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PABALTIJO REIKALAI ŠVEDU PARLAMENTE
Pabaltiečių parlamentarų raštas 

įteiktas Švedijos parlamentui
STOCKHOLMAS, geg. 15. — Švedijoje, 'kaip švedų parlamento 

svečiai, vieši Sovietų Sąjungos augščiausiojo sovieto delegacija. 
Tai revizitas švedų parlamentui, neseniai viešėjusiam Sovietų Są
jungoje. Ta proga Švedijoje gyveną buvę Pabaltijo valstybių par
lamento nariai įteikė švedų parlamentui raštą, kuriame sakoma 
(Kadangi Švedijoje negyvena nė vienas iš buvusių Lietuvos seimų 
narių, ^ai po raštu pasirašė estų ir latvių parlamentarai):

Sovietų taip vadinamųjų ,,par
lamento narių“ Švedijoje atsilan
kymo proga mes laisvajame pa
saulyje gyvenančių Estijos ir 
Latvijos parlamentarų įgalioti 
turime Tamstoms pareikšti:

1. Visų demokratinių valstybių 
tautos atstovams, kaip ir visam 
laisvam pasauliui, yra gerai ži
nomas faktas, kad nei Sovietų 
Sąjungos augščiausias sovietas, 
nei Sovietų Sąjungos okupuotų ir 
satelitinių kraštų parlamentai 
nieko bendro neturi su parlamen
tais tradicine vakarų Europos 
prasme. „Parlamentai“ sovietų 
diktatūroje, kur tiek pilietinės 
teisės, tiek laisva spauda, tiek 
visos politinės partijos, išskyrus 
vienui vieną, yra panaikintos, nė 
ra ir negali būti tautos laisvos 
valios reiškėjai. Taigi, „sovietų 
parlamentai atstovauja ne tau 
tą, o tik diktatūrą, kurios ištiki
mi pakalikai jie yra.
Negali būti kalbų su išdavikais

kalbiuose su sovietų delegacija 
surastų patogią progą ir tą ele
mentariausią žmogišką reikala
vimą priminti ir pabrėžti, kad tą 
reikalavimą reikia ir išpildyti.

Laisvame pasaulyje gyvenan
čių estų ir latvių parlamentarų 
vardu pasirašė August Rei, bu
vęs Estijos seimo pirmininkas ir 
buvęs Estijos respublikos prezi
dentas ; Johannes Sikkar, Estijos 
parlamento narys, ūkininkų ir 
mažažemių partijos pirm.; Janis 
Breikš, Latvijos parlamento na
rys, buvęs Latvijos seimo sekre
torius, liberalų partijos pirminin
kas ; Bruno Kalninš, Latvijos sei 
mo narys, socialdemokratų par
tijos pirmininkas.

Priėmė prezidento 
pasiūlymą

WASHINGTONAS, geg. 15. — 
Senatorius Walter F. George (D., 

2. Kiek vakarai gali turėti nau Ga.), nutaręs nebekandidatuoti
dos iš tokių apsilankymų, šiuo 
atveju ne mūsų pareiga spręsti.

į senatą, sutiko būti prezidento 
Eisenhowerio asmenišku amba-

Tačiau mes negalime iškęsti ne- sadoriumi š. Atlanto Sutarties
pareiškę, kad mūsų turimomis ži
niomis tokie apsilankymai labai 
slegiančiai veikia visas Sovietų 
pavergtas tautas ir jos pasijun
ta apsivilusios vakarų valstybių 
vyrų deklaracijomis bei paža
dais.

3. Kadangi toje sovietų „par
lamento delegacijoje“ yra vado
vaujančių asmenų ir iš okupuotų 
Pabaltijo valstybių, tai mes ran
dame reikalinga pabrėžti, kad tie 
asmenys neturi nė mažiausios tei 
sės atstovauti Pabaltijo tautas. 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos žmo 
nės, tiek namuose, tiek laisvaja
me pasaulyje, laiko juos išdavi
kais ir svetimo smurto klusniais 
kvislingais.

4. Estijos, *Latvi jos ir Lietuvos 
laisvi parlamentai jau nuo seno 
priklauso Tarpparlamentarinei 
Sąjungai. Mes net pernai per są
jungos kongresą Helsinkyje rug
pjūčio mėn. priminėm kongreso 
dalyviams, kad nepatogu į tą 
garbingą sąjungą priimti augš- 
•čiausiąjį sovietą.

Sovietų vadai mėgsta pasisa
kyti prieš kolonialinę priespaudą 
ir dedasi kovotojais už koloniali- 
nių tautų laisvę ir žmogiškąsias 
teises. Kol okupaciniai režimai 
ginkluota prievarta ar grasinimu 
jų nebus panaikinti pagrobtuose 
kraštuose, tol visa tai yra ne kas 
kita, o tik begėdiškas cinizmas.

Laikas grąžinti pavergtoms 
tautoms laisvę ir apsisprendimo 

teisę

Ir kaip tik. dabar, kada Sovietų 
nauji galiūnai patys ima atideng 
ti ir pasmerkti Stalino nusikalti
mus, yra laikas grąžinti Stalino 
įsakymu pavergtoms tautoms 
laisvę ir apsisprendimo teisę, pa
leisti ištremtuosius ir vergų sto
vyklose suvarytus nekaltus žmo
nes bei grąžinti juos į namus.

Pirmasis žingsnis ta kryptimi 
būtų paleisti visus dar gyvus es
tus, latvius ir lietuvius parlamen
tarus iš vergų stovyklų ir grąžin
ti juos į tėvų žemę. Visi estai, lat
viai ir lietuviai laisvame pasau
lyje būtų didžiai dėkingi, jeigu 
Švedijos parlamentarai savo t>o-

organizacijoje (Nato). George 
yra senato užsienio santykių ko
miteto pirmininkas.

Komunistai padidino
savo propagandą

WASHINGT0NAS, geg. 15. — 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
Informacijos agentūra praneša, 
jog komunistinės valstybės padi
dino savo tarptautinę radijo pro
pagandą, įvykdytą tarp 1948 — 
1955 m. Sovietų Rusija ir kitos 
komunistinės valstybės praėju
siais metais savaitėje panaudojo 
1,673 valandas užsieninei propa
gandai, o tuo tarpu 1948 m. sa
vaitėje panaudojo 258 valandas 
užsieninei propagandai.

t ■ ' •

Didžiulio pavojaus 
akivaizdoje

* WASHINGTONAS1 geg. 15. — 
Admirolas W. Radford, jungtinių 
štabo viršininkų pirmininkas, pa
reiškė, jog Jungtinės Amerikos 
Valstybės yra „daug didesniame 
pavojuje“ negu buvo prieš Pearl 
Harbcr užpuolimą. Jis nurodė, 
jog Sov. Rusija turi naują gali
mybę užpulti.

Radford gegužės 14 d. pareiš
kė, jog, „kaip šiandien“, komu
nistinės valstybės neatrodo tu
rinčios „oro jėgų pirmenybę“. Jis 
pasakė, kad nematąs „priežas
ties", kodėl JAV negalėtų sto
vėti karinės jėgos priešakyje.

Ir JAV apsaugos sekretorius 
Charles Wilson panašiai išsireiš
kė. Senato užsienio santykių ko
mitetui jis pasakė: „Mes dabar 
turime viršenybę... Mes ją galime 
palaikyti, bet nedidžiulę viršeny 
bę“.

Pabaltijo klausimu 
didžiulis mitingas
Švedijos sostinėje

STOCKHOLMAS, geg. 15. — 
Švedijoje gyvenančių, buv. Pa
baltijo valstybių parlamento na
rių memorandumą, įteiktą Švedi
jos parlamentui, paskelbė švedų 
dienraščiai š. m. gegužės 7 d.

Tos pačios dienos spaudoje til
po 'ir sąrašai sovietų likviduotų 
ir Sibiran ištremtų žymesniųjų 
Pabaltijo kraštų politinių asme
nybių bei parlamento narių. Ge
gužės 12 Stockholme buvo su
šauktas didžiulis susirinkimas 
Pabaltijo klausimu, kuriame kal
bėjo Valstybinio Istorijos muzė- 
jaus direktorius prof. Birger 
Nerman, dešiniųjų (konservaty
vų) partijos vadas ir parlamento 
narys Jarl Hjalmarsson, liberalų 
partijos parlamento narys Man- 
ne Štai ir socialdemokratų parti
jos parlamento narys rašytojas 
Ture Nerman.

Trumpai iš visur
• Argentinos nauja vyriausy

bė atidarė vartus laisvajai pre
kybai su kitais kraštais. Visos 
valstybės, turinčios prekybos su
tartis su Argentina, yra prašo
mos pradėti pasitarimus ryšium! 
su prekių pasikeitimo sistema.

• Kalifornijos valstybės gy
ventojai 1955 m. fiskaliniais me
tais sumokėjo 7.9 bil. dol. taksų, 
kiekvienam vyrui1, moteriai ir 
vaikui tenka $616. Iš tos sumos
5.2 bil. dolerių tenka federalinei 
valdžiai, 1.5 bil. dol. valstybei, ir
1.2 bil. dol. vietos vyriausybėms.

Oro jėgų sekretorius Donald A. Quarles (kairėje) tariasi Washing- 
tone su maj. gen. Frank A. Bogart (viduryje), JAV oro jėgų biudžeto 
direktoriumi, ir gen. Nathan Twining, oro jėgų štabo virišninku. Sek
retorius Quarle$ pareiškė, jog sekančiais metais oro jėgoms bus rei
kalinga daugiau 15 bil. ir 600 mil. dolerių. (INS)

"Dagens Nyheter" pasakė tiesos
t

žodį sovietų "parlamentarams"
JUtiZAS LINGIS,

Mūsų bendradarbis Švedijoj

STOCKHOLMAS, geg. 15. — Paskutiniu laiku ir Švedijoje 
pradėjo lankytis visokios sovietų delegacijos, mat, visur jieškoma 
„gerų kaimyninių santykių“. Nuo gegužės 7 iki gegužės 17 d. Šve
dijoje vieši ir Sovietų Sąjungos augščiausiojo sovieto delegacija — 
tai revizitas švedų parlamento nariams, neperseniausiai viešėju
siems' Rusijoje. Tačiau švedų spauda ne su gėlių vainikais sutinką 
tuos taip vadinamus „parlamentarus“, teisybės žodžio švedų spau
doje netrūksta. '

Štai liberalų krypties dienraš
tis, tiražu didžiausias Švedijoje,
Dagens Nyheter, atvykusius de
legatus pasitiko įžanginiu, pava-
dintu „Klastinga puota“. Čia pa- 

Daugiau 500 Grey-J^e^ame dienraščio svarbesnes 
mintis, tilpusias geg. 7 laidoje:

vairuotojai• Autobusų 
streikavo. 
hound autobusų vairuotojų su
streikavo gegužės 15 d., nutrauk
dami susisiekimą tarp miestų Mi- 
chigan valstybėje ir Detroito 
priemiestyje.

• William Schauer, sveriąs 
250 svarų, nutarė nebesilaikyti 
dietos. Jis įsitikinęs, kad svoris jį 
išgelbėjo
metu.

Šiandien į Stockholmą atvyks
ta augščiausio sovieto delegaci
ja, kuri dešimtį dienų važinės po 
Švediją ir bus švedų valdomųjų 
organų priimta, šį vakarą švedų 
parlamentas ruošia didelę puotą 
jiems, kurioje dalyvaus įvairių 

nuo mirties tomados sričių vadovaujantys asmenys.
Tokios rūšies parengimuose nė
ra nepaprasta, kad šeimininkų ir 
svečių jausmai būna diametraliai 
priešingi puikioms vaišėms ir 
draugiškiems tostams. Tačiau šį

' • Komunistinės Kinijos jėgos 
iš Amoy salos apšaudė naciona
listinės Kinijos Quemoy salą ge
gužės 15 d. Penkinlika minu tikroji iškilmių melodija

yra oficiali melagystė. Šeiminin
kai švedai yra tautos atstovai, iš-

tęsės bombardavimas.

• Alkanos žiurkės. Vagys įsi

Raketų specialistas

laužė į Anthony Baddio namą ir 
paėmė $200 — ir dėžę saldainių, 
kuriomis yra nuodijamos žiur
kės. Batddio gyvena New Brun- 
swick, N. J.

• 268 JAV artilerijos batalio
nas, dabar esantis Japonijoje, pa, 
gikeis vietomis su 583 JAV arti
lerijos batalionu, esančiu Ft. 
Bragg, N. C. Tai yra eilinis pasi
keitimas.

• Karštas patarimas. Negali
ma sakyti, kad Ben Scane tikrai 
negerbtų moterų, nors ant jo 
sunkvežimio pakabintas toks pa
rašas: „Laikyk savo žmoną karš 
tame vandenyje“. Scane yra 
vamzdžių taisytojas, ši žinia gau 
ta iš Bedford, Iowa.

• Galbūt Jungtinės Amerikos 
Valstybės jau yra išvysčiusioa 
kišenės dydžio vandenilio bombą, 

į kaip svarbų priešlėktuvinį ginklą
ir kontroliuojamo šovinio karinę 
galvutę.

• Amerikos vandenilio bom
bos bandymas vėl atidėtas.

TOKYO, Japonija. — Dr . Hi- f Čekoslovakijoje pradėta pro

O P**

Amerikos Valstybes. Jie daly-

rinkti laisvai rungiantis ir kovo
jant. Rusų augščiausias sovietas, 
rusų svečiai, kaip ir vokiečių 
„Reichstag“ prieš penkiolika me
tu, yra tik bendras tautos atsto
vybės pavadinimas. Jie paskirti įTV 
galingos diktatūrinės partijos va 
dovybės. Rusų „parlamento na
rių“ pagerbimas yra rusų tironi
jos pagerbimas.

Ar nedrebės jų rankos f

Toje puotoje yra ir tokių šmėk 
lų, kurios gali išjudinti ir stip
riausius nervus. Neperseniausiai I 
ir Švedijos karalius, ir švedų mi

nisteriai, ir parlamento nariai pa 
reiškė savo atsidavimą ir savo 
priklausomybę su kažkuriomis 
tautomis, kurių dabar negalima 
minėti, pirmoje eilėje su pabaltie- 
čiais. Pakviestųjų tarpe yra ir 
Ivan Kabin, vienas iš Rusijos es
tų, dalyvavęs rusų okupacinėje 
kariuomenėje ir prisidėjęs prie 
nepriklausomos Estijos sužlug
dymo tremiant ir naikinant žmo
nes. Kartu atvyksta ir vienas 
latvis išdavikas, rusų pasodintas 
į augštą kėdę. Taigi, parankėje 
yra tie vyrai, kurie pagal švedų 
įstatymus ir švedų teisės supra
timą yra didžiausi nusikaltėliai. 
Tačiau delegacijoje trūksta tų, 
kuriuos švedai anksčiau pagerbė 
kaipo laisvojo Pabaltijo atstovus 
ir 'kurie yra užsipelnė vadintis 
tautos atstovais ta pačia pras
me, kaip ir švedų parlamento na
riai. Daugumas tų vyrų ir mote
rų yra išžudyti arba dingę kalė
jimuose, koncentracijos stovyklo 
se bei ištrėmimuose. Tik nedau
gelis tų, kurie rado sau saugumą 

atviru memorandu
mu primena šeimininkams šve
dams apie tiesą. Ar tas raštas 
dėl neramios sąžinės ir nemalo
numo bus sudraskytas ar paskai 
tytas per tą išdavikams ir jų 
draugams suruoštą puotą, sunku 
pasakyti.

mą.
Julius Raab, Austrijos kancleris. 

Jo Liaudies partija laimčjo parla
mento rinkimuose praeijuaį sekma
dienį. (INS)

vaus mokslininkų suvažiavime 
ir aplankys Amerikos raketų 
įrsngiunur

• Daugiau 1,600 JAV karių 
atvyko Gen. Hugh J. Gaffey lai
vu ii Paeifike bazių į Ameriką.

Kaip suprasti tą padorų švedų 
parlamento narių savanorišką pa 
žeminimą? Motyvuojama, žino
ma, augštesniais interesais, Šve
dijos geru noru ir pasaulio taika. 
Sun'ku patikėti, kad tie melo ku
pini priėmimai, turį atitikmenų 
ir kitur vakarų Europoje, turėtų 
kokios nors reikšmės tokiomis 
progomis, kad jie nors viena un
cija prisidėtų prie atslūgimo, 
kurs priklauso nuo stambių nu
sileidimų, kompromisų ir pakei
timų. Kad paviešint kelias dienas 
būtų galima atsiekti greitų ir ga
limų rezultatų, tuo niekas netiki. 

Kalendorius
Gegužės 16 d.: šv. Ubaldas ir 

šv. Jonas Nepamukietis; lietuviš
ki : Vitagaris ir Bitė.

Saulė teka 5:32, leidžiasi 8:04.

Sovietų Rusija "šaltąjį karą"
gal keis "ekonominiu karu"

MASKVA, geg. 15. — Sovietų Rusijos vyriausybė praneša, 
kad ji sumažins savo karines jėgas 1,200,000 vyrų metų laikotar
pyje, prieš 1957 m. gegužės 1 d.

, Vakarų šaltiniai sako, kad S.
Rusija dabar turi 4,600,000 ka
reivių. Sov. Rusija turi 175 pėsti
ninkų divizijas. „Tai didžiausia 
žemės jėga pasaulyje“ — pareiš
kė gen. Alfred Gruenther, Š. At
lanto Sutarties organizacijos 
(Nato) vyr. vadas. Jungtinių 
Amerikos Valstybių karinės jė
gos turi 2,900,000 vyrų.

Sovietų Rusijos nusistatymas 
apkarpyti savo karines jėgas yra 
noras „šaltąjį karą“ pakeisti 
ekonominiu karu“.

Japonija ir Rusija
pasirašė sutartį

MASKVA, geg. 15. — Sov. Ru
sija ir Japonija šiandien pasirašė 
žvejybos sutartis. Japonijos žve
jai jau gali gaudyti lašišas šiau
rės va'karų Pacifike.

Sov. Rusijos ir Japonijos dele
gacijos pasirašė dešimčiai metų 
žvejybos sutartį ir trims metams 
jūroje gelbėjimo sutartį. Abi su
tartys įsigaliojo pasirašymo die
ną.

Naujos patalpos
WASHINGTONAS, geg. 15. — 

Prezidentas Eisenhoweris daly
vaus AFL — CIO patalpų atida
rymo iškilmėse birželio 4 d. Nau
jos AFL—CIO patalpos atidaro
mos Washingtone.

Sniegas siautė
DENVER, geg. 15. — Colora- 

do ir Wyoming kalnuotose apy
linkėse gegužės 14 d. iškrito 14 
colių sniego.

Sovietams labai reikalinga 
darbo rarikų kolchozuose, fabri
kuose ir prie statybų. Naujai pa
leistieji iš kariuomenės (jei bus 
paleisti) bus panaudojami ūkio 
ir pramonės darbams.

Jei Kremliaus valdoyai ir pa
leistų daugiau miliono karių iš 
karinės tarnybos, vistiek dar tu
rėtų didelę karinę jėgą, kurią 
kiekvienu momentu vėl gali padi
dinti.

Kremliaus valdovai vykdo vi
sokius bandymus, kad galėtų ap
sukti Vakarų galvas.

Edenas atsisakė atskleisti naro 
dingimo paslapties smulkmenas

LONDONAS, geg. 15. — Britanijos ministeris pirmininkas 
Edenas praėjusį pirmadienį atsisakė parlamentui atskleisti Lionei
Crabb dingimo paslapties smulkmenas. ______________

Lionei Crabb, 44 metų, išėjęs
į atsargą Britanijos laivyno na
ras, dingo britų Portsmoutho 
uoste š. m. balandžio 19 d. netoli 
Sov. Rusijos karinio laivo „Or- 
džonikidze“, kuriuo į Angliją bu
vo atvykęs Sov. Rusijos premje
ras Bulganinas ir komunistų par
tijos bosas Chruščevas.

Vieni spėja, kad Crabb buvęs 
sovietų laivo įgulos pastebėtas ir 
nužudytas, o kiti dar priduria, 
kad jis galėjęs būti sugautas ir 
išvežtas į Rusiją, kad išgautų iš 
jo karines Anglijos laivyno pa
slaptis.

Crabb dingimo paslapties by
la pirmadienį ' atsidūrė An
glijos parlamente, bet parla
mentas nieko ypatingo

žinojo, nes Edenas atsisakė at
skleisti naro Crabb dingimo pa
slapties smulkmenas. Parlamen
te Crabb dingimo klausimu gin
čai tęsės dvi valandas. Darbiečių 
frakcija parlamente net iškėlė 
klausimą, kad Edenas turėtų 
būti papeiktas, kad jis išsisuki
nėja dėl Crabb dingimo. Bet pa
peikimo klausimas buvo atmes
tas 316 balsų prieš 229 balsus.

• Prezidentas Eisenhoweris 
yra paruošęs planus rinkiminei 
kampanijai.

Oras Chicagoje

Oro biuras praneša: Chicagoje 
ir jos apylinkėje rytoj bus dali-

nesu- nai apsiniaukę ir šilčiau.
.................................. ' ■——'■

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Egipto premjeras Nasser pareiškė, kad jo kraštas stiprins 

karines jėgas apsigynimo tikslais. •

— JAV politikai ir kariniai vadai pareiškė vakar, kad fiūtų pa
vojinga — ar net keistą drąsa — sumažinti Amerikos karines jėgas, 
kai Sov. Rusija pasiskelbė norinti mažinti savo karines jėgas. Jęi 
sovietai savo karines jėgas sumažintų 1 mil. ir 200 tūkst. vyrų, 
Rusija dar turėtų daugiau karinių vyrų negu Amerikos armija, 
laivynas, oro jėgos ir marinai.

— Prancūzijos ministeris pirmininkas Mollet, lydimas Pran
cūzijos užsienio reikalų ministe-rio Pineau, vakar atvyko vizitui į 
Maskvą. Greičiausia Maskva bandys per Prancūzijos vyrus laimėti 
Vakarų pritarimą Sov. Rusijos nusiginklavimo planui.

— Indonezijos prezidentas Soekamo, šiandien atvykstąs vizi
tui į JAV, pareiškė vakar, kad jo kraštas priims iš Sov. Rusijos, 
Jungt. Amerikos Valstybių irkitų valstybių pagalbą, jei ši pagalba 
bus laisva nuo „politinių ir karinių ryšių“.

— Amerikos Valstybės departamentas pareiškė, kad JAV 
neturi nieko bendro ryšiumi su britų naro Crabb dingimo paslap
timi.

— Nettoli JeffersonViBe, Ind., vakar Crane Co. lėktuvas nu
krito. Devyni asmenys žuvo lėktuvo nelaimėje, įvykusioje ūkyje. 
Lėktuvas vėlė Crane kompanijos viršininkus į vamzdžių taisymo ir 
šildymo suvažiavimą, vykstantį Louisviūėje.

— John Gilbert Grabam, 2 Jį metų, vakar nuteistas mirties 
bausme už padėjimą bombos į keleivinį lėktuvą, kuris sprogo ne
toli Longmount, Colo., 1955 m. lapkričio 1 d. Tada žuvo 44 as
menys.
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Dirbk mūsų jaunimo ir Lietuvos labui!
4

Prof. Mykolą Biržišką pagerbiant

Pasaulio Lietuvių Skautų Są-Į 
junga apdovanojo profesorių 
Mykolą Biržišką savo augščiau- 
siu garbės ženklu — Gedimino 
Vilko Žymeniu. Jaučiu pareigą 
atskleisti šio didžio kultūrinin
ko nuopelnus šiai organizacijai, 
nes ligšiol jie dar nebuvo iškel
ti. Iš Lietuvos pedagogų jis pir
mas augštai įvertino skautybę 
ir leido ją vykdyti lietuviškoje 
mokykloje. Šiuo žygiu skauty- 
bė buvo pripažinta ka'p naudin
ga talkininkė praktiniam jau
nuomenės auklėjimui greta švie
timo ir mokslo darbo. Tai įvy
ko nepriklausomos Lietuvos gy
venimo pradžioje ir nepaprasto
se sąlygose.

1918 m. pabaigoje Vilnius bu
vo vokiečių, o pirmąjį ketvir
tį — rusų bolševikų okupuotas.1 
Tačiau Mykolas Biržiška, nepai
sydamas okupantų suvaržymų 
ir karo. stovio, ne tik nedraudė 
savo mokiniams būti skautais 
bei skautėmis, bet dargi leido 
jiems veikti Vytauto Didžiojo 
gimnazijoje ir naudotis jos pa
talpomis, kai 1918 m. gruodžio 
mėn. ji persikėlė į erdvius rū
mus. Po pamokų skiltys kelias 
klases naudodavo sueigoms kas 
dien. šeštadieniais ir sekmadie
niais draugovių bei tunto suei-

zijoje. Netrukus, įsteigęs skau 
tų Vytauto draugovę ir skaučių 
Birutės draugovę, tapau tunti- 
ninku. Mano padėjėju buvo ps. 
Izidorius Kriaunaitis. Tunto dva 
sios vadovu buvo visuomenės 
veikėjas, gimnazijos mokytojas 
bei kapelionas kun.t Kristupas 
Čibiras, kuris dažnai reng 
damas pašnekesius apie skautu 
ideologiją, nuoširdžiai padėjo 
mūsų jaunuomenei išsiugdyti 
tikrais skautais, kad jie gyventų 
pagal 10 skauto įstatų ir steng
tųsi vykdyti skauto įžodį. Kun. 
Čibiras su dideliu pasišventimu 
puoselėjo idealistinę tunto dva
sią pagal dorinį skautybės pra- 

• dą. O du skautininkai, ši laips
nį kvotimų keliu įgiję Rusijoje, 
vadovavo skautiško ugdymosi 
darbui ir vienetų veiklai, dėstė 
skautamokslį ir kt. Tad skautai 
bei skautės ryžtingai auklėjosi 
ir ruošėsi tarnauti Dievui, Tėvy 
nei ir Artimui. Mykolas Biržiš
ka stebėjo šias kilnias pastan
gas, jas augštai vertino ir ža
vėjosi skautų ir skaučių pasi
rodymais tunto pobūviuose, kur 
buvo pravedama ir pavyzdinė 
skilties sueiga. Matydamas pro 
gramišką jų darbą, pakilią nuo
taiką, drausmę ir skilčių sis
temos vyksmą, jis nesikišdavo

Kovą sų įenkais

1919 m. kovo mėn. šį tuntą 
sudarė į 20 skautų bei skąuČių 
arba trečdalis gimnazijos moki
nių. Biržiška matė, kaip skau
tiško jai nimo įtaka reiškėsi ir 
net vyravo gimnazijoje, ir gėrė
josi, kad skautybės išbandymas 
jo mokykloje per tokį trumpą 
laiką ėmė duoti gerų vaisių. 
Jo globojamas tun,ta3 išugdė 
Lietuvai 120 idealistų, kurie ta
po visuomenininkais, mokyto
jais, laikraštininkais, rašyto
jais, profesoriais, skautininkais 
ir kt. Jie įsijungė į kultūrinį 
bei visuomeninį darbą laisvoje 
Lietuvos respublikoje ir oku
puotame Vilniaus krašte, sava
noriais įstojo į Lietuvos kariuo
menę bei šaulių Sąjungą, skel
bė skautybės idėją po visą Lie
tuvą, parengė skautų literatū
ros, įsteigė žurnalą “Skautą”, 
įkūrė jūros skautus ir t.t. Jie 
stropiai dirbo Lietuvos gerovei 
įvairiose srityse ir atliko nuopel 
ningų darbų bei žygių. Daug 
jų yra jau mirę arba didvyriš
kai žuvę dėl savo meilės bei iš
tikimybės Dievui, tėvynei ir Vil
niui.
kyklą ėję Vilniuje lietuviai ir 
lietuvės savo mokytojo ir glo
bėjo Mykolo Biržiškos neapvylė.

TOBJP

Mrs. Iva Toguri D’Aąuino, žino
ma populaiiu Tokio Rožės vardu, 
kuri Antrojo pasaulio karo metu

dien negaliu užmiršti anuomet 
pareikšto man didelio pasitikėji
mo, įspūdingų paskatinimų į 
darbą okupacijų metu ir įvairių 
malonių, o ypač gimnazijos rū
mų užleidimo mūsų skautams ir 
skautėms. Visi Tavo mokiniai 
gimnazistai, studentai, įvairūs 
talkininkai, bendradarbiai ir 
vertingų Tavo raštų skaitytojai 
šiandien užjaučia sunkų Tavo 
būvį. Jie visi stebimi, kad baisi 
mūsų tautos ir Tavo asmeninė 
tragiką nepalaužia Tavo dva
sios. Niekam nesiskųsdamas 
vargsti, kenti, dirbi ir tebekuri 
mūsų tautos likučiams kultūri
nes vertybes. Tavo kūrybinė 
dvasia, būdo savybės, o ypač 

ir

Dr. Klu KRIAUČELIŪNAITE
(UydjU>J» Ir OhlrurgB) 

MOTERŲ LIGŲ IR AK.UBKRUOS 
SPECIALISTfi 

8760 Weat 71st Street 
(Kampas 71st Ir California;

Tt-1. ofiso Ir r,-*. REpubUo 7-4140 
Vai. 11-1 Ir 6-0 v. ▼. šešt. 1-4 p. p 

Priėmimas tik pagal susitarimą.

iš Japonijos kalbėjo per radiją i tas vienuoliškas kuklumas, 
prieš Ameriką, bus deportuota.^Į tvirta valia nepakitėjo: didvy

riškai atlaikai visus žiauraus 
gyvenimo smūgius. Ir nepraran 
di vilties, kad Tavo pasirašytą 
Lietuvos Nepriklausomybės Ak
tą idealistinis lietuvių jaunimas 
vėl įgyvendins. Tvirtai tikiu, 
kad Lietuvių Skautų Sąjunga, 
kuri išsivystė iš Tavo vadovau-

manumą, kūrybingumą, veiklu
mą ir remti kilnias jo pastan
gas skautybei Vykdyti. 2) Skau 
tų vadovai,-ės turi pasirūpinti, 
kad bent tuntas turėtų dvasios
vadovą — kunigu ir globėją —
pedagogą sėkmingam jaunimo .
auklėjimui pilnutinės skautybės ,os aU^° didžiojo gimanzi- 
pagrindais. 3) Skautiškoje mo- J°s Vilniuje, o šiandien atsikū 

Atseit skautiškąją mo- kykloje turi reikštis glaudus rusi PIaciame pasaulyje, įsipa

DR. J. J.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. 63rd 89 
Ofiso teL KElianoe 5-4410 

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

Penktad. tik po pietų.
Trečlad lr fieštad pagal sutarti

SIMONAITIS
i IR CHIRURGĄ

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chirurgė) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ
SPECIALISTU

7160 South Western Avenne
(MEDICAL BUILDING) 

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

Ofloe tel. RE. 7-1108 
Res. tel. WAlbrook 5-3788

Ofiso tet CLlffside 4-2896
Rezidencijos: LAfayette 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 West 471 h Street 
(Kampus 47th lr Hermltage)

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

TeL ofiso TA. 7-5557, rea. RE. 7-4988

DR. FRANK C. KWINN
(KVIEČINSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1661 W«8t 47th Street

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 
vai. Iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. Iki 1:1b 
Uždara treč. visa diena Ir fieštad. vak.

DR. FL TALLAT-KELPŠA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

5002 West 16th Street
Vai.; kasdien 5-8, šeštad. 1-3

Telef. TOwnhaU 3-0959 
2534 West 68th Street 

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

______ skambinu OEntral 6-2294.

TeL ofiso ntospėct 6-2240
PRospect 6-4732

PR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS ir chirurgas
SPEC. CHIRURGINES LIGOS 

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

gos įvykdavo didžiojoje salėje, ll t“nto vidaus re.kalus, nes į- 
Čia būdavb pravedami pašnekę-tzvelSe K™ ’kautavimo pasek- 
šiai, skautiškos pratybos ir žai
dimai, įvairi gimnastika, rikiUQ- 
tė, žygiavimas; dainuota ir gie
dota Lietuvos skautų ir Tautos 
himnai. Toks sąjūdis reiškėsi 
kasdien tuose rūmuose, kurie 
stovėjo svarbiausioje — Gedi
mino gatvėje. Biržiška buvo ra
maus būdo ir labai kuklus. Ta
čiau, leisdamas mūsų skautams 
ir skautėms veikti be okupantų 
žinios ir užleidęs mums gimna
zijos rūmus, kurie buvo vos ke
lių šimtų žingsnių atstume nuo 
vyriausiojo sovietų komisariato, 
tuo jis pareiškė savo valingumą 
ir nepaprastą drąsumą. Jo są
žinė prieš Dievą ir tėvynę buvo 
rami.

Vėliau lenkų ištremto Biržiš
kos įpėdiniai, vadovavę Vytau
to Didžiojo gimnazijai, neleido 
1925 m. atsikūrusiems ir sktn.
Prano žižmaro vadovaujamiems 
skautams veikti gimnazijoje.
Gedimino draugovės skautai sa
vo lietuvišką veržlumą parodė 
1927 m. vasario 16 d., kai jie u- 
niformuoti budėjo prie tautos 
atgimimo tėvo dr. Jono Basana
vičiaus karsto Vilniaus katedro
je ir palydėjo jį į Rasų kapus

mes. Kaip jis pats, taip ir kiti 
mokytojai klasėse net dažnai pa 
girdavo skautų,-čių stropumą 
moksle, punktualumą, pareigin-

Savo taurumu, idealizmu ir 
darbštumu M. Biržiška žavėjo 
ne tik skautus,-es, bet ir kitus 
savo mokinius. Išėję į savaran
kišką gyvenimą, jie stengėsi sek 
ti šviesiu savo mokytojo pavyz
džiu. Ištisa eilė vilniečių skau
tų buvo Biržiškos talkininkais 
ir net artimais bendradarbiais 
jo įkurtoje bei vadovaujamoje 
Vilniui Vaduoti Sąjungoje. Pra 
sidėjus karui su lenkais, kelioli
ka jų dalyvavo ginkluotoje ko
voje. Kautynėse su gen. Želi
govskio kariuomene iš Lietuvos 
karininkų pirmas žuvo leitenan
tas Zigmas Tiška, ateitininkas, 
taip pat Biržiškos mokinys. Že
mės ūkio ministeriu buvęs jo

bažnyčios, mokyklos ir skautų, 
čių organizacijos bendradarbia
vimas, organ'zuojant visuomeni
nį auklėjimą pedagoginiais pil
nutinio ugdymo pagrindais. 
Skautybės įkūrėjas Baden - Po- 
wellis nevienu atveju skelbė ir 
ryškino šiuos principus. Pirma
me Lietuvos tunte jie nuo pat 
pradžios buvo įgyvendinti ir vyk 
domi. O šio tunto globėjas ir 
gimnazijos dir. M. Biržiška įver
tino šių pedagoginių veiksnių 
svarbą bei santarvę ir rėmė 
tikrosios skautybės vykdymą. 
Tai yra Vilniaus tunto ir jo glo-k 
bėjo gairės mūsų skautijai va
dovautis.

Sėkmės ateity

Brangus mūsų, mokytojau, 
auklėtojau ip vadove! Aš ir šian

reigos semtis dvasinės stiprybės 
iš savo pirmojo tunto globėjo, 
iš jo paliktų šviesių darbštumo, 

(Nukelta į 7 psl.)

Dovana abiturientui — pa
tefonas su radiju veikia ne tik 
įjungus elektros tihklą, bet tu
ri ir baterijas — plokštelių mu
ziką kur nori ir kada nori. Pas 
Gradinską, J. G. Television Co., 
2512 W. 47th St. FR 6-1998.

DR. JULIJA MONSTAVIAIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

10748 South Michigan Avenue 
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 v. v., 
Išskirus trečlad. Šeštadieniais nuo 1
Iki 4 vai. popiet.

Tel.: Ofiso — PUUman 5-8788 
Buto — ENglewood 4-4978

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

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS IJGO8 

6767 South W este m Avenue
Valandos: plrmad., trečlad., ketvlrt., 
penkt. 6:80—8:80 v. vak. Antrad. 
10—12 vai. ryto. Seštad. 2—A p. p. 
Kitu laiku pagal susitarimą.

DR. VYT. TAURAS- 
TUPč|AU$KA$

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR 
SPEC. MOTERŲ LIGOS

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

Trečlad. ir Penktad. 6-9 vai. vak. lr 
Šeštadieniais 2-4 vai. popiet.

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

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

6255 South VV’estern Avenue
VAL. kasdien 2—4 d. p. lr 7—9 vak.

Trečiadieniais, šeštadieniais ir 
sekmadieniais uždaryta

Tel. ofiso: pAnube 6-1125

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

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

Šeštadieniais 1—4 v. p. p.
vak.

mokinys Stasys Putvinskis iš- j Tet ofiso re., 4-»pv9, rez. 
tremtas Sibiran. Iš Biržiškos |)B AIITAIIAC AI 
vilniečių mokinių skautų bei

gumą, sąžiningumą, mandagu- skaučių - Vytautas Stašinskas 
mą, klusnumą ir veiklumą. Skau tebėra konsulu New Yorke, dr. 
tus ir skautes jis ne kartą nuro- Konstantinas Jurgėla šiandien
dydavo pavyzdžiu kitiems mo 
kiniams net ir augštesnėse kla
sėse. Kaip draugininkui ir vė
liau tuntininkui, man dažnai tek 
davo kreiptis į gimnazijos di
rektorių, prašant leidimo ar pa
tarimo įvairiems sumanymams. 
Mykolas Biržiška niekad nėra 
davęs neigiamo atsakymo, o 
kiekvienu atveju pokalbį baig
davo šiais žodžiais: “Gerai, tik

vadovauja “Amerikos Balso” lie 
tuviškajam skyriui, o Alena Vi- 
leišytė - Devenienė yra Vyriau
siojo Lietuvos Išlaisvinimo Ko
miteto Vykdomosios Tarybos 
pirmininkė, šios užuominos pa
tikslina, jog Mykolo Biržiškos 
mokiniai bei auklėtiniai sekė ar
ba tebeseka savo šviesaus va
dovo pavyzdžiu.

TR. ,6-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Šeštadieniais nuo 1 iki 4 vai. p. p.
išskyrus ketvirtad. ir sekmad.

DR. ARNĄ BALIUKAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

" GERKLES LIGOS
— Pritaiko akinius —

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

Ofiso telefonas: PR 8-3229
Rea telef. VVAlbrook 5-5078

Vilniaus tuntas, daug nusipel- 
difbkmūsų jaunimo ir Lietuvos (nęs Lietuvos Skautų Sąjungai 
labui!” Toks išo pedagogo ti- įr mūsų tautai, paliko kelias
kėjimas skautiško darbo kilnu
mu, mus, tunto vadovus, uždeg
davo dar didesne darbo aistra.

Kai 1921 m. lenkų žandarai 
suėmė keliolika moksleivių bei 
skautų, o tarp jų ir mano brolį 
skiltininką Kostą, Biržiška lan
kėsi pas įvairius viršininkus ir 
rūpinosi, kad tie jaunuoliai bū
tų paleisti jo globon. Tokia mei 
lė savo mokiniams ir tėviški rū-

mūsų tautai, paliko kelias 
principinio pobūdžio pamokas — 
tradicijas: !) Mokyklos vadovy
bės pareiga palankiai ir viltin
gai žiūrėti į skautiškąjį sąjūdį, 
skatinti skautiško jaunimo su-

DR. JUZE IR KĘSTUTIS 
AGLINSKAI

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2309 West Slet Street

Vai. pirm. Ir antr. 10 Iki 12 ryto, 
21kl 4 lr 8 Iki 9 popiet; ketv. lr 

pėnkt. 2 Iki 4 lr 6 Iki 9 popiet, 
tadlenlais 10 iki 2 vai. popiet.

Ofiso tel.PRospect 8-1795 
Rez. tel. GRovehlU 8-5808

DR. Z. JMNJLEVIAJUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

0817 South Westeni Aveaue 
Chlcago 29, IU., • . i i ,

Pasimatymai pagal sutarties 
Telefonas REpubUo 7-4900

Rezidencija: GRovehill 8-8181

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IK. CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso Vai.: nuo 2-4 lr nuo 8-8:80 v. 
vak. Šeštadieniais nuo 2 Iki 4 popiet

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel. Vlrglnla 7-0838

Rezidencijos tel. BEverly 8-8244 

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

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

< (Spec. moterų ligos lr akušerija)
4055 Archer Avė.

Kampas Archer ir California Ava. 
VAL.: 2—4 lr 6—8 v. p. p. 

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

Ofiso tUef. Y Arda 7-1168 
Rezidencijos — STewart 3-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS ir chirurgas 

756 Weet S5th Street 
(kampas Halsted lr 35-ta gatvB) 

VAL. 1—4 ir 6:30—8:30 p. p. kas
dien išskyrus trečiadienius. Atidarą 

šeštadieniais 1—4 vai.

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.

LAfayette 3-4949 
Namų — CEdarcrest 3-7786

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJzU IR ČHlRtTtlGAl 
8259 South Halsted St. 

Kasdien 8—7 vai. vak. Seštad. nuo 
1—6 vai. vak.

Trečiad. lr kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. VIctory 2-1484. Resid. 2487 
W. 62nd St., tel. Republic 7-8818.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4342 Archer Avenue

(Kampas Kedzie ir Archer). 
Vai. kasdien nuo 2 iki 9 vai. 

Trečlad. lr sekmad. tik susitarus

Tel. ofiso PRospect 6-9400
Rezid. PRospect 0-9100

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
( Vaškevičiūtė)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue 

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

DR. J. VAITAITIS
GYDYOOJAS IR CHIRURGAS

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

vak. šeštadieniais 10-2. 
Ofhoitr būtu tei. OLymplc 13-1381

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

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

pėsčiai net žiauriųjų lenkų pa- 
j« u F-V-J- « . -r— rcigūnų širdig palenkė j žmoni4.
Tokm savo patnotizm»,»*■■** teisjngumą Taip sa.
Jcu pareigingumu lr vo skaįaįįa asmenybe Mykolas
mu ši draugovė laimėjo ne tik 
lietuvių gimnazijoje, bet ir oku
pantu valdžios bei lenkų skautų 
vadovybės leidimą viešai veik
ti. Tačiau 1925 — 1927 m. lai
kotarpy šios gimnazijos vado
vybė nepritarė slaptam savo mo 
kinių skautavimui, bijodama, 
kad lenkai pačios gimnazijos ne 
uždarytų. Toks atsargumas bu
vo pateisinamas. O visdėlto M.
Biržiška savo buvimo metu Vil
niaus lietuvių Vytauto Didžiojo 
gimnazijoje tokių pavojų ne
paisė.

Dirbk Lietuvos labui!

Biržiška globojo ir žavėjo Vii 
niaus tuntą, kurį toks veiksnys 
skatindavo giliau įsijausti į
skautavimo prasmę, dar dau
giau dirbti ir ryžtis didvyriš
kiems darbams. Toks buvo mū
sų. ..obėjas, tėviškai mylėjęs 
jaunimą ir pasirengęs ginti nuo 
pavojų gimnaziją ir tuntą.

Duoną Ir (vairias skoningas 
bulkutes ker

QR. VU ILAZYS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

šeštad. 2—4 vai. vak. 
Trečtad. lr kitu laiku pagal sutartj. 

Telef. ofiso LAfayette 3-8048 
Rez.: VVAlbrook 5-SO48

BRUNO'! KEPYKLA
8389-41 S. Lituanics Avė.

Tel. Oliffside 4-6370 
Pristatome J visas krautuve, 
lr restoranus, taip pat Iš
siunčia | visus artimuosius 

miestus.

Tel. ofiso HE. 4-5849. rez. HE. 4-2824

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 TV ėst 71st Street
Vsl. Pirm., ketvlr., penkt. 1-4 lr 7-9 
Antr. 1-o, treč. lr šešt. paga! .utarties

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

Dr. Alexander J, Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marąuette Medical Cenjter 
6132 So. Kedzie Avenue

VAL. 2—4 p. p. lr nuo 7—9 v. vak.
Trečiad. ir Seštad. pagal sutarti

Tel. ofiso PR. 6-3888. rez. RE. 7-9199

DR. A. JERKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GTDYTOJA8)

2500 West 68rd Street
VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. lr 7:30 
iki 9 vai. Trečlad. ir ‘šešt. uždaryta

1918 m. rudenį, priėmęs mane 
gimnazijon, Biržiška žinojo, jog 
esu įgijęs skautininko laipsnį ir 
1917 m. Voroneže buvau įstei
gęs lietuvių skautų bei skaučių 
draugovę, apie kurią jis jau 
anksčiau buvo girdėjęs. Susi
pažinęs su mano paruoštu lietu
višku skauto įstatų tekstu ir 
skauto patyrimo laipsnių prog
ramomis, jis leido vykdyti skau 
tybę jo vadovaujamoje gimna

STATYBAI 
IR NAMŲ 
PATAISYMUI) 
PRISTATOM 
Visokių ROiių 
medžiagą

CARR MOODY 
LUMBER CO.

STASYS I.ITWINAS, Pno.
3039 So, Halsted St.

Tel. VIctory 2-1272
Apkainavimą ir Prekių Pristaty

mą Teikiame Nemokamai
Raštini atidara kaKdlon nuo 

8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro Ir 
feeštaidieniaJg iki 8 vai. vakaro.

MUSŲ MICHIGAN FARM 80RIS YRA PATS
GERIAUSIAS JŪSŲ MALONUMUI IR SVEIKATAI

Jį galite pirkti ir valgyti su pilnu pi Įtikėjimu.
Visos geresnės maisto krautuvių pu pasididžiavimu aprūpina 

jus su &iuo tikru lietuvišku sūriu.
Apsaugokite save ir savo artimuosius ... Neleiskite save per

kalbėti, kad pirktumėt pakaitalą. Reikalaukite tik MICHIGAN 
FARM sūrio.

Jeigu abejojate, paprašykite pamėginimui. Jūsų skonis joms 
pasakys. Mes norime, ka<| jūs jiatys būtumėt sprendėjas.

Mes esame nuoširdžiai dėkingi sūrio mėgėjams ir geresnėms 
nuristo krautuvėms, kari jūs tiek iŠĮaipuIinrinot MICHIGAN’ FARM 
sūrį, kuris jmliko visij mėgiamiausiu. Meb pasižadame ir toliau 
jums gaminti tik patį geriausią sūrį.

JONAS IR ANGELINA ANDRŲUAI 
*

Michigan Farm Cheese Dairy, Ine.
Vieninteliai iio sūrio gamintojai, Fountain, Mich.

Aptarnavimui ir informacijai Čikagoje prašome kreiptis:
METRIKIŲ FARM F0OD CO. Ir A. 8HURNA

YArd» 7-8398 GRovehiU 6-7783

Telefonas GRovehill 8-1595
DR. ALDOHA A. IUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIAUSI.

pritaiko akinius

Valandos: 9—12 lr 7—9 v. v. pagal 
■ueltartmą išskyrus trečiadieniu*

2422 West Marąuette Rd.

Telefonas REliance 6-1811

DR. WALTER 1. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
8925 West 59th Street

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

Tai. ofiso lr buto OLymplc 2-4188
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4988 W. I5th St, Cicero 

Kasdien l—8 v. lr 6—8 v. vakar*.
Išskyrus trečiadienius ”

Bute* 1528 So. 49th Avė. 
Šeštadieniais 12 Iki 4 popiet

Ofiso telef. LAfayette 8-8210, Jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzte 8-2888

DR. EMILY Y. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGĄ

4146 S. Archer Avė.
VAL Kasdien popiet nuo 12-2:80 v. 
Vak. pirm., antr., ketvlrt. 8-8:80 v. 

Trečiadieni tik eueltarua

REUKITE “DRAUC4'

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpublie 7-2290 
specialybe chirurgines ir 

ORTOPEDINES LIGOS
8436 Weit 69th Street

VAL.: Pirm., antr.,- Ketv., penkt. 
nuo 2:00 — 4:00 ir nuo 6:00 — 8:00. 
šešt. nuo 2:00 — 4:00. Trečlad. lr 
kitu laiku susitarus telefonu.

Dr. Antanas Rudokas, 0. D.
Tikrina akla: pritaiko akinio*, 

keičia etikių* lr rCmna.
4466 So. California Avė., Ohicago 

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

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

TeL ofiso OL. 4-0253, rez. GR.6-M78

DR. A- Z. ŠAULYS
GYDYTOJA IR CHIRURGS 

4646 So. Ašhland Ave^ Ohicago 
Plrmad., antr., ketv. Ir penk.
; 6:80—8:80 vai. vakare

šešt. nuo 2 Iki' 4 popiet, 
ftey. 8053 S. Campbell Avė.

TeL ofiso YA 7-4787, rez. PR 8-1930

DR. STRIKOL
| GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
'4646 8. Ashland Ava. (kamb. 811)
Vai. nuo 2—4 lr 6—8; trečlad., šeš

tad. lr sekmad. tik pagal sutartj. 
Jeigu neatsilieps vtršmlnštl telefonai 

Raukite MIdway 8-0001

P. ŠILEIKIS, 0. F.
Orthopcda* - Proteztatea 

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

(Arch Supporta) lr Ll
Vai.: 0-4 lr 6-8. šeštadieniai* 9-1. 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB. 

2650 W. 83rd St. Chlcago 29, UL 
Tel. PRospect 8-5084.

2334 B.

Tel. ofiso PR. 6-6448, rez. HE. 4-3180

DR. F. C. WIHSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 West Marųuette Rd.
VAL. nuo 2 iki 4 p. p.; 6 iki 8 vak 

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti 

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

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

Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-6659 
Rezid. 6600 S. Artesian Ava.

VAL. 11 v. r. Iki 2 p. p.; 6—9 v. V.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

▼Iri 25 metų patyrimo
Tel. YArds 7-1820 
Pritaiko aklnlua. 
Kreiva* aki* 

Ištaiso.
Ofisas lr akinių dirbtuve 
756 Weet 85th Street

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

Viri 25

O\)B Wz>/>

PLATINKITE “DRAUGĄ’

draugas
THE UTHUANIAN DAILY FRIEND 

Oakley Avė., Chlcago 8, BĮ. Tel. Vlrglnla 7-6641; 7-6841
Bntered u Becond-Class Matter March 81, 1116, at Chloago, Illinois 

Undes tbe Aet of March R, 1870.

Member of tbe Cathollc Prese Ase'n 
Publlaked Baily, ezept Bundaya, 

by tbe
Lltbuanlan Cathollo Prese Soclety 
PRENUMERATA: Metams
Chlcago J lr CloeroJ |9.00
Kitur JAV lr Kanadoj* 96.00
UMenyje 911.00

BUBBCR1PTION RATEB 
98.00 per year outside of Chloego 
99.00 per year ln Chlcago 4k Cleero 
88.00 per year ln Canada 
Foiforelgn 911.00 per
H metų 

5.00
94.60
96.60

B m6n.
99.79
91.60
>9.08

9 min. 
91.16 
91.90 
91.96

Redakcija straipsniu* taiso savo nuoštllra. Neeunaudotų straipsnių ne
saugo. Juos grąšlna Ilk iš anksto susitarus. Redakcija oš skelbimų tnrlaj 
neatsako. Skelbimų ksdnoe prisiunčiamos gavus prašymą
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STEIGIAMASIS SEIMAS
Lietuvos Steigiamasis Seimas susirinko 1920 m. gegužės 

15 d. Kaune. Vadinas, vakar minėta šio svarbaus istorinio įvy
kio 36 metų sukaktis. Gaila, kad vakar neturėjome galimybės 
parašyti vieną kitą žodį apie tai. Steigiamojo Seimo sukaktį 
minėti yra svarbu visais atžvilgiais. Ypač svarbu dabar.

Kai 1918 m. vasario 16 d. Lietuvių Taryba paskelbė Lie
tuvos Nepriklausomybės Aktą, kai kas dar galėjo suabejoti, ar 
tai buvo visos tautos valios pareiškimas. To akto tekste buvo 
pasakyta, kad dėl valstybės santvarkos turės pasisakyti laisvu, 
slaptu ir demokratiniu būdu išrinktas Steigiamasis Seimas. Ir 
toks seimas buvo išrinktas 1920 metų pavasarį. Išrinktas taip, 
kaip Nepriklausomybės Akte buvo pažadėta. Rinkimai buvo 
slapti, laisvi ir demokratiški. Jie buvo visuotiniai, apimą visą 
kraštą ir visus gyventojus. Balsavo daugiau kaip 90 nuošimčių, 
galinčių ir turinčių teisę balsuoti gyventojų.

Iš rinkimų į Steigiamąjį -Seimą buvo labai aišku, kad tauta 
neabejotinai pareiškė savo norą ir valią gyventi laisvu ir be
priklausomu gyvenimu bei kurti savo valstybę aiškiais demo- 

, kratiniais pagrindais. Visos tais laikais pasireiškusios politinės 
partijos, kurios nesvyravo dėl demokratinių principų laimėjo sa
vo reprezentaciją' Steigiamajame Seime. Kurių programoje bu
vo vadizmo šešėlis (pvz. tautininkai), nelaimėjo nė vieno at
stovo.

Tokia tai buvo tautos valia: pasisakyti už visišką savo 
krašto nepriklausomybę ir savo nepriklausomą gyvenimą pa
grįsti aiškiais demokratiniais pagrindais.

Steigiamasis Seimas, turėdamas gyventojų pilniausią pasi
tikėjimą ir žinodamas jų valią, 1920 m. gegužei 15 d. tautos 
troškimus pradėjo įgyvendinti, neprasilenkiant su gautuoju 
mandatu. • «•

St. Seimo atstovų daugumą sudarė katalikų politinės gru
pės — Krikščionys Demokratai, Ūkininkų Sąjunga ir Darbo 
Federacija. Todėl joms ir didžiausia darbo našta buvo už
krauta. Tačiau jos sugebėjo bendradarbiauti ir su kitomis de
mokratinėmis politinėmis grupėmis tiek seime, tiek sudarant 
administracipos aparatą — vyriausybę.

Sunku būtų trumpame rašinyje įvertinti visus St. Seimo 
darbus. Jų buvo daug ir didelių.

Jei rašyti vien tik apie Žemės Reformos įstatymą, kurį 
St. Seimas priėmė, reikėtų duoti visą straipsnių seriją, nes toji 
reforma padėjo stiprų ekonominį pagrindą naujai atkurtai vals
tybei. Įstatymas buvo ir geras, ir labai sėkmingai pravestas. 
Niekas ligšiol neginčijo (ir negali užginčyti), kad šioje srityje 
didžiausių nuopelnų turi Krikščionių Demokratų vadas prel. My
kolas Krupavičius.

Šiuo savo darbu St. Seimas tikrai gali didžiuotis, nes ir 
šiandien Vakarų demokratijose Lietuvos Žemės Reformos įsta
tymas yra giriamas, o kaikur net kopijuojamas.

Kitas svarbus, pats svarbiausias, St. Seimo darbas — tai 
paruošimas ir priėmimas Lietuvos Valstybės Konstitucijos, ku
riai, vykdant tautos valią ir jos troškimus, buvo padėti ne ki
tokį, bet aiškiai ir griežtai demokratiški pa '* * ’

VIENYBĖS IR SUSIPRATIMO KELIU
P. STRAVINSKAS, Cleveland, Ohio

Visi trokštame vienybės viso- atsilanko visi jo nariai Juose 
se mūsų bendrinės veiklos sri-j apsvarstyta daugelis musų po- 
tyse, ypač gi taip svarbiame | litikos ir tautos laisvinimo ak- 
tautos laisvinimo darbe. Bet tualijų. Ir šiaip pasikeičiama

mais, plūdimais, demagogijos 
priekaištavimais ir pan. Plūs
tamąjį stra'pinį parašė pats 
laikraščio redaktorius savo sky-

naudotos galutiniam deklaraci
jos tekstui, kuris buvo priimtas 
ir grupių atstovų pttiirašytas 
prezidiumo I956.V.2 posėdyje. 
Jo originalas su parašais palak
tas saugoti prezidiumo pįrminih 
kui, nuorašai išsiuntinėti atitin
kamoms organizacijoms, tautos 
laisvinimo institucijoms, visoms

tos vienybės vis nėra ip nėra.
Su dideliu apgailestavimu per 

nai sutikome žinią, kad tauti
ninkų grupės išstojo iš Vliko.
Ir su nemažesniu nusivylimu vė
liau patyrėme, kad tos grupės, 
prisijungus prie
dviems už Vliko

mintimis, stengiant s vienas ki
tą suprasti ir gerbti.

Stebėte stebėtųsi politikus vis 
už nesugyvenimą barą mūsų kul 
tūrininkai, matydami, kaip tie 
Clevelando politikos veikėjai mo

jų kitoms ka gražiai sugyventi ir pasiti- 
ribų esan- kėjimo dvasioje bendradarbiau-

čioms, pradėjo savo separatinę į ti. 
veiklą. Clevelando Lietuvių Demokra

Su skaudžiausia širdimi sekė- tinių Grupių Prezidiumas pir-
me tų grupių spaudoje nuolati
nius Vliko, iš dalies ir Alto, 
niekinimus, paskirų mūsų vi
suomenės veikėjų ir politikų iš- 
juokinėjimus bei šmeižimus.

Kiekvienas mūsų padoriosios 
vist p menės narys jautė ir matė 
būtiną reikalą mums visiems or
ganizuotai išstoti prieš tą grio- 
vybos, asmenų nuvertinimo ir 
betkokio autoriteto naikinimo 
akciją.

Šių metų pradžioje Clevelan
do lietuvių demokratinės gru
pės — krikščionys demokratai, 
valstiečiai liaudininkai, social
demokratai, Darbo Federacija, 
Lietuvių Frontas ir Vienybės 
'Sąjūdis — nutarė imtis tos or
ganizuotos pasipriešinimo veik
los. i

Susirinkę tų grupių atstovai 
vienbalsiai nutarė imtis organi
zuotos veiklos mūsų vienybei 
stiprinti ir kovoti su visais mus 
skaldančiais veiksniais.

Grupių deleguoti { tą apsi- 
jungimo vykdomąjį organą at

riuje... Kr.t kos iš esmės taip Lietuvos pasiuntinybėms ir kl- 
ir nesulaukta. . toms įstagoms. Deklaracija iš-

Po kurio laiko demokratinių giuntinėta ir mūsų spaudos or- 
grupių prezid urnas suorgrnlza- ganama ją paakelbti (“Drauge” 
vo buv. Vykd. Tarybos pirm. atspausdinta gegužės 14 d.).

minusia suorganizavo viešus 
pranešimus ir diskusijas mūsų 
politikos bei tautos laisvinamo 
klausimais. Tie pranešimai bu
vo tikra žodžio prasme vieši, nes 
jie buvo skelbiami net kelis 
kartus per radiją, spaudoje 
(net tautininkų "Dirvoje”!), 
taip pat į juos atsilankyti žmo
nės buvo kviečiami asmėniškais 
laiškais. Tų laiškų išsiuntinėta 
net keli šmtai — visų politinių 
pažiūrų žmonėms, neišskiriant 
nė tautininkų. Tuose skelbimuo 
se ir asm. pakvietimuose įsak
miai buvo pažymėta, kad kiek
vienam bus duotas balsas daly
vauti viešose diskusijose. Todėl 
sunku besuprasti kaikurlos mū
sų spaudos teigimus, kad į mi
nėtą susirinkimą buvo nepa
kviesti tautininkai, kad jie ne
turėję progos į jį atsilankyti ir 
dalyvauti diskusijose, kad jie 
susirinkime buvę “barami” už 
akių...

f susirinkimą ir diskusijas 
atsilankė labai daug clevetendie

zidiumu.
Prezidiume dalyvavo keliolika 

tų atstovų — nuo kiekvienos 
grupės po kelis.

Prezidiumas išsirinko ir savo
....... , ...... pirmininką su dviemis vicepir-šiandien džiugu yra konstatuoti faktą, kad St, Seimas nė mininkais. Kurį laiką prezidai- 

viename savo darbe neprasilenkė su tautos valia, su jos pavedi- mui pirmininkavo krikšč. demo- 
mu. Todėl ir tojuose seimuose, išrinktuose jau laikantį? Lietu- kratu atstovas 0 dabar — vals 
vos Valstybės Konstitucijos dėsnių, demokratinės politinės par- tiečių liaudininkų. Vicepirminin 
tijog gaudavo didelės daugumos Lietuvos žmonių pasitikėjimą. Į kais socialdemokratų ir Vie 

Ir labai gerai, kad šiandien, kai Lietuva yra bolševikų oku- |nvbėa spūdžio atstovai 
puota, tos pačios demokratinės partijos artimai bendradarbiau- 7 a ‘
ja Lietuvos išlaisvinimo darbuose, sudarydamos Vyriausiąjį Lie
tuvos Išlaisvinimo Komitetą (Vliką), ir šiandien tebeturintį 
tautoje pasitikėjimą ir tebeatstovaujantį jos valiai.

stovai pasivadino Clevelando Lie i čių. Lietuvių salė jau seniai bu
tinių Demokratinių Grupių Pretvo mačiusi tiek daug svečių.

Prezidiumas per tuos kelis 
savo veiklos mėnesius buvo-jau 
keliolika kartų susirinkęs posė
džių. Į posėdžius, kaip taisyklė,

LIBERALIZMAS, 4

TOLERANCIJA, MEILE
Po išsamių Stasio Ylos gtraip 

snių apie liberalizmą verta pa
siskaityti straipsnį “Liberaliz
mo klausimu” “Aidų” naujau
siame numeryje, parašytą dr. 
Juozo Girniaus. Autorius į tą 
patį dalyką žvelgia kiek iš kito 
taško, kuris daugiau puoselėja 
grupių sugyvenimą. Kaip visa
da, dr. J. Girnius moka taikliai 
pasakyti. Pvz. apie toleranciją 
ir meilę autorius dėsto:

— Principiškai meilė yra iš 
tikrųjų daugiau negu toleranci
ja, bet, kur nepakylama iki to
lerancijos, nėra teisės kalbėti 
nė apie meilę. Per laiką tik iš
siskleidė sąmonė, kad meilę iš 
asmeninės dorybės tenka pakel
ti į viešojo gyvenimo principą. 
Tai įvyko su tolerancijos verty
bės praregėjimu.

Autorius perspėja saugotis 
dviejų kraštutinumų:

— Nebuvę nieko tiesai laimė
ta, jos vardan griebiantis prie
vartos. Nebus nieko laisvei lai
mėta paliekant tuščiomis ran
komis (— be tvirtų pasaulėžiū
ros principų. J. D.). Tuštumą, 
tegul ir laisvės aistros gaivina
mą, netruks užlieti fanatizmo 
vandenys.

Prieš neribotą liberalizmą, už
akcentuodamas reikalą tarnau
ti sveikos pasaulėžiūros idea
lams, autorius konstatuoja:

— Tolerancija išskiria ne pa
saulėžiūrą, o tik pasaulėžiūrinę 
neapykantą ar pasaulėžiūrinę 
prievartą...

Prof. K. Pakštas, tęsdamas

“Aidų” naujame numeryje sa
vo studiją apie Gudijos santy
kius su Lietuva, iškelia įdomių 
istorinių ir demografijos faktų. 
Jis primena, kad 1917 m. gegu
žės 22 d. net 12 svarbesniųjų 
Lenkijos partijų buvo išleidu
sios pareiškimą, kuriuo “prisi
kėlusios lenkų valstybės vardu 
reikalauja nepriklausomos vals
tybės egzistencijos buvusios Di
džiosios Lietuvos Kunigaikštijos 
žemėms”.

1919 m. sausio 1 d. per savo 
laikiną vyriausybę pirmoji Gu
dijos komunistų konferencija 
paskelbė kurianti Gudijos vals
tybę, į kurią Vilniaus gubernija 
nebuvo įtraukta, nors tuomet ji 
buvo bolševikų valdžioje. "Tai 
reiškia”, rašo prof. Pakštas, 
kad gudiškos kalbos praplitimas 
tos gubernijos rytinėję dalyje, 
nepadarė Jos etnografine gudų 
žeme. Vilnija pačių gudų buvo 
rezervuota Lietuvai”.

Būdamas federalizmo idėjos 
šalininku, prof. K. Pakštas ska
tina eiti prie Estijos, Latvijos, 
Lietuvos, Gudijos ir gal net 
Lenkijos suartėjimo, jau dabar 
tremtyje svarstyti tų kraštų 
bendradarbiavimo problemas. 
Anot profesoriaus:

Federalizmo idėja, plačiai erd 
vei pritaikyta, įsisąmoninta ir 
plačiai paskleista, būtų Vidurio 
Europai, taigi Lietuvai Gudijai, 
ir dar daugeliui kitų tautų nau
ju optimiano šaltiniu, idėjiniu 
eleksyru, kuris turėtų pašaukti 
kovon ir kūrybon jaunąsias ge
neracijas.

Cituojant šias ištraukas, ver

ta pasidžiaugti “Aidų” turinin
gumu. Be kitų — naujausiame 
numeryje randame A. Vaičiu
laičio poezijos, Juliaus Kaupo 
Devyniabrolės . i n t e rpretaciją, 
faktus apie Balio Sruogos pla
nus parašyti dramą, pagrįstą 
nacių koncentracijos stovyklos 
išgyvenimų medžiaga, žurnale 
gausu dali. R. Viesulo naujų i- 
liustracijų. Dr. J. Daugpilis

Pranešimus patiekė socialde
mokratų, krikščionių demokra
tų, frontininkų ir valstiečių liau 
dininkų atstovai. Diskusijose da 
lyvavo net keliolika asmenų. 
Nė vienam, pakėlusiam ranką, 
nebuvo atsakytas žodis. N'ė vie- 
vienam nebuvo aprėžtas kalbė
jimo laikas. Kalbėjo, kas no
rėjo ir kiek norėjo. «

Nuostabu, kad nė vienas kal
bėjusiųjų nebandė atsakyti gru
pių pranešėjams iš esmės. Nie
kas nekritikavo ir neužginčijo 
jų teigimų. Ir nė vienas tauti
ninkas nebandė nuginčyti jiems 
pareikštų kaltinimų dėl lietuvių 
vienybės skaldymo, asmenų der 
gimo ir pan.

Spauda tuos pranešimus ir 
diskusijas įvertino palankiai, iš 
skyrus tautininkų. Niekas ne
turėtų nieko prieš, jei šie bent 
tylėtų, neturėdami kuo pasitei
sinti. Bet jų organas “Dirva”, 
kurį laiką tylėjusi, pagaliau pra
bilo nešvankiais demokraltinių 
grupių ir jų kalbėtojų niekinl-

prof. K. Zaikausko paskaitą Cle
velando visuomenei — apie Vli
ką ir jo nu ve kt uosius darbus.! 
Ir vėl mūsų visuomenė parodė 
didelį susidomėjimą ta paskai
ta. Prelegentas pasisakė ir dėl 
St. Lozoraičio apgailėtinos veik
los. Todėl buvo leistos ir vie
šos diskusijos, bet niekas nepa
norėjo su prelegentu ginčytis iŠ 
esmės. Tą paskaitą mūsų spau
da (išskyrus tautininkų) įver
tino irgi labai palankiai.

Demokr. grupės per tuos ke
lis glaudaus bendradarbiavimo 
mėnesius viena kitą arčiau pa
žino, tarp savęs tikrai susigy
veno. Išryškėjo ir jų pilnas su
tarimas mūsų politinės vienybės 
klausimais, ypač gi tautos lais
vinimo darbe.

Pribrendę reikalas deklaruoti 
ir tų grupių vieningą nusistaty 
mą bei pažiūras mūsų politikos 
ir tautos laisvinimo klausimais 
Grupių prezidiumo pavedimu 
keli prezidiumo nariai parengė 
ir tos deklaracijos projektą 
Projekto parengime dalyvavo 
krikščionių demokratų, soc'al 
demokratų, valst. liaudininkų ir 
Lietuvių Fronto atstovai.

Projektas buvo Išsiuntinėtas 
visoms politinėms grupėms, ku
rios jį savo narių susirinkimuo
se ar valdybų posėdžiuose svars 
tė, darė pastabas ir pataisas. 
Kaikurlos grupės tas savo pa
taisas ir pastabas įteikė prezi
diumui netgi raštu.

Tos visos pastabos buvo pa-

Deklaracijos autoriai nepre
tenduoja į neklaidingumą. To
dėl jie savo pask. žodžiu ir pra

šo mūsų visuomenę deklaraci
jos mintis svarstyti, diskutuoti 
ir prisidėti prie jų įgyvendini
mo, žinoma, jei su jomis sutiks.

Laukiama, kad mūsų spauda 
ir visuomenė į šį kvietimą at
silieps.

Taip pat laukiama, kad ir ki
tose lietuvių kolonijose, Cleve
lando pavyzdžiu, susiorganizuos 
panašūs demokratinių grupių

ARKIVYSKUPAS PALEISTAS

Arkivyskupas Joseph Groesz, 69 
m., Vengrijos teismo 1951 m. nu
baustas 15 m. kalėjimo, dabar pa
leistas. . (INS)

apsijungimai, kurie vienas su 
kitu ranka rankon bendradar
biaus, kovos su blogiu ir mūsų 
vienybės skaldymu mūsų politi
kos, ypač gi tautos laisvinimo 
darbe.

LIETUVIO TREMTIES EGZAMINAI
rašo DR. K. CIRTAUTAS

Svetimo pasaulio rūpesčiuo
se ir vyliuose paskendęs, ar ne
pamiršau savo kentančio tėvų 
krašto, mažos, bet mielos pro
tėvių žemės, neturtingos auk
su, bet garbingos karžygių dva
sia? Kokiom mintim ir kokia 
intencija atsimenu priešų kan
kinamą Lietuvą tėvynę, į ku
rią Dievas mane siuntė, kurioj

priespaudos agonijai, brangi tė
vyne? O gal pasiduodu piktai 
pagundai ir pritariu tiems, ku
rie niekšiškai sako: “Nebėra 
vilties”? Kiek kenčiu laisvėje 
dėl tavo kančios nelasvėje tu, 
Vytauto karių drąsa ir meile 
pasaulio istorijoj įamžinta tvir
tove, tu Marijos vaikų maldom 
ir giesmėm pašventinta žeme—

išmokau pirmus žingsnius ir Lietuva, mano jaunystės sieki
pirmus žodžius, kurioj pažinau 
pirmą juoką ir pirmas Ašaras.
Kaip branginu ir i^endinu] • įad

mų šventas ilgesy.
Būdamas Marijos žemės vai-

BIRUTĖ PŪKBLBVieiŪTB

101 tęsinys

— Duti, važiuojam drauge. Važiuojam į Kau
ną, — maldavo Vyga pro ašaras. — Argi tu nematai, 
kas darosi?...

Bet Vladas — lengvabūdis, pramuštgalvis Vla
das — negalėjo palikti poligono be leidimo...

Jis tik ilgai bėgo paskui traukinį. Jau ne perono 
aikštele, bet žvirgždu, pagal bėgius, ir vis mojavo, ir 
mojavo------------

Kitą rytą mūsų klasė rengė iškylą Kemavon ir 
mes visi buvom sutarę susitikti prieplaukoj lygiai devin
tą valandą.

Aš nubudau nuo staigaus trenksmo. Iššokau iš lo
vos ir, trindama apsimiegojusias akis, nubėgau prie lan
go. Sode jau čiulbavo pirmieji paukštukai. Smarkiai 
kvepėjo jazmino krūmas; jo dideli žiedai raudonuose 
saulėtekio šešėliuose mirgėjo vakarykštėm rasom.

Aušo giedras sekmadienio rytas.
Žvilgterėjau į laikrodį: dar tik pusė penkių. Vėl 

atsiguliau ir užmigau saldžiu paryčio miegu, kai sap
nuojasi patys gražiausi sapnai. \

•
Mudvi su Rima buvom ties Rotuše, kai nuo aero

dromo pusės pradėjo šaudyti priešlėktuvinės patrankos.
Augštai, virš Kauno, lėkė bombonešių eskadrilė.

— Birute! — sušuko Rima. — čia ne rusai!
Aplinkui ėmė bėgti žmonės, slėptis tarpuvartėse. Sušilęs, atsisagstęs švarką, be kepurės, išsidraikiusiais,

Klykė tempiami už rankų vaikai, visa gatvė buvo pilna ant kaktos užkritusiais, plaukais.

SUGRĮŽO Į AMERIKĄ

Mrs. Clare Booth Luce/ Amerikos 
ambasadorė Italijoj, grįžo į Ame
riką patikrinti sveikatos.

(INS)

tuos šventus ir nemirtingus i- 
dealus, kuriuos man įkvėpė ma
no lietuvė motina, trokšdama 
visa siela, kad ligi mirties my
lėčiau Dievą ir tėvynę?

Ar dar gyvenu ta pirmąja 
prisirišimo, aukos ir atsidavi
mo meile, kuria degė mano šir
dis tada, kai pajutau atskirtas 
nuo savųjų ir tavęs, miela ma
no tėviške? Kokiom pastangom 
ir kokiom priemonėm jieškau 
sutrumpinti ir palengvinti tavo 
nelaisvę, brangi tėvyne, patsai 
būdamas laisvėje. Ar mano ko
vos dėl tavo išlaisvinimo bent 
kiek prilygsta aukai tų, kurie 
vardan tavo žydėjimo paauko
jo gyvenimą ir gyvybę

Kaip atsiliepiau į tavo pa
vergtų vaikų šauksmą, kuris 
aidi laisvėje lietuvių patriotų 
ir diplomatų žodžiuose, o stip
riausiai ataidi mano paties są
žinėje? Kiek laiko, kiek širdies, 
kiek pinigo ir kiek maldų au 
kojų sušvelninti tavo žiaurios

garbei pašvęstoj šalyje, parti
zanų krauju persunktuose lau
kuose kaip galima greičiau 
gaustų laisvės varpai, skambė
tų padėkos giesmės, aidėtų 
džiaugsme dainos, gimusios iš 
didelio skausmo ir aukos- Ar 
tikrai stengiuosi, kiek jėgos 
neša mintim, žodžiais ir dar
bais prisidėti prie sutriuškini
mo vergystės tėvynėje ir pa
saulyje? Ar mano gyvenimas 
yra toji nekalta ' auka, kuri 
kasdien palengva dega Dievo 
akivaizdoje tam, kad Jo vai
kai laisvėje ir džiaugsme, savoj 
kalboj ir savose bažnyčiose ga
lėtų giedoti meilės ir šlovės 
himnus?

Ar Dievo. ir tėvynės meilė 
manyje nenyksta todėl, kad 
daugiau domiuosi valdovų, po
litikierių ir aukso karalių tai
kos planais ir aiškinimais, ku
rie yra klastingi ir egoizmo ku
pini, nes žodžiais Išganytojo,

(Nukelta į 4 pusi.)

keisto nerimo ir žingsnių — skubančių, klumpančių, 
lenkiančių vienas kitą. Nuo aerodromo vis dar tebepleš- 
kino priešlėktuvinė: žydrame danguje Sklaistėsi balti 
dūmų kamuoliukai ir tiltu lėkė sunkvežimiai, prisodinti 
raudonarmiečių šeimų. *

Pasileidom bėgti ir mudvi. Taip, kaip ir visi — ne
žinia kur. Išsukom į vieną skersgatvį, į kitą... pralėkėm 
kažkokius vartus, akmenimis grįstą kiemą... ir vėl at
sidūrėm gatvėj

Staigą viskas nuščiuvo. Šaligatviai tušti, langai 
uždarinėti, aplinkui — nei gyvo žmogaus. O mes bėgam 
pačiu gatvės viduriu, susikibę rankom, mudviejų žings
niai kaukši grindiniu ir atsikartoja tamsiuose sena
miesčio vartų skliautuose.

Ties Savanorių prospektu mus prisiveja lengva ma
šina. Mašinos durelės praviros, pro jas išsikišęs jau
nuolis moja ranka:

— Ei, ei, mergiotės! Ar jūs turit proto ?
Mudvi sustojam. Mašinoj sėdi dar penki vyrai: 

vienplaukiai, apsiavę auliniais batais, ir visi laiko, pa
sistatę tarp kojų, šautuvus. O pats kraštutinysis tebe
mojuoja ranka:

— Salin nuo gatvės! Salin nuo gatvės!
Aš tfk dabar pastebiu ant jo rankovės raištį. Tri

spalvį kaspiną...
— Rima, — sakau tyliai, — Rima, žiūrėk...
Bet jaunuolis pagauna nustebusį mano žvilgsnį, iš

didžiai pasitaiso raištį ir nusišypso.
Mašina praslenka pro šalį.

Pirmoji karo diena eina vakarop. Pilna dulkių, są
myšio, arklių žvengimo, kareivių prakaito, keiksmų ir 
nuovargio.

Mes visi sėdim lauke, ant laiptų. ’
Staiga trinkteli varteliai ir taku atbėga Žygovas.

— Aš jums raktą... Aš jums atnešiau raktą, — 
kalba jis, vos atgaudamas kvapą. — Aš gi turiu jūsų 
raktą...

Tėtis nustebęs pakyla.
—7 Štai, — atgniaužia Zykovas prakaituotą del

ną. — Štai...
— Mes jau važiuojam, — po valandėlės šypteli Jis 

ir pavilgo sukepusias lūpas. — Manęs laukia ant 
kampo...

Ir vis dar tebestovi. Paglamonėja akim pražydu
sius alyvų krūmus, stalą po obelim.

— Gražu čia, pas jus. Gėlės... — ir, skėstelėjęs 
rankom, atsidūsta. — tai va, ir karas.

Jau temo, kai atėjo Albertas. Aš mačiau, kaip jis 
perlipo Lukošių tvorą, persimetęs per petį šautuvą, už
sirišęs tokį pat trispalvį kaspiną ant rankovės; paskui 
pasilenkęs prabėgo tarp alyvų krūmų ir pasibeldė į vir
tuvės langą.

Mama nedegė šviesos. Prikepė jam kiaušinienės ir 
padėjo ant lango rėmo. Juodu net nesikalbėjo. Albertas 
valgė, stovėdamas anoj pusėj, visą laiką besižvalgyda
mas aplinkui. Ir dingo taip, kaip buvo atėjęs — tyliai, 
be garso, perlipo Lukošių tvorą.

Trečiadienį Kauną paėmė.
Vyga buvo atsivežusi kariškus Vlado žiūronus ir 

pro miegamojo langą mes aiškiai matėm Savanorių 
prospekto kampą.

Po pietų gatvė staiga ištuštėjo. Užstojo kurčia
tyla.

Ir tada pasirodė pirmieji vokiečiai: visi augšti ir 
nudegę vyrai — su šalmais, atsiraitoję rankoves. Jie 
slinko ilga vora, atokiai vienas nuo kito, prigludę prie 
namų sienų, rankose laikydami granatas.
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AMERIKOS LIET. KATALIKŲ ISTORIJA
Amerikos Lietuvių R. K. Ku

nigų Vienybės seimas 1953 m. 
Chicagoje nutarė, kad būtų pa
rašyta Amerikos L'etuvių Kata
likų Istorija. Tą darbą organi
zuoti buvo išrinkta komisija, ku 
ri sušaukė istorikų posėdį ir su
darė istorijos rašymo redakci
nę komisiją, susidedančią iš vy-

tikrai gerose rankose. Bet re
dakcinė komisija tik tuomet ga
lės savo uždavinį atlikti, kai su
tikę visų nuoširdų bendradarbia 
vimą.

Istorijai reikia praeities ži
nių. Jų paprastai jieškoma ar
chyvuose. Deja mes mažai jų 
turime ir tie patys reikalingi pa

riausio redaktoriaus dr. Anta-, pildymo visais tais duomenimis, 
no Kučo, sekretoriaus tėvo dr. kuriuos galima rasti atskirų 
Viktoro Gidžiūno, OFM, ir na-1 žmonių žinioje esančiuose še
rių — prel. P. M. Juro, kan. dr. 
J. Končiaus ir prof. Simo Su
žiedėlio.

Ši komisija jau yra nemažai 
nuveikusi. Apie savo darbus ji 
patiekė pranešimus Ph ladelphi- 
jos ir Scrantono Kunigų Vie
nybės seimuose 1954 ir 1955 m.

Tokio didelio masto Kunigų 
Vienybės užsimojimo preceden
tu iš dalies galime laikyti 1943 
m. jos išleistus “Amerikos Lietu 
vių Katalikų Darbus”. Nors 
“Darbai” yra ne istorijos, o dau 
giau informacijos knyga, bet 
juose daug paruošiamo darbo 
tikrai istorijai yra padaryta.

Po dešimties metų Kunigų Vie 
nybė pasiryžo žengti toliau. Ji 
pavedė mokslo vyrams surinkti 
Amerikos lietuvių katalikų pra
eities faktus, juos sistemingai 
surašyti, iškelti jų priežastis, 
juos įvertinti ir išryšknti kaip 
atskirus Amerikos lietuvių ka
talikų gyvenimo padangos laips 
nius. Tai jau tikra Amerikos 
lietuvių katalikų istorija.

Amerikos letuviai katalikai 
sudaro beveik trečiąją mūsų tau 
tos dalį. Jie turėjo ir turi le
miančią įtaką mūsų tautos ir 
valstybės likimui. Pastaruoju 
dešimtmečiu jų gyvenimas yra 
suintensyvėjęs, įsiliejus i jų tar 
pą tūkstančiams lietuvių inteli
gentų tremtinių. Tad šios lietu
vių tautos dalies istorija yra 
labai didelės reikšmės.

Istorijos rašymo darbas yra

Naujas gyvenimo būdas

Vietoj virtuvės bus elektro
ninė korsnis, kurioje viskas iš
virs į keletą sekundžių. Lėkš
tės, šakutės, peiliai ir kt. bus 
nuvalyta specialiu spinduliavi
mu be jokio mažiausio tarškė
jimo, nes nebus jokių .mecha
ninių judesių. Taip bus plauna
mi ir baltiniai.

Krautuvėse vietoj pardavėjų 
veiks elektroninės akys ir au
tomatai pinigams priimti. Nor
maliai temperatūrai palaikyti 
veiks kitos elektroninės akys, 
kurios atidarys ir uždarys lan
gus ir duris, panašiai audrai ar 
lietui artėjant.

Gyvenamuose namuose bus 
televizinis ekranas, kuriame 
bus matoma kas beldžiasi į du
ris ir matomi vaikučiai žaidžią 
gretimame kambaryje. Specia
lus aparatas registruos geres
nes televizijos programas, ku
rias bus galima pasikartoti pa
gal turimą laiką ir norą. Bus

GENERAL MOTORS TECHNIKOS CENTRAS

nuošė aktuose, sutartyse, proto
koluose, la škuose, parapijų kny 
gose ir biuleteniuose, senuose 
laikraščiuose ir net senų žmonių 
atsiminimuose.

Kadangi tik istorikas gali pa
daryti istorijai reikalingų ži
nių atranką, tad tų ž'nių pir
miausia pas mus jieškos pati is
torijos redakcinė komisija. Ji 
tik laukia mūsų palankumo.
Jeigu tad komisijos nariai kreip 
tusi leidimo pajieškoti sandė
liuose ar spintose reikalingos is
torijai medžiagos, mielai rė kė- galima nąatyti ir telefonu kal
tų su jų prašymu sutikti. Jei- bantį (tada jau reikės būti at- 
gu mus pačius prašytų nurody- sargesniais apsirengime ypač 
tų žinių parinkti, neatsisakyki-' nakties metu). Nebereikės eiti 
me pasirausti mūsų knygų len- pas kaimynus, galės pasikalbė- 
tynose, stalčiuose, senų spau- ti radijo siųstuvu ir priimtuvu, 
dinių sandėliuose, kuriuose dul- kuris bus laikrodžio didumo,
kėtas tūno gal ne vienas svar
bus rašomai istorijai dokumen
tas. Daugiausia čia gali padė
ti kunigai, ypąč ge» Lomieji kle
bonai.

Kunigu Viei vi ės Centro Val
dyba tiki, kad k. indromis pastan 
gomis netrukus Ukrai turėsime 
vertingą mūsų tautos trečdalio 
praeities liudytojų, — Amerikos 
Lietuvių Katalkų Istoriją.

Istorinę medžiagą prašome 
siųsti redakc'nės komisijos sek
retoriui tėvui dr. V. Gidžiūnui, 
680 Bushwick Avė., Brooklvn 
21, N. Y.

Kunigų Vienybės Centro 

Valdyba

NETOLIMAS “ROJUS” AMERIKOJE
T. B. MIKALAUSKAS, Brooklyn, N Y.

Žurnalas “Fortune” yra pa
skelbęs nuostabių dalykų, lie
čiančių Amerikos gyvenimą 
ateityje. Washingtone “Ameri
kos tyrinėjimų institutas” kas

tu į saulę. Aplinkui gėlynas. 
Šalia vandens baseinas. Vaka
re, temstant, namo sienos au
tomatiškai apsišvies, nes bus 
nudažytos fosforine medžiaga,

met išleidžia šešis milionus do- j taip kad jokios kitos šviesos 
lerių žinių surinkimui apie ar- nebus reikalingos. Robert E. 
timiausios ateities pažangumą j Ferry pareiškė, kad už keletos 
gyvenime. Industrijos, techni- metų namai bus šildomi mažy- 
kos ir mokslo ekspertai, susi-1 te atomine baterija ir tuo pačiu 
rinkę Washingtone, pranašavo: principu vasaros metu bus vė- 
beprasidedantj aukso amžių., sinama. Ta baterija už 
Naujas rytojaus gyvenimas ne-Į $300 00 tarnaus šešis metus, 
bus naujų išradimų rezultatas, j kai dabar tokiam periodui išlei- 
bet jau esamų išradimų pritai- džiama apie $1500.00. Be to, 

atsimes $500.00 įvedimo išlai
dų, nes atominei baterijai ne-

kymas gyvenimui. Visa tai tu
rėtų įvykti iki 1975 m.

Busimieji namai

1980 m. namai bus montuo
jami iš jau pagamintų dalių ir 
labai lengvos medžiagos. Bus puodai, lėkštės ir visa kita au- 
pastatytas ant stulpo, taip kad tomatinio mygtuko paspaudi-

galimas nešioti ant rankos.
Frederic Dewhrst aiškina, 

kad maistas turės mažiau ką- 
lorijų, užtat netukins. Pienas 
bus pavaduojamas vaisių sul
timis. Tada ir žmonės bus 
lieknesni, lengvesni. Medžiaga 
rūbams bus daroma sintetinė, 
taip kad jus žymiai pigesnė, 
kas duos galimybę visiems dė
vėti elegantiškais drabužiais.

Industrijoje ir agrikultūroje 
bus vartojama nuklearinė 
energija, sako David Sarnoff 
Nuklearinis reaktorius pava
duos anglį, žibalą, gazą ir kitas 
degamąsias medžiagas.

Susisiekimas, oro keliais

•Naujame automobilyje vai
ruotojas galės ramiai snausti, 
nes vairuos “automatinis šofe
ris”. Be to, “automatiniai sme
genys” iš anksto nurodys ke
lio sąlygas, judėjimą ir vietą 
mašinai pasistatyti.

David Sarnoff rašo, kad 
kiekviena geriau pasiturinti 
šeima galės turėti helikopterį 
savo kieme, iš kur galės pąkilti 
ir vykti kur norės. Patogus 
susisiekimas kur nebus nei 
šviesų nei sustojimų nei jok ų 
kitų kliūčių. Ant namo stogo 
bus įrengta terasa, ant kurios 
nusileis atvykę svečiai. Didesni 
helikopteriai vardu “elibus” 
tarnaus žmonių transportui, 
vietoj dabartinių autobusų ir 
tramvajų. Automatiniais re
aktoriais bus varomi laivai,

reikalingas joks įvedimas. Vir- traukiniai ir orlaiviai, 
tuvė, valgomasis ir svetainė1 Paštas bus siunčiamas *Pin' 
bus viena patalpa, šaldytuvas,

suktųsi aplinkui, visada fron- mu dings sienoje.

duliniu keliu 5000 kilometrų 
greičiu į valandą. Apie šį išra
dimą dar nėra paaiškinimų. 
Atominis automobilis su 5 kilo
gramais urano galės važiuoti

General Motors Detroite pastatė moderniausią pasauly technikos ty
rinėjimų centrą. (INS)

visus metus. Povandeninio a- plaučius, širdį ir kitas gyvybi- 
tominio laivo “Nautilus” pa-' nes kūno dalis. Žmonės bus 
statytojas J. J. Hopkins užtik- daug augštesni ir gyvens apie 
rina, kad okeanas bus visai nu-! 20 metų ilgiau. Specialus har- 
galėtas, taip kad į pusvalandį moninis vaistas palaikys mo-

TREMTIES
EGZAMINAI

(Atkelta iš 3 pusi.)

kuris gimė atnešdamas pasau
liui ramybę ir mirė, kad žmo
gus gyventų laisvėje ir tieso
je? Mano siela, ar dar negana 
nusivylei tuščiais ir niekingais 
pasaulininkų pažadais, ar dar 
tau nelaikąs visiškai paskęsti 
Dievuje, ir mąstyti, ir veikti, ir 
gyventi taip, kad Dangiškasis 
Tėvas teiktųsi atsigręžti į tave 
ir patenkinti tavo didžiausį 
troškimą — išvesti pavergtuo
sius į laisvę ir juos pradžiugin
ti savo veido šviesoje? Kodėl 
dar delsi, mano siela, visiškai 
ir sąmoningai neatsiduodi 
Tremtinių Karalienės globai, 
kuri išlaisvino žmoniją iš nuo
dėmių vergijos ir Fatimoje 
pažadėjo) naują erą, žydinčią 
laisve ir džiaugsmu, jeigu tik
tai Dievas būtų žmogaus myli
mas taip, kaip užrašyta Testa
mente Jos mylimo Sūnaus, pa
saulio laisvės Karaliaus

♦

Atvyks Indonezijos 
prezidentas

Dabartinis Indonezijos pre
zidentas Sukamo numato ge
gužės mėnesyje atvykti į JAV. 
Jis yra muzulmonas, aktyvus 
komunizmo priešas, nacionalis
tų partijos steigėjas. Kai jis 
buvo olandų ištremtas iš Ja
vos, jam daug nuoširdumo pa
rodė katalikų misionieriai, su 
kuriais jis susidraugavo. Misi
jų auklėtiniai suvaidino kaiku- 
riuos jo draminius veikalus.

Vokiškieji “Saba”, “Grun- 

i dig” radio aparatai, radiofo- 
nografai ir visos klasikinės 
muzikos plokštelės, įrekorduo- 
tos JAV, Londone ir Italijoje, 
gaunama Terros knygyne, 3333 
S. Halsted St., Chicago 8, III. 
Pasirinkimas didelis, kainos ne
augėtos.
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TELEVIZIJOS FONOGRAFAI 
Tik pas mus pirkdami gausit
• Nemokamai I-Ju mOn. pilną garan

tiją — darbas Ir dalya
» Nemokamai vidaus anteną tr lnata-

llavlmaa
• Iki >100.00 Ir daugiau nuolaidos ui 

Jūsų eeną televiziją.
Be to, vlaoklaual radijai, rekorda- 

I vimo aparatai, lempos, baterljoe, da
lys ir kitų firmų televtzljoa

NUOŠIRDUS LIETUVIŠKĄJĮ
PATARNAVIMAS

Frank’s TV and Radio
PARDAVIMAS IR TAISYMAS

3240 South Halsted Street
Telefonas CAlumet 5-7252 

PRANA8 KERŠIS IR 
PAULIUS F. BNDZBUS

.......

STASYS# DŽIUGAS

Kiškučio Vardines
rai gražiausia dovana mūsų 
mažiesiems skaitytojams. Meili 
tėvų žemei, mažųjų džiaugsmai ii 
dail. VI. Stančikaitės gražios iliu
stracijos šią knygą padarė dau
giausia mėgiama mažųjų skaity
tojų tarpe. Kaina $1.50.
Užaakymua kartu su pinigais siųskite:

“DRAUGAS” 
2334 So. Oakley Avė. 

Chicago 8. III.

visada perskris. Du šios rūšies 
orlaiviai “Boeing” ir “Douglas 
Aircraft” jau statomi. “Ame
rican Airlines” bendrovė užsa
kė 45, kurie pradės vežioti ke
leivius 1959 m. Kiekviename 
tilps apie 120 Omenių.

Kiekvienam bus lengva pa
siekti betkurį Europos miestą, 
taip kad sekmadieiiio rytą nu
skilsi pav. į Paryžių ar Romą. 
rieji kasdieniniai normalaus 
pietus, o vakare jata būsi na
mie, pav, New Yorke.

V
Pratęstas gyvenimas

Gydytojai pareiškė, kad len
gvai bus galima perkelti iš vie
no žmogaus į kitą inkstus,

teryse jauną išvaizdą iki gilios 
senatvės. Tat nebebus baimės 
pasenti.

Klausimas: ar tada žmonės 
moraliai, intelektualiai ir dva
siškai ’ as geresni už šių dienų 
žmones? Ekspertai atsako tei
giamai.

Bažnyčia nedali atsiriboti 
nuo gyvenime, pasilikti tik 
šventovių nuošalume ir apleis
ti savo dievišką Apvaizdos 
skirtą misiją — ugdyti pilnuti
nį žmogų, tuo būdu be paliovos ' 
bendradarbiaujant Kūrime 
sveikų visuomenės pagrindų.

—Pi ms XII

DIENRAŠTIS “DRAUGAS” SKELBIA 
’ŠEŠTĄ

ROMANO KONKURSĄ

MES PRISTATOME ANGLIS BEI, 

PEČIAUS ALIEJŲ
^DIDELIAIS IR MAŽAIS KIEKIAIS U’

Mes taipgi perkrauatome jūsų baldus saugiai —- kalėtą blo-l 
1 ar keliasdešimts mylių. Reikale laukite mua. J

Vieno kambario baldus arba viso namo — kreipkitėe pas’ 
'mua. Turį daug metų patyrimo perkraustymo darbe.

STASYS FABIJONAS
*2146 So. Hoyite Avenue Tel. Vlrglnia 7-7097j

SEGHETTI TRAVEL BUREAU
2451 So. Oakley Avenue Tel. YArds 7-3278

MES PARŪPINAME KELIONES LĖKTUVAIS, OKLIUUBL1AI8, 
AUTOBUSAIS IR LAIVAIS.

Sutvarkome dokumentus norintiems atvažiuoti } Ameriką. Pa
rūpiname dokumentus norintiems išvykti į užsienį. TURIME IR 
LIETUVIŲ Skyrių. Pildome afldeivitua. Pasinaudokite.

lOKMUnų™*
ii TOLI IR ARTI

NAUJI O/DCU T»OKA1-NAUJAUSI KNAUSTVN* tAANteiAJ 
Ilsų HS7V MTMHAS-FtCUS Uf SJ^UNUtUAS ASSMSSMUSAH

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69St. CHICAGO 36, IIA. Tai UAIUmk 5-9209

NUO UŽSISENfiJUSIŲ 
8 RAUDANČIŲ ŽAIZDŲ

IK ATVIRŲ ODOS LIGŲ

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ AT
VIRŲ Ir 8KAIJD2IŲ ZAIZDŲ, 
negali ramiai aSdStl Ir naktimis 
miegoti, nes jų uisisenfiJustos žaizdos 
niežti Ir skauda. Kad pataltntl te 
niežėjimą Ir skaudėjimą senų atvi
rų Ir skaudžiu žaizdų, uždekite 
l.EOULO Olntment. Jos gydymo 
ypatybės palengvins Jūsų akaudėjl- 
mą Ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite Ją taipgi nuo skau
džių nudegimu Ji taipgi pataline 
niežėjimą ligos vadinamos PSORIA- 
B1S. Taipgi paftnllna perėėjlmą ligos 
vadinamos ATHLETE’S FOOT, su
stabdo džiovinimą odos Ir perply&tmą 
tarppirftlių. T ra tinkama vartoti nuo 
džtflstančtos, aiisklluiilna odos dedlr- 
vinlų, odos išbėrimų Ir t. t., taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada pa 
slrodo skaudus ISbArimas nuo vysty. 
klų. JI yra gera gyduolė nuo U- 
vlrSinlų odos Ilgų. Le
gulo Olntment yra 
parduodama po 75 
et., 11.25, tr U 50.
Pirkite valatlnėaeChl 
nagoj tr apylinkėse—
Mllvraukee, Wlsc.,Oa 
ry. Ind.lr Detrolt, lfl- 
chlgan arba rašyki
te Ir atsiųskite Mo- 
ney order 1

LEGULO, Department D. 

5818 W. Eddy 8t. Chicago 34. DL

ALGIRDAS LANDSBERGIS

KELIONĖ-
V. Adamkevičiaus apianka 

U įsakymus su pinigais siųskite:
259 p*l-, kaina $2.50 

DRAUGAS, aaS4 8. Oakley Avė.,
Chicago A UL

šios nuostabios Ir nepaprastos kny
gos personalus iltalp įvertina r*- 
feytojaa Gliaudą: “...Welaaa — pa
niekintas niekintojas, bet turis 
savyje Fra Angellco angelų varau 
gama, Tatjana—nesuprantanti sie
los sąvokos, bet mylia tl skaleCIs 
meile. Pagaliau Julius... paalUgee 
skaistumo tr nesuvokiąs Jo SS mis, 
drąsus be drąsos, nesuprantąs pa
vojaus bepr^tėjlreo prooese“.

Bssss 

išnašu. (I «■ II

CRANE SAVINGS AN”SS^AN
2555 WEST 47»h STREET LAfayette 5-1083

B. R. Pietkleurtcz, ore/.; E. R. Piotklevicz, sek r. ir advokatas 
Mokame augštus dividendus. K esi u o jame čekius. Parduodame ir 
iftperkame valstybės bonus. Tau py tojams patarnavimai veltui
ATIDARYKITE SĄSKAITĄ ŠIANDIEN.—Apdrausta iki $10,909. 
Darbo valandos: pirmad. Ir kctvlrtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antr. ir penk. 9 iki 5; treė. uždaryta, o šešt. nuo 9 iki vidurdienio.

Skiriama tūkstantis ($1,000.00) dolerių premija

1. DienraštiB “Draugas” talkininkaujant “Draugo9 Bendra
darbių Klubui, skelbia naują lietuviško romano konkursą. Pas
kutinė data konkursui skiriamo romano rankraščiui įteikti — 
1956 m. lapkričio 1 diena.

2. Geriausiam romanui skiriama premija — tūkstantig doL
3. Jury komisiją sudaro: Aldona Augustinavičienė, Petras 

Balčiūnas, Viktoras Mariūnas, kun. Alfa Sušinskas ir Mykolas 
Venclauskas.

4. Romano siužetą pasirenka patys autoriai. Romanas turi 
būti parašytas mašinėle, nemažesnis kaip apie 200 romano for
mato puslapių.

5. Kūrinius siųsti adresu: Romano Konkurso Komisija, 
“Draugas”, 2334 So. Oakley Avė., Chicago 8, III.

6. Sprendimo bešališkumui patikrinti autoriai turi pasira
šyti slapyvardžiu, o atskirame uždarame voke pažymėti savo 
tikrąją pavardę ir adresą, ten pat įrašant romano antraštę ir 
pasirinktą slapyvardį.

7. Tūkstančio dolerių premiją gavęs autorius be papildomo
honoraro pirmosios laidos teises perleidžia “Draugui”, įskaitant 
teisę spausdinti dienrąŠtyje ir išleisti atskiru leidiniu. Jei kny
ga duotų pelno, jis yra skiriamas romano premijos fondui. Pre
mijos nelaimėję autoriai spausdinimo sąlygas nuspręs abipusiu 
susitarimu. r u
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PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai Iš artimų ir 

tolimų distancijų, šaukite sekančiai: j

ANTANAS VILIMAS
3415 S. LITUANICA AVĖ., CHICAGO, ILL

Telefonas — FRontler 8-1882 
iiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiNiuiiimiiNiiuiiiiiiimmmiiiiiiiiiiiniiiiMiitnmnHiimni

Pradeki! Taupyti Šiandien, Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradekite taupyti šioje lietuviškoje 

įstaigoje — BRIGNTOH SAVINGS AND LOAN 1
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000,00

BRIfiHTON SAVINGS AND LOAN ASS’N
4071 Archer Avė., į vakarus nuo Caliiornia Avė.

CHARLES ZEKUS, Sekretorius
OFISO V AI, A N DOS:

Pirmad., antrąd.. penktad. Ir Tredlad. 9 ryto Iki 12 vai., 
•e&tad. 9 vai. ryto Iki 4:10 p.p. Katvlrtad. t vai. Iki • vai. vak.
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67:147
AL. GI MANTAS

fiis santykis jokiu būdu ne
reiškia krepšinio ar kurios ki
tos sporto rūšies rungtynių re
zultatus, bet tik tam' tikra dali
mi gana vaizdžiai parodo, kuo 
labiausiai domisi ir kaip gyve
na šių dienų išeivijos lietuvis.

Atsitiko, jog vienų sekmadie
ni vietovės D. kultūrininkai su
ruošė šaunių paskaitų ir dis
kusijas visiems gyvybiniais ir 
svarbiais reikalais. Paskaitos 
tema daugiausiai sukosi apie 
asmenybę ir nutautėjimų. Pre
legentu buvo pakviestas tautie
tis, žymios akademinės įstai
gos mokomojo personalo narys, 
gi ji papildyti atvyko jaunas 
ir augštąjį mokslų besiruošiąs 
baigti iš visiškai kitos valsty
bės. Kalbėtojų parinkimas ir 
paskaitos aktuali tema tik jau 
buvo be priekaištų, tuo būdu 
buvo laukiamas ir tikrai gau
sus vietos lietuvių dalyvavimas. 
Deja, kažkuriais sumetimais 
visuomenė neparodė didesnio 
susidomėjimo svarbių lietuviš
kų reikalų pagvildenimui ir tik 
67 ryžosi paaukoti porų valan
dų visuomeniniam susibūrimui.

Vienas dalyvis, i tikriausiai 
mėgstąs preciziškumų ir aiškių 
statistikų, paskaitos metu ty
liai išslinko iš kambario ir per
sikėlęs į kitoje gatvės pusėje 
esančią įstaigą, iškilmingų tri
jų raidžių pavadinimu — Bar 
— joje suskaitė 147 tautiečius. 
Taip ir turime davinius: kultū
rinė paskaita vs. alkoholiniai 
apdūmojimai, baigėsi 67:147, 
pastarųjų laimėjimu. Na, gali
ma guostis, kad gal ir ne viso
se lietuvių kolonijose rezulta
tai būtų vienodi. Tik jau norė
tųsi nepaliaujamai tikėti, kad 
dar yra vietų, kur kultūra įsten 
gtų nugalėti ir alaus bonkos 
tvaikų.

Gi kalbant apie kultūrą, gali
ma priMtnhfti, Wad kaipdSk Šiuo 
metu, vienus įtakingas mūsų 
žurnalas kaip tik vykdo gana 
platų tautiečių apklausinėjimų 
visais tais reikalais. Kantriai 
palaukime visų davinių paskel
bimo, kurie bus ganėtinai įdo
mūs, kiekvienam, Jcurie bent 
kiek domisi lietuviškojo gyve
nimo kultūriniais reikalais. Gau 
ti rezultatai bent dalinai leis 
susidaryti ir tam tikras išva
das bei rekomendacijas. Tokio 
pobūdžio žinių iki šiol mums

tikrai stigo ir tereikia sveikin
ti kiekvieną panašią iniciatyvų 
ir darbų.

Gražus reikalo supratimas

Kaip mus informuoja, LB-ėsj 
Detroito apylinkės valdyba nu
tarė, kad nuo tuojau į visus 
valdybos posėdžius kviestini ta
me mieste gyvenų įvairių sro
vių ir pakraipų lietuvių spau
dos atstovai. Puikus? reikalo 
supratimas! Išties, bendrojoje 
mūsų veikloje negali būti jokių 
paslapčių ar slėptinų dalykų, 
kurių nebūtų galima iškelti 
spaudoje. Detroitiečiai tuo ro
do tikrai sektinų pavyzdį ir ki
toms lietuviškosioms koloni-;’ 
joms. Valdybų nariai per rin
kimus gavę tautiečių pasitikė
jimą ir įgaliavimus tikrai netu
rėtų nieko slėpti ar bijoti vie
šumos. Priešingai, kuo dau
giau ir plačiau bus informuoja
ma, tuo tokia valdyba ir visas 
darbas turės bendruomenės na 
rių didesnį pritarimą.

Nereikia tad stebėtis kaiku- 
rių lietuviškų įstaigų ar sam
būrių nusiskundimais, kad juos 
visuomenė nenori įvertinti ir 
pan. Šiuo atveju gal kalta ne 
tiek visuomenė, kiek patys or
ganizaciniai junginiai, kurie ne
retai atsitvėrę didžiulėmis šieno 
mis ar “paslapčių” skraistėmis, 
kažkaip gal ir nejučiomis nu-‘ 
tolsta ne tik nuo platesniųjų 
sluogsnių, bet ir savųjų narių. 
Tokiu būdu, neretai valdybų na 
riai tampa “mes”, gi eiliniai 
nariai — “jie”. Bet patį geriau
sią ar net ir garantuotą veiklos 
pasisekimą turės tokie jungi
niai ir valdybos, pas kuriuos 
nėra jokių paslapčių, jokių sie
nų ir kurios niekad nesibaido 
kritiško ir ' juos Įvertinančio 
spaudos balso. Išvis, nesinorė
tų tikėti, kad lietuviškajame 
gyvenime reikštųsi tokios orga 
nizacijos, kurios turėtų kokių 
slėptinų dalykų, tiek nuo savo 
narių, kaip lygiai ir spaudos 
atstovų. Gi jei tap nėra, ne
būtų jokios baimės dažniau 
kviestis laikraščių bendradar
bius ir nesitenkinti vien tik 
juos painformuojant “iš augš- 
to”. Tas gal tiktų valstybin o 
ar politinio pabūdžio organiza
cijoms, bet jokiu būdu ne kultu 
riniai visuomeniniams jungi
niams.

vės, negali pakęsti nei morali
nių, nei fizinių varžtų. P.eligi- 
jog jis nemėgsta. Tikroji jos pa
neigimo priežasts yra ta, kad 
jis galėtų laisvai galvoti ir gy
venti tartum be sąžinės grau
žimo. Ir taip gyvendamas gal
voja, kad esąs ant gero kelio.*

Pinigai ir malonumai

Miniažmoglui pinigai ir malo
numai turi tų pačių vertę. Pir
miausiai, jis jieško daug pir
mųjų, kad turėtų užtenkamai
malonumų. Bet ir pinigai turi1 
būti įsigijami, kiek galima ma-^ 
žesnėmis pastangomis.

Egoizmas jo yra visko cent
ras. Jis myli save už viską la
biausiai. Pavydas graužia, kai 
mato kitus turtingesnius ar lai
mingesnius. Jo mintys visą lai
kų sukasi apie žemiškus daly
kus: įvairius patogumus ir ma
lonumus.

Sulaužyti vienatvei, jis turi 
prieglobstį pseudobendruomenė- 
je, su kitais klubuose, nuolati
niuose pobūviuose, kolektyvi
niuose išsibaškymuose. Bet po 
kiekvieno tokio žygio grįžta su 
didesniu vienišumu, negu anks
čiau. Jam patinka skandalai, nes 
jais nori parodyti, kad kiti nė
ra geresni, negu jis. Nepaken
čia kitų pirmenybės nei realios 
nei išsivaizduotos.

Miniažmogis yra žalia medžia
ga kiekvienos formos totalita
rizmui, pradedant fašizmu ir 
baigiant komunizmu.

Nelaimingas žmogus

Psichologiniai, r/.iniažmogis 
yra nelaimingas žmogus, pilnas 
nusivylimo, baimės, blaškymosi 
ir beprasmio gyvenimo. Ypatin
gai jo bėgimas į nežinomybę y- 
ra bailumas susikoncentruoti sa
vyje. Vienintelė priežastis pra
pulti minioje yra ta, kad jis ne
gali pernešti savo viduj'nio men
kumo. Tačiau jis nėra be vilties 
žmogus. Jei jis norėtų, surastų 
save. Norėdamas save atrasti, 
turi atsiskirti iš masės-minios 
ir tvirtai suimti save. Tik rei
kia drąsos pažiūrėti į savo vi
dujinį pasaulį ir pamatyti iš
krypimus ir blogą elgesį. Kai 
žmogus pamato savo klaidas, 
dvasines žaizdas ir nori jas pa
šalinti, tai pirmas vaistas joms 
išgydyti yra dvasinės bei dieviš
kosios vertybės, nes tik jos ga
li išvargusius ir apsunkintus 
atgaivinti.

NEGERA KAITALIOTI GYDYTOJUS
Dėl sveikatos besiskundžian- 

čiųjų tarpe nuolat girdima nu
sivylimo balsų: “Aš buvau pas 
daugelį daktarų ir aplankiau ei
lę klinikų”... Jau vien iš to ga
lima numatyti svarbiausią ne
sėkmingo gydymo priežastį.

Apsilankius du kartus pas vie 
ną gydytoją, kartą užeinant pas į 
kitą, porą kartų vėl kreipiantis | 
prie trečiojo, po to pagalbos 
jieškojimas vienoje ar dviejose 
klinikose nėra patikimas svei
katos taisymo būdas. Tai pana
šu į mėginimą papietauti kelio
se valgyklose, kiekvienoje kiek 
daržovių teužvalgant.

Kaitaliojant gydytojus susi
daro daug nereikalingų išlaidų, 
kaip tose valgyklose daržovių 
teužkandant, o kiekvienoje už 
pilnus pietus užsimokant.

Kiekvienas naujai aplanko
mas gydytojas turi pradėti iš 
naujo, neg reikia pacientą gerai 
pažinti: asmens ypatybės turi 
didelę įtaką į ligą bei jos eigą. 

Ligos istorija

Ligos istorija yra labai svar
bus dalykas gydymo praktikoje. 
Gydytojas turi žinoti paciento 
ligos istoriją ir jį patį gerai iš
tirti. Taip pat daugeliu atvejų 
reikalinga laboratorijoje ištirti 
kraują ir šlapumą, o kartais dar 
sudėtingesnius tyrimus kituose 
organiuose atlikti.

Skirtingos ligos dažnai turi 
panašius bendruosius ženklus 
(simptomus), ypatingai ligos 
pradžioje, kuri skirtinguose at
vejuose įvairuoja pirmosios die
nose, savaitėse ar net mėnesiuo
se. *

Gydytojas turi keletą kartų 
patikrinti pacientą, kad surastų 
duomenis diagnozei. Kaikurios 
sudėtingesnės ligos reikalauja 
daugiau vizitų, kol gydytojas į- 
gyja užtenkamai žinių paciento 
ligos ir jos priežasties nustaty
mui arba galimai tikslesniam 
spėjimui. Iš vieno gydytojo pas 
kitą, iš vienos klinikos į kitą

keliaujantis ligonis praranda 
progą pasinaudoti visais mo
derniais medcinos atradimais.

Kūno sudėtingumas

Vis daugiau ir daugiau at
randama sudėtingų reiškinių 
žmogaus kūne, kurie yra labai 
svarbūs sveikatos ir ligų santy
kiuose. Naudojant specifinį gy
dymą, sergantįjį reikalinga nuo 
dugniai ištirti tikrosios ligos su
radimui. v

Taipgi paskutiniame dešimt
metyje atrastieji gydymo būdai 
reikalauja rūpestingesnės tiesio
ginės gydytojo priežiūros. Kaip 
jie yra veiksmingi pašlijusios 
sveikatos atstatyme, taip pat 
gali labai pakenkti, jei naudo
jami be tinkamo rūpestingumo.

A. L.
* )

Gyvenimas yra tiltas, nau
dokis juo, bet nestatyk namų 
ant jo. Tai nėra tuščia svajo-; 
nė, gimusi bepročio galvoje; 
širdyje aiškiai aidi, kad mes 
esame gimę kažkam geres
niam. Ir ką vidujinis balsas 
kalba, tas pasitikinčios sielos 
neapvils. — Schiller

Brolis po 20 m. suiiko 
seserį

Hong Konge susitiko 20 
metų nesimatę brolis prel. G. 
J. Grodin, Maryknoll misionie
rius, ir jo sesuo taipgi Mary
knoll misionierė Marija Mar
celina. Jie išsiskyrė 1935 me
tais. Sesuo dirbo Kinijos misi
jose, o brolis — Pietų Ameri
koje, paskiau Afrikoje. 1951 
metais sesuo buvo ištremta iš 
Kinijos ir ji buvo paskirta dar
buotis Hong Konge. Brolis gi, 
po septynėrių metų darbo mi

sijose, gavo atostogų ir pake
liui sustojo Hong Konge pasi
matyti su seserimi.

Išdraskė kapus
Senas katalikų kapines Pe- 

kinge, vadinamas Chala, komu
nistai uždarė, mirusiųjų palai
kus išveždami užmiestin. Kapi
nės buvo įsteigtos XVII šimtm. 
Jos buvo kapas garsaus misio
nieriaus Mato Ricci, jėzuito, ku
ris vakariečių mokslą nunešė į 
Kiniją. Taip pat ten buvo palai
dota daug kankinių ir šiaip mi
sionierių.

JAUNIMUI!
Lietuviai pranciškonai šį rudenį Kennebunkport, Maine ati

daro savo gimnaziją—High School ir kviečia pradžios mokyklą 
baigusius moksleivius j ją stoti.

Mokyklai ir bendrabučiui vadovaus patys lietuviai pranciš
konai. Bus išeinamas visas valdžios augštesniosioms mokykloms 
nustatytas kursas su lotynų kalba. Mokslui ir bendrabučiui meti
nis atlyginimas yra 300 dol. Neturtingi, bet gabūs mokiniai ga
lės būti dalinai arba net visai nuo mokesčio atleisti. Baigus šią 
keturių metų mokyklą graduantai galės stoti į lietuvių pran
ciškonų vienuolyną ir jo lėšomis sieks kunigystės.

Smulkesnėms informacijoms rašyti: Very Rev. Provincini 
Saperior, Franciscan Fathers, Kennebunkport, Maine.
------- #
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APIE ŠIŲ LAIKŲ MINIAŽMOGĮ
J. NAVAKAS, Omaha, Nebr.

Siame moderniškame pasau
lyje mes sutinkame naujo tipo 
žmogų, kuris vadinamas minia
žmogis. Jį išugdė moderniški lai 
kai, kurie pasižymi dideliu žmo 
gaus išradingumu ir technine 
pažanga.

Modernusis žmogus susižavė- 
jos techniniais ir ekonominiais 
laimėjimais, pertoli nuklydo į 
kraštutinumą, materialines ver
tybes padarydamas savo gyve
nimo tikslu, pamiršdamas ir ap
leisdamas dvasines vertybes. Mo 
derniškojo gyvenimo paveiktas 
žmogus, bejieškodamas malonu
mų ir patogumų nubėgo su lai
ko dvasia ir pasinėrė minioje., 
Idealizmas, principai ir asmeny
bės vertinimas jam nebeturi 
reikšmės. Nebrangindamas savo 
asmenybės, jis jieško būdų, kaip 
pasinerti kolektyve arba minio
je.
* Miniažmogis gali /būti pažįs
tamas iš tam tikrų jam būdin 
gų ypatybių, į kurias įsižiūrėjus 
gal būt pilnai ar dalinai atpa
žinsime ir save.

Pirmiausiai, miniažmogis ne
turi savo sprendž'amos nuomo
nės. Jis turi įvairias pažiūras a- 
pie paprastus dalykus, bet netu
ri apsisprendimo principiniuose 
dalykuose. Jo laikomos pozicijos 
yra niekas kitas, kaip priešta
ravimai, nes vieną mėnesį pla
nuoja, o sekantį mėnesį griau
na. Jis skaito dienraštį, bet skai 
to tik tai, kas atitinka jo gal
vojimui, o paveiksluotą žurnalą

atydžiai peržiūri nuo pradžios 
iki galo. Dar kartais perskaito 
kokią nors pripuolamą novelę. 

Bėga nuo savęs

Miniažmogis nemėgsta ramy
bės, apmąstymų, tylos arba ką 
nors tokio, kas duotų progos 
įsiskverbti į jo sielos gilumą 
Jam reikia minios ir triukšmo, 
nors ir radijo, kurio jis neklau 
so.

Pabėgimas nuo savęs yra bū
tinas. Alkoholis, detektyvų isto
rijos arba kinoteatrai imama 
nuolatinėmis dozėmis užpildy
mui tuščių * valandų. Televiziją 
gali žiūrėti ištisas valandas. La 
bausiai jam patinka “kauboji- 
nės”, kriminalinės, seksualinės 
f ūmos, boksas ir ristynėz. Kaip 
giliai galvojantis žmogus mėgs
ta susikoncentravimą, taip mi
niažmogis jieško nuolatinio išsi
blaškymo, ką nors jaudinančio, 
kad tuo galėtų apsisaugoti nuo 
apsvarstymo gyvenimo proble
mų. Jis jieško, kad jį kas nors 
paveiktų, negu jis kitam dary
tų įtakos. Todėl jis yra labai 
jautrus reklamai, propagandai 
ir viešiems sujaudinimams.

Miniažmogis mano, kad kiek
vienas Instinktas turi būti pa
tenkintas, neatsižvelgiant į tai 
ar tam yra rimtas pagrindas. 
Jis negali nieko atsisakyti arba 
save sudrausminti. Jo išsireiški 
mai atitinka jo laisvei ir nesvar 
biuos dalykuos yra pats sau po
nas. Trokšdamas neribotos laųi

********»H«f**^«^ **«<*«**
Ar Marija apsireiškė Lietuvoje 

Atsakymą rasite J. Budieikos kny
gutėje

MARIJOS AFSIRIIAKIMAI 
ŠILUVOJE

Kaina 48 centų
Ją galite gauti

“DRAUGE”
2884 So. Oakley Ava.

CHICAGO 8. ILL.

TELEVIZIJOS
•r Radi. Aparti, Taisymas
Sąžiningai ir garint,otas darbu 
M. RIMKUS, 4817 &. 8awy« St 

TeL VI 7-0087 — VJ 7-SOS7

nr.TM IR SATGIU

PI RK R AUSTAU
BALDUS
VIETOJE IR Iš TOLIAI!

K. EIDUKONIS
Tunu naują dideli sunitvežimj 

ii apdraudas
2313 W. fllit St. Chicago, III. 

Tel. PReacott 9-2781

M ARTI IR TOIJ BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujai spertalnM didelis 

(mnkvrddmJs «n pilna ap- 
drauda. t mjllnlngaji
pnlarna virtiną.

R t K R EN AS
IMI R. Weod Rt., Chicago U,

Illinois, tel. VI 7-2972

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

TeL BĮ, 7-7075 arte 
PR 8-9842

Rūpestingai ir pigiai taisau

TELEVIZIJOS
APARATUS .

Garantuoja darbą Ir dalis.

J. MIGLINAS 
Telef. — HUmbold 6-1038

NARIAI LIETUVIU TAUP. IR SKOLINIMO
B-VTŲ LYGOS. KURIOSE

Klekvim Santaupos Apdraustas Iki $10,000.00 
IR

Paskolos Duodamos Rama įgijimui
lengvomis Sąlygomis

CHICAGO i SAYINGS & LOAR ASAM.
6234 S. Westem Avė. Chicago 36, DL

GRANE SAYINGS G LOAR ASSN.
2555 W. 47th St Chicago 32, ŪL

DISTRICT SAYINGS G LOAR ASSR.
3430 So. Halsted Street Chicago 8, DL

ST. ARTHOHY SAVIHGS t LOAR ASSR.
1447 S. 491h Ct, Cicero 50, III., Tel. TO 3-8131-32

URIVERSAL SAVINGS G LOAR ASSR. _
1800 S. Halsted St Chicago ?, m.

Raoseveit Furnitūra Miegama Rakandu Kpnrdavlmaal
11 gabalų — tiktai už $169.00

I šį setą įeina lova, dreserie, ko
moda, springsai, matrasas su vidu
jinėm spiruoklėm, 3 vanity stiliaus 
lempos, 2 miegamos pagalvės ir 
kilimas. Didelis pasirinkimas ir 
kitokių baidų. Galima užeiti vaka
rais. Parduodame išmokėjimais. 
Už 6 mėnesių išmokėjimui neima
mo jokių nuošimčių. Prieš perkant 
baidus, užsukite į Iią lietuvišką 
krautuvę, apžiūrėkite baldus tr pa
tirkite kainas.

ROOSEVELT FURNITURE CO
231® VVEST ROOSEVELT ROAD TeL SKeley 8 - <711

* Fetbr IlAud(/nln, Ir menidhrti
Krautu.! atidaryta ankmndtnnlntn nuo lt Hrt

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

BENDROVĖ

4038 Archer Avenue Tai. LA3-6719 

AUGUSI SALDUKAS Prezidento*

JONAS G RADIN S KAS
Kambarių vėsintuvai, vėdintuvai; radio: vokiški, kišeniniai, nešio

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

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

« '

SINCLAIR Gazolino Stotis

"PAGALBA"
Sav. Ant. Stanevičiui

Taisome automobilių motorus. Lyginame įdaužimus Ir 
įlenkimui. Dažome ir atliekame įvairius kitus pataisymus.

NEBRANGUS IR GARANTUOTAS DARBAS
Mašinai sugedus, pribūname su vilkiku į įvairias vietas. 

Parduodame akumiUatorius, padangai ir kt. automobilių dalis.

2641 West 71st St. (kampas Talman Avė.)
Tel. PRospoot 8-0842, Namy tel. WAIbrook 5-5934

" ■B’—"' - .....  j ......... s

A. TV E RAS
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES

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

jjinramuiniiiiviiiiiiiiiniiiiiiHiiiiiiNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

MARQUETTE GELIŲ KRAUTUVE
KORSAŽAI, GĖLĖS VESTUVĖMS, LAIDOTUVĖMS IR 

KITOMS PROGOMS. Atidarą vakarais ir sekmadieniais.
Savininkai: ANDRIUS ir ELENA (SANDOM) STANIULIS

274$ Woit 69th Street Tol. PRospoot 6-0781
(priešais 8v. Kryžiaus ligoninę)

BUICK’AS

LIETU VISKĄ S

AUTOM OB ILI S

AUKŠTAS DIVIDENDAS — APDRAUSTAS SAUGUMAS IR PELNINGI PATARNAVBMLAL
t _____

TAUPYKITE TVIRTAI, APDRAUSTOJ SI 1,000,000 |HTAM?OJE. AT K1CI AVSIAS, NAUJAI PADIDINTAS DIVIDENDAS I'* PAID IIP INVK8TMEN 
TŲ SĄSKAITAS, KITI TAUPYMO NKYlUAI: OITIONAU ROJUS. KALK DU IR VAKACIJŲ SKYRIAI. OAI.ITE TAUPYTI IR PER I,AIRRUM. SU
TAUPYKITE IMjAIDAR IŠKEIKIANT ČEKIUS IR APMOKANT VISOKIAUSIAS RIDAS. VEVTUI PATARK AVIMAS NARIAMS. ISKRUMAM IR 
PARDUODAM VALDŽIOS BONUS. NAMŲ PASKOLOS PRIEINAMIAUSI OM SĄLYGOM. SUŽINOT MŪSŲ AUSYTĄ DIVIDENDĄ Ut KITAS IN
FORMACIJAS PAŠAUKIT — OROVEHIDD S-7S7K

CHICAGO SAYINGS and LOAR ASSOCIATIOH, 8234 SOUTH VESTEAN AVĖ.
J| PIRM. 19 VAU»S VAU: AMTRAD. IR PKNKT. • Iki 

■■ nm ARI II............ . ................ ..................................... m
4 VAI.,’ KEV. e IKI 1 rat .alL| Trad. UŽDARYTA VIS4 DfCN&t 9 IKI 9 POPIET
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Marijos apsireiškimų Fatimoje 
1917 metais aprašymas 

128 pusi. Kaina 91.00 

Užsakymus kartu su pinigais siųskite:

‘‘DRAUGAS’’ 
2334 S. Oakley Avė., Chicago 8, HL

MARUOS MENESĮ PRALENKI
ME GEGUŽINIŲ PAMALDŲ 

DVASIOJE
Gegužinių pamaldų dvasia yra to

kia gili, tokia maloni ir tokia 
lietuviška

Ši dvasia yra puikiai išreikšta 
Jo Ekscelencijos 

Vyskupo Vincento Brizgio 
gegužiniuose skaitymuose:

MARIJA DANGUJE 
IR ŽEMEJE

Tai yra trisdešimt vienas skai
tymas, pritaikintas kiekvienai ge
gužio mėnesio dienai. Mąstymai 
parašyti atsižvelgiant ne tik į di
džiąsias marijines tiesas, bet ir J 
mūsų laikų rūpesnius.

Knyga papuošta puikiu dali. J 
Pilipausko viršeliu. Ji turi 144 
psl. ir kainuoja tik $1.50. Ją iš
leido Lietuviškos Knygos Klubas.

Užsakymus Ir pinigus siuskite:

DRAUGAS 
2334 So. Oakley Avė.,

CHICAGO 8. ILL.

ĮVAIRIOS žinios
Abstinentų šimtmetis

Airijos abstienentų draugija 
Corke š. m. birželio mėn. iš
kilmingai minės savo gyvavimo 
šimtmečio sukaktį. Jose daly
vaus atstovai iš 800 tos draugi
jos skyrių. Dalyvius atgabens 
30 specialių traukinių ir daugy
bė autobusų. Iškilmėse daly
vaus ir delegacijos iš užsienio.

Kunigas Antarktikoje
Pietų ašigalin su moksline 

ekspedicija yra nuvykęs ir 
Weston observatorijos seismo
logas kun. Daniel Linehan, jė
zuitas. Jis praneša apie at
rastą naują ledyną palei vul
kaną Mažojoj Amerikoj.

Išgelbėjo lakūną
Detroite suteiktas medalis 

kun. Mark C. Thompson ui iš
gelbėjimą lakūno iš sprausmi- 
nio lėktuvo. Kunigas Thomp- 

1 son, tada būdamas artilerijos 
dalinių kapelionu Aliaskoje, 
pamatė, kad netoliese nukrito 
sprausminis lėktuvas ir, nepai
sydamas pavojaus, kad gali 
sprogti liepsnojančios, visur iš
barstytos lėktuvo 40 raketų, 
jis pribėgo prie degančio su
dužusio lėktuvo ir išgelbėjo pi
lotą.

Japonijoje katalikų 
padvigubėjo

Praeitais metais katalikų 
skaičius Japonijoje pasiekė 
245,114, kai tuo tarpu prieš 
dešimtį metų — 1946 m. — jų 
tebuvo 120,961. Vien suaugu
sių atsivertėlių į katalikybę 
per 1955 m. buvo 10,945.

2 iš 3 miršta dėl alkio
Tulūzos a Kr k i v y s kūpąs 

(Prancūzijoje) kard. Julės 
Saliega, kreipdamasis į savo 
ganomuosius su prašymu au
kų, pažymėjo, kad pasaulyje iš 
trijų mirštančių net du miršta 
dėl išbadėjimo.

BUILDING A REMODEL1NO
kontraktorius 

STANDARD BUILDERS, INO. 
2523 W. 09 et. Chicago 20, UI.,

PRospcckt 8-3702 
A. OINTNERIS — pirmininkas 

V. F. PETRAUSKAS — stat. ved«Jaa
Lietuvių Stat y boa Bendrove:
• stato namus pardavimui,
• priima užsakymus,
• atlieka remonto darbus,
• (rengia alumlnljaus langus Ir 

duris.

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
REALESTATE REAL ESTATE HELP WANTED — VYRAI

tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiim
Gauta nauja siunta knygelių

KAIP PASIRUOŠTI 
JAV PILIETYBEI

KOKIA YRA

VAIKO
NUSILPIMO
PRIEŽASTIS?

Klausimai ir atsakymai anglų 
ir lietuvių kalbomis. Peržiuręjo<tei- 
sejas Alfonse F. YVells. Kaina 
60 centų. m /

Pasiskubinkite įdigyti reikalin
gu knygelę, kuri tikrai palengvins 
įsigyti JAV pilietybę. ■ ,

Pinigus su užsakymais siųsti :• 
‘DRAUGAS”, 2S84 S. Oakley avė.

Chicago 8, III. '
HiHiniiiiiiiiHuiiniiiiiiiiiiiiiHmiHiHiiit

JOS. F. BUDRIK 
FURN1TURE, INC.

3241 S. NALSTEO $T.
Tel. CAlumet 5-7237

Jewelry skyrius
Deimantai, Brilijantai,
Aukso ir Sidabro papuošalai. 
Bulovą, Longines-Wittnaur 
laikrodėliai. Lietuviški rekordai. 
Fonografai, Radlos. Lagaminai.

Šios savaitės išpardavimas.
500 rankinių laikrodėlių.
Rankiniai laikrodėliai paauksuoti, 
17 akmenų, garantuoti. Benrus, 
Gruen, Bulovą, Elgto.

Vertės $33.95 už $9.95
šitie laikrodėliai yra labai geri pa
siųsti į kitus kraštus ir į Lietuvą.

Budriko radio valanda Ketvirta
dienio vakarais nuo 6 iki 7 vai. 
iš WHFC stoties. 1450 kil. su žy
miais dainininkais ir orkestru.

1 Mįslių įspėjimo kontėstas.
Atidarą 6 dienas savaitėje. 

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais 
iki 9:30 vai. vak.

Sekmadieniais Jewelry skyrius 
uždarytas.

y. 8 I M K u s
įvairūs pataisymai Ir pardavimas.

Jei norite pirkti ar užsakyti namą 
kuris būtų gerai išplanuotas, pato
gus, gražus Ir pigus, pirkite ar užsa 
kyklte pas

Susitarti Saukite RMlance 8-8202
nuo & vai. p. p. kasdien Ir taipgi 
sekmadieniais nuo 10 iki 4 vai. 

4645 S. Keating avė., Chicago 32, III.

ANTANAS LUKAS IR SONUS 
2717-19 We*t 7lst Street

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

Tel. — HEmlock 4-5881

MARQUETTE PARKE
23-jų butų mūrinis apartamentl- 

nls, kampinis namas parduodamas 
už 614 metlhes nuomas. Dideli butai. 
Gera proga.

Geras kampinis mūrinis 4 butų. 2 
po 6 Ir 2 po 4 k. Centrallnls laidy
mas, stokerls. Visi butai šviešūa. Ga
ražas. Kaina $42,600.

BRIGHTON PARKE
Mūrinis — 2 po 4 kamb. Centra- 

linls šlld. alyva. Rūsys ir pastogė.
Mūrinis — 2 po 6 kamb. ant pla

taus sklypo. Centrallnls šildymas — 
stokerls. Kaina $23,000.

Mūrinis — 2 po 4 kamb., krautu
vė Ir didžiulis garažas, 60 pėdų skly
pas. Nuomos $240 1 mėnesi. Kaina 
$20,900.

GAGE PARKE
Didelei šeimai! Ant plataus skly

po 8 kamb. mūrinis su rūsiu Ir šil
dymu. Kaina tik $13,700.

VENTA 
4409 S. Fairfield Avė. 

LAfayette 3-3881

LIETUVIŲ KOIjONIJOSE .. 
VERTINGI NAMAI:

Mūr. 5 k., autornat. šlld., gar. $15,700 
Mūr. 2 po 4 k., naujas, gar. $34,500 
Mūr. 2 po 4 k., dekor,, gar. $27,000 
Mūr. 2 po 6 kamb., 3 mleg., 2 boll., 
dvigubas lotas, garažas .... $28,500 
Mūr. 2 po 6, nauj., mod. fr. $36,800 

GERI BIZNIAI:
Vaistinė Ir C kam., garažas. $30,000 
.Krautuvė, gero bis., ,su Įreng. $6,000 
Vasarvietė su Įreng. motorlaiviu, prie

Chicagos, gera progą — $2,200. 
Parūpinam gerom sąlygom paskolas

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

HELP WANTED MOTERYS

SOPHIE BARČUS 
RADIO PROGRAMA

n WGE8 stoties — Banga 1390 
NUO PIRMAD. IKI PENKTAD 

8:45 iki 9:90 vai. ryte 
SEflTAD. 8:90 Iki 9:90 ryte 

PIRMADIENNIO vak. nuo 7—8 T. 
SEKAD. 8:80—0:80 v. r. U stoties 

WOPA — 1490 klL 
Chicago >9, -it HEmlock 4-8419

7181 So. ROCKWELL ST.

Ar valkas paliegęs, nejudrus, piktas? Ne
valgo ar namiegą? Gydytojas tino, kad 
ils nusilpimas gali būti nUo įvairių prie
laidų. Tikroji priežastis dainai gali būtl\ 
peristaltlnia sulletčjlmaa pasekmėje blogo' 
įpročio ar dietos. šiuo atveju "Gomoso” 
gali būti reikalingas. Kaip Ir pagal d-ro 
receptų gaunamuose vaistuose, Dr. Peter’s 
“Gomozo" sąstate yra keletas medlclntikal 
užtvirtintų dalykų, kurie: 1) ramina Ir 
žudo sutrikusi skrandi; 2) atleidžia vidurių 
liputlmo skausmus; S) sutelkia neskubl- 
nantl palengvinimą nuo sukietėjusių vidu
rių, kuria yra- priežastim aukščiau ltvar_ 
dintų stnq>tomų. švelnus. Gero skonio. 14- 
parduota viri 20,000,000 bonkų. šeimos 
dydžio bonka 21.85 vaistinėse. Bandykite 
Dr. Peter’s "Gomoxo"„. absollutlikal Blo
kas kitas taip nepagelbėa
Jei Jūsų vaistinė neturi, tad pasiųskite $1 
už 11 oi. bonka (su Jūsų vardu, adresu)
šiuo adresu: GOMOZO, Dept. 871-80 l r _ vvv • • ą AKU
4541 N. Ravenswood Avė., Chicago TeleiOMS VlrgUlia 7-2481 
40, IU.

Vestuvių nuotraukos Ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūšy specialybė

PRECIN PHOTO STUDIO
(Incorporated)

EDVARDAS ULIS, sav.
4058 Archer Avenue

Popiežius dovanojo 
Teresei Neumannaitel j
iv. Kryžiaus relikviją j

■ * ■ ’
Popiežius Pijus XII dovanojo 

šv. Kryžiaus relikviją šių laikų 
stigmatizuotojai Teresei Neumaa- 
naitet

Apie Teresės Neuman&ltfcs gy 
venimą — kaip ji pergyvena Kri- 
ataus Kančias, kaip jai pasidaro 
ant tankų ir kojų stigmos (lai
dos), iš kurių teka kraujas — 
plačiai aprašyta kun. J. Burkaus 
parašytoj knygoj TERESfc NEU- 
MANAITfi. Knygoje yra daug 
nuotraukų su Teresės Neuman- 
naitės pergyvenimais. Gražus J. 
Kelečiaus viršelis. Knyga didelio 
formato, 268 pus. Kaina 83.60.

Pinigus su užsakymais siųsti: 

"DRAUGAS”.
2334 S. Oakley Avė. 

Chicago 8, Iii.

t 7

P.&J.JOKUBKA
TV, DEIMANTAI IR LAIKRODŽIAI 

Pardavimas Ir Taisymas

4677 So. Archer Avė.
Chicago 82, I1L — T«L gA 841811

PLATINKITE "DRAUGI"

• - ■ ' ' .

15-kos m. sukakties1 specialus išpardavimas!

Westwood Liųuors
2441 WE$T 69TH STREET — Tol. PR 6-5951
FLOR D’ALPĘ, Dessert Liąueur, 

originalus Milano likeris 0 $5-89
LEMON - ICE, gaivinantis likeris 5th $3-89
WESTWOOD LIQUOR, 5 metų senumo

Kentucky degtinė, 3 bonkos už J -| Q.QQ
CHERRY BESTLE, Danijos vyšnių likeris 

buvo $6.50, dabar didelė bonka $4<5
JULĖS HENRY, S star prancūziškas- 

konjakas $4.85
IZARRA, nepaprastas likeris, Benediktino 
skonio. Buvo $6.50, dabar parduodamas už $5-50

VERMOUTH, itališkas vynas, didelė bonka $1.30
SCHWARZTE KATZE, vokiškas vynas $.90
GRAKNBELT, Mlnnesotta alus, 24 butelių dėžė. ---  y $3-39
FOX HEAD 400, Waukesha, Wisc, alus

24 kenų dėžė $3-69
Prie čia pažymėtą kainų, taksai priskaitomi atskirai. Šiame 

skelbime yra išvardinta tik maža dalis gėrimų. Per 15 metų patar- 
navom sąžiningai lietuviams netik iš vietos apylinkės, bet ir ii to
limesnių vietų. Sukakties proga papiginom gėrimus netik čia iivar- 
dintua, bet taip pat ir kitus. Yra gaunama krautuvėje: Zubrowka, 
importuota iš Europos; Prancūzijos, Italijos, Ispanijos, Vokietijos 
ir kitų kraštų vynai ir kiti gėrimai. Yra vyno viri 50 metų senumo. 
Užsakant didesnį kiekį, pristatome į namus.

ALEKSAS ŠIMKŪNAS (Joniškietis)

’JiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiĮ!  
= LIETUVIŲ STATYBOS = 
| BENDROVB =

MORAS I
= BDILDEBS, INO. =
= Stato gyvenamuosius na- S 
z mus, ofisus ir krautuves pa- = 
x gal standartinius planus ar = 
x individualinius pageidavimus s 
s įvairūs patarimai staty- = 
= bos bei finansavimo reika- S 
E lais, skiciniai planai ir na- £ 
s mų įkainavimas nemokamai. £ 
5 Statybos reikalais kreiptis E 
= i reikalų vedėją šiuo adresu: —
| IONAS STANKUS 1
= kasdien nuo 4 vai. popiet = 
= TeL PRospect 8-2018 =
= 6800 SO. CAMPBELL AVK, = 
= Chicago 29. Illinois = 
amiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiijiiiiiiih?,

VIKTORAS ŠIMAITIS
General Contractor

Stato rezidencinius Ir komercinius 
namus; pasiūlo sklypus; rekomen
duoja planus; išrūpina statybos kre
ditus. Skambinti vak.: VI 7-4220 
arba rez. tel. BI 7-3340. Kreiptis —

ŠIMAIČIAI 
Realty - Builders - Insurance

_______ 2737 West 43rd Street

MISCELLANEOUS 
______ Įvairia Dalykai______

LIET. APDRAUDŲ AGENTŪRA
Visų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. Notarlatas. Valsty
bės patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS,
_____ WAlbgWOk 5-8871

INTERSTATE INSURANCE AGENOY 
5900 S. Ashland Avė., Chicago 30. I1L

P. STANKOVIČIUS
SEAL ĖST, b- nrSUR. bbokbbd 

LIETUVIŲ AUDITORIJA 
8133 So. Halsted SA
1 Ph. DAirabe 6-1798 

Padeda pirktu - parduot! namas 
ūkius, biznius. Parūpina paskolas 
draudimus ir daro vertlpJUs. Tvarkė 
imigracijos dokumentus. Ofisas atda 
ras kasdien nuo 10—T. !•

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas Ir Aj Lapkus

instoliuoja visų geriausių Ameri 
kos firmų gazu ir alyva kūrena^ 
mus pečius (fumaces), visų dy
džių oro vėsintuvus Air condi- 
tioners) ir atlieki, visus skardos 
darbus.
1546 S. 49th OOURT, CICERO 
TeL OLympie 2-9811 nuo 8 vai

ryto Iki S vai. vakaro. 
Telef. nuo S vai. vak.: OLympI

2-6762 iv OLvmpIc 2-8492

Naujas mūrinis 2-jų augštų Brigh- 
ton Parke 6 — 3 Ir 2 dideli kamb. 
Stilingas kampinis namas. ,

Medinis namas 5 Ir 3 kamb. Ga
zu šildoma, švarūs butai. Kaina 
$13,500.

Marųuette Parke naujas mūrinis 
bungalow 5 k. '(3 mleg.) ir skiepe 3 
k. butas. Kabinetinės virtuvės. Ga
ražas. Pamatyti sekmad. tarp 1—6 
vai. 7131 S. Talman Avė. Kitu laiku 
tik susitarus.

ŠIMAIČIAI
Realty, Builders, Insurance
2737 W. 43 St., CL. 4-2390

Reikalinga sena moteris, prižiū- 
r,ėti mažamečio vaiko. Duosiu kam 
barį, maistą ir dar primokėsiu. 
Kreiptis — 7132 S. Rockvvell St„ 
Chicago 29, Iii. arba skambinti— 
PRospect 6-6228.

PARDAVIMUI

RETA PROGA! Gago Parke 6 
kamb. (3 mieg.) mūrinis bungalow 
skubiai parduodamas už geriausią 
pasiūlymą. VENTA, LAfayette 3- 
3881.

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

2405 West 51 St. 
WAlbrook 5-5030

PRospect 8-3579 (vak. ir sekmad.)

Nejud. turto pirkimas-pardavimas, 
visokia apdrauda, notarijatas

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 W. 71st St. —. U A1. 5-6615

PARDUODAMAS DIDELIS 
MŪRINIS NAMAS

TrijiĮ augštų mūrinis namas su 
4 butais po 7 kambarius ir dvie- 
jom krautuvėm; yra didelis mūri
nis garažas; lietuviškame rajone 
prie lietuviškos bažnyčios ir mo

kyklos; virš $700.00 pajamų į mė- 
' nesį; prieinama pirkimo kaina. 
Skambinkite Blshop 7-7864 arba 
rašykite DRAUGAS Box 4641, 
2334 S. Oakley Avė., Chicago, UI J

Cement at $1.015 per bag of 94 
lbs. net duty paid, f. o. b. Mont- 
real. Williatn J. van As, 760 
25tti St.. Detroit 16. Mich. TA 
6-6214.

s0UR
> ____ - sk,

IŠNUOMUOJAMA

Išnuom. mieg. kamb. moteriai ar 
mergaitei; be virtuvės, $6 į sav. 
Taip pat išnuom. apstatytas kamb. 
vyrui, rūsy. Galimybė naudotis vir
tuve. $15.00 į mėn. Tel. YA 7-0497.

AUTOMORUiEb r— TRUOKS
Am — Sunkvežimiai

VIKTORO KOŽICOS 
Uetuvlika gazolino etotia ir auto 

talaymaa
Atitekami motoro remontai, lyginimo, 
dažymo darbai Ir keičiamos dalys.

CALL-ME’MOTORS CQ.
5750 S. VVESTKRN AVĖ.. PR 8-0&SS

Pirkit Apsaugos Bonos!
Perskaitę “Draugą” duokite 

kitiems!

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

RADIO PROGRAMA
Llai. Radio Programa 18 stotim 

9VBM8. 1990 kil. MkmadloSlala 19— 
11:20 vai. per pietus: liet. muzika, 
Galnoe. Ir MagdutBa Pasaka. Biznio 
relkalale kreiptu | Steponų Mlnkų. 
Baltlc Florlstz, OSllų Ir Dovanų Krau
tuvą, S«l E. Broadvay. So Boston. 
17. Maaa Tel. go. 9-04A9. Ten pat! 
gaunama

MERGINŲ
MOTERŲ

PRUDENTIAL BUILDING 
RESTORANE

Ir kitose artimose vidurmlesčlo 
vietose dabar samdomos

PADAVĖJOS 
VIRTUVES MOKINES 

VIRALINES
MAISTO SANDELIO (PANTRY) 

VEDfiJOS
1. Patyrimas nereikalingas
2. Uždarbiai užtikrinti
8. Valgis ir uniformos duodami
4. Grupinė apdrauda
5. Grupinė hospitalizacija 
5. Patraukli aplinka
7. Progos pakilti
8. Nedirbama sekmadieniais Ir šven

tadieniais.
Kreiptis dabar

STOUFFERS
RESTAURANT
PRUDENTIAL BUILDING 

(Randolph prie Mlchigan Avė.)
arba 26 W. Madison

ĮSIGYKITE DABAR!

DARBO TEISEL ŽODYNĖLIS
Spaudai paršuošė Pr. guiaitis

ANGLIŠKŲ ŽODŽIŲ BEI ISSUtEIA 
KIMŲ PAAIŠKINIMAI

Siame ŽODYNĖLYJE t«4pa tie 
anglų kalba žodžiai bei Išsireiškimai 
kurie yra jgavę specialinę reikšmę; 
kai kurie paimti Iš veikiančių {sta
tymų. Spausdinami žodžiai anglų 
kalba ir patiekti platūs paaiškinimai 
lietuvių kalba.

Leidinys 116 pual. Kaina |1.00.
Pinigus su užsakymais siųsti: 

“DRAUGAS”

, 1SS4 8. Oakley Ave« 
Chicago 8. m.

Remkite dien. Draugą!

Reikabngi

VYRAI
iki 40 m. amž.

kurie gali naudoti rankinius 
įrankius. Išmokysim PLASTER 
MODEL MAKING (Gipsinių 
modelių gaminimą). Devynias* 
dešimts septyni doleriai į sa
vaitę pradžiai.

2-ra pamaina, Antvalandžiai. 
Gera ateitis. Reikia kalbėti ang
liškai. Atdara šeštad.

NATIONAL LEAD
COMPANY

1710 So. Peoria 
CAnal 6-3710 

MR. WALTERS

ĮSIGYKITE DABAR!

yOOOOO<XXXXXXXXXk<XXXXXXXXX>4

LITHUANIA, (Paveiksluose, $6.00 
Fotografavo V. Augustinas

POPULAR LITHUANIAN 
RECIPES............................... $2.00

Redagavo J. Daužvarillenė

LITHUANLA THROUGH 
THE AGES ....................... $3.50

Parašė Dr. A. Šapokas

THE STORY OF ART
and JUOZAS PAUTIENIUS, $5.00

Parašė Ig. šlapelis

LITHUANIAN SELF- 
TAUGHT ............................... $1.25

Išleido Marlborough

LITHUANIAN-ENGLISH and 
ENGLISH-LTTHUANLAN 
DICTIONARY .......................$4.50

Išleido Marlborough 

’ Šias knygas galima gauti dien
raščio DRAUGO knygų kioske —

2334 South Oakley Avenue,
Chicago 8, Illinois 

•OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOi

Liudo Zeikaus romanas
LAIPTAI Į TOLUMAS

242 pusi. Kaina 82.50 

Užsakymus su pinigais siųskite:

DRAUGAS 
2334 So. Oakley Avė.

CHICAGO 8. ILL.

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

BRICKLAYERS
FOR S. A. C. CONTROL CENTER

MUŠT BE UNION

SCALE J3.37V4 PER HOUR 
9 HOŪR DAY - $33.75 PER DAY

6 TO 8 WEEKS OF W0RK 
BUS TRANSPORTATION PAID BOTH WAYS 

AFTER COMPLETION 0F JOB

ROBERT E. McKEE CONTRACTORS
OFFUTT AIR FORCE BASE

Omaha, Nebraska

ENGINEERS
REFRIGERATION
AIR-CONDITIONING
SERVICE

Apply
Employment Dept. 
Read & Morgan Sts 
Evansviille, Indiana

WELDNG 
PLANT LAYOUT 
LIAISON

Relocation expense 
Salary plūs bonus 
Co. paid insurance 
and retirement plan

WHIRLPOOLSEEGER CORPORATION
Evansville, Indiana Drvisiom
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Klientas: — Aš tC3 sriubos 

negaliu valgyti.
Patarnautojas: — Gerai tams 

ta, aš tuojau atnešiu kitą (nu
bėga ir atneša kitą).-

Svečias pažiūri į sriubą ir vėl 
ąako:

— Aš ir tos negaliu valgyti.
— Kodėl?
— Neturiu šaukšto....

Geras patarimas
— Ar tamsta kreipėtės jau į 

kitus gydytojus?
— Ne, pone daktare. Bet aš 

buvau pasitarti pas vaistininkę.
— Pas vaistininkę?' Na ir 

kokį idiotišką patarimą ji tams
tai galėjo duoti?

— Ji patarė man kreiptis į 
jus, daktare!

KELIU j ti reikiamą dėmesį į gimnazijas į
* ' baigiančius abiturientus, supa-

vienetų, skaučių vado- žindinti juos su stud. veikla ir 
alių, bičiulių ir rėmėjų, skatinti siekti augštojo mokfclo. 
i galima siųsti tiesiogi- 4) Rekomenduoja ASS sustiprin 
kjej.ijos rajono skaučių ti veiklą liet. kultūros jsisąmo- 
sktn. Aldonai Gasnerie ninimui, ruošiant akademinio ly 

3) Diepholz, Flugplatz gio paskaitas, diskusijas, stųdi- 
W. Germany, arba L. jų dienas ir kt. 5) ASS nariai 
Seserijos Vadi jos sočia turėtų aktyviai reikštis Lietuvių 

griaus vedėjai K. Kodą- Studentų S-gos JAV veįkkrje ir 
1628 Havilaiid Beach, glaudžiai bendradarbiauti su ki- 
Linden, Mich. K. tomis akademinio pobūdžio or

ganizacijomis. 6) ASS rajoninis 
TFQRD0 SKAUČIŲ sąskrydis pasveikino raštu Liet.1

VĘJKŲA Skautų S-gos pirm., Skaučių Se-
ordo skautės gražiai su- ^<>3 VjTiausają Skautinin- 
«amaci» ir dainas ii £ S—-
tų gyvenimo balandžio . y ■, .7^' , e
tfVaterburvie nrie laužo dakciJOs * administracijos ko- uvaternuryje prie laužo kt d

vadovų suvažiavime. /. ,, , X . X*
isų dalyvių buvo ir Vy- V.ydun° F°“d4-

oi, v • , J • Stud. S-gą JAV, Studentu
Skautininkas Stp. Kai- *. ... . ,

aytų I rajono vadeiva e* ln* SąJun$4, Li uyįų 
tn A. Matonis ir skau- Stude“t'i £or
n:o rajono vadsiyė vyr. P°,r.M,Jų s|raburl. K°T>J 
. Putvytė. Sesių Pas,ro- Šviesos Sarnbur,, ki
tavo priimtas dėkingu a*“*™"“ «gan,zac,jas ,r 

71 skautų vyčių sąskrydi Chicagoj.

Skautų Vyčių Kandidatų D-vės Draugininkui 

JUOZUI LIUBINSKUI 

jo mylimam Tėveliui mirus, nuoširdžių 

užuojautų reiškia ir kartu liūdi

„Lituanicos” Skautų Tuntas

A. f A

JUOZUI LIUBINSKUI mirus,
a

jo šeimai reiškiame giliausių 

užuojųųtų.
VORKO UPEI VIŲ PIŲATEIASTŲ 

D-JOS NARIAI

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENTCO-
3914 West lllth Street

Vienas blokas nuo kapinių.

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas mieste!-

Telef — CEdarcrest 3-6335

Ilgiausių ir laimingesnių mė
ty Tau, šviesus ir kuklusis Lie
tuvos didvyri, kovotojau už Lie
tuvos laisvę, Vilniaus kovų va
de ir pirmojo Lietuvos Skautų 
Sąjungos tunto globėjau!

Vyr. sktn. getras Jurgėla, 
buvęs Vilniaus tuntininkas

SRAUTAI AKADEMIKAI 
DALYVAUJA 

LSS rjnkjmlose

Šių metų Lietuvių Studentų 
Sąjungos centrinių organų rin
kimuose kandidatuoja šie skau
tai ir skautės akademikai. Į 
centro valdybą — K. Jėčius, J. 
Karklys, R. Kliorytė, J. Liu- 
binskas, T. Remeikis, D. Tallat - 
Kelpšaitė ir J. Ulėnas. Į revi
zijos komisiją — R. Bajoraitis, 
V. Kamantas ir R. Minkūnas. 
Į garbės teismą — A. Avižien a, 
R. Kezys ir R. Šilbajoris. Mums 
ląbai malonu ir džiugu, kad bro 
liai ir sesės aktyviai dalyvauja 
Lietuvių Studentų Sąjungoje, to 
dėl kviečiame studijuojančius 
paremti juos savo balsais, o taip 
pat padėti atlikti tuos uždavi
nius, kuriuos jiems uždės gautos 
pareigos. a. m.

SUVAŽIAVIMO DALYVIŲ 
ŽINIAI

Skautai, vadovės ir vadovai, 
vykstą į skautišką sąskrydį ge
gužės 19 — 20 d. Tabor Farm, 
Sodus, Mich., prašomi dalyvauti 
pilnoje skautiškoje stovyklinėje 
uniformoje. Chįcagos skautai, 
kuriems dar reikalinga trąnspor 
to priemonės, prašomi pranešti 
sktn. A. Karnavičienei FR 6- 
6425 arba v. si. Vyt. Šliūpui, VI- 
7-0570

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

6812 SO. WESTERN AVĖ. I4Į0 SO, 5Gth AVĖ. 
CHICAGO, ILL CICERO, ILL
Telefonai t=- GRovehilI 6-2345 arba 

TOwnhall 3-2109

JOSEPH BERECKIS
Gyveno 1507 So. 49th Avė., Cicero, III. Tel. TO 3-2234

Mirė gegužės 14 d., 1956, 5:50 vai. popiet, sulaukęs 51 m. aniž. 
Gimė PittS|burgh, Pa.

Pasįliko dideliame nuliūdime žmona Auna (Valaitytė), duktė 
Camilla, 2 broliai: John ir Harry; 3 sesorysu Alice, Bertha ir 
Adeline, 2 pusseserės: Bertha Pivaronas, gyv. Pittsburgli, Pa. ir 
Mary Mineiko, uošvis Juozapas Valaitis, švogeris Juozapas Va
laitis, Jr., visų jų šeimos, kiti giminės, draugai ii- pažįstami.

Priklausė Šv. Vardo Draugijai, Šv. Antano Draugijai, Raudo
nos Rožės Klubui, Cicero Eagles Draug. ir Kniglits of Columbus, 
Cardinal Muudelein Council. Buvo Šv. Antano parapijos, komi
tetą?. . ', '

Kūnas pašarvotas Petkaus koplyčioje, 1410 So. 50th Avc., 
Cicero, III. Laidotuvės įvyks šeštad., gegužės 19 d., iŠ koplyčios 
8:30 vai. ryto bus atlydėtas į Šv. Antano parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielų. Po pamaldų 
bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai įcviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: ŽMONA IR DUKTĖ BEI KITI GIMINES
Laidotuvįų direktorius Antanas Petkus. Tel. Tfhvnlįall 3-2109.

AUKŲ VAJUS VASAROS 
STOVYKLAI REMTI

Litaunicog Chicągos skautų 
tuntas, norėdamas sudėti dides
nę sumą pinigų stovyklos įren
gimui, skelbia aukų vajų. Vi
suomenė kviečiama gausiai pri- 
sidėti prie šio vajaus nusiper
kant skautų platinamus biletus, 
už kuriuos bus galima gauti šias 
dovanas: radijo aparatą, trijų 
greičių patefoną, foto aparatą, 
dviejų dienų atstogas J. Bačiū- 
no vasarvietėje, kepsnį — ra
guotį, prekių po $5 dviejose 
krautuvėse, kristalinę lėkštę, 
tortą”, “Mūsų Vyties” prenu
meratą, penkis paveikslus. Do
vanų paskirstymas įvyks sto
vyklos atidarymo metu ir bus 
skelbiamas spaudoje. V. š.

(sks) Balandžio 28 — 29 d. 
Urbanoje buvo rajoninis Akad. 
Skautų Sąjūdžio sąskrydis, ku
riame buvo aptarta ASS skyrių 
veikla ir diskutuoti organizaci
niai klausimai. Pirpioji diena 
užbaigta nuotaikingu linksma- 
vakariu. Sąskrydį pradėjo ASS 
pirm. fil. A. Flateris, dalyvavo 
ASD pirm. G. Prialgauskaįtė ir 
Korp! Vytis pirm. K. Mikėnas. 
Filisterių veiklos reikąlais kalbė 
jo fil. Vyt. šlįūpas.

Šis sąskrydis priėmė eilę re
zoliucijų, kuriose konstatuoja
ma: 1) Ypatingai vertintina pa
skirų ASS panų ir skyrių 
veikla Lietuvių Skautų S-gos 
vienetuose su skautiškuoju jau
nimu. 2) Sąskrydis, susipažinęs 
su “$IŪ3U Vyčio” darbu, teigia
mai vertiną vyr. redaktoriaus 
fil. Br. Kviklio, redakcinio ko
lektyvo ir administracijos pasi
šventimą akad. spaudos reika
lams, reiškia jiems padėką, lin
kėdamas ištvermės tolimesniam 
darbui. 3) Teigiamai vertina
mos ASS stovyklos, sąskrydžiai 
ir studijų dienos. Siūloma kreip

LIŪDESIO valandoj

MAŽEIKA « EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6845 So. Westera Avė. Air Conditioned koplyčia 
REpnbUc 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta 

Tiema, kurie gyvęna kitose miesto dalyse; sausime 
koplyčią arčiau jūsų namų.

Laikytį? tvarkos

— Bet, brangioji, jei tu Iš
sirinkai tą artisčių paltą, kaip 
aš įstengsiu išsimokėti, — 
verkšlena vyras žmonai.

— Laikykimės kalboj tvar
kos! Nepradėkim vienu kartu 
spręsti dviejų problemų —* 
žmona palengvino vyrui.

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTUVES

Gegužes men. 16 d. sueiųa 
vieneri metai, kai mirė mūsų 
mylimas vyras ir tėvelis

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4605 07 South Hermitage Ayenuo
TeL YA 7-1741-2 ir LA 3-9851

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

PADEKIME ARTIMIESIEMS 
LIETUVOJE IR SIBIRE

Priimame žodžiu ir raštu pil
nai apmokėtus medžiagų, ava
lynės, maisto ir vaistų užsaky
mus, parinktus p katalogų, iš
valome ir persiunčiame varto
tus drabužius į Lietuvą, SSSR 
teritorijas ir visą Europą. Tu
rim® didelį patyrimą visame 
Amerikos žemyne. Garantuoja
me 100%. Siuntinius išsiunčia
me kasdien. Lietuviškas ir są
žiningas patarnavimas.

Dirbame 6 dienas savaitėje: 
8:30—0:30 vai.
PAARIA GIFT PARCEL ŲO. 

3741 W. 26th Street, 
CHICAGO, ILL.

TeL CRavvford 7-2126

AUKOS VOKIETIJOS 

SKAUČIŲ STOV YKLAI

Pirmoji 10 dol. auka Vokieti
jos skaučių stovyklai paremti 
socialiniame skyriuje gauta iš 
sktn. Valerijos Barmienės. Taip 
pat 10 dol. auka gauta iš Hart- 
forto skaučių Šatrijos v-jos.

Ir tęįiąu laukiama aukų iš

JONAS BRAZDŽIONIS
Pamaldos už velionės sielą bus laikomos jo mirties die

ną, gegužės mėn. 16 d. 8 vai. 30 min. Šv. Kryžiaus parapi
jos bažnyčioje.

Gegužės mėn. 20 d. (Sekminėse) 10 vai. šv. Mišios auko
jamos taip gi už jo sielą, to pačią dieną 1 vai. p.p. bus šven
tinamas paminklas šv. Kazimiero kapinėse.

Kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti pa
maldose ir paminklo šventinime.

Nuliūdusios: žmoąa Ir dukrelės.

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICĄGOS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACUOS 

Ambulansų patama- Mes turime kop]

rimaa dieną ir nak- & visose Cfajcagc

4, Reikale šaukite Roaelando dalyi

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. TeL LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
8807 8. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

1306 South Umjon Avė.
Yra kalbama mieste, kad STEIN TEXTILE BENDRO

VĖJE rasite didžiausią pasirinkimą už nebrangias kainas 
įvairių vilnonių, šilkinių, medvilninių, užuolaidoms ir už
dangalams medžiagų.

STEIN’AS turi metinį išpardavimą, štai pavyzdys kai
nų: Geriausios angliškos bei “worsted medžiagos kos
tiumams, kurių kainos paprastai yra $9.80, dabar tik 
$4 .50. 60 colių vilnonės medžiagos įr “flannel” vyriš
kiems ir moteriškiems kostiumams tiktai $1.80. Viso- 
kiąusių pamušalų už pigias kainas. Spausdintas šilkas ir 
plaunamas "Sil-O-Chan”, ‘‘antiąųe taffetą”, paprastai 
$1.98, dabar tiktai 98c. 48 colių užuolaidoms bei uždan- 
gajams medžiagos, vertės iki $2.98, tiktai $|.30. Grynų 
spalvų Fortisan ir Metai Cloth užuoląidoms tik $| .09. 
Paą ŠTEINĄ jūs rąsite didelį pasirinkimą nuotakoms, 
kaip tai — “laces”, satiną, taffetą, “brocades”, Shan- 
tung, ir t. t. Taip pat liekanas medžiagų pamušalams už 
baisiai pigias kainas.

Atvykite į STEIN TEXTILE ir patys įsitikinkite. Su 
kiekvienu pirkiniu virš $20 gausite vienai suknelei me
džiagos kaipo dovaną.

STEIN TEKTIEE CO., 1306 80. UNION AVĖ.
1 blokas į rytus nuo Halsted St., l1/^ bloko } pietus nuo 

RooseveJt Kd. Taip pat atdara šeštadieniais ir sekmad- 

Tel. MOnroe 6*8153-

PETRAS P. GURSKIS" J6RN W. PACRAnKIS (J’ATCH), Vlce-Presldent

6819 So. Western Avė. To|. GRovehilI 6-3745
658 West 18th STREETVytauto Augustino

Lietuvos Vaizdų Ąibumas

LIKTU VA
yra geriausia dovana visokiomis 
progomis. Albumo vaizdui kalba apie 
Lietuvą visiems suprantama kalba, 
todėl jis tinka visiems, kas kokia 
kalba bekalbėtą.

Alinimas Lietuva
yra gražiausia dovana

Kiekvienam verta Sį gražų leidinį 
pačiam įsigyti ir kitam dovanoti. 

Išleido ATEITIS. Jį galima gauti:
ATEITIES administracijoj 

916 WiIIoughby Avė.

BROOKLYN 21, N. Y.
, Kaina 6 doL

TeL SEeley 3-5711

ALFREDAS VANCE
177 WOODSIDE Rd., Riverside, HL TeL OLympic 2-5245

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

LEONARDAS F,
10821 S. MICIIIGAN AVĖ. įmodore 4-2228

3319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138-1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. Mth AVĖ., CItEBO, OI. Tel. OLympic 2-1063

~ ZIGMURD (ŽUDYK) ZUDYRKI
1646 W. 46tb STREET VArdc 7081

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. OOth STREET 
2314 W. 2Srd PLACE

REpabUe 7-1218 
VlrgMa 7-0672GUŽAU5KŲ

tų. laidotuvių Ir kitu paouoGimij

Į paminklų patalpas ir atgal mes visuomet parūpiname 
transportaciją automobiliu.

Atdara kasdien Ir sekmadieniais nuo 9 vai. ryto Iki B vai. popiet 
Nuo pirmadienio Iki penktadienio atdara vakarais. 

1SSLKINK.ITE DAHA& — BUS PASTATYTA VAINIKŲ DIENOJE!
kitų psoiioAlmu
•8RO STRETrr
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X TT. Marijonų Bendradar
bių seimas įvyks rudenį, rug
sėjo 30 d. naujose "Draugo” 
patalpose.

X Bronius Tamulionis, ku
ris yra uolus "Draugo” prenu
meratorius Jamestown, Ont.,

__ _ ___ _ __ Kanadoje šiais metais prisiųs-
X Kun. dr. J. Prunskis Mar- 'damas savo prenumeratą, dar

quette universiteto pakviestas, 
tos mokslo įstaigos 75 m. su
kakties iškilmėse, laikys pa
skaitą apie Lietuvą. Tai bus 
viena iš paskaitų ciklo apie 
Katalikų Bažnyčią už Geležinės 
uždangos. Kitas paskaitas lai
kys: apie Čekoslovakiją — 
prof. F. Schwarzenberg (Lo- 
yolos universiteto), apie Veng
riją — prof. Bella Korvig 
(Marquette univ.), apie Lenki
ją — prof. B. Szczesniak 
(Notre Dame univ.), apie Uk
rainą — prof. L.' Dobriansky 
(Georgtown univ.) ir apie Bul
gariją bei Rumuniją — prof. 
R. Smal-Stocki. Šios visos 
trumpos paskaitos bus Brooks 
Memorial Union patalpose, 620 
N. 14th str., Milwaukee, Wis., 
ateinantį sekmadienį 3 vai. p. 
p. Įžangos žodį pasakys J. E. 
Milwaukės arkivyskupas A. G. 
Meyer.

X Kjun. prof. Pijus Dam
brauskas guli Šv. Antano ligo
ninėj, kur jam buvo padaryta 
tulžies operacija. Ligonis jau
čiasi gerai.

X J. Pakel, Chicagos Sa- 
vings and Loan Assn. vedėjas, 
Dainų šventės reikalams pa
aukojo 100 dol.

X Patlaba Stasys, 1906 So. 
Union st., ir Patlaba Stasys, 
6419 S. Campbell Avė., paau
kojo LRKF Jaunimo stovyklai 
po 100 dol.

X Lietuvių Kultūros kongre
so Teatro sekcijos pasėdy re
feratą skaitys rež. Gasparas 
Velička. JAV ir Kanados teat
ralai ir visi besidomį Lietuvių 
teatro reikalais išeivijoje nuo
širdžiai laukiami Kongrese ir 
šios sekcijos darbuose.

X Kun. Antanas Karlove-
čius, Maryknoll kongregacijos 
narys greitai išvyksta į Japo
niją darbuotis mokyklose. Ta 
proga visa eilė Chicagos lietu
vių kunigų jam ruošia priva
čias išleistuves šį ketvirtadienį. 
Kunigas Antanas darbuosis 
misijose per septynius metus 
prieš grįžtant į Ameriką. Jojo 
tėveliai yra Marquette parko 
gyventojai.

X Šv. Pranciškaus seserys 
• Pittsburgh, Penn., Lietuvių 

Jaunimo peticijos Centro Ko
mitetui atsiuntė tokio turinio 
laišką: “Malonėkite mums pri
siųsti parašų blankų ir petici
jų. Norime prisidėti prie šio 
gražaus veiksmo. Dieve, padėk. 
Linkime Tamstoms didelio pa
sisekimo ir paties Dievo atly
ginimo už šį šventą rūpestį.”

X Regina Radvilavičiūtė, gy
venanti 2633 W. 18 st., buvo 
išrinkta Chicagos LFK “Vainu
tas” moterų sekcijos pirminin
ke peeritą penktadienį. Į šią sek
ciją jau įstojo 12 sportininkių. imtas Klubo statutas. Pasitar- 

X Kuei. A. Spurgis, MIC, ves i ta vasaros veiklos klausimais, 
misijas Šv. Kryžiaus parapijoj,1
kurios prasideda sekantį sek
madienį, gegužės 20 d.

X Futbolo rungtynės, šį sek
madienį, gegužės mėn. 20 d. 1 
vai. p. p. futbolo aikštėje prie 
59-tos ir Paulina gat. Chicagos 
LFK “Vainutas” futbolo ko
manda žais pirmenybių rung
tynes su Roseland vienuolike. 
Kitą sekmadienį, gegužės mėn. 
27 d. ši komanda viešės Det- 
roit, Mich., ir ten susitiks su 
vietos lietuvių sporto klubo 
“Kovas” futbolininkais.

Lietuvi, padek Sibire kenčiančiam — 
pasirašyk Jaunimo Peticiją

prisiuntė $11 su šiuo pažymė
jimu: “Norėčiau, kad vienas 
“Draugo” numeris visus me
tus pasiektų Europą. Neturiu 
adreso, bet aš galvoju, kad pa
siųsti ten, kur reikalingiausia, 
į tai pretenzijų nereikšiu.”

X Judita Metrikaitė, uoli 
“Draugo’' bendradarbė Moterų 
skyriuje, buvo išvykusi atosto
gų. Dabar gerai pailsėjusi vėl 
pradės bendradarbiauti Mote
rų skyriuje.

X Prel. B. Urba gydosi Šv. 
Kryžiaus ligoninėje. Sveikatai 
gerėjant numatomą, kad neuž
ilgo iš ligoninės bus išleistas.

X Andrius Daugirdas yra
ateitininkų šeimos šventės ko
miteto narys, kuris rūpinasi 
šventės programos paruošimu. 
Šeimos švente susidomėjimas 
yra didelis, todėl svarbu pasi
ruošti pamaldoms, meno pro
gramai, vaišėms. Sendraugius, 
studentus ir moksleivius atei
tininkus, jų šeimas ir priete- 
lius prašome tuojau registruo
tis šventei, kuri įvyksta š. m. 
gegužės 20 d. 10 vai. ryto Ma
rijos augšt. mokyklos patal
pose.

X “Daina” televizijos krau
tuvė, 3133 S. Halsted Str., Chi- 
cagoje, paskyrė Balfo Chica
gos apskrities piknikui stalinį 
laikrodį. Ši dovana bus paskir
ta laimingajam pikniko daly
viui š. m. birželio mėn. 10 d. 
Bučo darže, Willow Springs, 
III.

X Lietuvių Bendruomenės 

Valdyba ir Kultūros Fondas
bendru aplinkraščiu kreipėsi į 
visus tautiečius, gyvenančius 
Šiaurės Amerikoje, prašydami 
bent gegužės mėnesio proga 
nepalikti lietuviškąją knygą 
už durų. Aplinkraštyje lietu
viška knyga nurodoma, kaip 
svarbiausias ir tikriausias mū
sų tautinio ir kultūrinio atspa
rumo laidas, o taip pat pabrė
žiama, kad paskiausiuoju me
tu dėl įvairiausių priežasčių 
pasireiškęs tautiečių abejingu
mas savu spausdintu žodžiu 
priartėjo ribos, už kurios lietu
viškai knygai jokios ateities 
jau nėra.

X Krikšč. demokratijos stu
dijų klubo susirinkime buvo iš
klausyta labai įdomi St. Rauc- 
kinio paskaita apie Lietuvos 
krikščionių demokratų atliktus 
darbus ir padarytas klaidas. 
Diskusijose paskaitos iškeltai
siais klausimais dalyvavo: dr- 
K. Šidlauskas, J. Bičiūnas, Pr. 
Povilaitis, V. Tamašauskas, J. 
Končius ir A. Repšys.

Dr. K. Šidlauskas pateikė 
susirinkimo dalyviams trumpą, 
bet išsamią vad, aštuonių Lo
zoraičio punktų analizę. Pri-

X Pratęstas “Jaunimo Žy
gių” konkursas. Gavusi eilę pa
geidavimų, kad paskelbtasis 
straipsnio “Idėjos vaidmuo 
politinėje kovoje su komuniz
mu” konkursas būtų pratęs
tas, nes šiuo laiku studentai 
dėl studijinio darbo gausumo 
negali skirti pakankamai laiko 
klausimui studijuoti ir strhips- 
niui paruošti, “Jaunimo Žygių” 
redakcija nutarė konkursinių 
straipsnių įteikimo terminą 
nukelti ligi š. m. spalio 31 die
nos.

TAIP ATRODO REPORTERIAI

Taip atrodo reporteriai apsaugos drabužiuose vyk dant otominius bandymus.

CHICAGOS ŽINIOS
Berniukas nudūrė motiną

čikagiečius labai paveikė 
baisi žinia, kad 15 metų ber
niukas nudūrė savo motiną, 
kuri buvo nepatenkinta, kad jis 
apleidžia mokyklą ir kuri var
žė jo naudojimąsi šeimos au
tomobiliu. Jaunas žmogžudys 
John McKieman pats prisipa
žino suvaręs peilį į savo moti
nos krūtinę. Motina turi 39 m. 
amžiaus, gyveno 4446 W. 16 
str., Chicagoje. 4 

Nelaimingosios motinos lavo
ną atrado jos vyras Thomas, 
41 m. amžiaus, kai grįžo iš dar
bo. Jis yra miesto autobuso 
šoferis. Sūnus, išgrobęs moti
nos piniginę ir paėmęs motinos 
automobilį, buvo -išvykęs. Prie 
motinos lavono gulėjo sūnaus 
mokytojo laiškas, pranešąs, 
kad sūnus nelanko mokyklos.

Policija jauną nusikaltėlį ra
do ties 16-ta gatve ir Kildare, 
netoli Mason mokyklos, kurią 
jis lankė. Iš pradžių jis gynėsi,
bet vėliau prisipažino , kad grį- le? Jenserj> kuri. ^žės

men. 1 d., kąi išjojo į Dėsžus į namus, motina jį sutiko 
su mokytojo laišku. Jie susi
barė. Jis prašė motinos auto
mobilio. Ji nedavė. Tada jisai 
paėmęs duonriekį peilį ją nu
dūrė, paėmė mašinos raktus ir 
motinos leidimą vairuoti ir iš
važiavo. Automobilis vėliau 
buvo rastas paliktas ties 4629 
W. 21 str. Sūnūs prisipažino 
planavęs nužudymą apie va
landą laiko prieš įvykį.' Jau
nuolis numatomas atiduoti pri
siekusiųjų teismui..

IŠARTI IR TOLI
AUSTRIJOJ

— Arkivyskupas Juozapas 
Skvireckas sunkiai serga; da
roma jo širdies kuracija. Į 
Zamsą, kur gydomas ark. Skvi
reckas, yra iškviestas iš Ro
mos vysk. Padolskis. Apie pa
sunkėjusią ligonio padėtį pa
informuotas vysk. V. Brizgys 
ir prel. K. Šaulys.

X Mary Banky, Alice Ste- 
phens ansamblio solistė, gie
dos Dievo Apvaizdos parapijos 
bažnyčioje sekmadienį, gegužės 
27 d. 10 vai. per iškilmingąjį 
kan. F. Kemėšio minėjimą. Mi
šias .giedos parapijos choras, 
vedamas varg. K. Gaubio.

Tą pačią dieną popiet 3 vai. 
Vyčių salėj įvyks minėjimo 
akademija su menine progra
ma, kurią išpildys šv. P. Ma
rijos Nekalto Prasidėjimo pa
rapijos choras, vedamas varg. 
J. Kudirkos. Įėjimas nemoka
mas.

Organizacijų nariai ir visi 
pažinoję velionį kviečiami į pa
maldas ir akademiją.

X Genovaitė Poškienė, po il
gesnės pertraukos, vėl bus gir
dima Chicagoje dainuojant 
Alice Stephens moterų trio su
dėtyje LFK “Vainutas” vaka
re šį šeštadienį Lietuvių audi
torijoje.

Kas gali gauti miesto butus
Chicagos Butų komisija iš

leido nuostatą, kuriuo prane
šama, kad miesto pastatytus 
butus specialiose kęlonijose ga
li išnuomoti tie, kurių šeima 
susideda iš penkių asmenų ar 
daugiau ir kurių pajamos ne
didesnės kaip $3,800 per me
tus (seniau buvo $3,500). 
Toms šeimoms, kurios jau gy
vena tokiuose butuose — už
darbio riba pakeliama iki 
$4,750. Kas uždirba daugiau, 
jau turės išsikelti. Mokestis už 
butą yra 22% nuo jo atlygini
mo, kas gali sudaryti tarp $28 
ir $87 mėnesiui.

Rasta dar 2 prigėrę vaikai
Vienos paros laikotarpyje iš 

Chicagos vandenų ištraukti la
vonai trijų prigėrusių vaikų. 
Jau rašėme apie prigėrusį, il
gai jieškotą 8 jn. berniuką Leo 
Rausch. Taipgi surastas lavo
nas 12 m. mergaitės Mary El-

Plaines upę. Jos lavonas buvo 
rastas toje upėje. Pagaliau bu
vo rastas vandenyje, netoli sa
vo namų 101 Constock, Johete, 
šešerių metų berniukas David 
Gaddy. Jo dviratis buvo netoli 
vietos,'/kur jis prigėrė. į

Apie atominę bombą 
ir mirtį

Chicagoje vyksta gailestin
gųjų seserų suvažiavimas, ku
riame kalbėjo Civilinės Apsau
gos tarnyboje esanti gail. sesuo 
Margaret Shafer ir Atominės 
Bombos SužeidirAams Studijuo
ti departamento gail. sesuo 
majoras Harriet H. Werley. 
Jos abidvi pabrėžė, kad atomi
nio puolimo pavojus nėra pa
šalintas, kad tokiu atveju žū
tų labai daug žmonių, ypač 
jeigu jie nebūtų pasiruošę ap
sisaugoti. Jos papeikė, kad 
žmonės nerodo tuo pavojumi 
reikiamo susidomėjimo. Turė
tų būti bent vienas asmuo šei
moje, kuris būtų pasiruošęs 
teikti pirmąją pagalbą.

Suvažiavime kalbėjo ir žino
ma antropologė dr. Margareta 
Mead, pažymėdama, kad ame
rikiečių kultūra blėsta dėl to, 
kad žmonės permažai prisime
na mirtį ir permažai gyvenimo 
įvykius vertina toje šviesoje. 
Kiekvienas turi prisiminti, kad 
kaip gimėme, taip reikės ir 
mirti, ir tam ruošiantis visi tu
ri būti užjaučiantieji, žmoniški, 
jautriai suprantą nelaimes. 

Išpardavimas šuny naudai
Vakar, antradienį, iš ryto 

Gyvulių Globos draugija savo 
būstinėje 157 W. Grand str., 
Chicagoje, turėjo išpardavimą 
įvairiausių daiktų, kurių suau
kota 13,000. Gautos pajamos 
numatytos sunaudoti gyvulių 
globai, kurių net 50,000 drau
gija viefou ar kitu būdu per 
metus pagelbsti ar tai veteri
narine pagalba, ar kitaip.

_0ro uždanga vieton dury
Chicagoje, 5140 N. Lincoln, 

Jewel krautuvėje pritaikytas 
naujausias šveicarų išradimas 
— oro uždanga vieton durų: 
krautuvėje durys naudojamos 
tik nakčia uždaryti. Dieną jos 
atviros, tačiau prie įėjimo nuo
lat leidžiama oro srovė iš vir
šaus žemyn. Ji neleidžia nei 
dulkėms, nei orui iš lauko įeiti 
į krautuvę ir temperatūra vi
duje nei žiemą, nei vasarą nė
ra paveikiama to, kad durys 
atviros, nes saugo or0 uždan
ga. Pro ją lengvai praeina 
žmonės, jausdami .malonią oro 
srovę, kuri vasarą bus vėsinan
ti, o žiemą ;— šildanti. Tokia 
oro uždanga yra čia tik antra 
visose JAV. Pirmąją įsitaisė 
stambi maisto krautuvė Cin- 
cinnati mieste.

Žuvo skrisdamas į mokyklą
Studentas Paul Howard 

Ryan, 29 m. amžiaus, gyvenąs 
7318 So. Shore, iš Chicagos 
lėktuvu skrisdamas į mokyk
lą Syracuse, N. Y., žuv0 lėk
tuvo avarijoje ties Dunnville, 
Ont. Manoma, kad jis paklydo 
rūkuose.

Mirė sulaukusi 81 m.
Mercy ligoninės motina vy

resnioji Mary Agatha mirė su
laukusi 81 m. amžiaus. Ligoni
nei ji vadovavo nuo 1927 m. 
Vienuole ji išbuvo 50 metų.

$75,000 už koją

John Ellis, 20 m. amžiaus, 
gyvenąs 1340 Granville avė., 
Chicagoje, gaus kompensacijos 
iš Miesto Susisiekimo bendro
vės $75,000 už tai, kad miesto 
autobusas jam taip sužalojo 
kairę koją, kad ją reikėjo nu
pjauti augščiau kelio.

SUKILĖLIŲ PAKARTI

Šie du britų kariai buvo pakarti 
sukilėlių organizacijos Eoka, Kip
ro saloj. (INS)

Helikopteriu į aerodromą
Diamond T Motor Car Co. 

pradėjo helikopteriais vežti 
kaikuriuos tarnautojus ir stam
besnius verslininkus į aerodro
mus iš Chicagos miesto. Taip 
sutaupoma daug laiko.

Polijų sergąs moko plaukyti
Didelio patyrimo turįs plau

kikas ir laivelio irkluotojas 
Warren E. Bell jau 38 m. kaip 
nevaldo savo kojų, susirgęs po- 
liju. Ir jis išmoko plaukyti ir 
irkluoti jau būdamas iš dalies 
paraližuotas. Dabar jis kitus 
moko to paties Lincoln Parko 
lagūne, panaudodamas laivuką, 
kurio visą įgulą sudaro taipgi 
dėl polijo iš dalies paraližuoti 
asmenys, kaip ir jisai pats. Jis 
kilęs iš Dės Plaines. Jis taipgi 
yra vienas iš steigėjų Chicagos 
Polijos Plaukikų klubo, kurs 
birželio 15—16 dienomis turės 
savo parengimą. Austin Miesto 
rotušėje.

Iki gyvos galvos už 
narkotikus

Louis Davis, 28 m. amžiaus 
Chicagos gyventojas, kurio ad
resas 2911 South Park avė., 
nubaustas už spekuliaciją nar
kotikais kalėti nuo penkerių 
metų iki gyvos galvos.

Apie maudykles, Viduramž.

ir Churchillį
Sakoma, kad Viduramžiais 

niekas nesimaudė ir nesiprausė. 
Tačiau pasirodo, kad visi vidur
amžinės kilmės vietovardžiai, 
prasidedą Aix, savo vardą yra 
gavę nuo vietop vandenų, tin
kamų maudyklėms. Karolis Di
dysis pastoviai įsikūrė prie A- 
cheno ir Aix-la-Chapelle dėl to, 
kad ten buvo gero vandens plau 
klojimui. Aix prasidedančių vie 
tovių Prancūzijoje yra gana 
daug. Tai yra truputį nemalo
nu istorikams, tiek daug prikal
bėjusiems, kad Viduramžiais nie 
kas nesimaudė ir į maudyklės 
žiūrėjo kaip į pagoniškų nuodė
mių vietas. Sakoma, kad net 
šv. Jonas, kaip tarnautojas, y- 
ra dirbęs Efezo maudyklėse.

Šiomis dienomis Churchillis 
atvyko į Acheną gauti Karolio 
Didžiojo premijos už tai, ką 
gero jis yra padaręs Europai. 
Bet patys anglų laikraščiai jam 
ta proga priminė, kad jis gali 
pamąstyti ir apie tai, ką jis ge
ro galėjo padaryti Europai. Pri
imdamas premiją Churchillis kė 
lė mintį, kad sovietus reikia pri
imti į Nato. Vokietijos užsienio 
reikalų ministeris dr. von Bren- 
tano, vertindamas tą mintį, pa
reiškė: “Aš nemanau, kad tai 
būtų laimingas derinys”.

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

B. Linkus .................... 100
St. Juška ........................ 1.00
Rev. Joseph J. Grabys 2.00
Ona Kriklauskas........... 2.00
Nekalto Prasidėjimo šv.
M. Marijos Seserys .. 10.00 

Ačiū spaudos bičiuliams.

“Draugo” administracija

Skelbtis “DRAUGE” apsimoka, 
GEGUŽES MENESIO aes jis yra plačiausiai skaitomas

PASISKAITYMAS lietuvių dienraštis, o skelbimų
APIE MARIJA kaina yra prieinama visiem®.

PAZVFLKIME | MARIJĄ. Nuo
stabus švfi. Marijos gyvenimai, pa
radytas pasiremiant Dievo apdvlestų- 
Jų regfitojų pasakojimais (Av. Brigi
tos. Marijos Agreda, aes. Katarinos 
Emmerlch ir kt.).,260 pusi. Knyga 
talpina SI pasakojimu su 'nepapras
tai puikiais spalvotais paveikslais.
Patrauklūs kieti virfteliai ir tekai
nuoja tik $8.00. šią puikią knygą 
paradą prel. dr. F. Bartkus.

MARIJA MUMS K A UBĄ. švfi. Ma
rija laiko bfigyje apslrelAkR {vairiose 
pasaulio vletovfise. Šios knygos au
torius Kun. J. Kunulokis, dalia mfl- 
sų lietuvidkų Šventovių aprado Ir ki
tur žinomus, Dievo Motinos apslrelž- 
klmus, kaip: La Salette, Lurde, Pa- 
tlmoje; apie Stebuklingąjį Medaltkfi- 
I) ir kt. įžangoje ir pabaigos žodyje 
autorius svarsto švfi. Marijos Nekal
čiausios širdies kultą ir Iškelia Ma
rijos kaip malonių Tarplnlnkše vaid
menį. Knyga turi 159 psl., paveiks
luota, Irldta | kietus vtrAellus Ir kai
nuoja 62.00.

AUŠROS ZVAIOZDft. 16 tautų Ir p.-įv:., snalvotn korteliu lietuviškai 65 didžiųjų pasaulio poetų dailiausi ruiknl spalvotų Kortelių neiuvisaa. 
žodeliai mflsų dangižkajal Motinai
Marijai pagerbti. Tuos per 600 m. 
iyhtelfijustus rėdytojų perlus II (vai
rių kalbų surinko ir sutverki A. Ty- 
raolla. Tai knyga apie Mariją, kuri 
turfitų rastis kiekvienuose namuose.
110 pet. Kaina 52.00.

Veltui tu džiaugsmo ieško
tumei tolimuose pasviečiuose— 
jis tėra tavo tėvynėje.

— Mahlmann

Užsakymus kartu su pinigais siuskite:

‘‘DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avenue
CHICAGO 8, ILLINOIB

KAS KĄ IR KUR
— ASS Chicagos skyriaus na

rių žiniai! šių metų gegužės mėn. 
18 d., penktadienį 7:30 vai. vaka
ro, Don Varnas posto patalpose, 
6816 So. Westem Avė., įvyks Chi
cagos skyriaus ASS sueiga. Kvie
čiame visus sueigoje gausiai da
lyvauti.

ASS Chicagos Sk. Valdyba
—- TT. Marijonų Bendr. Apskri

ties susirinkimas įvyks trečiadie
nį, gegužės 16 d., 8 vai. vak. Lie
tuvos Vyčių salėje. Programoje:

1. Statybos Fondo pranešimas 
ir planai — kalbės kun. V. Paru
lis, MIC.

2. Seminarijos pranešimas — 
kalbės kun. St. Saplys, MIC.

3. Kiti organizaciniai reikalai.
Į susirinkimą kviečiami visi.

V-ba
— šį vakarą vyrų choro bendra 

repeticija įvyksta 7:80 vai. vak., 
Žiūraičio salėje, 2548 W. 69th St. 
Į šią repeticiją kviečiami visi vy
rai, bet kada dainavę chore čia ar 
Lietuvoje, ir norį savo tautinę pa
reigą atlikti lietuviška daina di
džiosios šventės metu liepos 1 d. 
Pirmieji atvyksta Brighiton Par
ko vyrai, tegu jais paseka ir kiti, 
kad Dainų šventės metu būtų ga
lima sudaryti didelį vyrų chorą. 
Vyrų choro dainos yra parinktos 
labai gražios, todėl ir jas mokin
tis yra didelis džiaugsmas. Visi 
vyrai kviečiami į šią repeticiją, 
.nnįkokįo siutaairįF edžiuo

— Sportininkų vakaras. Gegu
žės mėn. 19 d., (šeštadienį), lietu
vių Auditorijoje, Chicagos LFK 
“Vainutas” rengia savo pirmąjį 
vakarą su menine dalimi ir šokiais.

Meninę dalį čia išpildys pagar
sėjęs Alice Stephens trio (J. Bo- 
binienė, G. Mačytė, G. Peškienė) 
ir jūros skautų taut. šokiųgrupė, 
vadovaujama Gr. Sabaliūnaites. 
.Šokiams gros gerai žinomas Ba
lio Pakšto orkestras. Be to, veiks 
bufetas su gėrimais ir užkan
džiais.

Kadangi šis vakaras bus vienas 
iš paskutiniųjų šio sezono parengi
mų salėje, todėl rengėjai kviečia 
pasinaudoti šia proga ir vakarą 
praleisti sportininkų draugystėje.

E.T.

AUKOS UŽ KALENDORIŲ
UI “Draugo” kalendorių atsiuntė 
šie asp$epys:

Uršulė Paulaitis .... $1.00
Vilius Francuzevičius .. 1.00 
Jonas Ruokis ........ 100
Peter Rymas ............... 100
Jonas Šiaučiūnas .... 1.00
A. Kudurauskienė .... 100
P. Vyšniauskas ........... 100
Joseph Legner ........... 1-00

Ačiū geradariams.
“Draugo” administracija
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Sveikinimų Korteles 
visoms progoms!

■ w

10
vaizduojančių 4 metų dalis

$1.00
Pagerbkite savo brangiuosius meniš
ka sveikinimu. Užsisakykite dabar, 
siųsdami $1 • adresu:

DRAUGAS

2884 8o. Oakley Ava

CHICAGO 8, ILL.


