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Japonija ir Vokietija nori atgauti nusavintus turtus
Ar grąžins JAV konfiskuotus 

Vokietijos ir Japonijos turtus?
WASHINGTONAS, liepos 22. — Turtų grąžinimo klausimas

Jaunimo festivalis Vilniuje
ūkinio iškrovimo ženkle

ARVYDAS RIGMANTAS, Vokietija
Liepos tryliktąją dieną Vilniuje prasidėjo pirmasis jaunimo 

festivalis, kuriame dalyvauja 11,000 iš įvairių pavergtosios Lietu
vos vietovių jaunimo ir apie 5,000 svečių „iš broliškų respubli
kų“.

Šiame jaunimo festivalyje da
lyvaują 6,000 choristų iš 95 cho
rų.

Tą pačią dieną, kai Vilniuje 
prasidėjo pirmasis jaunimo fes
tivalis, dalis lietuvių išvyko į 
Maskvą dalyvauti šeštajame pa
sauliniame jaunimo festivalyje. 
Maskvoje dalyvaus apie 400 lie
tuvių jaunuolių.

Liepos 13 dieną Vilniuje pra
sidėjusiame jaunimo festivalyje, 
bolševikų informacijomis, daly
vaują svečiais jaunimo iš Latvi
jos, Baltgudijos, Kazachstano, 
Moldavijos ir Leningrado.

Būdinga, kad šito festivalio 
atidarymo diena parinkta liepos 
tryliktoji. 1944 metų liepos 13 
dieną sovietinė kariuomenė už
ėmė Vilnių. Bolševikinė spauda 
nurodo, jog „hitleriniai grobikai 
Vilniuje sudegino arba susprog
dino daugiau kaip 6,000 gyvena
mųjų namų, kuriuose gyveno 
apie 60,000 žmonių“. Per trylika 
metų esą Vilniuje pastatyta 
300,000 kvadratinių metrų gyve
namojo ploto. Tad išeitų, kad 
karo metais pastogės neteku
siems Vilniaus gyventojams yra 
per trylika metų pastatyta po 5 
kvadratinius metrus ploto... Ir 
plius 10 mokyklų Vilniaus poka
rio metais pastatyta.

Akcija per Vilniaus radiją 
ūkiniais klausimais

Gana būdinga, kad į pirmąjį 
Vilniuje liepos 13 dieną prasi
dėjusį festivalį jaunuoliai, bent 
jų dalis, bolševikinių propagan
distų panaudota akcijai žemės 
ūkio klausimais. Per Vilniaus ra 
diją duotame pranešime pirmiau

Reikalauja sustabdyti
LONDONAS, liep. 22. — Dau 

šia skaičiais buvo nurodyta, kiek gįau kaip 120 darbo partijos or-
šiame festivalyje dalyvauja ku
kurūzų augintojų, kiek gyvuli
ninkystės darbuotojų, kiek jau
nųjų melžėjų. Keli jaunuoliai — 
pirmūnai prabilo per radiją. Jų 
kalbos sudarė įspūdį, jog Vilniu
je prasideda ne jaunimo festiva
lis, o žemės ūkio darbuotojų su
važiavimas.

Atrodo, jog ūkinės gamybos 
akcijai tam tikra prasme Vil
niaus jaunimo festivalis ir bu
vo panaudotas. Iš kai kurių da
lyvių pareiškimų aiškėja, kad 
prieš prasidedant festivaliui jie 
dalyvavę „kukurūzų augintojų ir 
gyvulininkystės darbuotojų“ pa
sitarimuose.

Toliau iš festivalio dalyvių 
per Vilniaus radiją pareiškimų 
aiškėja, jog tiek į pirmąjį jau
nimo festivalį Vilniuje ir ypač į 
šeštąjį jaunimo festivalį Mas
kvoje daryta atranka. Kolcho
zuose dirbą jaunuoliai bei jai> 
nuolės, vadinami pirmūnais, tik 
atvykę į Vilnių ir dalyvaudami 
„pasitarimuose“ kukurūzų bei 
gyvulininkystės klausimais pa
tyrę „laimę“ ir jiems buvę įteik
ti kelialapiai dalyvauti Maskvos 
festivalyje.

Tatai rodo, jog bolševikai var 
to ja įvairiausias priemones jau
nimą akinti kelti žemės ūkio ga
mybą, kad kuo greičiau būtų ne 
tik pasivyta, bet dargi pralenkta 
Amerika, ypač mėsos ir pieno 
gamyboje. Chruščevo teigimu 
lankantis Čekoslovakijoje, so
čiam ir dargi turinčiam geresnę 
gyvenamąją kertę žmogui ge
riau strigs į galvą bolševizmas, 
negu kad alkanam...
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Kas kursto karą?
LONDONAS, liep. 22. — So

vietų Rusijos komunistų parti
jos laikraštis „Pravda“ vakar ap 
kaltino Izraelio premjerą Ben - 
Gurioną, kad jis beveik kasdien 
„pasako karą provokuojančias 
kalbas. Laikraštis atspausdino 
savo korespondento pranešimą iš 
Romos. Pranešime sakoma, jog 
Izraelis telkia savo kariuomenę 
prie Sirijos — Izraelio pasienio.

Vakarų Vokietijos

delegacija Maskvoje
MASKVA, liep. 22. — Vaka

rų Vokietijos 28 asmenų delega
cija vakar atvyko į Maskvą tar
tis prekybiniais ir konsuliari- 
niais klausimais.

Vakarų Vokietijos delegaciją 
stotyje sutiko jauni sovietų pa
reigūnai.

Lakūnai susirgo
KONPENHAGA, Danija, liep. 

22. — Daugiau kaip 300 ameri
kiečių lakūnų susirgo influenza 
Thule oro bazėje, šiaurinėj Gren
landijoj, praneša Danijos parei
gūnai iš Godthaab.

lato.

Naujas projektas
LONDONAS, liep. 22. — Bri

tanija galbūt greitai gamins au
tomatiškus mažus automobilius, 
vakar pranešė „London Sundy 
Dispatch“.

ganizacijų visoje Britanijoje va
kar pareikalavo vyriausybę su
stabdyti savo vandenilio bombos 
bandymus.

Vietinės darbo partijos orga
nizacijos, kurios atstovauja apie 
vieną šeštadalį partijos 6 milio- 
nų narių, yra kairios ir labiau
siai balsingas partijos elemen
tas.

Advokatai Airijoje
DUBLINAS, Airija, liep. 22. 

— Apie 250 Jungtinių Amerikos 
Valstybių advokatų atvyko į Du
bliną pastudijuoti Airijos darbi
ninkų kompensacijos įstatymų.

Influenza Irane
TEHRANAS, Iranas, liep. 22 

— Tehrane iš dviejų milionų gy
ventojų influenza serga 500 
tūkstančių asmenų.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ 
SANTRAUKA

— Tuniso 250 melų karališkoji dinastija baigiasi. Tunisas 
bus respublika, kurios prezidentas turbūt bus dabartinis premjeras 
Bourguiba.

— Keturi vyrai vakar žuvo, kai jų lėktuvas, tik ką pakilęs iš 
Block Island, R. I., aerodromo, nukrito ir sudegė.

— Nevadoje vakar atidėtas atominis bandymas, nes oras buvo 
nepalankus bandymams.

— Koks tai apkvaišęs vyras vakar nušovė du policininkus 
Los Angeles, Calif., priemiestyje EI Segundo, kai jie tikrino auto
mobilių leidimus.

— Rytų Vokietijos komunistai pranešė, kad grupė „valstybės 
ir partijos priešų“ surasta Halle universitete.

— Vengrijos komunistiniai teismai pasmerkė mirti 105 asme
nis nuo praėjusių metų spalio revoliucijos, pranešama iš Buda
pešto.

Vengrijoje gimusi Ilona Massey stovi basa ant automobilio prieš So
vietų Sąjungos konsulatą New Yorke ir protestuoja prieš vengrų de- 
jaji-tacijas į Rusiją. Ji vadovavo piketininkanis prie Sovietų konsu- 

(INS)

Čekoslovakijos komunizmas
nedaro jokios pažangos

PRAGA, Čekoslovakija. — Neseniai buvo susirinkęs Čekoslo
vakijos komunistų partijos centro komitetas tikslu aptarti kai ku
rias partijos ideologinės veiklos problemas.

Iš ilgo komunikato, kuris bu
vo paskelbtas sesijos pabaigoje, 
aiškiai matyti, kad didžioji Če
koslovakijos gyventojų daugu
ma, o ypač jaunimas, desperatiš
kai kovoja prieš kiekvieną ko
munistų bandymą ideologiškai 
pavergti tautos dvasią, kad ne
paisant visų pavojų ir toliau pa
silieka ištikima Bažnyčiai ir 
krikščioniškajam tikėjimui.

Nori perauklėti
Komunistų partijos centro ko

miteto rezoliucija ideologinio 
perauklėjimo reikalu apima tris 
dalis, suskirstytas į 18 straips
nių. Pirmoje dalyje pasmerkia
mos visos šiuo metu partijoj be
sireiškiančios tendencijos, ku
rios reikalauja daugiau laisvės, 
ir pabrėžiamas ideologinio auk
lėjimo reikalas. Antroje dalyje 
reikalaujama komunistinį auklė
jimą išplėsti visuose gyventojų 
sluogsniuose. Šį komunistinio 
auklėjimo uždavinį, anot rezo
liucijos, turinti vykdyti ne tik 
partija, bet ir valstybė ir visos 
kitos organizacijos. Ypatingas 
dėmesys kreipiamas į intelektua
lų ir jaunimo laimėjimą marksis
tinei ideologijai.

Ir po Stalino mirties
Kviesdama į kovą prieš religi

ją, Čekoslovakijos komunistų 
partijos centro komiteto rezoliu
cija pabrėžia, kad antireliginė 
kova neturi būti nutraukta „nė 
vieną akimirksnį“. Trečioje re
zoliucijos dalyje duodami tikslūs 
nurodymai, kaip marksizmo - le

ninizmo reikalavimjKns pritaiky
ti mokslą, literatūrą, meną, spau 
dą, radiją, televiziją ir visą eko
nominę bei socialinę veiklą.

Kaip matome, komunizmas ir 
po Stalino nedaro jokios pažan
gos. Ir šiandien žmogaus dvasi
niam ir fiziniam pavergimui jis 
nori sumobilizuoti visas galimas 
priemones.

Iš raud. Kinijos
HONG KONG, liep. 22. — Do- 

nald J. Blackvvood, Cincinnati 
prekybininkas, ir jo šeima, kurie 
neseniai grįžo iš neautorizuotos 
kelionės po raudonąją Kiniją, va
kar atskrido į Tokio miestą. Iš 
Tokio skris į Jungtines Ameri
kos Valstybes.

Alžiro sukilėlių organizacija
gauna apie 100 mik frankų

PARYŽIUS, Prancūzija, liep. 22. —# Prancūzų vyriausybė 
kreipėsi į parlamentą su prašymu pratęsti specialių įgaliojimų 
įstatymo galiojimą, kurį padėtis Alžire daro neišvengiamu. 

Parlamento dauguma buvo pa — < •
siryžusi be sunkumų sakyto įsta
tymo galiojimą pratęsti.

Tačiau vyriausybė rado būtina 
tą įstatymą papildyti keliais nau 
jais straipsniais, kurie įgalintų 
atitinkamus ministerius viešajai 
tvarkai ir ramumui pavojingus 
asmenis internuoti apribotam 
laikui. Padėtis pačioje Prancū
zijoje privertė vyriausybę tokios 
galios prašyti. Mat čia gyvena 
apie 300 tūkstančių alžiriečių. 
Neblogai uždirbdami ir kukliai 
gyvendami, jie kasmet pasiun
čia savo šeimoms 40 bilionų fran 
kų. Bet sukilėlių organizacija 
F. L. N. per savo agentus, ge
ruoju ar piktuoju, „išjieško“ iš 
jų apie 100 milionų frankų per 
mėnesį savo reikalams. Sukilė
liai naudoja ir teroro priemones. 
Vidutiniškai po 2 asmenis kas 
dieną krinta to teroro aukomis. 
Tam terorizmui užkirsti vyriau
sybė ir paprašė suteikti jai in
ternavimo teisę. Bet parlamen
tas pasišiaušė, išeidamas iš as
mens laisvės gerbimo sumetimų. 
Vyriausybė buvo priversta pa

Lenkija paliks 
raudona, sako

Wladislaw Gomulka
VARŠUVA, liep. 22. — Lenki 

jos komunistų partijos vadas 
Gomulka vakar pareiškė, kad 
Lenkija negrįš į kapitalistinį re
žimą. Jis kalbėjo komunistinės 
Lenkijos 13-kos metų gyvavimo 
sukakties išvakarėse. Prieš 13 
metų Lubline buvo paskelbta ko
munistinė Lenkija.

Minėjimas buvo suruoštas par 
lamento salėje. Minėjime dalyva
vo daugiau kaip 5,000 svečių, jų 
tarpe ir Šiaurės Vietnamo prezi
dentas Nam, kuris atvyko iš Pra 
gos, Čekoslovakijos.

14 kraštų atsiuntė
kadetus į JAV

NEW YORKAS, liep. 22. — 
Daugiau kaip 150 oro kadetų iš 
14 Europos ir Artimųjų Rytų 
valstybių vakar atvyko į šį kraš
tą.

Kadetai per tris savaites at
liks lavinimosi programas, su 
kuriomis juos supažindins oro 
sargybiniai, JAV oro pajėgos ir 
privačios aeronautikos organiza
cijos.

Perono priešas
WASHINGTONAS, liep. 22.— 

Naujas Argentinos ambasado
rius dr. Mauricio Yadarolą va
kar atvyko į Washingtoną. Jo 
atvykimu prasidės nauja Argen
tinos — JAV ekonominių santy
kių fazė.

Ambasadorius Yadarola, bu
vęs parlamento narys, nuolat 
priešindavosi nuverstam dikta
toriui Peronui.

Traktoriai susisiekimui
LONDONAS, liep. 22. — An

glai, gyveną miesteliuose ir kai
muose, izoliuoti provincijos au
tobusų streiko, vakar naudojo 
traktorius ir sunkvežimius susi
siekimui.

Anglijoje 100,000 autobusų 
darbininkų streikuoja.

statyti pasitikėjimo klausimą. 
Parlamentas priėmė vyriausybės 
siūlymą.

KALENDORIUS
Liepos 23 d.: šv. Apolinaras; 

lietuviški: Tartvilas ir Kintė.
Saulė teka 5:35, leidžiasi 8:19. 

ORAS
Oro biuras praneša: Chicago- 

je ir jos apylinkėje šiandien — 
giedra ir jauki oro temperatūra.

Naujas šešių centų oro pašto ženklas paminėt.
50 metų nukakti. (1NS)

oro imjegų

WASHINGTONAS, liepos 22. — Turtų grąžinimo klausimas 
iškilo tada, kai Vokietijos kancleris Adennaueris lankėsi Ameri
koje. Jis prašė prezidento palengvinti grąžinimą.

Kadangi šio klausimo spren- ■ ■ —
dimas priklauso JAV kongresui, 
tai administracija pasiūlė grą
žinti po 10,000 dol. nuo kiekvie
nos sąskaitos. Senatorius Dirk- 
sen iš Chicagos tuo tarpu kelia

Stumbrai Balstogės 

giriose
MASKVA. — “Selskoje Cho- 

mintį, kad reikia grąžinti visas’ziajstvo” nr. 142 rašo, kad Bal- 
konfiskuotas sumas. II Pasaul. stogės giriose yra įtaisytas
karo metu iš Vokietijos buvo 
konfiskuota už 500 milionų do
lerių nuosavybių, o iš Japonijos 
— 50 milionų dol.

Japonijos ministeris pirminin
kas Kishi lankęsis vėliau Wa- 
shingtone, sakosi išgavęs prin
cipinį sutikimą atgauti konfis
kuotus fondus.

stumbrų (zubrų) globos punk
tas, kur rudenį, žiemą ir pava
sarį maitinama 32 ‘ stumbrai. 
Jiems duodamos bulvės ir kon
centruoti pašarai. Stumbras sve 
ria pusantros tonos. Stumbrai 
— atkaklūs. Praėjusiais metais 
tame maitinimo punkte sugedo 
daug šieno. Jį nutarta išvežti, 

i Vežimai su šienu sutiko stamb- 
rus, kurie pamatę, kad išveža 

Tai patyrę ėmėsi naujų žygių pašarą, puolė vežimus, išvertė 
ir vokiečiai. Jų ambasadorius į juos, ragais išbarstė šieną ir 
Washingtone Heinz Krekeler įtei! nuėjo tolyn.
kė pasiūlymą raštu grąžinti Vo- Į 
kietijai 70 proc. t. y. 350 milionų,
o likusius 150 milionų laikyti, Lietuviai Estijos UOSte 

MASKVA. — Talino uoste
kaip kompensaciją už Vokieti
jos padarytus nuostolius.

Atrodė, kad viskas bus su
tvarkyta, tačiau paskutiniuoju 
metu atsirado pora sunkenybių. 
Iškeliama mintis, kad ši suma 
buvusiems priešams turės būti 
surinkta iš Jungtinių Amerikos 
Valstybių mokesčių mokėtojų, 
kas būtų visai nereikalinga. An
tra, primenama susitarimas 
anuo metu padarytas tarp sąjun
gininkų, nesiskaityti su Vokieti
jos prašymais grąžinti konfis
kuotus turtus. Jei Jungtinės 
Amerikos Valstybės grąžins, tai 
Vokietijos spaudimą pajus Olan
dija ir kiti kraštai. Olandija ir 
kiti šiuo reikalu jau perspėjo 
Jungtines Amerikos Valstybes.

Iškilmes saloje
GUAM, liep. 22. — Ši maža 

Pacifiko sala šiandien šventė iš 
Japonijos išsilaisvinimo 13-tą su 
kaktį. Suruoštas didelis paradas. 
Salos bažnyčiose buvo specialios 
pamaldos.

Nenori pagalbos
BONNA, Vokietija, liep. 22. — 

Vakarų Vokietijos socialistų par 
tlja vakar pasakė, kad ji neno
rinti komunistų pagalbos rinki
minėje kampanijoje.

Maskva dabar

garbina Chruščevę
MASKVA. — Sovietų .spauda 

dabar labai plačiai garbina 
Chruščevą ir Bulganiną. Pvz. 
Chruščevui ir Bulganinui išvy
kus į Čekoslovakiją „Izvestijose“ 
kiekviename numeryje iš 4 pus
lapių buvo skiriama daugiau 
kaip du puslapiu (kartais — iš
tisi 3) aprašymui apie jų kelio
nę.

įvyko IX Baltijos burinių laivų 
lenktynės, kurios šalia Mask
vos, Leningrado, Rygos, Talino, 
Kronštato bei Baltijsko jachtų 
dalyvavo ir Lietuvos jūrininkai 
iš Klaipėdos. (Izviestijos, nr. 
162).

TRUMPAI IŠ VISUR
• Vokietija. Hanoveryje bri

tų kareiviai susipešė su vokiečių 
civiliais dviejų savaitgalių pra
mogose. Du vokiečiai civiliai su
žeisti, du britų kareiviai areštuo
ti.

• Jugoslavija. Raud. Kinijos 
agrikultūros delegacija iš 5 as
menų, vadovaujama agrikultū
ros ministerio Liao Lu - yen, at
vyko į Jugoslaviją, kur bus mė
nesį.

• Sirija ir Egiptas svarsto su
daryti diplomatinius santykius 
su Rytų Vokietija, jei Izraelis pa 
sikeis diplomatiniais atstovais 
su Vakarų Vokietija, pranešė 
pusiau oficiali Art. Rytų žinių 
agentūra.

• Alžiro tautinis išsilaisvini

mo frontas kreipėsi į Vakarų 
Vokietiją, kad ji neleistų savo 
piliečių įsirašyti į Prancūzijos 
užsieninį legioną. Sakoma, kad 
prancūzai naudoja tuos vyrus 
pri^p Alžiro nacionalistus.

• Prancūzijos komunistų par
tijos sekretoriaus pareigas einąs 
Jacąues Duclos ir Luigi Longo, 
Italijos komunistų partijos vice- 
sekretorius, dabar yra Maskvoje.- 
Chruščevas duoda jiems instruk 
cijas kaip laikytis tarptautinėje 
politikoje.

• Sovietų Rusijos komunistų 

partijos laikraštis „Pravda“ už
sipuolė keletą laikraščių, kad jie 
sulėtino propagandos kampaniją 
prieš Malenkovą, Molotovą ir Ka 
ganovičių. „Pravda“ ragina pul
ti „nuvainikuotus“ komunistus.

• Irano oro linijoje lėktuvus 
vairuoja amerikiečiai pilotai. 
Maskvai tai nepatinka. Dėl to ir 
Irano ir Sovietų Sąjungos dery
bos užkliuvo dėl Tehrano — Mas
kvos komercinės oro linijos sis
temos. Maskva nenori, kad ame
rikiečiai pilotai skraidytų virš 
Rusijos teritorijos. Irano oro li
nija, šio krašto vienintelė ko
mercinė oro linija, naudoja ame
rikiečius pilotus visuose skridi
muose į kitus kraštus.
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Skorpionai, šimtakojai, vorai . . .
Atostogaujantiems kartais vi

siškai gali sugadinti atostogas, 
jeigu įgiltų koks nors nuodingas 
vabzdys. Lietuvoj nėra taip nuo
dingų vabzdžių, kokių yra Chi- 
cagos apylinkėje ir visoje Šiau
rės Amerikoje. Amerikoje apsi
gyvenusiems lietuviams nauja
kuriams apsimoka susipažinti 
su vietine gyvūnija, kad išveng
tų skaudžių netikėtumų.

vynuogių kekėmis arba su bana
nais. Tarantulos dažniausiai į- 
kanda tik vaisių pirkliams ir 
krautuvininkams, o šiaip eilinių 
žmonių ar atostogautojų taran
tulos bėda neliečia.

“Black widow” voras yra apie 
pusės colio ilgumo, visas juodas, 
po pilvu turi raudonos ar skaid
riai geltonos spalvos raštą. To
voro ištiestų kojų plotis siekia 

Skaudžiausiai įgilia, labiausiai apie du colius. Tų “black wi-,

REIKALAUJA IŠTIRTI

išgąsdina ir susirgdina skorpio
no, šimtakojo ar voro įkandi
mas. šie nuodingieji gyviai žmo 
gaus netykoja ir neužpuldinėja, 
jeigu žmogus jų neliečia. Bet 
užkluptasis gyvūnėlis ginasi, y- 
pač patelės savo vaikučius gi
na ir kanda, baisiai skaudžiai 
ir nuodingai kanda. O ką gi da
rys? Juk ir vabalėlis gyventi 
nori. Be reikalo jų nemušk ir 
neliesk. Ir savo vaikus įspėk, 
kad neliestų skorpionų, šimta
kojų, vorų fr kitokių keistų vabz 
džių . Jei juos paliksi ramybė
je, tai jie negils ir nieko blogo 
tada neatsitiks.

Apie skorpionus žmonės bai
siausių pasakų pripasakoja. Kai 
skorpionai įkanda, tai žmogus 
ne tiek nuo skorpioniškų nuodų

dow” yra gana daug Chica- 
gos apylinkės miškuose ir viso
je Šiaurės Amerikoje. Nuo jų 
atostogautojai dažniausiai nu
kenčia.

Ponia N. Elirlieli, kepėjų sąjungos žmona Senato darbininkų judėjimo 
apklausinėjimo metu VVashingtone rodei Į gilumoje sėdintį J. E. Cross- 
ir reikalauja, jog jis būtų melų aparatu ištirtas. Ji sako, jog San Fran- 
eisco suvažiavime Cross ir kiti du valkatos jų ir jos vyrų yra sumušę.

romais, žmogui kaikada darosi 
silpna ir jis dažnai pavargsta, 
jaučiasi lyg girtas, lyg nesavas. 
Tai štai ką padaro perdidis vi
tamino D vartojimas.

Atsakymą* A. L. — Per laik
raštį jokių ligų negydoma ir jo-l 
kių receptų neteikiama, nepai-| 
sant kur tie ligoniai būtų. 
“Draugo” sveikatos skyriaus 
uždavinys yra gvildenti profilak 
tinės medicinos klausimus, tai 
yra teikti tiktai patarimus, kaip 
apsisaugoti nuo ligų, o ne turi
mas ligas gydyti. Gydyti ligo
nių ligas gali tiktai daktarai sa 
vo ofise, tik asmeniškai ištyrę - 
išegzaminavę ligonį. Gaila, kad 
tamstos prašymo patenkinti per 
laikraštį neįmanoma ir negali
ma, nors ir labai gaila to mažo 
sergančio Lietuvoje vaiko.

Kai juodasis “black widow” Skautus, stovyklaujantį jau- pavojinga, 
voras įkanda, tai skausmas yra nimą ir bendrai vaikus reikia : Cod liver

įsamoninti, kad neliestų vabz
džių. Jei kur pamatysi gražų 
kaip saulę voratinklį, nebijok 
pasigrožėti gražiausiu dailinin- 

maldo. Iš pradžių nelaiminga-, ko voro kūriniu ir žinok, kad 
jam pradeda galva svaigti, da- toks voras, kuris tokius gra

žius voratinklius sukuria, tai 
žmogui nieko blogo nedaro ir 
vaikams toks voras yra visiš-

taip baisus ir įkyrus, kad žmo
gų vargina 30 ar daugiau valan
dų, o kartais net ir stipri mor
fijaus injekcija skausmo nenu-

rosi silpna, viduriuose mėšlun
giški diegliai varsto, akys raib
sta, įgiltoji vieta taip labai 
jautri, kad net paliesti negali- j kaj nepavojingas. Bet, jei pa 
ma. Juodojo voro nuodai gadi-1 matysi kur nors netaisyklingą 

Nors ‘‘mo(jernistįškai” suregztą trina periferinius nervus, 
žmogus nuo “black widow

leipsta ir serga, kiek nuo išgąs- sPider”. voro /kandimo baisiai 
čio. Visiškai be reikalo baugšti- į kenčia ir baisiai serga, bet mir- 

Apie skorpionus skaityto-, labai retai pasitaiko. Ta-nasi.
jas privalo žinoti štai ką: 1) Jei čiau vaikų gana daug miršta nuo 
skorpionas yra ne didesnis, kaip juodojo voro įgilimo, kai jau 
pusė mažojo piršto, tai jo įgyli- pervėlai būna atpažinta kritiš- 
mas tik tiek tereikš, kiek bitės koji vaiko padėtis, kai pervėlai 
geluonis — žmogui nepavojin- suteikiama jam mediciniškoji
gas. 2) Jei skorpionas yra dau
giau dviejų colių ilgio, tai įgil
toji vieta bus skaudesnė, patini
mas didesnis ir sisteminė reak
cija ryškesnė. Netikėkite žmo
nių pasakoms, kad nuo skorpio
no įgylimo žmogus miršta. Tai 
netiesa. Nuo skorpiono nuodų 
silpnesnieji labai serga, bet tik 
smarkiai išgąsdinti ir širdies li
gą turintieji gali mirti. Bet tai 
pasitaiko labai retai.

Jei skorpionas įgilia, tai ant 
įgiltos vietos reikia uždėti amo
niako skiedinio kompresą. Jei 
nelaimingasis išsigandęs leipsta 
ar jo veidas išblyškęs, tai gali
ma jam duoti 30 lašų “aromatic 
spirits of amonia”, sumaišius su 
vyno porcija.

Amerikos šimtakojai (centi- 
pedes) yra nuodingi, tačiau jų 
įkandimas nesudar0 žmogui rim
tų pavojų. Šimtakojo įgiltą vie
tą reikia aprišti su amoniako ar 
sodos (Soda Bicarbonate) stip
raus skiedinio kompresu ir įgil
tajam duotr gerti kavos ar kito
kių stimuliantų. šimtakojo įgil
toje vietoje paskui kartais auga, 
votis. Kad to būtų išvengta, pa
tartina kreiptis pas daktarą, 
kad įgiltąją vietą sterilizuotų ir 
aprištų.

Kiekvienas voras savo žiop- 
tuose turi šiek tiek nuodų, pa
kankamai stiprių suparaližiuoti 
voratinklin pakliuvusią musę. 
Kiekvienas voras nuo žmogaus 
bėga ir, tik gindamas savo liz
dą, kartais kanda žmogui. Pa
prasto voro įkandimas žmogui 
nekenkia tik šiek tiek odą pa
dilgina. Įkąstąją vietą patepus 
amoniaku, paskui kamforiniu 
spiritu, — apmaldo niežulį, ap
saugoja nuo odos užsirožijimo, 
ir viskas tvarkoje.

Bet Amerikoje yra du labai 
nuodingi vorai — tai tarantula 
ir “black widow” — juodasis vo 
ras. Nuo jų nuodingo įkandimo 

. kartais mažesni vaikai miršta, 
jei tinkamos ir greitos pagalbos 
negauna. Tad susipažinkite su 
ta nuodingų vorų porele.

Tarantula voras gyvena tik 
pietinėje Amerikos dalyje, o į 
šiaurę jie kartais atgabenami su

pagalba.
Gelbėti juodojo voro įgiltąjį 

reikia šitaip: (1) Tuojau su 
raiščiu užveržti sąnarį virš įgil
tos vietos, kad voro nuodai ne 

siskleistų ir kraujo takais nenu
plauktų nuodinti smegenis ir 
širdį. (2) Kryžmai perpjauti į- 
giltą vietą ir kiek galint iščiulp
ti lauk nuodus iš žaizdos. (3) 
Paskui dėti permangano skie
dinio kompresus ant žaizdos ar
ba net ir amoniako kompresus, 
jei nėr apermangano (potassium 
permanganate) po ranka. (4) 
Skubiausiai vežti įgiltąjį į ligo
ninę ir šaukti daktarą, o, kol 
daktaras atvyks, užlaikyti li
gonį šiltai. (5) Klausyti visų 
daktaro įsakymų. Daktaras pa
prastai leidžia į venas “calcium 
gluconate” skiedinį, kuris ma
žina nuodingo voro įgiltam ligo
niui skausmą. Gali būt kartais 
reikalinga injektuoti ir antiveni- 
ną prieš voro nuodus.
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TELEVIZIJŲ
IŠPARDAVIMAS

Pasinaudokite reta proga dabar pi
giai Įsigyti TV aparatą., nes mums 
reikia paruošti vietą nauliems 1958 
m. modeliams.

ATEIKITE ĮSITIKINTI TV 
APARATŲ NUPIGiNlMU 

Instaliacija ir garantijos veltui

įsakęs - Service)
Sav. Inž. A. REMRNA8 

8321 8. Halsted — OUffnlde 4-5665 
atdara: kasdien 9—8, pirmadieniais

ir ketvirtadieniais t—9

Vartojant perdaug 
Oil”, kuriame yra 

daug vitamino D, galima gauti 
hypervitaminozą. Kai vitamino 
D perteklius (hypervitamino- 
zas) paliečia žmogų, tai jis ne
tenka apetito valgyti, darosi 
jam ledaka, galva pradeda svaig 
ti, norisi vemti, viduriai sukrin- 
ka, netenka ūpo, vidurius daž
nai suka ir dažnai paleidžia, daž 
nai varo šlapintis, sistemoje 
vyksta nenormali kalcifikacija 
su visokiais nenormaliais sind-

kampį voratinklį, tai saugokis, 
nes ten paprastai randasi nuo
dingas juodasis “black widow 
spider” voras.

Klausimai ir atsakymai
Atsakymas V. B. — Į tamstos 

klausimą, ar sveika suaugusiam 
žmogui gerti žuvies taukus 
“Cod liver Oil”, reikia pasakyti, 
kad be gydytojo įsakymo var
toti žuvies kepenų aliejų daž
niausiai yra nereikalinga, ne
sveika ir kartais net gali būti

DAŽYMAS 
DEKORAVIMAS

VL. VAITEKŪNAS
Dažome ir dekoruojame 

įvairiomis dažymo-dekoravi- 
’mo technikomis bei paveiks
lais — BAŽNYČIAS, SALES, 
GYVENAMUOSIUS NAMUS 
iš vidaus ir iš oro.

Ekspertas vidaus dekora
tyviam įrengimui — interior 
decorator. — Spalvų parin
kimas ir pritaikymas prie 
kilimų, baldų, užuolaidų ir 
kt. Turime visus draudimus.
7144 S. SACRAMENTO AV. 

Tel. PRospect 8-2215

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

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

2641 West 7lst Str. (Kampas Talman Avė.)
Telef. PRospect 8-9842, Namų tel. WAlbrook 5-5934

NAUJI OtUSU TROKAI-NAUJAUSI KRAUSTYMO fRANK/JU 
tisų Merų PATYRIMAS-PI SUS IRSĄtlNINGAS PATARNAAMRS

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

Skelbkitės “Drauge”

14 ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

sunkvežimis su pilna ap
draudė. Pigus ir sąžiningas 
patarnavimas.

R. ŠERĖNAS
2047 W. 67th PI., Chicago,

III. WAlbrook 5-8063

DR. I. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI ir CHIRURGAI 

5430 S. Kedzie Avė.
Priima ligonis pagal susitarimą, 

i’fll valandos skambinti telefonu
HEmlock 4-1562 nuo 2 iki 9 vai. 
p. p. kasdian išskyrus trečlad ir
šeštad

Res. tel. GRovehill 6-5003

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

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1601 W. Garfield Blvd.
Vai. — Pirmad., antr.. ketv., penkt. 
1—4 ir 6—8; šeštad. 1—4; trečiad. 
uždaryta.__________________

DR. ANNA BALIUNaT
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GHRKLfiS LIGOS
— Pritaiko akinius —

6322 South YVestern Avenue
vai. kasdien 10-12 vai U 7-9 vai 
vak šeštadieniais 10 t vai Trečia
dieniais uždaryta. Kt. laiku susitarus 

Ofiso telefonas: PR 6-322*
Res telef. WAIbrook 5-5076

Ofiso ir buto tel. Ol.ympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1407 So. 49th Court, Cicero
Kasdien 10—12 ir 4—7 vai. Trečlad. 

ir šeštad. tik 10—12 vai.
■ 1 ■ —- ■■ — ■ , 

Tel. RElianoe 6-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
-iVDYTOJAS IR CHIRURGAS

' IETUV18 (m>«TOJA8.
3925 West 59th Street

Vai. Pirmad., antrad., ketvirtad. ir 
penktad. nuo i—4 p .p. 6:30—8:80 
vai. vak. Trečlad. Ir šeštad. 1—4 v.
P P-

Tel. ofiso ir buto OLyinplc 2-415*
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 W. 15th St„ Cicero 

Res. 1634 S. 49th Avė., Cicero
Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak 

išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet

Ofiso telef. LAfayette 2-8210, Jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzie 8-3868

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 

Trečlad. tik susitarua

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja ir ChlrurgC) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ
SPECIALISTE

7156 South Western Avenue
(MEDICAL BUILDING) 

Pirmad., antrad., ketv. ir penktad. 
nuo 11 vai. ryto iki 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 S vai. popiet

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

Tel. ofiso — HE 4-1202 Arba REp. 
7-B700. Namų — PR 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS

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

penktad. nuo 5 iki 8 vai. vak.

Ofiso HE 4-1818, arba RE 7-»7OO 
Rez. PR 6-9801

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. 
Trečiadieniais uždaryta.

Atostogose iki rugp.' 1 d.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
UrthopnlM - Prou-ru***

Af uratai-Protezai, Med ha n 
dfžai speo. pagal ba kojom 

(Areb Supports) Ir t- L
8-4 ir 6-8. Šeštadieniais 9-1. 

ORTHOPELHJO8 TECHNIKOS LAB.
2850 W. 63rd SL, Chicago 29,111 

Tel. PRospect 6-5084

Vai..

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4253 VV. 63rd 8t
Ofiso tei. RElIance 5-4410 

Rezld. telef. GHoveblll 6-0017 
Valandos: 1-8 p. m.. 6-8 p m.

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

Ofiso tel. Cl.lffslde 4-28*6
RezldencUos: LAfayette 8-1179

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 West 47th Street 
(Kam|»as 471b Ir Hermltage)

Vai.; nuo 2 iki 4 Ir 6 Iki 9 v. vak 
Šeštad. nuo 2 Iki 6 vai., lšskyr. sek

’DR. FL. TALLAT-KELPŠA
Ofisai 20 Nortta Wacker Ilrive 
(Clvlc Opera House, kamb. 858)

Vai. kasd. 12—4 
Tel. CEntrnl 6-22*4

5<M>2 W«it 16th Str.. Cicero 
Vai kasdien 5-8, šeštad. 1-2 vai 

Tel. TOvvnhall 3-0*5*
Kitu laiku ir trečlad. susitarus 

Rezld. tel. HEmlock 4-7080

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Bendra praktika ir moterų Ilgos)
Ofisas ir rez.: 5100 S. Westem 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 vnl noDiet ir siilie susitarimu

Atostogose nuo liepos 20 d. iki 
rugp. 5 d.

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

Office: 10748 South Michigan Avė.
Buto 1853 W. 103 St., Beverly Hills

Vai.: kasdien nuo 6 v. v. Jkl 9 v. vtv 
Vai,: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. v.,
išskirus trečiad. šeštadieniais nuo 1 
Iki 4 va!, popiet.

Tel.: Ofiso — PITllman 5-6766 
Buto — BEverly 8-8946

ORO VĖSINTUVAI
— AIR CONDITIONERS —

TELEVIZIJA — RADIJAS
HI-FI PHONOGRAPHAI — 1958 modeliai

NUOLAIDOS IKI 50% !
Instaliavimas ir garantija nemokamai

FRANK’S TV & RADIO, INC.
3248 South Halsled Street Tek CA 5-7252

PARDUODAME IR TAISOME

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. GIb. 8-61*5

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 West 71st Street 

(7lst Ir Campbell Avė.)
Atostogose iki rugpjūčio 

i-mos dienos

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. 
Trečlad. ir kitu laiku pagal sutarti. 

Telef. ofiso LAfayette 3-6048 
Rez.: WAIbrook 5-3048

~ll. ofiso HE.4-5848. rez. HE.4-2824
DR. PETER T, BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 West 71st Street

Vai. Pirm., ketvlr., penKt. 1-4 ir 7-9 
Antr. 1-6, treč.Ir šešt. pagal sutarties 
sekm. uždaryta._____________________

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6817 South W este m Avenue 
Ohlcago 2*. II)

telefonas REpublic 7-4*00 
RezldenHa: GRovehill 0-81*1

pasimatymai pagal sutarties

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: nuo 2-4 ir nuo 6-8:80 ▼. 
vak. šeštadieniais nuo 2 Iki 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel. Vlrglnla 7-(>636

RezidemH Jos tel. BEverly 8-8*44

Ofiso HEmlock 4-5816 
Rez. HEmlock. 4-8761

DR. A. NARBUTAS
ATOSTOGOSE IKI 

LIEPOS 29 D.

Tel ofiso- DAnube 6-1125

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS

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

šeštadieniais 1—4 v. p. p

Tel. ofiso PRospect 6-9400
Rezid. PRospect 6-»400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevičintč)

GYDYTOJA IR CHIRURGE
6248 South Kedzie Avenoe

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 »-O74t

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 West Slst Street
Kamp. Halsted ir 81-mos gatvių 

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

DANTISTAS

DR. J. A. PAUKŠTYS
4253 So. Whippie Street

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

šeštad. 10—12. Trečlad. uždaryta
LAfayette 3-4*4*.

Namų — CEdarerest 3-7786

DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3259 South Halsted Street

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

Trečlad. ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Victory 2-1484. Resld. 2487 
W. 62nd St., tel. RepubUc 7-8818.

Ofiso telefonas — BIsbop 7-2525

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4842 Archer Avenue
(Kampas Kedzie Ir Archer)

VAL. kasdien nuo 2:00 iki 9:00 V. 
Trečiad. ir sekmad. tik susitarus

.Tel. ofiso PR. J-6446, rez. HE.4-S156

DR. F. C. WINSKUNAS
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. 6-0257, rez. PR. 6-6*5* 

Rezld. 6600 8. Arteslan Avė.
VAL. 11 v. r. iki 3 p. p.; 6—7 v. v.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 metų patyrimo
Tel. YArds 7-I82P 

Pritaiko akinius 
Kreivas akis 

ištaiso
Ofisas ir akintų dirbtu tč 
756 West Sfith Street

Vai. nuo 10 iki 2, nuo 6 Iki 8, tre
člad. nuo 10-12, penktad. 10-2 b 
šeštadieniais nuo 10 iki 2 vai. p.p

****V****-****«*«lg»W»**W**l
S 0 P H I E BtkOUS

RADIO PROGRAMA
Iš WOEP stoties — Banga 189C 

PIRMADIENIO vak. nuo 7—8 v. 
NUO PIRMAD. IKI PENKTaD.

8:45 Iki 9:80 vai. ryte 
ŠEŠTAD. 8:80 Iki 9:80 ryte 

SEKMAI). 8:30—*:3O v. r. U stoties 
WOPA — 1400 kll.

71-69 8o MAPLEWOOD AVĖ. 
Chicago 29. TU. HEmlock 4-2418

DIDELIO PATYRIMO ASMENYS 
SAUGIAI PENKNAUSTYS 

JŪSŲ BALDUS!
STASYS FABIJONAS
2146 So. Hoy ne A vo. Telef. Vlrglnla 7-7097

MOVJNC

%

VIRS 15,000,000 Amerikos gyventojų žino,
kad taupyti apdraustose Taupymo Ir Skolinimo BendrnvMe yy* 
saugu Ir pelninga.

Univeraal Savlngs and Loan Assooiation užtikrina saugumą 
ir gražų pelną.

Rangam* užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentflra Iki 
110,600.00 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 |:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois

Ofiso HE 4-1414, arba RE 7-*7OO 
Rez. RE 7-68*7

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
8pec. aknšenja ir moterų ligų 

2454 West 71st Street 
(71-os ir Campbell Avė. kampas)
Vai.: kasdien 1—3 Ir 6—8 vai. vak. 
Šešadieniais 1—4 p. p. Trečiadieniais 
utždaryta.

Ofiso telef. YArds 7—HM 
Reatdendjos — STevvart 3-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West 85th Street 
(kampas Halsted ir 86-ta gatv*) 

VAL. 1—4 Ir 5:10—8:10 p. p. ka^ 
dlsn Išskyrus trečiadienius Atldars 

šeštadieniais 1—4 vai.

Tel. ofiso PR 6-8888, rez. RE 7-919 9
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 Weat flSrd Street

VAL kasdien nuo 8—4 p p Ir ?•*• 
Iki 9 vai. Trečlad. Ir šešt. uždaryta

Telefonas GRovehill 6-1595
DR. ALDONA JUŠKA

AKIU LIGŲ SPECTATJST®
— PRITAIKO AKINTUS —

Valandos: 9—1 2 ir 7—9 v v pngnl 
misltariiną Išskyrus trečiadienius

t438 W. llarųortte Boad

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. CHIRTTRGINfiS IR 

ORTOPEHINftS LIGOS
2745 West 69th Street

Priešais Šv. Kryžiaus ligonine 
Telef. REpublic 7-22*0 

▼AL.: Pirm., antr., Kevt.. penkt. 
nuo 9 iki 11 ryte Ir nuo 5:00—8:00. 
šešt nuo 2:00—4:00. Trečlad. ir
kitu laiku susitarus telefonu.

DR. ANT. RUDOKAS, Opt. 

Tikrina akis Ir pritaiko akintus, 
keičia stiklus Ir rėmas 

4465 8. Oalifornla An. .YA 7-7381 
Vai.: 10 ryto Iki 8 vak. (trečlad. už
daryta), šeštad. 10 ryto Iki S v. p. p. 

uždarytas

Išėjo iš spaudos nauja

ANATOLIJAUS KAIRIO
trijų veiksmų komedija 

iš lietuvių gyvenimo 
J. A. Valstybėse

DIAGNOZE
Kaina: $2.00, 150 pnal.

Užsakymus ir pinigus siųskite:

DRAUGAS
4545 West 63rd Street, 

Chicago 29. III.

DRAUGAS 
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4545 W. 63rd St, Chicago 29, Dlinoto, Tel. LUd1ow 5-9500

Entered as Second-CIass Matter March 81, 1915, at Chlearo. 
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VALYMŲ UŽKULISIAI tis laisvių ir demokratijos prie
šams. Tai yra keista ir nepatei-

- . . .. . ... , . . t, „ sinama būklė, verta susidomėji-Laisvasis pasaulis dar ilgai spėlios, kas gi buvo Kremliaus mo ir reagavjmo
kietoji ranka, kuri atliko dabartinius Maskvos raudonųjų vadų
valymus, nutrenkdama Malenkovą, Molotovą, Kagainovičių ir Socialinių reformų gadynei 
kitus galiūnus, kurie beveik per 40 metų buvo ištikimiausi ko- ^^Y prasidėjus yra atsiekta ne- 
munistai ir imperialistai. Ar toji ranka, pajėgusi pašalinti ko- maza itin socialinio draudimo 
munistų partijos ideologus ir tironijos vykdytojus, tebėra vie-^ur* sr*t*8 ir dabar ne- 
nodai komunistinė? Ar toji ranka siekia kažko naujo, ar tie uzm*r8tarna rinkiminių platfor- 
siekimai pasibaigė su užėmimų išvalytųjų vietų? Tuo tąrpu at- tekstuose, bet kukliai ir ma-
sakymas tėra vienas — Kremliuje iš esmės niekas nepasikeitė. pastebimai reiškiasi įstatim- 
Vieną komunistinę kliką pakeitė kita komunistine klika. Valy- ayys ea institucijų darbuose, 
mai atlikti Stalino mokyklos pavyzdžiu. Ir tuos valymus atliko . g1 tikrumoje ši sritis yra 
buvę Stalino auklėtiniai ir bendradarbiai. pirmaeilines svarbos krašto vi-

Amerikos korespondentas Paul Ghali iš Šveicarijos praneša »pXiviMHr ini*T teisingumui, 
kaikunų smulkmenų, kas ir kodėl atliko dabartinius Krem- rint, ,, įgyvendintl Socialinė 
liaus valymus. Korespondentas, remdamasis šveicarų gautomis ,programa laukia akubi ir dMe,. 
imtomis iš Maskvos teigia jog pagrindinę rolę valymuose su- jau ne „„„ įlan.
vaidino maršalas Žukovas. Karui pasibaigus Stalinas, bijodamas dį , . žmonė« tikiai ir ,au Žukovo popularumo, jį buvo išsiuntęs į antraeilę ar trešiaeilę sSP^Taveikato
Juodosios juroj apygarda. Statau žygiu, pntare Malenkovas, kal tinkamo 8utvark 
Molotovas ir maršalas Vasilevskis, Žukovo konkurentas. Žuko- . k « : k N .vas lauki progos atsilyginti. Toji proga atšjo po Stalino mirties, ^V^kaltaZ SnX 
kai Žukovas tapo krašto apsaugos mmistenu, o Chruscevaa ko- (ormas H paskubinti tik pa. 
munistų partijos sekretorium. ty8 dgAo žmonė8 aktyvju ^y_

Chruscevas žinojo apie Mąlenkovo prieš jį daromas intry- vavimu politikoje ir priminimu 
gas, bet vis delsė ir atidėliojo, bijodamas atvirai išeiti prieš sta- saVo išrinktiesiems atskirų vals- 
linistus, apkaltindamas juos veikiančius prieš rinktą partijos va- tybių ir federalinio parlamento 
dovybę. Žukovas reikalavo Chruščevą skubios akcijos. Prieš pat bei senato atstovams, 
valymą Žukovas įspėjęs Bulganiną ir Chruščevą, jog prieš juos
pastebėtas judėjimas Baltijos jūros laivyne ir oro pajėgose. Darbo žmonių iniciatyva 

Armijoj prieš Chruščevą veikiąs maršalas Vasilevskis. Žuko- Veikianti tvarka darbo žino
vas reikalavo nedelsiant veikti ir Chruščevui pažadėjo savo nių pensijoms yra apsunkinama į 
paramą. Chruščevas, gavęs užtikrinimą, atliko dabartinius va- tam tikrų formalumų ir nevisuo- i 

met suteikia pragyvenimo mini-lymus. Malenkovas, kaip labiausiai pavojingas, tuojau buvo iš
tremtas už tūkstančių kilometrų nuo Maskvos, kur nėra stam
besnių kariuomenės dalinių.

Korespondentas toliau rašo, jog dabar Žukovas pradės va
lyti kariuomenę. Jo pirmasis tikslas pašalinti savo konkuren
tą maršalą Vasilevskį ir pakeisti Baltijos laivyno vadovybę. 
Darbas jau pradėtas. Išvalytiesiems palankus šiaurės laivyno 
vadas admirolai Aresn Golovko pakeistas admirolu N. Ka- 
romov. Artimiausiu laiku laukiama didesnių valymų visose ka
riuomenės dalyse.

Korespondentas teigia, jog visus valymus suplanavo mar
šalas Žukovas, tik juos įvykdyti leido Chruščevui, pats su pės
tininkų divizijomis stovėdamas Chruščevo šešėlyje. Chruščevas 
atsidėkodamas Žukovą pakvietė į pilnateisius komunistų par
tijos visagalinčio politbiuro narius.

Kremliuje susidarė nauja komunistinė ir imperialistinė kli
ka, kuri jėgos keliu sugebėjo pašalinti vakarykščius draugus 
ir bendradarbius, kad jų vietas galėtų užimti šiandieniniai drau
gai vienodo plauko komunistai. St. Daunys

SKAUTŲ BERNIUKŲ STOVYKLAVIMAS PRASIDEDA

51,000 skautų miestas Valley Forge, Pa. Viršuje H. C. Lodge, 
JAV atstovas prie Jungtinių Tautų Sąjungos, priima augš- 
čiausią skautų pasižymėjimo medalį — sidabrinį buivolą. Me
dalį rankoje laiko JAV skautų vyr. vadovas K. K. Bechtel. 
Vidury — dr. A. A. Scuch, vyr. skautų vykd. tarybos vadas

(INS)

DVIEJUOSE HORIZONTUOSE
Alus ir liepos mėnesio tragedija mėnesio dienose pasitikti aud-

1944 m. birželio 29 d., Petri
nėse, teko dalyvauti viename di
deliame vabalninkėnų baliuje, 
kuriame buvo daug apylinkės 
studentijos ir jaunimo. Didelis 
pavyzdingo ūkininko sodas sken 
do dainų aiduose, lėkščių ir stik 
Jų skambėjime, suaugusių kal
bose ir jaunimo krykštavime.

ros, atūžiančios iš rytų, ir kurie 
su šių eilučių autoriumi* įsirikia
vo tan pačian nedidelin “šarvuo
čių” dalinėlin.

Dotnuvos Žemės Ūkio Akade
mijos studentas Adolfas žuvo 
1945 m. rezistencinės kovos lau
ke, Biržų gimnazijos mokinio 
Jono kūnas tais pačiais metais

Bet temstant, kai laukais va-, palaidotas vieno miestelio žyd- 
karo vėsa ir ramybė žengė, štai- Į baloje, medikas Vytautas išvež- 
ga pradėjo gesti dainos ir kimti i tas į Sibirą, Steponas ir Petras 
kalbos. Baisi žinia su žaibais ir į dingo Kuršžemės audrų sūku- 
trenksmais staiga pradėjo skar- t ryje, teisininkas Albinas, B. Bi- 
dentis iš rytų. Tą atmintiną Pet levičiūtės žiniomis, ištremtas į 
rinių vakarą pirmą kartą savo- Sibirą, agronomas Jonas žuvo 
mis ausimis vėl užgirdome rau- partizanaudamas, “staigia mir- 
donosios artilerijos šūvius. Tai timi” krito ir Kuršžemės niūrių 
buvo skaudžioji žinia, kad rau- dienų bendrakeleivis, rhano ne- 
donoji armija vėl stovi prie Lie- 'perskiriamas bičiulis Antanas, 
tuvos sienos rytuose ir diena po kuriam iš Rygos katilo, gerašir-

Prieš Žukovą
Prezidento Eisenhowerio sugestija, kad sovietų karo ko

misaras maršalas Žukovas galėtų atvykti į JAV ir pasikalbėti 
su mūsų krašto apsaugos sekretorium p. Wilsonu, krašte ne
randa pritarimo. Žukovas, nors sakosi esąs Prezidento ‘“drau
gas”, tačiau nė viename demokratiniame krašte nėra popularus. 
Jis laikomas lygiai tokiu pat bolševiku pavergtųjų tautų nai
kintoju ir pačios Rusijos žmonių prispaudėju, kaip ir Chruš
čevas su Bulganinu. Šiuo metu jis visur yra smerkiamas už tai, 
kad sovietų kariuomenės pagalba ir apgavystėmis sutriuškino 
popularųjį Vengrijos žmonių sukilimą prieš komunistinę dik
tatūrą.

DAUGIAU AKTYVUMO
P. V. RAIJLINAITIS, Los Angeles, Calif.

mumą; to neturi būti ir nepa
reinamai nuo atidirbto laiko pen 
sininkas yra - reikalingas lėšų 
pragyvenimui, šita taisytina pa
čių darbo žmonių iniciatyva ir 
priminimu minėtiems jų atsto
vams. Ypatingai yra svarbu šia
me krašte įgyvendinti sveika
tos globą, nemokamą gydymą 
ligoninėse ir gydytojų patarna
vimą, nes daugeliu atvejų mi
nėti reikalai veik visiems dirban 
tiesiems yra sunkiai pasiekiami. 
Visa tai pakeliama krašto iš
tekliams, tik reikia daugiau su
sirūpinti vietos reikalais, o ne 
pasaulinio masto visiems teikia
momis paramomis ir pašalpomis, 
kurios kartais atsidėkojamos pa 
šalpomis. Ko neužtektų iš mi
nėtų vidaus lėšų, tai galima su
tvarkyti atitinkamu valstybiniu 
socialiniu draudimu. Minėti iš
tekliai lengvai padėtų įgyvendin
ti sveikatos reikalų rūpinimą ir 
užtektų lėšų ligoninėms ir vi
suotinai sveikatos pagalbai li
goje. Dabartinis privatinių drau
dimo bendrovių sveikatos reika
lais rūpinimasis yra grynai pel
no jieškojimas ir neatsiekia vi
suotinio nemokamo gydymo; tai 
natūralu ir suprantama, nes 
draudimo bendrovės veikia ne 
socialiniais, bet grynai pelno ga
vimo pagrindais

bininko jėgas ir atima jam svei
katą. Akordinio darbo tvarkos 
panaikinimas yra labai skubus 
ir neatidėliotinas reikalas. Tai 
turi įsidėmėti visi įstatymų leidė 
jai, darbininkai ir visos unijos.

Politinis viso krašto pajėgu- 
, mas ir orumas ir jo socialinė 
pažanga yra visų mūsų, senų ir

tvarkymo. Jau laikas reikalauti 
ir atsiekti, kad nei viena tauta 
nepasiliktų pavergta, pradedant 
komunistinį jungą nešančiomis 
tautomis ir baigiant visomis ki
tomis kolonialinėje globoje esan 
■čiomis.

Veiklos aktyvumas gali būti 
pareiškiamas daugeliu kelių ir

dienos peržengs ją.
Žaibams rytuose blyksint ir 

tolimam artilerijos griausmui 
, dundant, prie mūsų būrelio pri
ėjo jaunasis Vabalninko vikaras 
su pilnu alaus stiklu rankose ir 
kreipėsi:

— Vyručiai, išgerkime po stik 
lą alučio! >

Šis jaunojo vikaro gestas mus 
visus be galo nustebino. Tiek 
mes, tiek ir visa parapija jau
nąjį vikarą pažinojom kaip dide
lį alkoholio priešą, kuris kiek
viename pamoksle bardavo pa- 
rapiečius už alaus darymą ir tra 
dicinius balius. Kas gi šį vaka
rą su juo atsitiko?

— Tai kaip, kunige, kreipė
mės nedrąsiai, — juk Tamsta 
esate nusistatęs prieš alų, ba
ratės vis...

Jaunasis vikaras pamojo rytų 
pusėn, kur plieskė žaibai, pažiū
rėjo minutėlę ir tarė:

— Išgerkime, vyručiai, po 
stiklą sakramentaliai už mūsų 
amžiną draugystę ir ištikimybę. 
Mes juk stovime baisaus ir aud-

džių vietos lietuvių dėka, buvo 
pažadėta saugi kelionė į vaka
rus ir kurios jis tada atsisakė, 
pasiryžęs grįžti į Lietuvos lais
vės kovų lauką.

Tai tik maža iškarpa didžio
sios liepos mėnesio tragedijos, 
ir, į kurį Lietuvos kampelį ne
pažvelgsi, ten gretos praretėju- 
sios, ten kovotojų ir kankinių ka 
pai, ten gyvųjų žmonių širdyse 
viltis ir pasitikėjimas rytojumi 
ir Dievo valia.
Daktaras Kisielius Vorkutoje

baugelis chicagiečių gerai pa
žįsta jauną ir simpatingą Cicero 
daktarą Petrą Kisielių. Šis dak
taras yra labai veiklus asmuo 
katalikų organizacijose, jis nuo
latinėmis ir stambokomis auko
mis nepailsdamas remia lietu
viškus kultūrinius reikalus, ga
lop daugelis ligonių, ligos pata
lan atsigulę ar šiaip jau blogiau 
pasijutę, vis šaukiasi dr. Kisie
liaus pagalbos. Jo kuklumas, 
nuoširdumas ir profesinis pasi
ruošimas yra tie faktoriai, kurie

naujų šio krašto gyventojų svar būdų; neiaukdami rytojaus die 
bi pareiga; ją galime atlikti im
damiesi darbo ir reikšdami dau
giau aktyvumo viešuose reika
luose.

Nepakanka gerų norų

Tiesa, įvairių tautybių imi
grantai yra labai aktyvūs tiesio
ginėje savos tautybės kultūri- 
niai-politinėje veiklos dirvoje, 
bet mažiau dėmesio kreipia į 
bendruosius JAV politiniai-so- 
cialinius uždavinius. Taip neturi 
būti. Mes visi norime laimingi 
ir laisvi gyventi šiame krašte, 
norime, kad JAV vadovautų pa
saulio demokratijai ir laisvės į-

Darbi’žmalių tikslas sociali- visoms paverg’

nėję srityje — tinkamas aprū

nos visi aktyviai dalyvaukime 
visose šio demokratinio krašto 
politinėse, kultūrinėse ir socia
linėse organizacijose, politinėse 
partijose, darbininkų unijose ir 
visur kur tik galime nuolat kelti 
balsą, teikti sumanymus šio 
krašto politinei garbei išlaikyti, 
skubiai socialiniam teisingumui 
įgyvendinti ir visoms pavergto
sioms tautoms grąžinti laisvę ir 
nepriklausomybę.

ringo liepos mėnesio prieangyje, nuolat ugdo jo gerbėjų ir sim- 
Taip ir buve/ Liepos kaitro- į patikų eiles.

je sudundėjo Augštaitijos lygu- ' Paskutiniu metu Sibiro lietu-
, „ . , , . viai tremtiniai ypač pradėjo laiš

mas dege zmonese, kad įvykiai , » ,. . . ’ ... ' kuose prasyti vaistų is šio kras-

mos ir kalneliai. Šventas tikėji-

greitai keisis ir Vakarai jsikels i 
mūsų žemėn. Todėl nenuostabu, ,
kad, to švento tikėjimo vedinas, , ... .J ' Štai ištrauka vieno laiško, at

to, nes sovietinis “rojus” vaistų 
gamyboje yra. toli atąilikęs.

Atrodo, kad mes jau apsipra
tome ir pripratome gyventi dau
giausiai savais tautiškai-kultū- 
riniais ir laisvinimo kovos reika
lais. Tartum neturime laiko ar 
užmirštame, kad yra bendrų šio 
krašto politinių ir socialinių rei
kalų ir uždavinių, kurie mus lie
čia, yra mums artimi asmeniš
kai ir kaip šio laimingojo JAV 
krašto gyventojams ir pilie
čiams.

Mūsų tautiškai-kultūriniai ir 
laisvinimo uždaviniai pirmoje 
eilėje, suprantama, rūpi vien 
mum? patiems asmeniškai kaip 
etniniai-tautiškam vienetui. Jų 
rūpinimosi iniciatyvos vargu 
mes galime laukti iš šalies. Bet 
greta šių reikalų mes privalo
me, mūsų politinės ir socialinės 
veiklos pilnumai, reikštis aktyvu 
mu bendruose viso krašto poli
tikos baruose.

Pažvelgus į netolimą praeitį

Momentui stabtelėję dirstel- 
kime į netolimą praeitį, kad pa
žvelgus į atliktus politinio ir 
socialinio aktyvumo darbus. 
JAV tarptautinės politikos rai
dos yra pašauktos vadovauti pa 
šaulio demokratijoms ir būti vi
sų iteturtingųjų rėmėjais ir rū
pintojais. Šis kraštas jau išlei
do veik šimtinę bilionų dolerių 
atsilikusioms arba draugiškoms 
valstybėms ūkiškai ir kariškai 
remti, ši parama yra mielai pri
imama ne tik mūsų draugų, bet 
net Ir priešų, bet vieni ir antri 
permaža rodo atitinkamo noro 
remti ir stiprinti JAV vedamą 
politiką, siekiamus tikslus ir puo

selėtl joms draugiškumą. Ne
žiūrint to mūsų biliOnai toliau 
plaukia ir kartais jais stiprina
ma net šio krašto potencialūs 
nedraugai. Tai visa yra daro
ma mokesčių mokėtojų sunkiu 
darbu sudėtais pinigais. Mokes
čių mokėtojai turėtų daugiau 
susirūpinti savo darbo vaisių 
likimu.

Savo laiku yra iškilmingai pa 
skelbta Atlanto Charta su viso
mis laisvėmis ir garantijomis 
tautų nepriklausomajam gyve
nimui. Tikrumoje, šios Chartos 
šešėlyje vyko ir vyksta laisvų 
tautų pavergimas ir naikinimas.

Sustojus II-jo Pasaulinio karo 
ugnies veiksmams, buvo plačiu 
mastu imtasi tautų mainikavi
mo, vadinamo, anot velionies 
Bevino< buv. Britų užsienio rei
kalų ministerio, “Horse tra- 
ding”. Šis mainikavimas dar nė
ra pasibaigęs: nežinia ar kada 
bus grįžta į laisvojo tautų ap-

pinimas senatvėje, sveikatos ap 
sauga darbovietėse, nemokamas 
gydymas sau ir visai šeimai li
goninėse ir privatiniais gydy
tojų patarnavimais .vaistai. Dar 
bininkai dar nemažai kur yra 
labai išnaudojami praktikuoja
ma kaikurių darbdavių akordine 
darbo sistema, kuri pakerta dar-

toms tautoms. Mes taip pat turi
me suprasti, kad vien gerais 
norais to neatsieksime, kad tam 
reikalingas visų pasišventimas 
ir darbas. Vergijos pančiai yra 
stiprūs ir jie turi būti sutrau
kyti ir visos tautos išlaisvintos; 
pavergėjai ir diktatoriai, neavare
bu jų vardai, visi turi pranykti 
iš politinio tarptautinių reikalų

Numerio tai nepastebėjo

Gatvėje automobilis parbloš
kė moterį ir nuvažiavo. Atsira
dęs policininkas klausia ar ji 
nepastebėjo automobilio nu
merį.

— Numerio tai nepastebė
jau, bet moteris, kuri jį valdė 
buvo su kremava skrybėle, švie 
šiai dažytais plaukais, tokios 
pačios spalvos, kaip skrybėlė, 
koetiumuku su apvadais ir la
bai ilgais siaurais antakiais...

beveik nuogomis krūtinėmis sa
vųjų lygumų ginti stojo Lietu
vos kaimų atžalynas. Augštai- 

’tijoje įsiliepsnojo Utenos, Anykš 
čių, Šimonių ir kitos kautynės, 
'raud. armija tarp Utenos ir Bir
žų, kur jokių vokiečių kovos da
linių nebuvo, žygyje užtruko 20 
dienų ir kruvinomis aukomis nu
klojo okupacinį kelią.

Tryliktasis liepos mėnuo štai 
bėga po anųjų įvykių. Žuvusių 
kovotojų kapai sulyginti su že
me, sodybos sugriautos ir pele
nai vėjų išžarstyti, o laikas iš
kėlė anųjų žygių, kovų, aukų ir 
idealizmo žygių visišką bepras
miškumą. Taip...

Tryliktųjų metinių proga no
risi prisiminti*lr savo artimuo
sius draugus, kurie išėjo iš gim
tųjų sodybų audringojo liepos

siųsto iš baisiosios Vorkutos ang 
lių kasyklų vienam chicagiečiui 
geradariui:

‘“Mūsų nuoširdžiausia padė
ka gerbiamam daktarui Kisie
liui. Mes gavome jo prirašytus 
vaistus, sveikata nuostabiai pa
gerėjo ir nežinome, kuomi bega
lėsime Gerbiamam Daktarui at
silyginti. Mūsų kasdieninės mal 
dos, iš tyriausios širdies, kas 
dieną plaukia pas Visagalį už 
gerbiamą daktarą ir už Jus, 
brangieji geradariai” ...

Taip, daktaras iš laiškų nusta 
tė diagnozę, prirašė vaistų ir 
išgelbėjo lietuvio gyvybę toli
mojoje šiaurėje. Jo vardas pa
garbiai skamba ir ten.

VI. Rmjs

Kurt Matthies

Aš girdėjau giedant 

vieversį

Vertė V. KERTAUNINKAS

, (TĘSINYS)
Vieną rytą pasirodė vežėjas, pasiėmė mane į savo 

važiavimo priemonę ir varė šį beformį vežimą pabėgė
liais užblokuotu Zoppoto vieškeliu į Olivą. Mes prieš

siaprendimo gadynę, kaip buvo aave matėme eilea atiebų ir kaminų ir laukėme^akymo,

visi surinkti vyrai, buvome patalpinti vienos mokyklos 
klasėje siauroje gatvelėje. Kiekvieną rytą pas mus 
įbėgdavo štabo adjutantas perduoti mums vadovybės 
įsakymus. Jeigu ne šito energingo vyro gudrumas bei 
sumanumas, mes būtume tapę šių dienų karinio sąmy
šio aukomis. Miestas organizavosi tapti tvirtove. Mes 
kiekvieną valandą galėjome būti mesti ten, kur veikė 
Volkšturmas, Hitlerio jaunimas ar moterys bei mer
gaitės.

Kiekvieną rytą mums būdavo duodamas įsakymas: 
„Tyliai išsiskirstykite mieste ir žiūrėkite, kad niekas 
jūsų nesučiuptų!“

Kiekvieną rytą Emilis ir aš dingdavome tarp tūks
tančių senųjų pastatų aplink Sankt Marien. Mes pa
sislėpėme vienos smuklės užkampyje ir tyliai sėdėjome 
prie švarių bei jaukių stalų. ' ,

bažnyčias. Dabar kiekviena turgavietė buvo paversta 
keliaujančių žmonių gurguole, šiaudų ir virimosi vieta.

Mes savo dienos tikslo dar nebuvo pasiekę. 
Ankstyvos tamsos metu mes pasilikome gulėti bet-

kur. Lijo. Buvo klaidžiojama šen ir ten. Vėliau buvo 
pašildyta viena mokykla ir į vieną trobą prinešta šiau
dų. Kiti tuojau pradėjo virtis sriubą baltinių katile 
su visais gerais kvapsniais. Atkeliaudavo vis kiti vy
rai ir moterys. Kaikurie iš mūsų pateko ir prie židinio 
vienoje šiltoje troboje. Čia nebuvo daug kalbama, ne
buvo daug klausiama, tartum tai būtų taika, o mes bu
me kariai, grįžę iš manevrų. Viešpatavo tiesiog nesu
prantama ramybė, lyg būtų taip, jog rytoj ir poryt pa
tys nekeliautume į nežinią. Kaikurie iš mūsų įlando į 
iškeltus patalus; tai jiems net kvėpuoti trukdė.

Vieną priešpietį prakeliavome pro Naugardą: tai

anais garbingais JAV preziden
to W. Wilsono laikais, kada pa
vergtos tautos laisvai žengė į ne 
priklausomą gyvenimą.

Daug kalbų

Tiesa, nuo Jungtinių Tautų 
gimimo dienos jau yra pasaky
ta ir surašyta milžiniški kiekiai 
pavergtoms tautoms laisvę skel
biančių kalbų, pareiškimų, re
zoliucijų ir sudaryta tarptauti 
nių sutarčių, bet laisvųjų tautų 
pavergimas ir persekiojimas 
nesumažėjo. Demokratijos kraš 
tuose (JAV) teismų sprendimais 
sudaromos naujos situacijos lais

kurio nebuvo visą dieną. Kol saulė žėrėjo virš sniego 
buvo gerai. Aš vaikščiojau vieną kilometrą šen ir ten. 
Pabėgėlių grupės ir būriai judėjo sniego dykumomis. 
Atėjo vakaras; buvo ir vėl aštrus šaltis, mušęs man į 
pilvą. Begalinė dykuma buvo prieš akis. Jau buvo tam
su, kai aš gatvėje atsitrenkiau į vieną pridengtą figū
rą. Ji, susisupusi į paklodę, sėdėdama miegojo ant ke
lionės nešulio. Tuo metu buvo mažiausiai penkiolika 
laipsnių šalčio. Vaikščiodamas šen ir ten, aš retkarčiais 
papurtindavau tą figūrą: tai buvo viena moteris. Ji pa 
šokdavo, sumurmėdavo, sugestikuliuodavo ir vėl. su 
smukdavo. Taigi šiomis dienomis atsirado Ir tokių ap
leistų žmonių! Pagaliau aš atsivedžiau vežėją. Mes te
galėjome ją įtraukti į vagoną beveik jėga.

Toliau — dienos šen ir ten, nuo Gdynės iki žemu
mos. Kaime būdavo kartais didesni būriai, kartais

vai veiku ir nevarioms! reiki- deiimt - dvylika žmonių. Pagaliau vien, dien, mes,

Ir štai vieną rytą mes turėjome apleisti Dancigo mano tėvo ir mano senelio miestas, o taip pat ir visos 
tvirtovę. Kaip tai atsitiko, aš nežinau. Mes keliavome* jų giminės tėviškė bei gyvenvietė. Čia man visa pra-
iš šitos maišaties, štabo adjutantui mūsų kolonos prie 
šaky parodžius dokumentus, mums visur buvo atidaro
mos gatvių užtvaros. Tai buvo paskutinį akimirksnį. 
Prieš vieną dieną rusai buvo įsiveržę į Pietų Pomerani
ją ir jau turėjo brautis į Stettiną.

Prie Lauenburgo nuo plikos augštumos įvažiavome 
į Pomeranijos miškus. Taip mes sušalę keliavome va
sario miglotomis dienomis, kada ir pats gamtovaizdis 
buvo išnykęs. Prieš mus ir už mūsų girgždėjo nepabai
giamos pabėgėlių srovės, keliaujančios pavargusiais 
kuinais. Vienoje vieto je pusę valandos užtruko sumiši
mas bei sustojimas. Tada mes pakilome ir patrepsė
jome. Čia aiškiai matėme besitraukiančios tautos liki
mą. Mažuose miesteliuose kiekvieną kartą reikėjo ilgai 
laukti. Aš juos (šiuos miestelius) pažinojau iš senų 
laikų vasaros tylos: turgavietes, rotušes, akmenines

slinko lyg sapne: štai daržinė prie vieškelio, priemies
čių eilų; jau ir bažnyčia; toliau — žvilgsnis į pažįsta
mą gatvę. Ir turgaus aikštė matyti. Sustojame. Aš 
matau viršilą, įeinantį į vieną pastatą. Aš bėgu išilgai 
kolonos. Aš žinojau vieną taką, kuris vedė į miesto pa
kraštį. Ten, po medeliais, ant vejos, ant jūros kranto, 
mes žaidėme būdami vaikais. Aš savo akimis pama
čiau šią jūrą. Ten, ant augšto miško kranto mes daž
nai buvome atėję. Ten, augštuose pušynuose, aš pirmą 
kartą savo gyvenime išgirdau begiedančią volungę. Ne
trukus vėl kolona pajudėjo.

Ar tai buvo parvykimas namo? šį akimirksnį man 
neatėjo mintis, kad jis nebus niekad pakartotas: nieka
dos. Daugiau niekados į mano tėvo namus.

(Bus daugiau)
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ŠEIMA IR VAIKAI
JONAS MIŠKINIS

Didžiausias tėvų noras yra, 
kad jų vaikai taptų gerais, do
rais ir sąžiningais žmonėmis. 
Žinoma, tėvų, o ypač motinos, 
širdis džiaugiasi viskuo, kas yra 
gera: vaiko sveikata, jo grožiu, 
jo sugebėjimais, jo elgesiu. Bet, 
jei kartais vaidas būna palie
gęs arba turi kokių kūno ydų, 
tai motinai nėra dėl to tiek skau 
du, kaip tada, kai ji mato savo 
vajko dvasios ydas, vaiko dva
sinį pakrikimą, palaidumą. Ta
čiau yra ir tokių tėvų, kurie į 
tai mažai kreipia dėmesį ir ne
daug tuo rūpinasi. Yra daug tė
vų, laikančių svarbiausiu da
lyku palikti vaikams daug turtų. 
O jei jau vaiką leidžia į moks
lus, tai ne dėl to, kad jie taptų 
geresni, doresni žmonės, bet kad 
tik greičiau praturtėtų. Žinoma, 
tėvai turi rūpintis ir tais daly
kais, bet jie neturi užmiršti, kas 
yra svarbiausia, tai yra rūpintis 
vaiko dorovės stiprėjimu, sąži
ningumu, jo sielos, jo būdo, jo 
širdies auklėjimu.

Žymusis pedagogas Pestaloz- 
zi pasakė: “Tautos auklėjimą 
aš sudedu į motinos rankas”.

Motinos pareiga

Motina pirmoji turi auklėjimo 
darbui visiškai atsidėti, juo rū
pintis. Didieji pedagogai sako: 
vaiko sielos sveikata motinai 
turi daug daugiau rūpėti, negu 
kūno lepinimas. Kad galėtų tą 
savo augštąją pareigą atlikti, 
tai ji turi pati nukreipti savo 
dėmesį nuo tuščių, greit praei
nančių žemės džiaugsmų. Tai ji 
tada galės tikrai paveikti sa
vo vaiko sielą, sustiprins jo do
rinį ir religinį gyvenimą.

Labai klaidingai daro tie tė
vai, kurie visokiais gąsdinimais 
nori įdiegti savo vaikams palin
kimą gera daryti ir bijoti pik
to. Kaikurie tėvai, drausminda
mi vaikus, gąsdina juos Dievu, 
tėvo diržu ir elgetos maišu. Kai 
vaikas ima triukšmauti, neklau
so motinos, tuomet motina su
sinervavusi šaūkia: Nutilkite! 
Dievulis jus nubaus ir nusiųs 
į pragarą. Arba taip: “Nutil
kit! Jau ana ateina ubagas su

gąsdinimų. Bet tai dar nereiš
kia, kad, kovojant su vaikų nei
giamumais, iš viso nereikia pri
minti Dievo. Dievas negali 
būti išskirtas nuo auklėjimo. Tik 
jau nereikia Dievo sugretinti su 
ubago maišu ir tėvo diržu bei 
rykšte. •

Sąžinės balsas

Kiekvienas nesugadintas vai
kas turi savo sieloj tą sąžinės 
balsą, vedantį jį prie gero. Są
žinė yra įgimtas dalykas, o ne 
įkalbėtas. Tai pastebi visi pozi
tyvūs auklėtojai ir tėvai, kurie 
stebi vaikų dvasinį gyvenimą. 
Tik pažiūrėkim į tą mažąjį nu
sikaltėlį, kuris pirmą kartą ne
sudraustas nuo melo, nes tam 
nebuvo priežasties. Ir dabar pir
mą kartą meluodamas, jaučia 
jis baimę, nedrąsą, jo balselis 
dreba, veidas raudonuoja, akys 
tiesiai nedrįsta žiūrėti... Juk jis 
žino ir pergyvena, kad nuside
da meluodamas; jei nežinotų,

Laimingas tas vaikas, kurio 
sieloj pagaliau nugali sąžinės 
balsas ir pakreipia jį tiesos ir 
gėrio keliu! Čia tėvai daug gali 
jam padėti, kad jame sustiprė
tų valia klausyti to gėrio balso 
— sąžinės.

Dvasios ramybė
Svarbiausias veiksnys mūsų 

gyvenime yra dvasios ramybė. 
Visiškai nieko daugiau pasau
lyje nėra, kas būtų taip svarbu. 
Niekas gyvenime taip nėra rei
kalinga, kaip dvasios ramybė, 
bet atrodo, kad žmonės mažiau
siai tuo rūpinasi.' Jie siekia vi
sų kitų dvasinių ir materialinių 
gėrybių, tačiau, jeigu jie ir pa
siektų, o dvasios ramybės netu
rėtų, jie būtų vargšai. Jeigu 
kas ateitų pas jus, vienoje ran
koje laikydamas bilioną dole
rių, kitoje dvasios ramybę, ir 
jūs pasirinktumėte bilioną do
lerių, jūs būtumėte neišmintin- 
giausia žmonės pasaulyje.

Dvasios ramybė savyje turi 
viską. Jeigu jūs ją turite, visiš-

tis greit praeitų. Dvasios ramy
bė, be abejo, yra didžiausia Die 
vo dovana. Prašykite jos, ir vi
sa kita bus jums suteikta. “Ra
mybė teesie su jumis", pasakė 
Kristus, primindamas, kad tai 
yra didžiausia dovana, kurią 
Jis mums paliko.

Spinduliuok džiaugsmu, ir 
padėsi kiekvienam sutiktajam. 
Puoselėk džiaugsmą ir skleisk 
jį, nes džiaugsmas negali būti4 
nepastebimas. Puoselėk humo
rą. Įžiūrėk kiekviename įvykyje 
juokingąją pusę, Visados ją ra
si, ir tai tau kiekviename atve- 
juje padės. Pasijuok iš savęs 
bent kartą prieš dešimtą valan
dą kiekvieną rytą. Jei neturi 
laiko maldai ir susikaupimui, 
surasti daug laiko ligai ir nepa
sisekimui. —Dr. E. Fox

Gaila torto
Kunigas ruošia vaikus prie 

pirmos komunijos. Pakalbėjęs 
apie dangų jis klausia:

— O jūs, vaikučiai, ar norė
tumėt eiti į dangų?

— Norėtume, norėtume! — 
šaukia vaikai keldami rankas.

Bet kunigas pastebi, kad Pet
riukas nei nesujuda.

— O tu, Petriuk, nenorėtum 
eiti į dangų ? — klausia kunigas.

— Šiandien ne, kunigėliu Ma
mytė šiandien kepa riešutinį tor
tą. Aš norėčiau dar jo paragau
ti.

Kur dingo pinigai?

Nesulaukdamas grąžinant pas 
kolos, Petras telegrafuoja Jo
nui: “Jonai, kur dingo mano 
pinigai ?”

— Pas mane! — atsako Jonas 
telegrama.

PERKRAUSTAU
BALDUS 

Vietoje ir iš toliau
I D U K 0 N I S

2313 W 91st St., Chieago, III. 
Tel. PKeseott 9-2781

l/2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ !

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūšy specialybė

Prccin Photo Studio
(Incorporated)

EDVARDAS IJLIS, sav.
4058 Archer Avenue

Telefonas Vlrginia 7-2481

tai nebūtų jo veide ir akyse tiek kai nesvarbu, kur jūs esate ir 
kokiose aplinkybėse gyvenate 
— jūs būsite laimingi. Net jei
gu jūs išoriniai kentėtumėte, 
turėdami dvasios ramybę, jūs 
nesigraužtumėte ir jūsų rūpes-

neramumo, nors jam dar niekas 
nebūtų sakęs — kokia tai baus
mė. Tai ne rykštės kirčiai ir 
ne ugnies, tai — sąžinės grau
žimas, dvasios neramumas, ku
ris daugiau vaiką gali kankinti, 
kaip fizines bausmės. Tegul vai
kas anksti supranta, kad tai yra 
ta Dievo bausmė, kurios pabūgęs 
jis turi gera daryti ir vengti 
pikto. Nuo savo sąžinės grau
žimo niekas negali pabėgti. Kai 
vaikas jaučia Dievo įspėjantį ir 
jį keliantį balsą, tada jis turi 
tvirtą gyvenimo pagrindą ir tik 
rąją gyvenimo šviesą. Kaikurie 
pedagogai sako: vaikas nežus 
gyvenime, nors ir kažkokios sun 
kenybės jį sutiktų; jis ras kelią 
į augštesnį, skaidresnį žmoniš
kumą.

Vienas mokytojas pasakoja 
savo mokykloj patirtus įspū
džius:

— Girdi, kartą pamokos me
tu turėjome kalbėti apie sąži
nę. Viena maža devynerių me
tų mergaitė drąsiai pareiškė sa
vo sąžinės supratimą. — Juk 
iš tikrųjų mes patys niekam ne

žydai pas popiežių
Popiežių Pijų XII aplankė 

Amerikos Žydų komiteto dele
gacija. Savo kalboje į juos po
piežius pažymėjo, kad jisai mie 
lai parems bendras pastangas 
dėl žmogaus teisių.

CRANESAVINGS
2655 WEST 47th STREET LAIayette 3-1083

B. R. Pletldewlcz, presu; E. R. Hletklewlcx, sekr. Ir advokatas
Mokame aukMus dividendus. Keičiame dėklus. Parduodame ir perkam* 

valstybės bonus. Taupytajame patarnavimai Bemokamai.

Pradėkite taupyti atfciarydami sąskaitą Alandlen. Apdrausta iki * 10,000

Darbo valandos: pirmad. Ir ketvirtad. nuo O iki 8 vai. vakaro 
antr. ir penk 9 Iki 5; treč uždaryta, o Nešt nuo 9 iki vidurdieni<

M O V I N G
A. BENIULIS atlieka įvairius 
perkraustymus bei pervežimus 
>š tolimų ir artimų atstumų.

Tel. Bishop 7-7075

maišu jus išnešti. Arba: “Pa- sa^*Us žinome, kas reikia dary- 
laukit, tuoj pareis tėvas ir »š- Visai nereikia pasakyti, kas
lups jus visus diržu, tai bus 
jums manęs neklausyti”. Tokia 
auklėjimo išvada labai aiški: vai 
kai pradeda lygiai bijoti ir ne
apkęsti ir to ubago su maišu, 
tėvo su diržu ir mielojo Dievu
lio.

Pranašauta bausmė neateina. 
Be to, tėvai dažnai griebiasi ir 
tokių grąsinimų: jei tu, vaikeli, 
meluosi, tai tave nubaus Die
vas. Jei mažasis nusidėjėlis pk- 
klauso to grąsinimo ir pasako 
teisybę, tai dar pusė nelaimės. 
Bet kaip tada, jei užsispyrėlis 
ir atkaklus vaikas ir Dievo baus 
me grasinamas meluoja? O ta 
tėvų pranašauta bausmė neatei
na ! O jei tokie grasinimai ir ne- 
baudimai dažnai kartojasi, tai 
tada vaiko sąmonėje iškyla min 
tys, kad tėvai tik jį kvailina, 
kad Dievas iš viso nieko nebau
džia, kad gal to rūstaus Dievu
lio visai nėra, kaip to piktojo 
ubago su maišu, kuris niekad 
nepasirodo ir nebaudžia. Ir jei 
vaikas pradeda taip galvoti, kas 
lieka tėvams? Kaip jie begali 
įrodyti vaikui, kad yra Dievas? 
Gal veltui bus tada jų visos pas- 

, tangos...
Todėl atsargūs pedagogai ir 

pataria vengti tokių ir panašių

gera ir kas bloga. Tik reikia 
gerai klausyti, ką sako mūsų šie 
los balsas, tada žinosime, kas 
gera, kas darytina. Ir dar ma
loniau daryti gerus darbus nie
kam neliepiant. Ir kaip malonu, 
kai gera pats nori daryti, kai 
niekas niekad nebara ir dar tu
ri tokį malonų jausmą, kad tai 
pats padarei. — Iš to matome, 
kad vaikai puikiai supranta są
žinės balsą.

STATYBAI 

IR NAMŲ 

PATAISYMUI 
PRI8TAT0Mi
VlBOldp Rfl«q
MEDŽIAGA

CARR MOODYl 
LUMBER CO. |

STASYS UTWINAS. Prea.
8039 So. Halsted St.

Tel. VIetory 2-1272 
Apkalnavimą Ir Prekių Prlataty

mą Teikiame Nemokamai. 
Raštinė atidarė kasdien ane
8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro 
šeštadienais iki 3 vai. vakaro

ORAS DABAR 
ATŠILĘS, GALITE 
ĮRENGTI NAUJA 

R H E EM 

LOWBOY
ŽIEMINĮ

AIRXX)NI>ITIONER

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

GAZU AR ALYVA

LEE’S AUTOMATIC 
HEATING

Įsteigta prieš 20 m.

1626 S. Cicero Avė. 
Cicero, III.

TOwnhall 3-6670 
Bishop 2-3429

ANTANAS LIGUTIS, aav.

moka**1*

KR 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

BENDROVE

4033 Archer Avmm Tel. LA3-«n» 
AUGUST SALDUMAS ftaahtoM

SPECIALUS BARGENAS
ŠALDYTUVAI

tik

DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ BALDŲ 
FEI.K A. RAUDONIS, NULiLtlB BERTULIS, Sae.

ROOSEVELT FURNITURE Co.
2310 W. Rooseveit Road Telof. SEeley 3-4711

Krautuve atidaryta •ekmadlentata nuo 11 Iki 4:>0.

-------- -- _ ........................ ... &

tiemkile <tii‘ii llrauja'

JOM PAKEL, SR., President

or YOUR 
SAVINGS

1NSURED
VR TO Ze j

SPECIAL for July... Savlngt placed by the 15th of the Month 
will Mm a full month't Dividend.

JULY 6, 13, 20, 27... 1957

CHICAGO SAVIKGS

Padėkite mums atšvęsti mūsų šešių mėnesių jubi- 
lėjų naujuose namuose. Nuo birželio 29 d. iki liepos 
27-tos d. Chieago 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 Chieago* Savings 
inkorporavimo 1924 m., taupytojų nėra tutėję nė 
vieno cento nuostolių. Per 33 metus kas pusmetį mūsų 
taupyt-ojams buvo išmokėti augšti dividendai.

Be to, mūsų taupytojai gauna dar daug įvairių 
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, vė 
sinamą (air conditioned) su garsiakalbiais susirinki
mams kambarį, kuriame telpa 100 asmenų. Reikalui 
esant paskambinkite.
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Didžiajame New Yorke

Nepaskyrė choro dainos 
premijos

Liepos 11 d. Brooklyne paaiš
kėjo, kad choro dainos premijai 
skirti jury komisija nerado tin
kamo veikalo, už kurį buvo nu
matyta skirti Stepono Bučmio 
iš Dayton, Ohio, piniginė premi
ja-

Tą konkursą pravedė prof. 
Juozas Žilevičius iš Elizabetho, 
N. J., ir to konkurso premijai 
muzikos mėgėjas Bučmys buvo 
paskyręs $150. Prof. J. Žilevi
čiaus pakviesti, veikalų vertini
mo komisijoje buvo kompozito
riai Julius Gaidelis, Vladas Ja- 
kubėnas ir Jeronimas Kačins
kas.

Spaudoje buvo paskelbtos kon 
kurso sąlygos, nurodant, kad 
premija bus skiriama už parašy
mą originalios ir nuotaikingos 
dainos mišriam arba vyrų cho
rui so solo vyrų balsui, su pri
tarimu ar capella, netrumpesnę 
kaip 120 taktų.

Teksto pasirinkimas paliktas 
kūrėjų pasirinkimui. Rankraš
čiai turėjo būti prisiųsti prof. 
Žilevičiui ligi šių metų vasario 
1 d. Už pirmąją premiją buvo

numatyta 100 dol., o už antrą
ją — 50 dol.

Jury komisijos nariai, nega
lėdami patys į vieną vietą su
važiuoti ir dalyvauti posėdyje, 
susipažinę su kūriniais, savo 
nuomones prof. Žilevičiui prisųin 
tė raštu. Konkurso rezultatams 
išvesti prof. Žilevičius pasikvie
tė atskirą komisiją, kuri, susi
rinkusi Brooklyne, “Darbinin
ko? patalpose, susipažino su ju
ry komisijos nuomonėmis. Tal
kos komisijoje buvo muzikas Jo-i 
nas Žukas, žumalištė Salomėja 
Narkėliūnaitė ir rašytojas Pau
lius Jurkus, kuris savo ruožtu 
konkurso rengėjų buvo pakvies
tas vertinti dainų žodinį tekstą.

Susipažinus su jury komisi
jos atsiųstomis nuomonėmis, 
paaiškėjo, kad jury komisija 
vienbalsiai buvo priėjusi išvados, 
jog nė vienas atsiųstų kūrinių 
nėra premijuotinas, todėl ir jo
kios premijos neskiriama.

Konkursui buvo atsiųsta Al
gio Lašiuko “Laisvei auštant”, 
Audronės iš Texas — “Mes iš- 
arsim aukso skrynią”, Bitės —

Atidarius vokus, paaiškėjo, 
kad pirmųjų trijų autoriai buvo 
iš Kalifornijos, o ketvirtosios — 
iš Kolumbijos.

Kadangi premiją nepaskirta, 
matyti, dėl silpnų arba kaip nors 
kitaip konkurso sąlygų neatitin
kančių kūrinių, tai manoma, 
kad konkursas bus pakartotas. 

“Lituanus” vajus

Studentų' leidžiamas “Litua- 
nus” iš savo centro Brooklyne 
pradėjo vajų sutelkti atitinkamą 
kiekį lėšų, kad žurnalas galėtų 
ir toliau eiti netrukdomas.

Žurnalui remti komitetas sa
vo laiškuose į lietuvius nurodo, 
kad spausdinimo ir išsiuntinėji
mo išlaidos per metus siekia 
penkis tūkstančius dolerių, bet 
ši suma įgalina išplatinti 20,000 
to žurnalo egzempliorių.

Primindamas, kad šis ang
liškai leidžiamas žurnalas pa
siekia pasaulio žymiuosius ir į- 
takinguosius asmenis, komite
tas prašo aukos. Komiteto adre
sas: “Lituanus Remti Komite
tas, 916 Willoughby Avenue, 
Brooklyn 21, N. Y.

“Lituanus” žurnalą leidžia Lie

VAIKO IR STIRNIUKftS AUGINIMAS

Pranė Lanphere žindo savo 8 sav. vaiką ir kartu peni 7 sav. 
stirnaitę, kurios ‘motina žuvo, Raąuotte Lake,, N.Y., miškuo
se. Stirnaitė savo butelį ištuština per 8 sekundes. (INS

“Pavasario kvietimas” ir Mė- į tuvių Studentų Sąjunga su Lie- 
gėjo — “Odė jaunystei”. * tuvių Bendruomenės ir lietuvių

studentų organizacijų pritarimu 
ir parama. Žurnale bendradar
biauja žymesnieji lietuvių kul
tūrininkai ir visuomenininkai. 
Ligšiol jau yra išėję vienuolika 
to žurnalo numerių.

Trumpai
— Stefanija Duvan, anksčiau 

gyvenusi Detroite, o pastaruoju 
laiku Clevelande, su K. Martuse- 

Ivičiene buvo atvykusios į New 
| Yorką savo atostogų praleisti ir

___

v
■

pažįstamų aplankyti. Duvan ir 
Martusevičienė yra K. M. Čiurlio 
nio giminaitės. Brooklyne buvo 
apsistojusios pas O. ir J. Šilei- 
kius.

— Vladas Karčiauskas, žur
nalistas, Chicagos “Naujienų” 
korespondentas New Yorke, iš 
Brooklyno persikėlė į savo na
mus Little Neck, Long Island.

S. N.

Reikalinga veikalo apie 
Šv. Kazimierą

RyŠįum su šv. Kazimiero 500 
metų gimimo sukaktimi, kuri 
bus ateinančiais metais, Lietu
vos Vyčiai yra paskelbę dramos 
konkursą, kuris baigsis š. m. 
spalio 1 d.

Veikalo pageidaujama neilgo, 
kad jį būtų galima suvaidinti 
per pusvalandį ar neilgiau 40 
minučių.

Veikalas nebūtinai turi vaiz
duoti šv. Kazimiero gyvenimą. 
Galima panaudoti kurią kitą ka- 
zimierišką temą — šv. Kazimie
ro meilę Lietuvai, jo prisirišimą 
prie lietuvių tautos, jo įtaką, 
reikšmę ir garbę mūsų laikais ar 
ką nors panašaus, tinkamo, pa
naudoti šv. Kazimiero minė
jimuose. • i-

Už tinkamiausią veikalą bus 
duota 100 dolerių premija.

Konkurso teisėjais yra Juo
zas- Boley, Jokūbas Stukas ir

kun. Vladas Karalevičius.
Mašinėle rašytus rankraščius 

prašoma siųsti iki spalio 1 d. 
adresu: J. Boley, 163 E. 71st 
Str., New York, N. Y.

Veikalą prašoma pasirašyti 
tik slapyvardžiu. Autoriaus tik
rą pavardę įdėti atskirame voke.

Ligšiol dramos veikalų apie šį 
mūsų vienintelį tautos šventąjį 
kaip ir neturime. Būtų gerai, 
kad mūsų rašytojai šia proga 
bandytų šią spragą bent daliniai 
užpildyti.

KAZYS ČESNAUSKAS
6444 SO. TROY ST. 

Telef. 'YAlbrook 5-7670 ir 
GIbson 8-4938

• Generalis kontraktorlus nau
jų namų statybai, įvairiems re
montams ir namų pertvarky
mams • Turime didelį patyri
mų namų statyboje. • Patys 
atliekame cemento ir medžio 
darbus. • Apkainavimal nemo
kamai.

Duoną Ir {vairias skeningas | 
bulkutes kepa

BRUNO’S KEPYKLA
3889-41 S. Lituauica Avė.

Tel. CLIffside 4-6370 
Pristatome į visas krautuves 
ir restoranus, taip pat tS- 
siunčlame į visus artimuo
sius miestus.

60 M ETŲ
bendruomenės 

taupytojų tarnyboje
Paskutiniais greitai prabėgusiais 60 metų Bridgeporto apylinkė išaugo j 

milžinišką pramonės, mėsos gaminimo ir biznio centrą. Neatskiriamai surišta 
su vietos bendruomene, District Savings taip pat išaugo į stiprią ir galingą 
įstaigą.

1897-1857

FINANCIAL STATEMENT
JUNE 30, 1957

Iš saujelės taupytojų ir kelių tūkstančių do
lerių mažame skersgatvio ofise, mūsų bendro
vė išaugo į 15t4 milijonų dolerių Įstaigą, įsi
taisiusią savuose moderniškuose finansiniuose 
namuose prįfr„Halsteri Street ir 34th Place 
kampo. District Savings šiandien aptarnauja 
tūkstančius Chicagos taupytojų.

JONAS GR
J. G. TELEVISION CO. PARDAVIMAS IR TAISYMAS

1958 m. TV, radio, patefonai. Nešiojamas, vežiojamas, stacionarinis —

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

R O PH I
Geriausias prancūziškas konjakas

A S S E T S
First Mortgage l-oans on Keal Estate 
Home Improvement Loans 
Purchased Real EsUte Contracts •
Share Loans 
Real Estate in Judgment 
Federal Home Loan Bank Stock 
U. S. Government Securities 
Otber Investments .
Cash on Hand and ln Banks

Other Assets 

TOTAL ASSETS

$12,221,351.86
162,917.75

17,444,69
68,940.00
23,168.39

180,800.00
2,097,351.72

20,000.00
658,450.59
176,075.66

46,874.94
7,377.16

$15,680,752.76

Pagal dydį, mes 
nesame “d i d e 1 ė” 
bendrovė. Bet kas 
liečia santaupų sau
gumą arba patogu
mus ir patarnavimus 
taupyto j a m s, mes 
esame tokia didelė, 
kaip ir pati didžiau
sioji. Mūsų atsargų 
fond as peršoka 
$908,000.00. Jis di
desnis, negu legaliai 
reikalaujama. Tatai 
dar padidina taupy- 
tojams teikiamą ap
saugą.

šios 60 metų sukakties proga norėtume su
sipažinti su daugeliu naujų žmonių. Jūs esate 
kviečiamas užeiti ir mus aplankyti. Jūs įsiti
kinsite, jog esame draugingi.

JOSEPH M. MOZERIS.

OFFICERS

LIAB1L1TIES

Mcmbers'. Share Accounts 
Loans in Process 
Accounts Payable 
Dcfcrred Credits 
Spccific Bescrves:

Uncollected lnterest 
Other Assets

General Rescrves and Surplus

TOTAL UABILITIES

$14,072,983.80
662,189.78

12,264.05
23,301.11

1,714.99
258.35

908,040.68

$15,680,752.76

Thomas S. Janulis 
John Budrick 
Joseph M. Mozeris 
Mary Eisin 
John E. Šeputis

President
Vice-President

Secretary
Treasurer

Asst. Secy.-Treasurer

DIRECTORS

Thomas S. Janulis 
John E. Šeputis 
John Janulis 
John Budrick

Albert J. Ąukers

Frank Diksas 
Stanley Stanevich 

Joseph M. Mozeris 
Mary Eisin

‘K

DISTRICT SAV1NCS and LOAN ASSOCIATION

ZSAFETY'^*
OF YOUR 
SAVINOS

INSURED

3430 S. HALSTED ST. CHICAGO 8. ILL. CLIffside 4-0104
Kiekviena taupytoje sąskaita 
Federal Savings A Loan Cor

poration apdrausta iki 
$10,000.00.

i

NARIAI LIETUVIŲ TAUPYMO IR

SKOLINIMO B-VIŲ LYGOS,

Kuriose Kiekvieno Santaupos Yra 
Apdraustos iki $10,000.00 — 

ir Paskolos Duodamos Namų Įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSN.
6245 S. Wegtem Avė.,___________Chicago 36, III.

CONTINENTAL SAVINGS & LOAN ASSN.
4559 So. Paulina St., Chicago 9, III., YArds 7-0145

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

IDISTRICT SAVINGS & LOAN ASSN.
3430 S. Halsted St., Chicago 8, III.

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

UNIVERSAL SAVINGS & LOAN ASSN.
1800 S. Halsted St., Chicago 8, III.

PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Dėl artimų 

ir tolimų distancijų. Šaukite sekančiai.

ANTANAS VILIMAS
8415 SO LITIJANICA AVĖ., CHICAGO, ILL 

Telefonas — FRontier 6 1882

%

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

Įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN!
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti ild $10,000.00

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

CHARLES ZEKIJS, Sekretorius

OFISO VALANDOS:
Pirmad., antrad., penktad. ir Trečiad. 9 ryto ild 12 vai. 
šeštad. 9 vai. ryto iki 4:30 p.p. Ketvirtad. 9 vai. iki 8 v.v.
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PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškomi: PAKftNAS JONAS, 

iš Radviliškio. Jieško žmona Pakė
nienė Salomėja, ir duktė Anelė. Be 
to jieškomas PAKALNIŠKIS MAR 
T YNAS, P., išvykęs iš Tauragės. 
Jie patys arba žinantieji apie juos | 
prašomi atsiliepti šiais adresais: į 
Lietuva TRS., Ukmergės m.. Rūtų ‘ 
g-vė nr. 4, A. Pakėnaitė arba A. ! 
Dapkus, 36 Chadwick Avė., Hart
ford, Conn.

Agurkiškės km., išvykęs 1927- 
1928 m. į Braziliją, San Paulo m. 
Jieško jų sesuo Slekienė, Ona; at
siliepti: Lietuva TSR, Kaunas 18, 
Projektuojama g-vė 4, Mykolaitie
nei Anelei d. Onos.

Pajiešk ELENA GRIBAUSKIE 
NE - LEŠČINSKAITE, d. Antano. 
Gim. 1898 m., Daužnagių km. Kė
dainių apskr., Pašušuvio valsČl, 
Iki 16 m. gyv. šaukuto miestely
je. Būdama 16 m. išvyko j Ameri
ką, Chicago. Pajieško brolis Leš
činskas Romanas, (Antano, gim. 
190C m.).

Jieškomi ALBINAS IR VYTAS 
PAJAUJAI, ANTANAS ir ALBI
NAS KIRTIKLIS, senas emigran- 
NAS ŽEMAIČIAI, ANTANAS KIR
TIKLIS, senas migrantas JUOZAS 
GRINKEVIČIUS. Visi kilę iš Pa- 
dovinio km., Liudvinavo valse. Jieš
ko Antenas Sarpalius, 77 Gage St., 
Hamilton, Ont., Canada.

Pajieškomi: 1. Leonas Dilkas iš 
Lietuvos pajieško savo brolį AL
FONSĄ DILKŲ, gimusį Panevėžio 
apskr., Krekenavos valsč., Paso- 
delės kaime anksčiau gyvenusį 
\\ aukegan

2. Izidorius Gritėnas, sūn. Myko
lo iš Lietuvos brolį MATAUŠĄ GRI 
TENĄ, gim. Panevėžio apskr., Kre
kenavos valsč., Petriškių kaime, 
gyvenusi Detroit, Miehigan.
3. Adomas (Žukas) Žukauskas iš 
Lietuvos pajieško brolį ANTANĄ 
ŽUKAUSKĄ, ir seserį, kilusius nuo 
Krekenavos, Panevėžio apski* ir 
anksčiau gyven.: Holden, Mass.

Jie patys, arba žinantieji apie 
juos, prašom pranešti šiuo adresu: 
Gritėnui, 1115 N. 16th Ave„ Mel- 
rose Park, III.

KADA IK KAM MOKAMOS

Pensijos ir Pašalpos
šiame leidinyje Ir 8 pusi. priede at
spausdinta JAV-blų Socialinio Drau
dimo (Sočiui Security) įstatymas au 
naujausiais l»5« metų papildymais, 
būtent; 1) Oficialūs pensijų Ir pašal
pų lenteles, 2) Moterims pensijų 
mokėjimas nuo 62 metų amžiaus, 3) 
Nedarbingiems asmenims pensijos 
mokėjimai nuo 60 metų amžiaus

Be to, šiame leidinyje atspausdin
tas Nelaimingų a O-l tikimų {statymas 
(Wonkmen’s Oompensation), su len
telėmis, nurodant už kokius kūno su- 
slželdimus klek mokama pašalpos 
Leidinių kaina tik 80 centų.

Pinigus su užsakymai* siųsti: 
•‘DRAUGAS”

4545 Weet 63 r d Street 
CMcago 29, Illinois

REAL ESTATE flASSIFIED ANO BM P W A NTFO m

Jieškomi: BLYSTRUBYS JUO
ZAS. BOLESLOVAS, PRANCIŠ
KUS1, GAIDEMAVIČIUS IGNAS, 
jieškd jų sesers Stasės duktė Ma- 
kauskaitė-Buitkienė Adolfina. At
siliepti: Buitkienė Adolfina, Igno, 
Kelmės m. Pergalės g-vė Nr. 19. 
Lithuania, T.S.R.

Pajieškau savo dėdes PRANO 
DUBULSKIO ir jo vaikų. Gyv. Chi- 
cagoje, dirbę prie laivų. Turi nuo
savus namus. 1925-26 m. dar susi
rašinėjau. Atsiliepti: Boleslovas 
Baltiejus, Klaipėdos sritis, Plun
gės raj. Alsėdžių pašt. Plungė gatv. 
Nr 21.

Pajieško GLIAUDIENES MA
RIJOS, JANKAUSKAITĖS ADE
LĖS, JUKNEVIdUTES - JUKNY- 
TES JANINOS, pajieško giminės 
iš Lietuvos adresu: Raudonikytė 
Apolonija, Kanapių g-vė Nr. 18, 
Panevėžys, L.T.S.R. 'Prašau pra
nešti šiuo adresu: Charles Ulis, 
110 N. 16 Avė. Melrose Park, III.

Jieškomi: KAZIMIERAS VO
VERIS, sūnus Jono, ir MORTA 
VOVERAITE KUNSMONIENE, 
duktė Jono. Abu iš Viekšnių vals. 
Jieško brolis Jonas gyv. Lietuvo
je. Kreiptis: U. Juozapienė, 3440 
W. 64th Plače, Chicago 29, III.

Pa jieškomas BRONIUS LIUD- 
VINAVIčIUS, gyvenęs 21 Angle- 
sia Sta. Bethal Gree M., London E. 
2, England. Jo jieško Petrė Ukne- 

’ vičienė - Maleškaitė. Jieškomasis 
arba žinantieji apie jį prašomi at
siliepti šiuo adresu: Miss Valerija 
Lescevičius, 48 Mendon St., Wor- 
cester 4, Mass.

Jieškomi AMBRASAI JUOZAS 
ir Antenas, sūnūs Adomo, iš Mari
jampolės apskr. Kazlų - Rūdos v.,

VIEŠA PADĖKA
Mano vyrui a. a. Petrui Naruta

vičiui minis, kun. M. Tamošiūnui, 
organizavusiam saleziečių bažny
čioje gedulingas pamaldas, dalyvau 
jant kun. S. Barčaičiui ir kun. Ma- 
činskiui ir palydėjusiam į šv. Pet
ro kapines, reiškiu nuoširdžią pa
dėką.

Nuoširdžiai dėkoju brangiems 
mano tautiečiams, nešusiems kars
tą ir kitiems — uždėjusiems vai
nikus: pp. Totoraičiams, Dubaus- 
kiams, liet. inžinierių būreliui ir 
P.L. P-nės skyriui, kurio vardu 
taip pat pasakė jautrų žodį p. Vi- 
liūnas. Pp. Petrauskiams už duo
tųjų jų autobusą dalyvavusiems 
lietuviams vežti. Kun. prof. dr. Ra- 
gažinskui už atlaikytas mišias ir 
solistei Birutei Čypienei taip jaut
riai pagiedojusiai “Avė Maria”. Dė
koju visiems, visiems kolonijos na
riams, taip gausiai atsilankiusiems 
mano vyrą ligos metu.

Mano gilus padėkos žodis, pa- 
reiškusiems man raštu užuojautą: 
kun. dr. Juozui Prunskiui, kun. 
Agr. Fa k-to Dekanui N. Saldukui, 
rašytojui A. iGedrfui-Giedrlaičiui, 
adv. Birutei Novickienei, agr. E. 
Gimbutienei, dr. V. Sruogienei, inž. 
L. Mikšiui, M.D. P. Kalvaitytei-Kar- 
velienei ir ponui, M. D. V. Tumė
nienei, J. Sondai, Em. Petrauskai
tei .rašytojai N. Butkienei, poetui 
Bern. Brazdžioniui, rašyt. J. Švais 
tui - Balčiūnui, pp. Montvilams ir 
Ladavičiams, prof. Al. Jurskiui, 
prof. St. Kolupailai, dail. V. Stan- 
čikaitei - Abraitienei, pp. K. ir B. 
Masiuliams.

Janina Narutavičiene

Tėvai, įsigykite ir duokite savo vai
kams paskaityti gausiai ir spalvotai1 
iliustruotą VANDOS FANKIENBS 
pasakų knygą —

KARALAITES GINTARĖS 
ILGESYS

Be to, šioj knygoj atspausdinta kita 
pasaka — BALTOJI LELIJA. Vir
šelį ir iliustracijas piešė Sės. Merce
des. 48 pual. Kaina 81.25. Pinigus ir 
užsakymus siųsti:

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

Pltl'dlKMblmiLS . mažas IUUIUIS SU
vonia, dalinai apstatytus. Didele dar
žinė. 3 sklypui žemės. Pastatus rei
kia remontuoti. Mažas jniokėjlmas. 
Uleta yra Townscnd, Wisconsin, ar
ti “trout’* upėtakių upelio ir gero 
žuvingo ežero. Rašykite — Kreti 
Mattlies, omui n. ssn, st., Mlluatiktv, 
Wls. arba tel. (Miluaukiv) l’Lag- 
stone 3-8V13.

PIETVAKARŲ MIESTO DALY 
11/. augšto, 2-jų butų mūrinis na
mas. Tile vonia ir virtuvė. Pama- 
tykite — 2817 W. 39th Place, ir 
patelefonuokite mums susitarimui 
apžiūrėti. Savininkas apleidžia mie 
stą ir labai nori parduoti. HUdson 
3-8450,_________________

ST. FRANCIS DE SALES’ Pa- 
rish EAST SIDE, 10712 AVĖ. E. 
6 room brick. Automatic gas heat. 
2 car garage, Wonderful location 
Many eoetras.

Asking price .. $17,900. 
SVALINA REALTTY 
South Chicago 8-0806

REAL ESTATE REAL ESTATE i HELP VVANTED — MEN

DABAR GAUSITE 
AUKŠTESNIUS 
DIVIDENDUS!
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NUO UŽSISENEJUSIŲ

SKAUDANČIU ŽAIZDŲ 
[R ATVIRU ODOS LIGŲ

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, 
ATVIRŲ IR SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ 
nagall ramiai sėdėti Ir naktimis 
miegoti nes jų užslsengjuslos Salždoa 
niežėjimų Ir skaudėjimą senų atvl 
ru Ir skaudžių talždų uždėkite 
LEGULO Olntment Jos gydymo 
ypatbyes palengvins jusu skaudėji
mą Ir galėsite ramiai miegoti nak
tį Vartokite ją tapgl nuo skau
džių nudegimų. JI taipgi pasalina 
niežėjimą Ilgos vadinamos PSORLA 
8IS Taipgi pasalina perSėjtmą ilgos 
vadinamos ATHLETE.S FOOT, su
stabdo džiovinimą odos Ir perplySlmą 
tarpplrščlu. Yra tinkama vartoti nuo 
džlūstančlos suskllslos odos dedlr 
vinių, odos išbėrimų Ir t t taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada 
pasirodo skaudus išbėrimas nuo vy
styklų. JI yra gera gyduolė nuo Iš
viršinių odos ilgų. L«
gulo Olntment yra 
parduodama po 76 
et., 81.26. Ir $8.60.
Pirkite vaistinėseChl- 
cagoj Ir apylinkėse—
Milwaukee. Wlsc., Ga- 
’v.Ind. Ir Petrolt, Mi- 
ehlgan arba rašyki
te 1 r atsiųskite Mo- 
oey order |

ŽIŪRĖKITE — VIENAS IŠ ŠIŲ
GALI BŪTI JŪSŲ NAMAI

Nauji mūriniai namai su 3 mieg. 
kamb. Komb. virtuvė ir dinette. F. A. 
apšildymas. Pilnas rūsys, žemas (mo
kėjimas. Namai yra šiose vietose:

6425—41 S. LAMON AVĖ.
5222—2 4 S. KENNETH AVĖ. 
5115—17 S. PARKSIDE AVĖ. 
5149—53 S. KILDARE AVĖ. 
6404 S. LA CRO8SE AVĖ.
4626 S. SPRINGPIELD AVĖ. 

Geriausias pirkinys šią savaitę 
4 kamb. mūrinis, galima įrengti 

daugiau kamb. Didelis apsodintas 
sklypas. Gazu apjild. Daug priedų. 
1 autom, garažas, šoninis priva
žiavimas. Kaina nupiginta.
Atitari apžiūrėjimui sekimui. 1 5 v.

6425 s. LAMON — 3 mieg. k.
5222 S. KENNETH — 3 mieg. k.
Mes turime kitų naujų bei senų 

namų, iš kurių galite pasirinkti, ar
ba pastatysime jums tinkamų namų. 
ant jūsų sklypo arba ant mūsų 
Sklypo.

V A N DALE 
REALTY & BUILDERS

5093 Archer Avė. LTJ 2-3535
Atdara kasdien 9 iki 9. Sek. 1 iki 5

Mflr. 2 a. po 4 k. centr. šild. $25,500 
Mūr. 2 a. po 5 k. šild. gazu $23,000 
Mūr. 2 a. po {> k. 3 mieg., šild. gazu, 

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

M. ŠIMKUS
KKAL ESTATE

4259 So. Maplewood Avė.
i’el. CLiffslde 4-7450; Hes. 

YArds 7-204U

Brlghton Pke ir Marąuette Pke.
<1 Ir 3 kb., gar., šild.. dv. lotus, pa

lik i nuis dalinamus, tik 815,000.
2 imi 4 kb., nauj. gar., tik 811,300.

5 ir 4 kl»„ šild., išvyksta, tik fl2,500. 
3 bt. ir kraut., gar.. Ilga, tik 818,500.

Naujas 2 po 5 kb. tik 838,500.
Naujas « kb., brang, priisl.. burgenas. 

Y ra pigių ir pelningų namų.

BUDRECKAS Realty
4081 Archer avė., LAfayette S-S384

TVARKINGAS
41Ą 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. Volodkevlčius.

Jl’MS KAINUOS TIK 88,000 
Med. 5 kmb. namas Gage Parke.

Gazo šilima. Reikia pirkti su 26 pė
dų sklypu šalia. A. Sirutis.

APSAUGA NUO POTVYNIO 
40 pėdų sklypas. 6 kamb. mūr. re

zidencija. Du blokai nuo Marųuette 
Parko. Apšildomas gazu. Alum. dvi
gubi langai. 1% karo garaž. $20,000. 
A. Katilius.

TTK 81«,000
Marųuette Parke 5 kamb. mūr. re

zidencija su garažu. A. Rėklaitis.

P. LEONAS
REAL ESTATE 

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

Prieš pirkdami ar parduodami 
Darnūs, biznius, sklypus ar ūkius 
atlankykite muB.

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANOE 

NOTARY PUBLIO 
2405 W«t 51 St. 
WAlbrook 5-5030

PRospect 8-3579 (vak. ir semad.)

Mūrinis, 7 kamb. namas (4 mieg.),
2 vonios. Nepaprastai puikus vidaus i 
įrengimas. Natūralūs naudojamas ži- | 
dinys (flre place). Liuksusiniai veid
rodžiai. Keramiko plytelės. 2 autom, 
garažas. 1 blokas nuo parapijinės 
mokyklos Ir Mt bloko nuo ihigli 
school. Labai gražiai prižiūrėtas ir 
ištaisytas sklypas. Netoli 65th ir Ko- 
mensky Avė. Reikia pamatyti, kad 
įvertintumėt. Kaina tik $22,500.00. 
KRAUTUVe-BUČERNE ir prie šios 
krautuvės 5 kambarių butas. Naujai 
įrengti didžiuliai šaldytuvai mėsai 

laikyti. Gerai išvystyta prekyba, bet 
našlė negalėdama apsidirbti privers
ta parduoti už žemų kainų. Dar yra 
ir 2 autom, garažas.

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

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

SHUKIS REALTY
6433 So. Pulaski St.

Telef. LUdlow 5-5900

WAREHOUSE JOBS
• ORDER I ILLI K A l’ACKER
• SHIPPINti A RECEIVING 

KTOUK.MAN
• .IANITOR

5 day week; permanent work.

J. W. BUTLER PAPER C0.
223 W. Monroe'St.

FRanklin 2-5800

BUILDING & REMODEIJNG

LEGULO, Department D. 

5618 W Eddy SU Chicago 34. 111,

REE GIFTS
/' V' t ' 'J' '

FOR JULY SAVERS

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 

dotis prie vandens ar
ba šiaip kur nors 

iškeliavus . . .

GAGE PARKE
Pajamų nuosavybė 7 kamb. rezid. 

ir 2-jų k. butas rūsyje. Radijatoriais 
gazu apšild. Galimybė padaryti 3-čias 
butas. 2 autom, garažas. Paskola su 
4‘6%. Pilna kaina $19,900.

MARQUETTE PARKE 
navininkus turi greitai parduoti

1 % augšto medinį namų — 5 ir 3 J/į 
kamb., alyvos šildymas. Tik $11,900.

Prie parko 1 mt. senumo 5 km b. 
būt. (3 mieg.), apačioje ir 4 krnb. 
būt. viršuj, kilimai, įkainuota pri
einamai.

BRIGHTON PARKE
1 % augšto mflr., 7 kamb. (4 mieg.) 

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

Apylinkėje Cicero ir 48 gatv. nau
jas 5% kmb. (3 miegam.) mūr. na
mas. Pilna kaina $18,?00. ,

PASITEIRAUKITE mūsų namų 
surašė ir įsitikinsite gerais pirkiniais

VARPAS Real Estate
Insurance. Notary Public 

6*III So. VVestern Avė.
PRosp. 8-2234 arte HEni. 4-7085

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

L KURŠIUS
REAL ESTATE SALES 

REpublic 7-9400

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

NORVILĄ
KKAL ESTATF, SALES 

2«OO W. 5»th St. Tel. PRospect 8-5454

MISCELLANEOUS

PROGOS — OPPORTUNITIES

Pardavimui TAVERNA Ir SALES. 
Pokyliams gaminamas valgis. Sa
lės dažnai išnuoinuojamos. Įsigyve
nęs biznis. Geros pajamos. Pilnai 
įrengta.

laibai pelningas biznis.
Užimkite ir pradėkite dirbti.
Skambinti —

BKiinsvvick 8-6575

ST. ANN'S PARISH, LANSING, 
ILLINOIS. 6 room brick bungalow, 
3 bedrooms, forced warm air oil 
heat: attached garage, encloked
porch. 1 block to park, shopping & 
transportation. Corner lot. Full price 

$19,500. HELM'S REALTY, Granite 
4-4100.

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 įmokėjimu.

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

Mūr.; rūbų valykla Ir 6 kamba
riai, centr. šild., puiki 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 į vakarus.

BIZNIAI:
I 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. 43rd SI., CL 4-2390

Nauji namai, garažai, įvairūs pa
taisyt no ir pertvarkymo (remodel- 
Ing) darbai

VACYS PETRAUSKAS
BUILDING CONTRACTOR 

4S27 S. Campbell Av., Chicago 38. m. 
Telef. YArds 7-9675 arba CL 4-7450

Namą statyba, įvairūs pataisymai
Ir pardavimas. Jei norite pirkti ar 
užsisakyti namą, kuris būtų gerai Iš
planuotas, patogus, gražus ir pigus, 
pirkite ar užsisakykite pa*

V. ŠIMKUS
Susitarti šaukite TErndnai 8-6531 

nuo 5 vai. p. p. kasdien Ir sekma
dieniais nuo 10-4 vai. Adresas: 616 
V IVO|«*ą» 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. Blshop 7-8340 
2737 Weat 43rd Street

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANY 

4442 S 48th Ct., Cicero 50, OI.

Statome naujus namus ir garažus. 
Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairius remonto darbus, skubiai 
gerai ir pigiai.
Aauklte DAnube 6-2793 nuo 9 vai. 

ryto Iki 7 vai. vakaro
Tel. OLympic 2-5121 nuo 6 vaL 
vakaro Iki 11 vai. vakaro

Modern. Groserių ir Maisto Prod. 
Krautuvė. Pietinėj miesto daly. 
Prie kampo. Geros pajamos, įsigy
venęs biznis. Pageidaujant galima 
gauti ir gyv. patalpas. Savininkaa 
parduoda dėl kitų interesų. Skam
binti VI 6-4800 iki 7 vai. vak.; 
Vėliau COlumbus 1-4668.

Parduodama RŪBŲ VALYKLA 
IR SIUVYKLA. Biznis įsteigtas 
prieš daug metų. Tel. REliance 5- 
5281.

MODERN IIARDWARE STORE.
Modern. geležies krautuvė ir namas
2 butai po 3 kamb. 2-me augšte; 1 —
3 kamb. butas ir krautuvė 1-me 
augšte. įsigyvenęs biznis. Sav. par
duoda dėl sveikatos. Pamatę įvertin
site.

4351 S. Califomia Avė.

MARQUETTE 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. 
Kaina $37,500.

Be to dar turime ir kitokių gerų 
namų įvairiose vietose.

VENTA
4077 So. Archer Avė. 

LAfayette 3-3881

LIETUVIŲ STATYBOS 
BENDROVE

MORAS
Butlders Gen. Contractors 

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
P 6800 SO CAMPBELL AVĖ. 

Chicago 29. DL| C“*

PLIAŽUI ANTKLODE 
UŽ $200.00 SANTAUPAS

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

ŠILDYMAS
A, StančiaaskM instoliuoja vi

sų geriausių Amerikos 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 OLynpic 6-0775 nuo 8 vaL 

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

OLymple 2-6752

IftNUOmJGJAMA — FDR RENT

NAMŲ SAVININKAI 1
Tarpininkaujame butų išnuomavi

mui. Patarnavimas veltui. Turime 
laukiančiųjų sąrašą.

VARPAS Real Estate 

5»1« So W«4rm. PRneoeet «-2284

NAUJA MODERNI 
KRAUTUVE

GRAŽIAI DEKORUOTA
Nauja krautuvė idealioje vie

toje augančiame bendruomenės 
centre. 50 x 65 pėdų.

3724 W. 79th St.
Arba išnuom. raštinėms. 

PRospect 6-3900

D. MONSTAVIČIUS
REAL ESTATE - 1653 W. 103 st 

Tel. BEVERLY 8-3646 
Nekilnojamų turtų pirkimas, parda
vimas. Tarpininkavimas bizniuose ir
valdžios įstaigose.

INOOME TAA. Tas accountant

KADA NORITE PIRKTI AR 
PARDUOTI NAMUS

Kreipkitės į
SOPRYCH REAL ESTATE 

6407 S. Kedzie Avė. WAlbrook 5-3216
AGENTAS ALEX KANAVERSKIS

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

LIET. APDRAUDOR AGENTŪRA 
Visų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. Notarlatas Valsty
bės patvirtino* kainos

Prieš darydami apdraudė* kitur 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS 
WAIbronk 6-6671

INTERSTATE INSURANCE AGENCY 
6108 S. Ashland Ave^ Chiancn 34. III.

ST. ANTHONY SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

1 447 So. 49th Court • Cicero 50 • TO 3-81 31 INSURED,

Sovings Insured...Since 1938

VIKTORO KO ŽIC09 
IJotuviMu gazolino štotla ir »uto

talnymaa
Atliekami motoro remontai, lygi
nimo, dažymo darbai ir keičiamon

dalys
CALL-ME-MOTORS CO.

5759 8. WE8TERN AVĖ. PR 8-953S

JIE8KO BUTO

WANTED
BY PRIVATE PARTY 

HOUSE TO RENT 
Weat or Soutbwe»t Suburba 

Hinsdale, Clarendon Hill, Elnihurat
‘or LaGrange Area

4 to 5 bedrooms. Auto heat. Ga
rage. 2 years lease. Catholio ex- 
ecutivei’s famjly transferred froni 
VViseonsin. Children’a agea 13—20. 
By Septetnber lst.

Reaaonably near Catholie Higli 
Seliools.

Cnll Ccilleet Mon., Fri. 9—5 P. M.
Bedford Pk., Globė 8-2200. Bzt. 530

MR. JIYAN

Biznieriams apsimoka skelbtis dienr. “Drauge".

Statome
NAMUS IR
GARAŽUS

MASTER BUILDERS
General Contracting Co. 

tHav. V. Sodeika ir J. Skorubskaa, 
1600 8. 48TH CT.. CICERO 50, ILL.
TeL OLympio 2-7881; TO 8-4866

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

PARDAVIMUI

PARDAVIMUI 5 dalių mieg. kb. 
komplektas ir G. E. šaldytuvas. Vis
kas už $150. Viskas gerame stovy.

PRospect 8-0233

Skrlhkites Drauge’!

VYRAI IR MOTERYS

Reikalingi —
9 I UVĖJĄ I 
FINISHERS 
PRESSERS 
I N S PE KTO RIA I

Turime nepaprastai gerų progų patyrusiems vy
rams ir moterims dirbti mūsų South Side krautuvė
je — Rūbų pataisymo skyriuje. Nuolatinis darbas. 
Daug bendrovės priedų.

Kreiptis į MR. CHRISTOPHER
MORRIS B. SACHS, INC.

6614 South Halsted Street

(TBMALE)

DIRECTOR of NURSES
(NO SCHOOL)

MUŠT HAVE DEGREE AND EXPERIENCE WHICH W0ULD 
QUALIFY HER FOR FOSITTONS IN 208 BED HOSPITAL. 
HALARY OPEN. VVRITE OR WIRE PERSONNEL DIRECTOR

ST. LUKE'S HOSPITAL
ST. PAUL MINNESOTA



i
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Antradienis, 1957 liepos 23, DIENRAflTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLJNOIB

CHICAGOS “JUODOJI NAKTIS” 

IŠ ARTI...
Patapai, patapai...

Penktadienio, liepos 12 naktis 
Chicagai liks ilgai atmintina. Tą 
naktelę visiškai be saiko prakiu
ro dangus. Retas senelis tokią 
audrą ir lietų teprisimena, o 
meterologai tvirtina, kad kas tai 
panašaus tik Įvykę prieš 72 me
tus.

Šitą dangaus prajovystę te
ko stebėti ir praleisti Burling- 
tono kurorte ... šitas kurortas, 
žinote, visas dengtas iš viršaus. 
Šiaip visur platybės — kaip 
akys apmato. Dangaus pyliava 
prasidėjo su kortelių “pončia- 
vimu” — 3:30 p. p. ir tęsėsi iki 
pat pabaigos. Bet juo tolyn, tuo 
viskas ėjo gražyn: žaibai bai
siomis gyvatėmis be jokios per 
traukos ėmė raitytis stogais 
bei ilgais peronais, elektros lem 
putės poškėjo, sproginėjo, be- 
išleisdamos vietoje šviesos — 
tik melsvą dūmelį. Kurorto bo
sai tik bėga, tik laksto, per 
garsiakalbius nurodinėja kaip 
gelbėti brangius turtus nuo su- 
šlapystės. O lietutis taip dailiai 
sliuogia, kad nebeįmanoma per
šokti iš vienos “vilos” kiton. Pa 
galiau viskas susilieja j vieną 
makalynę, nuo žaibų šviesybės 
“apanka” vyrai, tik rankomis 
graibosi, nebežino kur eiti...

— Brolau, tikra pekla...—aiš
kina vienas. — Nebežinia, kada 
žaibai ir trenksmai “startuoja” 
ir kada baigiasi. Viskas sulipę 
iš vien.-

Vienas, begelbėdamas sveti
mus turtus, susigalvoja pasi
teirauti, kas girdėti jo beismo- 
te Braitenparkėje? Nueina prie 
telefono. Greit grįžta surūgęs.

— Nė telefonai nebeveikia. 
Sūdna diena...MU*

Dvyliktą valandą nakties te
ko grįžti per miestą namo. Mie
stas, «e miestas, nė pažinti ne
begali — daugiau panašu i Mi- 
chigano ežero tęsinį. Judėjimas 
menkutis. Daugybė automobilių 
plūduriuoja vandeny, o keleiviai, 
kelnes pasiraitoję, sau pėsti na
mučių nukeliavę... Judėjimo švie 
sos beveik visur sugadintos. Įdo 
mu tai, kad neveikė tik žalios 
šviesos, o raudonos visur degė 
neužgęsdamos. Atrodo, kad ir 
Perkūnas būtų patikėjęs mela
gėlio Nikitos koegzistencija ir 
taika... Todėl važiuotieji eismo 
taisyklių begalėjo laikytis tik 
pagal savitarpinės geros valios 
susitarimą. Bet tą naktį vyravo 
pažymėtinas mandagumas. Kiek 
vienas kiekvienam mandagiau
siai siūlė važiavimo pirmenybę, 
ypač prieš didesnę pelkę... Vadi
nasi, jei tamstelei pasiseks pra
važiuoti, tai mėginsiu ir aš. Nė 
policija tą naktį nepersekiojo 
vairuotojų, nes ir pati buvo bė
doje. Vienoje patiltėje matėme 
policijos .mašiną, pasinėrusią iki 
langų, besišaukiančią pagalbos.

Lietus ėmė kiek pavargti, bet 
nematyti, kad svietas eitų mie- 
gučio. Vieni gabeno savo turtelį 
iš beismontų į au'gštumas, kiti 
būreliais augštesniuose “por- 
čiuose” sustoję baimingai žvelgė 
dangop, mįslidami, argi jau 
prasidėjo antras pasaulio pata
pąs dėl žmonių nedorybių... Jei
gu šitokiu įsibėgėjimu dar pa
varvintų keturiasdešimt dienų 
ir naktų... Kas tada? Užtenka ir 
pusės paros, o jau beismontai 
plūduriuoja virš langų.

Važiuojantį autobusą retai tą 
naktį tematei. Vieni stovėjo įk
limpę patiltėse, kiti šiaip sau 
kur niūksojo vilties judėti nus
toję. Bet jei kuris ir važiavo— 
mažas iš jo džiaugsmas. Teko 
matyti tokius vaizdelius, priva
žiuoja autobusas sustojimo vie
tą su būriu besirengiančių išlip
ti žmonių. Bet pamatę tyvuliuo 
jantį ir šniokščiantį vandenį iki 
pat pirmutinio autobuso laipto, 
pasiryžėliai išlipti susvyruoja 
dvasioje ir meldžia šoferį va
žiuoti toliau. Gal sekančioje su
stojimo vietoje nebus vandens, 
bus sausa... Bet tenai dar gi
liau ir dar srauniau bėga. Ne

besant nei išeities nei vilties, 
būrys dailių ir gražių batelių 
bei nailoninių kojinių suplump- 
8i į purviną vandenį. Suknelės 
pakeltos viršum kelių ir tik siau 
bingi šauksmai:

— Dūuūūūūūū-iiii. . . . Cold 
water ....
Karti džiausminga tokia naktis?

Nežinau, ar kas nors galėjo 
džiaugtis tokia naktim. Tačiau 
vienas bendrakeleivis paaiš
kino:

— Kam, kam, bet jau “Vil
nies” redaktoriui šiąnakt būtų 
rojiškas pasivaikščiojimas. Ma
tote, visur dega tik raudonos 
šviesos...

— Tai kam taip suniekini 
žmogų?

— Aš visai nesuniekinu. Vi
sai neseniai būrelis žmonių ma
tėme tokį vaizdą: Union ir 31 
St. sankryžoje staiga sucypė 
automobilių stabdžiai. Atsigrę
žę pamatėme ramiausiai sau 
per raudonas šviesas beeinantį 
senį. Automobilistai rėkė ir grū
mojo jam, bet senis visai ne
kreipė dėmesio. Panūdome pa
matyti, kas tai per drąsuolis? 
Ogi žiūrime — redaktorius Prū 
seika .. . Mat, esama tam tik
ros rūšies vabzdžių, ir netgi žmo 
nių, kurie mėgsta tik raudoną 
spalvą ar šviesą. Taigi, “drau
gas redaktorius” šiąnakt galėtų 
braidžioti per raudonas šviesas 
kiek tinkamas ...

Tvanas ir mei.ė ...
Šių eilučių autoriaus karaly

stė Braintėnparkė tą naktį at
rodė ypač romantiškai: besima- 
tė tik namai ir augštieji medžiai. 
Gatvės gi-priminė sraunųjį Že
maitijos upelį Bartuvą. Bet ir 
tokia naktis neapsieina be ro
mantikos. Persigandusi “giorl- 
frendė” šaukiasi skersai gatvės 

i “ant porčiaus” stovintį išsiblaš
kiusį “boyfrendą”:

— Atleisk, aš taip bijau vie
na .. .

j — Tai kaip aš galiu ateiti 
per tokį vandenį...

— Ach, juk sakei ne kartą, 
kad dėl manęs plauktum per 
upes ir marias, o dabar bijai ir 
per pelkę bristi . ..

Iki namų parvažiavau sauso
mis kojomis. Bet kol įėjau į na
mus — bridau virš kelių. Kiek 
pabraidžiojęs dar čiurlenančiais 
“upeliais”, ėmiau riktuoti meš
keres. Tokia proga — nereikia 
niekur nė važiuoti, upės po lan
gais. Tačiau nebegalėjau sura
sti naktinio slieko ...

Kas kaltas dėl šitos blėdies? 
Girdėjau, kad amerikonai dėl 

visų nepagadų kaltina tą šviesų 
daiktą, kuris lygiai dieną prieš 
audrą pasirodė didžioj augšty- 
bėj virš Chicagos. Pasirodė, kad 
tai būta kažkieno paleisto mete- 
rologinio baliono.

— -Še tau ir .meterologinis 
balionas, — dejavo žmonės. — 
Audras prišaukė ir daugiau nie
ko... Dabar beismontai visai 
nupigo. Rinkis kur nori ir gy
venk sveikas iki sekančios liū
ties.

Tačiau lietuviškasis svietelis 
kaltininkų jieško visai kitur. 
Vieni atsispirdami tvirtina, jog 
tikVlikas savo “trintimis” sukė
lęs šitokias magnetines audras, 
kiti sako, kad būtinai kaltas tik 
Altas ... Treti stigavoja, — Tai 
ka šitaip sumaišiusi orus. Bet 
greičiausiai kalti bus tautinin
kai su A. Oliu priešakyje ....

—Alb. V-nas

Okupuotoje Lietuvoje
— Su brandos atestatais — 

tiesiai į fabrikus. Iš 180 abitu- 
irentų, kurie šiemet baigė Klai
pėdos vidurines mokyklas, dau 
gumas pateks ne į augėlesnią
sias mokyklas, bet į dirbtuves. 
Neatidirbusiems dirbtuvėse ar 
žemės ūkyje abiturientams kele 
rius metus, sunku iškart pradė
ti studijas. Klaipėdoje nemaža 
jaunuolių itA mergaičių abitu
rientų įsirašė į žuvies pramonės 
įmones. Visoje okup. Lietuvoje 
kaip pranešė Vilniaus radijas, 
šiemet priskaitoma apie 10,000 
abiturientų. “Tiesa” pataria 
jaunuoliams nesistengti tuoj 
pat studijuoti, bet eiti kol kas į 
kolūkius, fabrikus, nes tokiems, 
girdi, vėliau geriau sekasi stu
dijuoti.

— Savotiški taikos gynėjai. 
Vilniuje birželio mėnesio pabai
goje įvyko “antroji respubliki
nė taikos šalininkų konferenci
ja”, kurioje dalyvavę 500 įvai
rių įstaigų ir organizacijų at
stovų. Pagrindinę kalbą pasakė 
Mokslų akademijos pirmininkas 
Juozas Matulis, kuris pagal Ma
skvos sukirptą pavyzdį pasmer
kė laisvojo pasaulio politikus ir 
“karo kurstytojus” ir kvietė į- 
sijungti į (komunistinio) Pa
saulio taikos biuro vedamą kam 
paniją už branduolinių ginklų 
bandymų uždraudimą. Neišken
tė Matulis neprisiminęs ir “bur
žuazinių nacionalistų”, kurie sa 
vo intrigomis “siekia ant ato
minio karo griuvėsių restauruo
ti Lietuvoje kapitalistinę ver
govę. (Baimė turi dideles akis. 
Matuliui jau vaidenasi, kad lie
tuviai “buržuaziniai nacionalis
tai” eis Lietuvą vaduoti atomi
niais ginklais nešini).

— Ukmergėje statoma viena j 
didžiausiųjų Lietuvoje linų per-1 
dirbimo įmonių, mechaninė ga
mykla ir bendrabutis amatų mo 
kyklos mokiniams. Miesto sta
tybos trestas stato rajone dar 
23 kiaulides ir kitus pastatus.

— Viriškas vasarines skrybė
les pradėjo gaminti Šiaulių Ver
psto fabrikas, pranešė Vilniaus 
radijas. Visi pagrindiniai skry
bėlių siuvimo ir presavimo pro
cesai esą mechanizuoti. Tam 
tikslui buvo gauta 10 specialių 
mašinų. Iki metų galo numato
ma pagaminti 10,000 skrybėlių.

— f Trakus atvyksta daug 
ekskursantų ir iš krašto, ir iš 
užsienio, skelbia Vilniaus radi
jas. Tiltas jungia miestą su sa
la. Tarp miesto ir pilies esan
čioje saloje atidaryta vasaros 
kavinė. Nutiestos naujos alėjos, 
kuriose pastatyta suoliukų.

— Lietuvoje buvo kitaip. To
mis dienomis, kai Vakarų Vo
kietijoje buvo afrikietiški karš 
čiai (iki 38 C. laipsnių), Lietu
voje oras buvo apie dešimtimi 
laipsnių vėsesnis.

— Valsiūnienės nuvainikavi
mas. Raudonoji poetė Valerija 
Valsiūnienė, tiek stropiai kalu
si eilėraščius Stalino ir sovieti
nio režimo naudai, dabar, po 
mirties, pačių bolševikų yra nu

vertinama. Ruošiamų jos palik
tųjų raštų redaktoriai stengiasi! 
padėtį bent kiek gelbėti ir pa
keitė tuos eilėraščius, kuriuose 
kartojamas Stalino vardas. Bet 
dėl to užsigavo Tilvytis ir rei
kalavo tekstus palikti tokius, 
kokie jie buvo anksčiau pas
kelbti. Alg. Baltakis rašytojų 
sąjungos organe “Pergalė” pa
rašė 10 puslapių straipsnį “Poe
tės laimėjimai ir nesėkmės”, ga 
na kritiškai vertindamas Val
siūnienės kūrybą. Mini jos ne- 
originalumų (sekimą Sal. Ne
ries) ir pastebi, kad dažnai kur 
stinga konkrečių poetinių vaiz
dų. “Kai poeto kūryboje ima 
vyrauti proginis eilėraštis ir, 
kas svarbiausia, kai tokiuose 
eilėraščiuose nebemokama de
rinti tai, kas visuotina, su tuo, 
kas individualu — poezija to
kiam poetui ima skaudžiai ker
šyti: šie eilėraščiai netrukus 
yra visiems laikams užmiršta
mi”. Taip atsitikę ir su Valsiū- 
niene. Baltakis prikiša jai, kad 
savo poemose, vaizduodama kol
ūkių kūrimąsi, parodo visa 
ėjus “lyg sviestu patepta”. Vei

kėjai — “visi jie tik vaikščio
jančios funkcijos, o ne gyvi 
žmonės”. Baigdamas savo stu
diją Baltakis daro tokią būdin
gą išvadą: “Valerija V. nepali
ko lietuvių literatūroje ypatin
gai gilių, savaimingų pėdsa
kų.” (E.)

KANADOJ
— Kanados Lietuvių Katali

kų Federacijos rūpesčiu garsio
joje Kanados kankinių švento
vėje Midlande bus pastatytas 
lietuviškas paminklinis kryžius 
Lietuvos kankinių garbei. Pa
minklo pašventinimo iškilmės 
įvyks, šių metų rugpjūčio 4 d. 
Prie šio paminklo kiekvienais 
metais bus organizuojama Lie
tuvos kankinių pagerbimo šven 
tė. Paminklo projektą padarė 
architektas dr. Kulpavičius.

VOKIETIJOJ
— Bronius Stočkus, žinomas 

kultūrininkas bei spaudos ben
dradarbis (“Aidų” ir kt. spau
dos), gyvenąs Brooklyne, buvo 
išvykęs į Ispaniją. Iš Ispani-

įau galima.

jos atvyko Vokietijon. Freibur- 
ge staiga susirgo ir prof. A.
Maceinos globoje pagydytas 
Freiburgo klinikose. Pasirodė, 
jog ant smegenų augo skaudu
lys — tumoras. Operaciją pa-, . n
darė maždaug prieš mėnesį lai-1 Pirklį ApSftlI^OS BOOII^i
ko, bet sąmonės dar neatgavo į---------------------------------------
ir viena pusė yra visiškai su- 
paraližuota. Maitinamas dirbti
niu būdu. Be to. gydytojai sako, 
jog naujas skaudulys pradėjo 
augti, o operuoti jau negali. Iš
gyti jokios vilties nesą. Neži
nia, ar ir sąmonę beatgaus.
Br. Stočkaus draugai ir pažįs-

GUŽAUSKŲ
| BEVERLY HTLLS GELINYC1A
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banw- 

, tų, laidotuvių Ir kitų papuoSimv.
2443 West 68rd Streea

Tel. PRospect 8-0S33 Ir PR 8-0S34.

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

RAINT CASIMIR 
MONUMENTCO
3914 West lllth Street
Tel — CEdarcrest 3*6335

Vienas blokas nuo kapinių 
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste!

PAR R K A

f

Keistas meras
Auroros merui Paul Egan 

ketvirtadienis buvo pilnas nuo
tykių. Visų pirma įsikarščiavęs 
miesto valdybos posėdyje jisai 
trenkė kumščia vienam posėdžio 
dalyviui į veidą. Paskiau už per- 
greitą važiavimą buvo areštuo
tas. Pagaliau, užėjęs į vienos 
gazolino stoties išvietę jis buvo 
uždarytas ir visą valandą pra
buvo toje “negarDingoje” vieto
je, kol išsikrapštė. Visokiausių 
nuotykių su tuo meru būna.

A. A.
ANELE MARCINKEVIČIUS

Mflnų mylima motina mirė 
1957 m. birželio 17 d. Ir palai
dota birž. 20 d. šv. Kazimiero 
kapinSse Chicagoje.

Mes norime padėkoti visiems, 
kurie suteik? Jai paskutinf pa
tarnavimą Ir palydėjo Į jos 
poilsio vietą.

NuoSirdžlai dėkojame didž. 
gerb. kunigui A. Juškai, kuris 
atlaikė gedulingas pamaldas už 
Jos sielą Ir palydėjo velionę ) 
kapines. Taip pat dėkojame 
kun. Juškai už atkalbėjimą šv. 
Rožančiaus koplyčioje.

Nuoširdus dėkui vslems gimi
nėms Ir pažĮstamlems, kurie 
užprašė šv. Mišias už Jos sielą. 
Dėkojame visiems, kuriev pri
siuntė velionei gėlių. Dėkojame 
vargonininkui N. Kuliui. Dėko
jame grabnešiams Ir visiems, 
kurie pareiškė mums toje Bil
desio valandoje užuojautą.

Dėkojame laidotuvių dlrekto- 1 
rlui P. Bieliilnui, kuris malo
niu patarnavimu atėmė mums 
rūpesčius tose llildesio ir skaus
mo valandose.

Dėkojame visiems laidotuvė
se dalyvavusiems, kuriems at
skirai neturime galimybės pa
dėkoti. Visiems, visiems nuošir
dus dėkui.

Duktė Magdalena Z,myewskl 
Ir anflkal: Helen, Rnbert Ir 
Vletor.

A. A.

URŠULE LAURINAVIČIENE
BIELINAITE

Gyveno 2452 W. 69th St. TeL PRospect 6-7291
Mirė liepos 22 d., 1957, 1:40 vai. ryto, sulaukus 62 m. amž. 

Gimė Lietuvoje; kilo iš Švenčionių apskr., Tvaračiaus parap., 
Jaciūnų sodžiaus.

Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Kazimieras, sūnus Vac
lovas Šimonis, sesers sūnus Julius Pakalka, kiti giminės, draugai 
ir pažįstami. Lietuvoje liko .brolis su šeima.

Buvo amžina narė šių draugijų: Šv. Kazimiero Vienuolyno 
Rėmėjų, Labdarių Prieglaudos Rėmėjų, T. T. Marijonų Rėmėjų, 
T. T. Jėzuitų Rėmėjų, T. T. Pranciškonų Rėmėjų. Taip pat buvo 
narė Šv. P. M. Nekalto Prasidėjimo Seserų Gildos ir Nukryžiuoto 
Jėzaus Seserų Vienuolyno Rėmėjų Draugijos.

Kūnas pašarvotas koplyčioje 6845 S. IVestern Avė.
Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, liepos 25 d., iš koplyčios 8:30 

vai. ryto bus atlydėta į Švč. P. M. Gimimo parapijos bažnyčių, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielų. Po. pamaldų 
bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvė'se.

Nuliūdę: VYRAS IR SŪNUS
Laidotuvių direktorius Juozapas Dėjikas. Tel. Hllltop 5-3400

Jau laikas užeiti į . . .

MUTUAL
F E D E R A L SAVINGS

ir pradėti planingai ir reguliariai taupyti!

• DIDELIUS NUOŠIMČIUS 
MOKAME NUO 1905 M.

• SANTAUPOS APDRAUSTOS IKI 
$10,000.00 JAU NUO 1935 M.

••H*

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 CEJtMRK ROAD VIrginia 7-7747
CHICAGO 8. ILLINOIS

TROOST - PACHANKIS MONLMENTS
JOHN W. PACHANKIS (PATCH). Vloe-Prerideot

(811 So. Kettern Ato, Tol. GRovehili (->748

ik -.a,-. r --nMAe
1 paminklų patalpų ir atgal mea visuomet parūpiname

transportadją automobiliu.
Atdara kasdien Ir aekmadlenlala nuo # vai. ryto Iki 5 vai. popiet

IANI RINKITE DABAR — BITH PASTATYTA KAPINIŲ DIF.NOJlCt 
JOKIO (MOKIJIMm. N1THOKMIT KAPINIO DIENOJ®. _

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

AMBUL.4NCE DIENĄ IR NAKTĮ

uodAsio valandoj

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

•M* a* Wwtm A« Air Oaadttoaed kaplyAa 
I-MOe — 7-SM1 Automobiliams vtoto 
karto crvvaa ItHam atimto Aaljrmi sanatma

kaplydų ardlaa jūsų aamų.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6612 SO. WESTERN AVĖ. 1410 S0. 50th AVĖ 

CHICAGO, ILL CICERO, ILL.
Telefonai _ GRovehili 6-2345 arba

T0wnhall 3-2108, 3-2109

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

' Ambulansų patarna- jįjį} TOfo Mes turime koplyčias’
' vimas dieną ir nak- v s o s e Chicagos ir I

I tį. Reikale š a u k t i g Roselando dalyse iri
i mus. tuojau patarnaujame. I

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

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

PETRAS P. GURSKIS
659 We»t 18th STREET Tel. SEeley 3-5711

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

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

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArda 7-1138-1139

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

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

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET REpublit 7-1213

2314 W. 23rd PLACE VIrginia 7-6672

VANCE FUNERAL HOME
1424 S. 50th Avė. OLytnpic 2-5245 ir TOvnihall 3-9687
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X Berniukų stovykloj Mari
jonų seminarijoje Clarendon 
Hills daug maudomasi ir daug 
žaidžiama. Stovyklauja 20 ber
niukų. šiomis dienomis dar ke
letas prisidės. Stovykla bus už
daryta rugpjūčio 4 d. Jai vado
vauja brolis Antanas Gražulis.

X Alfonso Milašiaus jieško 
Antanas Dudėnas, o Teofilio 
Kuklio — Eleonora Milda Kup- 
rėnas. Žinodami, kur šie jieško- 
mi asmenys gyvena, praneškite 
Foreign Inąuiry Service De
partment of America Red 
Cross, 529 S. Wabash Avenue, 
Chicago 5, III., telefonas Wa- 
bash 2-7850, extention 292.

X Iš Cicero kolonijos. Čia 
yra trys lietuvių laidojimo Įstai
gos. Visos vi3ai arti lietuvių 
bažnyčios. Patogios ir visos 
įrengtos katalikiškoje dvasioje. 
Ciceroje 'esanti Kiškūnų laik-l 
rodžių krautuvė net vasaros 
metu daro gerą biznį. P. Kiškū- 
nas, nors čia gimęs, bet gražiai 
patarnauja lietuvių kalba.

X Aldona, Birutė ir Irmina 
Lesevičiūtės su savo mamyte 
atostogas praleido Wisconsino 
valstybėje. Kiekvienais metais 
savo atostogų laiką jos skirda
vo kelionėms pamatyti naujas 
vietas, tačiau šiais metais pra
leido vienoje vietoje. Jaučiasi 

1 gerai pailsėjusios, sustiprėju- 
sios ir vėl grįžo prie savo dar
bų.

X JAV Liet. Bendruomenės 
centro valdyba išsiuntinėjo vi
soms lituanistinėms mokykloms 
paraginimą vesti kroniką, ku
rioje kiekvienais metais būtų 
pažymimos svarbiausios žinios 
iš tos mokyklos gyvenimo. Mi
nimame paraginime sakoma, 
jog kiekvienas, baigiąs mokyk
lą, turi gauti tam tikrą pažymė
jimą. Neturėjimas statistinių 
duomenų ir jokio ryšio labai 
kliudo darbą dirbti planingai.

X Iš Melrose Parko lietuvių 
kolonijos. A. Andrews turi Main 
gatvėje patogią “hardware” 
krautuvę. Seniai jau jis verčia
si šiuo bizniu. Visuomet paslau
gus paremti gerus darbus. Pet
ras Metrikis miesto centre turi 
savo gerai įrengtą laikrodžių 
krautuvę. Žmona padeda vyrui. 
Adv. Gaddy verčiasi advokato 
darbu. Jis taip pat yra ir geras 
naujų namų statytojas. Šitoje 
lietuvių kolonijoje savo prakti
ką turi ir dr. Schulz su Jab
lonskiu. (K. Ad.)

X Audra ir lietus Cicero
miestą skaudžiai palietė. Me
džiai buvo aplaužyti, šviesa at
imta, nebuvo jokio susisiekimo, 
o lietus pylė kaip iš kibiro. Gat
vės paplūdo, rūsiai buvo apsem
ti. Tai buvo tikra tragedija tą 
šiurpią penktadienio naktį, šeš
tadienį buvo tikras sujudimas: 
viskas buvo nešama laukan 
džiovinti; buv.o patirta tikrų 
nuostolių. Žinančiųjų tvirtini
mu, panašus atvejąs buvo tik 
prieš 72 metus. Po tokio sukrė-

1 timo kiekvienas galvoja, kaip 
išvengti rūsių apsėmimo, bet 
niekas nežino, kas ateis ir kaip 
apsisaugoti. (D.)

X Dr. Vyt. Tauras su šeima 
nuo liepos 20 d. iki rugpjūčio 
5 d. išvyko atostogų Floridon. 
Jo pacientai prašomi atkreipti 
į tai dėmesį.

X Petras Babickas, rašyto
jas, lankąsis JAV, šiuo metu 
yra išvykęs aplankyti vakarines 
Jungtinių Valstybių dalis.

X Kazys Taruška, gyvenąs 
Brighton Parke, neseniai buvo 
užpultas dviejų plėšikų, kurie 
iš jo atėmė 15 dolerių. Jis grį
žo iš darbo naktį 12 vai.

X Vincas Samoška išrinktas 
nauju “Ateities” šokėjų vado
vu. Ikšiolinis vadovas B. Shotas 
iš savo pareigų pasitraukė, nors 
ir pasiliko mokytoju.

X Jurgis Dambrauskas šiuo 
metu yra atvykęs į Chicagą iš 
Phoenix, Ariz. Jis apsistojęs 
yra pas brolį ir dukterį. Jį ga
lima pasiekti telefonu REliance 
5-8681.

X Adv. C. Savickas, 15 m. 
buvęs Cook County prokuroro 
padėjėju, neseniai buvo New 
Yorke, kur nusipirko paveiks
lų, tapytų liet. dailininkų, sava
jai galerijai. C. Savickas turi ir 
foto studiją. Jis ir dabar ver
čiasi advokatūra.

X Jonas ir Birutė Stočkai su
savo sūneliu netrukus išvyks 
iš Chicagos. Pirmiausia keliaus 
į Kaliforniją, o kiek vėliau 
vyks į Providence, L. I., kur ir 
apsigyvens. Chicagoje J. Stoš
kus ilgą laiką yra buvęs teisėjo 
Zurio bailifu.

X E. Kucinas ir M. D. Stan- 
kaitytė, neseniai sukūrę šeimą 
Kanadoje, liepos 27 d. bus pa
gerbti vestuviniais pietumis 
Chicagoje. Pietus ruošia M. 
Stankaitienė, jaunosios motina. 
Jaunavedžiai numato apsigy
venti Chicagoje.

X Pas A. ir V. Stakėnus,
gyvenančius Chicagoje, yra at
vykusi iš Prancūzijos jų duktė 
Janina. Ji po II Pasaulinio ka
ro buvo išvykusi į Prancūziją. 
Vėliau persikėlė į Madagaska
rą, bet po kurio laiko vėl grįžo- 
į Prancūziją. Į Chicagą netru
kus atvyks pasisvečiuoti ir jos 
vyras.

Skelbkitės “Drauge”!

Tėvų Marijonų Seminarijos Rėmėjų 

ir Bendradarbių

PIKNIKAS
įvyks

/ •> 1 ;■
Sekmadieny, liepei 28 d., 1957 m.

Rmite 83 Ir 63 Gatvė
Clarendon Hills, Illinois

12:00 vaL Iškilmingos Mišios. (Atvirame ore)
Laikomos už gyvus ir mirusius Seminarijos 
Rėmėjus.

1:00 vaL Rėmėjų Paruošti Laimėjimai.
2:00 vai. Švento Juozapo koplyčios aplankymas ūkyje. 
3:30 vaL Palaiminimas Sv. Sakramentu.

Maldos už sergančius Rėmėjus.
4:00 vaL Meninė Programa.
5:00 vai. Didžiųjų dovanų dalinimas.

Veltui dalinama $1500 grynais pinigais.

Proga praleisti dieną tyrame ore. Susitikti su pažįstamais. 
Aplankyti neseniai pastatytą šv. Juozapo koplyčią ūkyje. Pamatyti 
naujai išdažytą Seminarijos koplyčią, kur Šv. Mišios ir įvairios mal
dos aukojamos už visus gyvus ir mirusius Rėmėjus ir bendradar
bius. ,

Marijonų Kunigų Seminarija jau veikia su viršum 30 metų. Gra
žus darbas vykdomas Kristui ir Bažnyčiai.

Nebegalės važiuoti 
automobiliais

Illinois valstybės sekreto
riaus įstaiga atšaukė šoferio lei
dimus 315-kai asmenų. Dau
giausiai nubaustų, net 233, už 
tai, kad buvo pastebėti vairuo
ją mašiną būdami neblaivūs. 
Be to — laikinai suspenduoti 
leidimai 1,013 vairuotojų. Iš jų 

, 934 nubausti už tai, kad buvo 
Į sugauti tris kartus metų bėgy
je nusikaltę judėjimo taisyk
lėms. Visų nubaustųjų pavardės 
ir adresai išsiuntinėjami redak
cijoms.

IfllgyUte, perskaitykite Lietuvoje 
premijuotų totoriuj romanų dvtojao* M tomuose,

KRAŽIŲ SKERDYNES
Gražūs Žemaitijos gamtos vaizdai, 

gyvai pavaizduoti anų dienų papro
čiai, {domi metlSs Intryga, vaizdūs 
dialogai atskleidžia anų dienų tik
rovės vaizdų. Jie parodo kaip dar 
Lietuvos nepriklausomybes priešauš
ryje maskoliai persekiojo mylinčius 
(tavo kraštą Ir tikėjimų žemaičius Ir 
jie liejo kraujų dėl savo Šventoves.

Autorius — J. Marcinkevičius 
pats lankCsl Kražiuose, gerai susi
pažino su vietos aplinkuma, apklau
sine Jo gyvus Jvyklų llfldlnlnkua Ir 
panaudojo plačių archyvine me
džiagų.

1 tomas I1S pusi. kaina . ...fS.OO 

(I tomas 120 pusi., kaina .. ..ft.Ou

Užsakymus su pinigais siųskite:

"DRAUGAS”
4545 West 88rd Street 

ČHICAGO 29, ILLINOIS

Iškilmes prie Dariaus 
ir Girėno paminklo
Praėjusį sekmadienį prie Da

riaus ir Girėno paminklo Mar
ąuette Parke įvyko “sparnuo
tųjų lietuvių” (Dariaus ir Girė
no) didvyriško žuvimo sukak
ties minėjimas, kuriam vadova
vo jų vardo lietuvių legiono 
posto komaindierius Grigas ir 
kiti jo vadai. Pačią programą 
parke pravedė' teisėjas A. 
Wells. Invokaciją atkalbėjo 
vysk. V. Brizgys. Pagrindines 
kalbas pasakė dr. P. Daužvar- 
dis ir dr. P. Grigaitis, paryškin
dami mūsų lakūnų žygio didelę 
reikšmę ir pabrėždami reikalą 
visiems lietuviams šiandien vie
ningai dirbti dėl Lietuvos iš
laisvinimo. “Lietuvių tauta rei
kalauja, kad okupantai iš Lie
tuvos išsikraustytų ir atstatytų 
jai priklausomas suverenines 
teises ir savivaldą”, — pasakė 
Lietuvos konsulas.

Dar kalbėjo John Ryan, 
Cook County pirmininkas, 
kongresmanas Byrne ir Jonas 
Paukštys, buvęs Dariaus ir Gi
rėno posto komandierius. Jis 
pabrėžė, kad Dariaus ir Girėno 
postas 1958 m. mini įsikūrimo 
sidabrinį jubilėjų. Planai jo mi
nėjimui jau padaryti. Lygiai po 
metų (liepos 20 d.) bus sureng
tas paradas, kokio dar ligšiol 
lietuviai nebuvo surengę. Liepos 
19 d. Conrad Hilton viešbutyje 
bus didelis banketas. Be to, 
nuo dabar pradedamas vajus, 
kad postui laimėtų naujų narių. 
Jonas Paukštys yra išrinktas 
jųbijėjui minėti komiteto pirmi
ninku. Trumpai kalbėjo ir Jo
nas Pačankis, naujai išrinktas 
posto komandierius. Programa 
buvo pradėta sugiedant Ameri
kos ir Lietuvos himnus. Baigta 
malda, kuriai vadovavo kan. J. 
Paškauskas. Prie paminklo pa
dėti du vainikai.

Šiemet buvo suorganizuotas 
didelis ir gana įspūdingas para
das, kuriame dalyvavo keli le
gionierių postai su savo orkest
rais. Taip pat dalyvavo JAV ar
mijos ir laivyno orkestrai. Drau
ge maršavo ir lietuvių skautų 
vienetai. Paradas prasidėjo prie 
Westem Avenue ir 69 gt. ir 
baigėsi prie Dariaus ir Girėno 
paminklo Marąuette Parke.

OHINRABTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLENODB

— Baisiojo birželio minėjimą 
Los Angeles mieste šiemet pra
vedė estai, vadovaujami Esti
jos konsulo B. W. Nurmseno. 
Čia buvo atliktas specialiai bai
singam birželiui muziko J. Ber
tulio sukurtas kūrinys, kurį 
publika šiltai priėmė. Po kon
certo p. Nurmsenas už tai vie
šai muzikui padėkojo. Koncerto 
metu iš lietuvių dainavo p-lė 
Korsak, gi iš liet. kompozitorių 
buvo atlikti Br. Budriūno ir J. 
Bertulio kūriniai.

— DaiL V. Andriušio pieštą 
paveikslą Laisvės Varpo radijo 
programos klausytojai padova
nojo tos programos vedėjui 
Petrui Viščiniui. Paveiksle 
vaizduojamas stilizuotas vytis, 
kuriam foną sudaro Gedimino 
kalnas ir Trijų kryžių kalnas 
Vilniuje. Šie simboliai sąmonin
gai parinkti, siekiant paryškin
ti ryšį su Vilniumi, kuriame 
dabartinis Laisvės Varpo vedė
jas išaugo, subrendo ir dirbo li
gi antrosios bolševikų invazi
jos į Lietuvą. Paveikslas įteik
tas Laisvės ' Varpo gegužinėje- 
koncerte, sutraukusioje daug 
žmonių iš visos Naujosios Ang
lijos. Laisvės Varpas veikia 
jau ketvirtus metus iš Bostono, 
Mass., radijo stoties WBMS, 
1090 kiekvieną sekmadienį nuo 
12:30 vai. ligi 1 vai. Per jį ke
liamos įvairios lietuviškos pro
blemos, duodama gera lietuviš
ka muzika, vaidinimai, muzikos 
ir poezijos montažai. Progra
moje beveik nėra skelbimų, tik 
visuomeniniai ir kultūriniai rei
kalai.

— Muz. J. Beinorto vedamas 
Worcesterio, Mass., lietuvių 
choras vis stipriau reiškiasi. 
Šiemet choras jau koncertavo 
Worcesteryje, Providence ir 
Laisvės Varpo gegužinėje-kon- 
certe Brocktone, Mass. Choras 
nėra gausus dalyvių skaičiumi, 
bet stiprus balsais ir drausme. 
Jis lygiai gerai skamba tiek 
mišrioje sudėtyje, tiek atskirai 
vyrų ir moterų balsų chorais. 
Choras turi paruošęs platų re
pertuarą. Laisvės Varpo gegu
žinėje jis atliko dvylika dainų, 
neskaitant Ilgiausių metų ir Lie
tuvos himno. Publika chorą pri
ėmė labai šiltai. Kaikuriuos da
lykus jam teko kartoti. Prieš 
tai šiam chorui vadovavo muz. 
Z. Snarskis. Tikimasi, kad ru
denį choras dar plačiau pasiro
dys. Jo dalyvavimas Laisvės 
Varpo gegužinėje ir ten sukur
toji nuotaika rodo, kad ne vien ' 
išgėrimu ir pasišokimu gali būti l 
gegužinės paremtos. Kai orga 
nizatoriai tinkamai pasirūpina, 
gegužinės gali virsti kultūrin
gomis pramogomis.

Australietis L Hoad, laimėjo Wim 
bledone, Anglijoje, teniso rugty- 
nes. Pranešama, jog jis netrukus 
pasirodys ir JAV. (INS)

IS ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— Rašytojas A. Gustaitis iš 
Bostono, Mass., pasakė kalbą 
Laisvės Varpo gegužinėje-kon- 
certe. Jam būdingu humoru jis 
sveikino programos vedėją P. 
Viščinį ir pajuokė tuos, kurie 
laukia, kad programoje būtų 
garbinami. Laisvės Varpui pri
kaišioja tik tie, kurie nori pol
kų, atskirų asmenų nesamų 
nuopelnų kėlimo ir visuomenės 
kiršinimo. Viso to Laisvės Var
po programoje nėra. Bet užtat 
ten nuolat keliami visuomeni
niai ir kultūriniai reikalai, duo
damos mūsų dainos, atliekamos 
gerų solistų, chorų ir kvartetų. 
Užgirdamas Laisvės Varpo 
augštą kultūrinį lygi ir taktą, 
rašytojas stebėjosi jo vedėjo 
darbštumu, sumanumu ir kan-' 
trybe. Juk tai darbas, už kurį 
tik priekaištų susilaukiama iš 
asmenų, tegalvojančių apie sa
vo nuopelnus ir reikalą apie 
juos kalbėti.

— Šokis Sadutė Putname. Mer 
gaičių stovykla Putname rengia 
įdomią Lietuvių Susiartinimo 
šventės programą. Kaip kasmet 
K. Marijošienė vadovauja šo
kiams ir meninei programai. Sa
dutė, turėjusi didžiulį pasiseki- 
riTą Chicagojė, bus šokama ir 
Putname. šios apylinkės lietu
viai, nematę šio grakštaus šokio, 
turės progą jį pamatyti Lietuvių 
Susiartinimo šventėje Putname 
liepos 28 dieną.

Antradienis, 1957 liepos 23,

CHICAGOS ŽINIOS
Aprašė lietuvių iškilmes
Chicagos laikraščiai paminė

jo lietuvių iškilmes prie Dariaus 
ir Girėno paminklo Marąuette 
parke. “Sun-Times” įsidėjo 
nuotrauką, pažymėdamas, kad 
buvo susirinkę apie 25,000 lie
tuvių. Nuotrauka vaizduoja, 
kaip lietuvaitės deda ant pa
minklo vainikus. “Chicago Tri
būne” taipgi įsidėjo panašų pa
veikslą, pažymėdamas, kad 
tūkstančiai lietuvių reikalavo, 
kad būtų baigta rusų okupaci
ja Baltijos kraštuose ir jiems 
būtų grąžinta laisvė.

Peršauta susilaukė kūdikio
Patricia O’Connor, 30 m. 

amžiaus, policininko žmona, iš 
dalies paraližuota dėl šūvio į 
petį, susilaukė 8 svarų ir 8 un
cijų berniuko. Ją peršovė jos 
pačios 3 metų sūnelis, kai visa 
jų šeima važiavo šeštadienį. Vy
ras išlipo nusipirkti laikraščio, 
o jo revolveris nepastebėtai bu
vo iškritęs. Jo mažas sūnelis 
pagriebė ginklą, nutaikė į mo
tiną ir paspaudė gaiduką. Kul
ka, įėjusi per petį, atsimušė į 
nugarkaulį ir pasiliko. Dėl su
žaloto nugarkaulio, motinai pa- 
raližuotos abidvi kojos, kairė 
ranka ir iš dalies dešinė ranka.

Sugrįžęs vyras tik sušuko 
“Dieve, mano žmona peršauta”. 
Jis atėmė ginklą nuo verkian
čio sūnaus, kuriam sudaužė 
burną atšokęs nuo šūvio revol
veris. Nelaiminga motina buvo 
nugabenta į Edgewater ligoni
nę, kur susilaukė kūdikio, o 
paskui iš jos buvo išimta kulka.

Mergaitė išgelbėjo berniuku
Judy Nolan, 15 m. mergaitė, 

duktė policijos vado Maywoode, 
vasarodama prie Namakagon 
ežero, Wisconsin, išgelbėjo 10 
metų berniuką. Ji su drauge 
plaukiojo laiveliu, kai pastebė
jo, kad apvirto kitas laivelis ir 
šaukiasi pagalbos. Priplauku
sios jos pamatė berniuko lavo
nėlį po vandeniu. Judy nėrė gi
lyn, ištraukė berniuką ir iš
plaukusios į krantą dirbtiniu al
savimu atgaivino. Berniuko bro
liai — nuskėtido.

Suvažinėjo moterį
Marion Haygood, 27 m. am

žiaus moteris, buvo mirtinai 
suvažinėta ties 47 gatve ir S. 
Lake Shore drv. Mašina tada 
trenkė į stulpą ir atsidaužė į du 
stovinčiu kitu automobiliu. Šo
feris mašiną palikęs pabėgo. 
Policininkas jį pastebėjęs vijo
si, bet nepavijo. Tikimasi jį 
surasti pagal automobilio nu
merį.

Kur parkinti koncertams?
Policija nebeleidžia statyti 

automobilių vidury Columbus 
drv., nes čia eina didelis judėji
mas ryšium su Congress gat
vės ekspresiniu keliu. Vieton to 
atidaryta mašinoms statyti vie
ta į pietus nuo koncertų vietos, 
Roosevelt kelyje.

Pustrečio miliono skolos
Chicagos Miesto Susisiekimo 

organizacija jau turi $2,476,932 
skolos. Tokie paskutinieji duo
menys iš laikotarpio prieš važ
mos pakėlimą. Illinois guberna
torius Stratton pasirašė keletą 
įstatymų, kurie šią susisiekimo 
įstaigą atleis nuo eilės mokes
čių sutaupant $1,666,786.

Olis atleido dvi mergaites
Antanas Olis atleido iš tarny

bos Mariją Accardo, 18 m., ir 
Kay Inciso, 17 m., kurios buvo 
vasaros metui gavusios darbą 
Sanitariniame distrikte. Jų 
tėvai patraukti teisman ir žino
mi kaip turį ryšio su nusikaltė
lių sindikatu. Olis jas atleido, 
pažymėdamas, kad jam nebuvę 
pranešta apie jų priėmimą. 
Laikraščiai pažymi, jog tai 
reiškia, kad Olis neturi ryšių 
su sindikato žmonėmis, bet kas- 
nors iš distrikto tarnautojų — 
matyt turi, kad priėmė tas mer
gaites. Olis sekmadienį iš New 
Yorko išvykęs savaitei į Vene- 
zuelą.

Karštyje venk alkoholio!
Dr. T. Van Dellen dienrašty 

“Chicago Tribūne” rašo, kad 
karščiuose reikia vengti auko- 
holio, kuris išplečia paviršiaus 
kraujo indus, o čia atplūdus 
daugiau kraujo, susidaro dar 
didesnis karščio įspūdis. Pata
ria daugiau valgyt vaisių.

Areštavo narkotikų 
pardavėjus

Chicagos policija areštavo 
penkis asmenis, 48—70 metų 
amžiaus, pas kuriuos buvo ras
ta heroino ir Kitų narkotikų už 
$56,000.

Karštis išvarė iš namų
Sekmadienį Chicagoje buvo 

93 laipsniai šilimos. Karščiau
sia liepos mėn. 21 d. buvo 1901 
metais, kada termometras siekė 
103 laipsnius. Dėl karščio apie 
pusę miliono Chicagos žmonių 
buvo nuvykę į paežerę, o apie 
650,000 — į artimiausius miš
kelius. Daug žmonių buvo Lin
coln parko ir Brookfield zoolo
giniuose soduose.

Moksleivių ateitininkų 
vasaros stovykla

Šiais metais bus ALRK Federa
cijos stovyklavietėje Manchester, 
Mich. nuo liep. 28 iki rugp. 11 d. 
Stovyklos kaina $17.50 savaitei. Į 
Stovyklą priimami visi lietuviai ka 
talikai moksleiviai ir moksleivės 
nuo I pradžios mokyklos skyriaus 
iki IV gimnazijos klasės. Regist
racijos ir smulkesnių informacijų 
reikalais kreipkitės: dieną 12—4 v. 
pas A. Šatą 1528 So. Ridgeway 
Avė., Chicago 23, III., tel. CRaw- 
ford 7-7373; vakare 5—10 vai. pas 
V. šoliūną, tel. REpublic 7-7735 
alOa pas R. Pemkutę OL 2-7092.

Nauja maldaknygė
“Viešpatie, Išklausyk 

Manęs”
Suredagavo

Kini. K. Matulaitis, M.I.O. 
Išleido

Lietuviu Katalikų Spaudos Draugija 
640 puslapių: 3/, colio storumo

.................................... $3.00Kaina

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 
abollucljal; maldos apaštalystes mal
dos; Sv. Valandos maldos; 33 glesm.; 
Velykų Ir VCllnlų apeigos; Kryžiaus 
keliai; Sopulingosios Motinos stotys 
Ir t.t.

Maldaknyge ‘'Viešpatie, Išklausyk 
Manęs” yra labai graliai išleista; at
spausdinta ant balčiausio Ir geriau
sio popierlo: tvirtai (rišta su paauk
savimu ar be; nemažos raides; daug 
ryškių Iliustracijų.

Si maldaknyge yra geriausias pir
kinys Amerikoje. Užsisakykite tuo
jau.

Užsakymus su pinigais siųskite:

DRAUGAS 
4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29, ILL.
lietuvių susiartinimo 

šventė • piknikas
Liepos 28 dieną M. N. Pr. Se

serų Sodyboje, Putnam, Conn.
Bus 1500 dovanų ir tūkstan

čiai lietuvių.

Dienos iškilmės: 11 vai. Mi
šios ir procesija; 1 vai. pietūs; 
430 vai. šimto mergaičių atlie
kama programa; 5:30 vai. jau
nimo šokiai.

Liepos 28 dieną visi vykstam 
į Putnam, Conn.

KAS TIK TURI GERA SKONĮ, VISKĄ 
PERKA PAS LIEPONĮ !

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 prekyba Chicagoje 
LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI — 

FURNITURE CENTER, INC.
3222-24-26 So. Halsted St VIctory 2-4226

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

oooooc


