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N. KRUSCEVAS PAVOJINGESNIS UZ STALINĄ
Knyga, kurioje yra vaizduojama 

sovietų persekiojama Bažnyčia
Katalikų tarptautinių organizacijų Federacijos Persekiojamos 

Bažnyčios Reikalams Komisija neseniai išleido stambų veikalą, 
pavadintą „Raudonoji persekiojamos Bažnyčios knyga“ su su
glaustomis žiniomis apie komunistų persekiojamą bažnyčią. 

Laisvojo pasaulio viešoji nuo
monė jau ir iki šiol buvo plačiai 
informuota apie komunistų vyk
domus Bažnyčios ir tikinčiųjų 
persekiojimus anapus geležinės 
uždangos, šios rūšies žinios ta
čiau buvo išsimėtę periodinėje 
spaudoje ir kituose didesniuose 
ar mažesniuose leidiniuose.

Buvo tad jaučiamas reikalas 
jas visas surinkti į vieną leidinį 
ir, kritiškai pervertinus, pateikti 
plačiajai visuomenei. Naujasis 
veikalas ypač patenkina visus 
mūsų lai'kų isterikų ir publicistų 
reikalavimus.

Visų pirma jame kalbama apie 
bendrą Bažnyčios persekiojimų 
kryptį komunistų valdomuose 
kraštuose. Toliau patiekiamas 
platus skyrius apie persekioji
mus atskiruose kraštuose, prade
dant Rusija ir sovietų pavergtais 
kraštais — Estija, Latvija, Lie
tuva, baigiant satelitinėmis vals
tybėmis — Lenkija, Čekoslova
kija, Rumunija, Jugoslavija, Bul
garija, Albanija, Vengrija; paga
liau Kinija, Korėja ir Šiaurės 
Vietnamu.

Slovakų gyvenimas 
išeivijoje

Slovakų žiniomis, beveik penk
toji jų tautos dalis gyvena lais
vajame pasaulyje. Jau 19 a. pa
baigoje prasidėjo žymesnė slova
kų emigracija į užsienį.

Po JAV daugiau jų, ypač po 
Pirmojo pasaulinio karo, įsikūrė 
Kanadoje, Argentinoje, Brazili
joje, Urugvajuje, paskum Pran
cūzijoje, Belgijoje ir Australijo
je. Vien tik JAV-se gyvena apie 
vieną milioną slovakų ir jų pali
kuonių.

Jų žymi dalis, apie 360,000, 
yra susiorganizavę į fraternali- 
nes apdraudos draugijas. Čia jie 
leidžia visą eilę savaitraščių. 
Parapijos aptarnauja apie 600 
katalikų ir 120 evangelikų dva
sininkų. Katalikų centrinė orga
nizacija vadinama Slovakų Kata
likų Susivienijimu. Ir amerikie
čių slovakų didesnė dalis, kaip 
rašo žurnale „Der Europoeische 
Osten“ prof. F. Durčanskis, pa
sisako už laisvą ir nepriklausomą

Į Vilnių gražino
dalį archyvų

Maskva. “Izvestijų” nr. 140 
praneša, kad į Vilnių grąžintos 
senovės knygos, paveikslai, gin
klai, kurie 1915 metais buvo iš
vežtos į Rusijos gilumą. Grąži
namus dalykus padėjo atrinkti 
Lenino bibliotekos ir Valstybi
nio Istorinio muzėjaus tarnau
tojai Rusijoje. Neminima, kad 
jų atrinkime būtų dalyvavę Lie
tuvos istorikai.

Kremlius šūkių 
nekeičia

Maskva. Sovietų vyriausybės 
organas “Izvestija” tebeina su 
revoliuciniais šūkiais pirmaja
me puslapyje: “Visų šalių pro
letarai vienykitės”. Tie šūkiai 
išspausdinti įvairiausiomis kal
bomis, jų tarpe — ir lietuvių.

Nenni nusigręžė 
nuo Kremliaus

Slovakiją, bet ne sujungtą su Če 
Knygoje nevedama propagan- Į kija į vieną valstybę.
, o leidžiama kalbėti dolkumen-da,

tams. Tiksliai aprašoma Bažny
čios padėtis prieš komunistų atė
jimą ir autentiškais dokumentais 
— įstatymų ištraukomis, dekre
tais, potvarkiais, 1 a i k r a š čių 
straipsniais, komunistinių teis
mų sprendimais, areštavimų da
tomis, konfiskavimo įsakymais 
pavaizduojamos atskiros perse
kiojimų fazės. Knygos tekstas 
neturi tikslą ką nors sujaudinti, 
bet tiksliai painformuoti, išdės
tant neabejotinus faktus. Šiuo 
faktų grynumu ir sąmoningu dės 
tymo paprastumu veikalas pada
ro sukrečiantį įspūdį, parodyda
mas kovojančios bedievybės pa
stangas sunaikinti Bažnyčią ir 
Krikščionybę.

Lietuvai skirtame veikalo 
straipsnyje pavaizduojamas reli
ginio gyvenimo klestėjimas ne
priklausomybės laikais ir Lietu
vos katalikų tragedija, ją okupa
vus sovietams. Vaizdžiai parodo
ma, 'kaip Lietuvoje buvo sunai- 
likiškos mokyklos bei organizaci
jos, kaip vyko vyskupų1, kunigų 
kinta katalikiška spauda, kata- 
ir tikinčiųjų deportacijos, kaip 
buvo uždarinėjamos ir mokes
čiais apkraunamos bažnyčios, 
kaip mokslo ir auklėjimo įstai
gas buvo stengiamasi paversti 
ateiistinės propagandos centrais.

Kanadoje šiuo metu gyvena 
apie 60,000 slovakų. Ir ten jie 
yra gerai organizuoti. Argentino
je gyvena apie 15,000 slovakų, 
Prancūzijoje — 30,000.

Politinių slovakų pabėgėlių vi 
šame pasaulyje esą apie 10,000. 
Jų daugiausia šiuo metu yra Aus 
tralijoje, Kanadoje, Amerikoje, 
Argentinoje. Vokietijoje gyvena 
apie 800, Austrijoje — 400.

Už laisvą Slovakiją kovoja Slo 
vakų laisvės komitetas, kurio vy 
riausiąjį centrinį organą sudaro 
pilnatis (mažiausia iš 90 narių, 
jo pirmininkas yra prof. St. Me- 
čiar), o vykd. komiteto pirminin
kas yra Dr. F. Durčans'ky; komi
teto atstovas Vokietijai yra Dr. 
C. Pokorny. Organai: nuo 1949 
m. Buenos Aires mieste leidžia
mas „Slovenska republika“ ir 
nuo 1954 m. Muenchene leidžia
mas „Slovak“. Daugelis slovakų 
reiškia nuomonę, kad slovakų pri 
aidėjimo į kokią nors federaciją 
reikalas turėtų būti išspręstas 
plebiscitu. Jei tokia teisė pripa
žįstama vengrams, lenkams, pa- 
baltiečiams, tai ji neturėtų būti 
paneigta taip pat slovakams, sam 
protaujama. ,

Automobiliu per JAV
užtruko 60 vai.

LOS ANGELES. — Automobi
lių pardavėjas Tom Clark ir jo 
žmona Lucy sulaužė buvusį re-

ROMA — Pietro Nenni, kai
riojo sparno socialistų vadas ir 
pokarinis Maskvos linijos sekė
jas, pareiškė savo nepriklauso
mumą nuo Kremliaus. Jo pareiš
kime, tūpusiame Viename socia
listų partijos laikraštyje, naujie
ji Rusijos vadai, sakoma, turi 
prisiimti sau dalį Stalino eros 
meju padarytų nusikaltimų.

te to, Nenni žadžjais tariant,

komunistų partijos šefas, Nikita 
Kruščevas yra nesugebėjęs ga
rantuoti, jog Sov. Sąjungoje bus 
tvarkomasi demokratiniais pa
grindais. •

Trumpai iš visur

• Krašto apsaugos departa
mentas praneša, jog 8,000 para
šiutininkų ir 250 kareivių trans
porto lėktuvų dalyvaus armijos 
— aviacijos pratimuose, rugpjū
čio mėo. 20 — 23 d.d. Fort Bragg 
vietovėje.

• Lt. C oi. Luigi Atzori, italų 
aviacijos Sardinijoje komanduo- 
tojas, žuvo dvimotorinio lėktuvo 
katastrofoje Cagliari mieste.

• „Helsvngin Sanomat“ žinio
mis, numatomas išplėsti bolševi
kinis Tartu universitetas Estijo-

Plečia jaunimo

bendrabučius
Maskva. Leningrado įvairiuo

se rajonuose prie mokyklų stei
giami bendrabučiai, kuriuose 
nuo rūgs. 1 d. galės gyventi 
apie 3,000 moksleivių. Bendra
bučių steigimui, matyt, nemaža

kordą kelionėje per Amerikos įtakos tūri noras išimti vaikus 
kontinentą automobiliu, atstumą iš tėvų globos ir savaip perauk- 
nuo New Yorko iki Los Angeles lėti. >
įveikdami per 60 vai. ii 12 min.
Jie 2,938.8 mylių nuotolį sukorė 
vidutiniu greičiu — 48.8 mylias 
per valandą.

Ligšiolinis rekordas priklausė 
Cannonball Bakeriui, New York 
— Los Angeles kelionę padariu
siam per 6o0 vai. 51 min. — 39 
min. ilgiau negu Clark rekordas.

• Prezidentas Eisenhovoeris pa 
sirašė atominės energijos sutartį 
tarp JAValstybių ir Šveicarijos. 
Jos detalių viešumoje neskelbia
mi a:

Indijos min. Jįehro (kairėje), Egipto premjeras Nasser ir Tito (jū
rininko uniformoje), kurie susitiks liepos mėnesį pasitarimui dėl 
Brioni salos (žiūrėk žemėlapį). (INS)

Statyba Leningrado 
mięste

Maskva. “Izvestijų” nr. 141 
išspausdintas ilgokas straips
nis, kuriame nusiskundžiama 
stambiais trūkumais butų sta
tybose Leningrade: ' eilėje na
mų, kurie jau gruodžio mėne
syje turėjo būti pervesti nau
dojimuisi, tebeina darbai ir da- 
bar.-ir tai vykdomi ne smulkūs 
papildomi darbai, o pagrindiniai 
statybos uždaviniai, šimtų tūks 
tančių rublių vertės. Namo, ku
rio adresas Gavanskaja ulica 32 
tokių atsilikusių darbų yra 
daugiau kaip už milioną rublių.

Pirmame šių metų ketvirty
je statybininkai turėjo perduo
ti naudojimui 9 stambius na
mus, ir iki šios dienos nei vie
nas iš jų dar nėra užbaigtas.

Vietomis, rašo “Izvestijos”

Gen. Tvvining jau 

Maskvoje
MASKVA, birž. 23 d., — JA 

Valstybių oro pajėgų štabo šefas 
gen. Nathan F. Twining šiandien 
atvyko čia stebėti rusų aviacijos 
demonstracijas, kurios prasidės 
rytoj.

Atvykusį į Maskvos ąerodro- 
mą, generolą pasitiko Rusijos 
krašto apsaugos vadai kartu su 
JAVals'tybių ambasadoriumi 
Charles E. Bohlen.

Spaudos korespondentų pa
klaustas, ar ši kelionė turi poli
tinių tikslų, gen. Twining atsa
kė: “Aš nesu politiniame bizny
je. Mūsų pagrindinis interesas 
yra susitikimas su sovietų avia
cijos pareigūnais ir jų įrengimų 
bei gaminių apžiūrėjimas.”

• Prezidentas Tito atvyko sa
vo trijų dienų vizitui į Bukareš-

yra taip blogai organizuotas' Rumunijoje. Jį čia globos ru- 
darbas, jog sutelkti darbininkai munų komunistų partijos šefas
tik maišo kits kitam. Laiku ne
pastatyti stalažai.

“Prastai dirba daugelis Le
ningrado įmonių, parūpinančių 
statybines medžiagas”, — rašo

George Georghiu - Dej.
*Rytų Pakistano dideli žemės

plotai vakar buvo apsemti van
dens.
. • Du 900 tonų laivai pavadin-

Izvestijos”. Jų gaminiai — že- ti “Taika” ir “Draugiškumas” at
mos vertės. Ypač blogos ply
tos... Už tokią lėtą statybą at-

je. Tam tikslui paskirti stambūs! sakomybę pirmoj eilėj nešanti
kreditai. Už juos norima įtaisyti 
visą eilę mokslinių įrengimų, pir
moj eilėj medicininių laboratori
jų, be to, numatytas įsteigti ti
riamasis institutas branduolinei 
fizikai. Studentų skaičius bus pa
didintas.

• Aircoach Transport Associa- 
tion“ pranešimu, 36 nepriklau
somos oro susisiekimo linijos 
1955 metais neturėjo jokios ne
laimės.

Leningrado Statybos komisija 
—Glavlėningradstroj; taip ra
šo “Izvestijos”, nedrįsdamos, 
žinoma, tvirtinti,kad čia kalta 
pati sovietų sistema.
• Norvegijos atomo energijos 

mokslininkai jieško žmonių, ku
rie galėtų finansuoti atomo ener

plaukė į Haiphong uostą. Jie yra 
Raudonosios Kinijos dovan ko
munistiniam Šiaurės Vietnamui.

• Peipingo radijo pranešimu, 
komunistinės Kinijos priešlėktu
viniai pabūklai nušovė naciona
listų bombonešį Shangjao srity
je.

• Penki žmonės žuvo ir virš 
3,000 pasiliko be namų 30 valan
dų užtrukusio lietaus Pietų Ko-

gija varomą prekinį laivą. Jie rėJ°je- 
savo planuose yra numatę, jog I ® Reta sniego pūga siautė ne

toli pereitos žiemoos Olimpiados 
vietovės, šalia Cortina D’ajnpe- 
zzo, kur prikrito net 39 coliai 
sniego.

toks laivas galėtų būti baigtas 
pastatyti prieš 1959 metus.
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Vietoj bibliotekos - 

restoranas
Maskva. Grupė darbininkų iš 

Kostinos, Maskvos apygardos, 
“Pravdoje” išspausdino savo 
nusiskundimą, kad tenai per 25 
metus veikė dar paties Gorkio 
įsteigtoji biblioteka, kurios du
rys ešančios jau užantspauduo
tos ir jos vietoje būsiąs įstei
giamas restoranas,

Pu tautinio 4-II klubo rirleąntRi įteikia prezidentiniam aaistontui 
Sberiiian Adams meSkeriojinmi musių- kurios yra skilios prezidentui 
Ei«enhoweriui. ' (INS)

Valst. sekr. Dulles Staliną vertina 
geriau už šiuometinį "bosą"

VVASHINGTON. — Valstybės sekretorius John Foster Dulles 
svetimšaliams diplomatams, jį vizitavusiems paskutinių dienų lai
kotarpyje, yra privačiai pareiškęs savo nuomonę, jog Nikita S.
Kruščevas yra pavojingesnis už “tėvą” Staliną.______________

Keliomis progomis Dulles yra
pasakęs, kad, nežiūrint Krušče- 
vo žygių nuvertinti ir suniekin
ti Staliną, pastarasis turi ir ge
rų žymių. Jis, sekretoriaus nuo
mone, buvęs šaltas žmogus įr ap
siskaičiuojantis, kaip šachmatų 
žaidėjas. Priešingai, Kruščevas 
yra karštakraujis ir impulsiškas.

Palyginus nebloga Dulles nuo
monė apie Staliną, 'kai kuriuos jo 
vizitatorius šiek tiek nepatenki
no. Ypatingai, kada sekretorius 
užakcentavo, kad Stalino cha
rakteris ir kitos asmens žymės 
yra palyginamai geresnės už 
Kruščevo.

Dulles toliau yra išsireiškęs, 
kad Stalinas nedarė staigių žy
gių, bet juos apgalvodavo. Vie
nintelis Stalino apsiskaičiavi
mas buvęs Korėjos situacijoje, 
bet ir tai daugiau buvusi JAVals 
tybių vadų kaltė, kurie jį suklai
dino.

Šio įvykio pavyzdžiu buvo nu
rodyta 1950 m. sausio mėn. pa
sakytoji buv. Valstybės sekreto
riaus Dean Achesono kalba, ku
ris pažymėjęs, jog Korėja neįei
na į J A Valstybės gynybos sferą.
Kaip respublikonų kritikai sako, 
šis Achesono pareiškimas davęs 
komunistams drąsos pradėti jų 
invaziją į Pietų Korėją, 1950 me
tų birželio mėn.

Minėtą Dulles pareiškimą yra 
stipriai kritikavęs vienas euro
pietis diplomatas, kuriis nurodė, 
jog Dulles yra ignoruojantis ki
tus Stalino “prašovimus”, būtent 
Rusijos paramą ginkluotame ko
munistų sukilime Irane — 1946 
metais, Sovietų Sąjungos rėmi- 
Graikijoje po II Pas. Karo, Va
rną raudonųjų partizanįnio karo 
karų Berlyno blokadą 1948 me
tais ir buvusį sovietų — jugos
lavų skilimą.

• Sovietai į Londoną pristatė 
siuntų kviečių pasikeitimui už 
anglų gaminius.

• Čekoslovakija,Egipto med
vilnės pirkėjų sąraše stovi pirmo 
je vietoje, imant duomenis nuo 
1955 m. rugsėjo mėn. 1 d. i'ki 19- 
56 m. gegužės mėn. 25 d. Antrąja 
eina Indija, trečiąją — Prancū
zija.

• Min. Stasys Lozoraitis ir 
gub. Stratton šeštadienį buvo su 
sitikę La Šalie viešbutyje, kur 
juos supažindino sanitarinio dis- 
trikto prez. Ant. Olis ir Lietuvos 
konsulas Chicagoje dr. P. Dauž- 
vardis. Vakare min. S. Lozorai
tis Maria High School salėje 
skaitė paskaitą Chicagos visuo-

; menei.
• Mokslininkai išrado apran-1 • Indonezijos prezidentas Su-

gą, kurioje žmogus galės jaustis \karno vakar atvyko pasitari- 
šaltai 1,400 laipsnių šilumoje. mama į Stuttgartą, Vokietijoje.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
—Egipto premjeras Nasser buvo vienintelis prezidentinis kan

didatas Egipto prezidento rinkimuose. •
—JAValstybės Lcbanonui davė 3,670,000 dol. šios šalies kelių v°kieč»&i- 

statybai.
—Sirijos vyriausybės nariai ir Rusijos užsienių reikalų minis- 

teris Dimitri Šepūov vakar diskutavo Palestinos ir Algerijos klau
simus.

— Harry S. Trumanas ir Winston Churchill vakar kartu pieta
vo šio buv. anglų ministerio pirm. namuose Kente.

—Šeši asmenys, kurių tarpe buvo trys vaikai, apvirtus jų lai
veliui nuskendo Utah valstybės upėje..
'—Liepos mėn. 7 d. apie lJf,000 Illinois Tautinės Gvardijos narių 

pradės vasaros lauko pratimų perijodus.
—85,000 dol. nuostolių buvo padaryta sudegus dviems dideliems 

alyvos tankams Midland, Tex.

Sudetų krašto
vokiečių veikla

Iš maždaug 3,5 mil. Sudetų 
vokiečių, kurie 1945 m. galėjo 
gyventi Čekoslovakijoje, apie 2 
mil. yra atvykę į Vak. Vokieti
ją, iš jų 1,2 mil. yra apsigyvenę 
Bavarijoje.

Pradžioje Vak Vokietijoje at
sidūrę Sudetų vokiečiai naudo
josi statusu, kuriuo jie buvo 
pripažįstami pabėgėliais, turin
čiais lygias teises su vokiečiais. 
Prieš 5 metus jiems pripažinta 
Vokietijos pilietybė.

Dabar jų atstovų yra visose 
vokiečių partijose ir svarbiau
siuose sambūriuose, o fgd. Vo
kietijos parlamente — 23 ats
tovai. «

Pereitais metais buvo suda
ryta “Sudetų vokiečių taryba”, 
kuri pasiskelbė esanti jų cen
trinis organas. Joje turi savo 
atstovus visos svarbiausios po
litinės partijos ir pasaulėžiūri
niai sambūriai, sutikę sudaryti 
bendrą organą rūpintis Sudetų 
vokiečių reikalais. Į šią tarybą 
įeina Bonnos fed. parlamente 
veikiančių partijų 10 atstovų, 
10 atstovų Sudetų vokiečių sri
tinės organizacijos ir 10 specia
listų. Tarybai pirmininkauja H. 
Schuetz (CSU), R. Reitzner 
(SPD) ir Dr. J. Strosche 
(BHE), be to, Dr. R. Lodgman 
von Auen, laikomas Sudetų vo
kiečių sritinės organizacijos 
“kalbėtoju”.

Artimi vokiečių CDU/CSU 
yra iš Sudetų vokiečių susida
riusi katalikų “Askermann-Ge- 
mende”, tą vardą pasiėmusi 
pagal Johannes von Saatz, va
dinamą “Ackermannu iš Boche- 
mijos”. Socialdemokratų sam
būris yra pasivadinęs “Seeliger- 
Gemeinde” — pagal parlamen
to atstovą Seeliger, atstovavu
sį Bohemų krašto socialdemo
kratams senajame Vienos par
lamente. Senųjų liaudies tradi
cijų puoselėjimui kiti yra susi
jungę į “Wittiko-Bund”, pasiva
dinusį pagal to vardo Adalber
to Stifterio romaną. Visi trys 
sambūriai tarp savęs glaudžiai 
bendradarbiauja, puoselėdami 
demokratišką toleranciją.

Per Sudetų vokiečių suvažia
vimą Nuornberge, kur buvo jų 
suvažiavę apie 100.000, ir kitų 
vokiečių pabėgėlių kongresus 
suvo perduotas vokiečių vyriau
sybės patikinimas, jog “teigė į 
tėviškę nėra užmiršta”. Pabė
gėliai. kurių yra per 10 milio- 
nų, skatinami veikti. Tačiau 
taip pat gausėja ir tarp pa
čių vokiečių balsų, jog apie “di
džiąją Vokietiją (ir už 1937 m. 
sienų) nebetenka nė galvoti. Su 
realybe skaitytis turi ypač Su
detų, Silezijos ir Rytprūsių 

(E).
Kalendorius

Birželio mėn. 25 d.: Šv. Vilhel
mas; lietuviški: Mantminas ir 
Baniutė.

Saulė teka 5:17, leidžiasi 8:29.
□nu Chicagoje

Oro biuras praneša: Chicago
je ir jos apylinkėse šianiden — 
igedra ir drėgna; augščiausia 
temperatūra — apie 90 laipsnių.

*f



DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

MŪŠIAI PABALTIJY 
1944 - 1945 METAIS

VL. RMJ.

II-sis Pasaulinis karas, iš pa- kovoti ir dar kiečiau gynė savo 
matų sukrėtęs Europą ir pasi-. žemę bolševikams atgalios grfž-

ŠUKUOSENOS LAIMĖTOJA

t

' -i?"

glemžęs Liet. nepriklausomy
bę, jau istorinis faktas. Rodos, 
per 2000 tomų buvusių valsty
bių ir karo vadų, generolų, dip
lomatų, politikų ir kitokių įvai
rių asmenų parašytų atsimini-

tant. Tuo tarpu lietuviai savo 
teriojamų sodybų ir žmonių 
nuo okupantų teroro ginti išėjo 
kiek vėliau — 1945-1949 m., ka 
da ištisi Lietuvos valsčiai buvo 
partizanų rankose ir raudonasis

sivėrė siauras sausumos kelias Niekados nepraleisk progos 
į vakarus. I pamatyti ką nors gražaus, gro-

' Bet įvykiai bėgo viens po ki- Die_vo Die
ta. Pirmiausia sušlubavo šiau- vo ^ven^ov®, stovinti 
rėš frontas, rugsėjo 16 d. lūžo Sveikink grožį,
Latvijos rytų ir p etų frontai,
tą dieną bolševikams galutinai 
atiteko ir mūsieji Biržai, »sešių 
savaičių laikotarpyje ėję iš ran 
kų į rankas. Spalio mėn. pra-j —~~~ 
džioje šiaurės, rytų ir pietų tcl uftoo he. i-oeve. re*. ru. 6-7838

prie ke- 
kiekvie-

name veide, žydrame danguje, 
kiekvienoje gėlėje.

— Ch. Kingsley

Dr. Nlu KRIAU6ELI0NAITE
(Gydytoja ir Ohlrurgč)

,Ų LIGŲ IK AKUSEKUOi
SPECIALISTE 

1760 West 7 Irt Street 
(Kampas 7ist Ir California) 

leL (Om) Ir re*. REpubUc 1-414# 
Vai. 11-3 Ir 6-6 V. v. šešt. 1-4 p. p. 

Priėmimus tik pagal sualtarlmą.

Pirmadienis, birželio 25, 1956
" • ' —1 ■ »

DR. I. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. «3rd St,
Ofiso teL KEliaace 6-4410 

Rezld. telef. GHoveblll 0-0017
Valandos: 1-6 p . m. Ir 0-8 p. m. 

Penktad. tik po pietų.
■ Trečlad. Ir šeštad. pagal nutarti

mų, liečiančių II-jo Pasaulinio1 aktyvas be stiprios ginkluotos 
karo laikotarpi ir įvykius, pa-Į apsaugos bijodavo ten pasiro- 
sauliui skelbia praėjusio karo dyti.
kovų vaizdus, strategiją mūšių
laukuose, slaptas sutartis, tau
tų dalybas, painiavas ir užkuli
sius, šnipų aversijas ir t.t.

Kuržemės prietiltis

Kokios aplinkybės lėmė atsi
rasti Kuržemės prietilčiui? Man 

Šiandien, 11-tosios sukakties i ding, ta žaibiška bolševikų stra 
proga, norisi sustoti ties vienu' tegija puolant Pabaltijį ir ne- 
įvykiu Pabaltijy, būtent, ties' lemti jų pasisekimai Lietuvos-
Kuržemės kovomis. Turbūt, 
kiekvienas pabaltijietis gerai ii 
no, kad mūsų Pabaltijy II-jo 
Pasaulinio karo šūviai nutilo 
tik 1945 m. gegužės 9 d., visą 
savaitę vėliau už Berlyno kapi
tuliaciją ir Hitlerio mirtį. Tuo 
metu, kada raudonoji armija 
nesulaikomai veržėsi per Ryt
prūsius, paskui per Sileziją ir 
Pomeraniją prie Vokietijos šir
dies Berlyno, kada vokiečių jė
gos jokiu būdu nebepajėgė rau
donųjų divizijų sulaikyti, ten 
Pabaltijy, už 3-4 km. į šiaurę 
nuo mūsų Skuodo ir kitų šiau
rės Žemaitijos vietovių, vyko 
sunki ir atkakli kova už išlai
kymą maždaug ketvirtadalio 
Latvijos teritorijos prie Balti
jos jūros. Įdomiausia tai, kad

Latvijos vidurio lygumoje 1944 
m. vasarą. Tada įvykiai maž
daug taip klostėsi. Pirmieji bol
ševikų kyliai įlindo giliai į Lie
tuvą. Estijoje ir Latvijoje fron 
tas laikėsi toli rytuose, maž
daug ant tų valstybių rytinių 
sienų. 1944 m. liepos 22 d. kri
to Panevėžys ir po kelių dienų 
bolševikai pasiekė Šiaulius. Iš 
Šiaulių jų kyliai šakojosi šiau
rės link, Latvijon. Aiškiai buvo 
norėta (perskelti tauriausioje 
vietoje Latviją pusiau, tuo pa
čiu atkirsti Bestijos frontą ir 
tada iš užpakalio likviduoti Pa
baltijo frontą. Tiesioginį kelią 
— iš Šiaulių pro Meškuičius, Jo 
niškį ir Mintaują į Rygą vokie
čiai ir latviai pramatė esantį 
labai pavojingą ir 1944 m. lie-

Ši šukuosena laimėjo pirmą vietą 
Frankfurte, Vokietijoj. Mergina yra 
vadinama Varlių karaliene. (INS)

frontuose kovojusi kariuome
nės divizijų likučiai susitelkė 
Rygoje.

Tomis dienomis, kaip bolše
vikai pradėjo paskutiniąją ir 
lemiamąją ofenzyvą į likusią dar 
neužimtą Žemaitiją, kai Žemai
čių pulkai prie Sėdos dar ban
dė beviltiškai gintis, bet raudo
nosios divizijos sulaužė jų po
zicijas ir nuriedėjo pirmyn per 
visą Žemaitiją iki Baltijos jū
ros (pasiliko tik Klaipėdos prie 
tiltis). Latvijoje kariuomenė pa 
sitraukė iš Rygos ir įsitvirtino 
ištisiniam fronte Kurše, nuo 
Rygos įlankos šiaurėje rytuose 
iki Baltijos jūros pietų vaka
ruose prieš du svarbius uostus 
— Liepojų ir Ventspilį. Ir taip 
spalio 11 d. atsirado Kuržemės

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1*67 W. Garfleld Blvd.
VAL: 1—4 Ir «—• 

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

DR, IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Ghlrurgč) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ
SPECIALISTAI

7156 South Wertern Aveuaa
(MEDICAL BUILDING) 

Plrmad., antrad., ketv. Ir penktai, 
nuo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. Ir nuo 
G v. — 8 vai. vakare. Trečlad. nuo 
H vai. ryto — 1 v. p. p. šeštad. 11 
vai. ryto Iki 2 vai. popiet.

Ofloe tel. re. 7-1108 
Rez. teL U’Albrook 6-3706

Ofiso teL CLlffslde 4-2866 
Rezidencijos: LAfayette 3-1171

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 West 471 h Street 
(Kampas 47tb Ir IIerinitage) 

VaL; nuo 2 Iki 4 Ir 6 Iki 9 v. vak. 
Šeštad. nuo 2 Iki 6 vai., l&skyr. sek.

gausingos ir stipriai šarvuotos pos 27 d. į Lietuvą atvyko 19
raudonosios divizijos kovos lau 
ke nepajėgė šio prietilčio sulau
žyti iki galutinos vokiečių kapi
tuliacijos valandos.

Latvių žygiai #

Drįsti šiandien rašyti apie 
Kuržemės įvykius pačiam ne
dalyvavus tose tiesiog legenda- 
rinėse grumtinėse ir neturint ki 
tų surašytų ar papasakotų šal
tinių, neįmanoma. Todėl mūsų 
spaudoje apie Kuržemę buvo 
mažiausia rašyta, nes tais mė
nesiais visi Lietuvos pabėgėliai 
buvom toli nuo Pabaltijo ir te- 
žinojom tiek, kad prie Baltijos 
jūros, Liepojos-Ventspilio erd
vėje, tebekovoja bolševikų ap
supti vokiečių ir latvių kariai 
ir kad ten vyksta dideli ir sun
kūs mūšiai.

Ačiū latvių mokslininkui K. 
Stalšans, kuris kitados “Drau
ge” paskelbė straipsnį apie žy
mesnius latvių rašytojus trem
tyje ir apie jų parašytas kny- 

»=xVB, susidomėjau dvitomiu Ar
noldo Sinkio veikalu “Kuržemės 
cietoksnis”. Tai kuone šešių 
šimtų puslapių veikalas, kur 
nuo pirmo iki paskutinio pusla
pio aprašyti garsiosios latvių 
19 divizijos žygiai kovų laukuo
se ginant Latviją nuo plūstan
čių raudonųjų divizijų. Tai yra 
kartu nesugriaunamas Kurže

mės prietilčio dokumentas para 
sytas žmogaus, kuris iki pasku
tinės Kuržemės prietilčio kriti
mo valandos išbuvo kovotojų 
tarpe, matė tas antižmogiškas 
grumtynes, stebėjo kovotojus 
kautynėse ir poilsyje iš arti ir, 
galop, kuris, būdamas karo žur 
nalistas, savo divizijos štabe 
galėjo surinkti daug autentiš- 
kog medžiagos apie tas kovų 
vietas, kuriose jam neteko būti.

Tiesa, nacių okupacijos me
tais mūsų ir latvių drauge su 
estais keliai išsiskyrė. Jie pa
kluso nacių spaudimui sufor
muoti tautinius legijonus, kai 
tuo tarpu mūsų tautos balsas

Beviltiškos dienos

Bėgo beviltiškos dienos ka
riams. Rytų frontas Latvijoje 
pamažu traukėsi į vakarus.
Tarp Mintaujos, Bauskės, Bir- prietiltis su 170 kilometrų ilgio

latvių divizijos daliniai pastoti 
bolševikams kelio į Latviją. 
Prie Meškuičių įsiliepsnojo sun 
kios stabdomosios kautynės, ku 
rios užtruko kelioliką valandų. 
Beje, kitas bolševikų tankų ky- 
lis apėjo Meškuičių kovos lau
ką, pralindo pro Žagarę ir lie
pos 28 d. pasiekė Mintaują. Kai 
latviai savo kovos dalinius sku
biai traukė Mintaujos ginti, bol
ševikai spėjo pasitūmėti iki Ry
gos įlankos ir liepos 30 d. tarp 
Kemerių ir Tukumo jie pasiekė 
Rygos įlankos krantą. Latvija 
tapo perplėšta pusiau. Be sau
sumos ryšio su vakarais liko 
visas Estijos ir Latvijos fron
tas rytuose, kur kovojo 18 vo
kiečių armija ir kiti tautiniai 
kovos junginiai, jų tarpe 5, 10 
ir 13 Lietuvos savisaugos bata- 
lijonai (apie Lietuvos batalijo
nus žinias suteikė pulk. Špoke
vičius). Tai buvo netikėtas ir 
vienas skaudžiausių smūgių Pa 
baltijo frontui.

žų, Neretos netikėtai išsitiesė 
Latvijos pietų frontas. Mintau- 
jos-Tukumo ruožas tapo vaka
rų frontu. Kažkur Estijoje dar 
liepsnojo šiaurės frontas. Tuo 
tarpu anapus apsupimo, Lietu
voje laikėsi dar vienas frontas 
kažkur Ventos krantuose. Taip 
keistai ir netikėtai buvo su
pjaustyta Pabaltijo erdvė.

Kažin kaip įvykiai būtų klos- 
tęsi, jei ne garsioji vokiečių 
Grossdeutschland divizija. Ši 
divizija per Žemaitiją atskubėjo 
į Latviją ir rugpjūčio 13 d. 
tarp Džūkstės ir Tukumo pra
laužė apsupimą. Nuo tos die
nos šiaurės, rytų ir pietų fron
tui Estijoje ir Latvijoje vėl at-

ištisiniu frontu, kuriame liko 
gintis 30 apdaužytų vokiečių 
divizijų ir 19-toji latvių divizi
ja.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IB 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko skinto. —

6522 So. Western Avenue 
Val.i kasdien 10-12 vai. Ir 7-6 vai. 
vok. šeštadieniais 10-1 vai. Trečia
dieniais uždaryta. Kitu laikų susitarus

Ofiso telefonas: PR 8-322*
Rez telef. WAlbrook 6-6074

DR. JUZE IR KĘSTUTIS 
AGLINSKAI

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
2360 West 5lst Street 

Vai. pirm. Ir antr. 10 Iki lt ryto, 
21kl 4 Ir 8 Iki 9 popiet; ketv. Ir 

penkt 2 Iki 4 ir 6 Iki 9 popiet. šeš
tadieniais 10 Iki 2 vai. popiet.

Ofiso tel.PRospect 6-1765 
Re*. tel. GRovehlU 6-5602

TeL ofiso YA. 7-6567, re*. RE. 7-4868

DR. FRANK C. KUINU
(KVIECINSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1661 Wert 478h Strert

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 2 
vai. Iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. Iki 8:20 
Uždara treč. visa diena Ir šeštad. vak.

DR. FL TALLAT-KELPŠA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Telef. TOwnbaU 8-0868 
2534 West 68th Street

Vai.: tik 18 anksto susi taras, 
Telef. HEmlock 4-7080, neatsakius

skambiną CEntral 0-2284.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIHIIIIU

“NEW ERA” shampoo

Gamintojas NEW ERA, Nauja Ga
dynė, shampoo

Nauja Gadynė — shampoo.
Tai labai geras shampoo, kurį jis

pats vartodamas 40 metų — nei žū
sta, nei plinka. Tas pagal specialią

, , ... , ... i formulę pagamintas milinys iš co-
pasake griežtą ne. Kas laimė- coauut alyvos ir jo išrastų priedų 
jo? — sunku Šiandien atsakyti,! labai švelnina galvos odą. Siųskite 
kada visos trys tautos tebėra' ^20° nž 8 oz- bonk4- —
bolševikų vergijoje. Bet į atvi
rą kovą prieš bolševizmą stojo 
visog tryg tautos: estai ir lat
viai padėjo vokiečiams rytuose

FRANAS BITAUTAS
302 So. Pearl Street 

DENVER, COLORADO
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 1

TeL ofiso PRospect 6-2240
PRospect 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPEC. CHIRURGINES LIGOS 

6700 S. Wood Street
Prlfimimo vai. tik pagal susitarimų 
nuo 2-—4 vai. kasdien Ir nuo 6 Iki S 
vai. plrmad. Ir penkt. Trečlad Ir. sek. 
uždaryta

DR. VYT. TAURAS- 
TUP6IAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
• BENDRA PRAKTIKA IR

SPEC. MOTERŲ LIGOS
Ofisas ir resid.: 2410 W. 51st St,
Tel. PRospect 8-1223 arba WE 0-5577
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v. Antr.,

Trečlad. Ir Penktad. 6-9 vai. vak. U 
Šeštadieniai* 2-4 vai. popiet

MOVI N G
A. BENIULIS atlieka įvairius 
perkraustymus ir pervežimus 
iš tolimų ir artimų atstumų.

TeL BI. 7-7075 arba 
PR 8-9842

MN

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

4701 South Damen Avenue 
(Kampas 47-tos ir Damen Avė.) 
VaL kasdien nuo 6—8 vai. vak. 

fieštad. 2—4 vai. vak. 
Trečlad. ir kitu laiku pagal su tart,. 

Telef. ofiso LAfayette 3-0048 
Re*.: VVAlbrook 5-3048

Tel. ofiso HE. 4-6249. re*. HE. 4-2224

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 7 lst Street
Vai. Pirm., ketvlr., penkt. 1-4 Ir 7-9 
Antr. 1-6, treč. ir šešt. pagal sutarties

P&J-JOKUBKA
TV, DEIMANTAI IR LAIKRODŽIAI 

Pardavimas Ir Taisymas
4077 So. Archer Avė. 

Chicago 32, IU. — Tel. LA 3-8617

TELEVIZIJOS
Ir Radi. Aparatu Taisymas

8aHniBCM Ir garantuotas darbas 
M. RIMKUS, 4617 8. 8awyer St. 
TeL VI 7-0087 — VI 7-3037

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6817 South Westeni Aveaue 
Cblcago 28, I1L 

Pasimatymai pagal sutarties
Telefonas REpublic 7-4800 

Rezidencija: GRovehlU 6-8181

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

P. BITAUTAS
302 S. Pearl St., Denver, Colorado

PIGIAI IR SAUGI XI

PERKRAUSTAU
BALDUS
vietoje n: is roi i vu

K. EIDUKONIS
Tunu naują tildei, sunkvežimį 

ir apdraudaa
3813 W. 91at St. Chicago, HL 

TeL PReecott 9-2781

BUICK’AS

LIETUVIŠKAS

AUTO M O B IL I S

Pradėkit Taupyti Šiandien, Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradėkite taupyti lieja IMuviikoje 

ištaigoje — BRIGHTON SAVINGS AllD LOAN I
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti Ud ai«,0ee,00

BRIGHTON SAVINGS ANO LOAN ASS’N
4071 Archer Ave.( į vakarus nuo California Avė.

CHARLES ZEKUS, Sekretorius 

OFISO VALANDOS:
Plrmad., antrad., penktad. Ir 
šeštad. 9 vai. ryto Iki 4:80 p.p.

Trečlad. 6 ryto iki 11 rili. 
Ketvlrtad. 9 vaL UU 6 vaL vok.

AUKŠTAS DIVIDENDAS — APDRAUSTAS SAUGUMAS IR PELNINGI PATARNAVIMAL
TAUPYKITE TVIRTAI. APDRAUSTOJ 816,000,006 IŠTAIGOJE. AUKŠOI AU81AS, NAUJAI PAKIBINTAS DIVIDENDAS U* PAU> UP INVE8T1MW- 
TU SĄSKAITAS, KITI TAUPYMO SKYRIAI: OPTTONAL, BONUS, KAf/E OŲ IR VAKAUIJŲ SKYRIAI, GALITE TAUPYTI IR PER LAIMUS. SU- 
TA’T’YKITE IŠLAIDAS IŠKEIKIANT 0EKIU8 IR APMOKANT VISOKIAUSIAS BILAS,

BONUS. Nf
FORMACIJAS PAŠAUKIT _ OROVI

CHICAGO SAVINGS and LOAN ASSOOIATION, 6284 SOUTH WESTERN AVĖ.
raOK f S VAL. — S VAU: ANTRAD. IR PKNKT. S Iki « VAK.: UT. S IKI 8 vai. vok.; Tirifi. U2DARYTA VIBA DIENA J *>

VKiyniI PATARNAVIMAS NARIAMS. ISKHIOIASS 
SUŽINOT MOŠŲ AUKŠTĄ DIVIDENDĄ OI KITAS IPARDUODAM VALDŽIOS BONUS. NAMŲ PASKOLOS PRIEINAMIAUSI OM SĄLYGOK SUŽINOT MOŠŲ AUKŠTĄ DIVIDENDĄ (B KITI 

rEHILL 8-7578.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: nue 2-4 far nuo 8-8:80 v. 
vak. Šeštadieniais nuo 2 Iki 4 popiet

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel. Vlrginia 7-0036

Rezidencijos tel. BEverly 8-8244

TeL ofiso VI. 7-0600, rez. RE. 7-6867

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(Spso. moterų ligos Ir akušerija) 

4055 Archer Avė.
Kampas Archer ir Callfornla Ava. 

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

DR. JULIJA MONSTAVIčIUS
GYDYTOJA m CHIRURG® 

Office: 10748 South Michigan Avė. 
Buto: 1653 W. 103 St., Bevcrly Hllls 
Vai.: kasdien nuo 8 v. v. Iki 8 v. v., 
tšskirus trečlad. Šeštadieniais nuo 1 
Iki 4 vai. popiet.

TeL: Ofiso — PUllman 6-87M 
Buto — BEverly 8-3046

Ofiso HEmlock 4-5815 
Rez. HEml 4-3751

DR. A NARRUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAU8 LIGOS 

2745 W. 69 St.
(priešais Šv. Kryžiaus ligoninę) 

Priima pagal susitarimą

DANTISTAS

DR. 1. A. PAUKŠTYS
4253 S. Whipple Street

(Arti Archer Avė.)
Valandos: nuo 10 Iki 12; 2—6; 7—9. 
šeštad. 10—12. Trečiai!? uždaryta.

LAfayette 3-4818 
Namų — CEdarcrest 3-7786

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

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

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

Trečiadieniais, šeštadieniais Ir 
sekmadieniais uždaryta

Tel. ofiso: DAnube 6-1125

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

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

šeštadieniais 1—4 v. p. p.

1'eL ofiso PRospect 6-8400
Rczld. PRospect 6-8400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VaškevičlūtS)

GYDYTOJA IR CHIRURGB 
6248 South Kedzie Avenue

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

Ofiso tUef. YArds 7-1166 
■eridencijos — STcwart 3-4514

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West 35th Street 
(kampas Halsted ir 36-ta gatvS) 

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

šeštadieniais 1—4 vai.

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

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marųuette Medical Center 
6132 So. Kedzie Avenue

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

Tel. ofiso PR. 6-2828. rez. RE. 7-9199

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(I,TETŲ VIS GYDYTOJAS)
2600 63rd Street

VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. ir 7:20 
Iki 9 vai. Trečlad. Ir Sešt. uždaryta

Telsfooos GRovehlU 6-1(96
DR. ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTO

PRITAIKO AKINIUS
Valandos: 9 

■usltarlm

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
S259 South Halsted St. 

Kasdien 8—7 vai. vak. šeštad. nuo
1-^-6 vai. vak. *

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

DR. J. VAITAITIS
GYDYOOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Ct.. Cicere
Kasdien 10-12 vai ryto Ir 6-8 vėl 

vak. šeštadieniais 10-8.
Trečiad. uždaryta 

Ofiso ir buto tel. OLympio 2-1381

Ofiso telefonas — BIshop 7-2525
DR. AL. RAČKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4342 Archer Avenue 

(Kampas Kedzie Ir Archer). 
Vai. kasdien nuo 2 Iki 9 vai. 

Trečlad. Ir aekmad. tik susitarus

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

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJ A. S IR CHIRURGAS 

802 West 31st Street 
Karap. Halsted Ir 11-mos gatvių)' 

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

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpublic 7-2200 
SPECIALYBE CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2745 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 akintas, 

keičia stiklus Ir rimus.
4456 So. California Avė., ' Chicago 

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

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

TeL ofiso YA 7-4787, re*. PR 4-lttv

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4645 8. Ashland Avė. (kamb. 211)
Vai. nuo 2—4 ir 6—r8; trečlad,, šeš- 

tad. Ir sekmad. tik pagal sutari). 
Jeigu neatsilieps vlršmlnštl telefonai

šaukite MIdway 8-0001

V P. ŠILEIKIS, 0. P.
Oribopedas - Proteslstas 

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

(Arch Supports) tr t-t.
! Vai.: 9-4 Ir 6-8. šeštadieniais 6-1.
| ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB. 

2850 W. 63rd St. Chicago 20, UL 
ct 6-5084-12 Ir 7—9 v. v. pagal/ 

Išskyrus trečiadieniussltarlma Išskyrus trečladlenli
2422 W«rt Marųaette Rd.

Telefonas REllance (-1811

DR. WALTER j. KIRST B K
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(UETUVI8 GYDYTOJA8)
2625 Wert 59th Street

VAJU 1—4 popiet, 6:80—8:80 vak. 
Tračlad. pagal sutarti

Tet. ofteo Ir buto OLymple 1-4150
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
423S W. 15th St, Otcero 

Caedlsn 1—8 v. Ir 6—1 v. vakare. 
Išskyrus trečiadienius

Butas 16M 8o. 4eth Ava. 
šsštadlanlals II Iki 4 ponis*

Ofiso tslef. LAfayette 8-8810, jei 
neatsiliepia. Raukite KEdzIe 8-8868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURG1

<146 8. Arohar Ava.
V A L. Kasdien popiet nuo 18-8:80 v. 
Vok. pirm-, antr., kstvlrt. 6-6:86 v. 

Trečladlsaj tik .usltarus

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

Tel. ofiso PR. 6-6446, rez. HE. 4-8180

DR. F. C. WINSKUMAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2426 West Marųuette Rd.
VAL. nuo 2 Iki 4 p. p.; 6 Iki 8 vok. 

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

Tel. ofiso CA 6-0257, re*. f*R 6-6658

DR. P. Z. ZALATORIS
1821 So. Habtod StraS

Tel. ,ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-6658 
Rezld. 6600 S. Arteslan Ava

VAL. 11 v. r. Iki 8 p. p.; 4—9 v. v.

DR. 6. SERHER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Viri 25 metų patyrimo
Tel. YArds 7-182D 
Pritaiko akinius. 
Kreivas akla 

Ištaiso.
Ofisas Ir akinių dlrbtuvš 
756 West 85th Street 

Vai. nuo 10 Iki 3, nuo 6 Iki S, tre
čiad. nuo 10-12, penktadieni 10-3 U 
šeštadieniais 10-2 vai. popiet

Palengvinu aklų Įtempimą, kuria 
yra priežastis galvos skaudCJlmo bei 
svaigimo Ir skaudančių aklų karščio. 
Atitaisau trumparegystp Ir tollregys- 
tę. Prlrenku teisingai akinius Visi 
egzaminavimai daromi su elektriniais 
Instrumentais, rodančias mažiausius 
trūkumus. Speciali atyda kreipiama 
i mokyklos vaikus.

4712 South Ashland Avenue 
Tel. YArds 7-1378 

Vai. 10:30 Iki 7 v. vak. šeštad 10:80 
Iki 6 vai. 8ekm. ir treč. uždara.

DR. S. VAITUSN, OPT.

DRAUGAS 

THE LITHUANIAN DAILY FRIEND
Ookley Avė., Chicago 8, 111. TeL Vlrginia

Bntered as Beoond-Class Matter March 81, 1916, at Chloago. Ullnola 
Undev the Act of March S, 1879.

Member of the Catholjp Press Ass’n 
PubUaked dali y, ezept Sundaya, 

hy the
Lltkuanlan Catholla Pr<
PRENUMERATA: 
Chlnogoj Ir Cicero J 
Kitur JAV Ir 
UMenyje

8UBBCRIPTION RATEfl 
88.00 per year outslde of Chloege 
89.00 per year In Chicago 
88.00 per year ln Gonada 
Forelgn (11.00 per
U metų 8 m6n. K

6.00 (8.7(
84.(0 |2.(6
|(.(0 81.06

Redakcija etralpenius taiso savo nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių ne
saugo, Juos grąžina Ilk iš anksto susitarus Redakcija ui skelbtinų tarini 

įknibtam kainos prisiunčiamos gavus prašymų.
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MASKVA LAIMĖJO TITO dairiu galios troškimu, panaši 
kaikuriems reiškiniams Ameri
kos lietuvių srovelėse:

“Frankonų Wurzburge įvyko 
Laisvųjų Demokratų partijos 
kongresas, pažymėjęs istorinį 
posūkį, nes palaidojo pasaką, 
būk L. D. partija tai — vokie
čių demokratų-liberalų, nuosai 
kiu vidurio keliu einanti parti
ja. Įdomu, kad apie frankonus 
Vokietijoje mėgstama sakyti 
— jei susitelkia jų dešimt val
gykloje kur tik dešimt Stalų, 
tai jie užima visus stalus, nes 
kiekvienas susisėda tuojau kas 
sau.

“L. D. partijos vadai visi bu
vę Hitlerio Jugend (jaunimo 
organizacijos) nariai ir Wehr- 
macht’o (armijos) karininkai.- 
Tiesa, jie turi iškišę senuką li
beralų partijos vadą Dr. Deh- 
lerį, bet planuoja jį po rinkimų 
į parlamentą prašalinti. Visi 
jauni — tarp 35 ir 45 metų

Komunistinis Jugoslavijos diktatorius Tito baigė trijų sa
vaičių viešnagę Sovietų Sąjungoje. Sovietų Sąjungoje Tito visur 
buvo karališkai sutiktas. Jo atvykimo į Maskvą išvakarėse pa
sitraukė ilgametis sovietų užsienio reikalų ministeris Molotovas,
Tito priešas. Tito į Maskvą atvykimo dieną Molotovas nusilenkė 
Titui su puokšte gėlių jau ne kaip užsienio reikalų ministeris, 
bet kaip politbiuro narys. Tito visas tris savaites buvo nepa
prastai garbinamas. Maskva tai darė planuodama ateitį. Tito 
grįžo Maskvai. Tik šį kartą ne kaip vergas, kaip norėjo Stali
nas, bet kaip komunistas. Paskutinėse Tito garbei suruoštose 
iškilmėse maršalas Žukovas išdidžiai šaukė, jog kare Sovietų 
Sąjunga ištikimai kariaus petys į petį su komunistine Jugosla
vija.

Tito grįžimas į Maskvos pusę atvergė naują žaizdą vakarie
čių kūne. Maskva — vakariečių priešas. Vakarai ginkluojasi 
galimai sovietų agresijai atremti. Tito — vakariečių sąjungi
ninkas. Tito Jugoslavija dalyvąuja Jugoslavijos, Graikijos ir Tur
kijos pakte.- šios trys valstybės karo atveju gintų pietryčių 
Europos sparną. Kaip dabar būtų galima įsivaizduoti vakarie
čių pylimą prieš sovietus, kai Tito jautėsi laimingas, girdėdamas 
maršalo Žukovo žodžius, jog karo atveju sovietai petys į petį 
kovos su jugoslavais kartu. Atlanto pakto kariniai strategai 
pastatyti prieš naują uždavinį: kaip pertvarkyti gynimosi pla
nus, kai vienas pylimo ramstis jau palaužtas. Netenka abejoti, 
jog Tito galėjo išpasakoti Maskvai visus vakariečių gynimosi 
planus, kurie jam buvo žinomi. Gal Tito su Maskva sudarė ir 
slaptą sutartį? Šis klausimas dar ilgai jaudins vakariečių po- amžiaus ip politiniai išsimikli-

Vienas amerikietis yra nesamas iš restorano Nieosia mieste, Kipro saloje, į kurį kipriečiai 
jmet? 2 bombas, užmušė JAValstybių vicekonsulą ir sužeidė 5 kitus amerikiečius.

sukilėliai,
(INS)

KAS DARYTINA?
litikus.

Tito susipyko su Stalinu 1948 metais. Tada Stalinas sakęs 
sunaikinsią Tito vienu piršto paspaudimu. Tito išsigelbėjo va
kariečių gausios paramos dėka™ Stalinas Tito nesunaikino, tik 
išpjovė jo tikrus ar tariamus pasekėjus Bulgarijoje, Vengrijoje 
ir Čekoslovakijoje. Tito panašiai atsilygino Stalino draugams 
Jugoslavijoje. Vakariečiai Maskvos — Jugoslavijos 'kruvinas 
grumtynes laikė geru ženklu. Bet laikai pasikeitė. Maskva pa
smerkė Staliną, išaugštin-o vakariečių pinigais ir ginklais at
statytą Jugoslaviją ir jos komunistinį diktatorių Tito, kuris vėl 
gnjžo ten, iš kur bėdos verčiamas buvo atėjęs.

Amerika atsidūrė nemalbnioje padėtyje. Finansinė ir ka
rinė pagalba Jugoslavijai iš Amerikos tebeplaukia ir dabar. Se
natoriai reikalauja Jugoslavijai teikiamą paramą nutraukti. Bet 
vyriausybė dar ryžtasi teikti finansinę ir sumažintą karinę pa
galbą, tvirtindama, jog Jugoslavija yra laisvas kraštas. Ji pa
linkusi į Maskvos pusę, bet nelikusi Maskvos satelitu ir neat
sisakanti bendradarbiavimo su Vakarais. Paramos palikimą ar 
nutraukimą parodysianti ateitis, kai paryškės Tito darbai.

Prieš važiuodamas į Maskvą Tito aplankė Paryžių. Spau
da rašė, jog kadaise Tito, tada vadinęsis Broz, gyveno Paryžiuje 
ir buvo labai įtartinas. Kai prieš H Pasaulinį karą Paryžiuje 
lankėsi Jugoslavijos delegacija, Paryžiaus policija norėjo Broz 
areštuoti, tardama^ jog jis gali būti pasikėsintojas. Bet jo ne
rado. Dabar Tito lankantis Paryžiuje buvo areštuoti kiti jugo
slavai, o Tito garbei ruošiami iškilmingi priėmimai. Tito pasi
tarimai Paryžiuje liko nežinomu Juos dabar kiek atskleidė Pran
cūzijos užsienio reikalų ministeris lankydamasis Washingtone. 
Jis ragino Ameriką matyti naujuosius įvykius Sovietų Sąjun
goje, neatmesti sovietų rodomos koegzistencijos, stiprinti bend
radarbiavimą ir plėsti prekybą. Prekybos ir bendradarbiavimo 
politika atnešianti naujų idėjų Lenkijai, Čekoslovakijai ir Veng
rijai.

Beveik panašiai Maskvoje kalbėjo ir Tito, siūlydamas ge
rinti sovietų — vakariečių santykius ir žadėdamas tarpininkauti. 
Kitaip kalbėjo Vakarų Vokietijoj kancleris Adenaueris Washing- 
tone, įspėdamas Ameriką, jog sovietuose pasikeitė tik diktato
rius, bet nepasikeitė politika. Dabartinė sovietų politika darosi 
pavojingesnė, nes ji skaldo vakariečius. Sovietai gerą valią turi 
įrodyti darbais, bet ne Stalino niekinimu. St. Daunys

nę. Vienintelis jų siekimas 
tai visomis priemonėmis pasiek Svetur veikiai nutausta mūsų
ti valdžios lovį. Tokiu būdu jie jaunimas.
susitarę stat0 tretįjį stiprų poli _ Tokia mintis dabar dažnai pa

RUSAI — STIPRUS AR 

SILPNI?

tinį stulpą, kurio požymis yra 
— būrelis susitariusių pasišven 
tusių vyrukų, einąs gryno opor
tunizmo (prisitaikymo viso
kiems vėjams) keliu ir varto
jus šmeižtą bei storą melą kaip 
stipriausi politinį įrankį prie
šams. Vienas vadų, Scheel, pa
reiškęs: ‘Mūsų partija turi at
sikratyti visų varžtų galios šie 
kiant ir ją sau palaikant’. Ki
tas pareiškė, kad liberalizmas 
jau atgyvenęs savo dienas Eu 
ropoj ir moderninėje valstybėje 
jam vietos nėra. Šiaurės West 
fąlijoj jau jie parodė savo opor 
tomizmą* betikėtai susėdėdami 
su socialdemokratais nugriauti 
krikščionių demokratų koalici 
nę vyriausybę.

“Vokietija dabar pergyvena 
ekonominės gerovės ir nesusi- 
vaikymo kas daryti užsienio po 
litikoje laikotarpį. Čia geras 
gurkšnis liberalizmo minčių bū 
tų sveikas. Bet liberalizmui Vo 
kietojoje jau duota trys mirties 
smūgiai. Vieną davė Bismarko 
kraujo ir, kardo politikos su
kurtoji kaizerinė imperija, kur 
liberalizmui nebuvo progų tarp 
ti. Antrą sudavė Versalės su
tartis, nes ją pasirašė liberali
nės srovės. Trečias smūgis da
bar suteiktas Laisvųjų Demo
kratų partijos kongreso, įro
dęs liberalų partijos mirtį”. V.

Britanica enciklopedijos lei
dėjas, buvęs Connecticut vals
tybės senatorius Washingtone, 
William Benton, iš kelionės po 
Sovietų Sąjungą sugrįžęs “New 
York Times Magazine” žurna
le pasakoja:

“Rusus ir pervertiname, ir 
nedavertiname. Neganėtinai 
įvertinome jų technikos ir mok 
slo pažangą. Rusai jau ne vien 
neišmokslinti mužikai. Neįver
tinome ir jų ekonominės pa
žangos. Daug kalbėjome apie 
Sovietų piliečių skurdų gyve
nimą, nepastebėdami, kad tas 
skurdas padarė Sovietų Sąjun
gą stipriu moderninės pramo
nės kraštu. Galiausia, neįverti
nome Sovietų viršūnių gabu
mus. Mano susitikimai su tų 
viršūnių galvomis paliko gabių, 
savimi pasitikinčių žmonių įspū Į 
dį. Prisiminkime, kad Sovietų 
gyvenimas nevykėlius skau
džiai bausdavo: geras pramo
nės vedėjas gaudavo visko, o 
nevykėlis — sabotažninko var
dą ir kalėjimą ar kulką kak
ton.

“Kalti ir pervertinimais. Pa
vyzdžiui, pradedame galvoti, 
būk S. Sąjunga jau stipri pilti

bilionus paramai kraštams, ku
riuos nori savo pusėn patrauk
ti. Vėl sakome, kad S. Sąjun
gos piliečiai jau patenkinto sa
va santvarka ir nenori jos keis
ti. Čia privalu galvoje turėti 
komunistinės propagandos stip
rumą bei paveikimo galią. Sta
lino nuvertinimas, tačiau, veiks 
piliečių protavimą ir jiems pro
pagandą jau nebus tiek įspū
dinga. Nėra jau taip tikra, kad 
Sąjunga galės toliau tęsti sa
vo stebėtną ekonominę pažan
gą arba išgydyti amžinąjį savo 
ligonį — žemės ūkį. Didelis 
klausimas ir su dabartiniu So
vietų jaunimu. Kaip optimistas 
ir demokratas turiu viltį, kad 
jokie rusų valdovų žygiai nesu
stabdys Sovietų piliečių troški
mo ramesnio, sotesnio ir lais
vesnio gyvenimo”.

Uždraudė platinimą blogos 
spaudos

Pennsylvanijos gubernato
rius George M. Leader pasirašė 
įstatymą, kuriuo iki $500 pa
baudos gali būti uždėta tiems, 
kurie nepilnamečiams parduo
tų nepadorią literatūrą ar leidi
nius, kurie skatina vartoti nar
kotikus ar ragina nepaisyti 
narkotikų vartojimui paskelb
tų taisyklių.

SMEGENŲ PLOVIMAS

VOKIEČIAI
“LIETUVIAUJA”?

Anglijos valstybinio radijo 
žurnalas “The Listener,” skel
bia kalbą anglų liberalų orga
no “The Manchester Guardian” 
korespondento Vokietijoje. Te- 
rence Prittie, kurioje aiškinama 
kilimas naujos, trečios politi
nės pajėgos Vakarų Vokietijo
je. Ji, principų stoka ir beato-

Kapt. Bert Crumby senato pako
misijai tikrina, load vienas treč
dalis Amerikos karių koloboravo 
su priešu būdami šiaurės Korėjoj

simaišo mūsų spaudoje ir mū
sų kalbose. Jieškoma būdų, kaip 
,tą nutautimą sulaikius. Gerų 
būdų ir pasiūloma. Pirmutinis 
ir bene geriausias iš jų bus pa
čios šeimos auklėjimas. Antra
sis — aplinkos sudarymas. Tre
čiasis — literatūra. Niekas, ro
dos, negalėtų pasakyti, kad tie 
būdai negeri ir nepriimtini. Tik
tai kaip tūps būdus veiksmin
gai panaudojus? Tas klausimas 
svarstytinas ir svarstomas.

Kada lietuviai tėvai savo vai
ką atiduoda į svetimą vaikų dar 
želį? Ketverių-penkerių metų? 
Ar negalima jau iki penkerių 
metų vaikui daug įskiepyti lie
tuviškos dvasios? Norėčiau ti
kėti, kad galima. O ir svetima
me vaikų darželyje vaikas ne- 
viaą laiką jmleidžia, dar pa- 

i būva ir namie su savo tėvais 
ir gal kitais artimaisiais.

Daugumas tėvų kur nors dir
ba. Išvargę jie neturi pakanka
mai sveikatos ir laiko pašvęsti 
savo taikam*. Bet ar visų vaikų 
tėvai kur nors dirba? Ar visi 
taip išvargsta, kad neturi vie
nos kitos valandos laiko praleis
ti su savo vaikais? Atrodo, ne. 
Dėl to didelė dalis vaikų galėtų 
turėti gerą auklėjimą šeimoje.

O ir tiems vaikams, kurių 
tėvai darbo metu neturi laiko, 
jau daug gero galima įdiegti 
iki darželinių metų. Iki darželi- 
nių metų juk tūri jie būti namie 
su motina, t’ėvu, senele ar kuo 
nors Iš saviškių. O paskui be
lieka tik palaikyti ir toliau pa
maži ugdyti įdiegtąjį auklėjimą. 
Kai geras pagrindas padėtas, 
mažiau rūpesčio kylant į vir
šų. Ir nemanykime, kad iki pen 
kerių metų V.aikai nejaučia idė
jinio auklėjimo. Ir jaučia, ir įsi
sąmonina.

Sunkiau sudaryti tinkamą lie 
tuviukui auklėti aplinką. Bet 
ir tai nepanašu, kad visai ne 
galima būtų. Daugely vietų lie
tuviai gyvena bent po kelias 
šeimas šalia ar visai netoli vie
na kitos. Kodėl tų šeimų vaikai 
negalėtų artimai bendrauti? O 
ir toliau gyvenantieji galėtų 
kartkarčiais savo vaikus suves
ti į daiktą pabendrauti. Ruošti- 
nos tam tikros vaikų sueigos ir 
įvairios žaidynės. O paaugusius 
reiktų skatinti stot į saviškių 
skautų, ateitininkų ir sporto or
ganizacijas.

Visa tam, žinoma, reikia ge
ros valios, geros valios tėvų, 
mokytojų ir kitų kultūrininkų, 
pirmiausia — pačių tėvų.

Prieiname prie literatūros.
Knygos, laikraščiai — didelė 

auklėjamoji priemonė. Bet ir 
čia yra sunkumų. Kaikas teigia 
kad vaikai nemėgstą lietuviškų 
knygų. Lietuviukai daBln* dau
giausia gyveną miestuose ir did
miesčiuose. Jie greičiau įpran- 
tą į “kamikus” ir kitą litera
tūrą, vaizduojančią miestietišką 
gyvenimą ir visokias šių dienų

A. GIEDRIUS, Vokietija

iš žalio Lietuvos kaimo gyveni
mo.

Minėtinas tuo klausimu dr. 
A. Baltinio pasisakymas “Drau
go” kultūriniame priede šių me 
tų balandžio mėn. 21 d. straips
nyje “Jaunimo literatūra ir pre
mijos”. Autorius primena jau
nimo literatūros konkursą. Ju- 
ry komisija gavusi 32 įvairaus 
žanr0 kūrinius, kaikuriuos net 
įžymių rašytojų. Bet esą beveik 
visi tie kūriniai vaizduoją pra
eitį ir svetur gyvenančiam jau
nimui neįmanomi. Autorius 
klausia, kas darytina, kad vai
kai suprastų mums brangią pra 
eitį ir gražią' Lietuvos gamtą. 
Ir čia pat primena: “Pagrindi
nė taisyklė mus moko eiti nuo 
žinomo prie nežinomo”. Dėl to, 
sako: “Pagal šį dėsnį ir vaikų, 
ir jaunimo literatūros kūrėjai 
turėtų principiškai išeiti iš da 
barties, o ne iš praeities...”

Taip. Bet kuriems vaikams 
(ir jaunimui) dr. A. Baltinis tai 
ko tą principą “nuo ž nomo prie 
nežinomo”? Juk ne tas pat su
pratimas 6-7-8 metų vaiko ir 
9-14 arba dar vyresnio. Anas 
mažytis mokosi artimuosius 
daiktus pažinti, o tie vyresnieji 
jau kur griebia toliau, kartais 
net su mokytoju pasiginčyja.

Priėmus literatūroje aną prin 
cipą “nuo žinomo prie nežino
mo”, kadagi reikėtų pradėti 
sekti ir skaityti vaikams pasa
kas? Beveik niekada, nes pasa
kose daugybė nepažįstamų daik 
tų: miestiečiams — gyvulių, 
paukščių, žuvų, vabzdžių, o vi
siems — laumių, raganų, slibi
nų, velnių ir kitokių neįmanomų 
būtybių. O kur dar visokie nuos 
tabūs reiškiniai ir burtai! Bet 
pasakas vaikai labai mėgsta ir 
mielai skaito arba jų klausosi. 
Išimties nesudaro nė mažiausie
ji. Ar svetur augantiems lietu
viukams tėvų žemė Lietuva ne
gali būti kaip pasaka?

šia ko ir iš pasakos, atseit, 
paprašo paaiškinti. Kodėl nega
lima būtų paaiškinto jiems ir 
tų skaitymų, kurie sukurti iš 
Lietuvos gyvenimo? O toks at
sakymas neseniai yra ir buvęs 
šiame pačiame laikraštyje vie
nai motinai, kuri skundėsi, kad 
vaikai nesidomį ar nesuprantą 
lietuviškų knygų.

Dr. A. Baltinis toliau dar sa
ko: “Ar nebūtų išmintingiau pri 
viliot jaunąjį skaitytoją prie lie
tuviško rašyto žodžio pradžioje 
su žinoma ir artima medžiaga 
ir pamažu jį vesti į tautos sie
los gelmes?” Panašu, kad auto
rius kalbėtų čia jau apie nu
tautusius vaikus. Bet ar ne ge
riau iš pat pradžios neleisti vai
kui nutausti, iš pat mažumėlės 
pratinti jį į gimtąjį žodį, kad 
paskui nereiktų didelių rūpes
čių ir pastangų, panorėjus su- lo agituoti už ar prieš Steven-

aplamai, autokratinė. Visais 
tais reikalais susirūpinęs kon- 
gresmanas T. Machrowicz 
(šiais metais siekiąs perrinki
mo Hamtramck, Mich.), kuris 
yra vicepirmininku demokratų 
partijos tautybių komiteto, 
kreipėsi oficialiu laišku pas 
Stevensoną ir išdėstęs šio vir
šuje minėtas tezes, kvietė pa
teikti atsakymus, kuriuose ir 
tūtų pareikšta oficiali jo nuo
monė tais klausimais.

Jūsų bendradarbis gavo iš 
Washingtono kaikur'as ištrau
kas iš Stevensono atsakymo, 
kurios yra ganėtinai įdomios ir 
vertos paskelbimo mūsų spau
doje. Vienoje laiško vietoje, 
tarp kita ko rašoma:... “nežiū
rint mano turimo respekto Mr. 
Kennan, aš visiškai nesutinku 
su jo užimtąja pozicija ir nusi
statymu sovietinių satelitų iš
laisvinimo atžvilgiu. Aš esu 
pareiškęs tai jau keletą kartų 
viešai ir dar kartą noriu pa
kartoti, jog .mano gilus ir tik
ras nusistatymas pavergtų Ry
tų Europos tautų tragedijos 
atžvilgiu yra visiškai skirtin
gas nuo tokių pareiškimų, ku
rie tikintų, jog tame regione 
įvykusios permainos turėtų lik
to ateičiai ir oficialiai pripažin
tos.”

Machrowicz rašydamas Ste- 
vemyonui yra pažymėjęs, jog jei 
jis nepareikš priešingo nusista
tymo Kennan pažiūrai, jis nu
stos milionų amerikiečių bal
sus, kurie yra kilę ar jaučia in
teresą sekti kas vyksta Rytų 
ir Vidurio Ėuropoj. Gavęs 
Stevensono atsakymą ir pasi
taręs su kaikurių tautinių gru
pių atstovais, Machrovvicz pa
skelbė, jog Stevensono atsaky
mą jis laikąs patenkinamu.

To dar nepakaks

Šiandien neturint jokio tiks-

sigrąžinti jį atgal?
Be abejo reikia atsižvelgti į 

vaikų amžių ir parinkti jiems 
atitinkamų knygų. Bet sunku 
būtų sutikti su tuo, kad 9-14 
metų vaikai neįsivaizduotų Lie
tuvos gyvenimo ir gamtos. Kaip 
tada to amžiaus vaikams mo
kytis seniai praėjusiųjų laikų 
istorijos, tolimųjų kraštų geo
grafijos? Mokytojai padeda? Ir 
knygas skaityti gali mokytojai 
ar tėvai padėti.

Galimas daiktas vaikai mie
liau ims “kamikus”, ne kurią 
rimtesnę knygą. Ir prie valgo
mojo stalo mažieji saldumynų 
pirmiau linkę imti, ne pagrindi
nio valgio. Bet juos čia patvar
ko motina ar kas kiti iš vyres
niųjų. Panašiai turėtų būti ir 
kitur.

Pasitaiko šeimų, kurios nesi
domi tautiniu savo vaikų auklė
jimu. Tos šeimos ir jų vaikai 
gali žūti tautai. Visų ir neįma
noma būtų išlaikyti. Didžiau
sias rūpestis tesie pirmiausia 
nukreiptas į tas šeimas, kur yra 
pagrindo lietuviškam auklėji-

Pasitaiko, kad vaikai paklau- mui, kur yra geros valios.

PASISAKO U2 PAVERGTŲJŲ 
IŠLAISVINIMĄ

AL. GI MANTAS

Šio laikraščio tvarkytojai 
anądien visiškai laiku yra re
dakciniame straipsny išreiškę 
susirūpinimą, jog vienas rim
čiausių demokratų partijos 
kandidatų prezidento kėdei už
imti Adlai Stevenson, iki šiol 
arba tik miglotai arba visiškai 
nieko nėra pareiškęs savo nu
sistatymo pavergtų Europos 
tautų atžvilgiu. Blogiausia, kad 
vienas arčiausių Stevensono 
patarėjų ir rėmėjų tame parti
jos sparne, yra garsusis Mr. X, 
arba jau dabar pavergtųjų tar
pe spėjęs susilaukti nelemtą 
atminimą misteris George F. 
Kennan, buvęs JAV ambasado
riumi Maskvoje. Gi ši asme
nybė, kaip tik yra autorius to-

nelaisvčj. Retkarčiais buvo var pra5matnybes. O musų knygos i kio kontraversimo pareiškimo, 
tojamaa ir “sme«enų plovimas”. .. ' . . r* I , . .. .. . „ ,,(INS) esančios daugiausia iš praeities,! kaip čia cituojamas; .i.nežiū

šoną, rašančiajam atrodytų, 
jog minėtas pareiškimas vis- 
vien yra ir nepilnas ir nelabai 
įtikinantis ir nepakankamas. 
Tas itin svarbu todėl, kad Ste- 
vensonas jau nekartą yra vie
šai padaręs tokių pareiškimų, 
kurie vertė šypsotis ir stebėtis 
iš asmens nesiorientavimo pa
vergtosios Europos dalies rei
kalais, taip pat, į kaikuriuos jo 
posakius galima buvo žvelgti, 
kaip į savotiškai prokomunisti
nius, nors nebūtų reikalo gal
voti, kad Stevensonas galėtų 
būti raudonųjų simpatiku. Pa
galiau, težino visi ir visų parti
jų kandidatai, kad maždaug 20 
mil. potensyvių balsų (tauti
nių mažumų balsuojamoji jė
ga) bus atiduoti ne vien tik už 
tuos kandidatus, kurie žada 
bės neilgiau kaip 5 min. visų 
trijų tautų atstovai ir svetys iš 
rojų šiame krašte, bet ir už 
tuos, kurie neatšaukiamai ir į- 
tikinamai pasisakys už tikrąją 
laisvę ir taiką visame žemės 
rutulyje. Pirmoje eilėje tas 
liestų sovietų okupuotas tau
tas Europoje ir Azijoje.

rint ar tai būtų jiems geriau ar 
blogiau, dabartinė padėtis Ry
tų Europoje turėtų liktis toli
mesniam laikui”. Kennan tai
pogi jau nekartą yra pareiškęs, 
kad jokiu būdu nepasitarnau
jama pavergtųjų tautų intere
sams jiems skelbiant ir tiki
nant, jog jų kraštuose galės 
sugrįžto tokia pati tvarka ir to
kie patys rėžimai, kurie ten 
buvo įvesti prieš 10 ar 20 me
tų.

Aišku, vargu ar tautų dau
guma svajoja apie nevisiškai 
tobulas prieškarines santvar
kas, bet taip pat yra tikra, jog 
pavergtieji nori pilnutinės lais
vės ir teisės patiems nuspręsto 
tolimesnę savų kraštų valdy- 
mosi formą, kuri jau jokiu bū
du nebūtų nei komunistinė, nei

Individualinė laisvė, nesais
toma jokių ryšių ar įstatymų, 
nepalenkta jokiomis objekty
viomis ir socialinėmis vertybė
mis, tikrumoje tėra mirtį ne
šanti anarchija. Pijus XII

KJTVOA, KURI VISADA ĮDOMI 
IR NE8KNHTA 

Tai Juozo Švaisto

MiH
Bloje knygoje gražios mflsų įmonių 

pasakos, su paveikslais. Jas mielai 
■kalto Ir suaugę Ir jaunieji. I-ab&l 
tinka lietuvių kalbos pamokoms IA 
viso 78 pasakos. Kaina $2.60. Pla
tintojams didelė nuolaida.
Ulsakymus kartu su pinigais siųskite;
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BAKTERIOLOGINIO KARO GRĖSMĖ
JONAS MIŠKINIS, AniątenUm, N. Y.

Žmonija dabar labai bijo ato- ti. Bakterijos gali būti vartoja
mos tik kaip psicholog'nis mo
mentas įbauginti priešo karius 
ir gyventojus. Ypač savo laiku 
isteriškai apie bakteriologinį ka
rą rašė prancūzai, tvirtindami, 
kad Hitleris ruošiasi tokiam ka
rui. Nemažiau diskutavo tuo 
klausimu ir italai, pamiršdami, 
kad jokioj kultūringoj tautoj 
toks karas nėra įmanomas, nes, 
jei rasta ligų baterijų, tai ran
dami ir būdai joms naikinti.

Vienas angla i yra parašęs ro
maną, kaip vienas caro laikų ru 
sų mokslininkas iš Londono 
bakteriologinio instituto pavogė 
choleros bakterijas, kurios bu
vo išaugintos karo reikalams. 
Pakako to, kad po savaitės Vi
sur plačiai kalbėjo apie tą bai
sų "skandalą”, bakterijų išvogi
mą, kaip apie tikrą dalyką. Tie, 
kurie "'daugiau nusimanė apie 
bakteriologiją, šypsojosi. To-

Sesuo Gabrielė

tion ir Junior Academy of Scien 
ce. Šiose srityse ji yra parašiusi 
keletą straipsni^ ir vedusi bend
rų institutų.

Sesuo M. Gabrielė, duktė An
tano ir Marijonos Mazeliauskų, 
gimė Chicagoje 1906 m. Pra
džios mokslą baigė Šv. Jurgio 
parapinėje mokykloje, Bridge

kios vagystės neįmanomos ir ne porte. Įstojo į seserų nazarie •
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minio karo. Visi gerai žinome, 
kad II Pasaulinį karą privertė 
baigti atmonė galybė. Pirmojo 
Pasaulinio metu daug baimės į- 
varė cheminis karas. Dabartiniu 
laiku daug kalbama ir rašoma 
apie bakteriologinį karą. Toms 
kalboms pradžią davė sovietinė 
propaganda. Sovietai Korėjos 

; karo metu ėmė skelbti pramany
tas žinias, girdi, amerikiečiai 
Korėjos fronte naudoja bakteri
nius ginklus. Nors tuo kudaki- 
nimu sovietai nieko nelaimėjo, 
nes neturėjo jokių tam įrodymų.

Tačiau nagrinėjant moder
naus karo priemones, noromis 
ir nenoromis iškyla bateriologi- 
nio karo klausimas. Kai bakte
riologijos institutams ir labora
torijoms sekasi veisti ir išlaiky
ti visą eilę apkrečiamų ligų bak
terijų, tai daugelis šiandien ir i- 
masi nagrinėti ir diskutuoti, 
kaip tas bakterijas pritaikyti ka
ro reikalams. Kaikurie žinovai pavojingos, 
tvirtina, jog tai būtų pati pigio
ji priemonė išvesti iš rikiuotės 
ir sunaikinti priešą. Bet tas da
lykas greitai pakibo tarp teori
jos ir praktikos, nes pasirodė, 
kaip lengvai jis gali būti išspręs 
tas laboratorijoje, taip sunkiai 
karo lauke. Pvz., maro, šilti
nės ir kitokių ligų epidemijas 
kelti nesunku, bet jas sulaikyti 
visai kitas dalykas. Tokios epi
demijos gali paliesti ne tik prie
šo kariuomenę ir civilius gyven
tojus, bet neišvengiamai persi
mes ir savon pusėn. Dėl to bak
teriologinis kąrąs, nors ir teoriš
kai įmanomas, praktikoje vis- 
tiek tebėra neišspręstas.

Pats nuodų ir bakterijų klau
simas nėra senas. Chemija, ku
ri šiuos kalųsimus nagrinėja, 
yra vienas jaunesnių mokslų, 
kurig neturi daug au kaip 250 
metų. Seniau nuodų ir bakteri-
rijų sąvoka buvo visai kitaip 
suprasta. Buvo manyta, kad 
tai raganių burtininkų ir žavė
tojų išmislas. Mintis, kad bur
tininkai ir kerėtojai gali žmogų 

1 apsargdinti arba sergantį pagy
dyti, dar ir dabar primityvesnė
se tautose tebėra labai gili.

Praktika eina savo keliu

Ne paslaptis, kad bakteriolo
gijos institutai dirba ir karo 
reikalams ir ne vien, kaip sėk
mingiau kovoti su karo metu ne 
išvengiamai iškylančiomis epi
demijomis, bet ir kaip tas epi
demijas ir ligas panaudoti ka
rui. Jos savo duomenų viešai 
neskelbia ir daugelį dalykų tik
tai karo atveju sužinoma.

Tačiau kaikurie mokslininkai 
štai ką numato: gali būtį ban
doma apkrėsti priešo karius ore 
paskleistomis gyvomis ligi} bak
terijomis. Bet ir čia susidaro 
sunkumų. Sausas oras, saulė 
naikina bakterijas. Taip pat 
žmonių atsparumo nevienodu
mas ir imunitetas verčia tą klau 
simą kritiškiau sutikti. Pavojin 
ga yra maro liga. Ji gali būti 
tikrai baisi. Maro epidemija — 
didelis ir baisus karo ginklas.

1 Bet ir čia yra didelė spraga, 
būtent, kad maro epidemija turi 
tiek daug formų ir taip menkos 
priemonės joms sulaikyti, kad 
gali būti ne karo, o pacifizmo 
priemonė, nes jeigu daugiau iš
siplėstų plaučių maras, tai ka
ras turėtų baigtis: nebebūtų 
kam kariauti. Nemaža buvo ra
šyta ir apie naują ligą tularemi- 
ją. Anais laikais rusai mėgino 
ją pavartoti I Pasauliniame ka
re, bet rezultatai buvo menki.

Utopiški pranaAavimri 
II Pasaulinio karo metu ir 

kokių tik idėjų buvo neprirašy- 
ta: tuojau vokiečiai frontuose 
iš lėktuvų paleis bakterijas, bus 
apkrečiami laukai, įvardindavo 
ištisą eilę ligų, kurios bus var
tojamos priešui naikinti ir t.t.

Rodos vienas Olandijos uni- 
, versjteto prof. Peters parašė 
! platų ir gana įdomų straipsnį 
į bakteriologinio karo klausimu
ir tarp kitko pažymėj'o, kad iš 
tų visų fantazijų specialistas 
bakteriologas galį tik pąsijuok-

Lietuvaite vienuolė 
apdovanota doktoratu

Pranciškietė sesuo M. Gab
rielė Mazeliauskaitė įsigijo dak
taro laipsnį (Doctor of Philoso- 
phy) gamtos mokslo srity Pitts- 
burgho univers.tete, birželio 13 
d. Jos disertacijos tema buvo 
“An Histological Study of the 
Origin and the Development of 
Induced Galis of the GoldenrodĮ 
Blossom”, paremta biologiniais 
eksperimentais su augalais ry
šium su vėžio liga. Savo tezę 
sesuo Gabrielė labai sėkmingai 
apgynė septynių gamtos moks
lo specialistų akivaizdoje. Be 
doktorato, sesuo turi bakalauro 
ir magistro la’psnius chemijos 
ir biologijos srity.

Pittsburgho diecez joje seselė 
Gabrielė tarpais vedė Science ir 
Mathematics Teachers Associa-

lės motina ir sesuo Bronė Ma- 
zeliauskaitė, gyvenančios 6135 
So. Rockvvell Str., Chicago 29.

Seserų pranciškiečių vienuoli
ja ir visi seselės pažįstamieji 
linki jai ir toliau darbuotis lie
tuvių visuomenei, Amerikos jau- 

1 nimui ir Bažnyčios garbei.

Jaunikio vadas West Pointe
Kun. Joseph E. Schieder, 

NCWC Jaunimo departamento 
direktorius, buvo pakviestas 
pasakyti kalbą mokslo metų 
užbaigimo iškilmėse West Point 
Karo mokykloje.

čių vienuolyną 1920 m., bet, kai 
seserys pranriškietės 1922 m. 
persikėlė iš Chicagos į Pittsbur- 
ghą steigti lietuvaičių vienuoli
ją, Mazeliauskų Marytė prisi
jungė prie jų. Ji mokytojavo 
daugelyje lietuvių parapijų, o 
dabar eina Šv. Pranciškaus Se
serų vedamų mokyklų inspek
torės ir vyresniosios generalės 
patarėjos pareigas.

Lietuviškame veikime seselė 
i Gabrielė įdeda daug nuoširdų- į 
mo. 1954 m. vasarą ji pravedė į 

turiningą lituanistikos progra-1 
mą seserims pranėišketėms vie- | 
nuolyno centre, pakviesdama lie į 

tuvių mokslo ir meno žinovus ir j 
specialistus iš Clevelando. Šią1 
vasarą ji tvarko ir veda lietuvių j 
kalbos ir kultūros institutą Pitts I 
burghe, kur ame dalyvaus po 
10 atstovių iš visų lietuyiškų 
vienuolynų.

Diplomo įteikimo iškilmėms ir 
Chicagos atvyko sesers Gabrie-

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybė
PRECIN PHOTO STUDIO

(Incorporated ) 
EDVARDAS ULIS, sav, 
4058 Archer Avenue 

Telefonas VIrginia 7-2481

iiiliiiiiiiiiimiiiiiiiiiuiiiiiiiimiiiiiiimiimmiiiiiiiiiimiimmmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiii

UŽ LIETUVOS 
LAISVĘ KOVOT
dar nepervėlu. Agituot ir 
reikalaut, kad maskoliai 
kraustytus lauk iš Lietuvos, 
—tai visų gerų lietuvių pa
reiga.

Rašant laiškus visad var
tokite antikomunistinius vo
kus.

Užsakymus ir pinigus siūs 
kitę:

DRAUGAS
2334 So. Oakley Avė. 

Chicago 8, Illinois
<IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII||||||||||||||||||||||||||||||||||||IUII

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

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

2512 W. 47th St. Tel. FRontięr 6-1998
TAISYMAS GARANTUOJAMAS RASTU — 100%

NARIAI LIETUVIU TAIP. IR SKOLINIMO
B-VIŲ LYGOS. KURIOSE

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki SIO.OOO.OV 
I R

Paskolos Duodamos Namu įgijimui 
_________ L—gvomit SąlygonHo_________

CHICAGO > SAVINGS A LOAN ASSN.
6234 S. Westem Avė. Chicago 36, UI.

CRANE SAVINOS A LOAN ASSN.
2555 W. 47th St. Chicago 32, Ui.

OISTRICT SAVINGS A LOAN ASSN.
3430 So. Halsted Street Chicago 8, UI

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

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

STATYBAI 
IR NAMŲ 
PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGA

CARR MOODY 
LUMBER CO.
STASYS LITWINAS, Prez.

3039 So. Halsted St.
Tel. VIctory 2-1272

Apkainavimą ir Prekių Pristaty
mą Teikiame Nemokamai

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

IS ARTI IR TOLI BALDŲ

PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

sunkvežimis su pilna ap- 
drauila. Pigu* ir sąžiningus 
patarnavimas.

R ŠERĖNAS
4540 S. Wood St., Chicago >, 

lUinois, tel. VI 7-2972

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

Universal Savings and Loan 
mą ir gražų pelną.

Association užtikrina saugu-

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

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

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illnois

A. TVERAS
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS

Pardavimas ir taisymas
2648 W. 691h St. REpublie 7-1141

MOVIMU"S**“®5 mmusrr.tS
IŠ TOLI IR ARTI

NAUJI OIDEII TROKAI-NAUJAUSI KRAUSTYMO (RANK/AI 
ILGU Merų PATYRIMAS- PIGUS IR SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL. Tel. V/Alkmok 5-9209

"1,1

ROOSEVELT FURNITURECO
(LIETUVIŲ KRAUTUVE)

Pirmą kartą pasiūlo oro 
vėsintuvą (Air Condi- 
tioner) tik už $39.95.
Tas vėsintuvas galima 
naudoti kiekvienam kam
baryje ir automobilyje.
Galite šį vėsintuvą gauti 
5 dienų išmėginimui. Ne 
reikia mokėti rankpini
gių ir mokestis tik $1.00 
į savaitę.

ROOSEVELT FURNiTURE CO.
2310 W. Roosevelt Rd. Telefonas SEeley 3-4711

NELLIE BERTULIS IR FEUX RAUDONIS, savininkai 
Krautuvė atidaryta kasdien iki 6 vai. vak. Pirmad. ir Ketvirt. iki 
9 vai. vak. ir Sekmadieniais nuo 11 vai. ryto iki 4:30 v. po pietų.

tAes
1

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

BENDROVĖ
r

4038 Archer Avenue Tgl. (A3-6719 

AUGUST SALDUKAS Prezidento.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiii.

PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus, sąžiningai, darbas. Visi apdraudimai. Iš artimų Ir 

tolimų distancijų, šaukite sekančiai:

ANTANAS VILIMAS
8415 S. LITUAMCA AVĖ., CHICAGO, ILL

Telefonas — FRontięr 6-1882
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiuiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiimiimimiiiiniiuiiiiiiimiiiiiiiuiiuiiia
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PAVERGTOJE LIETUVOJE

Lietuviu Prekybos Namai

BALDAI ~ NAUJAUSIO STILIAUS “
BE BROKŲ

SĄSKAITOS BE 

FINANSŲ 

KOMPANIJŲ

Didžiulis pasirinkimas svečių kambario 

baldų, 100% vilna ar nailon, su dviem 

ar vienu foteliu nuo $“| 50-00—J 1.00

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................ $ 1;

Miegamieji ąžuolo, 

riešuto ar Mahago- 

ni medžio—su šli
fuotu sidabro vei- ‘ 

drodžiu Jreseris — 

komoda — lova — 

dvi lempos, pas 

mus tik ... . $1 4.9.OO
CM "

-

Esažti
.-aįSjSgį

ir

☆

— Pačių sovietų paskelbto
mis žiniomis, dabar Lietuvoje 
esą atvirų 812 kulto pastatų, 
tikintieji esą aptarnaujami 951 

j kunigų, kurių tarpe esą 3 vys- 
| kupai, 12 prelatų ir 29 kanau- 
1 ninkai, veikianti 1 seminarija 
1 su 75 auklėtiniais. Bet prieš so- 
i vietų atėjimą Lietuvoje buvo 
1 1,202 katalikų bažnyčios, 13 
vyskupų ir arkivyskupų, 1,646 
kunigai, 1,586 vienuoliai; veikė 

1 4 kunigų seminarijos su 470 
auklėtinSų, TeĮologiijos-Filosofi- 

1 jos Fakultetas su 150 studen- 
I tų, 6 vyrų ir 7 moterų vienuo- 
i lijos, daug katalikiškų mokyk- 
! lų, institutų; katalikų organi
zacijoms priklausė 800,000 na
rių, klestėjo katalikiška spau
da. Taigi ir geriausiu atveju 
šiandien trūksta keleto šimtų 
bažnyčių ir kunigų, nekalbant 
apie vyskupus, vienuolius, mo
kyklas, katalikišką spaudą. Bol 
ševizmas yra betkokios laisvės 
ir kultūros priešas. Nenuosta
bu, kad Rusijoj ir jos valdomuo 
se kraštuose toks žemas gyve
nimo standartas.

— Juozas Matulis skundžia
si Tiesoje, kad Lietuvoje trūks 
ta mokslininkų: biologų, hidro
geologų, geologų inžinierių, bio 
chemikų, archeologų ir kit. Per 
penkis metus, kaip skundžiasi 
Matulis, nebuv0 paruošta nė vie 
no daktaro iš minimų sričių. 
Trūksta profesūros ir muzikos 
srityje.

— Vilniaus radijo praneši
mu, į Birštono kurortą atsiun
čiami pagal profesinių sąjungų 
“kelialapius” tūkstančiai “dar
bo žmonių iš įvairių šalies vie
tų”. Tarp jų neretai galima su
tikti atsiųstųjų iš Vidurinės A- 
zijos, Tolimųjų Rytų ir net iš 
Sachalino. Išeitų, kad niekur 
Sov. Sąjungoje negalima taip 

! puikiai pasigydyti, kaip lietu
viškajame Birštone. Šiuo metu 
Birštono sanatorine jau prade 
tas vasaros sezonas. 1956.V.20 
atidarytas dar vienas gyvena
masis korpusas 100 žmonių. Ta 
čiau daug ką reikia gerinti 
net ir bolševikiškoje aplinko
je. Sudarius “Kauno jūrą”, pas 
kandinta bus ir žem. Birštono 
dalis su garsiaisiais “Vytauto”, 
“Birutės” šaltiniais. Dabar grę
žiami nauji šaltiniai augštesnia- 
me Nemuno krante, ten supro
jektuota pastatyti ir naują gy
dyklą. Taigi, giriamasi, kad į 
okup. Lietuvą atsiunčiami poil
siauti ar pasigydyti žmonės net
iš Kamčatkos ar Sachalino, bet) 
ir patys bolševikai pripažįsta, 
jog visur dar yra daug netvar
kos ir apsileidimo. Štai Palan
goje stovi suraustos gatvės, už 
vilkinti vandentiekio ir kanali
zacijos darbai. Druskininkuose 
— dar blogiau: ten kanalizaci
jos visai nėra. Vilkinama nau
jos purvo vonių gydyklos sta
tyba. Aplankai Trakus — ne
gausi valtelės pasiirstyti po e- 
žerą. Valakumpiuose patalpos 
blogai apšildomos, nešvaru, pap 
lūdimy trūksta paprasčiausios 1 
tvarkos. Kauniečiai poilsio die
nomis neturi priemonių nuvyk
ti į Kačergynę ar Kulautuvą, i 
Visoj eilėj sanatorijų ligoniai 
pereitais metais nusiskundė ne- 

; rūpestingai paruoštu maistu,
I bloga medicinine priežiūra. Ku- 
I Tortuose blogai sutvarkyta pre 
kybą pieno produktais, nepris- 
tatoma daržovių ir net būtiniau 
šių reikmių, nors kurortus dar
žovėmis aprūpinti paskiausiu 
metu duotas įsakymas Kretin
gos, Kretingalės, Puogynės, Ne 
radavos sovehozams. Blogai or
ganizuotas transportas, vasaro
tojai negauna nusipirkti net le
dų, gėralų, būtiniausių atviru
čių, vokų ar brošiūrų su kuror
tų vaizdais. Jų arba visai nesti, 
arba nuolat pritrūksta. Net ir 
per Lietuvos kp IX suvažiavimą 
buvo nusiskųsta, kad dar ligi

šiol neatstatyti Nidos ir Juod
krantės pajūrio kurortai. “Ne
atidėliotinas uždavinys yra pa
kelti ir veikiančių kurortų sa
nitarinę padėtį”, konstatavo su 
važiavimas, nes toji padėtis — 
netenka abejoti, “sovietiška”...

Pastaruoju metu visos Lietu
voje esančios sanat.-kurortai 
perduoti jau Sov. Lietuvos Svei l 
katos apsaugos ministerijai.

i— Bolševikai pripažįsta, kad 
Kaune vykd. komitetas neskiria 
pakankamo dėmesio tolesniam 
miesto sutvarkymui, ypač jo 
pramoninių pakraščių, taip pat 
gyv. namų, miesto gatvių, aikš
čių ir šaligatvių remontavimui 
bei užlaikymui. Įsakyta užbaig
ti 200 vietų pirtį, iki liepos 1 d. 
“paruošti projektinę užduotį ka 
nalizacijos statybai Vilijampo
lės rajone ir užtikrinti, kad ji 
būtų patvirtinta nustatyta tvar 
ka” (t. y. kad neužsigulėtų tarp 
krūvos kitų popierių, kaip pap
rastai yra bolševikinėj santvar
koj...), paspartinti “Kauno Au
dinių” fabriko statybą, 1956 
nos per parą pajėgumo Kauno 
m. baigti statyti 60 tonų duo
nos įmonę, 1957* m. pradėti 
statyti Vilijampolėje 100 lovų 
ligoninę, Kaune — televizijos 
netransliavimo stotį, baigti sta
tyti Kauno medic. instituto 200 
vietų bendrabutį ir kt.

— Kulautuvoje veikia “Lais
vanoriškos Dr-jos Armijai, A- 
viacijai ir Laivynui remti” Kau 
no sklandytojų stovykla. Sklan 
dymo sporto mėgėjų skaičius 
nuolat augąs. Pereitų metų ru
denį tarpmiestinėse Vilniaus ir 
Kauno sklandytojų varžybose 
3 pirmosios vietos atiteko bol
ševikiniam žurnalistui J. Dovy
daičiui, Kauno politechnikos in
stituto fizikos katedros asisten 
tui J. Balčiūnui ir minimosios 
draugijos sklandymo instrukto
riui Z. Brazauskui. Sklandyto
jai padėję kauniečiui konstruk 
toriui B. Ožkiniui pastatyti pui
kias skraidymo mašinas (BRO 
-9, BRO-IO, BRO-11), kurios 
“dabar jau plačiai žinomos ir 
už respublikos ribų”. Ypač dide 
lio pasisekimo sulaukė pernai 
išbandytas sklandytuvuas, skir 
tas pradiniam apmokymui ir 
pavadintas “Pionieriumi”. Iš
bandžius šį sklandytuvą Sovie
tų meistrui Fimonovui, nutarta 
“PiionieiJ (ų gaminti masiškai”.

Šio tipo sklandytuvais bus ap
rūpintos visos Sov. Sąjungos 
sklandymo stotys, klubai ir 
rateliai. Šiemet vasarą Kulau
tuvoj ruošiamos Pabaltijo sklan 
dymo pirmenybės. Ligi šiol lie
tuviai sklandytojai buvo pasie
kę geresnių rezultatų už lat
vius ir estus. Be kitų, kaip kon
struktorius pasižymi ir Bronius 
Karvelis su savo rekordinio ti- 
po sklandytuvu “E.K.-4”. Tai
gi, net ir sklandymo sporte lie
tuviai duoda pavyzdį sovie
tams, bet ne priešingai. Lietu
vių sklandytojų laimėjimais 
gauna pasinaudoti net ir “did
žioji rusų tauta”, apie kurią 
skelbiama, kad tik ji viską iš
radusi ir atradusi. Gi pačios 
Laisvanoriškos Organizacijos 
Armijai, Aviacijai ir Laivynui 
remti veikla ckup. Lietuvoje nė 
ra žymi. Tik vienu metu ji bu
vo plačiau žinoma ir parodžiu
sį- didesnę veiklą, o paskiau to
ji veikla vis menkė jo ir tilo. Tik 
paskutiniu metu raginama veik 
lą vėl suaktyvinti. Jos narių y- 
ra mažiau kaip komjaunimo.

— Kalbininko Jono Jablons
kio atminimui “įamžinti” “LT
SR Aukščiausios Tarybos prezi 
diumas” suteikė Kapsuko (Ma
rijampolės miesto pirmajai vidų 
rinei mokyklai J. Jablonskio 
vardą. Prie tokio bolševikinio 
pasigyrimo tenka pasakyti, kad 
Jablonskio vardas ir be “LTSR 
Aukščiausios Tarybos prezidiu
mo suteikimo” buvo ten įamžin 
tas: Marijampolės valstybinė 
gimnazija jau iš senų laikų bu
vo vadinama Rygiškių Jono 
gimnazija. Tik okupantai, ma-j 
tyti, tą vardą kaip “buržuazi
nį” išmetę, dabar vėl susipran
ta ir tariamai suteikia J. Jab
lonskiui jau turėtą pagarbą, 
skelbdami jį tuo būdu “įamžin
sią”...

— 1954 m. Vilniuje buvo pra 
dėta respublikinės bibliotekos 
rūmų statyba. K. Povilaitis, 
Kauno viešosios bibliotekos di
rektorius, kelia mintį ,kai į Vii 
nių reiktų perkelti respubliki
nės bibliotekos iš Kauno kny
gų fondą, kuris šiuo metu sie
kia apie 700,000 knygų, o iki 
1957 m. pabaigos prašoks mili
joną egzempliorių. Į respubli 
kinę biblioteką taip pat reikė
tų įjungti ir kitų įstaigų fon
dus, kaip knygų rūmų etc. O- 
kup. Lietuvos Mokslų akademi
jos biblioteka skelbia besikei
čiantį moksliniais veikalais su

Pasteuro vardo institutu Pary
žiuje, geologų draugija ir kito
mis prancūzų mokslinėmis įstai 
gomis. Neseniai į Prancūziją bu 
vo išsiųsta dešimties pavadiin- 
mų įvairių leidinių, tarp jų Do
nelaičio poemos “Metai” foto- 
grafcuotaą leidinys, fizikos-tech 
nikos instituto darbai ir kt.

— “Helsingin Sauomat” pas
kelbė iš Kauno gautą žinią, kad 
betaisant vieną senovinę pilį, 
per statybos darbus buvo ras
ta senų vertingų knygų ir rank 
raščių. Jų buvo prikrauta pus
antro sunkvežimio. Skelbiama, 
kad tai esanti didžiai vertinga 
istorinė medžiaga. Tarp jos esą 
ma dokumentų, kurių istori
kams tebuvo žinomos tik kopi
jos. Didžioji dokumentų dalis 
yra rašyti lotyniškai ir išlikę iš 
14-19 amžių. ‘ Ypač vertingas 
esąs dokumentas iš 1387 metų. 
Dokumentai nušviečia kai ku
riuos faktus ir įvykius ypač iš 
Jogailos ir Vytauto laikų.

— Prie Sov. Lietuvos kom
pozitorių sąjungos įsteigta jau
nųjų muzikų sekcija, kurios tik 
slas suburti respublikos muzi
kinį jaunimą ir suaktyvinti jų 
veiklą, otrgianizuoti .kūrybinius 
aptarimus, diskusijas, semina
rus” etc. Į arg. biurą įeina V. 
Baumilas, V. Laurušas, J. Gai
žauskas, V. Venckus ir V. Kra- 
kauskaitė.

- i
SOPHIE BARČUS 

RADIO PROGRAMA
U WQES stoties — Banga 1488 

NUO PIKMAD. IKI PENKTAD. 
8:46 iki 9:80 vai. ryte 

6E6TAJD. 8:80 Iki 9:8C ryte 
PIRMADIENNIO vak. nuo 7—8 v. 

SEKAI). S:3»—8.SO v. r. tt etoUte 
WOPA — 1490 kll.

3hlca#o 29, .11. HEmlock 4.2418
7121 8o. ROCKWELi ST.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
VASARVIETE “NIDA”

Sav. Pr. Kalvaitis 
BEVERLY SHORES, IND.

Tel. Michigan City TRiangle 2-2711
Lietuviškas maistas, alus ir vynas 

Gera maudymuisi vieta
iiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiia

Duoną ir (vairias skoningas 
bulkutes kepa

BRUNO’S KEPYKLA
3339-41 S. Lituanica Avė.

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

miestus.

Virtuvės stalai chro

mo su formica vir

šumi, 5 dalių sta

las ir 4 kėdės 

nuo . $39.00—$99.00

Kilimai 100% vilna, 9x12 puikių spalvų..................... ............$59*00
Šaldytuvai 8 cub.-pėdų, 1956 motų tik........................................... $“175-00

Parcelano pečiai virimui: Crown, Universal, Norge ir daug kt. $9O"1 49
Knygoms spintos stiklo durim tik....................................  ....................... *29°°
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.

Sukaktuvinių Met ų Dovanos Taupytojams

Šiais melais Crane Savings mini savo 30 metų 
sukaktį. Šia proga bendrovės vadovybė nutarė 
duoti dovanų visiems naujiems ir seniems tau
pytojams. Štai jos:

1. Kas atidarys nauja ęąskaitą arba padės į senąją $50.00 ar 
daugiau, tai gaus dovanų bendrovės laktą su termometru 
arba puikią piniginę.

2. Kas padės $150.00 ar daugiau, tai gaus stiprų ir parankų 
plastikinį arba nailoninį ghopping bag (krepšį pirkiniams).

3. Kas padės $500.00 ar daugiau, ta'i gaus saugią dėžę doku
mentams laikyti arba perlų karolius.

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

2555 West 471h Street LAteyette 3-1083
B. R. Pietki«wicz, prez.; E. R. Pietkiewicz, sekr. ir advokatas

Mokime ankstus dividendus. KeSluojame čekius. Parduodame 
Ir išperkama valstybės bonus. Taupytojams patarnavimai veltui. 
ATIDARYKITE SĄSKAITĄ ŠIAMNEN APDRAUSTA IKI 810.000

DARBO VALANDOS: plrmad. Ir ketv. nuo 9 Iki R vai. vak., 
antradieni Ir penktadieni nuo 9 Iki 6; trečiadieni uždaryta, 
o AeAtadlenlats nuo 9 valandos Iki vidudienio.
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KELIONES ĮSPŪDŽIAI
Neperseniai iš Europos grįžo (per tokį trumpą laiką ir men 

solistė Pr. Bičkienė, kuri kelio- komis lėšomis gerai suorganizuo 
nėję išbuvo apie 4 mėnesius. II- ta ir tarnauja tik lietuviams, 
gesniam laikui buvo sustojusi Mokiniai auklėjami katalik škai 
Romoje. Čia ji gilinosi da;navi- ir lietuviškoje dvasioje, 
mo mene pas garsiąją dainavi-j Turėjusi keletą pasirodymų 
mo mokytoją Contessa Calcag- j Romos lietuviams. Dainavusi 

per Vatikano radiją į Lietuvą, 
Amerikos Balsui ir Vok et'jo
je — vokiečiams.

Namo skubėjusi grįžti, nes 
nuo birželio 1 d. turėjo pradėti 
repeticijas Chicagos operoje.

Grįždama kiek ilgiau buvo su 
stojusi Milane, Venecijoje, Flo
rencijoje ir pas.'grožėjusi Švei
carija. Miland’’ture jo laimę ma
tyti Milano Scalos operos pasta
tymą. Buvo užsukusi ir į Vo-

ni. Gyveno vienoje italų šeimo
je, kurioje turėjo progą ir italų 
kalbos pasimokyti. Dalyvavo 
tarptautiniame katalikių mer
gaičių ir jaunų moterų federa
cijos kongrese Romoje. Kong
rese buvo atstovaujamos 34 
tautos. Lietuvos ateitininkes at
stovavo Pr. Bičkienė ir Janina 
Liustikaitė. Atstovės buvo ne 
tik vienos baltaodės iš Europos, 
bet ir Afrikos, Azijos, Indijos ir.
kitų vietų visokių spalvų mote- kieti ją, aplankiusi tremties/ me- 
rys. Kongreso dalyvės buvo pri i tu gyventas vietas ir lietuvius 
imtos atskiroje audiencijoje šv.' veikėjus. Vokietija atsistačiusi, 
Tėvo. Čia lietuvaitės atstovės. miestų gatvės pilnos automobi- 
turėjo progą popiežiui įteikti lie-1 lhl, krautuvės pilnos prekių, bet 
tuviškų vaizdų albumą ir išgirs- pasilikusieji lietuviai vargingai 
ti šv. Tėvo žodžius, pilnus mei- ir skurdžiai tebegyvena, 
lės, suraminimo ir paguodos. • Prie progos primintina, kad 
Net šių metų gegužės mėn. Nr., sol. Pr. Bičkienė, pradėjusi nuo 
5 “Lietuvių Dienos” savo viršelį siuvyklos, per plieno fabriką, 
papuošė Pr. Bičkienės ir J. Liūs banką ir galop Chicagos operą, 
tikaitės nuotrauka audiencijos ištisus 7 metus dirbo ir tik atlie-
metu pas Šv. Tėvą. 

Laisvalaikiais, o ypač savait
galiais, suorganizuodavo eks
kursijas. Aplankė muzėjus, o

karnų nuo darbo laiku dainavo 
įvairiuose minėjimuose bei pasi
rodymuose. Įdainavo plokšte
les — albumą iš 7 dainų, taip

peras, koncertus, didžiųjų me-' duetų su soliste Sofija Ado- 
nininkų pasirodymus, parodas, ma^iene. Vyras inžinierius Bič
__ *• .. z e • « lriic TUO T* 4*0 lailzr* lrtii -1^.AAMtittn^ p'u-Kjiivujinuo, paiuuao, - - ---------
gražias vietoves bei katalikams, ^us P®r tą laiką jau spėjo pa- 
ir visam pasauliui brangius is- dalyti 9 gyvenamus namus, ku 
torinius, kultūrinius palikimus r*ems J’s pats padarė planui irVrl tfl Y AM n t" 4 >7 a « —• *. 1 — m*. V"”V —.

Kun. Balčiūno vadovaujamo-
moje ekskursijoje buvo nuva 
žiavusi pas saleziečius Tarine ir 
Vasario 16 proga dainavusi jų 
vadovaujamoje lietuvių gimnazi 
joje. Čia ji sutikusi išviso pa
saulio jaunuolių: Venezuelos. Co 
lumbijos, Brazilijos, Prancūzi
jos, Austrijos, V. Vokietijos, pa 
galiau ir JAV — iš Brocktono, 
Chicagos ir Cicero. Gimnazija

visus statybos darbus atliko. B<? 
to jis pats pasistatė sau ir sa 
vo tėvams namus. Visus dir
bus atlieka laisvalaikiu nuo fa
briko darbų. Iz. Valančius

Iš kiekvienos žemės rutulio 
vietos matoma šviesiausia 
žvaigždė yra Sirius — šuns 
žvaigždė. Ji briliantiškai švie
čia Amerikos padangėje žiemos 
vakarais.

HELP WANTED — MALĖ

ENGINEERS
Work and Live in The Nation’s Finest Climate at

ROHRA* .1»» v^r- l • 5 ’ V ' - *- f * •p J ■

Near beeuMfiil Ssr Diego, Californla

DESIGN ENGINEERS 
STRESS ENGINEERS 

WEIGHT ENGINEERS 
LOFTING ENGINEERS

THERMODYNAMICISTS
METALLURGISTS

■ 'i )*' M

Today with more than 8,000 employees, Rohr fe the world’s 
largest producer of ready-to-install Power Packages for both 
comntereial and mllitary planes — along wlth the making 
of over 30,000 other aireraft parts.

WHAT IS A POWER PACKAGE?

In building a Power PackAge, Rohr Aireraft Corporation 
Ataria with a bare aireraft engine and builds the motor 
mount, aheet metai cowlhig, pameta, diaphragme,, supporting 
structurea, air duetą, fuel and oi llnes, electrical harness 
BAHembliea, and installn other itema necessary for the en- 
gine’s operation — To make a complete Power Package 
ready to install on the airplane, more than 4,000 Rohr-bullt 
parts go Into the Power Package.

t •
BrighV young men are offered outstanding eareer po- 

sitlons with opportuniries for advancement at fa«t-growing 
Rohr in southem Californla — heart of the Mg bustling air
eraft industry. Firm commitaments wiU be made. Relocation 
assistance to those accepted. •

Apply in Peraon, Wire, or Write Complete 
Resume To Mr. I. L. Hobel,

Industrial Relations Manager, Dept. D.

ROHR AIRCRAFT CORP.
0F CNULA VISTA, CALIFORNIA

9 Milės S. of Sunny San Diego

*

REAL ESTATE REAL ESTATE CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
Norite nekilo, turtą pigiai pirkt 

arba greit ir gerai parduot — 
kreipkite* j šią įstaigą.
Parūpinant gerom NĮlygum paskolas

A. BUDRECKAS, REALTY
4081 ARCHER AVĖ. LA. 34384

Nejud. turto pirkimas-pardavimas, 
visokia apdrauda, notarijataa

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 W. 71st St — WA1. 5-6015

NORRIDGE: MOD. 3 bedrm., 6 
rm. Cape Cod. full bsmt.; gar.; 
fenced yard; cloee public and pa
rochial sehools: y2 block dty 
transportation; OWNER; $17,500

GLadstone 3-7282,

BY OWNER
FRANKLIN PARK. 4 Bedrm. 

Cape Cod. 9 yrs. old. Gas heat. 
1^2 baths. Large lot. Trans. Full 
hsmt. Štormą. & sreens; Posession 
July lst. Tel. GLadstone 5-1540.

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

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 St 
WAlbrook 5-5030 

PRospect 8-3579 (vak. ir sekmsd.)

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, BĮ.

P. STANKOVIČIUS
SEAL B8T. ir INSUR. BROKERIS

LIETUVIŲ AUDITORIJA 
8188 So. H&tetod St 

Ffc. DAnabe 64763 
Padeda plrkttl - parduoti samu* 
Bklue, biznius. Parūpina paskolas, 
draudimus Ir daro Tortinius. Trarkc 
migracijos dokumentus. Ofisas atda
ras kasdien nuo 10—T.

IMMED. POSSES.
NR. BEACH

story; 4 bedrms — 2 full 
baths and powder rm., carpeted 
liv. rm.—open firepl., ultra kit. 
new ht. and cool system, 9 trees, 
country liv. — city convenience. 
Owner SH 3-1502.

MARQl'LTTE PARKE: mūrlins 
6 kamb. (3 mleg.) ir skiepe 3 kamb. 
$66 pajamų. Gražus namas, erdvūs 
butai.

MCRINIS 6 kamb. bungalow. 66- 
tos ir St. Louis apylinkėje.

BRIGHTON PARKE: Medinis, 2 
po 6 kamb. 60 pėdų sklypas. Pe
čiais Šildoma.

M f RIMS — 2 po 6 kamb. (2 
mieg.) centr. šlld. Garažas. Kaina
$20.000.

2 mediniai namai — 4 butai: 2 
po 6 k., 2 po 4 k. $200 pajamų. Tik 
$17.000

Kitur — gražus mūr. Georgian ti
po. 5 k. (2 mieg.) 65-os ir Menard 
Avė. (5800 J vak.). Tuoj galima už
imti.

60 PfiDŲ SKLYPAS. 71-os ir Sa- 
yer Avė. Netoli Harlem Avė. 
BIZNIO NAMAI —

mūrinis — 2-jų augštų, 3 butai ir 
maisto krautuvą.

mūrinis — 2 butai ir taverna. Abu 
namai Brighton Parke.

SIMAIČIAI
Realty, Bullders, Insurance 

2737 West 43 St
CLifside 4-2300

BY OWNER — 6 room bun- 
galow, near sehools, well lo- 
cated, 18th and 59th court. 
$20,500.

OLympic 2-5132

BENSENVILLE countryside; 5 
room ranch, utility, enclosed porch, 
oil furnace, garage, plūs 2 room 
workshop, on y2 aere, completely 
fenced, low taxes, sacrifice, $15,- 
300. 0WNER.

Call BensenvUle 2968-R
LA GRANGE PARK St. Louise 
DE MAKILLAC—3 bedroom brick 
Georgian. Full basement, gas heat, 
hrick garage, 50x133 ft. lot. 3 
bloęks to parochial and public 
sehools.

By Owner — FL 4-1541

BELLW00D; by owner, 2 bed
room brick, 1 fl. plan, gas, bsmt. 
cabinet kitohen, carpeting, blinds, 
P/2 car garage, storms, screens, 
awnings, near school, ' shtJpphrg, 
transportation. $16,500. Phone —

LINbfcN ,40813

CALL RE 7-0530 
. BY 0WNER .

Nr 55th and Calif? 6 room brk. 
buhg. plūs 3 bedrms. up.' Tiled 
bajnt. fl. Large cab. kit. and tile 
bath.. H. W. oil heat, By appt. 
only.

PROSPECT 6-9835

BY OWNER — 7 ROOM brick 
bungalow on 33 ft. lot with 2 fi- 
nished rooms in attic. Fully insul- 
ated, cabinet kitehen range and 
refrigarator. Finished full bsmt. 
Nr. 59th and Rockwell. $17,800.

Gali — RE 7-O5S0

REAL ESTATE
Paskolos. Nej. Turtų Valdymas 
VISŲ RŪŠIŲ APDRAUDIMAI 

K. MAIjONIS,

Namų PRospect 8-2071

Bellwood in St. Simeons
Parish By owner — 2 brm.
Exp«utdabie attic brick Dape Cod. 
40x125 ft. corner lot completely 
landscaped — 2 car brick over- 
size garage. Brick home, gas heat, 
tile kitehen and bathroom. Tile 
floor in full basement Stove and 
Refrigerator. Combination storms 
and screens. Has canvas awnings 
throughout. Cyclone fence, $21,- 
900.

LINDEN 4-1243

TIKTAI $12,000.00 
10945 South Troy Street

4 kamb. senesni, medinis namas su 
uždaru porfiiu užpakaiy ir pastogė. 
Didelis sklypas. "Blde drive” ir ga
ražas. Namų apyvokos reikmenys, 
alr-condltioner ir kilimai Iškaitomi J 
kainų .Savininkas. Hllltop 5-2X78.

BY OWNER — ARLINGTON 
HEIGHTS — 5 rm. face brk., ve- 
neer ranch. 4 yrs. old; 2 lge. bed
rooms, full bsmt.; f.a. oil ht.; 
storms - acreen; screened back 
porch. Water softener. IV2 car 
brk. gar. Fully landsepd.. Near 
schls., chjirches, shops. $21,500. 
Early occnipancy. OLearbrook 3- 
5810. 816 N. Vaši.

REAL ESTATE
PARDUODAMOS ŠIOS NUOSAVY
BES:

50-tos ir Ellzabeth. 2-jų augštų 
mūrinis. 1-me augšte 6 kamb., 2-rne 
augšte 4 ir 3 kamb. Karštu vand. 
šiluma. 2 mašinų garažas.

67-os Ir Wood St. 2-jų augštų mū
rinis — 6 ir 4 kamb. Centrinis šil
dymas alyva. 2-Jų autom, garažas.

Brighton Parke mūrinis — 2 po 5 
kamb. (2 mieg.) 2 mašinų garažas.

Turime įvairių namų ir kitose apy 
linkėse.

VENTA
4409 So. Fairfield Are.
Tel. LAfayette 3-3881.

KETURIŲ K AM B AKI V BUTUI 
BALDAI. Turi būti parduoti iki tre
čiadienio. Prancūziško stiliaus salio- 
no baldai, moderniški mieg. .kamb., 
valgomojo ir virtuvės komplektai, 
laibai feražus. Duokite pasiūlymų. 
Privatus; dyleriai prašomi nesikreip
ti. Skambinti Van Buren 6-0382.

LEAVING FOR WASHINGTON 
IMMEDIATELY — TRAN9FERRED 
Mušt dispose lovely 6-rm, brk. res., 
3 lge. airy bedrooms, 8 lge. elosets, 
1 ^4 tile baths, knotty pine bsmt., 
fenced yard, wide cement side drive, 
2-car gar., gas ht., many extras, 
shis. & trans. Mušt see to apprec. 
Priced for quick disposal. by own. 
10816 S. Peoria.

SUTVARKYMUI PALIKIMO rei
kia parduoti 2-jų butų mūro namų. 
Apylinkėje 28th ir Drak« Avė. 4 ir
5 kamb. (3 mieg. kamb.). Gazu ap- 
šild. Uždari porčiai. Autom, gazi- 
niai šildytuvai. $14,900. SVOBODA, 
3739 W. 26th St. LAwndale 1-7038.

8 Rm. Brick Residence
3 bedrooms, 1 bath up, 2 bedrooms
6 1 bath dn. Gi*s ht. Nr. school, 
shopping, transportation. July occu- 
pancy. Vicinity Drummond Place & 
Lamon. Price $23,600. Owner.

TU 9-2796

GERBIAMŲ KLIJENTŲ DĖMESIUI
Nuo š. m. birželio 23 d. du atskirai ir sėkmingai veikę brokeriai 

C. Norvilą ir E. Kuršius sukūrė kompanijų ir atidarė naujų nekilno
jamo turto ofisų adresu — 2600 W. 59th St. TeL PRospect 8-5454.

Kaip iki šiol taip ir toliau mes pasižadame ištikimai tarnauti 
savo klijentams teikiant je(ms kuo geriausių ir visokeriopų patarna
vimų.

Mes tikime, kad pirkėjai ir pardavėjai čia bus pilnai apsaugoti 
perkant ar parduodant nekilnojamąjį turtų, arba statydamiesi sau 
naujus namus.

C. Norvilą yra specialiai studijavęs nekilnojamojo turto įkaina
vimų. E. Kuršius yra patyręs ir gerai nusimanąs naujos statybos sri
tyje. . . i

Taip pat čia veikia energingas ir su dideliu patyrimu žymus lie
tuvis advokatas J. B. Kerulis, kuris teiks įvairų juridinį patarnavi
mų visiems.

Šia proga turime ypatingai vertingi) pirkinių tarpe jų yra vienas 
3-jų butų mūrinis namas, kuris banko parduodamas už skolų.

NORVILA-KURŠIUS
,1 REAL ESTATE

2600 W. 50th St. Chicago 29, III.
Tel. PRospect 8-5454

/r

HELP WAMED VYRAI

TOOL AND DIE 
MAKERS

7 to 10 years minimum ex- 
perience. Work on 4 te 
12:30 shift. $2.81 per houi 
plūs shift premium. Steady 
work good conditįons and 
benefits.

Bork & Beck Div. 
Borg Warner Corp.

5950 W. 66th St.
POrtsmouth 7-7500

MACHINE
OPERATORS

Desire some experienc 
with automatic metai work 
ing machines otber thar 
Punch Press or Drill Press 
Work on all shifts. Starting 
$1 79 per hour. Piece work 
later. Good benefits. Apply

Borg & Beck Div.
Borg Warner Corp.

5950 W. 66th St.
YOUNG MAN for established 

beverage route. Mušt speak 
English and Lithuanian.

Apply —
806 W. 18th St.

M AITEN 4MCE-PR0D U KTION 
-MACHINERY

Nauja, pažangi bendrovė gami
nanti metalinių baldų dalis, reika
linga jauno vyro sugebančio dirbti: 
prie punch-press ir “fabricating & 
tube forming” įrankiais. Labai ge
ras pradinis atlyginimas.
Skambinti — LARRY HOGAN

MOūroe 6-9570 susitarimui.

PROGOS — OPPORTUNITIES

VYRAI IR MOTERIS

TAVERN FOR SALE

With fixtures, living ąuarters 
in rear, heated. Established 
business. 4516 So. Washtenaw. 

BISHOP 7-9216
s:

AIR-CONDITIONED! >
Newly Decorated OffięesĮ Į . ? 

Pleasant Surroundings !
1 : Close to Home!

: i. t' ’ j
Isn’t that what you’ve beeų looking for?
We have a PERMANENT Bpot for you. 

(TEMALE)i > ’) i *; ■ •
Stenographers

Teletype-Dictaphone Operatore 
File Clerks

(MALĖ)

MAINTENANCE MAN
Why not give me a ring at RAvemswood 8-1000?

Or drop in and see me at
I

COMBINED INSURANCE 
COMPANY OF AMERICA

P ?

5316 ROADSHERIDAN
Henry Oovyean 

Leonard McCabe—Personnel

HELP WANTED MALĖ

■ NEWLY CREATED OPENINGS— 
ARCHITECTURAL ESTIMATOR

2 yrs exp. reųuired
ELECTRICAL ESTIMATOR

2 yrs exp, reąuired 
Salary open. Bonus Plan.
Overtime. Air conditioned Office.

If unable to apply in Pergon, ivrite or 
Phone A. CULVER SMITH — RAndolph 6-2527

SKIDMORE, OWINGS, A MERILL 
100 W. Monroe, 2lst floor, Chicago, III.

=3^

REASONABLE!• !
Candy store near 4 sehools and 
5 factories. 4 rms. in rear. Gold 
mine! Widow mušt sėli.

CApitol 7-9895

TAVERN
FOR SALE

Inųuire 829 State Street,
LOCKPORT, ILL. 

Phone Lockport 2011

JIEŠKO NUOMUOTI

HELP VVANTED — MOT Eit Y S

EXPERIENCED 

ALTERATION WOMAN
to work on better dresses, 
coats, and suits.

Excellent salary 

Apply Mr. Marcus

BER-TALS 
1253 S. Halsted St

SEWING MACHINE 
OPERATORS
Experienced 

Good starting rate 
plūs pay for piece work 

5 day week 
8 to 4:30 P.M.
Near North Side

SCHOLl MFG. C0MMNY 
213 W. Schiller

MISCELLANEOUS 
_______ Įvairūs Dalykai

UIKT. APDRAUDŲ AGENTŪRA
Visų rūšių apdraudOB. Automobi

lių finansavimas. Notarlatas. Valsty
bės patvirtintos kainos.

Prieš darydami apd raudas kitur 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS, 
WAlbrook 6-5671

INTERSTATE INSURANCE AGENCY 
5000 S. Ashland Ave„ Chicoso 86. I1L

AUTOMOBUiES — TRUCK8 
Automobiliai — Sunkvežimiai

VIKTORO K O 2 I O O S 
lietuviška gazolino stotis Ir auto 

taisymas
ktllekaml motoro remontai, lyginimo, 
dažymo darbai ir keičiamos dalys.

CALL-ME-MOTORS C0.
5750 8. WESTERN AVĖ- PR 8-S53S

IŠNUOMUOJAMA

Išnuom. 3 kamb. butas dviem su
augusiems asmenims. Apšildymas ir 
karštas vanduo. Su baldais arba be 
baldų. 706 W. COth Place, tel. WEnt- 
worth 6-5163.

BUILDING & KEMODELING

VIKTORAS ŠIMAITIS 
General Contractor

Stato rezidencinius ir komercinius 
namus; pasiūlo sklypus; rekomen
duoja planus; išrūpina statybos kre
ditus. Skambinti vak.: VI 7-4226 
arba rez. tel. UI 7-3340. Kreiptis —

ŠIMAIČIAI 
Realty - Bullders - Insurance 

2737 West 43rd Street

REIKIA BUTO
Tvarkingam vyrui reikalingas 

geras kambarys ir kampas skiepe 
(basement), apie 9x9 pėdas. La
bai patogu būtų Sherm&n Pank a- 
pylinkėje. Meldžiu pranešti Vlrgi- 
nia 7-8949 nuo 12 dienos.

KONTRAKTORIUS
STANDARD BUILDERS, INC.
2623 W. 69 st. Chicago 29, UI., 

PKospeckt 8-3792
A. GINTNERIS — pirmininkas 

V. F. PETRAUSKAS stat. vedėjas
Lietuvių Statybos Bendrovė:
• stato namus pardavimui,
• priima užsakymus,
• atlieka remonto darbus,
• {rengia alurainijaus langus ir 

duris,

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimiiiiiiiiimii
ANTANAS LUKAS IR SŪNUS 
2717-19 West 7lst Street

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

Tel. — HEmlock 4-5881
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

ĮSIGYKITE DABAR!

Tikrai verta pamatyti ir įsigyti

CHICAGOS LIETUVIŲ 
METRAŠTI

Čia aprašomos įstaigos, spauda 
meno kolektyvai, organizacijos, klu
bai, finansinės įstaigos ir t. t.

400 vertingų nuotraukų, patraukia 
visų akį ir padaro jį tikrai maloniu 
leidiniu.

243 puslapini, didelio formato, kai 
na $3.50.

Užsakymus adresuokite:
DRAUGAS

2334 So. OaJdey Avė. 

CHICAGO 8, ILL.

’Jiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiimimiiiiiitt  
1 LIETUVIU STATYBOS = 
= BENDBOVB Ę

MŪRAS i
BUILDERS, INO. =

Stato gyvenamuosius na- = 
_ mus, ofisus ir krautuves pa- = 
= gal standartinius planus ai = 
S individualinius pageidavimus. = 
= įvairūs patarimai staty- = 
= bos bei finansavimo reika- E 
= lais, skiciniai planai ir na- E 
x mų įkainavimas nemokamai. S 
S Statybos reikalais kreiptis E 
E į reikalų vedėją šiuo adresu: E
| JONAS STANKUS |
S kasdien nuo 4 vai. popiet. = 
E T®1. PRospect 8-2013 =
= 6800 SO. OAMPBELL AVĖ. = 
= Chicago 29. Ilūnois = 

UIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIHIIIIIHII^

=

%

Remkitc dien. Draugą!

ŠILDYMAS
A Stančlauakas Ir A Lapkus

instolluoja visų geriausių Ameri
kos firmų gazu ir alyva kūrena
mus pečius (furnaoes), visų dy
džių oro vėsintuvus Air conal- 
tionera) 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 OLymple 2-8402

PLATINKITE “DRAUGĄ”



Pirmadienis, birželio 25, 1956 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

CHICAGOS ŽINIOS
Premijos policininkamsKoncertai Grant parke

Trečiadienį, birželio 27 d., 
Grant parke prasideda koncer
tų sezonas. Koncertai bus tre
čiadieniais, penktadieniais, šeš
tadieniais ir sekmadieniais, per 
8 savaites iki rugp. 19 d. Įėji
mas visiems nemokamas. Pra
džia 8 vai. v., tęsiasi iki 10 vai. 
Birželio 27 d. bus simfoninė 
programa, diriguojant Nicolai 
Malko, dalyvaujant violenistui 
Michael Rabin. Simfoninė pro
grama, diriguojant Malko bus 
ir per tris sekančius koncertus. 
Malko yra neseniai grįžęs iš 
koncertinės kel. po Europą ir 
P. Ameriką, šeštadienį ir sekma 
dienį dalyvaus muzikos konkur 
so finalistai, geriausiai pasiro
dę. Koncerto aikštėje yra vie
tos dėl 10,000 žmonių.

Marijuanos už $60,000
Chicagos policija sukonfiska 

vo marijuanos už $60,000. A- 
reštuoti du vyrai, kai perkro-

Motoristus prašo švaros
Chicagos gazolino stotys, 

bendradarbiaudamos su Chica-

Apvirto su automobiliu
Dorothie Tieken, 56 m. am

žiaus, sužeidė nugarą ir kojas

Devyniems policininkams Chi 
cagos Parkų distriktas išdali
no premijomis $500. Pirmą pre
miją — $250 — gavo policinin
kai John Hinchy ir William 
Carroll už tai, kad jie sugavo 
banditų gaują tuo pačiu laiku, 
kai jie plėšė dažų krautuvę 
2200 W. Lake. Vėliau paaiškė
jo, kad ta gauja buvo įvykdžiu 
si septynis kitus plėšimus. Ant 
rą premiją — $150 — pasidali
no policininkai Irwin Liberman, 
Joseph Longo ir James Moore 
už tai, kad sugavo seksualinį 
nusikaltėlį, kuris buvo užpuo
lęs keletą vaikų. Trečią premi
ją — $100 — gavo policininkai 
Raymond Aspan, Haary Lyons 
ir Joseph Pecoraro, kurie Grant 
parko požeminiame garaže su
gavo porą piktadarių, apva
giančius automobilius.

Studentai — misionieriai
Notre Dame universitete rug-

gos mėro kabinetu, siekiančiu kai jos automobilis apsivertė 
miesto švaros, greitu laiku Skokie vieškely. Ją norėjo pra- 
kreipsis į motoristus, prašant lenkti iš užpakalio važiuojąs

vė marijuaną į savo mašiną, pjūčio mėn. 23-26 d. bus moks- 
JAV muitinės agentai šią siun įeivių ir studentų misijų dienos, 
tą sekė nuo pat Texas valsty-1 kur suvažiavę iš įvairių katali-
bės. Marijuanos buvo 100 sva
rų. Ji buv0 parišta po automo
biliu. Atvažiavęs asmuo pali
ko mašiną stovėti nuo sekma
dienio iki penktadienio. Polici
ja jau buvo praradusi viltį, 
kad kas ateis krovinio paimti, 
jau buvo užsakę sunkvežimį, 
kad tą mašiną nutraukti į ša
lį, bet pasirodė du minėtieji vy
rai, kurių pavardės Juan Rami- 
nez, 35 m., ir Joseph Rodri- 
guez, 24 m. Jie pateko į poli
cijos rankas.

Karnivalas su dovanomis
Back of the Yards organiza

cija skelbia, kad liepos 6 d. 
bus atidarytas didžiulis karni
valas ties 47 gatve ir Damen,

kų mokyklų atstovai susipažins 
su misijų darbu. Ta proga pa
kviestas kalbėti iš Kinijos grį
žęs misionierius tėv. Rigney, ku 
rį komunistai žiauriai laikė ka-

TėVu {Rigney misijose 
praleido 16 metų. paskutiniuo
sius 5 metus — Kinijoje, kur 
vadovavo katalikų universitetui 
Pekine, kol 1951 m. jį areštavo 
komunistai.

Domininkone apie Lietuvą
Labiausiai JAV paplitęs kar 

talikų laikraštis “The New 
World”, išeinąs Chicagoje, įsi
dėjo straipsnį apie Šiluvą, pa
vadintą “Ji verkė sunaikintos 
bažnyčios”. Straipsnio autorė- 
vienuolė domininkone sesuo

kur pramogos veiks nuo 6 vai. Marija Jean Dorcy. Straipsnis 
įdėtas aiškioje vietoje, puoštas 
vaizdžių Pabaltijo žemėlapiu, 
su pavaizduotais dviejų vyrų 
siluetais prie Šiluvos skrynios, 
kurioje buvo užkastos šventeny 
bės. Straipsnyje vaizdžiai nu
pasakojimas šv. P. Marijos pa
sirodymas Šiluvoje.

30 min. ■ iki 1 vai. nakties. Vi
siems įėjimas laisvas, bus vie
tos nemokamai pastatyti 5,000 
automobilių, vaikams bus ne
mokamai pasivažinėjimų ir bus 
paskirstomos dovanos, jų tar
pe — septyni 1956 m. Fordai. 
Vaikai galės pasižiūrėti mažo 
zoologijos sodo, kur įėjimas ne
mokamai. Pelnas bus sunaudo
jamas moksleiviams teikti nemo 
kamus užkandžius, medicinišką 
pagalbą, neturtingiesiems ap
mokėti už dantų taisymą ir aki 
nius.

Buvo pratildavusi $16,000
Dorothy Dale Williams, 36 

metų našlė, 1953 metais susi
pažino su Henry Vogt, 48 m. 
amžiaus. Pradėta su juo kalbos 
apie vedybas ir, jo prašoma,, 
įdavė jam $16,000. Paskiau ji 
patyrė, kad Vogt jau yra ve
dęs. Tada atsisakė nuo vedybų, 
bet pinigų niekaip negalėjo at
gauti. Tik kai iškėlė jam bylą,

laikyti miestą švarų. Gazolino 
stotyse, kurių Chicagoje yra 
daugiau kaip 5,000, bus pasta
tytos sąšlavų dėžės ir iškabin
ti atitinkami plakatai.

Mažiau keliauja autobusai. 
— tramvajais

Chicagos Susisiekimo organi
zacija praneša, kad mūsų mies
te per 1955 metus autobusais, 
tramvajais ir iškeltaisiais bei 
požeminiais traukinėliais pasi
naudojo ($3,493,648 keleiviai, 
taigi 2.76% mažiau negu 1954 
metais. Iš viso pajamų per 1965 
metus turėta $120,897,185, kas 
sudaro $242,330 mažiau, kaip 
1954 metais.

f *

Pasenusiems Globoti 
komisija

Chicagos meras yra sudaręs 
Pasenusiems Globoti komisiją, 
kuri savo posėdyje svarstė, kaip 
miestas galėtų padėti pasenu
siems. Nustatyta, kad šiuo me
tu Chicagoje yra 15,000 asme
nų, negalinčių gauti darbo, nes 
jų amžius yra tarp 45 ir 65 me
tų ir fabrikai tokių nelabai te
nori priimti.

Atidaromi maudymosi 
baseinai

Chicagos parkuose yra įreng 
ta 40 plaukiojimo baseinų, ku
rie bus atidaryti liepos mėn. 2 
d. ir veiks iki rugp. 31 d. nuo 
12 vai. 30 min. iki 9 vai. v. Vi
suose juose bus nemokamai duo 
damos plaukiojimo pamokos.

Jugoslavijos farmeriai
Chicagoje buvo sustojusi va- j 

dinamoji Jugoslavijos farmerių, 
delegacija iš 17 žmonių. Jie 
prašė, kad ir toliau Jugoslavi
jai būtų skiriara pašalpa; Ju
goslavija, sakė jie, nesanti nu
tolusi nuo JAV.

automobilis, lenkė iš dešinės. 
Tuo metu ir ji pasuko į dešinę. 
Lenkiančio mašina trenkė į Tie 
ken mašinos užpakalį. Ši nete
ko kontrolės ir apsivertė. Su
žeistoji yra žmona JAV advo
kato Roberto Tieken. Ji paim
ta į Lake Forest ligoninę.

I tolimus užsienius
Penkios čikagietės, tapusios 

Maryknoll vienuolėmis, paskir
tos į tolimus užsienio postus 
misijose. Jos išsiskirstys į Ko
rėją, Ceyloną, Japoniją, Hava
jus. Dvi iš jų yra baigusios 
gail. seserų mokyklas, o kitos 
dvi — atliko praktiką dirbda-, 
mois katalikų labdaros organiza 
cijoje Chicagoje.

Lizdas vėsintuve
Bernsteinų bute, 4821 N. 

Springfield, Chicagoje, vėsintu

ve įsitaisė paukščiai lizdelį. 
Kai tik paleidžiamas vėsintu
vas, paukštytė išsigandusi iš
lekia, skraido aplinkui ir čirš
kia. Atrodo, kad jai bus leista 
išsiperėti.

Laikraštį skaito 175,967
JAV-se katalikų laikraščių ti

ražas pasiekė augščiausią skai
čių r juos prenumeruoja 22,669, 
394 asmenys. Iš atskirų laikraš 
čių pirmą vietą užima Chicagos 
arkidiecezijos laikraštis “The 
New World”, turįs 175,967 pre
numeratorius.

Priimtas Laivyno 
akademijon

De Paul universiteto studen
tas C. Dennis Blanz, čikagietis, 
priimtas į Laivyno akademiją 
Anapoly.

Trys užmušti
Ties Gary automobilis prie

šakiu trenkė į sunkvežimį, ga
benusį žibalą, ir buvo užmušti 
trys vyrai, o ketvirtasis sužeis
tas.

Tardo kyšininką
Vyksta apklausinėjimai ry

šium su informacijom, kad bu
vęs Jolieto rėras Arthur Janke 
eidamas savo pareigas buvo ga 
vęs $30,000 įvairių kyšių.

TELEVIZIJA* RADIJAS
HI-FI FONOGRAFAI • VOKIŠKI RADUAI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

FRANK’S TV & RADIO, INC-
3240 So. Halsted $1. CAIum.t 5-7252

Ar dar vis abejoji: bus karš
ta ar nebus? Kokio galingumo 
vėsintuvas, stacionarinis, vėžio 
jamas, paprastas ar visai du- 
tomatinis Tamstos sąlygoms 
geriausiai tinka? Klausk pas 
Gradinską. J. G. Television Co., 
2512 W. 47th Str., FR 6-1998.

GUŽAUSKŲ
BEVEBLV RILLS SBUNVCIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banke- 
ų, laidotuvių Ir kitų papuošimų.

1443 WEST (I3KJ) STREKT 
lel. Pltospect S-0S8S Ir l'R 8-0834

Experiericed 
Armature & Stafcor Winder 
Well estb. Co. Permanent

DAHL ELECTRIC 
2740 N. PULASKI RD.

Tel. Capital 7-S17O

JOSEPHINE SASAUSKIS 
(po tėvais Balčiūte, po

patėviu Gerulis)
Gyveno 4127 So. Artesian 

Avė., tel. LAfayette 3-3695.
Mirė birželio 22 d., 1956 m.,

8 vai. ryte, sulaukusi pusės 
amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tau
ragės apskr., šilėlių parapijos, 
Vaitinėno kaime. Amerikoj iš
gyveno 43 metus.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
vyras Antanas, sūnus Mykolas, 
šv. Kazimiero vienuolyno se
suo Katarina, sesuo Marijona 
Miseris, jos vyras Juozapas ir 
šeima, pusseserė Ona Dausi- 
nienė, jos vyras Antanas ir šei
ma, teta Marcelė Marozas ir vy
ras Kazimieras ir šeima, ir 
kiti giminės ir draugai.

Priklausė' prie Šv. Kazimiero 
draugijos, Kęstučio Pašalpos 
Klubo, Chicagos Lietuvių Drau
gijos. Šv. CCazimie.ro vienuo
lyno amžina narė ir šv. Pran
ciškaus rėmėjų amžina narė.

Kūnas pašarvotas Petro Bie
liūno koplyčioje, 4348 S. Ca- 
liforuia Avė. Laidotuvės įvyks 
antrad., birž. 26 d. iŠ koplyčios 
8:30 vai. ryto bus atlydėta j 
Nekalto Prasidėjimo parapijos 
bažnyčių, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionies 
sielų. Po pamaldų bus nulydėta 
į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: vyras, seserys su 
vyrais Ir vaikais ir kiti giminės.

I.aid. direkt. Ęetras Bieliū
nas, tel.’*’lA’fayette 3-357 2.

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 West lllth Street

Vienas blokas nuo kapinių.

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas mieste!

Telef — CEdarcrest 3-6335

JOHN F. EUDEIK1S
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605 07 South Hermitage Avenue

Tel. YA 7-1741-2 ii LA 3-9851

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

LIODĖSIO VALANDOJ

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

8848 So. Westora Avė. fflr Cendltloned koplyfla 
REpablio 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta

Tiaros. kurie gyvena kitose miesto dalyse; ganeieee 
koplyčių arčiau Jūsų namų.

i
Perka geležinkelį

Chicago, Aurora & Elgin ge- 
geležinkelio linijos šėrininkai 
nutarė priimti gubernatoriaus 
Stratton pasiūlymą: parduoti 
elektrinę prien^iesčio geležinke 
lio liniją Illinois valstybei. Iš 
karto bus užmokėta $5,500,- 
000, paskiau dar sumokės $3,- 
780,000 už teisę pravesti ke
lią minėtam geležinkeliui pri
klausančiu plotu. Paskutiniu 
metu ši geležinkeli0 linija da
vė nuostolį.

Sugavo moterų užpuolėją
Nevos Mclntyre, 36 m. am

žiaus, šauksmas atkreipė poli-

Gauta nauja šluota knygelių

KAIP PASIRUOŠTI 
JAV PILIETYBEI

Gilaus liūdesio valandoje, mieliems kole
goms, Gražinai ir Leonui Sabaliūnams, mi
rus ją brangiajai mamytei

A. f A.
JADVYGAI SABALIONIENEI, 

reiškiame giliausią užuojautą.
Dalia Memėnaitė ir Viktoras Memenąs

“jaunikis’ jai tą sumą grąži- cįj08 dėmesį ir buvo sugautas 
no, nebelaukdamas, kol jį teis
mas prigriebs.
Lėktuvu gaudys fejerverkų 

pardavėjus
Chicagoje uždrausta naudoti 

didesni fejerverkai, nuo kurių 
būna įvairiausių nelaimių. Su
gauti bepardavinėją fejerver
kus bus baudžiami iki $100 ir, 
jeigu bus nuteisti, bus uždary
ti į kalėjimą iki trijų mėnesių.
Gaudant fejerverkų pardavinė
tojus budės ne tik policija, bet 
nuo šeštadienio skraidys ir lėk
tuvas, jieškodamas tų fejerver
kų pardavėjų, kurių nepastebi 
policija.

$10,000,000 banko 
priestatas

The Federal Reserve Bank 
Chicagoje numato pastatyti 
naują priestatą, kuris kainuos

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 SO. WESTERM AVL 1410 SO. 50th AVL 
CHICAGO, III. CICERO, ILL.
Telefonai — GRovehilI 6-2345 arba

T0wnhall 3-2169Mielę kolegę Leonę Sabaliūnę, liūdintį dėl 
mylimos motinos

A. j- A.
JADVYGOS SABALIŪNIENĖS 

mirties, nuoširdžiai užjaučia
Urbanos Lietuvių Studentų skyrius

Klausimai Ir atsakymai anglų 
ir lietuvių kalbomis. Peržiūrėjo tei
sėjas Alfonse F. VVclls. Kaina 
60 centų.

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

Pinigus su užsakymais siųsti: 
•DRAUGAS”, 2SS4 S. Oakley avė 

CMcage 8, BĮ.
* 1AC SAS SS! iAESAt SAClAt M, u* u*•^R ^R ^R^^— ^R ^R .

NUO UŽSJSENMU8IU 
SKAUDANČIU ŽAIZDŲ 

IR ATVIRU ODOS UGU
Tie, kurie kenčia nuo SENŲ AT

VIRŲ Ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, 
negali ramiai sėdėti Ir naktimis 
miegoti, nes jų utalscnėjuslos žaizdos 
niežti Ir skauda. Kad pašalinti tų 
niežėjimų Ir skaudėjimų senų atvt-, 
rų ir skaudžių žaizdų, uždėkite 
LEGULO Olntment. Jos gydymo 
ypatybės palengvins Jūsų skaudėji
mų Ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite jų taipgi nuo skau
džių nudegi..ių. Ji taipgi pašalina 
niežėjimų ilgos vadinamos P8ORIA- 
818. Talpa* pašalina peršėjimų Ilgos

bash ir Mirhifran numatvta na i T»<*'oamo« aTHLETE'S FOOT. su- Dasn ir Micnigan .numatyta pa , gtabdo odos ir perpiyMmų
statyti dangoraižį 37 augštų. tarppirščių. Tra tinkama vartoti nuo 

J ® t o •» ajiagtanėloe, suskilusios odos dedlr-
vlnlų, odos Išbėrimų Ir t. t., taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada pa 
erodo skaudus Išbėrimas nuo vysty
klų. JI yra gera gyduolė nuo Ii 
virtinių odos ligų. Le
gulo Olntment yra 
parduodama po 76 
et., 11.26, Ir 62.60.
Pirkite vaistinėse Chl 
nagoj Ir apylinkėse—
MHwaukee, Wiec..Oa 
ry. Iad.lr Detrolt, Ml- 
nhlgan arha rašyki
te Ir atsiųskite Me- 
aey order |

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulansų patams- XI Bk Mes turime koplyčia*
I rimas dieną Ir nak- gigose Chioagou b
, 4, Reikale šaukite Roeelando dalyse Ir

uojau patarnaujame
ją užpuolęs banditas James 
Stewart, 21 m. amžiaus. Nu
statyta, kad jisai taipgi buvo 
užpuolęs Oną Lee Johnson, 32 
m. amžiaus, kuri griebė už jo 
atkišto peilio taip sunkiai su- 
žeisdama ranką, kad ji gali bū
ti amputuota.

Wacker drv. dangoraižis
Wacker gatvėje, tarp Wa-

Jame bus įrengti butai. Kiek
vienas butas turės balkoną, įtai 
sytą vėsinimą. Tai būsiąs augš 
čiausias gyvenamas namas Chi
cagoje ir augščiausias cemento 
pastatas pasaulyje.

Išvyksta ’į Portoriką
Loyolos universiteto Dentis- 

terijos mokyklos dekanas dr.
apie $10,000,000. Tada bankaa, A. Raymond Baralt išvyksta į
užims visą bloką, kurį supa La 
Šalie, Jackson, Wells ir Quincy 
gatvės.

Portoriką, l<ur yra kviečiamas 
suorganizuoti dentisterijos mo
kyklą ir jai vadovauti.

LEGULO, Department D. 
5618 W. Eddy 8t Chicago 84. I1L

A.

PETRONĖLE DIRGĖLAITE
Gyveno 2017 South Union Avenue.
Mirė birželio 23 d., 1956 m., 8-tą vai. ryte, sulaukusi pusės amžiaus.

viene ir jos sūnūs — Jonas, žmona Zuzana, Frank, žmo
na Marijona, Stanley, žmona Stella, ir Edvardą; Elzbie
ta Vaičiūnienė ir jos šeima; sūnus Alfonsas; duktė Ade
le; sesers vaikai — Marijona Kasky, vyras Petras Jo
nas Dominikaitis, žmona Elfy, Sophie Elhert, vyras Ro
bert ir jų šeimos; Onos Papievienės mirusios duktės vai
kai: Robert, Dorris ir Dolores Neuman ir jos vyras 
Bobby ir jų šeima.

Kūnas pašarvotas Petro Gurskio koplyčioje, 659 W.34 4 i*/sz\4 T oi /-I 4 e w v a i—. « w n a T" .* —J1 a. i i y Z • 4

dos parap. bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionies sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pa
žįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. -

Nuliūdę lieka: seserys ir jų vaikai Ir visi kiti giminės, 
draugai ir pažįstami.

Laidot. direktorius Petras Gurskis, tel. SE 3-5711.

PETRAS BIELI0NA5
4348 8. CAUFORNIA AVĖ. ’ TeL LAfeyette 3-3578

AMTŠNAS M. PHILLIPS
8307 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArda 7-3401

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

ALFREOAS VANOE
177 WOOD6IDE Rd., Rivęrside, UL TeL OLympic 2-5245

POVILAS J. RIDIKAS
8354 8. HALSTED STREET Tel. Y Arda 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 8. MICHItiAN AVĖ. TeL COmmodore 4-2228

Jurgis f. ruomin
3819 S. LJTtJANICA AVĖ. TeL YArd. 7*1183-1139 j

VASAITIS — BUKUS
1446 8. 50th AVĖ., CICERO, Dl. Tel. OLympie 2-10031

ŽiGMUNO (ŽUDYK) ZUDYCKI
1646 W. 46th STREET YAf* 7-0781

STEPONAS 0. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET REpabtte 7-18181

12814 W. MM PLACE Vlrgtala 7-0072

CCazimie.ro


S

/ mus
X Chicagos skautų tautinįų 

šokių grupė Grandis, birželio 
25 d. 8:30 vai. vakaro pasiro
dys televizijoj. Bangos Nr. 7.

X Mykolui Janušoniui, Ma
tausi; sūnui, gim. 1901 m. Vins 
taviškių kaime, yra labai svar
bių žinių. Kreiptis j “Draugo” 
administraciją.

x Žurn. Jeronimas Cicėnas
su šeima iš Omahos, Nebr., at
važiuoja į Dainų šventę ir ap
sistos pas Praną ir Benetą Ci
cėnus, 4945 S. Halsted St.

X Dariaus-Girėno, Don Var 
no postai ir Chicago šauliai at-j
liks vėliavų įnešimo apeigas Toronto kartu sudaro 95 cho 
Dainų šventės dieną Chicago ristus, kurie atvažiuoja į Dai- 
Coliseum, 1513 So. ^Wabash' nU šventę birželio mėn. 30 d. 
Avė. 8:25 -vai. ryto. Iš stoties jie

tuojau važiuoja į Chicago Co- 
liseumą, 1513 So. Wabash Avė, 
kur vyks choro registracija ir 

tais lietuviui studentui skirti I aprūpinimas nakvynėmis. Iš 
Rezistencinę Stipendiją. Greit j gįa vįsį vyks į nakvynių vietas, 
bus paskelbtas Rezistencinės] Chicagiškiai yra prašomi su 
Stipendijos statutas ir gavi-] mašinomis atvažiuoti prie ko- 

lizėjaus ir pasiimti svečius. 
Tas padės Nakvynių komisijai 
geriau pravesti visą darbą.

X Laiškai iš Lietuvos “Drau
go” administracijoje yra šiems 
asmenims: Ruzai Reilo nuo Ur
šulės Jankaitės iš Varnių; An
tanui Ceglauskui nuo Onos 
Šimkūnienės iš Jurbarko; Si-

X Lietuvių Fronto Centro
valdyba nutarė kiekvienais me

mo tvarka.

X Jonas Kazanauskas, Mu
tual Federal Savings and Loan 
Assn. prezidentas, užsisakė sau 
vieną stalą bankete, kuris bus 
tuoj po Dainų šventės. Banke
tas bus Sherman viešbutyje, 
North Clark ir Randolph gat
vių kampe.

X Antanina Juškienė, 3347 
So. Lituanica Avė., žymi vei
kėja parapijoj ir draugijose,

meonui Kisieliui nuo Pranės 
Novertaitienės iš Girdžių; Ma
rijonai Kisielienei nuo Pranės 
Novertaitienės iš Jurbarko;

birželio 13 d. atšventė savo Jokūbui Andreikui nuo Anta- 
gimtadienį ir buvo pasveikin- no Trakšelio iš Stulgių; Alek- 
ta artimųjų ir draugų. Anta-'sui Vitkauskui nuo Malvinos 
tanas ir Pranas Juškai yra Ramaškevičienės iš Merkinės;
stambūs gerų darbų rėmėjai ir 
ilgamečiai Draugo skaitytojai.

X Antanas ir Marija Ru
džiai, visada aktyviai priside
da prie kiekvieno gero lietuvy
bės darbo, yra visa širdimi at
sidavę Dainų šventės, darbams. 
Jie nupirko 50 biletų į Dainos 
šventės koncertą ir juos pado
vanojo Marijos Augštesniosios 
mokyklos seselėms. Tai gra- 
gražus ponų Rudžių mostas lie
tuviškumo kelyje.

X Greitosios pagalbos stotis 

liepos 1 d. per visą Dainų šven 
tės laiką veiks Chicago Co
liseum patalpose. Šiai stočiai 
medikus ir gailestingas sese- 
seles parūpins Amerikos Lietu- 
yių Gydytojų draugija, kurios 
pirmininku yra dr. M. Strikol, 
ir Lietuvos Gailestingųjų Se-
serų sąjunga, kurios pirminin-i yiai prekybininkai ir profesio-
kė yra B. Gustaitienė. ' nalai. Pereitą savaitę į rūmų

sz » -i „ i. narius buvo priimti dr. Joseph
X LŠST Laik. Centro valdy- „ , f , . »... . . .... B. Jerome, chemikas, John A.ba si menes) visoje lietuvių . . ., . ... ... Hinckley and Associates fir-spaudoje ir per radijo stotis. ./ , .. . . ,v . . mos vedėjas, 10316 So. Throoppaskelbs atatinkamą atsisauki- ' _ J ’ . „ ,....... . . i St., Bruno Gramont, Ford Mo-mą i Šiaulius ir visuomenę lais- . ’ .. ’. . . : tor Co. Aircraft Engineenngvuose vakaruose. Apie Šaulių' . . . .... . °nn.. °x • x Division prižiūrėtojas, 6640 S.Sąjungos atsikunm, už tevy- Falrfie,d » p

nės ribų per Voice of Ameri
ca bus pranešta ir į Lietuvą. 
Visi šauliai ir šaulės kviečiami 
sekti spaudą ir radijo praneši
mus.

X Nepaprastai nupiginto
mis kainomis knygų galite gau ,
ti “Drauge”: A. Giedriau, “TS- P'°,eS,Oinįal- kurl' į
vėlių Pasakos”, 60 psl. gra- atot' 1 blthuannn ChMlber of
,. . . . . ... x -t • 'Commerce of Illinois nariusžiai spalvotomis iliustracijomis . ........ , , . xix ..prašomi kreiptis j rūmų rašti-pasakų knyga dabar tik už 15/ iMr. . \

. . ap , . „m. „ nę 4030 Archer Avė., Chica-centų A. Giedriaus Tėvų Pa- ,. „ i j-j • go 32, Illinois arba telefonusakos", 152 psl., didesnio for- . . ...skambinti rūmų narių priėmimomato, kietais viršeliais dabar 
tik už $1, “Lietuvių Kalbos Va 
dovas” — dabar tik $2,25, T. 
J. Vizgirdos “Vilnius” — da
bar tik $1 ir kt. Siųskite užsa
kymus kartu pinig. orderiu ir
tuojau gausite knygas. Per- Josefinum augštesnę mokyklą, 
siuntimo išlaidoms prašome iš 82 abiturienčių mokslo atžvil 
pridėti 10 centų. giu ji išėjo antroji. Ji dalyva

X Shirey Sebastian, 831 W. 
50 Avė., su pasižymėjimu bai
gė šv. Augustino augšt. rao. 
kyklą. Be to gavo stipendiją. 
Shirley po atostogų lankys De 
Paul universitetą. Shirley ga
bumais džiaugiasi tėvai ir se
nelė Malvina Modeisienė.

X Nemokamai galės pasta
tyti savo mašinas visi tie, ku
rie važiuos į Dainų šventę. Ma
šinas bus galima statyVi pieti
nėje Soldier Field dalyje. Iš 
ten kelis blokus bus galima at
važiuoti specialiais autobusais 
iki Chicago Coliseum salė3, 
1513 So. Wabash Avė. Visa tai 
išrūpino mūsų lietuvis kapito
nas Balswick. Jo iniciatyva tą 
dieną — liepos 1, budės polici
jos daliniai, palaikydami susi
siekimo tvarką ir priežiūrą sa
lėje.

x “Varpo choras ir Prisi

kėlimo parapijos įchoras, v£si

Veneeuplos lėktuvo katastrofoj tarp 74 asmenį) žuvo ir stuardesė J. Sardina. Dešinėj matyti 10 m. ber
niukas iš Brooklyno, kurio tėvai, brolis ir sesuo taip pat žuvo lėktuvo nelaimėj. (INS)

IŠ ARTI IR TOLI

Juozui Augaičiui nuo Anelės 
Juškevičiūtės iš Skirsnemunės; 
Juozui Merkiui nuo Vinco Mer
kio iš Sibiro; Leonui Podžiūnui 
nuo Anelės Valiukonaitės iš 
Kauno; Antanui Ližaičiui be 
siuntėjo vardo ir be adreso, 
laiškas įmestas Kaune; Kaziui 
Narbutui be siunt. vardo ir be 
adreso, įmestas Šiauliuose.

X Nauji Chamber oi Com- 

mers nartai. Ryšium su Li- 
thaunian Chamber of Com- 
merce of Illinois šiais metais 
leidžiama Chicagos lietuvių pre 
kybininkų ir profesionalų ad
resų knyga pastaruoju laiku 
pastebimas didesnis lietuvių 
prekybininkų susidomėjimas 
šia organizacija. 1956 metais 
į rūmus įstojo 25 nauji nariai. 
Šiuo metu Lietuvių Prekybos 
Rūmams priklauso 301 lietu

Juodvalkis, Overseas Cargo 
Co.( savininkas, 2412 W. 47th 
St., ir Stanley Metricks, Me- 
trieks Import Export savinin
kas, 1804 W. 47th Street.

Lietuviai prekybininkai ir

komisijos pimininkui Stanley 
P. Balzekui. Jo telefono nu- 
meis VIrginia 7-1515.

X Giedrė Griškėnaitė su pa
sižymėjimais baigė katalikišką

VOKIETIJOJ
— Lintorfas. — Gegužės 6 d. 

Lintorfo lietuviai suruošė Moti
nos dienos minėjimą. Minėji
mas prasidėjo gegužinėmis pa
maldomis stovyklos koplyčioje 
ir po jų persikėlė į tautiškai pa
puoštą salę. Čia mažieji padek
lamavo keletą eilėraščių ir pa
dainavo dainelę. Tada vaikučiai 
kiekvienai 'mamytei 'įteikė po 
dovanėlę. Mamytės mažiesiems 
ir didiesiems neliko skolingos 
ir pavaišino kava su užkan* 
džiais. Linksmojoje dalyje vi
sus nustebino Pr. Numgaudas, 
padainuodamas g|ražių ir išei
vijoje retai begirdimų dainų iš 
Žemaitijos padangės.

Lintorfo apyl. seniūnu yra iš 
rinktas K. Gumuliauskas, o var 
go mokyklą su dideliu atsidavi 
mu veda ponia A. Boehm-Kru- 
tulytė.

— Augsburgas. — Gegužės 
13 d. įvyko Motinos dienos mi
nėjimas. Minėjimą atidarė apyl. 
pirmininkas J. Čekauskas ir pa 
kvietė susirinkusius atsistojimu 
pagerbti mirusias ir per karą 
žuvusias motinas. Po to savo

vo įvairiuose mykyklos klubuo 
se, redagavo laikraštėlį, buvo 
išrinkta studenčių prefekte.
Jos veiklą dienraštis “Tribū
ne”, pažymėdamas, kad tik 
prieš kelius metus į šį kraštą 
atvyko, puikiausiai išmokdama 
anglų kalbą, savo gabumais ir 
pavyzdingu elgesiu sužavėda
ma visas mokytojas ir visas 
studentes. Jai buvo pasiūlytos 
net dvi stipendijos — Munde- 
lein college ir Loyolos univer
siteto, pasirinko Lojolą, mo
kytojos profesijai ruošiasi. Jos 
brolis Jurgis studijuoja kuni
gų seminarijoje Quigley, pir
mame kurse jis buvo pirmuo
ju mokiniu. Jų tėvai Albinas ir 
J. Griškėnai yra Lietuvoje bai
gę! augštąjį mokslą, abu yra a- 
teitininkai, pavyzdingi katali
kai, lietuviai patriotai Albinas 
studijavo dar ir Belgijoje, dė
stė Augštuose Karininkų kur
suose, buvo Letuvos kariuo
menės kapitonu. Jo svainio sū
nus Gvydas Duoba tuo pačiu
metu puikiai baigė pradžios mo! DM, J. Norkaitis 20 DM ir kiti 
kyklą. Abieji tėvai saviems vai mažesnėmis sumomis, 
kams iškėlė puikias vaišes, ku
riose dalyvavo švento Mykolo 
parapijos kunigai - klebonas 
kun. A Valančius, asistentas 
kun. A. Juška, ir iš Šv. Kry
žiaus par. kapel. kun. K. Jur
šėnas, giminės ir draugai. Iš
kilmes padidino dar vienas a- 
biturentas Juozas Materas, ne
tikėtai atvykęs iš Bostono, pa
keliui į Kaliforniją, kur pas
toviai dirbs. Jis baigė inžine- 
rio laipsniu vieną Bostono ko
legiją su gerais pažymėjimais, 
priklausė ateitininkams stu
dentams, •

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, fLLINOIS

PO LĖKTUVO KATASTROFOS

*

kalboje apibūdino Motinos die
nos reikšmę.

Vokiečių muzikas Eugen Uhl 
ir baritonas Kurt Schnuerch iš
pildė Motinos dienos garbei pri
taikintus vokiečių kompozito
rių kūrinius, o muz. E. Uhl pia
ninu paskambino keletą M. 
Čiurlionio kūrinių ir pasakė 
daug šiltų žodžių, užjaučiančių 
lietuvių tautą.

Ponios M. Valantinienė ir O. 
Strielcovienė pavaišino svečius 
savo pagamintais lietuviškais 
skanėsiais, o Balfo šalpos apyl. 
pirmininkė D. Karpavičienė pa
rėmė kuklia parama.

— Huettenfeldas. — Įvyko 

Huettenfeldo LB apyl. narių su
sirinkimas. Apyl. pirmininkas 
S. Antanaitis padarė pranešimą 
apie besiartinančius Krašto Ta
rybos rinkimus. Susirinkimo 
metu buvo išrinkta į Balfo šal
pos komisiją du nauji nariai: 
E. Šimaitienė ir A. Valdukaitie 
nė.

— Veshnenas. — Wehneno 
LB apyl. klebonas T. Konstani- 
nas grįžo F savo ankstyvesnę 
gyv. vietą Oberhausen-Sterkra- 
de.

jos priminė dabartinę C. Valdy 
bos-pirmininkę..U. Klesevičienę • AUSTRALIJOJE 

— Vasario 16 gimnazijos šo- Tr vėifclią Hoiytdwn skyriaus _ Melbourno |ietuviQ T£ufi-
kėjai vokiečių jaunimo subuvi

me. — Vokietijos Krikščionių 
Demokratų atstovų ir Hemsba- 
cho jaunimo vadovybės pakvies 
ti, gimnazijos šokėjai sekmadie 
nį, gegužės 27 d., Hemsbache 
dalyvavo krikščioniško jaunimo 
subuvime, atlikdami subuvimo 
programoje 6 tautiškus šokius.

Gimnazijos grupė buvo šiltai 
priimta, . pasveikinta specialia 
kalba, pavaišinta vakariene, o 
po programos jos garbei buvo 
skirti trys šokiai, grojant or
kestrui. Gimnazijos šokėjai vis 
geriau gali pasirodyti ,nes tau
tiečių bukomis pavyksta 
daugiau šokėjų aprūpinti gra 
žiais tautiškais rūbais.

Gimnazijos šokėjoms parū
pinti tautiškų rūbų per Sekmi
nių lietuvių kultūros dienas 
Įeit. K. Bendoraičio sumanymu 
buvo surinkta per 600 DM au
kų. Schwetzingeno vyrų kuopa 
aukojo 300 DM, Kaiserslauter- 
no kpt. Baltrušaičio kuopa 150 
DM, Tėv. Alf. Bernatonis 50

Rytprūsių Landsmannschaft- 
tės p^mininko Woe|kes kvie
čiama, gimnazijos šokėjų grupė 
dalyvavo birželio mėn. 10 d. did
žiajame rytprūsių suvažiavime 
Goettingene programoje.

DIDI. BRITANIJOJ
— Vysk. Padolskis Škotijoje.

Po Didi. Britanijos Lietuvių 
Katalikų pirmojo kongreso Lie 
tuvių Sodyboje ir apsilankymo 
Nottinghame bei Bradforde, 
vysk. V. Padolskis su sekreto
riumi kun, A. Jonušu nuvyko

į Škotiją, kur jį labai gražiai 
priėmė vietos lietuviai.

Birželio 2 d. Bellshill apylin
kės lietuviai labai gausiai susi
rinko Musenų lietuvių salėje, 
kad pagerbtų savo ganytoją.
Pačioje pradžioje svečią iškil
minga “Ad multos annos” gies
me sutiko šv. Cicilijos choras, j — J. ir S. Kavaliauskų vy- 
Gausiai susirinkusiems žmo- resnygįg sūnus Jonas šiuo me-
nėms plojant, prie garbės stalo 
susėdo: vyskupas su sekr. kun. 
Jonušu, Škotijos ukrainiečių ka 
pelionas kn. N. Matyšak, Lie
tuvos garbės konsulas, ponia 
A. Varnaitytė-Mullen su vyru 
ir salės pirmininkas Kašponis. 
Vyskupą turininga kalba pa
sveikino kun. J. Gutauskas, su
pažindindamas su lietuvių orga 
nizacijomis ir jų veikėjais. Su 
dėkingumu paminėjo Šv. Kazi
miero Draugijos C. Valdybos 
pirmininką J. Kriščiūną, einan
tį tas pareigas jau 11 metų. 
Toliau supažindino su U. Sta- 
lioraitiene, kuri Liet. Katal. 
Moterų Draugijoje dirba atsa
kingą darbą nuo pat draugijos 
įsisteigimo iki šių dienų. Šalia

pirmininkę M. Mazlaveckienę. 
Toliau dvasios vadas, apsistojo 
prie savaitraščio “Išeivių Drau 
go”, kurį administruojant daug 
laiko ir jėgų paaukoja M. Mi
kalauskas. Kaip kalbėtojas pa ..

H, savaitraštis riša’ p,^os parade ir pa
sirodys tautinių šokių festiva
lyje. Be to grupė dar dalyvaus 
International Cultural Associa- 
tion of Australia ruošiamame 
pasaulio sportininkams pasiro
dymų vakare-koncerte.

žymėjo,
Škotijos lietuvius, gyvenančius 
plačiose apylinkėse, į vieną ben 
druomenę; savaitraštis gyvuo
ja jau 45 metus ir be jo Škoti
jos lietuviai būtų tarsi be ran
kų. Paskui pristatė lietuvių sa
lės komiteto pirmininką J. Kas 
ponį, kuris gražiai derina įvai
rių' lietuviškų organizacijų veik 
lą, puikiai išpuošė salę ir gerai 
ją sutvarkė savųjų reikalams. 
Didelis vietos ir apylinkės lie
tuvių pasididžiavimas yra šv. 
Cecilijos choras, kuriam su di
deliu pasiaukojimu diriguoja 
Ap. Varnaitytė-Mullen. Šitas 
choras gieda bažnyčiose pamal
dų metu ir dainuoja per minė
jimus bei įvairias šventes salė
se. Choras tris kartus buvo ap
silankęs su koncertu Londone, 
koncertavo Edinburgh ukrainie 
čiams bei Nottinghamo ir Brad- 
fordo lietuvių šventėse. Naudin 
gą darbą atlieka ir Aušros jau
nimo draugija, kuri buria ir 
tuos, kurie silpnai lietuviškai 
kalba arba visai nesupranta sa 
va tėvų kalbos. Pabaigoje kun. 
J. Gutauskas pažymėjo, kad 
Škotijoje yra ir daugiau drau
gijų ir asmenų, kurie gražiai 
darbuojasi Bažnyčios ir Lietu
vos naudai. Deja, yra ir tokių, 
kurie yra nutolę nuo lietuvių 
ir nesilanko nei bažnyčioje per 
pamaldas, nei salėje per pobū
vius. Sveikino vysk. Padolskį 
kaip Apaštalų įpėdinį ir kaip 
'Lietuvos bažnytinės provinci-

jos narį, rišantį visus lietuvius 
tampriais ryšiais su tėvyne.

Labai jautriais žodžiais vys
kupą pasveikino ukrainiečių ka 
pelionas kun. N. Matyšak. Pa
linkėjo sulaukti laisvos Lietu
vos, kada galėtų naudingai dirb 
ti laisvoje šalyje, savo vysku
pijoje, palaikant draugiškus 
santykius su taipgi laisva Uk
raina. .

Garbės konsulas McGregor 
sveikftiimo kalboje pažymėjo 
esąs giliais įsitikinęs, kad Lie
tuvai jau artėja laisvės rytas, 
nes jau matomi tironijos žlugi 
mo apraiškos.

Svečią organizacijų atstovai 
ne tik sveikino, bet ir apdova
nojo. šv. Cecilijos choras jo gar 
bei sudainavo visą eilę gražių 
lietuviškų dainų. Visiems padė
kojo pats vyskupas, džiaugda
masis žmonių sugyvenimu ir 
ragindamas visuomet pasilikti
ištikimiems Dievui ir Tėvynei, sekretorius, kun. Antanas Ta-
Gale svečias laisvai šnekučiavo 
su žmonėmis, kurių tarpe buvo 
ir tokių, kurie žino jo tėviškę.

PRANCOZIJOJE
— J. Mažionis, dirbęs JAV 

ambasadoje Paryžiuje, birželio 
14 d. su žmona išvyko į Wa- 
shingtoną, kur gavo paskyri
mą į Valstybės Departamęntą.

tu atlieka karinę prievolę pran
cūzų karo aviacijoje. J. ir S. 
Kavaliauskai Prancūzijoje gy
vena nu0 1926 metų ir yra čia 
labai gerai įsikūrę.

— A. Matukaitė šiuo metu 
laiko baigiamuosius egzaminus 
Paryžiaus Augštojoje Muzikos 
Mokykloje pedagoginės muzi
kos klasėje.

— M. Macevičiūtė baigia 
ruošti meno istorijos doktora
tą. Tezę žada apginti rudens

Dienraščio DRAUGO admi
nistracija parūpins autobusus 
nemokamai aplankyti Chicagos

„. . . , lietuviškas įstaigas. Ekskursija
pradžioje StraabuTgo_ univern- įvyva SeStadlenį. birželio 30
te te. M. Macevičiūtė yra taip 

]pat veikli visuomenininke, ypač 
labai aktyviai įsitraukusi į 
tarptautinių organizacijų veik
lą.

nių šokių grupė “Atžalynas” 
yra pakviesta dalyvauti ir da
lyvaus pasaulinės olimpijados 
atidarymo iškilmėse. Grupė su
Lietuvos vėliava žygiuos olim-

Yra susidaręs visuomenės ko
mitetas, kuris telkia lėšas mūsų 
reprezentacinės tautinių šokių 
grupės pasiruošimus šiam svar 
biam pasirodymui paremti, pa
dėti įsigyti iškilmingesnius tau 
tiniug rūbus.

“Atžalyno” Tautinių šokių 
grupei vadovauja Algis Karpa
vičius.

Popiežius dovanojo 
Teresei Neumanaitei 
tv. Kryžiaus relikvija

Popiežius Pijun XII dovanojo 
šv. Kryžiaus relikviją šių laikų 
stigmatizuotojai Teresei Ne 
naiteL

ieuman*

Apie Teresės Neumanaltte gy 
venimą — kaip ji pergyvena Kri 
ataus Kančias, kaip jai pasidaro 
ant rankų ir kojų stigmos (žai- 
dos), iš kurių teka kraujas — 
plačiai aprašyta kun. J. Burkaus 
parašytoj knygoj TERESft NEU
MAN AITft. Knygoje yra daug 
nuotraukų su Teresės Neuman- 
naitės pergyvenimais. Gražus J. 
Kelečiaus viršelis. Knyga didelio 
formato, 268 pua. Kaina 88.00.

Pinigus su užsakymais siųsti: 
“DRAUGAS”.

2864 S. Oakley Ava.
Chicago 8, HL

Pirmadienis, birželio 25, 1956

J. A. VALSTYBĖSE
—Irmgrida Stasaitė, gyv, 

Cleveland, Ohio, lanko Vilią An 
gėla akademiją, kurioje dažnai 
pasireiškia kaip lietuvaitė su
pažindindama mokyklą su Lie
tuva.

Šį pavasarį jai vadovaujant 
minėtoj mokykloj buvo suruoš
ta tautų paroda.

Ypatingai visų dėmesį atkrei 
pė lietuviškas stalas, kurį puo
šė mūsų liaudies audiniai, juos
tos, vilnietiškos lėlės, drožiniai, 
knygos, žurnalai (lietuvių ir 
anglų kalba), gintaras ir kiti 
mūsų tautinės kultūros ekspo
natai. Džiugu, kad mūsų jaunie 
ji svetimųjų tarpe skleidžia lie 
tuvišką kultūrą.

— Mississippi slėnio naujai 
susiorganizavusiai Kunigų Vie
nybės provincijai išrinkta val
dyba: kun. dr. A. Deksnys, pir
mininkas, kun. Jonas Gasiūnas,

mulis, iždininkas. Naujai provin 
cijai priklauso lietuviai kunigai 
šių vyskupijų: St. Louis, Bel- 
leville ir Springfield.

— Kun. Jonas Petrėnas, A- 
teities redaktorius, renka me
džiagą vysk. Kazimiero Palta
roko biografijai. Pasiryžęs raš
tu kreiptis į tuos, kurie vysku
pą geriau pažino, o kaikuriuos 
buvusius vyskupo pažįstamus 
aplankyti ir žodžiu išklausinėti.

— Kun. Jonas Maknys, Švč. 
Jėzaus Širdies parapijos vika
ras, Brooklyne, vyskupijos pas 
kirtas laikyti mėnesines konfe
rencijas dviejuose vienuolynuo
se.

DĖMESIO f CHICAGĄ 
ATVYKSTANTIEMS DAINŲ 

ŠVENTES CHORISTAMS

tarpe repeticijų (3 vai.—5:30 
vai. po pietų). Tai kelionei bus 
tik 250 vietų. Todėl visi į Chi- 
cagą atvykstantieji choristai, 
kurie norėtų patogiai aplankyti 
svambesnės lietuviškas įstaigas, 
pfašomL rd^Tstrtfotis-iki birže
lio" 29 dienos pas dainų šventės 
vedėją, 2523 W. 69 St., Chica
go 29, III., tel. PRospect 8-5952, 
arba DRAUGO administracijo
je, 2334 So. Oakley Avė., Chi
cago 8, III., tel. VIrginia 7-6640.

Naujasis Testamentas - 
šventas Raštas

Verti lietuvių kalbon JUOZAPAS 
SKVIRECKAS — Kauno Arkivy» 
kūpąs Metropolitas. IV laida Lš 
leido “LUX” 1947 m. Štutgarto, 
620 pust Kaina >1.50. Gaunama

“DRAUGE” 
2834 So. Oakley Avė.

Chicago 8, Illinois

TT. MARIJONŲ

STOVYKLA
BERNIUKAMS

Arti Chicagos 

Hinsdale, III., apylinkėje

Sezonas prasideda liepos 7 d., 
1956 m.

Priimami berniukai nuo 10 me
tų iki 16 m.
Pagal susitarimą priimami 

berniukai ankščiau ir jaunesni.
Pirmosios savaitės vyks griež

toje lietuviškoje programoje.

Kreipkitės:
BEV. VICTOR RIMŠELIS, MTC., 

Marian Hllls Semlnary 

Clarendon Hllls, III.

Tel. HINSDALE 1441

l


