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ARGI SOVIETU RUSIJOS POLITIKA PASIKEIS?
Maskvos valdovai nori

apraminti laisvąjį pasaulį
i ’ ‘ t » • į • ■ .

Pasmerkdami Stalino kultą, sovietai siekė tiek apraminti 
patys save, tiek laisvojo pasaulio akyse pasirodyti geresni negu iš 
tikrųjų yra. Po Stalino mirties vis dar jieškoma formulės, kuria 
būtų galima sustiprinti sukrėstus partijos pagrindus. Iš kitos 
puses iškilo reikalas išnaudojamoms darbininkų masėms duoti nau
jų motyvų, kurie jas išjudintų dar daugiau dirbti ir aukotis naujam 
penkmečio planui įvykdyti.

Užsienio politikoj taip pat rei
kėjo jieškoti naujų kelių. Malen- 
kovo valdymo laikotarpy izoliuo
tas komunistinis blokas pajuto 
reikalą pralaužti izoliaciją. Bul- 
ganinui ir Chruščevui įkopus į 
Stalino sostą, todėl buvo grieb
tasi kitos taktikos. Visais fron
tais buvo jieškoma būdų išsiko
voti sau tinkamą vietą kitų tau
tų tarpe. Vienas iš tų būdų pasi
rodyti pasaulio akyse priimtinais- 
ir buvo Stalino pasmerkimas.

Atsisakydami Stalino mito,
Maskvos valdovai nori apraminti 
laisvąjį pasaulį, nori užmigdyti jį 
ramiu miegu. Jie sako, 'kad stali
ninės diktatūros laikai jau pasi
baigė, jos vietą užipia kolektyvi
nis vadovavimas, grįžtama prie 
grynojo komunizmo šaltinių, prie 
Lenino, komunizmas niekam ne
sudaro grėsmės, galite ramiai 
miegoti.

Partinė diktatūra

Bet laisvajam pasauliui tokio 
apraminimo toli gražu nepakan-

savo garsiojoj kalboj tai pripaži
no, nusiskųsdamas masių apatiš
kumu. Grįžimas nuo Stalino prie 
Lenino nežada nieko tikrai nau
jo. Komunistinė diktatūra gal pa
keis savo išviršines formas, bet 
vistiek pasiliks diktatūra.

Trumpai iš visur
• Kinijos komunistai siūlė vėl 

konferenciją Korėjos reikalais, 
šešiolikos valstybių, kurios ko
vojo dėl Korėjos, siūlymas at
mestas.

• Stalino suniekinimo propa
ganda tebetęsia sovietų istorijos 
žurnalas sumažino Stalino reikš 
mę 1905 ir 1917 m. sukilimuose. 
Esą netiesa, kad Stalinas vadova 
vęs caro laikais pogrindžiui Kau 
kaze. Taip pat netiesa, kad 1905 
m. vadovavęs Baku streikui.

• Vokietija tebėra atspari. 
Prekybos sutarties sų Maskva 
.Vokietija nepasirašys, kol sovie

ka. Ir tai dėl dviejų svarbiausių ta? nesutinka Vokietiją sujungti
priežasčių. Pirmiausia dėl to, 
kad išsižadėdami Stalino dikta
tūros, komunistai nė nemano iš
sižadėti partijos diktatūros. Dik
tatūra taigi pasilieka su visais 
savo gąsdinančiais nežinomai
siais. Pakanka tik prisiminti, kad 
paskutiniame sovietinės komunis 
tų partijos kongrese Chruščevas 
visą trečdalį savo ilgosios kalbos 
paskyrė partijos gyvenimui. Šiai 
partijai priklauso tik apie 7 mi- 
lionai iš 200 milionų Sovietų Są
jungos gyventojų. Partija yra už
daras organizmas, į kurį po prieš 
paskutinio kongreso iki mūsų 
dienų tebuvo priimti tik 330,000 
naujų narių. O kur plačiosios gy
ventojų masės ? Kiek jos gali tu
rėti įtakos į partijos sprendimus, 
jei jau tikrieji partijos nariai be
veik visuomet turi pasitenkinti 
tik paplojimais, kai yra paskaito
mi kolektyvinės vadovybės nuta
rimai ?

Kai kurie anglų laikraščiai 
Chruščevą pavadino „staliniškes- 
niu už patį Staliną“. Jei tai nebū
tų tiesa, jei virš partijos naujas 1 
Stalinas ir neatsirastų, komunis
tų partija ir toliau pasilieka virš 
200 milionų tautos. Tauta ir to
liau pasilieka, jei jau ne vieno 
žmogaus diktatoriaus, tai ma
žesnės ar didesnės žmonių gru
pės, vienintelės komunistų parti
jos savivaliavimų auka.

Kautskio žodis

Nuo diktatūros neišvaduoja 
nei nuo Stalino grįžimas prie Le
nino. Leninas ne mažiau buvo 
diktatūros šalininkas, kaip Sta
linas. Užtenka pasiskaityti, ką 
Leninas rašė apie Kautskį. Jis 
Kautskį pasmerkė vien dėl to, 
kad šis buvo diktatūros priešas. 
Kautskis Leniną įspėjo, kad kiek 
viena diktatūra, ar ji būtų vieno 
asmens rankose ar kolektyvo, ve
da į civilinius karus tuo atveju, 
jei tautos dauguma yra aktyvi ir 
gaji; jei tautos dauguma yra be 
energijos ir be dinamikos, dikta
tūra veda į visišką masių apatiją 
ir pasyvumą.

Šiandien matome, kad Lenino 
pasmerktasis Kautskis buvo tei
singai pramatęs. Ir Chruščevas

Taip pareiškė kancleris Adenaif- 
eris.

• Anglai nepasitrauks iš Vo
kietijos, nors sovietai žada sa
vo kariuomenę sumažinti 30,000 
vyrų. Taip pareiškė anglų ka
riuomenės viršininkas Vokietijo 
je. Tos kariuomenės anglai lai
ko 4,5 divizijų.

Didesnis balsas?
MASKVA, birž. 3. — Sovietų 

Sąjunga panaikino centrinę tei
singumo ministeriiją. Taip pat 
pertvarkė keletą ekonominių įs
taigų. Tuo norima parodyti, kad 
duodama didesnis balsas Sovie
tų respublikoms.

Prekyba SSSR 
kaimuose

MASKVA. —„Pravda” nr. 144 
vedamajame konstatuoja, kad 
daug kur provincijos parduotu
vėse Sovietų Sąjungoje neįmano

ŽINIOS IS OKUP. 
LIETUVOS

i • Į okup. Lietuvą atvyko gudą 
„partinių tarnybų žemės ūkio 
darbuotojų ir spaudos darbuoto
jų delegacija“, kuriai buvo skir
tas uždavinys—„patikrinti, kaip 
vykdomi socišlistinio lenktynia
vimo tarp Lietuvos ir Gudijos įsi 
pareigojimai“. Maniušis pasiūlė 
gudų delegacijos nariams aplan
kyti Lietuvos istorines vietoves, 
o Min. Tarybos pirm. 1-sis pava
duotojas Leveckis supažindino 
delegaciją su žemės ūkio atsto
vais. Pasiskirsčiusi į 5 grupes, 
delegacija aplankė visą eilę vie
tovių. Bet gudams Lietuvoje dar 
vis per maži „laimėjimai“, pvz. 
Gudijos kolūkiuose vasarinių kul 
turų sėjos planas gegužės 15 d. 
buvo įvykdytas 33 proc., o Lie
tuvoje ž. ū. artelėse — tik 21,5 
etc. Lietuviai skatinami „pasekti 
gražiu gudų pavyzdžiu“. Dalis 
gudų buvo nugabenti į Juodkran
tę ir turėjo progą taip pat susi
pažinti su Palangos kurortu.

»
• Pastaruoju metu okup. Lie

tuvos knygynuose pasirodė visa 
eilė knygų iemės ūkio klausi
mais. Tarp jų yra ir Bulavo bei 
Tonkūno (buv. Dotnuvos akade
mijos rektoriaus ir šviet. minis- 
terio) brošiūra „Kultūrinės ga
nyklos“. Autoriai konkrečiais pa
vyzdžiais nurodo, kaip kultūrinės 
ganyklos padeda didinti gyvulių 
produktingųmą. Agr. Bilevi- 
čiaus brošiūroje „Pelkių sukultū
rinimas“ svarsto klausimą, kaip 
nusausintas pelkes galima tinka
mai sukultūrinti. Per šeštąjį 
penkmetį skirtas uždavinys oku
puotoje Lietuvoje nusausinti 
630,000 ha žemės.

Iš Kauno į Sibirą
vykstą „savanoriškai”

MASKVA. — „Pravda“ nr? 
144 pirmame puslapyje rašo, kad 
sovietų ministerių kabinetui ir 
komunistų partijos centrui pas
kelbus pranešimą apie reikalą 
vykti savanorių darbams toli ry
tuose, Kauno miesto komsomolo 
komiteto būstinėje yiskas pagy
vėję. Ateiną daug bernaičių ir 
mergaičių „siūlytis” darbams Si
bire ir Donbase. Gegužės 22 d. 
atėjęs su dideliu būriu jaunimo 
Petras Bukinas (Būtėnas?), ne
seniai paleistas iš Raud. armijos, 
ir pareiškė norįs važiuoti pasto
viam darbui į Sibirą. Užsirašęs 
iš Kauno vykti į Sibirą ir Niika-

ma žmogui gauti reikiamo dyd-i^J118 Sarapov.
žio, norimos spalvos drabužių ar 
autuvo.

Rusai apie Kolumbą
MASKVA. — 450 m. sukaktį 

nuo Kristupo Kolumbo mirties, 
„Izvestijos” nr? 120 įsidėjo Le
ningrado universiteto docento V. 
Nevskio straipsnį, kuriame Ko
lumbas vadinamas didžiuoju ke
liauninku, pagerbiamas jo ryž
tas, ypač dabar, kada sovietų 
mokslininkai tirią Arktiką ir 
Antarktiką (šiaurės ir Pietų po
lius).

Kalendorius

Birželio 4 d.: Šv. Pranciškus; 
lietuviški: Biržis ir Vendrė.

Saulė teka 5:18, leiažiasi 8:20.

Orss Chlcagoje
Oro biuras praneša: Chicagoje 

ir jos apylinkėje rytoj — apsi
niaukę «r šilčiau.

Gera motina daug vertinges
nė, kaip šimtas mokytojų.

— G. Herbert

„Pravda” skelbia, kad Perga
lės statybos skyriuje nr. 19, šil- 

I ko fabrike „Kauno audiniai”, ki
tose įmonėse, įstaigose, miesto 
techniškumuose įvyko daugybė 
jaunimo mitingų. Daugelis ruo
šiasi kelionei į darbus, į Sibirą, 
Jų išvažiavimas esąs savanoriš
kas... Toksai pat savanoriškas, 
kaip „savanoriškai” lietuviai ėjo
į kolchozus.'

, •

Netekom finansininko
HOUSTON, Tex., birž. 3. — 

Jesse H. Jonės, 82 metų žymus 
finansininkas, mirė praėjusį pen 
ktadienį. Jis yra buvęs Komer
cijos sekretorius.

Aktorius mirė
HOLLYWOOD, birž. 3. — Žy

mus aktorius Jean Hersholt mi
rė praėjusį šeštadienį. Jis ilgai 
sirgo.

i f • ' *
• Lenkijos komunistų spauda 

paskelbė, kad nuo karo iki dabar 
lenkų pogrindinė rezistencija nu 
žudė 30,000 Lenkijos ginkluotų 
komunistų ar jų pareigūnų.

„Darter”, dysettnls JAV jūrų laivyno povandenis laivas, nulei
džiamas į vandenį Groton’e, Conn. Laivas, turįs 260 pėdu ilgio,

buvo pradėtas statyti 1954 m. pabaigoje. (INS)

Pabaltijo kraštų šiurpus likimas 
privalo jaudinti Vakarus

Pasaulio liberalų vadas Salvador de Madariaga, šiuo metu 
dėstąs britų Oxfordo un-te, vertindamas Sovietų vadų vizitą 
Londone, pasigenda šio pabaltiečianis ir kitiems pavergtiesiems 
taip svarbaus dalyko: britų vyriausybės viešai reiškiamos užuo-. 
jautos dėl Rytų Europos dabartinio likimo.
ai» dėl pabaltieS,

Jugoslavijos diktatorius Tito
Maskvoj uždainavo seną dainelę

MASKVA, birž. 3. «r- Jugoslavijos diktatorius Tito praėjusį 
j šeštadienį atvyko į Maskvą, kur iškilmingai buvo priimtas Kremr 
liaus vadų ir suvarytos minioš. Tito, kuris 1948 m. susipyko su 
Stalinu, pareiškė, jog tarp komunistinių valstybių nebeturėtų pa
sikartoti skilimas.

„Lenino kolektyvinės valdžios 
principai užtikrina, kad daugiau 
niekad nebebus nesusipratimų 
tarp socialistinių (komunisti
nių) valstybių” — pareiškė Ju
goslavijos diktatorius.

Tito, Maskvos mokinys, užtik 
rino, jog jo pasikalbėjimai su 
Kremliaus vadais atneš tarp jų 
gerus santykius. Tie pasikalbė
jimai, pasak Tito, ne tik sustip
rins draugystę tarp Sovietų Są
jungos ir Jugoslavijos, bet ir vi
sų žmonių. Ir dar pastebėjo, jog 
jo atvykimas į Maskvą taip pat 
sustiprins taikią koegzistenciją 
tarp visų valstybių.

Jugoslavijos diktatorių sutiko 
Sov. Sąjungos premjeras Bulga- 
ninas, komunistų partijos bosas 
Chruščevas, prezidentas Voro- 
šilovas, naujai paskirtas užsie
nių reikalų ministeris Dimitri 
Šepilovas, buvęs užsienių reikalų 
ministeris Molotovas ir kiti.

Molotovas suvaidino svarbią 
rolę 1948 m. skilime tarp Tito ir 
Maskvos.

Naujas užsienių reikalų minis 
teris Šepilovas, nuo 1952 m. buvo 
komunistų laikraščio „Pravda” 
redaktorius, ir yra geras drau
gas diktatoriaus Tito. Naujo So
vietų Sąjungos užsienių reikalų 
ministerio paskyrimą Belgradas 
maloniai sutiko, šepilovas lydė
jo Bulganiną ir Chruščevą į Pei- 
pingą, Belgradą ir Kairą.

Europos laikraščiai su pasi
tenkinimu žiūri į Molotovo pa
sitraukimą iš užsienių reikalų mi 
nisterio kėdės, bet nenumato ko
kių nors ypatingų pasikeitimų 
Sovietų užsienių politikoje.

Kai Tito susipyko su Stalinu, 
tai Jungtinės Amerikos Valsty
bės tada Jugoslaviją paviliojo 
sa'von pusėn. Bet tas daug Ame
rikai kainavo.

Tvirtinama, jog Amerika Ju
goslavijai suteikė vieno bilįono 
dolerių pagalbą pagal užsieninės 
pagalbos programą.

paliktų

mybčje Sovietus, žinomą, jei 
prieš tai kaip nors dar būtų 
sutvarkytas Vokietijos apjun
gimo klausimas. Tai ir būtų 
“taikus sambūvis” praktikoje.

Jei kiltų karštasis karas, tai 
D. Britanija, — samprotauja 
toliau Madariaga, — negalėtų 
viena apsiginti be likusio lais
vojo pasaulio pagalbos; tačiau 
jei toji kova eina toliau šaltojo 
karo -pavidalu, tai vedami viso
kie “pasikalbėjimai”, kurie ga
lų gale tiktai išeina į naudą ko
munistams, bet ne likusiam lais 
vajam pasauliui: jie tiktai su
kelia visokių sąmyšių ir nusivy
limo.

O patys pasitarimų rezulta
tai taip bolševikų išklostomi, 
jog, atrodo, tuo būdu tiktai su
stiprinamas sovietinis režimas.

Kirstas dar vienas skaudus 
spiūgis

Koks paskiausių pasikalbėji-

tų. “parlamentarų” vizito metu, 
pažymi: su žvėrišku brutalumu 
Sovietai Pabaltijo valstybes pa
sigrobė, išnaikino jų elitą, gy
ventojus prispaudė batu ir ma
sinėmis deportacijomis bei te
roru pravedė prievartinį subol- 
ševikinimą. Tačiau nuo pat ka
ro pabaigos visur, kur tik ga
lėdami, pabaltiečiai pabėgėliai 
beldžiasi į konferencijų sales, 
nors Vakarų diplomatų ir at
stumiami. Mat, galvojama, pa
baltiečiai nesideriną prie dabar
tinės koncepcijos, bet atstovau
ją balastui, kuris jau seniai tu
rįs būti išsviestas. Taip buvo 
New Yorke, paskum Londone, 
Ženevoje, o paskiausia — ir 
Stockholme. Vakarai sakosi tu
rį kitų, svarbesnių problemų. Ir 
ko iš viso tie pabaltiečiai norį?

Ir čia pat laikraštis pastebi: 
Ar pabaltiečiai neklausia ir ar 
mes visi neturime klausti, kad 
toji laisvė, apie kurią taip pla
čiai visa burna šnekama, neapi-

mų Londone rezultatas? Į šį la/SV®8; Nejaugi Pa
baltijo kraštų šiurpus likimas

Vėl nauji trėmimai
MASKVA. — „Izvestijų” nr. 122 savo vedamajame pftnfc- 

ša, kad komunistų partijos centro komitetas ir SSSR ministerių 
taryba kreipiasi į visas komsomolo organizacijas, į visą jauni
mą, kad iš jų atsirastų pusė miliono asmenų darbams bei staty
boms rytiniuose ir šiauriniuose rajonuose ir Donbase._________

Pats Maskvos laikraštis pažy
mi, kad tie darbai yra vieni iš pa
čių sunkiausių. Laikraštis skel
bia, kad jau tūkstančiai jaunimo 
dirba Sibire ir Kazachstane. Ten 
dirbama prie geležies rūdos ka
simo, elektros jėgainių statymo, 
cheminių žaliavų gavimo, miško 
kirtimo, žemės ūkio darbų.

Dviejų-trijų penkmečių laiko
tarpyje Sibire norima sukurti 
trečią Sovietų metalurgijos bazę.
Numatoma statyba hidroelektri
nių stočių, geležinkelių tiesimas.

„Tam reikia šimtų tūkstančių 
darbininkų” — skelbia kompar
tija ir SSSR ministerių taryba.
Ir tie darbininkai, suprantama, 
turės vyktii „savanoriškai.”

Kad trėmimai bus vykdomi ir

iš Lietuvos, matyti iš žinelės iš 
Vilniaus, atspausdintos tame 
pat „Izvestijų” puslapy. Esą, 
Vilniuje „Elfos” fabrike jau Už
sirašė savanoriškai vykti į ©biro 
statybas: Vera Beląn, M. Kas
paravičius, B. Levsin ir-J. Žiu- * 
zin. Taipgi iš VilntaūŠ rengiasi 
važiuoti fabriko „Elektroširpot- 
reb” darbininkas Ivanas Kolpa- 
kov, kuris neseniai yra grįžęs iš 
Raudonosios armijos ir dirba 
fabrike. Taipgi esąs pasiryžęs iš
vykti ir Viktoras Davydov.

Iš tų pavyzdžių matyti, kiek 
maskolių jaunimo privežta į Lie 
tuvą. Toms statyboms į Sibirą 
bus nemažai lietuvių jaunimo iš 
vežta, bet pirma minimos masko
liškos pavardės.

klausimą Madąriaga per "N.Z. 
Z.” skiltis atsako taip: per 
juos nieko realiai nepasiekta. 
Belieka nebent tik prekybinių 
santykių pagyvinimas. Tačiau 
prekybiniais pažadais ir padi
dėtais įpirkimais Sovietai kaip 
tik paveikiausiai ir naudojasi, 
stengdamiesi įvaryti pleištą 
tarp Vakarų valstybių ir jas 
suskaldyti. Kadangi dėl vande
nilio bombų grėsmės šiuo metu 
neįmanoma Ūkusio laisvojo pa
saulio pavergti karštuoju karu, 
tai Sovietams belieka vieninte
lis kelias — šaltasis karas. Ir 
Sparne šaltajame kare Sovietų 
vadų kelionė Aeliko be išvadų: 
pavergtosios Rytų Europos gy-

neprivalo mūsų jaudinti, bet 
turi būti paliktas už ‘..‘koegzis
tencijos” dūminės uždangos su 
visu jo baisumu? Ir šito klau
simo negali nuslopinti jokie pa
sikeitimai turistais, jokios dip
lomatinės kalbos ir jokie pre
kybiniai su Rytais santykiai. 
Šis klausimas tebėra degantis 
visą laiką, o jei jis užges Va
karų žmoguje, tai tuo pačiu 
reikš užgesimą tikėjimo laisve. 

Sovietų Rusija ir 
Jugoslavija

MASKVA. —„Pravda” nr. 144 
skelbia apie pasirašymą konven-

ventojamg Idntu dar vienas 'ijM frp ir
skaudus smūgis. Taip pat pa- 
raližuojama ir opozicija pačio
je Sov. Sąjungoje, teikiant vaiz
dą, kaip pavergtųjų prispaudė
jai vienoje iš lasvojn pasaulio 
sostinių sutinkami su nuosta
bia pagarba...

Vakarų daugelis politikų ne
įtikimai lengvai užmiršta pa
vergtiesiems kraštams padary
tąsias skriaudas. šveicarų 
“Neue Winterthurer Tageblatt”,

Pranešama, kad pasitarimai pra 
ėję draugiškoje nuotaikoje ir bu
vo pasirašyta sutartis apie asme
nis, turinčius dvigubą piliety
bę. Jiems abiejose valstybėse 
paliekama teisė pasirinkti kurią 
nori pilietybę: Sovietų Sąjungos, 
ar Jugoslavijos.

Maskva bando plėsti ryšius su 
Jugoslavija. Buvo atsikvietusi 
Jugoslavijos dramos teatro gru
pę, kuri gastroliavo sovietų sos
tinėje.^.-, ;

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
—Britanijos ministeris pirmininkas Edenas apkaltino Graikiją, 

kad ji vedanti tokią propagandą, kuri stiprina teroristinius veiks
mus Kipro saloje.

—Egipto premjeras Gamai Abdel Nasseris praneia: Egipto re
voliucinė taryba bus paleista birželio 25 d., kai Egiptas priims nau
ją konstituciją. Taryba buvo suorganizuota jaunų karininkų, ku
rie karalių Faruką nuvertė nuo sosto 1952 m. birželio 26 d.

—Indo-Kinijoje Vietminh komunistai atsigabena ginklų ir ka
reivių iš raudonosios Kinijos. Tokiu veiksmu jie laužo Indo-Kini- 
jos paliaubų sutartį. O komunistai kaltina Pietų Vietnamą, kad 

Sis laužąs paliaubų sutartį.

—Dvi Prancūzijos divizijos įsiveržė per „Geležinius Vartus” į 
Siaurės rytų Alžiriją. Prancūzijos kariai 290 sukilėlių užmuSė ir 
100 paėmė nelaisvėn. '

—IS Floridos UmatiŪos praneSama, kad Dorr ežere nuskendo 
laivelis, kuriame buvo 11 iSkylautojų. DeSimt asmenų paskendo.

—Jungtinių Amerikos Valstybių diplomatai su pasitenkinimu 
žiūri į Molotovo paSalinimą iš Sovietų Rusijos užsienių reikalų mi
nisterio pareigų, bet jie nesitiki, kad pasikeistų Sovietų užsieninė 
politika.

—Valstybės sekretorius Dulles ir Kanados užsienių reikalų mi
nisteris Pearson birželio 11 d. Washingtone svarstys Siaurės At
lanto Sutarties Organizacijos reikalus, kaip šių organizaciją ii- 
laikyti vienybėje. įtartu su Dulles posėdyje dalyvaus senatorius 
Walter F. George, prezidento Bisenhmverio specialus atstovas 8. 
Atlanto Sutarties organizacijos (Nato) reikalams. O Salia Pearson 
sėdės Kanados ambasadorius Amerikai Amold Heeney.
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Worcester, Mass.
Pagerbta lietuviškoji daina

z

Chicagoje
Moterų Sąjungos

Atšventė Rožančiaus D-jos 
40 metų

67-ta kuopa

Moterų Sąjungos 67-tai kuo
pai gegužis buvo veiklos ir pa
sisekimo mėnuo. Geg. 9 d. susi
rinkime į kuopą įsirašė Mar- 
quette Park kolonijoj pasižy
mėję kaip gerų darbų rėmė
jos: Anastaz. Raštutipnė, Ale- 
ksand. Jonaitienė, Ludvika Ge- 
raltauskienė, Stefanija Masai- 
tiene ir Mikalina Kundrotienė.

Ši kuopa buvo gegužės mė
nesyj suorganizuota, tad ir no
rima įgyvendinti paprotį kad 
ta gyvavimo sukaktį paminėti 
bendrai, šiemet Uršulei Kad- 
zewick suėjo 25 metai kaip ji 
yra narė šios kuopos, nors or
ganizacijoj ji priklauso kur kas 
daug ilgiau (buvusi 1-mos kp.
narė). Gegužės 20 d. buvo už- 

akompanavo Jero- praS tos įv aąj le.
cių intencija ir nors kuopa nė- 
ra labai skaitlinga narėmis, 
bet 25 narės dalyvavo mišiose 
ir priėmė Šv. Komuniją. Po • 9:30 vai 
mišių narėms nemokamai pus
ryčiaujant, buvo įteikta graži 
dovana jubiliatei U. Kadze- 
vvick. Pusryčių vaišes sunešė 
narės, o pusryčius pagamino 
p. Ona Rauskinienė.

Mūsų spaudoj liko beveik 
nep&stebęta lietuviškosios dai
nos kritika, tilpusi gegulės 6 
Worcester Sundąy Telęgram. 
Kritika įdomi ne tik dėl to, 
kad joje teigiamai vertinami 
mūsų solistai Aldoną Stempu- 
žienė ir Stasys Liepa, koncer
tavę Worcestery, bet būdinga 
gražiomis ir retomig pastabo
mis apie lietuvišką dainą ir 
mūsų kompozitorius V. Jaku- 
bėną ir J. Kačinską.

Minėtame laikraštyje muzi
kos kritikas Raymond Morin 
rašo: “Entuziastingiausi žiūro
vai bet kada matyti buvo susi
rinkę Lietuvių piliečių salėn 
pasiklausyti Aldonos Stempu- 
žienės ir Stasio Liepos rečita
lio. Jiems
nimas Kačinskas. Kiekviena 
daina buvo palydima audrin 
gaiš plojimais, o ovacijos su 
keliamos po kiekvienos koncer
to dalies.

Programoje vyravo lietuvių 
liaudies dainos. Jos buvo ypa
tingos (distinctive) dėl kelių 
priežasčių. Pirmiausia, jose 
glūdi galingas individualumas. 
Programose buvo patekti tik 
dainų pavadinimai anglų kalba. 
Ir nors mes negalėjome su
prasti nei vieno žodžio tose 
dainose, vis dėl to matėme 
kaip publika gėrėjosi jomis iki 
pat paskutinio skiemens

Artistai buvo puikūs. In ad- 
dition Miss Stempužis. is a 
beauty. (šį sakinį skaitytojai 
patys išsivers. W. L.) Još bal
so apimtis yra nepaprastai 
(remarkable) plati. — Jos bal
so kokybė yra išlyginta (poli 
shed), tonas
nag rinitas 
kad kai
girdimos, kai ji įsileisdavo per 
toli į pianissimo. Ji padainavo 
lietuviškas dainas labai rūpės 
tingai ir šiltai įsijautusi.

Ypatingai pagaunančiai bu
vo atliktos Šimkaus Lopšinė, 
Sasnausko Užmigo žemė ir 
Gailevičiaus Beauštanti aušre
lė. Jakubėno Piemenų raliavi
me Aldona Stempužienė pade- 

įgerą intonacijos 
puikią meninę ko-

monstravo 
kontrolę ir 
kybę.

Solistas Liepas turi galingą 
balsą ir geba atliekamose dai
nose išryškinti individualumą, 
kartais net iki nuostolių muzi
kalumui. Sav0 dainose jis pa
rodė plačią skalę nuotaikų ir 
niūansų. Ypatingai buvome 
nuteikti moderniška Kačinsko 
kompozicija Tėviškės medžiai 
ir stinginančia gilumų nuotai
ka Tallat-Kelpšos dainoj Kur 
lygūs laukai.

Baritonas patiekė įspūdingai 
kylančią versiją Gretchaiųno- 
vo Kalinyje. Puikiai dramati
zavęs Shumanno Du Grenadie
rius, jis baigė stipriai pagau
nančia Marseliete.

Naujosios Anglijos muziki
nis gyvenimas yra judrus. Ta
čiau atkreipti amerikiečių dė
mesį mūsų dainai nėra lengva. 
Raymond Morin yra žinomas 
dviejų Worcester laikraščių 
muzikos kritikas ir jo pasta
bos apie mūsų kompozitorius, 
solistus, ir, apskritai, apie lie
tuvišką dainą yra rimtos ir 
malonios.

Worcesterio lietuviai yra pa
siryžę padaryti žygių, kad atei
nantį sezoną Aldona Stempu
žienė būtų pakviesta dainuoti 
tradiciniame Naujosios Angli
jos muzikos festivalyje. W. L.

Kenosba. Pasamdyta Minkaus- mas respublikonų partijos lie-, Q(a NIlU KRlAUČELIOHAITI 
kio didelis darias ir sodas. | tuvių skyriaus steigiamasis su- 

— Berta Markūnas, Romu* sirinkimas. Visi, kurie pri-

Gegužės 27 d. parapijos sa
lėje gražia vakariene buvo pa
minėtos Gyvojo Rožančiaus D- 
jos 40 mętų sukąfctuvės. Rytą

aidas Milišauskas ir Janet Valu 
kas šiais metais baigia St. Ca- 
therines High mokyklą. Už- 
baigtuvės bus birželio 2 d.

— Juozas Paukštelis sporto
buvo šventos mįšios ir narės rungtynėse laimėjo pirmą vie- 
ėjo bendrai prie šventosios ko- rutulio stūmime ir antrą
munijos. Gyvą ir jautrų pa
mokslą pasakė kleb. kun. dr. 
V. Andriuška. Salėje buvo 
skaniai pagaminta pačių narių 
patiekta vakarienė. i Kalbėjo 
kįebonas nupasakodamas ką 
yra nuveikusi per 40 metų Ro
žančiaus D-ja. Klebonas kun. 
dr. Andriuška pakvietė kal
bėti pirm. Jurkevičienę, kuri 
padėkojo visiems ir ragino sto 
ti į d-ją. Kalbėjo Alto pirm. P 
Petrušaitis ir kun. K Vengras. 

Birželio įvykių minėjimas 
Altas ręngia birželio 10 d. 

skaudį įvykių i minėjimą 
Kalbės kongresmanąs Lavvren 
ce Smith ir Vyt. Vardys. Bus 
ir pamaldos parapijos bažny
čioje užprašytos birželio 10 d., 

rytą.

TR U M P A I 
—Parapijos didysis piknikas 

bus Birželio 17 d., prie kelio į

vietą disko metime.
— Suolų fondui aukavo Gyvo 

jo Rožančiaus D-ja $160 dol. 
Dar trūksta iki visos skolos ap-, 
mokėjimo. Laukime prisidėtu 
kitų. P. Žemaitis

Los Angeles
Birželio niėn. 10 dieną, sek

madienį, 12 vai. 30 min. šv. 
Kązimiero lietuvių parapijos 
salėje (2716 St. George St., 
Los Angeles 27, Calif.) šaukįa-

klauso jau respublikonams 
(yra “registered Republi- 
cans”), kviečiami šiame susi
rinkime dalyvauti. Kviečiami 
ir tie, kurie tik ką yra jau ga
vę ar netrukus gaus pilietybę 
ir pasiruošę jungtis į respubli
konų eiles.

Organizacinį komitetą suda
rė: C. Lukšis, A. Skirius, Dr. 
G. Valančius, J. Kojelis, B. 
Budginas*"ir L. Valiukas.

• N. N.

Tek ofiao HE. 4-ec«fc. rex. PR 6-7338

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1857 W. Garfleld Blvd.
VAL: 1—4 Ir 6—8 

šeštadieniais nuo 1 Iki 4 v»l. p. p. 
lžakyruB ketylrtad. Ir .ekiuad.

(Gydytoja ir Chlrurgč) 
MOTKBŲ LIGŲ nt AKUŠERIJOS 

SPECIALISTE
1769 WMt 71rt Street 

(Kampa* 71st Ir Callfornla)
TeL ofiso ir re* REputdlO 7-414# 
Vai. 11-3 ir 6-8 ▼. v. Beit. 1-4 p. p. 

PrlSmlmc* tilo pagal susitarimų.

DR. IRENA KURAS
(Gydytoj* ir ChteurgB) 

KŪDIKIŲ m VAIKŲ LIGŲ
SPECIALISTO *

T166 South We#tem Atoun
(MEDICAL BUILDING) 

Plrmad., antrad., ketv. Ir penktai, 
nuo 11 vaL ryto — į ▼. p. p. ir nuo 
6 ▼; — 8 vai. vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto — Iv. p. p. Beštad. 11 
vai. ryto Iki S vai. popiet.

Ofloe U-l. RE. 1-1108 
teL WAlbrook 6-3763

TeL 0(1*0 VA. 7-6657, re* RE. 7-4868

DR. FRANK C. KWINN
(K VILČINSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1661 We#t 47th Street

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 1 
vai. Iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. Iki 8:80 
Uždara treč. visa dieną Ir šeštad. vak.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Nauja# adresas: 4255 W. 63rd St. 
O(l*o teL KEUanue 6-4410 

llezid. telef. GRovehUl 0-0017 
Valandos: 1-3 P- m. ir 6-8 p. m.

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

Ofiso teL GLdffside 4-2886 
Rezidencijos: LAfayeUe 9-1172

DR. P* STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 W##t 47th Street 
(Kampas 47th Ir Hermi toge)

Vai.; nuo 2 iki 4 ir 6 Iki 9 v. vak. 
Bettad. nuo 2 iki 6 vai., i&skyr. sek

DR. FL TALLAT-KELPŠA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Telef. TOwnhaU 3-0858 
2534 We#t 68th Street 

Vai.: tik lt anksto susitaru.
Telef. HEmlock 4-7080, neatsakius 

skambiną UEntral 6-2284.

Rupestingai ir pigiai taisai)
TELBVJ7IJOS

AP AR A T U S
Garantuoja darbą ir dalis.

J. M I G LI N A S
— HUmbold 6-1

Geg. 27 d. buvo surengta 
bunco party kuopos naudai. 
Narės sunešė tiek daug gražių 
ir vertingų dovanų kad daly
viai gavę dovanas džiaugėsi. 
Visi dalyviai buvo sočiai pavai
šinti namie keptais gaminiais 
ir kava. Finan. sekr. Albinai' 
Poškienei paaiškinus sąjungos 
tikslą bei jos darbuotę, kelios 
viešnios žadėjo įstoti šion or
ganizacijom Šiai pramogai 
daug darbavosi nirmink. N. 
Satunienė, vice-pirm. Adele 
Wolk, t ižd. K. Jančienė, jos 
dukrelė Estelle JančiUs, kurt 
atspausdino biletus ir laiškus 
narių pakvietimui, Agota Mi- 
nelgienė ir kitos.

Kuopa yra dėkinga narei O- 
nai Sliterienei už gausią para
mą. Taipgi dėkojam Lacha-. 
wicz laidot. direk. už auką ir 
už dovanas, Chapas Shoe Sto
re. ir laidot. direk. Evans. Dąu- 

I giausia dėkingos esam visiems 
už atsilankymą ir parėmimą šio 
parengimo, tuomi prisidėdami 
prie pramogos pasisekimo ir 
kuopos gyvavimo.

NUO CŽS ISBNĖJUSIU 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ

Tie, kurie kenčia nuo 8ĘNŲ AT
VIRŲ Ir SKAUD2IŲ ŽAIZDŲ, 
negali ramiai sčdštl Ir naktimi* 
miegoti, ne* jų užslscnejusios žaizdos 
niežti Ir skauda. Kad padalinti tų 
niežėjimų Ir skaudėjimų senų atvi
rų ir skaudžių žaizdų, uždekite 
LEGULO Ointment. Jo* gydymo 
ypatybe* palengvina jūsų skaudėji
mų Ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite Ją taipgi nuo skau
džių nudegimų. Ji taipgi padalina 
niežėjimų ilgos vadinamos P8ORIA
UKI. Taipgi padalina perdėjimą ligos 
vadinamos ATHLETE’S F0OT, su
stabdo džiovinimų odos ir perplydlmų 
tarpplrdčlų. Yra tinkama vartoti nuo 
džiūstančio* suskilusios oda, dedlr- 
vtųįų, odos išhtrlmu ir t. t., taipgi 
tinkama vartoti vaikučiam* kad* pa 
slrodo skaudus ldb*rlmaa nuo vysty
klų. JI yra gera gyduole nuolA 
virtinių odos ligų. L*
gulo Olnttųent yra 
parduodama < po 78 
et.. 31.88. Ir 18.60.
Pirkite vaistinėse Chl 
nago J ir apylInkOee—
Mllvvaukee, Wtse.,Ge 
ry. Ind.tr Detrolt, Ml- 
chlgan arba rąžyki
te Ir atsiųskite Mo- 
ney order |

e 1956 O
TELEVIZIJOS FONOGRAFU 
Tik pu mu pirkdami gausit
• Nemokamai 8-jų m#n. pilną garas 

tijų — darbas Ir daly*
• Nemokamai vidaus antenų Ir Insta

liavimas.
• Iki glOO.OO Ir daugiau nuolaidos nJ 

jūsų senų televizijų.
Be to, visokiausi radijai, rekordą 

rimo aparatai, lempos, baterijos, da 
lys ir kitų firmų televlsljos

NUOBJRDUS LIETUVIŠKA# 
PATARNAVIMAS

Frank’s TV and Radic
PARDAVIMAS IR TAISYMAS .

8240, South Hshhd Širmi
Telefoną# CAImnet 5-7252

PRANAS KERŠIS IR 
PAULIUS F. ENDZELIS

=srociQ

SOPHIE BARČUS 
RAMO PROGRAMA

16 WOES stoties — Banga 1880
NUO PIRMAD. IKI PENKTAD. 

8:46 Iki 8:80 vai. ryte 
BEBTAD, 8:80 Iki 9 JO ryte

PIRMADIENNIO vak. nuo 7—8 v.
8EKAD. 8:30—8:8d v. r. lt stoties 

WOPA — 1490 klL 
Chloago 28, -JL. HEmlock 4-2418

7131 So. ROCKWELL ST.

DR. ANNA BALIUKAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IB 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6322 So. Western Aveau*
| Vai.: kasdien 10-12 vai. Ir 7-T vaL 
I vak. Bettadleniais 10-1 vai. Trečia

dieniais uždaryta. Kitu laiku susitarti*
Oflso telelonas: PR 8-3328

' Re* telįM. WAlbrook 5-607#

j DR. JUZE IR KĘSTUTIS
1 AGLINSKAI
{ GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2300 West 51rt Street
Vai. pirm. Ir antr. 10. Iki 12 ryto, 
21kl 4 Ir 6 Iki 9 popiet; ketv. ir 

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

OMeo tel.PRospect 6-1786 
Re* teL GRovehUl 0-6409

TeL ofiso PRospect 6-2240
PRospcct 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPEO. CHtRURGINBS UGOg 

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

DR. VYT. TAURAS- 
TUP6IAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR 

SPEO. MOTERŲ LIGOS 
Ofisas ir rezid.: 2410 W. 51st St
Tel. PRospect 8-1223 arba 1VE 0-5577
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v. Antr.,

Trečlad. ir Penktad. 6-9 vai. vak. U 
Bežtadieniai* 2-4 vai. popiet

JOKUBKA
TO, DEIMANTAI IR LAIKRODŽIAI 

Pardavimas Ir Taisymas
4977 So. Archer Avė. 

Chicago 32, III. — Tel. LA 3-8917

Tel.ofiso HE. 4-6849. re* HE. 4-2824
DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 We#t 71#t Street 
~vr

VaL Pirm., ketvlr., penkt. 1-4 Ir 7-9 
Antr. 1-6, treč. Ir tefit. pagal autartle*

PIGIAI IR SAUGIAI

PERKRAUS l’AU
BALDUS
VIETOJE III 1S TOLI VU

K. EIDUKONIS
T'TBmrrrop didelį sunkvei 

ir apdraudaa
2313 W. 91st St. Chicago, III. 

Tel. PRescott 9-2781

Pradėkit Taupyti Šiandien, Tarėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradėkit. laupyti žioja lietuviškoje 

įstaigoje — B8IGHT0N SAVINGS ANB LOAN !
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000,00

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius 

OFISO VALANDOS:
Ptrmad., antrad,, penktad. Ir Trečlad. 9 ryto Iki 12 vai.. 
tettad. 9 vai. ryto Iki 4:20 p.p. Kfttvlrtad. 9 vai. Iki 8 v*l. vak.

BUICK ’ AS

LIETUVIŠKAS

DR. Z. DANHEYI$!U$
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6317 South We#ten Aveau# 
Chicago 28, m. 

Pasimatymai pagal sutartie*
Telefonas REpublio 7-4800 

Rezidencija: GRovehUl 6-8161

DR, T, DUNDULIS
GyDYToJAs lk Chirurgas ?

4157 Archer Avenue • .. '
Ofiso vai.: nuo 2-4 Ir nuo 8-8:86 v. 
vak. Bettadleniais nuo 2 iki 4 popiet

Trečiadieniai* pagal sutartį 
Ofiso tel. Virgin!* 7-0036

ReatdencŲo* tel. BĘveriy 8-8244
TeL ofiso VI. 7-0600, re* RE. 7-8667

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

4955 Archer Avė.
Kampas Archer Ir Califomia Avė. 

VAL.: 2—4 Ir 6->-8 v. p. p. 
feett. 2—7 vai. p. p..
Išskyrus sekmadienius.

Ofiso tUe<. YArds 7-1166
Beaidendjo* — 8Tewart 3-4611

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West 35th Street 
(kampas Halsted Ir 86-ta gatvB) 

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

šeštadieniais vai.

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

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Mardfuette Medical Center 
6132 So. Kedzie. Avenue

VAL. 2—4 p. p. Ir niio 7—9 v. vak
Trečiad. ir šeštad. pagal sutartį

Tel. ofiso PR. 6-1888, re* RE. 7-9199

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GTDYTOJAS)
2609 Weėt GSrd Street

VAL kasdien nuo 2—4 p. p. tr 7:80 
Iki 9 vai. Trečlad. Ir šešt. uždaryta

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGĄ 

10748 South llichigan Avenue
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 v. v., 
Ižskįru* trečlad. Beitadlenlala nuo 1 
Iki 4 vai. popiet

TeL: Ofiso — PUUman 6-6766 
Buto — ENglewood 4-4878 »

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

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IB VIDAUS LIGOS 

6757 South We#teni Atomu
Valandos: plrmad., trečlad., ketvlrt., 
penkt. 6:30—8:80 v. vak. Antrad. 
10—12 vai. ryto. Bettad. 2—4 p. p. 
Kitu laiku pagal susitarimų.

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 3-4940 
Namų — CEdarcrest 3-7786

DR. ALBINA PRUNSKIS
DR. VLADAS PRUNSKIS

Gydytojai ir chirurgai
8259 South Halsted St.

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

Trečlad. Ir kitu laiku pagal sutarimų 
Offso tel. VIctory 2-1484. Resid. 2487
W. 62nd St., tel. Rcpubllo 7-8818.

Ofiso telefonas — BIshop 7-2525
DR. AL RAČKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4342 Archer Avenue

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

Trečlad. ir sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpublio 7-2280 
SPBCIALTBB CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGO8
2436 We#t 09th Street

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

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

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

6255 South Westem Avenue 
VAL. kasdien 9-4-4 p. p. Ir 7—9 vak.

Trečiadieniais, šeštadieniais ir 
sekmadieniais uždaryta

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

keičia stiklu* tr rtmo*
4466 So. Califomia Avė., Chicago 

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

10 vai. ryto iki 4; trečlad. Ir sekmad. 
tik susitarus.

Tel. ofiso YA 7-4787, re* PR 6-1880

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

4945 8. Ashland Avė. (kamb. 211)
Vai. nuo 2—4 Ir 6—8; trečlad., leš- 
tad. Ir sekmad. tik pagal sutarti. 

Jeigu neatsilieps vlrfiminett telefonai
šaukite M1dway 8-0001

Tel. ofiso: DAnube 6-1126

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

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

šeštadieniais 1—4 v. p. p.

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

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevičiūtč)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue 

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

DR. J. VAITAITIS
GYDYOOJAS IR CHIRURGAS 

1497 So. 49th Ct. Cicero
Kasdien 10-12 vai ryto ir 6-8 vaL 

vak. šeštadieniais 10-2.
j Trečlad. uždaryta 

Ofiso. ir .buto tel. OLympic 2-1381

Te4. ofiso VIctory 2-1581
Rez. VIctory 2-0742

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 West Slst Street
Kamp. Halsted Ir 81-mos gatvių)' 

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

Tel. ofiso PR. #-6448, re* HE. 4-3160

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2429 Weet Marąuette Rd.
VAL. nuo 2 Iki 4 p. p.; 6 Iki 8 vak. 

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

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

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

Tel. ofiso CA 6-0257, re* PR 6-6659 
Rezid. 6600 S. Arteslan Avė.

VAL. 11 v. r. iki 3 p. p.; 6—9 v. v.

DR, G. SERNER
LIETUVI8 AKIŲ GYDYTOJAS 

Virt 25 metų patyrimo
Tel. YArds 7-1*29
Pritaiko akiniu* 
Kreivas akis 

Ištaisa.
Ofisas te akinių dirbtuvB 
756 W*#t S5th Street 

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

virt a*4P

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

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūšy specialybe

PRUIN PHOTO STUOIO
(Incorporated) 

EDVARDAS ULIS, oav,

4058 Archer Avenue 
Telefonas VIrginia 7-2481

AUTOMO BILIS

Telefonas GRovehUl 8-1696 > ?
DRk ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTO

PRITAIKO AKINIUS
Valandos: 9—1 2 Ir 7—9 v. v. 

susitarimų išskyrus trečiadieni
2422 We#t Marąuette Rd.

pagal
liu#

f
Vii.

' R. ŠILEIKIS, 0. P.
Ortbopedas - Proteste*** 

Aparatal-Protezal, Med. ban
dažai. 8p<*c. pagalba kojom

(Arch Supports) ir Ž.L
i-4 Ir 6-t: Seitadledlals 8-1. 

OBTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB. 
9908 W. 68rd St, Chicago 29, DL 

Tel. PRospect 6-6OS4.

DR. Sė VAITUSN, OPT.
, Palengvinu aklų įtempimų, kurte 
yra priežastis galvos skaudčjimo bei 
svaigimo ir skaudančių akių karščio. 
Atitaisau trumparegystę ir toliregys- 
tę. Prlrenku teisingai akintus Visi 
egzaminavimai daromi su elektriniais 
Instrumentais, rodančias mažiausius 
trūkumus. Speciali atyda kreipiama 
į mokyklos vaikus.

4712 South Ashland Avenue 
Tel. YArds 7-1973

Vai. 10:20 iki 7 v. vak. šeštad. 10:80 
iki 6 vai. Sekm. ir treč. uždara.

C R A N E SAVINGS
2553 47th STRAKT LAI.y.tU J-1083

B. R. Pietkimvicz. prez.; E. R. Pletklewlcz, sekr. Ir advokato* 
Mokame augštug dividendu*. Koduojame čekiu*. Parduodame Ir 
lAperkame vaJstybča bonus. Taupytojom* patarnavimai veltui 
ATIDARYKITE SĄSKAITA ŠIANDIEN.—ApdrAu*ta iki $19,999. 
Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antr. ir penk. 9 iki 5; treč. uždaryta, o Beit. nuo 9 iki vidurdienio.

Telefonas R Briane*. 6-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS OTPYTOJAS)
3925 We*t 59th Street

▼AL 1—4 popiet, 8:80—8:80 vak. 
Trečiad.. pagal sutarti

Tai. Oftao Ir buto OLympic 3-418#
DRt P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR' CHIRURGAS 
4938 W. 15th St., Cicero 

Kasdien 1—8 v. Ir 8—8 v. vakar*. 
Itskyrus trečiadienius

Butas 1528 So. 49th Avė. 
šeštadieniais 13 iki ’4 popiet

Ofiso telef. LAfayette 8-8210, Jei 
neatsiliepia, šaukit* KEdzie 8-2888

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGU

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

Trečiadieni tik ■uattanls 
------------------------- i------ Li--------- — . ■ -

REMKITE “DRAUGĄ".

Jei turite parduoti #r itouomo- 
tl, pasiskelbkite smulkių skelbimų 
skyriuj*. Skelbimą galite perduoti 
telefęnu: VIrginia 7-6640.

2334 R.

D R A U G A S
. ( TW« UTHUANIAN DAILY FRIEND

Oakley Avė., Chicago 3, III. Tel. VIrginia 7-6641; 7-**41
Hntoiod as B**ond-Class Matter Marcta 81, 1916, at Chloago. IUlnoto 

Undes the Aet of March S, 1876. 

Member of the Cathollo Press Ass'n 
Publtehad dally, eiept Runday* 

by tk*
Tj.it.hiia.nian Cathollo Press ^Soclety 
PRENUMERATA: Metam*
chicago] Ir Cicero] 89.00
Kitur JAV te Kanadoj# 28.00
UBteenyje |11.00

BUBBCRIPTION RATES 
88.00 per year outsida of Chicago 
89.00 per year in Chloago A Cloero 
88.00 per year ln Canada 
Foretgn 111.00 per yeac.
H metų 

6.00
84.60 
86.10

9 mšn.
88.71
98.66
66.06

I mla. 
91.66 
91.66 
61.81

Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra Neeuhaudotų straipsnių ne
saugo. juos grųtlna lik iš anksto ausltaru* Redakol> už skelbimų taria] 
neatsako. Skelbimų kalno* prisiunčiamo* gavus

1
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LIETUVIAI IR GRAIKAI
ŠIMUTIS IR GRAIKAI

Lietuvių Prekybos Rūmų bankete Chicagoje mūsų vyr. re
daktorius L. šimutis turėjo progą susitikti įvairių įžymių žmo
nių. Tarp kitų jis turėjo progą susitikti su Chicagos graikų 
visuomenės veikėju Kastelatitis ir jo žmona. Besikalbėdamas su 
jo žmona mūsų redaktorius papasakojo, kad kartais jam kas 
nors paskambina telefonu ir pradeda kalbėti graikiškai. Mat 
Chicagoje yra daug graikų ir kaikurie jų turi Šimučio pavardę.

Ponia Kastelatitis, atsakydama šimučiui, pareiškė, kad, esą, 
jūs lietuviai esate iš mūsų tarpo, tik gaila, kad jūs taip toli nu- 
sibeldėte į šiaurę.

Maždaug tuos pačius žodžius yra pasakęs didysis istorikas 
Herodotas 5 šimtmety prieš Kristų apie vieną tautą, gyvenusią 
kažkur į vakarus nuo Juodųjų jūrų.

Labai įdomu yra skaityti senas knygas. Herodotas tai nėra 
tik sena knyga. Tam tikra prasme ji yra seniausia knygą: ji 
yra pirmoji Europos geografija ir istorija. Kai skaitai tokią 
knygą, tai jautiesi nugalėjęs visas laiko ir erdvės ankštumas. Ta* 
da pajunti kontaktą su visa žmonija.

GELONAI

Pasak Herodotą, Skitijoje yra viena tauta, kuri vadinasi 
Budini. Budini tautos šalyje yra miestas Gelonus, apie kurį jis 
šitaip rašo: “Ten jų šalyje yra miestas, pastatytas iš medžių. 
Jo vardas yra Gelonus. Kiekviena miesto siena yra trisdtešimt 
stadijų ilgumo. Jos yra tvirtos ir padarytos tik iš medžio. Jie 
turi tris šventyklas graikiškiems dievams, papuoštas graikišku 
būdu paveikslais, altoriais ir koplytėlėmis iš medžio. Jie kas 
trys metai švenčia Baccho šventes ir atlieka bacchiškas apeigas. 
Nes geloni savo kilme yra graikai, bet būdami išvyti iš preky
binių uostų, įsikūrė pas budinus. Jie kalba pusiau skitiškai, pu
siau graikiškai. Žinoma, budinai kalba ne ta pačia kalba, kaip gė- 
lonai; jie ne taip ir gyvena. Nes budinai, būdami vietiniai, yra 
nomadai ir tuose kraštuose yra vieninteliai žmonės, kurie valgo 
šliužus. Kai tuo tarpu gelonai yra žemės dirbėjai: jie augina 
javus, kultivuoja sodus ir yra visai nepanašūs į budinus savo iš
ore ir kūno sudėtimi. Tiesa, graikai budinus vadina gelonimis, 
tačiau klaidingai. Jų šalis yra tankiai apaugusi visokių rūšių 
medžiais. Tankiausioje girioje yra platus ir didelis ežeras, o 
apie jį yra balų ir pelkių. Iš ten yra paimamos ūdros, bebrai ir 
kiti keturkampio snukio gyvuliai. Jų oda yra apsiuvinėjami dra
bužių kraštai, o jų liaukos yra vartojamos gydyti skilvio ligoms”. 

KETVIRTOJI HERODOTO KNYGA

Sakoma, kad Herodotas yra labai neaiškus ketvirtojoje savo 
knygoje, kur jis kalba apie vadinamus skitų kraštus ir apie 
persų karaliaus žygį šiems kraštams užimti. Tačiau skaitydamas 
tokio įspūdžio negauni. Priešingai, susidaro vaizdas, kad jo lai
kais šie kraštai buvo didelio dėmesio centre. Yra pagrindo ma
nyti, kad pats Herodotas lankėsi Dniepro įtakoje. Kitaip sunku 
būtų suprasti jo entuziazmą aprašinėjant šios upės grožį ir nau
dą. Jis ją vadina Borysthenes vardu. Tik vieną upę randa jis 
visoje žemėje, kuri gali jai prilygti, tai yra N ylas. Dniepro ba
seino tautas aprašinėdamas, Herodotas ateina iki jo augštupio. 
Tais laikais jo augštupyje buvę ištisa eilė ežerų ar vienas ežeras, 
iš kurio gavo pradžią ir Pabaltijo upės.

Ne be įdomumo yra ir strateginė Dariaus kovų pusė. He
rodotas iki smulkmenų aprašo skitų taktiką nuvilioti priešą į 
tas šaltąsias sritis, “kurių oras pilnas pūkų”, t y. sniego. Įsi- 
skaičius į šį karo žygį, Napoleono ir Hitlerio žygis į Rusiją at
rodo tik kaip paprasti pasikartojimai, vykę net tose pačiose 
vietose.

Herodoto knygoje yra minima daugybė tautų vardų, kurios 
yra net po keletą kartų apibūdinamos. Apibūdinimai yra trum
pi, bet dažnai gana aišku, ką jais autorius nori pasakyti..

RŪGŠTUS PIENAS IR VIRGILIJUS

“AŠTUONI PUNKTAI”
DR. I, M. BAJORAS

Aštuntas punktas ir pasku
tinis yra toks: “Tam, kad Dip
lomatinė Tarnyba nebūtų vidaus 
kivirčų objektu ir kad visuome
nė bent santykiuose su Diplomą 
tinę Tarnyba būtų konsoliduo
ta i— patariu (Mano pabrauk
ta), kad Vlika3 ir LNTa tuo 
klausimu tartųsi”.

Jeigu pirmas punktas yra 
svarbiausias, tai šis paskutinis 
yra įdomiausias, čia pirmiau
sia konstatuojama, kad Diplo
matinė Tarnyba yra lietuvių 
“vidaus kivirčų objektu”. Bet 
pavarčius mūsų spaudos pusla
pius, kur tie kivirčai paprastai 
pasireiškia, mes pastebėsime, 
kad kivirČiuojamasi ne dėl dip

dėl jo gali būti statomi įvairūs 
reikalavimai ligi jo atšaukimo 
iš pareigų arba atsistatydinimo 
Ir tai yra normalūs reiškiniai. 
Kodėl p. Lozoraitis negali būti 
kritikuojamas ?

Vlikas nestato sau tokių rei
kalavimų, ir nestatys tokių rei
kalavimų dėl Diplomatinės Tar
nybos. Nėra malonu, kada spau 
da linksniuoja per ištisus pus
lapius, bet tai yra ženklas, kad 
yra nepasitenk'nimo ir kad rei
kia susiprasti, ir padaryti rei
kalingas išvadas. Bet tik nerei
kia griebtis policinių priemonių.

Vlikas jei ir norėtų ka nors 
Šia prasme padaryti, tai be abe 
jo jo pastangos būtų tuščios.

kratinė mūsų visuomenė negali 
paklusti vieno žmogaus dikta
tui, vieno žmogaus vadovybei, 
vieno žmoga’us kapryzams. Ne
svarbu, ar č'a bus I^ozoraitis 
ar kitas kuris X Tas kvepia 
diktatūra ir ji niekam nėra pri
imtina.

mitetas. Jis yra atsakingas taip 
pat prieš tautą. AR VERTA?

Kol Lietuva vra pavergta VI- 12.00 J metus, had užlaikius gražius 
plaukus. Magink NEW ERA — per 
40 metų pasekmingai vartojamas. 
Siųskite $2.00 už 8 oz. bonkų.

si lietuviai turi vieną t'kslą — 
Lietuvos išlaisvinimą! Šiam tiks 
lui, atmetę visas asmenines am
bicijas, lietuviai turi ir dirbti!

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

lomatų bendrai, bet tik dėl pa- Jis tik save apsijuokintų, ir gau

Herodoto aprašinėjimo būdo pavyzdys gali būti nors ir ge
lonai, kuriuos mes pasirinkome kone atsitiktinai. Neįrodinėjame, 
kad lietuviai yra iš jų kilę. Kai Persijos karalius puolė šiuos 
kraštus, gelonai buvo su tais, kurie sudarė sąjungą bendrai prie
šintis. Kitos tautos, kurios matyt nebuvo betarpiškoje karo grės
mėje, į šią sąjungą nesidėjo.

Gelonai ir budinai kaip tik buvo tie, kurie planingais atsi
traukimais nuviliojo Darių į šiaurę. Paskui, kartu su sauroma- 
tais, jie privijo persus prie Dunojaus. (Beje sauromatai dauge
lio identifikuojami su vėlesniais lenkais).

Bet apie gelonus rašo ne tik Herodotas. Jie yra žinomi ir 
didiesiems romėnų rašytojams. Juos mini ir nemirtingasis Vir
gilijus, “Eneidos” autorius. Savo poemoje “Georgikoje”, skirtoje 
apdainuoti žemės darbus jis neaplenkia ir žemdirbių gelonų.

Ketvirtoje savo giesmėje jis rašo: “...ir išdidusis gelonas, 
pabėgęs į Rhodopen ir Getų tyrus, rūgusį pieną maišo su ark
lių krauju”.'

Vadinas, mūsų rūgštus pienas, kuriuo mes gardžiuojamės 
atostogų metu, nėra toks atsitiktinis mūsų skonio dalykas. Pran
cūzai apie savo kalniečių sriubą sugeba kalbėti*universitetuose, 
kaip apie tūkstantmetį jų kultūros paminklą. Jeigu mūsų rūgš
tus pienas yra užrašytas, didžiojo kultrininko Virgilijaus rai
tuose, tai mes turime pagrindo jį laikyti vienu senųjų mūsų 
kultūrinių palikimų. (Originale rašoma “lac ooncretum”; angliš
kai verčiama “milk thickened”; vokiškai verčiama “geronnene 
Milch”).

GRAIKIŠKA KULTŪRA PABALTIJY
• r

Bet palikime nuošaly žemdirbius gelonus Ir persikelkime į 
Pabaltijo pakraščius, praslinkus kokiems trims šimtams metų 
nuo Herodoto laikų. Mes ten randšme tautas, kurios pasižymi 
žemės ūkio darbu ir tuo skiriasi nuo savo kaimynų. Taip apie 
šiuos kraštus rašo Marcelio pirklys Phytheas II šimtm. prieš 
Kristų. Javų ten užauginama labai daug. Ūkiška Pabaltijo tautų 
kultūra yra pabrėžiama ir vėlesnių autorių.

Prancūzas istorikas Depping savo premijuotoje šiaurės jūrų 
kelionių istorijoje, parašytoje 1826 m., apie Pabaltijį VII šimtm. 
po Kristaus rašo: “šiaurės autoriai pagrįstai lygina šiuos kraš
tus Graikijai tokiai, kokia ji buvo pirmaisiais amžiais: su dau
gybe mažų valdovų, kurių valdžios siekėsi, dalinosi ir viena su 
kita kariavo”.

Būdinga, kad pats Phytheas šį kraštą vadina graikišku var
du: Basileia. V. Bgd.

čio šefo. Jei suprasti, kad Dip
lomatinė Tarnyba, yra šefas, 
tada tvarkoj. Ginčijamasi ir ki
virčijamasi dėl Diplomatinės 
tarnybos. Jei suprasti, kad Dip 
lomatinė Tarnyba yra visi Lie
tuvos užsilikę diplomatai plius 
šefas tada bus netiesa, čia ir 
norima pabrėžti, kad kivirčus 
sukelia tik p. Lozoraičio asmuo. 
O sukelia dėl to, kad jis pats 
vienas siekia kažkokių ypatin
gų teisių, kokias turi tik vals
tybės vyriausybė. Ir kol jis šitų 
teisių sieks ir jas norės vykdy
ti, tai kivirčai bus neišvengia
mi, o gal ir dar aštresni, nes 
jie ilgainiui pereis ir pas sveti
muosius, kas faktinai yra įvy
kę Bonnoj.

Demokratinė lietuvių visuo
menė nepripažino ir nepripažins 
p. Lozoraičio šefu su vyriausy 
bės galiomis. Demokratinė spau 
da su tuo kovoja ir kovos. Ir 
Vlikas, jei jis nori pasilikti tuo, 
kuo jis buvo ligi šiol, negali ir 
negalės pripažinti šefo nei kai
po Valstybės Prezidento, nei 
kaipo Ministerio Pirmininko, nei 
kaipo Užsienio Reikalų Minist
ro. Tad jei šefas su tuo visuo 
nesiskaitys, tai kivirčai bus.

Statyti Vilkui reikalavimus, 
kad D. Tarnyba nebūtų “Vi
daus kivirčų objektu” yra di
delė klaida. Arba čia pripažįs
tama didelės galios Vlikui, ar
ba nepažįstama gyvenamųjų są 
lygų. Reikia manyti, kad antras 
daleidimas bus tikresnis.

P. Lozoraitis buvo Smetonos 
Užsienio Reikalų Ministru. Bu
vo diktatūriniai laikai, kad vi
suomenė nei jos spauda negalė
jo laisvai pasisakyti. Buvo cen 
zūra. Ir atrodo, kad p. Lozo 
•raitis yra pripratęs, kad dėl jo, 
kaipo ministerio, niekas nedrį
so ką nors pasakyti, jį kritikuo
ti. Jis norėtų tokių sąlygų ir 
dabar. Bet gyvename visai skir
tingose sąlygose. Demokratinėj 
tvarkoj kiekvienas pareigūnas 
gali būti viešai kritikuojamas,

tų teisingų priekaištų. Spauda 
kaip ir pati mūsų visuomenė 
yra visur laisva. Ji rašo ką tik 
nori. O jei rašo dėl Diplomati
nės Tarnybos tai ir dėl to, kad 
nėra sutarimo su kitais laisvi
nimo veiksniais, kad šefas no
ri tvarkytis pats vienas. Spau
da ir demokratinė visuomenė 
seniai siūlo tam pačiam Vlikui 
nustoti iš viso domėtis LDŠ in
stitucija, kaipo nesukalbama, ir 
.kaipo su tokia neturėti jokių 
reikalų.

Vlikas niekad nereikalavo 
kaž kokios sau neliečiamybės. 
Jis yra vieša institucija, natū
ralu, kad visuomenė įdomauja
si jojo darbais, kartais juos už- 
girdama, kartais kritikuodama, 
o kartais ir koliodama. Ir taip 
turi būti.

Šefas ir LNT.
Kitas įdomus šiame punkte 

dalykas — tai “patariu” tartis 
su LNT. Kitaip sakant su tau 
tininkų grupe. Ne dėl visų rei
kalų, bet kiek tai liečia visuo
menės konsolidaciją su Diplomą 
tinę Tarnyba.

Šefui atrodo, kad jei yra vi
suomenėj kivirčai dėl šefo, tai 
tik dėl to, kad yra nesutarimai 
Vliko su LNT. Arba kitaip sa
kant, jei Vlikas susitars su 
LNT, tai bus viskas gerai ir ki
virčai savaime išnyks.

Kiek yra žinoma, tai dalykai 
stovi atvirkščiai. Buvo Vlike 
tautininkai, nebuvo jokios Tal
kos, dar visuomenė ir spauda 
šefo atžvilgiu buvo patenkinta 
ir tada kivirčų nebuvo? Buvo 
ir labai smarkūs. Nemenkesni 
kaip ir dabar.

Vlikui nereikia tartis dėl to 
su tautininkų Talka, bet reikia 
susitarti su šefu. Arba teisin
giau sakant šefui reikia susitar 
ti su Vliku, pradėti bendradar
biauti, ir bendrai ginti Lietu
vos reikalą.

Štai kur yra svarbiausias rei
kalas. Kol šito nebus, nieks te
gu nelaukia mūsų visuomenėj

LNT padėties nepataisys. Ji 
tik dar daugiau klaidina patį 
šefą, savo serviliška’s pasisiū
lymais. Tas primena vieną tau
tą, vieną partiją ir vieną vadą!

Šefas dėdamasis su viena' par 
tija savo pozicijas dar susilp
nina. Ir jei Vlikas dar su juo 
tarsis (nors toms deryboms vie
ną syk turėtų būti ir pabaiga!), 
tai pirmutinė sąlyga turėtų bū
ti, kad šefas taip kaip ir visi 
kiti diplomatai aiškiai atsiribo
tų nuo bet kokios kad ir labai 
ambicingos partijos.

Visuomenė gerbia mūsų pa
siuntinius, džiaugiasi, kad jie 
dar yra. Tai yra lyg ir mūsų 
Vėliavos, kurios primena vi
siems, kad Lietuva nors oku-‘ 
puota, bet vis tik yra. Ir štai 
matomas ženklas tai mūsų pa
siuntinybės, kur plevėsuoja vals 
tybinė vėliava ir kur mūsų Vy
tis — mūsų valstybės ženklas 
— užima garbingą vietą.

*
Visuomenė seniai apgailestau 

ja esamus nesutikimus ir nuo
širdžiai trokšta susitarimo tarp 
mūsų visų laisvinimo veiksnių. 
Susitarimo, bet ne pavergimo. 
Bendradarbiavimo, bet ne klūp- 
dymo.

Lietuvai gali pasitarnauti mū 
sų pasiuntiniai, turi pasitarnau 
ti plačioji lietuviškoji visuome-' 
nė esanti laisvuose kraštuose,! 
'bet neturi išnykti ir Vyriau-' 
sias Lietuvos Išlaisvinimo Ko-

Be bažnyčios negali būti iš
spręstas soc.'alinis klausimas, 
tačiau ir ji viena to negali iš
spręsti: reikalinga bendradar
biavimo intelektualinių, ekono
minių ir techniškųjų jėgų, esan 
čių valstybės žinioje.

—Piji", XII

TELEVIZIJOS
Ir Radis Aparatu Taisymas

ScžiningM Ir garantuotas darbas 
< RIMKUS. 4617 S. 8awyer 8L 
Tol. VI 7-0087 — VI 7-8087
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PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. U artimų ir 

tolimų distancijų; Šaukite sekančiai:

ANTANAS VILIMAS
8415 8. tlTUANICA AVĖ., CHICAGO, ILL.

Telefonas — FRontler 6-1882
iiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiuuiiimntiiiiiiiRKiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

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

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

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

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

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illnois

dėl jo gali būti kivirčijamasi,! ramybės. Nei Vlikas, nei demo-

BĮ KŪTĖ POKBLgVIOIŪTt
=

119 tęsinys

MOVING
A BENIULIS atlieka įvairius 
perkraustymus ir pervežimus 
iš tobtatpir artimų atstumų.

TeL BĮ. 7-7078 arba z 
PR 8-9842

STATYBAI 
IR NAMŲ 
PATAISYMUI 
J’BISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGĄ

CARR MOODY 
LUMBER CO.

STASYS LITVINAS, Pro*.

3039 So. Halsted St.
TeL VIctory 2-1272

Apkainavimą ir Prekių Pristaty
mą Teikiame Nemokamai

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

MES PRISTATOME ANGLIS BEI 
PEČIAUS ALIEJŲ

DIDELIAIS IR MAŽAIS KIEKIAIS !(
Mes taipgi perkraustome jūsų baldus saugiai — keletą blo-| 

Ikų ar keliasdešimts mylių. Reikale šaukite mus.
I Vieno kambario baldus arba viso namo — kreipkitės paeį 
'mus. Turį daug metų patyrimo perkraustymo darbe.

STASYS FABIJONAS
'2146 Su. Hoynu Arenu* Tel. Vlrginla 7-7097'

tAes PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

BENDROVĖ

413$ Archer Avssss Tel. LA3-471P 
AUGUST SALDUMAS Prezidento*

Ai pasuku į baraką, kurį man paskyrė, susirandu 
tuščią lovą ir atsisėdu ant jos krašto.

jų vardus: Frankfurtas, Gracas, Strasburgas, Hano
veris...

Ta geroji pirtis buvo baisi.
Barako priestate vanojasi bobos, garsiai šūkauda- 

mos, vos iisitekdamofl mažame garde, čia pat kūrenasi 
Ugnis; virš jos kabo karšto vandens katilas. Vandenį'rjm efti^tinėan'

Atrodo, kad čia visi rusai. Ant vienos lovos guli 
aųgštielninkai užvirtęs vyrukas ir tampo armoniką. Ma
no kaimynė, stambi juodaplaukė, kabina pirštais kažko-

kariŠk° P“4!““ *»“•* “• bet aš iščia"tikrai išeisiu“
rakusi boba ir, pasistačiusi tarp išskėstų kelių mažutę 
mergaitę, jieško jai galvą, traiškydama utėles peilio 
galu.

Ką aš turiu bendro su šitais žmonėmis ?-------------
Ir dar nespėju gerai apsižvalgyti, kai mes visi tu-

Nuo mišlko pusės pučia švelnus vėjas — man prieš 
akis plaukia šviesūs ir tolimi,miestai.

Išeisiu... — kartoju pati sau. — Nežinau kaip,

NUBANGAVĘ RATILAI

reikia semtis kaušais į medinius kubilėlius.

Krosnį kūrena kažkoks senis, nešioja malkas ir 
visą laiką ragina paskubėti, nes kita partija jau laukia 
už durų.

Visus rūbus mes turim atiduoti dezinfekcijos kam
barin ir kai atsiimu savo paltą, negaliu jo net atpažinti: 
suodinas, sulamdytas, sagos išlupinėtos, rankovė at
plėšta. Nugristu dar bobas šaipantis, jog jei kas utėlių 
ir neturėjo, dabar tikrai įsigys.

Visus Dancigo skarmalus palieku dezinfekcijos 
kambary.

Einu lagerio kiemu,'Vėl įsispyrusi į augštakulnius 
savo batus — mano kojos atrodo be galo ilgos ir liesos. 
Argi būčiau per tą savaitę taip sukritusi? Ir palto 
skvernais galiu apsisiausti nuo šono iki šono...

Lagerio vidury stovi žalias barakas, aptvertas 
spygliuotom vielom — vokiečių belaisviams. Aš susto
ju prie tvoros ir apžiūriu juos visus. Gal pamatysiu tarp 
jų Holldorfą?...

Kitoj pusėj lageris nęaptvertas. Tolin tęsiasi plati 
pieva, per ją teka upeliukas ir moterys skalbiasi savo 
baltinius: muiluoja, skalauja, džiauna ant žolėsi

Tuščiame barake stovi suolų eilės, ant jų sėdi tylūs 
žmonės, sausakimšai susispaudę, nes mus čion suvarė 
iš viso lagerio. Bet veltui aš žvalgausi šviesesnių vei
dų — visi pilki ir tarpusavy panašūs, tarsi šitą minią 
būtų užsnigę pelenai...

Kalbėtojas yra politinis lagerio vadovas.
Jis nusiima karišką kepurę ir pasideda ją ant sta

lo. Jo galva plikai nuskusta; kampuotas kiaušas blizga 
nejaukiu baltumu ir mėsingi delnai, kuriuos jis kalbėda
mas be paliovos atgniaužia ir vėl sugniaužia į kumščius, 
atrodo, lyg tikros replės...

Virš jo, ant sienos, kabo nupieštas kūjis ir pjau
tuvas.

Niekad man šitie įnagiai nebuvo tokie baisūs, kaip 
dabar. Raudonas audeklo dugnas, išriestas pjautuvo 
ašmuo ir sunki kūjo apačia sutartinai grūmoja kiekvie
nai savo aukai. Budelio spalva ir budelio ženklai.

• •
Lėtai grįžtu iš mitingo atgal.
Už virtuvės barako susikerta dvigubi geležinkelio 

bėgiai — ant jų stovi tušti prekiniai vagonai. Aš pasi
remiu į barako sieną ir pamažu skaitau baltai įrašytus

Didžiojo šeštadienio rytas būna šiltas ir giedras.

Kai praveriu akis — visi langai atdari. Lengvas 
vėjo įveikimas judina tinklinę užuolaidą; kieme, ant 
laiptelių, sėdi mama ir ašarodama tarkuoja gumbuotas 
krienų šaknis. Šviečia saulė, kažkur, už sentikių cerk
vės, kudakina višta; Matulioniu tarnaitė muša ant tvo
ros užmestą kilimą, smagiai bumpsindama karkliniu 
trepoku.

Iš kirpyklos grįžta tėtis, atsisagstęs pilką, pavasa
rinį lietpaltį — dailiai nukirptas, glotnai sušukuotas, 
paraudusiu sprandu: apskustu ir apipurkštu beržų van
deniu.

Aš tyliai nusileidžiu žemyn. Negalima garsiai šū
kauti, trankyti durų ir baidytis — virtuvėj, ant šilto 
užkrosnio, sviestu išteptuose puoduose, kyla saldžios 
Velykų bobos: geltonos, trapios, šimtatrynės.

Didieji pyragai jau iškepti. Jie guli miegamajame, 
sutupdyti į plačią pagalvę, išversti iš juodų blėtų — 
blizgančiais, pilvotais paviršiais, šiltoj plutoj pūpso 
apdegę razinkos, o pačiame vidury raudonuoja išpam
pusi tešlos kasa.

(Bus daugiau)
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PABALTIJO TARYBOS POSĖDIS
Š. m. gegužės 18 d. Reutlin- 

gene posėdžiavo Pabaltijo Tary
ba; dalyvavo visų trijų Pabal
tijo valstybių atstovai. Lietu
vai ten atstovavo VT nariai: pir 
mininkė A. Devenienė ir URT 
valdytojas dr. P. Karvelis.

Vertindama politinę padėtį, 
Pabaltijo Taryba priėjo vienin
gą išvadą, kad tai, kas vyksta 
Sovietų Sąjungoje, nesuteikia 
apčiuopiamų duomenų išvadai 
padaryti, jog sovietai iš esm’ės 
keistų savo politiką ir atsisa
kytų savo ligšiolinio imperializ
mo ir kolonializmo. Sovietai sa
vo vidaus politikos sumetimais 
siekia, sudaryti įspūdį, kad lais
vojo pasaulio kraštai yra pasi
rengę megzti su Maskva drau
giškus santykius. Sovietų val
dovai per savo spaudą — savo 
orumui ir popularumui pakel
ti — visaip stengiasi iškelti tiek 
savo valdovą atsilankymus sve
tur, tiek kitų valstybių atstovų 
viešnages Maskvoje.

Sovietai skelbia, kad jie vi
suomet pasisako už tas tautas, 
kurios kovoja už išsilaisvinimą 
ir teisę pačioms pasirinkti val- 
dymosi formą. Šio dėsn’o betgi 
nesilaikoma, kai jis tenka tai
kyti tiems kraštams, kurie yra 
pačios Maskvos pavergti. Pa
baltijo marybos vieningu nusi
statymu, Lietuvai, Latvijai ir 
Estijai tenka ir toliau vesti at

kaklią kovą už jų laisvės ir ne
priklausomybės atgavimą. Šiuo 
metu nepaprastai svarbu laimė
ti Europos tautų palankumą.

Posėdžio metu buvo pasitar
ta dė’. sovietų užmačios išgauti 
daba»*tinės padėties pripažinimą. 
Buvo taip pat plačiai aptarta 
padėtis okupuotose tėvynėse ir 
deportuotųjų likimas. Latvijai 
atstovavęs p. Šildė pateikė pa
tikslinti ir papildyti žemėlapį, 
kur-ame sužymėtos ištrėmimo 
vietos ir priverčiamojo darbo 
stovyklos, kuriose kalinami Pa
baltijo kraštų gyventojai. Prie 
šie žemėlapio baigiama ruošti 
išsami dokumentacija apie de
portuotųjų buitį, remiantis vi
sų kraštų pačiais paskutiniai
siais duomenimis.

Pabaltijo Taryba ta proga nu
tarė pač.u artimiausiu metu 
paskelbti turimą medžiagą apie 
deportuotųjų padėtį ir tuo įga
linti laisvajame pasaulyje esan
čius Pabaltijo kraštų piliečius 
susidaryti tikrą vaizdą, kokia y- 
ra deportuotųjų padėtis po pas
kutinių sov.etų žygių, skelbian
čių priverčiamojo darbo panai
kinimą Sovietų Sąjungoje.

Aptarus visą eilę bendrų žy
gių politinėje srityje ir dienos 
reikalų, Pabaltijo Taryba papra
šė p. Devenienę, artim ausiu lai
ku vykstančią j JAV, atlikti vi
są eilę uždavinių. (Elta)

rius”, kurie visą gyvenimą ne
siskiria su skėčiu, nes niekas 
tiksliai nežino, kada pradės ant 
jo lyti...

Astuoni broliai kunigai
Mykolo O’Hara šeima, gy

venanti Bangore, Airijoje, da
vė rekordinį kunigų skaičių: 
visi astuoni tos šeimos sūnūs 
tapo kunigais. Vieni jų dirba 
Airijoje, kiti Anglijoje, treti — 
JAV-se.

Sveikata nerizikuok; ne- 
migas sargdina žmogų — pirk 
kambario vėsintuvą. GE % to
nos aparatas priešsezoriine kai
na tik $229,00 pas Gradinską, 
J. G. Television Co., 2512 W. 
47th Str., FR. 6-1998.

CHARLES c CARPFNTIFR
Sccrcfa», o f

NAUJŲ MAŠINŲ 
FONDAS

, p i r

“DRAUGO” Administracija 
nuoširdžiai dėkoja už aukas 
Naujų Mašinų Fondui. Aukojo 
šie asmenys:

Tallat-Kelpša, St. Dr.. . $5.00
Augaitis, Petras .... 2.00
Burauskas, Antanas. 2.00
Daukantas, Vladas .. 2.00
Dobrovolskis, M.........2.00
Eidukevičius, Matas . 2.00
Gečas, Veronika .... 2.00
Kepenis, Alfonsas .. 2.00
Pranckūnas, Mykolas 2.00
Raizis, Juozas ......... 2.00
Šleivys, Juozapatas . 2.00
Valuckas, Frank ..
Šimaitienė, Ona ..
Bentnorius, A. ...
Dagys, A. .......  1.00
Draugelis, S................1.00
Girdvainienė, Marija .1.00
Gravrogkas, Julius .. 1.00
Laukys, Jonas......... 1.00
Petfers, Stepas .........  1.00
Petrilla, Mary .........  L00
Senkus, Andrius, kun. 1.00
Shimkus, Katherine. 1.00
Šmilgevičius, A. ..., 1.00
Turskis, P. Mrs.........1.00

2.00
1.30
1.00

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

rTEV. KAZIMIERUI ŽVIRBLIUI, O. P., 

25 METAI KUNIGYSTES SUKAKTIS
Birželio 15 d. žinomam misio- m. savo > straipsniais garsino 

nieriui ir profesoriui tėv. Kaži- Lietuvą. Dėka jo pavyzdingų 
mierui Žvirbliui, O.P., S. T. Lr., tėvelių jau tada Lietuva buvo 
S. T. Lic., sukanka lygiai 25 gyva jo širdyje. Jo brangieji 
metai nuo jo pirmųjų šv. mišių, tėveliai sidabrinių primicijų va-
Sidabrines prim’cijas iškilmin
gai sukaktuvininkas oelebruos 
birželio 10 d., 11 valandą, Ap
reiškimo parapijos bažnyčioje, 
Brooklyn, N. Y. Jam asistuos 
tėv. Emanuelis Yonkus, O. P., 
iš Ohio ir Tėv. Tomas Žiūrai
tis, -O. P., iš New Jersey. Pa
mokslą sakys prel. J. Balkūnas. 
Rūpestingojo kun. kleb. Norber
to Pakalnio dėka šioji reta lie
tuvio domininkono sidabrinė su 
kaktis bus ypatįngai iškilmin- 

. gai atšvęsta.
Tėv. K. Žvirblis, O. P., gimėljiems jos bylą

landą tik iš dangaus augštybių 
galės savo taurų Dievo ir tė
vynės sūnų pasveikinti, juomi 
su mums visais pasididžiuoti...

Lietuvos genocido ir tremti
nių likimo klausimu daug kar
tų kreipėsi į augščiausias šio 
krašto institucijas, to savo šven 
to žygio nėra nutraukęs iki šios 
valandos. Dėstydamas filosofi
jos ir teologijos mokslus kole
gijose ir universitete visada 
randa progos priminti savo stu
dentams Lietuvą, paaiškinti

Undoubtedfy you havę become 
ftware of the fact that there are 
more bicycles ou the streets and 
highways now that the weather has 
become fairer and the streets free 
of snow and ice. And, as spring 
grows older, we can expect to see 
more and more bicycles take to the 
road.

Ali of us derlve a certain araount 
of pleasure from seeing the young- 
sters enjoy themselves and at this 
time of the year cycling ls tops ln 
the entertainment fleld for many 
of them. Just the šame, we mušt 
be aware of the obltgation these 
cyclists present to the motorist.

The youhgster with a bike can 
sometimes easily forget the rules of 
the road which he mušt follow and 
when that time comes it is up to 
the motorist to assume the young- 
ster’s obligations. When approach- 
Ing a bicycle from the rear be espe- 
cially alert as you attempt to pass

BRIGHTON PARKE
Prie pat liętuvtškos mokyk. mūr. 

su rūsiu ir pastoge — 5 (3 mieg.), 
4 ir 3 k. Garažas. Kaina $23,600.

Mūrinis su pastoge 3 po 5 k. (3 
mieg.). Savininko butas Slld. gazu. 
Švarūs butai. Kaina $22,600.

Medinis namas ant 60 pėdų skly
po 2 po 4 k. Rūsys. |Centr. šlld. aly
va. Garažas. Parduodama pigiai.

MARQUETTK PAKKEi mūrais, 
bungalow stogas. Centr. šildymas. 2 
po 5 % k. ir 3 k. Garažas. Prieina
ma kaina.

VENTA 
4409 S. Fairfield Avė. 

LAfgyette 3-3881

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

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 St. 
WAlbrook 5-5030 

PRospect 8-3579 (vak. ir sekmad.)

Nejud. tarto pirkimas-pardavimas, 
visokia apdrauda, notarijatas

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 W. 71st St. — H Al. 5-0015
1,1 ' ■■■ . - ---

— »— iii i n ■—a—
BUILDING & REMODEUNG

KONTRAKTO RIUS 
STANDARD BUILDRRS, INO. 
2523 W. 69 st. Chicago 29, RL,

PRospcckt 8-3792 
A. GINTNERIS — pirmininkas 

V. F. PETRAUSKAS — stat. vedėjas
Lietuvių Statybos Bendrove:
• stato namus pardavimui,
•' priima užsakymus,
• atlieka remonto darbus,
• {rengia alumlnljaus -langus lr 

duris.
STATYBOS FONDAS

Aukojusiems Statybos Fon
dui tariame nuoširdų ačiū. Au
kojo šie asmenys:

n. n. . . . . . . ; $50.00
Dobrovolskis, J. ir M. 25.00
Moterų S-gos 48 kuopa 

(Cicėro)................ 10.00
Kalinauskas, Agota 9.50
Karpaitė, M............. 6.25
Kezys, Jurgis .......... 5.00
Biškauskas, E. Mrs. 3.00
Mačiulis, Kazys .... 2.40
Baronas Alex 2.00
Lokamas, George .. 1.00
Malakauskas, Domas. 1.00
Sapalas, B. M..........  1.00

V. ŠIMKUS 
Įvairūs pataisymai lr pardavimas. 

Jei norite pirkti ar užsakyti narai 
kuris būtų gerai išplanuotas, pato
gus, gražus ir pigus, pirkite ar užsa
kykite pas

Susitarti šaukite REUance 5-8202
nuo 5 vai. p. p. kasdien ir taipgi 
sekmadieniais nuo 10 Iki 4 vai 

4645 S. Keating avė., Chicago 32, UI.

MARQPETTE PARKE — Mūri
nis 6 k. bungalow, centr. šildymas. 
Švarūs kambariai. 66-os ir St. Louis 
Avė apylinkėje. Kaina $16,800, Mū
rinis 4 butai po 4 kam b., centr. šil
dymas. Garažas. Gražus namas ir 
vieta. Kaina $46,000.

GAGE PARKE — Mūrinis. 7 bu
tai po 4 kamb. Centr. šildymas. $510 
pajamų ir butas. Labai gražus na
mas. Dideli kambariai. Kaina $63,000

BRIGHTON I'ARKE. Medinis 5 
karųb. ir 3 kamb. skiepe. Gazo šili
ma. Kaina $13,500. Medinis 2 po 4 
kam. Centr. šildymas, šviesūs butai. 
Kaina $18,000 Medinis namas — 2 
po 4 kamb. Kaina $12,800. Mūrinis 
— 6 ir 4 kamb. Dvigubas kampinis 
sklypas. Erdvūs butai. Kaina $26,000 
Mūrinis — 3 butai ir maisto krautu
ve. Centr, šildymas, dvigubas kam
pinis sklypas.

ŠIMAIČIAI
Realty, Builders, Insurance
2737 W. 43 St., CL. 4-2890

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

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

P. STANK0VI6IUS 
REAL E8T. ir 1NSHS. BBOKIBB 

LIETUVIŲ AUDITORIJA 
3133 So. Hatoted SA 

Pfc. BAsabe 647M 
fMeda . pįrkttl - parduoti namu* 
ūkius, biznius. Parūpina paskolas 
draudimus lr daro vertimus. Tvarki 
imigracijos dokumentus. Ofisas atda
ras kasdien nuo 10—7.

'ANTINAS LUKAS IR SONVS 
2717-19 West 71*1 Streei

BUILDING OONTRACTORS 
Stato naujus namus, atremontao 
ia senus. Kreipkitės:

Tel. — HEmlock 4-5881
•<! »»»• >9 R ff Į l'tft

PARDUODAMAS DIDELIS 
MŪRINIS NAMAS

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

Bungalotv stiliaus mūrinis namas.
2 butai — 4 ir 4 kamb. Centrinis 
apšildymas pirmam augštui 32 pė
dų sklypas. 4 kamb. namukas už
pakaly. 1 auto. garažas. Kreiptis 
po 5 v. v., visą dieną šeštad. ir 
sčkmad. 2354 . Drake Avė.

BROOKFIELD. 2-jų butų — 5 ir
5 kamb. Apšildymas. 50 pėdų skly
pas. Garažas. $16,900; įmokėti $4,500
SVdBODA, 0013 Cermak Ibi. BI
shop 2-2162.

TURRfel LATRE OPERATORS 
No Bet Ups

Steady Hork. Good Pay. Ali 
MučrltHk

206 SO. JEFFERSON STREET 
Tel. — ANdover 3-5033

JIEŠKO DARBO

MOTERIS (tremtinė) apie 50 
metų, jicško mažoj šeimoj šeiminin
kės vietos, nedideliame miestely ar
ba farmoj, bet kur. Rašyti—DRAU
GAS, Box 5640, 2334 S. Oakley Avė., 
Chicago 8, I1L

HELP WANTED — MOTERYS

Reikalinga JANITRESS — 
VALYMO DARBUI. Kreiptis į 
kambarį 364 G. C. Station, Har- 
rison & Weils Streets, Chicago 
7, III. Tel. WAbosh 2-2211.

MISCELLANEOUS 
įvairūs* Dalykai

LIET. APDRAUDŲ AGENTŪRA
Visų rūšių apdr&udoa. Automobi

lių finansavimas. Notarlatas. Valsty
bės patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS, 
WAlbrook 5-5671

INTERSrATE INSURANCE AGENUS 
5900 S. Ashland Avė.. Chicago 36. III,

ŠILDYMAS
A. Stanėiauskas ir A- Lapinu

Instoliuoja visų geriausių Ameri
kos firmų gazu ir alyva kūrena
mus pečius (furnaces), visų dy
džių oro vėsintuvus Air condl- 
tioners) ir atlieka visus skardos 
darbus.
1546 B. <9tfa OOURT, CICERO 
TeL OLympio 2-9311 nuo 8 vai

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

2-6752 ir OLympio 2-8492

PROGOS — OPPORTUNITIES

1906.9.2 Brooklyn, N. Y., ku
nigu įšventintas <1931.6.15 Wa- 
shington, D. C. Pasižymėjo ne
paprastais mokslo gabumais, ži
nomas kaip plataus masto dva
siškis ir lietuvis. 1932 išvyko 
su tėv. dr. Bon. Paulium (Pau
liuku), O. P., į Raseinius atnau
jinti Lietuvos domininkonų pro
vincijos. Vėliau atvyko daugiau 
domininkonų talkininkų. Pavyz
dingą tėvų domininkomį pasto
racijos darbą entuziastingai 
įvertino ne tik raseinieč'ai, bet 
ir plačioji Lietuvos visuomenė.

Sukaktuvininkas sužavėtas 
Lietuva: “Mano kūną*.* Ameriko
je, o širdis Lietuvoje”, — kar
tą jis yra viešai pareiškęs 
(“Darbininkas” 1949.12.2). gvie 
siausios dienos jam buvo Lic-

Yra LŽS-gos narys, lietuviš
kai rašyti pradėjo 1933 m., iš
leista jo 5 leidinėliai religiniais 
ir tautiniais klausimais. Reli
ginės, mokslinės ir tautinės pro 
blemos yra jo žodžiu ir raštu 
veikloš pagrindinis rūpestis.

Vyt. žarėnas

Skėčio atsiradimas
Prieš 180 mitų anglas John 

Hanway, keliaudamas po Per
siją matė, kad augštuos’us val- 

' dininkus dengė nuo saulės tam 
tikrais “stogais”. Jam atėjo į 
galvą, kad panašūs stogeliai ne
blogai dengtų ir nuo lietaus, ku 
ris yra Londone dažnas,, beveik 
kasdieninlis svečias. Pargrįžęs 
namo, j’s užsakė pirmą skėtį

tavoje: “SvlMtausios mano va- ir su r°d5rtis V***

landos buvo I ietuvo je, kada ga
lėję i ne tik lietuvių religingu
mu ir kultūringumu Žavėtis, bet 
ir savo darbu prie to prisidėti”, 
— dažnai išgirsti jį kartojant. 
Garbė Amerikos lietuviams, gar 
bė kiekvienam, kuris supranta, 
jog svetimos plunksnos nepuo
šia. Kai jau nevienas nesen ai 
atvykusiųjų ateivių vaikas su 
savo tėvais lietuviškai nesusi
kalba, tai čia gimęs, augęs, iš
auklėtas ir 16 metų nuo.Lietu
vos atskirtas yra išt: kimiausias 
tėvų kraštui. Didelrs yra savo

Netrūko originalų, kurie pra 
dėjo jį pamėgdžbti. Viešoji nuo 
monė paskelbė jiems boikotą ir 
pravardžiavo necenzūriniais žo
džiais. Ypač šėlo vežikai :'r lek- 
tikų — tam tikri neštuvų — 
savininkai. Jų manymų, skėč'ai 
atėmė duoną ir tiesioginiu keliu 
varė į bankrotą. Sakoma, kad 
30 metų truko karas su skė
čiais. Kiekvienas viešas pasiro
dymas su tuo prietaisu virsda
vo tikra kontrdemonst racija. 
Vėliau pradėjo rasta vis dau
giau gynėjų ir šalininkų ir ga-

gimtojo krašto - Amerikos »k«la stipriai jaitvirti-
' .. rizN An7litolci /-> io ton nalza movagerbėjas. Tačiau ištikimybė 

tam, kuo U prigimtie* esi — 
jam didžiausia garbė. Tai dva
sinės kultūros aristokratas, vls- 
piishškos erudicijos lietuvio as
menybės didingas pavyzdys!

Kiekvienas, kuris tik mielą 
sukaktuvininką pažįsta, yra ma 
loniai nustebintas jo gyvosios 
dvasios budrumu ir tautinės kul 
tūros giliu sąmoningumu. Dar 
jis Lietuvos nematė, o jau 1924

no Anglijoje, o iš ten užkariavo 
visą Europą ir paplito po visą 
pasaulį. Bet to jau nematė 
“keistas” ir originalumo siekiąs 
skėčio išradėjas. Jis mirė, pa
likdamas 74 straipsnius-knyRu- 
tes apie arbatžolių žalingumą 
ir skėčių naudingumą.

Jis nesitikėjo, kad jo išra
dimas bus ne tik naudingas, bet 
ilgainiui virs ir visokių anek
dotų šaltiniu, apie pirfnas pa
žintis, neatydumą ir “profešo-

it. Sound your liorn f ar enongh 
behind the cyclist so that the noise 
will not suddenly jar him and jCaūse 
him to steer his bike ont into you f 
lane of trafflo or to lose control of 
it and take a««eriou.s falt.

A copy of tho completely ncw 
“Rules of the Road” booklet vili 
he sent te you free upėn reąuc-st. 
Write to CHARLES F. CA TIPEN
TI ER, Secretary of State, SpriDg- 
field, Illinois.

PAJIESKOJIMAI
PAJIEŠKOMI: 1. IGNAS PET

RAITIS, s. Jono, kilęs iš Kivylių 
km. Jicško tėvas 2. JURGIS NA
VICKAS, s. Moticjo, kilęs iš J’ašvi- 
tinio miestelio. 1926 jn. gyvenęs 
Hammond, Indiana. Abu Pašvitinio 
valsčiaus. Pranešti — G. Šakočius, 
98 Tunix Hill, Bridgeport, Conn.

c aikk:* Arei*** Jvt
GUŽAUSKŲ

BEVERLY HILLS GMJNYCIA 
Geriausios gėlSs dėl vestuvių, banke
tų, laidotuvių ir kitų papuošimų.

2443 WEST 83RD STREET 
Tel. PRospect 8-0833 lr PR 8-0834

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

“NEW ERA” shampoo

Gamintojas NEW ERA, Nauja Ga
dynė, sliumi>oo

Nauja Gadynė — hIiuihįmhi.
Tai labai geras shampoo, kurį jis

pats vartodamas 4(1 metų — nei šil
sią, nei plinka. Tas pigai specialią 
formulę pagamintas mišinys iš co- 
coanua alyvos ir jo išrastų priedų 
labai švelnina galvos odą. Siųskite 
$2.00 už H oz. bonką. —

FRANAS IITAUTAS
302 So. Pearl Street 

DENVER, COLORADOI||Į||IIIII>>I|||IUIIIIIIĮįiį||HI1I||||I|įI|||||UI

Alfunė Peleckienė-Palionytė, duk
tė Petro, pajieško seserį Grasę Za- 
latorienę-Poljonytę, gyv. Chicagoje.

Rašyti:
J. Gritėnas 

1115 N. 16th Avė.
Melrose Paik, III.

Kazį Gandrimą, valstybės teatro 
aktorių, kilusį iš Kauno, šiuo metu 
gyvenantį Chieagojc ir Mariją Pųl- 
kaunikienę, kilusią iš Kauno, prašo 
atsiliepti:

O 1 g a Ingnatenkovas 4918 N. 
Camac St., Philadelphia 41, Pa.
Yru žinią iš Lietuvos.

aiimiminiiininiiiiiiiiiiiikiiiiiiiiiiimMĄs  
= LIETUVIŲ STATYBOS S 
= BENDROVE .Ę

M O'tl A S
= BUILDERS, INC. =
= Stato gyvenamuosius n»- s 
s mus, ofisus ir krautuves pa- = 
= gal standartinius pianus m E 
= individualinius pageidavimus. = 
= Įvairūs patarimai etatjy- = 
= bos bei finansavimo relka- 5 
S lais, skiciniai planai ir na- = 
s mų įkainavimas nemokamai. = 
= Statybos reikalais kreiptis 5 
E į reikalų vedėją šiuo adresu: E

CICERO. 818,300
MŪRINIS 2-JŲ RŪTŲ — 5 ir 6 

kamb. Arti šv. Antano bažnyčios. 
Pilnas rūsys. Alyva apšild. 2 autom, 
mūr. garažas. Daug priedų. GE
RIAUSIAS PIRKINYS ŠIAIS ME
TAIS. Savininkas — OLympic 2-9580

71-as St. ir Maplewood. Parduo
damas mūrinis Georgia stiliaus 5 
kamb. namas. 2 autom, garažas. 
Kreiptis į sav. po 5 vai. vak., šeš
tad. ir sekm. visą dieną.

HEmlock 4-7644.

ĮSIGYKITE DABAR!

1IOHAS STANKUI 1 {KVĖPIMŲ KNYGA
Jurgio GliaudosE kasdien pno 4 vai. popiet s 

E TeL PRoepect 8-2613 ' =
E 6660 SO. CAMPBELL AVĖ, = 
= CMeago 29. Bflnofe = 
ftmiiiiiiiiiiiiiimitttmiiiiiiiiiiiniimHin

Raidžių Pasėliai

GROSERIŲ IR MĖSOS KRAUTU
VE parduodama kartu su “delivery” 
sunkvežimiu. Labai judrioje gatvėje. 
Skambinti YAnls 7-5009, klauskito 
Lloyd.

4063 Archer Avė.

VAUGHAN MOVERS
Local and long distance 

Insured
24 hour Service
YAMs 7-3536

Įrengiame krautuvėms vitrinas —
pastogėse ir rūsyse butus. Taisomo 
porčius. Įtaisome plieno stulpus ir 
balkius. Atremontuojame virtuves ir 
vonias. Įdedame Plastikines sienų bei 
grindų '‘tlies”.

J. IPFOLITO & SON 
BRunsuick 8-2708

’ a'ŪDotHŪbi’lĖs" — TRUCKB"
Automobiliai — Sunkvežimiai

Giminės iš Lietuvos jieško šių' - 
asmenų. ik £

1. VERUt® TtRVlEENft, 2. 
ALEKSO ROZENBERGO, gydyto 
jo, 3. BONIFACO lĮOZENRERGO,
4. LtklPOLlM) šlLElKlO, geode
zijos inž. Jieškantieji arba kiti ką, 
žinantieji apie juos prašomi atsi
liepti šiuo adresu: Pranas Pili* 
pauškas, 7139 S. Map|ewood Avė., 
Chicago 29, III.

Rcmkite (Ii"’', Dranga!

VIKTORAS ŠIMAITIS 
General Contraetor

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

ŠIMAIČIAI 
Realty - Riiihlcrs - Insurance 

2737 Wcst 43rd Street

T’ I.'U ftU Iii* G
Lfoemed, boftted į)lbmben 

Joks darbas nčra didelis ar mažas 
pauklte dabar. Kalbame lietuv iška 

Tel. REpubUe 7-0844 
WX»bri>6k 54*51

Perskaitę “Draugą” duokite 
kitiems!

HELP WANTED — FEMALE

secretary
To the gili who lins exccllent stcnogrnphic skills and wlio wants 

a job witli a challengc: Do you type and take sbortliand rapidly ' 

and accurulelyf I)o you have initiative and ambition, and can you 
Recapt and liaudie rosjamsibility 1 Have we dcscribed you t If so, 
tlien we buvo tlic job you have bocn looking for. Why don’t you 
coiuc in, or call, and talk it over witb Mr. Macreadyt «»

RCGĖNSTJBINER CORR.
310 S. Nacine Avė.

MOnroc 6-4200

Romanas
Si knyga, pasakodama kovos ui 

Spaudos laisvę žygius, yra fkvėplmų 
knyga, paskatinanti mus tvirtai lai
kyti lietuviškų žodĮ. Ji yra puiki do
vana Jaunimui.

Lietuviškos Knygos Klubo leidinys, 
211 psl., Broniaus Mūrino viršelis, 
KAIna $3.’00.

Lietu v Klos literatūros ugdymas 
yra visų susipratusių lietuvių darbas. 

Užsakymus bu pinigais siųskite:

“DRAUGA 8”
2334 So. Oakley Avenoe

CHICAGO 8, DLL.

V IK T O RO KOŽICOS 
Uėtūvižfca gazolino atoUa tar auto 

(Bisynuui
Atliekami motoro remontai, lyginimo, 
dažymo darbai lr ■ keičiamos daly.

call-me-motūhs co.
5759 S. WESTRRN AVĖ- PR 8-9533

ĮSIGYKITE DABAR !

iiliiiiiiiįiiiiiiiniiiiiiiiiiiihiihihiimiiiiiB

Gūuta 'nauja siunta knygelių

KAIP PASIRUOŠTI 
IAV PILIETYBEI

TIkrSi tėrta Ir‘nuodinga jaunintu! 
'Ir valkams, perskaityti A. Viiainio 
kelionių reportažus,

Žemaičių žetneje
Čia aprašbmos istorinės vieto

vės, žymiausiųjų vyrų tėviškės 
upes, ežerai ir gražusis Lietuvos 
pajūris. Autorius paduoda daug 
padavimų, pasakų. Knyga gausiai 
iliustruota. Skaitytojams padės 
Susipažinti su gimtąją žeme lr pa
liks neišdildomų vaizdų.

tomaičių žemėje 132 pusi., kai
na $1.50. Reikalaukite knygynuo
se, pas platintojus arba užsaky
mus adresuokite:

Užsakymus ir pinigus siųskit: 
DRAUGAS 

2334 So. Oakley Avė. 

CHICAGO 8, 1LL.

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

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

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

CMeago 8, III.
iniiliililiiitlHHtiliHliiiiilliiillIiiliiiiiiiii

Pirkit Apsaugos Bonus!

Jei turite parduoti ar išnuomo

ti, pasiskelbkite smulkių skelbimų 

skyriuje. Skelbimą galite perduoti 

telefonu: Vlrginla 7-6640.
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Grand Rapids, Mich
Mokyklos užbaigtuvės

Šeštadieninė lietuvių pradžios 
mokykla, užbaigdama moks
lo metus, gegužės 19 d. suruošė 
gražias pabaigtuves ir Motinos 
dienos minėjimą. Įspūdingai pa 
ruoštoj programoj b»vo įteikti 
mokyklos baigimo pažymėjimai, 
knygos bei ženkleliai geriau- 
siems mokiniams ir dovanos mo 
kyklos ved. mokyt. P. Turūtai 
bei mokyklos patalpas nemoka
mai davusiems ponams Seniū
nams. Ponia Seniūnienė pasakė 
jautrią kalbą prisimenant Lie
tuvos motinas. Meninę dalį, su
sidėjusią iš linksmo vaidinimo, 
tautinių šokių, deklamacijų ir 
kitų nuotaikingų dalykėlių, pa
ruošė mokyt. P. Turūta, talkinin 
kaujant Beliniui, Turūtienei, M. 
ir O. Baltrušaityt’ėms ir tėvų ko
mitetui.

Mokyklą baigė sekantieji mo
kiniai : Jonušaitė Danguolė, Kuš 
likytė Aldona, Kušlikytė Lai
mutė, Lukoševičiūtė Gražina, 
Kušlikytė Liucija, Girginaitė Ni
jolė, Girginaitė Zita, Astraitė 
Marija, Žygaitė Birutė, Astras 
Antanas, Strolys Šarūnas, Gai- 
liūnas Petras, Frejeris Jonas, 
Pakalnis Jonas, Baltrušaitytė 
Birutė, Ląstas Paulius, Balys 
Saulius, Dimavičiūtė Nijolė ir 
Žygaitė Teresė.

Mokyklos išlaikymo reikalus 
tvarko tėvų komitetas, kurį su
daro dr. S. Balys, dr. P. Gailiū- 
nas ir J. Frejeris.

Ruošiasi Joninių laužui

Lietuvių šeštadieninė mokyk
la ruošia tėvams, vaikams ir vi
siems Grand Rapids ir apylinkių 
lietuviams linksmą Joninių lau
žą su vaišėmis,, šokiais, žaidi
mais seniems ir jauniems, ir ne
regėtą, negirdėtą programą prie 
laužo liepsnos. Visi kviečiami 
dalyvauti. Įėjimas nemokamas. 
Smulkesnes informacijas teikia 
mokyklos vedėjas ir tėvų komi
tetas.

Lietuvis miesto valdyboj

Lietuvis Bernard Barto (Bar- 
tuškevičius) jau kelinti metai 
yra perrenkamas į miesto komi- 
sionierius. Kaip vienas pasižy
mėjusių ir patyrusių bei suma- 
manių miesto tėvų, B. Barto y- 
ra gerbiamas ne tik savo rinkė
jų, bet ir opozicijos asmenų,, ku
riuos daugiausia sudaro olandų 
kilmės palikuonys. B. Barto, čia 
gimęs ir augęs, gražiai kalba 
lietuviškai, padeda visiems, kas 
tik į jį kreipiasi, ir daro garbę 
visiems lietuviams. Galbūt, kad 
B. Barto kandidatuos į Michi- 
gans valstybės senatorius. 
Pageidauja lietuvio' gydytojo

Apskaičiuojama, kad šiame 
mieste gyvena keletas tūkstan
čių lietuvių. Beveik visi turi sa
vo namus. Darbai čia eina gerai. 
Miestas švarus. Lietuvių apgy
venti kvartalai pilni medžių ir 
žalumynų. Tulpės ir lietuviški 
kryželiai puošia bemaž kiekvie
ną namą. Apgailėtina tiktai, 
kad nė vienas naujai atvykusių 
gydytojų čia neatidarė savo ka
bineto. Lietuvis gydytojas šia
me mieste turėtų malonią aplin
ką, didelį pasisekimą ir plačias 
galimybes. G-nas

Philadelphia, Pa.
Įdomios paskaitos

Lietuvių Fronto Bičiulių Phi- 
ladelphijos skyrius gegužės 19 
ir 20 d. surengė demokratinės 
problemos savaitgalį, kurio pir
moji diena buvo skirta jauni
mui, antroji — visai lietuviška
jai visuomenei. Gegužės 19 d. 
vakare į Šv. Andriejaus parapi
jos salę susirinkusiam gražiam 
jaunimo būriui, kurio daugumą 
sudarė universitetų ir akademi
jų studentai, paskaitą skaitė iš 
New Yorko atvykęs inž. A. Sa
balis. Prelegentas, pats jaunas 
žmogus, jaunimui suprantamais 
sakiniais išryškino būtinumą do
mėtis politiniais klausimais. Il
gesnę savo kalbos dalį jis pa
skyrė informacijai apie Lietuvių 
Frontą, kuris savo užuomazgo

je apjungė jaunuosius entuzias- pastebėjo, 
tus ir kuris ir šiuo metu savo 
akcijos pagrinde vadovaujasi re- 
zistencien dvasia, kuri ir dabar
tinio meto lietuvių jaunimą ve
da į gražiais reiškiniais kles
tinčią veiklą. Po paskaitos kilo 
visa eilė klausimų,. kurie dėsty
tas mintis paryškino.

Po paskaitos jaunimas pra
leido šokdamas ir vaišindamasis 
prie jiems suruošto bufeto.

Sekmadienį tuoj po pamaldų 
įvyko Philadelphijos frontinin
kų susirinkimas, kuriame daly
vavo ir LF Centro Valdybos 
pirm. prof. J. Brazaitis su CV 
nariais Mikulskyte ir A. Saba- 
liu, Po susirinkimę visi daly
vavo ponios Petronienės sureng
tuose pietuose.

kad Dievas neuž
miršta nei vieno kurs atlieka 
kokį nors darbą Jo garbei. 
Motinėlė pranešė, kad pabai
goj birželio mėnesio jau bus 
galima pradėti statybą.

Vyskupas V. Brizgys sveiki
no laišku. ,

Seselės M. Simplicijos gerai 
paruoštos Vilos studentės pa
linksmino visus savo dainomis. 
Taip pat mergaitės pašoko 
gražiai tautiškų šokių, Kalvelį, 
Oželį ir Kubilą.

Dovanas laimėjo Margareta 
Balūnas, Jean Norkūnas ir 
Veronika Brush,

Kun. dr. M. Ražaitis, Vilos 
kapelionas, sukalbėjo užbaigi
mo maldą, o mergaitės padai
navo Lietuvos himną. Pa-

5 vai. p. p. lietuvių banko su-; dėkoti Dievui už pasisekimą
sirinkimų salėje įvyko prof. J 
Brazaičio paskaita apie pilnuti
nės demokratijos pagrindus. 
Nežiūrint pavasariško oro, su
sirinko pilnintelė salė. Reiški
nys gražus ir jis rodo, kaip do
misi philadelphiečiai ir šios rū
šies paskaitomis. Visi atėjusie
ji išėjo su stipriu įspūdžiu, kurį 
paliko prof. J. Brazaičio paskai
ta.

Frontininkų rengtas politinės 
problemos savąitgalis praėjo su 
gražiu indėliu į bendrąjį Phial- 
delphijos lietuvių gyvenimą.

Trumpai
— Tragiškosios birželio dienos 

bus paminėtos birželio 9 ir 10 
dienomis. Birželio 9 d. 7 vai. 
vak. bendras minėjimas su ki
tomis tautybėmis įvyks gen. 
Schurtz vardo salėje, 420 Chest 
nut Str., o birželio 10 1 vai. p. 
p. bus padėtas vainikas prie 
JAV Laisvės Varpo.

— Seserų Kazlmieriečių Rė
mėjų seimas, įvykęs N. Town, 
Pa., gegužės 20 d. buvo kiek ma
žesnis, kaip praėjusiais metais, 
tačiau Marijos Juozapo Vilos 
naujajai statybai jis įteikė 20 
tūkstančių dolerių.

grįžimo į tėvynę 
laiškų.

Domisi Putnamo seselėmis

Visiems gerai žinomas N. Pr. 
vienuolynas, kur didelis būrys 
lietuvaičių čia gyvena, o augš- 
tesniąją mokyklą ar kolegiją 
lanko pas Šv. Dvasios Dukte
ris, South Woodstock, Conn. 
Mokslas čia gana augštai pa
statytas, o svetimųjų kalbų 
tarpe yra ir lietuvių kalba. 
(Formaliai įrašyta Regulami- 
ne).

Dėlto, kaikurie hąrtfordįe- 
čiai, įvertindami lietuvybės 
klestėjimą Putnamo lietuvių 
seselių vienuolyne, žada savo

raginančių, taip pat baldus. Daug klientų 
Dalyvis yra lietuvių, kurie susikalba su 

pardavėjais angliškai, bet J. P. 
Koss nori gauti prityrusį par
davėją lietuvį baldų skyriui, 
kuris galėtų dar geriau aptar
nauti lietuvius pirkėjus.

Kiekvienas yra kviečiamas 
aplankyti šią krautuvę ir pasi
žiūrėti, kas jam yra reikalinga. 
Pardavėjai su mielu noru vis
ką parodys'ir išaiškins ir nie-

kuomet nesiūlys prisispyrę, 
kad ką nors pirktumėt. Jie 
laikosi to šūkio: leisti pirkėjui 
pačiam apsispręsti be jokio 
spaudimo, kad jis vėliau pasi
liktų netik nuolatiniu jų klien
tu, bet ir draugu”.

Pardavimo sąlygos yra indi
vidualiai pritaikomos kiekvie
nam, pagal jo biudžeto reika

lavimus. Kainos yra žemiau
sios ir iŠ8imokėjimo sąlygos 
yra lengvos.

ARBETS INC., 2442 West 
47th Str. dažnai skelbiasi 
“Drauge” ir pasiūlo pačius 
naujausius namų reikmenis ir 
duoda jgerą kainą už jūsų se
nus reikmenis juos pakeičiant 
naujais.

dukras nuo 
mokytis.

rudens leisti ten
Tėvas

seimo visi susirinko koplyčion. 
Palaiminimą Šv. Sakramentu 
suteikė kun. J. Gaudinskas. 
Jam asistavo kun. V. Vėžis ir 
kun. S. Raila. Po to visi buvo 
vėl pavaišinti ir išsiskirstė į 
namus.

Svečių tarpe buvo kun. J. 
Čepukaitis, kun. V. Vėžis, kun. 
.J. Degutis ir kun. B. Shimkus, 
kun. J. Gaudinskas,* kun. S.'] 
Raila, kun. dr. M. Ražaitis, Vi
los kapelionas.

Šv. Kazimiero seserys labai 
dėkoja visiems už stambias au
kas, darbą ir viską ką padėjo 
šiam seimui.

Hartford, Conn.
Prisimintas

prof. Mykolas Biržiška

Lietuvos Mylėtojų D-ja, 
Hartford skyrius, nenuilstamo 
lietuvio veikėjo Chase vado
vaujamas, gegužėg 26 d. Lietu
vių Piliečių Klube surengė 
šaunią arbatėlę — pobūvį, ku
rio pelnas paskirtas Mykolui 
Biržiškai. Vakarienės metu 
apie pręfj M. Biržiškos nuopel-

— Vincas Gruzdys išrinktas nūs Lietuvai ir lietuvių tautai

Susipažinkime su 
kaimyniniais

prekybininkais
ARBETS INC. Brighton 

Park ir Town of Lake apylin
kei patarnauja jau virš 20 me
tų. Naujai atremontuotos pa
talpos, 2442 West 47th Street, 
yra elektra vėdinamos, tai ir 
nors karščiausiame ore pirkė
jas jaučiasi labai patogiai.

Įstaigos vedėjas Joseph P. 
Koss malonėjo aprodyti į- 
vairius namų reikmenis, kurių 
visų pavadinimus būtų sunku 
ir išskaičiuoti. Pas juos gali
ma gauti visus plačiai rekla
muojamus namų reikmenis ir

W0RK NEAR HOME! 
SAVE TIME TRAVELLING

STENO-DIOTAPHONE
OPERATOR

GOOD STARTING SALARY 
Company benefits

PRATT & WHITNEY CO., INC. 
4649 W. Fullerton Avė. 

HUmboldt 9-1626

Bendruomenės Balso Rėmėjų 
Klubo valdybos pirmininku.

— Kun. dr. V. Martusevičius, 

Šv. Jurgio parapijos klebonas, 
šiais metais mini 25 metų ku
nigystės jubilėjų.

— A. ir, .V. Čepėnai susilaukė 
dukrelės Rimgailės Adelės. Pro 
fesoriui J. Puzinui su ponia tai 
jau yra trečiasis anūkas.

— LB apylinkės valdybos na
rio V. Bagdanavičiaus šeima 
padidėjo: gegužės 11 d. gimė 
dukrelė Aušra Kristina.

bei apie jo mokslinius darbus 
nušvietė kalbėjusieji: T. Serei
ka, V. Nenortas ir J. Berno
tas.

Beto, aptartas draugijos 60 
metų sukakties minėjimas, ku
ris bus šį rudenį, ir nuspręsta 
pasiųsti Valstybės Departa
mentui memorandumas dėl

Seimas Juozapo Marijos Viloje

šeštasis seimas Šv. Kazimie
ro seselių rėmėjų įvyko gegu
žės 20 d. kuris prasidėjo su šv. 
mišių auka Vilos koplyčioje. 
Mišias atnašavo ir pamokslą 
sakė rėmėjų dvasinis vadas, 
kun. dr. B. Shimkus iš Šv. Ka
zimiero parapijos Philadelphi- 
joj.

Po mišių dalyviai buvo ska
niai pavaišinti.

Antrą valandą popiet prasi 
dėjo seimo posėdis, 
maldą atkalbėjo kun. dr. B. 
Shimkus, o Vilos studentės pa
dainavo “Star Spangled Ban- 
ner.” ’ /

J. Kavaliauskienė, rytinės 
apylinkės Š. K. S. R. pirminin
kė, pasveikino visug atsilan- 
kusius ir padėkojo visiems už 
ounkų darbą praeitais metais 
ir prašė dirbti ir ateity. Nori
ma pradėti statyti Viloje naują 
mokyklą ir seneliam prieglau-

JOS. F. BUDRIK 
FIRN1TURL INC.

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

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

šios savaitės išpardavimas.
500 rankinių laikrodėlių.

Įžanginę Rankiniai laikrodėliai paauksuoti, 
17 akmenų, garantuoti. Benrus, 
Gruen, Bulovą, Elgin.

VffUt $39.15 už $9.56
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. 

Mįslių įspėjimo kontestas.

Atidarą 6 dienas savaitėje. 
Pirmadieniais ir ketvirtadieniais 

i iki 9:30 vai. vak.dą. •
, . Sekmadieniais JewelryRaštininkei A. Mozdy susir-1 uždarytas, 

gus, Julija Avižienis perskaitė 
pereito seimo protokolą.

Kavaliauskas, seimo vedė
jas, pranešė kad šv. Tėvas la
bai patenkintas su mūsų dar
bu ir linki daug pasisekimo.

Lietuvių reikalams atsida
vęs A. Bach pasidžiaugė, kad 
taip gražiai visi dirba ir žino, 
kad darbas sunkus, bet ne vel
tui.

Energinga motina M. Teofi
lė, Šv. Kazimiero seselių Ge
nerole iš Chicagos, sveikinime

skyrius

VIENERIŲ METŲ MIRTIES 
MIRTIES SUKAKTIS

Jau suėjo vieneri metai, kai ne
gailestinga mirtis atskyrė iš mū
sų tarpo mylimų motinų

A. A,
SOFIJA MATEJUNAS

Netekome savo mylimos 1955 
m. birž. mėn. 5 d. Nors laikas 
tęsiasi, bet mes jos niekados ne
galėsime užmiršti. Lai gailestin
gas Dievas suteikia jai amžinų 
ramybę.

Už jos sielų mes užprašėme 
gedulingas šv. Mišias su egzekvi
jomis birž. mėn. 5 dienų 7:45 v. 
ryto Šv. Jurgio parapijos bažny
čioje.

Maloniai kviečiame visus gi
mines, draugus, kaimynus ir pa
žįstamus šiose pamaldose daly- 

• vauti ir kartu su mumis pasimel
sti už a. a. SOFIJOS sielų.

Nuliūdę: 
ir anūkai.

Duktė, sūnus, marti

DVEJEIllV METŲ MIRTIES 
SIKAKTVVĖS

A. A.
JONAS SVILOVV

Jau sukako dvejeri metai, 
kai negailestinga mirtis atsky
rė iš mūsų tarpo mylimų, vyrų 
ir tėvų a. a. Jonų SVILOVV.

Netekome savo mylimo biri. 
5 d., 1954. Nors laikas tęsiasi, 
bet mes jo niekados negalėsi
me užmiršti. Kai gailestingas 
Dievas suteikia jam amžinų 
atilsį. Mes, atmindami jo liūd
nų pasitraukimų iš mūsų tar- 

V po, užprašėme gedulingas šv. 
Mišias birž. 5 d., Šv. Mykolo— 
Northšidėje parap. bažnyčioje 
8:00 vai. ryto. Kviečiame visus
gimines, draugus, kaimynus ir 
pažįstamus dalyvauti šiose pa
maldose ir kartu su mumis pa
simelsti už a.a. JONO SVILOVV 
sielų.

Nuliūdę: žmona, Ona, sūnus 
Clement sn šeima, duktė Vale
rija Gntkow su šeima, pusbro
lis Frank Joseph, puseserė Pet
ronėlė Gudmunas su šeima, 
švogeris Antanas Jusėius su 
žmona ir švogerka Ona Banke- 
viėius su šeima. ,
i

Ilsėkis, brangusis, mes Ta
vęs niekad neužmiršime.

Svi!ow šeima

A. A.

KAZIMIERAS SABECKIS
Gyveno 4353 S. Fairfield Avė.

Mirė birž. I d., 1956, 5:45 v. 
vak., sulaukęs 64 m. amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tau
ragės apskr., Šilalės parapijos, 
Biržulaukio kaimo.

Amerikoje išgyveno 4 4 m. 
l’asiliko dideliame nuliūdi

me brolis Martynas, pusseserės 
Sopio Alstott, su šeima ir Helen 
Malinauskas su šeinia, kiti gi
minės ir draugė Sophie Zabur- 
skis.

Priklausė Ūkininkų Pašalpos 
Klubui.

Kūnas pašarvotas John F. 
Eudeikio koplyčioje, 4330 So. 
California Avė.

Laidotuvės įvyks antrad., 
birž. 5 d., iš koplyčios 8:30 y. 
ryto bus atlydėtas į švenč. Pa
nelės Nekalto Prasidėjimo pa
rapijos bažnyčių, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielų. Po pamaldų bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapines

Nuliūdę: Brolis ir kiti gimi
nės. •

Laidotuvių direktorus John 
F. Eudeikis. Tel. LAfayette 
3-0440.

KAZIMIERAS JAUKŠA
Gyveno 1822 South 48th Court, Cicero, Illinoiš.
Mirė birželio 3 d., 1956 m., 5 vai. ryte, sulaukęs senatvės.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Keturvalkių parap., MoRabūdžio kai

mo. Amerikoje išgyveno 50 metų.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Agota (po tėvais An

tanaitytė), žentas Antanas Valančius ir dvi anūkės: Judita ir 
Leonarda: švogeris ir švogerka — Antanas Balchunas ir jų 
šeima, švogeris Jonas Antanaitis su šeima, gyv. Baltimore, 
Md.; gimines — Juozas Antanaitis su šeima, gyv. Lietuvoje; 

| Jonas Antanaitis su šeima, gyv. Chicagoje, ir Ona Antanai
tytė, Bronė ir Irving lĮensen su šeima, uošvienė Rozalija Va- 

į Janėienė ir jos sūnus Kun. A. Valančius ir jos duktė sesuo 
pranciškietė Jeronimą, giminės Emilija ir Petras Ruseviėiai ir 
jų duktė sesuo kazimierietė Merialda, Justinas Kaminskas su 
šeima ir' daug kitų giminių ir draugų.

Priklausė šv. Vardo Dr-jai, A.L.R.K.S. 103 kp. Buvo amži
nas narys A.L.R.K. Labdarių 3 kuopos, Šv. Kazimiero Aka
demijos rėmėjų 9 skyr. ir Nekalto Prasidėjimo Seserų rėmėjų.

Kūnas pašarvotas Ant. Petkaus koplyčioje, 1410 S. 50th 
Avė., Cicero, III. Laidotuvės įvyks birželio 7 d. Iš koplyčios 
8:30 vai. ryto bus atlydėtas j šv. Antano parap. bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: žmona, žentas, anūkės, draugai ir giminės.
Laidotuvių direkt. Antanas Petkus, tel. TOwnhall 3-2109.

Skaitykite ir platinkite dienraštį “Draugį”.

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO-
3914 y^est lllth Street

Vienas blokas nuo kapinių.

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas mieste!

Telef. — CEdarcrest 3-6335

LIŪDESIO valandoj

MAŽEIKA & EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6845 So. Western Avė. Air Conditioned koplyčia 
REpublic 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta

Tl.mt kurie gyvena kitose miesto dalyse; gausime 
koplyčią arčiau Jūsų namų.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

6812 SO. VVESTERN AVĖ. 1410 S0. 50th AVĖ. 
CHICAGO, ILL CICERO, ILL.
Telefonai — GRovehilI 6-2345 arba 

T0wnhall 3-2109

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

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

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

l Ambulanaų patam*- jKBttk Mefl turime 
| dieną Ir nak- Jy visose Chicagoa ir
|-*l» Reikale šaukite Roeelando dalyse ir

mu*- "uojau patarnaujame

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

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

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

ALFREDAS VANCE
177 WOODSIDE Rd., Riverside, DL Tel. OLympic 2-5245

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

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

JURGIS F. RUOMIN
3319 8. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138-11391

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, UI. TeL OLympic 2-1003,

ZtGMUND (ŽUDYK) ZUDTCKI
1646 W. 46th STREET YArds 7-0781

STEPONAS 0. LAGKAWICZ
2424 W. 69th STREET REpublle 7-1213|
2314 W. 2Srd PLACE Ylrgtnhi 7-6672,

Perskaitę dienr. “Draugi”, duokite jį kitiems.
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X Šv. Kryžiaus’ parapijos 

misijose, kurias vedė kun. 
Spurgis, MIC, buvo išparduota 
daug religinio turinio knygų.

X Algirdo Landsbergio dra
mos Vėjas gluosniuose ištrau
ka bus duodama Pelkių Žibu
rėlio programoj birželio 10 ir 
17 d.

X Stasio Citvaro ir Pruden- 
cijos Bičkienės koncertas įvyks 
ateinantį rudenį. Solistus pianu 
palydės komp. VI. Jakubėnas.

X Bridgeporte Dainų šven
tei aukojo: F. Valinskas, K. 
Daknavizienė, V. Bobelis, Uni- 
versal Shoe Store, M. Sedienė, 
J. Rimkus, Lituanica Club, A. 
Grigaravičius. Alf. Paukštė ir 
Jonas Budrikis po $5.00.

X Muzikinės spaudos paroda 
planuojama suruošti Dainų 
šventės metu. Tuo reikalu rū
pinasi J. Kreivėnas ir jis yra 
jau žymiai pastūmėjęs visą rei
kalą pirmyn.

X Vytautas ir Jozefiha Ya- 
sus, 9612 S. Oakley avė., susi
laukė gražaus sūnelio Martino. 
Krikšto tėvais pakviesti Alber
tas Zizas ir Elenora Van Beve- 
ren-Zizaitė. Naujagimis bus 
pakrikštytas birželio 10 d.

X
šiasi

Detroito frontininkai ruo- 
gausiai dalyvauti Chica-

X Mikas Bajorūnas, 2451 
W. 69 st., Aleksas Šimkūnas, 
2441 W. 69 st., Algirdas Gruz- 
dis, 2656 W. 69 st., ir žuraitis 
su Gotautu, 2548 W. 69 st., pa
aukojo Balfui dovanų, kurios 
bus paskirtos birželio mėn, 10 
d, Bučo darže.

X Vytautas Vardys, politi
nių mokslų dėstytojas Wiscon- 
sin universiteto Milwaukee 
skyriuje, skaitys paskaitą Lie
tuvių Fronto Bičiulių pavasa
rinės iškylos susirinkime Jony
no ūkyje birželio 9 d., šešta
dienį, 4 vai. po pietų. Po pa
skaitos bus diskusijos. Vakare 
laužas, meninė dalis, šokiai ir 
bendri užkandžiai.

X Lietuvių Studentų Sąjun
gos JAV centro valdybos rin
kimuose buvo išrinkti R. Klio- 
rytė, O. Tallat Kelpšaitė, T. 
Remeikis, K. Jekius, J. Kark- 
lys, J. Liubinskas ir V. Valai
tis. Revizijos komisijon: V. Ka- 
mantas, A. Vedeckas ir R. 
Kontrimas. Garbės teisman: A. 
Avižienis, z A. Sužiedėlis ir R. 
Šilbajoris. Rinkimuose dalyva
vo iš 692 narių 376. Iš 20 LS 
Sąjungos skyrių geriausiai pa
sireiškė Putnam; balsavo 
100%. Chicaga stovi 10 vietoj; 
balsavo 55.5%. Paskutinėj vie
toj stovi Baltimorė, kur balsa
vo tik 8.25%.

X LB Town of Lake apylin
kės informacinis susirinkimas. 
Gegužės 27 d. A. Ramonio sa
lėje, 1820 W. 46th St., įvyko 
informacinis LB Town of Lake 
apylinkės susirinkimas, kuria
me deja atsilankė nedidelis 
skaičius vietos tautiečių. Susi-

li- suspaudžia sielą sopulio svajonė — 
šešupėlė miela — taip toli toli...
Tie geltoni gluosniai ilgo kelio klony,
Ir žiemkenčio javo želmenys žali...

P. Orintaitė

CHICAGOS ŽINIOS

gos frontininkų iškyloje birže-1 rinkimą atidarė v-bos pirm. J. 
lio 9-10 dienomis Jonyno ūky- j Ignatonis, pakviesdamas susi
ję. Chicagos frontininkės išky
los metu pasirodys su įdomia 
menine programa. Visiems iš
kylos dalyviams ruošiami ori
ginalūs užkandžiai.

X Dr. Jonas Zekas ir jo žmo
na Monika lankosi Europoje ir 
praneša, kad jiems teko gauti 
privačią audienciją pas Šv. Tė
vą. Zekai išvyko į Europą po 
Velykų ir šių metų birželio 13 
d. tikisi grįžti į Waukegan, III., 
kur dr. Zekas turi plačią prak
tiką.

X Chicagos Lietuvių Motery 

Klubas, kurio pirmininke šiais 
metais yra Elzb. Šatkauskienė, 
ruošia Dainų šventės svečiams 
priėmimą. Neseniai šis klubas 
Dainų šventei paskyrė 25 dol. 
auką. To klubo garbės pirmi
ninke yra J. Daužvardienė.

LB Bridgeporto apylinkės
narys Matas Milašauskas, gyv. 
3539 S. Emerald avė., padarė 
3 sutartis atvažiuoti lietuviams 
į Ameriką. Kiti nariai jau pa
darė anksčiau. Dar prašoma 
likusių pasiskubinti iki Balfo 
piknikui, birželio mėn. 10 d. 
Vėliau jau gali būti per vėlu.

X Vytautas Badžius yra pa
skirtas Dainų šventės adminis
tratoriumi. Norintieji bet ko
kių informacijų Dainų šventės 
reikalais raštu, žodžiu ar tele
fonu turi kreiptis į jį. Jį gali
ma kasdien pasiekti šiuo tele
fonu: PRospect 8-5952. Dainų 
šventės būstinės adresas yra: 
2523 W. 69 St., Chicago 29, III.

X Brighton Parko Balfo 
6-tas skyrius gegužės 27 d. 
vykdė piniginį vajų prie Nekal
to Prasidėjimo Šv. Panelės Ma
rijos parapijos bažnyčios, ku
ris dėka geraširdžių tautiečių, 
pasisekė. Surinkta 668.77 dol. 
Nuoširdi padėka priklauso pa
rapijos klebonui prel. D. Moze- 
riui, kurio dėka per visus pa
mokslus bei parapijos biulete
nius buvo prašomi visi aukoti, 
o taip pat ir už 10 dol. auką.

rinkimui pirmininkauti K. Ja- 
sėną ir sekretoriauti J. Litviną. 
Buvo perskaitytas praeito su
sirinkimo protokolas ir jis pri
imtas be jokių pataisymų bei 
papildymų. Valdybos veiklos 
pranešimą padarė pirm. J. Ig- 
natonis. * ■ ■ * '

Studentų leidžiamo Lituanus 
leidinio materialaus parėmimo 
klausimas sprendžiamas suėjus 
į kontaktą su L. Studentų 
S-gos Chicagos skyriaus val
dyba. Numatoma leidiniui pini
ginė parama turės būti sudėta 
aukų forma Į šį darbą įsijun
gus -ir patiems studentams.

Lietuviškos knygos vajaus 
ir Kultūros Kongreso reikalais 
nuomones išreiškė J. Ignatonis, 
P. Šeštakauskas, P. Menkeliū- 
nas, P. Kavaliūnas, J. Janulai
tis ir kt.

Buvo paliestas solidarumo 
mokesčių klausimas. J paragi
nimus per spaudą ir išsiuntinė
tus paskirus pakvietimus, ap
simokėti nario mokesčius tau
tiečiai labai palankiai reagavo 
ir atsiliepė. Jau bemaž pusė 
įsiregistravusių į bendruomenę 
nariais mokesčius sumokėjo. 
Tikimasi, kad ir likusieji netru
kus tai padarys. Mokesčius su
mokama N. Zajančausko mais
to krautuvėje, 4551 So. Her- 
mitage Avė., tel. YArds 7-4301.

Revizijos komisijos aktą per
skaitė P. Kavaliūnas. Revizija 
atlikta labai kruopščiai. Klau
simų ir sumanymų skyriuje P. 
Menkeliūnas pranešė apie ren
giamą birželio trėmimų minėji
mą. Minėjimas įvyks Šv. Kry
žiaus parapijos salėje. Smul
kesnė minėjimo programa bus 
netrukus paskelbta.

X Marijai Banaitienei, 5255 
N. Mason Avė., už pora savai
čių sugaištų ligoje namuose 
Leonardas Jankauskaa įteikė 
$95.33 čekį.

Skaitykite “Draugą
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Lietuvi, ruoškis dalyvauti pirmojoje JAV ir Ka

nados Lietuvių Dainų šventėj liep. 1 d. Chicago j.
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2000 lietuviškų knygų 
Chicagai

JAV Lietuvių Bendruomenės 
ir Kultūros Fondo vadovybių pa 
skelbtasis knygų platinimB mė- 
nesis jau atnešė pirmuosius ryš 
kius laimėjimus, ir jais tikrai 
tenka tiktai pasidžiaugti.

Šiuo metu tūkstančiai knygos 
katalogų platinami net ir di
džiausiuose užkampiuose. Kny
gos pirkimas pradėjo didėti. Lei 
dykloms, ligšiol taip pesimistiš
kai nusiteikusioms, lyg pragied
rėjo dangus, žadąs atnešti nors 
šiokių tokių laimėjimų. Šiuo tar 
pu tie laimėjimai yra ryškesni 
tiktai Chieagoje.

Ligšiol būdavo tiktai retas at
sitikimas, kai paskiri asmenys 
ar šeimos pirkdavosi knygų už 
didesnes pinigų sumas. Dabar 
jau turime pavyzdžių, knygų per 
ka viena šeima net už 100 dol. 
Štai namų statytojas Valerijo
nas Šimkus įsigijo lietuviškų 
knygų daugiau kaip už 80 do
lerių, dail. B. Murinas — už 70 
dol., skulptorius Petras Vėb
ras — už 60 dol., P. Virkutis 
Ciceroje — už 40 dol., dr. Z. Da 
nilevičius — už 40 dol., Balfo 
pirm. Cicero je V. Sabalis — už 
25 dol., senosios kartos vaisti
ninkai: Kareckas už 20 dol., Jo
naitis už 15 dol. ir Makauskas 
už 25 dol., J. ir G. Šulaič^ai Ci- 
ceroje — už 24 dol. »

Mokyklinio amžiaus Teresėlė 
Pautieniūtė, talkinama savo tė
vo dailininko Juozo Pautieniaus, 
jau išplatino lietuviškų knygų 
daugiau kaip 200, arti 700 
dolerių vertės. Teko aplankyti 
arti pustrečio šimto lietuviškų 
butų. Jei neatsiras kokių ypa
tingų kliūčių, tai ši mažoji pasi
ryžėlė nusistačiusi išplatinti lie
tuviško spausdinto žodžio net už 
visą tūkstantį dolerių. Tikrai 
džiugu, kad pirmieji knygos pla
tintojai parodė taurų pavyzdį, 
paskirdami savo uždarbį, atseit 
gautą pelną nuo knygų platini
mo, Kultūros Fondo vadovybei.

Jei letuviškos knygos plati
nimo pabaiga bug tokia entu
ziastinga, kaip pradžia, tai reikia 
tikėtis, kad vien Chieagoje bus 
išplatinta arti 2,000 knygų. Rei
kia tiktai daugiau pasišventimo 
savam lietuviškam žodžiui, ir 
mumg neteks verkšlenti, kad at
ėjo metas užsidaryti mūsų lei
dykloms, o rašytojams pasidėti 
plunksnas. Antanas Gintneris

Prašymas
pikninkautojams

Chicagos parkų vadovybė 
kreipiasi į visus gyventojus, 
prašydama atvykus į parkus 
neprišiukšlinti, nepalikti popie
riaus ir kitų atmatų. "Argi po 
kiekvieno Jūsų atsilankymo ta 
parko vieta jau nebeliks tokia 
graži?” — klausia parkų va
dovybė.

Sovietų šypsenos 
apgaulingos

Leopold Braun, katalikų ku
nigas, kurs Maskvoje per 12 
metų aptarnavo katalikus, di
plomatinio korpuso narius, ra

Likviduoja operą

Augštesniojo Teismo teisėjas 
Abraham Marovitz paskelbė 
sprendimą — likviduojamas 
Chicagos Lyrinis teatras. Ši 
bendrovė bandė pastoviai su

so Ch'cagos arkidiecezijos lai- organizuoti operą Chieagoje. 
kraštyje “The New World”, Deja, finansiniai sunkumai su- 
kad vadinamoji Genevos dva- žlugdė tas pastangas. Teatro 
šia, Stalino pasmerkimas, da- bendrovė -prisipažino turinti 
lies kariuomenės paleidimas —; $101,400 skolų. Dabar nedaug 
tėra tik bolševikų priemonė ap- vilties, kad greit atgimtų *Chi- 
dumti vakariečių akims. So- cagoje sava operos bendrovė, 
vietai su tokiu pat dideliu į-
tempimu gamina kovos lėktu
vus ir kitus ginklus, kaip ir 
seniau. Kai gyvenimo reikme-1 
nys fabrikų gaminama labai 
pamažu, ginklų fabrikai dirba: 
visą parą. Kariuomenę mažin
ti Rusija yra priversta, nes-per 
1930 ir sekančių metų kolekti- 
vizaciją, kai milionai mirė iš 
bado, mažiau vaikų tegimė.
Jaučiamas didelis vyrų trūku
mas ir dėl tų daug žuvusių ka
ro metu bei gausaus skaičiaus 
likusių po karo invalidais.

Kanalizacijos darbininkų 
rekolekcijos

Praėjusį savaitgalį 150 Chi
cagos kanalizacijos darbininkų 
(plumberių) buvo išvykę į 
Mayslake pranciškonų vienuo
lyną uždaroms rekolekcijoms.

Atominėse studijose

Šv. Bonaventūros universite
to dėstytojas kun. Zachary

O’Friel atvyksta vasaros kur
sui į Čikagos universitetą ir čia 
gilinsis atominės energijos 
studijose.

Mokslo laipsniai 159 
studentėms

Birželio 6 d. 10 vai. Munde- 
lein kolegijoje, 6363 Sheridan 
road bus suteikti mokslo laips
niai 159 studentėms. Iškilmė
se dalyvaus kard. Stritch.

Apie Švč. Širdį per 
televiziją

Antra<Jienį, birž. 5 d. 9 v. v. 
WBKB televizijos stotis duos 
religinę programą apie Švč. 
Jėzaus Širdį. Ją paruošė Loyo- 
los universiteto prof. Francis 
L. Filas.

Hurono Ir Michigano ežerai 
randasi 21 pėdą žemiau negu 
Superior ežeras.

Kardinolo laiškas

Minint 100 metų sukaktį, 
kaip Pijus IX visoje Bažnyčio
je įvedė Šv. Jėzaus Širdies 
šventę, Chicagos kardinolas 
Stritch išleido laišką tikintie
siems ir to laiško mintys pra
eitą sekmadienį buvo aiškina
mos bažnyčiose. Kardinolas 
primena, kad net pats Šv. Tė
vas Pijus XII išleido encikliką 
apie šią šventę. Kardinolas pri
mena reikalą pamaldumo prie 
Šv. Jėzaus Širdies, nusako gau
sius iš to išplaukiančius dvasi
nius vaisius, skatina pačius sa
ve aukoti Švenčiausiai Širdžiai.

Kardinolas savo laiške pa
tvirtina, kad vienas iš geriau
sių Švč. Širdies garbinimo bū
dų yra Maldos apaštalavimas. 
To sąjūdžio nariai rytais pa
daro intenciją pasivesdami Švč. 
Širdžiai, dienos gi metu apaš
talauja, stengdamiesi laimėti 
sielas gėriui. Šį sąjūdį augštai 
vertina ir popiežius Pijus XII. 
Besistengdamas jį plėsti kard. 
Stritch pirmą birželio sekma
dienį paskyrė Maldos apašta
lavimo sekmadieniu, raginda
mas visose parapijose steigti 
to sąjūdžio skyrius. Chicagos 
arkidiecezijoje jo vadu yra kun. 
Mertz, S. J.

400 parkų valytojų

Po savaitgalių reikalinga pa
prastai apie 400 darbininkų, 
kad išvalytų popierius ir kitas 
atmatas, atvykusiųjų palieka
mas parkuose, paplūdimiuose. 
Parkų administracija visus 
prašo padėti saugoti švarą — 
viską sumesti į pastatytas są
šlavų dėžes. Tada parkų dar
bininkai savo darbą galės 
skirti ne valymui, o tolimes
niam gražinimui, o taipgi ir 
lankytojai galės pasigrožėti 
švaresniais parkais.|

Milionas misijoms
•Chicagos ai^ddiecezijos ka

talikai per metus laiko (nuo 
1955 m. geg. 31 d, iki 1956 m. 
birželio 1 d.) suaukojo Tikėji
mo Skleidimo draugijai (vi
daus ir užsienio . misijoms) 
$1,649,399. Viena tik St. Gi
les parapija tam reikalui davė 
$27,810.45.

520 baigia De Paul

Šiais mokslo metais De 
Paul universitetą baigia 520 
studentų. Mokyklos užbaigimo 
iškilmės bus birželio 6 d. 2 vai. 
p. p. Opera House patalpose.

Chicagos meras

Richard Daley, Chicagos mė- 
ras, yra žmonių mėgiamas. Da
bar jis yra pačiame pajėgume, 
turi 54 m. amžiaus. Metinis jo 
atlyginimas yra $25,000, ibet 
visi supranta, kad jo pareigos 
sunkios — valdyti, didmiestį, 
kurio metinis biudžetas — 500 
milionų dolerių. Prie mero die
ną naktį budi sekliai. Jis gyve
na su savo šeima mūriniame 
namuke 3536 So. Lowe avė., 
Birdgeporte.

Berniukas geležiniuose 
plaučiuose

Gerald Simmons, 14 m. ber
niukas, Šv. Irenėjaus mokyk
los auklėtinis Park Forest, 
sunkiai nukentėjo automobilio 
nelaimėje. Jam buvo padaryta 
smegenų operacija ir po to 
berniukas buvo padėtas į gele
žinius plaučius.

VMM
What adifference!

Only/vcrei 
has Rotary Blades!
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ARBET’S, INC.
2442 W. 47th St. Chicago, III. 

Tel. Vlrglnla 7-0700

IA ARTI IK TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
NaujM aperialiM dideli, 

aunkveiimls ra pilna ap- 
d ra tūla. Pigiu lt agilnlngaa 
patarnavimas.

R ŠERĖNAS
454« 8. Wood St., Chicago •, 

llllnola, tel. VI 7-2972

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

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki $10,000.00 
IR

Paskolos Duodamos Namų Įgijimui 
Lengvomis Sąlygomis )

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

CHANE SAVINGS & LOAN ASSN.
2555 W. 47th St. Chicago 32,III.

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

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

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

MOVIMO

“ |S TOLI IR ARTI
NAUJI OIOELI TROKAI-NAUJAUSI KRAUSTTMO ĮRANKIAI 

ILGU METU PATYRIMAS-PIGUS U?SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, HA. Tel. WAIU>olc 5-9209

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

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

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

A. TVERAS
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES

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

Rooseveit Furniture Miegamo Rakandų ISpardavImasl
11 gabalų — tiktai ui $169.00

Į šj setą įeina lova, dreseris, ko
moda, springsai, matrasas su vidu
jinėm spiruoklėm, 3 vanity stiliaus 
lempos, 2 miegamos pagalvės ir 
kilimas. Didelis pasirinkimas ir 
kitokių baldų. Galima užeiti vaka
rais. Parduodame išmokėjimais.
Už 6 mėnesių išmokėjimus neima- 
me jokių nuošimčių. Prieš perkant 
baldus, užsukite į šfą lietuvišką 
krautuvę, apžiūrėkite baldus ir pa
tirkite kainas.

ROOSEVELT FURNITURE CO
2310 WE8T ROOSEVELT ROAD Trt. SEeley S - <111

Fells Raudonis, aav. Ir menadierla 
Krautuve atidaryt* sekmadieniais nuo 11 Iki 4:16.

AUKŠTAS DIVIDENDAS — APDRAUSTAS SAUGUMAS IR PELNINGI PATARNAVIMALt
TAUPYKITE TVIRTAI. APDRAUSTOJ SIS,000,000 IŠTAIGOJE. AUKŠ6IAU8IA8, NAUJAI PADIDINTAS DIVIDENDAS UI PAID UP INVE8TMEN- 
TV SĄSKAITAS, KITI TAUPYMO SKYRIAI: OPTIONAL, BONUS, KALĖDŲ IR VAKACIJU SKYRIAI. GALITE TAUPYTI IR PER LAIŠKUS. SU
TAUPYKITE IŠLAIDAS IŠKEIČIANT ČEKIUS IR APMOKANT VISOKIAUSIAS BILAS, VELTUI PATARNAVIMAS NARIAMS. IŠKEIOIAM IR 
PARDUODAM VALDŽIOS BONUS. NAMŲ PASKOLOS PRIEINAMIAUSI OM SĄLYGOM. SUŽINOT MOKU AUKŠTA DIVIDENDĄ IR KITAS IN
FORMACIJAS PAŠAUKIT — GROVEHIIjL S-1B1S. ,

CHICAGO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION, 6234 SOUTH WESTERN AVL
PIRM. 1S V AL. —S V AL. j ANTRAD. IR PMNKT. • Iki 4 V AK. Į KVT. • IKIlml. vak.j TraA. UŽDARYTA VISA DIENAI ŠKŠT. S IKI « POPIET

improv.rn.nl
Eaii.it

