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NUTRAUKTI
Daug diskutuojama dėl

rytinių Vokietijos sienų
G. J. JAKONIS, Vokietija

Politinės diskusijos Rytų Europos klausimais, atrodo, ne tik 
neatslūgs, bet dar Ikbiau pagyvės. Vargu ar per sekančius 50 metų 
visi tie ginčai bus išspręsti.

Šiuose ginčuose daug tautų
yra paliesta, didelės erdvės su
jauktos. Turėtų įvykti jau tiesiog 
milžiniškas stebuklas, kad visa 
tai greitai išsispręstų. Greitesnį 
išsprendimą duotų tik karas. Bet 
karas artimoje ateityje nėra 
lauktinas. Užtat politiniai ginčai 
vis labiau užverda ir dar labiau 
užvirs.

Ar vienų paaukojimu galima 
kitus išgelbėti?

Tikrai įdomūs ginčai pastaruo 
ju metu užvirė Vokietijoje. Tai 
ginčai, kurie ir mus, lietuvius, 
liečia. Skersai vokiečių tautą ei
na nuomonių skirtumai: Kaip nu 
sistatyti? Ar siekti 17 milionų 
sovietinės zonos vokiečių sujun
gimo su Vakarų Vokietija, palie
kant nors ir laikinai visų likusių 
buvusių vokiečių sričių klausi
mą, ar, priešingai, reikalauti iš 
karto ir atkakliai visos didžiulės 
Vokietijos atstatymo, įjungiant 
į ją net ir Hitlerio laimėtas sri
tis.

Galima drąsiai teigti, kad vo-
kiečių tautos dauguma yra už pir tų daug aštrumų.)
mąj| sprendimą: Pirmoje eilėje 
siekiama išlaisvinimo sovietinės 
zonos turinčios 1? milionų vokie
čių. Ir jau tik tokia 67 milionų 
„Gesamtdeutchland“ būtų įgalio
ta tartis dėl visuotinės taikos su
tarties ir dėl būsimų visos Vokie
tijos sienų. Ta prasme yra pa
kartotinai pasisakę žymūs vo
kiečių politikai ir valstybės vy
rai. Ta prasme Vokietijos fede
ralinės respublikos užs. reik. mi- 
nisteris Brentano dar neseniai 
pareiškė, jog negalima paaukoti 
17 milionų sovietinės zonos vo
kiečių tik tam, kad nenukrypti 
nuo tolimesnių sričių reikalavi
mų, kurių patenkinimas gali būti 
dar gana problematiškas.

Dėl šito pareiškimo kilo vieši 
ginčai, kurie tačiau išsikristali
zavo į dėsnį, kad pirmoje eilėje 
žiūrėtina 17 milionų žmonių grą
žinimo į Vokietijos vienetą.

Drąsus atstovo Grėvės 
pasisakymas

Žymus socialdemokratų politi
kas Grėvė nuėjo dar toliau už 
Brentano. Jis užmetinėjo Sudetų 
krašto vokiečiams tremtiniams, 
kad jie savo nacionalistiniais rei
kalavimais ruošia Čekoslovakijos
žemių pagrobimą, kaip kad darė Iper 1 vai. 20 min. nuskrido 564
Hitleris. Jo nuomone, reikią at
sižadėti visų tų tolimesnių užgai
dų ir siekti tik sovietinės zonos 
17 milionų susijungimo su fede- 
raline Vokietija.

Dėl Grėvės pareiškimo kilo 
audra ne tik sudėtų vokiečių, bet 
ir kitų vokiečių tremtinių sluogs- 
niuose. Socialdemokratų partijos 
vadovybė pasiskubino paskelbti, 
kad Grėvė kalbėjęs ne partijos 
centro vardu, o reiškęs savo pri- 
vatišką nuomonę. Bet ir partijos 
centras esąs nuomonės, kad vo
kiečiai turį siekti ne ko kito, o 
1937 metų sienų atstatymo.

1951 metų sienos ir Klaipėda
Panašiai yra anksčiau pasisa

kiusi ir Bonnos vyriausybė. Bet 
1937 metų sienos reiškia, kad 
Klaipėdos kraštas, Sudetų kraš
tas ir kai kurios kitos sritys bu
vo ne Vokietijos ribose. Klaipėda 
priklausė tada Lietuvai, Sudetai 
Čekoslovakijai ir t.t.

Toks pasisakymas labai nepa
tiko ir nepatinka Klaipėdos na-

cionalistiniams vokiečiams „me- 
mellaenderiams“, kurie ir dabar 
dar nesiliauja šūkavę prieš tą 
1937 metų sienų dėsnį ir tuo at
žvilgiu nuolat atgaivina hitleri
nės propagandos sakinius iš lai
kotarpio prieš 1939 metus, iš „an 
šluso“ laikų. Jie ir Hitlerio „su
tartį“ tebegerbia.

Sekminės išryškino svarbų 
momentą

Per šias Sekmines Nuernberge 
įvyko didžiulis Sudetų vokfečių 
sąskrydis, kuriame įdomiai pasi
sakyta, kad sudėtų reikalaujama 
„teisė į gimtąją tėviškę“ neturin
ti teritorialinių reikalavimų po
būdžio. Kitaip tariant, sudėtai 
tremtiniai norėtų tik atgauti sa
vo ūkius, savo namus, gauti teisę 
grįžti namo ir gyventi. Kaip ži
nome, anksčiau būdavo reikalau
jama, kad Sudetų kraštas būtų 
vėl prijungtas prie Vokietijos. 
To dabar, matomai, jau atsisako
ma. (Jei panašiai protingai pasi
sakytų ir Klaipėdos vokiečiai, bū
tų jau didelė pažanga ir pašalin-

Kitame, Pomeranijos vokiečių 
tremtinių sąskrydyje, Bochume, 
Schleswig - Holsteine ministerio 
pirmininko pavaduotojas Asbach 
pareiškė, kad vokiečiai kovoje už 
savo teises Rytų Europoje priva
lo eiti išvien su Rytų Europos 
tremtiniais, jieškoti su jų egzili- 
niais sluogsniais ryšio ir bendra
darbiauti su jais.

Būtų rizikinga laikyti save 
pranašu. Bet atrodo, kad vokie
čių tauta, net likimo nuskriaus
tieji vokiečių tremtiniai, pama
žu atsisako imperialistinių užgai
dų, vis labiau tampa realistai ir 
vis labiau koncentruojasi į vokie
čių tautos kamieno stiprinimą, 
palikdami „ginčytinų pakraščių“ 
klausimus tolimesnei ateičiai. 
Tuo atžvilgiu nieko esminio ne
pakeičia ir 500,000 vyrų kariuo
menės sudarymas. Su ja jokio 
„jojimo į Rytus“ šiais atominiais 
laikais neatliksi. Gi jei nebus ka
ri, net ir apjungtos Vokietijos 
siena dar ilgus laikus geriausiu 
atveju, eis paliai Oderį ir Neisse, 
palikdami Vyslos ir Nemuno slė
nius skirtingam likimui.

Trumpai iš visur
• Anglų lėktuvas „Comet III*

mylias. lėkdamas iš Hatf ield, An
glijoje į Toulouse, Prancūzijoje ir 
atgal.

• Varšuvos radijo pranešimu, 
Lenkijos karinis teismas nuteisė 
tris „amerikiečių“ šnipus kalėji
mu nuo 4 iki 8 metui

• Anglijos uis. reikalų minis
terija skelbia, jog Rusija panai
kino Britų lėktuvų kompanijai 
leidimą skristi iš Londono į Mas 
kvą. Šis skridimas, kuris buvo 
numatytas šį trečiadienį, būtų 
buvęs pirmasis Britų tiesioginia
me oro susisiekime į Maskvą nuo 
II Pasaulinio karo.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— ‘Komunistinė Kinija paprašė leidimo įsteigti konsulatą 

Hong Konge. Anglija šį jos prašymą dar tebesvarsto.
— Indonezijos prezidentas Sukamo, išbuvęs 19 dienų JA Vals

tybėse, išskrido Ottawon.
— Kipro salos Britų gubernatorius Sir John Harding pradėjo 

pasitarimus su savo vyriausybės nariais dėl naujo pasiūlymo pa
lengvinti padėtį šioje Viduriemio jūroje esančioje saloje.

— Izraelis kaltina Jordaną dėl šaudymo per jos sieną antrą 
dieną iš eilės.

— Chiang Kai - sheko imona suruošė priėmimą ir pavaišino 
arbata 11 moterų ir dviejų vyrų delegaciją iš Texas valstybės. 

linai debesuota ir šilčiau; tempe- — Šen. Mansfield (D., Mont.), kalbėdamas Montana State 
ratūra sieks arti 80 laipsnių. Ry- Universitetą užbaigusiems studentams, pareiškė: „pasaulinis karas 
toj — dar šilčiau. I jūsų gyvenimo laikotarpyje gali būti išvengtas".

Kalendorius

Birželio mėn. 5 d.: šv. Bonifa
cas ; lietuviški: Kantautas ir Me- 
letė.

Saulė teka 5:18, leidžiasi 8:21. 
Otas Chicagoje

Oro biuras praneša: Chicagoje 
ir jos apylinkėse šiandien — da-
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Stipri policijos apsauga palydi Rusijos Ortodoksų bažnyčios. Metropolitą Nicolai atvykusį į New Yorko 
Idlewild aerodromą, kur jį ir jo vadovaujamą 8 žmonių delegaciją pasitiko piketuotojai. Dalinai uždengtas 
(pilku švarku) yra dr. Eugene Carson Blake, Tautinės Bažnyčių Tarybos prezidentas.

Didele Sovietų kultūrine
įtaka Prancūzijoje

MASKVA. — SSSR spauda daug skiria vietos pasitarimams 
su Maskvoje viešėjusiu Prancūzijos ministeriu pirmininku Mollet. 
Skelbiami punktai pasirašytų nuostatų apie Rusijos — Prancūzijos 
kultūrinį bendradarbiavimą. |

Pagal tą susitarimą abidvi ša-' 
lys bendradarbiaus literatūros, 
meno, mokslo, technikos, sveika
tingumo, švietimo srityse, ypač 
besikeisdamos įvairiomis delega
cijomis. Bus keičiamasi moksli
ninkais, informacijomis, periodi
ka, teatrų gastrolėmis, meninin
kų parodomis, koncertais. Numa
tomas bendradarbiavimas radijo 
ir televizijos srityse, keitimasis 
filmais, keitimasis sportininkais, 
plėtimas abipusio turizmo.

Apie pasitarimus su Prancūzi
jos delegacija prirašyti ištisi Mas 
kvos laikraščių puslapiai. Iškil
mingai netgi atidaryta paminkli
nė lenta, pagerbiant žuvusius 
prancūzų aviatorius, išvien su ru 
sais kovojusius prieš vokiečius.

Staliną verčia nuo garbes
sosto, kad pasodintų Leniną

Faktai rodo, kad ir vadinamas asmenybės kulto pasmerkimas 
Sovietų Sąjungoj yra tik tušti žodžiai, kaip ir visa sovietinė propa
ganda. Komunistai dar labai toli nuo tikro atsivertimo. Buvo sa
koma, kad pasmerkiant Staliną, komunistų valdomame pasaulyje 
atstatomas teisingumas, kurį buvo sugriovusi diktatoriaus visa
galybė, kad galutinai atsisakoma nuo asmenybės kulto, kaip esmi
niai nesuderinamo su tikruoju komunizmu. •

Praktikoje tačiau matome vi- parodyta rehabilituojant jau mi
sai ką kitą. Jei Stalinas būtų bu
vęs pasmerktas tikrai iš nuošir 
džios teisingumo meilės, šian
dien jau turėtų būti grąžinta lais
vė visoms nekaltomis stalininių 
persekiojimų aukoms, tarp kurių 
pirmoj eilėj vyskupams, kuni
gams, vienuoliams ir pasaulie
čiams, neteisingai kenčiantiems 
kalėjimuose ir Sibiro ištrėmime. 
Tuo tarpu daugiausiai buvo iš
laisvinti tik komunistai, buvę 
daugiau ar mažiau priešingi Sta
linui. Daugiausia uolumo buvo

Pabėgo R. Vokietijos
. redaktorius

BERLIN, birž. 4. — Heinz 
Hampe, Rytų Vokietijos provi- 
ninio laikraščio „Brandenburgi- 
sche Neueste Nachrichten“ re
daktorius paprašė leidimo pasi
likti Vakarų Berlyne. Jis sakosi 
pabėgęs todėl, kad valstybės sau
gumo policija jį norėjusi tardy
ti — dėl ko jis leidžia savo sūnų 
į vakariniame Berlyne esančią 
privačią mokyklą.

• Gynybos sekretorius Wilson 
išskrido į Pacifiko atominio ban
dymo vietovę ir čia jis stebės 
šiuo metu vykstančius H-bombos 
mėginimus..

Tito nenusilenke

Stalino kapui
MASKVA, birž. 4. — Maršalas Į 

Tito, viešintis Maskvoje, aplankė 
Lenino ir Stalino kapą, tačiau pa 
stebimai ignoravo paskutiniojo 
sovietų diktatoriaus palaikus. Jis 
atnešė vainiką Leninui, bet pro 
Stalino palaikus jis praskubėjo į 
juos net nepažvelgdamas.

rusius, nes tai mažiausiai reika
lauja rizikos ir įsipareigojimo.

Nėra esminio skirtumo
Tas pats ir su asmenybės kul

to pasmerkimu. Jei asmenybės 
kultas esminiai nesiderina su ko
munizmo principais, turėtų būti 
pasmerktas betkoks asmenybės 
dievinimas. Neužtenka pasmerk
ti Staliną vien tik dėl to, kad bū
tų grįžtama prie Lenino. Tarp Le 
nino ir Stalino pagaliau nė nėra 
esminio skirtumo. Leninas taip

Kaina 5 centai

JUGOSLAVIJAI
Trečiadienj Kongresas

svarstys šį klausimą
WASHINGTONAS, birž. 4. — Rep. Vorys (R., Ohio) tiki, jog 

punktas dėl JA Valstybių paramos nutraukimo Jugoslavijai bus 
pasiūlytas kada kongresas tęs užsienio paramos biliaus svarstynfą
šį trečiadienį. ________ „_______________

Vorys, kuris yra kongreso už-

• 1956. V. 25 prasidėjo Lietu
voje abiturientų egzaminai, šie
met juos skelbiama laiko 4.620 
(800 daugiau kaio »>ernai).

sienio reiklaų komitete, pareiškė, 
kad šis žygis yra daromas atsi
žvelgiant į maršalo Tito pareiš
kimą Maskvoje, kuriame jis išsi
taręs, jog Jugoslavija niekada ne 
atsiskirs nuo Rusijos dėl „nesu
sipratimų“.
Stassen netiki Ttito palankumu 

sovietams
Kitas svarbus asmuo — Ha- 

rold E. Stassen, prezidento Ei- 
senhowerio asistentas ir buvęs 
užsienio paramos viršininkas, sa
ko, jog JA Valstybių paramos 
Jugoslavijai klausimas galės būti 
išrištas tik po Tito išvažiavimo 
iš Maskvos.

» Stassen, duotame televizijos 
pasikalbėjime, pareiškė savo ti
kėjimą Tito noru Jugoslaviją lai
kyti „nepriklausoma ir suvereni
ne“ valstybe, nežiūrint rusų pa
stangų ją įtraukti atgal į sovie
tinį bloką. 1

Ką gali pralošti Tito?
Jeigu tas pasiūlytas punktas 

kongrese praeitų, Jugoslavijai 
gali būti panaikinta kariška pa
šalpa arba net visi fondai iš $6.8 
bilionų sumos, patvirtintos užsie
nio reikalų komiteto.

Jau šiuo metu ekonominė pa
rama Jugoslavijai iš $30 mil. yra 
sumažinta iki $15 mil. Kariškos 
pašalpos suma, numatoma Tito 
valstybei, yra paslaptyje ir nepa
žymėta biliuje.

pat mokė, kad santykiuose su 
tais, kurie yra priešingos nuomo 
nės, visos priemonės yra leisti
nos, neišskiriant nei prievartos, 
nei išdavimo ,nei apgavystės.

Po tokio triukšmingo asmeny
bės kulto pasmerkimo kiekvie
nam galvojančiam žmogui atro
do labai keistai 86-jų Lenino gi
mimo metinių minėjimas, su ko
munistams įprastu išpūtimu nu
skambėjęs visoje sovietinėje 
spaudoje. Nerasi straipsnio, ku-, 
riame Leninas nebūtų šlovina 
mas kaip „nemirtingasis“ arba 
net kaip „gyviausias iš visų gy
vųjų“. Maskvos „Pravda“ balan 
džio 15 d. Leninui paskyrė eilė
raštį, kuriame jam teikiami visi 
anksčiau Stalinui taikyti titulai. 
Čia jis ne tik „senojo pasaulio nu 
galėtojas“, ne tik „darbininkų 
vadas“, kuris „gyvens amžinai“, 
bet taip pat „gyvenimas“, „per
galė“, „meilė“ „laimė“ ir „am
žiais neužgęstanti liepsna“.

Tokie ir panašūs Lenino as
mens „pašlovinimai“ viršija bet- 
kokį asmenybės kultą. Tai jau ne 
asmenybės kultas, o stabmeldiš
kas jos dievinimas. Bet ir nenuo
stabu! Jokia diktatūra be stabų 
negaili išsilaikyti. O ypač be sta
bų niekuomet negalės apsieiti tie, 
kurie nenori pripažinti vieno tik
rojo Dievo valdžios pasaulyje.

Ką Sibire veiks
nauji tremtiniai?

MASKVA. — Visoje SSR šiuo 
metu verbuojami „savanoriai“ 
darbams Sibire, Tolimuose Ry
tuose, tolimoje šiaurėje, Ka
zachstane, Donbase. Transporti
nės statybos viceministeris Kuz- 
necov „Pravdos“ nr. 144 skelbia, 
kad per šį šeštą penkmetį numa
tyta pravesti 6,600 kilometrų 
(1,6 kilometro sudaro mylią) ge
ležinkelių, 8,100 kilometrų elek
trifikuotų linijų. Didžioji tų dar
bų dalis bus pravedama augščiau 
minėtose vietose: Sibire, Toli
muose Rytuose ir Tolimoj Šiau
rėj.

Vien tik prie geležinkelių sta
tybos Kazachstane vienerių metų 
bėgyje bus pristatyta 13,000 jau
nųjų darbininkų.

• Dainų šventė buvo suruošta 
Kaune, o gegužės 27 d. Vilniuje. 
Skelbiama, ten pasirodė apie 
6.000 dalyvių.

Jugoslavijos prezidentas Tito (viduryje, šviesia uniformos) kalba sovietų vadams jį pasitikusiems Mas
kvos Kievsky g<*Je£inkelio> stotyje užnnkeentuodanias, jog “niekad ateityje nebus nesusipratimų taip tocia- 
listinio bloko tautų”. , '
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Vėtros nuostoliai
Oklahomoje

MUSTANG, Okla. — Nuo $50,- 
000 iki $200,000 nuostolių yra pa 
daryta per sekmadienį šį Oklaho- 
mos miestelį nusiaubusią didžiu
lę vėtrą. Ji sunaikino nemaža pa
statų ir pasėlių, tačiau sužeistų 
nebuvo.

Dainininkas važiuoja 
į Maskvą

NEW YORKAS. — Jan Peer- 
ce, Metropolitan operos kompa
nijos tenoras, sekmadienį išvyko 
vieno mėnesio gastrolėms į Rusi
ją. Jis bus pirmasis amerikiečių 
dainininkas pasirodantis Mas
kvos „Bolšoj“ teatro operoje.

5000 policininkų
tvarkė sukilėlius

BOMBAY, birž. 4. — Arti 5000 
policininkų šiame mieste kovojo 
su šimtinėmis prieš vyriausybę 
nusistačiusių sukilėlių, kurie mė
gino sutrukdyti ministerio pir
mininko Nehru posėdį su kongre
su. Valdžios pranešimu, 1375 de
monstrantai buvo suimti ir pa
talpinti miesto kalėjimuose. Mal
šinant sukilėlius buvo sužeista 
18 policininkų.

Nesiseka su latvių 
inžinieriais

MASKVA. — „Pravda” nr. 
143 pirmame puslapyje sumini 
faktą, kad Latvijos trakterių 
stotyje iš 96 vyriausių inžinierių, 
atvykusių iš miestų į kaimą, grei 
tu laiku buvo atleista 63. Jie pa
darę daug klaidų.

• Vilniaus radijo pranešimu, 
1956. V. 18 Maskvoje buvo iškil
mingai atidengta memorialinė 
lenta atminti Normandijos „Ne
muno“ pulko prancūzų lakūnams, 
„kritusiems kovose T. Sąjungos 
karo metu“. Lenta pritvirtinta 
prie Prancūzijos karinio oro ir 
karinių vyrų atachės užimamo 
pastato fasado. Būdinga, kad per 
prancūzų valstybės vyrų vizitą 
Maskvoje Chruščevas pakėlė tau 
rę už visų kovojančių už savo 
laisvę tautų išsilaisvinimą...

• 1956. V. 20 teatre buvo pa
statytas Toscos 150-sis spektak
lis. Tosco8 vaidmenį dainavo ar
tistė J. Petraškevičiūtė.



f

DIENRAfiUs DRAUGAS, GEŪCAGO, ILLINOIS Antradienis, birželio 5, 1956

Rašo DR. Al. RACKUS'
LIKVIDUOTAS Atsakymas V. L. —Vartoti apie tamstos brolio ligoje pa-iOfaNIU KRIAUčELIŪNAITE

SVEIKATA BRANGUS TURTAS
4342 Archer Avė.. Chicago, 32

Priepuoliai muzikos profesijoje
Apie muzikos reikšmę svei

katai jau buvo rašyta. Bet rei
kia dar pažvelgti ir į sveika
tą tų kurie per muziką teikia 
mūsų tautai sveikatą.

Iš tolo žiūrint, kiekvieno kai- 
myno pievelė atrodo gražesnė, 
bet artyn prisiartinus jau vaiz
das kitoks. Iš tolo žiūrint j 
tuos kurie muzikos profesijai 
savo gyvenimą pašvenčia, at
rodo, kad šiame pasaulyje jau 
negali būti malonesnio, švares
nio ir lengvesnio gyvenimo 
kaip jų. Bet žinantieji žino, kad 
muzikos profesija nėra laisva 
nuo vargų ir skausmų. 0 ir 
mūsų muzikų gyvenimas nėra 
jau toks dangiškai malonus 
kaip tu angelų, ikaikurių mūsų 
dailininkų (tik ne Čiurlionies) 
pavaizduojamų, kurie nuola
tos tik gieda, tik smuikuoja, 
tik trimituoja.

Profesionalai pianistai, or 
keatrantai, koncertų solistai,

Labai daug muzikų senatvė
je apkursta, mat muzikos gar-' 
sų sūkuriai kartais per valan
dų valandas virpina ir bukina 
jų jautrias ausis. O muziką 
mylinčiam žmogui apkursti ir 
negirdėti muzikos tonų, tai jau ' 
didelė nelaimė. Net ir jauniems 
muzikams kartais pasitaiko 
toks klausos nuovargis, kad 
galva pradeda ūžti; ir tuomet 
ne muziką o tik garsų chaosą 
girdi ir gauna nervų pakriki
mą. Toksai reiškinys gali bū
ti tik laikinas, o kartais ir taip 
įkyriai pasikartojantis, kad 
tenka su savo profesija atsi-

Lenkų prokomunistiško laikraščio 
redaktorius Donibrovski buvo trijų 
maskuotų vyru nušautas. Dombrov- 
ski neseniai lankėsi komunistinėj 
Lenkijoj, Atrodo, kad jį likvidavo 
komunistai ui nukrypimų nuo lini
jos. (if*s)

tokias pat tabletes ar hormo
nus kokius vartojo tamstos 
kaimynka laike klimakterijos 
krizės, be daktaro priežiūros ir 
be jo žinios nepatartina, nes 
tamstai gali būti pavojinga. 
Kodėl? O tai todėl, kad jei pas 
tamstą rastųsi kur nors esan
čio vėžio pradai, tai nuo hor
monų, kaip ugnis nuo aliejaus, 
užsiliepsnos, tamstai pradės 
vėžys smarkiai plisti. Tad at
sargiai, be daktaro tų vaistų 
neliesk.

Atsakymas E. S. — Taip, 
jau yra gan efektingi skiepai 
apsaugoją įsiskiepijusius nuo 
nuodingos “poison ivy” ir 
“poison oak” augmenijos.

Atsakymas K. B. — Tams
tos laiške patiektieji daviniai

sireiškusius simptomus neduo
da tikro vaizdo, kuriais re
miantis galima būtų ką nors 
jam patarti. Ten, Lietuvoje, 
jo ligai nustatytoji diagnozė 
“ Arteriosclerosis uni Versalis”, 
sukelia tam tikrų abejonių, jei 
jo kraujo spaudimas yra 
125/80, ir imant domėn kitus 
tamstos patiektus davinius.

(Gydytoj* far OhlrurgC)
LIG V IK AKUŠERIJOS 
SPECIALI STB

1760 West 71rt Strart 
(Kampa* 71st Ir Callfornla)

Tet odao Ir re*. REpublic 7-4144 
Vai. 11-1 Ir ▼. ▼. šešt 1-4 p. p. 

Prlfcmlnius tik pagal ausitarlma.

Neprikalbėk viso vežimo šie
no iš to, ką fali ,penkiais žo
džiais pasakyti — Kolb

DR. IRERA KURAS
(Gydytoja Ir (’liirurgč) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTM

7164 South Western Avosm
(MEDICAL BUILDING) 

Plrmad., antrad., ketv. Ir penkta*, 
nuo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. Ir nuo 
6 v. —1 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — Iv. p. p. šeštad. 11 
vai. ryto Iki 8 vai. popiet.

Ofloe tel. RE. 7-1108 
Re*. tel. VVAlbrook 5-876*

DR. J. I. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Nauja* adresas: 4255 W. 63rd SL 
Ofiso SeL RFHaaee 5-4410 

Rezld. telef. GRovehlU 0-0017 
Valandos: 1-8 p. m. Ir 6-8 p. m.

Penktad. tik po pietų. 
Trečiad. Ir AeAtad. pagal sutarti

Ofiso tel. OLlffside 4-2894 
Rezidencijos: LAfayette 3-1178

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 Weet 47>h Street 
(Kampa* 47tb Ir Hermltage) 

Vai.; nuo 2 iki 4 Ir 6 Iki 9 v. vak. 
Šeštad. nuo 2 Iki 0 vai., lšskyr. sek.

sveikinti.

Pajutus viršminėtus reiški
nius, delsti nėra ko. Tuomet 
muzikas privalo ■ viską metęs 
gerai pasilsėti ir tinkamai gy
dytojo priežiūroje gydytis.

Nelengvos yra muzikų parei- 
1 gos, nelengva iyra vargoninin-

Atsakymas O. A. — Taip, 
liežuvio atspalviai dažnai paro
do kas darosi žmogaus viduje; 
bet liežuvio atspalvių prasmę 
gali suprasti tik gydytojas.' 
Visko čia apie liežuvį išaiškinti 
neįmanoma. Gali būti, kad 
tamstos kūnui stinga tūlų vi
taminų, o gal kas kitas yra. 
Jokiais vaistais liežuvį plauti 
nepatariu, tik vanduo su citri
na nepakenks.

Rūpestingai ir pigiai taisau
TELEVIZIJOS

APARATUS
Garantuoja darbą Ir dalia.

J. MIGLINAS
TeM. — RUmboM 4-1838
..... ■>- >■ *<* ----  ---==5įr

ypač mūsų mielieji vargoni- Į kų profesionalų muizkų duo-' 
ninkai, kuriuos komp. Aleksis na- Tie kurie supranta kaip'
vieną sykį “vargo mistrais” 
pavadino, nors ir stiprios įkūno 
sudėtie* būtų, visgi kartais 
savo profesinės įtampos neat
laiko, suserga. Dažniausiai 
tai juos ištinka lyg ir paraly
žiaus smūgis, arba kaikurių 
raumenų nusilpimas.

Dažnai pasitaiko, kad vargo
nininkui ar pianistui pradeda 
rankos tirtėti ir negali tinka
mai klaviatūros valdyti. Pasi
taiko kartais, kad kuris nors 
pirštas, ar raumuo rankoje, ar

niūrus lietuvių kultūrinis 'gyvu 
nimas būtų be lietuviškos dai
nos, be muzikos, privalėtų kiek 
galint ir kuo galint mūsų muzi 
kams pagelbėti. Muzikams ne 
pavydėti reikia bet padėti.
DAKTARO ATSAKYMAI Į 

KLAUSIMUS

iciaoi

1958
"TELEVIZIJOS FOROGRAFAI 

Tik pas mus pirkdami gausit

Klausia O. A. — Rytą atsi
kėlus dažnai liežuvis esti labai 
baltas, o naktį lyg dega ir sau
sas. Kartais išplėmuoja ar 
pasidaro margas. Ar liežuvis

. . ,,, gali'įipdyti kokią ligą? Esu pa-
oja ar upos ar* ^bet .stebėjus, kai viduriai netvar-

ns kūno sąnarys gbftrakooiff w baUa3
sustingsta, ar skaudžia, susi- bar kurj laiką viduriai

normaliai veikia, o liežuvis vis 
kaž ko netvarkoj. Ar negali
ma būtų burną su kuo plauti, 
kad liežuvio išvaizda pasitvar
kytų, bet be daktaro bijau.

susi
kraipo ir atsisako muziko klau
syti. Kartais tai yra nuovar
gio sindromas, o kaikada tai I 
būna psichogeniškas reiškinys, j 
Jei laiku susiprantama viską į 
palikti, paatostogauti ir gerai 
pailsėti, tai muzikas gali pa
sveikti, galės tęsti gavo profe
sijos darbą. Bet jei pajutęs 
piršte ar kitame kuriame nors 
sąnaryje neklusnumą, artistiš
kai numos sau ranka, kada 
valgęs, kada nevalgęs, kada 
migęs kada nemigęs, nepasilsė
jęs dar vis įtemptai dirbs mu
zikos darbą, tai to vis savęs 
nepaisymo pasekmė gali baig
tis graudžiai. Tuomet tai jau 
reikės su miela muzika atsi
sveikinti ir jieškoti kitokio gy
venimui užsiėmimo.

Gan dažnai pasitaiko muzi
kams “paralyžių” ir dėl taria
mų psichologinių priežasčių. 
Vieni muzikų yra perdaug 
jautrūs visuomenės reagavi
mui, kitus sutaršo šeimyninės 
problemos, kiti tiesiog negali 
prisitaikinti prie nepalankių 
gyvenimui sąlygų.

Vienas vargonininkas, gabus 
chorvedys ir pianistas, turėjo 
pavydžią žmoną. Jinai jam 
priekaištavo, I ikad ' choristės 
perdaug jį giria ir apie jį tūp
čioja. Jautrus ir nekaltai 
kremtamas muzikas buvo taip 
savo “dušytės” paveiktas, kad 
pradėjo jam pečius ir rankas 
gelti, sunku buvo jam chorą 
diriguoti, ir pianu skambinti ir 
vargonais groti. Gydėsi jis 
nuo reumatizmo, nors jokie 
reumatizmo neturėjo. Vienam 
lietuviui gydytojui pavyko jį 
pagydyti kai įtikino, kad ne 
nuo reumatizmo bet nuo kito
kios priežasties jam rankas 
skauda. Aišku, kad jo liga 
buvo psicho-neurotinė.

Muzikams pasitaiko kartais 
gauti ir tūlas odog ligas. 
Klarnetistai kartais gauna iš
bėrimus apie lūpas, smuikinin
kams kartais išberia pasmakrį 
bespaudžiant prie peties smuiką 
su pasmakriu, ir t. t.

9 Nemokamai 8-lų m«n. pilnų garan
tijų — darbas Ir dalys.

» Nemokamai vidaus antenų Ir lnsta 
liavimas. •p Iki $100.00 ir daugiau nuolaidos ui 
jūsų senų televizijų.
Be to, visokiausi radijai, rekorda-

vtmo aparatai, lempos, baterijos, da
lys Ir. kitų firmų televizijos

NUOŠIRDUS LIETUVIŠKAM
| PATARNAVIMAS

Frank’s TV and Radio
PARDAVIMAS TAISYMĄ8 .

3240 South Kalstei Street
Telefonas CAluanet 6-7262 

PRANAS KERAIS IR 
PAULIUS F. ENDZBLIS

s~m»poi . ... **saIOESOI

P&J. JOKUBKA
rV, DEIMANTAI IR LAIKRODŽIAI 

Pardavimas Ir Taisymas
4077 So. Archer Avė. 

Chicago 32, III. — Tel. LA 3-8017

NUO UŽSISENfiJUBIŲ 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

1B ATVIRŲ ODOS LIGŲ
Tie, kurie kenčia nuo SENŲ AT

VIRŲ Ir SKAUDŽIŲ 2AIZDŲ, 
negali ramiai sčdCtl Ir naktimis 
miegoti, nes Jų užstsenejuslos Žaizdos 
niežti Ir skauda. Kad pašalinti tų 
niežėjimų Ir skaudSjimų senų atvi
rų Ir skaudžių žaizdų, uždekite 
LEGULO Olntment Jos gydymo 
ypatybes palengvins jūsų skaudėji
mų Ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite Jų taipgi nuo skau
džių nudegimų. JI taipgi pašalina 
nietejluių ligos vadinamos P8ORIA- 
SlS. Taipgi pašalina peršėjimų ligos 
vadinamos ATHLETE’S FOOT, su
stabdo džiovinimų odos Ir perplyšlmų 
tarpplričlų. Yra tinkama vartoti nuo 
džiūstančio*, suskilusios odos dedlr- 
Vlnlų, odos Išbėrimų Ir t. t., taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada pa 
atrodo skaudus Išbėrimas nuo vysty
klų. Ji yra gera gyduole nuo Iš
viršinių odos Ilgų. La
gulo Olntment yra 
parduodama po 75 
ot, 11.26, ir 88.60.
Pirktu vatatlnšaeChl 
eagoj Ir apyllnkiee—
Mllwaukee, W»sc.. Ga 
ry.Ind.lrDetrolt Ml- 
ehlgan arba rašyki
te Ig atsiųskit. Mo- 
nsy erder |

LEGULO, Department D.
5919 W. Kddy St. Chfcaąo 34, DL

Tel. ofiso HE. *■»(**». rez. PR.

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1967 W. Garfield Blvd.
VAL: 1—4 ir 6—» 

Šeštadieniais nuo 1 Iki ,4 vai. p. p. 
Išskyrus ketvirtad. Ir sekmad.

Tet ofiso TA. 7-5567, re*. RE. 7-4944

DR. FRANK C. KWINN
(KVIE0INSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1661 W4tt 47th Streat 

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo S 
vai. Iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. Iki 8:80 
Uždara treč. visa diena Ir AeAtad. vak.

DR. FL TALLAT-KELPŠA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6002 West 16th Street 
Vai.; kasdien 6-8, šeštad. 1-3

Telef. TOvvnliall 3-0959 
2584 West 68th Street 

Vai.: tik iš anksto susi taras.
Telef. HEmlock 4-70K0, neatsakius 

skambinti CEntral 6-2294.

SOPHIE BARDUS 
RADIO PROGRAMA

U WGES stoties — Banga 1890
NUO PIRMAD. IKI PENKTAD. 

8:46 iki 9:80 vai. ryte 
ŠEŠTAD. 8:80 Iki 9*40 ryte

PIRMADIENNIO vak. nuo 7—8 ▼. 
SEKAD. 8:39—9:30 v. r. ii stoties 

WOPA — 1490 k U.
Chicago 29, .11. HEmlock 4-8419 

7181 Bo. ROCKWELL ST.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES EB 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinto* —

6422 Se. Western Avenue
I Vai.: kaadien 10-12 vai. Ir 7-9 vai.' 
' vak. šeštadieniai* 10-1 vai. Trečla- 

1 dieniais uždaryta. Kitu laiku susitarus 
Ofiso telefonas: PR 8-3889 

Re* telef. VVAlbrook 5-5074

DR. JUZE IR KĘSTUTIS 
AGLIRSKAI

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI
2800 West 61 it 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. šeš
tadieniai* 10 Iki 8 vai. popiet.

Ofiso tel.PItoepect 8-1785 
Re*, tel. GRovehlU 8-5408

TeL ofiso l’Rospect 6-2840
PKospect <

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

5700 S. Wood Street
Prlšmlmo vai. tik pagal susitarimų 
nuo 2—4 vai. kasdien ir nuo 6 Iki S 
vai. plrmad. Ir penkt. Trečiad Ir sek. 
uždaryta

4-4738

DR. VYT. TAURAS- 
TUPAIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR 
SPEC. MOTERŲ LIGOS

Ofisas ir rezid.: 2410 W. 51st St
Tel. PRospect 8-1223 arba WE 6-5577

Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v. Antr.,
Trečiad. Ir Penktad. 6-9 vai. vak. ir 

Šeštadieniais 2-4 vai. popiet.

Tel. ofiso HE. 4-6849. rez. HE. 4-2324
DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street
Vai. Pirm., ketvlr., penkt. 1-4 Ir 7-9 
Antr. 1-6, treč. ir šešt. pagal sutartie*

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGfi 

10748 South llichigan Aveniu
Vai.: kaadien nuo 6 v. ▼. Iki 9 ▼. 
Išsklrus trečiad. Šeštadieniai* nuo 1 
Iki 4 vai. popiet.

TeL: Ofiso — PUllman 4-4744 
Buto — ENglewood 4-4979

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

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IK VIDAUS LIGOS 

6767 South Weatern Aveniu
Valandos: plrmad., trečiad., ketvlrt., 
penkt. 6:30—8:80 v. vak. Antrad. 
10—12 vai. ryto. šeštad. 2—4 p. p. 
Kitu laiku pagal susitarimų.

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

DR. V. P. TUMASONiS
CHIRURGAS

6256 South Western Avenue 
VAL. kasdien 2—4 d. p. Ir 7—9 vak

Trečiadieniais, šeštadieniais ir 
sekmadieniais uždaryta

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.

nr.iAi ir SArr.ru
PERKRAUSIAU
BALDUS
vietoje H: is toliai; 

K. EIDUKONIS
Turiu naują didelį aunkvežimj 

ir apdraudaa
2313 W. 91st St. Ohicago, HL 

Tel. PRescott 9-2781

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

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

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

Plrmad., antrad., penktad. ir 
šeštad. 9 vai. ryto Iki 4:80 p.p.

OFISO VALANDOS:
Trečiad. 9 ryto Iki 12 vai.. 
Ketvirtad. 9 vai. iki 8 vai. vak.

BUICK’AS

LIETUVIŠKAS

AUTOMOBILIS

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6317 South W ėst e ra Aveaua
Chicago 29, IU. 

Pasimatymai pagal sutartie* 
Telefonas REpublic 7-49OO

Rezidencija: GRovehlU 6-8141

DANTISTAS

DR. J. A. PAUKŠTYS
4253 S. Whipple Street

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

LAfayette 3-4949 
Namų — CEdarcrest 3-7784

Tet ofiso PKospect 4-9400
Kezid. PJRospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevičlūtč)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue 

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

T-
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer A vena© - 
Ofiso vai.: nuo 2-4. Ir nuo 6-8:80 ▼. 
vak. šeštadieniais nuo 2 Iki 4 popiet

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel. Virgin!n 7-OO34

Rezidencijos tel. BEverly 8-8244
TeL ofiso VI. 7-0600. rez. RE. 7-6647

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

4055 Archer Avė.
Kampas Archer Ir Caltfornia Ava 

VAL.; 2—4 Ir 6—8 v. p. p, 
šešt. 2—7 vai. p. p., 
išskyrus sekmadienius.

Ofiso telef. YArds 7-1144 
Rezidencijos — STevrart 8-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West 35th Street 
(kampas Halsted ir 35-ta. gatv8) 

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

šeštadieniais 1—4 vai.

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

Dr. Alexander J. Javais
(JOVAIŠAS)

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

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

TeL ofiso PR. 6-3838, rez. RE. 7-9199

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(LIETUVIS GTDYTOJAS)
2600 West 63rd Street

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

Telefonas GRovehlU 6-1594
DR. ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTO

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

susitarimų Išskyrus trečiadleniua
2422 West Marąuette Rd.

Telefonas REltance 6-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
8925 West 69th Street

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

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
8259 South Halsted St. 

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

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

Ofiso telefonas — BIshop 7-2525
DR. AL RAMUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4342 Archer Avenne

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

Trečiad. Ir sekmad. tik susitarus

DR. J. VAITAITIS
GYDYOOJAS IR CHIRURGAS 

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

vak. šeštadieniais 10-2. 
Trečiad. uždaryta 

Ofiso ir Huto tel. OLymplC 2-1381

Tel. ofiso VIctory 2-1581
Kez. VIctory 2-0742

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 West 31st Street 
Kamp. Halsted Ir 81-moa gatvių) 

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

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpnbUc 7-2290 
SPECIALYBE CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS
2435 Weet 69th Street

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

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

keičia sakius Ir rfima*.
4466 So. California Ave„ Ohicago 

Saukite YArds 7-7381 
Priima: vakarai* 6 Iki 9; Šeštad. 

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

Tel. ofiso VA 7-4787, rez. PR 8-1980

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS- 

4646 S. Ashland Avė. (kamb. 211) 
Vai. nuo 2—4 Ir 6—8; trečtad.. te«- 

tad. ir sekmad. tik pagal sutarti. 
Jeigu neatsilieps vlršmlnOtt telefonai

šaukite Mldvray 8-0001

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopedas - Protezlstaa 

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

(Arch Supporta) tr Š.L 
Vai.: 9-4 Ir 6-8. šeštadieniai* 9-1. 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB.

2850 W. 83rd St. Chicago 29, DL 
Tel. PKospect 4-5084.

Jei turite parduoti ar ilnuomo 
U, pasiskelbkite smulkių skelbimų 
akyrlnje. Skelbimą galite perduoti 
telefonu: VIrginia 7-6640.

Tel. ofiso PR. 4-4446, rez. HE. 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2420 West Marąuette Rd.
VAL. nuo 2 Iki 4 p. p.; 6 Iki 8 vak. 

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

Tel. ofiso CA 4-0257, rez. PR 4-6659

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

Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 4-6459 
Rezld. 6400 S. Artealan Avė.

VAL. 11 v. r. Iki 8 p. p.; 6—9 y. y.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Viri 25 metų patyrimo
Tel. YArds 7-1829 
Pritaiko aklnlua.
Kreiva, aki* 

Ištaiso.
Oflsna Iv akinių dirbtovft 

756 Weet 35th Street
Vai. nuo 10 Iki 2, nuo 6 Iki 8. tre
čiad. nuo 10-12, penktadieni 10-2 U 
šeštadieniai* 10-2 yal. popiet.

'^•Mving6v

Vestuvių nuotraukos Ir 
ougštos ruiies fotografijos 

mflty specialybe

PRECIN PHOTO STUDIO
(Incorpornted) 

EDVARDAS ULIS, sav,

4058 Archer Avenue 
Telefonas VIrginia 7-2481

1 f ‘ r! - iiL'-ln1T
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TR. Ofiso tr buto ULFmplo *2-4189

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 W. 15th St., Cicero 
Kasdien 1—I v. Ir 6—8 ▼. vakare 

Išskyrus trečiadienius
Butą* 1524 So. 49th Ava. 
ieštadtenlala 12 Iki 4 poplR

Skelbkitės "Drauge”!

23S4 B. Oakley

draugas

THE LITHUANIAN DAILY FRIEND •
Avė., Chicago 8. nt Tet VIrginia 7-4441; 7-644*

‘ 1916, at Chloago. IUlootsBntered aa Becond-Claa* Matter March 81,
Unde» the Aot of March 3. 1879.

LAfayette 8-8210, Jei 
Kaukite KEdzie 3-2868

CRANE SAVINGS “KM™
2li!i5 WKST 47th STREET LAfayette 3-1033

B. R. Plctklctrlcz, pTez.; E. R. Ptetkiewicz, sekr. Ir advokatas 
Mokame augštiis dividendus. Kėši u n jame čekius. Pardundame ir 
išperkama valstybės bonus. Taupytojoms patarnavimai veltui 
ATIDARYKITE HAHKAITA ŠIANDIEN.—Apdrausta iki $10,000. 
Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antr. ir penk. 9 iki 5; treč. uždaryta, o šešt. nuo 9 iki vidurdienio.

Ofiso telef. 
neatsitlepla,

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

4146 S. Archer Avė.

VAL Kasdien poplčt nuo 12-2:80 v. 
Vak. pirm., antr., ketvlrt. 4-8:80 v 

Trečiadieni tik ■ualtarua

Member of the Catholle Prem Aae*n 
Publlahed dally, eiept Bundaya. 

by the
I Jthuanlan Catholle Prese Soclety 
PRBNUMKRATA: Motam*
ChloagoJ Ir ClceroJ >9.00
Kitur JAV ir Kanadoj* >2.00
UMenyJe >11.00

SUB8CRIPTION RATES 
>8.00 per year outalde of Chloago 
>9.00 per ynar ln Chicago A Cloero 
>8.00 per year ln Canad*
Forelgn >11.00 per year.
U metų 1 m6n. R m9a

6.00 >2.71 >1.96
14.B0 >2.>* >1.96
>6.60 >2.09 >1.86

REMKITE “DRAUGĄ*
Redakcija straipsniu* taiso savo nuožiūra Ne*unaudotų straipsnių ne

saugo, Juo* grųžlna ilk Ik anksto eu*ltaru«. Redakcija ui .kelbhnų tarlal 
neatsako. Skelbimų katnoe nrlslunčlamoe gavus prašymą

SArr.ru
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MOLOTOVĄ PAŠALINUS
SKOLOS GRĄŽINIMAS

Susikirtus 1948 metais Stalinui ir Titui, Molotovas kiek
viena proga rėmė savo “tėvą” ir Titui sukirto ne vieną antausį. 
Jo pastangomis buvo pradėta šmeižtų kampanija ir koliojimosi 
tirada. Tito, kaip Kremliaus mokinys, žinodamas visas pasek
mes, laiku susiorientavo, nepasidavė ir nutraukė visus ryšius 
su Kremliumi. Ta padėtimi, sensacine proga, Tito pasinaudojo 
ir “pakrypo" į Vakarų pusę, bet su sąlyga, kad jis liks neutra
lus, nesijungs nei prie vienos, nei prie kitos jėgos. Jei ne Va
karų pagalba, Kremliaus blokada būtų 'pavykusi ir Tito sulik- 
vidavusi. Žinome, todėl neverta kartoti tų sumų ir milionų su
teiktų Jugoslavijos ekonominiam pakėlimui ir armijos apgink
lavimui. Buvo prieš ir už balsų, kad Tito gali suvaidinti išda
vikišką vaidmenį, gautus ginklus atsukti prieš davėjus. Prana
šystėmis netikima, ženklai rodo, kad paskutiniai įvykiai — Krem
liaus desperatiški pataikavimai ir nusileidimai Titui — rodo svy
ravimą į blogą pusę.

Politika praktikuoja atpirkimo ožio taktiką. Šiandien to
kio ožio padėtis ištiko Molotovą. Bulganino ir Chruščevo pra
dėtus “šildyti” atšaldytus santykius baigia pats Tito nuvykęs 
į Maskvą. “Mokytojas" baigiamas išvietinti. Beliko jo pava
duotojas Molotovas. Kremliaus vadai suprato, kad ir čia reikia 
rasti išeitį. Molotovas “garbingai” užleidžia savo vietą Dimit- 
rijui šepilov, “Pravdos” politiniam redaktoriui, komentatoriui 
ir užsienio reikalų žinovui, teoretikui. Prieš tai suteikiama augš- 
čiausios Tarybos kandidato vieta.

Šepilov nėra naujas žmogus. Jis jau seniai stovi prie Krem
liaus vadų lizdo. Jis lydėjo Bulganiną ir Chruščevą į Peipingą, 
Kairo ir Belgradą. Sakoma, kad jis yra palankus Titui ir pri- 
skaitomas prie jo senesnių draugų Rusijoje. Tito, “iškilmingai” 
nuvykęs į Maskvą, po triumfališko sutikimo, grąžino-Molotovui 
skolą ir nuošimčių sąskaiton kirto skaudų antausį. Sutikimo 
ceremonijose jau buvo nematyti Molotovo. Dėl akių Molotovas 
gali patekti į Sovietų Sąjungos prezidentus. Oficialiai augščiau- 
sią vietą, praktiškai — nubaus arba konstitucinės iškamšos.

Sovietų arba komunistinio režimo žmonių pasiketimas ne
turi nieko bendro su taktikos ar tikslų pasikeitimu. Sovietų di
dieji šiandien vaidina komediją, kuri rodo, kad kas tai ruošia
ma daryti, siekiama kokio tai tikslo, ruošiama kam tai dirva, 
daromi lėti bandymai.

Kai kas iš laisvųjų kraštų politikų pramato ir kalba apie 
“gerus ženlug į gerą pusę”. Režisūra ir vaidinimas turi pana
šumo, bet komedijos turinys tebėra senas, taktika, ir tikslai yra 
tie patys. Naujasis užsienio reikalų vadovas Šepilovas negalės 
pakeisti nustatytos linijos. Jis galės gudriau atlikti savo vaid
menį, duoti naujų impulsų, mimikai ir tarsenoms toną, bet nie
ko neįneš į pagrindinio siekio elementus. Taigi netenka laukti 
sovietų politikoje nieko naujo. Bet Vakarų diplomatiniai ir po
litiniai sluogsniai jau dabar turi susirūpinti ir pramatyti Šepi- 
lovo “žinoviškumą”. Stalinizmui šį kartą buvo duotas pasku
tinis smūgs užsienio politikoje. Pasirinkimas asmens, nevaidi
nusio užsienio politikoje žymaus vaidmens Stalino eroje, bet 
pamiršimas žinomesnių ir tinkamumą įrodančių politikoje senų 
asmenų, rodo, kad “kolektyvinę valdžią” norima laikinai parek
lamuoti ir užsieniui. Pirmi Šepilovo žingsniai rodo pavojaus 
ženklus. JAV oro pajėgų vado gen. N. F, Twinning pakvietimas 
yra jo darbas ir atrodo sėkmingai vystosi, nes JAV augštieji 
vadai palaimino jo kelionę.

Propagandos mašinai gali būti duota maisto ir vidaus reika
luose — kai ką sucentralizuojant, kaikurias “teises” praktikuo
jant atskirose respublikose. Visa tai yra daroma propagandai,

Hooveris apie socializmą, fašizmą ir Lietuvą
JUOZAS VIEKANYS

Šių metų balandžio mėnesio mena la'svės ir laisvai rinktos 
viduryje Dalias (Texas) mieste vyriausybės garantijomis. Mano 
įvyko Tarpamerikinės advoka- pareiga buvo, alijantų pavedi- 
tų sąjungos suvažiavimas, ku- mu, palengvinti baisaus bado 

grėsmę ir pagelbėti jų atslkų- 
rimui.

riame dalyvavo atstovai iš 19 
pietų ir šiaurės Amerikos vals
tybių. Pagrindinę kalbą suva
žiavime pasakė buv. JAV pre
zidentas Hooveris, patiekdamas 
įdomią prieškarinės Europos po 
litinės raidos analizę.

Kadangi mes, nagrinėdami su 
socializmu bei fašizmu susiju
sias problemas savajame kraš
te, kaip tiesioginiai šių sąjūdžių 
teigiama ar neigiama prasme

Trečiu sartu — irvynioliką 
metu vėliah, — kai 1938 m. ap
lankiau ve'k visas iš jų. studi
juodamas klausimą, kodėl dau
guma jų tapo fašistinėmis.

Ketvirtas kartas buvo 8 me
tai vėliau — 1946 m.; tąsyk 
visos, išskyrus vieną, buvo ta
pusios komunistinėmis, bet ir

Skolos, mokcsč ai ir infliacija 
augo kariu.

Visame šiame nct’krume žmo 
nės, išskyrus Čekoslovakiją, 
džiaugsmingai sveik'no aštrios 
ar švelnios formos fašizmą, tar 
si raitą špuklį su palaimą ne- 
šančia's pažadais. Fašistai gr'ež 
tai neigė komunistus, bet sa
vo programose dar g ką pasisa
vino iš Karolio Markso. Unifor
minė centralizacija ir toliau nai 
kino individualią iniciatyvą”.

★

Tolimesnėje savo analizėje

TEISINGI KONSTATAVIMAI
(Clevelando LDG deklaracijos mintys)

P. STRAVINSKAS, Cleveland, Ohio

Clevelando Lietuvių Demo- — ir politikams, ir kultūrinin- 
kratinių Grupių (LĖK]) pareš- kams, ir profesininkams, ir vi- 
kimas, paskelbtas “Drauge”| suomenines pare'gas einantiems, 
(1956.V.14) ir kitoje mūsų žmonėms, kurių iniciatyva svei- 
Bpaudoje, galima pavadinti mū-' kintina ir lauktina, 
sų politinės vienybės', 2. Kiti, kad ir rodo kiek su-
deklaracija, nes ten dau- (sidomėjimo laisvinimo darbu, 
giausia akcentuojamas vienybės bet nes'reiškla jokia kūrybine 
reikalingumas mūsų polit kos iniciatyva, o tik beatodairišku
darbe, ypač tautos laisvinime.

tikrų principų ir faktų konsta- 
Hooveris devyniolikos valstybių tavlmais. Tuos konstatavimus

K. S. Tautinisbrutališkai užsienio apgaulei.

POLEMIKOS KLAUSIMU

“Dirva” labai įsismagino 
kiekvieną sau nepatinkamą 
reiškinį spaudoj vadinti dema
gogija ir tokiu būdu nori “susi
tvarkyti” su kiekvienu opo
nentu. Man atrodo, kad toks 
beatodairiškas švaistymasis 
demagogijos priekaištu kenkia 
ne tik politinių grupių, bet ir 
pa<$ų laikraščių sugyvenimui. 
Mūsų laikraštininkų tarpe gali 
susidaryti iš to nepakenčiama 
atmosfera. Tuo' nenoriu pasa
kyti, kad niekada nėra gali
mas demagogijos priekaištas. 
Yra tokių atvejų, kada tikrai 
reiškiasi demagogija ir tada 
apie ją galima kalbėti. Bet 
kiekvieno nedidelio fakto pa
skelbimą "Drauge” ar “Nau
jienose” "Dirva” jau kuris 
laikas vis komentuoja su de
magogijos priekaišto pagalba.

Viena "Dirvos” bendradarbė 
matyt nuoširdžiai nepatenkin
ta, kad kiti laikraščiai prakti
kuoja dabartinę tautininkų 
grupės laikyseną, gana naiviai 
nori nusiskųsti, kad girdi ne 
tik anie dienraščiai, bet ir “Ai
dai” jau krypsta į negerą pu
sę. \ \

Kas toji negeroji pusė — la
bai aišku — toji, kuri neprita
ria arba kritikuoja ginamosios 
grupės liniją. Išviso polemi
koj turime vis dar permažai 
vertingo sąmojaus, kuris pa
gyvintų spaudą, padėtų išaiš
kinti klausimus ir perdaug tu
rime pasikartojimų, nesibai

dirbančiųjų kritikavimu, šie
Vienybės klausimais pasisako- nenori suprasti, kad ir patiems 
ma ypač gi pirmoje tos dėklą- reikia kurti, statyti, pozityviai 
racijos dalyje, teisingais tam planuoti, ne vien tik griauti, ar

paliesti, kartais neįstengiame, ta viena jau buvo pakelyje į 
būti pakankamai objektyvūs ir komunizmą, šis kontaktas su 
įnešame asmeninio nusistatymo daugeliu iš jų buvo padarytas
aspektus, tai Hooverio, kaip ne JAV vyriausybei pavedus, kad
suinteresuoto asmens analizė y- palengvinus didelį pokarinį ba-
ra labai įdomi ir verta susipa
žinti.

Astuonių valstybių kelias

Panagrinėjęs kaikurių Vaka
rų Europos kraštų politinės rai
dos kelią, senasis valstybinin
kas pereina prie mūsų regiono:

“Bet mes turime kitą patiri 
tį su labiau tragiškomis pasek
mėmis, kurias atnešė pasauliui 
teisėtasis socializmas, jo sąjū
džiai ir frontai. Estijos, Latvi
jos, Lietuvos, Lenkijos, Rumu
nijos, Vengrijos, Jugoslavijos ir 
Čekoslovakijos tautos iš laisvų 
žmonių bendruomenės nužengė 
į komunistinę prarają. Kelyje į 
vergiją tų tautų tarpe rasime 
daug identiškų etapų. Ir per 
daug maža kreipiama dėmesio 
į tesėto socializmo ir jo fron
tų įnašą, privedusį prie tų tau
tų žlugimo.

Aš daugiau negu 40 m. su 
pertraukomis turėjau progų ar
timai bendrauti su daugeliu bu
vusių aštuonių valstybių žmo
nėmis.

Pirmą kartą tai įvyko prieš 
I Pasaulinį karą. Aš praktika
vau savo profesiją tarp dauge
lio jų, kai jie buvo pavergti se
nųjų Rusijos, Austrijos ir Vo
kietijos imperijų. Antrukart, 
vos keletą metų vėliau — 1918 
ir 1919 m.Tuoj po I Pasaulinio 
karo tos valstybės pasiskelbė 
nepriklausomos nuo senųjų im
perijų su konstitucinėmis as-

giančių ginčų vis apie tą patį. 
Susidaro įspūdis, kad redakto
riai tuos ginčus leidžia, netu
rėdami ką geresnio spausdin
ti. Jeigu taip yra, tai jau 
liūdna.

D®L V. VAITEKŪNO 
PASTABŲ

Dėl š. m. "Aidų” 1 Nr. ma
no paskelbto straipsnio aktua
liais politiniais klausimais tu
rėjau pagrindo laukti atsiliepi
mų. Tais klausimais galimos 
ir pageidaujamos yra įvairios 
nuomonės, nes tik taip galima 
lengviau prieiti prie sutarimo 
ir nuoširdaus išsiaiškinimo. 
Taigi ir V. Vaitekūnui esu dė
kingas už pastabas ir už papil
dymus. Tiesa, vietomis pasta
bos gana kandžios, bet tai jau 
jų autoriaus stiliaus ir charak
terio dalykas. Iš esmės V. 
Vaitekūno pastabos nepaneigia 
mano pagrindinių išvedžioji
mų. Dėl tariamai katalikų pra
rastų pozicijų.

VLJKO prezidiume pasilie
ku prie savo straipsnyje išdės
tyto nusistatymo. Pilietybės 
klausimais esu pasisakęs kita 
proga. Dėl rezistencinių są
jūdžių kilmės ir partijų vaid
mens okupacijų metais nenoriu 
plėsti diskusijų. Daug sykių 
tie klausimai buvo / nagrinėti. 
Istorikai išaiškins.

Kad dalis sąjūdžių persifor
mavo ir stengiasi išaugti į po
litines partijas, tikrai tikiu. 
Manau, kad tuo klausimu V.

įtikinti, nes gyvenimas akivaiz
džiai tai rodo. Nėra reikalo 
dėl to dangstytis.

Kalbėjau apie tai, kad mūsų 
politinių partijų emigracijoj 
atsiradusios jėgos geriau sugy
vena, kaip anksčiau Lietuvoje. 
Manau, kad tai akivaizdus fak
tas. Defitistų atvejai yra ga
limi visose grupėse. Tačiau tie 
atvejai nepaneigia mano tei
gimo. K. Mockus

dą.
* •

Kas pastūmėjo į fašizmą?
Pirmiausia panagrinėkime 

tas aktyviąsias jėgas, pastūmė
jusias tas tautas į fašizmą. Čia 
užtiksime kelią,, apskritai imant, 
identišką visoms toms tautoms, 
išskyrus vieną, iš laisvo gyve
nimo nuvedusį jas j fašistinę 
žmogaus teises naikinančią kros 
nį. Žinoma, tai įvyko nevisada 
tuo pačiu laiku ar tais pat žing 
sniais.

Visos tos tautos padarė pro
gresą kiekvienoje gyvenimo sri
tyje pirmaisiais savo nepriklau
somo gyvenimo motais po I Pa 
saulinio karo. Bet tuoj socialis
tai, įvairios jų sektos bei fron
tai ir komunistai ėmė organi
zuoti smulkias politines parti
jas su savo atstovais parlamen 
tuose. Socialistai skelbė nepri
tarimą komunistams, bet jung
davos! su jais, siekdami pramo
nės suvalstybinimo; ir vienas 
iš jų bendrų šūkių buvo “pla
ninga ekonomija”. Kilo ūkinin
kų, darbininkų ir biznierių są
jūdžiai, siekią parlamentarinio 
atstovavimo. Su šiomis smul
kiomis politinėmis grupėmis a- 
tėjo nauja fazė — tai buvo ne
pajėgios parlamentarinės vy
riausybės, sudaromos koalici
niais pagrindais.

Iniciatyvą slopiną nuodai

Neryžtingumo, netikrumo ir 
baimės sukėlimas kiekvienoje 
laisvosios iniciatyvos srityje bu 
vo realus šios fazės rezultatas. 
Žmonės nebepajėgė daryti indi
vidualių sprendimų, šie nuodai 
susilpnino inicityvą, gajumą ir 
žmonių produktingumą. Nedar
bas tapo chronine liga, gi sta
tika vis daugiau ir daugiau ta
po injekciniais vaistais. Koali
cinės vyriausybės savo despera- 
cinėse pastangose išspręsti ne
darbo klausimą įstengė sutarti 
tik dėl vis gausėjančių išlaidų.

teisininkams aiškino, kad “Bal
tijos valstybės su švelniomis fa 
šist'nėmis vyriausybėmis Stali
nas užėmė jėga”, kitus gi mi
nėtus kraštus komunistai pa
grobė, bendradarbiaujant tų 
kraštų “demokratiniams elemen 
tams”, kurie buvę ne kas ki
tas, kaip socialistai. Vėliau tie 
patys socialistai iš komunisti
nių vyriausybių buvę išjungti 
arba išžudyti.

• Išvados
Vėl cituoju patyrusio valsty

bininko žodžius:
“Niekas negali tvirtinti, kad 

legalieji socialistai, jų sąjūdžiai 
ir frontai neštų visišką atsako
mybę dėl šių aštuonių valsty
bių įkritimo į komunistinę duo
bę. Bet vienas dalykas yra tik
ras — ir tai eina nuo šių vals 
tybių nepriklausomybės pra
džios — socialistai ir jų sąjū
džiai jungėsi su* komunistais, 
kad sabotuotų laisvąjį žmogų. 
Yra tikra, kad socialistai gel
bėjo padirbti kopėčias, kuriomis 
užlipę komunistiniai piratai užė
mė valstybės laivą. Ir galbūt 
Atlanto chartos (kuri toms tau 
toms garantavo laisvę) šmėkla 
dabar klausėsi jų grandinių 
žvangėjimo”.

Paneigęs, kad marksizmas bū 
tų vien ekonominė sistema, jis 
teigia:

“Kaikurie žmonės pamiršta, 
kad pirmoji Karolio Markso 
dogma buvo ateizmas ir religi
nio tikėjimo pakeitimas ekono
miniu materializmu. Jis panei
gia Dievo egzistenciją. Jis pa
niekina idealus ir žmonių sielą.

šešis tūkstančius metų, nuo 
tada kai prasideda istorija, 
kiekviena civilizuota padermė ti 
kėjo į Augščiausiąją Būtybę. 
Jie suprato, kad įstatymai, ku
rie kontroliuoja tvarkingą žvaig 
ždžių judėjimą, nėra ekonomi
nis materializmas”.

Baigdamas Hooveris pareiš
kia, kad su naujais išradimais 
ir mokslų pažanga atsiveria 

nauji horizontai bei naujos ri
bos ir jos kasdien teigia “to
bulai išmintingo Vyriausio Teis 
davio” egzistenciją.

ir noriu čia kiek plačiau paryš
kinti.

Deklaracijos 1 dalies 1 punk
te konstatuojama, kad: "šiuo 
metu, kai mūsų tėvynė paverg
ta, visos laisvajame pasaulyje 
gyvenančios politinės jėgos til

dyti, ką kiti savo kruopščiu dar 
bu kurįa ir stato.

3. Treti, jei ką įprašyti tau
tos laisvin'mo reikalui ir pada
ro, tai tik atgrubusia ranka, 
lyg iš būtiniausios pareigos, lyg 
nenorėdami. Vieniems jų paves 
tas darbas atrodo perprastas, 
uždėtos pareigos ne pirmaeilės.

ri būti sutelktos tautai išvaduo- kitiems nepatinka laisvinimo 
darbui vadovaują institucijos, 
ypač gi jų asmeninė sudėtis. 
Šie nesupranta, kad jų darbas 
— tai darbas kenčiančiai tau
tai, o ne jų pačių asmeninei am
bicijai patenkinti ar savo ben
dradarbiams malonumą padary
ti.

4. Ketvirti "iš principo” ne
nori laisvinimo veiksniams ben
dradarbiaut. Jie ne tik patys 
nieko laisvinimo kovoj neveikia, 
bet dargi nuliūsta pamatę Alto 
ar Vliko laimėjimus. Jų spau
da nieko apie tai nepaminės, 
lyg tie laimėjimai būtų ne jų 
tautos ir ne jų pačių naudai. 
Kodėl jie taip daro? Vieni sa- 

(Nukelta į 4 pusi.)

ti”.
Pažiūrėkime, kam šis kons

tatavimas buvo reikalingas.
1. Turime nemaža veikėjų, 

kurie visai nesidomi tautos lais 
vinimu. Vieni sako, kad laisvi
nimo darbas — tai jau “politi
ka”, o jie esą kultūrininkai, po
litika nesidomį. Kiti aiškinasi, 
kad jie esą “privatūs žmonės”, 
todėl laisvinimo klausimai^ sau 
galvos nelaužą. Tuo, girdi, tesi
rūpinąs mūsų Altas, Vlikas ir 
kitos oficialinės laisvinimo in
stitucijos. Treti" teisinasi tam 
laiko neturį ir pan.. '

Žmonės negali suprasti, kad 
tautos išlaisvinimas 
visiems lygiai svarbus'

Skanus £uropietiškas Kaimo sūris — primins jums jūsų 
gimtąjį kraštą, šis sūris parduodamas Chicagoje, jūsų apy
linkės krautuvėje. Krautuvei jo neturint, jums pareikalavus, 
galėtų tuoj užsakyti.
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ALięUST SALDUKAS Prezidentą*

=P
BIJOM PCKBLgVieiOTt

114 tęsinys

Ant plačios lentos surašytos kilninančios mintys, lazdos smaigalio, iš dugno, kitus nugramzdina, baks-
sienoje kabo nusigalėjimų šulinėlis — į jį galima įmesti 
paauksuotą šiaudelį, jei po pietų nevalgai saldaus pa
tiekalo arba jei nenueini į kiną, nors labai norėtum...

Pusrūsio valgykloj sesuo Torkvata, didelė, rau
donskruostė vienuolė, pardavinėja pieną ir šiltus ra
guolius. Jos pilnos rankos atraitotos už alkūnių, raus-

Valgomajame sukinai Utie, ant atalo Uaidtati* S“ Z™. ““
iškirptus iš laikraščių receptus, atsiraitojęs marškinius 
už alkūnių. Jis tuojau virs velykinį krupniką: kliuksi 
pilstomas spiritas, pakvimpa apelsinų žievėm ir vanili- 
jos luobam. *

Tėtis atsargiai pusto, sijodamas tarp delnų, any
žiaus grūdus, gramdo susisukusius kardamonus, skai
čiuoja kmynų krūveles ir pjausto muškato galvas. Pro 
baltą po rankų odą šviečia mėlynos gyslos.

Gavėnia baigiasi; Baigiasi septynių mylių tiltas, 
jo gale žydi baltoji mįslės lelija...

Praėjo gimnazijos rekolekcijos j— didžiojoje salėje 
ir žydroj koplytėlėj nuklūpėti keliai. Sienom plaukia 
nupiešti debesiūkščiai, seselė zakristionė puošia alto
rių: į kiekvieną ploną stiklą, tarp švelnių žolynų, įmer
kia baltą gvazdiko pumpurą. Jos pirštai perregimi, kaip 
gvazdiko žiedlapiai.

Kai ji priklaupia, barkšteli didelis rožančius, nuka
bintas nuo jauno jos liemens...

Salės gale, myniodama fisharmonijos pedalus, gie
da sesuo Modesta — jos augštas balsas virpa tarp smil
kalų dūmų.

Per rekolekcijas negalima kalbėti.

skamba prikabinti indaujų raktai. Blizga stambi jos 
nosis ir prakaituotas veidas, nubertas pavasarinėm 
strazdanom. «

Kai pareinu namo pietų, nekalbina ir mama.

Aš sėdžiu salgomajame ir skaitau gero turinio kny
gas iš gimnazijos bibliotekos: šventos Ritos laiškus 
vienuolyno motinėlei, istoriją apie Fabiolą, pasakoj imūs 
apie atsivertusius masonus.

Virtuvė pilna garų. Mama skalbia baltinius ir aš 
girdžiu, kaip ji pliaukšteli šlapią rankšluostį ant groblė- 
tos lentos, kaip juo slidinėja didžiulį muilo gabalą... 
Paskui suspaudžia tarp delnų, kad pro pirštus net 
švirkšteli vandens čiurkšlės, ir tada, užsigulusi ant len
tos, ima jį trinti.

Kartais lentos griaučiais nutrata tėčio marškinių 
sagutės, o kai mama žemai pasilenkia, skambteli iš
sprūdęs medalikėlis. Bet mama jį tuojau pat Nugriebia 
ir muiluota ranka užsikiša už kaklo iškirpimo. Jos pirš
tai atmirkę karštame vandeny, prijuostės ir sijono prie
kis peršlapęs, o pro skarelę išlindę plaukai susisuka 
aplink kaktą mažom garbanėlėm.

Ant ugnies, skardiniame bake, pro muilo putas, pro 
šarmo tvaiką, kliuksi virinamos didžiosios paklodės.Klasėj tylu. čeža vaškinis popierius, mes valgom

pasninko sumuštinius: su šveicarišku sūriu, kietai vi r- Karts nuo karto mama pasiima lazdą ir išmaišokarštus, 
Vaitiekūnui vargu pasiseks ką Į tais kiaušiniais ir rūkytom žuvelėm. t garuojančius skalbinius: vienus iškelia, pamovusi ant

nodama per iškilusias užvalkalų pūsles.
Po pietų mes vėl susirenkam — vakarinėn konfe

rencijom
Keistai atrodo gimnazija vakare. Klasėse, po ža

liom gaubtų lėkštėm, dega elektros lemputės; korido
rium nugirgžda virtuvės seselė, nešdama kapelionui pa
vakarius ant mažo padėklo, apdengto iškrakmolyta ser
vete: du obuolius ir šilto pieno ąsotėlį.

Mokytojų kambarys užrakintas, užrakinta ir raš
tinė — praviros trk gamtos kabineto durys.

Pro spintos stiklus matosi ančiasnapio iškamša, 
bonkos su buožgalviais, gūžta su pempių kiaušiniais. Ir 
adatom persmeigtos peteliškės, ir žali žiogai, atkišę 
šiurkščius savo ūsus. Blizga žėručių skeveldros, putna- 
gai ir velnio pirštai — juos mes surankiojom vasarą 
paupiuose.

Paskui ateina išpažinties diena.
Aš einu Senamiesčio gatvėm: pro antikvarą, kuria

me pernai pirkau atlasą, pro kiemus, užsklęstus tam
siais vartais, pro bažnytinių rūbų, vyriškų skrybėlių, 
laidotuvių vainikų, karstų krautuves. Ir galvoju apie 
savo nuodėmes, apie savo nuodėmes...

Rotušės aikštėj, plikose medžių šakose, kranksi 
varnos; nuo seminarijos pusės atžingsniuoja du klieri
kai, žliugsindami tyžtantį sniegą dideliais kaliošais. Pro 
Miesto ligoninės vartus išneria greitosios pagalbos ma
šina ir staugdama nulekia Vilniaus gatvėn, drabstyda
ma ant šaligatvio atolydžio purvą.

Aikštės gale, už sniego krūvų, juoduoja Jėzuitų 
bažnyčios durys.

%
(Bos daugiau)

i
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Nuotykis iš misijų
Jaunas Maryknoll draugi

jos misionierius tėv. Juozapas, 
R. Herbert, tik metus tebuvęs 
Korėjos mieste Okchon, šaky-' 
damas pamokslus pastebėjo, Į 
kad korėjiečiai katalikai šyp
sosi. J s patyrė ir to priežas
tį: rožančius korėjietiškai yra 
“mukju”, o alus* “maekju”.. 
Neaiškiai tariant ir' netiksliai 
akcentuojant jam išėjo taip, 
kad jis vieton raginti dažniau 
kalbėti rožančių pasakė — 
dažniau vartoti alų...

Socialinių studijų mokykla
Šią vasarą nuo liepos mėn. 

2 d. iki rugp. 8 d. Katalikų 
universitetas Washingtone tu
rės Katalikų Socialinės Akci
jos studijas kunigams ir semi
naristams. Studijų metu bus 
nagrinėjamos socialinės — e- 
konominės problemos.

500 MYLIŲ SU KRYŽIUMIrri • • •1 eisingi
konstatavimai

(Atl elta iš 3 pusi'
kosi esą “nepartiniai”, Vliko 
partijų nekenčią, kiti dar “ken
čia”, kad kada Vlike buvusi pa
žeista jų garbė, asmeninė am
bicija ir pan..

Taip daugiui laikantis pasy
viai laisvinimo darbe, nėra lais
vinimo kovos fronte gyvybės, 
ryžto, idealizmo, permaža kons
truktyvių darbo planų.

Štai, kodėl Clevelando LDG 
konstatavimas, kad šiuo metu 
visos mūsų jėgos turi būti su
telktos tautai išvaduot, yra 
teisingas, vertas rimto musų vi
sų dėmesio ir reikalingų išva-

Lietuviu Prekybos Namai

BALDAI - NAUJAUSIO STILIAUS
BE BROKŲ

SĄSKAITOS BE 

FINANSŲ ’ 

KOMPANIJŲDeklaracijos 1 d. 2 p. kons
tatuojama, kad: “tautos laisvi

nimo darbas gali būti sėkmin

gas, tikti?! jį dirbę,nt visiems _ 

vieningai”. \

Šis konstatavimas irgi dėklą- n 
ruotas ne taip sau, tik kad ką 
pasakyt.

Gi visi be išimties esame lais- 
vinimo darbe padarę klaidų ir A 
nusižengimų vienybės principui. 81 
Antai, prieš kurį laiką laisvini- 
mo fronte susiskaldėme bepras- . 
miškai j krikščionišką ir laicis- 
tinį frontą, eikvojame jėgas 
tarpusavio kovoje, vieton kovo- 
ję su bendru priešu. Vlike be 
jokio pagrindo varžėmės dėl va ; 
dovaujamųjų vietų, ten skaldė- z 
mės į “poziciją” ir “opoziciją”, 
buvome pernelyg jautrūs, am- 
bicingi, kartais ar tik ne dėl 
asmeninių ambicijų esame net 
ištisas grupes išvedę iš laisvi- 11 
nimo kovos fronto .. O kas da- 1 
bar dedasi laisvinimo kovoj ? 6 
Aiškinti nerėkia. t

Todėl labai ir labai teisingai 
padarė Clevelando LDG, kons- ' 
tatuodamas būtinąjį vienybės 
reikalingumą laisvinimo darbe.

Deklaracijos 1 d. 3 p. kons- < 
tatuojama, kad: “Lietuves lais- i 
vinimo gyvybėles jėgas dabar i 
suskaldė viena poHtinė grupe, 1 

pradėjusi separatinę veikią, 1 

įsteigdama Lietuvos Nepriklau- . 
somybės Fondą ir Lietuvos Ne- 1 
priklausomybės Talką”.

Šios sepaVatinės tendencijos , 
tautos laisvinimo darbe — tai 1 
pati sunk’ausia mūsų liga, ar
danti mūsų vienybę iš pat pa
grindų. šis konstatavimas lyg 
ir kaltina mūsų separatininkus. 
Jis aniems gal bus, iš tikrųjų, 
skaudus. Bet jis teisingas. Tik , 
pažiūrėkime, prie ko privedė ta ‘ 
jų įstrigtoji LNTaBcr:

1. Suskaldytos mūsų laisvini
mo jėgos, kurių gi ir šiaip jau
turime neperdaug. Susiskaldę 
negalėsime Sėkmingai atlikti 
laisvi'n'mo uždavinių.
- 2. Suskaldyta ir pati mūsų 

visuomenė d du frontus: “vli- 
kininkus” ir “talkinnkus”. Ap
nuodyta nuotaika, kurioje bus 
sunku dirbt ne tik laisvinimo, 
bet ir kitą visuomeninį darbą.

3. Pak ratas pasitikėjimas 
vieni antrais. Iš buvusių drau
gų ir mielų bendradarbių pasi-. 
darėme jau priešai...

4. Spauda užteršta asmeni
niais ginčais ir diskusijomis ne 
iš esmės, o tik dėl laisvinimo 
darbo organizacijos. ,

Ir tai kasdien dalykai eina 
vis blogyn ir blogyn.

O kokios pasekmes LNFondo 
įsteigimo?

1. LNTalkos žmonės jau vi
sai neaukoja Tautos Fondui, 
nes tariasi turį savo "laisvini
mo” fondą. Jei kuris jų tų au
kų Tautos Fondui kiek ir nu
meta, tai tik atgalia ranka, tik 
dolerį ar du... Ar tai auka? Tai 
tik aukos simbolis.

2. Tie žmonės dargi kursto 
ir mūsų visuomenę Tautos Fon
dui neaukoti. Girdi, tas Tautos 
Fondas — tai “Vliko kasa”, o 
Vlikui "kasos” nereikia, nes jis 
dirbąs “negerai”... Atsiranda 
lengvatikių, kurie tiems kursty
mams ir pasiduoda. Ir taip au
kos bendram Tautos Fondui ma 
žėja.

3. Vasario 16-sios proga, kada 
Tenkamos aukos Tautos Fon
dui, su savo aukų dėžele, žiū
rėk, prisistato ir LNTalkos žmo

19 m. mergina Kubų.j eina 500 mylių su 60 svarų kryžiumi. Čia ji ma
toma suklupusi jKiilsiui. Ji tai daranti, kad žmonijoj įsiviešjiatautų 
taika. (INS)

STATYBAI 
IR NAMŲ 
PATAISYMUI 
PRISTATOM , 
Visokių Rūšių i 
MEDŽIAGĄ

Didžiulis pasirinkimas svečių kambario 

baldų, 100% vilna ar nailon, su dviem 

ar vienu foteliu nuo $150-00-

CARR MOODY 
LUMBER CO. en b U Įvairiausių 

valgomųjų, Maha 
goni, riešuto, ar 
ąžuolo, vyšnios 
medžio — 7 dalių 
valgomieji nedega
mu viršumi Formi- 
ca labai puikaus, 
stiliaus pas mus 
tiktai................$ 1

STASYS LITWINAS, Prez.

303d 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.

A. BENIULIS atlieka įvairini 

perkra'ustymus ir pervežimui- 

iš tolimų ir artimų atstumų. 

TeL BI. 7-7075 arba 

PR 8-9842

15-kos m. sukakties specialus išpardavimas

Westwood Liguors Miegamieji ąžuolo, 

riešuto ar Mahago- 

ni medžio—su šli

fuotu sidabro vei

drodžiu dreseris — 

komoda — lova — 

dvi lempos, pas 

mus tik ... . $1

2441 WEST 66TH STREET — Tel. PR 6-5951

Virtuvės stalai chro

mo su formica vir

šumi, 5 dalių sta

las ir 4 kėdės 

nuo . $39.00—$99-00
Deklaracijos 1 d. 4 p. jau da

roma išvada iš to, kas pirmiau 
buvo konstatuota. Ten sakoma, 
kad: “akivaizdoje šių faktų bū
tina visų demokratinių grupių 
suderinta veikla tautinei vieny
bei stiprinti ir kovoti su visais 
mus skaldančiais veiksniais”.

Čia lyg ir nusakyta, kas iš
šaukė Clevelando Lietuvių De- 
mokratiin'ų Grupių - apsijungi- 
mą ir koks yra tų grupių orga
nizuotos veiklos tikslas.

Iš tikrųjų, kaip gi kitaip ko
vosi su blogiu, kuris, lyg ko
kia pabaisa, kelia galvą, nieko 
nebijo ir su nieku nesiskaito. 
Organizuotą pikto akciją gali
ma atremti tiktai sutelktinėmis 
jėgomis, tik organizuota gėrio 
akcija.

Kilimai 100% vilna, 9x12 puikių spalvų . .....................................$59.00
Šaldytuvai 8 cub.-pėdų, 1956 metų tik.......................................... $175-00

A. 1 - i ,
Parcelano pečiai virimui: Crown, Universal, Norge ir daug kt., $99"1 49

Knygoms spintos stiklo durim tik .............................................. ..........$29-^0
Kavos staliukai ąžuolo ar riešuto medžio tiktai......................................... $9 50
Telefonui staliukai, ąžuolo, riešuto ai Mahogani, tiktai........................ $2-5E

9*12 linoleum įvairių spalvų tik ...................................................................... $6-50

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

Universal Savbigs and lxian 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:

FURNITURE CENTER, InePastaba: Clevelando LDG II 
dalies paaiškinimus ž'.ūr. sekan
čiame str. — “Reikšmingi pasi
ryžimai”.

3224-26 South Halsted Street Telefonas - VIctory 2-4226

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illnois

Atidaryta pirmadieniais, ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30 vai. Kitom die 

nom nuo 9 iki 6 vai. Sekmadieniais nuo 18 iki 5 vai.$2,00 ) molus, kad užlaikius gražius 
plunkus. Mėgink NEW EltA. — per 
40 metų pasekminiai vartojamas. 
Siųskite $2.00 už 8 oz. bonką.

F. BITAU*TAS
302 S. Pearl St., Denver, Oolorado

FLOR D’ALPĘ, Dessert Liųueur,

originalus Milano likeris $5-89
LEMON - ICE, gaivinantis likeris 5th'

CHERRY BESTLE, Danijos vyšnių likeris

$3-89

WESTWOOD LIQUOR, 5 metų senumo

Kentucky degtinė, 3 bonkos už $ -| 0,0Q

buvo $6.50, dabar didėlė bonka $4-45
JULĖS HENRY, 3 star prancūziškas 

konjakas $4.85
IZARRA, nepaprastas likeris, Benediktino 

skonio. Buvo $6.50, dabar parduodamas už $5.50
VERMOUTH, itališkas vynas, didelė bonka $1.30
SCHWARZTE KATZE, vokiškas vynas $.90
GRAINBELT, Minnesotta alus, 24 butelių dėžė $3-39
FOX HEAD 400, Waukcsha, Wisc. alus

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

skelbime yra išvardinta tik maža dalis gėrimų. Per 15 metų jmtar- 
navoin sąžiningai lietuviams netik iš vietos apylinkės, bet ir iš to
limesnių vietų. Sukakties proga papiginom gėrimus netik čia išvar
dintus, bet taip pat ir kitus. Yra gaunama krautuvėje: Zubrowka, 
importuota iš Europos; Prancūzijos, Italijos, Ispanijos, Vokietijos 
ir kitų kraštų vynai ir kiti gėrimai. Yra vyno virš 50 metų senom*. 
Užsakunt didesnį kiekį, pristatknne j namus. ‘

ALEKSAS ŠIMKŪNAS (Joniškietis)

fe- w
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STEIGIAMOJO SEIMO DARBAI IR 
NUOPELNAI LIETUVAI 

M. Krupavičiaus žodis į kraštą radijo bangomis

Minint metinę Steigiamojo Sei 
rao sukakti, 1956 gegužės 15 
d. per A. B. į kraštą žodį radi
jo bangomis perdavė buv. Stei
giamojo Seimo narys prel. M. 
Krupavičius. Savo kaMooje jis 
pažymėjo:

Mielieji ir ištikimieji Lietuvos 
žemelės sargai! Mūsų tautos 
himnas mus moko stiprybę sem
tis iš praeities. Mūsų praei
tis — turtinga ir garbinga. Ji 
pasididžiavimo vertais darbais 
kaip rūtomis kaišyta. Kas ją 
žino, niekad Lietuvai nežus — 
ir niekad nebijos ir savo gyvybę 
už ją paaukoti. Ne č:a vieta pa
sklaidyti tuos didžiuosius mūsų 
tėvų protėvių darbus, kurie tei
kė ir per amžius teiks stiprybės 
kartų kartoms. Stabtelsiu prie 
vieno fakto, kurio š. m. gegu
žės 15 d. švenčiame metinę su
kaktį ir kurio jūs negalite švęs
ti, nes tos praeities fakto rau
donasis okupantas visa savo 
purvina širdimi neapkenčia. 
Kalbu apie Steigiamąjį Seimą. 
Jis naujosios mūsų istorijos — 
nepriklausomybės laikų įvykis. 
Iš to laikotarpio jis yra ne tik 
būdingiausias, bet vienas reikš
mingiausių bei garbingiausių į- 
vykių.

St. Seimas dirbo tik dvejus 
metus ir dirbo labai sunkiais 
laikais. Jam reikėjo tuo pat me
tu ir kuriamai valstybei pama
tus dėti, ir ginti ją nuo besi
braunančių priešų — raudonųjų 
rusų, lenkų ir vėliau bermonti
ninkų gaujų. Be to ir krašto 
viduje susitelkę Maskvos ir Var
šuvos agentai nemaža nerimo ir 
pavojų buvo sukėlę. Bet visas 
tas nelaimes, pasiaukojančios 
tautos padedamas, Steig. Sei
mas nugalėjo. Karai buvo baig
ti lairrkingai, tik sostinės Vil
niaus nepavyko atgauti iš klas
tingųjų lenkų. Su bolševikais 
pasirašyta sutartimi 1920 m. jie 
visiems laikams išsižadėjo bet 
kurių pretenzijų į Lietuvos že
mes, Bet vėliau paaiškėjo, kad 
tai būta tik jų paprasto veid
mainiškumo ir klastingumo.

Baigęs visus karus, Steig. Sei
mas išgavo iš didžiųjų valsty
bių Lietuvos pripažinimą, ir ji 
buvo priimta į Tautų Sąjungą. 
Jis nustatė valstybės sienas. Jis 
sutvarkė valstybės aparatą, su
tvarkė mokyklų organizavimą, 
įkūrė universitetą, išleido lietu
viškąjį pinigą — litą, kuris tais 
slidžiais laikais išlaikė savo ver 
tę ligi Lietuvos okupavimo; iš
leido visą eilę naudipgų darbi
ninkams įstatymų. Savo išleis
tais įstatymais Steig. Seimas nu 
tiesė tautai kelius į garbę ir 
gerovę, jis sudarė geras sąly

gas sukurti gražią, jankių, pa
siturinčią ir šviesią Lietuvą, 
Jis tautai, kaip jo išleistoj kon
stitucijoj pasakyta, Visgalio Die 
vo vardu ir lietuvių tautos va
lia garantavo laisvę, lygybę, nuo 
savybės teisę jr saugumą, o vy
riausią suverenumo teisę sudėjo 
į tautos rankas. Jis pastatė 
valstybę ant tvirtų teisingumo, 
demokratybės ir tikėjimo lais
vės pagrindų. Steig. Seimo iš
leistąją konstituciją nėt sveti
mieji mokslininkai rado iš visų 
naujųjų konstitucijų pažangiau
sia ir tobuliausia. Jo išleistas 
žemės reformos įstatymas tų 
pačių mokslininkų teigimu buvo 
kitiems sektinu pavyzdžiu. To
kios žemės reformos nebuvo pra 
vedusi nė viena valstybė. Ji pa
keitė Lietuvos veidą. Išnyko 
dvarų rūmai, o dvarininkų že
mes apklojo gražios naujakurių 
sodybos, kurių susidarė daugiau 
60,000. Žemės reforma taip su
stiprino žemės ūkį, kad jis tapo 
stipriausiu valstybės ekonomi
niu ramsčiu ir gerpvės šaltiniu.

Steigiamąjį Seimą rinko visi 
be išimties piliečiai demokratiš
kiausiu būdu. Jame vyravo kai
mas — darbininkai ir ūkinin
kai. Jie buvo Lietuves tvarky
tojai. Jie jai nustatė tokią tvar 
ką, kokia jiems buvo patogiau
sia. Bolševikai skelbia, kad ne
priklausomą Lietuvą sukūrę sve 
timieji kapitalistai prieš liau
dies valią, kuri stovėjusi už so
vietinę tvarką. Steig. Seimo is
torija pirštu prikišamai parodo 
tokio bolševikų teigimo meldgin 
gumą. Nepriklausomoji Lietu
va yra Lietuvos darbo žmonių, 
o ne svetimųjų kapitalistų pa

daras. Bolševikų įvestas Lietu
vai režimas yra lietuvių darbo 
žmonėms nepakenčiamas ir vi
sai tautai svetimas.

Steig. Seimo žemės reforma 
dvarų žemes atidavė darbinin
kams ir bežemiams. Jis panai
kino baudžiavos pėdsakus. Gi 
raudonasis okupantas tą žemę 
iš darbo žmonių atėmė ir sukūrė 
naujus dvarus, kuriuos pavadi
no kolchozų vardu, o žmonėms 
įvedė baudžiavą, nepaiyginti

I

blENRASTIS DRAUGAS. ČHICAGO, ILLINOIS

žiauresnę negu buvo dvarinin
kų baudžiava.

Steig. Seimo konstitucija pa
rėmė Lietuvos gyvenimą demo- 
kratybe, tautybe ir krikščiony
be. Bolševikams tos atramos 
labiausiai nekenčiamos ir rauja- 
mos iš pašaknų, o tie, kurie jų 
laikosi, persekiojami ir na kinta
mi. Jie neleidžia lietuviams na a 
dotis demokratine teise ir nai
kina žmogaus asmeninę laisvę. 
Bolševikų ktonfctftuc'ja ir Steig 
Seimo konstitucija — du prie
šingumai. Jos skiriasi kaip ug
nis ir vanduo. Bolševikų kons
titucija atnešė Lietuvai sinkiau
sią vergiją, kokią bet kšda žmo
nija pažino. Dabartinis nepri
klausomybės praradimas yra 
blogiausias ir pavojingiausias, 
koks yra žinomas isterijoje, nes 
jis atnešė ne tik politinę krizę, 
bet kartu ir kultūrinę giliausia 
to žodžio prasme. Bplševikas šie 
kia ištrinti visas lietuvio savy
bes. Jei mes leisime jam tai 
padaryti — lietuvių tauta žuvu
si, o kartu su ja ir Lįetuva. Su
sigūžę, pasišiaušę ir apsišarvavę 
didžiąja kantrybe, išlaikykime' 
save tokius, koki esame gimę, 
kaip yra padarę mūsų broliai, 
kentėję caro laikų persekioji
mus. Silpnas keta, tvirtas griū
va. Ateis galas ir bolševikams. 
Tik nebijokit, Brangieji, vargo 
kieto. Juk .be jo — galiūnai pū
va. Vargo liepsnoj tik pelai su
dega, geležis dar labiau užsigrū
dina. Iš bolševikų ugnies išėję 
sugebėsite dar gražiau Lietuvą 
sutvarkyti, nes, pirmiausia, bū
site patyrę, ką neša valdžios be 
demokratybės ir bekrikščiony- 
bės. Tai pamatėte iš Hitlerio ir 
bolševikų režimų. G antra, tu
rėsite prieš akis Steig. Seimo

PERSPfiJA

Gen. Gruenther perspėja JAV se
natą, kad stiprintu Nato. koris ga
lėtų atsispirti prieš raudonųjų ag
resiją. _ (1NS)

darbus. Juk per Steig. Seimą 
prabilo senas tautos genijus, 
kurio neįstengė nusmaugti vi
sokios okupacijos ir kitokios ne
gerovės ir vargai. Jis grąžino 
atgimusiai Lietuvai senąsias mū 
sų tradicijas ir didžiųjų kuni
gaikščių dvasią.

Visagalis rie kartą mums pa
dėjo istorijos eigoje Sunkiausius 
persekiojimus ir kančias ištesė
ti ir susilaukti šviesesnių lais
vės dienų. Tikėkime, kad ir da
bar mūsų neapleis. Tik išeiki
me, Broliai ir Sesės, iš bolševi
kinės ugnies dvasios milžinais 
su Dievo ir tėvynės meile bei de 
mokratinėmis riuotaikoTnis. Ir; 
Čia, kur Vytautas Didis mus 
ir Vilnių gynė, bus per ąmžlus 
kaip ir buvus, laisva Lietuva tė
vynė! (Eita)

Renkama medžiaga apie 
Suvalkijos sukilimą

Prieš 20 metų įvykęs Suval
kijos sukilimas-streikas yra vie 
nas istorinis epizodas lietuvių 
kovų ir siekimų dėl laisvės ir 
teisybės. Prieš uzurpacinii re
žimą sukilusieji tautiečiai, iš ku 
rių dažnas buvo savanoris-kū- 
rėjas, liejęs kraują Nepriklau
somybės kovose prieš gausius 
Lietuvos prįešus visuose fron
tuose, buvo žiauriai numalšyti 
žudymais, kadetais, kalėjimais.

Yra sudarytas redakcinis ko
lektyvas surinkti medžiagą ir 
išleisti knygą ap'e tą sukilimą.

Visi, kurie tik žino faktų apie 
sukilimo įvykius, prašomi sura
šyti juos ir prisiųsti; kurie tu
ri sušaudytųjų, kalėjusiųjų, nu 
kentėjusių nuo režimo fotogra
fijas; taip pat, kurie turi pa
sižymėjusių malšintojų kaip 
Čenkaus, Barniškių, Klipšto ir 
kitų buv. saugumiečių bei tei- 
susiųjų mirtimi karininkų fo
tografijas, prašomi prisiųsti. 
Pageidaujamos ir režimo vadų 
fotografijos.

Prašome duoti teisingus fak
tus! Ypatingai prašomi buv. 
saugumiečiai, policininkai ir ki
ti su malšinimu turėję reikalo 
asmens duoti teisingos medžia
gos. Už tai būsime labai dėkin
gi. Pageidaujant pavardės bus 
laikomos paslaptyje.

Medžiagą siųsti:
P. O. BoX 164

Waterbury, Conn. 
Redakcinis kolektyvas

Eikime per gyvenimą ne 
kaip pragaišties šešėliai, bet 

i kaip amžinybės simboliai.
— Vydūnas

82 baigė mokslus 
Milwaukėj

waukėje, šiemet net 111 stu
dentų iš Illinois valstybės bai
gia mokslą. Iš jų 82 yra iš 

Jėzuitų vadovaujamame j Chicagos ir priėmiesčių. 
Marąuette universitete, Mil-

SIUNTINIAI I LIETUVĄ
Per HASKOBA Ltd. Angli- 

joj siunčiam Lietuvon įvairias 
gerybes. Prašykite katalogų. 
Jūsų lietuvių bendrovė: OVER- 
SEAS CARGD CO., 4426 So. 
Rockwell St., Chicago 82, UI. 
Tel. YA 7-4337.

t ’ ■ 4 •* .• ’ * ■
1S arti ir toli baldų

PEfiKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

sunkvežimis su pilna ap- 
drauda. Pigus k sąžiningus 
patarnavimas.

R ŠERĖNAS
4646 S. Wood St., Chicago B,

Illinois, tel. VI 7-2972

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

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

M. CESAS, patyręs auto specialistas

NAUJI DIDELI TROKAI-NAUJAUSI KRAUSTYMO {RANK/AI 
HGU Merų PATYRIMAS-PI6USIRSĄŽ/NIN6AS AA7ARNAWMA3

MQHA!& NAUJOKAITIS
2022 W 69 St. CHICAGO 36, ILL. Tel. V/AOmek S <9209

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

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

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

** BŪ]
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A. TVERAS
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES 

Pardavimas ir taisymas 
2646 W. 691h St. REpiiblic 7-1941

Jr %

Tai yra populiariškiausia 
Kentucky Whiskey brand 
kuri bet kada buvo 
pagaminta

2202 WEST CERMAK ROAD 
Tel. Vlrglnla 7-7747 ✓

JOHN J KAZAtfAUSKAB.

MUTUAL FCOERAL 
SAV INGS

pataria:
1. Nepraleiskite tisų uždirbtų pinigų 

Taupykite nork dalį.

2. Pinigams padėti nereikia važinėti. 
Juos galite pasiųsti pAŠtu.
Mes apmokėsime pašto išlaidas.

3. Planingas tai pymaa visados moka 
gerus dividendus.

Ubartered imd Snpervlsed by the U. 8. Government
(STAIGIOS VALANDOS: Kasdien nuo 9-tos ryto Iki 6 vai. po pWtą. Kstv. ( 
nuo 9-tos vai. ryto Iki S vai. vak. BeBtad. ano B vai. ryto lkl 1 vai. po' 
pietų. Trečiai! visai neatidaroma.

oco

KENTUCKY STRA1GHT 
BOURBON WHISKEY

KENTUCKY BU 
WHI:

4/5 Qt.

Daugiau žmonių yra pirkę Stnmy 

Brook negu bet kokios kitos 

"brand oi Kentucky whivkey"

Jūs rasit Sunny Brook’s populiarumo prie

žastį pačiam bonkos turiny, tai Kentucky 

whiskey toks švelnus, toks skanus, jog 

jūs jį pamėgsite vien tik paragavę.

New "Silver Dormey” doet 
every job big mixer. do! Beats 
the heaviest batters ąuiekly, 
completely. . . gently folds-in 
lightest ingredients. Hat 5 rec- 
ipe-tested tpeeds for foldinį, 
itirrinį, mixinį, beatinį, 
whippir>į! Beaters release 
automatically I Ufetime mirror 
finish won’t peel, chip, crack, 
or ttain—ever! Corae tee this 
marvelous little mixer today I

'UFETIME MIRROR FINISH 
• UGHTWEK»HT—ONLY 3\ 12$. 

% • JTANDS 0N END 
1 WHIN NOT IN ŪSE 

•STAM1ESS STEBI BEATESS 
•5-SEEED DIAl SELECTCK

Foctory Guarontesd by Dormeyer

ARBET’S, INC
2442 W. 47th St. Chicago, Illinois

Tel. VI 7-0700

Brook
0RANO

Sunky Brook
BRAND

KENTUCKY WH1SKEY

4/5 Qt.

•amt, r>
AaOut Sunky BaooaCo**’

multinui. ««iuc«v

Also Avallnblc
TM1TTLED EN BONU—.100 PROOF

NARIAI LIETUVIU TAUP. ffi SKOLINIMO
B-VIŲ LYGOS, KURIGSH

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki $19,000.00 
IR

Paskolos Duodamos Namų įgijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CIHCAGO SAV1NGS A LOAN ASsi

6234 S. Westem Avė. Chicago 36, III.

010 SUNNY BROOK C0., DMSION 0F NATIONAL D1STILLERS PROB.'CdhP, tOUlSVILLE, KY. 
BOTH 86 PROOF. KENTUCKY 6LEN0ED WHISKEY CONTAINS 65% GRAIN NEUTRAL SPIRITS

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

DISTRICT SAVINOS A LOAN ASSN.
3430 So. Halsted Street Chicago 6, III

TELEVIZIJOS 
r Radis Sperat. Taisymu
Sąžiningu Ir gmntnotas darbia 
M. RIMKUS, <617 S. SaVryer St 
Tel. VI 7-6087 — VI 7-3031

AUKŠTAS DIVIDENDAS — APDRAUSTAS SAUGUMAS IR PELNINGI PATARNAVIMAL
TAUPYKITE TVIRTAI. APDRAUSTOJ 616,000,000 IŠTAIGOJE. AUKAOIAUHIAH, NAUJAI PADIDINTAS DIVfURNBAN ET* PAID IJP INVEHTMEN 
TU sąSKAITAN, KITI TAUPYMO SKYRIAI: OPTIONAL, BONUS, .KALA D V IR VAKAUBJU SKYRIAI. GALITE TAUPYTI IR PER 1AIAKUS. ŠIT. 
TAUPYKITE I6IAIDAS I6KEICIANT ČEKIUS IR APMOKANT VISOKĮ AITRIAS HILAS, VEMTI PATARNAVIMAS NARIAMS. 16RETCIAM IR 
PARDUODAM VALDŽIOS BONUS. NAMŲ PASKOLOS PRIEINAMIAUSI OM SĄLYGOM. SUŽINOT MCSŲ AOKATA DIVIDENDĄ TO KITAS 1N 
•■'ORMAUIJAS PAŠAUKIT — OROVESIILL 6-YG76.

CHICAGO GAVINGS aad LOAN ASSONAUON, 6234 SOUTH NESYERN AVĖ.
PIRM. 11 VAU — S V AL.: ANTRAD. YR FSINKT. » Afl « VAK.t B0T. » TV S VU. VMk.r TmmA USE>AWyTA VT«A nraiw*i averr • no i

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

UNIVERSAL SAV INGS aIoANASŠNL
1800 S. Halsted St. Chicago 8, III.
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X Lietuvių dailininkų susi
rinkimas įvyko gegužės mėn. 
26 d. Lietuvių auditorijoje. Bu
vo išsiųsta 39 kvietimai daili
ninkams, architektams ir 
skulptoriams. Kaikurie kole
gos, negalėdami atvykti, pri
siuntė įgaliojimus.

Susirinkimas praėjo darbin
gai ir geroj nuotaikoj. Organi
zacinės valdybos pirmininkas 
M. M. Šileikis pakvietė kolegas 
atsistojimu pagerbti mirusius 
dailininkus. Rankų plojimu bu
vo pagerbtas meno veteranas 
dail. Adomas Varnas, kuris 
perskaitė momentui paruoštą 
referatą. Jo tekstas bus pa-

ir viešų mokyklų pianinų kon- i delbtas spaudoje. Vicepirm.
Z. Kolba kalbėjo tema: “Kodėl 
dailininkai turi susionganizuo-

B

/ mus

X Pranutė Činikaitė, dukre
lė Jono ir Juzės Cinikų, Dow- 
ners, Grove, III., pradėjo kilti 
savo gabumais muzikoje. Pra
nutė yra studentė Nazareth 
Akademijos, LaGrange, III., ir 
šiuo laiku yra tos mokyklos 
pianino solistė orkestre. Be to 
yra laimėjusi auksinius ir si
dabrinius medalius katalikiškų

kursuose Chicagos apylinkėse.
X Antanas Skridulis, buvęs 

Aušros Vartų parapijos vargo
nininkas ir Moksleivių Tauti
nio Ansamblio chormeisteris, 
pernai išvykęs į Romą studi
juoti bažnytinės muzikos, š. m. 
birželio 9 d. išvyksta iš Romos 
į Liurdą ir iš ten lėktuvu per 
Madridą į Fatimą, kur bus bir
želio 13 d. Birželio 21 d. iš
plauks iš La Havre uosto į 
Ameriką. New Yorke bus apie 
birželio 28 d. ir tikisi Dainų 
šventės metu jau būti Chicago
je.

X John L. Paukštis, buvęs 
Dariaus-Girėno Amerikos Le- 
gijono posto vadas, šiom die
nom kandidatuoja į augštas 
pareigas Cook apskrities Ame
rikos Legijono sąjungoje. Bū
tų didelė garbė Dariaus-Girėno 
posto nariams ir Chicagos lie
tuviams, jei Jonas būtų sėk
mingas rinkimuose. Paukštis 
yra teisėjo Alfonso Wells teis
mo rūmų padėjėjas.

ti”. Dail. Jonas Tričys perskai
tė pirmojo susirinkimo proto
kolą. Kitus du organizacinės 
valdybos posėdžių protokolus 
■perskaitė sekretorius dail. Jo
nas Pilipauskas. Jų protokolai 
buvo vienbalsiai priimti.

Organizacija pavadinta Ame
rikos Lietuvių Dailininkų Są
junga. Jos centras bus Chica
goje.

Slaptu balsavimu (kortelė
mis) išrinkti valdybon Zigmas 
Kolba, pirm., Br. Murinas, vice
pirm., Jonas Pilipauskas, sek
retorius, Mikas Šileikis, spau
dos atstovas. Balsų tikrinimo 
komisiją sudarė kol. Paukštie
nė, Laurinaitis ir Murinas.

Baigiantis susirinkimui L. 
Bendruomenės pirmininkas dr. 
Bajerčius kreipėsi į dailininkus, 
kad jie paskirtų savo atstovą į 
Kultūros Kongresą. Dailininkai 
šiuo reikalu tariasi.

X Naujai išrinktoji MAS 
X Vokietaitis praėjusio tre-l^^ Valdyba birželio 2 d.

įvykusiame pas tėvus jėzuitusčiadienio vakarą dainavo Ar- ;
thur Godfrey telfevizijos pro
gramoje. Jis labai gerai padai -

MHJRaATH ftftAyftAS, čffiČAfld, MINAIS

LCKTUVAS SUDAUŽĖ AUTO

Lktuvas nukrito Denver oro bazėj, sudaužydamas automobilį. Katastrofoj žuvo 4 asmenys ir 4 sužeisti

LIETUVOS NELAIMEI 16 , METŲ
Ar atsimeni, lietuvi, tą šešta-, O Lietuvon nuolat vežami žmo- 

dienį, kada laisvosios Lietuvos nės iš rytų. Svetimi žmonės.
keliais riedėjo užpuoliko tankai 
ir žygiavo raudonarmiečiai?

Tai buvo pirmoji laisvos Lie
tuvos respublikos pavergimo die 
na. Tai buvo 1940 m. birželio 
15 diena.

Sekančią dieną prasidėjo oku
pantų valdžia. Lietuvių tauta 
buvo okupuota ir pavergta.

Sunkūs atėjo laikai. Atėjūnai 
palaipsniui naikino Lietuvoj lie
tuvišką tvarką, įpročius ir įves- 
dinėjo savo iš rytų atsineštus ir 
lietuvių tautai svetimus nuosta
tus. Svetima dvasia įsiviešpata
vo Lietuvoj. Visas ūkis buvo su 
jauktas. Buvo paliestas pats 
žmogus. Jis nustojo asmens 
teisių ir laisvių. Jis įstatymo 
buvo sulaikomas, kalinamas, be 
teismo baudžiamas. Lietuvos pa 
vergėjams nereikėjo nei tiesės, 
nei teisėtumo.

Tai yra lietuvių tautos naiki
nimas (genocidas) — pats di
džiausias rusų bolševikų nusi
kalstamas darbas.

Šios baisios sukaties proga Vy 
riausiasis Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas kreipiasi į visame pa
saulyje išbarstytą laisvąją lietu
višką išeiviją, šaukdamas ją įsi
jausti į pavergtos tautos padė
tį, dėtis prie jog sunkios dabar
ties palengvinimo ir prie jos vi
siško išlaisvinimo iš 
nės vergijos.

Lietuviai, skelbkime pasauliui 
apie bolševikų daromas skriau
das lietuvių tautai; šaukimės pa 
šaulio sąžinės suprasti ir pa
smerkti piktus, nežmoniškus 
Lietuvos okupanto kėslus — iš
naikinti mūsų tautą; rašykime 
raštus valstybių vyrams, prezi-

CHICAGOS ŽINIOS
Premijuota Genutės giesmė| Diplomas polijo ligoniui

David Wąlsh, 18 m. jaunuo-

Krasnojarsko krašte, 2 metus 
sunkiai sirgusi, mirė jų mamy
tė Elzbieta Bosytė-Totoraitie- 
nė, sulaukusi 65 m. amžiaus. 
Už jos sielą bus atlaikytos ge
dulingos šv. mišios birželio 7 
dieną 10 vai. Neiwarko Šv. Tre
jybės bažnyčioje. Gauta žinia 
iš sesers Salomėjos Totoraity- 
tės, gyv. Sibire.

PRANCŪZIJOJ

Elizabeth Knobel, 70 m. am
žiaus senutė, laimėjo $100 — 
pirmą premiją — už savo pa
rašytą giesmę. Pirmasis tos 
giesmės posmas:

— Didysis Dieve, kurio di
džios kūrybos pėdsakus mato
me ir žvaigždėtose erdvėse ir 
žmogaus sieloje, padėki mums 
susekti savo minties kelius, 
kad ir mes kurtume pagal Ta
vo tobulą planą.

E. Knobel yra didelė labda
rė. Ji nori sutelkti pakankamai 
pinigų, kad galėtų įtaisyti na
mus, kur linksmai praleistų sa
vaitgalius ir šventadienius in
validai vaikai. Ji beveik visą 
savo gyvenimą praleido globo
dama vaikus. Ji yra parašiusi 
ir daugiau giesmių.

Policija gelbėjo mergytę
Chicagos policija sulaikė au

tomobilį, pastebėjusi, kad jis 
perdaug skuba. Paaiškėjo, kad 
tėvas greitomis veža į ligoninę' 
savo 3 metų dukterį Antoinette 
Campanale, kuri, bebūdama 
arklių lenktynėse Elgine, pra
dėjo kosėti ir spjaudyti krau
jais. Mergytė anksčiau sirgo 
•poliju ir tėvai buvo persigandę, 
kad čia vėl koks pavojingas 
tos ligos atsiliepimas. Kai po
licija pamatė, koks reikalas, 
per radiją pranešė ligoninei 
laukti x mergaitės, o policijos 
mašina pati vedė kelią, kad li
gonė būtų greit nugabenta 
gydyti. Ligoninėje buvo nu
statyta, kad nieko pavojingo, 
tik paprastas nosies kraujavi
mas.

Nušauta konsulo sekretorė

lis, kuris susirgo polijo liga 
1955 m. rūgs. 4 d. ir gydosi 
Illinois Research ligoninėje, ga
vo augštesnės mokyklos baigi
mo diplomą. Jo mokslo drau
gai buvo ta proga atvykę į li
goninę, padarydami 100 mylių 
kelio. Jam įteikė $50 dovanų.

Dovana mokytojai — 
kelionė Europon

Fox River Grove mokyklos 
auklėtoja Mae Desmond buvo 
pagerbta už savo 37 metų dar
bą mokykloje: jos mokiniai, 
jos buvę auklėtiniai, kolegos 
mokytojai ir vietos gyventojai 
jai parūpino kaip dovaną — 
apmokėtą kelionę septynioms 
savaitėms po Europą.
Bereikado uždaryti psichiat

rinėse ligoninėse
Numatoma patikrinti, ar yra 

reikalas laikyti psichiatrinėse 
ligoninėse 3,000 Cook apskri
ties žmonių. Įtariama, kad jų 
iš ligoninės neleidžia išeiti kiti 
jų šeimos nariai, kurie nori val
dyti jų turtą, nors tariamieji 
ligoniai esą pakankamai svei
ki, kad galėtų laisvėje gyventi.

"Be sąmonės dėl arklio
Herbert Lively, 18 m. am

žiaus, paėmęs jodinėti neapval- 
domą arklį, buvo numestas. 
Krisdamas pataikė galva į me
dį, buvo perskeltas jo galvos 
kaulas ir per keletą dienų jis 
gulėjo be sąmonės American 
ligoninėje. Abejojama, ar jis 
galės būti visiškai sveikas pro
tiniu atžvilgiu.

Zoologijos sodų direktoriai 
Chicagoje

Brookfield Zoologijos sode 
vakar pradėtas suvažiavimas 
Tarptautinės Zoologijos Sodų 
direktorių sąjungos. Jame da- 
lyvavo 43 direktoriai iš įvairių 
pasaulio dalių.

Kur dingo jo žmona?
žmogžudystes tiriąs policijos 

dalinys Chicagoje areštavo 43 
metų vyrą Frank Harry Rus- 
sell, kurio žmona, trijų vaikų 
motina, yra dingusi nuo 1953 
metų spalio mėnesio. Pats Rus- 
sell buvo policijog pajieškomas, 
gyven0 pakeista pavarde išvy
kęs toliau.

Rusų baptistai Chicagoje
Nuo sekmadienio Chicagos 

baptistų šventovėse ir priva
čiuose namuose lankosi penki 
iš Rusijos atvykusieji baptistų 
dvasininkai.

— Vidurio ir Rytų Europos 
Laisvojo Jaunimo Tarybos 11 
kongresas. Paryžiuje veikia Vi- 

bolševiki-' dūrio ir Rytų Europos Laisvo
jo Jaunimo Taryba, kurią su
daro Albanijos, Bulgarijos, Če
koslovakijos, Estijos, Jugosla
vijos, Latvijos, Lenkijos, Lie
tuvos, Rumunijos, Ukrainos ir 
Vengrijos jaunimo tautiniai at
stovai bei tarptautinių politinių 
sąjūdžių atstovai. . Tarptauti
niai politiniai sąjūdžiai, įeinan
tys į Tarybą yra sekantys: 
Federalistų, Krikščionių Demo
kratų, Socialistų, Liberalų ir 
Žaliojo Internacionalo.

Šiomis dienomis, t. y. birže
lio mėn. 1—3 d. d. Paryžiuje 
vyksta minimos Tarybos II-sis 

1 kongresas. Kongreso tema:

dentams, parlamentų nariams 
Bet didžiausią tautai smūgį at I dėl bolševikų daromų nusikalti-

Paslaptingag šūvis prie nak
tinio klubo Niles, Mich., atėmė 
gyvastį 27 m. amžiaus Kana
dos konsulato Chicagoje sekre
torei Marion Davenjay. Iš nu
garos pusės paleista kulka per
vėrė jos širdį. Iš Chicagos ji 
buvo nuvykusi į Michigan vals
tybę pas draugų šeimas. Visi 
jie buvo klube. Velionė išėjo 
dar nusipirkti alaus parsivežti 
namo, ir tada ji. buvo rasta 
peršauta. Velionė buvo persi
skyrusi su savo vyru.

Amerika nebus agresorius
į Notre Dame universitetą šie
met baigė 1,060 studentų. 
Mokslo metų užbaigimo iškil
mėse kalbėjo adm. Arleigh A. 
Burke. Jis pareiškė, kad Ame
rika niekada nebus agresorius, 
bet iš kitos pusės Amerika ne
siduos stumdoma kokio nors 
tirono ar tironų grupės, kurie 
grėstų pasaulio taikai. “Mūsų 
moralinių principų jėga, — 
kalbėjo adm. Burke, — pra- 
šoksta mūsų karinę jėgą ir in- 
dustrijog galybę.”

Universitetas adm. Burke 
suteikė garbės daktaro laips
nį.

ėjūnas pavergėjas smogė po me 
tų. Tai baisioji diena — birželio 
13. šiemet to kruvino jubilėjaus 
sueina 15 metų. Tą diėną prieš 

nas šoliūnas, vicepirm. Jonas | penkiolika metų okupantas pra- 
Žadeikis, I sekr. Vytautas Šo- dėjo Lietuvoje masįnes deporta-

posėdyje, dalyvaujant buv. C. 
V. pirm. Vikt. Palubinskui, pa-

navo ariją iš operos “Figaro siakirgtė pareigomis. Pirm. Jo- 
vestuvės”. A. Godfrey pranešė, 
kad šis dainininkas, dabar 
tarnaująs JAV armijoj, dažnai
dainuojąs su armijos orkestru 
Washingtone. Jisai gaunąs sti
pendiją studijuoti dainavimą 
Italijoj.

X Muzikos Sekcija Kultūros 
kongreso metu savo atskirą pa
sitarimą turės birželio 30 d. 3 
vai. popiet Chicago Coliseum 
patalpose. Planuojama steigti 
bendrą muzikų ir chorų draugi
ją, kuri apimtų visus muzikus 
ir koordinuotų chorų veiklą bei 
rūpintųsi lietuviškosios dainos 
ir muzikos reprezentacija.

X Laivo naujausiame nume
ry randame įdomius straips
nius: Žmogus ir pragaro kąs-

liūnas, II sekr. Irena Lozaitytė, 
ižd. Albinas Salasevičius, mer
gaičių reik. ved. Izolina Nama- 
joškaitė, užsienio skyriaus ir 
socialinių reik. ved. Ramualdas 
Kriaučiūnas; kandidatai — 
Evangelina Lauciūtė ir Vincas 
Matikiūnas.

X Lietuvių Enciklopedijos 
VIII tomas jau išspausdintas, 
rišamas ir netrukus bus pradė
tas siuntinėti prenumerato
riams, o IX t. jau renkamas. 
Baigiamas spausdinti ir enci
klopedines Lietuvos žemėlapis. 
Jis išeis po 3—4 savaičių. Jei 
iš Illinois valstybėje gyvenan
čių prenumeratorių būtų kas

nis, Sesuo Marija Klazietė, Bos- pakeitę savo gyv. vietas po VII 
co savo laiko stebuklas, Meilės tomo išėjimo ar ligi šiol dar 
pareiga.ir kit. Įdomus naujas1
skyrelis: Ne taip svarbu, bet 
įdomu.

cijas. Vežė šeimomis su mažais 
vaikais, vežė ligonius ir sene
lius. Vyrus skyrė nuo šeimų. 
Vežė kaip piktadarius. Ir vežė 
naktimis, vežė ir dienomis. Taip 
truko visą savaitę ligi karo pra
džios. Vežė, kaip pirkliai veža 
gyvulius į skerdyklą.

Savo baisumu tai niekad ne
užmirštamos dienos. Bet tai bu
vo dar tik pradžia.

Bolševikams atėjus į Lietuvą 
antrą kartą, tokios pat deporta
cijos vėl buvo vykdomos toliau. 
Jos tebetęsiamos ir šiandien. Ki 
tomis formomis, kitais būdais, 
bet žmonės iš Lietuvos visą lai
ką be jokios pertraukos vis ve
žami ir vežami į Tolimuosius Ry 
tus, į Azijos dykumas, į šiaurės 
speigratį, į negyvenamus plotus.

mų ir dėl tų pavojų, kuriuos 
bolševikai sudarę laisvoms vals
tybėms ; siųskim, protestus Jung 
tinėms Tautoms, klausdami, ko
dėl nevykdoma Atlanto Charta, 
kuri duoda tautpms apsispren
dimo teisę, ir kodėl tos teisės 
neturi ligšiol lietuvių tauta? 
Nenustotam reikalavę, kad bol
ševikai, jėga ir smurtu okupa
vę mūsų kraštą, būtų pašalinti 
he tik iš Lietuvos, bet ir iš vi
sos Rytų ir Vidurinės Europos 
ir būtų grąžinti į prieškarines 
sienas.

Akivaizdoje mūsų tautos ne
laimės Vyriausiasis Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetas šaukia 
tautos laisvąją dalį vienybėn, į 
darnų ir sutartiną darbą, kuris 
taip reikalingas Lietuvos laisvei 
grąžinti. Lietuvi, niekad nepa- 
varta Lietuvos laisvinimo pa
stangoms. '

Vilko Prezidiumas ir Vykd. 
Taryba

1956 m. birželio mėn.

“Vidurio ir Rytų Europos atei
tis europinio suvienijimo per
spektyvoje”. Svarbiausios dar
bų komisijog yra sekančios: 1) 
politinė ir 2) problemų. Lietu
vių delegatų, atvykusių iš įvai
rių Europos kraštų (Anglijos, 
Vokietijos, Šveicarijos ir kt.) 
dalyvauja 13-ka.

Kongreso pabaigoje bus ren
kamas naujas Vidurio ir Rytų 
Europos Laisvojo Jaunimo Ta
rybos Centr. Komitetas. Šiuo 
metu į Centr. Komitetą iš lietu
vių pusės įeina A. Venskus — 
vicepirmininku.

X Budrys Petrai, Jurpalis 
Pavlas, Giedras Eleonora yra 
jieškomi Butkienės Bronės. 
Jieškomieji, ar žiną apie juos, 
prašomi kreiptis į American 
Red Cross, 529 S. Wabash avė., 
Chicago 5, III. Telef. WA 2- 
7850, Ex. 390.

X Juozas ir Margarita Dob- 
rovolskiai, gyveną 2320 W. 23 
Place, Chicago 8, III., paaukojo 
$25 Draugo” Statybos Fondui. 
Mieliemš aukotojams tariame 
širdingiausią ačiū!

X Pivaronas Baking Co., 
4620 S. Marshfield Avė., Cl}i- 
cagoje, paskyrė Balfo piknikui, 
kuris įvyks birželio 10 d., tortą 
ir pikniko valgyklai įvairių ke
pyklos gaminių.

XJ. KačkeMs iš Northampton, 
Mass., knygos mėnesio proga 
užsisakė Drauge knygų už 16 
dol.

negavę VIII tomo, prašomi 
apie tai pranešti LE Atstovy
bei adresu: Domas Velička,
7838 So. Green st., Chicago 20,
III., tel. VIncennes 6-7624.

X Arūnas Zailskas, 1934 S.

48 et., Cicero, III., Illinois uni-,Hesseno Kūno Kultūros Augš- 
toji Mokykla Grunberge kvie
čia gimnazijos kūno kultūros 
mkt. T. Gailių laikyti paskaitas 
Vokietijos kūno kultūros mo
kytojų suvažiavimo metu rug
pjūčio mėn. temomis: “Krepši
nio aikščių įrengimas”, “Prie
auglio lavinimas krepšiniui”, 
“Pažangiausiųjų, žaidėjų atran
ka ir paruošimas”.

— Vokietijos Krašto Tary
bos rinkimų komisija, susirin
kusi š. m. balandžio 29 d., pa- 
siskrstė pareigomis. Pirminin
kas St. Jasas, Hanau, Franzo- 
sische Allee 4, vicepirm. V. Pu- 
niška, Hanau, sekretorė B. 
Survilienė, Hanau. Nariai: A. 
Petkevičius ir J. Jackevičius. 
Rinkimų į Krašto Tarybą data 
paskirta liepos mėn. 29 d.

versįtete baigė Joumalism ir 
Communications kursą gauda
mas Bachelor of Science laips
nį. Diplomų įteikimo šventė 
įvyks birželio 16 d.

X J. Bajoriną, kilusį nuo 
Galmėnų, Tauragės apskr., 
prašo atsiliepti Agota Matulio- 
kaB, 3239 S. Lituanica avė. Ži
nantieji apie jį taip pat prašo
mi pranešti tuo pačiu adresu.

Nutrenkė elektra
Great Lakęs Laivyno bazės 

jūrininkas per neatsargumą 
palietė elektros laidus, auto
mobilio nelaimėje nutrenktus 
žemyn, ir buvo mirtinai nu
trenktas 12,000 voltų elektros 
srovės.

iiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiumiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiimim 

Lietuvi, ruoškis dalyvauti pirmojoje JAV ir Ka
nados Lietuvių Dainų Šventėj liep. 1 d. Chicagoj. 
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1$ ARTI IR TOLI
VOKIETIJOJE

— Kviečiamas paskaitoms.

kų amerikiečių laikraščiuose, 
kuriuose pabrėžia komunistų 
grėsmę bei paaiškina ką reiškia 
komunistų koegzistencija. Į 
tuos straipsnius autorius gau
na iš amerikiečių atsakymų, 
patikslinimų ir*padėkos laiškų.

— Amerikos Balsas nuo bir
želio mėn. pradžios transliuos 
43 kalbom. Dvi naujai pride
damos kalbos yra Telugu, ku
ria kalba apie 30 mil. indų ir 
Malayam, kurią vartoja 15 mil. 
indų. Pranešdamas apie naujas 
transliacijas Voice of America 
direktorius Streiber pastebi, 
kad komunistų propaganda oro 
bangom s padidSjo tris kartus 
palyginus su 1948 m. Nuo 528 
vai. į savaitę dabar Maskva ir 
jos stotys, įskaitant Vilnių, 
transliuoja 1552 vai. į savaitę. 
44% tos programos taikoma į 
Europos kraštus.

j ..... . — Kun- Totoraitis,
«y»- 207 Adam, St., New«rk, 
N. J. sesuo Marcelė Liegienė ir 
brolis Alfonsas Totoraitis su 
šerną, gyv. Toronto, Ont., ga
vo skaudžią žinią, kad Sibire,

kviestas krašto valdybos reika
lų vedėjo pareigom^.

* — Dr. A. Valiuškia, Ottum- 
wa, Iowa, dažnai parašo laiš-

Skiepija nuo polijo
Vakar Chicagoje pradėti 

Bkiepyti nuo polijo parap'nių 
ir apskritai privačių mokyklų 
auklėtiniai. Jie skiepijami dėl 
to anksčiau, kad parapinės mo
kyklos baigia mokslą birželio 
13 d., o miesto mokyklos — 
birž. 22. Parapinės mokyklos 
baigia anksčiau, nes nebuvo 
paleidusios vaikų atostogų va
dinamam namų valymui.

Popiežius dovanojo 
Teresei Neumaimaitel 
iv. Kryžiaus relikviją

Popiežius Pijus XII dovanojo 
iv. Kryžiaus relikviją šių laikų 
■tigmatizuotoj&i Teresei Neuman- 
naiteL

Apie Teresės Neamansltės gy 
venimą — kaip ji pergyvena Kri
staus Kančias, kaip jai pasidaro 
ant rankų ir kojų stigmos (lai
dos), iš kurių teka kraujas — 
plačiai aprašyta Iran. J. Burkaos 
parašytoji knygoj TERESft NEU- 
MANAITft. Knygoje yra daug 
nuotraukų su Teresės Neuman- 
naltės pergyvenimais. Gražus J. 
Kelečiaus viršelis. Knyga didelio 
formato, 268 pus. Kaina 18.00.

Pinigus su užsakymais siųsti: 
•'DRAUGAS”,

2884 8. Oakley Ave^
Chicago 8, IUL
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Marijos apsireiškimų Patintoje 
1917 metais aprašymas 

128 pusi. Kaina $1.00 
Užsakymus kartu su pinigais siųskite:

“DR A C OA8”

2884 8. Oakley Ava./ Chicago 8, EI
i»»a»»»«a»aaa»aaa«a»»aaat

Visiems verta perskaityti Istorini 
romaną

KRAŽIŲ SKERDYNES
Romanas paraSytas pagal Istoriniu* 
dokumentus, pačių Kražių Skerdy
nių dalyvių pasakojimus Ir vietoje 
autoriaus surinktą medžiagą. Gražūs 
Žemaitijos gamtos vaizdai, stipri ro
mano intryga ir vaizduoja žemaičių 
meilę savajai Šventovei Ir gimtajam 
kraštui. Visas romanas skaitytojui 
teikia gražių prisiminimų, vaizdų.

Pažymčtlna, kad J. Marcinkevi
čiaus Kražių Skerdynes Lietuvoje 
buvo premijuotas ir plačiai skaito
mos.

1 tomas 324 pusi., kaina $3.00.
Užsakymus adresuokite:

DRAUGAS 
2834 So. Oakley Avė..

Chicago 8, IU.

Jeigu dar neturite, tai bū
tinai įsigykite

DR. JUOZO KAŠKELIO 

KOMUNIZMAS BE 
KAUKES

Tai yra gyvai parašyta 
knyga, kurioj teigimai pa
grįsti dokumentais ir dau
gybe dar nežinomais fak
tais. Knyga naudinga kiek
vienam.

Kaina II.BO. Gaunama 
“DRAUGE”.



Antradienis, birželio 5, 1956. MĖNRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

A. A. MARIJA VALIONIENE
Gegužės 12 dieną š. m. New 

Havene, Conn., mirė Marija Va- 
liūnienė-Pečiulytė, 60 metų am
žiaus.

Mūsų visos tautos yra sunki 
dalia. Tokia pat sunki dalia bu
vo ir a.a. velionės. Pirmasis 
Pasaulinis karas ją, kaip ir dau
gelį lietuvių jaunuolių, nusvie
dė j tolimąją Rusiją — Voro
nežą, kur ji baigė mokytojų 
seminariją.

Antrasis Pasaul’nis karas iš
rovė velionę iš gimtosios že
mės ir nubloškė į Vakarų Vo
kietiją. Tenai ji išgyvenusi sun
kius septynerius tremties me
tus, atvyko į JAV. Pradžioje 
įsikūrė New Havene, o vėliau 
gyveno New Rochelle, N. Y., ir 
Chicago, III.

Velionei buvo lemta mirti ta
me pat mieste, kuriame ji įsi
kūrė atvykusi į šią šalį.

Velionė yra kilusi iš Vilka
viškio apskr. Jos tėvas Simas 
Pečiulis buvo mokytojas. Duk
tė ir gi pasirinko mokytojos 
profesiją.

Ir virš dviejų dešimtmečių 
sėkmingai dirbo mokytojos dar 
bą įvairiose mūsų krašto vieto
se.

Velionė yra viena iš tauriųjų 
mūsų tautos skeveldrų. Ji, ap
sišarvavusi gyva krikščioniška 
pasaulėžvalga, gausiomis moks
linėmis žiniomis, ištikimai tar 
navo per visą ilgą amželį savo 
kraštui, savo tautai, savo šei 
mai. Pasišventusiai didino žmo
gaus kultūrinį lobyną. Ji buvo 
kukli, bet tauri, nepavargstan
ti, kūrybinga kultūrininkė.

Tokiomis moterimis parem
tas mūsų tautos gyvastingu
mas, ištvermė ir kultūrinė pa
žanga.

Nė vargai, nė nelaimės tikrų 
lietuvių moterų ne tik nepalau
žia, bet tik dar labiau jas už
grūdina. Jos dažnai., save už
miršdamos vykdo tautos likimo 
joms uždėtas pareigas.

Tos pareigos esti kuklios, ne
žibančios, bet jų išpildymas, jų 
atlikimai turi lemiančios reikš
mės žmogaus auklėjimui, jo 
dvasiniam suformavimui.

A. a. M. Valiūnien’ės gyveni
mo kelias buvo sudėtingas. Ne
lengva jai buvo ne tik atlikti, 
bet ir suderinti moters, moti
nos ir'mokytojos pareigas, bet 
velionė sugebėjo pavyzdingai 
tai padaryti.

Vėliau prie tų trijų didžiųjų 
pareigų prisidėjo dar vienos: 
šeimos maitintojos pareigos, 
nes jos vyras mirė būdamas 
jaunas ir paliko našlę su trimis 
mažameč'ais sūnumis.

Velionė sėkmingai vedė juos 
sunkaus gyvenimo keliais tol,! 
kol jos paūgėję sūnūs parėmė 
tą sunkią pareigą iš pailstančių 
motinos rankų.

Velionė ne tik nepaprastai my 
Įėjo savo sūnus, bet visą savo 
gyvenimą žadino juos jieškoti, 
siekti augštesnių tikslų ir ko
voti už svarbius, lemtingus ide>- 
alus mūsų tautai ir visai žmo
nijai. Gal kartais ji net perdaug 
iš jų reikalavo, perdaug tolimus 
žiburius uždegdavo, perdaug 
sunkius tikslus prieš juos pa
statydavo ir, svarbiausia, ne- 
atlaidžiai savo moterišku pasi
ryžimu skatino juos jų siekti 
ir dėl jų kovoti.

Kartais nebuvo jiems lengva 
tai daryti, bet jie, motinos už
burti, visomis išgalėmis stengė
si tai padaryti. Velionė buvo y- 
patinga motina, kuriai rūpėjo 
ne tik biologiniai jos vaikų rei
kalai ir problemos, bet ir dva
sinė jų pirmynžanga. Visi jos' 
sūnūs baigė augštąjį mokslą.1

Ji paliko tris sūnus: gydytoją 
Joną Algirdą Valiūną, Čikago
je, dr. Juozą Kęstutį Valiūną, 
Neris International Trade Co 
direktorių, New Yorke ir, An
drių Vytautą Valiūną, bedaran
tį doktoratą Europoje.

A. a- Marija Valiūnienė pa
laidota šv. Lauryno kapinėse 
New Havene. D. J.

KANADOJE
Windsor, Ont.

šeštadieninė mokykla

Š. m. gegužės 26 d. Windsoro 
Marijos Pečkauskaitės vardo 
šeštadieninė mokykla užbaigė 
mokslo metus. Šiais metais vei- 
veikė penki skyriai.

Egzaminų komisiją sudarė mo 
kyklos vedėja Emilija Barisie- 
nė, Kultūros Fondo atstovė Br. 
Statkevičienė ir kun. Rudzins- 
kas. Buvo egzaminuoti tik IV

f
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vo, kad Nijolė GiedriCnaitė — 
geriausia mokyklos mok nė; 
Saulius Ražauskas — pavyzdin
gai lankė mokyklą ir metų bė
gyje praėjo IV Ir V skyrių kur
są ir iŠ abiejų išlaikė egzami
nus; Milda Pakauskaitė baigė

16 ir Motinos dienos minėjimus.
Kolonijoje yra 22 mokyklinio 

amžiaus vaikai. Mokyklą lan
kė 16. Mokykla turi savo kny
gynėlį, kuriame yra 32 knygos. 
Apylinkės valdyba pasamdė pa
talpas. Mokytojai atlyginimą

Visiems, bet kuo prisid’ėju
slėms prie mokyklos veikimo, o 
ypač mokyklos vedėjai Emilijai 
Barisienei už didelį lietuvybės 
darbą, tėvų vardu nuoširdus a- 
čiū. Tėvų {gal. J. Ražauskas

penkis skyrius ir du kartus pa- i mokėjo tėvai per Statkevičių, ir 
mečiui laimėjo Kultūros Fondo 
konkurso premijas ir Jonas Jo- 
kubauskas — metų bėgyje iš
moko lietuviškai kalbėti, rašyti 
ir skaityti.

Apylinkės valdyba už tai

meniniams pasilodymams tal
kininkavo O. Ražausklenė.

Džiugu, kad mokykla viskuo 
žengia pirmyn. Pageidaujama, 
kad viBi vaikai lankytų mokyk-

jiems paskyrė ir mokytoja Ba- '*■ ,kad «v»i retkarčiais apsi-

ir V skyrių mokiniai, o kitų tėvų kalba.

risienė įteikė dovanas ir vis'ems 
suruošė vaišes. Prie vaišių pri
sidėjo ir buvusi tos ''hapkyklos 
mokytoja Statkevičienė. Mokyk 
los vedėja Barisienė, užbaigda
ma metus ir tos dienos mokslo 
darbą, padėkojo visiems, prisi- 
dėjusiems prie mokyklos išlai
kymo ir veikimo, tėvams už su
sipratimą, vaikams, ypač pavyz
dingiesiems, paragindama atsi-1 
likusius pasekti pirmųjų pavyz
džiu, linkėdama linksmų atosto
gų ir sekančiais mokslo metais 
visiems sugrįžti ir tęsti mokslą

lankytų mokykloje ir tuo prisi
dėtų prie tinkamo vaikų elgesio 
išlaikymo ir dėstomų dalykų iš
mokimo

Tėvas ir sūnus kunigai
Neseniai įšvęstas į kunigus 

domininkonas vienuolis tėv. 
Charles Norton, O. P., džiau
giasi, kad jo brolis yra kuni
gas ir taipgi našlys jo tėvas, 
praslinkus 7 metams nuo žmo
nos mirties, 1952 metais yra 
įšvęstas kunigų. 1

A. a. JUOZUI BARKAUSKUI mirus, 

jo žmonių EUGENIJĄ, sūnelį GINTARĄ 

ir brolį GIPRIJONĄ BARKAUSKĄ 

su šeima, nuoširdžiai užjaučia

Stase ir Vytautas Paulioniai

t

mokslo pažangumas įvertintas 
iš trimestro pažymių.

Iš IV skyr. egzaminus išlai
kė Irena Butavičiūtė ir Dana 
Kozulytė. Iš V — Milda Pa
kauskaitė ir Saulius Ražauskas. 
Iš kitų skyrių kaikurie gavo pa
taisas ir, norėdami pereiti į 
augštesnius skyrius, turės lai
kyti egzaminus iš tų dalykų. 

Egzaminų komisija konstata-

Be išeito mokslo, mokyklos 
mokiniai su programa dalyvavo 
ruošiant Kąlėdų eglutę. Vasario

PHILADELPHIA, PENNA

W0RK NEAR HOME! 
SAVE TIME TRAVELLING

STENO-DICTAPHONE
OPERATOR

GOOD STARTING SALARY 
Company benefits

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

HUmboldt 9-1626

GUŽAUSKŲ
BEVERLY IIILLS GftLINYCIA
Geriausios g618s d81 vestuvių, banke 
tų, laidotuvių ir kitų paouoSlmų.

2448 WEST 03RD STREET 
TeL PRoepeet 8-0833 Ir PR 8-0834

JURGIS PGDZIUNAS

Gegužės 21 d. Veteranų Li
goninėje, Philadelpliijoj, mirė 
Jurgis Podžiunas, 64 metų am
žiaus, gyveno 324 Earp St., ar
ti Šv. Kazimiero parapijos 
bažnyčios, būdamas pavyzdin
gu parapiččiu, priklausyda
mas visai eilei religinių drau
giją

Laidotuvės įvyko gegužės 24 
d., buvo atlydėtas į Šv. Kazi
miero bažnyčių, kur įvyko ge
dulingos pamaldos už velionics 
sielų. Po pamaldų buvo nuly
dėtas į U^-S, National Ceme- 
tery, Beveriy, New Jorsey.

Nuliūdę: Žmona Ona, duktė 
Xenia, sūnus Benedict, brolis 
Waitėkus, sesuo Genovaitė.

A. A
JUOZAS PETRAS 

BARKAUSKAS
Ilgametis Marijampolės Amatų 

Mokyklos Direktorius 
Gyveno 4 228 W. 21 Place 

Tel. LAwndale 1-0807
Mirė birž. 3 d., 1956, 8:20 v. 

ryto, sulaukęs puses amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Ma

rijampolės apskr., Kalvarijos 
parapijos, Santakos kaimo.

Amerikoje išgyveno 5 H m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Eugenie (Salvaitytč), 
sūnus Gintarėlis, brolis Cipri- 
jonas Barkauskas su šeima, 
pusseserė Elzbieta Račiūnienė 
su sūnumi Kazimieru, pusbro
lis Vincas Viskantas su šeima, 
kiti giminės, draugai ir pažįs
tami.

Kūnas pašarvotas Lackawicz 
2424 W. 69th St.

Laidotuvės įvyks treč., birž. 
6 d., iš koplyčios 8:30 vai. ryto 
bus atlydėtas į Švenč. Panelės 
Gimimo parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionics sielą, 
pamaldų bus nulydėtas j 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: žmona ir sūnus.
Laidotuvių direktorius Ste

ponas Lackavviez. Tel. REpub- 
lic 7-1213.

f

Po
Šv.

A. A.
MAGDALENA TEISZERSKI 

(Lukoševičiūtė)
Gyveno 4608 S. Wood St.
Mirė birž. 2 d.. 1956, 9:30 v. 

vak., sulaukus 68 m. amžiaus.
Gimė Coloradoje.
Pasiliko dideliame nuliūdi

me duktė Gertrūda. Jesulaitis, 
žentas Bruno, anūkai Le Roy 
Jesulaitis, Robert Teiszerski, 2 
seserys: E. Markūnas su šeima, 
ir O. Hangon. švogeris Henry ir 
jų šeima, 2 broliai: Jonas Lu
koševičius ir Viliamas Lukoše
vičius, švogeris Antanas Tei- 
szerskis su šeima, kiti giminės, 
draugai ir pažįstami.

Priklausė Šv. Elzbietos D-jos 
ir Moterų Sąjungai.

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

Laidotuvės Įvyks treč.,. birž. 
6 d., iš koplyčios 9 vai. ryto 
bus atlydėta į šv. Kryžiaus pa
rapijos bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą. Po pamaldų bus nu
lydėta į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Duktė, žentas ir 
anūkai.

Laidotuvių direktorius Z. Zu- 
dycki. Tel. YArds 7-0781.

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 West lllth Street

Vienas blokas nuo kapinių.

Didžiausias Paminklams Planų 
, ' Pasirinkimas mieste!

3 Telel — CEdareresi 3-6335

liūdesio valandoj 
AmAM*

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6845 So. Western Ava, Air Conditioned koplyčia 
BEpublic 7-8600 — 7*8601 Automobiliam* vieta

Tiems, kurte gyvena kitose miesto dalyse; gausime 
koplyčių arčiau Jūsų namų.

Mylimai Motinai

MORTAI BAKAITIENEI mirus,
Skautų tėvų komiteto p-ką ZIGMĄ BAKAITĮ ir jo

šeimą nuoširdžiai užjaučiame
D. L. K. Vytenio D-vės skautai: Skautų tėvų komitetas: P-kas 
P. Stulga Ir nariai: Matukienė, Trlčienė ir V. Avižius, D-vės 
draugininkas J. Kaunas.

PADĖKA
Didžiojo skausmo metu. kovo mėn. 6 d. staiga mirus mūsų myli

mam ir labui brangiam Kęstučiui, nuoširdžiai dėkojame giminėms, 
draugams ir pažįstamiems už gausiai prisiųstas gėles, užpirktas už Jo 
sielų ftv. Miftias, pareikštą, užuojautą žodžiu, laiškais, telegramomis ir 
spaudoje, prcl. Ig. Albavlčiui, šv. Antano parapijos klebonui, Ciceroje, 
kun. Ad. Markūnui, kun. St. V. Urbai už iškilmingai atlaikytas šv. 
Mišias prieš nulydėjimą j amžino poilsio vietą — kapus.

Ypatingai esame dėkingi kun. Ad. Markūnui atskubę jusliam prie 
mirštančio suteikti paskutinį patarnavimą šiame pasaulyje ir atvy
kusiam vėliau, nežiūrint daugybes pareigų, net iš Green Hay, VVis., 
atlaikyti už velionics sielą šv. Mišias ir atsisveikinti su juo. Be kun. 
Ad. Markūno paramos, patarimų ir paguodos nebūtų buvę įmanoma 
tokį tragišką smūgį pergyventi.

Nuoširdi padėka p.p. vet. gydytojams, taip guustai atsilankiusiems 
iš toli Ir arti atsisveikint ir palydėti savo jauną kolegą Kęstutį taip 
staiga iš jų tarpo išsiskyrusį.

Gili padška A. S. 8., A. 8. D, ir korp! VYTIS nariams už parody
tą rūpestingumą ir pagarbą mirusiam Jų broliui (Ii. Kęstučiui kop
lyčioje, bažnyčioje ir kapuose.

Reiškiame taip pat padėką už gražų utsisvelkinimo žodį taru
siems kapuose: btet. Trem. Vet. Gyd. D-Jos pirmininkui dr. A. Milak- 
ntul, korp! VYTIS atstovui tlt. Br. Kvikliui, p. A. Gintneriui ir kun. 
B. Sugintui

Ačiū laidotuvių dlrektAei p. Butkus už malonų patarnavimą.

ŽMOMA, UOŠVIAI ir ŠVOGERIAI

PADĖKA
3956 metų kovo mėli. 6 dienų baigė šios žemės kelionę musiji 

| brangi žmona ir motina,
A. '

ALDONA VASILYTĖ-Girdauskienė
Mūsų gilaus liūdesio ir skausmo dienose mes pajutome gausių iri 

Inuoširdžių paramų ir prieterliškų užuojautų iš daugelio jautrios sielos! 
Įasmenų. Likome nuo Jos atskirti ir vieniši, bet laminami tos gausiai! 
lišreikštos paguodos, mes jaučiamės įvertinti brangių ptietelių, nes| 
Igausiai lankė velionę Jos ilgoje ligoje, dalyvavo šermenyse ir tuo iš- 
I reiškė Jai nuoširdžius jausmus bei paskutinį patarnavimų.

Nuoširdžiai dėkojame gerbiamiems kan. kun. J. Paškauskui, kan.l 
Įkun. V. Zakarauskui, kun. Makarui ir kitiems, kurie atlaikė gedu-Į 
Dingas pamaldas, lankėsi šermenyse, pasakė pamokslų ir palydėjo! 
■velionės įtalaikus į Šv. Kazimiero kapines. r

Didždiai dėkingi sunkioje ligoje jų staugusioms p.p. Račiūnienei,| 
ĮDulksnienei, Aušiūrienei ir Grigutienei.

Dėkojame nepaprastai nuoširdžiai ir rūpestingai gydžiusiems Dr.l 
JO. Yaškevičiūtci ir Dr. M. Tinsley, o taip pat nuoširdžiai prižiūrė-| 
Ijusioms ligoje Kv. Kryžiaus ligoninės lietuvėms gailestingosioms se-| 
Įselėms ir slaugytojoms.

Nepaprastą moralinę ir materialinę paramų teikė .Tjii ir mums| 
’fizer & Co., Ine., bendradarbiai riipindamiesi ligoje bei lankydami,! 

|o ypač Mr. J. F. Hanlon, Brandi Manager! ir Miss Effie Lescelius ir Į 
luž tai jiems reiškiame gilių padėkų.

Dėkingi mieliems. Biržiečiams taip gausiai lankiusiems Jų namie,| 
Įligoninėje ir tuo stiprinusiems mus sunkiose valandose.

Groat Lakęs Spring Co. gerb. bendradarbiams dėkojame už užuo-| 
Ijautų, vainikų ir piniginę paramų.

Didelis ačiū visiems karstanešiams, suteikusiems velionei pasku-Į 
|tinį patarnavimų.

Nuoširdžiai cėkojnme visiems pudeliams ir pažįstamiems pa-| 
[gerbusiems savo dalyvavimu laidojant velionę, aukojusiems šv. Mi-I 
(šias už Jos vėlę, atsiuntusiems gėlių, paroiškusiems mums žodžiu,Į 
lraštu ir sįmudoje užuojautų bei visokeriopų pagalbų.

Už malonų ir nuoširdų jmtariinvimų laidotuvių direktoriui p., 
|Evans tariame ačiū.

VYRAS IR DUKTĖ

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

6812 S0. 1IVESTERN AVĖ. 1410 S0. 50th AVĖ. 
CHICAGO, ILL CICERO, ILLj. -
Telefonai — GRovehilI 6-2345 arba 

T0wnhall 3-2109

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

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

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambulansų patarta- turim* koplyčia.
į rimas dieną Ir nak- gjaose Chicagoa ir

(tj. Reikale šaukite Rooelando dalyse ir

tvojau patarnaujame

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

Skaitykite ir platinkite dienraštį “Draugi”. 
Pasinaudokite “Draugo” Classified skyriumi.

•FURNITUR£*CARPF.IlNG-APPUAMCtS«TELEVlSlOM 
1900 02 W 114

KAZIMIERAS JAUKŠA
’ Gyveno 1822 South 48th Court, Cicero, Illinois.

Mirė birželio 3 d.', 1956 m., 5 vai. ryte, sulaukęs senatvės. 
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Keturvalkių parap., Mokabūdžio 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.; giminės — Juozas Antanaitis su šeima, gyv. Lietuvoje; 
Jonas Antanaitis su šeima, gyv. Chicagoje, ir Ona Antanai
tytė, Bronė ir Irving Bensen su šeima, uošvienė Rozalija Va- 
lančienė ir jes sūnus Kun. A. Valančius ir jos duktė sesuo 
pranciškietė Jeronimą, giminės Emilija ir Petras Rusevičiai ir 
jų duktė sesuo kazimierletė Merialda, Justinas Kaminskas su 
šeima ir daug kitų giminių ir draugų.

Priklausė Šv. Vardo Dr-jaI, S.L.A. 301 kp. Buvo amži
nas narys A.L.R.K. Labdarių 3 kuopos, Sv, 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 į Sv. Antano parap. bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos parąuldos už velionies sielą. Po pa
maldi) 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. T0wnhall 3-2109.

ANTANAS M. PHILŪPŠ
8801 8. LITUANIC A AVĖ. Tel. YArds 7-8401,

PETRAS P. GURSKIS
859 West 18th STREET Tel. SEeley 8-5711

ALFREDAS VAMCE
177 WOODS1DE Rd„ Rivenlde, DL TeL OLympic 8-5245

 p—A  R15pKA-J -
3354 S. HALSTED STREET TeL YArda 7-1911

—ILEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 8. MICHIGAN AVĖ. Tel. COmmodora 4-2228
———JURG|S F| RĮĮDMm

3319 S. LITUANICA AVĖ. TeL YArda 7-1138-1139 į

VASAITIS BUTKUS
1446 8. 50th AVĖ., CICERO, IH. TeL OLympte 2-1008 ,

ZIGMUHD (ŽUDYK) ZUDYCKI
1848 W. 4dtb STREET V Aid. 7-8781

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 89th STREET REpoblie 7-lSlSį
2114 W. 2Sfd PLACE

Perskaitę dienr. “DrAiijį$”, duokite jį kititms.
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MŪSŲ KOLONIJOSE
Worcester, Mas*,
> šeštadieninė Lituanistikos

Mokykla baigė mokslą

Gegužės 26 d. Aušros Vartų 
parapijos salėje prie skaniais 
užkandžiais padengtų stalų su- 
eirinkę mokiniai ir mokinių tė
vai jaukiai praleido valandėlę 
laiko. Į pabaigtuves buvo at
silankę visi parapijos kunigai: 
prel. K. Vasys, kun. A. Volun- 
gis ir kun. J. Steponaitis. Į- 
žangos žodį tarė mokyklos ve
dėjas J. Baškys. Po jo kalbos 
programai vadovavo mokyto
jas L. Orentas. Mokinė G. Čės- 
naitė paskaitė savo rašytą str. 
“Kodėl lankau šeštadį'eilinę
mokyklą?”, V. Pajėdaitė, Pa- 
jėda, R. Packevičiūtė pagriežė 
akordeonu, V. Mikalauskas pa
skambino pianinu, E. Pauliu- 
konytė padeklamavo B. Braz-1 
džionio “Šiaurės pašvaistė” ir 
V. Matusaitis paskaitė savo ra
šinį “Indoeuropiečiai”.
Ne vargo, bet pasišventimo i 

mokykla

Prelatas K. Vasys savo kal
boje pabrėžė, kad netikslu va
dinti “Vargo mokykla”, daug 
tiksliau “Pasišventimo mokyk
la”, nes tai mokyklai pasišven
čia ir mokiniai, ir tėvai, ir dau
giausia mokytojai. Pasišven
timas aukojamas lietuvybei iš
laikyti.

Lietuvybė tirpsta 
ypatingai per vedybas, pa

reiškė prelatas. Labai retai 
pasitaiko, per metus vienos, 
dvejos vedybos lietuvio su lie
tuve, šiaip vis mišrių tautybių 
vedybos. Nors iki šiol bažny
čioje dar kalbama lietuviškai 
poteriai, bet kaip ilgai, nežinia, 
nes gyvenimo aplinkybės ver
čia, kai vis daugiau ir daugiau 
atsiranda nesuprantančių lie
tuvių kalbos, derintis prie ti
kinčiųjų reikalavimų. (

Tad kaip tik šeštadieninės* 
mokyklos pareiga auklėti lie
tuvių jaunimą ir palaikyti lie
tuvybę. Rūpinamės atgauti Lie
tuvai laisvę, bet kas tą laisvę 
išlaikys, kas padės Lietuvai 
atsikurti, jei neturėsime lietu-1 
viško jaunimo. Juk tie, kurie 
nebekalba lietuviškai, nesirū
pins Lietuvos atstatymu. 1919 
—20 m. Amerikos lietuviai 
daug parėmė atsikuriančią Lie
tuvą tad ir dabar turės taip 
pat daug savo aukomis prisi
dėti.

Todėl reikia pasišvęsti tė
vams ir mokytojams auklėti 
jaunimą lietuviškoje dvasioje. 
Iš savo pusės pažadėjo visada 
moraliai remti mokyklą ir 
duoti patalpas. Mokslo užbai
gai paaukojo $5. Tai antrą to
kią auką prelatas yra suteikęs 
šiais metais šeštadieninės mo
kyklos išlaikymui. Kalėdų eg
lutės surengimo proga taip pat 
paaukojo $50.

, Bendruomenės apylinkės 
valdybos pirmininkas V. Ma
čys padėkojo prel. K. Vasiui 
už mokyklos globą ir jai tei
kiamą paramą, mokytojams už 
darbą ir mokiniams už mo
kyklos lankymą, o tėvams už 
lietuviško reikalo supratimą. 
Vaikams priminė pareigą va
saros metu kalbėti lietuviškai. 
Pirmininkas savo kalboje pri
minė Lietuvių Bendruomenės 
pareigą rūpintas lietuvybe ir 
remti lietuviškas įstaigas. Iš 
savo kuklių pajamų bendruo
menės valdyba mokyklos išlai
kymui yra šiais mokslo metais 
paskyrusi $100.

Tėvų komiteto pirmirfnkė 
ponia j Vydūnįenė padėkojo 
prel. K. Vasiui, bendruomenės 
valdybai, ir mokytojams. Šia 
proga pirmininkė mokytojams 
įteikė po kuklią piniginę dova
nėlę pasitadąyti nuplėštiems 
puspadžiams. Praeitais moks
lo metais šeštadieninėje mo
kykloje dirbo: J. Baškys (ve

dėjas), Br. Sviklienė, kun. J. 
Steponaitis, Br. Glodas, L. O- 
rentas.

Mirė Jonas Grigas 
Gegužės 28 d. staiga mirė 

vietos veikėjas Jonas Grigas, 
67 metų amžiaus. J. Grigas yra 
kilęs iš Darželių kaimo, Mar
cinkonių valsčiaus. Pirmą kar
tą į Ameriką buvo atvykęs

sunkiai išvargo kelis metus. 
Dalyvavo Lietuvos nepriklau
somybės kovose partizanu, vė
liau buvo šaulių būrio vadas. 
1924 m. antrą kartą atvyko į 
Ameriką. Buvo uolus lietuvių 
veikėjas, pavyzdingas katali
kas, priklausė prie daugelio or
ganizacijų: šv. Jurgio, šv. Var
do Jėzaus, LRKSA, blaivinin
kų, tretininkų ir darbininkų. 
Užaugino gražią šeimą, dvi du
krelės yra šv. Kazimiero kon-

PAJIESKOJIMAI
PAJIEŠKOMI: 1. IGNAS PET

RAITIS, a. Jono, kilęs iš Kivylių 
kin. J ieško tėvas 2. JURGIS NA
VICKAS, s. Motiejo, kilęs iš Pašvi
tinio miestelio. 1926 m. gyvenęs 
Hammond, Indiana. Abu Pašvitinio 
valsčiaus. Pranešti — G. Šakočius, 
98 Tunix Hill, Bridgeport, Conn.

CLASS1FIED AND HELP WANTED ADS
REAL ESTATE REAL ESTATE HELP WANTED — MOTERYS

prieš I Pasaulinį karą. Kiek .. ™
pabuvęs grįžo į Lietuvą, užėjo I gregaC,JOS “’f3™ PlaC,da *

Sakalauskas Domas įieško dėdės 
Juozo Klimo, kilusio iš Kaltinėnų, 
prieš karų gyv. Chicagoje. Pajiešk.:
Klimas Tamošius, Povilas Sakalaus
kas. Žinantieji pranešti: Alksnys, 
23 Lumberwale Avenue, Toronto, 
Canada.

karas ir buvo sumobilizuotas į 
rusų armiją. Karo metu pa
teko į vokiečių nelaisvę ir ten

Urbana, du sūnus Motiejus ir 
Pranciškus ir duktė Marijona 
jau yra sukūrę savo šeimas.

KĖLIMOSI IŠPARDAVIMAS
D. JURJONO BENDROVES, 3524 S. Halsted St.
baigiasi krautuvės nuomos sutartis ir yra reikalas keltis 

į kitas patalpas.
Kad sumažinus krautuvės perkėlimo išlaidas, prekės išparduo
damos su DIDELE NUOLAIDA. Kam reikalingi dažai, apmu
šalai, mošos reikmenys ar dovaninės prekės, pirkite dabar— 
mažiau 'išlepsite pinigų!
Krautuvė atidara ir šventadieniais nuo 10 vai. ryto iki 2 v. p.p.

Pajieškotnas Juozas Pakalnis, ki
lęs iš Juodgalviškių vnk. Gelvbnų 
vals., Ukmergės apskr.

Pajieško
Stasys Jurkūnas 

6727 So. Campbell avė.
Chicago 29, HL

BR1GHTON PARKE
Prie pat lietuviškos mokyk. mūr. 

su rūsiu Ir pastoge — 5(3 mieg.), 
4 Ir 3 k. Garažas. Kaina 323,500.

Mūrinis su pastoge 3 po 5 k. (3 
mieg.). Savininko butas šild. gazu. 
Švarūs butai. Kaina 322,600.

Medinis namas ant 50 pėdų skly
po 2 po 4 k. Rūsys. Centr. šild. aly
va. Garažas. Parduodama pigiai.

MARQUETTF, PARKE1 mūrnls, 
bungalow stogas. Centr. šildymas. 2 
po 6 % k. ir 3 k. Garažas. Prieina
ma kaina.

VENTA 
4409 S. Fairfield Avė. 

LAfayette 3-3881

S,

iiiiiiiiiiNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin 
PERKRAUSTYMAI — MOVING

Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Iš artimų Ir 
tolimų distancijų, šaukite sekančiai:

ANTANAS VILIMAS
8415 S. LITUANICA AVĖ., CHICAGO, ILL.

Telefonas — FRontier 6-1882 <
niniimuiiuiiiiiimiiiiiiuHiniiiiiiiiiiHiiimiiiiinuiinuimniiimiiiiHiiniimiiimu

Rooseveil Fumiture Miegamo Rakandų Ižpardavbnasi
U gabalų — tiktai ui $169.00

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

ROOSEVELT FURNITURE CO-
2810 WEST ROOSEVELT ROAD TeL SEeley 8-4711

FeUx Raudonis, sav. Ir menadžerls
Krautuvą atidaryta sekmadieniais nuo 11 Iki <:$••

LINKSMIAU/
Spaudos galia

Laikraščio redaktorius susi
ginčijo su savo šeimininke: jis 
tvirtino, kad rudenį bus geras 
javų derlius, ji — kad blogas. 
Tą savo teigimą redaktorius iš
spausdino laikraštyje.

Rytą šeimininkė atsiprašė 
redaktorių, tardama:

— Dabar žinau, kad jūs bu
vote teisus, nes taip ir laikraš
tyje rašoma.

i
Nepateks 1 dangų

— Dėde, tu tikrai nepateksi 
į. dangų!

— Kodėl gi ne, mano vaike
li?

— O, tokių storų angelų vi
sai nėra...

>

Monologas

— Tėveli, kas tai yra mono
logas?

— Monologas?... Na, tai 
yra... kai mama su kuo nors 
telefonu kalbasi

Restoratae

Svetys klausia padavėją:
— Ar jūs šuo kanda?
— Ne. Jis tikrai nekanda.
— Gaila, o aš norėjau duoti 

pabandyti ar jis įkąstų šį stei- 
ką.

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

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 SL 
WAlbrook 5-5030 

PRospect 8-3579 (vak. ir sekmad.)

MARQUFTTE PARKE — Mūri
nis 6 k. bungalow, centr. šildymas, 
švarūs kambariai. 66-os ir St. Louis 
Avė apylinkėje. Kaina 316,600. Mū
rinis 4 butai po 4 kam b., centr. šil
dymas. Garažas. Gražus namas ir 
vieta. Kaina 346,000.

GAGK PARKE — Mūrinis. 7 bu
tai po 4 kamb. Centr. šildymas. 3510 
pajamų ir butas. Labai gražus na
mas. Dideli kambariai. Kaina 3G3.OOO

BRIGHTON PARKE. Medinis 5 
kamb. Ir 3 kamb. skiepe. Gazo šili
ma. Kaina |13,500. Medinis 2 po 4 
kam. Centr. šildymas., šviesūs butai. 
Kaina 313,000 Medinis namas — 2 
po 4 kamb. Kaina 312,800. Mūrinis 
— 6 ir 4 kamb. Dvigubas kampinis 
sklypas. Erdvūs butai. Kaina 326,000 
Mūrinis — 3 butai ir maisto krautu
vė. Centr. šildymas, dvigubas kam
pinis sklypas.

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

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

MISCELLANEOUS 
Įvairūs Dalykai

Nejud. turto pirkimas-pardavimas, 
visokia apdrauda, notarijatas

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 W. 71st St — VVAl. 5-6015

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

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

BUILDING & REMODELENG

KONTRAKTORIUS 
STANDARD BUILDERS, INO. 
2528 W. 60 st. OMcago 20, III.,

PRospeckt 8-8709 
A- OINTNERIS — pirmininkas 

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

duris.

P. STAMKOVIČIUS
BBAL ĖST. Ir INSUK BROKERIS 

LIETUVIŲ AUDITORIJA 
3133 So. Halsted St 

Fh. BAnabe 0-8798
Zadeda plrkltl - parduoti namu* 
ėklus, biznius. Parūpinu paskola* 
draudimu* Ir daro vertimus. Tvarki 
imigracijos dokumentus. Ofisas atda Į 
ras kasdien nuo 10—7.

LIET. APDRAUDU AGEMTRA
Visų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. No taria tas. Valsty
bės patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdrandas kitur 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS, 
WAlbrook 5-5671

INTERSTATE INSURANCE AGENCY 
5800 S. Ashland Avė.. Chicago 36. J1L

ŠILDYMAS
A. Stančiauskaa Ir A. Lapkus

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

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

2-6752 ir OLympio 2-8492

V. 6 I M K U S
Įvairūs pataisymai Ir pardavimas.

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

Susitarti šaukite RFUanoe 5-8202 
nuo 6 vai. p. p. kasdien ir taipgi 
sekmadieniais nuo 10 iki 4 vai.

4645 S. Keating avė., Chicago 32, UI.

AMTANAS LUKAS IR SŪNUS 
2717-19 West 7lst Street

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

Tel. — HEmlock 4-5881

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, III.

$13,500 PILNA KAINA. 2-jų butų 
mūrinis, 4 ir 4 kamb. Gazu apšildy
mas. 35 pėdų sklypas. Arti Iawn- 
dale Banko. Uždari porčiai. Pajamų 
362, pilus butas. Įmokėti $3.500. 
SVOBODA, 3730 W. 26tli St. Irfuvn- 
(Ule 1-7038.

C^"p L U mTTTg^3
Licensed, bonded plumbers 

Joks darbas nėra didelis ar mažas, 
šaukite dabar. Kalbame lietuviškai

TeL REpublic 7-0844 
WAlbrook 5-8451

AUTOMOBILEb — TRUGK8 
Automobiliai —. Sunkvežimiai

VIKTORO K O 2I C O S 
lietuviška gazolino stotis ir auto 

taisymas
Atliekami motoro remontai, lyginimo, 
dažymo darbai ir keičiamos dalys.

CALL-ME-MOTORS C0.
5759 S. WESTF,RN AVĖ- PR 8-8538

Looks different... IS different... 

and what a wonderful difference it is

Only Norelco has rotary blades ... 
electric shaving's first basic 

, improvement in 22 years

1. shavei according to beard's natūrai growth pattern
2. catches whiskers whichever way they grow
3. face needs no break-in period
4. self-sharpening blades
5. lubricated for life, never needs oil
6. quietest of all 4 leading electric shavers
7. easiest shaver to clean — no fumbling with ports 
Gef your NORELCO lodoy on a 1 S-day Fr»e Home Trial

!coreico
ROTARY BLADE SHAVERS

ARBET’S, INC.
2442 W. 47th St. Chicago, Illinois

Tel. VI 7-0700

MES PRISTATOME ANGLIS BEtl 
PEČIAUS ALIEJŲ

□ĮDĖLIAIS ir MAŽAIS kiekiais I į1
Mes taipgi perkraustome 

Ikų ar keliasdešimt* mylių.
. Vieno kambario baldus arba viso namo — kreipkitės pas’ 
'mus. Turį daug metų patyrimo perkrauatymo darbe.

STASYS FABIJONAS
2146 $o. Hoyne Av.nut Tel. Vlrgtsil 7-7M7)

jūsų baldus saugiai — keletą blo-l 
Reikale laukite mua.

JOS. F. B1JDRIK
FURNITURE, INC.

3241 S. Halsted St.
Tel. CAIumet 5-7237

Augėtos kokybės
Rakandai, Pripildyti
3 kambarius: Pečius
šaldytuvas, Televizija,
5 šmotų miegamo kambario 
setas, 5 šmotų Valgomo 
setas.
5 šmotų svečių Parior setas 
Viskas vertės $455.00, už $299. 
Lengvos išmokėjimo sąlygos 
9x12 Klejankes po $4.95 
Gold Seal arba Armstrong 
Klejankes po '49 c. už yardą 
Dideli Bedroom karpetai 
po $9.95.

Budriko Radio Valanda Ketvirta
dienio vakarais nuo 6 iki T vai. 
iš WHFC stoties. 1450 kil. su gy
vais dailininkais ir orkestru.

Mįslių kontestas.
Atdara 7 dienas savaitėje 

Pirmadienio ir ketvirtadienio va
karais iki 9 :30. Sekmadieniais nuo 
10 iki 5.

’JIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIU 
= LIETUVIU STATYBOS =

BENDBOVS S

MORAS |
BulLDEBSj, INO. £

Stato gyvenamuosius na- £
mus, ofisus ir krautuves pa- £ 
gal standartinius planus ai £ 
individualinius pageidavimus. £

Įvairūs patarimai statjyt- £ 
bos bei finansavimo reika- £ 
lala, skiciniai planai ir na- £ 
mų įkainavimas nemokamai. £ 

Statybos reikalais kreiptis S 
į reikalų vedėją Kuo adresu:

PARDUODAMA VILA
Beverly Shores, prie Roger Avė., 

tarp Nidos ir Raudondvario, sklypas 
60x150 pėdų. Visiškai nauja su mo
derniais įrengimais. Automobiliams 
kiemas išpiltas akmenimis — gali
ma pastatyti 50 automobilių. Kreip
tis K. f’inrinskas, 4222 Eitclid Avė., 
East Chicago, Ind.

CICERO. $18,300
MŪRINIS 2-JŲ BUTŲ — 5 ir 6 

kamj). Arti Šv. Antano bažnyčios. 
Pilnas rūsys. Alyva apšild. 2 autom, 
mūr. garažas. Daug priedų. GE
RIAUSIAS PIRKINYS ŠIAIS ME
TAIS. Savininkas — OLympie 2-9580

71-as St. ir Mapietvood. 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.

S ĮSIGYKITE DABAR!
JONISSTANKUSZ V, 7------- “7
kasdien nuo 4 vai. popiet = ĮKVĖPIMU KNYGA 

TeL PRospect 8-2018 - z
6800 80. CAMPBELL AV1L.

Chicago 29, Illinois
niiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiuiiimiirc

VIKTORAS ŠIMAITIS 
General Contractor

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

ŠI M A I C I A I 
Realty - Builders - Insurance

) 2737 IVest 43rd Street

Jurgio Gliaudos

Raidžių Pasėliai

ĮSIGYKITE DABAR !

►OOOOčKKKKKKKKKKKyOCKKKKKKKH

LITHUANIA, (Paveiksluose, $6.00 
Fotografavo V. Augustinas

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

Redagavo J. DaužvardicnS

LITHUANIA THROUGH 
THE AGES ...................... $3.50

Parašė Dr. A. Šapokas

THE STORY OF ART
and JUOZAS PAUTIENIUS, $5.00

Parašė Ig. šlapelis

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

Išleido Marlborough

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

Išleido Marlborough 

Šias knygas galima gauti dien
raščio DRAUGO knygų kioske — 

2334 South Oakley Avenue,
Chicago 8, Illinois 

<xx>oooooooocxxx>ooo<x>ooo<kh

FE TE R 8AKINSKAS 
Carpenter and General Contractor 
Stato naujus namus pagal užsa
kymą. Atlieka visokius senų na
mų pataisymus.

7207 So. Mapletvood Avenue 
Tel. PRospect 6-9819 po 6 v. v.

Romanas
81 knyga, pasakodama kovos ui 

spaudos laisvę žygius, yra Įkvėpimų 
knyga, paskatinanti mus tvirtai lai
kyti lietuvišką, žodį. Ji yra puiki do
vana jaunimui.

Lietuviškos Knygos Klubo leidiny* 
311 psl.', Broniaus Mūrino viršeli* 
kaina $3.00.

Lietuviškos literatflroe ugdymas 
yra visų susipratusių lietuvių darbas. 

Užsakymus su pinigais siųskite:

“DRAUGAS”
2884 So. Oakley Avenue

» CHICAGO 8, ILL.
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Gauta nauja siunta knygelių

KAIP PASIRUOŠTI 
JAY PILIETYBEI

Perskaitę “Draugą” duokite 

kitiems!

HELP WANTED — FEMALE

SECRETARY
To the giri who has ezcellcnt stenographie skilia and wbo wants 

a job with a challenge: Do you type and take shorthand rapidly 
and accurntelyf Do you have initiative and ambition, and can you 
accept and liandle responsibility t Have we describt^ you f If so, 
thcn we have the job you have been looking for. Why don’t you 
come in, or call, and talk it oveT with Mr. Maereadyt

REGENSTEINER CORP.
310 S. Racinc Avė.

MOnroe 6-4200

Tikrai verta ir naudinga jaunimui 
Ir vaikams perskaityti A. Vilainio 
kelionių reportažus,

Žemaičių žemėje

Čia aprašomos istorinės vieto
vės, žymiausiųjų vyrų tėviškės, 
upės, ežerai ir gražusis Lietuvos 
pajūris. Autorius paduoda daug 
padavimų, pasakų. Knyga gausiai 
iliustruota. Skaitytojams padės 
susipažinti su gimtąją žeme ir .pa
liks neišdildomų vaizdų.

Žemaičių žemėje 132 pusi., kai
na $i.qo. Reikalaukite knygynuo
se, pas platintojus arba užsaky
mus adresuokite:

Užsakjonus ir pinigus siųskit:

DRAUGAS 
2334 So. Oakley Avė. 

CHICAGO 8, ELL.

Klausimai Ir atsakymai anglų 
Ir lietuvių kalbomis. Peržiūrėjo tei
sėjas Alfonse F. Wells. Kaina 

,60 centų.
Pasiskubinkite įsigyti reikalin

gą knygelę, kuri tikrai palengvins 
įsigyti JAV pilietybę.

Pinigus su užsakymais siųsti! 
•DRAUGAS”, 2884 S. Oakley *ve. 

Chicago 8, Iii.
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Pirkit Apsaugos Bonus!
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