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NIXON APIE LIETUVIUS TREMTINIUS SIBIRE
Koks yra Romos miesto

politinis veidas po rinkimų
DR. J. SAVASIS, Roma

Kas matė šimtatūkstantines minias, susirinkusias įvairiomis 
progomis į šv. Petro baziliką ir aikštę, entuzijastiškai šūkaujančias 
ir keliančias ovacijas pasirodančiam popiežiui, galėjo pamanyti, 
kad Romos miesto gyventojai yra uolūs katalikai, kurie ir rinkimų 
metu atlieka savo katalikišką pareigą, rinkdami katalikus atstovus 
į miesto administraciją.

Prieš rinkimus buvo nemaža 
apeliuota į romėnų savigarbą ir 
sąžinę: Roma, ne tik Italijos sos
tinė, bet ir krikščionybės cent
ras, turi turėti katalikišką mies
to valdžią. To reikalauja Romos 
prestižas, to laukia katalikiškas 
pasaulis, kuris turi tokius tamp
rius ryšius su visų krikščionių 
centru. Tikinčiųjų maldininkų 
minios, kurios kasmet vis didėja, 
turi rasti Romoje tikėjimą verti
nančią ir gerbiančią miesto val
džią.

Iki šiol nebuvo galima perdaug 
nusiskųsti. Iš 80 miesto tarybos 
narių, krikščionys demokratai 
turėjo 39 (kitos centro partijos 
13), socialkomunistai 16 ir mo- 
narchistai su fašistais 11 atsto
vų. 1952 m. Romos miesto savi
valdybės rinkimuose krikšč. de
mokratai buvo gavę 285,036 bal
sus (31,1 proc.), socialkomunis
tai 306,803 balsus (33,4 proc.). 
Tačiau ano meto savivaldybių 
įstatymas buvo toks, kad krikšč. 
demokratai, nota gavę mažiau

Iškrito iš skrendančio 

lėktuvo
SHELBY, N. C. — Oren Ase 

Pruitt iš Charlotte, N. C., Pied- 
mont linijos lėktuvo keleivis, ati
daręs ne tas duris, iškrito iš 
6,500 pėdų aukštyje skrendančio 
lėktuvo.

Jis tęsdamas povestuvinę ke
lionę, kartu su savo žmona skri
do į Asheville, N. C. norint aplan-j 
kyti jos tėvus . Jiems beskren-J 
dant, jaunoji ištroško ir liepė 
vyrui eiti atnešti vandens. ŠisJ 
radęs tualetą uždarytą, mėgino' 
kitas duris, galvodamas, jog jos1 
veda į kitą tualetą. Tačiau tai1 
buvo durys į lauką ir į... mirtį, j

Jaunasis nukrito visai netoli 
kapinių ir jo kūnas išrausė net 4Į 
pėdų duobę. Matęs šią nelaimę

Papa!“ atidavė savo balsą už 
didžiausius tikėjimo ir popie
žiaus priešus. Roma sacra — 
švetntoji Roma savo gyventojų 
nusistatymu nėra jau tokia šven 
ta. Kur yra to priežastis ?

Pirmiausia Romos gyventojų 
nepasitenkinimas įvairiais išau
gusio didmiesčio reiškiniais. Gal
niekur kitur gyventojai taip ne- , . , , .. . » ,,
kritikuoja ir nekaltina savo vai- ?^oįaJ„kad 
džios, kaip Italijoje. Kiekvienas
randa ką nors.prikišti miesto vai 
dytojams. Vieni nepatenkinti, 
kad mieste judėjimas yra chao
tiškas. Ir tikrai, išaugus automo
bilių skaičiui, nėra su jais kur pa
sidėti siaurose ir judėjimui ne-j 
pritaikytose miesto gatvėse. Daž

Gražus lietuvių jaunimo 
delegacijos žygis Washingtone

Lietuvių jaunimo delegaciją, lydimą Amerikos Liet. Tarybos 
pirmininko L. šimučio ir sekretoriaus dr. P. Grigaičio JAValstybių
viceprezidentas Nixonas priėmė šiandien 12 vai. 30 min. p.p.____

L. šimučiui pristačius vicepre- nagrįnė8ime jų daromus žygius.
O ypatingai mes tyrinėsime jų 
veiksmus, kurių buvo imtasi 
tiems pasikeitimams pateisinti.

Savo nuomonę aš galiu su
traukti į vieną sakinį: jokios žo
džių srovės, nors ir kažinkaip jie 
garsiai skambėtų, negalės nutil
dyti tų milijonų žmonių skundo, 
kurie nukentėjo nuo sovietų tiro
nijos pavergtuose kraštuose. O 
priemonės toms skriaudoms ati
taisyti glūdi sovietų valdovų ran
kose. Kelias toms skriaudoms 
atitaisyti — tai paleisti iš darbo 
vergų stovyklų Sibire tokius as
menis, kaip tie apie kuriuos kal
ba ši peticija. O taip pat duoti 
pavergtiems kraštams galimybės 
vėl tapti nepriklausomais nariais 
valstybių šeimoje“ — baigė savo 
kalbą JAValstybių vicepreziden
tas Nixonas, prezidento vardu 
priimdamas Liet. Studentų dele-

zidentui delegaciją ir išdėsčius 
jos tikslą, dr. Grigaitis pasakė 
trumpą žodį apie dabartinius, ta
riamai naujus posūkius Maskvo
je. Po jo buvo pristatytas jauni
mo delegacijos pirmininkas — 
Voldemaras Adamkavičius, kuris 
perskaitė peticiją prezidentui.

Į peticiją ir kalbas Nbconas, 
pavaduodamas prezidentą, atsa
kė:

„Labai džiaugiuosi, galėdamas 
JAV prezidento vardu priimti šią 
peticiją, įkirtą JAValstybių pre
zidentui ir paruoštą lietuvių jau
nimo su 36,000 parašų iš viso 
krašto“.

Demokratų tautinio komiteto pirmininkas Paul Butler (kairėje), kon
vencijos vadovas Leonard Reinsch ir svečių komiteto pirmininkas 

piantį garsą ir tada pastebėjo. James L. O’Keefe studijuoja demokratų konvencijos salę Chicagoje. 
Pruitt kūną nukritusį 30 jardų' Konvencija įvyks rugpjūčio mėnesyje.

Ką Kancleris Adenaueris sako 
dėl Vokietijos suvienijimo?

• ji
WASHINGTON. — Vakarų Vokietijos kancleris Konrad Ade

naueris pažymėjo, jog jis niekad vienas nesitars su Rusija dėl Vo
kietijos suvienijimo. Vokietijos suvienijimas, jis pabrėžė, vienodai 
liečia JAValstybes, Angliją ir Prancūziją. Todėl šią problemą jis 
diskutuosiąs tik kartu su Vakarų kraštais.

Kancleris Adenaueris tai pa- , 7~. T “ ~
reiSkė, atsakydamas klausimas karStO]° gr?S‘B‘™\■ .
uroaktaa+zaaaza sypsnis gali daugel) suklaidinti.

Vieno žmogaus diktatūra yra to
kia pati kaip ir trijų arba dešim
ties. Kiekviena diktatūra nepri

pažįsta teisingumo, įstatymų ir 
laisvės“—pabrėžė kancleris Ade
naueris.
Aplankė prezidentą Eisenhou'crį

Ketvirtadienį Adenaueris turė
jo 10 minučių užtrukusį vizitą, 
pas prezidentą Eisenhowerį jo 
kambaryje ligoninės patalpose? 
Šis 80 metų Vokietijos politikas,1 
tokį greitą pagijimą, pavadino 
„stebuklu“.

Vizito metu prez. Eisenhowe- 
ris pažymėjo 'kancleriui, jog jis 
tikisi greita Vokietijos suvieniji
mo akcija.

atstume.

„Manau, kad visiems šio kraš
to gyventojams yra žinoma pre
zidento Eisenhowerio ir Ameri
kos Vyriausybės politika šiuo 
metu“, — kalbėjo vicepreziden
tas Nixonas. „Prezidentas kelio
mis progomis yra pareiškęs, kad gacijĄ
JAValstybių gyventojų siekimas Viceprezidentas buvo draugis

Išgąsdino išvykstančią

rusą delegaciją
NEW YORK. — Rusų dvasiš- 

nai pėkštieji neturi gatvėse kur delegacija, prieš išskrisdama 
dėtis, žinoma, už tai kalta mies- į namuS) turėjo pergyventi dar
to valdžia, bet ne tie netvarkingi v|en^ nemalonumą, priedui prie 
važiuotojai, kurie dažnai nepaiso baįm£s patirtos iš gausių pike- 
judėjimo taisyklių ir užkemša ir tuotojų kurie delegaciją pasitik- 
taip jau perkrautas gatves. jdavo bemaž kiekvienoje vietovė- 

Kiti murma, kad miesto auto- je
busai, ypač kai kuriomis valan- Į delegacijai susėdus į KLM Ro- 

. . domis, yra perkrauti. Dėl to vėl yaj Į)utch Airlines lėktuvą, buvo
balsų, negu socialkomunistai, at-, kalta miesto valdžia. Kiti peikia gautag anoniminis pranešimas 
stovų miesto taryboj turėjo daug miesto tvarkytojus, policiją, kad telefonu, jog ten yra įdėta bom- 

neišgaudo kišenvagių, kurie daro ba Tada visi 37 keleiviai turėjo 
gėdą Romai apmaudami ir ap- Įapieįsti lėktuvą, o policija ir įgu-
vogdami daugiausia turistus, sve įos nariai pradėjo ieškojimą, 
timšalius. O vėl, kai kartais su- Į Pasirausus po bagažus, nieko 
trinka vandentiekis, gazas, elek- .nebuvo rasta ir tada vėl visi su
tra — vis kalti miesto tvarkyto- jįpO į senąsias vietas. Metropoli- 
3a*- tas Nicolai, žurnalistų paklaus

tas apie šį įvykį, pareiškęs, jog

daugiau ir galėjo išrinkti burmis 
tru krikšč. demokratą (prof. Re- 
becchini).

Naujas vaizdas po rinkimų
Po šių metų gegužės mėn. 27 d. 

rinkimų vaizdas pasikeitė. Nors 
krikšč. demokratai surinko viso 
323.881 balsą (32,1 proc.), bet 
atstovų į miesto tarybą pravedė 
tik 27. Socialkomunistai, surinkę 
350.891 balsą (34,7 proc.), pra
vedė 29 atstovus. Kitoms centro 
partijoms po šių rinkimų miesto 
taryboje teko 7 atstovai ir mo- 
narchistams - fašistams 16 at
stovų. Radikalai, kurie labai 
triukšmingai skelbėsi esanti visų 
partija, gavo vos 1 atstovą. O ita 
liškieji poujadistai, kurie tikėjosi 
surinkti visų nepatenkintųjų se
nąja miesto administracija bal
sus (o tokių atrodė yra gana 
daug), surinko vos 1210 balsų ir 
negavo nė vieno atstovo.

Kaip matome, krikšč. demokra 
tai, šį kartą gavę 38.575 balsų 
daugiau, neteko 12 atstovų, o so
cialkomunistai laimėję 
balsą daugiau,

Žodžiu, kiekvienas randa kuo 
nors nusiskųsti, apkaltinti mies- J jįs įr jo kolegos nė kiek dėl bom 
to reikalų tvarkytojus. Toks gy- bog nebuvo išsigandę 
ventojų nepasitenkinimas atsilie;
pia ir rinkimuose, kada ne vienas 
pagalvoja, kad nauji miesto tvar- • Sovietų Sąjungos valdžia Mo 
kytojai, kaip kokia magiška laz- \otovo vardo automobilių fabriką 
dele visus tuos klausimus vienu pakeitė į Gorky automobilių dirb 

tuves.mostu išriš, ką jie priešrinkimi
nėje agitacijoje būtinai pažada. 
Valdančiai grupei ar partijai vi
suomet yra pavojaus pralaimėti 
vien tik dėl to, kad jie iki šiol 
valdė ir ant jų per eilę metų susi
krovė gyventojų nepasitenkini
mas.
Komunistų laimėjimo priežastis

Bet bene svarbiausioji komu
nistų laimėjimo priežastis yra 
nepaprastas Romos

• Kolumbijos prezidentas gen
Gustavo Rojas Pinilla yra nomi
nuotas perrinkimui. <

• Obuolių ekspertai sako, jog 
šių metų obuolių derlius sieks 85 
mil. bušelių, kas yra 20 mil. bu
šelių mažiau už pereitų metų der
lių.

Washingtono spaudos ir radijo 
korpuso priėmime.

Turėjęs mažų nesutarimų i

Kalbėdamas mažai vokiečių 
žurnalistų grupei, Adenaueris 
pasakė, kad savo pasitarimuose 
su aukštais JAValstybių parei
gūnais, turėjęs šiek tiek nesuta
rimų, tačiau jie vėliau buvę pa
naikinti.

Vienas gerai informuotas vo
kietis, išaiškinęs Adenauerio ir 
JAValstybių nesutarimų priežas
tis, pabrėžė, jog jie yra kilusios 
dėl Rusijos. Nuomonių skirtumai 
pasireiškę dėl Sov. Sąjungos va
dų Stalino pasmerkimo ir kitų 
Rusijos veiksmų pakeitimo įver
tinimo.

Savo komunikate Dulles ir Ade 
naueris Vokietijos suvienijimą .
pažymėjo kaip didžiausią Vaka- * Amerikiečių Raudonojo Kry 
rų Ūksią. Jie sutikę, kad Vakarų iiaus prezidentas - Ellsworth 
laikymasis Rusijos atžvilgiu pri- Bunker įvažiavo savo vizitui į 
klausys nuo šios parodyto mosto Europą. Jis taip pat aplankys ir
Vokietijos suvienijimo klausime. ,

• 5 dienas užtrukęs žemės dre-

Trumpai iš visur

buvo ir pasiliks taikingas paverg 
tųjų tautų išlaisvinimas.

Įvykiai, kuriuos Jūs taip vaiz
džiai papasakojote įteikdami šią 
peticiją tik paliudija šią Ameri
kos gyventojų ir vyriausybės po
litiką esant išmintinga ir teisin
ga.

Faktas, kad 1941 metais 40,000 
lietuvių buvo išvežta į Sibirą yra 
faktas, kurį daugelis iš mūsų ži
no ir tikrai yra vertas priminti.

Mes taip pat žinome, kad Lie
tuva yra tik dalis, atsižvelgiant į 
gyventojų skaičių, tik maža da
lelė visoje pavergtųjų tautų pro
blemoje, kadangi tuose kraštuo
se gyvena milijonai žmonių ir 
šimtai tūkstančių iš jų buvo iš
gabenta į Sibirą ir net dabar te
bėra darbo stovyklose. Jūs mi
nėjote faktą, kad naujieji Sov. 
Sąjungos valdovai, paskutiniuo
ju metu yra kalbėję apie pakeiti
mą savo laikysenos. Kaip mūsų 
Vyriausybės atstovai yra pažy
mėję, mes sutiksime atmainas ir

kas ir malonus. Jis su delegacija 
praletido daugiau kaip pusvalan
dį laiko ir su ja nusifotografavo. 
Audiencijoje buvo spaudos ir te
levizijos atstovai ir visą eigą už
rašė ir nufilmavo. Taip pat su sa
vo aparatais dalyvavo ir Ameri
kos Balsas. Šiuo reikalu pasirū
pino dr. K. Jurgėla ir red. Laba
nauskas.

Prie vakar paskelbtos delega
cijos sąstato dar prisidėjo dr. N. 
Bražėnaitė, „Gajos“ korp. narė ir 
Vitalija Bogutaitė — moksl. atei
tininkė iš Baltimorės. Taip pat 
dalyvavo M. Kižytė, Alto inf. biu
ro vedėja New Yorke.

Atvažiavo jugoslavų 

delegacija
NEW YORK. — Jugoslavijos 

ūkininkų bei valdžios atstovų 17 
žmonių delegacija vakar atvyko į 
New Yorką ir ji šiame krašte stu
dijuos žemdirbystę. 7 grupės na
riai čia pasiliks mėnesį, o kiti — 
3 mėnesius. Delegacijos vadovu

lengvai pagyventi. Nemaža dalis 
gyventojų'jų verčiasi kaip išmano: vagys- 

prieauglis. Miestas prieš karą ne- temis, sukčiavimu, kontrabanda. 
45.951 turėjęs pilno milijono gyventojų, Iš jų suisdaro Romos padugnės, 

gavo 13 atstovų dabar turi virš dviejų milijonų kurias taip sunku išvalyti. Jie ir 
daugiau. Įdomus yra balsų ir at- gyventojų. Tai nėra natūralus yra komunistų tinklui pačios tin-
stovų pasiskirstymas dešiniųjų gyventojų prieauglis. Roma išau- kamiausios žuvys.
bloke: fašistai netekę 20,707, pra g0 dėl to, kad karo metu į ją su-

Pavojinga sovietą Šypsena
„Sovietų šypsena yra pavojin

gesnė už karštojo karo grąsini- 
mą. Niekas negali mus apgauti

vedė 10 atstovų (turėjo 8), o mo- 
narchistai surinkę 89.112 balsų 
(1952 m. buvo gavę tik 53.862) 
vietoje turėtų trijų atstovų, da
bar pravedė 6.

Ši savotiška disproporcija, ly
ginant su 1952 m. rinkimais, ga
vosi dėl naujo rinkimų įstatymo,

• Rytų Vokietijos premjeras yra Jugoslavijos generalinis žem 
Otto Grotewohl ir šiaurės Korė- dirbystės sekretorius Vojin Po- 
jos premjeras Kim II Sung, šiuo 'povič.
metu viešintis Vokietijoje, ap- • vienas iš Romoje besilanbėjimas Afganistane pareikalavo 

daugiau kaip 100 aukų.
• Apie JfO rusų turistų, viešin

čių Italijoje, matė Popiežių Pijų 
XII per jo vidurdienio pasirody
mą piligrimams šv. Petro aikštė
je. Tik maža jų dalis pasiliko pri
imti Popiežiaus palaiminimą.

• Argentinos vyriausybė tre
čiadienį panaikino karo stovį, ku-. 
ris buvo paskelbtas prasidėjus su 
kilimui pereitą savaitgalį.

• Bernie Johnson iš Elizabeth, 
N. J., išvažinėjęs 20 metų be vai
ruotojo leidimo, buvo sučiuptas 
ir nuteistas 30 dol. pabauda.

• Holloman Air Development 
Center, N. M., vietovėje „Aero- 
bee-Hi“ raketa buvo iššauta apy
tikriai 95 mylias į orą.

• Jul.o Lacartc - Muro bus pa
skirtas Uragvajaus ambasado
riumi į JAValstybes.

kaltino „amerikietiškus imperia
listus“ už jų naujo Korėjos karo 
planavimą. Šie komunistų vadai 
kalbėjo masiniame susirinkime 
Rytų Berlyne.

• Raudonosios Kinijos tauti
nis liaudies 'kongresas šiandien 
Peipinge pradės savo trečiąją se
siją.

Liechtenšteino princas Franz 
Josef II ir jo žmona Gina, po 7 
savaičių užtrukusio neoficialaus 
vizito JAValstybėse, išplaukė at
gal į namus.

kančių 437 rusų turistų grupės 
ke V auto jų laikraštininkams išsi- 
reiš \ė, jog Sov. Sąjungoje yra 
tinomi tik du itališki vardai, tai: 
Cicero ir Gina Lollobrgida.

• Maskvos radijas praneša, 
kad rusų mokslininkai spėja, jog 
Marse gali būti „galvojančių su
tvėrimų“.

• Egiptas vakar apkaltino Iz
raelį už naują karinių paliaubų 
sulaužymą. Jų pranešimu, Izrae
lio pusiau šarvuočiai buvo įvažia
vę į paliaubų demarkacijos lini
jos sritį, nettoli Gaza vietovės.

Sovietų amBasadoriiiR fleorgi Ža
mbiu sėdi Valstybės departamento 
laukiamajame kambaryje, laikyda
mas voką su Sovietų premjero Mi
kolai Bulganino laišku prez. Eisen- 
how«riuii (INS)

Pakanka paagituoti: balsuoki
te už mus; mes išnaikinsime bur
žujus ir jų butus atiduosim jums 
gyventi, kad ši masė aklai ati
duotų savo balsus už „rojaus“ pa 
žadus. Nors valdžia yra prista
čiusi daugybę pigių butų koloni
jų ir didelę dalį aprūpinusi pasto
ge, bet ir geriausios pastangos 
nepajėgia apsorbuoti tų masių, 
kurios vis plaukia į Romą.

Manoma net, kad kažkas or
ganizuotai ragina įvairius len- 

suvaržymų, tad ir iki šiol vis į gvesnio gyvenimo jieškotojus 
Romą traukia iš visų Italijos vykti į Romą. Toki yra gausūs

plaukė iš pietų Italijos daugybė 
visko netekusių skurdžių, kurie 
Romoje įsikūrė kaip kas galėjo.

Neįstengdami susirasti butų, 
ar nepajėgdami jų išsinuomoti, 
įsikūrė miesto pakraščiuose viso
kiose landynėse, pakriaušėse. Ro
ma nėra pramonės centras ir dėl

pagal kurį didesnieji miestai pra to toms masėms darbininkų, pa
veda atstovus proporcine siste-' prastų skurdžių, nėra Romoje 
ma — pagal kiekvienos partijosJ darbo. Kadangi demokratinėje 
gautųjų balsų skaičių. Išėjo taip, | Italijoje nėra gyventojų judėjimo 
kad krikšč. demokratai laimėję
balsų, pralaimėjo atstovų. O ko
munistai jų pravedė į miesto ta
rybą neproporcingai gautajam 
balsų skaičiui.

Komunistai netikėtai stiprūs
Tai kas krinta į akį po šių rin

kimų — yra komunistų balsų pa

kampų visi tie, kurie jieško ne 
tiek duonos ir darbo, kiek „pa- 
nem et circenses“ — duonos ir 
malonumų. Romoje yra įvairių 
labdaros įstaigų centrai, veikia 
popiežiaus šalpos komisija, gau
siai dalinanti gėrybes jų neturln 

Romoje bet kuria-didėjimas. Rinkimai parodė, kad tiems. Taigi,
Romoje kas trečias balsas teko me atvejuje nepražūsi, 
komunistams. Aišku, kad ir tie,j Toki skurdžiai, , matydami, 
kurie įvairiomis progomis šv. kaip gyvena „ponai“ dega pavy- 
Petro aikštėje šaukė „ „Eviva du ir noru lygiai, jų manymu,

visokių streikų, mitingų, demone 
tracijų dalyviai. Jie turi pakan
kamai laiko, nieko nebijo nusto
ti, prarasti. Šie įsijungę į tikin
čiųjų masę šv. Petro aikštėje 
šaukia visa gerkle „Viva ii Pa
pa“, bet jei vieną dieną kas nors 
suorganizuotų mani festacijas 
prieš popiežių, jie lygiai šauktų 
„Abasso ii Papa“ (šalin popie
žių). Štai kas nulėmė Romos 
miesto rinkimus.

-------------------------- -- --------- -------------..........

Kalendorius

Birželio mėn. 15 d.: šv. Vitas ir 
šv. Modestas; lietuviški: Švarnas 
ir Kirstainė.

Saulė teka 5:16, leidžiasi 8:27. 
'h’as Chicagoje

Oro biuras praneša: Chicagoje 
ir jos apylinkėse šiandien — 
daug vėsiau. Temperatūra apie 
75, galimas lietus, šeštadienį — 
ne taip šilta su lietaus galimumu.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— JAValstybės ir Didžioji Britanija pasirašė sutartį dėl pasi

keitimo žiniomis, liečiančiomis karinius atominius motorus.
— Polo epidemija yra užregistruota Italijos Foggia provinci-
— Polio epidemija yra užregistruota Italijos Foggia provinci-
— Socialistas Normom Thomas, kuris 6 kartus’ kandidatavo 

prezidento vietai, sako, jog prez. Eisenhoweris bus perrinktas, jei
gu balsuotojai nebus išgąsdinti jo paskutiniojo susirgimo.

— Prancūzų karinė vadovybė praneša, kad nacionalistai suki
lėliai Atgeri joje viename kaime nukovė 22 vietinius gyventojus. 
Spėjama, jog jie buvo nužudyti už prancūzų palaikymą.

— Iš patikimų sluogsnių pranešama, jog netrukus pasitrauks 
Izraelio užsienių reikalų ministeris Moshe Sharett.

— Indijos ministeris pirm. Nehru ir Sirijos atstovai diskutuos 
5 valstybių neutralumo pakto galimumus. Šis paktas lies: Indiją, 
Burmą, Egiptą, Jugoslaviją ir Siriją.
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fijos taurės. Didesnę dalį sos
tinių, lygiai kaip ir Maskvą at
stovavo krašto rinktinės. Žai- 
dynėS vyko naujai pastatytame 
stadione, talpinančiame 15,000 
žiūrovų; jame kitais metais vyks 
Europos krepšinio pirmenybės. 
Kiekvienai komandai žaidžiant 
prieš kiekvieną, žaidynės tęsė
si v'są savaitę. Gražiausias ir

damas savo tiksliais tolimais mos 
metimais. Su juo pasižymėjo 
miltinas Kruminš, einąs pažan
gos keliu.

lygos komandos įstojo į į Dr. Nina KRIAUŽELIONAITE 
šią naują organizaciją, išskyrus)

Krepšinis Europoje
Jau senokai amerikiečiai Kani kuris truks 2 savaites prieš iš-

sas City garsiose žaidynėse su
darė savo olimpinę krepšinio 
rinktinę, kurios pagrindą netikė
tai sudarė net 7 Phillips Oilers 
mėgėjų komandos žaidėjai ir vos 
dvi universitetų žvaigždės: Ruš- 
sel ir Jonės iš San Francisco. 
Visi jie, kaip ir visas Amerikos 
krepšinis dabara ramiausiai ato
stogauja. Tik Syracuse Natio- 
nals, pernykštis Amerikos pro
fesionalų meisteris, šiuo metu 
Europoje įvairių kraštų koman
doms duoda pamokas arba žai
džia tik parodomąsias rungty
nes ten, kur krepšinio federaci
jos, bijodamos, jog žaidimas ne
pakenktų jų žaidėjų mėgėjiš
kam statusui (pvz. Prancūzija, 
kur galbūt neoficialiai tam la
biausiai nusižengiama), uždrau
dė rungtynes prieš juos.

Europa ruošiasi 

Taigi Europoje krepšinis dar 
ne atostogose, o tikriau pasa
kius pačiame įkarštyje. Tarp
valstybiniai susitikimai, tarp
tautinio masto žaidynės tarp 
rinktinių, miestų bei paskirų ko
mandų seka vienas po kito. Tai 
vis ruošimasis artėjančiai olim
piadai. Betgi iš didelio debesio 
dažnai būna mažas lietus. Ruo
šiasi beveik visos geresnės rink
tinės, tačiau kolkas tikrai daly
vaus tik Rusija ir Prancūzija. 
Vienur dar neapsisprendžiama, 
kaip antai Čekoslovakija, kurios 
rinktinė šiuo metu turbūt stip
riausia Europoje, nežiūrint pra
laimėjimo rusams. Kitos, kaip 
Europos meisteris Vengrija, jau 
galutiniai atsisakė, nes po pra
laimėjimo Paryžiuje sekė katas
trofiškas pralaimėjimas Cekoslo 
vakijai net 83:60 ir pralaimėji 
mas Sofijoje. Kitur vėl neturi 
ma lėšų arba geresnieji žaidėjai 
nepajėgia atitrūkti tokiam ii 
gam laikui nuo darbo.

Turėdami du tikrus dalyvius 
Melbourne žvilgterėkime iš ar
čiau į jų pasiruošimą.

Prancūzija nesnaudžia
Prancūzijos rinktinė dar nėra 

niekada turėjusi tiek rungtynių, 
kiek turi šiemet. Prieš kiekvie
nas rungtynes sekdavo kelių 
dienų stažas. Susitikimuose 
prieš beveik visas savo apygar
dų rinktines daugumoje buvo 
jieškoma naujų žaidėjų, lygiai 
kaip ir lengvose rungtynėse 
prieš Olandiją, kuriai buvo į- 
krėsta net 100:43. Iš dides
nio masto rungtynių reikia pa
žymėti pergalę prieš Vengriją, 
Rusiją, Belgiją ir Jugoslaviją. 
Tai geras ženklas, duodąs vil
ties ir Australijoje atsistoti tar
pe gerųjų. Galutinis rinktinės 
sąstatas dar nėra žinomas, ta
čiau 6 žaidėjai jau, galima sa
kyti, turi biletus kišeniuje. Li 
kusioms 6 vietoms kandidatų bė
ra 12, ir galutinė atranka bus 
padaryta per paskutinį stažą,

Po 7 kietų rungtynių rusų 
žaidėjai gavo savaitę poilsio. Jie 
to buvo užsipelnę, c ypač dar 
prieš kelionę, kurioje jie da
bar yra; būtent — Pietų Ame
rika!

Birželio 4 d. Montevideo miesreto įtempimo rungtynės buvo
tarp Prahos ir Sofijos. Nei vie-' te urtjš įimiiTr'm'ttaįd 
na nei kita komanda neturėjo sunkia8 ru t prie4 Uru. 
didesnes kaip dviejų taškų per
svaros. 11,QQQ žiūrovų įsiaudri-

vykimą. Vasaros metu kiek
vienas kandidatas turi specia
lius rinktinės trenerio nurody
mus, kokį maistą naudoti, kad 
išlaikius svorį, kaip neprarasti 
kondicijos ir t.t Be to numato
ma dar savaitei kartu praleisti 
atostogas. Įskaitant, kad rink
tinės treneris gavo du padėjėjus 
(vienas jų Frezot, matytas Kau 
ne), reikia pripažinti, kad šį 
kartą į pasiruošimą yra atkreip
tas ypatingas dėmesys.

Fanatiškas rusų ruošimasis

Rusijos pasiruošimas vyksta 
visiškai kitoje plotmėje ir žy
miai lengvesnėse aplinkybėse.
Jos žaidėjams nereikia savo dar 
boviečių viršininkų prašyti, kad 
išleistų dieną ar dvi stažui ir po 
rungtynių skubėti nepavėluoti į 
darbą. Visi jos žaidėjai yra vals
tybės tarnautojai ir automatiš- : iš eilės, suklupo prieš kovinges- 
kai tam reikalui laisvi. Užtat! nius bulgarus. Per visas žaidy

nes ypatingai gerai pasirodė

no, kaip pietų amer kiečiai per 
futbolo rungtynes. Tik mirtina 
tyla užviešpatavo, kai geriau
sias bulgarų žaidėjas Bočkarev 
atsistojo mesti dvi bąudas. Pra 
tęsimo laikas buvo pasibaigęs, 
o rezultatas buvo 61:60 Prahos 
naudai. Įmesta viena bauda 
reikštų antrą pratęsimą ir gali
mybę laimėti, o abi užtikrintų 
pergalę. Bočkarev susikoncent
ravo ir prametė pirmąją bau
dą. Susinervinęs nepataikė ir 
kitą ir apsipylė ašaromis. Če
kai jį bandė sveikinti, savieji 
guodė. Sekančią ir paskutinę 
dieną Sofija užtikrintai nugali 
Maskvą 74:65 ir tuo pačiu lai
mi taurę. Bočkarev buvo ge 
riausias aikštėje. Taigi Rusijos 
rinktinė, laimėjusi 6 rungtynes

nėra ko stebėtis, kad Rusijos 
rinktinė po dviejų rungtynių 
prieš Bulgariją Maskvoje kovo 
mėn. gale išvyko ir grįš į Mask
vą tik rugpjūčio mėn.

Pirmoji išvykos stotis ir pir- I 
,masis pralaimėjimas buvo Pa-, 
ryžiuje. Toliau eilė rungtynių1 
ir lengvų pergalių įvairiose 
Prancūzijos provincijose. Iš ten 
kelias atgal į Prahą, kur neti
kėtai laimėta prieš Čekoslova
kijos rinktinę, nors ir pratęsi
me. Trumpam sustojus Mask
voje ir pakeitus du žaidėjus, Ru 
sijos komanda atsidur a Sofi
joje. Čia įvyko 8 valstybių sos
tinių žaidynės dėl didžiosios So-

VASARVIETE “NIDA”

Sav. Pr. Kalvaitis 
BEVERLY SHORES, IND.

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

Gera maudymuisi vieta

meisterį River Plata.
Taigi Argentina izoliavo save

iš olimpinių žaidynių, pasaulio 
pirmenybių, Pan-Amerikos žai
dynių, tarpvalstybinių rungty
nių ir t.t. Neturėdama tokio 
žaidėjų rezervuaro kaip JAV, 
trodo dar netolimoje ateityje 

apgailės šį savo žingsnį. Bet 
(Nukelta į 4 psl.)

(Gydytoja Ir Chirurge) 
MOTORU UGp IR AKUŠERIJOS 

BPEC1AUSTJ
1750 Wwt 7 Irt Straat 

(Kampas 71st Ir Californla;
Tel. ofiso Ir rea. KEpubllc 7-4146 
Vai. 11-8 Ir 6-9 ▼. v. šešt 1-4 p. p. 

Priėmimus tik pagal susitarimą.

DR. J. I. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W.,68rd 88. 
Ofiso tel KKliance 5-4410 

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

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

gvajus rinktinę.. Sunkias, nes 
Urugvajaus žaidėjai yra visi 
puikūs atletai. Birželio 23 d. 
rungtynės prieš Buenos Aires 
rinktinę, o sekančią dieną — 
prieš Buenos Aires Racingo klu
bą. Taip pat jų laukia Argenti
nos pirmos lygos komandos — 
Gymnasia Escrima ir Ateneo. 
Tačiau visos rungtynės Argen
tinoje gali nueiti niekais, nes 
nuo gegužės mėn. pradžios Ar
gentiną pasidarė antras kraštas 
pasaulyje oficialiai įvedęs pro
fesionalų krepšinį. Visos pir-

Tel. ofiso HE. 4-«fir0. rez PR. 6-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1957 W. Garfield Blvd.
VAL: 1—4 Ir 8—S 

fleštadleniaia nuo 1 Iki 4 vai. p. p 
Išąkyrus ketvlrtad. Ir aekmad.

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chlrurgfi) 

KŪDIKI V IR VAIKU LIGŲ 
SPECIALISTE

7160 South Western Avenus
(MEDICAL BUILDING) 

Plrmad., antrad., ketv. Ir 'penktai 
nuo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. Ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto — Iv. p. p. šeštad. 11 
vai. ryto Iki S vai. popiet

Ofloe tel. RE. 7-1168
Rea tel. U’Albrook 5-3765

Ofiso tel. CLiffside 4-2806 
Rezidencijos: LAfayette 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 Weat 47th Street 
(Kampas 47tb Ir Herinltagc)

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

Stonkus, ne kartą padėtį gelbė-

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybė
PRECIN PHOTO STUDIO

(Incorporated) 

EDVARDAS ULIS, sav, 

4058 Archer Avenue
Telefonas VIrginia 7-2481

PIGIAI IR SAUGIAI

PERKR AUSTAU
BALDUS
VILTOJE Ui 1$ TOLIA Lf

K. EIDUKONIS
Tunu naują didelį sunkvežimį 

ir apdraudaa
2313 W. fllst St. Chicago, HL 

Tel. PRescott 9-2781

MtlJNC

IŠ TOLI IR ARTI

NAUJI DIDELI TPOKAI-NAUJAUSI KNAUSTrt'IO (8ANK7AJ 
ILSU NETŲ PATr/IINIAS-nSUS HE SĄŽININGAS AATA/įNAW/fAt

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL. Tel. VZAIUmIc 8-9209

MES PRISTATOME ANGLIS BEI]
PEČIAUS ALIEJŲ

OIDELIAIS IR MAŽAIS KIEKIAIS
Mes taipgi perkraustome jūsų baldus saugiai — keletą blo-i 

!kų ar keliaadeiimts mylių. Reikale šaukite mus.
. Vieno kambario baldus arba vigo namo — krelpkltia psa1 
'mus. Turį daug metų patyrimo perkrauatymo darbe.

STASYS FABIJONAS
2146 So. Hoyne Avenua Tol. Vlrgi.ia 7-7097(

IŠ ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

sunkvežimis su pilna ap
drausta. Pigus Ir sąžiningas 
patarnavimas.

R SERMAS
4546 S. Wood St., Ohicago 0,

Illinois, tel. VI 7-2972

DĖMESIO!!
J. JANUŠAITIS IR J. MAŽEIKA

Midwest Maisto Krautuvės sav. 
2515 W. 69th St., Tel. PR 8-9259

atidarė likerių skyrių
I Birželio 15, 16 ir 17 d.d. Specialios kainos: 
.KRON-BRAN AQUAVID (švediš

kas) destiliuotas iš bulvių ... Fifth $4.89 
(KIJAFA WINE Fifth $1.64
įASBACH URALT Fifth $5.59

** Vokiško importuoto alaus 24 butelių dėžė 
Wisconsin bičių medaus kvorta 
Hills brothers kavos 1 svaras
Didelis pasirinkimas lietuviškos duonos, 

sūriai, importuoti grybai, uogienės.

$
$7.49 
97 et. 
94 ”

Michigan lietuviški

Krautuvė atida ra kasdien nuo 7 vai. ryto iki 10 vai. vakarop

CRANE SAVINGS
2555 WEST 47th STREET LAfayette 3-1083

B. R. Pietkiewicz, prez.; E. R. Pietkiewicz, sekr. ir advokatas 
Mokame adgštug dividendus. Kešiuojame čekius. Parduodame ir 
išperkame valstybės bonus. Taupytojamg 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.

BUICK’AS

LIETUVIŠKAS

AUTOMOBILIS

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IB 

GERKLES LIGOS 
—- Pritaiko akinius —

6822 So. Western Avenue 
Vai.: kasdien 10-12 vai. Ir 7-8 vai. 
va k. šeštadieniais 10-1 vai Trečia
dieniais uždaryta. Kitu laiku susitarus

Ofiso telefonas: PR 8-3220
Re> telef. UAJbrook 5-5078

DR. JUZE IR KĘSTUTIS 
AGLINSKAI

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
2300 West 51«t Street

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

penkt. 2 Iki 4 Ir 6 iki 9 popiet. šeš
tadieniais 10 Iki t. vai. popiet.

Ofiso tel.PRospect 6-1705 
Rez. te! GRovehlU 6-5608

DR.YL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

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

Telef. ofiso LiAfayette 3-6048 
Rez.: U’Albrook 5-3048 

Tel. ofiso HE. 4-5849. rez. HE. 4-2824

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street
Vai Pirm., ketvlr., penkt. 1-4 Ir 7-9 
Antr. 1-5, treč. Ir šešt. pagal sutarties

TeL ofiso VA. 7-5557, rea. RE. 7-4066

DR. FRANK C. KWINN
(KVLECINSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 Wert 47th Street 

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

DR. FL TALLAT-KELPŠA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

5002 West 16th Street 
Vai: kasdien 5-8. šeštad. 1-3

Telef. TOwnhall 3-0050 
2534 West 68th Street 

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

skambinu CEntral 6-2204.

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6317 South Westen Aveaua 
Chicago 20, III. 

Paalmatymai pagal sutartie*
Telefonas RF.pubUo 7-40OO 

Rezidencija: GRovehlU 6-8161

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai: nuo 2-4 Ir nuo 6-8:80 ▼. 
vak. Šeštadieniais nuo 2 Iki 4 popiet

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel. VIrginia 7-0036

Rezidencijos tel. BEverly 8-8244

TeL ofiso PRospect 6-2240
PRospect 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPEO. CHIRURGINB8 LIGOM 

5700 S. Wood Street
Prlčmlmo vai tik pagal susitarimą 
nuo 2—4 vai. kasdien ir nuo 6 Iki S 
vai. plrmad. Ir penkt. Trečlad Ir sek. 
uždaryta

Tel ofiso VI. 7-0600, res. RE. 7-6867

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

4055 Archer Avė.
Kampas Archer Ir Californla Ava. 

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

Ofiso tUef. YArds 7-1166 
Rezidencijos — HTewart 3-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West 35th Street 
(kampas Halsted Ir SS-ta gatvė) 

VAL. 1—4 Ir 6:30—8:30 p. p. kas
dien Išskyrus trečiadienius. Atldara 

šeštadieniais 1—4 vai.

Pradekit Taupyti Šiandien, Turėsit Rytoji
Taigi, dabar pradėkite taupyti ilaje lietuviškąją 

įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS ANO LOAN t
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti Iki >10,000,00

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

OFISO VALANDOS:

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

Trečlad. 9 ryto Iki II vai.. 
Ketvlrtad. 9 vai. Iki 8 vaL vak.

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Office: 10748 South Michigan Avė. 
Buto: 1053 W. 103 St., Bevcrly Hills 
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 v. v.. 
Išskirtus trečlad. šeštadieniais nuo 1 
Iki 4 vai. popiet.

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

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

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIU HT VIDAUS LIGOS 

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

Priima pagal susitarimą

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

Trečiadieniais, šeštadieniais Ir 
sekmadieniais uždaryta

Tel. ofiso: DAnube 6-1126

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

3267 South Halsted Street
Vai. 1 iki 4 v. p. p. 

Šeštadieniais 1—
Ir 6—8 v. 
4 v. p. p.

vak.

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS

4253 S. Whipple Street
(Arti Archer Avė.) 

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

LAfayette 3-4949 
Namų — CEdarcrcst 3-7786

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3259 Sonth Halsted St. 

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

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

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4342 Archer Avenue

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

Trečiad. Ir sekmad. tik susitarus

Tel ofiso PRospect 6-0400
Rezld. PRospect 6-0100

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaške vielutė)

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 6-8 vaL 

vak. šeštadieniais 10-2.
Trečiad. uždaryta

Ofiso Ir buto tel. OLymplc 2-1381

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

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI! 

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

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

Tel. WAlbrook 5-2670
Rea. HUltop 5-1560

Pr. Alezander J. Javols
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marųuette Medical Center 
6132 So. Kedzie Avenue

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

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 West 6Srd Street

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

Telefonas ORovehlU 6-1595
DR. ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTU

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

susitarimą Išskyrus trečiadienius
2422 Weet Marųuette Bd.

Telefonas RElIance 6-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
3925 West 59tb Street

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

Tat ofiso ir buto OLympto 2-4150
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 W. 15th St, Cicero 

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

Butas 1526 So. 40th Ava 
šeštadieniais 11 iki 4 Donlet

Ofiso telef. LAfayette 8-1210, Jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzIe 8-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGĄ

4146 S. Archer Avė.
VAL Kasdien popiet nuo 12-1:80 V. 
Vak. pirm., antr., ketvlrt. 6-8:80 v. 

Trečiadieni tik eualUcua

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tęlef. REpublIe 7-2290 
SPECIALYBE CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2745 -West 69th Street

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

Dr. Antanas Rudokas, 0. D.
Tikrina akla: pritaiko akintos, 

keičia stiklus Ir rimus.
4456 So. Californla Avė., Ohicago 

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

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

TeL ofiso YA 7-4787, rea PR 6-1030

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4646 8. Ashland Ava. (kamb. 211)
Vai. nuo 2—4 Ir 6—8: trečlad., šeš

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

šaukite MIdway 3-0001

V P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopedaa - Protezifltaa 

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

(Arch Supporta) ir tX
Vai.: 9-4 Ir 6-8. Beštadlenlala 9-1. 
ORTHOPLDIJOS TECHNIKOS LAB. 

2850 W. 63rd St. Chicago 20, IU. 
Tel. PRoapect 6-5084. 

Jei turite parduoti ar išnuomo
ti, pasiskelbkite smulkių skelbimų 
skyriuje. Skelbimą galite perduoti 
telefonu: VIrginia 7-6640.

2334 H. Oakloy Ava.

Tel. ofiso PR. 6-6446, rez. HE. 4-S150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti 

Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-6050

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

Tel. ofiso CA 0-0257, rez. PR 6-6650 
Rezld. 0600 S. Arteslan Avė.

VAL. 11 v. r. Iki 3 p. p.; 6—9 v. v.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU GYDYTOJAS 

Virš 25 metų patyrimo
Tel. YArds 7-1820 
Pritaiko aklnlua. 
Kreivas akla 

Ištaiso.
Ofisas Ir akinių dirbtuvė 
756 West 35th Street 

Vai. nuo 10 Iki 3, nuo 6 iki 8, tre
čiai!. nuo 10-12, penktadieni 10-8 U 
šeštadieniais 10-2 vai. popiet.

virs aa

dr

Skclbkitės “Drauge”
DRAUGAS 

THE LITHUANIAN DAILY FKIEND
Ohicago 8, Hl. Tel. VIrginia 7-M4l| 7-8842

Bntered as Saoond-Class Matter Maroh 81, 1916, at Chicago. Illlaots 
Unde. the Act of March I, 1879.

Member of the Cathoųc Press Ass’n 
Pabllkhad dally, exept Bundaya 

by tba
Llthuanlsn Cathollc Press Boclety 
PRSNUMBRATA: Mi-Umi
ChlcagoJ Ir ClceroJ
Kitur JAV Ir Kanadoje 
Ušslenyja

8UB8CR1PT1ON RATEfl 
88.00 per year outslde of Chicago 
19.00 per year ln Chicago A Cloaro 
88.00 per year ln Canada 
Forelgn 8U-00 per

89.00
88.00

811.00

H motų S mšn. K m8a.
6.00 88.71 •1.81
84.60 81 66 •1.66
85.60 81.06 •1.86

Redakciją etralpenius taiso savo nuožiūra Nesunaudotų straipsnių ne
saugo. juos krutina Uk Iš anksto susitarus Redakcija oš skalbimų turtai 
neatsako, škalhlmų kainos prtolunčlamoa gavus prašymą.
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ADENAUERIO MISIJA
Vakarų Vokietijos kancleris Adenaueris atvyko j Ameriką 

jieškoti paramos savo politikai, kurios pagrindinis uždavinys 
siekti Vokietijos sujungimo ir neužmigti ir neatsileisti sovietų 
gundymų ženkle. Adenaueris gal bus vienintelis laisvosios Euro
pos politikas, kuris tebesilaiko senosios linijos: laisvoji Europa 
turi likti stipri. Sovietų pradėtoji gundymų politika iš esmės 
nėra pasikeitusi. Ji siekia pratęsti laimėjimus kitokiomis prie
monėmis. Vakarų Vokietija geriausiai jaučia sovietų politinius 
siekimus. Pakartotinis sovietų reikalavimas išduoti Vakarų Vo
kietijoje esančių pabėgėlių sąrašus ir naujos pastangos sutruk
dyti Vokietijos sujungimą rodo, jog Stalino politika nėra mi
rusi, nors pats Stalinas ir keikiamas.

Bulganino ir Chruščevo pradėtoji vizitų ir bendradarbiavi
mo politika siekia paklupdyti Vakarų Vokietiją, kuri liko at
spariausia sovietiniams kėslams. Su Anglija, Prancūzija ir JAV 
sovietai siekia bendradarbiavimo. Vakarų galybės daug mažiau 
bepuolamos. Visas sovietų spaudimas liko nukreiptas j Vakarų 
Vokietiją. Nukreiptas ta prasme, kad ji liktų neapginkluota, ne
sujungta ir, kad JAV, Anglija ir Prancūzija sumažintų pasiti
kėjimą Vakarų Vokietijai galimo su sovietais bendradarbiavimo 
vardan. Konkrečiai sovietų spaudimas nukreiptas į Adenauerį, 
neabejotinai mūsų laikų didžiausią politiką.

Adenauerio sukrėtimas reikštų Vakarų Vokietijos sukrė
timą. Prancūzijos min. pirm. Mollet neseniai lankantis Mask
voje Chruščevas pasakęs: jūs pasilikite savo Vokietiją, mes pa
siliksime savo. Tai paskatinimas Prancūzijai vakariečių — so
vietų bendradarbiavimą gerinit Vokietijos sąskaiton. Jau vie
ša paslaptis, jog Prancūzija ryžtasi darytis neutralesnė ir rodo 
pirmuosius šypsnius į sovietų pusę. Pramatomas didelis Pran
cūzijos diplomatų pakeitimas yra pirmas žingsnis toliau veikti 
ta kryptimi.

Adenaueris atvyko j Ameriką aiškintis ir prašyti tolesnės 
paramos. Nors laisvojoj Europoj Adenaueris ir turi didelį pa
sitikėjimą, tačiau dabartinė sovietų politika turi laimėjimų Pran
cūzijoje ir Anglijoje. Vakarų Vokietija bijo, jog ji gali būti iš
duota: palikta neginkluota ir suskaldyta. Tada Vakarų Vo
kietija būtų priversta tartis su sovietais viena, ko taip siekia 
sovietai. Vienos Vakarų Vokietijos derybos su sovietais būtų 
labai nelygios.

Adenaueris atskubėjo į Washingtoną išsiaiškinti ir įtikinti, 
jog dabartinė sovietų politika yra dar pavojingesnė. Adenaueris 
atsivežė ir gražią dovaną — Saaro klausimo sutvarkymą su 
Prancūzija.

1957 m. sausio 1 d. Saaras politiškai grįžta prie Vokieti
jos Ūkiškai Saaras susijungs su Vokietija 1960 metais. Senas 
ir sunkus Saaro klausimas išspręstas tarp Vakarų Vokietijos ir 
Prancūzijos derybų keliu, abiems pusėms parodžius gerą valią 
ir norą bendradarbiauti. Tai didelis Adenauerio nuopelnas. Ade
naueris primins JAV, jog su sovietais tos geros valios negali
ma rasti, nes sovietai jos nerodo. JAV turi paremti Vokietijos 
sujungimo pastangas Vakarų Vokietijos stiprinimo būdu.

Labai apgailėtinas JAV prezidento staigus susirgimas, ku
ris svarbiuose pasitarimuose negalės dalyvauti. Bet JAV pre
zidento tvirtas apsisprendimas atmesti sovietų bandymus pa
kviesti visus JAV štabų viršininkus aplankyti Sovietų Sąjungą 
yra ženklas, jog JAV dar nėra susvyravusios ir į sovietinius 
gundymus žiūri šaltai ir atsargiai. Iš to seka logiška išvada, jog 
Vakarų Vokietija nėra nurašyta JAV planuose. Adenauerio ap
silankymas turės išblaškyti tuos svaičiojimus, kurie atsirado 
kaikurių amerikiečių galvosenoje, jog reikia skaitytis su įvyku
siais faktais ir pasukti JAV politiką nauja kryptimi. St. Daunys

ITALIJA PO RINKIMŲ
Dr. J. SAV. — Roma

Miestų ir provincijų savival- 746 balsus. Faktinai pralaimė- 
dybių rinkimai Italijoje pasi- jo ir komunistai, bet užtai dau- 
baigė. Kai skaitai porinkimi- giau balsų gavo socialistai 
nių dienų partijų laikraščius, (Nenni partija). Vistik Stalino 
atrodo, kad visi patenkinti, nes “antroji mirtis” paveikė dalį 
visi laimėjo. Bet kas tada pra-1 kompartijos narių, tačiau jie 
laimėjo? Paliekant nuošaliai dar nesidėjo prie centro ar de- 
partinę agitaciją ir kalkuliaci- į žiniųjų, o atidavė savo balsus 

kas reiškia pasi- 
pačiame fronte

ją, ką rodo realūs faktai? socialistams, 
likimą tameŠie rinkimai pirmiausia pa . .

rodė italų demokratinį subren- Kai kas spalio jo, kad Nenni iš 
dimą. Rinkimuose dalyvavo |to pasidarys išvadas ir atsixa- 
85—90 nuošimčių rinkikų. Pa- bins nu0 komunistų, tačiau at- 
tys rinkimai praėjo ramiai, be r°d°, kad jis ir toliau liks iš- 
Sncidenfcų,, kurie prie Lta^i tikimas Togliatti ginklanešys.
karšto būdo kitados būdavo 
neišvengiami, jei neskaityti kai 
kur komunistų išsišokimus, 
reikalaujant iš rinkimų būsti
nių (kurios buvo įrengtos 
daugiausia mokyklų salėse) pa
šalinti kryžių. Kai kur, dėl to
kių reikalavimų, pasisakė pro
testuodama dvasinė vyresnybė. 
Bedieviškasis fanatizmas, ku
riuo pasižymi komunistai, pa
sirodė visame grubume. Bet tai 
buvo atskiri pavieniai atsitiki
mai, kurie nesutrukdė rinkimi
nės tvarkos ir ramybės. Gau
sus rinkikų skaičius rodo, kad 
italai įdomaujasi savo vidaus 
gyvenimu, savivaldybių veik
ia. Jie turi savo aiškų nusis
tatymą ir žino už ką balsuoja. 
Dėl to, kas laukė didesnių pa
sikeitimų į kairę ar į dešinę, 
nusivylė: buvusi iki šiol pro
porcija išlaikyta. Rinkiminė 
propaganda, kuri šį kartą bu
vo gana moderuota, nepajiegė 
rinkikus patraukti ir nukreipti 
nuo jų nusistatymo.

Oficialūs duomenys

Ar padėtis pasikeitė?

Imant atskiras vietoves, ne-' 
j žiūrint bendro centro partijų 

(o ypačiai krikščionių demo
kratų) pranašumo, stipriosios 
komunistų tvirtovės nepavyko 
paimti. Emilijos provincija su 
svambesniais centrais: Boloni
ja, Ferrara, Parma

IŠVAŽIUOJA Iš PIETŲ KORĖJOS

X

I

TAUTYRIŲ PROCENTAS SOV. deckas — rašo apie politikų kė-
S yJUNGOS TREMTINIŲ 

STOVYKLOSE

“ABN-Correspondence” skel
bia, kad remiantis ankstyves
niais tyrinėjimais ir grįžusių vo 
kiečių belaisvių pranešimais, So 
vietų S-gos tremtinių stovyklo
se ukrainiečiai sudaro 45%, pa- 
baltiečiai 15% (pažymūna, kad 
daugiausia ištremtų pabaltiečių 
yra lietuviai), kaukaziečių — 
15%, turkestaniečių — 17% ir 
pačių rusų — 8%. Taigi bolše-

sinimąsi prieš kultūrą, skatin
damas vengti skaldymosi kultū
rinėje srityje ir keldamas mintį, 
kad partijų veikla turėtų netruk 
dyti kultūrinei darbuotei.

Neseniai laimėjęs jaunimo li
teratūros premiją Bronius Zu
meris iš Australijos rašo tema 
“Katalikas visur privalo būti ka 
taliku”. Pasisako prieš sekulia- 
rizacinės evoliucijos išvadą, kad 
katalikas religijos dėsniais te- 
turįs vadovausis tik pasaulėžiū-

vikai visą savo žiaurumą dau- ros klausimuose, o kitoms sri-
giausia kreipia j Sovietų Sąjun 
gos mažumas. Imant dėmesin, 
kad tarp tų 8% rusų yia dar 
dalis surusėjusiu žydų, pačių 
rusų procentas utrėmime paly
ginti labai mažas.

KOMUNISTU TITO NEGALI 

PASITIKĖTI

Nuvykęs ton vieton, kur vy
ko žiauriosios Stalingrado kau
tynės, Tito pareiškė, kad, kaip 
taikoje, taip ir galimų konfliktų 
atvejuje, Jugoslavijos vieta yra 
šalia Rusijos. Vilkas vis į girią 
žiūri. Bandymai Tito laimėti do 
leriais nepavyko, nors iš JAV 
ir vakariečių sąjungininkų Jugo 
širvi ja gavo pašalpų ir paskolų 
už $2,490,100,000. Tuo tarpu iš 
Sovietų Sąjungos ir jos satelitų 
Tito gavo $464,00,00. Tačiau 
tas Maskvos auklėtinis vis i 
Kremlių suka.

JAUNIMAS ŽYGIUOJA

Naujas — 2(7) — "Jaunimo

tims šis mastas netinkąs. Juo
zas L. Navickas svarsto įvai
rias bendruomenių rūšis. A. 
Giedraitis rašo apie asmenį de
mokratinėje valstybėje, A. Vi- 
liušis — apie lietuvius studen
tus svetur, V. Sužiedėlis — Lie
tuvos atstatymo klausimais, L. 
Tamošauskas — apie jaunimą 
politikoje. Plati apžvalga. Žurna 
las yra vertingas visuomeninio 
auklėjimosi ir krikščioniškosios 
demokratijos politikos laikraš
tis jaunimui. Dr. J. Daugi

Darbininkijos vadas 
universitete

Katalikų universitete Wa- 
shington, D. C. per šių mokslo 
metų užbaigimo iškilmes birže
lio 10 d. pagrindiniu kalbėtoju 
bus AFL-CYO darbininkų uni
jos vadas George Meany.
Į visus penkius kontinentus

•m

.... ........... -
Lenkų moterys karininkės išvaromos iš Pietų Korėjos, kurios čia buvo Neutraiės Tautų Komisijos 
nares. Kiti komisijos nariai, švedai ir šveicarai, Pietų Korėją palieka savanoriškai. (INS)

cijų valdybų. Blogiausia, kad 
opozicija yra dvilypė: dešinieji 

Reggio *r kairieji. Prieš rinkimus vi-
Emilia, Modena, Ravena, Pia- 
cenza ir kit. pasiliko ir toliau 
komunistų rankose. Ypačiai 
Bolonija, kur nepaprastai gyvą 
akciją buvo išvystęs kardino
las Lercaro, kur krikščionys 
demokratai pastatė vieną iš į- 
domiausių savo partijos asme
nybių — Doseti, iki tol pasi
traukusį iš politinio gyvenimo 
vientik dėl savo radikalių pa

šos centro partijos smarkiai 
rinkikams pabrėžė, kad nebus 
dėdamasi nė su kaire 
komunistais), nei su dešine 
(monarchistais ir fašistais). 
Dabar reikia savo pažado lai
kytis, tačiau, kaip sudaryti 
miestų ir provincijų adminis
traciją? Įstatymas pramato, 
kad tuo atveju, kada partijos 
yra taip susiskaldę, kad nepa-

tasis balsų skaičius dar nerodo Faktas lieka faktu, kad katali- 
tikrosios pažangos ir balsuoto- kiškame krašte 35 nuošimčiai 
jų krypties nes šiais metais balsuotojų atiduoda savo bal- 
tiek balsavusių skaičius (dėll sus už komunistus ir jų sėbrus, 
natūralaus gyventojų prieaug-1 nepaisydami Bažnyčios pa

doriai- Ho) didesnis, tiek balsuotojų! skelbtos ekskomunikos ir 
nuošimtis augštesnis. Jeigu im- paklausydami Bažnyčios

ne-

žiūrų darbininkų gerovės atž- jėgia išrinkti buiTnistro ir kitų
vilgiu, — vis tik centro parti
jos surinkę keletą tūkstančių 
balsų daugiau, negu 1952 m. 
rinkimuose, padėties nepakei
tė. Ryškesnė centro partijų per
svara yra Sicilijoje, kur taip 
reikalingos reformos, kad ir 
pamažu pravedamos, balsuoto-

tų administracinių organų, vi
daus reikalų ministeris skiria 
komisarą, kuris valdo vienas 
iki bus paskelbti ir pravesti 
nauji rinkimai. Tokių komisa
rų visos partijos bijosi, nes nu
jaučia, kad sekantieji rinkimai 
gali neduoti net to, ką dabar

Oficialūs rinkimų duomenys jus aiškiai patraukė nuo komu-
yra tokie: centras (krikšč. 
dem., socialdemokratai, libera
lai ir respublikonai) surinko 
14,166,251 balsą, kairieji (ko
munistai ir socialistai) 9,042- 
565 balsus, dešinieji (monar- 
chistai ir fašistai) 2,997,234 
balsus ir kitos mažesnės gru
pės 355,881 balsą. Nuošimčiais 
imant: centras gavo 52,6, kai
rieji 35,1, dešinieji 11,2 ir kitos 
smulktnenos 1.1 nuošimčių.

Jeigu lyginti šiuos savivaldy
bių rinkimus su 1952 m. buvu
siais, tai atskirų partijų laimė
jimai ir pralaimėjimai taip at
rodo: krik. dem. gavo 1,283,- 
216 balsų viršaus, socialkomu- 
nistai — 482,085 balsus vir
šaus, socialdemokratai — 84,- 
957 balsus viršaus, liberalai — 
142,160 balsų viršaus, monar- 
chistai ir fašistai — 387,226 
balsus viršaus. Tuo tarpu ne
teko balsų: respublikonai 294,- 
848, visokie nepriklausomi 200,

nistų, kur jie niekur nesudaro 
daugumos.

Ten kur buvo taikoma majo- 
ritarinė sistema (partija gavu
si daugiausia balsų, gauna tris 
ketvirtadalius arba du trečda
lius atstovų), krikščionių de
mokratų pergalė yra aiškesnė. 
Iš 6,093 valsčių iki 10,000 gy
ventojų, krik. dem. sudaro dau
gumą 3,742 valsčiuose, social- 
komunistai 1,328 valsčiuose ir 
kitos partijos 1,023 valsčiuose. 
Kiek kitoks vaizdas yra provin
cijų tarybose, kur iš 88 pro
vincijų, krik. dem. daugumą 
turi tik 33 provincijose.

Daugelyje stambesniųjų 
miestų dėl proporcinės rinki
mų sistemos
tija praveda

ti nuošimčius nuo visų balsa
vusių skaičiaus, tai tik krik. 
demokratai gavo viršaus 2,7 
nuoš. ir liberalai 0,3 nuoš. dau
giau. O kitos visos partijos 
savo nuošimtį rinkikų skaičiuje 
sumažino. Tokie yra daviniai.

vy
resnybės raginimo rinkti tuos, 
kurie respektuoja religiją ir 
jos institucijas. O tokiais ko
munistai tikrai nėra. Įdomi su-, 
sidarė po rinkimų situacija pa
čioje Romoje, bet apie tai kitą 
kartą.

turi, nes daugelis balsuotojų daug vargti, bet žinok, kad 
nusivylę neis balsuoti. Pirma- skausmas yra išmintingas mo
sis, kuris bando dairytis į kairę kytojas. Kad tu galėtum tiek 
yra socialdemokratų galva Sa-j džiaugtis, kiek aš esu iškentė- 
ragat. Jis pasiūlė derėtis su j?8 ’r tebekenčiu!

TĖVO LAIŠKAS SŪNUI
Z

Mano mielas sūnau, telaimi- tas, tai nemirtingos tautos 
na tave Dievas. Tu esi dar jau- vardas, nors šiandien kenčian- 
nas, vienas audringame pašau- j čios ir naikinamos. Išlaikyk 
lyje, kur negirdėsi meilaus nei j visur ir visada lietuvio garbę, 
motinos nei tėvo žodelio. Teks j kad tave matydami galėtų pa

sakyti: — šis yra tikrasis lie-

tuvis.

Nenni socialistais, manydamas 
juos atkabinti nuo komunistų.

Mano sūnau, visada atsimink 
savo .mylimą motiną, savo tė
vą, kurie visada šalia tavęs, lin
kėdami tau pasisekimo ir lai
mės. Prieš kiekvieną darbą ar

šiuos žodžius ne- veiksm4 paklausk pats save ar 
visa tai patiktų tavo tėvui ir 
tavo motinai. Turėk visada už
siėmimą ir būsi laimingas, nes 
tinginystė yra visų nelaimių 
šaltinis.

Nenumesk šio laiškelio, lai
kyk su savimi ir dažnai gyve-

Net ir krik. demokratų kairiojo: nime perskaityk. Man0 troški-
spamo žmonės nesibaidytų 
bendradarbiauti su socialistais, 
tačiau su viena sąlyga, kad jie 
atsiribotų nuo komunistų par
tijos. Tuo būdu tikimasi su
laužyti socialkomunistų fron
tas ir įtraukti gana stiprią

mas, kad tu 
šiotum širdyje ir mintyje.

Mano sūnau, išpažink ir my
lėk Viešpatį; ypač nelaimėse, 
net ir tada, kada būsi pilnas iš
minties. Tikėjimą visada pa
remk gerais darbais.

Žinok, kad aš prieš mirtį, ku-Nenni partiją į bendrą darbą
Tačiau po pirmųjų pasitarimų Į riai esu pasmerktas, karštai 
neatrodo, kad Togliatti savoj meldžiuos už tave ,kad tu likęs 
bendrą taip lengvai paleistų, be tėvo nepaklystum. Dabar 
Besilpstanti kompartija viso-j melskimės abu į Augščiausiąjį, 

, mis keturiomis kabinasi į Nen-| kad jis tave visada globotų,
(kiekviena par- , nį 80Cįaiįstus, kad juos neišlei- duodamas išminties ir ištver- 
atstovus pagal, (jus gavo įtakos ir per juos mės. Pasitikėk Dievu, nes jis

gautųjų balsų skaičių) ir dėl 
nemažo partijų skaičiaus cen
tro partijos nesudaro absoliu-

palaikius darbininkų mases. j yra pasakęs, kad teisingasis ne- 
Kol kas partijos džiaugiasi pražus. Tat užlaikyk savo tė-

laimėjimais. Balsų suvestinės
tinės daugumos ir todėl nega- Įj^raį rodo laimėjimus. Ta
lės sudaryti miestų ir provin-, gįau (jidesnis negu 1952 m. gau-

vo religiją.
Nepamiršk esąs lietuvis. Ži

nok, kad tas vardas yra šven-

Sūnau, dar daug dalykų no
rėčiau tau parašyti, bet mano 
jėgos jau senka ir širdis nelai
ko. Jei tu atsiminsi ką esi iš
mokęs nuo kūdikystės dienų ir 
ką esi matęs mūsų šeimoje, tu
rėsi vadovą ir gerą patarėją.

Jau nežinau ką besakyti tau: 
atsimink vargšą tėvą, einantį 
mirti už Dievą ir Tėvynę. Lik 
mano įpėdiniu! Tu esi mano vil
tis. Tave įlaiminanls ir bu
čiuojantis tavo tėvas

EDGAR ALLAN POE

DERVA IR PLUNKSNAITIS
Šio daktaro ir profesoriaus sistema

Vertė N. Jankutė i
(Tęsinys)

— Atsiprašau, šimtą kartų atsiprašau už savo 
abejones, — atsakiau susigėdęs, — bet tikiu, jūs 
mane suprasit. Apie puikų šios įstaigos administra
vimą kalbama net Paryžiuje, todėl, aš pagalvojau, 
kad... na, jūs žinote ...

— Taip, taip. Galite toliau neaiškint. Greičiau 
aš pats turėčiau jums padėkoti už tokią išmintingą 
laikyseną, kokią sunku bepastebėti šių laikų jau
nime. Iš tikrųjų, ne kartą atsitiko didelių nemalo
numų dėl mūsų lankytojų neapdairumo. Tada, kai 
aš dar tebevartojau savo ankstyvesniąją sistemą ir 
pacientai buvo laisvi, dažnai netaktiški lankytojai 
įvesdavo juos į pavojingą šėlimą. Šitokie atsitiki
mai privertė mane griebtis griežtesnių priemonių ir 
aš nebeįsileidžiu nė vieno lankytojo, kuriuo nega
lėčiau pasitikėti.

— Kada vartojote ankstyvesniąją sistemą? — 
pakartojau nustebęs, — aš jūsų nesuprantu. Argi 
taip vadinama “raminamoji sistema” apie kurią te-

Šiemet Maryknoll vienuoly- k<> tiek daug girdėti, jau nebeegzistuoja?
ne, JAV-se, įšventinti 48 jau
nuoliai į kunigus. Po šventimų

Žygių” numeris gana turinin-|jie bus išskirstyti darbuotis j 
gas. Vienas redaktorių — A. Ve- visus penkis kontinentus.

— Deja ne, — atsiliepė M. Maillard, — prieš 
keletą savaičių mes turėjome visam laikui jos at
sisakyti.

■— Iš tikrųjų! Jūs mane nustebinot!

— Gaila, — atsiduso M. Maillard, — tačiau 
grįžimas prie senųjų metodų pasidarė absoliuti bū
tinybė. “Raminamoji sistema” buv0 visą laiką gre
siantis pavojus. Ja mes pasitikėjome, ir šiuose na
muose buvo bandyta viskas, ką protingoji žmonija 
galėjo patarti. Bet, aš manau, jūs jau žinote šitą si
stemą iki detalių.

— O ne, ne! Kaip tik man būtų labai įdomu ...
— Jei taip, galiu tamstai trumpai papasakoti, 

— šyptelėjo simpatingasis Monsieur Maillard.
— Matote, tos sistemos pagrindas buvo tai, kad 

mes niekada neprieštaravome ligonių fantazijoms. 
Priešingai, mes nelaiminguosius jų svaičiojimuose 
net padrąsindavome. Ir tikėsit, ar ne, tuo būdu gau
davome geriausius rezultatus — visišką pagijimą. 
Žinote, turėjome pacientų, kurie vaizdavosi esą viš
čiukai. Na, dėl to mes su jais niekad nesiginčyda
vome; stengėmės pritaikinti jiems net paukščių 
maistą, kuris susidėdavo iš kukurūzų ir žvirgždo ir 
darydavo tiesiog stebuklus!

— Nuostabu! Nejaugi ir bausmės nebuvo rei
kalingos?

— Ne. Niekada.
— Ir jūs neuždarydavote savo pacientų į vie

nutę?
— Labai retai. Būtent, išimtinais atvejais, ka

da kurio paciento liga išsivystydavo į šėlimą. Tada 
mes jį uždarydavom į slaptą vienutę, kol pavojin
goji krizė praeidavo, ir jis vėl galėdavo grįžti pas 
savo draugus.

— Nuostabu! Nejaugi jūs visa tai dabar pa- 
keitėt kita dar geresne sistema?

— Visai teisingai. Senoji sistema turėjo per
daug netobulumų, net pavojų.

— Keista, — nusistebėjau aš, — apie tai, kad 
senoji Maison de Santė sistema būtų pakeista nau
ja, niekas niekada negirdėjo. Visi yra tvirtai įsiti
kinę, kad “raminamasis metodas” tebeegzistuoja.

— Jūs esate dar jaunas, mielas drauge, — tė
viškai atsiliepė mano šeimininkas, — bet ateis lai
kas, kada jūs išmoksite vadovautis savo nuomo
ne, vietoj klausęsis nepagrįstų plepalų. Netikėk 
mielas, ką girdi, ir tik pusę to, ką matai! Po pietų 
man bus labai malonu pavedžioti jus po šią ligoni
nę ir supažindint arčiau su naujaja gydimo sistema

Taip šnekėjomės mudu su M Millard gerą va
landą vaikščiodami po ligoninės sodus ir gėlynus.

— Šiuo momentu dar nenorėčiau parodyt jums 
savo pacientų, — kalbėjo M. Maillard, — nes, žino
te, beprotnamio vaizdai yra daugiau ar mažiau ne
malonūs, ir aš gailėčiausi sugadinęs jūsų apetitą.

šeštą valandą vakare šeimininkas įvedė mane 
didžiulį valgomąjį, kuriame jau šnekučiavosi gau
si žmonių grupė. Jie visi atrodė augštos kilmės bet 
išsilavinimo, nors jų parėdai ir buvo šiek tiek per 
puošnūs ir neskoningi. Aš pastebėjau, kad .mažiau
sia du trečdaliai šitų svečių buvo moterys ir dau
gumas iš jų vilkėjo drabužiais, kurių nė viena šių 
dienų paryžietė nepavadintų madingais. Daugelis tų 
ponių, mano nuomone jau gana senyvų, vilkėjo per
daug nekukliai dekoruotas sukneles ir buvo tiesiog 
dengte padengtos blizgančiomis sagomis, žiedais ir aus
karais. Besižvalgydamas aplink, aš pastebėjau ir tą 
įdomią mergaitę, su kuria M. Maillard mane supažin
dino kątik atvykus. Mano nemaloniam nustebimui da
bar ji vilkėjo senovišką krenoliną, o ant galvos turėjo 
užsimaukšlinusi nešvarų Briuselio mezginių kyką.

(Bus daugiau)
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SPORTAS
(Atkelta iš 2 psl.)

tai nuo temos. Tad ir rusai grei
čiausiai atsisakys rungtynių Ar
gentinoje.

Liepos mėn. pradžioje Rusi
jos riktinės jau laukia Rio de 
Janeiro. Ten sužaidę keletą rung 
tynių, vyks į Sao Paulo, kur vėl 
jų laukia net keletas komandų.

Taigi pagaUkalendorių du mė, 
nėšiai Pietų Amerikoje su dau
gybe labai stiprių priešininkų ir 
greičiausiai nė vienu pralaimėji
mu. Tačiau pasekmės gal ru
sams šį kartą ne taip svarbios. 
Jų tikslas yra duoti savo ko
mandai puikų susižaidimą, ge
rą kondiciją, o taip pat išban
dyti j’ėgas prieš kitokio stiliaus, 
kaip Europoje įprasta, žaidimą. 
Šis paskutinis punktas ypač bus 
svarbus Melbourne.

Grįžus į Maskvą visų žaidėjų 
laukia paskutiniai egzaminai 
rugpjūčio mėnesio įvykstančioje 
gpartakiadoje. Čia bus sustaty
tas galutinis sąstatas, kurios 
tuoj išvyks į Rusijos pietus, su 
galimai panašesniu klimatu j 
Australijos, ilgam ‘ir paskuti
niam stažui.

Taigi pasiruošimas yra tikrai 
klasiškas, apie kokį jokia pa
saulio valstybė net svajoti ne
gali, kokio net JAV profesiona
lai .nepajėgtų sau leisti. Ir ne
žiūrint viso, labai ir labai rei
kėtų abejoti dėl sidabirino me
dalio, kurį rusai taip užtikrin
tai Helsinkyje išsikovojo. V. G.

FUTBOLININKŲ IŠVYKA Į 
ROCKIGKD4

rungtynių. Paskutinį sekmadie
nį Kovas nugalėjo vokiečių 
Kickers 6:1 (3:1). Įvarčius už 
Kovą įmušė J. Idzelevičius — 2, 
V. Kunčiūnas — 2, A. Ponelis — 
2. Pirmame puslaikyje vokie
čiai dar kiek pasipriešino, į- 
mušdami patį pirmąjį įvartį. Bet 
paskui koviečiai juos užspaudė, 
o antrajame kėlinyje visiškai 
dominavo, tik dėka jų vartinin
ko tebuvo pasiekta 6:1.

Ateinantį sekmadienį, birželio 
17 d. 3 vai. p. p. Kovas žais 
prieš vengrų Magyars Patton 
parke. Gi kitą sekmadienį, bir
želio 24 d., 3 vai. p. p. Patton 
parke žais prieš Red Jets, o lie

Ketvirtoji Lietuvių diena, ku
ri šiemet įvyksta per Jonines, 
birželio 24 d., Roundup Lake 
parke, laukia daug svečių ne 
tik clevelandiečių, bet ir iš apy
linkės. Nuostabiai graži gam
ta, ežeras, maudyklės, žaidimų 

pos 4 d. 1 vai. p. p. Jayne Field aikštės, gražūs parkai ir trum-

Birželio 10 d. Chicagos LFK 
“Vainutas” futbolo komanda, 
nugalėjusi 90 mylių atstumą, 
lankėsi Rockforde, III., kur vie 
tos Black Hawk parke susitiko 
su tenykšte “Baltic” vienuolike 
Šios rungtynės buvo eilinis su
sitikimas “National Soccer” ly
gos pirmenybėse, kuriose mū
siškai turi pirmaujančią pozici
ją-

Po trijų pergalių čia mūsiš
kai turėjo patirti pralaimėjimą, 
tiesa neaugėtą — 4:5, tačiau 
vertą susimąstymo ateičiai. Ko
manda, neskaitant kelių geres
niųjų žaidėjų nežaidimo ir tei
sėjo "kombinacijų”, pasirodė 
gana blankiai ir neprilygo Chi- 
cagoje matytam lygiui.

Rungtynių pradžia lietuviams 
buvo sėkminga ir jau ketvirtoje 
minutėje Blandžio šūviu vedė 
1:0. Dvidešimt trečioje minu
tėje; šeimininkai padarė 1:1, o 
vėliau užmetė dar du gabalus, 
kurie buvo jų pelnyti iš nuoša
lės, mūsiškiams visiškai negi
nant vartų. Priešpaskutinėje 
minutėje prieš kėlinio pabaigą 
Rekėčio įvarčiu lietuviai priar
tėjo iki 2:3.

Po pertraukos lietuvių koma n 
dos gynimas gerokai nesusigau
dė ir todėl krito du įvarčiai. Kė- 
l'nio antroje pusėje iniciatyvą 
perėmė mūsiškiai, ir čia Kau
nas padarė 3:5, o po kiek lai
ko —r 4:5. Likus 5 minutėms, 
lietuviai atakavo priešininkų 
vartus, bet be pasekmių, ir taip 
pergalė atiteko šeimininkams.

parke žais prieš Hispano. Šiuo 
metu Detroito Kovas pirmauja, 
turėdamas 6:0 taškų ir 15:3 į- 
varčių santykį kartu su Red 
Jets (irgi 6:0). Pr. M.

SAKALAS KVIEČIA

Vasarėjant pajudėjo mūsų 
baltojo sporto atstovai — lau
ko tenisininkai.

Birželio 23 — 24 d. d. Ro- 
chesteryje yra ruošiamos š. A- 
merikos lietuvių lauko teniso ko 
mandinės žaidynės. Šių žaidy
nių iniciatoriumi yra Kanados 
lietuvių sporto apygarda. Žai
dynes vykdo vietos sporto klu
bas Sakalas. Pernai tokios žai
dynės buvo Toronte, ir jas lai
mėjo šeimininkai. Antroji vieta 
atiteko Sakalui.

Kam gi teks nugalėtojo lau
rai šiemet? Sunku pasakyti, ta
čiau kandidatų tarpe bus bene 
stipriausi Toronto Vytis ir Chi
cagos Neris.

Torontiečiai ir šiemet savo 
sąstate turės prityrusius atsto
vus (Žukas, Pr. Gvildys, Rau- 
tinš), kurie savo patyrimu gali 
parklupdyti priešininkus.

Neries klubą atstovaus dides
nė dalis jaunųjų (Andrijauskas, 
Miliauskas, Juodikis), kurie sa
vo energija ir pasiryž'mu gali 
nugalėti ir techniškai stipres
nius priešininkus.

Tačiau negalima užmiršti taip 
pat ir pačių šeimininkų, kurie 
savo tarpe turės visose sporto 
šakose gerą nuolatinį Sakalo 
atstovą Vyt. Grybauską, prity
rus} Armoną ir kt.

pa, bet širdžiai maloni, progra
mas visus atsilankiusius paten
kins.

Programoje girdėsime “Ąžuo
lų” oktetą, vadovaujamą Ju
liaus Kazėno, pamatysime Jo
ninių papročius, pasigėrėsime 
jaunimo sportu.

Alkstančius ir trokštančius 
pavalgydins ir pagirdys mielo
sios šeimininkės, kurios šiai 
šventei jau stropiai ruošiasi.

toj įėjimo biletų atsilankiusieji 
turės nusipirkti "barčekių” tik 
už 50 et Atsilankiusieji tėvai 
nemokamai gaus dovanų pa
skirstymo biletų, už kuriuos ga
lės laimėti vertingų dalykų. Val
dyba prašo visus atsilankyti ir 
paremti naujosios parapijos mo 
kyklos statybą.

NAUJI AKADEMIKAI

Janina Navickaitė, praėju
siais metais baigusi Western 
Reserve universitetą su psicho
logijos bakalauru, šiemet įgijc 
migastro bibliot. laipsnį ir gavo 
darbą Cleveland Public Library 
pagrindinėje įstaigoje.

Vida Kasperavičiūtė ir Aldo
na Valaitytė baigė Notre Da- 
me kalbas ir gavo bakalauro 
laipsnius.

Juozas Kazlauskas ir And 
r.us Mackevičius baigė Western 

Praėjusį sekmad.enį Ateities Reserve ir gavo bakalauro laips-

rins režimas, kai šautuvai nu 
kreipiami net prieš ramius ūki 
ninkus.

ŠV. JURGIO PARAPIJOS

karnavalas įvyks liepos 11 — 15 
dienomis. Šiemet laimėjimams 
leidžiama $1,500 grynais pini
gais.

NAUJA ATEITIES KLUBO 

VALDYBA

Klubas išsirinko naują valdybą 
iš šių asmenų: S. Laniauskas, 
R. Čepulienė, B. Graužinis, J. 
Pikturna ir V. Palūnas. Seno
sios valdybos apyskaitą patiekė 
pirm. B. Brizgys ir ižd. V. Ro-

BIRŽEUO ĮVYKIŲ 

MINĖJIMAS

šeštadienį, birželio 16, 7:30 
vai. vak. Šv. Jurgio bažnyčioje 
įvyks rimties susikaupimo va
landėlė. Tai bus trumpos pa
maldos, ir bažnytinis choras, 
vad. muz. Ambrazo, pagiedos 
keletą giesmių.

Tuoj po pamaldų — rimties 
susikaupimo valandėlės, apie 8 
vai. vak., visi renkamės į šv. 
Jurgio bažnyčios salę, kur įvyks 
iškilmingas Lietuvos pavergimo 
ir tragingųjų birželio įvykių mi
nėjimas. Bus paskaita, rezoliu
cijų priėmimas ir meninė dalis.

nius Business Administration.
S. G.

Pirkit Apsaugos Bonos!

Skautai, vyčiai, budžiai, atei
tininkai ir kitos jaunimo orga
nizacijos dalyvauja organizuo
tai su vėliavomis.

(Nukelta į 5 pusi.)

AR VERTA?
$2.00 { metus, kad užlaikius gražius 
plaukus. Mėgink NEW ERA — per 
40 metų pasekmingai vartojamam. 
Siųskite $2.00 už 8 oz. bonką.

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

leivių, valdyba pasamdys auto
busą, kuris gegužinės dieną 
nuo Šv. Jurgio parapijos bažny
čios nuveš į Roundup Lake par
ką. Kelionė ten ir atgal kaš
tuos tik 1 dol. Norintieji auto
busu vykti, prašomi neatidėlio
jant skambinti LB apylinkės 
pirm. J. Virbaliui tel. RA 1- 
1018 arba kreiptis laišku 1353 
E. 82 Str. Visi esate kviečiami 
ir mietai laukiami. Būkite visi 
svečiai ir šeimininkai mūsų visų 
bendroje šventėje.

t
LOZORAITIS CLEVELAND,E

Praėjusį savaitgalį Clevelan- 
de lankėsi St. Lozoraitis. Jo 
atsilankymo proga apie Lietu
vos bylą paminėjo amerikiečių

Jei susidarys pakankamai ke-1 cevičius. Kontrolės aktą per-
skaitė P. Kliorys

Ateities Klubas, kaip kiek
vienais metais, taip ir šiemet,

1956

mokėdamas iš savo kasos 150 
dol. vedėjo faktiškosioms išlai
doms padengti, atsiliepė į Bend
ruomenės kreipimąsi padėti nu- 
kentėjusiems nuo potvynių N. 
Anglijos lietuviams, paminėjo 
ateitininkijos 45 metų sukaktį, 
Šatrijos Raganą ir t.t.

Susirinkime buvo pareikšta 
nuoširdi padėka su jaunučiais 
nepailstamai dirbančiai E. Alšė- 
nienei ir stud. D. Prikockytei, 
su moksleiviais ateitininkais — 
abiturientui Romui Kasperavi
čiui. Susirinkimas palietė ir ki

.. , . ... „ kitus aktualius ateitininkijos irspauda .r radijas. Sve- |ictuv) rcikalus Plrmln4av, 
cias buvo apsistojęs nuėsto cent dr A DamuSi sekretoriavo dr 
rimame viešbutyje, kuris salia v jjiknienė.

aktyviai prisdėjo prie lituanis- Irri BW|7||nc CflIlflfiRlFAI tinės mokyklos išlaikymo, išmo- ,tLtV,*IJU5 r*JHU6KArAI
Tik pas mus pirkdami gausit
• Nemokamai 1-jų mBn. pilną garan

tijų, — darbas Ir dalys.
• Nemokamai vidaus anteną Ir Insta

liavimas.
• Iki $100.00 Ir daugiau nuolaidos ui 

jūsų seną televiziją.
Be to, visokiausi radijai, rekorda- 

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

NUOŠIRDUS LIETUVlflKAB 
PATARNAVIMAS

Frank’s TV and Radio
PARDAVIMAS IR TAISYMAS

3240 South Halsted Street
Telefonas CAI 

PRANAS
PAULIUS F. ENDZELI8

NUO UŽSISENĖJU8IŲ 

SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ

IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ

Tie, kuris kepčla nuo SENŲ AT
VIRŲ Ir , SKAUDŽIŲ 2AIZDŲ, 
negali ramiai sėdėti Ir naktimis 
miegoti, nes jų užsisenSjusios žaizdos 
aiežtl ir skauda. Kad padalinti tą 
niežėjimą 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 
nležBJIuią ligos vadinamos PSORIA- 
8IS. Taipgi pašalina peršėjimą ligos 
vadinamos ATHLETE’S FOOT, su
stabdo džiovinimą odos Ir perplyšlmą 
tarppirščių. Yra tinkama vartoti nuo 
džiūstančlos, suskilusios odos dedlr- 
vlnlų, odos išbėrimų Ir t. t., taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada pa 
atrodo skaudus Išbėrimas nuo vysty
klų. JI yra gera gyduole nuo lA- 
vlršlnlų odos ligų. Le
gulo Olntment yra 
parduodama po 75 
et., $1.25, Ir $2.60.
Pirkite vaistinėse Chl 
cagoj Ir apylinkėse—
Mllwaukee, W'sc.,Ga 
ry. Ind.lrDetrolt, Ml- 
jhlgan arba rašyki
te Ir atsiųskit* Mo- 
oey order |

LEGULO, Department D.

3618 W. Eddy St Chicago 84, I1L

MOVI N G
A. BENIULIS atlieka įvairius 

perkraustymus ir pervežamus 

iš tolimų ir artimų atstumų.

Tek BĮ. 7-7075 arba 

PR 8-9842

Rūpestingai ir pigiai taisau

TELEVIZIJOS
APARATUS

Garantuoja darbą ir dalis.

I. MIGLINAS 
Telef. — HUmbold 6 1038

iAIjupet 5-7252 
KERAIS IR

JAV vėliavos buvo iškabinęs ir 
lietuviškąją trispalvę. Sekma
dienį tame pat viešbutyje Tau-

TfiVŲ GEGUŽINĖ

Tėvams pagerbti Kat. Moterų 
Labdarybės Draugija šį sekmatinęs Sąjungos buvo suruoštas dienį bWelio „

nriornimoa Iznriamn Ha lirtrair/Y w, « ,gegužinę — festivalį. Gegužinė 
įvyks naujosios parapijos pa
talpose. Pradžia — 3 vai. Vie-

Detroito Kovas taip pat bus 
nelengvas riešutas ir gali patiek 
ti staigmeną.

Tad Rochesterio lietuviškoji 
visuomenė vėl turės progą pa
sidžiaugti reta proga.

Nugalėtojams yra paskirtos 
ir dovanos. Pirmosios vietos 
laimėtojui yra skiriama perei
namoji Toronto Lietuvių Namų 
taurė, o antrosios vietos savi
ninkui yra paskirta S. K. Sakalo 
dovana.

TINKLINIO TRENIRUOTĖS

Pranešama, kad kiekvieną ket 
virtadienį ir antradienį Mar- 
quette parko tinklinio aikštėje 
vyksta Neries sporto klubo tink 
linio treniruotės vyrams. Visus 
tinklininkus kviečiama lankyti 
treniruotes. Moterų tinklinio 
treniruotės vyksta ten pat tre- 
č’adieniais. Treniruočių pra-Kadangi rungtynėms teisėja

vo ne lygos skirtas teisėjas, jos, džia — 6:30 vai, avk. 
galimas daiktas, bus neužskaity-
tos kaip pirmenybių susitiki
mas. šio teisėjo sprendimai, y- 
tingai nuošalių nesaugojimas, į- 
nešė daug nesusipratimų ir mū
siškiams kainavo kelis įvarčius.

Šiaip rungtynės buvo gana že 
mo lygio, manytina dėl nepa
prastai karšto oro ir nemažas 
skaičius žaidėjų čia vaikščiojo 
“be kvapo”. Taip pat joms be 
abejo turėjo įtakos ir teisėjo ne
apdairumas. Lietuvių koman
doje žaidė Perkūnas, Malinaus
kas, Omilijonas, Sipavičius, Ko- 
ženiauskas, Martinkus, Kaunas,
Blandis, Stulga Baltramonao,
Rekėtis, Bužėnas ir Libus.

’ E. š

TELEVIZIJOS
Ir Radi* Aparatų Taisymas

Sąžininga* ir garantuotai darbą* 
11. RIMKUS, 4517 S. gavyer St 
Tel VI 7-0087 — VI 7-S087

P.&J. JOKUBKA
TV, DEIMANTAI IR LAIKRODŽIAI 

Pardavimas Ir
4077 So. Archer Avė. 

Chicago 82. III. — Tel. LA 8-8017

priėmimas, kuriame dalyvavo 
apie 150 svečių. St. Lozoraitis 
padarė pranešimą apie Lietuvos 
politinę padėtį. Buv0 duota ir 
keletas paklausimų, į kuriuos 
St. Lozoraitis trumpai atsakė.

Alto valdyba buvo prašiusi, 
kad ministeris, kuris sakosi tar 
naująs tik Lietuvai, padarytų 
platesnį pranešimą visai visuo
menei. Iš praariu Clevelando 
tautininkų pirmininkas buvo su
tikęs, bet vėliau atšaukė. Tuo 
būdu Lietuvos ministeris pasi
tenkino informuodamas tik vie
nas tautininkiškąsias grupes, 
nes Tautinės Sąjungos rengta
me bankete dalyvavo beveik iš- 
sk'rtinai tautininkai, jų giminin 

1 gų grupių atstovai ir tik keli ki
tų pasaulėžiūrų asmenys.

Amerikiečių spaudoje te pa
tys tautininkų šaltiniai painfor
mavo, kad “Lozoraitis, kuris gy 
vena Romoje, šiuo metu keliau
ja po JAV miestus, kuriuose y- 
ra didesnės lietuvių grupės, in
formuodamas apie ių gimtąją 
šalį prie Baltijos”... Tautinin
kai nėra visi lietuviai. Minis- 
teriui, kuris valgo Lietuvos auk 
so likučių duoną, turėtų rūpėti 
visi lietuviai, bet ne viena ar 
kita partinė grupė. Tada ir jo 
žodžiai, kad “esu Lietuvos tar
nas” būtų verti nuoširdaus dė
mesio.

Tą pačią dieną, kada tautinin
kai buvo susirinkę pagerbti p. 
Lozoraičio, abiejose lietuvių pa
rapijų bažnyčiose buvo pamal
dos už sušaudytuosius suvalkie
čius ūkininkus. Perskaičius vi
sų sušaudytųjų ir nukankintųjų 
pavardes, buvo pasimelsta. Pa
maldose dalyvavo šimtai žmo
nių,. kurie turėjo progą prisi 
minti prie ko priveda diktatū-

SOPHIE BARČUS 
RBDIO PROGRAMA

U WGtSR stotie* — Banga 1890 
NUO PIKMAD. IKI PENKTAD. 

0:45 2:10 vai. ryt*
flESTAD 8:20 1U 9:20 ryt* 

PtRMADIENNIO vak. nuo 7—8 v. 
HFJKAD. 8:30—0:80 v. r. ii Motle* 

WOPA — l4#0 kU.
'.bieago 29, U. HEmlock 4-1419

7111 So. ROCKWELL ST.

SELFW(\lr O SERVICE

Liquor Store
5515 SOUTH DAMEN AVENUE

ALL PHOHES — WALBR00K 5-8202
JUNE 14, 15, 16

BISQUIT THREE STAR COGNAC Fifth $4.59
COLI) LEAF COGNAC Fifth $ą.<9
GRA1N ALCOHOL. 190 Proof

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

Sweet or Dry Fifth $1.39
KIJAFA winE Fifth $1.69
IMPORTED CREAM OF BANANA

or Pineapple Liųueur Fifth $4.98
IMPORTED 8 yr. old fšcotch VVhiskcy Fifth $Z$.59
VODKA. 80 Proof Fifth $a-59
CHARTREUSE (Grcen), 110 Proof Fifth $6-69

*

WURZBURGER BEER 

CASE GF 24 12 OZ. BOTTLES Casc $7-50

LIETUVIAI FIT'BOLIMNKAI 

DETROITE BE 

PRALAIMĖJIMO

Antroje lygoje žaisdami Det
roito Kovo futbolininkai nepra
laimėjo nė vienų pirmenybių'

A. T V E R A S
LAIKRODIIAI IR ORANGENYBES

Pardavimas ir taisymas
2640 W. 691h $1. REpuhlie 7-1041

iiiiiiiiiiiiiiiiiihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiikiimiiuii

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

tolimų distancijų. Šaukite sekančiai:

ANTANAS VILIMAS
8415 S. LITUANICA A VE., CHICAGO, ILL./

Telefonas — FRontier 6-1882
iiiliiiiiiiiiimmitiitmiiitiiiimmiiimiiiiiimiimiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiniiiiiiimiiiiiiiiii

3SP

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

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

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

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

BENDROVĖ

4038 Archer Avenue T*l. LA3-6719 
AUGUST SALDUKAS Prezidentai

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

Į šį setą įeina lova, drescris, 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- 
me jokių nuošimčių. Prieš perkant 
baldus, užsukite į šią lietuvišką 
krautuvę, apžiūrėkite baldus ir pa
tirkite kainas.

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

Peili Kandonla, *av. Ir menadierl*
Krautuvo atidaryta sekmadieniais nuo 11 Iki 4:00.

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

Universal Savings and Ix»an Assoeiation užtikrina saugu
mą ir gražų pelną.

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentūra iki 
$10,000.60 kiekvienam indėliui ir reikalingi rezervai, o pelną — 
patyrusių ir sąžiningų vedėjų pastangos.

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

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, lilnois
J
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CLEVELANDO ŽINIOS
(Atkelta iš 4 psl.) I įlenda, Z. Jankus, P. Jarašūnas,

Į P. Jekinevičiils, V. Jokūbaitis, I.
Visa Clvelando lietuvių visuo- ir A. Jonaičiai, S. ir V. Juodval- 

menė birželio 16 d. kviečiama J- Jur|aitį?’ G Juškėnas, G.
dalyvauti minėjime, rimties —; laitis, A Kavaliūnas, F. Klimai-, 
susikaupimo valandėlėje ir sa-‘ tis, A. Klimas, L. Klimas, A. Kok-' 
vo dalyvavimu pagerbti komu-! *ys> A- Končius, J. Krištolaitis, 
mstų nukankintus, nužudytus, dinis p Lely8> z ir p Liauko. 
žuvusius, išvežtuosius ir ken- niai, K. Lindešis, A. ir M. Liutkai, 
čiančius komunistų vergijoje 0- ir T. Liutkevičiai, St. Lukoše- 
mūsų tautiečius. Savo dalyvavi. t
vimu protestuokime prieš pa
vergėjus, kad laisvasis pasauks 
budėtų, nes komunistai rengia 
tą patį likimą visam laisvajam 
pasauliui.

Sekmadienį, birželio 17 d., 10 
vai. ryto Šv. Jurgio parapijos 
bažnyčioje bus atnašaujamos 
šv. Mišios už kenčiančią Lietu
vą. Visi dalyvaukime.

Šeštadienį, birželio 16 d., 7 
vai. vak. per Clevelando ameri
kiečių radiją anglų kalba bus 
kalbama apie tragingusius bir
želio įvykius. Kalbės Ohio gu
bernatorius. Transliacijai vado
vaus adv. J. Smetona.

Alto Clevelando Skyr. V-ba

DU DIPLOMAI

V. Mariūnas, A. Martuševičius, VI. 
Matulionis, K. Matusevičius, D. 
Mašiotas, D. Mekišius, A. Miko
liūnas, J. Miščikas, P. Motiejūnas, 
J. P. Mull, S. ir J. Nasvyčiai, R. 
Nasvytė, A. Nasvytis, B. Neįma
nąs, Z. Obelenis, Ch. O’Bell, St. 
Orantas, A. ir A. Orintai, VI. Pa
lubinskas, M. Palūnas, V. ir A. 
Palūnai, A. Paškonis, Z. Peckus, 
E. Petkevičius, J. Pikturna, J. Pin 
kus, J. Pivorūnas, P. Pračkys, A. 
Praškevičius, Puškoriai, St. Ra
dzevičiūte, St. Ramanauskas, A. 
Rukšėnas, A. S., A. Sadauskas. L. 
ir A. Sagiai, K. Sakalas, F. Sau- 
kevičius, P. Sejonas, St. Selys, K. 
Senikas, B. SnarskĮįs, H. Stasas, 
E. ir Ęr. Stempužiai, E. Stepona
vičius, J. Stoškus, dr. P. Stungys 
V. ir J. Stuogiai, I. ir A. Šulins
kai, C. Šalkauskas, A. šemeta, A. 
ir V. šenbergai, A. šeštokas, D. 
ir J. Širvaičiai, K. Širvinskas, I. Šu 
kys, J. Švarcas, A. Telyčėnas, J. 
Titas, K. Titas, P. Titas, J. Use-
lis. V. Valys, E. Varekojis, A. Ve-

Birželio 10 d. Dalytė Macke- degys, J. Vederienė, VI. Verbyla, 
K. Žilinskas, L. ir O. Žilinskai, J. 
Žygas, K. Žygas, K. Žukas.

Po $4.00: P. Ambrazevičius, J.i 
Butrimaitis, B. Galvanauskienė, A. j 
Iešmantas, J. Stempužis.

Po $3.00: P. Ališauskas, K. Au-' 
gulis, M. Barniškaitė, V. Benok- 
raitis, P. Bliumentalienė, J. Bru
žas, D. Čipkienė, P. Gaižauskas, , 
J. Galinienė, V. Galažius, S. Gry
bauskas, W. Jakštienė, J. Jas- 
kauskas, A. Juozaitis, J. Kaklaus- 
kas, J. Kamaitis, V. Kaunas, J. 
Kazėnas, A. Kazlas, E. Krygens, 
L Leknickas, J. Lipnevičius, S. 
Melsbakas, B. Norvaišis, M. Rąt-| 
kus, J. Skavičius, J. Staple, J. Stim 
būrys, J. Šiaučiūnas, P. Šikšnius, 
St. Ūselis, D. Vaičiūnas, B. ir J.| 
Vasariai, J. Vilčinskas. i

vičiūtė baigė Šv. Jurgio para
pijos mokyklą, o birželio 13 d. 
jos tėvelis Andrius Mackevičius 
baigė Western Reserve Umver- 
sity su BBA laipsniu. Andrius 
Mackevičius, lankydamas uni
versitetą, išlaikė savo 5 asmenį) 
■šeimą, dirbdamas šešias •die
nas savaitėje, ir buvo gerųjų 
studentų tarpe.

Kietas darbas, tvirtas pasiry
žimas ir noras nugali visas kliū
tis, ir darbo vaisiai yra vaini
kuojami augštojo mokslo dip
lomu.

Ponia G. Mackevičiene moky
tojauja lituanistinėje vysk. M. Po $2.50: A. Kubilius.

Po $2.00: K. Ambrozaitis, A.
Valančiaus mokykloje ir reiš- Bakūnas, M. Balys, A. ir V. Ba- 
kiasi lietuvių kultūriniame gy- • lašaičiai,K. Barauskas, B. Ba-
vemme. Dukros Rūta ir Živile E ir A. Bliumentaliai, V. Brazai-, 
lanko Šv. Jurgio mokyklą ir y- tis, V. Brazulis, B. Budrys, J.

Capkevičienė, O. Čepukaitis, J. 
Dabulevičienė, A. Daugirdas, V. 
Degutis, S. Dubikaitis, J. Dumb- 
rys, B. Ežerskis, B. Gaidžiūnas, | 
J. Garla, I. Gabautis, K. Gelažius, į 
A. Ginčas, O. Gylys, Grigarevi- 
čienė, B. Grincius, P. -Jagulis, J., 
Jankuš, A. Janušauskas, P. J°

ra geros mokinės.

Aukos Lietuvos 

laisvinimui
• Alto Clevelando skyrius Nepri- ga’ P JurSutavičius J. J^išius, 
SS-5H5*Šventė, proga Lietu-'į P.'

t -m__:x:_  •*». ’™nimo reikalams surinko 
$2,142.00.

Pr- Jurgis Balčiūnas aukojo 
$75., dr. J. ir B. Skrinska $50.

P° $25: P. ir P. Balčiūnai, J. P. 
Nasvytis, dr. J. Sukarevičius.

J. Kazickas, J. Kizevičius, M. Kny- 
stautiene, M. Kriaunys, V. Kri
vickas, K. Krūminienė, A. Kuni- 
giškis, J. Laucius, J. Lencevičius, 
O. Liuima, J. F. Lopeiko, J. Lozo- 

Po $20: E. kersnauškas K iraitis, V- Maciejauskas E Marti- 
Paulauskas, P ir J. Stąniškiai, P.' ±ass;.?rs wMeSoįvS'3’K‘.
Stravinskas, dr. M. Vaitėnas, kun 
V. G. Vilkutaitis.

Po $15: St. Alšėnas-Golšanskis

Milašius, F. Modestavičienė, K. 
Morkūnas, M. Morkūnas, I. Mustei 
kis, E. Nagrodskis, K. Narbutai-

J. ir J. Daugėlai, H. Idzelevičius’• įis-A- Nasvytienė A Neimanas. 
A. Kurklius, dr. J. Masilionis, dr.Is- Nemanis, A. Petraitis, A.
Z. Sabataitis, P. ir O. Skardžiai 1 rauskas, J. Premeneckas, P. Pup 
J. Stravinskas, O. ir P. Žilinskai ilcsis’ V- R-aulinąV;ls’ Qin?C 1

Po $10: dr. J. Abraitis, Pr. A- čius> VL cRink-evlC1U3<z Sad™S' 
Ickna, A. Alkaitis, J. ir A. Augus-1 kas> V- Stasiūnas, V Šamataus 
tinavičiai, L. Banevičius, P. Ba-'kas, J- Barkauskas, P. Shimcho- 
nionis, A. Bielskus, E. Cigienė, A. nis- p- Šukys, K. Tallat Kelpša
I— T~> — TA_________ • -r -v-'. . . . . \T T oru VO 111 O S t Va IP.PlillTlfl.S. V

Apie 600 svečių pagerbs A. G. Kumskj dalyvaudami Golfo Dienos iškyloj. Mayor 
Daley, Richard Stengei, kandidatas į U.S Senatorius, Herbert Paschen, kandidatas į 
Gubernatorius, dalyvaus 4rečiadienį birželio 20 d. Cnerry Hills Golf’o Klube.

Fotografijoj iš kairės į dešinę: Al. G. Kumskis, kandidatas į Sanitary District 
Ttrustee, Herbert Paschen, kandidatas j Gubernatorius ir NValter Baltis (Baltrušaitis), 
kandidatas į Štato Senatorius — 2-ro Senatorinio Distr., išreiškia geriausius pasise
kimo linkėjimus Golf’o Dienoje'. Šią iškylą remia Lietuvių Demokratų Lyga ir Cook 
County Amerikos Lietuvių Komitetas. Komitetui vadovauja Paul M. Smith ir Joseph 
M. Mozeris, padėjėjas, oJck L. Jatis, organizavimo vedėjas. Visuomenė kviečiama 
gausiai dalyvauti šioje linksmoje šventėje ir pasidžiaugti mūsų nepaprasta progama.

SO. BOSTONO ŽINIOS
PAGERBS KLEBONĄ KUN. 

PR. VIRMAUSKĮ
T R U M P A’l

j — R. Vasiliauskas, “real es- 
Birželio 10 d. 10 vai. ryto! tate” savininkas, vyr. kartos i- 

pats jubiliatas atnašavo iškil-1 migrantas, baleto aktoriaus J 
mingas šv. mišias. Jautrų ir Vasiliausko brolis, mirė ir pa

laidotas birželio 11 d.
— Vilimantas Vaitkevičius,

teis. St. Vaitkevičiaus sūnus, 
dr. Ottono Vaitkevičiaus - Vaito 
brolis, šį pavasarį baigė Tuft 
College inžinerijos skyrių, įgy- 

1 damas BS laipsni:.
— Romualdas Lefanonas, d r. 

J. Leimono sūnus, baigė sociali
nių mokslų studijas Boston Col
lege AB laipsniu.

— Bostono lietuvių vyrų cho
ras rengia gegužinę birželio 17 
d., o lietuviai skautai — bir
želio 24 d. Abi gegužinės bus 

keliasdešimt dalyvių, atvykusių! Ro™uv“> P*"**. Brockton, Mas- 
iš Lawrence ir Brockton. Da-įsac s' .
lyvavo apie oO kunigų ir eile pa ' ., ,. A . .. ,bridge lietuvių parapijos klebo

nas, serga ir gydomas vienoje 
Bostono ligoninėje.

gražų pamokslą apie kunigystę 
pasakė Providence, R. I., lietu
vių parapijos klebonas kun. J. 
Vaitiekūnas.

Per A. Kneižio radijo valandą 
apie jubiliatą kalbėjo J. Roma
nas ir pats A. Kneižys. Per 
Minkų radijo valandą ta'p pat 
buvo paskaitytas sveikinimas 
jubiliatui.

6 vai. vak. tūkstantinė para- 
piečių publika susirinko į Blins- 
trubo kavinę iškilmėms, ku
rioms sumaniai vadovavo, tų iš
kilmių rengėjas kun. J. Žuroms- 
kis. Be bostoniškių buvo apie

B. Graužiniai, P. Gruodis. Št. ir J. Vilkutaitis, J. Zaronskicnė, P. 
Ignątavičiai, M. ir J. Janavičiai, Zorska, . .
E. ir J. Janulcvičiai, V. Januškis, Pt> $150: L Romlenskis, A. Pus 
J. Jasinevičius, dr. E. Juodėnas, korius. P. Roman.
E. ir O. Karnėnai, V. Kasakaitis, $100: .J. Alekna, V. Andrį-
A. Kazilionis, dr. D. Kesiūnas, P. siūnas, M. Bajoraitiene, S. Bara- 
Kliorvs. J. ir A. Kubiliūnai. P. nauskas, J. Benlušis, R. Biakai- 
Kudukis, S. ir S. Laniauskai, J. Genė, J. Chaleckienė, J. Chmie- 
Liūdžius, dr. V. Maurutis. Al. Mau ' liauskas. J. Citavičius, K. Ccslau- 
rušaitis, dr. V. ir A. Miknevičius,' skienė, D. Čiurlionytė, P. Čyvas, 
D. ir P. Mikoliūnai, J. ir M. Mi- O. Denglerienė, E. Eidimtas, M. 
koniai, P. Mikšys, D. ir R. Nas- Eidukevičius, H. Endrulis,_ S. Gar- 
vyčiai, J. Naujokaitis, Ray Naus-; la, B. Ganickas. I. Gelienė, G. Go- 
ner. A. Plečkaitis. M. Prikockienė, gelis, A. Grėbliūnas, S. Grcičiene 
J. Puškorius, O. ir V. Rocevičiai, j Mrs. Greičiūnas, L. Grikepelig, S. 
dr. I. ir A. Sanuargas, J. Snieč- Grincevičius, A. Johansonas, K. 
kus. P. Tamulionis, A. Tamulio- Jonynas, V. Juodis, A. Juodval- 
nis, B. ir St. Urbanavičiai, A. Va- kiene, A. Juozapaitis, S. Jurgaitis, 
laitis, P. Zigmantas, St. ir K. Žic- J. Kavaliauskas, P. Kijauskas, A. 
doniai. Kižienė, J. Klimavičius. A. Kul-

Po $7: J. Jucaitis, A. Masilio- bickas, M. Lasky, S. J-elinsky, A. 
nis. . Lukoševičius, V. Mėlinauskas, K.

Po $6: V. ir L. Brizgiai, J. In-; Mogylienė, J. Montvila, S. Mud- 
čiūra, M. Smclstorius. rauskiene, P. Naurušas, O. Navic-

Po $5: Pr. Ambrasas, V. Am-! kieno, V. Norkūnas, S. Pabrinkis, 
šiejus, V. Apanavičius, J. ir M. J. Pažcmėnas. V. Petkevičius. K. 
Apanavičius, V. ir B. Auginai, dr. Pikturna, J. Pūkelis, P. Rekešius, 
A. Ažel's, V. Bačiulis, B. Bacevi- i I. Rumbutis, A. Sabaliauskienė, 
čienė, K. Balaiša, D. ir N. Balčiu-1 E. Skujenieks, J. Šlapelis, M. Ti
nai, J. Baranauskas, Pr. Barkaua- 5 jūnėlis, J. Urbšaitis, A. Vasiliaus
kas, J. Barniškis, V. Bartuška. A. I kas, I. Verbyla P. Vyšniauskas, 
Ir St. Barzdukai, Ig. Belžinskas,' Mrs. Walsh. X.Y.
P. ir N. Bieliniai, V. Biliūnas, O. į Aukas rinko: A. Alkaitis, K. 
ir B. Brizgiai, K. Bruožis, A. Buk- Augulis, P. Balčiūnas, P. Bielinis 
nis, A. ir R. Čepuliai, P. Chalko,, P. Cigag, V. Čiurlionis, VI. Čyvas, 
D. ir V. Ciurlioniai, B. ir V. Cy- E. Dabkus, A. Gailiušis, K. Gai
vai, St. Chodakauskas, I. Dabkie- žūtis, A. Gargasas, A. Garmus, B. 
nė, A. Dailidė, J. ir A. Damušiai, Graužinis, P. Gruodis, H. Idzcle-
J. Dnmušis, J. Daukantienė, R. vičius, J. Ignatavičiene, O. Jokūbai 
Degėsienė, V. Degutis, J. DoRigh- tienS, P. Kliorys, L. Leknickas, A. 
ter, J. Ddnbaras, M. Dunduraitė, Malcanaitė, J. Mikonis, St. Oran-
K. Eimutis, A. Gailiušis, K. (lai- tas, St. Pabrinkis. VI. Palubins- 
žutis, V. ir A. Garniai, A. ir V. kas, V. Palūnas, A. Paškonis, A. 
Giedraičiai, T. Gleveckicnė, Z. Go- Plečkaitis. J. Puškorius, V. Rau- 
bis, G. Gudėnaa, J. Gudėnas, J. I linaitis, J. Rinkevičius, .T. Sabi- 
Gulbinienė, M. Iesmantienė, E. liauskas, J. Sadauskas P. Skai-

sauliečių. Iškilmės pradėtos 
malda, kur ą sukalbėjo prel. Pr. 
Juras. Parapijos choras, vad. 
muz. J. Kač:nsko, pagiedojo 
JAV ir ir Lietuvos himnus, o 
kiek vėliau — keletą dainų. Pir 
masis kalbėjo visų parapijos or
ganizacijų vardu adv. Young - 
Jankauskas, iškeldamas klebo
no veiklumą ir širdingumą. Dr. 
P. Jak'mavičius, vienas pirmų
jų šios parapijos parapiečių, pri 
minė praeitį, linkėjo ištvermės. 
Kun. M. Vembrė sveikino nau
jų ateivių vardu ir įteikė dova 
ną — knygą apie Lietuvą. Kiek 
ilgesnį žodį pasakė prel. Pr. Stra 
kauska3, Brocktono lietuvių pa- 
rap jos klebonas, artimas kun. 
Pr. Virmauskio bendradarbis 
per daugelį metų. Nors šiame 
krašte gimęs ir augęs, prel. Pr. 
Strakauskas kalba labai gražiai 
lietuviškai ir yra geras kalbėto
jas. Vaizdžiais žodžiais jis trum 
pai priminė jubiliato nudirbtus 
darbus ir charakterio bruožus. 
Iš raštu gautų sveikinimų buvo, 
paskaityti — vysk. V. Brizgio, 
prel. M. Krupavičiaus, Kongre
so daugumos vad0 John W. Mc- 
Cormack, prel. Edv. Stukelio, 
kun. J. Valantiejaus, dr. A. Ku
čo. Solistas St. Liepas, muz. J. 
Kačinskui akompanuojant, nuo
taikingai padainavo dvi popula- 
rias arijas ir Musorgskio "Blu
są”.

Jubiliatui įteiktos dovanos — 
iš iškilmių susidaręs pelnas, ku
ri jis įnešė į parapijos kasą, ir 
Minkų atsiųstos grąž os gėlės.

Jubiliatas kun. Pr. Virmaus- 
! kis šiltai atsiminė nueitą kelią 
Į ir visiems dėkojo. Pabaigoj bu
vo įdomi pačios kavinės prog
rama. .

I •»

— Bostono liet. inžinieriai at
einančiam sezonui išsirinko to
kią valdybą: pirm. R. Budreika, 
sekr. K. Kriščiukaitis, kasin. E. 
Ciba
tas.

dis, J. Sniečkus, J. Staniškis, P. 
Stravinskas, V. Stuogis, V. Ungu- 
ratis, J. žemaitis, K. Žicdonis.

Visiems rinkėjams ir aukoto
jams nuoširdus dėkui.

ALTo Clevelando Skr. Valdyba

— Dr. S. Jasaitis, dr. D. Ja
saičio sūnus, baigęs Bostono u- 
niversitetą, jau antri metai sėk
mingai dirba Carney ligoninėje.

— Bostono simf. orkestras, 
kurio vyr. dirigentu dabar yra 
prancūzų kilmės Munch, laiko- 
mas geriausiu šiame krašte ir 
vienu geriausių pasaulyje. Tas 
orkestras išvyksta gastrolių į 
Europą. Be kitų kraštų jau ga
vo leidimą aplankyti ir Rusiją. 
Ten bus šešias dienas ir koncer-i 
tuos Leningrade ir Maskvoje

— Foster Furcolo, pusiau ai
rių, pusiau italų kilmės politi
kas, buvęs 1954 m. demokratų 
kandidatu į JAV Senatą, anks
čiau buvęs kongresmanu ir 
Mass. valstybės iždininku, da
bar nominuotas demokratų kan
didatu i gubernatorius.

— Kult. Klubo susirinkimas 
įvyksta V. Norvaišienės vasar
vietėje “Nida ’, Cape Cod, šeš
tadieni, birželio 23 d? 12 vai. Tai 
paskutinis šio sezono susirinki
mas ir sykiu maloni išvyka į 
gamtą, į pajūrį.

— Bostono lituanistikos mo
kykla išleidžia naują laidą. Bai
giamasis aktas įvyksta šeštadie
nį, birželio 16 d., 12 vai. para-

—.Birželio įvykių minėjimas, 
kurį rengia LB apylinkė, bus 
So. Boston High School salėje 
šį šeštadienį, birželio 16 d. 7 vai. 
vak.. Minėjimas kelia didesnį su 
sidomėjimą ir žada būti labai į- 
spūdingas. Dalyvaus ir kalbės 
Vliko pirmininkas Matulionis ir 
amerikiečiai svečiai. Meninę 
programą atliks J. Gaidelio vy
rų choras, smuikininkas Iz. Va 
syliūnas ir poetas St. Santvaras. 
Visi kviečiami!

— Meno festivalis vyksta da
bar Bostone. Kasdien miesto so 
de būna vaidinimai, koncertai 
pirmaeilio lygio ir visiems pri
einami nemokamai. Taip pat y- 
ra dailės meno paroda. O. Ivaš- 
kienės tautinių šokių grupė šo
ka ir bus transliuojama per tele
viziją penktadienio ryte.

— Parapijos istorija, kurią 
parašė dr. A. Kučas, jau atiduo
ta spaustuvei ir tikimasi grei
tai išspausdinti.

— Antanas Šaparmis, šiame 
krašte gimęs ir augęs lietuvis, 
gerai kalbąs lietuviškai, paskir
tas Bostono Domino cukraus fa
briko departamento vedėju vie
toj į pensiją išėjusio R. Fitz- 
gerald. To skyriaus administra
cijoje iš lietuvių dar dirba J. Va
latka, A. Pigaga, J. Petrauskas 
ir Fr. Mikėnas. Skyriaus tar
nautojų didelę dalį sudar0 lietu
viai, nauji imigrantai. Unijos 
atstovu yra J. Vasiliauskas, bu
vęs baleto aktorius.

Puikus vanduo
Floridon išvykusi mergina 

siunčia savo (raugei atvirlaiš
kį:

“Kad tu žinotum, koks čia 
puikus vanduo. Jame pilna vy
rų”.

L V aV va
s išgąsčio

— Kodėl lioveisi gėręs?
— Ogi anądien pareinu na

mo įkaušęs — žiūriu dvi uoš
vės sėdi... Daugiau ir nebeiš- 
drįstu...

pijos salėje po bažnyčia. Kvie- 
archyvo ved. J. Gimbu- čiami mokyklos mokinių tėvai

ir visi mokyklos bičiuliai.

SflNOAY

Žinoma, dovanokime jam kojines, kaklaraiščius, 
kambarinius batukus, dovanos, kurias jis tikisi 
gauti. Bet ir . . . neužmirškime parodyti jam ko
kią ypatingą reikšmę JO diena mums turi. I>a.i 
gėlės jf pasveikina ... salėje, gyvenamam kamba
ryje. o ypač, prie šventadieniškai papuošto val
gomojo stalo šeimos pietų metu. šiais metais 
lai švelnumas mus lydi!

TF.VO DIENAI GftLftS 
N ERA BRANGIOS
Dėl labiausiai tinkamų, ne 
augštai įkainuotų teirau
kis asmeniškai ar telefo
nu pas savo gėlininką, 
ŠIANDIEN.

Flowers

Your Fliriit čir W IDE FL OWE RS a n y w b • r t

REMEMBER FATHERS' DAT
Fathers love flowers as much as 

Mothers do. Miake your Father 
I happy on Fathers’ Day, whieh is 
a recognized festival given in his 

'honor this year on Sunday, June 
17th.

! Fathers’ Day flowers are avail- 
able at all florists, and they are 
reasonable. Put order in early and 
surprise him on Fathers’ Day. He 
woll love it and apprecfate it.

And while you are buying flowers 
for your dad, do not neglect your 
mother, wife or your best giri. 
They too love flowers and likę to 
be remembered on Fathers’ Day.

Flowers are beautiful and plen- 
tiful this year, therefore take ąd- 
vantage of the season’s loveliness 
and make the whole family happy 
by decorating your home with a 
beautiful florai piece or a plant.

Phone your Florist and have 
the flovvers delivered on Sunday 
or just bring him a rose or oar- 
nation for his buttcnhole. He will 
apprsciate it and you will enjoy 
his smile. ____________

JOS. F. Hl DKIk
FlIRNITURE, INC.

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

Augštos kokybės 
Rakandai, Pripildyti 
3 kambarius: Pečius 

j šaldytuvas, Televizija,
5 šmotų miegamo kambario 
setas, 5 šmotų Valgomo 
setas.
5 šmotų svečių Parlor setas 
Viskas vertės $455.00, už $299. 
Lengvos išmokėjimo sąlygos 
9x12 Klejankes po $4.95 
Gold Seal arba Armstrong 
Kle jankes po 49 c. už yardą 
Dideli Bedroom karpetai 
po $9.95.
Budriko Radio Valanda Ketvirta
dienio vakarais nuo 6 iki 7 va), 
iš WHFC stoties. 1450 kil. su gy
vais dailininkais ir orkestru.

Mįslių kontestas.
Atdara 7 dienas savaitėje 

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

AFTER DOWN PAYMENT

COMBINATION
Here’s an entirely new invention that washes artJ
Aries a full load of ciothes in only 27 inches of wall 
space. Simply put in ciothes and detergent, push a 
button, then washd»y’a over for you! Easy does your 
ciothes as you want them . . . washed, rinsed, damp- 
dry or completely dry. See it today!

• KCLUSIVt TILT TUB • USES LESS WATER than Athsr *«h»r»
• TUMB-L ATOR wnhing Mtisa • FASTEST all-alactric wasl»r-<lryar

ALL NEW EASY AUTOMATIC 
Made to s«ll for $239.95 

INTRODUCTORY PRICE

OMIV $19995
QUANTITY LIMITED!

<i

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

Tel. VI 7-0700
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Waterbury, Conzu
Lietuviukas — mokinių

spaudos tarybos pirmininkas
Amerikiečių mokyklose daug 

dėmesio kreipiama į mokslei
vių mokyklinę spaudą. Juk be
veik kiekviena mokykla turi 
savo laikraštėlį. Jie yra įvairūs 
Bavo forma-, dažnai skirtingi 
turiniu, iliustravimu ir spaus
dinimo būdais. Jie, paprastai, 
yra pačių mokinių tvarkomi, 
kuriam mokytojui su tais tvar
kyto ja'iy paštoviali bendradar
biaujant.

Mokyklų laikraštėliai yra 
pajungti į kelias moksleivių 
Bpaudos organizacijas. Vienos 
jų yra labiau vietinės, kitos ap
jungia kurios valstybėlės ar vi
so regiono mokyklų laikraš
čius; kitos eina per visas JAV.

Neseniai Hartforde vienos 
tokių organizacijų — Connecti- 
cut Scholastic Press Associa- 
tion — įvyko vadovybės posė
dis, kuriame tos organizacijos 
mokinių tarybos pirmininku 
buvo išrinktas lietuviukas iš 
Waterburio, katalikų Šv. Šir
dies augšt. mokyklos laikraš
čio FORUM atstovas ir vienas 
jo redaktorių, Antanas Saulai- 
tis, jr.

Šios mokyklos laikraštis šių 
metų pradžioje laimėjo augš- 
čiausią savo grupėje garbės 
pažymėjimą visų Amerikos 
mokyklų laikraščių konferenci
joje, suorganizuotoje Columbi- 
jos universitete New Yorke.

Kalbamoji moksleivių tary
ba, dabar lietuvio tremtinio va
dovaujama, ruošia Connecticu- 
to mokyklinių laikraščių re
daktorių bei bendradarbių kon
ferenciją Connecticuto valsty
binio universitetų centre, 
Storrs, š. m. spalių 9 d. Numa
toma, xad joje dalyvaus apie 
600 atstovų, kurie sudarysią1, 
12 grupių įvairiems mokykli
nės spaudos klausimams svars
tyti. Minėta moksleivių tary
ba jau parinkusi svarstymų 
temas, nustačiusi konferencijos 
darbų planus ir priėmusi smul
kią darbotvarkę.

Laikraštukas Foram kartais 
įdeda ir lietuviškosios medžia
gos. Neseniai buvo įdėtas 
tremtinės L. Bulotaitės raši
nys, kuriame autorė ;- 'aprašė 
savo šeimos odisėją nuo bėgi
mo » iš Lietuvos ligi įsikūrimo 
JAV-ėse. Prieš Kalėdas buvo 
rašinėlis apie Kalėdų papro
čius Lietuvoje. Dažnai ten yra 
lietuviukų pavardžių, įtrauktų 
į geriausiųjų mokinių sąrašus, 
skelbiamus kiekvieno periodo 
užbaigimo proga; iš tremtinių 
•— dažnai pastebima Bulotai
tės, Gaižučių, V. Kuzminsko, 
Šaulaičiukų ir k. pavardės, nors 
lietuvių, ir ypač tremtinių, šio
je mokykloje yra mažas pro
centas; mokykla turi apie 750 
mokinių.

A. Saulaitis dvejus metus 
buvo FORUM bendradarbis, o 
šiais metais jis yra vienas jo 
redaktorių. Savo laikraštį yra 
atstovavęs minėtame suvažia
vime Columbijos universitete, 
vėliau Yale universitete įvy
kusiame posėdyje. Jis yra bai
gęs lietvuvių šv. Juozapo para
pijos mokyklą, savo laidoje 
pirmuoju mokiniu; dirba su lie
tuviais skautais; o ir su savo 
parapija palaiko ryšius ir tuo 
būdu, kad sekmadieniais tebe
tarnauja šv. mišioms.

Knyga keliauja į lentynas 
Connecticute

Bendruomenės centriniams 
organams paskelbus lietuviško
sios knygos mėnesį, knygos 
klausimas suaktualėjo ir Con
necticuto lietuvių kolonijose.

Bendruomenės apygardos 
valdyba nuo balandžio m. vidu
rio yra išleidusi 4 savo ben- 
draraščius knygų platinimo 
reikalais, yra persiuntusi LB 
Centro Valdybos bei Kultūros 
Fondo aplinkraščius ir yra 
apylinkėms bei paskiriems aa-

PIRMI TURISTAI ČEKOSLOVAKIJOJ

36 Amerikos čekai išskrenda iš Newyorko aplankyti Čekoslovakijos. Tai pirma ekskursija po antro
jo pasaulinio karo. Jie išbus komunistinėj Čekoslovakijoj 6 savaites. (INS)

menims išsiuntinėjusi kelius 
šimtus Cicagoje išleisto kny
gos mėnesio knygų katalogo su 
raginimais įsigyti lietuviškų 
knygų.

Gerą darbą knygos platini
mo fronte atlieka ir savo raši
niais knygos mėnesį palaikanti 
spauda, tarp tokių pionieriš
ka vieta tenka ir mūsų dien
raščiui.

Įdomu, kad knygos populia
rinimo darbe ryškią vagą yra 
išvertusi rimta knygų recenzi
ja, kuri, šalia žurnalų, gyvai 
pasireiškusi Drauge ir, kaip 
patiriama, čia ne taip skait
lingai iš Kanados ateinančiuo
se Tėviškės Žiburiuose. Per 
metus dėtos knygų recenzijos 
radusios gero atgarsio ir kny
gos mėnesio proga.

Kaip platinimas eina?

Kai kurie knygos mėgėjai 
sau knygas gauna tiesiai iš 
knygų leidyklų ar knygas pla
tinančių laikraščių. Skaičiais 
apčiuopti sunku. Bet yra tokių, 
kurie savo knygų lentynas to
kiu keliu žymiai praturtino.

Dar neįmanoma aprėpti, 
kiek bus knygų užsakyta pagal 
knygų katalogus per Kultūros 
Fondą. Tai labiau pareis nuo 
Bendruomenės apylinkių vado
vybių pastangų, šiuo tarpu nė
ra suvestinu duomenų.

Nedidelį Connecticutą kny
gomis kelinti metai uoliai ap
tarnauja knygynas Spauda 
VVaterburyje, akt. V. Vaitkus 
rūpestingai tvarkomas. Balan
džio mėnesį šis knygynas, ga
vęs kai kurių leidyklų sutikimą, 
knygas pardavinėjo žymiai nu
piginta kaina. Bendruomenės 
apygardos vadovybės paprašy
tas, šis knygynas ir knygos 
mėnesio proga uoliai talkina 
knygai patekti į knygų lenty
nas lietuvių namuose.

Su kbygų lagaminais V. 
Vaitkus nukeliauja į vakarus, 
gegužines ir p. jau kitose ko
lonijose. Ir dabar jį jau buvo 
pasikvietusi New Britaino Ben
druomenės apylinkė, taip pat 
Hartfordo skautai ir k.

Žmonės, rodos, labiau mėgs
ta knygą įsigyti, kai ją mato. 
Todėl ir Spaudos knygyno pa
talpose per visas sienas gra
žiai išdėliota liet. knygų pasi
žiūrėti, o ir jas nuvežęs į kitas 
kolonijas taip pat gražiai iš
dėsto, kad akiai būtų miela 
matyti ir širdžiai patrauklų 
lietuvių kultūros turtų įsigyti.

Ar perkamos knygos

Nėra lietuvių kategorijos, 
kuri galėtų būti išreikšta ko
kiu ypatingu matavimu, kaip 
knygų pirkėją.

Andai, kurį laiką šv. Juoza
po parapijoje talkinęs, tėvas 
pranciškonas knygyne prisirin
ko sau svarbių lietuviškų kny
gų už maždaug (jau su nuo
laida skaitant) 85 dol. Vienuo
lis sunkiai tegalėjo surinkti rei
kalingą sumą, bet knygų neat
sisakė. Negalįs išvažiuoti, ne
įsigijęs daugiau lietuviškų kny- 
8N-

Va, vėl pavyzdys; vienas 
tremtinys, per metus užeinąs 
dažniau į knygynėlį ir vis neiš

einąs be knygos, knygos mėne
sio proga knygų iš karto įsigi
jęs už 50 dol.

Knygynėlyje sutikau ką tik 
augšt. mokyklą baigusį abitu
rientą, jau su glėbeliu naujų 
knygų. Vaikinas pirmąjį vasa
ros sezono uždarbį atnešęs už
simokėti už seniau imtas kny
gas ir įsigijęs dar naujų. Iš 
šalies užmečiau akį į jo sąskai
tą, ilgas į jo lentynas nukelia
vusių knygų sąrašas; kad ir 
pamažu, bet iš savo menkų pa
jamų berniukas periodiškai per 
žiemą balansavęs gautųjų kny
gų sąskaitas. Ar tai nėra gra
žus pavyzdys turtingesniems ir 
didesniems.

Ateina ir senutė, Lietuvoje 
buvusi įžymi moteris, dabar 
daugiausia gyvenanti iš ma
žutės pensijos, bet pastoviai 
imant knygų iš knygyno. Įtei
kia 10 dol.; girdžiu, tai esą be
veik pusė paskutinės sąskaitos 
knygos mėnesio proga. Ta sąs
kaita kone viso mėnesio pensi
jos dydžio.

Nereikia būti akademiku ar 
organizacijos prezidentu, kad 
lietuviška knyga būtų brangi. 
Dažnai knygyne matoma mote
ris, kuri neišėjusi nė universi
tetų, nė žvanganti visuomeni
nėje veikloje, bet švytinti 
džiaugsmingu veidu su nauja 
lietuviška knyga. Knyga jai vi
sada brangi.

Kitas toks knygos mėgėjas, 
buvęs valdininkas Lietuvoje, į 
Waterburio knygynėlį atvaži- 
nėja apie 50 mylių pasiimti vie
ną kitą naują lietuvišką leidinį.

-Kelerius metus vienos šei
mos suaugusieji sunkiai dirbo, 
prasikūrė. Tarpais užeidavo ir 
į knygyną. Ne viena knyga per 
tą laiką nukeliavo į šeimos 
knygų lentyną. Knygos mėne
sio proga šeimos galva savo 
automobiliu į sąvo nuosavus 
namus iš knygyno vienu ypu 
išsivežė knygų už 200 dol. Tuo 
tarpu rinkosi tik lietuvių auto
rių knygas. Ateisianti eilė ir 
kitų .autorių lietuvių kalba 
knygoms.

Tai paminimi tik paskiri pa
vyzdžiai, gal būdingiausi. Gra
žūs pavyzdžiai! Waterburyje ir 
Connecticute jų būtų ir dau
giau.

Knygų lentyna ne vienoje 
šeimoje jau buvo būtinas bal
das; vienur kitur ji buvo ge
riausias baldas. Nuo spaudos 
mėnesio bus dar daugiau šei
mų, kuriose lietuviškoji knyga 
liks pastoviu lietuviškosios 
garbės reikalu.

Jei mada užkrečiama, tai te
gu bus mada; turėti pilną len
tyną lietuviškų knygų! Grei
čiausiai taip ir liks. O ligi se
kančių metų knygos mėnesio 
lentynos pilnės.

A. SaulaJtis

Racine, Wi's.
Lietuviai, latviai ir estai 

bendrame minėjime

Altas surengė labai vykusį 
minėjimą 16 metų sukakties, kai 
rusai okupavo Pabaltijį. Ryte 
iškilmingas šv. mišias už lietu
vius atlaikė klebonas kun. dr. 
V. Andriuška, MIC, ir pasakė 
pamokslą. Sumos metu giedojęs 
parapijos choras gražiai sugie
dojo maldą už tėvynę.

Po pietų parapijos salėje į- 
vyko minėjimas. Sceną dengė 
Lietuves, Latvijos ir Estijos vė
liavos. Alto skyriaus pirm. P. 
Petrušaitis angliškai pradėjo mi 
nėjimą. Pakvietė K. Jurgaitį bū 
ti programos vedėju, kuris tuo
jau pristatė šventės kalbėtoju 
I distrikto kongresmaną Lavvren 
ce Smith. Kongresmanas patie
kė gražių minčių apie rusų po
litiką. Jis pats yra įteikęs re
zoliuciją nutraukti santykius su 
rusais. Kalbėjo miesto alderma- 
nas Vilkes; po jo Wisconsin u 
niversiteto dėstytojas V. Var 
dys kalbėjo angliškai ir lietu 
viškai. Kalbėjo ir latvių bei es 
tų atstovai.

JAV, Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos himnus pagiedojo P. Ta- 
mulynienė. Jai pianu akompa
navo A. Mateika. Publikos buvo 
pilna salė. Atsiiankė svečių iš 
Kenoshos ir Mihvaukee.

Didžiulis parapijos piknikas

Sekmadienį, birželio 17 d., 
bus pirmas didžiulis šv. Kazi
miero parapijos piknikas Min- 
kauskio sode, kelias S. W. Nr 
32, pakeliui į Kenosha. Bus 7 
didelės dovanos ir graži prog
rama. Vieta puiki — medžių 
pavėsyje.

PAJIESKOJIMAI
Iš Lietuvos pajieškoma JAČIUN- 

SKYTJ5 Emilija, duktė Antano. At
siliepti prašau: U. Žiauberaitė, 7133 
S. Rockwell St., Chicago 29, I1L

Artimųjų iš Lietuvos pajieškomi 
šie • asmenys:

Stirbys Kazimieras, sūn. Jono, 
gyv. Chicagoje.

Chlorienė arba jos vaikai, gyv. 
Clneagoje.

Jadvyga ir Edvardas Kamėnai 
(gal Kamėnai) arba jų vaikai Al
gis-Valentinas ir Regina. Paskutinė
mis žiniomis gyvenę Dresdene, Vo
kietijoje. Dėl daugiau žinių kreiptis: 
7132 So. Rockwell st., Chicago 29, 
III. Tel. PR 6-0228.

Popiežiui dovanojo 
Teresei Neumanaitei 

šv. Kryžiaus relikviją
Popiežius Pijun XII dovanojo 

šv. Kryžiaus relikviją šių laikų 
stigmatizuotojai Teresei Neuman- 
naiteL

Apie Teresės Neumanaltės gy
venimą — 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 
parašytoj knygoj TERESE NEU- 
MANAITft. Knygoje yra daug 
nuotraukų su Teresės Neuman- 
naitės pergyvenimais. -Gražus J. 
Kelečiaus viršelis. Knyga didelio 
formato, 268 pus. Kaina 13.00.

Pinigus su užsakymais siųsti: 
"DRAUGAS”.

2834 S. Oakley Avė.. 
Chicago 8, I1L

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
REAL ESTATE REAL ESTATE HELP WANTED — VYRAI

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

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 St 
WAlbrook 5-5030 

PRospect 8-3579 (vak. ir sekmad.)

Nejud. turto pirkimas-pardavimas, 
visokia apdrauda, notarijatas

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 W. 71st St — WA1. 5-6015

VIKTORAS SIMAITIS 
General Contractor

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

SIMAIČIAI
Realty - Builders - lnsuranoe 

2737 West 43rd Street

MŪRINIS 3-jų butų, arti Lawn- 
dale Banko. 6, 6 ir 6 kamb. Gazu 
apšild. kiekvienas butas. 2 autom, 
garažas. Atremontuota virtuvė, 
spintos. $22,500. SVOBODA, 3739 
W. 26th St. LAwndale 1-7038.

5*/2 akrų farma prie U.S. kelio 
(Hwy) 30. Pastatai. Traktorius. 
$8,750.

6 akrų farma J 5 kamb. namas. 
Pastatai. $6,000.

40 akrų farma. 6 kamb. namas. 
Pastatai. Traktorius. $7,000.

HLAVACEK REALTOR, 
į Rytus nuo U.S. 30 kelio 

Orovertotvn, Ind.

Kampinis rezid. 8 kamb med. 
namas. Azbesto gontais (Shingle) 
apkaltos sienos. Uždaros veran
dos, garažas. Sumodernintas. Karš 
tu vand. alyva apšild. Netoli mok., 
bažn., susisiekimo. Galima tuoj už
imti. Nori greit parduoti — ne
brangiai. Savininkas parduoda. 
3502 W. 62 Pi. HEmlock 4-1531

Gražus 2 a. 4 miemag, kamb. na
mas. Apskrit. met. gyv. ”Powder 
room” viršuje, vonia apačioj. 100 
pėdų atstu nuo Michigan ežero. Mo- 
dern. virtuvė, židinys. Sandelys (ap
šildomas, ‘’bottled gas”). Ger. pre
kybos rajone, lietuvių kolonijoje. 
Savininkas parduoda, nes Jam per 
didelis. Gera proga Įsigyti šį vertin
gą turtą; taipgi sklypas pardavimui. 
Telefonuokit savininkui BEVERLY 
SHORES, Ind., TR 4-0082.

Savininkas priverstas parduoti 5
kmb. modern. namą. Vonia ir kt. 
pried. Automat. alyva apšild.. alumi- 
num “storm” langai ir sieteliai. 5 
akrai žemės įskaitant 2 akr. kulti
vuotų mėlynių, jau prinuokusių. Ge
ras pajamų šaltinis. Į rytus nuo 
Sawyer, Mich. Dėl informacijų tel.

Van Buren 6-2722

MISCELLANEOUS
Įvairūs Dalykai

LIET, APDRAUDŲ AGENTŪRA
Visų rūšių apdraudo*. Automobi

lių finansavimas. Notariatas. Valsty
bės patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitai 
pasiteiraukite pas mua

JONAS KIRVAITIS,
WAlbrook 5-5071

INTERSTATE INSURANCE AGENCI 
5900 S. Ashland Avė.. Chicago 30. I1L

ŠILDYMAS
A. Stančlatukss Ir A. Lapinu

instoliuoja visų geriausių Ameri 
kos firmų gazu ir alyva kūrena 
mus pečius (fumaces), visų dy 
Jžių oro vėsintuvus Air condi 
tioners) ir atlieka visus skardos 
darbus.
1546 S. 49th OOURT, CICERO 
TeL OLympic 2-9311 nno 8 vai 

ryto iki 5 vai. vakaro.
TeleL nno 5 vai. vak.: OLympI 

2-6752 tr OLympic 2-8492

PROGOS — OPPORTUNITIES

BY 0WNER
RESTAURANT

Acr. from Amphitheatre;
Spot for oouple

4329 S. Halsted St.
DBexel 3-8909

PRIVATE 0WNER
GROCERY & DELICATESSEN.

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

Tel. ROckwell 2-0282

Parduodamas Grožio Balionas ir 
Galanterijos krautuvė. Pelninga pre
kyba. Parduoda dėl mirties.

LAfayette 3-7031
4083 Archer Avė.

AUTOMOBILES — TRUOK8 
Automobiliai — SnnkveMmlal

VIKTORO KO2IOO8 
lietuviška gasollno stotis Ir anto

atliekami motoro remontai, lyginimo, 
dažymo darbai Ir keldamos dalys

CALL-ME-MOTORS C0.
5759 8. WE8TERN AVĖ- PR 8-95SŠ

PLATINKITE “DRAUGI”

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

skiepe 3 k. butas. Centr. 811d. Gara
žas. Arti mokyklos, kaina *25,600.

Naaujas mūr. 1 % a. 6 kmb. 3 
mieg. 2-ra8 augštas nejrengtas.

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

$13,500.
BRIGHTON PARKE

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

Medinis cottage 2 po 4 km.; gra
žūs butai. $12.800.

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

Centr. šild., dvigubas sklypas.
Krautuve Ir 8 butai. 150 p6dų 

sklypas, $500 pajamų j m5n.
Maisto krautuve su visais {rengi

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

ŠIMAIČIAI
Realty, Builders, Insurance

2737 West 43 St.
CLifslde 4-2390

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

A. BUDRECKAS, REALTY
4081 ARCHER AVĖ. LA. 3-3884

P. STANKOVIČIUS
REAL ĖST. It INSUR. BROKERIS 

LIETUVIŲ AUDITORIJA 
8133 So. Halsted St 

Pk. DAnabe 6-1793 
Padeda plrkltl - parduoti namu* 
Aklus, biznius. Parūpina paskola* 
draudimus Ir daro vertimus. Tvarki 
Imigracijos dokumentu*. Ofisas atd*
ras kasdien nuo 10—1.

MARQUETTE PARKE
Dėl ligos parduodame labai gerą 

biznį daranti MAISTO PRODUKTU 
KRAUTUVE kartu su mūriniu na
mu.

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

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

— o —
81 ir Kedzie apylinkėje naujas 

šviesių plytų 1% a. 5—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 į mėn. Nebrangiai.

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

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

VENTA
4409 So. Fairfield Avė. 

LAfayette 3-3881
Trečiadieniais uždaryta

SAVININKAS parduoda vasarvietę 
AVatervllet, Mlchigan’e, apylinkėje 
Lietuvių berniukų stovyklos. Patal
pos 100 vasaruotojų. "Cottages”, pri
vati žaidimo aikštis, kombinuota 
“souvenir” ir groserių krautuvė bei 
piknikams stalai. Kreiptis telefonu: 
Watervllet — IngersolI 3-4(120 arba 
rašyti Gust Sigalas, Route 1, Woter- 
vllet, Michlgan.

CICERO. $18,300 
MŪRINIS 2-JtJ 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

REIKALINGI 
2 egzaminuoti 

nekilnojamo turto 
PARDAVĖJAI

Siūlykite sąlygas konfidencialiai

E. KURŠIUI
6817 So. Oakley Avė.

Chicago 36, Illinois 
REpublic 7-6232

IŠNUOMUOJAMA

IŠNUOMOJAMA VASARVIF-Tfi 
GERA VIETA praleisti atostogas

prie pat Mlchigan ežero. Tik 50 
mylių nuo Chicagos. Po 2 ir po 4 
kamb. lšnuomuojama šeimom savai
tei ar mėnesiui. Skambinti—TOwn- 
tiall 3-1904.

Išnuomojamas 6 kmb. apšild. bu
tas. Koklių vonia, su ar be baldų.
732 W. Cennak Rd., Chicago, III. 
Teirautis OLympic 2-0205.

Išnuomuojamas Bridgeporte 4 
kmb. butas I a., be vonios, šverus. 
$38.00 į mėn.

Skambinti YArds 7-4485.

Pirkit Apsaugos Bonus!
• • M E N • •

One a* ROLL SETTER 
One m ROLL-OFF A WRAPPER OPER.

(mušt read & write English)
. $1.48*4 I*er Hour to Start
Paid Vacation & Holidays .................................. Group Insurance

Apply after 9 A. M. Daily — See Mr. WERDERICH

EUGENE DIETZGEN COMPANY
2428 IK Shefflld

Jr. DRAFTSMAN 

TOOL & DIE 

MAKER
• Precision die work
• New eąuipment
• Excellent working 

conditions
• Plenty of overtime

Apply

BERNS AIR KING 
CORPORATION 

3050 No. Rockwell
YOUNG MAN for established 

beverage route. Mušt speak 
English and Lithuanian.

Apply —
______________606 W. 18th St.

Reikalingas KEPĖJAS prie 
Grill ir garu virt. pečiaus.

• Pastovus darbas
• Gera alga

CAMEO GRILL 
5900 So. Western Avė.

VYRAI IR MOTERYS

BROIL COOKS
experienced, 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.

BUILDING & REMODELING

KONTRAKTORIUS 
STANDARD BUILDERS, INC. 
2523 W. 09 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.

PAKELIAME NAMUS
Mūsų darbininkai

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

JONAS KOSINSKIS 
BOulevard 8-2738

.....................................................
ANTANAS LUKAS IR SŪNUS
2717-19 West 7lst Street

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

Tel. — HEmlock 4-5881
lllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
MIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIK 
= LIETUVIU STATYBOS = 
= BENDROVE =

I MORAS I
= BUILDERS, INO. =
= Stato gyvenamuosius na- = 
= mus, ofisus ir krautuves pa- = 
s gal standartinius planus ai E 
= individualinius pageidavimus. = 
= Įvairūs patarimai statyt- = 
= bos bei finansavimo reika- E 
= lais, skiciniai planai ir na- = 
— mų įkainavimas nemokamai. E 
5 Statybos reikalais kreiptis 5 
E | reikalų vedėja šiuo adresu: S

i I0RAS STANKUS I
= kasdien nuo 4 vai. popiet. = 
= Tel. PRospect 8-2013 =
= 6800 SO. CAMPBELL AVE_ | 
= Chicago 29. Illinois =
......................... imimiiimnim......

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

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

iiiiiiiiitiiimiiiiiiiiiiiimiiiiiiiifiiiiiiiuiiii. 
Skelbtis “DRAUGE” apsimoka, 
lietuvių dienraštis, o skelbimų 

nes jis yra plačiausiai skaitomas 
kaina yra prieinama visiems. 
«*imiuiiiiniuiiwuiimniuutiiwniiun» 

-........ %
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Penktadienis, birželio 15, 1956

Worcester, Mass.
Jungtuvių jubilėjus

Gegužės 15 d. suėjo 50 metų 
vedybinio gyvenimo sukaktis A- 
dolfo ir Julijos Čarniukų, gyv. 
120 Millbury Str., Worcester 10, 
Mass. Vestuvės įvyko prieš 50 
metų Šv. Mykolo bažnyčioje Vir 
balio mieste, Vilkaviškio apskr.

Adolfas Čarniukas gimė 1877 
m. birželio 24 d. Lentvario m., 
Trakų apskr.; ten pat mokėsi, o1 
vėliau dirbo plieno gaminių fa-! 
brike, bet esant sunkiam pragy 
venimui išvyko laimes jieškoti 
tolimon Rusijon net į Omsko 
miestą. Grįžęs tėvynėn pradė
jo dirbti geležinkelyje Kauno 
ruože, kur buvo jau ir pensiją 
išsitarnavęs, »

Jubiliatė Julija Gabertaitė 
gimė 1876 m. spalio 21 d. Vir
balio mieste. Baigusi pradžios 
mokslą išvyko mokytis Varšu-Į 
von. kur 1902 m. baigė Vaike
lio Jėzaus ligoninėje akušerijos 
mokslą.

Laimingame šeimyniniame gy 
venime susilaukė dviejų sūnų, 
dviejų dukterų ir dviejų anūkų, 
iš kurių šiandien gyvena jau
niausias sūnus inž. Viktoras kar 
tu su jubiliatais, o apūkė Ma
rija Ilona yra likusi tėvynėje.

Džiaugiamės kartu su jubilia
tais, kad jie sulaukė taip reikš
mingos ir džiaugsmingos die 
nos — auksinių vestuvių.

Nuoširdžiai linkime, kad Die
vas apdovanotų sveikata ir ma
lonėmis, kad galėtų sulaukti 
daug vedybinio gyvenimo šven-

DDENRĄ4TIS DRAUGAS, CHICAGO, 1LLHVO1B

-I

Adolfas ir Julija Čamiukai

Artėja laikas, kada lietuvių daly lietuvius atstovavo op. sol. 
svajonė išsipildys. Dabar pasi- J. Augaitytė. Birželio 10 die- 
lieka tiktai padvigubinta ener-Į ną visose bažnyčiose įvyko ta 
gija pasidarbuoti savo tėvynės į pačia intencija pamaldos, o pir- 
vadavimo darbe. Teisingai va- mą valandą po pietų buvo pa-

dėtas vainikas prie Laisvės 
Varpo su atitinkama deklara- 

me jėgas, stiprinkime širdis,1 ei ja. Tai jau antras karta®,

dovybė primena, kad: pakelki
me galvas augštyn, sukaupki-

komisija, kuri rūpinasi visais 
nakvynių reikalais ir jos pa
geidavimas yra nedelsti su at
sakymu į kreipimąsi. Būtų ge
ra, kad tuoj pat galintieji pas 
save priimti vieną ar daugiau 
dainininkų apie tai painformuo
tų Dainų šventės vyr. būstinę: 
2523 W. 69th Str., telef. PRos- 
pect 8-5952.

Jau vos tik dvi savaitės ski
ria mus nuo didžiojo įvykio A-

v. merikoje — JAV ir Kanadosč.ų savo artimųjų ir draugų Lietuvjų Dainų
tarpe. Kyb.

Chicagoje
Į Chicagos lietuvių

visuomenę
Chicagos Lietuvių Taryba š. 

m. birželio 16 d. 7 vai. vak. Ma
rijos augštesniosios mokyklos 
salėje, 6727 So. California Avė., 
rengia baisiųjų birželio trėmimų 
1941 metais Lietuvoje prisimi
nimą ir žuvusiųjų bei ištremtų 
nekaltų aukų abiejų okupacijų 
metu — mūsų tėvų, brolių ir 
seserų pagerbimą.

Minėjimai yra rengiami kas
met ir neišnyks iš Lietuvos ir 
lietuvių tautos kančių istorijos.

Nėra nė vienos lietuvių šei-
mos kuri nebūtų žiaurios M-'tMuT "atsiekti 
sevikų okupacijos paliesta.

Lietuvių tauta dar tebeneša 
sunkų okupacijos jungą. Tūks
tančiai tebekenčia Sibire ir visi 
pareiškimai sovietų valdžios, 
kad padaryti Stalino nusikalti-' 
mai ir skriaudos žmonėms bus 
atitaisyti, _y r a grynas melas.

Todėl Chicagos Lietuvių Ta
ryba kviečia visus lietuvius at
vykti minėjiman, prisiminti lie
tuvių kančias, paremti savo au
komis mūsų vedamą kovą dėl 
Lietuvos laisv’nimo ir lietuvių 
tautos gyvybinių reikalų išlai
kymo bei pareikšti atitinkamus 
protestus prieš Lietuvos okupa
ciją ir lietuvių tautos naikini
mą.

Bus lietuvių ir amerikiečių 
kalbėtojai ir atitinkama progra
ma.

Chicagos Lietuvių Taryba

darykime viską, kad ji galėtų 
praeiti ko sėkmingiausiai. E. Š.

Šaulių klubo tikslas ir 

uždaviniai

Paskutinių metų laikotarpy
je atsirado JAV nauja organi
zacija. Čia buvo atgaivinta Lie
tuvos šaulių dvasia. Žinoma, 
kita paskirtimi ir forma, bet ta

je, nes jo nariai dirba rimtai, 
pastoviai ir rodo gerą pažan
gą vaidybos srityje.

Vieši pasirodymai Ir talka

Chicagos šaulių klubas jau 
spėjo kelis kartus viešai pasi
rodyti per tautines šventes, iš
kilmingus minėjimus ar orga
nizuojant savo kultūrines pra
mogas. Per metus laiko su
spėta atlikti daug žymėtinų 
darbų, kurie pareikalavo iš 
šaulių klubo vadovybės suma
numo ir pasišventimo. Iškil
mingas vėliavos pašventinimas

tvirtinkime nusiminusius, įti- 
kinkim netikėlius, sujudinkim 
apsnūdėlius, taikinkime susi
vaidijusius, pamokykime neiš
manėlius ir visas savo jėgas 
ruoškime atkurti nepriklauso
mą Lietuvą! Toks buvo žodinis 
Vlado Putvinskio tastamentas, 
kurį turi įgyvendinti Lietuvos 
šauliai ir visa lietuvių visuo
menė! A. Gintneris

Philadelphia, Pa.
b

Piketavo sovietinius 

dvasininkus

Besilanką JA Valstybėse so
vietų dvasininkai neaplenkė ir 
Piladelphijos. Tačiau jų nuo
taikas gerokai apdarkė gausus 
būrys įvairių tautybių piketuo
tojų, kurie birželio 8 dieną pa
sitiko beeinančius pasižiūrėti 
Laisvės Varpo. Piketuotojai su 
20 plakatų .išrašytų ryškiais 
šūkiais, sovietų dvasininkams 
pasakė tai ką kiekvienas, pa
žįstąs komunizmą, gali pasa
kyti Piketuotojų didžiausią da
lį sudarė ukrainiečiai. Lietu
viai dalyvavo negausiausiai. 
Vietos didieji laikraščiai pir
muosiuose puslapiuose įsidėjo 
piketo nuotraukas, jas paaiš
kindami tinkamais tekstais.
Skaudžios žinios L, Kauliniui

Padažnėjęs susirašinėjimas

kai su mūsų tautos didžiuoju 
skundu Philadelphijoje išeina
ma į viešumą.

STATIKAI
IR NAMŲ
PATAISYMUI 1
PRISTATOM
Visokių Rūšių
MEDŽIAGA

CARR MOODY 
LUMBER CO.
STASYS LITW1NAS, Prez.

3038 So. Halsted Si.
Tel. VIctory 2-1272 

Apkainavimą ir Prekių Pristaty-į
mfj Teikiame Nemokamai 

Raštinė atidara kasdien nuo 1
8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro ir 
šeštadieniais iki 8 vai. vakaro.

GU2AUSKŲ
BEVERLY HILUS GfiLINYČIA
Geriausios gėlės <161 vestuvių, banke
tų, laidotuvių Ir kitų papuošimų.

244.1 WEST G3RD STREET 
TeL PRospect 8-0H33 ir PR 8-0834

ALGIRDAS LANDSBERGIS
KELIONĖ’

V. Adamke vičiauo apianka
Ušsakymus bu pinigais siųskite:

iia pel., kaina >2.60 
DRAUGAUS, 2SS4 S. Oakley Avė..

CJaicsgu <*, *U.

8los nuostabios Ir nepaprastos kny
gos personaAus kitaip Jvortlna ra
šytojas Gliaudą: M...W«lsas — pa 
nleklataa niekintojas, bet lurjr 
savyje Fra Angellco angelų varsų 
ganiu, Tatjana—nesuprantanti sle 
loa sųvokos, bet mylinti skaisčiu 
meile Pagaliau Julius... paslUgę* 
skaistumo Ir nesuvokiąs jo samia, 
drąsus be drąsos, nesuprantąs pa
vojaus beprviijlmo prooess”.

PIRKITE DABAR TIESIOG HUO 
MR. HELSOH,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO-
3914 West lllth Street

Vienas blokas nuo kapinių.

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas mieste!

Telef. — OEdarcrest 3-6335

JOHN F. EUDE1K1S
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4605 0T South Hermitage Avenue
Tel. YA 7-1741-2 ir LA 3-9851

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

A. A.
JIEVA ĘERNOTIENĖ- 

šlaušiutė, 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: Annette Lūkės, 
žentas Joscph, Josepihne Ste- 
wart, Frances Kavvczinski — 
žentas Thadėlls, Klorence Tap- 
reak — žentas Alexander ir 
Pearl Sherman — žnteas Fran
cis; sūnus Anthony Brazaus
kas; 11 anūkų; 2 proanūkai, 
sesuo Helen Savickas, Grand 
Rapids, Mich.

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

Kūnas pašarvotas Stepono 
Lackawicz koplyčioje, 24 24 W. 
69 St. Laidotuvės įvyks šeštad., 
birž. 16 d., iš koplyčios 8:15 v. 
ryto bus atlydėta J Nekalto 
Prasidėjimo P-lės Švč. parapi
jos bažnyčių, kurioje įvyks ge
dulingos pamaldos už velionės 
sielų. Po pamaldų bus nulydė
ta į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Dukterys, sūnus, 
sesuo, žentai, anūkai ir proa
nūkai.

Laidotuvių direktorius Ste
ponas X.ackawicz. Tel. REpub- 
lic 7-1213.

LIŪDESIO valandoj

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

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

Tlsms, kuris gyvens kitose miesto dalyse; gauslaas » 
koplyčių arčiau Jūsų namų.

ir sportinių šautuvų įteikimas | su okupuota Lietuva ne vienam 
parodė, kad šauliai jau orga-i suteikė liūdnų žinių. Tačiau, 
nizuoti ir dirba kultūrinį darbą.' žinoma, skaudžiausios ži- 
Keli šimtai narių parodo, kad ni°s atėjo Philadelphijos Lietu

vių Meno Ansamblio vadovui 
Leonui Kauliniui, kurio visi ar
timieji broliai, seserys, jų vai
kai ir giminės bolševikinio oku
panto 1948—1950 metų laiko
tarpyje išžudyti: broliai žuvę ' 
partizano mirtimi, kiti nužudy-1 
ti kaip keršto aukos. Visi, pa
tyrę šią skaudžią žinią, Leo
nui Kauliniui reiškia nuošir
džiausią užuojautą.

Liūdnieji 1941 m. birželio 

įvykiai paminėti

Birželio 9'i r 10 dienomis Phi
ladelphijos lietuviai minėjo 
tragiškuosius 1941 metų birže
lio įvykius. Birželio 9 dieną lie
tuviai kartu su latviais ir es
tais susirinkę į gen. Shurtz me- 
morial Hali išklausė žodinius į 
pranešimus bei meninę nuotai- 1 
kai pritaikytą programą. Lie
tuvių kalba žodį tąrė dr. A 
Klimas. Meninėj programos

vadovybė ir patys šauliai ener
gingai siekia savo idėjas į- 
kūnyti gyvenime. Meno sekcija 
žymiai prisideda prie tokių dar-

pačia dvasia, tvarka ir draus- ^ų sėkmingumo. Neseniai buvo 
me. Šiai organizacijai gali pri- suvaidinta veikalas “Bus au- 
klausyti visi lietuviai, o ypa-1 dra”, kuris turėjo pasisekimą 
tingai jaunimas, jau pradedant
15 metų amžiaus. Čia jiems

1 nes buvo vaizduojamas dabar
tinis Lietuvos gyvenimas ir ko
va dėl laisvės. Tas veikalas 
bus pakartotas Marijos Augšt. 
mokykloje, minint birželio .mė
nesio įvykius. Birželio mėn. 24 
d. Labdarių ūkyje rengiamas 
Joninių laužas ir t. p. 

Dirbkime dviguba energija

L?etUV1i,bendrUOmenę. iF bŪti! šaulių klubo vadovybė Chica
goje nuoširdžiai kviečia visus 
lietuvius įsijungti į šaulių eiles.

proga pasireikšti savo dvasi
niais ir fiziniais sugebėjimais, 
nes šaulių klubas turi atitinka 
mas priemones ir sąlygas tam

Šaulių klubo tikslas: remti j

jos nariais; savo vienetuose 
vykdyti paulišką programą, 
kurios pagrinde yra patriotiz
mo ugdymas per tėvynės gy

Darbo visiems užtenka. Kultū
riniai dirvonai laukia naujų

nimo dvasią ir fizinis auklėji-1 darbininkų. gauUų kiubas yra
mas bei sportas; remti ir glo
boti jaunimą; kovoti su girtuo
kliavimu; rūpintis tautos svei
kata ir jos atsparumo ugdy
mui dirbti savitarpinės pagal
bos srityje, paremiant sergan
čius šaulius ir jų šeimas; palai
kyti lietuviškas tradicijas, pa
pročius ir kalbą; kovoti už pa
vergtą Lietuvą ir auklėti jau
nimą su tvirta viltimi grįžti tė
vynėn!..

kultūrinė organizacija, kurios 
tikslas — nepriklausoma Lie
tuva ir tėvynės meilės ugdy
mas kiekvieno lietuvio širdyje!

Gyvenimas nestovi vietoje. 
Keičiasi ir pasaulinė padėtis.

Isteikit Lietuvišką šventovę 
Savo Namuose !

NARIAI LIETUVIU TAUP. IR SKOUNIMO

Dar apie Dainų šventę

Dainų šventės reikalu spau
doje nemažai rašoma ir, kaip 

' iš tų pasirodžiusių straipsnių ar 
žinių matyti, jos pasiruošiamie- 
ji darbai vyksta gana sklandžiai

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

T0wnhall 3-2109

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGO# LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambulansų patams- Mes turime koplyčias

I vlmas dieną ir nak- visose Chicagos ir
tl. Reikale šaukite Roeelando dalyse ir

puojau patarnaujame

PETRAS BIELIOHAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAfayette 3-3572B-VIŲ LYGOS, KURIOSE

Kiekvieno Santaupos Apdraustos iki $10,000.00 
I R

Paskolos Duodamos Namu įgijimui 
Lengvomis Sąlygomis

AHTAHAS M. PHILLIPS
8807 S. UTVANICA AVĖ. Tel. Y Arda 7-3401

PETRAS P. GURSKIS
069 YVeet 18th STREET Tel SEeley 3-5711

ALFREDAS VAHCE
177 WOODSLDE Rd., Riverside, Ūl. TeL OLympic 2-6345

POVILAS j. RIDIKAS
S354 S. HALSTED STREET TeL Y Arda 7-1911

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

Jei Jūs norlto, kad Dievas lalmln 
tų jūsų namus, lšstatyklte Jo buvi
mo ženklų savo namuose. Mums Die
vo gerumų geriausiai primins Jo my- 

• Į llmosios Motinėlės Marijos paveiks- Šitiems šaulių klubo tiks- las. Marijos Meteis savo namuose
lama atsiekti, reikalinga turėti 1-teiklte MarlJ°8 šventovę.

Mums lietuviams Dievo Motinėlė 
Itin artima. Mūsų žemė gausi Mari
jos Šventovėms, mūsų tauta pavesta 
Jos Nekalčiausios širdies globai. Tai
gi steigdami Marijos metų šventovę 
savo namuose, padarykite Jų kartu 
ir LIETUVIŠKĄ.

Priemonės tikslui atsiekti

atatinkamas priemones. Kultū
rinė veikimo sritis labai plati. 
Kiekviena pradžia tun sunku
mų. Tačiau palengva, bet tvir
tai žengiama pirmyn. Šaulių

... . , . klubai jau organizuojasi viso-įr artėja prie pabaigos. I , .
Vienas dalykas, kuris rengė- Jc Amcnk'^ kas me-

jus dar slegia, yra į Dainų šven 
tę atvykstančiųjų dainininkų 
apnakvydinimo klausimas, čia,

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

nuo padidėjo po naują skyrių, 
kurie tuojau steigia sporto vie- 
metus, meno kuopeles. Chicaga 

kiek žinoma, atvažiuos apie 400 parodė pavyzdį ir ini-
choristų, kuriems reikės suras-1 c*atyvfl sauliškai dvasiai įgy
ti nakvynę, o iki šiol nė penk- vendinti. Jie turi sportinius
toji dalia to skaičiaus dar netu
ri sau globėjų.

Jau anksčiau į geraširdžius 
Chicagos lietuviu^ buvo kreip
tasi, prašant juos pagelbėti šia
me reikale. Mar.oma, jog ne vi
si šį prašymą girdėjo, o kiti, 
kaip pas mus priimta, reikalą 
mėgsta nukelti paskutinei die
nai.

Čia reikia pažymėti, jog yra 
įsteigta Dainų šventės nakvynių

šautuvus, stiprų meno vienetą, 
kuris su laiku turėtų išaugti į j 
pastovų šaulių teatrą Chicago-

Įslgyklmc Aušros Vartų Marijos 
paveiksiu Ir įsikabinkime garbingiau
sioje vietoje mūsų namuos®.

Pulkų Aušros Vartų Marijos spal
votų paveikslų 18^4xl7t4 colių gu
lite įsigyti šiam tikslui už $1.00. 
Užsukymus kartu su pinigais siųskite:

“DRAUGAI”
2334 So. Oakley Avė. 

Chicago 8. Illinois

GRANE SAVINGS & LOAN ASSN.
2555 W. 47th St. Chicago 32, ŪL

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

ST. ANTHONY SAVINGS & LOAN ASSN.
L1447 S. 49th Ct., Cicero 50. III., Tel. TO 3-8131-32

UNIVERSAL SAVINGS A LOAN ASSN.
1800 S Halftted St. Chicago 8, UI.

JURGIS P. RUOMIN
8819 8. LITUANIC A AVĖ. Tek Y Arda 7-1188-11891

AUKŠTAS DIVIDENDAS — APDRAUSTAS SAUGUMAS IR PELNINGI PATARNAVIMAI.

TAUPYKITE TVIRTAI, APDRAUSTOJ »l«,000.000 (ĮTAIGOJE. AUKM’ll AURIAS, NAU.IAI PADIDINTAS DIVIDENDAM Ut PAID UP INVEHTMKN 
TU SĄSKAITAS, KITI TAUPYMO SKYRIAI: OPTIONAL, UOSIS, KALU D U IR VAKAGUp SKYRIAI. GALITE TAUPYTI IR PER LAIŠKUS. BU- 
TAUPYKITE IšIjAIDAS lAREIČIANT ČEKIUS IR APMOKANT VISOKIAUSIAS BILAS, VEI/TUI PATARNAVIMAS NARIAMS. IŠKEICIAM IR 
PARDUODAM VALDŽIOS BONUS. NAMŲ PASKOLOS PRIEINAMIAUSI OM SĄLYGOM. SUŽINOT MŪSŲ AUKŠTĄ DIVIDENDĄ IR KITAS IN
FORMACIJAS PAŠAUKIT — GROVEHILL II-7SU,

CHICAGO SAVIHGS and LOAH ASSOOIATIOH, 6234 SOUTH NESTERH AVĖ.
PIRM. 12 VAU —1 V AL.; ANTRAD. IR PK'NKT. š Iki 4 VAK. J KIST, • IKI S ▼*!- vak-| Tmš. UtDARVTA VISĄ DIKNĄj ŠEGT. • IKI 2 POPIET

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50tta AVĖ., CICERO, DL Tel. OLympic 2-1003

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUDYOKI ~
1646 W. 46th STREET Y Arda 7-0781

STEPONAS 0. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET REpnbOe 7-1218)
2814 W. ZSrd PLACE VlrgtnM 7-0672,

Pasinaudokite "Draugo" Classified skyriumi. 
Skaitykite ir platinkite dienraštį "Draugį".
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/ mus
X Kathcriuc Rypallis iš X Teresė Papšytė, jauna so- 

Boaton, Maas., naujam Tėvų listė, išpildys dalį programos 
Marijonų vienuolynui paauko-'
jo $100. Tėvai Marijonai nuo
širdžiai dėkoja aukotojai.

X Lietuvių Prekybos namai, 
energingai vedami jų preziden
to Antano Gintnerio ir suma
niai tvarkomi Justo Lieponio, 
jautriai suprato Dainų šventės 
reikalus ir paskyrė 50 dol. jos 
pra vedimui.

X Kultūros Kongreso reika- 

kalu jau išspausdinti vieši at
sišaukimai, kurie kabinėjami 
atitinkamose vietose. Plakatai
gražiai atrodo. Jie kartu gar- vus oras prisidėjo prie pasise- 
sina ir Dainų šventę. Išleido1 kjmo 
LB Chicagos Apygarda, kuri
yra globėja ir pačios Dainų 
šventės Chicagoje.

X Paskutiniu laiku žmonės 
labai susidomėjo Dainų šven
tės pasisekimu. Pradėjo iš 
anksto pirkti biletus, pasirink
dami sau patinkamas vietas. 
Visos vietos yra numeruotos. 

Salė turi virš 7,000 vietų.
X Tėvų Marijonų rėmėjų 35 

skyrius rengia ekskursiją lie
pos 8 d. Hinsdale, III., į Tėvų 
Marijonų seminariją. Autobu
sai išeis nuo Nekalto Prasidė
jimo parapijos bažnyčios 1 vai. 
p . p. Ekskursijon užsirašyti 
prašoma pas EI. Širvinskienę, 
4541 S. Rockvvell st. Tel. LA 
3-4841.

X Balfo pikniko metu buvo 
padaryta 12 naujų sutarčių. 
Kvotos iš Belgijos ir Prancū
zijos jau pasibaigė. Dar gali
ma padaryti sutartis iš Vokie
tijos ir Austrijos. Pasiliko apie 
30 garantijų, kurias reikalinga 
užbaigti. Kas bus toks miela- 
širdingas savo pasilikusiems 
tautiečiams?

X Cook County lietuviai de
mokratai birželio 20 d. ruošia 
golfo dieną pagerbimui lietuvių 
demokratų vado Aleksandro 
Kumskio. Pramoga bus trečia
dienį Cherry Hill Country Club 
prie 191 gatvės ir Kedzie Avė. 
Pirmininkauja Povilas Smith, 
Jr., ir Juozas Mozeris.

Talkininkauja didelė komisi
ja: teis. Jonas T. Zuris, Joseph 
Kamin, Antanas Kamm, Efro- 
sina Mikužis, Bernice Rainis, 
Dan Kumskis, Jack L. Jatis, 
Simon Galzin, John Benekai- 
tis, Joseph Vilimas, Jr., Al 
Vaitis, Peter Vilkelis, Frank 
Rainis, Charles Zulenas, Algird 
Pivarunas, M. Kalvaitis, G. Jo
nikas, Frank IVoidat, Len 
Melsna, Al Rimkus, John Stoč- 
kus ir Bill Racine.

Don Varnas Posto ir Lietu
vos Vyčių jaunuoliai tvarkys dą ir nusikglus mintimi prie

Rambyno kalno Lietuvoje.

X Vyskupas pas lietuvius. 

Birželio mėn. 24 d. bus pašven
tinimas tėvų saleziečių naujo
jo vienuolyno, kuriame bus 
įruošta berniukų stovykla. 
Šventinimo apeigas atliks In
dianos vysk. Pursley. Ta nau
joji vieta yra tik ketvirtis my
lios nuo Cedar Lake, Ind. Iš 
Chicagos pasiekiama maždaug 
per valandą, važiuojant ekspre
siniu keliu, paskiau keliais Nr. 
41 ir Nr. 8. šiemet bus pasta
tyta keturi pastatai stovyklau
jantiems berniukams. Prie pat 
stovyklavietės yra ežerėlis su 
laiveliu ir baidare. Kas sekma
dienis 12 vai. būna pamaldos 
vasarotojams.

X “Varpo” choras atvyksta 
į Dainų šventę šeštadienio ry
tą. Chorą sudaro 75 choristai, 

lingai pasirodyti vienintelio lie- bet nakvynė yra reikalinga tik 
tuvių kandidato į Sanitary Dis- šiems nariams: Augustaitei 
triet, jauno lietuvių vado Alck- Bronei, Juodikienei Onai, Ka- 
sandro Kumskio, rėmime. čiulienei Bornei, Bučienei Ksa-

automobilių judėjimą ir pasta
tymą.

Atvyksta moraliai paremti 
meras Richard J. Daley, Ri- 
chard Stengei, kandidatas į 
U. S. senatorius, Herbert C. 
Paschen, kandidatas į guber
natorius ir iš Wa8hingtono spe
cialiai atskrenda John Ken- 
nedy, senatorius iš Mass. vals
tybės.

Lietuvių Demokratų Lyga 
Cook County ypatingai ruošia
si, kad ši golfo diena pasisek
tų ir yra pakviesta apie 600 
žmonių. Lygos valdyba sudaro 
Jack L. Jatis, pirmininkas, Jo
nas Benekaitis ir Juozas Vili
mas, Jr., vicepirmininkai Don- 
na Kamm yra sekretorė, He- 
len Gudauskas užrašų sekreto
rė, Simon Galzin yra iždinin
kas.

Lietuviams yra svarbu skait-

X Arnela Ceikus, 2250 W. 

24 st., Marian žurnalo skaity
toja, sunkiai susirgo ir gydosi 
namuose.

X Kazimieros Leonai tienės
vasarvietės Beverly Shores, 
Ind., telefonas yra Triangle 2- 
3300.

birželio įvykių minėjime bir
želio 17 d. 10 vai. Visų šventų
jų parapijos bažnyčioje ir sa
lėje Roselande.

X Tautų Festivalyje, kuris 
įvyks Gary mieste, to miesto 
50 metų sukakčiai paminėti, 
Gilroi stadione Dainavos an
samblio tautinių šokių šokėjai 
šoks tautinius šokius.

X Chicagos Lietuvių Suval

kiečių Draugijos piknikas įvy
ko birželio mėn. 10 d. Liepos 
darže. Turėjo daug svečių. Pui-

X Lietuvių Prekybos Namai

— Furniture Center, Ine., val
dyba, 3224 S. Halsted st., pa-( 
skutiniame posėdyje paskyrė 
Chicagos skautų stovyklos rei
kalams 50 dol.

X A. a. Juozo Žygo mirties 

metines minint, už jo sielą bir
želio 18 d. 7:30 vai. ryto bus 

•atlaikytos šv. mišios Brighton 
Parko šv. Panelės Marijos Ne
kalto Prasidėjimo parapijos 
bažnyčioje. Birželio 21 d. bus 
šv. mišios ir egzekvijos.

X Bridgeporto lituanistinė 
klasė reikalinga aprūpinti 
mokslo priemonėmis naujiems 
mokslo metams: dideliu Lietu
vos valst. žemėlapiu, kilnoja
mu raidynu, mažu lietuvišku 
knygynėliu ir vienu patefonu 
su lietuviškomis plokštelėmis.

X Antano Brashy šeima, 
Beverly Shores turinti gražų 
vasarnamį, o pietinėje Chica
gos dalyje stambų vaisių per
dirbimo fabriką, švenčia savo 
sidabrinę vedybinio 'gyvenimo 
sukaktį. Ta proga birželio 23 
d. Beverly Shores ruošiama su
kaktuvinė puota.

X Nora Gugienė ir Albinas 

Valentinas šį šeštadienį turės 
pasikalbėjimą per Sofijos Bar
čus radiją mūsų kultūrinėmis 
Dainų šventės temomis. Pasi
kalbėjimas bus labai įdomus, 
todėl prašome lygiai 8:30 vai. 
ryto atsisukti Barčus radiją 
ir pasiklausyti.

X Vilniaus Krašto Lietuvių 
Sąjunga, Mažosios Lietuvos 
Lietuvių Draugija ir Mažosios 
Lietuvos Bičiulių Draugija ren
gia bendrą Joninių minėjimą 
birželio mėn. 23 d. Spaičio dar
že, Willow Springs, III., prie 
Archer Avė. kelio. Programa: 
laužas, dainos, vaidinimai. Tai 
naktinis piknikas, kuris baigia
si 12 vai., radus paparčio žie-

KANDIDATAS Į PREZIDENTUS

_ J
New Yorko gubernatorius Harriman pareiškė, kad jis irgi kandida
tuos į prezidentus. Šalia jo žmona. (INS)

verai, Gailevičiūtei Elenai, Lė
lytei Laimai, Budvietaitei Sofi
jai, Čepaitei, Joanai, Šalkaus
kui Antanui, Stanuliui Teodo
rui, Gulbinskui Petrui, Peč- 
kauskui Vytautui, Paulikaičiui 
Jurgiui, Skrupskui Pranui, Pus- 
vaškiui Steponui, Žiobakui An
tanui, Urbonui Vincui, Kaz
lauskui Eduardui, Gailevičienei 
Hertai ir Gailevičiui Stasiui, 
choro dirigentui. Jei kas iš chi-

IŠ ARTI IR TOLI
ARGENTINOJE

— Jurgis Blonaitis, 54 m., 
mirė gegužės 31 d. Gegužės 30 
mirė Jonas Bukauskas, 53 m. 
Juozas Krutas, gimęs 1921 m., 
mirė gegužės 25 d. peršautas 
albano. Gegužės mėn. pradžio
je mirė Antanas Korčikonis 48 
m., Petras To to ris 54 m. ir Te
resė Gudavičienė.

— Vyksta į Montevideo. Vai
dybos Meno Mėgėjų būrelis, va
dovaujamas K. Runimo vyksta 
į Montevideo, kur birželio 23 d. 
sudaivins 3-jų veiksmų komedi
ją “Karolio Teta”. Vyksta pats 
režisorius ir Vaidybos Meno 
Mėgėjų būrelio vadovas K. Ru- 
nimas ir artistai: Z. Jaunius, A. 
Matukas, J. Jankauskas, H. 
Bagdonas, D. Ginterytė, O. Sa
vickaitė, St. Stanaitis, R. Male- 
la, O. Deveikienė, M. Stureyi- 
čiūtė, N. Povilionytė, V. Simu
tis.

— Dr. J. Gintyla buvo sunkiai 
susirgęs širdies liga. Gydytojų 
namiškių prižiūrimas savo na
muose.

— Buenos Aires mieste gegu
žės 27 d. įvyko įvairių tautų di
delė ir margaspalvė eisena, ku
rią religiniu ir tautiniu tikslu 
yra suorganizavęs Imigrantų 
Komitetas. Lietuviai pasirodė 
žymiai geriau už kitus didesnes

CHICAGOS ŽINIOS
Karinis paradas 

Adenaueriui
Šiandie, penktadienį, Vokieti

jos kancleris Adenaueris atsi
lankys į Chicagą. Atskris į 
Midway aerodromą 10 vai. 45 
tnin. United Air Lines lėktuvu. 
Jį sutiks miesto meras Daley 
ir Chicagos karinių dalinių va
dai. Jie visi lydės Adenauerį 
parade, kurs vyks State gat
vėje nuo Randolph iki Jackson 
gatvių. Hilton viešbutyje jam 
bus surengtas priėmimas, ku
riame dalyvaus apie pustrečio 
tūkstančio svečių. Čia Adenau
eris pasakys kalbą apie Sovie
tų Sąjungą, Europą ir laisvąjį 
pasaulį. Su vokiečių konsulato 
nariais Adenaueris vėliau auto
mobiliu aplankys Milvvaukę.

Smarkus smūgis
Lietuvis Eddie Mikšis taip 

smarkiai pliekė sviedinį, žai
džiant Chicagoje beisbolą, kad 
sviedinys išlėkė toli už ribų, 
pradauždamas skylę Pauliaus 
Gareia automobilio lange.

cagiškių lietuvių rastų šiame 
sąraše pažįstamų ir galėtų 
juos priimti nakvynėn, labai 
prašomi paskambinti Dainų 
šventės komiteto būstinėn PR 
8-5952, arba užeiti tuo pačiu 
adresu: 2523 W. 69 St. Nak
vynių yra reikalingas didelis 
skaičius, todėl vietos lietuviai 
atjauskime dainininkų vargus 
ir pasiaukojimą ir priimkime 
visus iš visų JAV ir Kanados.

tautas savo skaitlingumu ir or
ganizuotumu. Visų didelį dėmesį 
atkreipė vėliavas sekąs su tau
tine juosta perjuostas generolas 
T. Daukantas, prieš kurį buvo 
nešamas plakatas: “Lietuvoje 
1941 metais komunistų kankin
tas gen. T. Daukantas, Lietuvos 
ex-ministras Argentinoje”. Pil
nos gatvės stebėtojų, praeinan
tį senelį generolą, su užuojauta 
sveikino gausiąis plojimais.

Užsieniečius stebino tauti
niais drabužiais pasipuošusios 
ilgos eilės mergaičių ir berniu
kų iš Avellanedos ir Vilią Lu
gano benešančių ištiestas, ilgas 
tautines, argentinišką ir lietu
višką, vėliavas.

Pirmą kartą*buvo nešamas 
meniškas- ir didelis Aušros Var 
tų paveikslas, papuoštas rūto
mis, rožėmis ir lietuviškais au
diniais, su parašu: Gailestingo
ji Aušros Vartų Motina iš Vil
niaus. Paveikslą lydėjo Tėvai 
Marijonai, Seselės Kazimierie- 
tės, būrys pasipuošusių berniu
kų ir tūkstantinė minia išsiri
kiavusių tautiečių, suvažiavu
sių net iš tolimų apylinkių. 
Ypač savo gausiu dalyvavimu 
“frontą” laikė vyrai. Visi giedo
dami lietuviškas giesmes ir mel 
sdamiesi. Iškilmės buvo baig
tos pamaldomis katedroje.

Oro puolimų bandymai
Liepos mėn. 20 d. Chicagoje 

įvyks didžiausias, koks iki šiol 
buvo, bandymas — ką daryti, 
jei būtų numesta atominė bom
ba. Bus įsivaizduojama, kad 
krito dvi vandenilio bombos. 
Pratybos daugiausiai bus da
romos su civilinės apsaugos 
persenalu, kuo mažiausiai 
įtraukiant civilinius gyvento- 

1 jus. Civilinės apsaugos direk
torius Woodward spėja, kad 
jeigu ant Chicagos kristų dvi 
vandenilio bombos, būtų 279,- 
000 užmuštų ir apie 568,000 su
žeistų.

Darė muilo modelius
Dr. Rod Turner, 36 m. am

žiaus. urologijos profesorius, 
per dvejus metus iš muilo darė 
modelius, parodančius kaip rei
kia daryti komplikuotas ope
racijas, kada išimama užpaka
linė glanda, vėžio apimta. Savo 
modelius jis darė šaukšto pa
galba. Dabar jie išstatyti medi
ciniškoje parodoje Chicagoje, 
gydytojų suvažiavime.

25 mergaitės izoliacijoje
Dvidešimt penkios mergaitės 

Illinois Mergaičių Perauklėjimo

dė vandeniu koridorius. Nuo
stolių padaryta apie $1,000. 
Trys prižiūrėtojas, kurios tuo 
metu buvo tuose namuose, už-

Išleistuvės Loyolos 
universitete

Baigiant mokslo metus ir su- 
mokykloje prie Genevos atskir-, teikiant diplomus Loyolos uni- 
tos nuo kitų, baudžiant jas už versitete kalbėjo Sears, Roe- 
maištavimą, kurio metu jos byck & Co. bendrovės pirmi- 
daužė langus, baldus ir užtvin- cinkas Teodoras Houser, ku-

sidarė viename kambaryje ir P^n’m4- Jeigu susidaro dabar 
iššaukė policiją, kuri maišti- Į kokie sunkumai, tai dėl iširu- 
ninkes sutvarkė, padedant 180 šeimų, dėl girtavimo, dėl

pametimo šeimos.

Jos darbas — raminti
Priestatas Meno institutui ligonis

i Mount Sinai ligoninėje pri
imta nauja tarnautoja Grace 
Peterson. Anksčiau ji buvo 
gail. sesuo kariškose ligoninė-

tarnautojų, kurie gyvena arti 
mergaitėms skirtų namų.

Chicagos Meno institutas 
laimėjo bylą ir dabar galės 
Benjamino Ferguson palikimą, 
kuris siekia apie du milionu 
dolerių, panaudoti naujam tri
jų augštų priestatui, kur bus 
administracijos raštinės, dirb
tuvės, meno studijos. Prieš 
Meno institutą bylinėjosi skulp
torių ir kitų menininkų atsto
vai, kurie pabrėžė, kad Fergu
son savo testamente buvo pa
žymėjęs, jog už jo paliekamą 
sumą turi būti Chicagos par
kuose ir bulvaruose statomos 
bronzos, akmens ir granito sta
tulos pasižymėjusių žmonių 
Amerikos istorijoje.

Mergaitės ir aklas 
studentas

Dennis T. Rainford, 22 m. 
amžiaus, aklas nuo gimimo, 
gavo bakalaureato laipsnį Illi
nois universitete, išeidamas so
ciologijos kursą Champaign- 
Urbana mieste. Jam padėjo 
Delta Gamma korporacijos stu-
dentės, iš eilės vis skaitydamos apie 12(000 gydytojų, laikė pa-
knygas, kurių aklasis pats ne
galėjo skaityti.

Plės Mokytojų kolegiją
Chicagos mokyklų superin

tendentas Benj. C. JVillis pa
skelbė savo planą praplėsti mo
kytojų kolegiją, kad ji galėtų 
priimti dvigubai daugiau stu
dentų, vieton dabar priimamų 
2,600 ir kad ją kasmet baigtų 
po 800 naujų mokytojų. Tas 
planas pareikalautų keletos mi- 
lionų dolerių.

Byla dėl liūto
Havajų muzikantui Kalani- 

lehua ir liūto savininkui Lani 
Lehua, kurie dabar gyvena 
Chicagoje, iškeltas jieškinys 
75,000 dolerių. Byla keliama 
dėl Susan Quigley, dabar be
baigiančios dviejus metus am
žiaus. ši mergaitė buvo praeitų 
metų kalėdiniame parengime, 
kur su liūtų buvo atliekami 
cirko numeriai. Liūtas staiga 
pasuko į publiką, apžiojo mer
gaitės galvą, kiek nubrozdinda
mas ir baisiai pergąsdindamas. 
Dabar mergaitės tėvai jieško 
kompensacijos.

skaitą dr. L. E. Hinkle ir dr. 
H. G. Wolff. Jie pabrėžė, kad 
.mintys, vidaus pergyvenimai, 
protavimo procesai turi didelės 
reikšmės į kūno funkcijas ir 
dažnai būną įvairių ligų prie
žastimi.

Išsaugojo 15,000 gyvybių
Northwestern Universiteto 

Susisiekimo institutas drauge 
su savo padaliniu — Tarptauti
ne Policijos Vadų sąjunga iš
gelbėjo apie 15,000 gyvybių. 
Toksai pagyrimas buvo iškel
tas švenčiant šio intsituto 20 
.m. gyvavimo sukaktį Chicago
je.

Mirtis ne dėl vadovybės 
kaltės

Laivyno Investigacijų tary
ba praneša, jog ištyrusi mir
ties priežastis jauno jūrininko 
Maurice G. Everett, 17 m. am

žiaus, mirusia Great Lakęs, ra
do, kad jo gyvastį atėmė sau
lės smūgis ir jūrininkų vadovy
bė dėl to nėra kalta.

Pirmieji doleriai iš 
$17,000,000

Louis Block paliko Chicagos 
universitetui $17,0001,000, kad 
ta suma būtų panaudota fizi
kos ir biologijos tyrimams.

„ ... . • Universitetas iš tos sumos jau
Amerikos Medikų sąjungos gay0 pirmąjį {ekj _ ?280 000

, Laisvės polijo skiepų 
/ prekybai

suvažiavimas Chicagoje pasi
sakė už tai, kad būtų palikta 
visiška laisvė polijo skiepų pre
kybai, išimant juos iš dabar 
uždėtos vyriausybės kontrolės, 
ir kad vyriausybė jų nemoka
mai nedalintų.

Pakelia nuomą
Chicagos Butų komisija pa

kelia 2,300-tams nuomininkų, 
gyvenančių miesto vadovybės 
pastatuose, nuomą po 4—5 dol. 
mėnesiui. Nuoma pakeliama 
nuo rūgs. 1 d. Iš viso miesto 
butų kolonijose yra 16,500 nuo
mininkų.

Demokratiniam auklėjimui 
— $200,000

Inžinierius, išradėjas, veika
lų autorius Edwin Gordon Fox 
mirdamas paliko $200,000 Wis- 
consino universitetui, prašyda
mas, kad ta suma būtų panau
dota demokratinių principų 
skiepijimui studentuose.

riam suteiktas daktaro laips
nis. Jis pabrėžė, kad ekonomi
niai laimėjimai atnešė visiems 
Amerikos gyvenantiems aprū-

se; išėjusi Šv. Luko Gail. Se
serų mokyklą ir pagilinusi 
studijas Cook Apskrities ligo
ninėje, ji turi magistrės laips
nį. Jos pareigos dabar — iš
klausyti ligonių nusiskundimus, 
apraminti juos, išaiškinti, kad 
jiems nėra ko bijotis.

$130,000 sužeistam 
darbininkui

Apylinkės teismas Chicago
je iš Chesapeake & Ohio gele
žinkelio linijos priteisė buvu
siam jų darbininkui Joseph H. 
Bostic, 45 m. amžiaus, $130,000 
kompensacijos už nugarkaulio 
sužalojimą. Susidūrus trauki
niui su stovinčiais vagonais, 
jis buvo nutrenktas nuo atvi
ros platformos ir sunkiai suža
lotas.

Mintys ir sveikata
Amerikos Medikų draugijos 

suvažiavime, kur dalyvauja

TT. MARIJONŲ
STOVYKLA
BERNIUKAMS

Arti Chicagos 
Hinsdale, Iii., apylinkėje

Sezonas prasideda liepos 7 d., 
1956 m.

Priimami berniukai nuo 10 me
tų iki 16 m.
Pagal susitarimą priimami 

berniukai ankščiau ir jaunesni.
Pirmosios savaitės vyks griež

toje lietuviškoje programoje. 

Kreipkitės:

REV. VICTOR RIMŠELIS, MTC., 

Marian Mills Semimary 

Clarmdon Hllls, Ui.

Tel. HINSDALE 1441
t*"*p* r»*; Aj

Policijos spaudos 
informatorius

Chicagos policija pasamdė 
laikraštininką Arthur P. Reck- 
inger, 43 m. amžiaus, teikti in
formacijas apie policijos rei
kalus. Jo metinis atlyginimas 
bus $7,500. Tai bus pirmas po
licijos spaudos agentas Chica
gos istorijoje.

Užsismaugė lange
Dviejų metų berniukas Ar

thur Edgar Cooley bandė iš 
lauko, pro pravirą automobilio 
langą, įlipti į tėvo mašiną. Gal
vutę prakišo, bet visas nebe
įstengė pralįsti. Pavargęs ne
begalėjo ištraukti nė galvutės 
ir taip rastas pakibęs nebegy
vas.

Grūdai Chicagoje
Toje vietoje, kur 117 gatvė 

susiduria su Calumet upe, 20 
akrų plote pastatytas naujas 
Glidden bendrovės elevatorius, 
kainavęs $6,000,000. Jame ga
lės sutilpti 6,500,000 bušelių 
grūdų. Dabar Chicaga turi tiek 
patalpų grūdams laikyti, kad 
užima antrą vietą JAV-se. Pir
ma vieta tenka Minneapoliui.

PARAMA “DRAUGUI”
“Draugo” spaudos reikalams at
siuntė šie asmenys:

Dr. Domas asaitis .. 10.00 
Ona Piešinaitė......... 5.00
J. Kriaučiūnas, M.D. 3.00
Jonas Budrys .........$2.00
Juozas Baltušis .... 2.00
A. Čampė ................ 2.00
K. Ulevičius ............  1.00
K. Jodelis ................ 1.00..
Ačiū spaudos bičiuliams.

“Draugo” administracija

AUKOS UŽ KALENDORIŲ
UI “Draugo” kalendorių atsiuntė 
šie asmenys:

M. Girdvainienė .... $1.00 
Juozas Karašauskas. 1.00 
Justa Karpiutė ....... 1.00
Ačiū geradariams.

“Draugo” administracija

Sveikinimų Korteles 
visoms progoms!

’ fef'

10
Puikių spalvotų kortelių lietuviškai 

vaizduojančių 4 metų dalis

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

DRAUGAS
2334 So. Oakley Avė.

CHICAGO 8, ILL.

Naujasis Testamentas - 
šventas Raštas

Vertė lietuvių kalbon JUOZAPAS 
SKVIRECKAS — Kauno Arkivys
kupas Metropolitas. IV laida. I* 
leido “LUX” 1947 m. Stutgarta 
620 pusi. Kaina $1.50. Gaunama

"DRAUGE” 
2334 So, Oakley Avė.

Chicago 8, Illinois
ra

Skelbtis “DRAUGE” apaimoka, 

nes jis yra plačiausiai skaitomai 

lietuvių dienraštis, o skelbimų 

kaina yra prieinama visiems.


