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JUNGTINES TAUTOS. — Pastarųjų dviejų savaičių bėgyje 
dvi Afrikos šalys, dar taip neseniai buvusios Prancūzijos protekto
rate ir iš jos įgijusios nepriklausomybę gavo Saugumo Tarybos 
rekomendacijas tapti JT nariais.

Prieš nepilnas dvi savaites to
kį Saugumo Tarybos „palaimini
mą“ gavo Marokas, o pei-eitą 
ketvirtadienį — ir Tunisas su
rinko visų narių teigiamus bal
sus. Balsuodami už šių kraštų 
priėmimą į JT, daugumas dele
gatų pasisakė už tai, kad dar 
šiemet savo generalinės sesijos 
susirinkusios JT tuodu kraštu 
priimtų pilnais nariais kartu' su 
trečia, irgi šiais metais Saugumo 
Tarybos rekomenduota, taip pat 
Afrikos valstybe — Sudanu.

Generalinė Asamblėja naujus 
narius priima pagal Saugumo Ta 
rybos rekomendavimą. Todėl 
šiais trim atvejais, niekas net 
neabejoja, kad Asamblėjoje atsi
rastų kokių nors kliūčių.

Rekomendavo Prancūzija

Kaip pereitą savaitę, taip ir 
šią, Prancūzija įnešė rezoliuciją, 
siūlydama priimti tada Maroką, 
o dabar Tunisą. Prancūzijos at 
stovas aiškino, kad tiedu kraštai 
yra pilnai nepriklausomi ir pa
sirengę vykdyti JT nutarimus.
Tokių kvalifikacijų iš naujų na-' 
rių reikalauja JT Charta. Ir visi 
Saugumo Tarybos nariai pripa
žino, kad tiek Marokas, tiek Tu
nisas jau yra nepriklausomos 
valstybės, ir todėl jokių abejoji
mų nebuvo.

Tiek prieš balsavimus, tiek po 
jų Saugumo Tarybos nariai jau
tėsi įpareigoti tarti vieną kitą 
žodį už naujai priimamuosius.
Tiek Rytų, tiek Vakarų atstovai

vis labiau universalėja; kad vis 
daugiau ir daugiau kraštų įsijun
gia į JT šeimą.

Tačiau, šalia tų smagių gaidų, 
čia abiem atvejais — Maroko ir 
Tuniso — nuaidėjo ir nevisiškai 
malonių. Jos buvo nemalonios 
nei sovietams, nei vakariečiams.

Džiaugdamiesi Saugumo Ta
rybos vieningumu Afrikos šalių 
atveju (Sudanas irgi vienbalsiai 
nutartas priimti), vakariečiai tei 
singai priminė Japoniją, kuri ne
teisėtai laikoma už JT durų. 
Šiuo atveju buvo pabrėžiama, 
kad ir Japonijai reikėtų taikyti
tokią pat procedūrą, kaip ir ta naujoji „taikingos koegzisten- 
toms Afrikos šalims. Esą, tegul cijos” politika, 
kiekvienąkart žiūrima tik į kan
didato kvalifikacijas, bet ne į 
kokius nors susitarimus ar išti
sus „sąrašus“, kaip tai, pavyz
džiui, buvo pernai, kai vien tik 
dėlto, jog nepateko sovietų siū
loma Išorinė Mongolija, atkrito 
ir Japonija.

Tautinės Kinijos atstovas dr.
Tsiang abiem kartais dabar tų 
dviejų savaičių bėgyje ėjo ginti 
savęs ir tuo jiačiu Japonijos. So
vietas jį kaltino už tai, kad dėl 
jo veto nepriimta Išorinė Mongo
lija, o kinas teisinosi, kad dėl so
vietų veto nepriimta Japonija, ir 
čia pat jis klausė: „Argi galima 
tokią tautą, kaip Japoniją, lygin
ti su sovietų satelitu — Išorine 
Mongolija?“.

JAV, Australijos, Kubos ir ki
ti atstovai žadėjo darbuotis, kad 
Japonija dar šiemet būtų priim- 

' ta į JT.

Principo reikalas ar turgus?

Po to, kai pereitą ketvirtadie
nį vienbalsiai į JT narius reko- 
menduąta jau trečia iš eilės vals-
tybė pagal jų kvalifikacijas, čia gia temperatūra — virš 80.
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jau imama plačiau kalbėti ir 
apie tai, kaip neteisėtai pasielg
ta pereitos sesijos metu, kai tie
siog derybų būdu, o ne pagal jų 
tinkamumą priimtos kaikurios iš 
tų šešiolikos naujų narių. Tada 
šalia Italijos, Ispanijos, Suomi
jos, Ceilono ir kt. demokratinių 
šalių, pateko ir tokia Vengrija, 
Rumunija, Bulgarija ir Albanija.

Nors ir visiepis buvo tada aiš
ku, kad prasižengiama su JT 
Chartos nuostatais, tačiau, kaip 
sakoma, dėl švento ramumo, va
kariečiai sutiko, ltad, po iteos 
pertraukos, naujų narių bū^Jjpri 
imta, nors ir įstatymus laužant.

Tada JAV delegacija tvirtino, 
kad naujiems nariams atėjus va
kariečiai vistiek turės balsų per
svarą. Dabar betgi atrodo kitaip. 
Dar metų nepraėję, o jau gailė
tis reikia — visi jau mato, kad 
sovietinis blokas remiamas sa
telitų ir vadinamųjų neutraliųjų, 
gali tapti Vakarų blokui žymus 
konkurentas. 6 dar pamatysite, 
kai rudens sesija prasidės...

Užtat dabar vakariečiai, čia 
kalbama, ims atakuoti visas po
zicijas, kad dar šiemet įvestų Ja
poniją. Kaip jie apsuks sovietus, 
kad anie iš to dišliaus išimtų sa
vo Mongoliją, čia dar niekas ne
bando nusakyti..

O apie tai, kas dabar čia pra
sideda, jau kalbama šitaip:

— Pamatysite, kaip Afrika, 
kuri dar taip neseniai buvo bal
tųjų prislėgta ir išnaudojama, 
taps laisva ir Jungtinėse Tauto-

džiaugėsi, jog Jungtinės Tautos i se bus jėga, su kuria daug kas
turės skaitytis.

Ta proga ne pro šalį būtų pri
dėti, jog, nors Prancūzija ir su
teikė laisvę Marokui ir Tunisui 
bei atvedė jas į JT, tai betgi ji 
šitai padarė pati kraujuodama. 
Kas padėjo, kas nepadėjo ara
bams, bet visi juk žino, kad ko
munistai vandenį tai jau labai 
drumstė. Laikas tad parodys, ar 
dabar komunistai nebandys už 
tai atsiimti. O ir tas būtų pui
kus būdas, sovietiniu terminu ta
riant, „išprausti buržujus“, ir 
tai jiems patiems padedant. Čia 
jau daug kas mato, prie ko veda

1,500 baigė augšt.
partijos mokyklą

MASKVA. „Pravda“ nr. 198 
polemizuoja su „New York Ti
mes“ žurnalu dėl spaudos lais
vės, gindama, kad sovietuose 
esanti spaudos laisvė, tik ji su
rišta su autoriaus atsakomybe 
už melą, iškraipymus. Ir Mas
kvos spauda nejaukiai jaučiasi, 
kai primenama taip griežta so
vietinė cenzūra!

• Kalifornijos jaunųjų demo
kratų organizacija pasisakė už 
Raudonosios Kinijos priėmimą į 
Jungtines Tautas.

Kalendorius
Liepos 31 d.: šv. Ignacas; lie

tuviškas: Vainibutas. Saulė te
ka 5:44, leidžiasi 8:12.

Oras Chieagoje
Oro biuras praneša: Chieagoje 

ir jos apylinkėse šiandien — da
linai debesuota ir šilčiau su ga
limu lietumi vakare. Augščiau-
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Respublikonų tautinis pirmininkas Leonard Hali (kairėje) ir prezidento pagelbininkas Harold E.Stas- 
srti yra rodomi Wasliingtone jų pareiškimų metu dėl viceprezidentinio kandidato. Harold E. Stassen, vie
toje Nixono, pasisakė už gub. Clnistian Hcrter iŠ Massachusetts, » • (INS)'

Rusai nekalba
apie blogus atsitikimus

WASHINGTON. — Rusai iš
leido knygutę, aprašančią Bul- 
ganino ir Chruščevo viešnagę D. 
Britanijoje, kurią jie per savo 
ambasadūras platina visame pa
saulyje. Joje yra plačiai aprašo
ma „bosų“ kelionė, tačiau yra 
kai kas ir nuslėpta. Čia nebėra 
pažymėtas momentas, kada an
glų darbininkų partijos vadovai 
sovietų valdžios žmonių papra
šė paleisti 200 kalinamus Rytų 
Europos socialdemokratų.

Kitas įdomus momentas, kurį 
rusai nors ir nepraleido, beį tik 
klaidingai atpasakojo yra Bul- 
ganino ir Chruščevo nušvilpi
mas Oxfordo mieste. Čia apie 
tai rašoma: „Tūkstančiai vietos 
gyventojų ir studentų susirinko 
gatvėse ir miesto rotušės aikš
tėje. Didžioji minios dalis džiū
gavo, kada sovietų svečiai lipo 
iš savo automobilių“.

• Kambodijos premj. Khim 
. Tit pasitraukė iš savo pareigų.

Oswa1do Mugnine, nuskendusio 
“Andrea Doria’’ laivo kapitonas, 
tvirtai žengia Ncw Yorko uoste, ne- 
ntsakydainas į spaudos žmonių pa
klausimus, (INS)

Prancūzai kritikuoja
John F. Dulles

PARYŽIUS. — JAValstybių 
sekretorius Dulles vakar čia bu
vo stipriai kritikuojamas apsuk
rumo stoka už tai, kad jis neda
rė reikiamų žygių Suezo kanalo 
užgrobimo reikale. Prancūzai 
yra nepatenkinti jo atsisakymu 
dalyvauti, jų pasiūlytame, Dul
les, prancūzų ir anglų užsienių 
reikalų ministerių pasitarime 
pereitą savaitgalį, kur buvo siū
loma padiskutuoti Suezo kanalo 
klausimus.

Maskva jaudinasi
dėl spaudos

MASKVA. Augščiausią parti
jos mokyklą už akių, susirašinė
jimo būdu, šiemet baigė 1,500 
partinių, sovietinių ir komunis
tų spaudos darbuotojų, kaip apie 
tai praneša „Pravda“ nr. 201. 
Jie yra iš 34 įvairių tautų.

Trumpai iš visur
• Jungtinių Amerikos Valsty

bių parašiutininkas Lew San- 
born iš Ft. Landerdale, Fla. už
ėmė antrą vietą 600 m. tikslumo 
šokime, Maskvoje įvykusiose pa
saulinėse parašiutininkų varžy
bose. Pirmoji vieta atiteko če
kui Kuri Krivan, kuris nusilei
do 5l/2 pėdų atstume nuo taiki
nio.

• Kaip pranešama iš Soti. Są
jungos, šio krašto vyriausybė 
planuoja pastatyti elektros jė
gainę, kuri saulės spindulius per 
transformuos į elektros jėgą.

• Vienas žvejys, meškeriojęs 
Sirijos — Turkijos pasienyje 
esančioje Quaraso upėje, užka
bino miną ir buvo užmuštas. 
Taip pat čia žuvo ir jo sūnus.

• Arthur Bisguier iš Ncw 
Yorko laimėjo JAValstybių at
viras šachmatų pirmenybes.

• 12 anglų karininkų, kaip 
įvairių šakų specialistai, žada 
įsijungti į Jordano armiją.

• Indonezijos prezidentas Su* 
karno planuoja 50 dienų išvyką 
į Sov. Sąjungą, Jugoslaviją, Aus 
triją, Čekoslovakiją ir komunis
tinę Kiniją. Jis yra numatęs iš
vykti rugpjūčio mėn. 26 d.

Paleckis apie JAV
lėktuvus virš Lietuvos

MASKVA. „Izviestijos“ nr. 
169, aprašydamos TSRS Augš- 
čiausios Tarybos posėdį, įvykusį 
1956 m. liepos mėn. 16 d., gumi
ni, kad J. Paleckis dalyvavo dis
kusijose dėl nutraukimo atomi
nių (kaip Lietuvoj dabar sako
ma — branduolinių) ginklų ban 
dymo; sovietų deputatai kėlė 
mintį apie tokių bandymų už
draudimą.

Tame pat posėdyje buvo nu
tarta Karelijos - Suomijos res
publiką įjungti į Rusijos sovie
tinę respubliką; tai' padaryta 
„prašant Karelijos - Suomijos 
Taryb. Socialist. Respublikos 
Augščiausiai tarybai“.

Sovietai savu laiku ir Lietuvą 
taip įjungė į savo Sąjungą, ta
riamai lietuvių „delegacijai pra 
šant“.

Tame pat numery ištisai iš
spausdinta Paleckio kalba. Jis 
pažymėjo, kad „jau baigia deg
ti stearininė .šaltojo karo' žva
kė... Pavojingos ugnelės pasiro
dė šiomis dienontls prie mūsų 
sienų. Amerikiečių lėktuvai per
skrido virš Baltgudijos, Lietu
vos ir Kaliningrado srities“.

• Dvi trečiosios iš visame pa
saulyje esančio 900,000,000 vai
kų skaičiaus yra nepakankamai 
valgydinami, blogai rėdomi, gy
vena netinkamose patalpose ir 
nėra pakankamai apsaugoti 
prieš ligas.

• Trijų žmonių vengrų dele
gacija išvyko vienos savaitės vi
zitui į Boliviją, kurios tikslas 
yra gerų santykių tarp šių vals
tybių išreiškimas.

• lš bendro 2Ą9.899 mokyto
jų skaičiaus, Anglijos mokyklo
se — 148,382 yra moterys.

• Maskvos radijas pranešė 
apie prabangią, 7 asmenis talpi
nančią mašiną, kuri turi oro re
guliuotoją. Šio modelio vardas 
— „Moskva“.

• Jungtinių Tautų maisto ir 
žemdirbystės organizacijos pra
nešimu, pasaulio natūralaus šil
ko produkcija vis didėja, o jo 
kainos mažėja.

• Per pirmąjį gyventojų sura
šymą 1790 m. J A Valstybėse bu
vo 3,929,214 žmonės.

Anglų spauda Nasserį vadina 
tarptautiniu banditu

LONDONAS, liepos 30 d. — Anglų spauda Egipto prez. Nas
serį, kuris pereitą savaitę su savo vyriausybe nacionalizavo labai 
svarbų Suezo kanalą, sulygino su Hitleriu ir apšaukė tarptautiniu 
banditu.

Bendrai, anglų spauda daug 
rašo apie Suezo kanalo reikalus, 
ypatingai dabar Londone prasi
dėjus trijų Vakarų didžiųjų pa
jėgų diplomatų pasitarimams.

Šiuose pasitarimuose Angliją 
atstovauja užsienių reikalų sek
retorius Selwyn Lloyd, Prancū
ziją '— užsienių reikalų ministe- 
ris Christian Pineau ir JAVals- 
tybes — Robert Murphy.

Ragina vartoti jėgą

Anglų vadovaujančių žmonių 
tarpe yra nemaža nuomonių Sue 
zo kanalo klausime. Konserva
torių partijos žymus pareigūnas 
Julian Amery išsireiškė, kad An 
gįija ir Prancūzija čia, esant rei 
kalui, turėtų pavartoti jėgą, ne
žiūrint į tai, ar JAValstybės 
prie to prisidės, ar ne.

Informacijų šaltiniai praneša, 
kad Edeno vadovybė spaudžia 
JAValstybės ir Prancūziją pri
sidėti prie griežto perspėjimo 
Egiptui, įspėjant, kad šio suvar
žymai Suezo kanalo reikaluose 
gali Iššaukti vakariečių karinius 
veiksmus.

Dulles kalbėjo su Eisenhoweriu

Valstybės sekretorius Dulles 
Suezo krizės klausimu telefonu 
kalbėjo su prezidentu Eisenho- 
weriu, kuris savaitgaliui buvo 
nuvykęs į savo ūkį Gettysburge. 
Dulles Suezo kanalo pagrobimą 
pavadino skaudžiu smūgiu tarp
tautiniame pasitikėjime.

Po šio telefoninio pasikalbėji
mo buvo pranešta, kad Dulles, 
tik ką sugrįžęs iš savo kelionės 
po Pietų Ameriką, nevažiuos į 
pasitarimus Londone. Taip pat 
pat jis nėra numatęs asmeniško 
susitikimo, su prez. Eisenhowe- 
riu iki antradienio, kada šis, su
grįžęs iš savo savaitgalio išvy
kos, jį pritins Baltuose Rūmuo
se.

Ekvadoro rinkimų
pasekmės skaičiais

QUITO, Ekvadoras. — Galu
tinėmis žiniomis, pateiktomis 
pereitą šeštadienį, Camilo Ponce 
Henriguiz laimėjo birželio mėn. 
3 d. įvykusius prezidentinius 
rinkimus 3,043 balsų dauguma. 
Iš bendro 614,018 balsuotojų 
skaičiaus už jį balsus atidavė 
178,421. Kitas kiečiausias jo var 
žovas buvo Raul elemente Huer- 
ta su 175,378 balsais.

• Austrijos prezidentas The .. , x . .
odor Korrnrr. turintis 83 m. am Irano P?4?”1/* žu
žiaus, sveiksta po sunkios ligos.' ™ 45° ž"’onn'' ° 500 dar 

' dingę be žinios.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Anglijos ministeris pirmininkas Edenas vakar pranešė, 

kad yra panaikinamos visos karinių įrankių siuntos Egiptui.
— Sakurajima ugniakalnis Japonijoje vakar buvo išsiveržęs 

du kartu, pelenais apibarstydamas Kagoshima miestą. Apie 
nuostolius nepranešama.

— Romos observatorija užregistravo stiprų žemės drebėjimą, 
kuris turėjo įvykti 750 mylių nuotolyje. Manoma, jog jis buvo 
Graikijoje ar Turkijoje.

— J anos Boldoezky Vengrijos užsienių reikalų ministeris bu
vo atleistas ir jo vietoje paskirtas Imre Horvath, 50 m. amžiaus 
diplomatas, anksčiau buvęs ministeriu Washingtone.

— Maskvoje viešintis Japonijos užsienių reikalų ministeris 
Mamoru Sigemitsu čia atšventė 69- jį savo gimtadienį kartu su 
visa Maskvoje gyvenančių japonų kolonija.

— Vakarų Vokietija vakar gavo 1/9 amerikietiškus lėktuvus, 
kurie bus vartojami apmokymo tikslams.

— Anglijoje besitariantieji vakariečių diplomatai pareikala
vo, jog Suezo kanalas būtų kontroliuojamas tarptautinės komisi
jos, susidedančios iš 5 valstybių atstovų.
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Yra žinių, kad pajėgi VI-ji JA
Valstybių laivyno grupė, stovin
ti rytinėje Viduržemio jūros da
lyje, sekmadienį jau buvo pasi
ruošusi žygiui. Ji laukė ženklo 
kovai tuo atveju, jeigu būtų nu
spręsta Suezo kanalo interesus 
ginti jėga.

Užsidegė alyvos 
sandeliai

DŪMAS, Tex. — Užsidegus' 
alyvos tankams, jų liepsnose žu
vo 19 asmenų: 15 iš jų sudegė, 
o likusieji 4 mirė nuo sunkių ap- 
degimų. 31 žmogus buvo gerokai 
apdeginti,skada tūkstančiai ug
nies kamuolių šovė į orą spro
gimo metu.

Didžiausias žmogus 
pasaulyje

BRIUSELIS, Belgija. — „Ma
žasis Ferdinandis“, 32 m. am
žiaus žmogus, save laiko didžiau 
siu vyru pasaulyje. Jis yra 7 pė
dų ir 8 colių augščio ir sveria 
496 svarus. „Mažasis Ferdinan
das“ savo aprangai turi išleisti 
nemaža pinigų, nes jo kostiumui 
reikia 26 pėdų medžiagos.

Lėktuvas ndsileido
ant vieškelio

HOLLAND, Mich. — Du Pon- 
tiac, Mich miesto vyrai su savo 
sugedusiu privačiu lėktuvu nu
sileido ant mašinoms perpildyto 
vieškelio, netoli Holland, Mich. 
Mašinos, matydamos besilei
džiantį lėktuvą davė jam kelią ir 
čiaabuvo išvengta susidūrimo.

• Paleckio reikšmė pavergto
je tėvynėje nėra didelė. Vienu 
metu jis buvo labai nusiminęs, 
kad gali kilti karas. Paleckis ne 
įstengė iš bėdos ištraukti net ir 
savo giminių. Su bolševikine 
misija buvo siunčiamas į Suo
miją ir kitur. Krašte kalbama, 
kad su laiku ir jis gali kristi, 
ypač kad nebuvo leista platinti 
jo naujai parašyta knyga. Da
bar Paleckis jau tiek nebegeria, 
kaip gerdavo seniau, ypač kraš
tą okupavus bolševikams, prie 
kurio pavergimo ir jis yra daug 
prisidėjęs.

• Davao, pietiniame Filipinų 
uosto mieste, gaisro metu sude
gė šeši žmonės.

• Irano vidaus reikalų min. 
Assadullah Alarn paskutiniu
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SVEIKATA BRANGUS TURTAS
4342 Archer Ave.„ Chicago, 32

Alerginės reakcijos po antibiotikų

tiku vaitojimas paverčia tuosl kartais tik kas kelintas mėnuo, 
irvvvbės trelbėtoius. antibiotinius O tokia bėda juntu jau daug

Neseniai buvo tokių “gerklės 
specialistų”, kurie pirm tonsilek 
tomijos ir po tonsilu išpjovimo 
duodavo peniciliną. ^Būdavo ir 
tokių dentistų, kad, išrovę dan
tį), žmogui grūsdavo peniciliną ar 
ba aureomyciną. Daugelis “spe
cialistų” patardavo žmonėms 
kramtyti pencilizuotą gumą ne

antibiotiką, stropus gydytojas 
mažu antibiotiko lašeliu pada
ro bandymą ant paciento odos ir 
stebi, kaip truput) įbrėžtoje odo
je Antibiotikas veiks; Gydyto
jas, norįs žmogui gero, žiūri, 
kad paciento nejautrintų ir be 
ęeikalo sąžiningas daktaras an 
tibiotiko ligoniui neduos. Tik

va burnos ir dantų higienai. Jau kada yra didelis reikalas, tiktai
tie laikai praėjo, ir “specialis
tai” pasimokė, kad nuo penicili
no nemažai pacientų smarkiai 
sirgo, o kitf net mirė.

Gero daikto niekas nepeikia. 
Kam peikti, jei geras? Bet jei 
patyrę, progresuoją ir sąžiningi 
gydytojai dabar peniciliną jau 
meta į šiukšlyną, turbūt tuo 
antibiotiku buvo nusivilta ir ap
svilta.

Medicininės statistikos duo
menys rodo, kad dabar apie 
30% žmonių, gavusių penicilino 
injekcijas, jau yra jautrūs peni- 
c'iliniui. Tas jų jautrumas po pe 
nicilino injekcijos gali pasireikš
ti nuo švelnaus odos išbėrimo iki 
baisiausio niežulio ir viso kūno 
sutinimo; nuo slegiančio krūtinę 
dusulio iki pavojingo analiakti- 
nio šoko (schock — sukrėtimo).

Nors ir niekad negavęs penici- 
no, vienas iš 25 įmonių visvien 
yra penicilinui alergiškas. Vie
nas iš 25, gavęs penicilino pir
mą sykį, visvien sirgs. Gi tie, 
kurie jau yra seniau čiulpę pe- 
niciližuotas trošejas (troches) 
savo “pakilusiems glandams” 
(tonsilams) gydyti, ar yra pri- 
sikramtę penicilizuotos gumo3 
savo danties “fliuksui” ar skau
džiai gerklei pagydyti, tie tik
riausiai (vienas iš trijų) nuo pe
nicilino sirg's. Alerginė reakci
ja gali būti lengvo pobūdžio, bet 
gali būti ir mirtinai pavojingą: 
gali tūlą laiką rankų delnai ir 
kojų padai paniežėti, bet taipgi 
gali ir visas kūnas sutinti ir net 
gerklė sutinti, taip, kad žmogus 
pamėlynuos, negalės kvapo at
gauti ir per keletą minučių nu
mirti. Jau keliems daktarams 
taip atsitiko, kad įšvirkštus aler 
giškam pacientui pencilino, ofi
se ligonis susmuko, ir jeigu ne 
skubus tokiu atveju adrenalino 
įšvirkštimas, tai po keleto minu
čių daktaro ofise jau būtų la
vonas. t

Atsargūs gydytojai, seką me

tada, kada yra žmogaus gyvy
bės išgelbėjimo klausimas, tik 
tada daktaras injektuos ligoniui 
antibiotinius vaistus.

gyvybės gelbėtojus, antibiotinius 
vaistus, į ."monių žudikus. Pe
nicilinas ir kiti antibiotikai yra 
svetima žmogaus kraujui medžią 
ga, kuri patekus į žmogaus krau 
ją tampa alergenu, kuris ska
tina “antikūnų” (antibodies) 
gaminimą. Atsargiai su anti- 
biotiniais vaistais. Senas troše
jas ir seną mostį su penicilinu 
iš vaistų spintų reikia mesti į 
šiukšlyną.

DAKTARO ATSAKYMAI Į 
KLAUSIMUS

Klausia M. A. — Esu labai su 
sirūpinusi ir prašiu jūsų patari
mo. Mano vaikutis jau beveik 
trejų metų, o teištaria “mama”, 
daugiau nieko. Viską supranta, 
girdi, tik nešneka. Jisai skiriasi 
nuo kitų vaikų, viską su rankute 
tik rodo, kai kiti vaikai savaip 
taria žodžius bešnekant. Ar yra 
tokių žmonių; kad girdi ir su
pranta, o negali šnekėti. Ger
biamas daktare, ką aš turiu da
ryti?

Atsakymas M. A. — Tai jūsų

GUZAUSKŲ

Menkiems negalavimams, pa
prastam gerklės ar tonsilų skau 
dėjimui ar kokiems traiškano- 
jantiems spuogučiams vartoti 
peniciliną ar kitokį antibiotiką, 
tokiu būdu jaurinant ligonį, yra 
neišmintingas dalykas, kartais 
net žmogui pavojingas dalykas, vaikučio toks būdas. Jei jis gir-

tokią bėdą juntu jau daug
metų. gal trisdešimt ar d.r dau- otUNMU
giau. Dabar turiu šešiasdešimt įj^riausios g6i6a dBi vestuvių, banke 
ir kelerius metus. Gydytojai to- laidotuvių ir kitų papuošimų,
je vietoje nieko ypatingo a^ra' 5,448 wkst asrd htkeet

radę, tik vieną kurtą Lietuvoje T-L »-»»»» ir pu 8-0884
vienas pasakė, kad širdies neu
rozė. Prašau pone daktare, pa
aiškinti, ar toki pasikartoją skau 
dėjimai pagaliau neišsiplės į ko
kią rimtą negalę, taip pat ir ką 
nors tuo reikalu patarti.

Atsakymas A. K. — Širdies 
neurozė, jeigu neurožė, tai ne
skaitoma organiškąja širdies li
ga. Jeigu pas tamstą neatsiras 
arteriosklerozė, tai nėba pa
grindo bijotis, kad tie tamstos 
suminėtieji diegliai (ne toje pa
čioje pastovioje vietoje) išsi
plėstų į rimtą negalę. Patariu 
tamstai nevalgyti tokių valgių, 
nuo kurių viduriuose atsiranda 
tam tikors dujos, o nuo tų dujų 
spaudimo atsiranda spazmai; rei 
kia žinoti, kad yra ir toki skaus
mai, kaip amerikiečiai sako-“gas 
pains” — “dujiniai' skausmai” 
viduoriuose, daugiausia priešir
dyje.

rel. ofiso HE l-MFva. re*. FR. 6-7883

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1937 W. Garfield Blvd.
VAL: 1—4 lr 6—9 - 

Šeštadieniais nuo 1 Iki 4 vai. ų. p. 
Išskyrus ketvirtail. lr sekmad.

Gydytojai apie tai žino, ir inte 
ligentiškas skaitytojas privalo 
apie tai žinoti.

Vienas verslininkas, visuomet 
skubąs, visuomet užimtas, visuo 
met bėgąs paskui gausihi riedan 
čius dolerius ir bijąs, kad kiti, 
o ne jis tuos dolerius sugaudys, 
susirgo slogomis. Gerklę skau
dėjo ir šaltis krėtė, ir kosėti pra 
dėjo, o lovon atsigulti nenorėjo, 
laiko neturėjo. Nubėgo jis pas 
vieną daktarą ir sako: “©akta- 
re, šauk man į šlaunį penicilino, 
kad kogreičiau atsikratyčiau 
nuo tos zarazos!” Gydytojas jį 
apžiūrėjo ir pasakė, kad penici
linas negelbės ir atsisakė 'injek- 
tuoti gerbiamam verslininkui pe 
nifciliną. “Tai toks tu man dak
taras, kad bijai man penicilino 
duoti”, sušuk® gerb. veršinin
kas ir nubėgo pas kitą daktarą.

■ Kitas daktaras taip pat perspė
jo kad penicilinas nei aureomy- 
cinas, nei kiti antibiotikai nei 
slogų, nei influeAzos, nei polio, 
nei tymų, nei rauplių, nei “mum 
psų”, nei kitokių virusinių ligų 
nepagydo. Bet kai kategoriškai 
ponas verslininkas reikalavo pe
nicilino, ^daktaras lišvirkštė jam 
reikiamą kiekį penicilino. Ir kas 
atsitiko? Na gi jo visą odą iš
bėrė ir jį visą taip baisiai niežė
jo, kalusu skįudėjo ir tempe
ratūra pakilo iki 104 laipsnių F.; 
jis kasėsi, blaškėsi ir šaukė iš 
skausmo kaip išprotėjęs; viso
kių specialistų šaukėsi ir lovoje 
išgulėjo daugiau kaip dvejetą sa 

'oficinos mokslo progreso *duome- į vaičių ir vistiek savo slogų pc-

di ir viską supranta, tai reikia 
tikėtis, kad dar kiek paūgėjęs 
tar žodžius kaip-relkiant.

Klausia A. K. — Kartais jun
tu nedidelį skaudėjimą arba die
gimą kairiajame šone, širdies 
srityje, tik nevisada toje pačioje 
vietoje — kartais augščiau, kar 
tais žemiau. Diegimą juntu ir 
kai labai greitai paeinu ar pa
bėgt. Taip man retai teužeina,

NAUDOJASI ELTOS ŽINIOM, t
Išleistas naujas italų kalba 

Elta-Press numeris (liepos mė
nesio (, kuriame sudėta daug 
įvairios medžiagos apie padėtį 
pavergtoje tėvynėje,
lietuvių, Vliko veiklą ir kt. Jos 
teikiamomis informacijomis gaU 
šiai naudojasi italų ir k. spau
da.

nis, žino, kaip pavojinga yra in- 
jektuoti antibiotinį vaistą, neiš
bandžius paciento jautrumo an
tibiotikui. Todėl, prieš duodant

L

nicilinu nepagydė. Priedo — jo 
plaukai pradėjo slinkti. Tai va, 
ką jam penicilinas padarė. •

Netikęs ir pcrdažna3 antibio-

Dt. Mm KRIAUČELIŪNAITt
(Gydyto)* Ir Chirurge) 

tPOTKUŲ LIGŲ IK AKlftldUJOA 
SPECIALISTE 

1750 WeM 71«t titre** 
(Kampa* 7 lst lr California)

M. oflao lr n-a KEpubUc 7-4146 
Vai. 11-2 lr 6-9 v. v. šešt. 1-4 p. p. 

PrlSmlmu* tik putrai susitarimų.

DR. ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IB 

GERKLES LIGOS 
, — Pritaiko akiniu* —

6822 So. Westera Avenne 
Vai.: kasdien 10-12 vai. lr 7-9 vai. 
rak. šeštadieniais 10-1 vai. Trečia
dieniai* uždaryta. Kitu laiku susitarus 

Oflao telefoną*: PR 8-3220
Re» telef. NVAlbroolt 5-6070

DR. JUZE IR KĘSTUTIS 
AGLINSKAI

GYDYTOJAI IK CHIRURGAI 
2800 West filst Street

Vai. pirm. lr antr. 10 iki 12 ryto, 
21kl 4 Tr 6 iki 9 popiet; ketv, lr 
penkt 2 Iki 4 lr 6 Iki 9 popiet 
tadientaia 10 iki 2 vai. popiet.

Oflao tel.PRospect 8-1795 
Rez. tel. SRovehtll 6-5802

DR, IRENA KURAS
(Gydytoja lr ChlrurgS) 

KCDIK1V IR VAIKŲ LIGŲ
SPECIALISTĄ

7150 South VVestern Avenne1
(MEDICAL BUILD1NG) 

Pirmad., autrad., ketv. lr penktai, 
nuo 11 vai. ryto — 1 ▼. p. p. lr nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. orto — 1 v. p. p. 8,'dtad. 11 
vai. ryto Iki S vai. popiet.

Ofioe U-l. RE. 7-1168
Res. tel. tVAlbrook 5-8765

Tel. oflao YA. 7-6557, rez. RE. 7-4868

DR. FRANK C. KWINN
(KV1ECINSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1661 W«t 47th Strert

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 2 
vai. Iki 4 v. popiet. Nuo 7 ▼. Iki 9:20 
Uždara treč. visa dienų lr šeštad. vak. į

BR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujai adresai: 4255 W. 63rd 89. 
Ofiso teL RKHanoe 5-4410 

Recid. telef. GRovehlU 6-0617 
Valandos: 1-1 p. m. lr 6-8 p. m.

Penktad. tik po pietų. 
Trečiad. lr šeštad. pasai bu La r U

Ofiso tel. CLlffslde 4-2896 
Rezidencijos: LAfayette 3-1172

DB. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 West 47th Street 
(Kampus 47lh lr Hermitage)

Vai.; nuo 2 Iki 4 lr 6 Iki 9 v. vak. 
Šeštad. nuo 2 iki 6 vai., lšskyr. sek.

DR. FL TALLAT-KELPŠA
Ofisai: 20 North YVacker Ori ve 

(Civic Opera House, kamb. 858) 
Vai. kasd. 12—4 

Tel. CEntral 6-2284 
5002 Wcst 18th Str., Cicero 

Vai. kasd. 5—8, šeštad. 1—3 
Tel. TOunball 3-0050 

Kitu laiku ir trečiad. susitarus 
Rezid. tel. HEmlock 4-7080

DR. YL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

šeštad* 2—-4 vai. vak.
užsienio ! Trečiad, i? kitu laiku pagal sutarti 

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

i ■

DR. A. MACIŪNAS
6700 S. Wood Street 

Atostogose iki rugp. 2 dienos. 
Reikalui esant prašom kreip

tis į Dr. V. Mušinską. Tel. Ofi
so: PRospect 6-2240, rez. WA1- 
brook 5-4860.

54fIŠ TOLI IR ARTI
NAUJI OIDEU TUMU-NAUJAUSI KRAUSTYK ĮRANKIAI 

ILGU AtETŲ PATYRIMAS-PI6US IR SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL. Tel. VZAIbmok 5“9209

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

VĮRŠ 15,000?000 Amerikos gyventojų žino,

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6317 South Westeti Aveaaa 
Chicago 28, IU. 

Pasimatymai pagal sutartie* 
Telefonas REpubllo 7-4800

Rezidencija: GRovehilI 6-8161

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS Di CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: nuo 2-4 lr nuo 6-8:80 v. 
vak. Šeštadieniu Ib nuo 2 Iki 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel, Virginia 7-0036 

Rezidencijos bet. BEverlv 8-8244

'DR. JULIJA MONST A VIČIUS
gydytoja ik chibdbgb 

Office: 10748 South Michigan Avė. 
Buto: 1653 VV. 103 St., Beverly Hills 
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 v. v., 
Išskirus trečiad. Šeštadieniais nuo 1 
Iki 4 vai. popiet.

Tel.: Ofiso — PUUman 6-6766 
Buto — BEverly 8-3046— f
Ofiso HF.nikK'k 4-5815 

Rez. HErfil. 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—6; 7—9. 
šeštad. 10—12. Trečiad. uždaryta. 

LAfagette 3-4010 
Namų — CEdarcrest 3-V786

DR. VYT. TAURAS- 
. TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IB 
8rEC. MOTERŲ LIGOS 

Ofisas Ir rezid.: 2410 W. 5lst SL
Tel. PRospect 8-1223 arba WE 6-5577
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v. Antr;,

Trečiad. lr Penktad. 6-9 vai. vak. U
, Šeštadieniais 2-4 vai. popiet.

Tel. ofiso He. 4-2123, rez. PR. 6-8486

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

6235 South Western Avmum
Atostogose iki rugpjūčio 

mėnesio 20 dienos.

Tel. ofiso: DAnube 6-1126

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

8267 South Halsted Street
Vai. 1 Iki 4 v. p. p. lr 6—8 v. vak. 

Šeštadieniais 1—4 v. p. p.

Tel. ofiso 1’Rof.pect 6-9400
Kcziil. PRospect 6-0406

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaške vičiūtS)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue

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

kad taupyti apdraustose Taupymo ir Skolinimo Bendrovėse yra 
saugu ir pelninga.

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

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

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

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkite#:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illnois

Chicago Savings and Loan Association naujai 
statomas namas, kuris bus baigtas šių metų gale.

Mes iš anksto kviečiame visus atsilankyti į 
mūsų naujojo namo kaunu atidarymą (Grand 

Opening, įvykstantį 1957 m. sausio mėnesį.

Saugiausia ir pelningiausia vieta taupomiems 

piniga.ms laikyti yra apdraustose taupymo ben
drovėse, kuriose kiekvieno taupytojo indėliai yra 

pilnai apdrausti iki $10,000 Jungtinių Valstybių 

valdžios. Visos bendrovės, turinčios šitokius ap
draudimus yra vienodai saugios. Visos stropiai 
valdžios įstaigų prižiūrimos ir visos turi atidėti 
vienodai reikalaujamų sumų atsargas, bet dau
gumas atideda daugiau, negu reikalaujama. Skir
tumas yra tik toks: kai kurios bendrovės yra patogesnės taupytojul, visada išmokėjo ir išmoka alukštesnius dividendu* 

ir teikia pelningesnius ir naudingesnius patarimus.
Chicago Savings nuo pat savo įsikūrimo 1924 m. per daugiau, negu 32 metus, visada išmokėdavo taupytojams visas taupy

mui įdėtas sumas su aukštais dividendais. Kas liečia pelningus patarnavimus — tai Chicago Savings yra viena iš nedidelio skai
čiaus tų bendrovių, kurios nemokamai teikia patarnavimus, iš keičiant čekius, apmokant šeimų sąskaitas ir atliekant kito 

k ias pinigines operacijas.
Chicago Savings b-vė, sąžiningai Ir ekonomiškai prityrusių liet. tvarkoma, padidino savo turtą daugiau negu iki $18,000,000. 

Kviečiame visus pa* mus į mūsų pažangią, tvirtą finansinę įstaigą. Gyvenantieji toliau gali taupyti laiškais — atsiklauskite.

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
6234 South Western Avenue Tel. GRovehilI 6-7575 Chicago,Illinois

CURRENTLY — AUKSČIAUSIAS DIVIDENDAS IŠMOKAMAS ANT PAID UP INVESTMENTŲ SKYRIAUS.

į

111 3*

M* . r

Tel. ofiso VI. 7-0600, rez. RE. 7-6967

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
(Spec. moterų 11į;us lr akušerija) 

4055 Archer Avė.
K“ m pas Arche*- it California * —

Atostogose iki rugp. 12/ dieną, 
bet ofise dirbs gydytojas:
5-8 kasdien ir 2-6 šeštad.
Ofiso tvief. Y Artis 7-1106

Rezidencijos — STewart 3-4511
DR. J. GUDAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
756 West 35th Street 

(kaniDas Halsted ir 'SB-ta galva) 
Ofisas bus uždarytas igi 

rugpjūčio 5-tos dienos.

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

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marąuette Medical Center 
6132 So. Kedzie Avenue

VAL. 2—4 p. p. lr nuo 7—9 v. vak.
Trečiad. ir šeštad. pagal sutart) 

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2600 West 63rd Street

VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. Ir 7:30 
I iki 9 vai. Trečiad. lr šešt. uždaryta

Telefonas GRovehilI 6-1 596
DR. ALDONA A. JUŠKA
Akių liov speciausts

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

susitarimų išskyrus ztrečiadienius
2422 Weat Marąuette Bd.

( Telefonas KElianca 6-1811

DR. WALTER h KIRST U K
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
3925 We*t 59th Street 

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

T**, ofiso Ir huto OLympto 2-41U
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAIS 
4938 W. 15th St, Cicero
Atostogose ikį rugpjūčio 

mėnesio 4 dienos.

DR. ALBINA PRUNSKIS
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CTTIRURGAI 
3259 South Halsted St. 

Kasdien 8—7 vai. vak. šeštad. nuo
1—5 vai. vak. -

Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutarimų 
Ofiso tel. Victory 2-1484. Resld. 2487 
W. 62nd St., tel. Republio 7-8818. 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4342 Archer Avenue 

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

Trečiad. ir sekmad. tik. susitarus ,

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
’ Telef. REpubllo 7-220O

BPECI. CHIIlURGlNfiS IR 
ORTOPEDINES LIGOS 
2745 West 69th Street

▼AL.: Pirm., antr., Ketv., penkt. 
nuo 2:00 — 4:00 lr nuo 6:00 — 8:00. 
šešt. nuo 2:00 — 4:00. Trečiad. Ir 
kitu laiku susitarus telefonu.

DR. J. VAITAITIS
GYDYOOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Ct., Cicere
Kasdien 10-12 vai ryto Ir 1-8 vaL 

vak. šeštadieniais 19-8.
Trečiad. uždaryta

Ofiso lr buto tel. OLympic 2-1881

TeL .ofiso Victory 2-1581
Ilez. Victory 2-0742

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IE CHIRUKGJU. 

802 West 31st Street
Kamp. Halsted lr 81-mos gatvių)

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

Pirkit Apsaugos Bonus!

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

keičia stiklus lr rėmu*.
4455 So. California Avė., Ohlcago 

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

10 vai. ryto iki 4; trečiai, ir eekmad.
tik susitarus.

TcL ofiso YA 7-4787, rea PR 6- I0SO

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4645 S. Ashland Avė. (kamb. 811)
Vai. nuo 2—4 ir 6—8; trečiad., 8e8- 
tad. ir sekmad. tik pagal Sutart). 

Jeigu neatsilieps vlršniiniltl telefonai
šaukite Mldany 3-0001

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthnpedns - Protezlstas 

Aparatai-Protezai, Med. ban 
dažni. Kpj-c. pngnlba kojom

(Arch Supporta) tr tX
Vai.: 9-4 lr 6-8. šeštadlonlals 9-1. 
IŽRTIIOPFDIJOH TECHNIKOS LAB 

2850 W. 63r<l Ht. Chleago 20, IU 
Tel. ITLospect 6-5OH4.

V

Skclbkitės “Drauge”!

Tel. ofiso PR. 6-6446, rez. HE. 4-8158

DR. F. C. W1NSKUN*S
GYDYTOJAS IK CHIRURGAa

2420 West Marųuette Bd.
VAL. nuo 2 Iki 4 p. p.; 6 Iki 8 vak.

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti 

Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-6650

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

Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 0-6650 
Kcz.ltl. 6600 S. Arteslan Av*.

VAL. 11 v. r. Iki 8 p. p.; 6—9 ▼. V.

DR. G. SERHER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAU 

» Virš 25 metų patyrimo
Tel. Y Arda 7-1820 
Pritaiko akinio*. 
Kreivas akis 

ištaiso.
Ofisas lr akiniu dlrbtuvš 
756 West 35th Street 

Vai. nuo 10 Iki 2, nuo 6 IU 8, tra
čia d. nuo 10-12, penktadienį 19-2 U 
šeštadieniais 10-2 vai. popiet.

,0UR INO,

PLATIHKITE “DRiUGį"

Ofiso telef. LAfayette 8-8210, jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzIe 8-2X48

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGĄ

4146 S. Archer Avė.
VAL. Kasdien popiet nuo 12-2:80 v. 
Vak. pirm., antr., ket virt. 6-8:9e v.

z DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 

*>334 H. Oakley Avė., Chicago . 8, HL Tel. Vlrglnl*
Entered as Saoond-Clasa Matter March II, 1916, at Chlaago, 

Under the Act of March S. 1879.

7-6641| 7-6*41

IUlaota

Member of the Cathbllc Press Ase'n SUBSCRIPTION RATE8
Publlabed daily, ezept Sundays, 98.00 per year outside of Cblcago

by the 19.00 per year ln Chtoago A Cleeco
Lltbuanlan Cathollo Prieas Soči et r 81.00 per year ln Canada
PRENUMERATA: Matams Foretcn per yeM.
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Cblcago] lr Cicero] 99.00 6.00 98.78 ll.ii
Kitur JAV Ir Kanadoje 98.00 94 60 81.89 81.99
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Antradienis, liepos 31, 1956

PRIEŠ 500 METŲ IR DABAR
Popiežius Piju® XII paskelbė viešą laišką (“Dum maerenti 

animo”) persekiojamimes Europos tautų katalikams. Pirmoj 
vietoj sumini tris areštuotus kardinolus: Vengrijos — Juozapą 
Mindszenty, Jugoslavijos — Aloyzą Stepinac ir Lenkijos — Ste
poną Wyszinski. Šis dokumentas pasirašytas birželio 29 d., ku
rio data sutampa su popiežiaus Kaliksto III bula, paskelbta prieš 
500 metų. Tuo metu popiežius Kalikstas III ragino krikščionis 
atgailai, maldai ir maldingoms praktikoms, kad išmelstų die
višką pagalbą Vengrijos kaimyninėms tautoms, esančioms me
džiaginiame ir dvasiniame pavojuje. Uolus popiežius Kalikstas 
III, pavartojęs visus būdus atitolinti tų tautų nelaimę, pergalę 
skyrė dieviškai pagalbai, kuri pasireiškė ginant Belgradą 1456 
m. liepos 22 d. Savo raginimais prisidėjo šv. Jonas Kapistranas, 
o kariuomenei vadovavo garsus karvedys Jonas Hunyady. Tam 
įvykiui atminti buvo įsteigta rugpjūčio 6 d. Kristaus atsimainy
mo šventė.

Priminęs šiuos istorinius įvykius, popiežius Pijus XII pa
brėžia, kad ir šiandien to paties Dunojaus baseino katalikai, taip 
pat ir kiti į rytus ir į šiaurę plačiai siekiantieji Baltijos jūrą 
gyventojai, yra* labai skaudžioje padėtyje. Vyskupams, kurie 
dar neareštuoti, kliudoma valdyti savo vyskupijas, kunigai, vie
nuoliai ir tikintieji persekiojami, jaunimas sistemingai auklėja
mas pagal bedieviškus materializmo principus.

DIDVYRIŠKUMAS SUNKIOSE APLINKYBĖSE

Popiežius Pijus XII, pareiškęs pagarbos žodžius dėl gar
bingo ir tvirto trijų kardinolų laikymosi, kreipiasi į vyskupus, 
kunigus ir visus tikinčiuosius, stebėdamasis jų didvyriškumu ašt
riose sunkenybėse, ir ragina visuomet-dar ištikimiau atlikti sa
vo krikščioniškas pareigas. Jis primena, kad didelė atsakomybė 
krinta ant tikinčiojo, esant išganymo pavojuje pačiam, vaikams 
ir artimui; jokia auka kiekvienam nebus perdidelė, kad galėtų 
šventą tikėjimą perduoti būsimoms kartoms. Šv. Tėvas įspėja 
visus tuos, kurie, būdami šiose sunkenybėse, prieina išvadą, 
kad reikalinga suprasti Kristaus mokslą ir, pakeitus principus, 
pritaikyti klastingoms pažangos klaidoms. Popiežius Pijus XII 
ragina visus maldai ir užtikrina, kad jis pats su viso pasaulio 
katalikais maldauja Dievą už persekiojamus brolius.

z

IDEOLOGINIAME IR MORALINIAME LAUKE

Paskelbus popiežiui Pijui XII laišką, gera proga yra sugre
tinti anuos ir šįuos laikus, tai yra, kokiame pavojuje buvo krikš
čionys prieš 500 ir dabar. Po totorių, vėliau islamo arba turkų 
puolimų dabar komunizmas iš rytų tyko įsibrauti į krikščionišką 
Europą. Priešų spaudimas ypač gula ant centrinių rytinių Euro
pos kraštų. Popiežiaus Pijaus XII priminifnas apie senąsias ko
vas ir apie senas pergales nėra atsitiktinis. Jei yra skirtumas,
tai tas kad komunistinis pavojus yra blogesnis už turkų inva- I k”yti,"aklZi7’te"plan'o. Todėl rau- 
ziją. Senovės priešininkai ėjo tiktai su ginklo jėga. Naujasis 
priešas gi ne tiktai naudoja ginklą, bet kovoja taip pat ideologi
niame ir moraliniame laukė. Šia prasme pavojus yra tuo dides
nis, nes sistemingas darbas eina visu gilumu, norima laimėti 
sielas ir širdis.

Taip pat priešų siekimai šiandien yra pavojingesni. Jei tur
kai buvo Kristaus vardo priešai, tai bent nekovojo prieš Dievo 
vardą. Komunizmas gi nori palaipsniui pašalinti esminius kiek
vieno žmogiško religingumo elen^ntus. Moderniškos priemonės 
ir didesni žmonijos istorijoje patyrimai duoda galimybę šian
dieniniams priešams naudotis labiau rafinuota technika. Vietoj 
staigios mirties dažnai parenka merdėjimą, nukertant gyvybinius 
Dievo malonės syvus sieloms. Dėl to popiežius Pijus XII skau
džiai atjaučia tai, kad vaikų ir jaunimo protai yra užnuodijami 
klaidingais ir iškreiptais mokymais, kad atitolintų juos nuo Die
vo ir Jo šventų įsakymų su dideliu, ypač busimojo gyvenimo, 
nuostoliu ir pavojumi.

Dabartinės padėties sunkumas dabar yra tuo didesnis, kad 
tie bandymai ir persekiojimai tęsiami taip ilgai ir taip gudriai, 
kad atsiranda tokių, kurie pradeda nusiminti, ima svyruoti ir, 
pritaikę katalikų tikėjimo principus, nori drauge su priešu eiti

GARSIEJI LIETUVIAI

Švenčiant 400 metų sukaktį 
nuo mirtie? šv. Ignaco Loyolos, 
“Laiškai Lietuviams” gražiai ap 
žvelgia jo gyvenimą, jo įsteigto
jo jėzuitų ordino veikląxir lie
tuvių jėzuitų darbuotę. Jų tar
pe mes turime pasižymėjusių 
vyrų :

“T. Martynas Laterna buvo 
karo kapelionas Zigmanto III ka 
riuomenėje. T. Andrius Ruda
mina — misijonierius Kinijoje. 
T. Pranas Šrubauskas Karaliau
čiuje lankė namus, dirbtuves, 
laivus, kareivių stovyklas kelioli 
ka metų. T. Simonas Mafo- 
nas — misijonierius, kazokų nu
kankintas už tikėjimą Hatodeko 
mieste. T. Gabrielia Lentkaus 
kas jaunas mirė Madūros misi
joje Indijoje. Brolis Matas Se- 
reniškis, zakristijonas Daugpily
je, žiauriai kankintas švedų ka
reivių. T. Jonas Jaknevičius, at
vykęs į Karaliaučių, rado 10 ka 
talikų, o po 18 metų paliko ke
letą tūkstančių. T. Jonas L. Ku 
lėša studijavo graikų ir senąją 
slavų kalbą. Užsiauginęs ilgus 

plaukus ir barzdą, popo rūbais 
vilkinąs, darbavosi tarp stačia
tikių Rusijoje.

T. Mykolas Velička ir T. Ata
nazas Kersnickis — garsūs mi

si jonieriai Žemaitijoje. T. Jonas 
Lukaševičius — 49 metus dar
bavosi latvių tarpe. Išvertė e- 
vangelijas ir parašė keletą kny
gelių latvių kalba. T. Nikalojus 
Lenčickis - Lancicijus, garsus 
savo asketiniais raštais visoje 
Europoje. Mirė pasižymėjęs gi- 

. liu šventumu, ką oficialiai liudi- 
• ja T. Vladas Daukša, provinci
jolas, 1735 metais.

T. Albertas Kojalavičius — 
garsus istorikas. T. Kazimieras 
Kojalavičius — žymus orato
rius. T. Adomas Naruševičius 
— istorikas. Pranas Norvaiša 

matematikas, Gardine įstei
gęs observatoriją. T. Stasys 
Rostovskis — istorikas, išsa
miai aprašęs ilgametę Lietuvos 
Jėzuitų Provincijos veiklą ir 
žmones. T. Martynas Pečiobu- 
tas — europinio garso matema
tikas, fizikas ir astronomas. T. 
Pranas Šrubauskas išleido kate
kizmą lietuviškai. T. Konstanti
nas Sirvydas — garsus pamoks
lininkas, išleidęs pirmąjį lietuviš 
ką žodyną, gramatiką ir Saky
mų punktus. TT. Račinskas ir 
Zanevičius išleido pamokslų to 
mus”. •

Nepriklausomybės laikais jė
zuitai Lietuvoje leido žurnalus 
“Žvaigždė” ir “Misijos”; išleido
80 lietuviškų veikalų. J. Daugi, staigiai išsitiesė, kad krūptelėjo, kad nubalo, pirmiau

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

KAS SLEPIASI UŽ CHRUŠČEVO 
ŠYPSNIŲ

PRANYS ALSE NAS, Kanada

■Kas jis?

Šitokio plataus “išgarsėjimo” 
proga, pasinaudodamas ukrai
niečių spaudos sutrauktais duo 
menimis, Kanados Idienraštis 
“Sudbury Daily Star” deda sa
vo skiltyse gana ilgą Chrušče- 
vo asmens aprašymą. Ir kas gi, 
pagaliau, galėtų geriau pažin
ti Chruščevą, jei ne ukrainie
čiai, kurių gimtajame krašte 
pastarasis taip ilgai siautėjo ir 
buvo skaitomis antruoju Stali
nu?”

Minėto straipsnio charakterin
gesnes ištraukas čia paduodu.

1
Pradedant 1930 m. Ukraina 

pergyveno baisaus politinio te
roro dienas. Stalino pradėtoji 
vadinama “agrikultūrinė revo
liucija’* — kolektyvizacija to 
krašto ūkininkus visiškai baigė 
apiplėšti ir, uždarant juos į kol
chozus — padaryti galutinais 
raudonosios valdžios vergais.

Tuo metu viskas buvo daro
ma negirdėtu žiaurumu ir did
žiule prievarta. Komunistiniai 
emisarai, tarytum ruja alkanų 
vilkų, ištroškusi žmonių gyvy
bių ir kraujo aukų, siautėte 
siautėjo. Nepaklausiusius įsaky 
mo jungtis į kolchozus ar ne- 
pristačiusiems į nurodytą vie
tą turėtų nuosavybių — ūkio 
padargų, gyvulių ir kt. terori
zavo, kankino, kalino ir marino 
badu.

karnai atkeršyti už Kirovo nu
žudymą.

Po kurio laiko raudonųjų siau 
tėjimo visoj Sovietų Sąjungoj, 
Maskvoj staiga labai iškilo Ni
kitos Chruščevo vardas. 1937 
m., vasarą, tas naujasis raudo
nųjų garsenybė — Chruščevas. 
pagaliau atsirado Ukrainoje, 
kuriam Stalinas asmeniškai bu
vo pavedęs palaužti tame kraš
te opoziciją ir susitvarkyti su 
“buržuaziniais nacionalistais”...

Speciali komisija

Tam reikalui Stalino buvo su
daryta speciali komisija, pirmi
ninkaujama Nikitos Chruščevo, 
kurios sudėtin dar įėjo Moloto
vas ir Ježovas. Pastarasis buvo 
tuometinis NKVD galva ir dar 
daugiau nekaltų žmonių kraujo

Kijeve vėl ėmė siausti negirdė
to masto teroras. Vėliau terori
zavimas apėmė ir visą Ukrainą. 
Buvo areštuoti ne tik vyriausy
bės nariai, bet didelis skaičius 
ir kitų partijos ir kitokių val
džios bei mokslo įstaigų parei
gūnų, kaip tai: šimtai įvairių 
įmonių direktorių, mokslininkų, 
rašytoji), laikraštininkų ir kit. 
Netgi nemaža areštų padaryta 
ir buv. ūkininkų tarpe. Visi jie 
užskaityti “liaudies priešais”.

Kooperuodamas su Ježovu, 
Chruščevas ir nerinktas pasiė
mė * Ukrainos Politbiuro gen. 
sekretoriaus pareigas ir pradė
jo savo satrapišką veiklą.

Stalino parodinių teismų 
patikėtinis

Kada jau scena buvo pakan
kamai apvalyta, 1938 m. sau
syje, Chruščevas galutinai ap
sigyveno Ukrainoje ir perėmė 
tą postą, kurį šio krašto komu
nistai prieš keturis mėnesius

Jo vyriausybė Ukrainoje
Chruščevas, sudarydamas sa

vo skonio raudonąją Ukraino3 
vyriausybę, žemesniuosius pos
tus skyrė vietiniams, o augštes- 
niuosius — savo visiškiems pa
tikėtiniams, atsivežtiems iš 
Maskvos.

Jo paskirtųjų tarpe — buvo 
■ir intymiausias Nikitos draugas 
iš Maskvos — Demijonas Ko- 
ročenko. Jis buvo paskirtas 
Liaudies Komisarų Tarybos pir 
mininku. Gi jaunas ir sadistinių 
polinkių maskviškis A. T. Us- 
penskis — tapo Ukrainos NKV 
D šefu.

Chruščevo pirmutinis ir vy
riausias tikslas buvo — išrauti 
su šaknimis betkokį ukrainiečių 
pasipriešinimą Maskvai, nežiū- 
žint kas to pasipriešinimo ini
ciatoriai ar dalyviai būtų: par-

savo gyvybių kaina
Šiuo kartu Chruščevas atsi

rado su visiškais Stalino įgalio
jimais.

Pieš tai, 1938 m. sausio 29 d.
Pravda” įsidėjo didžiulį Chruš

čevo portretą, vaizduojantį jį 
ukrainiečių tautiniais marški
niais apsirengusį. Tam pačiame 
“Pravdos” numeryje tilpo ir 
Centrinio Politbiuro komunika
tas, skelbiantis, jog Ukrainos 
C. K. yra “išrinkęs” to krašto 
partijos Centro Komiteto Gen. 
sekretoriumi Nikitą Chruščevą.

betrokštąs negu vėlesnieji jo nenorėjo jam atiduoti ir gynė
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PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimaį. Iš artimų lr 

tolimų distancijų, šaukite sekančiai:

ANTANAS VILIMAS
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TELEVIZIJA • RADIJAS
HI-FI FONOGRAFAI e VOKIŠKI RADIJAI

DIDELIS PASIRINKIMAS e PARDUODAME IR TAISOME

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

Ukrainos ūkininkai tuo metu 
parodė didelį pasipriešinimą, de 
ja, neorganizuotai, galima sa-

įpėdiniai Jagoda ir Berija.
Toji “trejukė”: Chruščevas,

Molotovas ir Ježovas į Ukrai
nos TSR sostinę Kijevą atvyko 
1937 m. vidury rugpjūčio mėn. 
Juos lydėjo itin stiprūs NKVD 
daliniai, kurie tiesiog okupavo 
Kijevo miestą.

Tuomet tuojau buvo įsakyta 
sukviesti į plenumo posėdį vi
są Ukrainos kompartijos cent
rinį komitetą. Posėdžiui pasiė
mė pirmininkauti Molotovas, ku 
ris pasiūlė išreikšti nepasitikė
jimą tuometiniam Ukrainos ko
munistų partijos gen. sekreto
riui Stanislovui Kosiorui, nes, 
esą, juo nepasitiki ir centrinis 
partijos komitetas Maskvoje. 
Negana to, ir dar buvo pareika
lauta tokį pat nepasitikėjimą 
pareikšti Ukrainos TSR NKVD 
šefui Katajevičiui, Politbiuro 
nariui Popovui, Respublikos 
prezidentui Petrovskiui ir Liau
dies komisarui Liubčenkai. Jie 
visi, Molotovo parėdymu, turi 
būti išimti iš Ukrainos TSR Po
litbiuro sąrašų, o to krašto ko
munistų partijoj gen. sekreto
riumi — esą turįs būti išrink
tas draugas Nikita Chrušče
vas...

Netikėtas atbalsis

Molotovo cinizmas ir drastiš
kas nesiskaitymas su Kijevo ko 
munistais, senais ir užsitarna
vusiais bolševikais, pastaruo
sius tiesiog įsiutino.

Jie netgi negalėjo suprasti 
ir patikėti, kad Stalinas šitaip 
būtų įsakęs padaryti, kas, jų 
manymu, reikštų sunaikinimą 
“senosios bolševikų gvardijos”, 
o iškėlimą į pačią viršūnę kaž
kokio mažai girdėto Chruščevo. 
Jie nutarė Molotovo pasiūlymo 
nepriimti.

Po tokio pasipriešinimo —

doniesiems emisarams nebuvo 
sunku teroru laužti jų valią 
Tuomet dirbtinu būdu Krem
liaus vyriausybės Ukrainoje bu 
vo sudarytas badmetis, kurio 
metu žuvo keletas milionų tik
rų Ukrainos patriotų — vyrų, 
moterų, vaikų, kurie buvo ypa
tingai prisirišę prie savo derlin
gos žemelės ir kurie taip gerbė, 
mylėjo savo nuosavybes. Tuo
met Kremlius jau paskelbė, jog 
Ukrainoje gyventi “pasidarė ge 
riau ir lengviau”... Ir iš tikrųjų, 
tuomet buvo galima jausti ta
rytum mažytis atoslūgis, kada 
iškankinti ir išterorizuoti žmo
nės pajuto lyg ir palengvėjimą.

Deja, toji apgaulinga “taika 
ir ramybė” neilgai tęsėsi. 1934 
m. buvo nužudytas Stalino as
meninis draugas Kirovas. Tuo
met Ukrainoje vėl prasidėjo te
roras ir žudynės.

Stalino patikėtiniai tuomet 
siautėjo ir kankino žmones, o 
pats Kremliaus vyriausiasis — 
Stalinas — dairėsi Ukrainai 
naujo koriko, kuris galėtų tin-

tELĖ MAZALAlTĖ^

PJŪTIES METAS
ROMANAS

U
T
U

Tęsinys 29

Jis labai stengėsi, ir nors jo rankos bu
vo mažos ir netvirtos, bet jam pagaliau pa
vyko nuversti kalną. Apačioje buvo miestas.

Pasaka
I

Gal aš tebesu miške? — tarė Judita uždaryto
mis lūpomis. — Aš tiktai svajoju, kad bus taip.

Ji negalėjo tikėti, nes tai tiktai taip yra, kaip 
ji ilgesyje regėjo: kad ji stovės prie durų ir Mykolas 
neišgirs jos įeinant. Tiktai, kad pirma ji nemokėjo 
matyti jo apdaro, tik jį patį, o dabar pirmiausia pa
stebėjo jo uniformą, ir tada jį, tarytum kariškas dra
bužis slėpė žmogų. Ji matė ordinų juosteles ant jo 
kairės ir vieną žvaigždę, ji iš karto matė viską. Ir 
jo profilį, kaip iškirstą iš marmuro, ir tamsius plau
kus smilkiny, ir iš jų spindėjo keli žili, ir tuomet ją 
suėmė neišsakomas graudumas: — Kiek tu išken
tėjai — šaukė ji sukąstais dantimis — ji nebegalėjo 
laukti, kol jis atsities nuo savo svarbių popierių, ji 
dusdama pratarė:

— Mykolai!
Kai ji bėgo į jo rankas, ji vis taip aiškiai matė, 

kaip niekuomet nemokėjo iki šiolei, viską; kad jis

sia lūpų kraštai. Ir tuojau kraujas nutvieskė jį visą, 
rodos, užliejo ar akis. Ir tuojau jis pasidarė ramus 
— ne taip, kai jie buvo namuose saugiai ir vieni — 
kaip tada, kai darė ką siors pavojingo.

Ji pajuto, kad jis suėmė jos rankas, tačiau ne 
taip, kad pritrauktų į save, o sulaikytų — ji matė, 
kad jie stovi priešais, kaip gatvėje susitikę draugai, 
ir kratosi abiemis rankomis.

Šią sekundę ji pamatė, jog kambaryje buvo dar 
vienas žmogus ir suprato Mykolą, joks partietis ne
laisto savo jausmų, pagalvojo ji — ir pasidarė kartu 
burnoje, pirmą kartą ji pažino savyje pagiežą vis
kam, kas atsistojo tarp jų. Ir keistai pagalvojo, kad 
į žodį — viską, kaip tiktai ir tetelpa partija.

Tas kitas taipgi vilkėjo uniformą, ir Juditai pa
sirodė juokinga, taip netiko — ir tada ji pamatė, jog 
čia yra moteris. Kuriai būtų tikę giliai iškirptos suk
nios, rodančios baltą kaklą, pilną ir švelnų, arba ry
tinis drabužis ir šliurės, tokie tingūs jos maži pasi
judinimai, ir gražus veidas buvo ryškiai slaviškas, 
kokiais taip žavėjosi Judita.

Lygiai tada, kada ji stebėjo svetimąją, jos vy
ras iStarė: . ♦

— Tai tavęs vokiečiai nenužudė?
Dabar supratimas buvo tikresnis: tai ne kito 

žmogaus varžėsi Mykolas, tai jis laikė ją mirusia, ir 
taip buvo sujaudintas išvydęs, jog tarėsi dvasia pri
siartino prie jo. Ji palinko į jį per abiejų rankas ir 
karštai sušnibždėjo:

— Kaip aš galėjau mirti, nesulaukus tavęs! 
Brangus tu mano!

Uniformuotoji moteris pasitraukė nuo stalo ir 
pasuko į juos, ji priėjo porą žingsnių, jos ranka buvo

ĮL

tiečiai ar eiliniai kolchozininkai. 
Mat, Kremlius buvo įžiūrėjęs, 
jog, kaip bebūtų, Ukrainos ko
munistai prieš tai visdėlto bu
vo linkę išlaikyti to krašto kul
tūrinį ir ekonominį veidą uk- 
rainietišką. Gi Maskvos tikslas

(Nukelta į 5 pu3l.)

^aiTverta?*" *
$2.00 Į metus, kad užlaikius gražius 
plaukus. MSgink NEW ERA — per 
40 metų pasekmingai vartojamas. 
Siųskite $2.0(T už 8 oz. bonk^.

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

'
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VASARVIETE “NIDA”

Sav. Pr. Kalvaitis 
BEVERLY SHORES, IND.

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

Gera maudymuisi vieta
llilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
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FEDERRL
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Chartered A Supervl&ed 
by the U. S. Government

MUTUAL FEDERAL SAVINGS REKORDAS...

• Įsteigta Chicagoje 1905 metais.

• Nuo 1905 metų ši bendrovė pergyveno karas, 
ekonomines depresijas, panikas ir krizes ir 
savo taupytojams išmokėjo kiekvieną sutau
pytą dolerį.

• Augštus dividendus išmokėjo visada be per
sto jimo.

a
• Partrauksime jūsų pinigus iš kitur, jei atne

šite savo banko knygutę.

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

PRADEKITE TAUPYTI ŠIANDIEN 1

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

JOHN J. KAZANAUSKAS, Prea.

Chartered ir Snperviaed by the United States Oovernmeit
Įstaigos VALANDOS: Kasdien nno 9-tos ryto iki 6 vai. po'pietų. Ketvirtadieniais nno 9-tos valandos 
ryto iki 8 vaL vakaro, šeštadieniais nno 9 vai. ryto iki 1 vaL po pietų. Trečiadieniais visai neatidaroma

kišenėje ir Juditai staiga ji pasirodė baugi ir šlykšti
— ji atsiminė, kaip jai pačiai patiko vaikštinėti kel
nėtai ir vyrišku švarku, ir ji pasižadėjo sau: nešio
siu tik moteriškus apdarus.

— Gal tu gali išsiųsti savo sekretorę arba virši
ninkę, — sako ji griežtai, — ar tu už visą savo iš
lietą kraują neužsipelnai nors kelių minučių asme
niškos laisvės? Ir laimės.

— Ne, — tarė jis, ir dabar kalbėjo rusiškai, ir 
atsisuko į antrąją. — Olga, tu supranti, kad prisiei
na išsiaiškinti, matai, karo pasekmės, — jis net nu
sišypsojo. Ir Juditai pasakė, draugiškai ir maloniai:
— Aš buvau tikras,- k'ad tave ištiko tavo tautiečių 
dalia. Draugė Olga yra mano žmona.

— Dieve geras! — sušuko Judita, ir tuojau pa
manė: tai juk ne mano balsas, aš tiktai pakartojau, 
kaip girdėjau blogose valandose ištariant mano vyro 
motiną. Mano vyro! — Nesivaldydama, ji nutvėrė jo 
ranką — ji net nejuto, kada jis buvo savo rankas pa
traukęs iš jos delnų, ir kalbėjo lietuviškai: — Bet 
juk aš gyva! Aš gyvenu! Aš esu tavo žmona, tavo 
žmona, aš tavo žmona, aš gyvenau tiktai laukdama.

Jis išsitraukė papirosus, automatiškai pasiūlė 
Olgai, paskui Juditai, ir jinai stovėjo sustingusi nuo 
šito mažo kasdieninio gesto, ir kai anie du rūkė, ji 
norėjo kvatotis. Štai, jis čia stovi ramus ir kalba 
abiem savo žmonom:

— Aišku, teks mums sutvarkyti skyrybas, — Ju
dita, tu žinai, kad žmogus keičiasi ne tiktai dėl ka
ro. Ar ne mes visi tam dirbom, kad gyvenimas būtų 
laisvas ir gražus, kad žmogaus nevaržytų prieta
rai ------------- .

KPna daogUul



DI^NRASTTS DRAUGAS, CHTCAGO, ILLINOIS

PARAMA “DRAUGUI”
“Draugo” spaudos reikalams at
siuntė šie asmenys:

Liet. Profesorių Draugija
Amerikoje ................ . $2.00

A. J. Stanulis ............. . . 2.00
Gus. Palaitis .............. . 1.00
J. Dembelis .................. . . 1.00
V. Muraska ................. . . 1.00
E. Markun ................... . 1.00
V. Ramonas . . 1.00
V. Bytautas ................. . . 1.00
P. Kiršinąs ................... . 1.00
Ona Sveikauskienė .. . . 1.00
Rev. J. Meškauskas . . 1.00

Ačiū geradariams.

“Draugo” administracija

AUKOS UŽ KALENDORIŲ
Ui “Draugo” kalendorių atsiuntė 
šie ą^menys:

Rev. J. Meškauskas
B. Milašius  ......... 1.00
Jurgis Sapkus ................. 1.00
J. Ramanauskas ./.... 1.00 
M. Kalzanauskas ..
Vladas Eigelis .T.......... 1.00
F. Pakenis ..................... 2.00
E. Leslie.......................... 1.00
Anne Rudaitis ................. 2.00
Peter Trainauskas .... 1.00

PAJIEŠKOJIMAI
J ieškomi Kazimieras ir Jonas šat- 

kai, gyvenę Paspi t gilinės kaime, 
Lietuvoje, ir prieš Pirmąjį Pasaulinį 
Karą atvykę Philadelphijon, Penn. 
Jieško Šatkienės brolio dukterys 
Puodžiulikės iš Lietuvos. Kas šat- 
kus pažįsta ar žilio, maloniai prašo
mi pranešti adresu: A. Balkaitis, 
6303 — 36th Ave., Kcnosha, Wis.

Prašau atsiliepti Viktorą Stankū
ną iš Gražų ir Joną Tamušėti iš Pu- 
šilio. Turiu svarbių žinių iš Lietu
vos. Rašyti: Vincas Kaliasas, 121 
Westchester Ave., White Plains, N. 
Y.

Ona ŠČiukienė (Šciukas), d. Simo, 
kilusi iš Vilkaviškio apskr., Višty
čio vaflsč., Pavištyčio kaimo, arba jos 
plūdiniai — dukros ir vaikučiai, yra 
pajieškomi Onos Milerytės (Mile
lis) iš Kauno. Pajicškomieji, arba 
apie juos žinantieji prašomi kreiptis 
adresu: Mr. J. V., 1406 So. 57th 
Ave., Cicero 50, III. Tel. T0wnhail 
3-5539. Yra laiškas iš Lietuvos.

Peršovė vieną, sugavo 
2 plėšiku

Policininkas Bloomstrand bu
vo pašauktas prie krautuvės 
2234 W. Ainslie, Chicagoje, kur 
buvo girdimas įtartinas triukš-

A- —. — ■ ---------------------- ----------

SOPHIE BARČUS 
RADIO PROGRAMA

IA WGE8 stoti** — Banga 14DD 
NUO PIRMAD. IKI PENKTAD 

1:46 Iki »:10 rai. ryte 
BERTAI). 1:10 Iki »:»0 ryt* 

PIRMADIENNIO vak. nuo T—S v. 
8EKAD. 8:30—9:50 v. r. U stoties 

WOPA — 14#0 klL 
Chicago », 11. HEmlock 4-X41>

TĮSI So. ROCKWELL 8T

i mas. Policininkas pastebėjo,' 
kad tai plėšikai. Vienas jų, 
Abraham Cruz, 29 m., bandė 
pabėgti ir tą peršovė. Kitus du 
suėmė sveikus.

Antradienis, liepčs 31, 1956

REAL ESTATE HELP WANTED — MOTERYS

Aldona DrakšaitS, gyv. Lietuvoje, 
$1-00 jieško savo dėdžių: Kalinausko Me- 

merto, s. Jono (gyv. Cambridge, 
Mass.) ir Prano Draško, s. Antano 
(kur gyv. nežino). Jie patys arba 
žinantieji apie juos prašomi pra-

1.00 nešti adresu: Steponas Kovsas, 851 
Hollins St., Baltimore 1, Md.'*■

Ačiū spaudos bičiuliams.

J ieškomi 1) Zigmas Žilionis, prieš 
karų gyveno Kybartų m., arba Ona 
Žltonienė, taip pat prieš karą gyve
no Kybartuose. 2) Juozas Bartke
vičius, prieš karų gyveno Kybartuo
se. Rašyti ♦šiuo adresu: Adolfas 
Maurušaitis, Karolio Požėlos g. Nr.

Draugo” administracija',8- Kybartų raj. Kybartų miestas, 
Lithuania.

REAL ESTATE

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

A. BUDRECKAS, REALU
4081 ARCHER AVE. LA- 3-Mgl

Dėl nepaprastų aplinkybių savi
ninkas parduoda 2 butų po 5 kamb. 
med. namų su rūsiu geram stovyj že
miau savikainos. $15,500. A. Sirutis.

Dabai geram stovyj 2 gerai Įreng
tų butų mūrinis namas Marąuette 
Parke. Dvigubas mūr. garažas. $31, 
600. A. Rėklaitis.

Nuostabiai (rengtas 8 metų mūr.
7 kamb. (4 mie^r.) namas. Rūsyj 
dar visas butas ir puikus baras. Ap
saugotas nuo potvynių. Autom, šildy
mas. J kainų įskaitomi kilimai, šal
dytuvas ir daug kitų priedų. 1% 
maš. garažas. Tik $20,000. Verta pa
matyti! A. Linas.

Marąuette Parke: 1)5 kamb. mūr. 
bungalow. $15,600; 2) 3 butų mūro
namas (2x4% ir 3 kamb.), šildymas 
karštu vandenlu-stokeriu. Garažas. 
$29,000; 3) 2 butų geras mūro na
mas. $26,000. K. Juknis.

P L E 0 M A S
REAL ESTATE

2735 West 7 lst Street 
Visi telefonai: WAlbrook 5-6015

MARŲVETTE PARKE:
Naujas mūrinis 7 kamb. (5 nileg). 

UAGE PARKE:
Mūrinis, 1 % augšto — 5 ir 3 k„ 

10 metų. Gražūs butai. $5,000 įmo
kėti. < „ ...J 441
IkRIGHTON PARKE:

Mūrinis — 3 butai ir krautuve. 
Platus sklypas, gerus namas.

Medinis 1 % augšto ■— 4 ir 2 kamb. 
Karštu oru šildomas. Garažas. $13, 
700.

Mūrinis — 2 po 5 k. Centr. šildy
mas.

Turinio namų visuose liet. koloni
jose. Parūpiname paskolas.

ŠIMAIČIAI
Realty, Bullders, Insurance

2737 West 43 St.
CLifsidc 4-23110

PROGOS — OPPORTUNITIES

PARDUODAMA KEPYKLA

Veikiantis biznis — turi .parduoti 
dėl ligos. Visi modernūs įrengi
mai ir “fikčeriai”. Ant Dixie High- 
way. Reikalinga $8,000 įmokėiti; 

i išsimokėjimo sąlygos jei pageidau- 
| jama. Tel. Homevvood 4411.

“NFW FRA” ckomnnn x> PiJušas Guntorius, 2) Izidorius i>nw lra snampooGuntorius s Juozo> 3 Agota Ašta.
šauskienė, d. Juozo, gyvenę Ančlnu- 
kio kaime, Pajevonio vaisė., Vilka
viškio apskr. Jieško Aldona Gunto- 
rytė-Drazdienė (duktė Jono), Ta
rybų g-vė Nr. 16, Kybartų miestas, 
Lithuania.--------------------------- -------------------------------

eELEKTRORhToS^SENT RAS
Prieinamomis kainomis tikra vieta 

įsigyti 1957 m. modelius —
• Televizijas

• Radijo aparatus
• Hi fi fonografus

• Rekordavbno masinas
Visokie elektriniai namų reikmenys:

• Vėsintuvai
• Vėdintuvai

• Dulkiasiurbliai 
• Kavos virduliai

• Ijaidyklės (prosai)
— Pilnos garantijos — nuolaidos —

ih-Dom
lūJTCLCvisiOnGamintojas NEW ERA, Nauja Ga

dynė, sliampoo

Nauja Gadynė — sliampoo. Isales -Service) 
Tai labai geras shampoo, kurį jis 

pats vartodamas 40 metų — nei žil- 
sfa, nei plinka. Tas pagal specialių 
formulę pagamintas mišinys iš co- 
coauut alyvos ir jo išrastų priedų 
labai švelnina galvos odų. Siųskite 
$2.00 už 8 oz. bonką. —

FRANAS BITAUTAS
302 So. Pearl Street

DENVER, COLORADO
lllilllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillill

Sav. Inž. A. S EM F: \ AS 
3321 S. Halsted — CLiffsldc 4-2003
O

Gauta nauja siunta knygelių

KAIP PASIRUOŠTI 
IA V PILIETYBEI

NUO UŽSISENUUSIŲ 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ
! Klausimai ir atsakymai anglų 

▼IRŲ Ir skaudžių ^zdų, j į Sėtuvių kalbomis^eržiūrėjo tei- 
negall ramiai sėdėti Ir naktimis , seJas Alfonse F. Well». fr",n*1 
miegoti, nes Jų užsisenšjuslos žaizdos
niežti lr skauda. Kad pašalinti tų 
niežėjimą lr skaudėjimą senų atvi
rų lr skaudžių žaizdų, uždėkite 
LEGULO Olntment. Jos gydymo 
ypatybės palengvins Jūsų skaudėj! 
mą lr galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite Ją taipgi nuo skau
džių nudegimų. Ji tklpg* pašalina 
niežėjimą Ilgos vadinamos PSORIA- 
HIS. Taipgi pašalina peršėjimą ligos 
vadinamos aTHLETE’8 FOOT, su
stabdo džiovinimą odos lr perplyšimą

Kaina
60 centų.

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

Pinigus su užsakymais siųsti:
‘DRAUGAS”, 2334 S. Oakley ave 

Chicago 8, III.
4Į>B»:i»»į«!WĮgj«q>H>p>!jSąq|U»WWW»-WWWWW>

tarpplrščlų. Yra tinkama vartoti nuo 
ditflstanCios, suskilusios odos dedlr- 
vinių, odos išbėrimų Ir t. t., taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada pa 
■Įrodo skaudus Išbėrimas nuo vysty
klų. JI yra gera gyduolė nuo lš 
virtinių odos ligų. Le
gulo Olntment yra 
parduodama po 76 
ot.. 31.26, lr $S 50.
Pirkite vaistinėse Chl 
nagoj lr apylinkėse—
Mllwaukee, Wi*c.,Oe 
ry-Ind.Ir Detroit, Ml
chlgan arba rašyki
te lr atsiųskite Mo
ney order |

EEGULO, Department D. 
5618 W. Eddy St. Chicago 84. IIL

D f ME SI0
BRANGIOJI, likimas tik dabar 

leidžia Tave paieškoti, bet kur Tu 
esi? Gal likai už vandenynų, gal k,ur 
Sitam krašte esi, o gal mūsų žings
niai tūkstančius kartų susikryžiuo
ja čia?

Ne turtas, ne grožis, ne išsimoks
linimas, ne šeimos padėtis bus kliū
timi mums, jei esi gero išauklėjimo, 
švelnaus būdo, tvarkinga, sveika, 
nori ir gali gyvenimo našta dalintis 
per pusę, taip ir jo džiaugsmą, am
žiumi pritinki vyrui 41 m., esi lais
va vedyboms ir jei aš Jums patik
siu. Daugiau apie save parašysiu 
laiške, tad, Brangioji^ prisiųsk savo 
adresą, kuris bus pagarboje ir pa
slaptyje. Adresuoti prašau sekan
čiai:'DRAUGAS, Box 5756, 2X14 S. 
Oakley Ave., Chieago 8, III. 

1^ - •-------

4038 Archer Avenue Tel. IA3-671* 
AUGUST SALDOKAS Prezidentes'

1
FER 40 MITU 

VISU LIETUVIŠKU 
KOLONIJŲ 

SAUGIAUSIA IR 
PELNINGIAUSIA 
, TAUPYMO 
' lENOROVt

,y♦

JONO IR ARGELINOS ANDRIULIŲ IR JŲ ŠEIMOS

MICHIGAN FARM SURIS
Fountain, Michigan

Jūs esate namuose ar kur keliaujate, visuomet reikalau
kite Michigan Farm sūrio, šis sūris jau per ilgus metus gami
namas Jono ir Angelinos Andriulių ir jų šeimos, Fountain, Mich.

Šis sūris yra gaminamas pagal receptą, atsivežtą iš Lie
tuvos, ir bus gaminamas tik Andriulių ir jų šeimos. Tas jums 
užtikrina gerą kokybę ir jūsų mėgiamą skonį. Šis sūris taip 
yra mėgiamas lietuvių, kad jo didelius kiekius siunčia ne tik į 
Chicagą, bet ir visą Ameriką ir Kanadą. Chicagoje visą lai
ką tą sūrį atstovauja ir ateityje atstovaus Stasys ir Marija 
Met rikiai. Jų adresas:

FARM FOOD COMPANY
1804 West 47th St., YArds 7-8393

Prieš pirkdami ar parduodami 
'namus, biznius, sklypus ar ūkius 
atlankykite mus.
KUTRA-HORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 St 
YVAlbrook 5-5030 

PRospect 8-3579 (vak. ir sekmad.)

PARDAVIMUI TAVERNĄ su
namu ar be. Fabrikų ir praeivių kli- 
jent. Nebrangiai. GArden 2-2876

BY 0WNER Beauty shop 
for rent or sale, air conditioned 
and modern.

3906 So. Euclid ave.

Tel. Pioneer 9-1287
6 kamb. mūrinis bungalow. 1 k.

Šioje nejudomo turto pardavimo 
įstaigoje perkant ar parduodant. Jū- įrengtas viršuj. 2 autom, garažas, 
sų laukia greitas ir teisingas patar
navimas.
NORVILĄ- KURŠIUS

REAL ESTATE SALES 
2600 West 59th Street 

Visi telefonai: I’Rospect 8-5454

Stokeriu-garu apšild. Savininkas.

6353 S. Washtenaw Ave.

ALTOMOBlLEb — TRUCK8 
Automobiliai — Sunkvežimiai

IŠMOKITE
VIRĖJŲ - KEPĖJŲ 

DARBĄ !
Jokio patyrimo. Pilnas atly

ginimas besimokant. Valgis ir 
uniformos duodamos. Nuolati
nis, pilno laiko darbas.

Sekmadieniais ir šventadieniai 
laisvi.

Kreiptis dabar

Stouffers Restaurant
PRUDENTIAL BULLDING

(Randolph at Michigan Avc.) 
arba

24 West Madison Street 

BEGISįTERED NURSE
40 hour week. Pleasant working 
eonditions. For appointment call 
Administrator, Hązelcrest General 
Hospital.
________ EDISON 1-7300________

N U R SE 
ORERATING ROOM 

SllPERVISOR
This position reąuires experienced 
top person for inunediate appoint- 
ment in busy 430 bed teaching 
Hospital. Enjoy our liberal poli- 
cies. Betirement program.
- Starting pay $475 a Month. 

Write or call Nursing Director

BUTTERWORTH 
HOSPITAL 

Grand Rapids, Mich.

r^ -^1

BUDRIKO BALDŲ 
IŠPARDAVIMAS!

SUTAUPYKITE 30% IKI 70%
Nauji Gyvenamojo Kambario Setai, Miegamojo ir Valgo
mojo Kambario Baldai, Dinettes, Kaurai, Gazimai Pečiai, 
Skalbiamos Mašinos, Dulkių Valytuvai, Televizijos, Radios, 

Šaldytuvai, HI-FI Komb. Phonografai.

Proga sutaupyti $100 ir daugiau ant Sealy, Simmons, PuII- 
man, Sleeprite Hide-aBeds kiekvieno stiliaus ir spalvos.

$199.00 2-^ų GABALŲ PARLOR SETAS U2 .... $QQ
$575 PULLMAN 2 GAB. SOFA ir KCDE............ $284
$299 KROEHLER 2 GABALŲ SETAS ............ $ 1 49
$150 2 GABALŲ SECTIONAL .................................... $74
7 dalių valgomo kambario setas, vertės $245.00 už ............. .. $135.00
5 dalių stalas ir kėdės, vertės $55.000 už ................................. $ 37.00
7 dalių virtuvės stalas ir 6 kėdės, vertės $99.00 Uz ................$ 50.00
Miegamojo kambario setai 4 dalių, vertės $210.00 už ........... $120.00
Miegamojo kambario setai 4 dalių, vertės $425.00 už .............. $245.00
Kilimai 100% vilnos 9x12 įvairių spalvų, vertės $79.00 |>o $ 49.00 
Porceliano pečiai, Tappan, Universal ir kiti, už $79.00 ir augščiau.
9x12 linolcuinai, įvairių spalvų, po .............................. .............. $4.98
Šaldytuvai 8 kubiškų jiėdų ja) ................................. $159.00 Ir nugščiau
RCA Victor televizija už .................................................................... $98.00
17 colių televizijos po ............................................................................  $98.00
21 colio televizijos jai ......................................................................... $119.00
21 col. televizijos, ypačios geriausios, vertes $398, už ................$225.00

Lengviausi Išmokėjimai 
Tel. - CAltimet 5-7237

JOS. F. BUDRIK FURNITURE
3241 South Halsted Street

Atdara pirmadienio ir ketvirtadienio vakarais iki 0:30 
Atdara sekmadieniais 10—5.

Budrike Radio Valanda ii WHF0, 1450 kil. ketvirtadieniais 6-7 vak.

P. STANK0V16IUS
SEAL ĖST. ir INSUB. BROKERIS 

LIETUVIŲ AUDITORIJA 
3133 So. Halsted St 

Pk. EAnabe 0-1791 
Padeda plrkltl - parduoti namui 
ūkius, blsnlus. Parūpina paskolas 

1 draudimus lt* daro vertimus. Tvarkė 
Imigracijos dokumentus. Ofisas atda
ras kasdien nuo 10—7.

VIKTORO KO21COS 
lietuviška gazolino stotis lr auto 

taisymas
Atliekami motoro rąmontal, lyginimo 
dažymo darbai lr keičiamos dalys

CALL-ME-MOTOKS CQ.
5759 S. WESTERN AVE. I’R 8-9333

MISCELLANEOUS 
Įvairūs Dalykai

SALESWOMEN WANTED
For Show Room, 

Wholesalc Grecting Cards 
and Gift Novelties. 

Apply in person.
ELMCRAFT CHICAGO 

5425 W. Madison

BUILDING & REMODEUNG

ĮSIGYKITE DABAR!

i Lietuvių tautos tauriausios asmeny
bės Arkivysk. Jurgio Matulaičlo- 

Matulcvičiaus

Trijose dalyse:

UŽRAŠAI

I. Užrašai: Mintys, pastabos, pasi
ryžimai. Čia kaip tik atsiskleidžia 
Arkivyskupo Jurgio gilus tiesos fSvel- 
glmas bei visiškas pasiaukojimas 
tarnauti Dievui, Bažnyčiai Ir sielų 
išganymui.

II. Laiškai. Tai įvairiems asme
nims rašytų laiškų ištraukos, gyve
nimiškos išminties perlai, išreikšti 
patarimų, paraginimų ir paaiškini
mų formoje.

UT. Vilniuje. Žvilgsnis J Arkivys
kupo kančias perneštas senoje Lie
tuvos sostinėje, kur Jis stengdamasis 
būti visiems visakuo, kad visus lai
mėtų Kristui, daugiausia yra nuken
tėjęs.

Knyga turi 220 psl., paveiksluota 
ir įrišta j kietus viršelius. Kaina 
$2.50.

Užsakymus su pinigais siųskite:

“DRAUGA S”

233 J So. Oakley Ave.,

CHICAGO 8, ILL.

Remkite dinn Draugą!

LIET. APDRAUDŲ AGE511RA
Visų rūšių apdraudos. Automobi 

lių finansavimas. Notarlatas. Valsty 
bės patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS, 
YVAlbrook 5-5671

INTERSTATE INSURANCE AGENlū 
6108 S. Ashland Ave., Chicago 36, III

x VIKTORAS ŠIMAITIS
General Contractor

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

Š I M AKIAI 
Realty - Bullders - Insurano* 

2.737 West 43rd Street

D ft M E S I O

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiii 
Visi Pittsburgho lietuviai 

KLAUSO IR REMIA

Pittsburgh’c Lietuviu 
Katalikų Radijo Programą

— vadovaujama —
Lietuvos Vyčių Pittsburghe

JI TRANSU- OJAMA 
Kiekvieną sckniuuien1 nuo 

1:30 ik! 2:00 vai. p. •», x
IS STIPRIOS IR GALINGOS

KONTRAKTORIUS 
STANDARD BVILDERS, INO. 
2523 W. 09 st. Chicago 29, LU.,

PRospeckt 8-3792 
A. GINTNERIS — pirmininkas 

V. F. PETRAUSKAS — stat. vedėjas
l.ietuvių Statybos Bendrovl:
* stato namus pardavimui,
* priima užsakymus,
* atlieka remonto darbus,
* įrengia alumlnljaus langus Ir 

duris.

WLOA
RADIJO STOTIES BRADDOCKE 

Visais reikalais kreipkitės šiuo adre 
•d: LITHUANIAN CATHOLIC HOUR 
Radio Statlon WLOA. Braddock. Pa
llllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllllll

ninmmiivnnmiiiiiiiiii:imitif!'ii’!!!'nii
Jei turite parduoti ar išnuomo

ti, pasiskelbkite smulkių skelbimų 
skyriuje. Skelbimą galite perducfci

telefonu: Virginia 7 6640.x
iimimimiiiiiMiiiiiiniiiiiiiiiiiimiiiiitii

=
=

OPPORTBRITIES
FOR

Electronics
ENGINEERS

With expcricnee in tranaistor circuitry. 
AND

Mechanical
ENGINEERS

For design work on eiectro-mechanical equipment. 
Send brief resume Of education and Mcpcricnce. 

All replies held confidential.

HOUSTON
Technical Laboratoriesa
3701 Buffalo Speedway

HOUSTOH, TEKĄS
A Subsidiary of 

Tcxaa Instruments Lneorporated.
.......... ........■ 1 1 e—

.........................................................m
ARTARAS LUKAS IR SŪNUS 
2717-19 West 71 s* Street

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

Tel. — HRmlocb 4-5831 
ĮĮiiiiiiniiimimmiiiiuiimiiiiiiiiniiimir

| LIETUVIŲ STATYBOS 
BE1IDROVB

| MORAS
Bullders, Gen. Contractors

S Atlieka planavimo ir staty-S bos darbus gydytojų ofisų, gy- 3 B venamųjų ir viešųjų pastatų. S 
= Namų įkainavimas ir įvairūs S 
K patarimai nemokamai.
B Kreiptis šiuo adresu:
|IOMŽSSTŽNKUS |
g Kasdien nuo 8 vai. ryto Iki S 
S G vai. p. p. Kitu laiku susitarus 3
= lei ruospen 8-Z013
i 8M0 80. CAMPBELL AVE, =

Chicago 29. Illinois 
5llimillllllllllllMllllllllllllllll1llllllllllč

ŠILDYMAS
.

A. RtanČIaanbas Ir A. Lapkus
instolluoja visų geriausių Ameri
kos firmų gazu ir alyva kūrena
mas pečius (furnaoes), visų dy
džių oro vėsintuvus Air condi- 
doners) lr atlieka visus skardos 
darbus
1546 S. 49th COURT, CICERO 
TeL OLymplc 2-9311 nno 8 vai 

ryto lld 5 vai. vakaro. 
Telef. nno S vaL vak.: OLympI' 

2-8752 Ir OLympio 2-8492

aasrs 
apsimoka, 

nes jis yra plačiausiai skaitomas 
lietuvių dienraitis. o skelbimų 
kabia yra pi 'einama visisbis.

Skelbtis ‘‘DRAUGE’

SKAITYKITE "DRAUGI’

<
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( Už Chruščevo
šypsenų

(Atkelta iš 3 pusi.) •
buvo — tempti viską ant jūsiš
ke kurpaliaus. Tam “užtempi
mui” įvykdyti — Stalinas ir at
siuntė Ukrainon savo ypatingą 
patikėtinį Nikitą Chruščevą. 
Tuo pačiu metu krašto viso3 
raktinės pozicijos buvo okupuo
tos atsivežtų iš Rusijos žmonių. 
Ir taip partijos, švietimo, eko
nominių institucijų bei kultūri
nio judėjimo visos svarbiausios 
vietos buvo užimtos atsigaben
tų iš ' Rusijos chruščevininkų. 
Gi pats Chruščevas — pasida
rė neribotų teisių okupuotos 
Ukrainos valdovu.

Je rolė

Sovietinėj Ukrainos istorijos 
laidoj, atspaustoj 1943 m. apie 
Chruščevo rolę Ukrainoj šitaip 
rašoma:

“Kartu su atvykimu į Ukrai
ną (1938 m. sausyje) artimiau
siam Stalino bendradarbiui, N. 
S. Chruščevui, išrovimas su šak 
nimis visų likusių tame krašte 
liaudies priešų ir likvidacija bur 
žuazinių nacionalistų buvo už
tikrinta”.

1938 m. birželio mėn. 13 d. 
“Pravda” šitaip rašė:

“Ukrainos bolševikai, patyrę 
1937 m. vasario ir kovo mėn. 
Centrinio Partijos Komiteto ir 
Stalino nutarimus bei direkty
vas atliko didelį darbą benai-
kindami trockistus, bucharinin-*
kus ir kitokius buržuazinius na
cionalistus, visokių rūšių agen
tus ir banditus.

“...Įvairaus plauko prisipla
kėliai, kurie buvo užėmę svar
bias pozicijas valdžioj, taipogi 
buvo pašalinti. Toji šnipų ir iš
davikų gauja, kuriaį vadovavo 
tokie žmonės, kaip: Yakiras, 
Lubčeko, Zatonskis, Balitskis 
ir kt. sėkmingai buvo izoliuo
ta”...

Savajame raporte XIV-tame 
Ukrainos komunistų partijos 
kongrese 1938 m. birželio mėn. 
Stalino asmeninis emisaras, Ni

kita Chruščevas, šitaip kalbė-, 
jo:

“Mes nuimsime visiems prie
šams galvas, kad jie nesimaišy- 
tų po mūsų kojomis nei šian
dien, nei visam laikui”...

Šitokį savo pažadą Chrušče
vas Ukrainoj įvykdė su kaupu. 
Tūkstančiai naujų aukų krito 
nuo jo ir» nuo jo patikėtinių ran 
kų. Nauji nekaltų žmonių ka
pai nuklojo derlingąją Ukrai
nos žemę. Geriausiai žinomas 
toks masinis kapinynas buvo 
atrastas Ukrainos provincijos 
mieste Vinicoj. Kada raud. ar
mija buvo išstumta iš tos sri
ties 1941 m. ir atėjo vokitčiai, 
tose kapinėse, kur kadaise bu
vo “Kultūros ir poilsio Par
kas”, buVo atkasta 12,000 suža
lotų lavonų, daugiausia buv. uk 
rainiečių ūkininkų. ' ,

Ukrainos rusifikacija

Su Chruščevo iškilimu į Uk
rainos valdžios viršūnes, tenai 
prasidėjo ir ypatingai intensy
vus rusifikacijos darbas. Dau
gelis laikraščių, kurie pirmiau 
buvo spausdinami ukrainiečių 
kalba, buvo pervesti rusų kal
bai. Naujas dienraštis, kuris 
buvo pradėtas leisti Kijeve ir 
kuris reiškė vyriausybės nuo
monę — taipgi buvo rusiškas.

Pagal sovietinių autoritetų 
nurodymus, visose ukrainiečių 
mokyklose, pradedant antruo
ju skyriumi, buvo įvesta rusų 
kalba. Pats Chruščevas XIV 
Partijos Kongrese dėl rusų kal
bos šitaip pasisakė:

'“Liaudies priešams nepatin
ka, bet jie gerai žino ir mato, 
kad nebegalima užkirsti kerfo 
rusų kalbos jėgai ir jos įtakai 
šiame krašte. Kartu su kalba 
— čionai atžygiuoja ir rusiška 
kultūra”...

Tai toks, maždaug, Chrušče-

CHICAGOJE Prieš 100 m. nimė 
universiteto steigėjas

Religines programos 

televizijoj
Šiemet, liepos mėn. 24 d., su

ėjo 100 metų kaip gimė Chica
gos universiteto įsteigėjas VVil
liam Rainey Harper. Minint tą
sukaktį Harper bibliotekoje iki 

premjeras nooerr e,, menams. 15 d bus parodon iSstat , ~~ y—
Jis vizitui Chicagoje paskyręs ti lieZįantieii dalvkai Stei- aieni- JUSP- - ‘ val- v-
, - A . ti JJ liečiamieji dalykai. btei- tą čią televizi.jos stotį kalbė3

giant universitetą jam talkino iš Kinijos komunistų kaiėjimų 
Jonas Rockefelleris, paaukojęs
$4,000,000 statybai universiteti
nių pastatų. Žemę dovanojo 
Marshall Field. Pirmojo rekto
riaus pareigas Harper apėmė 
1891 m. vasario 16 d.

Atvyko Australijos 
premjeras

Sekmadienį į Midway aero
dromą atvyko Australijos 
premjeras Robert G. Menzies.

dvi dieni. Vakar rytą jį rotu
šėje priėmė Chicagos meras. 
Aerodrome jį sutiko Australi
jos ambasadorius JAV-se. Po
licija lydėjo juos į viešbutį. 
Vakar popiet premjeras aplan
kė International Harvester 
bendrovę ir apžiūrėjo miestą. 
Vakare buvo suruoštas priėmi
mo banketas Chicagos klube. 
Premjero išvykimo valanda — 
šiandien, antradienį, 10 vai. 30 
min. iš Midway aerodromo. Jis 
skrenda į Washingtoną.

Vaidinimas lauko teatre
Prie Michigano ežero, Lincoln 

parke, 24 blokai į išaurę, rug- 
parke 7, 8, 9 ir 19 dienomis 8 
v. 30 min. vakare bus statoma 
paslaptinga melodrama “Dial 
M. for Murder”. Vaidinimą sta
to River Park Theater Guild, 
vadovaujant Frances L. Carter, 
kuri yra Chicagos Parkų dis- 
trikto dramos direktorė. Veika
las ilgai buvo statomas Broad- 
way’aus teatre ir turi didelį pa
sisekimą perdirbtas į filmą.

Legionierių paradas
Ketvirtadienį Orchestra Hali 

patalpose atidaromas Illinois 
valstybės veteranų suvažiavi
mas, Sekmadienį jie ruošia pa
radą, kuriame dalyvaus apie 
10,000 legionierių su daugybe 
orkestrų ir gyvųjų paveikslų.

Sugavo 14 svarų karpę
Johnny Costello, 14 m. ber

niukas, Auburn parko lagūne 
sugavo 14*/j svarų karpę. Lai- 
mingasai berniukas gyvena 
8057 S. Stewart, Chicagoje.

Įrankiai iš deimantų
Illinois Technologijos institu

tas nuo rudens pradės dėstyti 
kursą apie įrankius, kurių su- 
dėtin įeina deimantai.

MOVING
A. BENIULIS atlieka įvairius 
perkraustymus ir pervežimui 
iš tolimų ir artimų atstumų.

Tel. BU 7-7075 arba 
PR 8-9842

vo portretas slepiasi už jd nū-( 
dienių šypsnių, ypač tada, ka
da jis kreipiasi* į Vakariečius 
ir nori užliūliuoti jų budrumą.

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybė

PRECIN PHOTO STUDIO
(lacorporated) 

EDVARDAS ULIS, sav, 

4058 Archer Avenue

Telefonas Virginia 7-2481

Antradienį, 9 vai. v. pranciš
konas kun. James M. Keane 
kalbės per WBKB
programą (kanalas 
“Štai tavo motina”.

grįžęs tėv. Rigney*

televizijos 
2), tema 

Ketvirta

Nauji kaimai ir miesteliai
Chicaga ir artimos apylinkės 

smarkiai auga. Prierųiesčių ra
jonuose greitu tempu atsiran
da nauji kaimeliai ir mieste-

liai. Beveik nepraeina nei savai
tės, kad kasnors naujo šioje 
srityje neįvyktų.

iiliiililllllllilllliiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiii

VAIKO DIEVAS IR RELIGIJA
Religinla vaiko auklėjimas ryšium 

su Jo dvasine raida
I dalis: Vaiko kelias į pasaulį 

II dalis: Valko kelias į Dievų
lr religijų •

III dalis: Vaiko religinis auklėjimas 
VI dalis:Ypatingieji religinio

auklėjimo uždaviniai
328 psl. Kaina $3

Užsakymus su pinigais siųskite: 

DRAUGAS
2334 So. Oakley Avė. 

CHICAGO 8, ILL.
Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllt

PILIETYBĖS EGZAMINAI
Lengviausias Būdas Išmokti 

Aktualių Egzaminų.
Iliustruotas Pazyzdys 

Patogaus Formato
Kaina 75^

Gaunama pas knygų platintojus ir 
pus autorių:

D. Klinga, 496 Grand St., 
Brooklyn 11, N. Y.

Nevėluoklt Prašyti Pilietybės
Lapkričio — November 6 d. įvyks 

J, Vai. prezidento. Kongreso tr kitų 
pareigūnų rinkimai. Nauji piliečiai 
galės juose dalyvauti tie, kurie pilie
tybę bus gavę 90 dienų prieš rinki
mus. D. Klinga

Pirkit Apsaugos Bonus!

Lt
WALTER ŲNIKAUSKAS

Gyv. 6543 S. Washtenaw Avė. 
Daug- motų gyv. No. Sidėj.

Mirė liepos 29 d., 1956, 3:55 
vai. popiet. /

Gim5 Lietuvoje. Kilo iš- Ra
seinių apksr., Betygalos par., 
Žemygalos kaimo.

Amerikoje išgyveno 50 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Morta, duktė Valeria 
Stanaitis, žentas Juozapas, kiti 
giminės, draugai ir pažįstami. 
Lietuvoje liko brolis Kazimie
ras, 6 seserys: Stanislava, Mi
kalina, Antanina, Lucija, Mari
jona ir jų šeimos ir sesuo Te
resė, vienuolė.

Priklausė Šv. Juųzapo D-jai.
Kūnas ^pašarvotas Petro Bie

liūno koplyčioje, 4348 S. Cali
fornia Avė. LaidotuVės įvyks 
ketv., rugp. 2 d., iš Koplyčios 
9:30 vai. ryto bus atlydėtas į 
Švenč. Panelės Gimimo para
pijos bažnyčių, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už veiio- 
nies sielų. l’o pamaldų bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Žmona, duktė ir 
žentas.

Laidotuvių direktorius Pet
ras Bieliūnas. Tel. LAfayettc 
3.-3572.

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street

Vienas blokai nno kapinių.

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas mieste!

Telef. — GEdarcrest 3-6335

LlUDĖSIO VALANDOJ 
Sukite

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

0845 So. Westen Ava. Air Condltioned koptyfla 
UCpubUe 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vista

Tiesu, kurie gyvena kitose mieste dalyse: gaoataM
koplyčia arčiau Jūsų namų.

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

baterijos ir automobiliams dalys. Firestone padangos.
1934 We»t S9th Street Tel. GRovehill 6-9136

M. CESAS, patyręs auto apeci&listae

Septynerių Metų Mirties 
Sukaktuvės

I

Naujas arba Vartotas Automobilis
GALIMA NUPIRKTI BE PINIGŲ PAS

BALZEKAS MOTOR SALES, INC.
NAUJAS 

19 5 6 
CHRYSLER

*2,495

NAUJAS 
195 6

PLYMOUTH

*1,495
Daugybė garantuotų visų išdirbysčių vartotų automobilių už labai atpigintas kalnas

A. A.
ONA BUBLIENE 

(Pagal tėvus Ser bent ūke)
Gyveno Calumet City, Illinois 

ir Hammond, Indiana »
Praėjo sept.vneri metai kaip 

negailestinga mirtis atskyrė iš 
mūsų tarpo mylimų žmonų ir 
motinėlę.

Netekome savo mylimos rug- 
piūčio 1 d., 1949 m.

Nors laikas tęsiasi, bet mes 
jos niekados negalėsime už
miršti. Ji apleido ,tų vargingų 
šio pasaulio gyvenimų ir nuke
liavo J amžino poilsio vietų. 
Kūnas ilsisi šv. Kazimiero ka
pinėse. 28-tamc bloke. I.ai gai- 
lestingits Dievas sutelkia jai 
amžinų atilsį. .

Pamaldos už a. a. Onos Bub
lienės sielų, šventos MišioH su 
egzekvijomis, ims atlaikytos šv. 
Pranciškaus bažnyčioje, India
na Harbor, Indiana, rugpjūčio 
1-mų dienų, trečiadienį, 8 vai. 
ryto. .

' Nuliūdę: Vyras, duktė, sū
nūs, manius, anūčai, seserys, 
broliai, švogeriai, pusbroliui, 
pusseserės Ir kiti giminės.

KAZIMIERAS BARTKŪNAS 
Bortkun

Gyveno 127 Homan Avė., Blue

Island, 111. Tel. Flllton 5-9543
Mirė liepos 28 d., 1956, 1:35 

vai. popiet, sulaukęs pusės am..
Gimė Lietuvoje.
Amerikoje išgyveno 45 m.
I’asiliko dideliame nuliūdime 

žmona Bernice, duktė Ona, sū
nus Charles, Jr., 2 pusseserės, 
gyvenančios Montreal, Canada, 
brolienė Adomienė, 3 švoger- 
kos: Bertha Pucin su šeima,
Adelė Špatas su šeima lr Zofi
ja Poucial su šeima, švogeris 
Waiter, kiti giminės, draugai 
ir pažįstami.

Priklausė S.L. A. kp. 178, 
Chicagos Liet. Draugijai, Loyal 
Order of Aloose. I-toselande, 
Lions Center ir International 
Order of Eagles.

Kūnas pašarvotas Zudyckio 
koplyčioje, 1646 W. 46th St.

J^ildotuvčs įvyks treč., rugp. 
1 d., iš koplyčios 9 vai. ryto 
bus atlydėtas į šv. Kryžiaus pa
rapijos bažnyčių, kurioje įvyks 
pamaldos už velionies sielų. l’o 
pamaldų bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: žinomi, duktė ir sū
nus. 4

laidotuvių direktorius Zj Zu-
dyckis. Tel. YArds 7-078f.

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4S05-07 South Hermitage Avenue

TeL YAt7-174I-2 ii LA 3-9851

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambulansų patarna- Mefl turime koplyčias
vimas dieną k nak- visose Chicagos ir
tį, Reikale laukite Roselando dalyse ir

dUMUKjiPBoBK Jau patarnaujamem

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVE. TeL LAfayettc 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. LITUANICA AVE. Tel. Y Arda 7-3401

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

ASH’SALL MAKES W 
COLORED 

T. V.’s

i f.

N':

Air
Conditioners

cS ToiurvfLflKeE*!

•FUftNlTURE-CARPETING’APPlIANCES-TELEVlSIOM 
1800-02 W 474, lA 3 7771 ?.3.4

A. A.

KAZIMIERAS A. URNICH
Gyveno 2440 West 69th Street, Chicago, III.

Mirė'liepos 28 d„ 1956 m., 4:00 vai. popiet, sulaukęs 79 m.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Telšių apskr., Lietlaukių parapi

jos, Drukčiūnų kaimo. Amerikoje išgyveno 60 metų.
Pasiliko dideliame nuliūdime: sesuo Jozefą Vaištaras ir 

jos vaikai John ir jo žmona Margaret, Zenon ir jo žmona So
phie, Anthony ir jo žmona Anna, duktė Violet Janulionis ir 
jos vyras Anthony ir jų šeimos, pusseserė Valerija Venckus 
ir jos vaikai Stella, Suzanna ir Joseph, giminaitė Barbara 
Pranskus ir j;■ vaikai Alice Talis ir jos vyras Stanley, Frank 
Pranskus ir jo žmona Barbara ir jų šeimos, ir kiti giminės. 
Lietuvoje pasiliko pusbrolis Anton Pranskus.

Laidotuvėmis rūpinasi sesuo Jozefą Vaištaras.
Kūnas pašarvotas L- Bukausko koplyčioje, 10821 South 

Michigan Avenue, Chicaj^f, Illinois.
Laidotuvės jvyks ketvirta*!., rugp. 2 d. Iš koplyčios 8:45 

vai. ryto bus atlydėtas į Visų Šventų parap. bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos' už velionies sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę lieka: sesuo, pusseserė, giminaitė ir kiti giminės.
Laidotuvių direktorius L. Bukauskas, tel. COmmodore 4-2228.

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

ALFREDAS VANGE
177 WOODSIDE Rd., Rivereide, DL Tel. OLympic 2-5245,

POVILAS J. RIDIKAS
3354 8. HALSTED STREET TeL YArdg 7-1911

LEONARDAS F; BUKAUSKAS
P 10821 S. MICHIGAN AVE. TeL COmmodore 4-2228,

JURGIS F. RUOMIN
3319 8. LITUANICA AVE. TeL Y Arda 7-1138-1139i

VASAITIS — BUTKUS
1446 8. 5O«h AVE., CICERO, Dl. TeL OLympic 2-1003

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUDYCKI 
1646 W. 4Bth STREET Y 7-0781

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. STREET ' REpobUe 7-13131
2814 W. PLACE Vlrglnla 7-0072,
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X Sv. Kryžiaus parapijos
bažnyčioje Parciunkolos atlai
dų proga pamaldos bus rugpjū
čio 1 ir 2 d. d. 7:30 vai. vaka
re. Klebonas kun. A. Linkus 
kviečia parapiečius pasinaudoti 
Dievo .malonėmis.

X L. šimutis, Draugo vyr. 
redaktorius, išvyko 3 savaitėms 
atostogų; jį pavaduoja kun. K. 
Baras.

X Prel. Ignas Albnvičius,
Draugo red. Ignas Sakalas ir 
visa eilė kitų tautiečių šiandien 
švenčia vardines.

X Inž. Alf. Rimas, kapt. K. 
Rimas, dr. M. Rimas ir buvęs 
stambus ūkininkas Prienų apy
linkėje Br. Rimas daro žygių 
atsigabenti savo senutę motiną 
iš Lietuvos.

X 20,000 talpos bažnyčia
statoma Sirakūzuose, Marijos 
Nekalčiausios Širdies atvaizdo 
ašarojimui, kuris įvyko 1953 
m. įamžinti. Sicilijos vyskupai 
yra paskelbę, jog “dėl ašaroji
mo tikrumo negali būti jokio 
abejojimo.”

Apie šiuos neįprastus įvykius 
Sicilijoje yra baigiama ruošti 
Chicagoje išsami knyga lietu
vių kalboje. ,

X Kanarėlė, Kosto Ostraus
ko 3 v. drama, bus pirmą kartą 
vaidinama š. m. spalio mėn. 20 
d. 8 vai. vak. Eleventh Street 
Theater (72 E. lith St.). Vai
dinimas bus pakartotas ten pat 
spalio mėn. 21 d. 3 vai. popiet. 
Vaidins Julius Balutis, Alfas 
Brinką, Algimantas Dikinis, 
Irena Nivinskaitė; režisierius
— Vyt. Valiukas; dekoracijos
— Vytauto Virkau.

/
X Enciklopedinis Lietuvos 

žemėlapis turi specialų priedą- 
vardyną, arba žemėlapinių var
dų žodyną, kurį sudarė prof. 
dr. A. Salys. Vardyne yra apie 
7,000 žemėlapinių vardų, kurie 
surašyti taisyklinga bendrine 
kalba ir sukirčiuoti. Toks var
dynas itin bus naudingas laik
raštininkams, lituanistinių mo
kyklų mokytojams, vadovėlių 
autoriams ir kiekvienam rašto 
žmogui. Žemėlapį sudarė karto- 
gr. J. Andrius ir pf“of. S. Ko
lupaila. Išleido LE leidėjas J. 
Kapočius. Žemėlapis Chicagoje 
gaunamas «visuose Jietuviškuo- 
se knygynuose,

Sugavo moters užpuoliką
Chicagos policija areštavo 

Normaną Smith, 34 m. am
žiaus, gyvenusį 918 W. Fuller- 
ton. Jisai grasino moteriai pei
liu, bet ta pabėgo, tačiau tris 
berniukus, peiliu grasindamas, 
jis nedorai vargino. Policija 
berniukus paėmė į automobilį 
ir su jais važinėjo vis žvalgy
damiesi, ar nepažins to pikta
dario automobilip. Berniukai 
atpažino. Pastebėjęs, kad jis 
atpažintas, piktadarys bandė 
su mašina pabėgti ir, beskubė
damas, atsitrenkė į automobi
lį kito policininko — Tomo 
Blaul. Šiam buvo praskelta 
galva ir sulaužyta ranRa, x o 
Smithui nulaužta nosis. Pikta
darys nugabentas į kalėjimo li
goninę. Jis jau anksčiau buvo 
sėdėjęs kalėjime.

$500,000 JAUNIMO CENTRAS 
Pamatų prakasimo iškilmės

Sekmadienį ties 56 gatve pie- kurnu. Didvyriški ir taurūs
tuose ir Western, Chicagoje, iš
kilmingai pašventinta žemė ir 
prakasti pamatai Jaunimo cent
rui, kurį organizuoja lietuviai 
tėvai jėzuitai. Vieta labai pa
togi iš visų kolonijų suvažiuo
ti. Bus du namai — paties Jau
nimo centro ir prie jo esančio 
tėvų jėzuitų vienuolyno su kop
lyčia. Jaunimo centre bus aš
tuonetas klasių, kur sutilps li
tuanistinė mokykla, bus ■ salė 
maždaug dėl 700 žmonių, bus 
buklai skautams, skautėms, 
ateitininkams; ten galės rink
tis romuvėnai, birutietės, šau
liai, Vilniui vaduoti sąjunga ir 
visi kiti, kas tik norės. Bus 
įtaisai ir rodyti kultūrinius fil
mus. Visa statyba Rainuos apie 
pusę miliono.

Saulėta diena ir vėsus oras 
sudarė geras sąlygas suvažiuoti 
didžiam būriui žmonių. Čia ma
tėsi lituanistinės mokyklos mo
kytojai, moksleiviai ir jų tė
vai, uniformuoti skautai, daug 
kitų organizacijų atstovų, daug 
tremtinių ir. vietinių.

Dviguba švente,

Iškilmes pradėjo tėvų jėzui
tų provinciolas kun. B. Krišta
navičius, primindamas, kad jė
zuitams dabar dviguba šventė 
— 400 m. sukaktis nuo šv Ig
naco Lojolos mirties ir šventi
nimas žemės naujai lietuvių 
įstaigai. Pažymėjo,_ kad šie pa
statai turės tarnauti Dievui ir 
lietuvių tautai. Jėzuitai jaučia
si skolingi lietuvių, tautai, ku
rioje galėjo auginti savo kultū
rines vertybes. Jaučiasi skolin
gi savanoriams ir šauliams, ku
rie laisvės kovose vienoj ran
koj laikė arklą, kitoj ginklą, ir 
tos atkurtos organizacijos 
tremtyje naujuose rū
muose bus .mielai laukia
mos, kaip bus laukiamos ir ap
skritai visos lietuvių organiza
cijos. Jėzuitai dėkingi ir Lietu
vos mokytojams, ir jiems į tal
ką atsiskubina su patalpomis 
lituanistinei mokyklai.

“Norime prakasti žemę, kad 
joje galėtume įdiegti tautinę ir 
religinę sėklą... Jeigu mūsų na- 
muosą subręs bent vienas Ba
sanavičiaus, Maironio, Putvio, 
Povilo Lukšio dvasios žmogus, 
būsime laimingi”, — kalbėjo 
tėvas Krištanavičius.

Pasidžiaugė, kad visuomenė 
remia sumanymą, net kitatau
čiai. Pvz. artimiausios Švč. Jė
zaus Širdies parapijoj klebonas 
kun. McNally jau paaukojo 
$1,000 statybai.

Čia kūrensią lietuvybės ugnis
Šventinimo apeigas atliko 

kan. Paškauskas, savo kalboje 
primindamas vertingus tėvų jė
zuitų darbus Lietuvoje. Reiškė 
tikėjimą, kad lietuvybės ugnis

yra mūsų Išganytojo pasekė
jai tėvai jėzuitai. Tėvai jėzuitai 
moka paruošti disciplinuotus 
vyrus. Iš šio židinio spindės 
krikščioniškos tradicijos ir 
meilė artimo. Jėzuitai tikrai 
laikosi mūsų Išganytojo prin
cipų ir dogmų. Tegu Aukščiau
sias laimina jų darbą. Taip kal
bėjo gen.Plechavičius, sveikin
damas romovėnų vardu, įteik
damas auką. Kun. A. Stašys, 
pralinksminęs visus humoru, 
kad jėzuitai prakasdami pama
tus sekmadienį čia mus šventė
je verčia “dirbti”, palinkėjo 
sėkmės Dievo ir Lietuvos tar
nyboje; įteikė ateitininkų au
ką.

IŠOELBfiTO LAIVO KAPITONAS

Sušniurusio, tačiau nenuskendnsio švedų laivo kapitonas Beaudean su 
savo padėjėjais. ' j (INS)

IŠ ARTI IR TOLIO. Zailskienė, kalbėdama 
skautų vardu pasidžiaugė, kad
tėvai jėzuitai turi mokslą, iri Ji A* VALSTYBĖSE j Hkaitis, 15483 Ward, 
turi širdį. Išaugs namai, kurie — ALR Katalikų Federaci- 27, Mich. 
skleis meilę Dievui, tėvynei, jos jaunimo stovyklos statybos 
žmogui, šį darbą visuomenė darbai vyksta pilnu tempu. Jau 
rems ir Dievas’laimins. D. Ka-' pravesti reikalingi keliai, iš-
minskienė palinkėjo sėkmės ka
talikių moterų vardu. B. Bab
rauskas pabrėžė, kad. lietuvių 
jėzuitų įnašas švietimui — ne
palyginamai didelis. Jie taip 
augštai iškėlė Vilniaus akade
miją, kad net ir dabar prof. 
Ivinskiui ją priminus istorikų 
suvažiavime, bolševikai ėmė 
karščiuotis. M. Budrienė kal
bėdama akad. skaučių vardu 
ir įteikdama auką pažymėjo, 
kad šie namai bus džiaugsmas 
ir pasididžiavimas visai: Lietu
vai. M. Tumienė sveikjno biru- 
,tiečių vardu.

Dr. J. Starkus ateitininkų 
gydytojų “Gajos” korp. vardu 
linkėjo gražiai šį užsimojimą 
užbaigti ir įteikė auką. Dr/St. 
Budrys pažymėjo, kad gydyto
jų Fraternitas Lituanica rems 
šį darbą kiek galėdama. O Bi
liūnienė jaunesniųjų skaučių

gręžti šuliniai vandentiekiui, 
įtaisomi septiniai tankai, stato
ma elektros linija, tvarkomi 
ežero paplūdimiai ir pradėti 
pagrindinio pastato pamatai.
Daugelis darbų atliekama šeš
tadienio talkomis. Daug entu
ziazmo rodo visa Detroito lie
tuvių visuomenė. Statybos ko
mitetą sudaro šie asmenys: inž.
J. Mikaila, pirm., inž. dr. L.
Bajorūnas — vicepirm. J. Va- 
lukonis — sekr., inž. J. Dunčia 
— narys. Statybos darbams va
dovauja ir prižiūri inž. P. Bal
takis. Statybos planus paruošė JAV valstybes praleisti atosto

Detroit

žosios Lietuvos Biliulių Draugi-1 Pakalenka. Lietuviškos koloni
ja, kurios Centro Valdyba yra| jos džiaugėsi, kad jų neužmirš 
Kanadoje. Kas norėtų prie pre
mijos prisidėti, aukas siunčia
V. Peteraičiui (5155 Bourbon- 
niere Apt. 6, Montreal, Ca
nada).

ta Vokietijoje likę menininkai.

— Aleksas Ginčas susituokė 
su Milda Dičmonaite. Povilas 
Gaidelis susituokė su Ona Po- 
nelyte. Jie susituokė Vokietijo-

— Gimimai per pastarąjį Je- Jaunavedžiai daro žygių at- 
pusinetį sumažėjo Kanadoje.

Gimimų skaičius Kanadoje
per pastarąjį pusmetį sumažė
jo: 1955 m. buvo 219,469; 1956 
m. — 218,821. Jungtuvių skai
čius š. m. birželio mėn. pakilo 
iki 11,548; pernai — 11,455. 
Per visą pusmetį buvo 48,933 
jungtuvės, pernai — 46,840.
Mirimų skaičius per pusmetį

vykti į JAV.

URUGVAJUJ
— Lietuvių artistų trupė, at

vykusi iš Buenos Aires, Argen
tinos, suvaidino komediją “Ka
rolio teta”. Argentinos lietuviai 
prie Urugvajaus laisvės pamink 
lo uždėjo vainiką. Iškilmėse da
lyvavo su pasiuntinybės perso-

pakilo iki 68,952; pernai 65,- nalu Lietuvos atstovas min. dr.
391. K. Graužinis, kuris svečiams iš

— Jonas ir Agota Liudvinai- visų bolševikinių šnipų tinklą
— . _ _ _ _ u m zJ o !•“»<-» ere zvv n

- Igor Guzenko, tavęs So- Aref’ntinos 3Uruoš« priėmimą, 
vietų Rusijos atstovybės Ota
voje šifravimo valdininkas, pa
sisakė esąs ukrainietis. Igor 
Guzenko, buvęs Sovietų atsto
vybės Otavoje šifravimo valdi
ninkas, kuris 1945 m. išdavė

SKUBIAI REIKALINGA
pagelbininkė gydytojų šeimai 
su dviem vaikais (1 ir 4 metų). 
Atlyginimas pagal susitarimą 
ir visas išlaikymas Kreiptis:

V. ADOMAVIČIUS.
194 Caatle Blvd., Akron, Ohio 

Tel. TEmple 63926

čiai, Lindeno, N. J., lietuvių 
veikėjai, susilaukę 40 metų ve
dybinio gyvenimo sukakties, iš
vyko ta proga į Kanadą, To
rontą, ir ten sukaktį atšventė.

— Inž. K. Pabedinskas ir 
žmona atvyko į Ameriką ir ža
da čia nuolatos apsigyventi. 
Aplankė New Yorką, ir jau at
vyko į Chicagą, kur gyvena su
nūs. Jis išbuvo 8 metus Maro
ke, kur vadovavo tekstilės fab
rikui Safi mieste, 250 kilomet
rų nuo Casablankos.
• — Prel. Ignas Kelmelis, Ne- 
warko lietuvių par. klebonas, 
liepos 23 d. išvyko į pietines

arch. Arbas-Arbačauskas. Rei
kia pastebėti, kad visus paruo
šiamuosius statybos darbus in
žinieriai, architektai bei geolo
gai atlieka neapsakomai kata
likiško idealizmo vedini.

Daugiausiai rūpesčio turi sto
vyklos organizacinio komiteto

vardu dėkojo už globą ir įtei- P*rm- Br. Polikaitis, kuriam rū
kė dovaną. Dr. Stungevičius, 
Uragvajaus konsulas, lietuvis, 
priminė, kad katalikybė jau 
greit sulauks 2,000 sukakties; 
jėzuitai švenčia 400 m. sukaktį. 
Linkėjo lietuviams jėzuitams 
šioje įstaigoje atšvęsti 4,000 
metų sukaktį. Dr. St. Biežis 
sveikino šį lietuvybės ir krikš
čionybės židinį. “Tegu Augš
čiausias laimina” — užbaigė. 
Bendruomenės vardu sveikino 
J. Švedas. Sveikino ir vietos se
niūnas (aldermanas) Frank 
Micek.

Visi šie kalbėtojai drauge ir

pi visi stovyklos darbų vykdy 
mo reikalai, o ypač finansai, 
kuriuos sudaro visos Amerikos 
katalikų aukos.

— ALRK Federacijos Jauni
mo Stovyklai aukojo šie asme
nys: J. Menderis, Woodhaven, 
N. Y. — 200 dol.; V. Žemen- 
tauskas, Richmond Hill, N. Y. 
500 dol.; kun. J. Paransevičius, 
New York, N. Y. — 100 dol.; 
kun. J. Pakalniškis, Brooklyn, 
N. Y. — 100 dol.; kun. A. Rač
kauskas, Brooklyn, N. Y. — 
100 dol. ;• K. Krušinskas, Wood- 
haven, N. Y. — 100 dol.; Neris

ir čia bus kūrenama. Tėvynės baigus atvirame ore buvo vai 
dvasiai esant stipriai — nežū-'gės prie gausių skanėstų, 
sime tremtyje. Šie pastatai tar-1 gįo8 iškilmės parodė, kiek 
naus religijai ir lietuvybei. Kan. daug simpatikų ir rėmėjų turi 
Paška'uskui prakasus pirmą tas naujas užsimojimas. Jauni- 
duobutę, į ją Amerikos lietuvė mo centras 1957 m. rudenį jau

bedė kastuvą gilindami pama- į InternatioUSl, Ine., N. Y. — 
tus. Buvo 'pakviesti pakasti 200 dol. Aukas siųsti: Br. Po- 
ir prel. Mozeris, kųn. J. šau- į
linskas, kun. P. Cinikas, kun. |
Urbaitis, kun. Bagdanavičius, 
kun. Budzeika, kun. dr. J.
Prunskis. Iškilmėse dalyvavo 
ir prel. Albavičius bei daug 
augštų svečių. Iškilmėms pasi-

gų. Užtruks ligi rugp. vidurio. 
Jo vikaras kun. P. Totoraitis 
jau grįžo po atostogų.

KANADOJ
— Torontietis Vindbergas

lankėsi Montrealyje ir rūpinosi 
čia įsteigti siuntinių siuntimo į 
Lietuvą biur<. P. Vindbergas 
pareiškė viltį, kad nuo rugpjū-; 
čio 1 dienos Montrealy veiks jų 
skyrius.

— Kun. B. Markaitis, S. J., 
muzikas kompozitorius, yra at
vykęs į Montrealį iš Chicagos 
ir čia pavaduoja A. V. kunigus, 
kurie yra užimti kitomis parei
gomis.

— E. Kardelienė padarė įdai- 
navimų Amerikos Balsui ir ki
toms transliacijoms, kurias at
lieka kun. dr. Kavolis daugely
je savo transliacijų bei įvairių 
subuvimų metu kitataučiams.

— Vydūno vardo 1000 dole
rių premiją už geriausį 1956— 
1957 metais parašytą veikalą 
apie Mažąją Lietuvą telkia Ma-

Kanadoje ir dabar gyvena kaž
kur Ontario pakeista pavarde, 
pasisakė esąs ukrainietis. Savo 
knygą “Titano kritimas” jis 
prisiuntė Ukrainiečių Kultūros 
ir Švietimo Centrui su įrašu: 
“Nuo ukrainiečio, kuris brangi
na Ukrainos kultūrą. 1956. VI. 
22”. Viešai tai buvo paskelbta 
Ukrainiečių nacionalistų jauni
mo konferencijoje Winnipege. 
Tą žinią tuojau paskelbė visos 
Kanados spauda.

VOKIETIJOJ
— Solistė Janina Liustikaitė 

koncertavo. Vokietijoje su di
deliu pasisekimu po visą šiau
rinę Vokietiją važinėjo ir kon
certavo solistė Janina Liusti
kaitė, aktorė Livija Miglinienė 
ir lietuvių sargybinių dalinių 
kvartetas, kurį sudaro Česlo
vas Vencevičius, Faustas Stro- 
lia, Stasys Vaišvila ir Benys

STATYBAI 
IR NAMŲ 
PATAISYMUI .
PRISTATOM J 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGĄ

I

CARR MOODY 
LUMBER CO.

STASYS LITWINAS, Prez.
3039 So. Halsted St.

Tel. Victory 2-1272
Apkainavimą ir Prekių Pristaty

mą Teikiame Nemokamai
Raštinė atidara kasdien nuo 

8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro ir 
šeštadieniais iki 8 vai. vakaro.

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

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki $10,000.00
I R

Paskolos Duodamos Namų {gijimui 
__________ Lengvomis Sąlygomli

CHICAGO i SAVINGS & LOAN ASSN.
6234 S. Westem Avo. Chicago 36, DL

CHANE SAVINGS A LOAN ASSN.
2555 W. 47th St Chicago 32, HL

DISTRICT SAVINGS A LOAN ASSN.
3430 So. Halsted Street Chicago 8, DL

ROOSEVELT FURNITURE CO-
(LIETUVIŲ KRAUTUVE)

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

UNIVERSAL SAVINGS A LOAN ASSN. ‘
(800 S. Halsted Sl Chicago 8, III.

JONAS GRADINSKAS
Batūrienė įmetė $30 naujai sta
tybai.

Konsulas dr. P. Daužvardis 
savo kalboje džiaugėsi, kad iš 
šių namų sklis šviesa, kuri tė
vams jėzuitams įprasta ir ilgai 
praktikuota. Lietuviu tauta 
daug dėkinga jėzuitams. Litu
anistinės mokyklos direktorė 
A. Rūgytė šią dieną pavadino 
istorine, nes prakasimui pama
tai lietuviško jaunimo kultūri
niam gyvenimui. Prašė tėvus 
prisidėti prie statybos. Inž. A. 
Rudis priminė šv. Aloyzo šūkį 
— žiūrėti į -dalykus, kaip jie 
atrodys amžinybės akimis, šis 
užsimojimas. didelis ir amžiny
bės šviesoje ir dėl to skatino 
tą katalikišką darbą plačiau 
paremti. Pats paaukojo $1,000.

Gen. Plechavičius pabrėžė, 
kad tauta ir valstybė laikosi ti
kėjimu, taurumu ir didvyriš-

bus baigtas ir Lituanistinė mo
kykla ten pradės savo 1957-8 
mokslo metus. Statybą vykdo 
inž. Augustinavičius. — J. Pr.

P&J. JOKUBKA
rv, DEIMANTAI IB LAIK ROMIA 

Pardarlmaa ir Taisymą*

4077 So. Archer Ave.
Chieago 82, III. — Tel. LA S-8017

PIGIAI IR SAUGI tl

PERKRAUSTAU
BALDUS
VIETO.li; lit iš TOI.I VU

K. EIDUKONIS
Tunu naują dideų aumcvekimj 

ir apdraudaa
1818 W. Hat St. Chicago, Di.

Tel. PRescott 9-2781 
- ----- ----------  ------

Pirmą kartą pasiūlo oro 
vėsintuvą (Air Condi- 
tioner) tik už $39.95.
Tas vėsintuvas galima 
naudoti kiekvienam kam
baryje if 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. Rtosevell Rd. Telefonas SEeley 3-47II

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.

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

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

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSN
4071 Archer Ave., j vakarus nuo California Ave.

CHARLES ZEKUS, Sekretoriui 

OFISO VALANDOS:
Pirmad., antrad., penktad. lr 
tottad. t vėl. ryto Iki 4:R0 p.p.

Tredlad. • ryto Iki 11 vai.. 
Ketvlrtad. • vai. Iki S vaL vak.

Kambarių vėlintu vai, vėdintu vai; radio: vokiški, kišeniniai, nešio
jami, automobiliams: televizijos; patefonai, varomi baterijomis

J. O. TELEV1SION COMPANY
2512 W. 47th St. Tel. FRontier 6-1998

TAISYMAS GARANTUOJAMAS RASTU — 100%

BUICK’AS

LIETUVIŠKAS

AUTOMOBILIS

Manse

f


