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RUSAI GALI SUNAIKINTI JAV 1959M.-LEMAY
i

Nauji dokumefai atidengia 
nacių špionažą JAV

WASHINGTONAS, geg. 27 d. — Vakar čia paskelbti ilgai 
nuslėpti dokumentai atidengė Vokietijos nacių propagandistų 
bandymus 1940 m. republikonų partijos suvažiavimui įpiršti ^izo
liacijos” programą.

Amerikos, Prancūzijos ir Ang 
Ii jos vadų rankosna prieš 16 m. 
patekę dokumentai atpasakoja 
kaip tūkstančiais dolerių aprū
pinti nacių propagandistai bend
radarbiavo su “gerai žinomų re
publikonų kongresmanu” *>avo 
planams pravesti.

Šio Hongresmano vardas ne
paskelbtas, tačiau pridėta pasta
ba mini laikraščiuose anuomet 
tilpusi “nešto jimo karan” skelbi 
mą, po kurio pasirašė tuo laiku 
buvęs New Yorko atstovas, Ha- 
milton Fish, Jr.

Fish, laikraštininkų užklaus
tus apie minimą skelbimą, tei
gia, kad skelbimui apmokėti “nė 
vienas centas negautas iš vokiš
kų šaltinių.”

Daugelis paskelbtų dokumen
tų buvo telegramos iš vokiečių 
atstovybės Washingtone į Ber
lyną. Telegramuose atpasakoti 
bandymai daryti įtaką republi
konų partijai per vieną jos narį, 
kongreso atstovą, suvažiavimo

JAV karininkas 
apžiūrėjo sovietų 

lėktuvą
ZURICH, Šveicarija — JAV 

oro jėgų karininkas šiame mies
te įvykstaneiame oro parade tu
rėjo progos apžiūrėti’ sovietų 
sprausminį lėktuvą. Jis sakė, kad 
tai “gerai pastatytas pirmos rū
šies lėktuvas.” Sovietai paskel
bė, kad jau turi 50 tos rūšies lėk 
tuvų ir kad galėsią greitai pana
šius lėktuvus kitom šalim parda 
vinėti. Įdomu, kad tas dviejų mo 
torų lėktuvas turi tiek pat jėgos 
ir greičio kaip daug didesni lėk
tuvai pagąminti vakaruose.

metu. Tariamai įtakai daryti pra 
šyta 3,000 dolerių.

Toliau pranešta apie kongres- 
maną sutinkantį sudaryti nefor 
malią republikonų komisiją laik 
raščiuose dėti karui priešingus 
skelbimus.

Dokumentus paskelbė Valsty
bės departamentas devintame to 
me istorinio rinkimo apie Vokie
tijos užsienio politiką.

Karo jėgose nepakeista 
integracijos politika

WASHINGTONAS — Kariuo 
menės vadai šeštadienį pranešė, 
kad nepadaryta jokių pakeitimų 
JAV karo jėgų rasinėj politikoj. 
Atsakydami į atstovo Adam Cla- 
yton Powell kaltinimą, kad ka
riuomenė grįžta prie rasinės se
gregacijos, ginkluotų jėgų vadai 
teigė, kad nėra jokių pakeitimų 
kariuomenės nusistatyme šiame 
reikale.

Powell, negras atstovas iš New 
Yorko sakosi turįs “dokumen
tuotų įrodymų”, kad prėz. Ei- 
senhowerio oficiali šeima ir drau 
gai nesilaiko prezidento įsaky
mų prieš segregaciją.

Tito lankysis Rusijoje
BELGRADAS, Jugoslavija, g. 

27. — Jugoslavijos prezidentas 
Tito šeštadienį pradėjo 3 savai
čių vizitą Rusijon. Jis kalbėsis 
su sovietų vadais, aplankys kai- 
kuriuos Rusijos miestus, moks
lo, pramonės ir kultūros įstai
gas. Kartu su juo keliauja vice 
prez. Kardelj ir užsienių reikalų 
ministeris Popovic.

Sovietų dvasininkai
lankysis Amerikoje

MASKVA, geg. 27. — JAV 
ambasada pranešė, kad 9 Sovie
tų Rusijos bažnytiniam vadam 
suteiktos vizos keliauti Ameri
kon. Kelionė įvyks birželio mė
nesyje. Maskvos patriarko pagel- 
bininkas, Metropolitas Nikolai 
jai vadovaus.

Karininkai aplankys 
karo mokyklas 

Kanadoje
OTTAWA, Canada, geg. 27.— 

15-kos svetimų šalių karo at
stovai aplankys karo mokyklas. 
Jų tarpe bus Jugoslavijos atsto
vas, tačiau nebus jokio atstovo iš 
Sovietų Rusijos arba kitų komu
nistų kraštų. Karinių mokyklų 
aplankyme taip pat dalyvaus ir 
kitų Anglijos kolonijų kariuome 

•nės atstovai.

Atmestas bulgarų 
siūlymas atnaujinti

dipl. santykius
WASHINGTONAS, geg. 27.— 

JAV vakar atmetė Bulgarijos pa 
siūlymą atstatyti diplomatinius 
santykius, kurie buvo nutraukti 
1950 m. JAV atstovai Paryžiu
je pranešė bulgarų atstovams, 
kad dabar nėra laikas tuo klau
simu tartis. Santykiai su Bulga
rija buvo nutraukti po to, kai bul 
garai šnipinėjimu apkaltino Ame 
rikos ministerį Donald Heath.

Žemės satelitas. lir. John P. ITagen (virš) žemos, satelito projekto 
direktoains, rodo įvairias “dirbtinio mėneulio dalis. Dirbtinas mėnu
lis turės apie 20 colių diametrą ir svers 21 svarą ir pusę. Tikimasi, 
kad jis išbus ure virš žemės apie dvi savaites.

Strateginės Oro Komados vadas 
apie rusų karo jėgas

WASHINGTONAS, gegužės 27 d. — JAV Strateginės Oro 
Komandos vadas, gen. Curtis E. LeMay vakar įspėjo specialų Se
nato tyrinėjimo komitetą, kad 1959 m. Sovietų Rusijos oro jėgos 
galėsiančios sunaikinti Ameriką — jei “galėtų visiškai netikėtai 
užpulti.” Jis spėjo, kad sovietai tada turės dvigubai daugiau toli 
lekiančių vandenilio bombų ir įvairius miestus naikinančių ra- 
kietų.

pulti aplenkiant radaro įspėjimo 
linijas.

Strateginė Oro Komandą už- 
nuostolių, nes “gerai išlavintos 
puldama Rusija turėtų 30% 
bombanešių jėgos gali prasilauž
ti pro geriausiai išgalvotą apgy- 
nos sistemą.”

LeMay teigia, kad reikia tuo
jau praplėsti reikalingųjų bom
banešių gamybą, parūpinti dau
giau bazių, tinkamai išlavintų 
įgulų ir lėktuvų aprūpinančių 
bombonešius kuru.

Tibetas komunistams sunkiai 
suvirškinamas riešutas

HONGKONG, geg. 27 d. — Paslaptingasis Tibeto kraštas 
nesiduoda raudonosios Kinijos pavergiamas. Pėipingo režimas į- 
žengė į Tibetą 1950 m. manydamas, kad lengvai tibetiečius pa
vergs. Tačiau šis budistinio pacifizmo kraštas nelengvai pasiduo
da komunistams.

Patikimi šaltiniai praneša, 
kad vis didėja komunistams pa
sipriešinimas. Tibeto gyventojai 
nemėgsta komunistų, jiems ne
pasiduoda, nori, kad jie apleistų 
jų kraštą. Dažnai jiems priešina
si kumščio ir senoviškų ginklų 
jėga.

Komunistai bandė Tibete pa
sodinti savo parinktą vadą, ta
čiau gyventojai jo valdžios rtfepri 
pažįsta. Iki 1953 m. vidurio rau 
doniesiems kiniečiams pasisekė ' 
Tibetą paversti į didžiulę natura- 
lę tvirtovę pravedant kalnuose 
susisiekimui reikalingus kelius. 
Tačiau gyventojų negalėję pa
vergti.

Nepaisant visų raudonosios 
Kinijos vadų dedamų pastangų 
paveikti krašto gyventojus, 
jiems visgi nesiseka. Net autono 
mijos pasiūlymas jokių konkre
čių rezultatų jiems nedavė. Kas 
gali bėga iš krašto, kiti imasi 
ginklų arba kitokiais būdais prie 
šinasi pavergėjui.

Pavergėjui priminti nas senas 
Tibeto priežodis: “Jei viltis stip
ri, pelė gali pakelti dramblį.”

Siūlo ginklus pasiųsti
Azijos tautoms

WASHINGTONAS, geg. 27.— 
Atstovų rūmų užsienio reikalų 
komitetas siūlo, kad Europai 
siunčiami ginklai būtų pasiųsti 
į kitus kraštus. Peikdamas “vis 
turtėjančios Europos sumažėjusį 
uolumą save apsiginti, užsienio 
reikalų komitetas pasiūlė, kad 
ginklai būtų pasiųsti blogai ap
ginkluotiems Azijos kraštams. 
Komitetas teigia, kad reikia nu
traukti ginklų siuntimą Euro
pon, kol nepaaiškės jos apsigyni
mo politiką.

Alžyro sukilėliai
nužudė 12 europiečių
ALŽYRAS, geg. 27. — Alžy- 

rijos sukilėliai nužudė 12 europie 
čių, jų tarpe vieną moterį. Tame 
pačiame žygyje pagrobta taip 
pat ir 20 muzulmonų.

Oficialūs sluogsniai praneša, 
kad sukilėliai taip pat išsprogdi
no labai svarbų Tiži Madden 
tvenkinį.

Indijai grąžintas žemės
NAUJOJI DELHI, Indija — 

Indija ir Prancūzija pasirašė su
tartį pagal kurią Indijai grąžina
mos penkios prancūzų valdomos 

į to krašto dalys. Sugrąžintos da
lys, Pondichery, Karikai, Cande 
negor, Mahe ir Yanoan turi 196 
kvadratinių mylių su 325,000 gy
ventojais. Prancūzai Pondiche
ry apylinkę valdė nuo 1674 m. iš
skyrus keletą trumpų tarpų kai 
ją valdė olandai ir anglai.

Rekordinis greitis
BUFFALO, N. Y. — Eksperi

mentinis rakietinis lėktuvas ban 
dymuose pasiekė netoli 2,000 my 
lių į valandą greitį. Buffalo Eve- 
ning News paskelbė, kad Bell 
lėktuvų bendrovės X-2 sulaužė 
ankstyvesnį 1,650 mylių į valan
dą greičio rekordą.

Sovietų Sąjunga ir
tremtiniai Vokietijoje
MASKVA. — “Pravda” nr. 

139 deda ilgoką straipsnį, kur 
reiškia stiprias pretenzijas į 
tremtinius Vokietijoje, kuriuos 
ji laiko savais p liečiais. Puola 
V. Vokietijos vyriausybę, kam 
ji atsisako duoti adresus Ru
sijos piliečių, kurie dabar yra 
V. Vokietijos ribose. Sovietams 
nepatinka vokieč ų vyriausybės 
atsakymas, kad į Vakarų pusę 
patekusieji tremtiniai laiko sa
ve politiniais pabėgėliais ir at
sisako grįžti.

Vakarų diplomatai susirūpinę 
sovietų peršama ginklų blokada
WASHINGTONAS, geg. 27 d. — JAV ir jos sąjungininkų 

diplomatai susirūpinę sovietų peršamu Jungtinėm Tautom ginklų 
blokadai vidurytų šalim. Kruščevas savo vizito metu Londone to
kią mintį viešai paskelbė.

Washingtonas šiame rusų ma
nevre įžiūri sąjungininkų pla
nams pakenkti triuką. Jie mano, 
kad rusai norėtų įvykdyti bloka
dą dideliame plote nuo Libijos i- 
ki Pakistano.

Tokiu manevru rusai užkirstų 
ginklų pristatymą Irakui, Ira- 
nui, Turkijai ir Pakistanui. Vi
sos šios šalys yra pasirašiusios 
karinės pagalbos sutartis su 
JAV. Visos keturios taip pat y- 
ra Bagdhado pakto nariai, o Pa
kistanas dar priklauso ir pietry
tinės Azijos bldkui vadinamam 
SEATO.

Toks rusų pasiūlymas taip pat 
priešingas ir Anglijos interesam 
vidurytuose.

JAV ir Anglija etato dvi sąly
gas tokiai ginklų blokadai. Pir
miausia jos norėtų, kad tarp Iz
raelio ir arabų tautų būtų suda-

Prancūzai šiam J A V-Anglijos 
pasiūlymui nepilnai pritaria.

Prancūzų paroda 
Maskvoje

Gegužės 17 d. SSSR Dailės 
akademijos patalpose Maskvoje 
atidaryta prancūzų knygų ir 
grafikos paroda. Šimtai Mask
vos žmonių renkasi prie paro
dos rūmų, papuoštų SSSR ir 
Prancūzijos vėliavomis.

• Birželio 9 d. Kanados užsie
nio reikalų ministeris aplankys 
Washingtoną ir tarsis su JAV 
Valstybės sekretoriumi Dulles 
nekariniais NATO reikalais.

Kalendorius v
Šv. Augustinas; senovės: Au

gis ir Biržė.
Oras Chlcagoje

Oras Chicagoje — šilčiau, ga
limas lietus. Temperatūra sieks 
virš 80 laipsnių.

Tik po 5 minučių
FALL RIVER, Mass. — Mrs. 

Elizabeth Luongo, žymi vietos 
demokratė, sėdėjo viešbučio sa
lėje ir tik po pen'kių minučių su
žinojo, kad ji pateko ne į tą susi
rinkimą — respublikonų. *

• JT paliaubų prižiūrėtojas Pa 
lestinoje, maj. gen. Būras sustos 
jo Londone pakeliui į New Yor- 
ką, kur turi padaryti pranešimą 
JT gen. sekretoriui Dag Hammar 
skjold.

ryta karinių jėgų lygsvara. 
Tokia blokada turėtų apimti

tik Izraelį, Egiptą, Siriją,.Leba- 
noną ir Jordaną. Jei ginklų par
davimo uždraudimas būtų prap
lėstas ir kitom šalim, Anglija ir 
JAV tuojau tam priešintųsi. 

Bolševikai stiprina
smego operaciją

VARŠUVA, geg. 21. — Varšu
vos seimas daug dėmesio atkrei
pė į emigrantus. Biudžetas emi
grantų reikalams beveik padvi
gubintas ir siekia apie 100 mil. 
zlotų. Visa eilė bolševikiško sei
mo kalbėtojų lietė emigrantų 
klausimą ir darė savo pasiūlymų, 
kaip emigrantų grįžimą pasku
binti. Į atstovės Domanskienės 
paklausimą, kiek emigrantų yra 
grįžę iš užsienio Lenkijon, URM 
Skšeševskis atsakęs — nuo 1955 
m. spalio mėn. 1 d. ligi gruodžio 
31 d. grįžo iš Sovietų Rusijos ir 
užsienio 10,357. Spėjama, kad 
daugiausia atvežta į Lenkiją ko
lonistų rusų, nedidelė dalis iš Si
biro stovyklų ir mažiausia iš už
sienių.

Išleista Varšuvos vyriausybės 
speciali instrukcija, liečianti emi
grantų grąžinimą. Iš instrukci
jos paaiški, kad ligi šiol naudota 
taktika veikti emigrantus senti
mentaliais argumentais ir me
džiaginės gerovės pažadais savo 
tikslo nepasiekė. Dabar visas svo 
ris dedamas į išeivių demoraliza
vimą, supiudymą paskirų asme
nų, šeimos narių, politinių ir vi
suomeninių bei kultūrinių orga
nizacijų. Tuo manoma suardyti 
išeivių vienybę ir sukelti juose 
nusivylimo nuotaikas. Daugiau 
kreipti dėmesio ir tokių ar kito
kiu būdu parsigabendinti į Len
kiją svarbesnių pasižymėjusių ar 
užimančių išeivijoje svarbias vie
tas žmonių, kaip jau atsitiko su 
žinomu Hanke.

Todėl LeMay pareiškė, kad 
pats turi “rimtų abejonių”, kad 
jo vadovaujamą Strateginė Oro 
Komanda tada pajėgtų atlaikyti 
sovietų oro užpuolimą.

LeMay pranešimas buvo visai 
priešingas apsaugos sekreto
riaus Wilsono ir JAV laivyno va
dų teigimui, kad laivyno viduri
nio dydžio bombonešiai yra efek 
tingiausias ginklas prieš viso
kius atominius užpuolimus.

Generolas LeMay ir jo pagel- 
bininkai smulkiai išdėstė savo 
nuomones. Pagal jų turimas ži
nias galima išvedžioti, kad 1959 
m. rusai turės dvigubai daugiau 
toli lekiančių bombonešių negu 
JAV.

1958 metais jau rusai, turės 
rakietų ir kitų panašių ginklų ga 
linčių sunaikinti JAV miestus.
Turėsime tada tik 15 minučių įs
pėjimą prieš ataką.

Naujiems budėjimo planams 
reikia daugiau pinigų, žmonių, 
bazių ir ginklų.

Strateginiai Oro Komandai 
trūksta išlavinto personalo ir ba
zių tinkamai apsaugai.

1960 m. rusai turėtų pakanka
mai Bear rūšies bombanešių, kad 
galėtų tiesiog iš Rusijos mus už-

Atsisako apdrausti IkeA*
perrinkimą

LONDONAS, geg. 27. — Žy
mi, pasaulinio mąsto apdraudos 
bendrovė, Lloyd’s, pasižymi ap
draudimu bet kokių reikalų ir 
žygių, atsisakė apdrausti prez.
Eisenhowerio perrinkimą.

Kaikurie amerikiečiai biznie
riai pareiškė norį apsidrausti 
nuo nuostolių kylančių iš gali
mos prez. Eisenhowerio mirties 
jo antram terminui nesibaigus 
(jei jis būtų perrinktas) gavo 
neigiamą atsakymą iš Lloyd 
bendrovės.

Lloyds teigia, kad tai būtų ki
šimasis į politiką. šį bendrovė 
turėjo didelius nuostolius Angli
jos rinkimuose d&rbiečiams pra- kad pirmas lėktuvas istorijoje 
laimėjus, nes buvo išdavusi rin-' nusileido Tibete. Lėktuvas at- 
kiminę apdraudą. skrido iš Pėipingo.

Prašo JAV globos
TAIPEI, Formoza, geg. 27. — 

Dar keturi sovietų jūrininkai iš 
kiniečių paimto rusų laivo Tuap- 
se prašosi prieglaudos JAV. 
Anksčiau jų prašymas buvo at
mestas todėl, kad nebuvo daro
mas per atitinkamas įstaigas.

9 šio laivo jūrininkai anksčiau 
atvyko į JAV. Neseniai 5 jų grį
žo Rusijon. Senato komitetas ty
rinėdamas jų išvažiavimo prie
žastis, kaltina sov. atstovus JT 
jūrininkų pagrobimu.

• Šiaulių dviračių gamykla tu
ri pagal planą 5 k. padidinti ga
mybą. Jos gaminami dviračių bal 
neliai bus siunčiami į visus Sov. 
Sąjungos dviračių fabrikus; jų 
pagaminti turės iki 4 mil. per 
metus, šio fabriko gaminiai jau 
dabar „masiškai realizuojami“ 
Kinijoj, Mongolijoj, Urugvajuje, 
Pakistane, Indijoje ir kt.

• Britų karinės jėgos buvo pa 
siųstos numalšinti riaušes tarp 
Kipro graikų ir turkų netoli Ni- 
kosia miestelio.

• JAV informacijos skyrius 
atidarė atomų — už — taiką pa
radą Hiroshima mieste, Japoni
joje. Hiroshima buvo pirmas 
miestas nukentėjęs nuo atominės 
bombos.

• Devynioliką šalių dalyvauja 
tarptautiniame agrikultūros pro 
dūktų ir įrankių parade Madride.

• Šiomis dienomis Indija pri- 
1 pažino Ispaniją ir užmezgė dip
lomatinius santykius. Abi šalys 
pasikeitė ambasadoriais.

• Raudonoji Kinija paskelbė,

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
—Wisconsino valstybės republikonų suvažiavime atmesta 

senatoriaus Wiley kandidatūra perrinkimui. Jo vieton pat
virtintas atstovas Olenn Davis. Wiley teigia, kad vistiek sa
vo kandidatūrą išstatys pirminiuose balsavimuose (prima- 
ries) rugsėjo mėnesyje.

—Prancūzų karo jėgos Alžyro mieste pradėjo visų gyven
tojų ir namų kratą jieškant sukilėlių vadų.

—Ekvadore valstybėje Pietų Amerikoje pasireiškė pir
mos prieš rinkiminės propagandos sukurstytos riaušės.

—šiandien Italijoje užsibaigia vakar prasidėję rinkimai. 
Renkami visų miestelių ir savivaldybių valdininkai. Prieš 
rinkimus buvo pasireiškusios kaikurios kairinės tendenci
jos sukėlusios krikšč. dem. partijai nemaža rūpesčių.

—S. Carolina valstybėje 2 kongreso atstovų kandidatūra 
perrinkimui atmesta už tai, kad jie atsisakė pasirašyti ma
nifestui prieš federalinės valdžios paskelbtą rasinę integra
ciją-

—Demokratų vadai JAV senate pareiškė, kad jei patys 
republikonai daugiau parems prez. Eisenhowerio užsienio 
pagalbos programą, gali būti grąžinama atstovų rūmų nu
kirsta suma.

—Egipto premjeras Nasser pareiškė, kad vakarų politika 
privertė Egiptą pripažinti raudonąją Kiniją, kad išvengtų 
galimos ginklų blokados.
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POLIO JAU NUGALĖTAS
JUOZAS KRIAUČIŪNAS, M. D., Fairbozn, Ohio

Poliomyelitas, sutrumpintai | pažinus virusinius mikrobus ir 
polio, kaikurių neteisingai va-1 juos pasisekus išauginti ant 
dinamas vaikų paralyžium ar kultūrų, padarytų iš beždžionių
raumenų cBstrofija, yra užkre
čiama liga. Ją sukelia labai 
mažas mikrobas, vadinamas 
virusu. Mįikrobas patekęs 
žmogaus organizman cirkuliuo
ja, kraujuje ir vėliau sustoja 
prie nervinių audinių ir ten da
ro savo pragaištingąjį darbą.

Poliomyelitu gali sirgti viso
kio amžiaus žmonės, bet ypač 
vaikai, jaunimas ir nėščios mo
terys. Pastarosioms susirgus 
poliomyelitu dažniausiai suser
ga ir įsčiose esąs kūdikis, kuris 
jeigu išlieka gyvas, tai gali lik
ti fiziniu ar protiniu invalidu 
visam amžiui.

Poliomyelitą sukeliančių vi
rusų yra daugelis rūšių, bet dėl 
daugelio panašių ypatybių jie 
skirstomi į tris grupes. Asmuo 
persirgęs poliomyelitu išvysto 
atsparumą — imunitetą tik tos 
grupės mikrobus, bet gali su
sirgti kitos grupės viruso su
keliamu poliofnyelitu.

Ligos reiškimasis

Manoma, kad liga plečiasi 
tiesioginiu žmonių kontaktu. 
Virusų išnešiotojai, nors patys 
ir nesįrgdami (bet persirgę 
kokia nors forma), gali ap
krėsti kitus, iš kurių dalis gali 
ir susirgti. Inkubacinis laiko
tarpis (nuo užsikrėtimo ligi li
gos pasireiškimo) yra nuo 5 

ligi 35 dienų, vidutiniškai 10— 
12 dienų. Liga pasireiškia la
bai įvairiai, bet pradžia visuo
met panaši: staigus temperatū
ros pakilimas, ligi 101 laipsnio 
ar augščiau, bloginimas, gal
vos skaudėjimas, dažnai vėmi
mas, susierzinimas, kartai? 
mieguistumas. Tie ligos pasi
reiškimai gali tęstis kelias die
nas ir pamažu išnykti. Sun
kesniais ligos atvejais, po vie
nos kitos 'dienos nuo susirgimo 
pradžios ar ir po keliolikos 
dienų, kai jau liga atrodo pa
sibaigusi, gali pasireikšti neu
rologiniai simptomai. Tie gali 
būti vienas ar keli iš sekančių:
1. Raumenų skausmai ir jau
trumas; 2. Sprando nelankstu
mas; 3. Nedavimas ištiesti ko
jos per kelį kai koja sulenkta 
į priekį per klubo sąnarį; ir 
4. Atskirų raumenų ar raume
nų grupių paralyžiai, apimą 
kurią ar kurias galūnes, lieme
nį ar krūtinę (pastaruoju at
veju sergantis negali kvėpuo
ti), ar kurį kitą organą, pav. 
akį. Tie dalykai pasireiškia 
todėl, kad virusas sunaikina 
nervus valdančios tos srities 
raumenis.

Susirgusis šia sunkia forma, 
jei ir lieka gyvas, tai dažnai 
lieka daugiau ar .mažiau invali
du visam amžiui, nes sunaikin
tas nervinis audinys ar nervai 
gali ir neatsistatyti.

Reikia dar pridurti, kad 
sunki paralitinė forma pasi
reiškia tik dalyje susirgusių, 
kita dalis perserga be paraly
žių. Dar kiti, perserga polio
myelitu visai nejučiomis, liga 
pasireiškia tik kaip lengva 
sloga ar gripas.

Gydymas
Poliomyelitu susirgusių gy

dymui nėra nieko tikro. Gydo
ma tik simptomatiniai, o pasi
liekančius paralyžius — masa
žais, pasyviais ir aktyviais ju
desiais, sustiprinimu paraly- 
žuotų galūnių tam tikrais, apa
ratais, kartais net operacijo
mis, kur išliekantieji raumens 
persodinami į labiau reikalin
gas vietas. Gydymas yra ilgas 
ir brangus, o gydymo pasek
mės ne visada sėkmingos.

KUIUUU' •-<■ "''L'Skiepai
Medicinos mokslas seniai 

stengiasi surasti būdus, kaip 
apsaugoti žmones nuo susirgi
mo poliomyelitu. Tik‘pačiais 
instarajisįais metais, geriau,

inkstų (virusai neauga negyva
me audinyje), pavyko padary
ti skiepus, kuriais galima or
ganizmą padaryti atsparų su- 
singimui. Skiepų pagaminimui 
ypač daug pasidarbavo Dr. 
Salk, kurio vardu ir skiepai 
pavadinti. Salk skiepai paga
minami tam tikrus virusus, 
atitinkančius visų trijų rūšių 
poliomyelito virusams,- sėjant 
ant paruoštų audinių kultūrų. 
Po nustatyto laiko jie užmuša
mi (virusai) ir tam tikru būdu 
paruošiami vartojimui — į- 
švirkštimui į žmogaus orga
nizmą po oda. Visa skiepų pa
ruošimo eiga trunka apie ketu
ris mėnesius laiko,

Įšvirkšti į organizmą skie
pai — negyvi virusai verčia 
organizmą gaminti tam tikras 
medžiagas kovojančias su tais 
įvestais virusais. Taip orga
nizmas išmoksta gintis pirma 
nuo negyvų, o reikalui atėjus, 
ir nuo gyvų poliomyelitą su
keliančių įsiveržiančių mikro-

GERESNIUS NAMUS

Gen. Curtis E. Lemay, oro jėgų 
komandierius, kalba namų staty
bos finansavimo komitetui, reika
laudamas geresnių namų oro pa
jėgų vyramas. ♦

vaikams, nėščioms moterims ir nes persirgimas apsaugo tik 
paaugliams. j nuo persirgtos grupės susirgi-

Skiepų pagaminimas yra la- mo- Skiepijimai šiuo laiku yra
tai didelis žingsnis pirmyn 
biologijos ir medicinos moks
luose, nes daug žmonių apsau
gos nuo mirties, o kitus, nors 
ir susirgusius, nuo paralitinių 
formų. O tas reiškia, jiems ne
reikės gulėti labai ilgą laiką li
goninėse, nereikės kęsti sunkių 
operacijų, o svarbiausia, jie 
liks darbingi ir nebus našta 
visuomenei.

,16 augččiau pasakyto Mato
me, kad poliomyelito skiepai 
yra labai naudingas dalykas. 
Žmonės, ypač vaikai ir jauni
mas, turi būti skiepyjami, kur 
tik tas galima. Stengtis gauti 
du skiepijimus, nes organiz
mas, turi bųti skiepijami, kur 
atsparumą. Nęt ir persirgę po
liomyelitu turi būti skiepyjami,

vienintelė priemonė kovai su 
liomyelitu turi būti skiepijami, 
skiepų nėra pakankamai, nes 
jų pagaminimas užtrunka il
gai. Tikimasi, kad apie šių me
tų pabaigą jų bus pakankamai 
patenkinti paklausą.

Jei turite parduoti ar išnuomo

ti, pasiskelbkite smulkių skelbimų 

skyriuje. Skelbimą galite perduoti 

telefonu: VIrginia 7-6640.

Tel. uflso HE. rez. PR. 6-7833

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1957 W. Garfleld Bivd.
VAL: 1—4 Ir «—9 

šeštadieniais nuo 1 Iki 4 vai. p. p. 
Išskyrus ketvlrtad. Ir sekmad.

Dr. Nina KRIAU6ELI0NAITE
(Gydytoja ir Ohlrurgš) 

MOTERŲ LIGŲ IR AKUŠERIJOS 
SPECIALISTE 

8750 West 71*t Street 
(Kampas 7lst Ir Callfornla)

ToL ofiso ir re*. REpubUo 7-4148 
Vai. 11-2 ir <-» v. v. šešt. 1-4 p. p 

Priėmimas tik pagal susltarlma.

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chirurge) 

KŪDIKIŲ LR VAIKŲ LU 
SPECIALI STB

T166 South Weitern Avenne
(MEDICAL BUILDING) 

Plrmad., antrad., ketv. Ir penkta 5. 
puo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. Ir nuo 
6 v. — S vai. vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. šeštad. ii 
vai. ryto Iki S vai. popiet

Ofioe tel. RE. 7-1168 
Res. tel. WAlbraok 5-3765

1GŲ

TeL ofiso YA. 7-5557, rez. RE. 7-4DM

DR. FRANK C. KWINN
(KV1ECINSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 West 47th Street

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 
vai. Iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. iki 8:80 
Uždara treč. visa dienų Ir šeštad. vak.

DR. 1. J, SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Nauja* adresas: 4255 W. 63rd St 
Ofiso tel. REUanoe 5-4410 

Rezid. telef. GRovehlU 6-0617 
Valandos: 1-1 p. m. Ir 6-8 p. m. 

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

Ofiso tel. OLiffside 4-2806 
Rezidencijos: LAfayette 3-1172

DN. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 West 471 h 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
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

5002 West 16th Street 
Vai.; kasdien 6-8, šeštad. 1-3

Telef. TOwnhaU 3-0950 
2534 West 68th Street

Vai.: tik Iš anksto susitarus. 
Telef. HEmlock 4-7080, neatsakius

skambinti CEntral 6-2204.

mo nuo sus'rgimo poliomyelitu 
pilnai, bet, jau yra įrodyta, jie 
apsaugo nuo sunkių paralitinių 
formų.

Esamus skiepus bandoma 
patobulinti įvairiais būdais. 
Bandoma daugiau koncentruo
ti, kad ir labai nejautriuose 
organizmuose galima būtų iš
šaukti atsparumą. jOincinnato 
ir Čikagos mokslininkai bando

STATYBAI 
IR NAMŲ 
PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEO2IAG4

_ . ., .w pagaminti vaistus — skiepusbų. Taip skiepijimu išugdomas ; to f kurias a
organizmo atsparumas.

Sukelti reikiamą organizmo 
atsparumą dabartiniu laiku 
daroma trys skiepų įšvirkšti
mai. Antrasis įšvirkštimas 
daroma keturios savaitės po 
pirmojo. Trečiasis — septyni 
mėnesiai po pirmojo. Pasta
rasis įšvirkštimas jau yra kaip 
Ir panaujinimas, pakėlimas or
ganizmo atsparumo (booster). 
Kokiais laikotarpiais tą pa- 
naujinimą reikią daryti vėliau, 
dar nenustatyta. Mažiausia tai 
bus bent vieni metai. O gal ir 
du — trys, ar net daugiau.

Skiepai neapsaugo

imti per burną. Bet tai atei
ties reikalas, o dabar tenkina
masi tuo ką turima.

Skiepai gaminami kelių la
boratorijų, bet jų dar nepa
kanka skiepijimui visų norin
čiųjų, tai skiepijimai ribojami

CARR MOODY 
LUMBER CO.

STASYS LTTWLNAS, Prez.

3039 So. Halsted St.
Tel. VIctory 2-1273 

Apkainavimą ir Prekių Pristaty
mą Teikiame Nemokamai ( 

Raštini atidara kasdien nuo
8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro ir 
šeštadieniais iki 8 vai. vakaro.

DR. ANNA BAUUNAS
AKIŲ, -AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6822 So. Wegtern Avenne 
Vai.: kasdien 10-12 vai. Ir 7-9 vai. 
vak. SeStadieniaia 10-1 vai. Trečia
dieniais uždaryta. Kitu laiku susitarus

Ofiso telefonas: PR 8-3220
Re» telef. WAlbrook 5-4071

DR. JUZE IR KĘSTUTIS 
AGLINSKAI

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
2300 West 51 et Street

Vai. pirm. Ir antr. 10 iki 12 ryto, 
21kl 4 ir ( Iki 9 popiet; ketv. Ir 
penkt. 2 Iki 4 Ir 6 Iki 9 popiet šeš
tadieniais 10 iki t vai. popiet.

Ofiso tel.PItospect 8-1795 
Rez. tel. GRovehill 6-5603

B U IC K ’ A S ‘i (It

Tel. ofiso HE. 4-6849. rez. HE. 4-2324
DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

2434 West 71st Street
Vai. Pirm.; ketvlr., penkt. 1-4 Ir 7-9 
Antr. 1 -b, treč. ir šešt. pagal sutarties

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6817 South W esteri Arens
Chicago 20, IU. 

Pasimatymai pagal sutarties 
Telefonas REpubUo 7-4000

Rezidencija: GRovehlU 0-8181

Tel. ofiso PItospect 6-2240
FRospect 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
■PRO. CHIRURGINES LIGOS 

5700 S. Wood Street
Priėmimo vai. tik pagal susitarimą, 
nuo 2—4 vai. kasdien ir nuo 6 Iki 3 
vai. plrmad. Ir penkt. Trečlad ir sek. 
uždaryta

DR. JULIJA MONSTAYIGIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGfi 

10748 South Michigan Avenue
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. v.. 
Išskirtu trečlad. šeštadieniais nuo 1 
Iki 4 vai. popiet. <

Tel.: Ofiso — PUUman 5-8708 
Buto — ENglewood 4-4070

Ofiso HEmlock 4-5815 
Rez. IlEnil. 4-3751

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

6757 South Western Avenue
Valandos: plrmad., trečlad., ketvlrt. 
penkt. 6:30—8:80 v. vak. Antrad. 
10—12 vai. ryto. šeštad. 2—4 p. p 
Kitu laiku pagal susitarimų.

DANTISTAS

DR. J. A. PAUKŠTYS
4253 S. Whipple Street

(Arti Archer Avė.) 
Valandos: nuo 10 iki 12; 2—6; 7—9. 
šeštad. 10—12. Trcčiad. uždaryta.

LAfayette 3-4049 
Namų — CEtlarcrest 3-7788

LIETU VISKAS I .1

DR. VYT. TAURAS- 
TUPtlAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR 
SPEC. MOTERŲ LIGOS

Ofisus ir rezid.: 2410 W. 51st St
Tel. FRospect 8-1223 arba WE 6-5577

Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v. Antr.,
Trečlad. ir Penktad. 6-9 vai. vak. U 

šeštadieniais 2-4 vai. popiet 

Tel. ofiso He. 4-2123, rez. PR. 6-8484

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

6255 South Western Aveaoe
VAL. kasdien 2—4 p. p. Ir 7—9 vak.

Trečiadieniais, šeštadieniais ir 
sekmadieniais uždaryta

Tel. ofiso: DAnube 6-1126

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

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

Šeštadieniais 1—4 v. p. p.

Tel. ofiso l’Rospect 6-0400
Rezid. FRospect 6-0400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaške v lėiutfi )

GYDYTOJA IR CHIRURGfi 
6248 South Kedzie Avenne 

Vai. kasdien 1-3 p.p. ir nuo 6-8 vai. 
vak. šeštad. 1-4 p. p. Trečiadieniais
Ir kitu laiku tik susitarus.

nuo užsiSENftjusrę 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

m ATVIRŲ ODOS LIGŲ
Tie, kurie kenčia nuo SENŲ AT

VIRŲ Ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, 
negali ramiai sčdčtl ir naktimis 
miegoti, nea Jų užsisenSJusios žaizdos 
niežti Ir skauda. Kad pasalinti tų 
niežėjimų Ir skaudšjlmų senų atvi
rų Ir skaudžiu žųizdų. uždekite 
LEGULO Olntment. Jos gydymo 
ypatybes palengvins Jūsų skaudėji
mų Ir galėsite ramiai miegoti nak- 
t|. Vartokite Jų taipgi • nuo skau
džių nudegimų. JI taipgi pasalina 
nieže J lutų Ilgos vadinamos P8ORIĄ- 
818 Taipgi pasalina perSBJlmų Ilgos 
vadinamos ATHLETE’S FOOT, su
stabdo džiovinimų odos Ir perplyfilmų 
tarpplrščlų. Yra tinkama vartoti nuo 
džlūstančlos, suskilusios odos dedlr- 
vlnlų, odos išbėrimų Ir t. t., taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada pa 
slrodo skaudus Išbėrimas nuo vysty
klų. JI yra gera gyduole nūs Ii 
vlršlnlų odos ligų. Le
gulo Olntment yra 
parduodama po 76 
et., 91.26, Ir 9> 60.
Pirkite vaistinėse Chl 
eagoj Ir apylinkėse—
Mllwaukee, Wlsc.,Ga 
ry. Ind. Ir Detrolt, Ml- 
chigan arba rąžyki
te Ir atsiųskite Mo- 
ney order J

LEGULO, Department D. 
5618 W. Eddy St Chlcągo 34, HL

P&J. JOKUBKA
TV, DEIMANTAI IR LAIKRODŽIAI 

Pardavimas tr Taisymas
4077 So. Archer Avė. 

Chicago 82, III. — Tel. LA 3-8617

TELEVIZIJOS
Ir Radis Aparatu Taisymas
Sąžiningas ir garantuot** darbas 
M. RIMKUS, 4617 8. Ssvryer St 
Tel. VI 7-0087 — VI 7-8037

Duonų Ir įvairins skoningas 
bulkutes kepa

BRUNO’S KEPYKLA
3339-41 8. IJtuanlca Avė.

Tel. Oliffside 4-6376 
Pristatome | visas krautuves 
Ir restoranus, taip pat iš
siunčia | visus artimuosius 

miestus.

&

AUTOMOBILIS

J?

DU. T. bUNOULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: nuo 2-4 ir nuo 6-8:S0 v. 
vak. šeštadieniais nuo 2 Iki 4 popiet

Trečiadieniais pagal sutartį 
Ofiso tel. VIrginia 7-0036

Rezidencijos tel. BEveriy 8-8244 
TeL ofiso VI. 7-0600, rez. RE. 7-6967

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(Spea moterų ligos ir akušerijų) 

4055 Archer Avė.
Kampas Archer ir Callfornla Ava 

VAL.: 2—4 Ir 6—8 v. p. p, 
feešt. 2—7 vai. p. p.,
Išskyrus sekmadienius

DR. ALBINA PRURSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3259 South Halsted St. 

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

Trečlad. Ir kitu laiku pagal sutarimų 
Ofiso tel. VIctory 2-1484. Resid. 2487
W. 62nd St., tel. Republlo 7-8818.

DR. J. VAITAITIS
GYDYOOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49tb OL, Clcara 
Kasdien-40-, 12> vai ryte Ir 6-9, vai

"'valf.' ’šėštadleniais 10-9.
Trečlad. uždaryta

Ofiso ir buto tel. OLymplc 2-1381

1 MIDLAND1
r

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

BENDROVĖ

4036 Archer Avdmc Tel. IA3-6719* 

AUGUST SAIDUKAS Prezidentas

>a v .r.<js v. □ L odr

Associdiic

J

MES PRISTATOME ANGLIS BEI 
PEČIAUS ALIEJŲ

'DIDELIAIS IR MAŽAIS KIEKIAIS
Mes taipgi perkraustome jūsų baldus saugiai — keletą blo-l 

kų ar keliasdeiimta mylių. Reikale šaukite mus. į
I Vieno kambario baldus arba viso namo — kreipkltis pas* 
'mus. Turį daug metų patyrimo perkraustymo darbe.

STASYS FABIJONAS
2149 Ss. Dsyst Arenas Tel. VIrginia 7-7097,

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

Universal Savings and Ix»an Association užtikrina saugu
mą 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:

Ofiso telef. YArds 7-1168 
Reoidencijos — STewart 3-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 Weut S5th Street 
(kampas Halsted Ir 86-ta gatvš) 

VAL. 1—4 Ir 6:30—8:30 p. p. kas
dien išskyrus trečiadienius. Atidara 

šeštadieniais 1—4 vai.

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

Dr. Alexander J, Javais
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marąuette Medical Center 
6132 So. Kedzie Avenue

VAL. 2—4 p. p. Ir nuo 7—9 v. vak.
Trečlad. Ir šeštad. pagal sutarti

Tel. ofiso PR. 6-8838, rėš. RE. 7-9199

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAIS

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2560 Weat 63rd Street

VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. Ir 7:80 
Iki 9 vaL Trečlad. Ir šešt. uždaryta

Telefonu GRovehlU 6-1696
DR. ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIAUSTfi

PRITAIKO AKINIUS
Valandos: 9 

susitarimą lšs
2422 West

-12 tr 7—9 v. v. pagal 
Išskyrus trečiadienius

Marąuette Rd.

'Telefonas RElIance 6-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
3925 Weat 59th Street

VAL. 1—4 popiet. 6:80—8:80 vak. 
Trečlad. pagal sutarti

TeL ofiso Ir bpto OLymplc 2-41M
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 W. 15th Sk, Cicero 

Kasdien 1—8 v. ir 6—8 ▼. vakara 
Išskyrus trečiadienius

Butas 1526 So. 49th Ava. 
Šeštadieniais 12 Iki 4 ponis.

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illnois/
J1

Ofiso telef. LAfayette 8-8210, Jei 
neatsiliepia, šaukite KUdzie 3-2888

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGfi

4146 S. Archer Avė.
VAL. Kasdien popiet nuo 12-2:80 v. 
Vak. pirm., antr., ketvlrt. 9-8:80 v. 

Trečiadieni tik susitarus

REMKITE “DRAUGĄ”.

Ofiso telefonu — HIshop 7-2525

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Arenus
(Kampu Kedzie Ir Archer).
Vai. kasdien nuo 2 Iki 9 vai. 

Trečlad. Ir sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpubUo 7-2290 
SPECIALYBE CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS
2435 West 69th Street

VAL.: Pirm., antr., Ketv., penkt. 
nuo 2:00 — 4:00 Ir nuo 6:00 — 8:00. 
šešt. nuo 2:00 — 4:00. Trečlad. ir 
kitu laiku susitarus telefonu.

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

keičia stiklus Ir rfimus.
4456 So. Oalifornia Avė., Chicago 

šaukite YArds 7-7381 
Priima: vakarais 6 Iki 9; žežtad. 

10 vai. ryto Iki 4; trečlad. Ir sekmad. 
tik susitarus.

TeL ofiso CL. 4-0253, rez. GR.6-8876

DR. A. Z. ŠAULYS
GYDYTOJA IR CHIRURGfi 

4645 So. Ashland Avų, Chicago 
Plrmad., antr., ketv. Ir penk. 

6:30—8:80 vai. vakare 
šešt. nuo 2 lkl 4 popiet.

- Rez. 8053 S. Campbell Avė.
Tel. ofiso YA 7-4787, rea. PR 6-1930

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4645 8. Ashland Avė. (kamh. 211) 
Vai. nuo 2—4 Ir 6—8; trečlad., žež

tad. Ir sekmad. tik pagal sutarti. 
Jeigu neatsilieps viržmlnCti telefonai

šaukite M1dway 3-0001

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopedas - Protezlstas 

Aparatal-Protezal, Med. ban
dažai. Spec. pagalba kojom

(Areli Rupports) tr tX
Vai.: 9-4 Ir 6-8. šeštadieniais 9-1. 
ORTHOPEniJOS TECHNIKOS LAB. 

2850 W. 63rd St. Chicago 20, UL 
Tel. PItospect 6-5084.

V

1334 8.

Tel. ofiso VIctory 2-1581
Rez. VIctory 2-0742

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Priėmimo valandos kasdien: 1-4 p.p. 
ir nuo 6t8 v.v. šeštad. 1-4 vai. popiet.

Tel. ofiso PR. 6-6446, rez. HE. 4-3150

DR. F. C. WIMSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 West Marųaette Rd.
VAL. nuo 2 Iki 4 p. p,; 6 lkl 8 vak.

Trečiad. Ir šeštad. pagal sutarti 

Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-6659

DR. P. Z. ZALATORIS
1821 So. Halsted Street

Tel. ofiso CA 6-0B57, rez. PR 6-6659 
Rezid. 6600 S. Arteslan Avė.

VAL. 11 v. r. iki 8 p. p.; 6—9 ▼. v.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 metų patyrimo
Tel. YArds 7-1829 
Pritaiko aklniua. 
Kreivas akis 

Ištaiso.
Ofisas ir akinių dlrbtuvš 
756 West 85th Street 

Vai. nuo 10 lkl 2, nuo 8 lkl 8, tre
člad. nuo 10-12, penktadieni 10-9 Is 
šeštadieniais 10-2 vai. popiet.

DR. S. VAITUSH, OPT.
Palengvinu aklų įtempimų, kuris 

yra priežastis galvos skaudžjlmo bei 
svaigimo Ir skaudančių aklų karščio. 
Atitaisau trumparegystę Ir tollregys- 
tę. Prlrenku teisingai akinius Visi 
egzaminavimai daromi su elektriniais 
Instrumentais, rodančias mažiausius 
trūkumus. Speciali atyda kreipiama 
i mokyklos valkus.

4712 South Aąhland Avenus 
Tel. YArds 7-1373

Vai. 10:80 lkl 7 v. vak. šeštad. 10:80 
lkl 6 vai. Sekm. Ir treč. uždara.

DRAUGAS 

THE LITHUANIAN DAILY FRIEND
Oakley Avė., Chicago 8, Hl. Tel. VIrginia 7-6641; 7-SS42

Bntersd aa Beoond-Class Matter March II, 1916, at Chicago. Illinois 
Unde* the Aot of March 9, 1879.
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KULTŪROS KONGRESAS
DAINŲ ŠVENTE IK KULTŪROS KONGRESAS

Šios vasaros kultūros kongresas ir dainos šventė, reikia 
tikėtis bus neeilinis įvykis JAV ir Kanados lietuvių gyvenime. 
Rūpestingai ruošiama dainos šventė turbūt sutrauks daug dai
nininkų ir daug klausytojų. Reikia linkėti, kad ši dainos šventė 
būtų nauju kelrodžiu mūsų dainos menui. Yra duomenų many
ti, kad taip ir bus. Jau vien tvarkingai pravestas konkursas 
parašyti dainos šventei dainą liudija, kad darbas yra varomas 
su reikiamu visuomenišku rimtumu. Labai įdomu yra, kad šį 
konkursą laimėjo senųjų Amerikos lietuvių atstovė, kompozi
torė seselė kazimierietė Bernarda. Į tai mes norėtume žiūrėti, 
kaip į naujų laikų ženklą Amerikos lietuvių gyvenime, kuriame 
ir senieji, ir naujieji amerikiečiai lietuviai, nors skirtingais ke
liais, bet eis išvien.

Rėkia atkreipti dėmesį į tai, kad dainų šventės ruošimo ko
mitetas dirba jau kokius pusantrų metų. Per tiek laiko buvo 
galima išvengti pavojingo skubumo ir uždavinį suvokiant, ir 
jį vykdant, šia proga mes turime pasigėrėti mūsų muzikų vk 
suomenišku lygiu.

KULTŪROS KONGRESAS •
šalia dainų šventės ruošiamas ir kultūros kongresas, ši 

mintis yra daug naujesnė ir dėl to neturi tokio plataus paruoši
mo. Tačiau organizatoriai jau turi bendrais bruožais kultūros 
kongreso planą, šalia dviejų bendrų posėdžių yra pramatomi 
sekcijų posėdžiai. Tų sekcijų yra užregistruota net devynios. 
Sekcijos yra pramatomos šios: Mokslo sekcija, kurioje kalbės 
prof. Kolupaila. Švietimo sekcija, kurioje kalbės Rinkūnas. 
Istorijos sekcija, kuriai vadovauja Liulevičius. Teatro sekcija, 
kurioje kalbės Velička. Akademinio jaunimo sekcija, kurią or
ganizuoja Lietuvių Studentų Sąjunga. Kalbos sekcija, kurioje 
kalbės Dambriūnas. Literatūros sekcija, kurią organizuoja Bab- 
rauskas. Muzikos sekcija, kurioje kalbės Jakubėnas. Dar prama- 
toma ir meno 'sekcija. Bendrajame posėdyje kalbės dr. J. Gir
nius. Uždaromajame posėdyje kalbą pasakys kanadiečių išrink
ta Iz. Matusevičiūtė.

DAUGIAU DĖMESIO KULTŪRININKAMS
Sekcijų skaičių galima būtų tęsti kone iki begalybės. Ir rei

kia spėti, kad Kultūros Tarybai, šį kongresą ruošiant, turbūt 
nelengva yra susigaudyti, kas tokiame kongrese reikėtų daryti. 
Būtų buvę naudinga, kad kultūros kongreso ruošimas būtų bu
vęs atliekamas bent kiek iš anksto, kaip dainų šventė. Būtų gera, 
kad spaudoje ir atitinkamose organizacijose šis klausimas būtų 
buvęs plačiai išdiskutuotas ir pats kongresas tas diskusijas bend
ru aktu būtų tik užbaigęs. Kultūriniai klausimai yra nema
žesni negu muzikiniai. Kultūrininkai būtų laimingi, jeigu su 
jais kongreso rengėjai elgtųsi bent taip apdairiai, kaip dainų 
šventės rengėjai su muzikais; kad jie nebūtų pastatomi tik pa
ploti padarytiems dalykams.

Žinoma, dabar jau tam yra permaža laiko. Esamose ap
linkybėse galbūt gerai yra, kad kongrese bus duodama vietos 
pasireikšti kiekvienai kultūrinio veikimo sričiai. Nors, kad šios 
sekcijos neišvirstų į atskirų organizacijų suvažiavimus (kuriuos 
jos ir šiaip turi), ar nereikėtų kelti mintį, kad sekcijose būtų 
apsiribojama tik principiniais svarstymais, nesileidžiant į at
skirų klausimų nagrinėjimą. Tačiau principinių klausimų svars
tymas turėtų būti tokio pobūdžio, kad ko daugiausia išeičių 
parodytų praktiniam mūsų gyvenimui.

KĄ REIKĖTŲ SVARSTYTI KULTŪROS KONGRESE?
Kultūrinės sritys yra tokios plačios, kad sunku yra jas ne 

tik viename kongrese sutalpinti, bet sunku yra net vienu žvilgs
niu apimti. Mūsų tauta yra tiek išprususi, kad ji visose kultū
rinėse srityse yra šį tą bandžiusi ir jai nėra svetimas nė vienas 
kultūrinis laukas.

Ruošiant lietuviškos visuomenės kultūrinį kongresą, nėra 
galimybės visas sritis jame sutelkti. Bet, esant tokiai būklei, 
kyla klausimas, kokios sritys kongrese turi būti atstovaujkmos ? 
Norint rasti atsaymą į šį klausimą, ar nereikėtų laikytis šių 
dviejų principų: 1) kongrese liesti tas sritis, kuriose mes turi
me daugiausia pajėgų ir 2) čia kelti tuos klausimus, kurie mums 
turi gyvybinės reikšmės. Pora tokių sričių čia norima suminėti. 
Būtent tai yra medicinos sritis ir teikės sritis.

MEDICINOS SRITIS
Viena tokių kultūrinių sričių, kurioje naujoji išeivija yra 

tvirčiausiai atsistojusi Amerikoje, yra medicinos sritis. Dėl tb 
būtų labai nuoseklu, kad kongrese būtų stipri medicinos sekcija, 
kuri pasvarstytų, kokį vaidmenį lietuviai daktarai galėtų su
vaidinti mūsų tautą kultūriškai atstovaujant ir JAV gyvenime.

Gydytojai yra tie iš mūsų tarpo, kurie pirmieji gana augš- 
tai atsistojo visuomeniniame JAV gyvenime. Tačiau pasirodo, 
kad čia yra ir nemaža pavojų. Gydytojai, užsivertę darbais, per
daug atsiriboja vieni nuo kitų. Jiems gresia pavojus atitrūkti 
nuo savo visuomenės greičiau negu kitiems. Čia, žinoma, nema
noma priekaištauti daktarams, nes bendruomeniškumo trūkumas 
yra bendras mūsų civilizacijos trūkumas. Daktarams šį trūku
mą nugalėti yra sunkiau negu kitiems. Tačiau, jeigu jiems pa
sisektų savo izoliaciją nugalėti, jie galėtų atlikti didelį ir ke
leriopą vaidmenį mūsų bendruomenei.

Gydymo mokslas ir menas yra visur pakankamai gerbia
mas. Jeigu lietuviai daktarai sutartinai reikštųsi, jie, kaip įta
kingosios Amerikos gydytojai, ne vieną dalyką galėtų pada
ryti ar pravesti, kas būtų lietuviškosios kultūros įnašas žmonijai. 

TEISES SRITIS
Kita sritis, kuri turėtų būti kongrese atstovaujama ne dėl 

to, kad mes daug šioje srityje esame padarę, bet dėl to, kad 
yra gyvas reikalas joje daug daryti. Ta sritis yra teisinė sri
tis. Mes, atsidūrę išeivijoje, turime prisidėti prie išaiškinimo 
šio painaus klausimo: kokias asmenines, šeimines, kultūrines, 
tautines teises ateiviai turi naujo krašto gyvenime, kad jomis 
ne tik nekenktų juos priimančiam kraštui, bet dar prisidėtų prie 
jo kultūros. Tai yra didelis darbas, reikalaująs ne vieno žmogaus 
ir gal ne vienos generacijos pastangų. Tačiau šias koncepcijas 
žmonijai galės padovanoti tik tie, kurie problemą pažįsta iš visų 
pusių. Šiuos klausimus aiškinant, ne kartą Teikės eiti iki pačių 
prigimties teisės šaknų. Jeigu kultūros kongresas bent trūku
mus teisingai konstatuotų šioje srityje, jau būtų didelė pradžia 
padaryta

Šio kongreso organizatorė — JAV Lietuvių Bendruomenė — 
vargiai ar galėtų savo egzistencijai geriau pasitarnauti Ir tvir
tesnius pagrindus savo veiklai padėti, negu pakviesdama rim
tus teisininkus ir kitus kompetentingus asmenis šių klausimų 
aiškinimui. * / V. Bgd,

LATVIAI INFORMUOJA 

LIETUVIUS

Jei ne latvių laikraščio

“MUSŲ VYTIS” RODO 
PAVYZDĮ

Akademinio Skautų Sąjūdžio 
"Laika” bendradarbio Frank- ir mūsų skautų vadų reika-j 
furte,' Vokietijoje, iniciatyva ir lama leidžiamas ir sumaniai re-( 
pastangos, gal dar ir šiandien J daguojamas žurnalas "Mūsų 
lietuviai laisvajame pasaulyje Vytis” paskutiniame numeryje 
nebūtų patyrę skaudžiai tra- j kreipiasi į savo bendradarbius, 
giško atsitikimo, su mūsų žy- YP&č korespondentus, juos 
miuoju mokslininku ir filosofui kviesdamas siunč.ant rašinius 
dr. A. Maceina. O tai būta ži- panaudojimui, būtinai pažymė- 
nios, kuri tikrai žaibo greitumu ti, kokiam jau laikraščiui yra 
per 24 vai. spėjo pasklisti iš nusiųstos to pačio turinio; per 
New Yorko į visas lietuvišką- kalkę atspaustos kopijos. Mū
sias kolonijas, visur sukelda
ma gyvas diskusijas ir tikrai

sų supratimu, šis taikiai iškel
tas momentas ne tiek būtinas

nuoširdžią ir gilią užuojautą | tam skautų leidiniui, kiek jis
mūsų gabiajam mokslininkui 
Ir jo šeimai Bet skaudusis į- 
Vykis dar kartą parodė, kokia 
negreita yra mūsų vidinės in
formacijos struktūra. Svarbius 
dalykus sužinome pavėluotai ir 
per svetimuosius, kurie moka 
pirmiau ir greičiau iškelti mus 
liečiančius įvykius ar žinias.

NESKANU
Neseniai skaitėme spaudoje 

pranešimą — žinutę apie šį 
pavasarį baigusius Vasario 16 
gimnaziją abiturientus. Prie 
to sąrašėlio kažkuriam galui 
buvo pridėta kelios pavardės 
ir gavusių pataisas. Kuriam 
reikalui? Dar niekur nebuvo 
įprasta, jog likusius antriems 
metams ar pataisas gavusiųjų 
vardus turėtame viešai skelbti, 
lyg kokių nusikaltėlių. Kartais 
reikėtų visdelto prisilaikyti 
bent minimalaus konfidencia
lumo ir vengti reklamuoti tą, 
kas visiškai nesiderina su pa
prasčiausia etika. Be to, kažin 
ar tas geru prisidės ir prie vi
sos tos gimnazijos rėmimo ak
cijos, nes jau girdisi balsų, jog 
neverta esanti parama, nes ten 
ne visi gerai mokosi. Minėtoji 
žinutę tikrai buvo nelabai sko
ninga.

DIDŽIAUSIA DOVANA

“Darb.” bendradarbis P. 
Natas rašo, jog jam žinomas 
atsitikimas, kai likęs sūnus 
Lietuvoje, motinos dienos pro
ga savo mamytei dabar gyve
nančiai šiame krašte, nieko 
geresnio negalėjęs atsiųsti, 
kaip tik lietuvišką knygą, V. 
Hug0 “Vargdieniai”. Labai 
keistu sutapimu patį įvykį sa
votiškai gali paryškinti ir ti
pingas knygos antraštės pava
dinimas. Bet už vis svarbiau
sias faktas, jog lietuviška kny
ga tiek Lietuvoje, tiek ir lais
vajame pasaulyje yra laikoma 
vertingiausia dovana.

jau neatidėliotinas šiaip jau

SEPTYNI NUSKENDO

Netaurias į krantą vieno iš 
stipraus viesulo metu.

septynių nuskendusių jūrininkų kūnas. Jūreiviai paskendo Miehigan ežere
. . !■

kaimynai visiškai gražiai ir
mūsų laikraščių daugumai, nes stipriai reiškiasi savojoje kul- 
dar ir šiandien neretai skaito
me tas pačias korespondenci
jas visoje eilėje spaudos leidi
nių. Tuo įkyrėjama ne vien 
tik redakcijoms, bet, svarbiau
sia, ir patiems skaitytojams.
Be to, tai yra viena priežasčių 
mažiau skaityti ir prenumeruo
ti atskirų. pavadinimų laikraš
čius.
EMIGRACIJA SKAIČIUOSE

Nuo Antrojo karo pabaigos 
į Jungtines Valstybes yra at
vykęs' nuolatiniam apsigyveni
mui gana didelis emigrantų 
skaičius. Oficialiais daviniais 
sekant, atrodo, jog daugiau
siai naujųjų ateivių buvo len
kų tautybės — 186,667. Ant
rasis didžiausias kontingentas 
buvo 52,646 asmenys, kurie 
vadinami emigrantais iš Sovie
tų Sąjungos, bet tautybėmis 
jie skirstytųsi sekančiai: uk
rainiečiai, rusai, baltgudžiai, 
armėnai ir kalmukai. Toliau 
jau eitų mažesnė grupės, k. a. 
čekoslovakai — 27,182, vengrai 
— 21,624, estai — 11,329, lat
viai — 38,360, lietuviai — 27,- 
966, rumunai — 11,586, bulga’- 
rai — 1,108, jugoslavai — 34,- 
480 ir 3,208 emigrantai, kurių 
tautybės statistikos žinioje ne
pateiktos.

Iš pabaltiečių, atrodo, patys 
veržliausi buvo latviai, kurie 
beveik neturėdami jokio užnu
gario šiame krašte (turima 
galvoje senoji emigracijos ban
ga), tolokai pralenkė mus, lie
tuvius, kurie atvykę galėjo 
džiaugtis jau esamomis lietu
viškomis įstaigomis, spauda, 
organizacijomis. Latviams ir 
estams reikėjo viską steigti ir 
kurti beveik iš nieko, vien tik 
naujakurių jndciatyva, žinio
mis ir ribotu amerikinio gyve
nimo patyrimu. Tenka gėrė
tis, jog mūsų abu minėtieji

tūroje, papročiuose, neatsiža
da savo būdingųjų savybių ir 
moka gražiai pasisavinti ir 
prisitaikyti JAV rastais tei
giamais savumais. Tos visos 
gražiai tarpusavy suderintos 
savybės, reikia tikėtis, bus 
stipria kliūtimi nutautėti, be 
to, gali būti vertingu talkinin
ku visoje laisvės kovoje.

LIETUVIAI KATALIKŲ 
MOKYKLOSE

Clevelande leidžiamas “Wia- 
domosci Codzienne”, lenkų lai
kraštis, nesenai buvo paskel
bęs gana įdomią statistiką apie 
svetimų kalbų mokymą kata
likų mokyklose šiame krašte. 
Atsieit, šiuo metu 142,706 vai
kai mokosi atskirų tautybių į- 
taką turinčiose mokyklose. Ir

. AMERIKOS IR SIBIRO VĖJAI
Nesuprantami mums šiandien vių, tačiau šis reikalas bus iš- 

lietuviams Sibiro vėjai, kai mes popularintas, bus pakalbėta a- 
čia skubame kasdien, kaip vė-^ie jį ne viename laikraštyje ir 
jas automobiliumi paskui dole-ne vienoj Amerikos instancijoj, 
rį, užmirštame šiandien Sibiro ir jis bus bolševikamas rakštis 
Vėjus, kai sukeliame vėjus tarp- Į akyje. Niekas taip nesinaudoja 
grupinėse rungtynėse Tačiau propaganda, ka;p bolševikai ir
šiandien kitokį vėją pakėlė vie 
ningas Amerikos lietuvių jauni
mas, sugalvodamas paruošti 
25 000 parašų peticiją JAV pre
zidentui. Amerikos lietuviams 
surinkti tiek parašų yra labai 
nedaug; seniau lietuviai surin
ko tokių parašų milioną tačiau 
miela1 kad tos iniciatyvos ėmė- 
ne senieji veikėjai “rabinai”,

niekas taip nebijo propagandos 
kaip jie. Iš antros pusės ameri
kiečiai gal ir labai nenorėtų k'š- 
tis į tokius reikalus, tačiau 25,- 
000 būsimų ar esančių piliečių 
reikia skaitytis, nes ir vienas 
tūkstantis rinkimų metu gali nu 
sverti vieno ar kito renkamo 
valstybės vyro naudai, šie mo
tyvai gal daugiau mums teigia

BlKUTt POKBLBVlOtŪTt

110 tęsinys

Mes esame apsupime. Vakar naktį užveržė Elbingo 
žiedą, kažkur augštai, ties Fryzų įlanka.

Ir nuleista galva grįžtu atgal prie vežimo.
Bet mes vis dar važiuojam tolyn. Aš nežinau, ko

dėl... ir kur?..
Vežimai vėl užsikemša ir sustoja. Mudvi su mama 

prasistumiam priekin. Prieinam kažkokią tuščią sody
bą ir atsidarom tvarto duris. Tvartas visai tuščias.

me, rašome, dėl kurio susirinki 
muose mušamės, kurį keliame ir 
laidojame. O tačiau tas jauni
mas negalvoja tautiškai mirti, 
nes jis ne vieną kartą įrodė,

taip, daugiausiai esama besi- kad lietuvių studentų aktyvi ko

bet jaunimas, apie kurį kalba-, mai lemia, negu žmoniškumo ir

mokančių prancūziškai — 83,- 
790, antroje vietoje sektų len
kai su 30,945, trečioje — ita
lai su 15,617 ir ketvirtoje lie
tuviai, kurių esama 7,991 mo
kinys. Bendrai lenkų sluogs- 
niai apgailestauja, jog toks pa
lyginti mažas skaičius tenori 
mokytis lenkų kalbos. Panašią 
išvadą susidaro ir apie sekan
čių trijų tautų mokinius.

Al Gimantas

Prieš gyvenimo pabaigą vis
kas vyksta kaip kaukių ma
skaradui' baigiantis, kai nusi- 
imambs kaukas. Tada visi, su 
kuriais gyvenimo eigoje turė
tas sąlytis, pasirodo tokieTTo- 
kie tikrumoje yr:C *‘\ ,

—f Šopenhaueris

va su Lietuvos priešais, pradė
ta dar caro metais, nesustoja n? 
šiandien. *

Laisvė Ir bizifg 
Vispusiškai sėkmingai ši Jau

nimo Peticija negali gerai pra 
eiti, nes ant parašams lapų nė
ra išspausdinti peticijos teks
tai. Įbaimintas įvairių siuntinė
jamų laiškų ir įvairių “skrynin
gų” lietuvis šiandien kartais šu

lais vės nuolat ne vieno politko 
akcentuojamos idėjos.

šviesūs taškai

Jokių raštų ir jokių peticijų 
niekada nebus perdaug. Me šian 
dien gyvename šaukiančiojo pa
dėtyje. Sakoma, kad Lietuva y- 
ra plunksna atkovotas kraštas. 
Ir mes privalome šaukti ir tą 
šauksmą paliudyti savo paTašu, 
kad esame pavergtos tautos vai
kai, kad tūkstančiai brolių yra 
Sibire, kad bolševizmas yra ti
ronija, kokios nebuvo šimtais 
metų. Šiandien kiekvieno lietu- 

■ vio pareiga fabrike, mokykloje,
abejoja dėdamas parašą, ar šis, futbolo aikštėje, smuklėje ar 
parašas nepateks ten, kur nerei šventoriuje kalbėti apie lietuvių
kia, pas tuos, kurie tūkstančius 
lietuvių yra ištrėmę į Sibirą. 
Dėl tos pačios priežasties, t. y. 
dėl teksto trūkumų, ir ne vienas 
šiaip jau lietuviams palankus ĮF- 
tatautis nenori, rašybą. Jaų^po 
ląiko dabar aiškintis, tačiau to
kiam bijančiam lįetuviui reikia 
Priminti, kad lietuviu sąrašai 
boŠeviksuns^ pakankamai gerai 
žinomi, o iŠ antros pusės, tada, 
kai reiki a , padėti viską aukoju
siems ir viską praradustėms bro 
Manas tik savo parašu, o ne as
meninės laisvės rizika, ar n<t ne 
pinigu, toks nenoras rašytis'yra 
sunkiai suprantamas. Nors

Vienos minulės užtenka nu- 
sistebėti, ištisas šimtmetis rei
kalingas tam, kad . galima būtų 
padaryti stebėtinų iJalyJrtĮ/'

—Helvetius rašai neišgelbės iį Sibiro lietu-

Įsiterpiam žmonių ratan ir mes.
Turbūt, nuo ugnies a&vaiti^nuo tamsiai raūdouų 

liepsnos liežuvių ir nuo kaičių dfynų — visi veidajiolrfe 
rūstūs: vyrų, moterų, senių ir net vpkųveidai. Kietai 
sučiauptos lūpos, tamsūs šešėliai po akim, kampubti 
smakrai, išsišovę skruostikauliai, surauktos kaktos...

Aš tik dabarpffsimęnu, kad šiandien yra Šešiolik
toji Vasario. 7 1 •' į ?

Naktis, kai visaą Klubas nurga(jliuminacijų ugnim, 
kai po kojom girgždi sniegas ir daftguj blykčioja Spei
guotos žvaigždės. 5-; ž ? ' . *

53S

tSutas pastangas atgauti laisvę 
ir apie teisę tą laisvę turėti. 
Lietuvių jaunimo užsimojimas 
visokeriopai, sveikintinas, nes ju 
dinamas Lietuvos ir pavergtųjų 
reikalas, o iš antros pusės pats 
jaunimas įsijudina konkrečiam 
darbui;, čia prįe^ “Lituanus” lei
dimo dar vienas Šviesus taškas 
mūsų tremties jaunimo istorijo
je. Tegul šis Amerikos lietuvių 
jaunimo sukeltas vėjas plačiai 
praveria Įaugtai, kę,d Amerikos 
vadovaujantieji, asmenys galėtų 
geriaki pamat jtiXietuvos reika
lus, kad pavergtiesiems Sibiro 

a" vėją truputį užstotų, kad ir ma
žytė viltis. > ;'Al. B. 

368
į kelią pliekia,kapoja kulkoj, lyg juoda pragaro kruša.

- Aš tik dabar pamatau,.kad iš kitos kelio pusės at
bėga vyras. Per. tą pačią ugnį, per tą? patį svilinantį 

jog juodu su Vyga susitinka -kelio vidury ir 
ęuolaj vienas kitam į glėbį. Ir staiga ji atpažįstu.

Holldoriks! — sušunku ir užsidengiu rankom
‘akis. ’■ £ J ,■ *' •

Ai negaliu matyti, kaip jie abu mirs...
J Bet pp valandėlės lėktuvų jau nebėra. Jie nunėrė 

už nliško, pačian dangaus pakraštin.
Kai palkeliipgalvą, Vyga ir Holldorfas tebestovi ke-

Mes einam pro Utašto. Apsaugos Ministeriją^urlio vidury. Aplinkui klega žmonės, kelia.sužeistus ark-
prie margų vartų būilelfių *«tovi šventišką, 
einam Gedimino gatve, Laisvės alėja... Krautuvių lan
guose, apšviestos lemputėm, dega pentinuotos Vytys, 
Basanavičiai, Vytautai — su augštom, kunigaikštiškom

Mudvi susėdam avukių garde, sausuose šiauduose; aš kepurėm, Geležiniai Vilkai. Einam pro Muzėjų — šią
atsiremiu sienon ir imu snausti.

Pro mažą langelį krinta žiemos saulėlydžio šviesa, 
kvepia šienu, tylu ir neišpasakytai jauku. Tvartas 
visada pilnas keistos ramybės — taikos ir šilumos. Net 
Ir tuščias tvartas. Gal dėl to, kad ėdžiose gimė Dievas. 
Tarp jaučio ir tarp asilo.

Šiauduose mama aptinka kiaušinį, praduria jame 
dvi skylutes ir aš jį išgeriu. Kadaise aš kas vakarą ši
taip išgerdavau kiaušinį — seniai, seniai, kai buvau 
maža mergaitė...

Mes tebestovim ant kelio ir naktį.
Kažkokie vyrai pamiškėj sukuria ugnį; mes palie

kam ant vežimo tik tėtį ir nueinam pasišildyti. Žmonės 
apstoję ugnį ratu, pačiame vidury traška laužas — ant 
trikampiu susmeigtų baslių kabo pamautas didelis vir
tuvas, prikrėstas tirpstančio sniego. Kai jis užvirs, vi
siems duos po gurkšnį karšto vandens.

naktį jis žėri, lyg sidabro rūmas — ir pro Lietuvos Ban
ką, ir pro nušviestą teatrą...

O kai kylam Ožeškienės laiptais viršun, aš dar kar
tą atsisuku. Čia pat šviečia Teisingumo Ministerijos 
bonia, apvesta lempučių karoliukais, lyg spinduliuojanti 
karūna.

r
Vieną skaisčią dieną, spiginančiai baltą ir giedrią, 

užskrenda lėktuvai.
Visi pasileidžia bėgti, slėptis, o slėptis nėra net kur. 

Aš įšoku griovin, prigulu prie žemės ir staiga matau, 
kad keliu bėga Vyga. Kaip pamišėlė: išskėtusi rankas, 
plevėsuodama palto skvernais.

— Vyga! Vyga!.. — šaukiu, pakėlusi galvą nuo 
žemės.

Bet virš mūsų jau tratina kulkosvaidžiai: vėl už- 
staugia, smigdamas žemyn lėktuvas, ir vėl..* O visą

lius.o juodu tebesto vi,- lyg būtų suakmenėję meilės
mirties glėby.

Holldorfas nebežiūri nei į žmones, nei į savo drau
gus, sustojusius prie mašinos. Jis bučiuoja Vygai plau
kus, kaklą, akis — pačiame kelio vidury, skaisčiai baltą 
žiemos dieną, pro kurią tik ką prašvilpė juoda pragaro 
kruša.

įr

Po kelių dienų aš nugirstu džiaugsmingą žinią ir 
mums vėl sugrįžta viltis. Iš apsupimo bus galima išva
žiuoti — Fryzų įlankos ledu, į siaurą žemės juostą, o iš 
ten bus atviri visi keliai.

Tą paskutinį rytą mažame žvejų kaimely visiems 
dar padalina karštos žirnienės. Mes išmetam iš vežimo 
sunkesniuosius daiktus ir einam. Iš pradžių tik pakran
te. Pro pusnis kyšo viksvos, tokios pat, kaip Palangos 
pajūry. O paskui —— žemė baigiasi. Mes visi persižeg- 
nojam, pasibučiuojam — apsikabinam net mudvi su 
Vygos motina — tėtią timpteli sartoko vadžias ir pra
sideda ledas.

(Boa daugiau) \J
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MŪSŲ KOLONIJOSE
Chicagoje.
Iš Lietuvių Profesorių Dr-joa 

veiklos

Lietuvių Profesorių Draugi
jos valdyba gegužės 20 d. po
sėdyje tarėsi Kultūros kongre
so mokslo sekcijos parengimo 
reikalu. Kaip žinoma, Dainų 
šventės metu Chicagoje įvyksta 
ir Kultūros kongresas, kurio

“Terros” knygynas taip pat 
patiekia duomenų apie padidė
jusį knygų judėjimą.

Sulinktieji duomenys rodo. 
kad didelė dauguma mūsų tau
tiečių yra jautrūs ir nuoširdūs 
šiam lietuviškam kultūriniam 
reikalui. Knygų mėnesio pasi
sekimas priklausys nuo to, su 
kokiu uolumu veiks LB apylin
kių valdybos ir jaunimo organi
zacijos. Knygos mėnuo ir vie

mokslo sekciją organizuoja L. niems, ir kitiems bus įrodymu 
Profesorių Draugijos valdyba ! teisės būti lietuvių visuomeninio 
Prof. Kolupaila yra valdybos pa
prašytas ir sutiko skaityti mok? 
lo sekcijos posėdyje paskaitą 
tema “Augštcjo mokslo raid? 
nepriklausomoje Lietuvoje”.

gyvenmo viršūnėje.
Daugelis knygų pirkėjų pa

grįstai kelia klausimą: kiek g' 
knygų perka patys knygų pla
tintojai ir knygos mėnesio or
ganizatoriai. Knygų mėnesio ei 
goję bus duodama atsakymų. 
Vienas atsakymas jau yra: Štai 
dail. J. Pautien.us, A. Gintenris 
ir architektas J. Mulokas vie
nu kartu bendrai įsigijo knygų 
už 100 dol. J. Kreivėnas

Philadelpia, Pa.
ANTANAS KLIMAS 

APGYNĖ DISERTACIJĄ

Gegužės mėnesio 11 dieną 
Perfnsylvanijos Universitete

Tiek Dainų šventės, tiek Kul
tūros kongreso pasisekimas pri
klausys nuo dalyvių skaičiaus ii 
nuo jų aktyvumo. L. Prof. Dr- 
jos valdyba labai pageidauja, 
kai Kultūros kongreso plenumo 
ir sekcijų posėdžiuose dalyvau
tų ko didesnis intelektualų skai
čius, įskaitant visus L. Profe
sorių Draugijos narius.

Valdybos posėdyje buvo pa
sikeista ir nuomonėm s Vilniaus 
universiteto 375 metų sukakties 
minėjimo klausimu. Išklausę 
valdybos, o kartu ir. komiteto 
pirmininko informacinį prane
šimą, valdybos nariai vienbal- 
s'ai pasisakė už tai, kad pamal
dos minėjimo metu būtų ruošia-1 mas” ir tuo pačiu išlaikė egza- 
mos ne katedroje, kaip anksčiau minus daktaro laipsniui gauti.

keitė kun. dr. Statkų. J kuni
go V. Vėžio vietą atkeltas kun. 
Jeronimas Bagdonas.

Ilgus į 'metus gyvendamas 
Philadelphijoje kun. V. Vėžis 
ne tik parapiečių bet ir visų ki
tų buvo mėgiamas ir jo išvyki
mą tenka labai apgailestauti.

MOTERYS KVIEČIA

Philadelphijos lietuvės mo-_ 
terys, susitelkusios į Pabaltijo 
Moterų Tarybos lietuvių sky
rių, retkarčiais renkasi į jau
kius pobūvėlius, kuriuose vieš
patauja išskirtino jaukumo 
nuotaika. Š. m. biržebo 3 dieną 
5 v. p. p. Lietuvių Banko su
sirinkimų salėje jos rengia 
pobūvį su ponios Mašalaitie- 
nės paskaitėle apie lietuvės 
reikšmę tautos gyvenime, po 
kurios skaitys poeziją Kotryna 
Grigaitytė - Graudušienė. Visi 
kviečiami kiek galint gausiau 
atsilankyti.

NERANDA PRITARIMO

ŽYGIS Į VASHINGTONĄ

Iš vadovaujančių vietos tau
tininkų nugirstami nusiskundi
mai, kad Piladelphijos lietuvių 
visūomenė labai abejingai žiū
ri į jų organizuojamą sąskry
dį Washingtone. Pačioje gi vi

tų bent jau be Lozoraičio į šį 
3Pfskrydį atkvietimo.

— Daniel Web*ter, 1834

Jei nematėte tėvų drebančių, 
sukietėjusių rankų, nematysite. 
visos tautos drebančių, sukie
tėjusių rankų,

— M. Pečkauskaitė

PIGLAI IK SAUGIAI

PERKKAUSTAU
BALDUS
VIETOJE IK Iš TOLIAU

K. tlDUKONIS
Tunu naują didel} aunKvežinų 

ir apdraudaa
2313 W. 91st St. Ohicago, UL 

Tel. PReecott' 9-2781

ioxaoc=u 10X301

e

Lietuviu Prekybos Namai
k*

BALDAI - NAUJAUSIO STILIAUS -
BE BROKŲ

buvo manyta, o Šv. Kryžiaus 
bažnyčioje, kuri yra pakanka
mai erdvi ir gausiai lietuvių Jan 
koma. Be to valdybos narių bu
vo pareikštas pageidavimas at
sisakyti nuo vakarienės rengi
mo, kuris gali duoti daug nuo
stolių. Galutinis sprendimas 
šiais klausimais priklauso, aiš
ku, komitėtui.

Savo posėdyje valdyba priė
mė į draugiją du naujus narius: 
Bernardą (Kodatį, buvusi V. D. 
Universiteto ordinarinį profeso
rių įr astronomijos katedros ve
dėją, ir Vladą Jakubėną, kom-

doktorantas Antanas Klimas suomenėje dažnai girdimi pa- 
apgynė pažymiu “summa cum (šnekesiai su pabrėžimu, kad 
įaudė” disertaciją “Progerma- philadelphijiečiai, kuriems Wa- 
niškas Kuningaz ir jo papliti-1 shingtonas pasiekti labai leng

va (tėra nepilnas šimtas my
lių), mielai dideliais būriais ke
liautų, jei tas sąskrydis būtų 
ne vienos tautininkų partijos 
organizuojamas ir kad jis vyk-

Jaunojo mokslininko disertaci
ja yra eilšfc .metų kruopštaus 
darbo rezultatas, vainikuojąs 
jo ryžtingo darbo pastangas.

Jaunasis mokslininkas An
tanas Klimas Pennsylvanijos 
universitete studijuodamas, jau 
šeštus metus dėsto vokiečių 
kalbą. Tačiau nežiūrint moks
linio darbo, kuris iš jo reikala
vo labai daug valandų, Anta
nas Klimas visą laiką labai gy
vai reiškėsi visuomeninėj veik
loj: dėstė augštesniojoj litua
nistinėj mokykloj, redagavo
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TELEVIZIJOS FONOGRAFAI 
Tik pat mus pirkdami gausit
• Nemokamai S-Jų mSn. pilną garan

tiją — darbas Ir dalys.
• Nemokamai vidaus anteną Ir Insta

liavimas. -
• Iki S100.00 Ir daugiau nuolaidos už 

Jūsų seną televiziją.
Be to, visokiausi radijai, rekorda- 

Ttmo aparatai, lempos, baterijos, da
lys ir kitą firmą televizijos

NUOŠIRDUS LIETUVIŠKĄJĮ 
PATARNAVIMAS

Frank’s TV and Radio
PARDAVIMAS IR TAISOMAS

3240 South Halsted Street
-Telefonas CAlumet 5-7252

PRANAS KERSI8 IR 
PAULIUS P. ENDZKI.HS

SĄSKAITOS BE 

FINANSŲ 

KOMPANIJŲ

☆

ą,„„ - UF4U’.nK. u

Vien 50 įvairiausių 
valgomųjų, Maha- 
goni, riešuto, ar 
ąžuolo, vyšnios 
medžio — 7 dalių 
valgomieji nedega
mu viršumi Formi- 
ca labai puikaus, 
stiliaus pas mus 
tiktai.................$129-00

lor a am

SEGHETTI TRAVEL BUREAU
2451 So. Oakley Avenue Tel. YArds 7-3276

Didžiulis pasirinkimas svečių kambario 

baldų, 100% vilna ar nailon, su dviem 

ar vienu foteliu nuo $1 5O-0°—350-°°

pozitorių — pianistą, ilgametį Bendruomenės Balso valandė- 
Kauno Konservatorijos dėstyto-; les, įėjo į Kultūros Tarytą ir 
ją, kuris yra dėstęs ir čia, Chi-j t. t. Yra pagrindo tikėti, kad 
cagoje, dviejose mokslo įstai-Į ir ateityje jis bus vienas ne tik 
gose — National University of aktyvųjį}, bet ir labai naudin- 
Mus.c ir Boguslawski Musical gų darbuotojų Lietuvių Ben- 
College. V. T

Knygos keliauja į žmones

MES PARŪPINAME KELIONES LĖKTUVAIS, OELŽKELlAlS. 
AUTOBUSAIS IR LAIVAIS.

Sutvarkome dokumentus norintiems atvažiuoti į Ameriką. Pa
rūpiname dokumentus norintiems išvykti į užsienį. , TURIME IR 
LIETUVIŲ Skyrių. Pildome afideivitus. Pasinaudokite.

Ū32O3

Jau pačioje knygos mėnesio 
pradžioje tenka konstatuoti kai 
kuriuos faktus ir pasidaryti kai 
kurias išvadas. Visų pirma, 
šiam reikalui savo skiltis plačiai 
atidarė mūsų periodinė spauda, 
iš kurios ypač dideliu aktyvu
mu išsiskiria “Draugas” ir 
“Naujienos”. Iškyla ir naujų 
minčių. Antai “Dirvoje” klau
siama, kada >bus periodinės 
spaudos mėnuo. Trumpai tenka 
atsakyti, kad Kultūros Fondas 
tiria ir periodinės spaudos rei
kalus.

Knygos mėnuo turi užtikrinti 
mūsų lietuviškosios knygos gy 
venimą bent artimiausioje atei
tyje. Didelio skirtumo nėra, ar 
knyga bus perkama iš leidėjo, 
ar iš knygininko, ar iš knygos 
mėnesio platintojo, — svarbu 
vienas pasiekiamas tikslas, kad 
knyga atsirastų pagarbioje vie
toje lietuvio bute.

Visada kupinas /ne r gi jos ir 
geros nuotaikos dail. J. Pautie- 
nius su savo 11 metų Teresėle 
bene patys pirmieji pasileido į 
žmones su knygomis. Jų ma
žytis vežimukas su užrašu “Lie
tuviškas žodis ateina į Jūsų pa
stogę” pradėjo lankytis visur, 
kur tik buvo pasiekiama* Lig- 
šiol jau aplankė daugiau kaip 
200 butų. Pirmasis vežimas jau 
sulūžo, toliau tarnauja iš Gr. 
Babrauskienės paskolintas. Ir 
šie kryžininkai jau pardavė kny 
gų daugiau kaip už šešis šimtus 
dolerių. Įdomūs jų patyrimai. 
Tik apie apie 5% aplankytų lie
tuvišką knygą pasitiko su išsi- 
sukinėj mu. Apsilankė tavreno- 
se: knygų pirko ir savininkai, 
ir klientai. Daug kas jau iŠ anka 
to turėjo knygų sąrašus ir lau
kė platintojų.

druomenės veiklos baruose.
Kun. V. Vėžis iškeltas

Šv. Kazimiero parapijos pir
masis vikaras, išbuvęs šiose 
pareigose šitoje parapijoje 14 
metų, nuo gegužės- 20-sios iš
keltas tom pačiom pareigom į 
New Phi.adeiphiją, kur jis pa-

AR VERTA?
$2.00 j metus, kad užlaikius gražius 
plaukus. Mėgink NEW ERA — per 
40 metų pasekmingai vartojamas. 
Siųskite $2.00 už 8 oz. bonką.

F. BITAUTAS
302 S'. Pearl St., Denver, Colorado

M O V I N G
A. BENIULIS atlieka įvairius 

perkraustymus ir pervežimus 

iš tolimų ir artimų atstumų.

TeL BI. 7-7075 arte 

PR 8-9842

Vestuvių nuotraukos Ir 
augštos rūšies fotografijas 

mūsų specialybė

PRECIN PHOTO STUD10
(Incorporated) 

EDVARDAS ULIS, sav, 

4058 Archer Avenue
Telefonas Vlrginia 7-2481

U ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujės efMs-talna dideliu 

sunkvežimio su pilna ap- 
draada. I’lgua Ir sąžiningus 
[Mtlnrna vtmaa.

R. ŠERĖNAS
4R4S 8. Wood St., 

lUlnola, tel. VI
Chioagn

1-2972

"SU»»SWS
r*’ 15 TOLI IR ARTI

NAUJI 0/DEU TBOKAI- NAUJAUSI KRAUSTYT*) (RAUKTAI 
ILGU Merų PATYRIMAS-PISUS IR SĄtJNtNGAS PATARNAVIMAS

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL. Td. WAIU>«k 5-9209

Miegamieji ąžuolo, 

riešuto ar Mahago- 

ni medžio—su šli

fuotu sidabro vei

drodžiu dreseris — 

komoda — lova — 

dvi lempos, pas 

mus tik .... $1 4g.00

JONAS GRADINSKAS
Kambarių vėsintuvai, vėdintnvai; radio: vokiški, kišeniniai, nešio

jami, automobiliams: televizijos; patefonai, varomi baterijomis
J. G. TELEV1SION COMPANY

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

A. T V E R A S
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBAS 

Pardavimas ir taisymas 
2646 W. 69th St. REpubllc 7-1641

■

Virtuvės stalai chro

mo su formica vir

šumi, 5 dalių sta

las ir 4 Rėdės 

nuo . $39-00—$9Q.OO

☆

UMHMHHUlMHilIHIlHHKHiniUUIIIUIIIIIIIUnilllIlNIlIlIlIlIlIlIlHIIUHHHIIIIIIIIIIIII

MAROUETTE GELIŲ KRAUTUVE
KORSAŽAI, GALĖS VESTUVĖMS. LAIDOTUVĖMS IR

KITOMS PROGOMS. Atidarą vakarais’ ir sekmadieniais. 
Savininkai: ANDRIUS Ir ELENA (SANDOM) STANIULIS

2743 West 69th Street Tel. PRospect 6-0781
(priešais S v. Kryžiaus ligoninę)

MHIIIIMIIIHlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIHIIWHWIIIIHIIIIIIIIMIIWWIIIllllHWIlll!Hjm«ĮI_iĮ.!i,.

Reesevell Furnitūra Miegamo Rakandų Išpardavimas!
U gabalą — tiktai už f 169.00 1

Į šį setą įeina lova, dreseris. ko
moda, springsai, matraaas su vidu
jinėm spiruoklšm, 3 vanity stiliaus 
lempos, 2 miegąmos pagalvės ir 
kilimas. Didelis pasirinkimas ir 
kitokių baldų. Galima užeiti vaka
rais. Parduodame išmokėjimais.
Ui 6 mėnesių išmokėjimus neima
mo Jokių nuošimčių. Prieš perkant 
baldus, užsukite į šią lietuvišką 

1 krautuvę, .apžiūrėkite baldus ir pa
tirkite kainas.

ROOSEVELT FURNITURE CO-
U10 WEST ROOSEVELT ROAD Tel SEeley 8 - 4711

l elli Kaudonla, SS*, ir menadSarla 
Krautuvą atidaryta aafemadtaniata nuo 11 Iki 4: SS.

Kilimai 100% vilna, 9x12 puikių spalvų..................................................$59*00

Šaldytuvai 8 cub.-pėdų, 1956 metų tik............................................$175.00
Parcelano pečiai virimui: Crown, Universal, Norge ir daug kt.. $99" "1 4-9

Knygoms spintos stiklo durim tik.............................................................. $29-00
Kavos staliukai ąžuolo ar riešuto medžio tiktai........................................... $6 50

Telefonui staliukai, ąžuolo, riešuto ai Mahogani, tiktai..........................$2-50
9X12 linoleum įvairių spalvų tik ........................................................................$6-50

FURNITURE CENTER, Ine.
3224-26 South Halsted Street Telefonas - VIctory 2-4226

Atidaryta pirmadieniais, ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30 vai. Kitom die

nom nuo 9 iki 6 vai. Sekmadieniais nuo 10 iki 5 vai.
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May Your Sacrifice become the May Your Sacrifice become the 
beacon for generations to follow. ■

beacon for generations to follow.

May Your Sacrifice become the 
beacon for generations to follow.

S IX POIN T
CLEANERS

OBchaid 3-2474 
8151 Dempster 

Skokie, UI.

E D S A L
MANUFACTURING

COMPANY

TAloi 9-0G20

1044 West Madison St.

May Your Sacrifice beeonae the 
beacon for generations to follow.

L O*U I S 
RESTAURANT
311 East Laka St.

ADDISON, ILLINOIS

May Your Sacrifice become the 
beacon for generations to follow.

ZARANTES 
RESTAURANT 

& LOUNGE
MODERN AIR-CONDITIONED

COCKTAILS — FOOD

I59th and Barakam
TOrrence 2-9631

C ALUM ET CITY, 1LL.

May Your Sacrifice become the 

beacon for generations to follow.

NEW PARKWAY 
RIDING ACADEMY

2155 No. Clark St 
DI 8-6146

May Your Sacrifice beoome the 
beacon for generations to follow.

O. M. Z E I S
LUMBER CO.
6401 S Bell Avė.

RE 7-7900

May Your Sacrifice become the 
beacon for generations to follow.

EDW. CHORZEMTA, prop. 
DIVERSEY-DRAKE

SERVICE STATION 
3522 W, Diversey 

HU 6-9265

May Your Sacrifice become the 

beacon for generations to follow.

STANDARD

BURIAL VAULTS 
PAUL M. YYILLIAMS 

1754 N. Spatilding Avė. 
Phone ALbany 2-0120

May Your Sacrifice become the 
beacon for generations to follow.-

D E S S E N T
ROOFING CO.

Serving You for Over 43 Years 
INDUSTRIAL —- COMMERCIAL 

RESIDENTIAL

800 N Clark $1.
MI 2-1842

May Your Sacrifice become the 
beacon for generations to follow.

FLEETWAY 
STANARD SERVICE

THE FBIENDLY STATION
60th & Wentworth

NO 7-4292

J. & R
MECHANICAL

PLATING
1633 W. Rooseveit Road

SEeley 8-1542

May Your Sacrifice become the 

beacon for generations to folio*.

A

FRIEND

May Your Sacrifice become the 
beacon for generations to follow.

F. J. FURNITURE
RE-UPH6LSTERIN6

CUSTOM BUILT FURNITURE

2240 So. Laramie Avė.
OLYMPIC 2-0286

CICERO, ILL.

May Your Sacrifice beoome the 
beacon for generations to folio*.

FRENCH 
CLEANERS Si 
DYER’S, INC.

514- 524 West Thitd St.
TERRACE 4- 1090 

" ELUHUBST, ILL.

May Your Sacrifice become the 
beacon for generations to folio*.

JESSE ROTTLER, owner 
GLENCOE TIRE & 

AUTO SERVICE
.. 666 Vemta Avė.

VErnon 5-1400
GLENCOE, ILL.

May Your Sacrifice become the 
beacon for generations to follow.

MANDERSCHEID
COMPANY

216 S. CRnten

May Your Sacrifice become the 
beacon for generations to follow.

D. and D.
SALVAGE
COMPANY

Dealers in Domcstic and
Industrial Scrap

2032 So. Federal
CA 5-1855

May Your Sacrifice become the 
beacon for generations to follow.

IOE. M. 
FIRRANTELLO

A60O6NTANT
PHONE REUANCE 5-2778

6323 Sa. (Mirai Avaaaa
Our Tribute of Rcspect

NORTH LAKE PRINT1NG
CO., INC.

12 W. I^ke St Flllmore 5-2857 
______ NORTH LAKE, ILL.

Our Tribute of Reapect
DORSEY'S ONE STOP 

SERVICE STRTION
Complete Automotive Service 

Batterys — Accessories 
6258 N. W«.tern SA 3-9748

MAY YOUR SACRIFICE BECOME THE BEACON

FOR GENERATIONS TO FOLLOW.
6

SIMONIZ COMPANY
2100 S Indiana Avė. DAnuhe 6-6700

May Your Sacrifice become the 
beacon for generations to follow.

H A R R Y’ S 
STANDARD 

SERVICE STATION
7880 S. SMiflųMTk 

AB 4-1380

MAY YOUR SACRIFICE BECOME THE BEACON
FOR GENERATIONS TO FOLLOW.

GEORGE SGHMIDT 
CUT STONE CONTRACTOR 

' JACOB G. SGHMIDT, prep.
2920 West 21 st Street Blshop 7-6232

MAY YOUR SACRIFICE BECOME THE BEACON 
FOR GENERATIONS TO FOLLOW.

LATHING FOUNDATION 
OF CHICAGO

“There is no Substitute For Latb and Plasier”

221 No. La Salio St DEarborn 2-4413

MAY YOUR SACRIFICE BECOME THE BEACON 
FOR GENERATIONS TO FOLLOW.

FLYNN FENCE'

AND SUPPY CO.
4040 Washington Hlllside Illinois

%

J

3= ==

MAY YOUR SACRIFICE BECOME THE BEACON 
FOR GENERATIONS TO FOLLOW.

HOOK’S NURSERY 
6. N. Man Street Mt. Prospect, IN.

MAY YOUR SACRIFICE BECOME THE BEACON 
FOR GENERATIONS TO FOLLOW.

DOWNTOWN DODGE PLYMOUTH
------ Foimerly Downtown Nash ------
“THE WORKINGMAN’S FRIEND”

1200 We«t Madison St. MOnroe 6-1370

MAY YOUR SACRIFICE BECOME THE BEACON 
FOR GENERATIONS TO FOLLOW.

PALMER BUICK, INC.
Oak Paries Only Authorized Buick Dealer 

PHONES MANSFIELD 6-3000 EUCLID 6-4100

515 West Lake Street Oak Park, III.

MAY YOUR SACRIFICE BEOOME THE BEACON 
FOR GENERATIONS TO FOLL0W.

BELVEDERE
RESTAURANT and UNJNtE

ANDR£W and LENA MARCHITTI, prop.
6012 West Grand Avė. B&fcshire 7-0512

 K

May Yonr Sacrifice become the May Your Sacrifice become the
, „ __., . , ,, beacon for generations to follow.beacon for generations to folio*. °

SUPER MOTOR 
SERVICE 

Phone DE 2-2637
261 Wm1 Itonm St.

beacon for generations to foik>*

SUNSET PIZZA
JOHN 8CHIAVONE, owner

> jį *4^^

Specializing In Fine Italian Food

3823 N. Mariem 
K 54171

May Your Sacrifice become the 
beacon for generations to follow.

NORTHWEST 
MOLD, INC.

8226 Nerto Chrlstiana . 
Phone ORchard 5-789(1

SKOKIE, ILL.

May Your Sacrifice beoome the 
be&cotl for generations to follow.

FRANKLIN P ARK 
PLUMBING & 

HEATING CO.
RALFU V. ESFOSITO, owner 
PLUMBING CONTRACTOR 

9806 Grand Avė. GL 5-8950 
FRANKLIN PARK, ILL.

May Your Sacrifice become the 
beacon for generations to follow.

LIDIA BAKERY’S
“FRESH OVEN GOODS DAILY” 

4 Stores To Serve You

2219 W. Potomac 
2510 W- Potomac 
1957 W. Superior 
1855JL 53rd St.

May Your Sacrifice beoome the 
beacon for generations to follow.

L E N O’ S 
PIZZERIA & 

RESTAURANT
BI 7-9S45 

VI 7-9749

8252 W. 26th St 
AND

1818 W. 47th St
, Our Tribute of Respect

FINKELSTEfN KATZ A 60.
INSURANCE Į '

CEntral 6-7480 Room 1048 Your Sacrifice become the
222 W. ADAMS ST.

Our Tribute of Respect

ZENIUI RESTAURANT
The Pride of Belmont and Central
5549 Belmont Avė. PE 6-5085

Our Tribute of Respect

CHICAGO PR0066E 
D1STA1BUTORS

55 S. Water Markei CA 6-7760 

Our Tribute of Respect

Zanitti PeHMiiių; A PMing
COMPANY

WALTER STANKUS, ownor 
415-17 So. Ktedzie SA 2^8692

Our Tribute of Respect

BELMONT J0BBJN6 A 
stfmvoo.

8180 N. Clarik St LA 5-0846 

Our Tribute of Respect
Finder Furnitūra Mavars

Ali Furniture Paddcd and Covered
DOHNER 

TRAILER SALES 
Fintai 5-3090 

BEverly 8-5825
12140 S. Aiblaod Avė.

1615 Austin, OL 2-9090
CICERO, ILL.

Our Tribute of Respect
KABL R. SCH9LTZ

DKVON OBNAMENTAL IRON 
COMPANY1123 Rldgevay OR 3-8552

SKOKIE. ILL.

Our Tribute of Respect

Yarbrough Electric Cc.
Electric Contractors & Engineers 

For Better Wiring Phone
STantov 6-1166 6918 Roouevelt Rd. 

BERWYN, ILL.

Our Tribute of Respect
BELMONT LETTEB 

SERVICE
942 WEST BELMONT AVĖ.

KAetato 7-1081

Our Tribute of Respect

BRJMSEK A COMPANY
127 N. DEARBORN

FR 2-6183 1

Our Tribute of Respect

J. VAH
The Cadillac Man 

$901 BroUwsy LO 1-7000

May Your Sacrifice become the

beaeon for generations to follow.• *

A

FRIEND *

May Your Sacrifice become the 
beacon for generations to follow.

U N I Q U I P
CORPORATION

MANUFACTURERS OF 
FACTORY & STOCKROOM 

EQUIPMENT

1804 N. Leavitt St.
AR 6-3750

May Your Sacrifice become the 
beacon for generations to follow.

NORTH SHORE 
FLORIST

MR. JGSEPH KGLBECK, prop. 
FLOWERS FOR 

ALL OOCATIONS

296 Greenwood Avė.
VErnon 5-0609

May Your Sacrifice become the 
beacon for generations to follow.

THE ITASCA 
STATE BANK
Daily Banking Hours 

• 9 A.M. to 3 P.M.
Closed On Wednesday 

Open Friday Evenings 6 to 8 P.M.

Itasca 530, Itasca, I1L

bėaėon for generations to follow.

FREDERICK’S
CONSTRUCTION

COMPANY *
BUILDERS OF FINE HOMES 

23 EAST ARAMS ST.
TErrace 2-7068 

VILLA PARK, ILL.

May Your Sacrifice become the 
beacon for generations to follow.

MYLON FISHER’S 
PHARMACY, INC.

BBM Fairiield Ava.
HUnter 6-6800

BROOKFIELD, ILL.

May Your Saciifice become the 
beącon for generations to follow.

PRESTO
RESTAURANT &

6O6KTA1L LOUNGE
2137 Oak Park Avė.

GU 4-9854
OAK PARK, ILL,

Our Tribute of Respect
BANREft 66AL A 6ONE

PROMPT SERVICE 
LOW RATES

2141 S. Roman Avė. C'R 7-2414
Our Tribute of Respect

ALL E6ONOMY ELECTRIC
Industrial, Commercial, Residential 

Construction — Madntenanee 
2847 Prairto St FU 5-3118

BLUE ISLANL, ILL.

May Your Sacrifice become the 

beacon for generations to follow.

LIBERTY
MOTOR FREIGHT 

LINES, INC. 

Phone CLillside 4-6655

2940 W. 36th Street

May Your ’ Sacrifice become the 

beacon for generations to follow.

A

FRIEND

May Your Sacrifice become the 
beacon for generations to follow.

FASANO PIE CO. 
"Aš good As Mothers and 

Better Then O.hers"

5101 West 654h St.
PO 7-8760

May Your Sacrifice become the 
beacon for generations to follow.

JOE BĖILAVIA, prop.

JOE’S GROCERY 
8C LIOUIRS

1422 W. lackson Blvd.
CA 6-9058

May Your Sacrifice become the 
beacon for generations to follow.

FARRELL’S COURT 
PARKING 

STATION
1141 So. State St.'

WBBSTER 9-9388

May Your Sacrifice beoome the 
beacon for generations to follow.

DEMING 
AUTO REPAIR

RAY WASCHITZ — SAM INDIA 
Expert Body & Fender Work

2536 Harth Cicero 
TU 9-9527

May Your Sacrifice beoome the 
beacon for generations to follow.

, D A N I E L’ S 
AUTO SERVICE
PAIMT « BOBY WORK
Phone Wilmette 3393. t

882 LINOEN AVĖ. 
WILMETTE, ILL.

May Your Sacrifice become the 
beacon for generations to follow.

ROBERT SCHWAKE 
STONE CO., INC.

INDIANA SANDSTONES — 
COLORADO STONE

Phone VAnderbilt 4-2151
Westeru and Hardiug Avė.

DĖS PLAINES. ILL.

Our Tribute of Respect
J A M RESTAURANT

JAMES MALEVmS, prop.
4728 Cermak Rd. TO 3-5394 
________  CICERO, ILL.

(Contfnued on Įucge B)



A.

v

DIENRAfiTTS DRAUGAS, CHICAGO, ILLfNOIS Birmadienis, gegužės 28, 1956

Continuation Irom page S

May Your Sacrifice become the 
beaeon for generations to follow.

GERTRUDE DOYLE
Resort & Vacation Information 

FLORIDA — WISCONSIN AND 
POPULAR RESORT AREAS 

Call For Suggested Vacation Idcas

110 So. DearbM
flN 3-2696

May Your Sacrifice beoome the 
beaeon for generations to follow.

, NICK NAPONIELLŪ’S
BOWLING ALLEY
Phona CAIumei 5-9222

528 WEST 26th ST.

May Your Sacrifice become the 
beaeon for generations to follow.

FOREMOST 
LIOUOR STORE

WINES — LIQUORS — BEER 

Air Conditioned — Television

1383 Milwaukee
AR 6-1648

Our Tribute of Respect

A FRIEND

Our Tribute of Respect

JOE DONATO
Plumbing and Sewerage 

CONTRACTOR
3226 N. Pittsburgh Avė. TU 9-2986

Our Tribute of Respect

FABER BROTHERS
350 W. Ontario

Our Tribute of Respect

S. C. LESNIAK
Roofing and Sheet Metai 

1802 West 18th St. CA 6-0569

• . 4 < i»R j

LINKSMIAU
Tikrai reikia

— Bobute, ateik au mumis 
pažaisti.

— Oką jūs žaidžiat ?
— Zoologijos sodą.
— O, tai aš negaliu.
— Gali. Mums reikia lanky

tojos, kuri bezdžionikes saldai
niais pavaišintų...

Geras gydytojas
— ‘Sakyk, daktare, kas gydo 

Jūsų ligonis, kai jūs atostogau
jate? i

— O, mano pacientai geri 
žmonės — kai aš negydau, jie 
ir neserga...

Optimistas
— Namo šeimininkas mane 

išmetė tiesiog j gatvę, — skun
dėsi nelaimingas benamis.

— Laimingas esi, kad negy
venai Venecijoj, — ramina ji 
drahgas. — Būtum atsidūręs 
tiesiai vandeny.

Nelabai malonus pasiūlymas
Chemikas profesorius labo

ratorijoje aiškina daromą ban
dymą:

— Panelės ir Ponai tamstos 
matėte, kaip štai čia pasigami
no pikrino rūgštis. Tai labai di
delės sprogstamosios galios 
medžiaga. Jei mūsų 'bandyme 
būtų padaryta klaida, mes visi 
išlėktume į orą... Bet, ponai, 
prašau ateiti arčiau kad galė
tumėte mane sekti...

Vis tos moterys
Sako, už kiekvieno, nors ir 

garsiausio, protingiausio bei gra 
žiausiai atrodančio vyro nugaros 
stovinti moteris, kuri jam nuo
lat primena, jog jis toli gražu 
nėra toks garsus, nei toks pro
tingas, nei pagaliau taip gerai 
atrodantis, kaip kiti apie jį gal
voja...

PAJIESKOJIMAI
Pajieškomas ANTANAS GRIGA

LIŪNAS, arba jo vaikai ar giminės, 
kilę iš Bukimų km., Panevėžio apsk.

FELIKAS GRIGAS, kilęs iš Pa
nevėžio apskr., Kupiškio vaisė., No
riam} km. POVILAS ŠŪKIS, anks
čiau gyvenęs Clevelamle. Prašomi 
atsiliepti šiuo adresu:
Tkomas Poškus, 5931 Northwest 

Highway, Chicago 31, UL 
Tel. ROdney 3-6353.

JOS. F. BUDRIK 
FURNITURE, INC.

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

Augštos kokybės

Gimines Lietuvoje jiesko Bene- „ , . ",
(likto Lrvido ir jo sūnų Zigmo ir kambarius: Pečius 
Boleslovo. Jie patys ar apie juos
Žinantieji kreipkitės į “Draugo” 
redakciją.

ANTANAS ir BRONIUS VAIT- 
KAI ir sesuo ONA VAITKAITfi- 
PLAŠČIAUSKIENE yra pajieškomi 
brolio Prano Sibire. Atsiliepti šiuo 
adresu— Antanas Končius, 3335 W. 
65th St., Chicago 29, IU.

Popiežius dovanojo 
Teresei Neumannaitei 
šv. Kryžiaus relikviją

Popiežius Pijus XII dovanojo 
iv. Kryžiaus relikviją šių laikų 
stigmatizuotojai Teresei Neuman
naitei.

I
Apie Teresės Neumanaltės gy

venimą — kaip ji pergyvena Kri
staus Kančias, kaip jai pasidaro 
ant rankų ,ir kojų stigmos (žai- 
dos), ii kurių teka kraujas — 
plačiai aprašyta kun. J. Burkaus 
parašytoj knygoj TERESE NEU- 
MANAIT®. Knygoje yra daug 
nuotraukų su Teresės Neuman- 
naitės pergyvenimais. Gražus J. 
Kelečiaus viršelis. Knyga didelio 
formato, 268 pus. Kaina $3.00.

Pinigus su užsakymais siųsti: 
‘DRAUGAS”.

2334 S. Oakley Avė.

Chicago 8, IIL

Šaldytuvas, Televizija,
5 šmotų miegamo kambario 
setas, 5 šmotų Valgomo 
setas.
5 šmotų svečių Parior setas 
Viskas vertės $455.00, už $?99. 

Lengvos išmokėjimo sąlygos 
9x12 Klejankes po $4.95 
Gold Seal arba Armstrong 
Klejapkes po 49 c. už yardą 
Dideli Bedroom karpetai 
po $9.95.

Budriko Radio Valanda Ketvirta
dienio vakarais nuo 6 iki 7 vai. 
iš WHFC stoties. 1450 kil. su gy
vais dailininkais ir orkestru. 

Mįslių kontestas.
Atdara 7 dienas savaitėje

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
REAL ESTATE REAL ESTATE

Our Tribute -of Respect
HALSTED AUTO PARTS CO

12307 S. Halsted St.
PU 5-6995

Our Tribute of Respect

JEFFERY SALES G SERVICE
1951 EAST 73rd ST.

Our Tribute of Respect
Southtown Phonograph 

Corporation
HOME OF THE JUKE BOX 

2108 W. 51st St. GB 6-5141 
Our Tribute of Respect

JENDRO WIRE W0RKS
2378 MILWAUKEE 

SP 2-3358

Our Tribute of Respect
D. R. HANSEM t SOR’S
Religious Anticles, Candles 

Clerical Tailors
23 N, Frankiin__________FR 2-8750

Our Tribute of Respect

SANDERS POUR & C0. 
RESTAURANT

1347 E. 63rd St. MI 3-9834----------------------------------------------- ,—
Our Tribute of Respect

EDWARD SRENGER 
PLUMBING C0.

1694 lst St IDlewood 2-0632 
HIGHLAND PARK, ILL.
Our Tribute of Respect

PINE TRAIL RESTAURANT
4137 S. HALSTED

VI 7-8139

Our Tribute of Respect 
MRS M. E. PEREZ

BAKERY SPECIALTIES
900 So. Morgan MO 6 9155

Our Tribute of Respect

NORTH SNORE KITCHEN
627 GREEN BAY ROAD

Wilm<*tte, Illinois

Sveikata — pirmoj vietoj: 
pirk kambario vėsintuvą - iš 
anksto; mokėsi mažiau, būsi 
pasirengęs karščiams. General 
Electric % tonos aparatas tik 
už $229.00 priešsezonine kaina 
pas Gradinską, J. G. Television 
Co., 2512 47th St., FR. 
6-1998.’ * ' • ’

Perskaitę “Draugą” duokite 

kitiems!

Our Tribute of Respect

GREEN
FUNERAL HOME

1822 SO. ASHLAND AVĖ.

KNYGA, KURIĄ JOS GALITE 
PADOVANOTI IR SAVO 

DRAUGAMS AMERIKIEČIAMS 

IGNAS ŠLAPELIS

Juozas Pautienius

Liuksusiniame popieriuje atspaus
dinti 27 J. Paūtieniaus paveikslai 
su angliškai ir lietuviškai parašyta 
Šlapelio studija apie meną.
Lietuviškos Knygos Klubo leidi
nys, didelio formato, skoningai 
drobės viršeliais įrištas.

Kaina $5.00

“Tėviškės Žiburiai” apie šią knygą 
rašo: RETA PASAULY •TOKIŲ 
KNYGŲ. Ne dėl to, kad čia išryš
kinta vieno dailininko kūryba.. 
Leidinys tikrai skoningai ir tinka
mai papuoš kiekvienos kultūringos 
šeimos stalą.”

Užsakymus kartu su pinigais siųskite:

DRAUGAS 

2834 So. Oakley Avė. 
CHICAGO 8, ILL.

/
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Skaitykite ir platinkite dienraštį Draugą”.

BRIGHTON PARKE
Prie pat lietuviškos mokyk. milr. 

su rūsiu Ir pastoge — 5 (3 miegi), 
4 ir 3 k. Garažas. Kaina 528,500.

Mūrinis su pastoge 3 po 5 k. (3 
mieg.). Savininko butas fiild. gazu. 
švarūs butai. Kaina 522,500.

Medinis namas ant 50 pėdų skly
po 2 po 4 k. UOsys. Centr. šild. aly
va. Garažas. Parduodama pigiai.

MARQIETTK PARKEi mūrnls, 
bungalow stogas. Centr. Šildymas. 2 
po 5 % k. ir 3 k. Garažas. Prieina
ma kaina.

VENTA 
4409 S. Fairfield Avė.

LAfayette 3-3881

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

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

2405 West 51 St. 
YVAlbrook 5-5030

PRospect 8-3579 (vak. ir selcmad.)

Nejud. turto pirkimas-pardavimas, 
visokia apdrauda, notarijatas *

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 W. 71st St. — WA1. 5-6015

.1Pirmadienio ir ketvirtadienio va-' CICERO. 6 kamb. namas. Nau- 
karais iki 9:30. Sekmadieniais nuo I jas apšild. vienetas. Tile virtuvė. 
10 iki 5. [Garažas. Apylinkėje 26th ir Aus-

tin Blvd. $18,900. SVOBODA, 6013 
Cermak Rd. BIshop 2-2162.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

Lietuvių bendrovė OVER- 
SEAS C ARGO CO., atstovau
janti didelę anglų firmą HAS- 
KOBA Ltd., Londone, siunčia 
į LIETUVĄ ir kitus kraštus 
siuntinius su vilnonėmis me
džiagomis, maistu, . avalyne, 
vaistais ir kit. 100% garantija 
— pilnas draudimas. Visus rei
kalingus mokesčius sumoka 
siuntėjas, gavėjui mokėti nieko 
nereikia. Siuntiniai siunčiami iš 
Londono, Anglijos, tad labai 
greitas pristatymas.

Prašykite mus siunčiamų į 
LIETUVĄ gėrybių sąrašų:

OVERSEAS CARGO CO. 
4426 S. RockweU St

Chicago 32, IIL 
TeL Y Arda 7-4337

BUILDING A RĖMO D E LINO

KONTRAKTORIUS 
STANDARD BUILDERS, INO. 
2523 W. 6» st. Chicago 29, U1M

PRospeckt 8-3702 
A. GINTNERIS — pirmininkas

r. F. PETRAUSKAS — stat. vedėjas 
Lietuvių Statybos Bendrovė:
• statę namus pardavimui,
• priima užsakymus,
• atlieka remonto darbus,
• įrengia aluminljaus langus Ir 

duris.

V. ŠIMKUS 
Įvairūs pataisymai ir pardavimas.

Jei norite pirkti ar užsakyti namą. 
kuris būtų gerai išplanuotas, pato
gus, gražus Ir pigus, pirkite ar užsa
kykite pas

Susitarti šaukite REliance 5-8202
nuo 5 vai. p. p. kasdien ir taipgi 
-sekmadieniais nuo i b iki 4 vai.

4645 S. Keating avė., Chicago 32, III.

ANTANAS LUKAS IR SŪNUS 
2717-19 West 7 lst Street

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

Tel. — HEmlock 4*5881

Norite nekiln. turtą pigiai pirkt 
arba greit ir gerai parduot — 
kreipkitės į šią įstaigą.
Parūpinam gerom sąlygom paskolas

A. BUDRECKAS, REALTY
4081 ARCHER AVĖ. LA. 3-3384

P. STANKOVIČIUS
REAL ĖST. ir INSUR. BROKBRIi 

LIETUVIŲ AUDITORIJA 
3133 So. Halsted St 

Ph. DAnnbe 6-179$
CadeJa plrkiti - parduoti ...
aklus, biznius. Parūpina paskolas 
draudimus ir daro vertimus. Tvarki 
imigracijos dokumentus. Ofisas atda
ras kasdien nuo 10—7.

GERIAUSI PIRKINIAI ŠIĄ 
SAVAITĘ

Marąuette Parke: MūrlniB 2 po 
k.; naujas mūrinis 2 po 5 k.; naujas* 
mūrinis bungalow — 7 k. (5 mieg.) 
2 vonios: mūrinis bungalovv 5 k. (2 
mieg.) tik 518,000; mūrinis 6 k. bun- 
galow šiaurės vakarų parko kampe, 
517,000.

Gage Parke: Visai naujas mūrinis 
vakarinės Kedzie pusėj — 2 po 5 % 
k. (3 mieg.); mūrinis bungalovv 6 k. 
tik 515,000.

Brighton Parke — naujas mūrinis 
1% augšto — 2 po 5 k.; gražus mū
rinis 2 po 4 k. Kaina 519,500.

ŠIMAIČIAI
Realty, Builders, Insurance
2737 W. 43 St., CL. 4-2390

BERVVYN - SOUTH. Shingle namas 
2-jų butų — 5 ir 4 kamb. pastogėje. 
2 autom, garažas. 42 pėdų sklypas. 
Apylinkėje 35th ir Ridgeland Avė. 
519,500. SVOBODA, 6013 Cermak 
Itoad, teL BIshop 2-2162.

$2,000 įmokėti. Mūrinis 2-jų bu
tų — 4 ir 4 karrtb. 4 autom, gara
žas. 50 pėdų sklypas. 24th ir Ham- 
lin. Lawndale 1-7038.

Mūrinis 2-jų butų, gražus na
mas — 4 ir 4 kamb. Gazu apšild. 
$12,900; įmokėti $4,000. LAwn- 
dale 1-7038.

Cicero Rooming House. 4 butai. 
Arti Western Electric. Pajamų 
$4,200. Kaina $27,900; įmokėti 
$10,000. LAwndale 1-7038.

PARDUODAMAS DIDELIS 
MŪRINIS NAMAS

Trijų augštų mūrinis namas su 
4 butais po 7 kambarius ir dvie- 
jom krautuvėm: yra didelis mūri
nis garažas; lietuviškame rajone 
prie lietuviškos bažnyčios ir mo
kyklos; virš $700.00 pajamų į mė
nesį; prieinama pirkimo • kaina. 
Skambinkite BIshop 7-7864 arba 
rašykite DRAUGAS Box 4641, 
2334 S. Oakley Avė., Chicago, III.

DĖMESIO
NAMŲ SAVININKAI! 

Pilnas namo atremontavimas 
General Contracting 

Namus statome 
pagal užsakymą 

Apskaičiavimai nemokamai 
Mieste ir priemiesčiuose 

Tel. HU 6-3247

AUTOMOBILE** — TRUCKB 
Automobiliai — Sunkvežimiai

VIKTORO KOŽICOS 
lietuviška gazolino stotis tr auto 

taisymas
atliekami motoro remontai, lyginimo, 
dažymo darbai Ir keičiamos dalys

CALL-ME-MOTORS C0.
5750 8. UE8TERN AVEL PR 8-8538

PROGOS — OPPORTUNITIES

Į rytus nuo Marąuette Parko pui
kus mūro namas. 3 po 6 kmb. ir pel- 

.. ................................................................... pinga grosemė. Be biznio $32,000.00
LIETUVIU STATYBOS = 

BENDROVE

MORAS
BUILDERS, orą

s įvairūs patarimai statyt. = 
= bos bei finansavimo reika- 5 
= lala, skiciniai planai ir na- E 
s mų įkainavimas nemokamai. E 
= Statybos reikalais kreiptis E 
= | reikalų vedėją šiuo adresu: E
|lONŽS STANKUS I
E kasdien nuo 4 vai. popiet = 
E TeL PRospect 8-2018 =
E 6800 SO. CAMPBELL AVĖ. = 
= Chicago 29, Illinois = 
nlllllllllllllllllllillliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiR

VIKTORAS ŠIMAITIS 
General Contractor

Stato rezidencinius ir komercinius
DRIVE-IN VAIiGYKIiA, fabrikų |

apylinkėje. Gera vieta pardavinėti i
'^aio‘".kfypu8rWrėkomen- 

daly. Kaina 53,300. Savininkas duoja planus; išrūpina statybos kre-
Vlrglnin 7-8760

Jei turite parduoti ar išnuomo
ti, pasiskelbkite smulkių skelbimų 
skyriuje. Skelbimą galite perduoti 
telefonu: VIrginia 7-6640.

Remkite dien. Draugą!

dltus. Skambinti vak.: VI 7-4229 
arba rez. tel. BI 7-3340. Kreiptis —

SIMAIČIAI 
Realty - Builders - Insurance 

2737 West 43rd Street

PLUMBING
Licensed, bonded plumbers

Joto darbas nėra didelis ar įnašas 
laukite dabar. Kalbame lietuviškai 

TeL REpnbUe 7-0844 
WAIbrook 5-8451

HELP WANTED — FEMALE

SE C RETA RY
To the giri who lias exeellent stenographie skilia and who wants 

a job witli a challenge: Do you type and take sliorthand rapidly 
and aeeuratelyf Do you have initiative and ambition, and ean you 
aeeept and handle responsibility t Have we dese,ribėti yotil If so, 
then we have the job you have been looking for. Why don’t you 
come in, or call, and talk it over with Mr. Maeready?

REGENSTEINER CORP.
310 S. Racine Avė.

MOnroe 6-4200

HELP VVANTED — VYRAI

SODA FOUNTAIN MAN 
EXPERIENCED 
Full or part time

TOPPERS RESTAURANT 
4752 Touhy

ORchard 5-5100

BELP VVANTED — MOTERYS

T Y P I S T 
GENERAL OFFICE

SOME BILL1NG 
Air-conditioned Office 
Free Hospitalization

EMPIRE TABLE CO.
6437 S. State

REIKALINGA patyrusi dešrų — 
“sauslge linker“. Unijos nustatytas 
atlyginifnas.

VIENNA SAUSAGF, MFG. CO. 
4215 S. Halsted St.

Kreiptis i Frank Kavalauskas

Veltui duosiu kamh»u| au patogu
mais moteriškei, kuri pasaugos vai
ką 2 vai. j dieną (nuo 3 iki 5 vai. 
popiet) 4 dienas sav. 5428 S. šlozart.

Tel. Llvingstone 8-586H

Reikalinga lietuviškdl kalbanti mote.
ris namų ruošos darbui 1 kartą j sav. 

Skambinti — Ann Stasiukaitis,
GRovehU 6-3641

MISCELLANEOUS, 
{vairūs Dalykai

LIET. APDRAUDĘ AGENTŪRA
Visų rūšių apdr&udos. Automobi

lių finansavimas. Notarlatas. Valsty
bės patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS, 
WAIbrook 5-5671

INTERSTATE INSURANCE AGENCV 
5800 S. Ashland Avė.. Chicago 36, IIL

ŠILDYMAS
A. Stančiaaskas h* A. Lapkui

lnstoliuoja visų geriausių Ameri
kos firmų gazu ir alyva kūrena
mus pečius (furnaces), visų dy
džių oro vėsintuvus Air condi- 
tioners) ir atlieka visus skardos 
darbus.
1546 S. 49th COURT, CICERO 
TeL OLympic 2-9311 nuo 8 vai

ryto iki 5 vai. vakaro. 
Telef. nuo 5 vai. vak.: OLympi

2-6752 ir OLympic 2-8492

IŠNUOMUOJAMA

su bizniu $35,000.00. K. JUKNIS.
P. LEONAS REAL ESTATE 

2735 W. 71 St.
________ WAlbrook 5-6015________

MARQUETTE PARKE parduo
dama CASH & CARRY LAUND- 
RY-SKALBYKLA & RCBŲ VA
LYKLA. Jokio išvežiojimo. Susi
tarimui apžiūrėti skambinti tarp 
7 v.r. ir 6 v.v. BIshop 7-9497.

Išnuom. 4 kamb. karštu vand. 
apšild. Nepageidaujami maži Vai
vai. HEmlock 4-1169. Povilas Ža- 
vadžius.

IŠNUOMOJAMA VASARVIETfi 
GERA VIETA praleisti atostogas

prie pat Mlchigan ežero. Tik 50 
mylių nuo Chicagos. Po 2 ir po 4 
kamb. išnuomuojama šeimom savai
tei ar mėnesiui. Skambinti—TOwn- 
hall 3-1864.

Remkite dien. Draugį!
HELP WANTED MALĖ

Opportunities in Electrical Industry

MACHINE OPERATORS 
CASTING GRINDERS

Rates of pay above average — Day or Night Shift 
- WILL TRAIN

Increases after 30, 60 and 90 days 
Free Insurance and other Company Benefits 

DELTA STAR Electric Division
2437 W. Futton St.

1 BĮ. West of Western Avė., 1 BĮ. North of Lake St.

* EXCEPTIONAL
ENGIHEERING OPPORTUNITIES

with a nationally cstablished manufacturer of carrier tele-En- 
gineering on commercial communication eąuipment.

PERMANENT OPENINGS
for people who are interested in Design and Development En- 
gineering on commercial communication eąuipment.
We are seeking people who desire maximum opportunities for 
professionai and personai advaneement. Engineers who are in 
terested in such opportunities are invited to contact our MR.

JOSEPH HALINA.
NEEDED

Electronic Engineera for Circuit and system development. 
Mechanical Engineers for eąuipment packaging.
Engineer for tranaito applications.
Systems Application Engineer with telephone transmission 

Ebrperience.
Draftsmen — Electrical and Meehanięal.

APPLY, WRITE OR WIRE COMPLETE RESUME TO:

LYNCH CARRIER 
SYSTEMS, INC.

695 Bryant Si. San Francltca 7, Callfornia
^l^illl m jin ■ ' ' '
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Pirmadienis, gegužės 28, 1956 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINO1B

Los Angeles
NETEKOME 

VISUOMENININKO 

STEPO DERI N G10

Kaip staigi ir netikėta Ste
po Dėringio liga, taip ir neti
kėta jo mirtis, trenkte pritren
kė visą Los Angeles lietuvių 
koloniją. Netekome linksmo, 
visada besišypsančio, optimis
to, labai kuklaus, santūraus ir 
pareigingo amerikiečio, nuošir
daus lietuvio ir gero kataliko. 
Tai buvo ypatingas žmogus, 
Dievo apdovanotas ne tik augš- 
tu impozantišku ūgiu, bet ir 
gera širdimi ir pavyzdingu 
darbštumu. Kas šito milžino 
iš losangeliečių nepažinojo — 
jis ėjo ten kur buvo reikalinga 
žmoniškumo kupina širdis su 
pilnomis rieškučiomis materia
linių gėrybių ar intensyvaus 
darbo. Joks į vargą įpuolęs 
lietuvis nebuvo užmirštas Ste
po, joks lietuviškas parengi
mas be Stepo neapsėjo. Visur 
jis ėjo, visur jis skubėjo, vi
sur jis talkininkavo su pilna 
pasišventimo širdimi. /

Nuo pat apsigyvenimo Los 
Angelėje (1946 m.) jis įsijun
gė į lietuvių katalikų ir bendrą 
visų lietuvių veiklą. Buvo jis 
nariu Balfo, bendruomenės ir 
kitų organizacijų. Iš pat pir
mos .dienos įstojo į parapijos 
chorą, buvo 2 metus jo pirmi
ninku, be to kasmet ėjo kokias 
nors choro valdyboj pareigas. 
Po poros metų, kasmet buvo 
parapijos komiteto narys, o 
apie 3 metus buvo komiteto 
vicepirmininku.

Tai buvo darbo ir pareigos 
žmogus — Dievui, tėvynėms 
(Amerikai ir Lietuvai) ir žmo
nėms. Jis mylėjo Lietuvą, nors 
ir nebuvo jos matęs. Lietuviš
kai kalbėjo taip kaip . tik ką 
atvažiavęs iš Lietuvos. Jis rė
mė lietuviškąjį darbą ir kultū
rines apraiškas: pirko lietu
viškas /knygas, ' prenumeravo 
laikraščius ir aukojo ne tik pi
nigus, bet ir savo jėgas ten 
kur buvo reikalas.

A. a. Stepas Dėrnngis

vietą, Los Angeles lietuviai per 
savo organizacijas, Altą, pa
rapiją ir parapijos chorą, 
Balfą ir Amerikos Lietuvių 
Bendruomenę, siunčia vaini
kus. A. J. Audronis

Omaha, Nebr.
SIDABRINIS JLBILRJES

Gegužės 13 d. Pranas ir Ak- 
vilina Odinai šv. Antano baž
nyčioje atnaujino moterystės 
įžadus, darytus prieš 25 m. 
Lietuvoje. Kun. V. Martinkus, 
Odinienės brolis iš Providence, 
R. I., laikė mišias, pasakė pa
mokslą ir suteikė Šv. Tėvo pa
laiminimą. Odinai vieni pir
mųjų atvyko į Omahą iš trem
ties.

Nauji gyventojai

Garbė moterims, kad moka 
prisitaikyti prie aplinkybių ir 
padėti parapijai mažinti * skolą.

Grynais pinigais aukojo Ro
mas Drukteinis ir Pranas Ko
vas po $25, Pranas Preikšaitis 
aukojo $20.

Vėl nauji kapai

Gegužės mėnesį mirė Jurgis 
Vasiliauskas palikęs žmoną 
Serafiną, vieną dukterį ir tris 
sūnus. Mažiausias sūnus yra 
vos devynių mėnesių. Laimei, 
kad suspėjo įsigyti savo pa
stogę ir ją išmokėti. Žmona ir 
vaikai nors turės kur gyventi. 
Buvo atvykęs iš tremties.

Kapinėse atsisveikinimo žodį 
tarė Jonas Smailys ir Juozas 
Paukštaitis.

Taip pat mirė jau senesnio 
amžiaus Aleksandras Grakaus
kas.

GUŽAUSKŲ
BEVEKLY HILL8 GRL1NYC1A
Geriausios geifis d#l vestuvių, banke
tų, laidotuvių ir kitų papuošimų.

2443 WLST 63RD STKFLT 
Tel. PRoepect 8-0833 ir PR 8-0834 
swww«ww«Miityiimiww» ■iiiwywwwiwi
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LAKE GENEVA
vvisco ~

, • *’■* > /V • ■

En joy a low-cost, carefree holiday in 
beautiful Lake Geneva or Williamj 
Bay any Sunday or holiday, May 30 
to September 3, including Memorial 
Day, July 4 and Labor Day. Return 
aamc day. Everyoutdopr sport avail- 
abic — swimming, hiking, picnicit- 
ing, golf, tennij, sailing, etc.
Take a vacation from congested and 
hazardous highways and ride in air- 
conditioned comfort. Train leaves 
North Western Statįon, Canal and 
Madison Sts., Chicago, at 8:30 am, 
Daylight Saving Time, returning 
arrives 9:27 pm. Children 5 and 
under 12,31.23 plūs 13c tax. Excur- 
sion tickets mušt be purchased in 

advance as they 
cannot be put- 

I cbasedon train. Ask 
about spccial loW- 
cost party fares.

For further infofmotion cdll

thirago and North Wes’ern Roiivvay
Dtqrborn.2-2121

PLATINKITE “DRAUGĄ”

A. A-

LORETTA PETRAUSKAS
(Cegieskytč)

Gyveno 2860 W. 22nd I’laco 
Tel. Blshop 7-8685

Mii-6 geg. 24 d., 1956, 11:15 
vai. ryto, sulaukus 35 m. ainž.

Gimė Chicago, III,
1‘asiliko dideliame nuliūdime 

vyras John, tėvai: Jacob Ir Su- 
san Cegielski, 3 seserys: Gene- 
vleve, švogeris Edward Pietr- 
zyk, Kita, švogeris Kdward 
Chrobu, Koaemary, švogeris 
Edward Milevvski, 2 broliai: 
Harry. broliene Hazel ir Vale- 
ry, broliene Ollvia, ir jų šei
mos, 3 švogeriai: Anthony Pet
rauskas, Adam Petrauskas ir 
Casimir Petrauskas, 2 švoger- 
kos: Bernlcc Gregory ir 'Sttdla 
Janik ir jų šeimos, kiti gimi
nės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas John F. 
Eudeikio koplyčioje, 4605 S. 
Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks pirmad., 
geg. 28 d., iš koplyčios 9:30 v. 
ryto bu$ atlydėta j Šv. Kryžiaus 
parapijos bažnyčių, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
veliones sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta į šv. Kazimiero kapi
nes.

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

Nuliūdę: Vyras, tėvas, bro
liai, seserys ir kiti gimines.

Laidotuvių direktorius John 
F. Eudeikis. Tel. YArds 7-1741

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

įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN !
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000,00

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

Ofiso valandos-.
Pirmad., antrad., penktad. ir 
šeštad. 9 vai. ryto iki 4:30 p.p.

Trečlad. 9 ryto iki 12 vai.. 
Ketvirtad. 9 vai. iki 8 vai. vak.

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 West lllth Street

Vienas blokas nuo kapinių.

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas mieste 1

Telef — CEdarcrest 3-6335

Stasys Martinkus atskrido 
su savo šeima iš Italijos. Jis 
labai džiaugiasi Ameri«a. Vai
kai jau lanko mūsų parapijos 
mokyklą, o Stasys jau dirba 
Parąmuont radijo krautuvėje 
pačiame miesto centre.

iiiiimimiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

“NEW ERA” shampoo

Gamintojas NEW ERA, Nauja Ga
dynė, sliami>oo

Nauja Gadynė — shami»oo..
Tai labai geras shampoo, kurį jis 

pats vartodamas 40 metų — nei žū
sta, nei plinka. Tas pagal specialią 
formulę pagamintas 'mišinys iš co- 
coanua alyvos ir jo išrastų priedų , 
labai švelnina galvos odą. Siųskite • 
$2.00 už 8 oz. bonką. —

FRANAS BITAUTAS
303 So. Peari Street

DENVER, COLORADO
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilltllll

Valgė 15 šimtų

Gegužės 20 d. buvo parapi
jos vakarienė. Žmonės pradė
jo valgyti nuo 1 vai. po pietų 
ir baigė tik 7 vai. vakare. Sa-

Stepas Dėringis gimė 1914 koma, kad 1,500 žmonių vaiši
na. lapkričio mėn. 3 d. Chicago-' nosi. Omahos gydytojai, ad-
je. Mokėsi lietuviškoje katali
kiškoje pradžios mokykloje ir 
augšt. technikos mokykloje. 
1J41 m. gegužės 10 d. vedė 
Adelę Petrikaitę, su kuria gra
žiai iki pat mirties 15 .metų iš
gyveno.

Kilus II Pasauliniui karui 
1943 m. buvo mobilizuotas, te
ko jam dalyvauti Europos 
fronte. Turėjo šiurpių pergyve
nimų, nes buvo su ypatingais 
uždaviniais siųstas į vokiečių 
fronto užnugarį. Yra apdova
notas pasižymėjimo ženklais. 
Pasibaigus karui 1945 metais 
buvo demobilizuotas, 
leidimą iš Amerikos valdžios 
su karišku automobiliu norėjo 
nuvykti į Lietuvą, bet negavo 
leidimo iš Maskvos. Kitais me
tais 1946 persikėlė gyventi į 
Los Angeles, kur buvo įsigijęs 
nemažą turtą. Prieš tris mėn. 
apsirgo laukemija ir buvo pa
daryta 20 krapjo transfuzijų, 
tačiau gegužės 10 d. turėda
mas pilną sąmonę gavęs pa
skutinius patepimus ir atkalbė
jęs garsiai Sveika Marija, ra
miai mirė. Gegužės 23 d. va
kare jo pašarvotas kūnas buvo 
atvežtas į šv. Kazimiero baž
nyčią. Pamaldose dalyvavo 
konsulas dr. J. J. Bielskis su 
žmona, organizacijų veikėjai ir 
daugelis lietuvių. 24 d. gegu
žės velionis buvo lėktuvu iš
vežtas į Chicagą, kur gyvena 
jo tėvai, broliai ir seserys ten 
gv. Kazimiero kapuose palai
dotas. Visi giminės, pažinusieji 
Stepą, ilgai jį minės, pasiges- 
dami jo, nes tai buvo idealaus 
žmogaus pavyzdys, kuris gy
veno pagal Dįevo ir žmonių į- 
statymus.

Negalėdami asmeniškai pa
lydėti Stepo į amžino poilsio

vokatai, teisininkai, fabrikan
tai, krautuvininkai ir paprasti 
darbininkai stovėjo eilėje ir 
laukė pietų. Beveik visos šei
mininkės, kurios gamino val
gius, yra naujai atvykusios.

LIODĖS1O VALANDOJ

MAŽEIKA .EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI'

6845 So. Western Avė. Air Condltloned koplyčia 
BEpublic 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta

Tiams, kuri* gyvena kitos* miesto daly m; gausim* 
koplyčią arčiau Jūsų namų.

Rūpestingai ir pigiai taisau

TELEVIZIJOS
APARATUS

Garantuoja darbą ir dali*.

J. MIGLINAS
?,avea| Telef. — HUmlMld 6-1038

SOPHIE BARČUS
RADIO PROGRAMA

IA WGB8 stoties — Banga 1890 
NUO PIRMAD. IKI PENKTAI). 

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

PIRMADIENNIO vak. nuo 7—8 v. 
■U'KAI) 8:30—8:30 v. r. U stoties 

WOPA — 1490 klL 
Chicago 81, _1L HEmlock 4-3418

7181 So. ROCKWELL HT.

i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Iš artimų ir 

tolimų distancijų. Šaukite sekančiai:

ANTANAS VILIMAS
8415 S. UTUANICA AVĖ., CHICAGO, Hi-

Telefonag — FRontier 6-1882
dllllllllllllllllllllllll|||||IHIIIIII|||||||||||||||||||||||||||HIUIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIH»»»»'

NARIAI LIETUVIU TAUP. IR SKOUNIMO

Rcmkitc dien. Draugą! Skelbkite Drauge!

C R A N E SAVINGS *7^“
2555 VVEST 47th STREET LAfayette 8-1083

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

B-VIŲ LYGOS, KURIOSE

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki $10,000.00 
IR

Paskolos Duodamos Nainy Įgijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO i SAVINGS A LOAN ASSN.
6234 S. Westera Avė. Chicago 36, Dl.

GRANE SAVINGS & LOAN ASSN.
2555 W. 47th St. Chicago 32, UI.

•ISTRICT SAVINOS A LOAN ASSN.
3430 So. Halsted Street Chicago 8, DL

ST. ANTNONY SAVINOS A LOAN ASSN.
1447 S. 49th Ct, Cicero 50, III., Tel. TO 3-8131-32

ŪnFvENSAL SAVINOS A LOAN ASSN.
1800 8 Halsted St. Chicago 8, Dl.

AUKATAS DIVIDENDAS — APDRAUSTAS SAUGUMAS IR PELNINGI PATARNAVIMAI.

TAUPYKITE TVIRTAI. APDRAUSTOJ 616,000.000 IŠTAIGOJE. AURACIAVSIAH, NAUJAI PADIDINTAS DIVftDKKDAH Ui PAID UP INVESTMKN- 
TU SĄSKAITAS, KITI TAUPYMO SKYRIAI: OPTIONAL. BONUS. KALft DV IR VĄKAUUV SKYRIAI. GALITE TAUPYTI IR PER LAUKUS. SU
TAUPYKITE 1*1 .AIDAS IAKEI61ANT ČEKUS m APMOKANT VISOKIAUSIAS HILAS, VEI/TII PATARNAVIMAS NARIAMS. I IK EIČIAU IR 
PARDUODAM VALDŽION BONUS. NAMŲ PASKOLOS PRIEINAMIAUSI OM SĄLYGOM. SUŽINOT MOSU AUKŠTA DIVIDENDĄ IR KITAS 06- 
F0RMACIJA8 PAAACKIT _ ORUVEHILL 6-7676.

CHICAGO SAVINGS aid LOAN ASSOCIATION, 6234 SOUTH WESTERN AVL
PIRM. 11 VAK —8 V AL. j ANTRAI). IR PENKT. 6 lld « Y AK.) KET. • IKI 8 vai. vak.; TreA. UŽDARYTA VISA DIENA: *E*T. • IKI « POPIET

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4605 07 South Hermitage Avenuo
Tel. Yfl 7-1741-2 ir LA 3-9851

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIU 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulansų patarna

vimas dieną Ir nak

tį, Reikale šaukite

OM

Mes turime koplyčia* , 

visose Chicago* ir 

Roselando dalyse ir 

I įlojau patarnaujame

PETRAS 6IELI0NAS
4348 a CALIFORNIA AVĖ. Tel LAfayette S-S572

ANTANAS M. PHILIPS
3301 S UTUANICA AVĖ. Tel. YArds 1-3401

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

ALFREDAS VANCE
m WOOD8IDE Rd„ Klveralde, m Tel OLympic 241243

POVILAS J. RIDIKAS
3354 8. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. TeL COmmodore 4-2223,

JURGIS F. RUOMIN
3319 S. LTTUANICA AVĖ. TeL YArds 7-1138-11391

VASAITIS — BUTKUS
1440 S. OOth AVĖ., CICERO, IU. TeL OLympic 2-1003 į

" ~ ZIGMUND (ŽUDYK) ZUDYCKI
1640 W. 46th STREET YArds 7-0781

STEPONAS 0. LACKAWIOZ
2424 W. 69th STREET REpubUc 7-1213 (
2314 W. 23rd PLACE Vlrgtaito 7-0072i
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X Vilniaus Krašto Lietuvių

Sąjungos pariams yra išsiunti
nėti aukų lapai. Valdyba pra
šo narius suprasti reikalą ir 
rimtai pągalvoti apie lėšų su
telkimą išleisti knygai anglų 
kalba apie Vilnių, kurią paruo
šė dr. A. Šapoka. Kiekvieno 
parėiga parinkti kuo daugiau
siai aukų ir prenumeratos, kad 
būtų galimybė ne tikz tokią 
knygą išleisti, bet dar jos pa
dėti apie 500 egzempliorių Ge
ležiniam Fondui. Vajaus komi
tetui Chicagoje vadovauja: Z. 
Dailidka, pirmininkas, A. Gint- 
neris ir A. Sirutis.

X LB Bridgeporto apylinkės 
Vadovybė ragins savo narius ir 
kitus lietuvius, knygų platini
mo vajaus proga, atsilankyti 
asmeniai į Terros ir J. Karve
lio knygynus, apsirūpinti ir 
papildyti savo bibliotekas nau
jomis knygomis. Nelaukite at
skirų raginimų ir pakvietimų. 
Knygynai randasi tik už kelių 
blokų atstume. Tenai gausite 
nemokamai ir katalogus.

X P. Dirkis, L. K. “Ramovė” 
Chicagos skyriaus pirmininkas 
ir kitų organizacijų veikėjas, 
neseniai išėjo į pensiją. Dabar 
jisai turi daugiau laiko pašvęs
ti visuomeniniams reikalams. 
Jisai skaito net 12 laikraščių 
ir domisi visu kultūriniu lietu
vių judėjimu. Panašiai dirba ir 
du jo sūnūs: vienas jau stu
dentas, o kitas moksleivis. Da
bar jie surinko jau 1000 parašų 
peticijai.

X John Pakel, Chioago Sa- 
vings and Loan Association 
prezidentas, savo rezidencijoje, 
12344 So. Oak Park Avė., kvie
čia Dainų šventės plenumo po
sėdį birželio mėn. 3 d. Jisai yra 
kartu ir Dainų šventės Chica
goje ekonominės komisijos pir
mininkas, kurie rūpinasi lėšų 
telkimu šiam kilniam tikslui.

X Piknikų sezonas jau pra
sidėjo. Balfo įvyksta birželio 
mėn. 10 d. Bučo darže; Suval
kiečių Draugijos tą pat dieną 
Liepos darže, o Mažosios Lie
tuvos Lietuvių Draugijos, Vil
niaus Krašto Lietuvių Sąjun
gos ir Mažosios Lietuvos Bi
čiulių Draugijos piknikas, ge
gužinė ir laužas įvyksta Spai- 
čio darže birželio mėn. 23 d. 
Joninių naktį.

X Dail. A. Varnas pasveiko 
ir ruošiamai New Yorke paro
dai nori pasiųsti porą paveiks
lų. Jeigu kas vyktų į New 
York, prašomi tuos paveikslus 
nuvežti. Galintieji pagelbėti 
prašomi pranešti dail. A. Var
nui, 1609 N. Albany avė. Tel. 
CA 7-4532.

X Janušaitis Jurgis ir Ma
žeika Jurgis, maisto pard. sa
vininkai, 2415 W. 69 st., ir V. 
V. ir A. Vaitiekūnai, 1522 W. 
51 st., moderniai įrengto res- 
tofano savininkai, Balfo pik
nikui paskyrė vertingas dova
nas.

X Petras Gurinąs ir Dalia 
Klimaitė 19 gegužės pakrikšti
jo Sofijos ir Antano Gurskių 
sūnelį Antano Roberto vardu. 
Ta proga šaunias vaišes suruo
šė tėvai, 6529 S. Richmond st.

X Kultūros Kongreso išlai
doms padengti 15 dol. paskyrė 
ir Chicagos Lietuvių Suvalkie
čių Draugija, kurie niekuomet 
nepagaili paremti kultūrinių 
reikalų savo aukomis.

IŠ ARTI IR TOLI
J. «. VALSTYBĖSE

— Rochestery je Lietuvių 
Jaunimo Peticijos parašų rin
kimui sudarytas komitetas. 
Akcija organizuoja vietos Stu
dentų Sąjungos skyrius, kurio 
pirmininkė G. Musteikytė su
rinko virš 100 parašų savo ko
legijoje.

— A Giedraitis, G. Krasaus

kaitė ir B. Bernotienė sudaro 1 
Lietuvių Jaunimo Peticijos ko
mitetą Hartford, Conn.

VOKIETIJOJ
— Lobethalio miestely, esan

čiame apie 20 mylių nuo Ade
laidės gražiame kalnų slėnyje, 
gegužės 6 dieną buvo retas iš
kilmės, dalyvaujant Pietų Aust
ralijos premjerui Mr. Playfor- 
dui ir kitiems augštiems val
džios ir visuomenės pareigūnam 
bei stostovams. Tą dieną atida- 
tas Lobethalyje istorijos muzė- 
jus, kurį suorganizavo ir medžią 
gą parinko Lobethalyje gyvenąs 
mūsų tautietis Jonas Vanagas.

Iškilmių metu išsamų prane
šimą padarė Muzėjaus Komiteto 
narys, vietos gydytojas, dr. 
Jungfer (profesoriaus Viktoro 
Jungferio, kuris dėstė Vytauto 
Didžiojo universitete Kaune, 
ekonomiką ir yra kelių knygų 
apie Lietuvą autorius, giminai
tis). Pranešime dr. Jungfer 
ypatingai išryškino, kad Jono 
Vanago atliktas darbas turi di
delės reikšmės ne tik Lobetha- 
liui, kurio istorija šio muzė- 
jau suorganizavimu užfiksuota 
nuo pat pirmos įsikūrimo die
nos, bet ir visoms kitoms vie
tovėms, nes istorinės medžia
gos surinkimas yra būtinas vi
sose gyvenamose vietovėse, kol 
laiko dulkės dar nepadengė ga
lutinai turimų dokumentų bei 
daiktų. Papasakojo Jono Va
nago biografiją, kad jis gimęs 
Lietuvoje, priklausė skautų or
ganizacijai ir kad atvykęs į Au
straliją apsigyveno Lobethalyje, 
kur atliko tokį gražų ir svarbų 
pasitamavimą Australijos isto
rijai ir palieka savo vardą il
giems laikams kaip muzėjaus 
kūrėjas.

Dr. Jugferis oficialiai prista
tė Joną Vanagą Pietų Australi
jos premjerui Mr. Playfordui, 
kuris jį pasveikino už muzėjaus 
suorganizavimą ir surinkimą 
medžiagos.

Pietų Australijos premjeras 
Mr. Playfordas taip pat pažy
mėjo atlitto darbo svarbumą 
ne tik Lobethaliui, bet ir visai 
Pietų Australijai, o gal ir pla
čiau, nes šis pavyzdys paragins 
ir kitų vietų aktingesnius pilie
čius imtis darbo ir užfiksuoti tų 
vietų istoriją.

Po iškilmingo posėdžio, kurio 
metu Jonas Vanagas sėdėjo ša
lia premjero, visi garbės prezi
diumo nariai ir iškilmių dalyviai 
nuvyko apžiūrėti paties muzė- 
jau, kur, be to, buvo paruošta 
arbatėlė su užkandžiais visiems 
dalyviams.

Iš tikrųjų, darbas atliktas vi
su rūpestingumu, sumanumu ir 
krupštumu. Kaip ant delno ma
tyti visa Lobethalio įsikūrimo 
istorija. Netgi Skjold laivo mo
delis, kuriuo Lobethalio kūrė
jai atvyko, iš kažkur gautas. 
Prie pat įėjimo, ant sienos, yra 
iškabėlė tokio turinio: Jonas K. 
Vanagas, Founder and First 
Honorary Curator, Lobethal 
1956.

Kas ypatingai malonu buvo 
Imatyti, kad Lietuvos trispalvė 
pakabinta tarp Australijos ir 
Anglijos vėliavų. Salė buvo sau- 
sakišmai pilna žmonių. Lietu
vių iš Adelaidės dalyvavo per 
25 ir vietoje gyvenančios kelios 
šeimos.

— Kan. dr. J. B. Končius,

būdamas jau kuris laikas Eu

ropoje, nepaprastai daug dirba. 
Darbo rezultatai prideda ryš
kėti: sėkmingai vyksta emi
gracija ir daug padaryta siun-j 
tinių reikalu. Balfo įpirminin- 
ko kan. dr. J. B. Končiaus d5-' 
ka ir lietuviai kaliniai jaus Į 
siuntinius.

AUSTRALIJOJE
— Sydnėjaus organizuotas

jaunimas — skautai ir ateiti
ninkai gegužės mėn. 13 d. su
rengė gražiai pasisekusį Moti
nos dienos minėjimą, šv. Bene
dikto bažnyčioje Broadway 
kun. P. Butkus atlaikė šv. Mi
šias už Lietuvos motinas. Pa
mokslą 'pasakė kun. St. Gaide
lis, S. J. Pamaldose skautai ir 
ateitininkai dalyvavo organi
zuotai su vėliavomis ir organi
zuotai ėjo prie Šv. Komunijos.

Salėje minėjimo programą 
— motinos pegerbimą — pa
ruošė ir išpildė pats jaunimas 
be senių pagalbos iš šalies. Pa
skaitą skaitė Alg. Bučinskas, 
primindamas motinos meilę ir 
pasiaukojimą savo vaikų labui,

Korėjietė mergaitė, marino Robert Roeke įdukrinta, nustebusi žiūri 
šukuojama savo naujo tėvo po 10,000 mylių kelionės iš Korėjos į 
Miami, Fla. ‘ , (INS)—— --- l_ ■■■!,■■ - - -J- - - _____

CHICAGOS ŽINIOS
PRIEŠ SPAUSDINTĄ ŠLAMŠTĄ

Chicagos Miesto Tarybos te buvo susirinkę JAV teisėjai, 
Teisinis komitetas penktadienį dirbą teismuose, kurie svarsto
turėjo viešą posėdį, kuriame 
be kitų dalykų buvo svarsto
mas pakeitimas Chicagos Mu
nicipalinio kodekso 192 para
grafo ta prasme, kad būtų nu
statytos griežtesnės taisyklės 
ir bausmės už demonstravimą 

kenčiančią motiną pavergtoje į ir pardavinėjimą komikų ir ki- 
tėvynėje ir motinos reikšmę tų spausdinių, kurie vaizduoja
tautiškumo išlaikymui. Sceno- (baisenybes, terorą,, brutalumą, menėje gi, per spaudą, per 

nemoralumą ir nepadorumą, bažnyčias turi būti sudaromaje pasirodė deklamatoriai, tau
tinių šokių šokėjai, akordeonis
tai, skautų choras ir buvo 
“transliuojamas” radijo vaidi
nimas.

— Australijoje gražiai reiš
kiasi “Dainos” choras, kuris 
dalyvavo 8 .minėjimuose — 
koncertuose, veik 100 sekma
dienių giedojo Per pamaldas 
etc. Šiuo metu choras savo re
pertuare turi 14 pasaulietinių 
ir 200 bažnytinių kūrinių. Diri
guoja Algis Plūkas.

— Sktn. V. Kišono pastan
gomis Sydnėjuje įsteigtas se
nųjų skautų “Liepsnojančios 
Lelijos” židinys. Židinio tėvū
nu išrinktas pask. Zigmas 
Staugirdas, kancleriu — Irena 
Dudaitienė.

— Inž. Balys Daukus priim
tas į Australų Inžinierių Dr-ją 
tikruoju nariu. Tos draugijos 
nariais priimami Australijos

ypač už darymą tokios litera
tūros prieinamos vaikams, jau
nesniems kaip 17 m. amžiaus.

Svarstymu buvo platus vi
suomeninis susidomėjimas; erd
vi salė buvo pilna pareigūnų ir 
stebėtojų, kurie buvo fotogra
fuojami ir filmuojami.

Apklausinėjant liudininkus, 
prel. Fitzgerald priminė, kad 
1954 m. Colorado Springs mies-

Lietuvi, padėk Sibire kenčiančiam — 
pasirašyk Jaunimo Peticijų!

būtų priimtas Chicagoje, o 
paskiau ir jie tai nukopijuos.

J. Pr.i

Radijo programa iš lieiuvit) 
mokyklos

Radijo stotis WGN, bendra
darbiaudama su Riek of the 
Yards organizacija, gegužės 
31 d. nuo 8 vai. iki 10 vai. tu
rės Marijos Augšt. .mokyklos 
patalpose, 6800 S. California,
programą, kuri bus transliuo- Į dėl automobilių statymo, o gal 
?am>a per radiją. Programą iš- šeimų susipykimas. Campbellio 
pildys augštesniųjų mokyklų automobilis buvo rastas sker-

nepilnamečių nusikaltimus, ir 
priėmė nutarimą, kad nepado
ri, nusikaltimus blogoje švieso
je vaizduojanti literatūra daug 
prisideda prie nepilnamečių nu
sikaltimų. Teisėjai siūlo pri
imti nuostatus miestuose, vals
tybėse, kur būtų uždrausta 
platinti tokią literatūrą. Visuo-

landis, kurį užpildo daugiausia 
reklamos, lydimos lietuviškos 
muzikos, ar pademonstruoja
ma klausytojų Užsakyta plokš- konstatavo,

viešoji nuomonė, kuri pradėtų 
tuos nuostatus pravesti gyve
nime. Toks teisėjų nutarimas.

Pacitavo taipgi teisėjo Shaf- 
fer pareiškimą, kad blogi fil
mai taipgi sukelia žmogaus 
aistras, pastūmėdami į nusikal
timą. Gali būti atsitikimų, ka
da toks filmas neišmuš iš pu
siausvyros normalaus asmens, 
bet yra ypatingo jautrumo 
žmonių ir visuomenės tarpe 
reikalauti čia griežtos kontro
lės. •

Viena motina savo liudyme 
kad Chicagoje

Kodėl bomba sudraskė 
vyrą?

Policija tiria, kodėl bamba 
sudraskė Clarencs Campbell, 
59 m. vyrą, gyvenusį 6739 
East End avė., Chicagoje. Sun
kiai sužalotas bombos jis mirė 
priešais namą John G. Olinder, 
1252 Catalpa avė. Olinder yra 
Cook apskirties didžiųjų kelių 
inžinierius. Policija tiria dvi 
priežastis: gal tai buvo ginčai

telė. Jo transliacija vyksta 
taip pat sekmadieniais tik iš 
ryto, 8:30 vai.' Abu pusvalan
džiai vyksta per katalikišką 
Sao Paulo radiju Nove de Julho 
vidutiniškomis 540 klc. ir 
trumpomis 25 .metrų bangomis. 
Stoties pajėgumas kasdien sti
prėja ir atrodo, kad su laiku 

universitetus baigę inžinieriai' P b^ne bus stipriausia », stotis 
tik atlikę 4 metų praktiką.

—Pajauta Daukute šiais me
tais baigė Sydnėjaus universi
tete humanitarinių mokslų fa
kultetą.

kursuoja daug nešvarių žurna
lų, kurie kenksmingi jaunimui 
ir neturi jokios vertės suaugu
siems. Meras daro pastangas 
Chicagą padaryti švariu mies
tu. švarios turi būti ne tik gat
vės, bet ir koskai, laikraščių 
parduotuvės. f

Metodistų kunigas Brown 
papasakojo, _? kaip. jis nuėjęs į

Braeilijoje. Rytmetiniam pus- kirpyklą rado" pilną nedorų

BRAZILIJOJ
— Du lietuviški radijo pu

svalandžiai Sao Paulyje. Lietu
višku radijo pusvalandžiu, ku
ris vyksta sekmadieniais 14 
vai. (nuo 4 kovo) lietuvių vi
suomenė labai domisi. Ne vie
nam senesniam emigrantui, gy
venančiam toliau nuo lietuviš
kų centrų, net ašarą išspau
džia. Tai grynai patriotiniai 
kultūrirlj '.pobūdžio pusva'fvn- 
dis. Beklausant šio pusvalan
džio, sanpauliečiams pakilo 
apetitas ir jie užsimanė dar 
antro pusvalandžio. Balandžio 
mėn. gimė ir jis. Tai grynai 
komercinio pobūdžio, atmieš
tas komišku elementu, pusva-

valąndžiui vadovauja ir už jį 
atsako agr. Aleksandras Bogu- 
slauskas, Liet. Katalikų Ben
druomenės Chor0 pirmininkas. 
Už popietinį pusvalandį atsa
kingas kun. klebonas Pijus Ra- 
gažinskas. Prie jo sudarytos 
dvi komisijos: finansų ir pro
gramos. Finansų komisijon į- 
eina inž. Z. Bačelis, vaistinin
kas J. Lukoševičius, P. Šimo
nis, J. Matelionis, J. Januškis. 
Programos komisijoj dirba 
jauna rašytoja Halina Didžiu- 
lytė-Mošinskienė, muzikas J. 
Kaseliūnas, Ed. Vasiliauskas, 
J, Guiga, agr. Aleksas Vinkš- 
naitis ir Pr. Mikuckis.

— Balandžio 20 d. grįžo iš 
Amerikos seselė M. Marcelina 
ir seselė M. Evangelistą.' -f *■ .* «

— Besiruošiančiųjų grįžti 
Lietuvon skaičius Sao Pauly 
sumažėjo.

TEXASO FAVORITAS

Senatorius Lyndon Johnson džiaugsmingai sveikinamas Texas de
mokratų suvažiavime Dalias, kuriame jis išrinktas delegacijos pir
mininku būsimam visų demokratų suvažiavime. (INS)

žurnalų. Jis nutarė, pats į tą 
kirpyklą neiti irsavĄvaikų ne
leisti. Tokia literatūra perleng- 
vai gaunama mieste. ’ '

Jis papasakojo, kaip pas jį 
atėjo verkdama motina su jau
nute dukterimi ir jos skundėsi, 
kad tėvas namuose daugiausiai 
laiko praleidžia skaitydamas 
nedorą spaudą; priėjo prie to, 
kad jis norėjo nuskriausti sa
vo dukterį. Taigi, tokia litera
tūra blogai veikia net suaugu
sius, ir nuo jų kėslų saugoda
mi jaunimą, turime kovoti su 
tokia spauda.

Krikščionių Šeimų sąjūdžio 
atstovė savo liudyme pabrėžė, 
kad tokia spauda žalinga ir 
jaunimui, ir suaugusiems.

J. Meegan — priminė, kad į 
apklausinėjimus yra susirinku
sių daug jaunimo ir jų tėvų, 
kurie remia pravedimą šio nuo
stato: kovoti su spausdintu 
šmeižtu. Reikia pašalinti pro
gas, vedančias į blogą. Šios die
nos laikrašty rašoma apie jau
nuolį, kurs nuskriaudė jauna- 
metę mergaitę, prie jo nusikal
timo spauda daug prisidėjusi.

Leidėjų atstovas prašė, kad 
būtų sudaryta galimybė iš 
anksto nustatyti, ar kuris 
spausdinys priklausytų prie 
draustinų spausdinių.

Illinois valstybės prokuroras 
Gutknecht karštai ragino pri
imti nuostatą, draudžiantį ne
švarios literatūros platinimą. 
Kas dirba teismuose, — kalbė
jo Gutknecht, stipriai palaiko 
spaudos laisvę, bet ne laisvę 
platinti šlamštą. Jis pakasoko, 
kad yra susisiekęs su eilės Illi
nois miestų vadovybių, kurios 
laukia, kad toksai nutarimas

auklėtiniai, kurie išrinkti iš 
149, geriausiai sugebantieji 
scenoje ką nors duoti.

Kapinių diena

Trečiadienį daugybė žmonių 
bus kapinėse, šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse, esančiose ties 
111 gatve ir Pulaski, pamaldos 
prasidės 10 vai. Apeigas atliks 
tėvai marijonai. Apie tai pra
nešė ir Chicagos arkidiecezijos 
laikraštis “The New World”.

Pagerbė lietuvį
Laikraštis “The New World” 

įdėjo paveikslą kun. S. Jonelio 
ir aprašymą, kad jis švenčia 
savo jubilėjų. Jubilėjinės apei
gos įvyko vakar, sekmadienį, 
Šv. Baltramiejaus parapijos 
bažnyčioje, Waukegąne.

Vasarinės studijos
Mundelein mergaičių kolegi

ja savo vasarinį semestrą pra
deda birželio 25 dieną ir baigs 
rugp. 3 d. Bus einama fizika, 
prancūzų kalba, atliekami la
boratorijos darbai, biologija, 
chemija, lotynų, vokiečių, ang
lų kalbos, psichologija, politi
niai mokslai, istorija, namų 
tvarkymas, pedagogika, iškal
ba, matematika, muzika.

Pabrangs taksiai
Chicagos Miesto tarybos ko

mitetas sutiko, kad būtų pa
kelta važma taksių. Už pirmą 
milios ketvirtį pasilieka 35 cen
tai. Buvo 10 centų primokama 
už kiekvieną pusę sekančios 
mylios, o dabar bus 10 centų 
už kiekvienus du penktadalius J 
mylios. Už kiekvieną prideda
mą keleivį, vyresnį kaip 12 me
tų, vieton ligšiolinių 10 centų, 
reiks primokėti 20 centų. Liko 
nepakeistas mokestis už lauki
mą — po 10 centų už tris mi
nutes. Šį nutarimą dar turės 
patvirtinti visa Miesto taryba.

Automobilių lenktynės
Chicagos Parkų distrikto Po

licijos Labdaros sąjunga Sol- 
dier Field stadione birželio mėn. 
2 d. 8 vai. v. rengia automobi
lių lenktynes; jos bus jau vie
nuoliktos. Pelnas skiiramas 
našlių ir našlaičių šelpimui.

GEGUŽES MENESIO 
PASISKAITYMAS 

APIE MARIJĄ
pazvkukimk j mariją. Nuo

stabus flvč. Marijos gyvenimas, pa- Į 
rąžytas pasiremiant Dievo apivlestų- 
lų regėtojų pasakojimais (Sv. Brigi
tos. Marljss Agreda, sės. Katarinos 
Emmerlch Ir kt.). 260 pusi. Knyga 
talpina 21 pasakojimą su 'nepapras
tai puikiais spalvotais paveikslais 
Patrauklūs kieti vlrSellal Ir tekai
nuoja tik 12.00. Alą puikią knygą 
paraAė prel. dr. P. Bartkus.

MARIJA MUMS KAtiBA. ftvd. Ma
rija laiko bėgyje apsirelSkė (vairiose 
pasaulio vietovėse. Alos knygos au
torius Kun. J. Kuzmlokls, Salia mtt 
«ų lletuvtįkų Šventovių apraio Ir ki
tur žinomus, Dievo Motinos apel reiš
kimus, kaip: La Saletts, Lurde, Pa- 
tlmoje; apie Stebuklingąjį Medallkė- 
11 Ir kt. Įžangoje Ir pabaigos žodyje 
autorius svarsto ftvč. Marijos Mekai 
Siaustos Širdies kultą Ir iškelta Ma 
rijos kaip malonių Tarpininkės vaid
menį. Knyga turi 16# psl„ paveiks 
luotą, |rl*ta | kietus vlrSellus Ir kai 
nuoja 12.00.

AUKUOS ZVAIGZDIL 16 tautų b 
62 didžiųjų pasaulio poetų dailiausi 
žodeliai mflsų dangiškajai Motinai 
Marllal pagerbti. Tuos per <00 m 
žybtelėjusius raSytojų perlus 11 |val 
rlų kalbų surinko ir sutvarkė A. Ty 
raolls. Tai knyga apie Mariją, kur* 
turėtų rastis kiekvienuose namuose 
110 psl. Kaina 12.00.

Užsakymus kartu su pinigais siųskite

‘•DRAUGAS**
2334 So. Oakloy Avonuo
CHICAGO 8. ILLINOIS

sai kelio ir raktai buvo įstaty
ti kaip važiuoti. Policija spėja, 
kad Campbell ėjo padėti bom
bą ar po Olinderio namais ar 
ją įtaisyti po jo automobiliu, 
tik bomba peranksti išsprobu- 
si sudraskė jį patį.

Ekspertai mano, kad JAV 
turi apie pusę visų pasaulyje 
esančių anglių šaltinių.

NAUJŲ MAŠINŲ 
FONDAS

“DRAUGO” Administracija 
nuoširdžiai dėkoja už aukas 
Naujų Mašinų Fondui. Aukojo 
šie asmenys:

. $2.00 

. .. 2.00 

. 2.00

. 2.00

. 2.00

. 2.00

. 2.00

. 2.00

2.00
2.00
2.00
1.00
1.00

Baltakys, Jonas 
Budrevičius, Vyt.
Dragūnas, Gerda 
Jasiūnas, Aug. .
Keciorius, Kazys
Lelis, F..............
Obcarskis,, Antanas 
Paltanavičius, Jos.
Paulionis, A.............. 2.00
Peciukevičius, V. ... 2.00 
Paukštys, Antoinette .2.00 
Raulinaitis, Vyt. 
Tupčiauskas, J.
Zubinas, L. Mrs,
Burba, Jonas ..
Chinas, Mykolas
Janušauskas, Juozas. 2.00 
Jurasunas, Juozas .. 1.00
Indreika, Stasė ....... 1.00
Kriaučiūnas, Jurgis.. 1.00 
Reikalą, Mečislovas . 
Satkevičius, Mykolas 
Sikorskas, Mary ...
Stakauskas, G.......... 1.00
Sturonas, Ona ......... 1.00
Žitkus, Pranas......... 1.00
N. N..................  1.00

1.00
1.00
1.00

STATYBOS FONDAS

Aukojusiems Statybos Fon
dui tariame nuoširdų ačiū. Au
kojo šie asmenys:

Petrauskas, M. Mr. $100.00
Jokūbaitis, J. ir Č. .. 10.00
Jakštys, Jonas ....... 8.00
Kardelis, Nik............ 8.00

.. Nutautas, St............ 5.00
Jakimavičius, Jos. . . 2.00
Lukošius, St............ 2.00
Shinkonis, Juzė....... 2.00
Bernotas, Juozas .... 1.00
Kuncaitis, Juozas ... 1.00
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Marijos apsireiškimų Fatimoje 
1917 metais aprašymas 

128 pusi. Kaina $1.00
Užsakymus kartu su pinigais siųskite:

“DRAUGAS”

2S84 S. Oaklay Ava., OUcago 8, HL


