos, nei pagaliau pažiūros, ypa 
tingiem eventualumam neatsi
tinkant, atrodo nepajėgs sulai
kyti Nixono rėmėjų ir palenkti 
prieš Nixoną krašto opiniją.

KARVUTES KULTO PANAIKINIMAS
Visi žino, kokios brangios mai- Uždrausti šerti gyvuliams ir 

sto produktų kainos sovietinėse paukščiams duoninius miltus, 
krautuvėse. Nenuostabu tad, kruopas, bulves ir kitus maisto

Lippmano aiškinimas atrodo 
esąs arčiausiai tiesos: Nixonas

ELĖ MAZALAITĖ

PJŪTIES METAS

kad nuosava karvutė, paršelis 
ar višta yra didelis palengvini-

produktus, nupirktus valdinė
se bei kooperatinėse krautuvė-

mas skurstančiam sovietiniam se Neklaužadas bausti: pirmą
gyventojui.

Reikia pripažinti, kad tuo rei
kalu šiokių tokių palengvinimų
buvo padaryta 1953 m. Bet štai į tį baudas

kartą — 500 rb., antrą kar
tą — 1,000 rb.; ir tai be jokio 
teismo, pavedant milicijai išlup-

VIENI BĖGA, KITI GRĮŽTA
Švedų policija praneša, kad 

vienas Sovietų Sąjungos pilietis, 
plaukęs sovietiniu laivu “Molo- 
tov” iš Londono į Leningradą, 
Sctockholme pasiprašė politinės 
globos, nenorėdamas grįžti į Ru
siją. Tuo pačiu laivu plaukė kiti 
22 sovietų pavergtų kraštų pi
liečiai, tarp kurių buvo keletas 
estų, latvių ir lietuvių, pasida
vusių sovietinei propagandai ir 
grįžtančių į savo kilmės kraš
tus.

VOKIEČIAI IŠ RYTŲ BĖGA 
Į LAISVĘ

federalinės Vokietijos Res
publikos Pabėgėlių Globos mi
nisterija praneša, kad paskuti
nių 12 mėnesių laikotarpyje ii

sovietų valdomos Rytų Vokieti
jos atbėgdavo vidutiniškai 800 
asmenų per dieną. Per metus 
Federalinės Vakarų Vokietijos 
vyriausybė yra gavusi politinės 
globos prašymus iš 253,000 as
menų, pasitraukusių iš komunis
tų valdomos Rytų Vokietijos 
Iš viso po Antrojo Pasaulinio ka 
ro iš Rytų Vokietijos į Vakarus 
yra pasitraukę apie 3 milionai 
asmenų. Į šį skaičių įeina tik 
tie, kurie naudojosi Federalinės 
Vokietijos vyriausybės globa ir 
pabėgėliams skiriama pagalba. 
Daugelis pabėgėlių šios globos 
neprašė, įsikurdami savo pažįsta 
mų ar draugų pagalba.

Komunistų valdoma Rytų Vo
kietija šiandien yra vienintelis 
kraštas Europoj, kurio gyvento-
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— Tu matei, kaip mes gyvenameTTr matysi dar 
aiškiau, — tarė senoji, — ir tu nieko nepametei, ką 
gero gavai namie. Sakau, tai tiktai tokios bjaurios die
nos, kaip miglos, viską užstoja. Bet išauš. Dar.vis ne
nori miego? Papasakok, kaip gyvenot — ką tiktai at
simeni, pasakok.

Kaip šita kaimo moteris gali būti tokia išmintin
ga, — galvoja Judita vėliau, — juk tai ne dėl smalsumo 
prašė pasakoti, tiktai, kad ištrauktum, kaip dantį tą 
slėgimą. Ir kaip tiktai buvo atstumtos^ sunkios durys, 
ji jau pati negalėjo susilaikyti — ji bėgo atgal, iki pat 
pradžios, kur buvo gerai ir gerai. Ji atsiminė, kad se
nelė nešiojo pariką, ir kad motina troško daug vaikų, ir 
Judita buvo vienintelė, užtatai buvo mylima už dešimti. 
Ji atsiminė juokingų savo vaikystės nuotykių ir išdai
gų — dabar buvo taip, kaip ją išsivesdavo grybauti 
Vibrienė ar Jonas — kai nematai jokio grybo, kad ir 
kažkaip jieškai, ir ūmaį atrandi vieną baravyką, ir tuo
jau atsiranda kitas — j?nebuvo žinojus, kokių vertin
gų dalykų nešiojosi ir nevertino jų.

Ir ji nekalbėjo į tuštumą — nuolatos pasigirsdavo 
Vibrienės linksmas pritarimas, arba, ji perklausė ką 
nenugirdo, arba — tiktai lingavo galva, taip aiškiai jos 
sėdėjo mėnesienoje prie atidaro lango. — Ir dabar vėl

dabartinė vyriausybė susigriebė, 
kad tenai įsiviešpatavo ne tik 
Stalino, bet ir karvutės kultas.

Naujausias patvarkymas kar
vutės reikalu sako, per paskuti
nius dvejus metus ne žemės ū- 
kio darbininkai ir tarnautojai į- 
sigijo daugiau negu 1,100,000 
raguočių, 600,000 kiaulių ir 1,- 
300,000 avių.

Tai nėra jau taip blogai, sako 
patvarkymas. Blogiau, kad to
kių gyvulių laikytojai šoko pirk 
ti valdinėse krautuvėse miltus 
bei kruopas ir jomis šerti savo 
gyvulius. Pasidarė trūkumas 
žmonėms (o kada jo nebuvo?).

Argi jie negalėtų pasišienau
ti laisvose pievose bei miško kir
timuose ir gauti javų kolcho
zuose už savo pagalbą pjūties 
metu. Bet kur tau...

Atsirado, girdi, ir spekulian
tai. Jie perka miltus ir kruo
pas pigiai valdinėse krautuvėse, 
o parduoda mėsą, sviestą ir ki
tus produktus brangiai juodoje 
rinkoje. Spekuliantai metę dar
bą įmonėse bei žemės ūkyje ir 
pradėję verstis savarankiškai.

Svarstė, svarstė sovietinė vy
riausybė, ką daryti. Duoti 
daugiau mėsos ir pieno pro
duktų į krautuves pigesnėmis 
kainomis neužtenka; kainos lais 
voje rinkoje ir dabar augštes- 
nės ir už taip jau augštas kai
nas krautuvėse. Leisti daugiau 
pašarų į prekybą — irgi nėra 
iš ko, neatimant iš žmonių. Pa
kelti kainas miltams bei kruo
poms, kad gyvulių šėrimas ne
išsimokėtų — visi nukentės.

Tad nieko kito nelieka, kaip 
“zapretit” (uždrausti)

Pavesti vietos valdžios orga
nams ir darbininkų sąjungoms 
sekti, kad krautuvės laikytųsi 
patvarkymo, ir niekas negautų 
į rankas daugiau maisto, negu 
leista; neklaužadas — bausti.

Gyvulių laikytojus miestuose 
apdėti mokesčiais: 500 rb. už 
karvę, 150 rb. už kiaulę, 40 rb. 
už avį ar ožką, 1,500 rb. už ark
lį, 750 rb. už kitą darbo gyvulį. 
Be to nustatyti metinę duoklę: 
400 litrų pieno, 20 kg kiaulie
nos, 5 kg avienos ar ožkienos.

Kas turi daugiau negu vieną 
karvę, kiaulę ir dvi avis ar ož
kas, moka dvigubai ir duoda dvi 
gubą duoklę. Jeigu yra šeimos 
narių, vengiančių darbo, mokes
čiai ir duoklė pakeliami 50%.

Jeigu visų tų priemonių ne
užtenka karvutės kultui panai
kinti, miestai gali uždrausti gy
vulių laikymą sanitariniais su
metimais.

Yra daugiau visokių nuosta
tų patvarkyme, išsiplėtusiame 
per visą pirmąjį “Pravdos” pus
lapį, bet gana ir to, kas čia pa
sakyta.

Taigi sudiev, karvute! Bendr.

— Kinijos futbolininkai lie
pos 21 d. Vilniuje žaidė futbolo 
rungtynes su Lietuvos rinktine 
ir nugalėjo lietuvius 1:0.

PAJIEŠKOJIMAS
Jieškonias Domininkas Vilkas, gy

venąs Cal i foru i joje, prieš 25 m. gy
veno Milvvaukee, Wis. .įieško sesuo 
Petronė Kizeviėienė-Vilkiūtė iš Si
biro. Atsiliepti šiuo adresu: Petras 
Kizevičius, 1818 S. 13th St., Sprįng- 
field, III.

nuostabiai švietė septyniašakės žvakidės, ir blizgėjo 
veidrodžiai, ir šnerėjo senelės senoviškos šilko suknios, 
ir ragas senelio maldoje buvo kilnus.

Tiktai, kad vistiek reikėjo augti net šitame pasa
kojime — ir prieiti prie senelės mirties, ir prie moti
nos — ir tada Vibrienė atsiliepė:

— Gal eisi miegoti, vaikeli, juk pavargai.
Bet Judita negalėjo sustoti — ji jau buvo pakeliui 

nuo kalno, ji krito, iki Vėlei buvo toje vietoje, gelmė
je — prie stalo stovėjo Mykolas, ji puolė į jo rankas, ir 
jos užsidarė. — Ji žiūrėjo, kaip visas kambarys buvo 
priplūdęs mėnesienos, tarytum vandens — ir ji juto, jog 
tuojau nuskęs — ji regėjo, kaip senoji moteris laikėsi 
už rožančiaus, o ji neturėjo jokios atramos.

— Jeigu Jis būtų nors truputį turėjęs Dievo! — 
Sušunka ji pusbalsiu, — nors tiek, kad jūsų bažnyčioje 
mus būtų sutuokę. Ar nebūtų man lengviau kęsti ? Aš 
žinočiau, kad esu jam tokia žmona, kuri yra tikra, 
nors jis atsivežtų ir šimtus moterų iš viso pasaulio, —. 
aš būčiau tikroji ir neatskiriama.

—H - ’
Vibrienė nebegalėjo raminti — ji buvo pavargusi 

lygiai, kaip ši vargšė, ir dabar jos dvi vėl buvo tame 
pačiatne laukimo kelyje, nebevaldydama savo sielvarto, 
motina sušnibždėjo:

— Melskis, melskis, kaip tiktai moki, Judita, kad 
jis grįžtų prie Dievo. Kad jis atliktų tau savo parei
gą — aš nenorėčiau kitos marčios, kaip tavęs.

Ir prie savo lovos motina klūpojo ir maldavo: — 
„Padėk jai, Viešpatie, gelbėk ją, tokią apleistą ir jau
ną, našlaitę ir išvestą iš namų — grąžink jai vyrą, 
kaip gali grąžinti sūnų Sau. Ir---------man“.

Bet ji neištvėrė nenuėjus pažvelgti, ar miega — ji 
nebūtų išdrįsus pati eiti poilsio, palikus vienišą sielą 
nerime. Ji klapsėsi ir Juditos kvėpavimas atrodė per
imtas miego — tada ji grįžo ir pasižiūrėjo Mikučio, 
miegančio netoli savo Ipvos — tiktai tuomet atsigulė ir 
bematant užmigo.

Pro sapną jai atrodė, kad Judita blaškosi ir šaukia, 
ji veržėsi išsibudinti, tačiau vėl grimzdo į snaudulį — ir 
kartą, kai pajėgė pramerkti akis — buvo tylu, ir ji 
aprimo.

Buvo tylu — Judita nešaukė, ji net nesimėtė lovo
je, ji gulėjo visai nejudėdama, kaip tada, kai motina 
atėjo klausytis. Niekas negalėjo reikalauti, kad ji mie
gotų — ir juk tai nereiškė nieko, šita viena nemigos 
naktis. Pačioje jaunystėje. Ji turi daug metų miegui. 
Daug metų. — Ir po anklode, lovos šilumoje ją nukratė 
šiurpas, kaip eis jos metai? Ji išmoks dirbti visus dar
bus, pavaduos samdinius, kurių jau nebus šioje tvarko
je, kalbėsis su motina ir Jonu — jiems bus labai gera 
visiems, vieniems. Kiek ilgai ? Ar Jonas neatsives sau 
žmonos? Jis jaunas. Ir motina sena — ar ji nenumirs? 
Ar pakęs kita jauna šeimininkė žydę, kuri nėra tikra 
giminė? Kur ji eis tada? Ar ji pajėgs gyventi mieste
lyje, kaip krikščionių senstančios moterėlės - davatkos? 
Ir ji nemoka austi nei verpti. Ir jeigu išmoks, ar iš-Buvo toks keistas momentas, jos pačios nesusigau

dė, kaip yra susirišusios — Judita bučiavo senosios tvers tokį menką gyvenimą? 
rankas, ir toji nuvedė jaunąją prie lovos, pati nuvalkstė
ją, paguldė it apklostė.
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JAUNUOLIŲ TRAGEDIJA
PRANYS ALŠENAS, Toronto, Ont.

Kaip matome, visdėlto praga
riškųjų intencijų sovietiško ge
nerolo Michailovo įstaiga pasie
kia vienokių ar kitokių vaisių.

Michailovui nesiseka suvilioti 
grįžti į bolševikų pavergtus 
kraštus tų asmenų, kurie rau
donųjų “rojų” jau matė savo a- 
kimis, tačiau radijo, laikraštpa- 
laikio “Už sugrįžimą į tėvynę” 
bei įvairiausių asmeniškų kon-, 
taktų propagandos dėka, jis ap
gavo ir šiandien dar tebeapgau- 
na kaikuriuos senesnės emigra
cijos asmenis, kurie raudonųjų 
valdymo savo akimis nematė ir 
jų< teroristinių veiksmų savo kai 
liu nepatyrė. Ypač jiems sekasi 
suvįlioti tuos, kurie dėl tamsu
mo ar naivumo buvo pasidarę 
išeivijoj raudonųjų garbintojais, 
atseit “pažangiaisiais”...

“Tėveli, pasigailėk, nevežk 
manęs į Rusiją”...

Pastaruoju laiku Toronto 
dienraštyje “\Daily Star” buvo 
širdį veriantis aprašymas, kuris 
parodo jaunuolio tragediją, ku
rio “pažangusis” tėvas, rusų tau 
tyb'ės senesnės emigracijos at
stovas, Michailovo propagandos 
suviliotas, nusprendė išsiparduo 
ti turėtąją nuosavybę — namus 
ir kt. Toronte — ir grįžti į “ro
jų” — Sovietų Sąjungą, — ži
noma kartu su savim paimant ir 
savo nepilnametį 15 metų sūnų.

Minimo apsisprendėlio kaimy
nai laikraštininkui pasakojo, 
jog minėtas jaunuolis ištisą sa
vaitę dienomis ir naktimis rau
dojęs, maldaudamas ir kruvino
mis ašaromis prašydamas: “Tė
veli, nevažiuok tu į Rusiją ir 
nevežk manęs. Aš čia gimęs, 
čia augęs, čia lankau mokyklą,

kurios dar nebaigiau”...
Deja nepilnamečio sūnaus .pra 

šymas ir ašaros tėvo nusista
tymo nepakeitė. Jis išvažiavo, 
išsivežė ir tą nelaimingąjį jau
nuolį. Pasiekęs savo gimtąjį 
kraštą, kuris šiandien deja yra 
pragaciškos valdžios valdomas, 
tas rusas be abejonės labai nusi
vils ir grauš nagus, tačiau jau 
bus pervėlu.

Panašių įvykių būta ir 
lietuvių tarpe

Iš Argentinos, Brazilijos,, U- 
rugvajaus ir kitur yra grįžusių 
į okupuotą Lietuvą šiek tiek ir 
mūsų tautiečių. Vieno kito plie
ninės išvaizdos veidus jau esa
me matę ir Michailovo laikrašt- 
palaikyje “Už sugrįžimą į tėvy
nę”, kur jie, raudonųjų prievar
taujami, turi skelbti propagan
dinius pareiškimus, viliojančius 
ir kitus grįžti į “tarybinį ro
jų”; kur taip “gera, miela, sma
gu ir lengva gyventi”...

Skaitėme tokio paties turinio 
propagandinius pasisakymus ir 
poros nepilnamečių lietuvaičių, 
kurias tėvai parvežė iš Pietų 
Amerikos į raudonųjų okupuotą 
kraštą, kur ir jos, vos spėjusios 
pasiekti savo tėvų gimtąją že
mę, įkinkytos pragaištingo me
lo tarnybon. Ir jos savo nekal
tomis lūpomis turi kalbėti, nie
kinti demokratinius kraštus, o 
girti komunistinę tironiją.

Juk tai tragiška ir baisu. Kas 
nežino, kaip Sovietų Sąjungoj 
gyvenama ir kokiais metodais 
raudonieji žmones valdo, gal 
bent dalimi ir patiki tokiai klas
tingai propagandai, bet mums, 
savo akimis visa tai mačiusiems, 
tiesiog šlykštu darosi.

Pastabos ir nuomonės

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ PER ANGLIJĄ
Kiekvienas daugiau ar mažiau no

ri saviesiems už geležinės uždan
gos likusiems giminėms padėti. Ke-1 
sigailėdami savo kuklių uždarbio pa 
jautų ir neatsižvelgdami į lietuviško 
je spaudoj© talpinamus perspėjimo 
straipbnius: apie susirašinėjimų bęi 
siuntinių siuntimo galimus savie
siems pakenkimo pavojus, visi be 
jokios atodairos veržiasi j tarpinin
kavimo agentūras ir moka neapsako
mas kainas už siuntinius ir jų per
siuntimų.

Ne mano pareiga yra kų nors pa
mokyti, bet būtų pravartu siuntinių 
siuntimu suinteW>suotiems tautie
čiams šis tas išgirsti apie per Ang
liju iš katelogų užsakomus į Lietuvų 
siuntinius. Labai daug yra kalbama 
lietuviškoje visuomenėje ir nemažiau 
girdima tautiečių nusiskundimų apie 
]>cr Angliju iš katelogų užsakomus 
siuntinius, kad siuntiniai užsakyti 
per Angliju nėra pagal užsakymų 
gaunami. •*

1) Ištrauka iš gauto padėkos laiš
ko:

“Ajne| pirmų jį siuntinį nežinau 
kų tau parašyti. Ačiū ir dar kartų 
ačiū. Siuntinį gavusi buvau labai 
sujaudinta ,kad jame ne tų radau, 
kas buvo pagal tavo aprašymu siųs
ta, iš pradžios buvau maniusi nieko 
apie tai tau nerašyti, bet galiausiai 
nutariau tik tavęs paklausti: ar ne
įvyko apsirikimas? O gal ir tu pats 
siųsdamas jį pakeitei. Tu man ra
šei siunčiąs pilko angliškos medžia
gos paltui viršų su visais priedais. 
Tiesa, Įtriedai pilki, bet palto me
džiaga juoda ir visai neatitinka ap
rašymui. Batams priedai labai pui
kūs, bet ba^ų viršams orios nėra. 
Turbūt, kad neišsiuntei 1 (Buvo už
sakyta iš katelogo trinia poroms ba
tų odos su visais priedais). Kita kas 
viekas gauta.

Už antrąjį oro paštu iš Chickgos 
3 gegužės pasiųstų ir gegužės* gale 
gautų siuntinį širdingai dėkoju. Šis 
siuntinys pilnutėlėje tvarkoje mus 
pasiekė, Dėkoju tau už vaistus ir 
tuos puošniais lemais akinius. Vais
tui su seserim pnsidnli jom ”,

Dar viena iš padėkos laiško iširau 
ka:

“Širdingai dėkojam tau, mieloji 
teta, už siuntinį, bet kaitų turime 
n (^gailestaudami tau pranešti,. kad 
negavome to, kų tu buvai mums per 
Angliju užsakiusi. Tu rašei, kad siun 
ti angliško bostono medžiagos vie

išmetame kruvinai uždirbtus skuti- > 
kus, skriaudžiame patys saive ir ap-1 
viliame savuosius. A. N,

Duoną Ir Įvairias skoningas 
bulkutea kepa

BRUNO’S KEPYKLA
3339-41 S. IJtuanica Ava.

Tel. Olifftide 4-6376 
PrdBtatome J visas krautuves 
Ir restoranus, taip pat Iš
siunčia 1 visus artimuosius 

miestus.

NUO U2SISENEJUSIŲ 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ

IR ATVIRŲ ODOS UGŲ
Tie. kurie kenčia nuo SENŲ AT

VIRŲ Ir SKAUD2IŲ ŽAIZDŲ, 
negali ramiai s8d8tl Ir naktimis 
miegoti, nes Jų užsisenSJuslos žaizdos 
niežti ir skauda. Kad pašalinti ta 
niež8jimą Ir * skaudėjimą senų atvi
rų ir skaudžiu žaizdų, uždekite 
LEGULO Ointment Jos gydymo 
ypatybes palengvins Jūsų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite Ją taipgi nuo skau
džių nudegimų. Ji taipg* pašalina 
niežėjimą ilgos vadinamos PSORIA- 
818. Taipgi pašalina peršSjimą ligos 
vadinamos ATHLETE’S x FOOT, su
stabdo džiovinimą odos Ir perplyšimą 
tarppirščių. Tra tinkama vartoti nuo 
džlūstančios, suskilusios odos dedlr- 
vlnlų, odos Išbėrimų Ir t. t., taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada pa 
slrodo skaudus Išbėrimas nuo vysty
klų. JI yra gera gyduol8 nuo_lš; 
vlršlnlų odos Ugų. Le
gulo Ointment yra 
parduodama po 76 
ct., $1.25, Ir $2.60.
Pirkite vaistinėse Chi 
cagoj ir apylinkėse— 
tlllwaukee, W'sc..Ga 
ry. Ind.Ir Detroit Mi
chigan arba rašyki
te Ir atsiųskite Mo
ney order |

LEGULO, Department D. 
5618 W. Eddy St Chicago 34, IlL

PAJIESKOJIMAI
'Povilas šiušia ir Jeronimas šiuša,

Marcelino sūnūs, kilę* iš Šiaulių ap., 
Šaulėnų valsč., Dirvoniškių km. Se
niai atvykę į Amerikų, gyveno Wor- 
cester, Mass. Jieško Birutė Balins-

1 kaitė-Černiauskienė, šiušytės duktė, 
gyv. Lietuvoje, Radviliškio rajonas, 
Šaulėnų miestelis, šaulėnų paštas.

Prašau atsiliepti Miką Molį, kilu
sį iš Balčių km., Varėnos vaisė. Tu
riu svarbių žinių iš Lietuvos. Rašy
ti: Vincas Kisielius, 3l20 T Street, 
Omaha 7, Nebraska.

Jieškomas Kazys Gasparka. Jieš
ko brolis Juozas Gasparka iš Pane
vėžio. Atsiliepti šiuo adresu j: K;.
Jančys, 5611 S. Ada St., Chicago 36,
hl ,

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
REAL ESTATE REAL ESTATE

Gerai ir pigiai pirksite ir parduo
dami uždirbsite.

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

Ofisas uždarytas iki rugpjūčio 20 
d. dėt atostogų.

Jieškomi — 1) Bronius Kriaučia- 
liūnas, s. Pijaus, gim. Pagerncves 
km., Bartninkų km., Vilkaviškio ap
skrity. 2) Jonas Povilaitis, s. Jono, 
gim. Endrikių km., Slavikų vals. 
Šąkių ajtskr. Jieško giminės iš Si
biro. Atsiliepti šiuo adresu: A. Dra- 
gūnaitis, 1408 S. 49th Court., Cicero 
50, IU._____________________ ____
Bs'tįjsrajsrsjsfajsras i

ELEKTRONIKOS CENTRAS
Prieinamomis kainomis tikra vieta 

įsigyti 1957 m. modelius —
• Televizijas

• Radijo aparatus ''
• Hl fi fonografus

• Ilekordaviino mašinas 
Visokie elektriniai namų reikmenys:

• VSsintuvai
• Vėdinimai

• Dulkiasiurbliai
• Kavos virduliai

• Baidyklės (prosai)
— I* ii nos garantijos — nuolaidos —

■Dflinfl.
TCLEVISIOn

Csales- Service)
Sav. Inž. A. SEMftN'AS

3321 S. Halsted — CLiffside 4-5605 
r

Pajamų ruimus Ciceroj, rezidenci
niam rajone. Puikus 2 augštų 5 butų 
mūr. su tuščiu gretimu sklypu. Dai. 
aut. gazo šildymas karštu vandeniu. 
2 garažai. Savininkas apleidžia mie
stą Ir prašo tik $27,000. K. Volodke- 
vičius.

10 apartm. mūr. namas Marųuette 
Parke. Pajamų į metus virš $11,000. 
Kaina $85,0(1*. Įmokėti $35,000. Sa
vininkas duoda morgičių. A. Rėk
laitis.

Staigmena! 2 butų mūr. namas ge
roj vietoj prie susisiekimo ir mokyk
los, neš Jums pajamų! Tik $23,500. 
A. Linas.

Arti Maria Iligh School 7 kamb. 
bungalovv. $16,000. J. šaulys.

2 augštų namas ant Halsted. Ta
verna su butu ir 13 vienetų rooming- 
house. Prašo $18,000. Geras pasiūly
mas bus priimtas. K. Juknis.

Itrigliton Parke 3x4, mūras. Rūsys. 
2 auto garažas. $236 mėn. pajamų. 
$27,000; A. Sirutis.

P LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 71»t Street 
Visi telefonai: WAlbrook 5-6015

nam kostiumui, bet siuntiny mes ra
dome gabalų tokios medžiagos, kad 
vargiai galėsime ja pasinaudoti. MiN 
labai nustebino, kad vietojo gražių 
mergaitei batukų, radome tokius, ku 
rie netiko nė vienam iš mūsų šei
mos narių. Gaila tavo triūso ir to
kios didelės sumos pinigų’’.

Siuntinys už 80 dolerių buvo už
sakytas, o už penketų dolerių vertus 
tenuėjo.

Šias eiluti-B rašydamas/turiu ome
ny, kad būtų pravartu visiems mū
sų tautiečiams žinoti apie šitokios 
rūšies siuntinių užsakymus. Jog tai 
yra begėdiškas plėšikavimas. Nega
na to, kad tik tarpusavy pasikal
bame ir apgailestavę nutylime, mes

SOPHIE BARČUS 
RADIO PROGRAMA

Ti WOE8 atotlee — Banga M9« 
NfIO PIRMAD. IKI PENKT AD 

2:48 Iki 8:10 vai. ryte 
BE8TAD. R: 10 Iki »:I0 ryta 

PTRMADIENNIO vak. nuo 7—A v 
HURAD. H:8O—8:M v. r. U stoti** 

WOPA — 1490 kll.
Chioago 19. JL HEmloch 

71 SI 8o. ROCKWELI. 8T

Prieš pirkdami ar parduodami 
□amus, biznius, sklypus ar ūkius 
atlankykite mus.

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

NOTARY PUBMC 
2405 West 51 St

' WAlbrook 5-5030 
PRospect 8-3579 (vak. ir sekmad.)

Ą. f A.

VIKTORUI JONYNUI mirus, 
Haven, Conn., jo žmonai ir sūnui su šeima 
reiškiame nuoširdžią užuojautą.

IGNAS IR BRONĖ JONYNAI

A. + A.

NATALIJAI LAVICKIENEI mirus, 
jos vyrui Steponui, Karalių ir Motiejų šei
moms gilią užuojautą reiškia ir drauge liūdi

ŠEŠTOKŲ ŠEIMA 
Philadelphijoje

TELEVIZIJA ^RADIJAS
ni-FI FONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

FRANK’S TV & RADIO, INC.
3248 So. Halsted Sf. CAIumet 5-7252

FEDERAL
SAVINOS

MUTUAL FEDERAL SAVINGS REKORDAS...

• Įsteigta Chicagoje 1905 metais.

> Nuo 1905 metų ši bendrovė pergyveno karas, 
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.

1
PRADEKITE TAUPYTI ŠIANDIEN I

Chartered A Snpervised 
by tho U. S. Government

AND LOAN ASS’N
2202 W. Cermak RA., Chicago 3, III. 

Phone VI 7-7747
JOHN J. KAZANAUSKAS, PM

Chartered Ir Snporvised by the United Statee Govemmnt
Įstaigos VALANDOS: Kasdien nno 9-tos ryto iki 5 vai. po pietų. Ketvirtadieniais ano 9-toe valandoa 
ryto iki 8 vaL vakaro, šeštadieniais nno 9 vai. ryto iki 1 vaL po pietų. Trečiadieniais visai neatidaroma

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

REAL ESTATE SALES 
2600 West 59th Street 

Visi telefonai: Pltospect 8-5454

MARQUETTE PARKE
Mūrinis, 4 butai — 2 po 5 k

ir 2 po 4 k. Dideli kamb. Gražus 
namas. Kaina $48,000.

Mūrinis, 5 butai — 3 po 2 k. 
ir 2 po 3 k. Gražus 6 m. namas. 
$510 pajamų mėn. Kaina $38,500. 
GAGU PARKE
Mūrinis P/2 augšto — 5 ir 3 k. 
ir atskiras namelis 3 k. $5,000 į- 
mokėti.
BRIGHTON PARKE ,

Medinis, 7 gažūs kamb. Dide
lis sklypas. Arti mokyklos.
\ Mūrinis, 4 butai ir taverna.

Mūrinis, 4 butai ir taverna su 
sale.

Turime namų visose liet. apy
linkėse. Esame lietuvių kolonijų 
centre. Parūpiname paskolas, duo
dame tiksles informacijas. Jūsų 
patarnavimui: Vladas Šimaitis,
Viktoras Šimaitis, Povilas Žum- 
bakis, Justas Strimaitis, Jonas 
Sakas.

ŠIMAIČIAI
Realty, Builders, Insurance

2737 West 43 St 
CLifslde 4-2360 

LISLE, ILL.

RANCH HOME
tfor Sale

BY 0WNER.

2 years old 
Lot 100x265 
3 Bed Rooms

1% Baths

Ąttaehed Breezeway & Garhge 
Finished Basement 

2 Fireplaces

Near Schools & Transportation 

Asking price — $27,500 

For further Information call
Downers Grove — 4013 M

HELP VVANTED — VYRAS

LATHE MILL 
ASSEMBLY W0RK

W0RKERS
Top wages. — Benefits

MAJONNIER DAWS0N CO. 
9151 Fullerton Avė. 
FRANKLIN PARK

DRAFTSMEN
Experienced

Either

DESIGNERS 
' 0r

DETAILERS
We liavo sevcral openings in our 

cxpanding organization 
lf you are looking for:

Creative Challenges 

A Nevy Opporfunify
Variety of Assignments 

Steady Employment 
Many Company Benefits

Write giving conipletc resume — 
all replies licld confidential

GENERAL
ELECTRIC CO.

LAMP WIRE AND 
PHOSPHOROUS DEPT.

1331 CHARDON ROAD 
Euclid, Ohio

BUILDING & REMODELING

P. STANKOVIČIUS
REAL E8T. Ir INSUR. BROKERIS 

LIETUVIŲ AUDITORIJA 
3133 So. Halsted St 

Pk DAaabe 6-1791
Badeda pirkit! - parduoti aamua 
ūkius, biznius. Parūpina paskolas, 
draudimus Ir daro vertimus. Tvarko 
Imigracijos dokumentus. Ofisas atda 
ras kasdien nuo 10—7.

BIIIGIITON PABŪK:
Medinis. 2 po 4 k. Centr. šild. Aly

va. šalia tuščias sklypas. Garažas. 
Kaina už viską $12,000..........................

Mūrinis 2 po 5 k. Apšild. Garažas. 
Kaina $26,000.

Kampinis mūrinis su krautuve: 2 
po 4 k. ir garažas. $240 pajamų j 
mėn. Kaina $21,500.

, Mūrinis, kampinis, 12 apartmentų. 
į švarūs ir geri butai. Centr. šildymas. 
Garažas. Kaina $78.000.

Gagc Parke ant 50 pėdų sklypo, 
mūrinis — 6 Ir 4 kamb. Centr. šild. 
aiyva. Kaina $22,000.

KITUR: Mūrinis. 2 po 6 k. ant 
50 pėdų sklypo. Centr. šild. — sto
keris. Mūr. garažas. $22,500.

2-jų augštų mūrinis. 2 po 4 k. ir 
2 po 2 k. Centr. šild. — stokeris. 
$200 pajamų, pilus butas. Kaina 
$17,000.

VENTA
REAL ESTATE 

4409 S. Fairfield Avė., LA 3-3881
Treėiad. uždaryta

REAL ESTATE
Paskolos. Nej. Turtų Valdymas 
VISŲ RŪŠIŲ APDRAUDIMAI

K. MALONIS, - 
Namų PBospect 8-2071

120 AKRŲ CK1S. Arti Wisconsin
Delis. 70 akrų dirbamos žemės, mo
derniškas 7 kamb. namas, “tile” 
vonia ir virtuvė, gyvuliai, .mašinos
— $9,900. Dėl informacijos ir foto
grafijų kreiptis tel. LUdlow 5-6851

MISCELLANEOUS 
Įvairūs Dalykai

LIET. APDRAUDŲ AUENITRA
Visų rūšių apdraudo*. Automobl 

llų finansavimas. Notnrlatae. Valuty 
bšs patvirtintos kalno*.

Prieš darydami apdraudaa kitai 
pasiteirauk Ita pas mus.

JONAS KIRVAITIS, 
WA1brook 5-!<#71

INTERSTATE INSURANCE AGENCV 
AIOS H. Ashland Avc.-, Chicago 3A, III

ŠILDYMAS
A. Stanciauskas instoliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius (fur
naces), visų dydžių oro vėsintu
vus (Air conditioners) ir, atlieka 
visus skardos darbus.
1546 S. 49th COURT, CICERU 
Tel., OLympic 6-0775 nuo 8 vai.

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

OLympic 2-6752

4>\ SKAITYKITE “DRAUGĄ”

VIKTORAS ŠIMAITIS 
General Contractor

Stato rezidencinius ir komercinius 
namus; pasiūlo sklypus; rekomen
duoja planus; išrūpina statybos kre
ditus. Skambinti vak.: VI 7-4228 
arba rez. tel. BI 7-3340. Kreiptis —

ŠIMAIČIAI 
Realty - Builders - Insurance 

2737 VVest 43rd Street

REIKALINGI 3 VYRAI
“B 01) Y & FENDER 

COMBIN A T I O N”
DARBUI. Patyrę.

Galimybė uždirbti iki $200 į sav.
50-50 sąlygom. , .

TAylor 9-0848,
2021 W. Chicago Avė.

KONTRAKTORIUS 
STANDARD BITLDKRS, 1NCL 
2523 W. 09 st. Chieago 28, IU.,

PKospeckt 8-3792 
A. GINTNERIS — pirmininkas 

V. F. PETRAUSKAS — stat. vedSJae
Lietuvių Statybos Bendrovi:
* stato namus pardavimui,
• priima užsakymus,
• atlieka remonto darbus,
* įrengia aluminljaus langus ti 

duris.

x REIKALINGI
HYDRtOMATIC MEN, A-l MĘCHA- 
N1C. Dirbti prie Gen. Motors Pon- 
tiae. Susipažinę su Strato Elyte. Aug- 
ščiausias atlyginimas ir priedai. Mo
derniški įrengimai darbut.

GROSSINGEIŲiMOTOR SALES, 
2658 W. Ijmrence,

Tel. 1,0 1-7883.

REIKALINGAS PATYRĘS 
AUTO BODY & 
FENDER MAN

Specialistas automobilių išardymo 
Susitarimui skambinti:

KUdare 5-8453
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

ANTANAS LUKAS IR SONUS 
2717-19 Wesf 71 st Sfreel

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

Tel. — HEmlock 4-5881 
lllllllllllllllllllllllliuilllllillllllllllllllllh 
ujimiimiiiiimiiiiiiiiiimiiiiiiimimimu 

LIETUVIU STATYBOS

MOTOR CARRIER RATE 
CLERK

who is familiar with all territories. 
Ilours 6 A. M. to 3 P. M. Salary 
open.

Tel. CRawfoxd 7-7500/ __
HELP WANTED — MOTERYS

BKADROVE

MORAS
Builders, Gen. Cnntractora
Atlieka planavimo ir staty

bos dariais gydytojų ofisų, gy
venamųjų ir viešųjų pastatų.

Namų įkainavimas ir {vairūs 
patarimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu:

REGISTERED NURSE
40 hour week. Pleasant working 
eonditions. For appointment call 
Administrator, Hazelcrest General 
Hospital.

EDISON 1-7300

i JONAS STANKUS |
Kasdien nuo 8 vai. ryto iki 

S 6 vai. p. p. Kitu laiku susitarus
= Tel. Pltospect 8-2013 
= 6800 SO. CAMPBELL AVĖ, 

Chicago 29. Illinois

5
=
S’

nilHllllllllllllllllllllllllilIlIlIlIlIlHlllllll-;
A UTDMOB ileh”~"“ truckF” 

Aūtoinobill&t — Sunkvežimiai

VIKTORO KO2ICOS 
lietuviška gazolino stotie Ur' auto 

taisymas
Atliekami motoro remontai, lyginimo 
dažymo darbai Ir kelčlamoa dalys

OŠU-ME-MOTORS CO.
5750 8. WF,STERN AVĖ. I’R 8-8533

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANY 

1142 S. 18th Ct., Cicero 50, III.
Statome naujus namus ir garažui 

Atliekatrfe visokių trobesių ir patal
pų įvairius remonto darbus, skubiai, 
gerai ir pigiai.
tauklte DAnabe 6-2703 nuo 0 vai. 

ryto iki 7 vai. vakaro. x
Tel. OLympic 2-5121 nuo 6 vai. 

vakaro iki II vai. vakaro.

D ft M E S I O 
IHTHUmmmrUiriUriHHMHHŪnHNHHHit 

VASARVIETE “NIDA”
- Rsv. Pr. Kalvaitis

BF,VERLY SHORES, IND.
Tel.. Michigan City TRiangle 2-2711 

Lietuviškas maistas, nlue ir vynas 
Gera mandyrauisi vieta 

mm!(!!!l!i!!'!'!!!!llll!!ill'!!!llllllll!ll!!ll!

COMPTOMETER 
OPERATORS 
Days or Evenings 
Pleasant working

Conditions

Lloyd Thomas Co.
4411 N. Raven9woo<f Avė.

LOngbeach 1-3700
WAITRESS for steady work. 

Good pay, no nights, holidays 
or Sunday.

Call VI 7-9411
Ask for Mr. Prieste

Reikalinga mergaitė dirbti už 
(tadavėją PAI,ANGOS restora
ne, 6918 So. Western Avė. Pa
tyrimas nereikalingas.

IŠNUOMUOJAMA

VASARVIETE — 
IŠNUOMOJAMA

Po 2 ir 4 kamb. šeimoms. Su 
visais patogumais. Prie Michi
gan ežero.

TOunhall 3-1964 
"nori”pirkti*

Lietinių kolonijoje ieškomas pirk
ti 2 ar 3 butų namas. Ne per agen
tus. Skambinti tarp 5—7 vai.

Telef. OL 6-0318
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STEPONUI LAVICKUI, jo dukterims: HALINAI MO- 
LIEJIENEI su šeima, IRENAI KARALIENEI su šeima ii 
sūnui LEON. LAVICKUI, jų mylimai žmonai ir motinai

A. f A.

NATALIJAI LAVICKIENEI mirus,
gilią užuojautą reiškia

Irena ir Eduardas Smieliauskai ir Vladas Narbutas
Chicago, Illinois

CHICAGOS ŽINIOS
Pertvarko judėjimą 

Bridgeporte
Kadangi apie International 

Amphitheatre patalpas dažnai 
būna susigrūdimas, pertvarko
mas judėjimas kažkuriomis į 
Bridgeporto gatvėmis: Emerald j 
gatvė nuo 25 place iki 47 str. 
yra padaroma vienos krypties’ 
—'į pietus; Union — per tą pa-

A. -j* A.

NATALIJAI LAVICKIENEI mirus, 
jos vyrui Steponui Lavickui, sūnui Leonui, 
P P. Molieją ir Karalių šeimoms reiškiame 
nuoširdžią užuojautą.

Jurgis Damarodas, Balys Pupalaigis

Sugautas mergaičių 
užpuolėjas

Chicagos policija areštavo 
Ronaldą Dolzer, 20 m. amžiaus, 
gyvenantį 1248 Carmen avė., 
atradusi jį savo kambary;'po 
jo lovos pagalve buvo revolve
ris. Jį atpažino trys mažame
tės mergaitės 13—15 m., ku
rias jis, grasindamas revolve- — į pieuis 
riu, privertė sėstis į jo mašiną tį tarpę tampa irgi vienos kryp-

125,000 stebėjo legiono 
paradą

Sekmadienį Michigan gatve 
ėjo Amerikos legionierių para-

t

do gretos. Jas stebėjo apie 
125,000 žmonių, jų tarpe ir me
ras Daley. Tuo buvo užbaigtas

Illinois Amerikos Legiono su
važiavimas. Parade žygiavo 
10,000.

Pranešame giminėms ir pažįstamiems, kad š. m. rugpjūčio 
mėn. 4 d., 7 vai. vaJt. po sunkios ir ilgos ligos atsiskyrė su 
šiuo pasauliu mūsų mylima žmona, motina, močiutė ir uošvė

A. f A.

NATALIJAI LAVICKIENEI mirus, 
jos vyrui Steponui, sūnui Leonui, dukterims 
Halinai Moliejienei ir Irenai Karalienei bei jų 
artimiesiems nuoširdžią užuojautą reiškia

Alfonsas ir Albina Norkai

ir dvi pasodinęs į priekį, trečią 
nuskriaudė, grasindamas dvi 
pirmąsias nušauti, jei jos atsi
grįžtų. Tada išleistosios mer
gaitės nubėgo į artimiausius 
namus ir buvo pranešta polici
jai, kuri greit surado* jų įsidė
mėtą automobilį, o paskiau ir 
jo savininką. Mergaitės iš ap- 
gamos atpažino, kad tai tas 
pats piktadarys. Jis bus taip
gi apklausinėjamas ir dėl nu
žudymo Margaretos Gallan- 
gher, nes ir šis naujas nusikal
timas įvyko netoli tos vietos 
Lincoln parke.

Plinta polijo liga
Iki pirmadienio ryto Chicago- darbą.

ties judėjimo gatve — į šiaurę. 
Be to — 26 gatve nuo Union 
iki South Park avė. judėjimas 
tik į rytus, o 25 gatve per tą 
patį tarpą — tik į vakarus. Šie 
pakeitimai įsigalioja nuo ant
radienio.

Grįžta plieno darbininkai
Sekmadienį New Yorke pasi

rašė sutartis dvi paskutinės 
plieno firmos, Chicagos apylin
kėse turinčios apie 30,000 dar
bininkų — tai Inland Steel Co. 
ir Youngstown Shdet & Tube 
Co. Pasirašius naujas sutartis 
su darbininkų unija, pradėtas 
grąžinimas darbininkų atgal į

A. -j- A.

NATALIJAI LAVICKIENEI
mirus, jos vyrui Steponui, dukterims — Halinai Moliejienei 
ir Irenai Karalienei, sūnui Leonui tikrai nuoširdžią užuojau
tą reiškiame ir kartu liūdime.

STEFANIJA IR KAZYS VILŪNAI 
X ir .

MARIJA SIRUTYTE

BUDRIKO BALDŲ 
IŠPARDAVIMAS!

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

Šaldytuvai, HI-FI Komb. Phonografai.

je šiemet jau buvo įregistruo
ta 582 naujų susirgimų polijo 
liga. Sveikatingumo pareigūnai 
tuo susirūpinę. Srityse, kur 
gausiau susirgimų, pravesti 
stebėjimai ir uždaryta daug 
ledų pardavimo vietų, kurios 
neturėjo reikiamų sanitarinių 
įrengimų. Paprastai daugiau
sia susirgimų poli ju būna 
apie rugpjūčio 16 dieną; bijo
masi, kad šiemet tuo laiku gali 
būti itin daug sergančių. Chi- 
cagojfe veikia net ^važinėjanti 
skiepijimo nuo polijo ligos am
bulatorija.

$110,000,000 bankuose
Cook Apskrities iždininkas 

H. C. Paschen praneša, kad 
šiuo metu įvairiuose bankuose 
jis laiko $110 milionų mūsų ap
skrities pinigų. Daugiausiai lai
koma didžiuosiuose Chicagos 
bankuose: Continental-Illinois 
ir First National.

Nužudė laiškanešį
Bjaurių jaunuolių grupė, 

tarp 10—15 metų berniokai, 
ties Shed akvariumu Chicagoje 
sekmadienį taip primušė vieną 
laiškanešį, kad tasai mirė. Nu
sikaltimas stropiai tiriamas.

Pašalino 103 lc:'^ 
pardavėjus

» Chicagos vakarinėje dalyje, 
kur labiausiai paplitusi polijo 
liga, sveikatos inspektoriai 
stropiai jieško užkrėtų nešioto
jų. Vaikščiojantieji 103 ledų 
pardavėjai, kurių gaminiuose 

1 rasta nešvarumo ir užkrėtų, 
pašalinti nuo savo užsjėmimo 
— jiems uždrausta prekiauti.

Nutrenkė perkūnas
Perkūnas Kankakee Upės 

parke, netoli Lake Village, 
Ind., nutrenkė W. Blackwell, 
35 m. amžiaus, stalių iš Gary 
miesto. Su juo buvęs Gordon 
Summers pasakoja, kad lietui 
užklupus abudu jie bėgo prie 
automobilio, tačiau Blackwell 
pakeliui sustojo po medžiu, į Ji 
kurį neužilgo trenkė perkūnas.

P.&J. JOKLJBKA
VV, DEIMANTAI GI LAIKRODŽIAI 

Pardavimas tr Taisymas
4077 So. Archer Avė. 

Chicago 32, III. — Tel. LA 8-8617
JBSs'FJj

M O V I N G
A. BENIULIS atlieka įvairiut 
perkraustymus ir pervežimufi 
iš tolimų ir artimų atstumų.

TeL BĮ, 7-7075 arba 
PR 8-9842

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

$199.00 2-jų GABALŲ PARLOR SETAS UZ____ Jnn
$575 PULLMAN 2 GAB. SOFA ir KEDE_____ $284

$149$299 KROEHLER 2 GABALŲ SETAS

GU2AUSKŲ
BEVERLY HILLS GELINYCIA
Gerlaunloa gėlės dėl vestuvių, banke
tų, laidotuvių lr kitų papuošimų.

2443 WEST 03RD CTREET 
Tel. PRonpect 8-0833 Ir PR 8-0834

$150 2 GABALŲ SECTIONAL $74
7 dalių valgomo kambario actas, vertės $245.00 už ................ $135.00
5 dalių stalas ir kėdės, vertės $55.000 už .................................. $ 37.00
7 dalių virtuvės stalas ir 6 kėdės, vertės $90.00 už ................ $ 59.00
Miegamojo kambario setai 4 dalių, vertės $210.00 už............ $129.00
Miegamojo kambario setai 4 dalių, vertės $125.00 už............ $245.00
Kilimai 100% vilnos 9x12 įvairių spalvų, vertės $79.00 po $ 49.00 
Porceliano pečiai, Tappan, Universal ir kiti, už $79.00 ir augščiau.
9x12 linolcuniai, įvairių spalvų, po .'............................................ $4.98
Šaldytuvai 8 kubiškų pėdų po ................................. $159.00 ir augščiau
RCA Victor televizija už ..................................................................... $98.00
17 colių televizijos po ............................................................................. $98.00
21 colio televizijos po ........................................ ................................. $119.00
21 col. televizijos,* pačios geriausios, vertės $398, už .................$225.00

Lengviausi Išmokėjimai 
Tel. - CAIumet 5-7237

JOS. F. BUDRIK FURNITURE
3241 South Halsted Street

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

. Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos

mūsų specialybe
PRECIN PHOTO STUDIO

(Incorporated) 

EDVARDAS ULIS, sav,
, 4058 Archer Avenue 

Telefonas Virginia 7-2481

PIGIAI IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU
BALDUS
VIETOJE IR IŠ TOLIAU

K. EIDUKONIS

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

Tunu naują dideli suzucvekUnį 
ir apdraudas

2313 W. 91»t St. Chicago, III. ' 
Tel. PRescott 9-2781

S7

ALL MAKES 
COLORED 

T. V’s
Air

Conditioncrs

A. A.
ONA GARBAUSKAS

(po tėvais Mickaitė)
Gyveno 3347 South Bmerald 

Avenue, Chleago, Illnois.
Mirė rugp. 3 d., 1956 m., 

6:45 vai. vak., sulaukusi se
natvės.

Gimė Lietuvoje. Kilo Iš Ra
seinių apskr., Kelmės parap., 
Paprūdžių kaimo. Amerikoje 
išgyveno 45 metus.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

vyras Povilas, sesers duktS 
Ona Petrulis, Julija Senka, 
Julija Robertson, Lorraine 
Bubash ir jų šeimos lr daug 
kitų giminių ir pažįstamų.

Priklausė prie Kęstučio Pa
šalpos klubo.

Kūnas pašarvotas Jurgio 
Rudmino koplyčioje, 3319 S. 
Lituanica Avė. Laidotuvės j- 
vyks trečiad., rugp. 8 d. Iš 
koplyčios 8:30 vai. ryto bus 
atlydėta j šv. Jurgio parap. 
bažnyčių, kurioj įvyks gedu
lingos pamaldos už velionies 
sielų. Po pamaldų bus nuly
dėta į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę lieka vyras, sesers 
duktė ir visi kiti giminės.

Laid. direkt. J. F. Rudmi- 
naSį tel YArds 7-1138.

A. A.
THEODORE SK1RESa
Gyv. 4816 So. Wentwor;th 

Avenue, Chicago, Illinois.

Mirė rugp. i U., 1956 m.,
5:30 vai. ryte, sulaukęs pu
sės amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš 
Krakių parap., Gudaičių kai
mo. Amerikoje išgyveno 49 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
duktė Ona Stonchus, žentas 
Thcodoro lr anūkas Povilas, 
sesuo Klsie Kunevich, švogeris 
Anton (gyv. Clinton, Iowa), jų 
vaikai Adolph. Anton Jr. ir El
sie, du broliai Waltcr ir Juo
zapas, brolienė Stella ir daug 
kitų giminių, draugų ir pažįs
tamų.

Priklausė prie Kęstučio Pa
šalpos klubo.

Kūnas pašarvotas Jurgio Rud
mino koplyčioj, 3319 S. Litu
anica Avė. - Laidotuvės įvyks 
trečiad., rugp. 8 d. Iš koply
čios 9:30 vai. ryto bus atlydė
tas į šv. Jurgio parap. baž
nyčių, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionies sielų. Po 
pamaldų bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę lieka duktė, žentas, 
švogeris ir visi kiti giminės.

Laid. direkt. J. F. Rudminas, 
telefonas YArdS 7-1138.

NATALIJAI LAVICKIENEI
mirus, vyr^ Steponą Lavicką, sūnų Leo
ną, dukterį Galiną Moliejieivę ir jos šeimą 
ir dukterį Ireną Karalienę ir jos šeimą gi
liai užjaučiame ir kartu liūdime.

Bakūnienė, Janickai, šilingai

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 West lllth Street

Vienas blokas noo kapinių.
Didžiausias Paminklama Planų 

Puirinkirnaa mieatel

Telef — CEdarcrest 3-6335

m , • r y i

lai
A. A.

NATALIJA LAVICKIENE
sulaukusi 65 metų amžiaus.

Kūnas pašarvotas Antano M. Phillips koplyčioje, 3307 Li
tuanica Avė. Telefonas Yards 7-3401.

Laidotuvės įvyks rugpjūčio mėn. 8 d., 10 vai. ryto iš kop
lyčios į Bethania kapus.

Gilaus liūdesio prislėgti: vyras Steponas, duktė Halina 
Moliejienė su šeima East Chicago, duktė Irena Karalienė su 
šeima Philadelphijoje, sūnus Leonas ir sesuo Alicija su šei
ma Vokietijoje ir brolis Alfonsas su šeima Austrijoje.

Maloniai prašome visus pažįstamus dalyvauti laidotuvėse.

MOVIHC

” / lė TOLI IR ARTI
NAUJI OIDEU TROKAt-NAUJAUSI KRAUSTYMO {RANK/AI 

Ilsų METU PATYRIMAS -PIRUS IR SĄtlNIN6AS PATARNAWfA$

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

LIŪDESIO VALANDOJ 
£aakU<

MAŽEIKA* EVANS
' LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

So. Westera Avs. Air Condltloned koptyfla 
“ 7-8600 — 7-8601 Automoblliama viela

kuria gyvena kitoaa mieste dalyeet 
koplyčių arčia® Jūaų Bumų.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS x

6812 SO. VVESTERN AVE. 1410 S0. 50th AVL
CHICAGO, ILL CICERO, ILL
Telefonai -r GRovehilI 6-2345 arba

T0wnhall 3-2109

JOHN E EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605-07 South Hermitage Avenue

Tel. YA 7-1741-2 ir LA 3-9851
4330 34 South California Avenue 

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

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambulansų patams- Mea turime koplyčias
, vtmaa dienų lr nak- gy rlaoae Chicagos ir
, tL Reikale šaukite Roselando dalyse ir

Į.uojau patarnaujame

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

AHTAHAS M. PHILLIPS
3307 S. LITUANICA AVE. Tel. Y Arda 7-3401,

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

ALFREDAS VAHCE
177 WOODSIDE Rd., Rlveraide, UL TeL OLympic 2-5245

POVILAS J. RIDIKAS ' T
3354 S. HALSTED STREET Tel. YArda 7-1911 ,

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

JURGIS F. RUOMIN
3319 S. LITUANICA AVE. Tek Y Arda 7-1133-1139 į

VASAITIS — BUTKUS .
1446 S. SOth AVE., CICERO, M. Tel. OLympic 2-1003 |

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

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. OPth STREET REpoktte 7-L»13|
2314 W 2Srd PLACE Vlrdnla 7-6671i
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Mmjums draugas, ghtcago, tlunois Antradienis, rugpjūčio 7, 1956

7 mus

KASDIENĄ NUOSEKLIAI PIRMYN
įspūdžiai apžiūrėjus Terų Marijonų vienuolyno 

ir Draugo naujai statomas patalpas

Rodos tiek neseniai, tik prieš mus daryti tuose pačiuose rū- 
metus, buvo prakasti parpataij muose. Patogesnės patalpos ir

X Švento Antano • Draugija
Cicero, III., buvo suruošusi lie
pos 22 d. gegužinę, kurion at
silankė daug svečių. Draugija 
yra dėkinga visiems, kurie kuo 
nors prisidėjo dėl geresnio ge
gužinės pasisekimo. Draugijai 
padėjo prel. I. Albavičius, P. 
Putrimas, V. Kazlauskas, K. 
Vabalaitis, A. Lukauskas, J. 
Butkus, A. Zakaras, J. Petrai
tis, L. Skeberys, J. Kasulaitis, 
K. Jasmantas, A. Virkutis, F. 
Tamsevičius, S. Bernatavičius, 
A. Maskvitienė ir kit. Draugi
jai pirmininkauja Myk. Joku- 
bauskas.

X Dr. J. Rainys Roseiando 
apylinkėje nusipirko rezidenci
ją. Paskutiniu .metu Roseiando 
lietuviškoji kolonija pradėjo 
didėti. Pradėjus veikti uostui, 
Roselandas Chicagoje atrodo 
užims pirmaujančią vietą. Tai 
turėdamas galvoje vietinės pa
rapijos klebonas kun. J. Šau- 
linskas kruopščiai ruošiasi nau
jos bažnyčios statymui.

X Don Varnas Amerikos Le- 
gijono postas pereitą penkta
dienį turėjo savo mėnesinį su
sirinkimą. Jam vadovavo da
bartinis posto komanduotojas 
Phil Mosteika. Pranešta, kad 
sekantį mėnesį įvyks posto 
naujos valdybos įvesdinimo iš
kilmės. Naujuoju komanduoto- 
ju yra išrinktas . John Shul- 
mistras.

X Amerikos Numizmatikos 
Draugija (CHI-ANA) šaukia 
kongresą rugpjūčio 22-25 d. 
Chicagoje, Congress viešbuty. 
Jame dalyvaus 1500 delegatų, 
jų tarpe ir lietuviai: dr. A. 
Račkus, Povilaitis, Šimkus iš 
Cleveland ir kiti.

X Algirdas Kazanauskas,
2247 W. 23 Pi., liepos 28 d. bu
vo pagerbtas savo giminių ir 
artiijiųjų gimtadienio proga. Jo 
žmona svečius skaniai pavaiši
no. Algirdas Kazanauskas au
gina 4 .m. amžiaus sūnų Danie
lių. i

X Kristaus Karaliaus Laivo
naujame numery randame 
šiuos įdomius straipsnius: Dan
gus nužengė ant žemės. Kaip 
mirė šv. Ignacas, Raudonodė į 
altoriaus garbę, Sesuo Marija 
Klarietė, Mano tėvo patarimai 
ir kt.

X Liudvika Paliulien© iš Ro-
selando Tėvų Marijonų Staty
bos Fondb piknike rugpjūčio 
12 d., Clarendon Hills, III.,
tvarkys “ice cream” - pastogę 
kartu su grupe kitų roselan- 
diečių. Dr. Petras Paliulis yra 
jos sūnus.

X Adomas šermukšnis, jau
nas Chicagoje gyvenantis lie
tuvis dailininkas, daugiausia 
piešiantis religinėmis temomis, 
išvyko į Beverly Shores, Ind., 
kur ilgesnį laiką žada atsidėti 

- kūrybai. Yra apsistojęs Laimos 
Leonaitytės ir jos .motinos 
tvarkomoje vasarvietėje.

X Kiekvienas lietuvis laukia 
rugpjūčio 12 d., nes tada įvyks 
Tėvų Marijonų ir Draugo sta
tybos komiteto ruošiama gegu
žinė gražiame marijonų semi
narijas sode, Hinsdale, III.

X Stasys Ruževskis ir Vla
dislovas Stulginskas, Nekalto 
Šv. P. Marijos Prasidėjimo pa
rapijos nariai, mirė pereitą sa
vaitę. ) •

X šv. Jurgio moterų klubas
šį trečiadienį, rugpjūčio mėn. 
8 d. turės susirinkimą parapi
jos mokyklos salėje. Pradžia 8 
vai. vak?

X Nemaža lietinių karo ve-

naujiems Tėvų Marijonų vienuo 
lyno ir Draugo pastatams, šian
dien tie rūmai jau po stogu, jie 
prasiveržė į augštį puošia kvar
talą, kuriame prie naujų moder
nių, rausvų plytų pastatų glau
džiasi sparčiai beauganti naujų 
butų kolonija. Tie neseniai buvę 
laukai, kuriuose medžiotojai 
bandė savo laimę, šiandien bai
gia susijungti su miestu. Drau
go ir vienuolyno pastatai tą ko
loniją pagražins, nes architek
tas Kova puikiai mokėjo iš-

modernesnės spausdinimo prie
monės padės išvengt klaidų, ku
rių, dėl vietos ir dėl žmonių sto
kos, pasitaiko.

Tenka skaitytojams pastebė
ti, kad sienų statybą prižiūrėjo 
italų kilmės Tony Gianoni, ku
ris dar prieš 30 metų dirbo prie 
vienos iš pasaulyje brangiausių 
Chicagos universiteto koplyčios, 
kuri pastatyta
Rockefellerio lėšomis, kainavusi 
arti 2 mil. dolerių. Tenka paste
bėti skaitytojams, kad darbai

Draugo naujieji rūmai, 4545 W. 
nistraSja ir spaustuvė.

Statyba ir lėšos

Lėšų klausimas nėra lengvai 
sprendžiamas. Jomis rūpinasi 

milhnieriaus Į statybos fondo sekretorius kun.

spręsti modernaus, pigaus, ori- stengiamasi atlikti ko geriausiai
ginalaus stiliaus reikalavimus 
Kai kas iš lankytojų sako, kad 
pastatas primena ispanišką sti
lių, kai kas, kad itališką, o ta
čiau jis daugiau lietuviškas ne
gu itališkas, ypač tai pabrėžia 
lietuviško stiliaus bokštas.

ir žinoma tai laiduoja gerai už
sirekomendavusi Neries firma, 
apie kurios inžinierių Augusti- 
navičių minėtas Gianoni paste
bėjo, kad tai puikiausias rango
vas, kokį jam yrą tekę sutikti

V. Parulis, MIC. Tam tikslui jo 
rūpesčiu buvo surengtas kovo 
mėn. banketas ir taip pat rug
pjūčio 12 d. rengiama gegužinė 
marijonų seminarijos sode, Cla
rendon Hills, III. Joj tikimasi 
sulaukti daug svečių, nuoširdžių 
Draugo ir Tėvų Marijonų rėmė
jų. Čia bus galima puikiai pra
leisti laiką ir tuo pačiu paremti

per trisdešimt metų bestatant vedamą statybą, kurios galuti

63 St., j kuri jos greitu laiku persikels Draugo redakcija, admi-

eidavo pas vysk. V. Brizgį, ne bažnyčios rektoriaus pavaduo- 
kartą žodžiu dėkojo už visų tojas, jau baigė rašyti knygą 
katalikų, ypatingai dvasininki- į apie sąjūdį už geresnį pasaulį.

teranų, priklausančių Don Var-j chigan Avė.

Kiek gi jau padaryta
l ,

Ne vienam iš skaitytojų ir 
ypač iš aukotojų neretai kyla 
klausimas, kiek gi jau ta nema
žai kainuojanti statyba pavary
ta pirmyn, kiek laiko beliko ligi 
tos dienos kai marijonai ir 
Draugas persikels į naujas ir 
modernias patalpas. Besidomin
čiam skaitytojui galima pasaky
ti, kad namai po stogu, kad vie
nuolynui jau sudėti langai, kad 
vedama elektra ir vandentiekis. 
Daugelis kambarių jau ištinkuo
ti, sudėtos grindys ir durys. Na
mams viskas yra numatyta: 
salės poilsiui ir sūsirinkimam, 
kambariai, virtuvė, skalbyklos, 
valgyklos, biblioteka ir visa kas 
reikalinga vienai vienuolyno šei
mai. Kad nesigirdėtų triukšmas 
sienos gerai izoliuojamos. Drau
go patalpos irgi stipriai einą pir
myn. Daugelis patalpų baigiama 
įrengti .vedamas centralinis šil
dymas ir oro Vėsintuvai. Vie
nuolyne tokios oro šaldymo sis
temos, pinigus taupant, nebus, 
tačiąu Draugo patalpose ji bus, 
įvedama, sparčiai vedama ir vie
nuolyno koplyčios statyba. 
Draugo pastatai pritaikinti 
moderniems laikraščio reikalavi
mams. Čia sandėliai popieriui, 
priėmimo ir išsiuntimo patalpos, 
erdvi spaustuvė, kurioje jau 
stovi atvežta nąuja spausdinimo 
mašina, galėsianti dvigubai grei
čiau negu dabar atspausdinti 
reikiamą egzempliorių skaičių. 
Patalpose vykdomi mūro, me
džio, instaliacijos ir kitokie dar
bai, kuriuos veda skirtingos 
kompanijos. Skamba, pjūklai, 
grąžtai, plaktukai ir anglų ir lie
tuvių kalba, nes nė vienas iš 
dirbančių yra lietuvis, kaip lie
tuvis yra statybos vedėjas inž. 
Augustinavičius, Neries bendro
vės vyr. inžinierius. Miela, kad 
pinigai atėję iš lietuvių kišenių 
vėl į tų pačių lietuvių kišenes 
bent dalinai grįžta. Apie pasta
tus kieme, ir būsimam sode ap 
sčiai plytų ir kitokios statybinės 
medžiagos, tačiau viskas mano
ma ko puikiausiai sutvarkyti, 
kad ir aplinka būtų maloni ir 
graži. Diena iš dienos viskas ei
na pirmyn, kiek įmanoma sku
bama, ir manoma, kad užsimoti 
darbai po trejetos mėn. bus 
baigti.

Neužmirštas ir skaitytojas

Šiuose naujuose namuose ne
bus užmirštas ir svečias, kuris 
galbūt ne kartą savo kišenes 
pravėrė vienuolyno ir Draugo 
namų statybos fondui. Jeigu se
nosiose patalpose atėjęs Draugo 
aplankyti svečias neturėdavo 
vietos kur palaukti ir neretas 
kanadietis, arba iš toliau atvy
kęs amerikietis, nerasdavo kur 
atsisėsti, tai šiose patalpose bus 
ir svečiam kambarys, bus duo
damos salės įvairioms rėmėjų 
organizacijoms ir Draugo ben
dradarbiai galės savo susirinki-

nas postui, dalyvavo Illinois 
valstybės veteranų konvencijos 
proga suruoštame parade Mi-

įvarias koplyčias ar kitokius pa
status.

Kiekviena lietuvio pareiga 
yra paremti šiuos Tėvų Marijo
nų užsimojimus, nes lietuviškoji 
spauda yra būtina lietuvių tau
tos, vedančios kovą už krašto iš
laisvinimą, egzistencijai. Tegu 
šie nauji pastatai pastatyti nuo
širdžiomis lietuvių aukomis liu
dys apie lietuvių pastangas, 
kaip galima ilgiau išlaikyti lietu
vių kultūrą ir dvasią.

nam užbaigimui trūksta dar di
delių sumų. .Tačiau, kaip sekre
torius tėvas V. Parulis teigia, 
tikimasi, kad tos sumos bus ge
rųjų tautiečių sudėtos ir vieną 
dieną bus galima pasidžiaugti 
užbaigtu darbu. Aukas prašo
ma siųsti: Rev. V. Parulis, 2334 
S. Oakley avė., Chicago 8, III. 
Platesnį su statybos fondo sekr. 
kun. V. Paruliu pasikalbėjimą 
apie statybą paskelbsime vėliau.

Al. B.

LIETUVIŲ PASIRODYMAS 
AMERIKIEČIAMS

DAINAVOS KONCERTAS 
MICHIGAN CITY, IND.

Pereitą šeštadienį Chicagos 
Dainavos ansamblis davė kon
certą “Theatre of Nations” 
1956 m. muzikinės serijos pro
gramose, International Friend- 
ship Garden, Michigan City, 
Ind. Čia dainaviečiai parodė du 
dalykus: A. Merkelio muziki
nį vaizdelį “Vestuvės be piršly
bų” ir Vytauto Didžiojo Kanta
rą.

čiūi klausytojui nedaug galėjo 
pasakyti apie lietuviškąjį me
ną, nebent tik tiek, kad ji buvo 

1 išpildyta lietuvių kalba.

Tokiam dalykui taip pat rei
kia uždaros salės įr atatinka
mos publikos. Gamtoje jis nu
stoja savo didingumo arba ne
tilpo į daugumos klausytojų, 
lengvesnių programų jieškan- 
čias širdis.

Bet nežiūrint čia paminėtų 
mažučių trūkumų ar netikslu-

* • . mų, šį Dainavos pasirodymą
Apie 800 žmonių, iš kurių da- tenka skaityti pavykusiu. Tik 

hs buvo lietuviai vasaroto jai | kitą kartą reikėtų būti labiau 
ever y Shores, Michigan City,. apdairiems programos parinki- 
rown oint_ ir kt., su pasige- j me jr duoti tokią, kuri būtų 

rejimu ste ėjo pirmą progra-, mėgstama, daugumos žmonių.

Dainaiviečiai šu jų dirigentumos dalį — “Vestuvės be pirš
lybų” — lietuviškos muzikos, 
dainų ir šokių pynę.

Šis veikalas buvo patiektas, 
kaip ir Chicagoje — lietuvių 
kalba, įvedant kuklius paaiški
nimus angliškai, kas, galbūt, 
nebuvo reikalinga. Turint at
spausdintą programą su turi
nio sutrumpinimu, klausytojai 
iš jos galėjo orentuotis.

A. Merkelio “Vestuvės be 
piršlybų” amerikiečių publikai 
buvo dėkingas veikaliukas, sa
vyje talpinantis nemaža lietu
viškos liaudies kūrybos. Čia 
dainos, šokiai ir muzika gero
kai nustelbė pačią intrigą, ku
ri buvo kuklutė, skirta suriši
mui atskirų dainų ar šokių ga
balų.

Daug įdomumo veikalui pri
davė natūralios dekoracijos, pa
ryškintos lietuviško namo sie
na. Tikrai puikus buvo apšvie
timas ir salėje esanti scena. 
Spalvingi tautiniai rūbai irgi 
patraukė akį šioje puikioje 
gamtinėje aplinkumoje, tik 
piršlio, šeimininko ir šeinrnin- 
kės apsirengimas gal nebuvo 
perdaug charakteringas lietu
viškam kaimui.

Po pertraukos duotoje Vy
tauto Didžiojo Kantatoje klau
sytojai turėjo persi orentuoti 
prie visiškai skirtingo dalyko. 
Pati kantata čia turėjo dar 
anksčiau nematytą įžangą su 
vaidila, vaidilutėmis ir stabmel
diškų papročių pavaizdavimu.

Ši įžanga taip pat buvo gana 
charakteringa tautiniam menui 
ir gamtinėje scenoje tiko. Ta
čiau to nebūtų galima pasaky
ti apie kantatą, kuri kitatau-

jos laikyseną, pareikšdamas, i 
kad katalikų laikysena negalės 
būti žydų kada nors pamiršta. 
Ir tikrąi, pav., Kauno Arkivys
kupijos Ordinarijatas įvairio
mis progomis duodavo vokie
čiams pajusti, kad vokiečių el
gesį su žydais jie seka ir jam 
nepritaria.” (28 nr.).

— Skautai rengiasi. Anglijos 
skautai ir jaunimas vėl visu 
tempu rengiasi šių metų vasa
ros stovyklai, kuri organizuoja
ma Lietuvių Sodyboje liepos 
mėn. pabaigoje. Kartu norima 
sutelkti lėšų, kad iš Vokietijos 
į stovyklą atvyktų penki lietu
viai skautai. Tuo reikalu per, 
“E. Lietuvį” vedama akcija ir 
jau sulaukta kiek pagalbos. 
Kaip kiekvienais metais, taip 
ir šiemet, atskiri DBLS sky
riai renka iš narių aukas, norė
dami palengvinti skaitlinges- 
nėms šeimoms ir mažiau finan
siniai pajėgioms.

Stovyklos reikalais, kaip ir 
kiekvienais metais, rūpinasi 
skatn. K. Vaitkevičius, gyvenąs 
Derby mieste.

— Lietuvių profesinių sąjun
gų grupės egzilyje pradėta sa
vo nariams leisti D. Britanijoje 
biuletenis “Darbininkų Bal
sas”. Jame rašo J. Vilčinskas, 
K. Barėnas, A. Zamžickas ir 
kiti. Pasisakoma dėl Poznanės 
įvykių, paskelbtas laisvųjų Pro
fesinių Sąjungų Centro trem
tyje pareiškimas, apžvelgtas 
LSDP 60 metų kovos kelias, 
pasinaudojant E. Informacijo
mis, rašoma apie padėtį pa
vergtojoje tėvynėje ir kt. Ad
resas: “Darbininkų Balsas”,
55 Ringmer Avė., London S. W. 
6/ Anglija.

— Persikėlė į Manchesterį.
P. Ona Kairiūkštienė, kuri il
gesnį laiką gyveno Londone, 
persikėlė į Manchesterį. Ji ir 
toliau rūpinasi visais Pasaulio

Turima vilčių, kad knygą iš
leis Nidos Knygų Klubas.

— Jaunimas rengiasi. Vokie
tijoje rengiamon jaunimo sto- 
vyklon iš D. Britanijos jau už
siregistravo 29 jaunuoliai. Jų

sąsašas jau nusiųstas Vokieti
jos Krašto Valdybai. Jaunuo
liai tikisi stovykloje įgauti nau- 

į jų žinių, patyrimo ir susipažin
ti su savo jaunaisiais draugais.

ARGENTINOJE
— Albertas Cicėnas, lietuvis 

dalininkas, už Argentinos isto
rinio paveikslo nupiešimą lai
mėjo premiją.

KOLUMBIJOJ
— Kolumbijos lietuvių kata

likų atstovų suvažiavimas nu
matomas šiais metais sušaukti 
Medellino mieste. Per jį bus 
aptartos ateities veikimo gai
rės ir kaip sustiprinti lietuviš
kąją veiklą. Lietuvių Katalikų 
komitetui šiais metais sueina 
10 veiklos metų. Komitetas per 
dešimtmetį yra daug nuveikęs 
Lietuvos laisvinimo byloj.

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

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

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius 

OFISO VALANDOS:
Pirmad., antrad., penktad. lr 
ftefetad. • vai. ryto lkl 4:10 p.p.

Trečlad. 9 ryto lkl IX vai.. 
Ketvirtad. 9 vai. lkl S vat vak.

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

jami, automobiliams: telęvizijos; patefonai, varomi baterijomis
J. G. TELEV1SION COMPANY

2512 W. 47th St. Tel. FRontier 6-1998
TAISYMAS GARANTUOJAMAS RAŠTU — 100^ 
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NARIAI LIETUVIU TAUP. IR SKOLINIMO

Stepu Sodeika, veikalo režiso- 
riumi Alfa Brinką, tautinių šo
kių vadovu Algiu Paškevičiumi „ . . . , , ....
Bei jų talkininku, buv. Metropo-, L,etu™» A?1’’™ ■'eikala.s, 
litan operos solistu Algirdu | . j” r' aU."
Braziu, nusipelno pagarbos už1 "y8' MIC’ Londono lletuvl,»

jų gražų lietuvių reprezentavi- H||,||,uii,iiin,iitiiiiiiiiti|iiiiiiiiinH!!!ųii 
Edv. Kukutis

B-VIŲ LYGOS. KURIOSE

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki $10,000.00 
IR

Paskolos Duodamos Barny Įgijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO i SAVINGS A LOAN ASSN.
6234 S. Westem Avė. Chicago 36, ŪL

CHANE SAVINGS A LOAN ASSN.
2555 W. 47th St Chicago 32, ŪL

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

IŠARTI IR TOLI
DID. BRITANIJOJ

— M. Krupavičius apie žy
dus. Prel. M. Krupavičius "E. 
Lietuviui” atidavė savo surink
tą .medžiagą apie žydus Lietu
voje ir pavadino ją “Lietuvių- 
žydų santykiai rudosios okupa
cijos metu.” Vienoje vietoje jis 
rašo: “Getuose gyveną žydai 
buvo labai gerai informuoti 
apie katalikų dvasininkijos ir 
bendrai lietuvių laikyseną ir 
nuotaiką žydų atžvilgiu. Rabi
nas Sniegas, kuris dažnai už-

STATYBAI 
IR NAMŲ 
PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGA

CARR MOODY 
LUMBER UO.

STASYS LITVINAS, Pro*.
3039 So. Halsted St.

Tel. Vlctory 2-1278
Apkainavimą ir Prekių Pristaty 

mą Teikiame Nemokamai
Raštinė atidara kasdien nno 

8* vai. ryto iki 6 vai. vakaro ir 
šeštadieniais iki 8 vai. vakaro.
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Pasinaudokit Reta *nR oNt-V
Proga i

BURTON - DIXIE
Pagarsėję 

MATRACAI 
vietoje $88.50 

dabar pirksite už:

roosevelt furniture co.
(LIETUVIŲ KRAUTUVE)

1310 W. Roosevelt Rd. Telefonas SEeley 3-4711
NELLIE BERTULIS IR FELK RAUDONIS, savininkai

Krautuvė atidaryta kasdien iki 6 vai. vak. Pirmad. ir Ketvirt. Iki 
9 yal. valį, ir Sekmadienįaia nuo 11 vai, ryto iki 4:30 v. po pietų.

ST. ANTNONY SAVINGS A LOAN ASSN.
1447 S. 49th Ct., Cicero 50, ŪL. Tel. TO 3-8131-32

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

TT. Marijonų Statybos Fondo Komitetas 
kviečia jus atsilankyti į

UŽBAIGTUVIŲ
PIKNIKĄ

Sekmadienį, rugpiūčio 12 d, 1956 m.
MARIAN MILLS SEMINARIJOS SODUOSE 

Clarendon Mills, IMinois
\

Ši rudenį TT. Marijonai baigia pastatų statybą ir persikels 
j juos; pirmas TT. Marijonų Bendradarbių Metinis Seimas bus 
jau naujuose rūmuose 1956 m. rugsėjo 30 dieną.

Gražus TT. Marijonų vienuolynas Chicagoje bus Amerikos 
lietuvių pažiba; naujos patalpos katalikiškai spaudai bus gra
žiausios visoje Amerikoje. TT. Marijonams reikia jūsų para
mos ir pagalbos. Jūsų atsilankymas į išvažiavimą bus didelė 
parama TT. Marijonams ir Statybos Fondo komitetui.

Paskirkite tą sekmadienį atsilankymui į TT. Marijonų se
minariją, kur yra gražūs laukai, sodai, erdvios patalpos ir kit.

Seminarijoje šv. Mišios 10-tą valandą ryto.
Piknikas prasidės 1-mą valandą 'po pietų.
Bus skanių valgių, užkandžių ir gėrimų erdviose ir vė

siose patalpose.


