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NAUJOJO SUKILIMO KIBIRKŠTIS ARGENTINO
JAV esantiems pabėgėliams

apsauga yra užtikrinta
. .. Ryšium su paskiausiu Sovietų jūrininkų „savanorišku grįžimu 
i tėvynę“ Baltieji rūmai Washingtone paskelbė pareiškimą, kad 
J AV-se esantiems pabėgėliams pagal Amerikos įstatymus užtikrin
ta pilniausia politinė globa, ir jie apsaugoti nuo visokių bolševikų 
terorizavimų.

Kas norės — galės pats savo 7 7---------------------------
noru iš JAV išvykti. Atsargumo Jo PalydovaI> kurie pasirodė 
žygių imtis ir visą komunistinę besą vlsai ne rePatriantai, bet iš 
veiklą JAV-se geriau ištirti per sovietlnes pasiuntinybės Bonoje 
savo senatorius buvo paprašę ir Pas^Vsti tikri bolševikiški saugu- 
kai kurie Amerikos lietuvių vei- mo a&enta’- Todėl Koelno stoty- 
kėjai. Je» kur traukinys sustoja maž-
..... .. —~.—— daug valandą laiko, „entuziastiš-
Australų imigracijos ministe-ika3 repatriantas" apsigalvojo, 

, ParIal”ente P^kelM. kuo ta tariamoji jo „kelionė j 

>“W gali baigtis. Kai „paly-tina pabėgėlius „repatrijuoti na
mo“. Neišskiriami taip pat pabė dovai“ atsisakė jį išleisti pas sa

vo pažįstamą pasišnekėti, repą-

šen. Kefauver.
(INS)

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
Iš Klaipėdos į Sibirą
MASKVA. “Pravda” nr. 150 

duoda savo korespondento žinią 
iš Klaipėdos: esą šimtai Lietu
vos jaunimo “savanoriškai siū
losi” važiuoti darbams į Sibirą, 
į šiaurę, iį Donbasą. "Siūlosi” 
akmenų skaldytojai, buldozeris- 
tai, staliai, betono liejčjai, įvai
rių įstaigų tarnautojai. Grupė 
šaltkalvių, baigiančių amatų 
mokyklą nr. 12, “prašo” juos 
gabenti į Krasnojarsko apylin
kes. Jaunas darbininkas V. A- 
rutis, turįs akmenskaldžio, da
žytojo ir šaltkalvio specialybes, 
“panorėjo” važiuoti prie Dono

Argentina malšina sukilimą
trijuose didesniuose miestuose

•
BUENOS AIRES, Argentina. — Naujo sukilimo banga šeš

tadienio naktį užklupo Buenos Aires ir kitus 2 didžiuosius Argen
tinos miestus. Tačiau Argentinos vyriausybės, sekmadienio rytą 
patiektomis žiniomis, skelbiama, kad pagrindinis pasipriešinimo 
centras jau yra nušluotas ir tikimasi, jog ii- kitose vietose grei
tai bus susitvarkyta.

‘ria"ta* “kastas isitiir pabaltiečiai. Tačiau per visus 
metus sovietiniams viliojimams 
pasidavė tik 41 asmuo, kuris ap
sisprendė grįžti į Rytų Europą.
Vokiečių atsakymas sovietams

Vokiečių vyriausybė griežtai 
atmetė nepagrįstus Sovietų tei
gimus, kad Fed. Vokietijos res
publikoje esą tariamai prieš jų
valią sulaikomi norintieji grįžti ,
į Sovietų Sąjungą žmonės, o šim- yę.Volflec1USpau<]anema,1o,ka,l 

to žygio imtis jį butų paskatinęs 
noras „užsidirbti“ — nes Mazū-

kino, kuo viskas kvepia, ir parei
kalavo, kad paleistų sulaikytuo
sius jo 3 vaikus ir atiduotų baga
žą. Sovietai nenorėjo to daryti, 
bet galiausiai, padedant kitiems 
keleiviams vokiečiams, šauku
siems, kad Vak. Vokietijoj visi 
yra laisvi ir gali daryti ką no
rėdami, nes čia — ne Sov. Sąjun
ga, pavyko visiems ištrūkti į lais-

Californijos gub. Knight ir jo žmona sveikina Adla Stevensoną Los ■ baseino statybų. Į Tolimuosius 
Angeles po laimėjimo primariniuose rinkimuose prv 1 v~*------- tj.h-.io ‘'«r,oi„neneJA'i

Į
Vakarai jį apvylė, todėl 

važiuoja j namus';
LONDONAS. — Buvęs lenkų vyriausybės ųąrys išeivijoje 

Stanislav Mackievvicz, pranešė, jog jis vyksta atgil į savo komu
nistinį kraštą. Kadangi anglai ir amerikiečiai jį apvylę. 

Mackievvicz išsireiškė, jog jis " ‘

tai sveikų Sovietų piliečių, kaip 
tai tvirtino ,,Iz vesti ja“ 1956. IV. 
5, sąmoningai kišami į bepročių ras buvo įsiregistra vęs grįžti jau

ir dabar esąs prieškomunistiniai 
nusistatęs, bet praradęs Lenki
jos išlaisvinimo mintį, todėl ne- 

i matantis tikslo būti Vakaruose.

Rytus “apsisprendė” važiuoti 
betonininkas J. Grabovskis. A- 
not “Pravdos”, prasidėjo atrin
kimas savanorių šeštam penk
mečiui”.

Taigi — daug Lietuvos jau
nimo vėl išveš į Sibirą.

*
Garo turbinos Lietuvoj

MASKVA. “Izvestijos” nr. 
128 praneša, kad Lietuvos fab
rikas “Pergalė” pagamino nau
jos rūšies garo turbinas, kurių 
galingumas — 1,500 kilovatų.

Paskelbtas karo stovis
Tuoj po sukilėlių parodytų pir 

mųjų žymių, vyriausybė visoje 
šalyje paskelbė karo stovį ir pa
siuntė armijos, laivyno ir oro pa
jėgų dalinius kovoti su sukilė
liais.

Sukilėlių grupės, kaip prane
šama, yra sudarytos iš kareivių 
ir civilių žmonių. Dalis iš jų, ti
kima, yra, pereitų metų rugsėjo 
mėnesį nuversto prezidento Ju- 
an D. Peron, pasekėjai.

Vyriausybės pajėgos atgauna 
pozicijas

Sukilėliai buvo užėmę armijos 
arsenalą Buenos Aires miesto 
centre, bet vyriausybės pajėgos

jį tuoj atsiėmė. Vyriausybės ka
reiviai taip pat atsiėmė svarbius 
punktus ir Santa Rosa mieste, 
kur sukilėliai buvo pačiupę į sa-^ 
vo rankas valdžios rūmus, poli
cijos vyriausią būstinę ir valdiš
ką radijo stotį.

Sukilimas prasidėjo Argenti
nos prezidentui Pedro Arambu- 
ru esant išvykus iš sostinės. Jo 
vietą, sukilėlius maišant, užėmė 
viceprezidentas Isaac Rojas, ku
ris buvo pasižymėjęs sukilime 
prieš Peroną.

Pranešama, jog dauguma Bu
enos Aires gyventojų nežinojo 
apie šį sukilimą, iki jie išėjo iš 
vėlesniųjų kino seansų šeštadie
nio naktį.

namus ar gydyklas, kad tik tuo'antn‘1 kart’ir abu kartU3 P13*4-
būdu jiems būtų sukliudyta „grįš męs kelion4s -
ti namo1', o ten su jais darorfti ne- 
leistlrti eksperimentai elektros 
srove etc. Fed. Vokietijos Res-

Maršalas Sir John Harding, Kip
ro gubernatorius, po pasikalbjimo 
su Britų užsienių reikalų sekreto
riumi Harold MacMilląn, apleidžia 
jo įstaigą Londone.

Eisenhoweris po

operacijos sveiksta
Jieško lėktuvo Aliaskoj

ANCHORAGE, birž. 10—Ka
riniai ir civiliniai lėktuvai pra- ’ Maskvos darbo Žmonių 
dėjo savo ieškojimo misiją, norė
dami surasti privatų lėktuvą, su 
2 moterimis ir 3 vyrais, kuris 
dingo tik 7 m^rtfij- atstume nuo 
savo nusileidimo vietos.

WASHINGTON. — Preziden
tas Eisenhoweris, po staigios vi
durių operacijos, greitai sveika
ta ir netrukus bus geroje sveika
tos būklėje. Šiandien arba rytoj, 
prezidentas jau turėtų būti pa
jėgus priimti Baltųjų Rūmų šta
bo narius ir pasirašyti reikalin
gus oficialius raštus.

Tokias džiugias žinias prane
ša maj. gen. Leonard D. Hea- 
ton, Warter Reed ligoninės vir
šininkas, kuris vadovavo prezi
dento operacijos 4 specialistų 
grupei.

Vilioja Jugoslaviją

Amerikiečiai ir anglai— 
apgavikai

Šis buvęs lenkų egzilinės vy
riausybės premjeras, šiose parei
gose išbuvęs iki 1955 metų bir
želio mėn. 22 d., saikosi, kad 
grįžtantis tik dėl politinių prie
žasčių. “Tremties politika yra 
tik sapnas” — karčiai išsireiš
kė buvęs premjeras.

Jis apkaltino Angliją kaip 
“didžiausį apgaviką istorijoje, 
nes ji nepadėjusi apsaugoti Len 
kiją nuo komunistų ekspansijos.

Mackiewicz žada pasukti Len
kijos link birželio mėn. 22 d. Po 
jo buvęs egzilinės lenkų vyriau- 

, » . _ ' sybės Londone premjeras Hugon
MASKVA, sovietų žemės ū" .Hanke, sugrįžo į Lenkiją perei- 

kis taip nusmukęs ir žmonės , meĮų rugsėjo mėnesį, 
tiek neturi noro dirbti, kad Lenkų vyriausybės preziden- 
“Izviestijos” nr. 127 net veda-

Ryšram sū Zorino įteiktąja no
ta Fed. Vokietijos vyriausybei 
dėl tariamų kankinimų nervų kli-

publika yra teisinė valstybė, pa- nikose laikomų užsieniečių kilo
žymima, ir niekas čia prieš savo 
valią nėra sulaikomas, taip pat 
niekas be reikalo nesiunčiamas 
į gydyklas. Tai yra piktas prasi
manymas. Sovietai pareikalavo 
išduoti jiems Haaro gydykloje 
prie Muencheno laikomus Misiū
ną, IvanetnkO’, Kapenko, Bulazelį 
ir Romanenko. Kad nebūtų nė 
mažiausio įtarimo, vokiečiai yra 
pasiruošę reikalaujamuosius leis
ti patihrftiti tarptautinei specia
listų gydytojų komisijai.

Vokiečių spaudoje nurodoma, 
kad.Sovietai tokiais nepagrįstais 
puolimais nori nukreipti savo dė
mesį nuo to fakto, kad tūkstan
čiai karo belaisvių dar vis tebėra 
laikomi Sov. Sąjungoje, o nuo ka
ro pabaigos pvz. tik iš vieno Vak. 
Berlyno britų sektoriaus buvo 
103 asmenys jėga pagrobti ir nu
gabenti į Sovietų sektorių. Mi- 
chailovo komitetas, dabar parem 
tas dar ir Perevličenko, buvusio 
Kontrolės Komisijos šefo pava
duotojo, atvykusio į rytinį Ber
lyną, gavęs naujas stambias pi
nigų Sumas, dabar ruošia „gene
ralinį puolimą“. Pirmoj eilėj no
rima sutelkti tarp pabėgėlių dau
giau bolševikinių agentų, išgauti 
pabėgėlių kiek galint daugiau pa 
vardžių, skleisti tarp pabėgėlių 
nesantaiką, juos kiršinant vieną 
prieš kitą arba vietos organus 
prieš juos ir panašiais būdais va
rant paraustinį darbą.

Sovietų ,,geraširdiškumo“ 
pavyzdys

Koks iš tikro yra Sovietų „ge
raširdiškumas“, kuriuo jie mėgi
na visiems girtis, ypač gerai ne
pažįstantiems bolševikinės tikro
vės, parodo kad ir šis pavyzdys* 
Antrą kartą įsiregistravęs „grįž
ti namo“ buv. raud. armijos lei
tenantas G. Mazūra, 1946 m. pa
bėgęs iš raud. armijos į Vakarus, 
pamatęs, kaip, jam Bonoj sėdant 
į traulkinį, elgiamasi pagal įpras
tinį bolševikinį metodą „davai, 
davai, sėsk į traukinį pačiam 
priešaky“, pradėjo abejoti, ar tik 
rai bolševikai yra nors kiek pasi
keitę. Tą abejojimą dar sustipri-

tam tikro nerimo, esą, galį būti 
prievarta repatrijuoti ir Lietu
vos piliečiai. Vykd. Taryba gavo 
neabejotinų patikinimų, kad apie 
priverstinį grąžinimą nervų ligo
ninėse laikomų Lietuvos piliečių 
negali būti jokios kalbos.

Vedamasis apie... 

bulves

mąjį įdėjo į pirmą puslapį apie 
bulvių sodinimą; laikraštis ra
gina neuždelsti jų pasodinimo.

Klaipėdos žvejai
MASKVA. “Pravda” nr. 147 

pirmame puslapyje deda prane
šimą iš Klaipėdos, kad ten žve
jai “iššaukti” Pamario žvejų ir 
kolchozininkų, pasiryžo užba'g- 
ti š. m. žvejybos planą iki lap
kričio 7 d., o iki metų pabaigos 
virš plano pagauti 1,000 cent
nerių žuvų.

Okupantai, inspiruodami to
kius pasižadėjimus, išnaudoja

Lėktuvas skrido iš Northuray 
ir buvo 5,000 pėdų aukštume, ka
da jis davė radijo pranešimą ne
toli Anchorage areodromo. Nuo 
to laiko, jokios žinios apie lėk
tuvą negauta.

Lėktuvas nukrito j gyv. 
namus

MINNEAPOLIS. — Laivyno

tas August Zaleski sakosi, jog 
Mackiewicz yra nepasitaręs su 
juo apie savo nutarimą grįžti į

vargai
MASKVA. “Pravda” nr. 152 

rašo, jog Maskvos miesto ko
munistų partijos komiteto po
sėdyje buvo konstatuota, kad 
transportas mieste blogai su
tvarkytas. Kasdien dešimtys 
traukinių ateina į Maskvą iš 
priemiesčių pavėlavę ir darbi
ninkai nespėja laiku ateitį į dar 
bovietę.

Darbininkai daug kur tegau
na žemos rūšies maistą, pasi
rinkimas labai ribotas. Labai 
trūksta atsarginių dalių kasdie-

naikintuvas čia nukrito į gyve- n'° vartojimo reikmenims, pvz.
namąjį rajoną, sužeisdamas 12 , radU° aparatams taisyti. Kai- MASKVA. Jeigu Sovietų 
vietos gyventojų. Lėktuvo pilo- kuriose ligoninėse gydytojai ir | 8paU(ja seniau maršalą Tito vi- 

kitas mediciniškas personalas sajp koliojo, tai šiandien Mask- 
be atsidėjimo aptarnauja pa ‘

tas ir kiti penki žmonės buvo už
mušti.

Nuo kritimo lėktuvas, tuoj 
paskendo liepsnose, kurios pra
dėjo plėstis ir sunaikino 6 na-

namus. Taip pat, prezidentas sa-, mus. To pasėkoje 7 vaikai apde-
ko, kad jie nežino, kokios prie
žastys vertė sugrįžti ir buv. prem 
jerą Hanke.

Kalendorius
Birželio 11 d.: Sv. Barnabas; 

lietuviški: Dainius ir Skirgėlė.
Saulė teka 5:16, leidžiasi 8:25.

□ras Chicagoje

Oro biuras praneša: Chicagoje 
ir jos apylinkėse šiandien — 
giedra ir šilta. Rytoj — nedaug
pasikeitimų. Temperatūra abi 

darbo žmones kiek tik galima, 'dienas apie 90 laipsnių.

cientus.
Konstatuota, kad retai teor- 

ganizuojami koncertai, spektak
liai, vakarai, kur galėtų lanky
tis darbo žmonės. Daug trūku
mų kino aptarnavime visuome
nei. Šie trūkumai buvo konsta
tuoti pačių Maskvos miesto ko
miteto komunistų posėdyje.

Statys naują elektros 

jėgainę
NIAGARA FALLS, N. Y. — 

“The’ Niagra Mohawk Power 
Corp.” planuoja pastatyti naują 
elektros jėgainę, vietoje nese
niai, nelaimingu atsitikimu, nu
griuvusios į upę. Tos nelaimės 
laiku padaryti nuostoliai siekia 
$100,000,000.

vos laikraščiai deda ilgus straip 
snius apie Rusijos-Jugoslavijos 
suartėjimą, apie ūkinį bendra
darbiavimą. Maskvoje, Lenin
grade ir sovietinių respublikų 
sostinėse pradėti Jugoslavijos 
filmų festivaliai, ruošiamos Ju
goslavijos kūrinių parodos, net 
pats Sovietų kultūros ministe- 
ri0 pavaduotojas V. Curin at
skirame straipsnyje skelbia apie 
didėjimą kultūrinių ryšių tarp 
SSSR ir Jugoslavijos; Maskvos 
spauda dabar net kalba apie 
broliškus ryšius su Tito. Jo pa
veikslai dedami į pirmą pusla
pį; laikraščių pusė puslapių pas 
kiriama Tito ir Jugoslavijos 
garbei.

Rcmkite dien. Draugą!
VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA

gė, 5 iš jų gana pavojingai.

Vaikų globos diena
MASKVA. “Pravda” nr. 153 

pirmame puslapyje įdėjo veda
mąjį Tarptautinės Vaikų Glo
bos dienos proga, kuri švenčia
ma už Geležinės Uždangos bir-,' 
želio 1 d.. Straipsnyjė puolami 
“kapitalistiniai kraštai” už vai
kų išnaudojimą. Žinoma, nė pu
sė žodžio neužsimenama, kiek 
daug tragiškiausiai nelaimingų 
šeimų padarė bolševikai, atskir
dami kūdikius ir vaikus nuo tė
vų trėmimo dienomis.

Plieno miestas

mini sukaktį
GARY, Ind._ Vienas iš did- —Prpzūtento Eisenhoioerio operacijos*daktarai specialistai

žiausiųjų pasaulyje plieno pra- pareiškė, jog jo sveikata ir patenkinama ir prezidentas pastebimai 
monės miestų — Gary, Ind. šeš- 9ertja- sutiko, kad prezidentas bus pajėgus kandidatuoti į tas 
tadienį pradėjo minėti savo auk-1 pačias pareigas, jeigu tik to jis pats norės.
sinio jubiliejaus sukaktį. Čia į-' —Armijos duomenimis, iš S,S2S buvusiųjų Korėjos karo belais- 
vykusiame parade dalyvavo ir jį 15% buvo kolaborantai ir 5 % priešinęsi juos paėmusiems į be
stebėjo apie 200,000 žmonių. Mi-, laisvę. 80% buvę “viduryje."
nėjimas tęsis 90 dienų. —Europoje su pasitenkinimu sutinkamos žinios apie gerėjantį 

prez. Eisenhouierio sveikatos stovį.
—Rusijos komunistų partijos šefas Kruščevas ir jo svečias mar- 

vo sušauktas ir truko dvi dienas Salas Tito pradėjo kelionę po pietinę Rusiją.
“respublikinis jaunųjų kukurūzų —00 japonų belaisvių, po maždaug 11 metų praleistų Rusijos be
auginto jų sąskrydis". Jame skel laisvių stovyklose, buvo paleisti į namus. Paleistųjų tarpe buvo

Neseniai okup. Lietuvoje bu

biama dalyvavus daugiau kaip 
Buvęs prez. Trumanas Muenchene, Vokietijoj, susitiko buvusį nacių 500 “geriausiųjų Lietuvos jau- 
šnipą Gimpel, kurį prezidentas savo padaryta intervencija išgelbėjo ln„4„ kukurūzu augintoju” ir sve- 
nuo kartuvių. Gimpel. dėkoja Trumanui, o šis buvusiam nusikaltę-| 4J4 6
liui liepia daugiau nebenusikalatl. (INS) ®,us GuaijoSt

Otozo Yamada, buvęs japonų-mandiiūrų armijos vadas.
—Popiežius Pijus XII, kalbėdamas VIII tarptautinės bankų

konferencijos nariams, pažymėjo, kad taupymo bankai padeda žmo 
nėms “tvarkyti savo gyvenimą nustatyto plano rimuose."

Už žudymą laukia 

kartuves
WASHINGTON, birž. 10. — 

Pvt. Richard A. Hagelberger, 23 
metų amžiaus, buvo nuteistas 
mirties bausme, kuri bus įvykdy
ta netolimoje ateityje, jeigu pre
zidentas Eisenhoweris nepada
rys pasigailėjimo sprendimo. 
Pvt. Hagelbergas yra apkaltin
tas už dviejų vokiečių nušovi
mą, 1952 metais.

• Žymus lenkų gen. J. Haller, 
vadovavęs 1918 m. Amerikos len 
kų legionui, kovojusiam už Len
kijos nepriklausomybę, neseniai 
Amerikos lenkų spaudoje pareiš
kė savo nuomonę, kad Lenkija ir 
kitos Sovietų pavergtosios šalys 
gali būti išlaisvintos ir be karo. 
Tik laisvasis pasaulis turi būti 
vieningas ir ryžtingas, atskleis
ti, kokiais metodais laikosi tiro
nai Maskvoje. Jo “programą” su
daro keliolika punktų, kuriuos 
Vakarai turėtų įvykdyti, norėda
mi atgauti pavergtosioms šalims 
laisvę.

• Giuseppe Dosi, garsus italų 
detektyvas, kuris yra buvęs 
tarptautinėje policijoje viršinin
ko pareigose, pasižymi savo retu 
r.koniu pašto ženklų rinkimo sri
tyje. Jis renka tik suklastotus 
pašto ženklus.

• Žymus kino artistas Steioart 
Oranger ir jo žmona, taip pat 
aktorė — Jean Simmons, gavo 
JAValstybių pilietybę.
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BOLŠEVIKŲ ŽUDYNES PANEVĖŽY
Jau ne kartą buvo rašyta 

spaudoje apie bolševikų įvyk
dytas žiaurias lietuvių žudynes 
Panevėžy, tačiau kiekvienas to 
baisaus įvykio aprašymas, at
rodo, imtas iš nugirstų pasa
kojimų, todėl gerokai iškraipy
tas ir nenušviečia tikro įvykio 
stovio.
. Šių eilučių autoriui, kaip bu
vusiam tuo metu miesto savi
valdybės pareigūnui ir prie at
kurtos karo komendantūros 
sudaryto savisaugos štabo na
riui, buvo pavesta nužudytųjų 
palaidojimo organizavimo rei
kalai. Todėl ir norėčiau, kiėk 
dar iš atminties neišdilo, nu
šviesti tų žudynių tikrąją pa
dėtį.

Gydytojų suėmimas

Berželio 26 d. iš pat ryto 
mieste jau pradėjo siausti en
kavedistai ir kiti bolševikų pa
reigūnai, ruošdamiesi bėgti. 
Apskrities ligoninės sodyboje 
pasirodė ginkluoti enkavedistai 
ir keliolika šautuvais ginkluotų 
komjaunuolių, kurių didžiumą 
sudarė vienos mieste ge>rai eko
nomiškai įsikūrusios mažumos 
atstovai. Ligoninės vedėjas 
dr. St. Mačiulis, dr. Žemgulis ir 
dr. Gudonis ruošėsi vokiečiams 
bombarduojant areodromą su
žeistų rusų karių operacijai. Į 
jų pasiruošimo kambarį įbėgo 
susijaudinusi tos ligoninės il
gametė gail. sesuo Z. Kanevi- 
čienė, pareikšdama, kad jos 
jiešką enkavedistai ir kad ji 
nuo jų norinti slėptis. Jai pra
sišalinus, netrukus į besiruo
šiančių operacijai gydytojų 
kambarį įsiveržė keli ginkluoti 
enkavedistai, klausdami gail. 
sės. Kanevičienės. Atsakius, 
kad jiems nežinoma kur ji 
esanti, tuoj įsakė visiems pa
kelti rankas ir taip vienplau
kius su baltais chalatais durtu
vais surėmę per visą miestą 
nusivarė į savo būstinę.

Sužinojus apie gydytojų su
ėmimą, gail. sės. Kanevičienė 
pareiškė, kad tai ji esanti kal
ta ir kad eisianti jų vaduoti ir 
išėjo.

Gydytojų ir gail. sės. 
nužudymas

Vokiečiams užėmus Panevė
žį, NKVD Ypatingojo Skyriaus 
(Osobyj Otdiel), esančio Vasa
rio 16 g. rūsy buvo rasti dr. 
St. Mačiulio, dr. Žemgulio, dr. 
Gudonio ir gis. sės. Kanevičie
nės baisiai sužaloti vienuose 
apatin. baltiniuose, o Kanevi
čienės visai nuogas, lavonai. 
Prieš nužudant dar ji, Kanevi
čienė, buvo žiauriai išniekinta. 
Iš lavonų sužalojimo buvo ma
tyti, kad jie buvo netik šaudy
ti, bet ir aštriais įrankiais ba
dyti. Dr. Mačiulio krūtinėje 
buvo kumščio didumo skylė. 
Vienas gretimas gyventojas 
pasakojo, kad jis iš antro augš- 
to matęs, kaip dr. Mačiulis 
vienmarškinis, visas kruvinas 
buvo trumpam iš rūsio išbė
gęs į kiemą, bet greit atsive
jančio iš paskos enkavedisto 
vėl įstumtas atgal ir po to pa
sigirdo šūviai. Dr. Mačiulio la
vonas ir buvo rastas rūsy prie 
pat durų.

Nužudyti prie cukraus fabriko
Bolševikams išbėgus buvo 

atkaktas kapas netoli cukraus 
fabriko, kuriame rasta 21 lavo
nas. Visi nužudyti šūviais į 
pakaušį. Atrodė, kad jų dalis 
buvo pusgyviai ant greitųjų už
kasti. Nužudytųjų tarpe buvo 
tik 3 cukraus fabriko darbi
ninkai ir vienas geležinkelių 
dirbtuvių šaltkalvis, jau apy
senis ir ramaus būdo žmogus. 
Taigi, netiesa, kaip buvo rašo
ma, kad visi nužudytieji yra 
cukraus fabriko darbininkai. 
Didžiausią jų dalį sudarė Ku
piškio miesto ir apylinkės ūki
ninkai, 2 buvę policininkai, vie
nas pr. mok. mokytojas, vienas 
kooperatyvo tarnautojas ir 
trys Kupiškio gimnazijos abi
turientai. Trys lavonai buvo 
neatpažinti. Dar du Panevė
žio miesto gyventojai rasti nu
žudyti mieste, kurių vienas bu
vęs žinomas NKVD agentas. 
Kieno jis buvo nušautas, nepa
aiškėjo.

Visi nužudytieji buvo suga
benti į Katedros požemį ir pa
šarvoti miesto sav. dirbtuvėse 
ant greitųjų pagamintuose 
karstuose. Greit pradėjo iš a- 
pylinkių plaukti žmonės, jieš- 
kodami savo NKVD suimtų 
artimųjų. Katedros požemis 
raudomis ir aimanomis šiurpų 
įspūdį darė, kai atvykę tėvai 
atpažino pašarvotą sūnų, vai
kai tėvą, žmona savo vyrą, 
broliai ir seserys savo brolius.

Vienas iš nužudytojų buvo 
atsiimtas artimųjų ir išsivež
tas, o gail. sės. Kanevičienės, 
kaip įtartos turėjus ryšių su' 
NKVD (buvo rusė) lavonas iš
imtas iš Katedros rūsio ir ati
duotas jos vyrui palaidoti, ne
laukiant bendrų iškilmingų lai
dotuvių. .

LaiddtuVSs
Sekmadienį, birželio 29 d. vi

si karstai iš rūsio buvo suneš
ti į katedrą ir po vyskupo K. 
Paltaroko laikytų gedulingų 
pamaldų ir jaudinančio pa
mokslo, dalyvaujant pačiam 
vyskupui su gausybe dvasiški- 
jos, lietuvių savisaugos garbės 
kuopai, Wermachto daliniui ir 
gausybei miesto bei apylinkės 
miniai, gėlėmis ir avinikais 
ūkininkų papuoštuose veži
muose buvo nulydėti į naują
sias miesto kapines ir ten gra
žiausioje kapinių vietoje — 
prie žuvusiems kariams pa
minklo, vienoje duobėje šalia 
vienas kito palaidoti. Dr. Ma
čiulis ir dr. Gudonis buvo pa
laidoti prie savo šeimos kapų, 
o dr. Žemgulis palaidotas laiki
nai atskirai, iš kur vėliau šei
mos buvo pergabentas į Kau
ną. Bs.

GALI PALIKTI JAV

C. P. Socarras šypsosi galįs pa
likti JAV. Jis buvęs Kubos pre
zidentas ištremtas prezidento Ba
tistą. (INS)

tada pasakyk jam už mane, kad 
jis_ yra kvailys.” 1

Paslaptim apgautas bankas Į 
Schachto bankas Dusseldorfe 

yra pilnas įvairių paslapčių, ta
čiau vig tik šis tas yra žinoma. 
Ketvirtadalis pradinio kapitalo bu 
vo patiektas beveik subankruta
vusio Dusseldorfo banko Sshliep 
ir Co., kurio namuose Schachto ban 
kas yra įsikūręs. Likusis kapita
las buvo suteiktas nelabai aiškių 
partnerių. Tarp žinomų partnerių 
yra buvęs Reicho Banke direkto
rius ir monetarinės srities specia
listas W. Ludwig, šiuo metų gyve
nąs Skandinavijoje, ir F. Vom- 
feld,9, kuris tiekia alyvą Schachto 
politinei mašinai patepti. Tarp jo 
tyliųjų partnerių yra princas Ot- 
to von Bismarck, geležinio kanc
lerio anūkas, ir E. Cchneider, Dus 
seldorfo Chamber of Commerce 
prezidentas. Tačiau Schachtas ne
žiūrint šių partnerių visiems drą
siai skelbia: “Jie man davė pini
gus, bet jie banko reikaluose ne
turi balso.”

Skatina Rytų

Daugiau kaip 48% pradžios |||U KRIAU6ELIŪNAITE
mokyklų Amerikoj yra patal
pos permažos esamam mokinių 
skaičiui. Kiekvienais metais 
reikia pastatyti 100,000 kla
sių.

Priaugo S milionai katalikų
JAV-se, Aliaskoje ir Havajų 

salose per paskutinius 10 me
tų katalikų skaičius padidėjo 
9,171,893. Dabar iš viso JAV- 
se su Aliaska ir Havajų salo
mis katalikų yra daugiau kaip 
33į/2 milionų.

lonoi

7 956
TELEVIZIJOS FONOGRAFAI 
Tik pas mos pirkdami gausil
O Nemokamai 8-jų m«n. pilną garan

tiją — darbas ir daly*.
9 Nemokamai vidaus anteną Ir insta

liavimas.
O Iki 9100.60 Ir daugiau nuolaidos ui 

Jūsų seną televiziją.
B* to, visokiausi radijai, rekordą

vimo aparatai, lempos, baterijos, da
lys Ir kitų firmų televizijos

NUO4IRDU8 L1ETUV14KAS 
PATARNAVIMAS

Frank’s TV and Radio
PARDAVIMAS IR TAISYMAS

3240 South Halsted Street
Telefonas CAlomet 5-7252 

PRANAS KER4TS IR 
PAULIUS F. ENDZELIB

E3OE3OL-........... IO E

GENIJUS AR 
ŠARLATANAS?

A. GEČIAUSKAS

Išvystimą 
Dažnai Schachto Vakarų Vokie

tijos valdžiai kartojamas patari
mas sako, kad Vokietija turi ma
žiau dėmesio kreipti į prigrūstas 
Europos rinkas Ir turi susikoncen
truoti neišvystytame ruože nuo Sa 
rajevo iki Filipinų. Ne viena 
šiame ruože esančių valstybių Dr. 
Schachtas yra prekybos tikslais 
pats aplankęs, kitose gi yra tų 
kraštų vyriausybių prašymu pra
leidęs ilgesnį laiką bestudijuoda
mas ir betaisydamas jų finansinę 
padėtį, šiandieninis Egiptas yra 
vienas iš tų kraštų, kuriems Dr. 
Schachtas patarimai yra padėję iš-

TeL ofiso HE. re*. PR 4-7333

DR. ANTARAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Šeštadieniais nuo 1 Iki 4 vai. p. p. 
išskyrus ketvirtad. Ir sekmad.

Laisvasis pasaulis jau kuris lai
kas stato sau šį klausimą, bet tin
kamo atsakymo nesuranda. Gal ________
tik istorijai po keliasdešimt metui bristi iš sunkios finansinės lčrizės
pavyks šį klausimą tinkamai at 
sakyti.

Schachtui, sarkastiškam links
mam žmogui, gyvenančiam dviejų 
kambarių bute Dusseldorfe, atsa
kymas yra aiškus. Nors ir būdams 
77 metų amžiaus jis yra pasiry
žęs įrodyti, kad jo kritikai yra 
klaįdingi. Išėjęs iš Ntunbergo ka
lėjimo be jokios nuosavybės bei 
pinigų, šiandien buvęs Hitlerio fi
nansų ministeris sėkmingai veda 
užsienio prekybos banką Dussel
dorfe. Mažiau kaip per dvejerius 
metus Schacht ir Co. kapitalas 
yra patrigubėjęs ir šiuo metu sto
vi ant penkių milionų ribos. Anot 
amerikiečių korespondentų, inter- 
view gauti pas Schachtą yra sa
votiškas patyrimas. Jis juos tei
kia labai laisvai, bet anot jų tam, 
kad pademonstruotų jog visi žmo
nės — savaime aišku išskyrus Dr. 
Schachtą — yra kvailiai. Paklau
stas korespondentų apie Schącht 
ir Co. ateities planus senasis fi
nansininkas atšauna: ’

“Aš nesakysiu tau. Tu nesi kli
entas. Jei tu gali surasti banki
ninką, kuris plepa apie savo biznį,

Anot Schachto paskutiniųjų 30 
metų vargai būtų neįvykę, jei pa
saulis ir Hitleris būtų paklausęs 
jo patarimų. “Aš pasisakiau prieš 
didžiulius reparacijų reikalavimus 
Iš Vokietijos po pirmojo pasauli
nio karo. 1920 metų dešimtmetyje 
aš pasisakiau prieš per didelį kre
dito ir paskolų davimą .Vokieti
jai.”, teigia Schachtas.

Anot jo, pasaulio ateitis yra 
tamsi. Pasaulis vėl įkris j vargą, 
nes jis neklauso io patarimų.

SOPHIE BARČUS 
RADIO PROGRAMA

U WQES stotie* — Banga 1880 
NUO PIRMAD. IKI PENKTAD. 

8:48 Iki 9:80 vaL ryte 
BESTAD. 8:80 iki 9:80 ryt*

PIRMADIENNIO vak. nuo 7—8 v. 
SEKAI). 8:30—8:30 v. r. I* stotie* 

WOPA — 1496 kU.
Chicago 29. .11. HEtnlock 4-2411

7121 Bo. ROCKWELL ST.

DR. ARRA BAUUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IB 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinto* —

•922 So. Western Avenue
VaL: kasdien 10-12 vai. Ir 7-9 vai. 
vak. Bettadlenlal* 10-1 vaL Trečia
dieniai* uždaryta. Kitu laiku susitarus 

Ofiso telefoną*: PR 8-3338 
Re* telef. WAlbrook 4-4078

DR. JUZE IR KĘSTUTIS 
AGLINSKAI

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
2300 West Slat Street

Vai. pirm. Ir antr. 10 Iki 12 ryto, 
21kl 4 Ir 6 iki 9 popiet; ketv. ir 

penkt 2 Iki 4 ir 8 Iki 9 popiet. Šeš
tadieniais 10 iki 2 vai. popiet.

Ofiso tel.PRoepect 6-1784 
Re*. tel. GRovehilI 4-5603

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6317 South Westen Aveniu
Chicago 28, III. 

Pasimatymai pagal sutarties 
Telefonas REpublic 7-4800

Rezidencija: GRovehilI 6-8161

(Gydytoja Ir Chirurge) 
MOTERŲ UGt IR ARUiEaUOd

BPUC1AL18TC 
■760 West 71rt Street 

(Kampa* 71st Ir Callfornia)
Tel. ofiso Ir re*. REpublic 7-4144 
Vai. 11-1 Ir 6-1 v. v. fiešt. 1-4 p. p. 

PrlSmlma* tik pagal susitarimą.

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chirurgė) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ
SPEC1AL1ST®

TUMI South W e steni Avanse
(MEDICAL BUILDLNG) 

Pirmad., antrad., ketv. Ir penkta L 
nuo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. Ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto — Iv. p. p. Beštad. 11 
vai. ryto Iki S vai. popiet.

Ofloe tel. RE. 7-1148 
Rm. teL YVAlbrook 6-3745

TeL ofiso YA. 7-5447, re*. RE. 7-4844

DR. FRANK C. KWINN
(KVIECINSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 Wart 47th Street

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 2 
vai. Iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. Iki 8:80 
Uždara treč. visa diena Ir šeštad. vak.

TeL ofiso I’Rospect 6-2240
I’Rospect 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
■PEO. CHIRURGINES LIGOSI 

5700 S. Wood Street
Prišmimo Vai. tik pagal susitarimų 
nuo 2—4 vai. kasdien ir nuo 6 iki S 
vai. pirmad. ir penkt. Trečlad Ir sek. 
uždaryta

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Tel.: Ofiso — PUIlman 5-6764 
Buto — BEverly 8-3946

Ofiso HEtnlock 4-5815 
Rez. HEinl. 4-3,751.

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS

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

Priima pagal Susitarimą

DANTISTAS

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

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

LAfayette 3-4040 
Namų — CEdarcrest 3-7784

DR. 1. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. 63rd St, 
Ofiso tel REllanoe 6-4410 

Rezid. telef. GRovehilI 6-0617 
Valandos: 1-8 p. m. Ir 6-8 p. m.

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

Ofiso tel. OLlffstde 4-2886
Rezidencijos: LAfayette 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 We»t 471 h Street 
(Kampas 47lh Ir Ucrmltage) 

Vai.; nuo 2 iki 4 ir 6 iki 9 v. vak. 
Beštad. nuo 2 iki 6 vai., lfiskyr. sek.

DR. FL TALLAT-KELPŠA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Telef. TOwnliaU 3-0050 
2534 West 68th Street 

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

______ skambink CEntral 6-2204.______

DR. VYT. TAURAS-
TUPčtAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR 

SPEC. MOTERŲ LIGOS
Ofisas Ir rezid.: 2410 W. 51st St
Tel. I’Rospect 8-1223 arba WE 0-5577

Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v. Antr.,
Trečlad. ir Penktad. -6-9 vai. vak. fjj 

Šeštadieniais 2-4 vai. popiet 

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

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

6255 South Westem Avenue
VAL. kasdien 2—4 p. 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.

Tel. ofiso I’Rospect 4-0400
Rcziil. I’Rospect 6-0400

DR. ONA VAŠKEVI6IUS
(VaAkeviėiatČ)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue

Vai. kasdien 1-3 p.p. ir nuo 6-8 vaL 
vak. šeštad. 1-4 p. p. Trečiadieniai* 
ir kitu laiku tik susitarus.

CRANE SAVINGS
2555 WEST 47th STREET LAfayette 3-1083

B. R. Pletkieivicz, prez.; E. R. Pietkiewicz, sekr. ir advokatas 
Mokame augštug dividendus. Kešiuojame čekius. Parduodame ir 
išperkamo valstybės bonus. Taupytojams patarnavimai veltui 
ATIDARYKITE SĄSKAITA 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.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenae 
Ofiso vai.: nuo 2-4 ir nuo 6-8:80 v. 
vak. Šeštadieniais nuo 2 iki 4 popiet

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel. Vlrginla 7-0036

Rezidencijos tel. BEverly 8-8344
TeL ofiso VI. 7-0600. re*. RE. 7-6887

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

4055 Archer Avė.
Kampas Archer ir Callfornia Avė. 

VAL.: 2—4 ir 6—8 v. p. p, 
fiešt. 2—7 vai. p. p., 
išskyrus sekmadienius.

Ofiso tUef. YArds 7-1140 
Rezidencijos — STewart 3-4611

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West S5th Street 
(kampas Halsted ir 85-ta gatvB) 

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

šeštadieniais 1—4 vai.

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

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marąuette Medical Center 
6132 So. Kedzie Avenue

VAL. 2—4 p. p. ir nuų 7—9 v. vak.
Trečlad. ir šeštad. pagal sutartį

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3259 South Halsted 8t 

Kasdien 8—7 vai. vak. Be&tad. nuo 
1—6 vai. vak.

Trečlad, Ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. VIctory 2-1484. Resid. 2487 
W. 62nd St.. tel. RepubUo 7-8818.

DR. J. VAITAITIS
GYDYOOJAS IR CHIRURGAS 

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

vak. šeštadieniais 10-3.
‘ uždaryta

Ofiso ir buto tel. OLympio 2-1381

Ofiso telefonas — Bl&hop 7-3635
DR. AL RAČKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4342 Archer Avenue

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

Trečlad. ir sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpubUė 7-2290 
SPECIALYBE CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINftS LIGOS 
2435 Wert 69th Street

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

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

keičia stiklus ir rSmua.
4466 So. Oalifornia AvsM CJhicago 

šaukite YAnls 7-7381 
Priima: vakarais 6 iki 9; Be&tad. 

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

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

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 West 31st Street 
Kam p. Halsted ir 81-mos gatvių)' 

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

Tel. ofiso PR. 6-6446, re*. HE. 4-3150

DR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 West Marquette Rd.
VAL. nuo 2 Iki 4 p. p.: 6 Iki 8 vak.

Trečlad. ir šeštad. pagal sutarti 

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

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

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

VAL. 11 v. r. iki 8 p. p.; 6—9 v. V.

Vestuvių nuotraukos Ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybe

PRECIN PHOTO STUDIO
(Incorporoted) 

EDVARDAS ULIS, sav, 

4058 Archer Avenue
Telefonas VIrginia 7-2481

PIGIAI IR SAUGIAI

PERKRAUSI AU
BALDUS
vietoji; ii; iš toliau

K. EIDUKONIS
Tunu naują didelį sunkvežimį 

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

Tel. PRetcott 9 2781

P.&J. JOKUBKA
TV, DEIMANTAI IR LAIKRODŽIAI 

Pardavlmaa Ir Taisymas
4077 So. Archer Avė. 

Chicago 82, III. — Tel. LA 3-8617

BUICK’AS

LIETUVIŠKAS

AUTOMOBILIS

J

Pradekit Taupyti Šiandien. Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradėkite laupyti šioje lleluvHkoj* 

jslaigoje — BRIGHTOR SAVINOS AND LOAN I
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000,00

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

Pirmad., antrad., penktad. Ir 
ležtad. 9 vai. ryto Iki 4:90 p.p.

OFISO VALANDOS:
Trečlad. 9 ryto iki 11 vai.. 
Ketvirtad. 9 vai. iki 9 vai. vak.

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 Weat OSrd Street

VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. ir 7:20 
Iki 9 vai. Trečląd. ir Seftt. uždaryta

Tel. ofiso YA 7-4787, re*. PR 4-1430

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4645 8. Ashland Ava. (kamb. 211) 
Vai. nuo 2—4 ir 6—8; trečlad., BeB- 
tad. Ir sekmad. tik pagal sutartį. 

Jeigu neatsilieps vlrBminBtl telefonai
šaukite MIdway 8-0001

Telefonas GRovehiU 6-1696
DR. ALDONA A. JUiKA
AKIŲ LIGŲ gPECIAUSIS

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

susitarimą tžskyrus trečiadienius 
2422 Weet Marųuette Rd.

Telefonas REtlance 6-1111

DR. VALTER j. RIRSTNK
GYDTTOJAS IR CHIRURGAS

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
8925 Wwt 5»th Street

VAL. 1—4 popiet. 4:30—1:90 vak. 
Trečlad. pagal sutarti

TM. ofisą Ir buto OLymp4e 3-4114

DR. fc KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAIS 

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

Uskyrua trečiadienius
, Bota* 1624 So. 49th Avė. 

Aežtadlenlaia 18 iki 4 pootet

Ofiso telef. LAfayette 8-8210, jei 
neatsiliepia, Raukite KEdzIe 8-2868

DR. EMILY Y. KAUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGĄ

4140 S. Archer Avit.
VAL. Kasdien popiet nuo 18-8:80 v. 
Vak. pirm., antr., ketvirt. 4-8:80 v 

Trečiadieni tik ausi tarus

REMKITE “DRAUGĄ”.

M P. ŠILEIKIS, 0. P.
*5 Orthopedaa - I’rotezlatas

Aparatal-Protezal, Med. ban-1 dažai. Spec. pagalba kojom 
(Arcb Supporta) ir A.L

Vai.: 9-4 ir 6-8. Be&tadlenlals 9-1. 
ORTHOPED1JOS TECHNIKOS LAB. 

3860 W. 63rd St. Chicago 34. OI.
Tel PRosper* 6-5084

J4i turite parduotu ar ttmiomo- 
U, paaiskelbktte smulkiu skelbimu 
gyriuje. Skelbimą galiu parduoti 
Daiefonu: Vlrginla 7-6640.

DR. G. SERNER
METUVI8 AKIŲ GYDYTOJAS 

Viri 35 metų patyrimo
Tel. YArds 7-1829
Pritaiko aklnlua. 
Kreivas akis 

Ištaiso.
Ofisas Ir akinių dlrbtuvB 
756 West S5th Street 

Vai. nuo 10 Iki 2, nuo 6 Iki 8, trs- 
čip.d. nuo 10-12, penktadienį 10-2 lN 
šeštadieniais 10-2 vai. popiet.

DR. S. VAITUSH, OPT.
Palengvinu akių {tempimą, kuris 

yra priežastis galvos skaudėjimo bei 
svaigimo ir skaudančių akių karBčlo. 
Atitaisau trumparegyst, ir toliregys- 
tę. Prirenku teisingai akinius Visi 
egzaminavimai daromi su elektriniai* 
instrumentais, rodančias mažiausius 
trakumus. Speciali atyda kreipiama 
į mokyklos vaikus.

4712 South Ashland Avenue 
Tek YArds 7-1373 

Vai. 10:80 iki 7 v. vak. Beštad. 10:80 
iki 6 vai. Sekm. Ir treč. uždara.

DRAUGAS 
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 

3384 8. Oakley Avė., Chicago 8. III. Tel. Vlrginla 7-4441; 7-4443
Entered M Second Člass Matter Marck 81, 1916, at Chicago. Illinois

Unde. tbe Act of March I, 1879.

Member of tbe Catbollo Press Ass’n 
Publlshed dally, eiept Bundaya 

by the
Llthuanian Catbollo Press Soclety 
PRENUMERATA: x Metams
Chlcagoj tr Cicero! »9.00
Kitur JAV Ir Kanadoje 91.00
URslenyj* *11.00

8CB8CRIPTION RATEH 
91.00 per ynar outalde of Chlaasro 
99.00 per year ln Chicago A Cicero 
*9.00 per year ln Canada 
Forelgn *11.00 per y«
H metų 8 mln. E m<n

6.00 *3.76 *1.1*
*4.60 *6 69 *1.64
*6.60 *8.09 *1.86

Redakcija straipsnius taiso savo nuožldra. Nesunaudotų straipsnių ne
saugo. Juos grąžina Mk iš anksto susitarus. Redakcija ui skelbimų taria] 
neatsako. Skelbimų kainos prisiunčiamos gavus prašymą.
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KOVA UŽ SEKMADIENĮ

VYTAUTO DARŽAS

Buvo Chicagoje tokia vieta, kur kiekvieną vasaros sekma
dienį galėjai rasti besisvečiuojančius kokios parapijos lietuvius. 
Tai buvo Vytauto daržas, ši vieta yra aprūpinta visais pikni- 
kavimui reikalingais patogumais. Ji turi erdvius kiemus pasta
tyti automobiliams. Gražios pievos, aikštės ir medelynai padeda 
susidaryti atvangos įspūdžiui. Kilnojami stalai duoda progą 
šeimoms ar svečių grupėms susitelkti, kaip patinka. Vytauto 
daržas turi erdvias pastoges įvairiems žaidimams, “bowling” ne
išskiriant. Ten taip pat yra erdvios salės valgyklai ir šokiams. 
Vadinasi ir lietaus atveju čia niekas nėra beviltiškoje būklėje. 
Taigi Vytauto daržas yra tokia vieta, kokios ir reikia didelei 
Chicagos lietuvių visuomenei.

Tačiau kažkas atsitiko, kad jau antri metai šis daržas 
stovi beveik tuščias. Jo administracija nežino, ką su juo daryti.
O Chicagos lietuvių visuomenė pradeda užmiršti šią vietą, įrengtą 
brangiomis senesniųjų amerikiečių lėšomis. Aiškėja, kad Arki
vyskupijos vadovybė yra nusistačiusi neleisti svaigalų parda
vinėjimo bažnytinėse nuosavybėse. To nutarimo dėka pasikeičia 
ir visa ekonominė piknikų organizacija. Vytauto daržo administ
racija neranda tinkamo būdo, kaip prisitaikinti prie naujos būk
lės ir sakoma, kad galvoja net apie šios vietos likvidavimą. 

SEKMADIENIO KLAUSIMAS

Nenaudojamas Vytauto daržas yra tarsi simbolis nekulti
vuojamo krikščioniško sekmadienio supratimo, kuris galėtų daug 
prisidėti prie šio mūsų gyvenimo laimingumo. Sekmadienio klau
simas iš viso yra rimtas klausimas. Galima sakyti, kad jis yra 
vienu pačių rimčiausių žmonijos klausimų. Šitokiu mes jį lai
kome ne tik dėl to, kad, besiartinant savaitgaliui ar atostogoms, 
sunku yra šeimos nariams susitarti, kur važiuoti ir kaip laisvą 
laiką praleisti.

Savo esme laisvalaikio klausimas yra toks senas, kaip pati 
žmonija. Jau pirmuosiuose Šv. Rašto puslapiuose' yra išreikšta 
laisvalaikio mintis. Kai tik atsirado žmogus ir jo laikas, tada 
atsirado ne tik jo darbo, bet ir laisvalaikio klausimas, Dievas, 
kaip žmogaus idealas, yra čia atvaizduotas šešias dienas kūręs, 
septintąją ilsėjęsis.

Mes daugelis esame pergyvenę komunizmo pastangas atimti 
iš mūsų sekmadienį. Darbo diena, materializmo dvasios stumia
ma, stengiasi išstumti iš savaitės sekmadienį. Tas pasikėsini
mas yra jaučiamas ne vien komunizme. Daugelis žmonių ne
jučiomis pasiduoda šiai nuotaikai ir savo gyvenime sekmadienio 
vienaip ar kitaip netenka.

Tuo tarpu sekmadienis ne tik atskiro asmens gyvenime, bet 
ir šeimos gyvenime turi tokių didelių uždavinių, kurių negalima 
paleisti iš akių. Sekmadienio pareigos nėra tokios lengvos, kad 
jos pačios pasidarytų be mūsų pastangų. Tiesa, sekmadienis turi 
lengvumo, poilsio ir net pasilinksminimo pobūdį. Tačiau ši sek
madienio palaima nepasidaro savaime. Būna net priešingai: nie
kada taip ryškiai nepasirodo, koks žmogus yra sunkus sau ar 
kitiems, kaip sekmadienį ir per atostogas.

ŠVENTES DVASIA

Šiokios dienos pasikėsinimas prieš sekmadienį yra jaučia
mas ne vien socialiniame, bet ir religiniame gyvenime. Mes čia 
turime galvoje ne tą visiems žinomą reiškinį, kad religiniame gy
venime veiklumas ir aktyvumas dabar stengiasi užimti tą vietą, 
kurią seniau turėjo mąstymas ir kontemplacija.

Mes čia turime galvoje dar vieną reiškinį, kuriam ir vardą 
sunku rasti. Tas reiškinys yra, kad žmonės savo maldose šian
dien taip pat yra vadovaujami darbo dienos nuotaikų. Kai žmo
nės meldžiasi, jie vis ko nors prašo: dažniausiai įvairių kasdie
ninės reikšmės dalykų. Prašymo malda šiandien yra pasidariusi 
kone vienintele malda. Kai kas nori manyti, kad gera malda 
yra galima tik tada, kai žmogus yra vargų prispaustas, 

i

Šalia labai išplitusios prašymo maldos (kuri yra kasdienos 
reikalų pratęsimas) žmonės yra užmiršę dėkojimo maldą, kuri 
iš esmės yra sekmadienio nuotaikos dalykas. Dėkojimo malda 
yra didelė šventadieniškos nuotaikos nešėja ir jos ugdytoja. Jūs 
tik pabandykite sekmadienio mišiose išgauti iŠ savęs bent vieną 
padėkos akordą, ar tai tiesiog Dievui, ar Dievui per artimą, ir 
jūs pamatysite, kaip jūs beveik automatiškai pateksite šventiš- 
kon nuotaikon. Be dėkojimo dvasios nėra šventės; ir nė jokios 
vaišės nekuria tiek daug šventiškos nuotaikos, kaip dėkojimo 
malda.

Nereikia pridėti, kad gyviau praktikuojama dėkojimo malda 
ne tik mūsų sekmadienius šventiškai atgaivintų, bet turėtų tei
giamos įtakos visam visuomeniniam mūsų gyvenimui.

Būdinga, kad tai, ką mes šiandien vadiname Mištomis, apaš
talų laikais buvo vadinama Dėkojimu. Tai matyt ypač iš apaš
talo Povilo laiškų.

BENDROMIS PASTANGOMIS
Sekmadienio praleidimo klausimas nėra vieno asmens ar tik 

vienos šeimos reikalas, šventė mėgsta bendravimą. Chicagos 
lietuvių visuomenei yra gyvas klausimas: kur ir kaip vasaros 
sekmadienį pasižmonėti. Vytauto daržas galėtų atlikti labai nau
dingą pasitamavimą šiam reikalui. Reikėtų tik kiek atsipalai
duoti nuo alkoholio ir pelno dvasios mūsų sekmadienių šventėse. 
G. K. Chestertono vienu paradoksu pasinaudojant galima sakyti: 
nereikia iš karčiamos daryti tvirtovės.

Arkivyskupijos vadovybė, uždrausdama Vytauto darže par
davinėti alkoholį, kvieste kviečia mus kuo kitu grįsti savo sek
madienio šventimą. Vytauto daržas galėtų pasidaryti laisvai im
provizuotų kultūrinių pasilinksminimų vieta. Čia galėtų kiekvie
ną sekmadienį susirinkti daug tų lietuvių, kurie tolimesniam iš
važiavimui neturėjo laiko ar noro. Reikia lnkėti, kad šio parko 
vadovybė, ar pati viena, ar susitarusi su kokia didesne organi
zacija šį turtą išnaudotų. Gal ten būtų galima bandyti orga
nizuoti tai, ko niekur kitur negalima suorganizuoti, būtent: pa
stovų vasaros teatrą su lengva programa.

Kad galėtume sekmadienį nuo savo darbų atsikvėpti, rei
kia, kad norėtume ir sugebėtume vieni kitiems padėti iš kasdieni
nės medžiaginio determinizmo dvasios išsilaisvinti. Yra palygin
ti nesunku išmokti kasdieninės maldos: "Kasdieninės duo
nos duok mums šiandien”. Bet reikia visai ne kasdieniško dva
sios polėkio, kad galėtum sakyti: “Dėkoju tau, Viešpatie, už to
kią didelę tavo garbę!” V. Bgd.

Martyno Jankaus mirties dešimtmetis
K. MOCKUS, Boston, Mass.

Rambyno senelis

Nepriklausomybės metais, 
kai buvo atgautas Klaipėdos 
kraštas, daugybė ekskursijų 
plaukė Nemunu žemyn. Jų ga 
lutinis tikslas buvo L'etuvos

lietuvių kalbą, Lietuvos istori- čiau šimtmečių įtaka negalėjo 
ją. Iš savo tėvo paveldėjęs tvir- nesire kšti. Ne tik gyvenimo bū 
tą lietuvišką nusistatymą, M. de, ne tik kultūroje, bet ir mąs 
Jankus iš jaunų diėnų tą lietu- tyme radosi tam tikrų skirtu- 
viškumą dar labiau sust prino mų. Per mokyklą veržėsi vokiš- 
ir per visą ilgą amžių jo kietai kosios kultūros įtaka ir pati vo

pajūris, gražioji Neringa. Ta- ^ėsi Steigė lietuviškas drau- kiečių kalba Prūsų valstybės
čiau tokios ekskursijos papras
tai sustodavo ir prie Rambyno 
kalno, kuris buvo garsus pada
vimais iš tolimos praeities. Ta
me kalne kasmet per Jonines 
būdavo daromos tradicinės iš
kilmės, į kurias vyko ekskur
sijos ir valdžios atstovai iš Kau 
no, Klaipėdos. Visų tų iškilmių 
centrinė figūra buvo Martynas 
Jankus, žilas senelis, tautinio 
atgimimo veiklos veteranas, 
kukliai gyvenęs nedideliame ū- 
kelyje netoli Rambyno, Bitėnų 
kaime, Pagėgių apskrityje. 
Kiekviena didesnė ekskursija, 
lankiusi Rambyną, lankė ir Mar 
tyną Jankų jo sodyboje, kur jis 
gyveno su savo dukterimi Elze 
ir akluoju sūnumi Kristupu. 
Kiekvienas Didž'osios Lietuvos 
lietuvis, atsiradęs Jankų sody
boj, jautėsi visai kaip namie, 
nes ten vyravusi lietuviška dva 
šia buvo visai tokia pati, kokia 
gyveno visa Lietuva.

Šių eilučių autoriui teko dirb 
ti mokytojo darbą Pagėgių 
Duonelaičio gimnazijoje ir ta
da arčiau pažinti Martyną Jan
kų, kuris jau vėlybesnėje se
natvėje, bebaigiąs aštuntą de
šimtį amžiaus metų, jautėsi tvir 
tas, guvus, maloniai priimdavo 
sykiu su savo dukterimi Elze 
ten besilankančius svečius. Vi
sada liko atminty apsilankymas 
1939 m. vasario 16 d. Vokieti
jos naciai jau buvo bebaigią 
pasirengimus aneksuoti Klaipė 
dos kraštą. Daugumas krašto 
gyventojų lietuvių, skaityda-

gijas, kovojo už lietuvių kalbą sukurtas ūkinis pramšumas pa 
vokiečių valdomose mokyklose lyginant su rusų valdytais lie- 
ir įstaigose. Dalyvavo politikoj tuviais taip pat tur'ėjo savo 
ir stengėsi pravesti lietuvius at- reikšmę. Visa tai vis tolino nuo 
stovus į Vokietijos reichstagą, bendro tautos kūno eilę tokių 
Aplankė Didžiąją Lietuvą ir ten Maž. Lietuvos tautiečių, kurie 
susipažino'su eile to meto at-'žinojo esą lietuviai, namie var- 
gimimo veikėjų. Tapo "Aušros” Į tojo lietuvių kalbą, bet laikė 
bendradarbiu, eilės lietuviškų save Prūsijos piliečiais ir tuo
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knygų ir laikraščių autoriumi, 
leidėju, platintoju. Savo ūkyje 
įsteigė spaustuvę, dėl kurios 
turėjo nemaža nemalonumų. 
Toje spaustuvėje buvo išspaus
dinta daug lietuviškų leidinių. 
Pirmojo Pasaulinio karo pradžio 
je, visa Jankų šeima rusams 
įsibrovus į Rytprūsius, buvo iš
gabenta į tolimą Rusiją prie 
Volgos. Ten mirė M. Jankaus 
tėvas ir vienas supus. Po karo 
vėl grįžo į gimtuosius Bitėnus 
ir čia tuoj įsijungė į labai svar
bius darbus.

Atsikūrė Nepriklausoma Lie
tuva. Dalis Rytprūsių ligi Ne
muno, paprastai vadinama Klai 
pėdos kraštu, karo laimėtojų bu 
vo atskirta nuo Vokietijos. Ne 
kas kitas, o Martynas Jankus 
stovėjo priekyje to komiteto, 
kuris pasirašė krašto prijungi
mą prie Lietuvos valstybės. Ali 
jantų duotas statutas ir gana 
plati autonomija buvo priešin
ga lietuvių interesams ir Jan
kus prieš protestavo. Įvykiams 
kiek aprimus, jau ne jauno am
žiaus M. Jankus nesiekė kokių 
politinių postų, o ramiai pasi
traukė į savo ūkelį ir ten dir
bo Lietuvai, kaip mokėjo. Lie

didžiavosi. Panašių nuotaikų bu 
vo ir tarp mokslus ėjusių žmo
nių, kuriuos savaime palietė» 
vokiškoji kultūra. Kai atėjo lai
kas sulieti mažalietuvius su vi
sa Lietuva į vieną valstybę, tos 
nuotaikos turėjo labai didelę 
ir mums pavojingą reikšmę. 
Nuo panašių nuotaikų vieni di
desniame kiti mažesniame laips 
nyje nebuvo laisvi ir gana ži
nomi to krašto žmonės, dalyva
vę lietuviškose draugijose ir tos 
Lietuvos dalies politiniam gy
venime. Tarp tokių M. Jankus 
nebuvo popularus dėl savo ne
dviprasmiško šimtaprocentinio 
nusistatymo už Mažosios Lietu
vos susijungimą į visai vieną 
kūną Lietuvos valstybės rėmuo 
se. Jis nesigailėjo atviro žodž:o 
tiems, kurie taip drąsiai negy
nė panašaus nusistatymo, kurie 
glaudėsi už svetimųjų padiktuo 
to autonomijos statuto ir jieš- 
kojo jame atramos savo skirtin 
gurnams, nepagrįstam separa
tizmui palaikyti.

Pats M. Jankus iš jaunų die
nų liko nepaliestas vokiškos įta 
kos. Ankst’i susidraugavęs su 
Didžiosios Lietuvos lietuviais, 
jis nedarė jokio skirtumo tarp 
Mažosios ir Didžiosios Lietu
vos lietuvių. Jam buvo tik vie
na Lietuva ir visi jos vaikai.

tuvos valstybė buvo jam pasky- 
miesi su neišvengiama tikrove,' rusi kuklią pensiją. Kai vokie-
glaudė sparnus, taikėsi prie ap- čiai vėl užplūdo jo gimtuosius__ _______ __ __  _ _______
linkybių. Viršum Martyno Jan- Bitėnus, pradžioje mėgino likti šią savo nuomonę visą amžių 
kaus namų ir tą dieną, kaip vi- namie, bet vėliau persikėlė į kietai atstovavo ir paliko pa-
sada, plevėsavo Lietuvos tri
spalvė ir aplankiusieji tautie
čiai rado jį geroje nuotaikoje 
begalvojantį, koks toliau liki
mas laukia Lietuvos.

Stovyklinio gyvenimo metais 
Vokietijoje beveik visą laiką te
ko praleisti vienoje stovykloje, 
su M. Jankaus dukterimi Elze 
ir sūnumi Kristupu. Tėvui mi
rus Flensburge, jie atsikėlė į 
Klein Wittensee ir ten išgyve
no ligi tos stovyklos likvida
vimo 1949 metais. Dabar El
zė su Kristupu yra Toronto, 
Kanadoj. Jankus turėjo ir dau
giau sūnų bei dukterų. Tiksliau 
nežinau, kur jie dabar yra.

Biografiniai bruožai

M. Jankus buvo gimęs Bitė
nuose 1858 m. rugpjūčio 7 d. 
Išėjęs vietinę mokyklą, toliau 
dirbo ir lavinosi, labai domė
damasis tada dar retais lietu
viškais raštais, studijuodamas

Kauną ir ten išbuvo ligi antro 
sios rusų komunistų okupaci
jos.

1944 m. palikęs Lietuvą dėl 
komunizmo grėsmės išvyko su 
šeima į Vokietiją. Karui pasi
baigus, apsigyveno lietuvių sto
vykloje Husum, vėliau persikė
lė į Flensburgo stovyklą prie 
Danijos sienos ir ten mirė 1946 
m. gegužės 23 d., eidamas 88 
metus amžiaus, artimųjų glo
bojamas ir visų apylinkės tau
tiečių palydėtas į amžinybę. 
Lietuvos vyriausybė buvo jį ap 
dovanojusi eile tikrai pelnytų 
ordinų. Jo biustas buvo pasta
tytas Kaune šalia kitų didžių
jų mūsų tautos vyrų.

M. Jankaus lietuviškumas

M. Jankus buvo gimęs ir au
gęs toje mū.^ų krašto dalyje, 
kuri per šimtmečius buvo valdo 
ma vokiečių ir parodė nuosta
baus tautinio atsparumo. Ta-

SENIAU IR DABAR
Vyskupo Motiejaus Valančiaus vadovaujamą 
lietuvių tautos rezistenciją prisimenant ir su 

dabartine palyginant 
D r. J. Bičiūnas, Roma

Atvertę šimtametį Lietuvos istorijos lapą, mūsų se
nelių ir tėvų epochą, matome lietuvių tautos padėtį pa
našią į dabartinę. Ji ir tuomet, kaip ir šiandien, vado
vaujama genialaus žemaičių vyskupo Motiejaus Va
lančiaus, vedė sunkią rezistencinę kovą su okupantu, 
tuo pačiu kaip ir šiandien, rusu už savo tautos egzisten
ciją: tikėjimą, kalbą ir apskritai už savystovų ir laisvą 
saivo tautos ir krašto gyven'imo idealą.

Okupantas — imperialistinė Rusija nors valdyda
ma milžiniškus plotus, tuomi nesitenkino. Nesiškaity- 
dama su jokiomis priemonėmis Rusija norėjo pavergtą 
kraštą nutautinti, jos vardą ištrinti iš pasaulio žemėla
pio, nugramzdinti užmirš t in istorijoj taip garsų Lietu
vos vardą, kuri dar taip neseniai sėkmingai valdė di 
džiulius tų pačių slavų plotus. Tačiau lietuviai, vado
vaujami Valančiaus, likosi ištikimi savo bočių dvasiai, 
herojiškai pakėlė visokias okupanto užmačias, ne tik 
nebuvo sunaikinti, kaip kad buvo dėtos jų priešo pas
tangos, beit dargi kiek vėliau išėjo tvirta ir susipratusi 
tauta sukurdama savo laisvą ir nepriklausomą vals
tybę.

Prezidentui Eisenhoweriui West Point kadetai įteikia kopiją West
Point metų knygų The Howitzer. (INS)
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LENKTYNIAVIMAS TARP 
KOMUNIZMO IR KAPITALIZMO

“Amerikos Balsas” savo pra-| Komunistinė sistema ekonomi- 
nešimų eilėje kalbėjo apie laisvę' niu kaip ir politiniu atžvilgiu yra 
kaip galingesnę jėgą negu prie- Į uždara, slapta sistema. Pavyz- 
vartą, apie Amerikos ekonominę; džiui tarptautinė prekyba Sovie- 
sistemą, kuri remiasi laisva pri- tijoj yra valstybės monopolis. Ten 
važia iniciatyva ir konkurencija, privačių prekybininkų nėra ir dėi 
Ji yra naudinga ne mažumai, bet to nėra kelių, kuriais galima būtų

vyzdį, kuriuo ypačiai turėtų do
mėtis iš tos krašto dalies kilę 
mūsų tautiečiai.

M. Jankui nebuvo reikšmingi 
nei konfesiniai, nei partiniai 
skirtumai. Jam buvo daugiau 
reikšminga vienoda tautinė kil
mė ir pagal tai jis stengėsi ri
kiuoti savo krašto žmones. Esu 
savo laiku dalyvavęs prof. Do
vydaičio darytoj “Gamtos Drau 
go” ekskursijoj, kurią faktinai 
sudarė ateitininkai. M. Jankus 
juos priėmė ir palydėjo su to
kia pat meile, kaip ir visus ki
tus lietuvius. Retkarčiais nu
vykdavo į Kauną, o Klaipėdą 
lankė dažnokai. Patyręs ten ne
sutarimus lietuvių tarpe, sten
gėsi pašalinti, negailėdamas nė 
energijos, nė griežtesnio žodžio. 
Noriu pabrėžti, kad šis kaimo 
aplinkybėse išaugęs ir veikęs 
lietuvis, buvęs jau tikras sene
lis Nepriklausomybės pastarai
siais metais, pajėgė visada pa-

laisvai pasikeisti prekėmis su ki
tais kraštais.

Net ekonominė informacija iš 
Sovietų Sąjungos nėra laisvai gau 
narna. Sovietų vyriausybė skelbia 
tik tai, ką ji randa reikalinga 
skelbti, nutylėdama daug faktų, 
liečiančių žmonių gyvenimo lygį. 
Iš kitos pusės, Sovietų valdžia ne
leidžia savo žmonėms patirti apie 
ekonomines sistemas kituose kraš 
tuose ir net sąmoningai skleidžia 
netiesą apie laisvojo pasaulio gy
venimo lygį.

Tuo tarpu Amerikoje ekonomi
nė sistema yra atvira šistema. Vi 
si ekonominio gyvenimo duomenys 
čia skelbiami viešai, ir jie prieina
mi tiek savo, tiek ir užsienio žmo
nėms. (O savo gaminius Amerika 
pateikia kasdien tarptautinei rin
kai, kur gali būti vertinami ir ly

visiems, pastebi “Am. Balsas” 
nes visi Amerikos gyventojai tu
ri galimybių įsigyti nuosavybes ir 
didžioji gyventojų dalis jos turi.
Tuo būdu visi jie yra didesni ar 
mažesni kapitalistai, turį kapitalo 
vienokia ar kitokia nuosavybės 
forma.

Amerikinė sistema visiškai su
griovė Markso teigimą, kad tur
tingi šioje sistemoje taps dar tur
tingesni, o neturtingi dar labiau 
nuskurs. Amerikos gyvenimo tik
rovė parodė priešingą vaizdą: čia 
masės kaskart turtėja, o didžiųjų 
turtuolių skaičius nuolat mažėja.

Nepaisant šių tikrovės faktų, ko 
munistų vadai nesiliauja kartoję 
senas tuščias Markso frazes.
“Am. Balsas” pastebiu kad tas 
frazes kartojo ir Chruščevas pas
kutiniame kompartijos suvažiavi- . . - . . . ..
me: kapitalizmas, sakė Chrušče- f n S •
vas, esąs naudingas tik monopo- ^ita skirtumą Lip, So tų 
listams, darbininkų gyvenimo ly- Amerikos sistemos rodo gamybos 
gis jame smunką; kapitalizmas I ną*umas. Sovietų Sąjunga nese- 
Kuki£ naujų ekonominių krizių ma. pirmą kartą _ paskelbė savo 
•r nnnnSini J i sunkiosios pramones gamybos duo

Chruščevas kompartijos kongre- m*nis' t.ačiau * 
tftaUzma; V/ fJmunfzmS ūrėtų įaip yrTženS ūky, kokuMru-

MM“ VaS,.™ &S&U
kad iie valetu <0 šie trukumai iš tikrųjų yra la- rZvTpasirinkO ir išbanVi ais- bai dideli, ir jų negali pateisinti

, ETV«a7aįukAmTikPo“
firmas sužavėjo. . Praartais mė, ūkio gaminių ,5™
gmės ūkio kolchozinimas ir ū- n^rnų statyba ar lengvoji pramo- 
kininkų trėmimas Sibiran, labai visai neatsilieka nuo sunkio- 
5sn«i kad ševiotu žmo- s»os pramones. Kasdieninio nau-

.P"**"!. čia Užversto,
' krautuvės ir kainos jų yra tiek

Lygindami' sovietinę sistemą V.ad P°.mis .flaŠiai. .?audo’
suamerikine sistema, “A B ” na- si ir mažiausiai pasiturintieji zmo-
žymi štai 
skirtumus:

‘A. B.” pa-
kokius būdingesnius dy,ejų ekonomin,ų

sistemų skirtumas sudaro ekono- 
. minių gėrybių paskirstymas. A-

teisinti patrijarcho titulą, ku- menkoje masės turi gerus butus, 
ris jam buvo duodamas įvairio-, gerai aprengti ir gerai maitinami.

• „««,««,•« T n atminimas Skirtumas tarp turtingųjų ir beirus progomis. Jo atminimas^ koks 19.me šimtme.
praėjus pirmam šimtmečiui nuo čia yra išnykęs. Vaikščioda- 
jo mirties tenka minėti dar to- mas didmiesčių gatvėmis čia vi
li nuo Lietuvos ir než'nia kaip
toli nuo jos išvadavimo. Jo tie

sai negali atskirti, kas iš tos mi 
lioninės masės yra darbininkas, 
o kas kapitalistas. Tuo tai- 

sus lietuviškumas tegu padrą- pu sovietinė sistema sukūrė nau-
sina mus ištverti šiandieniniuo
se bandymuose ir išlaikyti savo

jus luomus, tarp kurių yra didžiau 
sias skirtumas. Tuo metui kai pap
rasto darbininko šeima turi tenkin

tautai bei kraštui tokią ištiki-i tis vienu kambariu, tai augštesnių
mybę, kokia visada pasižymė
jo Martynas Jankus. Neužmirš
kime ir jo šeimos, kuri vargs
ta su mumis bendrą vargą ir 
gal kada yra reikalinga mūsų 
dėmesio bei paramos.

luomų žmonės, augštesni par
tijos pareigūnai ar karaninkai, 
naudojasi ištaigiomis vilomis.

Ketvirtas ir gal pats didžiau
sias skirtumas tarp Sovietinės ir 
Amerikinės sistemos yra tas, kad

(Nukelta į 4 pusi.)

Lygindami Valančiaus laikų okupanto tikslus ir jų utopiškumą ir destruktyVinę reikšmę. Carų imperia-
priemones ir lietuvių tautos Valančiaus vadovaujamą 
rezistenciją su dabartiniais to pat gigantiško kaimyno, 
žemiausiu būdu sulaužusio savo tarpvalstybiniu^ įsipa
reigojimus mažam savo kaimynui, tikslais ir priemonė
mis ir mūsų tautdb rezistencija, randame daug kame 
sutampant ir pasikartojant, tik tuo skirtumu, kad šian
dien jo vartojamos priemonės daug kartų yra žiaures- 
nėls ir prašoka bet kokias žmoniškumo ribas, išplau
kiančias iš utopiškos marksistinės doktrinos, sujungtos 
su atgyvenusiu imperializmu.

Slavofilizmas, panslavizmas, pravoslavija, carų 
despotinė autarchija ir imperializmas bei neapykanta 
Vakarams dėl jų pranašumo, iš kurių dar Petras Di
dysis nukopijavęs sureformavo savo valstybę, buvo ano 
meto 'idėjinė bazė ir priemonių kompleksas, nukreiptas 
ir į mažą lietuvių tautą. Jei šiandien pravoslaviją pa
keitė maiksizmas, carų despotinę autarchiją Kremliaus 
valdovų diktatūra, tai panslavizmas, Slavofilizmas ir 
imperializmas, pridengtas marksistiniu šydu tarnauja 
Ir šiandien imperialistinei Rusijos ėkspansijai, siekian- 
čai dominuoti pasauly ir išsimušti iš žemesnės kultūros 
ir civilizacijos padėties. Vakarams gi neapykanta pa
siliko, nors pozicijos iš esmės pasikeitė: tada kovota su 
revoliucinėmis socialkomuništinėmis idėjomis, plūstan
čiomis iš Vakarų, kai šiandien patys, tarsi keršydami 
Vakarams už socialkomnistinių idėjų primetimą, tiek 
brangiai kainavusių ir tebekainuojančių Rusijai, nesu 
prantamu fanatiškumu bruka savo socialkomunistinę 
revoliuci ją Vakarams, kurie greit ir laiku pažino tų idė-

lizmą, tačiau toli prašoko dabartinės Kremliaus valdo
vų užmačios, siekiančios ir tolimus 'kontinentus. Impe
rializmas visada nepasotinamas ir todėl visada bus 
karo ženkle ir veltui jis apie taiką kalbėtų, nes užval
dymo aistra nepažabojama, o užgrobtam kraštui išlai
kyti reikia laikyti ginklą rankoje ir kalti naujus. Žiau
rus jis visada bus, nes pavergtieji visada sieks lajisvės 
ir visomis galimomis priemonėmis priešinsis. Imperializ
mui pridengti reikia gražios humanistinės priedangos, 
todėl ją skelbs, nors realybėje ne ką kitą reiškia ka'ip 
savanaudiškumą, savo idėjų primetimą, pavergtųjų iš
naudojimą, didybės maniją ir pan.

Taigi, nors bendriausiais bruožais pravedę para
lelę tarp šių abiejų okupacijų, pamatysime daug ben
drumo Okupanto siekimuose ir lietuvių rezistencijoje 
ir kaip išvadoje lietuvių tautos laimėjimą.

Jau carienė Kotryna pareiškė, kad okupuota Lie
tuva buvo ir turi būti Rusijos teritorija ignoruodama 
istorinius faktus, Skirtingą lietuvių tautois kilmę, kalbą, 
papročius, valstybinę tradiciją. To siekė ir jos įpėdiniai 
ir brutaliomis priemonėmis ėmėsi naikinti visa, kas 
Lietuvoje buvo skirtinga nuo pačios Rusijos, ypač po 
sukilimų, kai lietuviai net ginklu ryžosi nusikratyti 
primetamąsias svetimybes 'ir tautos pavergimą. Ne 
kitaip yra ir šiandien, nors skelbia tarybų Lietuvą esant 
laisva respublika tačiau kiekvienam aišku jos pavergi
mas ir tautos naikinimas.

(Bus daugiau)



DŪBNRAflTia DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Pirmadienis, birželio 11. 1956

VOKIEČŲ GYVENTOJŲ JUDĖJIMAS
DB. V. UTEBSK1S, Vokietija

11-19 šimtmetis yra vokiečių šūkį “Heim ins Reich”. Maž- 
Drang nach Osten periodas. Bu daug 400,000 vokiečių iš Balti- 
vo trys didelės bangos: 12-14,' jos kjra&ų, *Volynijos, Rytų 
16-18 ir 19 šimtm. Tarp pirmos Galicijos, šiaurinės Bukovinos 
ir antros Drang nach Osten ban ! ir Besarabijos paklausė Hitle- 
gos yra Žalgirio mūšis. 19 š. rio balso. 1940-1942 metais vy- 
permainą atnešė Vakarų Vokie- ko vok'ečių grįžimas iš pietinės 
tijos industrializmas. 1840-1910 Bukovinos, šiaudinės Dobrvd- 
metais daugiau kaip du milio-l žos, Krainos, Kroatijos, Šer
nai vokiečių iš rytų persikėlė i bijos, Bulgarijos ir Cholmerio 
j vakarus. Tada prasidėjo Zu-| (tarp Vyslos ir Bugo). Tada

sugrįžo 140,000 vokiečių į Va
karus.

Antrasis Pasaui.nis karas tu 
rėjo tikslą užimti Rytų erdvę. 
Vokiečiai neslėpė savo koloni
zacinių planų. Bet išėjo kitaip. 
350,009 vokiečių grįžo iš Uk
rainos ir Krymo.

Miiionaū tremtinių

_ z
Didysis vokieė'ų slinkimas į 

Vakarus prasidėjo po antro Pa- 
saulinio karo. 50,000 vokiečių 
grržo iš šiaurinio Siebenbuerge- 

’no. Bet daugiaur\'a vokiečių 
bėgo nuo rusų. Tada į Vakarus 
bėgo milionai. D dėlės vokiečių 
sritys Potsdamo provizorišku

PlETfS IR PRANAŠYSTES

Spaudos klubo surengtuose pietuose Washingtone, respublikonų pirm. 
Leonard Hali pranašauja nrez. Eisenhoweriui ateinančiuose rinkimuo- 

(INS)

rueck nach Westen. Pirmo karo 
pralaimėjimas vokiečiams at
nešė didelių nuostolių: prie len
kų buvo priskirta Poznanė ir 
Vakarų Prūsai. 1919-1923 me
tais maždaug 700,000 vokiečių 
persikėlė į vakarus.

Hitleris, prieš pradėdamas 
žygį į rytus, iš Rytų ir Pietų 
Europos susigrąžino 540,000 va 
dinamų Volksdeutschų. Susvy
ravus Rytų frontui dar 350,000 
vokiečių iš Ukrainos ir Krymo 
grįžo j griūvantį Re'chą.

Antrasis Pasaulinis karas pri 
vedė prie katastrofos: dvylika 
milionų vokiečių iš anapus Ode 
rio-Neisse linijos ir Sudetų bu
vo ištremta į Vakarus. Be to ... . _. , . T„i : •» n i susitarimu priskirtos prie Len

, e ų sugrjzo is a ji - . £<rj > r {Vangiausia iš se didelį 1 rimėjimą. Po šio banketo Prezidentas susirgo
kanų. Paskutiniu laiku vyks- J ‘ ' ■■
ta masinis vokiečių bėgimas iš °’. ^ta ep° ln '°
Rytų zonos. Nuo 1949 metų iš ‘^raustynų. Panašų yo-

. . .. ik ecių įskraustymą įvykdė ce-Rytų zonos pabėgo pustrečio , . L,., .»/ *|kai. Tikras iškraustytų ir zu- 
I vusių vokįc^ų skaigus nėra

paleistas, tačiau ligšiol buvo 
laikomas namų arešte.

Pažymėtina, kad Vatikano 
oficialūs žmonės atsisakė ko
mentuoti ark. Groszo teisių at
statymą, laukdami daugiau ir 
tikslesnių informacijų.

Padėtis nėra aiški

Nors kaikurie aiškina, kad 
ark. Groszo teisių atstatymas 
yra didžiausias Bažnyčios lai
mėjimas po Stalino mirties, ta
čiau jokiu būdu neatrodo, jog 
komunistinė valdžia būtų atsi
sakiusi noro dominuoti bažny
tiniuose reikaluose.

Pirmiąusia, kaip komunizmo

Gegužės 18 d. “Catholic He- Taigi Vengrijos katalikų 
rald” skelbia šiuos klausimus, | Bažnyčios padėtis nėra aiški, 
ryšium su ark. Groszo teisių I Ateitis parodys, ką komunis- 
atstaiymu: ! tai turėjo mintyje, paleisdami

1) Komunistai skelbia, kad ark. Groszą. 
ark. Grosz’ui sugrąžintos vi
sos teisės. Kyla klausimas, ar 
bus jam laista užmegsti nor
malius santykius su Apašt.
Sostu?

2) Ar Arkivyskupas bus lais
vas apvalyti kuriją nuo komu
nistų paskirtų “pareigūnų”?

3) Ar jam bus leidžiama pa
laikyti ryšius ir instruktuoti 
visus jo žinioje esančius kuni
gus?

4) Ar jis bus laisvas skelbti 
reikalų žinovas Douglas Hyde ganytojinius laiškus ir ar juoS

miliono žmonių.
Bėgimas iš Rytų

Vokiečių bėg'mas iš Rytų Zo
žinomas. ,1951 metais Vakarų 
Vokietijoje buvo apgyvendinta 
vokiečių tremtinių astuoni mi-

KOMUNISTAI PALEIDO 
ARK. GROSZ

J. KUZMIONIS, D. Britanija

pažymi, kyla klausimas: kodėl 
nebuvo atstatytos Kard. Min- 
dszenty teisės? Juk komunis
tai skelbia, kad kardinolas 
esąs paleistas iš kalėjimo, kad 
jis esąs laisvas. Esant geriems 
norams pirmiausia jam derėjo 
sugrąžinti visišką laisvę. Tai
gi, ar komunistai ir toliau jo 
nekenčia ir bijosi? Ar jie bi
josi, kad i jis, reikalaudamas 
visiškos tikėjimo laisvės, gali 
demaskuoti jų tariamos tole
rancijos melą?

Kartu kyla abejonė, kad gal
būt kard. Mindszenty yra taip 
palaužtas ir psichiškai sužalo
tas, jog komunistams nepato
gu jį viešai rodyti.

bus leidžiama skaityti bažny
čiose ?

5) Ar jam bus leista pri
žiūrėti bažnytinę — religinę 
spaudą ir ar ta spauda bus lai
sva nuo komunistų kontrolės?

Jei į visus tuos klausimus 
būtų galima teigiamai atsaky
ti, tik tada būtų galima pati
kėti komunistų nuolaida ir di
desniu tolerantišku tikėjimo 
atžvilgiu. Tačiau kiti faktai 
rodo, jog komunistai ir toliau 
nori kištis į Bažnyčios reika
lus.

Ar žinai, kad...
• Amerikiečiai per metus 

tiek išgeria kavos, kad jeigu 
Niagaros kriklys neturėtų van
dens, tai jį atstotų amerikie
čių per metus išgertoji kava 
ištisas 67 minutes.

« Vienas asmuo Amerikoje 
suvartoja per metus 20 svarų 
kavos. Amerikiečiai nugalėjo 
jau norvegus, švedus, kurie 
anksčiau kavos daugiausia iš
gerdavo.

• Amerikos prezidento alga 
pirmąsyk buvo pakelta 1789— 
iki 25,000 dok per metus: jau 
1873 buvo pakelta iki 50,000 
dol. 1909 iki 75,000, o 1949 iki 
100,000

4

Nemirtinga būtis be tiesos 
ir tobulumo yra amžina kan
čia; tobulumas be nemirtingo 
gyvenim0 yra rėkiantis melas 
ir įžūlūs pasityčiojimas.

— VI. Solovjovas

Ark. Juozapas Grosz, Kaloc-i
AR VERTA?
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PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Iš artimų ir 

tolimų distancijų. Šaukite sekančiai:
Kai 1949 m. kovo mėn. Kard.

nos dabar vyksta pilnu tempu. [;Onaf Rytų Zonoje “keturi mi- sa arkivyskupijos valdytojas, i Mindszenty buvo nuteistas iki 
Dideli vokiečių transportai nuo, yQnai’ geriyne 150,000. Viso i kuris 1951 m- buvo komunistų! gyvos galvos kalėjimo, ark.
latos atvyksta iš Lenkijos. Va‘j]2 15 mil tremtinių Be to 350 , suimtais po to, kai pasiėmė va-1 Grosz pradėjo vadovauti Ven- 
dinasi vyksta priešingas Drang į ,e . *
nach Osten votoeci, judejnnas. ... .. Vengrijo8 . kard. Mindszenty suėmus,

Tikra vokiečių Drang nach Bet vokiečių trėmimas neuž- skelbiama esąs paleistas ir su- 
Osten pradž'a yra dvyliktas baigė vokiečių judėjimo Rytų' grąžintas į savo sostą. . 
šimtm. Tada daug tūkstančių -Vakarų kryptimi. Rytų Zonos i Kaikurie komentatoriai ry-

$2.00 j metus, kad užlaikius gražius 
plaukus. Mėgink NEW ERA — per 
40 metų pasekminirai vartojamas. 
Siųskite $2.00 už s oz. honką.

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

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

Telefonas — FKontier 6-1882
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllliuilllllllisilllllllllllllllllillliit000 .vokiečių 1945-1946 metais ' dovauti Vengrijos episkopatui! grijes episkopatui. Vengrijos 

komunistinei vyriausybei spau
džiant ir naudojant teroro prie
mones, ark. Grosz 1950 m. rug
pjūčio mėn. sudarė sutartį su 
vyriausybe, pagal kurią Baž
nyčia išreiškė pasitikėjimą vy
riausybe, o vyriausybė garan
tavo religinės laisvės minimu
mą katalikams.

Tačiau komunistų vyriausy
bė pasišovė pasinaudoti šia su
tartimi ir visiškai uzurpuoti 
Bažnyčios laisvę. Ark. Grosz 
su tuo negalėjo sutikti, ir 1951 
m. liepos 28 d. buvo nuteistas

niedersachsų ir niederfrankų' sovietinimas ir nuolatinis tėra- šium su tuo aiškina, kad Ven- 
persikėlė per Elbę ir Saale į ras privertė .masinį vokiečių ^rijoje Kat. Bažnyčios perse- 
rytus. Vokiečių Drang nach Os judėjimą iš Vidurio Vokietijos klojimas švelnėjąs. Iš tikrųjų, 
ten auka krito mūsų Prūsai, j į Vakarus. Maždaug 2,5 mil.
Vytautas Didysis prie Žalgirio ’ vokiečių nuo 1949 metų iš Rytų 
vokiečių Drang nach Osten su- Zonos pers kėlė į Vakarus. Vo

kiečių krašto tarp Elbės ir O- 
derio tuštėjimas vokiečiams su
daro sunkią problemą. Natūra
lūs gyventojų prieauglis tų 
nuostolių neišlygina. Gyvento
jų skaičius Rytų Zonoje iš 17,6 
mil. 1950 metais nukrito ligi 
16,6 mil. 1955 metais.

Toks yra “Raumo politikos” 
finalas.

faktas labai būdingas: tai 
pirmas įvykis komu
nizmo istorijoje, kad 
Iš kalėjimo palei
džiamam vyskupui
leidžiama vėl apimti 

j savo sostą. Tačiau kaiku- 
iTie reiškiniai visdėlto verčia

MOVING

A. BENIULIS atlieka įvairiu? 

perkraustymus ir pervežimus 

iš tolimų ir artimų atstumų.

TeL BĮ 7-7075 arba

Pfc 8-9842

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%/

abejoti komunistų gera valia ir Į 16 metų sunkiųjų darbų kalė- 
intencijomis. jime. Ark. Czapik intervenci-

Vengrijos Episkopatas
~________ ! Kaip Budapešto radijas pa-

Sviesto suvartoja vienas , ”keltė’ ark' Gro3z buvo Paleis‘ 
vidutiniškai 20 svarų tas P° to- kai vyskupai Ham-

jos dėka jis praėjusių metų 
spalio mėn. buvo iš kalėjimo

Rūpestingai ir pigiai taisau
TELEVIZIJOS

APARATUS
Garantuoja darbą ir dalis.

J. MIGLINAS
Telef. — HUmbold 6-1038
snr ■" ■ .i,

1

žmogų; 
per metus vas, Shvoy ir Badalik tuo rei

kalu kreipėsi i prezidiumo pir
mininką M. Hegedus.

Duoną Ir įvairins skoningas 
buLktilcs kepa

Kai neperseniai 
>zapik, susirinko

MIDLAND

BRUNO’S KEPYKLA
8339-41 S. Lituanica Avė.

Tel. Cliffside 4-6376 
Pristatome Į visas krautuves 
ir ręsto ra aus, taip pat Iš
siunčia 1 visus artimuosius 

miestus.

NUO UŽSISENFJUSrę 

SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

IR ATVIRŲ ODO8 LIGŲ

davė didelį smūgį, po kurio vo
kiečiai negreit atsigavo. Antra 
Drang nach Osten banga atsi
rado tik 16 šimt. 18 šimtm. vy
ko intensyvi rytų kolonizacija.
Didelė kolonizacinė banga rytų 
kryptimi ritosi 19 šimtm. Daug 
tūkstančių vokiečių tada kėlėsi 
į rytus iki Besarabijos, Volyni- 
jos, j Lodžės sritį ir net Kau
kazą. Po to vyko atsivertimas.

Vakarų Vokietijos supramo- 
ninimas daug vokiečių patrau
kė atgal. Rytai atsiliko visu 
šimtmečių. Ruhro Kraštas dar
bininkams siūlė augštus atly
ginimus. Augšti atlyginimai pa' 
traukė daug žmonių. 1840-19101 
metais į Vakarų Vok'etiją per-' 
sikėlė 739,000 iš Rytprūsių.
744,000 iš Pomeranijos ir 675,
000 gyv. iš Šlezijos. Tada pra
sidėjo tikras Rytų-Vakarų ju
dėjimas. Iš pradžių tas judėji
mas vyko laisvu noru. Pasku
tiniais dešimtmečia's laisvę pa
keitė prievarta.

Po pirmo Pasaulinio karo 
1919-1923, iš lenkams priskirtų 
sričių į Vakarų Vokietiją per
sikėlė 700,000 vokiečių. Bet ši
tas persikėlimas sudarė tik pra
džią. Vokiečių Drang nach Os- T* “SU*.
ten po antro Pasaulinio karo “eRaH ramiai a6<i8ti ir naktimi*

. . _ , , ... j miegoti, nes jų užsisenejuslos žaizdosVirto Zurueck nach VVesten. : niežti Ir skauda. Kad pašalinti tą 
niežėjimą Ir skaudSJimą senų atvi 

Hitlerio laikais i rų ir skaudžių žaizdų, uždekite
I.EGUI.O Olntment. Jos gydymo

Tik nraaidėiiiR antram Pašau ‘,Patyb6a Palengvins Jūsų skaudejl 1 IK prasiavJUS antram I a»»au |r galenite ramiai mhgotl nak
liniam karui, Hitleris paskelbė vartokite ją taipgi nuo «kau- 

* ižlų nudegimų Ji taipgi pašalina
--- -- ■■■. . į . . --------- - nležejl.ną ligos vadinamos P8ORIA

t t . • . SIS. Taipgi pašalina perš6jlmą Ilgos
Lenktyniavimas ... vadinamos ATHLETK'S FOOT, su

' itabdo džiovinimą odos Ir perplyšlmą
(Atkelta iš 3 'jusi1 'ftM^ptr*z.ų Yra v?rtot‘ "uojžlIlstančios, nuskilusios odos dedlr 

... 1x1 .... vinių, odos Išbėrimą Ir t. t., taipgi■Amerikos sistemai via reikalui- tinkama vartoti vaikučiams, kada pa
ga laisvė ir ji pati tą laisvę skati- drodo skaudus išbėrimas nuo vysty 
na. Amerikos sistemoje nerei- ktų. Ji yra gera gyduole nuo 1* 
kalingos priverčiamųjų darbų sto- vlršlnlų odos ligų. Le
vykios. Amerikos sistemoje cko- gulo ^Olntment yra 
nomine laisvė neatskiriamai susi- parduodama po 75 
jusi su politine laisve, kai tuo tar- et., 11.25, Ir fx 60. 
pu Svietų Sąjungoje visus ir vis- pirkite vaistinėse Chl 
ką kontroliuoja kompartijos diri- rftKOj Ir apylinkes*— 
guojama valdžia. Toji valdžia, ku- Mliwaukee, wisc.,aa 
rią sudaro vieno asmens ar gru- ry ind.irla trolt. Ml- 
pės absoliuti diktatūra, per 38 me ch|gan arba rašyki- 
tus kišosi ir kišasi į visas ckono- te lr Mo.
minio, politinio ir net privatinio ney or(,er 1 
gyvenimo sritis. Sovietinė ekono- 1
minė diktatūra neatskiriamai su- n-nmo .v „
gijusi su politine diktatūra, pa- LrAiULO, Department D.
remta vergų darbu bei priverčia- 5618 W. Eddy Rt. Chicago 84. I1L 
momis darbo stovyklomis. 1 Oi'

mirė ark. 
visas Ven

grijos episkopatas pasitarti jo 
1 įpėdinio reikalu. Tuoj po kon

ferencijos minėti trys vysku
pai kreipėsi į prezidentą, iš
reikšdami vyskupų norą dirbti 
ark. Grosz vadovybėje “tai
kaus Bažnyčics ir Valstybės 
bendradarbiavimo interesams”.

Atrodo, kad būtų labiau tikę 
reikalauti Kard. Mindszenty 
paleidimo ir jo kaip Vengrijos 
primo teisių sugrąžinimo. Jei
gu tas nebuvo padaryta, ma
tyt, vyskupai turėjo tikslių in
formacijų, jog tai neįmaifcma. 
Taipgi nėra žinių, kad vysku
pai turėjo progos susirišti su 
Iv. Sostu.

im^SlAS PEMWz-U
r*’ 1$ TOLI IR ARTI

NAUJI omeu TPOKAI-NAUJAUSI KMUSTmO {AANK/At 
H6U Merų PATr/UMAS-PiSUS IPSĄŽININGASPATAPNAVlMAi

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St CHICAGO 3€, ILL. Tel. WAIU>«k 5-9209

A. TV ERA S
LAIKRODŽIAI IR RRAHGEMTBES

Pardavimas ii taisymas
2645 W. 691b SI. REpublie T-I94I

NARIAI UETUV1U TAUP. IR SKOLINIMO

TELEVIZIJOS 
r Radio Aparaty Taisymas
Sąžiningas ir garar.tnotM darbia 
M RIMKUS. 4617 S. 8a«y«r St 
Tel. VI 7-0087 — VI 7-3087

1
Savings and Loan^ 

Association
^IHS
2S

wrarriW 
IK SUREDI

«

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA 
5 TAUPYMO 
' BENDROVĖ

SIS' <

4038 Archer Avenue T«l. LA3-67P 

AUGUST SALDUKAS Prezidentas

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

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

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

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

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės:

R-VIŲ LYGOS. KURIOSB

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki $10,060.00 
I R

Paskolos Duodamos Namu įgijimui 
__ ______ lengvomis Solvcomts

OHIDAGO i SAVINOS A LOAN ASSR.
6234 S. Westem Avė. Chicago 36, III.

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

DISTRIGT SAVINGS A LOAN ASSN.
3430 So. Halsted Street Chicago 8, UI

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

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

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illnois

Reoseveit Furniture Miegamo Rakandy Išpardavimas!
11 gabalų — tiktai už $169.00

I šį setą įeina lova, drescris, ko
moda, springsai, m atrašas su vidu
jinėm spiruoklėrn, 3 vanity stiliaus 
lempos, 2 miegamos pagalvės ir 
kilimas. Didelis pasirinkimas ir 
kitokių baldų. Galima užeiti vaka
rais. Parduodame išmokėjimais.
Už 6 mėnesių išmokėjimus neima- 
ne jokių nuošimčių. Prieš perkant 
baldus, užsukite į šią lietuvišką 
krautuvę, apžiūrėkite baldus ir pa
tirkite kainas.

ROOSEVELT FURNITURE CO-
2310 WEST ROOSEVELT ROAD Tel. SEeley 3-4711

Peili HniKlonU, it., lr mensdisrls
Krautu *6 atidaryta aekmad len lala nuo 11 Iki 6: >6.

*■-' " " ■ ..........n i ir -T-l



birželio 11, 1956 DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO, ILLINOIS

MŪSŲ
Paterson, N. J.

KOLONIJOSE

Pavykusi Patersono moterų 
paroda

Gegužės pabaigoje tris die
nas užtrukusi lietuvių tauto
dailės paroda Patersono viešo
sios bibliotekos patalpose lie
tuviams laimėjo nesuskaitomai 
daug bičiulių. Parodą lankė 
amerikiečių visuomenė ir jų 
mokyklos.

Parodos uždavinys buvo su
pažindinti vietos žmones su 
lietuvių liaudies menu ir su 
dabartine kančia, kurią tenka 
lietuvių tautai kęsti po komu
nistine priespauda.

Vietos laikraščiai labai pla
čiai ir palankiai rašė apie pa
rodą, net įsidėdami fotografi
jų. Prieš pat parodą kelis kar
tus skelbė apie jos atidarymą.

mininkė yra Izabelė Keraitie- 
nė, sekr. Bronė Kažukauskienė 
ir ižd. Z. Paulauskienė. Ekspo
natus renkant daug pasidarba
vo klubo narė EI. Kondratavi- 
čienė, M. Šaulienė ir kt. Daug 
eksponatų surinko ir visur au
tomobiliu valdybos sekretorę 
parodos reikalais vežiojo Ri
mantas Glemža, nežiūrint, kad 
tuo metu jam buvo universite
te baigiamieji egzaminai. Mie
lai prie parodos prisidėjo 
Tallat-Kelpša, J. Iškauskas, 
Ant. Kažukauskas, J. Ivanaus
kas, Fab. Zaranka, S. Miknius, 
Vacį. Augulis, B. Kondratavi
čius. Daug talkos rengėjoms 
davė ir visas moteriškas atža
lynas per visą parodos laiko
tarpį.

Rengėjoms padėjo talkinin
kai ir iš 'kitų kolonijų. Ypač

Pittsburgh, Pa.
iškilmės Lietuvių dienoje

Š. m. liepos 4 d. Šv. Pranciš
kaus lietuvių vienuolyno daržuo
se bus istorinė Lietuvių diena. 
Ta proga bus iškilmingas pašven 
tinimas naujos šv. Mykolo Ar- 
kangelo statulos, kurią pado
vanojo seselės M. Henrietos tė
veliai Vincentas Pusvaškis su 
žmona. Šitą gražią ir brangią 
dovaną Pusvaškiai paliko testa
mente, kad jiems mirus seselė 
pastatytų statulą Dievo garbei 
ir jų atminčiai. Dabar jų prašy 
mas tapo išpildytas, statula pa
statyta ir bus pašvent'nta lie
pos 4 d. 5 vai. popiet,

I zacijų komitetas yra davęs pro
gų lietuvių kilmės žmonėms 
gražiai, jaukiai ir linksmai pa
bendrauti, pasiklausyti lietu-į 
viškos muzikos, dainų, prakal-j 
bų, pamatyti lietuviškų šokių ir, 
patiems juose dalyvauti. Ko -I 
mitetas t kiši, kad ir šiemet i 
Lietuvių dieną suplauks gausus 
lietuvių būrys.

Kitas iš eilės Vakarinės Penn- 
sylvanijos Jungtinių Lietuvių 
Organ'zacijų atstcvų susirinki
mas įvyks sekmadienį, birželio 
24 d. 2:30 vai. p. p. Son3 of 

' Lithuania Society svetainėje, 
818 — 20 Belmont St. N. S. 
Viso Pittsburgho ir apylinkės 
lietuvių organizacijos ir parapi-

>

Lietuvių Prekybos Namai
BALDAI - NAUJAUSIO STILIAUS -

BE BROKŲ

Parodoje buvo audiniai, me- <^auS talkino Elizabetho liet. 
dži0 drožiniai, odos ir gintaro bendruomenės pirm. S. Dzikas,
dirbinial, juostos ir kt. Gana 
platus buvo genocido skyrius. 
Atidarymo cLeną buvo specia
li programa, dalyvaujant dau
giau kaip trims šimtams sve
čių. Buvo jų iš New Yorko, Eli
zabetho ir kt. Dalyvavo ir 
Pabaltijo Mot. Tarybos Lietu
vių Atstovybės pirmininkė Li- 
gija Bieliukienė, specialiai at
vykusi iš New Yorko.

Pagrindinė kalbėtoja buvo

SĄSKAITOS BE 

FINANSŲ

KOMPANIJŲ

Didžiulis pasirinkimas svečių kambario 

baldų, 100% vilna ar nailon, su dviem 

ar vienu loteliu nuo $150 00—350

Vien 50 įvairiausių 
valgomųjų, Maha- 
goni, riešuto, ar 
ąžuolo, vyšnios 
medžio — 7 dalių 
valgomieji nedega
mu viršumi Formi- 
ca labai puikaus, 
stiliaus pas mus 
tiktai................$129-00

Statula pastatyta prie koply- j°s Prašomos į šį susirinkimą at
siųsti savo atstovus ir įpareigo
ti juos susirinkime dalyvauti, 
nes dar bus svarstomi Lietuvių 
dienos reikalai ir pertvarkytos 
įstatų komisijos pateikti projek
tai. Ir. Žilionis

čios durų. Kiekvienas atsilan 
kęs į Lietuvių dieną galės pa
matyti ir pasidžiaugti tuo gra
žiu paminklu.

Prie minėtų iškilmių dar bus 
kita svarbi programos dalis — 
atidarymas naujo kelio. Per 
daug metų atvažiuodami gera
dariai į Lietuvių dieną turėjo 
važiuoti duobėtais ir dulkėtais 
keliais. Šiais metais atsirado di
delis geradaris, pasigailėjo se
selių ir aukojo didelę sumą pi
nigų, kad pataisytų kelią. Tas 
geradaris yra kun. Pijus Cėsna, 
Šv. Juozapo parapijos klebonas, 
Mahanoy City, Pa. Jam seselės 
labai dėkingos.

Kun. J. V. Skripkus

Tarėsi Lietuvių dienos reikalu

Gegužės 27 d. buvo Vakari
nės Pennsylvanijos Jungtinių 
Lietuvių Organizacijų atstovų 
susirinkimas, k uriame buvo pla 
čiai aptarti rugpjūčio 5 d. į- 
vykstančios Lietuvių dienos rei
kalai. Šventės organizavimo dar 
bai dideliais šuoliais eina pir
myn, numatyta įvairi progra
ma. Meninę dalį atliks Lietuvos 
Vyčiai ir Homestead parapijos 
jungtinis choras, vadovaujamas 
muz. Kazio Bazio. Taip pat 
dalyvaus ir mūsų mėgstami ma
žieji 6 ir 7 metų berniukai ir

TPi.rnnniP meršaitės, kuriems vadovauja 
J ' ^9mestead parapijos vargoni- 

I ninkė E. Straiter. Lietuvių die- 
I nos šventėje bus išrinkta gra- 

Tame pobūvyje^ sudėta, doL įt žiausia tautiniu kostiumu lietu
vė, kuri gaus brangių dovanų.

A. Juška, J. Stukas ir kt.
Patersono šv. Kazimiero 

draugija rengėjoms leido nau
dotis savo Lietuvos ir JAV vė
liavomis, kurios gražiai puošė 
parodos salę. Daug palanku
mo parodė ir bibliotekos reika
lų vedėja Miss Erika Schnur- 
man.

Ši sėkmingai praėjusi paro
da Patersono lietuvių visuome
nėje dar labiau sustiprino mo-

iš Člevelando atvykusi dr. Ma- tcIų klub° P^icijas, kurios jau
" Žilinskiene. Ji kalbėjo ir taiP iia buv0 «eros- Pater3°;

niečiai tiesiog didžiavosi, kad 
turi tokį darnų moterų viene
tą, kuris amerikiečių visuome
nei taip gražiai pristatė Lietu
vą. S. Narkeliūnaitė

Brockton, Mass. 
PADĖKA

Balio 72 skyriaus Brockto- 
ne, Mass., valdyba nuoširdžiai 
dėkoja visiems, kurie vienu ar 
kitu būdu prisidėjo prie įvyku
sio gegužės 12 d. pobūvio su
rengimo likusių
vargšų lietuvių šalpos reika 
lams.

rija
apie lietuvę, jos charakterio 
bruožus ir jos įnašą į Lietuvos 
kultūrą bei valstybinį gyveni
mą. Amerikiečiai buvo suža
vėti prelegentės puikia anglų 
kalba ir išsamia paskaita.

Susirinkusius sveikino L=etu- 
vos Gen. Konsulas J. Budrys, 
kuris parodon buvo atvykęs su 
žmona ir su konsulu V. Sta
šinsku ir jo žmona.* Gražų žo
dį tarė ir bibliotekos vedėjas 
Leo R. Etzkorn, tvirtindamas, 
jog iš daugelio ligi šiolei ma
tytų parodų ši yra vienintelė 
tokia įdomi. Nuoširdžiai pa
sveikino ir Patersono klebonas 
kun. Kinta’. Pačioje pradžioje 
invokaciją sukalbėjo kun. Vyt.
Demikis. Pranešėja buvo dail.
A. Vitkauskaitė-Merker, kuri 
trumpai apibūdino ir parodos 
tikslą. Parodoje buvo ir jos 
paveikslų.

Po atidarymo iškilmių, kai 
svečiai apžiūrėjo eksponatus, 
jie buvo pakviesti vaišių, ku
rias paruošė pačios parodos 
rengėjos — vietos Pabaltijo 
Moterų Tarybos Lietuvių At
stovybės klubas. Kiekviena 
klubo narė buvo ką nors iške
pusi, bet didžiausio pasiseki; 
mo susilaukė lietuviška gira, 
kurią pagamino Marija Šaulie
nė. Amerikiečiai dar ir po pa
rodos ilgai girą prisimindavo, 
o ir vietos laikraštyje gana 
plačiai buvo apie tą lietuvišką 
gėrimą prirašyta, aiškinant, 
jog tai pats geriausias lietuvių 
atsigaivinimas vasaros kaitro
se.

Svečių knygoje amerikiečiai 
paliko gražių įrašų. Jame įsi
rašė ir viena čia jau gimusi ir 
augusi, bet lietuviškame gyve
nime nedalyvaujanti, lietuvė, 
pareikšdama, kad ji didžiuojasi 
savo kilme.

Amerikiečiai ypač domėjosi 
gintaru ir medžio dirbiniais.
Lietuviškų juostų audimą de
monstravo M. Šaulienė.

Rengėjos, džiaugdamosios 
dideliu parodos pasisekimu,
yra dėkingos ne tik visoms sa-| Apkainavimą ir Prekių Priataty- 
vo klubo narėms, bet ir Patcr- Teikiame Nemokamai
šono lietuviams, kurie joms tai- g vai ryto iki 6 vai. vakaro ii 
kino. Bendram darbui vado- . ieštadieniais iki 8 vai. vakaro, 
vavo klubo valdyba, kurio pir- Į
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“NEW ERA” shampoo

Gamintojas NEW ERA, Nauja Ga
dynė, shampoo

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

.pats vartodamas 40 metų — nei žū
sta, nei plinka. Tas pagal specialių 
formulę pagamintas mišinys iš co- 
coanut alyvos ir jo išrastų priedų 
labai švelnina galvos odų. Siųskite j 
$2.00 už 8 oz. bonkų. —

FRAKAS BITAUTAS
302 So. Pearl Street

DENVER, COLORADO
IHHIIUIIIIIIIIIIIIHIlHHIIttlHHIHHIIHIIIIH

225.37, kurie sudarys didelę 
□dramą seneliams, ligoniams, 
našlėms ir vaikams, reikalin
giems pašalpos.

Džiaugdamiesi visuomenės 
jautrumu ir mūsų parengimo 
pasisekimu, ypatingai dėkoja
me Alt Sandaros 24-sios kuo
pos valdybai už nemokamai 
duotą salę, Laisvės Varpo ra
dijo programos vedėjui Viščl- 
niui už nemokamą parengimo 
skelbimą per radiją. Dugy’s 
Pacage Store, ir kitiems prisi-į 
dėjusiems darbu ar kitu ku
riuo būdu prie šio kilnaus dar
bo.

Dar didesnę padėką jaus tie, 
kurie to parengimo vaisiais 
naudosis. Ši graži talka tebū
nie pavyzdžiu kitiems, kaip rei
kia vieningai rūpintis savo ne
laimingųjų tautiečių šelpimu.

Balf’o 72 skyriaus 

Valdyba

Pageidautina, kad visos lietuviš
kos kilmės moterys ir mergai
tės pasipuoštų tautiniais kos
tiumais. Visų lietuvių pareiga 
parodyti amerikiečiams ir sa
vo jaunajai kartai, kad lietuviai 
moka gražiai lnksmintis. Per 
7 metus Vakarinės Pensylvani- 
jos Jungtinių Lietuvių Organi-

STATYBAI 
IK NAMŲ 
PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGĄ

CARR MOODY 
LUMBER CO-

STASYS LITWINAS, Prez.
3039 So. Halsted St.

Tel. VIctory 2-1272 I

JOS. F. BUDRIK 
FURNIII RL INC.
3MI S. HALSTED ST.

TeL CAlumet fc-7237

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

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

Vertės $39.95 už $9.95
Sitis laikrodėliai yra labai geri pa
siųsti į kitus kraštus ir į Lietuvą.

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

Mįslių įspėjimo kontestas.
Atidarą 6 dienas savaitėje. 

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais
iki 9:30 vai. vak.

Sekmadieniais Jewelry skyrius 
uždarytas.

KNYGA, KURIĄ JŪS GALITE 
PADOVANOTI IR SAVO

DRAUGAMS AMERIKIEČIAMS 
IGNAS ŠLAPELIS

Juozas Pautienius

Liuksusiniame popieriuje atspaus
dinti 27 J. Pautieniaus paveikslai 
su angliškai ir lietuviškai parašyta 
Šlapelio studija apie meną.
Lietuviškos Knygos Klubo leidi
nys, didelio formato, skoningai 
drobės viršeliais įrištas.

Kaina $5.00
“Tėviškės Žiburiai” apie šią knygą

'rašo: RETA PASAULY TOKIŲ 
KNYGŲ. Ne dėl to, kad čia išryš
kinta vieno dailininko kūryba.. 
Leidinys tikrai skoningai ir tinka
mai papuoš kiekvienos kultūringos 
šeimos stalą.”

Užsakymus kartu su .pinigais siųskite:

DRAUGAS 
2834 So. Oakley Ava.

CHICAGO 8, ILL.

Visiems verta perskaityti istorini 
romaną

KRAŽIŲ SKERDYNES
Romanas paraSytas pagal Istorinius 
dokumentus, pačių Kražių Skerdy
nių dalyvių pasakojimus Ir vietoje 
autoriaus surinktų medžiagų. Gražūs 
Žemaitijos gamtos vaizdai, stipri ro
mano lntryga ir vaizduoja žemaičių 
meilę savajai Šventovei Ir gimtajam 
krafttul. Visas romanas skaitytojui 
telkia gražių prisiminimų, vaizdų.

Pažymčtlna, kad J. Marcinkevi
čiaus Kražių flkerdynfls Lietuvoje 
buvo premijuotas Ir plačiai skaito
mos.

1 tomas 824 pusi., kaina Iii.00

Užsakymus adresuokite:
J R A U G A S 

2334 So. Oakley Avė..

Chlcago 8, UI.

AUKŠTAS DIVIDENDAS — APDRAUSTAS SAUGUMAS IR PELNINGI PATARNAVMAL
TAUPI KITĘ TVIRTAI. APDRAUSTOJ »l«,000,000 ĮSTAIGOJE. AUKA6I AU8IAS, NAUJAI PADIDINTAS DIVIDENDAS U* PAID UP INVESTMEN 
TU SĄSKAITAS, KITI TAUPYMO SKYRIAI: OPTIONAL, BONU8, KALA l»V IR VARAUIJŲ SKYRIAI. GALITE TAUPYTI IR PER LAIHKITH. SU- 
TAUPYKITE IŠLAIDAS lAKEttLANT ČEKIUS IR APMOKANT VISOKIAUSIAS HILAS, VEI/TT’I PATARNAVIMAS NARIAMS. I4KEI0IAM IR 
PARDUODAM VALDŽIOS BONUS. NAMU PASKOLOS PRIEINAMIAUSI OM SĄLYGOM. SUŽINOT MŪSŲ AUKŠTĄ DIVIDENDĄ IR KITAS IN- 
FORMACIJAS PAAAUKIT — GROVEHILL 4-7D7D.

CHICAGO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION, 6234 SOUTH WESTERN AVL
PIRM. 18 VAU — H VAU; ANTRAD. IR PliNKT. • Iki 4 VAK.; KBTT. « IKI 8 vai. vak.: Tm4 UADARYTA VISĄ DIENĄ; «AT. • UU » POPIET

Miegamieji ąžuolo, 

riešuto ar Mahago- 

ni medžio—su šli

fuotu sidabro vei

drodžiu dreseris — 

komoda — lova — 

dvi lempos, pas 

mus tik ... . $1 49.OO

l’ -i "i

MII “tai*

e"

☆

Virtuvės stalai chro

mo su formica vir

šumi, 5 dalių sta

las ir 4 kėdes 

nuo . $39.00—$99.00

Kilimai 100% vilna, 9x12 puikių spalvų ...................................... .. .$59.09
Šaldytuvai 8 cub.-pėdų, 1956 metų tik................................. $175 .00

Rarcelano pečiai virimui: Crown, Universal, Norge ir daug kt., $99-149
Knygoms spintos stiklo durim tik ..............................................................$29-00

Kavos staliukai ąžuolo ar riešuto medžio tiktai..........................................$6 50

Telefonui staliukai, ąžuolo, riešuto ai Mahogani, tiktai ........................ $2-50

9xl2 linoleum įvairių spalvų tik .......................................................................$6-50

FURNITURE CENTER, Ine.
3224-26 South Halsted Street Telefonas - VIctory 2-4226

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

nom nuo 9 iki 6 vai. Sekmadieniais nuo 10 iki 5 vai.
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DIDŽIOJI LIETUVIŲ ŠVENTE
JONAS JASAITIS. Chicago

Ateinanti vasara ne vien po
ilsį, piknikus ir paplūdimį ža
da, bet ir didelius kultūrinius 
įvykius labai svarbius ir reika
lingus mūsų tautiniam ir kul
tūriniam gyvenimui. Dainų šven 
tė dalyvaujant keturiasdešim
čiai chorų yra ne kasdieninis 
įvykis. Ne kas dieną ar kas 
mėnesį susirenka pusantro tūks 
tančio dainininkų iš tolimiau
sių JAV ir Kanados vietovių į 
Čikagą.

O kiek valandų paaukojo dai
nininkai ir jų vadovai šiai did
žiuliai šventei besiruošdami, 
kiek aukojasi Dainų šventės or
ganizacinis komitetas nešdamas 
visą darbo ir rūpesčių naštą, 
kad šventė įvyktų? Jiems nie
kas nemokės centais ar dole
riais už jų darbą ir rūpesčius 
ir nieko jie iš lietuviškosios vi
suomenės nereikalauja tik pa
rodymo lietuviškosios širdies, 
darbo ir pastangų pripažinimo 
ir įvertininr. O tai mes lietu 
viškoji visuomenė galime pada
ryti be repeticijų ir nemiegotų 
naktų. Tad kartu su daininin
kais suplaukime į Čikagą (birže
lio 30 ir liepos 1 d.d.), o čia ne 
vien tik dainos mums žadamos, 
bet ir pirmasis išeivijoje Lietu
vių Kultūros kongresas.

mūsų tautiniai ir kultūriniai rei 
kalai jiems rūpi ne mažiau kaip 
ir senajai kartai. Gaila, kad 
kongrese savo atskirų posėdžių 
neturės mūsų sportininkai ir 
spau los darbuotojai-žurnalistai. 
Spauda yra labai svarbi prie
monė darbe už mūsų tautinės 
gyvybės išlaikymą, todėl ver
tėtų ir žurnalistams savo pro
blemas pasvarstyti Kultūros 
kongreso metu. t

Mūsų tautinės gyvybės išlai- j 
kymas, savo kultūros ugdymas 
ir paskleidimas, kultūrinių ver
tybių išsaugojimas, taip pat bū 
dų ir priemonių aptarimas kaip 
tai įvykdyti yra pagrindiniai 
klausimai, kurie bus svarstomi 
Kultūros kongrese, šie klausi
mai bus svarstomi ne tik bend
ruose posėdžiuose (temos: Tau
tinė kultūra — tautos išlikimo 
pagrindas ir Tautinės kultūros 
išlaikymo būdai ir -priemonės), 
bet ir atskirose sekcijose.

Kultūros kongresas ne tik! 
duos daug naudos mūsų kultū
riniam gyvenimui, bet bus ir 
dvasios jėgų šaltinis tiems, ku
rie labai sunkiai veža mūsų 
tautinio ir kultūrinio darbo ve
žimą.

J. P. Koss, turįs Arbets Ine., 
Brighton Park ir Town of Lake 
apylinkės gyventojus aptarnauja 
jau virš 20 m. Naujai atremontuo
tose patalpose, 2442 W. 47 st., J. 
P. Koss parduoda įvairius namų 
reikmenis ir baldus ir už senus 
reikmenis, juos pakeičiant naujais, 
duoda gerą kainą, šiuo metu Mr. 
Koss jieško savo krautuvei lietu
vio pardavėjo.

ĮSIGYKITE DABAR' !

PASISKAITYMAS
APIE MARIJĄ

NAUJŲ MAŠINŲ 
FONDAS

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

$2,000 ĮMOKĖTI. Mūrinis 2-jų bu
tų 4 ir 4 kamb. Arti 24th ir Ham- 
lin. 50 pėdų sklypas. 4 autom, ga
ražas. Pajamų $100 į mėn. SVO
BODA, 37S9 W. 26th St. LAwndale 

“DRAUGO” Administracija 1-7038
nuoširdžiai

—A

Mažiau domimės
Visas mūsų lietuviškasis tau

tinis judėjimas ar tai būtų pa
rengimai, meno parodos ar kny 
gų pasklidimas rodo mažėjantį 
lietuviškosios visuomenės dėme
sį savais tautiniais ir kultūri
niais reikalais. Nors negalime 
skustis, kad mažai mūsų tauti
nio ir kultūrinio gyvenimo ap
raiškų. Baigiantis žiemos sezo
nui matome, kad Čikagoje mū
sų visuomenė turėjo progos iš
girsti savų ir svečių solistų ir 
chorų koncertus, matyti vaidi
nimus, gėrėtis ne vien atskirų 
dailininkų rengtomis meno pa
rodomis, bet ir didele religinio 
meno paroda su gražiu dailinin
kų ir jų darbų skaičiumi. Ir 
lietuviškųjų knygų rinkoje pa
sirodė nemažai, nors ir ne dide 
liu tiražu.

Lietuviškosios visuomenės 
mažėjantis dėmesys savais tau
tiniais ir kultūriniais reikalais 
daro sunkiau sprendžiamą ir 
lietuvių tautinės gyvybės išlai
kymo klausimą. Lietuvybės ir 
lietuviškosios kultūros klausi
mams išgvildenti, aptarti ir ap
spręsti Lietuvių Bendruomenės 
valdyba kartu su Liet. B-nės 
Kanados krašto valdyba šaukia 
pirmąjį išeivijoje Kultūros kong 
resą. Kad galėtų didesnis lietu
vių skaičius dalyvauti kongre
sas rengiamas dieną prieš Dai
nų šventę, šiuo atveju vienu 
žygiu galėsime dalyvauti Kul
tūros kongrese ir Dainų šven
tėje.

Pagrindiniai klausimai
Kultūros kongrese be bend

rųjų posėdžių buc ir atskirų 
sekcijų posėdžiai. Sekcijomis' 
dalyvauja tos organizacijos, ku
rių tikslai yra glaudžiausia su
siję su lietuvybės ir lietuviško
sios kultūros išlaikymo, ugdy
mo ir paskleidimo darbu. Kong
reso metu savo atskirus posė
džius turės: mokytojai, rašyto
jai, istorikai, mokslininkai, litu 
anistai-kalbininkai, muzikai, te
atralai studentai ir dailininkai.

Galime pasidžiaugti, kad Kul 
tūros kongrese matysime ir mū 
sų akademinį jaunimą, kuris 
jau ne kartą yra parodęs, kad

Iš Indijos ir Vokietijos
Kard. Stritch suteikė 102 ba- 

kalaureato ir 19 magistro dip
lomų baigiančioms studijas šv. 
Rožančiaus kolegijoje Chicago- 
je. Studentės — susirinkusios 
iš 13 šio krašto valstybių, ir 
net iš Indijos ir Vokietijos. .

Tyrimams į Afriką
De Paul universiteto geogra

fijos profesorius dr. R. Houk, 
gavęs Fordo stipendiją, me
tams išvyksta į Afrikos Ango
lą studijuoti to krašto ūkinės 
ir kultūrinės pažangos.

Bausmes už atmatas
Chicagoje greitu laiku bus 

pastatyta 10,000 dėžių atma
toms. Taipgi bus įvairiose vie
tose prikalta 2,000 didelių ženk
lų su įrašu: “Užlaikykime Chi- 
cagą švarią. Už gatvių teršimą 
pabauda nuo $10 iki $50.”

PAŽVELKIME | MARIJĄ. Nuo
stabus švč. Marijos gyvenimas, pa
radytas pasiremiant Dievo apšviestų
jų regėtojų pasakojimais (Sv. Brigi
tos. Marijos Agreda, sės. Katarinos 
Emmerich ir kt.). 260 pusi. Knyga 
talpina 31 pasakojimą, su 'nepapras
tai puikiais spalvotais paveikslais. 
Patrauklūs kieti viršeliai ir tekai
nuoja tik $3.00. Šią puikią knygą 
parade prel. dr. F. Bartkus.

MARIJA Mi'MS KALBA. Svč. Ma
rija laiko būgyje apsireiškė Įvairiose 
pasaulio vietovėse. Šios knygos au
torius Kun. J. Kuzmlckis, šalia mū
sų lietuviškų šventovių aprašo ir ki
tur žinomus. Dievo Motinos apsireiš
kimus, kaip: La Salette, Lurde, Fa- 
timoje; apie Stebuklingąjį Medallkš- 
1Į ir kt. Įžangoje ir pabaigos žodyje 
autorius svarsto Svč. Marijos Nekal
čiausios Širdies kultą ir iškelia Ma
rijos kaip malonių Tarpininkes vaid
menį. Knyga turi 158 psl., paveiks
luota, Įrišta | kietus viršelius ir kai
nuoja $2.00.

AUBROS ŽVAIGŽDE. 16 tautų ir 
68 didžiųjų pasaulio poetų dailiausi 
žodeliai mūsų dangiškajai Motinai 
Marijai pagerbti. Tuos per 800 m. 
žybtelėjusius rašytojų perlus iŠ Įvai
rių kalbų surinko ir sutvarkė A. Ty- 
ruolis. Tai knyga apie Mariją, kuri 
turėtų rastis kiekvienuose namuose. 
110 psl. Kaina $2.00.

Užsakymus kartu su pinigais siųskite:

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avenue
CHICAGO 8, ILLINOIS

dėkoja už aukas 
Naujų Mašinų Fondui. Aukojo 
šie asmenys:

W. Jakučunas .......... $5.00
G. Černius ............. 5.00
J. Toleika ...............  5.00
A. Dundulis ........... 3.00
J. Naumovas ............. 2.00
V. Žilėnas ............... 2.00
S. Oželienė .............  2.00
A. Diržys ................. 2.00
J. Karpiutė ............. 2.00
J. ©možis................. 2.00
J. Žemaitaitis .........  2.00
J. Škėma ................. 2.00
K. Kaminskas ............ 1.00
J. Mitkus ................. 1.00
J. Romanaitis .........  1.00
V. Bruožis ............... 1.00
Ig. Paukštelis ......... 1.00
J. Kuizinas ............. 1.00
J. Paškevičius .........  1.00
A. Cemarka ............. 1.00
K. Milasauskas .......  1.00
E. Juodemas ........... 1.00
V. Rimaitis ............. 1.00
J. Vasiliauskas......... 1.00
A. S. M. Šeima ..*... 1.00

$11,500 PILNA KAINA. 6
kamb. namas. Naujas karštu van
deniu apšildymas. 2 autom, gara- 

*žas. Platus sklypas. Daug. priedų. 
(Įmokėti $2 500. SVOBODA, 3739 
W. 26th St. LAwndaJe 1-7038.

CICERO. Mūrinis bungalow. 5 
kamb. ir 1 kamb. pastogėje. Arti 
Austin ir 35th St. $19,500. SVO
BODA, 6013 Cermak Rd. BIshop 
2-2162.

NORTH RIVERSIDE. NAU
JAS apartmentinis namas — 5 po 
4 kamb. — modemiškas; atskiri 
apšildymai. $60,000; įmokėti 
$20,000. SVOBODA, 6013 Cermak 
Rd. BIshop 2-2162.

MCRINIS 2-jų butų — 4 ir 4 
kamb. 2600 bloke, apylinkėje 
Lawndale. 2 autom. garažas. 
13,200. Gazu apšild. Jums patiks. 
SVOBODA, 3739 W. 26th Street. 
LAvvndale 1-7038.

2-JŲ BUTŲ MCRINIS namas, 
2 blk. į rytus nuo Western Elect
ric. Gazu apšildomas. $13,500; įmo
kėti $4,000. SVOBODA, 6013 Cer
mak Rd. BIshop 2-2162.

f
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What a diff erence!
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has Rotary Blades!
• Hr»» betic dievina lmprov.rn.nl 

in 22 yeere
• Shav.i In drcUt — tfco woy 

wkiik.n nalvrally grow
• Nnedi no br«ok-in peried
• tnlf-dierpenlng blad.t
• lubrkat.d for lifo
• leildM diover to doos

$2495 ac/oc
_ wlth trovel catt

Norelco
» Rotary Electric Shavert

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

Tel. VIrgMa 7-0700

CATHOLIC BOYS CAMP
LIBERTYVILLE, ILL.

OPERATED BY FRANCISCAN FATHERS
FOR BOYS 8 to 14 

SEA8ON: JUNE 24 — AUGUST 26
KATES: $15 PER YVEEK

For Information, write
Rev. Pasekai YVodek, O. F. M. Box 177,

LIBERTYVILLE, ILL.
J

Pasinaudokite “Draugo” Classified skyriumi.

illllllllllllllllllllllllllllllllimilllllllllllllt
Gauta nauja siunta knygelių

KAIP PASIRUOŠTI 
I A V P I L I E T Y B E I

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

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

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

Cbicago 8, ni.
iiiniiuimmiiimiiiiiiiiimiiimiiiitmmi

Popiežius dovanojo 
Teresei Neumanaitei 
šv Kryžiaus relikviją

Popiežius Pijus XII dovanojo 
Sv. Kryžiaus relikviją šių laikų 
atigmatizuotojai Teresei Neuman-

Apie Teresės Neumanaltės gy 
venimą — kaip ji pergyvena Kri
staus Kančias, kaip jai pasidaro 
ant rankų ir kojų stigmos (žai- 
dos), i* kurių teka kraujas — 
plačiai aprašyta kun. J. Burkaoa 
parašytoj knygoj TERESE NEU- 
MANAITft. Knygoje yra daug 
nuotraukų su Teresės Neuman- 
naitės pergyvenimais. Gražus J. 
Kelečiaua viršelis. Knyga didelio 
formato, 268 pu*. Kaina 38.00.

Pinigus su užsakymais siųsti:
“DRAUGA8”,

2334 S. Oakley Avė-
Chleago 8, I1L

Pirkit Apsaugos Runas'

STATYBOS FONDAS

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

A. Burdis ..............$10.00
A. S. M. Šeima .... 9.00
V. Tamašauskas ... 2.00
Byla, Jurgis ......... 2.00
B. Cejauskas ........ 1.00
B. Budreika ......... 1.00

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieško artimieji iš Lietuvos; Dr. 

Alberto Jakniuno. Jis pats ar apie 
jį žinantieji prašomi atsiliepti:

V. JOKSAS
764 B. 8th St.

So. Boston 27, Mass.

ĮSIGYKITE DABAR

Tikrai verta pamatyti ir įsigyti

CHICAGOS LIETUVIŲ 
■ METRAŠTI ■

Čia aprašomos įstaigos, spanda 
meno kolektyvai, organizacijos, klu
bai, finansinės įstaigos ir t. t.

400 vertingų nuotraukų, patraukia 
visų akį ir padaro jį tikrai maloniu 
leidiniu.

243 puslapiai, didelio formato, kai
na $3.50.

Užsakymus adresuokite:

DRAUGAS
2334 So. Oakley Avė. 

CHICAGO 8, ILL.

Remkite dien. Drauįfo!

MARQUETTE PARKE
Naujas mūr. 5 kmb. 3 mieg. Ir 

skiepe 3 k. butas. Centr. šlld. Gara
žas. Arti mokyklos, kaina $25',500.

Naaujas mūr. 1 % a. 5 kmb. 3 
mieg. 2-ras augštas neįrengtas.

Mūr. bungalow 6 km. $16,800.
Medinis 8 kmb., centr. šildymas. 

$13,500.
, BRIGHTON PARKE

Medinis 2 po 6 km., centralinis 
šildymas abiem butams. Garažas. 
Kaina $19,000.

Medinis cottage 2 po 4 km.; gra
žūs butai. $12,800.

Biznio namai Brighton Parke:
Mūrinis su krautuve ir 3 butais. 

Centr. šild., dvigubas sklypas.
Krautuvė ir 8 butai. 160 pėdų 

sklypas, $500 pajamų j mėn.
Maisto krautuvė su visais Įrengi

mais ir 4 kamb. būt. Ilga sutartis, 
žema nuoma, geras biznis.

ŠIMAIČIAI
Realty, Builders, Insurance

2737 West 43 Št.
Cl.lfshle 4-2360

Norite nekilo, turtų pigiai pirkt 
arba greit ir gerai parduot — 
kreipkitės į šių įstaigą.
Parūpinant gerom sąlygom paskolas

A. BUDRECKAS, REALTY
4081 ARCHER AVĖ. LA. 8-3384

SALESLADIES
Kuli or part time

— For —

VAL-LO-WILL 
CHICKEN SHOP
No experience necessary
PHONE CENTRAL 6-8726

MISCELLANEOUS 
Įvairūs Dalykai

LIET. APDRAUDŲ AGENTŪRA
Vlaų rūšių apdr&udoa. Automobi

lių finansavimas. Notarlatas. Valsty
bės patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdrauda. kitur 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS, 
VVAlbrook 5-5671

INTERSTATE INSURANCE AGENCY 
6900 S. Ashland Ave„ Chleago 36. HL

5 kamb. mūr. namas. Apylinkėje 
28th ir Homan. 2 autom, garažas. 
“Arches”. Pilnas rūsys ir pastogė. 
Naujos lubos. Savininkas perkelia
mas, turi parduoti. $12,800. SVO
BODA, 8739 W. 26th St. LAvvndale 
1-7038.______________________________

Savininkas parduoda 6 km., cot- 
tage (brick siding). Centralinis šil
dymas. 2 autom, garažas, 37 pėdų 
sklypas, automot. karšt. vand. Pri
einama kaina $14,600. Labai gerame 
stovyje.

4139 So. Rockvell

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

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 St 
VVAlbrook 5-5030 

PRospect 8-3579 (vak. ir sekmad.)

Nejnd. turto pirkimas-pardavimas, 
visokia apdrauda, notarijatas

P. LEONAS
REAL ESTATE

2785 W. 71st St — YVAI. 5-6015

CICERO. Arti Austin ir 35th St. 
4 kam. “ranche type” bungalow. Ga
zu apšldymas. Tile virtuve ir vonia. 
$19,900. SVOBODA, 0013 Cermak 
Rd. BIshop 2-2162

ATDARAS APZH. Rft.UMl I SEK
MADIENĮ 1—5 v. v. 5715 So. Arte- 
sian. Mūr. 6 kamb. bungalow. Karš
tu vand. apšild. 2 automobil. garaž. 
Gerame stovyje. $17,300.— ar ge
riausias pasiūlymas.

VVAlbrook 5-5431

SAVININKAS parduoda vasarvietę 
VVatervliet, Mlchigan’e, apylinkčje 
Lietuvių berniukų stovyklos. Patal
pos 100 vasaruotojų. “Cottages”, pri
vati žaidimo aikštis, kombinuota 
“souvenlr” ir groserių krautuvė bei 
piknikams stalai. Kreiptis telefonu: 
VVatervliet — Ingersoll 3-4620 arba 
rašyti Gust Sigafas, Houtel, Water- 
vliet, Mlchlgan.

3-jų butų specialus bargenas. Bay 
front. 4-5-6 kamb. Karštu vand. ap
šildoma. Uždari porčiai. 2 autom 
garažas Geroj apylinkėje. Našlė tu
ri parduoti. Nupigintas nuo $22,000 
iki $19,900, arba dukite pasiūlymą. 
SVOBODA, 3736 W. 26th St., telef. 
liAwn<l>Ue 3-7038.

Skelbtis “DRAUGE” apsimoka, 
nes jis yra plačiausiai skaitomas 
lietuvių dienraštis, o skelbimu 

kaina yra prieinama visiems.

MES PRISTATOME ANGLIS BEI 
PEČIAUS ALIEJIĮ

’OIUELIAIS IR MAŽAIS KIEKIAIS lį1
Mes taipgi perkraustome jūsų baldus saugiai *— keletą 

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

STASYS FABIJONAS.
'2146 Se. Heyne Avenue Tel. Vlrginii 7-7097(

r
blo-l

ALGIRDAS LANDSBERGIS
KELIONĖ'

V. Adamkevičiaua apianka
UMnakymue nu pinigais atųsklta: 

38» pal^ kates
DRAUGAS, 21S4 A Oakley Aeeų

5 m-

Nloa niioetabloa ir nepapraatoe kay- 
goe peraonaAua Mtalp {▼•rtlna ta- 
Aytojaa Gliaudą: **...Welaaa — pa
niekintu nlektntojaa, bet turĮa 
■avyje Fra Angelioo angelų varau 
gama, Tatjana—nesuprantanti ste
los sąvokos, bet mylia tt ekatečta 
meile. Pagaliau Jnllna... pasiūgės 
•kalstomo Ir nesuvokiąs jo eemla, 
drąsus be drąsos, nesuprantąs pa
vojaus beprutljlmo procese*.----- ------------------------------ .

P. STANKOVIČIUS
REAL ĖST. ir INSUR. BROKERIS 

LIETUVIŲ AUDITORIJA 
3133 So. H&lsted St 

Pk DAnnbe 6-3793
Padeda plrkltl - parduoti namu* 
ūkius, blsnlus. Parūpina paskolas, 
draudimus ir daro vertimus. Tvarkė 
imigracijos dokumentus. Ofisas atda
ras kasdien nuo 10—7.

ŠILDYMAS
A. Stančiaoskas 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 atlieka visus skardos 
darbus.
1546 S. 49th COURT, CICERO 
TeL OLympie 2-9311 nuo 8 vai

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

2-6752 ir OLympio 2-8492PARDUODAMAS DIDELIS 
MCRINIS 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.. Ųhicago. Ui.

MARQUETTE PARKE
Dėl ligos parduodama labai gerą 

blznĮ daranti MAISTO PRODUKTŲ 
KRAUTUVE kartu su mūriniu na
mu.

14 Įvairaus dydžio butų 2-jų aug. 
apartamentinis mūrinis namas. Da
lis butų su baldais. Pajamų $18,000 
Į metus. Kaina $85,000. .

GAGE PARKE
Atdaras sekmadienį nuo' 1 iki 5 v. 

vak. 5242 So. Maplewood Avė. Mūr. 
ant 50 pėdų sklypo. Centralinis šil
dymas alyva. 6—4 kmb. Garažas. 
Mažas Įmokėjimas. Kaina $20,500.

BRIGHTON PARKE
Medinis su rūsiu. 3 po 4 kamb. 

Kaina $16,300.
Mūrinis su šildymu 2 po 4 kmb. 

Krautuvė ir didelis garažas. Labai 
geros pajamos. Kaina $21,500.

VENTA
4409 So. Fairfield Avė. 

LAfayette 3-3881

PROGOS — OPPORTUNITIES

PARDAVIMUI TAVERNA. Se
niai įsteigtas biznis. Parduoda dėl 
silpnos sveikatos. 1538 S. 49th Avė., 
Cicero.

ACTOMOBILEb — TRUOK8 
Automobiliai — Sunkvežimiai

VIKTORO KO2IC03 
lietu viška gaw>l Ino stotis ir auto 

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

CALL-ME-MOTORS C0.
5756 8. WE8TF.RN AVĖ. PR 8-95S3

HELP YVANTED — VYRAI

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

Apply —

606 W. 18th St.

Jei turite parduoti ar išnuomo

ti, pasiskelbkite smulkių skelbimų 

skyriuje. Skelbimą galite perduoti 

telefonu: VIrginia 7-6640.

Pirkit Apsaugos Bonus!

BUILDING & REMODELING

PETER SAKINSKAS 
Carpenter and General Contractor 
Stato naujus namus pagal užsa
kymą. Atlieka visokius senų na
mų pataisymus.

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

KONTRAKTORIUS 
STANDARD BUILDERS, INO. 
2523 W. 69 st. Chleago 26, m.,

PRospeckt 8-3792 
A. GINTNERIS — pirmininkas 

V. F. PETRAUSKAS — stat. vedėjas
Lietuvių Statybos BendrovN:
• stato namus «pardavimul,
• priima užsakymus,
• atlieka remonto darbus,
• Įrengia aluminljaus langus ir 

duris.

V. S I M K D 8
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 RElianee 5-8202 
nuo 5 vai. p. p. kasdien ir taipgi 
sekmadieniais nuo 10 iki 4 vai

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

ANTANAS LUKAS IR SŪNUS 
2717-19 West 7lst Street

BIII.DTNG CONTRACTORS 
Stato naujus namus, atremontuo
ja senus. Kreipkitės:

Tel. — HEmlock 4-5881

'Jiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiimiimiiiiiiiiiiiiitt 
| LIETUVIU STATYBOS = 
= BENDROVE E

MORAS i
BUILDERS, INO. E 

Stato gyvenamuosius na- = 
mus, ofisus ir krautuves pa- = 

— gal standartinius planus ai = 
s individualinius pageidavimus. = 
= Įvairūs patarimai etaty- = 
= bos bei finansavimo reika- 5 
3 lais, skiciniai planai ir na- = 
3 mų įkainavimas nemokamai. E 
= Statybos reikalais kreiptis E 
5 i reikalų vedėją šiuo adresu: 5
1 JONAS2TANKUS 1
S kasdien nuo 4 vai. popiet. = 
E Tel. PRospect 8-2013 =
= 6800 SO. CAMPBELL AVPL. = 
= Chleago 29. Illinois E 
ihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinniiuiiiiiiiiin

VIKTORAS SIMAITIS 
General Contractor

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

SIMAIČIAI 
Realty - Builders - Insuranoe 

2737 Wcst 43rd Street

Remkite dien. Draugą!

• • M E N • •
One m ROLL SETTER 

One es ROLL-OFF I WRAPPER OPER.
(mušt read & write English)

. ėl.48'4 Per Hour to Start
Pald Vacation & Holidays ....................................... Group Insurance

Apply after 9 A. M. Daily — See Mr. YVERDERICH
EUGENE DIETZGEN COMPANY

2425 No. ShofffMd

lmprov.rn.nl
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CHICAGOS ŽINIOS
Pasikalbėjimas televizijoj

Trečiadienį, birželio 13 d. 9 
vai. 30 min. vakaro televizijos 
stoties WTTW programoje bus 
pasikalbėjimas su kun. Rollins 
Lambert, kuris studijuodamas 
Chicagos universitete atsivertė 
į katalikybę ir tapo kunigu.
Jaunimo draugų parengimas

Chicago Stadium patalpose 
birželio 13 d. 8 v. v. bus jauni
mo ir kitų draugiškai jauni
mui nusiteikusių žmonių paren
gimas. Dalyvaus tūkstančiai 
žmonių. Tai didysis parengi
mas Kolumbo Vyčių, kurie bai
gia sukelti $100,000 *Chicagos 
jaunimo veikimui paremti. Bus 
orkestras ir visa eilė radijo, te- 
levizįij06. scenos žvaigždžių. 
Dalyvaus taipgi Jack Dempsey, 
Gene Tunney, Jesse Owens, 
Arch Ward, Warren Brown, 
teisėjas Campbell.

Čikagietė dirbs Japonijoje
Sesuo Serena John O’Meara, 

CSJ, mokytojaujanti Gimimo 
V. Jėzaus parapijoje, Chicago- 
je, liepos mėn. 31 d. išvyksta į 
Japoniją, kur darbuosis kata
likų misijose Kyoto mieste. Iš 
pradžių ji studijuos japonų kal
bą ir papročius, o paskiau 
drauge su kitomis seselėmis 
steigs augštesniąją mokyklą.

Telegramų agentūroje
Western Union Telegramų 

bendrovės 2,200 darbininkų 
Chicagoje pirmadienį apie 2 v. 
p. p. apleido darbą ir išvyko į 
unijos susirinkimą, protestuo
dami, kad bendrovė nenumato 
jiems reikiamo atlyginimo pa
kėlimo. Telegramos buvo per
duodamos administracijos per
sonalo. Vėl pilnu tempu darbas 
buvo pradėtas apie 10 vai. v.

Uosto statyba
Jūrų uosto statyba Chicago

je varoma tolyn. Statybos rei
kalų vedėjas tikisi tam reika
lui dar šiais metais gauti 
$15,000,000. Dabar statoma 
stotis sunkvežimiams, gazolino 
tankų laukas ir kiti įrengimai, 
kurie bus reikalingi jūrų lai
vams atplaukiant.

Areštavo muziką dėl 
narkotikų

Chicagos policija sulaikė Ir- 
vingą Rochlin, 30 m. amžiaus, 
už pardav'mą narkotikų. Jis 
yra vyras buvusios aktorės Li- 
la Leeds, kurios karjerą fil
muose sugadino narkotikų var
tojimas. Ji taipgi buvo teis
me, kai buvo nagrinėjama vy
ro byla.

Ed. Mikšio laimėjimas
Lietuvis Ed. Mikšis dedamas 

pirmon vieton Cubs beisbolo 
komandos sąraše. “Chicago" 
Tribūne” savo sporto priede, 
pirmame puslapyje deda Mik
šio atvaizdą, jam skiria ir ant
raštę, nes savo laimėjimais jis 
daug prisidėjo, kad Cubs ko
manda išbloškė Pirates koman
dą iš pirmos vietos.

Nubaudė automobilistus
Illinois valstybės sekreto

riaus įstaiga praneša, kad 
naujai atšaukti 162 leidimai 
vairuoti automobilį ir suspen
duoti 101. Daugiausiai nubaus
tų — net 139 — už vairavimą 
mašinos įsikaušus. Nubaustųjų 
pavardės išsiuntinėjamos spau
dai. Jas gauna ir Draugas.

Paroda Gamtos Istorijos 
muzėjuje

Brangenybių ir kitų augštos 
vertės dailiųjų išdirbinių paro
da Chicagos Gamtos Istorijos 
muzėjuje tęsis iki birželio mėn. 
30 d. Ketvirtadieniais, šešta
dieniais ir sekmadieniais įėji
mas į muzėjų — nemokamai, 
kitomis dienomis — 25 centai. 
Vaikams ir moksleiviams — vi
sada nemokamai.

Olandų laivas
Prins Willem V, Olandijos 

prekinis laivas, iš Rotterdamo 
išplaukęs gegužės 12 d., atvy
ko į Chicagą. Jis pakeičia to 
paties vardo laivą, nuskendusį 
1954 metais Michigano ežere. 
Sis laivas yra 258 pėdų ilgio.

$13 V2 milionų automobilių 
statymo aikštėms

Chicagos Susisiekimo ir Vie
šo Saugumo komitetas reko
menduoja užtraukti $13'/o mi- 
lionų paskolos, kad būtų gali
ma .mūsų mieste įrengti dar 
36 automobiliams statyti vie
tos.

$176,041 ruošiant apmui
tinamus kelius

Illinois Apmuitinamų Kelių 
komisija, besiruošdama savo 
dideliems kelių tiesimams, kas 
pareikalaus apie $415 milionų, 
jau išmokėjo dviems firmoms 
ir advokatams $176,401 už ve
dimą bylų, už paruošimą pa
skolų lakštų.

Solistė Callas pralaimėjo
JAV Distrikto teismas Chi

cagoje nutarė, kad iš jos pasi
rašyto kontrakto su impresa- 
rio Bagarozy išplaukia, kad ji 
turi šiam sumokėti 10% pelno 
nuo pat 1947 .metų. Nuo to lai
ko garsioji italų solistė JAV-se 
užsidirbo apie milioną dolerių.

Nauja viltis diabetikams
Dr.Charles H. Best, kalbėda

mas Chicagoje, pareiškė, jog 
gydytojai turi pagrįstą viltį, 
kad neužilgo bus išrastas vais
tas prieš cukrinę, veikiąs lė
čiau ir todėl nereikės jo taip 
dažnai leisti, kaip insulino. Dr. 
Best yra vienas iš insulino iš
radėjų.

Banditai bankuose
Keturi banditai įsiveržė į 

Mount Greenwood State banką, 
3052 W. 111 str. ir per minutę 
laiko, dienos metu išnešė $13,- 
666. Beveik tuo pačiu metu vi
siškai vienas banditas įsibriovė 
į State banką Triumfe, La Šalie 
apskrity, ir surišęs 4 tarnauto
jus pagrobė $14,000. Policija 
jieško piktadarių.

Bankininkų posėdžiai
Vakar Illinois bankininkai 

pradėjo savo suvažiavimą Chi
cagoje. Dalyvauja apie 900 as
menų. Šiandieną jų pietų metu 
pakviestas kalbėti buvęs Kini
jos misionierius tėvas Rigney 
— apie savo patyrimus Komu
nistų Kinijoje.

11 naujų jėzuitų
West Badene, Ind. birželio 

13 dieną įšventinama 13 naujų 
Chicagos jėzuitų. Iš viso gaus 
šventimus 21 naujas jėzuitų 
kunigas, baigęs atitinkamą 
mokslą West Badeno kolegi
joje.

670 baigia Loyolos 
universitetą

Loylos universiteto mokslo 
metų užbaigimo iškilmės įvyks 
birželio 13 d. 10 vai. Granada 
teatre. Diplomus gaus 670 stu
dijas baigusių asmenų.

33 gailestingosios seserys
Sekmadienį buvo išleistuvės 

33 naujų gailestingųjų seserų, 
baigusių studijas Šv. Elzbietos 
ligoninės mokykloje.

Peršovė banditą
Chicagos policija peršovė W. 

Porterfieldą, 21 m., kurs su ki
tu sėbru ties Clark ir Huron 
gatvių sankryža buvo užpuolę 
Joną Sharkey, 47 m. amžiaus.

Lewis kolegijoje
Lewis kolegiją, esančią Lock- 

porte, šiemet baigė 67 studen
tai. Kolegija yra vadovauja
ma katalikų.

BENGIASI DAINŲ ŠVENTEI
J. Žilevičius buvo pakviestas 

į Philadelphiją studentų koncer
tam Ten girdėjo L. Kaulinio ve
damą ansamblį. Apie to ansamb 
lio dainavimą taip rašo:

“Balsai jauni, skambūs, kiek 
tenorų balsai silpnesni. Reper
tuarą atliko visą be ga'dų, iš
skyrus bosus dviejose dainose 
“O Nemune” ir Anoj pusėj eže
ro”. Dainuoja visas dainas, rei
kalingas bendrajam chorui ir 
rinktiniam. Jų viso yra apie 50, 
bet atvažiuoja 39 — 40 narių. 
Važiuoja busu. Tiek t k tegaliu 
pasakyti apie tą chorą. Jei visi 
bus taip papruošti, tikrai dai
nos bus puikiai atliktos. Juos 
pasveikinau, palinkėjau laimin
gos kel:onės iki pasimatymo Chi 
cagoje”.

Teko patirti, kad Clevelande 
Čiurlionio ansamblis taip pat 
jau seniai paruošė visas reper
tuaro dainas.

Iš kito Amerikos krašto Br. 
Budriūnas rašo:

“Baigiu paruošti paskutines 
dainas. Kitos dainos jau dainuo 
tos ankstyvesnuose koncertuo
se ir mintinai. Manau, kad ma
no choras visą repertuarą mo
kėsi mintinai”.

Chicagoje “Dainava” jau pa
rengė visas mišraus choro dai
nas, mokosi vyrų choro dainas. 
Chicagos moterų balsus A. Ste- 
phens pakvietė bendrai pasi
rengti moterų choro dainas. Į 
pirmą . repeticiją susirinko dau
giau šimto dainininkių. Vien 
Chicagos Maria High School 
mergaičių choras rengiasi daly
vauti su daugiau kaip 200 dai
nininkių.

Grupę chorų aplankys J. Ži
levičius ir Alf. Mikulskis. Chi
cagos apylinkes teks lankyti K. 
Steponavičiui ir St. Sodeikai. B. 
Budriūnas Chicagą pas'eks jau 
birželio 20 ar 21 d., lankys Chi
cagos chorus. Sako “gal ir Cle- 
velandą su Torontu pasieksiu, 
nes važiuosiu Sa'Vo mašina”.

Dainų šventės rengimas su
rištas su didelėmis išlaidomis. 
Finansų komisijos pirmininkas, 
plačiai žinomas John Pakel, pa
tarė rūpintis dainininkais, o pi
nigais jis pasirūpinsiąs.

Bendromis jėgomis dirbamas 
darbas žada būti ir didelis, ir 
didingas. Žada į Chicagą atva
žiuoti daug žmonių. Į Chicagos 
lietuvių visuomenę kreipiasi J. 
Paštuko vadovaujama butų ko
misija: reikės nakvynių.

J. Kreivėnas

Parišo obuolys
Gražus jaunuolis Parisas bu

vo karaliaus sūnus, kuris iššau
kė Trojos karą, užsitęsusį de
šimt metų.

Trys didžiosios Olimpo deivės 
susiginčijo dėl gražumo, kiek
viena laikydama save gražiau
sia. Junona, Jupiterio žmona, 
visų dievų motina, sakėsi esan
ti gražiausia. Minerva, išmin
ties deivė, tvirtino, kad ji esan
ti gražiausia. Venera tylėjo, 
nors jautėsi tikrai esanti gra
ži, bet vėliau pagalvojo nenu
sileisti ir sutiko dalyvauti gra
žuolės varžybose.

Trys deivės gana smarkiai 
apsikoliojusios, beveik susipešė, 
nes Junona jokiu būdu neno
rėjo nusileisti. Tada visos trys 
kreipėsi į Parisą, kuriis ten žai
dė mėtydamas obuolį. Jaunas 
karalait s greit išsprendė, ati
duodamas obuolį Venerai.

Panašus įvykis pasikartojo 
dabar tarp trijų operos žvaigž
džių: Lorenos, Lollobrigidos ir 
Manganos. Teisėjumi buvo pa

kviesta Elsa Maxwell. Bijoda
ma užsitraukti rūstybės, pavar
tojo diplomatinę strategiją. Ir 
išsigelbėjo!

Lorenai pasakė, kad esanti 
gera ir simpatiška mergaitė, 
tik mažai žinoma kaipo aktorė; 
palengva, bet užtikrintai, būsi 
visų mėgiama

Jei būtų buvęs Parisas, tik
riausiai obuolį būtų atidavęs 
Lollobr'gitai, iššaukdamas nau
ją Trojos karą!

Gary auksinė sukaktis
Vakar Gary miestas pradėjo 

švęsti savo 50 m. sukaktį. Iš
kilmės tęsis visą savaitę. Gary 
miėstas buvo įkurtas US Steel 
bendrovės. Dabar jame yra j 
157,000 gyventojai, 39-nių tau
tų.

Jubilėjinės iškilmės vakar > 
buvo pradėtos paradu, kuriam, 
vadovavo penktosios arnąjos 
orkestras iš 130 muzikantų. Po 
pietų atidaryta pramonės pa- j 
rodą South Gleason parke, o j

vakare — buvo koncertas Gil- 
roy stadione.

8,500,000,000 dešrelių
Amerikos Mėsos institutas 

praneša, kad šiemet amerikie
čiai suvalgys 950,000 svarų 
dešrelių. Ištiesus jas vieną prie 
kitos — susidarytų 800,000 
mylių, taigi jomis būtų galima 
Žemę apjuosti 32 kartu. Skai
tant atskiromis dešrelėmis — 
amerikiečiai jų suvalgys 8,500,- 
000,000.

KAI REIKALINGAS
ORKESTRAS

(didesnis ar mažesnis)
Koncertams, baliams, vestuvėms 
ir kit. pareousimams kreiptis į 
muz. BRONIŲ JONUŠĄ. Tel. PRo 
spect 6-6584.

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS ORLINYCIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banke- 
•ų, laidotuvių ir kitų papuošimų.

2443 WEST S3RD SI'RUT 
lel. PItoepect 8-0S33 Ir EB 8-0834

KNYGA, KURI VISADA JDOMi 

IR NESENSTA 

Tai Juoao Švaisto

Šioje knygoje gražios mūsų žmonių 
pasakos, su paveiksrals. Jas mielą) 
skaito ir suaugę ir jaunieji. Labai 
tinka lietuvių kalbos pamokoms. l's, 
viso 73 pasakos. Kaina $2.50. Pla
tintojams didele nuolaida.

Užsakymus kartu su pinigais siųskite:

i < » IDRAUGAS 
2334 So. Oakley Avė.

Chicago 8, Illinois

VAUGHAN MOVERS

Local and long distance 
Insured

24 hour service 
YArds 7-3536

A. A.
URŠULE TOTULAS

(po tėvais Stankus)

Gyveno 6204 So. Kostner 
Avenue.

Mirė birželio 10 d., 19 56 m., 
6:30 vai. ryto, sulaukusi pusės 
amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Ra
seinių apskričio.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
duktė Anna, žentus Kugėne 
Kristy, 2 sūnūs — Joseph ir 
Stanley, 7 anūkai, brolis Stan
ley Stankus, sesuų Petronėlė 
Houser ir jų šeimos ir daug 
kitų giminių, draugų bei pa
žįstamų.

Kūnas pašarvųtasj Mažeika- 
Evans koplyčioje, 6845 S. West- 
ern Avė. Laidotuvės' įvyks 
trečiadienį, birželio 13 d. Iš 
kopyčios 8:30 va. ryto bus at
lydėta į Gimimo Panelės ŠvČ. 
parap. bažnyčių, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio- 
nies sielų. To pamaldų bus 
nulydėta j Šv. Kazimiero ka
pines:

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draii&us ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: duktė, sūnūs, žen
tas, brolis, sesuo, anūkai ir 
kiti gimines bei imžĮstaml.

I-ald. direktoriai Mažeika ir 
Evans, tel. REpublic ,7-8600.

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ direktorius

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

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

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

Įrengiame krautuvėms vitrinas —
pastogėse ir rūšyse butus. Taisome 
porėius. Įtaisome plieno stulpus ir 
balkius. Atremontuojame virtuves ir 
vonias. Įdedame Plastikines sienų bei 
grindų "tiles’’. (m

J. IPPOLITO & SON 
BRunswick 8-2708

Remkitc iii"” Draugą!

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

Žemaičių žemėje
Čia aprašomos istorinės vieto

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

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

Užsakymus ir pinigus siųskit:

DRAUGAS 
2334 So. Oakley Avė. 

CHICAGO 8, ILL. 1

A. •{• A.

JUOZUI BARKAUSKUI
mirus, jo žmonų EUGENIJĄ, sūnų GIN

TARĄ ir brolį Ciprijonų BARKAUSKĄ 

su šeima nuoširdžiai užjaučia velionies ben

dradarbiai ir jų šeimos:
Jonas LENKEVICIUS,

Benediktas LINGYS,
Ignas PACEVICIUS,

Juozas TAMULEVIČIUS,
Petras VĖBRAS ir 

Bronius KUORE

llllllllllllllllllllllllllllllilIlinilllllllIblIlD

PER PASAULI KELIAUJA 
ŽMOGUS

Bernardo Brazdžionio poezijos i 
rinkinys. Nedidelis skaičius šioa 
knygos gautas šiomis dienomia 
“Drauge”, 2334 So. Oakley Avė. 
CHICAGO 8, ILL. Knygos kaint 
kietais viršeliais $2.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiininiiiiiiiiiiit

LIŪDESIO VALANDOJ 
AeeftiM

MAŽEIKA‘ EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6845 So. Westera Ava. Air Conditioned koplyčia 
BEpnbUc 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta

Tiems, kurie gyvena kitose miesto dalyse: gausime 
koplyčių arčiau Jūsų namų.

►ooooooooooooooooooooooooo

LITHUANIA, (Paveiksluose, $6.00 
Fotograravo V. Augustinas

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

Redagavo J. Daužvardlenė

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

Parašė Dr. A. Šapokas
Į THE STORY OF ART 

and JUOZAS PAUTIENIUS, $5.00 
Parašė Ig. šlupelis

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

Išleido Marlbormigh

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

Išleido Marlbormigh 

šias knygas galima gauti dien

raščio DRAUGO knygų kioske - 

2834 South Oakley Avenue, 
Chicago 8, Illinois 

ooooooooooooooooooooooooot

“TIKRIEJI MISTIKAI MISTERIJŲ MEDARO;
jie jas atidengia. Jie dalykus 
parodo aiškioje dienos švieso
je; nors, kai Jūs į juos žiūrėjo
te, jie atrodė neaiškūs.

MJinii

ii'IH’ismmii

HM f.

Mistikuotojai dalykus ap
traukia tamsos ir paslapties 
skraiste. Ir kai Jūs juos išaiš
kinot, pasirodo tik lėkštumą” 

G. K. CHESTERTON

Iiigykite KUN. V. BAGDONAVIČIAUS, MIC knygų apie H. Jono Ap- 
rriikimų, n Vyek. V. Padolskio pratartim ir A. Beržini iliustracijoms. Virielh 
dali. R. Vies'do. 406 ir XIV psl., kaina $3.50. Liet. Knygos Klubo leidinys.

UŽSAKYMUS SIŲSKITE:

“DRAUGAS” 2334 South °’k,ey
iitiiiiiiiiiinnir^ Chicago 8, 111 i n o i •

M3LANTIEJ1 YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambulansų patam*. Mes turime koplyčia*
I rimas dieną Ir nak- visose Chicagoa Ir
I tL Reikale šaukit* Roselando dalyse ir

‘ muB- tuojau patarnaujame

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

ANTARAS M. PHILLIPS
3307 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

PETRAS P. GURSKIS
859 West 18th STREET TeL SEeley 3-5711

ALFREDAS VANCE
177 WOODSIDE Rd., Rivnrside, Dl. Tel. OLympic 2-5245

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

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 8. MICHIGAN AVĖ. Tel. COmmodore 4-2223

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

VASAITIS — BUTKUS
1440 S. 50th AVĖ., CICERO, Dl. TeL OLympic 2-1003

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUDYCKI
1646 W. 46th STREET YArds 7-0781

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. «9th STREET REpublic 7-12151
2814 W. ZSrd PLACE Vlrgbda 7-6672,
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Pirmadienis birželio 11. 1956

mus
X J. Jazukevičius iš Rock- 

ford, III., paaukojo $100 nau
jai Tėvų Marijonų koplyčiai. 
Tėvai Marijonai nuoširdžiai dė
koja.

X Kultūros Fondui aukojo 
Lietuvių Prekybos namai 100 
dol., A. Ragauskas 25 dol., A. 
Gintneris 25 dol., F. Valinskas 
ir dr. Br. Beinoris po 10 dol.

X’ Montrealio lietuviai iš Ka
nados rengia ekskursiją į Dai
nų šventę liepos 1 d. Chicago
je. Jie atvažiuoja anksti šešta
dienį ir dalyvaus visose šven
tės dalyse.

X Irena Fedeles Knygos 
mėn. proga užsisakė Drauge 
knygų už 11 dol., o Visvydas 
už 10 dol.

X Inž. Antanas Rudis, savo 
bizn’o reikalais lankydamasis 
Clevelande, įvairiais Bendruo
menės klausimais kalbėjosi su 
Centro Valdybos pirm. St. 
Barzduku. Kaip žinome, inž. 
Rudis ^Bendruomenės Tarybos 
buvo išrinktas Bendruomenės 
atstovu prie centrinio komite
to pastatyti ateivių muzėjui 
prie Laisvės Statulos New 

! Yorke.

X Dr. Silvia ir Mykolas Ba- 
ziliauskai (Barnett) nusipirko 
moderniškai įrengtą 12 kam
barių rezidenciją, kurioje yra 
visi šių dienų patogumai. Rū
syje puikiai įrengta salė sve
čiams. Namas randasi prie 
6125 S. Washtenaw Avė. Rei
kia pastebėti, kad dr. Silvia 
prieš keletą mėnesių persikėlė

v a -a • .. iš Cliffton, UI., (ten dirbo kaipX Dainų Šventei paremti au- - .. .. . -. . .
t r ...... daktare vietos ligoninėje) į

Chicagą ir dabar atidarė savo 
kabinetą 5159 S. Damen Avė.

MENJUSms BkATOAS, CHTCAGO, ItUNOIS

TREJETUKAS 

ir

Milwaukee zoologijos sode stirna atsivedė tris stimiukus

kojo per LB Bridgeporto apy
linkės narį P. Šimoliūną: L. 
Gylys 10 dol., P. Šimoliūnas $5, 
O. Juodkienė, J. Rimkus, P. šo- 
šienė, Franks T. V. E. Radijo, 
J. Kidulas po $2.

X Saleziečių naujų namų 
šventinimas bus šių metų bir
želio mėn. 24 d., sekmadienį, 
Šv. Jono Krikštytojo šventėje, 
prie Cedar Lake, Indiana, šalia 
Chicagos. Tą dieną mišios bus 
12 vai. Jas seks pamokslas bei 
palaiminimas.

X Žilėnas VI. iš Melrose 
Park pas prek. Karvelį Joną 
VI. 2. nusipirko Juškos, Laz
dynų Pelėdos, S. Daukanto ir 
kt. autorių 34 tomus įvairių 
raštų už $50. Apie tiek pat 
knygų pirko ir Žilėnas Kazys 
iš Racine, Wisc., kartu su Vla
du.

/
X Dail. VI. Vaitiekūno meno

Dr. Silvia yra išaugusi lietu
vių inteligentų šeimoje. Ji yra 
labai malonaus būdo ir atsida
vusi visa siela med. profesijai. 
Savo išsilavinimu galės daug 
patarnauti lietuvių visuomenei. 
Jie augina vieną dukrelę. Patys 
priklauso lietuviškom organi
zacijom, yra rėmėjai ir bičiu
liai gerų lietuviškų darbų.

X Bankininko Jono Pakel
puikioje rezidencijoje praeitą 
sekmadienį įvyko svarbus su
sirinkimas Dainų šventės rei
kalais. Kaip žinia, Jonas Pakel 
yra žymus Dainų skatintojas 
ir pats vadovauja Finansų ko
misijai. To susirinkimo metu, 
kuriam pirmininkavo Dan Ku
raitis, buvo aptarta daug rei
kalų, kaip geriau pravesti Dai
nų šventę. Po pasitarimo įvyko 
šaunios vaišės, nepaprastai

paroda įvyksta Lietuvių audi- gardžiai paruoštos ponios Pa- 
torijoje. Ji bus atidaroma bir- kel ir jų šeimos narių. Ponia ir 
želio mėn. 27 d., trečiadienį, 7 dukra pačios vaišino svečius 
vai. 30 min. vakaro, o ne 28 d., įvairiausiais valgiais. Ši0 gra- 
kaip buvo anksčiau skelbiama žaus pobūvio metu buvo sudė- 
spaudoje. Parodos katalogai ta nemaža aukų Dainų šventei 
jau spausdinami. paremti.

X Mičiūnas Ant. iš Toronto, 
Kanados, vienai šeimai Cicero- 
je rašo: “Pasirūpinkite mano 
Ir mano sūnaus šeimai pastogę 
prisiglausti. Išsiilgę tėvynės, 
Dainos dieną Chicagoje norime 
bent jos balsą išgirsti.” Gražu, 
kai šimtus mylių kelio ryžtasi 
keliauti lietuvis išgirsti lietu
viškos dainos.

X Jonas Paukštis rengia va
karą, “Johnny Paukštis 
Night”, Dariaus-Girėno poste, 
4416 S. Westem avė., birželio 
15 d. 8 vai. 30 min. vakare. Ne
bus jokių prakalbų. Įėjimas vi
siems laisvas ir nemokamas. 
Gros G. Joniko orkestras. Apie 
šį vakarą praneša Danaus-Gi- 
rėno posto komandierius J. G. 
Kamin ir vicekomandieriai A. 
Grigas ir F. Gray.

X Pabaltiečių Komiteto Bir
želio įvykių minėjimas įvyks 
birželio 14 d. 7 vai. vakaro Ha- 
milton viešbučio patalpose 20 
S. Dearbom St., Downtown. Mi
nėjime dalyvaus ir žodį tars es
tų egzilinės vyriausybės min. 
pirmininkas J. Holberg, Lietu
vos' konsulas dr. J. Daužvardis, 
Chicagos Tribūne dienraščio 
politinio skyriaus redaktorius 
Starr. Kiekvienos Pabaltijo tau
tos dvasininkas atkalbės invoka- 
ciją. Iš lietuvių pakviestas kun. 
dr. J. Prunskis. Minėjimo metu 
bus priimtos atatinkamos rezo
liucijos. Meninę dalį atliks nese
niai iš Italijos grįžusi sol. Pr. 
Bičkienė. Jai akompanuos komp.
V. Jakubėnas. Pakvietimus iš 
anksto galima gauti pas St. Se
mėnienę, tel. DA. 6-6887, arba
VI. 7-0618 ir O. Talalienę, ST. 
3-0926. Lietuvių grupei pirmi
ninkauja Alg. Aglinskas.

Po 100 dol. aukojo: J. Mac
kevičius, Standard Federal Sa- 
vings and Loan Assn. preziden
tas, J. Pakel, Chicago Savings 
and Loan Assn. prezidentas, 
Dan Kuraitis, Milda Buick sa
vininkas, Chicago Savings and 
Loan Assn. bendrovė, 6234 So. 
Western Avė., J. Kazanauskas, 
Mutual Federal Savings and 
Loan Assn. prezidentas, kon- 
traktorius M. Zizas, S. Balze- 
kas, automobilių prekybos sa
vininkas, Mr. ir Mrs. adv. Kai, 
Mr. ir Mrs. kontr. V. Šimkus, 
kontr. B. Shukis.

Po 50 dol. aukojo kun. Adol
fas Stašys, “Dainavos” an
samblis, teisėjas J. Zuris, Al 
G. Kumskis, apdraudos broke
ris, Mr. ir Mrs. Brazis, Lietu
vių Prekybos Namai.

Po 25 dol. aukojo Alice Ste- 
phens ansamblis, W. Sebastian, 
Justice Electric Co. savininkas, 
Don Varno postas, Mr. ir Mrs. 
G. Jonikas, Lietuvos Vyčių Chi
cagos apskirtis, J. Kaledinskas, 
buvęs'Progresą krautuvės savi
ninkas, Mr. Bertash.

Iš viso šio puikaus subuvimo 
metu Dainų šventei sudėta 
1,500 dol. Tai yra didelė para
ma šiam kultūriniam mūsų pa
sireiškimui. Labai gražu, kad 
mūsų bankininkai ir prekybi
ninkai yra jautrūs lietuviškos 
dainos reikalams. Svečių tarpe 
buvo ir daug lietuvių kultūri
ninkų, spaudos žmonių, profe
sionalų ir kt. Dalyvavo ir Dai
nų šventės dirigentai V. Balt
rušaitis, K. 'Steponavičius su 
poniomis, L. Vanagaitienė, re
daktoriai L. šimutis, M. Vai- 
dyla ir visas Dainų šventės ko
mitetas su savo komisijomis.

IŠ ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— Lietuvių Kultūros dienos 
Vokietijoj, š. m. gegužės 20-21 
dienomis Lietuvių Bendruome
nės Valdyba Vokietijoj su Free 
Europe Citizen Service parama 
suruošė kultūros dienas Vasa
rio 16 gimnazijos buveinėje 
Huettenfelde. Į jas suvažiavo 
palyginti didelis skaičius lietu
vių, gyvenančių pietinėje ir vi
durinėje Vokietijoje. Kiek teko 
girdėti, kai kurie politikai šita 
proga pasitarė dėl artėjančių 
rinkimų į Liet. Bendruomenės 
Tarybą.

Per abi dienas buvo atlikti 
du koncertai, paskaita ir lite
ratūros vakaras, neskaitant lie 
tuviško filmo, kurį išvakarėse 
j'odė kun. A. Bunga, vienas uo
liausių lietuvių kultūros darbi
ninkų Vokietijoj. Be to buvo ir 
maža grafikos parodėlė, kurioj 
buvo Mikšio, Viesulb ir Krivic
ko kūrinių.

Pirmosios dienos koncerto di
džiausią programos dalį atliko 
Memmingeno “Darnos” mišrus 
choras, vadovaujamas M. Bud- 
riūno.

Antrame koncerte, gegužės 
21 d., programą atliko trys pa
grindiniai dalyviai: liet. darbo 
kuopų vyrų choras, solistė M. 
Pansė-Simaniukštytė ir Vasa
rio 16 gimnazijos moksleivių 
tautinių šokių grupė (vadovau
jama L. Skeivalienės) su pasi
sekimu pašoko 5 tautinius šo
kius. M. Pansė - Simaniukštytė 
dainavo daugiausia žinomų kom 
pozitorių arijas bei dainas.

Paskaitoje dr. A. Rukšta kal
bėjo apie lietuvių įnašą į Euro
pos kultūrą.

— Elaine Bart, Amerikos lie
tuvaitė ir Raimundas Krikščio- 
kaitas, abu iš Hartford, Conn., 
kaip skelbia ten išeinąs Royal 
News, yra laimėjęs Royal 
Typewriter Company stipendi
jas į Connecticut universitetą. 
Žurnalas įsidėjo Raimundo ir 
Elaines nuotraukas pažymėda
mas, kad Raimundas yra lietu
vis studijuojąs elektros inžine
riją. Elaine yra buvusi 1955 
m. Connecticut universitete iš
rinkta gražuole. Žurnalas su 
abiem stipendininkais yra įdė
jęs ir trumpus pasikalbėjimus.

♦ • H ‘ 1
— Balys Špokas, 509 Island 

Avė., Rockford, III., dipl. agro
nomas, jau ketvirtas mėnuo 
kaip serga. Gydytojo pataria
mas, buvo nutraukęs darbą, 
manė ilgiau pailsėti ir sustip
rėti, bet sveikatai blogėjant 
buvo paguldytas ligoninėje 
Rockforde, kur buvo gydomas 
per visą balandžio mėnesį. Iš 
ligoninės išėjęs dabar guli na
muose ir gydosi nuolatinėje 
daktaro kontrolėje. Ligonis 
jaučiasi geriau ir stipriau, nors 
dar bus reikalingas ilgo ir rū
pestingo gydymo.

— Framces Benesmfield iš 
Forest Hills, New York, žymi 
New Yorko žurnalistė ir kores
pondentė užsienyje, susižiedavo 
su Leonu Baltruašičiu. Sužadė
tuvės įvyko gražiame Rocheste- 
rio Toisu & Country Club bir
želio antrą dieną.

— “Rūtos” liet. radijo kultū
ros organizacija ir “Lietuvos 
Atsiminimų” radijas ruošia du 
piknikus, vieną Didžiojo New 
Yorko lietuviams, kitą — New 
Jersiečiams. Pirmas radijo pik

kur padėjus gėles ir vėliavas 
aktas buvo baigtas. Jame prie 
savo trispalvės visur dalyva
vo ypač gausus Montevideo 
lietuvių būrys su min. dr. 
Graužiniu ir pasiuntinybės per
sonalu. Proporcingai lietuvių 
buvo daugiausia. Taip pat lie
tuvis J. Vaštakas buvo tvarkos 
bei programos pranešėjas prie 
mikrofono. Pastebėtina, kad 
šis reikšmingas aktas labai su
erzino Maskvos patriotus. Jie 
darkyta lietuvių kalba net 
extra išleido lapelį, kurstantį 
akte nedalyvauti pasirašydami 
"Urugvajaus Lietuvių Komite
tas Apgynimui Tėvynės”. Ne
paisant jų kurstymo toks vie
šas plataus masto komunizmo 
aukų gedulingas paminėjimas 
pavyko puikiai ir labai ryškiai 
atkreipė Montevideo visuome
nės bei spaudos dėmesį. Didie
ji dienraščiai kelias dienas 
spausdino plačius aprašymus ir 
nuotraukas, pastebėdami, kad 
šis minėjimas buvo originalus, 
labai rimtas ir tvarkingas.

K.

— Prieš Komunizmą Kovo
jančių Tautų Komitetas, kurio 
organizatorius ir pirmininkas 
yra didelis lietuvių bičiulis J. 
P. Martinez Bersetche, buvo 
pasiuntęs Anthony Edenui te
legramą, prašydamas svečiams 
iš Kremliaus priminti jų pa
vergtas Rytų ir Centro Euro
pos tautas, kurios reikalauja 
nepriklausomybės ir laisvų rin
kimų JT kontrolėje.

Šiame keturiolikos tautų ko
mitete lietuviams atstovauja 
Bendruomenės pirmininkas M. 
Svečiulis, G. Mačianskas ir 
veiklus jaunuolis J. Vaštakas. 
Anksčiau lietuviams atstovauti 
pasišovęs A. G. nebuvo keno 
nors įgaliotas, tad turėjo pasi
traukti.

— Montevideo lietuvių kolo
nijoje susidomėjimo sukėlė ži
nios, kad tarp besirengiančių į 
“tarybinę tėvynę’' esąs ir “dak
taras” Pr. š., savo laiku triukš
mingai garsinęsis kaip Gabrio 
įgaliotas “ministras visai P. 
Amerikai”. Paskutiniais metais 
Pr. š. dirbo prie komunistinio 
laikraštuko ir, kaip Michailovo 
komiteto agentag laiškais varė

— A. a. Tėvo Vlado Miką- tpropagandą “už grįžimą į tė- 
lausko S. J. atminimui birželio Į vynę”. Taip pat, tvirtinama, 

dirbąs prie sovietinių įstaigų 
Urugvajuje. Šio “daktaro”

LIETUVOJE
— Vilniaus miestą pagal 5 

metų planą žada aprūpinti du
jomis. Ligi 1960 m. būsią aprū
pinti 11,000 butų.

— Iš Pabaltijo nori grįžti į 
savo gimtuosius kraštus daug 
ukrainiečių, Krymo totorįų, 
mongolų ir kitų. Matyt jau ir 
Lietuvoj labai ūkis nualintas, 
kad ir tie, kurie Lietuvą vadi
no mažaja Amerika, neberanda 
noro ilgiau pasilikti.

— Žirgeliai pakinkyti, to- 
kiuo vardu davė naują prem
jerą liaudies dainų ir šokių an
samblis, režisuojamas Zalinke- 
vičiūtės-Petrauskienės. Mini
ma eilė naujų aktorių. Ansam
blio meno vadovas tebėra Šve
das.

procesiją prie simbolinio parti
zano kapo.

— Moksleiviai ateitininkai 
pradėjo gastroles po kitas lie
tuvių kolonijag su tautiniais 
šokiais ir dainomis išmargintu 
J. Genušio vaidinimu “Papar* 
čio Žiedas”.

— Lietuviškoje mokykloje 
šiemet veikia šešios klasės ir 
dirba 9 mokytojai. Pamokos 
būna kasdien išskyrus šešta
dienius. šeštadieniais mokyk
los ribose veikia rankdarbių 
pamoka? Rankdarbius dėsto 
Teresevičienė.

— Radijo pusvalandis S.
Paulyje pradėjo veikti pasto
viai.

— “Jaunimo šventę” ruošia 
moksl. at-kai. Pernai tokia 
šventė turėjo labai didelį pasi
sekimą. šiemet šia proga bus 
pastatytas K. Binkio “Atžaly
nas”. Veikalą režisuos buv. 
Vilniaus teatro darbuotojag p. 
Vasiliauskas.

— Užsienyje leidžiamų lie
tuviškų laikraščių į S. Paulį 
daugiausia pareina “Ateities” 
paskui eina “Aidai”, “žvaigž
dė” “Laiškai Lietuviams” 
“Eglutė” ir kiti.

Mazgojimui

— Kam, vaikeli tu turi akis? 
— Kad aš viską mačiau.
— O kam tau reikalinga no

sis? J
— Aišku, kad užuosčiau ska

nius dalykus. - ’
— O kam turi ausis ?
— Kad kiekvieną rytą ma

ma lieptų jas mazgoti.
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Marijos apsireiškimų Fatimoje 
1917 metais aprašymas 

128 pusL Kaina $1.00
Užsakymus kartu su pinigais siųskite:

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

Sveikinimų Korteles 
visoms progoms!

3 dieną pašventinta paminki! 
nė lenta. Tėvas Mikalauskas 
S. Paulyje darbavosi vos vie
nuolika mėnesių, bet jo darbų 
atminimas ilgai paliks lietuvių 
širdyse.

URUGVAJUJ
— Prieš Komunizmą .Kovo

jančių Tautų Komitetas gegu
žės 27 d. surengė didelį ir įs- 

au-
koms anapus geležinės uždan
gos paminėti. Montevideo cen
trinėje aikštėje Plaza Libertad 
buvo improvizuotas aukuras 
su degančiu žibintu ir 14 tautų 
vėliavomis, su vainikais ir gė
lių puokštėmis, taip pat su di
džiule iškaba, kurioje išrašyti 
bolševizmo aukų skaičiai. Prie 
Lietuvos vardo tų aukų pažy
mėta 800,000. Kelias valandas 
įvairių Europos ir kitų šalių iš
eiviai ir šiaip publika tyliai ir 
pagarbiai lankė lyg šermenyse 
tragiškąjį aukurą ir pripildė 
aikštę laukdami kalbėtojų. Pir
masis apie šio akto simboliz
mą prabilo komiteto pirminin
kas J. P. Martinez Bersetche, 
ugningu žodžiu pasmerkdamas 
imperialistinio ir genocidinio 
bolševizmo žiaurumus sovietų 
pavergtose šalyse, taip pat de
maskuodamas jo užmačias vi
sais būdais griauti laisvojo pa
saulio santvarką. Kiti keli 
kalbėtojai papildė jo mintis ir 
jų išvadas. Tada iš Plaza Li
bertad pajudėjo gedulingoji ei
sena per svarbiausią miesto 
gatvę iki kitos aikštės prie 
urugvajiečių didvyriško laisvės 
kovotojo Artigas paminklo,

nikas įvyks rugpjūčio 5 d., Na
tional Parke, Woodaide, L. I įadingą" aktą" komuiizmo 
o antras rugsėjo 9 d., Royal 
Gardens Parke, Rahway, N. J.

Literatūros vakare, po dr.
Rukšos įvado apie Vergilijų, M.
Mansytė paskaitė Didonos mir
ties epizodą. A. Venclauskas 
paskaitė savo apysakos epizodą
apie psichologinius jauno mok- Regina Vencaitė, baigda-
sleivio pergyvėnirpus ir padek- rna gailestingų seserų mokyklą 
lamavo apie benamį Kristų. Dr.1 Brooklyne, sutvarkė savo lai- 
J. Grinius paskaitė savo istori- <^°8 metų knygą ir nupiešė 
nės “Barboros ir Žygimanto” 
dramos ištrauką. Pabaigai R.
Kiulkaitytė sklandžiai padekla
mavo F. Kiršos “Maldą”.

Apskritai, kultūros dienos 
paliko malonų ir praskaidr nan- 
tį įspūdį. ELI M. G.)

— Vytautas Riston's, anks
čiau gyvenęs Brooklyne, dabar 
groja Kansas City simfoninia
me orkestre ir dėsto konserva
torijoje.

— Kazys Alkevičius
bakalauro laipsnį Aųuinas ko 
legijoj, Grand Rapids, Mich.

X Aušrininkas prof. dr. J. 
Bagdonas, kaip praneša iš Cle- 
veland, mirė sulaukęs 90 mt. 
amžiaus. Palaidotas birželio 9 
d. Buvo Varpo, Naujienų ir 
Ūkininko redaktorius.

X Dr. A. Narbutas perkėlė 
savo kabinetą į 2745 W. 69 st., 
priešais Šv. Kryžiaus ligoninę.

daug paveikslų.

BRAZILIJOJ
— Kun. Pijus Ragažinskas

birželio 24,d. švenčia 25 metų 
kunigystės ir 20 metų darbo 
Brazilijoje sukaktį. Lietuviška 
kolonija ir parapija rengiasi 
sukaktį iškilmingai paminėti.

— Moksleiviai ateitininkai ir
lietuviška mokykla per Sekmi
nes surengė šaunų Motinos die
nos minėjimą, žmonių susirin- 

®av0 ko daug, nemažiau, kaip į Va
sario 16 minėjimą. Programa 
buvo marga ir įvairi iš tauti
nių šokių, dainų, incenizavimų 
ir kit. Jauniesiems mokslei
viams ateitininkams “Lenciū
gėlis” prisėjo pakartoti.

— Liūdnųjų birželio įvykių 
minėjimas rengiamas kartu su 
latviais ir estais. Jaunimas, 
kaip ir pernai šventės išvaka
rėse už laisvę kritusių pagerbi
mui rengs pamaldas h* nakties

veikla atskleidžia vieną svarbią 
šaką sovietų veikimo tarp P. 
Amerikos lietuvių, šnipinėji
mas, skaldymas, padorių lietu
vių šmeižimas spaudoje ir laiš
kais, raginimas grįžti į komu
nistinę vergiją įe'na į Lietuvos 
okupantų programą visame pa
sauly.

KAS KĄ IR KUR
— Lietuvos Vyčių sendraugių 

tarybos, taipgi kam F. Kemėšio 
minėjimo ir Kapinių puošimo die
nos pikniko komisijų bendras po
sėdis įvyks antradienį, birželio 12 
d„ 8 vai. vakare, Vyčių salėj. Vi
si tarybos nariai ir komisijų na
riai prašomi dalyvauti susirinki- 
mše. — Valdyba

Don Kuraitis pirmadienį, 
birželio 11 d. 7 vai. vak. per S. 
Barčus radijo programą kalbės 
apie baisiojo biaželio lietuvių 
išvežimus.

Puikių spalvotų kortelių lietuviškai 
vaizduojančių 4 metų dalis

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

DRAUGAS
2334 So. Oakley Avė.

CHICAGO 8, ILL.

ĮKVĖPIMŲ KNYGA
Jurgio Gliaudos

Raidžių Pasėliai

Romanas
fll knyga, pasakodama kovos ui 

spaudos laisvę žygius, yra |kv6plmt) 
knyga, paskatinanti mus tvirtai lai
kyti lietuvIAkų žodi. JI yra pulki do
vana jaunimui.

IJetuvttkos Knygos Klubo leldlnya 
111 psl., Broniaus Mūrlno vlrftells, 
kaina *8.00.

įdėtu vi Akos llterntflms ugdymas 
yra visu susipratusių lietuvių darbas. 

Užsakymus su pinigais siųskite:
“DRAUGAS”

2334 So. Oakley Avenne
CHICAGO 8, ILL.


