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ADENAUERIS LIEPIA SAUGOTIS RUSU KĖSLU
ji sovietų manevrai

ir ko jais siekiama
1956. VI. 3 paskelbtas Sov. Sąjungos kp. ck. ir minist. tarybos 

nutarimas, kuriuo eilė ūkio šakų įmonių perduotos sąjunginių res
publikų žinion. Drauge buvo paskelbti'su tuo susiję organizaciniai 
patvarkymai.

Tas žygis grindžiamas tuo, jog 
, prireikę įgyvendinti papildomas 
priemones sąjunginių respublikų 
vaidmeniui liaudies ūkio valdy
me toliau sustiprinti“. Todėl su
tarta perduoti sąjunginių respub 
likų žinion įmones ir organizaci
jas, šiuo metu betarpiškai buvu
sias pavaldžias šioms Sov. Sąjun
gos ministerijoms: maisto pre
kių pramonės, mėsos ir pieno j 
produktų pramonės, žuvies pra
monės, paruošų, lengvosios pra
monės, tekstilės pramonės, sta
tybinių medžiagų pramonės, po
pieriaus ir medžio apdirbimo pra j \ .. ,,. ; . . Į kom. partija valdo tokiu budu, vi-mones, automobilių transporto ir, . . ' J ., . ’ . , . - ..a Isokios tariamos „savivaldos arplentų, upių laivyno, sveikatos, ^,51r„ +;L,
apsaugos, o taip pat mažmeninį 
prekybos tinklą ir visuomeninio 
maitinimo įmones. Betgi paliktos 
betarpiškai pavaldžios atitinka
moms S. Sąjungos sąjunginėms 
ministerijoms cemento, šiperio, 
asbesto, celiuliozės - popieriaus, 
dirbtinio pluošto, dirbtinės odos, 
mašinų ir jų detalių lengva jai, 
maisto ir mėsos bei pieno pramo
nei gamybos įmonės, taip pat me
dicinos pramonės įmonės.

Sujungiamas ministerijos
Ryšium su tuo nutarta sujung

ti Sov. Sąjungos lengvosios pra
monės ir tekstilės pramonės mi
nisterijas į vieną ministeriją, ku
ri 'pavadinta lengvosios pramo
nės ministerija. Bendrasąjunginė 
paruošų ministerija pertvarko
ma į sąjunginę respublikinę „TS 
grūdų produktų ministeriją“.

Sov. Sąjungos lengvosios pra
monės ministeriu paskirtas N. S.
Rizovas, o grūdų produktų mi
nisteriu — Leonidas Romanovi- 
čius Komijostas.

Panaikinant „TS automobilių 
transporto ir plentų ministeri
jas“, sudaromos šios ministerijos 
vyriausiosios kelių tiesimo val
dybos pagrindu vyriausioji auto
mobilinių kelių tiesimo valdyba 
prie Sov. Sąjungos ministeriu ta
rybos.

Panaikinus upių laivyno minis
teriją, upių laivyno darbui vado
vauti nutarta sudaryti Rusijos 
federacijoje respublikinę upių lai 
vyno ministeriją, o kitose sąjun
ginėse respublikose, kur tat yra 
.reikalinga, atitinkamas valdybas 
prie sąjunginių respublikų mi
nisteriu tarybų. Įmonės ir orga
nizacijos perduodamos pagal 
1956 m. sausio 1 d. būklę su viso
mis vertybėmis, įrengimais, fon
dais etc.

Partija prižiūrės, jog viskas 
vyktų pagal planą

Sąjunginių respublikų k. parti
jų c. komitetai ir ministeriu ta
rybos įpareigotos sustiprinti kva 
lifikuotais specialistais atitinka
mų ministerijų kadrus sąjungi
nėse respublikose, taip pat res
publikų valstybinės plano komi
sijas ir užtikrinti, kad daromieji 
pakeitimai prisidėtų prie pageri
nimo vadovavimo įmonėms ir or
ganizacijoms, perduodamoms są
junginių respublikų ^inton.

Panaikinta ir Sov. Sąjungos 
teisingumo ministerija, skel
biant, kad tuo padidinamas są
junginių respublikų vaidmuo šio
je srityje. Prie Sov. Sąjungos mi
nisteriu tarybos steigiama juri
dinė komisija, kuri turės siste
matizuoti įstatyminį darbą ir at
likti kitus jai Skirtus uždavinius.

Tuo reikalu paskelbti. Sov. Są
jungos AT prezidiumo įsakai ir 
duota visa eilė atitinkamų pa
tvarkymų.

Dėl to skelbiamo decentraliza
vimo betgi Vakaruose pastebima, 
kad tai greičiau esama tik tam 
tikro manevro, o pati santvarka 
iš esmės paliekama ta pati: vis 
tiek svarbiausieji įsakymai eis iš 
Maskvos ir bus reikalingi jos pri
tarimo.

Centrinė galia vis tiek palieka
ma Kremliuje, kuri ir decentrali
zavus davinės įsakymus. Kol

decentralizacija teliks tik popie 
riuje. Atskira respublika tegalės 
vykdyti tik tokius planus, kurie 
prieš tai bus patvirtinti iš Mas
kvos.

Kol nėra laisvų rintkimų ir ga
limumo laisvai reikšti savo nuo
monę, panašios rūšies „decentra
lizacijos“ neturi svarbesnės reikš 
mės, nes dabar pačios respubli
kos turės savo priemonėmis įvyk
dyti reikalaujamus planus. Pas
kutiniu metu sovietinė „Pravda“ 
vėl puolė Lietuvą, kad ji neįvyk- 
danti planų... . (E.)

Į atsargą išėjęs Argentinos kari
ninkas lt. coL Oscar Lorenzo Cogor- 
no, kuris yra vienas iš 17 kariuo
menės vyrų, apkaltintų vadovavimu 
Argentinos Juan D. Peron šalinin
kams ^sukilėliams. (INS)

Rusai’stiprinasi
*

Sakalino saloje
MAIZURU, Japonija. — Japo

nų repatrijantas iš Sov. Sąjungos 
sako, kad Rusija, netoli Sibiro 
krantų esančią Sakalino salą, pa
vertė į didžiulę karinę, lėktuvų 
ir laivyno bazę PARYŽIUS.—Komunistų par- 

Nobukatsu Murooka, kuris Sa-Jtijos šefas Nikita S. Kruščevas
kaline dirbęs prie geležinkelio 
darbų, spaudos reporteriams pa
reiškė, jog rusų lėktuvai ten le
kiodavę diena iš dienos, o jų ka
reivių buvo galima užtikti kiek
vienoje vietoje.

Jis taip pat pažymėjo, kad ru
sai daug darbo jėgos į Sakalino 
salą atsiveža iš Šiaurės Korėjos.

Kalendorius

Birželio mėn. 13 d.: šv. Anta
nas; lietuviški: Kundotas irMin- 
kantė.

Saulė teka 5:16, leidžiasi 8:26.
□ras Chlcagoje

Oro biuras praneša: Chicagoje 
ir jos apylinkėse šiandien — dau
gumoje giedra, temperatūra 
sieks apie 95. žemiausia tempe
ratūra naktį 68. Ketvirtadienį — 
giedra ir truputį vėsiau.

Rusijos darbo

liaudis skundžiasi
MASKVA. Rusijoje yra toks 

didelis butų trūkumas darbinin
kams ,kad net „Izvestijos“ nr. 
125 rašo iš Tifliso, jog ten per 
paskutinius 10 metų tik apie 100 
šeimų, kurių vyrai dirba tramva
jaus linijose, gavo naujus butus.

„Tai tik lašas jūroje“ — rašo 
V. Vaskov „Izviestijose“. Iš 4y2 
tūkstančių darbipinkų, daugiau 
kaip tūkstantis reikalingas butų.

Vienas, pvz. darbininkas R. 
Arutiunov — gyvena bute, kurio 
siena išvirto ir stogas įgriuvo. 
Apie tai žino administracijos įs
taigos, rajono ir miestai sovietai. 
Per paskutinius septynerius me
tus Arutiunov kreipiasi į įvai
rias organizacijas, įstaigas — 
iš niekur pagalbos neateina. Tik 
neseniai Tifliso miesto tarybos 
vykdomajame komitete jam bu
vo pasakyta, kad butą jis tegalės 
gauti ne anksčiau, kaip po dešim
ties metų.

Matyt, kad pats „Izvestijų“ 
laikraštis nesitiki greitos šioje 
srityje vyriausybės įstaigų pa
galbos ir deda paveikslus namų, 
kuriuos darbininkai laisvalaikiu 
pasistatė savo rankomis.

Kolchozai vėluoja
sėjos darbus

MASKVA. „Izviestijų“ nr. 125 
specialiame straipsnyje skun
džiasi, kad Kalinino apygardoje 
vėluojamasi su sėja. Išvardina
mos sritys, kur iki gegužės 20 d. 
tebuvo pasėta 11% linų.

Apsirgo Nobelio
premijos laimėtojas

SOUTHAMPTON, Anglija. — 
T. S. Eliot, 67 metų amžiaus No
belio premiją laimėjęs poetas ir 
dramaturgas, turėjo būti išvež
tas iš laivo vežimėliu, kada jis čia 
atplaukė iš New.Yorko. Jis pake
lyje, plaukdamas Queen Mary lai 
vu, buvo turėjęs širdies ataką.

Sukilėlių vadui
nukirs galvą

CATHO, Pietų Vietnamas. — 
Gen. Ba Cut, kuris vadovavo Hoa 
Hao budistų religinės sektos ar
mijai jos maište prieš Saigono 
valdžią, buvo nuteistas mirti gil
jotinoje. Ba Cut vedama armija 
turėjo 10,000 vyrų ir kurį laiką ji 
buvo paėmusi valdžią į savo ran
kas pietvakariniame Vietname.

Stalinas turėjęs
nuosavą haremą

kitus sovietų vadus yra informa 
vęs, kad* Stalinas, savo paskuti
niaisiais gyvenimo metais, yra 
turėjęs jaunų mergaičių haremą, 
apie ką praneša „France - Soir“ 
laikraštis.

Ten rašoma, jog Kruščevas sa
vo 'kolegoms yra išsireiškęs, kad 
Stalinas buvęs lytiniai nenorma
lus ir sadistiškai elgęsis su jau
nomis mergaitėmis.

Laikraštyje sakoma, jog hare
mą Stalinui buvo suorganizavęs 
sovietų policijos „bosas“ Lavren- 
ty Beria ir šis apie tai prisipaži
nęs trumpai prieš savo mirtį.

Balandžio mėn. New Yorke įvy 
kuaioje spaudos konferencijoje, 
buvęs sovietų slaptosios policijos 
komisaras Alexander Orlov, pa
sisakė, kad Stalinas yra buvęs 
homoseksualas.

(J UNE) 13, 1956
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Prezidentinis asistentas Sherman. Adams atvyksta j AValter Tteed ligo
ninę, užsibrėžęs čia įkurti laikinas raštines tik 90 pėdų atstume nuo 
prez. Eisenhowerio palatos. (INS)

Prezidento ūpas yra aukštas,
1

o jo moralė — gera
WASHINGTON, birž. 12. — 

tojai informuoja, kad prezidentas 
skaitant nuo jo operacijos dienos, 
gera, — gydytojai praneša.

Prezidento sveikatos stovio in
formacinis biuletenis sako: „šį 
rytą jo temperatūra yra 99, jo 
pulsas — 80, kraujp spaudimas 
132/70 ir jo kvėpavimas — 20, 
kas pažymi šiuometinę normalią 
reakciją“.

Kyla pasitikėjimas prezidentu 
Nuolatos gerėjantis prez. Ei- 

senhowerio sveikatos stovis, jo 
pagelbininkams duoda daugiau 
vilties tikėti, kad prezidentas 
kandidatuos antram terminui į 
prezidento vietą.

Prezidentas vakar atmetė 
Kremliaus pasiūlymą visiems JA 
Valstybių karinių pajėgų jung
tinio štabo nariams palydėti gen. 
Nathan Twining į Maskvos avia
cijos dienos ceremonijas, birželio 
mėn. 24 d. Jis tai pavadino „ne-

Trumpai iš visur
• Amerikiečių orkestro vado

vas Xavier Cugart ir jo žmona, 
dainiąinkė Abbe Lane, 'lankosi 
Romoje.

• Princesė Aisha, 2"! metų am
žiaus Moroko sultano dukra, at
metė Irako karaliaus Faisal ve
dybinį pasiūlymą.

• JAValstybių Oro Pajėgų 
grupės, stovinčios Maroko mies
tuose, vadovybė įspėjo savo na
rius, nuo vidurnakčio iki ryto ne- 
simaišyti gatvėse, kadangi vieti
niai gyventojai atakuoja ameri
kiečius.

I
Argentinos viceprezidentas Isnac Rojas (dešinėje) kalba miniai, j >g 
sukilimas Argentinoje yra numalšintas, šalia jo yra prezidentas Pedro,,, 
Aiambnru, karia buvo išvykęs iš sostinės, kada peronistai pradėjo su- •• 
kilime veiksmus, (INS)

Prezidento Eisenhowerio gydy- 
pereitą naktį jautėsi geriausiai, 
Jo ūpas yra aukštas, o moralė —

pralktišku“ dalyku.
Baltųjų Rūmų informacijos 

sekretorius pažymėjo, kąd prezi
dentas šį sprendimą padaręs sa
vo nuožiūra ir nebuvęs paveiktas 
žemesniųjų sluoksnių akcijos.

Šiandien prezidentas jau pasi
rašė tris dokumentus, pirmą kar
tą po jo netikėtos operacijos per
eitą šeštadienį.

Tuo pačiu metu jis priėmė iš 
savo vyr. asistento Sherman 
Adams pranešimą dėl užsienio 
paramos biliaus. Tada preziden
tas turėjo 15 minučių konferenci
ją, kurioje be Adams dalyvavo 
maj. gen. Wilton B. Persona ir 
Andrew J. Goodpaster — jo svar 
besnieji pareigūnai.

• Formosa vakar pradėjo sta
tyti didžiulę alaus varyklą, kuri, 
kaip sakoma, bus didžiausia šios 
rūšies įmonė visoje Azijoje.

• Senatas priėmė ir nusiuntė į 
Baltuosius rūmus patvirtinti bi- 
lių, kuris leistų pašto ženkluose 
vartoti įrašą „melskis dėl tai
kos“.

• Mayagnez uosto darbininkai 
Puerto Rike, po 20 dienų stręiko, 
sugrįžo atgal į darbą.

• Anglijos ministeris pirminiu
kas Edenas vakar šventė savo 
59-jį gimtadienį. < ,,f

• JAValstybių karo laibas iš
gelbėjo 8 japonų žvejų laivelio 
įgulos narius, kada jis apsivertė 
jūroje.

Kaina 5 centai

——--- -J-- .--------- I

"Dabartine Rusijos taktika 
yra pavojingesnė"-Adenaueris

WASHINGTON. — Vak. Vokietijos kancleris Konrad Ade
naueris, politiniais reikalais atvykęs į JAValstybes, savo įkalboje 
New Haven, Conn. Amerikai patarė nesumažinti savo budrumo dėl 
dabartinių draugiškų mostų su Sov. Sąjunga.

80 metų amžiaus turintis vo-
kiečių politikas, dabarties rusų 
taktiką pavadino „labiau pavo
jinga už ankstesnį sovietų agre
syvią laikyseną.

Toliau Adenaueris savo kalbo
je pabrėžė, kad sovietai nori su
trupinti Nato apsaugos šydą ir 
JAValstybes išguiti iš Europos, 
tikėdami, jog tada Europa nukris 
į jų glėbį, kaip prinokęs vaisius.

Kancleris savo 2>/2 dienos vizi 
tą Washingtone pradėjo pirma
dienį, kada Valstybės sekretorius 
John Foster Dulles jį pasitiko 
areodrome.

Prezidento liga pakenkė 
Adenauerio planams

Prez. Eisenhowerio netikėta li
ga sumažino šio Adenauerio vizi
to svarbumą, kadangi kancleris 
buvo norėjęs savo pažiūras į po
litinius reikalus išdėstyti prezi
dentui asmeniškai. Tam reikalui 
jis buvo numatęs trečiadienį pie
tauti kartu su prez. Eisenhowe- 
riu Baltuose Rūmuose. Dabar vie
to je to, jis pietausiąs su vicepre-| tvirtintas 1954 m. rugpjūčio mėn. 
zidentu Nixon. 3 d. Nevadoje. Bobo tada gavo

gražią pinigų sumą — $5.000,000 
iš šio turtingo milijonieriaus sū
naus.

Nepatenkintas Amerikos 
neutralumo politika

Kancleris Adenaueris yra nu
matęs pasitarimus su Valstybės 
sekretoriumi Dulles ir juose ža
da kalbėti apie JAValstybių neu
tralumo politiką, kuria jis esąs 
nepatenkintas. Jo nuomone, de
rybose su Rusija turėtų būti 
svarstomas Vokietijos suvieniji
mo klausimas, nes dabar ji, jau 
ilgas laikas, pasirodo labiau nori, 
kad ši liktų padalinta.

Šį penktadienį Adenaueris at
vyks į Chicagą ir čia kalbės „Ex- 
eeutives Club“ pietuose.

Pačiupo Argentinos
sukilėlių vadę

ąUENOS AIRES, Argentina, 
birž. 12. — Gen. Juan Jose Valle, 
kuris buvo trumpo pereitame sa
vaitgalyje Argentinoje vykusio 
sukilimo vyriausiu vadu, jau yra 
pagautas. Kaip pranešama, jis 
patalpintas armijos žinion.

Gen. Paul Tanco, kitas iš su
kilėlių vadų, dar nėra pačiuptas. 
Jo ir gen. Jose Walle laukia mir
ties bausmė.

• Prezidentas Syngman Rhee, 
kalbėdamas Pietų Korėjos armi
jai, pareiškė, jog ji turi būti pasi
ruošusi kovoti bet kur ir bet ka
da, jeigu tik J A Valstybėms šios 
pagalbos reikės.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Moroko vyriausybė pareikalavo sustabdyti Moroko žydų 

emigraciją Izraeliu.
— Siaurės Atlanto Pakto Taryba pranešė, jog ji 1956 metais 

planuoja praleisti $263,200,000 kariškų areodromų ir kitų instalia
cijų statybai Vakarų Europoje.

— Calabogie, Ont. miesto gyventojas Spencer Church, minė
damas savo 106-jį gimtadienį pareiškė: „Pasaulis perdaug skuba 
aplinkui“.

— Armijos seržantas ir du biznieriai iš East Orange, N. /. pri
sipažino kaltais slaptų valdžios dokumentų pavogime iš Brooklyno 
armijos būstinės. Šiuose dokumentuose buvo pažymėti visame pa
saulyje esantieji JAValstybių kariniai įrengimai.

— Dar penkiems Argentinos sukilimo dalyviams buvo įvykdy
ta mirties bausmė. Bendras sušaudytųjų skaičius dabar siekia J/3 
asmenis.

— Detroito mašinos vairuotojas Louis Donnoff, sučiuptas ui 
per greitą važiavimą, pareiškė, jog jis norėjo greičiau pasiekti eže
rą ir ten atvėsti. Tada teisėjas jį nuteisė penkioms dienoms į „šal- 
tąją“.

VoL XL

Susituokė buvęs♦
Paulekiutes vyras

HAYDEN LAKE, Ida. — Win- 
throp Rockefeller, po divorsu pa
sibaigusių vedybų su lietuvaite 
Iieva Paulekiūte, susituokė čia su 
Jeanette Edris, 37 metų amžiaus, 
Seattle, Wash. finansininko duk
ra.

Tik maža abiejų šeimų narių ir 
draugų grupė dalyvavo vedybinė
se iškilmėse jaunosios tėvo vasa
ros namuose, Hayden Lake, Ida. 
Po medaus mėnesio, WInthrop 
Rockefeller su savo antrąja žmo
na apsigyvens Rockefellerio Mor- 
rilton (Ark.) galvijų ūkyje.

Šios vestuvės savo paprastumu 
buvo labai skirtingos nuo pirmų
jų Rockefellerio sutuoktuvių 
1948 m. vasario mėn. 14 d. su Iie- 
va Paulekiūte, tada Bobo Sears.

Jų vedybinio gyvenimo laiko
tarpis tęsėsi neilgai ir 1950 m. 
buvo pradėta kalbėti apie atsisky 
rimą, kuris oficialiai buvo pa

Nušokusi iš III aukšto
pagimdė kūdikį

FORT LAUDERDALE, Fla.— 
31 metų amžiaus moteris, 20 min. 
po to kai ji nušoko iš North 
Broward General ligoninės III 
aukšto, pagimdė kūdikį, kuris 
jaučiasi visai gerai. Ji tai padarė 
negalėdama susilaikyti nuo dide
lių skausmų, kilusių prieš kūdi
kio gimimą. Gailestingoji sesuo 
norėjo moterį sutrukdyti nuo šo
kimo, tačiau jos bandymas buvęs 
nesėkmingas ir moteris vistiek 
iššokusi.

Lenkų sportininkas
paspruko į laisvę

LONDON. — Roman Kazimie- 
rzyk, lenkų sportininkas Sov. Są
jungos strėlininkų komandoje, 
kuri vieši Anglijoje, pabėgo nuo 
savo raudonųjų „bosų“. Jis dar 
yra jieškomas komunistinių agen 
tų Londone.

Taip pat pranešimu iš Vienos, 
Austrijoje sakoma, kad čia poli
tinio asyliaus teisės paprašė pir
mosios Rusijos turistų grupės na 
rys. Sis nuo kitų turistų pasišali
no, kada jie dalyvavo ekskursijo
je po gamtą.
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gistracijos mokestis — $2. Jis 
bus įskaitomas į stovyklavimo

RUOŠIASI STOVYKLAI spaudoje. Nuostatai turi 5
skirsnius:

1) Skautiškieji skyreliai ne-

siųsti šiuo adresu: ALF. KERELIS, 4105 So. Albany St. 

Chicago 82, UI. Telefonas LAfayetto 8-0547

(8ks) Worcesterio “Skautiš- 
mokestį. Transportu ir palapi-J ko jo Kampelio” žiniorųis, pasta- 
nėmis pasirūpina patys viene-j ruoju laiku JAV I rajone in- skautų spaudoje steigiami tikš
tai. Jei kam neįmanoma atsivež- tensyviai ruošiamasi vasaros sto' lu informuoti skautus, jų tėvus 

vykiai. Balandžio 28 — 29 dJ ir visuomenę apie skautų veiklą 
Waterburyje to rajono vadų su-Į ir skautiškąją ideologiją. Pole- 
važiavime nutarta šią vasarą miniai straipsniai negali būti 
rengti bendrą skautų stovyklą spausdinami tokiuose skyreliuo-

Vilkiuku stovykla
Pirmajame JAV skautų bro

lijos rajone, šalia rajoninės 
skautų, šiemet organizuojama 
ir atskira vilkiukų stovykla. 
Per paskutinius kelis metus bu
vo pastebėta, kad bendroje sto
vykloje vilkiukai nevisai pritam 
pa ir pareikalauja daug jėgų ir 
rūpesčio iš stovyklos vadovybės 
bei šiaip stovyklaujančių skau
tų. Atseit, nei vilkiukai tinka
mai stovyklauja, nei skautai ga
li pilnai laisvas rankas turėti sa 
viems užsiėmimams.

nuo š. m. liepos 14 d. iki 28 d. 
Stovyklos mokestis numatytas 
$25 asmeniui. Į ją vykti gali ir 
ne skautų sąjungos nariai, ta
čiau turi būti vilkiukų amžiaus. 
Ne jaunesni kaip 7 ir ne vyrės

ti savo palapinių, tegul tai pra
neša registruodamasi. Stovyk
loje bus ribotas skaičius pala
pinių, kurias bus galima išsi- 
nuomuoti.

Stovyklos technišku organiza
vimu ir ūkiu rūpinasi Detroito 
skautų ir skaučių tuntai, o sto
vyklos vadovybe bei progra
ma — stovyklos rengimo komi-

Dr. Nina KRIAUtELIONAITt
(Gydytoj* Ir Uhirurgč) 

BBOTKMŲ LIGŲ IR AK LAUKU08 
KPECLAL1STB 

1760 West 71«t Strwt 
(Kampas 71st Ir Callfornla)

TeL ofiso tr re*. REpubUo 1-414* 
Vai. 11-1 Ir #-» ▼. ▼. Bešt. 1-4 P- P- 

Prlšzalmae tik pagal susitarime.

DR; IRENA
antroje rugpjūčio pusėje. Jieš- 
koma stovyklavietės Naujosios 
Anglijos vidurkely — Hartfor-' 
do ir Waterburio. Šiai stovyk
lai vadovauti sutiko vyresn. 
sktn. Ant. Saulaitis. Skautės

se, bet turi būti nukreipiami į 
skautišką spaudą.

(Nukelta J 4 pusi.)

KURAS
’hlrurgč)

sija Chicagoje, kuriai pirminin-1 taip pat stovyklaus savo atski-
kauja v. s. J. Vaišnys, SJ, 5541 
So. Paulina Str., Chcago 36, III.

PAKELTOS Į

roję stovykloje brolių 
nystėje.

kaimy-

ni kaip 11 metų. Norint smulkes VYRESNIŠKUMO LAIPSNIUS
nių informacijų, reikia kreiptis 
į savus skautų vadovus arba tie 
sioginiai į ps. Juozą Benešiūną, 
96 Maple Avė, Hartford, Conn., 
telef. CHapel 6-6352. V. P.

VYRESNIŲJŲ SKAUTŲ IR 
SKAUČIŲ STOVYKLA

Nuo rugpjūčio 25 d. iki rug
sėjo 3 d. netoli Windsoro, Kana
doje, yra ruošiama didelė vy--

Šiemet, pirmojo rajono vadei
vos pavestas, ps. J. Benešiūnas 
organizuoja atskirą vilkiukų sto 
vykią. Organizatorius yra be
veik pusę savo gyvenimo pralei- resniųjų skautų ir skaučių (nuo
dęs vadovaudamas vilkiukams 
bei skautams ir dabar yra jų 
draugininku Hartfordo vietinin- 
kijoje. Jis išdirbęs stovyklos 
planus važinėja po rajono vie

17 m. amž.) stovykla. Joje ga
lės dalyvauti visi JAV ir Kana
dos rajonų skautai vyčiai ir vy
resniosios skautės, skautinin
kai,-ės ir ASS nariai. Visi yra

toves pasitarti su savo būsimų prašomi, kaip galima grėbiau,
stovyklautojų tėvais, paaiškinti 
jiems, kaip reikia vaikus stovyk 
lai paruošti, bei asmeniškai tė
vų patarimus ir pageidavimus 
priimti. Žinant, jog jis tą dar
bą atlieka ne už materialinį at
lyginimą, bet už pareigą skau- 
tybei ir už meilę lietuviškam žo
džiui, kurig nyksta iš mūsų jau
nųjų lūpų, ps. Juozui tenka lin
kėti daug skautiško džiaugsmo 
ir ištvermės šį užsibrėžtą užda
vinį vykdant.

Tėvų susidomėjimas yra dide
lis ir atrodo, kad stovyklon su
važiuos ne mažiau kaip 60_yil- 
kiukų. Stovyklavietė parinkta 
Woodstock, Conn., netoli Put- 
namo, toje pačioje vietoje, kur 
pernai buvo "Dainavos” sto
vykla. Stovyklos viršininku bus 
pats organizatorius, o jo pava-
vaduotoju Worcesterio vietiniu- BIg. Talpgl perš5Jimą llg0B
kijos vietininkas v. si. V. Bilum-, vadinamos athlete’S foot, su- 

_____- • stabdo džiovinimų odos Ir petplyšimųtelaas. Maisto gaminimu rūpin
sis buvusi “Dainavos” stovyklos 
vyriausia šeimininkė Br. Jucė- 
nienė, padedama kelių skaučių.
Kapeliono pareigas stovykl. su
tiko eiti pasikeisdami prof. kun.
St. Yla, kun. dr. V. Cukuras ir 
mažųjų labai mėgstamas kun.
V. Paulauskas.

Vilkiukai stovyklon atvyks su 
palydovais skautais, kurie jiems 
vadovaus ir atliks sunkesnius 
ruošos darbus. Stovyklos metu 
bus kalbama tik lietuviškai ir 
kreipiamas didelis dėmesys į 
žaidimus, kuriuose bus įpintos 
liaudies dainos, patarlės bei apy 0 
sakos. Prie stovyklos užsiėmi
mų programos paruošimo daug 
prisidėjo skautininkės L. Čepie
nė ir E. Putvytė.

Stovyklautojai po didele prie
žiūra bus vedami maudytis ir 
pasivaikščioti į netoli esantį 
parką. Vilkiukai gyvens tikro
se palapinėse, kaip skautai, ta
čiau blogam orui užėjus jie bus 
perkeliami į didelį ūkininko na
mą, kuriame yra net 20 kamba
rių. Tame name, kol bu8 vietos, 
gyvens ir stovyklautojų svečiai.

Stovykla tęsis dvi savaites,

rgeistrautis pas savo vienetų va 
dovus, o paskiri skautai ir skau 
tės pas v. s. Br. Kliorę, 1407 
So. 48 Ct., Cicer0 50, III., telef. 
OLympic 2-2927. Vienetų vado
vai registracijos sąrašus atsiun
čia v. s. Kliorei ne vėliau -rug
pjūčio 5 dienos. Stovyklavimo 
mokestis (už 10 dienų) $15; Re-

(sks) Iš LSS Tarybos Pirani
jos gautomis žiniomis š. m. ge
gužės pradžioje Seserijos vado
vės pakeltos į šiuos vyresniš- 

’kumo laipsnius: chicagiškės — 
sktn. M. Budrienė ir St. Gudaus 
kienė — pakeltos į vyresniosios 
skautininkės laipsnius, o vyr. 
skltn. Ap. Naujokaitienė, Los 
Angeles, tapo pakelta paskauti- 
ninke. Ordinu Už Nuopelnus 
apdovanotos: psktn. Ž. Bukny- 
tė Detroite ir psktn. D. Pulkau- 
ninkaitė,,Los Angeles. Vokieti
jos rajone Tėvynės Dukros ženk 
lu apdovanotos D. Jakštaite, R. 
Laukaitytė ir A. Rugieniūtė ir 
Vėliavos ženklu — V, Ramins 
kaitė, v

PIRMUOS NUTARIMAS 
SPAUDOS REIKALU

(sks) Pagausėjus informaci
joms apie skautus,-es neskau- 
tiskoje spaudoje ir Brolijos Va- 
dijai pasiūlius, Liet. Skautų S- 
gos Tarybos Pirmija savo 62-ju 
nutarimu priėmė nuostatus 
skautų skyreliams neskautų

Tel. ofiso HE. rez. PR. 4-7833

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1957 W. Garfleld Blvd.
VAL: 1—4 Ir 8—9 

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

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akiniu* —

6322 So. Western Avenue
Vai.: kasdien 10-12 vai. Ir 7-9 vai. 
vak. Šeštadieniais 10-1 vai. Trečia
dieniais uždaryta. Kitu laiku susitarus 

Ofiso telefonas: P K 8-3229 
Re* telef. VVAlbrook 6-607*

NUO UŽSISENFJUSIŲ 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ

iSį’ cųrle kenčia nuo SENŲ AT- 
lr SKAUD2IŲ 2AIZDŲ,

negali ramiai sčdčtl Ir naktimis 
miegoti/, toea jų užsisenCjuaios žaizdos 
niežti ir skauda. Kad pašalinti tų 
nležSJimų ir skaudSjlmų senų atvi
rų ir skaudžiu žaizdų, uždekite 
LEGULO Olfttment. Jos gydymo 
ypatybes palengvins jūsų skaudėji
mų ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite Jų taipgi nuo ' skau
džių nudegimų. Ji taipgi pašalina 
nležšjluių Ilgos vadinamos PSORIA-

tarppirščlų. Yra tinkama vartoti nuo' 
džiūstančlos, suskilusios odos dedlr-1 
vinių, odos išbSrimų Ir t. t., taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada pa 
■Įrodo skaudus lšbBrimas nuo vysty
klų. JI yra gera gyduole nuo Iš
viršinių odos ligų. Le
gulo Olntment yra 
parduodama po 75 
ct., 81.25, Ir 98.50.
Pirkite vaistinėse Cbl 
cagoj Ir apylinkes*—
Mllvvaukee, W<sc.,Ga 
ry. Ind.lr Detrolt Ml- 
cbigan arba rašyki
te Ir atsiųskit* Mo- 
ney order |

LEGULO, Department D. 
5618 W. Eddy St Chicago 34, HL

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūšy specialybė

I’RECIN PHOTO STUDIO
(Incorporated)

EDVARDAS ULIS, ssv,

4058 Archer Avenue 
Telefonai VIrginįa 7-2481

1956 e
TELEVIZIJOS FOMOGRAFAI 
Tik pat mus plrkduni gamfl
• Nemokamai I-Jų m*n. pilnų garan

tijų darbas Ir dalya
9 Nemokamai vidaus antenų Ir Insta

liavimas.
-* Iki 8100.00 Ir daugiau nuolaidos ui 

Jūsų senų televizijų.
Be to, visokiausi radijai, rekorda-

vlmo aparatai, lempos, baterijos, da
lys ir kitų firmų televizijos

NUOŠIRDUS LIETUVIŠKA* 
PATARNAVIMAS

Frank’s TV and Radio
PARDAVIMAS IR TAISYMAS

3240 South Halstod Street
Telefoną* CAlomet 5-7252

PRANAS KERSIS IR 
PAULIUS F. ENDZELI8

BOaOBS=XOEaOK

PIGLU (R SAUGIAI

PERKRAUSTAlJ
BALDUS
V I4 T(ME Iii IA TOLIAU

K. EIDUKONIS
Turiu naują didel) sunkvežimį 

ir apdraudaa
2313 W. 91«t St. Chicago, UL 

Tel. PRescott 9-2781

P.&tF. JOKUBKA
TV, DEIMANTAI IR LAIKRODŽIAI 

Pardavimas tr Taisymas
4077 So. Archer Av*. 

Chicago 82, Iii. — Tel. LA 8-8617

DR. L J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Nauja* adresas: 4255 W. 63rd St.
Ofiso teL REllance 6-4410 

Rezid. telef. GRovehUl 0-0817
Valandos: 1-8 p. m. Ir 8-8 p. m. 

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

(Gydytoja Ir Ohlrurg® 
KCDIK1Ų IR VAIKŲ LIGŲ 

Sl’ECIAIJSTf
7156 South We«tern Avanaa

(MEDI C AL BUILDLNG) 
Pirmad., antrad., ketv. (r penktai, 
nuo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. Ir nuo 
6 v. — 3 vai. vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. Beštad. 11 
vai. ryto Iki I vai. popiet.

Ofioe tel. RE. 7-11*8
Res. tel. VVAlbrook 6-3766

Ofiso tel. Oldffstde 4-2896
Rezidencijos: LAfayette 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 West 471 h Street 
(Kampas 47tb Ir Hermitage)

Vai.; nuo 2 Iki 4 Ir 6 Iki 9 v. vak. 
Beštad. nuo 2 Iki 6 vai., lšakyr. sek.

Tel. ofiso YA 7-6667, re*. RE. 7-496*

DR. FRANK C. KWINN
(KV1ECINSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1661 W«*t 47th Street

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 9 
vai. Iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. Iki 8:20 
Uždara treč. visų dienų Ir šeštad. vak.

DR. FL TALLAT-KELPŠA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Telef. TOwnhaU 3-0959 
2534 West 68th Street 

Vai.: tik Iš anksto susitarus. 
Telef. HEmloak 4-7080, neatsakius 

skambinti CEntral 6-2294.

SŪPNIE KUČUS 
RRDIOPH0GMMA

a WGBS stotis*— Banga 1110 
NUO PIRMAD. IKI PENKTAD. 

8i4l iki >:9» va*, ryte 
ŠEŠTAD. 8:88 Iki 9t80 ryte 

PIRMADIENNIO vak. ano 7—8 v, 
8EKAD. 8:8*-—StM r. ri U stotie* 

... WOPA — 1480 kll.
1 Chloago 28, .U. HEmlock 4-2418 

-I 7121 So. ROCK9VELL ST.

NAUJI OfO£U TROKAt-NAUJAUSI KRAUSTYMO (RANK7AI 
ŪSU Merų PATYRIMAS-PISUS IRSĄtlNINGAS PATARNAVIMAS

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL. Tol. U/AILuok 5-9209

SiSlS!

A. T V E R A S
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES 

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

DR. JUZE IR KĘSTUTIS 
AGLINSKAI

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
2300 West 51et Street

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

penkt. 2 Iki 4 ir 6 Iki 9 popiet, 
tadlenial* 10 Iki 2 vai. popiet.

Ofiso tel.PRospect 6-1796 
Re*, tel. GRovehUl 6-5608

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

4701 South Damen Avenue 
(Kampas 47-tos Ir Damen Avė.) 
Vai. kasdien nuo 8—3 vai. vak. 

fieštad. 2—4 vai. vak. 
Trečlad. ir kitu laiku paga'l sutarti- 

Telef. ofiso LAfayette 3-6048 
Rez.: VVAlbrook 5-8048 

Tel. ofiso HE. 4-5849. rez. HE. 4-2324

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6317 South Westera Arenu* 
Chicago 29, 111. 

Pasimatymai pagal sutarties
Telefonas REpublic 7-4900 «

Rezidencija: GRovehUl 6-8161

TeL ofiso Pllospeet 6-2240
PRospect 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPEC. CU1RURGINB8 LIGOS 

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

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGĄ 

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

Tel.: Ofiso — PUllman 5-6766 
Buto — BEverly 8-3946

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: nuo 2-4 Ir nuo 6-8:10 v. 
vak. šeštadieniais nuo 2 Iki 4 popiet

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel. VIrginįa 7-0036

Rezidencijos tel. BEverly 8-8244

JLajb.
C R A N E SAVINGS ANADSS^AN
2555 WEST 47th STREET LAfayette 3-1083

B. R. Pietkietvicz, prez.; E. R. Pletkiewicz, sekr. ir advokatas 
Mokame augStus dividendus. Ke&uojadne čekius. Parduodame ir 
išperkamo valstybės bonus. Taupytojams patarnavimai veltui 
ATIDARYKITE SĄSKAITĄ ŠIANDIEN.—Apdrausta iki $10,000. 
Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antr. ir penk. 9 iki 5; treč. uždaryta, o šešt. nUo 9 iki vidurdienio.

^1

BUICK’AS

LIETUVIŠKAS

AUTO M O B ILI S

Pradėkit Taupyti Šiandien, Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradikH. taupyti iioj. IMnviikoj. 

Įstaigą. — DM9HT0N MV1N6S AND LOAN I
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000,00

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

OFISO VALANDOS:
Pirmad., antrad., penktad. Ir
šeštad. 9 vai. ryto Iki 4tl0 p.p.

Trečlad. 9 ryto Iki 13 vai.. 
Ketvirtad. 9 vai. Iki I vai. vak.

TeL ofiso VI. 7-0^00, rez. RE. 7-6167

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

4055 Archer Avė.
Kampas Archer Ir Callfornla Ava. 

VAL.: 2—4 Ir 8—8 v. p. p, 
šešt. 2—7 vai.' p. p.,
Išskyrus sekmadienius.

Ofiso tvief. lArds 7-1166 
Rezidencijos — STewart 8-4611

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 We»t 35th Street 
(kampas Halsted Ir 35-ta gatv*) 

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

šėštadlenlals 1—4 vai.

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

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marquette Medical Ceilter 
6132 So. Kedzie Avenue

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

Tel. ofiso PR. 8-8818, re*. RE. 7-9199

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GTDYTOJAS)
- 2500 West 6Srd Street

VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. Ir 7:80 
it. uzdary

Telefonas GRovehUl 6-1696
DR. ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ UGŲ SPECIALIST1

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

susitarimų Išskyrus trečiadienius
2422 West Marąuette Bd.

Telefonas REllance 6-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJA8)
3925 Weat 59th Street 

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

Tai. ofiso Ir buto OLympic 2-416*
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAIS 
4938 W. 15th St, Cicero 

Kasdien 1—S v. Ir 6—S v. vakar* 
Išskyrus trečiadienius

Butas 1536 8o. 4*th Avė. 
šeštadieniai* 13 Iki 4 popiet

Ofiso telef. LAfayette 8-8310, Jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzIe 8-38*8

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGU

4146 S. Archer Av*.
VAL.' Kasdien popiet nuo 12-3:80 v. 
Vak. pirm., antr., k et virt. 6-8:80 v. 

Trečiadieni tik »usl tarus

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

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS

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

Priima pagal susitarimą

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS

4253 S. Whipple Str*et
(Arti Archer Avė.) 

Valandos: nuo 10 iki 12; 2-—6; 7—9, 
Šeštad. 10—12. Trečiad. uždaryta,

LAfayette 3-4049 
Namų — CEdarcrest 3-7786

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3259 South Halsted St. 

Kasdien S—7 vai. vak. Beštad. nuo
x 1—5 vai. vak.

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

Ofiso telefonas — Blshop 7-2625
DR. AL RA6KUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4342 Archer Avenue

(Kampas Kedzie Ir Archer).
' Vai. kasdien nuo 2 Iki 9 vai. 
Trečiad. Ir sekmad. tik susitarus

DR. VYT. TAURAS- 
TUPtlAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR 

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

Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v. Antr.,
Trečlad. Ir Penktad. 6-9 vai. vak. 12 

Šeštadieniais 2-4 vai. popiet 

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

DR. Y. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

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

Trečiadieniais, šeštadieniais ir 
sekmadieniais uždaryta

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpublic 7-2200
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. Trečlad. Ir 
kitu. laiku susitarus telefonu.

Tel. ofiso: DAnube 6-1125

DR. A. YALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

3267 South Halsted Street
Vai. 1 Iki 4 v. p. p. ir 8—8 v. 

Šeštadieniais 1—4 v. p. p.
vak.

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

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
( Vaške vlčlūtS)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue

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

DR. J. VAITAITIS
GYDYOOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Ct., Cicero 
Kasdien 10-12 vai ryto Ir 5-8 vaL 

vak. Šeštadieniais 10-3.
Trečiad. uždaryta

Ofiso Ir buto tel. OLymplo 2-1381

Tel. ofiso Vieton 2-1681
Rez. VIctory 2-0742

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 West 3Ist Street
Kamp. Halsted ir 81-mos gatvių) 

Prlšmlmo 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. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2420 West Marųuette Bd.
VAL. nuo 2 Iki 4 p. p.: 6 Iki 8 vak.

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti 

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

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

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

VAL. 11 v. r. Iki 3 p. p.; 6—9 v. v.

Dr. Antanas Rudokas, 0. D.
nkrUm aki*: pritaiko akinius, 

keičia stiklus ir r€mu*.
4455 So. California Avė, Chicago 

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

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

Tel. ofiso YA 7-4787, rez. PR 8-19*0

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4645 S. Ashland Avė. (kamb. 211)
Vai. nuo 2—4 Ir'6—8; trečlad., Beš

tad. Ir sekmad. tik pagal sutarti. 
Jeigu neatsilieps vlršmlnštl telefonai

šaukite Mldway 3-0001

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopedas - Proteslsta* 

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

(Arch Supports) tr tA
Vai.: 9-4 Ir 6-9. šeštadieniais 9-1. 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB. 

2860 W. 63rd St. Chicago 29, UL 
Tel. PRospect 6-5084 

V

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 metų patyrimo
Tel. YArds 7-1829 
Pritaiko akinius, 
Kreivas akis 

Ištaiso.
Ofisas ir akinių dirbtuv*
756 Weet 35th Street 

Vai. nuo 10 Iki 2. nuo 6 Iki 8, tre
člad. nuo 10-12, penktadienį 10-8 U 
šeštadieniais 10-2 vai. porlet.

0\)R WflĮ^

Jei turite parduoti ar Unuomo 
ti, pasiskelbkite smulkių skelbimų
skyriuje. Skelbimą galite perduoti . u „»ie(on»: virini. 7««o. Skclbkitcs Drauge

DRAUGAS 

THE LITHUAN1AN DAILY FR1END 

2834 S. Oakley Ava., Chicago *, 111. Tel. VIrginįa 7-*«4l} l-**4«
Hntered as Baoond-Claas Matter March 81, 1916, et Chloago. Illinois 

Unde* the Act of March S, 1979.

Member of the Cathollc Press Ase'n 
PubUshed daily, exept Bundays, 

by the
Llthuanlan Cetholto Pr 
PRENUMERATA:
Chicago J Ir Cicero!
Kitur JAV tr Kanadoj*
Ušslenyje

8UB8CRIPTION RATES 
98.00 per year outslde of Chloago 
89.00 per year ln Chicago A Cloero

Boclety $8.00 per year ln Canada
Forelgn 911.00 per yaac.

Metama % metų * m*n.
69.00 6.00 11.76
99.00 94.60 91.9*

911.00 96.60 99.00

g m*n. 
91.18 
91.00 
91.(1

Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių ne
saugo. juos grųilna Uk iš anksto susitarus. Redakcija ui skelbimų taria! 
neatsako. Skelbimų kainos prisiunčiamo* gavus
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, PREZIDENTUI SERGANT
Pirmosios žinios apie prezidento Eisenhowerio ligą sukrėtė 

visą pasaulį. Visur reikšta užuojauta, visur linkėta greitai pa
sveikti, visur melstasi. Jungtinėse Amerikos Valstybėse ir po
litinius priešus prezidento liga jaudino. Taip pat visur buvo 
džiaugiamasi, kai operacija pavyko, kai prezidentas jau galėjo 
tartis valstybės reikalais su savo pagalbininkais ir patarėjais.

Neišvengiamai visų besirūpinančių prezidento sveikata gal
vosenoje kyla visa eilė didelių ir gana painių problemų. Jos lie
čia užsienį, jos liečia vidaus politiką ir busimuosius prezidenti
nius bei kongresinius rinkimus.

Visur yra statomas klausimas, ar prez. Eisenhoweris tik 
neužsimanys po šios ligos nevykdyti savo pąžado kandidatuoti 
antram prezidentiniam terminui, Tuo tarpu niekas tikrai negali 
pasakyti. Daug kam rūpi atspėti, kaip reaguotų balsuotojai, jei 
jis nebūtų kandidatu. Bet, jei ir kandidatuotų, nelengva pasa
kyti, kaip tai atsilieptų į visuomenę, nes prezidentas pirmojo 
termino laikotarpyje jau antrą kartą serga ir daug laiko su
gaišta, negalėdamas eiti prezidento pareigų tiesioginiu būdu. 
Ką respublikonai pasirinktų, jei Eisenhoweris atsisakytų? Ko
kį efektą turėtų visos eilės respublikonų lenktynės laimėti no
minaciją nacionalinėje respublikonų konvencijoje? Pagaliau, jei 
Eisenhoweris kandidatuotų, ar nebūtų metamas didžiausias svo
ris parenkant kandidatą į viceprezidentus?

Šitie keli klausimai yra labai įdomūs, tačiau tuo tarpu nie
kas nesiima į juos vienaip ar kitaip atsakyti. Pagaliau ir nepa
togu, kai prezidentas dar tebėra ligoninėje.

Prezidento liga iškelia ne vien vidaus politines ir rinki
mines problemas. Ji ištriai paliečia ir vis0 šio krašto ekono
minius reikalus. Kaip žinome, jau pirmąją prezidento ligos die

VLIKO DARBAI
VYKD. TARYBOS PIRMININKE

REIKALAIS

(E) Birželio mėn. 22—24 d. 
d. JAV-se posėdžiaus Vliko se
sija, į kurią iš Europos birže
lio mėn. 6 d. išvyko VT pirmi- 
ningė Alena Devenienė. Pake
liui VT pirmininkė sustojo 
Prancūzijoje ir Anglijoje. Pa
ryžiuje ir Londone numato ap
lankyti ten esančius mūsų pa
siuntinius ir atlikti visą eilę 
reikalų su oficialiomis įstaigo
mis. Anglijoje ta proga numa
tyti ir vieši pranešimai lietuvių 
visuomenei. — Vlikui patikė
jus man vadovauti Vykd. Ta
rybos darbui, susidūrus su tik
rove, akivaizdžiai įsitikinau, 
kad Europos politinėse sferose 
ir viešojoje opinijoje mūsų iš
silaisvinimui toli gražu nėra 
tiek palankumo ir paramos,, 
kaip pvz. JAV-se. Mūsų užda
vinys yra laimėti Europą, kaip 
tai mūsų pusėje yra atsistoju
si Amerika. Todėl vykdomojo

ną finansų rinkoj įvyko savotiška revoliucija: puolė kainos įvai- Vliko organo buvimas Europo-
rių “sekuracijų”, “šėrų” ir t.t.

Kodėl? i,
Visur šiandien vyrauja įsitikinimas, kad prekybos ir pra

monės sferų pasitikėjimas sėkminga ateitimi glūdi galimybėse, 
jei respublikonai kraštą valdytų bent iki 1961 metų. Kuomet 
pradedama abejoti, biznio pasaulis tampa atsargus, taupus ir dėl 
to nukenčia ekonominis krašto gyvenimas. Ligšiol žmonės buvo 
patenkinti ir pasitikėjo Eisenhoweriu, kad jis pajėgs užtikrinti 
taiką ir gerovę visiems. Betkokiu būdu paliestas prezidentas Ei- 
senhoweris padėtį žymiai keičia. Tai paliečia visuomenės jaus
mus, paliečia viltis į ateitį.

Bet nepaisant, ar prez. Eisenhoweris kandidatuos, ar ne, 
dabartiniu metu jo sveikata pasidaro centriniu klausimu rinki
mų kampanijoje. Jei kandidatuos, balsuotojas turės galvoje jo 
sveikatą ir nežinia, kaip jis pasielgs. Jei nekandidatuos, kitų 
respublikonų kandidatų lenktynės, ginčai ir įsipykimai paleng
vins demokratų partijai, kuri jau dabar šviesiau žiūri į galimu
mus laimėti. Reikia pasakyti, kad šiemetinė padėtis tuo at
žvilgiu yra labai ypatinga. Tokios padėties nėra buvę šio krašto 
istorijoje.

Prez. Eisenhoweris, kaip teisingai pastebi “U. S. News & 
World Report” žurnalas’ bandė patenkinti visus žmones, kad 
įgytų tokį pasitikėjimą, kokį jis šiandien turi. Jis pats dirbo 
ir tokius darbus, kuriuos kiti galėjo atlikti. Jis palaikė glaudų 
kontaktą su spauda, su partijos centrais, su Kongresu, su vi
suomeninėmis organizacijomis ir t.t. Užtat pavargo ir sunegalėjo.

Prezidento liga kelia ir su krašto gynyba susijusias proble-

je yra ne tik būtinas, bet jo 
darbas plėstinas ir stiprinti- 
nas. Tikiuosi, kad Vliko sesi
ja tokiam padėties įvertinimui 
pritars ir parems mūsų pastan
gas mūsų veiklą Europoje su
stiprinti, — pareiškė Vykd. Ta
rybos pirmininkė.

Nepaprastai didelis vaidmuo 
tenka ir lietuvių tremtyje esan
čiai visuomenei, — kalbėjo to
liau p. Devenienė, — kad ji 
plačiau įsijungtų pvz. į Vliko 
laisvinimo talką, Demokratinių 
Grupių Sambūrį JAV-se ir pa-

i “punktus” svarstysime, kiek proga taip pat išsklaidyti mūsų 
I bendradarbiavimą su mūsų dip- visuomenėje tuos žalingus gan-
I lomatais iš esmės. Labai norė- 
| čiau, kad susitartume. Ar tai 
į pavyks, priklausys nuo to, kas

Pats aktualiausias darbas diplomatų vardu bus pasiūlyta.
Mums rupi pirmoje eileje prak
tiškas bendradarbiavimas.

— Kokius JAV-se numatote

AKTUALIAISIAIS

kaip tarptautinius santykius iš
naudoti Lietuvos laisvinimui. 
Svarbus yra ir lėšų laisvinimo 
darbams telkimas, nes tik pa
gal lėšas mes galime realiai 
planuoti savo ateities darbus. 
Turint pakankamai lėšų, gali
ma būtų žymiai daugiau nu
veikti. Deja, Vlikas nedispo
nuoja Valstybės iždui, bet turi 
tenkintis tik kukliomis sumo
mis iš aukų. Todėl, lyginant 
veiklą, tenka atsižvelgti, kokie 
veiksniai kiek lėšų turi savo 
dispozicijoje ir kokį peršona- 
lą išlaiko.

— Spaudoje pasirodė balsų, 
kad Vilkas siaurina sava veik
lą, atleidinėja tarnautojus ir 
pan. Kaip čia yra iš tikrųjų?

Tam tikra spauda klaidi
na visuomenę, tendencingai pa
vaizduodama padėtį. Ryšium 
su Prezidiumo būstinės perkė
limu į JAV-es ir kai kuriais ki
tais gyvenimo iššauktais pasi- 
tvarkymais dalies darbų atli
kimas naujai pertvarkomas. Iš 
to išplaukia tarnautojų pergru- 
pavimdi, reikalas — tat Br 
yra pranešta tarnautojų daliai. 
Vliko darbai iš esmės niekur i 
nesiaurinami — priešingai, net 
plečiami, pvz. pradėjus leisti an
glų kalbą Eltą. Galutinai šie 
visi reikalai išsispręs šaukia- ■ 
moję Vliko sesijoje. Vykd. Ta-1 
rybos nusistatymu, personalas 
informacinei ir politinei veiklai 
turėtų būti kiek padidintas.

— Ar Vliko sesijoje bus

atlikti darbus?

Nenorėčiau čia jų pradėti 
skaičiuoti. Kai bus atlikta, ta
da teks ir pasakyti. Jų yra, 
kaip paprastai politikoje, daug. 
Teks būti ir Washingtone, ir su 
įvairiais mūsų laisvinimo 
veiksniais kalbėtis. i

— Ar dalyvausite ruošiama
me kultūros kongrese, dainų 
šventėje Ir kituose Amerikos 
lietuvių visuomenės sąskry
džiuose?

— Visur, kur tik galėsiu, da
lyvausiu. Būsiu Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje 70 metų su
kakčiai atžymėti ruošiamame 
kongrese. Esu SLA narys ir 
delegatė. Tokia sukaktis lietu
vių organizaciniame gyvenimę 
yra reikšmingas dalykas. Esu 
pasiryžusi visUr, kur tik turė
siu progą prabilti, kviesti lie
tuvių visuomenę į vieningą dar
bą. Kur galėsiu, pasinaudosiu

dus, kurie kenkia lietuviams 
sueiti į vieningą darbą.

— Kada numatote grJŽii at

gal į Europą?

— Kiek galint greičiau, nes 
čia darbo yra daug, ir mano 
pareiga pirmoje eilėje dirbti

(Nukelta j 5 pusi.)

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

TELEVIZIJOS
APARATUS

Garantuoja darbą Ir dalis.
I. MIGLINAS 

Telef. — HUmbold 6-1038
■——------------^įi ■ : C*

.........................

Universal Savings and Loan 
mą ir gražų pelną.

Association užtikrina saugu-

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

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

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illnois
-P

dėtų mums atskiruose kraštuo- svarstomi j, jŪ8Ų gautieji iš p.
se atlikti tuos žygius, kurie 
primintų padarytą Sovietų 
skriaudą ir skatintų visus ge
ros valios žmones reikalauti at
statyti laisvę mūsų tėvynėje. 
Pagrindinis mano kelionės tiks
las — šaukiamoje Vliko sesi
joje atstovauti Vykd. Tarybai. 

Praėjus daugiau kaip pusei

Lozoraičio “aštuoni punktai”?
— Be abejo, visi politinės 

veiklos reikalai Vliko sesijoje 
bus aptariami. “Aštuoni punk
tai”, mano manymu, nesudaro 
jokio pagrindo bendram darbui
Todėl ne tiek pačius tuos

Duoną Ir (vairias skoningas 
bulkutes kepa

BRUNO’S KEPYKLA
8389-41 S. Litnanica Avė. 

TeL Gliffride 4-6870
Pristatome Į visas krautuves 
Ir restoranus, taip pat Iš
siunčia i visus artimuosius 

miestus.

AR VERTA?
|2.00 J metus, kad užlaikius gražius 
plaukus. MSglnk NEW ERA — per 
40 metų pasekmingai vartojamas. 
Siųskite |2.00 už 8 oz. bonkų.

T. BITAUTAS
302 S. Teari St., Denver, Colorado

Roosevelt Furniture Miegamo Rakandų Išpardavimas! 
U' gabalų — tiktai už $169.00 1 1^4*1 I fr- ■ i

Į šį setą įeina lova, dreaerls, ko
moda, springsai, matrasas su vidu
jinėm spiruoklSm, 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
mo jokių nuošimčių. Prieš perkant 
baldus, užsukite į šią lietuvišką 
krautuvę, apžiūrėkite baldus ir pa
tirkite kainas.

ROOSEVELT FURNITURE CO.
2810 WEST ROOSEVELT ROAD TeL SEeley S - 4711

FeUx Randoala, «*▼. Ir menadžerla 
Krautuvą atidaryta sekma dieniais nuo 11 Iki 4:10.

mas. Karo atveju prezidentas yra visų krašto jėgų vyriausias! ™etų .nU° JT jK!
vadas. Kas užimtų j0 vietą tuo atveju? Kas kalbėtųsi su kitų "
valstybių galvomis? Kas jo vietoj kalbėtųsi su Kongresu?

Ligoninėje, kurioje prezidentas gydosi ir stiprėja, optimis
tiškai žiūrima į jo ateitį. Gydytojai tvirtina, kad jis bus pajė
gus kandidatuoti ir visas prezidentines pareigas eiti. Tai šiek tiek 
ramina visuomenę ir ypač biznio pasaulį. Bet tol bus abejojimų 
ir nebus greito atsakymo į daugelį klausimų, kol pats preziden
tas pakartotinai nepasakys “kandidatuoju”. •

NAUJAS DEMOKRATŲ SUMANYMAS
Maine guSpaudoje iškilo klausimas: 

ar katalikas galėtų būti JAV 
viceprezidentu?

Čia tenka prisiminti 1928 m. 
įvykį, kada New Yorko guber
natorius Alfred E. Smith, ka
talikas, buvo demokratų parti
jos nominuotas kandidatu į

Edmund Munskie, 
bernatorius.

Nuo F. D. Roosevelt laikų į 
ėjo paprotys, kad demokratų’, 
kandidatas į prezidentus turė
tų kampanijos menadžeriu ka
taliką. Pav. Adlai Stevenson 
menadžeris yra katalikas Ja-

bus visai pravartu mūsų veik
los reikalus ir vėl nuodugniai 
panagrinėti. Į sesiją Vliką su
darančios grupės siunčia pa
čius rinktinius savo žmones, 
prityrusius įvairių sričių spe
cialistus,. Sesijos darbai ir nu
tarimai, netenka abejoti, bus 
Lietuvos laisvinimo bylai reikš
mingi. Pirmoji sesija glau
džiau apjungė mūsų demokra
tinę visuomenę. Tenka laukti, 
kąd ši antroji dar labiau suce
mentuos Vlike apsijungusias 
grupes ir mūsų tautiečius pa
skatins visus spiestis apie Vli
ką.

TELEVIZIJOS
Ir Radlo Aparatu Taisymas

Sąžiningas ir garantuotas darbas 
1L RIMKUS, 4617 B. Sawy«r St 
TeL VI 7-0087 — VI 7-8087

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

TeL BL 7-7075 arte 
PR 8-9842

MIDLAND
S d vi n g s drrd Loan

Association AĮŠrjįftOtiįniNSUBEO
4

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

- KOLONIJŲ
SAUGIAUSIA IR 

, PELNINGIAUSIA 
TAUPYMO

BENDROVĖ

4838 Arehsr Avesut Tel. LA3-6719 

AUGUST SALDUKAS Prezidento*
J

JONAS GRAOINSKAS
Kambarių vėsintuvai, vėdintu vai; radio: vokiški, kišeniniai, nešio

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

2512 W. 47th St. Tel. FRontier 6-1998
TAISYMAS GARANTUOJAMAS RASTU — 100 yo
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PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Iš artimų ir 

tolimų distancijų, šaukite sekančiai:

ANTANAS VILIMAS
8415 S. UTUANICA AVĖ., CHICAGO, n.I.

Telefonas — FRontier 6-1882
fllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlllllllllliiilliiiiiiiiiiiiiiuillllimillllllllllllliiiiiiiiiiii

prezidentus, o respublikonai mes Kinnegan, Estes Kefauver 
Herbert Hoover, menadžeris yra katalikas Jo-nominavo 

protestantą. Ir Smith pralai
mėjo, nes buvo katalikas. Ne
abejotinai, kad tai buvo tam
sus demokratinės Amerikos 
gyvenimo puslapis.

Šiuo metu šį klausimą paju
dino žurnalas Look ir Daily 
News New Yorke, tik ne apie 
prezidentą, bet apie viceprezi
dentą. Demokratų partija 
šiais metais Chicagos konven
cijoje norėtų viceprezidentu 
nominuoti kataliką. “The top 
Democratic comand — rašo 
News — is trying to decide 
wheter it would help to have a 
Catholic on their White House 
ticket in 1956”.

Iš katalikų į viceprezidentu* 
yra numatyti sekantieji: John 
Kennedy, Massachusett* sena
torius; Frank Lausche, Ohio 
gubernatorius; Robert Wagner, 
New Yorko burmistras; Mike 
Mansfield, Montanos senato
rius; John McCormaok, Msssa- 
chusetts demokratų lyderis;

seph Donohue.

Žurnalas “Look” pastebi: — 
A Catholic’s place is as the 
man behind the throne.

Tai tik propagandinis daly
kas rasti kataliką, kuris visa
da stovėtų “sosto šešėly”. Ka
talikas gali stovėti ir viršūnėje, 
kaip ir protestantas, ir tai pil
na teise, kaip ir kiekvienas ki
tas amerikonas.

T. B. Mikalauskas

Butai dėl 30,000 
neturtingųjų

Cordovos, (Ispanijoje) vys
kupo Albino Gonzales priežiū- 
koje veikianti šv. šeimos są
junga pastatė 5,000 namų, ku
riuose apgyvendinta 30,000 ne
turtingųjų žmonių. Vysk. Gon- 
žales yra Socialinės Vyskupų 
komisijos pirmininkas ir įstei
gėja* Leono XII Socialino ins
tituto,

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

dabartine palyginant
D r. J. Bičiūnas, Roma 

(Tęsinys)
Anuomet Valančius dėl savo ypatingų sugebėjimų 

išliko savo pareigose, bet buvo nuolat baudžiamas, gra
somas suėmimu, šnipinėjamas, žandarų kratomas ir 
verčiamas prisitaikyti civilinės valdžios kišimuisri į baž
nytinės administracijos sritį, atimta laisvė susisiekti be
tarpiškai su Roma ir savo vyskupijos tikinčiaislisis. Ir 
šiandien Lietuvoje likosi vienihtelis vyskupas, Paltaro
kas, kurį okupantas daugiau dėl savo propagandos to
leruoja, negu bažnytinius reikalus respektuoja, nežino
me kiek jis turi pakelti baudų, fizinio bei moralinio te
roro, tai paaiškės atgavus Lietuvai ir Bažnyčiai laisvę. 
Esame tačiau tikri, fcod daugiau už VaZančių yra su
varžyta jo laisvi ir piktnaudojama jo tariamieji pareiš
kimai okupanto naudai ir propagandai, nes marksistini 
neapykanta Katalikų Bažnyčiai matosi jau ii to, kad 
net keturi Lietuvos vyskupai — M. Reinys, T. Matulio
nis, Borisevičius ir Ramanauskas ištremti, kalinami ar 
nužudyti, nekalbant jau apie daugelį kunigų, vienuolių 
ir katalikų pasauliečių. ,

Anuo metu okupantas uždarė garsųjį Lietuvos 
mokslo židinį Vilniaus universitetą, skaitlingas viduri- 
niąsias mokyklas, jų vietoje atidarydamas keletą rusiš
kųjų gimnazijų, panaikino ir išlikusį medicinos fakul
tetą, o Dvasinę Akademiją didesnei kontrolei nusikėlė į 
Petrapilį. Pagaliau uždarė ir parapijines, taip gražiai 
Valančiaus prižiūrimas, mokyklas, įsteigdamas savas, 
kaip vieną iš sėkmingiausių rusifikacijos ir pravoslavi- 
nimo priemonių, kuriom* Vilniaus švietimo apygardos

viršininkai kaip Komilovas ir kiti rašė griaudinančius 
reikalavimus į centrą ir į pravoslavinę hierarchiją, pra
šydamas siųsti tinkamus mokytojus ir paremti lėšomis. 
Jei dabartinėje okupacijoje neuždaromi universitetai ir 
mokyklos, nes jas rado pranašesnes už sovietiškąsias, 
tačiau metė visą svorį komunistinės doktrinos ir rusiš
kosios propagandos reikalui, tikėdamiesi, kad nors lie
tuviai ir liks lietuviškai kalbantis, bet savo dvasia jie 
per tas mokyklas taps rusiškojo komunizmo išpažinė
jai ir „plačiosios tėvynės“ lojalūs piliečiai ir garbinto
jai ; jose tik tariamai rūpinamasi lietuviškąją kultūra, 
iš tikrųjų visikas persunkta rusiškąja; išprievartauti 
lietuviai rašytojai turi rašyti kaip okupantas nori, bet 
visų geriausia1! rašo patys rusai, todėl juos belieka tik 
išversti.

Caristinis okupantas gaudė knygnešį ir trėmė į Si
birą už lietuvišką katalikišką maldaknygę ar laikraštį, 
kaip kovos už laisvę, sakyčiau, Simbolį. Šiandien spau
da, tiesa, lietuviška ir lotyniškomis raidėmis, tačiau 
kas joje rašoma? Tik tai, ką padiktuoja komunistų 
spaudos agentūra, parašo rusiškieji komisarai ar įbai
mintas lietuvis; užtenka tik paimti į rankas okupuotoje 
Lietuvoje leidžiamą laikraštį ar žurnalą.

KAD TU GUDE NESULAUKTUM...

1831 ir 1863 metais lietuviai sukilo prieš savo en
gėją. Vos metus iškentėję sovietų okupacijoj, 1941 me
tais, gavę progos vėl sukilo. Okupantas tenemano, kad 
toji sukilėlių dvasia išblėso. Ji gyva partizanuose ir

vos po 120 metų. Lietuva, kaip maža tauta, priversta 
daug kentėti nuo savo grobuoniško kaimyno, tačiau lais
vės ji niekad neišsižadės. Kaip oro paukštis ar miškinis 
žvėrelis narve nyksta ir kenčia, ir veržiasi į laisvę, taip 
ir pavergta tauta. Okupantas tebūnie tikras, kad gali 
jam pavykti įskiepyti į pavienius žmones savas idėjas, 
tačiau niekad nepavyks pakeisti visą tautą, nes jos šak
nys želdina tik lietuviškąsias atžalas, persunktas savo 
tautos protėvių dvasia.

„Kad tu gude nesulauktum, nebus kaip tu nori; 
bus kaip Dievas duos, ne tavo priesakai nedori... Ne
įveiksi sūnaus šiaurės, mūsų širdys tvirtos...“, eiliavo 
anuomet jaunas Studentas, vėliau vyskupas Baranaus
kas; „Ne tas yra didis prieš ką milionai, vergijos pri
spausti žemyn galvas lenkia, o širdyje keikia...“ ryžtin
gai ir pranašiškai dėstė kitas poetas. Jei žlugo anas 
politiškai nepajėgus Rusijos imperialistas, juo labiau 
turi žlugti dabartinis, vergijos pančiais sukaustęs ne tik 
savo tautą, bet ir visus kitus okupuotus kraštus.

Jei anuomet tauta mažiau susipratusi ir mažiau 
inteiektuališkai pajėgi, Valančiaus vadovaujama, vedė 
rezistencinę kovą, ir laimėjo jaunesnioji karta toje re
zistencijos dvasioje subrendusi, juo labiau šiandien, kai 
tautinis susipratimas yra persisunkęs iki tautos kaulų 
smegenų, kai šiandien lietuviai visuose kontinentuose 
organizuotai kelia balsą pasiekiantį laisvojo pasaulio 
valstybių viršūnes ir vieningai šaukia apie padarytas ir 
daromas tautai okupanto skriaudas ir tautos naikinimą, 
kada jo juodi darbai visu kruopštumu surenkami ir ke
liami į pasaulio forumą. Jei šiandien tautos priešas

esančiuose ui tėvynės nbų. Išmušus valandai lietuvis .. . . , . , ......... ..... . , v z ,. . , . žiauresnis ir brutalesnis, tai ir lietuvių rezistencinesvėl herojiškai aukot savo gyvybę už savo tėvynės laisvę , .._____ , ' ,. . ...
. , nv s v 9 y jėgos daug pajėgesnės: šiandien ne vienas Valančius,
ir neprtklau^nnybf. Okupanto, Svirno, 15 me ų u„rių ir pajėgių tautos vyrų veikia
okupacijos sukaktį mano, kad lietuvių tauta pavergta, ’ r

ir va

apiplėšta jau yra parblokšta ir nugalėta ar praradusi 
viltį išsilaisvinti. Ne! Ji nuolat seka pasaulinius įvy
kius ir kantriai laukia išsilaisvinimo valandos. Anoje 
caro vergijoje ir po 30, 60 metų sukilo, o laisvę atgavo

dovauja tautos išlaisvinime, belieka tik dar glaudžiau 
susiderinti darbe ir didesniu ryžtingumu vesti kovą iki 
galutinės pergalės — tautos ir Bažnyčios laisvės. 

(Pabaiga)
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TAUTVAIŠA IR JAKŠTAS —I Petraitis — 1,805, E. Stak-
NUGALĖTOJ AI

Didelės Trans-Miss'ssippi pir
menybės Davenport, Iowa, ku
riose dalyvavo 62 žaidėjai iš dau 
gelio kaimyninių valstybių, baig 
tos gražiu lietuvių laimėjimu. 
Pirmą vietą iškovojo mūsų meis 
teris Povilas Tautvaiša su 5:1 
taškų, II v. — Kazys Jakštas 
taipgi su 5:1, III — VII v. da
linosi Turjansky, Meyers, lat
vis Tums, Kirby ir Popel po 
4j/2 taško. Tautvaiša laimėjo 
šias pirmenybes trečią kartą 
(1953, 1955 ir 1956). Šiais me
tais Tautvaiša laimi antrą čem
piono titulą: Ch:cagos ir Trans- 
Mississippi. Didžiausio dėmesio 
vertas jaunuolio Kazio Jakšto 
pasiekimas. Chicagos pirmenybė 
se jis buvo trečias, o dabar ant
ras didesnėse pirmenybėse. Štai 
palyginimai: garsus Steinmeyer, 
kuris dukart laimėjo Great La
kęs pirmenybes, surinko 3V-J t., 
buv Illinois meisteris Angelo 
Sandrin, Indianos meisteris Mc- 
Gregor 31Ą, Missouri meisteris 
Williamson 4 taškus. x

— Povilas Vaitonis, iš Hamil
tono, laimėjo antrą vietą Onta- 
rio provincijos pirmenybėse, St. 
Catherines mieste su 4%:1% 
taškų (triskart lygiomis, tame 
skaičiuje su laimėtoju). Pir
muoju baigė buv. Vengrijos ir 
šių metų Toronto meisteris G. 
Fuster su 5:1 (dvi lygiomis). P. 
Vaitonis buvo dukart Ontario 
meisteriu (1950 ir 1953) , o 1955 
m. dalinosi pirmą vietą su J. 
Suk. Didžiausias Vaitonio lai
mėjimas buvo 1951 m., kai jis 
iškovojo pirmą vietą Kanados 
pirmenybėse, Vancouveryje.

— National Chess Ratings 
naujai kvalifikuoja Amerikos 
žaidėjus. Randame lietuvius: 
meisterių klasėje įvardintas Po
vilas Tautvaiša, Chicago, su 
2,200. Neaktyvių meisterių skai 
čiuje — Kazys Škėma su 2,249. 
Ekspertai — Ignas Žalys, Mont- 
real su 2,175 Kazys Jakštas, 
Chicago — 2,096, S. Winikaitis, 
Chicago — 2,073. A klasėje — 
Zujus su 1,980, V. Kutkus —

nys ir J. Vilpišauskas po 1,800. 
B ir C kl. — VI. Karpuška su
I, 774, S. Trojanas — 1,650, Gar 
lauskas — 1,600, Sakalauskas 
ir J. Staniškis po 1,550, A. Bri
džius ir R. Launius po 1,450 ir
J. Damušis — 1,400.

— New Yorko lietuviai lygos 
rungtynėse įveikė Marshall klu
bo jaunius ir Queens klubą. Len 
telėje atsistojo IV vietoje savo 
grupėje. Dukart susitikę su N. 
Y. estais lietuviai laimėjo 5:4 
ir 3:1. Čia E. Staknys įveikė 
stipriausią Amerikos estą K. 
Tullus iš N. J.

— Dr. A. Nasvytis pakviestas 
vyr. teisėju į latvių korespon- 
dencines pirmenybes, kuriose da 
lyvauja JAV, Kanados, Švedi
jos, Anglijos, Vokietijos, Argen 
tinos Australijos ir N. Zelandi
jos latviai. Pirmenybes suorga
nizavo dr. J. Zemzars iš Cleve
lando. Clevelando Open pirme
nybėse A. Nasvytis surinko 
3*/2:3*/į taškų.

— Igno Žalio partija su Bed- 
rikovskiu iš Montrealio pirme
nybių tilpo “Chess Life” su pa
žymėjimu: “Very nice!”

— šachmatų uždavinius pra
dėjo talpinti “Darbininko” šach 
matų skyrius. Pasirodo kas 
penktadienį.

— Vytautas Sirvydas kurio 
rūpesčiu buvo suorganizuoti ir 
įtraukti į tarpklubines rungty
nes Montrealio lietuviai šachma 
tininkai, persikėlė į Vermont 
valstybę, gavęs naują valdžios 
paskyrimą. Naujas šachmatų 
vadovas — J. Šiaučiulis.

STOVYKLAUTOJŲ IR JŲ 
TfiVŲ ŽINIAI

Patartina visiems stovyklau 
tojams kreiptis į savo gydyto
jus, kad jie paskiepytų nuo sta
bo ligos. Skiepijimas š uo laiku 
daromas su “Tetanus Toxiot”. 
Kiekvienas paskiepintas- ir su
žeistas stovykloje turi gauti tik 
pakartotinę dozę “Tetanus To- 
xiod”.

Ligšiol susižeidus ir esant 
žaizdai nešvariai buvo duoda
ma “Tetanus Antitoxin”. Duo
dant šį serumą, galima susi
laukti labai nemalonių reakcijų,

Rockford, III.
Metinis išvažiavimas

Sekmadienį, birželio 17 d. Vai 
Hali Park Taus LRKSA 137 kuo
pos 43 metų ir organizacijos 
70 metų sukakčių minėjimas.

Turėsime svečią iš Chicagos
red. L. Šimutį — LRKSA ir 
ALT pirmininką. Jis kalbės 3 
vai. po pietų. Prašome visus 
nockfordiečius ir apylinkės mies 
tų lietuvius atsilankyti ir links
mai praleisti dieną.

Bus muzika, gėrimai ir ska-
todėl dabar ir pradėta vartoti /n^s vaUUai- Važiuok.te S. Main 

Road per Camp Bridge, o po to 
dešinėn pirmu skerskelių. Pra
važiuokite pr0 Ken Rock Farm 
ir tada būsite prie parko. Ke
lias bus pažymėtas ženklais.

Laiškas Redakcijai
Didžiai gerbiamas “Draugo” 
redaktoriau,

Prieš kiek laiko Jūsų gerbia
mo dienraščio skiltyse — Laiš-

kitą serumą. Ypatingai turi bū
ti atsargūs alergiški asmenys.

Taigi būtų gera, kad visi sto
vyklautojai būtų paskiepinti su 
“Tetanus Toxoid” prieš važiuo
dami į stovyklas.

Dr. M. Budrienė

SKAUTŲ ŽIDINYS
Sktn. B. Gurėno bute Chica- 

goje š. m. kovo 18 d. susiorga
nizavo vyresniojo amžiaus skau-
tų ir skaučių ratelis pasivadinęs kų Redakcijai pavidalu — tilpo 
“Židiniu”. Skautiškojo Židinio “Laukiančiojo” rašinys, kuriam 
tikslai yra sudaryti galimybę ne uždėta “Lietuviškojo Almana-

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
REAL ESTATE

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

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 St 
WAlbrook 5-5030 

PRospect 8-3579 (vale. ir sekmad.)

Nejud. turto pirkimas-pardavimas, 
visokia apdrauda, notarijatas

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 W. 71st St — WA1. 5-6015

7y2 kamb. mūro rezidencija arti 
26tli ir Millard Avc. 5 kamb., 2 Vo
nios. Centrinis šild. Mokesčiai tik 
$85. Geros pajamos. $14,200. SVO- 
Boda, 3739 W. 26th St. LAwndale 
1-7038.

MARQUETTE PARKE išnuomo
jamas suaugusiems 5 kamb. butas, 
2 auto. garažas — atskiras namas.

Skambinti ■—
HEmlock 4-7644

.po 5 vai, vak.

SKAUTAI
(Atkelta iš 2 psl.)t

Skautišką skyrelį neskautų 
laikraštyje gali steigti to laik
raščio leidimo vietos draugovė, 
tuntas, vietininkija ar rajonas.

3) Nusistatęs tokį skyrelį 
steigti vienetas praneša apie jį 
rajono vadui ir pristato jam nu- 

1,925, A. Nasvytis — 1,921, K. įmatomą skyrelio redaktorių, 
Merkis — 1896, G. Bartkus — f pranešdamas laikraščio ir redak
1831, A. Gedraitis — 1,820, F. toriaus adresus bei kitas būdin

giausias žinias.

aktyviesierhs-vyresniojo amžiaus 
skautams palaikyti ryšį su skau 
tiškuoju sąjūdžiu, puoselėjant 
skautiškuosius idealus, palaiky
ti bei ugdyti skautų brolybę na
rių tarpe, dalintis su jaunesniai
siais nariais skautavimo paty
rimu, teikti skautų sąjūdžiui pa 
ramą bei skatinti lietuvybės iš
laikymą savo narių ir lietuviš
kojo jaunimo tarpe.

Chicagoje Skautų Židiniui va
dovauja D. Remys, O. Toliušie- i 
nė ir K. Maldėnas. V. Š.

— o— ,
— DEK Birtuės Draugija do

vanojo $10 Chicagos skautams. 
K. Merkis Į Savo darbu, platinant vasaros 

stovyklai paremti biletus, prisi
deda Br. Gurėnas, O. Biežienė. 
p. Kancevičienė, p. Baniulienė ir 
akademikai skautai.

— DLK Kęstučio vardo skau
tų vyčių būrelis, vadovaujamas 
v. sk. Sodeikos, paaukojo $10 
Vokietijoje esantiems lietuviams 
skautams paremti.

— Chicagoje veikią paskiri 
skautų vyčių būreliai savo nese- 
sęniai įvykusio rajoninio sąskry 
džio metu nutarė susijungti į vie 
ną draugovę. Naujuoju draugo
vės vadu išrinktas akad. skau
tas s. v. J. Liubinskas, pavaduo
toju — s. v. V. Damijonaitis.

V. Š.

cho reikalu” antraštė.
Gal per neapsižiūrėjimą pate

kęs, šis anoniminis “laiškas”, de 
ja, buvo remiamas pramanytais 
ir klaidinančiais teigimais. Su
sidaro įspūdis, jog turėjo Teat
ro Aįmanacho leidimui pakenkti 
tikslų.

Patikslintomis žiniomis, mini
mas neatsakingas rašinys iš da
lies moraliu ir medžiaginiu atve
jais gali atnešti žalą leidiniui, 
kuriam per dvejus metus 207 
bendradarbiai auAojo neapmo
kamą darbą, o lietuviškoji visuo 
menė rodė pasitikėjimą bei lei
dimui talką.

Susidomėjusiems gal bus leis
ta pranešti, kad Teatro Alma
nacho pasirodo du tomai. Smul
kesnes žinias .suteiks TA redak
cija (3108 So. Halsted Str., Chi
cago 8, III.).

Prašau priimti tikros pagar
bos pareiškimą

Stasys Pilka,

Teatro Almanacho sudarytojas 
(keliąs šių dviejų knygų leidimo 
naštą ir jaučiąs už jų pasirody-

mą atsakomybę)'

VIKTORAS ŠIMAITIS 
General Contractor

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

ŠI MA I C I A I 
Realty - BuUdcrs - Insurance 

2737 West 43rd Street

AGTOMOBILEb — TREJOKS 
Automobiliai ■— Sunkvežimiai

VIKTORO KOŽICOS 
Ųetuviška gazolino stotis Ir auto 

taisymas
atliekam) motoro remontai, lyginimo 
dažymo darbai Ir keičiamos dalys

CALL-ME-MOTORS C0.
9759 S. WESTERN AVE_ PR 8-9533

REAL ESTATE

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

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

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

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

$13,500.
BRIGHTON PARKU

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

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

Biznio namais Brlghton Parke;
Mūrinis su krautuve ir 3 butais. 

Centr. šild., dvigubas sklypas.
Krautuve ir 8 butai. 150 pėdų 

sklypas, $500 pajamų J m5n.
Maisto krautuve su visais Įrengi

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

SIMAIČIAI
Realty, Buildcrs, Insurance

2737 West 43 St.
CEifsldc 4-2390

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

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

P. STANKOVIČIUS
REAL ĖST. ir INSUR. BROKERIS 

LIETUVIŲ AUDITORIJA 
8133 So. Halsted St 

Fh. DAnabe 6-3793 
Padeda plrkltl - parduoti namus 
Aklus, biznius. Parūpina paskui»» 
draudimus Ir daro vertimus. Tvarki
imigracijos dokumentus. Ofisas 
ras kasdien nuo 10—7.

HELP WANTED — MOTERYS

REIKALINGA MOTERIS bend
ram namų ruošos darbui. Nereikia 
skalbti nei virti. Gyventi vietoj. Ge
ras atlyginimas. Nuo 9 iki 5 telefo- 
nuoti OAkland 4-7200. Po 6 vai. v. 
tolefonuoti MIdway 3-7988.

MRS. ROSE MANDEL

HELP WANTED — VYRAI

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

Apply
606 W. 18th St

VYRAI IR MOTERYS

BROIL COOKS
experienced, reliable men eonsidered. 

Also WAITRESESS
Experienced only

for the most beutiful “Open Hearth 
Room in Chicago’1. Applications 
taken daily from 2 to 6 in the after- 
noon.

KOFIELD’S
2758 W. Devon Avė.

PROGOS — OPPORTUNITIES

Parduodama likerių krautuvė ir 
taverna. Gerai einantis biznis.

Priežastis — liga.
Skambinti:

INterocean 8-5879

MISCELLANEOUS 
Įvairūs Dalykai

PAJIEŠKOMI

Gyvenanti Sibire, BEINČRO 
JURGIO duktė — BEINORAITĖ- 
ALEKNIENfi REGINA, įieško BEI- 
NORO JUSTINO ir BEINORO 
JUOZO. Dėl jos adreso prašoma 
kreiptis pas PRANĄ ANDRĖJ AUŠ
RĄ: 5536 So. Albany Avė., Chicago 
29, UI.

Paįieškomi: Bielskis Alfonsas, sū
nus Kazimiero ii' jo žmona Bielskie- 
nė-Girdvainytė Jadvyga, duktė bro- 
ni^lovo, Bielskis Vladas, sūnus Ka
zimiero, Bielskis Povilas, sūnus Ka
zimiero.

Minėti asmenys išvyko j U. S. vie
ni maždaug 191.3 m., kiti 1926 iš 
Mažeikių apskr., Tirkšlių vaisė., Pie
vėnų km.

.įieško jų mirusios sesers duktė
Regina Mitkevičiūtė-Balčiūnienė, 
duktė Stepono, gyv. LIETUVA,
Šiauliai, Miško gatv. Nr. 4a.

JOS. F. BUDRIK
FURNITURE, INC

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

TELEVIZIJŲ IŠPARDAVIMAS
21 c. CBS, Stalinė $89.95 
21 c. Zenith Stalinė $119.95 
21 c. Admiral. Console $149.95 
17 c. RCA Victor $69.95 
21 c. RCA Victor $129.95 
21 c. Philoo $139.95 
21 c. Travler $99.95 
21 c. General Electric 
Console $139.95
24 c. Consolette $139.95 
24 c. General Electric $159.95 
24 c. N. Kaimus $109.95 
21 c. Sonora radio ir Phonogra- 
fas kombinacija $149.95 
21 c. Admiral Kombinacija vertės 
$595.00 už $279.50 
Trumpųjų bangų ir F.M. radi
jos $89.95.
H. F. Console radijo ir automa
tiškas Phonografas vertės $299.50 
už $149.50
F. M. ir A. M. Radijos po $24.95 
Radijos su laikrodžiu $14.95 
Mažos radijos atpigintos $11.95 
RCA Victor automatiškas Phono
grafas Nr. 45 nupigintas $24.95 
Stalinis (3 speed) automatiškas 
phonografas ir radijo $34.95 
Springsiniai Phonografai po $19.95' 
Elektriniai, maži phonografai 
po $5.95
Maži rekordai, 7 colių, vienas po 
7 contns.
Budri kas viską garanto ja ką par 
duoda.
Televizijas ir radijas į 30 dienų 
turite progą apmainyti.
Sutaisome televizijas pigiai.

LENGVI IŠMOKĖJIMAI
Atdara PirmadioniaiR ir Ketvir

tadieniais vakarais iki 9:30. 
Sekmadieniais nuo 10 iki 5 vai. | 
po pietų.

Budriko radijo valanda Ketvir
tadienio vakarais nurt 6 iki 7 vai. 
15 WHFC stoties 1450 kil. Mįslių 
atspėjimo kontestas. Dovanos.

4) Rajono vadas tvirtina sky
relio steigimą ir pristato Pirani
jai tvirtinti redaktorių.

5) Pirmija tvirtina redakto
rių arba nurodo savo motyvus, 
kodėl netvirtina pristatytojo as
mens redaktoriumi. Prieš spren 
džiant čiį klaus'mą Piranijoje, a- 
pie jį painformuojami abu vy
riausieji skautininkai.

Z. ir ST. JURKŪNŲ 
Moteriškų rūbų krautuvė

(Marųuette Park Furriers)
'Parduodami geros rūšies moteriški 

rūbai neaukštomis kainomis. Pri
taikant už pataisymą nieko neskai
tome. Priimam kailinius paltus iš
valymui, nublizginimui ir sandėlia
vimui (storage). Krautuvės adresas: 
2438 W. 63rd St. Tel. HE. 4-4321

Whot a cttfference!

Only tforelco 

has Rotary Blades!
• Flr»t b«»i« ihavinfl lmprov.rn.nl 

in 22 yoan
• Shav.1 in cird.i - *®T

whiik«ri natvrally grow
• N..d« no brvak-in poriod
• S.ll-»t>arp.ning blad.l
• lubricated for lifo
• Eaiieit ihovor te claan

$2495 AC/OC
wflh Iravol caM

Stogevičienė iš’ Kėdainių miesto, 
Kalno g. 17, įieško savo brolio 
Šniūreviėiaus Aleksandro, sūnaus 
Vinco, Chicagoje.

Išvykęs senai.

PARDUODAMAS DIDELIS 
MOKINIS NAMAS

Trijų augštų mūrinis namas su 
4 butais po 7 kambarius ir dvie- 
jom krautuvėm; yra didelis mūri
nis garažas; lietuviškame rajone 
prie lietuviškos bažnyčios ir mo
kyklos; virš $700.00 pajamų į mė
nesį ; prieinama pirkimo kaina. 
Skambinkite BIshop 7-7864 arba 
rašykite DRAUGAS Box 4641, 
2384 S. Oakley Avė.. Chicago. III.

MARQUETTE PARKE
Del lipros parduodame labai grerą 

biznį daranti MAISTO PRODUKTŲ 
KRAUTUVE kartu su mūriniu na
mu.

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

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

81 ir Kedzie apylinkėje naujas 
šviesių plytų 1% a. 5—3 kmb., 2 
tile vonios, tilo kabinetų virtuvė. Pla
tus sklypas. Dėl ligos skubiai par
duodama nupiginta kaina.

P1ETVAKARRIUOSE ant 50 pė
dų sklypo apynauj'is mūr. 4 po 3 
kmb. Tinka ir “rooming house”. Pa
jamų $430 į mėn. Nebrangiai.

47 ir Wostern apylinkėje 8 butų 
medinis. 4 ir 7 po 3. Dabai 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
Trečiųdieniais uždaryta

LIKT. APDRAUDŲ AGENTŪRA
Visų rūšių aparaudos. Automobi

lių finansavimas. Notarlatas. Valsty
bes patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdraudas kltui! 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS, 
TVAlbrook 5-5071

INTERSTATE INSURANCE AGENCV 
5»OO S. Ashland Avė.. Chicago 30. III.

ŠILDYMAS
A. Stančiaoskas ir A. Lapkų

tostoliuoja visų geriausių Ameri
kos firmų gazu ir alyva kūrena
mus pečius (fumaces), visų dy
džių oro vėsintuvus Air condi- 
aoners) ir atlieka visus skardos 
darbus.
1546 S. 49th COURT, CICERO 
TeL OLympic 2-9311 nuo 8 vai 

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

2-6752 ir OLympic 2-8492

KNYGA, KURIĄ JŪS GALITE 
PADOVANOTI IR SAVO 

DRAUGAMS AMERIKIEČIAMS 

- IGNAS ŠLAPELIS

Juozas Pautienius

SAVININKAS parduoda, vasarvietę 
Watervliet, Mlchigan'c, apylinkėje 
Rietuvių berniukų stovyklos. Patal
pos 100 vasaruotojų. “Cottages". pri
vati žaidimo aikštis, kombinuota 
“souvenir’’ ir groserių krautuve bei 
piknikams stalai. Kreiptis telefonu: 
Watervlk-t — lngrr«)ll 3-4H20 arba 
rašyti Gnst Sigalas, Routel, Water- 
vllet, Micliigan.

KONTRAKTORIUS 
STANDARD BUII.DERS, INC. 
2523 W. KO st. Chlcagn 20, I1L,

PRospeckt 8-3702 
A. GINTNERIS — pirmininkas 

V. F. PETRAUSKAS — stat. vedėjas
Lietuvių Statybos Bendrovė;
• Btato namus pardavimui,
• priima užsakymus,
• atlieka remonto darbus,
• įrengia aluminijaus langus Ir 

duris.

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

• ei norite pirkti ar užsakyti namą, 
turis būtų gerai išplanuotas, pato
gus, gražus ir pigus, pirkite ar užsa
kykite pas

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

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

S T E I N T E X T I L E C O.
1306 South Union Avė.

Yra kalbama mieste, kad STEIN TEXTILB BENDRO
VĖJE rasite didžiausią pasirinkimą už nebrangias kainus 
įvairių vilnonių, šilkinių, medvilninių, užuolaidoms ir už
dangalams medžiagų.
STEIN'AS turi metinį išpardavimą, štai pavyzdys kainų: 
Geriausios ANGLIŠKOS bei “worsted MEDŽIAGOS kos

tiumams, kurių kainos paprastai yra $9.80, dabar tik ..$4,50

60 colių vilnonės medžiagos ir “flannel” vyriškiems ir 
moteriškiems kostiumams tiktai ......................................... $1.89

Visokiausių pamušalų už pigias kainas. Spausdintas šilkas 
ir plaunamas “Sil-O-Shan”, “antiųue taffcta”, pa
prastai $1.98, dabar tiktai ..................... .................................98c.

48 colių užuolaidoms bei uždangoms medžiagos, vertes iki 
$2.98, tiktai ..............................................................................$1.39

Grynų spalvų Portisan ir Metallic Cloth užuolaidoms tik .$1.09
Pas STEIN’Ą jūs rasite didelį pasirinkimą nuotakoms, kaip tai 
..“laces’’, satiną, taffetą, “brocades”, Sbantung, ir t. t. Taip 

pat liekanas medžiagų pamušalams už baisiai pigias kainas.
Atvykite į STEIN TEXTILE ir patys įsitikinkite. Sn kiek- 

viom pirkiniu virš $20.00 gausite vienai suknelei medžiagos 
kaip dovaną.

STEIN TEXTILE CO. 
1306 SOUTH OHIOH AVENOE

1 blokas į rytus nuo llalstcd St., \y2 bloko j pietus nuo 
KooM'velt liti. Taip pat atdara šeštadieniais ir sekmad. 
Tel. MOnroe 6-8152.

Rotary Electric Shavers

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

Tel. Vlrghda 7-0700

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 Adeno 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.

Atvykite pamatyti parduodamų 
65 namų (bargenų) nuotraukas iš
statytas mūsų lango vitrinoje. 
SVOBODA, 6013 W. Cermak Road, 
Cicero ir 3739 W. 26th St., Chicago.

IŠNUOMUOJAMA

Išnuomojamus butas — (i kmb., 
apšildomas.

57 E. 99 St.
PUllman 5-1571

DAINUOK
12 dainų rinkinys vienam ir 
dviems balsams bu fortepionu. Me 
lodiją ir žodžius parašė Jonas 
Gvazdaitis. Fortepionu i pritarimą 
patvarkė Juozas Žilevičius.

Kaina $2.50 
Užsakymus siųskite: 

DRAUGAS
2334 So. Oakley Avė. 

CHICAGO. ILL.

iHiiiliuuiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiMitimmiiiiiii
ANTANAS LUKAS IR SONUS 
2717-19 West Tlst Street

BUILDING CGNTRACTORS 
Stato naujus namus, atremontuo
ta senus. KreipkitSs:

Tel. — IIFmloek 4-5881 
’lllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllll  
'JIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHI  ̂
= LIETUVIŲ STATYBOS = 
= BENDROVE =

MORAS I
= BU1UDEJRS, INU. =
= Stato gyvenamuosius na- = 
5 mus, ofisus ir krautuves pa- = 
E gal standartinius planus ai = 
s Individualinius pageidavimus. = 
= įvairūs patarimai etaiy- = 
s bos bei finansavimo reika- = 
= lais, skiciniai planai ir na- = 
= mų įkainavimas nemokamai. = 
S Statybos reikalais kreiptis E 
= į reikalų vedėją šiuo adresu: E

1 JOMAS STANKUS f
£ kasdien nuo 4 vai. popiet. = 
= Tel. PPuiepect 8-2013 =
= 6800 SO. CAMPBELL AVĖ, = 
E llilcago 29, Hllnoie =

^iiiiiiiiiiiililitiiiililtiiiiiiiiiuiiiniuiiiiiT:

i SKAITYKITE "ORftOGA"

MES PRISTATOME ANGLIS BEI
Ramus aliejv

OIDELIAIS IR MA1AIS KIEKIAIS lį’CT
Mes taipgi perkraustome jūsų baldus saugiai — keletą blo-1 

Ikų ar keliasdešimtį mylių. Reikale laukite mus. į
, Vieno kambario baldus arba viso namo — kreipldtČM pas’ 
mus. Turį daug metų patyrimo perkraustymo darbe.

STASYS FABIJONAS
2140 Ss. HoyiM Avmhm TtL Vlrglnii T-7007)

• • M E N • •
One as ROLL SETTER 

One ae ROLL-OFF t WRAPPER OPER.
(mušt r«sd & write English)
$1.48Per Honr to Start

Paid Vacation & Holidays ..................................... Group Insurance
Apply after 9 A. M. Daily — See Mr. WERDERICH

EUGENE > DIETZGEN COMPANY
2425 No. SheffMd

lmprov.rn.nl


I
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DUSNRASTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIB

KUN. DR. MYKOLO RAŽAIČIO 40 
METŲ KUNIGYSTĖS SUKAKTIS

“Visi mano gyvenimo svarbes 
nieji įvykiai turėjo praslinkti 
neramumų metais’’, nuotaikin
gai aiškino kun. Mykolas Ra
žaitis vienuolėms seselėms ir stu 
dentėms Vilią Joseph Marie, kur 
jis dabar dirba ir veikia. “To
dėl tik šiandien jaučiuosi čia 
taip ramiai ir šventai, kad nega
lėjau nepaminėti savo kunigys
tės 40 metų sukakties. Švenčiu 
tai labiau sau, vienas, dvasioje, 
maldoje. Kunigiškus mokslus 
baigiau karo nublokštas iš Sei
nų seminarijos Petrapilio kuni
gų seminarijoje I Pasaulinio ka
ro metais, 1916 m. gegužės 21.

Skaudūs ir audringi buvo 1941 
metai Lietuvoje, minint 25 metų 
kunigystės jubilėjų”.

Sukaktuvininkas savo sukaktį 
minėjo gegužės 21 d. Vyriau
sioji kazimieriečių motina Teo
filė pasveikino vienuolijos vardu 
ir įteikė net savo nuoširdžius 
sveikinimus, maldas ir dova
nas

mimiografu, bet tikisi atrasti 
Lietuvoje ir išleisti knyga. Baž
nytinės muzikos įstatymai yra 
kitas jo retas veikalas. Gaila 
neišleistas. Tai būtų vienintelis

pirm. V. Žemaičio, ižd. J. Kas- 
tauto ir “Girios Aido” adm. P. 

Ketvirtasis Lietuvos Miškininkų Norkaičio pranešimai. Revizi
jos komisijos vardu pranešimą

Chicagoje

Sąjungos Išeivijoje narių # 
suvažiavimas

Š. m. gegužės 6 d. Lietuvių 
auditorijoje, Chicagoje įvyko 
Miškininkų Sąjungos suvažiavi
mas. Sąjungos tikslas — pa

mušų ir pasaulio religinės muzi- laikyti tradicinius ryšius su vi
sais po platų pasaulį išblašky
tais buv. la'svos Lietuvos miš
kų tarnautojais, reikale juos at
stovauti ir leisti miškininkystės

kos literatūroje. 
Sukaktuvininkas dirbo “Žibu

rio” Draugijoje, Kunigams Šelp
ti Draugijoje, Liaudies banke,
Vilkaviškyje, 1930 -r 1944 m., žurnalą “Girios Aidą”, redaguo
‘Žiedo” kooperatyve ir kt. 

Tremtyje dirbo L. Raud. Kry
žiuje, Caritas valdyboj, Balfe ir

jamą prof. J. Kuprionio.
L. M. S. I. valdybos pirminin

kas Vincas Žemaitis, pradėda-
ypač rūpinosi kunigų šelpimu. mas suvažiavimą, ta prasme jį
Jis suorganizavo Kunigams Šelp' 
ti Draugiją Amerikoje. Ši drau
gija gyvai auga, stiprėja ir jau 
suspėjo sušelpti pagalbos reika
lingus brolius kunigus. Į tos | sikaupimo buvo pagerbti lietu- 
draugijos organizavimą ir veiki-• viai miškininkai, mirę už gele- 
mą įdeda didelę dalį savo laiko, j žinės uždangos, daug nusipelnęs

Mokslo žmogus
Grįžęs iš Rusijos sukaktuvi

ninkas nuvyko Romon, kur Pon 
tifikaliniame Grigaliaus universi 
tete kelis metus studijavo ir 
1921 metais baigė teologijos dr. 
laipsniu. Mokslinį darbą varė il
gus metus Vilkaviškio kunigų se 
minarijoje, profesoriaudamas ir 
rengdąmas mokslo veikalus. 
1941 — 1942 m. dirbo V. D. u- 
niversitete docentu. Buvę Vilka
viškio seminarijos auklėtiniai 
savo profesorių kun. dr. M. Ra
žaitį mini su didžia meile, pagar
ba ir dėkingumu. Tai buvo uo
lus ir gabus profesorius, tikras 
auklėtinių draugas. Savo moks 
linio darbo metų vaisius yra su
rašęs į knygas. Ypatingai pla
čią ir vertingą Bažnyčios isto
riją yra parašęs ir išleidęs tik

VLIKO DARBAI
(Atkelta iš 3 'jusi >

Vykd. Taryboje. VLIKO yra 
nutarta turėti Vykd. Tarybą 
Europoje, todėl ir pirmininko 
vieta — Europoje.

— Gal manote, kad Vykd. 
Tarybą būtų tikslu iškelti iš 
Vokietijos į kurį kitą kraštą?

— Tuo tarpu toks klausimas 
mums nekyla. Kai kur kitur 
gal būtų tam tikrais atžvilgiais 
ir patogiau, bet čia — reika- 
lingiau. Kai kas kelia saugu
mo reikalą, tačiau tas klausi
mas gali visur kilti ir liečia ne 
tik Vykd. Tarybos narius, bet 
ir kiekvieną aktyvesnį lietuvį, 
kovojantį su bolševizmu. Ir ne 
tik vienus lietuvius, bet ir kitų 
tautybių žmones. Tenka pri
pažinti, jog tam tikrų susirū
pinimą keliančių reiškinių pasi
taiko, bet tai negali jokiu atve
ju mažinti mūsų aktingu,mo.

— Kaip yra su lietuvių pasų 
nikiUu Italijoje ir dėl to kai 
kieno sukeltu triukšmu?

— Dėl sukelto triukšmo man 
tenka tik pareikšti savo apgai
lestavimą. Turiu įsakmiai pa
žymėti, jog ryšium su Lietuvos 
pasų sutvarkymo reikalu Itali
joje Vykd. Tarybos paskelbtieji 
pareiškimai yra teisingi. Gai
la tik, kad savi žmonės, lietu
viai, viską nori aiškinti iš 
blogosios pusės, neigiamai. Daž 
nai svetimieji mūsų žygius ge
riau įvertina negu savieji, šiuo 
reikalu dokumentaciją pasiimu 
su savim į Ameriką: jei kas ne 
tiki pareiškimu ir norės pama
tyti dokumentus, galės pats įsi
tikinti, — baigė VT pirminin
kė pasikalbėjimą su E, bendra
darbiu.

Ifl ARTI IR TOIJ BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
NaujM npc-UUos d įdėlis 

ftiinkveiiml* su pilna ap- 
d randa. Pieną ir aųAiniiųrne 
I uit arna vilniui.

R ŠERĖNAS
454R H. Wnod Rt., Chicago •,

Illinois, tel. VI 7-2972

padarė M. Simonaitis. Valdybos 
svarbiausiu rūpesčiu buvo išlei
dimas sukaktuvinio “Girios Ai
do” Nr. 11 — 12, taip pat Nr. 
13. “Girios Aidas” Nr. 14 bai
giamas paruošti ir turės netru
kus pasirodyti. Buvusi geguži
nė pavyko ir davė daugiau $100 
pajamų miškin:nkų spaudai pa
remti. Jos pasisekimui daug pa
sidarbavęs paskutinės Vilniaus 
universiteto miškin'nkų laidos 
mišk. Juozas Skeivys ir komisi
jos nariai Antanas Beleška ir 
Juozas Šukys. Buvo daryta pa

sveikino, primindamas čikagie- sitarimų verslo reikalais, kurie
čių miškininkų būrelio pasiimtus 
įsipareigojimus ir bendrą atsa
komybę. Atsistojus minute su-

energijos ir sumanumo. 1918 
m. buvo Lietuvos Tarybos įga
liotiniu Tremtiniams Grąžinti 
Komitete.

Būdamas Vilią Joseph Marie 
kapelionu, daug dirba mokyklos 
ir vienuolijos naudai. Jis iškal
bingai sako pamokslus, paįvairi
na pamaldas, aiškina gyvenimo 
kelius, remia veiklos planus. Y- 
pač uoliai prisideda prie naujos 
mokyklos ir senelių prieglaudos 
kūrimo. Jis nufflmavo visus mo 
kyklos ir lietuviško gyvenimo į- 
vykius. Jų turi kelis tūkstan
čius pėdų.

Veiklus kultūrininkas
Būdamas Kunigų Vienybės 

sekretoriumi, įdeda daug laiko 
ir sumanumo, kad išlaikytų ku
nigų leidžiamą žurnalą, kad su
jungtų visus lietuvius kunigus 
galingesniam veikimui. Atrodo, 
kad jo pastangos duoda vaisių. 
Ši draugija, atlikusi daug nau
dingų žygių praeityje, šiandien 
nesnaudžia, net jungia jaunąją 
kunigų kartą, kad jie tęstų lie
tuviškumo apaštalavimą sunkio 
se gyvenimo aplinkybėse.

Kaip asmuo, Sukaktuvininkas 
yra labai įdomus, nuoširdus, rys 
kus ir platus. Kun. prof. Myko
las Ražaitis paprastai nuolan
kus, lietuviškai nuoširdus, vai
šingas, draugiškas ir atviras. 
Jis nesidrovi savo mintį pasa
kyti, nors kitiems ir nepatiktų, 
bet nesijaudina, kai ir kiti kitaip 
jo idėjas aiškina. Ypatingai pa
žymėtinas jo visuotinumas. Jis 
skaito ir žino ar tik ne viską ir 
visais kalusimais, tik sportą iš
skiriant, kurio niekada nemė
gęs. Jis gerai žino muziką, me
ną, gamtos mokslą, politiką, auk 
Įėjimą. Jis vienas tų, kurie įsi
gyja naujų knygų iš visų sričių. 
Muziką jis ypač mėgsta ir turi 
daug klasikinių plokštelių.

Sąjungai jos narys a. a. Mečys 
Jameikis, miręs 1955 m. rugpjū
čio mėn (Rockforde, III.), taip 
pat seniausias miškininkas (80 
m.) Kazimieras Sčesnulevičius, 
miręs š. m. Chicagoje.

Suvažiavimo prezidiumą su
darė Antanas Rukuiža, Juozas 
Skeivys ir Liudas Janulevičius. 
Paskutinis Miškų Departamento 
direktorius A. Rukuiža skaitė pa 
skaitą “Miškų Departamento 
veikla 1918 — 1925 metų lai
kotarpy”. Prelegentas, pasirem
damas savo atsiminimais ir sta
tistikos duomen’mis, pateikė la
bai įdomios medžiagos ir niekur 
neskelbtų faktų iš Miškų Depar 
tamento pirmųjų dirketorių — 
P. Matulionio, Bilevičiaus 'ir 
Vaitkaus — veiklos. Po to sekė

Įdomus jis yra ir savo ateities 
planais sumanymais ir spėji
mais. Jis kuria ateičiai, daug 
galvoja, planuoja, rašo ir ren
gia. Ypatingai daug savo suma
numu ir praktiško ūkininkiškai 
ir moksliškai bei įgimtai aštraus 
proto planais jis daug gera daro 
lietuviškai veiklai ir vienuolijai. 
Dirbdamas Lietuvių Kultūros In 
stitute, jis ten veržiasi letuviš- 
kos kultūros širdin, kad tą kul- 
tūriškumą mes patys išlaikytu
me ir ateičiai paliktume bei ki
tus uždegtume, ypač mūsų jau
nąją kartą. Jo gyvenimas nėra 
tik š.andieninis, bet vis pirmyn 
ir ateitin žvelgiąs, pramatąs. 
Todėl linkėtina, kad jis sulauk
tų 50 metų auksinio jubilėjaus. 
________ ___________K. S. R

RADIO PROGRAMA
Liet Radlo Programa 1S stotie* 

WBM8, 10V0 kll. sekmadieniais 12— 
J2:80 vai. per pietus: liet. muzika, 
dainos, ir Magdutes Pasaka. Biznio 
reikalais kreiptis 1 Steponą Minką. 
Baltic Florists, Q61ių ir Dovanų Krau
tuve, ė02 E. Broadway 8o. Boston 
27, Mara. Tel. 8o. 8-0488. Ten pat 
gaunama laik. ..Draui

NARIAI LIETUVIU TAUP. IR SKOLINIMO
B-VIŲ LYGOS, KURIOS®

Kiekvieno Santaupos Apdraustas Iki $10,000410 
IR

Paskolos Duodamos Namy įgijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO i SAVINGS A LOAN ASSN.
6234 S. Westem Avė. Chicago 36,11L

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

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

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

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

paskatino kaikuriuos narius im
tis iniciatyvos prekybos, mote 
lių ir kituose versluose.

Suvažiavimą raštu sveikino 
prof. J. Kuprionis, Ruston, La.,
A. Tenisonas, Belgija ir R. Vens' kinaitė, 
lovas Australija. Po to buvo 
išrinkta rinkiminė komisija iš 
A. Rukuižos, A. Beieškos ir I.
Kotovo, kurie korespondenciniu 
būdu praves naujų vadovybės 
organų rinkimus. Kandidatais 
į naują valdybą išrinkti senos

važiavo daug tėvų ir vaikų. 
Tvarkdariai sustatė aplinkui ra
tu stalus ir pradėta užkandžiuti. 
Dalyvavo apie 100 vaikų, kurie 
gražiai žaidė ir sportavo. Po 
užkandžių pradėta programa ir 
kalbos. Turėjo ir savo bufetą. 
Jaunimas vaišinosi gėrimais ir 
saldumynais.

Tėvų komiteto pirm. Ign. Pet
rauskas pradėjo šventę. Pasvei
kino jaunimą ir tėvus LB Brid- 
geporto apylinkės vardu J. Gri
gaitis, kuris pareiškė, kad jie 
įvertina tėvų komiteto darbą ir 
paskyrę $25 švietimo reikalams. 
Mokt. Gražina Meiluvien’ė tarė 
žodį ir padėkojo tėvams ir vai
kams už rūpestingumą ir lietu
viškų reikalų supratimą. Baigu
siems VI ir VII skyrius geriau- 
siems mokiniams buvo įteiktos 
dvoanos, kurias gavo Indreikai- 
tė, Riškutė, Mikalajūnas, Simo
naitytė, Grigaitis, Zeikutė, Rauc 

Smaižys ir Valinskas.

Bažnyčia Liurdo požemyje
Paryžiaus kardinolas Mauri- 

ce Feltin pašventino pamatus 
didžiulės bažnyčios, kuri bus 
statoma po žemėmis. Jos pa
statymas kainuos $3 milionus 
ir joje tilps 20,000 žmonių. Tai 
bus viena didžiausių bažnyčių 
pasaulyje. Jos ilgumas — treč
dalis mylios ir ją šventindamas 
jos pamatus kardinolas važia

vo jeep’u. Ji statoma po žeme, 
kad nesuardytų įprasto Liur
do vaizdo. Numatoma ją už
baigti 1958 m., kada sueis 100 
metų nuo Šv. P. Marijos pasi
rodymo Liurde ir kada tenai 
šaukiamas tarptautinis Marijos 
kongresas.

Tuo, ką pats gali padaryti, 
nevargink kitų.

— Tomas Jeffersontts

Dovanos buvo tiktai vertin
gomis knygomis, kaip pridera 
knygų mėnesio proga. Progra
mos tvarkytoja taip pat gavo 
dovaną. Buvo nepamiršti ir kiti 
dalyviai. Komitetas pasirūpino 
gauti dovanų. Retas kuris vai-

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 Wcst lllth Street

Vienas bloku nuo kapinių.
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste I

Telef. — CEdarcrest 3-6335

valdybos nariai P. Norkaitis, J. ,
Kastantas, P. Šilas, J. Žebraus-I1^ ts* dienj* ne^avo koklos do' 
kas, V. Žemaitis ir papiidomai! vanėlės, nes buvo išdalinta papil
J. Gegevičius, M. Simonaitis ir I d?mai 60 k™ gavo
J. Skeivys. Valdyba renkama' ?z Pažymėjimą dainose, dėk
is penkių asmenų dviejų metų < lamaclJ°se’ sPorte ar klta Pro’ 
laikotarpiui, o revizijos komisi
ja iš trijų asmenų. Į revizijos 
komisiją — J. Dilys, L. Janule
vičius, J. Kriščiūnas, P. Sedara- 
vičius ir J. Šukys. Senajai ko
misijai iš J. Skeivio, A. Beieš
kos ir J. Šukio pavesta suruošti 
gegužinę liepos 22 d. M. Simo
naitis pasidalino įspūdžiais, pa
tirtais Z. Dautarto vedamoje 
“Gardens Friend Landscaping 
Co”, Clevelande. Pirmininkau
jantis Juozas Skeivys, raginda- 
ias stropiai vykdyti suvažiavi- STATYBAI

ga. Turėtos ir kitos 7 vertin
gos dovanos, kurios buvo gau
tos iš Lietuvių Prekybos Namų 
(Furniture Center, Ine.), Bud- 
riko ir kitų prekybininkų. Jos 
buvo išdalintos burtų keliu.

Šventė pavyko gerai. Džiau
giasi tėvai ir vaikai.

A. Gintneris

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605-07 South Hermitage Avenue

Tel. TA 7-1741-2 ir LA 3-9851

’4330 34 South California Avenua
Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

ma» nutarimus, 6 vai. vakaro už
darė suvažiavimą. Dalyvis

ii • i

Vaikų šventė miške
Bridgeporto lituanistinės kla-! 

sės tėvų komitetas, kurio žinio
je yra 110 mokinių, rūpestingai 
tvarko visus reikalus. Tačiau, 
nežiūrint geriausių norų ir ra
ginimų, daugelis lietuvių vaikų; 
nelanko lietuvių kalbos pamo-j 
kų. Pamokos vyksta regulariul 
laiku, tik kitoje klasėje. Vieni | 
skundžiasi, kad neturi lėšų ap- J 
simokėti už mokslą. Kai tėvų 
komitetas minėtą šeimą atleido 
nuo mokesčio, tai sugalvojo ki
tas priežastis. Panašių šeimų 
turime ir daugiau. Jas vėliau 
paskelbsime spaudoje, kad visi 
lietuviai žinotų apie savo kaimy-1 
nūs. ,

Birželio 3 d. tėvų komitetas1 
surengė mokslo metų užbaigimą. 
Vieta buvo parinkta graži ir, 
patogi. Prie Western ir 87 gat
vės miške, 16 ir 17 bloke. Pri-

IR NAMŲ 
PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGĄ

CARR MOODY 
LUMBER CO.

STASYS LITWINAS, Prez. ,
3039 So. Halsted St.

Tel. VIctory 2-1272
Apkainavimą ir Prekių Pristaty-, 

mą Teikiame Nemokamai
Raštinė atidara kasdien nuo 

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

t
A. A.

Vytauto Augustino
Lietuvos Vaizdų Albumas
LIETUVA

yra geriausia dovana visokiomis 
progomis. Albumo vaizdai kalba apie 
Lietuvą visiems suprantama kalba 
todėl jis tinka visiems, kas kokia 1 
kalba bekalbėtų.

Albumas Lietuva 
yra gražiausia dovana 

Kiekvienam verta šį gražų leidinį 
pačiam įsigyti ir kitam dovanoti. 

Išleido ATEITIS. Jį galima gauti:
ATEITIES administracijoj 

916 Willonghby Avė. 
BROOKLYN 21, N. Y.

Kaina 6 doL

GUŽAUSKŲ
.BKVERLY R (LLR OfiUNVttA 
Geriausios gėlė. dėl vestuvių, banke
tų, laidotuvių Ir kitų pamosimų.

944S WK8T »3RO STREET 
Tel. PRospi-e* R-A*a8 Ir PR 8-0881

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 Htella, NevcdomskytS; 
3 dukterys: Marianne, Marga- 
ret ir Nora; motina Mrs. Mary 
Bany; 4 broliai: Edwln, Wll- 
liant, James ir John ir jų šei
mos; uošviai: John ir Franccs 
Nevedomskis; 2 švogerkos: An- 
na ir Helen Cherryj 2 švoge- 
riai; Charles ir Peter Nevedom
skis ir daug kitų giminių, 
draugų Ir pažįstamų.

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

Laidotuvės Jvyks ketvirtad., 
biržei. 14 d., iš koplyčios 9:30 
vaandą. ryto bus atlydėtas i 
Šv. Agnieškos (Pershing Itd. & 
WaHhtenaw Avė.) parap. baž
nyčią, kurioje Jvyks gedulingos 
pamaldos už vellonies sielą.. Po 
pamaldų bus nulydėtus J š. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę: žmona, dukterys,
motina, broliai, uošviai, švo- 
genkos Ir švogcrlal.

Laidotuvių direktorius Ste
ponas I,ackawlcz. Tel. REpub- 
11c 7-1213. .

AUKŠTAS DIVIDENDAS — APDRAUSTAS SAUGUMAS IR PELNINGI PATARNAVIMAI.
TAUPYKITE. TVIRTAI. APDRAUSTOJ Siti,000,000 IŠTAIGOJE. AI KAČIAU8IA8, NAUJAI PADIDINTAS DIVIDENDAM UZ PAID UP INVEHTMEN- 
TŲ SĄSKAITAS, KITI TAUPYMO SKYRIAI: OPTIONAL, BONUS. KAUft DŲ IR VAKAUIJV SKYRIAI. GALITE TAUPYTI IR PER UAIAKTTB. SU
TAUPYKITE IAIAIDAS IAKI.ICIANT ČEKIUS IR APMOKANT VISOKIAUSIAS BILAS, VEI/TUI PATARNAVIMAS NARIAMS. INK ETAI AM IR 
PARDUODAM VAIZDŽIOS BONUS. NAMŲ PASKOLOS PRIEINAMIAUSI OM SĄLYGOM. SUŽINOT MUSŲ AUKŠTĄ DIVIDENDĄ IR KITAS IN
FORMACIJAS PAŠAUKIT — GROVEH1LL A-7G7B.

CHICAGO SAVINGS md LOAN ASSOCIATIOH, 6234 SOUTH WESTERN AVĖ.
I’IRM. 18 VAU —H VAL-s ANTRAI). IR PB1NKT. • iki I V AR.; KHT. • IKI 8 vai. vak.| Treū. UŽDARYTA VISĄ DIENĄ; RĘST. R IKI 8 POPIET

LIŪDESIO valandoj

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

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

Tiems, kurie gyvena kitose miesto dalyse; sausime 
koplyčia arčiau Jūsų namų.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

T0wnhall 3-2109

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOSf

Ambulansų patarna- Mefl turime koplyčias ,
i vilnai dieną Ir nak- visose Chicago* Ir
ptj, Reikale šaukite Roselando dalyse Ir

mu*- tuojau patarnaujame

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 8. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401
——jpETRAS P. GURSKIS
659 West 18th STREET Tel. SEeley 3-5711,

ALFREDAS VANCE
177 YV(M)DSIDE Rd., Riverside, I1L TeL OLympic 2-5245,
~ POVILAS J. RIDIKAS .
3354 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 8. MICHIGAN AVĖ. Tel COminadore 4-2228,

JURGIS r. RUOMIN ?
8319 8. UTUANICA AVĖ. TaL VArd. 7-1138-11391

VASA1TIS — BUTKUS
1«M S. BOtb AVĖ., CICERO, OI. 1*1. OLympic 2-10031

ZIGMURD (ŽUDYK) ZUOYCKI
16M W. 48th STREET V Arde 7-11781

STEPONAS C. LACKAWICZ
24M W. flOth STREET BEpablIe 7-12151

^2S14 W. S8M PLAGE Ylrftfnb 7-0672,

Pasinaudokite "Draugo” Classified skyriumi.
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X M. Radzevičienei yra, 
Draugo redakcijoje laiškas iš, 
Sibiro. '

/ mus
X Kun. Juozas šaulinskas,

Visų Šventų lietuvių parapijos 
klebonas Roselande, Chicago, 
III., Tėvų Marijonų naujai sta
tybai paaukojo $500 įtaisyda-

Kun. J. šaulinskas

mas vieną kambarį naujame 
vienuolyne. Visų Šventų para
pija, kur kun. Juozas klebo
nauja, ateinantį rudenį, spalio 
21 d., švęs auksinį jubilėjų su 
iškilmingomis mišiomis ryte, 
kurias atnašaus kardinolas Sa- 
muel Stritch, o vakare įvyks 
didžiulis banketas parapijos 
salėje. Tėvai Marijonai už di
delę auką naujam vienuolynui 
nuoširdžiai dėkoja.

X Dr. Z. Rudaitis savo ka-1 
binetą perkėlė į nuosavus na
mus, 2745 W. 69 st.

X Sol. Sfc. Baranausko stu
dijoms remti ruošiamas kon
certas Marijos augšt. .mokyk
los salėje rugsėjo 29 d.

t

X Palmira ir Alfonsas Snars- 
kiai susilaukė pirmagimės duk
relės, kuriai duotas Loretos 
Elęnos vardas. .

X Anastazija ir Vincas Ka
voliai iš San Paulo miesto, Bra
zilijoje, atvyko į Chicagą ir 
čia apsistojo pas savo žentą 
dail. VI. Vijeikį. .

X Antanas Petronis, Jr„ 
kun. Pr. Lukošiaus pusbrolis, 
baigė šv. Jono Fisher mokyk
lą ir rudenį stos į Quigley kun. 
seminariją.

X Vilniaus Krašto Lietuvių 
Sąjungos Toronto skyrius JAV 
ir Kanados Lietuvių Dainų 
šventei paskyrė iš savo ištek
lių 15 dol. Jie visi rengiasi at
vykti ir į pačią šventę.

X Kun. Pijui Žarniauskui

yra atėjęs laiškas į Oregon. 
Galima atsiimti pas V. Juodei, 
ką, 3703 N. E. Cleveland avė., 
Portland 12, Oregon.

X Česny ir Mildažių vila 
Lake Side, Beverly Shores, 
Ind., bus atidaryta birželio 23 
d. Tą dieną bus švenčiamos Jo-

JAV VICEPREZIDENTAS IR LRKSA SEKRETORIUS

LRKSA sekretorius, Alto iždo globėjas ir lietuvių respublikonų na
cionalinio komiteto pirmininkas Vincas T. Kvetka3 kalbasi su Jung
tinių Valstybių viceprezidentu Richard M. Nixunu. Tai buvo birželio 
6 d., kai į Washingtonų buvo suvažiavę nacionalinių respublikonų gru
pių pirmininkai pasitarti su nacionaliniu respublikonų pirmininku Le- 
onard W. Haill ir JAV viceprezidentu.

CHICAGOS ŽINIOS
Skiepai nugalės polijo ligą
Amerikos Medikų sąjungos 

suvažiavime Chicagoje, kur da
lyvauja apie 12,000 gydytojų, 
kalbėjo išradėjas sk epų prieš 
poliją dr. J. Salk. Jis pareiškė,

Vadovaujantieji čikagiečiai 
PittsbuTghe

Net 58 vadovaujantieji Cbi- 
cagos pareigūnai ir verslinin
kai lėktuvu nuskrido i Pitts- 
burghą, kad tenai galėtų ste-

kad tie skiepai yra veiksmingi bėti bilionus dolerių kainavu- 
ir jie gali visiškai nugalėti po- Į sius miesto ir prierniesčių pa. 
lijo ligą, ypač, jeigu būtų įskie- i gerinimus, žiūrėdami ką galės 
pijama po tris kartus. Jau ir prjtaikyti Chicagoje. Delegaci- 
dabar šie skiepai 80' r veiks- , jos vadovas — Chicagos meras 
mingi prieš paralitinę polijo Daley
rūšį.

Polijo ligonių plaukymo

LIETUVIŠKIEJI ĮVAIRUMAI
AL. OI MANTAS

X Magdalena Kiėhitė iš Į ninės. Ta proga numatoma me- 
Northampton, Mass., paaukojo ninė programa. Svečiai bus 
$100 už naujus kanonus šoni-j vaišinami. Vilos telef. Michi- 
niams altoriams naujoje Tėvų gan City 2-4963.
Marijonų koplyčioje. Tėvai Ma
rijonai geradarei nuoširdžiai 
dėkoja.

X Tėvų Marijonų seminari
joje vasaros berniukų stovyk
loje yra tik 50 vietų. Todėl 
prašoma neatidėlioti registra
cijos. Registracija baigiasi lie
pos 3 d. Ką reikia su savimi 
atsivežti, užsiregistravusiems 
bus pranešta. Kreiptis: kun. V. 
Rimšelis arba kun. A. Spurgis, 
Marian Hills Seminary, Claren- 
don Hills, III. Tel. Hinsdale 
1441.

X Prel. B. Urba, šv. Jurgio 
‘parapijos klebonas, mielai lei
do naudotis šv. Jurgio parapi
jos mokyklos patalpomis Chi- 
cagos Augštesniajai Lituanisti
kos mokyklai ir 1956-57 moks
lo metais. Pernai metais Chica- 
gos Lituanistinė Augšt. mo
kykla buvo taip pat šv. Jurgio 
parapijos mokyklos patalpose. 
Mokyklos vadovybė ir Tėvų ko
mitetas už tai reiškia prel. B. 
Urbai nuoširdžią padėką.

X Joy-Geraldine Pivarūnai- 

tė baigė St. Louis Universitetą 
požymiu Bachelor of Science. 
Joy yra duktė Irenos ir Algir
do Pivarūnų, žinomų kepyklos 
savininkų. Į anūkės mokslo už
baigimo iškilmes, St. Louise, 
Mo., buvo nuvykus ir Bronė 
Pivarūnienė. Džiaugėsi, mačiu
si nepaprastai įspūdingas moks
lo metų užbaigimo iškilmes, 
kuriose dalyvavo ir vyskupas 
Joseph Ritter D. D. ir įteikė 
diplomus balsiantiems.

X Šv. Ignaco gimnazijoje, 

kuriai vadovauja Tėvai Jėzui
tai, mokosi eilė jaunų lietuvių. 
Kasmet šios mokslo įstaigos 
paženklinimais, kurie skiriami 
geriausiems mokiniams, pasi
puošia ir eilė lietuvių. Šiais me
tais ypatingai pagerbti buvo 
mokyklą dabar baigę M. Vy
gantas ir J. Miniatas, trečios 
klasės mokiniai J. Gražinskas 
ir R. Petravičius, antrą klasę 
lankę R. Motekaitis, E. Saka
lauskas, J. Tautvydas ir E. 
Valaitis, ir pirmametis A. Gaš
ka. Džiugu, kad mūsų jauna
sis atžalynas skinasi sau ke
lius tokiais laimėjimais pasi- 
puošdamas. Gi tie atsiekimai 
yra dar reikšmingesni tuo, kad 
Šv. Ignaco mokykla yra viena 
iš geriausių gimnazijų Chica- 
goje.

X Kun. dr. Pranas Manelis 

atvyks Chicagon. Atšventęs sa
vo kunigystės 25 m. sukaktu
ves Belmont, Calif., Notre 
Dame kolegijoje, kurios įvyks 
birželio 21 d., kun. Manelis ren
giasi atvykti Chicagon aplan
kyti savo draugų ir pažįstamų. 
Tikimasi, kad jis Chicagoje bus 
apie liepos 4 dieną.

X • 67 moksleiviai baigė Šv. 

Jurgio parapijos mokyklą ir
jiems sekmadienį bažnyčioje 
buvo iškilmingai išdalinti dip
lomai. Gavo diplomus 28 ber
niukai ir 39 mergaitės. Šios bai
giančiųjų klasės pasirinktas 
globėjas šv. Kazimieras, jų šū
kis: “Darykime geriausia, ką 
galime dėl Kristaus.’’ Trys bai
giantieji laimėjo mokslapini- 
gius tęsti mokslui: Šv. Vardo 
draugijos — Kl. Bronisas, Šv. 
Jurgio Moterų klubo — Teresė 
Tenzie, Šv. Kazimiero Seserų 
rėmėjų — Veronika Kviklytė. 
Už savo darbštumą buvo pa
gerbtos Teresė Tenzie ir Vero
nika Kviklytė. Beveik visi bai
gusieji tęs toliau mokslą kata
likų augštesnėse mokyklose.

X Lietuvių Fronto bičiulių
iškyla birželio 9 d. Jonyno 
ūkyje sutraukė 120 frontinin
kų ir svečių. Dalyvavo didelis 
būrys akademinio jaunimo. 
Vyt. Vardys skaitė paskaitą 
apie buvusias politines partijas 
Lietuvoje ir čia. Prelegentas 
pastebėjo, kad laikas mūsų ne
laukia ir žmogus privalo prisi
taikyti laiko statomoms sąly
goms. Po paskaitos sekė disku
sijos, kuriose dalyvavo didelis 
skaičius klausytojų. Vakare 
buvo sukurtas laužas, prie ku
rio atidaromąjį žodį tarė dr. 
Z. Smilga. Laužo programą ve
dė Jūra Navickaitė. Agnė Ja- 
saitytė, E. Lauciūtė ir Jūra Na
vickaitė išpildė montažą Ten 
kur Nemunas banguoja, į mon
tažą su dainomis įjungdamos ir 
visus iškylos dalyvius. Vėliau 
buvo jaučio kepimas ir dainos. 
Šokių metu dr. S. Aliūnas pa
skaitė humoristinį Jaučio tęs- 
tamentą. Sekmadienį buvo sode 
bendros pamaldos, kurias laikė 
Ir pamokslą sakė salezietis 
kun. Endriunas. Ta proga sa
leziečiams buvo surinkta aukų. 
Buvo atsilankę svečių ii Det-

Dieve, Tavo žemė dega!

Nuo pat nelemtųjų 1940 m. bir
želio ' įvykių, jau taip per eilę 
metų, kai tik ir vėl prisiartina 
gražusis birželio mėnuo, kiek
vienas lietuvis priverstas didžiai 
susimąstyti ir pergalvoti visą 
savo tautos tragediją ir nelem
ti, kuri taip skaudžiai persekio
ja jau ištisą šešioliką metų kiek 
vieną tautietį, kur tik jis begy
ventų.

Net ir šaunusis vasariškas 
birželis neatrodo toks mielas 
ir iššaukiantis, nebe toks žavus 
ir nebetaip laukiamas. Ir kas 
iš to? Juk niekas negali užtik
rinti ir niekas negali pasakyti 
kiek dar birželių praslinks, kol 
lietuviška Geroji Žemė vėl bus 
laisva ir skirta tik lietuviams.

Nusivilta jau nekartą visais 
pažadais, padrąsinimais, nusi
bodo ir tuščių žodžių užuojau
tos, nes aušros dar nematyti.
Priešingai, juk tiek daug da
vinių kasdien maftoma, kurie 
liudytų, jog neteisybė ir smur 
tas bandoma užglostyti, pripras 
ti ar ir visai nematyti. O laikas, 
tas nelemtas laikas, daro sa
vo ir su jo vingiais nubėga visa 
eilė lūkesčių ir geresnių dienų 
viltis. Ir kai jau rodos nieko 
nebelieka, kai nėra ir kur be
kreipti savo žvilgsnius, visdėlto 
lieka vienas ir tikras Žiburys, 
amžinai šviečiąs, niekados ne- 
blėstąs... Ir ko ar kokiais žo
džiais mes galime kreiptis J 
didžiąją ir tikrąją Viltį? Mal
dos žodžiais tetarnauja latvio 
poeto didysis ir taip paprastai, 
bet ir meistriškai išreikštas ir 
skundas ir prisiminimas: —
Dieve, Tavo žemė dega!..
Kai bandoma perdaug pasakyti

Neretai laikraščiuose mato
me užuojautas ar koresponden
cijas, iš kurių sužinome, kad 
tokia ar toks tautietis yra už
baigę savo žemiškosios kelionės 
ratą. Be abejo, derama rimtimi
ir susikaupimu k ekvienas per-, kalbomis. Be viso to, viešai ir 
skaito tokio turinio žinutes, nors tinkamai būtų reprezentuojama 
kartais tenka kiek ir nustebti, ir mūsoji kultūra bei visuomeni 
pateiktais tekstais. Atro;’o, jog nig subrendimas, 
paprasčiausia etika nereikalau

ju visiškai nėra reikalinga. Yra 
tam tikrų ligų, kurios yra pa
veldimos, yra sunkių ir užkre
čiamų bei kitokiais pavadini
mais susirgimų, kurių tikrai ne
reikėtų reklamuoti. Pagaliau, 
kas tiktų ir būtų gal įdomu me
dicinos žurnale; visiškai nerei
kalinga šiaip jau mūsų periodi
koje. Kaip tik neperseniai teko 
viename rimtame lietuyiškame 
leidiny skaityti žinutę, kad mies 
te X. mirė toks ir toks tautie
tis, turėjęs labai retai sutinka
mą kaikurių liaukų vėžį. Kuriam 
reikalui pateikta ši šiaip jau 
konfidenciali informacija? Pa
galiau, jei jau kas būtinai nori 
sužinoti mirties priežastį, toks 
vis jau ras būdus savojo smal
sumo patenkinmui. Iš to viso 
atrodo, jog esama atvejų, kuo
met yra kurkas geriau nedasa- 
kyti, nei perdaug “išporinti”.
Amerikinei publikai lietuviška 

daina

Rankose Detroto Muzikos 
Konservatorijos mokslo metų 
pabaigos koncerto programa, 
kurioje bus atlikti bebaigiančių
jų studentų kompozicijos. Ma
lonu stebėti, jog su savo pen
kiomis dainomis debiutuoja ir 
solistas Pranas Zaranka. Savo 
kūrinius jis dainuos pats, o taip 
pat talkins ir Ateitininkų trio 
kiti du nariai. Programoje pa
žymėta, jog dainos bus išpildo
mos lietuvių kalba. Girtinas

Dr. R. Elman, kalbėdamas 
apie chirurgijos atvejus, sumi
nėjo, kad mokslas ateityje ga
lės sudaryti tokį mažą žmo
gaus gyvybės reiškimosi stovį, 
koks būna pas gyvulius jų žie
mos miege. To pasiekus labai 
sumažėtų operacijų rizika.

Nubaudė 8 senelių namus
Municipalinio teismo teisėjas 

J. Butler nubaudė 8 senelių na
mų savininkus, radęs jų laiko
muose namuose 45 laužymus 
nustatytų taisyklių. Nubaustie
ji turės sumokėti $2,250. Dau
giausia nusikaltimų šios rū
šies : nesilaikymas priešgaisri
nių nuostatų, nevedimas medi
ciniškų atžymėjimų ir perkim- 
šimas, priimant daugiau sene
lių, negu yra vietos.

Statys būstinę už milioną
Kiwanis International orga

nizacija nupirko Anitos McCor- 
mick Blaine namus, esančius 
ties Rush ir Erie’ gatvių san
kryža, ir čia už $1,000,000 sta
tys savo būstinę.

Elektros inžinerijos 
pastatas

Prakasta žemė ties Dearbom 
ir 33 gatve, Chicagoje, naujam 
elektros inžinerijos pastatui, 
kuris kainuos milioną dolerių

karnavalas
Austin miesto rotušės plau

tų skelbti mirt'es priežasties 
ir viską išdėstyti lyg pilną gy
dytojo diagnozą.

Gal tai yra kai kieno tuščio 
smalsumo patenkinimas, bet 
reiškiantieji užuojautas ar rašą 
korespondencijas — mirties pra 
nešimus, tikrai kartais daug ne
malonumų sudaro mirusiojo šei 
mos nariams ar artimiesiems, 
paskelbdami tai, kas šiuo atve- 

roito ir Cleveląndo. Sekmadie-

KAS KĄ IR KUR
— ALRK Federacijos Chicagos

apskrities mėnesinis susirinkimas 
įvyks birželio 14 d. 7:30 vai. vak. 
Lietuvių Vyėių salėje. St. Rauekinas 
skaitys paskaitų: ‘‘Prisiminimai 
1940 m. Lietuvos okupacijos ir trė
mimų”. Visus narius kviečiame da
lyvauti. Organizacijos prašomos at
siųsti savo atstovus.

to radio stotis perdavė progra
mą baisiojo birželio trėmimų 
prisiminimui.

Daugelis New Yorko lietuvių 
Ričardą pažįsta kaip 'uolų ir 
gerą .muzikos mėgėją. Daugelį 
kartų jis su savo orchestrų 
yra linksminęs rytinės dalies 
lietuvius. Jo kompozicijos bu
vo įtrauktos į jo klasės pa-klojimo baseine, 5610 W. Lake, baigtuvil) progranų

penktadienį ir šeštadienį bus 
karnavalas, kurį organizuoja 
Chicagos Polijo Plaukymo klu
bas, kurio nariai — poliju ser-

ir vienas
plokštelių (RCA) agentas su
sidomėjo Ričardo muzikaliniais 
pajėgumais. Tenka džiaugtis 
tokia plačiašake šio jauno aka-gąs jaunimas, bet nenustoja | „emik(> veikla ,r linkžti jam 

ryžtingumo, uzsumąs plauky-, s6kmingoa kloties t0|ilne3n,u0.
se siekimuose.rnu.

Prailgins Union gatvę
LinksmiauIšperkamos nuosavybės, kad 

būtų galima prailginti Union 
gatvę nuo 61 iki 63 gatvės.
Bus tam reikalui išpirktas pa
skutinis sklypas, kur iki šiol
buvo restoranas: 672 W. 63 st. iio''dvare^koncemTO^tanisUs 
Savininkas uz tą vietą prašė Lisstas. Caras koncerto metu

Kai caras kalba
Caras Nikolajus I nemėgo 

piano muzikos. Kartą Petrapi-

$60,000. Miestas siūlė $40,000. 
Teismas nustatė, kad kaina tu
ri būti $48,000.

$40,000,000 tiltams
I

Armijos Inžinerių korpusas 
pasiūlė, kad platinant Calumet- 
Saginaw kanalą ir jį pritai
kant jūros laivų plaukiojimui, 
tiltus perstatytų federalinė 
vyriausybė, tam paskirdama 
$40,000,000.

Kėglių karaliai
Metiniame Chicagos kėgli- 

ninkų (boiwling) bankete pa
skelbti geriausiais miesto kėg-

ir kurį stato gražiai augantis Į lininkais — karaliais — Bill 
Illinois Technologijos institu- Lillard ir Olga Gloor.
tas.

Sumažėjo divorsai
Per paskutinius 12 mėnesių 

Chicagoje įvyko 9,566 divorsai, 
moterysčių panaikinimai ir 
sprendimai dėl atskiro vedusių
jų gyvenimo (separacijos). Tai 
pats mažiausias skaičius per 
visus 15 paskutinių metų.

Didžiausias vandens filtras
Chicaga 1960 metais turės 

didžiausią pasaulyje miestų 
filtrą. Pats rezervuaras bus 
baigtas 1957 m. Jis kainuos 
$4,000,000. Po to reikės pada
ryti vandens valytuvus ir pom
pas į miestą. Naujasis vandens 
filtras statomas netoli Navy 
Pier.

kalbasi sau su adjutantu kaip 
niekur nieko.. Lisstas staiga 
sustoja skambinęs. Visi sužiu
ro, kas atsitiko. Hofmeisteris 
pribėgęs klausia ar gal jam 
pasidarė bloga.

— O, ne! — atsako Lisstas. 
— Bet kai Jo Didenybė kalba, 
reikia visiems nutilti.

Pra^ė palikti ramybėje
Jauna poniutė, kuri jautėsi 

esanti puiki pianistė, sako žino
mam muzikui:

— Pereitą naktį sapnavau 
Beethoveną, Schubertą ir Cho- 
piną. Atspėkit, ką jie man sa
kė?

— Greičiausiai bus prašę jų 
veikalus palikti ramybėje...

tik jie lemia tai, jog lietuviš
kuose vakaruose stoka tam tik
ros rūšies jaukumo.

Kaip būtų gera, kad visi da-

Iš ARTI IR TOLI

1. A. VALSTYBĖSE
— S. Lozoraitis kartu su 

lyviai be jokių išimčių būtų Lietuvog Ministeriu Washing- 
įtraukti į šokius, žaidimus jei p žadeikiu š m. birželio
tie ‘‘uždarytieji ratai bent kiek g ± lank_g. Valst bės rt.
prasilaužtų ir bent to vakaro
metu būtų galima jausti bend-
ruomeniškesnę dvasią ir nuotai
ką. Ypač tas momentas yra 
svarbus išeiviams lietuviams,

jaunojo menininko pasielgimas. nea 3uo didesnės pažintys, juo 
Išties, jei amerikinėje auditori- ~ ~ j—...
joje gana plačiai įsipiliętinusi
italų kalba, po jos sektų pran
cūzų b- vokiečių (žinoma, pir
moje eilėje — anglų), ir kiti 
mūsų solistai turėtų stengtis 
dainuoti galimai daugiau gim
tąja kalba. Juk lietuvių kalba 
yra ir pakankamai skambi, ma
loni ausiai, turtinga melodin
gumu ir tuo turinti žymių pri
valumų ją lyginant su kitomis

gilesnis ir platesnis bendravi
mas, tuo pačiu jau galima ti
kėtis ir stipresnio lietuviškumo 
jausmo suklestėjimo.

Atsitinka, jog tautiečiai ar

mente.
Būdamas Washingtone Dip

lomatijos šefas aptarė su Lie
tuvos Ministeriu eilę aktualių 
klausimų. Šie pasitarimai bus 
tęsiami artimiausioj ateity.

Iš Washingtono S. Lozorai
tis išvažiavo į Cleveland birže
lio 9 d. —L. P-bė

— Richardas Kontrimas

TT. MARIJONŲ
STOVYKLA
BERNIUKAMS

Arti Chicagos 

Hinsdale, III., apylinkėje

Sezonas prasideda liepos 7 d., 
1956 m.

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, MTC., 

Marian Hills Seminary 

CIarendon Hills, III.

Tel. HINSDALE 1441

tai nemokėdami ar nedrįsdami■ ^tais metais baigė garsųjį Ford-1 ^sssssssssssjsskssssssjssssksssjsjssssksksksols

Rendruomenhiio jaukumo 
' stoka

Girdėti vis daugiau nusiskun 
dimų, jog mūsų ruošiami vaka
rai, teisingiau pramoginė — šo
kių dalis, kažkaip labai Supil
kėjo, sunobodėjo, vis tas pats 
ir tas pats ir viskas lyg savo- 
tiškon uniformon įvilkta. Sako
ma, kad jau iš anksto gali žino
ti kas su kuo šoks, kas su kuo 
kalbėsis ar prie vieno stalo sė
dės, vienos if tos pačios gru

patys įsijungti į platesnius sa
vųjų tautiečių ratelius, palaips
niui tolsta iš lietuviško gyve
nimo aktualijų ir taip nejučio
mis visiškai išblunka iš savųjų 
gretų. Jei šokių vakarų metu 
turėtume atitinkamus vadovus, 
kurių pareiga būtų įtraukti į 
pasilinksminimą visus dalyvau
jančius svečius, reikėtų galvoti, 
kad tokie vakarai savo nuo
taika patrauktų ir nedrąsiuo
sius. Be to, kiekvienas atsilan
kęs galėtų pajusti esąs visiškai 
savųjų tautiečių šeimoje, bet 
ne svetimtaučių mintoje. Į žai
dimus, tautinius ir pramoginius 
šokius derėtų įjungti ne atski
ras poras ar grupes, bet visus 
iki vieno. Juk jei asm uo ateina 
į reklamuotą pasilinksminimą, 
reikia tikėti, jis nenorėtų trinti 
salės sienas ar kėdžių atramas.

nto popietę dalyviai išvyko į pės laikysis. Be abejo, čia su- 
Balfo pikniką. Įminėti dalykki nėra blogi, bet Pirkit Apsaugos Bonus!

hamo universitetą, įsigydamas 
bakalauro mokslinį laipsnį che
mijos srityje. Studijuodamas 
jis pasižymėjo ypatingais su
gebėjimais, ir yra gavęs eilę at
žymėjimų kaip geras studentas. 
Dabar pakviestas į Iowa State 
kolegiją Aimes mieste, kur 
priklausys mokomajam perso
nalui. Kartu tęs pokolegines 
studijas. Kontrimas yra vienas 
iš veikliųjų lietuvių studentų. 
Jis yra išvaręs plačią vagą 
ateitininkuose, kur turėjo įvai
rias atsakingas pareigas. Ben
droje studentų sąjungoje jam 
2 kartus iš eilės studentija pa
tikėjo revizijos komisijos na
rio darbą, išrinkdama jį šioms 
pareigoms. Jo iniciatyva pagy
vėjo Baltų Studentų Federaci
jos veikla. Jis buvo tos orga
nizacijos generalinis sekreto
rius, dabar tvarko iždą. Jo pa
stangomis Fordham unfvtraite-

Sveikinimų Korteles 
visoms progoms!

Puikių spalvotų kortelių lietuviškai 
vaizduojančių 4 metų dalis

>1.00

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

DRAUGAS
2884 8o. Oakley Avė.

CHICAGO 8, ILL.


