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Egipto santykiai gerėja su SauJi Arabija ir Lebanu
Specialios sesijos Genevoj 

pabėgėlių klausimais
SALOMĖJA NARKĖLIŪNAITĖ,

Mūšy, speciali korespondentė Jungtinėse Tautose
JUNGTINE TAUTOS. — Dvi galimybės dabar yra svarsto

mos pabėgėlių pagalbos srityje ryšium su 1958 m. gale pasibai
giančiu JT Augštojo Pabėgėlių Komisaro įstaigos mandatu.

Iš Genevos informuojama,
kad tenai specialios sesijos susi
renka Jungt. Tautų Pabėgėlių 
Fondo vykdomasis komitetas, 
kuris abi tas galimybes išlukš
tens ir pasiūlys savo išvadas.

Komiteto pagrindinis uždavi
nys yra nuspręsti kokios akcijos 
reikia imtis, kai 1958 m. pabai
goje reikės užbaigti Komisariato 
veiklą ir kai stovyklose dar bus 
gyvenančių apie 30 tūkst. pabė
gėlių. Tarp daugelio tautybių, be 
abejo, tenai dar bus likę ir ne
mažai lietuvių.

Komisaro alternatyvos
Pabėgėlių Augštasis komisa

ras, šveicaras Auguste R. Lindt, 
jau šių metų pradžioje pradėjo 
rūpintis, kas reikės daryti su 
tais pabėgėliais, kai jiems oficia
liai pasibaigs Jungt. Tautų pa
galbos teikimo terminas.

Jis su savo štabu parengė du 
planus. Vienas apima tai, ką rei
kėtų veikti, jei būtų nutarta Ko
misariato veiklą suintensyvinti, 
kad pabėgėliai galutinai būtų 
įkurdinti ar perkeldinti, Komisa
ro įstaigą uždarant 1958 m. pa
baigoje. Kitas planas numato, ką 
reikėtų daryti, jei Komisariato 
veikla būtų pratęsta dar dve
jiems metams.

Pirmuoju atveju, kaip apskai
čiuojama, jeigu veikla būtų su
intensyvinta su tikslu viską už
baigti 1958 m., tai papildomai 
reikėtų dar apie penkių mil. do
lerių. Tačiau ir tuo atveju, ligi 
atsirastų lėšų, darbas vistiek ko
kį porą metų užsitęstų. Šitokiam 
veiklos suintensyvinimui nerei
kėtų JT Generalinės asamblėjos 
nutarimo, pakaktų tik Jungt. 
Tremtinių Fondo vykdomojo ko
miteto.

Bet, jeigu tas pats vykdoma
sis komitetas nuspręstų, jog pa
bėgėlių programos vykdymą rei 
kėtų dar porai metų pratęsti, tai 
tada tas klausimas turėtų atsi
durti dar šį rudenį susirenkan
čios JT Generalinės asamblėjos 
darbotvarkėje.

Tačiau ir tai dar, 'jei Asamblė
ja ir patvirtins pratęsimą, pats 
pabėgėlių globos darbas užsi
baigtų gerokai po numatytų 
1960 metų, nes poros metų tik-

kurti be tarptautinės pagalbos. 
Taigi, dar liktų vistiek daugiau 
kaip dešimt tūkstančių pabėgė
lių, kuriais reikėtų rūpintis.

Panaikins stovyklas 
Vokietijoje?

Tomis pačiomis žiniomis iš 
Genevos, Vokietijoje esą vedami 
pasitarimai tarp Augštojo Ko
misaro ir Bonnos vyriausybės 
bei paskirų Vokietijos kraštų vy
riausybių dėl užsieniečių stovyk 
lų panaikinimo.

Šių metų sausio mėnesio duo- 
imenimis, Vakarų Vokietijoje dar 
buvo devyniasdešimt stovyklų su 
23,154 pabėgėliais. Iš tų stovyk
lų dvidešimt penkios yra numa
tytos uždaryti 1957 - 58 metų bė
gyje. Jose gyvena 11,870 pabėgė
lių. Iš tų numatytų uždaryti sto
vyklų trys yra Schleswig - Hol- 
steine, trylika Žem. Saksonijoje, 
trys Westphalijoje, keturios Ba- 
den - Wuerttemberg ir dvi Bava
rijoje. Šiuo tarpu dar nėra nu
statyta galutinė tų stovyklų už
darymo data. Gyventojai bus su
kelti į likusias, nes jos IrTaip 
jau esančios praretėjusios.

Sausio pradžios duomenimis, 
Vakarų Europoje Augštojo Ko
misaro globoje buvo ir vienuo
lika tūkstančių vengrų, kurių 
skaičius pastaruoju laiku yra pa
didėjęs iki penkiolikos tūkstan
čių.

Paruoštas naujas

savivaldos projektas
PARYŽIUS, liep. 15. — Pran

cūzijos prezidentas Coty paskel
bė, kad Prancūzija neduos Al
žirui nepriklausomybės, nes tai 
reikštų musulmonų ir ten esan
čių europiečių išdavimą terorui 
ir chaosui. Tačiau Alžirui paruoš 
tas naujas savivaldos projektas.

• Alžire sprogo elektros jė
gainė. Dešimt asmenų žuvo.

Prezidentas Eisenhoweris sveikina Pakistano ministerį pirmi 
ninką Huseyn Shaheed Suhrawardy Baltuose Rūmtiose. Pa
kistano ministeris pirmininkas atvyko į Washingtoną prašyti 
daugiau pagalbos Bagdado pakto vystybėms. (INS)

Laisvojo pasaulio uždavinys
pagreitinti komunistinę krizę

ROMA, liep. 15. — Italų spauda dideliu dėmesiu seka žinias iš 
Maskvos, pabrėždama, kad nauji valymai tarp Kremliaus didžiųjų 
valdovų jokiu būdu negali sumažinti Vakarų pasaulio budrumo. 

Tie valymai dar labiau nutrau
kia kaukę nuo komunizmo vei
do, kuris ir šiandien yra nepasi
keitęs. Įvykiai Rusijoje, — pasa
kė Italijos vidaus reikalų minis
teris Taviani, — yra dar vienas 
įrodymas, kad diktatūros mūsų 
laikų pasaulyje yra galimos tik 
nuolatinio sąžinių prievartavi
mo, tik nesiskaitymo su jokia 
logika ir nuolatinio žmogaus pa
niekinimo kaina...

Štai tas pats Molotovas, kurį 
komunistiniai taikos sąjūdžiai 
garbino kaip taikos didvyrį, da
bar pasirodė esąs karo kurstyto
jas ir taikaus tautų sugyvenimo 
sabotuotojas... Komunizmo krizė

JAV derlius
WASHINGTONAS, liep. 15.— 

Jungtinių Amerikos Valstybių 
derlius šiemet būsiąs pats men
kiausias nuo 1951 metų. Daug 
sugadinę pavasario pavandenės. 
Tačiau guodžiamasi tuo, kad esą 
daug atsargų.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ 
SANTRAUKA

— Indijos ministeris pirmininkas Jawaharlal Nehru tris die
nas tarėsi su Egipto prezidentu Nasseriu ir kitais pareigūnais Kai- 

riausiai reikėtų dar sustatyti vi- j ro mieste. Nehru užvakar išvyko iš Egipto.
siems pabaiginiams „taškams ir, — Britanijos industrijos patariamoji taryba tarėsi su Iždo 

sekretoriumi Peter Tkorneycroft, kokių priemonių griebtis prieš 
infliaciją ir apginti svarą. $

— Izraelis labai šaltai sutiko žinią, kad Lazar Kaganovičius 
iškrito iš sovietų prezidiumo.

— Sovietų kareiviai telkiami Vengrijoje ir Čekoslovakijoje, 
pranešama iš Londono. Bet Budapeštas ir Praga tyli dėl tos žinios.

— Britanijos darbo partija vakar pareikalavo pilnai svarstyti 
infliacijos klausimą, tikėdamiesi nuversti konservatorių vyriausy
bę. Darbiečiai skundžiasi, kad Britanijoje labai pakilo prekių kai
nos.

— JAV senatas vakar vėl pradėjo svarstyti civilinių teisių 
įstatymo projektą. Jau antrą savaitę svarsto civilinių teisių įsta
tymo projektą. Numatyti įstatymo projekte kaikurie kompro
misai.

— Lester Picur, 39 metų, mechanikas, 1/718 So. Hermitage, 
Chicago, III., praėjusio sekmadienio naktį mirė Southtown ligoni
nėje. Jį sumušė jaunametis.

— Didžiulė audra, nusiaubusi Chicagą ir jos priemiesčius, pa
darė daugiau kaip 10 milionų dolerių nuostolių.

— 270 asmenų paskendo, kai Rusijos žvejybos laivas sudužo 
praėjusį sekmadienį Kaspijos jūroje. Žvejų laivas susidaužė į 
akmenis tarp Salyany ir Baku. Nelaimė įvyko audros metu.

— Prezidentas Eisenhoweris vakar grįžo iš savo ūkio į Wa- 
shingtoną.

— Chicagicčiai vakar dar negalėjo maudytis Michigan ežere 
po didžiulės audros, kuri Chicagą ištiko praėjusio penktadienio 
naktį.

kableliams“.

Dar liks 30 tūkst. stovyklose
Bendras pabėgėlių skaičius pa 

gal 1955 metų sausio mėnesio 
duomenis buvo 289 tūkstančiai. 
Jungt. Tautų Pabėgėlių Fondo 
ir kitų tarptautinių programų 
dėka, manoma, pastarųjų 1955 - 
58 metų laikotarpyje tas skaičius 
galėtų sumažėti iki pusės, bet, 
apskaičiuojama, kad pabaigoje 
1958 metų dar liks apie 30 tūks
tančių pabėgėlių, gyvenančių sto 
vykiose ir apie 117 tūkstančių, 
gyvenančių privačiai.

Kaip Augštasis Komisaras Pa 
bėgėlių reikalams dabar numa
to, apie trylika tūkstančių pabė
gėlių iš to trisdešimt tūkstančių 
skaičiaus, kuris liks stovyklose 
1958 m. pabaigoje, galės pasi
naudoti JAV vadinamos Escapee 
Program, jei dar ir toliau bus pa 
liktas tas pats tai pagalbai gauti 
tinkamumo kriterijus. Apie ke
turis tūkstančius pabėgėlių, Ko
misariato manymu, galėtų įsi-

yra ilga, bet ji yra nenugalima, 
— pabrėžė ministeris Taviani. — 
Laisvojo pasaulio Uždavinys'tą 
krizę pagreitinti, kad komunistų 
pavergtoms tautoms vėl atsiver
tų kelias į laisvę, į taiką ir į so
cialinę pažangą. •

Sutinka svarstyti
tremtinių klausimą

BONNA, Vokietija, liep. 15.— 
Maskva pranešė Vak. Vokieti
jai, kad sutinką ūkinėse derybo
se su Vokietija svarstyti tremti
nių grąžinimo klausimą. Anks
čiau Maskva tą klausimą buvo 
atmetusi, tvirtindama, kad vo- 

! kiečių grąžinimo klausimas baig 
tas. O Vokietija kitaip nesutiko 
derėtis. Tik dabar Maskva pažy
mėjo, kad vokiečių, likusių So
vietų Rusijoje, esą nedaug. O Vo
kietija tebetvirtina, kad jų turį 
būti iki 100,000.

Grįžta namo•
BELGRADAS. J u g oslavija, 

liep. 15. — Graikijos karalius 
Povilas ir karalienė Frederiką, 
viešėję keturias dienas pas Ju
goslavijos diktatorių Tito, vakar 
išvyko į namus.

• Jungtinių Amerikos Valsty
bių laikraštininkai turbūt už 
dviejų savaičių galės įžengti į 
raudonąją Kiniją, pranešė pati
kimi šaltiniai.

Galbūt atšaldys 

vokiečių turtų

Amerikoje ,

WASHINGTONAS, liep. 15.— 
II Pasaulinio karo metu Jungti
nės Amerikos Valstybės užšaldė 
didelius Vokietijos turtus Ame
rikoje. Washingtone girdisi bal
sy. jog reikia tuos turtus atšal
dyti ir grąžinti, nes Vak. Vokie
tijos respublika JAV yra drau
giška. Nereikia nusistebėti, jei 
JAV jau netolimoje ateityje tuos 
turtus Vak. Vokietijai grąžintų. 
Tai būtų JAV politinis atsaky
mas į sovietų grasinimus Vak. 
Vokietijai rinkimų proga.

Atvyko į Korėją

SEOUL, Korėja, liep. 15. — 
Nelson A. Rockefelleris, The 
Rockefeller Foundation preziden 
tas, vakar atvyko į Seoul miestą 
pažiūrėti kaip atliekami Korėjos 
žodyno (6 tomai) darbai. Rocke
felleris duoda pinigų žodyno iš
leidimui.

Rusijos bloko ginklai

siunčiami į Yemen
LONDONAS, liep. 15. — Ru

sijos blokas siunčia ginklų, įs
kaitant tankus, į Arabijos Ye
men karaliją. Yemen gyvento
jai palei pasienį dažnai susiker
ta su britų protektorato Aden 
gyventojais.

Apie tuzinas rusų gamybos 
T-34 tankų, šalia šautuvų ir amu 
nicijos, dviejų mėnesių laikotar
pyje iškrauta Yemeno Salif uos
te, praneša patikimi šaltiniai.

Kodėl buvo pablogėję 
santykiai?

Egiptas siunčia sprausminius
lėktuvus į Saudi Arabiją

KAIRAS, Egiptas, liep. 15. — Suezo konflikto dėka buvo pa
irę Egipto santykiai su kažkuriomis Arabų valstybėmis. Tie san
tykiai buvo ypač atsalę su Saudi Arabija, kuri daugiau laikė Jung
tinių Amerikos Valstybių pusę.

Egipto santykiai su Jordanu 7 7 7 77 7 7 7
buvo tiek pablogėję, kad Jorda- Apie kolcnOZininkų 
nas buvo uždaręs Kaire savo am-j . .. *i * *
basadą, įtardamas, kad Egiptas prievolių panaikinimą 
kėsinosi prieš kaikuriuos Jorda-j VILNIUS, okup. Lietuva. — 
no valdžioj asmenis. Egipto san- Įsakas apie kolchozininkų prie
tykiai su Lebanu buvo privedę volių panaikinimą yra tokio tu- 
prie to, kad Lebanas buvo už- rinio: „TSKP centro komitetas 
draudęs pas save įvežti Egipto įr TSRS ministerių taryba nuta- 
spaudą. Mat Egiptas bandė dary- ria nuo 1958 m. sausio 1 dienos 
ti tiesioginės įtakos į Lebano panaikinti privalomuosius visų 
rinkimus. žemės ūkio produktų pristaty-

| mus valstybei iš kolūkiečių, vers 
1 lininkų bei žvejybos artelių na- 
i rių, invalidų kooperacijos arte-

Paskutiniuoju metu yra pašte- įįų narių ūkių, dirbančių nuola- 
bėta visa eilė reiškinių, kurie tinį darbą valstybinėse įmonėse 
eina jau priešinga kryptimi: ge-| ir įstaigose, kooperatinėse ir vi
rėja Egipto santykiai su Saudi suomeninėse organizacijose dar- 
Arabija ir su Lebanu. bininkų ir tarnautojų, gyvenan-

Vakar Egiptas paskelbė, kad' či^ kaimo- miesto vietovėse ir va 
jis siunčia Saudi Arabijai spraus1 saroJimo gyvenvietėse ūkių“, 
minių lėktuvų. Tai būtų lyg pra-' (Aiškum° dėliai reikia pastebėti, 
džia įgyvendinimo jungtinės ka- kad čia kalbama tik aPįe priva- 
rinės vadovybės tarp Egipto ir «ų ūkių - sklypų pristatymo prie 
Saudi Arabijos. Ši vadovybė bu- voli^ Panaikinimą, o ne apie pa- 
vo sutarta prieš metus, bet iki
šiol nepajudėjusi iš vietos.

Taip pat Lebano prekybos mi
nisteris Nasri Maalouf atvyko į 
Kairą tartis ekonominiais klau
simais. Prieš jam išvykstant bu
vo atšauktas draudimas įvežti į 
Lebaną Egipto spaudą.

Sakoma, jog santykiai tarp 
Egipto ir kaimynų buvo pablo
gėję, kad Suezo konflikto metu 
Egiptas elgėsi perdaug savaran
kiškai, reikalaudamas, kad kai
mynai besąlygiškai jį remtų.

čių kolchozų privalomus prista
tymus valstybei, kurie turės būti 
atliekami ir toliau).

Pasiųsti skiepai

Salk į Vengriją
VIENA, Austrija, liep. 15. — 

Tarptautinė Artimo Meilės drau
gija „Cartitas“ šiomis dienomis 
pasiuntė į Vengriją didelį kiekį 
Salk skiepų nuo vaikų paraly
žiaus, kurio epidemija plinta kai 
kuriose Vengrijos srityse. Vais-

, tai jau yra pasiekę Budapeštą ir 
, dalinami ligoninėse, kuriose jie 
skubiau reikalingi.Trumpai iš visur

• Sovietų komunistų partijos • Jungtinių Tautų stebėtojai 
vadas Chruščevas ir ministeris sutiko su JAV ambasadoriumi 
pirmininkas Bulganinas vakar James Wadsworth, kad platus 
tarėsi su Čekoslovakijos komu- sovietų kariuomenės žygių pa- 
nistų vadais Lenkijos klausimu, smerkimas Vengrijoje privedė 
Sakoma, kad Chruščevas ir Bul- prie Kremliaus vadų valymo.
ganinas sutinką palikti Lenkiją 
„neutralia“ sovietiniame bloke, 
sprendžiant rytinės Europos po
litinius, ideologinius ir karinius 
klausimus. Bet sovietinis blokas 
ir toliau artimai bendradarbiaus 
ekonominiai su Lenkija.

KALENDORIUS
Liepos 16 d.: Švč. P. Marijos 

iš Kaimelio (Škaplierinės); lie
tuviškas: Paliejus.

Saulė teka 5:29, leidžiasi 8:24. 
ORAS

Oro biuras praneša: Chicagoje 
ir jos apylinkėje šiandien — 
Giedra ir šilčiau.

Kas bus su okupuotos
Lietuvos stalinistais?

„Neue Zuercher Zeitung“ praneša iš Stockholmo, kad žinio
mis iš Pabaltijo, ten dideliu susidomėjimu laukiama pasekmių 
Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.

Lietuvoje, po permainų Mas
kvoje, turėtų kristi pirmiausiai 
senasis stalinistas Sniečkus, ku
ris iki šiol per visus „valymus“ 
išliko Lietuvos ck vadu. Ir Es
tijos komunistų vadas jau seniau 
esąs persiorientavęs. Stengiasi 
persiorientuoti visi satelitinių 
kraštų komunistų vadai ir vos 
tik buvo sužinota apie permainas 
Maskvoje, tuoj įvairių kraštų ko 
munistų vadovybės pasiskubino 
pareikšti savo „pritarimą“. Ko
kios pasekmės bus Lietuvoje, pa 
rodys artima ateitis.

Maskva vis dar 

į Iraną
— • žiuri

TEHRAN, Iranas, liep. 15. — 
Irane suimti sabotažininkai, ku
rie rengėsi susprogdinti Abada- 
no naftos valyklas. Suimtieji yra 
komunistai, ir jų ryšys su Mas
kva neabejotinas. Suimti buvo 
kelias valandas prieš sabotažą. 
Maskvos akys įbestos į Iraną.

• Lebanas gaus 10 mil. dol.

Pilipinai prieš

komunizmą
MANILA, Pilipinai, liep. 15. 

— Pilipinų prezidentas Carlos 
Garcia pasirašė įstatymo projek
tą, kuriuo paskelbiama nelegalia

ekonominės pagalbos ir 470 tūks įio kraįto komunistų partija ir
tančių dol. karinės pagalbos iš vadinamieji Huks, kurie ginklu 
Jungtinių Amerikos Valstybių palaiko komunismą.

Pasirašydamas įstatymą, pre
zidentas Garcia pasakė, kad ko
va prieš komunizmą yra Pilipinų 
tautinės politikos uždavinys, nes 
komunistai siekia pašalinti tau
tinę Pilipinų vyriausybę ir ją pa
keisti svetimųjų palaikomu reži
mu.

1958 m. pagal Eisenhovverio dok
triną, pranešė JAV ambasada 
Lebane.

• Šiaurės Atlanto Gynybos or
ganizacijos (Nato) generalinis 
sekretorius Paul Henri Spaak 
šiomis dienomis buvo priimtas 
popiežiaus Pijaus XII privačioje 
audijencijoje. Šv. Tėvo pasikal
bėjimas su augštuoju svečiu už
truko apie 15 minučių.

• /(■riyoie. Italijos katallkiš-1 AIiask°S gubernatorius 

kojo jaunimo organizacijos pir
mininkas dr. Enrico Vinci buvo 
priimtas popiežiaus Pijaus XII 
privačioje audiencijoje. Kalbėjo-

Gausios šeimos tėvas

si svarbiais Italijos Katalikų Ak
cijos reikalais.

Aga K ha n, 10 milionų Izmailo 
musulmonų dvasinis vadas ir vie
nas iš turtingiausių žmonių pasau- 

, lyje, mirė Genevoje. Turėjo 82 me
tus amžiaus.

ALIASKA. — Naujasis Alias
kos gubernatorius Michael Ste- 
povič yra pirmas Aliaskos gu
bernatorius katalikas. Jis yra 
pavyzdingas gausios šeimos tė
vas ir nuo pat savo jaunystės 
kasdien priima šv. komuniją. 
Yra baigęs teisės mokslus dak
taro laipsniu ir nuo 1950 metų 
vietinio parlamento narys.

• Lenkijoje. Varmijos Apaš
tališkasis administratorius vysk. 
Vilčinskis Dieviškojo Žodžio Vie 
nuolijos seminarijoje Braniewo 
mieste Lenkijoje įšventino 20 
naujų kunigų. Dieviškojo žodžio 
misijonierių kongregacija yra la 
biapsiai išplitusi vienuolija Len
kijoje. Komunistai iš jos buvo 
atėmę visą eilę seminarijų, ku
rios dabar pamažu grąžinamos. 
Nepaisant persekiojimų, dvasi
niai pašaukimai Lenkijoj yra la-

(1NS) bai gausūs.
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Vabzdžiai — vargiu tojai
Įkyriausi atostogaujančių var Juonio nuodus. Kartais nuo ge- 

gintojai ir nervinto jai — tai vi-1 luonio nuodų pas jautrius žmo-
soki kandantieji vabzdžiai — uo nes pasireiškia smarkios ir kai
dai, vapsvos, “čigeriai” (chig-< kada net labai pavojingos šir
gers”), musės, mašalai, 
dės ir erkės.

skruz- džiai alergiškos reakcijos. Tada 
jau reikia skubiai šauktis dak
taro pagalbos, kad Adrenalino 
injekcija gelbėtų nelaimingąjį.

Žigeriai (Chiggers) — tai to
ki mažučiai, vos akimi užmato
mi, raudoni vabzdžiukai, šiek 
tiek panašūs į blusas. Daugiau
sia jų yra Alabamoje, bet ir Ui

Rečiau jgilia, bet todėl skau
džiau ir kartais pavojingiau •— 
tai įvairios širšės, bitės, vorai, 
šimtakojai ir skoprionai.

Kokios čia žmogui atostogos, 
jei nuo uodų zvimbimo ir vabz
džių kandžiojimų per naktis ne
migęs, niežulių išnervintas, grįž- linois, ir Indianoje yra jų nema
ta .namo išvargintas ir beveik li
gonis. Tad, ruošiantis atosto
goms, reikia visa tai numatyti ir

žai, ypač ten, kur yra smėlynų 
ir prerijų. Iš visų vabzdžių či
geriai yra mažiausi, bet ir įky-

imtis reikalingų priemonių, kad j riausi. Jie nepastebimai ant
nuo siurbėlių bei pavojų apsi
saugojus.

Čia pateiksiu keletą praktiš
kų patarimų, ką reikia daryti, 
kad atostogautojo vabzdžiai ne
vargintų,

žmogaus kojų patekę, lipa augš- 
tyn ir tose vietose, kuriose kū
nas yra suveržtas, daugiausia a- 
pie juosmenį, skverbiasi po oda. 
Tuomet baisiai niežti; ir juo dau
giau kasais, juo labiau niežti, kol

101 m. amžiaus P. Carter moko mažą mergaitę, kaip tinka
mai čiužinėti Los Angeles vienoje salėje. (INS)

litus, plumbizmas, Neissero Ii- paskelbtas ' ryšium su ginču 
ga ir t.t.), tai gydymas vėl bus tarp Limoges parapijos ir to

Visų pirma per atostogas ne- iki kraujo prakasai. Kad či-
gėriai neliptų, kojas reikia ap 
tepti sviestu ir siera. Įsiskver
busius po oda čigerius galima 
užmušti kamforiniu spiritu, tuo
met ir niežulys praeis.

Apie nuodingus vorus, šimta
kojus ir skorpionus vieną kitą 
žodį gal teks tarti kitą kartą.

DAKTARO ATSAKYMAI Į 
KLAUSIMUS

— Klausią. A. V. — 1) Ar tie
sa, kad rubarbarų vartojimas 
pagreitina kraujo gyslų sukal- 
kėjimą? 2) Ar galima valgyti 
rubarbarus, turint perdaug rūgs 
ties pilve? 3) Ar vyresnio am
žiaus žmogui (68 metų) kenkia 
kiaušinio baltymo valgymas? 4) 
Turiu palinkimą augštam krau
jo spaudimui. Jei neimu vaistų, 
tai yra 160; kai paimu, tai nu
krenta iki 140. Ar tai yra la
bai didelis spaudimas?

Atsakymas A. V. — 1) Tai 
tik spėliojimai. 2) Negalima. 3)

siprausti kvepiančiu muilu, ne
vartoti kvepalų ir nesitepti ode
kolonu. Prie skaniai kvepiančios 
mergaitės limpa ne tiek berniu
kai, kiek visoki mašalai, uodai 
ir širšonai — labiau negu prie 
medaus. Švarai palaikyti pakan 
ka tokio paprasto muilo, kaip 
Ivory.

Uodams neleisk, kad tavo 
kraują siurbtų. Uodo sugilta 
oda niežti. Besikasant nagais 
galima odą prakasyti, užkrėsti 
mikrobais ir gauti dermatitą ar 
kitokią odos ligą. Be to nuo uo
dų sukandžiojimo kartais galima 
gauti drugio ligą (malaria).
Kur yra daug uodų, apsimoka 
lovą apgaubti tinkleliu (mosqui- 
to net), kad bemiegant negalėtų 
kandžioti.

Kad nuodai nekandžiotų, ap
tepk savo kaklą, ausis, kaktą, 
rankas ir kitas pilkas vietas pre- 
peratu, vadinamu “6-12 Insect 
Repellent”, arba su “Jitter Bug
Insect Repellent”, kai sėdi kuri vrentera'šJkenkia” kitiems ne, - 
nors po medžiu ar TO.ksc.ojl gi- dažniauaiai nekenkia. 4) Neper 
noje. Šie preparatai yra labiau1
efektingi, negu seniau vartoja-

kitoks. Tik pašalinus išijo kal
tininką ar kaltininkus, yra gali
mybė išiją pagydyti, ir tai tik 
tuomet, jei stropiai ir tinkamai 
gydomasi. Vien tik paliatyvais 
išijo pagydyti negalima. Tik lais 
voje Amerikoje išiją galima sėk
mingai gydyti. Bet pavergtoje 
Lietuvoje tai tikras vargas, kur 
kacapai bolševikai lietuvius spar 
do, muša ir kolchozuose sunkiais 
darbais žmogui sąnarius ištampę 
baisiai skaudžią išijo ligą įvaro, 
o kenčiančiam darbininkui nei 
vaistų, nei jokios pagalbos ne
duota... Oi, ten vargas!

Prancūzijos teismas 
apie bažnyčias

Prancūzijos Valstybės tary
ba, kuri eina pareigas augščiau 
šio administracinio teismo, nu
sprendė, kad prancūzų miestų 
valdybos turi rūpintis bažny
čių taisymu. Sprendimas buvo

Išaugusi misionierių 
bendruomenė

Misionierių Maryknoll ben 
druomenė, įsteigta 1911 metų 
birž. 29 d., taip sėkmingai au
go, kad jau dabar turi 1,540 
narių: kunigų, brolių ir stu
dentų. Tą misionierių bendruo 
.menę įsteigė kun. J. Walsh 
(1867-1936) ir kun. T. F. Price 
(1860-1919). Vienu metu net 
200 Maryknoll misionierių dir
bo Kinijoje. Jie dabar gražiai 
dirba Japonijoje, Korėjoje, Pie 
tų Amerikoje, Afrikoje ir ki
tose vietose, iš viso aptarnau
dami $40,000,000 sielų įvairiuo 
se kontinentuose.

Pirmaujantis pašto ženklas
Religinių Pašto Ženklų Rin

kėjų sąjunga nubalsavo, kad 
geriausias 1956 metų religinis 
pašto ženklas buvo Vatikano 
išleistasis su Čenstakavos Die
vo Motinos paveikslu.

Ofi.su Ir buto tol. OLymplc 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1407 So. 49th Court, Cicero
Kasdien 10—12 Ir 4—7 vai. Trečiad. 

ir šeštad. tik 10—12 vai.

Tel. REiianoe 6-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
VDYTOJAS IR CHIRURGAI 

I.IKTHV1H (ITiltTOjAB.
3925 Ww*t 6»th Street

Vai. Pirniad., antrad., ketvirtad. Ir 
penktad. nuo 1—4 p .p. 6:30—8:80 
vai. vak. Trečiad. Ir šeštad. 1—4 v. 
P- P.

Tel. oriau Ir buto OLymplc 2-4169
DR. P. KISIELIUS

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

Rez. 1634 S. 49th Avė., Cicero
Kasdien 1-8 vai. Ir a-8 vai. vak. 

išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 lk.1 4 popiet.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopedaa - l*rutexlstas

Ar aratal-Protezai, Med. ban 
dažai. Npec. pagal ha kojom 

(Areli Supports) Ir t. t. 
Vai.: 9-4 Ir 6-8. Šeštadieniais 9-1. 
OKTHOPEDIJOH TECHNIKOS LAIl
2860 W. 63rd St, Chicago 29,111 

Tel. PKuspect 6-6084

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4250 W. 63rd St
Ofiso tel. RElIanee 5-4110 

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

Penktad. tik po pietų. 
Trečiad. Ir šeštad. pagal sutarti

Ofiso tel. ClJffslde 4-2606
Rezidencijos: LAfayette 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 WeHt 47th Street
(Kampas 17th Ir Hermltage) 

Vai.: nuo 2 Iki 4 Ir 6 Iki 9 v. vak
fteštad. nuo 2 Iki 6 vai., lšskyr. sek

KAZYS ČESNAUSKAS
6444 SO. TROY ST. 

Telef. (VAlbrook 5-7670 ir 
GTbson 8-4938

• Generalls kontraktortua - nau
jų namų statybai, jvairiema re
montams Ir namų pertvarky
mams • Turime dldelj patyri
mų namų statyboje. • Patys 
atliekame cemento ir medžio 
darbus. • Apkalnavimal nemo
kamai.

miesto tarybos. Ten bažnyčiai 
būtinai reikėjo remonto. Para- 
piečiai pasiūlė savo darbą ne
mokamai, jeigu miestas finan
suotų tuos remontus. Miesto ta' 
ryba buvo nuo to atsikiusi.

STATYBAI 

IR NAMŲ 

PATAIS
PRISTATOM 
Visokių RūSlų
medžiaga

CARR MOODY 
LUMBER CO.

STASYS LITVVINAS. Pres.
3039 So. Halsted St.

Tel. VIctory 2-1272 
Apkainavimą ir Prekių Pristaty 

mą Teikiame Nemokamai. 
Raštinė atidaro kasdien nno
8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro-
Sestadienais iki 3 vai. vakaro

DR. j. Ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2300 West 51st Street
Priima ligonis pagal susitarimą. 

>161 valandos skambinti telefonu 
Prospect 6-1796 nuo 2 Iki 9 vai. 
p. p. kasdlan Išskyrus trečiad. Ir 
šeštad

Res. tel. GRovehlll 6-6603

Tel. ofiso WA 5-3010, rcz. PR 6-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1601 W. Garficld Blvd.

Ofiso telef. LAfayette 1-8210, Jei. 
neatsiliepia, šaukite KEdzle 8-7.868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

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

Trečiad. tik susitarus.

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chirurgč) 

KJJDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ
SPECIALISTE

7156 South VVeetern Avenue
(MEDICAL BUILDING) 

Plrmad., antrad., ketv. j Ir penktad. 
nuo 11 vai. ryto tkt 1 vai. p.p. Ir nuo 
6 v.—8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. Šeštad. 11 
vai. ryto iki 3 vai. popiet

Office tel. RE 7-1168 
Res. tel. WAlbrook 5-3765

Tel. ofiso — HE 4-1202 arba REp. 
7-9700. Namų — PR 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS

2454 W. 71 St. (71 ir Campbell av.)
Valandos:' pirniad., ketvirtad., šešt. 
nuo 1 iki 4 vai. p.p., antrad. ir 

penktad. nuo 5 iki 8 vai. vak.

Ofiso HE 4-1818, arba RE 7-2700 
Rez. PR 6-2801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus ligos 
2454 West 71st Street

(71-os ir Campbell Avė. kampas)
Vai.: kasdien 9—11 ryto ir 4—8 v. v. 
Šeštadieniais 9—11 ryto ir 2—4 p. p.Vai. — Pirmad., antr.. ketv., penkt. i m

1—4 ir 6_8; šeštad. 1—4; trečiad. Į Trečiadieniais uždaryta, 
uždaryta.

DR. FL TALLAT-KELPŠA
Ofisai 20 North Wncker Drlve 
(Clvlc Opera House. kamb. 868)

Vai. kasd. 12—4 
Tel. C Elitrai 6-2224

6002 VVeet 16tli Str., Cicero
Vai kasdien 6-8, šeštad. 1-2 vai 

Tel. TOvvnhall 3-0262 
Kitu laiku Ir trečiad. susitarus 

Rezld. tel. HEmlock 4-7080

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Bendra praktika Ir moterų Ilgos)
Ofisas ir rez.: 5100 S. Western Avė. 
Tel. PRospect 8-1223 arba WE 6-5577 
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v., Antr., 
Treč. Ir Penkt. 6-9 vai. vak., šeštad. 
2-4 vai. popiet Ir sulig susitarimu.

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. GIb. 8-6125

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 West 71st Street
(71st Ir Campbell Avė.)
Atostogose iki rugpjūčio 

1-mos dienos

Tel. ofiso: DAnube 6-1126

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

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

šeštadieniais 1—4 v. p. p.

mas “Oil of Citronella” ar kam- 
foras, jei vartosi taip, kaip ant 
etiketės prašyta. Iš visų pre
paratų “Jitter Bug” ilgiausiai 
veikia ir yra efektingiausias, bet 
nuo jo kaikurie gauna alergiš
kus nemalonumus, tad reikia var 
toti atsargiai. Beje ne tik uodai, 
bet ir mašalai bei visokios mu
sės bijo ir šalinasi nuo apsitepu- 
sio augščiau minėtais tepalais.

Niežtinčią ar perštinčią vietą 
po to, kai sugilia koks vabzdys, 
reikia suvilgyti amoniaku (Am- 
monia) ar “baking soda”. Tepa
las, vadinamas “Caladryl Lo- 
tion”, puikiai maldo niežtinčią 
vietą.

Bitei ar kamanei įgylus, reikia 
tuojau geluonį ištraukti, įgiltą
ją vietą “bakųiig soda” aptepti 
ir ant viršaus šaltą kompresą 
uždėti, — tai sušvelnins skaus
mą ir sumažins tinimą. Puikus 
tam vaistas yra Ambodryl arba 
Bendryl, kuris mažina skausmą, 
niežulį, erytemą, sutinimą ir ne
utralizuoja bičių, širšių, vaps
vų ir šiaip paprastų vabzdžių ge

daug, beveik visiškai normalu to 
kiame amžiuje.

v ............................................ =

PERKRAUSTYMAI -r- MOVING
Pigus sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Dėl artimų 

ir tolimų distancijų. Šaukite sekančiai.

ANTANAS VILIMAS
3415 SO LITUANICA AVĖ., CHICAGO, ILLl 

Telefonas — FRontier 6 1882
Klausia K. M. — Mano gimi

naitis Lietuvoje jau treti metai 
serga išiju, skauda strėnas ir 
kojas; vieną sunkiai bepavaldo. 
Vartojo, kaip jis rašo, “novoka- 
jino blokadas, galvanizaciją, pa
rafino voneles ir vitaminą B”, 
bet išsigydyti negali. Maloniai 
prašau poną Daktarą atsakyti 
“Drauge”, ar yra kokia galimy
bė išiją pagydyti ar bent skaus
mą sumažinti?

Atsakymas K. M. — Neži
nant, kokios rūšies išiją turi, 
sunku ką nors patarti. Jei iši- 
jatinio nervo uždegimas yra trau 
matinės rūšies, pvz. nuo sumu
šimo, suspardymo, sužeidimų, 
tai gydymo metodai yra vienoki. 
Jei išijas yra mechaninio spaudi
mo pobūdžio, pvz. nuo augančio 
tumoro, spaudimo ar senėjančio 
rando veržimo, ar nuo iškrypu
sio kaulo spaudimo, — tai jau 
gydymo metodai yra kitoki. Jei 
išijas yra nuo kokios nors infek 
cijos ar sistemos užnuodijimo 
(pvz. alkoholizmas, diabetes mel

Atliekame didelius ir m-ižus automobilių remontus. Lyginimas, da
žymas, Elektrinis suliedinimas. Parduodame automobilių dalia 

Sinclair gazolino stotis “PAGALBA”
Sinclair gazolino stotis “PAGALBA” — A. Stanevičius, Sav.

2641 West 71 st Str. (Kampas Talman Avė.)
Telef. PRospect 8-9842, Namų tel. WAlbrook 5-5934

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

Universal Savings and Loan Agsociation užtikrina saugomą 
Ir gražų pelną.

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

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

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės |:

R OPHI
Geriausias prancūziškas konjakas

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois

DR. ANNA BALIUNAS
4KTŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akiniua - 

6822 South Western Avenue
kasdien 10-12 vai. 1. T-i vai 

ak šeštadieniais 10-. vai Trečla- 
»11enlals uždaryta. Kt. laiku susitarus

Ofiso telefonas: PR 8-8229 
Res telef. WAlbrook 5-6076

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 
4701 South Damen Avenue 

(Kampas 47-tos ir Daman Avė.) 
Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vak 

šeštad. 2—4 vai. vak. 
Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutarti. 

Telef. ofiso LAfayette 3-6048 
Rez.: WAIbrook 6-8648

”)1. ofiso HE.4-6849. rez. HE.4-2824
DR. PETER T. BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 We»t 71st Street

Vai Pirm., ketvlr., penkt. 1-4 ir 7-9 
Antr. 1-6, treč.lr šešt. pagal sutarties 
sekm. uždaryta.__________________

DR. Z. DANILEVIČIUS-
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6317 South VVestern Avenue 
Chicago 29, III

telefonas REpuhlIc 7-4906 
ReHdenda: GRovehUI 6.8121

pasimatymai pagal sutarties

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenne
Ofiso vai.: nuo 1-4 Ir nuo 6-8:10 v. 
vak. Šeštadieniais nuo 2 Iki 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel. VlrglnlA 7-0036

Reatdeatd dos tel. BEverly 8-8944

Ofiso HE 4-1414, arba RE 7-9700 
Rez. RE 7-6887

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 
Spec. akušerija ir moterų ligų 

2454 Wes* 71st Street
(71-oa ir Campbell Avė. kampos)
Vai.: kasdien 1—3 ir 6—8 vai. vak. 
šešadieniais 1—4 p. p. Trečiadieniais 
utždaryta. ___ ,

DR. JULIJA M9NSTAVI6IUS
GYDYTOJA IR CTARURGE

Office: 10748 South Mlchigan Avė.
Buto 1653 W. 103 St., Beverly Hills

Vai1.: kasdien nuo 6 v. v. Jki 9 v. vf.t 
Vai,; kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 ▼. v., 

lšskirus trečiad. šeštadieniais nuo 1 
Iki 4 vai. popiet.

Tel,; Ofiso — PUlIman 5-8788 
Buto - - BEverly 8-3946

Ofiso HEmlock 4-6816 
Rez. HEmlock. 4-8761

DR. A. NARBUTAS
ATOSTOGOSE IKI 

LIEPOS 29 D.

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS
4253 So. Whipple Street

(Arti Archer Avė.)
Valandos: nuo 10 iki 12; l-r—6; 7-9. 

šeštad. 10—12. Trečiad. uždaryta
LAfayette 8-4949.

Namų — CEdarerest 3-7780

DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3250 South Halsted Street

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

Trečiad. ir kitu laiku pagal sut&rlma 
Ofiso tel. VIctory 2-1484. Resid. 2417 
W. 62nd St., tel. Republtc 7-8818.

Ofiso telefonas — Blshop 7-9526

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue 
(Kampas Kedzte ir Archer)

VAL. kasdien nuo 2:00 Iki 9:00 v. 
Trečiad, Ir sekmad. tik susitarus

Tel. ofiso PRospect 6-9400
Rezld. PRospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
( Vaškevičių t«)

GYDYTOJA IR CHIRURGE
6248 South Kedde Avenue

Vai. kasdien 1-8 p. p. Ir nuo 6-8 vai 
vak. šeštad. 1-4 p. p. Trečiadieniai 
Ir kitu laiku tik susitarus.

Tel. ofiso VIctory 2-1581
Rez. VIctory 9-O74I

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 West Slst Street
Kam p. Halsted Ir S 1-mos gatvių 

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

Tel. ofiso PR. .1-6440, re*. HE.4-S150

DR. F. C. VVINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2420 West Marųuette Rd.
Vai. nuo 2 Iki 4 p. p.; 6 Iki 8 vak 

Trečiad. Ir šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Tel. ofiso CA. 8-0267, rez. PR. 6-8859 

Rezld. 6600 8. ArtesUCe Avė.
VAL. 11 v. r. Iki 3 p. p.; 6—7 v. v.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Viri 25 metų patyrimo
Tel. YArds 7-1829 

Pritaiko akiniu. 
Kreivas akis 

Ištaiso
Ofisas Ir akinių dirbtuvė 
756 Weet S5th Street
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BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASS N
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CHARLES ZEKU8, Sekretorius
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— AIR CONDITIONERS —
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FRANK’S TV SC RADIO. INC
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Reeldendjos — RTewart 3-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

766 Weet 35th Street 
(kampas Halsted Ir 36-ta gatvN) 

VAL. 1—4 Ir 6:N0—8:30 p. p. kas
dien Išskyrus trečiadienius Atldard 

šeštadieniais 1—4 vai.

Tel. ofiso PR 6-8888, rez. RE 7-9199
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 VYeat BSrd Street

VAI. kasdien nuo 2—4 u c lt T:i> 
Iki 9 vai. Trečiad. Ir šeši. uždaryta

Telefonas GRovehill 6-1596
DR. ALDONA JUŠKA

AKTU TJOŲ SPECIALISTE 
— PRTTATKO AKTNTU8 —

Valandos: 9—12 Ir 7—9 v. v. pagal 
susitarimų Išskyrus trečiadienius.

2422 V. llarųoette Road

DR. ANT. RUDOKAS, Opt. 
Tikrina akis Ir pritaiko akinius, 

keičia stiklus Ir rčmus 
4456 S. Oalifornia Ava. .YA 7-7381
Vai.: 10 ryto iki 8 vak. (trečiad. už
daryta), šeštad. 10 ryto Iki N v. p. p. 

ušdarytas
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"SKANDINAVŲ SALA"
Šiuos žodžius rašančiojo atostogos baigtos. Valgant pasku

tinius atostogų pusryčius, prie stalų patarnauja norveigiškais, šve
diškais ir net islandiškais kostiumais pasipuošusios moterys ir 
mergaitės. Klausiame — kodėl?

— Jūs šiandien išvažiuojate. Norėjome parodyti skandina
viškus moterų kostiumus. Mat šiandien čia, saloj, yra didelis 
skdndinavų festivalis. Popiet visos salos moterys ir merginos pa
sipuoš skandinaviškais išeiginiais kostiumais. Skandinaviškai 
dainuosime, skandinaviškus valgius valgysime, skandinaviškai 
šoksime, skandinaviškai žaisime. Viskas, visa programa turės 
priminti Skandinavijos kraštus. Gaila, kad jūs jau išvažiuojate 
ir negalėsite dalyvauti mūsų šventėje.

— Ar jūs esate iš Skandinavijos atvykusios?
— Ne. Esame gimusios šioj saloj. Šiuo metu nežinome, ar 

bent vienas salos gyventojas yra atvykęs iš Skandinavijos ar iš- 
kur kitur. Visi yra čia gimę ir čia augę. Daugumos seneliai ir 
proseneliai jau čia gimę. Tačiau visi laikosi skandinaviškų tra
dicijų ir papročių. Mes visi čia didžiuojamės esą skandinaviškos 
kitaip.

Metinis skandinavų festivalis buvo praėjusį šeštadienį, lie
pos 13 d.

Iš salos išvykome (žmona, sūnus ir aš), išsiveždami ypatin
gai gražius įspūdžius, gerus atsiminimus ir svarbiausia — sa
votiškai gerą pamoką. Ar ji buvo mums reikalinga — nežinau, 
tačiau matau reikalą vieną kitą žodį parašyti apie šią “skan
dinavišką salą”.

Šių metų atostogos šioj saloj nebuvo pirmos. Bet šiemet 
ypatingu būdu teko stebėti salos gyventojų gyvenimą. Jų gar
bei tenka pasakyti, kad, kur tik nepasisuksi, visur pastebėsi skan
dinaviškus požymius, skandinaviškas tradicijas, nors jau rotas 
kuris, labai retas kurią skandinavų kalbą bemoka. Beveik kiek
vieno salos gyventojų namuose rasi skandinaviškos literatūros, 
ypač daug albumų iš Skandinavijos kraštų. Kiekvienas jų.su ypa
tingu pasididžiavimu rodys savo kilmės krašto vaisčius ir apie 
juos kalbės, nors pats jų ir nebus matęs.

Toji “skandinavų sala” — tai Washington Island. Be abejo 
daug kam žinoma, kad ji yra apie 280 mylių nuo Chicagos. Ji 
yra už Green Bay įlankos (beveik Michigan ežero viduryje). 
Pasiekiama tik laivais. Sala užima 26 kv. mylių plotą. Šiuo me
tu joje gyvena apie 800 žmonių. Vasarą, žinoma, prisideda kiek 
vasartojų ir turistų. Sala turi pradžios mokyklą su 105 moki
niais ir vidurinę mokyklą su 37 mokiniais. Yra dvi protestantų 
bažnyčios (Bethel ir liuteronų). Katalikų mišioms atlaikyti per 
liepos ir rugpjūčio mėnesius sekmadieniais atvyksta katalikų 
kunigas iš Green Bay. Svarbiausia pramonė — žvejyba (pati 
svarbiausia), ūkininkavimas ir resortai vasarotojams. Saloje 
pastoviai gyvena vienas gydytojas. Mums teko atostogauti va
karinėj salos daly (Sunset Resort — pas Wm. Engelsono šeimą) 
ir kas vakarą stebėti žavėtinai gražius saulėleidžius. Natūralūs 
miškai — pušys, 'eglės, beržai ir pan. Yra ir kadugių. Daug 
laukinių uogų. Čia girdėjome ir veversėlius giedant. Visa aplin
kuma žymia dalimi priminė Lietuvą.

VVashingtono salos (žinoma — Wisconsino valstybėje) iš- 
torija yra labai įdomi. Dėl jos daug kovojo kelios indėnų grupės. 
Iš baltosios rasės žmonių pirmieji apsigyveno islandai. Vėliau — 
norvegai ir švedai. Dabar daugiausia pastarųjų. Jie visą salos 
gyvenimą ir dominuoja.

Įdomu, kad pirmieji skandinavai (taip pat ir suomiai) at
eiviai apsigyveno pirmiausia prie ežerų, vėsesniuose kraštuose. Iš 
ten nebėga nė jų vaikai ar vaikaičiai. Tuo atžvilgiu, kaip ir 
savosios kultūros, papročių bei tradicijų palaikyme, skandinavai 
yra labai pastovūs. Todėl • jie yra stiprūs tautiniai ir laikomi 
augštoje pagarboje. Tuo jie iškalbingai įrodė, kad būti ištikimu 
ir garbingu šio krašto gyventoju, o taip ir geru piliečiu, ne tik 
nereikia išsižadėti savo tėvų kilmės, bet priešingai — reikia ją 
gerbti ir visus jos gražiuosius papročius palaikyti. Jais Amerika 
yra praturtinama. Mes, lietuviai, tuo atžvilgiu esame gana toli 
atsilikę: pergreit asimiliUojamės, pergreit išsiblaškome, pergreit 
pamirštame ir net išsižadame to, ką iš Lietuvos atsivežėme, ar ką 
mūsų tėvai ar seneliai iš ten atvežė.

PO PASIKEITIMŲ KREMLIUJE
A. LAUKAITIS, Australija

Laisvasis pasaulis paskutiniuo 
sius Kremliaus valdovų pasikei
timus sutiko su dideliu abejin
gumu. Ketverius metus tęsęsis 
“grupinis” diktatoriškas valdy
mas pasibaigė ir, iš pareigų at
stačius stalinistinių pažiūrų Mo
lotovą, Malenkovą, Kaganovičių 
ir Šepilovą, dabartinis Rusijos 
komunistų partijos sekretorius 
Nikita Chruščevas pirmą kartą 
po Stalino mirties pasidarė ih- 
dividualus Sovietų Rusijos val
dovas. Vienu smūgiu jis ir jo 
šalininkai pašalino šiuos keturis 
senus komunistus, apkaltindami 
juos įvairiais dalykais, iš ku
rių svarbiausias yra noras su
grąžinti senąją, Stalino diktatū
ros metu varomą, liniją. Dabar
tiniai Kremliaus valdovai įsiti
kino, jog buvusi Stalino metu 
komunistinė politika yra jau at- 
gyvėnta ir, kokios naudos ji be- 
davė komunistinių idėjų įgyven
dinimui pasaulyje, šiuo metu ji 
yra jau pasenusį ir ją reikalin
ga pakeisti. Todėl ir senieji jos 
šalininkai turėjo būti anksčiau 
ar vėliau pakeisti.
Komunizmo tikslas — užvaldyti 

pasaulį

Vakarai į Kremliaus pasikei
timus žiūri su abejojimu ir ne
mano, kad Chruščevas ir dabar 
tiniai jo pasekėjai darytų esmi
nių pakeitimų visoje savo vieti
nėje ir užsieninėje valdymo sis
temoje. Komunizmo tikslas už
valdyti visą pasaulį kaip buvo, 
taip ir yra, tik paskirų asmenų 
jis gali būti siekiamas kitais 
metodais .

Stalino valdymo metu įvyko 
Korėjos konfliktas, komunisti- į 
nis džiunglių karas Indokinijoje 
ir daug kitų komunistų sukurs-1 
tytų neramumų pasaulyje. Molo 
tovo ir jo bendrų pasekėjų kli
ka užsienio ministerijoje neda
rė jokių pastangų diplomatiniu 
būdu sustabdyti kruvinosios

Nesocialistine valstybe
Jaunas Vršuvos filosofas L. 

Kalakowski parašė straipsnį a- 
pie nesocialistinę valstybę, gis 
straipsnis pirmiausia pasirodė 
socialistiniame laikraštyje “New 
Leader” (š. m. vasario mėn.), 
vėliau Londono lenkų laikrašty
je “Jutro Polski” ir pagaliau — 
savaitraštyje “Gwiazda - Polar- 
na (išeina Stevens Point, Wis.). 
L. Kolakowski nepasakė aiškiai, 
kad dabartinė Rusija nėra socia
listinė valstybė, bet kad ji nėra 
socializmas, nes: ,

visuomenė, kurioje 10 asme
nų turi gyventi viename kamba
ryje, nėra socializmas;

valstybė, kurioje ilgai reikia 
sirgti, kol ligonis patenka į gy
dytojo globą;

valstybė, kurioje yra daugiau 
šnipų, negu slaugių ir daugiau 
žmonių kalėjimuose, negu ligoni
nėse;

visuomenė, kur niekuo nenusi
kaltęs žmogus sėdi namie, lauk
damas policijos;

visuomenė, kurioje yra nusi
kaltimas būti nusikaltėliu tėvu, 
motina, broliu, seserimi, sūnu
mi, dukterimi ar žmona;

valstybė, kurioje kaltinamojo 
gynėjai dažniausiai sutinka su 
prokuroru;

valstybė, kuri verčia žmogų 
būti vagimi;

valstybė, kurioje egzistuoja 
vergiškas darbas;

valstybė, kuri ‘suvaržo savo pi 
liečiu teises, bet piliečiai negali 
suvaržyti savo vyriausybės tei
sių;

valstybė, kurioje vyriausybė 
nustato, kas ir kaip ją gali kri
tikuoti;

valstybė, kuri gamina gerus 
sprausminius lėktuvus, bet blo
gą avlynę;

valstybė, kuriai nerūpi, kad 
jos teroras sukelia jai neapykan 
tą iš visuomenės pusės;

valdžios sistema, kurios atžvil 
giu dauguma yra priešiškai nusi 
teikusi;

valstybė, kurioje piliečiai ver
čiami meluoti;

valstybė, kurioje, kas giria 
vadus, tas naudojasi privilegijo
mis;

valstybė, kurioje bailiams se 
kasi geriau, negu drąsuoliams;

valstybė, kuri nesugeba at
skirti pavergimą nuo išlaisvi
nimo;

valstybė, kurioje visada gali
ma numatyti rinkimų rezulta
tus;

valstybė, kurioje darbininkai 
neturi įtakos vyriausybės politi
kai;

valstybė, kuri tiki, kad visi esą 
ją įsimylėję, kai tuo tarpu tik-

rumoje yra priešingai;
valstybė, kuri, neatsiklausus

liaudies, žino. jos valią;
visuomenė, kuri yra liūdna; 
tauta, kuri persekioja kitas

tautas;
■ valstybė, kurios kaimynai kei 
kia geografiją...

Išvardinęs 70 pavyzdžių, ku
rie rodo, kas nėra socializmas, 
L. Kalakowski baigia savo str. 
trumpai ir lakoniškai:

“Tai buvo pirmoji dalis. Da
bar atsidėję paklausykite, pasa
kysiu, kas yra socializmas: so
cializmas — tai geras dalykas”.

Gal ir geras; jis yra kitoks 
Švedijoje, kitoks Anglijoje, bet, 
jei jis geras, tai jo Rusijoje nė
ra. Užuot linkėjęs amerikiečių 
vaikams socializmo ateityje, 
Chruščevas pirmiausia turėtų 
pasistengti įgyvendinti jį Rusi
joje, pašalindamas iš jo tai, kas 
priešinga socializmui. J. Gb.

Vengrijos revoliucijos, bet leido 
žiauriausiu būdu ją numalšinti. 
Šis Maskvos žygis Vakarų pa
saulyje turėjo didelį atgarsį ir 
pasibjaurėjimą komunizmu. Gal
būt Chruščevo paskutinysis per
tvarkymas Sovietų vyriausybėje 
yra pasekmė Vengrijos revoliu
cijos. Galbūt Chruščevas nori 
įrodyti laisvajam pasauliui ir 
Jungtinėms Tautoms, jog, at
sikračius priešingai Vakarams 
nusistačiusių stalinistinio reži
mo žmonių, dabartinė vadovy
bė yra palanki taikingam sugy
venimui su Vakarais.

Sena kova <
Kova tarp Kremliaus valdo

vų vyksta nuo Lenino mirties 
— 1924 metų sausio mėn. Pa
saulyje iki šiol negirdėtą ir mi- 
lionus aukų pareikalavusią ko
vą pradėjo Stalinas, kuris, su 
kitais antraeiliais bolševikų va
dais pašalino tuo metu stipriau
si savo varžovą Trockį. Troc- 
kiui išbėgus iš Sov. Rusijos, Sta 
linas sunaikino jo didžiausius 
pasekėjus Zinovjevą ir Kame- 
nevą. Nežiūrėdamas jokių au
kų, Stalinas naikino visus jam 
bent kiek priešingus bolševikų 
vadus, kol jis pasidarė pats vie
nas komunistinio režimo dikta
torius. Po Stalino mirties arti
mesnieji jo pavaduotojai pirmo-Į 
je eilėje 1953 metais gruodžio 
mėnesį sunaikino Rusijos ir pa
čių Kremliaus valdovų pabaisą 
L. Beriją, kuris, būdamas MVD(' 
slaptosios policijos vadas ir sa
vo žinioje turėdamas daugiau 
kaip milioną .geriausiai ginkluo
tų politinės policijos vyrų, buvo 
vienas iš stipriausių kandidatų 
į diktatorišką Stalino sostą. So
vietų Centrinio komiteto posė
džio metu jis buvo generolų Ko- 
nevo ir Žukovo nuginkluotas ir 
suimtas. Vėliau, kartu su kitais 
šešiais angštais komunistais, ap 
kaltintas “stalinizmu” ir sušau 
dytag. 15-ka metų Berija buvo 
lojalus Stalino pasekėjas ir jo 
visų norų vykdytojas. Savo ži
nioje jis turėjo pačią didžiau
sią pasaulyje slaptosios polici
jos jėgą. Milionai ištremtųjų, 
gyvendami baisiose ir nežmoniš
kose sąlygose, saugojami Beri- 
jos žmonių, pusbadžiai gyveno 
ir dirbo žiauriose Sibiro kon
centracijos stovyklose. Beriją, 
padedamas Raudonosios armi
jos vadų, likvidavo Malenkovas, 
kuris, tapęs partijos sekretoriu
mi ir iškilęs į buvusią Stalino 
vietą, stengėsi masių popularu- 
mą įsigyti švelnindamas vietinių 
gyventojų iki šiol buvusias žiau 
rias gyvenimo sąlygas. Malenko- 
vui valdyti teko neilgai ir jis 
1955 metais vasario mėnesį bu
vo išstumtas Chruščevo ir Bul- 
ganino, kurie tuo metu, nesi- 
jausdami perdaug stiprūs, bijo
jo Malenkovą visiškai pašalinti, 
nes jis tuo metu savo šalininkų

Los Angeles ’ Federal Reserve banko tarnautojas stebisi, kas 
darytina su $3,948 metalu, kurį paliko D. J. Pessell, 30, ties 
banko* durimis. Jis pasišalindamas pasakė, kad atiduotų kam 
tik nori. Vęliau jo tėvas pareiškė, jog jo sūnus kai kada pa
sidaro taip, tartum nevisi namie būtų. (INS)

pusėje turėjo senuosius bolše
vikus, kaip Molotovą, Kagano
vičių ir Vorošilovą, kurie laimin
gu būdu buvo išvengę 1930 me
tų Stalino valymi.

Sunku pasakyti

Laikui slenkant, Chruščevas 
ir Bulganinas pašalino iš Cent
rinio komiteto senųjų bolševi
kų iki šiol buvusią didelę įta
ką, juos pakeisdami naujaisiais 
ir jiems palankiais šalininkais. 
Koks likimas laukia šių keturių 
nušalintųjų senųjų komunistų, 
kurie visą savo gyvenimą dirbo 
ir buvo pašventę komunistinių 
idėjų įgyvendimui, šiuo metu yra 
sunku pasakyti. Nors jie ir yra 
apkaltinti panašiais nusikalti
mais, kaip Berija ir ankstyves
nieji nužudytieji buvę augšti 
komunistai, bet atrodo, dabar
tiniai Kremliaus valdovai, nesi- 
jausdami perdaug stiprūs, o gal 
daugiau civilizacijos pasaulyje 
pamatę, nerizikuos jų likviduoti.

Politiniame demokratinių vai 
stybių gyvenime pasitaiko taip 
pat vienokių ar kitokių pasikei
timų ir nupuolimų, bet niekuo
met buvę augšti politinio gyve
nimo vyrai nėra apkaltinami že
mais kriminaliniais nusikalti
mais ir jų idėjos nėra sumaišo
mos su purvais. Vakariečių gal
vojimu, Molotovas ir Kagano- 
vičius, kurie visą savo gyveni
mą pašventė komunizmo gero
vei ir jų idėjų vykdymui, turė
jo susilaukti ramaus pasitrau
kimo, kaip garbingi komunistai 
ir politikai. Bet kas normaliai 
yra laisvajame pasaulyje, tai 
priešingai atsitinka komunisti
niame diktatūriniame režime. 
Ten gali būti tik arba herojus, 
arba priešas.

Persiorganizavus Centriniam 
Komunistų Partijos komitetui,

dabar 11-kos narių skaičius yra 
padidintas iki 15 ir pirmą kartą 
į šį skaičių įeina Raudonosios 
armijos atstovas maršalas Žu
kovas. Nors šiuo metu visą val
džią turi Chruščevui palankūs 
žmonės, bet niekas nėra tikras, 
kad panašūs valymai jau yra 
baigti, o jie anksčiau ar vėliau 
tikrai įvyks, kol į savo rankas 
visą valdymą nepaims vienas, 
panašus į Staliną, asmuo. Dau
giausiai galimybių pasidaryti ko 
munistinės Rusijos diktatoriumi 
dabar turi pats Chruščevas, bet, 
ar jam tas pavyks, parodys atei
tis.
Chruščevo ir Bulga-njno planas

Vakarų kraštai iš šio pasku
tiniojo Kremliaus valymo nesi
tiki didelių permainų. Nuo 1953 
metų .Chruščevas ir Bulganinas 
vykdo savo anksčiau išdirbtą 
planą santykiuose su laisvuoju 
pasauliu ir neatrodo, kad jie jį 
staiga pakeistų. Komunistinis 
pasaulis nuo Čekoslovakijos iki 
Mandžiūrijos yra sunkioje eko
nominėje ir politinėje padėtyje. 
Bent šiuo metu komunistiniai 
vadai nesijaučia savo vidujinia
me gyvenime stiprūs ir pagrin
dinis jų troškimas dabar yra 
taika, kuri gali juos sustiprinti 
kariniai ir ekonominiai. Laiki
na taika leidžia komunistams sis 
temingai įgyvendinti planus tobu 
linimui ir išplėtimui sunkiosios 
pramonės negyvenamuose Sibi
ro plotuose, o tuo pačiu paleng
vinant ir naujosios komunistinės 
kartos ekonominį gyvenimą.

Chruščevas ir jo pasekėjai ži
no gerai, jog savo egzistencijos 
išlaikymui jie turi šį tą duoti var 
go prispaustiesiems žmonėms, 
nes tik tada bus įmanomas to

limesnis komunistinių idėjų vyk
dymas.

Žemė pakelė 132 atom. 

sprogimus
Visame žemės rutulyje jau 

įvykdyti 132 atominiai sprogi
mai. Pirmoji atominė bomba bu
vo išsprogdinta 1945 m. liepos 
16 d. Alamogordo vietovėje, N. 
Mexico. Ją išsprogdino Ameri
ka. Neužilgo atominė bomba bu
vo panaudota, kaip karo ginklas 
prieš Japoniją. Pirmieji taikiniai 
teko Hirosimos ir Nagasakio 
miestams. Pasekmės baisios. Tos 
dvi bombos privertė Japoniją 
kapituliuoti. Neilgai džiaugėsi 
Amerika atominės bombos mo
nopoliu. Sovietų šnipai pavogė 
atominės bombos paslaptį ir įga
lino komunistus pasigaminti a- 
tominę bombą. Sovietai pirmą
ją atominę bombą išsprogdino 
1949.DC1 Sibiro laukuose. Nuo 
tos datos Amerika pradėjo jieš- 
koti priemonių atominės bom
bos galią padidinti. Mokslinin
kams pavyko padaryti branduo
linę (hidrogeninę) bombą. 1952 
m. lapkričio 1 d. Enwetok-Biki- 
ni salose sprogo pirmoji bran
duolinė bomba pasaulyje. Ir ją 
išsprogdįno Amerika. Neatsili
ko ir sovietai. 1953. VIII,12 Sibi
re išsprogdino pirmąją branduo
linę bombą. Iki šiol, pagal slap
tas žinias, sovietai išsprogdino 
tik 2 branduolines, o atominių 
22.

Varžytynės vyko tarp dviejų 
galybių — JAV ir Sovietų. Bet 
atominių bombų gamybos srity- . 
je nesnaudė ir D. Britanija. 
1952.X.3 Monte Bello, Australi
joje, D. Britanija išsprogdina 
pirmąją atominę bombą. Moks
lininkai dirba. Pagaliau 1957.V. 
15 Christmas saloje išsprogdina 
pirmąją branduolinę (H) bom
bą ir greitai pakartoja (V.31) 
kitą. Šiandieną trys didžibsios 
pasaulio galybės — JAV, D. Bri
tanija ir Sovietai — turi ato
minius ir branduolinius ginklus. 
Neilgai trukus jas paseks Pran
cūzija, Kanada ir Švedija. Iki 
šių metų pradžios žemę sudrebi
no toks skaičius atominių spro
gimų: JAV — 92 atominės ir 
12 branduolinių, D. Britanija —
3 atominės ir 2 branduolinės, 
Sovietai — 22 atominės ir '2 
branduolinės. Kiek įvykdė sovie
tai šešių mėnesių laikotarpyje 
sprogdinimų, tikrų žinių nėra, 
bet, kad vyko bandymai, yra 
tikra. Taigi atominio amžiaus 
pradžią reikia skaityti 1945 m. 
antroji pusė. Kz. T-s

Studijoms į Europą
Net 70 mokytojų, dirbančių 

JAV kolegijose augštesn. mo
kyklose Valstybės departamento 
lėšomis šią vasarą išsiųsti pagi
linti studijas Europoje. Tai vis 
mokytojai lotynų, prancūzų ir 
vokiečių kalbų. Tarp išvykstan
čių į Europą studijuoti moky
tojų yra ir 4 kunigai bei 6 sese
lės.

Gruodžio 17 kariškio akimis
GEN. ŠTABO PULKININKAS P. ŽILYS

(TĘSINYS)
KRIKŠČIONIŲ DEMOKRATŲ POSĖDIS

Po pasitarimo su p. Smetona ir kitais tautininkais 
Maironio namuose, prel. M. Krupavičius grįžo į namus. 
Jis rašo: „Parvykęs namo radau belaukiančius tuos 
pačius žmones, su kuriais buvom taręsi prieš vykstant 
pas Smetoną ir naujų žmonių iš visų krikščionių demo
kratų bloko vadovaujamų organų... Susirinkusiems at
pasakojau apie pasitarimą pas Smetoną. Susirinkusių 
tarpe pareikalauta iš naujo persvarstyti visus klausi
mus. Svarstymo punktai buvo priimti kiek atsimenu 
šie: 1. Įvykusio perversmo įvertinimas, 2. Susidariu
sios padėties įvertinimas, 3. Ar duoti savo žmonių į 
naująją vyriausybę, jei tai būtų perversmo talkos pa
siūlyta ir jei duoti, tai kokiomis sąlygomis.

Visi klausimai buvo sprendžiami greit, beveik be 
diskusijų, nes beveik visų nuomonės sutapdavo. Kiek 
ilgiau buvo sutnAta prie antro punkto — susidariusios 
padėties vertinimo. Buvo išklausyta čia tuo klausimu 
naujų, kur gautų, nežinau, žinių. Buvo teigta, kad vi
sur pasireiškė kariuomenės neramumų. Kėdainių įgu
loj, vadovaujamos Jakaičio ar Alytos, nutarta žygiuoti 
ant Kauno ir atstatyti teisėtą tvarką. Marijampolėj ka
riuomenė Vitkausko vadovaujama visa buvusi ištikima 
vyriausybei ir rengėsi panaikinti perversmo padary
tus pakeitimus. Tas pats Vitkauskas, tų pačių tauti
ninkų buvo įsodintas į Raštikio vietą, vėliau gi jis tapo 
ištikimas bolševikų tarnas...

Vienintelis vyriausybės žmonių ir augštų pareigū
nų, štabo viršininkas Škirpa mėgino organizuoti pasi
priešinimą perversmininkams ir pėsčias išvyko pas tą 
patį Vitkauską jieškoti pagalbos. Žmonių, pasakojimu 
jis buvo perversmininkų sulaikytas apie Garliavą ir 
grąžintas atgal. Šiaulių įgula taip pat buvo nerami. 
Vadinasi, atsistota naminio karo akivaizdoje su viso
mis pasėkomis., Tai suprato ir pripažino, kaip buvo 
minėta ir prez. K. Grinius“. *

ŽINIOS KARIUOMENĖS ŠTABE
Vadinasi šitokius duomenis prel. M. Krupavičius 

turėjo apie padėtį kariuomenės dalyse ir įgulose prieš 
vykstant į pasitarimą su tautininkais. Posėdis buvo 
paskirtas kariuomenės štabe gruodžio 17 d. 11 valandą.

Dėl sakinio: „Buvo teigta, kad visur pasireiškė ka
riuomenėje neramumų“, turiu pasakyti — aš gerai 
prisimenu, kad laikotarpyje nuo perversmo pabaigos 
(apie 5 vai.) iki vidurdienio kariuomenės štabe nebuvo 
jokių žinių apie neramumus kariuomenėje, nes visose 
įgulose ir dalyse buvo visai ramu. Rūpesčių kėlė tik 
kariuomenės štabo viršininko gen. štabo pulkininko lei
tenanto Škirpos dingimas be žinios.

Dėl įvykių Kėdainių įguloje (2-as artilerijos pul
kas) reikia plačiau pakalbėti.

Nuo 1924 metų Panevėžio įguloje pažinojau du
pulkininkus: I pėstininkų divizijos vadą pulkininką 
Jakaitį ir 4 pėstininkų L. K. M. pulko vadą pulkininką 
Tamašauską.

Pulkininkas Jakaitis gabus, energingas, karšto 
būdo, liberalas, turėjo dvi savybes — pūsti pavėjui ir 
kartais (retai) išsigerti.

Pulkininkas Tamašauskas — ribotų gabumų, ra

maus, lygaus būdo, tėviškas su valdiniais, religingas ir, 
galima sakyti, blaivininkas.

Man tekdavo lankytis Panevėžio įguloje su ka
riuomenės vadu (buvau kariuomenės vado adjutantu) 
ir sekti iš arti tų dviejų pulkininkų santykius. Aiškiai 
mesdavosi į akis, kad jų santykiai yra tik tarnybiniai. 
Kartais iš vieno ar kito lūpų išsprūsdavo vienas kitas 
„kuklus“ žodelis, bet tik tarp mūsų.

Kol prie valdžios buvo krikščionys demokratai, li
beralas pulkininkas Jakaitis pūtė pavėjui ir religingo 
pulkininko Tamašausko realiai nepaliesdavo.

1926 metais, kai prie valdžios atėjo liaudininkai ir 
socialdemokratai, liberalas pulkininkas Jakaitis pra
dėjo pūsti irgi pavėjui. Tas pūtimas pradėjo realiai 
liesti religingą pulkininką Tamašauską. Pradėjo iš
slysti žodeliai — davatka, rožančius, škapleriai ir t.t.

Pasigirdus šūkiui apie „geležinę šluotą“, pulkinin
kas Jakaitis užsimojo iššluoti iš kariuomenės „davatką 
pulkininką“ Tamašauską (mirė JAV), vėliau pakeltas 
į generolus.

Vienos šventės proga 4 p. pulko vadas pulkininkas 
Tamašauskas programą vykdė pagal seną tvarką, pra
dedant pamaldomis bažnyčioje. Dėl kurios tai priežas
ties pamaldos bažnyčioje ilgiau užsitęsė.

Divizijos vadas pulkininkas Jakaitis dėl užsitęsu
sių pamaldų gerokai supyko ir išėjusį iš bažnyčios pul
kininką Tamašauską sutiko su rusišku .... matj ... 
ir lietuviškais priedais. „Ka, davatkas gamini. Rožan
čiais ir škapleriais apkabinėsi pulką. Davatka negali 
būti pulko vadu ir t.t.“

Po šio įvykio divizijos vadas pulkininkas Jakaitis, 
atvykęs į kariuomenės štabą, vaikščiojo po skyrius ir 
kartojo tą pačią litaniją. Neilgai trukus pulkininkas 
Tamašauskas buvo paleistas iš kariuomenės į atsargą.

(Bus daugiau)
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MŪSŲ KOLONIJOSE
New York, N. Y.

Iš "Lietuvos Atsiminimų” 

rūdijo veiklos

Liepos 4 d., JAV Nepriklau
somybės šventėje, nežiūrint 
karštos dienos, daugiau kaip 700 
"Lietuvos Atsiminimų” radijo 
klausytojų ir bičiulių suplaukė 
j Lietuvių Radijo dieną — gegu
žinę, Jamaica, L. I., paremti lie
tuviško radijo kultūrinę veiklą. 
Svečių tarpe buvo prel. Jonas 
Balkūnas, tėvas A. Prakaj»s, 
kun. J. Paransevičius, kun. S. Va 
liušaitis, Philadelphijos radijo 
programos direktorius Stasys 
Petraitis, Lietuvos Vyčių veikė
jos Helen Shields ir D. Bara
nauskaitė iš Philadelphijos, taip 
pat Lietuvos konuslo Šveicarijo- 
joje duktė Rita Garbačiauskaitė. 
tė.

Programą pradėjo radijo di
rektorius Jokūbas Stukas, kuris 
pakvietė savo asistentą muz. Al
girdą Kačanauską ją pravesti.

nę lituanistikos mokyklą. Pir
mininkas G. Valantinas ir vice
pirmininkė V. Jonauskienė lan
kėsi pas Aušros Vartų parapi
jos kleboną kun. A. Švedą, MIC, 
ir parapijos mokyklos vedėją se 
selę M. Eduardą, prašydami pa
ramos lituanistikos mokyklos 
įsteigimui. Valdyba su džiaugs
mu sutiko naujieną, jog gerbia
mas klebonas kun. A. Švedas gi
liai suprato tokios mokyklos 
reikšmę ir pažadėjo duoti patal
pas; seselė M. Eduardą atstovų 
prašymą sutiko labai maloniai 
ir pažadėjo savo paramą. Val
dyba, susilaukusi tokios svarios 
paramos, su pasiryžimu ir en
tuziazmu imasi tolimesnių dar
bų ir reiškia gilią padėką pir
miesiems mokyklos globėjams. 
Dabar valdybos akys yra nu
kreiptos į VVestsidės ir tolimes
nių vietovių lietuvių šeimas — 
tėvelius, kad jie susidomėtų šiuo 
svarbiu žygiu ir nuo ateinančio 
rudens siųstų savo vaikučius į
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J. O. TELEVISION CO. PARDAVIMAS IR TAISYMAS
1958 ru. TV, nulio, patefonai. Nešiojamas, vežiojamas, stacionaria'.s —

KOKS VĖSINTUVAS
TAMSTAI GERIAUSIAI TIKTŲ? — KLAUSKITE MUS

2512 W. 47th St. TeL FRontier 6-1998
Atdara kasdien Iki 6 vai., pirmad. Ir ketv. Iki 9 vai. Sekm. uždaryta

PERKRAUSTAU
BALDUS 

Vietoje ir iš toliau
K. E I D U K 0 N I S

2318 W. 91st St., Chicago, UI. 
Tel. l’Reseott 9-2781
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Žemės drebėjimas, kuris apėmė 500 mylių ilgio ruožą, sunaikino apie 
120 miestelių ir kaimų Irane. Manoma, jog žuvo apie 200 ir tūkstan- 
čia sužeistų.

tą akademiją pateko ir tremti
nys Edv. Jasaitis.

Kiti Crosby baigusieji ruošia
si studijuoti; daugelis jų jau 
įstojo į Connecticuto universi
tetą.

Programos metu gražuolės vai- Į-,a maloniai prašo ir ragina ne- 
niką laimėjo Elaine Viomai- pagailėti savo vaikučiams suda-
tytė, Amerikos lietuvaitė, iš Sy- 
osset, L. I. Šoko,“Rūtos” radi
jo ansamblio ir New Yorko 
moksleivių ansamblio šokėjai, 
kuriems vadovavę J. Matulaitie
nė. Taip pat šoko garsūs tele
vizijos artistai. Radijo progra
mos vedėjas J. Stukas padėkojo 
visiems svečiams, kurie įvertino 
sunkias jo pastangas išlaikyti 
lietuvybę oro bangomis savo 
gausiu atsilankymu šioje gegu
žinėje.

Privačią St Mąrgaret augšt. 
šią šeštadieninę mokyklą. Valdy- mokyklą baigė Br. Shataitė iš 

Middlebury, Conn.
Katalikų privačią šventosios 

Širdies augšt. mokyklą baigė: 
čia gimę Marg. Butkutė, Mar. F. 
Pranulytė, W. Rimokaitis, M. L. 
Shaknaitytė, Mat. S'pokas, J. 
Strileckas, P. Supsinskaitė, Ch. 
Určinas, J. W. Vaitkus.

SOPHIE BAKCUS 
RADIO PROGRAMA

Ift WOEP stoties — Banga 189t 
PIRMADIENIO vak. nuo 7—8 y. 
NUO PIRMAD. IKI PENKT.tD.

8:46 Iki 9:80 vai. ryte 
fiESTAD. 8:80 Iki 9:80 ryte 

SEKMAI). 8:80—»:S0 v. r. U stoties 
WOPA — 1 it»o kli.

7169 So. MAPLEWOOD AVĖ. 
Chlcago 29. (U. HEmlock 4-2418

l/2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ
l

GRANE SAVINGS
2555 WEST 47th STREET LAfayette 3-1083

B. R. Pietkiewicz, prez.; E. R. Pletklevrtcz, aekr. Ir advokatas
Mokame aukAtue dividendus. Keičiame čeJfcliss. Parduodame Ir perkame 

valktybės bonus. Taupytodams patarnavimai Bemokamai.

Pradekite taupyti atidarydami sukali* iiandlen. Apdrausta iki *10,000.

Darbo valandos: pirmad. Ir ketvlrtad. nuo 9 iki 8 vai. vakare, 
antr. Ir penk. 9 Iki 6; treč uždaryta, o *e*t. nuo 9 Iki vidurdienio

Skaitykite ir platinkite dienrašti “Draugą

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūšy specialybė

Precin Piloto Studio
(IncorporatedJ

EDVARDAS ULIS. sav.
4058 Archer Avenue

Telefonas Vlrginia 7-2481

M O V I N G
A. BENIULIS atlieka įvairiu* 
perkraustymus bei pervežimu* 
>š tolimų ir artimų atstumų.

Tel. Blshop 7-7075

Vemkili* <1ien. Dranga
ryti galimybę, kad jie nepamirš
tų savo tėvų kalbos, pažintų Lie 
tuvos kraštą, literatūrą, istoriją 
ir dainas, o užaugę jie bus už tai 
dėkingi ir gražiai minės savo tė 
vėlius, kad jiems nepagailėjo 
brangiausio dalyko — tėvų kal
bos ir krašto meilės, o taip pat 
ir pažinimo mūsų tautos pasiek
tų kultūrinių, materialinių ir dva 
sinių laimėjimų, ugdant toliau 
mūsų jaunimo prisirišimą prie 
lietuviškos šeimos ir prie gražių 
mūsų tautos papročių. Su tokia 
pagalba ateis tėvams ši steigia
moji mokykla; į ją gali ir pra- 
prašomi tėvai registruoti savo 
vaikučius ne tik iš Westsidės, 
bet taip pat ir iš visos Chica- 
jos, kuriems yra galimybė savo 
vaikučius atvežti į mokyklą ir 
parsivežti namo. Mokykla nu
matoma nuo I iki IV skyriaus. 
Vaikučių registracijos reikalu 
prašoma kreiptis į šiuos valdyb. 
narius: G. Valantiną, 2320 W. 
23rd Str., telef. FR 6-1676; J. 
Mačiulį, 926 W. 32nd Str., telef.

Šioji Lietuvių Radijo diena 
buvo suruošta Didžiojo New 
Yorko lietuviams. Tradicinė bei 
didžiulė “Lietuvos Atsiminimų” 
radijo valandos gegužinė New 
Jersey lietuviams įvyks rug
sėjo 8 d., Tautos šventėje, Ro- 
yal Gardens erdviame parke,
990 E. Hazelwood Avė., Rah- 
way, N. J.

Minėtosios radijo gegužinės 
metu J. Stukas paskelbė vajų su 
kelti pinigų lietuviškai televizi
jos programai — Vilniaus lietu 
viškumui įrodyti amerikietiška
jam pasauliui. Jau kurį laiką 
lenkai per savo televiziją nesi- 23rd. PI., telef. YA 7-8922

Shaknaitytė keliais atvejais 
yra pasižymėjusi moksle. M. 
Pranulytė, buvusi mokyklos laik 
raščio iliustratorė, baigiant pri
pažinta talentingiausią mokine 
mene ir už tai gavo premiją. Ch. 
Určinas, lietuvio veikėjo sūnus, 
yra pasižymėjęs sporte ir liko 
išrinktas žymiausiu laidos spor
tininku.

Iš tremtinių baigė Ant. Sau- 
laitis; savo laidoje jis yra tre
čiasis tarp geriausių, iš 169 mo
kinių; dar mokytojų tarybos iš
rinktas “most outstanding stu- 
dent”; tuo jo pavardė, kaip lai
dos atstovo, patenka į mokyk
los garbės mokinių atmintinę 
lentą mokyklos patalpose; jam 
atiteko ir Amerikos Legiono me 
dalis su diplomu bei pinigine pre

YA 7-8831; D. Bielski), 2130 W. už P^ymėjimus mokyk- 
loję; gavo dar kelis mažesnius

liauja priskaitę Vilniaus prie 
Lenkijos miestų, kaip ir pasta
ruoju laiku ir lenkų egzilinė vy
riausybė daro. Ši lietuviška te
levizijos programa bus duoda
ma apie rugsėjo mėn. iš New 
Yorko televizijos soties. Jau su
aukota šimtas dolerių šiam rei
kalui ir laukiama paramos iš vi
sų lietuviškų organizacijų bei pa 
skirų asmenų.

"Lietuvos Atsiminimų” radijo 
valanda^ vienintelė New Yorko 
ir New Jersey lietuviuose, nuo 
liepos 6 d. buvo pailginta iki 
pusantros valandos. Ji dabar 
duodama nuo 4 vai. p. p. šešta
dieniais iki 5:30 vai. iš New Yor 
ko stoties WEVD (1330 kil., ir 
97.9 meg. FM).

Dėl šito didelio laimėjimo di
džiausia padėka priklauso prog
ramos bičiuliams, rėmėjams ir 
"Rūtos” Radijo Kultūros orga
nizacijos nariams, kurie savo 
aukomis ir gausiu dalyvavimu 
radijo parengimuose nuolat ska
tina direktorių J. Stuką plėsti ir 
gerįnti šią mūsų visų radijo pro
gramą. Dabar programa turi 15 
min. priedą pradžioje anglų kal
ba, kad supažinditų mūsų lietu
viškai nekalbantį jaunimą ir a- 
merikiečius su mūsų tautos kul
tūrinėmis vertybėmis. Paskuti
niu laiku programoje dažnai da
lyvauja dramos artistas Petras 
Macinskas su savo puikiai pa
ruoštais montažais ir Vliko na- 
rys Juozas Audėnas, kuris duo
da įdomias pasaulinių žinių bei 
įvykių apžvalgas.

J. Mačiulis,

LB Westsidės Apyl. Sekr.

Waterbury, Conn.
Lietuviai moksleiviai pasižymi

Didžiausiąją Crosby augšt. 
mokyklą baigė: čia gimę J. Klik 
na, D. Lizdas, Alfr. Steponaitis, 
Ar. Verbylaitė, R. Zailskas; 
tremtiniai — Alg. Antanaitis, 
Alv. Malakau skaitė, Alg. Ton
kūnas, Ginta Vaitkutė; pastaro
ji yra gavusi pagyrimų už pa
sižymėjimą moksle.

R. Zailskas, kilęs iš veiklios 
ta pavarde lietuvių šeimos Wa- 
terburyje, labai pasižymėjo spor 
te; jis gavo pagyrimų bei pre
mijų už sportą. Daugelis (esą 
apie 24) augštųjų mokyklų jį 
kvietė stoti į jas, o Milwaukee 
Braves priimtų jį tapti jų na
riu. Tačiau jaunasis sportinin
kas pasiryžo stoti į karo aka
demiją West Point, N. Y. Pana
šiu būdu prieš kelerius metus į

pažymėjimus.
J. Vaitkus jau gavo vienos 

vietinės organizacijos stipendiją 
studijuoti jėzuitų universitete 
Fairfield, Conn.

Ir visi kiti šią mokyklą bai
gusieji ruošiasi toliau studijuo
ti; daugelis jau priimti į kata
likiškuosius universitetus ar ko
legijas.

Watertown augšt. mokyklą
baigė Rita Kazakaitytė, pasižy
mėjusi gerais pažymiais moksle; 
ji studijuos Connecticuto u-te.

Nemaža lietuvių baigė pradi
nes mokyklas, kur daugelis jų 
taip pat gražiai pasireiškė moks 
le, laimėjo premijų bei pagyri
mų už gerą mokymąsi ar pavyz
dingą veiklą.

Čia gimęs Rich. Verbickas, 
keturiolikmetis Crosby augšt. 
mokyklos I klasės mokinys, ne
seniai buvo iš 139 vaikų Ber
niukų Klubo išrinktas šių “me
tų berniuku". Tas garbės pripa
žinimas įvyko su tam tikromis 
iškilmėmis. Vt. Tv.
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JOHB PAKEL, SR., President

SPECIALUS BARGENAS

SPECIAL for Joty.., Savings placed by the 15th of the Month 
will eorn a full month's Dividend.
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CHICAGO SAVIKGS

Chicagoje
Nauja šeštadieninė mokykla

Praėjusiais metais atsikūrusi 
Chicagoj Lietuvių Bendruome
nės VVestsidės apylinkė išsirin
ko naują valdybą. Per trumpą 
laiką šiemet turėjusi jau keletą 
posėdžių ir atlikusi reikšmingų 
lietuvybei uždavinių, paskutinia
jame posėdyje, kuris įvyko muz. 
J. Mačiulio bute, nutarė įvykdy
ti jau seniai brendusią mintį — 
VVestsaidėje įsteigti šeštadieni-

ŠALDYTUVAI

DIDEIJ8 PASIRINKIMAS ĮV AIRI AUSIU BALDŲ 
DVIilV A. KAIIDONIH, NKLLIB BERTULIS, Sav.

ROOSEVELT FURNITURE Co.
2310 W. Roosevelt Road Taki. SEelej 3-4711

K rautu v* atidaryta sekmadieniai* nuo 11 Iki 4:80.
J

Padėkite mums atšvęsti mūsų šešių mėnesių jubi- 
lėjų naujuose namuose. Nuo birželio 29 d. iki liepos 
27-tos d. Chicago Savings švenčia savo šešių mėnesių 
darbuotę gražiuose naujuose namuose, šešių mėnesių 
laikotarpyje pas mus buvo atidarytos 2,826 naujos 
sąskaitos, mūsų turtas padidėjo $2,313,936.92, ir 
dabar pasiekė naują rekordinę $22,344,636.58 sumą. 
Mes išdavėm virš 300 naujų (morgičių) paskolų na
mams pirkti arba naujiems statyti, viso daugiau kaip 
$4,500,000. Mūsų biznio apyvarta viršijo $18,000,000.

Jūsų taupmenos pas mus pilnai apsaugotos Fede 
ral Savings ir Loan Apdrauda. Nuo Chicago Savings 
inkorporavimo 1924 m., taupytojai nėra turėję nė 
vieno cento nuostolių. Per 33 metus kas pusmetį mūsų 
taupyto jams buvo išmokėti augšti dividendai.

Be to, mūsų taupytojai gauna dar daug jvairių 
neapmokamų patarnavimų kaip šeimos sąskaitų ap
mokėjimą, čekių iškeitimą ir pan. šeštadieniais, ’iepos 
6, 13, 20 ir 27 nuo 9:30 vai. ryto iki 1 v. p. p. ir 
ketvirtadienio vakarais, liepos 11, 18 ir 25 nuo 5:30 
iki 7 vai. vak. visi aplankusieji mūsų įstaigą bus pa
vaišinami kava ir riestainiais. Atsiveskite visą šeimą...
Bus visokių dovanų vaikams ir suaugusiems.

Mūsų darbo valandomis mes duodame veltui, ve 
sinamą (air conditioned) su garsiakalbiais susirinki
mams kambarį, kuriame telpa 100 asmenų. Reiklalui 
esant paskambinkite.
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ISTORINIS ĮVYKIS KALIFORNIJOJE

ŠIMTAI AMERIKOS LIETUVIŲ JAUNIMO SUPLAUKS J 

LIETUVOS VYČIŲ SUVAŽIAVIMĄ LOS ANGELES MIESTE. 

— Bus SVEČIŲ IR Iš KANADOS. — LIETUVOS VYČIŲ SEI

MAS BUS DIDŽIULE VISŲ KALFORNUOS LIET. ŠVENTE.

Tokio įvykio, kaip įvyktantis 
rugpjūčio 8 — 11 dienomis L. 

Vyčių seimas Los Angeles mies
te, Kalifornijos lietuviai ligšiol 
dar nėra turėję. Be abejo tai 
bus didžiulė ne tik vyčių, bet 
ir visų Kalifornijos lietuvių šven 
tė.

Didelis susidomėjimas 
suvažiavimu

nors kita išleisti renkant aukas.’ 
Tą darbą sutiko atlikti: Nukry
žiuotojo Jėzaus seserims — So
fija Mantautienė, A. Sužiedėlie- 
nė ir B. Meižienė, gi Putnamo 
seserims — K. Keblinskienė, O. 
Pareigienė ir S. Mantaytienė.

Pagerbti Šv. Kazimiero 
parapijos veikėjai

Iškilmingos pamaldos

Lietuvos Vyčių suvažiavimu 
susidomėję ne tik JAV lietuviai, 
bet taip pat ir Kanados lietu
viai. šiame suvažiavime bus ir 
Kanados lietuvių atstovų. Be 
to suvažiavime gausiai dalyvaus 
San Diego ir San Francisco, Ca-

„ . ,. ... I lif., Portland, Ore.; ir Seattle,Paskutinę suvažiavimo dieną , ... . . ’ . _. t. . : . Wash., lietuviai. Stengsis LosŠv. Kazimiero lietuvių bazny-| . . . . .. _ ,, x.,. . . , ...... , Angeles pasiekti L. Vyčių su-čioje įvyks iškilmingos pamal-i , . . ....... į, ,, ,, T važiavimo metu ir visi tie lie- Ddos. Pamaldose dalyvaus Los ..... .. ., racinskas.. , , .j , _ . tuviai, kurie yra issibarstę poAngeles kardinolas Francis Mc- . . ~ , KT .T . , Arizoną, Colorado, New Mexico,Intyre. Pamokslą pasakys vys- _ . , .. ..., ... . į, . ,Texas ir kitas valstybes,kūpąs Vincentas Bnzgys iš Chi-
cagos. Šv. mišias atnašaus Lie- Atostogoms į Kaliforniją!
tuvos Vyčių Centro Valdybos Beveik visi vyčiai planuoja ne 
dvasios vadas kun. A. Kontau-' ,ik da, ti suvažlavlmei 
tas is Boston, Mass Be to pa-: praleisti ,r atMrt a3

Birželio 16 d. parapijos pobū
vyje, kuris buvo skirtas naujos 
klebonijos statybos užbaigtu- 
vėms, buvo pagerbtas prel. P. 
W. Strakauskas, pastatydinęs 
Brocktone Šv. Kazimiero para
pijos bažnyčią 1952 metais ir 
šiais metais naują kleboniją. Po
būvio suruošimu rūpinosi para
pijos vikaras kun. Albertas Ab-

Kalbas pasakė šv. Pranciš
kaus tretininkų vizitatorius kun. 
Barnabas Mikalauskas, kun. 
Sviokla, kun. Kamendulis ir 
kun. J. Daunys, linkėdamas pa
rapijai kilti ne tik pastatais, bet 
ir dvasiškai meldžiantis už pa

maldų metu giedos žymusis lie- Kalifornijoje. Daugelis vyčių šaukimus į kunigų bei vienuo 
tuvių solistas Vaclovas Veri-1 6 J
kaitis iš Toronto. atvyks jau apie savaitę prieš 

suvažiavimą ir planuoja apie sa- 
Koncertas ! va’tę dar pabūti čia po seimo.

* į Visų noras — pasižvalgyti po 
Rugpjūčio 9 d., penktadienį, i Hollywoodą, pasiekti Meksiką, 

8.30 vai. vak. Statler viešbu-|0 ^aįp pat jr Las Vegas... 
tyje (Pacific Ballroom salėje) |
ruošiamas koncertas. Koncerto 
programą atliks vienas žymiau
sių lietuvių solistų — Vaclo
vas Verikaitis iš Toronto, Kana
dos. Be to koncerto programą 
padės atlikti žymi Kalifornijos,
lietuvių solistė Helen Swaggart Moterų Sąjungos 15 kuopos 
ir pagarsėjęs Šv. Kazimiero pa-1 Paatostogaus susirinkimas, 
rapijos choras, vadovaujamas «ofi> 
komp. Br. Budriūno.

Brockton, Mass.
80% M. S. 15 kuopos narių 

skaito “Draugą”
Birželio 1 d. buvo sušauktas

Suvažiavimo šokiai
Suvažiavimo balius įvyks rug

pjūčio 10 d., šeštadienį, 9 vai. 
vak. Statler viešbutyje (Pacific 
Ballroom salėje). Šokiams gros 
Vakarų Amerikoje pagarsėjęs

M. S. Naujosios Anglijos suva
žiavimo darbus Putname gegu
žės 26 d. Dvasios vadas prel. P. 
W. Strakauskas pasiūlė, kad 15 
kuopa įtaisytų Lietuvos tautinę 
vėliavą prie Šv. Kazimiero para
pijos mokyklos. Tą darbą atlik
ti — organizuoti pinigus ir pa-

Dauny Stever orkestras. Šokių siūti v8liav’ ~ ““į® » ku°' 
muziką paįvairins žymi. voką- P°s narė Juozefa Savickiene, 
listė Penny Price.

nigną, 13 m., ir du sūnus — 
Kazimierą, 7 m., ir Joną, 21 mė
nesio amžiaus.

Naujajam daktarui, prade
dant privačią praktiką šioje lais 
vės šalyje, nuoširdžiai linkime 
kuo geriausio pasisekimo.

Kazys Andrijauskas

Klovainiečių dėmesiui

Mes žinome, kad kiekvieno iš 
Tamstų šalpos reikalams išlai
dos artimiesiems ir draugams 
už geležinės uždangos siekia šim 
tais ar ir tūkstančiais. Tą žino
dami, vistik drįstame kreiptis 
į Tamstą, prašydami skirti tam j 
tikrą sumą savajai, Klovainių, , 
bažnyčiai, kurioje mes esame j 

krikštyti ir su kuria riša. mus | 
daug ir malonių atsimidimų. | 
Bažnytiniai ir liturginiai rūbai | 
ir reikmenys, nepapildomi jau . 
keliolika metų, susidėvėjo ir jų 
pakeisti naujais nei tikintieji, 
nei kunigai, dėl besitęsiančios 
okupacijos, neturi nei lėšų, nei, 
galimybių. Toji pareiga tenka i 
mums, laimingai iš to “rojaus” 
ištrukusiems.

Dėl pasiuntimo liturginių rū-

bų ir reikmenų čia, Amerikoje, 
yra išsiaiškinta ir su Klovai
niais irgi padarytas ryšys — 
surastas asmuo, kurio vardu 
siuntos bus pasiųstos. Pilnas 
komplektas visų liturginių (vi
sų spalvų) rūbų ir reikmenų su 
muitu ir persiuntimu kainuoja 
500-600 dolerių.

Iniciatyvos tą viską atlikti i- 
masi buv. Klovainių mokyklos 
mokytoja Julė Grikinaitė, 3803 
Evans St., Los Angeles 27, Ca- 
lifornia, ir senesniosios kartos 
išeivė, daug pasidarbavusi poli
tiniams pabėgėliam^, Teklė Bal- 
čaitis, 717 — 50th St., Kenosha, 
Wisc. Vienos kurios vardu nu
rodytais adresais ir prašom sa
vo auką siųsti.

Nustatyti sumą, kurios inicia 
toriai iš Tamstos prašytų — nė
ra teisės ir galimybės. Iniciato-V 
rių manymu, besireiškiančių klo 
vainiečių yra apie 50. Jei Tams
ta, gavęs šį laišką, tą patį laiš
ką parodytum ar savo vardu 
paragintum savo pažįstamus 
klovainiečius, iniciatoriai būtų 
dėkingi.

Auka prisidėjusių prie gimto
sios parapijos paalikymo pavar
dės (įsakmiai to neuždrau- 
džiant) saugiu būdu bus praneš
tos Klovainių parapijos vadovy
bei. Visiems gi aukojusiems bus 
išsiuntinėtas aukojusiųjų sąra- 
rašas su aukotos sumos nuro
dymu ir pasiųstų siuntų turinys

ir apyskaita (Aukota suma at- 
skaitytina iš mokesčių).

Tikimės greito Tamstos at
siliepimo, aukos ir paraginimo 
kitų.

Su tikra pagarba
T. Bakaitis ir J. Grikinaitė

Varguomenės gydymui
Maryknoll tėvai misionieriai 

Bolivijoje atidarė jau trečią 
ambulatoriją ir ligoninę, kur 
nemokamai gydomi vargingi 
to krašto gyventojai. Čia tai
somi dantys ir daromos reikia
mos operacijos. Įstaiga gerai 
aprūpinta antibiotikais ir kitais 
amerikoniškais medikamen
tais.

DR. A. MARČIUKAITIS

Studentų Medikų Ateitininkų 
korporacijai “Gaja”. Vienu lai
ku jis buvo ir tos korporacijos 
pirmininku. Atsteigus “Gajos” 
korporaciją Amerikoje, jis pri
klauso korporacijai ir, nors ir 
toli gyvendamas nuo Chicagos, 
stengiasi dalyvauti jos šventė
se.

1942 m. vedė Liuciją Urbaity- 
tę. Dabar augina dukrelę Be-

NUO U2S1SENEJUSIU
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

IR ATVIRU ODOS LIGŲ
Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, 

ATVIRŲ IR SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ 
n&gali ramiai sčdfttl Ir naktimis 
miegoti neg Jų užalst ng j tįsios žalždoa 
niežCjimų Ir skau-'šjiinų -senų atvl 
ru Ir skaudžių žalždų uždekite 
LEGULO Olntment Jos gydymo 
ypatbyea palengvins Jusu skaudSJl- 
mų Ir galčalte ramiai miegoti nak
tį Vartokite Jų tapgl nuo skau
džių nudegimų. JI taipgi pašalina 
niežėjimų Ilgos vadinamos PSORIA- 
SIS. Taipgi pašalina peršBJlraų Ilgos 
vadinamos ATHl-ETE.S FOOT, su
stabdo džiovinimų odos Ir perplyšlmų 
tarpptrščiu. Yra tinkama vartoti nuo 
džlūstančloa suskllslos odos dedlr- 
vlnlų, odos Išbėrimų Ir t t taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada 
pasirodo skaudus išbėrimas nuo vy
styklų. Ji yra gera gyduole nuo 1A- 
viršinių odos ligų. Le
gulo Olntment yra 
parduodama po 76 
et.. $1.26,* ir SS.60.
Pirkite vaistineseChl- 
cagoj ir apylinkėse—
Milwaukee, Wisc., Ga- 
-v.lnd. ir Petroit, Mi- 
chigan arba rašyki
te i r atsiųskite Mo- 
ney order |

lių luomą.
Taip pat buvo pagerbti įtei

kiant dovanas Šv. Vardo Drau
gijos vyrai — K. Vaičiūnas, J. 
Kašėta, J. Zakarauskas, J. Aks
tinas, K. Akstinas, F. Radzevi
čius, L. Šemeta, Jarmalavičius, 
S. Sviokla, Jurgutis, P. Jurortis 
ir Jurgis Puidokas, gražiai išau
ginęs savo dukteris Mariją Ja- 
zukevičienę ir Florenciją Miški
nienę, prie kurių namų Švč. Die
vo Motinos statulos liudija apie 
tėvų dukterims įdiegtą gilų ti
kėjimą ir lietuvių kalbos mei
lę. Abi visiškai taisyklingai kal
ba lietuviškai. K. Keblinskienė

Išlaikė gydytojo 

egzaminus
Šiomis dienomis dr. Antanas 

Marčiukaitis, išlaikęs Illinois 
valstybės reikalaujamus gydy
tojui egzaminus, atidaro kabinę 
tą Gilespie miestelyje (601 Ce- 
dar St., Gilespie, III.), netoli 
Springfieldo ir St. Louis miestų.

Dr. Antanas Marčiukaitis,

Kuopos pirm. K. Keblinskienė 
perskaitė iš “Draugo” gautą raš 
tą, kuriuo skatinama birželio 
mėnesį pašvęsti lietuviškos ka-

^vaklr^Goide^Statrsal’7 ‘‘Draugo” na^jųjj Sugelti- nors ir Padeda privačią prak- 
val. vakare Golden State sale- . ------ Atsiklausta narių Amerikoje tik dabar, bet

< • * fc' ...» Pokylis

Suvažiavimo pokylis įvyks 
rugpjūčio 11 d., sekmadienį, 7

‘je, Statler viešbutyje. Pokyly
je dalyvaus visa eilė žymių ame
rikiečių. Pokylio metu bus įteik
tas Lietuvos Vyčių medalis vie
nam žymiam amerikiečiui už jo 
pasidarbavimą Lietuvos vadavi
mo darbe. To asmens pavardė 
bus paskelbta prieš suvažiavimą. 

Kiti parengimai

Prieš pradedant suvažiavimą, 
Lietuvos konsulas dr. Julius J. 
Bielskis su ponia ruošia visiems 
suvažiavimo dalyviams priėmi
mą savo rezidencijoje — 1001 
Hilts Avė., Los Angeles, Calif. 
Tas priėmimas , įvyks rugpjūčio 
7 d., trečiadienį, vakare. Dr. J. 
J. Bielskis yra buvęs Lietuvos 
Vyčių Centro Valdybos pirmi
ninku (1919 — 1920 m.). Ket
virtadienio vakare (rugpjūčio 8 
d.) ruošiamas susipažinimo va
karas su šokiais Šv. Kazimiero 
lietuvių parapijos salėje, 2716 
St. George Str., Los Angeles 27, 
Calif. šeštadienį (rugpjūčio 10 
d) 12 vai. dienos metu bus bend 
ri užkandžiai (luncheon) puoš
nioje Terrace Room salėje.

Los Angeles ir apylinkės lie
tuviai, nors ir nevyčiai, iš anks
to kviečiami ruoštis dalyvauti 
visuose viešuose parengimuo
se — susipažinimo vakare, kon
certe, šokiuose, bendruose už
kandžiuose, iškilmingose pamal
dose ir pokylyje.

mmo proga, 
nuomonės apie “Draugą”. Pasi- 
sirodo, kad 80% susirinkime da
lyvavusių narių skaito “Drau
gą”. Skaitytojos pareiškė, kad 
“Draugas” yra tikras lietuvio 
kataliko draugas, kuriame ran
da sau žinių kiekvienos profesi
jos ir kiekvieno išsilavinimo 
žmonės. O ypač įdomūs yra šeš- 
tadienins priedas, ateitininkų ir 
skautų bei moterų skyriai. •

Nutarta paprašyti lietuvių pa 
rapijos kleboną, kad birželio 23 
d. pamokslai būtų sakomi tomis 
temomis. Ir tikrai Šv. Kazimie
ro parapijos vikaras kun. Jonas 
Daunys “Draugo” namų šventi
nimo dieną pasakė pamokslus po 
kiekvienų šv. mišių tema “Lie
tuviškos katalikiškos spaudos 
palaikymas ir skaitymas”. Ir 
tą dieną iš sakyklos skambėjo 
tarp kitų lietuviškų laikraščių ir 
“Draugo” vardas.

Kadangi 15 kuopa vis negali 
finansiniai sutiprėti, nes tik gau 
tus pinigus iš parengimų tuoj 
paskirsto labdarai ir kultūri
niams reikalams, tai šiemet, ne
turėdamos kuo spšelpti mūsų pa 
dangėje esančias dvi vienuoli
jas — Nukryžiuotojo Jėzaus se
serų Brocktone ir Nekalto Pra
sidėjimo seserų Putname — pa
siryžo joms padėti darbu: šių 
kongregacijų gegužinių metu su 
ruošti dovanų laimėjimus ar ką

jo patyrimai gydyme jau prasi
dėjo Lietuvoje. Jis 1940 metais 
baigė Vytauto Didžiojo univer
siteto Medicinos fakultetą Kau
ne ir išlaikė reikalingus egza
minus. Po to vertėsi privačia 
praktika Petrošiūnuose (prie.
Kauno) ir Šiauliuose. 1

Išvykęs iš Lietuvos, gyvenda
mas Vokietijoje, dirbo gydytojo 
profesijoje privačiai ir stovyk
lose. Paskutinė vieta, prieš at
vykstant į Ameriką, buvo Ol- 
denburgo miestas, anglų zono
je.

Į Ameriką atvyko 1949 m. 
Pradžioje apsistojo pas gimines 
Detroite, vėliau persikėlė į Chi- 
cagą. Čia dirbo laborantu Šv. 
Antano ligoninėje ir vėliau in- 
terno praktiką atliko Roseland 
Community ligoninėje.

Nuo 1951 m. iki dabar prak
tikavo Jacksonville, III., valsty
binėje ligoninėje.

Studijuodamas Vytauto Di
džiojo universitete, priklausė

SKAUDA GALVĄ?
Chiropraktika suteikia efektivų paleng
vinimą įvairiausių rūšių galvos skaudėji
mams — įskaitant ir migrenos agoniją.

Krėipkitės į jūsų vietinį chiropraktą ir 
rašykite šiandien dėl pilnesnių informa
cijų apie galvos skaudėjimus, jų priežas
tis ir kaip nuo jų apsisaugoti bei gauti 
pagalbą. Taip pait prašykite nemokamos 
literatūros apie kitas ligas.

Spears Chiropractic Hospital
Dept, 1^11)6 Denver 20, Colorado

VANDER WAGEN
•. " I

ANGLYS • ALYVA
TEL. PORTSMOUTH 7-8020

MAIN OFFICE & YARD

4552 West 63rd Street
BRANCH YARD

3605 West 63rd Street
NUO LIEPOS I, 1957

VASARINĖS ANGLIŲ KAINOS 
POCflHONTRS COAL
Mine Run Genuine 3rd Vein ................................... 17.00 17.60
Pea or Nut (rescreened) ..................... >...,............  17.60 18.10
Range (rescreened) ................................................... 19.60 20.10
Egg (rescreened) ......................  20.35 20.85
Coke - Nut or Range............................................-.... 26.35 26.75
Petroleum Coke ........   23.50 24.00
Eastem Kentucky Egg or Lump ........................... 19.10 19.60
West Virginia Egg ................. ............................. . 17.50 18.00
West Virginia Mine Run-..............................  16.00 16.60

HOME STOKER COAL
Indiana Stclker 154”xM” ............................................  13.50 14.00

Franklin County l”x54” ......................................... 13.90 14.40

West Kentucky Stoker No. 6—%” ....................... 14.55 15.05
Eastem Kentucky l”x54.’ •......................................... 16.50 17.00
Eastem Kemtuęy. 154 ”x 54 ” Spec.............................  15.00 15.50

APARTMENT BUILDING STOKER COAL

Indiana Stoker 154” Crushed ................................. 11.00 11.50
Southern Illinois 154” ................................................. 11.90 12.40

Southern IlHnois 1” Stoker .................................. 12.65 13.15
Westem Kentucky No. 11—154” or 154” .............. 11.90 12.40

Westem Kentucky Special 1” ................................ 12.00 12.50
Westem Kentucky No. 6—154” C'omm. .................... 13.80 14.30

Westem Kentucky No. 6—154” Stoker Nut ......... 14.50 15.00
Eastem Kentucky 154” Stoker ............................. 14.80 15.30

Kainos gali pasikeisti be pranešimo. Tax extra.

mokame

0įvšien<te

^5-

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

BENDROVE

4038 Archer Avmm Tai. LA3-&71R 
AUGUST SALOUKAS PruldaaM

Iš ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

sunkvežimis sa pilnu ap

draudė. Pigus ir sąžiningas 

patarnavimas.

R. ŠERĖNAS
2047 W. 67ti> PI., Chicago,

UI. WAlbrook 5-8063

LEGULO, Department D., 

5618 W. Eddy SU Chicago 34, IR

NARIAI LIETUVIŲ TAUPYMO IR

SKOLINIMO B-VIŲ LYGOS,

Kuriose Kiekvieno Santaupos Yra 
Apdraustos iki $10,000.00 —

ir Paskolos Duodamos Namy Įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO SAVINGS S LOAN flSSN.
6245 S. Westem flve.,_________ Chicago 36, III.

CONTINENTAL SAVINGS & LOAN ASSN.
4559 So. Paulina Si., Chicago 9,111., Yflrds 7-0145

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

DISTRICT SAVINGS S LOAN ASSN.
3430 S. Haltied Si.,__________ Chicago 8, 111.

ST. ANTHONY SAVINGS G LOAN ASSN.
1447 S. 49lhCt, Cicero 50. III., tel. TO 3-8131-32

UNIVERSAL SAVINGS & LOAN ASSN.
1800 S. Halsted Si., Chicago 8, 111.

Nebūk susiraukęs, drauge, 

įsipilk sau džiaugsmo *

Sunny Brook whiskey,

švelniausia iš gerųjų 
Kentucky whiskies.. 
džiuginanti kaip ir 
degantis laužas 
miela ir maloni 
kaip vasaros naktis!

Sunny Brook„Whiskey
Cheerful at ih Name!

ALSO AVAILABLCl
Kenluckj Stnight 

Bmrbtn H'huktj

THE OLD SUNNY BROOK COMPANY, 10UISVILIE, KY, DISTRIBUTED BY NATIONAL OISTILLFRS PRODUCTS CORPORATIOIt 
6UIH bu PšOOf • KENIUCKY BLENDtD VVHISKEY C0NIA1NS 6S% GRAiN NEUTRAL SPl&ili

“Siusiąs
IŠ TOLI IR ARTI

NAUJI OtOSU THOKAt~ NAUJAUSI KffAUSTmo {JIANKIN 

NJBU NtTtf AArrMNIAS-PISUS IPSĄŽININGAS AATARNAUAfAt

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL. Tel. WAIbx>ok 5-9209

Jau laikas užeiti į . ..

MUTUAL
FEDERAL SAVINGS

ir pradėti planingai ir reguliariai taupyti!

DIDELIUS NUOŠIMČIUS 
MOKAME NUO 1905 M.
SANTAUPOS APDRAUSTOS IKI 
$10,000.00 JAU NUO 1935 M. '

INSURED

Mes visados esame pasiruošę Jums patarnauti.

, MUTUAL FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

Chartered and Supervised by the United States Government 
JOHN J. KAZANAUSKAS, President

2202 WEST CERM.RK ROAD Virginia 7-7747
CHICAGO 8, ILLINOIS
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LIETUVOS GENERALINIO 
KONSULATO NEW YORKE 

PAJIEŠKOMI ASMENYS
Alekna, iš 2altiškio dv. Skiemo

nių vai. i
Ancikienė - Noreikaitė, Ona, vy- j 

ras Antikas, Antanas.
Balčiūnas, Jonas, sūn. Antano, 

iš Ažubalių k., Obelių v., Rokiškio | 
apskr.

Bernotienė - Bernotaite, Veroni- j 
ka, spėjama, gyv. Mass., apie Bos
toną

Blažiūnas, Adolfas.
Didrikias, Juozas ir žmona Mar- 

cinkaitė, Elena.
Jankauskas, Jonas, iš Kalniškių 

kaimo, Tauragės valsčiaus, gv- I 
veno Vokietijoje Lehrte ir Weh- j 
nen stovyklose,

Janušauskas, Viktoras, sūn. Bro
niaus.

Jurgelis Vincentas, ir jo vaikai1 
Julijonas ir Kristina.

Kavaliauskaitė, Mikalina.
Laukaitis, Petras - Algirdas, gi

męs 1925 na.
Peoro.ppaM tiASiči iPūie Kiau

Levervtė - Pih pienė, Pranciška, J 
gyveno Peoria, III.

Lukošienė - Noreikaitė, Agnieš-! 
ka, vyras Lokošius, Antanas

Noreikienė, Kotryna ir jos sesuo j 
Vaičienė. Teofilė,

Pilypiene - Leverytė, Pranciška, į 
gyveno Peoria, III.

Ramanauskas, Antanas, sūnus 
Jono.

Rusis, Kazys.
Rutkauskienė - Šakinskaitė, ir 

vyrai Vladas,
Šakinskaitė - Rutkauskienė ir vy 

ras Vladas:
Šileikis. Leopoldas.
Staiinskas, Ienas, dukterys Al

bina, Elena ir Marija, gyveno Cle- 
veland. Ohio.

šumiliene, Elena.
Tendzigolskis, Henrikas, sūn. 

Juozo.
Vaičienė. Teofilė ir jos sesuo No- 

rei'ien Kotryna
Vileikis, Antanas, gyvenęs Šiau

liuose.
Vibmaitis, Juozas, gyvenęs Kre- 

tin°'*'ic.
Vilimas. Tadanšas. iš Milvvdžių 

k., Joniškio valse., Šiaulių apskr.
Jieškomieji arba apie juos ži

nantieji maloniai prašomi atsiliep
ti j:

Consulabe General of Lithuania 
41 West 82nd Street 
New York 24, N. Y.

IŠ KUR ATSIRADO KORTOS?

lieškoma Chicagoje ar jos 
apylinkėse gyvenančių 

asmenų:
Bielskis Tamošius ir jo žmona 

Antanina Paulauskaitė Bielskienė, 
kuri kilusi iš Luokės vals., Jokšų 
kaimo.

Balselis Petras, sūnus Juozo ir 
Onos, iš Šakvyčių kaimo, Batakių 
valsčiaus, Tauragės apskr. Atvy
kęs Amerikon prieš I karą.

Dabulskienė Kuizinaitė Elzbieta, 
duktė Jurgio ir Rozalijos, iš Pabre- 
mes kaimo, Šilalės valsčiaus.

Druktenis Adolfas.
Jakienė Mačaitė Elzbieta ir jos 

vyras Jonas Jakas.
Kuizinas Antanas sūnus Jurgio 

ir Rozalijos Baublytės Kuizinų, iš 
Pabremenės tyaimo, Šilalės vaisė., 
Tauragės apskr.

Kuizinas Juozas, sūnus Petro ir 
Barboros, iš Pabremenės kaimo, Ši 
lalės valse., ir jo brolis Jonas Kui
zinas.

Pociūnas Antanas, jo dukra E- 
lena ir sūnus Edvardas.

Stasiulytės Marė ir Stase, Juozo 
dukterys iš MilVidžių kaimo. Pa
vandenio parapijos, Telšių apskr.

Sumauskas Jurgis ir jo žmona 
Agota Drugtenaitė Sumauskienė, 
jų sūnus Jurgis ir dukra Zofija.

Vasiliauskienė - Venckaitė Marė, 
atvykusi prieš I karą.
Žičkus Joe, gyvenęs So. California 
Avenue.

Jieškomieji arba apie juos žinan
tieji maloniai prašomi atsiliepti j:

LIETUVOS KONSULATU 
6147 So. Artesian Avė.

Chicago 29, III. 
Telef. REpublic 7-8334

Viduriniais amžiais Prancūzi
joje buvo jaunametis karalius 
Karolis VI (1380-1422). Jo glo
bėjai netikusiai vddė kraštą, 
kėlė mokesčius ir tuo provokuo 
davo valstiečių maištus. Tuo 
laiku anglai puolė (kraštą; didi
kai šliejosi čia prie savo kara
liaus, čia prie sivo priešų, vie
nu žodžiu, kur matė sau daugiau 
naudos. Visi svarbieji Prancū
zijos uostai buvo anglų ranko
se (Bordo. Šerburgas, Brestas 
ir Kalė). Nebuvo santaikos net 
karaliaus šeimoje. Tuo laiku, kai 
vieni priešinosi suirutei, kiti lei
do dukteris už anglų.

Sulaukęs pilnų metų, Karolis 
pasirodė esąs sumanus ir geras 
valdytojas. Jis atstatė nuo vals
tybės vairo netikusius savo gi
mines ir dėdes, o pasišaukė vad. 
Marmuzus, savo tėvo Karolio 
V Išmintingojo patarėjus. Dėl 
savo kuklumo jie buvo vadina
mi Hommes de peu — žmonės, 
kurie tenkinasi mažu. Trumpai 
jie valdė kraštą, vos dvejis me
tus. Bet to užteko, kad karaliui 
pelnytų Bien Aime (Mylimo) , 
vardą.

Tačiau karaliaus protas ėmė 
temti ir jis Vėl pradėjo veikti.; 
Prie dvaro vėl įsiviešpatavo jo 
giminės, o itin brolėnas Jonas 
Drąsusis, Burgundijos kunigaik 
štiš, kuris 1392 m. senus patarė
jus pašalino. Prasidėjo rung
tynės, kas bus regentu-valdy
toju? Jono konkurentu buvo ka 
raliaus tikras brolis Orleanas 
Liudvikas. Tarpusavio prancūzų 
karu, žinoma, naudojosi anglai. 
Galiausiai kunigaikščiui Jonui 
pavyko nužudyti dėdę. Tuo tar
pu, kad pats karalius nesikištų 
ir nekliudytų šalį plėšti ir alin
ti, jam buvo sugalvotas naujas 
žaislas — spalvoti rankomis pieš 
ti paveikslėliai su keturiais ka
raliais, karalienėmis ir pažais- 
berniukais, su švietalais ir dau
gybe painių taisyklių, kad jo 
menką protą galutinai užtemdy 
tų.

Visas Prancūzijos kraštas 
skendo maišatyje ir neviltyje; 
priešas veržėsi iš visų šonų, liau 
dis neišpasakytai vargo, slegia
ma nepakeliamų mokesčių ir po

nų neteisybių; be to, pasitaikė 
krašte nederlius, kariuomenė tik 
varu buvo varoma į kautynes, 
didžiūnai lėbavo ir dalinosi vals 
tybės iždo likučiais, o garsiosios 
karališkos Vaiva šeimos palikuo i 
nis ramiai dėliojo kortas ir šie- , 
lojosi ar džiūgavo dėl “išėjusio 
ar neišėjusio” pasianso. Šalis 
merdėjo, gi jos karalius-vadas 
šoko, plojo ir juokavo, o ypač 
jam laimėjus “66” (vienas iš 
seniausių žaidimų). Tai tokia y- 
ra kortų žaidimo istorija.

Negudrus ir netikęs yra šis 
silpnapročio karaliaus įprotis. 
Be to, istorija sako, kad po silp
navalio Karolio VI-jo atėjo dar 
menkesnis ir išlaidesnis jo sū
nus Karolis VII, kuris, kaip pa
sakojama, mirė badu, bijoda
mas, kad jį nenunuodytų sūnus! 
Ir reikėjo tiesiog stebuklo — 
Joannos Arkietės ,(1412-1431), 
paprastos neraštingos piemenai
tės, įsikišimo, kad / Prancūzija 
nuo priešo užmačių ir vidaus 
suirutės išsigelbėtų.

Taigi, kiekvienas azartas ii 
geismas ūmai pralobti yra amo- 
ralus-nepadorus reiškinys. Jis 
paverčia žmones į nervų kamuo
lius ir suteikia “laimę” tik sveti
mos nelaimės dėka, o karta’s 
perbrendant per ašarų ir net 
kraujo klanus. Kokia nauda iš 
tokio laimikio, jei visi žino, jog 
jis yra sunkinamas svetimos 
skriaudos ? Negera pralošti savo 
ir savo vaikų turtą, bet dar ne
geriau tokiomis aferomis vers
tis, iš jų gyventi ir tyčiomis rink 
ti sau silpniausias aukas, kurios 
leidžiasi nugirdomos ir įtraukia
mos į įvairias pinkles, kortų 
klubus ir kitas viešas ar slaptas 
landynes.

Kaip šį neigiamą reiškinį be
vertintume, o vis prieiname iš
vados, kad su kortomis bei azar
tu reikia kovoti ryžtingai, nes 
tai yra mūsų tautos kūną ėdąs 
piktas vėžys. Jonas Miškinis

KEAL ESTATE

• 'i■4jesai'bįj!2«i'- »ra-t—. i -į.S£-
GAGE PARKE

Pajamų nuosavybe 7 kamb. reald. 
Ir 2-jų k. butus rūsyje. Kadijstoriuis 
Kazu apšild. Galimybė padaryti 3-čiutr 
butus. 2 autom, garažus. Paskola su

Pilna kainu $19,900. 
MARQUETTE PARKE

Savininkas turi greitai parduoti 
1% augšto medini namų — 5 ir 3‘/j 
kamb., alyvos Šildymas. Tik $l'l,S»on.

Prie parko l mt. senumo 6 ktnb. 
būt. (3 mfcg. ), upui'loje ir 4 kmb. 
būt. viršuj, kilimai, Įkainuotu pri
einant#!. uuA.

BRIGHTON PARKE
l Vi augšto mūr.. 7 katnb. (4 mleg.)

apačioje, 4 k. buias viršuj. 50 pėdų 
sklypas, 2-jų autom, garažas. Kaina 
$24,500.

Apylinkėje Cicero ir 48 gatv. nau
jas 5*4 kmb. (3 miegam.) mūr. na
mas. Pilna kaina $18,500.

PASITEIRAUKITE mūsų namų 
sąraše ir Įsitikinsite gerais pirkiniais

VARPAS Real Estate
Insurance Notary PubUc 

5010 So. VVesnm Avė.
PRnsp. 8-2234 arba H Km. 4-7085

rUSSIFIFD AND HELP W4NTII) AhS
REAL ESTATE

Mūr. 2 a. po 4 k. centr. šild. $25,500 
Mūr. 2 a. po 5 k. šild. guzu $23.000 
Mūr. 2 a. po .1 k. 3 mieg., 'šild. guzu,

alum. langui, nauj. garaž. $24,000 
Mūr. 2 a. po 6 k. cent. šild., sklyp. 
31 pėdų, garažas. $29,000.

M. ŠIMKUS
lt E A L ESTATE

4259 So. Maplewood Avė.
Tel. CLiffside 4-7450; Kės. 

YArtls 7-2040

PIRKITE ir pardubkite savo ne
kilnojamą turtą per mano įstaigą. 
Naudokitės mano teisingu patarna
vimu.

E. KURŠIUS
REAL ESTATE SALES

REpublic 7-9400

REAL ESTATE HELP WANTED MEN

Išvaryk Dievą 
teisingumą.

tai išvarysi
Pijus X

Stipriausias yra tas, kas yra 
vienui vienas. H. Ibsenas j

“VERKIANTI DIEVO MOTINA 
SYRAKŪZUOSE”

Kan. dr. Ottavio Musumeci’o

Nuostabi knyga apie mūsų dienų antgamtybės 
prasiveržimo reiškinį

PAJIEŠKOJIMAI
Mano pavardė Joseph Pietas, gy

venu Australijoj. Esu 31 m. am
žiaus, su žmona — vaikų neturi
me. Mano užsiėmimas yra laikro
dininkas. Norėčiau persikelti gy
venti į U.S.A. Norintieji pagelbėti 
šiuo emigracijos reikalu, prašau 
rašyti šiuo adresu: JOSEPH PLE- 
TAS, 73 Robert St., Northcote, No. 
61. Melboume, Victoria, Ausįralia.

Pajieškomas JONAS PUČIU- 
NAS. Jieško Aldona Puciunaitė 
(Drazdienė). Jis pats arba žinan
tieji api jį prašomi atsiliepti šiais 
adresais: Aldona Puciunaitė-Draz- 
iiemė, Lietuva TSR, Kvbartų Ra
jonas, Kybartų miestas. Tarybų 
ęatvė Nr. 16 arba Mrs. Bernice 
5zott, 1442 So. 49th Avė., Cicero 
X), III.

Jieškomas GEORGE ZIEDAT 
(Jurgis Žiedaitis), kuris 1914 im. 
išvyko iš Kybartų apylinkės į U. 
S.A., gyvenęs Cleveland, Ohio, Jieš 
ko .jo sesers duktė Maria Kramer, 
(Kremeryte), duktė Johann Kra- 
mer„ iš Australijos. Jis pats ar 
apie jį žinantieji prašomi atsiliepti 
šiuo adresu: Ona Budnikas, 133 
Clark Place, Elizaheth, New Jer-

Skelbkitės "Drauge"!

Mūr. 3 butų, biznis, garažas. $20,900. 
Mūr. 4 būtų, centr. šild., gar. $24,000. 
Mūr. 2 po 4, greit, pardav. $15,200. 
Mūr. 2 po 6, centr. šild., gar., pigiai. 
Mūr. naujas 6 k., did. lot, bargenas. 
Mūr. 3 butų, taverna, gar. $20,600. 

Yra pigių ir pelningų namų.

BUDRECKAS Realty
4081 ArcheT avė., LAfavette 3-3384
aUlUlllllIllllllliUUlUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUUIIIIIIIIIIMIUIIMIIIIIIIIIIIIIIIIUlilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlM

Šioje nekilnojamo turto pardavimo 
Įstaigoje perkant ar parduodant, jū
sų laukia greitas ir teisingas patar
navimas.

NORVILĄ
REAL ESTATE SAKES 

2000 W. 59th St. TeL PBospect 8-5154
iiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiliiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitKiiiiUie'eįuiuiiiiiiuiiJuiuuiiiuiiiuuiMiiiiiiii'Muiiiitiiiiiiiii
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KNyUA KUKI VISADA IlKlMi 
IR NESENSTA

i k ruožo Svalst?

TVARKINGAS
41/, kamb. mūr. bungalow, gazo 
karšto vandens šildymas. Daug ver
tingų priedų. Gražus sklypas prie
ky. Arti 71st St. ir So. Artesian 
Avė., $12,000.00. Volodkevičius.

•H NIS KAINUOS TIK $8,000 
Med. 5 kmb. namas Gage Parke.

Gazo šilima. Reikia pirkti su 25 pė
dų sklypu šalia. A. Sirutis.

50 PftI»V SKLYPAS 
5 kamb. rezidencija. Tik blokas

nuo Marųuette Parko, šildymas aly
va. Visi kambariai iškloti kilimais. 
Alum. dvigubi langai. Apsauga nuo 
potvynio. 2 karų garažas. Daug 
priedų. A. Katilius.
5 AKRAI ŽEMĖS NETOLI ČIKAGOS 

2 gyv. namai, dvigubas garažas, ki
ti ūkiški pastatai, vaismedžiai. Visa 
žemė aptverta. Prie 3 didelių kelių
Demonto rajone. $17,000. Įmokėti tik 
$4,500. A. Rėklaitis.

P. LEONAS
REAL ESTATE 

2735 West 71st Street 
Visi telefonai: VVAIhrook 5:0015

Hrlghton Parke, kampinis namas 
ant 30 pėdų sklypo; 2 butai po 6 kb. 
ištisos rūsys Ir pastogė (attic), 3 
autom, garažas. Centr. karštu vand. 
šildymas I-me aukšte. Nliuminijaus 
sieteliai ir žieminiai langai 2-me 
aukšte. Namas labai gerame stovyje 
ir parduodamas nebrangiai

2-jų butų: 41/, ir 6 kamb. Prie 
gero susiHi<4Unu>. Centr. karštu van
deniu apšildymas. Ištisas rūsys. 50 
|tėdų sklypas. s automob. garažas. 
Sieteliai, žieminiai langai ir “vene- 
tian blinds". Tik $17,000. Nepraleis
kite šios progos. Tikras bargenas.

Taip pat turime daugiau nuosavy
bių duodančių geras pajamas Ir pre
kybinių namų.

Turime rimtų pirkėjų, todėl prašo
me turinčius parduoti namus kreip
tis j raštinę Ir mes mielai patarnau
sime parduodami Jūsų namus.

SHUKIS REALTY
6433 So. Pulaski St.

Telef. LUdlovr 5-5900

JOB OPPORTIINITY WITH 
A PL'TURE 

T R A I N E K S 
for constantly growing concern in 
rubber plate making. Steady work, 
5 day wuek. Good working condl- 
tions. Ali beneflts. Excellent oppor-
tunity for energetic young men.

Apply
PORTER A DI GAS, INC.

626 S. Clark HA 7-5774

COMPOSITORS
Steady work. 5 day week. Good 

working conditions. Ali benefits. 
Excellent opportunity for energetic, 
ambitiuos young men. apply:

PORTER & DUGAS, INC.
626 So. Clark St.

HA 7-5774

Šioj, r, gi'azion niuBi, .Htua.i,
pasakos, su paveikslais. Jas miela 
Skaito ir suaugę ir jaunieji Labs 
tinka lietuvių kalbos pamokoms 
viso 73 pasakos Kaina $2 50 Pis 
tintojams didele nuolaida

Užsakymus kartu su pinigais siųskite

‘ * D R A U e A S •
4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29, ILLINOIS
iimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiimuiifiiHiiiiiii'u

Perskaitę “Draugą” duokite 
kitiems!

4 KAM BARI U MŪRINIS
3 KAMBARIAI VIRŠUJE

Plytelių vonios. Spintelės virtuvėje. 
Alum. "storm." ir sieteliai. Fibre- 
glass avvnings, neužbaigtas. Rūsys— 
“knotty pine”, plytelių grindys. 2 
mašinų garažas, gazu apšild.

EKontier 0-2033 
4527 So. Kominsky

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

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANOE 

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 St. 
WAlbrook 5-5030

PBospect 8-3579 (vak. ir semad.)

QUEEN OP MARTYRS PARIKH 
(IX bloką)

EVERGREEN VARK, ILLINOIS
De LUxe custoni built brick ranch, 

attached garage, 5 room, 2 bed- 
rooms, ceramic tile both, (arge llv- 
ing and separate dining rooms. Ca- 
binet kitehen. Completely land- 
scaped, 53x125ft. lot, Cyclone Fence. 
Mušt see to appreciate. By owner. 
Asking $30,000.
Call GArdes 2-5080 for appolntment

BRIGHTON PARKE

$2,000 Įmokėti, med. 2 po 4, šva
rūs butai, geras sklypas.

Med. 2 po 4, centr. šildymas, skie
pas. garažas, tik $14,000. Atsiliepki
te Ir su mažu imokėjlmu.

Mūr. 6 ir 3 kamb. su krautuvei 
patalpa. Dideli butai, vieta tinka ir 
bizniui. Mažas imokėjimas, skubėki
te paskambinti.

Mūr.: rūbų valykla ir b kamba
riai, centr. šild., pulki vieta siuvėjui.

GAGE PARKE:
Mūr. 2 po 6 centr. šildymas abiem 

butams, garažas, dideli kambariai.
Mūr. bung. 6 kamb. centr. šild., 

garažas, puiki vieta.
KITUR:

Mūr. 6 kamb., platus sklypas, 68 
ir 3700 J vakarus.

BIZNIAI:
Mūr. 3 butai ir gelž. išdirbinių 

(Hardware) krautuvė, puikūs Įren
gimai, gražūs butai, labai gera vie
ta.

Puikus mūr. 3 butai ir maisto 
krautuvė, labai gera apyl., reta pro
ga.

Mūr. taverna ir 5 kb. Gage parke.
Mūr. 3 butai ir tav. patalpa su 

visais Įrengimais, 35 gt. netoli Ash
land.

ŠIMAITIS REALTY, 
2737 W.43rdSt.,CL 4-2390

HELP WANTEP — FEMALE

It’s fun to work near lioinc! 
GEN. OFFICE

1 giri Office. Pleasant conditions, 5 
day week. Company benefits. Excel- 
lent opportunity for right person, 
good startlng salary. Apply

CONVERTER'S INK CO.
2258 S. Union MO 6-7105

BUILDINO & REMODEUNG

Nauji namai, garažai, Įvairūs pa
taisymo ir pertvarkymo (remodel- 
ing) darbai.

VACYS PETRAUSKAS
BUILDINO CONTRACTOR 

♦327 8. Campbell Av„ Chicago 32, m. 
Telef. YArds 7-9675 arba CL 4-7450

Namų statyba, {vairūs pataisymai 
ir pardavimas. Jei norite pirkti ar 
užsisakyti namų, kuris būtų gerai iš
planuotas, patogus, gražus Ir pigus, 
pirkite ar užsisakykite pas

V. ŠIMKUS
Susitarti šaukite TEmilnal 9-5531 

nuo 5 vai. p. p. kasdien ir sekma
dieniais nuo 10 - 4 vai. Adresas: 515 
N oi ton llnm III

VIKTORAS ŠIMAITIS
GENERAL CONTRACTOR

Stato rezidencinius ir komercinius 
namus, pasiūlo sklypus, rekomen
duoja planus; išrūpina statybos 
kreditus. Skamb. vak.: VI 7-4229 

Namų tel. Rlshop 7-3340 
2737 West 43rd Street

Veikalas gyvais pasikalbėjimais, dokumentais ir iliustracijo
mis vaizduoja Marijos atvaizdo ašarojimą Sicilijos Syrakūzuose, 
kai per keturias dienas prieš dideles žiūrovų minias ir net moksli
nės komisijose narių rankose yra verkęs žmogiškomis ašaromis. 
Čia rasime Pijaus XII mintis apie šį reiškinį, Sicilijos vyskupų 
pareiškimą, mokslinės komisijos ir kitų asmenų pasisakymus, o 
taip pat ir neįprastų pagijimų aprašymus, kurių skaičius jau pra
šoka 10,000. . •

Ši įdomi knyga šiuo metu Europoje tikinčiųjų ir net liberalų 
sluoksniuose >susilaukė stebėtino pasisekimo, pvz., vokiečiai spė
jo jau išleisti net dvi dideles laidas!

Knyga gausiai iliustruota ir kainuoja 2 d oi. ir jeigu iš jos par
davimo susidarytų koks pelnas tai bus panaudotas naujosios ma
rijonų statybos - vienuolyno ir “Draugo” rūmų skoloms sumažinti.

Pinigus su užsakymais siųskite:
*•

DRAUGAS 
4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29, ILLINOIS

C

Pasinaudokite “ftrang«” CIassified skyrkmū. ^

ORAS DABAR 
ATŠILĘS, GALITE 
ĮRENGTI NAUJA

R H E E M

LOWBOY
ŽIEMINĮ

A1R-CONIHT1ONEK

Jo vasarinis vėdintu- 
vas taippat teiks ma
lonumą karštame ore.

GAZU AR ALYVA

BRUHO’S KEPYKLA
3339-41 8. Lituanics Avė.

Tel. CLiffHtdi' 4-6376 
Pristatomo į visas krautuves 
ir restoranus, taip pat iš
siunčia nu- į visus artimuo
sius mlistus

MISCELLANEOUS

Š IL DYMA S
A. Stančiauskas instoliuoja vi

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

1546 S. 49th Court, Cicero
TeL OLympic 6-0775 nuo 8 vaL 

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

OLympic H-6752

LIET. APDRAUDOS AGENTŪRA
Visų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansų virnas. Notarlatas Valsty
bės patvirtinos kainos

Prieš darydami apdraudas kitur 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS 
U'Albrook 5-5671

INTERSTATE INSURANCE AGENCY 
•1108 S Ashland Ave_ Chicago SS. III.

VIKTORO KOŽICO8 
Lietu visk gazolino stotis Ir auto 

-taisymas
Atliekami motoro remontai, lygi
nimo, dažymo darbai ir keičiamos 

dalys
CALL-ME-MOTORS C0.

5759 S. WESTERN AVĖ. PB 8-9533

M,ARQUETTE PARKE mūr. 2 po 
6 kamb.; 3-jų metų mūr. 5 kmb. 
prie pat Marąuette Pk. $20,500.

BRIGHTON PARKE Med. 2 po 4 
kmb. Rūsys ir centr. šild.

WEST SIDEJE mūr. 12 po 5 kmb., 
centr. šildymas. Pajamų $9,500. 
Kaifta $37,500.

Be to dar turime ir kitokių gerų 
namų įvairiose vietose.

VENTA
4077 So. Archer Avė. 

LAfayette 3-3881 ,

J. BREIVE and SON
OONSTRUCTION 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
Šaukite DAnube 6-2793 nuo 9 vai. 

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

vakaro iki 11 vai. vakaro

ISNUOMIJOJAMA — TOR RENT

NAMŲ SAVININKAI!
Tarpininkaujame butų išnuomavi-

D. M0NSTAVI6IUS
REAL ESTATE - 1658 W. 108 st 

Tel. BEVERLY S-SS4S
Nekilnojamų turtų pirkimas, parda- , i 
virnas. Tarpininkavimas bizniuose Ir 
valdžios įstaigose.

INCOME TAX. Taz aeooimtant

LIETUVIŲ STATYBOS 
BENDROVE 

MŪRAS
Bullders Gen. Contractora

Atlieka planavimo ir staty
bos darbus gydytojų ofisų, gy
venamųjų ir viešųjų pastatų.

Namų įkainavimas Ir įvairūs 
patarimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu:

JONAS STANKUS
Raštinės ir buto telefonas

PRospect 8-2013
6800 SO CAMPBELL AVĖ. 

Chicago 29. OI.

KAi)A NORITE PIRKTI AR 
PARDUOTI NAMUS

Kreipkitės į
8OPRYOH REAL ESTATE 

9407 S. Kedzle Avė. WAlbmok 5-8216
AGENTAS ALEX KAN A VERSKIS

PROGOS OPPORTUNITIES

mui. Patarnavimas veltui. Turima , 
laukiančiųjų sąrašą.

VARPAS Real Estate 

5016 So. We«tern. PRospect «-2234

INDIANA HARBOR, IND. 

3623 Fh-St
r

MUSKS FOOD SHOP
X. •

Parduodama' maisto, laikraščių, mo
kyklos reikmenų krautuvė, prie mo
kyklos. Per $50,000 bruto pajamų. 
Reta proga greit užsidirbti.

Šlitine
NAMUS IR
GARAŽUS

MISTER BUILOF'RS
General Contractlng Co.

(8av. Y. Sodeika Ir J. Skorubskae) 
1600 8. 48TH CT.. CICERO 60. ILL 
Tel. OLympio $-78811 TO S-423A

•r atliekam* vis,m statybos ir per 
tvarkymo (remodeltng) darbus

ĮSIGYKITE DABAR !

“Ue-aV-a-y A > A. ♦LEE’S AUTOMATIC 
HEATING

Įsteigta prieš 20 m

1626 S. Cicero Avė. 
Cicero, III.

TOtvnhall 3-6670 
Illshop 2-3429

ANTANAS LIGUTIS, sav.

Duoną Ir įvairias skcnlngas Į 
hulkntas keps

rišt

įtrinkite dien. Draugą!

Skelbkitės "Draiiįe"

TAVERN & LOUNGE 
Kampinė krautuvė. 

Moderni. Vėsinimas — 
Air-Condftioning.

Teirautis:
GR 6-9086—po 2:30 vai. po pietų.

PARD AVIMU!

PARDiAVIMUI 2 dalių galiono 
kompl., ir 1 kėdė, 2 staliukai, su 
lempom, virtuvės Stalas ir 6 kėdės, 
Chrome. Kaip niauji. Viskas už 
$75.

Telef. PRoapsct 8-0238.

r»OOortfX><>OfXMX)0<KKXXKX)00000

SkeJhtla 'DRAIKIE“ npetmolrs 

oes jis yra plačiausiai skaitoma* 

lietuvių dienraštis, o .skelbtam, 

kaina yra pi'einama vlaiema 
.X><j<XK><><XXK>0<X><>000<X><X><><X>0

Ar Marija apsireiškė Lietuvoje 
Atsakymą rasite J Budarikce* kn 
Pitšje

MARIJOS APSIREIŠKIMAI 
ŠILUVOJE

Kaina 40 centą

• ą galite gauti

“D R A C G P

4545 W. 63 St., Chicago 29, m

Lithuanian dietionary
Angliškai lietuviškas — Lietuviš
kai angliškas žodynas. Parašytas 
H. H. Pewtress ir T. Gėriko. 333 
psl. Kietais viršeliais. Kaina $4.50. 
Gaunama "Drauge”, 4545 W. 63rd 
St., Chicago 29. III.

/
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ŠACHMATŲ ŽINIOS

— Tautvaiša, Jakštas, Zujus,
Karpuška, Repšys ir Kazys Škė 
ma dalyvavo praėjusį savaitgalį 
didelėse šachmatų varžybose, 
Milwaukee, Wis.

— JAV “Open” šachmatų pir 
menybės įvyks Clevelande, Ohio, 
rugpjūčio 5 — 17 dienomis. 
Laukiama apie 200 dalyvių. Iš 
vietos lietuvių dalyvaus inž. Al
girdas Nasvytis. Bet kaip pa
judinti reikalą, kad šiose Ameri
kos pirmenybėse dalyvautų mū
sų meisteriai Tautavaiša, Vaito
nis, Jakštas ir pan. Atrodo, kad 
Clevelando lietuviai paglobotų iš 
kitur atvykusius lietuvius da
lyvius. 1955 m. “Open” pirme
nybėse, kurios buvo Kalifornijo
je, Ignas Žalys iš Montrealio bai 
gė septynioliktuoju (156 daly
viai) su 8:4 taškų ir gavo $80 
premiją.

— Inž. Alg. Nasvytis (Cleve- 
land, Ohio) lankėsi pas So. Bos
tono lietuvius šachmatininkus, 
išmėgino vietos jaunių žaidimą, 
negailėdamas gerų žodžių pasta
rųjų naudai. Tarėsi su Kaziu 
Merkiu lietuvių šachmatų rei
kalais.

— Kanados šachmatų pirme
nybės bus rugpjūčio 21 — 31 die

se

sias dalyvių skaičius buvo 1948 
m. — 485 žaidėjai. Pirmenybės 
užtruko 7 metus. Merkis iško
vojo Eastem divizijos meisterio 
vardą be pralaimėjimo, surinkęs 
per du ratus 17,->:2,/x taškų. 
J baigminį — trečią ratą — pa
teko 12 atrinktų (iš 706). Baig
mėje Merkis pelnė po tašką iš 
J. Myers (San Francisco), S. 
Sorenson (Iowa City), dr. Lud- 
wig (Omaha), M. Solomon, N. 
Y., D. Define, N. Y., J. Moyse 
(Louisville, Ky.) Lygiomis su
žaidė su W. Newberry (Alton, 
III.), dr. B. Rosza (Tulsa) ir ant 
ros vietos laimėtoju C. Tears 
(Dalias); dukart teko pralai
mėti — prieš laimėtoją C. Gar- 
ner (Ohio) ir U. Handy (St. 
Louis). Bendrai Merkis šiose 
pirmenybėse laimėjo 21 parti-

Putnam, Conn.
Ten, kur lietuvaitės krykštauja

Birželio 30 d. Nekalto Prasi
dėjimo Seserų vienuolyno sody
boje ir vėl užvirė naujas jaunat
viškas gyvenimas: iš įvairių 
JAV rytinių valstijų susirinko 
vasaros stovyklautojos, lietuvai 
tės, pailsėti, grynu oru atsikvėp 
ti, lietuviškomis nuotaikomis pa 
gyventi — pašokti, padainuoti 
ir lietuvių kalbos pasimokyti. 
Tai keturiolikta iš eilės mergai
čių stovykla. Šiemet ypatingai 
skaitlinga stovykla: šimtas ke
turiolika mergaičių stovyklauja, 
o po dviejų savaičių 34 mergai
tės pasikeis, vienos išvyks, į jų 
vietą kitos atvyks. Per mėnesį 
laiko beveik pusantro šimto mer 
gaičių turės progos pastovyk- 
lauti.

Jau išėjo ig pirmos stovyklos 
laikrašttėlis “Kibirkštėlės” Nr. 
1, kuriame pateikiama informa-

įvykiai: pirmą savaitę daug nau
jų įspūdžių, susipažinimas su 
naujomis draugėmis, su nauja 
ąplinka, su gamta, pirmas lau
žas, kurį užkūrė vienuolyno ka
pelionas prof. kun. St. Yla, iš
vyka į Tėvų Marijonų geguži
nę (pikniką), rašytojo Jono Bi
liūno minėjimas, filmai. Dar yra 
numatyta pamirtėti vieną kitą 
lietuvių rašytoją ir didžiuosius 
knygnešius kunigus M. Sidera-

ir aukomis apšvietė liaudį ir iš
budino iš miego. Man atrodo, 
kad šie rašytojai yra patys svar 
biausi mūsų literatūroje”.

Tai taip mūsų jaunimas su 
dideliu rimtumu ir susirūpinimu 
žiūri į savo gimtosios kalbos 
mokslą.

Mergaičių stovykloje yra ir 
daugiau įvairių pramogų, iš ku
rių labiausiai mėgiama, tai šil
tą gražią dieną nuvykti pasi-

racijos stovyklą prie Detroito, buvo tokios “švarios”, kaci jos 
kur pakviesta būti tos stovyk- Į nepadidino erdvėje radioaktyvių
los vedėja. Pr.! kritulių.

— Britanijos ministeris pir
mininkas Macrjllan kalbėjo par 
lamente, kad 3 anglų vandenilio 
bombos, išsprogdintos Pacifike,

VARDAI VANDENIMS 
DIENOMS

t.

ją, 8 baigė lygiomis ir dukart ; cinių žinių apie stovyklos gyve-
pralaimėjo.

— Dr. K. Bobelis, šiemet da
lyvavęs So. Bostono lietuvių ko
mandoje, tarpklubinėse Bostono 
pirmenybėse, išsikėlė su šeima 
iš Bostono į Philadelphiją.

— Latvių šachui, kongresas 
ir latvių pirmenybės, kuriose da 
lyvavo geriausios latvių pajėgos 
iš JAV ir Kanados, įvyko pra-

nomis Vancouvery, B. C. Daly- ėjusį savaitgalį Chicagoje. Šach
vių registracija bus baigta lie
pos 20 d. Prieš seseris metus 
bendromis pastangomis Povilas 
Vaitonis buvo įgalintas dalyvau
ti Kanados pirmenybėse Van-

matuose latviai rodo daugiau ak 
tyvumo ir veržlumo už lietuvius. 
Paskutiniame Amerikos “Natio
nal Ratings” randame 57 latvių 
pavardes, kai lietuvių tėra 22.

couveryje, kuriose jis iškovojo į Latviai turi 3 meisterius, 14 eks-
Kanados čempiono vardą. Buvo 
didelis džiaugsmas visiems lietu
viams. O kaip šiemet? Kas da
roma, kad Vaitonis dalyvautų 
Kanados pirmenybėse? Iš pra
ėjusių metų Kanados “Open” 
pirmenybių Montrealyje atsime
name, kad mūsų Vaitonis pasiro
dė geriau* už kanadiečius, vos 
pustaškiu atsilikęs nuo laimėto
jų, žymiųjų amerikiečių L. Evan 
so ir W. Lombardy.

— Amerikos “Correspondence 
Chess Leaugue” pasveikino Kazį 
Merkį (Boston, Mass.) su tre
čios vietos laimėjimu didžiausio
se JAV korespondencinėse pir
menybėse (1950 m.) Šįkart bu
vo 706. dalyviai. Ligšiol didžiau-

pertų ir 40 A ir B klasių žai
dėjų.

— R. Arlauskas, L. Endzelins,
H. Edwards, J. Kellner, W. Po- 
der ir A. Teters sudaro Austra
lijos komandą, dalyvaujančią 
pasaulio korespondencinėse šach 
matų pirmenybėse. Australija 
baigia laimėti visas rungtynes, 
išskyrus vienerias prieš Norve
giją, pralaimėtas 2l/>:31,/;. Ge
riausias taškų rinkėjas bus lat
vis L. Endzelins, kuris antroje 
lentoj surinks 5:1 arba 
Lietuva Stockholmo olimpiadoje

1937 m. Stockholmo šachma
tų olimpiadoje Lietuvos rinkti
nė (V. Mikėnas, P. Vaitonis, I.

nimą. Laikraštėlio redakcinį ko 
lektyvą sudaro: Post. Teresėlė, 
— vadovė, Jūratė Strimaitytė, 
Kristina Škėmaitė, Gražina Ma- 
rijošiūtė.

Stovyklos vadovybę sudaro: 
dvasios vadas kun. R. Krasaus
kas, tik ką atvykęs iš Vokietti- 
jos, stovyklos vadovė sesuo M. 
Margarita, jos padėjėjos — se
suo M. Kristoforą, sesuo M. Ber 
narda, post. Teresėlė, ponia K. 
Marijošienė, p-lė N. Stadalnin- 
kaitė ir p-lė E. Marijošiūtė.

Įdėtas stovyklos savaitės die
noraštis, pačių .stovyklautojų 
vedamas. Iš dienoraščio matyti 
svarbesnieji stovyklos gyvenimo

Vistaneckis, M. Luckis ir L. Ab
romavičius) puikiai pasirodė, iš
kovodama VII vietą iš 19 daly
vavusių valstybių. Pirmenybes 
laimėjo JAV komanda (S. Re- 
shevsky, R. Fine, I. Kashdan, 
F. Marshall ir R. Horovitz) su 
54i/2-17,X> taškų. Lietuva su
rinko 411,// taško. Lietuva nu
galėjo Italiją, Belgiją, Norvegi
ją ir Škotiją po 4:0!, Latviją 
3/2:'/c, Daniją 3:1, Jugoslaviją 
ir Estiją po 2^:1^. Lygiomis 
sužaidė su antros vietos laimė
toja Vengrija, taip pat su Šve
dija, Anglija ir Suomija po 2:2.

K. Merkis

vičių, A. Vytartą, S. Gimžauską, maudyti į Vebsterio ežerą, tu- 
kurių mirties jubilėjai sukanka rintį nepaprastai ilgą indėnišką 
šiemet. vardą. l

Šiemet daugelis mergaičių, y-
pač mažesniųjų, vaikšto nusi-

. . , . . v. .» .. . minusius, atrodytų lyg nepaten-sisako, ko jos norinčios iš lietu- ... , . . •. , ’ J , kintos; kai užklausi, ko jos taipvių kalbos pamokų: . _ . . , . , „KT-rsu^rupurtisios, tai sako: Nėra 
Vida Lanauskaitė rašo: iš- seseiės Paulės”. Visa nelaimė, 

mokt apie mūsų rašytojus, kad kacĮ seseig Paulė turi tik dvi 
paskui interesuotų jų -raštai ir bankas; jį išvyko į ALRK Fede- 
daugiau skaityčiau lietuviškų Į .
knygų”.

Lyvia Bražėnaitė: “Man būtų 
įdomu sužinoti daugiau apie lie
tuvių kalbos istoriją ir jos ryšį 
su kitomis kalbomis, nes dabar 
tik žinau, kad lietuvių kalba yra 
seniausia gyva kalba”.

Gražina Marijošiūtė: “Nors 
visiems ir nepatinka (taip pat 
ir man), aš manau, kad vistiek 
reikėtų rašyt kokius nors raši
nius, nes iš jų gautumėm prak
tikos rašyti lietuviškai. Anais

Stovyklos laikraštėlio pirma
me numeryje stovyklautojos pa-

SĘį r-J • -> —3s • 1 —S-į'

GU2AUSKŲ
BKVEKLY HILLS GRLINYClA 
Geriausios gėlės dėl vestuvių, ban»» 
tų, laidotuvių Ir kitų papuošima.

2448 West 68rd Streea 
Tel. Pltospcct H-0S33 Ir PR S-OSM.

Tokiu pavadinimu tik Šiomis die
nomis išėjo iš spaudos .lurgio Blokal- 
ėlo eilėraščių knyga. Autorių pažįsta 
mo, kaip vienų gabiausių ir veikliau 
šiųjų inflsų teatralų, čia JJ matome 
daug žadančiu poetu Knygos kaiur 
—• S1.R0

Užsakymus Ir pinigus slųskltr

DRAUGAS, 4545 W. 63rd St., 

Chicago 29, Illinois

ĮSIGYKITE DABAR

Tėvai, įsigykite ir duokite savo vai
kams paskaityti gausiai ir spalvotai 
iliustruotą VANDOS FANKIENfiS 
pasakų knygą —

KARALAITĖS GINTARĖS 
ILGESYS

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street

Vienas blokas nuo kapinių
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste!

Tel — CEdarcrest 3-6335

DABAR GAUSITE 
AUKŠTESNIUS 
DIVIDENDUS!

E GIFTS
FOR JULY SAVERS

PLIAŽUI ANTKLODĖ 
Už $200.00 SANTAUPAS

Si puiki antklodė ir dėžė yra 
dovana Jums kai sutaupote 
$200.00 įdedami į jau esamą 
taupymo sąskaitą ar atidaryda
mi naują. Tai praktiška dovana va
saros laikotarpiui, būnant prie 
vandens arba šiaip išvažiavime.

24 GABALŲ - ŠAKUČIŲ - 
ŠAUKŠTŲ SERVIZAS 
Už $500.00 SANTAUPAS
Nemokamai, kai Jūs atidarote tau 
pymo sąskaitą padėdami $500.00 arba 
įdėdami tokią pat sumą į jau esa
mą sąskaitą. Šis servyzas, kaip 
tik tokis, kurio Jūs pageida
vote, kad galėtumėt juo nau 

dotig prie vandens ar
ba šiaip kur nors 

iškeliavus . . .

ATOSTOGŲ KLUBO TAUPYTOJAMS 
PASKUTINE PROGA
gauti vieną iš šių
praktiškų ir gražiai įpakuotų druskinės ir 
pipirinės komplektų nemokamai. Tik pra
dėkite Atostogų Klubo Taupymo su $1.00 
daugiau savaitėje ir mės Jums duosime 
šią praktišką dovaną.

Be to, šioj knygoj atspausdinta kita 
palaka — BALTOJI LELIJA. Vir
šelį ir iliustracijas piešė Sės, Merce- 

metais buvo labai įdomus vai-I dės. 48 pusi. Kaina $1.25. Pinigus ir 
dinimas “Motulė paviliojo”. Tas užsakymus siųsti:
vaidinimas daug mergaičių su
pažindino su ta pasaka ir jos 
autoriumi.”

Darna Botyriūtė: “Norėčiau 
išmokt taisyklingai rašyt lietu
viškai. Daug mergaičių susira
šinėja angliškai, nes nemoka lie 
tuviškai”.

Birutė Saldukaitė: “Norėčiau 
išmokt daugiau lietuviškų žo- i 
džių, nes nenoriu visą gyvenimą 
naudoti tokį siaurą žodyną”.

Nijolė Masaitytė: “Norėčiau j 
išmokt daugiau apie spaudos i 
draudimo laikų rašytojus. Šie 
rašytojai buvo tikrai pasišventę, 
aukodami savo gyvenimą liau
dies gerovei. Jie savo darbais

1957 M.

TELEVIZIJŲ
IŠPARDAVIMAS

Pasinaudokite reta proga dabar pi
giai įsigyti TV aparatų, nes mums 
reikia paruošti vietų naujiems 1958 
m. modeliams.

ATEIKITE ĮSITIKINTI TV 
APARATŲ NUPIGIN1MU 

Instaliacija ir garantijos veltui

“DRAUGAS"
4545 W. 63rd Street, Chicago 29, III.

Lcvision
Csales - Service)

Hav. Ink A. SFMRNAS 
8821 S. Halsted — OMffside 4-5HA5 
Atdara: kasdien 9—6. pirmadieniais

Ir ketvirtadieniais 9—9

Nauja maldaknygė
“Viešpatie, Išklausyk 

Manęs”
Suredagavo

Kuu. K. Matulaitis, M.I.C.
Išleido

Lietuvių Katalikų Spaudos Draugija

640 puslapių: 3/, colio storumo

Kaina........................................ $3.00
Paauksuota............................... $3.50

Tai viena iš pilniausių maldakny
gių, spausdintų Amerikoje: visos li
tanijos; 11 novenų; visų sakramentų 
aiškinimai; psalmes; pilnos rekolek
cijos; visų sekmadienių evangelijos 
tretininkų maldos susirinkimams ir 
aboliucljai; maldos apaštalystės mal
dos; šv. Valandos maldos; 33 giesm.; 
Velykų ir Vėlinių apeigos; Kryžiaus 
keliai; Sopulingosios Motinos stotys 
ir t.t.

Maldaknyge "Viešpatie, Išklausyk 
Manęs” yra labai gražiai išleista; at
spausdinta ant balčiausio ir geriau
sio popierio; tvirtai įrišta su paauk
savimu ar be; nemažos raidės; daug 
ryškių iliustracijų.

Ši maldaknygė yra geriausias pir
kinys Amerikoje. Užsisakykite tuo
jau. ,

Užsakymus su pinigais siųskite:

DRAUGAS 
4545 West 63rd Street

CHICAGO 29, III.

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4605-07 South Hermitage Avė.
Tel. YA 7-1741-2 ir LA 3-9851

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

DIDELIO PATYRIMO ASMENYS 
SAUGIAI PERKRAUSTYS 

JŪSŲ BALDUS!
STASYS FABIJONAS
2146 So. Hoyne Avė. Telef, Vlrginia 7-7097

MOVJNC

TROOST - PACHANKIS MONUMENTS
JOHN W. PACHANKIS (PATCH), Vlce-Prealdent

0819 So. Western Avė. Tel. GRovehlll 6-3745
-

;ę ,

ST. ANTHONY SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1447 So. 49th Court • Cicero 50 • TO 3-81 31 INSURED

Savings Insured...Since 1938

1 paminklų patalpas ir atgal mes visuomet parūpiname 
• transportaciją automobiliu.

Atdara kaadlen ir sek m ad le n lala nuo 9 vai. ryto Iki 5 vai. popiet.

IANIRINKITF DARAU _ RITR PASTATYTA KAPINIŲ niF.NO.IF,! 
JOKIO ĮMOK|.IIMil> NUMOK K APINI® DIFNOJNB.

SEKANTIEJI YRA NARIAI CinCAOOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

' Ambulansų patarna- Mea turime koplyčias
' vimas dieną ir nak-

\8 tį. Reikale šaukti
mus.

v s o s e Chicagos ir 
Roselando dalyse ir 
tuojau patarnaujame.

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

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

PETRAS P. GURSKČT
659 We«t 18th STREET Tel. SEeley 3-5711

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

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

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. Tek YArds 7-1138-1139

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

ZIGMUND (ŽUDYK)
1646 W. 46th STREET

ZUOYCKI
YArds 7-0781

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69t.h STREET KEpublk 7-1213
2314 W. 23rd PLACE ' Vlrginia 7-6672_ FU||ERAL hqme
1424 S. 50th Avė. OLympic 2-5215 ir TOwnhall 3-9687
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raramABm draugais, chicago, illtnoib Antradienis, 1957 liepos 16
X Ištrauka iš vieno laiško, Iatsiųsto iš Lietuvos: “Pereitų 

metų pavasaryje Vilniuje buvo 
rasta užmūryti senovės Lietu
vos archyvai. Vien tik metraš
čių yra aštuoniasdešimta šešios 
didelės knygos. Pirmieji metraš
čiai yra iš keturiolikto šimtme
čio ir taip eina iš eilės. Be to, 
labai daug kitų senovinių Lietu
vos raštų, kaip dokumentai 
apie Žalgirio mūšį, Vytauto 
laiškai ir t. t.., viso du dideli 
sunkvežimiai medžiagos. Įdomu 
tai, kad prieš pusę tūkstančio 
metų buvo rašoma lietuvių kal
ba ir vartojama tokių žodžių, 
kurie šiandien išnykę ir nežino
mi. Iš tų raštų labai daug suži
noma apie praeitį, net apie pa
minklus ir pastatus. Sakysim, 
sužinota, kad Vilniuje po Gedi
mino pilies kalnu randasi rū
mai. Dabar įėjimas į tuos rū
mus jau atkastas ir rasta dide
lių vertybių, kurios stebina 
ano meto technika mūsų laikų

X Anis Rūkas savo rašinėly
je redakcijai kalba apie reikalą 
lietuviškiau pasirodyti tokių 
pvz. progų metu, kaip neseniai 
praėjusi jaunimo šventė. Jis 
rašo, jog, išskyrus vardą Lith- 
uanian, kartais negalima atpa
žinti, jog tai būtų lietuvių atlik
ta. Taip esą negalima daryti.
Pasitaiką, jog net svetimtaučiai 
mums prikiša mūsų perdidelį 
drovumą ar liet. vardų iškrai
pymus. Atkreipiamas dėmesys, 
kad spaudoj neseniai jis matęs 
lietuvaičių, šokančių paskutinė
je šventėje, nuotrauką, po ku
ria nei vienos liet. pavardės, o 
bene itališkos. Kodėl buvo tik 
tokie parinkti mūsų reprezen-1 inžinierius ir mokslininkus. Da-
tantai? Juk Chicagoje netrūks
ta jaunuolių ir su liet. pavar
dėmis. Iš to fakto svetimtau
čiai gali susidaryti įspūdį, jog 
lietuviai jau sau pasirašė išny
kimo dekretą. Autorius prime
na vieno žydo pareiškimą, kad 
lietuviai gėdijasi savo vardo ir 
nenori prisipažinti esą lietuviais, 
nors esą lietuviai kiek augš- 
čiau už slavų tautas pakilę.

X Dūžtančios iliuzijos. Tėvai 
mdho, jog 100% atlieka pareigą

bar rastuosius raštus Lietuvos 
TSR Mokslų Akademija spaus
dina ir priima užsakymus iš už
sienio.

X Karo lakūnas Gediminas 
Janulevičius, nrieš dvejus me
tus atvykęs iš Australijos ir iki 
šiol gyvenęs Worcesteryje, at
vyko į Chicagą ir čia apsigyve
no pas savo draugą Joną Degu
tį, gyvenantį 5633 Maplewood 
Avė. Lietuvoje, prieš pat pirmą
ją bolševikų invaziją (1940. VI.

savo tautybei, jeigu savuosius 13) jis buvo pergyvenęs lėktu- 
vaikus leidžia ) parapines mo-1 vo avariją. Pasitraukęs į Vo- 
kyklas, pasiunčia į šeštadieni-j kieti ją, gyveno Augsburge. Iš 
nius kursus ir kelias savaites
palaiko liet. vasaros stovykloje. 
Tikrumoje visai tokios šimtinės 
nesusidaro. Dr. P. Gaida viena
me savo veikale sako: “Jei tė
vai, perteikdami fizinę gyvybę, 
nepajėgia perteikti dvasinės 
tautos tikrovės, vaikas neiš-

Buvęs prez. H. Truman sveikinasi su JAV archyvo vedėju 
C. Grover jier Trumano bibliotekos dedikaciją Incįependence, 
Mo. Iškilmėse dalyvavo buvęs perz. Hoover (sėdi kairėj) ir 
Elenor Roosevelt ir daug kitų augštų svečių. (INS)

CHIGAGOS ŽINIOS
Užsidarė Chicagos paroda

Fejerverkų ugnimis ir kito
mis iškilmėmis buvo sekmadie
nį uždaryta Chicagos paroda. 
Iš viso ją aplankė 613,290 žmo-

Koncertai paežerėje
Chicagos Parkų distrikto rū

pesčiu Grant parke duodami 
koncertai sutraukia gausiai 
žmonių. Šią vasarą čia diriguoja

nių. Daugelis firmų savo gami- pasižymėjęs dirigentas H. Farb- 
nius pavaizdavo paveikslais, i man, vienas iš St. Louis simfo- 
trėžiniais. Apstu buvo įdomių ninių orkestrų dirigentų. Kon-

IŠ ARTI IR TOLI
DIDž. BRITANIJOJ
Mirė Magdalena Apanav-i-

lionė apsigyveno Marijampolė
je, kur vertėsi laikydama savo 
namuose gimnazijos mokinius.

j , .. . x i 1932 m. persikėlė į Jurbarkądaug kam gerai pažįstama lietu- , *•••£» v. ,, ... ... 1 ir apsigyveno teisėjo Pr. Duobos
šeimoje, žiūrėdama ir auginda
ma dukreles Živilę ir Ramutę.

čienė. Liepos 1 d. Londone mirei

vė a a. Magdalena Apanavičie- 
nė. Visad buvo šviesi, linksma, 
kuo nors užsiėmusi, paslaugi, 
rūpestinga.

Velionė gimė 1897 m. liepos 
mėn. Anglijoje. Dar maža bū
dama kartu su tėvais' grįžo į 
Lietuvą, kur tėvai šalia Mari
jampolės įsigijo ūkelį. Ten už
augusi, ištekėjo už siuvėjo Apa 
navičiaus, kuris po kelerių me
tų pasimirė. Pasilikusi našlė, ve-

Buvo joms antra motina, rūpes
tingai jas auklėdamas ir žiūrė
dama. Vėliau kartu su p. Duo- 
bais persikėlė į Alytų ir Kauną. 
Ir į Vokietiją pasitraukė kartu 
su šeima, kuriai taip nuoširdžiai 
pasiaukojo.

Kartu su p. Duobų šeima at
vykusi į Angliją, įsikūrė Hali- 
faxe, darydama žygių, kad mo
tina su dukrelėmis galėtų čia 
atvažiuoti ir gyventi kartu su 
vyru. Halifaxe palaidojo savo

čia išvyko į Australiją, kur ak- c x J^utė TočUauskaitė. 6600 

tyviai pasireiškė kultūrinio dar- ?’ onore s., aip sportinio- _ ___
bo srityje: buvo sporto klubo 6 enKvaa e gurėjo pro-,šeįmininkę aa Oną Duobienę,

gos pasireikšti Chicagoje. Ji1 
miesto ir“Vytis” iždininkas, trumpą lai

ką buvo Bendruomenės skyriaus 
Adelaidėje pirmininkas, įkūrė 
oro skautų AROS fondą, ku
ris buvo sukėlęs 136 svarus

vengiamai atitrūksta nuo. tėvų I (dabar pinigai yra kun. Pr. Va-
tautos, įsijungdamas kiton.” 
Gi pagal šv. Tomą Akvinietį 
niekas negali duoti kitam to, 
ko pats neturi. Tad ar nereikė
tų patiems tėvams pirmiausia 
gyventi lietuvybe kaip sava ir 
tada tik galima bus veikti ki
tus.

X Tautinių šokių šventės me
tu International Amphitheatre 
salėje buvo 8,000 žiūrovų ir 
1,500 programos dalyvių. Visi 
biletai buvo išparduoti. Vėsina
moji oro sistema daug prisidė
jo prie šventės pasisekimo. 
Stud. V. Kleiza, dabartinis A- 
merikos Lietuvių Studentų są
jungos pirmininkas, buvo pa
kviestas tautinių šokių šventės 
raštinės reikalų vedėju. V. Klei
za jam pavestas pareigas atliko 
pasigėrėtinai. Jis teikė infor
maciją, atliko vertimus į anglų 
kalbą ir pardavinėjo biletus. 
Paskutinėmis dienomis jam tal
kininkavo Aldona Krikščiūnai
tė. Daugiau tokio pareigingo 
jaunimo!

X “Lietuvių Enciklopedijos” 
XI tomas Chicagoje jau gautas. 
Šis tomas apima raides Ka— 
Kj (Karinė bazė — Kjustendil). 
Tome 536 psl. ir 389 iliustraci
jos. Straipsnius šiam tomui pa
rašė 174 bendradarbiai. Tomo 
redaktorius — prof. dr. J. Pu- 
zinas. Čia pastebėtinas vykęs 
tarptautinių žodžių aiškinimas 
ir naujos lituanistinės medžia
gos apstumas.

X Inž. Vytautas š u o p y s, 
Melrose Parko lietuvių koloni
jos gyventojas, rugp. mėn. 31 
d., šeštadienį, 2 vai. po pietą 
Švč. Panelės Marijos Gimimo 
bažnyčioje Marųuette Parke 
susituokia su Ona Mickaite. 
Vestuvinės vaišės įvyksta Vy
čių salėje, 2453 W. 47 st., Chi
cagoje.

X Kostas Butkus, aliuminių 
langų bei durų prekybininkas, 
išplėtė savo prekybą ir dabar 
dirba gražius aliuminijaus prie
status prie namų. Jo šūkis — 
patarnauti savo tautiečiams pi
giau ir sąžiningiau — rado pla

tų atgarsį lietuvių tarpe.

šerio ir Leono Grumulaičio glo
boje). Rašė Australijos liet. 
spaudoje, o taip pat ir dienraš
tyje “Drauge”.

X Chicagos Lietuvių Fronto 

Bičiulių būrelis liepos pabaigoje 
išvyksta pas tėvus pranciško
nus dalyvauti Amerikos Lietu
vių Fronto Bičiulių pirmojoj 
studijų savaitėj. LF studijų 
savaitė įvyksta liepos 28 —

neseniai įvykusiose 
apygardos lengv. pirmenybėse, 
BBYO Rocknev stadione, laimė
jo pirmąją vietą — šuolį į tolį 
ir tuo labai nustebino svetim
taučių publiką.

X Jonas Jasaitis, Lietuvių 
Bendniomenės Chicagos apy
gardos valdybos narys ir LB 
atstovas tautinių šokių šventės 
komitete, su šeima persikėlė į 
naują nuosavą namą. Dabarti
nis adresas: 7252 S. Whipp!e 
Avė., Chicago, Illinois, telef. 
HEmlock 4-2165.

X Juozas N. Kulys, varg. N.

eksponatų, pvz. mašina, kuri 
operuojamam žmogui pavaduo
ja plaučius ir širdį, varinėdama 
kraują. Plačiai pavaizduotas sa
nitarinio distrikto darbas, su 
Olio paveikslu. Federalinis Chi
cagos bankas buvo įtaisęs pini
gų šulinį, kuriame sudėta 
$1,000,000 banknotais. Galima 
buvo pamatyti banknotus, ku
rių niekada nematysime: po 
$10,000 vienas. Parodos name 
net ir gyva karvė vienos pieni
nės pastatyta. Daugelis domė
josi patogiomis kėdėmis, kur 
atsilošęs žmogus išsitiesęs guli. 
Kėdėje įtaisytas motoras, kuris 
gulintį “masažuoja” vibracijos 
būdu ir kiekvienas jaučiasi la
bai patogiai.

Vandens teatras — labai įdo
mus. Visokie pokštai vandens 
pašliūžomis, šokimai su pašliū
žomis ir laiveliais nuo paaukšti
nimo. Ypatingai įdomus nume
ris pašliūžininko, kuris greit 
važiuodamas ir laikydamasis 
vieno sparno pakyla kaip vaikų 
į orą leidžiamas aitvaras.

Sužeista 21 moteris
Netoli Kenoshos, Wis., auto

busas įvirto į griovį ir 21 Chi
cagos moteris buvo lengvai su
žeista. Viena buvo sužeista 
sunkiau ir ji pasiliko ištyrimui 
Kenoshos ligoninėje.
Nušovė sugyventinę ir save

Louis Perales, 33 m. amžiaus, 
Chicagoje nušovė Mary Mati- 
nez, 26 m. amžiaus ir mirtinai 
sužeidė kitu šūviu save. Jiedu 
gyveno trejetą savaįčių, bet pa
skiau susipyko ir moteris nuo 
jo pabėgo. Šūviai buvo paleisti 
ties 133 S. Halsted.

certai būna trečiadieniais, penk
tadieniais, šeštadieniais ir sek
madieniais 8 vai. v. Tęsis iki 
rugpj. 18 d. Aikštėje po atvi
ru dangum suoluose yra 11,000 
vietų klausytojams.

Vasaros teatras
Paežerėje Lincoln parke, pa

viljone prie Fullerton gatvės 
(2400 blokai į šiaurę) liepos 
mėn. 23, 24, 25 ir 26 dienomis 
Chicagos Parkų distrikto rū
pesčiu bus pastatyta James 
Warwick veikalas “B 1 i n d 
Alley”. Įėjimas — 50 et. Vietas 
galima rezervuoti telefonu DI- 
versey 8-7075 tarp 9 vai. ryto 
ir 5 vai. v. visomis savaitės die
nomis, išskyrus šeštadienius ir 
sekmadienius.

Panašūs vaidinimai vyks iki 
rugp. 30 d. Kas savaitė bus 
statomi nauji veikalai.

Teniso rungtynės

Sprogimas suardė namą
Susitelkusios kūrenamos du

jos sprogo, visiškai suardyda- 
mos dviejų augštų namą 10417 
S. Maplewood, Chicagoje. Nie
kas iš žmonių nebuvo sužeistas, 
nes visi buvo išvykę vasaroti, 
tačiau buvo sužaloti penki kai
myniniai namai. Susprogdinta
me name padaryta nuostolių 
$20,000, o kaimynams apie 
$5,000.

Priemiesčiams reikia 
kanalizacijos

Sanitarinio distrikto prezi
dentas Ant. Olis pareiškė spau
dai, jog Chicagos priemiesčiams 
yra būtinai reikalinga pravesti 
nauji, audros vandeniui nutekė
ti pritaikyti, kanalizacijos vam
zdžiai, nes dabartinis pastatų 
augimas toks didelis, kad esa
moji kanalizacija nepakanka
ma.

Du nutrenkė elektra
Chicagoje du žmones nutren

kė elektra: vienas 5 m. vaiku
tis buvo nutrenktas kai palietė 
reikiamai neizoliuotą vielą prie 
televizijos aparato, o 22 m. vy
ras buvo nutrenktas elektriniu 
įtaisu bevalydamas automobilį.

73 negrų kunigai
Dieviško Vardo misijų vie

nuolyne šiuo metu yra 73 ne-

rugpjūčio 4 dienomis Kenne-1 Kulio sūnus, baigęs parap. mo-
bunkport, Maine. Tėvai pranciš
konai Lietuvių Fronto studijų 
savaitei sudarė palankiausias 
sąlygas. Studijų savaitės metu 
pakviesti kalbėti žymiausi mū
sų paskaitininkai. Pirmoji Ame
rikos frontininkų studijų savai
tė rengiama Europos LFB stu
dijų savaitės pavyzdžiu.

X Tautinių šokių šventės 

komiteto finansų komisija pra
šo visus asmenis, šokėjų grupės 
vadovus, įstaigas, organizaci
jas ir L. B. apylinkių valdybas, 
kad jie visi tuojau grąžintų 
jiems pasiųstus numeruotus au
kų lapus, pilnus arba tuščius, 
iki rugpjūčio mėn. 1 d. adresu: 
Mr. A. Gintnens, 3113 South 
Halsted st., Chcago 8, III.

X Chicagos šaulių klubas

šiemet prisidėjo atskira progra
ma ne tik prie Joninių progra
mos parengimo Spaičio darže 
birželio mėn. 22 d., bet ir kitą 
meno kuopelės narių skaičių 
pasiuntė į Racine’ą, kurie taip
gi turėjo Joninių laužą. Svečiai 
buvo labai maloniai sutikti. Jie 
kalbėjo ir suvaidino “Senovės 
Lietuvą”.

X Sofijos Barčus radijo pro
gramos metinio pikniko metu 
veiks specialiai įrengta garsia
kalbio sistema. Visi pranešimai, 
dainos, muzika ir kalbos bus 
labai gerai ir aiškiai girdimi. 
Šis radijo piknikas — didžioji 
lietuvių šventė įvyks rugpjūčio 
4 d. Willow Springs Bučo dar
že.

X Ona Zailskienč, skaučių 
vadovė, šiuo metu su šeima ato
stogauja prie Christiana ežero 
krantų Michigane, kur ta>p 
nuostabiai gražu ir miela.

su kuria nekartą kalbėjo, kuri 
pirma mirsianti. Po šeimininkės 
mirties su p. Duoba ir abiem 
mergaitėmis persikėlė į Londo
ną ir apsigyvf/io Lietuvių na
muose. Čia buvo abiejų savo 
augintinių .sutuoktuvių liudinin
kė. Čia iki mirties žiūrėjo ir 
nešiojo p. Živilės, dabar Matu- 
kienės, dukrelę.

Velionės sveikata vis nebuvo 
kaip reikiant. Prieš kurį laiką 
buvo jai padaryta skaudi ir sun- delyje, Kaime, būsiąs vėl at- 
ki vidurių operacija, po kurios statytas bolševikų sugriautas

kyklą, tapo priimtas į St. Ritos 
augštesnę mokyklą (High 
School).

Varg. N. Kulys augina du sū
nus — Juozą ir Vincą — ir abu 
lavina muzikos. Katras iš jų 
bus vargonininkas?

X Leonas Prapuolenis su šei
ma persikėlė i naują butą. Da
bartinis adresas yra 3337 So. 
Morgan St., Chicago, III., telef. 
LAfayette 3-5944.

X Dr. Algirdas Ramonas,

vienas iš mūsų jauniausios 
kartos pasižymėjusių gabiųjų 
gydytojų, ruošiasi tolimesniam 
moksliniam darbui.

X Jurgis Memenąs su šeima 
džiaugiasi sulaukę sūnaus ku
nigo Vytauto iš Italijos parva
žiuojant, kuri3 neseniai buvo 
įšvęstas į kunigus. Dabar jisai 
savo pirmąsias šv. mišias at
laikys Ciceroje liepos mėn. 21 
d. Jo tėvai gyvena 1518 So. 49 
Avė., Cicero 50, UI. Jie trem
ties laiku gyveno Vokietijoje 
Hanau lietuvių stovykloje ir 
JAV gyvena septyneri metai, o 
tuo laiku sūnus mokėsi Italijoje.
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jau neatgavo Jėgų. Palaidota 
liepos 5 d., atsisveikinimo pa
mokslą pasakius kun. Pr. Dauk 
niui, MIC.

— Anglijos oras. Šių metų 
vasara Anglijoje stebėtina. Vi
są laiką yra didelės kaitros, ku
rias laikas nuo laiko paįvairina 
lietus su perkūnija. Tokie me
tai jau seniai čia buvo pasitai
kę. Oro spėjiKai sako, kad šiais 
metais trūksta vandens, o per
kūnijas ir karščius iššaukia sau
lėje vykstą gigantiški sprogi
mai.

Lietuviai, sulaukę vasaros a-

Chicagos mieste geriausi te
nisininkai liepos mėn. 20, 21,
27 ir 28 dienomis rungsis dėl 
pirmenybės Farfield parke, 100 kuniSaL skaičius nuo 
N. Central Park avė. Varžybo-11950 met9 padvigubėjo, 
se dalyvaus jauniai iki 15 m., 
vaikinai ir mergaitės iki 18 m. 
ir vyresnieji. Tose galutinėse 
varžybose dalyvaus laimėtojai 
iš Calumet, Ogden, Humboldt,
Gompers ir Homer parkų.

Pasagų mėtytojų varžybos
Trečiadienį, liepos mėn. 17 

d., Chicagos parkuose bus pa
sagų mėtytojų varžybos, ku
riose dalyvaus apie 500 to spor
to mėgėjų. Geriausiai pasiro- 
džiusieji paskiau rugp. 3 d. Gar- 
field parke varžysis dėl Chica
gos- miesto čempionato.

Vandens karnavalai
Liepos ir rugpjūčio mėnesiuo- 

Nežinomojo Kareivio pamink- 8e Chicagos Parkų distriktas
las ir lietuviai ten galėsią pa
gerbti laisvę atkovojusius did
vyrius. Meninėje dalyje poetė 
Magdalena Vinkšnaitienė pa
deklamavo momentui pritai-

savo plaukiojimo baseinuose or 
ganizuoja vandens karnavalus. 
Savo artimiausiame parke gali
ma sužinoti apie tų karnavalų 
smulkmenas. Gage parke (55

kintą eilėraštį.' Solistas K. Am- gatvė ir Western) toks karna- 
brozevičius, akomponuojant F.! valas įvyks rugp. 8 ir 9 d. 
Girdauskui, jautriai padainavo į ■ ■ . i , =

“Skubink prie kryžiaus”, “Ka
linio dainą” ir “Kur bakūžė sa
manota”, solistas V. Laurinai
tis išraiškiai sudainavo “Malda 
už tėvynę” ir “Kad širdį tau 
skausmas”, o Liet. Katalikų 
Bendruomenės choras, vado-

stogų, džiaugiasi gražia vasara i vaujamas ' F. Girdausko, dar- 
ir jieškosi tinkamų vietų atosto-1 ni,ai sudaįnavo “Kur bėga Še- 
goms. Dauguma mano važiuoti! gupg» “Laisvės daina”, “Lie- 
į Lietuvių sodybą. Kiti renkasi tuva brangi>.( Jau alavai suki.

‘Libere me Domine” irpajūrio vasarvietes. Tie, kurie įjo„ 
susirišę su namais, atostogų me
tą nori panaudoti namų remon
tui.

— Angijos skautai intensy
viai rengiasi tarptautinei džiam-

Tautos himną. Minėjimas pra
ėjo susikaupimo dvasioje. Be 
to, Vila Zelinos jaunimas, bū
tent, ateitininkai, suruošė sa
vo atskirą minėjimą ateitinin-

bore, kartu rūpindamiesi ir pi- kų SU8irinkime. Čia mok. Hali-
niginiu klausimu. Pask. J. Bru
žinskas, DF įgaliotinis Anglijai, 
rūpestingai tęsia propagandą, 
kad šioje džiambore lietuviai 
galėtų gerai pasirodyti.

BRAZILIJOJE
— Liūdnojo Birželio minėji

mas. Minėjimas buvo suruoš
tas visų organizacijų birželio 
16 d. Lietuvių Sąjungos Brazili
joje patalpose, Mokoje. Minėji
mą pravedė sąjungos pirm. 
kap. J. Čiuvinskas. Atitinka
mas kalbas, nušviečiančias 
liūdnuosius birželio įvykius, pa
sakė Lietuvos konsulas p. Al. 
Polišaitis, kun. P. Ragažinskas 
ir inž. Z. Bačelis. Be to, pilną 
užuojautos Lietuvai kalbą por
tugalų kalba pasakė Sao Paulo 
miesto savivaldybės atstovas 
Paulo Taršo. Jis pabrėžė, kad 
žiaurių diktatūrų amžius ne
sąs ilgas, ir jis tvirtai tikįs, 
kad greit Karo muzėjaus šo

ną Mošinskienė laikė paskaitą 
tema “Jaunimas Lietuvos lais
vės k-ovose”, gale ragindama 
Sao Paulo liet. jaunimą laiky
tis lietuvybės bei branginti lie
tuvių kalbą, bent tuo priside
dant prie lietuviškojo jaunimo 
kovų už Lietuvos laisvę. Va
kare jaunimas pasimeldė baž
nyčioje už žuvusiuosius už Lie
tuvą ir kankinamus tautiečius, 
pagerbdami žuvusius už lais
vę prie simbolinio partizano 
kapo, supilto šventoriuje prie 
lietuviškojo kryžiaus. Šiam mi
nėjimui vadovavo kun. J. Šeš
kevičius. Be to, per radiją No
ve de Julho ir radiją Difusora, 
lietuviškų valandėlių metu, bu
vo taip pat paminėta ši liūdna 
sukaktis. Ypatingai gražiai bu
vo paminėta per radiją Nove 
de Julho, kuriam atitinkamą 
programą su vaidinimu paruo
šė rašytoja mok. Halina Di- 
džiulytė-Mošinskienė.

PER PASAULI KELIAUJA 
ŽMOGUS

Bernardo Brazdžionio poezijos 
rinkinys. Nedidelis skaičius šios 
knygos gautas šiomis dienomis 
“Drauge”, 4545 W. 63rd St, Chi- 
eago 20, III. Knygos kaina kie
tais viršeliais $2.

Atostogos bus linksmos ir Įspūdin
gos, jei perskaitysi Victor Hugo

VARGDIENIUS
Šis romanas ir šiandien plačiau

siai skaitomas pasaulyje. Dabar 
jau iš spaudos yra išėję visi VARG
DIENIŲ tomai. Tai geriausia do
vana sau ir artimiesiems atostogų 
metu.
I tomas 390 pi. kaina .. 3.50 dol.,
II tomas 216 pi. kaina 2.00 dol.
III tomas 316 pi. kaina . .3.00 dol.
IV tomas 360 pi. kaina .. 3.50 dol.
V tomas 382 pi. kaina .. 3.50 dol.

Reikalaukite pas visus spaudos
platintojus arba užsakymus adre
suokite:

DRAUGAS. 4545 W. 63rdSt. 
Chicago 29, Illinois

KAS KĄ IR KUR
— North Sidės šv. Cecilijos drau 

gija rengia linksimą išvažiavimą j 
miškus liepos 21 d. (sekmadieni). 
Vieta — North Cicero Avė. ir Fos- 
ter Avė., 5200 North Cicero Avė.

Kviečiame visus dalyvauti ir link 
smai praleisti sekmadienį su drau
gais ir pažįstamais.

“Ir kas būtina ir kas naudinga 
ir kas malonu reikia neštis paskui 
Kristų.”

Taigi,
ne visi žmogaus kryžiai yra sunkūs. 

Apie tai rašo

VYSK. VINCENTAS BRIZGYS

savo knygoje

Trisdešimt Meilės 
Žodžiu

gyvenimo temomis Kristaus 
dvasioj.

Lietuviškos Knvgos Klubo leidinys, 
167 psl., 

kaina $1.50.
UžsakvmuH kartu su pinigais siųskite:

DRAUGAS. 4545 W. 63td St.. 

Chicago 29, Illinois

AB JAU ĮSIGIJOTE 
KNYGELĘ EGZAMINAMS

KAIP PASIRUOŠTI
J. A. V. PILIETYBE

Klausimai ir atsakymai anglų 
ir lietuvių kalbomis. Peržiūrėjo tei
sėjas Alfonse F. W®lls.. Kaina 
tik 60 centų.

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

Pinigus su užsakymais siųsti: 
DRAUGAS.

4545 West 63rd Street 
Chicago 29, Illinois

KAS TIK TURI GERA SKONĮ, VISKĄ 
PERKA PAS LIEPOMĮI

Prekės be brokų, kainos žemiausios Chicagoje, išsimo- 
kėjimai iki 3-jų metų. Europos ir Amerikos žymiausių fir
mų baldai, Televizijos, Šaldytuvai ir visa namams ir ofisams 
įrengti.

Moderniškiausia lietuvių baldų prekyha Chicagoje 
LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI — 

FIIRNITURE CENTER, INC.
3222-24-26 So Halsted St Vlctory 2-4226

Pirm., Ketvirt. 9-9:30, kitom dienom 9-6. Sekmadieniais lie
pos ir rugpjūčio mėnesiais krautuvė uždaryta.

J


