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JAVALSTYBES NEMAŽINS KARINIU PAJĖGU
Ką vokiečių laikraštis rašo apie 

sovietų kolonializmo imperiją?
Įtakingas vokiečių savaitraštis „Rheinischer Merkur“, Nr. 19 

1956 rašydamas apie „Sovietų 'kolonializmo imperiją“, pabrėžia, 
kad Maskvos tironai laiko pavergę 180 tautų ar atskirų tautinių 
grupių. .

Išsamiai atvaizdavęs sovieti
nės priespaudos baisumus, tarp 
jų ir pavergtosios Lietuvos, sa
vaitraštis toliau rašo, kad pvz.
Centrinėje Azijoje Sovietai kuria 
naujas mokyklas, universitetus 
ir kt., bet visos šios institucijos 
yra pirmoj eilėj skirtos sovieti
niams rusų kolonistams. Didelė 
dauguma pramonės specialistų ir 
politinių administracijos valdi
ninkų Centrinėje Azijoje yra ru
sai. Sovietų Azijos tautos turi 
kęsti trigubą sovietų tiranijv.

Ten darbininkai išnaudojami 
panašiu būdu, -kaip buvo išnau
dojamas Europos proletariatas 
pačiais biauriausiais ankstyvojo 
kapitalizmo laikais, o valstiečių 
senoji baudžiava, kurią turėjo 
vilkti bajorams, dabar iškeista 
baudžiava valstybei. Visos tau
tos ir visos sritys turi griežčiau
siai vykdyti centrinės Maskvos 
valdžios įsakymus ar patvarky
mus. Toji kombinuota ūkinė, po
litinė ir tautinė priespauda Euro
pos kolonializmo istorijoj neturi 
sau lygios.

Tuo tarpu tos sistemos atsto
vai stengiasi Jungtinėse Tautose, 
per visokius vizitus ar revizitus 
ir kiekviena kita proga dėtis ko
votojais už „tautų išsilaisvini
mą“, smerkdami „Vakarų impe
rializmą“ ir tokiu būdu norėdami 
sau susikalti kapitalą tarp isla
mo tautų, Tolim. Rytuose ar tarp 
Afrikos gyventojų.

Laikraštis pabrėžia, kad „atė
jo pats laikas iškelti ir pasrųerkti 
Sovietų kolonializmą su visu nuo 
gurnu“.

Toliau „Rheinischer Merkur“ 
aprašo, kad ir dabartiniai Sovie
tų valdovai nėra nė kiek geresni 
už Staliną.
Kas atsitiko po Stalino mirties?

Knyginė sovietu

propaganda
MASKVA. Sovietų knygų pa

rodos proga „Pravda“ nr. 165 
Skelbia, kad nuo 1917 iki 1955 m. 
pabaigos marksizmo - leninizmo 
klasikų išleista daugiau biliono 
egzempliorių.

Nusiskundžiama nepakanka
mu augimu dailiosios literatūros 
ir vaikams skirtų knygų. „Mes 
neleidžiame knygų, kurios pro
paguoja religiją ir stebuklus“ — 
sako minėto straipsnio autorius 
D. Zaslavski. Toliau autorius 
puola JAV-bes, kad Amerikoje 
esą išleidžiama daug „šarlataniš- 
’kos“ literatūros, kaip sapninin
kų, ateities spėjimų, „komikų“, 
giriaričių žmogžudystes ir plėši
mus. Sovietuose taipgi nesą por
nografinės literatūros.

Reiškiamas nepasitenkinimas, 
kad Sovietų knyga daugeliu atve 
jų yra prastos išvaizdos. Ypač 
techniškoji literatūra nesirūpi
nanti estetika. „Mūsų knygų 
spauda be įvairumo — vienoda ir 
blanki“, rašo autorius. Tai esanti 
kaltė pramonės, gaminančios da
žus.

Propagandinė Sovietų knyga 
visdėlto matyt neturi pasiseki
mo, kad straipsnio autorius D. 
Zaslavkin tegalėjo pasakyti apie 
klasikų dailiosios literatūros vei
kalus, rusų ir užsieniečių, kad jie 
išperkami, galima sakyti, tą pa
čią dieną, kai išeina iš spaudos.

Gen. Nathan F. Twining (dešinėje) JAValstybių oro pajėgų štabo vadas, atvykęs į Maskvos areodro-
^ią". •O Pas“-l'ię> stovi: (iš kairės) maršalas P. Ži garev, maršalas I. Konev ir JAValstybių ambasa
dorius Charles E. Bohlen. o - j v (INS)

Tvvining pareiškė, jog laukiama 
bendro visų tautų nusiginklavimo

MASKVA. — Gen. Nathan F. Tvvining Sov. Sąjungos vadams 
pasakė, jog JAValstybės daugiau nesumažins savo ginkluotų pa
jėgų, kol jos nebus užtikrintos visų pasaulio valstybių apsiginkla
vimo kontrole.

Amerikiečiai turės 

pasitraukti
REYKJAVIK, Islandija. — Is

landijos balsavimuose laimėjo 
koaliėinės partijos, kurios varė 
amerikiečių karinių pajėgų iš Is
landijos pasitraukimo kampani
ją.

Progresyvioji ir socialdemo
kratų partijos, reikalavusios di
delės JAValstybių aviacijos ba
zės Keflavik uždarymo, gavo 4 
pridėtines vietas 52 žmonių par
lamente. Ministerio pirmininko 
Olaf Thors, amerikiečius palai
kiusioji nepriklausomybės parti
ja, parlamente prarado 3 vietas 
ir nustojo savo stiprokos pozici
jos.

Po Stalino mirties pravesti 
tarp Kaūkazo tautų valymai bu
vo ypač žiaurūs. Gruzijoje buvo 
likviduota ar deportuota 19,000 
žmonių, Tiflise — provincijoje — 
per 4,000. Azerbeidžiane, o ypač 
Baku ir Gandi jos vietovėse, buvo 
sušaudyti 8,000 ir 1,800 depor
tuoti. Kaip „artimi Berijos ben
drininkai“ subuvo sušaudyti buv. 
Azcrbeidžano soviet. respublikos 
min. pirm. Bagirovas ir 3 kiti 
žymūs pareigūnai, o 2 nuteisti po 
25 m. kalėjimo.

Bagirovas, kuris buvo apdova
notas Lenino ordinu, 1952 m. bu
vo išrinktas centro komiteto na
riu, o nuo 1947 m. partijos sekre
torium, bet 1953 m. iš tų parei
gų pašalintas. Jie buvo apkaltin
ti, kad per tardymus leidę vartoti 
brutalius metodus, ruošę kontre- 
voliuciją ir t.t. Tačiau ir apie šį 
sprendimą paskelbė tik vietos 
laikraštis „Baku darbininkas“.

Čerkesų srity apie 15.000 žmo
nių pavyko pasprukti į miškus, 
kur jie toliau veda partizaninį 
karą prieš okupantus. Bet ir ten 
buvo 3,000 sušaudyti ir 18.000 
deportuota. Iš viso Kaukaze su

Partiniai susirinkimai

Sov. Sąjungoje
MASKVA. „Pravdos“ kores

pondentė L. Pišenina rašo iš Su
mos apygardos, kad keičiasi par
tinių posėdžių pobūdis sovietuo
se. Seniau jie būdavę šaukiami 
tam, kad „prišriubuoti“ • kurį, 
„griebt už uodegos“, o dabar, 
essą, pasitariama, išklausoma 
nuomonės.

Pasikeitimai įvykę po XX par
tijos suvažiavimo Maskvoj (kur 
buvo paniekintas Stalinas). Ta
čiau pasikeitimas vykstąs lėtai, 
dar esą daug formalizmo. Vis dar 
vietiniai partijos padalinių sek
retoriai norį sustiprinti savo as
menišką autoritetą. Posėdy reiš
kiančius priešingą nuomonę vė
liau iškviečia pas save ir atitin
kamai „painformuoją“.

• Kun. Avery Dulles, S. J., 
Valstybės sekr. Dulles sūnus sek
madienį atnašavo savo pirmąsias 
iškilmingas šv. Mišias. Jo tėvai, 
kurie yra protestantai, buvo 
augštųjų valdžios pareigūnų tar
pe, stebėjusių šį įvykį. Kun. Ave
ry Dulles į katalikų tikėjimą per
ėjo 1940 m.

Kalendorius

Washingtono valst. gub. Arthur 
B. Langlie, kurį respublikonų par
tijos vadai išrinko pagrindiniu 
kalbėtoju jų konvencijoje, įvyks
tančioje rugp. mėnesį San Fran- 
cisco mieste. (INS)

ir
Birželio mėn. 26 d.: šv. Jonas 
šv. Povilas kent., lietuviški:

šaudytų ir deportuotų skaičius ; Jaunius ir Viltautė.
siekia per 70,000. Tačiau Sovie
tai, nepaisydami tokių žiaurumų, 
vis tiek drįsta kitiems šypsotis ir 
skelbtis pavergtųjų užtarėjais...

(E.)

• Anglijos, J AValstybių, Pran 
cūzijos, Belgijos, Ispanijos ir Ita
lijos lėktuvai dalyvavo sekmadie 
nį įvykusiose oro demonstracijo
se Romoje, kurias stebėjo apie 
200,000 žmonių.

Saulė teka 5:18, leidžiasi 8:30.

Gras Chicagoje

Oro biuras praneša: Chicagoje 
linai debesuota ir galima pcricū- 
ir jos apylinkėse šiandien — da- 
nija su lietumi. Augščiausia tem 
peratūra — apie 85, žemiausia 
naktį virš 60. Trečiadienį — gied 
ra ir maži pasikeitimai tempera
tūroje.

• J r okup. Lietuvoje smarkiai 
varoma akcija „pašalinti Stalino 
asmens kultui“. Iš viso Lietuvoje 
etsą apie 300 Stalino paminklų 
bei kitokių atminų, kuriuos teks 
dabar „sutvar’kyti“. „Tiesa“ per
sispausdino iš „Pravdos“ straips 
nį „Kodėl asmenybės kultas sve
timas marksizmo - leninizmo dva 
šiai?, kuriame nurodyta: „su šak 
nimis išrauti asmenybės kulto 
atgyvenas iš teorinės ir prakti
nės veiklos yra vienas iš svarbių- i 
jų partijos ir visų jos organizaci
jų uždavinių tam, kad būtų paša
linta bet kuri galimybė asmeny- 
liės kultui atgyti vienokia ar ki
tokia forma“.

• Rusijos lėktuvai—naikintu
vai bus matomi pirmoje vakarie
čių oro demonstracijoje, kuri 
įvyks liepos mėn. 8 d. Nuember- 
ge, Vokietijoje. Ją ruošia Vokie
tijos Aero klubas.

• Izraelio ir Jordano pasieny
je įvykusiame apsišaudyme žuvo 
2 Izraelio apsaugos nariai.

• 17 rusų, daugumas ii jų viri 
60 metų amžiaus, iš Montrealio 
išvyko į savo tėviškę.

5,520 dol. - vidutinės

metinės įplaukos
WASHINGTON. — Prekybos 

departamentas praneša, jog 1955 
metais šeimos vidutinės įplaukos 
siekė 5,520 dol. ši suma yra 3% 
didesnė negu 1954 m. Iš minėtos 
sumos taksai nėra atskaityti.

Trumpai iš visur
• Iš Guatemalos pranešama, 

kad ten buvo numalšinta komu
nistų vadovaujamoji priešvalsty
binio judėjimo grupės veikla, pa
imant šios grupšs yadus į saugu
mo žinią.

• Colombo mieste Ceilone yra 
įsteigta Ceilono — Sov. Sąjun
gos draugiškumo lyga.

• Michio Miyagi pasižymėjęs 
japonų muzikas, būdamas 7 metų 
amžiaus netekęs regėjimo, mirė 
vakar nuo žaizdų patirtų kren
tant iš greitojo traukinio.

• Kokių bolševikai imasi tero- 
rinįų priemonių pabėgėliams 
spausti, jog grįžtų „namo“, gerai 
parodo kad ir šis pavyzdys. Aus
trijoje buvusiai vbkiečių pabėgė
lių grupei iš Rumunijos buvo pa
sakyta, kad nukentės jų giminės 
Rumunijoje, prieš kuriuos bus 
imtasi represalijų, jeigu jie ne-Į 
grįš „namo“. Ir tų dalis sakosi, 
bijodami ,kad neištiktų žiaurus 
likimas jų artimųjų, šiomis die
nomis iš Austrijos „savanoriš
kai“ grįžo atgal į Rumuniją.

• Gotemba observatorija To- 
kyo mieste praneša, jog ant Fuji 
kalno yra kritęs radijoaktyvinis 
lietus. Šis lietus, manoma, yra 
kilęs nuo JAValstybių H-bombos 
bandymų Pacifike.

Kruščevas garbina

Eisenhowerį
MASKVA. — Sov. Sąjungos 

komunistų partijos šefas Nikita 
Kruščevas oro pajėgų demonstra 
cijų vakariečius vizitatorius pa
gerbti puotoje parodė savo didelę 
pagarbą prezidentui Eisenhowe- 
riui.

„Mes jį laikome pagarboje“ — 
išsireiškė sovietų bosas, o vėliau, 
paėmęs stiklą, dramatiškai tarė: 
„už prez. Eisenhovverį ligoninė
je!“

Paklaustas, kodėl šis preziden
tą taip pagarbiai vertina Krušče
vas atsakė: „Kada jis buvo ka
riuomenės vadu, visados laikė sa
vo žodį. Tas jį padarė dideliu 
žmogumi. Mes tikime, kad jis tu
ri geriausius siekimus“.

• JAValstybių lėktuvnešis 
„Lexington“ vakar atplaukė į 
Yokosuka uostą Japonijoje. Šio 
lėktuvnešio tarnybinė kelionė 
yra pirmoji į Tolimuosius Rytus, 
skaitant nuo II Pas. karo.

• Dortmunde, Vak. Vokietijoj, 
susidūrus dviems traukiniams 
žuvo 2 asmenys, o 140 buvo su
žeisti. Iš sužeistųjų tarpo dvide
šimties keleivių gyvybės yra pa
vojingoje padėtyje.

• Pasadena, Calif. vagys iš vie 
no buto išnešė 2,000 svarų turintį 
broniznį žibintą. Šis žibintas bu
vo senieninė vertybė ir turėjo bū
ti išvežta tik su sunkvežimiu, var 
tojant ir kraną.

• Popiežius Pijus XII sekma
dienį priėmė 500 JAValstybių pi
lotų, parašiutininkų ir jūrininkų, 
kurie sekančią savaitę dalyvaus 
Nato oro - jūros pratimuose.

Tokį savo atvirą pareiškimą 
JAValstybių oro pajėgų štabo še
fas padarė po Sov. Sąjungos kraš 
to apsaugos ministerio Georgi Žu 
kovo kalbos, kuris išpažino rusų 
taikingas intencijas ir ragino ki
tas tautas pasekti jų nusiginkla
vimo mostu.

Šis pasikeitimas kalbomis ir 
nuomonėmis įvyko sovietų oro de 
monstracijų Maskvoje proga, 
kur gen. Twining ir 27 kitų tau
tų augšti valdininkai buvo pa
kviesti.

Sovietų oro demonstracijos va
kariečiams pasirodė gana įtarti
nos, kadangi rusai čia užakcen
tavo savo gynybinius lėktuvus, o 
bombonešiams skyrė labai maža 
vietos.

Žukovas taikingoje nutailzoje
Kalbėdamas priėmimo ceremo

nijose, Žukovas išryškino mintį, 
kad šis vizitas galėtų visus vesti 
į didesnį kontaktą tarp komunis
tų ir Vakarų politikos ir kariuo
menės vadų. Jis pabrėžė, jog toks 
kontaktas sumažintų nepasitikė
jimą ir įtampą tarų tautų.

Žukovas savo kalba, 'kurioje 
buvo pakartota naujoji sovietų 
propogandinė linija, prašė Vaka
rus eiti drauge su jų nusiginkla
vimu. •

Jis čia pareiškė: sugyvenimo 
pasisekimai galėjo būti didesni, 
jeigu visos valstybės, virš visa- 
ko, būtų parodę tą patį pasiruo
šimą — sumažinti savo ginkluo
tas pajėgas ir masinio sunaikini
mo ginklus, vedantį į žmonijos 
šviesią ateitį.

Twining atrėžė tiesiai

mes turėjome padidinti jas vėl pa 
Korėjos konflikto. Ir dabar mes 
jas nesumažinsime, kol nebūsime 
užtikrinti pasauline nusiginklavi
mo kontrole. Ir tada mes vėl no
rėtume sumažinti ginkluotąsias 
pajėgas“.

Gen. Tvvining, kuris turėjo pro 
gą prabilti tik valandą vėliau po 
Žukovo, tarė: „Kada kalbama 
apie taiką ir nusiginklavimą — 
tas nėra mano reikalas. Bet į tai 
niekas tiek daug nekreipia dėme
sio, kaip žmogus dėvintis karinę 
uniformą, nes mes žinome, ką ka
ras reiškia.

„Mano šalis per daugelį metų , 
įtikino, kad mes esame taikingi' UV0 Prlim a 
žmonės. Mes į karus įsijungda
vome tik vėliau. Po II Pasaulinio 
karo mes visiškai sumažinome 
savo pajėgas.

„Tai buvo tikras nusiginklavi
mas“, — Twining pažymėjo įti
kinančiai, pridėdamas — „tačiau

Nukrito lėktuvas:

26 užmušti
LAGOS, Nigprija, birž. 25. — 

Keturmotoris anglų linijos lėktu
vas nukrito ir užsidegė šiaurinė
je Nigerijoje ir čia žuvo 26 jo ke
leiviai. Lėktuvas skrido iš Lagos 
į Londoną, o nelaimė atsitiko ne
toli nuo Kano vietovės, 700 mylių 
nuo Lagos. Jis, esant blogam 
orui, atsimušė į medį. Bendras 
jame skridusiųjų skaičius buvo 
45 žmonės.
Neramumai Alžerijoj 

tebesitęsia
ALGIERŠ, Alžerija. — Pran

cūzų kariuomenė nukovė 51 Al- 
žerijos sukilėlį ir 4 iš jų paėmė į 
nelaisvę, įvykusiame susirėmime 
į Šiaurę nuo Aures kalnyno. 5 ki
ti maištininkai žuvo Constantine 
srities kovose. ’

Algiers mieste vienas prancū
zų dantistas sukilėlių buvo mir
tinai sužeistas gatvėje.

Nasser išrinktas

Egipto prezidentu
KAIRO, Egiptas. — Premje

ras Gamai Abdel Nasser yra iš
rinktas krašto prezidentu. Balsa
vimo duomenimis teigiama, jog 
jis gavo žymiai daugiau balsų ne
gu buvo ' reikalinga išrinkimui. 
Įdomus dalykas, jog Nasser te
buvęs tik vienintelis prezidenti
nis kandidatas.

Iš viso čia balsavę 94 proc. iš 
bendro užsiregistravusiųjų bal
suoti — 5,720,000 skaičiaus. Taip 
pat šia proga buvo balsuota ir už 
naująją konstituciją, kuri irgi

• 2Jf didesniųjų Amerikos sim 
Jonijos orkestrų vadovai va»kar 
pradėjo savo metinę konferenci
ją San Francisco mieste.

• Traukinio nelaimėje Madri
de, Ispanijoje buvo užmušta 11 
asmenų, o 77 sužeisti.

Jungtinių Tautų generalinis sekr. Dag Hammarskjold (kairėje) svei
kina nuolatinį Italijos atstovą J.T. ambasadarių Leonardo Vitetti. 
Hammarskjolid rytoj išvyksta savo kelionėn už Geležinės Uždangos. 
Jis Maskvoje sasitiks su Kremliaus vadais liepos mėn. S d. (INS)

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Dvi su puse valandos užtrukę pasienio susirėmimai tarp 

Turkijos ir Sirijos yra pranešti Vidaus reikalų ministerijos Da
maske. Du turkai buvę užmušti ir vienas sunkiai sužeistas. Taip 
pat yra sakoma, jog du turkų lėktuvai buvo įskridę į Sirijos terito
riją. Incidentą dabar tiria pasienio komisija.

— Senato demokratų vadas Johnson (Tex.) sako, jog ge
riausias būdas priversti rusus būti realistiškais apie nusiginklavi
mą, yra aviacijos fondo padidinimas.

— Prezidentas Eisenhovoeris liepos mėn. pabaigoje planuoja 
vykti į Panamą, susitikimui su kitais Amerikos prezidentais. Jis 
savo, liepos mėn. 7 d. numatytą susitikimą, su Nehru atidėjo vė
lesniam laikui.

— Keturi žemės drebėjimai buvo užregistruoti vidurinių Alpių 
kalnų kaimuose Italijoje.

— Kanados min. pirmininkas Louis St. Laurent pakvietė kara
lienę Elzbietą II ir Edinburgo kunigaikštį 1959 m. aplankyti Ka
nadą. "

— Adm. Emest J. King, kuris savo gabumais pasižymėjo II 
Pasaulinio karo metu yra labai blogame sveikatos stovyje. Sį 77 
metų amžiaus laivyno vadą sekmadienį ištiko širdies smūgis.

— Keturi anglų kareiviai žuvo Ipoh vietovėje Malajuose, jų 
sunkvežimiui susidūrus su traukiniu.

— 25 Rusijos turistai, viešį Vokietijoje buvo nuvesti į naktinį 
klubą, kur jiems parodytos neapsirengusios šokėjos. Jie po to išsi- 
reiškf: „Rusijos žmonės nesidomi tokiais dalykais“.
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bužiai, pavėsis ir vėduoklės, tai 
žmogpi išganymas karštos va
saros metu. Jaunkliai gali šilį- 

' mą geriau pergyventi, bet se
nesni privalo tinkamai gelbėtis 
nuo kaitros smūgių.

Vasaros karščiams siaučiant
Kai žmogui karšta, jis vėdi

nasi vėduokle ir vėsinasi taip, 
kaip išmano.

Kad vasarą saulė Karščiau 
kaitina, tai visi žino. Ir kad vi
dudienį statūs saulės spinduliai 
yra karščiausi ir pavojingiausi, 
tai daug aiškinti nereikia. To
dėl pietiniuose kraštuose žmo
nės vidudienį uždaro visas krau 
tuves, įmonėse darbas sustoja,

Kai karšta, žmogus prakai
tuoja. Prakaito sudėtis daugu
moje yra vanduo ir druska. 
Prakaitavimas — tai gamtos bū 
das gelbėti žmogų nuo kaitros, 
balansuoti jo kūno temperatūrą. 
Išprakaitavęs žmogus trokšta 
gerti. Taigi ir gesina savo troš
kulį visokiausiais gėrimais,: vie-

DAKTARO ATSAKYMAI Į 
KLAUSIMUS

Atsakymas V. V. — Taip, y- 
ra išrasti antialerginiai skiepai, 
kurie apsaugoja žmogų nuo 
“poison ivy” almančio niežulio.

Atsakymas F. G. — Nema
čius ligonio, joks daktaras ne
gali teikti jokio patarimo. Tams 
tos laiške patiekti duomenys

visas judėjimas sustoja, žmonės j “pupsikolius”, o išmintingieji ge 
ria tik tyrą, vėsų vandenėlį. Tie, 
kurie įsivaizduoja, kad vanduo 
yra perprastas gėrimas pras’gy 
venusiam inteligentui, ir geria a- 
lų ar kitokį prašmatnesnį gėri
mą, gal nė nežino, kad pila į 
savo pilvą skystą kurą — kalo-

ilsisi, snaudžia ir miega.
Kad pavėsyje yra vėsiau, tai 

ne tik termometras įtikina ne
tikinčiuosius, bet ir paveldėta 
nuojauta skatina jieškoti pavė
sio. Raguota karvutė ir dan
tuotas šunelis, ir naguotas liū
tas, karštai saulei kaitinant, 
instinktyviai jieško vėsaus pa
vėsio. Ir gyvulėlį, ir žmogų ver 
čia jieškoti vėsaus pavėsio per 
kaitras savisaugos jausmas. 
Tai toks gamtos potvarkis.

ni gesina savo troškulį alumi, i yį^ko nepasako, gi 8 metų mer- 
kiti geria visokius “popsus” bei — ,i~ ----gaitės akių vokelių nuolatinis 

uždegimas gąli reikšti tracho
mą, kuri Lietuvoje buvo ir te
bėra labai paplitusi; gali reikšti 
ir kitokią ligą, Norėtųsi tai 
Lietuvoje vargstančiai mergytei 
pagelbėti, bet per laišką jokiu 
būdu neįmanoma. O apie kai- 
kuriais atvejais streptomicino

LINKSMIAU
Silpnapročių namųpse

Naujai paskirtas gydytojas 
aplankė silpnapročių ligoninės 
pacientus. Viename skyriuje 
jis pastebėjo vyruką, vaikštan
tį su smakru, nuleistu ant krū
tinės ir viena ranka, užkišta į 
liemenę.

— Kaip tamsta vadiniesi? — 
klausia gydytojas.

— Aš esu Napoleonas Bona
partas.

— O kas tą jums pasakė? — 
vėl klausia gydytojas.

— Pats Dievas!
— Kokia melagystė, — kas 

tai atsiliepia iš šono, — aš jam 
to niekad nesakiau!

Kvailesnės nerado

— Ne ant tokios pataikei. 
Reikėjo vesti kvailesnę.

— Žinoma, būčiau vedęs —> 
atsako flegmatiškai vyras.

— Tai kodėl nevedei?
— Kad nesuradau...

Df. Nina KRIŠUČELIONAITE
(Gydytoj* Ir Ohlrurgš) 

moterų uoę ir akušerijos 
Bl'EClAlJh’IE 

1760 Ws*t 7 Irt 8trwt 
(Kampas 71st Ir Callfornla) 

r«L ofiso Ir r,-*. KEpubUo 1-414* 
Vai. 11-1 Ir 6-9 ▼. v. šešt 1-4 p. p. 

Priėmimas tik pasai susitarimą.

DR. I. L SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Nauja* adresu: 4266 W. 63rd 88. 
Ofiso U-L KLUancr 5-4410 

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

P enk tad. tik po pietų. 
Trečlad. Ir šeštad. pasai sutarti

kasKas ars — nepavargs, 
vogs — nepralobs.

— Mūsų liaudies išmintis

TeL ofiso HE- 4-err*. m. PR. 6-7**3

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1967 W. Garfleld Blvd.
VAL: 1—4 Ir 8—9 

šeštadieniais nuo 1 Iki 4 vai. p. p. 
išskyrus ketvirtad. Ir aekmad.

Vyras susikirto 
Žmona ir rėžia:

su žmona.

DR. ANRA BAUUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IB 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akintas —

6322 So. We*tern Avenue
Vai.: kasdien 10-12 vai. Ir 1-9 vai. 
vak. Aeštadleniais 10-1 vai. Trečia
dieniai* uždaryta. Kitu laiku susitarus 

Ofiso telefonas: PR 8-323*
WAlbrook 5-507*

DR, IRENA KURAS
Chirurge) 
AI K U LI

)(Gydytoja ir 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ 

SPECIALISTl
7166 South Western Aveiia*

(MEDI C AL B UI LD INO) 
Plrmad., antrad., ketv. Ir penktai., 
nuo 11 vai. ryto — 1 ▼. p. p. Ir nuo 
• T. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — Iv. p. p. šeštad. 11 
vai. ryto Iki S vai. popiet.

Ofloe tel. RE. 7-1188
Rea. teL WAlbrook S-1JM

<HJ

TeL ofiso VA 7-5557, rea. RE. 7-400*

DR. FRANK C. KWINN
(KV1EC1NSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1661 Wert 478h Street

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

Ofiso tel. OLdffside 4-28*6
Rezidencijos: LAfayette 3-1173

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 Mest 47th Street 
(Kampas 47th Ir Hennltage)

Vai.: nuo 2 iki 4 Ir 6 Iki 9 v. vak. 
Sežtad. nuo 2 Iki 6 vai., lfiskyr. sek.

DR. FL TALLAT-KELPšA
gydytojas ir chirurgas 

6002 Mest 16th Street 
Vai.; kasdien 6-8, geštad. 1-S 

Telef. TOwphall 3-0*5*
2534 Mest 68th Street 

Vai.: tik ig anksto susitarus. 
Telef. HEmlock 4-7080, n<‘atsakius 

skambinu CEntral 6-22*4.

Kitas gamtos potvarkis— tai 
numesti storas kudlas ir storus 
drabužius vasaros kaitrų metu.
Vasaros metu šunelių ir dauge
lio kitų žvėrelių stora šerkštis 
nųsišeria, kad kūnui vėsiau bū 
tų. Argi toks reiškinys gamto
je išmintingam žmogui jau nie
ko nepasako ? Drabužiai kaitros 
metu privalo būti ko lengviausi 
ir ploniausi, kad garuojanti oda 
vėdintųsi, kad prakaitas grei
čiau garuotų, kad šlapio prakai
to drėkinami drabužiai greičiau 
džiūtų, kad nuo šlapio prakaito 
ir nuolat storų šlapių drabužių 
kūnas nešustų ir nešvinktų.
Lengviausi drabužiai yra higie- 
nįškiausi drabužiai tuo metu, 
kai vasaros karščiai siaučia.
Bęt... bet tai nereiškia, kad dra
bužiai turi būti jau taip ploni, 
kad visa kūno plikuma būtų 
eksponuojama ir padorių žmo
nių estetiniai jausmai būtų įžei
džiami. Ačiū Dievui, lietuvės 
šiuo ątveju yra švarutės ir mo
ka pasipuošti taip estetiškai, 
kad net kitataučiai jas augštai 
gerbia ir idealizuoja.

Ne vien tik lapotos medžio 
šakos teikia vėsų pavėsį žmo
gui kaitroje, bet ir lengvutė 
šiaudinė skrybėlė ir lengvutis, 
plonutis, tačiau šešėlį odai duo
dąs drabužis.' Negi žmogus per 
visą vasarą sėdės po medžiu pa
vėsy? Nei to pavėsio žmogus 
gali pasiimti su savimi, kur tik 
eina. Bet jis gali dėvėti plonutį, 
kūną vėdinantį ir odai teikiantį 
pavėsį, atitinkamą drabužį. O 
gal visiškai plikam be jokių dra 
bužių žmogui būtų sveikiau ir 
vėsiau vasaros metu negu
drabužiais? Tai taip mano pseu 
domokai,ninka, nudistai. Bet JSSffifiSK
medicinos mokslas įrodo ir dau-1 džtastančios, suskilusios odos dedir-
gumas medicinos daktarų sako, f unkamadvlrt^trtaikučiams.t'kad^‘IS 
kad po gerai vėdinamu pavėsiu i ,lrod° skaudus «b«rimas nuo vysty- 

kunui yra vešiau, kad pavėsi Tlrfmių odos n»u. L. “ “
teikiantis drabužis ne tik vėsi-Į gulo ointment yra
na žmogaus odą, bet ir , apsau- parduodama po 76 
godamas odą nuo spirginančių 
saulės spindulių, apsaugoja žmo 
gų nuo odos vėžio. Tai tiek 
apię pavėsius ir drabužius.

Kitos priemonės vėsintis kait
ros metu — tai vanduo ir drus
ka. Reikia žinoti, kad cukrus 
kūnui duoda karštį, druska vė
sina. Seniau, kai jokių elektri
nių šaldytuvų nebuvo, žmonės 
pasigamindavo sau “ice crea- 
mą” rankomis sukdami skardi
nę, pripildytą grietine su prie
skoniais ir cukrumi, kuri būda
vo įstatoma į kibirą, pripildytą 
ledo ir druskos. Taip, vanduo' 
ir druska šaldo. O ledas? Nagi 
ledas yra vanduo, tiktai sustin
gęs, susikristalizavęs nuo šaltos 
temperatūros.

rijas. Tokius gėrimus gerdami,. daromą žalą sąnariams tamsta 
taip save vėsindami, tik save 1 buvai teisingai painformuota. 
Apgaudinėja, nes nuo alaus ar'
saldžių limonadų kūnas yra pri
verstas dar labiau prakaitueti, 
nes kūno viduje nuo kalorijų 
daug karščiau darosi. Visi a- 
laus ir “popso” gėrėjai ne ge
sina, bet dar labiau didina savo 
troškulį. Tokius ir saulės smū
gis dažniau ištinka.

STATYBAI 
IR NAMŲ 
PATAISYMUI 
FRISTATOM 
Visokių Rūšių

Jei geri snapso, gerk su sai- 1 MEDŽIAGA 
ku, nes saulės smūgis gali iš
tikti.

Ledai, šalti, saldūs ir skanūs 
ledai (ice cream) ne vėdina, bet 
kaitina žmogaus kūną, nes kiek
vienas “aiskrymo” šaukštelis 
turi savyje daugiau kalorijų ne
gu kiti valgiai. Saldūs ledai ne 
gesina, bet didina troškulį.

Daug vandens ir daug drus
kos reikia suvartoti, kai žmogus 
daug prakaituoja. Vasaros karš 
čiams siaučiant reikia sūriau 
valgyti. Gerose Amerikos dirb
tuvėse prie vandens visada yra 
druskos tabletės, kad darbinin
kai netrokštų ir stipresni būtų.
Kai kūnui druskos pristinga, tai 
darosi silpna ir širdžiai bei vi
duriams negerai, žmogus, turįs 
augštą kraujo spaudimą, ar ne
turįs, tegul nė nemėgina laiky
tis be druskos dietos laike va
saros karščių, jei bent įsakmiai 
gydytojo būtų įsakyta.

Druska, vanduo, tinkami dra-

CARR MOODY 
LUMBER CO.
STASYS LITVINAS, Prez.

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

Apkainavimą ir Prekių Pristaty
mą Teikiame Nemokamai 

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

Vestuviy nuotraukos Ir 
augttos rūšies fotografijos 

mūšy specialybė
PRECIN PHOTO STUDIO

(Incorporated) 
EDVARDAS ULIS, sav, 

4058 Archer Avenue
Telefonas Vlrginia 7-2481

DR. JUZE IR KĘSTUTIS 
AGURKAI

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
2900 W«rt Mat Street

Vai. pirm. Ir antr. 10 iki 12 ryto, 
2ikl 4 Ir 8 Iki S popiet; ketv. Ir 

penkt 2 Iki 4 Ir 6 Iki 9 popiet 
tadleniats 10 Iki 2 vai. popiet.

Ofiso tel.PRospect 6-17*5 
Bes. tet GRovehUl 8-56OS

TeL ofiso PRospect 6-2340
PRospect I

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPEO. CHIRURGINES LIGOfl 

6700 S. Wood Street
Priėmimo vai. tik pagal susitarimą 
nuo 2—4 vai. kasdien ir nuo 6 Iki S 
vai. plrmad. Ir penkt. Trečlad Ir sek. 
uždaryta

8-4733

DR. VYT. TAURAS- 
TUPŪIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR 

BPEC. MOTERŲ LIGOS
Ofisas Ir rezid.: 2410 W. 51st St 
Tel. PRospect 8-1223 arba WE 6-5577 
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v. Antr., 

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

P.&J. JOKUBKA
TV, DEIMANTAI IR LAIKRODŽIAI 

Pardavimas Ir Taisymas 
4077 So. Archer Avė.

Chicago 82, III. — Tel. LA 3-8617

AR VERTA?

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

TeL BĮ, 7-7075 arba 
PR 8-9842

TELEVIZIJOS
Ir Radi. Aparatą Taisymai

Sąžininga* ir garantuotu darbu 
M. RIMKUS, 4617 8. Bairyer St 
TeL VI 7-0087 — VI 7-8087

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

Beštad. 2—4 vai. vak. 
Trečlad. ir kitu laiku pagal sutarti- 

Telef. ofiso LAfayette 3-6048 
Rez.: WAlbrook 6-3048

Tel. ofiso HE. 4-6849. rez. HE. 4-2324

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 gelt. pagal sutarties

~DB. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

0817 South W este n Aveno*
Chicago 39, IU. 

Pasimatymai pagal sutarties
Telefonas REpublie 7-4*00 

Rezidencija: GRovefalU 6-8161

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGO 

Office: 10748 South Michigan Avė. 
Buto: 1653 \V. 103 St., Beverly HlUs 
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 v. v 
išsklrus trečlad. šeštadieniais nuo 
Iki 4 vai. popiet.

Tel.: Ofiso — PUllman 5-676* 
Buto — BEverly 8-3846

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

DR. A, RARRUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

Priima pagal susitarimą

DANTISTAS

DR. J. A. PAUKŠTYS
4853 S. Mhipple Street

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

LAfayette 3-484*
Namų — CEdarcrest 3-7 786

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

DR. V. P. TUMASORIS
CHIRURGAS

6255 South Mestern Avenue 
VAL. kasdien 2—4 p. p. Ir 7—9 vak.

Trečiadieniais, šeštadieniais Ir 
sekmadieniais uždaryta

____________ ______________
. Tel. ofiso: UAnube 6-1126

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

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

Šeštadieniais 1—4 v. p. p.

TeL ofiso PRospect 6-8400
Rezid. PRospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VaškevlčlntS)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
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.

NUO U2SISENGJUBIŲ 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ
Tie, kurie kenčia nuo SENŲ AT

VIRŲ Ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, 
negali ramiai sfidetl Ir naktimis 
miegoti, nes Jų užsisenejuslos žaizdos 
niežti Ir skauda. Kad pašalinti tą 
niežėjimą Ir skaudėjimą senų atvi
rų ir skaudžių žaizdų, uždekite 
LEGULO Ointment. Jos gydymo 
ypatybes palengvins Jūsų skaudėji
mą Ir galgslte ramiai miegoti nak
tį. Vartokite ją taipgi nuo skau
džių nudegimų. Ji taipgi pagalina

su nležejiuią Ilgos vadinamos P8ORIA- 
SIS. Taipgi pagalina peršėjimą ligos 
vadinamos ATHLETE'S FOOT, su-

82.00 į metus, kad užlaikius gražius 
plaukus. Magink NEW ERA — per 
40 metų pasekmingai vartojamas. 
Siųskite 82.00 už 8 oz. bonką.

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

PIGIU IK SAUGUI

PERKRAUSTAU
BALDUS
VIETOJE IK K, TOLI A U

K. EIDUKOMS
Tunu naują dideli sunkvežimi 

ir apdraudaa
2318 W. 91st St. Chicago, UI 

Tel. PRescott 9-2781

f^

BUICK’AS

DO
et., 81-36. Ir 38.60. 
Pirkite valstlnBseChl 
cagoj Ir apyllnklss— 
Mllvraukee, Wtsc., Ga 
ry. Ind.lr Detroit, Ml- 
chlgan arba ragyki
tę Ir atsiųskite Mo- 
osy order |

LEGULO, Department D. 
6618 W. Eddy St. Chicago 34. III.

LIETUVIŠKAS

AUTOMOBILIS

88. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IU CHIRURGAS 

4167 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. Vlrginia 7-0036

Rezidencijos tel. BEverly 8-8344

TeL ofiso VI. 7-0600, rea RE. 7-8S87

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

4055 Archer Avė.
Kampas Archer Ir Callfornla At*. 

V AL.; 3—4 Ir I—8 v. p. p, 
feešt. 2—7 vai. p. p., 
išskyrus sekmadienius.

Ofiso tUef. YAnb 7-1166 
Beoidi-ncijos — 8Tewart 8-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

750 Wert 85th Street 
(kampas Halsted Ir 85-ta gatve) 

VAL. 1—4 Ir 8:80—8:10 p. p. kas
dien ttskyrus trečiadienius. Atidara 

šeštadieniais 1—4 vai.

Tel. WAlbrook 6-2670
Res. Hllltop 5-1560

Dr. Alexander J. Javais
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marųuette Medical Center 
6132 So. Kedzie Avenue

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

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

DR. A. JEMKIMS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GTDYTOJA8)
2500 Meet 63rd Street

VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. Ir 7:80 
Iki 8 vai. Trečlad. Ir šešt. uždaryta

DR. ALDINt PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3259 South Halsted St. 

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

Trečlad. Ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. VIctory 2-1484. Resid. 2437 
W. 62nd St., tel. Republlo 7-8818.

DR. J. VAITAITIS
GYDYOOJAS IR CHIRURGAS 

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

, vak. šeštadieniais 10-1.
Trečiad. uždaryta

Ofiso Ir buto tel. OLympic 2-1381

Ofiso telefonas — BIshop 7-3525
DR.AL RACKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4342 Archer Avenue

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

Trečlad. Ir sekmad. tik susitarus

Tel. ofiso VIctory 2-1581
Rez. VIctory 3-0743

DR. V. VILEIŠIS
GTOYTOJ\S IR CinRUROAS 

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

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

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpubUo 7-22*0 
SPECIALYBE CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2745 West 69th Street

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

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

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2420 West Marųuette Rd.
VAL. nuo 2 Iki 4 n. p.: 6 Iki 8 vak. 

Trečią^, ir šeštad. pagal sutarti

Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-665*

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

Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-666* 
Rezid. 6600 S. Artesian Avė.

VAL. 11 v. r. iki 3 p. p.; 6—* v. v.
Dr. Anfonas Rudokas, 0. D.

Tikrina akis: pritaiko akinius, 
keičia stiklus ir rčmua.

4456 So. California Avė., Chicago 
šaukite YArils 7-7381 .

Priima: vakarais 6 Iki 9; šeštad. 
10 vai. ryto iki 4; trečiad. Ir sekmad, 

tik susitarus

TeL ofiso YA 7-4787, rez. PR 6-lMo

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4646 8. Ashland Ava. (fcamb. Sll)
Vai. nuo 2—4 ir 6-—8; trečlad., Šeš

tad. ir sekmad. tik pagal sutarti- 
Jeigu neatsilieps vlršminStl telefonai

šaukite MIdway 3-0001

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAI 

Viri 35 metų patyrimo
Tel. YArds 7-182* 
Pritaiko akinius. 
Kreivas akis j

Ištaiso. ’
Ofisas ir akinių dirbtnv*
756 West 85th Street 

Vai nuo 10 Iki 2, nuo 6 iki 8, tre
člad. nuo 10-12, penktadieni 10-2 1. 
šeštadieniais 10-2 vai. popiet.

Pradčkit Taupyti Šiandien, Turėsit Rytoj!
Taigi, Mmt imMlikH. tapyti ii.j« ltai»llko). 

j<taig.j. — RRIRHTOH S8VM8S AMD LRAH I
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki >10,000,00

BRIGHTON SAVINGS AND MAN ASS’N
4671 Archer Avė., j vakarus nuo California Avė.

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

Telefonas GRovehUl 6-1696
DR. ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALI8T1

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

susitarimą išskyrus trečiadieniu* 
2422 M'eet Marąnette Rd.

Telefonas REIlance 6-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
8925 M'eet 69th Street

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

Plrmad.. antrad., penktad. ir 
»«8tad • vai. ryto Iki 4:80 p.p.

OFISO VALANDOS: T
Trečlad. 8 ryto iki 18 vai.. 
Kstvtrtad. • vai. IMI 8 vaL vak.

AUKŠTAS DIVIDENDAS — APDRAUSTAS SAUGUMAS IR PELNINGI PATARNAVIMAL

Tek ofiso ir buto Oljmptc S-41M
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 W. 15th St, Cicero 

Kasdien 1—S v. Ir 6—8 v. vakaro 
Išskyrus trečiadienius

fintas 1526 So. 4*th Avė, 
šeštadieniais 12 Iki 4 popiet

,"K’,»fJ,ANT ČEKIUS IR APMOKANT VISOKIAUSIAS BTIiAS, VEI/TUI PATARNAVIMAS NARIAMS. IflKEIOlAM D 
PAŠAUKIT B<)^ROT *J<t.V,T,I ^n7ą1X)8 PBUUNAMIAUSI OM SĄLYGOM. SUŽINOT MŪSŲ AlTKPTĄ DIVIDENDĄ <B KITAS KN

DIVIDENDAS U* PA (D UP INVE8TMEN- 
TAUPTTI IR PER LAlMtl’S. SU-

pūna is val. — e val.j antrad. 
1 I Inu a II ............

CHICAGO SAVINGS and LOAN ASSOCIATIONy 6234 SOUTH WESTERN AVĖ.
IB PENKT. S fkl 4 VAK.i KET. • IKI 6 vai vak.; Treč U4DAJBYT8 ’TNĄ DIENĄ! *EV. S IKI • POPIET

Oflao telef. LAfayette 8-8210, jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzle 8-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGl

4146 S. Archer Ava.

VAL. Kasdien popiet nuo 12,8:80 v. 
Vak. pirm., antr., ketvlrt 8-8:80 v. 

Trečiadieni tik susltatua

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopedas - Protezlstne 

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

(Areli Supporta) Ir 8X
j Vai.: 9-4 Ir 6-8. šeštadieniais 8-1.
| ORTHOPEDIJO8 TECHNIKOS LAB. 

3850 W. 63rd St. Chicago 3«, OL 
Tel. PRospect 6-508*.

p\)R UVOą,

c

«» / TW1

Jei turite parduoti ar Išnuomo
ti, paaiskelbkite smulkių akelbimų 
nkyrluje. Skelbimą galite perduoti 
telefonu: Vlrginia 7-6640. Pirkit Apsaugos Bonus!

2334 B.

draugas
THE LTIHUANIAN DAILY FR1END 

Oakley Avė., Chicago 8, IU. Tel. Vlrginia 7-««4I: 7-6*43
1*16, aš Chloago. Illlaois■ntered M Beoond-Clas* Matter lUrch II

Unde. the Aot of March S, 187*.

Member of the CathoUc Press Ass'n 
PubUaked dally, ezept Bundaya, 

by the
Lltkuantan Cathollo 
PRENUMERATA:
Chtoagoj Ir Cloeroj 
Kitur JAV Ir “
Ušaienyje

8UB8CRIPTION RATKS 
88.00 per year outside of Chloago 
f*.00 por year ta Chloago A Cloero 
88.00 per year in Canada 
Forelan 811.00 per yeac.

g m«a 
81.26 
81.** 
81.86

Boctety
Metams M metų 8 m*n.

89.00 6.00 81.71
88.00 84.60 82.6*

811.00 86 6* 82 0*

Redakcija stralnanlds taiso savo nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių ae-
seusojiąTrąšlna Uk 18 anksto susitarus. Redakcija ui skalbimų tartai 
neatsako Škelfciu.ų kalno* priatan«amo* gav« prašymą.
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AKTUALUS KLAUSIMAS
Prezidento Eisenhowerio liga gerokai nervina politikus ir 

maišo jų kortas. Jau po pirmosios prezidento ligos (širdies 
smūgio) buvo didelio susirūpinimo, ar jis galės tiek pasveikti 
ir sustiprėti, kad galėtų kandidaduoti antram terminui. Tas 
klausimas buvo aktualus ne tik respublikonams, bet ir demo
kratams.

Prezidentui susirgus antrą kartą,politiniuose sluogsniuose 
dar daugiau susirūpinimo. Ir tai liečia ne vien prezidentinius 
kandidatus, bet ir visą eilę kitų aspirantų į įvairias pozicijas, 
į kurias kandidatai dar nėra išrinkti ar paskirti. Veik galima 
spėti, kad ir mums labai gerai pažįstamas ir stiprus lietuvių 
reikalų išėmėjas Morris B. Sachs taip pat laukia, ką darys prez. 
Eisenhoweris. Jei jis pasisakys, taip, vargu p. Sachs kandida
tuotų į Illinois gubernatorius prieš abiejų partijų kandidatus, 
nes Eisenhoweris daug padėtų ir kitiems respublikonų kandida
tams būti išrinktiems. Kitu atveju p. Sachs tikriausiai paskelb
tų savo kandidatūrą. Kandidatuotų kaip nepriklausomas. Pa
našių situacijų yra ir kitose valstybėse.

Teigiamas prez. Eisenhowerio pasisakymas respublikonams 
žymiai palengvintų. Jie būtų tikri su juo rinkimus laimėti. De
mokratų partijos vadai, suprantama, norėtų sulaukti iš pre-

LENKTYNES SU PRAGARU
PRANYS ALŠftNAS

Neseniai V. Ramojus parašė Į eitais metais Sovietų Sąjungoj 
knygą, pavadintą: “Lenktynės inžinierių diplomus, esą gavę 
su šėtonu”. Ir tikrai toje kny- 63,000 asmenų, kai tuo tarpu
goję aprašomos šitokios lenk
tynės, vienok tai daug mažes-

Amerikoj inžinerijos mokslų 
graduantų tais metais buvo

nio masto, negu kad vykstan- 43,000, o Anglijoj — 2,800. Šie
čios lenktynės nūdien tarp gė
rio ir blogio, tarp Vakarų de
mokratijų ir Rytų raudonosios 
diktatūros arba, dar ryškiau, 
pasakius, tarp laisvojo pasau
lio ir Kremliaus pragaro.

Taigi, lenktyniaujama. Ir 
bepigu pragariškoms Krem
liaus jėgoms lenktyniauti, ka
da JA V-bės jas prikėlė, pasta
tė ant kojų, atšėrė, atgaivino 
visiškai nusilpusias po 2-rojo 
Pasaulinio karo pabaigos, dar-

zidento neigiamo pasisakymo, nes, jam pasitraukus, jų gąlimy-' gi išmokė ir atomines bei hi
bės pasidarytų žymiai šviesesnės. Bet užtat demokratų partijos 
kandidatų varžytynės pasidarytų gyvesnės. Buvusiam Illinois 
gubernatoriui Adlai Stevenaonui, tuo tarpu stovinčiam pirmoje 
vietoje, būtų bandoma pastoti kelią susirinkus konvencijai. Ir 
tikriausiai tas bandymas galėtų pavykti. Mat ir demokratų1 naudodamiesi 
tarpe yra žmonių, kurie nenorėtų matyti Stevensono prezidentu.
Todėl jie bandytų pravesti kitą asmenį. Eisehoweriui kandida
tuojant, Stevensonas būtų nominuotas be didelių sunkumų. Pra
laimėjo 1952 m., tepralaimi ir šiais metais...

Reikia manyti, kad Eisenhoweris kandidatuos, nes jo gy
dytoja nemano, kad ir dabartinis jo susirgimas galėtų būti 
tam kliūtimi. Atrodo, kad teigiamo pasisakymo laukia net tik 
politikai ir partijų vadai, bet ir vsuomenė, kuroje p. Eisenho- 
weris yra popularus. Suprantama, kad šis visuomenės noras bei 
sentimentas ir bus pačiu didžiausiu paskatinimu teigiamai pa
sisakyti. •' ')

Ką respublikonų konvencija nominuotų, jei prezidentas pa
sakytų dviejų raidžių žodį — ne?

Į šį klausimą sunku atsakyti. Tektų manyti, kad dabar
tinis viceprezidentas Nixonas daugiausia turėtų galimybių, nes 
jis turi ir kvalifikacijas, ir prie to dar ir patyrimą. Daugelyje 
atvejų jam jau yra tekę pavaduoti prezidentą kaikuriuose pa
reigose. Be to jis yra geras kalbėtojas, energingas ir sumanus 
rinkiminių kampanijų vedėjas. Šios ypatybės taip pat yra rei
kalingos. Jo kandidatūra būtų priimtina ir vadinamoms tauti
nėms grupėms Amerikoje, kurios yra gyvai susidomėjusios tau
tomis už geležinės uždangos. Jis jau ne vieną kartą yra pasi
sakęs už pavergtųjų išlaisvinimą. Prieškomunistinėje kovoje jis 
taip pat yra stipriai raiškęsis. Užtat “sovietų draugai” ar jų 
bendrakeleiviai prieš jį niršta ir norėtų, kad jis į jokią valdžios 
vietą nekandidatuotų. Bet iki konvencijų dar daug kas gali at
sitikti. Ir vienos, ir kitos partijos planai dar gali radikaliai pa
sikeisti.

drogenines bombas gamintis ir 
t. t. .

Paskutiniajam dešimtmety
je raudonieji be jokio šūvio, 

visokiausiomis 
ir Vakariečių 

naivumu, jau užgrobė apie 100 
milionų žmonių ir milžiniškus 
plotus teritorijos, o dabar — 
jie intensyviausiai ruošiasi ga
lutinei pergalei — viso pasau
lių paglemžimui po raudono
sios meškos žiauria letena. 
Lenktyniaujama ekonomikoj

apgavystėmis

KATALIKYBES REIKŠME 1 
LETUVIŲ TAUTAI

“Europos Lietuvis” Nr. 21 
duoda santrauką pagr. paskai
tos D. Brit. lietuvių kat. kon
grese : “Katalikybės reikšmė lie
tuvių tautai”. Paskaitą skaitė 
iš Romos specialiai atvykęs mū
sų istorikas prof. dr. Z. Ivins
kis. Be kitų dalykų jis pareiš
kė:

“Nepriklausomos Lietuvos me 
tais būdavo ne kartą teisingai 
atkreipiamas dėmesys, jog lie
tuvių tautai normaliai išsivysty
ti ir tautiškai sustiprėti dideliu 
kultūriniu stabdžiu yra buvęs 
anas 40 metų spaudos draudi
mas. Priversti slapta už sienos 
spausdintis lietuviškas knygas 
kaip tik savo tautinio atgimimo 
metu, lietuviai iš tiesų patyrė 
didelių kultūrinių spragų.

Dar didesnis kultūrinis stab
dis yra buvęs tačiau nuostabiai 
ilgas įsisupimas į atgyvenusios 
pagonybės tikėjimus ir prieta
rus, ne tik Mindaugo, bet ir Ge
dimino anūkų laikais, t. y. po 
keturių šimtmečių nuo dviejų 
pirmųjų kankinių — misijonie- 
rių (Vaitiekaus ir Brunono) mir 
ties.

Užtat, taip vėlai pasikrikšti 
jusi Lietuva, kultūriniu atžvil
giu jau nebegalėjo išgyventi a- 
nos vidurinių amžių epochos, ka 
da vienuoliai benediktinai kūrė 
mokslą, nurašinėjo knygas, rin
ko rankraščius. Suprantama, 
Lietuvos padangėje jau nebega
lėjo iškilti nė anų didžiųjų me
no kūrinių, nuostabių gotikos 
bažnyčių. Lietuvos kultūroje la 
biau beišryškėjo tik jėzuitų ir 
kitų vienuolių veiklos šimtmetis 
nuo 16-tojo amžiaus galo. Tai 
buvo barokas, bet ir jis dar da
vė nuostabių bažnytinio meno

kūrinių, kaip Šv. Petro-Povilo 
bažnyčia Vilniuje, iar kameldu- 
lių vienuolynas Pažaislyje.

Vadinasi, iš to yra aišku kiek
vienam: Europos tautose visa 
kultūra taip vystėsi, kad ji ga
lėjo ateiti tik per bažnyčią, ir 
tai, ką dabar vadiname Vakarų 
Europos kultūra, galėjo ji iš
augti tik Bažnyčios prieglobsty
je. Tad kiekviena anų visokių 
Europos tautų, užbaigiant azi
jatiškos kilmės vengrais, kurie 
dar 10-me amžiuje savo siaubin 
gaiš žygiais gąsdino visą Vidu
rio Europą, kultūrėjo tik tada, 
kai jos buvo paženklintos kry
žiumi, jo ženkle, žymus šveica 
rų istorikas Gustavas Schnure- 
ris didžiuliame keturių tomų 
veikale, panaudodamas daugy 
bę versmių, akivaizdžiai paro
dė, kaip ant stabmeldiškosios 
Romos imperijos griuvėsių bu- tpphninkufl 
vo sukurta krikščioniškai — lo- tecnninKU8> 
tyniškoji kultūra, kuri išsiplėtė 
Po visą kultūringąjį pasaulį vi
suose kontinentuose.

Lietuva taip pat iš to dėsnio 
išsilenkti negalėjo. Minėtoji kul
tūra galėjo ateiti tik su krikš
čionybe. Yra aišku, kad su ja 
Lietuvon teatėjo raštas ir pir
mosios mokyklos. Jokių moks
lo židinių anksčiau ,t. y. pago
nybėje, mūsuose nėra buvę. To
liau šaltiniuose yra neabejoti
nai paliudyta, jog jau 15-me 
amžiuje prie Vilniaus katedros 
ir prie naujai steigiamų parapi
jinių bažnyčių buvo kuriamos 
mokyklos, o pirmosios gimnazi
jos ar kolegijos nuo 16-jo amž. 
galo, lygiai kaip ir pati Vilniaus 
Akademija — tada vienintėlė 
aukštoji mokykla rytuose pla
tiems plotams — išaugo iš pa
stangų atstatyti ir sustiprinti 
katalikybę Lietuvoje. Užteks 
paminėti, kad tik krikščionybė

met Maskva giriasi išleisianti 
lygiai du kartu daugiau inži
nierių negu JAV.

Dar visiškai neseniai buvo 
pranešta, jog Sovietai esą vi
siškai paruošę išsiųsti Indijai 
dviejų moderniškų alyvos dry- 
lių įrengimus 1,500,000 dolerių 
vertės. Su tąja siunta vyksią 
ir 44 sovietų techninkai, kurie, 
bemokindami indusus kaip ap-

rių neišnaudoja jų darbininkai 
beveik už penktadalį kainos, ne
gu tai gali padaryti JAV.

Be to, Scvietijos kolektyvinė 
diktatūra gali mesti Indijai, 
Burmai, Ceilonui ar kitam ku
riam kraštui bilioninės vertės 
paramą, neatsiklaususi jokio 
parlamento, jokios visuomenės 
opinijos netyrinėjus, nesiklau
sus jokių spaudos atsiliepimų 
ir t. t. Sovietų Sąjunga — tai 
ne JAV. Bulganinas su Kruš- 
čiovu tai gali nutarti beger
dami po čerką vodkos.

Automobilio vairuotojo 
malda

San Diego vyskupas Charles 
F. Buddy sukūrė šitokią maldą 

seiti su tais dryliais, praleisią automobilistams:

Kunigų seminarija 
pagyvenusiems

Haverhill, Mass. veikia kuni-

, menys jau vėlesniame savo gy
venime atradę pašaukimą į ku
nigus. Joje kunigystės jau pa-

gų seminarija, į kurią stoja as- siekė 84 asmenys

KĖLIMOSI IŠPARDAVIMAS
D. JURJONO BENDROVES, 3524 S. Halsied 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.

Kol kas raudonieji jėgos var
tojimo keliu nesitiki pasiekti 
laimėjimo, (nors netrukus a- 
teis ir tas laikas), kad jie ryž
tasi stoti į lenktynes su Vaka
rais kitoj srity — ekonominėj.

Nors labai gaila, bet ir šiuo 
ginklu naudotis raudonieji iš
moko iš Vakariečių. O gi, ma
tyt Chruščevas prisiminė sėk
mingą “Maršalio Plano” eko
nominę veiklą Europoje, tad 
jis sugalvojo šitokį gigantišką, 
planą įsteigti atsilikusioms Azi 
jos ir Afrikos tautoms. Žino
ma, ne kad toms tautoms pa
dėti, bet kad jas užgrobti. O 
kai bus tiedu pasaulio konti
nentai raudonųjų rankose, tuo
met — pro Aziją ir Afriką — 
bus “arčiau” pasiekiamas ne 
tik Paryžius, Londonas, Ro
ma, bet ir... Wašingtonas. Taip 
jau juos Leninas mokino.

Azijatai ir afrikiečiai nūdien 
gauna medžiaginę pagalbą iš 
Vakarų pasaulio, ypač iš JAV- 
bių. Vienok nereikia būti per
daug toli numatančiu ir viską 
žinančiu, kad atspėjus, jog rau
donieji pasistengs juos įtikin
ti, kad Vakarai jiems duoda tik 
trupinius, kitaip sakant, tik 
tai, kas atlieka nuo Paryžiaus, 
Londono, Romos...

Juk visiškai neseniai grįžo iš 
Azijos “geros valios” ambasa
dorius, galima pavadinti 
Kremliaus žmogum Nr. 3, 
Anastazas Mikojanas, kuris pa
tarė savo kolegoms — “kolek
tyvinei valdžiai” — Chruščevui 
ir Co. išleisti bilionus šelpiant 
Indiją, Burmą, Ceiloną, Afga
nistaną ir kitus Azijos kraštus, 
teikiant jiems “draugiškas do
vanas”, siunčiant sovietiškus 

instruktorius ir
t. t. Kad patys Sovietų Sąjun
gos žmonės — darbininkai ir 
kolchozininkai dar tebėra pus
badžiai ir apiplyšę — tas ne
svarbu.- Tie gali ir palaukti. 
Kremliui reikalinga meškerio
ti naujas aukas.

Pasiruošimas

Indijoj tarp 6 mėn. ir vienerių 
metų laiko. Be abejonės, per tą 
laikmetį tie sovietų techninkai 
perskaitys nemaža ir “polit- 
gromatinių” pamokų indams, 
nes jie — universalūs.

Tai yra tik “oficialus prane
šimas”. Kai jau bus įsileisti tie 
44 techninkai, tai greitu laiku 
ten pribus ir 444.

Taigi, taip ir kils, augs, bus 
statomi tuose atsilikusiuose 
kraštuose nauji fabrikai, nau
jos užtvankos, transmisijų 
bokštai ir t. t. O tas viskas, 
žinokime, bus didelė reklama 
“draugiškajai” Sovietų Sąjun
gai, kuri — jeigu duoda ki
tiems — tai ir pati “turi”... Ar 
negeras būdas “rojui” rekla
muoti?

— O, Dangaus Tėve, kuris 
žinai .mūsų silpnybes, siųski 
Tavo Dvasią, kuri išryškintų 
kokia didi mūsų atsakomybė, 
kai paimame mašinos vairą į 
rankas. Priminki mums pir
ma, negu užvedame motorą, 
kurs dažnai būna staigių mir
čių priežastimi, kad mes pada
rytume kryžiaus ženklą, norė
dami kelionę pradėti Tavo pa
laiminimu ir ją laimingai dėl to 
baigti. >

Sustiprink mūsų nusistaty
mą laikyti akis ant kelio, visa
da turint galvoje, kad žmonių 
gyvasčių saugumas — taip 
brangus Tavo akyse — parei
na nuo mūsų budrumo ir blai
vumo. Įkvėpki mumyse nusis
tatymą važiuoti su kantrybe,

£

Kaip matome, JAV ir Didž. budrumu ir atsižvelgimu į ki- 
Britanija stovi vėl prieš naują’ tus, kėliaujančis mašinomis ir 
Sovietų Sąjungos ekspansinį i pėsčiomis.
būdą Azijoj ir Afrikoj.

Kiti žygiai

Mikojanas, kiek esame gir
dėję, jau planuoja naują “ge
ros valios” kelionę į Lotynų 
Ameriką. Taigi, kalama gele
žis, pakol karšta.

Ir kodėl raudonieji negalės 
mesti bilionų dolerių vertės 
paramos į užsienius? Juk pas 
juos gyventojų pragyvenimo 
standartas yra visiškai žemas, 
o ir dar žemesnį Kremlius gali 
padaryti. Jeigu gyventojai bus 
nepatenkinti — jiems pakan
kamai vietos Sibire. Be to, nie
kas ir niekur Sovietų Sąjungoj 
prie fabrikų, savaime aišku, 
nėra matęs tiek automobilių, 
kiek, pav., JAV, Kanadoj ar 
kitame Vak. pasaulio krašte, 
kuriais darbininkai suvažiuoja 
į darbą. Tenai, be abejonės, jei
gu ir matosi vienas kitas so
vietinis “Pobieda” ar kitoks — 
tai fabriko vedėjo arba darbo 
politruko.

Taigi, Sovietai Indijai gali 
parduoti alyvą ir degalus, ku-

O, Brangiausioji Dievo Moti
na, prašyki kelionių globėją šv. 
Kristoforą, saugiai mus globo
ti mūsų kelyje, per tavo Die
višką Sūnų, mūsų Viešpatį, Jė
zų Kristų. Amen.

Vokiečiai dėkoja popiežiui<4 i* « yt t
Pijus XII vardo dieną vokie

čių tautinės organizacijos 
“Dankspende dės Deutschen 
Volkes” delegacija įteikė Šv. 
Tėvui brangią mozaikinį Dievo 
Motinos Dangui Ėmimo pa
veikslą, kuriuo išreiškiamas 
vokiečių tautos dėkingumas Pi
jui XII už nuolatinę jo morali
nę ir materialinę pagalbą sun
kiais nacių rėžimo ir karo me
tais. Organizacija “Dankspen
de dės Deutschen Volkes” 
(Vokiečių Tautos dėkingumo 
dovanos) buvo įsteigta paties 
Federalinės Vokietijos Respu
blikos Prezidento Heuss inicia
tyva 1951 m. Jos tikslas ver
tingomis dovanomis pareikšti 
dėkingumą vokiečių tautai nu- 
sipelnusiems užsienio asme
nims ar organizacijoms.

A. TVERA S
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES 

Pardavimas ir taisymas 
2646 W. 69th St. REpublie 7-1941

iŠ TOLI IR ARTI 
NAUJI OIDSU TAONN-NAUJAUn MAUSTfNO tJtANMAIU6U Mtrų HMMIAS-A/AUS SĄtMMAS AAtAANAHNAt

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL. Td. WAIU>«lt 9-9209

Šiuo metu Sovietijoj pagrei
tintu tempu eina “gaminimas” 
inžinierių, kurių, Maskvos tei
gimu, jie kasmet išleidžia dau
giau negu kad JAV ir Didž. 
Britanija, sudėjus kartu. Pra-

Lietuvai tedavė pirmąsias spaus 
dintas lietuviškas knygas, pra
dėjusias gausią lietuvių katali
kų ir protestantų literatūrą.

Vadinasi, išvada yra aiški: 
kol nebuvo krikščionybės Lie
tuvoje, nebuvo čia nei rašto, nei 
lietuviškų knygų, nei mokyk
lų”. Dr. J. Dgl.

ROOSEVELT FURNITURE CO.
(LIETUVIŲ KRAUTUVE)

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

ROOSEVELT FURNITURE CO.
2310 W. Roosevelt Rd. Telefonas SEeley 3-47II

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

' J| 
PER 40 METU 

VISU LIETUVIŠKU 
KOLONIJŲ 

SAUGIAUSIA IR 
PELNINGIAUSIA 

TAUPYMO 
BENDROVĖ 

V
4038 Archer Avcnuc Tel. la3-671» 

AUGUST SALDUKAS Pr.zld.ntoa’
J

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

Universal Savings and Loan Association užtikrina saugu
mą ir gražų pelną.

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentūra iki 
$10,000.00 kiekvienam indėliai 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

NARIAI LIETUVIU TAUP. IR SKOLINIMO
B-VIŲ LYGOS, KURIOSB

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki $10,000.00
I R

Paskolos Duodamos Namy įgijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO i SAVINGS & LOAN ASSN.
6234 S. Westem Avė. Chicago 36, 111-

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

DISTRICT SAVINGS & LOAN ASSN.
3430 So. Halsted Street Chicago 8,11L

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

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

JONAS GRADINSKAS
Kambarių vėsintuvai, vėdintu vai; rądio: vokiški, kišeniniai, nešio

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

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

iiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiimiiiiiiiiiiirihiiiiiiiiiiiiii  

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

Rašant laiškus visad var
tokite antikomunistinius vo
kus.

40 įvairiu vokų $1.00

iTallinn. 
LESTONIA.'

ligaj:

LITHUANIA
Užsakymus ir pinigus siūs 

kitę:
DRAUGAS

2334 So. Oakley Avė. 
Chicago 8, IlUi un
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO. ILLTNOTS Antradienis, birželio 26 d., 1956

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Tarnaus raupsuotiesiems

Maryknoll vienuolyno misio 
nieriai kun. Juozapas A. Swee- 
ney, 61 metų amžiaus, ir kun.
Hubert M. Pospichal, 68 metų 
amžiaus, nuvyko darbuotis į Šv. po karo. 
Lozoriaus raupsuotųjų koloni
ją Korėjoje, kur yra 250 raup
suotųjų. Kun. Sweeney tarp 
raupsuotųjų jau yra išdirbęs 20 
metų.

PADĖKA
Gilios padėkos, žodį tariu 

med. dr-ui Jonui Adomavičiui, 
šventinta koplyčia pagerbimui Visu gydytojo stropumu jis tei-

Koplyčia pagerbiant 300 
kankinių

Italijoje, Coreggio mieste, pa-

atminimo tų 300 kuriuos komu
nistai slaptai nužudė Italijoje 
nacių okupacijos metu ir tuojau

REAL ESTATE CLASSIF1ED AND HELP WANTED ADS

Didelis darbas
Maryknoll vienuolynas, įsteig 

tas prieš 45 metus, dabar jau 
turi 2,700 narių. Vienuolynas 
įkurtas 1911 m. birželio 29 d. 
Jo steigėjai — amerikiečiai ku
nigai James A. Walsh ir Tho- 
mas F. Prise. Jų centras yra 
Maryknoll, N. Y., 35 mylios nuo 
New Yorko miesto prie Hudson 
upės. Šie misionieriai dirba vi
suose penkiuose kontinentuose.

Mirė dailininkas
Anglijoje mirė dail. Frank 

Brangwynn, sulaukęs 89 m.\Jis 
ypač žinomas savo freskomis, 
kurių yra nutapęs net Rockfel- 
lerio Centre, New Yorke.

Plečia universitetą
Jėzuitų universitetas Fair- 

field, Conn., vykdo plėtimosi pro 
gramą, kuri pareikalaus $2,500,- 
00.

kėši sekti mano sunkią kepenų 
ligos eigą, reguliariai lankyda
mas mane per ištisų devynių 
savaičių laiką namuose, šiauri
nės Chicagos rajone. Šito jo 
stropumo dėka ligą pavyko nu
galėti greičiau, nei galima buvo 
laukti mano senyvo amžiaus 
apystovose.

N
Jei šiandien jau galiu po ke

lias valandas dienoje skirti in
tensyviam tapybos darbui, tai 
laikau d-ro J. Adomavičiaus 
sėkmingai pritaikytos terapi
jos nuopelnu. Tad dar sykį te
būnie jam mano nuoširdus lie
tuviškas ačiū. — Ad. Varnas

Norite nekilti, tortą pigiai pirkt 
arba greit ir gerai parduot — 
kreipkitės į šią įstaigą.
Parūpinant gerom sųlygom paskolai

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

Nejud. torto pirkimas-pardavimas, 
visokia apdrauda, notarijatas

P. LEONAS
REAL ESTATE

2785 W. 71st St — WA1. 5-6015

NORRIDGE: MOD. 3 bedrrn., 
rm. Cape Cod. full bsmt.; gar.; 
fenced yard; elose public and pa
rochial schools: y2 block caty 
transportation; 0WNER; $17,500

GLadstone 3-7282.

REAL ESTATE real" ESTATE hĖjlp‘wanted Moterys'

Vargšų tarnyboje

DĖMESIO | CHICAGĄ 
ATVYKSTANTIEMS DAINŲ

ŠVENTĖS CHORISTAMS
Dienraščio DRAUGO admi

nistracija parūpins autobusus
Šv. Vincento a Paulo draugi- nemokamai aplankyti Chicagos 

ja, įsteigta Ozonamo Prancūzi-i lietuviškas įstaigas. Ekskursija 
joje. dabar paplito po visą pa- jvyvs Seštadienį, birželio 30 d., 
šaulį ir turi 200,000 narių. Ji repeticijų (3 val.-5:30
labai daug padeda varguomenės , . . . . . .. . ,v , . ° r b vai. po pietų). Tai kelionei bus
Se'PUne- tik 250 vietų. Todėl visi į Chi-

cagą atvykstantieji choristai, 
kurie norėtų, patogiai aplankyti 
svarbesnes lietuviškas įstaigas, 
prašomi registruotis iki birže
lio 29 dienos pas dainų šventės 
vedėją, 2523 W. 69 St., Chica- 

go 29, III., tel. PRospect 8-5952, 

arba DRAUGO administracijo

je, 2334 So. Oakley Avė., Chi- 

cago 8, III., tel. VIrginia 7-6640.

q g5f|CJ gSa-Fq l

SOPHIE BARČUS 
RADIO PROGRAMA

16 WGES stoties — Banga 1490
NUO PIKMAD. IKI PENKTAI). 

8:46 Iki 9:80 vai. ryte 
SE8TAD. 8:80 Iki 9:10 ryte

PIRMADIENNIO vak. nuo 7—8 v
SEKAI). H:30—9:30 v. r. U etotle* 

WOPA — 1490 kU.
Chlcago 29, -II. HEmlock 4-141» 

7121 8o ROCKWĘT,I HT

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHI
VASARVIETE “NIDA”

Sav. Pr. Kalvaitis 
BEVERLY SHORES, IND.

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

Gera maudymuisi vieta
llllllllllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllif

CHARLFS F. CARPENTIER 
Secretary of State

The coming of summer brings a 
heavy flow of traffic to our high- 
vays. Besides the many ’motorists 
vho will take to the road for 
short trips or for vacations there 
also will be many who will go out 
for a pleasant drive. With the 
many cars on the road it is essen- 
tial that all of us drive with alert- 
ness. ,

Some vacation bound motorists 
will believe that they mušt keep 
the accelerator to the floor so they 
can enjoy their vacations for a 
longer period of time. These mo
torists just cannot be convinced 
that instead of attempting to 
lengthen the houra of their relaxa- 
tion and entertainment they are 
merely recklessly risking their 
lives and the lives of others on 
the highvvays. ,

Another problem is sometlmes 
presented by the motorlst who is 
out only for a pleasant drive. This 
occurs when the motorist does not 
pay striet attention to his driving

duties. By not fulfllling his obll- 
gations, he puts it upon the shoul- 
ders of the other motoristą to keep 
him from havlng an accldent or 
from causing other parties to bo 
lnvolved in an accldent, Alertnes3 
behind a eteering vvheel will not 
only prevent accidents, it wlll also 
save lives.

A copy of the completely new 
“Rules of the Road” booklet ivill 
be sent to you free upon reųuest. 
Write to CHARLES F. CARPEN
TIER, Secretary of State, Sprlng- 
fleld, Illinois.

_ •v

Gauta nauja siunta knygelių

KAIP PASIRUOŠTI 
JAV PILI ETYBEI

PAJIEŠKOJIMAS

I’ujieškoma teta Ona Sulėkite š|»el, 
d. Frico (jos vyras Gustav špel). 
Kilus iš Vištyčio apskr., Blukių km. 
Apie 1900 m. išvyko j šiaurinę Ame
riką. Taip pat jieškomas dčdč Ein- 
rion Šulcas, s. Frico. Atsiliepti adre
su: .Ulele Galiniene, Vilniaus g-ve 
N r. 1, K y Imu-tų miestas, Kauno sritis, 
Litliuanhu

GUŽAUSKŲ
BEVERLY IHLLS GMJNYCIA 
Geriausios gfilfis dfil vestuvių, banke
tų. laidotuvių Ir kitų papuošimų.

2443 UEST Ū3RD STREET 
TeL PRospect 8-0833 Ir PR 8-0834

Experienced
Armature & Stator Winder 
Well estb. Co. Permanent

DAHL ELECTRIC 
2740 N. PULASK1 RD.

Tel. Capitol 7-3170

Duonų ir {vairias skoningas 
bulkutes kepa

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

Tel. Oliffside 4-6376
Pristatome Į visas krautuves 
Ir restoranus, taip pat Iš
siunčia 1 visus artimuosius 

miestus.

Pirkit Apsaugos Bonus!

TELEVIZIJA • RADIJAS
HI-FI FONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

FRANK’S TV & RADlO, INC.
3240 So. Halsted St. CAIumet 5-7252

AUTOMOBILIU TAISYMAS IR GASOLIHO STOTIS
Atliekami lyginimo /ir dažymo darbai. Taisomi motorai, stabdžiai, 
transmisijos ir t.t. MOBILGAS benzinas, įvairių rūšių alyva, 

baterijos ir automobiliams dalys. Ei restone padangos.
1934 West 59th Street Tel. GRovehill 6-9136

M. CESAS, patyręs auto specialistas

r^=
VYRAI IR MOTERYS

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

KUYRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSUBANCE 

NOTARY PUBLIC
2405 West 51 St 
WAlbrook 5-5030

PRospect 8-3579 (vak. Ir sekmad.)

MARQUETTE PĄRKE; mūrllns 
5 kamb. (3 mieg.) Ir skiepe 3 kanib. 
$65 pajamų. Gražus namas, erdvūs 
butai.

MŪRINIS 6 kamb. bungalovv. 66- 
tos Ir St. Louis apylinkėje.

BRIGHTON PARKE: Medinis, 2 
po 6 kamb. 60 pšdų sklypas. Pe
čiais šildoma.

MŪRINIS — 2 po 6 kamb. (2 
mleg.) centr. šild. Garažas. Kaina 
$20.000.

2 mediniai namai — 4 butai: 2 
po 6 k., 2 po 4 k. $200 pajamų.' Tik 
$17,000

Kitur — gražus mflr. Georgian ti
po. 5 k. (2 mieg.) 55-os ir Menard 
Avė. (5800 j vak.). Tuoj galima už
imti.

50 PĖDŲ SKLYPAS. 71-os Ir t 
yer Avė. Netoli Harlem Avė. 
BIZNIO NAMAI —

mūrinis — 2-jų augštų, 3 butai 
maisto krautuvš.

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

ŠIMAIČIAI
Realty, Builders, Insurance

2737 West 43 St
CLifside 4-2390

PARDUODAMOS ŠIOS NUOSAVY
BES:

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

67-os Ir Wood St. 2-jų augštų mū
rinis — 5 Ir 4 kamb. Centrinis šil
dymas alyva. 2-jų autom, garažas.

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

Turime įvairių namų ir kitose apy 
linkčse.

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

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

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

Pinigus su užsakymais siųsti:
•DRAUGAS”, 2334 8. Oakley avė. 

Chlcago 8, VU.

AIR-CONDITIONED !
Ncwly Decorated Officeš ! ! 

Pleasant Surroundings !
Close to Home !

Isn’t that what you’ve beon looking for?
Wc have a PERMANENT gpot for yoU.

(FEMALE)

Stenographerš
Teletype-Dictaphonc Opcrators 

File Oerks
(MALĖ)

MAINTENANCE MAN
Why not give me a ring at RAv«nswood 8-1000?

Or drop in and see me at

COMBINED INSURANCE 
COMPANY OF AMERICA 

5316 SHERIDAN ROAD
Henry Govyeaa 

Leonard McCabe—Personnel

PARDUODAMAS DIDELIS 
MŪRINIS NAMAS

4

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.. Chicaeo. BĮ.

lx/2 car garage, storms, sc 
awnings, near school, sho 
transportation. $16,500. Phc

LINDEN 4-0813

CftU RE 7-0530 
BY 0WNER

55th and Calif. 6 roor 
bung. plūs 3 bedrms. up.

fl. Large cab. kit. an 
H. W. oil heat. By 

PROSPECT 6-9835

bath
only.

P. STANK0VIA1US
REAL ĖST. Ir Df8UR. BBOKZBtt 

LIETUVIŲ AUDITORIJA 
3133 So. Hateted St 

Pk. DAnabe M7M 
Padeda plrkltl - parduoti namo* 
aklus, biznius. Parūpina paskola* 
draudimus ir daro vertimus, Tvarkė 
Imigracijos dokumentus. Ofisas atds
ras kasdien nuo 10—7.

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

bungalow on 33 ft. lot with 2 fi-

refrigarator. Finished full 
r. 59th and RockwelJ. $1

Call — RE 7-0530

BY 0WNER —

rooms, full bsmt.; f.a. c 
storais - screen; screened 
porch. Water softener. 1 
brk. gar. Fully landsepd. 
schls., churches, shops. J 
Early occupancy. CLearbr 
5310. 816 N. Vail.

HELP WANTEDf— MALĖ

ENGINEEDS
Work and Lfve in The Nation’s Finest Climate at

RO H R
Near beautifiil San Diege, Califentia

DESIGN ENGINEERS 
STRESS ENGINEERS 

WEIGHT ENGINEERS 
LOFTING ENGINEERS 

THERMODYNAMICISTS 

METALLURGISTS

Today wlth more than 8,000 rmployccs, Rohr is the world’s 
largest producer of ready-to-install Power Packages for both 
commerdal and .military planes — alorig with tfie making 
of over 30,000 other aireraft parts.

WHAT IS A POWER PACKABE7
In hiiilding a Power Package, Rohr Aireraft Corporation 

starta with a bare aireraft angine and builds the motor 
mount, sheet metai oowlhig, panelis, diaphragms,, sūpporting 
structures, air dacts, fuel and oH lines, electrical harness 
assemblies, and kistalls other Items necessary for the en- 
gine's operatlon — To make a complete Power Package 
ready to install on the airplanc, more than 4,000 Rohr-bullt 
parts fco Into the Power Package.

Bright young fnen are offered ontstandlng career po- 
sitions with opportunltles for advancement at fast-growlng 
Rohr In soUtheūn Callfomia — hnart of the big bustling air
eraft industry. Firm commitments will be made. Relocatlon 
assistanee to those accepted.

Apply in Person, Wire, m Write Complete 
Resume To Mr. J. L. Hobel,

Industrial Relations Manager, Dept. D.

ROHR AIRCRAFT CORP.
0F CHULA VWTA, GALIFORNIA

9 Milės S. of Sunny San Diego

BRIGHTON PARKE
2-jų botų po 6 kamb. mūrinis 

namas. Karštu vandeniu alyva 

apšildomas. 2 autom, garažas. 

30 pSdų sklypas. Turi būt tuo

jau parduotas. Kaina $24,500.

B. R PIETKIEWICZ « C0. 
2555 W. 47Hi St.
LAfayette 3-1063

8 Rm. Brick Residence
3 bedrooms, 1 bath up, 2 bedrooms 
& 1 bath dn. Gaa ht. Nr. school, 
shopping, transportation. July oceu
pancy. Vicinity Drummond Place & 
Lamon. Price $23,500. Owner.

TU 9-2796

šioje nejudomo turto pardavimo 
įstaigoje perkant ar parduodant. Jū
sų laukia greitas ir teisingas patar
navimas.
N O R V I L A - K U R g I U S

REAL. ESTATE SALES
2600 West 59th Street

Visi telefonai: PRospect 8-5454

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

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

Call Beinsenville 2968-R

LA GRANGE PARK St. Louise 
DE MARILLAC—3 bedroom brick 
Georgian. Full basement, gas heat, 
hrick garage, 50x133 ft. lot. 3 
blocks to parochial and public 
schools.

By Oivner — FL 4-1541

Bellwood in St- Simeons 
Parišh By oWnėi — 2 brm
Expandable attic brick Cape Cod. 
40x125 ft. corner lot completely 
landsoaped — 2 car bridk over- 
size garage. Brick home, gas heat, 
tile kitehen and bathroom. Tile 
floor in full basement Stove and 
Refrigerator. Combination storms 
and screens. Has canvas awnings 
throughout. Cyclone fence, $21,- 
900.

LINDEN 4-1243

CICERO. Arti 26th St. Naujas 
2-jų butų po 5 kamb. Autom, aly
va apšild. $34,900; įmokėti $10,- 
000. SVOBODA, 6013 Cermak Rd. 
BIshop 2-2162.

PROGOS — OPPORTUNITIES

TAVERN
FOR SALE

Innuire 829 State Street,

LOCKPORT, ILL.
Phone Ldckport 2011

ĮIEŠKO NUOMUOTI

REIKALINGA tvarkingam vyrui: 
1, Geras kambarys. 2. Vieta rank
darbiams apie 9x9 pčdas, skiepe 
(basement), arba garažas. Pageidau
tina prie Sherman Parko. Meldžiu 
pranešti Virtiniu 7-8949, nuo 12 vai.

AUTOMOBlLEb — TRUOK8 
Automobtlial — Sunkreiftikilal

VIKTORO K O ŽI C O 8 

nflhrtfc* gaMllho atoth b
taisymas

Atliekami motoro remontai, lyginimo 
dažymo darbai Ir kelčlamoe dalyk

UALL-IflE-MOTOftS GIS.
5759 8. WESTERN AVK- PR 8-9531

į | s--------------- :— ----------------------------------------------------------------

PARDAVIMUI

KETURIU KAMBARIU BUTUI 
1 BALDAI. Turi būti parduoti Iki tre

čiadienio. Prancūziško stiliaus millo- 
1, no baldai, moderniški mieg. kamb.. 
Į valgomojo ir virtųvšs komplektai. 

La,bat igradus. Duokite patdūlymų. 
| Privatus; dylerlal prašomi nesikreip
ti. Skambinti V«n Ruren e-0382.

EXPERIENCED 

ALTERATION WOMAN 

to work on better dresses,

coats, and suits.

Excellent salary 

Apply Mr. Marcus

BER-TALS 

1253 S. Halsted St.

SEWING MACHINE 
OPERATORS
Experienced 

Good starting rate 

plūs pay for piece work

5 day week 

8 to 4:30 P.M.

Near North Side 

SCHOLL MFG. COMPANY 
213 W. Schiller

HELP WANTRU VVBAI

YOUNG MAN for established 

beverage route. Mušt speak 

English and Lithuanian.

Apply —

606 W. 18th St
REIKALINGI REAL ESTATE 

SALESMEN

Gera proga užsidirbti $10,000 į me
tus. Reikalinga turėti automobilį ir 
kalbėti angliškai. Komiso sąlygom; 
alga mokama vėliau. Kreiptis —
SVOBODA, 3739 W. 26th Str.

MISGELLANEOrS 
Įvairūs Dalykai

UB7T. APDRAUDŲ AGENTŪRA
Visų rūšių apūraudos. Automobi

lių finansavimas. Notarlatas. Valsty
bes patvirtintos kalno*.

Prieš darydami apdraudaa kltuū 
pasiteiraukite pa* mu*.

JONAS KIRVAma,
L WAlbrook 5-5671
FNTERSTATE INSURANCE AGENCY 
5900 S. Ashland Ave„ Chlcago S6. UL

Gėris, grožis ir išmintis au
gina sparnus sielai; bjaurumas 
ir blogis — sielą džiovina.

— Platone

BUILDING & REMODEUNG

VIKTORAS SIMAITIS 
General Contractor

Stato rezidencinius Ir komercinius 
namus; pasiūlo sklypus; rekomen
duoja planus; išrūpina statybos kre
ditus. Skambinti vak.: VI 7-4229 
arba rez. tel. BI 7-3340. Kreiptis —

ŠIMAIČIAI 
Realty - Builders - Insurance 

Ž737 \Vest 43rd Street

KONTRAKTO BIUS 
STANDARD BIJIJLDBRS, IRO. 
2523 W. 69 st. Chtcago 29, UL,

PRospeckt 8-3792 
A. G1NTNERIS — pirmininkas 

V. F. PETRAUSKAS — stat. ved*Ja*
Lietuvių Statybos Bendrovė:
• stato namus pardavimui,
• priima užsakymus,
• atlieka remonto darbus,
• J rengia aluminijaus langus ir 

duris.

iiiiiifMinmmiiimmiiiihiifiiiifitiliiiiiii
AHTANAS LUKAS IR SIMUS 
27)7-19 West U si Sfrest

BITILUING CONTKACTORS 
Stato naujus namus, atremohtuo- 
ja Senus. Kreipkitės:

Tel. — HEmlock 4-5881
iiiiiimiiniiiiiiiiiiiiiiuniiiminniimimi

uiiitiiiininitiiinniitiintinmiiinniiiiiiu 
1 LBBTuVię STATYBAS = 

ftENDHOVfe - 5

M G RA8 I
BUILDERS, INC. = 

itato gyvenamuosius na- = 
i, ofisus ir krautuves pa- = 

gal Standartinius planus ai = 
Individualinius pageidavimus. = 

Įvairūs patarimai statyk S 
_ bos bei finansavimo reika- 5 
= lais, skicįpiai planai ir na- = 
— mų įkainavimas nemokamai. E 

Statybos reikalais kreiptis E 
į reikalų vedėja Šiuo adresu: E

Į JONAS STANKUS |
E kasdien nuo 4 vkl. popiet = g Tek PRospect 8-2013 =
5 8800 SO. CAMPBELL AVĖ. =

»
taus,

I
■inirTfiiiiimniitiiiiiniirTYYiiiiiKiiiiiiiR

ŠILDYMAS
A. Stančlauskas Ir A, Lapkus 

Ihatoliuoja visų geriausių Ameri- 
koa firmų gazu ir alyVa kūrina
mu* pečius (furnaoe*),, visų dy
džių oro vėsintuvus Air condi- 
tionera) ir atliek* visu* skardo* 
darbai.
1546 S. 49th COURT, CICERO 
T«t. OLymplc 2-9311 kuo b vai 

, ryto iki 5 vai. vakaro, 
Telef. nuo 5 vai. vak.: OLympt 

2-6752 b- OLymplc 2-8492

Renkite dier, Draugą!



Antradienis, birželio 26 d., 1956 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

/

BOSIMIEJI LIETUVOS ATSTATYTOJAI
ALICIJA RCGYTE, Chicago, IIL

Chicaga — didžiausias Ame
rikoje lituvybės centras. Čia

mokinių, 1951 m. m. — 58 mok.,
1951 m. m. — 69 mok., 1953 m. raas Bakaitis, Alvydas Bičiūnas,

ir Kastytis Jucevičius gavo prą- da Miglinaitė, Loreta Milkovai-, nuopelnus parapijai, ne tik pa- 
mijas už geriausią mokyklos lan tytė, Jonas Nalivaika, Algis statant materialinius jai pa- 
kymą. Kiti, baigusieji ketvirtą1 Nausėda, Daiva Noreikaitė, Vy-
klasę: Zita Acalinaitė, Vaidas tautas Palčiauskas, Rūta Pap- 
Antanaitis, Džiugas Augius, Ri- lėnaitė, Laima Paskočimaitė,

daugiausia apsigyveno ateivių m. — 85 mok., 1954 m. m. —
iš Lietuvos, kurie mums pasta
tė gražias bažnyčias, mokyklas, 
įkūrė parapijas, vienuolynus ir 
1916 — 1918 m. padėjo atko
voti nepriklausomybę. Jie pa
sirūpino, pasibaigus II Pasauli
niam karui, daugumą tremtinių 
atgabenti į Chicagą.

Čia susiorganizavo Lietuvių 
Mokytojų Sąjunga, kuriai parū
po lietuviško jaunimo likimas. 
Liet. Mokytojų Sąjungos pirm. 
mokt. Stasys Rudys ėmėsi ini
ciatyvos steigti lietuvišką mo
kyklą Chicagoje, ir 1950 metais 
kovo 12 d. pradėjo veikti Chi- 
cagos Augštesnioji Lituanisti
kos Mokykla, kuriai patalpas da 
vė a. a. prel. A. Briška, Švč. P. 
Marijos Nekalto Prasidėjimo pa 
rapijos pradžios mokykloje.

Nors laiko tarpas, skiriąs
mus nuo dienos iš Lietuvos iš- »
vykimo didėja, bet tremtinių lie
tuvių susipratimas irgi propor
cingai didėja, nes mokinių skai
čius Chicagos A. L. Mokykloje 
kasmet auga. 1950 mokslo me-

147 mok., 1955 m. m. — 234 
mok. ir 1956 m. m. — 248 mok.

Augštesnioji Lituanistikos Mo 
kykla 1955/56 mokslo metus

Rimantas Dambrauskas, Aušre
lė Druskytė, Dana Jucevičiūtė, 
Jonas Juška, Rimas Karaliū
nas, St. Kivėnas, Alina Maruš- 
kevičiūtė, Marytė Mažeikaitė,

pradėjo rugsėjo 10 d. Sv. Jurgio | Marija Pisarevaitė, Rautis
parapijos pradžios mokykloje.

Mokslo dalykai buvo einami 
pagal naujas programas, moky
tojų — dėstytojų sudarytas ir 
LB Švietimo Tarybos patvirtin
tas.

Mokykla buvo tvarkoma pa- 
gajl naują mokyklos staltutą, 
Švietimo Tarybos parašytą, mo
kyklos mokytojų tarybos ir tė
vų komiteto papildytą ir pri
imtą ir Švietimo Tarybos pa
tvirtintą.

Padidėjus mokinių skaičiui, 
atitinkamai padidėjo ir klasių 
skaičius: 1950 m. m. buvo tik 
dvi klasės, o šiais mokslo metais 
veikė 8 klasės.

Ketvirtąją kaišę baigė ir per
kelti į V klasę 27 mokiniai. Pir
muoju mokiniu baigė Aleksand
ras Gaška, antrąja mokine bai
gė Gražina Bičiūnaitė. Abu ga-

Račkauskas, Saulius Račkaus
kas, Regina Rimkevičiūtė, Pet
ras Samuolis, Adelė Butkutė, Vi 
lūnė Maliorytė, Nijolė Pėžaitė, 
Roma Pauliūtė ir Irena Petra
vičiūtė.

Va klasę baigė ir perkelti į 
VIa klasę 33 mokiniai. Pirmąja 
mokine baigė Ramunė Kvikly
tė, antrąja — Audronė Valai
tytė ; abi buvo apdovanotos pre
mijomis. Kiti — Aurelija Ba
lytė, Birutė Barodickaitė, Lai
ma Beinoraitė, Algimantas Bro- 
nišas, Romualdas Burneikis, Ri
ta Danilevičiūtė, Dalia Dičpini- 
gaitytė, Diana Draugelytė, Ed-

Nijolė Prapuolenytė, Laima Pur 
vinaitė, Jonas Račkauskas, Ni
jolė Soltanaitė ir Edmundas 
Zeikus.

Vb klasę baigė ir perkelti į 
VIb klasę 21 mokinys. Pirmąja 
baigė Nijolė Galbuogytė, antrą
ja — Irena Paulauskaitė; abi 
gavo premijas. Kiti: Vitas A- 
lekna, Albertas Atkočaitis, Da
lia Antanaitytė, Audronė Bag
donaitė, Kęstutis Cicėnas, Vida 
Dudėnaitė, Genė Kudokaitė, Rim 
vydas Mulokas, Austė Paliokai- 
tė, Petronėlė Paulauskaitė, Jo
nas Garbavojus, Arūnas Radvi
la, Alfredas Tričys, Vilija Vili- 
paitė, Kęstutis Žukas, Danguo
lė Urbonaitė, Laima Kerulytė, 
Birutė Paulauskaitė, Salvinija 
Pikelytė.

VIa klasę baigė ir perkelti į 
Vila klasę 26 mokiniai. Pir
maisiais mokiniais baigė Nijolė

mundas Draskia, Danguolė Jan- Beleškaitė, Dalia Kolbaitė, Sta-▼ Y r—t L-z 1 1 /-I T r m l w A Ii lrr. r-v I , ,, 1 i a .
kauskaitė, Ramutė Juodkaitė, 
Gražina Juškaitė, Vida Kani- 
šauskaitė, Stefanija Krasauskai 
tė, Jonė Kregždaitė, Janina Liš- 
kevičiūtė, Birutė Lukoševičiūtė,

tais mokykloje mokėsi apie 501 vo premijas. Daiva Luneckaitė Rimvydą Maskoliūnaitė, Ingri-

MUTUAL FEDERAL SAVIMGS REKORDAS...

• Įsteigta Chicagoje 1905 metais.

• Nuo 1905 metų ši bendrovė pergyveno karus, 

ekonomines depresijas, panikas ir krizes ir

.savo taupytojams išmokėjo kiekvieną sutau

pytą dolerį.

• Augštus dividendus išmokėjo visada be per- 

stojinio.

Partrauksime jūsų pinigus iš kitur, jei atne

šite savo banko knygutę.

• Pinigams padėti nereikia važinėti.

Juos galite pasiųsti paštu.

Mes apmokėsime pašto išlaidas.

PRADEKITE TAUPYTI ŠIANDIEN !

2202 W. Cermak Rd., Chicago 8, Iii. 
Phone VI 7-7747

JOHN J. KAZANAUSKAS, Pres.

Chartered ir Supervised. by the United States Goveinment
Įstaigos \ALAXDOS: Kasdien nuo 9-tos ryto iki 5 vai. ]>o pietų. Ketvirtadienius 11110 9-tos valandos 
ryto iki 8 vai. vakaro, šeštadieniais nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. j>o pietų. Trečiadieniais visai neatidaroma

sys Rudys ir Auksė Liulevičiū 
tė. 4 Antruoju mokiniu baigė E- 
gidijus Valaitis; šie mokiniai 
gavo premijas. Kiti baigusieji 
VIa klasę: Vaidotas Baibšys, 
Vytautas Bajoras, Virginija Bei
noraitė, Aristidas Bičiūnas, Gied 
ra Jankonytė, Vida Jucevičiūtė, 
Auksė Paplėnaitė, Gražina Pauk 
štytė, Nijolė Semėnaitė, Arvy
das Tamulevičius, Kęstutis Taut 
vydas, Giedra Trečiokaitė, Gra
žina Velžaitė, Jonas' Vaičiulis, 
Violeta Umbrazaitė, Antanas 
Stropus, Violeta Pabarčiūtė, Ra
mūnas Motekaitis, Rūta Purvi- 
naitė, Lidija Žebrauskaitė ir 
Gumbinaitė.

(Bus daugiau)

Montreal, Canada
Kun. Jono Kubiliaus, S. J., 50 

metų jubijėjus

Sekmadienį birželio 10 d. pa- 
rapiečių buvo suruoštas labai 

i iškilmingas ir gražus paminėji- 
į mas, savo mylimam klebonui 
švenčiant penkių dešimtų metų 
sukaktį. Paminėjimas įvyko 
gražiai gėlėmis ir vėliavomis 
dekoruotoje parapijos salėje, 
po bažnyčia. Buvo jaukūs šei
mininkių Katalikių Moterų d- 
jos rūpestingai paruošti užkan
džiai, kuriuose dalyvavo nuosta 
biai daug svečių, kai kurie at
vykę net iš kitų Kanados mies
tų, k. -a. prof. Ramūnas Pa
plauskas iš Kan. sostinės Ota
vos. Nuotaika buvo skaidri ir 
pakili. Visi kalbėtojai iškėlė 
kun. Jono Kubiliaus didelius

grindus (k. a. bažnyčią, klebo
niją ir kit.) bet ir statant til
tus tarp įvairių pažiūrų lietu
vių. Jeigu anksčiau montrealie- 
čiai — lietuviai nerasdavo sa
vo tarpe bendros kalbos, jei tik 
būdavo kiek skirtingų pažiūrų, 
o šiandien jau ta trintis visiš
kai išnykus — tai yra, didelė 
dalimi, nenuilstamo parapijos 
klebono, Jono Kubiliaus nuo
pelnas. Taip pat kalbėtojai kė
lė ir kitą/klebono Jono Kubi- j 
liaus vertingą charakterio 
bruožą: kuklumą. Visi sveikin- i 
tojai linkėjo mielam parapijos i 
klebonui dar ilgai ir sėkmingai 1 
vadovauti šiai parapijai, ve- ‘ 
dant ją į šviesesnę ateitį.

Įvairios organizacijos klebo
nui J. Kubiliui įteikė gražių ir 
vertingų dovanų.

Atsakydamas į sveikinimus, 
kun. J. Kubilius, buvo regimai 
sujaudintas, juo labiau, kad, 
kaip lietuviams priimta, šis po
būvis buvo suruoštas klebonui 
iš anksto nieko nežinant. Pobū
vio suorganizavimu daugiau
siai pasidarbavo Vazalinskas ir 
Katalikės Moterys, o jo prave- 
dimu Pr. Rudinskas. Kalbėto
jais be kitų buvo: prof. Ramū
nas Paplauskas, Vazalinskas, 
Mališkienė, Kęsgailą, Toliu
šis, Kardelis, Daukša ir kiti.

J. Petraškevičius

PTRKiTE APSAUGOS BONUS

A. A.
GERTRŪDA SORIENE 

Leschauskaitė
Gyveno 1336 Superlor St., 

Aurora, 111. Tel. Aurora 20006.
Mirė birž. 25 d., 1956, 5 vai. 

ryto, sulaukus 74 m. amžiaus.
Gimč Lietuvoje. Kilo iš Kau

no apskričio, Kražių parapijos. 
Galinių kaimo.

Amerikoje išgyveno 50 m. 
l’asiliko dideliame nuliūdi

me vyras Vincentas, marti O- 
fia, 4' anūkai: Ričardas, Ed
vardas ir Darata ir Mary Ann, 
sesuo Frances l,askey ir se
sers duktė Helen Gudaitis, ki
ti giminės, draugai, pažįstami.

Lietuvoje liko 2 seserys Ir 
brolis. ■„

Priklausė L.R.K.S.A. kp. 154
Kūnas pašarvotas Daleiden 

koplyčioje High & Liberty St. 
Aurora, III.

Laidotuvės įvyks ketv. birž. 
28 d., iš koplyčios 9:30 vai. ry
to bus atlydėta į Šv. Teresės pa 
rapijos bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio- 
nies sielų. Po pamaldų bus nu
lydėta į Šv. Kazimiero kapines, 
Chicago.' Nuoširdžiai kviečiame 
visus: gimines, draugus ir pa
žįstamus dalyvauti šiose laido
tuvėse.

Nuliūdę: vyras, marti ir anū 
kai.

Laidotuvių direktorius Dalei- 
dcn. Tel. Aurora 6-7734.

Sukaktuvinių Metų Dovanos Taupyt o j ams

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

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

2. Kas padės $150.00 ar daugiau, tai gaus stipri) ir parankų 
plastikinį arba nailoninį shopping bag (krepšį jnrkiniams).

3. Kas padės $500.00 ar daugiau, tai gaus saugią dėžę doku
mentams laikyti a^ba perlų karolius.

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

2555 West 47th Street LAfayette 3-1083
B. R« Pietkiewic2, prez.; E. R. Pietkiowicz, sekr. ir advokatas

Mokame aukštus dividendus. Kešiuojame čekius. Parduodame 
ir iftperkatne valstybės bonus. Taupytojams patarnavimai veltui. 
ATIDARYKITE HA SKAITĄ ftIAMHEN. APDRAUSTA IKI $10,000

DARBO VALANDOfi: plrmad. ir ketv. nuo 9 Jkl 8 vai. vak.; 
antradienį Ir penktadienį nuo 9 iki 6; trečiadienį uždaryta, 
o šeštadieniais nuo 9 valandos iki vidudienio.

___ _

Mielę kolegę sportininkę

LEONĄ SABALIŪNĄ,

mirus mylimai motinai
A. f A.

JADVYGAI SABALIŪNIENEI
gilaus liūdesio valandoje 

nuoširdžiausiai užjaučia

Akademinis Sporto Klubas Lituanica

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 

MONUMENTCO

3914 West lllth Street
Vienas blokas nuo kapinių.

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas mieste!

Telef. — CEdarcrest 3-6335

JOHN F. EUDE1K1S
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

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

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

LIŪDESIO valandoj

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

8845 So. Western Avė. Air Conditioned koplyčia 
BEpabUe 7-8600 — 7-8601 Automobiliam* vieta

TUras, kurie gyvena kitose miesto dalyss; gausisss 
koplyčia arčiau Jūsų namų.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0. WESTERN AVĖ. 1410 S0. 504h AVĖ. 
CHICAGO, ILL CICERO, ILL.
Telefonai — GRovehilI 6-2345 arba

T0wnhall 3-2109

A. A-

PETRONĖLĖ BIRGĖLAITĖ
Gyveno 2017 South Union Avenue.

Mirė birželio 23 d., 1956 m., 8-tą vai. vak., sulaukusi 
pusės amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tauragės apskr., Gaurės pa
rapijos, Balandžio sodžiaus. Amerikoj išgyveno 40 metų.

Pasiliko dideliame nuliūdime dvi seserys: Ona Papie- 
vienė ir jos sūnūs — Jonas, žmona Zuzana, Frank, žmo
na Marijona, Stanley, žmona Stella, ir Edvardas ir jų šei
mos, Elzbieta Vaičiūnienė ir jos šeima; sūnus Alfonsas; 
duktė Adelė; sesers vaikai — Marijona Kasky, vyras Pet
ras, Jonas Dominikaitis, žmona Ėlsie, Sophie Elhert, vy
ras Robert ir jų šeimos; Ono3 Papievienės mirusios duk
ters vaikai Robert Dorris ir jos vyras Bobby ir jų šeima.
Kūnas pašarvotas Petro Gurskio koplyčioje, 659 W. 

18th Street. Laidotuvės įvyks trečiadienį, birželio 27 d. 
Iš koplyčios 8:30 vai. ryto bus atlydėta į Dievo Apvaiz
dos parap. bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionies sielą. Po pamalaų bus nulydėta į Šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliiklę lieka: seserys ir jų vaikai ir visi kiti giminės, 

draugai ir pažįstami.

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

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambulansų patama- Mee turimo koplyčias
, vtmas dieną Ir nak- įf visose Chicagoa ir
i tį, Reikale šaukite Roselando dalyse ir
mu*> uojau patarnaujame

PETRAS BIELIŪNAS
1348 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAfayette 3-3572

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

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

ALFREDAS VANCE
177 WOODSIDE Rd., Riverside, UI. Tek OLympic 2-5245

POVILAS J. RIDIKAS
8354 8. HAJLSTED STREET Tel. YArds 7-1911

LEOMARDAS F. BUKAUSKAS
10821 8. MICHIGAN AVĖ. Tek COnamodore 4-2228

JURGIS F. RUUMIN
3819 8. UTDAMICA AVĖ. Tel YArds 7-1133-1139

iimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiii

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

tolimų distancijų, šaukite sekančiai:

ANTANAS VILIMAS

8415 8. LITUANICA AVĖ., CHICAGO, ILL.
*

Telefonas — FRontler 8-1882
llllllllllllllllllllllllllllll!lllllllllllllll|i||||||]|||||||||||||lUllllllUIIIIIIUilllllllllllllllllB

VASAITIS — BUTKUS
1446 H. 50th AVĖ., CICERO, ŪL Tel. OLympic 2-1003

z ZIGMUNŪ (ŽUDYK) ZUDYCKI
1646 W. 46th STREET V Arde 7-0731

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. «9th STREET BEpabUe 7-1313

' 2814 W. 28rd PLACE Vlrgtnla 7-0472
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X Dvylikai šimtų daininin- i NUOŠIRDŪS TT. MARIJONŲ REMEJAI| 4.000 portorikiečių 

kv, kurie Buvažiuoja j Dainų

X Milionk-riaus rezidencija 
lietuvių valkams. Šv. Jono die
ną, sekmadienį, buvo pašventin
tas naujasis saleziečių vienuo
lynas ir berniukų vasarvietė 
Cedar Lake. Šventinimo apei
gas atliko vysk. Pursley. Pra
bilęs į susirinkusių arti 500 lie
tuvių minią vyskupas džiaugė
si šia gražia lietuvių saleziečių 
darbo pradžia, reiškė jais pasi
tikėjimą ir linkėjo sėkmės. 
Vyskupui ' padėkojo saleziečių 
provinciolas tėvas Giovanni už 
patirtą iš jo pusės dideli prie
lankumą. Apeigų metu vysku
pą lydėjo saleziečių provincio
las ir kun. P. Cinikas, MIC. 
Dalyvavo prel. K. Bičkauskas, 
Ign. Albavičius, kun. dr. V. 
Rimšelis, MIC, kun. J. Vaišnys, 
S. J., Alto pirm. L. Šimutis, 
Skaučių seserijos vadovė O. 
Zailskienė, “Mūsų Vyčio” red. 
Br. Kviklys, gausiai skautų, 
ateitininkų, šiaip jaunimo ir tė
vų.

Ypatingą įspūdį paliko Dai
navos ansamblis, vadovauja
mas St. Sodeikos. Jų galingos 
lietuviškos giesmės per pamal
das po atviru dangumi, ošiant 
ąžuolams ir plevėsuojant lietu
viškai trispalvei — ne vienam 
traukė ašaras. Net pritvinę de
besys pasitenkino tik keliais 
lašais pakrapnoję.

Šv. mišias laikė tėvų salezie
čių provinciolas. Pamokslą pa
sakė kun. dr. J. Prunskis. Pri
minė atsitikimą su šv. Jonu 
Vienney, kuriam berniukas 
įteikė gėlių puokštę. Šventasis 
jam tarė: “Vaikuti, tavo siela 
gražesnė už gražiausias gėles”.

šventę šį šeštadienį po repeti
cijų Chicągos Coliseum patal
pose, 1513 So. Wabash ruošia
mas pobūvis. Rengėjai vėl krei
piasi į geraširdžius lietuvius 
prašydami aukų pinigais, mais
tu ar gėrimais. Dainininkai pa- 
aūkojo daug valandų mokyda
miesi dainas, jie patys užsimo
ka už kelionę Chicagon, taipgi, 
jų auka Dainų šventei yra la
bai didelė. Šis pobūvis bus di
delis atsilyginimas už jų dide
les pasangas ir pasiaukojimą 
lietuviškam reikalui. Visuome
nė maloniai prašoma aukomis 
paremti šį pobūvį. Visi aukoto
jai tesikreipia į J. Krutulienę 
telef. GR 6-7009.

X Vyčiai sendraugiai, taip 

pat ir jauniai, ruošias skaitlin
gai dalyvauti Vyčių Namo ta
rybos rengiamam vakariniam 
piknike ateinantį šeštadienį, 
birželio 30 d. Vyčių sodelyje ir 
salėj, nes tai vienintelė proga 
susipažinti su įvairių kolonijų 
vyčiais, kurie atvyks su cho
rais į Dainų šventę ir Kultūros 
kongresą. Jei oras pasitaikytų 
nepalankus, tuomet visa pra
moga įvyks salėj. Grieš orkest
ras, veiks bufetas ir užkandinė. 
Įėjimas visiems nemokamas.

X Kun. Jonas Kučingis, Los 
Angeles Šv. Kazimiero parapi
jos klebonas, jautriai atjausda- 
mas Dainų šventės reikalus, 
tai šventes paskyrė 100 dol. Be 
to, norėdamas, kad visi jo pa
rapijos choristai dalyvautų 
Dainų šventėje, vienam choris
tui paskyrė dar 50 dol. prie ke
lionės išlaidų padengimo. Tad 
iš viso Dainų šventei kun. J. 
Kučingis paskyrė 150 dol.

X J. Miglinas birželio 17 d. 
važiuodamas automobiliu su 
savo šeima, susidūrė su per 
raudonas šviesas pervažiavusia

Apie 4,000 portorikiečių da
lyvavo šv. Jono šventės iškil
mėse, suruoštose Chicagos Ar- 
mory salėje 234 E. Chicago 
avė. Buvo šokiai, komiškas 
sportas, alkaniesiems buvo 
keptų kiaulių. Iškilmės buvo 
pradėtos pamaldomis katedro
je, kur buvo susirinkę apie 
2,300 žmonių. Chicagoje gyve-

Didžiausiame pasaulio 
viešbuty

Conrad Hilton viešbutis Chi
cagoje yra didžiausias pasau
lyje. Svečiams aptarnauti ja
me naktinėj pakaitoj dirba 
1,000 žmonių. Iš viso viešbuty 
yra apie 3,000 kambarių. Yra 
įtaisytos mašinos lėkščių plovi
mui, kurios per valandą išplau
na 12,000 lėkščių.

na apie 20,000 portorikiečių, o
iš viso ispaniškai kalbančių 500 gimusių, toje pat 
Chicagoje yra apie 70,000. | ligoninėj

- , Forest Parke sekmadienį
Lavonas automobily

Šiomis dienomis Antanas Juo
zas Sutkus ir žmona Ona paau
kojo naujam Tėvų Marijonų 
koplyčios šoniniam altoriui į- 
rengti 1,300 dol.

Sutkus gimė Lietuvoje 1885 
m. Į Ameriką atvyko 1900 m. 
Čia studijavo Valparaiso univer 
sitete. Nuo pat pirmųjų dienų 
įsijungė į aktyvų visuomeninį 
darbą. šv. Baltramiejaus para
pijos narys nuo 1901 m ir nau
jai bažnyčiai statyti statybos 
komiteto pirmininkas. 1908 m. 
Šv. Antano Draugijos organi
zatorius, ilgametis pirmininkas, 
vicepirm. ir sekretorius LRKSA, 
yra suorganizavęs LRKSA pir
mą apskritį ir 20 kuopų Illinois 
valstybėje. Waukegan Savings 
and Loan As’sn. organizatorius. 
Jos pirmininku buvo 6 metus ir 
sekretorium — 11 metų. Nuo 
1946 m. — vicepirm. ir apdrau- 
dos skyriaus 'vedėjas. Lake 
County Board of Supervisors na 
riu išrinktas 1926 m. ir vėliau 
perrinktas 4 terminus. Illinois 
valstybės alyvos Supervisor sk. 
pareigūnas nuo 1934 — 1944 
m. šv. Baltramiejaus Draugijos

Chicagos padugnių gaivalo 
— Ralph Rizza, 40 m. amžiaus, 
lavonas rastas jo paties auto
mobilio bagažninke. Jis buvo 
primuštas, užsmaugtas ir per
šautas. Paskiau su mašina pa
liktas Calumet ekspresiniame 
kely netoli Kretos. Lavonas 
rastas praslinkus dviems pa
roms po nužudymo. Jo net gal- 

i vos kaulai buvo įlaužti.
1911 iki 1917 m. 1914 m. jis va
žinėjo po lietuvių kolonijas skai i $500,000 kova su moskitais

m. Draugijos turtas 
200,000 dol.

siekia

Sutkus dirbo “Drauge” nuo

tydamas paskaitas ir organizuo 
damas agentūras. Sutkaus žmo
na yra Ona Zupkiūtė, kurią jis 
vedė 1914 m. Žmona yra gimu
si 1892 m. gegužės 26 d. Wau- 
kegan, III. Sutkai išaugino gra
žią šeimą. Jų sūnus Leonas bai 
gė Illinois universitetą, Albertas

Cook apskrities vadovybė 
vadovybė yra numačiusi šie
met išleisti $500,000 kovai su 
moskitais.

Dar daugiau patys gyvento
jai išleis įvairiems tinkleliams 
languose ir duryse bei kitoms

įvyko piknikas, kuriame daly
vavo apie 500 jaunuolių, gimu
sių toje pat ligoninėje — Naza
reto Šv. P. Marijos; ligoninės 
adresas 1120 N. Leavitt st.,
Chicagoje. Yra sudaryta spe
ciali draugija, gimusių toje li
goninėje; narių turi apie 7,000.

Reikia daugiau slėptuvių
Akivaizdoje grėsmės oro 

puolimų iš Sovietų pusės, civi
linės apsaugos vadovybė kelia 
balsą, kad Chicagoje reikia 
daugiau priešlėktuvinių slėptu
vių. Dabar vėl daugiau linksta
ma ne tiek organizuoti gyven
tojų evakuavimą pavojaus at
veju, kiek steigimą slėptuvių.

Proto ligoms tirti
Fordo fondas paskyrė Chi- ___ .

cagos universitetui $692,500. $150,000 ligoninei

tyrimui proto ligų. Apie pusę The Allis - Chalmers bendro
vė paukojo Šv. Marijos ligoni-

2,300 mokysis skaityti
Chicagos katalikų mokyklo

se veiks papildomas vasarinis 
kursas, kuriame apie 2,300 
moksleivių mokysis skaityti. 
Mokslo metų bėgyje jie buvo 
atsilikę nuo kitų. Šis papildo
mas kursas vyks 18-je parapi
nių mokyklų. Tam bus specia
liai paruošta 127 mokytojai.

Padėjo nelaimėje
Kolumbo vyčiai Homewoode, 

būriu susirinkę, nudažė visą na
mą nelaimingai našlei Wood- 
ward. Kai mirė jos vyras, ge
raširdžiai vyčiai sudėjo jai pi
nigų, bet ji atsisakė priimti. 
Tada geraširdžiai vyrai nutarė 
savo darbu pagelbėti.

KAS KĄ IR KUR
— Šv. Pranciškaus Vien. rė

mėjų Chicagos apskričio, svarbus 
susirinkimas. ivyks trečiadienį, 
birželio 27 d., 7 vai. vak..M. Pauk
štienės name, 4428 So. California 
Avė. Kviečiame nares ir rėmėjas 
atsilankyti.

Valdyba, A. S.

— Blažiejus Kazlauskas LRK
Labdarių sąjungos pirmininkas 
kviečia Labdarių centro valdybos 
posėdį trečiadieni, birželio 27 d. 
8 vai. vak. žemutinėj Šv. Kryžiaus 
parap. salėj.

baigs Layoloa umversitet, ir kovo8 riemon5ma su mosW. 
University of St. Antonio, Te-,, .
tas ir mokytojauja Catholic J*18' Š‘?”et’ P° llutln8™ dlemJ 

buvo šilta, tai moskitams pe-

mašina ir buvo sužeistas. Jam 
Ir mūsų lietuviškos vaikučių nulaužta koja ir šiaip stipriai pirmininkas nuo 1917 — 1948 
sielos gražesnės už gėles, bet apdaužytas. Sužeista ir 10 mėn.
jos džiūsta asfalto gatvėse, Į dukrelė Ramunė. Žmona buvo

Bishop of Beleville. Duktė Lu- 
cille baigė gail. sesers mokslą 
Loyolos universitete. Florenti- 
na yra stenografė ir knygų'Ve
dėja. šiuo metu Antanas Juo
zas Sutkus kartu su sūnumi Le
onu vadovauja nuosavybių pir
kimo — pardavimo bei įkainavi
mo įstaigai, apdraudos agentu- j 
rai ir notaro įstaigai. Malo-' 
niems Sutkams už tokią didelę'1 
auką tėvai marijonai nuošird- 
džiai dėkoja, linkėdami, kad ir 
toliau Sutkus sėkmingai dirbtų 
visuomeninėse Organizacijose ir 
savo įstaigoje.

tų lėšų paskirta tyrimui psi- 
rėtis buvo palankus pavasaris, chiškai nenormalių vaikų. nei Milwaukėje $150,000.

vysta dangoraižių šešėliuose ir 
nyksta didmiesčio tvaike. Ge
rai, kad turėsime puošnią sto
vyklavietę, kur jos galės atsi- 
sigauti. Berniukams vadovaus 
keletas lietuvių misionierių, 
dirbusių Indijoje, Kinijoje. Jei
gu jie savo gyvastis aukojo 
tolimiems indams,, kinams, tai 
su kokiu atsidėjimu jie globos 
jaunus lietuviukus!

Po pamaldų daugelis Jaunes
niųjų irstėsi ežerėly, kiti pik- 
nikavo prie gausių stalų, jau
kiame išsikerojusių medžių pa
vėsyje. Didžiausią dėfnesį trau
kė dainaviečiai, besivaišindami 
prie ilgų stalų, sunkiai nukrau
tų dešromis, kugeliais ir kito
mis (kietomis ir skystesnėmis) 
gėrybėmis. Pramogai vadova
vo Paštukas. Dainaviečiai 
jiems skirtus 50 dolerių gazo
linui pirkti važiuojant į iškil
mes — paaukojo tėvams sale
ziečiams ir dar savo tarpe pa
darę rinkliavą sumetė kelias
dešimt dolerių, savo gerumu 
pralinksmiųdami šeimininkus: 
kun. Sabaliauską, kun. Endriū- 
ną, kun. Perkumą, kun. Urbai- 
tį. Savo sveikinimo žodyje dai- 
naviečiams kun. Prunskis pa
žymėjo, kad seniau atvykę lie
tuviai buvo nublokšti sunkiau
siems darbams į skerdyklas, 
kasyklas, liejyklas, o dabar su
geba amerikiečių milionierių 
rezidencijose kurti vasarvietes 
savo vaikams.

Įdomu, kad iškilmėse matėsi 
net latvių ir viešnių iš Los An
geles.

X Dali. Vlado Vaitiekūno
meno paroda jau atidaroma 
trečiadienio vakarą, birželio 
mėn. 27 d. Lietuvių auditorijo
je. Joje bus išstatyta apie 30 
paveikslų, tarp kurių matysi
me ir portretų. Lietuvių visuo
menė yra maloniai kviečiama

sutrenkta,
kentėjo.

bet stipriau nenu-

X Dainų šventės būstinėje, 
2523 W. 69 St., galima gauti 
visus biletus į pačią šventę ir 
į banketą, kuris įvyks Sherman 
viešbutyje. Čia gaunamos ir vi
sos informacijos surištos su 
švente. Telefonas Prospect 8- 
5952.

X Chicagos L. F. K. futbolo

vienuolikė pereito sekmadienio 
pirmenybių rungtynėse nugalė
jo meksikiečių “Azteca” ko
mandą 6:1 (5:0). Lietuviams 
įvarčius pelnė: J. Linartas 2, 
V. Sipavičius 1, J. Kaunas 1, 
A. Blandis 1.,

X Jonas Gradinskas, žino
mas prekybininkas ir specialis
tas TV, oro vėsintuvų, radijo, 
pradėjo naują demonstravimą 
oro vėsintuvų ir rado kas nau
jo ir įdomaus pasiekta šioje

CHICAGOS ŽINIOS
10 užmuštų, 2 prigėrė .

Šį savaitgalį Chicagoje ir ar
timose' apylinkėse 10 žmonių 
žuvo susisiekimo nelaimėse, o 
2 prigėrė.

Sekmadienį temperatūra bu
vo pasiekusi 94 laipsnius. Apie 
pusė miliono žmonių buvo pa
plūdimiuose, apie 50,000 ežere 
plaukiojo laivais ir apie 200,000 
buvo artimiausiuose miškeliuo
se.

Kaikurie nelaimingieji atsiti
kimai įvyko itin žiauriomis ap
linkybėmis. Pvz. žmona stovė
dama krante, matė, kaip Kan- 
kakee upėje, netoli Wilming- 
tono, nuskendo jos vyras Jo- 
seph M. Farinella, 27 m. am
žiaus. Jį bandė gelbėti kita mo
teris, bet nebeįstengė. Į vande
nį jis įkrito apvirtus laiveliui. 
Tarp plaukusių tuo laiveliu bu-.

technikos srityje. J demonstra- vo ,r Motiejus Ramuta, ls Jo. 
vimą susirenka daug žmonių.

X Draugystė Lietuvos ka-
reivių Cicero, III., rengia gegu
žinę liepos 1 d. Onos Bruzgu- 
lienės darže, 8274 Kean avė., 
Willow Springs. Gegužinėj bus 
dovanos, užkandžiai bei išgėri
mai ir šiaip įvairi programa.

X Orkestras palydės kaiku- 
rias chorų dainas Dainų šven
tėje. Orkestru rūpinasi muz. K. 
Steponavičius, vienas šventės 
dirigentų.

X Prof. J. Valukonls su žmo
na ir dukrele Ramune, gyv. 
Detroite, šiuo metu vasaroja 
Beverly Shores K. Leonaitie- 
nės vasarnamy.

“Karštis — dar nieko, bet ta 

drėgmė”... Sausą, vėsų ir filt
ruotą orą gali turėti ir Tamsta. 
Koks vėsintuvas Tamstos butui 
tinkamiausias, klausk pas Gra-

atsilankyti ir pagerbti dailinin-i dinską, J. G. Television Co., 
ką, kaip kūrėją. ’’2512 W. 47th St. FR 6-1998.

DAINŲ ŠVENTĖ —TAUTOS ŠVENTE

PIRMOJI DIDŽIOJI
JAV IR KANADOS LIETUVIŲ

DAINŲ ŠVENTE
1956 M. LIEPOS 1D., SEKMADIENĮ

Chicago Coliseum, 1513 So. Wabash Avenue, Chicago, Illinois.
Pakeltas tiltas ir 

automobiliai
Sekmadienį Lake Shore drv. 

kelyje, ties vidurmiesčiu net 
20-čiai minučių buvo sulaikytas 
automobilių plūdimas. Mat, til
tas buvo pakeltas laivui pra
važiuoti. Stiprus vėjas nešė lai
vą į šalį ir laivo vadovybė pa
matė, kad yra pavojus trenkti 
į tilto šoninius įtaisus. Turėjo 
laivą atitraukti atgal ir tik 
nauju pradėjimu pravažiavo, 
bet užtat tiltas prastovėjo at
viras ir susidarė ilgos laukian* 
čių mašinų ailės.

60% vyrų į verslus
Northwestern universitetą šie

met baigė 950 vyrų ir 580 mo
terų, gaudami bakalaureato 
laipsnius. Iš jų — apie 60% 
vyrų ir apie 20% moterų perei
na dirbti į verslus.

Mirtis dėl blogos krypties
Trys žmonės sekmadienį bu

vo užmušti ir keturi sužeisti 
dėl to, kad Clinton gatve, kuria 
tegalima važiuoti viena krypti
mi — į pietus, važiavo priešin
gai, ir susidūrė su kita maši
na. Mašiną vairavo Alfonso Sa- 
lazar, 20 m. amžiaus. Jis susi
dūrė su kita mašina, paskiau 
trenkė į trečią. Žuvo jo sūnus 
9 mėn., toj pačioj mašinoj va
žiavusi Mary Kinchen, 34 m. ir 
Sam Cicero, 45 m., taksio šo
feris.

Policija pagerbs du kunigu
Chicagos katalikų policinin

kų šv. Judo sąjunga ruošia 
vaišes dviems naujiems kuni
gams ‘ — vienuoliams: Tomui 
Paramo ir Jurgiui Ruffolo. 
Abudu juos į mokslus išleido 
minėtoji policininkų sąjunga. 
Dabar dar juos apdovanos auk
siniais laikrodžiais.

TT. MARIJONŲ

STOVYKLA
BERNIUKAMS

Arti Chicagos 

Hinsdale, III., apylinkėje

Sezonas prasideda liepos 7 d., 
1956 m.

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

berniukai ankščiau ir jaunesni.
Pirmosios savaitės vyks griež

toje lietuviškoje programoje.

Kreipkitės:
REV. VICTOR RIMŠELIS, MIC, 

Marlao Hllls Semlnary 

Clarendon Hllls, III.

Tel. HINSDALE 1441

DAINŲ ŠVENTĖJE 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, Zajančausko krau
tuvėje, 4551 So. Hermitage, Penčylos krautuvėje, 4501 So. TaJman Avė., 
Krutulio valykloje, 2449 W. 69th St., Rose Room restorane, 10758 South 
Michigan Avenue. (
CICEROIE — pas Ramanauską, 1439 So. 49th Avė.,
MELROSE PARKE — pas Metriką, 152 Broadway.

PROGRAMA: 10 vai. ryto pamaldos šv. Kryžiaus bažnyčioje;
3 vai. popiet Dainy šventės pradžia;
6:30 vai. vak. banketas Sherman viešbutyje.

DAINŲ ŠVENTES BŪSTINES ADRESAS: 2523 W. 69th St., Chicago 29, UI.
Telefonas: PRospect 8-5952. Čia gaunamos informacijos, biletai ir kt.
Priimami užsakymai paštu.

JAV ir KANADOS LIETUVIŲ 
DAINŲ ŠVENTES KOMITETAS

ALL MAKES 
COLORED 

T. V.s
Air

Conditioners


