
DRAUGAS
Leidžia Llvtuvly Kataliku Spaudo* 

Draugija
ISM So. Oakley Awų Chicago «. Illlnota 

Telephone — Vlrglnla 7-MIO-ll

Vlanlntdla tautinė. Ir tlkybloėa mlntlra 
lietuviu dl.nraėtla pasaulyj*

Nr. 196

MIDAEST INTCP.-t I BKAHY C..7TKH 
5721 COTTAGE GHOVE AVĖ 

CHICAGO 37. ILL.

Prie© 5 centą

GRATI S
k Į

CH

DRAUGAS
LITHUANIAN DAILY F R I E N D

ANTRADIENIS, RUGPJŪČIO ( AUGUST) 21, 1956

DRAUGAS
The Lithuanian Dali; l'rleid

Hibllah.d by th. Lithuanian Catholic 
Preaa 8oclety

SSS4 So. Oakley Avė.. Chicago S. Illlnota 
Telephone — Vlrglnla 7-aa*o-«l

t—————————
The moat Influentlal Lithuanian Daily 

ln America

S oental VoLXB

PREZIDENTAS EISENHOWERIS KONVENCIJC J
Antano Trimako įspūdžiai 
iš keliones po Pietų Ameriką

NEW YORKAS. — Kai sėdi tvankiame mieste, tai rodos, 
ir visur kitur nekitaip. Bet dr. Antanas Trimakas, kuris neseniai 
turėjo progos pakeliauti po Pietų Ameriką, Nevv Yorkan sugrįžęs

Dr. tinėje kovoje vos vos komunistų 
nenužudytas), pasakė gražią kal
bą, ypač gražiai atsiliepdamas 
apie Lietuvą. Kiti delegacijos n' 
riai net stebėjosi, iš kur tas žmo
gus taip puikiai viską žino, bet 
paskui paaiškėjo, kad jis yra in
formuotas kan. Ignatavičiaus,

visai k, kitą pasakoja. Daugiau kaip dvylika tūkstančių mylių1 fakultete"^
padaręs lėktuvus, dr. Trimakas viepnr užtiko gilų žiemą, kitur, labai vejklii, reiJškiasi tiek brl.
sausą ir vėsų rudeninį orą, o dar kitur buvo liudininku, kaip me
džiai lūžo nuo tropikinių liūčių.

Čilės valstybėje, jis sako, vieš-1 ' 7 " 77 ~ Z... . . Argentinoje delegacija buvobučiuose pilnu garu kaito centn-1 .. ® , . .. ,
• x u . TT priimta uzs. reikalų ministro, onis šildymas, Argentinoj ir Uru- r ’

gvajuj nukritę lapai priminė lie

zilų, tiek vietos lietuvių gyveni
me.

Lietuvos atstovo dr. F. Mcye- 
rio lydima, delegacija aplankė

paskui turėjo progos dalyvauti Brazilijos užs. reikalų ministrą

tuvišką rudenį, o Panamoje bu
vo tvanku ir drėgna.

Krikšč. demokratų -delegacija

Prieš atsirasdamas Panamoje, 
dr. Trimakas jau buvo apsilan
kęs Peru, Čilėje, Argentinoje, 
Urugvajuje, Brazilijoje ir Vene- 
zueloje. Jis, kaip žinia, dalyvavo 
Vidurio ir Rytinės Europos 
Krikščionių Demokratų Sąjun
gos delegacijoje, kuri aplankė 
minėtus kraštus, užmegzdama 
glaudesnius ryšius su tų kraštų 
krikščionių demokratų veikėjais, 
vyriausybėmis ir savo tautinė
mis grupėmis.

Be dr. Trimako, delegacijoje 
dar buvo tos Sąjungos centro vai 
dybos pirmininkas čekas dr. A. 
Prochazka, valdybos narys ven
gras dr. Horany ir Europos 
Krikščionių Demokratų Sąjun
gos jaunimo sąjungos sekreto
rius lenkas Gebhai*dt.

Su veikėjais ir diplomatais

Iš New Yorko per Miami ir 
Panamą delegatai atsirado Peru 
valstybės sostinėje Lima. Šiame 
krašte krikščionių demokratų 
veikimas pradėjęs reikštis tik 
nuo šių metų sausio mėn., kada 
jie savo progresyvia programa 
pravedė per rinkimus šešis as
menis į senatą ir 14 atstovų. Po
litiškai dar tik bepradedančioje 
formuotis Peru valstybėje jau ir 
šis laimėjimas yra didelis.

Vietos spauda, su kuria dr. 
Trimakui pavyko susieiti, įdėjo 
aprašymų apie Lietuvą ir pasi
kalbėjimų apie komunizmo grės
mę.

Priešingai Peru, Čilės valsty-

Rosario mieste vykusiame pir
majame Argentinos krikščionių 
demokratų agrariniame kongre
se. K. Čibirui buvo sudarytos 
sąlygos ispaniškai apie Lietuvą 
pakalbėti per Radio Argentina. 

Svečiuose Brazilijoje 
Brazilijoje krikščionys dėme

ir prezidentą. Dr. Meyeris po to 
dar svečiams aprodė miestą. Lie
tuvių lydimas, dr. Trimakas, be 
kitų, aplankė dar ir vietos įta
kingą žurnalistą veteraną Her- 
bfert Mozės bei turėjo interview 
su eile laikraščių.

Iš Brazilijos delegacijos na- Prezidentas Eisenhower1s ir- jo žmona šiandien atvyko į Respublikonų 
partijos konvencijų. (INS)

y ,

Ar bus sumažinti pajamų ’
mokesčiai kitais metais

SAN FRANCISCO, rugp. 20. — Respublikonų partijos kon
vencija šiandien prasidėjo San Francisco mieste. Atstovų rūmų 
narys Joseph W. Martin vadovauja konyencijai, kitaip sakant yra 
konvencijos chairman. Jis tarp kitko užsiminė, kad kitais metais 
gali būti sumažintos taksos.__________________

kratai savo centrą turi Rio de [ riai, išskyrus dr. Trimaką, grįžo 
Janeiro mieste, bet didžiausi jų atgal, o dr. Trimakas, po to dar 
sambūriai veikia Sao Paulo. Jų1 lankėsi Venezueloje ir galiausiai 
gen. sekretorius Franco- Monto-1 Panamoje, iš ten sugrįždamas
ro yra ir didelis lietuvių bičiulis, 
kalba Birželio minėjimų ir kt. 
progomis. Jis yra teisių profe
sorius ir atstovas parlamente. 
Sao Paulo mieste delegacija ap
silankė valstybės parlamente, 
kurio patalpose ta proga buvo 
surengtas priėmimas, ir delega
tai turėjo progos susipažinti ir 
su platesniu būriu parlamenta
rų.

Iš Sao Paulo į Rio de Janeiro 
delegatai pateko kaip tik į spe
cialiai sušauktą Brazilijos krikš 
čionių demokratų tarybos posė
dį. Jų pirmininkas prel. Camara, 
kietas komunistų priešas (poli-

New Yorkan, nors dar jam buvo 
siūlyta kelionę tęsti į kitas vals
tybes.

Susitikimas su lietuviais

Veiklusis Pietų Amerikos žur 
nalistas vilnietis K. Verax - Či
biras su delegacija keliavo tarp 
Buenos Aires, Montevideo ir Sao 
Paulo. Su juo ir atskirai dr. Tri
makui per tą laiką teko progos 
pasimatyti ir su lietuviais. Buvo 
organizuojami net susirinkimai, 
kuriuose dr. Trimakas darė pra
nešimus apie Lietuvos laisvini
mo bylą ir kitus aktualius klau
simus.

Komunistų partijos veikimas 
uždraustas Vakarų Vokietijoje

BERLYNAS, rugp. 20. — Sąjungininkų okupuotame Vakarų 
Berlyne nepriklausomi laikraščiai smarkiai užsipuolė Vakarų Vo
kietiją už uždraudimą komunistų partijos.

Daugumas laikraščių teigia,

Karinių reikmenų siuntimą į 
Jugoslaviją įsakė sulaikyti, pa
sak užsieninės pagalbos pareigū
no, valstybės departamentas pa
gal užsieninės pagalbos paskirs
tymo įstatymą, kuris buvo priim- 

bėje krikščionys demokratai jau taa įšsiskirstant kongresui atos 
veikia nuo seno, turi įtakingų
asmenų valstybiniame aparate.
Nors susiskirstę į taip vadina
mus konservatorius ir pažan
giuosius, savo bendram darbui 
jie yra sudarę federaciją.

Konservatorių frakcijos pirmi 
ninkas Andoraga, kuris yra te
nai žymus vyno fabrikantas, bu
vo delegaciją pasikvietęs į sve
čius. Specialiai atvykęs buvo ir 
žymus veikėjas vyskupas Larei- 
ne iš Talcos, asmuo, kuris padė
jo krašte išspręsti darbininkų 
klausimus kaimuose.

Vietos spauda ir veikėjai do- 
mėjosi delegacijos pasisakymais 
apie komunizmo grėsmę Pietų 
Amerikos hemisferoje. Rašyda
mi apie pavergtuosius, laikraš
čiai ypatingai iškėlė Lietuvą, pa
brėždami jos skirtingą padėtį sa
telitų konsteliacijoje.

Urugvajaus sostinėje Monte
video Lietuvos atstovas dr. K.
Graužinis su atstovybės spaudos 
atache — K. Verax - Čibiru dele
gacijai surengė gražų priėmimą 
ir parengė pasimatymą su užs. 
reikalų ministru. Dienraštis El
dija, kuriam dr. Trimakas lietu
vių vardu pareiškė padėką už pa 
lankumą lietuvių reikalams, pas
kui plačiai parašė apie delegaci
ją ir įdėjo pasikalbėjimą su dr.
Trimaku.

Prieš tai buvo surengta spau
dos konferencija kartu su Anti
komunistinio fronto komiteto 
nariais.

Jungtines Amerikos Valstybės 
įšaldė ginklų siuntimą Titui

WASHINGTONAS, rugp. 20. — Užsieninės pagalbos pareigū
nas praneša, jog Jungtinės Amerikos Valstybės laikinai užšaldė 
karinių reikmenų siuntimą į Jugoslaviją, įskaitant apie 380 spraus- 
minių lėktuvų.

togų.

Užsieninės pagalbos paskirs
tymo naujame įstatyme drau
džiama siųsti karinių reikmenų

į komunistinę Jugoslaviją, kurią 
valdo diktatorius Tito.

Taip pat nurodoma, jog visi 
kariniai reikmenys užsakyti pir
miau įsakyta sulaikyti 90 dienų 
laikotarpiui.

Uždrausta siųsti ginklai į Ju
goslaviją, kadangi Tito pradėjo 
artimai bendradarbiauti su 
Kremliaus viešpačiais.

Mirė kardinolas
LONDONAS, rugp. 20. — Kar 

dinolas Bemard Griffin, 57 me
tų, Westminster arkivyskupas, 
mirė šiandien nuo- širdies smū
gio. Anglijos Katalikų Bažnyčia 
neteko didelio, žymaus ir veik
laus vyro.

Naujose pareigose
VIENA, Austrija, rugp. 20. — 

Bulgarijos ministerio įpirminin- 
ko pagelbininkas Karlo Lukanov 
paskirtas užsienio reikalų minis- 
teriu.

Paneigiami gandai
HAGA, Olandija, rugp. 20. — 

Olandijos vyriausybės pranešė
jas pasakė: „Karalienė Julijona 
nepasitrauks nuo sosto“. Pir
miau buvo gandų, jog Olandijos 
karalienė Julijona ketinanti pa
sitraukti nuo sosto.

Socialistų kandidatas
NEW YORKAS, rugp. 20. — 

Socialistų darbininkų partija no-

jog komunistų partijos uždrau
dimas, paskelbtas Vakarų Vokie
tijos augščiausio teismo, suvarys 
komunistus į pogrindį ir suteiks 
didesnę kovos dvasią.

Vakarų Vokietijos augščiau- 
sias teismas patiekė sprendimą, 
kad komunistų partija yra prieš- 
konstitucinė partija. Šis spren
dimas neliečia vakarų Berlyno, 
kuris yra Rytų Vokietijoje ir 
techniškai nėra Vakarų Vokieti
jos dalis.

Laikraštis pastebi, kad Vaka
rių Vokietijoje komunistai pasku
tiniu metu palaipsniui silpnėjo ir 
mažėjo. Nepriklausomas „BZ“ 
laikraštis komunistų partijos už
darymą pavadino iš „dangaus at
siųsta dovana“ silpstančiai par
tijai.

Nepriklausomas laikraštis „Te 
legraf“ nurodo, kad Augščiau- 
sias teismas ne laiku paskelbė 
komunistų partijos uždraudimą 
Vakarų Vokietijoje. Bet taip 
pat šis laikraštis puola Rytų Vo
kietijos komunistų partiją už jos 
protestus dėl uždarymo komu
nistų partijos ir aiškiai pasako,

• Prezidentas Eisenhoweris bu
vo nusistatęs vykti į Respubli
konų partijos konvenciją tik tre
čiadienį, bet vėliau pakeitė mintį 
ir į konvenciją atvyksta rugpjū
čio 21 d. (t. y. šiandieną), nes 
nori susitikti su senais draugais 
bei pažįstamais.

Prieš prasidedant konVencijaJi, 
buvo numatyta uždrausti rūkyti 
konvencijos salėje posėdžių me
tu, bet konvencijos pareigūnia 
niekaip negalėjo išspręsti, kaip 
gali sustabdyti rūkymą. Vienas 
net išsitarė: „Negali suruošti 
konvencijos be dūmų“.

Harold Stassenas vis dabar te
bevaro akciją, kad nebūtų nomi
nuotas Nixon kandidatu į vice
prezidento postą. Bet atrodo, jog 
prieš Stasseną yra nusiteikęs 
keltuvų vairuotojas. Mark Hop- 
kins viešbutyje Stassenas bandė 
prasiskverbti pro kitus į kel
tuvą, bet keltuvo valdytojas 
Stassenui liepė stoti į eilę ir 
laukti savo eilės. Stassenas susi
raukė.

Respublikonų platformos ko. 
mitetas priėmė šiandien šiaurės 
ir pietų kompromisinį dėsnį ci
vilinių teisių klausimu, prašant 
palaipsniui pritaikyti Augščiau
sio teismo nutarimą, kad negrai 
galėtų kartu su baltais lankyti 
tą pačią mokyklą. •

Trumpai iš visur
• M. Slaža, buv. Klaipėdos vi- 

cegubematorius, išlaikytas 4 me 
tus naėių kacete, šį pavasarį mi
rė širdies liga Vokietijos rytinė
je zonoje.

• Silpna radioaktyvumo ban
ga praėjusią savaitę perėjo sker
sai Jungtines Amerikos Valsty
bes, — praneša sveikatos tarny
ba.

• Nacionalistinės Kinijos gy
nybos ministerija praneša, jog 
du nacionalistų kariniai laivai 
susidūrė su dviem raudonosios 
Kinijos ginkluotais laivais šiau
rėje nuo Matsu. Vienas komunis
tų laivas nuskandintas, o kitas 
sužalotas.

• Brazilijoje Siaurės Paranoj 
šiais metais vėl nušalo kava. 
Plantatoriams padaryti milžiniš
ki nuostoliai. Daugelis Paranos 
ūkininkų ketina persimesti į pie
no ir gyvulininkystės ūkį.

• Gaminių kainos kyla Brazi
lijoje. Brazilijos vyriausybė ne
seniai išleido apyvarton dar pu
santro biliono popierinių pinigų. 
Įvairių gaminių kainos nepa
prastai kyla. Vyriausybė tiria 
galimybes, kaip kainas užšaldy
ti.

Egiptas nori naujos ir didesnes 
konferencijos Suezo reikalu

LONDONAS, rup. 20. — Egipto pranešėjas šiandien atmetė 
Jungtinių Amerikos Valstybių planą, kad sušvelninus Suezo krizę. 
Ir tas įvyko keletą valandų prieš patiekiant formaliai projektą 
dvidešimt dviejų valstybių konferencijai, kuri Londone svarsto 
Suezo kanalo ateitį.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Respublikonų partijos konvencija pradėta invokacija, kurią 

sukalbėjo San Francisco arkivyskupas. Konferencija pradėta pa
kilusioje nuotaikoje.

— Prancūzų kareiviai, atkeršydami ui nužudymą policininko, 
nužudė 20 Alžiro nacionalistų.

— Sirija, Egiptas ir Saudi Arabija sutarė išplėsti pastovią 
finansinę pagalbą Jordano tautinei sargybai.

— Nacionalistinė Kinija'sučiupo komunistinės Kinijos 50 to
nų ginkluotą laivą ir 20 vyrų įgulą.

— Japonijos ministeris pirmininkas Ichizo Hatoyama pasi
ruošęs vykti į Maskvą tartis taikos klausimais, jei jo liberalų - de
mokratų partija pritars. Sis klausimas paaiškės šiandieną.

— Paryžiuje jaučiamas didelis vandens trūkumas dėl nepa
prasto didelio vandens kiekio sunaudojimo vasaros metu.

— Koelne, Vokietijoje, posėdžiauja 1,500 medicinos ekspertų 
iš 63 valstybių, įskaitant ir sovietinį bloką.

— Maroko pajėgi Istiglal (nepriklausomjų) partija, turinti 
15 vietų koaliciniame kabinete (kabinetas susideda iš 25 narių), 
pasitraukė tS vyriausybės.

— Turkų kipriečių laikraštis ragina britus nušluoti graikų 
kipriečių pogrindį, kurs dabar yra aprimęs.

— Washingtono gubernatorius Langlie vakar pasakė pagrin
dinę kalbą Respublikonų partijos konvencijoje, vykstančioje San 
Francisco mieste.

— Prezidento Eisenhowerio gydytojai teigia, jog prezidentui 
nereikia antros vidaus operacijos.

minavo vėl Farrell Dobbs kandi-’ J?? nepriklaiiuimo, politinės par 
datų į JAV prezidento poetą, o ‘D08 ba,3ial ken4la P™»Paud'» 

viceprezidento' postą Mrs.
Myra Tanner Weisa.

Oras Chicagoje

Oro biuras praneša: Chicagoje 
ir jos apylinkėse rytoj bus Šil- 

i čiau.

Rytų Vokietijoje.

Kalendorius»»
Rugpjūčio 21 d.: šv. Joana 

Santalietė; lietuviški: Bukantas 
ir Sunigaila.

Saulė teka 6:04, leidžiasi 7:44.

Penkiolika valstybių stovi už 
valstybės sekretoriaus Dulles 
planą, kurį jis patiekė šiandien 
po pietų konferencijai.

Augštas Vakarų diplomatas 
pareiškęs, jog karo pavojus kaip 

i ir praėjęs, nors Suezo kanalas 
yra Egipto nacionalizuotas.

Valstybės sekretorius Dulles 
įtikinęs Britanijos ministerį pir
mininką Edeną, kad Suezo ka
nalo nacionalizavimas turi būti 
sutiktas labiau morale jėga, o nė 
demonstravimu karine 

Taip pat kalbama, jog Dulles

Viceprezidento Rlc'hard Nixon, gubernatorius Oood win Knight ir senatoriuR William F. Knovlahd (ifi 
kairėR j defiinę) laiko tradicinį reapublikonų dramblį prieš pradedant I^espublikonij paitijos konvenciją 
San Francisco nueate. (INS)

įsitikrinęs, kad Sovietų Rusija 
susirūpinusi vengti karo Vidurio 
Rytuose.

Dulles pasiūlymą atmetė Ali 
Sabry, prezidento Nasserio augš
tas politinis tarėjas, kuris Lon
done stebi konferenciją, kurioje 
Egiptas atsisakė dalyvauti.

Ali Sabry pakartojo Egipto 
nusistatymą, kad jis nesutinkąs 
su Suezo kanalo intemacionali- 
zavimū. Sabry pareiškęs, jog jo 
vyriausybė palaiko Sovietų Ru
sijos užsienio reikalų ministerio 
Šepilovo pasiūlymą, kad būtų su
šaukta nauja ir didesnė konfe
rencija Suezo kanalo klausimą 
spręsti.

Ruošiasi festivaliui
DUESSELDORFAS, rugp. 20. 

— „Tarptautinis jaunimo sąs
krydis ant Reino“, pasibaigęs 
rugpjūčio 19 d., buvo suorgani
zuotas komunistinio jaunimo ini 
ciatyva. Sąskrydžio tikslas — 
laimėti daugiau dalyvių iš lais
vojo pasaulio kraštų 1957 m. 
Maskvoje rengiamam komunis
tiniam jaunimo festivaliui.

Du žuvo
MANILA, rugp. 20. — Du 

Pilipinų lėktuvai šiandien susi
dūrė, ka. jie skraidė padangėse. 
Abu pilotai buvo užmušti.

Penkiolika atestavo
KAIRAS, Egiptas, rugp. 20.— 

Netoli Suezo kanalo buvo areš
tuota 15 arabų ir narkotikų ui 
beveik pusantro miliono dolerių 
vertės.
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DIKNRAfiTTS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS
Antradienis, rugpjūčio 21, 1956

Rašo DR. AL. RAČKUS'

SVEIKATA BRANGUS TURTAS
H 4342 Archer Ave.. Chicago, 32 

Dešimt dėsnių suliesėti
Vasaros metu, kas tik nori, 

gali suliesėti. Tik reikia prisi
laikyti tam tikrų dėsnių ir sa
vęs neapgaudinėti.

Vasaros metu pati gamta 
žmogui pagelbsti išvengti nutu
kimo, nes: a) dalinai atima žmp 
gui apetitą valgyti, b) padidina 
troškulį daugiau gerti, c) teikia 
daugiau skanių, šviežių, su ge
rais vitaminais įvairių lapinių 
daržovių bei uogų, kurie žmogų 
mažiau tukina, skilvį patenkina 
ir širdį gaivina, ir d) saulėtos 
šiltos vasaros dienos, kai žioge
liai čirškia, paukšteliai čiulba ir 
gėlelės bei visa gamta gyvybe 
virpa, žmogaus ūpą praskaidri
na- Niūriose dienose, iš nuobo
dulio, neturėdami ką veikti, 
žmonės be jokio reikalo dažniau 
vąlgo ir daugiau suvalgo. Nuo
taika — tai svarbus veiksnys kū 
no svoriui ugdyti ar mažinti.

Būti nutukusiam ir perdaug! 
sverti — tikrai nesveika. Nutu
kusiam žmogui tenka sunkiau 
dirbti ir greičiau pavargti, negu 
normaliai sveriančiam. Tai ne 
juokas ant savo pečių nuolat ne
šioti keliasdešimt svarų naštą 
prikrautų taukų pavidale.

I^ųtukę žmonės nujaučia ir 
žiųo, kad jie trumpiau gyvens 
negu kiti. Dažniausia) jie ken
čia skausmus, kenčia ne tik fi
ziškai, bet ir dvasiškai. O jei 
akrtais jie šypsosi, tai šypsosi 
pro ašaras. Ir jų širdis yra pri
versta sunkiau dirbti, pavargti 
ir nukentėti.

Širdies ligų yra visokių, o prie 
žasčių, nuo kurių gaunama šir
dies liga, yra daugybė. Ir nepai
sant, kaip ir kokiu būdu žmo
gus gauna širdies ligą, ar nuo 
rusiško smūgio, ar nuo perdide
lio rūkymo “nervus bemaldant” 
(save apgaudinėjant), ar nuo 
kokios nors infekcijos/ar nuo 
persunkaus darbo — kūno svo
rio padidėjimas blogą širdies pa

jokių cukrum pasaldintų “bun- 
ko - kolų”, nekąsnok jokių “pre- 
celių, nei “potąto'chips”, nei jo
kių saldainių, nei jiems panašių 
valgių, kuriuose yra labai daug 
kalorijų, tačiau neturi jokių vi
taminų ir yra menkos maistin
gumo vertės.

2. Nesaldink cukrumi vaisių 
sunkos ar limonado. Vietoje cuk 
raus galima vartoti sucharylį ąr 
ba kitokios geros rūšies sacha
riną.

3. - Valgyk maistą tik šutintą 
ar virtą, bet ne keptuvėje kep
tą.

4. Valgyk liesą mėsą, o taulcų 
neliesk.

5. Prie mėsos nevartok riebių 
ar saldžių padažų (gravy, sau- 
ce).

6. Nevartok majonezo ar grie
tinės saločių ar sumuštinių pa
tepimui.

7. Vartok tik citrinos sunką 
Saločių ar daržovių paskanini- 
mui.

8. Kavos nesaldink cukrumi ir 
nebaltink grietine.

9. Gerk tik nugriebtą pieną, 
valgyk tik lietuvišką sūrį ir 
varškę, o šveicariško nei kitokio 
riebaus sūrio neliesk ir grietinės 
nevartok.

10. Valgyk tik stambią, juodą 
ruginę duoną. O bulvių ir kito
kių šakninių daržovių (burokų, 
morkų, gručkų, ropių, ridikų ir 
t.t.) neliesk.

Nevalgyk saldžiai, riebiai ir 
perdažnai, tai viskas bus gerai.

Į SAN FRANCISCO.

Į San Francisco respublikonų konvenciją išskrenda teisingumo 
sekretorius Brownell su šeima •

skausmus, neatlaidžiai įkyrius 
skausmus, nors fiziniai jų kau
lai nebuvo sulaužyti nei sužeisti, 
tik baisaus išgąsčio sukrėsti. 
Tačiau medicinos gydytojams y- 
ra žinoma, kad krizės metu, kai 
žmogus, dėl piniginių rūpesčių 
gerai nepąilsi it dorai nepaval- 
go arba iš didelio gailesčio, ar 
dėl skyrybų gauna arthritą.

1,009,395 Kolumbo vyčiai
Metinėje Kolumbo‘vyčių kon

vencijoje, Detroit, Mich., buvo 
pranešta, kad dabar ši organiza
cija jau turi 1,009,395 narius.

-- —c=

kuris buvo išspausdintas “Byzan 
tinę Catholic World”, jis skatina 
savo draugus ir pažįstamus tap
ti katalikais.

Dievas davė žmogui dvi ran
kas: vieną imti ir kitą duoti.

Dr. Nina KRIRUiELIONAITt
(Gydytoj* tr Chirurgė) 

BŠOTKRŲ LIG V IB A K ESERU08
SPECIALISTE 

1760 WMt 7108 BtTMt
(Kampa* 7 lst lr California)

I'vi. oflao tr rea. REpubUo 7-414* 
Vai. 11-1 lr 6-9 ▼. v. SeAt. 1-4 p. P-

Priėmimą. tik pairai .u.itarlm*.

ret. ofiso HL 4-aeee, rez. l’R. 8-78*4

OR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1967 W. Garfield Blvd.
VAL: 1—4 lr 6—9 

fiettadlenials nuo 1 iki 4 vai. p. p. 
išskyrus ketvirtad. ir sekmad.

DR, IRENA KURAS
(Gydytoja .Ir Chirurgė) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ
SPECIALISTĄ

HM South W e steni Avenne
(MEDICAL BUILDING)

Pirmad., antrad., ketv. lr penktai, 
nuo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. Ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. flvitad. 11 
vai. ryto lkl S vai. popiet.

Ofice tel. RE. 7-1188
Rea. tek WAlbrook 8-87«8

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES ū# 

GERKLĖS LIGOS 
— Pritaiko akintos —

6322 So. Western Avenue
Vai.: kasdien 10-13 vai. lr 7-D vai. 
vak. Šeštadieniais 10-1 vak Trečia
dieniai* uždaryta. Kitu laiku susitarus 

Ofiso teleronas: PR 8-3838 
IU. telef. H AJbrook 5-5070

TeL ofiso VA. 7-5557, rez. RE. 7-4988

DR. FRANK C. KWINN
(KVIECINSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1861 Wert 478h Street

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo S 
vai. lkl 4 v. peple|. Nuo 7 v. lkl 8:20 
Uždara treč. visa diena lr šeštad. vak.

DB. |. j. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAIS 

Naujo adreso: 4256 V. 63rd tM,
O f tau leL KI -U*ih» 6-4410 

ReakL telef. URoveiųjl 8-0017
Valandos: 1-6 p. m. tr 6-8 p. m. 

Penktad. tik po pietų.
Trečiad. tr šeštad. pairai sutarti

Ofiso tel. OLlffaidp 4-3888 
Rezidencijos: LAfayette 8-1171

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Vai.: nuo 2 lkl 4 lr 6 lkl 9 v. vak. 
Šeštad. nuo 2 iki 6 vak, lšskyr. sek.

DR. FL TALLAT-KELPŠA
Ofisai: 30 North Wacker Drlve 

(Clvio Opera fiouse, kamb. 868) 
Vai. kasd. 12—4 

Tel. CEntral 8-2394 
6002 Wcst lUtli Str., Cicero 

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

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

Atsivertė ortodoksų 
klebonas

Bazilijus Simeonas Zeleniak, 
ortodoksų Šv. Jono Krikštytojo 
parapijos klebonas Pittsburghe, 
savo parapijiečiams pareiškė, 
kad troškimas surasti tiesą jį 
nuvėdė į katalikybę. Viešai pas
kelbtame rašte jis pažymėjo, 
kad kaikurie ortodoksų bažny
čios dalykai jam sudarė neišri
šamą mįslę. “Po pagrindinių stu 
dijų aš susekiau, kad antgamti
nių tiesų pilnuma yra saugoma 
Katalikų bažnyčios. Savo rašte,

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2300 West 51st Str.
Priima ligonis pagal susitarimą. 

Dėl valandos skambinti telefonu 
Prospect <1-1795 nuo 2 iki f> vai. 
p. p. kasdien išskyrus trečiad. ir 
'eX‘ad.

Res. tel. GRovehill <>-5«03

Tel. ofiso Pltospeet 0-2240
PRospcct 0-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. CHIRURGUOS LIGOS 
570ę S. .Wood Street 

Priėmimo vai. tik pagal susitarimą 
nuo 2—4 vai. kasdien ir nuo 6 iki 8 
vai. pirmad ir penkt. Trečiad. ir sek.
uždaryta.

DR. VU BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

4701 South Damen Avenoa
(Kampas 47-toa lr Damen Ave.) 

Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vak. 
Šeštad. 2—4 vai. vak.

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarti-
Telef. ofiso LAfayctte 3-8048 

Rez.: VVAlbrook 5-3048

Tel. ofiso HE. 4-6849. rez. HE. 4-2334

DR. PEYER Y. BRAZIS 1
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 yVest 71st Street
Vai. Pirm., ketvir., penkt. 1-4 lr 7-9 
Antr. l-», treč. lr šešt. pagal sutarties

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA EB CHIRURGĄ 

Office: 10748 South Michigan Ave. 
Buto: 1853 VV. 103 St., Beverly Hills 
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. lkl 9 v. v., 
Išskirus trečiad. Šeštadieniais nuo 1 
lkl 4 vai. popiet.

Tel.: Ofiso — PUUman 6-6760 
Bato — BEverly 8-3946

PR. VYT. TAURAS-
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR 

8PEO. MOTERŲ LIGOS
Ofisas Ir rezid.: 2410 VV. Slst 8t 
Tel. l’Kospeet 8-1233 arba WE 6-6577 
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v. Antrų 

Trečiad. lr Penktad. 6-9 vai. vak. U
Šeštadieniais 2-4 vai. popiet.

TeL ofiso Ile. 4-2123, rez. PR. 0-8484

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

6266 South YVestera Avenue
VAL. kasdien 2—4 p. p. lr 7—t vak.

Trečiadieniais, šeštadieniais lr 
sekmadieniais uždaryta

dėtį dar labiau pablogina. Nu
tukimas kiekvienu atveju Mr'bar jau 
vargina ir silpnina.

Be to, jei perdaug sveri, ži
nok, kad nutukėliai dažniausiai 
gauna cukrin. ligą (diabetes mel 
lįtus) ir peraugštą kraujo spau
dimą su visais jo prajovais ir 
pavojais; dažnai gauna tulžies 
akmenis (gallstones), tulžies 
pūslės uždegimą, geltą, kraujo 
ir inkstų ligas.

Pakaks jau čia kalbėti apie vi 
sokius pavojus iš nutukuimo. A- 
pie tai jau daug kartų buvo ra
šyta. Čia ti ktenka patiekti skai
tytojams dešimt dėsnių, kuriais 
vadovaujantis galima išvengti 
nutukimo.

Pirmiau, neg uryžtingai užsi
mosi badauti,, pasninkauti ar 
kokios dietos prisilaikyti, patar
tina nueiti pas savo daktarą, ku 
ris ištirs tavo sveikatos stovi ir 
nurodys, ką gali ir ko negali da
ryti. O tuo tarpu, norint išveng
ti nutukimo patartina prisilai
kyti šių taisyklių.

1. Nesmaguriauk tarpe pagrin 
dinių valgių. O tai reiškia — ne

DAKTARO ATSAKYMAI Į 
KLAUSIMUS

Klausia J. Ch. — Ncbepame- 
nu jau kiek? bei-gera eile metų 
sergu chronišku bronchitu. Ši li
ga mane labai kankina, nes nuo
lat varva iš nosies ir dažnai at
sikosėdamas spjaudausi su fleg
ma. Prieš 5 metus įvažiuojant 
į JAV, emigracijos komisija pa
reikalavo $1,000 garantijos. Da-

|Aes

js.ukšw

1 I > I I r PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR

^PELNINGIAUSIA 
TAUPYMO

BENDROVĖ
* *4f

403S Archer Avmhb t*L.IA3-671» 
AUGUST SALDUKAS Prezidentas ' **

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8817 South Wester* Avenne 
Chicago 28, IIL 

Pasimatymai pagal sutarties
Telefonas REpubUo 1-4900 

Rezidencija: GROvehlU 8-8161

Ofiso HEmloek 4-5815 
Rez. HEml. 4-3751

DR. A, NARBUYAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

Priima pagal susitarimą

JONAS GRADINSKAS
Taigi prašau pranešti, gal yra 

koki nors vaistai ar priemonės, 
jei ir nepasigydyti, tai gal nuo 
jų nors kiek palengvėtų.

Atsakymas J. Ch. — Gali bū
ti, kad prie chroniško bronchito 
tamstą dar vargina ir rhinitas, 
jei iš nosies šnervių nuolat var
va. Jei tamstos daktarui pavyk
tų surasti ligos priežastį ir ne
galavimo kaltininką pašalintų, 
tuomet pasveiktumei. Tačiau, 
jei tamstos ligos kaltininkas bū
tų širdies liga ar inkstų sukri
kimai, ar arteriosklerozė, tai se
natvėje sunkiau pagydoma. Jei 
būtų galimybė tamstai apsigy- j 
venti kur nors švelnesniame kli
mate ir gyventi be rūpesčio ir' 
be dažnų susijaudinimų, tai gal 
pagelbėtų ar bent kiek paleng-1
vintų tamstai. y I

l
Atsakymas M. B. — Tamsta 

klausi, ar žmogus gali gauti re
umatizmą Mm išgąsčio ir sukrė
timų. Atrodo, kad gali, nes 
daug žmonių po automobilio ka-

vartok jokių svaigalų, nė negerk! tastrofos gauna reumatinius

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

Uuiversal Savings and Loan Assaciatlon užtikrina Baugu
mą ir gražų pelną.

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių vajdžios 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 visata finansiniais reikalais kreipkitės:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Iilnois
--------------==-- - ---------

Kambarių vėsintuvai, vėdintuval; radio: vokiški, kišeniniai, nešio
jami, automobiliam*: televizijos; patefonai, varomi baterijomis

i. G. TĘLĘVISION COMPANY

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

IT NOW

the cleaner

- DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: nuo 2-4 lr nuo 6-8:30 ▼. 
rak. Šeštadieniais nuo.2 lkl 4 popiet

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel. Vlrglnla 7-OO36

Rezidencijos tel. BEverly 8-8244 

rel. ofiso VI. 7-0600, rez. RE. 7-6867

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

4055 Archer Ave.
Kampas Archer ir California Ava. 

VAL.: 2—4 lr 6—8 v. p. p.
, šešt. 2—7 vai. p. p.,

Išskyrus sekmadienius.

Ofiso telef. YArds 7-1188 
Rezidencijos — STeuart 3-4611

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West S5th Street 
(kampas Halsted ir 8B-ta gatve) 

VAL. 1—4 lr 6:30—8:80 p. p. kas
dien Išskyrus trečiadienius. Atidara 

šeštadieniais 1—4 vai.

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS

4253 S. Whipple Street
(Arti Archer Ave.)

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

LAfayctte. >3-4949 
Namų — CEdarcrest 3-7 786

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
i 8259 South Halsted St.

Kasdien S—7 val. vak. Šeštad. nuo
1—6 vai. vak.

Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Victory 2-1484. Resid. 2417 
W. 62nd St., tel. Republlo 7-8818.

Tel. ofiso: DAnubo 8-1126

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAU

8267 South Halsted Street
Vai. 1 lkl 4 v. p. p. lr 6—8 v. vak. 

Šeštadieniais 1—4 v p. p.

TeL ofiso Pltospeet 6-9400
Rezid. PItosp<-ct 6-9408

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevičiūtė)

GYDYTOJA IR CHIRURGB 
6248 South Kedzie Avenne

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

DR. J. VAITAITIS
GYDYOOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Ct, Cicero 
Kasdien Įf-12 vai ryto lr 6-8 

vak." šeštadieniais 18-3, 
Trečiad. uždaryta

Ofiso Ir buto tel. OLymplo 2-1*81

vak

Tol. ofiso Victory 2-1581
Rez. Victory 9-0741

DR. V. VILEIŠIS
GYPYT0J4S IR CHIRURGĄ, 

-802 West Slst Street 
Kamp. Halsted lr Sl-mos gatvių) 

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

on

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

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marąuette Medical Center 
6132 So. Kedzie Avenue

VAL. 2—4 p. p. ir nuo 7—'-9 V. vak.
Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti 

Tai. ofiso PR. 6-8838, rez. RE. 7-9193

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 Wmt 63rd Street

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

Telefonas GRovehill 6-1696

DR. ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPEC4AI4ST1

PRITAIKO AKINIUS

Valandos: 9—12 Ir 7—9 v. v. pagal 
susitarimą išskyrus trečiadienius

2422 Weat Marąuette Rd.

NEW HOOVER

-/Jfeofc after yao m H owa oftr į 
y-Noul* Blidas on 3 qwlet who«b 
-^-Kaduaivo Doublo-Sėrstdi Haao >

*^-Thrownwoy Bng—10 socond chor’B*CCkB"y .50
-^N*w Poracail Colora U

ARBET’S, INC.
2442 W. 47th St. Chicago, Illinois

Tel. VI 7-0700
J

Ofiso telefonas — BIshop 7-2525

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenne
(Kampas Kedzie lr Archer). 
Vai. kasdien nuo 2 lkl 9 vai. 

Trečiad. ir sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpubUo 7-2290
SPECI. CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2745 West 69th Street

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

Dr. Antanas Rudokas, 0. R.
Tikrina akis: pritaiko aklnloa, 

keičia stiklus lr rėmus.
4455 So. California Ave., Chicago 

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

10 vai. ryto lkl- 4; trečiad. Ir sekma*, 
tik susitarus.

Tel. ofiso YA 7-4707, rea PR 6-1MO

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4645 S. Ashland Ava (kamb. 211)
Vai. nuo 2—4 ir 6—8; trečiad.. šeš
tad. lr sekmad. tik pagal sutarti. 

Jeigu neatsilieps vlršminštl telefuoal
šaukite Mldway 8-OOO1

Tel. ofiso PR. 6-8448, rez. HE. 4-3150

DR. F. C. WIN$KUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2420 VVest Marąuette Rd.
VAL. nuo 2 iki 4 p. p.; 6 iki 8 vak. 

Trečidd. ir šeštad. pagal sutarti

Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PB 6-8868

DR. P. Z. ZALATORIS
1821 So. Halatod Strerf 

Tel. ofiso CA 6-0267, rez. PR 8-6668
Rezid. 6000 S. Artesian Ava

VAL. 11 v. r. iki R p g.; 6—9 T. «.

DR. D. SERNER
LKKTUV18 AKIŲ GYDYTOJA* 

Virš 15 metų patyrimo
Tel. YArd. 7-1899
Pritaiko aklnloa 
Kreiva, aid.
’ Utaleo.

Ofisas Ir akinių dirbtu**
756 VVast «5th Street

Vai nuo JO lkl 2, nuo 6 lkl (, tre
čiad nųn 10-12, penktadieni J8-3 >4 

•pfttndtentale lp-2 v*I. popiet.

Telefonas REliaųce 6-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
3925 VVest 59th Street 

VAL, i—4 popiet, 6:80—8:30 vak.
Trečiad. pagal sutarti 

Tai. oflao lr buto OLymplo 2-4188

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4938 W. I5th St. Cicero 
Kasdien 1—3 v. Ir 6—I v. vakara 

Išskyrus trečiadienius
Bota. 1526 So. 49th Ava. 
šeštadieniai. 12 lkl 4 popiet

M P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopcdas - Protezlstaa 

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

(Arch Rupports) lr Lt.
Vai.: 9-4 lr 6-8. šeštadieniais 9-1. 
DRTHOPĖDUOS TECHNIKOS LAB. 

*860 W. 83rd SL Chicago 28, IU. 
Tel. PKoapect 6-5084.

Skclbkitčs “Drauge”!

3**4 R.

I
X l >1

SKAITYKITE “DRAUGI”

DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FBIISND 

Oakley Ava, Chicago 8. III. TeL Virginia 7-884I; 1-444*
Kntared as Seoond-Class Matter March 81, 1916, at Ohlaago.

Under the Aat of March 8, JSTI.
Ofiso telef. I.Afayette 8-2210, Jei 
neatsiliepia, šaukite K Edžio 2-2863

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURG1

4146 S. Archer Ave.
VAL. Kasdien popiet nuo 12-2:10 v. 
Vak. pirm., antr., ketrirt. <-|:>8 V-

*’*-*X4« fltr

Member of the Catholic Preee Ase'n 
Pukllshad daily, ezept Sundaya, 

by the
Lithuania* Cathollo Preae Soolety 
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JONAS MIŠKINIS, Amsterdam, N. Y.
Šiuo metu gyvename taip vadinamą Suezo kanalo krizės 

laikotarpį. Tas reikalas, kaip jau iš padėties matyti, negalės 
būti išspręstas labai greitu laiku, nes šią košę verda ir maišo 
anaiptol ne Egiptas, bet Maskva. Kanalo nacionalizavimo rei
kalas be jokios abejonės buvo tiksliai suplanuotas ne Kaire, 
bet Kremliuje.

Raudonoji Maskvos "kolektyvinė valdžia” jau seniai dėsto 
teorijas spaudoje, radijo pranešimuose ir įvairiausiose konfe
rencijose apie Vakarų valstybių "imperializmą, jų “kolonialines 
intencijas ir pan.

Mat, jeigu betkuri Vakarų pasaulio valstybė turi kokį nors 
žemės plotą arba kraštą savo žinioj, raudonųjų lūpomis tai va
dinama “kolonializmu”, o jeigu raudonieji turi pavergę šimtus 
tūkstančių kvadratinių mylių svetimų žemių įr šimtus milionų u
Žmonių, tai vadinama tų kraštų "išlaisvinimu”... Vakarai ne-, .§ tėyų įr protėvių paveldėta. Toi 
drįsta jiems paaiškinti tikrosios tų žodžių prasmes. • objektyvŪ8 tautoa pažymiai. Ta-

Taigi Suezo kanalo nacionalizavimo planai smulkiausiai bu-, iįau yienų negana Bū. 
vo paruošti Kremliuje ir pristatyti Egipto sostinėn — į Kairą — tJnai reikalingas dar šis sub. 
paties šepilovo, raudonosios sovietinės imperijos užsieni orai‘i jektyvus pažymys: gyva, vie‘ 
kalų ministerio. Tai sovietų planų Vid. Rytuose vykdymo pra- » jybjgaj pasireiškusių svetur gy-

Sakoma, jog tik kultūringa, 
susipratusi ir dorai išauklėta 
tauta tegali būti atspari. O ji to
kia yra, kai nusamano, kad tik
rai esanti ir ko siekianti. Vadi
nasi, jos atsparumo galia eina iš 
jos susipratimo.

O kas yra tauta? Tautos są
vokoje yra glaudžiai susiję šie 
pagrindiniai dalykai: gimtoji že
mė, iš senovės išgyventa, bend
roji gyventojų kilmė, jų bendro
ji praeitis ir jų bendroji kalba

džia. Pagal jų “teorijas” — gana Suezui būti anglų kolonija, 
sritį reikia “išlaisvinti” ir pajungti raudonosios Maskvos įtakon.

Kiekvienas dar nevisiškai aklas Vakarų pasaulio politikas 
turėtų matyti, jog sovietai pradėjo naują “ėjimą”, kad Vid. Ry
tų gyventojus atlaisvintų nuo betkokių kolonialinių ryšių su 
Vakarais, o pajungtų juos sovietų globon. Taip pat sovietai 
nori nukreipti arabų naftą ir aliejų, kad tie produktai tekėtų ne 
be į Vakarų valstybių, bet į sovietų rezervuarus.

Suezo kanalo nacionalizacija buvo pirmasis sovietų “ėjimo” 
žingsnis. Toliau seks kiti žingsniai.

Anglai su prancūzais dar mėgina gąsdinti Egiptą, jog jie 
atitrauksią iš Suezo kanalo savo operatyvinį personalą, ir Nasser 
nebeturėsią kuo jų pakeisti. 0 tai jiems nieko baisaus! Sovietai 
duos “technikų”, kurių pas juos netrūksta įvairioms sritims. 
Tai bus raudonųjų “antrasis žingsnis”. Gi tolesni “žingsniai” 
jau ves prie naftos šulinių.

Kad tai ne iš piršto išlaužtas teigimas, galima įsitikinti iš 
šios sovietų “akademiko” I. A. Dementjevo pareiškimo citatos, 
paskelbtos 1954 m., kur kalbama apie Suezą. Cituojama iš Ka
nados dienraščio “Daily Star”: “Suezo kanalo kompanija aiškiai 
yra užsiangažavusi plėšikiškame biznyje. Ji alina tikrąjį kanalo 
šeimininką Egiptą ir iš to darosi sau milžinišką pelną, tuo begė
diškai kišdamasi į Egipto ir bendrai arabų pasaulio vidaus 
reikalus. Tie kraštai padaryti tiesiog žaisleliu imperialistinių 
valstybių. Jie trukdo Egipto suverenines teises ir grasina sau
gumui visuose Vid. Rytuose”... Šių žodžių autorius tuomet dir
bo kito “akademiko”, dabar Sovietų Sąjungos užs. reikalų mi
nisterio D. šepilovo žinioje.

Tolimesniam ano “mokslininko” Dementjevo teigime sakoma, 
jog Suezo kanalo kompanijos turtas teisėtai turi priklausyti

viai ir patys jai vadovavo, nors 
pradžioje jų sąmonėje laikėsi, 
kad visi atsimušę tautinės są
vokos pažymiai būtų atstatyti, 
tačiau ilgainiui didžiūnai, valdo
vai, o vėliau ir paprastieji bajo
rai, nors ir patriotais rodėsi, nu 
tolo nuo savo gimtosios kalbos, 
ir įvyko lūžis. Tauta suskilo į 
dvi dalis. Atsirado pavojinga 
spraga, kurios nesuskubo užtai
syti ir per ją išsiveržė naujas 
priešas — svetima kultūra. Mū
sų tauta tapo pavergta ir šimt
mečius turėjo vargti it kentėti. 
Buvo priversta eiti Golgotos ke
lius ir be to tarnauti svetimiems.

Vienok, Augščiausiojo lėmi
mu, gimė tautai naujos jėgos, 
naujos gyvybės ugnis. Patekė
jo “Aušra”, vėliau suskambėjo 
“Varpas” ir nušvietė kankinės

venančių lietuvių sąmonė. Tik 
šitokių savybių tauta gali at
gauti tautos laisvę ir jos nepri
klausomybę. Bet ar mes šio dės- Lietuvos erškėčiuotą kelią į lai 

mingesnį gyvenimą 
Nusisukę sprandus, nugarmė

jo laiko bedugnėn ir tamsybės 
bei skurdo viešpačiai — carai, 
kartu nusinešdami ir visas savo 
velniškas užmačias: spaudos 
draudimą, Sibiro katorgą, kazo
kų nagaikas, prievartavimą Ir 
kartuves.

Pagaliau atšipo nagus ir dan
tis atsibastę į Lietuvos žemę į- 
vairūs okupantai, tiek plėšę mū
sų kraštą ir mindžioję visas lie
tuvio teises.

nio laikomės? Spręskime patys.
Pavyzdžiui žydai, nustoję sa

vo gimtosios žemės, pametę sa
vo jų senovėje vartotą bendrąją 
kalbą, pakrikę po visą pasaulį, 
tačiau vistik siekė ją atgaivinti, 
ja kurdami sau naujas dvasines
vertybes, literatūrą, stengdamie 
si atgauti savo tėvynę — Pales
tiną, kur gilioje senovėje buvo 
įsikūrę ir yra tapę tauta, ir ga
liausiai svajojo atstatyti ten sa
vą, nors ir mažutę, valstybę 
Ir ką, ar jie savo tikslo nepasie
kė? Tas jų siekimas turi būti 
mums gerai žinomas. Vokiečių 
patarlė sako: “Klein, aber 
mein", t. y. nors mažas, bet sa
vas. Vadinasi, žydų tauta nenu
skendo svetimose žmonių jūrose. 
Skirtinga kilmė ir tikyba išlaikė 
jų padermę nenutautintą ir po 
ilgų amžių jie atgavo ne tik 
laisvę, bet ir nepriklausomą vals 
tybę.

Štai, kad ir airių tauta. Ji y-

Į KONVENCIJĄ

Viceprezidentas Richard Ni*on drauge su žmona ir dukterimis iš
vyko į San Francisco, kur vyksta respublikonų partijos konvenciją.

nių iš sanitarijos, muitinės bei po
licijos pareigūnų. Uoste prižadė
tas puikus sutikimas sumažėjo iki 
vieno tuščio sunkvežimio, papuoš
to rusų vėliavomis ir garsiakal
biais. Keleivius pasveikino per 
garsiakalbį vienas lydėjusių poli- 
trukų. Po to keleiviai buvo per
kelti j kitą laivą stovėjusį už 150 
metrų nuo Entre Rios laivo. Tas 
laivas buvo panaudotas kaip vieš
butis. Keleiviams buvo atimti vi
si argentiniški dokumentai ir už
drausti išeiti iš uosto zonrs.

Daugeliui pavyko nuo to bai- praeitį, dabartį ir numatyti at

tik Egiptui. Taigi nuo tada sovietai jau ruošėsi žygiui, kuris 1 ra irgi išsibarsčiusi, bet gerai
dabar pradėtas.

Kaip prisimename, vos Nasser paskelbus kanalo nacionali
zacijos aktą, tuojau prabilo raudonųjų "bosas” Nikita Chruš- 
čevas, kuris formaliai užgyrė Egipto vyriausybės veiksmus, kaip 
visiškai “legalius” ir “teisėtus”.

Šiam žygiui kaip reikiant pavykus, bus einama prie vadina
mų “naftos rafinerijų” nacionalizacijos. Vid. Rytų Egipto žinių 
agentūra jau yra paskelbusi, kad arabai greitu laiku svarstysią 
šį klausimą.

Sovietinė propagandos mašina šiuo metu Vid. Rytouse __
Syrijoje, Libane, Irake ir kitur — veikia pilnu įtempimu, kad 
arabamą reikalą “tinkamai išaiškintų”, juos padrąsintų ir t.t. 
Taigi Vakarai dar gali laukti didelių smūgių aname regione. 
O naftos reikalas, kaip matyti, yra jiems brangesnis už žmonių 
kraują.

Atrodo, jog Vakarai savo buv. sąjungininkų ir “liberalė- 
jančių” raudonųjų tikrąjį veidą pamatys tik dabar. Ligšiol nė 
anglams, nė prancūzams, nė kitiems laisvojo pasaulio kraštams 
nerūpėjo sovietų koncentracijos stovyklos, nerūpėjo jų vykdomi 
teroristiniai veiksmai pavergtuose kraštuose, taip pat nerūpėjo 
nė tų kraštų žmonių ašaros ir kraujas, bet dabar turės jiems 
parūpti raudonųjų elgesys, nes tiesioginai užkliudomi pačių va
kariečių gyvybiniai interesai. Pr. AKėnas

susipratusi, turi savo gimtąją 
žemę, turi dar ne taip seniai at
kurtą valstybę, bet daugumas 
jų kalba svetima, anglų kalba. 
Nors airiškai bekalba tik maža 
Airijos gyventojų dalis, tačiau 
konstitucija pirmon vieton de
da airių kalbą. Taip tad nori
ma, kad visi tautinės sąvokos 
pagrindiniai pažymiai būtų at
statyti. Kas savo — atgaivinti, 
svetimą — amesti ir atsisakyti. 
Labai daug airių gyvena JAV, 
bet jie svetimai įtakai nepasi
duoda. Tiek senas, tiek jaunas 
airis paklaustas su dideliu ma
lonumu sakosi, kad jis esąs ai
ris.

, Panaši buitis

Ir mūsų tautos buitis turi 
daug panašumo su airių buiti
mi. Nors Didžiąją Lietuvos Ku-

Sušvitęs laisvės gyvenimas pa 
žadino mūsų tautog jėgas. Kul
tūrinėmis priemnoėmis lietuvių 
tauta spyrėsi visokioms prie- 
spaudoms ir daug laimėjo. Ir 
pagaliau su ginklu rankoje atsi
kovojo laisvę.- Atgijusios Lie
tuvos kovotojas pasirodė esąs 
ne menkesnis už senovės Gedi
mino, Kętučio, Vytauto Lietu
vos gynėją. Sena karingumo 
dvasia, gaivinama varge ir aud
rose užgrūdintos valios, didelės 
tėvynės meilės bei pasiaukojimo, 
apėmė Lietuvos sūnų širdis ir 
jie pergalę vainikavo.

Daugiau kūrybinio darbo
Nors ir daug vargo pakelta, 

daug kančių iškentėta, daug au
kų padėta, bet tas visas var
gas, tos visos kančios, visas 
Lietuvos žemėje pralietas krau
jas nenuėjo veltui, "tos aukos 
įžiebė laimės žiburį, kad šviestų, 
išjudino laisvės varpą, kad skam 
betų, sukūrė galingą laisvės dai
ną, kad žadintų širdis iš apmiri
mo. Visa tai sudarėme, visu tuo 
džiaugėmės. Ir štai pačiame Lie 
tuvos žydėjimo gražume mūsų 
tauta vėl pateko okupantų ver
gijon. Vėl visuose Lietuvos kraš 
to kampeliuose pasigirdo dejavi-

saus okupanto siaubo pasprukti. 
Praradome laisvę ir Lietuvos ne 
priklausomybę, atsidūrėme sve
timuose kraštuose. Laisvės ne
tekome, bet tauta vistiek dar 
nėra mirusi. Nors tautinės są
monės žarija pelenais apnešta, 
tačiau tikime, jog pūstelės ka
da patogesnis vėjas, ir žarija vėl 
galės sužėrėti. Tuo kitėti mus 
verčia ligšioliniai lietuvių tau
tos atgijimo laimėjimai, tai tas 
ir deda mums visiems pareigą, 
kur mes begyventume bei be
būtume, turime nepaliaudami ir 
nepaisydami sutiktų kliūčių 
dirbti toliau. Sąmonė yra pro
tas ir valia. Vadinasi, lietuvis 
turi nevien pažinti savo tautos

Jūrininkams buvo duoti specia
lūs leidimai apžiūrėti miestą, ku
ris atrodė labai apleistas ir netur
tingas. Išstatytų prekių krautuvių 
languose buvo labai mažai ir jų 
rūšis labai žema. Prastai apsiren
gę žmonės stebėjosi kasdieniniais 
jūrininkų rūbais, kurie jiems at
rodė labai geros buvimą. Taįp 
pat pastebėta, kad pirkti. Kai 
kai kurie jūrininkai norėjo išsiųs
ti laiškus, susitiko su staigmena, 
■kad reikėjo įteikti laiškus neužkli
juotus, kas rodo cenzūros buvi
mą. Taip pat pastebėta, kad nė
ra laikraščių, tik lapeliai, kurie y- 
ra priklijuojami ant sienų. Vie
nintelė radijo stotis yra valdiška, 
todėl radijo aparatai yra gamina
mi su vienu mygtuku radijo už
degti, ir kitu — sustiprinti bal
sui. Taip pat jūrininkai matė jau
nas 16 -18 metų mergaites dir
bant gatvės taisymo sunkius dar
bus, tačiau norint jas nufotogra
fuoti, jos nesileido. Matėsi 50 -60 
metų moteris kraunant iš laivo 
keleivių daiktus. Darbininkai dir
ba 12 valandų šiokiadieniais ir 7 
valandas sekmadieniais. Už tą 
darbą jie per mėnesį maždaug gau 
na 700 rublių.* Iš kainų matytų 
languose maždaug galima spręsti 
rusų darbininkų gyvenimo lygį. 
Pav.: kostiumas prastos rūšies 
kainuoja 1,200 rubliu, batai — po
ra 600 rublių, darbo šliurės 25 
rubliai, kg. duonos 4 rubliai, kg. 
saldžių bulkučių 50 rublių, kg. mė
sos 35 rubliai ir 1.1. Nuostabu, 
kad ucflte matėsi tik Entre Rios 
laivas ir rusų viešbučio laivas. Vė
liau netikėtai atsirado du rusų 
pakrančių sargybos laivai, kurie 
sustojo iš abiejų galų Entre Rios 
laivo. Taip pat buvo pastebėta 
stipri sargyba .iš oro, iš lauko ir 
iš vandens. Tuo būdu naujiems e-

eitį, bet ir aktyviai veikti dėl 
tautos laisvėg atgavimo. Todėl 
reikia siekti stiprių asmenybių, 
vieningos tautos bylos siejimų.
Vienas už visus ir visi už vieną.
Šitas šūkis kiekvieno lietuvio są 
monėje turėtų aidėti. Tautos at 
sparumas kaip tik reikalauja iš 
mūsų visų, kad būtume vienin
gi, ka^ susilaikytume nuo as
meniškumo, kad, ką darydami 
ar veikdami, pagalvotume, ar 
tas nepakenkia bendriems Lie
tuvos laisvinimo reikalams. Ma- migrantams buvo atimtos viscfl ga
žiau braidžiojimo po praeities limybės grižti į Entre Rios laivą.

Argentiniečiai jūrininkai nieką sa
politines klampynes, bet dau
giau kūrybinio ir apčiuopiamo 
darbo.

782 RUSŲ IR KITŲ ŽMONIŲ SOVIETŲ 
RUSIJOS SPĄSTUOSE

Juos pergabeno per raudonąsias chimeras argentiniečių laivas 
“Entre Rios”. — šį įvykį papasakojo to laivo jūrininkai.

S • .■ė . ■
1956 metais kovo mėn. 23 die- j Las Palmas uostą, Ispanijoj, vie

ną apie 4 vai. ryto "Entre Rios”, nintelę sustojimo vietą visoj ke- 
laivas lėtai atsiskyrė nuo Buenos lionėj. Ten išstovėjo tris dienas, 
Aires krantinės ir pasuko link O- j per kurias nė vienas keleivis ne- 
desos uosto Rusijoje. Laivui va- į turėjo teisės išlipti iš laivo dėl ru- 
dovavo kap. Manuel Blanco. Prieš sų uždraudimo. Buvo kilę nepa- 
išplaukiant laivui, Sovietų atsto-j sitenkinimų. jaunimo tarpe, bet tė- 
vybės pareigūnai akylai pertikri-Į vai buvo priversti juos nuraminti, 
no visus keleivius. Kelionė iki Las, Balandžio 7 dieną laivas su savo 
Palmas užtruko 14 dienų. Kelei- beviltišku kroviniu tęsė kelionę 
viams buvo pamoka naujojo gy- Į toliau, niekur nesustodamas. Nuo 
venimo, kuris jų laukia. Kartu su to laiko politrukai pradėjo rėdyti

vo gyvenime nepamirš to grau
daus atsisveikinimo, kada baltos 
nosinaitės plevėsavo, lyg baland- 
ifciai, norėdami ištrūkti iš užnuo
dytos atmosferos. Ir daug jūrinin
ku gavo laiškus parašytus sutar
tais ženklais, kuriuose pareiškia 
savo didelį nusivylimą komunisti
niu rojumi ir visi ilgisi savo pa
likto krašto.

“Critiea” Nr. 14971 — 1956 m. 
balandžio 15 d.

mai, plakamųjų klyksmai, tre
miamųjų raudos, o upeliais lie- 

nigaikštiją buvo sukūrę lietu-1 jasi ašaros ir nekaltųjų kraujas.

jais plaukė trys politiniai komisą 
rai, kurie perėmė visą laivo gy
venimą įvesdami griežtą savo re
žimą. Visi keleiviai buvo privers
ti mokytis komunistų politikos, ru
sų kalbos 'bei komunistinių papro
čių. Bet koks kontaktas su laivo 
personalu buvo griežtai uždraus
tas.

Balandžio 4 dieną laivas įplaukė

savo galią ir didesnį žiaurumą. Bu 
vo išrinktas komitetas iš fanati
kų komunistų, kuris padėjo poli- 
>t rūkams.

Dar prieš išvažiuojant iš Bue 
nos Aires, rusų ambasadorius vi 
siems prižadėjo puikų sutikimą 
Odesoje! Tačiau įplaukus laivui 
uostą balandžio 17 d. 3:30 vai 
ryto, juos pasitiko apie 40 žmo

Rekordinis studentų 

skaičius
Šios vasaros semestere į Šv. 

Jono universitetą Brooklyne įsto 
jo rekordinis studentų skaičius 
— net 3,458. Jiems dėsto 120 
pasauliečių, 14 kunigų ir viena 
seselė.

2 milionai dolerių 
universitetui

Jėzuitų vadovaujamam Creigh 
ton universitetui Omahoje, Ne- 
br. buvusieji jo auklėtiniai, vers 
liniukai ir kiti geradariai įsipa
reigojo įnešti $2,015,851, talkin
dami plėtimosi programai.

NELĖ MAZALAITĖ .————M

DE GASPERI IR
ADENAUERIO VAIDMUO

Specialus “New York Times” 
korespondentas Europoje C. L. 
Sulzberger rašo:

“Įdomiu istoriniu faktu pasi
liks, kad d ustebėtinai pamaldūs 
kuklūs ir nesididžiuoją katali
kai politikos vadai — italų De 
Gasperi ir vokiečių Adenaue- 
ris — trumpu laiku iš nieko pa
darė brangų dalyką. Bjaurių 
diktatūrų griuvėsiuose jie išve
dė dvi senas ir garbingas tautas

TARPTAUTISKUMAS
SUTIRPS TAUTIŠKUME

“Nevv York Times” editoriale 
rašo:

“Raudonojoje Lenkijoje ,per 
paskutinį dešimtmetį Gomulka 
buvo pavyzdžiu keisto komunis
to, kuris Lenkijos reikalus sta 
tė visų pirmiausia, net visų pir
miausia Sovietų Sąjungos. To
dėl jis 1949 metais buvo išmes
tas iš partijos sekretoriaus vie
to, kaip Tito pasekėjas ir paso-

. . j i u t. dintas kalėjiman 1951 m. Šiųžygiuoti tvirtu, demokratiniu J
keliu. Istorija juos dideliais mil-į metų balandyje jis paleistas, o 
žinais gal nepaskaitys, tačiau jų dabar skelbiamas kvietimas

E PJŪTIES METASL. ROMANAS

ryžtingumas ir atkaklumas su- 
. grąžino jų tautoms sveikatą gy
venti sveika politine laisve. Ką 
istorija iš tikrųjų apie juos pa
sakys, mums dabar sunku iš- 

• spręsti. Bet dviems molinių ko 
jų diktatoriams sudulkėjus, De 
Gasperi ir Adenaueris dulkėse 
nutiesė stebėtinus mūrus. Jie 
sugrąžino sveikatą dviems se 
noms Europos tautoms vėl eiti 
laisvės, tvarkos ir savigarbos
keliu”.

jam sugrįžti į partiją. Kvieti
mą jis priėmė, nors nei prisipa
žino prire klaidų, nei padarė vie
šos išpažinties. Gomulkos grįži
mą tenka spręsti turint mintyje 
lenkų darbininkų drąsumą at
statyti krūtines kulkoms Pozna
nėje. Matyti, kad tarptautiškas 
lenkų komunizmas lenkia spran
dą prioS tautiškąjį. Visgi — į- 
doraus dalykas”. V<

46 tęsinys
— Iš tikrųjų, man labai reikia miego, man ro

dos, kad keleri metai, kaip nesu išmiegojęs. — Kodėl 
sakau taip? — sugriebė save, — mane nuodija šitie 
buvę namai. — Jis šaltai pridėjo: — Toks papratimas, 
kad dirbame ir naktimis, kol kas, kol susitvarkysim. 
— Ir susijuokė, bet šią naktį niekas neprikels, ne
bent gaidys. Mes pamiegosim gerai, sūnau, ar ne, 
prieš kelionę? Išvažiuosim kokią dvyliktą. Juk tada 
jūsų narsieji vyrai, kur šaudo kas jiems nepatinka, 
meldžiasi? — Jis norėjo, kad motina pasakytų ką nors 
rūsčiai, kad sudraustų, staigiai jis panoro to, nes ra
mybė ir tyla, ir dar kažinkas beverdis, jį vargino.

— Paklosiu lovą, — pakartojo motina ir išėjo 
į kitą trobą. Ten ji tiesė lovon gurgždančiais lino pa
klodes, sukvėpintas kvapiais augalų lapais, kaip sve
čiui, ir atsitiesdavo, kad neperdaug nukristų ašarų. 
Tai čia ji galėjo pasakyti jam savo laukimą ir meilę, 
šitame patalo paklojime, kur nereikėjo nusileisti ir 
nebijojo slėpti savo džiaugsmo, kad sulaukė. — „Te
gu ilsis tavo nerami galva“, — šnibždėjo lygindama 
augštas pagalves, — „šventoji Dvasia, kad paliestų 
ją bent sapne. Juk negaliu tavęs, vyro suimti į ran 
kas, į glėbį, pasupti prie širdies, nei tu išverksi die
nos nedoras dulkes iš suteptų akių, mano vaikeli, ma
no vaikeli! Pailsėk, pailsėk“, — šnibždėjo ji, atlenk 
dama kilimą užsikloti, — “kas žino, ar daugiau tu be
miegosi tėviškėje, kas šinoį ar daugiau besikalbė-

sim mes veidas į veidą, kai rytoj užtekės saulė“. — Ji( 
pažiūrėjo į sieną, šventųjų Juozapo, Kazimiero pa
veikslai gyveno tenai, ir gale troboje kabojo kryžius, 
ir lovos gale Dievo Motina Sopulingoji. — „Aš nega
liu nė drįsti skųstis Tau, nė lyginti kalavijų, nė tar
ti — atsimink mano sūnų vardan Tavojo, bet vistiek, 
kas kitas pažins geriau mano širdį?“ —- Ji dar kartą 
paglostė pagalvę, ir apvertė ją, ji juto drėgnas dė
mes — nereikia, kad jis miegotų ant mano ašarų, — 
pagalvojo, — gerai, kad jis juokiasi.

Jie abu juokėsi už sienos, ir kai motina įėjo, rado 
įraudusius ir iškedentais plaukais. Jie visai nesikal
bėjo, tiktai paliesdavo vienas kitą už nosies ar dra
bužio, ar tik sumirksėdavo, ir vėl juokėsi.

— Užteks, mažiukai judu, perplyšit, — pasakė 
ji ir stovėjo priešais laukdama. Staiga atsiminė: — 
Nagi, šunės nepalakinti — taip ir užmiršau per tave,
— tarė ji Mykolui, ir jis pakėlė akis ir jos buvo vai
kiškos ir mielos, ir motina pasakė vėl: — Per tave, 
sūneli, iš džiaugsmo.

Jis pakilo ir priėjo, ir nebuvo nieko šioje minu
tėje, kas galėtų atskirti — jie abu gyveno taip vie
nas kitame — iki atsiliepė Mikutis:

— Tėtis sakė, mes važiuosim, kaip su'sparnais, 
taip greit.

— Tai eikit miegoti, sparnuočiai, — tarė moti- 
ha, pasitraukdama nuo sūnaus. — Eikš, Mykoliuk, 
pasakyk tėtei, kad ramiai miegotų po gimtu stogu.

— Miegok ramiai, — pakartojo berniukas žiūrė
damas augštyn, ir pakeltas į tėvo glėbį, dar pasakė:
— ramiai, po stogu.

— Eikš, — tarė motina ištiesdama rankas paimti 
jį, ir taip iš glėbio į glėbį jis perėjo, ir abu suaugu
sieji pajuto, tarytum iš kiekvieno yra kažinkas atplė
šiama, ir labai skauda.

Mykolas pasitraukė už durų, ir anieji du nuėjo į 
alkierių — didelė ir maža lova stovėjo taip arti, kad 
tame tarpe teišsiteko ištiesta ranka, Mikučio ranka, 
jeigu jis pats kada jieškojo pagalbos ir šaukėsi mo
čiutės.

Gi didžiojoje lovoje, kurią jis buvo paveldėjęs ne
žinodamas iš tėvo ir dėdžių, vyko vakarinės apeigos: 
čia jis buvonuvalkstomas iš dienos apdaro, apvelka
mas miego marškinėliais, paskui ėjo malda, paskui 
jis dar žaidė su motina, kartais su Jonu, ir visuomet 
su močiute — su ja kas vakaras.

Šiandien buvo tas pats, ir kitaip. — Paskutinis 
kartas, — galvojo Vibrienė, ir labai lėtai nėrė jo ran
kas iš rankovių, ir kojas austė užgaiždama. — Kada 
tu sugrįši, jeigu iš viso — gal tu būsi toks didelis, kad 
neišsiteksi savo mažoje lovoje. O gal tu užimsi ma
nąją, nes aš jau gulėsiu žemėje. Vistiek kaip, bet ne
greitai tu būsi čia. — Ji padėjo jam žegnotis, jis bu
vo perdaug nuvargintas visokių naujumų ir klydo kil
nodamas ranką — močiutė laikė jo pirštelius ir jie 
abu garsiai kalbėjo Tėve mūsų ir Sveika Marija, ir ji 
meldėsi dvigubai: — Apsaugok jo rankas, kad jos nie
kuomet nebūtų pakeltos Tau įžeisti. Aš atiduodu Tau 
pačiam jo pirštus, juk man jie yra atimti.

— Dabar bėk miegoti, — tarė ji iškeldama į jo 
lovą, — aš atnešiu, išgerk dar vieną puoduką piene
lio. Su cukrum, labai gardu.

Jis truputį gynėsi, bet paragavęs pasakė, jog la
bai gardu, kaip per Kalėdas, ir išgėrė visą, ir dar bū
tų gėręs.

— Nebėra daugiau, — sako močiutė, — dabar 
sukis šoniukais ir miegok. Aš tiktai nunešiu šuniu
kams lakti.
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LIETUVIŠKIEJI ĮVAIRUMAI
AL. GIMANTAS

Dar dėl siuntinių per Švediją Latviai ir lietuviai jieinėgsta 
rusų

Laiškais tiesioginiai bei spau-; 
doje tautiečiai prašo daugiau in- Tikriausiai per neapsižiūrėji- 
formacijų apie Švedų — Pabal- mą dauguma lietuviškų laikraš- 
tiečių Draugijos Stockholme pa- j čių praleido negirdomis labai į- 
stangas padėti estams, latviams domią bei mums svarbią žinutę
ir lietuviams. Vieni klausia, ku 
ria kalba galima jiems rašyti, ki 
tiems įdomu, kiek patikima yra 
toji įstaiga. Dar kiti norėtų ži
noti siuntinių sąrašą, kainaraš- 
čius. Skaitytojus tenka atsipra
šyti, jog iš karto nebuvo pateik
tos tos informacijos, kurių dalį 
visvien negalima pilnai atsakyti,

iš Londono, kurią paskutinę lie 
pos mėn. dieną pateikė AP žinių 
agentūra. Pasirodo, kad Bri
tų — Sovietų Draugijos pirmi
ninkas lordas Chorley, vadova
vęs anglų delegacijai, kuri tik 
ką lankėsi Sovietų Sąjungoje, 
buvo įsileistas į Rygą bei Vilnių. 
Ir kokius įspūdžius atsivežė tas

nesant pakankamai kompeten-] garbus britų džentelmenas, ap- 
tingam. Atrodo, kad jiems ga- [ lankęs Pabaltijo valstybių sosti- 
lima rašyti ir lietuviškai, nes! nes? Lordas Chorley neabejo-

damas pareiškė, kad lietuvių ir 
latvių tautinės nuotaikos yra 
labai gyvos. Nė Lietuvos, nė 
Latvijos gyventojai jokiu būdu 
nelaiko Rusijos dalimi. Garbė 

kius, jiems parašius savąja kai-! tiems drąsuoliams Lietuvoje ir 
ba, informacijos buvo atsiųstos Į Latvijoje, kurių dėka britas ga- 
angliškai. Visiems, kurie tais | Įėjo susidaryti šią taip svarbią 
visais reikalais parašė Švedijon | beveik istorinės reikšmės iš- 
ir negauna atsakymo, galima bū 1 vadą! Lordo pareiškimas ypač 
tų patartį nenusiminti, nes kiek svarus ir reikšmingas, nes, kaip

organizacija, kurios raštai ir 
vokai papuošti estų, latvių her
bais, o taip pat ir lietuviškuoju 
Vyčiu, vis jau ras būdus su
prasti lietuviškai. Tiesą pasa-

DIRBSIM KARTU

llarriniaii ii- Stevenson, abu bandę laimę nominacijoj j prezidentus, 
sveikinasi, pasižadėdami dirbti kartu. (INS)

ją kitiems perleisti. Bažnyčia mos ir Dievo baimės, jį nusive-

atšalę. Tad seselės, rudenį vai
kučius privedusios prie šv. Ko
munijos, bent visus mokslo me 
tus juos laiko po savo ranka. gintis nuo uodų, kurie jai neda- sužinojo, kad būta gaisrininkų,

Pragaro mašina uodams kenksmingus nuo-
. | dus ir, ją pakabinusi paluby, iš- 

sugaivojo £j0 aplankyti draugės. GrįžusiMrs'. F. Foosheš

Tad mokytojams be galo yra 
svarbu žinoti vaikų padėtį šei
mose. Jie į apsileidusių tėvų __
vaikus turi kreipti ypatingą dė-1 “ 
mesį, parodyti jiems didelę savo j $ 
.meilę ir paimti juos ypatingon 
globon.

3. Tėvų nusikaltimas sau ir 
tautai

vė ramybės. Tam tikslui pati nuostolių padaryta per 10 tūks- 
padarė pragaro mašiną, leiūžian f tančių ir... uodai išlikę gyvi.

teko įsitikinti, draugija atsako 
ne oro, bet paprastu paštu, to
dėl ir jų atsakymas užtrunka 
ateiti. Iš gautų žinių matyti, 
kad jie lengviausiai galėtų pa
dėti tiems pabaltiečiams, kurie

visi žino, visuose kraštuose, kur 
tik veikia abipusės sovietų ir a- 
titinkamų kraštų susiartinimo 
ir bičiulystės draugijos, jų na
riais paprastai pakviečiami, jei 
ir ne komunistai, tai bent Mask-

yra laikomi sovietų prievartos PriJancią ruzavų nuotaikų 
darbo stovyklose, už spygliuotų viek°s veikėjai. Jei jau toki vy- 

-- - - - - • rai išdrįso pasakyti pasauliui
tiesą, reikia tikėti, kad pamaty
mas ir pažinimas nuotaikų Lie
tuvoje tiek jau juos bus pavei
kę, kad neišdrįso perteikti kokį 
išgalvotą ar rusams palankų pa
reiškimą.

vielų. Siuntiniai su maistu ir 
apranga į tokias vietas, kaip tei 
gia gauta informacija, tekaštuo- 
tų vos $8. Bet ir vėl pabrėžo
ma, kad toki paramos siuntinė
liai tegalimi siųsti tik tikriems 
kaliniams, bet ne tremtiniams. 
Šiaip į Sibirą ar Lietuvą jie siun 
čia siuntinius po $15, bet ir jų 
turinys gana menkas ir netur
tingas: 1.25 kg baltų miltų, 1 
kg cukraus, 1 kg margarino, 1 
kg bekono ir 0.5 kg muilo. Ui 
$13 siuntinys dar menkesnis, 
taip pat jie turi maisto siunti
nių, kainuojančių $20, bet ir jų 
turinys mažai geresnis. Dėl 
klausimo, ar galima ta “Baltiš
ka Humanistiska Forbundet 
(dar kartą jos adresas: Gar- 
vargatan 11 Stockholm, Swe- 
den), pasitikėti, šių įvairumų au 
torius neturi galimybės į tai at
sakyti. Gal tikslesnių žinių šiuo 
reikalu galėtų pateikti Švedijos 
lietuviai, kurie tikrai gerai pa
darytų, painformuodami per 
spaudą besidominčius tautiečius 
laisvajame pasaulyje.

AP agentūra prie tos žinios 
pastebėjo, jog Latvija ir Lietu
va, buvusios nepriklausomos 
respublikos 1918 — 1940 m., bu
vo rusų jėga okupuotos. Tada 
Sovietai pastatė marionetinius 
režimus, kurie neva pareiškę 
norą įsijungti į Sovietų Sąjun
gą. Šis aktas buvo atliktas 1940 
m. liepos mėn. Reikia tikėti, 
kad lietuviškosios radijo prog
ramos į okupuotą Lietuvą bus 
pagavusios šią žinutę ir skubos 
keliu perdavusios necenzūruotų 
ir tikrų žinių išsiilgusiems lietu
viams pavergtoje Lietuvoje. O 
brit ųsaloje gyveną tautiečiai 
galėtų lordui Chorley padėkoti 
už tiesos žinių atnešimą iš pa

vergtosios Lietuvos.

labai griežtai įpareigoja tėvus 
rūpintis savo vaikų religiniu, 
doriniu, fiziniu ir kitu auklėji
mu, nes tai yra pirmutinė jų 
pareiga. Popiežius Pijus XI sa
vo enciklikoje “Divini illius Ma- 
gistri” sako, kad “šeima, tiesio 
giniai paties Dievo įsteigta sa
vo tikslu, kuris yra vaikus gim 
dyti ir auklėti”. Ir kitoje vieto
je: “Šeima tiesiog iš Sutvėrėjo 
turi pareigą, 0 tuo pačiu ir tei
sę auklėti vaikus, teisę nopor- 
leidžiamą kitam, nes ji yra ne
perskiriamai sujungta su tiesio 
gine pareiga”. Pagaliau ir pats 
protas sako, kad tėvai yra ne 
tik vaikų gimdytojai, bet ir jų 
augintojai, ir maitintojai, ir 
auklėtojai.
2. Vaikus melstis moko tėvai

da su savim blogybių laisvė, 
laisvė elgtis kaip tik nori. Mo-: 
kykloje praktikuotojo pamaldų 
mas buvo tik paviršutinis, iš 
reikalo, ir gilesnės dvasinės įta
kos jam neturėjo, ir gilesnio 
įspūdžio nepaliko. Užtat viskas 
taip greit ir udūžta. Gyvenimo

Tėvai, kurie savo vaikučių ne 
mokina namuose katekizmo ir 
poterių ir neprirengia jų lietu
viškai atlikti išpažintį ir eiti} 
sakramentų, nusikalsta patys' 
prieš save ir prieš savo tautą.

Tėvai nusikalsta prieš savo 
sąžinę, nes apsileidžia savo šven 
tose pareigose, už ką jie duos ] 
sunkią apyskaitą prieš Dievą. 
Tokie tėvai, neduodami savo 
vaikams maldos ir Dievo, juos 
apiplėšia ir nuskriaudžia. Jie 
stumia savo vaikus į gyvenimo 
sunkumus, atėmę iš jų dvasinio 
gyvenimo pagrindus ir ir atra
mą.

Tokie tėvai nusikalsta ir sa
vo tautai, nes jų vaikai, nemo
kėdami savo gimtąja kalba mel 
stis, eiti išpažinties, sakramen
tų, nesuprasdami tikėjimo tie
sų, jie nelankys nei lietuviškų 
pamaldų, nei lietuviškų susirin
kimų ir nesisielos lietuviškais

STANLEY S FURNITURE
(Lietuvių baldų krautuvė) Sav. STANLEY TRANASt

7026 South Western AvenueX
Telefonas — PRospect 6-2254

bandymai — draugai, laisvė, 
garbė ir kt. išmuša jaunuolį iš "j"'*. •*®___ ________._________ ,___. _ , reikalais. Visa, kas lietuviška

jiems bus svetima. Jie užaugę
dvasinės pusiausvyros, kurios ki1
tas per visą savo gyvenimą ne
suranda. Ir šios jaunuolių nelai-

nusigręš nuo lietuvybės, o dau-
. , x. , . . . . , . gelis net ir nuo savo tėvų. Vai-

mes priežastis dažniausiai bu- , . .. , ,. . ..kai išmokyti ir išauklėti sveti-
na tik viena: tėvų apsileidimas.
Tokie tėvai nesirūpina nei sa
vimi, nei savo vaikais ir savo 
elgesiu juos pražudo. Netikin
tys tėvai paprastai išaugina ir 
netikinčius savo vaikus, nežiū
rint net, kad jie ir katalikiškas

Kaikurie tėvai sunkiai prie- mokyklas lanko
kaištauja kunigams bei sese- Kai kur seselės rengia vaiku-

moje dvasioje, kitoje negu jų 
tėvai, ir savo tėvams pasidaro 
svetimi ir be meilės. O svar
biausia, kad didelis procentas 
tokių vaikų, netekę savo tėvų, 
netenka ir tikėjimo. J. Bdz.

NAUJAI ATIDARYTA nuo RUGP. 13d.
Per šį trumpą laiką aplankė jo krautuvę seni pažįstami ir 

naujij klientai netik iš Marąuette Parko apylinkės, bet ir iš to
limesnių vietų. Stanley Trana-r nuoširdžiai dėkoja už rėmimą jo 
biznio ir prašo pasinaudoti jo patarnavimais ir ateityje. Tas 
ypatingas nupiginimas (supažindinimui su naujai atidaryta 
krautuve) veiks dar iki šio mėnesio pabaigos. Todėl, kurie dar 
nesuspėjo apsilankyti, tai kviečiami tą padaryti dabar.

Visi baldai yra naujausios mados ir geriausios kokybės. 
Taip pat parduodami kilimai ir draperija ((Draperies). ,

Krautuvės valandos: Pirmad., Ketvirtad. ir penktad. nuo 
9:30 vai ryto iki 9:30 vai. vak. Kitomis dienomis nuo 9:30 vai. 
ryto iki 5:30 vai. vak. Sekmadieniais uždaryta.
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! PERKRAUSTYMAI — MOVING
I Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Iš artimų lr 

tolimų distancijų. Šaukite sekančiai:

ANTANAS VILIMAS
8415 S. LITUANICA AVĖ., CHICAGO, n.T.

Telefonas — FRontier 6-1882
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ŠEIMA - PIRMOJI VAIKO MOKYKLA
Pirmutinė mokykla, kurią vai 

kas atėjęs į pasaulį išeina, yra 
tėvų mokykla. Ši .mokykla vai
kui yra nepavaduojama. Ir ku
ris geriau šią mokyklą baigia, 
tas paskiau ir pačiame gyveni
me būna stipresnis. Ypač mo
kykla be galo yra svarbi religi
niuose dalykuose, kurie formuo 
ja žmogaus charakterį.

Krikščioniškasis vaiko moky
mas ir auklėjimas eina drauge 
ir neatskiriamai. Mokymu tėvai 
siekia savo vaikus išmokyti pa 
grindinių tikėjimo tiesų ir mels 
tis. Auklėjimu jie stengiasi pa
veikti vaikus, kad jie tiek mal
dą, tiek išmoktas religines tie

sas labiau pamiltų ir paskiau 
pagal jas gyventų. Tikėjimui 
nepakanka vien tik tiesų žino
jimo bei jų pažinimo, bet jis 

1 reikalauja ir jų pritaikymo gy- 
1 venimui, — žmogus turi taip 
[ gyventi ,kaip jį moko tikėji
mas ir Bažnyčia.

1. Vaikus mokyti ir auklėti 
tėvams yra įgimta

Kaip vaikus gimdyti ir juos 
auginti, lygiai taip ir juos mo
kyti bei auklėti yra natūrali tė
vų teisė ir pareiga, paties Dievo 
į jū prigimtį įdiegta. Ir nuo ši
tos savo pareigos tėvai negali 

nei atsisakyti, nei pabėgti, nei

lems, kad jie neišmoko jų vai- i čius pirmajai šv. Komunijai ne 
kus poterių. Šie priekaištai yra 
labai pikti, bet, deja, patiems 
tėvams, kurie priekaištauja, — 
jie nori nusikratyti savo tėviš
ką pareigos naštą ir ją suvers
ti ant svetimų pečių. Gamtoje, 
turbūt, tik viena gegutė deda 
savo kiaušinius į kitų paukščių 
lizdus, kad svetimi jos vaikus 
išperėtų ir išaugintų. Ši tėvų 
pareiga, paties D/evo uždėta, 
yra taip svarbi ir didelė, kad 
jos niekas kitas — nei kunigas, 
nei seselė — negali pilnai atlik
ti ir tėvus pavaduoti. Bažnyčia 
ir mokytojai, priimdami vaikus 
į mokyklą, remiasi jau tėvų iš
eita mokykla: tėvų vaikams per 
teiktas žinias jie tik papildo, pa 
tobulina, išplečia.

Vaikas, tėvų išmokytas tikė
jimo tiesų, jis niekuomet jų ir 
neužmiršta. Jis eis su jomis per 
visą savo gyvenimą ir net į am 
žinybę. Tik tuo tarpu tik mo
kykloje išmoktos tikėjimo tie
sos, be tėvų mokyklos pagrin
do, būna labai nepatvarios — 
jos tveria vaiko galvoje papras-

pavasarį, bet rudenį, nes tose 
vietose tėvai visai nesirūpina 
savo vaikučių religiniu auklėji
mu. Tėvai per visą vasarą jų 
neveda nei išpažinties, nei šv. 
Komunijos, o kartais net ir į 
bažnyčią neleidžia. Jos sakoj 
vaikai po vasaros atostogų su-1 
grįžta į mokyklą kaip gyvuliu
kai: apleisti, užsimiršę ir net

dMEiBE3CECK3CH«Eš«miKWHPEė«3CE3CEiCEmMm3CEmSK8CE3CE3«3«Eė
Gauta nauja siunta knygelių

KAIP PASIRUOŠTI 
JAV PILIETYBEI

■

Klausimai ir atsakymai anglų 
ir lietuvių kalbomis. Peržiūrėjo tei
sėjas Alfonse F. tVells. Kaina 
60 centų.

Pasiskubinkite įsigyti reikalin 
gą knygelę, kuri tikrai palengvin* 
atgyti JAV pilietybe.

Pinigus bu užsakymais siųsti -
DRAUGAS”, 2884 S. Oakley avė 

Ohleago 8, fll-
tai tik iki pirmo siftikto gyve- #»*.»»)»■»********»*********> 
nimo bandymo.

Vaikas, baigęs mokyklą ir iš
ėjęs į gyvenimą, pasijunta vi
siškai laisvas. Ir, jei jis neturi 
savo dvasioje išugdytos atra-

ŠEIMA SVEIKINA

Pu hiimėjimo n<miinacijos į prezidentus Stevensoną sveikinu 
sunūs ir marti. (INS)

JOS? F. BUDRIK 
FURNITURE,

3241 S. Halsted St.
Tel. CAIumet 5-7237

Namams rakandai, Televizijos, Ra
dio, šaldytuvai, Skalbiamos mašinos, 
Jcwclry. Didelis pasirinkimas. Duo
dame didelę nuolaidi], lengvus išmo
kėjimus.

Atdara antradienio ir ketvirtadie
nio vakarais iki 9:30, sekmadieniais 
— 10—5 vai.

Budriko Radio Valanda iš WHPC 
stoties, 1450 k. ketvirtadieniais nuo 
6 iki 7 vakaro.

IS ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Nauja* specialus didelis 

sunkvežimis mi pilna ap
draudė. I'<k>w U sadUnimfas 
INUarna v tinas.

R ŠERĖNAS
4648 b. W<mm1 M., Chloago P,

Ulinoitt, tel VI 7-?fl72

j Pradėkit Taupyti Šiandien, Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradėkite laupyti žioja lietuviškoje 

ištaigoje — BRIGHTON SAVINGS ANO LOAN I
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000,00

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

CHARLES ZEKUS, Sekretoriua 

OFISO VALANDOS:
Pirmad., ant rad, penktad. Ir Trečiad. C ryto Iki 12 vai..
AeMad t vat ryto tkt 4;B0 p.p. Ketvirtad..• vai. tkl S rak vak.

TELEVIZIJA • RADIJAS
Hl-IT FONOGRAFAI • VOKMKI RADIJAI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

FRANK’S TV & RADIO, INC.
3240 Se. Halsted St. CAIumet 5-7252

Pasinaudokit Reta 
Proga !

BURTON -DIXIE;
Pagarsėję 

MATRACAI 
vietoje $89.50 

dabar pirksite už f

ROOSEVELT FURNITURE CO.
(LIETUVIŲ KRAUTUVE)

2310 W. Roosevelt Rd. Telefonas SEeley 3-4711
NELLIE BERTULIS IR FELIX RAUDONIS, savininkai 

Krautuvė atidaryta kasdien iki 6 vai. vak. Pirmad. ir Ketvirt. iki 
9 vai. vak. ir Sekmadieniais nuo 11 vai. ryto iki 4:30 v. po pietų.

M0VIMC

r* IŠ TOLI IR ARTI 'M
NAUJI DIDELI TPOKAI- NAUJAUSI KMU3TTM0 (PANKIAI

ILGU METU PATYRIMAS-PI6US tfiSĄŽININGAS PATARNAVIMAI

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

NARIAI LIETUVIU TAl'P. IR SKOLINIMO
B-VTŲ LYGOS KURIOS®

Kiekvieno Santaupos Apdraustos iki $10,000.00 
l R

Paskolos Duodamos Namu įgijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO i SAVINGS A LOAN ASSN.
6234 S. Western Avė. Chicago 36, III.

CRANE SAVINGS & LOAN ASSN.
2555 W. 47th St. Chicago 32,11L

DISTR1CT SAVINGS A LOAN ASSN.
3430 So. Halsted Street * Chicago 8,11L

ST. ANTHONY SAVINGS t LOAN ASSN.
1447 S. 491h Ct., Cicero 50, III., Tel. TO 3-8131-32

UNIVERSAL SAVINGS t LOAN ASSN.
1800 S. Halsted SL Chicaga 8, DL
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Antradienis, rugpjūčio 21, 1956 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO. ILLINOIS

KRIKŠČIONIS VALDO P. VIETNAMĄ
J. GOBIS, Los Angeles, Cal.

Kai didžiosios valstybės Že
nevoje, Mandes France pasiūly
mu, norėdamos baigti “purviną 
karą” Indokinijoje, nutarė pa
dalinti Vietnamą į šiaurinį ir 
pietinį, tai Mandes France ma
nė, kad Indokinijoje joks kitas 
režimas negalįs išsilaikyti, kaip 
tik komunistinis, bet praktika 
parodė, kad krikščionis demok
ratas N»go Din Diem su ameri
kiečių pagalba sugebėjo pietinį 
Vietnamą puikiai sutvarkyti: jo 
teritorijos gyventojai dabar gy
vena laisviau, sočiafc ir tvarkin
giau, negu šiaurinio Vietnamo, 
valdomo komunisto Ho Chin- 
Minh ir negu gyveno po kolonia 
liniu prancūzų režimu,

Kas gi bus tas Ngo Din 
Diem? Visų pirma jis, kaip ir 
jo priešas Ho, yra Annamo 
mandarinų sūnūs. Diem’o tėvas 
buvo Annamo imperatoriaus eu 
nuchų prižiūrėtojas, katalikas, 
nacionalistas ir prancūzų kolo
nializmo priešas. Jis savo sūnų 
išaugino katalikiškoje dvasioje, 
leido į kunigų seminariją, bet 
jis ją metė; galėjo studijuoti 
Prancūzijoje, bet iš neapykan
tos savo krašto pavergėjams to 
nedarė;—'baigė augštąją admi
nistracijos mokyklą Hanoi mie
ste, šiauriniame Vietname, kur 
tada buvo Vietnamo katalikų 
centras. Charakteringa, kad 
Diem neišėjo į kunigus; paliko 
ištikimas duotai nekaltybės prie 
saikai; jis yra nevedęs ir mo
terų draugystės vengia. Politi
nėje veikloje Ngo Din Diem pa 
sižymi augšta morale, nepaper
kamu ir socialiniu idealizmu. Jis 
tapo pietinio Vietnamo valdyto
ju per to krašto katalikų para
mą. Ir kunigai ir pasaulininkai 
pasitiki juo ir energingai remia 
jo politiką. Pagaliau lr ameri
kiečiai pasirinko jį kaip savo 
žmogų pietų Vietnamui sut
varkyti.

riaus pataikūnus išvežė, jų tar
pe atsidūrė ir Diem’o brolis. 
Dauguma išvežtųjų niekad ne
grįžo; žuvusiųjų tarpe yra ir 
Diem’o brolis Khoi. Pats Diem 
vėl pasitraukė į vienumą, šįkart 
į JAV Maryknoll kunigų semi
narijoje netoli nuo New Yorko, 
kur praleido lygiai dvejus me
tus.

Komunistai ne vien jo brolį nu 
žudė, bet ir jo buvusią bibliote
ką sudegino. Pats Diem buvo 
komunistų areštuotas; po 4 mė 
nėšių buvo pašauktas pas Ho 
(1945 m. gruodžio m.). Kaipo 
Vietnamo katalikų vadui, Ho 
pasiūlė: “Pasiliks pas mane. 
Mes turime kartu laikytis prieš 
prancūzus”. Diem atsakęs vie
nu sakiniu: “Tu mano brolį 
Khoį liepei nužudyti”; Kai Ho 
toliau spaudė Diem’ą ir grasino 
jam, šis pastarasis jam atsakė: 
“Pažvelk į mane. Argi aš esu 
bailus vyras?”.

Dėl nežinomų priežasčių Ho 
— komunistams neįprastu mo
tyvu — paleido Diem’ą į laisvę. 
Po šito dviejų Vietnamo vadų 
pasikalbėjimo svarbiausias Ho 
generolas — Giap — pareiškė: 
“Vietname tėra du vyrai, kurie! 
turi medžiagos būti vadais. Tai 
Ho ir Diem. Blogiausia yra tai, 
kad šiuo metu jiem abiem nėra 
vietos Vietname.”

Iš MaryknoU kun. seminari
jos Diem — savo ar amerikie
čių iniciatyva—buvo persikėlęs 
į vieną Belgijos užkampio be
nediktinų vienuolyno prieglau
dą. Iš ten jis savo giminėms 
Vietname parašė laišką, kuria
me buvo toks sakinys: “Mes tu 
rime žvelgti į Dievo karalystę 
ir dievišką teisingumą ir pagal 
jį, kurti. Visa kita savaime 
ateis.’’

Grįžta prie vairo

stebino, nes jie tikėjosi, kad ši
tos gaujos esančios neįveikia
mos. šita kova buvo laimėta 
per Diem’o vadovaujamų kata
likų augštą moralę ir ryžtingu
mą. Toliau jam padėjo pulk. 
Landsdale gudrumas, ką mora
listas Diem pats vargu bebūtų 
padaręs. Landsdale papirko sti
priausią Le Va n-vie no sąjungi
ninką, koadistų sektos vadą. Po 
to Diem’o vyriausybės kariuo
menė sunaikino Hoa-Hoa ban
das ir nuginklavo koadistų ar
miją. Tuo laiku JAV davė Die- 
mui antrą patarėją — gen. O’- 
Daniel, kuris JAV armijoje tu
rėjo “geležinės šluotos” vardą. 
Šis generolas visus prancūzų pa 
skirtus generolus ir augėles
niuosius karininkus atleido iš 
pietų Vietnamo armijos: mat, 
prancūzai niekad nenorėjo, kad 
Vietnamo armija būtų kovinga 
ir todėl tyčia skyrė jai nega
nius ir korupuotus vadus.

Žemės ir kitos reformos

Gen. O’Daniel patarimu, Die
m’o vyriausybė dėl tinkamų ka
rininkų augštiesniems postams 
trūkumo laikinai visą armiją 
suorganizavo batalionų, ne pul
kų ir divizijų principu. Šiuo me
tu pietų Vietnamo armija turi

KIETAS PRALAIMĖTOJAS

Massachusetts senatorius John 
Kcniiady, vos nelaimėjęs demok ra 11} 
nominacijos į viceprez. šypsosiprieš 
balsuotojus. (INS)

Svarbiausia — tai Diem’o že
mės reforma. Su amerikiečių do 
lerių pagalba Diem nupirko 
daug didžiausių dvarų ir juos 
išdalino pabėgėliams iš šiaurės 
Vietnamo. Įkurdinti pabėgėliai, 
indokinišku požiūriu, moderniš
kai ūkininkauja ryžių sklypuo
se ir pagamina ryžių daugiau, 
negu kraštui reikia. Tos visos 
pabėgėlių kolonijos yra ištiki-

150,000 karių 38 batalionuose, mos Diem’o vyriausybei ir savo
taigi batalionas savo skaičiumi 
čia prilygsta pulkui.

Kai tik annija ir policija bu
vo sutvarkyta, Diem ėmėsi kra 
što vidaus politikos. 1955 metų 
rudenį Diem leido savo kraštui 
pasisakyti, ar jis nori, kad Bao 
Dai būtų ir toliau Vietnamo pre 
zidentu. 98% pietų vietnamie
čių pasisakė prieš “naktinių klu 
bų imperatorių”. Po 5 mėnesių 
Diem paskyrė rinkimus į stei
giamąjį seimą, turėdamas savo 
partiją, vad. “tautinės revoliu
cijos sąjūdžiu”. Jo partija ga

vo daugiau, kaip pusę visų bal
sų.

pasitenkinimą, gerą* nuotaiką 
skleidžia visame krašte. Pietų 
Vietnamas daro sotaus ir pa
tenkinto krašto įspūdį, kai tuo 
tarpu Hanoi sritis, vadinama 
“Azijos ryžių bliudu” dėl 700,- 
000 ūkininkų pabėgimo ir dėl 
skubaus ir laukinio kolchozini- 
mo ne tik negali ištesėti savo 
įsipareigojimų raudonajai Kini
jai ir ryžiais atsilyginti už ka
rinę pagalbą, bet dar pati trūk
sta maisto: Maskva turėjo Bur- 
mojo nupirkti 150,000 tonų ry
žių ir pasiųsti juos į šiaurinį 
Vietnamą, kuris, komunistų vai 
domas buvo atsidūręs bado grė
smėje.

1953 metų vasarą Diem grį 
žo į Vietnamą, į Saigono mies
tą, kuriame rado savotišką, 

Iki 1954 metų vasaros Die- nors ir ne naują, pragarą, ku-

Iš ministerijos į biblioteką

m’ui politinė veikla nesisekė, 
nes prancūzai nepritarė nacio
nalistų politikai sujungti Kon- 
šinšiną (sostinė Saigon), Anna- 
m’ą (sost. Hue) ir Tonking’ą 
(sost. Hanoi) į vieną valstybę 
Vietnamo vardu; Prancūzijai 
buvo patogiau turėti tris admi
nistracinius vienetus. 1920 m. 
Vietnamo patriotai daug vilčių 
dėjo į naujo, tuomet nepilname
čio imperatoriaus Boa Dai atei
tį. Ir Diem tada tikėjo Boa Dai 
ir leidosi jaunam imperatoriui 
paskiriamas vidaus reikalų mi- 
nisteriu. Šitame poste Diem iš
dirbo programą Prancūzijos re
žimui palengva likviduoti. Sa
vo projektus įteikė Boa Dai ka
bineto šefui, iš kurio rankų jie 
pateko į prancūzų saugumo ar
chyvus, nes kabineto šefas pa
sirodė besąs prancūzų saugumo 
agentas. Po trijų mėnesių Diem

riame siautė kriminalistai ir 
savotiški pamišėliai. Prancūzų 
armija po 1954 m. liepos m. 21 
d. karo paliaubų buvo demora
lizuota. Neskubėdama iš Indo- 
kinijos trauktis namo, ji su pa
sitenkinimu stebėjo chaosą.

Tuo laiku, grįžęs "į Vietnamą, 
Diem gavo vyriausybės šefo ti
tulą ir amerikiečių saugumo 
pulkininką Landsdale, kaipo už 
nugarį. Diem’o sostinė Saigon 
faktiškai buvo valdoma didžiau 
šių to miesto bordelių savinin
ko Le Van-vien’o, kurį prancū
zai ir Boa Dai buvo paskyrę 
viso Vietnamo slaptosios polici
jos vadu. Le Van-vien turėjo ge 
nerolo titulą ir šefavo unifor
muotai banditų grupei, kuri tu
rėjo Binh Xujen sektos vardą. 
Pietinė krašto dalis su derlin
gais ryžių laukais buvo kontro
liuojama anarchistų sąjungos

PIRMOJI LIETUVOS LAKŪNE
A. GINTNEEIS, Chicago, III.

Lietuvos Aero klubas turėjo Abejojimas palaužia žmogaus 
savo aviaciją. Jisai parengė) valią ir užmuša energiją.

griežtu tonu pareiškė savo im- vad. Hoa-Hoa. Į pietvakarius 
peratoriui, kad jis nebesidomįs nuo Saigono viešpatavo spiriti- 
ministerio pareigų komedija, ir stų vad. koadistais sektos va- 
tgrjžo į savo dvarą, kuriame tu-'das, kuris turėjo privatinę 20,- 
rėjo 10,000 tomų biblioteką. Ir 000 armiją. Oficiali pietų Viet- 
ten jis tarp knygų praleido 13 namo armija turėjo 250,000 vy

rų, kuriems vadovavo, vienas 
kitam priešingi generolai. Ši

daugelį civilinės aviacijos lakū
nų. Klubas išlaikė ir sklandymo 
mokyklą Nidoje, kurios vadovas 
buvo J. Pyragius ir instr. Tu- 
mavičius. Tuomet Aero klubo 
pirmininku buvo prof, Z. Žemai 
tis. Tarp baigusių aviacijos mo
kyklą 40 vyrų lakūnų buvo ir 
viena moteris — Antanina Lio- 
rentaitė, kilusi iš žvirgždaičių 
kaimo, Šakių apskrities, šitą 
znuavikę' sutikau Bridgeporte 
ir pasidalinome trumpomis min 
timis apie buvusius laikus ir 
naują darbą lietuviškame ręsto 
rane.

/
Sparnuotoji Lietuva!

Kiekvieno sporto tikslas — 
užgrūdinti žmogaus valią, pa
siryžimą, atkaklumą ir pasiti-J 
kėjimą savimi. Žmogus. ,turėda- j 
mas šias savybes viską gali pa-, 
siekti. Lakūnui tai privalu ir 
būtina. Drąsa ir pasitikėjimas 
padaro stebuklus. Kiekvienas

Per paskutinį dešimtmetį 
Lietuva buvo žymiai pažengu
si civilinės aviacijos srityje. 
Aero klubas jau turėjo 10 lėk
tuvą, o 5 jau buvo užpirkti. Klu

bas turėjo ir keleivinį lėktuvą, 
o augšto pilotažo skraidymams 
lėktuvą — “Kregždutę”. Dau
gelis Kauno jaunuolių svajojo, 
kaip pasidaryti aviatoriumi.

Skraidymo mokykla Nidoje

Ji išleido apie 200 asmenų, 
kurie patys savistoviai galėjo 
skraidyti. Sklandytuvai neturė
jo motoro. Per 3 metus jų buvo 
paruošta: 135 A klasės, 73 B 
ir 56 C klasės. Lietuviai daly
vaudavo pasaulinėse sklandymo 
rungtynėse. Vienoje iš jų lakū
nas J. Pyragius Lietuvai laimė
jo 4 vietą pasaulyje! Vėliau 
lakūnas Alfredas Gyzas, kaip 
Nidos mokyklos instruktorius, 
pagerino rekordą. Jisai išsilai
kė ore 26 vai. ir 3 min. be jo
kio nusileidimo. Tuo būdu Lie-, 
tuva sklandyme užėmė 2 vietą 
pasaulyje. Pirmąją laikė vokie
čiai su 36 vai. ir 35 minučių 
rekordu. Lietuviai sparčiai žen
gė pirmyn.

Antanina Liorentaitė — 
parašiutininkė

Drąsi zanavyke, kaip mote
ris. Dabar ji švenčia savo 20 
metų sukaktį, kai iššoko pirmą 
jį kartą iš lėktuvo su parašiutu. 
Tai buvo 1936 m. birželio mėn. 
7 d. Tauragėje per vietos avia
cijos šventę. Pakilo su lėktuvu 
į padangę ir iššoko. Žmonėms 
pasidarė nejauku: kas būtų, jei 
neatsidarytų parašiutas? Ir di
delė minia žmonių laukė kvapą 
įtraukus kuo tas viskas pasi
baigs.

Laimei, parašiutas laiku at
sidarė, ir mūsų Antosėlė lai
mingai nusileido pievose. Pub
lika triukšmingai plojo ir šir
dingai sveikino, kaip drąsią ir 
energingą lakūnę ir pavyzdingą 
Lietuvos pirmąją parašiutinin
kę!

Dešimt parašiutininkų 
padangėje

— Pirmasis bandymas yra 
sunkiausias, — sako A. Lioren 
taitė. — Kiti jau nėra toki įdo
mūs ir rizikingi. Kai aš ją pa
klausiau, ar ji tomet nebijojo 
šokti, kad gali užsimušti, ji 
drąsiai atsakė:

— Mirti galime kiekvienoje 
vietoje. Lietuviai turi mėginti 
nugalėti oro erdves. Moterims

Greitas palengvinimas nuo
ŠIENLIGAS

NEMALONUMU IR NUO BltONCHC

ASTMOS

<IIIUIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!III

VestuviŲ nuotraukos Ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūšy specialybe
PREC1N PHOTO STUDIO

(Incorporated) 
EDVARDAS ULIS, sav, 
4058 Archer Avenue

Telefonas Virginia 7-2481

metų. 1946 m. jis iš savo biblio
tekos išėjo vėl į politiką ir pra- 
rėjo kurti “nacionalinės vieny-, armija pasižymėjo plėšikavimu, 
bės frontą”. Jis bandė sekti Į šitą chaosą iš šiaur. Vietnamo
Gandhi pėdomis ir suorganizuo
ti pasyvų pasipriešinimą Pran
cūzijos kolonializmui ir komu
nizmui, bet jo programos liep
snelė greitai buvo istorinių įvy
kių užgesinta.

1949 m. prancūzai nuo Ho 
Chin-Minh vadovaujamų komu
nistų į Rivierą pabėgusį ir nak
tiniuose klubuose laiką leidusį 
imperatorių Boa Dai grąžino į 
Indokiniją ir padarė jį nomina
linės Vietnamo nepriklausomos 
respublikos prezidentu. Tuo bū
du Annam'o imperijos istorija 
buvo baigta. Tuo laiku komuni
stai užėmė Hue miestą, visus

įsiliejo .700,000 pabėgėlių, ku
rių dauguma buvo katalikai, ry 
žiu augintojai iš Hanoi apygar
dos; jie nenorėjo pasilikti po 
komunistų valdžia. Iš tų pabė
gėlių Diem, amerikiečių dole
rių padedamas, sudarė savo ar
mijos branduolį. Nuo 1955 met. 
pradžios visa JAV pagalba Viet 
namui pradėjo plaukti tiesiai į 
Saigoną, be Paryžiaus tarpinin
kavimo.

1955 m. balandžio m. po be
maž vienų metų pasirengimo 
Diem trenkė. Po kelių dienų tru 
kusių gatvės kovų gen. Le Van- 
vien banditų grupės buvo likvi-

inandat inus, kaipo iiuperato- duotos, kas prancūzus labai nu

SOPHIE BARČUS 
RADIO PROGRAMA

U waBS įtotiM — Ban<*
NUO PIRMAD. IKI PENKTAD. 

1:41 iki »:»o rai. ryta 
BESTAD 8:10 Iki B:SO ryt* 

PTRMADIENNIO vak. nuo 7—B v 
BK&AD. BS«—«:BO v. r. M atoMn 

WOPA — 14*0 klL 
Jkloaso BB, JL HEmloek 4-8411

TĮĮl gp ROCKWEL1 ST

Ar Marija apsireiškė Lietuvoje 
Atsakymą rasite J. Budzeikoa kny
gutėje

MARIJOS APSIREIŠKIMAI 
ŠILUVOJE

Kaina 40 centų

Ją galite gauti
“D B A C G E”

2834 So. Oakley Ava.
CHICAGO 8. ILL.

STATYBAI 
IR NAMŲ 
PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGĄ

PIGLY1 IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU
BALDUS
VIETOJE ir. Iš TOLIAU

K. EIDUKONIS
tunu naują diueų ttunavezim] 

ir apdraudas
ISIS W. 91st St. Chicago, IU. 

Tel. PRescott 9-2781

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS IR GASOLINO STOTIS
Atliekami lyginimo lr dažymo darbai. Taisomi motorai, stabdžiai, 
transmisijos Ir t t MOBILGAS benzinas, įvairių rūšių alyva, 

baterijos ir automobiliams dalys. Firestone padangos.
1934 West 59th Street Tel. GRovehill 6-9136

M. CESAS, patyrus auto spee*aUataa

CARR MOODY 
LUMBER CO.

STASYS LIT WI NAS, Prez.
8039 So. Halsted St.

Tel. Victory 2-1272 
Apkainavimą ir Prekių Pristaty 

mą Teikiame Nemokamai 
Raštinė atidara kasdien nuo <

8 vai.’ ryto iki 6 vai. vakaro b 
šeštadieniais iki 8 vai. vakaro

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIilIlIlIlIlIlIlHlh

Duoną lr {vairias skoningas 
bulkutes kepa

BRUNO’S KEPYKLA
8339-41 S. Lituanica Avė. 

Tel. Cliffside 4-6370
Pristatome | visas krautuves 
lr restoranus, taip pat Iš
siunčia { visus artimuosius 

miestus.

NUO UŽS2SENĖJUSIŲ 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ
Tie, kurie kenčia nuo SENŲ AT

VIRŲ lr SKAUD2IŲ 2AIZDŲ, 
negali ramiai sčdAtl lr naktimis 
miegoti, nes jų užsisenfijuslos žaizdos 
niežti lr skauda. Kad pašalinti tų 
niežėjimų -lr skaudėjimų senų atvi
rų ir skaudžių žaizdų, uždekite 
LEGULO Ointment. Jos gydymo 
ypatybes palengvins JOsų skaudėji
mų lr galėsite ramiai miegoti nak- 
t|. Vartokite Jų taipgi nuo skau- 
lžlų nudegimų. Ji taipg1 pašalina 
niežėjimų Ilgos vadinamos PSORIA - 
318. Taipgi pašalina peršėjimų ligos 
vadinamos aTHLETE’S FOOT, su- 
itabdo džiovinimų odos lr perplyšlmų 
Arppirščių. Yra tinkama vartoti nuo 
ižlūstančios, suskilusios odos dedlr- 
ztnlų, odos išbėrimų ir t. t., taipgi 
lnkama vartoti vaikučiams, kada pa 
Įrodo skaudus Išbėrimas nuo vysty

klų. JI yra gera gyduole nuo IA- 
virtinių odos Ilgų. Le
tūlo Ointment yra 
parduodama po 75 
ot., 11.26, lr $8.50.
Pirkite vaistinėse Chi 

’agoj lr apylinkėse—
Milvvaukee, W'sc.,Ga 
ry. Ind.ir Detroit, Mi
chigan arba rašyki
te lr atsiųskite Mo- 
oey order |

LEGULO, Deparljnent D. 
5618 W. Eddy St. Chicago 34, UL

Skelbtis “DRAUGE” apsimoka 
nes jis yra plačiausiai satenoma* 
lietuvių dienraštis, o saeibimi, 
kaina yra prieinama visiem®.

CRANE SAVINGS
2555 WEST 47th STREET LAfayette 3-1083

B. R. Pietkievvicz, prez.; E. R. Pietkievvicz, sekr. ir advokatas 
Mokame augštus dividendus. Kėši uo jame čekius. Parduodame ir 
išperkame valstybės bonus. Taupytojams patarnavimai veltui 
ATIDARYKITE SĄSKAITĄ ŠIANDIEN.—Apdrausta iki $10,000. 
Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antr. ir penk. 9 iki 5; treč. uždaryta, o šešt. nuo 9 iki vidurdienio.

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

Mes iš anksto kviečiame visus atsilankyti | 
mūsų naujojo namo šaunų atidarymą (Grand
Opening, įvykstanti 1957 m. sausio mėnesi.

/
Saugiausia ir pelningiausia vieta taupomiems 

pinigams laikyti yra apdraustose taupymo ben
drovėse, kuriose kiekvieno taupytojo indėliai yra 
pilnai apdrausti iki $10,000 Jungtinių Valstybių 
valdžios. Visos bendrovės, turinčios šitokius ap
draudimus yra vienodai saugios. Visos stropiai 
valdžios {staigų prižiūrimos ir visos turi atidėti 
vienodai reikalaujamų sumų atsargas, bet dau
gumas atideda daugiau, negu reikalaujama. Skir

tumas yra tik toks: kai kurios bendrovės yra patogesnės taupytojai, visada išmokėjo ir išmoka aukštesnius dividendui 
ir teikia pelningesnius ir naudingesnius patarimas.

Chicago Savings nuo pat savo įsikūrimo 1924 m. per daugiau, negu 32 metas, visada išmokėdavo taupytojams visas taupy
mui įdėtas sumas su ankštais dividendais. Ka« liečia pelningus patarnavimus — tai Chicago Savings yra viena iš nedidelio skai
čiaus tų bendrovių, kurios nemokamai teikia patarnavimus, iš keičiant 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.

• f

CHICAGO SAVINGS 8č LOAN ASSOCIATION
6234 South Western Avenue Tel. GRovehill 6-7^75 Chicago,Illinois

CURRENTLY — AUKŠČIAUSIAS DIVIDENDAS IŠMOKAMAS ANT PAID UP INVESTMENTŲ SKYRIAUS.
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MŪSŲ KOLONIJOSE
Worcester, Mass.

Motery Sąjungos veikla

Rugpjūčio 6 d. vakare įvyko 
Moterų Sąjungos 5 kuopos susi
rinkimas. Išvykus pirm. M. 
Watkins, susirinkimui pirminin
kavo Delonienė.

O. Sidabrienė patiekė apyskai
tą iš parapijos gegužinės. Pada
ryta 68.30 dol. pelno. Liepos 4 
d. Tėvų Marijonų darže 5 kuo
pos stalas padarė 150 dol. pel
no.

Perskaitytas Tėvų Marijonų 
laiškas, kuriame dėkoja už pa
ramą ir didelį mūsų kuopos pa
sišventimą geruose darbuose.

“Moterų Dirvos” premijuoti 
viršeliai sąjungiet'ėms nepatin
ka. Mūsų nutarimu “Moterų 
Dirvos” pirmasis viršelis pats 
gražiausias, turįs gilią ir kilnią 
mintį.

Viešnia iš Kalifornijos

Į šį susirinkimą atsilankė M. 
Riškienė iš Kalifornijos, dabar 
atostogaujanti pas savo brolį 
Kaziką, gyv. 53 Waverley Str.

Riškienė sveikino sąjungietes 
savo ir ten susikūrusių sąjun- 
giečių vardu. Pasidžiaugė mū
sų gražia kultūrine veikla. Taip 
pat pranešė, kad ir jos nesnau
džia, nors gyvena gražioje, sau
lėtoje Kalifornijoje. Visur sten
giasi įnešti katalikiškos dvasios 
ir tautinio susipratimo. Moterys 
gausiai rašosi į Moterų Sąjungą 
narėmis.

Paskutinio susirinkimo metu 
liepos 2 d. pranešta, kad Sinke
vičienė ir Liutkienė serga.

Sekantis susirinkimas įvyks 
rugsėjo mėn. pirmą ketvirtadie
nį 8 vai. vakare.

Visi į gegužinę

Rugsėjo 2 d. 1 vai. p. p. Mai
ronio parke mūsų 5 kuopa ruo
šia šaunią gegužinę su laimėji
mais ir užkandžiais. Kviečiame 
visus lietuvius gausiai joje daly
vauti. Bus galima laimėti ver
tingų dalykėlių.

Pasižadėjo dirbti šios narės: 
Paukštytė, Kauševičienė, Žiu- 
rinskienė, Narkevičienė, Pikte- 
lienė, Česnienė, Dabrilienė ir Si
dabrienė. A. R.

Padėka

Nuoširdžiai dėkoju visoms Mo 
terų Sąjungos 5 kuopos narėms 
už lankymą manęs namuose ir 
ligoninėje. Taip pat tokias ver
tingas dovanas. Už užuojautą 
ir nuoširdžią pagalbą sergant 
mums abiems su vyru. Už mal
das ir užprašytas šv. mišias. 
Centro dvasios vadui kun. Val- 
kavičiui už koncertą, skirtą kaip 
užuojautos ženklą man. Choris
tėms ir choro vedėjai G. Kaneb 
sudainuotą dainelę “Gimtinė” 
Motinos dieną. Seselėms kazi- 
mierietėms už lankymą namuo-

►OOOOOOOOOOOOOtiOOOOOOOOOOO.
LITHUANIA, (Paveiksluose, $6.00

Fotografavo V. Augustinas 
POPULAR LITHUANIAN 
RECIPES ............................... $2.00

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

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

Tarase Ig. Alapells 
LITHUANIAN SELF- 
TAUGHT ............................... $l.a

ISleldo Marlhorough 
LITHUANIAN-ENGLISH and 
ENGLISH-LJTHU ANIAN 
DICTIONARY........................ $4.50

ISleldo Marlhorough

šias knygas galima gauti dien
raščio DRAUGO knygų kioske — 

2384 South Oakley Avenue,
Chicago 8, Illinois

VVOOOAOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO.

PAJIEŠKOJIMAI
Pnjtpškoinas Juodišius Jonas, sū

nus Antinio (spėjama, kad gyvena 
Kanadoje). .Įieško Vera Andrašū- 
nienė, 012 Lucile Avė., Los Angeles 

Tai nenuilstančios bitutės dari 26, Calif- T,,r> žin*U *s Lietuvos.

se ir ligoninėje ir už gausias mal 
das.

P.&J. JOKUBKA
rv, DEIMANTAI IR LAIKRODŽIAI 

Pardavimas Ir Taisymas 
4077 So. Archer Avė.

Chicago 82, III. — Tel. LA 8-8017

CLASSIFIED AND HELP. VVANTED ADS
REAL ESTATE REAL ESTATE HELP VVANTED — MOTERYS

bininkės. Visada pirmosios ištie
sia pagalbos ranką, aJtsižadėda- 
mos savęs.

Geriesiems kunigams Jutkevi- 
čiui ir Tamulevičiui, aptarnavu
siems Švč. Sakramentu.. Dr. B. 
Matulioniui už gydymą ir viso
keriopą pagalbą sunkioje ligoje. 
Dėkojame Lendraitienei, Stasei 
ir Juozui Dobregams iš Brock- 
tono, Izabelei ir Petrui Mačiu
kams, giminaičiams iš Rocheste- 
rio, Bronei ir Juozui Bekeriams 
iš Gardnerio ir visiems worces- 
teriškiams lietuviams, užjautu- 
siems ir lankusiems mudu li
goje. Didžiausia padėka “tremoj 
tinių tėveliui” M. Staluloniui ir 
jo gerajai žmonai. Neveltui Sta 
lulonis turi “tremtinių tėvelio” 
vardą. Daugiau 230 tremtinių 
lietuvių yra partraukęs į Ame
riką. Dar didesniam skaičiui su- 
jieškojęs darbus, nežiūrint į tai, 
kad pats yra silpnos sveikatos.

Dėkoju “Moterų Dirvos” re
daktorei Dalei Murray už užuo
jautą ir laiškutį.

I Dar kartą nuoširdus lietuviš
kas ačiū visiems.

Adelė ir Albinas Repšiai

Brockton, Mass.
Nukryžiuotojo Jėzaus seserų 
vienuolyno rėmėjų gegužinė

Kiekivenais metais rugsėjo 
mėnesio pirmąjį pirmadienį (La 
bor Day) Nukryžiuotojo Jėzaus 
seserų vienuolyno sodyboje, 
Brockton, Mass., vienuolyno rė
mėjai organizuoja metinę gegu
žinę. • Šiemet ji įvyks rgusėjo 3 
d. Tai yra puiki proga susitikti 
artimesnius ir . tolimesnius pažįs
tamus, nes į šiuos išvažiavimus 
paprastai suvažiuoja labai daug 
žmonių.

10 vai. bus laikomos šv. mi
šios, po kurių bus lietuviški pie
tūs. Po to bus pradėta linksma 
programa ir dalyvių pasivaišini- 
mas.

Lietuviškų valgių mėgėjai ga
lės gauti saldaus ir rūgusio pie
no, šviežių ir džiovintų sūrių 
'bei kitokių skanėstų.

Sporto mėgėjai galės pamaty
ti ir išgirsti nenugalėtą pasaulio 
bokso čempioną Rocky Marcia- 
no, kuris pasižadėjo dalyvauti 
gegžinėje ir ta proga tarti žodį.

Tikimasi, kad ir šiais metais 
artimesnių ir tolimesnių apylin
kių lietuviai, vertindami gražius 
vienuolyno seselių darbus, gau
siai atsilankys ir savo auka pa
rems naujos koplyčios statybą.

B. V.

Paulina Šepikaitė Getspudienė jieš
ko pusbrolio ALBINO DAUGINAI- 
ČIO, kilusio iš Kartenos parapijos, 
Graipšyčių kaimo. Atsiliepti šiuo 
adresu: 8356 So. Peoria St., Chi
cago 20, Illinois.

Jieškoma EMILIJA APERAVI- 
ČIOTfiS. Jieško motina iš Lietu
vos. Atsiliepti šiuo adresu: Fellci 
ja Urbelis, 1649 No.

STASYS DŽIUGAS

Kiškučio Vardinės
Tai gražiausia dovana mūsų 
mažiesiems skaitytojams. Meilė 
tėvų žemei, mažųjų džiaugsmai ii

Gerai ir pigiai pirksite ir parduo
dami uždirbsite.

A. BUDRECKAS, REALTY
4081 ARCHER AVĖ. LA. 8-8884

Ofisas uždarytas iki rugpjūčio 20 
d. dėl atostogų.

Broadwav ų ' mažųjų uzmugBiniu u 
M ei rose Park, III. Tel. FI 4-9033. Stančikaitės gražios iliu

stracijos šią knygą padarė dau
Jieškomi Adomas Gaižauskas ir 

Pranė Kalvaitienė-Gaižau kaitė, gy
veną Chicagoje, kilę iš Užvenčio, pn- 
jieškomi Uršulės Petkevičiūtės, gyv.
Sisters of St. Francis, Grove and 
McRoberts Road., Pittsburgh, Pa.

CHARLES F. CARPENTIER 

Secretary of State

The forthcoming Labor Day 
veekend marka the only big holiday 
veekend of this sprlng and sum- 
mer. Memorial Day and the Fourth 
of July fell during the mlddle of 
the week this year and we were 
not faced with the likelihood of a 
tremendous slaughter on the high- 
ways as the country ohserved those 
two national holidays. The Labo r 
Day weekend, however, ls difterent.

If you plan to take to the hlgh- 
vays on this occasion be-Bure that 
you .are more alert than ever when 
behind a steering wheel. The roads 
•will be packed with vehlcles shut- 
tling tourlsts and vacationists back 
and forth from the sites they have 
chosen for relaxation.

One hazard that we seemed to he 
plagued vvith more on holidays and 
when the roads are Jammed is the 
drlver who insists upon being in a 
big hurry to the extent that he 
■will 8wing into the lane of the 
trafflc going ln the opposlte dlrec- 
tlon in order to pass another ve-
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hlcle without having a safe passing 
distance ln front of hlm. There is 
no way to pick out this type of 
drlver untll it ls too late. This one 
hazard on the highway is enough 
to remind us that we mušt be extra 
cautlous when driving over the holi
day weekend.

A copy of the completely nev 
"Rules of the Road” booklet will 
he sent to you free upon reųueet. 
Write to CHARLES F. CARPEN
TIER, Secretary of State, Sprlng. 
fleld, minols.

giausia mėgiama mažųjų skaity* 
tojų tarpe. Kaina $1.50.
Užsakymu* kartu su pinigais siųskite:

“DRAUGAS” 
2334 So. Oakley Avė. 

Chicago 8. UL

Nėra gražesnių pasakų visam 
pasaulyje kaip,

Andersono pasakos,
taip sako vaikų literatūros žino
vai ir pedagogai. Jos patraukia 
vaikų dėmesį, praturtina vaizduo
tę ir veikia auklėjančiai.. Jau nė
ra pasaulyje kultūringos tautos, 
kuri nebūtų išsivertusi šių pasa
kų į gimtąją kalbą.

Lietuvių kalbon šias pasakas 
išvertė žymus kalbininkas J. Bal
čikonis. Gera proga jaunimui tuo 
pačiu pasimokyti ir lietuvių . kal
bos.

Anderson Pasakos I tomas, 208 
pusi., kaina $2.00 Andersono Pa
sakos II tomas, 204 pusi., kaina 
$2.00.

Reikalaukite knygynuose, pas 
platintojus arba užsakymus ad
resuokite :

Užsakymu, ,u pinigais siuskite

DRAUGAS 

2S34 So. Oakley Avenue 
Chicago 8, m.

ELEKTRONIKOS CENTRAS
Prieinamomis kainomis tikra vieta 

Įsigyti 1957 m. modelius —
• Televizijas 

į • Radijo aparatus
• Hi fi fonografus

1 • Rekordavlmo mašinas
I Visokie elektriniai namų reikmenys:

• Vėsintuvai
• Vėdintuval

• Dulkiasiurbliai 
• Kavos virduliai

• Laldyklės (prosai)
— Pilnos garantijos — nuolaidos —

lAi-Dflinfl.
PTCLEVISIOn
Csales - Service)

Sav. Inž. A. SEMENAS 
3321 S. Halsted — CLlffslde 4-5065

Remkite dien. Draugą! PTRKiTE APSAUGOS BONUS

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

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 St 
VVAlbrook 5-5080 

PRospect 8-8579 (vak. Ir sekmad.)

šioje nejudomo turto pardavimo 
jstaigoje perkant ar parduodant. Jū
sų laukia greitas lr teisingas patar
navimas.
NORV1LA-KURŠIUS

REAL ESTATE SALES 
2600 West 59th Street 

Visi telefonai: PRospect 8-5454

P. STANKOYIČIUS
REAL ĖST. k INSUR. BROKERIS 

LIETUVIŲ AUDITORIJA
S133 So. Halsted St.

Ph. DAasbs 8-1798
Padeda plrkltl - parduoti namas, 
fiklus, blanlua. Parūpina paskolas, 
draudimus lr daro vertimus. Tvarko 
Imigracijos dokumentus. Ofisas atda-

Į ras kasdien nuo 10—1.

Patogus 5 kamb. mūr. namas Mar
ąuette Parke. Dvigubas garažas. 
$14.600. K. Juknis.

Brighton Parko apylinkėje didelis 
mūr. 2 aukštų namas, perdirbtas J 
5 patogius butus. Dvigubas garažas. 
Kaina tik $15,700. J. Šaulys.

2 po 5)^ mūr., garažas. Geriausia 
Marąuette Parko vieta. $28,500. A. 
Rėklaitis.

šiandien nevėlu Įsigyti mūr. 6 k. 
bungalovv. Uždari porėtai, autom, 
šildymas alyva. 2 tuto. garažas. Pi
giau grybų. $17,000. A'. Linas.

2 aukštų mūr. Marąuette Parke. 5 
kamb., 2 dideli miegamieji. Kilimai. 
"Cyclon” tvora. 2 auto. garažas. 
$18,500. A. Sirutis.

94,000 met. pajamųt Mūr. 2 augš- 
tų namas gražioj vietoj. Moderniškos 
vonios ir virtuvės. Sklypas 60 pėdų, 
Bargenas geram pirkėjui. Įmokėti 
$8.000. K. Volodkevičius.

P LEONAS
REAL ESTATE

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

Savininkas parduoda pajamų na
mų. 2-jų butų mūrinis po 6 kamb. 
Aluminum žieminiai langai, naujas 
karšto oro centrinis apšild. pirmam 
augštui, ir moderniška virtuvė su 
spintom 1-me augšte. Didelis rūsys, 
skalbykla. 2 autom, garažas, j viršų 
pakeliamos durys. Daug priedų. Bar
genas už $15,500. 3810 S. tose Avė. 
LAfayette 3-3057.

2-jų butų mūr. namas — 7 ir 6
kamb. Pirmas butas karštu vand. 
apšild.; antras gazu. Garažas. 4141 
W. 21st Plnce.

PARDUODAMAS XlAZAS TKIS —
TINKAMAS PENSININKAMS. 35% 
akrų žemės. 8 kamb. namas, centri
nis apšild., šiltas ir šaltas vanduo, 
tualetas viduje, 2 barnes, vištidė, sod
nas — pačiame mieste, tarpe 2-jų 
kelių — vieškelio 32 lr kelio “T”, ir 
600 pėdų pagal ežero pakrantės, 79 
mylios J šiaurę nuo Green Bay, high- 
way 32. Savininkas išvyksta apsigy
venti Floridoje. Kaina 87,500. AGNUS q|||||||||||||||||||||||||||||||||||]|||||||||||||  ̂
AND STEVE’S RKSORT, Tounsend,
Wisoansln.

VARDAI VANDENIMS IR 
DIENOMS

Tokiu pavadinimu tik šiomis die
nomis išėjo I* spaudos Jurgio Rlckal- 
člo eilėraščių knyga. Autorių pažįsta 
me. kaip vienų gabiausių Ir veikliau
siųjų mūsų teatralų, čia Ji matome 
daug žadančiu poetu. Knygos kalnr 
— $1.60.

Užsakymus Ir pinigus siųskite.

DRAUGAS. 2Š34 8. Oakley Avė., 
Chicago 8. III.

Chartered A Supervlsed 
by the U. 8. Government

MUTUAL FEDERAL SAVINGS REKORDAS...

• Įsteigta Chicagoje 1905 metais.

• Nuo 1905 metą ii bendrovė pergyveno karas, 
ekonomines depresijas, panikas ir krizes ir 
savo taupytojams išmokėjo kiekvieną sutau
pytą dolerį.

• Augštus dividendus išmokėjo visada be per
sto jimo. ,ą. J "j

Partrauksime jfisą pinigus ii kitur, jei atne
šite savo banko knygutę.

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

t
PRADEKITE TAUPYTI ŠIANDIEN I

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

JOHN J. KAZANAUSKAS, Pm.

Ohartered lr Supervlsed by ths United States Oorsnunsst
Įstaigos VALANDOS: Kasdien nuo 9-tos ryto iki 6 vai. po pietų. Ketvirtadieniais ano 9-tos valandos 
ryto iki 8 vai. vakaro, šeštadieniai* nno 9 vai. ryto iki 1 vaL po pistų. Trečiadieniais visai neatidaroma 
t............... ........... ■

MARQUETTE PARKE: Naujas 
mmūrinis 7 kamb. (5 mieg.)

GAGE PARKE: Mūrinis, 8 butai 
po 3y2 kamb.

BRIGHTON PARKE:
Medinis — 6 kamb. 100 pėdų 

sklypas.
Mūrinis — 2 butai po 4 kamb. 

ir rūbų valykla. 50 pėdų sklypas.
Mūrinis — 2 po 5 kamb.
Medinis — 2 po 4 ir 5 kamb. at

skirame name.
Medinis — 3 namai, 5 butai.

$200 pajamų ir savininkui butas.
Mūrinis — 2 po 4 kamb. arti 

mokyklos.
Mūrinis — 8 butai, $420 pajamų.
Turime namų visose liet. apy-, . 

linkese. Esame lietuvių kolonijų, sa,ary 
centre. Parūpiname paskolas, duo
dame tiksles informacijas. Jūsų 
patarnavimui: Vladas Šimaitis,
Viktoras Šimaitis, Povilas Žum- 
bakis, Justas Strimaitis, Jonas 
Sakas.

SIMAIČIAI
Realty, Builders, Insurancs

2737 West 43 St
CLifside 4-2300

GENERAL HOl'SERORK 
l'luin Cooking 

6/3 days.
Own Room wlth bath;

3 adults; 
Experlenced;

English speaking;
$60.

North Shore;
Call Mrs. Carlsen

Kenllwurth 2200 
Reverse cliarges

BANK POSITIONS
TELLER

BOOKKEEPER

Work in modern air-condi- 
tioned office. 5 day week. Good

MARQUETTE NATIONAL 
BANK

6316 S. Western Avė. 
GRovehill 6-5100

Whv spend time traveling? Work 
near hoine! Long ėst. finu needs

STENO-GEN. OFFICE GIRL 
OR WOMAN

Esperieneed2-jų BUTŲ MCRINIS BUGA- 
LOVV. Arti VVestern Electric. 5 ir ,
4 kamb. Garažas. Tile virtuvė ir Pcrmanent, 5-day week. Air-eondi-
vonios. $19,500. SVOBODA, 3739 
W. 26th St. LAwndaIe 1-7038.

BUILDING & REMODELING

VIKTORAS ŠIMAITIS 
General Contractor

tioned office. Many cmployee bene
fits. Good saalry.

Apply
3944 S. HAMILTON

(Near Westem)
LAFAYETTE 3-1475

Stato rezidencinius lr komercinius 
namus; pasiūlo sklypus; rekomen
duoja planus: išrūpina statybos kre-
a^a’rez8^^7-33^ Kreipi 'jauna moteris jieško darbo valyti

SIMAIČIAI 
Realty ■ Builders - Insuranos 

2737 West 43rd Street

KONTR AKTORIUS 
STANDARD BUILDERS, INCL 
2523 W. 69 st. Cbleago 28, B1M

PRospeckt 8-3792 
A. OINTNERIS — pirmininkas 

V. F. PETRAUSKAS — stat. vedgjas
Lietuvių Statybos Bendrovl:
• stato namus pardavimui,
• priima užsakymus,
• atlieka remonto darbus,
• Įrengia alumlnijaus langus b 

duris.

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

ANTANAS LUKAS IR SŪNUS
2717-19 West 7lst Street

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

Tel. — HEmlock 4-5881 
..... ..
ĮĮIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlItt 

LIETUVIŲ STATYBOS 
BENDROVB

| MORAS |
S Builders, Gen. Contractora
S Atlieka planavimo tr staty- S
S bos darbus gydytojų ofisų, gy- S 
5 venamųjų lr viešųjų pastatų.
5 Namų įkainavimas ir įvairūs g 
S patarimai nemokamai, 
g Kreiptis šiuo adresu:

E JONAS STANKUS
S Kasdien nuo 8 vai. ryto Iki 
S 6 vai. p. p. Kitu laiku susitarus
E TH. PRospect 8-2013 
E 8800 SO. CAMPBELL A VU. 

Chicago 29. Hllnois

IEŠKO DARBO

ofisą arba prosyt* baltinius. Tel. 
YArds 7-2273.

HELP ’WANTED’ "vYRaT

MANAGER’S TRAINEE
Vedėjui reikalingas asistentas 

(25—55 m.) Chicagos priemiesčių 
rajone — išmokti “area manager” 
darbų. Labai geras atlyginimas, 
“group. insurance”, pensijos planas. 
Įdomus darbas. Pardavėjo patyri
mas pageidautinas. Rašykite — 

DRAUGAS, Bok (113«, 2334 S. Oakley 
Avė., Chicago 8, III. Pažymėkite am
žių, mokslų, patyrimų, telefono nu
merį. Taip pat turime keletu "part 
time” vietų.

PROGOS — OPPORTUNITIES

PARDUODAMI visi maisto krau
tuvės įrengimai — mėsos šaldytuvai 
ir t. t. Iš krautuvės rengiam butų. 
Pirksit labai pigiai. HEmlock 4-0800

MISCELLANEOUS 
Įvairūs Dalykai

LIET. APDRAUDŲ AGE5ITRA
Visų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. Notarlatas. Valsty
bės patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdraudas kltu4 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS, 
VVAlbrook 6-M71

INTERSTATE INSURANCE AGENCV 
6108 S. Ashland Avė., Chicago 36, III

5 kambarių mūrinis namas. Vieta 
įrengti antrų butų. Gazu apšildomas. 
Grindys pastogėje, pilnas rūsys. Air- 
conditloned. Turi būti tuojau par
duotas. Už geriausių pasiūlymų. 
Skambinti tarp 7 lr 9 v. v.

YArds 7-8315

PARDAVIMUI

Nebrangiai parduodama gerame 
stovyje BENDIX automatinė skalbi
mo Ir nugręžlmo mašina. Kreiptis: 
Vacį. Dukstos duonos kepykla, 1800 
West 46th Str. Telef.

LAfayette 3-1510

Statome
NAMUS IR
GARAŽUS

ir atliekame visus statybos lr per
tvarkymo (remodellng) darbus.

MASTER BUILDERS
General Contracting Co.

(Sav. V. Sodeikų lr J. Skorubskos) 
1600 S. 48TH CT., CICERO 60, ILL. 
Tel. OLympic 2-7381; TO 3-4236

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas instoliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius (fur- 
naces), visų dydžių oro vėsintu
vus (Air oonditioners) ir atlieka 
visus skardos darbus.

1546 S. 49th OOURT, CICERO
Tel. OLympic 6-0775 nuo 8 vaL 

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

OLympic 2-6752

Skelbkitės “Drauge”

CRANE COMPANY
HAS JOBS AVAILABLE 

2D AND 3D SHIFTS 
MACHINE OPERATORS 

BORING MILL 
TURRET LATHES 

DRILL PRESS 
OTHER OPENINGS AVAILABLE 

I2(/ž% NITE BONUS
Steady Work — Good Pay — Liberal Benefits

Mušt be able to speak and understand English.
APPLY EMPLOYMENT DEPT.

CRANE COMPANY
4200 South Kedzie Avenue

J. BREIVE and SON 
CONSTRUCTION COMPANY 

1442 S. 48th Ct., Cicero 50, III.
Statome naujus namus ir garažus. 

Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairius remonto darbus, skubiai,
gerai ir pigiai.
Aauklte DAnube 6-2783 nuo » vai. 

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

vakaro iki 11 vai. vakaro.

PLU M B I N G
Licensed, bonded plumbers

Joks darbas nėra didelis ar mažas, 
laukite dabar. Kalbame lietuviškai 

Tel. REpublic 7-0844 
MAIbrook 5-3451

AUTOMOBILEb — TRUCIK8 
Automobiliai — Sunkvežimiai

VIKTORO KOŽIGO8
lietuviška gaaollno stotis tr auto

Atliekami motoro remontai, lyginimo, 
daly m o darbai lr keičiamo, dalys.

CALL-ME-MOTORS C0.
575* 8. WE8TERN AVĖ. PR 8-*53S

liiiiillllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiii
Jei turite parduoti ar iinuomo- 

ti, pasiskelbkite smulkiu skelbimų 
■kyriuje. Skelbimą galite perduoti 
telefonu: Vlrginls 7 6640. 
fliimiHmaiiimiiiMiiiiiimiiiiiiimiiiiiiiii
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GYVUOKITE LIETUVOS VYČIAI!
EDVARDAS SEEA1TIS, Cicero, UI.

Viena seniausiųjų Amerikos 
lietuvių jaunimo organizacija — 
Lietuvos Vyčiai — susirenka j 
savo metinę 43 konvenciją, j- 
vykstančią rugpjūčiu 23 — 26 d. 
d. Chicagoje.

Tomis dienomis čia suvažiuos 
šimtai vyčių delegatų iš visų 
JAV kampų ir čia svarstys sa
vas problemas: gvildens lietuvy
bės išlaikymo klausimus, nagri
nės organizacinius reikalus ir 
panašiai.

Bus jicškoma naujų kelių

Waterbury, Conn.
Prieškonferencinis krikščionių 

dentokr-tų susirinkimas

Šio mėn. 12 d. vietos krikš- 
Toliau šis vyčių veikėjas ra-'klonių demokratų skyrius turėjo 

šo: “Ruškimės visi — seni ir jau, susirinkimą, kuris be eilinių sky 
ni — ir padarykime šį vyčių sei-| riaus gyvenimo reikalų, savo 
mą tokiu gausiu ir įdomiu, kad1 darbotvarkėje turėjo ir savo vai 
jis įeitų į vyčių istoriją ir būtų dybos nario Juodo Karmūzos iš-

sa mūsų išeivija ir net Lietuvo
je vyčių vardas buvo žinomas”

gražia tradicija, dideliu lietuvių tautinės garbės pareiga prisidė- 
bendravimu, pažintimis su bro- ti prie lietuvių gražaus ir būtino 
liais ir sesėmis iš JAV; jauni- reikalo., Kl. Giedaugas
mo susitikimu ir ssuidraugavi-
mu. Kiekvienos šventės proga 
yra spausdinama puiki progra
ma su d augybe statistinių žinių 
ir iš visos Kanados lietuvių gy
venimo. Visas Hamiltonas yra

įsigykite, perskaitykite Lietuvoje 
premijuotą istorini romaną dviejuo
se tomuose,

KRAŽIŲ SKERDYNES
. , i Gražūs Žemaitijos gamtos vaizdai,

pasirengęs vykti VVlndsoran rug gyvai pavaizduoti anų dienų papro-

nepamirštas per ilgus metus”.
Paremkime vyčių užsimojimus 

Mantant tokius gražius vyčių 
troškimus ir jų žygius, reikia 
nepasilikti kurčiais mūsų čia gi
musios lietuvių kartos prašy
mams. Jų tarpe yra tikrai pui- 

Be abejo čia^Jus stengiamasi kl4 vyrų, iš kurių galima pami- 
jieškoti kelių, kaip pagyvinti or-' nėti k*d ir Illinois - Indiana 
gąnįzacįjos veiklą, pritraukti; vyčių ^ities valdybos pirm. Jur 
daugiau narių, ypatingai iš jau-' Joniką, kuris yra vienąs šios

leistuvių atsisveikinimą. Juozas 
Karmūza šįmet baigė augštesn. 
mokyklą ir įstojo į karo aviaci
jos mokyklą. Išvykstančiam vai 
dybos nariui pirm. A. Paliulis, 
padėkodamas už bendradarbia
vimą, palinkėjo geros sėkmės 
karo mokykloje ir visuomet likti 
lietuviu ir krikščioniu demokra
tu. Jaunajam valdybos nariui

čiai, įdomi meilės -intryga, vaizdūs 
dialogai atskleidžia anų dienų tik
rovės vaizdą. Jie parodo kaip dar 
Lietuvos nepriklausomybės priešauš
ryje maskoliai persekiojo mylinčius 
savo kraštą ir tikėjimą žemaičius lr 
jie liejo kraują dėl savo šventovės.

Autorius — J. Marcinkevičius 
pats lankėsi Kražiuose, gerai susi
pažino su vietos aplinkuma, apklau- 

, . sinėjo gyvus įvykių liūdininkus ir
Hamiltonas yra beveik nauja panaudojo plačią archyvinę me- 

lietuvių kolonija, nes prieš 1948| 818 pus, tolna
m. čia gyveno vos keliolika lie-.u tomas 320 pusi., kaina

Užsakymus su pinigais siųskite 
“DRAUGAS”

sėjo 1 — 3 dienomis.
Kl. Giedaugra

Hamilton, Ont.
Lietuvių Namai Hamiltone

$3.00
33.00

Tauriam lietuviui, mielajam bičiuliui,
• a. f A.

dipl. agronomui BALIUI ŠPOKUI mirus, 
jo žmoną, sūnų, dukterį .pusbrolį ir artimuosius nuo
širdžiai užjaučia ir liūdesio skausmu dalinasi

Kaladės, Lembortai
Petroniai ir Vasaičiai

nųjų tarpo, padaryti ją galimai 
lietuviškesnę.

Tki šįol šips konvencijos klau
simu spaudoje yra buvę nema
žą atsiliepimų, kaip ją būtų ga
lima sėkmingiau pravesti, ką la
biau reikėtų svarstyti ir pąn.

Štai L. Valiukas iš Los Ange
les “Vyčio” žurnalo 8 nr. rašo, 
kad čįą būtų tikslu sudaryti spe 
cialiąs komisijas šiems klausi
mams: a) lietuviškumo palai
kymui, b) Lietuvos reikalų ko
misijos praplėtimui ir suinten- 
syvįnimui, c) informacinės lite
ratūros lietuviškais klausisimais 
paruošimu ir išleidimu, d) kuo-, 
pų veiklos pagyvinimui, e) Lie
tuvos Vyčių organizacinės struk 
tūros patobulinimui ir pan.

Kaip iš tame pačiame “Vyčio” 
žurnale spausdinamos Igno Sa
kalo paruoštos Lietuvos Vyčių 
istorijos matome, ši organizaci
ja anksčiau buvo išvysčiusi tik 
rai gyvą veiklą, turėjo daug kuo 
pų ir narių. Bet, laikui bėgant, 
nariai išvažinėdavo į kitus mies
tus, labiau įsijungdavo į “realų” 
gyvenimą ir taip kuopos būda
vo likviduojamos, palikdamos 
tik gana turtingas istorijas.

Taip, vyčiai savo pasiekimų a- 
ruodan yra sukrovę nemažus 
turtus, į kuriuos pasižiūrėjus, 
vėl norėtųsi matyti labiau išbu
jojusią vyčių veiklą.

Iš šios 43 konvencijos be a- 
bejo yra nemaža laukiama. Pvz 
J. Sadauskas iš Clevelando, O- 
hio, “Draugo” 193 nr. rašo: 
“Gal 43 seimas ir duos mūsų or
ganizacijai naują injekciją ir po 
jos vyčiai vėl galės veikti, kaip 
praeity, kada jais didžiavosi vi-

konvencijos rengėjų.

Frank Petkūnas yra šaukiamo 
Vyčių seimo rengimo komiteto na
rys. Seimas įvyks Chicagoje rugjįj. 
23—26 d.

==

Lietuvos lakūnė
(Atkelta iš 5-to psl.)

toki darbai Gar buvo pirmiena. 
Bet jeį ne kąrąs ir kiti nuoty
kiai po to, tai jau daugelis mo
terų Lietuvoje būtų šokinėju-

tuvių šeimų ir paskirų asmenų.
išleistūv&ms" valdyba "įteikė" do? GS'vavU8į SLA kuoPa likvidu°- 

ta; savo bažnyčios nei kunigo ne 
turėjo; pašalpinę organizaciją t

Jurgį Joniką galima sutikti 
veikiantį lietuviškose organiza
cijose ir dirbantį lietuviškiems 
reikalams. Jis daug metų dar
buojasi ir lietuviškame Don Var 
nas karo veteranų poste ir yra 
įėjęs į IV “American Legion” 
veteranų distrikto vadovybę.

Tokį žmonės, kaip J. Joni
kas, Ą. Vąsiliauskas, Frank Vas 
kas, Ignas Sakalas ir daugelis 
kitų yra daug nusipelnę vyčių 
organizacijai ir jų darbus reikė
tų pasekti kitiems.

Chicaga su nekantrumu lau
kia šio 43 L. Vyičų konvenci 
jos. Laukia tų energingų Ame
rikos lietuvių ir lietuvaičių, ku
rių krūtinėse dar plaka lietuviš
kos širdys. Ir jie nevienam nau
jai iš tėviškės atvykusiam galės 
pademonstruoti, jog meilė tėvy
nei nesibaigia su Laisvės sta
tulos išvydimu.

vanų albumą. J. .Karmūza pa
dėkojo už linkėjimus ir dovanas, 
pažadėdamas išpildyti linkėjusių 
pageidavimus.

Buvo aptarti konferencijos 
Clevelande reikalai ir susirinki
me užsirašė daugiau 10 narių 
vykti konferencijon. Tad, nepai
sant atstumo, waterburiečiai ren 
giasi vykti gana gausiai. 

Wipdsor, Ont.
IV Kanados Lietuvių diena

Beliko vos dvi savaitės iki IV 
Kanądos Lietuvių dienos Wind- 
sore. Mažutė lietuvių kolonija 
pasiėmė tokį milžinišką darbą — 
suruošti IV Kanados Lietuvių 
dieną. Nuo 1953 m. rugsėjo 1 — 
3 d. Kanadoje pradėta kasmet 
ruošti tuo pat laiku lietuvių die
nos. Jos nėra panašios į JAV 
vykstančias vietinio pobūdžio 
šventes. Kanadoje lietuvių die
nos yrą viso? Kąnądos ir daugy
bės JAV lietuvių šventės. □ šie
met ypatingai dėl tq, kad šventė

Sūnų Dukterų Draugiją užvaldė 
komunistai. Hamiltonas liko be 
nieko.

Tik pradėjus čia atvykti trem 
tiniams Hamiltonas atgijo: atsi
rado Hamiltono Lietuvių Drau
gija, vėliau virtusi LB organiza
cija. Iš senos sporto halės lie
tuviai savo darbštumu ir pašiau 
kojimu veik naujai perstatė 
bažnyčią; pavyzdingai suorgani
zavo Tautos Fondo reikalus ir 
dabar visų Hamiltono lietuvių di 
džiausiąs rūpestis įsigyti nuosa-' 
vus Lietuvių Namus. Yra suda
ryta L. N. laikina organizacija, Į 
kurios pirmininku yra pasižymė
jęs T. F. darbuose Stasys Bak
šys. Pradėtas L. N. vajus vyks
ta sėkmingai. Jau yra sutelkta 
apie $7,000. Tai labai puiki pra
džia!

Turint prieš akis tokią gražią 
pradžią, belieka laukti tik lie
tuvių patriotiškosios visuomenės j 
aktyvesnės paramos. Juk Lietu- i

, . .. _. „ . vių Namai vishems reikalingi
vyksta pačiame JAV pasieny- kaip ljetuvių viwomcninis ir ku, 
je - W,ndsore ir greta tokios tūrinis centras Todė, kiekvic 
veiklios ir kultunngos Detroito
lietuvių kolonijos, šventė bus 
dar didesnė.

1 nas lietuvis ta$5tų laikyti savo II
" .i  *

Pirmoji Kanados Lietuvių die 
na įvyko 1953 m. Hamiltone ir 
davė gražaus pelno. Pelnas bu
vo paskirstytas spaudos, šalpos, 
Tautos Fondo ir kitų organizaci
jų parėmimui. 1954 m. antroji 
šventė buvo Toronte, Ont., tre
čioji — Montrealyje ir dabar 

Atvykime šią savaitę pas mū- ketvirtoji — Windsore. Reiškia
Kanados lietuvių dienos virtosų brolius vyčius, su jais pasi

kalbėkime, pabendraukime. O 
daug, daug vieniems ir kitiems 1 
iš to bus naudos! Sveikinimų Korteles 

visoms progoms!
gali, — sako A. Liorentaitė. —
Tokį klausimą galime pastatyti 
kiekvienam žmogui ir gauti vis 
kitoki atsakymą. Vieni iš jų bū-i 
tų patenkinti, kiti ne. Apie sa
ve nįeko negaliu pasakyti. Gy
venu ateities viltimi, kaip ir 

sios parašiutais. Juk pats šoki- daugelis kitų žmonių, kad galė- 
mas nėra baisus: atrodo, kad tume sulaukti tos dienos, kada 
šoktum kluone nuo balkio į pavome kitokiu oru. Jisai kve- 
šiaudų prikrautą šalinę. Pana- Pi& dabar, kai papučia rytų 
šus jausmas! Kai Lietuvos Ae- vėjai. Tremtyje galima gyven- 
ro klubas šventė savo dešimt- ti, 0 ypatingai Chicagoje, kur 
mėtį, tai šokome 10 parašiuti- daug savųjų tautiečių. Ta-
ninkų ir visi laimingai nusilei-' ^‘au n®ra Lietuva! ...
^ome nėję kitaip gyvenome ir kvė- Pagerbkite savo brangiuosius memš-

sauliai domėjosi aviacija gotume laimingai sugrįžti į '

Puikių spalvotų korteliu lietuviškai 
vaizduojančių 4 metų dalis

II.00

2334 So. Oakley Avenue 
CHICAGO 8, ILLINOIS

A. A.

JONAS PETRULIS
Gyveno 24G2 W. 4Gth I’l.

Mirė'rugp. 19 4.. 66, 6 vul. 
ryto, sulaukęs 42 m. amžiaus. 
Gim& Lietuvoje; kilo iš Biržų 
apskr., Sodelių kaimo.

Amerikoje išgyveno 7 metus.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

krikšto sūnus Algimantas Pete
ris, Peterių šeima, kiti gimi
nės, draugai ir paistalui.

Laidotuvėmis rūpinasi Pete
lių šeima.

Priklausė l.ietuvojc, Septin
tam rėstlnlnkų Pulkui, ir Vo
kietijoje; Sargybų Kuopoms.

Kūnas pašarvotas Petro Bie
liūno koplyčioje, 4348 S. Cali
fornia Avė.

laidotuvės įvyks ketvirtadie
nį, rugp. 23 d., iš koplyčios 
8:15 vai. ryto bus atlydėtas į 
šv. Kryžiaus parapijos bažny
čią, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionies sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę Giminės lr draugai.
Laidotuvių direktorius Pet

ras Bieliūnas. Tel. LAfayette 
3-3572.

Poniai R. Špokienei ir šeimai, liūdinčiai my
limo vyro ir tėvo

A. "j* A.

AGR. BALIO ŠPOKO,
reiškiame nuoširdžię užuojautą.

Kun. Vikt. Dabušis 
Kun. Jonas Petrėnas

VIENERI Ų METŲ MIRTIES 
SUKAKTUVES

Lietuvos Saulių sąjunga no- savo kraitą' Juk tSvy-

rėdama jaunimą patraukti į sa- —------------------------------------------------
vo narių tarpą .susidomėjo avia PATIKSLINIMAS
cija. įRehkėrjo jaunimui duoti
naujų idėjų ir sporto. Tuo rei-! 
kalu 1036 m. lapkričio mėn.
29 d. Kaune įvyko pasitarimas. 
Prisirinko labai daug žmonių.

Pov. Gaųčio straipsnyje “Kaip 
buvo pasiektas šiaurės ašigalis”, 
tilpusiame “Drauge” rugpjūčio 
18 d., antroj eilėj, trečiame skirs 
nyje praleisti trys žodžiai. Sa-

Tai parodė, kad Lietuvos sau- kiny8 turėtų skambėti taip: “Be 
liai domisi naujomis galimybė- abejo aš žinojau, kad čia visad 
mis savo veikimą pagyvinti a-: galima ramiai baigti savo gyve 
viacijos daliniais. Kas tuo rei- nimą, ir kad mūsų nežinomų po 
kalu toliau buvo padaryta, ga- larinių erdvių ir tylų užkariavi- 
lėtų papasakoti buvusioji šaulių mas gali palikti nežinomas pa- 
vadovybė. Jei ne artėjančio ka-' šauliui, kurį esame palikę už sa
ro šmėklos, šauliai tikrai būtų vę”.
turėję savo aviacijos būrius. "=
Klaipėdos netekimas, lenkų ul
timatumas ir kiti dideli įvykiai 
pasuko gyvenimo ratą visai ki
ta kryptimi.

Ar patenkinta gyvenimu 
tremtyje?

— Tai sunkus klausimas, ku
rį niekas teisingai atsakyti lie

GUŽAUSKŲ
BEVEBLY HILLS GBUNYClA 
Geriausio* gSIta <l«l vesturlu. banke 
tų, laidotuvių lr kitų paouoiltnų.

M4* WWtr MBO UTRKOT 
r«L PRnspeot S-OftM lr PR S-MR4

ku sveikinimu. Užsisakykite dabar, 
siųsdami $1 adresu:

DRAUGAS 
2334 So. Oakley Avė. 

CHICAGO 8, ILL.

EsssnEsacjaamBnnmatissKKKVK*

MOVING
A. BENIULIS atlieka įvairiu) 
perkraustymua ir pervežimu? 
iž tolimų lr artimų atstumų.

Tai, Bl. 7-7075 arba 
PR 8-0842

POVILAS YAUNIŠKIS
Gyveno S87 Magnus Avė. 
Winnipeg, Man., Canada

Jau tmėjo vieneri metai kai negailestingu mirtis atskyrė iš mū
sų tai|M» mylimų vyrų ir tėvų. Netekome savo mylimo 1955 m., 
rugpjūčio 2-3 d., sulaukusio 79 metus. Gimęs Lietuvoje Utenos 
apskr., llntilgčs kaimo, Tauragni-ų, valsč. ’ ,

Nors laikas tęsiasi, bet meti jo niekados negalėsime užmiršti. 
‘‘Tu jau pas mus nekugrjši, mes anksčiau ar vėliau pas Tave nu
eisime.

Ilidžiame liūdesy liko žmona Uršulė, jatgal tėvus Urbonaitė, 3 
dukros ir žentai, sūnus ir marti, 4 anūkai, brolis ir jo šciųia, švo
geris ir švogerka ir giminės Lietuvoje.

l'ž mūsų mylinio vyro ir tėvo sielų bus Atnašaujamos šv. Mišios 
Šv. Kazimiero bažnyčioje įr šv. Dvasios bažnyčioje rugpjūčio 21 
d. H vai. ryto.

Malonini kviečiame kas gali ateiti pasimelsti kartu su mumis už 
a. a. Povilo Yauniškio sielų. ,

Brangus ir mylimas vyre ir tėve, ilsėkis amžinai ir lauk mūsų, 
kada Viešpats mus pašauks.

Nuliūdę: Uiiulė Yauniškis ir šeima.

ALL MAKES 
COLORED 

T. V ’s 

Air
Conditioners

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 West lllth Street

Vienas blokas nuo kapinių,
Pidžiaasiaa Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste!

Telef — CEdarcrest 3-6335

liūdesio valandoj

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

043 So. Westera Avė. Air Condltioned koptydb 
BBpebUe 7-8600 — 7-8601 Antomobiliams rinte

Oleią karte gyvena kitose mleete Salyeei paaalae 
koplyčią arčiau JOsų namų. -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 SO. VVESTERN AVĖ. 1410 SO. 50th AVL 
CHICAGO, ILL CICERO, ILL
Telefonai — GRovehill 6-2345 arba

T0wnhall 3-2109

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605 07 South Hermitage Avenue

Tel. TR 7-1741-2 ir LA 3-9851
4330 34 South California Avenuo

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

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIPOTUVIU DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambulanaų pataraa- Mes turime koplyčias
rimas dieną ir nak visose Chicagon lr
ty. Reikale šaukite Roselando dalyse ir

, uojau patarnaujame

WJ"' PETRAS BIELIŪNAS
4848 8. CALIFORNIA AVĖ. TeL LAfayetto 8-3572

ANTANAS M7PHILLIPS
8807 S. LITUANICA AVĖ. Tel. Y Arda 7-8401

PETRAS p. GURSKIS
659 VVest 18th STREET Tel. SEeley 8-5711

ALFREDAS VANCE
177 WOODSIDE Rd., Riverside, HL TeL OLympic 2-5245,

POVILAS J. RIDIKAS
8854 S. HALSTED STREET TeL YArds 7-1011

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

JURGIS F. RUDMIN ‘
8810 S. LITUANICA AVĖ. TeL Y Arda 7-1188-1189,

VASAITIS — BUTKUI
1446 B. Mth AVĖ., CICERO, DI. Tel. OLympie 2-1008,

ZIGMUND (ZUOYJC) ZUOYCKI
1046 W. 46th STREET ¥ Arda 7-0781 į

2424 W. 
2814 W.

STEPONAS C. LACKAVVICZ
STREET
PLACE

7-12181 
1-06711MM,

Pasinaudokite "Draugo" Classilied skyriumi.



/ mu
X Dr. A. Maciūnas galutinai 

pabaigė ' tvar kyti savo naująjį 
kabinetą 5700 S. Wood st., ku
ris yra atskirai ir nepriklauso
mai nuo ligoninės. Dr. A. Ma
ciūnas, kaip ir anksčiau, savo 
pacientus guldo j dvi ligonines: 
Southtown ir Franklin Blvd. 
Susidarius daugiau pareigų 
pats nevisada galės atvykti pas 
pacientus, todėl jo vieton at
vyks jo asistentas dr. Mušins- 
kas. Kabineto darbo valando
mis lietuviams (nuo 6 mėn. ligi 
20 m. amžiaus) duodami poli jo 
skiepai.

X Antanas Stankus ir jo

X Lietuvos Karaliaus Min
daugo viešpatavimo laikotarpio 
sidabrinės kapos; ir net vienas 
sidabrinis brakteatas su Min
daugo anų laikų portretu, ir 
daug kitų retų istorinių ekspo
natų yra išstatyti didžiulėje 
parodoje, Congress Hotel, 520 
So. Michigan Ave., Chicagoj, . ..
rugpjūčio 22-25 d., kur yra -ė
sušaukta visos Amerikos A. N.
A. konvencija ir milžiniška nu
mizmatikų bei istorikų paroda. 
Parodą gali lankyti visi arche
ologai, numizmatikai, istorikai, 
dailininkai, mokytojai ir švie
suomenė nemokamai nuo 9 vai.
ryto iki 11 vai. vak. Visiems tos Ketu™’ bet labai “į-patin- 

gas ir visuomeniskas žmogus, 
kuris su visais sutaria, visur

patartina nuvykti ir pamatyti 
didžios vertės autentiškų rete
nybių.

X Lietuvių Prekybos Namai
— Furniture Center, Ine., 3224 
S. Halsted st., jau užsakė lei
džiamą dr. A. Šapokos knygą 
anglų kalba apie Vilnių 2 egz. 
ir paskyrė atitinkamą auką 
minėtos knygos Geležinio Fon
do sudarymui, kuris bus nau
dojamas, kai priartės Lietuvos 
vadavimo reikalai. Tuomet kny
ga bus dalinama diplomatams, 
žurnalistams, politikams ir ki
tiems asmenims, kurie 'daly
vaus valstybės sienų nustaty
me ir kituose diplomatiniuose 
darbuose.

X Jonas ir Ona Ravotai, 
3113 S. Halsted st., kurie žie
mos metu gyvena St. Peters- 
burg, Florida, dabar atvažiavo 
į Chicagą paviešėti ir pasimar 
tyti su savo pažįstamais ir gi
minėmis. Juodu apsistojo 
Bridgeporte pas savo gimines. 
Žada čia pabūti apie pora mė
nesių ir rudenį vėl grįžti į šil
tesnius kraštus. Jie turi trijų 
augštų namus Chieagoje ir Flo
ridoje.

X Albinas Dzirvonas, Balfo 
reikalų vedėjas, 4358 S. Wash- 
tenaw .st., tel. YA 7-2322, jau 
grįžo iš atostogų ir vargsta su 
garantijų sudarymo užbaigimu. 
Norima padaryti viskas, kas 
tiktai galima, kad visi norintie
ji atvažiuoti į JAV būtų paten
kinti, nes tokios lengvos gali
mybės daugiau neturėsime sa
vo pasilikusių tautiečių atsi- 
kvietimui į Ameriką.

X Kun. P. Urbaičiui pagerb
ti Visų Šventų parapija Rose- 
lande rugpjūčio 26 d. 3 vai. 
p. p. parapijos salėje rengia 
bingo vakarą. Salezietis kun. 
P. Urbaitis išvyksta į Italiją. 
Kviečiami atsilankyti parapie- 
čiai, kun. kaimynai iš Lietuvos 
ir visi lietuviai.

X Bronius Niedvaras iš
Montrealio, tenai dirbąs gumos 
fabrike pramonės inž. pavaduo
toju, lankėsi atostogų metu 
Chieagoje ir ta proga buvo už
sukęs į Draugo redakciją. Chi
eagoje pabus apie savaitę, apsi
stojęs pas Oną Niedvarienę.

X U. ir V. Ekliečiai ir sūnus 
Bronius, gyv. Marąuette Park, 
leidžia atostogas važinėdami po 
West Virginia. Aplankys ir bro
lį kun. A. Martį, kuris klebo
nauja Šv. Kotrynos parapijoj, 
Roncevert mieste.

X Elena širvinsklenė, 4541 
S. Rockvvell st., džiaugiasi su
laukus savo dukrelės vienuolės 
seselės Kalėtos iš Šv. Pranciš
kaus vienuolyno, kuri jau pen
ki metai nebuvo lankius namiš
kių.

X Oną Bambalienę, gyv.
Brighton Park, lipančią iš au
tobuso skaudžiai užgavo durys. 
Ji skubiai buvo nugabenta į li
goninę, kur turėjo išbūti kelias 
dienas patikrinimui,

Fairfield ave., priklauso dau
geliui lietuviškų organizacijų: 
Vilniaus Krašto Lietuvių Są
jungai , Marąuette Parko Na
mų Savininkų D-jai, (abiejose 
yra iždihinku), Baltui, SLA ir 
kitoms. Jisai yra senesnės kar-

suspėja ir visiems reikalp pa
deda.

X Balys Brazdžionis, keletos 
organižacijų narys ir aktyvus 
veikėjas, kuris anksčiau gyve
no Brighton Parko lietuvių ko
lonijoje, dabar apsigyveno su 
šeima Marąuette Parke. Jisai 
nusipirko namus prie 71 gat
vės ir atidarė radijo, televizi
jos ir kitų dovaninių reikmenų 
krautuvę, kurią tvarko jo žmo
na Josefina Andrišiūnaitė. Jų 
tel. PR 8-5374.

X Inž. Semėnas, “Dainos” 
televizijos Co. savininkas, 3321 
S. Halsted st., neseniai turėjo 
savo naujos įmonės atidarymą. 
Viešo atidarymo proga svečiai 
buvo pavaišinti ir apdovanoti. 
Daugelis lietuvių aplankė vers
lininkus naujoje vietoje ir pasi
gerėjo tinkamomis patalpomis. 
Reikia tikėtis, kad įsikūrus pa
togioje vietoje prekyba žymiai 
išsiplės televizijos ir radijo sri
tyje.

X Balfo Chicagos apskrities 
valdyba dabar planuoja rudens 
meto veiklos planą. Šiemet tu
rima daug rūpesčių. Gyveni
mas iškelia naujų reikalavimų 
ir šalpos darbų. Ir visa tam 
reikalingi pinigai, kurie plaukia 
į kasą lėtai. Garantijų sudary
mo vajus jau baigiamas rug
pjūčio mėnesio pabaigoje.

X J. Kutra ir A. Norkus,
kaip real estate brokeriai, 2405 
W. 51 st., čia įsikūrė pirmieji 
iš naujai atvykusių lietuvių ir 
gana sėkmingai plečia savo pa
tarnavimus lietuvių ir kitatau
čių tarpe. Jų žinioje dirba bro
keriu V. Paulionis ir Fr. Zogas 
advokatu. Pažymėtina, kad jau 
šešeri metai toje pačioje vieto
je darbuojasi.

X Antanas ir Jonas Veniai,
4065 S. Campbell Ave., naujie
ji ateiviai, prieš kurį laiką nu
sipirko savo nuosavus namus, 
kurie turi 10 atskirų butų. Da
bar juodu savo atostogas pra
leidžia tvarkydami ir gražinda
mi nuosavybę.

SU PUODU

Paryžiaus mergina, drabužių pro
jektuotoja, dėvi puodo išvaizdos
«kry belai tųi

* IŠ ARTI IR TOU
1. A. VALSTYBĖSE

— Dailiųjų Menų Klubas Los
Angeles, Cal i f., baigiantis va
saros atostogoms yra numatęs 
pagyvinti savo veiklą.

— Bernardas Brazdžionis su 
žmona ir dukrele sugrįžo į Los 
Angeles. Apie pusantro mėne
sio važinėjo po Chicagos, Bos
tono, New Yorko ir kt. apylin
kes.

— “Lietuvių Dienų” išleis
tieji Stasio Raštikio atsimini
mai “Kovose dėl Lietuvos” par
duodami nuostabiu pasisekimu. 
Kietais viršeliais jau visos at
sargos išbaigtos.

— Amerikos Ir Kanados vi
suotinis Lietuvių Fronto suva
žiavimas įvyksta gražiame Nor- 
thon Palmer viešbutyje Wind- 
sore, Kanadoje, rugsėjo 1—2 
dienomis. Tomis dienomis 
Windsore įvyksta Kanados ir 
Amerikos Lietuvių diena ir 
sporto šventė. Suvažiavimo ei
ga pritaikyta kitiems lietuviš
kiems įvykiams, tad nesusikry- 
žuos su Lietuvių diena ir lietu
viškojo jaunimo sporto švente. 
Suvažiavime bus išklausyti trys 
pagrindiniai pranešimai — 
prof. J.' Brazaičio apie rezisten
ciją, min. V. Sidzikausko apie 
tarptautinę ir lietuviškąją poli
tiką ir Vytauto Vyganto apie 
vyresnėsės ir jaunosios kartos 
bendradarbiavimą.

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
— Prel. L. Mendelis, Šv. Al

fonso parapijos Baltimorėj kle
bonas, jau grįžo iš atostogų, 
kurių metu aplankė Liurdą, 
Fatimą, Paryžių, Romą ir kitas 
žymesniąsias Europos vietas. 
Ypač nuoširdžiai prelatas bu
vęs sutiktas Romoje vysk. Po- 
dolskio, prel. Tulaboą jf kt. lie
tuvių kunigų. Kelionėje tekę iš
būti apie septynias savaites. 
Šiuo metu atostogų išvykęs yra 
kun. J. Antoševskis.

— Vidutės kolchoze Švenčio
nių rajone, kaip bolševikai gi
riasi, yra pas kolchozininkus 
221 dviratis, 22 radijo apara
tai ir 4 motociklai. Esą radijo 
nusipirko Kazanova, Guiskas ir 
Zinkevičius. Tikrai keista, kad 
tokiais smulkiais laimėjimais 
reikia girtis darbininkų “roju
je”, kai buržuaziniuose kraš
tuose dviračiai ar radijo yra 
labai paprasti dalykai.

— Literatūra Jr menas, ko
munistų literatų laikraštis, 
skundžiasi, kad Vilniuje Jauni
mo sode perdaug dažnai groja
ma amerikietiško džiazo muzi
ka. Esą tai nusikaltimas ir ke
liaklupsčiavimas.

— Ežerėlio durpynas, esantis 
netoli Kauno, už socialistines 
lenktynes gavo premiją. Au- 
gustaitis ir Bosaitis apdovano
ti garbės raštais. Bolševikams 
popierio negaila. Nesvarbu, 
kad darbininkai už mėnesio 
darbą negali nusipirkti būti
niausių reikmenų.

— Vilniuje vienoje dailės par
duotuvėje įsteigtas salonas, 
kuriame išstatyti lietuvių dai
lininkų darbai. Paveikslų dau
gumas vaizduoja enkavedistę 
Melnikaitę, įvairius raudonuos 
sius buožes komunistus, Stali- 

i ną, Chruščevą ir kitus liaudies 
skriaudėjus.

X Liet Vyčių 43-čios kon
vencijos posėdžiai vyks Sher
man hotelyje, prie Randolph ir 
Clark gatvių. Pirmasis posėdis 
bus rugp. 24 d. prieš pietus.

X Dr. P. Atkočūnas, dantų 
gydytojas, jau grįžo iš atosto
gų. Jisai aplankė rytines vals
tybes. Jo dantų kabinetai yra 
Cicero mieste ir Bridgeporte.

X Kun. F. Gureckas paskir
tas šv. Julijono parapijos asis
tentu Chieagoje. Jo naujas ad
resas: St. Juliana Rectory, 
7142 Osceola Ave., Chicago 31, 
III. Telef. NEvvcaatle 1-3331.

MBWRAJW» MtAtteAA, CflMAGO,

SUIMTI RIESEL 
UZPOI.FJAI

Žurnalistas Riešei, kuriam, rakietieriai išplikino akis ir dabar tebeko
voja su korupcija darbo unijose. Apačioje suimti įtariamieji. Trečias 
asmuo, kuris i&plikino akis, už kažkokių blogai įvykdytų “uždavinių” 
atlikimų gengsterių buvot nušautas. , (INS)

CHICAGOS ŽINIOS
Polijas išnyks Chieagoje
Sveikatingumo tarybos pir

mininkas dr. H. Bundesen pa
reiškė, kad artėja laikas, kada 
Chieagoje išnyks polijas taip, 
kaip išnyko difteritas ir šiltinė. 
Salk skiepai padės tą pasiekti. 
Nors Chieagoje sergančių poli- 
jo liga yra daugiau kaip 800, 
tačiau tarp jų nėra nei vieno 
susirgusio, kuris įskiepytas tris 
kartus, tačiau yra apie šimtas 
sergančių, kurie įskiepyti tik 
du kartu. Pastebėta, kad dau
giausiai serga tie asmenys, ku
rie neseniai atsikėlė į .miesto 
dalis, kurtose labiau paplitęs 
polijas: jų organizmas dar ne
spėjęs išugdyti priešveiksmį- 
nes medžiagas prieš polijo už-( 
krėtas, kurių tuose rajonuose 
gausiau.

S žuvo vienoj nelaimėj ,
Penki čikagiečiai, kurių ketu

ri — vienos šeimos nariai, bu
vo užmušti skubančio keleivinio 
traukinio netoli New Buffalo, 
Mich. Su jais Chicaigos apylin
kėje sekmadienį susisiekimo ne
laimėse žuvo dešimt žmonių. 
Minėtieji penki buvo užmušti 
kai į jų automobilį pervažoje 
įlėkė Michigan Central geležin
kelio linijos traukinys. Žuvo 
Petras Levine, 50 metų, jo žmo
na — 48 metų ir du jų vaikai 
14 ir 18 metų, o penktasis — 
su jais važiavęs berniukas 12 
metų. Šeima grįžo iš atostogų 
ir sutiko mirtiną nelaimę.

Mašinos nelaimėje žuvo 
D. Stankus

Danielius Stankus, 22 am
žiaus, gyvenęs 3239 S. Lowe, 
Chieagoje, mirė nuo sunkaus 
sužeidimo, įvykusio sekmadie
nį, kai automobilis, kurtame jis 
važiavo, peršoko šaligatvį ir 
trenkė į stulpą. Nelaimė įvyko 
ties Archer ir Cermak. Mašiną 
vairavo James Heeter, 26 m. 
amžiaus. Jis nugabentas į 
Louise Burg ligoninę, esančią 
netoli jų nelaimės vietos. Jo 
padėtis rasta kritiška.

Kalėjime: primušė kūdikį 
iki mirties

Evanstono policija uždarė į 
kalėjimą Dovydą A. Deuble, 27 
ra. amžiaus, kuris taip smar
kiai buvo kirtęs savo-5 mėnesių 
amžiaus sūneliui, kad šis mirė. 
Buvo Tasta suskaldyta kauko
lė.

Antradienis, rugpjūčio 21, 1956

Sprogimas alaus bravare Gydytojai randa stebuklą

fi

Miesto atstatymas
Senų Chicagos miesto dalių 

atstatymas vykdomas rūpes
tingai. Pavyzdžiui, miesto daly
je tarp 31 ir 33 gatvės, bei tarp 
South Park ave. ir Illinois 
Central geležinkelio linijos jau 
nupirko paskutinį sklypą New 
York Life Insurance bendrovė, 
užmokėdama po 50 centų už 
kvadratinę pėdą. Už $501,856 
ta bendrovė nupirko 1,003,710 
kvadr. pėdų ir ten pastatys du 
21 augšto pastatu, kiekvieną 
su 320 butų, ir dar bus pasta
tyta keletas dviejų augštų na
mų. Tas rajonas vadinamas 
Lake Meadows ir iš viso jame 
bus pastatyta 2,300 aparta,men- 
tinių butų su vietomis dėl 1,300 
automobilių. Miesto Atstatymo 
administracija apmokėjo du 
trečdaliu žemės išpirkimo iš
laidų.

Šimtametė
Evanstone atšventė 100 me- 

tų sukaktį Jennie Barrett, ku
ri dar gerai atsimena, kai ji 
vaikystėje buvo nuvažiavusi į 
Abraomo Linkolno laidotuves.' 
Tada ji turėjo 9 m. amžiaus. 
Savo ilgą amžių ji priskiria 
dviems dalykams: būti visada 
užimtai ir jaustis laimingai. Ji 
tebėra geros sveikatos, gyvena 
su savo dukterim Mrs. W. Ed- 
wards, 1738 Chicago, Evans- 
ton. JI dar dukteriai padeda 
prie lengvesnių namų ruošos 
darbų. Į Chicaigą ji atvyko 1891 
metais. Vienu metu ji buvo pia
no ir dainavimo .mokytoja. 

Apiplėšė merginų jieškotoją

Policija aireštavo du vyru: 
Vincentą Scandura, 27 m., ir 
Chester Lehner, 26 m. Jiedu 
įviliojo į savo automobilį ka
reivį Dennis Stratton, žadėda
mi jam surasti draugę, bet 
kiek pavėžėję atėmė iš jo $25 
pinigais ir $50 kelionės čekiais 
ir išmetė.

Pardavimų vedėjų 
uždarbiai

Didžiųjų pramonės bendrovių 
pardavimo direktorių uždarbis 
smarkiai paaugo. Jie gauna po 
daugiau kaip $100,000 per me
tus. ' Geriausias atlyginimas 
yra Betlehem Steel bendrovės 
pardavimų direktoriaus — jis 
gauna $301,636 per metus. 
Apie tai praneša žurnalas 
"Sales Management Magazine”.

Bohemian Brewing bendro
vėje, Jolieto alaus fabrike, įvy
ko sprogimas, kurio metu bu-' 
vo ištrenkta 25 pėdos sienos, 
išlaužta šaldytuvai, išleista 
amoni jos dujos. Nuostolių pa-J 
daryta apie $50,000. Ugniage-1 
šiai mano, kad eksplozijos prie
žastis buvo fermentacija vie
name tanke, esančiame viršuje 
trijų augštų pastato. Buvo ap
svaigintas sargas, bet jį pavy
ko atgaivinti.

Stevensono kampanija 
televizijoj

Adlai Stevenson planuoja sa
vo rinkiminę kampaniją pradėti 
rūgs. 13 d., duodamas pusva
landžio programą per televiziją. 
Taipgi numatoma po popularių 
televizijos programų keletą mi
nučių duoti Stevensono rinki
minės kampanijos dalykus. 

Skiepys nakčia

Kadangi dauguma susirgimų 
polijo liga, bent iš pradžių, vy
ko vakarinėje Chicagos dalyje, 
tai tame rajone, 703 S. Kedzie, 
atidaryta polijo skiepijimo 
centras, kuris veiks nuo 6 vai. 
vakaro iki 9 vai. nakties, kas
dien, išskyrus sekmadienius.

Gaisras medžio sandėly
Gaisras sekmadienį sunaiki

no Czervviec medžio bendrovę, 
esančią 3706 S. Westem ave., 
Chieagoje. Nuostolių padaryta 
apie $375,000. Sudegė raštinės 
namas ir medžio atsargos. 
Gaisro priežastis aiškinama. 

Teisiamas Hodge

Vakar Sprir.gfielde buvo tei
siamas Orville Hodge. Kadangi 
jis prisipažino išeikvojęs apie 
milioną dolerių iš Illinois val
stybės iždo, iš anksto buvo nu
matoma, kad po teismo jis bus 
uždarytas kalėjiman.

Dvi čikagietės Berlyne

Dvi čikagietės: mokytoja 
Norma Brandel ir studentė 
Barbara Teare yra apsigyvenu
sios pas šeimas vakarų Berly
ne. Jos pasiųstos darant tyri
mus — kaip vyksta apsigyveni
mas kitų tautų tarpe.

DIENR. “DRAUGO” 
Metinis Išvažiavimas

Pirmadienį (Labor Day), rugsėjo 3d., 1956

OAKSDARŽE 
Prie Il9th St. ir Archer Avenue, Lemont, Illinois

Tam pačiame darže, kuriame ir pernai buvo, šiais 
metais rinksis tūkstančiai Amerikos lietuvių. Daržas ge
rokai patobulintas.

Lietuviai biznieriai suveš daug dovanų, kurios bus 
•duodamos tiems, kurie atsilankys į išvažiavimą, už atsi
lankymo biletus.

Bus ir programa, kurios metu aktoriai Alfas Brinką, 
Alg. DiMnls ir Jonas Kelečlus atliks humoristo Alb. Valanti- 
no parašytus linksmus vaidinimus apie pilietybės egzaminus 
Ir apie Staliną, kuris šiuo metu yra išvietintas ir keliauja po 
pasaulį.

Tango muzika aidės visame darže, nes BALYS 
PAKŠTAS visus kvies į lokius.

Veiks bufetas gu skaniais gėrimais ir valgiais.
Autobusai atveš visus, kurie neturi automobilių.
Rezervuokite Labor Day DRAUGUI ir remkite sta

tybos bei mašinų fondą.

Kviečia —
DRAUGO ADMINISTRACIJA

Gydytojų komisija nustatė, 
kad paraližuotosios Aline Coute- 
ault iš Bouille-Loritz išgijimas 
yra gamtinėmis priemonėmis ne
išaiškinamas ir speciali komisi
ja pripažino, kad tai stebuklas, 
įvykęs dėka Liurdo Dievo Moti
nos. Prieš ketvertą metų specia
listai gydytojai ją paskelbė e- 
sant neišgydoma. Ji išbuvo pa- 
raližuota 36 mėnesius. 1952 me
tais ant neštuvų ji buvo nuga
benta į Liurdą. Praslinkus 
dviem maldų dienoms ji pasiju
to žymiai geriau. Trečią dieną 
ji jau galėjo vaikščioti pati vie
na.

Grįžusi namo ji jau galėjo 
pati išlipti iš traukinio. Nuo to 
laiko kasmet ją tyrė gydytojai 
ir pareiškė, kad ji pilnai išgyju- 
si. Pati ligonė pasakojasi, kaip 
ji Liurde su neštuvais buvo ke
turis kartus panerta į vandenį. 
Per ją perbėgęs šiltas drebulys 
ir ji maniusi, kad jau pabaigta 
su ja. Tada ji pajutusi nenumal
domą norą keltis. Lyg kas kal
bėtų — kelkis ir vaikščiok. Ji 
atsikėlė, slaugių dideliam nuste
bimui.

Dabar ji padeda vyrams prie 
pjūties. Kasmet važiuoja į Liur
dą, patarnaudama kitiems ligo
ninis. Ją ištyrė tarptautinė gydy 
tojų komisija iš 26 daktarų ir 
nustatė, kad gamtinėmis jėgo
mis jos išgyjimas neišaiškina
mas.

KAS KĄ IR KUR
— Vyčių sendraugių susirinkimas 

įvyksta šiandien, 8 vai. Vyčių salė
je, 2453 W. 47 St.

Naujasis Testamentas - 
šventas Raštas

į Vertė lietuvių kalbon JUOZAPAS 
' SKVIRECKAS — Kauno Arkivys
kupas Metropolitas. TV laida. Ii 
leido “LUX" 1947 m. Štutgarte 

630 pusi. Kaina $1.50. Gaunama

"DRAUGE”
2334 So. Oakley Ave.

Chicago 8. Illinois


