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KIPRIECIAl SUKILĖLIAI NUŽUDĖ ANGLU
Rusai sumažino kariuomenę 

satelitinių valstybių sąskaiton
JUOZAS LINGIS 

Mūsų bendradarbis Švedijoje

Tasai visur garsinamas sovietų mostas sumažinti kariuomenę 
1,2 milijonais vyrų yra nemažas blefas. Nors Stalino bendradar
biai ir nuvertino Staliną, tačiau diktatūros jie nė per plauką nepa
judino.

Sovietai nuolaidų nedaro, jei-“ į“ “ 
gu to neatsigriebia kitur. Taip J°S rigados 
kad ir j Sovietų nutarimą suma
žinti kariuomenę reikia žiūrėti 
prieš akis turint tą realią kom
pensaciją — nuolat efektyvina
mas satelitinių valstybių kariuo
menes Varšuvos pakto rėmuose.

Satelitinės kariuomenės jau bu 
vo pradėtos organizuoti taip va
dinamo Bulganino biuro 1949 m. 
pradžioje,, t. y. dar nepasirašius 
Atlanto pakto. Karininkų kadrai 
buvo visur išvalyti, pradedant ba 
talijono vadais visur buvo paskir 
ti sovietų karininkai. Kartu buvo 
ir karinė pramonė tose vasalinė
se valstybėse išvystyta ir pritai
kyta visam rytų blokui. Kariniai 
biudžetai, pagal čia Skandinavi
joje sovietinių klausimų žinovus,
1949 -50 m. atrodė šiaip: Lenki
joje buvo šešis, Bulgarijoje ir Če 
koslovaJkijoje penkis, Rumunijo
je keturis ir Vengrijoje dvylika 
kartų padidinti. Visos šios ka
riuomenės buvo suorganizuotos 
ant sovietiško kurpaliaus, apgin
klavimas, statutai net ir kariniai 
laipsniai bei uniforma buvo so
vietiški.

Satelitinių valstybių karinis 
pajėgumas

Pagal tuos pačius ekspertus 
1956 m. sausio mėn. Lenkija tu
rėjo 16 pėstininkų, 6 mechanines 
ir 3 šarvuočių divizijas. Lenkų 
aviaciją sudarė 8 naikintuvų gru 
pės po 101 J AK ir MIG tipo lėk- 
tuvių kiekvienoje, 3 lengvų bom
bonešių IL-28 tipo grupės ir 4 
grupės bendradarbiauti tiesiog 
su pėstininkais. Be to yra dar 5 
naikintuvų grupės, taktiniai pri
klausančios vyriausiajam kariuo 
menės vadui. Lenkų laivynas yra 
visai nereikšmingas — 2
nio tipo naikintuvai, 7 povande
niniai laivai ir apie desėtką kito
kių laivų. Laivyno uždavinys sau 
goti pakrantes. Lenkijos pasie
nio kariuomenę sudaro 15, o vi
daus saugumo dalinius 20 briga
dų. Tos visos brigados suorgani
zuotos MVD pavyzdžiu. Pusiau 
karinėms organizacijoms priklau 
so daugiau kaip milijonas vyrų.

Čekoslovakija turi 14 pėstinin
kų divizijų, kurių didesnė dalis 
yra motorizuotos, 6 šarvuočių di
vizijas, 11 savarankiškų artileri
jos brigados ir 4 parašiutininkų 
pulkus. Aviaciją sudaro 4 grupės, 
didesnės, negu lenkų, aprūpintos 
MIG 17 ir MIG 21 tipo lėktuvais, 
pagamintais pačiame krašte. Pa
sienio ir vidaus saugumo dali
niams paskirta 10 brigadų. Pu
siau karinėse organizacijose yra 
apie milijonas vyrų.

Rytų Vokietijoje šiuo momen
tu yra 7 pėstininkų divizijos, iš 
kurių 3 mechanizuotos ir prilygs 
ta senosioms Vokietijos šarvuo
čių divizijoms. Aviaciją sudaro 3

ir parašiutininkų 
daliniai maždaug vieno pulko ap
imties. Aviaciją sudaro 2 naikin
tuvų ir viena lengvų bombonešių 
grupė, kurių kiekvienoje yra 120 
modernių sovietiško tipo lėktu
vų. Dunojaus laivynui priskaito- 
ma keletas nedidelių pabuklinių 
laivų ir trys batalijonai laivynui 
priklausančių sausumos dalinių. 
Vidaus saugumo dalinius sudaro 
8, o pasienio 11 pulkų. Pusiauka- 
rinėse organizacijose yra apie 
600,000 vyrų. Vengrijoje yra ge
riausiai išvystyta automatinių 
šautuvų ir artilerijos pabūklų 
pramonė, pristatanti tuos gink
lus visoms rytų bloko kariuome
nėms.

Rumunijos kariuomenę sudaro 
9 pėstininkų ir 3 kalnų dalinių 
divizijos, 3 savarankiškos šarvuo 
čių ir keletas artilerijos brigadų. 
Į aviaciją įeina 2 naikintuvų ir 
viena lengvų bombonešių grupės. 
Aviacijai tik paskutiniu laiku bu
vo pradėta pristatyti sovietiniai 
lėktuvai. Išmuštrinimo aukštis 
skaitomas dar nepatenkinamu. Į 
laivyną įeina 4 senesnio tipo nai
kintuvai, 2 torpėdlaiviai ir nedi
delis skaičius mažesnių laivų. 
Laivynui priklauso ir 3 batalijo-. 
nai sausumos dalinių. Saugumo 
dalinius sudaro 10, o pasienio 12 
pulkų. PusiauJkarinėse organiza
cijose priskaitoma apie 750,000 
vyrų.

Bulgarijos kariuomenę sudaro 
12 pėstininkų, 3 šarvuočių ir 3 
motorizuotos divizijos, 3 kavale
rijos brigados, keletas savaran
kiškų kalnų dalinių brigadų ir ke 
lėtas artilerijos dalinių. Aviaci
jai priskirta 3 nedidelių naikin
tuvų ir 1 lengvų bombonešių gru
pės, visos aprūpintos JAK tipo 

senes- iįktuvaįSj kurių skaičius neper
šoka 300. Laivyno nėra jokio, 
Bulgarijos uostus uzurpavęs So
vietų laivynas. Vidaus saugumui 
skirta 7 pulkai, o pasienio dali
niams 5 brigados. Pusiaukarinės 
organizacijos Bulgarijoje yra 
daug geriau išmuštrintos, negu 
kitose satelitinėse valstybėse, jo
se priskaitoma ligi 750,000 vyrų. 
Bulgarų daliniai Maskvos laiko
mi pačiais patikimiausiais.

Albanijoje priskaitoma 5 pės
tininkų divizijos. Aviacijos nėra. 
Krašte yra apsistojęs vienas so
vietų naikintuvų dalinys.

Moteris - Izraelio į

užs. reik. ministeris
TE L AVIV, Izraelis. — Goldą

Meyerson, darbo ministeris prem 
jero David Ben - Gurion koalici
nėje vyriausybėje ir buvusi am
basadorė Maskvoje užims Izrae
lio užsienio reikalų ministerio 
postą. Ligšiolinis ministeris — 
Moshe Sharettt pasitraukė sek
madienio naktį.

Sharett, kuris Izraelio užsienio 
reikaluose buvo aktyvus nuo 
1948 metų, sakosi pasitraukęs iš 
šio posto todėl, nes negalėjęs da
bartinėse sąlygose tęsti savo dar
bo.

, Naujai numatytas ministeris 
— ponia Meyerson yra gimusi 
Milwaukee mieste. Ji Visconsiną 
apleido 1921 metais ir išvyko į 
Palestiną kur aktyviai dalyvavo 
darbininkų judėjime.

“Amžina draugyste”
MASKVA. Sovietų laikraš

čiai nepaprastai daug vietos ski 
ria Tito atsilankymui į SSSR. 
Ištisi puslapiai rašomi apie Ti
to ir Jugoslaviją. Straipsniams 
net duodamos antraštės “Am
žina draugystė”. Pažymima, 
kad Tito kaikurį laiką buvo 
mokslinamas sovietinėse Mask
vos mokyklose.

Generolai: (iš kairės) F. F. Everet, T. L. Power, Al. Boyd, C.S. Ir
vine, Donald Putt ir W. H. Blanchard, kurie palydės JA Valstybių 
oro pajėgų štabo viršininką gen. N. F. Twining į Maskvą. (INS)

Norėjo atsikeršyti sukilėliams
už jų ankstesnį pasikėsinimą

NICOSIA, Kipras. — Priešbritiškos EOKA organizacijos va
dai, uždegę sausą pušų mišką, jo gaisre nužudė 19 anglų kareivių 
ir nemažą skaičių iš jų sužeidė.

Komunistai paleido
arkivysk. Groesz

VATIKANAS. — Vengrijos 
komunistai neseniai paskelbė, 
kad Calocsa arkivyskupas Groesz, 
esąs paleistas iš kalėjimo ir grą
žintas atgal į savo vyskupiją. 
Kaip žinoma, vyskupas Groesz 
1951 m. vengrų komunistinio 
teismo buvo pasmerktas kalėti 
15 m. už tariamą bendradarbiavi
mą su amerikiečiais ir su Jugo
slavijos diktatorium maršalu Ti
tu.

Vatikano dienraštis „L’Osser- 
vatore Romano“ ta proga dar 
kartą primena, kad tikroji arki
vyskupo Groesz nuteisimo prie
žastis prieš penkeris metus buvo 
jo griežtas pasipriešinimas ko
munistams, norintiems Bažny
čios organizaciją galutinai pa
jungti 'komunistiniam režimui. 
Vieno asmens išlaisvinimas — 
rašo Vatikano organas — dar ne

Aukšta moterų 

pozicija JA Valstybėse

ši nelaimė atsitiko, kada an
glų kareiviai artinosi prie kiprie- 
čių sukilėlių įsitvirtinimo vietos 
Troodos kalnuose. Sukilėliai, ap
sigynimui nuo anglų, padegė miš
ką, kuris anglams atnešė didžiau
sius nuostolius 14 mėnesių tebe- 
vykstančiose kovose. Čia 19 ka
reivių žuvo, o kiti 68 buvo nuvež
ti į ligonines. Miško gaisras dar 
ir dabar tebesitęsia.

Anglai savo šiame žygyje no
rėjo ypatingai sučiupti jų pačių 
išlavintą graikų kipriečių EOKA 
vadą col. George Grivą. Jis buvo 
apsuptas 400 kvadratinių mylių 
miško plote, tačiau, uždegus miš
ką, jam pasisekė nuo anglų armi
jos pabėgti.

Salos ligoninės dabar yra pri
pildytos apdegusiais kareiviais ir

WASHINGTON. — Atstovo'civiliniais žmonėmis, kurie bandė

Britų madų paroda 
> Maskvoj

MASKVA. Birželio' 10 d. 
Maskvos Centriniame Kultūros, 
parke buvo atidaryta britų dra
bužių madų paroda. Drabužius 
demonstruoti, kaip praneša 
“Pravda” nr. 162, buvo iš Ang
lijos atvykusios geriausios mo
distės.

Mason (R., III.) pateiktomis in
formacijomis, Amerikos moterys 
valdo daugiau kaip 70 proc. kraš 
to turto, kontroliuoja 95 proc. 
šeimų pinigines ir sudaro 52% 
balsuotojų. Jis teigia, kad mote
rys vis gauna stipresnes pozici
jas ir politikoje.

Šiuo metu ^ra dvi moterys gu
bernatorių postuose: Ncllie Tay- 
loe Ross — Wyoming irMiriam 
A. Ferguson — Texas; dvi kabi
neto narės: Frances Perkins —- 
darbo sekretorė ir Oveta Culp 
Hobby — sveikatos, švietimo ir 
gerovės sekretorė.

Mason surinktomis žiniomis, 
60 moterų yra tarnavusios 'kon
grese ir apie 300 — valstybės le- 
gislatūroje. Dabar dvi moterys 
yra ambasadorės z atstovaujan
čios JAValstybes—Clare Boothe

sustabdyti besiplečiantį gaisrą.
Gydytojai Nicosia mieste ban

do išgelbėti amerikiečio Jack Ba- 
ne gyvybę, kuris buvo sunkiai su 
žeistas šeštadienio nakties pasi
kėsinime. Čia buvo užmuštas JA 
Valstybių vicekonsulas William 
Boteler iš Washingtono ir su
žeisti keli kiti amerikiečiai.

Anglai sukilėliams norėjo kaip 
tik atsikeršyti už jų šeštadienio 
nakties pasikėsinimą viename Ni 
cosia restorane, tačiau jiems tas 
nepavyko tik atnešė didelius 
nuostolius.

Raudonieji biurokratai
MASKVA. “Pravda” nr. 158 

net vedamajame skundžiasi, 
kad į kolchozus paskirtieji in
struktoriai vengia žmonių. Pvz. 
Michailovsko ra>ne raikomo se 
kretorius Papuči per 11 mėne
sių nedalyvavo nei viename sa
vo kolchozininkų artelės susi
rinkime. Lauko darbų brigądy- 
rius nežinąs nei kelio į laukus.

reiškia, kad Vengrijos Katalikų Luce — Italijoje ir Franes Willis
Bažnyčiai grąžinamos jai priklau 
sančios teisės. Priespauda pasi
lieka ir toliau.

Daug pabėgėlių
iš Rytų Vokietijos

BERLYNAS. — Pranešama, 
kad Vakarų, Berlyne balandžio 
mėnesį buvo užregistruoti 16.377 
pabėgėliai iš komunistų valdo
mos Rytų Vokietijos. Į šį skaičių

Šen. Theodore Francis Green bir
želio mėn. 17 d. tapo seniausiu se
natoriumi Amerikos istorijoje. Jis 
Šią dieną buvo 88 metu, 8 mėnesių neįeina daugelis kitų pabėgėlių,
ir 15 dienų amžiaus. (INS)

Šveicarijoje.

Egiptas iškėlė savo
vėliavą

Nasser svarsto
Sovietų pasiūlymą

KAIRO. — Egipfo premjeras 
Nasser svarsto viliojantį rusų pa 
siūlymą dėl didelės ekonominės 

pagalbos. Rusų pasiūlymas api

ma ir didžiulės Aswan užtvankos 
aukštutinėje Nylo dalyje, pasta
tymą. Jį padarė Sov. Sąjungos 
užsienių reikalų ministeris Dimi
tri Šepilovas, šiuo metu viešintis 
Egipte.

Pannašų pasiūlymą, jau žy
miai anksčiau, buvo davę ir an
glai su amerikiečiais.

nė laivyno, uostus naudoja Sovie-; 
tai savo. lai vyno bazėms. Saseno 
saloje yra vienas sovietų laivy
nui priklausąs sausumos kariuo
menės pulkas, o uostuose įsitvir
tinę sovietų laivyno daliniai. Pa
sienio dalinius sudaro 5 batalijo
nai, o vidaus saugumui skirta 4 
daliniai. Pusiau karinės organi
zacijos yra visai bereikšmės.
Ką reiškia tas „sumažinimas“ f

Taigi, visų Varšuvos paktui 
grupės, daugiausia MIG tipo lėk- priklausančių satelitinių valsty- 
tuvų, o laivyną 60 nedidelių lai- bių karinės pajėgos šiuo momen- 
vų. Pasienio ir vidaus saugumo tu apima 80 sovietinio tipo divi- 
dalinių skaičius siekia 50,000 vy- zijų, t. y. 1,2 milionai vyrų, taigi 
rų. Be to yra dar daliniai ypatin- lygiai tas pats skaičius, kuriuo 
giems įsikalama — „Sonderein- sovietai ir sumažino savo kariuo- 
heitetn“, aprūpinti šarvuočiais ir menę.
lengvais tankais, juose yra apie Į Po septynių metų tiek karinio, 
20,000 vyrų, specialiai paruoštų tiek politinio muštro toji satelitų 
neramumams malšinti. Pusiau- karinė pajėga sovietų akimis jau 
kariniuose daliniuose priskaito- yra patikima. Tai pagrindiniai 
ma apie 500.000 vyrų. daliniai, kuriuos, karui kilus, ga-

Vengrijoje yra 10 pėstininkų, Įima kelis kartus padidinti ir už- 
2 motorizuotos ir 2 šarvuočių di- pildyti kareiviais iš pusiaukari- 
vizijos, 4 savarankiškos artileri- nių organizacijų.

• Naujosios Zelandijos tyrinė
jimų laivas išgelbėjo 18 žmonių 
iš “Vašu”’ motorinio laivo, nus
kendusio 200 mylių į šiaurę nuo 

Nėra'Tonga vietovės.
Kalendorius

Birželio mėn. 19 d.: šv. Julijo
na ir šv. Florentina; lietuviškas: 
Andagis.

Slaulė teka 5:16, leidžiasi 8:28.
Oras Chicagoje

• Oro biuras praneša: Chicagoje 
ir jos apylinkėse šiandien — dau
giausia debesuota; galimas lie
tus. Temperatūra arti 80. Trečia
dienį dalinai debesuota ir šilta su 
lietaus galimumu.

kurie Federalinę Vakarų Vokie
tijos Respubliką pasiekė kitose 
vietose, apsigyvendami pas pažįs 
tarnus ir draugus ir tokiu būdu 
nepereidami oficialių registraci
jos punktų. Pabėgėlių skaičius 
paskutiniais mėnesiais nuolat di
dėja.

• Dimitri Šostakovič, pirmau
jantis sovietų kompozitorius, vie
šai pareikalavo, kad sovietų mu
zika būtų išlaisvinta iš Stalino 
laikų užsilikusių įstatymų, pagal

Ką daryti supykus?
BOSTON. — 84 metų amžiaus 

William C. Joy ir jo žmona — 
82 metų amžiaus, atšventė savo 
60 vedybinio gyvenimo metų su
kaktį. Spaudos žmonių paklaus
tas, kaip jis taip ilgai galėjo lai
mingai su savo žmona išgyventi, 
atsakė: „Kada aš savo vedybinio 
gyvenimo metu supykdavau, nu
eidavau į rūsį ir kapodavau mal
kas“.

• Liuveno universiteto rekto
rius prof. Van Waeyenbergh at-

PORT SAID, Egiptas.—Prem
jeras Gamai Abdel Nasser vakar 
iškėlė Egipto vėliavą virš Suezo 
kanalo zonos su malda, kad jo
kia svetima vėliava čia ateityje 
neplevėsuotų. Vėliava buvo iškel 
ta virš laivyno rūmų, paskutinio 
anglų kariuomenės okupuoto pa
stato.

/

Tos pačios .šeimos
nariai

• Gov. George M. Leader iš 
Pennsylvanijos, kalbėdamas Je
ruzalėje, pareiškė, kad prez. Ei- 
senhoweris neparodė tokių dide
lių sugebėjimų vyriausybėje, 
kaip kad anksčiau, būdamas ka
reiviu.

• Fordo Fondas vakar pasiun
tė 26,080,200 dol. 959 ligoninėms, 
esančioms JAValstybėse, Alias
koje, Havajuose ir Puerto Aike. 
Ši suma yra dalis Fondo pereitų 
metų "gruodžio mėn. ligoninėms 
patvirtintų 200,000,000 dol.

• Komunistinė Kinija paskyrė
SOČI, Rusija. — Jugoslavijos 3 mil. dolerių pašalpą potvynio

prezidentas Tito, džiūgaujančiai paliestoms sritims Anhwei ir Ho- 
šio Juodosios jūros kurortų mies- ,nan provincijose.
to miniai, pareiškė, jog jis esan 
tis sovietų šeimos narys. „Aš So-

“"‘t Kin-kVietlm’vietų Sąjungoje jaučiuosi kaip
apsilankyti Kinijoje drauge su 
universiteto profesoriais. Iš pro-
fesorių nė vienas nepriėmė pa
kvietimo. Toks garsiojo universi
teto profesorių sprendimas buvo 
palankiai sutiktas viešojoj lais
vojo pasaulio nuomonėj.

• Filmų aktorius Tony Curtis 
ir jo žmona, taip pat artistė —

kuriuos kūrėjai turėjo kurt? pa-1 Janet Leigh, susilaukė pirmojo 
gal nustatytus rėmus. Į kūdikio — mergaitės.

namuose, nes mes esame tos pa
čios — socialistinės šeimos dalis“ 
— užakcentavo maršalas Tito.

• Amerikiečių tenoras ir Met
ropolitan operos žvaigždė Jan 
Peerce, dainavęs Alfredo partiją 
Maskvos „Bolšoj“ operos „La 
Traviata“ pastatyme susilaukė 5 
minutes užtrukusių ovacijų.

Žinoma, niekas ir neabejoja, 
kad sovietams buvo labai patogu 
dalį karinės naštos užmesti ant 
satelitų pečių, o savus kareivius 
ir naujokus panaudoti kaip dar
bo pajėgą pramonėje. Gyvenant 
atomo amžiuje tos taip vadina
mos konvencionalinės pajėgos 
nustoja savo vertės dalies, o be 
to Maskva naujausiems šaltojo 
karo aspektams — e'konomi- 
niems aspektams — priduoda 
daug didesnės reikšmės,

Gen. Kaili Tanco (dėžinėje) peronistų sukilėlių vadas Argentinoje kar
ta sa Haiti ambasadoriumi Jean F. Brierre ambasados patalpose 
Buenos Aires rnisste, kur gen. Tanco rado politinę prieglaudą. (INS)

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Prancūzų kariuomenė sunaikino 36 arabus sukilėlius ir 50 

iš jų paėmė į nelaisvę, pereito savaitgalio kovose Algerijoje.
— Bolivijos viceprezidentas Herman Šilęs Zuazo yra išrinktas 

šalies prezidentu.
— Aštuoni amerikiečiai kąreiviai buvo sužeisti vienoje Muen- 

cheno kavinėje, čia įmetus rankinę granatą. Be jų, dar buvo su
žeisti ir 9 vokiečiai.

— Izraelio karinis tribunolas nuteisė 2 egiptiečius kalėti iki 
gyvos galvos.

— Tabletės, kurios juodo žmogaus odos spalvą galės pakeisti 
į baltą, bus išrastos 20 metų laikotarpyje. Tą praneša vienas Lon
dono laikraštis.

— Viceprezidentas Richard Nixon turėjo pasitarimą su prez. 
Eisenhoweriu Walter Reed ligoninėje.

— Jugoslavijos prezidentas Tito pasiekė susitarimą su prem
jeru Bulganinu, Nikita Kruščevu ir kitais aukštaisiais Rusijos va
dais dėl Sov. Sąjungos ir Jugoslavijos komunistų partijų ryšių su
stiprinimo. ' •

— Vakarų Vokietijos gyventojai šventė tautos susijungimo 
dieną.

— Du cirko drambliai buvo nutrenkti žaibo netoli Nagpur vie
tovės Indijoje.
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.JIsRaSo DR. AL RAČKUS

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

VEIDAS IR SAULE

Apie veidelį ir saulelę poetai 
prirašė daug meilių žodelių. Tą 
tai turbūt jau visi ir visos žino. 
Apie poeziją, kultūrą ir litera
tūrą ne medikui, bet gerajam 
ponui Benediktui dera spręsti. 
Tačiau ką medicina žino apie 
sauleles daromas išdaigas ant 
moterų veidukų, tai tenka ir 
gydytojui žodį-kitą tarti.

Ne visų moterų oda ant vei
do yra vienodos sudėties, ar 
vienodai sveika, ar vienodai 
tampri. Veido odos sveikatin
gumas yra daug painesnis ir 
daug gilesnis negu daugelio ma
noma. Vienoms veido oda yra 
persausa ir pleiskanuoja, o ki
toms riebusis aliejus iš odos 
perdaug sunkiasi. Vienoms ant 
veido visokie traiškanuojanti 
spuogai, inkštirai ir “grybeliai” 
įkyriai auga, o kitoms ne. Ko
dėl toks nevienodumas? Nagi, 
kad įvairios vidujinės liaukos 
dėl visokiausių priežasčių nevie
nodai balansuojasi, ir nevieno
dai veikia, ir nevienodą įtaką į 
odos sveikatą daro. Jei taip, tai 
kodėl visokie spuogai daugiau
sia veržiasi ant veido ir kaklo, 
ten kur saulės spinduliai daž
niausia pabučiuoja, o kitur spuo 
gų neatsinfhda? šį labai įdomų

saugoti savo veidą nuo kregž- 
denų šlakų (freckles).

Ar saulės spinduliai pajauni
na ir sustiprina veido odą ? Vi
siškai ne. Kaip tik priešingai, 
saulės spinduliai džiovina, raukš 
lėja ir sendina odą. Ponios klai 
dingai mano, ir tik save apsi- 
gaudinėja jei mano, kad “jau
nystės muilas” ir saulės spin 
dūliai teikia veidui jaunystę.

Ir tie, kurie mano, kad nuo 
saulės spindulių plaukai sustip
rėja, ar kad nuplikusiems plau
kus saulė ataugina, tai taipgi 
save' apgaudinėja. Nereikia bū 
ti naiviems ar akliems, kad 
nematyti gamtoje regimų ženk
lų, kad visų gyvūnų šerkštis 
žiemos metu sustiprėja ir pasi
daro graži, o vasarą nutriušta. 
Taigi ir žmogui vasaros metu, 
jei tik nepasaugoja savo gal
vos nuo saulės, plaukai pasida-

DAKTARO ATSAKYMAI Į 
KLAUSIMUS•

Klausia P. S. — Giminaitė, 
50 m. amžiaus, iš Lietuvos at
siuntė laišką, prašydama at
siųsti vaistų nosies ligai “Sinu- 
sitis” pagydyti. Noriu jai pa
gelbėti. Todėl. maloniai prašau 
Tamstą, p. daktare, pe^ laik
raštį nurodyti reikalingus vais
tus, už ką iš anksto tariu Tams 
tai širdingą dėkui.

Atsakymas P. S. — Nežinant 
priežasčių jūsų giminaitės “Si
nusito” ligos, — ar alergija, ar 
infekcija, ar koki nors obstruk
cija (polypai, trauma ir 1.1.), 
ar kas kitas, ir neturint kitų 
jos sveikatą liečiančių davinių, 
nieko tikro patarti negalima. 
Tegul ten Lietuvoje gydytojai 
parašo jai receptą, įr tegul tąjį 
receptą jūsų giminaitė prisiun
čia jums, tada tamsta galėsi 
reikalingų vaistų gauti bet ku
rioje geroje vaistinėje čia Ame 
rikoje, ir galėsi jai tuos vais
tus pasiųsti Lietuvon.

Klausia P. P. — Nežinau, ar 
tai įprotis, ar organizmui ko 
nors trūksta. Esu jaunas 26 m.,

ro sausi ir trapūs. Ir plaukui rodos esu sveikas, bet kamuo-

iškraipau koją, vieną ar antrą 
ir nepajuntu kaip vėl susiran
du atramą visam liemeniui. Sto
vėti tiesiai visai negaliu, auto
matiškai surandu į ką atsiremti. 
Miegodamas kalbu, šaukiu ir 
dažniausiai išlipu iš lovos, kiek 
paeinu ir vėl grįžtu lovon. To 
aš visai neatsimenu, viskas 
vyksta miegant. Už patarimą 
kaip gelbėtis, būsiu labai dėkin
gas.

Atsakymas P. p. _ Tai la
bai įdomus tamstos somnambu
lizmo reiškinys. Patartina tams 
tai nueiti pas gydytoją psycho- 
analistą. Jis tamstai patars ką

VASARVIETE “NIDA”
Sav. Pr. Kalvaitis ‘ 

BEVERLY SHORES, INb.
Tol. Michigan City TRiangle 2-2711 
Lietuviškas maistas, alus ir vynas 

Gera maudymuisi vieta

turi daryti, kad naktimis inie- 
gant nevaikščiotum, o dienomis 
nesiramstytum.

Katalikams tenka didelė at
sakomybė. Visų pirma jie yra 
pašaukti nugalėti visus nacio
nalistinio siaurumo pėdsakus 
ir jieškoti tikro broliško santy
kiavimo tarp tautų.

—Pijus XII

TeL ofiso HE. 4-6P«r9. re* PR. 8-71*1

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1857 W. Garfleld BlvA
VAL: 1—8 Ir 8—1 

Šeštadieniais nuo 1 Iki 4 vai. p. p. 
tiekyrus ketvlrUd. Ir sekmad.

S(. Nina KRIŠUOELIONAITE
(Gydytoja ir Chirurgė) 

MOTEKV LIGŲ IR AKUŠERIJOS 
SPECIALISTE 

1760 West 7 lot Stroat 
(Kampas 71st Ir California)

TeL ofiso Ir re* REpublle 7-4146 
Vai. 11-1 ir 8-1 ▼. v. šešt. 1-4 p. p. 

Prlšmlmas tik parai susitarimą.

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja ir ChlrurgB) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ EIGŲ
SPECIALISTĄ

7168 South Westerti Arenas
(MEDI C AL BUILDING) 

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

Ofloe tel. RE. 7-1108
Re* tel. U'Albrook *-3701

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Nauja* adresas: 4206 W. ®3rd St, 
Ofiso tet REllanee 5-4410 

Rezid. telef. GRovehill 0-0017 
Valandos: 1-1 p. m. ir 6-8 p. m.

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

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

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 VVest 471 h Street
(Kampas 47th ir Hermi tage) 

Vąl.: nuo 2 iki 4 Ir 6 Iki 9 v. vak. 
SeAtad. nuo 2 Iki 6 vai., išskyr. sek.

spalva nuo saulės spindulių nu
blunka, netenka savo gražaus 
žvilgėjimo, ir žmogaus galva 
aršiau negu nuo peroksido blu
kinančio skiedinio pasidaro ker
ša. Perdaug saulės plaukams 
kenkia. Atostogaujant-ar mau
dantis, galvą reikia apmauti su 
pliažiniu čepčium (bathing

ir' medicinos mokslo aišk'inarną cap?’ Įai ne tik Plaukus apsau- 
klausimą Siame trumpame j f 
straipsnyje išgvildenti neįmano-
ma.

Blondinių veidai nuo saulės 
spindulių labiau nukenčia negu 
brunečių. Ir tų moterėlių veide
liai, kurios perdaug suvartoja 
aspirino ar anacino, nuo sau
lės spindulių labiau nukenčia. 
Aspirinas, anacinas, ar šiems 
panašūs chemikalai patekę į 
kraujo srovę išduoda keistą švie 
są (fluorescenciją) kai saulės 
ultravioletiniai spinduliai palie
čia aspirino skiedinį; gi toki 
aspirino fluorescencija nenor
maliai veikia į saulės liečiamą 
odą.

Toms moterims, kurios nuo 
saulės spindulių ant veido gau
na rudus šlakus, piegmas pa
gal Miežinio žodyną, tai jau jo
kių perspėjimų nereikia. Jos
kiek galint slepia savo veidą 
nuo saulės spindulių. Ir gerai 
daro, kad imasi priemonių ap-1

vengsi. Amerikos išmintingieji 
sportininkai plaukikai visuomet 
dėvi “bathing caps”.

Kuriems plaukai yra nuslin- 
kę, tegul nesitiki kad saulės 
spinduliai ar violetiniai spindu
liai ataugins jų plaukus. Nupli
kusiems patartina neplikinti 
prieš saulę savo galvos, kad 
saulės smūgis neištiktų.

Ar saulės spinduliai pagelbs
ti ką tik pražydusioms ir bręs
tančioms mergaitėms, ar vaiki
nukams, kai jų veidai inkštyrais 
bei spuogais žydi? Vieniems pa
gelbsti, o kitiems dar labiau 
pakenkia, šiuo reikalu kiekvie
nas asmeniškai privalo kreiptis 
pas savo gydytoją.

Taigi va, apie saulės spindu
lių gydomąją jėgą ir heliotera- 
piją moderniškojo amžiaus me
dicinos gydytojai nėra vieną

ją mane tai, kad turiu visada 
norą “atsišlieti”, atsiremti; jei 
sėdžiu prie stalo, traukte trau
kia kuo ne užgulti ant stalo, o 
kojoms susijieškau atramos net 
kitoj stalo pusėj esančią kėdę. 
Stovint, visai nepajuntu, kaip
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PER PASAULI KELIAUJA 
ŽMOGUS

Bernardo Brazdžionio poezijos 
rinkinys. Nedidelis skaičius Uoa 
knygos gautas šiomis dienomis 
“Drauge”, 2334 So. Oakley Avė., 
CHICAGO 8, ILL. Knygos kaina 
kietais viršeliais >2.

Vestuvių nuotraukos ir 
augitos rulies fotografijos 

mūsų specialybe
PRECIN PHOTO STUDIO

(Incorporated) 
EDVARDAS ULIS, sav, 

4058 Archer Avenue
Telefonas VIrginia 7-2481

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUS 

GERKI 
— Pritaiko akinius —

8822 So. Western Avenue
Vai.: kasdien 10-12 vai. Ir 7-9 vai. 
vak. šeštadieniais 10-1 vai. Trečia
dieniais uždaryta. Kitu laiku susitarus 

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Ro» telef. UAlbrook 6-6076

DR. JUZE IR KĘSTUTIS 
AGLINSKAI

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
2300 West 61et Street

Vai. pirm. ir antr. 10 Iki 12 ryto, 
2lki 4 ir 6 Iki 9 popiet; ketv. Ir 

penkt. 2 Iki 4 Ir 6 Iki 9 popiet 
tadlenlais 10 Iki 1 vai. popiet.

Ofiso tel.PRoepect 6-1786 
Rez. tel. GRovehill 6-5603

SU, NOSIES m 
LES LIGOS

Tel. ofiso YA 7-8557, re* RE. 7-4S0S

DR. FRANK C. KWINN
(KVIEOINSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1661 Wsst 47th Streso

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 2 
vai. Iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. Iki 8:80 
Uždara treč. visa diena Ir AeAtad. vak.

TeL ofiso I’Rospect 6-2240
PRospcct 0-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BPEU. CHIRURGINflS LIGOM 

6700 S. Wood Street
Prlšmlmo vai. tik pagal susitarimų 
nuo 2—4 vai. kasdien Ir nuo 6 Iki s 
vai. plrmad. Ir penkt. Trečiad Ir sek. 
uždaryta

DR. FL TALLAT-KELPŠA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Telef. TOunbaU 3-0050 
2534 VVest 68th Street 

Vai.: tik Iš anksto susitarus. 
Telef. HEmloak 4-7080, nratsaklos 

skambinti CEntral 6-2204.

DR. VYT. TAURAS- 
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR 

BPEO. MOTERŲ LIGOS 
Ofisas Ir rezid.: 2410 W. 5lst St
Tel. PRospcct 8-1223 arba WE 6-5577
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v. Antr.,

Trečlad. Ir Penktad. 6-9 vai. vak. Ld 
šeštadieniais 2-4 vai. popiet.

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

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

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

Tel. ofiso HE. 4-6849. re* HE. 4-2824

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street
Vai. Pirm., ketvlr., penkt. 1-4 Ir 7-9 
Antr. 1-6, treč. Ir šešt. pagal sutarties

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGĄ 

Office: 10748 South Michigan Avė. 
Huto: 1653 W. 103 St., Beverly Hills 
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. Iki 0 v. v., 
Išskirus trečlad. šeštadieniais nuo 1 
Iki 4 vai. popiet.

Tel.: Ofiso — PUllman 5-S70S 
Buto — BEverly 8-3946

Ofiso HEmlock 4-5815 
Rez, HEml. 4-3751

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ lp VIDAUS LIGOS 

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

Priima pagal susitarimą

Tel. ofiso He. 4-2123, rez. PR. 6-8184

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

6255 South Western Avenue
VAL. kasdien 2—4 p. p. ir 7—0 vak.

Trečiadieniais, šeštadieniais Ir 
sekmadieniais uždaryta

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS IR GASOLINO STOTIS
Atliekami lyginimo ir dažymo darbai. Taisomi motorai, stabdžiai, 
transmisijos ir L t MOBILGAS benzinas, įvairių rūšių alyva, 

baterijos ir automobiliams dalyB. Firestone padangos.
1934 West S9th Street Tel. GRovehill S-9136

M. CESAS, patyręs auto specialistas

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8817 South Weuten Aveius 
Chicago 20, I1L 

Pfcšfnlatymal pagal sutarties 
Telefonas REpublle 7-4900 

ReoMendJa: GRovehill 6-8101

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS

4253 S. Whipple Street
(Arti Archer Avė.)

Valandos: nuo 10 Iki 12; 2—6; 7—9. 
Seštad. 10—12. Trečiad. uždaryta.

LAfayette 3-4040 
Namų — CEdarcrest 3-7780

Tel. ofiso: DAnube 6-1126

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

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

Šeštadieniais 1—4 v. p. p.

lel. ofiso PRospect 6-9400
Rezid. I’Rospect 6-9100

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaške vlčlūtč)

GYDYTOJA IR CHIRURG® 
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.

MES PRISTATOME ARGUS BEI j 

PEAIAUS ALIEJŲ
DIDELIAIS IR MAŽAIS KIEKIAIS

Mes taipgi perkraustome jūsų baldus saugiai — keletą bk>, 
|kų ar keliasdešimta mylių. Reikale šaukite mus. į

Vieno kambario baldus arba viso namo — kreipkitės pas’ 
mus. Turį daug metų patyrimo perkraustymo darbe.

STASYS FABIJONAS 
2148 So. Hoyn. Av.su. Tel.VIrginia T-7097(

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IH CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel. VIrginia 7-0038

ReMdenclJoe tel, BEverly 8-8244
TUI. ofiso VI. 7-0800, re«. RE. 7-6867

DR. BR. GAlilURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Bpeo. moterų ligos ir akušerija) 
4055 Archer Avė.

Kampas Archer ir California Ava 
VAL.: 1—4 ir 4—8 V. p. p, 

įeit. 2—7 vai. p. p.,
Išskyrus sekmadienius.

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
8259 South Halsted St. 

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

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

DR. J. VAITAITIS
GYDYOOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Ct.. Cicero
Kasdien 10-12 vai ryto Ir 6-8 vaL 

, vak. šeštadieniais 10-8.
Trečiad. uždaryta

Ofiso ir buto tel. OUymplo 2-1381

OfŽBD telefonas — BIshop 7-2526
DR. AL. RAČKUS

GYDYTOJAS ER CHIRURGAS 
4342 Archer Avenue

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

Trečiad. Ir sekmad. tik susitarus

Tel. ofiso VIctory 2-1681
Rez. VIctory 2-0742

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAIS 

802 West 31st Street 
Kamp. Halsted Ir SI-mos gatvių)' 

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

Roosovolt Fumiture Miegamo Rakandų Išpardavimas!
11 gabalų — tiktai už >109.00

I šį setą įeina lova, dreseris, ko
moda, springsai, matrosas su vidu
jinėm spiruoklem, 3 vanity stiliaus 
lempos, 2 miegamos pagalvės ir 
kilimas. Didelis pasirinkimas ir 
kitokių baldų; Galima užeiti vaka
rais. Parduodame išmokėjimais.
Už 6 mėnesių išmokėjimus neima
mo jokių nuošimčių.' Prieš perkant 
baidus, užsukite į šią lietuvišką 
krautuvę, apžiūrėkite baldus ir pa* 
tirkite kainas.

ROOSEVELT FURNITURE CO-
8818 WE8T ROOSEVELT ROAD TeL SEeiey S-4711

FeUi Raudonis, sav. ir menadšerls 
Krautuve atidaryta sekmadieniais nuo 11 Iki 4:14.

Yru Min—m——i ■ .i.i
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NAUJI blOSU TAUKAI-NAUJAUSI KMUSTTKIO (AANK/AI 
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A. TVERAS
LAIKRODŽIAI IR DRANGENYDES 

Pardavimas ir taisymas 
2646 W. 68ih SI. REpuklie 7-1941

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

įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN I
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti Iki $10,000,00

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius '

OFISO VALANDOS:
Plrmad., antrad., penktad. ir 
šeštad. 0 vai. ryto Iki 4:10 p.p.

Trečiad. 0 ryto Iki 1D vul.. 
Ketvlrtad. t vai. Iki 8 vai. vak.

BUICK’AS

LIETUVIŠKAS

AUTOMOBILIS

AUKOTAS DIVIDENDAS — APDRAUSTAS SAUGUMAS IR PELNINGI PATARNAVIMAI.
TAUPYKITE TVIRTAI. APDRAUSTOJ 816.000,000 IŠTAIGOJE. AUKSOIAURIA8, NAUJAI PADIDINTAS DIVIDENDAS Uš PAID UP INVFJ^TMEN- 
TŲ SĄSKAITAS, KITI TAUPYMO SKYRIAI: OPTIONAL, BONUS. KALft ITŲ IR V AKACIJŲ SKYRIAI. GALITE TAUPYTI IR PF.R LAIŠKUS. SU
TAUPYKITE IŠTAIDAH IŠKEIKIANT ČEKIUS IR APMOKANT VISOKIAUSIAS BU, A S, VEl/TUI PATARNAVIMAS NARIAMS. ISKKICIAM IR 
PARDUODAM VALDŽIOS BONUS. NAMŲ PASKOLOS PRIEINAMIAUSI OM SĄLYGOM. SUSINOT MUSŲ AUKŠTĄ DIVIDENDĄ IR KITAM IN- 
PORMAC1JAŠ PAŠAUKIT — GROVEHILL 6-7675.

CHICAGO SAVINGS tad LOAN ASSOOIATIOH, G284 SOUTH WESTERN AVĖ.
PIRM. 11 VAL. — M VAL.; ANTRAD. IR PENKT. S Iki 6 VAK,: KJT. S IKI 8 vai. vak.) TraA. UŠDARYTA VISĄ DIENĄ) SEAT. S IKI R POPIET

Ofiso telef. YArds 7-1166
BmMenoiJos — 8Tewart 3-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

758 West S5th Street
(kartinus Halsted ir 16-U gatvR) 

VAL. 1—4 Ir 6:80—8:80 p.p. kas- 
dten išskyrus trečiadienius. Atidarą

leltadlentals 1—4 vai.

Tel. TVAlbrook 8-2870
Res. Hllltop 5-1560

Dr. Alezander J. Javais
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Morųuette Medical Center 
6132 So. Kedzie Avenue

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

Tel. ofiso PR. 6-8838, rez. RE. 7-9189

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2508 West 6Srd Street

VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. Ir 7:80 
Iki 9 vai. Trečiad. Ir Aešt. uždaryta

Telefoną* ORovehlU 6-1696
DR. ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPBCIALJSTfi

PRITAIKO AKINIUS
Valandos: 9—12 Ir 7—9 v. v. pagal 

susitarimą Išskyrus trečiadienius
2422 West Marųuette Bd.

Telefonas REllanee 6-1811

DR. WALTER I. KIRSTOK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVI!) GYDYTOJAS)
3925 Weet 59th Street

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

Tet. ofiso Ir buto OLymple 2-41SS
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4038 W. 15th St., Cicero 

Kasdien 1—S v. Ir 6—8 v. vakar* 
Išskyrus trečiadienius

Butas 1626 80. 4SU. Avė. 
šeštadieniais 18 Iki 4 poplst

Ofiso telef. LAfayette 8-8210, Jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzie 8-2868

DR. EMILY Y. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURG®

4146 S. Archer Avė.
VAL Kaedlen popiet nuo 18-2:80 v. 
Vak. pirm., antr., ketvlrt. 6-8:80 v. 

Trečiadieni tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpublIo 1-2290 
SPBCIALYBB CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2745 We8t 69th Street

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

Tel. ofiso PR. 6-6446, re* HE. 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 VVest Marųuette Rd.
VAL. nuo 2 Iki 4 p. p.; 6 Iki 8 vak.

Trečiad. Ir šeštad. pagal sutarti 

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

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

TeL ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-0669 
Rezid. 6600 S. Artcsliin Avė.

VAL. 11 v. r. iki S p. p.; 6—9 v. v.

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

keičia stiklus Ir rėmus.
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.

Tet ofiso YA 7-4787, re* PR 8-1980

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4646 S. Ashland Ava. (kamb. 211)
Vai. nuo 2—4 Ir 6—8; trečlad., šeš

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

šaukite MIdvray 3-OOOI

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopedas - Protezlstas 

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

(Arch Rupports) Ir Lt.
Vai.: 9-4 Ir 6-8. šeštadieniais 9-1. 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB. 

2860 W. 63rd St. (Tilcago 29, I1L 
Tel. Pltospect 6-6084.

J«i turite parduoti ar Išnuomo
ti, paalakelbkite smulkių skelbimų 
akyriuje. Skelbimą galite perduoti 
telefonu: VIrginia 7-6540.

2334 8. Oakley

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 metų patyrimo
Tel. YArds 7-1829
Pritaiko akinius. 
Kreivas akla 

Ištaiso.
Ofisas Ir akinių dlrbtuvš 
756 VVest S5th Street 

Vai. nuo 10 Iki 2, nuo 6 Iki 8, tre
čiad. nuo 10-12, penktadieni 10-2 tz 
šeštadieniais 10-2 vai. popiet.

Palengvinu aklų įtempimą,, kuris 
yra priežastis galvos skaudšjlmo bei 
svaigimo Ir skaudančių aklų karščio. 
Atitaisau trumparegystę ir toliregys- 
tę. Prirenku teisingai akinius Visi 
egzaminavimai daromi su elektriniais 
Instrumentais, rodančias mažiausius 
trūkumus. 8peclall atyda kreipiama 
1 mokyklos valkus.

4712 South Ashland A venų s 
Tel. YArds 7-1378

Vai. 10:30 Iki 7 v. vak. šeštad. 10:80 
Iki 6 vai. . Sekm. Ir treč. uždara.

DR. S. VAITUSH, OPT.

DRAUGAS 
THE LITHUANIAN DAILY FRIKND 

Avė., Chicago 8, Hl. Tel. VIrginia 7-6641 { 7-4643
■nUred M~8^5ond-Clajw Matler March 31. 1916. at Chicago. IlllMls 

Undes the Aot of March 9. 1879. ____
HUBSCRIPTION KATES

Publlsbad dally, ezept 
by the

Llthuanlan Catholla Presą 
PKBNUMEKATA:
CbloagoJ ir ClceroJ 
Kitur JAV U Kanad«J4 
UšMenyJs

Bunday* 88.00 per year outslde of Cbloago
• 19.00 per yftar In Chicago A Cicero

i Boclety 88.00 per year ln Canada
Forelgn 811.00 per yeac.

Metama H metų 3 mOn. K mS«.
89.00 6.00 89 71 JL3Š
81.00 84.60 81.60 įl.00

111.00 66.60 81 00 61.85

ftedakctja straipsnius taiso savo nuoilOra. Nesunaudotų straipsnių ne
saugo, Juos grątlnn tik Iš anksto susitarus. Redakotja uš skelbimų tarini 

Skelbimų kainos prisiunčiamos gavus prašymą.
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ŠEPILOVO VIZITAI JAUNAS SIELAS TAU TĖVYNĖ

JONAS MIŠKINIS, Amsterdam, N. Y.
Šiandien jau galima sakyti, kad naujasis Sovietų Sąjungos 

užsienio reikalų ministeris Šepilovas šioms pareigoms buvo se
niai numatytas ir ruošiamas. Tito atsilankymas į Maskvą irgi 
įėjo j tą planą, kuris pagreitino Molotovo atsistatydinimą. Da
bar jau žinoma, kad Dimitrijus T. Šepilovas 1955 m. liepos mėn. 
konferavo su Egipto premjeru Gamai Abdel Nasser Aleksand
rijoje “apie ginklų prekybą ir technikinę pagalbą” ir toje kon
ferencijoje buvo pakviestas atsilankyti į Suezo kanalo Egipto 
kontrolėn perėmimo iškilmes.

Tada Šepilovas buvo tik laikraščio “Pravda” redaktorium, 
ir niekas negalėjo žinoti (išskyrus Kermliaus “bosus”), kad po 
metų jis taps sovietų užsienio politikos vadovu. Ši kombinacija 
šiandien nėra paslaptis.

Sovietų “nesidomėjimą” arabų pasiūlomis ir Vidurio Rytų 
problema rodo Šepilovo kelionė. Ji išryškina ir jo paties skonį 
bei politinę kryptį.

Oficialiai skelbiama, kad Šepilovas vyksta ne tik į Egiptą, 
bet ir į Lebanoną, Siriją ir Graikiją. Bet, jeigu atsitiks neti
kėtų “pakvietimų”, jis aplankys su “geros valios ir draugišku
mo” vizitu ir kitas arabų valstybes.

Ar jis sieks Vidurio Rytuose atstatyti taikų sugyvenimą žy
dų su arabais? Abejotina. Tai nesiderina su komunistinės stra
tegijos linija. Bešildydamas "draugingumo” su arabais santy
kius, jis mokės pasėti įmantresnius grūdus, kaip jo “bosai” —
Bulganinas ir Chruščevas — Indijoje prieš Vakarus savo vizitu 
praėjusiais metais. Šia kelione Šepilovas atskleidžia sovietų 
“gerą valią”, naują taktiką ir senus siekimus. Tarp Izraelio ir laiką. Dažnai tremties jauni- 
Egipto bei kitų arabų valstybių santykiai yra įtempti. Paliau- mui primenama ši linkmė ir 
bos gali tapti karštu karu. tas išganingas švyturys, be

kurio neįmanoma jokis, kad ir
ir globojimu Izraelio valstybės, nuo eilinio arabo iki valstybių mažiausias bendruomenės or- 
vadų sukėlė nepasitenkinimą Vakarų demokratijomis; komunis
tinė propaganda prisegė kolonializmo etiketę; nacionalistinis jaus
mas sužadino arabuose apetitą.

Šio sąjūdžio priekin stengiasi prasimušti Egiptas ir jo va
das Nasser. Dėl to nesiskaito nė su priemonėmis, nė su būdais.
Perka ginklus ir eina į draugystę su komunistais. Pripažįsta 
komunistinį režimą ir mezga santykius su komunistinės san
tvarkos valstybėmis. Šie reiškiniai Maskvai labai prie širdies.
Ir šepilovas “atsiminė” savo pakvietimą, mielai pasišventė ap
lankyti savo “draugus ir brolius” arabus.

Molotovas buvo senosios bolševikų gvardijos atstovas. Še
pilovas yra naujosios. Pirmasis politiniame pasaulyje buvo ži
nomas savo asmeniu, tikslais ir nusistatymu, šepilovas yra 
naujas politiniame lauke, bet jis gerai pasiruošęs ir paruoštas.

Malonu konstatuoti, kad 
tremtyj gyvenantis akademi
nis jaunimas pradeda reikštis 
aktyvesniais, stodami į platų 
visuomeninio ir kultūrinio dar
bo barą. Tačiau gaila, kad 
prie šio kilnaus darbo kol kas 
reiškiasi tik aktyvesnieji aka
demikai. O taip neturėtų bū
ti. Turi visi atsinaujinti, susi
kaupti ir pasiryžti, kad savo 
kilnią lietuvybės išlaikymo pa
reigą atliktų kuogeriausiai, pa
vyzdingiausiai, kaip garbingi 
ir kultūringi lietuvių tautos 
jaunuoliai.

Todėl neduokim blėsti gim
tajai kalbai, Lietuvos kultūrai 
ir jos kilnioms idėjoms. O kad 
tą pozityviai įvykdytų, reikia 
vieningai pasiryžti, kad Tėvy
nės meilė, ryžtinga valia, tvir
ta drausmė ir nepalaužiama iš- manymu, 
tvermė lydėtų jaunuolį ištisą jaunimas

kydami kitus, reikia kuo ge
riausiai pažinti Lietuvos isto
riją, tautos praeitį, mūsų gim
tąjį kraštą, lietuvių papročius, 
dainas ir galiausiai gerinti sa

Pasitikėjimas savimi

Dėlto reikia griežtai kovoti 
su visokiais niurnomis, nuola
tiniais dejuotojais ir lietuviš-1 
kos ideologijos nepasitikėjimo j 
skleidėjais, su visok ų gandų;
fabrikantais, kurie kaip kokios iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiillllllilllllllllllliilllliillllliiiiiillllllllllllililillllliiiiiiiiii

drąsiai sakykim, kad Lietuvą Ar pareiga yra didelė ar ma- 
iš bolševikinių okupantų vis- ža, visuomet ji lieka pareiga; 
tiek išlaisvinsim. Jaunime, ji yra Dangaus įstatymas ir
dirbkite Lietuvos 
jos išlaisvinimui'

gerovei ir Dievo įsakymas mums.
I — Ch. Kingsley

nuodingos dujos, dažnai smel-
vo gimtosios kalbos mokėjimą, kiasi į taip negausią svetur ap-
Tokiu realiu darbu sustiprinsi
me savyj Tėvynės meilę, ir jos 
gaivinantieji spinduliai neju
čiomis plis visoje aplinkumoje, 
net ir nuo lietuvybės nutolusių 
tarpe. Atminkime, kad Tėvy
nės .meilė yra pati reikšmin- 
giausioji sąlyga kilniame pa
triotiniame darbe. Tačiau 
svambiausia, kad akademinio 
darbo bare ji turi pasireikšti

sigyvenuslą lietuvių tautos da
lį. Nepasitikįs savimi ir savo 
jėgomis žmogus jau yra iš an
ksto pasmerktas žūti savo dar
bų ir žygių pradžioje.

Mes gerai žinome, kai ir 
anais laikais pasitikėjimo sa
vimi dvasia ir mintis visą lai
ką buvo plačiai skleidžiama 
aušrininkų bei varpininkų ir 

' todėl ji pakankamai prigijo

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

distancijų, šaukite sekančiai:

NTANAS VILIMAS
8415 S. LITUANICA AVĖ., CHICAGO, ILL.

Telefonas — FRontier 6-1882
iimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin .......iiiim
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ne žodiniu deklaravimu, bet , plačioje iietuviškoje visuome. 
konkrečiu, reaUu ilr vieningu, nėje ir buvo mūsų tautog tyir.

Jo kelionė, pirmoji kaip užsienio reikalų ministerio, rodo jo po
litinę kryptį, leidžia šiek tiek įžiūrėti “dinamiškos” linijos ma
dą, kartu parodo ir paslaptingumą, ir dviveidiškumą, šepilovas 
pradės nuo “neutralumo”, kuris vadinamas “Nasser style”, bet 
pabaigs prekybinėmis sutartimis, paskolomis, dirbtuvių ir fabri
kų statybomis, kol atsiųsti “technikai” paruoš dirvą galutinei 
“brolybei ir lygybei”. Logiškai sakant, sovietams rūpi išlaikyti 
Vidurio Rytuose neramią padėtį, arabų ir žydų karštį, sėti ne
apykantos sėklą prieš Vakarus, maskuojant svarbiausiąją so
vietų tikslą: paėmimą sovo kontrolėn toje erdvėje esantį žemės 
turtą — alyvą ir skystą kurą. Čia skonis rodo įsidėmėtiną po
litinę kryptį ir apetitą, naują taktiką ir postalininės sovietų 
šypsenų politikos pavojingumą. K. S. Tautkus

ganizacinis bei kultūrinis dar
bas, siekiant savo tikslų. Kiek
vienam jaunuoliui turi būti su
prantama, kad be Tėvynės 
meilės, be tvirtos drausmės, be 
valios ir ištvermės labai greit 
gali, svetur gyvendami, sustoti 
savo didžiojo darbo pakelėje ir 
nustoti buvę tuo, kuo dabar 
esame.

Akademinis jaunimas turi 
taip dirbti, gyventi ir tvarky
tis, kad tos kilnosios dorybės 
ne tik būtų tvirtai įleidusios 
šaknis, bet kad jos augtų, bu
jotų, plėstųsi visos jaunuome
nės sielose. Vadinasi, tuo ke
liu eidami, turim kovoti su vi
su tuo blogiu, kuris dar dažnai 
daug kur stovi skersai kelio į 
Tėvynės meilę, į ryžtingos va
lios pasireiškimą, į drausmę ir 
ištvermę kiekviename numaty
tame ir pradėtame darbe. 

Iniciatyva ir darbas

Besimokydami patys ir mo-

LISENKOS ŽVAIGŽDE GESTA

Skaitytojai tikriausia prisi-i nas, paveldimos organizmų sa- 
mena, kaip praėjusių metų ru- Į vybės persiduoda vadinamų
denį, minint Mičiūrino 100 me
tų gimimo sukaktį, visa komu
nistinė spauda drauge su kitais 
mičiurininkais šlovino ir sovie
tinį akademiką Lisenką. Lietu
vos komunistų partijos žurna
las “Komunistas” Lisenką ta
da vadino “vienu žymiausių 
Mičiūrino mokslo vystytojų." 
Šiam “didžiajam mičiurinin- 
kui” neužmiršo ta pačia proga 
išreikšti “pašlovinimus” ir kiti 
komunistiniai • laikraščiai, su

“genų” pagalba (iš čia ir pa
ties mokslo vardas “geneti
ka”). Šie genai išorės veiks
nių įtakoje nesikeičia. Keičiasi 
tik tos organizmų savybės, ku
rios nuo šių genų nepriklauso, 
kurios yra negenėtinės.

Ne be reikalo prieš Lisenko 
teorijag ir didysis rusų biolo
gas, vienas iš genialiausių ge
netikos mokslų atstovų visame netikos 
pasaulyje, Vavilovas. Jis Li
senko teorijas pavadino atsili-

didele panieka atsiliepdami ku>iomis ..Jei norjme naująją
apie Mendelio ir Morgano te
orijas,* kurias neužginčyjamai 
patvirtina naujausi biologijos 
mokslo tyrinėjimai.

Lisenko, kaip žinome, iški
lo į sovietiniug akademikus Le
nino ir Stalino pagalba. Mičiū
rino ir Lisenko biologija buvo 
pripažinta oficialiu Sovietų Są
jungos mokslu; kuris — kaip 
rašo tas pats komunistų parti
jos žurnalas — “padėjo idė
jiškai sutriuškinti vieną reak
cingiausių ir žalingiausių ide
alistinių krypčių biologijoje — 
mendelizmą — vaismanizmą — 
morganizmą”.

Stalinui labai patiko Lisen
ko teorijos, nes jos žadėjo 
gamtą pertvarkyti pagal ko
munistų partijos planus. Pagal 
jas aplinka viena pati gali iš 
mažiau tobulo organizmo pa
daryti tobulesnį. Tuo tarpu 
pagal šiandieninį biologijos 
mokslą, kurio pagrindėjai yra 
kaip tik tie komunistų neap
kenčiami Mendelis ir Morga-

darbu. Tad, stiprindami ir plės
dami šią kilniausią dorybę, 
tuo realaus darbo keliu, mano 

ir turi akademinis 
žengti. Kropščiai 

dirbdami ir rodydami kūrybin
gą iniciatyvą, galės patys už
čiupti daug sričių, kur savo 
darbu ir ideologine veikla daug 
padarysią skaidrios Tėvynės 
meilės vedami ir skatinami, už
krės ir patrauks sustingusį 
jaunimą, kuris nuo lietuviško 
kamieno ima tolti.

Vienok be ryžtingos valios 
nieko nenuveiktum ir nepa
siektum ir pirmojo Tėvynės 
meilės punkte darbo. Todėl rei
kia kuogrieščte^usiai patiems 
kovoti su visa tuo, kas apskri
tai silpnina jaunuolio valią ir 
padaro jį ištižusiu, bevaliu, ku
ris nenori .mažiausio ryžtingu
mo kibirkštėlės ir tik inertiš
kai ir be prasmės trinasi va
lingųjų jaunuolių darbo sieki
mų pakelėje. Kiekvienas darbo 
vengimas, nenoras pasišvęsti 
lietuvybės ugdymo ir jos palai
kymo yra alkoholio ir nikotino 
nuodai, drausmės ir ryžto sto 
ka. Tie akademikai, kurie įsi
jungę į aktyvųjį darbą gerai 
žino, jog apsileidimas yra tie 
pikčiausi blogio daigai, kurie 
nuolat graužia ir pakerta jau
nuolio valią.I —

mirė drauge su kitais milionais , 
nekaltų komunizmo aukų 1943 
metais.

Šiandien padėtis staiga pasi
keitė. Drauge su Stalino sau
le nusileido ir sovietinio aka
demiko Lisenkos žvaigždė. Ky
la tik klausimas, ar iš to lai
mės ką nors sovietiniai gam
tos mokslai? Jei jie ir toliau 
turės pagal partijos planus pri
sitaikyti politinėms aplinky
bėms, tikroji mokslo pažanga 
ir toliau Sovietų Sąjungoj pa
siliks uždraustas vaisius. Kiek
vienas tikras ten neišvengs ri
zikos būti paaukotas komparti
jos išgelbėjimui, kaip savo lai
ku buvo paaukotas didysis ge- 

znokslininkas Vavilo-

STATYBAI 
IR NAMŲ 
PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGĄ

CARR MOODY 
LUMBER CO.

STASYS LITWINAS, Prez.

3039 So. Halsted St.
TeL VIctory 2-1272

Apkainavimą ir Prekių Pristaty
mą Teikiame Nemokamai

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

čiausia jungtimi, visomis au
dringomis ir pavojingomis die
nomis. Vienok ryžtingu ir vie
ningu darbu atgavome Lietu
vos laisvę ir jos nepriklauso
mybę. Tad būkim optimistai ir

ALL MAKES 
COLORED 

T. V.’s

Air
Conditianers

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

l PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

BENDROVĖ 

* v
4038 Archer Avenue T«l. LA3-6719 '

AUGUST SALDUKAS Prezidento*

chromozomų teoriją pakeisti 
kokia kita, — rašė Vavilovas, 
_ tai tik ne tokia, kuri mus 
grąžintų 70 metų atgal. Retai 
kuri biologijos šaka yra pada
riusi tokią pažangą, kaip ge- 

. panetika, ir man atrodo, — pa-1 
brėžė Vavilovas, — kad pats 
svarbiausias mūsų uždavinys 
šitą naujausią, tvirtai pa
grįstą ir viso pasaulio moksli
ninkų. priimtą genų teoriją to
liau plėsti ir gilinti, o ne jai 
kokio pakaitalo jieškoti”.

Bet pakaitalo norėjo komu
nistų partija, nes genų teorija 
griovė marksistinius — leni- 
nistinius materializmo pagrin
dus. Ji priešinosi komunizmo 
palaikomai darvinistinei evo
liucijos sampratai, pagal kurią 
gyvųjų organizmų tobulėjimo 
priežastis esanti aplinka. Va
vilovas dėl savo drąsos, ginant 
tvirtais mokslo daviniais pa
grįstą teoriją, turėjo skaudžiai 
nukentėti. Jis buvo areštuo
tas ir ištremtas į Sibirą, kur

• FbRNITUR.E«CARPETING«APPllANCES-TElEVISION 
1800-02 W 47tf 3-7771,2.3.4

Sukaktuvinių Metų Dovanos Taupylojams

Šiais metais Crane Savin g s mini savo 30 metų 
sukaktį. Šia proga bendrovės vadovybė nutarė 
duoti dovanų visiems naujiems ir seniems tau
pyto jams. Štai jos:

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

2. Kas padės $150.00 ar daugiau, tai gaus stipnj ir parankų 
plastikinį arba nailoninį shopping bag (krrĮtšį pirkiniams).

3. Kas padės $500.00 ar daugiau, tai gaus saugią dėžę doku- 
mentams laikyti arba perlų karolius.

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

2555 West 47th Street Uf ayette 3-1083
B. R. Pietkiewicz, prez.; E. R. Pietkiewicz, sekr. ir advokatas

Mokame aukštus dividendus. Kešluojame čekius. Parduodame 
Ir išperkame valstybės bonus. Taupytojams patarnavimai veltui. 
ATIDARYKITE SĄSKAITA ŠIANDIEN. APDRAUSTA IKI $10,000

DARBO VALANDOS: pirmad. i’r ketv. nuo 9 iki 8 vai. vak.: 
antradienį ir penktadieni nuo 9 iki 5; trečiadienį uždaryta, 
o šeštadieniais nuo 9 valandos iki vidudienio.

vas.

EDGAR ALLAN POE

DERVA IR PLUNKSNAITIS
Šio daktaro ir profesoriaus sistema

Vertė N. 'Jankutė 

(Tęsinys)

Besistengiant sutvarkyti gražiąją panelę Euge
niją, staiga iš namų gilumos suskambėjo visa eilė gąs
dinančių šauksmų. Nors aš pats jau apsigandau ge
rokai, bet mano vargšai stalo kaimyhai buvo pusgy
viai iš baimės. Jie visi išbalo, kaip lavonai ir, dre
bėdami gūžėsi savo kėdėse su pasibaisėjimu laukdami 
šauksmų pasikartojant. Šauksmai pasikartojo garsiai 
ir klaikiai, kol pagaliau nurimo, ir aš išdrįsau pasi
teirauti viso to grąsdinančio įvykio priežasties.

— Menkniekis! — atsakė M. Maillard — mes jau 
papratome prie to ir nebekreipiame dėmesio. Tai be
pročiai vėl susimetė pakaukti, lyg Šimų gauja naktį. 
Tiesa, retkarčiais atsitinka, kad tokį “koncertą” seka 
išsilaužimai. Tada, be abejo, visiems gresia mažesnis 
ar didesnis pavojus.

— Ir kiek bepročių turite jūs šiuo metu?
— Nedaugiau, kaip dešimt.
— Daugumoje moterys, aš manau?
— O ne! Priešingai — visi vyrai ir stiprūs, galiu 

pasakyti I

— Taip! Aš buvau įsitikinęs, kad daugumą be
pročių sudaro švelnioji lytis.

— Apskritai, taip. Bet ne visada. Vieną kartą 
turėjome čia apie dvidešimt septynius pacientus ir iš 
jų nemažiau, kaip aštuoniolika buvo moterys, bet kaip1 
matote, dalykai čia labai pasikeitė ...

— Taip, taip. Labai pasikeitė, kaip matote! — 
įsiterpė ponas, kuris anksčiau demonstravo asilą ir 
suspardė panelės Laplace suknelę.

— Taip,'taip. Labai pasikeitė, kaip matote! — 
pakartojo visi vienbalsiai.

— Prikąskit liežuvius! — sušuko įpykęs šeimi
ninkas, ir visa kompanija mirtinai nutilo, o viena po
nia paklausė M. Maillard net pažodžiui, iškišdama lie
žuvį ir stipriai jį sukąsdama.

— O ta maloni sena ponia, — sušnabždėjau aš M. 
Maillard į ausį,— ta, kuri taip gražiai gieda kakarie- 
kū, aš manau, nėra pavojinga? '

— Pavojinga? —- nepaprastai nustebo šis.
— Ką jūs norite tuo pasakyti?
— Trūksta vienos lentelės? — aiškinau, rodyda

mas galvą, — bet esu įsitikinęs, kad ji nepavojinga
— Mon deu! Ką jūs įsivaizduojate! Šita ponia 

geriausia mano draugė, Madame Joyeuse, yra abso
liučiai pilno proto, kaip ir aš pats. Tiesa pasakius, ji 
ekscentrikė. Bet visos senos moterys yra daugiau ar 
mažiau ekscentrikės.

— Taip, taip... — mykiau aš, — bet visi kiti, 
visi kiti ponai ir ponios?

— Visi kiti yra mano draugai ir padėjėjai, — 
nutraukė mane Monsieur Maillard, — mano labai ge
ri draugai ir padėjėjai, — dar pabrėžė užsigavusiu 
tonu.

— Kaip tai ? Visi ? Ir moterys ? —- nustebau aš.
— Žinoma. Mes negalėtumėm be jų apseiti. Jos 

yra geriausios bepročių slaugės pasaulyje. Jų švie
sios akys hipnotizuoja ligonis, kaip gyvatės ...

— Taip. Taip. Žinoma! — atsakiau aš, — bet ar
gi jums neatrodo, kad jie elgiasi keistokai?

— Keistokai? Kaip tai keistokai? Žinoma, mes 
nesame labai išpaikinti čia pietuose — elgiamės, kaip 
patinka, džiaugiamės gyvenimu, taip sakant...

— Žinoma, — atsakiau aš — žinoma.
— Na, pagaliau ir šitas Clos de Vougeot vynas 

truputį per stiprus, toks šaunąs į galvą, suprantate.. .
— Žinoma, — atsakiau, — žinoma. Bet aš su

pratau, kad jūsų naujasis gydymo būdas yra labai 
griežtas?

— O, ne! Jokiu būdu! Pacientai, tiesa, yra už
daryti, bet pats gydymas, kalbu apie mediciniškąjį, 
yra visai malonus.

— Ir tas gydymo metodas yra jūsų paties išra
dimas, Monsieur Maillard?

— Nevisai. Iš dalies toji garbė priklauso dr. Der
vai, apie kurį jūs, be abejo, girdėjote, ir taip pat už 
kaikuriuos reikšmingus mano plano pakeitimus turui 
būt dėkingas prof. Plunksnaičiui, su kuriuo, jei ne
klystu, jūs esate artimai pažįstamas.

(Bus daugiau)
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CHICAGOJE
Taip kelsis ir Lietuva

Birželio įvykių minėjimas Chi 
cagoje, įvykęs birželio 16 d. 
Marijos augštesn. mokyklos sa
lėje, sutraukė tik apie 300 žmo
nių. Tokiai Chicagai lyg ir tru
putį mažoka, bet šios nesėkmės 
dalį reikėtų prisiimti ir Chica- 
gos Altui, nes reklama palygin
ti buvo labai maža. Minėjimą 
pradėjo Chicagos Alto pirminin
kas D. Kuraitis, pabrėždamas, 
kad mūsų pareiga neužmiršti iš
vežtųjų ir pavergtųjų. JAV 
himną sugiedojo Mačytė ir Lie
tuvos himną, solistei vedant, — 
visi susirinkusieji. Invokaciją 
atkalbėjo kun. Juršėnas ir evan 
gclikų kun. Pauperas. Pilną vil
čių ir paguodos žodį pasakė, tei
sėjo Wells pristatytas kongres- 
manas J. C. Murray. Svečias

pastebėjo, kad jam labai mie
la kalbėti salėje, kuri pašvęsta 
Marijos garbei. Kongresmanas 
priminė, kad, kaip Kristus pri
sikėlė po trijų dienų, taip ir Lie
tuva prisikels. Kongresmano J. 
C. Murray žodis buvo palydėtas 
nuoširdžiais plojimais. Taip pat 
nuoširdžiai buvo sutiktas ir kon 
gresmano Boyle žodis.

Alto sel 
bėjo apie 
Washingt< 
nimo Petic

E torius Grigaitis kąl 
neeilinį pasisekimą 
, kur įteikiant Jau- 
t buvo aplankyta vi

sa eilė įtakingų asmenų, kurių 
pagalba vedant kovą už Lietu
vos išlaisvinimą yra labai svar
bi ir reikalinga. Vyt. Bildušas, 
vienas Jaunimo Peticijos dele
gatų, dalyvavusių pas vicepre
zidentą Nixon, papasakojo apie 
šį Žygį Washingtone ir netikė
tai didelį pasisekimą. Ši jauni
mo Peticija, įteikta prašant pa
dėti išlaisvinti šiandien niekina

mo Stalino uždarytus koncentra 
cijos stovyklose lietuvius, yra 
tikrai reikšmingas lietuvių stu
dentijos žygis, parodąs, kad jau
nimas moka dirbti neblogiau 
kaip vyresnieji. Nenuostabu, 
kad įtakingieji Washingtono 
pareigūnai pastebėjo: "Kokį di
delį darbą jūs atlikote”.

Meninėje programos dalyje so 
listė St. Klimaitė - Pautienienė 
padainavo tris dainas ir Chica- 
gos vyrų choras, diriguojamas 
VI. Baltrušaičio, ketvertą dainų. 
Tuo ir buvo baigtas minėjimas, 
pažymėtinai mažai žmonių su
traukęs. Aukų surinkta apie 
350 dol.. Labai prastas pavyz
dys mažesnėms kolonijoms. Ta-

REAL ESTATE

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

A. BUDRECKAS, REALTY
4081 ARCHER AVĖ. LA 8-3384

Nejud. turto pirkimas-pardavimas, 
visokia apdrauda, notarijatas

N. LEONAS
REAL ESTATE

2783 W. 71st St. — WAi. 8-6015

BUILDING & REMODELING

VIKTORAS ŠIMAITIS
General Contractor

Stato rezidencinius Ir komercinius
čiau nereikia manvti kad Mari- namus: pasiūlo sklypus; rekomen- ęiau nereuua manyu, Kaa Man duoja planu8. lšrūplna 8tatybos kre.
jos augštesn. mokyklos salė jau aitus, skambinti vak.: vi 7-422*

arba rea. tel. BĮ 7-3340. Kreiptis —
ŠIMAIČIAI 

Realty - Builders - Insurance 
2737 West 43rd Street

CLASSIFIED AND HELP WANTEP APS
REAL ESTATE

NARIAI LIETIMŲ TAIP. IR SKOLINIMO

mums perdidelė. šį minėjimą 
reikia skaityti tik kaip eilinį vie
ną nepasisekimą, kokių visuome 
niame darbe neretai pasitaiko. 
Ta pačia proga tenka pažymėti, 
kad Chrcagos vyrų choras atsi
sakė sutarto 100 dol. honoraro.

MARQUETTE PARKE
Medinis, 8 kaili b., centr. šild. Ant 

Western Ir 72-os. Gali būti pritaiky
ta bizniui ar rastinei.
. . Mūrinis — 2 po 5 kamb., centr. 
alyva šild. Gražus skiepas. Kaina 
$31,600.

BRIGHTON PARKE
Mūrinis — 2 po 4 kamb. Švarūs 

butai. Augštas skiepas. Kaina $21,500
Medinis, 7 kamb. Centr. šildymas. 

Moderni vonia ir virtuv®. Platus skly
pas. Kaina $15,000.

GAGU l'Aliki:
Mūrinis bungalow 5 kamb. Gražus 

erdvus. $17,500.
7 kamb. mūr. rezidencija. $30,000.
Turime Įvairių namų visose apy

linkėse. Parūpinamo paskolas.

ŠIMAIČIAI
Realty, Builders, Insurance

2737 West 43 St.
CLlfsidc 4-2300

HELP WANTED VYRAI

GRILL MEN
— 4 stores; top pay. White Palace, 

1159 S. Canal; Huddle Hse.,
3637 Irving Park 
ART OR GENE

HELP WANTED — MOTERYS

&VIŲ LYGOS, KUEUO6B
Ktakvim Santaupos Apfaustas iki ttUOMt 

lt
Paskolas Duodamos Namu įgijimui 

________ . Leagtoarfo Sąlygamla
CHICAGO SAVINGS A LOAN ASSN.

6234 S. Weitem Avė. . Chicago 36, DL

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškoma ELENA RAMANAUŠ 

KAITĖ. Yra žinių iš Lietuvos. At
siliepti šiuo adresu: Irena Micevi- ’■ 
čius, 906 W. 36t'h., Chicago 9, III. 
Tel. YArds 7-8792.

GRANE SAVINGS & LOAN ASSN.
2555 W. 47th St CUcago 32, QL

DISTRICT SAVINGS A LOAl ASSN.
3430 So. Balztad Street Chicago 8.01

Pajicškofnas Apolinaras Ostracha- 
vičius, gyvenęs Vilniuje ir iš ten 
1944 metais prievarta vokiečių iš
vežtas. 1946 m. bal. mėn. jis gyveno 
liet. Soest lager, Germany, Anglų 
zonoje. Iš Vokietijos 1946 ar 1947 
m. išvyko j Angliju. Jo motina liū
di, kenčia ir nori sužinoti apie jį. 
Jieškomasis arba žinantieji apie jį 
prašom rašyti šiuo adresu:, Elvyra 
Monstavičienė, Šiaulių miestas, 
Šiaulių sritis, Žaliukai, Lithuania.

KONTRAKTORIU3 
STANDARD BI ILDKRS, INO. 
2623 W. 09 st. Oblcago 2», IU.,

PItospockt 8-3702 
A. GINTNERIS — pirmininkas 

V. V. PETRAUSKAS — stat. vedėja.
Lietuvių Statybos Bendrovš:
• stato namus pardavimui,
• priima užsakymus,
• atlieka remonto darbus,
• Įrengia alumlnljaus langus Ir 

duris.

PAKELIAME NAMUS
Mūsų darbininkai

Lyginimai - Cemento Pamatai — 
Nauji “Piera’* - Stulpai - Pripilimai 
Bendri pataisymai.

JONAS KOSINSKIS
BOulevard 8-2738

BRIGHTON PARKE — Medinis 
2 po 4 kamb. Centr. šildymas alyva. 
$12,500.

Šių savaitę įstaiga atdara nuo 
5 iki 8 valandos vakaro.

VENTA
4409 So. Fairfield Avė.

Tel. LAfayette 3-3881. Jeigu neat
sako — LAfayette 3-9027.

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

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-ENSURANCE 

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 St 
WAlbrook 5-5030 

PRospect 8-3579 (vak. ir sekmad.)

ST. ANTHONY SAVINGS & LOAN ASSN.
1447 S. 49th Ct., Cicero 50,01.. Tel. TO 3-8131-32

UMIVBRSAL SAVINOS A LOAN ASSN.
1800 S. Rabted St Chicago 0. 0L

Paragavome karščių — jie
tik prasideda. Pasitark su spe
cialistu, kokio vėsintuvo Tams
tos butui reikėtų. Stacianari- 
nius ir vežiojamus, paprastus 
ir visai automatinius vėsintu
vus parduoda Gradinskas, J. G. 
Television Co., 2512 W. 47th 
Str., FR 6-1998.
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ANTANAS LUKAS IR SŪNŪS 
2TI7-IG W#st 7lst Street
. BUELDING CONTRACTORS 

štato naujus namus, atremontuo
ja senus. Kreipkitės:

Tel. — HEmloek 4-5881 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
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Netoli naujųjų “DRAUGO” ir MA
RIJONŲ pastatų. Puikus G kamb. 3 
mieg. modernus mūro namas, 1 
augšto, garažas, gazas. Prieinama 
kaina. A. Sirutis, P. Leonas, ĮLėal 
Kstatc, 2735 \V. 71st St. WAlbrook 
5-6015.

$3,500 įmokant, pirksite mūrinį, 
2-j.ų but\j namų. 4 kamb. pastogėje. 
Groserių krautuvė su įrengimais. A- 
pylinkėje 26th ir Lavvndale. Vyras 
gali kitur dirbti, žmona gali dirbti 
krautuvėje. Alyva apšild. Rūsys.SVO 
BOBA, 3730 W. 2ttth St. lAnmlale 
1-7038.

DAINŲ ŠVENTE —TAUTOS ŠVENTE

PIRMOJI DIDŽIOJI
JAV IR KANADOS LIETUVIŲ

DAINŲ ŠVENTE
1956 M. LIEPOS 1D, SEKMADIENI

Chicago Coliseum, 1513 So. Wabash Avenue, Chicago, Illinois.

DAINŲ ŠVENTE JE DALYVAUJA 1,200 DAINININKŲ 
Iš KANADOS IR JAV

KULTŪROS KONGRESAS
prasideda birželio 30 d., 9:30 vai. ryto Sherman viešbutyje

BILETAI gaunami: Chicagoje — pas Karvelį Bridgeporte. Zajančau&ko krau
tuvėje, 4551 So. Hermitage, Penčylos krautuvėje, 4501 So. Tadman Avė., 
Krutulio valykloje, 2449 W. 69th St., Rose Room restorane, 10758 South 
Michigan Avenue.

' CICEROJE — pas Ramanauską, 1439 So. 49th Avė., 
s MELROSE PARKE — pas Metriką, 152 Broadway.

PROGRAMA: IG vai. ryto-pamaldos šv. Kryžiaus bažnyčioje;
.9 vai popiet Dainų šventes pradžia;
6:30 vai. vak. banketas Sherman viešbutyje.

DAINŲ ŠVENTES BŪSTINIS ADRESAS: 2523 W. 69th Si., Chicago 29, UI. 
Telefonas: PRospect 8-5952. Čia gaunamos informacijos, hiletai ir 
Priimami užsakymai paltu.

• ■ • s

JAV ir KANADOS LIETUVIŲ 
DAINŲ ŠVENTES KOMITETAS

kt.

WEST AND NORTHWEST 
. RESIDENTS — ATTENTION »

ROSARY COLLEGE
has need for

Cook and General Kitchen Help
Days and Supper Service

Mušt speak and understand 
English — Steady Work 

Apply
ROSARY COLLEGE

Division St. River Forest, 111.

• WILL TRAIN •
JUNE GRAOUATES

for
Clerical Positions as

STĖNOS AND 
TYPISTS

Permanent openings with Kast 
Growing Company. 

Pleasant Associates. 
Company Benefits—Good Starting 
Salaries—40 hr. week—Time and 

one half for overtime. 
apply

PERSONNEL
COMBINED INSURANCE 

CO- 0F AMERICA
5316 Sheridan Road

Tel. RAvenswood 8-1000
REIKALINGA moteris lengvam 

namų ruošos darbui mažame bute. 
Geras atlyginimas, plius transporta- 
cijos išlaidos. Viena diena savaitėje. 
Rekomendacijos reikalingos. Kreip
tis tarp 8 ir 10 vai. ryto arba tarp 
5 ir 6 vai., vak. Klauskite Mr. Shay

later. Good benefits. Apply Apartn,vnt 805’

TOOL AND DIE 
MAKERS

7 to 10 years minimum ex- 
perience. Work on 4 to 
12:30 shift. $2.81 per houi 
plūs shift premium. Steady 
work good conditions 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 other thar 
Punch Press or Drill Press. 
Work on all shifts. Starting 
$1 79 per hour. Piece work

Borg & Beck Div. 
Borg Warner Corp.

5950 W. 66th St.

IDEALI VIETA MGTEKLAI 
PENSININKEI

Lengvas namų ruošos darbas. Pri
žiūrėti 2 vaikus. Gyv. vietoje. Kamb. 
ir visas išlaikymas. Katalikė. Reko
mendacijos reikalingos. PRospect 
S-1655.

REIKALINGI REAL ESTATE 
S A »L E S MEN.

Gera proga uždirbti $10,000 į 
S metus. Reikalinga turėti automobilį 
g , ir kalbėti angliškai. Komiso sųlygo- 
£ mis, alga mokama vėliau. SVOBO- 

Stato gyvenamuosius na- a 3739 w. 26th St.______________

LIETUVIŲ STATYBOS 
BENDROVE

VI O RAS
BUILDERS, INC.

Experienced
Armature & Statar Winder 
Well estb. Co. Permanent

DAHL ELECTRIC 
2740 N. PULASKI RD.

Tel. Capitol 7-3170

= mus, ofisus ir krautuves pa- 
3 gal standartinius planus ai = 
s Individualinius pageidavimus. = 
= Įvairūs patarimai statyt- = 
= bos bei finansavimo reika- 5 S lais, skiciniai planai ir na- E 
s mų įkainavimas nemokamai. E 
E Statybos reikalais kreiptis E 
S į reikalų vedėją šiuo adresu: E
IlONAS STANKUS|
E kasdien nuo 4 vai. popiet, s 
E TeL PRospect 8-2013 =
5 6800 SO. CAMPBELL AVĖ, = 
= Chicago 29, Illinois = 
WllllllllllllllllllllllllllllllllllUllMllllilllin

D Ė M E SI O I

PLUMBING
Liceosed, bonded plumbers 

Joks darbas nėra didelis ar mažas, 
laukite dabar. Kalbame lietuviškai

Tel. REpublic 7-9844 
WAlbrook 5-8451

MISCELLANEOUS 
Įvairūs Dalykai

LIKT. APDRAUDV AGENTVTRA
Visų rflAlų apdraudoa. Automobl 

llų flnanaavimaa. Notarlataa. Valaty 
bta patvirtintos kainos.

Prlei darydami apdraudaa kltui 
pasiteirauk it* pa* mua

JONAS KIRVAITM, 
WAlbrook 5-5071

PARDUODAMAS DIDELIS
MŪRINIS NAMAS

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

PARDUODAMAS BIZNIS
Miesto centre parduodama rūkalų 

krautuvė už $3,500.00. Gerai išdirb
tas biznis; gali būti gražus pelnas 
tinkamam asmeniui. Matykite:

IRWIN RIEGER 
125 S. Wabash Avė.

_______ Tel. ANdover 3-S940

P. STANKOVICIUS
REAL ĖST. ir IN8UR. BROKBRU

LIETUVIŲ AUDITORIJA 
3138 So. H&teted St

Ph. DAMba M7M 
Padeda plrkltl - parduoti aamu. 
ūkius, biznius. Parūpina paskolas 
draudimus Ir daro vertimus. Tvarki 
imigracijos dokumentus. Ofisas atda 
ras kasdien nuo 10—7.

Reikalingi vyrai autom, body 
and fender taisymo darbams.

Alga ir komisas.
VIrginia 7-7060

Work near home and save 
time traveling while bettering 
yourself financially.

BOOKKEEPER
Mušt be able to handle genčiai 
ledger. Take trial balance and 
prepare balance shects. Willing 
to work Tuesday thru Satūr- 
day.

TALMAN FEDERALI
SAVINGS & LOAN ASSN. 

5501 So. Kedzie Avė.
HE 4-3322

EXPERIENCED
ALTERATION WOMAN

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

Excellcnt salary 
Apply Mr. Marcus

BER-TALS 
1253 S. Halsted St

Reikalinga moteris prižiūrėti vai
kus, katalikiškuose namuose. Reikės 
valgis gaminti, bet jokio sunkaus 
darbo. Gyv. vietoje. Išlaikymas ir 
atlyginimas. Reikalingos rekomenda
cijos. MAnsficltl 0-0414.

VYRAI IR MOTERYS
BROEL COOKS

experienced, reliable men considered. 
Also WAITRESESS

Experienced only
for the most beutiful “Open Hearth 
Room in Chicago”. Applications 
taken daily from 2 to 6 in the after- 
noon.

KOFIELD’S
275H W. Devon Avė.

ŠILDYMAS
A. StanėiauskM Ir A. Lapkui

instoliuoja vibu geriausių Amen 
koa firmų gazu ir alyva kūrena 
mua pečiu* (fumaces), visų dy
džių oro vėsintuvus Air condi 

Interstate INSURANCE AGENOT , tionera) Ir atlieka visus skardo* 
darbus.
1546 S. 49th COURT, CICERU 
Tel. OLyUkpie 1-9311 nuo 8 vai 

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

2-6752 hr OLympio 2-8492

Skelbtis “DRAUGE” apsimoka 
lietuvių dienraštis, o skelbimų 
ues jis yra plačiausiai skaitoma* 
kaina yra prieinama visiems.

YOUNG MAN for established 
beverage route. Mušt speak 
English and Lithuanian.

Apply —
606 W.18th St

DETROIT RES1DENT 
SALES & SERVICE MAN

BftOe g. Ashland Ave^ Chlcaąo X, III.

AUTOMO1UL.es — TRUOK8
Automobiliai — Sunkvežimiai

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

taisymas
ttllekaml motoro remontai, lyginimo, 
dažymo darbai Iv keičiamos dalys.

MU-ME-M0T0RS C0.
*75* h. WFjyrEH.a' avir._ ph a-nssa

Michigano ‘pakraščių sargy
boje šiemet budės 135 jūrinin- 

i kai,' pasiryžę gelbėti čikagie-

BY 0WNER
RESTAURANT

Acr. from Amphitheatre; 
Spot for couple

4329 S. Halsted St.
DRexel 3-8!Wfl

m;

Atrankos būdu bus samdomi: 1 -. -x . i • *.,...
iki 3 vyrų atsižvelgiant į jų suge- C1US> išplaukiančius laiveliais j 
bėjimus: technikoje ir pardavime ežerą.
(Sales). National Mfgr. atidaro
naujus skyrius metropol. Detroito 
apylinkėje. Nemokėjimas anglų 
kalbos nėra kliūtis. Pamatykite 
Mr. George Jakobson, anradienj 
tarp 10 ir 11 vai. prieš piet. arba 
trečiadienį tarp 8 ir 9 vai. po pie
tų — 17214 VVyomihg Avė.; Dct- 
roit. Michigan.

Senoviškas, gimtojo krašto sūris, labai skanus, “kaip tik toks 
kokį 'senelė gamindavo." BABUSKA B^AND Europos skonio kai
miškas sūris sukels jums praeities svajones. Dabar galima pirkti 
jūsų apylinkės krautuvėje. Pirkite šiandien ar rytoj.

Šiais metais Illinois valsty
bėje įregistruoti 62 nauji susir
gimai poli jo liga; pernai metais 
tuo pačiu laiku buvo 82 susir
gimai.

HELP WANTED — MALĖ

— NEWLY CREATED OPENINGS — 
ARCHITECTURAL ESTIMATOR

2 yrs exp. reųuired
ELECTRICAL ESTIMATOR

2 yra exp. reųuired 
Salary open. Bonus Plan.
Overtime. Air conditioned office.

If ūnable to apply in Person, ivrite or 
Phone A. CULVER SMITU — RAndolph 6-2527 

SKIDMORE, OWINGS, G MERILL 
100 W. Monroe, Žįst floor, Chicago, III.

%

AUTOMO1UL.es
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MIRĖ PRANAS ZARANKA
1956 m. geguBės mėn. 27 d. Į veikėjui dr. Aleknai. Kartu su 

po sunkios ir ilgos ligos mirė keliais savo draugais buvo 1-ai- 
Pranas Zaranka, gyvenęs Nor-
wood, Mass.

Velionis gimė 1887 m. spalio 
mėn. 4 d. Deltuvos miestely, vi
dutinio ūkininko šeimoj. Baigė 
Deltuvos pradinę mokyklą. Mo
kytojas, pastebėjęs jo gabumą, 
patarė tėvams leisti jį į augė
lesnį mokslą. Įstojo į Ukmer
gės augštsnę miesto mokyklą.

kinai pašalintas iš augštesn’ės 
mokyklos už lietuvišką maldą.

Anais laikais caro valdžia ne
leido Įvairių profesijų lietu
viams (išskyrus kunigus ir far
maceutus) gyventi ir dirbti Lie
tuvoje, bet juos išsiųsdavo į 
Rusijos gilumą. Todėl velionis,

jų. Vos praleidus keletą mėne
sių namuose, jį užklumpa pirma 
sis Pasaulinis karas. Greitai bu
žo mobilizuoats ir pasiųstas i 

pirmas linijas. Po nekurio laiko 
pateko į vokiečių nelaisvę ir, 
išbuvęs nelaisvėje keturis me
tus, 1918 metų pabaigoje grįžo 
į Lietuvą. Nežiūrėdamas palū
žusios sveikatos, įsijungė į Lie
tuvos atstatymo darbą.

1919 m. buvo pakviestas į Uk
būdamas karštas patriotas, ne- mergės intendantūrą intendan- 
norėjo apleisti savo krašto ir to pavaduotoju. Kaip daugelis 

to meto lietuvių valdininkų, taipJą baigęs išvyko Vilnių, o vė- važiuoti į Rusiją. Neturėdamas 
liau į Maskvą tęsti mokslą. 1 pašaukimo tapti kunigu, jis ruo 

Dar būdamas moksleiviu augš sėsi farmaceuto profesijai. Iš 
tesnėje mokykloje reiškėsi Lie
tuvos atgimimo darbe. Jau

laikęs reikalaujamus egzaminus 
ir atlikęs praktiką vaistinėje

ir jis dirbo be atlyginimo, nes 
besikurianti nauja valstybė ne
turėjo pakankamai lėšų. Vėliau

1904-5 metais velionis platina Charkove, buvo paimtas į ka-
lietuvišką spaudą, ypatingai lie- riuomenę. Karinei prievolei pa- 
tuviškas maldaknyges ir uoliai Į sibaigus, grįžo namo su didžiu 
talkininkauja ano meto žymiam pasiryžimu tęsti paliktų studi-

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

Universal Savings and Loan Association užtikrina 
mą ir gražų pelną.

yra

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
J

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

jami, automobiliams: televizijos; patefonai, Varomi baterijomis
J. G. TELEV1SION COMFANY

2512 W. 47th St. Tel. >Rontieh 6-1998
TAISYMAS GARANTUOJAMAS RASTU 100%

v-- & •: ,z '

i.
fe

■
/i

SOPHIE BARČUS 
RADIO PROGRAMA

U WOE8 stoties — Banga lSDO 
NUO PIKMAD. IKI PENKTAI). 

8:46 Iki 8:80 vai. ryte 
SE8TAD. 8:80 Iki 8:80 ryte 

PIRMADIENNIO vak. nuo 7—8 v. 
8EKAD. 8:S9—8:30 v. r. tt stoties 

WOPA — 1490 klL 
Chicago 88. -U. HEmlock 4-9418

7181 So. ROCKVTELL ST.

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS GMJNYCIA
Geriausios g616s d#l vestuvių, banke
tų, laidotuvių Ir kitų paouotimų.

2443 WEST 03RD STREET 
Tel. PRospect 8-0833 ir PR 8-0884

TELEVIZIJOS
Ir Radio Aparato Taisymai

Sąžiningas ir garantuotas darbu 
M. RIMKUS, 4617 B. Sawyer St 
Tel VI 7-0087 — VI 7-3087

P.&J. JOKUBKA
TV, DEIMANTAI IR LAIKRODŽIAI 

Pardavimas Iv Taisymas
4077 So. Archer Avė. 

Chicago 32, Iii. — Tel. LA 3-8617

ėjo intendanto pareigas. Tik 
kariuomenei perėmus šią įstai
gą, jis iš jos pasitraukė. 19251 
m. pradėjo dirbti Žemės Ūkio 
ministerijoje ir buvo paskirtas! 
Kėdainių apskrities žemės tvar-1 
kytojo įstaigoje likvidatorium. 
Po nekurio laiko buvo perkel
tas į Ukmergės apskritį toms 
pačioms pareigoms. Vėliau bu
vo paskirtas į Marijampolę že- 
tnėp tvarkytojo pavaduotoju.

1936 m. sunkiai susirgo šir
dies liga. Pasitraukė iš tarny
bos ir apsigyveno Deltuvoje, 
nuosavame name. Sveikatai su
stiprėjus, pradėjo dirbti pašto 
žinyboje. Čia dirbo iki 1944 m. 
kada grąsinantis priešas iš ry
tų jį privertė kartu su šeimą 
pasitraukti į Vokietiją. Vokie
tijoje karo metu gyveno Kelhei- 
me. Pasibaigus karui, persikėlė 
į Regensburgo tremtinių stovyk 
lą, o vėliau į Scheinfeldą. Pra
sidėjus tremtinių emigracijai į 
Ameriką, velionis 1949 m. at
vyko pas seseris į Bostoną. Ap
linkybėms susidėjus, persikėlė 
gyventi į Norvvoodą. Neilgai te
ko jam džiaugtis normalesnio 
gyvenimo sąlygomis. Po metų 
laiko sunkiai suserga. Daktarų 
pagalba pasiseka išgelbėti • gy
vybę, bet pasilieka sunkus li
gonis. šešis metus išgulėjęs na
muose mirė.

Velionis buvo švelnaus ir nuo 
lankaus būdo. Būdamas jautrios 
širdies, atjausdavo artimo var
gus ir pasitikėjo žmonėmis, už
miršdamas savo asmeniškus rei- 
kalife.

Per visus šešis ligos metus 
velionis dar turėjo viltį sugrįžti 
į tėvynę. Su didžiu dėmesiu se
kė politikos vystymąsi ir išlais
vinimo reikalus. Nekartą kalbė
jo su savo šeimos nariais apie 
kelią atgal ir kokiu būdu jam 
būtų lengviausia pasiekti na
mus. Bet jo viltys grįžti į ne
priklausomą Lietuvą tapo palai 
dotos kartu su juo. Ir taip pa
baigė savo kelionę dar vienas 
tremtinis. Bičiulis

Neturėti laiko, dažniausiai 
reiškia neturėti noro.

— Rossenbeck

Tai yra populiariškiausia 
Kentucky Whiskey “brand 
kuri bet kada buvo 
pagaminta

Daugiau žmonių yra pirkę Sunny 

Brook negu bet kokios kitos 

"brand oi Kentucky whiskey"

Jūs rasit Sunny Brook’s populiarumo prie

žastį pačiam bonkos turiny, tai Kentucky 

whiskey toks švelnus, toks skanus, jog 

jūs jį pamėgsite vien tik paragavę.

S<LWBTir
BrookMANO

SbnnyBrook
BRAND

KENTUCKY VVHISKEY

KENTUCKY STRAICHT 
BOURBON VVHISKEY

$489
4/5 Qt. 4/5 Qt.

«OTTU»e»
RaDl* Sunny Brook CnMMS 

touitvuic . »r«iuCR*
KENTUCKY BLENDEP 

VVHISKEY

o Available 
BONU — 100 PROOFra

st
iuvrri,ED M

010 SUNNY BROOK C0.. DIVISION OP NATIONAL DISTILLENS PROO. CORP., tOUlSVILLE, KY. 
BOTH 86 PROOF. KENTUCKY BLENDED WHISKEY CONTAINS 65% ORAIN NEUTRAL SPIRITS

................

Rūpestingai ir pigiai taisau

TELEVIZIJOS
APARATUS

Garantuoja darbą ir dalis.
I. MIGLINAS 

Telef. — HUmbold 6-1038

CI1ICĄG0JE
Apie revoliucijų Rusijoje
Buvęs Notre Dame universi

teto teisių mokyklos dekanas 
Clarence Manion kalbėdamas 
Chicagoje per Mutual radijo 
tinklą pabrėžė, kad gal tik vi
daus revoliucija Rusijoje, nu- 
šluojanti visas komunistines 
vyriausybes Rusijos kontrolėje 
esančiuose kraštuose, išgelbėtų 
ir JAV nuo komunistų vergi
jos. Jis tiki, kad tokia revoliu
cija ateis ir raudonuosius reži
mus nušluos, kad tik tai JAV 
būtų pajėgios atsilaikyti prieš 
komunizmo spaudimą iki tos 
valandos, kada tai įvyks.

Lėktuvo nelaimės nuosto
liai $2,000,000

Aviacijos neląimė, kurios 
metu sudužo Crane bendrovės 
lėktuvas, šalia mirties 6 bend
rovės pareigūnų ir dviejų lakū
nų, padarė dar piniginių nuo
stolių apie $2,000,000. Tokiai 
sumai buvo išimta apdrauda: 
po $200,000 už kiekvieną lėktu
ve esantį žmogų ir '$150,000 
už patį lėktuvą.

Chicagos opera
Vieton subankrutavusio Chi

cagos Lyrinio teatro įsisteigė 
Chicagos Operos bendrovė, ku
ri pasikvietė Jurgį Solti pasta
tyti tris operas: Wagnerio. “Die J 

Walkuere”, Mozarto “Don Gio- 
vanni“ ir Verdi “La Forza dėl 
Destino”. Anksčiau buvo pra
nešta, kad Dimitri Metropoulos 
diriguos Puccini operą “Auksi
nių vakarų mergaitė”, kuria 
bus pradėtas operų sezonas 
spalio mėn. 10 d.

Valdžios pastatai šiaurėje
Šiaurinėje Chicagos dalyje, 

tuoj už Chicagos upės, vietoje, 
kuri vadinama Fort Dearborn, 
numatoma pagreitintai statyti 
valstybinių įstaigų rūmus. Tam 
reikalui .meras greit paskirs 11 
asmenų komisiją, kuri tuo rei
kalu rūpinsis. Visi didieji pa
statai kainuos apie $228 milio- 
nus.

Pripuolama cigaretė ar
martini — nepakenksią
Dr. E. Luongo, iš Los An

geles, Medikų draugijos suva
žiavime pabrėžė,’ kad svarbiau
sias dalykas gėrime ir rūkyme, 
tai nuosaikumas. Retkarčiais 
sutraukta cigaretė ar išlenktas 
martini stikliukas — nepakenk
sią.

14 metų kalėjimo
Harry Boyles, 44 m. Chica

go Heights gyventojas, prisi
pažino nusmaugęs Terną Le 
Compte, 48 m. moterį, ir buvo 
nubaustas 14 m. kalėjimo.

Darbininkai, išėję į pensiją
Illinois valstybėje šiuo metu j 

yra 276,930 darbininkai, išėję 
į pensiją ir jiems gruodžio mė-| 
nesį buvo išmokėta $18,031,-! 
704, vykdant federalinę sočia-1 
linio aprūpinimo programą.

NUO UŽSISENftJUSIŲ 

SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 
IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ

Tie, kurie kenčia nuo BENŲ AT
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, 
nedali ramiai aSdltl ir naktimis 
miegoti, nėe Jų užaisenRJuslos Žaizdos 
ateiti Ir skauda. Kad pašalinti tų 
niežėjimų Ir skaudėjimą Senų atvi
rų ir skaudžių žaizdų, uždėkite 
I.EGUIZ) Olntment. Jos gydymo 
ypatybės palongvlns Jūsų skaudėji
mą Ir railaite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite Ją taipgi nuo skau
džių nudegimų. JI taipgi pasalina 
niežėjimą ligos vadinamos P80RIA- 
818. Taipgi paftallna peržėjlmą ligos 
vadinamos ATHL.ETE’8 FOOT, su
stabdo džiovinimą odos Ir perplyžlmą 
tarpplržčlų. Tra tinkama vartoti nuo 
džtflstančlos, suskilusios odos dedlr- 
vlnlų, odos išbėrimų Ir t. t., taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada pa 
atrodo skaudus išbėrimas nuo vysty
klų. JI yra gera gyduolė nuolM- 
vlrilnlų odos ligų. La
gulo Olntment yra 
parduodam* po 76 
et.. 11.16, Ir 19.60.
Pirkite valstlnėeeCht 
eagoj Ir apylinkėse—
Mtlvraukee, W<ao..O* 
ry. I nd.lr Detrolt, 1(1- 
ehlgan srbs rąžyki
te br atsiųskite llo- 
ney order |

LEGULO, Department D. 
5618 W. Eddy St Chicago 34, BL

PIGTAl IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU
BALDUS
V IETOJE IR Iš TOLIAU

K. EIDUKONIS

$7,000,000 laboratorijai
Continental Can Co. ties 76 

gatve ir Loomis atidarė savo

Tunu naują dideli sunkvežimi 
ir apdraudas

8313 W. 91st St. Chicago, DL 
Tel. PRescott fl-2781

ARVERTA?~

$2.00 J metus, kad užlaikius gražius 
plaukus. Mčgink NEW ERA — per 
40 metų pasekmingai vartojamas. 
Siųskite $2.00 už 8 oz. bonką.

F. BITAUTAS
S. Pearl St., Denver, Oolorado

MOVI
A. BENIULIS atlieka įvairius 

perkraustymua ir pervežimus 

iš tolimų ir artimų atstumų. 

TeL Bl. 7-7075 arba 

PR 8-9842

tyrimų ir inžinerijos laborato
riją, kainuojančią $7,000,000 ir 
užimančią 260,000 kvadratinių 
pėdų.

A. f A.

PETRUI JONUŠUI
netikėtai mirus, didelio sielvarto prislėgtoms žmonai 
JADVYGAI ir dukrytei DANGUOLEI reišia nuoširdžią 
užuojautą ,

LIETUVIŲ BENDRUOMENES 
G r and Rapids Skyrius

PIRKITE DABAR TIESIOG KUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO-
3914 West lllth Street

Vienas blokas nuo kapinių.

Didžiausias Paminklams Planą 
Pasirinkimas mieste I

Telef — CEdarerest 3-6335

JOHN F. EUDE1KIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4605-07 South Hermitage Avenue
Tel. TA 7-1741-2 ir LA 3-9851

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

LIŪDESIO VALANDOJ 
£$akift

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6845 So. Western Ava. Air Conditloned koplyčia 
BEpnblie 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta

Tiems, kurie gyvens kltoM miesto dalyee; gausinta 
koplyčią arčiau Jūsų namų.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0. WESTERN AVL 1410 S0. 50th A V L
CHICAGO, ILL CICERO, ILL
Tolofonai — GRovehilI 6-2345 arba 

T0wnhall 3-2109

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulansų patarna- Mee turime koplyčias

I rimaa dieną Ir aak- Chicagon ir
|tį. Reikale šaukit* Roeelando dalyse ir
maa- tuojau patarnaujame

PETRAS BIELIŪNAS
4348 8. CALIFORNIA AVĖ. TeL LAfayette 3-3372

ANTANAS M. PHILLIPS ‘
3307 8. LITUANICA AVĖ. Tel. YArda 7-8401,

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

ALFREDAS VANCE
177 WOODSIDE Rd„ Riveralde, ni. TeL OLympic 2-5245

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

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

JURGIS F.
3319 S. LITUANICA AVĖ.

RUOMIN
Tel. Y Arda 7-1138-11391

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

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

STEPONAS 0. LA0KAWIC2
2424 W. flBth STREET RRpobiir 7-12l3|
2814 W. 2ftrd PLACE Vlrginla 7-e67T,
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X Lietuvių karių suvažiavi

mas Chicagoie. Lietuvių Sąjun
ga Ramovė savo 5 metų sukak
tį minės š. m. birželio 30 ir lie
pos 1 d. Chicagoje. Ta proga 
Chicagoje įvyksta Sąjungos 
skyrių atstovų suvažiavimas. 
Birželio 30 d. Hamilton vieš
buty, 20 So. Dearborn St. 
įvyksta iškilmingas posėdis, 
darbo posėdis, priešpiečiai ir 
darbo posėdžio tąsa iki 6 vai. 
vakaro. Sekmadienį liepos 1 d. 
10 vai. 45 min. iškilmingos pa
maldos šv. Panelės Gimimo pa
rapijos bažnyčioje Marąuette 
Parke, 6812 So. Washtenaw 
Avė.. Pamaldų metu pritaikin
tą pamokslą pasakys kun. Za
karauskas. Į minėjimą atvyks
ta iš JAV ir Kanados Sąjungos 
skyrių atstovai. Tuo pat metu 
ir toje pat vietoje įvyksta ir 
kunig. Birtitės D-jos skyrių at
stovių suvažiavimas. Iškilmin
game ramovėnų posėdyje daly
vauja visos birutininkių suva
žiavimo dalyvės. Iškilmingo po
sėdžio metu invokaciją skaitys 
karo kapelionas kun. Šantaras, 
bus pegerbti žuvusieji dėl lais
vės ir ir bus įteikta Sąjungos 
Chicagos skyriui vėliava. Šis 
ramovėnų jubilėjinis suvažia
vimas svarstys ir spręs aktua
lius savo veiklos ir organizaci
nius klausimus. Bus tartas ga
lutinis žodis ar Sąjunga turės 
jungtis su Amerikos Lietuvių 
Legionu ar ne. Bus renkami 
nauji Sąjungos Centro orga
nai ir aptarta Sąjungos atei
ties veikla. Posėdžiams pasi
baigus tame pat Hamilton vieš
buty, birželio 30 d. 6 vai. va
kare bus pobūvis, kuriuo šei
mininkais yra ramovėnai ir bi- 
rutininkės. Kas norėtų gauti į 
pobūvį pakvietimą prašomi iš 
anksto kreiptis pas V. Mieželį, 
YArds 7-1001, P. Dirkį YArds
7- 4693, S. Duobienę GRovehill 
6-6454 ir A. Rėklaitį PRospect
8- 2858.

X A. Kučiūno mokinių reči
talis įvyko praėjusį sekmadie
nį St. Andrian’s mokyklos sa
lėje. Jaunųjų grupėje pasirodė: 
Leonas Valaitis, Antanas Rau- 
chas, Barbara Jerome, Rimas 
Tumasonis, Kristina Jarošiūtė, 
Antanas Rūta, Kristina Dudė- 
naitė, Romanas Šileikis, Lillian 
Milverth, Dalia Tilindytė, Ra
mūnas Bigelis, Jūratė Bigelytė, 
Paul Zopel, Gražina Kremery- 
tė, Dalia Kremerytė, Sharon 
Remaks ir Zita Litvinaitė. Kla
sikinės muzikos grupėje daly
vavo: Jonas Domanskis, Dalia 
Reklytė, Eglė Tumasonytė, 
Andrianne Kristofek ir Dan
guolė Prišmantaitė. Mozarto 
pagerbimui jo keletą kūrinių 
atliko: Liuda Peterytė, Jūratė 
Bigelytė ir Violeta Karalytė. 
Po 15 min. pertraukos įvairių 
kompozitorių dalykus skambi
no didesnieji mokiniai: Dalia 
Eidimtaitė, Margaret Mary de
rame, Ona Valaitytė, Violeta 
Karalytė, Gintaras Naučas, 
Dalia Šulaitytė, Regina Taujė- 
nytė, Gražina Krištopaitis, 
Diana E. Vilkas, Rimas Mulo- 
kas, Vida Dudėnaitė, Violeta 
Šilingaitė, Rita Danilevičiūtė 
Joana E. Vilkas, Izolina Ci- 
bulskytė, Ramūnas Motekaitis, 
Mary Anne Vilkas ir Egidijus 
Valaitis.

X Chicagos Lietuvių F. K. 
Vainutas futbolo komanda per
eito sekmadienio pirmenybių 
rungtynėse įveikė St. Joseph, 
Mich. miesto vienuolikę 4:1. 
Sekantį sekmadienį mūsiškiai 
turės paskutinį pirmenybių su
sirinkimą ir žais prieš Aztecą 
iš East Chicago. Jos įvyks 
aikštėje prie 59-tos ir Paulina 
gatvių. Pradžia 1 vai.

X Elvyros Krikščiūnaitės ir 
Juozo Karklio sutuoktuvės įvy
ko užpereitą šeštadienį Mar
ąuette Parko bažnyčioje. Su
tuoktuves palaimino kun. Ma
karas, solo giedojo sol. D. Stan- 
kaitytė. Vestuvių vaišės buvo 
Vyčių salėje. Dalyvavo daug 
jaunimo ir vyresniųjų. Jaunuo
sius sveikino ateitininkų, skau
tų, Don Varnas legiono posto 
ir studentų atstovai. Dar kal
bėjo kun. S. Šantaras, P. Bei- 
narauskas ir kiti. Almis Drulia 
paskaitė humoristinį laikraštį. 
Buvo svečių iš Kanados, Ohio 
ir kitų tolimesnių vietovių. Jau
noji yra veikli šteitininkė> o 
jaunasis aktyvus skautas, nau
josios Studentų centro valdy
bos narys ir JAV armijos ve
teranas. .

X Biletai į Dainų šventę 
smarkiu tempu yra užsakomi 
paštu iš kitų vietovių: New 
Yorko, Bostono, Philadelphi- 
jos, Montrealio, Toronto ir Los 
Angeles. Biletų pirkime ir chi- 
cagiečiai neatsilieka. Kas dar 
neįsigijo biletų, gali jų gauti 
Dainų šventės būstinėje, 2523 
69 St. Biletų kainos yra 4, 3, 
2 ir 1.50 dol. Salė talpina apie 
9 tūkstančius žmonių. Dainų 
šventė įvyksta liepos 1 d. Chi
cagos Coliseum patalpose, 1513 
So. Wabash Avė.

X Draugo administracija ak
tyviai prisideda prie Dainų 
šventės pasisekimo. Ji nusam
dė specialius autobusus Dainų 
šventės dalyviams, kuriems ap
rodys žyinesnes Chicagos lie
tuvių kultūrines įstaigas, pa
minklus, bibliotekas ir kt. šeš
tadienio dieną kas norės, galės 
nemokamai tas vietoves apžiū
rėti, nesusitrukdant nuo ben
drųjų repeticijų.

X Ralfui dar trūksta 25 ga
rantijų atvažiavimui lietuvių į 
JAV. Paskutinė proga ir gali
mybė parodyti savo gerą širdį 
ir lietuvišką supratimą pasili
kusių tremtinių atžvilgiu. Da
bar nereikalinga jokių didesnių 
formalumų, svarbu kad pasira
šytų Amerikos pilietis. Darbas 
ir butas jau lengviau sutvarko
mi dalykai.

X Lietuvių Enciklopedijos 
VIII tomas Chicagoje jau gau
tas. Tomas turi 544 psl. ir ap
ima raides G, H, I, Į ir Y 
(Guadaiajara-Instrumentacija). 

Šiam tomui straipsnius yra pa
rašę 176 bendradarbiai. Tome 
453 iliustracijos. .Tomo redak
toriai — prof. Pr. Čepėnas ir 
dr. J. Girnius, leidėjas — J. 
Kapočius. Nuo VIII tomo LE 
bus spausdinama tik prenume
ratoriams, t. y. be atsargų. IX 
tomas jau renkamas.

X Ona čanaitienė, žymi N. 
J. veikėja, atvyko į Chicagą ir 
lanko savo draugus ir pažįsta
mus. Čanaitienė yra pirmą 
kartą Chicagoje ir džiaugiasi 
čia esančiu dideliu lietuvių 
skaičium.

X Nekalto šv. Panelės Ma
rijos Prasidėjimo bažnyčios 
priešaky yra pastatyta Šv. Mari 
jos statula. Statula yra užsa
kyta iš a. a. Juozo Zaleskio pa
likimo. Ji yra pagaminta Itali
joje iš balto marmoro ir sveria 
apie 800 svarų.

X Vargonininkų Sąjungos 
seimas įvyks liepos 2 d. Chica
goje, šv. Kryžiaus parapijos 
salėje.

Mišios ežero pakrantėje
Ateinantį sekmadienį Michi- 

gano ežero pakrantėje ties Wil- 
mette bus pastatytas altorius, 
prie kurio atlaikys šv. mišias 
prel. J. A. Neumann, kuris 
švenčia savo kunigystės auksi
nį jubilėjų. Pamaldose daly
vaus ir kard. Stritch. Kiek ži
noma, tai bus trečias kartas, 
kad toje pakrantėje šv. mišios 
bus laikomos.

PRAOGAS, CffiCAOO, ttUNOia
VIEŠAS PAREIŠKIMAS j Laisva lietuviškoji sala

T , . . . . , . „ I Adresas buvo įteiktas B. Bab-
Jungtmese Amerikos Valsty- bet jokiu budu negali angažuo- rauskui, kuris penkerius metus 

tis vienos lietuvių politinės sro-bėse besilankantis p. S. Lozo
raitis daugiau kaip per dešimt 
metų nerado bendros kalbos if 
nepradėjo vieningo darbo su 
dar tėvynėje Lietuvos demo
kratinių politinių partijų atsto
vų sudarytuoju centru — Vy
riausiuoju Lietuvos Išlaisvini
mo Komitetu — VLIKu, bet 
bendradarbiavo ir bendradar
biauja su lietuvių vieningo po
litinio darbo ardytojais — tau
tininkais. Pono S. Lozoraičio 
š. m. kovo mėnesį įteiktieji ką 
tik persitvarkiusio VLIKo va
dovybės nariams p. J. Matulio
niui ir p. A. Devenienei aštuo1 
ni punktai VLIKo ir diploma
tų bendradarbiavimą dar la
biau sutrukdė.

Lietuvos atstovai užsieniuo
se, o taip jJat ir p. S. Lozorai
tis turi dirbti Lietuvos Respub
likai ir lygiai traktuoti visus už 
Lietuvos laisvę kovojančius,

NAUJOS JAUNŲJŲ GRETOS 
Augštesn. lituanistikos mokyklos išleistuvės

Chicagos Augštesn. Lituanis- draugų. Lai jie nesueirpdo mū-
tikos Mokyklos išleistuvės įvy-l 
ko sekmadienį Šv. Jurgio para
pijos salėje.

Iškilmes pradėjo dir. A. Rū
gytė, pakviesdama į prezidiumą 
vysk. V. Brizgį, LB Chicagos a- 
pygardos pirm. dr. J. Bajerčių,
LB švietimo Tarybos pirm. M.
Krikščiūną, mokytojus, tėvų at
stovus, Augštųjų Lituanistikos 
Kursų direktorių B. Babrauską, 
kun. J. Vaišnį, S J, ir kun. dr.
J. Prunskį.
Prisiminti ištremtieji į Sibirą
Invokaciją sukalbėjo kun. dr.

J. Prunskis, paprašydamas mi
nutei susikaupti prisimenant iš
tremtuosius į Sibirą.

Mokyklos apyskaitą patiekė 
dir. A. Rūgytė. Paaiškėjo, kad 
šiais mokslo metais į mokyklą 
buvo įsiregistravę-248 mokiniai.
Ją baigė 25: Rasa Augiūtė, Aid.
Avižienytė, Daiva Blinstrubaitė,
Dalia Beinoraitė, Birutė Bulo- su tokiu įrašu: 
taitė, Vytautas Demereckis, Ži-. “Yra šalis, graži šalis, kur au
bute Duobaitė, Vida Deveikytė, 
Vladas Eigelis, Jūratė Jucevi
čiūtė, Rūta Kviklytė, Vita 
Kriaučiūnaitė, Marija Meškaus 
kaitė, Manigirdas Motekaitis, 
Brigita Paulauskaitė, Vita Pa 
vilčiūtė, Birutė Pleškytė, Min
daugas Pleškys, Alfonsas Rauc- 
kinas, Ričardas Sakadolskis, Al 
gimantas šlapkauskas, Liudas 
Šmulkštys, Danutė Vainauskai
tė, Dalia Žičkutė.

Atestatus baigusiems įteikė 
vysk. V. Brizgys. Ypatingai 
gražiai atrodė abiturientės, puoš 
niais tautiniais drabužiais. 
Busimieji Lietuvos atstatytojai

Abiturientus pasveikino direk 
tore A. Rūgytė, pavadindama 
juos busimaisiais Lietuvos atsta 
tytojais. Jų svarbiems uždavi
niams yra reikalingas gilus pro
fesinis pasiruošimas, ryžtas, nu
sistatymas atsiduoti Lietuvos
tarnybai, nepaisant, ka dtai bū- tykiose. Prašė, kad ir toliau lie
tų surišta su kančia. Budėkime,1 tuviškos parapijos jiems būtų
kad iš lietuviško kelio neišklys- 
tume nei smulkmenose. Lietu
vių kalba yra tautinė siela ir dėl 
jos reikia budėti. Lietuvos mei
lė nėra didžioji romantika, o pa
reiga, kurią uždeda Dievina ir mū 
sų prigimt a. Mūsų programa: 
Dievas ir tėvynė.

Raštu sveikino kons.. P. Dauž- 
vardis, Šv. Kazimiero Kolegijos 
vadovybė Romoje, Vasario 16 
gimnazijos direktorius dr. V. 
Literskis, prel. M. Krupavičius, 
dr. V. Sruogienė, Springfieldo 
lietuvių mokyklos vedėjas Spe- 
tyla.

Vysk. Brizgio kalba

Vysk. V. Brizgys pasveikino 
mokytojus, taip gražų darbą dir
bančius, sveikino tėvus, kuriems 
pavyko savo dukroms ir sūnums 
perduoti lietuviškas nuotaikas. 
Vyskupas sveik.no mokyklą bė
gusius , abiturientus, priminda
mas, kad ilgainiui jiems reikės 
užimti Lietuvos laisvinimo dar
bus. Priminė, kad tolimesnėse 
studijose turės jie kitataučių

vės — tautininkų labui.
Todėl aipgailestau darni išdėsty

tąją būklę, turime 
lietuvių visuomenei,
miau pasirašiusiosios Chicagos 
lietuvių politinės organizacijos 
neruošia ir neremia tautininkų
organizuojamo p. S. Lozoraičio Į Buvo apdovanot: labiausiai pa 
sutikimo ir priėmimo Chicago- i s^Ymėję mokiniai knygomis,
je.

Chicago, 1956 m. birž. 15 d. 
Liet. Darbo Federacijos

Chicagos Apygarda 
Liet. Krikščionių Dem. S-gos

Chicagos Skyrius 
Liet. ItrikšČ. Dem. Jaunimo

Klubas
Liet. Socialdemokratų Ket

virta Kuopa
Liet. Ūkininkų S-gos Chica

gos Atstovas
Liet. Valst. Liaudininkų 

S-gos Chicagos Skyrius

siškių, bet lai jie bus laimėti 
Lietuvos reikalams. Priminė De 
Valeros pavyzdį, kuris, gimęs A- 
merikoje, grįžo į Airiją ir ją at 
statė laisvą.

Baigiančiųjų klasės auklėto
ja mokt. O. Krikščiūnienė pasi
džiaugė moksleivių darbštumu, 
parodytais teigiamais bruožais, 
ištverme. Pareiškė viltį, kad a- 
biturientai bus ir geri lietuviai, 
ir geri savo tikybos išpažintojai, 
ir pažiba lietuviams.

Abiturientų vardu kalbėjo D. 
Vainauskaitė. Ji pažymėjo, kad 
iš Lietuvos jie nedaug išsinešė, 
nes mažus iš tfen išvežė. Dėkojo 
mokytojams ir tėveliams.

Yra šalis...
Direktorei abiturientai įteikė 

medinį lietuvišką kryžių. -Savo 
auklėtojai O. Krikščiūnienei į- 
teikė knygą “Medžio drožiniai”,

gom mes maži... Ir vežė mus iš 
tos šalies mažus, pakelės Rūpin
tojėliui laiminant kelionę...

Išeivijoje, lietuviškoj mokyk
loj Jūs, miela Auklėtoja, vedžio
jote mus tos šalies takais, vieš
keliais, ugdėte meilę lietuviš
kam žodžiui, puoselėjote lietuviš 
kas tradicijas, kad mes, eidami 
į gyvenimą, gimtosios žemės 
vaismedžiais žydėtume”.

Septintosios klasės mokinių 
atstovas V. Vaičekauskas, atsi
sveikindamas su mokyklą bai
gusiais draugais, visus skatino
mylėti lietuvių kalbą ir tėvynę, 
Lietuvą.
Gyventi ir kovoti dėl Lietuvos 

Susirgusio prel. B. Urbos var
du abiturientus pasveikino kun. 
dr. J. Prunskis, primindamas, 
kad lituanistinės mokyklos auk
lėtiniai gavo lavinimuisi prieglau 
dą rado lietuvių parapijų mo-

artimos. Prašė gyventi ir kovo
ti dėl Dievo, žmoniškumo ir lie-' 
tuvio teisių pasaulyje ir tėvy
nėje. •

LB Chicagos apygardos pir
mininkas dr. J. Bajerčius apgai-Į 
lestavo, kad iš 500 — 600 Chi
cagoje esančių to amžiaus jau
nuolių mokyklą telankė apie 
250. Abiturientus prašė jungtis 
į lietuviškas organizacijas ir ne
atitrūkti nuo lietuviško kamie
no.

LB Švietimo Tarytos pirm. 
M. Krikščiūnas priminė slopina
mą lietuvišką kultūrą Lietuvoje, 
sužalotą prieauglį mokyklose; 
tokių jaunuolių ten daug, čia 
gi — galbūt visoj Amerikoj — 
augštesn. lituanistines mokyklas 
baigia apie 40; užtat jūs turite 
būti basanavičiais, kudirkomis; 
Lietuva laukia didelių žmonių.

Tėvų komiteto vardu kalbėjo 
Pr. Beinoras, linkėdamas abi
turientams eiti tuo keliu, kurį 
nurodė mokytojai, o pasiliekan
tiems mokykloje — nesuklupti 
iki galo:

vadovavo Chicagos Augštesn. 
Lituanistikos Mokyklai; atsidė
kodamas B. Babrauskas šią mo- 

pareikšti i kyklą pavadino sala, kurioje 
kad že- susirinkusieji jaučiasi visiškai 

laisva.s lietuviais. Mokyklos me 
tai sucementuos ir laimės lietu
viškai minčiai

gintaro karoliais, Lietuvos vaiz
dų albumais. Pačiu geriausiu 
mokiniu gimnazijoje pasirodė e- 
sąs Ričardas Sakadolskis.

Pirmoji VII klasės mokinė — 
Jūratė Jucevičiūtė. Ji lanko 
Mundelein kolegiją. Kadangi ki 
tais metais turės kolegijoje 
daug darbo, ji pasispaudė ir iš
laikė šiemet aštuonių klasių eg
zaminus, gaudama atestatą.

Lietuviškos Knygos Klubas 
per savo vadovą kun. V. Bag- 
danavičių, MIC, paskyrė augš- 
tesnei lituanistikos mokyklai 
tiek knygų, kad jomis buvo ap
dovanoti visi VIII klasės moks
leiviai ir pažangieji kitų klasių 
mokiniai.

Užbaigdama aktą direktorė 
dėkojo vysk. Brizgiui, kuris mo
kyklai padeda visuose varguose.
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TELEVIZIJOS FONOGRAFAI 
Tik pa* mus pirkdami gausit
* Nemoannrl 8-jų mOn. pilną assrus- 

tlją — darban Ir dalys.
* Nemokamai vidaus antena Ir <»«*«-

Įlavintas.
* Iki >100.00 Ir daugiau nuolaidos ui

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

slmo aparatai, lempos, baterijos, da- 
ya Ir kitų firmų televizijos

NUOŠIRDUS LIETUVIŠKAI 
PATAR N AVIMAS

Frank’s TV and Radio
PARDAVIMAS IR TAISYMAS

3240 South Halsted Street
Telefonas CAlomet 6-7252

, PRANAS KURSIS IR 
»»aTTT,TTTB w ,ts

P E T E R SAKINS KAS 
Carpenter and General Gontractor 
Stato naujus namus pagal užsa
kymu. Atlieka visokius senų na
mų pataisymus.

7207 So. Maplewood Avenue 
Tel, PRospect 6-9819 po 6 v. i.O

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

Per HASKOBA Ltd. Angli
joj siunčiam Lietuvon įvairias 
gerybes. Prašykite katalogų. 
Jūsų lietuvių bendrovė: OVER- 
SEAS CARGO CO., 4426 So. 
Rockwell St., Chicago 32, III. 
Tel. YA 7-4337.

2202 WEST CERMAK ROAD 
Tel. Vlrginia 7-7747

JOHN J. KAZANAUSKAS. Prea

Chartered and Snperrised by the U. S. Government \
ĮSTAIGOS VALANDOS: Kasdien nuo S-to. ryto Iki S vai. po plotų. Ketv. 
nuo 9-to» vai. ryto Iki 8 vai. vak. SeNtad. nuo • vai. ryto Iki 1 vai. po 
pietų. TreClad. visai neatidaroma.

Naujas arba Vartotas Automobilis
GALIMA NUPIRKTI BE PINIGŲ PAS

BALZEKAS MOTOR SALES, INC.
A U J A 
195 6

CHRYSLER

*2,495

naujas
195 6

PLYMOUTH

N S

Daugybė garantuotų visų išdirbysčių vartotų automobilių už labai atpigintas kalnas

BALZEKAS MOTOR SALES, INC.
CHRYSLER - PLYMOUTH DISTRIBUTOR

4030 Archer Avė., Chicago 32, Illinois Telef. Vlrginia 7-1515
Seniausia, didžiausia ir teisingiausia lietuvių automobilių pardavimo ir remontavimo įstaiga

Ypač padėkota uoliam tėvų ko-i 
mitetui, mokytojams, prel. B. 
Urbai, leidusiam naudotis patal
pomis ir sekančiais mokslo me
tais.

Mokyklai buvo įteiktas Lietu
vos žemėlapis, ranka pieštas 
dail. O. Draugelienės, pašven-

Oyd. Korp. “FRATERNITAS 
LITUANUS’’ ir Oyd. Korp. “GA
JA’’ š. m. birželio mėn. 24 d. ruo
šia savo narių dr. J. ŽEMGULIO, 
dr. S. MAČIULIO ir dr. S. GUDO- 
NIO tragiško žuvinio 15 metų su
kakties minėjimą-akademiją.

u • j • i . I K* vai. ri’to $v. Kryžiaus Bažnv- tusios tam darbui daugiau kaip hioj už minėtus gydytojus bus at- 
200 valandų. Iškilmės baigtos laikytos pamaldom kurių metu gie

dos įnuz. S. SODEIKOS vedamas 
choras.

Lietuvos h’rrnu.
Montažas ir dainos

Po pertraukos sekė V. Kudir
kos raštų montažas, sudarytas 
D. Veličkos su mokiniais R. Sa- 
kadolskiu (jis ir dekoracijas nu- 
p'ešė) bei V. Tamašiūnaite. Gi
liai patriotines Kudirkos mintis
perdavė I. Bremerytė, R. Kvikly Operos solistė IZABELE MOTIE- 
tė, A. Kleivaitė, R. Plėnys, R.
Sakadolskis. Režisūra buvo Alg.
Dikinio.

Šauniai su savo lietuviškomis 
dainomis pasirodė ir Br. Jonušo 
vadovaujama^ mokyklos cho
ras. Visus gerai nuteikė skanios 
vaišės ir pasilinksminimas.

Galvokit, kas tikra, jauskit, 
kas gražu ir norėkit, kas gera, 
tada surasit kelią į malonų 
gyvenimą. — Platonas

KĖLIMOSI IŠPARDAVIMAS
D. JURJONO RENDROVES, 3524 S. Halsted St.

baigiasi krautuvės nuomos sutartis ir yra reikalas keltis 
į kitas patalpas.

Kad sumažinus krautuvės perkėlimo išlaidas, prekės išparduo- 
damos su DIDELE NUOLAIDA. Kam reikalingi dažai, apmu
šalai, ruošos reikmenys ar dovaninės prekės, pirkite dabar— 
mažiau išteisite pinigų!
Krautuvė atidara ir šventadieniais nuo 10 vai. ryto iki 2 v. p.p.--------- *
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12 vai. Lietuvių auditorijos ma
žojoj salėj įvyks Panevėžy nužudy
tų gydytojų minėjimas-akademija.

Apie žuvusius gydytojus padarys 
pranešimus J. RIMAŠAUSKAS, 
prof. Dr. K. OŽELIS, Dr. Z. DANI
LEVIČIUS ir DR. V. TAURAS.

Meninę programą atliks Lietuvos

KAITIENfi, kuriai akompanuos pio 
ninu jos sūnus MANIGIRDAS MO- 
TIEKATTIS.

Minėjimui pritaikintus eilėraščius 
deklamuos aktorius-radijo pranešė
jas BALYS RAČKAUSKAS.

Visuomenė kviečiama dalyvauti.
V. T.

Pastatų, už $115,618,790
Gegužės mėnesyje Chicagoje 

išduota leidimų naujiems pa
statams tiek daug, kad bendra 
jų vertė siekia $115,618,790.

Al MUTUAL FEDERAL 
SAVINGS

pataria:
1. Nepraleiskite visų uždirbtų pinigų. 

Taupykite norą dalį.

2. Pinigams padėti nereikia važinėti. 
Juos galite pasiųsti paštu.
Mes apmokėsime pašto išlaidas.

3. Planingas taupymas visados moka 
gerus dividendus.
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