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Vokietijos likimas priklauso nuo būsimu rinkimu
Pavergtos Lietuvos rašytojai ir 

mokslininkai keikia išmestuosius
Mūsų korespondentas Prancūzijoje

Jau praėjus] kartą teko reikšti nusistebėjimo lietuvių komu
nistų bezdžionavimu savo maskviškių ponų vadinamos antiparti- 
nės grupės pasmerkimuose. Tai buvo įvairių beasmeninių aktyvų 
pasireiškimai. Galima buvo tikėtis, kad tuomi toji svetima banga 
ir baigsis.

Bet atėjo Lietuvos TSR Rašy
tojų Sąjungos savaitraštis „Li
teratūra ir Menas“. Pirmoje vie
toje pirmame puslapyje straips
nis „Su lenininiu centro komite
tu“. Tai aprašymas minėtos są
jungos partinės organizacijos su 
sirinkimo.

Visi smerkia iš peties
Čia jau ne eiliniai aktyvistai, 

bet Paleckiai, Tilvyčiai, Suchoc- 
kiai - Audronašos, Sluckiai, Jo
nynai ir t.t. Vis tai pavergtos 
Lietuvos labiausia išgarsinti at
stovai. Ir juos, kaip avinus, Mas 
kvos ponai suvarė į susirinkimą 
ir liepė smerkti, koneveikti tuos 
nevidonus antipartiečius. Mano
ma, kad susirinkusieji literatai 
net gerai nežinojo už ką reikia 
smerkti, nes kiekvienas jų, kaip 
automatas kartojo: „Mes rašyto
jai smerkiame Malenkovo, Molo
tovo ir t.t. antipartinę grupę įr 
dar glaudžiau susibursime apie 
lenininį Centro komitetą“. Ir 
taip nuo pradžios ligi galo. Pa
smerkimų paveikslo pilnumui 
Maskva suvarė į protesto susi
rinkimą ir mokslo darbuotojus: 
Mokslų akademijos prezidentą 
Matulį, universiteto rektorių Bu 
lavą, prof. Bučą, Navicką, Meš
kauską ir t.t. Ir šie, kaip grama- 
fonai paskelbė: „Mes iš visos šir 
dies pritariame“. Ir Lietuvos 
mokslo pirmūnai „su rūsčiu pa
sipiktinimu kalbėjo apie antipar
tinę suokalbininkų grupę“.

Begėdiškas pasityčiojimas
Mes reiškiame tikrai nuošir

džią užuojautą tiems iš tų rašy
tojų ir mokslininkų, kurie nėra 
dar visiškai praradę savo asme
nybių ir savigarbos dėl tokio be
atodairiško ir begėdiško Mask
vos satrapų elgesio jų atžvilgiu.

Paskelbus Tunisą respublika, jos 
ministeris pirm. H abi b B o u r- 
g u ib a skelbiama yra vienas iš 
tinkamiausių kandidatų į naujos res
publikos prezidentus. (1NS)

Pasirašyta deklaracija
BERLYNAS, Vak. Vokietija, 

liepos 29. — Šiandien JAV, Bri
tanija, Prancūzija ir Vakarų Vo-

Mes norime tikėti, kad bent da- kietija Berlyne pasirašė 12 punk 
bar tie šviesuoliai bus jau aki- tų deklaraciją dėl okietijos su-
vaizdžiai supratę, kad vergavi
mas pasilieka vergavimu, paže
minimas pažeminimu, pasityčio
jimas pasityčiojimu ar jie vadin
sis stalininiais, ar lenininiais, ar 
chruščioviniais... Visa tai nieko 
bendro neturi nei su demokrati
ja, nei su socializmu, nei su dar
bo žmonių gerove.

Žudymai leninizmo vardu

Tos pačios nuomonės yra ir 
prancūzų socialistai. Jų dienraš
tis „Le Populaire de Paris“ tuo 
klausimu rašo: „Ar galima tvir
tinti, kad keturi (pasmerktieji) 
buvo sudarę frakciją? Mes tuo 
netikime. Jie tiktai buvo Chruš- 
čevo konkurentai, varžovai ir pa-

Iš komjaunimo
dėl religijos

MASKVA, liepos 29. — Kom
jaunimo centrinis komitetas iš
metė iš komjaunimo neaprėžtą 
skaičių narių už tai, kad jie prak 
tikavo religiją arba buvo nedori.

starojo linkmės priešininkai. 
Bet, jei net jie būtų sudarę frak
ciją, jie tuomi nebūtų užsipelnę 
Žukovo jiems mesto antileninin- 
kų kaltinimo. Tas „leninizmas“, 
tarp kito ko, yra labai paranki 
Kremliaus diktatoriams formulė. 
Ji leidžia jiems pasmerkti savo 
priešus fanatiškų rusų masių 
akyse. „Leninizmo“ vardu Stali
nas išžudė visus savo priešus. 

Politinis gangsterizmas
Ir taip pat „leninizmo“ vardu 

Chruščevas pasmerkia keturis

Važinės už dykę
NEW YORK, liepos 29. — Du 

plėšikai vakar apiplėšė New Yor- 
ko požeminio tramvajaus tokenų 
pardavėją ir pagrobė 6,704 toke- 
nus.

Guatemalos prezidentas Castillo Arnias taip atrodė 1954 metais, kada 
turėjo su juo interview vienas iš musų dienraščio redaktorių kun. 
dr. ,1. Prauskis. Prez. Arnias, kaip žinome, penktadienį buvo nužudy
tas komunistei Homero Vasųuez Sancez, kuris vėliau pats nusišovė.
Nužudytasis prezidentas teturėjo 43 metus amžiaus. Perversmo keliu 
jis buvo paėmęs valdžią iš raudonųjų, kurie Guatemalą valdė pagal 
Maskvos nurodymus. Net kaikurie ir vadovėliai to krašto mokykloms 
jau buvo spausdinami Maskvoje. Pašalinęs raudonuosius, prez. Av
inas tuojau ėmė planuoti plačias socialines reformas. Jis rodė daug 
simpatijų ir Lietuvai. Jo rūmai buvo atviri visiems piliečiams.

Cenzorius ir Lenkijos
kardinolas Steponas Višinskis

VARŠUVA. — Lenkų spaudos cenzorius uždraudė paskelbti 
Lenkijos kardinolo Višinskio raštą, kuriuo jis uždraudė katalikų 
kunigams turėti kokių nors ryšių su krašto „pažangiųjų kunigų“ 
organizacija — „Pax”.
Cenzoriaus patvarkymu šis 

kardinolo raštas neLavc atspaus
dintas nė vieninteliame katalikų 
savaitraštyje „Tygodnik Pow- 
szechny“.

Lenkijos seimo katalikas at
stovas prof. Makarczyk tuo rei
kalu pasakė seime kalbą, kurioje 
iškėlė šiuos didžios svarbos rei
kalus:

Uždaryta stovykla
FREIBURG, Vokietija, liepos 

29. *— Viena vengrų pabėgėlių 
stovykla netoli Schwerzen, susi
dedanti iš 64 asmenų, buvo už
daryta, kai suėjo į konfliktus su 
vietos gyventojais. Dedatės bus 
praneštos išvietintųjų ministe- 

antipartiečius, iš kurių du buvo rDa\ Bonnoje, rugpjūčio 7 d. 
Lenino kompanijonai. Ir lygiai I Praeitą penktadienį 9 vengrai 

leninizmo“ vardu pats buvo suimti ir bus teisiami. Šato paties 
Chruščevas, gyvas ar numiręs, 
bet tapęs atpirkimo ožiu, bus 
taip pat pasmerktas“. Tęsdamas 
toliau, socialistinis dienraštis ra
šo: „Stalinizmas, atviras ar pa
slėptas, yra politinis gangsteriz
mas. Jis reikalauja darbininkų 
klasės, kuriai jis žiauriai kenkia, 
pažeminimo. Jis trukdo tos kla
sės pajėgoms apsijungti. Jis nu
tolina socializmo valandą pasau
lyje. Tačiau jis turės pranykti, 
nes ateitis priklauso demokrati
jos ir laisvės jėgoms”, — baigia 
„Le Populaire de Paris“.

Nauji žemes drebėjimai 

Meksikoj
MEXICO CITY, liepos 29. — 

Centralinę Meksiką praeitą sek
madienį palietė didelis žemės dre
bėjimas supurtęs ir sostinės na-. Karinių jėgų ir civiliai liudytojai 
mus ir padarydamas daug nuos-' teigė, kad suimtieji norėjo nu
toltų. Žemės drebėjime žuvo 57 versti dabartinį diktatorių Nas- 
asmenys ir apie 600 sužeista. Ma seri ir grąžinti buvusį prez. Mo- 

hamed Naguib. Sakoma, kad vi
si kaltinamieji prisipažino. Su
imtųjų tarpe yra žymių asmenų.

noma, kad žuvusiųjų skaičius 
bus daug didesnis. Žemės drebė
jimas palietė apie 100,000 kva
dratinių mylių plotą. Sunkiausi 
nuostoliai padaryti Meksikos sos 
tinei Mexico City, kuris turi 2,- 
300,000 gyventojų. Suskilo na
mai ir autostrados, dangorai
žiai ir fabrikai. Pirmieji sukrė
timai pasigirdo sekmadienio ry
tą 2,40 vai. (Chicagos laiku 3,40 
vai.) ir tęsėsi ligi 6,30 vai. p; p., 
daugiausia sostinės srityje. Pa
lietė ir kurortinę vietą Acapulco. 
Mieste buvo nemaža turistų. Pir 
madienį buvo jaučiami nauji že
mės drebėjimai ir Meksikos sos
tinėje nebėra nė vieno žemės dre
bėjimo nepaliesto namo.

vienijimo.
Tai pirmoji tokia deklaracija 

pasirašyta šių valstybių. Ji pa
skelbta prieš į Rytų Vokietiją 
atvykstant Chruščevui, kuris ją 
mano aplankyti sekantį mėnesį.

KALENDORIUS
Liepos 30 d. šv. Abdonas ir 

Senėnas. Senovės Bijūnas.
Saulė teka 5,43 vai., leidžiasi 

8,13 vai.
ORAS

Chicagoje ir apylinkėse dali
nai debesuota. Ne taip tvanku. 
Temperatūra apie 80 1.

koma jie nebuvo jokie laisvės ko
votojai, bet valkatos ir krimina
liniai nusikaltėliai.

Pavogti planai
LINDAU, Vokietija. — Vaka

rų Vokietijos policija gavo pra
nešimą, kad pavogti planai, ku
rie buvo naudojami JAV raketų 
Nike instaliacijai. Planai buvo 
pavogti iš kontraktoriaus, vyk
džiusio pagal tuos planus staty
bos darbus. Planai buvo paimti 
naktį iš kontraktoriaus biuro, 
kai panaktinis snaudė.

Ruošę sukilimą
KAIRAS, Egiptas, liepos 29. 

— Egipto vyriausybė apkaltino 
vakar 13 asmenų, kurie norėjo 
nuversti dabartinę vyriausybę.

Baudžiami pakorimu
TEHERANAS, Iranas, liepos 

29. — Senatas patvirtino, kad 
asmenys, kurie bandys pakenkti 
alyvos pramonei padegimu, bus 
baudžiami pakorimu.

• Fąll River, Mass., du jūri
ninkai suimti už įrankių pavogi
mą iš vienos mašinos. Jie toj ma
šinoj paliko savo apyrankę su 
vardu ir numeriu.

• Joe College yra studentas 
St. Josephs College Philadelphi- 
joje.

Žemės drebėjimas Meksikoj pareikalavo daug nukij ir matoriaiinių 
nuostolių, Čia matyti kaip (i augštų sugriautuose namuose atlieka gel- 
bėjinio darbus karini ir savanoriai darbininkai. Tai didžiausias že
mės drebėjimas tautos istorijoj.

Mokyklos. Nepaisant, kad dau 
gumos vaikų tėvai pareiškė norą, 
kad jų vaikai būtų mokomi tiky
bos, mokyklų vadovybė daugelį 
mokyklų pavadino valdinėmis ir 
vaikus išsklaidė. Mokyklos, ku
rios yra vedamos vienuolių, ne
sulaukė žadėtų pažadų ir vis dar 
susiduria su įvairiais sunku
mais.

Universitetai. Liublino Kata
likų universitete ikšiol neleista 
atidaryti teisės ir filosofijos fa
kultetų. Krokuvos jogailaičių 
universitete vis dar draudžiama 
atidaryti teologijos fakultetą.

Politika. Katalikų intelektua
lų klubai, įsteigti po spalio re
voliucijos, neturi kiek reikiant 
laisvės. Tie klubai komunistinio 
režimo buvo leisti kaip rekom- 
pensacija už uždraudimą kurti 
katalikiškas partijas. Tokių klu
bų veikia apie 20.

Kardinolo raštas. Kas tas per 
raštas? Būdamas Vatikane, kar

dinolas Višinskis matyt painfor
mavo atitinkamas įstaigas apie 
lenkų tariamų pažangiųjų kata
likų „Pax“ organizacijos veiklą, 
nes Šv. Apeigų kongregacija spe 
cialiu raštu uždraudė Lenkijos 
kunigams bendradarbiauti su 
,,Pax“ organizacija, kurios va
dovu yra žinomas Bažnyčios už
draustų skaityti knygų autorius 
rašytojas Bol. Piasecki.

Kunigams draudžiama leisti 
spausdinti knygas „Pax“ orga
nizacijai, o taipgi skaityti ir pla
tinti jos leistas knygas.

Vatikanas ligšiol nieko oficia
liai nepareiškė apie šį naująjį 
dekretą, tačiau yra galvojama, 
kad juo norima susilpninti taria
mai katalikišką organizaciją, ku
ri Stalino režimo metu buvo pa
sišovusi atplėšti tikinčiuosius 
nuo Šv. Sosto ir palikti komunis
tinio režimo malonei. Tuo metu 
Piasecki komunistų buvo nepa
prastai vertinamas ir jam buvo 
suteikta daug galios.

Kardinolas Višinskis nori, kad 
būtų galas komedijai, kada Len
kijos tikinčiuosius nori atstovau 
ti pasaulietis, atplyšęs nuo Baž
nyčios ekstravagantas.

Šuolis automobiliu
FREDERICHSBURG, Va., lie

pos 29. — North Carolinos sep
tyni gyventojai važiuodami ma
šina iš bažnyčių konvencijos Oli- 
ver. Va., nukrito nuo autostra
dos U.S. 1 į 20 pėdų gilumo tven
kinį ir 6 iš jų prigėrė. Išgelbėta 
30 m. moteris.

Propagandinis festivalis
MASKVA, liepos 29. — Propa

gandinis Sovietų Sąjungos šauk
tas jaunimo festivalis atidarytas 
sekmadienį. Dalyvauja 150 kraš
tų apie 35,000 jaunimo. Dalyva
vo ir Amerikos 70 asmenų dele
gacija, nors oficialiai tokį daly
vavimą buvo atmetusi teikdama, 
kad šokti Maskvos gatvėse, kuri 
sunaikino Vengrijos laisvės iš
troškusį jaunimą yra laisvės 
principų išniekinimas. Daugiau
sia delegatų yra iš Afrikos - Azi
jos. Kiti yra beveik iš visų Eu
ropos ir Lotynų Amerikos kraš
tų.

Didžiausios partijų rungtynes nuo 
respublikos įsisteigimo dienos

BONNA, Vokietija, liepos 29. — Vakarų Vokietijos rinkimai 
įvyksta rugsėjo 15 d. ir manoma, kad jie yra svarbiausi nuo prieš 
8 metus įsikūrusios respublikos gyvavimo pradžios.

Šiandien mano laimėti dvi par 
ti jos: Konrado Adenauerio vado
vaujama Krikščionių Demokra
tų unija ir stipri socialistų opo- 
mo gali būti išspręstas Vokieti- 
zicinė partija ir nuo jų laimėji- 
jos, o gal ir viso pasaulio, liki
mas.

Vokietijos priešai
Kancleris Adenaueris savo kai 

boję, pradėdamas rinkiminę kam 
paniją pabrėžė, kad jei laimėtų 
socialistai, Vokietija kristų že-JVokletl.S1 Soviet4 Sąjunga
myn. Gi socialistai sako, kad įvairiais triukais, kaip kelionė- 
Adenauerio vedama taktika yra! m\s \ Vokietiją, bando pa
negryna ir tai yra mušimas že
miau diržo. Esą Vokietijos įėji
mas į Natą ir jos apginklavimas 
veda tolyn nuo tinkamo Vokie
tijos suvienijimo. Esą Nato vals 
tybių apginklavimas ir apsigin
klavime lenktyniavimas užblo
kuoja Vokietijos suvienijimą ir 
palieką 18 milionų vokiečių to
liau vargti komunizmo naguose. 
Adenauerio šalininkai sako, kad 
tie, kurie kovoja prieš Krikščio
nių Demokratų uniją yra Vokie
tijos priešai. Kancleris teigia, 
kad laimėjus socialistam pasi
baigs nusiginklavimo konferen
cijos ir karo grėsmė pakibs vir
šum pasaulio.

Daug prakalbų
Toje nuolatinėje žodžių kovoje 

kancleris Adenaueris važinėja po 
ątstatytus Vokietijos miestus ir 
yra labai popularus, kadangi pa 
jėgė per trumpą laiką įvesti Vo
kietiją į pirmaujančių tautų tar-

Valstybės sekretorius Dulles šiuo 
metu išvyko į Londoną, kur jis as
meniškai peržvelgs penkių valstybių 
daromą pažangą nusiginklavimo rei
kalu. (INS)

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ 
SANTRAUKA

— Popiežius Pijus XII sekmadienį priėmė Chicagos kardinolą 
Striteh atsisveikinimo audiencijoj.

— Japonų laikraštis vakar paskelbė, kad Japonija padės 
Egiptui pastatyti augštą pylimą Nilo upėj. Prieš metus kada Nas- 
seris nacionalizavo Suezo kanalą Amerika ir Anglija žadėtas su
mas, apie 70 mil. dolerių, nutraukė. Užtvanka kainuos virš biliono 
dolerių.

— Per praeitą savaitgalį Illinois valstybės keliuose žuvo 9 as
menys.

— Japonijoj, vakarykštės dienos pranešimu žuvo 591 asmuo, 
If05 dingo ir SJiSI sužeistas. Nuostoliai 1/0 mil. dolerių.

— Vienuoliktas atominės bombos bandymas Nevadoj įvyks 
šiandien.

— Pietų Amerikoje vakar buvo jaučiamas žemės drebėjimas.
— Gvatemalos gynybos ministeris įspėja gyventojus, kad lai

kytųsi ramiai ir visi neramumų kėlėjai bus nubausti. Paskelbtas 
ir prezidento žudiko dienoraštis, kuriame jis save laiko didvyriu.

— JAV armijos vyriausias štabas Heidelberge, Vokietijoj, 
atidengė, kad viena Rytų Vokietijos moteris Asch, m. amžiaus, 
norėjo papirkti vieną Amerikos oficialaus asmens žmoną šnipinė
jimui.

— Irano ambasadorių prie Šv. Sosto Mohamed Saed priėmė 
vakar popiežius vasaros rezidencijoj.

pą. Jis yra populariaueias Vo
kietijoje ir turi 38 proc. popula- 
rumo prieš 11 proc. teturintį so
cialistų lyderį Erich Ollenhauer. 
Kancleris pasakė 40 kalbų, gi 
ekonomijos ministeris prof. L. 
Erhard už Krikščionių Demokra
tų uniją pasakė 86 kalbas. 

Vienas arklys

Šiandien verdant rinkiminėm 
kovom viso pasaulio akys žiūri į

veikti Vakarų Vokietijos tautą, 
kad ji balsuotų už socialistus, 
nes esą tik jiems laimėjus bus 
suvienyta Vokietija. Ir tas suvie
nijimo Vokietijos klausimas yra 
vienas iš svarbiausių arklių rin
kiminėj kovoj, ant kurio joja 
komunistinė ir demokratiškos 
partijos.

TRUMPAI IŠ VISUR
• Oak Harbor, Wash., apsi

vertus laivui manoma nuskendo 
keturi suaugę ir keturi vaikai. 
Trys lavonai jau raiti.

• Žinomas komedijantas Rvd 
Skelton, kurio sūnus serga leu
kemija, atvyko į Paryžių. „Aš 
čia nejieškau nei stebuklų nei 
daktarų“. Kelionės į Lurdą Skel
ton manąs, kad nepajėgs pada
ryti, dėl ilgos kelionės traukiniu.

• Trans - Canada oro linijos 
lėktuvas su 35 keleiviais saugiai 
nusileido Cranbrook, B. C., po to 
kai pajuto, kad jaučiamas dūmų 
kvapas. Niekas lėktuve nebuvo 
sugadinta išskyrus pradėjusius 
degti radijo aparatus.

• Italijoj, Leghorne, karanti
ne sulaikytas amerikiečių laivas 
naikintojas Rooks, kuris atplau
kė iš Rytų Afrikos, kadangi 21 
jūrininkas susirgęs influenza.

• Passau mieste, Vokietijoj, 
Dunojaus upė taip patvino nuo 
didelio lietaus, kad to miesto da
lis gyventojų privalėjo būti eva
kuota.

• Alžire 51 asmuo buvo užmuš 
tas ir apie 50 sužeista praeito sa 
vaitgalio susirėmimuose.

• Šiaurės Korėja Pyongyango 
mieste atidarė parodą, kurioj iš
statyti neva Amerikos šnipų 
reikmenys: foto aparatai, siųstu 
vai, žiūronai, dirbtini dokumen
tai ir kt.
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“Poison Ivy” dilgele
Amerikoje yra tokia dilgė, tik mas, peršėjimas ir deginantis

riau sakant, toks vijoklis, kokio 
Lietuvoje nėra. Amerikiečiai tą 
nuodingą vijoklį vadina “Poison 
Ivy”, gi lotyniškai jis vadina
mas “Rhus toxicocendroron”. 
Tas augalas daugeliui sugadina 
atostogas, nes susirgdina. Tad 
su juo susipažink ir jo saugo
kis.

Kaip atrodo?

Ant ilgo, plono stiebelio yra 
keletas sprindžio ilgumo ir vie
los storumo kotelių, o ant kiek
vieno kotelio — po tris lapelius. 
Neužmirškite, tik trejetas lape
lių ant kiekvieno ligo kotelio, la 
bai panašių į beržo lapelius, tik 
vidurinis lapelis yra simetriškai 
dantuotas, o šalutiniai lapeliai 
nėra simetriški. Lapų spalva 
yra maloniai žalia, paviršius — 
švelnus, truputį blizga. Žydi ge-

dilgčiojimas yra dešimteriopai 
aršesnis, negu Lietuvoje nuo dil 
gėlių sudilginimo. Žmogus bai
siai kasosi, nervinasi ir užmigti 
negali. Ir juo smarkiau kasosi, 
juo labiau padeda nuodams odo
je sklisti. Retkarčiais tenka ma
tyti tokių “dermatitis venena- 
ta” ligonių, kad dideli odos plo
tai yra viena almanti žaizda.

Ar tai pavojinga?

Vien tik nuo “Poison Ivy” 
nuodų, kiek jie paliečia odą, žmo 
gus nemiršta. Tačiau, jei nagais 
besikasant į odos žaizdą patenka 
kokių nors patogeniškų mikro
bų, kraujo užkrėtimo atveju ga
li atsirasti žmogaus gyvybei pa
vojingų komplikacijų. Be to dar 
nuo didelių pūliuojančių žaizdų 
dažnai pasilieka negražūs ran
dai. To tai jau reikia vengti, kad

gūžės ir birželio mėnesiais; žie- i moters gražią odą šlykštūs ran
dai yra žalsvai geltoni, kekėse, 
gana maloniai kvepia, tad neži
nantį gundo nuskinti ir pauosty
ti. Oi, saugokis, neliesk ir ne
uostyk ! Ir jų gražių, gelsvų“ser 
bentinių” uogų neragauk!

Kur anga?

Visur, pradedant nuo Naujo
sios Škotijos Kanadoje, iki Flo
ridos ir Texas, nuo Atlanto pa
kraščio rytuose, iki Rocky 
Mountains kalnų, iki Britų Ko
lumbais. Labai tirštai “Poison 
Ivy” auga patvoriuose ir Illi
nois, Ohio, Michigan ir Wiscon- 
sin valstybių giriose.

Kas labiausiai nukenčia?

Vaikai ir moterys labiausiai ir 
dažniausiai nuo “Poison Ivy” 
nuodų nukenčia, nes nežinodami 
'neiškenčia nepalietę malonaus 
“kaip berželio” žolynėlio, o kar
tais ir gražių “kaip vaško karo
lėliai” uogelių pasiraško. Ta
čiau nevisiems “Poison Ivy” pa
lietimas pakenkia. Tačiau sako
ma, jog iš trijų, lietusiųjų tą 
nuodingą augalą, dviems paken
kia. O lietuvių tarpe yra taip 
jautrių, kad, jei tik paglosto šu
nelį, braidžiojusį po “Poison 
Ivy” plotą, tai ir per šunelį ap- 
krečia savo odą “Poison Ivy” 
nuodais ir paskui baisiai ka
muojasi. Ir nuo kito žmogaus, 
turinčio almančias žaizdas odoje 
nuo “Poison Ivy” nuodų, palie
tus žaizdas, galima pačiam užsi
krėsti tais pačiais “Poison Ivy” 
nuodais ir tokias pat žaizdas o- 
doje gauti.

Simptomai

dai negadintų. Varginantis nie
žulys, nemiga, nervinimasis irgi 
žmogui sveikatos neduoda.

DAKTARO ATSAKYMAI Į 

KLAUSIMUS

AfoakyniaM B. U. — Sverti
195 svarus vidutinio ūgio 55 m.

Žinios iš okup. Lietuvos
— Kaip tvarkomasi Lietuvo- Vilnelės tiltų stovi milicijos sar 

jc. Okupaciniame rusų kalba lei gybos. Tačiau ši priemonė iki 
vyrui truputį perdaug. Tams džiamame laikraštyje “Soviet- šiol turėjo labai menką pasisė
tos pulsas yra beveik normalus. skaja Litva" balandžio 18 d. nu kimą. Priemiesčių gyventojai 
Širdies peršokimai (missing | meryje marionetinės vyriausy- naktimis yra tikrai be jokios 
beat) apie 4 ar 6 kartus per mi- bės Prekybos ministerio pava-
nutę taip pat nereiškia kažko- duotojas rašo; 
kio pavojaus. Tamsta privalai 
klausyti savo gydytojo patari
mų. Jeigu jis tamstai sakė, kad

Kaip gelbėtis

Profilaktinių priemonių apsi
saugojimui nuo “Poison Ivy” 
nuodų yra trejetas: 1) Imuniza
cija, injektųojant kiek reikia (pa 
gal žmogaus amžių ir svorį) 
“rhus toxicodendron” ekstrak- 
tinio skiedinio. Imunizuotis rei
kia anksti pavasarį gydytojo ka 
binete. Imunizacija galioja tik 
vienam sezonui, o kitais metais 
vėl reikia imunizuotis. 2) Jei 
atsitinka kartais kur paliesti 
“Poison Ivy”, aptepk paliestą 
odą stipriu “naphtha soap” mui
lu, po trijų minučių gerai van
deniu numazgok, paskui alkoho
liu nuplauk. Tai turi padaryti 
vienos valandos laikotarpyje po 
“Poison Ivy” augalo palietimo, 
nes vėliau jau niekas negelbės. 
3) Neliesk ir net iš tolo venk 
“Poison Ivy” augalo. Netikėk 
žmonių pasakoms, kad, kas jau 
sykį yra sirgęs “Poison Ivy” 
odos apnuodijimu, tai savo any
žiuje jau daugiau nesirgsiąs. 
Tai netiesa. Yra daug tokių, ku
rie kasmet nukenčia nuo “Poi
son Ivy” dilgėlės.

Beje, reikia žinoti, kad, “Poi
son Ivy” lapams sudžiūvus, nuo
dai juose neišgaruoja ir nepra
nyksta. “Poison Ivy” lapus de
ginant ir jų sudžiūvusius lapus 
plikomis rankomis žarstant, taip 
pat galima nuodais apsikrėsti ir 
nukentėti.

nieko baisaus nėra, tai jis tiesą 
sakė ir turėtum juo pasitikėti.

Atsakymas T. P. — Tamsta 
sau blogą darai, jei, neatsiklau
sęs daktaro, vien tik savo sam
protavimu vadovaudamasis, nu
stojai druską vartoti. Nesaugu 
laikytis “bedruskės” dietos per- 
griežtai ir perilgai. Druskos trū 
kūmas organizme, ypač vasaros 
metu, gali pasireikšti silpnumu, 
skilvio sukrikimu ar inkstų liga.

Atsakymas M. K. A. — Tams
ta klausi savo laiške, ar gerai 
yra vartoti vaistą, vadinamą 
“Banthine”, peptiniam ulceriui 
gydyti ir kokia mano nuomonė 
apie tai. Jokių vaistų, ypač 
“Banthine”, be gydytojo priežiū
ros nepatartina vartoti. Daug 
vyrų, bevartodami “Banthine”, 
lytiškai nusilpo, impotentais pa
liko, neteko energijos ir ambici 
jos dirbti, kurti ir gyventi.

1957 M.
TELEVIZIJŲ
IŠPARDAVIMAS
Pasinaudokite reta proga dabar pi

giai įsigyti TV aparatą., nes mums 
reikia paruošti Vietą naujiems 1958 
m. modeliams.

ATEIKITE ĮSITIKINTI TV 
APARATŲ NPPIGJN1MIT 

Instaliacija ir garantijos veltui

“...Lietuva yra didelių miškų 
kraštas. Mūsų žvejybos pramo
nė yra reikalinga labai didelio 
medžio gaminių kiekio, kuris 
būtų labai lengvai galimas pa
dengti iš vietinės gamybos. Bet 
taip nėra. Kasmet iš Lietuvos 
išvežama tūkstančiai statinių į 
Ukraina. Baltgudiją ir pačią Ta 
rybų Rusiją. Vien tik pereitais 
metais iš Lietuvos *buvo išvežta 
414,000 medinių dėžučių ir sta
tinių, kurių transportui geležin
keliais privalėjo duoti 1,000 va- 
vonų.

Kitas pavyzdys. Mes Lietu
voje turime tris cukraus fabri
kus, kurių gamyba yra didelė 
ir pakankama respublikos parei 
kalavimui patenkinti. Bet tik 
20% Lietuvoje pagaminto cuk- 
eaus lieka vietos rinkai. Laku
sis cukrus išvežamas į Lvovą,
Estiją ir Latviją. Mes patys 
esame priversti trūkstamą cuk 
rų įvežti iš Ukrainos, kurios 
nuotolis sudaro virš 1,000 km.

Dar kitas pavyzdys. Klaipė
doje yra trąšų fabrikas. Iki 
1955 metų šis fabrikas buvo ap
rūpinamas vietinėmis žaliavo
mis, tačiau nežinia kuriais su
metimais staiga tos žaliavos 
buvo pradėtos gabenti net iš 
Uralo, daugiau kaip iš už 3,000 
km. Užuot Klaipėdoje pagamin
tas trąšas sunaudojus vietoje,'
jos buvo vežamos į Ukrainą, Le p p 
ningradą iir Sibirą. Šiam trąšų 
nervežimui perėtais metais iš -
C“aip MvZny DR- flMTmS 4LEKNft
aišku, kad šitokie dalykai yra, GYDYTOJAS m^URGAS

Vai. — Pirmad., antr.. ketv., penkt. 
1—4 ir 6—8; šeštad. 1-—4; trečiad.T£L£VISIOn

[sales- Service)
Sav. Inl. A. 81MF.NA8 

3321 S. Halsted — CUffslde 4-5665 
Atdara: kasdien 9—6, pirmadieniai.

Ir ketvirtadieniais 9—9

<▼- ^E M

SOPHIE BŠRC US
RADIO PROGRAMA

IS WGE? stoties — Banga 189t 
PIRMADIENIO vak. nuo 7—8 v. 
N*JO PIRMAD. IKI PENKTaD.

8:45 Iki 9:80 vai. ryte 
SEŠTAD. 8:30 iki 9:80 ryte 

SEKMAI). 8:30—9:30 v. r. Iš stoties 
WOPA — 1400 kll.

7159 So. MAPLEWOOD AVĖ. 
Chicago 29. III. HEmlock 4-2418 

«i»tj*38*38i»IH»!3»E3ie3l6IIH»t«38SOtiO^Š8*IOę>

Ofieo Ir IniUi t H. Ol.ymplc 2-1361

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

ir šeštad. tik 10—12 vai.

y

apsaugos.
Neseniai milicijai pavyko vie 

ną tokią gaują išaiškinti ir su
imti. Prieš kiek laiko buvo ir 
jų teismas. Teisė vyriausiasis 
“Lietuvos liaudies teismas”. 
Tarp kitų, šiai gaujai priklau
sė: milicijos ginklų sandėlio ve
dėjas, miesto elektrinės monte
ris ir vienas automechanikas. 
Visi dalyviai yra rusai, atkelia
vę į Vilniaus kraštą 1945 m.

Tel. REliance 6-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK

YDtfTOJAS IR CHIRURGAS 
• ETI VIS OTDYTOJAflj

3925 Wost 59th Street
Vai. Pirmad., antrad., ketvirtad. Ir 

penktad. nuo i—4 p .p. 6:80—8:80
vai. vak. Trečiad. Ir šeštad. 1—4 v. 
P P-

Atsivertė rašytojas
Italų beletristas Curzio Ma- 

laparte, kurio dvi knygos buvo 
net Bažnyčios pasmerktos, 
prieš savo mirtį atsivertė į ka
talikybę. Atsivertė birželio mė
nesį. Mirė sulaukęs 59 m. am
žiaus.

KAZYS ČESNAUSKAS
6444 SO. TROY ST. 

Telef. (YAlbrook 5-7670 ir 
OlbeoB 8-4938

• Oeneralls kontraktoriua nau
jų namų statybai, įvairiems re
montams ir namų pertvarky
mams • Turime didelį patyri
mą namų statyboje. • Patys 
atliekame cemento Ir medžio 
darbus. • Apkainavimal nemo
kamai.

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI TR CHIRURGAI 

5430 S. Kedzie Avė.
Priima ligonis pagal susitartum, 

valandos skambinti telefonu

Tel. ofiso Ir buto OLyutplc 2-4169
DR. P. KISIELIUS

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

Rez. 1634 S. 49th Avė., Cicero
Kasdien 1-8 vai. Ir 6-8 vai. vak.. 

Išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 Iki 4 popiet

Ofiso telef. LAfayette 8-8210, Jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzie 8-*!868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

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

Trečiad. tik susitarus.

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chlrurgč) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTE

7156 South Westcrn Avenne
(MEDICAL BUILDING) 

Plrmad., antrad., ketv. Ir penktad. 
nuo 11 vai. ryto Iki l vai. p.p. Ir nuo 
6 v.—8 vai vakare. Trečiad. nuo 
II vai. ryto — 1 v. p. p. Seštad. 11 
vai. ryto Iki 8 vai. popiet

Office tel. RE 7-1168 
Res. tel. WAlbrook 5-3766

Tel. ofiso — HE 4-1202 arba REp. 
7-9700. Namų — PIt H-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS

2454 W. 71 St. (71 ir Campbell av.)
pirmad., ketvirtad., šešt.Valandos: 

nuo 1 iki 4 vai. p.p., antrad. 
penktad. nuo 5 iki 8 vai. vak.

ir

tikrai neproduktyvūs”, — bai
gia straipsnį Prekybos ministe
rio pavaduotojas.

Čia tektų tik pastebėti, kad 
daug metų “komunistinio pla
navimo” prireikė, kol okupaci
nės valdžios pareigūnas prisi
galvojo iki šios paprastos tie
sos.

— Plėšikų gaujos terorizuoja 
Vilnių. EZD Nr. 43 praneša, 
kad iš Vilniaus patirta, jog kri
minalinis elementas, sūsijungęs 
į gaujas, naktimis užpuldinėja 
mieste praeivius, taksi-šoferius 
bei vežikus ir juos apiplėšia. 
Šiems plėšikams kelią į miestą 
užkirsti vakarais ant Neries ir

kasdlan išskyrus trečiad.

Res. tel. GRovehlll 6-5003

uždaryta.

tr

DR. ANNA RALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6322 South Weetern Avenne 
vai., kasdien 10-12 vai. Iv 7-9 vai. 
vak. šeštadieniais 10- i vai .Trečia
dieniais uždaryta. Kt. laiku susitarus 

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Res telef. WAIbrook 6-6076

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

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

šeštad. 2—4 vai. rak.
Trečlad. Ir kitu laiku pagal sutarti. 

Telef. ofiso LAfayette S-6O48 
Rez.: WAIbrook 6-3048

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Ortbopedas - Protr*l»»tas 

Aparatai-Protezai, Mcd. ban 
dožai. Speo. pagal Im kojom 

(Areli SupporlM) Ir t- t.
Vai.: 8-4 Ir 6-8. Šeštadieniais 9-1 
OKTHOPKDIJO8 TECHNIKOS UAB
2860 W. 63rd SL, Chicago 29, III 

Tel. I’ltoapect 6-5OH1

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4250 W. 6Srd St
Ofiso tel. KJEIIance 5-4410 

tteztd. telef. Gltovehlll 4-0617 
Valandos: 1-8 p. m., 6-8 p. m.

l'enktAil tik po pietų.
Trečiad. Ir šeštad. pagal sutarti

Ofiso HE 4-1818, arba RE 7-9700 
Rez. PR 6-9801

DR. j. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

SpeclalybS — 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. I d.

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHTRURG® 

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

Vai1.: kasdien nuo 6 v. v. jkl 9 v. vtu 
Vai,: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. v.,

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

Tel,: Ofiso — PUlIman 6-6766 
Buto -- BEverly 8-8946

Ofiso HEmlock 4-6816 
Rez. HEmlock. 4-8751

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ ir vidaus ligos 

2745 West 69th Street
(priešais šv. Kryžiaus ligoninę) 

Priima pagal susltarlma

Ofiso tel. CIAffslde 4-2696 
fUstdeacUoe: LAfayette 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 West 47th Street 
(Kampas 47th Ir Hermitage)

Vai.
Seštan

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

DR. FL TALLAT-KELPŠA
Ofisai 20 Nortb Wacker I)rlve
(Clvlc Opera House. kamb. 868) 

Vai. kasd. 12—4
Tel. CEntral 6-2294 

6002 West 16tti Str.. Cicero 
Vai kasdien 5-8, šeštad. 1-2 vai 

Tel. TOwnIiAll 3-0959 
Kitu laiku Ir trečiad. susitarus 

Rezld. tel. HEmlock 4-7080

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Bendra praktika Ir moterų ligos)
Ofisas ir res.; 5100 S. Western Avė 
Tel. PRoepect 8-1223 arba WE 6-5577 
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v., Antr., 
TYeč. ir Penkt. 6-9 vai. vak., šeštad. 
2-4 vai popiet Ir sulig susitarimu

Atostogose nuo liepos 20 d. iki 
rugp. 6 d.

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. Glh. 8-6195

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 West 71st Street 

(7lst Ir Campbell Avė.)
Atostogose iki rugpjūčio 

1-mos dienos

Tel. ofiso: DAnube 6-1126

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

8267 South Halsted Street
Vai 1 Iki 4 v. p. p. Ir 6—8 v. vak 

Šeštadieniais 1—4 v. p. p.

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

‘ DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevičldtč)

GYDYTOJA IR CHIRURGAS 
6248 South Kedzie Avenne 

Vai. kasdien 1-3 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 3-0742

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 West 31st Street
Kamp. Halsted Ir 81-mos gatvių 

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

Kai “Poison Ivy” nuodai pra
deda veikti, pradžioje veikia pa
našiai, kaip pvz. būdavo Lietu
voje dilgėlėmis susidilginus. Vie
niems oda parausta ir ant odos 
mažytės vandeningos pūslelės 
pasirodo. O kitiems oda ne tik 
parausta, bet ir labai sutinsta, 
o mažytės vandeningos pūslelės 
pasidaro didelėmis pūslėmis. Tos 
pūslės pratrūksta ir alma, o 
kur tik to skysčio pasklinda, ten 
naujų pūslelių ir pūslių odoje at 
siranda, ir taip “Poison Ivy” nuo 
dai odoje sklinda. O niežėji-

Nesigydant, jei komplikacijų 
neįvyksta, nuo “Poison Ivy” nuo 
dų reakcijos dvi ar tris savaites 
pasikamavęs žmogus savaime pa 
sveiksta. Bet su daktaro pagal
ba pasveikstama greičiau, ligo
niui tenka mažiau kentėti ir ap- 
sisaugojama nuo nemalonių 
komplikacijų.

PERKRAUS
b \ t. n v s

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

2313 AA 91st St.. Chicago, UI. 
Tol PRescott 9-2781

f
Jau laikas užeiti į ...

MUTUAL
FEDERAL SAVINGS

ir pradėti planingai ir reguliariai taupyti!
DIDELIUS NUO6IMČ4US 
MOKAME NUO 1905 M.

SANTAUPOS APDRAUSTOS IKI 
$10,000.60 JAU NUO 1935 M.

Mes visados esame pasiruošę Jums patarnauti.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

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

2202 WEST CERMAK ROAD Vlrginia 7-7747
CHICAGO 8, ILLINOIS

DIDELIO PATYRIMO ASMENYS 
SAUGIAI PERKRAUSTYS 

JŪSŲ BALDUSI
STASYS FABIJONAS
2146 So. Hoyne Avė. Telef. Vlrginia 7-7097

MOVJNC

f

\k, "•>!. ofiso HE.4-5849 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.lr šešt. pagal sutarties 
sekm. uždaryta.

SPECIALUS BARGENAS
ŠALDYTUVAI

DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ BALDŲ 
EEUX A. RAUDONIS, NELLIB BERTULIS, 8*v.

ROOSEVELT FURNITURE Co. 
2310 W. Roosevelt Road Tnlnf. SEnlny 0-4711

Krautuv< atidaryta sekmadieniais nuo 11 iki 4; 36.

Riznieriams apsimoka skelbtis dieni*. “Drauge’*. 

Skaitykite ir platinkite dienrašti “Drau^"

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6817 South Western Avi
Chleago 29, m 

telefonas REpublIo 7-4900 
Restdenda: GRovehlll 6-8161

pasimatymai pagal sutarties

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS TR CHIRlIRGAfl 

4157 Archer Avenne 
Oflao vai.: nuo 1-4 Ir nuo 6-8:80 v. 
vak. šeštadieniais nuo 2 Iki 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel. Vlrginia 7-0086.

ResMenolUas tel. BEverly 8-8944

Ofiso HE 4-1414, arba RE 7-9700 
Rea RE 7-6867

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Spec. aknierija ir moterį} ligą 

2454 Weat 71M Street
(71-06 ir Campbell Avė. kampee)
Vai.: kasdien 1—8 ir 6—8 vai. vak. 
Šešadleniais 1—4 p. p. Trečiadieniais 
ntždaryta.____________________________

Ofiso teM. VArds 7—1166 
BMŠdenctjos — 8Trw*rt 3-4611.

DR. J. GUDANSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

75B Weet 85th Street 
(kampas Halsted Ir 8K-ta gatvt)

V AL. 1—4 Ir 8:10—8:80 p. p. kaa-
Išakyrus trečiadienius Atidarą 

šeštadieniais 1—4 vai.

Tel. ofiso PR 6-1888, rez. RE 7-9199
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 Mest 63rd Street

VAL kasdien nuo I—4 p p Ir T:D» 
Iki 9 vai Trečiad. U šešt. uždaryta

Telefonas GRovehlll 6-1596
DR. ALDONA JUŠKA

AKIŲ LIGŲ SPECTALISTft 
— PRTTATKO AKINIUS —

Valandos: 9—12 Ir 7—9 v. v. pagal 
susitarimą Išskyrus trečiadienius.r. MsrąMtts Road

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS
4258 So. VATiipple Street 

(Arti Archer Avė.) 
Valandos: nuo 10 Iki 12; S—7-9. 

šeštad. 10—12. Trečiad. uždaryta 
LAfayette 3-4946.

Namų — CEdarerest 3-7786

DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3259 South Halsted Street

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

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

Tel. ofiso PR. 3-6446, rea. HE.4-8160

DR. F. C. NINSKUNŠS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2420 West Marąnette Rd.
Vai. nuo 2 iki 4 p. p.; 6 Iki 8 vai

Trečiad. Ir šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALA70RIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
TeL ofiso CA. 6-0257, rez. PR. 6-6669 

Rezld. 6600 S. Artealan Avė.
VAL. 11 v. r. iki 3 p. p.; 6—7 v. v.

O,ix) telefonas — Blshop 7-2626

DR. AL RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenne
(Kampas Kedzie ir Archer) 

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

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. CHIRURGINftS IR 

ORTOPEDINPS LIGOS 
2745 West 69th Street 

Priešais šv. Kryžiaus ligonine 
Telef. REpublIo 7-2290 

VAL.: Pirm., antr., Kevt., penkt 
nuo 9 Iki 11 ryte ir nuo 6:00—8:00. 
šešt. nuo 2:00—4:00. Trečiad. Ir
kitu laiku susitarus telefonu.

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

keičia stiklus Ir rčmns 
4455 8. Oaliforais Aro. .YA 7-7381 
Vai.: 10 ryto Iki 8 vak. (trečiad. Už
daryta), šeštad. 10 ryto Iki B v. p.p. 

uždarytas

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 metų patyrimo
Tel. YArds 7-1829 

Pritaiko akintu. 
Kreivas akis 

ištaiso
Ofisas Ir akinių dirbtuvė 
756 West S5th Street

Vai. nuo 10 iki 2, nuo 6 iki 8, tre
čiad. nuo 10-12, penktad. 10-2 Ir 
šeštadieniais nuo 10 Iki 2 vai. p.p
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' SVARBU IR SKUBU
ii , *

Jau prieš porą savaičių buvo pranešta, kad JAV Senate yra 
svarstomas naujas imigracijos įstatymo projektas, kurį reikia 
remti ir prašyti savo draugus senatorius ir Atstovų Rūmų na
rius, kad jie už jį balsuotų. Pirmąjį pranešimą apie šį projektą 
spaudai pateikė Balfas, o dabar LAIC duoda papildomas žinias.

Įsidėmėtina, kad naujam imigracijos projektui yra duotas 
numeris 'S-2410. Rašydami Kongreso atstovams, paminėkime tą 
numerį, šį imigracijos įstatymo projektą pateikė senatorius John 
Kennedy iš Massachusets. Po juo pasirašė ir senatoriai John P. 
Pastore iš Rhode Island, Hubert H. Mumphrey iš Minnesota ir 
Frank J. Lausche iš Ohio.

Naujasis įstatymo projektas yra remtinas todėl, kad juo įne
šama žymių palengvinimų įvažiavimui ’į Jungtines Amerikos 
Valstybes.

Pirmiausia, įstatymo projektas numato palengvinti įvažia
vimą JAV piliečių įsūnytų vaikų. Tuo įstatymo projektu siekia
ma, kad šeimos galėtų susijungti, kad Amerikoje gyvenantieji 
galėtų atsikviesti kitus savo šeimos narius.

Taip pat savrbu, kad naujasis įstatymo projektas numato 
panaikinti taip vadinamus “morgičius”, kuriuos uždėjo būsimoms 
kvotoms taip vadinamas Walterio aktas. Pagal tą aktą buvo 
įleistas didesnis skaičius įvažiuoti į Ameriką, daugiausia DP, 
bet toji imigracija “morgičiuota” ilgai ateičiai, todėl dabar gali
ma pasinaudoti tik puse kvotos. Tam aktui veikiant, daugelio 
valstybių, jų tarpe ir Lietuvos, kvota išnaudota ilgiems metams. 
S-2410 įstatymo projektas numato naujus nuostatus, kuriuos pri
ėmus ir vykdant, bus įleidžiami ir džiova sergą pabėgėliai, kurie 
įeis į to įstatymo apimtį.

Šiame įstatymo projekte yra numatytas dar vienas gana 
svarbus dalykas, būtent — kaikurie taip vadinami “dovanojimai” 
tiems, kurie pagal esančius įstatymus ir potvarkius dėl savo 
ankstyvesnės veiklos turėtų būti deportuoti, nors jie jau ir yra 
apsigyvenę Amerikoje.

Turint galvoje, kad įstatymas liečia ir lietuvius, yra labai 
svarbu ir mums pasidarbuoti, kad jis praeitų dar šioje Kongreso 
sesijoje. Todėl visi privalo rašyti trumpus laiškučius savo se
natoriams ir kongresmanams, prašydami, kad jie už šį įstatymą 
balsuotų. i , i

Ryšium su įstatymo S-2410 projektu parašykime laiškučius 
ne vien tik savo valstybės senatoriams ar savo kongresinio ra
jono kongresmanams, bet ir šiems svarbiems parlamentarams: 
The Hon. James O. Eastland, Chairman, Senate Judiciary Com- 
mitte, U. S. Senate, Washington, D. C.; The Hon. Emanuel 
Celler, Chairman House Judiciary Committee, House of Repre- 
sentatives, Washington, D. C.; The Hon. Sam Raybum, Speaker 
of the House, House of Representatives, Washington, D. C.; 
The Hon. Lyndon B. Johnson, Senate Majority Leader, U. S. 
Senate, Washington, D. C.; The Hon. John McGormack, House 
Majority Leader, House of Representatives, Washington, D. C.

Taip pat parodykime dėkingumą ir tiems senatoriams, kurie 
pateikė Kongresui įstatymo projektą, būtent — senatoriams John 
Kennedy, John Pastore, Hubert Humphrey ir Frank Lausche. 
Kam būtų reikalinga papildomų informacijų ir senatorių bei kong- 
resmanų adresų, juos galima gauti Lietuvių Informacijos Centre 
(LAIC), 283 Broadway, New York 7, N. Y.

Kaip matome, šis reikalas yra ir skubus, ir svarbus.

Sukaktuvinis studentijos leidinys

JAV Lietuvių Studentų Są
junga išleido 112 puslapių 
turinčią knygelę, pavadintą “Die 
nos tarp dangoraižių”, kurioje 
yra peržvelgtas lietuvių studen- 
kelias nuo pačių anksčiausių lai
kų, kiek plačiau apsistojant ties 
paskutiniųjų 5 — 6 metų veikla 
Amerikoje.

Leidinio redakcija savo įžan
giniame žodyje paaiškina, ką čia 
jo skaitytojas gal iužtikti. Ji 
taip rašo:

“Čia rasite ką šiuo metu stu
dentija galvoja apie įvairias mū
sų gyvenimo problemas. Lietu
vybės klausimui čia paskirta 
daug vietos, nes jis šiuo metu 
mums atrądo labai aktualus. 
Nagrinėjamos socialinės, filoso
finės, laisvės ir kūrybos proble
mos. Taip pat stengėmės surink 
ti į šį leidinį visas žinias, kiek 
tatai buvo įmanoma, apie Sąjun
gos veiklą, nes manome, kad il
gainiui jos pasiliks vertinga is
torine medžiaga”.

Platus turinys

Knygelė yra padalinta į du 
pagrindinius skyrius, kurių pir
masis dar turi vieną, o antra
sis — du poskyrius.

“Valandą susimąsčius" sky
riuje telpa problematiniai str. 
— Vytauto Kamanto “Lietuvio 
studenA kelias”, dr. Antano Su
žiedėlio “Jaunas žmogus ir toli
ma tėvynė”, dr. Vytauto P. Vy
ganto “Individas vertybių san
kryžoje”, Gražinos Čaplikaitės - 
Mačiukienės “Nutautėjimo dina
mika ir lietuviškumo problema” 
ir Leono Sabaliūno “Lietuvos 
laisvinimo klausimu”.

Poskyryje “Kūryba svetimoje 
žemėje” svarių minčių pateikia 
Kostas Astrauskas, Algirdas 
Landsbergis ir Paulius Jurkus.

Pirmasis jų rašo apie lietuvį kū
rėją bei kūrybinę raidą bendra 
prasme. Jis čia pažymi, jog kū
rybinė raida priklausys nuo tri
jų dalykų: nuo visuomenės do
mėjimosi savo kūryba, nuo kū
rybinio priauglio gausumo ir 
nuo to prieauglio meninio pajė
gumo.

Algirdas Landsbergis, pasta
bose apie jaunuosius lietuvių ra 
šytojus tremtyje, kalba apie šių 
dienų jauną kūrėją, sakydamas:

“Tremtis nubloškė jaunąjį lie
tuvį rašytoją į drebančios žemės 
įplyšimą laiko sankryžoje. Te
nai i j} prabyla dar vienas gam
tovaizdis — sritis, apie kurią kai 
ba O. Milašiaus mistinės eilės 
ir kurion veda Kafkos labirin
tai. Absoliutinė esmė ar visuoti
nis nešimas — abu priartėja 
prie jo, ir tame kitime bei prara
dime išsineštasis lietuviškumo 
turtas atsistoja tarp jauno ra
šytojo ir nihilizmo”.

Pagaliau Paulius Jurkus, su
stodamas ties jaunąja dailinin
kų karta skaitytojui pateikia ei
lę vardų: Bronė Jameikienė, A- 
da Korsakaitė, Anelė Pagalytė, 
Kęstutis Račkus, Leonardas 
Mickas, Danutė Sakalauskaitė, 
Jurgis Šapkus, Nijolė Vedegy-' 
tė - Palubinskienė, Vytautas Vir 
kau, V. Viščiūnas, Rita Žukai
tė, kurie sudaro naują meninin
kų kartą.

Veiklą apžvelgus

Taip skamba antrasis pagrin
dinis šio leidinio skyrius, kuris 
dar padalintas į du poskyrius — 
“Studentai lietuviškoje visuome
nėje” ir “Lietuvių studentų or
ganizacijos”.

“Veiklą apžvelgus” skyriuje 
apie pirmąsias JAV Lietuvių 
Studentų Sąjungos dienas rašo

Vaclovas Kleiza, kuris nupasa
koja šios Sąjungos gihiimo prie
žastis. Vertingos medžiagos čia 
pateikia ir Raimundas Mieželis 
str. “Sąjunga .istorijos veidro
dyje”, savo rašinį pailiustruo
damas faktine puse.

Šiame skyriuje yra sustoja
ma ir ties Sąjungos skyrių veik
la ir čia kalbama apie Baltimo-1 
rėš, Bloomingtono, Bostono, Chi ( 
cagos, Clevelando, Detroito, 
Hartfordo, Mt. St. Joseph, New 
Haven/ New Yorko, Omahos, 
Philadelphijos, Putnamo, Ro- 
chesterio, Storrs, St. Louis, Ur-1 
banos, VVashingtono, Waterbu-| 
rio, West Lafayette ir Worces- 
terio Sąjungos padalinius.

Poskyryje “Studentai lietuviš
koje visuomenėje” yra kalbama 
apie studentų kūrybinius pasi
reiškimus, jų spaudą, jaunimą 
politikoje ir sportuojančią stu
dentiją. Čia tais klausimais 
straipsnius duoda Vida Tautvy- 
daitė - Zubkienė, Antanas V. 
Dundzila, Tomas Remeikis, Jo
nas Šoliūnas.

Paskutiniame leidinio posky
ryje “Lietuvių studentų organi
zacijos” skaitytojai yra supažin
dinami su Akademiniu Skautų 
Sąjūdžiu, Lietuvių Tautiniu Aka 
deminiu Sambūriu, Šviesos Sam
būriu, Santara, Studentų Atei
tininkų Sąjunga ir Studentais 
Varpininkais.

Studentija skaičiuose

Patys paskutinieji knygos pus 
lapiai yra paskirti statistiniams 
duomenims, ir čia.galima patir
ti apie nuolatinį Sąjungos augi
mą. 1951 — 1952 m. m. Sąjunga 
turėjo 135 narius, 1952 — 1953 
m. m. — 272, 1958 — 1954 m. 
m. — 512, 1954 — 1955 m. m. 
— 596, 1955 — 1956 m. m. — 
725, o 1956 — 1957 m. m. — 
inet 743 narius.

Iš čia patiriame, jog šiuo me
tu Sąjungos narių skaičių su
daro 40.8% merginų ir 59.2% 
vyrų. Dabartiniu metu vyrų la
biausiai studijuojamos sritys y- 
ra inžinerija, architektūra, ko
mercija ir chemija, o merginų — 
komercija, chemija, kalbos ir 
menas.

Didžiausias Sąjungos skyrius 
yra Chicagoje su 174 nariais; 
toliau seka New Yorkas — 78, 
Bostonas — 68, Detroitas — 
65, Clevelandas — 56, Urba- 
na — 48 ir kt.

Šis leidinys, kurį redagavo I. 
Čepėnaitė, T. Remeikis, J. Šap
kus ir J. Šoliūnas, liks vertingu 
įnašu į mūsų negausią studenti
jos literatūrą. Žinoma, kaip ir 
pati redakcija pasisakė, jis nėra 
be trūkumų, tačiau šiuo metu 
jų išvengti yra beveik neįma
noma. Edv. šulaitis

Kiekvienas žmogus turi tris 
būdus: tą, kuri jis parodo, — 
tą, koksai jis iš tikrųjų yra ir 
tą, kokiu jis save laiko.

—A. Karr

KĄ DAVĖ KINIJAI KOEGZISTENCIJA
U. KRUPAVIČIUS, NewYark,N.r.

Į šį klausimą plačiai atsako 
pats dabartinis Formozos vai-Į 
dovas čan Kai-ši savo knygoje 
“Tarybinė Rusija Kinijoj” (So- 
viet Russia in China. By Chian 
Kai-Shek. Farrar, Strauss and 
Cudahy).

Can Kai-ši vardas žinomas 
visam dabartiniam politiniam 
ir bendrai spaudą skaitančiam 
pasauliui. Jis virš trijų dešim
čių metų buvo Sun Jat-seno na- 
cional-revoliucinėš Gomindano 
partijos žymus narys, garsus 
generolas ir Kinijos preziden
tas. Tą titulą jis turi ir dabar, 
nors plačiosios Kinijos jam pa
siliko tik Formoza - Taivan su 
10 milionų gyventojų ir dar ke-1 
lios mažos salaitės, kaip Pen- 
chuledao, Didysis ir Mažasis Ke 
moi ir grupė Matcu. Visą kon
tinento Kiniją jis prarado. Pa
darius visos jo knygos santrau
ką galima gauti praradimo prie 
žastį tokią: Kinija buvo pra
rasta dėl taikingos koegzisten
cijos politikos.

Čan Kai-ši rašo, kad dvide
šimt metų Kinija stengėsi tai
kingai sugyventi su Tarybų Ru
sija. Tuo metu su bolševikais 
Pasirašytos trys taikos sutar
tys: 1924 metais susitarimo su
tartis, 1937 m. nepuolimo su
tartis ir 1945 m. draugiškumo 
ir nepuolimo sutartis. Tačiau 
visos tos sutartys buvo bolševi
kų laužomos, kai tik jiems buvo 
tai daryti naudinga. Jos visos 
buvo bereikšmiai popiergaliai 
ir nekliudė kištis į vidaus Kini
jos reikalus, organizuoti prieš 
teisėtą vyriausybę suokalbius 
ir sukilimus.

Jos nekliudė taip pat bolševi
kams pripažinti japonams jų 
užgrobtą Mandžūriją mainais 
už japonų pripažinimą Mongo- 
linijos, nekliudė užgrobti Tannu 
Tuvu ir pasikėsinimo užgrobti 
Kinijos Turkestano ir reikalau
ti pripažinti Maskvai tam tikrų 
teisių ir privilegijų Kinijoje. -

Niekšingiausias sutarčių 
laužymas

“Pačiu niekšingiausiu sutar
čių laužymo pavyzdžiu buvo an
trajam Pasauliniam karui pasi
baigus, neįsileidimas į Mandžū
riją Kinijos kariuomenės, kas 
buvo numatyta tik ką pasirašy
tos 1945 m. draugiškumo sutar
ties”, rašo autorius. Mandžūri- 
jos teritoriją Tarybų vyriausy
bė pavertė karine baze apmo
kyti ir apginkluoti Kinijos ko
munistams pulti savo draugą ir 
sąjungininką — nacionalinę Ki
niją.

“Surizgusiais jausmais, — 
rašo autorius, aš teikiu pasau
liui šiuos savo užrašus. Iš vie
nos pusės aš visiškai pripažįs
tu, kad mano kraštas buvo są
lygų auka. Jos nekartą buvo pri

vertusios Kiniją eiti į laikinus 
susitarimus su Tarybų Rusija, 
nepaisant tarptautinio komuniz 
mo agresyvinių tikslų ir išda
vikiško charakterio. Iš antros 
pusės aš galiu didžiuotis savo 
trisdešimties su viršum metų 
kova su komunistine agresija 
ir komunistinėmis idėjomis”.,

Autorius nori tikėti, kad pa
tiekiamos jo knygoje kinų tau
tos patirtos “karčiosios pamo
kos” bus naudingos kitoms tau
toms ir valstybėms, ypatingai 
Azijos, kurios dabar atsidūrė 
tokioj pat komunistinėj grės
mėj”.

Čan Kai-ši pabrėždamas krei 
pia skaitytojų dėmesį: “Jei ši 
mano knyga įstengs padidinti 
budrumą ir ryžtą tų, kas gina 
laisvę ir demokratybę ir pri
vers žinomus neutralistus susi
prasti, kad jie yra nors ir ne
sąmoningi komunistų talkinin
kai, mano darbas bus atlygin
tas ir mano tautos didžiosios 
aukos veltui neprapuls”.

Kai tik bolševikai paėmė Ru
sijoj valdžią į savo rankas, sten 
gėsi sukelti raudonąjį gaisrą 
visoj Europoj, pradedant Vokie 
tija. Tačiau Europoj gaisro su
kelti jiems nepavyko. Tuomet 
jie atsigrįžo “veidu į Aziją”. 
Azijos pavergimo pirmoj eilėj 
stovėjo Kinija. Tačiau tuo me
tu ginkluotas puolimas buvo dėl 
kažkokių priežasčių nepatogus, 
tad jie pasirinko kitas priemo
nes: politinę apgaulę, taria
mą draugiškumą ir taikingą ko
egzistenciją.

1919 ir 1920 metais bolševi
kai oficialiai paskelbė savo nu
sistatymą nutraukti caro vy
riausybės agresiją Kinijos at
žvilgiu, atsisakyti visokių eks- 
teritorialumo teisių Kinijoj ir 
Mongolijoj ir “sugrąžinti kinus 
tautai” visa, kas betkuriuo me
tu buvo iš jos paimta.

Pirmas bandymas

Kiek vėliau Kremliaus agen
tai Borodinas, Joffė ir holandas 
komunistas Maringas įkalbėjo 
Sun Jat-senui priimti bolševikų 
pagalbą ir įleisti “individuali
ne tvarka” kinų komunistų į 
Gomindano partiją. Tai jiems 
davė galimybės varyti griauja- 
mą darbą partijos viduje. 1924 
metais partijos konferencijoj į 
Gomindano centro komitetą bu
vo išrinktas Mao Czę-dunas ir 
kiti septyni komunistai. 1924 
m. gegužės 31 dieną buvo pasi
rašytas bolševikų — kinų su
sitarimas. Tai buvo pirmas mė
ginimas sutarties keliu nustaty
ti tarp dviejų valstybių taikin
gą koegzistenciją.

1923 metais Sun Jat-senas 
pasiuntė Čan Kai-ši į Maskvą 
susipažinti vietoje su komunis
tų veikla. Ką jis ten matė, jį

įtikinę, kad bolševikai yra Ki
nijai pavojingi ir kad jais pa
sitikėti negalima. Savo prane
šime Gomindanui Čan Kai-ši 
rašė, kad bolševikų valdžia pa
siryžusi užgrobti iš Kinijos tas 
žemes, kurios yra apgyventos 
mandžūrų, mongolų, musulmo
nų ir tibietiečių, pridėdamas 
prie to, kad visai galimas daly
kas, kad bolševikai turi tokių 
pat norų ir visos Kinijos at
žvilgiu.

Apie tą raportą Gomindanui 
ir jo asmeninius nusistatymus 
Maskvos atžvilgiu bolševikai 
sužinojo ir pradėjo po juo knis
tis. Mirus Sun Jat-senui buvo 
suorganizuotas prieš Čan Kai- 
ši sąmokslas. Norėta jį gyvą 
pagrobti ir nugabenti į Vladi
vostoką. Sąmoksle dalyvavo Ma 
skvos patarėjas prie kinų vy
riausybės generolas Kisanka ir 
keli kinų valdininkai. Tačiau 
Čan Kai-ši buvo iš anksto įspė
tas ir sąmokslas nepasisekė. 
Čan Kai-ši sąmokslininkus lik
vidavo, o Gomindanas išmetė iš 
partijos visus komunistus. $ie 
įvykiai baigėsi tuo, kad Maskva 
iš Kinijos atšaukė savo karinę 
misiją, kuriai vadovavo gene
rolas Bliucheris - Galenas.

“Mano įsitikinimu, — rašo 
Čan Kai-ši, — Bliucheris buvo 
žymus generolas, išmintingas 
žmogus ir geras draugas be cha 
rakteringų bolševikams bruo
žų. Ątsisveikindamas su juo 
Šanchajuj, aš pasakiau: ‘tikiuo
si, kad mudviem dar teks dirbti 
kartu ir dėl to prašau nenusi
minti dėl laikino išsiskyrimo’. 
Bliucheris atsakė: ‘aš taip ti
kiu, kad mudviem dar teks su
sitikti.’ Vėliau aš kelis kartus 
prašiau Staliną paskirti Kinijai 
Bliucherį, bet Stalinas niekad 
man nieko neatsakė. 1939 me

tais Stalinas pranešė mano vy
riausybei, kad Bliucheris buvo 
nužudytas už pasidavimą japo
nų šnipės vyliams”.

Autorius apgailestaudamas 
prisipažįsta, kad patyrimas jį 
įtikinęs, jog komunizmas atne
šęs naują agresijos tipą — suk- 
tesnį, žiauresnį ir melaginges- 
nį, negu visi kiti, kurie buvo 
žinomi anksčiau. Tačiau, deja, 
tas patyrimas Čan Kai-ši nekliu 
dė leistis su bolševikais į nau
jus pasitarimus ir susitarimus 
taikiai koegzistuoti, tartis su 
kinų komunistais ir pasigailėti 
jų tuo metu, kai jis lengvai ga
lėjo sunaikinti.

Spaudimas iš pašalvės
Čan Kai-ši visa tai aiškina 

laikinomis sąlygomis ir nacio
nalinės Kinijos sąjungininkų 
darytu spaudimu, ypač JAV-bių 

. atstovų prie Kinijos vyriausy
bės. Jis pasakoja apie generolą 
Stilvillį, kuris buvo pasidavęs 
kinų komunistų įtakai, laikyda
mas juos Kinijos patriotais. La 
bai palankiai kalba apie genero
lą Videmajerį. Apie generolo 
Marshalo misiją autorius rašo 
labai santūriai, pažymėdamas, 
kad jis daręs visų pastangų su
taikyti kinų vyriausybę su Mas
kva, bet Marshalo pastangos ir 
spaudimai pasiliko bergždi. Bet 
pripažįsta jr savo kaltę. “1936 
metais komunistų armijoj bu
vo tik 5,000 karių ir ji buvo ap
supta šiariniame Šensi. Bet jo 
vyriausybė turėdama prieš akis 
vis beartėjančią japonų karinę 
nę agresiją ne tik nesunaikino 
komunistų kariuomenės, bet lei 
dosi su ja į pasitarimus ir de
rybas.

Kinų japonų karo metu Ki
nijos vyriausybė penkis kartus

(Nukelta į 4 psl.)

NAUJI RAKANDAI SUPIRKTI Iš GERIAUSIŲ 
FABRIKŲ PAS BUDRIKI ANT PARODOS

Miegamo kambario setai svečių kambarių setai, Dinette setai, lo
vos, matracai, pečiai, lempos, staliukai, kaurai, kilimai, klejonkės, 
televizijos, radijos, fonografai, oro šaldytuvai, šaldytuvai, skal
biamos mašinos. Deimantai, Jewelry, laikrodėliai, rašomos ma
šinėlės, siuvamos mašinos. z

KAINOS VISIEMS PRIEINAMOS IR KREDITAS.

JOS. F. BUDRIK FURNITURE, Ine.
3241 So. Halsted Street

Atdara pirmad. ir ketvirtadienio vakarą iki 9:30 
Sekmadieniais uždaryta per vasarą

Budriko Radijo Valanda iš WHFC, 1450 kil. radijo stoties 
ketvirtadieniais nuo 6 iki 7 vai. vakarei

Dėl televizijos ar 
Budriko mecl

radijo sutafeymo patelefonuokite 
'.turnikams CAIumiCAIumet 5-7237

y?
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ROMANAS

x)g«TE A LifffiKigl , \ \ \ n

Atgarsiai, lyg nematomi raiteliai, dundėdami ore, 
nuskrido per ežerą iki abiejų šilų ir iki Balanų ribų.

— Nešauk taip smarkiai! Grinbergas išgirs... kaž
kuris sušuko ir šis atgarsis pakilo į orą ir nuskrido 
panašiai.

Mergaitės pradėjo dainuoti. Berniukai pritarė sa
vo galingais balsais. Jaunuolių dainos skambėjo po pa
vasario dangumi kaip paukščių čiulbėjimas.

Viršum baltų debesų klausėsi Dievas.
(TĘSINYS)

Berniukai rinko gėles, mergaitės pynė vainikus ir 
rišo į puokštes. Kiti jieškojo didesnių čiobrelių šakučių.

— Pirm grįžtant, turime susitarti, kur vakare visi 
susitiksime.

— Taip, taip, kur vakare ? ,
— Į ežerą! Laiveliuose!
— Tu, Kalnieti esi auksaburnis. Kur gali būti ste

buklingiau, kaip saulėleidy plaukioti Sidabro ežeru...
— Puiku, puiku! Suplojo mergaitės.
— Kiek laivelių? šešių užteks?
— šešių užteks. Tu Raipurai tą dalyką sutvar

kyk. Nueik pas čačukus ir susitark, kad nepasiimtų 
kiti.

— Gerai. Eisiu tiesiai ten.
— Bet tu, Jakupane, pasiimk su savim armoniką, 

o tu, Virginija, gitarą...
— Gerai, gerai!
Keturios delegacijos su gėlių glėbiais ėjo į miestą,

1 kaikurie į namus, kuriems buvo arčiau.
1 Buvo jau toli, kai Raipuras prisiminė, kad nėra 
sutarta nei laikas nei vieta, kur susitikti. Jis uždengė 
delnais bumą iš abiejų pusių ir šaukė tarsi garsia
kalbis:

— Ei! Ei! O kur! Girdite visi! aš-tun-tą pas Ča- 
ču-kus!

Raudonojo saulėleidžio prošvaistėje ant sidabro 
ežero plaukė šeši laiveliai. Ežero mėlynumas susimaišė 
su dangaus raudonumu ir rodėsi, kad bangos ant savo 
nugarų suptų rožes. Visas ežeras pribarstytas rožėmis!

— Suirkluokim visus laivelius arčiau vieną prie 
kito! — Skambėjo balsas nuo vieno laivelio.

— Taip, arčiau.
Skambėjo irklai. Laivelių kraštais geraširdiškai 

taškėsi vanduo. Berniukai ištiesė rankas per laivelių 
kraštus, traukė jas per šiltąjį vandenį, taškėsi ir po 
saują užpylė mergaitėms ant plaukų.

— Antanai... velniūkšti!..
— Nesikoliok. šypsokis Lija... Tai yra palaimini

mas. Pavasario palaiminimas...
Antanas gavo tokį pat palaiminimą penkeriopai.
Iš laivelio, kuriame sėdėjo Jakupanas su savo ar

monika, atplaukė liūdnos ir linksmos melodijos, ir į 
visų širdis įkrito tokios karštos anglys, kurios žėravo, 
degino, kankino, skleidė sieloje nerimasties sapnus, 
kuriems nebuvo pavadinimo.

— Hei, hei! — šaukė laively Juozas Pakuras ir 
pakilojo rankas, tarsi vanagas suplasnojo sparnais.

— Ką tu šauki?
— Aš nešaukiu, aš tik dėkoju Dievui už visą šį 

grožį. Varpai. Taip tykiai. Garsiau. Taip, tai buvo

kas vakarą po saulėleidžio, kad iš bažnyčios bokšto 
atplaukė vakarinio varpo garsai, bet šiandien visa tai 
rodėsi nepaprastai gražu. Visi nutilo, klausėsi. Baž
nyčių varpų garsai, tarsi balti balandžiai, burkuodami 
išskrido iš bažnyčios bokštų ir nuskrido j visas puses: 
per sidabro ežerą, per Salanus, per sodybas aplinkui, ir 
dar toli, toli. Tėvai ir motinos, stovėdami kieme, klau
sėsi tų varpų ir persižegnodavo. Mergaitės ir berniukai, 
tarsi kieno sukviesti, visi kartu nutilo ir klausėsi, kaip 
jokį kitą vakarą nebuvo klausę.

Varpai nutilo. Dar atgarsis. Po to vis toliau, to
liau... Užgeso.

Šį akimirksnį niekas neturėjo ką sakyti, ir mergai
tės šnibždėjo:

— Kaip gražu... Norisi net verkti...
Trijų pušų kalnas atsispindėjo vandenyje, ir baž

nyčių baltųjų bokštų atspindys buvo matomas tarsi 
veidrody.

— Plaukime skersai — į antrą krantą. Į Nakties 
kalną! — šaukė berniukai.

Prasidėjo greitas irklavimas. Mergaitės užtraukė 
dainą. „Žydėk, žydėk, rugių varpa...“ gražiausia La t ga
lės vestuvių dainą. Berniukai pagavo šią dainą savo 
balsais ir pakėlė iki debesų.

Jaunyste! Jaunyste! Tu myli ir tave myli... rodė
si, kad iš melsvos prietemos per kalnus kažinkas taip 
kalbėtų.

Kvėpėjo vanduo. Kvepėjo vėjas, pūsdamas nuo 
kranto.

— Rugajau, Andriau... Tu verki? — Virginija 
suspaudė Andriaus galvą abiem rankom ir pažvelgė į 
jo akis. Andrius verkia...

— Ne, ne... Aš neverkiu... Man... taip sau... An
drius teisinosi ir nušluostė ašaras.

(Bus daugiau)



DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS
Antradienis, 1957 liepos 30

LIETUVIŲ BENDRUOMENEJĘ
LB Tarybos III sesija

Sesija įvyks rugpjūčio 31 ir 
rugsėjo 1 ir 2 dienomis Chica- 
goje, Morrison viešbutyje. Jai 
skiriama daug dėmesio, nes, pir
ma, tai yra jau paskutinė šios 
kadencijos Tarybos sesija, ir, an 
tra, jai pavedama spręsti visą 
eilę Lietuvių Bendruomenei la
bai svarbių klausimų bei reikalų.

Be pranešimų, kuriuos pada
rys įvairūs Bendruomenės orga
nai, Taryba dar svarstys ir spręs 
Bendruomenės šventės ir ženkle
lio klausimą, rinks JAV Lietu
vių Bendruomenės atstovus į 
1958 m. New Yorke įvykstantį 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės seimą, taip pat pataisys kai- 
kuriuos gyvenimo iškeltus JAV 
Lietuvių Bendruomenės įstatų 
trūkumusi Savo pačios darbui 
suintensyvinti Taryba priims sa
vo darbo statutą.

Visi JAV Lietuvių Bendruome 
nės organai (apygardų ir apy
linkių valdybos, komisijos ir kt. 
padaliniai), paskiri Bendruome
nės darbuotojai ir kiti asmenys, 
kuriems rūpi Bendruomenės ki

šu pirmosios Dainų šventės ko
mitetu, Su Amerikos Lietuvių 
R. K. Vargonininkų Sąjunga ir 
kt. Po to bus galima daryti to
limesnius sprendimus. Paren
giamieji Dainų šventės darbai 
yra labai dideli, tad juos reikia 
pradėti jau iš anksto. 
Bendruomenės Centro Valdybos

, biuletenis
Bendruomenės Centro Vąldy- 

bos liepos 5 d. biuleteny Nr. 7 
paskelbtas bendradarštis Nr, 18 
lietuvių švietimo reikalu, duoti 
nurodymai šalpos reikalais, pa
skelbti JAV ir Kanados lietuvių 
bendruomenų centrinių valdybų 
birželio 8 d. posėdžio nutarimai, 
apžvelgiami organizaciniai, kul
tūriniai, finahsiniai reikalai, duo 
darni reikalingiausi Bendruome
nės adresai ir kt. Biuletenio iš
spausdinta 300 egz. Apygardų, 
apylinkių ir kt. valdybos yra 
prašomos Centro Valdybos bend 
raraščius ir potvarkius aiškintis 
posėdžiuose ir čia aptarti jų vyk 
dymą. Inf.

limas bei pažanga, savo pasta- Kę davė koegzistencija 

bas dėl įstatų, prašomi siųsti C,

išveržė iš carų Rusijos valdžią. 
Bet tuo, metu mažai kas nuvo
kė, kokių rimtų pavojų Kinijos 
subolševikinima8 sudarys vi
sam pasauliui. Dar ir šiandien 
toli gražu nevisi supranta, kad 
artimiausias bolševikų puoli
mas įvyks ne Europoje ir ne vi
durio Rytuose. Jį pradės Kini
ja ir išplės po visą Aziją. Iš 
čia savo puolimą bolševikai per 
mes į Vidurio ir Pietų Ameriką, 
kad tuo būdu izoliuotų svarbiau 
šią laisvojo pasaulio atramą 
JAV-bes”.

Can Kai-ši yra įsitikinęs, kad 
to pavojaus galima išvengti ir 
be atominių bombų. Reikią tik 
suteikti pagalbos nacionalinei 
Kinijai, Pietų Korėjai ir Pietų 
Indokinijai, sudarant joms gali
mybes pradėti kovą už išlaisvi
nimą savo kraštų iš bolševikų 
okupacijos. Ta pagalba, rašo 
jis, turi būti teikiama ne žmo
nėmis, bet ginklais iir šaudme
nimis. Ir reikalinga tai padaryt 
dabar, kada Tarybų Sąjunga 
yra užimta savo krašto ekono
miniais persitvarkymais ir sa
telitinių kraštų politiniais ir 
ekonominiais sunkumais bei ne
ramumais.

Tikyba mokykloje
Išmokstama svetima kalba, o 

apleidžiama krikščionies kalba 
-— tikyba. Visa žmogaus gyve
nimo prasmė yra mokėti gerai 
gyventi, o tai priklauso nuo re
ligijos žinojimo.

Daug katalikų nežino net, es
minių tikėjimo pagrindų. Jie 
yra geri biznieriai, profesoriai, 
gydytojai, advokatai, inžinie
riai, darbininkai ir t.t., bet pra
sti krikščionys. Kiti tik pavir
šutiniai supranta, bet toli gra
žu neužtektinai, kad galėtų ap
siginti nuo priešų, dažniausiai 
likdami jų aukomis. Katalikas, 
nepažindamas savo religijos, 
visada svyruoja, abejoja. Suti
kęs užmetimą ar kaltinimą, ne
moka atsakyti. Gyvena kaip 
miglose. Tai nuginkluotas ka
rys: kaip gi jis apsigins sutikęs 
priešą ?

Atsakys užgaunančiai ? Bus 
dar daugiau užgautas. Reaguos 
jėga? Gaus atgal dar skaudžiau. 
Piktomis ir negarbingomis prie 
monėmis visada pralaimėsi. Tie 
sa yra rami, nes stovi ant ne
sugriaunamo pagrindo. Teisė 
nesijaudina, nes turi jėgą.

Tik pilnai apsišvietęs katali
kas religijoj yra nepažeidžia
mas ir nenugalimas. Ir papras
tas darbininkas, gerai žinąs ti
kėjimo tiesas, gali sugėdinti ir 
sumaišyti gudriausi bedievį. 
Šiandien religijos žinojimas yra 
būtina gyvenimo sąlyga. Daug 
klaidų, daug reformų būtų iš-

Taisys gatves
Chicagos Planavimo komisija 

parinko 850 mylių gatvių, ku
rios turės susisiekimui pirme
nybę. Jos bus gerai ištaisytos 
ir j jas bus nutraukta dauguma 
susisiekimo iš kitų gatvių, ku
rių dar yra 3,700 myl. Chicaga

vengta, jei būtų gerai žinota tikisi iš federalinių fondų gau-
Kristaus Bažnyčios religija

Mūsų tikėjimas teprašo vien 
meilės, nes tik per ją pažinsime 
savo religiją. Pasaulio bėdos, 
žmonijos mizerija ne dėl duo-i 
nos kąsnio. Didysis skurdas 
yra Dievo ir jo įstatymų p'aži- 
nimo tuštuma.

Tėvai turėtų daugiau susirū
pinti ir savo vaikučius leisti į 
katalikiškas mokyklas, kuriose 
išmokstama didžioji pasaulio iš 
mintis: Dievo pažinimas.

B. Mikalauskas

s*************************
M O V I N G

A. BENIULIS atlieka įvairius 

perkraustymus bei pervežimus 

•š tolimų ir artimų atstumų 

Tel. BIshop 7-7075

ti $15,000,000 
m ui.

gatvių tvarky-

I dangų eina tik mėsa
Mažutė Danutė, pirmą kartą 

apsilankiusi su tėvais pas savo 
dėdę daktarą, pamatė žmogaus 

griaučius.
— Kas tai tokio? — klausia 

nustebusi.
— Tai mirusio žmogaus kau

lai, — buvo jai paaiškinta.
— Tai tik viena mėsa į dan

gų eina?

</2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ 1

CRANESAVINGS
2556 WEST 47th STREET LAfayette S-1088

B. R. Pletldewlcz, prez.; E. R. Pletklewlcx, eekr. fa- advokatas
Mokime auk&taut dividendus. Keičiame čekius. Parduodame ir perkame 

valstybės bonus. Taupytajam* patarnavimai nemokamai

Pradėkite taupyti atidarydami Iškalų ėiaiulien. Apdrausta Iki <10,000.

Darbo valandos: plrmad. Ir ketvlrtad. nuo 9 Iki 8 vai. vakaro; 
antr. ir penk. 9 iki 5; treč uždaryta, o aušt. nuo 9 iki vidurdienio.

Valdybos vicepirm. dr. Alg. Nas- 
vyčiui (10823 Magnolia Dr., Cle- 
veland 6, Ohio).
Mokyklinio jaunimo rajoninės 

šventės

1958 metais minėsime eilę 
reikšmingų sukakčių: 40 metų 
nuo Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo, 100 metų nuo Tau
tos himno autoriaus dr. V. Ku
dirkos gimimo, 300 metų nuo 
lietuvių emigracijos į Ameriką 
pradžios, 500 metų nuo šv. Ka
zimiero gimimo. Visos šios su
kaktys turi atsiliepti mūsų šir
dyse gilesniu tėvynės Lietuvos 
meilės jausmu ir tautinio darbo 
didesniu užsidegimu. Jas pajus
ti ir pergyventi turi ypačiai mū
sų jaunimas.

Bendruomenės Centro Valdy
ba, liepos 2 d. posėdyje apsvars 
čiusi šių sukakčių įprasminimą, 
be Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės seimo, nutarė 1958 m. 
rengti ir kelias rajonines mokyk 
linio mūsų janimo šventes. Jų 
programoje būtų jungtinių mo
kinių chorų dainos, tautiniai šo
kiai ir žaidimai. Šventės židi
niais numatomi Los Angeles, 
Chicaga, Clevelandas, Hartfor
das. Atitinkami raštai apygar
doms ir apylinkėms išsiųsti. Chi- 
cagos apygarda jau atsiliepė to
kią šventę rengianti. Kitų atsa
kymo laukiama. Visos šventės 
galėtų vykti pagal vieną progra
mą, tad tereikėtų ir vienos pro
gramos komisijos.

Antroji Dainų šventė

Praėjusiais metais įvykusios 
Dainų šventės reikšmė buvo la
bai didelė: be šventinio momen
to, sutelkusio mus draugėn ir 
pergyvento kaip tautinio įvykio, 
galėjome taip pat pastebėti ir 
mūsų chorų išsijudinimą. Vadi
nasi, Dainų šventė buvo toks 
didelis akstinas mūsų dainos kul 
turai, o per ją ir tautinei dvasiai 
kelti.

Pirmąją Dainų šventę rengė 
specialiai susiorganizavęs komi
tetas. Savo uždavinį jis atliko 
gerai. Bet jam į pagalbą savo 
moraline ir materialine parama 
visur ėjo Lietuvių Bendruomenė. 
Gi šiemet jos iniciatyva bei pa
stangomis įvykdyta Tautinių šo
kių šventė parodė, kad Bendruo
menei šitokių tautinių švenčių 
organizavimas turėtų priklausy
ti iš pačios jos paskirties.

Todėl Bendruomenės Centro 
Valdyba liepos 2 d. posėdyje jau 
svarstė antrosios JAV ir Kana
dos Lietuvių Dainų šventės or
ganizavimo klausimą. Jį aiški
nantis, nutarta sueiti į kontaktą

(Atkelta iš 3 psl.)
tarėsi su kinais komunistais, 
vis tikėdamosi, kad “bolševikai 
nepaisant jų suktumo ir nesi
laikymo jokių sutarčių, skaity- 
damiesi su pasaulio opinija ir 
patriotizmu, nusileisią. Bet bu
vo tuščios viltys. Jokių nuolai
dų iš savų komunistų Kinija ne 
susilaukė. “Taikinga koegzis
tencija su komunistais juos su
stiprino”.

“Mes tuomet nesupratome,— 
rašo Čan Kai-ši, — kad komu
nistai yra pirmoj eilėj ir visada 
tik komunistai. Jie buvo ir pa
siliko pardavikai ir apgavikai. 
Visur jie statė kitiems slastus. 
Kiekvieną mūsų organizacijos 
silpnesnę vietą, kiekvieną mūsų 
apsaugos priemonių plyšį jie iš
naudodavo mums pakenkti. San 
tykiuose su jais mes padarėme 
vieną klaidą, taikydami jiems 
tautinius, demokratinius ir mo
ralinius principus”, kurių jie 
neturėjo ir nepripažino.

Koegzistencija — komunistų 
laimėjimo priežastis

Taikinga koegzistencija Gai 
Kai-ši laiko komunistų laimėji
mo pagrindine priežastimi. Jis 
nurodo ir kitas antraeiles tos 
nelaimės priežastis, kaip va: 
aštuonių metų karą su Japoni

ja, diplomatinę Kinijos izolia
ciją, infliacijos pagimdytą eko
nominę krizę ir kitas.

“Tarybų diktatūra iir tarp
tautinis komunizmas, — rašo 
Can Kai-ši, — visuomet sten
giasi ar pavergt, ar sunaikint. 
Tam tikslui pasiekti jie naudo
ja tokias priemones, kaip fron
tai, neutralizmas, taikos dery
bos, politiniai pasitarimai ir 
kit.”. Net parašytos juodai ant 
balto sutartys yra jiems tik ko
vos forma. Jie negailestingi sa
vo veiksmais ir apgavikai savo 
metoduose. Jei jūs jų nesunai
kinsite, jie jus sunaikins galuti
niame rezultate.”

Kinijos kritimas nebuvo at
sitiktinis, — rašo Čan Kai-ši.— 
Jis buvo numatytas bolševikų 
planuose jau tuo metu, kai jie

Betuštinant artimo labui pi- 
rtiginę, pilnėja širdis. —V. Hugo

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybė

Precin Photo Studio
(Incorporated)

EDVARDAS ULIS. sav.

4058 Archer Avenue
Telefonas Vlrginia 7-2481

«^M»%^W3SX3SS3SSWSJSJRSS3S3SM»

Lithuanian dictionary
Angliškai lietuviškas — Lietuviš
kai angliškas žodynas. Parašytas 
H. H. Pewtress ir T. Gėriko. 333 . 
psl. Kietais viršeliais. Kaina $4.50.. 
Gaunama “Drauge”, 4545 W. 63rd' 
St„ .Chicago 29. UI. -I
*wasH»-Mnk«a»3ka»naa

NUO UŽSISENEJUSIŲ

SKAUDANČIU ŽAIZDŲ 
IR ATVIRU ODOS LIGŲ

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, 
ATVIRŲ IR SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ 
nagall ramiai s6d#tl Ir naktimis 
miegoti nes jų užaleenSjuslos žalidoa 
nletSJlmų Ir ekau-’^jlmą. aenų atvl 
ru Ir skaudžių žalždų uždėkite 
LEOŲLO Olntment Jos gydymo 
ypatbyes palengvins jusu skaudSjl- 
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį Vartokite jų tapgl nuo skau
džių nudegimų. JI taipgi pagalina 
nležejlmų ligos vadinamos PSORIA- 
818. Taipgi pažallna perSSjlmų Ilgos 
vadinamos ATHLETE.S FOOT, su
stabdo džiovinimų odos Ir perplyftlmų 
tarpplrBčlu. Tra tinkama vartoti nuo 
džtflstančlos suskllslos odos dedlr- 
vlnlų, odos ISbArlmų Ir t t taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada 
pasirodo skaudus ISberlmaa nuo vy
styklų. JI yra gera gyduole nuo 1S- 
vlrSlnlų odos Ilgų. Le
gulo Olntment yra 
parduodama po 76 
et., 11.16, Ir 6S.60.'
Pirkite valstlntoeCbl- 
cagoj Ir apylinkėse—
Mllvvaukee. Wlac., Oa- 
ry, Ind. Ir Detrolt, Ml- 
cblgan arba rašyki
te 1 r atsiųskite Mo- 
oey order J

LEGULO, Department D., 
5818 W. Eddy SU Chicago M, BĮ,

BATAMS ODA
Pilnas pasirinkimas odos ir priadų reikalingų batų gaminimui. — 
Siuntimui j užjūrį. «

Atvykite, mes jus aprūpinsime reikalingom prekėm. Kalbame lietuviškai. 
Valandos 9—5 pirmini., ketv., penkt. 8-—4- sekmad.

MOnroe 6-0091

I. SACHS — LEATHER
637 W. BOOSEVELT RD., CHICAGO, ILL

tAe8
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Ą.ugštą

MIDLAND
1 Savings and Loan 

Association
HlISlIAl of

RER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ
SAUGIAUSIA ir 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

tENDROVE

40ty Archer Ivmm
AUOUST SALOUKAS

Tel. LA3-A71R

JUIY b, 13y 20, 27... 1957

SPECIAL lot July.., Savings placed by the 1Sth of the Month 
wlll earn a full month's Dividend.

CHICAGO savii:ss

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

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

Be to, mūsų taupytojai gauna dar daug įvairių 
neapmokamų patarnavimų kaip šeimos sąskaitų ap
mokėjimą, čekių iškeitimą ir pan. šeštadieniais, liepos 
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.

I
Mūsų darbo valandomis mes duodame veltui, vė 

sinamą (air conditioned) su garsiakalbiais susirinki
mams kambarį, kuriame telpa 100 asmenų. Reiklalui 
esant paskambinkite.
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FREE PIRATE 
A?JD TREASURE 
• CHHT AUD 

O.HER GIFTS 
to all 

Children
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by an adult.
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& LOAN ASSOCIATION 

624530UTH WESTERN'AVENUE •* CHICAGO 36, ILLINOIS GR 6-757$
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PAJIESKOJIMAI
Per Tarptautini bei Vokietijos Bau 

donąjj Kryžių psjieškomi šie asme
nys:

Aleksandravičius Pranas, s. Pra
no, gyvenęs kur tai Bavarijoje.

Atkočaitis Antanas, s. Petro, gini. 
1926, paskutinė gyvenamoji vieta:1 
Luebeck.

Alminas Kazys, s. Onos ,gim. 1907, 
išemigravęs j JAV 1939.

Biveinis Antanas, gim. 1899 — 
1900, paskutinis adresas, Buenos Ai
res, Argentina.

Bajučienė Aleksandra, gim. apie 
1906—ir nuolat gyvenusi Telšiuose, 
o Vokietijoje—E'clifeld Post Muehl- 
dorf.

Benekeraitis Bronius, buvęs vokie
čių kariuomenėje. Paskutinis adre
sas: Lines Ccunthorpe Uostei, Ap- 
pleby Santon, Anglija.

Budrikienė Marija, gini. 1892 Vi- 
liūnų km., Trakų apskr.

Burbienė - Kačkauskaitė Marija, 
gim. 1918.8.16 Skaudvilėje.

Bargiela Vytautas.
Baltaragis Adolfas, s. Jono, gim. 

1926, gyvenęs Vilniuje.
Budrys Česlovas, s. Valerijos, gim. 

1923-4 Telšiuose, paskutinės apie jį 
žinios 1945.2.22: 31G-665749 — US
Army PW1B, France.

Balkauskas Kazimieras, s. Antano, 
gim. 1921. 3.4. Gaurėje, 1945 buvęs 
DP stovykloje Vokietijoje.

Bieliukas Vytautas
Bieliukienė - čemevičiūtė Jadvyga.
Bogušas Aleksandras, s. Vlado, 

gim. 1917.10.16, gyvenęs i ki karo 
Kaune, Savanorių prosp. 43-13, pas
kutinis adresas 1947: NRF GCS M. 
—Gladbacli, Haehnenholt 122.

Bikulčius Juozas, gim. 1895 Salake
Busaieki Agate apie 80 m.
Bendoravičiūtė Ona, gim. 1922-3
Ciporys Adolfas - Sigt'rydas, gim. 

1941 Mantvydžiuose prie Šilutės. 
Bėgant iš Klaipėdos kr. C. buvo glo
bojamas ponios šliušienės, iš kuries 
Wedėje, prie Segeberg atėmė anglai, 
matyt, tikslu jį repatrijuoti į Lietu
vą.. Iki šiol apie C. jokių žinių ne
turi nei motina ,nei globėja.

Oromantas Petras, s. Antano, gim. 
1915. 1948 m. gyveno Irthilinbugh 
near Keltoring, Anglija.

Dūda Kazys - Feliksas, gim. 1925.
Domas Hein, gim. 1931.
Domas Dudolf, gim. 1886.
Degutis Jonas apie 53 m. arnž., 

siuvėjas. 1941-45 repatrijavęs į Vo

Lipochonski Micbael, gim. 1929, 
gyvas matytas 1955 ktunclagery Vor
kutoje 223/10.

Matulevičius Petras-Zigmas, gim.
1903, gyvenęs Kaune, buvęs vokiečių 
kariu Danijoje.

Maslauskaitė Irena iš Kaune, dir
busi 1BO organizacijoje Scbwein- 
furte.

Morkūnas Eduardas, gim. 1924, 
buvęs vokiečių “Arboitsdienste”.

Mažeika Albinas, gim. 1921.
Naujokas Edvardas, s. Nestor,o 

gim. 1912-15 arba 1913.8.11 Pigiuose 
ar Tauragėje.

Pranckevičius Gediminas, s. Anta
nui, gim. 1923,3.1 Baldžiuose prie Sa
kių.

Pališaitis Vincas, s. Norberto,
>gim. 1923, paskutinės iš jo žinios ' JAV visą laiką žiūrėjo didelių
19pttkiewicf Locjan, gim. 1916.11.211 ^ilclų akimis> YPač 1952 m., ka- 
ar 1918 Vilniuje. ' da Sen- Eisenhoweris, kandida-

Ptitzkoy Konstantin - Franz, s.
Izidoriaus, gim. 1923. Paskutinės ži
nios iš Paryžiaus.

Pakėnas Jonas, kilęs iš Ukmergės 
ap., vokiečių okupacijos motu gyve
no Radviliškyje, o dabar turėtų tar
nauti kur tai darbo ir sargybų kuo
poje Vokietijoje.

Raulinaitienė Viktorija, gim. 1904.
1.4 su šeima, 1945-6 gyveno stovyk
loje Geestliacht/Elbe, ir 1946 išemi
gravo j Angliją

Ranowitsch Me., iš Vilniaus.
Reinys Mečislovas, iš Vilniaus, 

kat. kunigas.
Ramanauskas Vytautas ,s. Jono, 

žmona Elena, d. Izidoriaus ir vaikai:
Rimutis ir Vytautas.

Rūkas Antanas ,s. Vinco, gim.
1926, paskutinės žinios iš Luebecko 
1946 m. **

Rubis Eugenijus, gim. 1926 Vi
tebske.

Strimaitis Jonas, buvęs Belgijoje.
Saudvietis Liudvikas, gim, 1919.4.

3 nuo Tauragės, 1944 buvęs Volks- 
sturui Karaliaučiuje. .
ir Stelmokas Mykolas, s. Jono.

Stalmokas Konstantinas, s. Jono
Savickienė Ada - Silickaitė.
Skimaųski Adele, paskutinis adre

sas: 118 Su Clinton Avė., Dak Park,
111., USA.

Stanislauskienė - Ernulytė Stefa
nija, paskutinės žinios iš Chicagos.

Stark Edi.
Stembergienė - Sadauskaitė Ona, 

gim. 1925.2.14 Kaune.
Swetok Petras, gim. 1890 Viliūnų 

km., Trakų apskr.
Starkutis Vladas, gim. 1925 Pajų-

DVIPRASME ŽODŽIO SĄVOKA
PRANYS AL, ARNAS, Kanada

žodžiai: laisvė ir išsilaisvini
mas — yra ypatingai malonūs 
tiems, kurie pavergti ir kenčia 
vergijos priespaudą. Deja, tie, 
kurie patys naudojasi laisvėj 
dažnai pavergtųjų kančių ir var 
go nesupranta ar nenori supra
sti, taip lygiai — kaip sveikieji 
ligonių būsenos dažnai neper
pranta.

mae jiems — buvo gana nedžiu
ginantis. Pasitarimai tarp dvie
jų kraštų ėjo šešis mėnesius. 
Pagaliau, vieton prašytos 300,- 
000,000 dolerių paramos, len
kai gavo tik $95,000,000 ir tai 
daugiausia pertekliniais maisto 
produktais, bet ne pinigais.

Taigi, prieš penketą metų 
skelbtoji JAV-bių prezidento

traukė atgal — tai tik Amerika 
savo politikos gairėse. Pasta
rasis atsitraukimas visiem ryš
kiausiai buvo galima pamatyti 
praėjusį rudenį, kada pirmą kar 
tą buvo pasitaikiusi tokia ryški
proga parodyti savo išlaisvini- ,gen. Eisenhowerio'“la‘isvės įžie- 
rao intencijoms. Toji proga bimo” pavergtose valstybėse 
tai buvo Vengrijos patriotų su- jdėja jau kažin kur dingo ir> 
kilimas prieš okupantus. Deja, vargu bau, ji neatsiras. Ameri- 
Vengrijos kovotojai, besiekda- ka> ue abejonės, gins pavergtų- 
mi laisvės, negavo jokios para- jų kraštų laisvę, bet tik tada, 
mos iš JAV nei iš bet kurio ki- kada jau grės visiškai rimtas 

_ laisvojo Vakarų krašto. Jie pavojus jos laisvei. Tik ar ne-
tuodamas į to krašto preziden-1 Pas^tenk*no simpatizuo- bus tuomet pervėlu? 
tus, ypač ryškiai akcentavo pa- jančiomis kalbomis, užuojauta
vergtų kraštų išlaisvinimo min- *r rezo^ucijomis Jungtinėse Tau 
tį ir savo platforminėj progra- į t°se-
moj pažadėjo visomis išgalėmis | Dabar _ jau> štai> kaip 
to kilniaus tikslo siekti, jeigu | kalbama:
tik būsiąs į prezidentus, išrink-j
tas. Pernai metais, vėlyvąjį rude-

Pavergtųjų kraštų atstovai į

Po tokių žodžių ir pažadų gen. 
Eisenhowerį į prezidentus iš-

kietiją ir gyvenęs stovykloje Buet- , V(-,|lo prįe Kvėdarnos, gyvenęs
tow (Pomern), 1945 persikėlęs į 
Hannoverį.

Guderis - Uderis Jonas, Augusti
nas, Pranciška, PetrcJelė.

Gasiūnas Aleksandras, gim. 1925. 
12.6 Rygoje.

Grimtilaitis Leonas, s. Jono, gim. 
-apfe 1V3S m., motina Anastazija ir 
sesuo Alytė - Cecilija.

Gugas Pųvilas, gim. 1906.
Peronius Povilas ir Boleslovas, s. 

Petro, nuo Biržų, gimęs 1916 ir 
1919 m.

Jaloveckas Petras, policijos valdi
ninkas.

Janušauskas Povilas ir Elena, Kau 
ne Universiteto tarnautojas.

Juškus Albinas ir Pranė iš Joniš
kio su visa šeima.

Jančauskas Povilas, s. Julijono, 
gim. 1922.V.14. 1951 m. gyvenęs In- 
golstadte.

Jankauskas Vaclovas, gim. 1913. 
XII. Pašoniuose ,prie Šiaulių.

Jurevičius Leonardas, gim. 1902 
Kaune. -

Krasauskas Juozas, gim. 1895.7.9, 
paskutinės žinios 1945 m. iš Klaipė
dos.

Kazlauskas Kasparas, s. Miko, g. 
1922.8.12.

Kupčiukau Kazys iš Katino.
Kuprinskis Juozas, s. Jono, gim. 

1925, manoma, kad 1950 m. buvęs 
Paryžiuje ir įstojęs į Svetimšalių Le- 
gijoną.

Kabašinskienė Ona, gim. 1894 m. 
1908 išemigravo į JAV ir gyveno 
Maspet.

Karpavičienė Stefa.
Kozikas Juozas ir Ona, paskutinė 

gyv. vieta Auma — Tuehringijoje.
Kereišas Andrius, gim. 1897 Ky

bartuose ir Kereišienė - Lukoševičiū- 
tė Ane.

Kreivaitis Jonas, gim. 1925.4.5 
Tauragėje.

Kazakauskis Antanas ,gim, Sugin
tų — prie Tauragės. Manoma, kad 
yra išemigravęs į Kanadą.

Kossakewitsch Iloseš mokytoja.
Kumunikaitė Irena, medicinos stu

dentė.
Kudžma Vytautas ,gim. 1928.12.11 

’Kybeikių kaime, Vilkaviškio apskr.
Karvelytė Ona (Aleksandra), bu

vusi vienuolė Pažaislio vienuolyne, 
vėliau dirbo kaip buhalterė Pieno Ge
tro Rūmuose Kaune.

Kretovič Vladislavš gim. 1918.2.15
Kloviškis Petras ir žmonk Jad

vyga, duktė Juozo, 1942 ištremti Vo 
kietijon.

Karia Jonas, s. Petro apie 30 m. 
kilimo nuo Zarasų.

Kučinskis Antanasš gim. 1925, pa
skutinės šinios iš Sluencheno.

Krisiūkčnas Jonas, gim. 1925 Šiau
liuose. 1944 išvežtas į Vokietiją.

Kauneckas Valdas, s. Mykolo, gim. 
1924. Paskutinės žinios iš I3a/Fuerih 
į Bayem, Bebhardstr. 15, buvęs vo
kiečių kariuomenėje.

Kubilius Kostas, igm. Blydakiuose 
prie Kretingos, 1948 m. gyveno Ma- 
tenberg, Eisenhowerstr. 20, Vckieti- 
jojfe, U8 zonoje.

Landsbergis - Žemkalnis Vytautas, 
gim. 1893.2.26 Lauckaičiuose "ir 'Ga- 
brietis, gim. 1929.1.31 Kaune, mano
ma, kad abu 1948/49 išemigravo į 
Australiją.

Levinskas Juozas, gim. 1916.4.2, 
gyvenęs Kaune - Šančiuose, Virvių
gt. . ------------ ----------------

Pittsburgh, Pa.
Gražios iškilmės 

Liepos 27 d. Šv. Pranciškaus 
Seserų vienuolyne, Pittsburgh, 
Pa., vienuolika Dievo Apvaizdos

nį, dar nespėjus išdžiūti Veng- šv. Pranciškaus kongregacijos
rijos patriotų kraujui, sekreto- 

rinkus, kas mums beliko daryti į r*us Gulies štai ką pažadėjo pa- 
ir galvoti? — Nagi, tik skelbti! ver&t°m tautoms:
prezidentą Eisenhowerį paverg 
tųjų išlaisvintoju.

Kaip matome nūdien — JAV- 
bių politikoj, ypatingai po per-

Jeigu kuri iš tų kraštų išsi- 
lajsvins (žinoma, savo jėgo
mis) iš bolševikinės vergijos ir 
atgaus" nepriklausomybę — ji 

rinkimo prezidento Eisenhovve-' gausianti iš JAV-bių greitą ir
rio antram terminui, žodis iš-! rimtą ekonominę paramą, kuri 
laisvinimas — įgavo dvi pras- jai pagelbės atsistoti ant savų 
mes. Jeigu pirmiau Amerikos kojų”...
politikoj tas žodis galima buvo] Labai gaila, nors bent kiek ir 
įmatyti vartojant be kabučių,' pasilaisvinus — visiems JAV 
tai dabar jis pasiliko tik kabu- j dar nesiryžta kiek rimčiau pa- j 
tėse — “išlaisvinimas”. Vadina gelbėti. Iš pavyzdžių Rytinėje i 
si, žodis, nereiškiąs tikrosios Europoje matome tokį kraštą 
jos sąvokos. Labai teisingai To — tai Lenkiją. Ji, atrodytų, ati 
ronto dienraštis “The Globė and trūko šiek tiek nuo Maskvos 
Mail” vedamajam neseniai bu-| jungo. Lenkai paprašė Washing 
vo pasakyta: “No Fuel There|tono pagalbos. Vienok atsaky- 
for the Flame of Freedom”. Ir

vienuolių minėjo 25 metų su
kaktį.

Sis minėjimas buvo pradėtas 
šv. mišiomis 9 vai. ryte. Jas at
našavo' Sv. Juozapo parapijos 
(Mahanoy City) klebonas kun. 
P. C. Chesna. Pamokslą pasa
kė Šv. Povilo parapijos New 
Yorke klebonas prel. John Mc- 
Sherry.

Sekanti eilė seserų — jubilia
čių, kilusių iš Lietuvoje gimu
sių tėvų, atstovauja lietuviškas 
parapijas penkiose valstybėse: 
Michigan — sesuo M. Alvema ir 
sės. M. Dolores, buvusios Sv. Jur 
gio lietuvių parapijoj, Detroit; 
sesuo M. Ester — šv. Petro ir 
Povilo parap., Grand Rapids; 
Nęw Jersey — ses. M. Pierre — 
Sv. Petro ir Povilo, Elizabeth; 
New York — ses. M, Anųuina — 
Apreiškimo 'parapijos, Brook- 
lyn; New Hempshire — ses. M. 
Ancilla — šv. Kazimiero para
pijos, Nashua; Pennsylvania — 
ses. M. Pius ir ses. M. Tarcisia, 

.6v. Juozapo parapijos, Mahanoy 
(City; ses. M. Justine, šv. Vin
cento, Pittsburgh, Pa; ses. M. 
Evelyn, šv. Jurgio, Philadel- 
phia; ses. M. Georgene, šv. Jur
gio, Shenandoah.

Sveikiname jubiliates. Linki
me ilgų, sėkmingų metų ir su
laukti auksinio minėjimo.

DAŽYMAS 
DEKORAVIMAS

VL. VAITEKŪNAS
Dažome ir dekoruojame 

Įvairiomis dažymo-dekoravi- 
mo technikomis bei paveiks
lais — BAŽNYČIAS, SALES, 
GYVENAMUOSIUS NAMUS 
IS vidįius ir iš oro.

Ekspertas vidaus dekora
tyviam Įrengimui — interlor 
decorator. — Spalvų parin
kimas ir pritaikymas prie 
kilimų, baldų, užuolaidų ir 
kt. Turime visus draudimus. 
7l4f S- SACRAMENTO AV. 

Tel. PRospect 8-2215

IS ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

sunkvežimis su pilna ap- 
drauda. Pigus ir sąžiningas 
patarnavimas.

R. ŠERĖNAS
2047 W. «7th PI., Uhicago,

UI. YVAlbrook 5-8063

PLATINKITE “DRAUGA’

Vokietijoje kokiam tai Hollenberg 
lageryje.

Skndulaitis Vladas, gim. 1903.10. 
9 Jurbaike, paskutiniu laiku gyvenęs 
V amiuose.

Smeltorius, Algirdas, s. Jono, gim. 
1924, gyvenęs Panevėžyje.

Seūlmris Albert, gini. 1918.9.19 
gyvenęs iki 1914 Kaune.

Savickienė Ona, gim. 1921 Pivašiū
nuose ir dvi dukterys: Altlona, gim. 
1919.12.24 ir Anelė, gim. 1941.

Sibk Michel, s. Paul, paskutinis 
jo adresas: Bridge End Garage, 
Pmorpeth, Northumberland, Eng- 
land.

Steponavičienė Zuzana, 1945 gyve
nusi Berlyne.

Šneideris Juozas ,apie 37 m. amž., 
gim. Paberžės kaime.

Šlepetys Kazimieras, paskutinis ad 
resas: 535, 7th street, Bremerton/ 
Wash., USA.

Sirvydas Juozas, gim. 1900 Kretin
goje.

Šaudvietis Liudvikas ,gim. 1919.4. 
3, buvęs V&lkssturme Karaliaučiuje.

Tomašiūnas Brolius ,8. Ottono, pa
skutinės žinios iš Anglijos.

Turą Vytautas, s. Romualdo, gim. 
1925.2.25, gyvenęs 1947 Luebecke 
stovykloje.

Urbonas Pranas ,gim. 1918 prie 
Tauragės.

Ucinavičius Petras, s. Jurgio*
Urbonavičius Jonas, gim. 1923.
Vaitaitis Martynas ,apie 35 m. 

amž., kilęs nuo Biržų.
Vanagienė - Gerdauskaitė Elžbie

ta, gim. 1920, paskutinės žinios iš 
Vilniaus.

Vencilienė Ieva, d. Kristupo, gim. 
1899 Molupyje „paskutinės žinios 
1944 iš Tilžės.

Vaškys, paskutiniu metu gyvenęs 
Afrikoje.

Valaitienė Magdalena iš Rokų 
km., Šakių apskr.

Vaitkevičius Eduardas ,gim. 1901, 
1929 m. gyvenęs Buenos Aires, Ar
gentinoje.

Vasiliauskas Bronius-, s. Juozo, 
gim. 1918.1.8, išemigravęs į JAV.

Venckevičius Kazimieras, gim. 
1922. '

Vaitas Viktoras ,gim. 1921.12.23.
Zateplinski Elena, apie 70 metų 

amž.
Visais pajieškomų reikalais prašo

me kreiptis į PLB Vokietijos Kraš
to Valdybą šiuo adresu:

Litauisches Zentralkomittee 
In Deutschland,

17a'Weinenheiw a. d. Bergstraaee 
Postfach 233.

Westdeutachland

iš tikrųjų — nėra nei JAV, nei, 
bendrai, laisvajam demokrati
niam Vakarų pasaulyje alyvos 
įdegti laisvės liepsnai paverg
tuosiuose kraštuose.

Nūdien JAV-bių užs. politi
kos vadovas sekr. Dulles, kalbė
damas apie pavergtųjų išlaisvi
nimą, jau kalba lygiai taip, kaip 
galėtų kalbėti visiškai silpnučio 
krašto, kad ir tokios Islandijos 
arba Liuksemburgo užsienio po 
litikos vairuotojai, kurie neturi 
arba visiškai maža teturi kari
nių jėgų, o taip lygiai — ir 
ekonominių resursų. Jis sako, 
tikįsis, jog komunizmas — ypač 
dabartinėj tironiškoj formoj— 
nėra ir negali būti nuolatinis ir 
jis negali pasilikti visiems lai
kams. Evoliuciškai jis turėsiąs 
pasikeisti.

Taip. Tai yra visiškai gali
mas dalykas. Ir mes tuo tiki
me ir to prašome Augščiausio- 
jo. Tačiau, jeigu tatai įvyks evo 
liucijos keliu, tai, anaiptol, ne
bus jokių išlaisvintojų nuopel
nas.

i •

Kaip tai suderinti su JAV 
politika?

Juk toji milžiniška valstybė, 
kuriai nėra lygios nei karine 
jėga, nei ekonominiais resur
sais visame pasaulyje — Jung
tinės Amerikos Valstybės visą 
laiką pabrėždavo mintį, jog jai 
nevisiek koks likimas yra ir 
ateityje bus tų kraštų, kurie pa
kliuvę į komunistinę vergiją, 
ypatingai laike 2-rojo Pasauli
nio karo ir po jo. Juk buvo ža
dėta, jog Amerika niekada ne
siliausianti siekusi toms vals
tybėms laisvės ir nenurimsian- 
ti ligi tol, pakol Rusijos kari
nės jėgos bus atitrauktos į sa
vo kraštui priklausančius rube- 
žius.

Deja, Sovietai ligi šiandien 
nė žingsnelio nepasitraukė at
gal, nebent pasistūmėjo šimtus 
ir tūkstančius mylių ekspansi

jos ir paverginžo naujų kraštų 
kryptimi, o jeigu kas kur atsi-

STATYBAI 

IR NAMŲ 

PATAISYMUlI 
PRISTATOM
Visokių Rūšiui
medžiagą

CARR MOODY 
LUMBER CO
STASYS LmVINAS. Pm.
3039 So. Halsted SI.

Tel. VIctorr 2-1272 
Apkainavimą ir' Prekių Pristaty 

mą Teikiame Nemokamai. 
Raštini atidaro kasdien nuo 
8 vai. ryto BR»6 vai. vakaro 
šeštadienaia iki 3 vai. vakaro

PER PASAULĮ KELIAUJA 
ŽMOGUS

Bernardo Brazdžionio poezijos 
rinkinys. Nedidelis skaičius šios 
knygos gautas šiomis dienomis 
“Drauge”, 454? W. 63rd St, Chi
cago 20, UI. Knygos kaina kie
tais viršeliais $2.

Tūkstančiai vartotojų Įsitikino, kad dažnu, vidaus ir iš oro dažy
mui, taip pat sienoms klijuoti popierius geriausia pirkti

D. IURJONO BENDROVĖJE
3251 SO. HALSTED ST., CHICAGO 8, ILL.

Tel. CAlianet 5-1064

R O P H I
Geriausias prancūziškas konjakas

ORAS DABAR 

ATŠILĘS, GALITE 

ĮRENGTI NAUJA 

RHEEM

LOWBOY
ŽIEMINĮ

AIR-CONDFTIONER

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

GAZU AR ALYVA

LEE’S AUTOMATIC 
HEATING

Įsteigta prieš 20 m.

1626 S. Cicero Ąve. 
Cicero, R!.

TOwnhall S-6670 
BIshop 2-8429

ANTANAS LIGUTIS, sav.

“SUausms

r*r IŠ TOLI IR ARTI
MAUJI OHKU T»0KU-MUJMn KHMSTTMO 

UJBU ntrų mrr/NMAs-pfas

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILV Tet WAIU>eli 9*9209

VIRŠ 15,000,000 Amerikos gyventojų žino,

kad taupyti apdraustose Taupymo Ir Skolinimo Bendrovšee yro 
saugu ir pelninga.

Unlveroal Savlngs and Loan Aseorlatlon užtikrina saugumą 
Ir gražų pelną.

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentūra Iki 
810,000.00 kiekvienam ‘ tndSIlul Ir reikalingi rezervai, o pelną — 
patyrusią ir sąžiningų vedčjų pastangos.

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

» IMI paskolų Ir visais finansiniais reikalais krelpkltšs |x.

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION ‘ 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois

ORO VĖSINTUVAI
— AIR CONDITIONERS —

TELEVIZIJA — RADIJAS
HI-FI PHONOGRAPHAI — 1953 modeliai 

NUOLAIDOS IKI 50% !
Instaliavimas ir garantija nemokumai

FRANK’S TV 8c RADIO, INC.
3240 South Halsled Street Tel. CA 5-7252

PARDUODAME IR TAISOME

Sr

J

Atliekame dldeliut 'r ir .žus automobilių remontus. Lyginimas, da
žymas. Elektrinis suliedinimas. Parduodame automobilių dalia

# Sinclair gazolino stotis “PAGALBA”
Sinclair gazolino stotis "PAGALBA” — K. Stanevičius, Sav.

2941 Wm< 7l«t Str. (Kampu Talman Irę.) 
Telel. PRospect 8-9842, Namų tel. VMbrook 5-5934

J

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

ir tolimų distancijų. Šaukite sekančiai.

ANTANAS VILIMAS
8415 SO LITUANICA AVĖ., CHICAGO, IT.tJ 

Telefonas — FRentier 6 1882

JONAS G R ASIJfJLJL
J. O. TELEVISION CO. PARDAVIMAS IR TAISYMAS

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

KOKS VĖSINTUVAS
TAMSTAI GERIAUSIAI TIKTŲ? — KLAUSKITE MUS 

2512 W. 47th St.
Atdara kasdien Iki 6 vai., plrmad. Ir ketv. iki

TeL FRontier 6-1998
9 vai. Sekm. uždaryta

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. Wogtem flve., Chicago 36, 111.

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

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

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

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

UNIVERSAL SAVINGS
1800 S. Halsted St.,

LOAN ASSN.
Chicago 8, III.

Pradėtit Taupyt Šiandien, Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradekite taupyti šioje lietuviškoje 

Įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN!
Kiekvieno taupytojo Indėliai apdrausti ild 810,000.00

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

OFISO VALANDOS:
Plrmad., antrad., penktad. ir Trečted. 0 ryto iki 12 vai. 
Seštad. 0 vai. ryto iki 4:30 p.p. Ketvirtad. 9 vai. iki 8 v.v.
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VYČIAI RENKASI Į

LOS ANGELES
Po gražiai pasisekusių didžių 

jų šių metų lietuviškojo gyve
nimo įvykių: Jaunimo kongre
so bei Tautinių šokių šventės, 
kuriuose dalyvavo apie 1,500 
jaunimo iš plataus Šiaurės Ame 
rikos kontinento, ateina vėl 
svarbios dienos, nes neužilgo 
garbingos Lietuvos Vyčių orga 
nizacijos nariai suvažiuos į sa
vo metinį seimą Los Angeles 
mieste.

Iš vienos pusės gal kam at
rodytų, jog tai yra atskiros or
ganizacijos reikalas ir kaip toks 
nevertas didesnio dėmesio. Ta
čiau iš tikrųjų taip nėra, nes 
čia mes susiduriame su tokia 
organizacija, kuri savo pobū
džiu bei nuveiktai darbais toli 
išsiskiria iš kitų.

Viena — mes matome, kad 
šios organizacijos narių daugu
mą sudaro Lietuvos nematęs 
jaunimas: antros, trečios ar ket 
virtos kartos lietuviai. Žinant, 
jog nevisi iš Lietuvos atvyku
sieji jaunuoliai linksta prie lie
tuviškos veiklos ar organizaci
jų, šių žmonių įsijungimas į mū 
sų veikimą yra gražus lietuviš
kumo pavyzdys.

Antra — mes laikas nuo lai
ko mūsų spaudoje skaitome ži
nias, kuriose sakoma, jog toks 
ir toks Lietuvos Vytis parašė 
kitataučių laikraščių redakci
joms ar įtakingiems šio krašto 
asmenims laiškų, aiškinančių 
visokius pasitaikusius netiks
lumus ar supažindinančius su 
Lietuvos reikalais. Tai irgi yra 
sveikintinas reiškinys, kurių 
mes nedaug matome iš kitų or
ganizacijų narių tarpo.

Iš tų kelių kuklių apybraižų 
mes galime pamatyti, kad šios 
organizacijos kelias ir jos tiks
lai yra artimi kiekvienam lie
tuviui. Ji nėra vien tik individą 

' formuojantį grupė, bet ir kovos 
būrys, kovos už Lietuvą bei jos 
interesus.

Ir štai, rugpjūčio mėn. 8—11 
d.d. šios organizacijos delegatai 
renkasi į Los Angeles apsvars
tyti — kaip būtų galima tą jos 
veiklą dar labiau suintensyvin
ti, ją padaryti lankstesnę, lie-1 
tuviškesnę bei našesnę. Toki 
metiniai seimai praeityje atneš
davo puikių vaisių ir po jų' 
darbo eiga įgaudavo ryškesnius 
rėmus, tad ir šis suvažiavimas 
tolimąjame Los Angeles mieste I 
yra nekasdieniškas įvykis.

Kas buvo pereitame ar anks
tesniuose Lietuvos Vyčių sei- j 
muose, tie žino koki svarbūs šie 
metiniai suvažiavimai organi-1 
zacijos nariams. Čia atliekami 
oficialūs reikalai, išklausant į- 
vairiausių pranešimų, aptariant I 
ateities planus, išrenkant nau
jąją valdybą ir pan. Taip pat 
čia būdavo gera proga susitikti 
savo bendraminčius iš plačiųjų 
šio krašto vietų, pasidalinti min ( 
timis, išklausyti geros meninės 
programos, taip pat praturti
nant savo įspūdžių bagažą nau
jais vaizdais.

Yra labai gražu, jog Lietuvos 
Vyčiai į šį savo suvažiavimą 
kviečia ne vien tik savo narius, 
bet ir visus tautiečius iš Šiau
rės Amerikos kontinento. Kaip 
žinoma, šio suvažiavimo rengė
jai be oficialių posėdžių organi
zacijos kuopų delegatams yra 
numatę visą eilę kitų pramogų, 
kuriose galės dalyvauti ir sve
čiai.

Viena iš svarbiausių pramo
gų bus rugpjūčio mėn. 9 d. 
(penktadienį) 8:30 vai. vak. 
Statler viešbutyje, kur įvyks 
reto įdomumo koncertas, kurio 
programoje pasirodys solistas 
Vaclovas Verikaitis iš Toronto, 
Kanados. Taip pat čia progra
moje pasirodys žymi Kaliforni
jos lietuvių solistė Helen Swag- 
gart ir muz. Br. Budriūno ved. 
šv. Kazimiero parapijos cho
ras. '

Be to, dar yra paminėtinas 
suvažiavimo balius, įvykstantis 
rugpjūčio mėn. 10 d. 9 vai. vak. 
tame pačiame Statler viešbuty
je. Čia gros garsusis Danny 
Stever orkestras, o šokių metu 
dainuos pagarsėjusi dainininkė 
Penny Price. Dar reikia pažy
mėti ir suvažiavimo pokylį, pa-

NAUJAS REDAKTORIUS

Naujas Chicagos arkidiecezijos laikraščio “The New World” 
redaktoriaus padėjėjas kun. William F. Graney (dešinėje), 
sveikinamas redaktoriaus kun. John M. Kelly. Kun. Graney 
yra kilęs iš Chicagos. Naujoms pareigoms paskirtas liepos 
mėn. 6 d. Jis kunigu įšventintas 1950 m. Paskutiniu metu bu
vo asistentas šv. Bernadetos parapijoje Evergreen Parke.

PAJIEŠKOJIMAI
Jieškomi KINDERIAI, sūnūs My 

kolo, kil. iš Dirgelių kaimo, Kal
tinėnų vals. Pajieškomų yra su-

REAL ESTATE (IASSIUU) ANO HELP WANTRO AOS
1‘nnIiiiMlanias . mahis namas bu

| vonia, dalinai apstatytas. Did'lė dar- 
■ žinė. 8 sklypai žemės. Pkstatus rel- 
I kia remontuoti. Mažas į mokėjimas.

Vieta yra Totvnscnd, \Vlseonsin, ^ar- Brighton Pke ir Marųuette Pke. 
ti "trout” upėtakių upelio ir gero U ir 3 kl»., gar., šilti.. <lv. lotas, pa- 
žuvingo ežero. Rašykite — Kreti i likimas tiuliimiuas, tik $15,900.
M a tt lies, titittti N. 5»th st., Milwaukee, 1 2 po 4 kl>., nauj. gar., tik $11,300.
\Vls. arba tel. (Miluuukee) Flatg- , 5 ir 4 kb„ šilti., išvyksta, tik $12,500.
stone 3-8013. 1 3 bt. ir kraut., gar., liga, tik $10,500.
__________________________ ________ :-----  I Naujas 2 po 5 kb. tik $28,500.

Mūr. I po t) k., vntr. šild. t maš. **ujas • Ub„ brang, prietl., bargenas. 
garažas, skl. 37 p. — nebrangiai. ' Yra P'Kl« pelningų namų 

4 ni. senumo mūr. bung. 6 kanib.,

REAL ESTATE REAL ESTATE

Kaltinėnų vals., Užkalnių kaime. Iš
vyko iš Lietuvos 1943 m., gyv. Chi- 
cagoje. Taip pat jieškoma BARBO
RA KEBLAITIENĖ (BURBAITĖ). 
Jieško jų pusbrolis — Aleksandras

interesuotas Mykolo brolio sūnus Sabockis, Vytauto g-vė Nr. 108, Tau- 
Kazimienas. Dėl platesnės informa- ra£č, Lithuania. 
cijos apie Kazimierą kreiptis laiš
ku: 211 Platt Avė., Pittsburgh 16,
Pennsylvania, Jieškomi ANTANAS LUKOŠIUS,

ir ALEKSANDRAS LUKOŠIUS, 
Jieškomas ANTANAS SABOO- sūnūs Antano, kilę iš Šiaulių apskr.,

KIS, s. Jono, gimęs Tauragės apsk., Tryškių parap., Bėdakų kaimo. Iš
- ■ ■ ___ Lietuvos išvažiavo prieš Didįjį ka-
skutiniąją jo dieną — rnp-niū- rą *aP*e 1912 1013 m-)- Gyv. ,New

, _ , , ! York mieste. Jieško broliai Jonas irClo nien. 11 d- 7 vai. vak. stat- Kazimieras Lukdšiai. Atsiliepti: Ati- 
ler viešbučio Golden State sa-i tanas Lukošius (sūnus Jono), Spor

tininkų g-ve 
Lithuania.

Nr. 13a, Klaipėda,

platus sklypas puikiai įrengtas. 
Mūr. 2 a. po 5 k. 3 mieg., šild. gazu, 

alum. langai,' nauj. garaž. $24,000 
Mūr. 2 a. po 6 k. cent. šild., sklyp. j 
31 pėdų, garažas. $29.000.

M. ŠIMKUS
REAL ESTATE

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

YArds 7-2040

PROGOS — OPPORTUNIT1ES

MODERN H ARI) W ARE STORE.
Modern. geležies krautuve ir namas
2 butai po 3 kanib. 2-me augšte; 1 —
3 kamb. butas ir krautuvė 1-me 
augšte. įsigyvenęs biznis. Sav. par
duoda dėl sveikatos. Pamatę įvertin
site.

4351 S. California Avė. 'l

BUDRECKAS Realty
4081 Archer avė., LAfayette S-SS84

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

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANOE 

N0TARY PUBLIC 
2405 West 51 St. 
WAlbrook 5-5030 

PRospect 8-3579 (vak. ir aemad.)
LARAI RETA l’ROGA

Pigiai įsigyti 2 būtų ir spec. krau
tuvės 2 aukštų mūro namų. su 2 au
to mūr. garažu, šildymas karštu 
vandeniu. Yra stokeris. Patikima ap
sauga nuo potvynio. Tarp lietuviškų 
kolonijų. $24,500. A. Sirutis.

ANT 40 PŪDŲ SKLYPO
Mūr. 6 kamb. rezidencija. 2 blo- 

| kai nuo Marąuette Parko, šildymas
gazu. Apsauga nuo potvynio. Alum. 

MODERNIŠKA RŪBŲ VALYK- ,angaiatlH\* karo garaža8'
LA. Įsigyvenę! biznis. Geros paja- skoningi « kambariai 
mos. Savininkas turi parduoti dėl ' Mūr. 9 metų rezidencija. Naujas 
kitų interesų. Kreiptis tiesiog į sa- j šildymas alyva. Brangūs priedai, 
vininką tel. DRexel 3-9539. Didelis garažas. Platus sklypas. Ti£

. ... . ---------------- i $19,000. Pairfield ir 73rd. Volodkevi-
MODERN COCKTAIL LOUNGE

Gerai įsigyvenęs biznis 
Geros pajamos. Yra 50 sėdimų 

vietų. Savininkas parduoda dėl ki
tų interesų. Skambinti sav. nuo 9 
vai ryto iki 1 p. p.

WE9-8187;
po 3 vai. skambinti CApitaI 7-6691

Įėję.
Būtų gražu, kad Amerikos 

lietuviai, turintieji tomis dieno- i
mis atostogas, jas praleistų su i ų - -l ? IN?, . , ° J. . , . i SANDAI, sūnūs Martyno, kilę iš Su-
Lietuvos Vyčiais, pabuvojant i valkų apskr., Andrijavo vals., šven- 
jų draugystėje. Tas išeitų į nau čiškių kaimo. Juozas išvyko į Ame- 
dą ir tos organizacijos nariams/ r'kų 1904 m., o Vincas išvyko 1906
kurie pajustų jiems rodomą dė-, ar-190L Ji* ,’alyl a,b\.žinantieji. . . . I apie juc« prašomi atsiliepti šiuo ad-
mesį ir jų svečiams, galintiems, resu; v. Melinis, 33 Norwood St.,
pažinti žmones besisielojančius; Newark 6, New Jersey.
Lietuvos reikalais bei naši- ---- rzyAr. , v. • 1 Giminės jieško VYT0L10 GYLIO,džiaugti ten vykstančiomis pra mokytoju įazio Gvlio sGnauSi kįhl.
mogomis.

Edv. Š,
šio iš Šančių. Prašau atsiliepti šiuo 
adresu: M. Gylienė, 5218 W. 24th 
Place, Cicero 50, III.

SAVININKAS PAJtDODA 
MOTERŲ IR VAIRŲ GATAVŲ RŪ
BŲ KRAUTUVĘ. Taip pat atvirutes 
ir dovanas. Pastovi kltjentūra, 10 
metų labai geroj apylinkėje. Butas 
už krautuvės vedusių porai.

Prašo $8,000.
Dėl nesveikatos turi parduoti.

4344 W. 03 St.
Tel. POrtsinouth 7- 3883

SUPER MART. Įsigyvenęs biznis. 
Geros įplaukos, virš 

$150,000 brutto pajamų.
KEGGIE’S SUPER MART

1551 West Taylor Street 
_______ SE&ley 3-8455_________

MUISTO PRODUKTŲ IR
MĖSOS KRAUTUVE

SU NUOSAVYBE 
5 kamb. 3 mieg. apartmentas. Šil
dymas “foreed «tii”»— alyva. 2 au
tomobiliams garažas. Bargenas.

Telef. REpublic 7-7265

į $19,000. Pairfield ir 73rd. Volodkevl 
čius.
2 ALKSTU Mtlt. NAMAS — $18,000

3 butai po 4 kamb. ir taverna 
McKinley Parko kaimynystėje. Dvi
gubas mūro garažas. A. Rėklaitis.

P. LEONAS
REAL ESTATE 

2735 West 71st Street 
Visi telefonai: WAlbrook 5:8015 

OAKLAWN
5 k. gražus bungalow ant 75 pėdų 

sklypo. Centralinis šildymas gazu. 
Puikus pirkinys už $17,300.

Marąuette Parke
6 k. mūr. bungalow. Centrinis šil

dymas gazu. 35 pėdų sklypas. Kili-

Mūrinis, 7 kainb. namas (4 mieg.), 
2 vonios. Nepaprastai puikus vidaus 
įrengimas. Natūralūs naudojamas ži
dinys (firę place). Liuksusiniai veid
rodžiai. Keramiko plytelės. 2 autom, 
garažas. 1 blokas nuo parapijinės 
mokyklos ir H bloko nuo Jiigh 
school. Labai gražiai prižiūrėtas ir 
ištaisytas sklypas. Netoli 55th ir Ko- 
mensky Avė. Reikia pamatyti, kad 
jvertintumėt. Kaina tik $22,500.00.
KRAliTUVE-BUČERNE ir prie šios 
krautuvės 5 kambarių butas. Naujai 
įrengti didžii^jiai šaldytuvai mėsai 

laikyti. Gerai išvystyta prekyba, bet 
našlė negalėdama apsidirbti privers
ta parduoti už žemą kainą. 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 į raštinę ir mes mielai patarnau
sime parduodami Jūsų namus.

SHUKIS REALTY
6433 So. Pulaskl St.

Telef. LUdlow 5-5900

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 (mokėjimu.

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

Mūr.; rūbų valykla Ir 5 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:
Mūr. 3 butai ir gelž. Išdirbinių 

(Hardware) krautuvė, puikūs įren
gimai, gražūs butai, labai getą vie
ta.

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

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

HELP WANTED — MEN

AUTO BODY A FENDER MEN 
AND HEAVY LINE MECHANICH

Only journeymen mechanics with 
thorough knovvledge of Buick cars 
need apply. Phone or see

M R. J. H. MAYOTTE
BOULEVARD BUICK 

DAnube 6-2200

HELP WANTED — FKMALK

REIKALINGA DARBININKE
VIRTUVES DARBAMS 

Naktiniam darbui. Būtų geriau jei 
čia ir apsigyventų, nes virš biznio 
patalpos yra butas arba kambarys 
.vienai ar su šeima. Kreiptis 7144 
So. Sacramento Avė.

TY1. PRospect 8-2215

Pirkit Apsaugos Bonus!

DABAR GAUSITE 
AUKšTOSNIUS 
DIVIDENDUS!

24 GABALŲ- - ŠAKUČIŲ ■ 
ŠAUKŠTŲ SERVIZAS 
Už S500.0Ų 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 . . ,

PLIAŽUI ANTKLODE 
UŽ $200.00 SANTAUPAS

Ši puiki antklodė ir dėžė yra 
dovana Juma 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.

r-#.
1 x - / V

I .

u-

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

ST. ANTHONY SAVINGS
AND LOAN A5S0CIATI0N 

1447 So. 49th Court • Cicero 50 • TO 3-8131

Savings Insured...Since 1938

mai, užuolaidos, a.ir-condition. Dide
li mieg. k. Įmokėti tik $6,000. į ' visais įrengimais, 35 gt. netoli Ash

Kitur land.
Mūrinis su rūsiu 4 butų po 6 

kamb. ir 2 k. ir 3 k. Savininkui cen
trinis šildymas. Labai geros pajamos 
ir mažos išlaidos. Kaina $25,500; 
įmokėti tik $5,000. /

Apartamentinis mūrinis — 12 po 5 
k. Rūsys, šildymas alyva. Naujas boi
leris. $9,400 metinių pajamų, šia sa
vaitę galima nupirkti su $12,000 {mo
kėjimu už $32,500.

Be to dar turime ir kitokių gerų 
narnų įvairiose vietose.

ŠIMAITIS REALTY,
2737 W.43rdSt.CL4-28S0

MAC H I N E 
OPERATORS

WANTED 
STEADY IOBS

AT TOP WAGES I
Fine working conditions 

Company beneiits

See Mr. ELLIOTT 
AMERICAN 

ENVELOPE CO. 
3100 W. GRANDAVE. 

CASHIER- 
T Y P IS T

Interesting varied work 
Permanent Position 

With well established concern 
Good salary — Company Benefits

,NORTH CENTRAL 
FINANCE CORP.

4833 No. Broadway
LOngbearh 1-5835

VENTA
4077 So. Archer Avė. 

EAfayette 3-3881

D. MONSTAVIČIOS
REAL ESTATE - 165S W. 108 st 

Tel. BEVERLY 8-3»4« 
Nekilnojamų turtų pirkimas, parda
vimas. Tarpininkavimas bizniuose Ir
valdžius įstaigose.

INCOME TAX. Ta» accountant

REIKALINGA DARBININKE 
VIRTUVES DARBAMS

Naktiniam darbui. Būtų geriau 
jei čia ir apsigyventų, nes virš biz
nio patalpos yra butas arba kam
barys vienai ar su šeima. Kreip
tis 7144 So. Sacramento Avė. Tel. 
PRospect 8-2215.

Savininkas parduoda 3-jų butų na
mų su 2-jų autctin. garažu. Bridge- 
porte. Skambinti — Jonas Prunskis, 
REpublic 7-7077.

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

E. KURŠIUS
REAL ESTATE SALES

REpublic 7-9400--—. ■ .. —.1 -I ■ UI—■ —
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiniiiiiiuiiiiiiiiiimiiiiiiiiiniM

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

NORVILĄ
REAL ESTATE SALES 

2000 W. 5»th St. Tel. 1‘Rospeet 8-5454
|IHIIIlllilllUli|IH0UllllimiHlllllltlllU’'ii:',9,"ui'il|lllllllllHllillllli|lliUlilllllUIIIIII|liU'i"ii'"<'iUlll

KADA NORITE PIRKTI AR 
PARDUOTI NAMUS

Kreipkitės į
SOPRYCH REAL ESTATE 

«407 S. Kedzle Avė. WAlbrook 5-3216
AGENTAS ALEX KANAVERSKIS

BUILDING & REMODEUNG

MISCELLANEOUS

GAGE PARKE
Pajamų nuosavybė 7 kamb. rezid. 

ir 2-jų k. butas rūsyje. Radij&tortais 
gazu apšlld. Galimybė padaryti 3-čias 
butas. 2 autom, garažas. Paskola su 
4/a%. Pilna kaina $19,900.

6 k. (3 mieg.) mūrinis namas. Ge
rame stovy. Garažas. Pilna kaina 
$17,200.

MARĄUETTE PARKE
5 kamb. mūr. Plytelių virtuvė ir 

vonia. Gazo šildymas. Numažinta kai
na $17,900.

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

apačioje, 4 k. butas viršuj. 50 pėdų

Nauji namai, garažai, įvairūs pa
taisytojo ir pertvarkymo (remodel- 
lng) darbai.

VACYS PETRAUSKAS
BUILDING CONTRAOTOR 

4X27 8. Campbell A v., Claleago X2. III. 
Telef. YArds 7-»675 arba CL 4-7450

Namų statyba, įvairūs pataisymai 
(r pardavimas. Jei norite pirkti ar 
užsisakyti namą, kuris būtų gerai iš
planuotas. patogus, gražus Ir pigus, 
pirkite ar užsisakykite pas

V. ŠIMKUS
Susitarti šaukite TEmilnal 6-55X1 

nuo 6 vai. p. p. kasdien Ir sekma
dieniais nuo 10-4 vai. Adresas: 616 
Vnltnn W0low <nrings <11

VIKTORAS ŠIMAITIS
GENERAL OONTRACTOR

Š ILDYM AS
A. Stančiauskas instoliuoja vi

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

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

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

OLymDic 2-6752

IdRT. APDRAUDO8 AGENTŪRA 
Visų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. Notarlataa. Valsty
bės patvlrtlnos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS 
WAlbrook 5-5S71

INTERSTATE INSURANCE AGENCY 
OIOM S Ashland Avė.. Chloaao SS. m.

sklypas, 2-jų autom, garažas. Kaina i 
$24.500. Į

pasiteiraukite mūsų namų i stato rezidencinius ir komercinius 
sąraše ir įsitikinsite gerais pirkiniais namus, pasiūlo sklypus, rekomen-

VARPAS Rcal EstaH
Insurance, Notary Public 

66i« So. Westerti Avė. 
I'Rnsp. 8-2284 arba - HEm. 4-7086

duoja planus; išrūpina statybos 
kreditus. Skamb. vak.: VI 7-4229 

Namų tel. Blshop 7-8840 
2787 UCst 48rd Street

ISNDOMDOJAMA — FOR RENT

NAMŲ SAVININKAI I
Tarpininkaujame batų ilnaomavi- 

, mai. Patarnavimas veltui. Turime 
Į laukiančiųjų sąrašų.

VARPAS Real Estete
6616 8a Woctem. PRospect a-23»4

IŠNUOM. 5 kamb. butas, 2-nie 
augšte. Pageidaujame suaugusių. 
6933 S. Washtonaw Avė. GRovehill 
6-8697,

LAKE MICHIGAN — 45 mylios i 
šiaurę nuo Milwaukee “housckeep- 
ing cottages” — vasarojimui na
mukai, smėlėtas paplūdymys. Pa

VIKTORO KO8IOO8 
Uctuvišks gazolino stotis Ir aoto

talsynuM _ __ ___________
Atliekami motoro Vemontai, lygi- taitiečių aplinka. $29 ir' augščiau. 
nitno. dažymo darbai ir keičiamos Rezervuokite vietas, raiykite: Bru-

dalys
CALL-ME-MOTORS C0.

5759 S. WESTERN AVB. PR 84683

ĮSIGYKITE DABAR

Naujasis Testamentas- 
Šventas Raštas

Vertė lietuvių kalbon JUOZAPAS 
SKVIRECKAS — Kauno Arkivys
kupas Metropolitas. IV laida, iš
leido '‘LUX” 1947 m. Štutgarte. 
620 pusi. Kalno $1.50. Gaunama

"DRAUGAS” 4545 W. 63rd 8t.. 
CHICAGO 29. ILL.

no PHsums, Route 3, Terry Andrae 
Rd., Sheboygan, Wis. arba telef. 
Sheboygan, GLencourt 2-5485.

KyooooooocKKyooooooooooooooc
Skelbtis ‘DRAUGE aostmoaa 

nes 11a yra plačiausiai skaitomas 

lietuvių dienraėtla n skelbimų 

kaina yra prieinama viaienu.
(XKXXXX><X>00<XXXKXXXXX><X>000

J. BREIVE and SON
CON8TRUCTION COMPANY 

1442 S. 48th Ct., Cicero 50, III.

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

ryto Iki 7 vai. vakaro
Tel. Ol/ymplc 2-6121 nuo « vai. 
vakaro 11d tl vai. vakaro

LIETUVIŲ STATYBOS 
BENDROVE 

MORAS
Bulldera Gen. Contractorn

Atlieka planavimo Ir staty
bos darbus gydytojų ofisų, gy
venamųjų Ir vieSųjų pastatų.

Namų įkainavimas Ir įvairūs 
patarimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu:

' JONAS STANKUS
Raštinės Ir buto telefonas

PRospect 8-2018
6800 SO CAMPBELL AVĖ. 

Chieago 29. I1L
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AR VERTA TYLĖTI?
JONAS MIŠKINIS

I

DBENRAflTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Lietuviškasis frontas siela ir širdis gyvena ir plaksi iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiib

Sustokime bent valandėlei 
prie mūsų didžiosios tautinės ao>* 
tiesos: juo daugiau būsime ka-'

amžiais. Tada joks priešas ne
pajėgs sunaikinti Lietuvos var-

astaruoju metu lenkų spauda e- būtų lenkų nuoširdžiai skirtas Lie- 
mė dažnai kelti Vilniaus klausimą.' tuvai. Atrodo, kad dabar turėtų talikai,. juo labiau būsime lie 
Girdi bereikalo lietuviai Vilnių sa- būti pats tinkamiausias laikas len-) tuviai Tai vr» tie«» lmri „„„„ 
vinasi. Juk Vilnius buvo Lenkijos karas suprasti savo klaidas ir jų I .... y tiesa, Kuri nepa-

nekartoti ateity. Tačiau kažin ko- sl“e*ta vien mintyse ir gražiuo-ir jis netrukus vėl turės priklau
syti Lenkijai.

Paviršutiniškai žiūrint, galėtų at
dėl to iš lenkų pusės nematome ir 
nejaučiame. Lenkai vis dar tikisi.

rodyti, kad santykių su lenkais kad grįš praėję laikai ir viskas
klausimas šiuo įmetu mums jau nė
ra nei svarbus, nei aktualus, ka
dangi pačios Lenkijos nepriklauso
mos valstybės jau seniai nebėra. 
Kitaip sakant, kad mes jau nebe

bus senoviškai. O kaikurie jų ma
no, kad bus net geriau negu se
niau. Lenkija atsikelsiamti dar di
desnė negu buvo.Kaikurie jų “po
litikieriai” drįsta tvirtinti, kad Lie-

turime partnerio, kuris Lietuvos | tuva be jų negalėsianti savaran
nepriklausomybės metu taip akty
viai veikė j mūsų politiką. Tačiau 
toks galvojimas vargu ar yra tei
singas. Iš tikrųjų Lenkijos valsty
bės nepriklausomos nėra, bet yra 
lenkai, kaip tam tikras elementas, 
su kuriais tenka susidurti svetur 
gyvenantiems, nors ir valstybei žiu 
gus. Antra, lenkai ir seniau, kad 
ir neturėdami savo valstybės, sten
gėsi mums daryti įtakos. Su len- Į sitikę su lenkais, 
kais, mes aktingai susiduriame štai 
jau keli šimtmečiai. Ir per visą tą 
laiką lenkai buvo puolamoji, agre
singoji pusė, besikėsinanti ne tik 
j mūsų laisvę bet ir į tai, kas y- 
ra mums brangiau net ir už laisvę, 
būtent į patį mūsų tautiškumą, į lie 
tuvybę. O mes visą laiką gynėmės, 
kaip mokėjome ir galėjome. Tik 
kai prarado jie savo nepri
klausomybę, dalykai iš pagrindų 
pasikeitė. Vadinasi, netekdami val
stybės, lenkai neteko kartu ir or
ganizuotos puolamosios jėgos, ta

še žodžiuose, bet glūdi širdies 
gelmėse, dvasios augštumoje. 
Čia slepiasi mūsų lietuvių tau
tos ateitis, čia mūsų gyvybės 
esmė.

Ne dėl to esame lietuviai, kad

Tikėjimas yra tautos pagrin
das ir jos išslaikymas. Į šią 
tiesą lietuviai turėtų daugiau 
įsigilinti. Šiandien esant išblaš
kytiems plačiame pasaulyje, ne
suprasti lietuvybės, nejausti ka 
talikiškai gyvenimo ir nedaly
vauti bendrame fronte, reiškia 
eiti prieš savo tautos dvasią ir 
jos laisvę. Mums šiandien rei-

esame katalikai, bet esame pil-. kja plačios ir gilios minties 
na to žodžio prasme katalikai, žmonių, didelės ir duosnios šir- 

galima drąsiai pasakyti, kad, dar dėl to kad esame liėtuviai. Gy- dips iįPtuviu nes tik šie ištvers
bės, jau ruošiasi ketvirtam pada
linimui.

Tad santykiuose su lenkais mes 
nieku būdu neturime pamiršti pra
eities. Lenkų atžvilgiu turime lai
kytis ramiai ir objektyviai. Ir su- 

kurie bandytų

kiškai gvventi nei politiškai, nei 
ekonomiškai. Taip galvojantiems

giedoti senas giesmes, mokėkime
su jais tinkamai elgtis. Mūsų vyk-| Kiekvienas atskilimas nuo di 
domieji veiksniai turėtų tą gerai džiojo tautos kamieno ir

yenti Katalikų Bažnyčioje, pa-(kovoje iki galo> iki atgavimo 
zve g i į angų tikėjimo akimis, j iajgv£g jr nepriklausomybės 
mylėti savo tėvynę Kristaus šir Lietuvai. -B. Mikalauskas 
dimi, tai yra kiekvieno lietuvio
idealas, mūsų tautiškumo ženk
las.

ftr }au perskaitei P. Kesiūno 

romaną

1 arp Žalsvų Palapinių'
Dr. A Baltinu savu recenzijoj, 

apie sj romanų, taip rudo: P. Kesiū
no romanas “Tarp žalsvų palapinių 
gražiai iškelia tų pasiaukojimo didu 
mų. kuri beviltiškoje kovoje (161 tau 
tos lalsvšs parode Lietuvos partiza 
uas. tų idealizmų, kuriuo degš mūsų 
laimimas, liedamas kraujų dei savo 
žemes, tuos didžiuosius nuostolius 
Kuriuos mums reikSjo pakelti dviejų 
okupacijų replėse Todėl šį romanų 
skaitome su malonumu Ir dideliu su 1 
sldomejlmu. Ypač romane minim’, 
žygiai žavės Jaunimų Ir kels jo dva 
šių. šis romanas, atskleldžtųs mūsų 
berotškai tragiškus epizodus, yra 
šviesus spindulys tremties idealizmo 
ugdyme.

296 puaL Kaina $3.00

žinoti.

DIDŽ. BRITANIJOJE

užsi
darymas vien savyje, paliekant 
nuošaliai gyvybinius mūsų tė
vynės reikalus, būtų baisus nu- 

i sikaltimas prieš mūsų kanki-

Pranas Bružas. Velionis buvo
čiau tai visai nereiškia, kad jie at- 50 metų amžiaus. Kilęs iš Tirkš-
sisakytų ir išsižadėtų savo tradi- Įįų miestelio, Mažeikių' apskr 
cines politikos Lietuvos, o ypač * ’ t r

— Mirė Pranas Bružas. Lie-jnius. Jų troškimai, turi būti ir 
pos 13 d. rytą savo namuose, mūsų troškimai, jų problemos 
širdies liga staiga mirė a. a. kartu ir mūsų problemos. Tu-

Užsakymus kartu su cinikais siųskit*

‘DRAUGAS“

4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29, ILL.
BKVERLY H1I.I.S OELINYCiA UllllllllimilllUIMIIIIIIIIIHIIIIIIUIIIIIIIHI
doriausios gėlės dėl vestuvių, tanu.
tų, laidotuvių Ir kitų papuošiu,.

2443 West 63rd Street 
m. intospect S-0HS3 Ir PR 8-IUUM.

T=3 m'

Kiinkiir tliin. Draugi

Vienatvė su Dievu yra pilnu- tingus dvasios, neišsemiamos
tinių žmonių mokykla, bet ji 
reikalauja didelės širdies, tur-

kantrybės ir beribės drąsos.
—B. Markaitis, S. J.

Šviesios atminties
A. | A.

MATUI ŠEREPKAI mirus, 
jo žmoną Aureliją, dukrelę Mirgą ir uošvius 

p.p. Pimpes giliai užjaučiame.
SKIRMUNTŲ ŠEIMA

k

Vilniaus, atžvilgiu. Lenkų akimis 
žiūrint, tai, kas su jais yra įvykę, 
tėra tik trumpa laikinė pertrau
ka, po kurios jie vėl galėsią iš 
naujo valstybiškai pasireikšti. O 
tai, beabejo, pasižymėtų įprastu 
agresingumu mūsų atžvilgiu. Todėl 
mes neturime būti trumpos atmin
ties ir pamiršti kaip lenkai žiūrė
jo į mus ir kaip jie elgėsi Vilniuje. 

Žvilgsnis į istoriją

Jau apie pusę metų nesijausda-

rime eiti lietuvių kankinių pė
domis, su jais melstis ir verk
ti, su jais nepalaužiamai tikėti 
į laisvę, už kurią jie kenčia ir

mas gerai, nieko nedirbo ir gy- miršta. Šios yra lietuvio kata- 
dėsi namuose. A. a. Pr. Bružas pareigos.

Nėra reikalo griebti perdaug gi
liai istorijos. Kaip lietuvių tauta 
pažiūrėjo į Jogailos sudarytą uni
ją, yra aišku iš Vytauto Didžiojo 
veiklos. Ilgainiui lietuviai unijos 
visaip kraitėsi, o lenkai ją garbino 
ir stiprino. Politinės sąlygos ne
buvo lietuviams palankios ir jiems 
savo jėgomis nuo lenkų atsipalai- 
doti nepavyko. Tik lietuvių lenkų 
valstybės padalinimas padarė galą 
glaudiems .politiniams ryšiams 
tarp abiejų tautų. Unija lietuviams 
paliko tik karčių atsiminimų, nes 
dėl jos keliems amžiams buvo su
trukdytas savarankiškas lietuvių 
tautos politinis ir kultūrinis vei
kimas. Lietuva dėl unijos neteko 
didelių žemės plotų ir gausi tautos 
dalis atskilo nuo savo kamieno, virs 
dama tariamais lenkais. Griežtai 
pasisukusi nuo lenkų, lietuvių tau
ta per visą XIX amžių ligi I Pasau
linio karo pradžios stengėsi savo 
jėgomis atgimti, pasiruošti nau
joms kovoms. Tačiau lenkai ir tuo 
metu mums nedavė ramybės, kliu
dė ir trukdė, kur tik galėjo.
Ivenkai ne patys buvo paskelbę 

nepriklausomybę 
1914 metais kilęs karas dauge

liui pavergtų tautų sužadino viltį j 
atgauti laisvę. Kovos dėl laisvės vi-' 
sada yra sunkios ir todėl reikėjo 
tikėtis, kad buvusios pavergtos 
tautos viena kitai padės laisvės ba- 
stangose. Deja, iš lenkų pusės lie
tuviai sulaukė kaip tik priešingo 
elgesio. Lenkai pasirodė piktesni 
Lietuvos laisvės priešai, negu oku
pantai rusai ir vokiečiai. Dar pa
tys nieko neturėdami, lenkai jau 
svajojo, kaip čia prisijungti ir pa
vergti Lietuvą. Iš lenkų pusės pa- I 
biro visa eilė žygių, kurių lietuvis į 
niekad neturi teisės pamiršti. 1916 
m. lapkričio mėn. 5 d. Vokietija 
ir Austrija - Vengrija paskelbė at- 
statančios Lenkijos valstybę. Tai
gi, lenkai ne patys paskelbė savo 
nepriklausomybę, o ji jiems buvo i 
svetimųjų duota. Lenkams nepri-1 
klausomybę buvo davusi Vokietija i 
ir Austrija ir 1939 metais rugsėjo j 
men. ją atėmė Vokietija ir Sovie I 
tų Rusija.

Ir ką gi? Vienas iš pirmųjų taip 
atgavusių laisvę lenkų žygių buvo 
įteikiamas vokiečiams reikalavimas 
prijungti Lietuvą prie Lenkijos! 
Lenkai patys dar nežinojo, kur jų 
valstybė prasideda ir kur ji bai
giasi, o Lietuvą pasisavinti jiems 
buvo vienu iš svarbiausių dalykų. 
Kad lietuviai taip pat siekė lais
vės — lenkams atrodė nesupranta
ma ir absurdiška, nes jie visur iš
sijuosę skelbė, jog Lietuva yra per- 
maža ir persilpna pati viena, be 
lenkų globos, nepriklausoma gy
venti. Ligi Vokietijos pralaimėjimo 
lenkai derėjosi su vokiečiais, o po jų 
pralaimėjimo persimetė pas san
tarvininkus. Versalio taikos kon
ferencijoje lenkai atakavo anglus 
ir prancūzus, kad Lietuva būtų pri
skirta prie Lenkijos. Lenkai, kaip 
velnias kryžiaus, bijojo viso to, kas 
galima būtų buvę išaiškinti, kaip į 
Lietuvos, kaip nepriklausomos vals- ! 
tybės, pripažinimą. Prasidėjus 1919 
metais lietuvių kovoms su bolševi
kai^, lenkai pirmiausia pasinaudo
jo gera proga pagrobti Vilnių 
1919 m. balandžio mėn. 19 d. Pas- ' 
kiau ėjo demarkacijos linijų lau-' 
žymas, nekaltų žmonių žudymas ir 
veržimasis vis tolyn į Lietuvą. Be I 
to didžiausias lenkų įžūlumas bu- Į 
vo parodytas, sulaužant Suvalkų 
sutarti ir pagrobiant Vilnių.

įlankai turi suprasti klaidas ir 
jų nekartoU

Per 20 metų iš lenkų pusės ne- ) 
matėme nė vieno šviesesnio ir do
resnio veiksmo ar darbelio, kuris

buvo tylus ir ramaus būdo lie
tuvis. Mylėjo pavergtą Lietuvą 
ir ten pasilikusią žmoną bei 20 
metų dukrą. Kiek išgalės leido, 
visą laiką siuntinėjo siuntinius 
šeimai, lengvindamas jos gy
venimą. Anglijoje giminių netu
rėjo.

Apie tai privalo kiekvienas 
rimtai pagalvoti. Jei visi lais
vojo pasaulio lietuviai būsime 
vienos ir tos pačios minties, tų 
pačių patriotinių jausmų, tik 
tada sudarysime vieną nepalau
žiamą frontą, vieną nenugalimą 
moralinę pajėgą, kurioje mūsų

Sayo geriausiam mokslo ir tremties laikų draugui 
A. t A.

Dipl. agr. MATUI ŠEREPKAI mirus,
jo žmonai AURELIJAI, dukrai MIRGAI ir p.p. PIMPEMS 
giliausią užuojautą siunčia

Dr. Osvaldas Nakas
su šeima

Dr. A. Šerepkienei, dukrą Mirgą ir K. ir A. Pimpes, 
netekus brangaus vyro, tėvelio ir žento

A. t A. .
Dipl. Agr. MATO ŠEREPKOS’

giliai užjaučiame ir kartu liūdime.

K. ir K. Iečiai, R. ir P. Dūdai, 
D. ir L Banevičiai

Mielą 1 ’

DR. J. B. JEROME ir šeimą,
jo tėvui mirus, nuoširdžiai užjaučiame ir 
kartu liūdime.

Antanas, Jonas su šeima
Ir Zigmas Paliliūnai

įdomiausias romanas!

J. GLIAUDĄ

ODA PIK ) 
NOBIS

PREMIJl/OTAS 
ROMA Nl AS

Gyva intriga u* šiurpiu 
įvykiai, t šuniniai pavaizduo 
tas bolševikinis gyvenimą* 
Lietuvoje, dali. V. K. Jonym 
16 originaliu iliustracijų

Abi dalys vienoje knygoj* 
♦48 ne! — tik S4.00 

‘ Užsakymus siųsti

“DRAUGAS”
4545 W. 63rr Street

Chicago 29, Illinois
J?

Pasinaudokite "Draugo” Ciassificd skyriumi. 
Skaitykite ir platinkite dienraštį “Draugą”.

Maloniąją Ponią DR. AURELIJA ir Ponus PIMPES, jos 
mylimam vyrui ir jų brangiam žentui 

A. t A
Agr. MATUI ŠEREPKAI mirus,

skaudaus liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučia

E. M. H. KARAŠAI

A. | A.

Agr. MATUI ŠEREPKAI mirus, 

nuoširdžią užuojautą reiškia p. A. Šerepkįe- 

nei, dukrelei Mirgutei ir p. Pimpiu šeimai

Ažubaliu šeima ir Markevičienė

Gilaus skausmo valandoje mielai AURELIJAI, 
dukrytei MIRGAI ir p.p. K. ir A. PIMPEMS, jų bran
giam vyrui, tėvui ir žentui

A. f A.

Agr. MATUI ŠEREPKAI mirus,
gilią užuojautą reiškia

Paulina Lenkauskienė 
Alicija ir Adolfas Ruibiai

Pranešame giminėms, draugams ir pažįsta
miems, kad š. m. liepos mėn. 28 dieną tragiškai 
žuvo mūsų mylima žmona ir brangi motina 

A. t A.

KATARINA STASIŪNAS
Kūnas pašarvotas Antano M. Phillips koply

čioje, 3307 Lituanica Avenue. Ketvirtadienį 
rugpjūčio mėn. 1 dieną, 8:30 valandą ryto bus 
lydima į Šv. Jurgio parap. bažnyčią; po gedulin
gų pamaldų laidojama Šv. Kazimiero kapinėse. 

Nuliūdęs — vyras Juozas, sūnus Petras

TROOST - PACHANKIS MONUMENTS
JOHN W. PACHANKIS (PATCH). VIoe-PrrflIdent

6819 S«. Western Avė. Tel. GRovehilI 6-3745

..Ą •/

I paminklų patalpas Ir atgal mee visuomet parūpiname 
tranaportaciją automobiliu.

Atdara kasdien Ir nektnadlenlala nuo # vai. ryto Iki R vai. popiet.

IAHIRINKITF naitAlt — Itl'N PASTATYTA KAPINIŲ BIFNO4FI 
JOKIO |MOK (.II M Ui. KIMI )K KAPINIO DIKNO.IK.

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 Wcst lllth Street 
Tel — CEdarcrest 3-6335

Vienas blokas nuo kapinių 
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste!

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

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

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

AMBULANCE DIENA IR NAKTĮ

ANTHONY B. PETKUSa
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 SO. WESTERN AVĖ. 1410 SO. 50th AVĖ. 

CHICAGO, ILL CICERO, ILL.
Telefonai — GRovehilI 6-2345 arba

TOvvnhall 3-2108, 3-2109

UODtSIO VALANDOJ

MAŽEIKA * EVANS
LAIDOTUVIŲ DDUCKTOBIAI 

<M» S*. Ava, AM

t* mrv.— kMM* ■*!«**• «alya*i •*« 
kapljrėt* ar6te« aamą

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

' Ambulansų patarna- /g Mea turime koplyčias,
1 vimas dieną ir nak- ttB jjn v s o s e Chicagos ir, 
1 tį. Reikale šaukti _ • Roselando dal>’se irl

i mus. tuojau patarnaujame. (

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

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

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

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

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

. JURGIS F. RUDMIH
3319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138-1139

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

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUDYCkF
1646 W. 46th STREET YArds 7-0781

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET KEpublit 7-1213
2314 W. 23rd PLACE VIrginia 7-6672

VANCE FUNERAL HOME
1424 S. 50th Avė. OLympic 2-5245 ir TOwnhnll 3-9687
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X Čiurlionio ansamblis, Bal

to Chicagos Apskrities valdy
bos kviečiamas, š. m. spalio 6 
d. atvyksta į Chicagą koncertui. 
Po dvejų metų pertraukos ir vėl 
išgirsime mielus čiurlioniedius. 
Koncerto programa nauja. Šis 
koncertas yra Čiurlionio an
samblio auka BALFui ir kartu 
Sibiro lietuvių tremtinių šalpai. 
Koncertas įvyks Marijos Augš- 
tesniosios mokyklos salėje.

X Ona Kaulakienė, nuolat 
gyvenanti Floridoje, pastaruo
ju laiku lankosi Chicagoje. O. 
Kaulakienė yra “Draugo” ben
dradarbė. Buvo apsilankiusi ir 
naujosiose dienraščio patalpo
se. Ji su savo vyru A. Kaula- 
kiu yra aktyvi liet. gyvenimo 
veikėja Miami mieste, Floridoje.

X Antanas Olis, Chicagos 
sanitarinio skyriaus pirminin
kas, trumpam laikui buvo išvy
kęs su dviem inžinieriais i Ve- 
necuelą. Juos buvo pakvietusi 
Venecuelos vyriausybė kaip sa
nitarinių įrengimų ekspertus.

X Elena Petrokaitė-Rukui- 
žiene, aktorė ir Cicero Šv. An
tano taupymo bendrovės parei
gūnė, su savo vyru Česlovu ato
stogauja Kanadoje, kur gėrisi 
retais gamtos vaizdais.

X Jonui Stankui, anksčiau 
gyv. 1226 S. Claremont Avė., 
Chicago, yra laiškas nuo Stan
kaus Stasio, s. Juozo, iš Akme
nės rajono, Vienrankio apyl., 
Purvių II kaimo. Skambinti tel. 
PRospect 8-1291.

X T. Rolevičiaus imtynės 
bus liepos 31 d. Jos įvyks 7400 
S. Aberdeen. Jis yra gimęs Chi
cagoje; dabar jau nejauno am
žiaus. T. Rolevičius nori už- 
megsti santykius su lietuviais 
imtyninkais Chicagoje.

X Valerija Stanaitis, Ona 
Kuzmiūtė ir Ona Shulmistras 
dalyvaus rugpjūčio 1—3 d. Illi
nois valstybės Amerikos legio
no konvencijoje, kuri įvyks Pal- 
mer House. Jos atstovaus Don 
Varnas posto moteris.

X A. Ostrauskas, leitenan
tas, neseniai viešėjo pas savo 
tėvelius Chicagoje. Jis yra bai
gęs inžineriją Marylando kole
gijoje. A. Ostrauskas yra trem
tinių sūnus.

X K. Juknis, juristas, š. m. 
rudenį žada pakeliauti po Euro
pą. Jis nuolat gyvena Chicago
je.

X K. Prismantas, žymus lie
tuviškų rankdarbių gamintojas, 
Chicagos miesto burmistrui R. 
Daley įteikė kankles ir tautinę 
liet. lėlę.

X čikagiečių šokėjų grupė, 
dalyvavusi šokių festivalyje, 
rugpjūčio 2 ir 3 d. praleis Lake- 
side vasarvietėj, Pewaukee, 
Wisc. Ekskursijon įeis 75 žmo
nės; jai vadovaus B. Shotas.

X Komp. VI. Jakubėnas su 
žmona šio mėn. pabaigoje grįž
ta į Chicagą. Jie atostogavo 
Henwood, Colo. Atostogų metu 
lankė įvairius koncertus.

X J. Mekas, autorius “Se- 
meniškių idilės” ir “Vilkas” ir 
amerikiečių žurnalo “F i 1 m 
C o a c h e r” redaktorius, daly
vaus L. S. Santaros visuomeni
niame suvažiavime rugsėjo 6—8 
dienomis Tabor Farm. Norį su- 
važiaviman vykti kvietimus ga
li gauti pas R. Mieželį — 2258 
So. Sacramento, YArds 7-1001.

Perskaitę “Draugą” duokite 
kitiems!

X B. Masiulis, b. Lietuvos 
teisingumo nūnisteris ir'Lietu
vos Tarybos narys, šiuo metu 
gyvenąs Chicagoje, neseniai su 
žmona Kotryna Gustaityte at
šventė 40 m. vedybinio gyveni
mo sukaktį. B. Masiulis ir šiuo 
metu yra aktyvus žmogus: 
bendradarbiauja spaudoje, pasi
reiškia savo veikla teisininkų 
draugijoje. B. ir K. Masiuliai 
turi tris sūnus, kurie gyvena 
netoli Chicagos.

X “Ateities” šokėjai rugpjū
čio 15 d. yra pakviesti pa3 se
seles kazimierietes; čia jie 
vykstančių seselėms kursų me
tu pademonstruos liet. tautinius 
šokius. Po to buš atrinkti šo
kiai, kuriuos seselės vėliau mo
kys mokyklose.

Šiuo metu “Ateities” šokėjai 
atostogauja iki rudens. Kaip 
žinoma, neseniai nauju šios 
grupės šokėjų vadovu išrinktas 
Vincas Samoška; iki šiol jiems 
vadovavo B. Shotas.

X Vytautas Raudys ir Mari-

SUNKVEŽIMIS ĮSIVERŽfi J KRAUTUVĘ

Baltimoreje vienoje krautuvėje vienas iš pirmųjų pirkėjų bu
vo šis sunkvežimis, įsiveržęs per sieną į krautuvę. (INS)

ja Laucevičiūtė š. m. rugsėjo Į vykę j Wisconsin Delis, kur iš 
1 d. priims moterystės sakra- buvo tris dienas ir pagrindi 
mentą Chicagoje. M. Laucevi
čiūtė yra pasireiškusi savo veik
la jaunimo tarpe.

X Magdalena Luckienė, atsi
menanti daug lietuviškųjų dai
nų, kurias yra užrašęs tauto
sakininkas dr. Jonas Balys, ne
seniai minėjo savo 73 gimta
dieni.

x Ona ir Tadas Aleliūnai Saulės varomas laikrodis 
bei Jonas And rišiūnas buvo nu-

Chicagoje, Conrad Hilton 
viešbutyje, Brangenybių Maž
menų Prekybos sąjunga suor
ganizavo parodą. Be kitų daly-

niai apžiūrėjo visas grožybes.
X Povilas Abetkis baigia sta- kų įšstatytas laikrodis ku- 

tyti dvejus namus New Holland rį varo saulės energija. Vie- 
miestelyje. nai dienai išstatytas saulėje

X p. Rūmai, turį tris sūnus i laikrodis galės eiti ištisą mėne- 
ir vieną dukterį, susilaukė nau-|sl- Toks laikrodis apie Kalėdas 
j.o sūnaus, gimusio Illinois Cent-1 Jau pasirodys parduotuvėse ir
ral ligoninėje.

CHICAGOS ŽINIOS
Baltųjų ir negrų muštynėsTurtingi koncertai parke

Simfoniniai koncertai Grant 
parke, priešais Gamtos Istori
jos muzėjų, būna turtingi mu
zikos numeriais ir sutraukia 
daug žmonių. Šį trečiadienį, lie
pos 31 d., diriguojant Miltonui 
Katims ir dalyvaujant pianistui 
Moura Lympanv, bus išpildyta 
Rossinio uvertiūra, Mer.dels- 
sohno Simfonija nr. 4, W. 
Schumano Naujosios Anglijos 
triptikas, ir Saint-Saens piano 
Koncertas G Minor. i

Penktadieni — dalyvaujant 
tiems patiems: Katimš ir Ly- 
mapny — bus išpildyta Čaikov
skio Simfonija nr. 4, Beethove- 
no Koncertas nr. 5 — “Impera
torius”, Iberto — “Escales”.

Šeštadienį ir sekmadienį, da
lyvaujant dirigentui Katims ir 
solistei Eva Likova, bus atlik
ta Heraldo uvertiūra, Dohna- 
nyi siuita, Bizeto, Dvorako ir 
Verdi operų ištraukos, Turino 
Fantastiškieji šokiai, Delibes, 
Leharo ir Strausso dainos ir J. 
Strausso valsas — Vienos miš
kų pasakos.

Koncertų pradžia — 8 vai. v.; 
koncertai su trumpa pertrauka 

; tęsiasi dvi valandi. Įėjimas vi
siems nemokamai.

Per 54 minutes 
Washingtone

Kapt. K. D. Chandler, 33 m. 
amžiaus, padarė naują rekordą: 
iš Chicagos sprausminiu lėktu
vu nuskrisdamas į netoli Wa- 
shingtone esantį Andriews aero
dromą — 620 mylių kelio — 
per 54 minutes 45% sekundžių. 
Jis skrido Convair F-102 Delta- 
wing naikintuvu.

Kaimas akliems veteranams
Pietinėje Korėjoje įsteigtas 

ištisas kaimas akliems karo ve
teranams. Tą kaimą suplanavo 
New Yorko kardinolas Spell- 
man ir Korėjos prezidentas 
Syngman Rhee. Dabar tame kai 
me yra pastatyta katalikų baž
nyčia ir vienas kariuomenės ka
pelionas yra prie jos priskfr- 
tas.

kainuos po $250—$300. Saulės 
šviesoje pradeda veikti tame 
laikrodyje įtaisyta silikono ba
terija, kuri prikrauna elektros 
mažutį akumulatorių, o iš jo 
yra sukama laikrodžio mašine
rija. Gerai saulėje palaikytas 
laikrodis suteikia energijos išti
siems metams. Parodoje yra iš
statyti taipgi laikrodžiai su 
transistoriais, tikslieji kvarco 
laikrodžiai, kurie per dieną tik 
vieną šimtadalį sekundės gali 
pavėluoti ar paskubinti, toliau 
— laikrodžiai, su kuriais galima 
nerti po vandeniu, pagaliau — 
tokie plonyčiai laikrodžiai, kaip 
50 centų moneta.

Trys prigėrė
Praeitą savaitgalį prigėrė 

trys čikagiečiai: 10 metų ber-

Chicaga nėra laisva nuo rasi
nės neapykantos, kuri sekma
dienio vakare prasiveržė net 
kruvinomis muštynėmis. Nesu- 
sitarimai apėmė net porą kvad
ratinių mylių, kurias supa In- 
dianapolio bulvaras, Torrence,
100-ji ir 107-ji gatvė. Ta sritis 
apima ir Trumbull parką, ku
riame jau anksčiau buvo tokių 
rasinių nesutarimų. Šiuo kartu 
muštynės buvo tiek stiprios, 
kad sužeista 35 žmonės, kurių 
trys pasiliko ligoninėse. Vienam 
gali būti sužeistas galvos kiau
šas. Muštynės prasidėjo, kai|n^u^as prigėrė Lake Helen,

NAUJŲ MAŠINŲ FONDUI 

AUKOJO:

Kaupas Vladas .... $10.00
Kazlauskas M................. 5.00
Shinkonis Josephine .. 2.00
Latvys George ...............2.00
Baranauskas Eugenija 200
Šeputis Stasys ......... 100
Gadeikis Vincas ......... 1.00
Kersys Vincas................1.00 Magsaysay.

kažkas metė akmenį į negrą 
policininką. Šis išsitraukė revol
verį, kuris, anot jo, netyčia iš
šovęs. Atšokusi kulka pataikė į 
koją 15 metų mergaitei Mary- 
lin Holtųuist, kuri buvo nuga
benta į ligoninę.

Policininkui pagalbon atsi
skubino ir kitas jo draugas. 
Mašinomis atvažiavo daugiau 
negrų. Juos baltieji apmėtė ak
menimis. Porą negrų šoferių 
balti jaunuoliai ištraukė iš 
miesto autobuso.

Legionierių suvažiavimas
Ketvirtadienį Chicagoje pra

sideda Illinois legionierių suva
žiavimas, kuriame, numatoma, 
dalyvaus 50,000 legionierių. Po
sėdžiai vyks Orchestra Hali pa
talpose 420 S. Michigan. Sek
madienį bus jų paradas, kuria
me dalyvaus apie 10,000 legio
nierių.

Paežerės teatre
Paežerės teatre, ties Fuller- 

ton gatve, liepos 30—31 d. ir 
rugpj. 1—2 d. statomas vaidi
nimas “Stalag 17”. Įėjimas — 
50 et. Vietas iš anksto rezer
vuoti telefonu DI 8-7075.

Kunigu per 67 metus
Prel. G. Giglinger mirė Da- 

venporte, Ia, sulaukęs 89 m. 
amžiaus ir kunigu išbuvęs 67 
metus. Vienu laiku, kai jo pa
rapijoje negras gydytojas nie
kur negavo buto, jisai laikinai 
įkurdino jį parapijos mokyk
loje. ,

Dovana Azijai
Rockfellerių šeima paskyrė 

$500,000, įsteigdama Magsay- 
say fondą, kuris kasmet duos 
penkias premijas. Jų bendra su
ma sieks $10,000. Premijos bus 
skiriamos tiems Azijos žmo
nėms, kurie savo pavyzdžiu at
spindės sielos, būdo tyrumo ir 
laisvės dvasią, kokia buvo bū
dinga Philipinų prezidentui

Wisc., kur buvo nuvykęs su te 
vais, kitas — 19 m. jaunuolis 
prigėrė Elkhart ežere Wiscon- 
sin, pagaliau 28 m. amžiaus 
mergina K. Stasilinas, gyvenu
si Bridgeporte, 944 W. 35 str., 
prigėrė besimaudydama 63 gat
vės paplūdimy. Ji nuplaukė apie 
100 jardų nuo kranto. Sargai 
ėmė šaukti grįžti, bet ji neklau
sė. Tada sargai laivu išplaukė 
prie jos, ji plaukė tolyn. Kai 
jie artėjo prie jos, mergina pa
skendo. Nors ji gana greit bu
vo išgriebta, bet nebepasisekė 
atgaivinti.

Gyvas rožančius kapinėse
Laikraštis “The Columbian” 

pirmame puslapyje įsidėjo vaiz
dą iš žmonių sudaryto gyvojo 
rožančiaus Į Dangų fimimo ka
pinėse Glenwood, III. Toms iš- 

i kilmėms vadovavo Šv. Kazimie- 
Į ro parapijos Chicago Heights 
1 klebonas kun. P. Katauskas.

Policija tvirtina, kad pati 
muštynių pradžia buvo kai apie 
50 baltveidžių jaunuolių išardė 
vieno negrų klubo pikniką. Po
licija riaušių metu paleido kele
tą šūvių į viršų, bet tai negel
bėjo. Buvo pašaukti dar 23 po
licijos automobiliai. Tik tada 
įvesta tvarka. Apie 3,000 as
menų buvo susirinkę į tų muš
tynių vietą.

Perdūrė užpuolėjus
Du 18 .metų jaunuoliai už

puolė 53 m. amžiaus vyrą Na- 
than Daniels. Gindamasis jis 
peiliu kirto užpuolėjams, kurie 
paskiau turėjo būti nugabenti 
į Šv. Antano ligoninę. Užpuoli
mas įvyko ties 26 gatve ir 
Kedzie.

Susisiekimo pajamos didėja
Padidinus važmą Chicagoje 

iki 25 centų, keleivių skaičius 
sumažėjo maždaug 6%, bet pa-

IŠ ARTI
J. A. VALSTYBĖSE

— Kazys Vidikauskas, gyve
nąs Philadelphijoje, nežiūrint 
savo senyvo amžiaus, bendra
darbiauja Lietuvos kaimyninių 
tautų spaudoje Amerikoje. Ne
seniai “Gwiazda” išspausdino jo 
eilėmis parašytą pranešimą 
apie kun. dr. V. Martusevičiaus 
išvykimą į Romą; tame pat 
laikrašty aprašė red. M. Zujaus 
jubilėjų. Jo rūpesčiu M. Zujaus 
atvaizdą ir aprašymą įsidėjo 
ukrainiečių dienraštis “Ameri
ka”.

— Ir lenkams > jau “Vilnius”
Lenkų laikraštis “Dziennik 
Związkowy” praneša, kad ry
šium su lenkų kultūros dekada 
Lietuvoje ir su lietuvių kultūros 
dekada Lenkijoje dabar Lenki
joje leidžiamuose laikraščiuose 
vieton jų seniau įprasto “Wil- 
no” dažnai galima užtikti “Vil
nius”.

— Antanas Malakas iš Eliza- 
beth, N. J., ir Regina Mocke- 
liunas, Brockton, N. Y., priims 
moterystės sakramentą Apreiš
kimo parapijos bažnyčioje, 
Brooklyn, N. Y., rugpjūčio 18 
d. Abu jaunieji yra veiklūs pa
rapijos ir Lietuvos Vyčių na
riai. Antanas Malakas yra mo
kytojų universiteto studentas.

ITALIJOJE
— Iš Saleziečių gimnazijos 

gyvenimo. Prieš baigiant moks
lo metus, atvyko čia mokytis 
Evaristas Lukšaitis (iš Angli
jos), gegužės 22 dieną, ir Ri
mantas Zaveckas (iš Škotijos), 
birželio 12 d.

Gegužės 23 dieną mus ap
lankė labai garbingas svečias— 
J. E. vyskupas Burzio, buvęs 
Lietuvoje Šventojo Sosto nunci
jumi.

Birželio 12-18 d. pas mus vie
šėjo Anglijoj gyvenąs lietuvis 
kunigas Kamai tis. Jis palydėjo 
į čia atvažiuojantį jaunuolį Za- 
vecką. Iš čia pasuko iki Amži
nojo Miesto Romos bei kitų Ita
lijos gražesnių vietovių.

Birželio 15-17 d. mus .aplan
kė vienas didelis mūsų bičiulis 
ir nenuilstąs lietuvių tremtinių 
globėjas. (Jo dėka apie 400 lie
tuvių galėjo atvažiuoti į JAV). 
Plačiai jis mus supažindino su 
Amerikos lietuvių veikla ir vaiz 
džiai papasakojo apie savo var
gus ir kančias komunistinėje 
Lietuvoje.

— Metinė ekskursija. Birže
lio 4 d., anksčiau rytą, nei nepūs 
ryčiavę, autobusu išvykome 
mes, Saleziečių gimn. auklėti
niai, į visos dienos ekskursiją. 
Pirmas sustojimas buvo Torino 
mieste, kame išklausėme šv. mi 
šių Marijos Krikščionių Pagal
bos bazilikoje, prie šv. kunigo 
Bosko karsto, ir aplenkėme įdo
mesnes vietas, ypač kambarius, 
kame ilgus metus gyveno ir mi
rė tas šventasis.

Po pusryčių nuskubėjome į 
didžiausią Italijos automobilių 
dirbtuvę FIAT (Fabrica Ita- 
liana Automobili Torino). La
bai gražiai mus priėmė ir paro
dė įdomesnes įmones. Daug ste 
bėjosi darbininkai, matydami, 
kad patys jų viršininkai mus 
lydėjo (o tai labai retas nuoty
kis, nes tįk labai žymius asme
nis taip traktuoja). Ir ko ten 
nesimatė, sunku buvo ir susi
gaudyti : visur tik juda, tik kru
ta; čia įeina paprastai geležies 
gabalai, o, žiūrėk, iš palengvo

jamų padidėjo 13.5% per savai
tę nuo liepos 14 iki liepos 21 
dienos. Numatoma, kad per 
visus metus pajamų bus apie 
10% daugiau.

Našlaičių piknikas
Rugp. 21 d. apie 5,000 naš

laičių, invalidų, senelių iš prie
glaudų bus išvežta į Lincoln 
parką, kur jie galės maloniai 
papiknikauti. Geraširdžiai, ku
rie galėtų savo mašinomis pa
dėti juos išvežti ir atvežti, pra
šomi registruotis pas John Kea- 
ting, 5637 N. Ashland.

IR TOLI
jie tampa motorais ir nemažais 
gražiais automobiliais, kurių 
1,500 į dieną apleidžia dirbtu
ves. Ypač visus labai sudomino 
mašinų mėginimo kelias (2 
km. 5 ilgio) su labai stačiais 
užsisukimais.

Pavažinėję mus tais keliais, 
nuvedė visus į gražiausią salę, 
kame paprastai susirenka pasi
tarimams fabriko vadovybė, ir 
ten įvyko trumpas, bet širdin
gas priėmimas. Vienas iš mūsų 
jaunuolių pasveikino fabriko 
vadovybę, gi to fabriko vicepir
mininkas, savo ir visa fabriko 
vardu, padėkojo už atsilankymą 
ir padrąsino, kad visi, apsišar
vavę amatu bei mokslu, neužilgo 
galėtume grįžti į Lietuvą.

Palikę FIAT ir Torino mies
tą, pasukome kalnų pusėn. Ap
lankėme labai gražių, vidur
amžiais statytų, pilių. Ypač mus 
sudomino viena iš tų pilių, pa
statyta ant didžiausios bedug
nės kranto.

Pavargę, bet patenkinti, grį
žome jau nakčiai įpusėjus na
mo.

11 d. Paskaitą skaito Juozas 
Almis Jūragis. Programoje da
lyvauja solistai, choras “Dai
na” ir Maironio poezijos mylė
tojai. Minėjimą ruošia Austra
lijos Lietuvių Katalikų Kultū
ros d-ja.

Mell>ouriio Lietuvių Kata
likių Moterų d-ja liepos mėn. 
14 d. suruošė Parapijos Namuo
se sekmadienio popietę. Mote
rims pritaikytą paskaitą skaitė 
kun. P. Bačinskas. Po to įvyko 
gyvos diskusijos. Po to prityru
si šeimininkė p. Seliokienė de
monstravo greitą ir lengva bū
dą žagarėlių kepime. Popietė 
praėjo gražioje nuotaikoje. Ten
ka pažymėti, kad Katalikių Mo
terų d-ja Melbourne pasižymi 
savo veiklumu Melbourno lie
tuvių katalikų veikime ir mielai 
prisideda prie šio gyvenimo pa
gyvinimo: darbu, auka ir t. t. 
Iš Melbourne veikiančių katali
kiškų organizacijų Kat. Mote
rų d-ja daugiausia prisideda 
prie parapijos namo skolos ap
mokėjimo, tam tikslui laikyda
ma prie bažnyčios kiekvieną

Atostogos! atostogos! Paga- sekmadienĮ bufetą. Jos žymia
auka prisidėjo ir prie Jaunimo 
skyriaus “Tėviškės Aiduose” 
išlaikymo ir t. t.

liau metai užsibaigė. Prabėgo 
ir taip baisingi baigiamieji eg
zaminai, kurie ne vienam įva
rė baimės ir nemenko susirūpi
nimo.

Po metų darbo tačiau jautėsi 
reikalas atsidėkoti savo vyres
niesiems bei mokytojams už 
tiek daug padėto pasišventimo.
Todėl birželio 28-29 dienomis ir 
buvo suruošta didelė šventė.
Pirmą dieną — viskas lietuviš
kai. Buvo suvaidinta trijų veiks 
mų komedijos “Sukčių gailes
tis” trečiasis veiksmas, kuris 
daug juoko sukėlė. Veikalo au
torius yra kun. Antanas Nau
jokas, ilgametis šios gimnazijos 
administratorius ir kuris ruo
šiasi dar šiais metais nuvykti .J v i- • n J T 1 /I*v\ 1 tomas 318 pusi. kaina darbuotis į Cedar Lake (JAV).i i tomas 320 pust, kaina

Įsigykite, perskaitykite Lietuvoje 
premijuotą istorini romaną dviejuu- 
se tomuose,

KRAŽIŲ SKERDYNES
Gražūs Žemaitijos gamtos vaizdai, 

gyvai pavaizduoti anų dienų papro
čiai, įdomi meilės lntryga, vaizdūs 
dialogai atskleidžia anų dienų tik
rovės vaizdų. Jie parodo kaip dar 
Lietuvos nepriklausomybės priešauš
ryje maskoliai persekiojo mylinčius 
savo kraštų ir tikėjimų žemaičius ir 
Jie liejo kraujų dėl savo šventovės.

Autorius — J. Marcinkevičius 
pats lankėsi Kražiuose, gerai susi
pažino su vietos aplinkuma, apklau- 
Jinėjo gyvus įvykių liudininkus ir 
oanaudojo plačių archyvinę me- 
Ižtagų.

. $3.00 

. $3.00
Vakarėlio metu buvo iškil

mingai paskaitytas pranešimas 
iš Kanados, kad “Mano gimti
nė” rašinio premijas yra lai
mėję ir du šios mokyklos jau
nuoliai, abu trečios klasės, Pau
lius Vaišvila — pirmą premiją 
ir Zigmas Teichertae — tre
čiąją.

Sekančią dieną buvo iškil
mingos pamaldos, šaunūs pie
tūs bendroje salėje, o vėliau va 
kare minėjimas itališkai, daly
vaujant nemažam skaičiui vie
tinių gyventojų.

Gi 30 d. prasidėjo važiavimas 
į atostogas: keletas į Vokieti
ją ir vienas į Angliją.

Tuo tarpu birželio 21 d. iš
važiavo aplankyti įvairių Eu
ropos kraštų ilgametis Kinijos 
misionierius kun. Petras Urbai- 
tis. Kelionės gi tikslas yra gali
mybė surinkti lietuvių jaunuo-

Užsakymus su pinigais siųskite:

“DRAUGAS” 
4545 VVest 63rd Street

CHICAGO 29, ILLINOIS

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

Taigi, ’
ne visi žmogaus kryžiai yra sunkūs.

Apie tai rašo
VYSK. VINCENTAS BRIZGYS 

savo knygoje

Trisdešimt Meilės 
Žodžiu

gyvenimo temomis Kristaus 
dvasioj.

Lietuviškos Knvgos Klubo leidinys, 
167 psl.,

lių vasaros stovyklai k»lnu<»e| Dfcrtynia, >lmklte.
ir iš arčiau pažinu lietuvių, DIUhjMS 4545 W g3rd Si., 
tremtinių gyvenimą.

Liepos 1 d. pagaliau paliko
me dviem mėnesia Castelnuo- 
vo gražias kalvutes ir pakilo
me į Alpių kalnus, kur klimatas 
nėra karštas ir pati gamta be
veik lietuviška

Kun. Kaz. Budavičius

AUSTRALIJOJE
— Maironio 25 m. jubilėjaus 

minėjimą suruošė Melbourno 
mokyklinis jaunimas liepos mėn. 
28 d. d. Programoje: Maironio 
gyvenimas, kūryba, eilėraščiai 
ir t. t. išpildė išimtinai jauni
mas, padedamas savo mokyto
jų. Minėjimas buvo St. John 
parapijos salėje tuojau po lie
tuviškų pamaldų.

Sydnėjuje Maironio minėji
mas ruošiamas rugpjūčio mėn.

Chicago 29, Illinois

III

LIETUVIŠKI ATVIRUKAI 
{VAIRIOMS progoms

“Drauge” galima gauti NAUJŲ 
GRAŽIŲ LIETUVIŠKŲ ATVIRU
KŲ. Atvirukai yra kelių spalvų ir 
atspausti rankomis šilk skreen bū
du. VARDADIENIO, GIMTADIE
NIO, PADĖKOS, UŽUOJAUTOS, 
VESTUVIŲ, SVEIKINIMAI MO
TINOS DIENOJE, VESTUVIŲ SU
KAKTUVIŲ SVEIKINIMAI ir PA
DĖKA UŽ UŽUOJAUTĄ. 10 AT
VIRUKŲ SU VOKAIS $1.00.

Užsakymus su pinigais siuskite:
“D R A U G A S”

4545 VVest 63rd Street, 
Chicagd 29, III.

Platintojams duodama nuolaida

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


