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Kr. 189

Sovietų Sąjunga esanti atsilikusi
Kova dėl Lietuvos išlaisvinimo 

' nesilpnėja

. Porai mėnesių po paskutinės Vli'ko sesijos praėjus, visuo
menei bus pravartu žinoti, ką Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas per tą laiko tarpą yra nuveikęs ir kokias problemas 
jam tenka spręsti.

i, • . i —- į , ■— , _____

Bendradarbiavimas su Lietu
vos diplomatais, konkrečias 
problemas sprendžiant, vyksta 
abipusio susipratimo dvasia. Po 
paskutinės Vliko sesijos Lietu
vos diplomatai buvo painfor- 
muoti apie sesijos eigą ir joje 
tartus klausimus, pasiunčiant 
jiems Vliko sesijos protokolų 
nuorašus, priimtas rezoliucijos 
ir Vliko prezidiumo komunika
tą. Lietuvos diplomatai buvo 
prašyti atkreipti dėmesį ir da
ryti žygių prie akredituotų vy
riausybių dėl lenkų egzilinės 
vyriausybės Londone išsiunti
nėtos notos - memorandumo, 
kuriuo Vilnius reikalaujamas 
priskirti prie Lenkijos. Vliko 
prezidiumas ir Vykdomoji ta
ryba kreipėsi tiesioginiai ir per 
Lietuvos diplomatus į atitinka
mas vyriausybes, sugestionuo
dami joms įtraukti į spaudos 
pasikeitimą su Sovietais lietu
vių išeivių periodinę spaudą ir 
išleidžiamas knygas, kad jos pa 
siektų Lietuvos žmones.

Kova dėl muitų
Taip pat buvo daromi žygiai 

betarpiai ir per Lietuvos diplo
matus dėl Sovietų plėšikiškų 
muitų sumažinimo, nes tie mui-

stybes, iš kurių siuntiniai siun
čiami ir kurių valiuta augštos 
muitų duoklės Sovietams moka
mos ir lygiai pagalbos siuntinių 
siuntėjus, kurie faktinai Sovie
tų yra išnaudojami. Be to tuo- 
nii apsunkinamas pagalbos tie
kimas jos reikalingiems. Kad plačiau informuotų lais

vąjį pasaulį apie Sovietų vykdo- 
Vliko pirmininkas dr. A. Tri- ’ mus nusikaltimus okupuoti j Lie 

makaa, perimdamas pareigas iš^tuvoje ir kad daugiau suaktua- 
buvusio pirmininko J. Matulio- linus Lietuvos laisvinimo prab
ilto, per Lietuvos pasiuntinybę 
Washingtone išsirūpino audien
ciją State Departmente, kur p. 
J. Matulionio buvo pristatytas 
State Departamento pareigū
nams. Ta proga ten buvo ap
žvelgta Lietuvos laisvinimo pro 
blema bendrai, painformuota 
apie Vliko ir jo organų veiklą 
it* žodžiu pareikštas protestas 
dėl lenkų egzilinės vyriausybės 
Londone deklaracijos, kurią tos 
vyriausybes užisenių reikalų mi 
nlsteris Zaviša asmeniškai įtei
kinėjo vyriausybėms, lankyda
masis pasaulio sostinėse. Taip 
pat buvo iškeltas Sovietų Są-
ivetų Sąjungos plėšikiškų mui-, aakcijai prieš Sovietų propagan
tų pagalbos siuntiniams klausi
mas ir JAV vyriausybė prašyta 
atkreipti dėmesį ir panaudoti 
kiekvieną progą šiai neteisybei 
pašalinti.

Žudymai ir dokumentai
Vliko sesijos įpareigotas, Vli

ko prezidiumas surašė protesto 
memorandumą dėl Sovietų Są
jungos plėšikiškų mui- 
darbo stovykloje kalinamų tri
jų lietuvių studentų nužudymo. 
Memorandumas su dokumentais 
ir foto nuotraukomis buvo įteik 
tas Jungtinių Tautų generali
niam sekretoriui, prašant žygių 
lietuvių jaunimo trėmimui ir
žudymui Sovietų Sąjungoje su-'politiką bei laikyseną pavergta-
stabdyti. Į memorandumą gau
tas atsakymas su nurodymu, 
kad jam duota eiga. Tą pat klau 
almą J. Glemža, Vyk. tarybos 
pirmininkas, iškėlė Tarptauti- 
nome socialistų kongrese Vie
noju prašydamas pasmerkti So
mėtų žiaurų elgesį ir užkirsti 
kelią tolimesniam lietuvių nai
kinimui.
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Sklypas ir valdyba

Vykdomosios Tarybos pastan 
gomis baigta sutvarkyti Lietu
vos pasiuntinybės Vakarų Ber
lyne griuvėsių ir sklypo apsau
ga. Griuvėsiams ir sklypui tvar 
kyti Vykdomoji Taryba pasky
rė įgaliotinį, kurį Bonna pripa
žino. Sklypas atleistas nuo mo
kesčių.

L. Raudonojo Kryžiaus Vy
riausiai valdybai Europoje atsi
statydinus (pirm. buvo kun. K. 
L. Gronis), Vliko prezidiumas 
pavedė Vykdomajai tarybai su
daryti naują L.R.K. Vyr. val
dybą iš pirmininko Jono Nor- 
kaičio ir narių kun. A. Bungos 
ir inž. L. Prosinsko. Nauja L. 
R. K. Vyr .valdyba prašyta at
naujinti glaudesnius ryšius -su 
Tarptautiniu Raudonuoju Kry
žiumi ir per jį rūpinti pagalbos 
teikimą lietuviams tremtiniams 
Sovietų Sąjungoje.

Bendradarbiavimas ir stotys
Baltiškų tautų — lietuvių, lat 

vių, estų — bendradarbiavimo 
ir spręstinų problemų progra
mai nustatyti Vliko prezidiu
mas sudarė specialią komisiją, į

tai lygai paliečia laisvąsias vai- kurią paklėsti J. Matulionis, 
dr. M. Anysas ir teisin. K. Gri
gaitis, visi iš Toronto, Ont., Ka
nadoje. Ligi šiol tas bendradar
biavimas buvo sporitiškas, be 
aiškios programos ir nustatytų 
tikslų.

lemą, Vlikas per eilę metų lei
džia Eltos biuletenius vokiečių, 
italų, lietuvių ir nuo pernai me
tų anglų kalbomis. Yra planuo
jama ir ispaniškoji laida. Daug 
spaudos organų panaudoja El
tos teikiamas žinias. Be to eilė 
organizacijų ir institucijų ren
ka Eltos biuletenius dokumen
tacijai. Vlikas išlaiko monoto- 
ringo stotį V .Vokietijoje, kur 
užrašo visų bolševikų per Vil
niaus radijo stotį daromus pra
nešimus apie gyvenimą okupuo
toje Lietuvoje ir apie komunis
tų žygius krašte ir užsienyje. 
Šioji medžiaga reikalinga kontr

dą ir ja naudojasi ne vien Vli
kas, bet ir daugelis savų ir sve
timų organizacijų ir spaudos 
organų.

Tiesa pyksta
Lietuvių tautą okupuotame 

krašte informuoti, kas darosi 
laisvajame pasaulyje, kaip, iš 
tikrųjų, vyksta tarptautinių po
litinių įvykių raida, kas daroma 
lietuvių ir kitų tautų išlaisvini 
mui, kaip veikia lietuvių išei
viai, jų organizacijos ir bendrie 
ji veiksniai, kas naujo įvyksta 
lietuvių išeivių kultūrinio ir ki
tose gyvenimo srityse, o taip 
pat komentarai apie Sovietų

rae krašte ir jų skelbiamų melų 
atkirtimą, Vlikas išlaiko laisvų
jų lietuvių radijo tarnybas Ro
moje, Vatikane ir Madride.

Pavergtoji tauta tų praneši
mų godžiai klausosi, o Lietuvos 
okupantas nesitveria apmaudu, 
kad tiesa* pasiekia pavergtuo
sius, kurių išsilaisvinimo ir ge-

Jresnės ateities viltys nuolat pa

Paskaitos apie radiaciją
FREIBURGAS, Vokietija, 

rugpj. 12. — Freiburgo univer
sitetas pradeda savo paskaitose 
kursą apie atomo radiaciją.

Dėkoja už pagalbą
CASTEL GANDOLFO, rugpj. 

12. — Popiežius Pijus XII sek
madienį priėmė buvusį JAV se
natorių Claude Peper ir jo žmo
ną. Po audiencijos, Pepperis, ku 
ris šiuo metu važinėja studijų 
tikslas po Europą, pranešė, kad 
šv. Tėvas pageidauja taikos ir 
yra dėkingas Amerikai už dide
lę materialinę pagalbą tautoms.

Žuvo turistai
GRINDELWALD, Šveicarija, 

rugpj. 12. — Kalne, apie kurį 
kalbma jau 500 metų, kad jis 
yra mirties kalnas, mirė trys 
kopėjai neišlaikę audros, sniego 
ir perkūno antpuolių. Ketvirta
sis iš jų buvo išgelbėtas. Kalnas 
turi 13,038 pėdas augščio.

• Kanados sodininkų draugi
ja nusiskundė vyriausybei, kad 
JAV sodininkai užplūdę Kana
dos rinką ir tuo kenkia Kana
dos sodininkams.

Lordas Altrichham patapo šian
dien Anglijoj populiariausias žmo
gus, kai pradėjo kritikuoti kara
lienę Elzbietą, kad jos prakalbos 
yra kaip išdidžios gimnazistės..

____  . (INS)

laikomos. Dažnai, ypač pasku
tiniu metu, Lietuvos okupantas 
per Boivetinę spaudą ir radiją 
šmeižė, keikė ir koneveikė Vli- 
ką ir jo veikėjus pačiu šlykščiau 
siu būdu. Tai tik parodo, kad 
Vliko transliacijos laisvąją erd 
ve pasiekia tikslą ir pataiko 
okupantui į pačias skaudžiau
sias vietas, žinodamas, kad mū
sų informacija ir į laisvąjį pa
saulį per Eitas sveitimomis kal
bomis ir ypač į pavergtąjį kraš
tą radijo bangomis šiandien yra 
vienos iš pačių veiksmingiausių 
priemonių Lietuvos laisvinimo 
siekti, Vliko prezidiumas taria 
būdus informacinę veiklą dar 
labiau sustiprinti ir patobulin
ti. Vliko prezidiumas tiki, kad 
visi geros valios lietuviai pat
riotai, nebodami pažiūrų skir
tumo, jungsis į šią svarbią ir 
konkrečią veiklą ir, kas savo 
auka ar darbu, padės informaci 
jos sritį plėsti ir gerinti.

Tie piliečiai Jaok Soble ir 
crikos

jo žmona, Lietuvos žydai, bu
vę Amerikos teismo nuteisti po 5 ir puse metų kalėjimo. (INS)

Prez. Eisenhoweris papuošia medaliu admirolą W. Rad- 
ford, kuria išeina iš kariuomenės poryt. Per prezidento petį 
žiūri Radford žmona. (INS)

Rock n'roll ritmas neuždengia 
komunistų sunkumų

« Mūsų korespondento pranešimas iš Paryžiaus
Apie Maskvoje vykstantį jaunimo festivalį prancūzų spau

doje pasirodė kiek daugiau atgarsių. Plačiai skaitomas vakari
nis dienraštis “France-Soir” keliuose numeriuose įsidėjo savo 
Maskvos korespondento pranešimus.

Viename jų jis su ironija ap
rašo kaip Zagorske — apie 60
klm. nuo Maskvos — buvo su
telktos visos vadinamos “pašau 
lio krikščionių” delegacijos, 
kaip joms parodyti dvasinių se
minarijų auklėtiniai iš Kijevo, 
Leningrado, Minsko ir vietiniai. 
Dvasinės akademijos rektorius 
“rimtai paaiškino“ ‘— rašo ko
respondentas, kad “tiktai nuo 
didžiosios spalio revoliucijos 
pravoslavų Bažnyčia įgijusi tik 
rai laisvąjį būvį ir kad tiktai 
komunistinio režimo dėka Rusi
joj viešpataujanti “sąžinės lais
vė”. Išklausę dar po to religinį 
koncertą “geros , bet naivios va 
lios” delegatai, kurie buvo at
vykę į senąjį vienuolyną pasi
kalbėti ir padiskutuoti su pravo 
slavais, pasikeisti mintimis, pa 
statyti klausimų ir atsakyti į 
klausimus, grįžo į Maskvą apsi- 
vylę ir apkartę.

Žydai ignoruojami 
Dienraštis “Le Monde” korės 

pondentas konstatavo tokį sa
votišką reiškinį, kad
delegacijos vieši pasirodymai je liaudis nori taikos, bet tad
nutylimi spaudos ir net oficia- 
linių programų, o tų pasirody
mų vietos dažnai paskutiniu mo 
mentu pakeičiamos. O vis tik 
tų pasirodymų lankyti susiren
ka didelės minios. Koresponden 
tas tatai paaiškina faktu, kad 
Maskvoje esą mažių mažiausia 
pusė miliono žydų kilmės gy
ventojų.

Rytinis dienraštis
Echos” straipsnyje “K” be “B” 
rašo: “Jaunimo festivalio triuk 
šmas, kuris ligi pat Kremliaus 
citadelės nuneša revoliucinius 
rock n’roll ritmus, nepajėgs už
maskuoti sunkumų, kuriuos 
šiandien pergyvena komunisti
nis pasaulis.

Savaitraštis “Carrefour” įsi
dėjo taip pat savo koresponden
to pirmą pranešimą iš Maskvos

apie jaunimo restivalį, kurį jis 
taip pradeda: Sov. Sąjunga ne
bėra po Stalino vėliava, bet po 
pono “K” vėliava. Vodka, šyp
senos, draugingos demonstraci
jos, puolimai į glėbį pakeitė šal
tą karą, kulkas į pakaušį, su
šaudymus serijomis, masinius 
išvežimus į Sibirą, nuodingus 
ir kurstančius oficialių atstovų 
pareiškimus. Bent taip stengia
si skelbti urbi et orbi iš Klem- 
liaus augštumos sovietinė pro
paganda iš didžiosios “P” rai
dės.

Propogandinis fasadas 
Tačiau už to oficialaus propa

gandinio fasado, už tos dūminės 
uždangos korespondentas aiš
kiai įžiūri paslėptus organiza
torių tikslus, ir kad tas festiva
lis nėra jokia laisva jaunimo 
manifestacija, kad, jį diriguoja 
pasaulinis komunistų “apara
tas” ir Sovietų vyriausybė. Iš 
paviršiaus žiūrint tas jaunimas 
yra laisvas kalbėti, diskutuoti, 
tačiau pagrindinis tikslas yra 

Izraelio J3-111 parodyti, kad “šioje žepiė

taikai gresia kapitalistai ir ko- 
lonialistai; tad vieni socialistai 
gali patikrinti asmens laimę ir 
pražydėjimą”... Iš čia, nepai
sant draugiškų susitikimų iš
plaukia labai savotiškos demon 
stracijos. Korespondentas pas
tebi, kaip pvz. prancūzų ben
druomenė buvo suskaldyta į 
įvairių tautybių (malgašų, mar 

“Les finikiečių, alžyriečių ir kt.) pa
sirodymus, nes "tų kraštų de- 
elgacijos pareiškusios tokį no
rą” ir kadangi "tos tautos ko
vojančios prieš kapitalistinį jun
AMCT
toliau
tas, — kad Latvija, Lietuva su
daro integralinę sovietinės dele
gacijos dalį, kadangi jos “laisvu 
noru” pasirinko įsijungimą į 
SSSR. Ras dėl Vengrijos, tai aiš 
ku, kad ji kovoja už taiką so
cializme.”

• JAV Viduriemšp jūroj vyk
stančius marinų pratimus rug
pjūčio 20 d. stebės, ir ispanų jū
rų ir žemės karių jėgų atstovai.

' “Natūralu, rašo toliau 
Carrefour” koresponden

KALENDORIUS
Rugpjūčio 13 d. 6v. Hipolitaa 

ir šv. Kasijanas.
Senovės: Asibutas ir Elvyrė.
Saulė teka: 5:56 vai., leidžia 

si: 7:56 vai.
ORAS

Ghicagoje ir apylinkėse šian
dien šilta. Temperatūra apie 
80 1.

LIETUVIU
LEID

DRAUGAS
KATALIKU SPAUDOS DRAUGIJOS 

2JAMAS LIETUVIU DIENRAŠTIS
Abi _ ,________

IR MENO PRIEDU 
DRAUGAS ĮSTEIGTAS 1SO9 M
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Bolševizmas prisipažįsta kasdien 

labiau nusigyvenąs
MASKVA. “Izviestijų” nr. 184 savo vedamąjį pradeda: 

“Komunistų partijai ir Sovietų vyriausybei nėra augštesnio 
tikslo, kaip rūpintis žmonių gerbūviu ir laime, rūpestis pagerinti 
jų'gyvenimo sąlygas”. i ’■

Truks butų per 12 metų
Tame pačiame vedamajame 

sovietų laikraštis netiesioginiai 
prisipažįsta, kad vis dar nepa
vyko gerbūvio sukurti: gyvena
mų butų problema tebėra aštri. 
Ir patys sovietai nenumato ank 
sčiau šios problemos išspręsti, 
kąip už 10—12 metų. Kur iki 
to laiko žmonės gyvens?

Suprasdami savo valdinės sta 
tybos atsilikimą, soivėtai dabar 
ragina gyventojus statytis na
mus sau patiems.

Gyventojuose, matyt, labai 
jaučiami tie ir kiti kasdieninio 
sovietų gyvenimo trūkumai, kad 
ir “Pravda” pradėjo skirti toms 
temoms vedamuosius, bandyda
ma piliečius pažadais apra
minti.

Žuvo kalnuose
INSBRUCKAS, rugpj. 12. — 

Austrijos ir Vokietijos turistai 
žuvo Alpėse praeitą savaitgalį. 
Keletą asmenų yra kalnuose žu

vę.

Lėktuvo nelaimė
N^bNTREAL, rugpj. 12. — 

Kartados karius veteranus ir jų 
semias vežąs lėktuvas nukrito 
netoli Quebeco praeitą sekma
dienį. Visi 79 keleiviai žuvo. 
Lėktuvas buvo keturiamotoris, 
be keleivių buvo 6-šių žmonių 
įgula. Lėktuve buvo 33 vyrai, 
41 moteris ir penki vaikai.

Ilgas kelias
NEW YORKAS. — Vidutiniš 

kai amerikietė moteris eina apie 
70,000 mylių per savo visą gy
venimą. Apie tai praneša tauti
nis batų dėvėjimo institutas.

Vargas gėrėjams
VARŠUVA, rugpj. 12. — Vy

riausybės sluogsniai praneša, 
kad visiems gėrimams, kurie tu
ri daugiau negu 11%, yra pake
liami mokesčiai. Tai daroma no
rint kovoti su alkoholizmu.

•V - •
Buvęs prez. Hoover švenčia 83 

metų sukaktuves. Jaučiasi gerai, 
kaip matome iš nuotraukos kur jis 
entuziastingai traukia pypkę.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ 
x SANTRAUKA
— Naujosios Zelandijos ministeris pirmininkas Sidney G. 

Holland pasitraukia iš savo pareigų, kuriose išbuvo nuo 191/9 m.
(gruodžio mėnesio.

— Istan Adaur, buvęs Vengrijos sekreorius charge d’af aires 
Londone paprašė Anglijos vyriausybės pabėgėlio teisių.

— Alžirą palietė stipri, 120 laipsnių, karščio banga.
— Kubiečiai, apie 200 asmenų, valstybės prez. Batisto# prie

šai, piketavo Baltuosius rūmus W ashingtone užvakar, reikalau
dami JAV akcijos prieš prez. Batistą.

— Singapūre sudegė penki šimtai tonų gumos.
— Vakar Japonijoj, Yokahama mieste, sudegė trys pirmos 

klasės lėktuvų laukiamojo kambario kambariai, žmonės nenu- 
1 kentėjo.

Atvirkščia propaganda
BERLYNAS, rugpj. 12. — 

Bolševikinis liaudies išnaudoto
jas Nikita Chruščevas Rytų Vo 
kietojoje nesiliovė kalbėjęs prieš 
Vakarų Vokietiją. Kadangi rin
kimai atrėja, kalbama kiek Chru 
ščevo vizitas prisidėjo prie pro
pagandos prieš Vokietijos Krik 
ščionių demokratų lyderį Ade- 
nauer. Sakoma, kad piktos 
Chruščevo kalbos tik labiau Va
karų Vokietijos gyventojams 
parodė, kas yra komunizmas ir 
kaip tik sustiprėjo Adenauer 
partija. Sakoma, kad didžiau
sias Vokietijos suvienijimo prie 
šas yra Chruščevas.

• „Tiesos“ vedamajame ,,Lai
ku pasiruošti naujiems mokslo 
metams“ pastebima, kad dėl lėšų 
stokos daugelis mokyklų negali 
pradėti remonto darbų. Daug 
priekaištų tenka N. Vilnios, Šal- 
tininkų, Eišiškių rajonams. Ei
šiškių vidurinės mokyklos pasta 
to statyba turėjusi būti baigta 
jau 1955 metais, o statybos dar
bai tebuvę pradėti tok 1956 me
tais. Darbai nebaigti nei šian
dien. Panaši padėtis esanti Kel
mėje, kur vietinė statybos kon
tora jau ketvirti metai niekaip 
negali pabaigti vidurinės mokyk 
los statybos. Bet bėda esanti ne 
tik su patalpomis, bet ir su vado
vėliais. Visai neseniai Vilniaus 
radijas skelbė, kad šiais metais 
bus išleista mokykloms vadovė
lių net virš 2 milionų, o dabar 
„Tiesa“ rašo: „Eilės metų prak
tika parodė, kad mokytojai, pra
sidedant mokslo metams, negau
na laiku visų programų, vadovė
lių. Sunku kalbėti apie normalią 
darbo pradžią, esant tokiai padė
čiai“.

• Užsimojimai melioracijos
srityje. Lietuvos melioracijos 
darbuotojų pasitarime priimtas 
„pasižadėjimas“ iki š. m. rugsė
jo 1 d. nutiesti magistralinius ka 
nalus ir įrengti vandens imtuvus 
50,000 hektarų plote, o i'ki spalio 
revoliucijos sukakties kolchozuo
se smulkiuoju nusausinimo tink
lu nusausinti 50,000 ha ir iki me
tų pabaigos papildomai 30,000 
ha pelkėtų ir drėgnų žemių. Pasi
žadėta sustiprinti kelmų rovimo 
ir akmenų pašalinimo darbus ir 
per 2 metus „įsavinti“ (padaryti 
naudingomis žemėmis) visus nu
sausintus plotus. Kreipiamasi į 
kolchozus, kad kiekvienam gal
vijui būtų paruošta nemažiau pu
sė hektaro kultūrinių pievų ir 
ganyklų. Kolchozininkai skatina
mi sėti ir drėgnose dirvose. Kad 
pasėliai neišmirktų, siūloma nau 
doti siaurąjį arimą užuoganomis 
ir nuvesti paviršiaus vandenis 
pasėlius išvagojant. \
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'Rašo DR. AL.

SVEIKATA BRANGUS TURTAS
4342 Archer Avė.. Chicago, 32 »'

Kas žinotina apie grybus
Lietuviai mėgsta grybus ir 

laiko save grybų žinovais. Tad 
rodos nėra čia ko daug pasakoti 
lietuviams apie grybus. O visgi 
tuo metu, kai grybavimas miš
kuose pradedamas, tai Ameriko
je nė vienos tautos tiek daug 
žmonių grybais neapsinuodija, 
kiek lietuvių.

Ne taip jau seniai Amerikos 
lietuvius labai jaudino toks grau 
dus aprašymas, tilpęs beveik vi
suose lietuvių laikraščiuose apie 
išbadėjusius lietuvius grybų val
gytojus, vargstančius Vokietijo
je. Buvę šitaip. Viena lietuvių 
šeima, pabėgusi nuo beartėjan- 
čio raudonojo teroro, apsistojo 
Švabijos kaime, Vokietijoje. Ga
vę pastogę pašiūrėje pas vieną 
gailestingą švabą. Valgyti nėra, 
alkani vaikučiai verkia, badas 
grobus traukia ... Išbadėjęs tė
vas eina miškan maisto savo šei
mai jieškoti ir parsineša pilną 
maišą grybų. Švabai, pamatę 
tuos grybus, galvas susiėmę šau 
kė, kad tai nuodai, kad* tų grybų 
nevalgytų, kad nuo jų mirs. Bet

žmonių apsinuodijo, valgydami 
nežinomus nuodingus grybus, 
tik sidabru išbandę.

Įsi
ogW

Žmonės sako, kad, ką 
džionė gali valgyti, tai ir žmo 
gali. Bet negi beždžionių jieško- 
si, kad grybų nuodus išban
dytum. Tačiau, jei miške pama-

raudusios, s u s p r oginėjusios, 
bjauriai atrodo ir baisiai niežti. 
Sakaisi, jog jau daugiau ketve
rius metus taip kenti, kad daug 
pinigo visokiems tepalams išlei
dai ir pas negrą gyd. odos spe
cialistą buvai ir niekas negelbė
jo. Savo laiške prašai patarti, 
ką daryti ir kokį tepalą vartoti, 
kad būtų galima atsikratyti įky
rios egzemos. Taigi, taigi. Klau 
simas perplatus, kad apie taria
mą egzemą- būtų galima lengvai 
įr trumpai atsakyti. Vargas,

Atsakymai E. G., F. Č. ir ki
tiems tilps kitą sykį, nes šiuo 
tarpu vietos laikraštyje pristi
go. Skaitytojai prašomi klausi
mus rašyti aiškiai ir trumpai, jo 
kių receptų ne'prašyti. Su recep
tų reikalais privalote kreiptis į 
savo gydytoją asmeniškai ir jam

ną Kriščiūną. Žurnalas pažymi, 
jog vasaros metu J. Kriščiūnas 
savo mokinius “perkelia” į kol
ūkį praktiniam apmokymui ir 
taip iš paleisto ūkio padarė vie
ną pavyzdingesnių “kolchozų”.

Nors straipsnyje yra teigia
ma, jog prof. J. Kriščiūnas savouž profesinį patarnavimą užmo- , ’ , tk-tį * H ’ darbu kolūkyje yra patenkintas,
tačiau sunku patikėti, kad tai bū

Apie lietuviškąjį kolūkį
v , Sovietų propagandinis leidinys
kad žmones tiki į tepalų galy- j A Valstybėms "U. S. S. R.” 
bę, o ne I medicinos daktaro pa- (Nr 10) a ašo Mlčiurln0 kola. 
tarimus. Atvirai reikia pasaky-

tysi voverę grybą graužiant (,o kad tamsta savo “egzemos”, 
voverės mėgsta grybus), tai ži- tikriau sakant, "contact derma-

kį ir jo vadovą, lietuvių žemės 
ūkio akademijos profesorių Jo-

tų daroma jo paties pageidavi
mu. Be abejo čia turi įtakos ta 
paslaptingoji jėga, kuri tarybi
nėje santvarkoje neleidžia pasi
reikšti asmeniškiems pageidavi
mams. Ed. š.

Ofiso Ir buto tel. OLympto 8-1881

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Ir šeštad. tik 10—12 vai.

Tot RElianoe 6-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK

’YDYTOJAS IR CHIRURGAI 
' IETĮ'VI8 (WDXTOJA8!

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

penktad. nuo 1—4 p .p. 6:30—8:80
vai. vak. Trečlad. Ir šeštad. 1—4 v. 
P- p.

V p. Šileikis, o. p.

nok, kad tos rūšies grybas yra 
valgomas. Kas voveriai nepa
kenkia, tai ir žmogui nepakenks.

Susenusių ar pavytusių grybų 
nesaugu valgyti, nes gali vidu
riams pakenkti. Tik jauni val
gomieji grybai yra gerai virški
nami. Kaikurie gana skanūs 
Amerikos grybai yra valgomi 
tik jaunučiai, o kai pasensta, tai 
tampa nuodingais.

Geriausia grybaujant rinkti 
tik neabejotinai žinomus grybus, 
pvz. kelmučius, “sheepshedas” ir 
tuos, kuriuos čekai valgo. Neži
nomų grybų verčiau visiškai ne
liesti. Vienas nežinomas grybu
kas, išvirtas su gerais gry
bais, gal žmogaus nesusirgdins,

titis”, o gal net ir alerginės odos 
Ufcbs, jokiais tepalais nepagydy- 
si, jei priežasties nepašalinsi. Vi
sų pirma turėsi mesti savo mū- 
rininkystės amatą ir niekad sa
vo rankomis plytų ar cemento 
nečiupinėti (kuriems gal esi a- 
lergiškas), tik tada gal pasveik
si. O jokio tepalo be gydytojo 
žinios nepatariu vartoti, nes nuo 
netinkamo tepalo ,oda gali įsi jaut 
rinti ir tada jau vieton vienos 
gausi “double eczema”.

Atsakymas O. T. — Atpratin
ti vaiką, kad savo pirštelio ne
čiulptų, galima aptepant pirštus 
raudonųjų pipirų (Cayenne pep- 
per) sunka.

lietuvis, žūt ar būt, išvirė tuos bet ir sveikatos neduos. Grybų 
grybus ir visa šeima juos su- nuodai hemolitiškai gadina krau 
valgė, tik vokiečiai jų iš tolo ne- ją, kepenis ir nervams kenkia; 
lietė. Paskui švabai, per visą ypač optiniams nervams negerai, 
naktį nemigę, vis pašiūrėn paty- silpnina regėjimą. Žlibumo kal

Pagelbsti nugalėti

DIRBTINIU DANTŲ

ORAS DABAR 

ATŠILUS, GALITE 

ĮRENGTI NAUJA

RHEEM

LOWBOY
ŽIEMINI

A,R-OONI>mONER

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

GAZU AR ALYVA

PERK RAUSTAU
B A L I) U S 

Vietoje ir iš tolian
K. £ I D U K 0 N I S

2313 W. Olst St., Chicago, III. 
Tel. l’Kescott ft-2781

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūšy specialybė

Precin Photo Studio
(Incorporated)

EDVARDAS ULIS, sav.
4058 Archer Avenue

Telefonas Vlrginia 7-2481

iomis eidavo žiūrėti, ar tie lietu-, tininku dažnai būna koks nors
viai, nuodingų grybų privalgę,’ suvalgytas 
neserga, ar dar neišmirė. Ir vi-Į kas. 
sąs kaimas stebėjosi, kai toje 
lietuvių šeimoje net maži vaiku
čiai gyvi išlikę ir rytmetį atsi
kėlę visi vaikščiojo. Taip tega
lėjo atsitikti žurnalistiniam puo
de, kad sugraudinti Amerikos 
lietuviai daugiau aukų Balfui 
duotų arba daugiau paketų ir ci
garečių tremtiniams Vokietijon 
siųstų ,.. Galėjo būti ir taip, 
kad lietuvis grybų valgytojas 
pažinojo, jog tie grybai yra val
gomi, ko vokiečiai švabai neži
nojo.

Amerikos gamta — tai ne Lie 
tuvos. Lietuvos grybų žinovų 
žinios Amerikoje negalioja. To
dėl čia tiek daug lietuvių gry
bais apsinuodiję serga. Kaip gel
bėti šungrybiais apsinuodijusį, 
jau buvo rašyta. O kaip pažinti 
nuodinguosius grybus, reikia čia 
tarti vieną kitą žodį.

Grybo išvaizda gali lietuvį ap
gauti. Kas Lietuvoje buvo ge
ras grybas, tai panašus Ameri
koje gali būti nuodingas šungry
bis. Reikia būti atsargiam.

Žmonių įsitikinimas, kad toks 
grybas, kuris kirmyja, esąs ne
nuodingas, yra tik klaidinanti pa 
saka. Netiesa. Daug nuodingų 
grybų kirmyja, net ir nuodinga
sis tabakas kirmyja.

Žmonės pasakoja, kad, ver
dant grybus, reikia įmesti žvil
gantį sidabrinį šaukštą ar sidab
rinį pinigą; esą, jei sidabras pa
juosta, tai grybai yra nuodingi, 
o jei nepajuosta, tai yra valgo
mi. Tai netiesa. Vien tik tokiu
bandymu pasitikėti negalima. LEGULO, Department D., 
Nuodingi grybai sidabro neoksi-. M18 w su 
duoja, dažnai nepajuodina. Daug1______

nuodingas

DAKTARO ATSAKYMAI Į 
KLAUSIMUS

Atsaakymas K. M. — Tamsta 
savo ilgame laiške rašai apie sa
vo amžių, svorį, ūgį, kad negeri 
ir nerūkai, kad gerą darbą tu
ri prie mūro statybos, gražią 
/šeimą turi ir šiaip rodos sveikas 
esi, viduriai gerai veikia. Tik 
skundiesi, kad į abidvi rankas, 
nuo pirštų beveik iki alkūnių, į- 
simetė egzema, kad rankos pa-

laisvumus ir rūjestj
Daugiau nebebūkite varginami Ir 

neturėkite blogos savijautos dėl' lais
vų, klibančių dirbtini,), dantų. FA8- 
THEET, pagerinti alkaliniat (be rūg- 
šties) milteliai, užbarstyti ant dantų 

grybu- plokštelių laikys jas tvirčiau, tad ir 
jausitės daug patogiau. Išvengklte 
nemalonumų, kuriuos sudaro laisvų 
dantų plokštelės. Pirkite FASTEETH 
šiandien bet kurioje vaistinėje.

i: : .ji
KAZYS ČESNAUSKAS

6444 80. TROY 8T. .
Telef. WAlbrook 6-7670 ir

GIbson 8-4938
• Generalis kontraktorlus nau
jų namų statybai, (vairiems re
montams ir namų pertvarky
mams • Turime ąidelj patyri
mų namų statyboje. • Patys 
atliekame cemento Ir medžio 
darbus. • Apkainavlmal nemo
kamai.

Tel. ofiso Ir buto OLyraplc 0-415*
DR. P. KISIELIUS

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

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

Išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet

Ofiso telef. LAfayette 8-1210, jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzle 8-3868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAI 

4146 S. Archer Avė.
VĄL. Kasdien popiet nuo 12-2:80 v. 
Vak. pirm. antr., ketvirt 6-8:10 v 

Trečlad. tik susitarus.

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chirurgė) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ
SPECIALISTE

7156 South WeKtem Avenue 
(MED1CAL BUILDING) 

Pirmad., antrad., ketv. Ir penktad. 
nuo 11 vai. ryto Iki 1 vai. p.p. Ir nuo 
6 v.—8 vai. vakare. Trečlad. nuo 
II vai ryto — 1 v. p. p. Šeštad. 11
vai. ryto iki 3 vai. popiet

Office tel. RE 7-1168
Re«. tel. WAlbrook 5-3765

Orthopedas - Pruteatosaa 
Ar šratai-Protezai, Med. ban
dažai. Spec. pagalba kojom 

(Arch Suppurts) Ir U U 
Vai.: 9-4 Ir 4-8. Šeštadieniais 9-1 
ORTHOPEDIJO8 TECHNIKOS EAB.
2860 w. 63 rd St, Chicago 29, Ui 

Tel. Plloepett 6-5084

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4209 W. 6Srd St
Ofiso U-l. RElianoe 5-4410 

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

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

Otyso tel. CLdffside 4-28*6
Rezidencijos: IiAfayette 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

Vai. kšsd. 12—4 
Tel. CEntral 6-22*4

5002 Wewt 16th Str., Cicero 
Vai kasdien 6-8, šeštad. 1-2 vai 

Tel, TOvvnliall 3-0*5*
Kitu laiku Ir trečlad. susitarus

R«M. tel. HEmlock 4-7080

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

LEE’S AUTOMATIC 
HEATING

Įsteigta prieš 20 m

1626 S. Cicero Avė. 
Cicero, UI.

TOwnhall 3-6670 
Blshop 2-3429

ANTANAS LIGUTIS, sav.

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

5430 S. Kedzie Avė.
Priima ligoniu pagal sueita rimą 

061 valandos skambinti telefonu
HEmlock 4-1562 nuo 2 iki 9 vai.
p. p. kasdian išskyrus trečlad tr 
šeštad

Re*. tel. GRovehill 6-5008

Tel. ofiso WA 5-3010, rez. PR 6-73X3
DR. ANTANAS ALEKNA

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1601 W. Garfield Blvd.

Vai. — Pirmad., antr.. ketv., penkt. 
1—4 Ir 6—8; šeštad. -1—4; trečiad. 
uždaryta.

Tel. ofiso — HE 4-1202 arba REp.
7-9700. Namų — PR 0-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 

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

penktad. nuo 5 iki 8 vai. vak. ! -----------------------
Atostogose iki 1 d. rugsėjo

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

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 West 71st Street
(7lst Ir Campbell Avė.)

Vai.: pirmad. ir ketvirtad. 5—9 v. v. 
Antrad. ir penk. 1—5; šeštad. 2—4.

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

SĮH-clalybė — vidaus Ilgiui 
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.

Tel ofiso- DAnube 6-1126
DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

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

šeštadieniais 1—4 v. p. p.

NUO UŽSISENEJUSIŲ
SKAUDANČIU ŽAIZDŲ 

IR ATVIRU ODOS LIGŲ
Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, 

ATVIRŲ IR SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ 
nagali ramiai sėdStl Ir naktimi* 
miegoti nes Jų užsisenėjuslos žalždos 
niežėjimų Ir skaudėjimų senų atvl 
ru ir skaudžių žalždų uždekite 
LEGULO Olntment Jos gydymo 
ypatbyes palengvins Jusu skaudėji
mų ir galėsite ramiai miegoti nak- 
t} Vartokite Jų tapgl nuo skau
džių nudegimų. JI taipgi pašalins 
niežėjimų ligos vadinamos PSORIA- 
SIS. Taipgi pašalina perššjlmų Ilgo* 
vadinamos ATHLETE.S POOT, su
stabdo džiovinimų odos Ir perplyšlmų 
tarppirščlu. Yra tinkama vartoti nuo 
d glostančios suskllslos odos dedlr- 
vlnlų, odos Išbėrimų Ir t t taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada 
pasirodo skaudus Išbėrimas nuo vy
styklų. JI yra gera gyduole nuo lš- 
vlršlnlų odos ligų. Le
gulo Olntment yra 
parduodama po 76 
et.. >1.26, Ir *8.60,
Pirkite valstlnBseChl- 
cagoj Ir apylinkėse—
Mllvvaukee. Wlsc., Ga- 
ry, Ind. ir Detroit, Ml- 
chlgan arbp. rašyki
te 1 r atsiųskite Mo- 
ney order J

SS'

DIDELIO PATYRIMO ASMERYS 
SAUGIAI PERKRAUSTYS 

JŪSŲ BALDUS! 

STASYS FABIJONAS
2146 S*. Heyaa Ava. Tttof, Vlrginia 7-7697

MOVJNC

SOPHIE BARČUS 
RADIO PROGRAMA

IŠ WGEP stoties — Banga 1290 
PIRMADIENIO vak. nuo 7—8 v. 
NUO PIRMAD. IKI PENKTAD.

8:46 Iki 9:80 vai. ryte 
S1C8TAD. 8:80 Iki 9:30 ryte 

SEKMAI). 8:30—0:80 v. r. Iš stoties 
WOPA — 1400 kll.

7169 So. MAPLEWOOD AVĖ. 
Chicago 29. III. HEmlock 4-2418

IS ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

sunkvežimis su pilna ap- 
drauda. Pigus ir sąžininga* 
patarnavimas.

R. ŠERĖNAS
2047 W. 67th PI., Chicago,

D! YVAlbrook 5-8063

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

įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS ARD LOAHt
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti Ud $10,000.00

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

OFISO VALANDOS:
Trečiad. 9 ryto iki 12 vai.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
- Pritaiko akinius —

6322 South Western Avenue 
vai.: kasdien 10-12 vai. h 7-1 vai. 
vak šeštadieniais 10- x vai .Trečia 
dieniais uždaryta Kt. laiku susitarus

Oftao ‘elefonas: PR 8-322*
Re* telef. WAlbrook 5-5076

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

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

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

Telef. ofiso LAfayette 3-6048 
Rez.: W41brook 5-3048

" >1 ofiso HE.4-5849 rez. HE.4-2824
DR. PETER T. BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2484 West 71st Street

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

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6817 South Western Avenue 
Chleago 2*. III 

telefonas REpublie 7-4900 
BeUdenda: GRoveMU 6-8161

pasimatymai pagal sutartie*

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Vai.: kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 ▼. v«.k 
"Vai,: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 ▼. v.,
lšskirus trečiad. šeštadieniais nuo 1 
iki 4 vai. popiet.

Tel,: Ofiso — Ptlllman 5-6766
Buto--BEverly 8-3946

Tel. ofiso PRoepect 6-*400
Rezld. PRoepect 6-»400

DR. OKA VAŠKEVIČIUS
(Vaške vi člfitė)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue

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

Pirmad., antrad., penktad. ir 
šeštad. 9 vai. ryto iki 4:30 p.p. Ketvirtad. 9 vai. iki 8 v.v.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAJS 

4187 Archer Avenue 
Ofiso vai.: nuo 2-4 Ir nuo 6-8:20 v. 
vak. šeštadieniais nuo 2 iki 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti
Ofiso tel. Vlrginia 7-00S6. 

Reddend Jos tel. BEverly 8-8*44

““^MISIĄS KDKMlSn,™
ii TOLI IR ARTI •'■3

nauji ototu t*okn-h*umun KMusrrmo whkm 
tisų Mtrtt HnrmNMs-Atuus iasąIinimąs NmuuuNutm

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICA60 36, ILV Tat VZAIUuah 5*9209

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE.
Remiantis Chicagos Ravings Bendrovės praeitimi, nuo pat jos įsikūrimo 
1924 metais, jos pavysdinga biznio tvarka, ypatingai indėlių saugumo ir divi
dendų našumo atžvilgiu, nėra saugesnės ir pelningesnės įstaigos pasidėti tan- 
pomns pinigus. Pasidėję tsupinius pas mus gausite ns tiktai saugumų — jų 
apdraudimų iki $10,000.00, augfttų dividendų, bet ir daugelį kitų patarnavimų 
veltui, už kuriuos kitose įstaigose turėtumėte mokėti.

Taupytojų patogumui Chieagos 8avings Bendrovės įstaiga yra viena ii gra
žiausiai ir moderniškiausiai įrengtų visoje Illinois Valstybėje.

Lietuviai gyvenantieji už Chieagos ribų, nežiflrint kurioje Suvienytų Val
stybių dalyje jie begyventų, gali taupyti pinigus pakto.

Rašykite dėl informacijų. Mūsų turtas $21,000,000.00.

Ofiso HE 4-1414, arba RE 7-9700 
Rea RE 7-O8S7

DR. B. GAIŽIDMAS
GYDYTOJAS It CHIRURGAS 
Spec.

2454
(71-os ir Oampbell -Avė. kampas)

Atostogose iki rugpjūčio 15 d,

Ofiso telef. VArds 7—1166
ResMencljos — 8Tewart 3-4*11

DR. K GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

7S6 West Sflth Street 
(kampas Halsted h- 15-ta «atv6)

1—4. Ir 4:80—4:80 p. p. kas- 
dles Išskyrus trečiadienius Atidarė

šeštadieniais 1—4 vai.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(LIETUVIS OTDTTOJAS)
2300 West 6Srd Street

VAL kasdien nuo t—4 *. p. Ir 7:9*
Iki » vai. Trečlad. Ir šešt. uždaryta.

akušerija ir moterų ligų 
164 WWt 71st Street

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
6245 So. Westem Avė. Tel. GRovehill 6-7575 ' Chicago, Illinois

Atdara: pirmadienį■adlenį nuo 12 Iki 8, antradienį Ir penktadienį nno 9 Iki 4, ketvirtadienį nno • Ud 8. 
TreNadienį uždaryta visų dienų, o šeštadieni nno 9 Ilrf 2 valandos po pietų.

Talefonas GRovehill fi-1595
DR. ALDONA JUŠKA

AKIU TJGŲ SPECIALISTĄ 
— PRITAIKO AKINIUS —

Valandos: 9—12 ir T—9 v. v. pasai 
' aualtarlmą Išskyrus trečiadienius.

U8S V. Marųuetta Road

Ofiso HEmlock 4-5816 
. Rez. HEmlock. 4-8751

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR Vlt)AU8 EIGOS 

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

Priima pairai susltarlma

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

(Arti Archer Avė.) 
Valandos: nuo 10 Iki 12; 2—6; 7-9. 

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

Namų — Clklarerest 3-7786

DR. VLADAS PRUNSKIS
GYI1VTO.IAS IR CHIRURGAS

3259 South Halsted Street _
Kasdien 8—7 vai. vak. Šeštad. nuo 

1—5 vai. vak.
Trečlad. Ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Victory 2-J 484. Resld. 2417 
W. 62nd St., tel. ResubUc 7-8818.

Tel. ofiso Victory 2-1581
Rez. Victory 3-O74I

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 West Slst Street
Kam p. Halsted ir 81-mos gatvių 

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

Tel. ofiso PR. .1-6446, rez. HE.4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2420 West Marųuette Rd.
Vai. nuo 2 iki 4 p. p.; 6 Iki 8 vi._

Trečlad. Ir šeštad. pagal sutarti*

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Tel. oflao CA. 6-0257, rez. PR. 6-6«M 

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

Ofiso telefonas — Blshop 7-2526

DR. AL RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS, 

4842 Archer Avenue
(Kampas Kedzie Ir Archer) 

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

DR. ZIGMAS RUDAITIS
8PEC. CHIRUROINftS IR 

ORTOPEDINftS LIGOS 
2745 West 69th Street

Priešais Šv. Kryžiaus llgonln* 
Telef. REpublie 7-22*0 

VAL.: Pirm., antr., Kevt., penkt. 
nuo 9 Iki 11 ryte Ir nuo 6:00—8:00. 
šešt. nuo 2:00—4:00. Trečlad. Ir
kitu Idlku susitarus telefonu. 
ATOSTOGOSE IKI RUGP. 19 D.

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

keičia stiklus Ir rėmus 
4456 S. Oalifornia Ava. ,YA 7-7381
Vai.: 10 ryto Iki 8 vak. (trečlad. už
daryta), šeštad. 10 ryto Iki I v. p. p. 

uždarytas

DR. 0. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Virš 25 metų patyrimo
TeL YArds 7-183* 

Pritaiko akinius 
Kreivas akis 

Ištaiso
Ofisas ir akinių dirbtuvė 
756 West S5th Street 

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

Išėjo iš spando* nauja
ANATOLIJAUS KAIRIO
trijų veiksmų komedija 

iš lietuvių gyvenimo 
J. A. Valstybėse

DIAGNOZE
Kaina: $2.00, 150 pnsL 

Užsakymus ir pinigus siųskite:

DRAUGAS
4545 West 63rd Street, 

Chicago 29. m.

DRAUGAS 

THE UTHUANIAN DAILY FRIEND 
4545 W. 63rd St., Chicago 29, Illinois, Tel. LUdUm 5-MM

Entered ». Reeond-Class Matter Maroh 11, 1916, at Chicago, Illinois 
Under the Act of March I. 1879.

Member of the Cathollc Press Ass'n 
Published dally, eiept 

by the
Mthuanlan Cathollo Pr< 
PRHNVMBRATA:
Olcagot Ir Clcerol 
K1‘ur JAV Ir Kanadoj 
Užsieny!*

SVB8CRIPTION RATEB
Hundaya, *8.00 per year outstde of Chloagv

*9.00 per year In Chicago A Cloare
■ Roelety *8.00 per year In Canada

Foreljfn >11.00 per year. 'Metams % metų 1i mSn. 1 mSn
89.00 6 00 *171 fl.ll
88.00 *4 60 *2.66 *1.6*

8110* *6 60 *I.6S •1.11
•Redskelta stralpsnliA taiso savo nuožiflra Neeunaudotų straipsnių ne

saugo. Jums ifrgMna tik t* anksto susitarus Redakolja ui skatMmų 
■setask ii Skelkime kalens erlstuačtamoe pa.
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GERAS NUTARIMAS
JL

Praėjusią savaitę paskelbėme, kad Senatas savo specialiu 
nutarimu — rezoliucija pasisakė už pavergtųjų tautų išlaisvini
mą. Tą patį padarė ir Atstovų Rūmai. Senatas rezoliuciją tik 
papildė ir kai ką pataisė. Ji priimta ryšium su Jungtinių Tautų 
rezoliucija Vengrijos klausimu. Ta pačia proga rezoliucijoje pa
brėžtas visų pavergtųjų tautų nepriklausomybės ir laisvės at- 
steigimo reikalas.

Rezoliucijos tekste yra kreipiamasi į prez. Eisenhowerį, 
kad jis paveiktų JAV delegaciją Jungtinėse Tautose reikalauti šį 
rudenį susirenkantį JT pilnaties suvažiavimą svarstyti ir priimti 
specialios komisijos Vengrijos padėčiai ištirti raportą. Kongresas 
prašo Prezidentą instruktuoti savo atstovus JT pilnaties suva
žiavime, kad jie iš savo pusės padarytų viską, kas bus jų galioje, 
jog būtų sulaikai tolimesni persekiojimai Vengrijoje, o suvažia
vimas paveiktų Sovietų Rusiją, kad ši atitaisytų Vengrijai pada
rytas skriaudas.

Antrajame rezoliucijos paragrafe yra pasakyta:
“Kongreso jausmas (sense) yra toks, kad JAV per Jungti

nes Tautas, ar bendradarbiaudamos su laisvojo pasaulio žmo
nėmis privalo priimti nusistatymą — dirbti už pavergtųjų tautų 
laisvę ir nepriklausomybę ir tinkamomis priemonėmis efektingai 
panaudoti Jungtinių Amerikos Valstybių poziciją tam tikslui, kad 
Vengrijos tragedija niekur kitur nebepasikartotų”.

Šis Kongreso nutarimas yra tikrai geras. Netenka abejoti, 
kad jis buvo priimtas ne taip jau tuščiai, bet nuoširdžiu noru 
matyti jį vykdant gyvenime. Dabar daug priklausys nuo pre
zidento. Ar jis kreips dėmesį į šį nutarimą, ar ne; ar jis įsakys
JAV atstovams JT samblėjoje tvirtai laikytis rezoliucijoje nu- ir toliau priešinosi Gomulkos 
statytų dėsnių, ar ne. Ar bus vienaip, ar kitaip, mūsų manymu, įsigalėjimui. Tačiau nepaprasto- 
tai daugiausia prkilausys nuo spaudos ir visuomenės. Ligšiol'
spauda mažai dėmesio teatkreipė į Kongreso rezoliuciją. Kaiku- 
rie laikraščiai jos visai nepastebėjo. Tuo būdu ir visuomenėje 
nesukelta reikiamo susidomėjimo. O reikėtų, kad spauda, įvairios 
organizacijos ir paskiri piliečiai ne tik prašytų, bet ir reikalautų, 
jog prezidentas padarytų tai, ką siūlo Kongresas.

JT komisija yra surinkusi žinias, kad Vengrijos revolįuciją 
numalšino Sovietų Rusija, pasiųsdama Vengrijon gausias karo 
jėgas, kurios pasmaugė laisvės viltį. Raudonarmiečiai šaudė ir 
į ramiai demonstruojančių žmonių minias, net gydytojai ir gai
lestingosios seselės buvo žudomi už tai, kad bandė gelbėti su
žeistuosius.

Dar praėjusį pavasarį buvo bandoma sušaukti JT Generali
nės Asamblėjos posėdį, kuris išklausytų ir apsvarstytų JT ko
misijos pranešimą, tačiau toks posėdis neįvyko. Kad jis neįvyk
tų, pasirūpino Vengrijos laisvės priešai ir taip vad. neutralieji.

Bent dabar, kaip teisingai rašo “New York Times”, Jung
tinės Amerikos Valstybės turėtų skubiai veikti, kad JT Gene
ralinė Asamblėja būtų sukviesta rugsėjo 10 d. — savaitę prieš 
regularią sesiją, jog galėtų apsvarstyti rezoliuciją Vengrijos rei
kalu, išklausydama komisijos raportą ir padarydama atitinkamas 
išvadas. Sakoma, kad generalinis sekretorius Hammarskjold nė
ra linkęs tokį specialų posėdį kviesti. Čia kaip tik reikės padaryti 
spaudimą. Šiam reikalui turės daug patarnauti ir JAV Kongreso 
geroji rezoliucija, apie kurią kalbėjome šio rašinio pradžioje.

POSŪKIS LENKIJOJE
GEDIMINĄ S GALVA

Kompartijos nusigyvenimui 
pateisinti reikėjo surasti aukas 
jam pateisinti. “Teisėtas plėši
kavimas” turėjo būti sustabdy
tas. Vyriausias plėšikavimo san 
tvarkos asmuo — Hilary Mine, 
valstybinio ūkio planavimo vir
šininkas atstatydintas ypač dra
matiškose apystovose. Tas pats 
J. Cyrankiewicz, kuris ištikimai 
tarnavo stalininkams, dabar jau 
dėjosi “liberalu”. Jis net ėmėsi 
remti Gomulkos grįžimą į kom
partijos sekretorius. Ankstesnis 
kompartijos sekretorius Ochab, 
vienas artimiausių stalininkų, 
taip pat staiga “suliberalėja”. 
Šie reiškiniai tik kaiką sako. Gi 
kompartijos užkulisyje virė ne
paprastai aštri kova. Kai politi
nės žiurkės jautė, kad maskviš
kiai lenkai, besivadiną Natolin 
vardu, kovoje pralaimės, staiga 
ėmė perbėginėti į Gomulkos pu
sę. Natolin — Maskvos agentai

je padėtyje teliko vienintelis ke
lias — kompartijos centrinio 
komiteto suvažiavimas.

fv
NUSIGINKLAVIMAS

• Bostono “Monitor” biuro vedė 
jas Washingtone W. H. Stringer 
rašo:

"Vingiuotame žingsnyje į nu
siginklavimą pasireiškė stiprių 
painiavų. Mūsų Stasseno vaid
muo Londone, matyti, buvo pla
čiai išsikalbėti su rusais ir išjieš 
koti visas galimybes. Galima pa 
sidaryti net išvadą, kad JAV ir 
Sovietų S-ga ir be oficialaus su
sitarimo jau varo nusiginklavi
mą. Maskva paskelbė paleidusi 
iš kariuomenės tūkstančius vy
rų. Tą patį skelbia ir Kinija. 
Mūsų apsaugos sekretorius Wil- 
son pareiškė, kad bus atleista 
100,000 vyrų ir sumažintos išlai 
dos aviacijai pusantro biliono 
dolerių. Tačiau žinoma, kad S. 
Sąjunga yra išbandžiusi apie 60

kad tarptautinė įtampa yra at- 
slūgusi ir nereikalinga tokio ka
riško pasiruošimo, kaip praėju
siais metais. Todėl Wilsonas, vie 
toje 50 bilionų, nori tik 38 bilio- 
nų išlaidų ginklams”. V.

RAUDONOS PRIESPAUDOS 
ŠAKNYS

“New York Times” cituoja že 
miau dedamas ištraukas iš Tito 
draugo (kurį dabar kalina) Milo 
vano Djillas knygos apie komu
nizmą. Autorius sako, jog rau
donojo despotizmo šaknys glūdi:

“Įsikalimu galvon, kad tik vie 
ni komunistai žino taisykles, ku
riomis žmonių visuomenė tvar
kosi. Šituo įsikalimu pasirėmę, 
komunistai pasidaro visiškai ne
mokslišką išvadą, kad šis žinoji
mas duoda jiems galią ir išskir
tinę teisę visuomenės svantvar-

Lemtinga spalio 19 d.

Ši diena bene reikšmingiausia 
komunistinės Lenkijos gyveni
me. Aštuntasis lenkų ciko suva
žiavimas nusagsto naujas gai
res. Senasis pplitbiuras atsista
tydina. Gomulka ir Spychalski 
pakviečiami suvažiaviman. Pei
lio aštrumu iškyla klausimas 
.kas bus kompartijos sekretoriu
mi. Jei ateis Gomulka, Natolin 
ir Konstancy Rokosowskij, gi
męs Varšuvoje, mokslus ėjęs 
Maskvoje, Stalino persekiotas, 
tačiau ištikimesnis Rusijai, kaip 
Lenkijai — turė3 pasitraukti. 
Įtampa dar padidėja, kai staiga 
į Varšuvą atvyko Nikita S. 
Ghruščev, lydimas augštųjų ka- 

• rių. Jau aerodrome pradėtas 
aštrus pasikalbėjimas. Nikita 
ipamatęs Gomulką taria: “Ir tu, 
išdavike, esi čia?” Ji įgyja dra
matiškumo, nes Chruščevas įsa 
kė rusų daliniams Dajudėti link 
Varšuvos. Jis visais būdais ban 
dė išgelbėti Natoliną ir Roko- 
sowskį. Kai lenkai patyrė Chruš 
čevo grasinimą, visame krašte 
prasidėjo nepaprastas subruzdi
mas. Lenkų kariuomenė, saugu 
mas, darbininkija ir studentija 
stojo už Gomulką. Gal ne tiek 
paties Gomulkos ryžtas, o rusų 
neapdairumas jį padarė prieš- 
rusiško sąjūdžio vadu.

1956 m. spalio 20 d. suvažia
vime Gomulka dar ryškiau pa
vaizdavo kompartijos nusigyve- 
nimą ir skurdą krašte. Esminis 
jo puolimas lietė stalininę kol
chozų politiką. Jis net pasisakė 
prieš valstybės planingą ūkį. Jo 
manymu, esminis socializmo už 
davinys panaikinti žmogaus iš
naudojimą. Visą kitą gali lais
vai apspręsti patys krašto gy
ventojai.

Pasitarimai Maskvoje

Spalio mėn. “perversmas" Var 
šuvoje nubluko Budapešto įvy
kių raidoje. Eilinis lenkas su 
pasigailėjimu juos nalydėjo. Net 
lenkai komunistai atvirai pa
smerkė rusų apgaulę ir žiauru
mus. Priešrusiškos demonstra
cijos buvo neretos. Lenkijos 
Raudonasis Kryžius siuntė krau 
ją ir kitką vengrams padėti. To 
kioje plotmėje Gomulka ruošė
si kelionėn į Maskvą. Jis ir kard. 
Wyszinsky buvo šalti.

Kai Vengrijos likimas jau bu 
vo apspręstas, Gomulka nuvyko 
į Maskvą. Ten jis rado jau žy
miai didesnį nuolaidumą. Rusų 
įgulos Lenkijoje įstatytos į rė
mus. Jos negali kištis į lenkų vi 
daus reikalus. Jei kariniai dali
niai nori pajudėti, prieš tai tu
ri gauti Lenkijos vyriausybės 
sutikimą. Ilgametės paskolos for 
moję Rusija sutiko šiais metais 
patiekti 1.4 mit tonų duoninių 
grūdų. Aišku, kad Gomulka ir 
toliau lieka komunistinės sant
varkos šalininku ir pilnai pri
pažįsta jos organizaciją. Taip 
pat aišku* jog Lenkija pareina 
nuo Maskvos malonės, nors pa
starosios įsikišimas į vidaus rei
kalus yra apkarpytas.

Lenkai triukšmingai Gomulką 
pasveikino sugrįžus iš Maskvos. 
Gyvenimiškoji tikrovė sunki, 
bet lenkai pradeda tikėti į ateitį. 

Kolchozų panaikinimas 
Gomulka vengė atlyginimus 

ir kainas kelti. Tačiau gaminių 
trūkumas iššaukė infliaciją. Jos 
spaudimas pasiekė tokį laipsnį, 
kad lenkai nebegalėjo įvykdyti 
pasižadėjimų Maskvai ir kitiems 
komunistiniams kraštams.

Anksčiau Gomulka minėjo, 
kad reikia panaikinti nenašius 
kolchozus. Tačiau per praėjusių 
metų lapkritį ir gruodį buvo pa 
naikinta 8,000 kolchozų. Išėjo ' 
priešingai. Našesnieji tuojau iš
siskirstė, o nenašūs,pasiliko ti
kėdamiesi vyriausybės para
mos. Per trumpą laiką kolekty
vinių ūkių plotas sumažėjo nuo 
21.2% iki 13%. Ir likę kolcho
zai pertvarkyti, o sovietinis prie 
vartavimas panaikintas.

Šioje įvykių raidoje prievolių

KALINIAI VIEŠPATAUJA

. Valstybiniame Deerlodge, Mont., kalėjime riaušėms pa
sibaigus, kaliniai paleidžia jų paimtuosius kalėjimo sargus 
ir laikytus kaip užstatus. (INS)

mas išvadas ir tik vėliau išlei- reina nuo žaidimo sėkmės ko
munistiniame pasaulyje. Ji taip Į

PhiladelphicL Pa.

Kun. dr. V. Martuaevičiaus 
pagerbimas

Šv. Jurgio parapijos klebonas 
kun. dr. Vytautas Martusevičius 
sugrįžo iš Europos liepos 31 d. 
Rugpjūčio 4 d. jo garbei para
pijos svetainėje buvo suruoštas 
pobūvis. Vakaro vedėju buvo 
kun. Albinas Neverauskas. Pa
gerbimas buvo suruoštas vado
vaujant vietinei veikėjai .Elenai 
Kazakauskienei. Biletus į šį po
būvį sėkmingai platino darbščio
ji Albina Cebatorienė; ji ne tik 
juos pardavinėjo, bet ir nemo
kamai davinėje, tuo skriausda
ma pati save ... Senas Jurgietis

Visų ligų tėvas yra pomėgių 
jieškojimas.

— Šv. Jonas Auksaburnis

»•
•*.

800 mylių pasiekiančių raketų, ką smurtu keisti bei jos veiklą
o JAV teišbandė tik tris.

Siūloma oro ir sausžemio in
spekcija turi tikslą apsaugoti 
nuo netikėtų puolimų. Gali bū
ti, jog su Sovietų S-ga ir nebus 
galima susitarti. Tačiau JAV 
visgi privalu stengtis išmėginti 
viską, kad išmušus iš raudonos 
propagandos rankų priekaištą, 
jog kapitalistinė šalis iš tikrųjų 
nenorinti nusiginkluoti”.

Kitas “Monitor” koresponden
tas Neal Stanford iš Washing- 
tono rašo:

“Nejau Eisenhowerio admi
nistracija krašto saugumą par
duoda, kad dolerį sutaupytų? 
Gaila, kad sekretorius Wilson, 
aiškindamas kariuomenės maži
nimą ir aviacijos apkarpymą, ne
pakankamai pabrėžė dvi priežas 
tis, kurios tokį elgesį pateisintų. 
Pirmoji priežastis ta, kad sveika 
krašto pramonės ir prekybos pa 
dėtis yra svarbesnis dalykas, ne
gu kelios divizijos ar tūkstantis 
lėktuvų. Ekonominė nesveika
ta mus labiau kariškai susilpnin 
tų, negu kariuomenės mažini
mas. Antroji priežastis yra ta,

kontroliuoti. Tai yra pagrindinė 
jų sistemos klaida.

Vakaruose komunizmas neįsi
gyveno dėl to, kad smarkus ga
mybos našumo kilimas bei rinkų 
ir žaliavos turėjimas kolonijose 
žymiai pagerino darbininkų būk
lę. Tokiose sąlygose revoliucija 
atrodė kvailu ir nerealiu daly
ku. Kraštai be plačios pramo
nės, kaip Rusija, buvo visai ki
tokioje padėtyje. Jie atsidūrė is

\ \ \ \ \ š \ \ \ \ \ A

dus potvarkius.
Rinkimai

Gomulka nurodė, kad žmonės 
turi teisę išrinkti, o ne tik bal
suoti. Šie žodžiai ir š. m. sausio 
20 d. įvykę rinkimai dar nesa
ko, kad lenkai naudotųsi pilnu
tine demokratija. Rinkimų lai
mėtojais liko Gomulka.

Lenkijos kelias nelengvas. Ta> 
čiau jis dar labiau duobėtas Lie 
tuvoje, kuri yra tiesioginėje Į 
Maskvos vergijoje. Gomulkos Ii 
kimas neaiškus. Jo visa sant
varka gali tobulėti, bet ir gali 
būti sugriauta.

Artimesnioji Lenkijos ateitis 
pareina nuo eilės , nežinomųjų. 
Pirmiausia ji pareina nuo pačių 
lenkų noro kurti ir tęsėti. Ji pa-

atlikimas sustojo. 3957 m. sau-! 
šio 8 d. potvarkio! prievolės vie
nu trečdaliu sumažinamos, o 
valstybės mokamos kainos pa
dvigubintos.

Ūkininkai vėl atgavo teisę į 
žemę pirkti, parduoti ar pavel
dėti. Mašihų traktorių stotys iš 
nyksta, o jų turtas išparduoda
mas ūkininkams. Žemės ir ark
lių kainos pakilo bent tris kar
tus angščiau buvusių.

Darbininkų sudarytos tarybos 
buvo pripažintos. Tačiau jų už
davinys saugoti įmonių našumą. 
Teisės ir pareigos ‘dar neaptar
tos. Pradiniai bandymai stebi
mi, kad iš jų padarius tinka-

JANIS KLIDZEJS

Oiut;,
\\ \ \ \.s \\ *

ROMANAS

EHTt A. LtITISKIS
r

(TĘSINYS)

— Na, puiku! Ha, ha. Aš maniau, kad čia sura
siu tuos jaunavedžius. Kaip tik! Auklėtojas pono Ru- 

torijo’s k?yžkdėje- 'tu7ė'jo Vrba ^aU8 Jieško namie- žinoma/Rugajaus nėra. Ponas
skubiai supramonėti, arba atsi
sakyti vaidinti žymesne rolę. Re
voliucija čia tapo neišvengiamu 
dalyku”. V.

Reporteris dovanojo 
buldozerį

Laikraščio “Detroit Times” re 
porteris ištisą mėnesį varė vajų 
savo laikraštyje, kol surinko 
$25,000 ir už tuos pinigus parū
pino Maryknoll misionieriams, 
dirbantiems Yucatane, Meksiko
je, buldozerį, kuris jiems buvo 
labai reikalingas statyboms.

Rugajus pas sužieduotinę. Ar ne taip, panele?
Marytė nuraudo, prakaitas išmušė kaktą, bet akių

ji nenuleido ir žiūrėjo tiesiai.
. Pone mokytojau, leiskit kalbėti — sakė Andrius. 
— Nutilk! Tu pakalbėsi mokytojų kambary, da

bar kalbu aš! Nusikaltimas po nusikaltimo. Na, kaip 
tai pavadinti — nemiega namie, bet... Tai jau begė
dystė! Nieko! Aš esu geras gydytojas. Tikiuos, mano 
receptai padės. Mokinė Balnytė, pasakyk, kodėl šio 
padaužos neišvarei, kai jis čia norėjo pasilikti? Ko
dėl — a?

Ji nekalta! — sakė Ahdriūs . — Aš jums pa
aiškinsiu ...

— Užčiaupk burną! Kas tavęs prašo! Ar su ta
vim kalbu?

Andrius nepaklausė, bet pasakė, ką jis turėjo 
pasakyti:

MOVING
A. BENIULIS atlieka įvairius 

pat pareina ir nuo vakariečių j perkraustymus bei pervežimus 
politikos sumanumo Varšuvoje | iš tolimų ir artimų atstumų, 
jieškoti kelio į Maskvą. 1 Tel. BIshop 7-7075

■=? -r-' ~ ' 1 "

JONAS GRADINSKAS
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. TeL FRontier 8-1998
Atdara kasdien iki 6 vai., pirmad. ir ketv. iki 9 vai. Sekm. uždaryta

Atliekame didelius ir irsžus automobilių remontas. Lyginimas, da
žymas, Elektrinis suliedinimas. Parduodame automobilių dalis 

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

2641 Wert Tirt Slr. (Kampas Talman Avė.)
Telei. PRospect 8-9842, Mamų tel. WJUbroolt 5-5934

dažymas 
de kor a vimas

VL VAITEKONAS
Dažome ir dekoruojame 

(vairiomis dažymo-dekorayi- 
dio technikomis bei paveiks
lais — BAŽNYČIAS, 8ALEŠ, 
GYVENAMUOSIUS NAMUS 
iš vidaus ir iš oro.

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

7144 S. SACRAMENTO AV. 
Tel. PRospect 8-2215

8TATYBAI 
IR NAMŲ 

PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių RUlų 
MEDŽIAGĄ

CARR
LUMBER CO.

MOODY

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

ir tolimų distancijų. Šaukite sekančiai.

ANTANAS VILIMAS
8415 SO LITIJANICA AVĖ., CHICAGO, 

Telefonas — FRontier 6 1882

VIRS 15,000,000 Amerikos gyventojų žino,
kad taupyti apdraustose Taupymo ir Skollnfano Bendrovėse yra 

sangu Ir pelninga.
Universal Savings and Loan AssoHaŲon užtikrina saugumą 

Ir gražų pelną.

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentūra Iki 
$10,000.00 kiekvienam Indėliui Ir reikalingi rezervai, o pelną — 

patyrusių Ir sąžiningų vedėjų pastangos.

Galite taupyti atvykdami asmeniškai ar per laiškus. Bus grei

tas ir draugiškas patarnavimas.

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės |:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois

STASYS UTWINAS.
3039 So. Halsted St.

TeL Vlctory 2-1272
Apkainavimą ir Prekių Pristaty 

mą Teikiame Nemokamai. ■

RaitžnA attdara kasdien nae
8 vai. ryto iki 6 vai vakaro 
šeštadienais iki 3 vai. vakaro

— Aš vakar buvau namie. Du lagaminu nešda
mas, atbridau dvidešimt du kilometru purvais, per
mirkęs vandeny. Vienas lagaminas buvo jai... Jos 
motina įdavė. Ten pat gyvenam, kaimynai. Buvau 
labai pavargęs. Pakritau į lovą pailsėti. Skambinom 
gitara. Ir aš užmigau. Kur čia nusikaltimas? Aš
nebijau nieko, nes niekuo nesu nusikaltęs!' ' / z 

— Ką tu pasakei? Nebijai? O, tokia didelė jau
galva? Gerai, gerai! Turiu priemonių, kaip įvaryti 
baimę! Kabyklos pamažu lūžta — tai, mokini, Ru- 
gajau įsidėmėk!

Tyla.
— Taip buvo, kaip jis sakė, — šnibždėjo Ma

rytė. x
— Gerai, gerai! Pirmiausia, šiandie abudu pas 

direktorių. Bet apie Rugajų bus dar didesnė kalba. 
Iki pasimatymo.

— Viso labo! — pasakė Andrius.
Lazda rankoje sukdamas, mokytojas Grinber

gas nuėjo.
Marytė iš susijaudinimo verkė, 

v 11.
Visi paskutinės klasės berniukai buvo linksmi 

kaip pavasario viesulai, kai buvo mokytojos Teklės 
Upanytės pamoka. Pirmus metus ji čia buvo ir dėstė 
latvių kalbą.

Ekebijos kavalieriais Ji vadino šios klasės triukš
minguosius, dažnai padykusius berniukus. Dauguma 
jų buvo gabūs ir gerai mokėsi.

i Pakrikštijimas Ekebijos kavalieriais'buvo įvykęs

todėl, kad kartą jie savo mokytoją buvo sulaukę, dai
nuodami Gesto Berlingo dainą. Buvo ir tai tiesa, 
kad veik visi buvo įsimylėję į savo gražiąją, švie
siaplaukę mokytoją, ir'kai ji duodavo rašyti laisvą 
temą, tai ji visų sąsiuviniuose išeidavo panaši į mei
lės laišką. Dieve apsaugok, kad kuris iš jų būtų iš
drįsęs neparuošti latvių kalbos pamokos, kiekvieną 
tokį iš savo tarpo jie būtų iš karto ir be pasigailė
jimo primušę.

Kaip prie gero tono priklausė latvių kalbos pa- 
I mokas paruosti kuo geriausiai, taip lygiai prie gero 
tono priklausė lotynų kalbos pamokų dažnai visai 
nesimokyti. Bent vieną dieną savaitėje. Tam tikrą 
dieną tai buvo sutarta, ir dalykas baigtas. Grinber
gas klausė visų iš eilės, visi buvo nebyliai. Visi gavo 
dvejetuką, bet juos priėmė labiau besišypsančiais 
veidais, negu penketukus.

Skambutis. Triukšmas "koridoriuje nutilo.
— Berniukai^ Klasėje! Greičiau! Ar pamiršote, 

kad Upanytės pamoka?! — Jie vieni kitus ragino ir 
greit susigrūdo į klasę.

Keli dūko. Kėlė triukšmą.
— Tyliau! — grasinančiai suriko kažkuris.
Nutilo. Visi suėjo.

. — Na, labą dieną, mano kavalieriai...
Visi pašoko tarsi kareiviai.
— Labą dieną! Sveikiname! — dar ir dar ir 

sveikinimai nesiliovė.

(Bus daugiau)

»
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LFB DIENOS KENNEBUNKPORTE PAGARSĖJĘS SŪNELIS PAJIEŠKOJIMAI
(Pabaiga)

Daug galvy — daug idėjų

Paskaitos susilaukė gyvo, 
konstruktyvaus dalyvių atgar
sio. Nebuvo nuomonių skirtu
mo, kad tautinė sąmonė ir kul
tūra reikia ugdyti ir išlaikyti. 
Buvo tik įvairių konstatavimų 
bei siūlymų dėl priemonių ir bū 
dų.

Pabrėžtas idealistinio auklėji
mo principas ir patriotizmo a-

jančius nuo dalyvavimo bendruo 
menės veikloje ir tuo silpnina 
bendrąsias lietuviškosios veik
los galimybes.

Ir politinės vienybės dilema 
išbluktų, jei mūsų žvilgis apim
tų visą laisvinimo veiklos lau
ką, o ne vien jo kurią iškarpą, 
Vilko ar kitu vardu vadinamą. 
Vilkas nesąs visuma, o tik dalis 
laisvinimo veiklos procesijoje. 
Siekdami laisvinimo veiklos vie
ningumo, turime dalykus vertin

paštalavįmas. Pasiguosta, kad ti visumos, ne dalies žvilgiu, tu- 
Lietuvos istoriniai žygiai tik sve rime atskirų dalių veikimą de- 
timųjų mene įamžinti. Priminta, rint, užuot reikalavę 7 galvoms
kad, nors sava tauta išeivijai 
negalinti suteikti profesijos, ji 
galinti duoti lietuvišką gyven- 
žiūrą, kurios gal pagrindinis 
principas: “Nenusinešti į ana
pus”, taip pat galinti perteikti 
meno kultūrą ir tarpusavinį ben 
dravimą. Konstatuota, kad sve 
timos kultūros srovei liaudinis

vieną kepurę užmauti. Mūsų po
litinį nevieningumą demonstruo
janti ne tiek stoka visiems veiks 
niams vienos kepurės-, kiek sto
ka tarpusavinio susipratimo ir 
vieningumo veiklą planuojant ir 
vykdant. Ne bėda, kad turime 
7 laisvinimo patrankas. Nelaimė 
tik, kad, užuot jas visas nukrei-

atsparumas turi būt pakeistas | pę į Lietuvos okupantą, kartais 
inteligentiniu atsparumu; kad, tarp savęs apsišaudome. Bet 
noro būt lietuviu negalima pri- tarpusavio nesantarvei pašalin- 
mesti, nors tautinis kaip ir kiek^ ti dar nebūtina iš 7 patrankų 
vienas auklėjimas vien švelnu- padaryti vieną, nes organizacinė

Jieškomas IPOLITAS ZOLUM- 
SKIS, .kilęs iš Girielės. Prašome 
atsiliepti arba apie jį pranešti šiuo 
adresu. Kazys Juška, 3942 Risdon 
St., Detroit 1C, Michigan.

MISCELLANKOUS

ŠILDYMAS
A. St&nčiauskas Instoliuoja vi

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

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

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

OLympio 2-6752

LIET. APDRAUDOH AGENTPKA 
VUų rūsių apdraudoa. Automobi

lių finansavimas. Notarlatas. Valsty
bes patvirtlnos kainos.

PrleS darydami apdraudas kitur 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS 
WAIbrook 5-5871

INTERSTATE INSURANCE AGENCY 
8108 S. Ashland A»c. Chicago 88, UI.

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
REAL KSTATE REAL ESTATE HELP WANTEI) — FEMALE

mu taip pat neįmanomas; kad 
lietuviškos plokštelės labai tei
giama priemonė vaikams išmo
kyt lietuviškų dainų; kad tele
vizija bent iki 6 metų vaikams 
neleistina; kad lietuviukų išpar 
davimas daug pareina ir nuo mo 
tinos tautinės pareigos suprati
mo būt su savo vaikais, o ne 
įmonėje ar įstaigoje; kad viešo
ji opinija turi daugiau veikti 
prieš tautinį abejingumą, ypač 
šeimose pasitaikantį; kad vai
kų tautiniam sąmoningumui 
daug padeda vaikų deklamacijos 
šeimoje. Iškeltas vaikų tautinių 
darželių vaidmuo ir bendruome
nės iniciatyva jiems organizuo
ti Cicero pavyzdžiu. Siūlyti kur
sai lituanistinių mokyklų mo
kytojams ir stovyklų vadovams. 
Skatinta bendruomenė pasirū
pinti stovyklų programomis ir 
pritaikinti sąlygoms mokyklinę 
lietuvių literatūros programą 
Pageidauta daugiau lietuviško 
atsparumo parapijose, pastebint, 
kad JV katalikų hierarchija e- 
santi už teritorines parapijas ir 
siekianti pamažu tautines para
pijas asimiliuoti, bet, sutikda
ma tautinį atsparumą, vengian
ti jį laužti, nes Vatikanas nesąs 
už tautinių parapijų asimiliavi
mą. Priminta, kad parapijos lie
tuviškumas pirmiausia priklau
so nuo lietuvių įsijungimo j pa
rapiją.

Vietoje dilemų — vaikla
Brazaičio paskaita svarstė ne 

jaunimo lietuvybės problemas,

vienybė dar nereiškianti ir vei
kimo vienybės.

Nepaisant prelegento nusitei
kimo išsklaidyti visuomeninės 
veiklos tariamas dilemas, pačios 
diskusijos, bent politinės vieny
bės klausimu, buvo dilemiškos. 
Vieni akcentavo LFB laikyse
nos principingumą, kiti pabrė
žė politinio tikslingumo reika
lą. Dauguma pasisakė su prele
gentu už laisvinimo veiklos vie- 
nigumo siekimą, kaikurie už 
laisvinimo organizacijos vieny
bę.

Taika žmonėms, kova 
negerovėms

'Studijų dienų vadovas dr. Gir
nius, baigdamas paskutinės pas 
kaitos diskusijas, pažymėjo, kad 
tiek dėl lietuvybės ateities, tiek 
dėl visuomeninės veiklos sėkmin 
gurno esą galima būti ir opti
mistu ir pesimistu. Jis pats esąs

šis narsus šunelis išgelbėjo 3 m 
D. Heoox, kurią įsiutusi kiaulė 
taip sutrynė, jog ji net turėjo eiti 
į ligoninę. (INS)

VIKTORO K O 2 I C O S 
Lietuviška gazolino stotis Ir auto 

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

dalys
CALL-ME-MOTORS CO.

6759 B. WESTERN AVĖ. PR 8-9683

Med. I a. 5 k., II 6. 2 aut. gar.S15.500 
Mūr. 5 k. 1 k. virš. 1 k. rūs.322.000. 
Mūr. 2 imi 5 k. 2 aut. gar. $24.000. 
Med. 1 a. 5 k. II 4 k. Alyva. $11,900 
Taverna Ir 2 kam. už|>uk. Ui 8,500. 
Mūr. 2 po U k. 2 aut. gar. $20,000 
Mūr. naujas 3 erti. mieg. $22,900
S.A. AGLINSKAS Real Estete
2439 \V. 09 St. HE. 4-8292

BRIGHTON PARKE:
Med. 3 butai: 6, 4 ir 3, skiepas, ga

ražas, 30 p. sklypas, dujų pečiais 
Slld., visi butai, 135 paj. ir sav. bu
tas, 39 ir Franclsco apyl. Kaina 
$19,900.

Mūr. 2 po 4, 27 p. sklypas, pečiai" 
Slld., gera vieta Kaina $13,500.

GAGE PARKE:
Žavinga rezidencija: 7 kmb. dvi vo

nios, daug rūbinių, vieta knygynui, 
veranda, visas namas nauiai deko
ruotas, 60 p. sklypas aptvei’as ap
link tvora, puikiai (rengtas sklypas. 
Namas kaip naujas. $37,000.

MARQUETTE PARKE:
Puikiai atrodantis, patog*ai su

tvarkytas 2 po 6 ant 50 p. sklypo, 
centr. alyva Alld. atsk. pompos kiek
vienam butui. 160 paj. už vieną, bu
tą, rinktinė vieta

KITUR:
Med. 2 po 6 69 ir Laflin apylinkė

je. Ne tol Marųuette parkas, vienas 
butas atremontuotas, tuoj galima už
imti, mažas (mokėjimas. Proga.

ŠIMAITIS REALTY,
2737 W. 43rd Si.. CL 4-2390

MBsanKgMnmnBo
KADA NOKITE PIRKTI AR 

PARDUOTI NAMUS
Kreipkitės J '

SOPRYOH REAL ESTATE
8407 S. Kedzie Avė. WAlbrook 5-3218 
AGENTAS ALEX KANAVEFtSKIS

Mūr. 2 po 6 k.; centr. Slld. 2 maS. 
garažas, skl. 37 p. — nebrangiai.

4 m. senumo n.iūr. bung. 6 kamb., 
platus sklypas — puikiai (rengtas. 
Mūr. 2 a. po 5 k. 3 mleg., Slld. gazu,

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

ŠIMKUS
REAL ESTATE

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

YArds 7-2048

REIKALINGA MOTERIS 
PRIŽIŪRĖTI VAIKA 

Kreiptis tel. DAnube 6-6353

kaitė ir Žitkevičiukas. O bičiu
lio dr. Ambrozaičio redakcinis 
ir vykdomasis kolektyvas su 
J. Baužiu, L. Žitkevičium, dr. 
P. Kisielium ir dr. V. Majausku 
4 vakarus linksmino LF bičiu
lius ir gausius svečius “Kenne- 
bunko Uodo” sąmojais ir kup
letais. Ogi Chicagos bičiulių va
dovaujama lietuviška daina vi
są savaitę pranciškonų Kenne- 
bunkportą buvo pavertusi dai
nuojančia lietuvybės sala prie 
Atlanto. Vt. Vt.

statome

NAMUS IR
GARAŽUS

MASTER BUILDERS
General Gontractlng Co.

(Sav. V. Sodeika Ir J. Skoni betas) 
1600 S. 48TH CT.. CICERO 60. ILL 
TeL OLympio 9-7381; TO 3-4338

ir atliekama visus statybos Ir per 
tvarkymo (remodellng) darbus

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

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATB-INSURANOB 

NOTAR Y PUBLIC 
8406 West 61 St. 
WAlbrook 6-6080

PRospect 8-3679 (vak. ir semadj
BEVEKLV SHORES, INDIANA
Du apartmentiniai namai su gerom 

pajamom ir namas ant 3 sklypą, ar
ti lxike Michigan lietuvių apylinkėje, 
tiražus gamtavaizdis.

J. R. KUHNLE 
(>837 S. Green St., Chicago

Vlncennes 6-0024

Marųuette Parite, kampinis mūri
nis naujas, gelsvų plytų. 2 butai po 
6 kamb.; 1—4 kamb., 38 pėdų skly
pas. Pilnai (rengta pastogė (attic), 
2 automb. mūrinis garažas su auto
matiškai atsidarančiomis durimis. Vi
sas namas nepaprastai gražiai ir mo
derniškai (rengtas. Savininkas dėl ki
tų (sipareigojimų priverstas parduoti 
nebrangiai. Tokis pirkinys retai pa
sitaiko. Nedelskite ir susitarkite tuo
jau pat tuos namus apžiūrėti.

Brighton Parke, mūrinis. 2 butai 
po 5 kamb. ir 1—-4 kamb. Uždaryta 
veranda. Mūrinis C automcĮb. gara
žas. Pirmas aukštas visai naujai ir 
moderniškai pertaisytas. Pašaukite 
telefonu dar šiandie# ir būtinai pama
tykite šj namą.

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

Turime rimtų pirkėjų, todėl prašo
me turinčius parduoti' namus kreip
tis ( raštinę ir įbes mielai patarnau
sime parduodami Jūsų namus.

SHUKIS REALTY
6433 So. Pulaski St.

Telef. LUdlow 5-5900

Gardner, Mass.

PROGOS — OPPORTUNITIES

PARDUODAMA VAISTINE 
Apylinkėj 63rd ir Ashland. 

Įsteigta 1933 m.
Brutto pajamų virš $120,000 į met. 

Nėra “fountain”, nei likerių.
Prieinama kaina 

Skambinti DElaware 7-1391

MAISTO PRODUKTŲ IR 
MĖSOS KRAUTUVE

Iš mūsų gyvenimo 

Liepos 28 d. Lietuvių Birutės
veikiau pesimistas, bet vistiek Praugiį turėjo savo metinę ge- galdytiįs maistas;P4aisiai ir dar. 

žiūrys į padėtį tikėjimo žvilgiu, gražiame lietuvių vasar- žovės. Brutto pajamų _$7,000 į mė-
t. y. savo nusistatymą remiąs namyje prie gražaus ežero. Die- nesį. Idealus biznis“porai. Modern. 

na buvo negraži, bet žmonių bu
vo gana daug, ir liko gražaus 
pelno.

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

E. KURŠIUS
REAL ESTATE SALES 

REpublic 7-9400

Į'

ne tuo, kas yra, o tuo, kas pri
valo būti. Skatindamas LF bi
čiulius savo dėmesį daugiau kon
centruoti į kultūrinę rezistenci
ją, konkrečiai pasiūlė, kad LFB 
kasmet atliktų kurį kultūrinį žy 
gį: išleistų kokį veikalą ar ką 
pn. Savo veikseną LFB turi vi
sada rikiuoti pagal taisyklę: tai 
ka žmonėms, kova negerovėm#. 

Bendravimas su visuomene 
LFB dienos buvo atviros. Pasbet paties senimo ’ keliamas di I , .. . ,. , .. , ,, „ .... . , ; kaitose ir diskusijose dalyvavo,lemas : politine ar kultūrinė i, .. „ x T v-» i--x-r kas norėjo. Bet ypač LF bičiu

lių glaudus bendravimas su va
sarotojų visuomene pasireiškė 
per bičiulio dr. Majausko orga
nizuotus linksmavakarius, J. Ra 
jauskaitės-šiušienės muzikos va 
karą ir Lietuvos laisvės kovų 
dalyvių pagerbimo vakarą. Link 
smavakariuos savo poezijos skai 
tė L. Andriekus, OFM, ir L. Žit
kevičius, o Baužys žemaitiškai 
paskaitė Butkų Juzės “Žemaičio 
kantrybę”. Iš atžalyno su mu
zika pasirodė Šimkutė, Majaus-

ar
veikla? per bendruomenę ar ša
lia jos? politinės organizacijos 
vienybė, ar politinės veiklos vie
ningumas? Esą visos šios “di
lemos” esančios dirbtinės, prime 
nančios aną Čiurlionio procesi
ją, kurioje priešakiniai dalyviai 
jau pasiekę kalnus ir juos te
regi, bet iš paskos einą dar te
bėra miške ir jį teregi. Todėl 
vieni šaukią, kad procesija jau 
kalnuose,, antri — kad miške, 
tretieji — kad pelkėje. Panašus 
esąs vaizdas ir mūsų visuomeni
nės veiklos procesijoje. “Dile
mos” atsirandančios tik veiklos 
procesijai sustojus. Kai proce
sija judanti, įsitikinama, kad 
tariamoji “dilema” buvo išdava 
tik aprėžto matomumo. Tik ap
rėžtas regimumas galįs sudary
ti kultūros-politikos, kultūrinin- 
kų-politikų dilemos iliuziją. Fak 
tiškai esą svarbu, kad kiekvie
nas savo indėlį atiduotų toj sri
ty, kurioje jam pasireikšti yra 
realios galimybės. Politiniam pa 
sireiškimui galimybių esą ne
daug : propaganda laisvajame 
pasaulyje už Lietuvą ir informa 
cija iš laisvojo pasaulio į Lietu
vą. Daugiau galimybių kultūri
nėje srityje.

Kadangi bendruomenė imasi 
tik tų darbų, kurių privati ini
ciatyva nesiima ar yra nepajė
gi imtis, tai ir čia faktiškai n5- 
są dilemos dėl principo': per ben 
druomenę ar šalia jos, o esąs 
tik praktinės veiklos galimybių 
klausimas. Marksistinio klasių 
kovos šūkio taikymas bendruo
menės veiklos santykiams tik 
nubaido kaikuriuos nesiorientuo

Darbininkėmis buvo Tamule- 
nienė, Aukštikalnienė, Rimku
tės, Sabulienė, Vaitiekienė, Viš- 
niauskienė, Radeckienė, Necelie- 
nė ir Lil Stacy.

Liepos 7 d. buvo Lietuvių Pi
liečių Klubo metinė gegužinė. 
Buvo labai daug žmonių, nes bu
vo graži diena.'

Liepos mėnesį mirė Peter Kra 
sauskas, sulaukęs 68 m. amž.

mur. namas, 2 ‘autom, garažas, .5 
dideli kamb., 3 mieg. kamb. Pilnas 
rūsys, alyva apšild. Biznį galima 
pirkti su namu ar be. REpublic 
7-7265.

Kilimo buvo vilnietis (iš Vilniaus 
krašto).

Liepos 26 d. mirė Juozas Sa- 
bulis, sulaukęs 74 metų amž. 
Ilgus metus išgyveno Gardnery- 
je. Paliko niuliūdę trys sūnūs 
ir dvi dukterys. Buvo linksmo 
būdo žmogus ir turėjo daug 
draugų. Buvo kilęs iš Vilniaus 
krašto. Gamiškis

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

NORV ILA
REAL ESTATE SALES 

2600 W. 59th St. Tel. PRospect 8-5454........................... i....
Illinois riisort liųuidation sale 

PAEŽERIO SKLYPAI
50 pėdų “frontage ’, 89 mylios nuo 

miesto. Pilna kaina $395. Galima 
tuojau statyti. Parduodama tik po 2 
sklypus pirkėjui. Įmokėti $50; mo- 
kesties $10 J mėn. Skambinti

SOuth Shore 8-2023

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

'BENDROVĖ

Tel. LA3-87T9 
AUGUST SALDUMAS heslderem

Tėvai, įsigykite ir duokite tavo val
kams paskaityti gausiai ir spalvotai 
iliustruotą VANDOS FANKIENRS 
pasakų knygą —

KARALAITES GINTARĖS
ILGESYS

6
Be to, šioj knygoj atspausdinta kita 
pasaka — BALTOJI LELIJA. Vir
šelį ir iliustracijas piešė Bes. Merce
des. 48 pust Kaina 81.25. Pinigus ir 
užsakymus siųsti:

“DRAUGAS”
<545 W. 63rd Street, Chicago 29, UL

NARIAI LIETUVIŲ TAUPYMO IR
SKOLINIMO B-VIŲ LYGOS,

Kuriose Kiekvieno Santaupos Yra 
Apdraustos Iki $10,000.00 —

Ir Paskolos Duodamos Nainy Įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

15 AKRU
Orland Parko rajone, arti U. S. 45, 

su modernišku 5 kamb. ranch namu 
ir kitais ūkio pastatais. $38,900. Sa
vininkais sutinka parduoti 5 akrus su 
namais už $32,000, arba tik 10 akrų 
žemės už $8,000. Nepraleiskite pro
gos įsigyti šią vertingą nuosavybę ar
ti Čikagos! A. Rėklaitis.

SAVIKAINA $16,500
5 kamb. patogus mūr. bungalow. 

Moderniška virtuvė ir vonia. Aut. šil
dymas alyva. Garažas. Blokas nuo 
Marųuette Parko. Volodkevičius.

PRIE MARQUETTE PARKO
Mūr. 6 kamb. rezidencija. Šildy

mas gazu. Apsauga nuo potvynio. 
Alum. dvigubi langai, 1% karo ga
ražas. $19,000. A. Katilius.

NAUJAI IR GRAŽIAI 
pertvarkytas

5 kamb. mūr. bungalow Marųuette 
Parke. Gazo šilima. $17,500. A. Siru
tis.

P. LEONAS
REAL ESTATE 

2735 We»t 71»t Street 
Vlsd telefonai: WAlhrook 5:8015

CHICAGO SAYINGS A LOAN ASSN.
6245 8. Westem Avė., Chicago 36, III.

CONTINENTAL SAVINOS A LOAN ASSN.
4559 So. Paulina St., Chicago 9, UI., Yflrds 7-0145

ORANE SAVINOS A LOAN ASSN.
2555 W. 47th St.,_____________Chicago 32, UI.

BISTRICT SAVINOS A LOAN ASSN.
3430 S. Halsted St., Chicago 8, III.

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

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

GAGE PARKE
5 k. su uždaru porfium. Gražiai 

įrengtais (knotty pine) kamb. rūsy. 
Gazu šild., 2 autom._ garažas. Tik 
$17,900.

Pajamų nuosavybė 7 kamb. rezid. 
ir 2-jų k. butas rūsyje. Radijatoriais 
gazu apšild. Galimybė padalyti 3-čias 
butas. 2 autom, garažas. Paskola su 
4>/a%. Pilna kaina $19,900.

MARQUETTE PARKE
5 kamb. mūr. Plytelių virtuvė ir 

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

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

apačioje, 4 k. butas viršuj. 50 pėdų 
sklypas, 2-jų autom, garažas. Kaina
$23,900.

PASITEIRAUKITE mūsų namų 
sąraše ir Įsitikinsite gerais pirkiniais

ll ARPAS Real Ėdate
Insurance, Notary Public 

5910 So. VVeetern Avė.
PRosp. 8-2234 arba HEm. 4-7085

WORK CLO8E TC HOME
SAVE TIME & CARFARE

TYPIST — GENERAL OFFICE
Some experience yreffered būt 

not absolutely necessary. Age no 
factor. Knowledge of shorthand help- 
ful. Mušt iike figures. 5 day week. 
New air conditioned Office. Company 
beneflts. Salary according to ex- 
perlence and abillty.

BEECO. INC.
1501 W. 35th SL

________Call liAfayetUi 3-4800

R EI KARINGA šeimininkė, gyven
ti vietoje. Gali būti ii dirbanti mo
teris. Kamb., maistas ir mažas atly
ginimas. Skambinti —
GArden 2-8658, nuo 9 v. r. Iki 3 p. p.

Bendras namų ruoAūs darbas. Pa
tyrimas reikalingas, turi būti atsa
kinga. Vienas mokyklinio amž. vai
kas šeimoje. Turi būti gera virSJa. 
Nereikės valyti langų nei skalbti. Gy
venti vietoje, atskiras kamb. ir radio. 
Tinkamam asmeniui geras pradinis 
atlyginimas. Reikalingos rekomenda
cijos. Taip pat reikia gerai suprasti 
angliškai. Skambinti — REliance 5- 
6400 tarp 10 ir 4 vai. arba ESsex 5- 
5605 po 8 v. v.

HELP* WANTED — mĖn""*

SERVICEMEN
Steady work. Expd. in stoker-oil 
burner repairs and heating instai- 
latlon.

CHICAGO
AUTOMATIC HEATING CO. 

5918 S. WentwOrt.il 
BUtterfleld 8-8855

c/Tb i n e F
M A K E R B
Steady employment for 

experienced men;
many company beneliti

EMIL I. PAIDAR 
COMPANY

1120 N. Wells St. 

VYRAfliTMOTERYS 

REIKALINGI
PADĖJĖJAI VIRTUVĖJE

Patyrimas nebūtinas. Dirbti 5 nak
tis savaitėj nuo 5 v.v. iki 2 v.r. 
Priejuostės duodamos ir nemoka
mai išskalbiamos. Reikia nors kiek 
kalbėti angliškai.
SANTUCCI’S RESTAURANT

6211 8. CICERO AVĖ.
Tel. POrtmnctatii 7-9786

MARQUETTE PARKE puikus 
mūr. bungalow 5 kmb. $18,000.

BRIGHTON PARKE
Mūr. 2 po 5 ir b kmb. Šild. gazu 

$16,500.
Stiprus ir gerai užlaikytas med. su 

rūsiu ir šildymu visam namui. 4 ir 
5 kmb. (3 mieg.) — $17,000.

2 namai. 4 bt. po 4 kmb. Rūsys ir I 
pastogė. Geros pajamos. Mažas (mo
kėjimas. Skubiam pardavimui nu
piginta kaina.

Modern. mūriniai po 2 butu: 2 po 
5, 2 po 4, 2 po 6 ir 4 kmb. rūsy.

KITUR
Į rytus nuo Marųuette Parko —

geras mūr. 6 kmb. bungallow. Centr. 
šildymas — $15,000.

Atnaujintas medinis—2 po 6 kmb. 
$10,500. Mažas (mokėjimas. 20 vie
netų mūr. “rooming house”. Metinių 
pajamų $12,500. Prašoma $32,500. 
Įmokėti — $6,000.

Be to dar turime ir kitokių gerų 
namų įvairiose vietose.

VENTA
. 4077 So. Archer Avė. 

LAfayette 3-3881

4 BUTAI. BARGENAS! Mūri
nis arti 26th ir Sawyer Avė. 2 po 
3 kamb. 1—4 ir 1—2 kamb. Pe
čiais apšild. 2 autom, garažas. 
$12,900; įmokėti $3,800. SVOBO- 
DA. 3739 W. 26th St. Lawndale 
1-7038.

IŠNCOMUOJAMA — FOR KENT

NAMŲ SAVININKAI I
Tarpininkaujame būtų išnuomari- 

mui. Patarnavimas veltui. Turime 
laukiančiųjų sąrašą.

VARPAS Real Esteto 
5916 fio. Wentem. PRospeot «-3334

000<XXXXXXX>00000000000<XX>04

Skelbtis “DRAUGE“ apsimosa 

nes lis yra plačiausiai skaitomas 
lietuvių dienraštis, o skelbimų 
kaina yra prieinama visiem*
ooo<xx>oooooe<x>ooo<x><x>ooooo

Perskaitę "Draugą" duokite

kitiems!

BUILDING & REMODEUNG

Nauji namai, garažai, (vairūs pataisy
mo, pertvarkymo (remodeling) darbai

VACYS PETRAUSKAS
BUILDING CONTRACTOR 

4327 S. Campbell Av., Chicago 32, III. Į 
YArds 7-9675 arba CL 4-7450Tel

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

V. 6 I M K U 8
Susitarti šaukite TErminal IĮ-6531 

nuo 5 vai. p. p. kasdien ir sekma
dieniais nuo 10—4 vai. Adresas: 615 
Nolton, Willow Springs, UL

VIKTORAS ŠIMAITIS
GENERAL OONTRACTOB 

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

Namų tel. Blshop 7-334 
3737 West 43rd Street

BERWYN. Arti lftth ir Grove. 
2-jų butų — 4 ir 3 kamb. Gazu 
apšlid. 2 autom, garažas. 37 pėdų 
sklypas. $19,400. SVOBODA, 6013 
Cermak Rd. Blshop 2-2162.

.$3,500 ĮMOKĖDAMI GALITE 
PIRKTI gerą 6 k. bpngalow. Cent
rinis apš. alyva. Apylinkėj 26 ir 
Harding Avė. Mokesčiai tik $72. 
SVOBODA 3739 W. 26th St. LAwn 
dale 1-7038.

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANY 
1442 S. 48th Ct., Cicero 50, UL

Statome naujus namus ir garažus. 
Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairius remonto darbus, skubiai 
gerai ir pigiai.
Šaukite DArnibe 8-2793 nuo 9 vsd. 

ryto iki 7 vai. vakaro
Tel. Oliympio 3-6121 nno 8 vai.

. vakaro tld II vai. vakaro

WORTH, ILLINOIS
Brick ranch, owner transferred. 

I Year old, 3 bedrooma, large livtng 
room, tile bath, modern kitchen with 

• eating area. Gas heat, aluminum 
storms & ncreens. Eull dry baaement. 
Prfce 3I9,9(M1.

Call Julli-n nt Ci-darci-eM 3-7676
WILLIAM C. GROEBE & C0., 

REALTORS
12211 S. Kartom Avė.

Pirkit Apsaugos Bonus!

LIETUVIU ŠTAI 
BEMDROVC 

MORAS
Builders Gen. Contraetor* 

Atlieka, planavimo Ir sSaty- 
boe darbus gydytojų ofisų, gy
venamųjų Ir viešųjų pastatų.

Namų Įkainavimas ir Įvairūs 
patarimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu:

JONAS STANKUS
Raštlnia ir buto telefonas 

PRospect 8-3013
<800 SO CAMPBELL AVĖ. 

Chloago 20. OL

Skaitykite ir platinkite dienraštį “Draugi”. Skelbkitės “DranjĮe”!

I

WentwOrt.il


t
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SO. BOSTONO ŽINIOS
AUGŠTIEII PAREIGŪNAI 

ATSAKO

JAV Lietuvių Bendruomenės 
Bostono apylinkės surengtame 
birželio įvykių minėjime š. m. 
birželio 15 d. Municipal Building

TRUMPAI 
-r- Kun. J. Žuromskis, kaip 

National Gaurd kapelionas, tu-, 
rėjo išvykti pratimams ir todėl i 
negalėjo dalyvauti vyčių seime 
Los Angeles, Calif.

... , „ t. i -4. i t- — Jieva Sandienė, uoli kata-salėje po prof K. Pakšto kalbos t... . ... ’ ., .. . .... . likę, gausios seimos motina, tu-buvo priimtos atitinkamos rezo- , ..... _ rejo pakelti sunkias operacijasbucuos. Tas rezobucuas renge-i • , J. . .į . .... ....... . .. ir palengva sveiksta Carney h-jai išsiuntinėjo eilęi įtakingų šio , • -. J
krašto valdžios pareigūnų. LB g°nirRJe- .

, U U • ir -4.1 — I* a- a- Elzb. Tarutienesapyl. valdybos pirm. St. Vaitke- .... • .r palikimo jos testamentu parapi-1vičius gavo iš septynių reikšmin
gus atsakymus, kuriuos čia trum 
pai paminėsime.

Iš viceprezidento Richard Ni- 
xon įstaigos gautas raštas, ku
riame primenama valst. sekreto
riaus Dulles kalba New Yorke š. 
m. balandžio 22 d., kurioje smer 
kiamas sovietų imperializmas ir 
pavergtųjų tautų žmonėms pa
žadama parama taikingu būdu 
išsilaisvinti.

Panašaus turinio raštas gau
tas iš Valstybės Departamento, 
pasirašytas Maurice S. Rice, De
puty Chief Public Service Diyi- 
sion. Rašto pabaigoje pabrėžia
mas JAV nusistatymas nepripa
žinti Pabaltijo kraštų okupaci
jos ir siekimas taikingu būdu 
išlaisvinti tuos kraštus.

JAV ambasados prie Jungti

jai skirta 1,000 dolerių.

Chicago je
Matų šerepką amžinybėn 

palydėjus

Liepos 25 d. po sunkios ir il
gos ligos atsiskyrė iš gyvųjų 
tarpo diplomuotas agronomas 
Matas Šerepka, palikdamas jau
ną žmoną Aureliją Pimpytę
ir našlaitę dukrelę Mirgą. Ta vo tikras Augštaitis. Augštaičių 
proga norėtume bent trumpai į būdingumą jis įgyvendino šim- 
apibūdinti Mato gyvenimą, re- tu procentų.
miantis bendrais išgyvenimais ir t 
jo charakterio bruožais#

Nesu su Matu kilęs iš vieno 
krašto, ir nepažinnojau jo gim
nazijos suole. Pirmą kartą jį su
tikau 1955 m. Bonnos univer
sitete. Tačiau giliau jį pažinti

nių Tautų vardu atsakė Eliza-'teko ne uniyersiteto auditorijo- 
beth F. Hitchcock* Public Af- je, bet pabaltiečiams studen

tams skirtame bendrabutyje O- 
berkasselyje, o vėliau — Bonnoj, 
Moltkės gatvėje.

Akademinis jaunimas įprastai

fairs Officer. Rašte pabrėžiamas 
JAV nusistatymas nepripažinti 
sovietų įvykdytos Pabaltijo vals
tybių okupacijos ir laikyti tas 
valstybes suvereninėmis. Užtik- mėgSta vienas kitą apdalinti epi- 
rinama, kad JAV nepraleis jo- tetais, apibūdinančiais gavėjo 
kios. progos priminti pasaulio o- vej(]o išraišką, kūno judesius ar- 
pinijai sovietų padarytą skriau- j-,a dvasines savybes. Iš 70 ten
dą Pabaltijo tautoms. buvusių lietuvių studentų Matui 

Šerepkai teko “Angelaičio” ti
tulas. Taip dažnai mes jį ir šauk 
dayome, užuot “Matai” — “An-

Senatorius William F. Know- 
land atsiuntė nuorašus savo kal
bos, pasakytos per Lietuvos ne- 
'priklausomybės minėjimą Chica-' Sela.iti • Minėtasis epitetas jam 
goję, ir savo interview per tele-1 *3UVO duotas ne be pagrindo. Jo 
viziją “Face the Nation” prog- angeliška veido išraiška buvo 
ramoje. Rašte senatorius užtik- t&rsi veidrodis, kuriame spindė- 
rina, kad jis ir toliau išnaudos j draugiška šypsena, atlaidu- 
kiekvieną progą paremti paverg- mas- atvirumas ir geraširdišku-
tų išlaisvinimo pastangas.

Senatorius Paul H. Douglas 
savo laiške pažada toliau tęsti 
pastangas padėti komunistų pa
vergtoms tautoms išsilaisvinti iš 
tironijos.

Senatorius Lcverett Saltons- 
tall savo laiške nurodo, kad jis 
žino, jog Lietuvos žmonės savo 
pastangose nusikratyti komurtis 
tų priespauda turi viso laisvojo 
pasaulio paramą.

Atstovų Rūmų daugumos va
das J. W. McCormack labai šil
tais žodžiais dėkoja už laišką ir 
užtikrina, kad jis toliau darys 
visas galimas pastangas kovoti 
su komunizmu ir padėti Lietuvai 
ko greičiau atgauti laisvę ir ne
priklausomybę.

Matas pasisukdavo, ten žinoda 
vai, kad viskas bus puikiai atlik-

.. , .r sutvarkyta £)ėl to Matas
mas. Laimingomis valandomis i, J ...... . buvo mylimas visų studentų, ne-jis sypsodavosi, pritardamas i- \ . , „. 1 paisant pasauleziurimo ir profe-tų laimei. Nepasisekimo momen T. . , .... .. - , . .... Jinio skirtumo. Jis savo širdiestais jis sypsodavosi reikšdamas J. . , „ . , . , .platumu tapo žmogumi, skirtu vi 

siems. Artimo meilė yra univer
sali.

ištvermės pergalę. Draugams 
pyktelėjus ir apmėčius užgau
lingais žodžiais, jo šypsnys reikš 
davo atlaidumo ženklą. Religi
nio įsijautimo momentais jo šyp 
snys išvirsdavo. į dangiškos ra
mybės nuotaiką. Net sunki ir 
ilga liga nepajėgė Mato išvesti 
iš ramumo lygsvaros. Rodos, 
kad tie ligos skausmai lietė ne 
jį patį, bet daugiau jo šeimą. 
Pažvelgęs į jo veidą, jautei li
gos kančią esant kažkur toli nuo 
jo dvasios gelmių.

RADIO PROGRAMA
Uei Radlo Programa 1* stoti*. 

WRM8, 1OV0 kll. sekmadieniai* 12— 
,2:20 vai. per pietus: liet. muzika 
dalnoe, ir Magdutfis Pasaka. Biznio 
reikalais kreiptis J Steponą Minkę. 
Baltlc Elorlata, Gfillų Ir Dovanų Kra.ii 
tavų, SOS E. Broadway, So. Boston 
27. Mas* Tel. So. 8-0488. Ten pat 
gaunama »a»k .Draugas“ 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiirauiiuiiiiiiiuiiin

GUŽAUSKŲ 
BEVERLY MILLS GĖLIMYČIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, ban
ketų, laidotuvių ir kitų papuošimų. 

2443 West 63rd Street 
Telef. PR 8-6833 ir PR 8-0834

Asmeninis dvasios kilnumas 
teikė Mątui pasisekimą santy
kiuose su artimu ir aplinkos 
žmonėmis. Jis buvo mylimas šei 
moję, mielas draugas studentų 
bendruomenėje, gerai gerbiama- 
mas bendradarbių ratelyje. Kiek

, . , T ,., . . i vienas norėjo su juo pakalbėti,tete ir Lincoln Institute ir ga- , . , , . ., bendradarbiauti, pabuvoti, rodos
\ir\ honnolnr luinam Ilonos ’ A

lyg tuo būdu galėjo pasidalinti

BAIGĖ STUDIJAS
Dr. P. Kaladė baigė chemijos 

studijas Northeastern universi-

vo “bachelor” laipsnį. Dabar 
rengiasi maigstro laipsniui. Dr. 
Pr. Kaladė dirba Gilette chemi
jos laboratorijose. Yra Ameri
kos chemikų s-gos narys.

Šios studijos P. Kaladei jau 
yra trečios. Tremties metais Vo 
kietijoje, Goettingeno universite 
te studijavo maisto technologiją 
■ir gavo daktaro laipsnį. Lietu
voj buvo baigęs agronomijos 
mokslus Dotnuvos Žemės Ūkio , 
Akademijoje.

Dr. P. Kaladė yra aktyvus ir 
visuomeniniame gyvenime. Ne
mažai laiko ir energijos skiria 
vadovaudamas Mėlynosios Armi 
jos lietuvių sąjūdžiui, iš jaunų 
dienų yra veiklus ateitininkas. 
Aktyviai dalyvauja lietuvių krik 
Ačionių demokratų veikloje.

ĮSTEIGTAS ĖSK DAINAVA

Liepos 31 d. Įvyko steigiama
sis Bostono LSK susirinkimas, 
kuris buvo gana gausus ir gy
vas. Dalyvavo nemažai jaunimo. 
Tvirtai nusistatyta steigti spor
to klubą “Dainavos” vardu ir 
organizuoti įvairias sporto ša
kas. Į pirmąją klubo valdybą iš
rinkti K. Merkis, A. Keturakis, 
V. Vakauzas, V. Brizgelevičius 
ir B. Daherytė.

jo laime. Jo buvimas nebuvo 
varginantis, bet visiems teikiąs 
ramybės ir pasitenkinimo. Trum 
pai sakant, Matas savo būdu bu-

Visuomeniniame gyvenime Ma 
tas reiškėsi kaip pavyzdingas pa 
sirinktų organizacijų narys. Jis 
priklausė ideologinei ateitininkų 

i organizacijai, profesinei Lietu
vių Agronomų Sąjungai, Lietu
vių Bendruomenei ir Bonnos 
Studentų Savišalpos Būreliui.

Visur jis buvo uolus, visas su
teiktas pareigas aliko visu savo 
pajėgumu. Daug pasidarbavo 
rinkdamas aukas ir šelpdamas 
keletą metų vieną Bonnos uni
versiteto lietuvį studentą, kuris 
dėl ligos negalėjo iš Vokietijos 
emigruoti užsienin.

Kaip organizaciniame, taip ir 
kiekvienaifie bendro gyvenimo 
reikale Matas buvo jautrus ir 
tvarkingas. Bendruomenės la
bui jis ne kartą aukojosi, atlik-

Tik viename klausime jis ne
buvo universalus — mergaičių 
meilei. Jis buvo labai santūrus 
ir padorus jaunuolis. Mergaičių 
atžvilgiu jis buvo labai atsargus: 
nesiangažavo nei žodžiais, nei. 
darbais. Tyliu, bet taikliu žvilga 
niu sekė studenčių mergaičių gy 
venimą ir tyrė jų dvasios būse
ną bei charakterį. Tik po eilės 
metų nužiūrėjo sau vertą gyve
nimo draugę Aurelijos Pimpytėa 
asmenyje. Ir neapsiriko. Pasi
rinkimas buvo labai taiklus ir 
tikslus. Jiedu sudarė idealią lie
tuvišką šeimą krikščioniškais pa 
grindais.

Tik labai gaila, kad žiauri liga 
sukliudė jų laimę ir nelauktai 
ankstyvoji Mato mirtis atskyrė 
jį nuo mylimos Aurelijos ir jų 
vienturtės dukrelės Mirgos. Kas 
aplankė jį sergantį ligoninėje ar
ba dalyvavo jo laidotuvėse Šv. 
Kazimiero kapinėse, tas pajuto, 
kokio mylimo asmens, šeimos

Mielam Kolegai
VACIUI SKINDERIUI

ir jo dukrai Nijolei, jų mylimai žmonai ir mamytei 
mirus, reiškiame giliausią užuojautą

Dr. Zenonas Ašoklis ir Dr. Alt. Grinius

l/2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ !

GRANE SAVINOS
2555 WEST 47th STREET LAfayette 3-1083

B. R. Pletklevvlcz, pre*.; E. R. P1etklcw1c»., sek r. Ir advokatas
Mokami nnkMiin dividendu*. Kelėlame /Sekina. Pardundame Ir perkame , 

valstybės Imniia. Taupytolams patarnavimai Bemokamai.

Pradėkite taupyti atidarydami saskalt* Mandlen. Apdrausta Iki 110,000

Darbo valandos: plrmad. ir ketvtrtad. nuo 9 Iki 8 vai. vakaro; 
antr. ir penk. 9 Iki 5; troč. uidaryta, o Beit. nuo 9 iki vidurdienio.
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PASAKOJA APIE APGAVIKŲ DARBELIUS

Senato darbininkų apgavysčių tyrinėjimuose Washingtone Povilas Claude (kairėj), vanden
tiekio reikmenų fabrikantas liudija, jog Maksimas Chester (storulis), kuris jau yra nuteistas 
už nelegalų pinigų pasisavinimą, iš jo reikalavęs 2,000 dol., pažadėdamas palankią sutartį ir 
kad, jam nesutikus, greičiausia nuo jų žuvo ir jojo vaikai. (INS)

________________________________________________________________________________
laimės ir didžiausio turto žemė
je neteko Aurelija, laidodama 
Mato palaikus. Ji buvo atitikusi 
jį ir jis ją. Teisingai apibūdino 
savo atsisveikinimo kalboje A. 
Indreika Aurelijos asmenį: “Au
relija buvo Matui ne tik pavyz
dinga žmona, bet tiesiog angelas 
žemėj, kuriam tetrūko sparnų”.

Ši pavyzdinga šeima, ištikta 
didžios nelaimės, rado užuojau
tą Chicagos lietuvių bendruome 
nėję. Mato laidotuvių proga Šv. 
Kryžiaus bažnyčioje už jo sielą 
kartu atlaikė šv. mišias kun. A. 
Linkus, kun. A. Stašys, kun. K. 
Juršėnas, kun. K. Barauskas, 
kun. J. Domeika, kun. V. Kama
rauskas ir kun. P. Celiešius. 
Kun. A. Stašiui asistavo diakonu 
kun. J. Grinis ir subdiakonu — 
P. Lukošius. Be to dalyvavo di
delis būrys buvusių Bonnos uni
versiteto studentų su savo šei
momis. Kaikurie jų buvo atvy-

=====

jo darbų atmintis liks su mumis 
visada. Visų palydėjusių ben
dra mintis: ilsėkis, Matai, ramy
bėje, kol susitiksime amžinybė
je. Kun. P. Celiešius

Medalis menininkams
Katalikų Meno sąjunga pra

dės duoti medalius meninin
kams, kurių kūryba rišasi su 
krikščionybe. Medalio projektą 
sudarė Graham Carey, redak
torius žurnalo “Catholic Art 
Quarterly”.

Mokslininkų sąrašas
Amerikoje leidžiama moksli

ninkų sąrašų knyga “Directory

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

Taigi,damas ne tik jam priklausiusius kę iš Detroito, Lake Zurich, Ke-
darbus, bet ir tuos, kurie laukė noshos ir Racine. Bonnos univer ne visi žmogaus kryžiai yra sunkūs, 
savanoriško iniciatoriaus. Kur l gjteto studentų vardu atsisveiki- 

kinimo žodį tarė Dalia Bylaitie- 
nė - Sruogaitė, pabrėždama, kad

Apie tai rašo
VYSK. VINCENTAS BRIZGYS 

savo knygoje

Trisdešimt Meiles 
Žodžiu

gyvenimo temomis Kristaus 
dvasioj.

Lietuviškos Knvgos Klubo leidinys, 
167 psl., 

kaina $1.50.
Užsakymus kartu su pinigais siųskite:

DRAUGAS. 4S4S W. 63rdSt„ 

Chicago 29, Illinois
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Pagyrimai yra tos pačios pri

gimties, kaip ir vynas: svaigi
na. —Tarchetti

Didelio liūdesio valandoje, mielam kolegai Vaciui 
su dukrele Nijole ir gerb. p.p. Kreičmarams dėl my
limos žmonos, motinos ir dukters

A. A.

IRENOS SKINDERIEN6S mirties,
reiškiame savo giliausia užuojautą.

Gabrielė ir Benediktas Ročkai

TROOST - PACHANKIS MONUMENTS
JOHN W. PACHANKIS (I’ATCHJ. VtM-PMNMN.

6819 So. West.rn Av.. Tel. GR.vefcll, 8-8748

| paminklų patalpas ir atgal mes visuomet parūpinama 

transportaeiją automobiliu.

Atdara kasdien Ir sakmadlentals nuo 8 vai. ryto Iki 6 vai. popiet.
ISSIRINKITB DABAR — BUS PASTATYTA KAPINTŲ DIKNOJBt 

JOKIO ĮMOKSIMA. SUMOKCBrvB KAPINIO DIKNOJK.

•of American Scholars”. Pasku-1 mokslininkų, jų tarne daug ka- 
tinėje laidoje sužymėta 18,000I talikų.

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

D. JURĮONO BENDROVĖ IE
3251 SO. HALSTED ST., CHICAGO 8, ILL.

Tel. CAlumet 5-1064

R O P H Ii
Geriausias prancūziškas konjakas

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON, .

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENTCO
3914 West lllth Street

Tel — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių 

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas mieste!

ANTHONY B* PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0. WESTERN AVĖ. 1410 SO. 50th AVĖ. 

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

TOwnhall 3-2108, 3-2109

UODlflO VALANDOJ 
AiaAlIt

MAŽEIKA • EVANS
LAIDOTUVIŲ DIBEKTOB1A1 

Ba. W««m Ava Ab OsadWoaW

U gyvona kttoss atUst* Aalyssi gaa 
ko»ly«i* arčiau Jfisų samų.

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 3-9&52

AMBOLANCE DIENĄ IR NAKTĮ

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

' Ambulansų patarna- Mes turime koplyčias!
' viTnas dieną ir nak- AST J® v s o s e Chicagos ir| 
• tj. Reikale šaukti a R°selando dalyse ir|
mug. tuojau patarnaujame. I

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

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

PETRAS P. GURSKIS
659 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. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138-1139

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

ZIGMUNO (ŽUDYK) ZUDYCKI
1646 W. 46th STREET YArds 7-0781

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET REpublk 7-1213
2314 W. 23rd PLACE___________ Vlrginla 7-6672

vancYfuneralhome
1424 S. 50th Avė. OLympic 2-5245 ir TOwnhall 3-9687

s
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KAN. J. PAŠKAUSKAS — PRELATAS• I
Parvykdamas j Chicagą kard. ti dabartinės klebonijos patal-

CHICAGOS ŽINIOS
Striteh lietuviams parvežė iš 
Romos malonią staigmeną: kan. 
J. Paškauskas, Gimimo Šv. Ma
rijos parap. klebonas Marquette 
parke, paaugštintas į prelatus, 
Right Reverend titulu. Kardino-

X Lietuvaičių Seserų institu-po raštas atėjo vakar, o popie- 
Uus. ' Susidomėjusios lietuvių' žiaus Pijaus XII tas paaugštini-
tautosaka ir jos mokymo meto
dais, lietuvaitės seserys rengia 
suvažiavimą nuo rugpjūčio 17 
iki 27 d. Chicagoje, šv. Kazi
miero Seserų vienuolyne, 2601 
W. Marąuette Rd.

Instituto administraciją suda
ro: gerb. kun. A. Zakarauskas, 
lietuvaičių seserų generalės vy
resniosios ir jų mokyklų inspek
torės.

' Į fakultetą įeina: Juozas Bra
zaitis, M. A., Charles B. Par- 
nell, M. A., Ph. D., Antanas Va- 
sys, M. A., Ph. D.

Šie dešimties dienų kursai 
yra užkredituoti Marywood ko
legijoje ir užsiregistravusiems 
teikiama trys kreditai.

Institute dalyvaus seserys iš 
šių lietuvių kongregacijų: Ne
kaltai Pradėtosios Marijos, Nu
kryžiuotojo Jėzaus, Šv. Kazi
miero ir Šv. Pranciškaus.

Yra nustatyta įvairi pedago
ginio turinio programa, į kurią 
įeina: paskaitos, diskusijos, se
minarai, klasių demonstracijos 
ir vakarais kultūrinės pramo
gos.

‘ Registracija bus rugpjūčio 17 
d., 4:30 vai., o formalus institu
to atidarymas įvyksta sekma
dienį, rugp. 18 d„ 8:30 vai. su 
šv. mišiomis ir pamokslu.

X Cicero šimtmečio minėji
me lietuviai su savo programa 
pasirodys rugsėjo 15 d. Pra
džioje buvo numatytas Cicero 
stadionas, bet vėliau buvo atsa
kyta neigiamai, todėl lietuvių 
komitetas bei organizacijų at
stovai su prelatu I. Albavičiumi 
buvo nusiminę. Gi dabar, pa
spaudus P. Kimbarkui, reikalas 
sutvarkytas — patalpos gau
tos. Ši žinia buvo pranešta pra
ėjusio ketvirtadienio susirinki
me, kuri buvo priimta su entu
ziazmu. Nors laiko nedaug be
liko, bet bus stengiamasi gra
žiai pasirodyti. Kaimynai čika- 
giečiai taip pat maloniai prašo
mi prisidėti prie šio pasirody
mo. Visi turi pamatyti, jog lie
tuviai yra vieningi, o vienybėje 
— galybė.

Valdyba įgaliota veikti. Vi
suotinis susirinkimas bus ket
virtadienį, rugpjūčio 15 d., 7:30 
vai. vakarę parapijos svetainė
je. Turėtų grįžti ir visi atosto
gautojai, nes jų laukia svarbus 
darbas. Pirmas šimtmetis turi 
būti tinkamai atžymėtas; juk 
kito šimtmečio iš mūsų, galima 
sakyti, niekas nesulauks, todėl 
reikia palikti gražų pavyzdį ki
toms kartoms.

X Audyklos “Juosta” savi
ninkai Kazys ir Joana Prišman- 
tai šiuo metu gali jau šiek tiek 
atsikvėpti. Mat, prieš taut. šo
kių šventę jie turėjo nepapras
tai daug taut. rūbų užsakymų. 
Jiedu abu audė ir siuvo ištisas 
dienas ir neturėjo laisvesnės 
minutės poilsiui, šiuo metu jų 
audykloje (yra dvejos staklės, 
kuriose visada yra audžiami 
liet. taut. rūbai, juostos, take
liai, pagalvėlės, užuolaidos ir 
visokie kitokie audiniai. Dabar 
jau laukia ateinant ir trečiųjų 
staklių; tada galės dar grei
čiau atlikti visus užsakytojų 
pageidavimus.

X I kun. Ant. Sabaliausko,
saleziečio, sidabrinio jubilėjaus 
iškilmes, įvykstančias rugpjū
čio 18 d. 12 vai. Šiluvos vienuo
lyne prie Cedar Lake, ruošiasi 
vykti didelis būrys čikagiečių 
ir Cicero gyventojų. Iškilmin
gas šv. mišias laikys pats jubi
liatas, pamokslą sakys kun. J. 
Prunskis.

X. Jonas Vaidely*, žurnalis
tas, dar nėra galutinai pasvei
kęs. Atrodo, jog jam reikės da
ryti operaciją, nes skausmai jo 
rankoje ir dabar jaučiami.

mas buvo įvykdytas kardinolui 
Striteh esant Romoje liepos mėn. 
20 d.

Prel. Paškauskas yra uolus 
kunigas, simpatingas lietuvis.

pas ir tą pastatą pavesti sese
lėms mokytojoms, kurios patal
pų labai reikalingos, o kleboni
ją pastatyti arčiau naujosios 
bažnyčios.

Prel. Paškauskas lapkr. 5 d. 
užbaigs 72 metus. Nežiūrint to 
vyresnio amžiaus, naujasis pre 
latas nenustoja energijos — 
pats rūpestingai darbuojasi baž
nyčioje ir parapijos ofise. Per 
savo amžių yra daug padaręs.

Dar apie upėje rastą 
pabaisą

A. Aleliūno tavernai atneš
toji pabaisa, ištraukta iš Fox 
upės, tiek suinteresavo laikraš
tininkus, kad Sun-Times antru 
kartu davė ilgą aprašymą su 
paveikslu. Pabaisa lyg turėtų 
žmogaus pavidalą, lyg junginys 
driežo ir žuvies. Apklausti dar 
kiti Chlcagos mokslininkai iš-

Kan. J. Paškauskas — prelatas

lietuviškos spaudos mylėtojas Yra gimęs 1885 m. lapkr. 5 d. 
— yra vienas iš “Draugą” lei
džiančios bendrovės direktorių.
Ypatingai nusipelnė pastatyda
mas tą puošnią miliono dolerių 
vertės bažnyčią Marąuette par
ke, kuri kreipia savo dėmesį lie
tuviškos architektūros ir orna
mentikos pradmenimis. Tuo lai
mėjimu prel.'Paškauskas nepa
sitenkina, planuodamas padidin-

X Povilas Vilimas atosto
goms išvyko į Denver, Colorado. 
Su juo kartu išvyko ir rašyto
jas Petras Babickas. Aplankys 
ten gyvenantį, lietuvį J. Jonušį. 
Lankysis ir kituose Colorado 
valstybės miestuose, o po to 
vyks į Omahą, Nebraskoje. P. 
Vilimas grįš už poros savaičių. 
P. Babickas gi pasiliks skaityti 
paskaitas.

X Kun. P. Patlalm iš Cicero, 
III., rugpjūčio 1 d., dalyvavęs 
ALRK Federacijosx Jaunimo 
stovyklos atidarymo iškilmėse, 
lankėsi Mahanoy City, Ta- 
maqua ir kt. Čia susitiko su 
kun. P. Čėsna, kun. K. Batučiu 
ir Jutais kunigais.

Paulių kaime, Skirsnemunėje, 
pasiturinčių ūkininkų sūnus. 
Turėdamas 18 m. amžiaus at
vyko į Ameriką, užsidirbo kiek 
pinigų ir vėl grįžęs į Lietuva 
baigė .mokslus Kauno gimnazi
joj. Nenorėdamas tarnauti ma
skolių kariuomenėje, vėl išvyko 
į Ameriką ir stojo į Valparaiso 
universitetą, kur tada buvo ir 
lituanistinis kursas. 1911 me
tais įstojo į pranciškonų kuni
gų seminariją Allegany. Ten 
studijuojant buvo pakviestas 
dėstyti lietuvių kalbą lietuvių 
kilmės klierikams. Įsteigė prie 
seminarijos lietuvišką knygy
nėlį.

Kunigu jį įšventino 1916 m. 
kard. Mundelein. Pirmoji pa
skyrimo vieta — Dievo Apvaiz
dos parapija. Nepilnus dvejus 
metus pavikaravus, buvo pa
skirtas klebonu į Šv. Petro ir 
Povilo parapiją West Pullmane. 
Darbuodamasis čia per 9 metus 
įrengė mokyklą, parūpino sese
lėms mokytojoms namą ir salę, 
įtaisė varpą, vargonus, 1927 
metais perkeltas į Roselando 
lietuvių parapiją, kur pastatė 
modernišką kleboniją ir išugdė 
bažnyčios statybos fondą. Ap
mokėjus $33,000 rastų parapi
jos skolų, klebonui Paškauskui 
išvykstant į naują paskyrimo 
vietą, bažnyčios statybos fonde

X Kun. Juozas Petrauskas,
kunigo Jono Petrausko, MIC, 
brolis, Nek. Prasidėjimo para
pijos vikaras Cambridge, Mass., 
atvyko atostogų praleisti į Chi
cagą.

X Vytautas Rodžius neseniai! buvo sutaupyta $28,000. 
persikėlė į kitą butą. Jo dabar
tinis adresas yra 7224 S. Rock- 
well St., Chicago 29, III. Telef. 
tas pats.

X Rašytojas Povilas Abelkis
mirė nuo augšt.o kraujo spau
dimo, trūkus galvoje kraujo 
indui, bet ne nuo susitrenkirųo 
prie namų statybos, kaip buvo 
spaudoje paskelbta.

Kas norėtų tikslių smulkes
nių žinių, prašoma kreiptis į jo 
sūnų Alfredą telef. CH 3-3372.

X Marija ir Juozas Ročkai, 
turį “Palangos” restoraną, sa
vo dviejų savaičių atostogų me
tu lankėsi Kanadoje, aplanky
dami daugelį žymių vietų.

X Juozas Balčiūnas-s vaistas 
neseniai baigė savo atostogas 
Michigano valstybėje, iš kurių 
grįžo gana patenkintas.

X Inž. Vaclovas Mažeika su 
šeima savo vasaros atostogas 
praleido Kuboje. **

Prel. Paškauskas jaučia dide
lį ryšį su tėvų žeme — Lietuva. 
Iš Amerikos jis ją lankė 1921, 
1925, 1930 ir 1936 metais. Iš 
tų kelionių grįžęs vis mielai pa
rengimuose pasakodavo apie 
laisvoje Lietuvoje daromą pa
žangą. , /

Vėliau, 1938 m., su prel. M. 
Kruču aplankė Pietų Amerikos 
lietuvius. Jų paskatinamas daug 
prisidėjo, kad ten buvo įkurta 
tėvų marijonų misija. Savo ke
lionę aprašė atskiroje knygoje.

Kan. Paškausko paaugštini- 
mas į prelatus yra didelis lie
tuvių laimėjimar. Tas laimėji
mas yra pelnytas, nes kan. Paš- 
kauskas yra uolus dvasininkas, 
malonus žmogus, taurus lietu
vis, nenurimstąs, vis planuojąs 
Ir veikiąs organizatorius. Mūsų 
nuoširdžiausi sveikinimai ir ge
riausi linkėjimai naujam prela
tui. — J. Pr.

Apvoge nužudytųjų motiną
Plėšikai įsilaužė į Lorettos 

Grimes namus, 3634 S. Damen 
avė., Chicagoje, ir išnešė $120. 
Loretta Grimes yra motina tų 
dviejų mergaičių, kurios buvo 
rastos nužudytos praeitų metu 
gruodžio mėnesį. Užjausdami 
motinos skausmą, įvairūs gera
dariai jai suaukojo apie $26,- 
000. Ta suma sunaudojama jos

aiškino, kad Ui dirbtinis daly- reikal»ms-
kas, peiliu išdrožtas iš išdžiūva- laik’ *>“„“‘"T? !»>■-
sios vandenyno žuvies, pava
dintos gitarine žuvimi. Meksi
kiečiai gabiai moka tai padary
ti ir pardavinėja turistams kaip 
suvenyrus. Ta gitarinė žuvis 
paprastai gyvena negiliuose, 
smėliuotuose okeanų pakrančių 
vandenyse. Laikraštyje paskel
bus apie tą radinį, keletas skai
tytoju pranešė, kad ir jie yra 
matę tokį dalyką.

Darbo vadų 
suvažiavimas

Chicagoje, Drake viešbutyje, 
vakar prasidėjo AFL-CIO unijų 
suvažiavimas. Pagrindinis jame 
svarstomas klausimas — kaip 
laikytis atžvilgiu senato komi
teto, kuris tiria darbininkų ir 
darbdavių santykius. Tas komi
tetas iškėlė eilę išeikvojimų, pa
darytų darbininkijos vadų. Iki 
šiol unijų vadovybė su tuo ko
mitetu bendradarbiavo, tačiau 
dabar kyla balsų, kad dėl to ko
miteto veiklos susidaro visuo
menėje įspūdis, jog visi darbi
ninkų vadovai yra neteisingi, o 
komitetas nesiimąs reikiamų 
žygių tai neteisingai nuomonei 
išsklaidyti. Todėl kaikurie unijų 
vadai kalba, kad reikia pradėti 
tą komitetą pulti.

Kiti dienotvarkės punktai 
bus — aptarimas jurisdikcinių 
ginčų tarp įvairių unijų padali
nių. Bus raportas Etinio Elge
sio komiteto, kuris tiria kaiku- 
riuos susisiekimo ir kepyklų 
darbininkų unijų įtariamus 
veiksmus. ,

Sugavo mergaitės 
užpuolėją

Plieno darbininkas, 36 m. am
žiaus, savo pavardę padavęs 
kaip Thomas James Patterson, 
gyvenąs Hammonde, buvo su
gautas tėvo 6 metų mergaitės, 
kurią jis norėjo nuskriausti. 
Piktadarys buvo rastas prie rė
kiančios mergaitės ties 73 gat
ve ir Peoria, kai tėvas, jos ne
sulaukdamas, išėjo jos jieškoti. 
Kaimynams padedant, kaltinin
kas buvo suimtas ir perduotas 
policijai. Susirinko daug žmo
nių ir piktadarys vos nebuvo jų 
nubaustas čia pat vietoje. Po
licijos daboklėje tas iškrypėlis 
piktadarys bandė pasikarti, pa
naudodamas marškinių ranko
vę. Buvo išgelbėtas.

Investiguoja darbininkų 
vadus

Angelo Inciso, buvęs kalinys, 
o dabar Chicagos United In- 
dustrial Workers of Ameri
ca pareigūnas, rpklausinėjamas 
valdžios įstaigų pareiškė apie 
unijos išmokėjimą — kyšį — 
įtakingiems asmenims; išmokė
jimas siekia $2,000 ir apie tai 
būsią plačiai išgarsinta. Inciso 
turės pasirodyti prieš Senato 
investiigacijos komitetą Wa- 
shingtone.

cija per 24 valandas paroje, ta
šiau prieš' porą mėnesių, kai 
prasidėjo policininkų atostogos, 
Loretta Grimes sutiko, kad jos 
namų saugojimas būtų nutrauk
tas. Apiplėšimo metu ji su ki
tais nariais iš namų buvo išvy
kusi. Rado išverstus visus stal
čius.

Ištraukė lavoną
Iš Michigan ežero ištrauktas 

lavonas vyro, turėjusio maž
daug 70 m. amžiaus. Jis sveria 
apie 140 svarų. Lavoną pamatė 
praeivis apie 50 mylių nuo 
krašto ties 10-ta gatve. Pašau
kė Central Park policijos dis- 
triktą, kurio tarnautojai lavoną 
ir ištraukė. Kišeniuje rasta pi
niginė su trimis doleriais, prie 
kurių pridėtas raštelis: “Radę, 
atiduokite pinigus vargšams”. 
Jis buvo apsijuosęs tokiu pini
gams laikyti diržų, kuriame 
rasta iš viso $460.

Detektyvai jieško užmušėjų
Advokato Joseph Roth, ku

ris kaltinamas nužudęs preky
bininką Lerner, kad galėtų ves
ti jo žmoną, gynėjas adv. W. 
P. Gerber pasamdė du detekty
vu. Jie stengsis išaiškinti asme
nybes tų dviejų vyrų, kurie 
tvirtino, kad Roth buvo pasam
dęs juodu nužudyti Lemerį, 
nors jie, paėmę pinigus, to ne
padarę. Gynimo advokatas, de
tektyvų pagalba, bando r^sti 
tikruosius žudikus ir kitus {nu
žudymo motyvus. Daugiausiai 
kalbama apie apiplėšimo tiks
lus.

Lėktuvas upėje
Į Dės Plaines upę įkrito spor

tinis lėktuvas, valdomas Waren 
Lisec, 19 m. amžiaus. Besike
liant sugedo motoras ir turėjo 
kristi į vandenį. Pilotas ir 
drauge skridęs jo brolis išliko 
nesužeisti.

Pavyzdys, kuris ateina iš aug- 
ečiau, kaip ir srovė, krintanti 
nuo kalnų viršūnių, turi daugiau 
jėgos ir išsilieja platesniu lau
ku. —M. A. Criado
►oooooooooooooooooooooooooo

RADIJUKAS = 
— LIETUVON

Naujausi, maži, lengvi Transistori- 
niai (be lempų) radijo aparatukai. 
labiausiai tinka siųsti j Lietuvą. I.a- 
bai ekonomiški; ilgai veikia iŠ pigių 
baterijų, kas itin tinka kaimo sąly
gose.

Jautrūs, selektyvūs ir labai galingi 
pagal savo dydĮ.

* Užeikite Įsitikinti j šią modernišką 
elektronikos krautuvę. Čia rasite taip 
pat didelj pasirinkimą ir kitokių ra
dijo aparatų: vietinių ir importuotų.

Viskas garantuojama.

MSI 8. Halsted — CUffaid* 4-MM 
Atdara: kasdien •—R, pirmadieniais 

Ir ketvirtadieniais •—B

„TCLEVISIOn
(.sales-Service)

ORO VĖSINTUVAI
— AIR CONDITIONERS —

TELEVIZIJA — RADIJAS
HI-FI PHONOGRAPHAI — IG58 modeliai

NUOLAIDOS IKI 50% 1
Instaliavimas Ir garantija nemokamai

FRANK’S TV 8c RADIO, INC-
3240 South Halsted Street Tek CA 5-T2S2

PARDUODAME IR TAISOME

ŠYPSNIS IR RIMTIS

Prezidentas, vykdamas aplankyti savo žmoną ligoninėje, 
šypsosi, bet išėjęs iš ligoninės atrodo gan rimtai. (INS)

IŠ ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— K- Vidikauskas, dabar jau 
einąs 78 metus, vis dar lietu
viškus reikalus judina mūsų 
kaimyninių tautų spaudoje A- 
merikoje. Jo rūpesčiu ukrainie
čių savaitraštis “šliach” įdėjo 
kun. J. Prunskio nuotrauką ir 
aprašymą ryšium su jo 50 m. 
amžiaus ir 25 m. kunigystės su
kaktimi. Lenkų “Ameryka- 
Echo” įdėjo jo eilėraštį Ameri
kos garbei. ,

— Nauji profesionalai. Ang
lų spaudoj pastebėjau, kad šiais 
(1957) metais baigė augštuo- 
sius farmacijos mokslus sekan
tieji lietuviai: Walter Azupes 
University of Connecticut, Van
da L. Šliupas ir Frank P. Šias, 
Jr. — Univ. of III. Pranas Šias 
yra vaist. J. Azuko giminaitis 
ir studentaudamas dirbo jo 
vaistinėj. Jaunasis vaistininkas 
kalba lietuviškai. Kiti baigusie
ji: Joseph Victor Brazius — 
Univ. or Maryland, John R. Lu- 
cas — Massachusetts College 
of Pharm., Elizabeth Gailitis, 
Veronika Paberzs. John Rendzi-

peris — Ferris Institute, Craig 
J. Cebulskie — Wayne State 
Unįv., Joseph Edward Jasaitis 
— Rutgers Univ. Vaist. J. Ja
saitis yra ir klasės prezidentas. 
Jo paveikslas tilpo “Drug To- 
pies” žurnale. Toliau seka: 
Irene Karpis — St. John’s 
Univ., Charles Rakštis — Al- 
bany College of Pharm., Eu
gene T. Klimowicz — Univ. of 
Buffalo, Alfred Peter Khulius 
Phila. College of Pharm. & 
Science, Thomas Dias — Thę 
Univ. of Pittsburgh, klasės pre
zidentas.

Vaist. V. Petrauskas

VEHECUELOJE
— Ona Kirklauskienč, nuola

tinė “Draugo” skaitytoja iš Mil- 
waukee, Wis. (JAV), su savo 
dukra Onute atvyko į Caracas 
aplankyti savo brolį teisininką 
Jurgį Dargį bei jo šeimą. Nei 
didelis atstumas, nei amžiaus 
našta neatbaidė šios judriosįoS 
tautietės nuo pasimatymo su 
broliu, kurį buvo palikusi išvyk
dama iš Lietuvos dar prieš 50 

metų.

ATNAUJINAME NAMĄ! 
DIDELIS PAVYZDŽIŲ PREKIŲ

IŠPARDAVIMAS
40% NUOLAIDA

LOVOMS, STALAMS, LEMPOMS, PARLOR SETAMS 
IR ŠIMTAM KITŲ PREKIŲ.

Taip pat didelis pasirinkimas naujausių ir moderniškiausių 
rakandų, TV, vėsintuvų, šaldytuvų, pečių, veidrodžių ir kt.

F. A. RAUDONIS ir N. BERTULIS, sav.

ROOSEVELT FURNITURE Co.
2310 W. Roose»elt Road Telef. SEeley 3-4711

Krautuvė atidaryta sekmadieniais nuo 11 iki 4:30.
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MUTUAL
FEDERAL SAVINGS

Ir pradėti planingai ir reguliariai taupyti!

• DIDELIUS NUOŠIMČIUS 
MOKAME NUO 1905 M. '

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

Mes visados esame pasiruošę Jums patarnauti.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATIOM .

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

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

KAS TIK TURI GERA SKONI, VISKĄ 
PERKA PAS LIEPONĮ!

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

Modemišldausia lietuvių baldų prekyba Chicagoje 
LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI — 

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

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

tais lie-


