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LIETUVIAI ŠIANDIEN PAS VICEPREZ. NIX0NA
"Visokia šviesa iš Maskvos" - 

sako bolševikų vadai
Kai bolševikai imta girti rusų kultūrą ir gyvenimo pažangą, 

tai visi turi rimtai jų žodžius pasverti. Dabar dažnai girdėti skel
biant, jog visos gėrybės atplaukiančios iš Rusijos: ir mokslas, ir 
menas ,ir žemės turtai, ir kas tik nori. Tarytum Lietuva buvusi 
tamsi vargdienė, o Rusija — šviesi bajorė. Tačiau gyvenimo tik
rovė kitaip rodo.

Rusai daug anksčiau už lietu
vius perėjo į krikščionybę, bet 
švietimas Rusijoje lėtai tepilto. 
Rusų tauta, dėl vidinių savo ku
nigaikščių ir bajorų vaidų bei ne
sutikimų, o taip pat ir dėl dveje
tą šimtmečių trukusios totorių 
vergovės, ilgai išbuvo tamsi ir 
varginga.

Užtektų čia priminus labai 
stambų faktą, kad pirmoji aukš
toji Lietuvos mokykla, Vilniaus 
Akademija, buvo įsteigta jau 
1579 metais, o pirmoji Rusijos 
aukštoji mokykla, Maskvos uni
versitetas, — teįsteigtas tik 1755 
m. Maža to: Lietuvos pašonėje, 
Prūsų žemėje, Karaliaučiuje, uni
versitetas įsteigtas net 1544 m. 
Karaliaučiuje mokėsi ir net pro
fesoriavo visa eilė lietuvių iš Lie
tuvos ir Prūsų.

mokslą. Tik dėl atžagareiviškos 
valdžios nusistatymų rusų eko
nominis gyvenimas pasiliko skur 
dus. Prie bolševikų nuskurdo ir 
mokslas, menas, literatūra, ir vi
sos kitos kultūros šakos, dėl to 
Lietuvai nėra ko iš rusiškųjų bol 
ševikų mokytis. Dabar iš Rusijos 
teeina komunizmas, skurdo ir 
tamsybės nešėjas. (E.)

Los Angeles vėl

kankina “smogas”
LOS ANGELES, biri. 11. — 

Pietų Kalifornija pirmą kartą 
šiais metais pajuto akis grau
žiančio rūko bangą, kuri čia vėl 
pradėjo kankinti milijonus gy
ventojų. Tai buvo blogiausias 
oro stovis, įkaitant nuo pereitų 
metų lapkričio mėn. 28 d. Artė
jant šiai pavojingo rūko bangai, 
gyventojams buvo uždrausta dė

Karaliaučiaus universitete mo
kėsi ir garsusis Prūsų Lietuvos
poetas Kristijonas Donelaitis. . , ». , . x. . . ... įginti siuksles, o motoristams liepKai pirmasis rusų universitetas ° J , _x. . •* *■ t-n mini I n i IriTy-i m n r»i i r i m n , vinįta susilaikyti nuo nebūtinai rei

kalingų mašinų naudojimo.

“Katalikų progresistų”

suvažiavimas
ROMA. — Lenkijos komunis

tinės vyriausybės pasiųsti agen
tai tiria sąlygas, ar nebūtų gali
ma suorganizuoti laisvajame pa
saulyje taip vadinamų „katalikų 
progresistų“ suvažiavimą. Tie pa 
tys agentai užsienyje organizuo
ja maldingas keliones į tautinę 
lenkų Dievo Motinos šventovę 
Čenstakavą. Šiomis dienomis len
kų emigrantų arkivyskupas Gaw 
liną įspėjo visus laisvajame pa
saulyje gyvenančius lenkus kata
likus saugotis tokių Bažnyčią 
persekiojančios valdžios pasiųs
tų agentų, kurių tikslas į savas 
pinkles įvilioti kuo daugiau neat
sargių aukų. Arkivyskupas Gaw- 
lina primena komunistų kalėji
muose kenčiantį Lenkijos kardi
nolą Wišinskį, visą eilę vyskupų, 
tūkstančius kunigų ir tikinčiųjų.

Anglai pasitraukė

iš Sueso kanale
PORT SAID, Egiptas. — An

glija vakar išvežė savo paskutinį 
kareivį iš Suezo Kanalo zonos, 
tuom baigusi 155 metus užtruku
sias karines operacijas faraonų 
žemėje. Anglai čia buvo įsistipri
nę nuo 1801, kada jie iš Egipto 
išvijo Napoleono karius.

Metropolitas Nicolai iš Rusijos (kairėje), amerikiečių Biblijos drau
gijos vicepirmininkui įteikia naują rusų išleistą Šv. Rašto laidą. Ji 
pasirodė pirmu Kart nuo 1926 metų. (INS)

, Kas atsitiko su Vengrijos 
kardinolu Mindszenty?

ROMA. — Vokiečių katalikų spaudos agentūra K. N. A. prieš 
kurį laiką paskelbė žinią, kad Vengrijos Primas kardinolas Mind
szenty esąs vėl ūždarytas į kalėjimą. To priežastis esąs griežtas 
kardinolo atsisakymas pasirašyti komunistų reikalaujamą pareiš
kimą, kuris nesuderinamas su Bažnyčios teisėmis.

Kaip žinoma, 1955 metų liepos 
mėnesio 15 d. — Ženevos konfe-

Maskvoje buvo įsteigtas 1755 m.,
Karaliaučiaus universitetui buvo 
jau 211 metų, o Donelaitis, bai-, . . v
gęs tą universitetą, klebonavo UZgriUVUsi žemė 
Tolminkiemyje, švietė ir dorino 
savo parapiją ir rašė poeziją.

Bolševikai — pagyrų puodai
Bolševikai garsinasi, kad pra

ėjusiame šimtmetyje rusų mark
sistai įkvėpė pažangias mintis ir 
idėjas daugeliui Lietuvos jauni
mo, mokslus ėjusio rusų univer
sitetuose. Deja, tos idėjos Lietu
vai nebuvo išganingos. O maža 
kas jomis tebuvo ir užsikrėtę. Pa
tys bolševikai nedaug jų tepri- 
skaito. Iš poetų ir rašytojų mini 
Praną Vaičaitį, Joną Biliūną, Ju
lių Janonį. Tačiau nusivylę bol
ševikai ir patys prisipažįsta, kad 
nei Vaičaitis, nei Biliūnas „ne- 
pasilikę ištikimi revoliucijai“. O 
Janonis per jaunas nusižudė, tai 
nežinia, ar jis nebūtų nuėjęs Vai
čaičio ir Biliūno keliais.

Rusijoje kultūra sparčiau pra
dėjo kilti, kai 18 šimtmečio pra-

atėmė 6 gyvybes
NEW YORK. — Vienoje sta

tybos vietoje Brooklyne, griūda
ma žemė palaidojo 6 vaikus ir vie 
ną sužeidė. Jie čia buvo išsikasę 
landynę ir žaidė „kaubojus“ bei 
indėnus.

Žuvusiųjų vaikų tarpe yra ir 
dvi lietuviškos pavardės: Lor- 
rainė Stanikūnas, 5 metų, ir jos 
brolis — Micheal —10 metų. Ma
ry Stanikūnas ir dar viena jos 
draugė suskubo iš šios nelaimės 
vietos pabėgti.

Teisingumo organai statybos 
vedėjams iškėlė kaltinimą, jog 
jie čia nelaikė sargo ir dėl to iš
tikusi žiauri nelaimė.

Nelaimėje žuvo

5 Korėjos karininkai
SEOUL, Korea. — 5 Korėjos 

džioje caras Petras Didysis prie karininkai žuvo Pietų Korėjos 
Baltijos jūros, ties Suomių įlan- laviacijos neiaimėje, kuri yra ket- 
ka, „prakirto langą į Europą , yj^ojį dviejų dienų laikotarpyje.
aiškiai sakant, pastatė naująją 
sostinę Petersburge. Tas įvykis 
labai įsidėmėtinas.

Rusų caras Petras Didysis sa
vo amžiaus jaunystėje pats buvo 
išvykęs į Vakarų Europą pasi- 
mdkyti laivų statybos. Ten jis pa 
matė ir Vakarų Europos pažangą 
ir suprato, kiek dar atsilikę ru
sai. Po to jis pradėjo Rusijoje sa
vo reformas, kurios turėjo didelę 
reikšmę visam Rusijos gyveni
mui. Tada jis ir tą langą prakirto 
į Europą, kad būtų matyti, kas 
darosi Europoje, kad Vakarų 
Europos pažanga galėtų pasinau
doti ir rusų tauta.

Skurdi bolševikinė tikrovė
Taigi, rusų caras pažangos ke

lių jieškojo Vakarų Europoje, ne 
kur kitur, dėl to po jo Rusija ir 
pradėjo kilti. Tiesa, vėliau atža
gareiviai carai vėl trukdė Rusi
jos pažangą, bet jos šviesesnieji 
žmonės jau buvo rimtai užsikrėtę 
pažangia Vakarų Europos dva
sia.

Dėl to nuo 18 a. antrosios pu
sės

Nelaimė atsitiko, kada lengvas 
lėktuvas, užkliudęs augštoką kai 
vą, nukrito, atimant gyvybes 
dviems majorams, leitenantui ir 
dviems kapitonams. Tas atsitiko 
dėl sugedusio motoro. Kitos 3 ne
laimės įvyko pirmadieni ir antra
dienį, bet jose aukų nebuvo.

Sprogime užmušta 1,

o sužeista 16
CINCINNATI. — 1 žmogus 

buvo užmuštas, o 16 sužeista, iš 
jų 2 — gana sunkiai, sprogus 
karšto vandens šildytuve, vieno 
namo rūsyje. Sprogimo metu bu
vo nugriautos 2 namo sienos, ku
rios užgriovė nemaža žmonių. 
Daugumas sužeistųjų yra apde
ginti, tačiau nepavojingai.

Adenaueris aplankys
Eisenhowerį

WASHINGTONAS, birž. 13.— 
Prezidentas Eisenhoweris pakvie 
tė Vak. Vokietijos kanclerį Ade- 
nauerį atsilankyti prezidento 
kambaryje ligoninėje. Vizitas 
įvyks šiandien 10 vai. ryto. Kar
tu su kancleriu čia lankysis ir 
Valstybės sekretorius Dulles.

Baltųjų Rūmų spaudos sekre
torius Hagerty Adenauerio vizi
tą Eisenhoweriui vadina kaip 
„mandagumo“ ženklą. Jis sakėsi 
nežinantis ar šie du vadai nagri
nės tas problemas dėl kurių iš
sprendimo Adenaueris yra atva
žiavęs į šį kraštą.

Trumpai iš visur
• Kiniečių nacionalistų aviaci- 

jos lėktuvai buvusioje Kinijos 
sostinėje Nankinge ir penkiasde
šimtyje valsčių ribose išmėtė sa
vo atsišaukimus.

• 66,5Jf6 dol. buvo pavogti iš 
vieno Indianapolio banko ir šį žy
gį atliko tik vienas banditas, ten 
esant 16 tarnautojų būriui.

• Norvegų oro pajėgos priėmė 
sovietų pasiūlymą ir žada pasiųs
ti 3 savo atstovus į Sov. Sąjungos 
oro demonstracijas Maskvoje.

• Kaip pranešama, buv. Ar-| 
gentinos diktatorius Juan D. Pe- 
ron, apsirgo. Jis gyvena Pana 
moję.

rencijos išvakarėse — kačdinolas 
Mindszenty iš kalėjimo buvo per
keltas į vidurinėj Vengrijoj esan
čią Pecs vyskupo vasaros rezi
denciją. Ten iki jšiol buvo laiko
mas griežtoje polftijos priežiūro

je.
Paskutiniu laiku — kaip pra

neša agentūra K. N. A. — kardi
nolą aplankė komunistinės Ven
grijos vyriausybės atstovas ir 
pareiškė, kad jis galėtų būti grą
žinamas į savo vyskupiją eiti ga
nytojiškų pareigų, jei pasirašy
tų pareiškimą, priimdamas to
kias sąlygas: „Suvalstybinima3 
visų konfesinių mokyklų, panai
kinimas vienuolijų, jaunimo auk
lėjimas marksistinėje dvasioje ir 
pripažinimas komunistų įsteigto
jo kunigų sąjūdžio už taiką“. Be

• Apie 200 mokslininkų iš 20 
valstybių, kurių tarpe yra iš Sov. 
Rusijos, vakar pradėjo savo su
važiavimą Ženevoje, Šveicarijoje. 
Jie svarstys su aukštos energijos 
vaistais susijusias problemas.

• Austrų lėktuvas nukrito ne
toli Insbrucko ir čia 4 žmonės bu
vo užmušti.

• Amerikiečių statybininkų 
grupė, susidedanti iš 11 žmonių, 
išvyko iš New Yorko į savo 8,000 
mylių kelionę, tikslu studijuoti 
statybos techniką Rusijoje.

• Izraelio karinis teismas nu
teisė 2 egiptiečius kalėti 20 metų. 
Jie buvo kaltinami už ginkluotą 
įsiveržimą Izraelio valstybėn ir 
bandymą šnipinėti.

• Virš 150,000 žmonių turėjo 
apleisti savo namus, išsilieju3 
Kosi upei Indijoje.

• Sirija ir Damaskas pasirašė 
dviejų mettų sutartį glaudžiam 
bendradarbiavimui kultūrinėse, 
meninėse ir spaudos srityse.

• 11 korėjiečių — amerikiečių 
našlaičių atvyko į Los Angeles ir

radosi Rusijoje pažangių 10 iš jų čia sutiks savo naujus tė-
mokslo žmonių, rašytojų, meni
ninkų, poetų, kritikų, kurie aukš
tai iškėlė rusų literatūrą, meną,

vus. Šie našlaičiai yra amerikie 
čių kareivių ir Korėjos mergaičių 
vaikai.

to, buvo reikalaujama, kad kar
dinolas patvirtintų komunistams 
palankių asmenų paskyrimą įvai
rioms bažnytinėms pareigoms ir 
ratifikuotų visas Bažnyčiai pri
mestas tariamas „sutartis“.

Suprantama, kad panašių są
lygų kardinolas negalėjo priimti. 
Už tai, kaip spėjama, jis vėl buvo 
perkeltas į kalėjimą. Austrų spau 
dos atstovai, iš Vienos telefonu 
bandę susisiekti su poilsio na
mais, kuriuose buvo iki šiol lai
komas kardinolas, gavo atsaky
mą, kad jo ten jau nesą. Nors 
Vengrijos pasiuntinybė Vienoje 
žinią dementavo, tačiau nieko ne
pasakė apie naūją kardinolo ap
gyvendinimo vietą. Laisvojo pa
saulio spauda reiškia pasibaisėji
mą ir protestą prieš tokį Vengri
jos komunistų elgesį.

Japonijos darbo ministeris 
Tadao Kuraushi penktadienį at
vyks į Belgradą savo trijų dienų 
vizitui.

• Ugnis sunaikino West Virgi
nijos universiteto inžinerijos pa
statą Morgantowne, padarydama 
$1,470,000 nuostolių. Sužeistų ai 
užmuštų nebuvo.

• Tokyo astronominė observa
torija ant Chikurinji kalno įtai
sys 74 colių teleskopą, kuris bus 
didžiausias visoje Azijoje. Jis 
kainuosiąs $463,888.

• Ekskursinis garlaivis, Reino 
upe vežęs 131 keleivius bei įgu
los narius, susidūrė su kitu laivu 
ir nuskendo. Visi juo važiavusieji 
buvo išgelbėti.

• JAValstybių armija šian
dien mini savo 181-mąjį gimta
dienį.

• Guatrmalos ambasadorius 
Jose Louis Cruz - Salazar, vaistų 
nuo polio ligos išradėjui dr. Jo
nas Salk, Pittsburgo universitete 
įteikė didžiausią savo valstybės 
garbės premiją.

• Virš 150 porų dvynukų šį 
šeštadienį susirinks į X metinę 
Michigano valstybės dvynukų 
draugijos konvenciją Bay City, 
Mich.

Kalendorius

Birželio mėn. 14 d.: šv. Bazy- 
lius; lietuviški: Butrimas ir Po- 
medė.

Saulė teka 5:16, leidžiasi 8:26.f
Oilcagole

Oro biuras praneša: Chicagoje 
ir jos apylinkėse šiandien —1 šil
ta; temperatūra sieks virš 90.

Senatorius Walter F. George (kairėje) ir Valstybės sekretorius John Penktadienį — dalinai debesuota 
Foster Dulles (viduryje) kalbasi su Lester Pearson, Kanados užsie- . . . «... malimu lietu-
nių reikalų ministeriu. Jie tariasi dėl NATO karinės padėties pra- ,r ne taiP 8Ilta su ganmu 1,etu
plėtimo, (INS) inu.

Įteiks peticiją JAV vyriausybei 
Lietuvos laisvinimo klausimu

WASHINGTON. — Liėtuvių jaunimo delegacija šiandien 
11:30 vai. bus priimta JAValstybių viceprezidento Richard M. Ni- 
xon, per kurį ji įteiks prez. Eisenhoweriui lietuvių jaunimo peticiją, 
su 25,000 parašais, dėl Lietuvos suvereninių teisių atstatymo ir Si
biran ištremtųjų grąžinimo į Lietuvą.

Šią peticiją buvo numatyta 
įteikti prezidentui Eisenhoweriui 
ir Amerikos Lietuvių Taryba, ku 
ri globojo ir rėmė šį didelį lietu
vių jaunimo darbą, dėjo pastan
gas gauti delegacijai pasimaty
mą su prezidentu. Bet jam neti
kėtai susirgus, teko kreiptis į vi
ceprezidentą ir šis, nežiūrint šiuo 
metu pagausėjusio darbo, sutiko 
priimti lietuvių jaunimo delega
ciją.
Delegaciją lydės ALTO atstovai

Lietuvių jaunimo delegacija į 
Baltuosius rūmus yra sudaryta iš 
7 atstovų: Voldemaro Adamkavi- 
čiaus, Vlado Šoliūno, Raimundo 
Mieželio, Vytauto Bildušo, Pau- 
liūtės, Dalios Verbickaitės ir 
Pauliaus Dirkio. Ją lydi ALT 
pirm. L. Šimutis ir sekr. dr. P.
Grigaitis.

Delegacija prez. Eisenhoweriui 
per viceprez. Nixon įteiks sekan
čio turinio peticiją:

„Šią liūdną dieną, minėdami 15 
metų sukaktį nuo daugiau kaip 
40,000 lietuvių žiaurios deporta
cijos iš jų gimtojo krašto į ken
tėjimus ir mirtį Sibiro tyruose, 
mes žemiau pasirašiusieji lietu
vių — amerikiečių jaunimo or
ganizacijų nariai ir rėmėjai, šia 
proga laikome savo pareiga su 
pagarba patiekti Jums sekantį 
pareiškimą:

1940 m. birželio mėn. 15 d. So
vietų Sąjunga, jėga ir sulaužyda
ma sutartis, įsiveržė ir okupavo 
ir toliau tebetęsia okupaciją ir 
plėšimą Lietuvoje. Po vienerių 
metų buvo pradėtos lietuvių ma
sinės deportacijos į Sibirą ir ki
tus Sovietų Sąjungos azijatiškus 
kraštus. Šių deportacijų pasek
mėje iki šiai dienai daugiau kaip 
150,000 lietuvių buvo ištremti iš 
jų gimtinių ir kalinami minėtų 
vietų vergų — darbo stovyklose.

Daugelis iš jų mirė nuo bado, 
didelio šalčio ir persidirbimo. Ta
čiau, daugelis iš Sibiro neseniai 
gautų laiškų JAValstybėse rodo, 
jog dalis deportuotųjų dar yra 
gyvi ir jie nemaža kenčia sunkio
se sąlygose šiose Sovietų Sąjun
gos dykumose.

JA Valstybių viceprezidentas 
Richard Nixon, šiandien priimąs 
lietuvių jaunimo delegaciją, kuri 
šio krašto vyriausybei įteiks peti
ciją Lietuvos laisvinimo reikalais.

(INS)

Todėl mes su pagarba prašome 
Jus, poną prezidentą ir JĄVals- 
tybių vyriausybę išmėginti visus 
galimumus Lietuvai padarytų 
neteisybių atitaisyme ir imtis vi
sų galimų priemonių:

1. Lietuvos suvereninių teisių 
ir savos vyriausybės atstatyme;

2. Galimai greičiau sugrąžinti 
mūsų deportuotus tėvus, seseris 
ir brolius į jų gimtines Lietuvo
je“.

(Seka parašai)

Izraelis neįsileidžia 

dainininko
VIENNA, Austria. — Lenkų 

kilmės dainininkas ir artistas 
Jan Kiepura, negavo leidimo įva
žiuoti Izraelin. „Maariv“ laikraš
čio pranešimu toks Izraelio žings 
nis buvo padarytas todėl, kad 
Kiepura karo laikais Europoje 
prijautė nacių valdžiai.

• Anglų kareivis mirė Nicosia 
ligoninėje po to kai jis buvo kip- 
riečių sužeistas Paralimi kaimo 
užpuolimo metu. Jis buvo ketvir
tas anglų kareivis, žuvęs 24 va
landų laikotarpyje.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Winston ChurchiU svečiavosi pas Monaco princą Rainier ir 

princesę Grace.
— Aštuoni sovietų dvasiškiai išplaukė atgal į namus.
— Poeto T. S. Eliot, esančio prancūzų ligoninėje Londone, 

sveikata gerėja. Jis, plaukdamas (įueen Mary laivu iš New Yorko, 
turėjo širdies ataką.

— Premjeras Kim H Sung ir Siaurės Korėjos valdžios delega
cija išskrido atgal į namus, po savo savaitę laiko užtrukusio vizito 
Rytų Vokietijoje.

— Pawhuska, OJda., mieste yra bijomasi, jog čia moterys ne
paimtų valdžią į savo rankas, kadangi, pereitų 5 mėnesių laikotar
pyje, mergaičių gimė 2 kartus daugiau negu vyrų.

— Popiežius Pijus XII, 20 minučių užtrukusioje privačioje au- 
dijencijoje, priėmė Indonezijos prezidentą Sukamo.

— Iš patikimų šaltinių pranešama, jog Rusija turi 800 ilgų 
distancijų bombonešių. Tuo tarpu amerikiečiai panašių lėktuvų — 
B-52 turi tik 47.'

— Žaibas uždegė 4 aukštų namą St. Louis mieste. Nuostoliai 
siekia $20,000.

— Pasaulinio Banko prezidentas Eugene Black atvyko į Tehe
raną tartis dėl $50,000,000 paskolos.

— Rusijos generolas Konstantin D. Golubev mirė po ilgos ligos 
Maskvoje.

— Jugoslavijos prebidenlas Tito, tęsdamas savo kelionę po 
Rusiją, atvyko į Juodosios Jūros uosto miestą Novorossiysk. Mas
kvos radijo praneša, jog Tito su savo palydovu Kruščevu buvo 
entuziastingai pasitinkami kiekvienoje stotyje į00 mylių ruože nuo 
Stalingrado iki Novorossiysk.
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLJNOIS

Redaguoja JONAS &OLICNAS ir VACLOVAS KLEIZA 
Telefonas — Phospect 6 - 2796

Medžiagą siųsti: Jonas Soliflnas, 1218 Mala Str., Urbana, Illinois

kapo ir negalėdami papuošti jo prasidės rugpjūčio 27 d. ir tęsis
kapo gegužės žiedais, atsiminki
me savo mokytoją, vykdydami 
jo darbus.

Bene geriausias mūsų didžio
jo ideologo ir auklėtojo pagerbi
mas bus atsiminimas šių jo ra
ginimo žodžių, skelbiant 1932 m. 
vykdomąjį ateitininkų vajų: “Ši 
tas viešas atsikreipimas į ateiti-

iki rugsėjo 6 d. imtinai. Kai
na — tarp 20 — 25 dol. visam 
laikui. Stovyklavietė yra labai! mingu ir nykti, 
gražioje vietoje, specialiai tam, Toliau tėvas Borevičius 
tikslui pastatyta. Joje gali su
tilpti apie 120 žmon ų. Yra ge
ros sporto aikštės, puiki upė 
maudymuisi, didelė salė, koply
čia ir visi kiti stovykliniai pa

gus, būdamas egoistu ir negerb-,|)[a NiM KRIAUČELIONAITE 
damas kitų, po trumpo pasiten
kinimo pradeda pats būti nelai

kai-

MIRĖ, BET GYVENA
J. SOLICNAS

Pragyvename laikotarpį, ku
riame negailestingasis skubėji
mas, mums visai nepastebint, 
spėja nutrinti kalendoriuje die
nas taip greitai, kad kartais jų 
nebepajėgiame nė suskaičiuoti. 
Kaip patvinęs pavasario upelis, 
gyvenimas neša tolyn mums 
brangius vardus ir žmones už
marštin. Mes norime sustoti, at 
siminti juos, pagalvoti, ką jie 
veikė, kaip gyveno. Tik valan
dėlei. Tada galbūt stabteliam, 
atsidūstam, kartais gal poterėlį 
sumetam ir vėl skubam. Sku
bam, bet nejaučiam, kad sku
bam pas tuos, kuriuos mintyse

mėn. Nr. 9). Taigi jau ir jau
nas būdamas St. Šalkauskis vir
šijo savo vienmečius kilniomis 
dvasinėmis vertybėmis. Mums, 
minint jo septyniasdešimtąjį 
gimtadienį, reikia atsiminti tą 
šviesų stipriavalį vaiką. Tebū
nie jis mums pavyzdžiu.

Nebuvo lemta St. Šalkauskiui 
ilgiau pasidarbuoti savo tautos 
gerovei, bet dar trumpiau jis 
turėjo progos džiaugtis savos 
tautos žeme.

Vos tik baigęs Šiaulių gimna
ziją (1905 m.) jis išvyksta Mas 
kvon sutdijuoti. Studijuoja, bet 
vėliau studijas turi nutraukti

nešiojam, ant kurių kapo gėles dė, nu8iipn5jusio8 3veikatO8. pj. 
sodinam. Skubam susitikti.

Laikas ištrynė daug mums1 
brangių vardų, nunešė ir nu
skandino daug įvykių: linksmų 
ir liūdnų, iškilmingų ir skaus
mingų. Dažnai užmirštame ne
tolimą praeitį ir gyvename tik 
viena diena, kuri deja taip grei
tai sudūžta.

Jo darbai liudija

Argi nestebėtinu sutapimu 
prieš 70 metų žemaitiškame A- 
riogalos miestelyje pačiame ge
gužės viduryje, 16 dieną, gimė 
ateitininkų ideologijos tėvas 
prof. Stasys Šalkauskis? Taip 
jau Augščiausias lėmė, kad ši
tas taurusis Lietuvos darbinin
kas — dvasios milžinas išsisklei 
dė Marijos mėnesio viduryje ir 
nukeliavo amžinybėn, kai žie 
mos gruodas žemėn grįžo (1941 
m. gruodžio 4d.).

Neilgai jis mūsų 'tautoje gy-į ias\”
veno, trumpam laikui buvo su
stojęs ties Nemuno pakrantė
mis, tačiau jo nepalaužiamas 
ryžtingumas ir didelis noras pa
dėti savai tautai padarė tai, kad 
jo darbai mumyse tebegyvena, 
mums kelią rodo, vilčių ateities 
darbui teikia. Per savo darbus 
jis įaugo mumyse ir tebegyve
na. Ir gyvens tol, kol ateitinin- 
ksr ir kiekv susipratęs 
krikščioniškojo aktyv’o narys 
supras ir įvertins jo paliktuo
sius darbus.

ninkus turėtų juos paraginti ei- togumai 
ti į vykdomąjį vajų dvejopaisĮ Visos draugovių valdybos pi a 
sumetimais: ir iš reikalo rea- šomos prisiųsti CV norinčių sto- 
lizuoti tai ko reikalauja jų pr.’n vykioje dalyvauti sąrašą nevė-' 

liau rugpjūčio 1 d.
Kadangi stovykla tęsis 10 die-

džiant pirmenybę priešingų idė- j nų, bus daugiau laiko poilsiui ir 
jų žmonėms. Š uo reikalu at-j pramogoms, šiemet stovykloje

bėjo apie etiketo reikalavimus. 
Mandagaus žmogaus laikysena 
turi būti rami, kukli ir maloni 
(maloni — ypač mergaičių!). 
Viešoje vietoje jis laikosi šva
riai ir tvarkingai, neįžeisdamas 

(NuKelta į 6 psl.)

(Gydytoja Ir Chirurgė) 
MOTERŲ LIGŲ IR AKUŠERIJOS 

SPECIALI ST*
1750 Weat 71»t Street 

(Kampas 71st Ir Callfornla)
Tek ofiso Ir rea. REpublio 7-4144 
Vai. 11-1 Ir <-» ▼. v. flešL 1-4 p. p. 

Priėmimas tik pagal susitarimą.

DR. IRENA KURAS

cipai, ir iš reikalo neatsilikti 
gyvenimo lenktynėse, užlei-

žiniai jis niekuomet nebuvo stip
rus, tačiau dvasioje — milžinas 
Nepertraukia savo darbų nė bū
damas Samarkandoje 1911 — 
1915 metais, nė vėliau išvykęs 
į Šveicariją. Jo žingsnius ženk 
liną darbai žodžiu ir raštu. Ne
priklausomybę atgavus, jis tam 
pa ateitininkiškosios ideologijos 
kūrėju ir puoselėtoju. Būtų ne
prasminga minėti visa, k^ jis 
nuveikė ir kokius darbus paliko 
mums. Tai istorikų dalykas.

Vietoje to tik atsiminkime 
vieną nuotykį, kuris yra taip 
charakteringas St. Šalkauskiui. 
Prof. Ant. Maceina “Ateitinin
kų ideologijoje” rašo: “Jis, pa
vyzdžiui, pats pasakojo, kaip 
viename posėdyje dėstęs vieną iš 
savo projektų ir kaip kanaunin
kas Tumas trumpai išreiškęs sa
vo nuomonę: ‘Projektas yra ne
priimtinas, nes perdaug tobu-

kai turėtų labai rimtai pažvelg 
ti į tautinę ir pasaulinę perspėk 
tyvą ir su visu uolumu atsidėti 
uždaviniams, kuriuos jiems sta
to gyvenamasis momentas". 
(“Ateitis”, 1951 m. Nr. 2).

Taigi anuomet jo pasakyti žo
džiai tinka ir dabar. Minint jo 
70 metų gimimo sukaktį, mes 
liūdime, kad nebėra St. Saikaus 
kio mūsų tarpe. Tačiau turime 
jo darbus ir vadovaukimės jais. 
Jeigu mes pamiršime jo dar
bus ir nurodymus, tada ne tik 
nuliūsime visi, bet ir būsime ne
verti jo darbų.

SAS STOVYKLOS REIKALU
Pranešame, jog šių metų stu

dentų at-kų stovykla įvyks St. 
Vincent De Paul stovyklavietė
je, netoli Baltimorės. Stovykla

turėtų dalyvauti kiekivenas stu
dentas at-kas. Tad ruoškimės 
stovyklai su mintimi, kad visi 
stovyklausime.

STUDENTAI NAGRINĖJA 
ETIKETU

Po ilgos pertraukos Chicagos 
studentai at-kai vėl susirinko tė 
vų jėzuitų jaukioje pastogėje. 
Didelis skaičius susirinkimo da
lyvių vos tilpo koplyčioje. Po 
pusryčių ir įprastų formalumų, 
atidarymo ir protokolo skaity
mo, tėvas J. Borevičius, gj, pra
dėjo paskaitą apie etiketą, pir
miausia jį apibūdindamas iš fi
losofinio taško. Visas pasaulis 
Kūrėjo yra sutvarkytas. Mete
orai, laikinai išsiskyrę iš šios 
tvarkos, laikinai sušvinta, bet 
greitai amžinai sunyksta. Žmo-

Tel. ofiso HE. 4-«(*M. rez. I’R. 6-7353

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

DR. ANNA BALIUKAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IB 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akiniu. —

8822 So. Westem Avenue
Vai.: kasdien 10-12 vai. Ir 7-9 vai. 
va k. šeštadieniais 10-1 vai. Trečia
dieniais uždaryta. Kitu laiku susitarus 

Ofiso telefonas: PR 8-3229
telef. WAlbrook 8-5074

"Klusus nmMsmS
1$ TOLI IR ARTI

NAUJI OMU TBOKAI-NMJJAUS! KRAUSTYMO tRAKK/A! 
H&į METU PATYRIMAS-PIRUS IP SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL. Tel. WAIU>ok 5*9209

DR. JUZE IR KĘSTUTIS 
AGLINSKAI

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
2800 West 61st Street

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

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

Ofiso tel.PRospect 8-1785 
Rea. tel. GRovehUl 6-5408

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

. 4701 South Damen Avenue 
(Kampas 47-tos Ir Damen Avė.) 
VaL kasdien nuo 6—8 vai. vak.

šeštad. 2—4 vai. vak. 
Trečlad. Ir kitu laiku pagal sutarti. 

Telef. ofiso LAfayette 8-6048 
Rez.: WAlbrook 5-3048 

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

(•nu ,

A. TV E R AS
LAIKRODŽIAI IR RRAMGERYBES 

Pardavimas ii taisymai 
2646 W. 691h St. REpuhllc 7-1941

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6317 South W«stexa Avenue 
Chicago 29, 1U. 

Pasimatymai pagal sutarties
Telefonas REpuhllc 7-4800 

ReridenęŲai GRovebUl, 6-8161

Ketvirtadienis, birželio 14, 1956

DR. I. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Nauja* adresas: 4255 W. 68rd St. 
Ofiso teL KEllance 6-4410 

Kezld. telef. GltovckiU 6-0617 
Valandos: 1-8 p. m. Ir 6-8 p. m.

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

(Gydytoja Ir Chirurgė) 
K0DIK1Ų IR VAIKŲ LH 

SPECIALI ST®
7168 South Westem Aveuae

(MEDICAL BUILDINO) 
Pirmad., antrad., ketv. Ir penktai, 
nuo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. Ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto — Iv. p. p. Byštad. 11 
vai. ryto Iki 8 vai. popiet.

Ofloe tel. RE. 7-1148
Rea. tel. WAlbrook 5-876S

IGŲ

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

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 Weet 47th Street 
(Kampas 47th Ir Hermltage) 

Vai.; nuo 2 Iki 4 ir 6 Iki 9 v. vak. 
Beštad. nuo 2 Iki 6 vai., lžskyr. sek.

TeL ofiso VA. 7-5657, rea. RE. 7-4944

DR. FRANK C. KWINN
(KV1ECINSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 Weet 47th Street

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

DR. FL. TALLAT-KELPŠA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

5002 West I6th Street 
Vai.: kasdien 6-8, šeštad. 1-8 

Telef. TOunhall 3-0959 
2534 West 68th Street 

Vai.: tik 16 anksto susitarus. 
Telef. HEmlock 4-7080, neatsakius 

skambino CEntral 6-2294.

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

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BPEO. CHIRURGINES LIGOS

5700 S. Wood Street 
Prifimimo vai. tik pagal susitarime. _ 
nuo 2—4 vai. kasdien ir nuo 6 iki S ‘ 
vai. pirmad. Ir penkt. Trečlad Ir sek. 
uždaryta

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Tel.: Ofiso — PUIlman 8-8788 
Buto — BEvcrly 8-3916

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

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ 1F VIDAUS LIGOS 

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

Priima pagal susitarimą

DANTISTAS

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

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

LAfayette 3-4949 
Namų — CEdarcrest 3-7788

Daug kas negalėjo priimti St. 
Šalkauskio planų, nes jie atrodė 
galbūt perdaug idealistiški, per-: 
daug tobuli, kad juos būtų gali-1 
ma pritaikyti gyvenimui. Gal
būt planai ir buvo neįgyvendi
nami. Gal gi jie buvo perdaug 
tobuli tam laikui. Tačiau nuo
stabu, kad laikas daug kieno 
darbus ir planus, idėjas ir prin
cipus ištrynė ar baigia trinti, 
betgi mums St. Šalkauskio palik 
tieji darbai rodo, kad juo dar-

CRANE SAVINGS

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: nuo 2-4 Ir nuo 6-9:90 v. 
vak. šeštadieniais nuo 2 Iki 4 popiet

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel. Vlrginia 7-0038

Readdeuoljoa tel. BEverly 8-8244
TeL ofiso VI. 7-0600, rez. RE. 7-9867

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

4055 Archer Avė.
Kampas Archer ir Callfornla Ava

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

, kas tobulesnis, juo jis ilgiau gy-Musų jaunesnioji karta, .u- vena. f,ei laika8 „ei prie5ai
klasta, nei ignoracija nebepajė
gia tų darbų sunaikinti.

Tad ir mes šiandien, mūsų 
tautos budelio atstumti nuo jo

gusi ir brendusi ateitininkiško
sios šeimos ratelyje jau tremties 
metais, nebepažinojo savo mo
kytojo. Tačiau argi būtinai jį 
reikėjo matyti, kad galėtum į- 
vertinti? Argi reikia žinoti, kad 
galėtum jį gerbti? Jo darbai 
1' - ja mu.n3, J>. ra.'tai mums 
pasakoja, kas jis buvo, kaip gy
veno, ko troško ir ko siekė.

Mums jauniesiems ateitinin 
kams prof. Šalkauskis yra gy 
vas visada ir visur. Mes jį ma
tome savo tarpe, kai atliekame 
savo pareigą, kai kovojame su 
nuožmiuoju nukasdienėjimu, kai 
tikime Augščiausiuoju Idealu. 
Jis mums yra pavyzdžiu savo 
gyvenimu ir sava auka ateiti- 
ninkiškajai šeimai.

Valios žmogus
Manding, šiandieniniame gy

venime nieko nereikia taip, kaip 
stiprios valios. Kiek šunkelių 
yra, kiek blizgučių vilioja mus 
toji pilkoji diena, gundydama 
mus užmiršti, kam mes gyve
name. Ir čia anas rudenio šal
nos dienoj iškeliavęs mokytojas 
gali būti pavyzdžiu.

Algirdas Šalkauskis, jauniau
sias Stasio brolis, dabar gyve
nąs Toronte, pasakoja tokį at
sitikimą: “Motina, kartą paste
bėjusi mažą Staselį ilgesnį laiką 
kampe stovintį ant vienos kojos, 
klausė jį: ‘Ką gi tu ten darai, 
Staseli?’ — ‘Valią lavinu’, pasi
girdo atsakymas ii kampo”. 
(“Ateitis”, 1951 m. gruodžio

Vestuvių nuotraukos Ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybe

PRECIN PHOTO STUDIO
(Incorporated) 

EDVARDAS ULIS, MV, 

4058 Archer Avenue
Telefonas Vlrginia 7-2481

PIGIAI IR SAUGI M

PERKRAUSTAU
BALDUS
\ I ETOJ K IK H TOLI \IJ

K. EIDUKONIS
Tunu naują dideli sunkvežimj 

ir apdraudaa
2313 W. OlBt St. Chicago, HL 

Tel. PReacott 9-2781

P.&J. JOKUBKA
TV, DEIMANTAI IR LAIKRODŽIAI 

Pardavimas Ir Taisymas
4077 So. Archer Avė. 

Chicago 32, III. — Tel. LA 3-8017

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3259 South Halsted St. 

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

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

Ofiso telefonas — BIsbop 7-2525
DR. AL. RAČKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4342 Archer Avenue

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

Trečlad. ir sekmad. tik susitarus

AND LOAN
ASS’N

2555 WEST 47th STREET LAfayette 3-1088
B. R. Pletkietvicz, prez.; E. R. Pietklewicz, sekr. Ir advokatas 

Mokame augštug dividendus. Kešiuojame 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.

Ofiso tUef. YArds 7-1148 
Baaidciicijos — ST«*wart 3-4811

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

šeštadieniais 1—4 vai.

BUICK’AS

LIETUVIŠKAS

AUTOMOBILIS

m ii

Pradekit Taupyti Šiandien, Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradėkite taupyti Maja IMnHka|a 

Įstalgo|a — BRIGHTOR SėVIMS ARO LOAH I
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000,004

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius 
OFISO VALANDOS":

Pirmad.. antrad . penktad. Ir Tračlad 9 ryte iki 12 vai., 
šeštad. 9 vai. ryto Iki 4:90 p.p. Ketvirtad. 9 vai. Iki S vai. vak.

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

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marquette Medical Center 
6132 So. Kedzie Avenue

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

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 Weat 6Srd Street

VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. Ir 7:801 
Iki 9 vai. Trečlad. Ir šešt. uždaryta ]

Telefonas GRovehlll 6-1695
DR. ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPBCIALIST1

PRITAIKO AKINIUS
Valandos: 9 

susitarimą išs
-12 Ir 7—9 v. v. pagal 
išskyrus trečiadienius

qoott« Bd.

Telefonas RElIance 6-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
8S25 West 59th Street

VAJU 1—4 popiet, 4:80—8:89 rak.
Trečlad. pagal sutarti

Tek, ofiso Ir buto OLympto 2-4188
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 
4»S8 W. 15th St, acero

Kasdien 1—9 v. Ir 4—S r.
Išskyrus trečiadienius

Butas 1528 So. 48th Avė. 
šeštadieniais 12 Iki 4 popiet

Ofiso telef. LAfayette 8-8210, Jei 
neatsiliepta. Raukite KEdzIe 1-2898

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGU 

4146 S. Archer Avė.

VAL. Kasdien popiet nuo 12-8:80 r. 
Vak. pirm.antr., ketvlrt. 6-8:80 v. 

Trečiadienį tik susitarus

DR. VYT. TAURAS- 
TUPČIAUSKAS

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. U 
Šeštadieniais 2-4 vai. popiet.

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

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

6255 South VV'estern Avenue
VAL. kasdien 2—4 d. p. Ir 7—9 vak.

Trečiadieniais, šeštadieniais Ir 
sekmadieniais Uždaryta

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpublio 7-2290 
SPBCIALYBE CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2745 West 69th Street

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

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

keičia stiklus Ir rčmus.
4456 So. California Avė., Chicago 

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

10 vai. ryto iki 4: trečlad. Ir sakmad. 
tik susitarus.

TeL ofiso YA 7-4787, rez. PR 8-1830

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4645 8. Ashland Ava. (kamb. 211)
Vai. nuo 2—4 Ir 6—8; trečlad., šeš

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

šaukite Mlduay 3-OOO1

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopedas - Protezlstas 

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

(Areli Supports) tr Lt.
VaL: 9-4 Ir 4-8. šeštadieniais 9-1. 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKO8 LAB. 

2S50 W. 63 r d St. Chicago 29, 111. 
Tel. PRoepect 6-5084 

Jei turite parduoti ar iinuomo- 
ti, pagiekeibkite amulkių skalbimų 
skyriuje. SkelMiną galite perduoti 
telefonu: Vlrginia 7-6640.

Tel. ofiso: DAnube 6-1126

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

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

Šeštadieniais 1—4 v. p. p.
vak.

TeL ofiso I’Rospect 6-9400
Rezid. PRospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevičlūtfi)

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 6-9 vai. 

vak. Šeštadieniais 10-1. 
Trečiad. uždaryta 

Ofiso Ir buto tel. OLympic 2-1381

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

DR. y. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 West 31st 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.

Ttl. ofiso I’R 8-6446, rez. HE. 4-8150

DR. F. C. WINSKUMAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečlad. ir šeštad. pagal sutarti

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

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

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

VAL. 11 v. r. iki 3 p. p.; 6—9 ▼. r.

DR. G. SERRER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

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

Ištaiso.
Ofl.Mas Ir akinių dirbtuvš 
756 We«t S5th Street 

Vai. nuo 10 Iki 2, nuo 6 Iki 8, tre
čiad. nuo 10-12, penktadienį 10-2 lt 
šeštadieniais 10-2 vai. popiet.

virs zo<•

DR. S. VAITUSH, OPT.
Palengvinu aklų įtempimų, kuris 

yra priežastis galvos skaudėjimo bei 
svaigimo Ir skaudančių akių karščio. 
Atitaisau trumparegystę Ir tolircgys- 
tę. Prlrcnku teisingai akinius ' Vist 
egzaminavimai daromi su elektriniais 
Instrumentais, rodančias mažiausius 
trūkumus. Speciali atyda kreipiama 
1 mokyklos valkus.

4712 South Ashland Avenue 
Tel. YArds 7-1378 

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

DRAUGAS 

THE L1THUANIAN DAILY FRIEND 
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NEUŽMIRŠIME...
Lietuvių tauta niekuomet neužmirš 1940 ir 1941 metų bir

želio mėnesio tragiškųjų dienų. Neužmirš ir negali užmiršti 1940 
m. birželio 15 d., kuomet bolševikų karinės jėgos užplūdo Lie
tuvos žemę ir jos žmonėms atėmė laisvą ir nepriklausomą gy
venimą. Taip pat neužmirš ir 1941 m. birželio 14 dienos, kuo
met okupantai dešimtis tūkstančių lietuvių grūdo į gyvulinius 
vagonus, atskirdami vyrus nuo žmonų, vaikus nuo motinų, ir 
vežė juos į šaltuosius ir tolimuosius Rusijos kraštus. Mes ne
užmiršime didžiųjų lietuvių tautos kančių ir esame tikri, kad 
tos dienos visiems laikams pasiliks pasibaisėjimu bolševizmo 
žiaurumais;

1940 metais Lietuva buvo okupuota sulaužant visas iki tų 
metų padarytas ir iškilmingai pasirašytas su Lietuvos valstybe 
sutartis. Likviduotas nepriklausomos valstybės gyvenimas, pa-

NEBAIGTA TRAGEDIJA
VYSK. V. BRIZOYS

Nepamirštamai mus sukrėtė liams globoti, kada toms drau- 
ir paliko neišnykstantį atmini- gijoms valstybių įstatymai ski- 
mą matyti 1941 metų birželio'ria daug privilegijų, mirdami 
įvykiai. Lietuvoje buvo jau pa- filantropai palieka dideles san-
miršti 1861-1863 metų įvykiai, 
užtat 1941 metų trėmimus iš
gyvenome, kaip neįsivaizduoja
mą neįtikėtiną žiaurumą.

Rašau ne tuos įvyk us ir įspū 
džius čia atpasakoti. Ne. Šia 
proga atsiminkime ir pamąsty
kime, kad tie baisūs įvykiai a- 
nais 1941 metais buvo tik pra-naudojant pasaulyje negirdėtą žiaurumą ir smurtą. To smurto, 

kaip žinome, nepripažino nė Jungtinės Amerikos Valstybės, nė dėti, o nuo 1945 metų lig dabar 
Vatikanas, nė kaikurios kitos Vakarų demokratijos. To baisaus I jįe nuolat kartojasi tai didės
bolševikų smurto net ligšiol tos demokratijos nepripažįsta.

Tokio nepripažinimo nuopelnai sudėti ne vien tik tų demo
kratijų sostinėse, bet ir pačiuose lietuviuose, tuose lietuviuose, 
kurie neužmiršo tragiškųjų dienų, kurie nuolat budėjo ir dirbo, 
kad tokio pripažinimo JAV ir kitų demokratijų vyriausybės ne
duotų. Tuo būdu ligšiol esame laimėję bent tiek, kad Lietuvos 
ir kitų Pabaltijo valstybių aneksija nėra pripažinta ir jų ne
priklausomybės atstatymas Vakarų demokratijų sostinėse te
bėra gyvas. O esančiomis sąlygomis šis laimėjimas yra didelis 
laimėjimas. Be šio laimėjimo mūsų viltys į šviesesnę ateitį 
būtų žymiai menkesnės.

1941 metų birželio 14 d. Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje pa
rodė, kaip žiaurus ir kerštingas yra bolševizmas. Tomis tra
giškomis dienomis lietuviai matė jį, kaip nekaltų žmonių žudiką, 
neturintį jokio pasigailėjimo, matė jį baisų, kruviną. Todėl ar 
reikia stebėtis, jei bolševizmui — komunizmui grįžtant Lietuvon 
1944 metų pabaigoje mūsų broliai bėgo nuo jo, kaip nuo baisiau
sios ligos, kaip nuo maro. Bėgo ne vienas kitas, bet dešimtys 
tūkstančių.

Tomis' birželio dienomis komunistai pasirodė žudikais ir 
genocidininkais. Ne be reikalo Amerikos Lietuvių Taryba ėmėsi 
žygių, kad JAV Kongresas smulkiai ištirtų tų dienų baisumą ir 
dabartinę Pabaltijo valstybių padėtį, kas ir buvo padaryta. Tai 
atliko Kersteno komitetas.

Kadangi šiomis dienomis ir patys Kremliaus “bosai” — 
Chruščevas ir kiti smerkia visus Stalino darbus, jį net žmog
žudžiu vadindami, mes, neužmiršdami, kiek skaudžių skriaudų 
yra padarę Liętuvai komunistai Stalino laikais, reikalaukime, 
kad bent dabar tos skriaudos būtų atitaisomos, kad būtų grą
žinta Lietuvai nepriklausomybė, kad visi ištremtieji būtų su
grąžinti į savo tėvynes ir atitaisytos jiems moralinės ir me
džiaginės skriaudos. Tai padarykime susirinkę minėti tas bai
siąsias birželio mėnesio dienas.

Šia kryptimi didelį darbą atliko mūsų studentija ir apskri
tai mūsų jaunimas. Susidaręs veiklių jaunuolių, atstovaujančių 
įvairių grupių studentus, moksleivius ir šiaip jaunimo organiza
cijas, komitetas šiandien įteikia Jungtinių Amerikos Valstybių 
prezidentui Eisenhoweriui, žinoma, jam sergant, per vicepre-

niu tai mažesniu mastu. Ir Lie
tuvoje ir kituos komunistų ver
gijoje esančiuos kraštuos žmo
nės ir dabar nuolat areštuoja
mi, ardomos šeimos, be perstojo 
vyksta tremtiniai į tuos Rusijos 
ir Sibiro kraštus, kur nuo pa
saulio pradžios lig šiol žmogus 
neprigijo. Nuo klimato sąlygų, 
nuo sunkaus darbo ir badavimo

SKERSAI ATLANTĄ

Peter Ohickmann, San Francisco laikrodininkas nuskrido lengvu lėk
tuvu, j Londoną aplankyti savo tėvą ir brolio. Iš čia Ohickmann ren
giasi skristi į Afriką, Pietų Ameriką ir siekti Pači l iko krantifs.

toms pačioms instancijoms tuo 
pačiu reikalu.

Laiškų rašymo akcijai tinka 
ne tik užaugę, bet ir mokyklų 
vaikai. Jeigu ir juos raginame 
rinkti dovanėles vargstantiems 
draugams laisvuose kraštuose, 
tai kodėl j e negalėtų užtarti 
dar nelaimingesnius savo drau
gus vergijoje. Taip pat reiktų 
nesiliauti reikalavus ir Maskvą 
ir UN ir savų kraštų vyriausy
bes laisvės Caritas įstaigoms 
gelbėti nela’minguosius komu
nistų vergijoje.

Visa tai vykinti būtų geriau 
jungtinėmis įvairių tautų jėgo
mis, tačiau lietuviai jau ne vie
ną reikšm'ngą dalyką pirmieji 
pradėjo, turėkime drąsos ir to
kiai akcijai. Aišku, kad komu
nizmo žiaurumas yra kietas, 
tačiau reikia giliai įsitik'nti, kad 
idėjos ginklu komunizmas daug 
lengviau nugalimas, negu vals
tybių įstatymais ir ginklais. Ko 
munizmas š'andien drąsus ir at-

letariato išlaisvinimą. Ir jie kaklus todėl, kad jis veiklus, o 
kovoja su vėjo malūnais tuose laisvas pasaulis miega savo ra- 
kraštuose, kur vadinamas pro-į mybėję. Jeigu abi pusės būtų 
letaras savo gerbūviu pralenkė vienodai aktyvios, komunizmas 
visas Markso svajones, o nieko netruktų sugriūti, netektų žmo- 
nedaro išlaisvinti proletarus iš nių, kuriems galėtų patikėti į 

rankas modernius ginklus ir ki-

taupas, yra gėda visai žmonijai, 
kad ji lig šiol toleruoja elgesį 
su žmogumi, koks jis yra ko
munistų valdomuos kraštuos. 
Laisvojo pasaulio pasyvumas 
komunistus padrąsina beatodai
riškai elgtis su žmonėmis ir to
dėl v'sų tų kančių netiesiogi
niai tampa kalta visa žmonija. 
Kalti liekame visi. Ir tie, kurie 
tikėdami Kristaus dievybe už
mirštame, kad artimo meilės 
įstatymas yra tolygus Dievo 
meilės įstatymui. Mūsų laikų 
pasaulis yra gana skubus pa
dėti tiems, kurie yra lengvai 
prieinami ir tos pagalbos ma
žiau reikalingi, bet linkęs visai 
pamiršti pagalbos reikalingiau
sius, bet sunkiau pasiekiamus. 
Ir tie, kuriems Kristaus įsaky
mai vertės neturi, bet kurie sa-komunistų vergijoje ten jau iš-)

mirė milionai tremtinių, milio- v<> kov°8 obalsiu Pririnko pro- 
nai mirties laukia. Įvairiais ke
liais gaunamos, kad ir labai at
sargios žinios mums padeda su
sidaryti apytikrį ten skurdo 
vaizdą. Jų tragikos ir vidaus 
kančių patys tačiau neišgyve
nę, niekad nepajėgsime pilnai 
jų atjausti.

Visų reikalas

Kaip elgiamasi su žmogumi 
komunistiniuos kraštuos, tai y- 
ra visos žmonijos reikalas. Lai
kais, kada tiek draugijų gyvu-

Jievą. Šis sakinys rodo, kad vie
natvę galima nugalėti meile ki
tos lyties asmeniui. Apie tai au
torius rašo:

“Kad vaistas žmogaus vienat
vės skausmui gali pirmiausia 
būti kitas žmogus, tai jaučia pa-

Rusijos koncentracijos stovyk
lų ir kolūkių baudžiavos. 

Reiškime taktiką

Gerai darome birželio įvykių 
sukakties proga susirinkdami, 
tik susirinkimo programą keis- 
kime. Per šešiolika metų vis 
susirinkti ir, tarsi ant kapų,

tas grąsinančias priemones.
Mūsų vidaus uždaviniai

Iš susirašinėjimo su savai
siais pavieniai asmens turi daug 
daugiau mūsų tremtinių pavar
džių, negu Vliko Informacijos 
įstaiga gavusi iš grįžusių vokie

vien raudas kalbėti, nėra daug čių. Vokiečių parneštų žinių
prasmės. Tų dienų susirinkimai 
tebūna tarsi priesaikos atnau
jinimas kovai, kol tiesa ir lais
vė pasieks pergalę. O kovos bū
dų galima surasti. Birželio įvy
kių ar kita proga, mes vieni ar 
kartu su kitais turėtume masė-

SEMKIMES SVIESOS IŠ KNYGŲ
JONAS MIŠKINIS, Amsterdam, N. Y.

Kiekvienas užgimęs žmogus tauta negali žūti. Todėl mums, 
ateina į šį pasaulį su tiek pat^ lietuviams, reikalinga auklėti 
žinių. Bet, žiūrėk, paaugo ir šviesų protą, ryžtingą būdą, ne 

palaužiamą valią ir vieningą ga
lią siekiant Lietuvos išlaisvini
mo.
Stipriausiais ginklas — knyga

Kiekvienas nepamirškime 
bendrojo mokslo, kurio žinios

tarp jų skirtumas yra; vienas 
gabesnis, kitas vikresnis, kant
resnis ir 1.1. O jau tarp suau
gusių esti gan ryškių skirtu
mo bruožų. Vieni su dideliais 
žinių bagažais, kiti su visiškai
mažyčiais, nors kartais vieni ir turtina mūsų protą ir dvasią.

moteriai vyras. Todėl ir dėl šios
• j . .. .... oAArt/i m t- x . .. . priežasties, norint išeiti iš vie-zidentą, svarbią peticiją su 30,000 parašų. Jie tą patriotinį vvras ir moteris linksta 

darbą padarė su Amerikos Lietuvių Taiybos Vykdomojo Ko-' ’
miteto pagalba ir pritarimu, ir šiandien jie peticiją įteikia Alto 
centro narių lydimi.

Labai yra džiugu, kad ne tik senosios kartos lietuviai, bet 
ir jaunimas neužųiiršta ir neužmirš Lietuvos didžiosios trage
dijos. Mūsų jaunimas šiuo savo darbu ir gerą pavyzdį parodė: 
jis pajėgė visokių politinių ir ideologinių įsitikinimų jaunimą 
įtraukti į gerą, konstruktyvų ir vieningą darbą už Lietuvą.
Bravo!

Taigi birželio tragingųjų dienų Lietuvoje neužmirštame ir 
neužmiršime.

ti žmogaus prigimtis. Tas ki- mis paskleisti visame pasauly- 
tas žmogus vyrui yra moteris, o je informacijų, kaip komunistai 

elgias su žmonėmis jų nelais
vėje.

VIENATVĖS SIAUBAS . .

Paskutiniame '*L«aiškai lietu
viams” žurnalo numeryje Alf. 
Grauslys rašo apie vienatvę, 
autorius nagrinėja vienatvės 
priežastis ir rūšis. Kadangi ne
retai žmogus minioje jaučiasi 
vienišesnis negu miške, auto
riaus mintys yra įdomios. Ro 
dos XX amžiuj, pilnam pramo 
gų ir skubos neturėtų būti vie

ir tam tikra prasme dalintis su 
juo kančia. Skausmas yra lyg 
raupsai, nuo kurių žmonės bė
ga. Atsitinka kartais net ir 
taip, kad iš dviejų tariamai be
simylinčių žmonių vienas palie
ka kitą, nes negali pernešti ki
to kančios. Tokia meilė, neišlai
kydama kančios egzamino, pa
rodo, kokia ji buvo menka ir ne-l 
gili. Todėl tas, su kuriuo daug

prie vienas kito”.
Tačiau egoizmas ir aistra nu

gali tuos meilės švystelėjimus, 
kurie rodos buvo tik tam, kad 
paskui žmogus galėtų dar giliau 
įžvelgti į vienatvės bedugnę. 
Bandymai išeiti iš vienatvės yra 
kasdieninis reiškinys, kaip ir vie 
natvė, ji yra liga, bet milionai 
skęsdami aistros egoizme gyve
na “meilėje”, be meilės ir yra 
vieniši. Iš autoriaus straipsnio 
atrodo, kad vienintelis kelias pa
bėgti nuo vienatvės yra meilė, 
kuri ne reikalauja, bet pasiau
koja. Kadangi aukotis nėra 
lengva šito šimtmečio žmogui, o 
antra, dažnai žmogus neranda 
vertybės, kuriai jis galėtų au
kotis, tai milionai žmonių ilgai 
blaškysis negalėdami išsimušti 
iš vienatvės siaubingo tinklo.

AL B.

Tokia proga reiktų kasmet 
atnaujinti atsišaukimą į visą 
pasaulį protestuoti prieš komu
nistų terorą ir vergiją; reiktų 
raginti laisvo pasaulio žmones 
boikotuoti visas iš komunistinių 
kraštų įvežamas prekes. Atnau
jinti atsišaukimą, kad laisvo pa 
šaulio žmonių susivažiavimai ir 
susirinkimai visokiomis progo
mis siųstų protesto rezoliucijas 
Maskvai, komunistinių kraštų 
atstovybėms, prašymus UN at
stovams ir savo kraštų vyriau
sybės viršūnėms reikalauti 
Maskvą liautis su vergija ir ma 
siniu žmonių trėmimu bei žudy
mu.

Reiktų kas metai paraginti 
laisvo pasaulio žmones nors kar

daug yra netikslių, daug jau 
pasenusių. Laiškus gaunantieji 
nelabai pritaria minčiai sužino
tas pavardes, adresus, žinias 
telkti vienoje vietoje, iš baimės, 
kad jų komunistai nepavogtų 
Tačiau atrodo, nebūtų sunku su 
rasti būdą nuo tokio pavojaus 
apsisaugoti. Vieną tačiau daly
ką galima daryti be jokio pavo- 
aus: rinkti vardus vietų, kurio
se yra lietuvių komunistų ne
laisvėje. Tokių ž'.nių spaudoje 
neverta skelbti, bet gali būti 
skubaus reikalo tomis žiniomis 
pasinaudoti tremtinių labui.

Yra daug tremtinių, kurie 
laisvame pasaulyje savo artimų 
jų arba neturi arba adresų ne
žino. Susirašinėjantieji su trem
tiniais galėtų juos kaip nors 
paraginti, kad asmeniškai atsi
lieptų jų kuodžiausias skaičius 
betkieno adresu.

Visa, kas šiame rašinyje pa
sakyta, nėra politika. Gelbėti 
nelaimingus žmones, už juos 
kovoti yra /didžiausias mūsų 
krikščioniškosios religijos įsa
kymas. Ne koks nors filosofas, 
ar politikas, o Kristus yra pa
likęs kiekvienam žmogui įspėji-

kiti vienodą laiką mokėsi. Ko
dėl taip yra? Atsakymas nesun 
kus. Todėl, kad vieni stengiasi 
daugiau žinių įsigyti, prasila
vinti, o kiti šiaip laisvą laiką 
leidžia pro pirštus.

Džiugu matyti žmogų visapu
siškai prasilavinusį, viską su
prantantį. Su tokiu ir bendraut 
kažin kaip jauku. Nesvarbu, 
kad žmogus nebaigė augštes-

Pamilkime visa širdimi spaus
dintąjį žodį — lietuviškas gero 
turinio knygas, laikraščius ir 
semkimės iš jų daugiau šviesos 
-peno savo dvasiai.

Knygose slepiasi daug moks
lo slaptybių. Tad pamilkime 
knygas! Knyga — ištikimiau
sias žmogaus draugas ir visuo
met ji tokiu draugu pasiliks; 
ji nelaimės valandą neapleidžia

nės mokyklos, svarbiau, kad jo mūs, kaip kartais padaro pap- 
žinių turinys nebūtų tuščias.' rasti draugai. Knyga, laikraštis 
Kartais savamokslis būna pla-’ atitraukia mus nuo kasdieninių
čiau apsišvietęs už baigusį kele- 

i tą mokyklos klasių
rūpesčių, atgaivina, paguodžia 
žmogų ir ryžtingai ji be mir-

Šiandien, kada pasaulio po- ties baimės veda į šviesią atei- 
litikos padangėje juodi debe-' M.
sys slankioja, kada kiekviena' Nereikia pamiršti, kad kiek- 
tauta bei valstybė stengiasi kuo ( vienas lietuvis, tvarkydamas 
geriausia apsiginkluoti, susice- savo sunkiai uždirbtus centus, 
mentuoti dėl savo laisvės, itin' turi daugiau ar mažiau skirti 
svarbu atkreipti dėmesį į sa- taip pat lėšų ir dvasios peno
vęs auklėjimą, savo dvasios 
ginklavimą-tobulinimą. Nes ko
va plienine dvasia yra stipresnė

reikalams. Tai yra pareiga, sais 
tant jį įvairiais atžvilgiais. Va
dinas!!, yra pareigai palaikyti

už plieno tanką. Tvirtos dvasios kultūrinę visuomenės organiza- 
—1 ■ ■■ ■— • ciją, nes be jos visuomeninis
jo akivaizdoje: “Buvau kalė ji- gyvenimas būtų menkas ir pri- 
me ir jūs manęs neaplankėte” i mityvus. Taigi, būtina pareiga 
(Mat. 25, 43). Jeigu į tuos kalė-! palaikyti tuos, kurie dirba kul
jimus laisvo kelio nėra, tai jį 
turime išsikovoti, nes kalėji
muos yra tie, kurie yra Kris

tūrinį darbą, nes ką reikštų sve 
tur gyvenantieji lietuviai be 
kultūrinių darbininkų? Yra pa

tsus. Kam yra valia už juos reiga rūpintis savo kultūrėjimu, 
melstis, tiems valia ir reikia ne be to, lietuviškos visuome- 
veikti ir kovoti, kad maldos pa- n'ės kultūrėj'mas būtų neįma-

natvės, tačiau, nors ir turėda- ^rauja, neprivalo galvo-
mas daug duonos ir daug žai
dimų, žmogus dažnai jaučiasi 
vienišas, nesuprastas ir vienat
vė yra nereta priežastis, žmogų 
nuvaranti į alkoholizmą ar pri
vedanti prie dvasinės depresijos, 
stumiančios į savižudybę. Alf.
Grauslys iškelia keletą priežas
čių.

“Juo kuris asmuo yra dides
nė asmenybė, juo labiau jis iš
siskiria iš kitų, tuo jis yra vie
nišesnis. Būti kitokiu negu visi, 
būti savimi, o ne kitų kopija — 
tai nustumti save į vienatvę, 
nes minia mėgsta tik miniažmo- 
gius.

Kančia ir skausmas tai taip darosi vienišas. Žmogų iš ego- 
pat yra tie veiksniai, kurie aiš- izmo ir tuo pačiu iš vienatvės 
kiai parodo, koks vienišas yra gali išgelbėti tik meilė, tačiau 
žmogus. Žmogaus, paliesto kan kuri, jei nėra gili ir daugiau ri- 
čios, kiti vengia, nes toks žmo-bojasi aistra, o ne savęs stai
gus tampa neįdomus, nemalo-1 žadėjimu, gali greitai išblukti ir 
nūs. Daugiausia žmonės bend- tada po buvusios šviesos dar la

ti, kad jis bent fiziniai nėra vie 
nišas. Daug tų “draugų” su juo 
tik tiek tedraugauja, kiek jiems 
tos draugystės teikia malonumo 
dėl kaikurių jo ypatybių, bet li
gai ar skausmui tas ypatybes ap 
temdžius, pamatytų, kaip jis ir 
fiziniai pasiliktų vienišas. Pa
saulyje yra daugiau skausmo 
negu džiaugsmo, todėl ir skaus
mo bei kančios paliestųjų skai
čius yra didelis”.

Bėgimas iš vienatvės

Toliau autorius pastebi, kad 
juo labiau žmogus įsitraukia į 
egoizmo kiautą, juo labiau jis

rauja tik su tokiais, iš kurių 
gali patirti malonumo. Niekas 
nenori bendrauti su kenčiančiu

tą metuose parašyti asmeninį. mą; kokio priekaišto galime su- 
ar visos šeimos vardu laišką I laukti iš jo atėjus laikui stoti

virstų gyvenimu. Kremlius yra 
nugalimas be bombų ir kalėji
mų vartus galima atidaryti be 
tankų. Tik reikia visiems sutar
tinai sukrusti.

nomas.
Knyga ir laikraštis — didžiau

sias žmogaus draugas

Jinai mokina, kilnina, guo- 
(Nukelta į 4 pusi.)

EDGAR ALLAN POE

DERVA IR PLUNKSNAITIS
e

Šio daktaro ir profesoriaus sistema

Vertė N. Jankutė

Edgar AUan Poe, garsus pereito šimtmečio 
Amerikos rašytojas, yra mums pažįstamas, kaip 
šiurpiosios „Širdies“, siaubingos „Juodosios Katės“, 
tragiško ir bevilčio „Varno“, apskritai, meistriškai 
pertiektos klaikumos autorius, ir galbūt, visai nega
lime įsivaizduoti, kad jis būtų kada ką nors juokin
go sukūręs. O tačiau jis mokėjo ir linksmai pasi
juokti kaikuriose savo novelėse. Viena iš jų ir yra 
„Derva ir Plunksnaitis“, kurioje visą humorą vis- 
dėlto drumsčia juodos ir pranašingos gaidos — au
toriaus gyvenimo didžioji katastrofa — beprotybė, 
savo piktu šešėliu slėgusi jį ir jo kūrybą visą laiką.

' N. /.

šiai teisindamasis laiko stoka, na o antra — bepro- mis ir muzikos instrumentų. Židiny liepsnojo linksma 
čių baime. Taip mudu išsiskyrėm, nutarę susitikti ugnis, o prie pianino, dainuodama ariją iš Bellini, sėdėjo 
po dienos, kitos, nes mano draugas žadėjo keliauti jauna, labai graži moteris, kuri, man įėjus nutilo ir 
pamažu, kad galėčiau prisivyti. Atsisveikinant pa- grakščiai pasisveikino. Jos balsas buvo tylus ir visa
galvojau, kad gali būt sunku gaut leidimą lankyti tą 
beprotnamį ir užsiminiau apie tai savo draugui. Jis 
man paaiškino, kad ištikrųjų susidarysią sunkumų, 
jei aš asmeniškai nepažįstąs ligoninės vedėjo Mon
sieur Maillard, ar neturįs rekomendacinio laiško, 
suvaržytas, negu bet kurio valstybinio. Tačiau jis 
pats prieš keletą metų susipažinęs su M. Maillard ir 
todėl galįs mane palydėti ir jam pristatyti.

Taip mudu pasukome iš vieškelio į žole užaugusį 
takelį, kuris po pusės valandos beveik pranyko tan
kioje girioje atsimušęs į kalno papėdę. Tuo niuriu 
mišku mes jojome gerą porą mylių, kol pagaliau pa
sirodė Maison de Sante. Tai buvo fantastiška 
chateau (pilis) apleista ir aplūžusi nuo senatvės ir 
nebetinkama gyventi. Ji man taip klaikiai atrodė, 
kad net sulaikiau arklį ir norėjau grįžti atgal.

Kai pasiekėm vartus, pastebėjau, kad jie buvo pra
viri ir kažkoks žmogus žiūrėjo į mudu pro plyšį. Tačiau 
jia greitai išėjo priėkin, pasveikino mano draugą vardu 
ir, kviesdamas vidun, širdingai kratė jo ranką. Tai bu-

Kai 18.. metų rudenį keliavau per pietines Pran- vo pats M. Maillard, stambus, gerai atrodantis senosios 
cūzijos provincijas, mano kelias vedė pro Moison de 'mokyklos • džentelmenas su šlifuotomis manieromis, 
Sante, privatų beprotnamį, apie kurį buvau daug orus ir autoritetingas, kas darė didelį įspūdį, 
girdėjęs iš savo draugų medikų. Niekada anksčiau Į Mano draugas pristatė mane, paminėjo mano norą 
nebuvau lankęsis tokioje vietoje, todėl pagalvojau, (apžiūrėt šią įstaigą ir, gavęs M. Maillard sutikimą, pa- 
kad būtų gaila praleisti progą ir pasiūliau savo ke- galiau atsisveikino.
lionės draugui (vienam ponui su kuriuo susipažinau Kai jis išvyko, M. Maillard įvedė mane į mažą, betb)au užgula vienatvės našta.

“Negera Žmogui būti vienam”, prieš porą dienų) pasukt kokiai valandai iš kėlio ir 
tarė Dievas ir sutvėrė Adomui apžiūrėt tą įstaigą, bet jis tam nepritarė^ pirmiau-

nepaprastai dailų saloną, kuriame tarp kitų gero skonio 
ženklų, matėsi daug knygų, paveikslų, vazonų su gėlė-

laikysena prislėgta. Man pasirodė, kad ir jos veide, ku
ris buvo gerokai, bet pagal mano ffkonį išblyškęs, pa
stebėjau liūdesio pėdsakus. Ji vilkėjo gedulo drabužiais, 
ir manyje kilo sumišęs pagarbos, smalsumo ir pasigėrė
jimo jausmas.

Dar Paryžiuje girdėjau, kad M. Maillard instituci
joj buvo praktikuojama, vulgariai pasakius, „ramina
moji sistema“, kad buvo vengiama bausti ir kad, slap
čia stebimi ligoniai, apvilkti įprastiniais sveiko žmo
gaus drabužiais, galėjo laisvai vaikščioti po beprotnamį 
ir jam priklausančias žemes. Tai atsiminęs, stengiausi 
būti atsargus kalboje su jaunąja panele, nes iš kur galė
jau žinoti, ar ji buvo pilnaprotė? Ir iš tikrųjų, jos akys 
kažkaip keistai blizgėjo, ir vertė dar labiau abejoti, to
dėl savo pašnekesį apribojau bendromis temomis, ku
rios kaip galvojau, negalėjo blogai nuteikti ar suner- 
vuoti net ir bepročio. Jaunoji moteris atsakinėjo į ma
no klausimus visai protingai; net ir jos pačios pastabos 
skambėjo natūraliai, tačiau žinodamas, kad psichiniai 
ligoniai moka nepaprastai gabiai apsimesti sveikais, ir 
toliau buvau atsargus.

Netrukus, vikrus liokajus puikioje livrėjoje atne
šė padėklą, apkrautą vaisiais ir vynu. Mums besivaiši- 
nant, gražioji moteris išėjo, ir aš klausiamu žvilgsniu 
pažiūrėjau į šeimininką.

— O ne, ne! — suskubo aiškint jis, — tai mano šei
mos narys, mano dukterėčia — labai išsilavinusi mer
gaitė.

(Pabaiga)
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prie skaniais lietuviškais val
giais apkrauto stalo buvo at
švęstos krikštynos. M. L.

RADIJO PIKNIKAS ŠĮ 

SEKMADIENĮ

DIHNRABTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS rioms sumaniai vadovavo vado-

aufc
Steigiama L. B. Apylinkes biblioteka

LB Detroito apylinkės valdy
ba savo š. na. birželio 10 d. po
sėdyje nutarė organizuoti bib
lioteką, kad lietuviška knyga 
būtų prieinama mūsų priaugan- 
čiajai kartai, ypač tai, kuri te
beis nko lietuviškas mokyklas. 
Spaudoje buvo keliamas mūsų 
pedagogų knygų klausimas prie 
mokyklų, kad mokytojai galėtų 
pravesti knygų skaitymą ir tuo 
būdu pratintų jaunimą iš viso 
prie knygos. LB Detroito apy
linkės valdyba, suprasdama kny 
gos reikšmę lietuvybei išlaikyti 
ir jai ugdyti, ėmėsi bendruome
ninės bibliotekos organizavimo 
darbo. Kiek šis kultūrinis dar
bas pasiseks, priklausys nuo 
mūsų pačių supratimo ir kny
gos reikšmės įvertinimo. Apy
linkės valdyba yra numačiusi 
skirti tam tikrą sumą pinigų 
knygoms įsigyti. Tačiau tų vie
nų lėšų nepakaks. Reikia vi
suomenės paramos.

Detroito apylinkės valdyba 
kreipiasi į mūsų brangius rašy
tojus, lietuviškos knygos leidė
jus ir paskirus, prašydama lie
tuviškos talkos. Kiekvienas, ku
ris gali, tesiunčia nors po vie
ną knygelę ar piniginę auką LB 
Detroito apylinkės valdybai. 
Knygas siųsti šiuo adresu: VI. 
Pauža, “Neringa”, 1906 25th 
Str., Detroit 9, Mich.. Pinigus 
siųsti valdybos kasininkei šiuo 
adresu: Mrs. L. Mingėla. 153 E. 
Parkhurst Str., Detroit 3, Mich.

Gautos aukos knygomis ar 
pinigais bus paskelbtos spau
doje.

Valdyba kreipsis rastais į Dėt 
roito lietuviškas organizacijas 
ir prašys taip pat paramos. Bū
tų gerai, kad detrotiečiai jau 
nebelauktų tų prašymų, o jau 
dabar pradėtų skirti knygų įgi
jimo reikalams lėšų. Kiekvienas 
doleriukag bus panaudotas kny
goms įgyti. Knygoms pirkti vė
liau numatoma sudaryti komisi
ją iš rašytojų, mokyklų vedė

jų, jaunimo organizacijų atsto
vų ir Kultūros Fondo įgalioti
nio.

Tikėdama lietuvybės reikalų 
supratimo, išreiškiant tai savo 
auka, LB Detroito apylinkės 
valdyba taria nuoširdų ačiū.

JAV LB Detroitą ApyL V-ba

PRANEŠIMAS DETROITO
LIETUVIŲ VISUOMENEI

Šiemet birželio mėnesį sukan
ka penkiolika metų nuo. didžio
jo mūsų tautos naikinimo, t. y. 
bolševikinių trėmimų, pradžios.

Detroite šių liūdnų sukaktu
vių minėjimas ruošiamas birže
lio 16 d., šeštadienį, 7 vai. vak. 
Tarptautinio Instituto rūmuose, 
111 Kirby Avė. Kalbės kong- 
resmanas Machrowicz. Yra pa
kviestas Michigano gubernato
rius G. M. Williams ir Detroito 
miesto burmistras Albert E. Co- 
bo. Mums būtų didelė gėda, 
jeigu atvykę JAV valdžios at
stovai atrastų pustuštę salę. 
Tai būtų nesirūp'nimas mūsų 
tautos genocido reikalu. Tik 
gausiu dalyvavimu minėjime iš- 
reikšime protestą prieš mūsų 
tautos okupaciją ir prieš jos 
gyventojų trėmimus į Sibirą. 
Bus lidomu išklausyti ir valdžios 
atstovų kalbas, iš kurių patir
sime apie dabartinį JAV val
džios nusistatymą Lietuvos rei
kalu.

DLOC Valdyba

ŠVIESA IŠ KNYGŲ
(Atkelta iš 3 pusi?

džia, turtina, linksmina žmogų. 
Per knygą seniausios žmonijos 
kartos perduoda sekančioms 
kartoms savo išmintį bei su
kauptą prityrimą.

Be to, mums, lietuviams, kny
ga turi būti ypatingai brangi 
dar ir todėl, kad pusamžį lietu
viška knyga mums buvo drau
džiama ir dėl jos buvo vesta 
ilga ir atkakli kova. Dėl kurios 
daugelio lietuvių Sibire kaulai 
pūsta. Tačiau nuo to draudimo 
laikų, Lietuvos žydėjimo metu, 
knyga padarė milžinišką pa
žangą. Todėl ji dabar turi teisę 
lankyti kiekvieno lietuvio bu
tą. Kiekvienas lietuvis turėtų 
jausti pareigą nusipirkti per 
šį knygų vajaus laikotarpį už 
keletą dolerių vertingų knygų 
ir užsiprenumeruoti nors du lie
tuviškus laikraščius.

Nesiaiškinkime, kad jau vė
lu, kad esame seni, neprima- 
tome gerai. Nusiminti nereikia. 
Gyvenime apsčiai yra pavyzdžių, 
kada ir suaugę bemoksliai žmo
nės pradėjo domėtis knygomis 
ir tapo labai išmokslintais žmo
nėmis, garsenybėmis.

“Tik knyga padarė mane tuo, 
kuo esu” — sakydavo Abr. Lin- 
kolnas, kuris per knygas iš pap 
rasto piemens pasidarė žymiu 
ir garsiu JAV prezidentu. Va
dinasi, ir paprastas bemokslis, 
jeigu tik jis turės pakankamai 
noro, ryžto, gali tinkamai prasi
lavinti.

Todėl kiekvienas turime la
vinti save, o per save ir kitus. 
Yra sakoma, kad kiekvienas 
žmogus yra savo likimo kalvis.

Tad kelkime saugesnį ir švie
sesnį rytojų, o per jį ir savo 
tautos gerovę ir jos laisvę.

BIRŽELIO ĮVYKIŲ
MINĖJIMAS PER WJLB 

RADIJO STOTĮ

Birželio 9 d. 8:30 vai. vak. 
per WJLB radijo stotį, “Baltic 
Melodies” valandėlės metu, į 

' vyko Detroito Lietuvių Organi
zacijų Centro pastangom:'g su
rengtas birželio įvykių minėji
mas. Įžangos žodį tarė Helen 
Rauby.

DLOC vardu kalbą pasakė J. 
Saplys, suglaustai papasakoda
mas apie lietuvių tautos naiki
nimą, trėmimus į Sibirą ir apie 
busimąsias Lietuvos išlaisvini- 
ųio perspektyvas.

Detroito augštesniosios litu
anistinės mokyklos mokinės Liu 
cija Mingėlaitė ir Virginija Bui- 
vydaitė padeklamavo Vlado Šiai 
to e'lėraštį “Nepakeliama baus
mė”.

Telegramomis palinkėjo lietu
vių tautai išsivaduoti iš vergi
jos Michigano valstybės atsto
vas Joseph Kowalski, kun. M. 
Daumantas ir adv. Alex Con- 
rad.

Gražų patriotizmo pavyzdį pa 
rodė adv. Alex Conrad, paauko
damas $100 parėmimui įvairių 
lietuviškų tautinių minėjimų 
per WJLB stotį. S.

Lietuviškų Melodijų valandė' 
lės kartu su Lietuvos Dukterų 
Draugija ruošiama gegužinė į- 
vyksta šį sekmadienį puikiame 
Birutės darže, John R. arti 11 
mylios. Rengėjai laukia svečių 
iš Detroito apylinkės, Kanados, 
Clevelando, Grand Rapids, Chi- 
cagos, Pittsburgho ir kitur. 
Kaip ir kasmet šis piknikas bus 
vienu didžiausių. Gegužinėje 
bus daug įvairumų. Šokiams 
gros Chuck Mitchell orkestras. 
Šeimininkės ruošia visokių ska
nių užkandžių: balandėlių, ku
gelio, žagar’ėlių ir kitų skanu 
mynų. Pradedant ketvirta va
landa, kiekvieną valandą bus da
linamos dovanos. Vakarop vis: 
gegužinės dalyviai dalyvaus bec 
drame lietuviškų liaudies dainų 
dainavime.

TRUMPAI

— Hamtrumcko Klubas ruo
šia Antanų ir Antaninų pager
bimą klubo name šį šeštadienį. 
Visi klubiečiai ir draugai kvie
čiami dalyvauti.

— Antanas Ramutis mini 70 
metų sukaktį ir vardadienį. 
Gimtadienį ir vardadienį mini ir 
Antanas Strazdas. Vardadienio 
proga Antanui Škiperiui drau
gai padarė staigmeną.

— Franceų Webber (Veberie- 
nė mirė birželio 7 d. Velionėj 
buvo motina žinomos mūsų gėli
ninkės Antaninos Veberiūtės. 
Barbora Horomanskis, 82 m., gy 
venusi 1171 Cavalry, Detroite, 
mirė birželio 9 d. Velionė buvo 
ilgametė Šv. Antano parapijos 
ir švč. Jėzaug širdies Draugi
jos narė. Rožė Shimkaitis, 74 
m., gyvenusi 18578 Jim Daly 
Road, mirė birželio 9 d. Velio
nė išgabenta palaidojimui į Tho 
mas, West Vfrginia. Della Mi
sevičienė (Mason), 67 m., gyve
nusi 14590 Asbury Park, mirė 
birželio 5 d.

tradicinės Joninių iškilmės

Tai ne eilinis parengimas ar 
paprasta gegužinė. Šioji iškil
mingai švenčiama tradicija atsi
nešta dar iš Lietuvos. Ją pri
siminsime — tuos laikus ir tas 
malonias nuotaikas — tik atvy
kę į vilniečių rengiamas Jonines.

Plačią ir įdomią programą at
liks Hamiltono “Aukuro” akto
riai E. Dauguvietytė. P. Racevi- 
čien’ė, I. Gaižauskaitė, A. Juo
zapavičius ir V. Babeckas. Duos 
pritaikintą dviejų dalių šiupinį 
“Literatūrinis juoko šiupinys”. 
Antroje dalyje bus galima ma
tyti ištraukas iš K. Inčiūros “Jo 
ninių” ir A. Gustaičio iš “Sek
minių vainiko”. Tai rimties ir 
humoro pynė.

Tikimasi daug svečių
Be to išgirsite specialiai iš 

New Yorko atvykusios lietuvių 
žurnalistės prie Jungtinių Tau
tų Salomėjos Narkėliūnaitės žo
dį apie spaudos reikšmę Lietu-, 
voa bylos gynime.

Bus Jonų sveikinimas ir jų 
vainikavimas. Šokiams gros žy
mus lietuvių orkestras “Aidas”. 
Laimingiausios šokėjos bus ap
dovanotos. Prie to turtingas 
bufetas su skaniais užkandžiais

dėl prašome visus, kaip artimes
nių, taip ir tolimesnių vietovių, 
ko gausiausia atvykt? ir įsiti
kinti. Nes niekur taip gerai, 
linksmai, įvairiais ir naudingai 
nepraleisite laiką, kaip atsilan
kę į didžiausią Niagaros pusia
salio parengimą — Joninių šven
tę. Atsilankę ne tik jaukiai ir 
gražiai pasilinksminsite, bet ir 
susitiksite su tolimesniais savo 
pažįstamais ir paremsite lietu
vių spaudą kitomis kalbomis, o 
kartu ir prisidėsite prie taip rei
kalingo ir naudingo darbo Lie
tuvos ir mūsų sostinės labui.

Pelnas skiriamas “Vilnius Lie 
tuvos gyvenime” angliška jai lai
dai.

Ten pat salėje bus galima įsi- tamsta mėgstate valgyti 
gyti vokų su Vilniaus vaizdais reles? 
ir susipažinimui “Vilnius Lietu 
vos gyvenime” lietuvių kalba.

Parengimo Komisija

Kitaip įpratęs
Žinomas chirurgas po sun

kios operacijos nuėjo pietauti. 
Pavargęs jis norėjo ramybės, 
bet kaip tyčia pasitaikė per
daug kalbi kaimynė. Profeso
rius jai atsakinėjo tik “Taip” 
arba “Ne”. Pagaliau toji klau
sia:

— Pone profesoriau kaip

deš-

— Tylomis 
sorius.

atsakė profe-

AR VERTA?
>2.00 J metus, kad užlaikius gražius 
plaukus. Mėgink NEW ERA — per 
40 metų pasekmingai vartojamas. 
Siųskite >2.00 už S oz. bonką.

T. BITAUTAS
302 S. Pearl St., Denver, Colorado
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TELEVIZIJOS FONOSRAFAI 
Tik pa* mus pirkdami gausit
• Nemokamai I-Jų mfln. pilną garan. 

tUą — darbas Ir dalya
• Nemokamai vidaus anteną Ir Insta

liavimas.
• IKI >100.00 Ir daugiau nuolaidos ui

J tisų seną televiziją.
Be to, visokiausi radijai, rekordą 

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

NUOŠIRDUS LIETUVIŠKAM 
P AT A B NAVIMASir įvairiausių rūšių gėrimais ir' _  _

su ivai‘ Frank’s TV and Radioriais netikėtumais.
Pradžia 4 vai. p. p. Kultūri

nė ir meninė programa bus pra
dėta punktualiai 5 vai. p. p.

Praėjusiais metais Joninės bu 
vo daug mažesniu pasiruošimu 
rengiamos, ir tai sutraukė kele
tą šimtų svečių, iš kurių rengė
jai už taip kruopštų parengimą 
susilaukė pagyrimų, šiemt vis
kas daroma platesniu mastu ir 
dar kruopščiau rengiamasi. To-

PARDA V IMAS IR TAISYMAS
3240 South Halsted Street

Telefonas CAlumet 5-7252 
PRANAS KER8IS IR 

PAULIUS F. ENDZELI8
—aru—«r»i............... .....................................

Welland, Ont.
TRADICINfi JONINIŲ 
ŠVENTE NIAGAROS 

PUSIASALYJE
Š. m. birželio 23 d., šeštadienį, 

arti Niagaros krioklių rytinėje 
dalyje Wellando gražiame miš
kelyje vienoje geriausių ir di
džiausių šioje apylinkėje salių 
St. Stephen’s Hali, Main East 
Str. ir Port Robinson Rd. kam
pe Vilniaus Krašto Lietuvių Są
jungos St. Catherines skyriaus 
pastangomis yra rengiamos

“Ada” vasarvietėje prie Walled 
Lake galima išsinuomoti vieno ar 
dviejų miegamųjų kambarių va
sarnamius (cottages).

Moderniškai įrengti. Privatus 
smielio pležas. Gera maudyklė. 
Išsinuomavęs vasarnamį gauna ir 
laivą. —

Kas norėtų pasinaudoti šios va
saros sezone, jau dabar laikas už
sisakyti.

Dėl platesnių informacijų ar už
sakymų kreiptis pas S. ir V. Ur
bonus vasarvietėje (“Ada” Cotta
ges) 435 E. Lake Drv. Walled 
Lake, Mich. Telef. MA-4-3396.

SOPHIE EARCUS 
RADIO PROGRAMA

U WGE8 stoties — Banga 1190 
NUO PIRMA D. IKI PENKTAD 

»:46 1«-1 9:»O vai. ryte 
8ESTAD 8:10 iki 9:10 ryte 

PTRMADIENNIO vak. nuo 7—1 v 
4EKA1>. S:30—»:SO v. r. stotie* 

WOPA — 1490 klL 
Ulloago 19, .11. REmlock 4-1419

7111 8o. ROCKWELL ST.

NUO UZSISENfiJUSIŲ 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ
Tie, kurie kenčia nuo SENŲ AT

VIRŲ Ir 8KAUD2IŲ 2AIZDŲ, 
negali ramiai sėdėti Ir naktimis 
miegoti, nes jų užsisenSjusios žaizdos 
niežti Ir skauda. Kad pašalinti tų 
aležSjimą ir skaudėjimą senų atvi
rų Ir skaudžiu žaizdų, uždekite 
LEGULO Olntment. Jos gydymo 
ypatybes palengvins jūsų skaudėji
mą Ir galėsite ramiai miegoti nak
tį- Vartokite Ją taipgi nuo skau
džių nudegimų. Ji taipgi pašalina 
nležCjluią ligos vadinamos PSORIA- 
3IS. Taipgi pašalina peršėjimą Ilgos 
vadinamos ATHLETE’S FOOT, su
stabdo džiovinimą odos Ir perplyšimą 
tarpplrščlų. Yra tinkama vartoti nuo 
Klastančios, suskilusios odos dedir- 
vlnlų, odos Išbėrimų ir t. t., taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada pa 
slrodo skaudus Išbėrimas nuo vysty
klų. JI yra gera gyduole nuo Iš
viršinių odos ligų. Le
gulo Olntment yra 
parduodama po 76 
et., >1.26, Ir >2.60.
Pirkite vaistinėse Chl 
cagoj Ir apylinkėse—
Mllwaukee, W*se., Ga 
ry.Ind.lr Detroit, Ml- 
:blgan arba rašyki

me Ir atsiųskit* Mo- 
ney order |

LEGULO, Department D. 
5618 W. Eddy St Chicago 34. I1L

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

TeL BĮ, 7-7075 arba 
PR 8-9842

Rūpestingai ir pigiai taisau

TELEVIZIJOS
APARATUS

Garantuoja darbą ir dalis.

J. MIGLINAS 
Telef. — HUmbold 6 1038

Duoną Ir {vairias skoningas 
bulkutcs kepa

BRUNO’S KEPYKLA
3339-41 S. Lituanica Avė. 

Tel. Cliffside 4-6376
Pristatome Į visas krautuves 
Ir restoranus, taip pat iš
siunčia 1 visus artimuosius 

miestus.

•ETROtr* BIZNIERIAI 
IR PROFESIJOMALAI

TELEVIZIJOS
Ir Radi* Aparatą Taisymą’
Sąžiningas ir garantuotas darbas 
lt RIMKUS, 4517 S. Sawyer St 
Tel. VI 7-0087 — VI 7-3037

O 7/
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PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Iš artimų ir 

tolimų distancijų. Šaukite sekančiai:

ANTANAS VILIMAS
3415 S. LITUANICA AVĖ., CHICAGO, ILL.

Telefonas — FRontier 6-1882
HHiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimi
■.......... - ------ --- --- — >

1 MIDLAND
Savings and Loan 

Association rvlrTJašV! K S U R E 0
PER 40 METU 

VISU LIETUVIŠKU 
KOLONIJŲ 

SAUGIAUSIA IR 
PELNINGIAUSIA

« TAUPYMO 
” BENDROVĖ

4038 Archer Avenue t*I. LA3-6719 

AUGUST SALDUKAS Pr*zid*nto.

AUK TĖVYNEI MOTINĖLEI

Š. m. birželio 1C d. Šv. Anta
no parapijos klebonas kun. dr. U 
Boreišis suteikė krikšto sakra
mentą Bronės ir Juozo Kiaulė 
nų sūneliui. Kūdikiui duotas Ze 
no no vardas, atminimui jo dė
dės skautininko Zenono Tarvai- 
nio, kuris komunistų buvo kan-| 
kintas ir užmuštas 1941 metais.

Juozas Kiaulėnas yra žinomas 
Detroite tautinių rūbų audėjas. 
Kiaulėnai augina dar pusantrų 
metų dukrelę Benediktą, kuri 
pakrikštyta vardu kito dėdės 
pasktn. Vytauto Benedikto Tar 
vainio, taip pat komunistų žiau
riai kankinto ir kalinto, ir mi
rusio Detroite 1952 metais. Kar 
tu su Kiaulėnais gyvena garbin
goji Bronės Tarvamytės - Kiau- 
lėnienės motina Kazimiera Tar
vainienė.

Krikšto tėvais buvo chemijos 
bakalaurė pasktn. Milda Švo- 
baitė ir baigiantis inžineriją 
vyr. skautas Vyt. Bauža. Būre
lis detroitiečių susirinko Kiau- 

'lėnų namuose, 9145 Lane, kur

Jeigu norite pirkti arba parduoti 
namus, sklypus, Biergardenus — 
alines, ūkius ar vasarvietes, kreip
kitės į

ELSEA REALTY & INVEST- 
MENT COMPANY

atstovą
VLADA BARADSK4
Telefonai: Įstaigos VA 2-9790, 

Resideacijos — TA 6-4366
ši įmonė yra pati stambiausia Mi
chigano valstijoje. Detroite turi 4 
skyrius ir sėkmingiausiai patar
nauja savo klijentaros.__________

M. MttRMtt, M. 0.
GYDYTOJA ir CHIRURGE 

X-RAT
393 We»t Grand Beulevard

cor. Shady Lane Detroit 16. Michigai.
Namų telef. VI 1-7970 

Pirm. antr. ketv. ir penkt. 12-3 ir 6-8 vai 
Trcč. ir įeit. 12-3 vai.

Telef. TA 6-0686 

VINCAS KIRŠINĄS 
11420 Steel Avenue 
Detroit 27, Michigan

Tel. WE 4-6146 
GENERAL COKTKAOTOR

Atlieka Įvalrl’ia statyboa, patalay 
mo ir p*rt*Uayrao darbu* — štai Inta 
kystSa cemanto. mūrijimo, elektros, 
plumblngo, dažymo Ir dekoravimo 
Atskirų kambarių bei butų |r*n*laas 
oaatogNae Ir aklapuo**.

Looks different... 1$ different... 
and what a wonderful difference it is

Only Noreko hos rotory hiades . . . 
eleetrie shaving's first basic 
improvement in 22 years

T. thaves occording to b«ard's natūrai growth pattern
2. catches whiskers whichever way they grow
3. face needj no break-in period
4. self-sharpenšng blod*s
5. lubricated for life, never needs oil
6. quietest of all 4 leading eleetrie shavers
7. easiest shaver to cl*oo — no fumbling vvith ports 
Get your NORELCO loday on a 15-day Fr«e Hom* Trial

Rooseveit Ftintifure Miegamo Rakandų Išpardavimas!
11 gabalų — tiktai ui *160.00

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

ROOSEVELT FURNITURE CO-
2310 WEST BOOSEVELT ROAD TeL SEeley 3 - 4711

Fellx Kaudunia, aav. Ir menedžeri* 
Krautuve atidaryta aelunadtenlala nuo 11 Iki 4:M.

7
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ROTARY BLADE SHAVERS

ARBETS, INC.
2442 W. 47th St. Chicago, Illinois

TaU VI 7-9700

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

Universal Savings and Izian Association užtikrina saugu
mų ir gražų pelnų.

Saugumų užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentūra iki 
$10,000.00 kiekvienam indėliui ir reikalingi rezervai, o pelnų — 
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:

Klausykit*
UTHUANIAN MELODIES

Ann Arbor — WPAG — 1050 kiio 
cyclea

Sekmadieniai* 1:00 — 1:30 p. p. 
Vedėjas — RALPH VALATKA 

15756 Leaar* — Detroit 27, 
Michigan

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

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

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

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illnois
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BALTIMORĖS ŽINIOS
Šeštad. mokykla baigė septintus mokslo metus

Artėjančijf atostogų nuotai
kos dvelktelėje jau gegužės 19 
d., kada žemesniosios mokyklos 
IV skyrius laikė keliamuosius 
egzaminus. Mokiniai egzami
nams labai rimtai pasiruošė, to
dėl net ir silpnesnieji neblogai 
pasirodė. Egzaminus išlaikė šie 
mokiniai: Rita Bačianskaitė, Re 
migijus Balčiūnas, Virginija Gai 
levičiūt'ė Liucija Kudirkaitė, Ei
mutis Radžius, Vėjūnė Svotely
je ir Arūnas Vaškys. Buvo eg
zaminuojami iš lietuvių kalbos 
ir tėvynės pažinimo. Egzaminų 
komisijoje buvo mokytojai A. 
Radžius, E. Bogutienė ir K. Pa- 
žemėnas.

Ekskursija į IVashingtoną

Šis egzaminų šeštadienis bu
vo jau paskutinė mokyklos dar
bo diena. Kitą šeštadienį, jgegu- 
žės 26 d., įvyko seniai laukta 
mokyklos ekskursija. Gražiu ir 
patogiu “Greyhound” autobu-

kyklos svarbesniųjų įvykių skel
bimą nemokamai.

Po mokyklos vedėjo praneši
mo klasių auklėtojai išdalino sa
vo mokiniams trimestrinius pa
žymėjimus.

Dovanų įteikimas

Toliau tėvų komiteto pirmi
ninkė M. Noreikienė pakvietė 
prel. L. Mendelį įteikti moki
niams tėvų komiteto skirtas do
vanas — knygas už gerą moky
mąsi. Visi pirmo skyriaus mo
kiniai buvo apdovanoti knygelė
mis. II skyriaus — Elena Bra- 
dūnaitė ir Ramutė Diliauskaitė; 
III sk. — Jūratė Auštraitė ir 
Regina Galinytė; IV skyr. — 
Arūnas Vaškys ir Virginija Gai- 
levičiūtė; I kurso — Vitalija No
reikaitė ir Nijolė Dulytė; II k. — 
Eugenijus Šilgalis ir Birutė Du
lytė ir III kurso — Birutė Bo- 
gutaitė ir Irena Radauskaitė. ]

Dovanas įteikus kalbėjo kun.5

tui Penkiūnui ir Rymantui Svo
teliui. Be to akto metu kalbėjo 
tėvų komiteto narys S. Balčiū
nas, išreikšdamas komiteto var
du padėką parapijos klebonui 
prel. L. Mendeliui už leidimą 
naudotis mokyklos patalpomis. 
Aktas baigtas Tautos h mnu. 

— o —
— Prel. L. Mendelis, lietuvių

Žada aplankyti Fatimą, Liurdą, 
Romą ir kitas žymias vietas. 
Europoje prelatas ketina išbū
ti iki rugpjūčio 1 d. A. R.

Knygos yra didžiųjų žmoni-1 
jos vertybių saugotojos. Ge
riausia, kas buvo manyta ir 
išrasta, jos išsaugoja ir per
duoda naujiems šimtmečiams,

Šv. Alfonso parapijos klebonas,1 vįsa tai, kas pasaulyje vertin- 
birželio 12 d. išvyko Europon.1 ga buvo. _ Gusta v Freytag

Lietuviu Prekybos Namai

BALDAI - NAUJAUSIO STILIAUS -
BE BROKŲ

68E

SKIP’S SERVICE

Liquor Store
5515 SOUTH DAMEN AVENUE

ALL PHONES — WALBROOK 5-8202
JENE 14, 15, 16

SĄSKAITOS BE 

FINANSŲ 

KOMPANIJŲ

SU beveik visa mokykla, trauk-, K pug^j^ ,0 p0 jo žod|į tarė 
dama damą, pajudėjo nuo lietu-į patg mokyklog patalpų šeimi-
vių svetainės Marylando sosti- ninkag prel L Mendelis> 
nės Anapolio link. Neilgai tru- reikšdamas savo džiaugsmą kad

m
kus — jau ir Anapolis. Miestas 
gana senas ir įdomus, gatvės 
siauros, o judėjimas toks gy-

šeštadieninė mokykla veikia, 
kad nemažas skaičius jaunimo 
ją lanko ir tokiu būdu stengia-

vas, kad net sunku didžiuliam j neužmįršti savo tėvų kalbos, 
autobusui iš gatvės į gatvę į-i Jam yra iUn malonu -iog 
sisukti. Vargais negalam pasie- kyklos darbą remti T-yų kQ_ 
kėme Lcgislatūros rumus, kurių miteto prm M Noreikienė sa.
sodelyje auga lietuviškasis ą- 
žuolas. Prie ąžuolo mokt. A. Ra 
džius ir E. Bogutienė paaiškino 
mokiniams, kada ir dėl ko šis 
ąžuolas buvo atvežtas iš Lietu
vos ir č'a pasodintas. Sugiedo
ję Tautos himną, sėdome vėl į 
autobusą ir traukėme toliau į 
Washingtoną.

Valanda kelio Marylando miš
kais ir miškelais, ir štai Wash- 
ingtonas. Važiuojame tiesiai į 
Arlingtono kapines pasižiūrėt 
Nežinomojo Kareivio kapo, pa
lyginti jį su lietuviškuoju Ne
žinomojo Kareivio kapu, kuris 
yra palikęs Kaune prie Karo Mu 
zėjaus, ir kurio vėliavos nuleidi
mo iškilmes pakartojo mūsų mo 
kiniai per Vasario 16 minėjimą.

Valandėlę užtrukę kapinėse, 
vykome į didžiulį Washingtono 
zoologijos sodą. Ten praleido-j 
me likusią dienos dalį, kuri pra
bėgo nepaprastai greitai.

Grįžome namo truputį pavar
gę, bet pini malonių įspūdžių.

Oficialiai mokslo metai baigti 
birželio 3 d., sekmadienį, kada 
įvyko baigimo aktas parapijos 
salėje 6 vai. vakaro.

Iškilmingas aktas
Pirmojoj akto dalyje, veda-! 

moję mokt. K. Pažemėno, kiek
vieno skyriaus ir kurso moki
niai paskaitė kaikurias įdomes
nes vietas iš savo užrašų ir mon 
tažiniu būdu papasakojo Lietu
vos istorijos, geografijos bei li
teratūros eito kurso ištraukų. 
Mažesnieji padeklamavo išmok-i 
tų eilėraščių ir padainavo dai
nų.

Antrojoj akto daly mokyklos 
vedėjas A. Radž us padarė pra
nešimą, nušviesdamas tas prob
lemas, su kuriomis mokyklai te-! 
ko susidurti šių mokslo metų 
bėgyje. Mokslo metus mokyk
la pradėjo su 62 mokiniais. Me
tų eigoje įstojo dar vienas mo
kinys, o be priežasties nustojo 
mokęsi 3 mokiniai. Tad mokslo 
metų pabaigoj^ buvo 60 mok - 
nių; Toks mokinių skaičius su 
nedideliais svyravimais išliko 
per visus spetynerius mokslo 
metus. Mokyklos vedėjas išreiš
kė padėką gerb. parapijos kle
bonui prel. L. Mendeliui, kuris 
visada mielai leidžia mokyklai 
naudotis parapinės mokyklos pa 
talpomis. Be šių patalpų mo
kykla tokia, kokia ji šiandien 
yra, visai negalėtų veikti. Ve
dėjas taip pat dėkojo parapi
nės mokyklos mokytojoms šv. 1 
Kazimiero seserims vž malonų 
bendradarbiavimą, šeštadieninės 
mokyklos tėvų komitetui ir LB 
Baltimorės apylinkės valdybai 
už rūpinimąsi mokykla ir radi
jo valandėlės vedėjams A. Juš
kevičiui ir K. Laskauskui už mo

vo žodyje prašė mokykloje dir
busius mokytojus neatsisakyti 
ir toliau tęsti nors ir nelengvą 
mokymo darbą. Taip pat ragi
no mokinių tėvus energingiau 
prisidėti prie mokyklos rėmimo.

LB apylinkės valdybos narys 
švietimo reikalams O. Karašie- 
nė, tarusi padėkos žodį, įteikė 
Lietuvių Bendruomenės nario 
knygeles pernai šeštadienio mo
kyklą baigusiems abiturientams 
Mildai Ankudaitei, Vytautui Du 
l.ui, Birutei Penkiūnaitei, Vytau

BISQUIT THKEE STAR COGNAC Fifth $4.59
GOLD LEAF COGNAC Fifth $3-«
GRAIN ALCOHOL. 190 Proof

V.S.F. Fifth. $4.89
CINZANO VERMOUTH

Sweet or Dry rath $1.39

KIJAFA WINE Fifth $1.69

IMPORTED CREAM OF BANANA

or Pineapple Liqueur Fifth $4.98
IMPORTED 8 yr. okl Scotch Whiskey Fifth $4.59
VODKA. 80 Proof Fifth $2-59
CHARTREUSE (Green), 110 Proof Fifth $6-69
WURZBURGER BEER 

CASE CF 24 12 OZ. BOTTLES

Didžiulis pasirinkimas svečių kambario 

baldų, 100% vilna ar nailon, su dviem 

ar vienu foteliu nuo $15000—35O-0Ū

Vien 50 įvairiausių 
. valgomųjų, Maha-

goni, riešuto, ar 
ąžuolo, vyšnios 
medžio — 7 dalių 
valgomieji nedega
mu viršumi Formi- 
ca labai puikaus, 
stiliaus pas mus 
tiktai................29-00

Case $7-50

DAINŲ ŠVENTE —TAUTOS ŠVENTĖ

PIRMOJI DIDŽIOJI
JAV IR KANADOS LIETUVIŲ!

DAINŲ ŠVENTE
a

1956 M. LIEPOS 1 D. SEKMADIENį
Chicago Coliseum, 1513 So. Wabash Avenue, Chicago, Illinois.

Miegamieji ąžuolo, 

riešuto ar Mahago- 

ni medžio—su šli

fuotu sidabro vei

drodžiu Jreseris — 

komoda — lova — 

dvi lempos, pas 

mus tik .... $1 4.9.OO
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DAINŲ ŠVENTĖJE DALYVAUJA 1,200 DAINININKŲ 

IS KANADOS IR JAV

KULTŪROS KONGRESAS J
prasideda birželio 30 d., 9:30 vai. ryto Sherman viešbutyje

B ILETM gaunami: Chicagoje — pas Karvelį Bridgeporte, Zajančausko krau
tuvėje, 4551 So. Hermitage, Penčylos krautuvėje, 4501 So. Talman Avė., 
Krutulio valykloje, 2449 W. 69th St., Rose Room restorane, 10758 South 
Michigan Avenue.
CICEROJE — pas Ramanauską, 1439 So. 49th Avė.,
MELROSE PARKE — pas Metriką, 152 Broadway.

PROGRAMA: 10 vai. ryto pamaldos šv. Kryžiaus bažnyčioje;
3 vai popiet Dainy šventas pradžia;
6:30 vai. vak. banketas Sherman viešbutyje.

DAINŲ ŠVENTES BŪSTINES ADRESAS: 2523 W. 69th St., Chicago 29, III. 
Telefonas: PRospect 8-5952. Čia gaunamos informacijos, bilotai ir 
Priimami užsakymai paštu.

JAV ir KANADOS LIETUVIŲ 
DAINŲ ŠVENTES KOMITETAS

kt.

Virtuvės stalai chro

mo su formica vir

šumi, 5 dalių sta

las ir 4 kėdės 

nuo . $39-00—$99.00

Kilimai 100% vilna, 9x12 puikių spalvų................................................ $59>00
Šaldytuvai 8 cub.-pėdų, 1956 metų tik..........................................$175.00
Parcelano pečiai virimui: Crown, Universal, Norge ir daug kt., $99"“1 49

Knygoms spintos stiklo durim tik .............................................................$29-00
Kavos staliukai ąžuolo ar riešuto medžio tiktai...........................................$5 50

Telefonui staliukai, ąžuolo, riešuto ai Mahogani, tiktai........................ $2-^0
9X12 linoleum įvairių* spalvų tik ........................... ......................................$6-50

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

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

nom nuo 9 iki 6 vai. Sekmadieniais nuo 10 iki 5 vai.
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Ketvirtadienis, birželio 14, 1956

1$ ATEITININKU
GYVENIMO

(Atkelta iš 2 psl.) 
kitų. Kur bebūdamas, manda
gus žmogus stengiasi įnešti spin1 Susirinkimų programai pajvai- 
dulėlį išminties ar džiaugsmo, 
tačiau nebando į save atkreipti

Valdyba prieš kiekvieną su
sirinkimą ir svarbesniam rei
kalus iškilus padaro posėdį; kuo 
pos susirinkimai įvyksta nors 
kartą į mėnesį. Taip pat veikia 
mergaičių ir berniukų būreliai.

krikščionių demokratų skyriaus 
surengtas viešas Vliko pirminin 
ko pagerbimas — vakarienė.

Rengiantis šioms liūdnoms su 
kaktuvėms per dr. Colney radi
jo valandėlę be LB apyl. pirm.

visų dėmesį. Mandagumas rei
kalauja pasiaukojimo, tačiau 
juo daugiau pasiaukosime, juo 
vertingesni būsime visuomenei 
ir patys patirsime daugiau lai
mės.

Einamųjų reikalų metu drau
govės pirmininkas pranešė, kad 
nu0 dabar kiti susirinkimai bus 
daromi gamtoje.

Pabaigoje buvq rodoma pui
kiai padarytas ir visiems neap
sakomai įdomus draugovės šven 
tės filmas.

, 1
POPIETIS LIETUVIŲ 

SALEZIEČIŲ VASARVIETĖJ
Būrys studentų ateitininkų ka 

pų dieną aplankėme lietuvių sa
leziečių vasarvietę prie Cedar 
Lake, Ind. Tikrai erdvus kalnų,' 
kalnelių ir klonių gamtos kam
pelis, didelių medžių pavėsiai, 
maži ežerėliai žavėjo visus.

Sužavėti buvome ne tik gam
ta, bet ir tėvo Ant. Sabaliausko 
nuoširdumu, kurį mums visai ne 
pažįstamiems jis išreiškė žo
džiais: “Jauskitės kaip namie, 
nes čia kiekvienas lietuvis yra 
mielai laukiamas”. 12 vai. (kaip 
čia visada sekmadieniais būna) 
susirinkorile šv. Mišioms, kurių 
metu meldėmės už lietuvius, kri 
tusius karo audrose. Po šv. Mi
šių vėl žaidimų, juoko ir dainų 
pynė iki saulės laidos. Dalyvė

ŠIS TAS APIE CLEVELANDO
Clevelando moksleiviai ateiti

ninkai vis veikia, nors ir mokslo 
metai baigiasi. Anksčiau, netu
rint tinkamų patalpų, veikimas 
buvo daugiau savųjų tarpe. Bet 
gavus salę veikimas tikrai pa
gyvėjo ir išėjome į publiką.

Neseniai ateitininkų sureng
tame vaidinime “Sekminių vai
nikas” didesnė pusė vaidintojų 
buvo moksleiviai. Vaidino Aud
ronė Alkaitytė, Jūra Gailiušytė, 
Vida Orintaitė, Ingrida Stasai- 
tė, Violeta Žilionytė, Visvaldas 
Graužinis ir Rimantas Laniaus- 
kas. Taip pat ateitininkų Moti
nos dienos minėjime moksleiviai 
neatsiliko — da navo, deklama
vo, šoko baletą ir tautinius šo
kius. Per didžiąsias šventes, 
kaip Lietuvos Nepriklausomy
bės šventę, šv. Kazimiero mi
nėjimą ir per Clevelando ateiti
ninkų šventę moksleiviai, mer
gaitėms pasipuošus tautiniais 
rūbais, nešė ateitininkų vėliavą. 
Per ateitininkų šventę Mairo
nio kuopa praturtėjo šešiais na
riais, nes Stefanija Končiūtė, Vi 
da Orintaitė, Nijolė Sabaitytė. 
Joana Sukarevičiūtė, Raimun
das Sadauskas ir Petras Stun- 
gys davė pasižadėjimą.

g er'Ta U S I o s
net 88 ženklais rašomos mašinos su 
visada naujausiais patobulinimais. 
ROYAL didžiausia firma pasauly. 
Jums pagamins kokiu tik norite rai
dynu Jūsų pasirinktu stilium.

Kaina $69.95 Ir aukščiau.
4-JI šimtinė baigiama siuntinėti 

užsisakantiems. Pranešę adresų dy
kai gausite smulkias informacijas ir 
paveikslus per:

J. Vileišio ankstesnės kalbos 
rinti kviečiami sendraugiai ir birželio 9 d. pasakė kalbą ir 
studentai, nors pagrindą visa- krikščionių demokratų skyriaus
da sudaro patys moksleiviai. Po 
susirinkimų įvyksta Enksma 
programa. Yra tvarkingai veda
mos valdybos posėdžių ir kuo
pos susirinkimų protokolų kny
gos, iždo ir gaunamų raštų kny
gos.

Vasarai yra numatyta įvairi 
ir sudėtinga programa. Rokas

Watorbury, Conn.
Palikime partinius skirtumus

Šį sekmadienį, t. y. birželio 17 
d., Waterbury įvyksta trėmimų 
į Sibirą minėjimas. Pradžia 7 
vai. vak. didžiojoje parapijos sa
lėje. Kalbės naujasis Vliko pir
mininkas Matulionis.

Tą pat dieną 11 vai. bus at
našaujamos krikščionių demo
kratų užprašytos šv. mišios už 
žuvusius, nukankintus ir miru
sius krikščionis demokratus. Ta 
pačia proga kun. Gutauskas, SJ,

pirm. Antanas Paliulis. Savo 
nuotaikingoje kalboje jis nukėlė 
klausytoją į idiliškąją lietuvio 
sodybą, kurią puošė vešlūs va
sarojai, ir kurią sunaikino oku
pantas.

Išdėstęs išvežtųjų likimą ir 
trukantį varga, prelegentas ska 
tino klausytojus, kad v.'sorrtis 
jėgomis neapleistų savo parei
gos kovoti už savo laisvę. Jei 
šiuo metu mūsų kovos pastan 
gas įvertina svetimeji, įvertin
kime ir mes patys savo atsilan 
kymu. Palikime birželio 17 d. 
visus partinius skirtumus, ne
pasitenkinkime gražiu pavasa 
rio oru, nes bus ir daugiau gra 
žiu dienų! Todėl tenebūna ko
va ir darbas už savo ir savųjų 
laisvę ne vien tų, kurie patys 
dirba ir dar kitus skatina, bet 
visi kaip vienas kovokime, kaip 
reikalauja iš mūsų žūstantieji 
ir kenčiantieji tenai. Ir atsilan
kykime, ir aukos nesigailėkime

PAJIESKOJIMAI
AGNIETE VAŠKEVIČIENE, gy
venanti LJetuvoje, Naumiesčio ra
jonas, Griškabūdžio paštas, Bliu- 
viškių km., jieško: savo dukters 
Marijonos VaAkevlčiūtės Meškaus
kienės, gyvenusios 1523 South 51 
Avė., Cicero, Iii. ir sesers-Juditos 
Kasuiaitytės PačiukaJtienės, gyve
nusios 10213 So. Michigan Avė., 
Chicago, III.

Pajieškomi Petras, Elzbieta Ir Vi
dutė Rybokai (rodos, gyveną O- 
maha, Nebraska). Jieško sesuo 
Verutė Miklaševiftienė iš Kauno. 
Kreiptis: Kęstutis K. Mlklas, 36 
Park Avė., Garden City Park, L. 
I., N.Y.

pasakys atitinkamą pamokslą.
Vakare po visų minėjimų bus (šio baisaus minėjimo proga

A
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babushk*

Skanus Europietiškas Kaimo sūris — primins jums jūsų 
gimtąjį kraštą. šis sūris parduodamas Chicagoje, jūsų apy
linkės krautuvėje. Krautuvei jo neturint, jums pareikalavus, 
galėtų tuoj užsakyti.

'■ - =t
KĖLIMOSI IŠPARDAVIMAS

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

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

— ■ r ..... . —j

Boston, Mass.
Bostono Lietuvių Vyrų cho

ro piknikas įvyks š. m. birželio 
mėn. 17 d. 1 va), p.p. Brock- 
tone “Romuvos parke”. Bus 

įdomi ir turtinga programa. 
Turėsite progos pamatyti ir iš
girsti “Komedišką operetę”, 
“Importuotą sekstetą”, Vyrų 
chorą ir dar “kai ką”. Šokių 
kontestai, kurių laimėtojai bus 
gausiai apdovanoti, šokiams 
gros puikus orkestras, o jeigu 
susilauksime daug publikos — 
gros net du orkestrai. Veiks 
turtingas bufetas, kuriame ga
lėsite gauti ko tik panorėsite. 
Taip pat veiks dovanų paskirs
tymas. Kviečiame visus šia
me piknike dalyvauti. Ga
rantuojame, kad būsite labai 
patenkinti. Jūsų kiekvieno at
silankymas pagelbės Vyrų cho
rui padengti išlaidas vykstant 
į dainų šventę, kuri įvyks Chi
cagoje liepos l-mą dieną.

Choro valdyta

iiillllllllllliillllllllllllllliiiiiiiiniiiiiiiiiii 
Tolei. REpublic 7-6bo3 

ADOMAS VAITKEVIČIUS 
ANGLIŲ IR ALYVOS 

PARDAVIMAS 
Visų rūšių namų apšildymo 
sistemos įvedimas, perdirbi

mas ir pataisymas 
Greitas, sąžiningas ir pigus 

patarnavimas

ATLAS FUEL CO.
1111 o m

4919 So. Paulina St 
PRospect 6-7960 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiinmiii

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
REAL ESTATE REAL ESTATE

J. L. GIEDRAITIS 
1632 Broad St., Harford 6, Conn., 
kuris ‘‘Draugui” žinomas, kaip 
sąžiningas asmuo.

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

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSUKANCE 

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 St 
VV.AIbrook 5-5030 

PRospect 8-3579 (vak. ir sekrnad.)

Nejud. turto pirkimas-pardavimas, 
visokia apd rauda, notarijatas

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 W. 71st St. — M Al. 5-6015

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 —

ŠIMAIČIAI 
Realty - Builders - Insurance 

2737 West 43rd Street

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

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

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

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

$13,500.
BRIGHTON PARKE

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

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

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

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

sklypas, $500 pajamų j mSn.
Maisto krautuve su visais Įrengi

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

ŠIMAIČIAI
Realty, Builders, Insurance

2737 West 43 St.
CLifslde 4-2390

HELP WANTED — MOTERYS

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

MRS. ROSE MANDEL

HELP WANTED — VYRAI

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

Apply —
606 W. 18th St.

MISCELLANEOUS 
Įvairūs Dalykai

LIET. APDRAUDŲ AGENTŪRA
Visų rūšių apdraudoa. Automobi

lių finansavimas. N o taria tas. Valsty
bes patvirtintos kainos.

Prieš darydami apd raudas kitur 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS, 
WAlbrook 5-5971

INTERSTATE INSURANCE AGENC1 
5900 S. Ashland Avė.. Chicago 3A. III

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

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

Reikalingas KEPĖJAS prie 
Grill ir garu virt. pečiaus.

• Pastovus darbas
• Gera alga

CAMEO GRILL
5900 So. Western Avė.

VYRAI IR MOTERYS

ŠILDYMAS
A. Stančianskas Ir A. Lapkų

instoliuoja visų geriausių Ameri
kos firmų gazu ir alyva kūrena
mus pečius (furnaces), visų dy
džių oro vėsintuvus Air condi 
tioners) ir atlieta visus skardos 
darbus.
1546 S. 49th COCRT, CICERO 
Tel. OLympic 2-9311 nuo 8 vai

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

2-6752 ir OLympic 2-8492

P L U M B I N G
Licensed, bonded plumbers 

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

Tel. REpublic 7-0844 
WAlbrook 5-3451

PROGOS — OPPORTUNITIES

P. STANKOVIČIUS
REAL ĖST. ir INSUR. BROKERI* 

LIETUVIŲ AUDITORIJA 
3133 So. Halsted St 

Pk. BAaabs 6-1791 
PadeJ* plrkltl - parduoti namu* 
aklus, biznius. Parūpina paskola* 
draudimus Ir daro vertimus. Tvarki 
imigracijos dokumentu* Ofisu atda
ras kasdien nuo 10—7.

MARQUETTE PARKE
Dšl ligos parduodame labai gerų 

biznj daranti MAISTO PR/ODUKTŲ 
KRAUTUVE kartu su mūriniu na
mu.

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

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

— o —
81 ir Kedzie apylinkėje naujas 

šviesių plytų 1% a. 6—3 kmb.. 2 
tile vonios, tile kabinetų virtuvė. Pla
tus sklypas. Dėl ligos skubiai par
duodama nupiginta kaina.

PIETVAKARRIUOSE ant 50 pė
dų sklypo apynaujis mūr. 4 po 3 
kmb. Tinka ir “rooming house”. Pa
jamų $430 | mėn. Nebrangiai.

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

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

VENTA
4409 So. Fairfield Avė. 

LAfayette 3-3881
Trečiadieniais uždaryta

BROIL COOKS
experlenced, reliable men considered. 

Also WAITRESESS
Experienced only

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

KOFIELD’S 
2758 W. Devon Avė.

AUTOMOBILEb — TRCCK8 
Automobiliai — Sunkvežimiai

VIKTORO KO2ICOS 
lietuviška gazolino stotis Ir auto 

taisymas
Vtllekaml motoro remontai, lyginimo, 
dažymo darbai Ir keičiamos dalys.

CALL-ME-MOTORS CC.
5759 S. TVESTF.RN AVE_ PR 8-9533

BUILDING & REMODELING

KONTRAKTORIUS 
STANDARD BUILDERS, INC. 
2523 W. 69 st. Chicago 29, III.,

PRospeckt 8-3792 
A. GINTNERIS — pirmininkas 

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

duris.

MUTUAL FEDERAL 
SAVINGS

pataria:
1. Nepraleiskite visų uždirbtų pinigų. 

Taupykite nors dalį.

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

Planingas taupymas visados moka 
gerus dividendus.

2202 WEST CERMAK ROAD 
Tel. Vlrglnla 7-7747

JOHN 3. KAZANAU8KAB. Pr«n

Cbartered and Superrlaed by the U. 8. Governmeat 
IŠTAIGOS VALANDOS: Kasdien nuo D-tos ryto Iki 5 vai. po pietų. Ketv. 
nuo 9-toe vai. ryto Iki S vai. vak. SeStad. nuo • vai. ryto Iki 1 vai. po 
piety. Trečlad. visai neatidaroma.

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

baterijos ir automobiliams dalys. Firestone padangos.
1934 We$t S9th Stieet Tel. GRovehill 6-9136

M. CE8A8, patyręs auto specialistas

JOS. F. SUDRIK 
FURNITURE, INC.

3241 S. HALSTED ST.
Tel. CAlnmet 5-7237

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

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

Vertė* 339.85 už 39.95
šitie laikrodėliai yra labai geri pa
siųsti į kitus kraštus ir | Lietuvą.
Budriko radio valanda Ketvirta
dienio vakarais nuo 6 iki 7 vai. 
iš WHFC stoties. 1450 kil. su žy
miais dainininkais ir orkestru.

Mįslių įspėjimo kontestaa.
Atidara 6 dienas savaitėje. 

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais 
iki 9:30 vai. vak.

Sekmadieniais Jewelry skyrius 
uždarytas.

BY 0WNER

RESTAURANT
Acr. from Amphitheatre; 

Spot for couple
4329 S. Halsted St.

DRexel 3-8909

PRIVATE OWNER 
GRSOCERY & DELICATESSEN.

Lavvndale Vicinity.
5 Rooms in rear. Very good lo- 
cation. Well estab. 20 yrs. Selling 
due to iii health. Reasonable.

Tel. ROckvvell 2-0282

KNYGA, KURIĄ JOS GALITE 
PADOVANOTI IR SAVO 

DRAUGAMS AMERIKIEČIAMS

i
IGNAS ŠLAPELIS

uozas Pautienius

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

Kaina $5.00
“Tėviškės Žiburiai” apie šią knygą 
rašo: RETA PASAULY TOKIŲ 
KNYGŲ. Ne dėl to, kad čia išryš
kinta vieno dailininko kūryba.. 
Leidinys tikrai skoningai ir tinka
mai papuoš kiekvienos kultūringos 
šeimos stalą.”

Užsakymu* kartu au pinigai* siųskite:

DRAUGAS 
2334 So. Oakiey Avė. 

CHICAGO 8, ILL.

SAVININKAS parduoda vasarvietę 
Wntervllet, Mlchlgan’e, apylinkėje 
Lietuvių berniukų stovyklos. Patal
pos 100 vasaru’otojų. “Cottages”, pri
vati žaidimo aikštis, kombinuota 
“souvenlr” ir groserių krautuvė bei 
piknikams stalai.. Kreiptis telefonu: 
Watervllet — Ingersoll 3-4620 arba 
rašyti Gust Slgalas, Koutel, Water- 
vllet, Michigan.

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

kamb. Arti Šv. Antano bažnyčios. 
Pilnas rūsys. Alyva apšild. 2 autom, 
mūr. garažas. Daug priedų. GE
RIAUSIAS PIRKINYS ŠIAIS ME
TAIS. Savininkas — OLympic 2-9589

BERWYN 5 kamb. medinis na
mas. Rūsys ir pastogė, 30 pėdų 
sklypas. 1 blk. nuo 22nd St. $11,- 
900. Mokesčiai tiktai $70. SVO- 
BOD.A, 6013 Ormak Rd. BIshop 
2-2162.

REIKALINGI 
2 egzaminuoti 

nekilnojamo turto 
PARDAVĖJAI

Siūlykite sąlygas konfidencialiai

E. KURŠIUI 
6817 So. Oakiey Avė.

Chicago 36, Illinois 
REpublic 7-6232

IŠNUOMUOJAMA

Išnuomojamas butas — 6 
apšildomas.

57 E. 99 St. 
PUllman 5-1571

kmb.,

PAKELIAME NAMUS
Mūsų darbininkai 

Lyginimai - Cemento Pamatai - 
Nauji “Piers” - Stulpai - Pripilimai 
Bendri pataisymai.

JONAS KOSINSKIS
BOulevard 8-2738

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

ANTANAS LUKAS IR SŪNUS 
2717-19 West 7lst Street

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

Tel. — HEmlock 4-5881
........................................................... imi
’JĮIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIĮĮ 
f LIETUVIŲ STATYBOS = 
= Rvnvniznvft E

S

BENDROVE

MORAS
BUILDERS, INO.

Įvairūs patarimai staty- =

v.uicago zv, Illinois 
niiilllllllllllllllliiilliiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiir,

ALL MAKES 
COLORED 

T. V.’s

Air
Conditioners

Remkite dirvDraugiĮ! 

Pirkit Apsaugos Bonus!

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

Kaina $2.50 
Užsakymus siųskite: 

DRAUGAS
2334 So. Oakiey Avė. 

CHICAGO, ILL.

MES PRISTATOME ANGLIS BEI j 
PEČIAUS ALIEJŲ

DIDELIAIS IR MAŽAIS KIEKIAIS lį1
Mes taipgi perkri 

iešimts
jūsų baldus saugiai — keletą blo-l 
Reikale šaukite mus.

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

STASYS FABIJONAS
2146 So. Hoyne Avenue Tel. Vlrglnla 7-7097(

• • M E N • •
On. as ROU SETTER 

Ona as ROLL-OFF t WRAPPER OPER.
(mušt read & write English)
$1.48*4 Per Hour to Start

Paid Vaoation & Holidaya ................................... Group Insurance
Apply after 9 A. M. Daily — See Mr. WERDERICH

EUGENE DIETZGEN COMPANY
2425 No. Sheffield
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IŠ ARTI IR TOLI
DID. BRITANIJOJ 1

— Mirė Juozas Tamulynas.

Nottinghame mirė a. a. Juo
zas Tamulynas, gimęs 1913 m. 
Saulėnų km,, Simno valse., 
Alytaus apskr. Lietuvoje velio
nis paliko tėvus, brolį ir sese
ris. Anglijon atvyko 1947 m. 
ir pradžioje dirbo žemės ūkyje; 
vėliau perėjo dirbti rūdos ka
syklose. Prieš pusantrų metų 
persikėlė Nottingham, kur visą 
laiką liginosi, sirgo. Palaido- 

, tas Nottingham Wilford Hill 
kapinėse, kuriose laidotuvių 
apeigas atliko ir gražų pamoks
lą pasakė St. Patrick’s klebo
nas kun. P. Soar. Be jo atsi
sveikinimo kalbas pasakė 
DBLS Nottinghamo sk. vardu 
Kz. Bivainis ir ligonio artimas 
draugas K. Deveikis. Amžiną 
atilsį.

— Atvyksta Devenienė. Bir
želio 9 d. iš Vokietijos į Lon
doną atvyksta Vliko Vykdo
mosios Tarybos pirminiskė p. 
Devenienė ir mano čia užtrukti 
kelias dienas. -Iš Londono p. 
Devenienė vyks toliau į New 
Yorką.

— Perka knygas. Anglijos 
lietuviai, nors negali girtis 
augštais uždarbiais, tačiau re- 

. mia savo spaudą ir lietuvišką 
knygą. Vien Nid. Anglijoje — 
Bradforde, Nottinghame, Lecds 

: ir kt. — apie 30 žmonių įsigijo 
S. T. Šv. Raštą ir apie 25 — 
iliustruotą albumą Lithuania. 
Be to išperka 15 egz. Lietuvių 
Dienų, 5 egz. Ateities ir Eglu
tės.

J. A. VALSTYBĖSE
— Liet uvių Respublikonų 

skyrius Los Angeles mieste bu
vo įsteigtas birželio mėn. 10 d. 
Gražus būrys vietos lietuvių 
Respublikonų dalyvavo sky
riaus steigiamajame susirinki
me, kuris įvyko šv. Kazimiero 
lietuvių parapijos salėje. Išrink
ta valdyba, pasisakyta dėl veik 
los rinkimų kampanijos metu. 
Lietuvių Respublikonų skyriaus 
valdybą sudaro: pirm. L. Valiu
kas, vicepirmininkai: C. Luk- 
šis ir T. Vizgirda, sekretoriai: 
J. Kojelis, B. Skirienė ir S. 
VViJkaitė, kasininkas G. Rude
lis.

— Lietuviai, estai ir latviai 
piketavo rusų baptistus dvasiš
kius, kurie birželio mėn. 10 d. 
lankėsi Los Angeles mieste ir 
dalyvavo bent keliose vietos 
baptistų bažnyčiose, sakydami 
pamokslus. Piketą suruošė Pa
baltiečių Komitetas. Apie porą 
valandų piketuota miesto cent
re prie vienos baptistų bažny
čios. Į pabaltiečių eiles buvo 
įsijungusi viena amerikiečių 
grupė ir ukrainieiai. Piketą pla
čiai aprašė įtakingiausias ir di
džiausio tiraže vietos dienraš
tis Los Angeles Times.

— Birželio mėn. liūdnųjų įvy
kių paminėjimas šiais metais 

Los Angeles mieste ruošiamas 
birželio 16 d., šeštadienį, 7 vai. 
30 min. Patriotic Hali, 1816 S. 
Figueroa St. Rengia Pabaltie
čių Komitetas.

PRŠHCOZIJOJ
— Dr. S. Bačkis ir prof. J. 

Baltrušaitis dalyvavo, kaip lie
tuvių atstovas Centro ir Rytų 
Europos Komisijos posėdžiuo
se, birželio 4 d.

— Baltas per 1 metus yra 
parūpinęs Prancūzijos lietu
viams 38 darbo ir buto garan
tijas. Didžiausias skaičius lie
tuvių į AmeriKą išvyks ligi šių 
metų pabaigos.

— Vysk. V. Padolskis lankė

si Paryžiuje gegužės 15—18 
d.

— Kun. J. Petrošius liepos 

mėn. išvyksta lankyti provin
cijos lietuvių.

— PLB-nės garbės teismą 
sudaro: pirm. dr. S. A. Bačkis, 
vicepirm. A. Michelevičius ir 
sekr. Pr. Dulevičius.

— Ona Krucholeienė mirė 
Paryžiuje vėžiu, turėdama 48 
m. amžiaus. Pernai mirė jos vy
ras. Liko dvi dukterys ištekė
jusios už prancūzų.

— Jonas Matonis, dirbęs 
JAV ambasadoje Paryžiuje, iš
vyksta su žmona į Washingto- 
ną, kur dirbs valstybės depar
tamente.

— Ona Šimaitė, ilgesnį laiką 
gyvenusi Izraelyje, ketina grei
tu laiku vėl grįti į Paryžių.

— Lyono PL Bendruomenės 
valdybą sudaro: V. Narbutas, 
Z. Banevičius, A. Sidabras ir 
Novadvarienė.

— Strasburgo PL Bendruo
menės apylinkės seniūne išrink
ta Veronika Schaefferienė.

— PL Bendruomenės apylin
kių pirmininkų ir seniūnų su
važiavimas šaukiamas birželio 
17 d. Paryžiuje.

BRAZILIJOJ
— P. Galvydienė atskrido iš 

Šiaurės Amerikos aplankyti 
savo sergantį sūnų, kuris jau 
dvieji metai guli ligoninėje. Pra 
dėjo taip pat rūpintis leidimu 
išvežti jį į Š. Ameriką, nes pati 
jau yra gavusi pilietybę.

— Stasys Strimaitis, senas 
Rio gyventojas ir gerai čia įsi
kūręs, buvo išvykęs • Kanadon 
su visa šeima pamėginti ten 
laimės, bet jos nesuradęs grįžo 
Brazilijon. Čia tęsia savo biznį 
gamindamas rašomosioms ma
šinėlėms dalis.

— Povilas Ramanauskiukas
gavo “bolsa de estudos” penke- 
riems metams studijuoti ir spau 
stuvininko profesijos mokytis 
saleziečių kolegijoje. Jo stipen
dija siekia apie 20,000 kruzerių 
metams, kurią padėjo išgauti 
kun. J. Janilionis.

— Valdemaro ir Gražinos 
Bdeckių duktė pakrikštyta Ma
rinos vardu. Apeigas atliko na
muose, Niterojuje, kun. J. Ja
nilionis.

— L. Kat. Bendruomenė ben

drai su “Dainavos” dr-ja išsi
rinko valdybą: pirmininkas 
kan. Zenonas Ignatavičius, vi
cepirmininkas Jonas Petraitis, 
reikalų vedėjas Virginija Valei- 
katė, sekretorius Vladas Vyčias 
ir iždininkas Vaclovas Radzevi
čius. Valdybos kandidatais pa-1 
liko Stasys Kumpis su Petru 
Gaulia. Revizijos komisiją su
daro: Ignas Dubauskas, Kle
mas Martinkus ir Jonas Zaidys.

— Dora Stankevičiūtė, ište
kėjusi už vokiečio Erncst 
Schmidt, sirgusi vėžio liga, pa-

ąimirė gegužės m. 18 d. Mario 
Kroff ligoninėje. Palaidota su 
religinėmis apeigomis Caja ka
pinėse. Paliko našlį vyrą ir sū
nų jūrininką su anuku.

— Mirga Jurgutytė laimėjo 
“Modelo-Tribuna”, kurį teikia 
šis laikraštis kas savaitę vienai 
gražuolei. “A bella lituana”, 
kaip ją pavadino, buvo paste
bėta Copacafcana Palace “boi-

kanklėmis, kuriomis pritarė sa
vo klasės mokinių dainavimui. 
Ateitininkai deklamavo eilėraš
čius ir( J. Guigos pamokyti, 
pašoko “Ožiukus” ir “Lenciū
gėlį”. Scenoje ir salėje švaistė
si jaunimas apsirengęs tautiš
kais kostiumais.

— Bom Retiro rajonas jau 
daugelį metų snaudė. O čia prieš 
karą buvo didelis lietuviškas ju

te”, kada ji klausėsi Jane Mor- dėjimas. Vieną sekmadienį į Bom 
gan dainavimo. Spauda dar pa-(Retiro atvyko iš Vila Zelinos 
žymi, kad tai pirmoji svetim “moskleiviai ateitininkai ir lie 

tuvių kalbos pamokų lankytojai 
ir, kun. J. Šeškevičiaus ir mo
kytojų vadovaujami, parodė 
veikalėlį “Paparčio žiedas”, tau 
tinius šokius “Lenciūgėlį” ir 

lietuviams

taute šią dovaną laimėjusi.
— Kun. F. Jokubauskas pa

skirtas vikaru prie Olaria par. 
bažnyčios.

Kun. Juozas Janilionis pas-i .
kirus šv. Genovaitės bažnyčios apy mkes

Bare ponas katinėlį . Tuo sa
vo pasirodymu jaunimas išjudi-

rektorium.
— Vila Zelinos klebonas kun. 

Pijus Ragažinskas birželio mėn. 
švenčia dvigubą jubilėjų: 25

žiu drauge su stebuklingąja 
Dievo Motinos statula ir savo 
palaiminimu. Tikintieji galėjo 
katedroje pabučiuoti kaspiną, 
prie Dievo Motinos statulos pri

degtą.
■ — Arasa kapinėse birželio
3 d. susirinko gausus būrys lie
tuvių dalyvauti prie paminkli
nės lentos ant a. a. kun. Vlado 

| Mikalausko kapo pašventinimo.
, Paminklinę lentą parūpino tė
vas Jonas Bružikas, S. J., kuris 
ir atliko, drauge su kun. J. Šeš
kevičiumi, šventinimo apeigas. 
Tėvas Bružikas ta proga pasa
kė jautrų žodį, pacituodamas iš 
a. a. Tėvo Mikalausko dienoraš
čio šiuos jo atmintinus žodžius- 
testamentą: “Gelbėkime savo 
sielą betkokia kaina”.

ALGIRDAS LANDSBERGIS
KELIONĖ'

V. Adamkeričiaus apianka 
Gšaakymue eu pinigais elųeklte:

psl., kaina >2.56 
DRAUGAS, 8S84 H. Oakleg

otucago a, iil

Blos nuostabios Ir nepaprastos kny
gos personalus kitaip įvertina ra
šytojas Gliaudė: “...W«lsas — pa
niekintas niekintojas, bet įurjr 
savyje Fra Angellco angelų varsų 
gama, Tatjana—nesuprantanti sie
los sųvokos, bet mylinti skaisčia 
meile. Pagaliau Julius... pasiilgęs 
skaistumo Ir nesuvoktus Jo samia, 
drąsus b* drgaoe, nesu p rautos pa
vojaus beprvigjlmo procese”.

no bomretiriečius. Jie tuojau 
pat išsirinko komitetą, kuris rū
pinsis atgaivinti apylinkėje be

metu kunigystės ir 20 metų uyišką veiklą Komitetan iš- 
klebonavimo Vila Zelinoje. Šis|r-nk|į. ^atas Žvirblis, Liudvi- 
jubilėjus bus labai iškilmingai Sg Pečiūrienė, Motiejus Seliū- 
švenčiamas birželio 14, 15 ir j nas, Liudas * Ralickas ir Pranas
16 d.d. Vakarais ruošiamas dva 
sinio pasirengimo tridienis. Pa
mokius sakys kun. Jonas Kar- 
dauskas. Po to, birželio 24 d.

Blaževičius.
— V. ir N. Kavoliai išvyko 

šešiems mėnesiams Amerikon. 
Svečiuossis pas savo dukterį,

bus iškilmingos šv. mišios, po- ištekėjusią už dail. Vijeikio. 
piet gimnazijos salėje akademi- j — šv. Ritos šventėj didžiojoj 
ja, o vakare banketas. Jubilė jų Sao Paulo miesto katedroj buvo
organizuoja kun. Juozas Šeške
vičius.

— Moksleiviai ateitininkai ir

lietuvių kalbos pamokų Vila Ze
linoje lankytojai, vadovo kun. 
J. Šeškevičiaus ir mokytojų va
dovaujami paminėjo Seselių

iškilmingos mišios. Po mišių 
atlėkė lėktuvai ir apmėtė publi
ką aikštėje “Rožių lietumi”. 
Žmonės laikė iškėlę atbulus liet 
sargius, kad daugiau galėtų pa
gauti šventintų rožių lapelių. 
Šios šventės proga kun. Donizet- 
ti Tavares de Lima iš Tambau

Pracnškiečių salėje Motinos J taipogi atsiuntė pašventintų ro- 
dieną, gegužės 20 d. Pagrindi- ■ ......  .....— —..... .

"ANAPUS" Mail Order 
skelbimo patikslinimas

1 Birželio 9 d. “Draugo” kultū- 
; rinio priedo 7 psl. “Anapus” 
Mai Order skelbime “Siuntiniai 
Lietuvon ir kitur” įsibrovė se
kančios klaidos: Siuntinys Nr. 
1 10 buteliukų Streptomycin iš-’ 
spausdinta (1 gr. net) — turi 
būti (10 gr. net). Siuntinys Nr. 
3 “Nylon” medž. balta ar mė
lyna moter. apatiniams 2 yrd. X 
3 pd. Kaina $3.50, o turi būti 

1 $4.50. Taigi ir viso siuntinio 
kaina vietoje $73 turi būti $74.

PIRKITE DABAR TIESIOG HUO 
MR. HELSOH,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 West Ulth Street

Vienas blokas nno kapinių.

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas mieste!

Telef. — CEdarcrest 3-6335

PADĖKA

JOHN F. EUDEIK1S
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

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

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

nė kalbėtoja buvo mok. K. De
veikytė (mokytojaujanti brazi
liškoje mokykloje). Minėjimo 
programa buvo gražiai, rūpes
tingai paruošta. Buvo suvaidin
tas Halinos Didžiulytės-Mošin- < 
skienės vaidinimėlis “Knygne
šių anūkai”, kuriame autorė su 
širdgėla parodo knygnešių anū
kus, kurie laįfcvgje gyvendami 
nebekalba lietuviškai ir nenori 
lietuvių kalbos mokytis. Kiti 
mokytojai, kaip R. Juraitienė, 
A. Gudavičienė, seselė M. Jova- 
ni parodė po montažėlį, kurį su 
vaidino jų mokiniai. Mok. J. 
Valeikienės mokiniai pašoko 
“Barė ponas katinėlį”, o muzi
kas J. Kaseliūnas pasirodė su 
vaikų choru. Mok. M. Kindurie- 
nė išėjo scenon su dvigubomis

GUŽAUSKŲ
BEVERLY RILLS GELINYČIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banke
tų, laidotuvių Ir kitų papuošimų.

2443 WEKT «3RD STIlKin'
Tet. PRospect 8-0833 ir PR 8-0834

VASARVIETE “NIDA”

Sav. Pr. Kalvaitis 
BEVERLY SHORES, IND.

Tel. Michigan City TRiangle 2-2711
Lietuviškas maistas, alus ir vynas 

Gera maudymuisi vieta

Popiežius dovanojo* 
Teresei Neumanaitei 
šv Kryžiaus relikviją

Popiežius Pijus XII dovanojo 
šv. Kryžiaus relikviją šių laikų 
stigmatizuotojai Teresei Neuman- 
naitei.

Apie Teresės Neumanaltės gy 
vėnimą — kaip ji pergyvena Kri
staus Kančias, kaip jai pasidaro 
ant rankų ir kojų stigmos (žai- 
dos), iš kurių teka kraujas — 
plačiai aprašyta kun. J. Burkaus 
parašyto j knygoj TERESE NEU
MAN AITE. Knygoje yra daug 
nuotraukų su Teresės Neuman- 
naitės pergyvenimais. Gražus J. 
Kelečiaus viršelis. Knyga didelio 
formato, 268 pus. Kaina $3.00.

Pinigus su užsakymais siųsti:

"DRAUGAS”.
2334 S. OakU-y Ava*

Chicago 8, III.

A. A.
VINCENTAS GUDAITIS ' 

Gyv. 3000 W. 47 St.
Mirė birželio 4, 1956, palai

dotas birželio 7 d., 1956, o da
bar ilsis šv. Kazimiero kapinė
se amžinai nutilęs ir negalė
damas atsidėkoti tiems kurie 
suteikė jam paskutinį patarna
vimą. ir palydėjo jį į tą neiš
vengiamą amžinybės vietą.

Mes, atmindami ir apgailė
dami jo pasišalinimą iš mūsų 
tarpo, dėKOjame mūsų dvasiš
kam, tėv. kun. P. Lukošiui, ku
ris atlaikė įspūdingas pamal
das už jo sielą ir palydėjo jį 
į kapus.

Dėkojame šv. Mišių ir gėlių 
aukotojams.

Dėkojame graboriui John F. 
Eudeikiui, kuris savo geru ir 
mandagiu patarnavimu garbin
gai nulydėjo jį į amžinastį, o 
mums palengvino perkęsti nu
liūdimą ir rūpesčius. Dėkoja
me grabnešiams ir visiems, 
kurie paguodė mus nuliūdimo 
valandoje ir pagalios dėkoja
me visiems dalyvavusiems lai
dotuvėse žmonėms.

Nuliūdę lieka giminės Pra
nas ir Annn Gužiuiskai.

NARIAI LIETUVIU TAUP. IR SKOUN1MO

8T AT Y B AI 
IR NAMŲ 
PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MED2IAG4 •

B-VTŲ LYGOS. KURIOS®

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki 310,000.00 
I R

. Paskolos Duodamos Namy įgijimui 
Lengvomis. Sąlygomis

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

U ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas apneialua didelis 

sunkvežimi* su pilna ap- 
riramla. I'igue Ii ssštningiui 
paturiu, vintas.

R ŠERĖNAS
4R4« 8. Wo<xl St.. Chlcago 8, 

llllnoto, tai. VI 7-2972

L1ŪDĖSIO VALANDOJ 
šssfcfft

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6845 So. Western Avė. Air Conditioned koplyčia 
BEpubUc 7*8600 — 7*8601 Automobiliams vieta 

Tiems, kuris ryven* kitos* miesto dalyse; gausime 
/ koplyčių arčiau Jūsų namų.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

T0wnhall 3-2100

CARR MOODY 
LUMBER CO.

STASYS IJTWINAS, Prea.
3039 So. Halsted St.

Tel. VIctory 2-1272
Apkainavimą Ir Prekių Pristaty

mą Teikiame Nemokamai
Raštini atidara kasdien nuo 

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

CRANE SAVINGS 3 LOAN ASSN.
2555 W. 47th St. Chicago 32, III.

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

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

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

A. A.
JIEVA BERNOTIENfi- 

šlaušiute, buv. Brazauskienė
Gyveno 4759 So. Luna Avė.

Mirė birželio 12 d., 1956 m. 
10 vai. vakare, sulaukus 70 m. 
amžiaus. Gimė Lietuvoje. Kilo 
Iš Kauno apskr., Punsko pa
rapijos.

Amerikoje išgyveno 47 m.
Pasiliko dideliame nuliūdi

me 5 dukterys: Anncttc I.ukes, 
žentas Joseph, Josepihne Stc- 
wart, Francis Kavvcainski — 
žentas Thadeus, Florence Tap- 
reak — žentas Alexander ir 
Pcarl Sherman — žnteas Fran
cis; sūnus Anthony Brazaus
kas: 11 anūkų; 2 proanūkai, 
sesuo Helen Slavickas, Grand 
Rapida, Mich.

Priklausė prie Maldos Apaš
talystės D-jos Gyvojo Ražan- 
člaua D-Jos, Tretininkų D-Jos, 
Tėvų Marijonų rėmėjų, šv. Ka
zimiero Akademijos rėmėjų, 
šv. Pranciškaus Vienuolyno rė
mėjų.

Kūnas pašarvotas Stepono 
Lackavvicz koplyčioje, 2424 W. 
69 St. Laidotuvės įvyks Seštad., 
birž, 16 d., iš koplyčios 8:15 v. 
ryto ims atlydėta į Nekalto 
Prasidėjimo I’-lės Svč. parapi
jos bažnyčią, kurioje įvyks ge
dulingos pamaldos už velionės 
sielą. Po pamaldų bus nulydė
ta į šv. Kaz.imlero kapines.

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

Nuliūdę: Dukterys, sūnus, 
sesuo, žemai, anūkai Ir proa- 
nūkal.

Laidotuvių direktorius Ste
ponas Laekawlcz. Tel. REpub- 
11c 7-1213.

SEKANTIEJI YRA NARIAI CH1CAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIAOJOS

I Ambulanaų patams- Mes turime koplyčias

, rimas dieną ir nak- Ttaoae Chica«oa ir
, tį, Reikale šaukite Roaelaado dalyse ir

puojau patarnaujama

PETRŠS BIEUOHAS
4S48 8. CALIFORNIA AVĖ. TeL LAIayette 3-3572

AUKŠTAS DIVIDENDAS — APDRAUSTAS SAUGUMAS IR PELNINGI P AT ARN AVIM AL

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 8. LITUANICA AVĖ. . Tel. YArds 7-3401

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

ALFREDAS VANCE
177 WOODSIDE Rd., Ri ve raide, HL TeL OLympic 2-5245,

POVILAS j. RIDIKAS
3354 S. HALSTED ŠTBEET Tel. Y Arda 7-1911

' LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. TU. COmmedare 4-2228

JURGIS F. RUOMIH
3319 8. LITUANICA AVĖ. Tei. YAri. 7-1138-1139 j

VšSAITIS — BUTKUS
144S S. OAtb AVĖ., C1CEBO, DL Tel OLymple 2-1003!

ZIGMUHD (ŽUDYK) ZUOYCKI
IMS W. 4«k STREET Y Ar* 7-0781

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 w. eeta STREET REpaMle 7-121SI
2114 w. San PLAGE Vlrgfafc 7-«i72i

TAUPYKITE TVIRTAI. APDRAUSTOJ 818,000,000 IŠTAIGOJE. AUKUfil AUSIAS, NAI JAI PADIDINTAS DIVIDENDAM U* PAID UP INVIRTMEN-

S SĄSKAITAS, KITI TAUPYMO SKYRIAI: OPTIONAU, BONUS. KALĖDŲ IR VAKACIJŲ SKYRIAI. GALITE TAUPYTI IR PER I.AIŠKIS. 8U- 
IJPYKITE IŠIAIDAS IŠKEIKIANT .ČEKIUS IR APMOKANT VISOKIAUSIAS BILAS. VKI/TUI PATARNAVIMAS NARIAMS. IŠKEIAIAM IK 
PARDUODAM VALDŽIOS BONUS. NAMŲ PASKOLOS PRIEINAMIAUSI OM SĄLYGOM. SltlNOT MCSŲ AURVTA DIVIDENDU IR RITAS IN

FORMACIJAS PAŠAUKIT — GROVEHILU 8-7878. • •

CHICAGO SŠVŪIGS and LOAN ASSOCIATION, 6234 SOUTH WESTERH AVĖ.
PIRM. 18 V AL. —8 VAU; ANTRAD. IR PAINKT. 8 Iki 4 V AK. J KBT. S IKI 8 vai. vašu i Trefi. ŲtDARYTA VISA DIENAI *KŠT. S IKI S POPIET

Pasinaudokite “Draugo" Classified skyriumi. 
Skaitykite ir platinkite dienraštį "Drau^".

I



4

/ mus
X Mr. ir Mrs Petkus iš Chi- 

cago, III., naujai Tėvų Marijo
nų koplyčiai paaukojo 100 do
lerių. Tėvai Marijonai nuošir
džiai dėkoja.

X Romualdas Barnias, prieš 
dvi savaites atvykęs iš Vene- 
cuelos, apsigyveno Chicagoje. 
Jis yra pasii engęs įsijungti į 
vietos lietuvių sportinę veiklą.

X Elena Olšauskienė buvo 
režisorė veikalo Bus audra, ku
ris buvo statytas Chicagos lie
tuvių šaulių klubo vakare.

X Budreckas Algirdas, turįs 
kontorą Nekiln. Turtų 4081 
Archer Avė., paaukojo Dainų 
Šventės reikalams $10. Jis yra 
visad jautrus visiems lietuviš
kiems reikalams ir visad nuo
širdžiai tuos reikalus remia.

X Kun. Jurgis Paškauskas,
Gimimo Panelės Šv. Marijos 
parapijos klebonas, švenčia 
šiais metais kunigystės 40 m. 
jubilėjų. Kan. J. Paškauskas!
buvo įšventintas į kunigus bir-Lų Svent{3 ,r Kultūros Kongre-
e 10 17 d. 1916 m. Šv. Vardo g0 da,yvįatna Bankete daly- 

katedroje Chicagoje. šios su- dldelis skaičius

X Po Dainy šventės yra ren
giamas didžiulis banketas Sher- 
man viešbutyje pagerbti Dai-

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CKTCAGO, ILLINOIS
f*" ' '1 f**-' ' » ■ i - I ■ ■ ■' ■ ■ ------ ■ —- —

STASYS PIEŽA GAVO PREMIJA

Stasys Pieža, Chicago American dienraščio religinio skyriaus redaktorius, gavo Hearsto premiją už 
geriausią reportažą apie popiežių Pijų XII, ryšium *su jo 80 m. sukaktuvių minėjimu kovo mėn. Sta 
ssys Pieža taip pat gavo premiją, kaip išskirtinis žurnalistas iš Chicagos amerikiečių graikų didžiau- 
8108 orS^nizaoijos Ahepa. Nuotraukoj matyti Karakostas, Kangles, St. Pieža, List, Chicagos Ameri
can leidėjas, ir Montzoros. ,

ketvirtadienis, birželio 14, 1956

kakties proga gerb. kanaunin
kui linkėtina daug laimės, svei
katos ir Dievo malonių. Birže
lio 17 d., sekmadienį, gerb. ju
biliatas, dėkodamas Dievui už 
malones leidusias sulaukti to
kios gražios sukakties, laikys 
sumą. Pamokslą sakys vysk. 
V. Brizgys. «

zmomų,
nes jau dabar gaunama daug 
užsakymų. Šis banketas, kurio 
pradžia bus 6:30 vai. vak., yra 
rengiamas LB Chicagos Apy
gardos ir Dainų šventės komi
teto kartu. Daugiau informa
cijų galima sužinoti, paskam
binus PRospect 8-5952.

X žurnalistas Vytautas Kas-

X Kun. Juozapas Mačiulio-, niūnas atstovaus 3,000 studen- 
nis, Niagara Falls marijonų na- tų ir ta proga pasakys kalbą

dytė, Teodoras Blinstrubas,
Vladas Būtėnas, Juzė Daužvar- 
dienė, Albinas Dzirvonas, Nora 
Gugienė, Vladas Jakūbėnas,
Agne Jasaitytė, Bermce Jom-j Chicagos universiteto su-! Valstybinėje Illinois Mergai- 
_ ne’ _urgls Jonikas» Antanas į rinktais daviniais mūsų mieste čių Perauklėjimo mokykloje,

CHICAGOS ŽINIOS
Priaugo 150,000 negrų Į Mergaičių sukilimas

Autobusas į piliorių
Chicagos susisiekimo auto

busas ties Kildare ir Lake gat
vėmis trenkė į iškeltojo trau
kinio piliorių. 20 keleivių buvo 
sužeista, .šoferis Daniel O’Neill, 
55 m., policijai pasakojo, kad 
jis pastebėjo automobilį atle
kiantį į autobusą. Pasuke į ša
lį ir pataikė j geležies stulpą.

Kada galima laistyti
čikagiečiams miesto vadovy

bė primena, kad karščių metu 
pieveles tegalima laistyti tarp 
5 ir 7 vai. ryto, tarp 2 ir 4 vai. 
p. p. ir tarp 8 vai. 30 ir 10 vai. 
30 m. Laistymas kitomis va
landomis pasunkina gyventojų 
apsirūpinimą vandeniu.

Centrai portorikiečiams
Chicagon yra atvykusių por- 

torikiečių net 23,000. Jų dva
sinei globai, kaip paskelbė

KAS KĄ IR KUR
— Roselande birželio įvykių pa

minėjimas įvyks šį sekmadienį, 
birželio 17 d. 10 vai. Visų šven
tųjų parap. bažnyčioje pamaldos 
ir pamokslas, tuojau po pamaldų 
parap. salėje minėjimo aktas. Kal
bės B. Račkauskas. Meninėj daly
je pasirodys solistė Teresė Papšy- 
tė ir kiti.

L.B. valdyba kviečia visus da
lyvauti.

— Chicagos lietuvių chorai šį 
penktadienį, 8 vai. vėl renkasi 
Lietuvių auditorijon kurioje įvyks 
antra bendroji repeticija Dainų 
šventei. Visų choristų dalyvavi
mas būtinas. Bus repetuojama 
Sasnausko Jau slavai sukilo, Ka- 
čanausko Vai žydėk, žydėk, Alek
sio Berneli mūsų ir kitos reika
lingos dainos. Repeticiją praves 
St. Sodeika. Choristai prašomi į 
repeticiją nesivėluoti.

— Seserų Kazimieriečių Rėmėjų
Dr-jos susirinkimas įvyks sekma
dienį, birželio 17 d., 2 vai. po pietų 
vienudlyne. Visų rėmėjų skyrių pra
šome dalyvauti susirinkime. Išgirsi
me pilną raportą iš mūsų seimo, 
taipgi yra naujų reikalų svarstymui.

A. Nausėdienė, pirm.
i. -j o* u. i • • • — Sudriko radijo valanda iškard. Stntch, steigiami specia- radijo stoties WHFC 1450 k. AM.
lūs katalikų centrai.

Miesto Pastatų komisija
Chicagoje suplanuota specia

li Miesto Pastatų komisija, su 
plačiomis teisėmis, kuri pla
nuos statybą ir tvarkymą cen
tralizuotų valdinių įstaigų. Ko
misijos nariai bus paskirti mė
nesio laikotarpyje.

Nuginklavo banditą
Drabužių prekybininkas L- 

Gansel, 70 m. amžiaus, 827 N. 
Clark, taip supyko ant bandi
to, kurs jį norėja apiplėšti, kad 
jį “nuginklavo” ir atidavė poli
cijai. Gansel įpyko, kai bandi
tas jo vos nepasmaugė. Bandi
tas — 25 m. amžiaus, James 
Kenny. Ginkluotas jis tebuvo 
netikru revolveriu.

Kalbės Trumanas
Demokratų partijos vadovy

bė Chicagoje aptarė reikalus 
savo konvencijos, kurioje bus 
nominuotas kandidatas į pre
zidentus. Numatė, kad nomina
vus kandidatą kalbą pasakys 
buvęs prezidentas H. Truman.

Prigėrė berniukas
Fox upėje prigėrė 14 metų 

berniukas, Auroros gyvento
jas. Jo draugai pastebėjo jį 
skęstant ir bandė išgelbėti, bet 
neįstengė.

Vėsinimas dangoraižy
Didžiulis 22 augštų namas, 

esąs 309 W. Jackson blvd., tu
rės vėsinimo įrengimus 95% 
savo kambarių. Įrengimai bus 
baigti iki liepos mėn. 1 d. ir 
kainuos apie milioną dolerių.

$164,914 medicinos 
studentams

Illinois Medikų draugija iš
rašė čekį $164,914 Amerikos 
Mediciniško Švietimo fondui, 
kad tos lėšos būtų panaudotos 
naujų medikų studijoms.

h 97.9 k. FM. bangomis, birže
lio 14 d. ketvirtadienį nuo 6 ir 7 
vai. vakare. Programoje rinkti
nės lietuviškos ir pasaulinės dai
nos, kurias išpildys operos solis
tas Algirdas Brazis ir Budriko 
radijo valandos orkestras. Bus į- 
domių ir naudingų pranešimų, mįs 
lių kontestantams atsakymai pe
reitos savaitės mįslių ir kitos stai
gmenos. Šias lietuviškas radijo 
programas tik kartą savaitėje tą 
pačią dieną transliuoja Budriko 
baldų, televizijų ir brangenybių 
krautuvė 3241 So. Halsted St., 
Chicagoje. Malonėkite visi paklau
syti. Jonas Špokas

$1,250,000 OHare 
aerodromui

Federalinė vyriausybė sutei
kė $1,250,000 naujiems įrengi
mams O’Hare aerodrome. Iš vi
so Chicagos aerodromams fe
deralinė vyriausybė jau yra 
suteikusi $5,844,333.

Armour pelnas 3-kart 
didesnis

Armour bendrovė praneša, 
kad per pusę metų turėjo pel
no $10,486,811, taigi — tris 
kart daugiau negu pernai tuo 
pat metu.

Juškevičius, Juozas G. Ka
minskas, Kazys Kleiva, Juozas 
Kreivėnas, Aleksandras Ku- 
čiūnas, Justas Kudirka, Anta
nas Laucius, Adolfas Mondei- 
ka, Dale Murray, Pranas Ne
dzinskas, Jonas Pakel, Jonas 
Paštukas, Vytautas Radžius, 
Marija Rudienė, Antanas J. Ru
dis, adv. Edvardas StasukaL 
tis, kun. Adolfas Stašys, Elena 
Strikienė, Alice Stephens, Jo
nas Žadeikis.

2. Dainų šventės geresniam 
pasisekimui buvo sudaryta Ra-

“The Chicago Natūrai History 
Museum” patalpose šiandien, 
birželio 14 d. 7:30 vakare. Šio
se mokslo metų užbaigimo iš
kilmėse dalyvaus Chicagos bur
mistras Richard J. Daley ir 
daug augštų pareigūnų iš Švie
timo Valdybos ir kitų žymių as
menų. Mūsų tautietis kalbės 
tuoj po burmistro kalbos.

X Rozai Reilo yra Draugo .

administracijoj laiškas iš Lie- ,*.r

mo viršininkas, kelioms die
noms atvyko į Chicagą. Pabai
goje savaitės išvyksta į Solon 
Springs, Wisc., kur jo brolis 
kun. Pijus pastatė naują baž
nyčią. Tai bus pirmutinė baž
nyčia Wisconsin valstybėje, 
pastatyta šv. Pijaus X garbei.
Šventinimo apeigos įvyks bir
želio 17 d. 3 vai. 30 min. p. p.
Jas atliks Chicagos arkivysku
pas W. O’Brien ir Superior die
cezijos vyskupas J. Annabring.
Solon Springs yra ežeruotose 
apylinkėse ir ten atvažiuoja 
daug vasarotojų.

X Vytautas Vepštas, 6639 
So. Bishop st., Chicago 36, III.,
Illinois universitete baigė ar
chitektūrinę inžineriją gauda
mas bakalauro laipsnį. Diplo
mų įteikimo iškilmės įvyks bir
želio 16 d. Urbanoje, III. Vy
tautas jau gavo darbą USA 
armijos stovyklos inžinerijos 
skyriuje, Chicagoje. šia proga 
tenka pažymėti, kad V. Vepš
tas už savo diplominius darbus- 
projektą yra gavęs universite
to premiją. Tie darbai šiais me
tais buvo išstatyti bažnytinio 
meno parodoje Chicagoje.

ta ir Virginija Lukoševičiūtės,
X Sol. Prudenci ja Bičkienė i Danguolė Martinkūtė, Aldona 

ir sol. Stasys Baranauskas at-I Meilutė, Jonas Mickevičius, Jo- 
liks meninę programą banketo, nag Mikelėnas, Birutė Mituzai- 
metu, kuris įvyks po Dainų j (.g, jn(jrė jr Aistė Paliokaitės, 
šventės Sherman viešbutyje. Roma Petreikytė, Marius ir

tuvos.
X Vlado Jakubeno muzikos 

studijos rečitalis įvyksta šešta
dienį, birželio m. 16 d. 6 vai. 
popiet Curtis Hali salėje, 410 
S. Michigan Avė. Dalyvauja 
jaunieji pianistai ir dainininkų 
grupė, jų tarpe Alice Stephens 
ansamblio narė Rūta Lukaševi- 
čiūtė ir seserų Blandyčių trio.

nuo 1950 metų gyventojų sura
šymo negrų ir kitų nebaltavei- 
džių padidėjo 150,000, ir da
bar jų iš viso yra apie 670,000. 
Apie 56% naujai priaugusių 
yra nauji ateiviai, o 44% yra 
natūralaus prieauglio.

Tuo gi tarpu baltųjų Chica
goje sumažėjo 67,000 — laiko
tarpyje nuo 1950 iki 1954 m. 
Baltųjų natūralus prieauglis 
buvo 121,000, bet užtat iš mies
to išsikėlė 188,000 baltųjų. 
Suvedus visus apskaičiavimus 

tarp 1950 ir 1954 m. Chicago
je gyventojų priaugo 54,000 ir 
dabar iš viso yra 3,675,000.

Mirtis dėl sugedusios 
elektros

Sugedus elektros stočiai mi
rė Marcei Bucher, 33 m., gyve
nęs 5737 W. Division, Chicago
je. Jis sirgo poiiju ir tegalėjo

Tą sekciją, kuri visą laiką skel 
bia savo klausytojams apie 
Dainų šventę, sudaro: “Ben
druomenės Balsas”, Philadel- 
phia, Pa., jos vedėjas — B.
Raugas; “Laisvės Varpas”,
Brockton, Mass., vedėjas — P.
Viščinis; “Lietuvos Atsimini
mai”, Hillside, N. J., vedėjas — alsuoti padedamas elektros va
J. Stukas; “Lietuvos Aidai”, 
Miami, Fla., vedėja — A. Sku

te jimas už laisvas aukas; gry- džinskienė; Lietuvių Radijo 
Klubas, Rochester, N. Y. “Lie
tuvių Melodijos”, Detroit, 
Mich., vedėjas — R. Valatka;

nas pelnas skiriamas “Muzikos’ 
žinioms”. Po programos moki
nių tėvų rengiama bendra ar
batėlė.

Iš jaunųjų pianistų daly
vaus: Dzidra Bertulytė, Graži
na Bičiūnaitė, Gražina Budrytė, 
Erika Dilytė, • Kristutė Gra
bauskaitė, Rita Leilionytė, Rū-

romų įtaisų.
Sugedus elektrai, sustojo ei

lė fabrikų, tūkstančiai įtaisų, 
kaip vėsintuvai, sustojo veikę. 
Elektros tiekimas buvo kuriam 
laikui nutrūkęs kai sugedo

Margutis”, Chicago, III., vedė- Commonwealth Edison jėgainė 
ja — L. Vanagaitienė; Sophie Michigano ežero pakrantėje. 
Barčus Radijo valandos, Chi- Elektros pareikalavimas tada 
cago, III., vedėja — S. Barčus, f buvo didžiausias, ypač dėl dau- 

3. LB Chicagos Apygarda gelio įjungtų vėsintuvų, 
yra daug nusipelniusi Dainų

Jiems akompanuos muz. Alek
sandras Kučiūnas. Banketas 
yra rengiamas Dainų šventės 
komiteto ir LB Chicagos Apy
gardos kartu, pagerbiant Kul
tūros Kongreso ir Dainų šven
tės dalyvius.

X Juozas Būga, žinomas j vyras Zailskiai.
tautosakininkas, šiuo metu -------
esąs Oak Forest Infirmary,
Oak Forest, III., džiaugiasi, kad 
jį š. m. birželio 10 d. aplankė 
Uršulė Žemaitienė ir suteikė 
daug įdomios senos lietuviškos 
tautosakos. Uršulė yra kilusi 
iš Šukių km., Lankeliškių vals.,
Vilkaviškio apskrities.

Bernardas Prapuoleniai, Tere
sė Prunskytė, ' Vida Tamošiū
naitė, Algis šabanas, Aldona 
Sidzikauskaitė, Jūratė Staniū- 
lytė, Jūratė Starkūtė, Rūta ir 
Kęstutis Urbučiai, Arvydas ir 
Alė Vasaičiai, Aldona ir Rim-

šventės reikalui. Ji pirmoji su
prato, kad tokiai šventei pa
ruošti reikia nemaža pinigų. 
Todėl, kai Komitetui reikėjo į- 
mokėti už salę, Apygardos Val
dyba paskyrė 500 dol. Kai rei
kėjo atiduoti į spaudą reper
tuarą, Apygardos Valdyba pa
dengė jo perrašymo ir atspau
sdinimo išlaidas, kurios atsiėjo 
450 dol. Vėliau Vyr. Krašto 
Valdyba ? persiuntė savo apy
linkėms Dainų šventės komite-

Hipnozė plaučių operacijoj
Amerikos Medikų suvažiavi

me Chicagoje dr. M. Marmer, 
iš Los Angeles, papasakojo, 
kaip užhipnotizuotai 25 m. mo
teriai buvo daug lengviau pa
daryti plaučių operaciją, užsi
tęsusią 2i/2 vai.

Neseniai Chicagoje vienai 
moteriai buvo padaryta cezo- 
rinė operacija pacientę užhip
notizavus. Anot dr. Marmer, 
hipnotizė tai anastezijos (ap-

kur uždarytos mergaitės kuo 
nors nusikaltusios, tos įnamės 
ėmė kaukti, daužyti langus ir 
baldus. Ta įstaiga, esanti už 36 
mylių nuo Chicagos, pašaukė 
miesto policiją, kuri maištinin
kes sutvarkė. Mokyklos vedėja 
Mary L. Shaughnessy buvo iš
vykusi į Indianapolį, kur buvo 
pasitarimas apie nusikaltusių 
vaikų globą.

Karščiausia diena
Antradienį Chicagos tempe

ratūra pasiekė 97 laipsnių ir 
tai buvo karščiausia šių metų 
diena. Nelaimei, 'sugedo kaiku- 
rie vandens siurbliai ir prie
miesčiuose ėmė stigti vandens. 
97 laipsniai buvo rekordinis 
karštis birželio 13 d. Anksty- 
besnė augščiausia tos dienos 
temperatūra buvo 1920 m. 93.6 
laipsniai.

Aprūpinamas medicinišku 
patarnavimu

Amerikos Medikų draugijos 
ligšiolinis pirmininkas dr. E. 
Hese tos draugijos suvažiavi
me, dabar vykstančiame Chica
goje, priminė AFL-CIO unijų 
nutarimą, kad būtų įvestas vi
suotinis sveikatos draudimas, 
kurio dėka visi gautų reikiamą 
medicinišką patarnavimą. Gy
dytojų sąjunga tam nepritaria.

Nauju Medikų draugijos pir
mininku bus dr. Dwight H. 
Murray.

Kalėjimas už stikliukus
Susisiekimo bylas sprendžiąs 

Chicagos teismas paskyrė Ja
mes O. Johnsonui, 45 m. am
žiaus, tris mėnesius kalėjimo, 
nes jis jau antru kartu buvo 
sugautas girtas bevairuojąs 
mašiną. Tas pats teismas dar

X Chicagos Augštesniosios 
Lituanistikos .mokyklos mokslo 
metų pabaigtuvės ir abiturien
tų išleistuvės įvyksta sekma
dienį, birželio 17 d. 3 vai. p. p. 
Šv. Jurgio parapijos salėje, 
3230 S. Lituanica avė. Progra
moje iškilmingas aktas, meni
nė dalis ir jaunimo pasilinks
minimas. Mokyklos vadovybė 
kviečia dalyvauti akte mokinių 
tėvus, visuomenę ir buvusių 
laidų abiturientus.

X Stella Miller, 4626 Dover 
st., po sunkios operacijos ir 
sunkios ligos apleido Bethony 
Methodist ligoninę ir namie 
baigia sveikti. Stella yra dėkin
ga visiems, kurie ją lankė ligo
ninėje ir namuose.

Dainų šventės komiteto 
pranešimas, Nr. 14

Pranešame visuomenės ži
niai, kad JAV ir Kanados Lie
tuvių Dainų šventės plenumą 
sudaro įvairių organizacijų bei 
draugijų nariai, kurie vieningai 
dirba šventės paruošimo dar
bus,

1. Plenumą sudaro dr. Jonas 
Bajerčius, dr. Steponas Biežis, 
Leonas Bildušas, Elena Blan-

A. Levickas, grįžęs iŠ Sibiro, kal
bės birželio 16 d. Marijos Angštes- 
niosios mokyklos salėje birželio įvy
kių minėjiOMi ,

to aukų lapus, pagal kuriuos! marinimo) rūšis, kuri neturinti .1US ll^8 mainų vairuo o- 
buvo renkamos aukos. Tokiu , jokių pavojų pacientui. Jis ma- US nu au e H^pesmam ter- 
būdu Bendruomenė ir moraliai no, kad prie operacijų verta ša-
ir materialiai yra savo žymiais lia migdančių vaistų varfoti ir 

hipnozę.

Gimė su dantukais
darbais bei nuoširdumu parė
musi Dainų šventės eigą. Todėl 
Dainų šventės komitetas rado 
tikslinga paskelbti, kad šią 
šventę globoja Lietuvių Ben

druomenė.

4. Dainų šventės išvakarėse, 
birželio mėn. 30 d. 9:30 vai. ry
to prasideda Kultūros Kongre
sas ir baigiasi tos pačios die
nos vakare. Sekmadienio rytą 
10 vai. Kongreso dalyviai kar
tu su Dainų šventės dalyviais 
renkasi iškilmingoms pamal
doms Šv. Kryžiaus bažnyčioje, 
4557 So. Wood St. Lietuviai 
evangelikai Dainų šventės pa
maldoms renkasi tą pačią die
ną, liepos 1, 8:15 vai. ryto Šv. 
Petro ir Povilo ev. liut. bažny
čioje, So Halsted ir 19 PI. kam
pas.

5. Visų chorų vadovybės yra 
prašomos taip sutvarkyti kelio
nes, kad šeštadienį, birželio 30 
d. anksti rytą, visi būtų Chica
goje. Laiko nebus daug, nea 12

Neil Sher, kurio tėvai gyve-' 
na 6829 N. Greenview, gimė 
Heriotin ligoninėje su dviemis 
dantukais, apatinės žiaunelės 
priešakyje.

vai. prasideda repeticija. Cho
rai turi tiksliai pranešti savo 
atvykimo valandą ir stotį.

6. Kurie chorai dar nepri- 
siuntė savo choristų vardinio 
sąrašo, prašomi tuojau pat pri
siųsti Dainų šventės komiteto 
būstinės adresu: 2523 W. 69 
St., Chicago 29, III. Sąrašas 
reikalingas Nakvynių komisi
jai, nes daugelis chicagiečių no
ri surasti pagal tai savo pažįs
tamus ir juos pasiimti savo 
globon.

Visi lietuviai susitinka Dainų 

šventėje!

minui kalėjimo, už tą patį nu
sikaltimą.

Atsistatydino žurnalizmo 
mokyklos dekanas

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., 

Mariau Hills Seminary 

Clarendon Hills, III.

Tel. HINSDALE 1441

Parduodama arba ifinuamuoja-
Northwestern universiteto,"”130 "“ijnSAVSKV'“l 

Žurnalizmo mokyklos dekanas DUONOS KEPYKLĄ

ssasscssaaacsassssaaasssasssaaaon

Kenneth E. Olson, per 19 metų 
vadovavęs tai mokyklai, dabar 
nuo šių pareigų atsistatydino, 
pasilikdamas toliau tik profe
soriumi. Toliau pasilikti vado
vybėje neleidžianti jam sveika
ta.

Knygos didumo radijas
Zenith Radijo bendrovė išlei

do į rinką nešiojamus radijo 
aparatus knygos didumo. Jie 
turi septynis transistorius ir 
yra apie keturis kartus stip
resni negu to paties dydžio
lempiniai radijo aparatai.

•
Loyolos goliininkai laimėjo

1425 .South 49 Ąve., Cicero, III.
Prie kepyklos yra: 6 kamba

rių butas savininkui, 2 butai iš
nuomavimui, 4 karų garažas ir
tuščias lotas.

Šaukti savininką vakarais po 8 
valandai vak. telef. OL

Naujasis Testamentas- 
Šventas Raštas

Sveikinimų Korteles 
*

visoms progoms!

Glencoe Golfo klube Loyolos 
akademijos golfinčnkai Ijiimė- 

JAV h* Kanados Lietuvių jo katalikų lygos jaunių golfo 
Dainų šventės komitetas pirmenybę Chicagoje.

Vartė lietuvių kalfion JUOZAPAS 
SKVIRECKAS — Kauno Arlrivy* 
kūpąs Metropolitas. IV laida. Ii 
leido "LUX” 1947 m. Štutgarte 
620 pusk Kaina $1.50. Gaunama

• 4 D R A U 6 E ’ • 
2384 So. Oakley Avo.

Chicago 8, Diinoii

Puikių spalvotų kdrtelių lietuviškai 
vaizduojančių 4 metų dalis

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

DRAUGAS

2SS4 So. Oakley Ava
CHICAGO 8, ILL.

ąsą


