
midwebt 
INTER - LIBRARY 

CENTER 
CHICAOO

' ' ' 1

I

5^21

*t? U * 11 v
a#”6 *

#C0t1XQ

D R A U G A T^"
Lrldila Lietuvių Kataliku Spaude* 

Draugija
«»S« 60. Oakley Avė., Chlcngu g, llllnota 

Telephone — Vlrgtnla t-<»«O-ai

Vlenlntllla tautlnda Ir ttkybLnga mintie* 

lietuviu dienrašti* pasaulyje

w
Nr. 155

iŠ

DRAUGAS w
Prie© 5 cents

HTHUANIAN DAIL Y_F RIE ND
ANTRADIENIS, LIEPOS (JULY) 3, 1956

DRAUGAS
The numaniau DaU> Frlend

Ptibllshed by the Llthuanlan Cathollc 
Preaa Soclety

>S>< No. Oakley Avė., Ctiloago g. minule 
Telephone — Vlrgtnla 1 -0644)-t l

The moet Inriuentlal Llthuanlan Daily 
In Agierlca

Kaina 5 centai VoLXH

ZĮĮVO VISI -128 DVIEJU LĖKTUVU KELEIVIAI
Lietuvių Kultūros kongresas

Chicagoje puikiai pasisekė
(Tęsinys iš vakar dienos) 

Diskusijos

Po Iz. Matusevičiūtės paskai
tos sekė diskusijos, čia kun. dr. 
J. Prunskis priminė, kad dabar 
daug kur į lietuviškas pamaldas 
mažiau žmonių tesusirenka, kaip 
j angliškas. Lietuvių pareiga jas 
lankyti. Lietuviai turi eiti į lie
tuvių parapijų komitetus, j or
ganizacijas parapijose, įnešti ten 
lietuvybės dvasią.

Dail. A. Rū'kštelė priminė, kad 
Kultūros fondas turėtų ne vien 
premijų formomis operuoti. 
Kas gimęs kurti, jis kurs ir sil
kės uodegą valgydamas. Svarbu 
jaunime ugdyti lietuviškumą.

Benediktinė seselė Rafaelė kal
bėjo lietuvių tremtinių seselių 
vardu.

Dail. V. Jonynas savo humo
ristinėmis nuotaikomis padailin- 
toj kalboj suminėjo, kad lituanis
tinės mokyklos reikalingos se
niams, nes vyresnieji lietuvybę 
parduoda už dolerį. Kultūra — 
šiltadaržio gėlė. Ji neauga kaip 
dilgė pakelėj. Tautos kultūrą per 
ka kūrybinėmis pastangomis. 
Mes garbiname aukso jautį, ir 
žus tie, kurie jį garbina. Ne vie
nas dailininkas, rašytojas jaučia
si, kad jis visuomenei nereikalin
gas. Turėkime drąsos prisipažin
ti, kad visi esame kalti. Kultūra 
nėra pakelės žolė, o augalas, ku
ris mėgsta šiltadaržio šilimą.

Vyt. Vygantas prašė praktiš
kų paaiškinimų jauniesiems — 
kas yra lietuviškumas ir kodėl 
lietuviu reikia pasilikti.

Dr. J. Pajaujis perspėjo nevaiz 
duoti Lietuvos, kaip išnaikintos, 
išdeportuotos. Tai kliudo mūsų 
laisvės pastangas, nes sunku bū
tų rasti draugų vaduoti tautą, 
kurios nebėra. Lietuvoje dar tu
rime • daug šviesaus jaunimo, 
daug laisvės ištroškusių žmonių.

Prof. J. Puzinui vadovaujant 
posėdžiui buvo pranešta apie nau 
jus sveikinimus — Winnipego, 
Hamiltono lietuvių, CleveLando 
ateitininkų, Pasaulio inžinierių 
s-gos, Alto.

Kongreso rezoliucijos

Dr. Paplėnas paskaitė rezoliu
cijas, kuriose reiškiamas tikėji
mas lietuvių tautos amžinybe, 
protestuojama prieš nežmonišką 
asmens, religijos ir humanišku
mo traktavimą okupuotoje Lie
tuvoje ir Skatina aktyviau kovoti 
dėl tėvynės laisvės. Politinės ar 
pasaulėžiūrinės sikrtybės neturi 
lietuvių daryti priešais. Kultū
ros fondus skatinama persiorga
nizuoti į teisines institucijas, 
valstybės pripažintas, kad auko
tojai galėtų gauti atskaitymus 
valst. mokesčiuose.

Skatinama organizuoti Pasau
lio Lietuvių fondą, kurs remtų 
Lituanistikos institutą, Katalikų 
Mokslo akademiją ir kitas moks
lo institucijas.

Lietuvių spaudos darbininkus, 
kunigus, mokytojus ir visą visuo 
menę skatinama rodyti meilę lie
tuvių kalbai. Kurkime lietuvybę, 
kuri įžengtų į pilnutinę formą — 
nepriklausomybę.

Dailininkai savo rezoliucijoje 
skatina, kad menas labiau pavaiz 
duotų mūsų tautines vertybes.

Laikraštininkai reiškia troški
mą, kad nebūtų lietuviškos šei
mos be lietuviško laikraščio. 
Laikraščiuose ir radijo valandė
lėse skatinama laikytis publicis
tinės etikos, ugdyti toleranciją.

Inžinierių ir Architektų S-ga 
pasisakė ui tautinės kultūros ug

dymą statybos formomis.
Istorikai skatina rinkti visur 

istorinę medžiagą. Istorikai turi 
nagrinėti liet. istorines proble
mas, jaunimas skatinamas studi
juoti istoriją, numatoma steigti 
istorikų draugiją.

Teatralai rezoliucijoje pagei
dauja sudaryti nors vieną lietu
višką teatrą, Skatinti naujų dra
minių veikalų leidimą, spaudoje 
skatinama? daugiau skirti vietos 
teatro klausimams, organizuoti 
lietuviškos scenos festivalius.

Rašytojų rezoliucijoje — rašy
tojai skatinami puoselėti lietu
višką dvasią, skaitytojai — pa
mėgti jų veikalus.

Mokslo sekcija skatina ypač 
jaunimą siekti mokslo ir stengtis 
įeiti dėstytojais į augštesniąsias 
mokyklas.

Mokytojų sąjungos rezoliuci
joje pripažįstama seselių darbo 
svarba. Skatinama mokyklose ir 
šeimoje dar labiau sustiprinti li
tuanistinį auklėjimą, sudarant 
gerą programą ir jieškant trūks
tamų mokytojų, aprūpinti mo
kyklas lituanistinėmis bibliote- 
komiš. Steigtina jungtinė tėvų ir 
mokytojų organizacija. Skatina
ma paruošti vaikams reikalingų 
žodynėlių.

St. Gabaliauskas kėlė mintį su
daryti miliono dolerių fondą kul
tūros reikalams.

St. Barzdukas pasiūlė padėką 
lietuviams mokslininkams, kūrė
jams, ansambliams ir t.t.

Vysk. V. Brizgys pasiūlė pa
reikšti protestą prieš nehumaniš 
ką lietuvių naikinimą Lietuvoje.

Nauja premija konkursui

’ Kun. J. Prunskis pranešė, kad 
paskiria naują premiją $500 pa
triotinės ir religinės dainos kon
kursui.

Vliko pirm. J. Matulionis pa
brėžė, kad tremtyje kovojant dėl 
laisvės politika ir kultūra veikia 
ranka rankon.

St. Barzdukas pareiškė, kad 
dėl pirmo JAV ir aKnados kultū
rinio kongreso Liet. Bendruome
nė yra išdidi. Pranešė, kad kultū
ros kongreso darbus sutiko iš
leisti žurnalas „Aidai". Kultūros 
kongresas mus subūrė visus. Nu
matoma kultūros kongresus daž
niau šaukti.

Kongresas užsitęsė beveik 12 
valandų. Jis baigtas Lietuvos 
himnu.

švietimo darbuotojų 
posėdis

CHICAGA, — Virš 80 švieti
mo darbuotojų, susirinkusių į 
Sherman viešbutį pereitą šešta
dienį, svarstė savo problemas 
specialiame švietimo sekcijos po
sėdyje. Čia dalyvavo ir Šv. Ka
zimiero, Šv. Pranciškaus, Nukry
žiuotojo Jėzaus ir Nekalto Pra
sidėjimo kongregacijų vienuolių, 
dirbančiųjų švietimo darbą at
stovės.

Posėdyje paskaitas laikė A. 
Rinkūnas, Ignas Malėnas, o K. 
Mockaus referatą perskaitė Jer. 
Ignatonis. Taip pat buvo gana gy 
vos diskusijos įvairiais švietimo 
klausimais. Motina Aloyza iškėlė 
angliškai kalbančiam jaunimui 
literatūros apie Lietuvą reikalin 
gumą, o sesuo Felicija iš Montre- 
alio kalbėjo apie mokytojų prie
auglio padidinimą.

• Vilniaus istor. - etnografinis 
muziejus, kaip „seniausias respu 
blikoje", skelbiasi turįs per 56.- 
000 eksponatų.

Poznanės, Lenkijoje sukilimo metu raudonųjų tan kas saugo miesto banką.

Pavergtosioms tautoms vien tik 
užuojautos žodžių nepakanka

SALOMĖJA N ARKĖLIŪN Al T Ė 
Mūšy korespondentė New Yorke

NEW YORKAS. — Pavergtosioms tautoms šiandien-užuojau- 
tos iš laisvojo pasaulio neužtenka, reikalingi veiksmai, kurie įro
dytų, kad jos nėra paliktos likimo valiai.

įvykiais Poznanėje ir kitur už ujkta°«08 kaip * laisvė* iSslll«U’
geležinės uždangos pareiškė Pa
vergtosios Europos Tautos, perei 
tą penktadienį suairinkusįęs spe
cialios sesijos.

Pavergtųjų Tautų generalinis 
komitetas pasiuntė telegramą 
Jungtinių Tautų Saugumo Tary
bos pirmininkui ir tos Tarybos 
nariams. Toje telegramoje, nuro
džius į esamą padėtį už geležinės 
uždangos, prašoma specialiai su
šaukti Saugumo Tarybos posėdį 
ir imtis visų priemonių sustab
dyti už geležinės uždangos vyk
domą nekaltų žmonių kraujo pra 
liejimą.

Prašė paremti pavergtuosius

Atskira telegrama Pavergtųjų 
Tautų komitetas kreipėsi į Pre
zidentą Eisenhowerį, D. Britani
jos min. pirmininką Edeną ir 
Prancūzijos premjerą G. Mollet. 
Jie prašomi duoti instrukcijų sa
vo atstovams Saugumo Taryboj, 
kad anie paremtų pavergtųjų rei
kalą ir kad Saugumo Taryba pa
reikalautų sustabdyti kraujo pra 
liejimą ir represijas prieš Pozna
nės ir kitų vietovių sukilimų da
lyvius, sudaryti komisiją padė
čiai vietoje ištirti ir pagaliau — 
nutarti, kad būtų atstatyta visų 
pavergtųjų tautų laisvė ir nepri
klausomybė. *

Tose telegramose trims vaka
riečiams pranešama, kad jau tuo 
reikalu esanti pasiųsta telegra
ma ir pačiai Saugumo Tarybai.

Be to, Prezidentui Eisenhowe- 
riui adresuotoje telegramoje pa
vergtųjų atstovai atskirai numa
to ir tą atvejį, jei kartais Saugu
mo Taryba, kurioje Sovietų Są
junga ,kaip žinia, yra viena iš 
penkių su veto teise, ir nesiimtų 
reikiamų žygių. Tuo atveju pa
vergtieji prašo JAV Prezidentą 
sušaukti didžiųjų valstybių kon
ferenciją padėčiai už geležinės už 
dangos aptarti ir nustatyti bū
dus ir priemones pavergtiesiems 
padėti jų kovoje už pagrindines 
žmogaus teises.

Spaudos konferencija

Tuojau pat, kai tik baigėsi spe

šių žmonių desperatiškus bandy
te prieš esamą pa- 

datfcr paverg
mus protestuoti 
dėtį ir pabrėžė, 
tiesiems 
nepakanka. Refkia konkrečių žy
gių iš laisvojo pasaulio pusės, 
įrodančių, jog jų reikalas yra vi
so laisvojo pasaulio reikalas. Ir 
čia, kaip ir telegramose trims va
kariečiams, Pavergtųjų Tautų 
Seimo atstovai nurodė reikalą, 
kad pirmiausia būtų sustabdytas 
kraujo praliejimas ir persekioji
mai tų sukilimų dalyvių, kad be
šališka tarptautinė komisija bū
tų pasiųsta ištirti padėties ir kad 
būtų atstatyta padėtis, garantuo 
janti pavergtiesiems jų teises bū
ti laisvais ir nepriklausomais pa
sirinkti valdymosi formą.

t
Piketavo sovietų atstovus

Po šio pareiškimo ir kitų in
formacijų, suteiktų spaudai, vi
sas Pavergtųjų Tautų generalinis 
komitetas su savo pirmininku ir 
prie jų prisijungus kitiems dele
gatams, viso apie penkiasdešimt 
asmenų, nužygiavo prie Sovietų 
Sąjungos JT misijos būstinės. Su 
greitosiomis pagamintais plaka
tais pavergtųjų atstovai piketa
vo patį visos priespaudos už gele
žinės uždangos kaltininką — So
vietų Sąjungą. Nors New Yorke 
yra ir tarybinės Lenkijos diplo
matinė misija, bet Sovietų Są
jungos būstinė buvo tyčia pasi
rinkta.

New Yorko spauda, radijas ir 
televizija šiuo piketu rodė didelio 
susidomėjimo. TV filmuotojai vis 
ką nufilmavo ir vėliau pakarto-
tinai tai 
gramoje.

(INS)

Posėdžiavo lietuviai 
žurnalistai

CHICAGA. — Lietuvių Kultū
ros kongreso metu įvyko ir spau
dos sekcijos posėdis, kuris buvo 
sušauktas J. Kardelio iš Montre- 
alio iniciatyva. Jam pirmininka
vo pats iniciatorius, „Nepriklau- 
mos Lietuvos“ redaktorius J.
Kardelis, o sekretore buvo „Drau 
go“ korespondentė New Yorke 
Salomėja Narkėliūnaitė.

Sekcijos pasitarime dalyvavo' City, Mo
žmonių, jų tarpe 

WHf-rtė‘rėdakt3'tlų. Buvb diskutuo 

ta spaudos etikos klausimai, or
ganizaciniai reikalai ir bendri lie 
tuviškosios spaudos klausimai 
dabartinėse sąlygose.

Ypatingai buvo pageidauta 
daugiau organizacinės veiklos iš 
žurnalistų centro valdybos ir pa
čių Žurnalistų sąjungos narių. 
Svarbesniosios mintys išreikštos 
rezoliucijoje, kurią parengė ko
misija, sudaryta iš kun. dr. J. 
Prunskio, J. Cicėno ir dr. J. Pa- 
plėno.

Žurnalistų veiklai Chicagoje 
pagyvinti si’darytas iniciatorių 
komitetas, kuriame yra penki na 
riai: A. Gintneris, S. Juškevičie
nė, kun. dr. J. Prunskis, dr. J. 
Paplėnas ir A. Zailskas.

demonstravo TV pro-

Tuo tarpu Jungtinėse Tautose 
nepavyko patirti, kokio įspūdžio 
susilaukė Pavergtųjų telegrama, 
atkreipianti dėmesį į tą už geleži
nės uždangos susidariusią pasau
lio taikai ir saugumui gresiantį 
pavojų. Bet visų simpatijos bu
vo pavergtųjų pusėje. Buvo abe
jojama betgi Saugumo Tarybos 
veiksmingumu, kadangi 8ovietų 
Sąjungos veto gali paralyžuoti 

cialus Pavergtųjų Seimo posėdis,' bet kokius nutarimus. Tačiau bu-
tų Tautų būstinėje įvyko spau
dos konferencija, kurioje dalyva
vo gausiai amerikiečių korespon
dentų. Bendram pareiškime spau 
dai pavergtųjų atstovai nurodė į

vo kalbama, jog pagal nuostatus 
Saugumo Taryba šiuo atveju bū 
tų kompetetinga susirinkti ir, 
nors ji nutarti ir nieko negalėtų, 
bet svarbu, kad tas klausimas

pastaruosius įvykius už geležinės bent būtų diskutuojamas.

apie 20 spa

Kruščevas apie 
naują karą

KAIRO. — Sov. Sąjungos par
tijos bosas Nikita Kruščevas ti
ki, jog karas tarp Izraelio ir ara
bų valstybių reikštų III Pas. ka
ro pradžią. Šią žinią praneša, ne
priklausomas Egipto laikraštis 
„Al Ahram".

Naujas streikas 
Poznanėje

BERLYNAS. — Naujas strei
kas, kuris vėl gali išsivystyti į vi
suotinį streiką ir sukilimą, pra
sidėjo pirmadienį Poznanėje, 
šiuo streiku norima pasipriešinti 
vyriausybės žygiams, padary
tiems suimant apie 1,000 tris die
nas užtrukusio sukilimo dalyvių.

Kalendorius

Skaudžiausia lėktuvų nelaimė 
JAV oro susisiekimo istorijoje

GRAND CANYON, Ariz. — Du didžiuliai lėktuvai, vežę 128 
asmenis, kurie buvo rasti nukritę pusės mylios atstume vienas nuo 
antro Arizonos Grand Canyon apylinkėje, palaidojo didžiausią au
kų skaičių komercinės aviacijos istorijoje: nė vieno iš 128 skridu- 
siųjų nėra gyvųjų tarpe.

Manoma, kad šie — Trans 
World Airlines ir United Air Li 
nes DC-7 lėktuvai bus susidūrę 
ore, užsidegę ir nukritę.

Dr. Donald Hunter, aviacijos 
gydytojas, kuris buvo vienas iš 
helikopterio, nuskridusio į nelai 
mės vietą, įgulos narių sako, kad 
nelaimingo atsitikimo vaizdas 
yra toks, kokio daugiau nebeno
rėtų matyti. Abu lėktuvai, — jis 
pasakoja, — yra sudegę kartu su 
žmonėmis, taip kad žuvusiųjų ne
galima atpažinti.

Valdžios pareigūnai jau pra
dėjo tyrimą, norėdami nustatyti 
ar tikrai tai buvo susidūrimo ore 
nelaimė. Yra teigiama, jog tebė
ra tik vienas iš 10 milionų gali
mumas, kad lėktuvai būtų turėję 
atskiras nelaimes ir tada nukritę 
žalia vienas kito.

Abu lėktuvai buvo iš Los An
geles išskridę šeštadienio ryte 
tik trijų minučių ribose ir lėkė 
paraleliniu keliu. Vienas iš jų 
skrido į New Yorką, su sustoji
mu Chicagoje, kitas — į Kansas

TWA lėktuvas nukrito ir su
degė 1,000 pėdų atstume nuo Co- 
lorado upės, o jo uodega rasta 
500 pėdų atstume nuo viso lėktu
vo. DC-7 lėktuvas rastas visai 
netoli tos vietos, kur sueina Co- 
lorado ir Little Colorado upės.

Ši nelaimė yra pati didžiausioji 
komerciniame oro susisiekime J 
AValstybėse. Ligšiolinė, daugiau 
šia aukų pareikalavusi nelaimė, 
atsitiko tik prieš 11 dienų, kada 
Venecuelos lėktuvas nukrito į 
Atlanto vandenyną netoli New 
Jersey ir čia žuvo 74 asmenys.

Salzburgo arkivyskupo
pareiškimas

VIENA. — „Tarp Krikščiony
bės ir komunizmo nėra galimas 
joks sambūvis“, — pareiškė Salz 
burgo arkivyskupas Rohracher 
garsiojoj austrų Dievos Motinos 
šventovėj Mariazell, kalbėdamas 
Vengrijos pabėgėliams, susirin
kusiems iš įvairių Europos kraš
tų paminėti 500 metų sukaktį 
nuo ties Belgradu įvykusios per
galės prieš tjirkus. Arkivyskupas 
Rohrracher palygino šiandieninę 
padėtį su Europos padėtimi 1456 
metais ,kada turkai įsiveržė į Eu
ropą. Komunizmas tačiau yra di
desnis priešas už Islamą, nes Is
lamo išpažinėjai turkai tikėjo į 
Dievą, o šiandieniniams komunis 
tams religija yra liaudies opiu
mas. Baigdamas, kalbėtojas pri
minė komunistų kalėjimuose ken 
čiančius vyskupus, kunigus ir ti
kinčiuosius, ragindamas malda ir 
tikrai krikščionišku gyvenimu pa 
rodyti jiems solidarumą. (VR).

TRUMPAI IŠ VISUR

Nusižudyti nėra 
taip lengva

SAN FRANCISCO, liep. 2. — 
Policijos pranešimu, tūlas Wil- 
liam Wai Lum Chun vakar iššo
ko iš savo kambario, esančio YM- 
CA pastato penktame aukšte, bet 
išliko gyvas. Tada jis, nors ir su
žeistas, užlipo ant 13 aukštų tu
rinčio šio namo stogo ir pamėgi
no dar vieną šuolį. Šį kartą jis 
jau žuvo. Policija sako, jog savi- 
žudys nepalikęs jokio rašto.

• Teu'fik Abul Hudą, šešis kar 
tus buvęs Jordano premjeru bu
vo rastas negyvas savo namuose. 
Manoma, jog jis yra nusižudęs.

• Keturias dienas užtrukęs di 
džiulis Anheuser - Busch alaus 
varyklos, St. Louis mieste jau už

• Vak. Vokietijos kancleris 
Konrad Adenaueris Ir užsienių 
reikalų min. Heinrich von Bren- 
tano atvyko į Romą penkių dienų 
vizitui.

• Keleivinis traukinys nuva
žiavo nuo bėgių Meksikoje ir čia 
žuvo 15 asmenų, o 57 buvo su
žeisti.

• Japonai šį mėnesį žada im
portuoti nemaža rusų medžio ža
liavos, ją atsiplukdant iš Sov. Są 
jungos. Tuo būdu jie nori suma
žinti transporto išlaidas.

• Hiroshimos mieste Japonijo
je šiais metais krito aštuntoji A- 
bombos auka. Minėta bomba čia 
buvo numesta 1945 m. rugpjūčio 
mėn. 6 d. ir kurios pasekmės dar 
ir dabar yra ryškios.aJaponų komunistų partija 
praneša, jog ji savo įstatuose vie 
toje „ginkluota revoliucija“ nu
mačiusi įrašyti „taikinga revo
liucija“.

• Lietuviškieji Kauno dailės 
kombinato keramikos gaminiai, 
kuriuose atspindi kuo mažiausia 
bolševikinės propagandos, pla
čiai žinomi ir kitur — ir visur 
mėgstami. Vilniaus radijo pra
nešimu, kombinato dirbiniai mie
lai pageidaujami Maskvos, Ry
gos, Sevastopolio, Talino, Stalin
grado, Iževskio ir kitų miestų 
universalinėse parduotuvėse. Persibaigė.

• Trumpas žemės drebėjimas! eitais metais kolektyvas pagami-
buvo užregistruotas La Serena ir 
Ovalle vietovėse Čilės valstybėse.

no daugiau, kaip buvo numatyta 
plane, už 100,000 rublių.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Gen. Nathan F. Twining, JAValstybių oro pajėgų štabo va

das ir amerikiečių karininkų grupė iš Maskvos atskrido į Wiesba- 
deną, Vokietijoje, pasitarti su JAValstybių ir Nato valdininkais. 

Liepos mėn. 3 d.: šv. Leonas II užbaigdamas savo 8 dienų vizitą Rusijoje, Twining pagyrė
ir šv. Otonas; lietuviški: Lingis 
ir Bijotė.

Liepos mėn. 4 d.: JAValstybių 
Nepriklausomybės šventė. Šv. 
Berta; lietuviškas: Aldis.

Saulė teka 5:21, leidžiasi 8:29.

Oras Chicagoje

Oro biuras praneša: Chicagoje 
ir jos apylinkėse šiandien giedra, 
augščiausia temperatūra — apie 
80. Trečiadienį šilčiau, galimas 
lietus.

rusų aviaciją, sakydamas, jog ji gerai atlieka savo uždavinius.
— Argentinos išvarytasis Rusijos laivyno pasiuntinys buvo 

apkaltintas bendradarbiavimu su sukilėliais, kurie prieš S savaites 
norėję nuversti šio krašto valdžią.

— Dvigubas sprogimas New Yorko atominio tyrinėjimo labo
ratorijoje sužeidė 9 asmenis. Vienas tš sužeistųjų yra gana pavo
jingoje sveikatos būklėje.

■ '— 17 žmonių žuvo Indijoje, užgriuvus Himalajų kalnų papė
dėje esančius namus.

— Prez. Eisetnhoweris pasirašė 34 bil. karinį bilių. Preziden
tas šiuo metu gyvena savo ūkyje — Gettysburge, Pa., kur sekma
dienį šventė savo 1/0 vedybinio gyvenimo metų sukaktį.

— Pirmasis pokarinis vokiečių kariuomenės orkestro vizitas 
J AValstybėse yra numatomas netolimoje ateityje.

I
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

'Rašo DR. AL. RAČKUS =

SVEIKATA BRANGUS TURTAS
4342 Archer Avė.. Chicago, 32 *1 

Paliaukime liga (hyperthyroidizmas)

puvusių tonsilų, reumatizmo ir 
įvairių infekcijų ir intoksika
cijų.

Gydymas

greičiau bus galima pasveikti iri sąs- Ten daktaras sakęs, kad jie Df. RIBA KRIAUšELIONAITE 
pasigydymas mažiau kainuos, yra sunkiai gydomi, ir nieko rie-

Paliaukinė*liga yra devynvar- 
dė liga — vieni ją vadina pa- 
smakrine, kiti — pagurkline, ar 
ba net klaidinančiai — Adomo 
obuolio liga. Amerikiečiai tą li
gą vadina “goitre”, gi lietuviai 
čia tą pavadinimą sužargonino 
į “goiderį”. Kiti tai ligai turi 
dar prašmatnesnių pavadinimų, 
tokių kaip Basedovo liga, Gra- 
veso liga, Parryjo liga, Stelva- 
go liga ir t-t., kurie eiliniam
žmogui nieko nepasako. Lietu-! miegoti, nei pailsėti tinkamai ne 
viai savo pavadinimo tai ligai gali ir, jei negauna pagalbos,

mic goitre) liga ligonį labai nu
kamuoja: ligonis 7 tampa labai 
jautrus, greitai supyksta, grei
tai išsigąsta, širdis beveik nuo
lat smarkiai plaka, o susijaudi
nus dar baisiau plaka, rankos 
dreba, o akys atrodo lyg lau
kan išstumtos — išsprogusios

Tose apygardose, kur daug 
žmonių pastebima su paliaukine 
liga, patartina dažniau valgyti 
jūrų žuvies (silkes, sardinkas, 
“salmcn fish”, “tuną”, “fland- 
res”) ir vartoti jodizuotą drus
ką. vadinamą “iodized šalt”. To
kios priemonės gali pasaugoti 
žmogų nuo ‘geiderio”.

Pastebėjus, kad ant kaklo pa
gurklio auga “goideris”, reikia 
nedelsiant eiti pas gydytoją.

Dabar “goiderio” operacija yra 
daroma tik išimtinais atsitiki
mais. Medicinos mokslas, pada
ręs didelę pažangą, išrado nau jų 
gyduolių ir naujų priemonių pa- 
liaukinei ligai gydyti.

DAKTARO ATSAKYMAI | 
KLAUSIMUS

Klausia F. G. — Gavau laišką 
iš Lietuvos, fr viena mama pra
šo vaistų jos 14 metų berniukui, 
kurį jam daug metų beria maži, 
raudoni spuogeliai, tik ant pilvo.

davęs. Tikiuosi, daktare, patar
site, kaip ten vargstantiems pa
dėti.

Atsakymas F. G. — Vien tik 
“maži, raudoni, niežtanti spuoge

(Nukelta į 4 pusi.)

teL oftoo HE. 4-66*0. rea. FR. 6-7660
IR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1857 W. GarOetd Blvd.
VAL: 1—4 Ir 6—9 

Šeštadieniais nuo 1 Iki 4 vai. p. p. 
išskyrus ketvlrtkd. Ir Mkmad.

ir išsigandusios. Nuo “exphthal .
minio goiterio” ligonis trumpu Anksčlau PradėJus gydytis, ga- Kai atsigulęs sušyla, ima labai 
laiku sudžiūsta, "sveikata su- lima bus bengti operacijos, ’ niežėti, ypač naktn, ir prasika- 
nyksta, visada neramus ir nei

DR. ANNA BALTUMAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IB 

GERKLES LIGOS

(Gydytoja Ir Chirurgė) SOTtBU LIG p IK AKL4E1UJOI 
SPECIALISTE

1780 w«rt 7 Irt Street 
(Kampas 71st Ir Californla)

Tet ofiso Ir rea. REpubUc 1-4146 
Vai. 11-1 Ir 8-9 ▼. v. šešt 1-4 P- P- 

Priėmimas tik pagal sualtarlma.

Antradienis, liepos 3, 1956
į * " -----------------

DR. L L SIMOMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4250 V. 63rd St, 
Ofiso teL RKllance 6-4410 

Rezkl. telef. GRovehlU 6-0611 
Vrfandoe: 1-6 p. m. Ir 4-8 p. m. 

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

DR IRERA KURAS
(Gydytoja Ir Chirurgė) 

B.CDUUV IR VAIKŲ LIGŲ
SPECIALISTE 

7166 South W e steni A
(MEDICAL BUILDING) 

Plrmad., antrad., ketv. Ir penktai, 
nuo 11 vai. ryto — 1 ▼. p. p. ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. fleitad. lt 
vai. ryto Iki S vai. popiet.

Ofloe tel. RE. 7-1166
Rea. tet WAlbro»k 5-3766

Oftoo tet OLUfside 4-2666 
Rezidencijos: LAfayette 3-1179

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 West 471 h Street 
(Kampas 47th Ir Hermltage) 

Vai.: nuo 2 Iki 4 ir 6 Iki » v. vak. 
Šeštad. nuo 2 Iki 6 vai., lšskyr. sek.

neturi, nes Lietuvoje toji liga 
buvo didelė retenybė. Iki atsi
ras lietuvių žodynuose tinkames 
nis tai ligai pavadinimas, tai 
šiame straipsnyje tą ligą va
dinsiu paliaukine.

Amerikoje labai daug žmo
nių, ypač daug lietuvių, gauna 
paliaukinę — “goiderinę” ligą. 
Labai keistk, ir medicinos moks
lui nelengva išaiškinti, kad mo 
moteriškės kraujas ir kūnas ro
dos yra toks pat, kaip ir vyro, 
o paliaukinę ligą gauna dau
giausia moterys. Iš šešiolikos 
paliaukine liga sergančių ligo
nių, penkiolika yra moterys ir 
tik vienas vyras. Beje, žinoti
na ir tas, kad šiame straipsnyje 
yra kalbama ne apie tokį pa
liaukį, pagurklį, ar pasmakrį, 
kuris padidėja ir po smakru nu
drimba pas nutukėlius. Čia kal
bama tiktai apie tą paliaukinę 
ligą, kuomet thyroidinėse liau
kose vyksta hypertrofija (pa
didėjimas), nuo ko . kaklas pa- 
storėja.

Paliaukinės ligos yra dvi rū-

miršta. O mirti nuo tos ligos 
niekas neprivalo, nes paliaukine 
yra pagydoma liga. J

Priežastys i
Kodėl paliaukine liga žmogų' 

ištinka, ligšiol tikrai neištirta. Į 
Tik tiek žinoma, kad kūno sis-į 
temoje pristinga jodo (lodinę), Į 
ir tada “thyroidinė” liauka pa-1 
didėja, ten vyksta hypertrofija.) 
Daug daktarų tvirtina, kad toji 
liga yra labiau papiltusi ten, 
kur geriamasis vanduo turi sa
vyje daug kalkių. Ir iš tikrųjų 
Illinois, Michigan, Wisconsin ir 
Naujosios Anglijos valstybėse 
paliaukine liga yra labiau papli
tusi, nes čia vanduo yra gerokai 
kalkėtas.

Taipgi daktarams žinoma, kad 
“goiderį” daugiausia gauna tie, 
kurie gyvena tvankiuose butuo
se, kurie retai išeina į tyrą orą 
ir retai saulę mato, kurie gy
vena nesanitariškai ir labai re
tai valgo jūrų žuvies ar kitokio 
maisto, turinčio savyje jodo.

v. , .... j. ,, Be to greičiau gaunama paliau- isys: viena rūšis vadinama “pa-i .? ». r ... 1kine liga nuo išgąsčio, po dide
lio susigraužimo didelio rūpes-prastąja paliaukine” (simple 

goitre), o kita rūšis yra piktoji 
paliaukinė (exophthalmic goit
re).

Nuo paprastos paliaukinės 
ligos ligonis blogai- nesijaučia, 
tik nesmagu, kad pagurklis pa
mažėl auga ir kietėja. Tokia 
padėtis moteriškei sudaro daugi 
rūpesčio ir net nervina, nes jos) 
kaklo gražią išvaizdą gadina. 
Juk niekas nenori turėti kala- 
kutinį kaklą. ,

Piktoji paliaukinė (exophthal-

čio, sugedusių dantų, blogų, su-1

STEIN TEXTILE CO.
1306 South Union Avė.

Yra kalbama mieste, kad STEIN TEKTILE BENDRO
VĖJE rasite didžiausią pasirinkimą už nebrangias kainas 
įvairių vilnonių, šilkinių, medvilninių, užuolaidoms ir už
dangalams medžiagų.

STEIN’AS turi metinį išpardavimą, Štai pavyzdys kainų: 
Geriausios ANGLIŠKOS bei “worsted MEDŽIAGOS kos

tiumams, kurių kainos paprastai yra $9.80, dabar tik ..$4.50 
60 colių vilnonė® medžiagos ir “flannel” vyriškiems ir

moteriškiems kostiumams tiktai .............  ............................$1.89
Visokiausių pamušalų už pigias kainas. Spausdintas šilkas 

ir plaunamas “Sil-0-Shan”, “antiąue taffeta”, pa
prastai $1.98, dabar tiktai .........................................................98c.

✓
48 colių užuolaidoms bei uždangoms medžiagos, vertės iki 

$2.98, tiktai .................................................................................$1.39
Grynų spalvų Fortisan ir Metallic Cloth užuolaidoms tik .$1.09
Pas STEIN’Ą jūs rasite didelį pasirinkimą nuotakoms, kaip tai 
..“laces”, satiną, taffetą, “brocades”, Shantung, ir t. t. Taip 

pat liekanas medžiagų pamušalams už baisiai pigias kainas.
Atvykite į STEIN TEXTILE ir patys įsitikinkite. Su kiek- 

vier.u pirkiniu virš $20.00 gausite vienai suknelei medžiagos 
kaip dovaną,

STEIN TEXTILE CO.
1306 SOUTH ONIOH AVENUE

1 blokas į rytus nuo Halsted St., 1% bloko į pietus nuo 
Roosevclt Rd. Taip pat atdara šeštadieniais ir sekmad. 
Tel. MOnroe 6-8152.’ > i?/- ■

TeL oftoo Y A. 7-5557, rea. RE. 7-4666

DR. FRARK C. KWINN
— Pritaiko akinius — (KVIECIN8KAS)
So. Western Avenue GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vai.: kasdien 10-12 vai. Ir 7-0 vai. iaki ———*• jt+k flimuvak. Šeštadieniais 10-1 vai. Trečia- 1061
dieniais uždaryta. Kitu laiku susitarus . LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 2 

Oftoo telefonas: PR 6-3996 I vai. iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. iki 8:80
WAlbrook 6-6076 j Uždara treč. visa diena ir šeštad. vak.

DR. JOZE IR KĘSTUTIS 
AGLINSKAI

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
2860 West Mot Street

Vai. pirm. Ir antr. 10 Iki 19 ryto, 
Ilki 4 Ir 8 Iki 9 popiet; ketv. Ir 
penkt. 9 Iki 4 Ir 6 Iki 9 popiet. šeš
tadieniais 10 Iki 9 vai. popiet.

Oftoo tel.PRospeet 6-1765 
Rez. tel. GRovehlU 6-5606

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

4791 South Damen Avedue 
(Kampas 47-tos ir Damen Avė.) 
Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vak. 

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

Telef. ofiso LAfayette 3-0048 
Rea: VVAlbrook 5-8048

Tel. ofiso HE. 4-6849. rez. HE. 4-2824

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8817 South Wertera Aveans 
Chicago 29, 1U. 

Pasimatymai pagal sutarties 
Telefonas REpubUc 7-4900 

Rezidencija: GRovehlU 6-8101

TeL ofiso PRospeet 6-2240
PRospeet 6-4732

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

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

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Office: 10748 South Michigan Avė. 
Buto: 1653 W. 103 St, Beverly Hills 
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 v. Ve 
Išsklrus trečlad. šeštadieniais nuo 1 
iki 4 vai. popiet

Tel.: Ofiso — PCUman 6-6760 
Buto — BEverly 8-3946

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

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

Priima pagal susitarimą

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS

4253 S. Whipple Street
(Arti Archer Avė.)

Valandos: nuo 10 iki 12; 2—4; 7—9. 
šeštad. 10—12. Trečiad. uždaryta.

LAfayette 3-404*
Narni, — CEdarcrest 3-1786

Sukaktuvinių Metų Dovanos Taupytojams
DR. T. DORDOLIS

GYDYTOJAS UI CHIRURGAS 
4157 Archer Avenue 

Oftoo vai.: nuo 2-4 ir nuo 1-8:30 v. 
vak. šeštadieniais nuo 2 Iki 4 popiet

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel. Vlrginla 7-0036

Rezidencijos tel. BEverly 8-8244

HT AT Y B AI 
IR NAMŲ 
PATAISYMUI 
FftlSlATOM 
Visokių RfiSių 
MEDŽIAGĄ

CARR MOODY 
LUMBER CO.
STASYS LITWINAS, Prez.

3039 So. Halsted St.
Te4. VIctory 2-1272

Apkainavimą Ir Prekių Pristaty- 
toą Teikiame Nemokamai

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

A. BENIULIS atlieka įvairius 
perkrau8tymu8 ir pervežimu® 
Iš tolimų ir artimų atstumų. 

Tet BĮ. 7-7075 arba 
PR 8-9842

DR. FL TALLAT-KELPŠA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Telef. TOvmhall 8-0060 
2534 West 68th Street 

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

skambino C Latrai 6-2294.

DR. VYT. TAURAS-
TUP6IAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR 

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

Trečlad. ir Penktad. 0-9 vai. vak. U
Šeštadieniais 2-4 vai. popiet

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

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

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

Trečiadieniais, šeštadieniais Ir 
sekmadieniais uždaryta

Tel. ofiso: DAnube 6-1125

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

3267 South Halsted Street

Vai. 1 Iki 4 v. p. p. Ir 6—8 v. vak. 
Šeštadieniais 1—4 v. p. p.

Tel. oftoo PRospeet 6-9400
Rezid. PRospeet 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevičiūtč)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue

Vai. kasdien 1-8 p.p. ir nuo 0-6 vai. 
vak. šeštad. 1-4 p. p. Trečiadieniais 
ir kitu laiku tik susitarus.

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

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(Spec. moterų Ilgos ir akušerija) 

4055 Archer Avė.
Kampas Archer ir Californla AVe. 

VAL.: 2—4 Ir 6—8 V. p. p, 
fceŠt. 2—7 vai. p. p.,
Išskyrus sekmadienius.

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3259 South Halsted St 

Kasdien 2—7 vai. vak. šeštad. nuo 
1—6 vai. vak.

Trečlad. ir kitu laiku pagal sutarimu 
Ofiso tel. VIctory 2-1484. Resid. 2417
W. 62nd St.. tel. RepubUo 7-8818.

DR. J. VAITAITIS
GYDYOOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Ct., Cicero 
Kasdien 10-12 vai ryto Ir D-8 vai. 

vak. šeštadieniais 10-2.
Trečiad. uždaryta

Ofiso |n boto .tel. OUymplc 2-1681

Oftoo telefonas — BIshop 7-2625
DR. AL RA6KUS

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 2-1561
Itez. VIctory 2-0742

DR. Y. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHERURGAB 

802 West 31st Street 
Kamp. Halsted ir 21-mos gatvių) 

Prlšmimo valandos kasdien: 1-4 p.p, 
fr nuo 6-8 v.v. šeštad. 1-4 vai. popiet.

Ofiso tUef. YArds 7-1166 
Rezidencijos — 8Tewart 3-4611

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West S5th Street 
(kampas Halsted Ir 36-ta gatv8) 

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

šeštadieniais 1—4 vai.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpubUo 7-2260 
SPECIALYBE CHIRURGINES IR 

ORT9PEDINES LIGOS 
2745 West 69th Street

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

Tel. ofiso PR. 6-6446, rea HE. 4-6166

DR. F. 6. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2420 West Marųuette Bd.
VAL. nuo 2 Iki 4 p. $.; D iki S vak. 

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

Šiais metais Ciane Savings mini savo 30 metų 
sukaktį. Šia proga bendroves vadovybe nutarė 
duoti dovanų visiems naujiems, ir seniems tau
pytojoms. Štai jos:

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

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

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

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

2355 WMt 47th Street LAtayrtt. 3-1083
B. R. PietklerricK, prez.; E. R. Piatkievdcz, oekr. Ir advokatas

Mokame aukštus dividendus. Kešluojame čekius. Parduodame 
Ir išpefkame valstybes bonus. Taupytojoms patarnavimai veltui. 
ATIDARYKITE SĄSKAITĄ ŠIANDIEN. APDRAUSTA IKI $10,000

DARBO VALANDOS: plrmad. ir ketv. nuo 9 iki 8 vai. vak.; 
antradienj ir penktadieni ftuo 9 iki 6; trečtadtenj uždaryta, 
o šeštadieniais nuo 9 valandos Iki vidudienio.

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

Dr. Alexander J. Javols
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marųuette MedicaJ Center 
6132 So. Kedzie Avenue

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

Tet Ofiso PR. 8-9838, res. RE. 7-9199

DR. A. JERKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 Weet 6įrd Street

VAL kasdien nuo 2—4 p‘. p. ir 7:80 
iki 9 vai. Trečlad. ir šešt. uždaryta

Telefonas ORovehlll 6-189B
DR. ALDONA A. JUŠKA
AKIV LIGŲ SPECIAU8T1

PRITAIKO AKINIUS
Valandos: D—12 ir 7—9 v. v. pagal 

lužitarimą išskyrus trečiadieniu*
2422 W66t Marųuette Bd.

Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-6656

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

Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-6666 
Rezid. ««<><> S. Arteelan Avė.

VAL. 11 v. r. Iki 2 p. p.; 6—D V. V.

Dr. Antanas Rudokas, 0. D.
Tikrina akto: pritaiko akinius, 

keičia Miklus Ir rėmna.
4456 So. OalifoTnia Avė., Ohieago

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

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

TeL oftoo YA 7-4787, rea PR 6-166v

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4645 8. Ashland Avė. (kamb. 211)
Vai. nuo 2—4 ir 8—8; trečiad., šeš
tad. ir sekmad. tik pagal sutartj. 

Jeigu neatsilieps vlršmln6tt telefonai
šaukite šlldway 8-0001

M P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopedas - Protezistas 

Aparatal-Protesal, Med. ban-1 dažai. Spec. pagalba kojom 
(Arch Supporte) to Lt.

Vai.: 9-4 Ir 8-8. šeštadieniais 9-1. 
IRTHOPEDlJOS TECHNIKOS LAB

9850 W. 63rd St. Chicago 26. IU. 
Tol PRospeet 6-5064

DR. G. SERMER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

▼Iri M metų patyrimo
Tel, YArds 7-1826 
Pritaiko akinius. 
Kreivas akto

Ištaiso. }
Ofisas Ir akinių dirbtu vš 
756 West 35th Street 

Vai. nuo 10 Iki 2, nuo 6 Iki 0. tre
čiad. nuo 10-12, penktadlenj 10-9 U 
šeštadieniais 10-1 vai. popiet.

SKUBIAUSIAS PRISTATYMAS - ORO PAŠTU
MES GALIME JŪSŲ SIUNTINIUS PASIŲSTI ORO PASTŲ.

Telefonas REItance S-1811

DR. WALTER L KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYRYTOJAS)
$025 Weat 59th Street 

VAL i—4 popiet. 6:10—8:80 fak 
Trečiad. pagal sutarti

K Oftoo Ir bato Otymple 9-4166
DR. Pi KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4088 W. lfith 8t, Cicero 

Kasdien 1—1 v. ir 6—0 v. vakare 
Išskyrus trečiadienius

Butas 1596 Ho. 49th Avė. 
Šeštadieniais 19 Iki 4 popiet

Ofiso telef. LAfayette 2-9210, Jei 
neatsiliepia, šaukite K Edai e 1-2869

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

4146 8. Archer Avė.
VAL Kasdien popiet nuo 19-3:10 v 
Vak. pirm., antr.. ketvirt. 8-1:10 v 

Trečiadieni tik miMtaro.

JI PLATINKITE “DRAUDA’

Jei turite parduoti ar ttnuomo 
tl, pasiskelbkite smulkių skelbimų 
tkyriuje. Skelbimą galite perduot) 
telefonu: Vlrginla 7-6640.

ųO')R

Pirkit Apsaugos Bonus!

9634 O. Oakley

DRAUGAS 

THE LITHUANIAN DAILY FBIEND 
Avė., Chicago 6, IU. Tel. Vlrginla 7-6641) ’-ė*411

as Seoond-Clase Matter AAarcb II. 1910, et Chloago. Ullaoto 
Undes the Act of Jlercta S, 1079. 
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PRENUMERATA: 
Chlcagoj Ir ClceroJ 
Kitur JAV Ir KanadeH 
UŠSenyJe

tUBECRIPnOM KATES
• 1.00 per year outside of Chicago
• 9.0o per year In Chicago 4 Cloece 
•<.00 per year ta Canada 
Forelgn <11.00 per 
to metų
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Redakcija straipsnis, taiso savo nuottftre. Nseonaudotų strolpeplų >4-
aeuge. grųtina ttk E anksto sopRarua. Redakcija aš telkimų toriai
peetaėko. Sfcuktmų kalnas prisiunčiamos gavus



Antradienis, liepos 3, 1956 DIENRA9TTS DRAUGAS HtTCACO. ILtINOIS S

TAIP IR BUVO
Balandžio 25 d. šioje dienraščio vietoje rašėme, kad didy

sis lietuvių sąskrydis bus ne kur kitur, bet Chicagoje. Jis bus 
birželio 30 ir liepos 1. Tame pačiame straipsnyje, pavadintame 
“Didysis sąskrydis”, buvo konstatuota, kad šio sąskrydžio or- 
ganizacinin darban yra įsijungusios beveik visos mūsų centri
nės kultūrinės ir visuomeninės organizacijos, vietiniai klubai ir 
penkiasdešimt chorų, pabrėžiant, kad Lietuvių Kultūros Kong
resas ir Dainų šventė bus visų Jungtinių Amerikos Valstybių ir 
Kanados lietuvių reikalas, tai bus visų bendras sąskrydis. ’

Mes tada neklydome šitaip pasisakydami, nes kas dalyva
vo praėjusį šeštadienį Sherman viešbutyje vykusiame Lietuvių 
Kultūros Kongrese ir sekmadienį Dainų šventėje, tas tikrai pa
sakys, kad taip ir buvo. Tai buvo didelė lietuvių šventė, tai 
buvo visų Jungtinių Amerikos Valstybių ir Kanados lietuvių 
bendras sąskrydis, į visus padaręs didingą įspūdį, visiems da
lyviams palikęs neišdildomus atsiminimus. Rengimo komitetų 
lūkesčiai ne tik nebuvo apvilti, bet juos net pralenkė. Tai buvo 
didinga lietuvių kultūrininkų manifestacija, parodžiusi, kas ga
lima atlikti dirbant bendrai, daug ir nuoširdžiai. Nė didelės 
distancijos, nė karščiai, nė kitos kliūtys nesutrukdė chorams 
suvažiuoti, kultūrininkams atvykti į savo pasitarimus ir kelio
likai tūkstančių lietuvių (ne tik iš Chicagos, bet net iš tolimiau
sių JAV ir Kanados miestų) suvažiuoti, kad dalyvautų didžia
jame lietuvių sąskrydyje.

Ne vienas kalbėtojas tiek kongrese, tiek Dainų šventės 
programos metu, tiek bankete, tiek privačiai besikalbant, pa
stebėjo, kad šis įvykis pajėgė įjungti į darbą visus: senuosius 
ateivius, jų vaikus ir vaikaičius ir naujuosius ateivius — trem
tinius. Teisingai. Taip ir buvo. Ir tai jau savaime yra didelis 
dalykas. Vadinas, kruopščiu darbu, konkrečiais užsimojimais 
ir planais dar galima tuos tris elementus apjungti ir visiems 
bendrai pajudėti. Vadinas, dar esame gyvi ir tautiniai pajėgūs. 
Vadinas, dar pajėgiame kurti, pajėgiame savo kūrybą efektingai 
demonstruoti, dar pajėgiame kelioliką tūkstančių lietuvių su
traukti vienon vieton ir kelti juose tautinį entuziazmą lietuviš
kosios kūrybos dariau, lietuviškosios kūrybos vaisiais. Bravo!

Labai gera ir tai, kad rengimo komitetų nuovargis sąskry
džiui besibaigiant ne pesimizmą skleidė,- bet optimizmą, tvirti
nant, kad šis įvykis ne paskutinis. Bus jų ir daugiau, o gal 
dar gausingesnių ir didingesnių. Tai puikus reiškinys. Reiškia, 
nebus atoslūgio, koks dažnai pasitaiko vienokios ar kitokios 
rūšies didesnį darbą atlikus.

Tad ir lauksime naujų žygių ir naujų užsimojimų, nes dar 
esame gyvi ir tautiniai pajėgūs.

lAftJf) Iš IJ (JONINES

Prez. Eisenhower ir žmona šypsosi prez. išėjus iš ligoninės, 
kaktį. (INS)

Jie švenčia 40 m. vedybinio gyvenimo su

Įvairūs sąskrydžiai Europoje
Mūsų bendradarbis Eduardas Turauskas

Šių metų ankstybas ir vėly- šio E. F. S-gos Vykdomajam 
bas pavasaris buvo gana gau- j Komitetui, buv. Prancūzijos mi

ir c^venime

AMERIKIETIS BUVO VILNIUJE

sus įvairiais ir įvairių organi- 
cijų suvažiavimais-sąskrydžiais 
senajame žiemyne. Visų jų ne
įmanoma net sužymėti. Kiti įvy 
ko jau prieš trejetą mėnesių. 
Pradėdami nuo jų, bent trum
pai juos apibūdinsime.

Euįropos Federalistų Sąjun
gos kongresas įvyko Liuksem
burge kovo pirmomis dienomis.

Kaip ir dera tokiai organiza
cijai, kongresas svarstė Euro
pos apjungimo klausimus. E. F. 
S-goje yra išryškėjusios trys 
pagrindinės linkmės. Viena jų, 
vyriausiai atstovaujama daugu 
mos Italijos federalistų, su jų 
pirmininku Altiero Spinelli pri- 
šakyje, vadinama radikalioji, 
nusivylusi •, parlamentų ir vy
riausybių daromais atsargiais 
žygiais Europos apjungimui, 
perša kreiptis betarpiškai į

nisterio Henri Frenay, bando 
užimti vidurio padėtį ir derinti 
kraštuKinius fedei plistų sąjū
džio sparnus.

Kongrese visos trys linkmės 
buvo gausiai atstovaujamos, ta 
čiau per vadinamus “parodo
muosius balsavimus” (vote in- 
dicatif) už kiekvienos linkmės 
pateiktą rezoliuciją, daugiausia 
balsų surinko pirmoji, antroj 
eilėj — antroji ir paskutinėj — 
trečioji.

Nė vienai rezoliucijai nesu-

AL. GI MANTAS

Kaikuriuos amerikinius sluog 
snius tik ką sujaudino žinutė 
apie vieno gana žinomo aviaci
jos pramonininko ir išradėjo 
William P. Lear kelionę savo 
nuosavu lėktuvu į Maskvą. Dar 
įdomiau yra tai, jog šis versli
ninkas su savim nusivežė visą 
eilę planų, projektų ir svarbių 
medžiagų pavyzdžius, kurie yra 
NATO kraštų įtraukti į drau
džiamųjų prekių sąrašą parda
vinėti sovietiniams kraštams. 
Gi mus, lietuvius, ta kelionė do 
mintų dar ir todėl, kad tai bū
ta ar tik ne pačio pirmojo ame
rikiečio po II-jo karo pabaigos, 
kuris savo nuosavu lėktuvu bū
tų skridęs per Lietuvą ir nusi
leidęs Vilniaus aerodrome po
ilsiui ir skystojo kuro papildy
mui.

rezoliuciją, kuri kongreso ir bu 
vo priimta. Toje pastraipoje pa 
grindinė mintis yra ta, kad ne
gali būti nei pastovios taikos, 
nei tikro tarptautinio atoslūgio 
kol visa eilė Europos tautų te
bėra vergijoje ir priespaudoje. 
Krikščionių demokratų darbai 

N. R. I. (Nuuvelles Eųuipes 
Internationale^) arba Krikščio-

Kiesinger, N. E. I. tarptautinis 
generalinis sekretorius, Prancū 
zijos parlamento narys Alfred 
Coste-Floret ir visa eilė kitų.

Lietuvių tautinį N. E. I. san
tūri atstovavo jo pirmininkas 
Eduardas Turauskas ir Jaunių 
atstovas p. A. Venskus.

Sąskrydį šauniai organizavo
nių-Demtakratų Unijos Kultu-! Vokiečių CDU generalinis sek- 
rinės Komisijos sąskrydis įvy-! retoriatas ir jo atstovybė Ber- 
ko Vakarų Berlyne kovo mėn. į lyne.
21-24 d.d. To sąskrydžio tema 
buvo Lietuvių tautinio Sąbūrio 
atstovo Vykdomajame Komite
te ir Kultūrinėje Komisijoje sa-'

buvo atkreiptas dėmesys į nau 
jąją Sovietų Sąjungos, vadina
mą “atoslūgio ir šypsenų” po
litiką.

Su pasitenkinimu tenka pa
brėžti, f kad Indros padėties 
ir naujos Sovietų politikos įver
tinime nebuvo jokio skirtumo 
tarp įvairių linkmių kalbėtojų. 
Visi vieningai pripažino, kad 
dabartinė Chruščevo ir Bulga- 
nin0 politika yra žymiai pavo
jingesnė ir klastingesnė, kaip 
brutalioji Stalino politika Ypa
čiai giliai, pagrindinai taikliai 
naująją Sovietų politikos link-

rinkus absoliutinės daugumos, Išnagrinėjo jau minėtasis 
politinėje komisijoje įvyko Henri Frenay treciosios, tai-
staigmena kai abiejų kraštuti
nių linkmių atstovai susitarė 
sujungti savo rezoliucijas ir nu
sistatė leisti lojaliai reikštis a- 
biem linkmėm. Iš to išeinant ir 
buvo išrinįįtąs na(įjas Vykdo- va3, 
masis Komitetas. Deja, šiam 
po mėnesio susirinkus Paryžiu-

komosios linkmės atstovas ir 
p. Brugmans (olandas), Bru- 
ges Europos Kolegijos direkto
rius, antrosios nuosaikiosios
ar atsargiosios linkmės atsto-

“Europos Tautą”, išjudinti lais
vosios Europos mases ir eiti je, paaiškėjo, kad toks kraštu- 

ma sutikti vis dažnesnių žinių, prie Europos Konstituantos, tinių linkmių sutarimas nebuvo

Po to, pakilęs iš Lietuvos sos 
tinęs, nusileido tik Maskvoje, 
Vnukovo aerodrome. Gi kad 
jo vizitas buvo svarbus ir sovie
tams, gali liudyti faktas, kad 
rusai sumokėję jam už visą jo 
kelionės metu sunaudotą avia
cinį benziną. Be to, jis su žmo
na buvo apgyvendintas Natio
nal viešbuty, visiškai Kremliaus 
pašonėje. Aerodrome jį pasiti
ko Aleksandras Vladimilovas, 
užsienių prekybos reikalų minis 
terijos atstovas. Tuo tarpu nei 
vienas amerikietis pareigūnas 
iš JAV ambasados Maskvoje 
nesiteikė pasitikti šį “turistą” 
Maskvoje. Tas tik rodo, kad 
Valstybės Departamentas tą vi
są prekybininko lankymąsi su
tiko labai šaltai ir be pasitikė
jimo.

Išties, gana įdomus motyvas, 
kurį sekant rusai leido amerikie 
čiui, padedant nuo Berlyno so
vietų pilotui, pačiam valdyti sa 
vąjį Cesna-310 lėktuvą. Girdi, 
“rusai nori pabandyti įtikinti 
pasaulį, jog ten jau nebėra jo
kios geležinės uždangos”. Žino
ma, propagandiniams reikalams

kurios lyg ir kalbėtų apie įvai
rius tų uždangų “nuėmimų” bū 
duš. Bet grįžtant prie Mr. W. 
P. Lear reikalų, dar galima bū
tų pastebėti, kad šiame krašte 
veikia jo vardu bendrovė, kuri 
gamina aviacijos promonei įvai 
rias dalis ir prietaisus Califor- 
nijoje (Santa Monica) Elyria, 
Ohio ir Grands Rapids, Mich. 
Kilus sujudimui dėl galimo svar 
bių dalykų pardavimo rusams, 
vienas tos Lear, Ine., pareigū
nas paskubėjo išleisti pareiški
mą, kuriame sakoma, kad so
vietams nebus parduodami to
kie dalykai, kurie yra draudžia 
mi. Bet tuo pačiu Maskvoje, 
pats Lear teigęs, jog jei nega
lima bus pardavinėti prekes iš 
NATO priklausančių kraštų, 
jis tai galėsiąs atlikti iš neutra
lios Šveicarijos, kurioje jis stei 
giąs ar turįs savo fabrikų sky
rių.

žodžiu, čia turime aiškų ir ti
pišką pavyzdį, kai žymus fab
rikantas ir gana gerai žinomas 
ir plačiai pažįstamas garbingas 
pilietis visiškai nepaiso savo 
krašto reikalų bei oficialios po
litikos ir sau ramiausiai veda 
prekybinius ar kitokius pasita
rimus sąmoningai ignoruoda
mas savąją tėvynę ir jos inte
resus. Priedui, Lear turi gavęs 
visą eilę atžymėjimo ženklų bei 
diplomų iš amerikiečių įstaigų 
už savuosius pasiekimus avia
cinėje srityje. Dabar telieka tik 
labai įdomus, bet, tikriausiai, 
greitai paaiškėsiąs klausimas, 
kaip į tą visą reikalą pažiūrės 
kaikurios Washingtono įstai
gos. Iki to laiko reikėtų susi
laikyti nuo tolimesnių komen
tarų.

(Steigiamojo Seimo) rinkimų.
Antroji linkmė, kurią atsto

vauja Vakarų Vokietijos “Eu
ropa Union” su p. Friedlende- 
riu priešakyje, užima visiškai 
priešingą pirmajai poziciją ir 
perša federalistams nuosaiku
mą bei ryžtą eiti prie Europos 
apjungimo per dalinius realiza
vimu, kaip pav. jau įgyvendin
ta ir gerai veikianti Europos
Anglies ir Plieno Bendruome
nė, dabar sumanytoji Atomo 
Bendruomenė ,(4‘Euratomas”), 
Bendtoji Rinka ir t.t.

pastovus ir Centro Komitetas 
turėjo išsiskirstyti nesudaręs 
Vykdomojo Biuro, o tik išrin
kęs, in extremis, padėties gel
bėtoją, egzilinės rumunų fede
ralistų organizacijos atstovą, 
buv. Užsienio reikalų ministe- 
rį G. Gafenco, su pora' pagel- 
bininkų. E. F. S-gos ateitis pri
klausys nuo to, kaip pavyks p. 
Gafenco surasti išeitį ir iš nau
jo suburti apie Europos vieny
bės idėją įvairias linkmes.

Šalia šių taip vadinamų vi
daus dalykų, kongresas svars-

Pavergtų Europos Tautų rei
kalu kongreso priimtoje rezo
liucijoje yra pastraipa, kuri 
paimta iš trečiosios linkmės re
zoliucijos projekto, su mažomis 
pataisomis, Lietuvių Federalis
tų Sąjungos atstovui kongrese 
pasiūlius, buvo perimta į bend
rąją pirmos ir antros linkmės

ALL MARES 

COLORED 
T. V.’s

Trečioji linkmė, atstovauja- tė ir analizavo bendrąją tarp- 
ma ilgus metus pirmininkavu- tautinę politinę padėtį. Ypačiai

ELE MAZALAITE

ROMANAS jgl

(tęsinys)

PJŪTIES METAS

Air
Conditioners

Žaidhnų centras
Prie šv. Povilo našlaityno 

Pittsburghe pašventintas nau-
šis sovietų mostas labai pra- i jas žaidimų centro, kuriame 
vers, nes jau ir spaudoje gali- galis žaisti apie 310 vaikų.

Tenka pastebėti, kad, atsimi
nus kur sąskrydis buvo šaukia
mas ir keno organizuojamas, 

vo laiku pasiūlyta ir jam pro- pirmykštis mūsų užsimojimas 
grama išdirbta, būtent: “Rytų išlukštenti Rytų-Vakarų santy- 
-Vakarų santykiai praeityje lūug praeityje ir dabartyje, bu 
ir, dabartyje 1 Vo gerokaį susiaurintas ir su-

Sąskrydyje dalyvavo įžymių telktas beveik išimtinai į Sovie- 
asmenų: buv. Prancūzijos mi- tų-Vokiečių santykių nagrinė- 
nisteris pirmininkas ir ilgame- Tačiau tas nukrypimas
tis Užsienio reikalų miinisteris ^ėjo į gerą visiems dalyviams, 
Robert Schuman, N.E.I. tarp- ’nes tuo fcūdu ne tik iš tolesnių 
tautinis pirmininkas, Belgijos laisvųjų Vakarų valstybių at- 
parlamento narys, Valstybės vykusiems dalyviams, bet ir. pa 
ministeris (garbės titulas), pavergtųjų tautų atstovams teko 
de Schryuer (tarti: de Skrai- ar^ Patiki Sovietų varomą 
ver), Vokietijos Bundestago na'Politiks* Rytų Vokietijoje, 
rys, užs. komisijos pirmininkas Į (Bus daugiau)

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

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

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

t I

ROOSEVELT FURNITURE CO
(LIETUVIŲ KRAUTUVE)

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

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

NELLIE BERTULIS IR FELIX RAUDONIS, savininkai
Krautuve 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.

• FURNITURE-C AR.PETING*APPllANCESeTELEVISION
1800-02 W 3-7771 2.3.4

„Daą ne šiandieną“, sakė moteris, kurios Judita nė 
savyje nežinojo, kaip vadinti — ji nė juokais nė iš gero 
neišdaužtų — mama, ir taipgi juto, jog neištartų — 
draugė Vibrienė, ir netiko ją vadinti ponia. Ji sakė tik
tai — tamsta, kai kreipėsi, ir mintimis dažnai tarė piktą 
žodį. Kodėl ji negalėjo siųsti Jono tuojau? Ar jai taip 
mažai rūpėjo antras sūnus? — Bet tuojau Judita matė,

pasirinko butą, kad gal jie taipgi turėjo atliekamus rak
tus. Tačiau ji tuojau pat atsiminė, kad jiems nieko tas 
nepadėjo — raktai kalėjime nei Sibire neturi reikš
mės — o šitiems reakcionieriams, viena iš tų buvo pri
taikinta. '

„Štai”, — tarė ji Jonui — „tu galėsi tenai nakvoti“. 
„Ne!“ — Vibrienės atsakymas buvo baimė ir šauks

imi namie, ūkininkas, kaip galėjo jį išleisti sumišimo ir
. j v t • i. i • ugnies laiku iš po savo akių ? — Judita matė, ji nenorėjoVienam akimojui ir dabar Judita pajuto aną nusi- . j j

minimą — gal dėl to, kad ji buvo išvarginta atsiminimo

kad ir Jonas buvo sūnus, jauniausias, paskutinis moti- mas. Ir ramiau ji pasakė: „Mes turim giminių Kaune, 
nėra reikalo miegoti svetimam bute. Juk tą namą ne 
judu statėtės?“ •*»»

ligos — jai atrodė, jog ir vėl, kaip tada, ji nesulaikomu 
greičiu grimsta žemyn, kaip kibiras leidžiamas šulinin. 
Ji negalėjo susilaikyti nekritus, ir nebuvo už ko laiky
tis — tiktai pirštai dar instinktyviai kažiką spaudė, ir 
tuomet ji išgirdo kūdikį verkiant ir išsigando, kad buvo 
jį suspaudus.

Ir ties ja stovėjo pasilenkus moteris — Judita tu
rėjo pagalvoti, kas tokia, tačiau tuojau atsiminė, ir ne
sipriešino, kai stipriomis rankomis senoji paėmė vaiką 
ir supo jį glėbyje, nesitradkdama nuo lovos. Ir gal ji 
mokėjo skaityti akis, nes pasižiūrėjusi į ligonę, pa
sakė :—

„Negalvok nieko dabar. Jeigu Mykolas nepasiro
dys šiomis dienomis, nieko nuostabaus — matai, kas 
dedasi. Kai aprims kiek, Jonas nuvažiuos į Kauną ir 
apsiteiraus. Ilsėkis ir miegok“.

Judita paklausė, tarytumei priversta — taip kaži- 
kur viduje, prieš kažiką ji teisinosi, jog ji negali nieko 
kito, tiktai klausyti — buvo gera nusikratyti atsako
mybės ir rūpinimosi. Tiktai paskui, po poros dienų, ji 
suprato, jog tai nebuvo jos valia tas pasidavimas, kai 
tiktai kūnas sustiprėjo, jau nepajėgei suvaldyti galvo
jimo, iš jo kilo nemiga ir nerimas, baimė, baimė, baimė. 
Ji kasdieną klausė — ar Jonas — ji visai nesunkiai iš

būti blogesnė už tuos žmones — tačiau ji negalėjo ir 
nepykti, o kartais norėjo rėkti, grasyti ir bausti. Ir ji 
neturėjo jėgos — jos mažasis kūdikis turėjo daugiau 
galios ir teisės — ji juto ir tai, kad tiktai jo šešėlyje ji 
randa globą šiuose namuose, tiktai jo saugoma.

Taip praėjo dvi savaitės — trečioje, antradienį, 
ankstį rytą Vibrienė tarė jai — „Jonas jau pasikin
kė“. — Ji patylėjo, paskui lyg abejodama pasakė: — 
„Gal, geriau įduok raktus, jei turi, kur jūs gyvenat. Jei
gu — jeigu namai tušti“. — Vibrienė nežiūrėjo į Juditą 
šitą minutę, ir buvo labai baisu klausytis senės tylaus 
balso, kuriame nors negirdėjai, žinojai, pačią didžiausią 
baimę: sužinoti ir netekti vilties.

„Aš taipgi nežiūrėjau į ją“ — sako Judita ir šyp
so: — „Pamanyk, tiktai, kaip aš pasikeičiau per tą 
trumpą laiką — mano partijos uniforma buvo nutrauk
ta nuo mano dvasios, ir aš dėvėjau užmestus malonės 
drabužius. Matai, kaip aplinkumą reiškia daug — ne- 
užmirškim, kai rūpinsimės tautų išlaisvinimu. Ir aš 
mirtinai išsigandau, ar nepamečiau raktų. Ir staiga 
man taip pagailo mūsų gero buto — taip nepatogu ir 
primityvu yra tavo tėviškėje----- tiktai raktų primini
mas pažadino mane“.

Jai virpėjo pirštai, kai ji vertė savo rankinuką ir 
buvo neramu, kaip bet kokiam nelemtam buržujui, pa-

karto vadino vardu septyniolikmetį Mykolo brolį — ar, manius, jog kas nors pasikėsintų į jų daiktus — ir, kad, pažįstamus?“ 
jis dar nevažiuoja į Kauną. ,gal būt, senieji savininkai, kurie buvę išmesti, kai jie

„Aš stovėjau priešais priešą — tai nebuvo tavo 
motina, sakau — priešas!“ —karštai šnibžda Judita. — 
„Jeigu tu būtum regėjęs tą panieką man, tau, visiems 
mums, kurie gyvename ne savo statytuose namuose. 
Reikia kruvino kastuvo, kuriuo gali iškasti iki pat šak
nų tuos prietarus. Ar aš galėjau dabar daryti tai ? Ka
da viskas buvo jos rankose“.

Ir tada, kai Jonas paėmė raktus, ji pirmą kartą 
pamatė jį — nors regėjo kiekvieną dieną, nors jis kal
bėjo su ja — tačiau tiktai tuomet, kai būtinai reikėjo 
ką sakyti ar klausti. Ištysęs ūgiu, kaip labai jaunas 
medis, kuris linksta nuo kiekvieno vėjo, jis atrodė ne
rūpestingas, jis mažiausia galvojo apie aną brolį, karą 
ir ateitį — jis visas buvo pripildytas dienos ir ūkio 
reikalų. Tačiau dabar jis laikė pirštų galais ra'ktus ir 
jo veidas, kaip veidrodis atspindėjo motiną — jis iš viso 
buvo panašus į ją, o dabar dar labiau. Tai jie visi, at
kaklūs revoliucijų priešai, liaudis einanti prieš liaudį, 
daugybė, begalės per visą pasaulį, jie vienodi savo ne
apykanta ir atkaklumu. Judita viena stovėjo prieš 
du — ir prieš nežinomus skaičius. Kur buvo tas, kuris 
vienas galėjo ją apginti? Tiktai per juos ir ši tai tega
lėjo sužinoti. Ir ji tylėjo nulenkta.’ Ir kai vyro motina 
paklausė: —

• „Pasakyk, Ikur-------na, jeigu Mykolas ne ten,
kur gyvenote — kur jis galėtų būti nuėjęs, pas ’

(Bus daugiau)
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SVEIKATA

(Atkelta iš 2 psl.)
liai’ nieko nepasako. Reikia dau 
giau duomenų, kad būtų gali
ma tinkamiau ligoniu pagelbė
ti. To berniuko chroniškas der
matitas odoje gali būti paraziti
nės rūšies, o gal fungoidinis, ne- 
urotinis, ar gal kūnui stinga tū
lų vitaminų ar mineralinių me
džiagų. Tad kas galėtų pasaky
ti, kokios rūšies odos liga jį ka- 
kamuoja, nepatikrinęs jo svei
katos padėties asmeniškai. Pa
kariu tamstai rašyti Lietuvon 
laišką ir paklausti, kaip ten tas 
daktaras Lietuvoje tą ligą pa
vadino; ir gali laiške paminėti, 
kad tegul mėgina nakčiai tepti 
niežtinčią odą sėmenų aliejumi, 
o dienos metu tegul apibarsto 
avižiniais, per smulkų sietelį iš
sijotais miltais. Gal tokia na
minė gydymo priemonė ten Lie
tuvoje vargstančiam berniukui 
pagelbės; jei nedaug pagelbėtų, 
tai ir nepakenks.b

Klausia K. T. — Jau kelinti 
metai, kai mano galvoje, tartum 
ausyje, šniokščia ir ūžia. Pra
šau daktaro patarimo, ką dary- sokios infekcijos ausies vamz- 
ti, kad neūžtų, ir nuo toks ūžė-i deliuose, kurie jungia ausį su 
sys gaunamas. Rodos joks vė- burna ir t.t Patartina eiti pas 
jas manęs neužpūtė, ir šiaip bū- savo daktarą, kad gelbėtų nuo 
čiau sveikas, jei tas šniokštimas 1 apkurtimo, kol dar nepervėlu.

-l

Nusidėjimas
Mažas Jonukas sugrįžta tri

mis valandomis vėliau iš mo
kyklos.

— Kas atsitiko? — šaukia į- 
kritęs į nerimastį tėvas. — Ko
dėl pasivėlinai?

— Buvau paliktas po pamokų 
už papurtymą galvos.

— Nesąmonė! Už tokius da
lykus nebūna bausmės.

— Taip, bet tai buvo ne mano 
galva.

Neapleidžia

— Man-o barzda taip greit 
auga, kad turiu skusti du kar
tus per dieną

DU KANDIDATAI

Šen. Kenneedy ir šen. Humphrey vardai yra minimi, kad vienas iš 
l_PTaiU "niekis. Mano harv.d J jų bus nomlnuota9 demokratų partijos į viceprezidentus. (INS)

taip greit auga, kad aš turiu 
skustis visada vieną dieną 
prieš.

galvoje manęs nevargintų.
Atsakymas K. T. — Galvoje 

ar ausyse visoki triukšmaują

ARGENTINOS LIETUVIŲ GYVENIMAS
Argentinos Lietuvių Ra- rienei, p. U. Šilaikienei, O. Bag-

tallkių Moterų Dr-ja Birutė at 
šventė 25 m. jubilėjų.

“Birutės” Dr-ja įsikūrė 1931 
m. gegužės mėn. 21 d., vadovau

“šniokštimai gali atsirasti iš vi- jant kun j janįuiįoniui, J. Zub
šokių priežasčių, tokių, kaip 
inkstų liga, anemija, vaško pri- 
skretimas ausies būgnelyje ir vi-

kevičiūtei, p. Kindzeliūtei, G. 
Padyalskytei, G. Bražėnaitei. 
Vėliau pirmininkavimas buvo 
patikėtas A. Bagdonienei, dar 
vėliau p. Vitkauskienei ir vėl p. 
Bagdonienei ir taip iš eilės: p. 
G. Biknevičiūtei, p. M. Santa-

Naujas arba Vartotas Automobilis

donienei, M. Šantarienei. A. 
Bagdonienė dabartinė draugijos 
pirmininkė.

Per tuos 25 metus savo veik
los Dr-ja nemažai yra pasidar
bavusi katalikiškame-kultūri- 
niam veikime. Dr-jos tikslas bu 
vo katalikiškojo kultūrinio vei
kimo dirva.

Matydama Draugija, kad at
vykstąs jaunimas reikalingas 
užimponuoti gražia lietuviška 
nuotaika, rengia lietuviškus po 
būvius, šaukia susirinkimus su 
kultūrinėmis paskaitomis po to, 
tautiniais žaidimais, lietuviš-

tus parengjmus pradėdavome 
lietuvišku suktiniu. Daugelis 
vietinių žmonių buvo išmokę lie 
tuvišką šokį.

Taip Dr-ja prisidėdavo prie 
kiekvieno tautinio paminėjimo 
ir pati per 25 metus yra pasta
čiusi daug kultūrinių veikalų. 
Verta pažymėti: “Knygnešio 
Duktė”, “Pražydo nuvytusios 
gėlės”, “Savanorio duktė”, 
“Drama miške”, “Klastingoji 
meilė”, “Apleistoji motina”, 
“Vestuvės po prievarta”, “Ty
lioji karžygė”, “Aušros sūnūs”. 
“Likimo keliais”, “Genovaitė” 
ir dabar yra statoma “Motinos 
širdis”. Čia tik dalis. Be to, Dr- 
ja rasdavo ir kitokio pobūdžio 
kultūrinių parengimų. Buvo ke
letą sykių surengta lietuviškų 
rankdarbių paroda, du teismai: 
vienas vyrams, antras mote
rims, kuriuose dalyvavo daugy
bė tautiečių ir daug garbingų 
svečių: min. Graužinis, vyriau
sias sekretorius A. Grišonas, 
K. Čibiras, seselės: Sereikytė ir 
Rogalskytė, p. Graužinienė ir 
kt. Draugija 25 m. jubilėjaus 
proga išleido vienkartinį leidi
nį.

Gydytojas pigesnis
Gydytojas džiaugiasi senuko 

sveikata ir jį ramina:
— Baigdamas 75-sius mete

lius savo sveikata gali tik did-i 
žiuotis.

=

— Ką galiu daryti, — teisi
nosi senukas, — laidotuvės taip 
pabrango, kad reikia stumtis 

.pirmyn iš paskutiniųjų.

SKAITYKITE “DRAUGI”

• VIENINTELIS LIETUVIŠKAS NAKTINIS 
KLUBAS CHICAGOJE

UNIQUE LOUNGE IR HAVAJIŠKAS 

KAMBARYS
Kiekvieną penktad., šestad. ir sekmad.

šokly muzika ir havajiška programa. 
DAINŲ ŠVENTES svečiy pasilinksminimo centras.

1522 West 51st Street 
(5100 į pietus ir 1500 į vakarus)

J

B UICK’AS

• GALIMA NUPIRKTI BE PINIGŲ PAS

BALZEKAS MOTOR SALES, INC.
NAUJAS 

19 5 0
CHRYSLER

’2,495
Daugybė garantuotų visų išdirbysčių vartotų automobilių už labai atpigintas kalnas

naujas
19 5 0

PLYMOUTH

BALZEKAS MOTOR SALES, INC.
CHRYSLER - PLYMOUTH DISTRIBUTOR

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

Chartered * Supeevlaed 
by the U. S. Government

MUTUAL FEDERAL SAVINGS REKORDAS...

• Įsteigta Chicagoje 1905 metais.

• Nuo 1905 metų ši bendrovė pergyveno karus,

• ekonomines depresijas, panikas ir krizes ir

savo taupytoja,ms išmokėjo kiekvieną sutau

pytą dolerį.

• Augštus dividendus išmokėjo visada be per- 

stojimo.

t
• Partrauksime jūsų pinigus iš kitur, jei atne

šite savo banko knygutę.

• Pinigams padėti nereikia važinėti.

Juos galite pasiųsti paštu. z

Mes apmokėsime pašto išlaidas.

✓
PRADEKITE TAUPYTI ŠIANDIEN !

2202 W. Oorntak Rd., Chicago 8, III. 
Phona VI 7-7747

JOHN J. KAZANAUSKA8, Pret.

Chartered ir Suporviaed by the United States Government
Įstaigos VALANDOS: Kasdien nito 9-tos ryto iki 6 vai. po pietų. Ketvirtadienisis nut 9-tos valandos 
ryto iki 8 vai. vakaro, šeštadieniais nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. po pietų. Trečiadieniais visai neatidaroma

Abipusis pėsitalnavimas
— Juk tu d rbi teatre. Ar ne

galėtum man parūpinti porą ne
mokamų biletų.

— Žinoma. Bet tu dirbi ban
ke. Ar negalėtum man parū
pinti porą kad ir vartotų bank-

LIETUVIŠKAS

AUTOMOBILIS

kais rateliais. Net ir visus ki- notų?

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

UniversaI Savings and I/tan Association užtikrina saugu
mą ir gražų pelną.

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

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

Dėl paskolų ir vbais finansiniais reikalais kreipkitės:

UNIVERSAL SAVINGS
‘ AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illnois

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

Įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN I
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000,00

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius
OFISO VALANDOS:

Ptrmad., antrad., penktad. tr 
befttad. 9 vai. ryto iki 4:80 p.p.

Tročlad. 9 ryto Iki 12 vai.. 
Ketvlrtad. 9 vai. Iki 8 vai. vak.

=■

A. T V ERA S
LAIKRODŽIAI IR BRARGERYBES

Pardavimas ii taisymas
2648 W. 69th Si. REpublie T-IBŽI

ntKtouįfr BB
IŠ TOLI IR ARTI

NAUJI 0/D£U TRO/CAt- NAUJAUSI KRAUSTTRtO (RANK/A! 
ItMį M£TU PATYRIMAS - PlSltS IR SĄŽININGAS PAiTARNAVINAl

JUOZAS NAUJOKAITIS
8029 W. 69 St. CHICAGO 36, IIA. Tel. WAIU»I> 5-9209

NARIAI LIETUVIU TAUP. Ūt SKOLINIMO
BArtv lyoob. kurios*

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki 416.0004)0
I R

Paskolos Duodamos Namų Įgijimui 
UagTomik Stygomis

OMIGAGO1 SAVINOS A LftAN ISSN.
6234 S. tyestem Avė. Chicago 36, 0L

GRANE SAVINGS A LOAN ASSN.
2555 W. 47th St. Chicago 32, III.

0IS7RI07 SAVINGS A LOAN ASSN.
3430 So. Halsted Street Chicago 8,Ilk

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

IUNIVERSAL SAVINGS A LOAN ASSN.
1800 S. Halsted St. Chicago 8, IH.

TELEVIZIJA • RADIJAS
HI-FI FONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

FRANKĄ TV <& R A CHO, INC.
3240 So. Nalsted St. CAIumet 5-72S2

LIETUVIAI
TAUPO

LIETUVIŠKOJE
TAUPYMO
IR.
SKOLINIMO
BlHDAOVtjL

I.MtS 
MOKAM t. AUUŠTUNj DIVlbEHBA

skiskviclna 
SĄSKAITA 
UGI
lO.OOO.ev* ASOtauiTA” pSbSltAMNiY 
VALOMOS DRAUDIMO 
įstaigoj.

S Š^ŽtMlHGAt ifc , MANOAAUi PATARNAVIMAS
AUGUSTAS SALDUKAS PAS.ZI0RHTAS.

DARBO VALANDOS: PIRM ANTR. laFRNKT-9-5 v v 
KBTVIRTAOttHlAlS: - *-• **
jR4TAmc.Nta.is: « 9-A **
TRRCIAOte-NtAlS U10A8VTA 

ADCB.SAS 4-OiS S. ARC+lEJt AM t CMICA<LO 31.ILL.
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MŪSŲ KOLONIJOSE
Philadelphicu Pa.

Šaunios vestuvės

kų ir patriotiškų šeimų vaikai, 
todėl kiekivena lietuviška šir
dis su džiaugsmu sveikina Juli
jos ir Liutaveno Jurskių sukur
tą lietuvišką šeimą.

Laukiamas suvažiavimas

Patirta, kad lietuvių inžinie
rių suvažiavimas šiais metais 
įvyks rugsėjo 2 — 3 d. d. Phi- 
ladelphijoje. Lietuvių Inžinierių 
Sąjungos vietos skyrius jau pra 
dėjo tam suvažiavimui rengtis. 
Tuo įvykiu pasinaudomas ir vie 
tos Ramovės skyrius yra pasi
ryžęs paskviesti artimesniųjų 
kolonijų ramovėmis į Philadel- 
phiją ir atlikti rajoninį ramo-

Birželio 23 d. S v. Kazimiero 
parapijos bažnyčioje Moterys
tės Sakramentą priėmė Liuta- 
veras Jurskig su Julija Žilins
kaite. Stebint dideliam būriui 
jaunavedžių draugų bei pažįsta
mų, jungtuvių apeigas atliko 
kun. J. Bagdonas. Ceremonijų 
įspūdį gražiai sustiprino operos 
solistės Juzės Augaitytės giedo
jimas.

Vestuvių puota įvyko Šv. An
driejaus parapijos salėje, kur 
dalyvavo daugiau dviejų šimtų 
svečių, tarp kurių buvo matoma 
visa eilė atvykusių iš Chicagos, 
Bostono ir New Yorko.

Vaišių metu jaunuosius svei
kino Šv. Andriejaus parapijos 
klebonas kun. J. Cepukaitis ir
organizacijų atstovai, o iš įvai-|r^ 
rių vietovių gauta daugiau 20 
sveikinimo laiškų.

Jaunavedžiai vietos lietuviška 
jai visuomenei yra žinomi kaip 
vieni aktyviausių jaunosios kar
tos asmenų: Liutaveras Jurskis 
neperseniausiai baigė inžineri
jos studijas, yra buvęs LB Phi- 
ladelphijos apylinkės valdybos 
nariu, buvęs kitų organizacijų 
valdomuosiuose organuose ir il
gametis tautinių šokių grupės 
šokėjas; jaunoji, taip pat šiais 
metais baigusi Pensylvanijos u- 
niversitetą, priklauso tautinių 
šokių grupei ir be pertraukos 
dainuoja meno ansamblio cho
re.

Jaunoji proa yra inteligentiš-

PAJIESKOJIM AI ”

Pajieškomi VINCENTAS ir BAR
BORA KASNAUSKAITĖ VITKIE
NĖ. Jieško brolio sūnus Aleksas 
Kasnauskas. Rašyti šiuo adresu: 
Aleksas Steponavičius, Box 401, 
Clarkson, Ontario, Canada.

Parapijos gegužinė PAIKARIŠKAS ATGIMIMAS
Šv. Andriejaus parapijos ge

gužinė įvyks liepos 8 d. Babulos
ūkyje, Eddington parke. Turint. daliausios temos, kuriomis kal-

Hipnntizmas ir atgimimas tekėjusi už advokato ir apsigy 
šiandien Amerikoje yra dvi ak

nupasakojimai pasitvirtinę. Pa
našių įvykių yra surinkta 1300. 

Londono Daily Express bu-

70 iš kiekvieno 100 žmonių 
Indijoje savo pragyvenimą pel
nosi iš žemės ūkio.

galvoje, kad Šv. Andriejaus pa
rapijos sale naudojasi visa eilė 
organizacijų ir parapijos vado
vybė rodo didelį lietuviškų rei
kalų spratimą, laikytina parei
ga šią parapijos gegužinę pa
remti visiems lietuviams, gau
siai joje dalyvaujant.

Dr. A. Šmulkštys buvo 
Chlcagoje

Vietos lietuviams gerai pažįs
tamas dr. A. Šmulkštys, atlie
kąs karinę prievolę Phila. Na
vai Hospital, ligoninės vadovy
bės buvo deleguotas į Amerikos

venų suvažiavimų. Kaikurios su ”"etinį. suvažiavimų
... , , , , Chicagoie. Suvažiavimas trukovažiavimų dalys rodos bus at

liktos drauge: vykimas prie 
JAV Laisvė Varpo ir banketas, reigų.

==============

savaitę, ir dr. šmlkštys vėl grį-

ba vyrai ir moterys, jauni ir 
seni. Šiais argumentais rašomos 
knygos, rengiamos konferenci
jos.

Morey Bernstein po ilgų stu
dijų priėjęs nuostabių rezultatų, 
sudarydamas teoriją, kurios įro 
dymui 1952 m. hipnotizavo Vir
giniją Tighe, 33 metų moterį, 
nuvesdamas ją į kūdikystės die
nas, paskui dar į tolimesnius 
laikus. Ir ji papasakojusi “pir
mojo savo gyvenimo” istoriją.

Pagal tą keistą pirmosios eg
zistencijos pasakojimą ponia 
Tighe buvo gimusi Irlandijoj, 
Cork mieste, 1798 m. Tada ji 
vadinosi Bridey Murphy. Prisi
minusi savo medinį namą, mo-

žo į Philadelphiją prie savo pa-, kėjusi skambinti kankles, ėjusi
R.

venusi Belfaste, kur jog vyras vo paskyręs $700.00 premiją 
mokytojavęs. Tiksliai ats minė | tam, kuris tiksliai atidengs bu- 

vusį žmogaus gyvenimą. Henryupes, kelius, pinigus, kun. Joną 
Goran, kuris juos dažnai ap
lankydavęs. Eidama 65 metus 
krito nuo laiptų ir mirė.

Atsiskyrusi siela nuo kūno, 
dalyvavo savo kūno laidotuvė
se. Paskui klaidžiojo su kito
mis sielomis eteriniame amži
nybės prieangyje. Tai esanti 
dangiška salė, iš kurios galima 
matyti kas dedasi žemėje. Ten

Blythe rado moterį, gimusią 
1790 m., laimėdamas premiją. 
Vienas žmogus, patikėjęs šioms 
pasakoms, sudarė testamentą, 
užrašydamas visą tvartą pats 
sau, kad, kai naujai atgims, ga
lėtų vėl juo naudotis.

Hipnotizmas taip įsigalėjo, 
kad jau dėstoma ir universite-

SOPHIE BARČUS 
RADIO PROGRAMA

U WOE8 stotleo — Bantfh 1490 
NUO PIKMAD. IKI PENKTAD. 

8:45 Iki 9:80 vai. ryte 
6ESTAD. 8:80 Iki 9:80 ryte 

PIRMADIENNIO vak. nuo 7—8 ▼. 
StKAU. 8:30—#:SO y. r. 18 etottee 

WOPA — 1490 kU.
Jhlcago 29, .11. HEmlock 4-2418

7181 So. ROCKWELL 8T

Pajieškomi: 1). LEOKADIJA*STE
PONAITYTĖ ŽEMGULIENĖ, 2). 
JONAS ir VINCAS STEPONAI
ČIAI. Jieško giminės Sibire. Kreip
tis: Leonas Gylys, 3236 S. Hals- 
ted Street, Chicago 8, Illinois.

Giminių iš Lietuvos pajieškomi 
asmenys: KAZYS JUCIUS, s. Do
mo ir dar du jo broliai arba jų 
vaikai, gyv. New Yorke. GUDAI-I 
TIENĖ ELZBIETA, gyv. Chica- 
goje. ONA DUMIKIENE, duktė 
Marcijonos, gyv. Springfielde. Del 
daugiau žinių kreiptis: 7132 So. 
Rockwell Street, CMcago 29, III. 
— telefonas PRospect 6-0228.

Pajieškomas DR. FRICAS BIN
TAMS ir jo žmona DR. STASE 
STAUKELYTE-BINTAKIENE, gi
mus 1916 m. Jieško sesuo daktarė. 
Atsiliepti: Dr. G. Micevičlus, 750 
So. State Street, Elgin, Illinois.

Vytauto Augustino
Lietuvos Vaizdų žlibumas

LIETUVA
yra geriausia dovana visokiomis 
progomis. Albumo vaizdui kalba apie 
Lietuvą visiems suprantama kalba 
todėl jis tinka visiems, kas kokia 
kalba bekalbėtų.

Albumas Lietuva X 
yra gražiausia dovana

Kiekvienam verta šį gražų leidinį 
pačiam įsigyti ir kitam dovanoti. 

Išleido ATEITIS. Jį galima gauti:
Kaina 6 doL

ATEITIES administracijoj 
916 Willoughby Avė. 
BROOKLYN 21, N. Y.

Ilfllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
VASARVIETft “NIDA”

Sav. Pr. Kalvaitis 
BEVERLY SIIORES, IND.

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

Gera maudymuisi vieta
niiiiiiiiiiiiiiiiiiiminimniunmuimw

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

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

P.&J. JOKUBKA
rv, bu IMANT Al IR IAIKRODftlA

Pardavimas kr Tais:
4077 So. Archer Avė. 

Chicago 32, III. — Tel. LA 3-8617 ,

CHICAGO

laukiama eilės grįžti į naują tuose. Milionai amerikiečių ak- 
kūną ir pradėti antrą gyveni- lai tiki hipnotizmui, bet š.os 
mą. Po 59 metų Bridey užgimė srities ekspertai paneigė tokias 
naujai, bet jau Amerikoje, 1923 galimybes, tai tik gudriai šu
nį., Virginijos Tighe vardu. ' galvotos reklaminės pasakos 

Visas pasikalbėjimas buvo įrej pinigams vilioti. T.B.M.
korduotas. Po to patikrino *ar[ -----------
visa tai atsako tiesai. Pasirodo,1 Vidutiniškai amerikonui far- 
kad Irlandijoj yra Cork mies-' meriui pienas duoda 10% jo

mokyklon. Būdama 17 metų iš- tas, buvę tokie kunigai ir kiti pajamų.

r v

IŠ ARTI IR TOLI BALDŲ

PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

sunkvežimis su pilna ap- 
drauda. Pigus ll sąžiningas 
patarnavimas.

R ŠERĖNAS
<540 S. Wood St., Chicago •,

Illinois, tel. VI 7-2972

NAUJAS NAMAS
Kairėje matote būrį įtakingų asmenų, 1955 m. rugsėjo 12 
dieną susirinkusių į Chicago Savlngs & Loan Ass-ociation 
naujo namo, esančio 6243-45 So. Wcstem Avfe., statybos 
pradžios (ground breaking) ceremonijas. Paveiksle iš kai
rės į dešinę stovi: Jack Healy, vyriausias egzaminatorius 
iš State Auditor įstaigos; John McCarthy, Marųuette 
National Bank direktorių pirmininkas; Barney R. Piet- 
kievvicz, Crane Savings & Loan Assceiation prezidentas; 
Julius Brenza, Metropolitan State Banko prezidentas; 
Allan Anderson, Fcderal Heme Loan Banko viceprezi
dentas; Walter McAvoy, Illinois įstatymus leidžiančios 
įstaigos atstovas; Michael Hannigan., 15-to tvardo repu- 
b,ikonų komiteto atstovas; John Kluczynski, J. A. Vals
tybių kongreso atstovas; Bernice Stephon, Chicago Sav
ings sekretoriaus pavaduotoja; John Pakel Jr., Chicago 
Savings viceprezidentas; John Grcgg, Chicago Savings 
viceprezidentas; Anlon Valonis, Metropolitan State Bank 
iždininkas, Charles Bechham, direktorius; Pereitai Tru- 
deau, Chicago National Banko viceprezidentas; Ralph 
Puslis ir William Sebastian, Chicago Savings direktoriai.

Kasamojoj .mašinoj sėdi: Jchn Pakel Sr., Chicago 
Savings prezidentas; Miss Elaine Pakel, tarnautoja; 
John F. O’Toolc, 13-to tvardo demokratų komiteto atsto
vas, ir Norbert 11, Lambcrty, Chicago Savings advokatas.

Į statybos pradžios ceremonijas dar buvo atvykę Mr. 
ir Mrs. A. Rudis, teisėjas Alfonse F. VVells,. kun. E. 
A. Contvay, lietuvių anglų spaudos bei įvairių Real Estatc 
įstaigų atstovai, nors paveiksle jų ir nėra.

Žemiau dešinysis paveikslas rodo iki šios dienos padarytą Chicago Savings naujo namo statybos progresą, o dar žemiau kairėj esantis paveikslas rodo šios įstai
gos namą, kai šių metų pabaigoje jis bus baigtas.

Chicago Savings & Loan Association naujasis namas bus ne tiktai vienas gražiausių tos rūšies namų visoje Ghicagoje, bet jis bus įrengtas su vėliausiais pagerini
mais bei patogumais greitesniam ir malonestfiam taupytojų bei paskolų aplikantų patarnavimui.

Chicago Savings iš anksto kviečia kaip senus, taip ir naujus taupytojus, ir bendrai visus lietuvius 
rengtis į Chicago Savings naujo namo šaunų atidarymą (Grand Opening) 1957 metų sausio mėn.

Kad persikeltų į naują namą su turtu, nemažesniu kaip 20 milijonų dolerių, Chicago Savings kvie
čia visus į talką. Per pirmus šių metų 6 mėnesius Chicago Savings turtas paaugo virš $2,400,000.00. Jei 
taip augsime ir per ateinančius 0 mėnesius, tai į naują namą persikelsime su turtu, viršijančiu $20 000 - 
000.00. Kad užtikrintume tokį patį augimą, pradedant 1-ma ir baigiant liepos 15-ta diena kiekvienas, ati-

”7 darantis naują sąskaitą arba padidi- 
naRtis savo seną sąskaitą su nema
žiau kaip $10.00 — gaus puikią do
vanėlę. O padedantieji nemažiau 
$1,000.00 gaus kamerą arba nepa
prastą 4 asmenų stalo setą. Vaikai, 
atėję su tėvais, taip pat gauna dova
nų.

Chicago Savings per 32 metu saugiai ir pelningai tarnauja savo taupytojams. Per visą tą laikotar
pį ji visada išmokėdavo aukštesnį dividendą negu didžiuma kitų finansinių įstaigų. Toliau gyvenan
tieji pas mus gali taupyti laiškais. Norint sužinoti mūsų mokamus dividendus ir mūsų teikiamus ver
tingus patarnavimus, prašome mums paskambinti GRovehill 6-7575.

Pas mus taupomi pinigai yra pilnai apdrausti.

CHICAGO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
6234 South Western Avenue

Atdara — pirmad. nuo 12 iki 8 vai., antrad. ir penktad. nuo 9 iki 4 vai., ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai., trečiad. uždaryta visą dieną, o še š tad. nuo 9 iki 2 vai. po pietų.
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MŪSŲ KOLONIJOSE
Worcester, M**™ .Staškaitei (slapyvardis “Bobutė 

Liepsnutė, trečią premiją “Tė-
PremijŲ {teikimas laimėjusiems vų pasakos“ — VI skyr. moki- 

konkursą ui lietuviškus nei Akvilinai Burdulytei (slapy- 
ra&inėlius vardis “Gegutė”). Trečios gru-

«.i P^8 Pirm* Premiją IX skyr. mo-i Bendruomenes apylinkės vai- kiniui Vidmantui Matusaičiui
dyba, norėdama paskatinti lietu

Lietuvį respublikonų partija
įsteigta Los Angeles, Calif. 
Daugumas narių — naujieji at
eiviai. Jau suėjo į ryšį su ame

rikiečių respublikonų įstaigomis. 
Žada aktyviai reikštis besiar
tinančiuose prezidentiniuose rin
kimuose. —p—

HELP YVANTED - MALĖ

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
REAL ESTATE REAL ESTATE HELP YVANTED — MOTERYS

(slapyvardis "Aras”) antrą pr. 
“Knygnešių pėdsakais” kny-

, ,, ... . , ;gą — VIII sk. mokinei Jūratei
mokytis praėjus) pavasari bu- Pauliu)tonytei (slapyvardis “55- 
vo paskelbusi konkursą, duoda-j Banga”) ,r tai
m. tris temas: “Kodėl >5 ™^' “Knygnešių pėdsakais" - IX 
kausi lietuvių kalbos , “Kode sUriaUs mokinei Genei Cėsnaitei 
aš kalbu lietuviškai ir “Kodėl, (s,a yvardis ..Aldona, Gedlmi.

viškąjį jaunimą daugiau domė
tis lietuvių kalba ir ją geriau ENGINEERS »f

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

A. BUDRECKAS, REALTY
4081 ARCHER AVĖ. LA. 3-8384

aš turiu išlikti lietuviu”.
Konkurso komisija buvo su

daryta iš pirmininkės, Šv. Ka- * a « Vf
zimiero parapijos mokyklos Ii- LOS Angeles,
tuanistikos mokytojos, seselės j “Vilties” žurnalui 15 metų 
Scholastikos, sekretoriaus, šeš-'
tadieninės lituanistikos mokyk-1 Jau penkioliktus metus einan 
los vedėjo, Jono Baškio ir LB tis tarptautinių tautinių šokių, 
apylinkės valdybos nario Pra- folkloro ir lituanistikos žuma- 
no Pauliukonio. Rašinėliai už- las “Viltis” kiekviename nume- 
daruose vokuose su slapyvar-1 ryje rašo apie Lietuvą. Žurna- 
džiais turėjo būti įteikti konkur las leidžiamas anglų kalba ir jo

no Duktė”.

so komisijai iki š. m. birželio 
1 d. Iš viso konkurse dalyvavo 
54 mokiniai: pirmąja tema 
(I — III skyrių mokiniai) para
šė tik keturi, antrąja IV — V 
sk. mokiniai) — 25 ir trečią
ja — 23.

Už pirmosios grupės pirmąją 
premiją buvo paskirtas Augus
tino Lietuvos vaizdų albumas, 
už antros grupės pirmąją pre
miją — tas pats albumas ir $5, 
už trečios grupės pirmąją pr. — 
Lietuvos vaizdų albumas ir $10.

Premijų įteikimas įvyko Joni
nių vakare Maironio parke prieš 
Joninių laužo programą. Kon
kurso komisijos vardu žodį tarė 
Pr. Pauliukonis, pasidžiaugda
mas, kad palyginti nemažas 
skaičius dalyvavo konkurse, tik 
gaila, kad negalįs visiems įteik
ti premijų, bet visi gerai para
šę ir visi konkurso dalyviai lai
komi laimėtojais.

Bendruomenės apylinkės val
dybos pirm. V. Mačys pasveiki
no konkruso laimėtojus ir palin
kėjo ateityje visiems gausiau 
dalyvauti panašiuose konkur
suose. Jis įteikė ir premijas lai
mėtojams. Pirmosios grupės I 
premiją — Eglei Pauliukony- 
tei (slapyvardis “Galva”), II sk. 
mokinei; antrąją premiją “Tėvų 
pasakos — Aliui Sviklai (slapy- 
varis “Kareivis”). Antros gru
pės pirmą premiją — Živilei 
Pauliukonytei, VI sk. (slapyvar 
dis “Chicagos Buomas”), antrą 
premiją “Tėvų pasakos” kny

prenumeratorių daugumas yra 
amerikiečiai.

Sekantis, liepos mėn., nume
ris skiriamas Kanados pran
cūzams.

Žurnalą redaguoja ir leidžia 
Vytautas F. Beliajus, 1540 lOth 
Avė., San Diego 1, Calif. Meti
nė prenumerata — 2 dol. Eina 
šešis kartus metuose.

Lietuviams reikėtų daugiau 
domėtis “Vilties” žurnalu, jį 
paremti prenumerata, skelbi
mais ir straipsniais. Juo labiau, 
kad jis tinka reprezentacijai už
sieniečiams.

PIGIAI IK SAUGIAI

PU k KR AUSTAU
BALDUS

Y lETOJE Ii; Iš TOLIAI’

K. EIDUKONIS
Tunu naują didelį sunkvežimį 

ir apdraudas
2813 W. 91«t St. Chicago, DL 

TeL PRescott 9-2781

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS. GBUNYCIA 
Geriausios greita dSl vestuvių, banke- 
-ų, laidotuvių Ir kitų papuošimų.

1443 WE8T S3RD STREET 
tat PRospect 8-0833 Ir PR 8-0834

Work and Live in The Nation’s Flnest Climate at

ROHR
Near beautiful San Diege, California

DESIGN ENGINEERS 
STRESS ENGINEERS 

WEIGHT ENGINEERS 
LOFTING ENGINEERS 

THERMODYNAMICISTS
METALLURGISTS

1
Today with more than 8,000 employees, Rohr is the world’s 
largest producer of ready-to-install Power Packages for both 
commercdal and military planes — along with the making 
of over 30,000 other aircraft parts.

WH4T IS A POWER PACKAGE?
In building a' Power Package, Rohr Aircraft Corporation 

starts with a bare aircraft angine and builds the motor 
mount, sheet metai cowling, pamelš, diaphragms,, supporting 
structures, air ducts, fuel and oil lines, electrical hamess 
assemblies, and instalis other items necessary for the en- 
gine’s operation — To make a complete Power Package 
ready to install on the airplane, more than 4,000 Rohr-built 
parts go Into the Power Package. i

. Bright yoųng men are offered outstanding career po- 
sitions with opportunities for advancement at fast-growing 
Rohr in Southern California — heart of the big bustling air
craft industry. Firm commitments will be jnade. Relocation 
assistance to those accepted.

Apply in Person, Wire, or Writė Complete 
Resume To Mr. J. L. Hobel,

Industrial Relations Manager, Dept. D.%

ROHR AIRCRAFT CORP.
0F CHULA VISTA, CAUFORNIA

9 Milės S. of Sunny San Diego

Nejud. turto pirkimas-pardavimas, 
visokia apdrauda, notarijatas

P. LEONAS
REAL ESTATE

2785 W. 71st St. — YVAI. 5-6015

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

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 St 
YVAlbrook 5-5090 

PRospect 8-3579 (vak. ir sekmad.)

BARGEMAS. Pietvakariuose gra
žus mūrinis bungalow. 6 ir 3 kamb, 
arba 3 po 3 kamb. Visi su baldais. 
Dabar pajamų $229. plius 3 kamb. 
butas savininkui. Karšto oro šildy
mas alyva. Garažas. Greitam parda
vimui tik $17,800.

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

Šioje nejudomo turto pardavimo 
Įstaigoje perkant ar parduodant. Jū
sų laukia greitas ir teisingas patar
navimas.
NORVILA-KURŠIUS

REAL ESTATE SALES 
2600 West 59th Street 

Visi telefonai: PRospect 8-5454

P. STANKOVIČIUS
REAL ĖST. ir INSUR. BROKBBIF 

LIETUVIŲ AUDITORIJA 
3133 So. Halsted St.

Pk. DAimbe 6-179S 
radėja plrkltl - parduoti namus 
Bklus. biznius. Parūpina paskolas 
draudimus Ir daro vertimus. Tvarko 
Imigracijos dokumentus. Ofisas atda
ras kasdien nuo 10—T.

- —M >
— V skyr. mokinei Saulei SL W

Pajieškojimai
Pajieškomi: JUOZAS JABLONS

KIS; JONAS, KAZYS ir MA RYT C 
BUDRIAI; KAZIMERAS ir JUO
ZAS BANEVIČIAI ir NIKODE
MAS LABUKAS. Atsiliepti ar ži
nantieji apie juos praneškite Juo
zui Proskui, gyv. 7H4 S. Maplewood 
Avė., Chicago 29, III.

RADVILAS JURGIS prašomas 
prisiųsti savo adresą Stanislovui 
vui Radvilui, 950 Sumner St., 
Stoughton, Mus.

BALFo centras yra prašomas pa- 
jieškoti Amerikoje šių asmenų:

1. ONA ir MAGDE MAJAUS- 
KAITfi.. J i e š k o Petrė Ma- 
jauskaitė-Stanaitienė, gyvenanti Lie 
tuvoje.

2. MARYTIS BRINKIŪTfi-PET- 
KŪNIENfi. J ieško giminės Lietuvo
je

3. Inž. JUOZAS MARKAUSKAS/
gimęs 1906 m. Yra žinių iš Lietuvos. 
Patys jieškomieji arba kiti ką nors 
žinantieji apie jicškomuosius, pra
šome atsiliepti šiuo adresu: BALF,
105 Orand St., Brooklyn 11, N. Y.

Duoną Ir (vairiu skoningu 
bulkutea kepa

BRUNO’S KEPYKLA
8339-41 8. Litoanlca Avė. 

TeL Oiiffside 4-6378
Pristatome | vInaa krautuves 
Ir restoranus, taip 'pat Iš
siunčia | visus artimuosius 

mlest.ua.

Renikitc dien. Draugą! gi

Medinis B kamb. 2 mleg. ir porčių 
kambarys. Centr. šild. — alyva. Ho- 
man ir 63 apyl. Didelis sklypas. Daug 
gšlių ir medžių. $14,600.

Mūrinis su maisto krautuve ir 4 
kamb. butu. $100,000 metine apy
varta. Marųuette Parke.

Medinis — krautuve ir B kamb. 
Labui gerui einantis biznis. Įkainuo
tas skubiam pardavimui. Brighton 
Parke.

Mūrinis 4 kamb. Centr. šild. Gage 
Parke. 10,600.

Mūrinis 3 bt. ir krautuve Brigh
ton Parke.

ŠIMAIČIAI
Realty, Builders, Insurance

2737 West 43 St 
CLtfside 4-2300

7 RM. BRK RANCH, 2»/2 C AR 
ATT. gar. On fully landscaped 
3/4 acre. 24’xl6’ liv. rm. with 
raised heart f’replace. Full din. 
“L” plūs 22’ family rm. Olose to 
shopping center. Mid 20’s. By 
owner. 10 S. Maple Lane, Pros- 
pect Hts., III. CLearbrook 5-2658

HELP YVANTED — VYRAI

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

Apply — •
606 YV. 18th St

SECRETARY
Tliis is your opjmrtunity to he

roine associated with a leading 
Company. Tliis is a pasition with 
a definūe future.
RI>QUIREMENTS:
Sliortband, 90 words j>er minute; 
typing 60 words per minute. 
Forty hour * jk.

BENEFITS
• 24 tvorking ’days, paid 

vaeation
• 8 paid bolidays per year
• Generous siek leave, retire- 

ment plan, bospntal and 
insuranee program. Pilone

MR. C. E. DREW 
COlumbus 1-1278 

LOCAL OFFICE OF

SAN DIA
CORPORATION
A subsidiary of the Westem

Electric Company, engaged in 
research and development of 
nuelear weapons.

Albuąuerąue, New Mexico

10 ATSAKYMU, RODEI APSIMOKA TAUPYTI 
STANDARD FEDERAL TAUPYMO ĮSTAIGOJE

1. STANDARD FEDERAL yra tvirčiausioji taupymo įstaiga visoje Chi- 
cagoje.

2. Nuo 1909 metų ji visiems išmokėjo pagal pareikalavimą. ,
3. Josios turtas yra virš $58,000,000.00.
4. Atsargos Fondas virš $4,800,000.00.
5. Grynais pinigais ir valstybės bonais turi virš $8,000,000.00.
6. Namas, yoltai ir visi įrengimai, verti daugiau milijono dolerių, bet 

knygose ji] vertė rodoma tiktai $1.00.
7. Paskolos veteranams, dalimi J. A. Valstybių valdžios garantuotos — 

$35.000,000.00.
8. Visi STANDARD FEDERAL direktoriai yra lietuviai.
9. Padėjus taupyti pinigus prieš 11-tą kiekvieno mėnesio dieną, dividen

das mokamas nuo pirmos.
10. Saugumo atžvilgiu nėra panašios įstaigos, kaip STANDARD FEDE

RAL, visoje Chicagoje.
Norėdami perkelti savo sąskaitą į STANDARD FEDERAL, atsineš

kite knygutę, o> mes mielai kitus reikalus sutvarkysime.
CHARTERED AND SUPERVISED BY THE UNITED STATES GOVERNMENT. 

Member of Federal S&vings & Lo&n Insurance Corporation.

JUSTIN MACKIEW1CH, President
JSTAIGOS VAT.ANDO8: Kasdien, Iškaitanti šeštad., nuo 9 vai. ryto Iki 4 vai. po pietų. 

Ketvirtadieniais nuo 9 vai. vakaro. Trečiadieniais visai neatidaroma.

>

SIVMIAIIII I. SAYIM.S
AND IOAN A S S O C ! A TI O N 

OF CHICAGO 
4192 ARCHFR AVĖ., CHICAGO J2 

PHONE: Virtinio 7-1141

McHENRY - Recently 
built 2 ranch homes on 
4 ac. wooded land. 1 
lge 2 bdrm., gar. and 
bsmt. 1 smaller 1 bdrm. 
util rm. Perf. for income 
Oimer Rte 4, Box 740, 
phone 995J.

BARRINGTON
By owner

NORTH BARRINGTON 
COUNTRYSIDE

De lnxe 7 rm. raneh. By owner. 
Seenic ne., hilltop šito. 1 yr. old. 
faeo brk and stone, ųuality built 
thruout. Extra largo liv. rm. with 
paneled wall bookshelves and and 
erab orcbard fireplaee. Separntc 
dining rm. ,Largo family kitchen, 3 
bdrms., 2 full batbs, 8 closets and 
panelfed /len. Tlierinojmnd picture 
windows, earpeting, eomb. stonus 
and sereens, full bsmt. with fire- 
plnee, 20x15 ft. Sereened poreli, 2 
ear ntt. gar. Priecd tor immed sale, 
low 40s.

Barrington 2264

Reikalingi

VYRAI
iki 40 m. amž. 

Mokytis
SURFACE GRINDING

& PLASTIKINIŲ 
MODELIŲ GAMINIMĄ

Geras pradinis atlyginimas, 
ir antvalandžiai. Reikalinga su
prasti angliškai. Darbininkams 
daug priedų.

Kreiptis —

NATIONAL LEAD 
COMPANY

1710 So. Peoria 
CAnal 6-3710 

MR. WALTERS

Jieškoma moteris prižiūrėti 5 m.
berniukų. Gali gyventi vietoje. Jokio 
namų ruošos darbo., Skambinti — 

FRontier 6-0698

Waitresses
FULL TIME or PART TIME 

GOOD TIPS 
“The Emerald Room”
GRAEMERE HOTEL 
3400 W. Washington

LAUNDRY HELP
EXPEK1ENCED PREFERRED 

GOOD PAY. FREE HEALTH AND 
WELFARE INSURANCE

SPARKLE LAUNDRY 
5114 W. 95th St.

OAK LAWN, ILL.

BUILDING & REMODELING

AUTOMOBUjEIs — TRBOK8 
Automobiliai — Sunkvežimiai

VIKTORO K O 2 I C O S 
Uetuvlška gazolino stotla Ir auto 

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

CALL-ME-MOTORS C0.
5759 S. WESTF.RN AVK_ PR 8-9533

VIKTORAS ŠIMAITIS 
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 

2737 West 43rd Street

PROGOS — OPPORTUNITIES

BY OHNER
SWEET SHOP

Good loeation. $3,000. 
Well established trade
1619 W. 63rd Street 

PRospect 8-9831

MISCELLANEOUS 
Įvairūs Dalykai

KONTRAKTORIU8 
STANDARD BUILDERS, INO. 
2523 W. 69 st. Obtcago 29, UI.,

PRospeckt 8-3792 
A. GINTNERIS — pirmininkas 
F. PETRAUSKAS — stat. vedėjas

Lietuvių Statybos Bendrove:
• stato namus pardavimui,
• priima užsakymus,
• atlieka remonto darbus,
• įrengia alumlnljaus langus Ir 

duris.

PALIKIMAS. Parduodamas 2-jų 
butų mūrinis namas. Apylinkėje 
28th ir Drake. 4 ir 5 kamb. (3 
mieg.). Garažas. Uždari pečiai. 
$14,900; įmokėti $3,000. SVOBO- 
DA, 3739 W. 26th St. LAwndale 1- 
7038.

BROADVIEW SPECIAL. 3 m.
senumo, 4 kamb. Ranch namas. Aly
va apšild. 50 pė<lų sklypas. $15,900.
SVOBODA, 6013 Cermak Rd. Bl- 
shop 2-2162.

LIET. APDRAUDŲ AGENTŪRA
Visų rūšių apdraudos. Automobl 

(lų finansavimas. Notartatas. Valsty
bes patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS, 
WAlbrook 5-5971

INTERSTATE INSURANCE AGENO1 
6108 8. Ashland Avp., Chleago 30, TU

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ......
ANTANAS LUKAS IH SŪNUS 
2717-19 West 7lst Street

BU1I.DING CX)NTKACTOBS 
Stato naujus namus, atremontuo>- 
ja senus. Kreipkitės;

Tel. — HEmlocb 4-5881 
iiiiiiiiimiimiiiiiiiiiiuiiiimmiiiiiiiiiiiii

MORAS
BUILDERS, INO.

MARQUETTE PARKE — 5 kbm. 
mūrinis bungalow. Modemiška vir
tuvė ir vonia. 2 autom, garažas.

REpublic 7-5720

ĮSIGYKITE DABAR

STASYS DŽIUGAS

Kiškučio Vardinės
rai gražiausia dovana mūsų 
mažiesiems skaitytojams. Meili 
tėvų žemei, mažųjų džiaugsmai ii 
dali. Vi. Stančikaitės gražios iliu
stracijos šią knygą padarė dau
giausia mėgiama mažųjų akaity 
tojų tarpe. Kaina $1.50.
Užsakymus kartu au pinigais stųsktts-

“DRAUGAS" 

2334 So. Oakley Avė. 

Chicago 8. UL

NUO UŽSISENEJUSIŲ
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ

IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ
Tie, kuria kenčia nuo SENŲ AT

VIRŲ Ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, 
negali ramiai s6d6tl Ir naktimis 
miegoti, nes jų užsisenBjuslos žaizdos 
niežti Ir skauda. Kad pašalinti h, 
nležšjlmų tr skaudėjimą senų atvi
rų ir skaudžiu žaizdų, uždekite 
LEOULO Olntment. Jos gydymo 
ypatybes palengvina Jūsų skaudėji
mą Ir raltalte ramiai miegoti nak
tį- Vartokite ją taipgi nuo skau
džių nudegimų. JI taipgi pašalina 
nležBjl.ną llgoe vadinamos P8ORIA- 
918. Taipgi pašalina perš6jlnfą llgoe 
vadinamos aTHL.ETE’8 FOOT, su
stabdo džiovinimą odos Ir perplyšlms 
tarpplrščlų. Tra tinkama vartoti nuo 
Įtinstančios, suskilusios odos dedlr- 
vlnlų, odos išbėrimų Ir t. t., taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada ps 
slrodo skaudus Išbėrimas nuo vysty 
klų. JI yra gera gyduole nuo tt 
virtinių odos Ilgų. Le
gulo Olntment yr* 
parduodam* po 7B 
ot, fl.H. Ir tl.BO.
Pirkite vaistinėse Chl 
sagoj Ir apylinkėse— 
tf Uvraukee, Wlso., O* 
ry.Ind.lrDetrolt, Ml- 
chlgan *rb* rašyki
te Ir atsiųskit* Mo- 
ney order į

LEGULO, Department D. 
5618 YV. Eddy 8L Chicago 84, DL

Įvairūs patarimai staty- = 
bos bei finansavimo reika- =

3 l reikalų vedėja Šiuo adresu: 5
i I0NAS STANKUS I

= Chicago 29. Dlinols =
nmiimtiimmimiimiiimiiiiiiiiiiiiiiiiis

PTRKiTE APSAUGOS BONUS.

ŠILDYMAS
A. Stanėiauskas tr A. Lapkus

nstoltuoja visų geriausių Ameri
kos firmų garu ir alyva kūrena
mu pečius (furnaoes), visų dy- 
ižių oro vėsintuvus Air condi- 
tioners) ir atlieka visus skardos 
darbus.
1546 S. 49th COURT, CICERO
TeL OLymplc 2-9811 nuo 8 vai 

ryto Iki 5 vai. vakaro. 
Telef. nuo 5 vai. vak.: OLympt 

2-6752 Ir OLyropic 2-8492

IANUOMUOJAMA

Yra Išnuom. 6 kamb. butas Brigh
ton Parke, dirbantiems. Centr. gazo 
šildymas; 1-mas augštas. 2728 W. 
Pershlng Rd, Tel. LAfayette 3-2958, 
po R v. Vi j leltad. visą dieną.

mlest.ua


Antradienis, liepos 3, 1956 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

IMD2UJL.fi KATASTROFA

TWA ir United Lines lėktuvai susidūrė ir nukrito dykumoje, 
tastrofoj žuvo 128 žmonės.

Skrido iš Les Angeles aerodromo. Ka- 
(INS)

Grand Rapids, Midi.

Lietuva išliks gyva

Birželio 23 d. vakare Grand 
Rapids lietuviai, gausiai susi
rinkę Šv. Jurgio Draugijos sa
lėje, minėjo masinių lietuvių de
portacijų į Sibirą liūdną su
kaktį.

Minėjimą pradėjo ir tai pro
gai atitinkamą žodtį pasakė vie
tos Amerikos Lietuvių Tarybos 
skyriaus pirmininkas. Kalbėto- ! 
jas pareiškė, kad nežiūrint oku
panto žiaurumo Lietuvos ir lie- j 
tuvių jis nesunaikins — Lietu
va išliks gyva. Istorija rodan-' 
ti daug pavyzdžių, kada tironi
jos griuvo, o jų kankintos tau
tos išliko gyvos. Amžių bėgyje 
Lietuva y ra daug KėHtė jusi ir 
išliko. Išliks ;r dabar.

Minėjimui suruoštoje progra
moje pasirodė Grand Rapids lie
tuvių Šv. Petro ir Povilo para- 
muzikės Salatkienės vadovauja
mas choras, kuris dideliu pasi- 
kimu padainavo keletą dainų. 
Šis choras taip pat dalyvavo ir 
Dainų šventėje Chicagoje. Mo
terų sekstetas, paruoštas Alfre
do Puodžiūno ir pianinu paly
dėtas M. Salatkienės, padainavo 
tris liaudies dainas, kuriais su
sirinkusieji palydėjo gausiais 
plojimais. Didžiausią programos i 
dalį užėmė mūsų jaunųjų pasi
rodymas. Dvylika mūsų mažų
jų mergaičių, pasipuošusių tau
tiniais rūbais, dainavo, šoko, 
grojo, deklamavo, ir visa tai 
buvo nustabiai gražiai pritaiky
ta minėjimo dvasiai. Šis mūsų 
jaunųjų pasirodymas, kurį pa
ruošė spaudos platintojas Jo
nas Belinis, susilaukė tikrai di
delio p asiekimo. Scena buvo pa
puošta tautinių vėliavų ir Vyčio 

z deriniu bei gausiomis gėlėmis, 
tai dienai nemokamai gautomis 
iš Bali Park gėlininko lietuvio 
J. Stankaus. Programą gyvai 
ir įodmiai pravedė Marytė Balt
rušaitytė.

Ta proga Amerikos Lietuvių 
Tarybai aukojo: 10 dol. — Jo
nas Paovys; po 5 dol. — Jonas 
Andružis, dr. Balys, Kazys Se
niūnas, Stasys Barto ir Wallace 
Studio; po 3 dol. — Antanas 
Bernotas, Brigita Natkevičienė, 
Antanas Maskeliūnas. Vincas 
Strolis ir Alfredas Puodžiūnas; 
po 2 dol. — dr. Gailiūnas, Pra
nas Tu rūta, Kęstutis Stepšys, 
Stasys Astras, Juozas Seniūnas, 
Vincas Lukoševičius, Liudas Mi
kužis, Stasys Gudinskas, Juo
zas Pranckaitis, Jonas Petraus
kas ir Mykolas Baniukaitis. Bu-

t
(

Vienerių Mėty Mirties Sukaktuves

A.

JONĄ CINIKĄ
Jau suėjo vieneri metai, kai negailestingi mirtis at

skyrė iš mūsų tarpo mylimą tėvą
Netekome savo mylimo 1955 m., liepos mėn. 2 d.
Nors laikas tęsiasi, bet mes jo niekadė# negalėsime 

užmiršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jam amžiną 
ramybę. \

Už jo sielą mes užprašėme gedulingas šv. Mišias su 
egzekvijomis liepos mėn. 4 dieną 8:30 vai. ryto Aušros 
Vartų parapijos bažnyčioje, adresu: 2327 W. 23 PI., Chi- 
cago 8, III.

Maloniai kviečiame visus gimines, draugus, kaimy
nus ir pažįstamus šiose pamaldose dalyvauti ir kartu su 
mumis pasimelsti už a. a. Jono Činiko sielą.

Nuliūdę: DUKTfi ir SCNCS

PAGELBEKITE artimiesiems už 
GELEŽINES UŽDANGOS

Atsidarė nauja įstaiga pagelbėti saviesiems pasiųsti siuntnius 
į Lietuvą, esantiems Sibire ir kitose Rusijos vietose.

Viską apmokate vietoje (muitą ir persiuntimo išlaidas) ir 
Jūsų artimiesiems nieko nereikės mokėti. Pristatymas yra ga
rantuotas ir greitas, 5-6 savaitės. Siunčiame naujus ir dėvėtus daik
tus.

UNITED OVERSEJS PARCEL SERVICE 
1263 N. Paulina St„ Chlcago 22, III. Tai. NU 6-3353
Asmenys, kurie gyvena toliau ir negali asmeniškai atvykti, ga
li pasiųsti siuntinius paštu su adresu, kam ir kur reikia pa
siųsti, mes apskaičiuosime, kiek kainuos muitas ir persiunti
mo išlaidos, ir jums pasiųsime sąskaitą. Siųskite augščiau nu
rodytu adresu.

Raštinė atidaryta nuo 10 vai. ryto iki 6 vai. vakaro. Pir
madieniais ir Ketvirtad. nuo 10 vai. ryto iki 9 vai. vakaro.

PALATINE BAAGAIN BASEMENT

Tose pat patalpose yra pagarsėjęs “Palatine Bargain Base- 
ment”, kuriame yra milžiniškas pasirinkimas visokių rūšių me- 
džiabų, ir medžiagų liekanų už nepaprastai žemas kainas vyrų ir mo
terų kostiumams ir kitokiems rūbams. Taippat yra didelis pasirinki
mas (vairių medžiagų liekanų, kuriosC tinka ir pasiuntimui į užsienį 
ir savam naudojimui namuose.

Užvažiuokite pamatyti ir jūs įsitikinsite, kad pas mus yra 
didžiausias pasirinkimas ir žemiausios kainos.

vo aukojusių po vieną dolerį ir 
mažiau. Iš viso surinkta 109 
doleriai. K. 8L

Pasikalbėjimas raštinėje
Viršininkas: -— Ar tamsta 

viską taip lėtai atlieki, kaip šį 
darbą?

Tarnautojas: — Ne, aš labai 
greitai pavargstu...

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS IR 8ASOLINO STOTIS
Atliekami lyginimo ir dažymo darbai. Taisomi motorai, stabdRal 
transmisijos Ir L t MOBILGAS benzinas, įvairių rūšių alyva, 

baterijos ir automobiliams dalys. Firestone padangos.
1934 West 59th Street Tel. GRovehill 6-9136 K. CESA8, patyrę*

Perskaitę dienr. “DraugĄ”, duokite jį kitiems.

Kalendorius ir istorija
Viename knygyne iškilo bar

niai tarp knygų. Riksmai buv-o 
girdimi įvairiomis kalbomis. Pa
galiau įeina prižiūrėtojas ir, pa
žvelgęs j seną kronikų tomą, 
klausia:

— Kaip aš galiu pakęsti tokį 
pažeminimą? Aš esu istorija, o 
jū mane padėjote šalia papras
to kalendoriaus!

— Nieko tokio, atsakė kny
gininkas, — kalendorius išgal
voja būtus nebūtus dalykus a- 

r. . . .. . . ... Pie tai, kas bus, o tu išgalvoji
Ko gi tu čia triukšmauji. būtus nebūtus dalykus apie tai, 

kas buvo.Ar kas tave prispaudė?

Vestuvių nuotraukos Ir 
augštos rūšies fotografijos 

rtiūsy specialybė

PRKIN PHOTO STUMO
(Incorporated) 

EDVARDAS ULIS, sav,

4058 Archer Avenue 
Telefonas VIrginia 7-2481

Kam jeikalingas protas
Sykį Kvailas paklausė išmin

tingo, kam reikalingas jam pro
tas. Išmintingasai tylėjo, bet 
pradėjo įkyrėti kartodamas tą 
patį klausimą, tai jis paaiškino:

— Mano supratimu, protas 
reikalingas tam, kad neatsakyti 
į tokius kvailus klausimus.

t

ANTHONY KURGAN
Gyveno 4320 Center Avė., 

Lyons, III. Tel. Lyons 3-4733.
Mirė liepos 2 d., 1956, 12:30 

vai. popiet, sulaukęs 66 m. am
žiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tra
kų apskričio, Zųslių parapijos, 
Stabinčiškių kaimo.

Amerikoje išgyveno 53 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

seaerys dukterys Nettie Ket- 
ters, Anna Bergelis ir jų šei
mos. Sesers sūnūs William ir 
Anthony Tamkus ir jų Šeimos, 
kiti giminčs, draugai ir pažįs
tami.

Kūnas pašarvotas 4253 Joliet 
Avė, Lyons, III. koplyčioje. Lai 
dotuves įvyks ketv. liepos 5 d., 
iš koplyčios 8:30 vai. ryto bus 
atlydėtas į St. Hugh’s parapi
jos bažnyčių, kurioje įvyks ge
dulingos pamaldos už velionies 
sielų. Po pamaldų bus nulydė
tas į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: giminčs.

Laidotuvių direktorius Ste- 
\pįonas Lackavvicz. Tclt REp. 
7-1213.

KAZYS JONIKAS
Gyveno 3016 W.42nd St.

Mirė birželio 30 d., 1956 m., 
1:30 vai. p.p., sulaukęs 54 m. 
amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Ra
seinių apskr., Raseinių parap., 
Paraseinių vienkiemio.
Amerikoje išgyveno 6 m.

Pasiliko dideliame nuliūdi
me mylima žmona Viktorija 
(po tėvais Žemaitytė), duktė 
Danutė Vidžiūnlenė, žentas Jur 
gis, anūkas Ramūnas, gyvena 
Kanadoj, sūnus Jonas ir daug 
kitų giminių bei pažįstamų.

Lietuvoje 
ir broliai.

motinėlė, seserys

Kūnas bus pašarvotas ant
radienį, liepos 3 d., 6 vai. vak. 
John F. Ėudeikio kaplyčioje, 
4330 S. California Avė.

Laidotuvės įvyks ketvirta
dienį, liepos 5 d., iš koplyčios 
8:30 vai. ryto bus atlydėtas f 
Šv. Kryžiaus parapijos bažny
čių, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionio sielų. Po 
pamaldus bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Žmona, motina dūk 
t?, žentas, sftmis, seserys, bro
liai ir kiti giminės.

laidotuvių direktorius John 
F. Eudeikls, Tel. LA 3-0440.

A. f A,

Lietuvos Kariuomenės Kūrėjui Savanoriui 
ir Vyties Kryžiaus Ordino Kavalieriui,

JUSTINUI NAUJOKUI,
1956 metų birželio mėn. 29 dieną mirus,
L. K. K. S. S-gos Čikagos Skyriaus sava- 
noriai-kūrejai giliai liūdi, o velionies šeimai, 
giminėms bei draugams reiškia nuoširdžią 
užuojautą. ,
Tebūnie Tau, JUSTINAI, lengva žemelė 
šios šalies.

L K. K. S. S-gos Čikagos Skyriaus Valdyba

A. f A.

KAZIUI JONIKUI mirus, 

didelio sielvarto prislėgtai žmonai 

Viktorijai, dukrai Danutei su šeima ir sūnui 

Jonui gilią užuojautą reiškiu ir kartu liūdžiu
Karolis Avižienis

Lietuvos
Kavalieriui

laisvės kovų invalidui, Vyčių Kryžiaus

A. | A.

JUSTINUI NAUJOKUI
mirus, jo žmoną ALEKSANDRĄ, duktenj ALDONĄ ir 
žentą PRANĄ bei anūkes ir kitus gimines nuoširdžiai už
jaučia ir kartu liūdi

Lietuvos Ijuisvės Kovų
Invalidų Draugija

A. f A.

KAZIMIERUI JONIKUI mirus, jo žmo

ną Viktoriją, dukterį Danutę ir sūnų Joną 

užjaučiame ir kartu liūdime.

Gylly Ir Minelg? šeimos

Remontuoja Aušros Vartus
Londono spauda praneša, kad 

Lietuvos katalikai gavę leidimą 
atremontuoti Aušros Vartų! 
šventovę Vilniuje.

.............— ■ ..... . 1—

Kiekvienam iš JAV regis
truotų greitvežimių atitinka 3.3 
asmens.

Tik ta siela la minga, kuri my 
Ii — Goethe

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

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

tolimų distancijų. Šaukite sekančiai:

ANTANAS VILIMAS
Si 15 S. LITUANICA AVĖ., CHICAGO, ILL.

Telefonas — FRontier 6-1882
iHiiHiiiininiitinu4UuiniiiiniiiiniiniiiniiiniiiiiiiiiiniiiinnMiHiuiiiwiniiiiiiiiin‘

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4605-07 South Hermitage Avenue
TeL TA 7-1741-2 ir LR 3-9851

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

LIGDČSIO VALANDOJ 
SssfcJU

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6845 8o. Westera Ava, Air Condltioned koplyfla 
REpnbUe 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vista 

Tloraa kuri* ryr«na kitos* miesto dalyoo;
koplyčia arčiau JCtoų namų.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

6812 S0. MESTERN AVĖ. 1410 30. 50th AVĖ. 
CHICAGO, ILL CICERO, ILL
Telefonai — GRovehill 6-2345 arba

T0wnhall 3-2109

SEKANTIEJI yra NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambulansų patarna-
I rimas dieną ir nak- 
i tfc Reikale šaukite

Mes turime koplyčias 
visose Chicagos ir 
Roselando dalyse Ir 

puojao patarnaujame

PETRAS BIELIŪNAS
<548 fik CALIFORNIA Ajl. Tel. LAfayette 3-3572

RUTINAS M. PRILUPS
MOJ 8. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-S401

PETRAS P. GURSKIS
ase West 18th STREET TeL SEeiey S-5711,

ALFREDAS VANCE
177 7VOODSIDE Rd., Riverside, DD. TeL OLympic 2-5245,

POVILAS J. RIDIKAS8354 S. HALSTED STREET TeL Y Arda 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
16621 S. BdCHIGAN AVĖ. TeL COmmodore 4-2228,

JURGIS K RU0MIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. TeL Y Arda 7-1 iafi-1 i«ft

VASAITIS — BUTKUS
įMaaeea avė., cicno, m. t.j. oLympfa i-ioos 

ZIGMUND (ŪDYK) ZUDYCKI
1646 W. 46th STREET Y Ards 7-0781

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 6MU STREET REpobUe 7-1118 (
2314 W. ssud PLAUS VIrgftnfe 7-66721

IMD2UJL.fi
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X Dainų šventė sekmadienį 

praėjo su netikėtu pasisekimu. 
Dalyvavo apie 1000 dainininkų 
ir apie 9 tūkstančiai klausytojų. 
Vėliavas įnešė Dariaus-Girėno 
ir Don Varno postai ir Chica
gos Lietuvių šaulių klubas. Die 
vas mūsų prieglauda, Amerikos 
ir Lietuvos himnus sugiedojo 
choras, diriguojant Juozui Žile
vičiui. Atidaromąjį žodį tarė 
Dainų šventės komiteto pirmi
ninkė A. Stephens, visai šven
tei vadovavo Juzė Daužvardie- 
nė. Žodį tarė ALB centro val
dybos pirmininkas St. Barzdu- 
kas. Chorams dirigavo St. So
deika, A. Stephens, Br. Budriū- 
nas, A. Mikulskis, VI. Baltru
šaitis ir K. Steponavičius. Se
sers Bernardos diriguojamas 
Marijos Augšt. Mokyklos cho
ras sudainavo vieną dainą. La
bai šiltai buvo sutikta sesuo 
Bernarda, laimėjusi Dainų šven 
tės dainos konkursą. Keletą 
dainų reikėjo pakartoti. Tūks
tantinė ' .minia choristus labai 
šiltai sutiko, šventės uždarymo 
žodį tarė Kultūros Fondo pirm. 
J. Kreivėnas. Akompanavo 
prof. VI. Jakubėnas ir G. Alek- 
siūnaitė. Šiek tiek visus privar
gino karštas oras, tačiau visų 
nuotaika buvo pakili ir šventė 
skaitosi labai pavykusi. Muzi
kinį įvertinimą ir platesnį šven
tės aprašymą duosime vėliau.

X Lietuvių Vargoninkų są
jungos seimas įvyko vakar, pir
madienį, Chicagoje. 10 vai. ry
to buvo pamaldos, kurias atlai
kė kun. K. Juršėnas, asistuoja
mas kun. Just.. Steponaičio, iš 
Worcester, Mass. ir kun. Ant. 
Traškos, iš Grand Rapids. Pa
mokslą pasakė kun. dr. J. Pruns 
kis, primindamas, kad vargoni
ninkas liturgijoje yra arčiausiai 
kunigo, jis yra jungtis tarp me
no ir religijos, jis yra savotiš
kas meno dvasininkas bažnyčio 
je ir parapijoje ir tas augštas 
pašaukimas jį įpareigoja nuo
lat tobulėti, palaikant nuoširdų 
ryšį su Kūrėju, dirbant dėl lie
tuvybės. Per pamaldas giedojo 
vargonininkų choras. Seimo po
sėdžiai vyko Šv. Kryžiaus pa
rapijos salėje. Buvo pradėta 
Lietuvos himnu. Atidarymo kai 
boję pirm. J. Kudirka pasidžiau 
gė vargonininkų veiklumu. Sei
mui vadovauti pakviestas pirm. 
A. Aleksis, sekretoriavo A. Skri 
dūlis. Seime dalyvavo ir prel. 
J. Balkūnas. Seimo dalyviai šil 
tai priėmė žinią, kad religinės 
giesmės ir patriotinės dainos 
kompozicijų konkursui kun. dr. 
J. Prunskis paskyrė premi
joms $500.

X Dainų šventei Bridgepor- 
te aukojo per F. Valinską: John 
Mikšys $14, Namų savininkų 
Bridgeporte draugija $5, T. Ja
nulis $2; ir po $1 šie asmenys: 
P. Juozapaitis. J. Didžgalvis, J. 
Pikelis, J. Daraška, A. Kripas 
ir R. Maziliauskiene.

X šv. Vardo Draugystės ge
gužinė įvyks sekmadienį, liepos 
8-tą gražiame Green Lake dar
že bei park, 159-ta ir Torrence.

X Edvardas Henrikas Kirk

lys. gyv. 4344 South Washte- 
naw A v., šiais metais baigė Til- 
den augs. technikos mokyklą su 
labai gerais pažymiais ir pri
klausė prie National Honor So- 
ciety.

Ateityje rengiasi studijuoti 
fizikos inžineriją.

X E. Miller ir A. Anderson 
iš Don Varnas posto ir,J. Joni
kas ir Manst iš Lietuvos Vy
čių organizacijos sudaro Lietu
vių Dienos-gegužinės rengimo 
komisiją, kurios ruošiama pra
moga įvyks trečiadienį, liepos 
mėn. 4 d. Bučio darže.

X Rytoj, trečiadienį, Bučio 
darže Willow Springs, UI., įvyks 
ta Lietuvių diena, ruošiama 
Don Varnas posto ir Lietuvos 
Vyčių. Čia LFK “Vainutas” 
žais futbolo rungtynes; taip 
pat bus kalbos, dainos, šokiai 
ir kt. įvairumai. Be to, čia bus 
renkama ir populariausioji lie
tuvaitė.

X Prof. K. Pakštas ir Lai
ma Leonaitytė įkalbėjo į plokš
telę apie Lietuvą. Pasikalbėji
mas bus transliuojamas šian
dien (liepos 3 d.) 8 vai. vak. iš 
WFJL stoties 93.1FM bango
mis.

X Tėvų Marijonų rėmėjų 10 
skyr. Bridgeporte paaukojo 
Tėvų Marijonų naujai stotomai 
vienuolyno koplyčiai kandeliab
rui prie didžiojo altoriaus įsi
gyti 500 dol. Tėvai Marijonai 
aukotojams reiškia nuoširdžią 
padėką. Tokios mielų rėmėjų 
aukos padės greičiau įvykdyti 
užsimotą Tėvų Marijonų dar
bą — pastatyti vienuolyną ir 
dienraščiui Draugui naujas pa
talpas.

X ALB Detroito apylinkės 
valdyba pirmajam JAV ir Ka
nados lietuvių Kultūros Kon
gresui aukojo: Vilniaus Krašto 
Lietuvių Sąjungos Detroito 
skyrius 10 dol., po $5 — Ona ir 
Vytautas Valiai ir dr. Vytau
tas Majauskas.

X Chicago American, kuris 
pereito ketvirtadienio laidoje 
įsidėjo platų aprašymą apie lie
tuvius su gausiomis iliustraci
jomis, ryšium su įvykstančia 
Dainų švente, turėjo išleisti 
papildomą to numerio laidą, 
nes buvo labai didelis pareika
lavimas.

X Vytautas Marijošius, bu
vęs mūsų valstybinės' operos 
dirigentas, negalėdamas at
vykti į Dainų šventę bei Kultū
ros kongresą dėl paskutiniu 
metu susidėjusių aplinkybių,

NEPRIKLAUSOMYBES DIENA

Liepos 4 diena yra Amerikos nepriklausomybės šventė. Amerikos 
laisvė yra brangi visam demokratiniam pasauliui, nes šiandien Ame
rika yra viena iš tokių valstybių, kurios nepripažindamos vergijos ‘ko
voja ir už kitiį tautų laisvę.

DIDELIO ĮVYKIO ŠAUNIOS 
PABAIGTUVES

CHICAGOS ŽINIOS
Fordo čekiai kolegijoms

Fordo fondo čekiai jau išsiun 
tinėjami kolegijoms. Iš viso pa
skirstoma $130,000,000 dėl 650 
kolegijų ir universitetų, šie če
kiai — tai pirmoji pusė Fordo 
fondo dovanų augštosioms mok 
slo įstaigoms. Antroji pusė bus į“ “ 
išsiųsta liepos mėn. 1 d. šiuo1 
metu Illinois valstybėje pašalpą 
gauna 36 universitetai ir kole-

1 gos apylink. plieno fabrikų dar 
bininkų. Acme Steel bendrovė 
su savo darbininkais susitarė, 
kad darbas bus tęsiamas ir, 
New Yorke susitarus plieno fab 
rikų darbdaviams su darbinin
kais, tos sąlygos šiame fabrike 
jau bus taikomos nuo liepos

gijos; jų tarpe Chicagos univer
sitetas gauna $2,780,000, North 
western taipgi daugiau dviejų 
milionų. Gauna ir katalikiškos 
kolegijos bei universitetai. Pvz. 
De Paul universitetas gauna 
$730,000, o Loyolos universite
tas — $1,190,000.

Žuvo 9 čikagiečiai

Tarp 128 žuvusių keleivių nu 
kritus dviems komerciniams lėk 
tuvams į Grand Canyon, Ari
zonoje, yra ir 9 žmonės, kilę iš 
Chicagos apylinkių. Lietuviškų 
pavardžių tarp jų nematyti.

Sustreikavo 78,000 plieno 
darbininkai

Nesusitariant dėl atlyginimo 
sustreikavo apie 78,000 Chica-

Žuvęs lietuviukas

Didieji Chicagos laikraščiai 
vis prisimena, kad jau 8 metai, 
kaip šiame mieste be žinios ydin 
go aštuonerių metų berniukas 
Jonas Novickas. Visos pastan
gos jį surasti, neatnešė vaisių. 
Berniukas, kuris mylėjo gyvu
lius, sakėsi išeinąs pasivaikščio
ti prie skerdyklų — ir dingo. Jo 
tėvai išsikėlė į Los Angeles, mo 
čiutė dar vis pasilieka Chicago
je, tikėdamasi, kad gal ateis 
kokia žinia apie dingusį.

Daugiau nelaimių 
gatvėse

Šiemet birželio mėnesį Chica 
goję susisiekimo nelaimėse mir
tinai sužeista 30 žmonių. Per
nai tuo pačiu metu tokių sun
kių nelaimių buvo 21, taigi — 
šiemet jų skaičius padaugėjo.

LIETUVIAI SIBIRE

Praėjusio sekmadienio vaka
rą įvykęs banketas Sherman 
viešbutyje uždėjo vainiką 
dviem didingiem įvykiam Chi
cagoje — Lietuvių Kultūros 
kongresui ir Dainų šventei. A- 
pie 900 lietuvių kultūrininkų ir 
jų svečių dideliu susidomėjimu 
išklausė garbės svečio ir svar
biausio kalbėtojo kardinolo Sa- 
muel A. Stritch svaraus žodžio 
apie laisvės prasmę, apie lietu
vių tautos viltis atkovoti sau 
laisvą ir nepriklausomą gyve
nimą. Kardinolas savo kalbą 
pradėjo primindamas, kad šis 
lietuvių įvykis surengtas JAV 
Nepriklausomybės šventės iš
vakarėse, pabrėždamas tą fak
tą, kad Amerika išaugo į tokią,
kokia ji šiandien yra ne per vie- rių dr. J. Girnių, Iz. Matusevi-

Stempužienės <iš Clevelando) 
Ir Stasio Baranausko dainos. 
Jiems akompanavo muz. Kučiū
nus.

Prie garbės stalo matėme 
garbės komiteto narius ir ki
tus garbės svečius: kard. 
Stritch, vysk. Brizgį, Vliko 
pirm. Joną Matulionį, min. ir 
ponią Lozoraičius, prelatus — 
Albavičių, Balkūną ir Bičkaus
ką, Vliko Vykdomosios Tary
bos pirmininkę E. Devenienę, 
dr. P. Daužvardį, Bendruome
nės centro valdybos pirminin
ką St. Barzduką, Kanados Ben 
druomenės pirm. B. Sakalaus
ką, Alto pirmininką L. Šimutį, 
inž. A. Rudį, kan. J. Paškauską, 
Liet. Enciklopedijos redakto-

Naujas lietuvių sąrašas 

Štai naujas mūsų tautiečių są
rašas, apie kuriuos parnešė ži
nių išleisti ar ištrūkę į laisvę 
buv. karo belaisviai ar darbo 
vergai:

Barauskas, Antanas. Iš Uk
mergės. Buvęs pašto tarnauto
jas. 1946 m. susirašinėdavo su 
savo žmona. Jau miręs. Mirė 
džiova.

Baulys, Kazys/
Butkevičius.
Čepas. Iš Kauno. Dar jaunas 

vyras, kilęs iš karininkų šei
mos.

Šeškevičius, kun.
Dambrauskas, Antanas. Be

ne iš Ukmergės. Turėjo būti 
jau paleistas.

Kairaitis.
Karčiauskas, Antanas. Kari

ninkas. Paleistas 1952 m. Jo šei 
ma Irkutske.

Matulionis, “Bronka”, apie 
25 m. amžiaus. Turi pasą Lie
tuvon, bet greičiausiai nevyks.

Pažemeckai, Antanas ir Jo
nas. Turtingi ūkininkai. Turė

Smauglys pievelėje
Marijos Angelų Karalienės 

parapijos Chicagoje klebonas 
Ch. Brzegomy labai nustebo, 
kai pievelėje netoli bažnyčios 
pamatė šešių pėdų jauną smaug 
lį, kuris buvo perduotas Gyvu
lių Globos draugijai, o paskiau 
eis į zoologijos sodą. Tas smaug 
lys išaugęs turės apie 12 pėdų 
ilgio. Dabar jis laikomas už 
stiklinių uždangų ir laukiama, 
ar neatsišauks jo savininkas.

jo ir savo malūną. Bene nuo 
Pasvalio ar Biržų. Abu mirė. 

Pivariūnas.
Rimkus, Jonas, Iš Raseinių. 

Paleistas 1954 m. Vokiečių oku 
pacijos metu buvo seniūnas. Nu 
baustas 25 m. šeima Irkutske.

Šakmanas. Pulkininkas. Buv. 
R. prezidento A. Smetonos ad
jutantas.

Tomkus, Algirdas. Iš Kauno. 
Jau paleistas.

LINKSMIAU
Saule knarkia

Jonukas išvyko vasaros ato
stogų i kaimą. Vakare mamy
tė jam sako:

— Matai, Jonuk, saulutė jau 
eina miegoti. Jos jau dalis te
matyti. Netrukus visiškai nusi
leis.

Saulei nusileidus netrukus 
artimose kūdrose prasidėjo 
varlių kvarkimas. Jonukas pa- 

! klausė, paklausė ir sako:
— Mamyte, saulutė jau už

migo. Girdi, kaip knarkia...

Nuostabu
Senas grafas aprodo svečiui 

savo pilį ir aiškina paveikslus.
— ...O čia štai mano senelis 

dar 10 metų amžiaus.
— Nuostabu, — murma sve

čias.
— Kas nuostabu?
— Kad toks jaunas, o jau 

senelis...

x šv. K ryžiaus parapijos Dainų šventei ir kongresui pa- 
bažnyčioje Dainų šventės daly- skyrė po 12.50 dol.
Viams buvo laikomos pamal-
dos. Jas laikė' prel. I. Albavi- 
čius, diakonas buvo kun. Ste- 

- ponaitis ir subdiakonas kun. A.
Žvinklis, pamokslą sakė vysk.
V. Brizgys. Pamaldų metu gie
dojo Dainavos ansamblis, veda
mas muz. St. Sodeikos. Pamal
dose dalyvavo, galbūt pirmą 
kartą Šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčios istorijoje, tiek daug 
žmonių. Didelė dalis jų netilpo 
bažnyčioje ir stovėjo gatvėje.

X Labdarių ūkyje liepos 4 
d. bus gegužinė. Tą dieną su
kanka 9 metai, kaip buvo pa
šventinti senelių prieglaudos 
pastatai. Gegužinėn kviečiami 
visi, kurie mėgsta šviežią mais
tą ir gryną orą.

PHILL MOSTEIKA dabartinis 
Don Varnas Amerikos Legijono 
posto 986 komanderius. šis pos
tas su Lietuvos Vyčiais rytoj, tre
čiadienį rengia lietuvių dieną-ge- 
gužinę Bučio darže, Willow 
Springs ,111.

ną dieną, ne per vieną dešimt
metį. Ją išaugino į didelę valsty 
bę ir didelę galybę ateiviai, 
įvairių tautų žmonės, jieškoda- 
mi čia laisvės. Kiekvienos tau
tos žmonės daug ką įnešė, daug 
ką davė, daug ką Amerikai su
kūrė. Nuo to ir lietuviai neatsi
liko. Ir tai nereiškia, kad reikė
jo ar reikia savo kiĮmę užmirš
ti. “Pamiršusieji savo kilmę tik 
rai nebūtų sukūrę tokios Ame
rikos, kokia ji šiandien yra” — 
pabrėžė Jo Eminencija, kuris 
nė kiek neabejojąs, kad Lietu
va ir vėl bus nepriklausoma vai 
stybė.

Lietuvių kalba kalbėjo dr. Jo 
nas Bajerčius, JAV L. B. Chi
cagos apygardos pirmininkas, 
tikrai daug dirbęs tiek kongre
so, tiek Dainų šventės surengi
me. Jo kalba buvo pagrįsta 
džiaugsmo ir dėkingumo jaus
mais. Alice Stephens, Dainų 
šventės komiteto pirmininkė, 
keliais žodžiais dėkojo visiems 
už didelę talką.

Juzė Daužvardienė, Lietuvos 
konsulo žmona, programą pra
dėjo anglų kalba, trumpai ver-

čiutę (iš Kanados) kun. A. Lin 
kų, kun. P. Ciniką, MIC, kun. 
dr. Rimšelį, MIC, Alice Ste
phens, dr. J. Bajerčių, J. Krei
vėną, J. Pakel ir šiuos dainų 
šventės dirigentus: VI. Baltru
šaitį, Br. Budriūną, A. Mikuls
kį, K. Steponavičių, S. Sodeiką 
ir prof. J. Žilevičių.

Banketo komitetą sudarė: Ju 
zė Daužvardienė, Jonas Jasai
tis, Albina Poškienė, Faustina 
Manekenė, Sofija Toliūšienė.

Jaunuolio ir senelio 
lavonas

Ties Hurley, Wisc., ištraukti 
iš vandens lavonai Jeery O’Ha- 
ra, 20 m. amžiaus ir jo snelio 
— George Dewey, 70 m. am
žiaus. Jie gyveno 6407 S. Fran- 
cisco avė, Chicagoje ir buvo din 
gę nuo ketvirtadienio, kada iš
vyko žuvauti.

Ar jau perskaitei P. Kesiūno 
romaną

Tarp Žalsvu Palapinių?
Dr. A. Baltinis savo recenzijoje 

apie šį romaną taip rafio: P. Keslū- 
no romanas "Tarp žalsvų palapinių*' 
gražiai iškelia tą pasiaukojimo didu
mą, kur) beviltiškoje kovoje dBl tau
tos laisves parode Lietuvos partiza
nas, tą idealizmą, kuriuo doge mttsų 
jaunimas, liedamas kraują d61 savo 
žemes, tuos didžiuosius nuostolius, 
kuriuos mums reikėjo pakelti dviejų 
okupacijų repIBse. TodBl šį romaną 
skaitome su malonumu ir dideliu su
sidomėjimu. Ypač romane minimi 
žygiai žavBs jaunimą Ir kels jo dva
sią. šia romanas, atskleidžiąs mūsų 
herolškai tragiškus epizodus, yra 
šviesus spindulys tremties Idealizmo 
ugdyme.

296 pnsL Kaina $3.00

Užsakymus kartu su pinigais siųskite:

‘‘DRAUGAS*’
2334 So. Oaklsy Avė., 

Chicago, Illmoif

TT. MARIJONŲ

STOVYKLA
BERNIUKAMS

Arti Chicagos

Hinsdale, III., apylinkėje

Sezonas prasideda liepos 7 d., 
1956 m.

Priimami berniukai nuo Kome
tų iki 16 m.
Pagal susitarimą priimami 

berniukai ankščiau ir jaunesni.
Pirmosios savaitės vyks griež

toje lietuviškoje programoje. 
Kreipkitės:

RE V. VICTOR RIMŠELIS. .MIC., 
Marlan Hllls Semin&ry 
Clarendon Hllls, III.

Tel. HINSDALE 1441

Skelbtis “DRAUGE” apsimoka, 
nes jis yra plačiausiai skaitomas 
lietuvių dienraštis, o skelbimų 
kaina yra prieinama visiems.

4S ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— Janina Navickaitė, muz. 
St. Navicko duktė, š. m. birže
lio mėnesį įsigijp magistro laip
snį Lįbrary Sdience Western 
Reserve universitete, Clevelan- 
de. Pernai gavusi B. A. laipsnį 
psichologijoj eum Įaudė, šįmet 
buvo vėl keliais atvejais atžy
mėta.

Profesinis žurnalas Library 
Journal iškėlė jos pažangumą 
bibliotekos moksluose (summa 
eum Įaudė), Cleveland College 

tindama šeštadienio ir sekma- Studentų Taryba jai įteikė spe-
dienio įvykius ir programai va- cialų pažymėjimą už parodytus 
dovauti pakvietė kun. dr. J. sugebėjimus psichologijoje ir 
Prunskį, "Draugo” kultūriino Studentų Garbės Draugija — 
priedo redaktorių. Vysk. V. Į Phi Society priėmė ją į savo 
Brizgiui sukalbėjus maldą, su-'narių tarpą už augštus atsieki- 
giedoti himnai. Kardinolą gra- mus humanitarinių mokslų aid

X Kun. Prof. Pijui Damb
rauskui, 6802 So. Maplevvood, 
už 15 dienų ligoje Leonardas 
Jankauskas įteikė $316.00 čekį.

žiai pristatė inž. Antanas Ru
dis, svečių priėmimo komiteto 
pirmininkas.

Visus banketo svečius tikrai 
gerai nuteikė žinomųjų mūsų

tyje.

ITALIJOJ
— Prof. Z. Ivinskis, kuris 

buvo išvykęs su vysk. V. Pa-
so lis tų dainininkų — Aldonos , dolskin į D; Britaniją ir ten

\

gausingame Britanijos lietuvių 
katalikų kongrese skaitė pa
skaitą apie krikščionybės nuo
pelnus lietuvių tautai, jau vėl 
grįžo į savo studijinį ir moks
linį tiriamąjį darbą Vatikano 
archyvuose. D. Britanijoje jis 
pasakė visą eilę kalbų ir skaitė 
Britanijos lietuviams praneši
mų. Britų Muzėjuje taip pat 
susirado sau reikalingos moks
linės archyvinės medžiagos.

103 laipsniai karščio
Dainų šventė Chicagoje įvy

ko nenumatytai dideliame karš
tyje: sekmadienį termometras 
atžymėjo rekordinę tai dienai 
temperatūrą — 103 laipsnius. 
Ankstybesnė didžiausia liepos 
mėn. 1 d. temperatūra buvo 
1931 m. — 98.7 laipsniai.

Būk savo noro viešpats ir 
savo proto tarnas.

•-* E. EsefaMunach

.....................................................................................................
UŽ LIETUVOS 

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

Rašant laiškug visad var
tokite antikomunistinius vo
kus.

40 įvairių vokų $1.00

Užsakymus ir pinigus siūs 
kitę:
DRAUGAS

2334 So. Oakley Avė. 
Chicago 8, Illinois
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LIETUVIŲ AMERIKONŲ 

DIENĄ
— rengia —

Chicagos Apskričio Lietuvos Vyčiai
— |l —

Don Varnas Amerikos Legijono Postas
Fourth of July-4iepos 4 d., 1956 m.

BŪTCHO WILL0W WEST DARŽE 
83rd. Wiilow Springs Road. Willow Springs, Illinois

Įstokite j popolarnmo konkursą


