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PREZ. EISENH0WERI0 SVEIKATA VIS GĖRĖJA
Sovietai keičia melodiją,

tačiau-dainos lieka senos
Leidimas paskalų, kad okup. Lietuvoje būsią įšventinti net 3 

nauji vyskupai, įsileidimas užsienio turistų ir savųjų „turistų“ siun
timas į užsienius arba kad ir Vengrijos pasieniu pašalinimas minų 
laukų, nuo kurių yra žuvę per 500 norėjusių pabėgti vengrų, tą pa
čią sistemą pritaikius tik toliau nuo pasienio, kad nėbūtų matoma 
iš Austrijos pusės, ir visa eilė panašių faktelių arba tariamas pa
naikinimas darbo vergų stovyklų, atkuriant jas kitu, Vakarams 
patrauklesniu, ne taip baisiai atrodančiu pavidalu, kaip leidimas 
tariamai „pasirinkti laisvai naują darbovietę“, — tai vis nauji So
vietų taktikos ėjirpai, kurių tikslas vienas ir tas pats: parodyti Va
karams, kad Sovietai ne tokie baisūs, kad jie nusikrato „diktato
riaus Stalino palikimu“, kada nuo to turėję drebėti net pats Chruš- 
čevas su Bulganinu.

Tenka tik stebėtis, kaip Vaka
ruose ne viena ta nauja sovieti
ne taktika patikima, tarytum So
vietai tikrai būtų atsisakę savo 
pagrindinio imperialistinio tiks
lo — paglemžti visą pasaulį. Ar
ba tikrai nuoširdžiai ryžtųsi už
daryti apie 12,000 Sibire esančių 
darbo vergų stovyklų ir paleisti 
kur norint vykti šiuos milijonus 
darbo vergų.
Sovietų žodžiai „medumi kvepia“

Stebėtina, kaip kai kurie Va
karų kraštų žmonės, tarp jų ir 
'vienas kitas atsakingas pareigū
nas, gerai nepažindami sovietinės 
tikrovės, lengvai patiki visokiais 
jų pažadais, tariamu kurso keiti
mu, atsisakymu „stalininės prak 
tikos“ ir t.t.

Taip prieš kiek laiko buvo iš
kilmingai pagarsinta sovietinė 
amnestija, kad vfsi svarbiausieji 
karo meto „nacių bei fašistų 
sandarbininkai“ buvę amnestuo
ti ir dabar galį „grįžti namo". 
Tat Sovietų delegatai dar (kartą 
patvirtino Švedijoje, kai juos bu
vo pasiteirauta, koks likimas yra 
ištikęs parlamentarus iš Pabalti
jo kraštų. Buvo atsakyta, kad jie 
jau esą paleisti, nes buvusi pa
skelbta ajmnestija visiems „ko
laborantams ir nacių bendradar
biams“. Tačiau taip bolševikai iš 
tikro tik skelbia, gi tikrovė toli 
gražu nėra tokia, kaip ją sten
giasi sovietiniai propagandinin
kai pavaizduoti. Kaip paskiausie
ji pranešimai rodo, norintiems 
bolševikų paskelbtąja amnestija 
pasinaudoti, kad jie galėtų būti 
grąžinti į tas vietas, kur gyveno 
prieš ištrėrrtimą, būtinai reikia 
gauti 3 dokumentus:

1) Kad nėra kliūčių ištremta
jam ar kalintajam grįžti į vietinį 
sovietą — reikia gauti vietinio 
sovieto sutikimas;

2) reikalinga gauti pažymėji
mą raštu, įrodantį, jog grąžinta
sis turės darbą ir butą, galės iš 
ko pragyventi;

3) taip pat reikalaujama iš par 
tijos narių rekomendacijos, jog 
grąžinamasis nebus politiškai pa
vojingas. Taigi, norint amnestija, 
praktiškai pasinaudoti, reikia 
išgauti tie trys dokumentai. Ne
tenka nė aiškinti, kad ja faktiš
kai pasinaudoti tegali tik nedi
delis skaičius. Visa sistema taip 
sutvarkyta, jog kuo daugiausia 
žmonių būtų palikta ištrėmime ir 
įkurdinti Sibire.

Sovietiškos piršlybos

Pasirodo, taip pat sistemingai 
organizuojamos ir paleidžiamųjų 
iš darbo vergų stovyklų ar kalė
jimų, bet turinčių „laisvai“ įsi
kurdinti piršlybos“. Jei toks pa
leistasis susituoks pvz. su mote
rimi, gyvenančia vietoje, tai jis
gaus tą statutą, kurį tokia mote-; leidimui prašymas buvo gautas iš
ris ten turi. Todėl nenuostabu, 
kad prie didesniųjų stovyklų mo
terų atvyksta net iš toli — be
ieškančių susirasti sau vyrą ir 
tuo būdu įvykdyti suplanuotąją 
sovietinę populiacijos politiką. Iš 
kai kurių stovyklų, kurias Sovie
tai paskelbė uidarą ar likvidUo-

w
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ją, lietuvės ir kitos pabaltietės 
moterys buvo perkeltos net už 
2000 km.

Gerai pažįstantieji sovietinę 
tikrovę taip pat nenori tikėti, 
kad Sovietai būtų iš tikro pasi
ryžę visiškai panaikinti darbo 
vergų sistemą, koncertracijos 
stovyklas ir kt. Sovietai neatsi
sakys darbo vergų, tik dabarti
nes stovyklas pavadins kitais 
vardais; visur viską jiems dabar 
padeda vykdyti visoki „darbo sa
vanoriai“ ir t.t.

Taip pat yra netikima, kad so
vietai būtų atsisakę savo impe
rialistinių planų. JAV užs. reika
lų min. Dūles 1956 m. balandžio 
mėn. 23 d. pasakytoj kalboj pažy
mėjo, kad nuo 1945 m. per 650 
mil. žmonių, neturėjusių ligi tol 
suverenumo, gavo laisvę ir ne
priklausomybę. Ir tie 650 mil. da
bar sudaro 18 suvereninių laisvų 
tautų. Tuo tarpu sovietai nuo 
1945 m. ligi šiol savo despotizmą 
išplėtę iki 700 milijonų žmonių, 
paglemždami taip pat 13 iki tol 
buvusių nepriklausomų tautų.

(E.)

• Nicola Rossi iš Portlando, 
Ore., nuvykęs į Italiją aplankyti 
savo seną motiną, ją užmušė, ka
da atbula mašina bandė išvažiuo
ti is garažo.

Sukilimas Argentinoje baigėsi;
40 sukilėlių sušaudyta vietoje

BUENOS AIRES, Argentina. — Valdžios pranešimu, kruvinas 
sukilimas, pradėtas D. Peron šalininkų 4 didesniuose Argentinos 
miestuose, buvo užgniaužtas po 12 valandų užtrukusių kovų.

Apie 40 sukilėlių vadų buvo su
šaudyta vietoje, vadovaujantis 
paskelbtu karo įstatymu. Kiti 
trys dar laukia bausmės įvykdy
mo. Taip pat nemažas skaičius 
sukilimo vadų pabėgo arba pasi
slėpė.

Sukilėlių stambesnių įsitvirti
nimų sunaikinimui buvo panau
doti naikintuvai ir bombonešiai, 
kurie griuvėsiais pavertė dvi pas 
kutiniąsias sukilėlių būstines La 
Plata ir Santa Rosa vietovėse.

Būta apie 100 sukilimo aukų
*S. S

Neoficialiais duomenimis, po 
sukilėlių užgniaužimo valstybės 
sostinėje Buenos Aires ir Rosa- 
rio fniesie, yra priskaitoma apie 
100 aukų, nors valdžia apie jas 
jokio pranešimo dar nepadarė.

Sukilimo vadu yra laikomas 
gen. Raul Tanco, Perono armijos 
žymus asmuo. Jis, kaip skelbia
ma, yra pabėgęs į Rosario miesto 
seminariją. Apie kito sukilėlių 
vado — gen. Juan Jose Valle li

Centrevvūe, Mich., vedybų su savo vyriausiu asistentu Sherman Adams, atmetė rusų pasiūly
mą visiems JAValstybių bendro karinio štabo nariams lankytis 
Sovietų Sąjungoje.

— Argentinoje areštuota 1,000 asmenų sąryšyje su sukilimu, 
kuris buvo vykdytas Perono šalininkų su komunistų pagalba.

— Prancūzų laivo keleiviai Aleksandrijos uoste turėjo patys 
išsinešti bagažą, kadangi Egipto darbininkai boikotuoja prancūzų 
laivus, už prancūzų žygius Algerijoje.

— Atstovų Rūmai patvirtino 3.8 bū. užsienio pašalpos bilių, 
kuriuo bus padėta 5j JAValstybėms draugingoms šalims.

tūlo Samuel N. Shepard 93 m. 
amžiaus, kurio „jaunoji“ yra 81 
metų.

• Indonezijos prezidentas Su
kamo atvyko į Italiją, kur žada 
viešėti 2 dienas. Jis čia tarsis dėl 
italų — indonezų bendradarbia
vime!
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Mokyklos jauniems 

tremtiniams
MASKVA. Paruošdama nau

jus tremtinius naujiems darbams 
Sibire, Sovietų Sąjunga įsteigė 
58 mokyklas, kuriose bus po 200 
—400 žmonių kiekvienoje. Jose 
bus parengiami išvežamieji į To
limuosius Rytus.

uueainui i

Atvyksta 50,000
portorikiečių

SAN JUAN, Puerto Rico. — 
Ateinančių 12 mėnesių laikotar
pyje 50,000 portorikiečių atvyks 
į JAValstybes ir iš jų dauguma 
dirbs Vid. Vakarų ūkiuose, šiuo 
metu nemaža Puerto Rico gyven
tojų jau dirba JAValstybių pra
monėje.

Popiežius priėmė
Gandhi sūnų

VATIKANAS. — Popiežius Pi
jus XII privačioje audijencijoje 
priėmė didelio Indijos kovotojo 
Gandhi sūnų Devadas, kartu su 
jo žmona ir trimis vaikais.

Sekmadienio popietyje popie
žius, ties jo privatišku butu su
sirinkusiai žmonių miniai, davė 
palaiminimą.

Sudeginta su
mirusiu vyru

CALCUTTA, Indija. — Sarala 
Dėvi, jauna našlė iš Parsa kaimo, 
po dviejų išgelbėjimų turėjo „lai
mę“ būti kartu sudeginta su savo 
mirusiu vyru. Po dviejų nelaimin 
gų bandymų, jai buvo leista pasi
naudoti senovės Hindu Suttee pa
pročiais, kuriuos Indijos valdžia 
yra panaikinusi.

Kaimo gyventojai sako, jog 
sulaikant moterį trečią kartą, jie 
galėję užsitraukti dangaus pra
keikimą.

kimą iki šiol nėra jokių žinių.
Tanco ir Valle, po Perono nu

vertimo, buvo paleisti atsargon. 
Dabar valdžia juos vėl apkaltino 
ir yra įsakiusi kariuomenės bei 
policijos pajėgoms šiuos genero
lus suimti.

Sukilėlių malSinimo vadu buvo 
adm. Isaac Rojas, kuris pavada
vo prezidentą Aramburu, tuo me
tu išvykusį iš sostinės. Arambu
ru į savo vietą sugrįžo sukilė
liams dar besipriešinant, nors jie 
jau buvo gerokai sužlugdyti.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Piketuotojai „pasveikino“ du Rusijos dvasiškius jiems žen

giant į bažnyčią Los Angeles mieste.
į— Prekybos departamentas praneša, jog amerikiečiai kelionė

se į ir po svetimus kraštus pereitais metais praleido $1,600,000,000.
— Naujasis sovietų užsienių reikalų ministeris Dimitri Sepi- 

lov, po savo vizitų Egipte ir Sirijoje, žada, aplankyti ir Lebanoną.
— Dr. Willard Libby, atominės Energijos Komisijos narys, pa

žymėjo, kad J AValstybės turi dalintis su kitomis valstybėmis savo 
žiniomis — kaip būtų galima vartoti atomą taikingiems tikslams.

— Prezidentas Eisenhoweris, Walter Reed ligoninėje pasitaręs

Spaudog sekretorius James C. Hagerty (dėžinėje) pasakoja reporte
riams, jog prezidento sveikata, )W sėkmingai pavy kastos operacijos 
yra puiku ši jo operacija užtruko 1 vai. 53 min. ir'buvo padaryta Wal- 
ter .Keed armijos ligoninėje, Was|iiiigtone. (INS)

Pabaltijo diplomatinių atstovų
pareiškimas pasauliui

„Šiandien mes minime masinių deportacijų sukaktį kurios ir Plaukioti Prezidentas galėsiąs
mūsų šalyse prasidėjo 1941 m. birželio mėnesį ir kurios dar tęsia 
mos vienokioje ar kitokioje formoje“ — sakoma Pabaltijo diploma
tinių atstovų bendrame pareiškime spaudai, sąryšyje su 15 metų 
sukaktimi nuo Sovietų Sąjungos vykdomųjų masinių deportacijų 
pradžios. . ]

Toliau šitame pareiškime pa
žymima, jog tose tragiškose bir
želio dienose daugiau kaip 100,-
000 estų, latvių ir lietuvių buvo tyrimo Emisijos rezultatų ir 
deportuota į Arktikos sritis ir lkt'
Sibirą.

„Nuo to laiko mūsų žmonėms 
yra atimtos pačios elementariš- 
kiausios žmogaus teisės ir jie yra 
išstatyti kankinimams ir badui 
priverčiamojo darbo stovyklose“
— kalbama toliau šiame pareiš
kime.

Pabaltijis — agresijos auka

Pareiškimas pradedamas šiais 
žodžiais: „n Pas. karo išvakarė
se Pabaltijo valstybės tapo sovie
tų pasaulio dominavimo aspiraci
jų aukomis. Sovietų vadai atida
rė agresijos duris Europoje Mo
lotovo — Ribentropo paktu, pa
sirašytu 1939 m. rugpjūčio mėn.
23 d. Šiuo paktu, Sovietų Sąjun
ga gavo Jaisvas rankas į rytinę 
Lenkiją, Latviją, o vėliau—1939 
m. rugsėjo 28 d. pridėtinio proto
kolo būdu, ir Lietuva buvo įterp- • Luksemburgietis Charley 
ta į Sovietų Sąjungos įtakos sfe- Gaul laimėjo 1956. Italijos dvira-
rą“.

Čia duota ir nemaža citatų, 
pav.: iš JAYalstybių prezidento 
ir Jungtinės Karalijos ministerio 
pirmininko bendros deklaracijos, 
Kruščevo kalbos, JAValstybių

• Prancūzų apsaugos pajėgos 
sunaikino apie 150 ir sužeidė ne
mažą skaičių maištininkų, perei
to savaitgalio operacijose Algeri
joje.

Atstovų Rūmų Pabatlijo valsty
bių inkorporavimo į Sov. Sąjun-

Gedi kritusių ir tikisi laisvės

„Šios rimtos sukakties akivaiz
doje, kartu su milijonais kitų es
tų, latvių,ir lietuvių plačiame ps 
šaulyje, mes gedime tų patrijotų, 
kurie yra komunistų konspiraci
jos kritusios aukos. Taip pat ge
dime ir tų, kurie dar kovoja dėl 
savo gyvybių Arktikos plotuose 
bei Sibire arba jų pačių kraštuo
se — Estijoje, Latvijoje ir Lietu
voje“.

„Mas turime vėl pabrėžti, kad 
mūsų tikslas buvo ir visados pa
siliks — visiškos mūsų tautų ne
priklausomybės bei pilno suvere- 
ninumo atstatymas ir mes tiki
me, kad su Dievo pagalba Estija,

čių lenktynes.
• Egiptas priėmė anglų pasiū

lymą atsiųsti savo delegaciją į 
Londoną, kuri tarsis dėl didesnės 
kooperacijos prekyboje.

• Tokyo mieste sekmadienį 14 
žmonių bandė atimti sau gyvy
bes, kas prašoko ligšiolinį šios 
rūšies rekordą. Iš jų trys asme
nys mirė.

Policija snėnitmi vieną iš 200 demonstrantų, kurie pakėlė protesto 
triukšmą prieš Sovietų dvasiškių narius Pliiladelphijoje. Kada rusai 
atvyko į Independenee Hali, protestuotojai juos sutiko su plakatais, 
šukavimais ir protesto lapais. (INS)

Kaina 5 centai

Prezidentas jau yra pajėgus 
trumpiems pasivaikščiojimams

WASHINGTON. — Prezidento Eisenhowerio daktarai prane
ša, kad prezidento sveikatos stovis yra puikus. Jis, padedamas 
dviems prižiūrėtojams, pirmadienio ryte buvo pajėgus nueiti 15 pė
dų nuo savo lovos iki kėdei, kur atliko 10 minučių gilaus kvėpavimo 
pratimus. Tada, su prižiūrėtojų pagalba, prezidentas vėl nužings
niavo atgal į lovą. . _____ ________ ____________

Prezidento temperatūra pirma
dienį buvo 99.2, kas yra 0.6 virš 
normalios, bet gydytojai nepilną 
laipsnį siekiantį karštį laiko nor
malia temperatūra.

Maj. gen. Heaton, operaciją at
likęs daktaras, išsireiškė, jog Ei- 
senhoweris'tuoj*turėtų būti pajė
gus kalbėtis su Baltųjų Rūmų pa 
gelbininkais, pasirašyti oficialius 
raštus ir atlikti kitus kai kuriuos 
darbus.

Jis taip pat sakė, kad preziden 
tas iš ligoninės galės išeiti po 
apytikriai 15 dienų, o į normalias 
darbo vėžes bus pajėgus įsijung
ti po 4 — 6 savaičių. Žaisti golfą

pradėti rugpjūčio mėn. viduryje 
Gulintį prezidentą aplankė jo

žmona ir jo jauniausias brolis dr. 
Milton S. Eisenhoweris. Vėliau 
dar buvo užsukęs prezidento sū
nus John su marčia, kurie kaip 
tik šventė 9 savo vedybinio gyve
nimo sukaktį. Kitas lankytojas 
buvo vyriausias prezidentinis 
asistentas Sherman Adams.

Meksikos prezidentas Ruiz 
Cortines telefonu kreipėsi į ligo-

• Anglija pradėjo išvežti pas
kutiniuosius savo kariuomenės 

ninę ir prašė perduoti savo vals- dalinius iš Suezo kanalo zonos.
tybės geriausius linlkėjimus ir 
viltį dėl Eisenhowerio greito pa
gijimo.

Maskvos radijo pranešimu, Ru 
sijos vadovaujantieji asmenys 
taip pat nusiuntė Eisenhoweriui 
pagijimo linkėjimus.

• Lietuvoje leidžiamo „Komu
nisto“ Nr. If 1956 daug rašoma 
apie },asmens kulto žalą“. Jau 
pripažįstama, kad Stalino „asme
nybės kulto praktika... padarė 
milžinišką žalą mūsų partijai, 
mūsų valstybei“, sudarė sąlygas 
„įsitvirtinti ir varyti savo šlykš-

Latvija ir Lietuva pasieks laisvę tų darbą niekinga jai Beri jos gau 
ir nepriklausomybę“ — baigia sa
vo pareiškimą Pabaltijo diploma
tų atstovai.

jai“, kuri taip pat „nukankino iš
tikimąjį Lietuvos kom. partijos 
sūnų Zigmą Angarietį (Aleksą), 
kuris dabar po mirties reh'abili- 
tuotas“. Taigi, ir okup. Lietuvoje 
vakarykščiai Stalino garbintojai 
šiandien jį jau dergia...

• Romos setismografinė obser
vatorija užregistravo galingą že
mės drebėjimą, kuris, manoma, 
turėjo įvykti rytiniame Turkes-
tane.

• Anglija pakvietė Rusiją tar- ko prieš vokiečių 1937 m. sienas 
tis dėl tiesioginio oro susisiekimo
tarnybos tarp Londono ir Mas
kvos.
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Naujos pastangos
kontroliuoti jaunimą

MASKVA. Kremliaus vyriau
sybės organas „Izvestijos“ rašo, 
kad po paskutinio kompartijos 
suvažiavimo sustiprėjo pastan
gos steigti daugiau bendrabučių 
moksleiviams. Suprantama, kad 
norima jiems duoti pagrindinesnį 
politinį auklėjimą. Iš kitos pusės 
norima prižiūrėti nepilnamečių 
moralinį tvarkingumą. Mestas šū 
kis: „Po chuliganų kojomis žemė 
tedega“.

Geresnei paauglių kontrolei, 
įvedami pasai jaunimui (ir mer
gaitėms) sulaukusiam 16 m. am
žiaus.

Nusiskundžiama, kad vien Le
ningrade priskaitoma daugiau 
kaip 2,000 darbininkų vaikų, ku
rie nei mokosi, nei dirba.

Trumpai iš visur

• Trys vyrai ir viena moteris 
buvo užmušti pereitą sekmadienį 
netoli Kokomo, Ind., kada priva
tus lėktuvas, užkliudęs elektros 
laidus su aukšta įtampa, užside
gė ir nukrito.

• Japonijos atominės energi
jos komisija nutarė pastatyti ato 
minių tyrinėjimų centrą netoli 
Tokyo miesto. Jis kainuosiąs $4,- 
761,111.

• Komunistų Huk sukilėliai už
puolė 25 mylių atstume nuo Ma- 
nilos esantį miestą, kur nužudė 
1 civilį žmogų ir padegė 16 auto
busų. i

• Vokietininkų organas „Me- 
meler Dampfboot“ nr. 9 1956 
reiškia nepasitenkinimą, kad vo
kiečių vyriausybės pateiktame 
pasiūlyme, kuriuos ordinus ir ki
tokius žymenis bus leidžiama 
ateityje vartoti, žinoma, išmetus 
hakenkreuzą, nėra tarp leidžia
mųjų ordinų ar medalių Austri
jos, Sudetų krašto ir Klaipėdos 
krašto prijungimui prie nacinės 
Vokietijos atžymėti. Juo toliau, 
juo „M. D.“ vis smarkiau pasisa-

taip pat deda piktų pasisakymų 
apie lietuvius.

12 žuvo dėl
klaidingo aliarmo

CUERNAVACA, Mexico. — 
Per sąmyšį, sukeltą viename kino 
teatre, žuvo 12 žmonių, o kiti 9 
sužeisti. Tas atsitiko, kada kaž
kas įbėgęs į teatro vidų, sušuko 
„Pastatas griūva“. Po to visus 
apėmė panika ir jos pasėkoje bu
vo nemaža aukų, iš kurių daugu
ma yra mažamečiai vaikai.

Oras Chlcagoje

Oro biuras praneša: Chicagoje 
ir jos apylinkėse šiandien — dau
gumoje giedra* ir šilta, galimas 
lietus su perkūnija pavakaryje. 
Temperatūra sieks virš 90. Ry
toj — truputį vėsiau.

Kalendorius

Birželio mėn. 12 d.: šv. Jonas; 
lietuviški: Uosis ir Rūta.

Saulė teka 5:16, leidžiasi 8:25.
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

; Rašo DR. AL. RAČKUS į

SVEIKATA BRANGUS TURTAS
4342 Archer Avė.. Chicago, 32

Saulės spinduliai;
Saulės garbžnimas lietuviams, nių spindulių ilgosios bangos,

yra beveik įgimtas. Lietuviai 
nuoširdžiai tiki, kad saulė šil
do, gaivina ir vaisius brandina, 
kad be saulės nėra sveikatos. 
Tūkstančius metų lietuviams 
saulės spinduliai buvo ir tebėra 
amžinos šviesos ir gyvybės sim
boliu. Lietuviui net ir kryžius, 
papuoštas saulės spinduliais, at
rodo lyg šventesnis.

Saulės garbintojai kartais ne
žino, o kartais ir užsimiršta, 
kad saulė nevisur vienodai spin
di, nevisada vienodai šildo ir ne 
visus žmones vienodai glosto. 
Saulė tokiose apylinkėse kaip 
Bostonas, New Yorkas, Phila- 
delphia, Baltimore, Pittsburgas, 
Detroitas, Chicago ir Omaha vi
sai kitaip spinduliuoja negu Lie
tuvoje. Šie minėtieji Amerikos 
miestai yra zonoje apie 1,2001 
mylių toliau į pietus nuo Kauno, 
ir šioje Amerikos žemės zonoje 
saulės spinduliai yra daug stip
resni negu Lietuvoje ir Ame
rikoje gyvenantiems , lietuviams 

'saulės spinduliai yra daug pa
vojingesni negu Lietuvoje.

Viskas su saiku yra sveika. 
Ir saulės spindulių bučiavimas 
su tam tikru saiku lietuvio kū
nui ir dvasiai gali būtį sveika. 
Šiuo atžvilgiu italo, ispano ar 
afrikiečio saikas yra visai ki
toks negu šiaurėje gimusio ir 
augusio lietuvio, latvio ar šve
do. Kas tinka italui, tai netinka 
lietuviui

pasiekusios gilesnius odos sluog 
snius, priverčia ten esančius 
pigmentų krislelius (melaniną) 
persikelti į odos paviršių. Nuo 
melanino odos paviršius pasida
ro rudas. Parudusi oda jau taip 
greitai nuo saulės spindulių nu- 
plikinimo nenupūslėja ir atrodo, 
kad jau daugiau saulės nebijo. 
Bet taip tik atrodo. Medicinos 
duomenys rodo ir gydytojai per 
spėja žmones, kad ir paradu- 
siems nuo saulės yra pavojus 
gauti odos vėžį. Odos vėžys daž 
niausiai atsiranda ant rankų ir 
veido; tose vietose, kurias sau
lės spinduliai daugiausia palie
čia. Jūrininkai dažniau gauna 
odos vėžį negu miškų gyvento
jai. Pietinėse šalyse, kur saulė 
daugiau šviečia, žmonės dažniau 
gauna odos vėžį negu tie, kurie 
gyvena šiaurėje.

Saulės spindulių nereikia per 
daug bijotis, bet saulintis reikia 
atsargiai, palaipsniui, sistemin
gai ir su saiku. Skaudžiai nu
degus nedidink skausmo stip
riais komerciniais antiseptikais,

DAKTARO ATSAKYMAI Į 
KLAUSIMUS

Klausia P. B. — Esu 42 m. am
žiaus, nevedęs. Prieš du metus 
susirgau, atsirado hemoroidas. 
Kreipiausi į daktarą, davė kelias 
adatas ir truputį vaistų; nuo to 
pagerėjo. Bet po kiek laiko pra
dėjo niežėti ir jaučiu karštį, ir 
visą laiką taip mane kankina. 
Buvau dar kelis sykius pas dak
tarą. Daktaras sako, kad nieko 
baisaus nėra. O mane tas vis
kas nervina ir bijausi, kad ne
būtų vėžys. Prašau man paaiš
kinti, ar tokia padėtis yra pa
gydoma, ar ne. •

Atsakymas P. B. — Taip, dau 
gurnui tokia liga yra pagydoma, 
jei ligonis pildo visus daktaro į- 
sakymus. e

Atsakymas V. C. — Sveika
tos skyriaus tikslas yra gvilden
ti tiktai higienos ir profilakti
nės medicinos klausimus, o ne 
ginčytis apie biologinius daly
kus. Tamstos argumentas, kad 
poliomeylitu apserga tiktai žmo 
nės ir beždžionės, — kiti gyvu
liai (nei šunys, nei katės, nei 
triušiai ir t.t.) tąja liga neser- 
ka, ir kad tas tikrai patvirtina 
“mokslininkų” teigimą, kad 
žmonės yra išsivystę iš beždžio
nių, — manęs kaip gydytojo vi
siškai neįtikina. Tuščios pastan
gos. Apie antropologiją ir evo-

Dr. I. Ravdin, profesorius Penn- 
B.vlvauia Universitete operavo prez. 
Eisenhower Walter Keed Army ligo
ninėje, Wasbingtone. (INS)

ra geresnių reumatizmui vaistų Br, Nina KRIAUtEUONAITE
negu bičių gėluonio nuodai. Gy
voms bitėms leisti save gilti 
kartais gali būti net pavojin
ga. Tokios priemonės reumatiz
mui gydyti niekam nepatarti
nos.

(Gydytoj* Ir Chirurgė) 
B9OTEMU LIGŲ U* AKUŠEKUO9 

8PUCLAL1STO
1750 West 71rt Street 

(Kampu 71st Ir California)
M. ofiso Ir rti. BEpubUc 7-414® 
Vai. 11-9 ly «-» v. ▼. flošL 1-4 p. p. 

Priėmimas tik pagal susltarlma-

DR, IRENA KURAS

Antradienis, birželio 12, 1956

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. 63rd St, 
Oflao teL KKlianoe 6-4410 

Rezld. telef. GRovehUl 6-0617
Valandos: 1-8 p. m. Ir 6-8 p. m.

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

SOPHIE BARDUS 
RADIO PROGRAMA

U WGE8 stotie* — Banga 1190 
NUO PIRMAD. IKI PENKTAI! 

1:46 Iki 3:30 vai ryte 
BE0TAD. 8:10 Iki 9:90 ryte 

PIRMADIENNIO vak. nuo 7—S v. 
SEKAI). 8:90—-9:30 ▼. r. U Stotie* 

WOPA — 1490 klL 
Chicago 39, _lt HEmlock 4-9411

7191 So. ROCKVVELL ST.

giau negu tamsta manai... Beje, 
nežinau, ar tamstai yra žinomas 
tas faktas, kad maro liga serga 
t ktai žiurkės ir žmonės, o kiti 
gyvuliai (nei karvės, nei ark
liai, nei šunys, nei katės ir t.t.) 
baisiąja maro liga neserga. Tad 
pagal tamstos neva mokslišką 
argumentą išeitų, kad žmonės 
yra išsivystę ne iš beždžionių, 
bet iš žiurkių. Bus gajia

Atsakymas A. L. — Į tamstos 
klausimą, ar leidžiant bitėms į- 
gilti galima pagydyti reumatiz
mą, reikia pasakyti, kad reuma 
tizmas reumatizmui yra nely
gus. Dažnai, ką žmonės vadina 
reumatizmu, būna visiškai ne re 

kuriuose yra mentholis ir kam- liueiJ3 esu prisiskaitęs gal dau- umatizmas, bet kitokia liga. Y- 
faras. Jei tik truputį oda nu
dega, Įįai patepk alyvų aliejų-1 
mi (olive oil), sviestu ar kala- 
mino skiediniu. Labiau apde
gusį privalo gydyti daktąrast 
kad apsaugotų nuo pavojirigų 
komplikacijų. • ,-t ; , *

SUmjhk PEPW4mr/ ™
r* IS TOLI |R ARTI “3

NAUJI OlDSU TROKAI-NAUJAUSI KMUSTUHO (BANK/AI 
Itfių METU PATYRIMAS-PIGUS IRSĄŽININGAS PATARNAVIMAI

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022. 69 S+. CHICAGO 36, ILL. Td. VAlhmolc 5-9209

Šią vasarą bent 15,000 lietu
vių nukentės nuo saulės spindu
lių Amerikoje. Jie labiau nuken
tės negu kitų tautų žmonės. 
Neatsargūs ir su Amerikos sau
lės veikimu nesusipažinę .lįgtu- 
viai, mėgindami kurią non3 sa
vaitgalio dieną nurudinti savo 
odą, tik nusiplikink save. Jų kū
nas paraus, kaip išvyto vėiio, 
ant odos atsiras daug mažų ir 
didesnių vandeningų pūslelių; b-

NUO UŽSISENRJUSIŲ J 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ.

HE ATVIRŲ ODOS LIGŲ .1»i
Tie, kurie ’ kenčia nuo SENŲ AT, 

VLRŲ Ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, 
negali ramiai sėdėti ir iviktiinta 
miegoti, nes Jų užsisenėjuslos žaizdos 
niežti Ir skauda. Kad pašalinti tų 
niežėjimų Ir skaudėjimų senų atvi
rų ' Ir skaudžiu žaizdų, uždėkite 
LEGUDO Olntment, Jos g y d y mo 
ypatybes palengvins jūsų skaudėji
mų Ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite Jų taipgi nuo skaudžių nudegimu. Ji taipgi pašalina 
niežėjimų ilgos vadinamos P8ORIA- 
BIS. Taipgi pašalina peršėjimų ligos

dą perses, sutins, paskui lupsis., vadinamos athlete's poot, su- 
Kiti taip smarkiai nuo skalės nu
kentės, kad teks šauktis gydy
tojo pagalbos arba net ir li
goninėje pagulėti. Reikia įsisą
moninti ir neužmiršti, kad pa
vojai bei komplikacijos nuo sau
lės spindulių nudegimo yra to- 

‘ kios pačios, kaip ir nuo verdan
čiu vandeniu nusiplikinimo. Jei 
nuo trečiojo nudegimo laipsnio 
žmogus išlieka gyvas, tai jo 
sveikata ilgą laiką bus pašliju
si. Taigi šią vasarą daug,- labai 
daug neatsargiųjų lietuvių, ne
išmintingai besisaulindami, gaus 
inkstų, širdies, nervų ar kitokią 
ligą. '

džiftstančlos, suskilusios odos dedir- 
vlnių, odos išbėrimų Ir f. t., taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada pa1 
atrodo skaudus Išbėrimas nuo vysty
klų. JI yra gera gyduole nuo Iš
viršinių odos ligų. Le
gulo Olntment yra 
parduodama po 76 
et, 91.26, Ir 9>.5O.
Pirkite vaistinėse Cbl 
cagoj Ir apylinkėse—
M llvraukee, Wisc., Ga 
ry.Ind.lrDetrolt Ml- 
chlgan arba rašyki
te Ir atsiųskite Mo- 
ney order |

i LEGULO, Department D.
5618 W. Eddy St Chieaąo 84, BU.

TeL oflao HE. 4-46V6, rez. PR. 4-7993

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

1957 W. Garfleld Blvd.
VAL: 1—1 Ir 6—9 

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

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IB

GEBKLB8 LIGOS
— Pritaiko akinio* —

41122 So. Western Avenue
Vai.: kasdien 10-12 vai. Ir 7-9 vai. 
vak. šeštadieniais 10-1 vai. Trečia
dieniai* uždaryta. Kitu talku susitarus 

Ofiso telefonas: PK 8-3229 
Re> telef. WAlbrook 6-&O79

DR. JUZĖ IR KĘSTUTIS 
AGLINSKAI

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
2800 West 5Ut Street 

Vai. pirm. Ir antr. 10 Iki 19 ryt*, 
2ikl 4 Ir 6 Iki 9 popiet; ketv. Ir 

penkt. 2 Iki 4 ir 6 Iki 9 popiet. 9*6- 
tadlenlais 10 iki t vai. popiet.

Ofiso tel.PRoepect 6-1796 
Rez. tel. GRovehUl 6-5609

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2484 West 71st Street
Vai. Pirm., ketvlr., penkt. 1-4 Ir 7-9 
Antr. 1-6, treč. Ir šešt. pagal sutarties

(Gydytoja Ir Chirurgė) 
AVDIK1U IR VAIKU Llt 

SPECIALISTO 
7158 South We9tem Av*i

(MEDI C AL BUILD1NG)
Plrmad., antrad., ketv. Ir penktai, 
nuo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. Ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. 8<štad. 11 
vai. ryto Iki S vai. popiet 

Ofloe t«*l. RE. 7-1168 
Rea. tet WAIbrook 6-9769 

TeL oflao YA 7-6667, rea RE. 7-4966

DR. FRANK G. KWINN
(KVLEČ1NSKA8)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 Weet 47th 8trert . 

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 
vai. Iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. Iki 9:90 
Uždara treč. visa dienų Ir AeAtad. vak.

TeL ofiso PRuspect 6-2240
PRospcct 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPEC. CHDRURGIN9S LIGOS 

6700 S. Wood Street
Priėmimo vai. tik pagal susitarimų 
nuo 9-—4 vai. kasdien ir nuo 6 iki S 
vai. plrmad. Ir penkt. Trečlad Ir seto 
uždaryta

DR. HILIJA MONSTAVIilUS
GYDYTOJA IK CHIBUBG8

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

Tel.: Ofiso — PUllman 6-6769 
Buto — BEverly 8-3946

ĮOŲ

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

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ rp YWAU8 LIGOS 

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

Priima pagal susitarimą

Turėjusieji ar turintieji plau
čių džiovą privalo ypatingai sau 
gotis nepersikaitinti saulėje. Ne
atsargus saulinimasis daug džio
vininkų peranksti numarino. Se
niau žmonės manė, kad saulės 
spinduliai džiovos ligą gydo, bet 
tai buvo klaidinga pažiūra.

Odos nurudinimas nereiškia 
sveikatos. Ir tie, kurie laips
niškai savo odą besaulindami nu 
rudiną, tegul numano, kad jie 
jau yra laisvi nuo visokių pa
vojų. Tiesa, saulės ultravioleti-

o e
TELEVIZIJOS FONOGRAFAI 
Tik pu aut pirkdami gai.H
9 Nemnkaaaal B-jų m6n. pilnų garan

tijų — darbas Ir dalys.
9 Nemokamai vidaus antenų Ir Insta

liavimas.
9 Iki 9100.00 Ir daugiau nuolaidos ui 

Jūsų senų televizijų.
Be to, visokiausi radijai, rekordą

rimo aparatai, lempoa baterijos, da
lys Ir kitu firmų televlsljos

NUO9IRDU8 LIETUV19KAE 
PATARNAVIMAS

Frank’s TV and Radio
PARDAVIMAS IR TAISYMAM

3240 South Halsted Street
Telefonas CAIumet 5-7252

PRANAS KER97M TR 
PAULIUS F KNDZELIB

nOPOL. ■■...LL-’S . IO9

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6817 South W este ra Aveaus
Chicago 29, IU.

Pasimatymai pagal sutarties ' 
Telefonas REpubllo 7-4900

Rezidencija: > GltovehlU 6-8191

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

4157 Archer Avenoe 
Ofiso vaL: nuo 2-4 ir nuo 6-8:90 v. 
vak. Šeštadieniais nuo 2 Iki 4 popiet

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tol. VIrginia 7-0036

Bezldencljo* tel. BEverly 8-8944
Tel. ofiso VI. 7-0600, rez. RE. 7-6967

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

4055 Archer Avė.
Kampas Archer ir Californla Ava 

YAL.: 2 4 ir 6—8 v.' p. p<
fcešt. 2—7 vai. p. p.,
Išskyrus sekmadienius.

A. TV ERA S
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES 

Pardavimas iri taisymas 
2646 W. 69th St. REpnblic 7-1941

CRANESAVINGS AND LOAN 
ASS’N

2555 WEST 47th STREET LAfayette 3-1083
B. R. Pietkievvicz, prez.; E. R. PietkievvIcZ, sekr. ir advokatas 

Mokame augštus dividendus. Kešiuojame čekius. Parduodame ir 
išperkame valstybės bonus. Taupytojoms patarnavimai veltui 
ATIDARYKITE SĄSKAITĄ ŠIANDIEN.—Apdrausta iki 310,000. 
Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antr. ir penk. 9 iki 5; treč. uždaryta, o šešt. nuo 9 iki vidurdienio.

Ofiso tUef. ^Ards 7-1166 
Rezidencijos — 8Tewart 8-4811

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 We»t 35th Street 
(kampas Halsted ir 36-ta gatvS) 

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

šeštadieniais 1—4 vai.

Vestuvių nuotraukos Ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybė

PRECIN PHOTO STUMO
(Incorporated) 

EDVARDAS ULIS, sav, 
4058 Archer Avenue

Telefonas VIrginia 7-2481

PIGIAI IR SACGIAf

PERKRAUSI 'AU

BALDUS
VIETOJI, u; 1> 7 01.1 XI

K. EIDUKONIS
Tunu naują didelj gumnMtmJ 

ir apdraudas
2313 W. 91it St. Chicago, HL

Tel. PRlacott 9-2781

P&J. JOKUBKA
TV, DEIMANTAI IR LAIKRODŽIAI 

Pardavimas Ir Taisymas
4077 So. Archer Avė. 

Chicago 32, III. — Tel. LA 3-8617

B UIC K ’ A S

LIETUVIŠKAS

AUTOMOBILIS

J1

Pradekit Taųiyti Šiandien, Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradėkite taupyti šioje lietuviškoje 

įstaigoje — BRIGHTON SAVINOS AND LOAN !
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000,00

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASS’N
4071 Archer Avė., į vakarui nuo California Avė.

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

OFISO VALANDOS:
Plrmad.. antrad.. penktad. Ir 
šeštad. 9 vai. ryto Iki 4:90 p.p.

Trečlad. 9 ryto Iki 19 vai.. 
Ketvirtad. 9 vai. Iki 8 vai. vak.

Oflao tel. CLiffside 4-2896 
Rezidencijos: LAfayette 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 West 47th Street 
(Kampas 47th Ir Herniltage)

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

DR. FL TALLAT-KELPŠA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Telef. TOwnhaU 3-U9&9 
2534 West 68th Street 

Vai.: tik Iš anksto susitartu. 
Telef. HEmlock 4-7080, neatsaklo*

skambinti CEntral 6-2294.______

DR. VYT. TAURAS- 
TUPAIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
BENDRA PRAKTIKA IR 

BPEO. MOTERŲ LIGOS 
Ofisas ir rezld.: 2410 W. 51st St
Tel. PRospcct 8-1223 arba WE 6-5577 

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

Šeštadieniais 2-4 vai. popiet 

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

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS "

6255 South YVestern Avenue 
VAL. kasdien 2—4 p. p. Ir 7—9 vak.

Trečiadieniais, šeštadieniais Ir 
sekmadieniais uždaryta

Tel. ofiso: DAnube 6-11ŽT

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

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

Šeštadieniais 1—4 v. p. p.

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS

4253 S. 'Whipple Street
‘(Arti Archer Avė.) 

Valandos: nuo 10 Iki 12: 2—6; 7—9, 
šeštad. 10—12. Trečiad. uždaryta.

! LAfayette 3-4949
Namu — CEdarcrest 3-7786

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
8259 South Halsted St. 

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

Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutarimų 
Ofiso tel. Vlctory 2-1484. Reeid. 2417 
W. 62nd 3t„ tet. Republlo • 7-8818.

Ofiso telefonas — BIshop 7-2625
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. REpublle 7-2290
specialybe chirurgines ir 

ORTOPEDINES LIGOS 
2745 West 69th Street

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

Tel. ofiso I’Rospect 6-9400
Rczid. PRospcct 6-9100

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevičlūtd)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenoe 

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

DR. J. VAITAITIS
GYDYOOJAS IR CHIRURGAS 

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

vak. Šeštadieniais 10-2.
Trečiad. uždaryta

Ofiso ir buto tel. OLympta 2-1381

TOL -šflsd Vlctory 2-1681
Rez. Vlctory 2-0742

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Tel. ofiso PR. 6-6446, rez. HE. 4-3160

DR. F. C. WIMSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

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

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

Tel. ofiso CA 0-0257, rez. PR 6-6659 
Rezld. 6600 S. Arteslan Ava.

VAL. 11 v. r. Iki 8 p. p.; 9—9 V. v.

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

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
" Marąuette Medical Center

6182 So. Kedzie Avenue
VAL. 2—4 p. p. Ir nuo 7—9 v. vak 

Trečlad. ir šeštad. pagal sutarti

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GTDYT'OJAS)
2500 Weet 8Srd Street

VAL kasdien nuo 3—4 p. p. Ir 7:80 
Iki 9 vai. Trečlad. ir šešt. uždaryta

Telefonas ORoveblll 8-1596
DR. ALDONA A. MIŠKĄ
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTO

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

susitarimų išskyrus trečiadieniu*
2422 We*t Marąuette Rd.

Telefonas REliance 6-1811

DR. WALTER j. KJRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
3926 We«t 99th Street 

VAL. 1—4 popiet, 6:90—8:90
Trečiad. pagal sutarti

IkA oflao Ir buto OLymple 2-4199
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4038 W. 15th St, Cicero 

Kasdien 1—I v. ir 6—8 v. vakare. 
Išskyrus trečiadienius

Butas 1626 Ko. 49th Avė. 
šeštadieniais II Iki 4 popiet

LAfayette 3-8210, Jei 
šaukite KEdsin 8-2848

Ofiso telef 
neatsiliepia,

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA TR CHIRURGS

4146 S. Archer Avė.
VAL Kasdien popiet nuo 12-2:10 v. 
Vak. pirm., antr., ketvlrt 8-8:90 v. 

Trečiadieni tik rualtaru*

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

keičia stiklu* Ir rSmų*.
4466 So. California Avė., Chicago 

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

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

TeL ofiso YA 7-4787, rez. PR 9-1990

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4646 8. Ashland Ava (kamb. 811)
Vai. nuo 2—4 Ir 6—8; trečlad., šeš
tad. Ir sekmad. tik pagal sutarti. 

Jeigu neatsilieps vlršmlnštl telefonai
šaukite MIdway 9-0001

V
Vai.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthdpedaa - Protmttaa 

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

(Areli Supporta) Ir tX
9-4 Ir 6-8. šeštadieniais 9-1. 

ORTHOPEDIJOR TECHNIKOS LAB. 
2960 W. 63rd St. Chicago 29, UL 

Tet PRospcct 6-6664 

Jei turite parduoti ar Itauomo- 
ti, pasiskelbkite smulkių skelbimų 
skyriuje. Skelbimą gaUte parduoti 
telefonu: VIrginia 7-6640.

DR. G. SERMER
LIETUVIS AKIU GYDYTOJAS 

Viri 26 metų patyrimo
Tel. YArds 7-1829 
Pritaiko akinius. 
Kreivas akla 

Ištaiso.
Ofisas ir akinių dirbtu 
756 Weet S6th Street 

Vai. nuo 10 Iki 9, nuo 6 Iki 8, tre- 
čtad. nuo 10-12, penktadieni 10-2 U 
šeštadieniais 10-2 vai. popiet.

SdVlNG6

Skelbkitės “Drauge”
DRAUGAS 

THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 
>994 S. Oakley Avė., Chicago 8, m. T*L VIrginia 7-6641; 7-6649
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KAS KALBA JŲ VARDU?
Pastaruoju laiku komunistų spauda gana dažnai skelbia ži

nias apie religinę padėtį Lietuvoje. Viskas veda j vieną tikslą — 
bandyti įrodyti, kad Lietuvoje “yra religijos laisvė”. Tai yra 
dabar vedamosios Kremliaus propagandos dalis.

Norėdami plačiau paskleisti “taikaus sugyvenimo” idėją 
Vakarų pasaulyje, komunistai pradėjo įtikinėti Vakarus, ypač 
Jungtines Amerikos Valstybes, kad Rusijos žmonės turi religijos 
laisvę. Tam tikslui jie yra atsiuntę Amerikon pravoslavų ir 
baptistų delegacijas, kurioms yra įsakyta kalbėti apie Sovietų 
Sąjungos žmonių religinį gyvenimą. Veik tuo pačiu kartu ko
munistų spauda skelbia Lietuvos ir kitų komunistų okupuotų 
kraštų dvasiškių laiškus apie tai, kad jų niekas nepersekioja, ne- 
bevaržo ir net priešingai — padeda.

Amerikos lietuvių komunistų laikraščiai paskelbė kelių Lie
tuvos žinomesnių kunigų laiškus, giriančius ten esančią padėtį. 
Jie atspausdino net Kauno kunigų seminarijos rektoriaus kun. 
Žitkevičiaus straipsnį, kurį įsiskaičius kiekvienas galėjo suprasti, 
kad tas straipsnis ne jo, bet kurio nors bolševiko komisaro buvo 
parašytas. Apie tai šioje vietoje jau buvo rašyta.

Prieš kiek laiko skaitėme ir kitą, dar didesnį “šedevrą”. Ne
seniai įšventintas vyskupu Telšių vyskupijos administratorius 
Petras Maželis siūlęs “galimą ir naudingą” Sovietų Sąjungos 
konkordatą su Vatikanu. Ir tuo niekas negalėjo tikėti. Tai bu
vo nauja Kremliaus paleista propagandinė antis. J tai net Va
tikano sluogsniai atsiliepė.

NCWC žinių tarnyba šiomis dienomis išsiuntinėjo spaudai 
tuo reikalu komunikatą, kurjame labai aiškiai ir griežtai pasa
kyta, kad Vatikano oficialūs asmenys pareiškę visai netikį, jog 
vyskupas Petras Maželis būtų siūlęs konkordatą tarp Vatikano 
ir Sovietų Sąjungos.

Pasirodo, kad apie tą Lietuvos vyskupo pasiūlymą rašė ir 
Italijos komunistų laikraštis “Unitą”, pastebėdamas, kad dabar 
Lietuvoje yra visiška religijos laisvė. Augštieji Vatikano parei
gūnai pareiškė, kad jie visai netikį, jog vysk. Maželis būtų daręs 
tokį siūlymą. Joks vyskupas tokio žygio negalėtų padaryti.

Katalikų informacijos tarnyba pasekelbė tokį komunikatą: 
“Turint galvoj neužginčijamus faktus ir žinant, kad komunistai 
pravedė sistemingą visų laisvų katalikiškų organizacijų sunai
kinimą Lietuvoje, taip vadinamas vyskupo Maželio pareiškimas, 
paskelbtas komunistiniame organe, yra prieštaraujanti nesą
monė”.

Vadinasi, Kremliaus propagandininkai ir vysk. Petro Maželio 
vardu kalbėjo. Kalbėjo tikriausiai jo neatsiklausę.

NCWC spaudos tarnyba prideda ir tai, kad vysk. Maželis 
yra tik Telšių vyskupijos administratorius, nes tos vyskupijos 
ordinaras vysk. Vncentas Borigevičius yra išvežtas į Sibirą ir 
laikomas kalėjime. Tokio pat likimo yra susilaukęs ir jo padė
jėjas vysk. Pranciškus Ramanauskas.

Ryšium su tuo pačiu klausimu, Italijos katalikų akcijos dien
raštis “U Quotidiano” prisiminė Vatikano ir Sovietų Sąjungos 
konkordatą, kuris buvo sudarytas ir pasirašytas 1927 m. rug
sėjo 27 d. Kaip ir visas kitas tarptautines sutartis, taip ir šią, •

LOGIŠKI SAMPROTAVIMAI
(Clevelando Lietuvių Demokratinių Grupių 1956.V.2d. 

deklaracijos mintys)
• P. STRAVINSKAS

I. — Vliko priešininkai vis pač gi, kas Vliko darbui sąmo- 
įrodinėja, kad Vlikas nėra joks ningai kenkia, tas negali laikyti 
tautos valios reiškėjas, kad jis Į save tautos laisvinimo v uksiniu

KORKTCROS KLAIDŲ 
ATITAISYMAS

P. Stravinsko str. “Teisingi, klaU8° išpažinčių; poilsio nuei 
konstatavimai” (“Drz.’\ 1956 na retai kada anksčiau pusiau

liasi 3 v. 30 min., laiko šv. mi-i gis — .maždaug 400 kolorijų 
šias 5 vai., paskiau per dieną1 per dieną. Sveria 175 svarus.

negalįs ne tik kalbėti tautos 
vardu, bet netgi ir vadovauti 
tautos laisvinimo darbui.

Tokios Vliką nuvertinančios 
pažiūros skleidimu griaunamas 
visuomenės pasitixėjimas ta in
stitucija, kurią mūsų tauta lai
kė jos politinės valios reiškėją 
ir laisvinimo kovos vadove.

Reaguodamos į tą mūsų visuo 
menės klaidinimą ir formuoda
mos teisingą pažiūrą į Vilką, 
Clevelando Rietuvių Demokrati
nės Grupės savo deklaracijos 
3 dalies 1 punktu atkreipia vi 
suom. dėmesį, kad “tautos lais
vinimo darbui vadovauja Vy-

IV. — Vlikas ir kiti tautos 
laisvinimo veiksniai, aišku, rei
kalingi visų mūsų pagarbos ir 
visokeriopos paramos. Bet tą, 
rodos, labai aiškų dalyką irgi 
nevisi mes suprantame. Vieni, 
žiūrėk, niekina jų nekenčiamą 
Vliką, kiti nepagarbiai atsilie
pia apie Altą, treti paliečia mū
sų pasiuntinių garbę. Ir tai 
dargi visai be pagrindo. Ket
virti, žiūrėk, atsisako aukoti 
Tautos Fondui, o jei ir aukoja, 
tai, kaip minėjome anksčiau, 
tik simboliškai.

Todėl Clevelando Liet. De- 
mokrat. Grupės rado reikalo at-

blržslio 5 d.) LDG deklaracijos 
I d. 1 p. citatoj išspausdinta1: 
“...visos la'svajame 'pasaulyje 
gyvenančios politinės jėgos turi 
būti sutelktos tautai išvaduoti”, 
gi turėjo būti: “...visos laisvaja
me pa šaulyje gyvenančių lietu
vių pol tinės jėgos...”. 2 skilty 
1 sklt. išspausdinta: "... ir vi
siems visuomenines pareigas ei
nantiems, žmonėms, kurių ini
ciatyva sveikintina ir lauktina”, 
gi turėjo būti: “...ir visiems vi-j 
suomenines pareigas einantiems, 
lygiai ir privatiems, kurių ini
ciatyva sveikintina ir lauktina”.

nakčio.
Yra garbė atsistoti prispau- 

Jis tevalgo tik vieną stųjų pusėje.
kartą dienoje — pietų. Jo val- — Elizabeth Fry

bolševikai sulaužė. Konkordą!, su Vatikanu jie galutiniai nu-
traukė 1950 m. Todėl ir šis faktas rodąs, kad vysk. Maželio 
lūpomis kalba Maskvos propagandininkai, bet jau ne pats vys
kupas.

Skaitydami panašius komunistinius “šedevrus”, skaityki
me juos kritiškai, žinodami, kad šiuo metu komunistai naudoja 
visus galimus šėtoniškus metodus, kad įtikintų pasaulį, jog Va
karai gali su jais taikiai gyventi, tik tie Vakarai tenesikiša į jų 
“vidaus reikalus”, tesustoja kalbėję apie pavergtųjų išlaisvini
mą ir tepripažįsta bolševikams visa tai, ką jie yra pasigrbę.

Mes dar kartą pakartojame, kad Sovietų Sąjungoje padė
tis yra nepasikeitusi nė religiniu, nė kitokiu atžvilgiu. Po Sta
lino mirties pasikeitė tik propagandinė taktika, bet metodai pa
siliko tie patys. ; |

RUSŲ KOLONIZACIJOS 
PLANAS

“Los Angeles Times” š. m. 
birželio 7 d. įdėjo tokį vedamą
jį straipsnį:

“Kada Sovietų Rusija užėmė 
Pabaltijo valstybes — Latviją, 
Estiją ir Lietuvą — sutiko tokį 
pasipriešinimą, kčkį patiria 
kiekviena diktatūra, užgrobusi 
ir pavergusi savo silpesnius kai
mynus. Gyventojų tarpe susi
formavo atsparūs pasipriešini
mo branduoliai ir rezistencija iš
liko iki dabar. Iškamšiniai va
dai gali reikšti savo vergišką 
priklausomybę Rusijai, bet jie 
kalba tik už save ir gaują pro
fesinių pataikūnų. Dauguma, gy 
ventojų, jei nekalbėti apie atvi
rą pasipriešinimą, vidiniai liko 
nepriklausomi; tėvynės meilės 
ugnis tebedega jų krūtinėse.

Ypač stipri ugnis dega šių 
kraštų jaunime; taip stipriai, 
kad Rusija buvo priversta pa
skelbti įkurdinimo programą ta
riamo kolonizacijos projekto 
vardu. Apie 100,000 šių paverg
tų tautų jaunimo, vyrų ir mo
terų, turi būti išsiųsta į retai 
apgyventas Sovietų Sąjungos 
sritis, kitas 180,000 kontingen
tas iš Ukrainos turi būti išga
bentas į Archangelsko, Kareli
jos ir Komi respublikos sritis.

Komunistų motyvai yra aiš
kūs. Masinėmis senosios pabal- 
tiečių ir ukrainiečių kartos žu
dynėmis ir deportacijomis nieko

riausiasis Lietuvos Išlaisvinimo, kreiPtį savo deklaracijos 3 d
Komitetas (Vlikas), reiškiąs 
mūsų kovojančios tautos politi
nę valią”. f
- II. — Mūsų visuomenėje sklei 
džiama ir kita klaidinga pažiū
ra, — kad Vlikas ir Lietuvos 
pasiuntinybės yra konkurentai 
tautos laisvinimo darbe. Jei kas 
Vliką laiko vyriausiuoju tautos 
laisvinimo veiksniu, tai sakoma, 
kad anas jau nelaiko lbisvinimo 
veiksniu užsienyje veikiančių 
Lietuvos pasiuntinybių. Iš tik
rųjų gi, Vlikas ir Liet. pasiun
tinybės tarp savęs nekonkuruo
ja laisvinimo darbe. Ir vienas 
ir antrosios yra svarbūs tautos 
laisvinimo veiksniai. Tatai ir 
yra įsakmiai pabrėžta deklara
cijos 3 d. 2 p., kur sakoma, kad 
“Svarbus tautos laisvinimo veik 
snys yra ir užsienyje veikian
čios Lietuvos pasiuntinybės”...

III. — Yra nuomonių, kad 
svarbiu veiksniu yra ir vad. “Dip 
lomatijos Šefas”, atsiribojęs

nebuvo laimėta; jaunimas, likęs 
gimtojoje žemėje, dar labiau į- 
širdo, jei nekalbėti apie kitas 
priežastis, tai dėl savo prispau
dėjų akcijos. Dabar komunistai 
jaučia, kad, išgabenę ir perkėlę 
jaunąją generaciją į izoliuotus 
komunistų miestelius ir kaimus,' 
pasiseks ją asimiliuoti su ru
sais; integracijos procesas pa
skandins užmarštin jų tautinę 
kilmę kartu su jų įsitikinimais 
ir idealais.

Rusija, žinoma, nori sudaryti 
įspūdį, kad ji jaunuosius žmo
nes gabenanti iš jų gimtinių, 
kaip tirštai apgyventų kraštų, 
į kraštus, kur daugiau erdvės ir 
galimybių. Tačiau Rusijos prog 
rama nėra kolonizacija; tai yra 
viena genocido formų.

Laisvosios ir neutralios tau
tos, stebėdamos besišypsančius 
Chruščevo ir Bulganino veidus, 
turėtų tai gerai įsidėmėti”.

< I J. K.

Piligrimai aplankys 
stigmatizuotąjį

Mėlynosios Armijos sąjūdis 
ruošia riialdininkų kelionę į 
Europą. Keliautojai išvyks 
spalio mėn. 5 d. iš New Yorko.

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

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

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

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

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės:

3 p. visuomenės dėmesį, kad Europoje jie aplankys ir tėvą 
“Vyriausiajam Lietuvos Išlais
vinimo Komitetui, Amerikos

nesiskaitąs su Vliku, kaip tau
tos valios reiškėju, savo užnu
gariu pasirinkęs tik vieną tau
tininkų grupę ir prisidėjęs prie 
organizavimo žalingos separa- 
tinės veiklos tautos laisvinimo 
darbe — prie Liet. Nepriklau
somybės Talkos ir Liet. Nepri- 
kl. Fondo įsteigimo. Clevelando 
Demokratinėms Grupėms ta pa
žiūra į vad. “Diplomatijos Še
fą” visai svetima. Jos, kaip ma
tome, nei vienu žodžiu neužsi
minė apie jį savo deklaracijoj. 
Dar daugiau — deklaracijos 3 
d. 2 p. jos kreipia visuomenės 
dėmesį į tai, kad Lietuvos pa
siuntinybių “bendradarbiavimas 
su Vyriausiuoju Lietuvos Išlais
vinimo Komitetu, kaip su kovo
jančios tautos valios reiškėju, 
yra būtinas tautus laisvinimo 
kovos sėkmingumui ir efektin
gumui patikinti”.

Kas iš Liet. pasiuntinių ne
pripažįsta Vlikui teisės kalbėti 
tautos vardu, kas iš jų atsi
sako bendradarbiauti su juo, 
kaip su kovojančios

Lietuvių Tarybai ir Lietuvos 
pasiuntinybėms priklauso lietu
viškosios visuomenes pagarba 
ir visokeriojia parama”.

Tuo ir baigiama trečioji ir ‘ 
paskutinė deklaracijos dalis. 
Šio straipsnio rėmai neleidžia 
tų čia pacituotų minčių plačiau 
panagrinėti. Turime vilties, 
kad šias mintis, ypač gi Vliko 
teisę kalbėti visos mūsų tautos 
vardu, bus leista mums šiame 
laikrašty pasvarstyti kita pro
ga. Dabar galime tik bendrai 
pasakyti, kad čia pacituotos Cle 
velando LD Grupių deklaraci
jos mintys nėra “sic volo — sic 
jubeo” (taip noriu — taip įsa
kau) mintys, o logiškų sampro
tavimų išvados.

V. — Deklaracijos baigiamuo 
ju žodžiu Clevelando LD Gru
pės kviečia visą lietuviškąją vi
suomenę jų iškeltas mintis svar 
styti ir atskirose vietovėse or
ganizuotai prisidėti prie jų įgy
vendinimo.

Ir tai visai suprantamas šio 
kvietimo motyvas. Deklaracijos 
autoriai savo pareiškimą visuo
menei gi padarė ne kuriuo kitu 
tikslu, o grynai praktišku — 
kad jų iškeltos idėjos virstų 
realybe, nes idėjos tik tada bū
na savęs vertos, kai jos virsta 
darbais.

Jau kai kas į šį Clevelando 
LD Grupių kvietimą ir atsiliepė. 
Vienas mūsų dienraštis (“Nau
jienos”) paskyrė Clevelando 
demokr. sąjūdžiui net ir savo 
vertingą vedamąjį. Tikėkime, 
kad ir kiti tai darys.

Turėkime vilties, kad Cleve
lando pavyzdžiu ir kitose liet. 
kolonijose susiorganizuos mūsų 
Demokr. Grupių apsijungimai, 
kurie ugdys mūsų vienybės idė
ją, kovos su mus skaldančiais 
veiksniais ir kurs bei klos mūsų 
gražias tarpgrupinio politinio

Pijų, kuris turi Kristaus žaiz
das rankose, šone, kojose. Tas
žaizdas jis turi nuo 1915 metų. 
Jis veda kietą gyvenimą: ke-

Duoną Ir Įvairias skoningas 
bulkutes kepa

BRUNO’S KEPYKLA
8839-41 S. Lituanlca Avė.

TeL Oliffside 4-6370 
Pristatome } visas krautuves 
Ir restoranus, taip pat li- 
alunčia i visus artimuosius 

miestus.

TELEVIZIJOS
•»

Ir Radio Aparaty Taisymas
Sąžininga* ir garantuotu darbu lt RIMKŪS, 4617. S. 8awyer St 
TeL VI 7-0087 — VI 7-8087

AR VERTA?
12.00 J metus, kad užlaikius gražius 
plaukus. Mėgink NEW ERA — per 
40 metų pasekmingai vartojamas. 
Siųskite $2.00 už 8 oz. bonk^.

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

MOVING
A. BENIULIS atlieka įvairius 
perkraustymus ir pervežimus 
Iš tolimų ir artimų atstumų.

TeL BĮ. 7-7075 arba 
PR 8-9842

Rūpestingai ir pigiai taisau
TELEVIZIJOS

APARATUS
Garantuoja darbą Ir dalis.

J. MIGLINAS 
Telet. — NUmbold 6-1038

valios reiškėju (!j, o y- bendradarbiavimo tradicijas.

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illnois
J

Roosevelt Fumiture Miegamo Rakandy Išpardavimas!
U gabalų — tiktai už $169.00

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

ROOSEVELT FURNITURE CO
2810 WEST ROOSEVELT ROAD

Fellx Raudonis, aav. 
KrautuvB atidaryta aeknradl

TeL SEeley 8 - 4711 
Ir menadžerls 

dieniai* nuo 11 Iki 4:10.

<tr

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

BENDROVĖ

4038 Archer Avenue Tel. LA3-671? 

AUGUST SALDUKAS Prezidentas

......................................................................................................................... u

PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Iš artimų ir 

tolimų distancijų. Saukite sekančiai:

ANTANAS VILIMAS
8416 8. LITUANICA AVĖ., CHICAGO, DLL.

Telefonas — FRontier 6-1882
iiiiiiimiiiiiiiimiimiiiiiiimiimiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiimmiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
«M«S8R»S3SSSSS3S3SaSSM3SJSX3«4SSeS3SX$SJ«38S«S*»S3SXXXXMaSXXSC*^^*W

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

jami, automobiliams: televizijos; patefonai, varomi baterijomis
J. G. TELEV1SION COMPANY

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

Pasauliečiai studijuoja 
teologiją

Bostone veikia Arkiv. Cu- 
shing Teologijos Mokykla Pa
sauliečiams, kurią šiemet baigė 
62 vyrai ir moterys.

Pereitais metais į naujus 
biznius buvo investuota 27 bi- 
lionai dolerių.

Pereitais metais Amerikoje 
suvalgyta 26 bilionai svarų mė
sos.

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

dabartine palyginant
D r. J. Bičiūnas, Roma 

(Tęsinys)

Valančiaus laikais Okupantas korė, trėmė, į kalėji
mus kišo ir visokiomis priemonėmis šalino iš visuome
nės vadovaujančius sluogsnius, kuriais tuomet buvo, 
pagal buvusias aristokratinės respublikos tradicijas, 
bajorija ir dvasiškija, siekusius kraštui laisvės ir ne 
priklausomybės, pagal šimtmetinę sujungtos valstybės 
tradiciją, norėdamas tokiu būdu paprastus kaimo žmo
nes įtikinti, kad Lietuva nuo seno rusiškas kraštas, 
kad visokį geibūvį tik Rusija tegali atnešti, tik jie tur 
garbinti „augščiausiąjį visų maskolių carą“, kaip labai 
tiksliai Valančius vadindavo. Ir dabartinėje okupaci 
joje, pirmoje eilėje jis ėmėsi žudyti, tremti, kalinti va 
dovaujančius tautoje žmones, net okupuotos valstybės 
užsienių reikalų ministerį, bei ministerį pirmininką, 
kurie vedė diplomatines pertraktacijas, buvo pačioje 
priešo sostinėje niekšiškai suimti ir jau 15 metų kali
nami. Tai daugiau negu barbariškas pasielgimas: jau 
tas vienas faktas parodo, kad Kremliuje nerespektuo
jama tarptautinė teisė kr minimumas diplomatinio pa

dorumo. Jis ir dabar „darbo žmonėms“ kalte kala, kad 
tik okupuotoje Lietuvoje yra pasiekiamas visokeriopas 
gerbūvis, o savoje valstybėje tebuvo išnaudojimas ir 
skurdas.

Baudžiava iki 19 šimtmečio vidurio buvo ūkinė sis
tema veik visoje Europoje ir pačioje Rusijoje, kuri ta
me šimtmetyje visur nyko. Okupantas panaikindamas 
baudžiavą Lietuvoje, kaip laiko būtinumą, naudojo sa
vo politikai, nukreipdamas kaimiečius prieš ponus, ku
rie tuomet buvo Lietuvos šviesuomenė ir politikos va
dovai, priskirdamas sau ypatingus nuopelnus už vals
tiečių būklės pagerinimą Stengdamasis Lietuvos liaudį 
padaryti sau lojalia ir paklusnia. Toji baudžiava ir pas 
mus, kaip 'ir kituose vakarų Europos kraštuose, būtų 
buvusi panaikinta gal ir anksčiau, jei rusai nebūtų vals
tybės okupavę. Šiuo pat politiniu pretekstu ir dabar
tinis okupantas ėmėsi naikinti „buožes“, sėkmingai pro
gresuojančius ūkininkus, sugriaudamas tuomi Lietuvos 
ekonominį gerbūvį ir laisvus piliečius paversdamas be 
teisiais vergais, deklaruodamas liaudies išlaisvinimą 
nuo išnąudotojų. Skirtumas dabartinio okupanto šioje 

! srity tas, kad jis vėl sugrąžino dar žiauresnę baudžiavą. 
Jei kaikurie istorikai per neapsižiūrėjimą kėlė Murav
jovą už jo nuopelnus baudžiavos panaikinime, tai da
bartiniam okupantui, po išsilaisvinimo Aiekas gero žo
džio iš lietuvių nepasakys, nors ir bus rasta kokia nors 
elektros jėgainė ar koks naujas fabrikas, nes laisva 
Lietuva nepalyginamai būtų pajėgesnė ekonomirriam 
progresui. GaZtme drų.viai tvirtinti, jog rusui nepavyk*

lietuvį įtikinti, kad vergija yra geresnė negu laisvė ir 
kad laisva valia pasiliktų jis amžinoj vergijoj.

MARKSIZMAS VIETOJ PRAVOSLAVUOS
Pravoslavija kaip valstybinė tikyba turėjo tarnauti 

anuomet rusų politiniams ir nacionaliniams tikslams: 
lietuvių katalikų tikėjimą turėjo pakeisti valstybinė 
pravoslavija, nes tai buvo reikalinga priemonė lietu
viams nutautinti! šiandien politiniais tikslais pravo- 
slavijOs vietoje brukama marksizmas, nes tikimasi, kad 
okupuotame krašte sunaikinus tėvų tikėjimą, ir padėjus 
bendrą, Rusijai primestą ideologinę bazę, turėti pa
grindinį jungiantį elementą. Jei anuomet lietuvis ne
liko pravoslavas, juo labiau Šiandien jis netaps marksis
tas. Okupantas tebūnie tikras, kad iš savo priešo nie
kad nepasisavinama jo ideologija, ypač šiame amžiuje.

Valančiaus laikais rusas uždarinėjo bažnyčias, nai
kino vienuolynus, draudė religines apeigas, trėmė ir 
baudė vyskupus ir kunigus, lietuvišką maldaknygę trau
kė iš besimeldžiančio rankų, varu varė į cerkvę. Ir šian
dien kiek liko atdarų bažnyčių? Kiek išžudyta ir iš
tremta vyskupų ir kunigų ? Net vienuolės išblaškytos ir 
prie sunkių darbų pristatytos; melstis ir atidarytose 
bažnyčiose negalima laisvai ir visiems brukama Mark
so ateistinė doktrina. Ne į cerkves šiandien. mokslei
viai ir tarnautojai, kaip anuomet, bet į mitingus ir rau
donuosius kampelius varomi garbinti raudonųjų tau
tos pavergėjų stabų.

(Bus daugiau)

I
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PREL. IGNOTAS KELMELIS ŠVENČIA 

40 METŲ KUNIGYSTĖS SUKAKTĮ •
'• Prieš penketą metų parapie- 
čiai turėjo progą atšvęsti pre
lato 35 metų kunigystės sukak
ti ir 30 metų Newarke kleboną • 
vimo sukaktį. Š. m. birželio 17 
d. iškilmingai atšvęs savo ger
biamo klebono 40 metų kunigys
tės sukakti. Iškilmingos padė
kos šv. mišios bus atnašauja
mos 10:30 vai. Švč. Trejybės 
bažnyčioje, Nevvark, N. J. Po 
pamaldų 5:30 vai: vakare para 
pijos salėje bus didingas pobū
vis, organizuojamas parapiečių 
ii parapijos organizacijų. Prog
ramą atliks parapijos choras, 
bus daug svečių, žinomų kalbė
tojų.

Newark, N. J., klebono parei
goms: “Eik ir padaryk tvarką.
Štai tau įgaliojimas!”... Nauja
sis mirštančios parapijos klebo
nas visa energija metėsi darban.
Greitai jam paaiškėjo, kad mal
dos ir švelnių gerų norų neuž 
tenka, reikia prieš bedievių fi
zinius puolimus ir lazdos... Mal- • 
da ir lazda, šūkiu “melskis ir ko-j L>niCagOJC 

vok” pradėjo prelatas mirštan
čios parapijos atstatymo darbą.
Parapija atsigavo, padėtis page
rėjo, parapija pasuko tvirtais 
prisikėlimo keliais.

sinj kunigystės jubilėjų, galėtu-1 niausios pasaulyje kalbos. Dė
me Jubd'atą pagerbti naujoje kodamas už jam pareikštus lin- CLASS1FIED AND HELP WANTED A D S
parapijos salėje, dalyvaujant

| gausiam būriui parapiečių su jų 
jaunimo atžalynu, išauklėtu bu
simosios ir visų nekantriai lau
kiamos mokyklos. Dievo palai
mos, gerbiamasis Prelate, gai
vios sveikatėlės ryžtingumo ke
lyje dėl Dievo ir tėvynės! Il
giausių metų! Vyt. Žarėnas

kėjimus, svečias pažadėjo, kad 
ir gyvendamas tolimoje Romoje 
darbuosis Lietuvai.

Bendrai vakaras praėjo labai 
gražioje ir kultūringoje nuotai
koje. A. B.

REAL ESTATE REAL ESTATE HELP VVANTED MOTERYS

Prieš pirkdami ar parduodami 
namus, biznius, sklypus ar ūkiu3 
atlankykite mus.

KUTRA-NORkUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 St. 
WAlbrook 5-5030

Pagerbtas Marijonų Kongre.;. 

vicegenerolas kun. dr. J. Vaškas

fMARQUETTE PARKE
Naujas mūr. B kmb. 3 mieg. ir 

skiepe 3 k. butas. Centr. šild. Gara
žas. Arti mokyklos,- kaina $26,600.

Naaujas mūr. i Jį a. 5 kmb. 3 
mieg. 2-ras augštas neįrengtas.

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

$13,500.
BIUGHTON 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.
Krautuvff ir 8 butai. 150 pėdų 

sklypas, $500 pajamų j mCn.
Maisto krautuvė su visais įrengi

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

SIMAIČIAI ,
Rcalty, Builders, Insurance

2737 West 43 St.

CLifsIde 4-2300

REIKALINGA MOTERIS bend
ram namų ruošos darbui. Nereikia 
skalbti nei virti. Gyventi vietoj. Get
ras atlyginimas. Nuo 9 iki 5 telefo- 
nuoti OAklaiul 4-7200. Po 6 vai. “v. 
telefonuoti MIdway 3-7088.

MBS. ROSE MANDEL

SALESLADIES
Full or part tinie

— For —

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

PAJIEŠKOJIMAI:
V YTAS URBONAS, kilęs nuo Ky

bartų, gyv. apie Chicagą, BRONE ________ ______
GELEŽIŪNAS, kilusi nuo Kybartų. PRospeet 8-3579 (vak. Ir sekmad.)
Jie i>atys ar žinantieji apie juosi--------------------------------------- -----------
prašomi pranešti šiuo adresu: AN
TANAS MARCINKEVIČIUS, 45 
Mendon St., AVorcester. Mass.

LIDA KUC1IALSKYTE, kilusi 
nuo Kauno, gyvenusi kažkur apie 
Berlyną. Ji pati ar žinantieji apie 
ją malonėkite pranešti šiuo adresu:
STASE MARCINKEVIČIUS, 45 
Mendon St., Worcester, Mass.

Nejud. turto pirkimas-pardavimas, 
visokia apdrauda, notarijatas

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 W. 71st St. — VVAI. 5-6015
šeštadienio vakare (birželio 

9 d.) puošnioje inž. Antano Ru-
Jau 35 metai, kai prelatas i <^1° rezidencijoje Beverly Hills 

buvo suruošta vakarienė kun. 
dr. J. Vaškui pagerbti. Į vaka
rienę atsilankė gražus būrelis 
kun. Vaško bičiulių ir pažįsta-

sėkmingai čia klebonauja. Daug 
padaryta, bet dar daugiau liko

Prel. I. Kelmelis

Jadzė Petrauskaitė-Tolevičienė,
duktė Lcouo, gyv. Sibire, jmjieško

. Glinskių ir Climeliauskių. Pajieško- 
mų. Svečią pasveikino ir gra-, mieji atsiliepkite 4435 So. Califor- 
Žius linkėjimus pareiškė patsjnia Avė., Chicago 32, 111., kur gau

site minėtos ponios adresą.

Prelatas gimė Lietuvoje, Kap 
čiu niesčic parapijoje, Navikų 
kaime 1882 m. liepos 30 d. Jo 
tėveliai buvo giliai religingi ir 
sąmoringi lietuviai. Tą brangų 
dvasnį paveldėjimą iš savo tė- 
•» et-ų prelatas ne tik gyvai išlai
kė. bet dar jį n: pildė. Lietuvos, 
reikalai — jo reikalai, dvasiš- 
kjinat — lietuviškumo įprasmi
nimas amžinybės perspektyvoje.

šeimininkas inž. Antanas Rudis.
Jis priminė, kad jam tris kartus 
teko lankyti k v n. dr. Vašką Ro
moje, kur yra Marijonų Kon
gregacijos centras. Lietuviai tu
ri didžiuotis, kad jų tautietis ei- ,o „ , .. , . v, . , , • ccvieius, 48 Mendon st., VVorcesterna tokias augstas ir atsakingas . Mass 
pareigas pasaulio katalikų sos
tinėje Romoje. Amerikos Lie
tuvių Tarybos pirm. ir “Drau
go” vyr. redaktorius Leonardas 
Šimutis papasakojo įdomius at
siminimus apie kun. Vaško vai
kystės dienas. New Jersey vals 
tybėje L. Šimučiui teko pažinti 
kun. Vaško tėvelius. Apie kun.
Vaško nuopelnus, dirbant lietu
vių tarpe čia Amerikoje, o taip 
pat svarbų vadovavimo darbą 

I Marijonų Kongregacijorje Ro- 
* moję gražių minčių dar pasakė 
Lietuvos konsulas dr. Petras 
Daužvardis, kun. dr. Bagdana- 
vičius, kun. Petras Cinikas, kun.
Vincas Parulis, dail. Jonas Pi- 
lipauskas, adv. Ed. Stasukaitis, 
rašyt. P. Gaučys, muz. Leonar
das Šimutis, Jr., dr. Juozas Je- 
rome, ekonomistas Adolfas Ba
lionas ir District Savings and 
Loan Assn. vedėjas Juozas Mo
zeris, Dainų šventės pirm. muzi
kė Alice Stephens. Vakar, daly
vavęs vyskupas V. Brizgys pa
sveikino svečią iš Romos ir lin
kėjo sėkmingai darbuotis va-

Prelatas studijavo visokių 
mokslų: medicinos, inžinerijos, i tik tam rūpesčiui pašaliųti. Ta-

padaryti: suburti kiek gal'nt di
desnį parapiečių skaičių, pasta
tyti lietuviškam atžalynui para
pinę lietuvišką mokyklą ir kul
tūrinei veiklai — parapijos sa
lę... Tai svarbiausi rūpesčiai, ku 
rių prelatas neužmiršta, bet

. . . v . . 1

stengiasi juos pašalinti, nekal- dovaujant svarbiam Marijonų 
bant apie skolų baigimą išmo-į Kongregacijos darbui. Labai 
keti. O mirštanti tada parapija jautriu ir gražiu žodžiu svečią 
jam paliko 115,000 dol. skolų.} pasve'kino ir namų šeimininkė 
Taigi reik'a eilės metų jau vien Marija Rudienė, kuri kun. Vaš-

technikos, kalbų ir 1.1. Tačiau 
intensyviai pasišventė savo pa
šaukimo mokslams: filosofijai 
ir teologijai, kuriuos gabiai bai
gęs 1916 m. birželio 24 d. buvo 
įšventintas kunigu; už nuopel
nus Dievui ir tėvynei 1949 spa-

čiau prelatas, gyvenimo kovoje 
užgrūdintus, nenuleidžia rankų, 
sunkumų kryžkelėje nesidairo, 
bet energingai žengia pirmyn, 
nors ir ne visada nor mų sėk
mingumu... Pasišventimas, pa
rapiečių nuoširdus talkininkavi-

lio 20 pakeltas į “Rt. Reverend” mas žada gražių vilčių.
prelatus. Neperdaug turime lie
tuvių dvasiškių, bet tokio pa- 
augštinimo — dar mažau.

Pirmieji pastoraciniai darbai 
buvo įvairiose Grand Rapids 
vyskupijos parapijose. Vysk. 
J. J. O’Connor kviečiamas, nau
jasis kunigas atvyko į rytinį 
JAV pakraštį ir 1921 m. buvo 
paskirtas v.'karu pas kūn. kleb. 
B. Žindžių Elizabeth, N. J. Dir
bo daug ir pavyzdingai. Bet tuo 
pačiu metu Nevvark N. J., kle
bonai vienas po kito keitėsi ir 
dėl įvairių sunkumų negalėjo 
Nevvark, N. J., ilgiau ir pasto
viai dirbti: bloga dvasinė ir ma
terialinė padėtis, įvairios rūšies 
bedievių vieša ir įžūli veikla, pa
sireiškianti net fiziniu parapie
čių ir klebono persekiojimu. Pa 
dėtis beviltiška, parapija riedė
jo likvidacijon. Tada energingas 
Elizabeth, N. J., vikaras kun. 
Ignotas Kelmelis staiga 1922 m. 
vasario 1 d. gavo paskyrimą ir 
kartu įsakymą skubiai vykti į

Linkime, kr.d, švenčiant auk-

ką kvietė dažniau lankytis A- 

merikoje, nes čia jis yra visų 
laukiamas svečias. Visiems kal
bėjusiems labai gražia lietuvių 
kalba atsakė pats garbės sve
čias. Kun. dr. Vaškas pareiškė 
džiaugsmą, kad daugumas kal
bėjusių, nors čia gimę, tačiau 
visi gražiai kalba lietuviškai ir 
neišsižada feavo gražios ir se-

AUT6M0BILIŲ TAISYMAS IR GASOLINO STOTIS
Atliekami lyginimo ir dažymo darbai. Taisomi motorai, stabdžiai 
transmisijos ir t. t. MOBILGAS benzinas, įvairių rūšių alyva, 

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

M. ČESAS, patyręs Mito specialistas

FARM/4^

Dabar jūs galite pirkti BABUŠKA BRAND FARM STYLE 
CIIEESE-SURĮ čia pat Chicagojc. Pagamintas senovišku būdu 
“taip, kaip bobutė kad gamindavo.” Gaunamas jūsų apylinkės 
krautuvėje arba reikalaukite, kad jo parūpintų tuojau pat.

ALL MAKES 

COLORED 

T. V.’s

Air

Conditioners

RETAS PIRKINYS!
2'augšt. mūr. namas su 2 butais 

4r erdvus kambarys krautuvei ar ofl- 
'sui prie Cermak Koad; 2 autom, ga- 

, ražas.
' Tik 914,000.

-----o-----
I $250.00 .MP.NFSIUf PAJAMOS 

UŽTIKRINTOS I
2, 4 kamb. butai; mūr. namas, gy

venamajame (rezid.) rajone; prie 21 
l’l. ir Wolcott.

Jonas Bernotas, gyv. Bridgeporte, $20,000.00
Conn Jam yra labai svarbių žinių ,si«YVEN^s“viii:TOS BIZNIS!
is Lietuvos. Jis pats ar gimines ar- Moterų rūbų krautuve, ant Cer-
ba apie jį žinantieji prašau atsilieja mak Rd. su gražiu butu ir 2 autom, 
ti šiuo adresu: Miss Valerija Les- BU-ražu; pigus

tik $8,000.00
ir daug kitų pirkinių pasirinkite pas

LESKOVAR REALTY 
1845 W. Cermak Rd., Chicago 8, III. 

VIrginia 7-6679
CICERO. Mūrinis 2-jų būti, na

šias, arti 50th ir 25th st. 5 ip 5 kmb. 
Apšildymas, koklių vonia, spintos 
virtuvėje, garažas. $18,900 SVOBO-
DA, 6013 Cermak Rd. Blshop 2-2102

JANINA GRYBAITE įieško te
tos ir dėdės MATEUŠO MAŽEI
KOS, anksčiau gyvenusių Chicago- 
je. Atsiliepti šiuo adresu: Lietuva,
Panevėžio rajonas, Berčiūnų paštas,
Nausodės kaimas.

Boston, Mass.
Bostono Lietuvių Vyrų cho

rą piknikas įvyks š. m. birželio 
mėn. 17 d. 1 vai. p.p. Brock- 
tone “Romuvos parke”. Bus 

įdomi ir turtinga programa.
Turėsite progos pamatyti ir iš
girsti “Komedišką operetę”,
“Importuotą sekstetą”, Vyrų 
chorą ir dar “kai ką”. Šokių 
kontestai, kurių laimėtojai bus 
gausiai apdovanoti, šokiams 
gros puikus orkestras, o jeigu
susilauksime daug publikos—'KNYGA. KURIĄ JŪS GALITE 

PADOVANOTI IR SAVO 
DRAUGAMS AMERIKIEČIAMS 

IGNAS ŠLAPELIS

IŠNUOMUOJAMA

IŠNUOMOJAMA VASARVIETR 
GFRA VIFTA praleisti atostogas 

prie pat Michigan ežero. Tik 50 
mylių nuo Chicagos. To 2 ir po 4 
kamb. išnuomuojama šeimom savai
tei ar mėnesiui. Skambinti—TOwn- 
httll 3-1964.

Išnuomojamas butus — 
apšildomas.

57 E. 99 St. 
PUllman 5-1571

6 kmb.,

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

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

P. STANKOVIČIUS
REAL ĖST. It INSUR. BROKBRIfc 

LIETUVIŲ AUDITORIJA 

8133 So. Halsted St.

Pk. BAnabe 6-1791
ZadcJa pirkltl - parduoti namu*, 
aklus, biznius. Parūpina paskolas, 
draudimus ir daro vertimus. Tvarku 
imigracijos dokumentus. Ofisas atda
ras kasdien nuo 10—7.

PARDUODAMAS DIDELIS 
MŪRINIS NAMAS

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

MISCELLANEOUS 

Įvairūs Dalykai

LIET. AUDRA l'D U AGENTŪRA
Visų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. Notariatas. Valsty
bės patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS, 
WAlbrook 5-5871

INTERSTATE INSURANCE AGENCY 
5900 S. Ashland Avė.. Chicago 36. I1L

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas Ir A. Lapkui

uustoliuoja visų geriausių Ameri
kos firmų gazu ir alyva kūrena
mus pečius (furnaces), visų dy
džių oro vėsintuvus Air condi- 
tioners) ir atlieki visus skardos 
darbus.
1546 S. 49th CJOURT, CICERO 

Tel. OLympic 2-9311 nno 8 vai
ryto iki 5 vai. vakaro. 

Telef. nuo 5 vai. vak.: OLympl
2-6752 ir OLympic 2-8492

BUILDING & REMODELENG

gros net du orkestrai. Veiks 
turtingas bufetas, kuriame ga
lėsite gauti ko tik panorėsite. 
Taip pat veiks dovanų paskirs
tymas. Kviečiame visus šia
me piknike dalyvauti. Ga
rantuojame, kad būsite labai 
patenkinti. Jūsų kiekvieno at
silankymas pagelbės Vyrų cho
rui padengti išlaidas vykstant 
į dainų šventę, kuri įvyks Chi- 
cagoje liepcs 1-mą dier-ą.

Choro valdyta

JOS. F. BlIDRIK
FURNITURE, INC.

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

Augštos kokybės
Rakandai, Pripildyti •
3 kambarius: Pečius 

I šaldytuvas, Televizija,
5 šmotų miegamo kambario 
setas, 5 šmotų Valgomo 
setas.
5 šmotų svečių Parior setas 
Viskas vertės $455.00, už $299. 
Lengvos išmokėjimo sąlygos 
9x12 Klejankes po $4.95 
Gold Seal arba Armstrong 
Klcjankes po 49 c. už yardą 
Dideli Bedroom karpetai 
po $9.95.

Budriko Radio Valanda Ketvirta
dienio vakarais nuo 6 iki 7 vai. 
iš WHFC stoties. 1450 kil. su gy
vais dailininkais ir orkestru.

Mįslių kontestas.
Atdara 7 dienas savaitėje 

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

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 

2334 So. Oakley Avė.

CHICAGO 8, ILL. •

MARQUETTE PARKE
Dėl ligos parduodame labai gerą 

biznj daranti MAISTO I’RtODUKTŲ 
KRAUTUVE kartu sū mūriniu na
mu.

14 įvairaus dydžio butų 2-a. apar- 
tamen. mūrinis namas. Dalis butų 
su baldais. Pajamų $18,000 į metus. 
Kaina $85,000.

6 kmb. gražus mūr. “bungalovv”. 
$16,800.

— o —•
$1 ir Kedzic apylinkėje naujas 

šviesių plytų 1 % a. 6—3 kmb., 2 
tile vonios, tile. kabinetų virtuvė. I’la- i 
tus sklypas. Dėl ligos skubiai par
duodama nupiginta? kaina.

1TETVA K-A R RIDOSE ant 50 pė
dų sklypo apynaujis mūr. 4 po 3 
kmb. Tinka ir "rooming house”. Pa
jamų $430 j mėn. Nebrangiai.

47 ir Western apylinkėje 8 butų 
medinis. 4 ir 7 po 3. Labai geros pa
jamos. Kaina $24,000.

Mūr. 12 butų. Pajamų $585 į mėn. 
Kaina tik $15,000.

VENTA
4409 So. Fairfield Avė. 

LAfayette 3-3881
Trečiadieniais uždaryta

PROGOS — OPPORTUNITIES

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

PETER SAKINS KAS 
Carpenter and General Gontractor 
Stato naujus namus pagal užsa
kymą. Atlieka visokius senų na
mų pataisymus.

7207 Sn. Maplewood Avenue 
Tel. PRospeet 6-9819 po 6 v. v.

KONTRAKTO RIUS 
STANDARD BUILDERS, INO. 
2523 W. 69 st. Cbieagn 29, IU.,

PRospeckt 8-3792 
A. GINTNERI9 — pirmininkas 

V. F. PETRAUSKAS — stat. vedėjas
Lietuvių Statybos BendrovS:
• stato namus pardavimui,
• priima užsakymus,
• atlieka remonto darbus,
• įrengia aluminijaus langus Ir 

duris.

V. 8 I M K U S

(vairūs pataisymai Ir pardavimas.
Jei norite pirkti ar užsakyti namą, 
fcurls būtų gerai išplanuotas, pato
gus, gražus Ir pigus, pirkite ar užsa
kykite pas

Susitarti šaukite RFUance 5-8202 
nuo 6 vai. p. p. kasdien Ir taipgi 
sekmadieniais nuo 10 iki 4 va).

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

ANTINAS LUKAS JR SŪNUS 
2717-19 West 7lst Street

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

Tel. — HEmiock 4-5881

Visiems verta perskaityti istorini 
romaną

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

Pažymėtina, kad J. Marcinkevi
čiaus Kražių Skerdynės Lietuvoje 
buvo premijuotas Ir plačiai skaito
mos.

I tomas 324 pusi., kaina >8.00

Užsakymus adresuokite:
J R A U G A S 

2334 So. Oakley Avė..

Chicago 8. IU.

AUTOMOBILE)# — TRUOK8 
Automobiliai — Sunkvežimiai

UllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlIlIlIlL- 
= LIETUVIU STATYBOS = 
= BENDROVE

M O RAS
Ė| BUILDERS, INO.
= Stato gyvenamuosius na- 
= mus, ofisus ir krautuves pa- 
E gal standartinius planus ai 
s individualinius pageidavimus.

VIKTORO KOŽICOS 
lietuviška gazolino atotis Ir auto 

taisymas
ktUek&ml' mętoro remontai, lyginimo, 
dažymo darbai Ir keičiamos dalys

CALL-ME-MOTORS CQ| = Įvairūs patarimai staty-
5759S. YVKSTFRN AVE„rR8-D533 S finansavimo reika-
::--------------------- E hds, skiciniai planai ir na-

nirTp' u/ANrrirn ~vv»ai = įkainavimas nemokamai. HELP WANTED — VYRAI _ Statybos reįkalais kreiptis 
~ s I reikalų vedėją šiuo adresu: 

YOUNG MAN for established ;E i n ai a c CT I ll v Ii c bevetage Mušt speak = ’ » « « • «
English and Lithuanian. 

Apply —
606 W. 18th St.

11
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Rcmkite dien. Draugi
REIKALINGI REAL ESTATE 

SALESMEN.
Gera proga uždirbti $10,000 į 

metus. Reikalinga turėti automobilį 
ir kalbėti angliškai. Komiso sąlygo
mis, alga mokama vėliau. SVOBO- 
DA, 3739 W. 26th St.

_ nuo 4 vai. popiet.
S TeL PRoopect 8-2013 
E 6800 80. CAlfPBEIJ. AVE^
= Chicago 29. Illinois = 
ŠUUUIHHIIIIIIIIIUIIIIUIUIIIUIIUIUIIIIII^ 

VIKTORĄ^ SIMAITIS 

General Gontractor

Stato rezidencinius Ir komercinius 
namus; pasiūlo sklypus; rekomen
duoja planus; išrūpina statybos kre
ditus. Skambinti vak.: VI 7-1229 
arba rez. tel. 151 7-3310. Kreiptis —

ŠIMAIČIAI 
Rcalty - Builders - Insurance 

2737 AVest 43rd StreetMES PRISTATOME ANGLIS BEl|

PEAIAUS ALIEJŲ
JoioailIS IR MUŠIS KIEKIAIS lį*

Mes taipgi perkraustome jūsų baldus saugiai — keletą blo-l 

‘ kų ar keiiasdešimta mylių. Reikale laukite mus. į
■ Vieno kambario baldus arba viso namo — kreipldtte pas* 
mus. Turį daug metų patyrimo perkraustymo darbe.

STASYS FABIJONAS
2146 S«. Hoyn« švėnų* Tel. Virgin!* 7-7097)

• - • M E N • •
One as ROLL SETTER 

One ai ROLL-OFF t WRŠPPER OPER.
(mušt read & writc English)
$1.48’,^ Per Hour to Ktart

I’aid Vacation & Holidays ................................ Group Insurance
Apply after 9 A. M. Daily - *» Mr. WERDKRICH

EUGENE DIETZGEN COMPANY
2425 No. Shefffield

I
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Nuomones ir pastabos

VIZIJA
tik, paprasčiausiai, stengiamės iš
mokti'dainą. Tik, kai-kada, ar su
pykę ant nedalyvaujančių, ar ki-

įdomu užtikti kritiškų pasisaky
mų, tikrai skaitysime ir bandymų 
įjungti Dainų šventėd faktą j Tč-i

• tais kartais užmetame "pareigos vynės vadavimo darbą, bet neuž
, jausmo”, ar “tėvynės meilės” sto- griūkime jau dabar su egzaltuota

Jaučiu, kad yra sukilęs dvasinis — išlaikyti savo kultūrininkus — ką. Bet nuo to tik blogiau darosi, argumentacija ant tų, kurie sa
uraganas, kad tautos reikalų a-' nebusimą, bet tai negelbsti. Spau 
kinanti šviesa šviečia net vidur-1 da nustoja patrauklumo dėl tų 
nakčiais ir lietuviškos dainos gar-1 botaginių straipsnių, nes kas gi 
sai skamba skambiau už visokius' mėgsta būti plakamas. Daugelis 
prozaiškus kliunksejimus ir kas- yra savo kailiu patyrę neva karš- 
dienybės aimanas. Čikaga — stip- tai tautiniais reikalais susiintere- 
riausia lietuviška tvirtovė dypu- savusių nenuoširdumą. Labai no- 
kiškame pasaulyje — šviečia ir rėtųsi matyti mažiau iškilmingų 
vadovauja tūkstančiams dainos frazių. Skaityčiau idealu, jei spau- 
mylėtojų. Dainų šventės pagauti I dos ir visuomenės nuotaikas ga- 
entuziazmo taip riktelejame, kad Įima būtų įstatyti į kukliai savo 
visų tautinių apkiautėlių glei-( reikalais besirūpinančios šeimos 
ve apsitraukusios širdys išpuo- rėmus. Tai liestų įvairius mineji- 
la iš takto ir akyse vieton dole-' mus, padėkas, oficialius pasisa- 
rio nušvinta klaustukas. i kymus, įvairių pavardžių jaučia-

Anno Domini 1956 prasideda mai perdedamus paminėjimus ir 
nauja dypukiška era. Radikalūs panašiai.
pasikeitimai bendro darbo kontak-; Pabai„ai „rižtu ; Daerindine sa- 
to ir tėvynės meilės atžvilgiu.1 J; P^?r„;v nę m h
Veiksniai veikia, tariniai tariasi, I VO. Esu didelis muzikos me-

.yd, faktai. Ista-Į

Po šventės bus malonu pasiskai- vo gerą valią jau pareiškė užsi- 
tyti džiaugsmingų atsiliepimų, bus registruodami. A.P.

NEPEIK, MALONUS BIČIULI
Vienas “Draugo” skaitytojas su tais žodžiais kunigas apleido 

peikia lietuvių informaciją, nes stovyklą ir traukė pagalbą jieško- 
nebuvę informota apie liūdnas ži- ti. Jau sekančią dieną jis ir dar 
nias ryšium su prof. Maceina, du R. katalikų bažnyčios atstovai 
Leiskite man prisiminti kitą nuo- grįžę atgal paskutinį momen- 
tikį ir kartų išreikšti mano (ir tą padėjo mus išgelbėti, 
aš tikiu dar keletos šimtų) padė( _ keietOs savaičių pamate-
ką lietuvių kunigui, kuris, gavęs mexjr iatvių protestantų dvasinin- 
tam tikrą informaciją, išgelbėjo , kuris, pagyręs mūsų gerą ato
mus iš didžios nelaimes. vykią, skubėjo greit atsisveikinti, Dr. E. Teller iš Californijos uni

versiteto j»er j»kalbį su laikrašti* 
niekais Chieagoje. Jis yra žymiau
sias hidrogeninės bombos tyrinėto-

f

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

į kitas patalpas.
Kad sumažinus krautuvės perkėlimo išlaidas, prekės išparduo
damos su DIDELE NUOLAIDA. Kam reikalingi dažai, apmu
šalai, ruošos reikmenys ar dovaainės prekės, pirkite dabar— 
mažiau išteisite pinigų 1
Krautuvė atidara ir šventadieniais nuo 10 vai. ryto iki 2 v. p.p.

likai įrodo, kad naujos eros prie-i .. - ......žastimi buvo atgijusi dypukų dai-1 [ęĄahngąs atlikti švente praves-
nos meilė. Komitetus sudaro kvar- **. 1.r Pr_lslc^e u P ® J • P , • • 
tetai ar oktetai nosėdžiai vvks-i kltl musl* Parapijos choro darni-

švelnėja, nes supykus, įstatymų
leidžiama tik pašvilpti. Prezidentu ‘51?1*1 i-’ išrenkamas vienas solistų. Auto-I sieks savo tlkslą> tegU ir ne

kultūriniu įvykiu, kuris pilnai pa
teisina užsimojimą ir kuris at- 

"vi
mastu. Ir kiekvieną repe-- * ■ • ' znos mastu. xr mes vienų, rejic-mobilių pramone perorganizuoja- matydamas tuos eilinius A-

ma gaidų spaustuves Namuose, į/Laisvosios Lietuvos pi-
eatvese, fabrikuose dainos... dai- t. __ ________ *.gatvėse, fabrikuose dainos 
nos ... dainos ...

Pabudimas.
Šaltas prakaitas išpila kaktą. 

Dievui tu mano, gi už penkiolikos 
minučių choro repeticija. Lauke 
pavasariškas lietus liejasi čiurk
šlėmis. Automobilio po ranka ne
turiu, tad užsitraukiu odinę šapos 
kepurę ant akių, sprandą apvynio- 
ju lietpalčio apykaklę ir — per 
pėdės apostolorum. Laimės, netoli 
eiti, tik septyni blokai. Galvoje 
stuksi kasdieninis, iškilmingas, 
kiekvienos repeticijos pradžioje 
susirūpinusiai svarstomas klausi
mas — ar visų balsy atstovai su
sirinks? Tie laikai, kada visi cho
ristai į repeticijas ateidavo, seniai 
praėję. Prie parapijinės mokyk
los skiepo išgręžiu skvernus. Vi
duje choro seniūnas dėsto gaidas. 
Kelios choristės dalinasi naujie
nomis. Buvęs mokytojas bando sa 
vo mažamečiui sūnui rasti užsiė
mimą, kad repeticijos metu ne
trukdytų. Namie vieno negali pa
likti. Choro seniūnas, atėjęs sta
čiai iš darbo, svajoja apie pietus, 
kuriuos ryt dieną galės laisvai pa
valgyti. Baritonas, įkaušęs, dėsto 
balso pastatymą. Choro solistas 
kažkam pasakęs, kad į Dainy šven 
tę nevažiuos, tad ir repeticijų ne
lankysiąs. Balamūtas, turi maši
ną, gąlėtų bent pėsčiuosius pavė
žinti. Būrelis šnekučiuojamės, kaip 
išmokti dainas. “Ačiū Dievui”, “O 
Nemune” išimta iš būtiniausių dai 
nų tarpo. Bet “Op op” ingi Plan
kus šiaušia. Kad nors tas gaidas 
skaityti mokėtume. Žinoma, jei bū 
tume pradėję mokintis prieš me
tus... Bet čia Kalėdos, čia Ve
lykos, čia minėjimai, čia choro su
kaktuvės, čia ta glušinanti, lai
kas nuo laiko pasireiškianti apa
tija. “Drauge” rašo, kad chorų 
inspektoriai jau pradės chorus 
lankyti. Pasiutimas. Gali būti ne
gražu. Pianino akordas. Trečdalis 
choro prededa repeticiją. Lietaus 
lašai lydi mūsų mišraus choro 
maišytą dainavimą. "Pabuskim iš 
miego, pabuskim linksmai...” 

Apdūmojimai

Tarp mūsų “Draugo” skaityto- nes nenorėjo pavėluoti į kokį tai 
jų rasime ir lietuvių, kurie šiomis komiteto posėdį DP stovykloje.
dienomis prisimena įvykį prieš 10 žiuŠita^ie^^i^^ntig^0* ^ikomas hydrogeninės bom-
metų Regensburge, Vokietijoje, — . . _ ..
karių belaisvių stovykloje. Ten do nežinau) savo nuoširdžią pa
buvo surinkta keletas šimtų, lietu- dėką. Ačiū, kunige'. Paldies par 
vių, dar daugiau latvių ir a- ifglabšanu!
pie šimtą estų belaisvių. Ne vie-| Janis Žarins
nas mūsų neaplankė, tik lietuviai Kelso, Wasn.
buvo išimtis, mat — katalikų ku
nigas buvo budrus ir aplankė sa
vo tautiečius, neseniai atvežtus iš 
Prancūzijos.

Antrą ar trečią kartą atėjęs, jis 
atnešė ir informaciją: "Broliai—merikos

liečius prakaituojant ties kiekvie- . 
na dainos partijos eilute negaliu Jns numatyti atiduoti rusams! 
nepaprieštarauti tiems, kurie mus; Mat, du latvių du lietuvių ir ne
visus laiko beviltiškai apkiautu- *atu randonskunu vis,, var-

sius. Ir daugybę kartų kartodami 
kurį sunkesnį tašką nė vienas ne-

SIUNTINIAI J LIETUVA

Per HASKOBA Ltd. Angli
joj siunčiam Lietuvon įvairias 
gerybes. Prašykite katalogų. 
Jūsų lietuvių bendrovė: OVER- 
SEAS CARGO CO., 4426 So. 
Rockvvell St., Chicago 32, III.

nas estų raudonskurių visų var 
dan buvo padarę prašymą mus 
grąžinti į tėvynę. Niekas nebuvo 
jų įgaliojęs, nes apie grįžimą nė! Tel. Y A 7-4337„„„„....r,. J __________galvojame augštomis frazėmis, nesapnavome. “Melskit Dievą!

fhn!iį\

Looks different... IS different... 
and what a wonderful difference it fe

Only Norelco has rotary b'.adės . . . 
eleetrie shaving's first bcsic 

improvement in 22 years

1. shaves according »o beard's natūrai grov/th patiem
2. catches whiskers v/hichever way they grow
3. face needs no break-in period
4. self-iharpening blades
5. lubrieated fer lite, never needs oil
6. quietest of all 4 leading eleetrie shavers
7. easiest shaver to clean — no fumbling wilh part, 
Get your NORELCO today on a 15-day Free Home Trial

porele
f ROTARY BLADE SI

bos tėvu. (INS)

GU2AUSKŲ
BEVERLY RILLS G LUNY ČIA
Geriausios gėlės d61 vestuvių, banke
tų, laidotuvių Ir kitų papuošimų.

2443 MEST C3BD STREET 
TeL Pltospect 8-0833 Ir I’R 8-0834

STATYBAI 
IR NAMŲ 
PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGA

CARR MOODY 
LUMBER CO.

STASYS LITWINAS, Prez. I
3039 So. Hafeted St.

Tel. VIctory 2-1272
Apkainavimą ir Prekių Pristaty

mą Teikiame Nemokamai
Raštinė atidara kasdien nuo 

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

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO-
3914 Wcst lllth Street

Vienas blokas nuo kapinių.
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste!

Telef — CEdarcrest 3-6335

Kiek lengva kalbėti apie entu
ziazmą, tiek sunku jį pajusti. Ir 
taip dauguma darbų atliekama 
kasdieniškai besistumdant. Daug 
kalbama ir apie pareigos jausmą. 
Pareiga tėvynei, pareiga visuome
nei, pareiga parapijai, pareiga šei
mai, pareiga šau, kaip žmogui. 
Ach tu, Dievuliau, kaip būtų ge
ra turėti tiek energijos, kad ga
lėtum atlikti visas pareigas 
ir dar su entuziazmu.' Laik
raščiai pilni mėšlungiškų straips
nių apie mūsų kultūrinį sumen
kėjimą. Jaučiu, kaip rašantieji, 
pagauti straipsnio rašymo nuotai
kos, įtempia smegenis iki perkai
timo, kad surastų kuo efektin- 
gesnį išsireiškinią išjudinti visuo
menės mulą. Dar daugelis tiki, 
kad botagas geriausias akstinas. 
Ir plakama iki guprakaitavimo ak
meninė siena, nes žmonių tos rū
šies argumentavimas jau nepasie
kia.

Ko šiuo metu, mano nuomone, 
reiktų ir daugelyje atvejų trūks
ta, yra tai: būrelio iniciatorių, tu
rinčių daugiau energijos ir suge
bėjimų, kaip dauguma, nuošir
daus ir išsamaus planavimo to
kių kultūrinio gyvenimo faktų, ku 
rie patrauktų žmones drauge duo
dami jiems kiek galima augštes- 
nių kultūrinių vertybių. Augštos 
vertes kaikurie meniniai pasiro
dymai suprantami tik daliai vi
suomenės. Neišpuola pykti, jei ne 
visi žmonės juose lankosi. Gali
ma kalbėti apie pareigos jausme

CO
BLADE SHAVERS

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

Tel. VI 7-0700
----------------- ----------------------- -

WALTER A. RAND 

Gyveno 3936 S. Campbell Avė.
Te. YArds 7-6904

Mirė birž. 10 d.. 1956, 8:45 
v. v., sulaukęs 49 m. amžiaus.

Gimė Knoxville, Tenn.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Stella, Nevedomskytė; 
3 dukterys: Marrianne, Marga- 
ret ir Nora; motina Mrs. Mary 
Barry; 4 broliai; EUwin, Wil- 
liam, James ir John ir jų šei
mos; uošviai: John ir Frances 
Nevedomskis; 2 švogerkos: An- 
na ir Helcn Cherry; 2 švoge- 
riai:-Charles ir Peter Nevedom- 
skis ir daug kitų giminių, 
draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Stepono 
Lackawicz koplyčioje, 2424 W. 
69 Street.

1-aidotuvės Įvyks ketvtrtad., 
biržei. 14 d., iš koplyčios 9:30 
vuandų ryto bus atlydėtas Į 
šv. Agnieškos (Pershing Rd. & 
Washtenaw Avė. j parap. baž
nyčių, Jiurioje jvyks gedulingos 
pamaldos už vellonies sielų. I’o 
pamaldų bus nulydėtas į š. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę: žmona, dukterys,
motina, broliai, uošviai, švo- 
genkos ir švogcrial.

Laidotuvių direktorius Ste
ponas T,aekawicz. Tel. REpub- 
lic 7-1213.

JULIUS SPUDAS

Gyveno 3249 So. Green St.

Mirė birž. 10 d., 1956, 5:20
po pietų, Sulaukęs senatvės

Amerikoje išgyveno 50 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

krikšto duktė Stella Gailiūnas, 
Vokietijoje paliko brolis Dr. 
Alex Spudas.

Priklausė prie Kęstučio Pa
šalpos Klubo ir Teisybės mylė
tojų draugijos.

Kūnas pašarvotas Jurgio F. 
Rudmino koplyčioje, 3319 So. 
Lituanica Avė.

Laidotuvės jvyks trečiad., 
biržei 13 d., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas į šv. 
Jurgio parapijos bažnyčių, ku
rioje Įvyks geduligos pamaldos 
už velionies sielų. To pamaldų 
bus nulydėtas Į šv. Kazimiero 
kapines.

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

N ullūdę: 
brolis.

Krikšto duktė Ir

laidotuvių direktorius Jurgis 
F. Rudiniu. Tel. YArds 7-1138.

Rcmkitc dir hraii^!
NARIAI UETUVIU TAUP. IR SK0UN1M0

B-VIŲ LYGOS, KURIOSB

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki 310,000.00 
I R

Paskolos Duodamos Namu įgijimui 
Lengvomis Solygomls

CHICAGO i SAVINGS G LOAN ASSN.
6234 S. Westem Avė. Chicago 36, IU.

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

OISTRICT SAVINGS G LOAN ASSN.
3430 So. Halsted Street Chicago 8, UI

M 
U
T 
U
Q |

S'L III

FEŪERAL 
SAVING

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

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

a LOAN ASSN 2202 WEST CERIJAK ROAD 

Tel. VIrginIa 7-7747 
JOHN J. KAZANAIJSKAS. Praa.

MUTUAL FEDERAL 
S A V INGS

pataria:
1. Nepraleiskite visų uždirbtų pinigų. 

Taupykite nors dalį.

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

3. Planingas tai pymas visados moka 

gerus dividendus.

(!hartered and Snpervtned by the U. S. Government
ĮSTAIGOS VALANDOS: Kasdien nuo t-toa ryto Iki S vai. po platų. Katv. 
nuo 9-toš vai. ryto iki 8 vai. v a. k. Settad. nuo • vai. ryto Iki 1 vai. po 
pietų. Trečiad. virai neatidaroma.

Ifl ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Nauja* specialus didelis 

sunkvešImlM su pilna ap- 
draiulA. Pigus Ir nųklnlngaA 
patarasThnaa.

R ŠERĖNAS
4548 8. Wood 8t., Chicago C, 

llllaols, tel. VI 7-2972 •

' AUKŠTAS DIVIDENDAS — APDRAUSTAS SAUGUMAS IR PELNINGI PATARNAVIMAL

TAUPYKITE TVIRTAI. APDRAUSTOJ ŠIA,000,000 IŠTAIGOJE. Al’RAČU AUSIAS, NAUJAI PADIDINTAS niVIDENDAS U* P AID UP INVEATMEN- 
TU SĄSKAITAS, KITI TAUPYMO SKYRIAI: OPTIONAIi, HONUS. KALfc I»V IK VAKAUIJV SKYRIAI. GALITE TAUPYTI IR PER LAI AKUS. SU
TAUPYKITE IAIAIDAS IAKEIČIANT ČEKIUS IR APMOKANT VISOKĮA4IS1AS HILAS, VKI/TU1 PATARNAVIMAS NARIAMS. ISKEIČIAM IR 
PARDUODAM VALDŽIOS BONUS. NAMU PASKOLOS PKLBINAMIAUSI OM SĄLYGOM. SUŽINOT MC8Ų AUKŠTĄ DIVIDENDĄ IR KITAS IN
FORMACIJAS PAŠAUKIT — GROVEHII.L (I-757&.

CHICAGO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION, 6234 SOUTH WESTERN AVĖ.
PIRM lt V.I. — H TAU; ANTRAD. IR PANKT. • Iki « TAA.; ART. • IU I nl. trt.| Tn& RtlIARVTA TIH. DIENA; UAT. • IKI t POPIET

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605 07 South Hermitage Avenue

TeL YA 7-1741-2 ir LA 3-9851
4330 34 South California Avenue

Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852
AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

LIODĖS1O VALANDOJ 
Zukltt

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6845 So. Western Avė. Air Condltloned koplyčia 
REpnblle 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta

Tiems, kuria gyvena kitose miesto dalyse; gausima 
koplyčia arčiau jūsų namų.

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulanaų patama- 
vlmaa dieną ir nak- 

, tį, Reikale šaukite
mua.

Mee turime koplyčias 
visose Chicagos ir 
Roselando dalyse ir 

leliojau patarnaujame

PETRAS BIELIŪNAS
4348 8. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAfayette 3-3572

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

PETRAS P. GURSKIS
659 Weet 18th STREET Tel. SEelcy 3-5711

ALFREDAS VANCE
171 WOODSIDE Rd., Riveraide, m. Tel. OLympic 2-524S

POVILAS J. RIDIKAS
3354 8. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

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

JURGIS F. RUOMIN
3319 8. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 1-1138-11391

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

ŽIGMUNO (ŽUDYK) ZUDYCKI
1646 W. 46th STREET Y Ardu 7-O7K1

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. flBth STREET REpubUe 7-12151

2514 W Mrd PLACE Vlrfbh 7-667T(

Pasinaudokite “Draugo” Classificd skyriumi.



B MENRAA'ffiS MAtJCAS, ČBICAGO, ItUNOTS
-»■ —■

Telefonas HEmlock 4-1677.
. !■■ ■ ■ 1 ---------------

/ mus
X Pijus ir Ona Sidahra iš 

Worcester, Mass., paaukojo 
$100 įtaisymui naujo arnoto 
naujai Tėvų Marijonų koply
čiai. Tėvai Marijonai nuošir
džiai dėkoja.

X Antanas Zube iš Chica- 
gos savo vardinių proga, Tėvų 
Marijonų: Statybos Fondui pa
aukojo 100 dol. Tėvai Marijo
nai mielam aukotojui varduvi
ninkui reiškia padėką ir linki 
daug sėkmės.

X Vkt. Petrikonis jo opera

cijos sveiksta ir gydosi namuo
se.

pranešė kas yra padaryta su 
Šatrijos Raganos raštų redaga
vimu. Kitas vyr. šatrijiečių su
sirinkimas numatytas liepos 2 
d., kada tikimasi susitikti su 
tais šatrijiečiais, kurie atvyks 
į Dainų šventę.

X Illinois universitete Drau
go redakcijai prisiųstame šiais 
metais baigusių . universitetą 
sąraše randamos šios lietuviš
kos pavardės . Petras Miškinis, 
Vida Tautvydaitė, Vaclovas 
Kleiza, Algis Paulius, Vytau
tas Juodka, Algirdas Marcher- 
tas, Zigmas Viskantas, J. Vai- 
voda, Vida Gaškaitė, Ignas Ju
zėnas, Michael Gedvill, Juozas 
Manelis, Dalila Valančiūtė, 
Danguolė Sabaliauskaitė, Ro
bertas Zaruba, Dalia Miecevi- 
čiūtė ir Raimondas Korzonas.

PO PAMALDŲ

Viceprezidentas Nison su šeima grįžta iš pamaldų, kur jis meldėsi už 
prezidento Eisenhowerio sveikatą. Nixon turi dvi dukreles — Jnlie ir 
Patricia. (INS)

IŠ ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

KAS KĄ IR KUR

— Miarni miestas minės Lie
tuvą. Birželio 15 d. centrinia
me Floridos parke miesto sim
foninis o: kęstras rengia spe
cialų koncertą, kur ir plaka
tuose pažymėta: “Special Con- 
cert Commemorating the 15th 
Anniversary of the Lithuanian 
Fight for Fteeęiom”. Diriguos 
geriausias dirigentas Caesar

— Nekalto Prasidėjimo Seserų 
Rėmėjų ((ii Idos) susirinkimas į- 
vyksta šiandien (antradienį, birže- 

J. B. C. Radio Station, To-Ilio,?.2 Aušros Vartų parapijos 
• saleje 8 vai. vak. Visi nariai pra- 
šomi būtinai dalyvauti, nes bus 
aptariami svarbūs reikalai. V-ba

Radio Station, Windsor. Kas 
gyvena Toronto apylinkėj — 
C
ronto.

— Panevėžio rajone esantis 
Suvorovo kolchozas, kuriame — Susivienijimo Lietuvių Namų
vra 1800 ha žemėq turi 7fi ark I iSnvininll7 Bndgeporte priešpusme- 
yra 18UU na žemes, turi 76 ark- tmis susirinkimas įvyks antradieni, 
"" melžiamas karves, 77 birželio 12 d. Chiea^os Lietuvių aii-lius, 65 ___,

veislines avis, 220 vištų 65 žą- Į <lltorii°.i» 3133 So. Halsted St.,*7:3() 
Sis ir 150 kiaulių, šie skaičiai, RSUSTį ‘r

La Monaca, dainuos irgi labiau- kalbėdama apie liaudies pažan-

nareS
, i - susirinkimą. Bus pra-

rodo, kaip bolševikinė sistema, I mogų, alaus ir užkandžių.

X Juozui Merkiui Draugo' 
administracijoj yra laiškas iš. 
Sibiro.

X Už mirusius Sibire kun. 
Petrą ir Juozkpą Prūnskius šv. 
Jurgio bažnyčioje birž. 9 d. bū
va atlaikytos šv. mišios.

X Kazimiera Milienė lėktu
vu išskrido į Vokietiją aplanky
ti savo dukters B. Radzevičie
nės ir jos šeimos. Europoje ža
da išbūti 6 mėn. *

X Chicagos Lietuvių Klubo 

Vainutas futbolininkai pereitą 
sekmadienį lankėsi Rockford, 
III., kur žaidė pirmenybių rung
tynes prieš vietos Baltic ko
mandą, kurias pralaimėjo 4:5.

X F. Valinskas, LB Bridge- 
porto kasininkas, jau surinko 
Dainų šventei paremti $50. Da
bar jisai papildomai gavo au
kų: A. Grigonis — 5 dol., P. 
Šimkus — 5 dol. ir St. Antanai
tis — 1 dol.

X Toronto lietuviai ne tik’ 
kad atvyksta į Dainų šventę, 
bet ir savo aukomis prisideda 
prie jos surengimo. Tam reika
lui po 5 dėl. aukojo dr. A. Va- 
ladka, dr. M. Arštikaitytė, J. 
Strazdas, S. Čepas, J. Punkrys, 
J. V. Margis, J. Jankauskas, J. 
Demikis, Vyt. Juodišius, M. Ša- 
rauskas, K. Dalinda, V. Janu- 
ievičius, A. S. Punkčiai, J. Ber- 
žinskas, B. Mackevičius, I. Kra
sauskas.

X Naujame Kristaus Kara
liaus Laiva numeryje randame 
įdomius straipsnius: 100 m. 
Šv. Jėzaus širdies šventei, Se
suo Marija Klarietė, Šv. Anta
nas iš Paduvos, šventasis Raš
tas, Laivelis audrose. Be to, 
plati kronika iš katalikiškojo 
ir lietuviškojo pasaulio. Įdo
mus klausimų ir atsakymų sky
rius.

X Mary Ann Jonaitis, vaist. 
Kazio ir Albinos Jonaičių duk
tė, kuri studijuoja College of 
St. Francis, šios kolegijos 
mokslo metu baigimo iškilmė
se, kaip gabi studentė buvo pa
kviesta vadovauti programai.

“The Interlude” minėtos ko
legijos laikraštis praneša, kad 
M. Jonaitis yra šios kolegijos 
“activities chairman and gene- 
ral chairman”.

X Joninių laužas, kurį ren
gia Mažosios Lietuvos Lietuvių 
Draugija, Mažosios Lietuvos 
Bičiulių Draugija ir Vilniaus 
Krašto Lietuvių Sąjungos Chi
cagos skyrius, bus šio mėn. 23 

,d. Spaičio darže (Willow 
Springs). Prie laužo bus įvairi 
programa, smagi, muzika, ska
nūs užkandžiai ir gėrimai. Įėji
mas nemokamas.

X Vyresnieji šatrijlečiai bir
želio 6 d. pas TT Jėzuitus tu
rėjo eilinį suėjimą, kur Pru- 
dencija Bičkienė papasakojo 
savo linksmus ir rimtus įspū
džius iš viešėjimo Europoje ir 
Balys Račkauskas iš New Yor- 
k-o padangės. Danutė Augienė

X Nakvynių komisija, kuri 
rūpinasi atvykstančių chorų į 
Dainų šventę apnakvydinimu, 
prašo Chicagos ir apylinkių lie
tuvius priimti po vieną ar dau
giau choristų į nakvynę. Komi
sijai reikia keliolikos šimtų 
nakvynių, todėl kas tik gali, 
tegu praneša Dainų šventės 
būstinės telefonu PRospect 8- 
5952, arba tegu užeina ir žo
džiu pareiškia savo sutikimą 
šiuo adresu: 2523 W. 69 St.i 
Dainų šventės rengėjai neturi Į 
tiek žmonių, kad galėtų po lie
tuvių namus vaikščioti ir žo
džiu paprašyti kiekvieną, bet 
tegu šis prašymas ir kreipima
sis būna visų suprastas teisin
gai. Nakvynėmis rūpinasi šie 
asmenys: Jonas Paštukas, ko
misijos pirmininkas, Zigmas 
Bazaras, Leonas Bildušas, Pet
ronėlė Gribienė, Valerijonas In- 
driulėnas, Pranas Nedzinskas, 
Elena Strikienė, Edvardas šu- 
laitis, Fabijonas Valinskas. 
Jiems taip pat galima pranešti 
kas sutinka vyrą ar moterį pri
imti į nakvynę.

X Balfo piknikas praeitą 
sekmadienį Bučio darže pralen
kė visas rengėjų viltis: esant 
gražiam oyui suplaukė tiek 
žmonių, kad automobiliais bu
vo užpildyta visa aikštė ir arti
mosios pakelės. Dalyvių pikni
ke galėjo būti gal apie 4,000. 
Buvo atvykusių ne tik iš kitų 
miestų, bet net ir iš Kanados. 
Pritrūko net vėsinančių gėri
mų ir paskutinį butelį “rutby- 
rio” prie baro nupirko Juozas 
Kreivėnas.,

KULTŪROS FONDO UŽDAVINIAI
A. GINTNERIS, Chicago, IIL

Neseniai Chicagoje įsisteigė mas ir tinkamos, .medžiagos
Kultūros fondas. Jisai gimė tik 
prieš keturis mėnesius. Steigia
majame susirinkime buvo ap
tarti tik pagrindiniai klausimai 
ir apsvarstytos pareikštos 
mintys, kaip turi darbas būti 
toliau organizuojamas ir ple
čiamas.

Kaip kiekvieno darbo, taip ir 
Kultūros fondo pradžia sunki. 
Pirmiausiai reikalinga nusta
tyti veiklos sritis, parinkti vei
kimo būdus bei priemones ir 
sudaryti sąmatą. Tokį paren 
giamąjį darbą jau atliko iš
rinktoji valdyba ir patiekė 
Kultūros fondo tarybai ap
svarstyti. Tuo reikalu kovo 
mėn. 10 d. įvyko tarybos susi
rinkimas Lietuvių Auditorijoje,

Tikslas

Buvo ir meniška programa, 
kurią pasikeisdami pravedė VI. 
Būtėnas, K. Račkauskas ir V. 
Kasniūnas. Kalbėjo kun. St. 
Šantaras, V. Šimkus, ypač vi
sus sudomino kalba grįžusio iš 
Sibiro Leono Lavicko, kurs 
perdavė sveikinimus ištremtų
jų lietuvių.

Vaidinimą ir kupletus paruo
šė Town of Lake Balfo sky
rius. Čia pasirodė A. Lekačins- 
kas, vaidinimo autorius ir reži- 
sorius, V. ir E. Danėnai, N. Za
jančkauskas, K. Augustis, Pr. 
Ūselis. Nors be mikrofono visi 
negalėjo girdėti, tačiau komiš
kos situacijos vyro, kurs turė
jo pavirsti statula, sukėlė ne
mažai juoko.

Laimėjimo keliu buvo pa
skirstyta apie 60 dovanų. Te
leviziją laimėjo verslininkas 
Valavičius, kitų dovanų laimė
tojai bus pranešti vėliau. Buvo 
skelbtas konkursas — kas at
sakys į tris istorijos klausimus, 
tačiau neatsiradus varžovų, tos 
premijos perėjo Balfui.

Nepaisant dienos karščio 
energingai darbavosi pikniko 
būdelės gen. K. Musteikis, O 
Krikščiūnienė, V. Genienė ir 
daug kitų pasišventėlių. Į pik
niką atsilankė visa eilė garses
nių žmonių: Mr. A. Rudis, kun. 

'P. Cinikas, MIC, prel. I. Alba- 
vičius, kun. Tulaba, kun. dr. J. 
Prunskis, kun. V. Bagdanavi- 
čius, MIC, Nora Gugienė, Vai. 
Šimkus ir kt.

Kultūros fondo tikslas yra 
skatinti ir remti tąutinę lietu
vių kultūrą: padėti kultūrinin
kams bei jų vienetams ir or
ganizuoti kultūrinį gyvenimą. 
Taip sakoma įstatų pradžioje. 
Kultūros tarybos, kurios veikia 
prie LB apygardų, neturi savo 
centrinio organo, Kultūros fon
do taryba yra sudaryta iš įvai
rių sričių kultūrinių organiza
cijų ir pavienių kultūrininkų. 
Taigi, Kultūros fondo taryba ir 
valdyba rSpiiiasi VfeAis kultū
riniais reikalais, o Lietuvių 
Bendruomenės valdyba yra 
daugiau administracinis orga
nas kitiems reikalams. Vadina
si, Kultūros fondo taryba yra 
drauge ir Kultūros taryba, nes 
toje srityje nebus organizuoja
ma jokia kita darbo veikimo ar 
paskirstymo padala.

Kultūros fondo valdyba jau 
parengė savo veikimo planą. 
Dalyvaujant LB pirmininkui 
St. Barzdukui ir Alf. Mikuls
kiui, taryba svarstė ir aptarė

leidimas, archyvų ir kultūrinių 
turtų registracija, lietuvybės 
studijų biuras, kultūros kon
greso darbų išleidimas ir t. t.

Pobūdis

Kultūros fondo pagrindinis 
pobūdis yra pinigų rinkimas ir 
.teisingas jų paskirstymas kul
tūrinių darbų vykdymui. Tam 
tikslui įgyvendinti turime jieš- 
koti tinkamų būdų ir priemo
nių, kurios garsintų Kultūros 
fondo, vardą lietuvių visuome
nėje, įgautų žmonių pasitikėji
mą, kad visi suprastų tokio 
fondo naudą ir reikšmę.

Patirtis rodo, kad lietuvių 
visuomenė gausiai aukoja kiek
vienu konkrečiu reikalu, pvz. 
Balfui, Vasario 16 gimnazijai, 
prof. M. Biržiškai, kunigui Šar
kai, vienos lietuvaitės gydy
mui, atskiriems džiovininkams 
sanatorijoje ir t. p. Panašių 
aukų tikisi susilaukti ir Kultū
ros fondas. Juk tokio fondo 
tikslas yra labai aiškus. Kultū
ros fondui tik reikalinga turėti 
didelis lietuvių visuomenės už
nugaris ir tinkamai išvystyti 
sėkmingą ir praktišką darbą.

- , Veikla

šiai mėgiama solistė, koloratū
rinis sopranas Beth Hanger. 
Programa susidės iš klasikų, 
kaip Verdi, Berlioz, Meyerber 
ir kt. Koncerte dalyvaus ir lie
tuviams sveikinimo žodį tars 
Floridos . gubernatorius ir 
Miami miesto meras. Taip pat 
bus paskaityta Alto rezoliuci
ja prezidentui dėl Lietuvos iš
laisvinimo.

Šis koncertas ruošiamas vie
tos Alto pastangomis, talkinin
kaujant Danutei Narutavičiū- 
tei. Alto pirmininkė yra Sku- 
džinskienė.

KANADOJ
— Radijo pusvalandis Wind- 

sore, Ont. Š. m. birželio mėn. 
16 d. (šeštadienį) Windsore 
per CBE (banga 1550) 1 vai. 
ir Toronto (vietos laiku) 2 vai. 
per CJBC bus birželio įvykių 
minėjimas. Kviečiama visus pa
siklausyti ir kaip iki šiol gau
siai atsiliepti, kad ir trumpu 
laiškučiu šiuo adresu: C. B. E.

A. Kaulakis, rašt.

— ALRK Federacijos Chicagos
apskrities mėnesinis susirinkimas 
įvyks birželio 14 d. 7:30 vai. vak. 
Lietuvių Vyčių salėje. St. Ranekinas 
skaitys paskaitą: “Prisiminimai
1940 m. Lietuvos okupacijos ir trė
mimų”. Visus narius kviečiame da
lyvauti. Organizacijos prašomos at
siųsti savo atstovus.

— Tėvų* Marijonų Bendradarbių
10-to skyriaus susirinkimas įvyks 
trečiadienį, birželio 13 d. 7:30 vnl. 
vakare, šv. Jurgio klebonijos patal
pose. Yra svarbių reikalų ir ypač 

v. TT ~ i pasiruošti apskrities išvažiavimui.
nniUS. Tilvyčio Usnyne, Guze- Tad visos skyriaus narės-nariai pra

šomi būtinai atsilankyti.
Valdyba

gą ir gerovę, yra nusiaubusi 
kraštą. Juk tokie gyvulių skai
čiai, kokius turi minimas kol
chozas, nepriklausomos Lietu
vos laikais galima buvo rasti 
pas kelis stambesnius ūkinin
kus.

— Kauno IV gimnazijos abi
turientai išleidžiamiesiems eg
zaminams gavo rašyti temas 
pagal enkavedistų rašytojų kū-

vičiaus Kalvio Ignoto teisybė, 
arba turėjo jieškoti buržuazi
nės moralės neigiamumų Že
maitės kūryboje.

— Kėdainių gimnaziją baigė 
šiais metais 36 abiturientai, 
kurie lietuvių kalbos egzami
nams gavo temą: “Darbininkų 
ir valstiečių kovos prieš fašis
tinę diktatūrą atvaizdavimas 
A. Vienuolio romane Puodžiun- 
kiemis”. Vargšai abiturientai 
ir vargšas Vienuolis, kurie yra 
plakami buožės Kruščevo bo
tago.

CHICAGOS ŽINIOS
Pradėjo maudytis

Praeitą savaitgalį, pasinau
dodami augštesne kaip 90 laips
nių Chicagos temperatūra, dau
gelis tūkstančių miestiečių bu
vo išvykę į miškelius, parkus 
ir paežerę. Jau drąsesnieji, pra
dėjo maudytis, tačiau policija 
perspėja, kad vanduo dar šal
tas, sargų paplūdimiuose dar

Žiūrės rusų filmus
Sheraton viešbuty, Chicago- 

je, vakar prasidėjo Amerikos 
Medikų dr-jos suvažiavimas. Į 
jo programą įtraukta demon
stravimas trijų .mediciniškų ru
sų filmų, paruoštų Rusų Moks- 
lo akademijos ir demonstruo
jančių širdies ir plaučių chirur
giją. Be šių bus dar rodoma 45 
kiti mokslo filmai.

Pergąsdino plėšikus•
Du plėšikai suardė Cleveland 

Wrecking bendrovės, esančios 
Chicagoje, seifą ir buvo besi
rengią pagrobti pinigus, kuriu 
ten buvo apie tūkstantis dole
rių, tačiau juos užklupo sar
gas ir banditai persigandę pa
bėgo.

Suėmė 3 banditus
Skokie policija Evanstone

Gary pilnos bažnyčios •
Pradėjus švęsti auksinį Gary 

jubilėjų, bažnyčios buvo sek
madienį pilnos besimeldžiančių.
Gary yra 150 bažnyčių ir jose 
jubilėjaus proga meldėsi apie 
125,000 iš 160,000 Gary gyven
tojų. Vakare Gilroj stadione 
pasirodė jungtinis visų bažny- prisivijo tris banditus, lekian
čių choras. Buvo išpildomos

nėra, todėl pataria nebristi to-1 giesmės lotynų, rusų, anglų ir 
Ii. Vandens temperatūra buvo' hebrajų kalbomis.
56 laipsnių. Paplūdimiai bus

Kultūros Jondg- veiklaturi 
apimti rėmimą visų lietuvių 
meno ir mokslo sričių, ugdymą 
lietuvybės. Šioj srity svarbūs 
tokie darbai kaip lietuviška en
ciklopedija, teatro įsteigimas, 
laikraščių ir žurnalų leidimas, 
lituanistiniai • švietimo darbai 
ir t. t.

Turime silpnesnių vietų, kaip 
lituanistinė moksl. literatūra, 
drama, muzika ir poezija, ku
rios reikalingos paramos.

Pajamos

Pats Kultūros fondas nesirū-
tok.o plano gerumą ir veikimo pna tieiioginial„ Svietimo 
gaires. Daugelis pasisakė tuo kaWs Tam tikglui 
reikalu ir numatyta koki dar. nizuojama 6vietim0 
bai (pirmiausiai galėtų būti į-’
vykdinti, pvz. mokslinių ir
liter. darbų rėmimas ir premi
javimas, plastinio meno parė
mimas, muzikos ir dainos sri
ties veikalo išleįdimas, jauni
mui lietuviškų veikalų skatini-

X LB Bridgeporto Apylin

kės valdybos pastangomis jau 
buvo surinkta ir pasiųsta Va
sario 16 gimnazijai išp rkti 
$100. Pasirodo, kad dar trūks
ta kelių tūkstančių dolerių iki 
skolų panaikinimo. Valdyba 
nutarė papildcmai paremti šią 
lietuvišką įstaigą tremtyje. Da
lį pinigų sudėjo: M. Shedis — 
4 dol., V. Radzevičius — $2, 
VI. Rekašius, Frank T. V. S. 
Radio, J. Rimkus, B. Pakštas, 
S. Riškus, A. Gaidjurgis ir St. 
Visčius po $1. 10 dol. valdyba 
pridėjo iš kasos. Tokiu būdu 
pasiųsta Vasario 16 gimnazijai 
per LB Bridgeporto Apylinkę 
25 dol.

, nizuojama Svietimo taryba, 
prie LB centro valdybos. Ji 
rūpinsis tik mokyklinio švieti
mo reikalais. Tai rodo ir jos 
numatoma ^udėtis: mokytojų 
sąjungos ir visų mokyklos dir
bančiųjų vienuolių atstovės. 
Jų veikimo apimtis ir lėšos la
bai ribotas, nes visas lėšas 
Kultūros fondo vardu rinks 
pats Kultūros fondas arba jo 

| įgaliotiniai.
Kultūros fondo pajamos jau 

kasdien didėja. Tai džiugina 
vadovybes, kad lietuviai su
pranta tokio Kultūros fondo 
reikšmę ir- naudą. Kultūros 
fondo idėja gera ir remtina 
Plaukia pasižadėjimai ir pini
gai. Vieni stoja nariais su 
penkine, o kiti nesigaili ir vi
sos šimtinės. Ir tokių rėmėjų 
jau turima apsčiai. Juos'greit 
pradėsime skelbti spaudoje 
Laikas kiekvienam pagalvoti 
apie lietuvybės sustiprinimą 
per Kultūros fondą!

oficialiai atidaryti birž. 22 d.

Gaudė žudiką
Apie 600 policininkų sekma

dienį apsupę Granados teatrą 
Chicagoje ir suėjo į vidų, lauk
dami, kada iš ten pajudės žudi
kas Lawrence N. Neumann. 
Buvo net atkviestas Mickey 
Epštein, kurio brolį Neuman- 
nas nužudė. Jis atėjo iš šerme
nų. Tačiau pasirodė, kad poli
cijos buvo suklysta — žudiko 
Granados teatre nebuvo.

Žuvo 4 iš vienos šeimos
Netoli Spirit Lake, Iowa, su

sidūrus dviems mašinoms, žuvo 
Chicagos apylinkių gyventojai: 
Fred I. Hamann, jo žmona, jos 
sesuo ir vyro sesuo. Visi buvo 
vyresni kaip 60 metų. Jie va
žiavo aplankyti giminių ir jų 
mašina susidūrė su kita, vai
ruojama Bill Stinehart, 26 m. 
amžiaus.

Liūtai Chicagoje
Policijoje apie 20 kartų su

skambėjo telefonas — baimin
gi balsai pranešė, kad miesto 
gatvėse kaukia liūtai. Nusisku
binusi policija, ties 64 gatve ir 
Peoria, Englewoode, pietinėj 
Chicagos daly, rado rūsyje du 
pririštus liūtus, kurie esą iš
mokyti cirkui ir prijaukinti. 
Policija liūtus paliko, bet savi
ninką areštavo ir atidavė teis
mui už laikymą laukinių žvėrių 
namuose.

Areštavo narkotikų 
spekuliantus

Chicagos policija areštavo 
septynis vyrus ir dvi moteris, 
susekusi, kad jų gauja laikė ir 
spekuliavo narkotikais bei plė
šikavo. Pavogtus laikrodžius 
ir žiedus mainė į narkotikus.

TT. MARIJONŲ

STOVYKLA
BERNIUKAMS

Arti Chicagos 

Hlnsdale, III., apylinkėje

Kandidatuos, bet be vilties
Chicagoje buvo socialistų 

partijos pasitarimas, kurio me
tu nuspręsta, kad artėjančiuose 
prezidento rinkimuose socialis
tų kandidatu bus Darlington Sezonas prasideda liepos 7 
Hoopes, o į viceprezidentus —( 1955 m.
Samuel H. Friedman. Socialia 
tai neturi jokios vilties išrinkti 
savo kandidatus, tačiau rinki
muose dalyvausią propagandi
niais — auklėjamaisiais sume
timais.

Mergaitės atpažino 
užpuolėją

Penkios mergaitės, iš įvairių 
miesto dalių, atpažino iš pa
veikslo, kad jas buvo užpuolęs 
Norvel De Grove, 40 m. am
žiaus, kurio dabar jieško poli
cija. Jis jau atsėdėjo kalėjime 
19 metų.

d.,

Priimami berniukai nuo 10 me
tų iki 16 m.

Pagal susitarimą priimami 
berniukai ankščiau ir jaunesni.
Pirmosios savaitės vyks griež

toje lietuviškoje programoje.

Kreipkitės:

REV. VICTOR RIMŠELIS, MIC. 

Marlan Hills Semlnary 

Clarendon Hills, III.

Tel. HINSDALE 1441

čius 80 mylių greičiu per va
landą. Savo mašinoj jie turėjo 
pagrobtų daiktų už tūkstantį 
dol. Areštuotųjų vardai: F. 
Virgilio — 32 m., P. Sayod — 
29 m. ir J. Glorioso — 30 m.

Meldžiasi už prezidentą
Daugelyje Chicagos bažny

čių buvo žmonės prašyti pasi- 
melsti uz greitesnį prezidento 
Eisenhoweri0 pasveikimą.

Pagerbs geradarę
Statula bus įteikta dėl Mrs. 

G. A. McCorckle, gyvenančios 
1325 W. Wilson ir vadovaujan
čios Mokyklos Vaikų Globos 
draugijai, kuri parūpino daug 
drabužių, avalynės, maisto var
guomenės vaikams.

Didėja Wilson bendrovės 
pelnas

Wilson bendrovės pelnas per 
6 mėnesius (baigiant juos ba
landžio 28 d.) buvo $4,803,379, 
taigi — penkis kartus didesnis 
kaip pernai šiuo metu.
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Sveikinimų Korteles 
visoms progoms!

Paikių 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.


