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D. SEPILOV: ARABAI IR RUSAI BROLIAI
Kaip rusiškieji rašeivos meluoja 

apie religinę padėtį Lietuvoje
J. SAVASIS, Roma

Generolo Michailovo leidžiamo tremtiniams vilioti “Už su
grįžimą į tėvynę” Nr. 19 lietuvišką jame priede buvo įdėtas straips
nis, pavadintas “Iš tikinčiųjų gyvenimo”, kuriame stengiamasi 
kuo gražesnėmis spalvomis pavaizduoti, jog Sovietinėje Lietu
voje ne tik religija nesanti persekiojama, bet dargi naudojasi 
pilna laisve.

Straipsnis turįs tiksi, atsa- priklausomybės laikais. o ką ir 
kyti į užsienio spaudoje dažnai 
pasirodančius straipsnius, iš
kreipiančius tikrovę ir melagin
gai nušviečiančius Lietuvos ti
kinčiųjų gyvenimą. Vietoje šių 
bendrybių, straipsnio rašeivos 
būtų geriau padarę, jei būtų fak 
tais ir pavyzdžiais nurodę, koki 
ir kur pasirodė tie melagingi 
ir tiesą .iškraipą straipsniai, o 
tada skaitytojai būtų pamatę: 
kas iš tikrųjų meluoja ir iškrai
po tikrovės faktus.

Giriasi “sąžinės laisve”

Pirmiausia minimas straips
nis primena nuvalkiotą daine
lę, kad esą Sovietinės Lietuvos 
konstitucijos 106 straipsnis ga
rantuojąs viisems piliečiams są
žinės laisvę. Bet ten nutylėta, 
kad ta pati konstitucija lygiai 
garantuoja ir ateizmo propa
gandos laisvę, kas praktiškai 
reiškia, kad valdžia ir kompar
tija visomis turimomis priemo
nėmis tą propagandą varo. 
Skambios Stalino konstitucijos, 
kurią Lietuvos okupantai nusi
kopijavo, frazės, pavadintos są
žinės laisve, vardu, buvo sunai
kinta Katalikų Bažnyčia Rusi
joje .To pat šiandien siekiama 
ir Lietuvoje .

Kaip pavyzdį tos skelbiamos 
laisvės, straipsnis nurodo, kad 
dabartiniu metu Lietuvoje vei
kią 812 maldos namų, tikinčiuo
sius aptarnaują 952 dvasinin
kai, tame tarpe trys vyskupai, 
12 pralotų ir 29 kanauninkai. 
Jeigu šie skaičiai ir būtų tikri, 
tai norėtųsi straipsnio autoriaus 
paklausti: o kur dingo kiti? 
Juk Lietuvoje 1940 metais bu
vo viso 1,035 bažnyčios, 1,459 
kunigai, 452 klierikai. Vysku
pų tada buvo 10, pralotų, 26, ka
nauninkų 89.

Beje, įdomus propagandinis 
triukas yra minimame straips
nyje ir dėl vyskupų. Vienoje vie 
toje paminėjus, kad tarp 952 
dvasininkų esą 3 vyskupai, že
miau toje pačioje vietoje sako
ma, kad 1955 metais rugsėjo 
mėnesį buvo įšventinti dar du
nauji vyskupai. Nežinančiam straipsnyje bandoma įrodinėti,
tikrovės gali atrodyti, kad da
bar Lietuvoje jau yra net 5 vys 
kupai, kai tuo tarpu ligi 1955 
metų viso buvo Lietuvoje tik 
vienintelis senelis vyskupas Pal 
tarokas .

Susipainiota skaičiuose

Kad propagandos tikslui skel
biamieji bažnyčių ir kunigų 
skaičiai Lietuvoje yra netikri, 
rodo ir tas faktas, kad 1953 
metų gale užsienio spaudoje pa
sirodęs neva vyskupo Paltaroko 
straipsnis, kuris savo stiliumi 
rodė, kieno jis iš tikrųjų buvo 
suredaguotas, taigi tas straips
nis padavė tokius skaičius: b&i- 
nyčių 688, o kunigų viso 741. 
Matyt rašeivos neapsižiūrėjo ir 
nepasitikrino, ką buvo rašę 
prieš porą metų. Taip visada 
atsitinka bemeluojant: susipai- 
niojama.

Palyginus šiuos skaičius išei
tų taip, kad per porą metų Lie
tuvoje buvo pastatytos 124 nau
jos bažnyčios ir (įšventinta net 
211 naujų kunigų. Toks tem
pas nebuvo pasiektas net ir ne-
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bekalbėti dabar, kada veikia vos 
viena seminarija su labai ap
rėžtu klierikų skaičiumi. O gal 
tą prieauglį staiga pakėlė tie 
kunigai, kurių vienas kitas grį
žo iš Sibiro tremties?

Jei taip būtų, tas rodytų, 
koks didelis skaičius kunigų bu
vo pašalinti iš savo pareigų ir 
atsidūrė priverstinojo darbo sto 
vykiose ir kalėjimuose Sibire, 
kai tuo tarpu nemaža jų ten 
ir dabar randasi.

Sakoma, kad meluoti yra 
įprasta trimis atvejais: po me
džioklės, prieš rinkimus ir sta
tistikas sudarinėjant. Religinės 
laisvės įrodymui, tremtiniams 
akis dumti, šis pastarasis atve
jis yra pilnai panaudotas, kada 
paduoti toki impozantiški skai
čiai : per 1955 metus esą pa- Į 
krikštyta 43,491 naujagimis, Į 
sutvirtinti 53,648 jaunuoliai, su-į 
tuokti 32,628 jaunavedžiai ir 
palaidoti su religinėmis apeigo
mis 17,381 mirusiųjų.

Jeigu šie skaičiai būtų tikri, 
galėtume tik pasidžiaugti, kad 
nepaisant viso persekiojimo, vi
sos propagandos ir vadinamojo 
“mokslinio švietimo” Lietuvos 
liaudis yra išlikusi giliai tikinti, 
prisirišusi prie savo tikėjimo.

Bet iš 'kitos pusės, skaitant 
komunistinę spaudą, randame 
nuolatinius puolimus tų, kurie 
yra susekti krikštiję savo vai
kus, susituokę bažnyčioje ar 
palaidoję savo mirusiuosius su 
religinėmis apeigomis.

Mes žinome, kokio reikia did
vyriškumo, kokios reikia rizi
kos, naudojantis religiniais baž
nyčios patarnavimais. Dėl to 
daugelis jas atlieka slaptai, o 
o toki atvejai į statistikas tik
rai nepatenka. Lygiai yra žino
ma, kad ne vienas kaip tik dėl 
religinių praktikų atlikimo yra 
nukentėjęs. Tokia yra prakti
koje visiems piliečiams garan
tuota sąžinės laisvė.

Melas apie tikinčiųjų spaudą

Dar gražiau, kai tame pat

kad Sovietinės Lietuvos tikin
tieji turi ir savo spaudą. Esą 
kasmet išeinąs “Katalikų kalen
dorius”, pernai išleista malda
knygė, o svarbiausia — šiais 
metais pradėjęs eiti netgi stam
bus mėnesinis žurnalas tikintie
siems .

Bereikalo ir čia tik propagan
dos reikalui dumiamos akys. 
“Katalikų kalendorius” išeina 
ne kasmet, o tik pirmą kartą 
pasirodė 1955 metais. Malda
knygė, tiesa, išėjo, bet ir ta tik 
po keliolikos okupacijos metų. 
O apie “Katalikų žurnalą” gir
dime pirmą kartą t k iš ano 
straipsnio eilučių. Jo buvimą 
pastebėsime tik tada, kai jis 
pasirodys ir užsienyje. Tada ga
lėsime matyti, kiek jis yra gtam 
bus ir ar tikrai pasitarnauja 
katalikų reikalams.

Mes žinome, kad kituose rusų 
okupuotuose kraštuose tikrai 
pasirodo skambiais vardais va
dinamieji katalikų laikraščiai, 
bet jų turinys yra sudarytas 
kompartijos pareigūnų ir tar
nauja vien tik apgaudinėti ti

Cukriniai runkeliai 
Lietuvoje

MASKVA. “Izviestijos” nr. 
136 praneša, kad Lietuvoje šie
met žymiai padidinti plotai, už
sodintieji cukriniais runkeliais. 
Maskvos laikraštis net vedamą
jį paskyręs cukrui, matyt, kad 
sunkiai duodasi gyventojų ap
rūpinimas cukrumi. Cukrinių 
runkelių auginimą Lietuvoje no 
rimą iki 1960 m. tiek išplėsti, 
kad būtų gaunama 600,000 to
nų per metus.

Darbo stovyklos SSSR 

jaunimui
MASKVA. Kaip praneša "Iz- 

viestijos” nr. 136, Archangels
ko apygardoje organizuojama 
50 stovyklų, kur vyresnių kla
sių moksleiviai bus apgyvendin
ti vasaros metu ir jie beatosto
gaudami padės su vasaros dar
bais kolchozuose ir sovehozuo- 
se.

Užmušė JAValstybių

vicekonsulę
NICOSIA, Kipras — Kipro su

kilėliai, įmetę dvi bombas į vieną 
šio miesto centro restoraną, už
mušė J A Valstybių vicekonsulą 
ir sužeidė kitus 6 amerikiečius. 
Užmuštasis buvo William Bote- 
ler, kuris į Nicosla vicekonsulo 
vietą buvo perkeltas prieš 4 sa
vaites iš Ankaros, Turkijoje.

Amerikiečiai, bombų įmetimo 
metu, pietavo Little Soho resto
rane. Ši amerikiečio mirtis yra 
pirmoji šioje anglų saloje. Perei
tų metų gruodžio mėnesį 3 ame
rikiečiai buvo tik sužeisti pana
šiose aplinkybėse.

CVM partija laimėjo rinkimus kad nežiūrint rusų teroro, tankų 
anamoje. i par įja gavo kulkosvaidžių pageiba valdy-

vie as_ au lneJe_ ary oje._____ 'mo, išsilaisvinimo viltis Lietuvo-
je yra dar gyva.

Prieš banketą čia buvo menokinčiuosius ir juos klaidinti. Ar 
neturės tokį pat uždavinį ir Lie 
tuvos katalikams skiriamas žur
nalas, parodys ateitis. Žinant 
komunizmo pažiūras į religiją, 
žinant kaip yra traktuojami ti
kintieji, net ir tokia “dovana”, 
kaip “Katalikų žurnalas” kelia 
rimtų abejonių.

Straipsnis baigiamas išvada, 
kad Sovietinėje Lietuvoje nie
kas nedraudžia tikintiesiems 
tvarkyti savo dvasios reikalus 
taip, kaip reikalauja jų sąžinė. 
Esą tą patvirtino net užsienio 
svečiai — katalikų dvasininkai 
lankęsi per Kalėdų šventes Lie
tuvoje. Jie tiesiog netikėję savo 
akimis, kad bažnyčias lanko 
toks didelis skaičius tikinčiųjų, 
ko, girdi, nesą, net jų šalyse.

Koki buvo tie katalikų dvasi
ninkai, straipsnis neišvardina. 
Matyt, bijomasi paduoti Jų var
dus, kad grįžusius namo kas 
nors nepaklaustų papasakoti sa
vo įspūdžius iš lankymosi poLietuvą. Lygiai neUkhne kid I Jvyko Trijų Mu»kletioiokų“ 
*1 j • i X! ,, . a ,. ... 1 restorane, kur jis buvo susitaręsįe vasin n i (jei o i iš tik- gugjti kti 8U aavo prįeteliUmi .taip 
rųjų buvo) butų nustebę baž- t ėliu ig Rusij03 
nyčių lankymu, kas laisvuose
kraštuose yra visai natūralus I Jam, kartu su Barrov einant į 
dalykas ir tikrai nemenkesnis, restorano koridorių, pasitiko 5 
negu okupuotoje Lietuvoje. O ar 6 vyrai, iš kurių kažkas, nie- 
pagaliau yra visokių lankymų ko netaręs, sudavė į nugarą. Ta- 
svečių sutikimo proga. Ida kitas vyras, užlaužęs ranką

Kartais svetimiesiems snu- užpakalin, ant jos uždėjo geleži- 
steb'nti ir apgauti inacenizuo-1 nę grandinę, 
jamos minios, suvaromi parti-l
jos pareigūnai, kad tik daugiau1 ”Po to Prieky> pamačiau že- 
atrodytų Imo ū£io vyr*> kuris Pis'Nenorėtume manyti, kad ir'to,et* ir nežinau ką būtų su 
aniems svečiams buvo rodomi daręs' aš # nuspyriau su ko- 
tokie surežisuoti dalykai. Bet T“0 tarPu kitas v>rras Paėmė
žinant komunistų metodus pro-'^ neūžaugos pistoletą ir smogė 
pagandoje, visko galima tikėtis, man į galvą“ — aiškino Pirogov.

šis baimę sukeliantis prietaisas, su einančiomis juostomis, yra 
dailininko Jqe Kotula įsivaizduojamo, atomine jėga varomo, lėk
tuvo modelis. Jis galėtų nuskristi 100,000 mylių, suvartojant ma
žiau kaip svarą sutirštintos uranijaus alyvos ir išlaidingos už
sienių bazės, veikiančios dėl skystojo kuro tiekimo, būtų ne
bereikalingos. (INS)

"Lietuyių tikslas yra išsilaisvinimas 
iš raudpnųjųvergiįos" — Lozoraitis

IVASHINGTON, birž. 17. — Stasys Lozoraitis, Lietuvos dip
lomatų šefas, kalbėdamas lietuvių sąskrydyje ir muzikos festiva
lyje pareiškė, kad lietuvių pagrindinis ir nepalaužiamas užsimoji
mas yra išsilaisvinimas iš rusiškų komunistų vergijos.

samblis iš Clevelando, išpildęs 
lietuviškas dainas ir šokius. 

Atlankė Nežinomojo Kareivio. 
Kapą

Lozoraiti?, atvykęs iš savo būs 
tinės Romcyę buvo garbės svečiu 
festivąlyjeMfcietu oee, kur daly
vavo daugiau kaip 800 Washing- 
tono augštųjų pareigūnų bei lie- 
tuvių-amerikiečių delegacijų na
rių iš visos Amerikos kampų.

Chicagos sanitarinio distrikto 
prezidento ir šio festivalio ren
gimo pirmininko Antano Olio pri 

)statytas, dipl. šefas užakcentavo, 
jog lietuvių tauta niekada nepri
pažino ir niekada nepripažins jos

ir rankdarbių paroda. Be to buvo 
ir meninė dalis, kurią išpildė Wa- 
shingtono tautinis simfoninis or
kestras, davęs lietuviškos muzi
kos programą ir “Čiurlionio” an-

Rusų agentai bandė pagrobti 
pabėgusį sovietų pilotą

vokiečių evangelikų įspūdžius, 
pažymi, kad Ryga yra miestas, 
kur niekas nesišypso. Panaši 
niauri padėtis ir kitur Pabalti
jy. Sovietai, matyti, visai atvirai

WASHINGTON. — Peter Pirogov, buvęs sovietų pilotas, liu- Rygą yra parinkę užsieniečiams 
dydamas senato vietinio saugumo pakomitečiui pareiškė, jog ji pademonstruoti “paradiniu mies 
1950 metais rusų agentai norėję pagrobti iš restorano, esančio tik £u.” Neseniai joje lankėsi 3 ke- 
vieno bloko atstume nuo Baltųjų Rūmų. Jeivių grupės — tarp jų ir viena

Pirogov kartu su Anatoly Bar- 
rov į Vakarus pabėgo 1949 m., o 
sekančiais metais Barrov sugrįžo 
atgal į Rusiją. Jis, kaip praneša
ma, ten buvo rusų „sutvarky
tas“.

Įdomi pasikėsinimo istorija

Pirogov sako, jog pasikėsini-

Stasys Lozoraitis, lydimas gau 
sios lietuvių amerikiečių grupės, 
aplankė ir Nežinomojo Kareivio 
kapą Arlingtono tautinėse kapi
nėse, kur uždėjo vainiką. Taip 
pat buvo pagerbtas ir lt. Samuel 
Harris. pirmojo amerikiečio kri
tusio I Pas. Karo metu Lietuvo
je, kapas.

Šio festivalio garbės komiteto 
pirm. buvo JAValstybių vicepre
zidentas Nixon, o jo sudėtoje 
matėse: Atstovų Rūmų respubli
konų vadas Martin; senatoriai: 
Dirksen, Douglas; atstovai: 
Church, Hoffmann, Smith; po
nia McCormick, buv. The Chica- 
go Tribūne leidėjo našlė ir kt.

Festivalio programa dar yra tę
siama ir šiandien.

Tačiau Pirogov sugebėjo prisi- 
irti prie kambario durų ir jas ati
daryti. Ten buvo apie 10 — 15 
vyrų, kuriuos jo draugas papra
šęs ateiti. Tada prasidėjusi kova 
ir Pirogov sakosi negalėjęs su
prasti, kuris yra savas ir kuris 
priešas ir katras mušė katrą. Bet 
pagaliau jis sužinojo, jog jau yra 
išlaisvintas.

Jis savo liudijime išlaisvinto
jus nevadino JAValstybių agen
tais, bet „savo draugais“, kurie 
atėję išgelbėti jį nuo užpuolėjų.

Kalendorius

Birželio mėn. 18 d.: Šv. Efre- 
mas; lietuviški: Gimbutas irTul- 
nė.

□ras Chlcagoje

Saulė teka 5:16, leidžiasi 8:28.
Oro biuras praneša: Chicagoje 

ir jos apylinkėse šiandien — da
linai debesuota su galimu lietu
mi. Temperatūra virš 80 1.

MIDWEST '

CHICAGO

Sovietai su Egiptu nori 
bendradarbiauti kaip su draugais

KAIRO, Egiptas, — Rusų užsienių reikalų ministeris Dimitri 
T. Šepilov, atvažiąvęs čia, pareiškė, jog sovietų ir arabų žmonės
yra “broliai.” _

Šepilov, kuris prieš dvi savai
tes perėmė V. M. Molotovo parei
gas, vakar pradėjo pasitarimus 
su Egipto premjeru Gamai Ab- 
del Nasser ir kalbėjo apie so
vietų pagalbą, prekybos reikalus 
ir arabų neutralumą.

Jis iš čia važiuos į Sirijos, Le- 
banano ir Graikijos sostines, kur 
bandys skleisti sovietų draugiš
kumo mintį.
Kalbėjo apie lygybės principus

Šis sovietų diplomatas išsireiš
kė, jog Rusija nori su Egiptu 
santykiauti kaip lygus su lygiu.
“Sovietų Sąjunga į arabų tautų 
žmones žiūri kaip į brplius” — 
jis pabrėžė savo pareiškime.

Šepilov, jį sutikusiai delegaci
jai, vadovaujamai Egipto užsie
nių reikalų ministerio Mahmo- 
und Fawzi, užtikrino, 'kad jis čia 
atstovaujantis tokią valstybę, 
kuri yra visiškai panaikinus ko- 
lonijalinę ekspansiją ir kurios 
ekonominėje struktūroje nėra 
vietos alyvos monopoliui ar ki
tos rūšies imperijalizmui, žlug
dančiam mažiau išsivysčiusių 
tautų vitališkumą.

Nasser, kuris su Šepilovu buvo 
kalbėjęsis pereitų metų liepos 
mėnesį kada jis dar buvo “Prav- 
da” laikraščio redaktoriumi, pas
tarąjį pakvietė į Kairo, sąryšy
je su britų karo pajėgų pasitrau 
kimo iš Egipto teritorijos cere
monijomis.

Runkite dien. Draugą!
• Wmston Churchill sugrįžo į 

Londoną iš savo atostogų Rivie
roje.

• Iš įvairių vietų gaunami pra
nešimai rodo, jog šiemet Lietu
vos okupavimo ir pirmųjų depor
tacijų į Sibirą sukaktys ruošia
masi visur paminėti įspūdingai. 
Stengiamasi Lietuvos ir kt. Pa
baltijo kraštų byla bei dabarti
nių likimu sudominti ypač sveti
muosius.

Vokiečių “Donau Kurier”, • Žymi dainininkė Jane Fro- 
skelbdamas Rygoje atsilankiusių man, atsiskyrė nuo jos gyvybę 

išgelbėjusio piloto John Curtis 
Bum. Jie kartu gyveno nuo 1948 
metų.

vokiečių evangelikų dvasininkų. 
Ir šie keleiviai su nusistebėjimu 
gavo konstatuoti, kad Ryga yra 
jau ne latviškas, bet rusiškas 
miestas.

• Amerikiečių pilotas Kairo 
mieste, Egipte mirtinai sužeidė 
egiptietį, kuris norėjo pavogti jo 
“džipą.” .

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
—Vak. Vokietijos kancleris Konrad Adenaueris, po savo vizito 

J A Valstybėse, sugrįžo atgal į Bonną. Jis sąkosi patenkintas viešė
jimo Amerikoje išdavomis.

—JAValstybių Oro pajėgų sekretorius (įuarles prisipažino, kad 
H—bomba, numesta Pacifiko saloje, turėjo apie J/ mylių paklaidą. 
Sako, jog tai reikia sumesti bėdą “žmogiškai klaidai.”

—Prezidentas Eisenhoweris, pirmą kartą po savo operacijos, 
valgė tvirtą maistą. Jis taip pat stebėjo golfo turnyrą televizijoje.

—Aštuoni korėjiečiai buvo užmušti, kada Pietų Korėjos aviaci
jos naikintuvas nukrito Taegu vietovėje.

—18 žmonių amerikiečių statybininkų delegacija atvyko į Mas
kvą. Ji Rusijoje praleis vieną mėnesį laiko.

—Tunisijos valdžia praneša, kad praėjusių 6 mėnesių laikotar
pyje buvo užmušti 195 sukilėliai, o ZZ1 — areštuoti.

—Santo IUero vienuolynas, kuris buvo vienas iš seniausiųjų 
visoje Italijoje, buvo sunaikintas žemės drebėjimo metu.

I

DRAUGAS
The I.lthuanlan Daily l'rlnid

Kibllahed by the Uthuanlan Cathollc 
Prem Sodely

2334 So. Oakley Avė., Ohlcago a. III litui, 
Telephone — Virgiui* 7-8840-41

Th* mo*t Intluentlal Llthuanlan Daily 
In America

Vol. XL

Atvyko Prancūzijos
užs. reikalų ministeris

WASHINGTON. — Christi- 
an Pineau, prancūzų užsienių rei
kalų ministeris atvyko į Wa- 
shingtoną ir čia šią savaitę tu
rės pasitarimus dėl prancūzų- 
amerikiečių santykių. Prieš jo 
atvykimą, JAValstybės gavo ara 
bų įspėjimą — nepadėti prancū
zams jų karo veiksmuose Alge- 
rijoje.

Dąinų švente
MASKVA. Vilniuje, kaip pra

neša “Izvestijos” nr. 133, bir
želio 3 d. įvyko dainų šventė, 
kurioje dalyvavo daugiau kaip 
šeši tūkstančiai dainininkų ir 
šokėjų.

Kaip SSSR ruoš
' savo specialistus
MASKVA. “Pravda” nr. 161 

rašo, kad ateityje tik pusę bai
gusių augštąsias mokyklas su
naudos mokyklos, pakviesdamos 
dėstyti, o kita pusė turės eiti į 
pramonę. Primenamas Chruš- 
čevo pareiškimas, jog ne toli 
tas laikas, kai sovietų augšto- 
sios mokyklos rinks sau studen
tus iš fabrikų, statybų, bendro
vių, kolchozų ir sovehozų, trak-' 
toristų, gaudamos iš tų įstaigų 
jaunuolius, kurie jau padirbėję 
ir pamatę savo trūkumus — 
norės toliau lavintis.

Laiškas iš batų fabriko
MASKVA. Tarp eilės kitų 

laiškų “Pravdos” nr. 162 iš
spausdino ir laišką S. Janulevi- 
čiaus, kuris yra “Elnio” batų 
fabriko ektromonteris Šiauliuo
se. Laišku jis pasitarnauja So
vietuose įvedamų pensijų pro
pagandai.

Gen Nathan F. Twining, važiuo
jantis į Maskvos oro demonstra
cijas. (INS)
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RUSAI MOKOSI Iš VAKARŲ
J. NAVAKAS, Omaha, Nebr.

Paskutiniuoju metu rusų su
sidomėjimas Vakarų pasaulio 
pažanga pasidarė labai didelis. 
Ypatingai jie domisi JAV pa
daryta pažanga ir nori ją pa
matyti visose srityse. Todėl 
Kremlius dabar siunčia savo 
įvairių sričių specialistų eks
kursijas į JAV pasimokinti, 
kaip auginti kukurūzus, kaip 
statyti namus ir t.t. Jei ame
rikiečiai bus tokie vaišingi, tai, 
žinoma, jų atvažiuos ir dau-

tojo darbu. Rusai dabar stato 
10 bilionų voltų atomo skaldy
toji. Kai šį baigs laike metų, 
tai bus pajėgiausias pasaulyje. 
Šiuo metu JAV galingiausia ma 
šina yra 6 bilionų voltų, Berke- 
ley, Gal.

Bendrai, JAV atominės labo
ratorijos esančios tobulesnės, 
turtingesnės, didesnės savo a- 
pimtimi ir turi daugiau moks
lininkų dirbančių toje srityje. 
Rusai čia atsilikę tik dėl eko-giau, pvz. daktarų, menininkų, , , . , „

‘profesionalų”. šios rūšies nomlnių trukum^ Be to, ru
sams trūksta kaikurių medžia
gų, pav. uranijaus, grafito ir k

JAV delegacija priėjo išva
dos, kad tuo tarpu JAV ato
minės energijos tyrimo ir nau
dojimo programoje pirmaują, 
bet jei nori ir toliau pirmauti, 
tai savo pastangų neturi ma
žinti bei atleisti.

Kremliaus suplanuota mandagi 
“invazija”, be abejo, turi tam 
tikrų tikslų.

Bet svarbiausia ir pavojin
giausia ką rusai jau gerokai 
anksčiau pasisavino ir išmoko 
iš Vakarų, tai kaip suskaldyti 
atomus ir pasigaminti atomi
nius ginklus.

Kas patirta?

Praėjusią vasarą JAV dele
gacija, susidedanti iš mokslinin 
kų — atomų mokslo žinovų, 
dalyvaudama Genevos konferen 
cijoje atominės energijos pa
naudojimo taikos metui, įsiti
kino ką rusai žino ir ką jie jau 
turi. Žinoma, toje konferenci
joje nieko nebuvo kalbama apie 
atominių ginklų pažangą, nes 
tai yra karinė paslaptis.

JAV delegacijos nuomone, 
Sov. Rusija yra padariusi di
delę pažangą atominės energi
jos panaudojime taikos meto 
reikalams, bet dar yra atsiliku
si nuo JAV ir Anglijos. Infor
macinis pasikeitimas žiniomis 
tarptautinėje konferencijoje 
rodo, kad JAV pirmauja taikos 
meto programoje; toliau seka 
Anglija ir Sov. Rusija. Spraga 
tarp Anglijos ir Sov. Rusijos 
yra mažesnė, negu tarp JAV.

Rusai šioje konferencijoje bu 
vo santūrūs savo informacijo- 

' mis. Tuo tarpu Vakarai dar 
prieš Genevos konferenciją pas
kelbė kaikurių informacijų įvai
riais klausimais, liečiančiais re
aktorius arba atomines krosnis. 
Rusai to nepadarė.

Dr. E. Wigner, Princentono 
Universiteto fizikas, konferen
cijoje susidarė dvejopą įspūdį. 
Pirma, kad rusų mokslininkai 
yra subrendę, nes gerai įsivaiz
duoja, žino ir supranta daly
ką ir antra, kad jie daugumo
je išmoko iš JAV. Kokiu būdu 
jie išmoko iš JAV esą sunku 
žinoti, ar iš JAV paskelbtų lei
dinių ar špionažo būdu. Tačiau, 
reikia manyti, kad pasinaudojo 
vienu ir kitu būdu. Be abejo, 
čia rusams daug pasitarnavo 
Fuchsai, Rozenbergai ir jiems, 
panašūs. * •

Įrengimai

Rusų reaktoriaus įrengimai 
yra beveik tikra kopija JAV, 
o ypatingai jų kontrolinės len 
tos. Jos esančios taip panašios, 
kad reikia stebėtis, ar galėjo 
taip atsitiktinai ir nepriklauso
mai nuo JAV tai įvykti.

Pasiekta Sov. Rusijos pažan 
ga atominėje mokslo srityje nu
stebino visą JAV delegaciją. 
Kaikurie sugrįžo gu įspūdžiu, 
kad sovietai dabar yra tik 
dviem metais atsilikę nuo JAV 
programos. Jie tikėjosi, kad 
Sov. Rusija bus gana toli atsi
likusi, nes ji, kaip manoma, vė
liau pradėjo darbą su atomine 
energija, negu JAV ir mažiau 
yra supramoninta, mažiau tu
rinti gabių mokslininkų. Pasi
rodo, kad rusai turėjo savo 
mokslininkų ir dar daug pasi
grobė žymių vokiečių mokslinin 
kų tuojau po karo.

Kur jie atsilikę?

Amerikiečiai sutinka vienu 
klausimu, kad rusai grynai ato
mų mokslo teorijos srityje da
bar yra lygūs su amerikiečiais. 
Jie atsilikę kaikuriose fazėse 
technologijoje ir yra tik klau
simas teorijos pavertimo me
džiaga — mašinų pavidale.

Dr. V. Weisshopf, Massa- 
chutts Technologijos Insituto 
fizikos profesorius, tiesiog buvo 
pritrenktas rusų atomo skaldy-

Pradeda medicinos 
praktikę

Šiomis dienomis New Yorko 
lietuvių kolonija praturtėja vie
nu nauju gydytoju, kuris pra
deda čia savo praktiką.

Tai Dr. Juozas B. Dičpinigai- 

tfs, kurį pažįstu kaip veiklų ir 
energingą visuomenininką: jau 
keli metai tenka dirbti su juo 
New Yorko Lietuvių Gydytojų 
Draugijoj, kur jis yra valdybos 
narys ir sekretorius. Norėda
mas supažindinti su jo gyveni
mu, čia patiekiu trumpų biogra
finių žinių.

Dr. Juozas B. Dičpiriigaitis 
yra gimęs 1916 metais spalio 
mėnesio 15 dieną, Krūvelių kai
me, ūkininko šeimoje (Mari
jampolės apskr., Kazlų Rūdos 
valse.).

1928 metų pavasarį, baigęs 
Bagotosios Pradžios Mokyklą, 
tų pačių metų rudenį įstojo į 
Marijampolės Marijonų Gimna
ziją (vienintelė pilnoji klasinė 
gimnazija Lietuvoje su sustip
rintu svetimųjų kalbų dėsty 
mu), kurią 1936 metais baigė, 
gaudamas brandos atestatą.

1936 metų rudenį įstojo į 
Vytauto Didžiojo universiteto 
Medicinos Fakulteto Medicinos 
skyrių gydytojo profesiniam 
pasiruošimui įgyti.

Baigęs pirmąjį kursą, dėl ka
rinės prievolės atlikimo 1937 
metais medicinos studijas turė
jo laikinai pertraukti ir įstojo 
kariūnu aspirantu į Karo Mo
kyklą Augštojoje Panemunėje. 
Po 15 mėnesių intensyvaus dar
bo Karo Mokyklą baigė pėsti
ninkų jaunesniojo leitenanto 
laipsniu.

Grįžęs iš Karo Mokyklos, to
liau tęsė medicinos studijas iki 
Didžiojo universitete.

Baigęs medicinos studijas ir 
sėkmingo užbaigimo Vytauto 
išlaikęs valstybinius egzaminus 
1942 metais gavo medicinos gy

Dr. J. Didžpinigaitis

dytojo diplomą. Tuoj pat įsto
jo į Vytauto Didžiojo Univer
siteto klinikas atlikti reikalin
gos praktikos, kurią užbaigti 
ir toliau dirbti jau teko moder
niškoje naujai pastatytoje Ma
rijampolės miesto ligoninėje.

Atlikęs praktiką 1943 metais 
iš Vyriausios Sveikatos Valdy
bos gavo leidimą laisvai vers
tis medicinos gydytojo prakti
ka.

1944 metų vasarą jį, kaip ir 
daugelį kitų lietuvių, iš rytų 
grįžtąs raudonasis maras nu
bloškė toli į vakarus, kur te
ko išbūti tremtiniu iki emigra
cijos USA 1950.

Visv tremtyje praleistą laiką 
daktarui teko dirbti savo pro
fesinį darbą daugiausia ligoni
nėse su vokiečių, anglų ir ame
rikonų gydytojais. Kiek ilgiau 
teko padirbėti Spakenbergo 
tremtinių stovyklos gydytoju.

1950 metais daktaras su sa
vo šeima atvyko į USA ir apsi
gyveno New Yorke,

Čia ir vėl teko dirbti keletą 
metų išimtinai ligoninėse. Rei
kalaujamą praktiką atliko Šven 
to Jono ligoninėje Brooklyne 
Kiek trumpesnį laiką teko dirbti 
Wyckoff Heights Hospital, 
Peck Memorial Hospital, St. Ca- 
therines Hospital.

1953 metų pavasarį daktaras 
išlaikė valstybinius egzaminus 
ir gavo teisę verstis medicinos 
gydytojo praktika New Yorko 
valstybėje.

Dr. Dičpinigaitis yra vedęs, 
turi pavyzdingą 1 etuvišką šei
mą: žmoną Ireną ir du sūnus 
(Juozą-Tomą 5 metų ir Tomą 
-Mindaugą 2 metų).

Ofiso atidarymas šių metų 
birželio mėn. 16 dieną.

Adresas: 85-51 Forest Park- 
way, VVoodhaven 21, Queens, 
N. Y.

Vienos minutės užtenka nu
sistebėti, ištisas šimtmetis rei
kalingas tam, kad galima būtų 
padaryti stebėtinų dalykų.

— Helvetius

VASARVIETfi “NIDA”

Sav. Pr. Kalvaitis 
BEVERLY SHORES, IND.

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

Gera maudymuisi vieta

Vtstuviv nuotraukos Ir 
augitos rūšies fotografijos 

mfisy speciolybi
PREC1N PHOTO STUDIO

(Incorporated) 
EDVARDAS ULIS, sav, 

4058 Archer Avenue.
Telefonas VIrginia 7-^481

Dr. NIm KRIŠUŠELIONAITI
(Gydytoja Ir Chirurgė)

Eina du draugai per kapines motoru ligų ik akušerijos 
ir skaito antkapių užraSus. Pa- • ,
galiau vienas sako: 71rt lr caiiforma)

TeL ofiso kr re*. REpubllo 7-4140 
— Keista, štai čia guli tau- vai. n-i ir •-» ▼. v. *e*t. i-< p. p

rus visuomenininkas, ten geras tlk susitarimą,
sūnus, geras vyras, pasišven
tęs mokytojas ir t. t. O kur gi 
laidoja tuos visus niekšus ir 
sukčius, kurių tiek daug sutin
kame gyvenime?

Paslaptis

rel. ofiso HE. 4-<tPv». rez. I’K. 6-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

1857 W. Garfield Blvd.
VAL: 1—4 lr 6—9 

Šeštad lenlale nuo 1 Iki 4 vai. p. p. 
išskyrus ketvlrud. lr sekmad.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IB 

OERKLfiS LIGOS 
— Pritaiko akinius —

8X22 So. Weatern Avenne 
Vai.: kasdien 10-12 vai. lr 7-8 vai. 
vak. šeštadieniais 10-1 vai. Trečia
dieniais uždaryta. Kitu laiku susitarus

Oflao telefonas: PR 8-322*
Res telef. WAlbrook 6-6076

...................................................
“NEW ERA” shampoo

DR. I. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. 63rd St 
(lflsn t< i KEliance 6-4410 

Rezid. telef. GHuvchUl 6-0017
Valandos: 1-3 p. m. lr 6-8 p. m.

tik po pietų.
pagal nutarti

Penktad. 
•frečlad. lr šeštad.

DR IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chirurgė) 

KCDLKIV IK VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTO

71M South Western AvenM
(MEDICAL BUILDING) 

Ptrmad., antrad., ketv. lr penkta 1. 
nuo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. lr nuo 
S v. — S vai. vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto— 1 v. p. p. Šeštad. 11 
vai. ryto Iki 8 vai. popiet.

Ofice tel. RE. 7-1168 
teL WAlbrook 5-3765

Ofiso tel. CUffside 4-2896 
Rezidencijos: LAfajette 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 West 47 th Street 
(Kampas 47th lr Ueriultage)

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

TeL ofiso ¥A 7-6567, rez. RE. 7-4966

DR. FRANK C. KWINN
(KVIECINSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 West 471h Street 

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 1 
vai. Iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. Iki 8:80 
Uždara treč. visa diena lr šeštad. vak.

DR. FL TALLAT-KELPŠA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

5002 West 16th Street 
Vai.; kasdien 6-8, šeštad. 1-3 

Telef. TOwnhall 3-0959 
2534 West 68th Street 

Vai.: tik Iš anksto susitarua 
Telef. HEmloak 4-7080, ncatsaklna 

skambina CEntral 6-2294.

STASYS DŽIUGAS

Kiškučio Vardines
Tai gražiausia dovana mūsų 
mažiesiems skaitytojams. Meilė 
tėvų žemei, mažųjų džiaugsmai ii 
dail. Vi. Stančikaitės gražios iliu
stracijos Šią knygą padarė dau
giausia mėgiama mažųjų skaity 
tojų tarpe. Kaina $1.50.
Užsakymus kartu su pinigais siųskite:

“DRAUGAS” 
2334 So. Oakley Avė. 

Chicago 8. UI.

Gamintojas NEW ERjA, Nauja Ga
dynė, shampoo’ ♦ ,-/»* r* • . . - . r. ■

Nauja Gadyne —- shampoo.
Tai labai geras shampoo, kurį jis

pats vartodamas 40 metų — nei žil- 
sta, nei plinka. Tas pagal specialių 
formulę pagamintas mišinys iš C0- 
coanut alyvos ir jo išrastų priedų 
labai švelnina galvos odų. Siųskite 
$2.00 už 8 oz. bonkų. —

FRAKAS BITAUTAS
302 So. Pearl Street

DENVER, COLORADO
iiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMitiiiiii

MES PRISTATOME ANGLIS BEI]
PEČIAUS ALIEJŲ

^DIDELIAIS IR MAŽAIS KIEKIAIS
Mes taipgi per kr aus t ome jūsų baldus saugiai — keletą blo-l 

|kų ar keliasdešimts mylių. Reikale laukite mus.
, Vieno kambario baldu* arba viso namo — kreipkltše 
'mu*. Turį daug metų patyrimo perkrau*tymo darbe.

STASYS FABIJONAS
1146 S*. No,M Arenus TU. VIrginia 7-7007]

Pradeki! Taupyti Šiandien, Turėsit Rytoji
Taigi, dabar pridėkit, taupyti «.j. IMuvttk«j. 

jstalgoje — BRIGHTON SAVIMGS AND LOAN I
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki >10,000,00

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

OFISO VALANDOS:
Plrmad., antrad., penktad. lr 
Be*tad. • vai. ryto Iki 4:S0 p.p.

Trečlad. D ryto Iki 11 vai.. 
Kstvlrtad. 9 vai. iki B vaL vak.

35E

B U IC K ’ A S

LIETUVIŠKAS

AUTOMOBILIS

IUs

DR. JUZE IR KĘSTUTIS 
AGLINSKAI

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
2800 We«t Clat Street

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

penkt. 2 Iki 4 lr 6 Iki 9 popiet. Šeš
tadieniais 10 Iki 2 vai. popiet.

Ofiso tel.PRoepeot 6-1705 
Res. tei. GRovehlU 6-56OS

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IB VIDAUS LIGOS 

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

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

Telef. ofiso LAfayette 3-6048 
Rez.: WAlbrook 6-3048

Tel. ofiso HE. 4-6849. re*. HE. 4-2824

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

TeL ofiso l’Rospect 6-2240
PRospect 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
■PEC. CHIRURGINES EIGOS 

5700 S. Wood Street*
PrtSmlmo vai. tik pagal susitarimų 
nuo 2—4 vai. kasdien Ir nuo 6 Iki 8 
vai. plrmad. lr penkt. Trečlad lr sek. 
uždaryta

DR. VYT. TAURAS-
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR 
SPEC. MOTERŲ LIGOS 

Ofisas ir rezid.: 2410 W. 51st St
Tel. l’Rospect 8-1223 arba WE 0-5577
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v. Antr.,

Trečlad. Ir Penktad. 6-9 vai. vak. U 
Šeštadieniais 2-4 vai. popiet.

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IK CHIKUEGAS 

6817 South Werter» Avenue 
Chicago 29, III. • 

Pasimatymai pagal sutarties
Telefonas REpubllo 7-4900 

Rezidencija: GRovehlU 6-8161

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: nuo 2-4 lr nuo 6-S:S0 v. 
vak. Šeštadieniais nuo 2 iki 4 popiet

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel. VIrginia 7-0036

Rezidencijos tel. BEverly 8-8*44 

Tel. ofiso VI. 7-0600, rez. RE. 7-6S67

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

4055 Archer Avė.
Kampas Archer lr Callfornta Ava 

VAL.; 2—4 lr 6—8 v. p. p, 
feešt. 2—7 vai. p. p.,
Išskyrus sekmadienius.

Ofiso t, Icf. YArds 7-1166 
Rezidencijos — HTcwart 3-4511

DR. J. GUDAUSKAS*
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 Weet S5th Street 
(kampas Halsted lr 86-ta gatve) 

VAL. 1—4 lr 6:30—8:80 p. p. kas
dien Išskyrus trečiadienius. Atidarą 

šeštadieniais 1—4 vai.

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IB CHIRURGfi 

Office: 10748 South Michigan Avė, 
Huto: 1653 W. 103 St., Bovcrly Hllls 
Val.f kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 v. v.. 
Išskiriu trečlad. Šeštadieniais nuo 1 
Iki 4 vai. popiet.

Tel.: Ofiso — PUllman 5-6766 
Buto — BEverly 8-3016

Tel. ofiso He. 4-2123, rez. I’R. 6-8484

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

6255 South Western Avenue
VAL. kasdien 2—4 p. p. lr 7—9 vak.

Trečiadieniais, šeštadieniais ir 
sekmadieniais uždaryta

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

Dr. Alezander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marųuette Medical Center 
6132 So. Kedzie Avenue

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

Ofiso HEmloek 4-5815 
Rez. IIEml. 4-3751

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIU TO VIDAUS LIGOS 

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

Priima pagal susitarimą

DANTISTAS

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

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

LAfayette 3-4949 
Namų — CEdarcrest 3-7786

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
8259 South Halsted St. 

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

Trečlad. lr kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. VIctory 2-1484. Resid. 2487 
W. 62nd 8t., tel. RepubUo 7-8818.

Oflao telefonas — BIshop 7-2625
DR. AL. RA6KUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4342 Archer Avenue

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

Trečiad. ir sekmad. tik aualtarua

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpubllo 7-2290 
SPHCIALYBE CHIRURGINĖM IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2745 West 69th Street

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

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

keičia atiklua lr rfimua.
4456 So. Oalifornia Avė., Ohicago 

šaukite YArds 7-7881 
Priima: vakarais 6 Iki 9; šeštad. 

10 vai. ryto Iki 4; trečlad. lr aekmad. 
tik susitarus

Tel. ofiso: DAnube 6-1126

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

3267 South Halsted Street

Vai. 1 iki 4 v. p. p. lr 6—8 v. vak- 
Šeštadieniais 1—4 v. p. p.

Tel. oflao l’Rospect 6-9400
Rezid. l’Rospect 6-9100

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VaškevičlūtS)

GYDYTOJA IR CHIRURGfi 
6248 South Kedzie Avenue 

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

DR. J. VAITAITIS
GYDYOOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Ct., Cicero 
Kasdien 10-12 vai ryto lr t-S vaL 

vak. šeštadieniais 10-2.
TM*čia4: Uždaryta

Ofiso lr buto tel. OUympio 2-1381

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

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJ A. S IR CHIRURGAfl 

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

Pričmlmo valandos kasdien: 1-4 p.p. 
lr nuo 6-8 v.v. šeštad. 1-4 vai. popiet. 

Tel. ofiso PR. 6-6446, rez. HE. 4-S156

DR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti 

Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-665*

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

Tel. ofiso CA 6-0257, rez. I’R 6-666* 
Rezid. 6600 8. Arteslan Ava.

VAL. 11 v. r. iki 3 p. p.; 6—9 v. v.

Tai. ofiso PR. 6-3838, rez. RE. 7-9199

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(LIETUVIS OTDYTOJAS)
2500 lyeet 6Srd Street

VAL kasdien nuo 2—4 p. p. lr 7:20 
Iki t vai. Trečlad. lr šešt. uždaryta

Telefonas GRovehlU 6-1695
DR. ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPfiCIALISTfi

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

sualtarimą Išskyrus trečiadienius
2422 West Marąuette Rd.

Telefonas RElIanoa 6-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVI8 GYDYTOJAS)
8925 Weat 59th Street

VAL, 1—4 popiet, 6:30—8:36 vak.
Trečiad. pagal sutarti 

Tsl. ofiso Ir buto OUymplc 2-4158
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAfl 
4088 W. lflth St, Cicero 

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

Butas 1626 8o. 4*th Avė. 
•eštadlenlals 13 iki 4 popiet

Ofise telef. LAfayette 8-8210, Jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzIe S 2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGĄ

4146 S. Archer Avė.
VAL Kasdien popiet nuo 13-2:30 v. 
Vak. pirm., antr., ketvlrt. 6-3:30 v. 

Trečiadienį tik aualtarus

TeL ofiso VA 7-4787, re*. PR 6-1 *30

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4646 S. Aahland Avė. (k&mb. III) 
Vai. nuo 2—4 ir 6—I: trečlad., šeš
tad. lr sekmad. tik pagal sutartj. 

Jeigu neatsilieps vlršmtnštl telefonai
•aukite MIdway 3-0001

f P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopedas - Proteviatss 

Aparatat-Proteeal, Med. ban
dažai. Spec. pagalba kojom

(Arch Supports) tr 6.6.
Vai.: 9-4 lr 6-3. šeštadieniais 9-1. 
DBTHOPEB1 JOS TECHNIKOS LAB. 

2860 W. 63nl St, Chioago 2*. III. 
Tel. PBospcct 6-SO64

J«1 turite parduoti ar liauomo- 
ti, pasiskelbkite smulkių skelbimų 
skyriuje. Skelbimą galite perduoti 
telefonu: VIrginia 7-6640.

*334 B.

DR. G. SERNER
UETVV1S AKIŲ GYDYTOJAM 

Virš 25 metų patyrimo
Tel. YArds 7-182*
Pritaiko akinius, 

z Kreivas akla 
Ištaiso.

Ofisas lr akinių dlrbtuv*
756 VVest S5th Street 

Vai. nuo 10 Iki 2, nuo 8 Iki 8, tra- 
člad. nuo 10-12, penktadieni 10-2 1S 
Šeštadieniais 10-2 vai. popiet.

DR. S. VAITUSH, OPT.
Palengvinu aklų Įtempimų, kuria 

yra priežastis galvos skaudšjlmo bei 
svaigimo lr skaudančių akių karščio. 
Atitaisau trumparegystę lr tollregya- 
tę. Prlrenku teisingai aklnlua Vlai 
egzaminavimai daromi su elektriniais 
instrumentais, rodančias mažiausius 
trūkumus. Speciali atyda kreipiama 
i mokyklos valkus.

4712 South Aahland Avenue 
Tel. YArds 7-1373 

Vai. 10:80 Iki 7 v. vak. šeštad 10:30 
Iki 6 vai. Sckm. lr treč. uždara.

DRAUGAS 

THE LITHUAN1AN DAILY FIUKND
Oakley Ava., Chioago 8, III. TeL VIrginia 7-664tj 7-*64*

Entered aa Saoond-Class Matter March 11, 1916, at Chicago. Ullnoto 
Undes the Act of lCarch S, 187*.

Member of the Catholįp Prese Asą’n 
PubUshad daily. ezept Sundays, 

by the
Llthuanian Catholto Press Soctety 

Metams
39.0Q
33.00 

111.00

PRMNUMBRATA:
< hloagoj lr Cioerol 
Kitur JAV lr Kanadoje 
ITŠsleayje

BUB8CRIPTI0N RATE*
33.00 per year outslde Of Chioago 
39.00 per year tn Chioago A Ctoaro 
13.00 per year in Canada
Forelgn 111.00 per year.
H motų B tnSn. f m*"

6.00 33.73 •1.96
34.60 32.63 31.94
36 60 la.šš 31.33

Redakcija atralpentos taiso savo nuošlūra. N esu naudotų straipsnių ne
mato, Juos grųšlna Ilk Iš anksto susitarus. Radakotja uš skelbimų tūlai 

■kalMmų kaino* prialunfllamoa gavus prašymų.
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IZOLIACIJOS BOKŠTAS
NEPRIIMTI PASIŪLYMAI

Su Julium Sula “Naujienose’ mes bandėme aiškintis kaiku- 
riuos klausimus, kurie iškyla tikinčiojo ir netikinčiojo pasikal
bėjimuose. Abejodamas savo oponento Dievo supratimo mini
mumu, aš siūliausi jam apaštalauti kriščionišką Dievo supratimą.
Jeigu šis mano pasiūlymas jam būtų nepriimtinas, aš jam siū
liau diskutuoti gerumus ir blogumus, esančius atsietus nuo ti
kėjimo | Dievą, t. y. gerumus ir blogumus netikinčioje visuome
nėje ir tuo būdu laimėti bazę mūsų pasikalbėjimui.

Tačiau savo atsakyme mano oponentas šių mano pasiūlymų 
nė nesvarsto. Aš turiu pasidaryti išvadą, kad mano prašyto 
leidimo jam apaštalauti krikščionišką Dievo supratimą jis ne
davė. Tokiu pat būdu jis atsisakė svarstyti dorinius ateizmo 
ar laisvamanybės gerumo klausimus.

Taigi šiuomi mūsų pasikalbėjimą galima būtų baigti. Tie
sa, mūsų oponentas pakartoja keletą tradicinių priekaištų krikš
čionybei ir katalikybei, j kuriuos mes galėtume atsakinėti. Ta
čiau tas atsakinėjimas būtų išstatytas tokiam pat mažam mūsų 
oponento dėmesiui, kaip minėti mūsų pasiūlymai.

NETIKINČIOJO PROBLEMA
Mūsų oponento laikysena šiose diskusijose kelia platesnį 

klausimą, negu tie, kuriuos jis žodžiu yra iškėlęs. Čia kyla 
klausimas, kurį išsiaiškinti yra sunkiau negu krikšto “prievartą” 
ar kitus dalykus, kuriuos jis mini. Tas klausimas yra: kodėl 
netikintis žmogus tiesioginiai nereaguoja į kaikurias žmogiškas 
problemas? Kodėl tam tikra problemų sritis yra tarsi išpjauta 
iš jo galvos? Jis palyginti gerai gali svarstyti daugumą pozi
tyvinių klausimų. Tačiau religinius klausimus jis gali svarstyti 
tik “aklos religinės dogmos šarve”. Dievą jis gali suvokti tik 
kaip krikščionių priežaismį, jų nukaltą, kad būtų ant ko paka
binti dešimt Sinajaus įsakymų.

Tokiu būdu dorinę sritį jis taip pat laiko žmogaus išgalvotu 
dalyku. O pasiteisinti dėl savo atstovaujamos pasaulėžiūros do
rovingumo jam yra toks svetimas dalykas, kad jis nežino, ką 
su juo daryti ir nori jį praeiti negirdomis. Tačiau už dorinių 
normų nesilaikymą tikintįjį žmogų jis kaltina tokia rimta veido 
išraiška, lyg čia jam eitų reikalas apie tokį dalyką, kurį jis 
laiko absoliučiu. »• <1

Kaip šitokia laikysena yra derintina su žmogaus dvasios 
pilnumu ir vieningumu? Ar yra žmogiškas toks vienpusiškumas 
Dievo problemos atžvilgiu? Iš kitos pusės: ar yra pateisinamas 
dviveidiškumas žmogaus dorovės atžvilgiu: atsisakant pasitei
sinti dėl savo dorinių pagrindų, o iš kitų augšto dorovingumo 
reikalaujant? Ar šitokia sumišusi dvasios nuotaika žmogiškai 
vertinga ?

ŽMONIJOS KALTINTOJAS

Jeigu mes labiau gilintumės į netikinčiojo žmogaus dvasios 
būklę, turėtume sustoti prie savotiško jo šaltumo arba jo neso
lidarumo didžiųjų žmonijos problemų atžvilgiu. Vien neigiamai 
išspręsdamas Dievo klausimą ir vien į kaltinimą suvesdamas sa
vo dorinę praktiką, netikįs žmogus atsistoja žmonijoj labai savo
tiškoj pozicijoj. Psichologinė jo apraiška yra ironija. Su ironinga 

. šypsena stovi netikintis žmogus religinių ir dorinių žmonijos pa
stangų akivaizdoje. Kai žmonija šimtmetis po šimtmečio stengiasi 
įsigyti švaresnį, tvirtesnį ir šventesnį Dievo supratimą, jis geriau
siu atveju iš tų pastangų tik šypsosi. O kai žmonija, suvok
dama didžiąsas dorines normas, nori išmokti geriau jas pritai
kinti gyvenime, jis tik ironinigai skaičiuoja jos nepasisekimus ir 
nesolidarizuoja su jos pastangomis.

Štai kokia įšalta ir kokia šališka yra netikinčiojo žmogaus 
laikysena didžiųjų žmonijos pastangų atžvilgiu. Tikrasis šios 
laikysenos vardas yra: žmonijos kaltininmas. O pagrindinis prie
kaištas, kuris seka netikinčiajam žmogui iš jo laikysenos yra: so
lidarumo trūkumas. ę?Sįbūt rietiesioginiąd ir- Jei taip galima sa- jieji viešpačiai 
kyti, atžagaria ranką ir jis prisideda .prie. dprinšs ar religinės grąžinti pavei

didžiausias savimylis. šita 
Chruščevo kalba istorijon tikrai 
įeis kaip viena dramatiškiausių. 
Jį pavaizdavo pragarą ten, kur 
daugelio įsitikinimu buvo ku
riamas rojus. Ji padrąsina kiek

VYKDYKIME TESTAMENTĄ
PREL. PR. JURAS, Lawrence, Ma:is.

“Dėkokime Viešpačiui mūsų
vieną demokratą, nes šeai iš Dievui’, kunigas kreip asi į ti-
augščiausių viršūnių Maskvoje 
patvirtinama, ką kovotojai už 
demokratiją dešimtmečiais tei
gė. Laisvasis pasaul's juįt se

kančiuosius šv. M šių aukoje. 
“Verta ir teisinga”, atsako ti
kintieji. Tikrai yra verta ir tei
singa iškilmingai padėkoti Vieš-

mai žinojo, kad Stalinas yra pačiui Dievui už gausybę aptu-
žmogžudys ir niekšas. Teisybę 
sakyti Chruščevą vertė ilgai 
Staliną kentę Sovietų Sąjungos 
piliečiai ir noras save nusibal-

rėtų malonių. Iš Dievo malonės 
mes čia esame laisvoje Vašing
tono žemelėje. Iš Dievo malo
nės minime LRKSA 70-ties me-

tinti, nes Chruščevas buvo arti-l^ sukaktį. Septyniasdeš mt me 
miausias Stalino bičiulis. Elki-‘ nėra taip daug palyginus su
mės, kad nė jam, nė jo bendra
darbiams Bulganinui, Molotovui 
ir Malenkovui nepavyktų nusi- 
baltinti, nes jų rankos suteptos 
tuo pačiu krauju, kuris sutepė 
Staliną”.

PILIS ANT SMILČIŲ

Romoje einąs dienraštis “EI 
Messagero” rašo:

“■Sveikas protas sugriauna 
Chruščevo statomą pilį, nes ji 
ant smėlio. Jei Chruščevo da
bar smerkiamieji nežmoniški 
diktatoriaus darbai įvyko sykį, 
kas gali užtikrinti, kad jų ki
tas diktatorius vėl nepakartos? 
Stalino diktatūra juk tėra nuo
sakus vaisius tam tikros politi
nės sistemos. Chruščevas gi sa 
vo kalboje neparodė jokio noro 
tą sistemą keisti, nors ji Stali
nus gimdo. Jei sistema bei san
tvarka paliekama ta pati, aiš
ku, kad paliekamas ir atviras 
kelias kitam diktatoriui į viršų 
įsirioglinti”.

šimtmečiais sukrautais amžiny
bėje. Tačiau kiekviena sukak
tis turi savo reikšmę, nes ji at

laisvos valios gal a mylėti Die
vą ir artimą. Dievo žodis nuro
do, kaip toji meilė įgyvendinti
na, nes Jis yra Kelias, T esą ir 
Gyvenimas “Anima humana na- 
turalitėr christiana”. Žmogaus 
siela savo p-’gimtimi yra krikš 
čioniška. Ištikimas Kristaus 
sekėjas nepake č a viršgamtinio 
gyvenimo į žemiškus blizgučius 
ar smaguriavimus ir neišsižada 
Dievo duotų jam gėrybių bei y- 
patybių.

Religija, tautybė ir kalba yra 
Dievo dovanos. Tautinėse for
mose bei tradicijose religija su-

skleidžia praeities įvyk us. Tam1 teikia žmogui prieinamesnių, ga 
tikras sukaktis atžymime jubi- lingesnių priemonių siekti gyve
lėjais — džiūgavimais.

Kristaus gimimo sukaktyse 
Kalėdose prisimename Kristaus 
įsikūnijimo paslaptį ir Dievo be
galinę meilę. Didžioji savaitė

j primena Kristaus kančią. Vely
kos primena Kristaus iš numi
rusių prisikėlimą, kuris įrodo 
Jo skelbiamojo mokslo dieviš
kumą. Todėl tikintieji džiūgau
ja giedodami aleliuja, kuris 
reiškia garbinkime Dievą. Nors 
duslūs mūsų artimųjų vaitoji
mai už geležnės komunistų sie
nos drumščia mūsų linksmą 
nuotaiką ir LRKSA 70-ties me
tų sukaktis primena skaudžius, 
net kruvinus po rusų carų val
džia kryžiaus kelius, tačiau pa
ti LRKSA istorija yra mums 
labai džiugi, įdomi ir branginti
na.

Artimo meilė

nimo pilnybės. Su nutautėjimu, 
supasaulėjimu eina ir nukrikš- 
čionėjimas.

Jie geibėjos!, o mes...

Mums gresiančius laisvoje Va 
šingtono žemelėje pavojus gas- 
padorišku protu labai gerai pra 
matė Lietuvos artojėliai prieš 
70 metų. Tiesa, jie čia atvykę 
rado bažnyčias, mokyklas, or
ganizacijas, apdraudos kompa
nijas, laisvę ir prabangą; ta
čiau tas negalėjo jų patenkin
ti, nes šiose įstaigose jie nerado 
savo širdžiai brangių tautinių 
tradicijų, tautinio charakterio.
Po ilgų ir sunkių kasyklose ar
dirbtuvėse darbo valandų lietu- kiose sąlygose. Taip savo krū
viai išsiilgę Lietuvos laukų ėjo Į vinu prakaitu jie rašė mums tęs 
į gamtą, į miškus ir užsimąstę 
žiūrėjo, kaip medeliai vėjo len
kiami glaudėsi prie viens kito, 
kad nepalūžtų...

Viceprezidentas Nixon įteikia U.S. armijos vėliavą armijos sekreto
riui Wilbert Brucker. Šalia Brucker stovi gen. Maxwell Taylor (INS)

apsimarinimo ir aukų realizavi
mui tų didelių darbų!

Mūsų pirmtakūnai davė mum 
gražų pavyzdį. Jie sukūrė drau
gijas, organizacijas. Nedavalgę, 
nedamiegoję statė bažnyčias, 
mokyklas vienuolynus labai sun

IŠ BAIMĖS
“New York Times” rašo: 
“Naujieji viešpačiai Maskvo

je Staliną tik todėl nuvertė, kad 
_pajuto, jog jis ruošė jiems
vas nusukti. Jie nupynė taria
mą 'kolektyvinę diktatūrą’, ku
ri bando dangstytis kitokiomis 
plunksnomis, būtent — plates
nėmis laisvėmis viduje ir ‘taikin 
gu sugyvenimu’ su užsieniu. Jei 
tai būtų ištik rųjų naujų viešpa
čių siekimai, galima būtų nu
džiugti. Tačiau net paviršutinis 
žvilgsnis įtikina, kad naujoji po
litika tėra senoji politika nauja
me rūbe. Pvz. suteikdami lais
vės daugeliui Stalino aukų, nau- 

net nemano su- 
pavergtoms tautoms,

Lietuvių tauta neskaitlinga 
ir kaimynų visais amžiais skriau 
džiama. Jos gyventojų didelė 
dalis ašarų bangomis yra atneš

,-Qri ta į Jungtines Amerikos Valsty ~ „
*al bes. Reikia manyti, jog pati Die',Pesc^ bei^argu naštą. O uz- 

a__ ,_______ , _____ _ 'trauke lietuviškas dain

tamentą. Lietuviškas parapijas, 
jų globojamas mokyklas, vie
nuolynus ir organizacijas jie 
įvedė mūsų globai, mūsų nau

dai. Pridėtas lietuvių vardas 
nuolat byloja, kad visa tai da-

. ........ ryta dėl lietuvių ir norėta, kadmu, norėjo atgaivinti dzmstan- ,|ietuviai d audami su kita. 
cias širdeles ir pasidal.nti ru-

Lietuvis troško sutikti lietu
vį. Lietuvišku žodžiu, it balza-

l.'ngi, bet visada galime būti vie 
ningi, drausmingi, rūpestingi ir 
gailestingi. Kristus be ginklo 
atnaujino žemės veidą. Galin
gieji Rusijos carai ginklu ne
nugalėjo beginklių lietuvių kai
miečių. Mūsų bočių “vargo mo
kykla”, knygnešiai, Valančiai ir 
net mūsų laikų senoji gentkartė 
moko mus būti pasišventusiais 
darbščiais ir karingais. Juk visi 
“izmai” susilieją į komunizmą 
gręsia iš visų pusių. Prabanga 
lyg nimfos, bando užliuliuoti 
mus letargu. Nepaisymas, ne
veiklumas būtų išdavystė.

VO Apvaizda skyrė čia mums su traukę UetuviSkas daineles pa-
vaidinti didelį vaidmenį religi sijusdavo esą lyg Lietuvos ga-
niu ir tautiniu atžvilgiu. nykl,Me S?™“' kur la.kStin

Mūsų Atpirkėjas, kenčianti 
taučiais nepakeistų savo lietu- Lietuva ir mūsų pačių garbė 

reikalauja vykdyti paliktąjį mei 
lės testamentą — veikti neatidė

viškos kilmės, nepamirštų savo 
letuviškos kalbos.

pažangos, tačiau savo dvasia jis pasileka toli nuo jos 
NETIKINČIOJO NELAISVĖ

Mūsų oponentas “Naujienose” yra atsisakęs aktyviai svars
tyti dorinius ir religinius klausimus. Jis atsitraukęs į savo 
izoliuotą bokštą apšaudo kaikurias tikinčiųjų pozicijas, 
puolame ne tiek dėl to, kad jis kelia krikščionių klaidas. Mes jį 
puolame už tai, kad jis atsisako aktyviai svarstyti šiuos klausi
mus. Jo neigiaimas neutralumas Dievo atžvilgiu ir jo neverti
nimas dorinių žmonijos pastangų yra tie dalykai, kuriuos mes 
jam prikišame.

Galima daug spėlioti, kokia yra šio solidarumo trūkumo 
gilioji prigimtis. Tačiau anksčiau ar vėliau reikės prieiti įsiti
kinimo, kad mes čia turime reikalą su nelaisvės apraiška. Neti
kintis yra nepajėgus rinktis.

Kyla klausimas, kas yra tos jėgos, kurios išlaiko netikin
tį jį žmogų jo uždarumos bokšte? Ta proga mums tikintiesiems 
iškyla ti kvienas baimingas klausimas: kiek mūsų klaidos ir nuo
dėmės yra kaltos, kad netikintis žmogus iš savo uždarumos ne
gali išsilaisvinti? Taip, prie jo bokšto eina sargybą mūsų nuo

dėmės. Tačiau jos nėra pakankama priežastis, kuria netikin
tis galėtų grįsti savo nelaisvę. Mes jį kviečiame kreipti dėmesį 
ne vien į mūsų nuodėmes, bet ir į visos tikinčiosios žmonijos 
pastangas tikėjimo ir doros srityje ir tokiu būdu išsilaisvinti iš 
izoliacijos bokšto.

Tas bokštas, kuriame yra įsikūręs neitkintis žmogus ir iš 
kurio jis ironingai seka dorines ir religines žmonijos pastangas, 
nėra nei toks tvirtas, nei toks humaniškas, kaip jis mano. Jo 
tikrasis vardas yra: pasilikimas šalia dorinių ir religinių žmo
nijos pastangų.

Ar ši izoliacija turi pakankamą pagrindą save pateisinti, — 
tai yra klausimas, į kurį aš kviesčiau savo oponentą. 
Aš kviesčiau Julių Sulą nulipti iš gavo dramblio kaulo bokšto, 
tada mes galėtume sėkmingai pakalbėti mums abiemg rūpimais

kurias pavergė nuoga jėga ir ap 
gavystėmis. Jie kaltina Staliną 
masinėmis deportacijomis, bet 
nesugrąžina iš Sibiro tremtinių 
į jų gimtinius kraštus Pabalti
jy. Stalinas mirė ir palaidotas, 
bet staliniška programa gyva ir 
tebevykdoma”. V.

Ir Lietuvoje ir už jos ribų 
lietuviai visada supami mirtinu 
pavoju. Atsilaikyti prieš galin
gus vidinius ir išorinius prie
šus teįmanoma naudojant jė
gą, kurią vartojo pirmieji krikš
čionys. Ji nęišsemiamai plaukia 
vykdant paliktąjį Kristaus mei
lės testamentą.

“Žiūrėkite, kaip jie myli viens 
kitą”, pirštais rodydami į krikš
čionis kalbėjo pagonys. Nei pla
kimai, nei kalinimai, nei žudy
mai negalėljo užgesinti juose 
meilės, kuri reiškėsi religiniame 
ir tautiniame gyvenime.

Dieviškoji išmintis iš anksto 
yra nustačiusi kiekvienam kūri
niui čia žemėje eitiną kelią ir 
atliktiną uždavinį. Nežiūrint į 
kokį kraštą beperkeltum aug
menėlis, paukštelis ar žvėrelis 
nepakeis Dievo jam duotos pri
gimties ar paskirties. Protin-

Svetimu protu netoli tenuva- 
žiuosi.

— Mūsų liaudies išmintis I giems kūriniams yra suteikta

galėlė, viturėlis ir gegutė juos 
taip maloniai sveikindavo.

Susitelkę dažnai planuodavo, 
kaip apsaugoti iš savo tėvų pa
veldėtas brangias tikėjimo ir 
lietuvybės dovanas ir kaip gel
bėti viens kitam ligoje ar ne
laimėje. Jiems buvo aišku kaip 
diena, jog “Vieno greitai ilst 
ranka. Vieno išmintis menka. 
Kai du stos, visados daugiau 
padarys”.

Kuriamoms drauigijoms pa
tys rašė įstatus. Draugijas vis 
pavesdavo kokio nors šventojo 
globai.

Religiniame ir tautiniame gy
venime pasirodė draugijos ne 
gana. Tada jie kėlė reikalą ir 
kas parapijas, statyti lietuviš
kas parapijas .statyti lietuviš
kas bažnyčias, mokyklas, kad 
ir jų vaikai augtų religinėje ir 
tautinėje dvasioje. Kiek čia rei
kėjo pasišventimo, ištvermės,

Atominio amžiaus pavojai

Jei katalikų bažnyčias pava
dinsime Diev0 malonių sandė
liais, tai su jomis susietas drau 
gijas bei organizacijas galime 
pavadinti tų sandėlių sargais 
ir bažnyčios tarnų-kunigų pa- 
gelbininkais. Dievas užmokės 
visiems gera darantiems, bet ir 
mes privalome būti pionieriams 
dėkingi. Dėkingi ne žodžiais, bet 
darbais. Vien pasididžiavimu, 
pasigerėjimu gražiomis bažny
čiomis ir kilniomis organizacijo
mis neįgyvendinsime paliktojo 
meilės testamento.

Atomų amžiuje nutautėjimo 
ir nukatalikėjimo pavojų yra 
daugiau, negu praeityje. Mūsų 
pif.ešai yrą užvaldę žemiškas 
gėrybes ir gerai yra susipažinę 
su mūsų silpnybėmis. Mes gi 
neturime didelių medžiaginių iš
teklių. Nesame atsargūs su prie 
šais ir lengvai pasiduodame jų 
suvedžiojimams. Nėsame skait-

liojant čia ir dabar.
“Vieno greitai ilst ranka”.

Daugiausiai galime nuveikti, ka 
da esame gerai organizuoti ir 
vieningi. Prieš 70 metų mūsų 
pion:eriai, greta lokalių draugi
jų, sukūrė centralinę, fraterna- 
lę, katalikišką, lietuvišką ap
draudos organizaciją — LRK
SA. Per 70 metų ji tarnavo lie
tuviams. Už tai lietuviai ją ug
dė, tobulino, modernino. Kas gi 
nežino kiek LRKSA yra rėmęs 
visus Bažnyčios ir Lietuvos rei
kalus! Kiek -organizuotai yra 
kovojęs dėl Lietuvos Nepriklau
somybės; kiek daug yra prisi
dėjęs prie jos atstatymo. Susi
vienijimas yra parėmęs kiekvie
ną religinį, tautinį ir kultūrinį 
reikalą. Jei garbinga yra būti 
kilnios šeimos nariu, taip lygiai 
garbinga yra būti nariu didelių 
nuopelnų organizacijos, kuri 
per 70 metų spinduliavo ir tar
navo tūkstančiams lietuvių.

(Nukelta į 4 psl.)

klausimais. V. Bgd.

ROJUS BUVO PRAGARU 
Iš JAV Valstybės Departa

mento gautąjį nepilną Chrušče
vo kalbos rusų komunistų kong
resui turinį gavęs “New York 
Times” redakciniame rašė:

“Tokią kalbą pasiskaitęs žmo

gus sudrebi. Tas, kurį sovietų 
piliečiai ir komunistų durneliai 
visame pašalyje garbino ‘tėvu, 
vadu ir mokytoju’, pagal ChruŠ- 
čevą, buvęs juodas žmogžudys, 
purvinas išdavikas, didelis me
lagis, paranojiškas pamišėlis ir

EDGAR ALLAN POE

DERVA IR PLUNKSNAITIS
Šio daktaro ir profesoriaus sistema

Vertė N. Jankutė 

(Tęsinys)

Čia kalbantis labai grubiai įkišo nykštį už žan
do, ištraukė jį pamėgdžiodamas kamščio garsą ir, prie 
dantų prispaudęs liežuvį, šnypštė keletą minučių, 
vaizduodamas šampano putojimą, šitoks jo elgesys, 
aiškiai mačiau, labai nepatiko M. Maillard, bet jis nie
ko nesakė, ir pokalbį vedė toliau sudžiūvęs mažutis 
vyrukas su peiliu.

— Ir žinotumėt — pradėjo jis, — mes turėjome 
dar vieną kvailutį, kuris galvojo esąs varlė, čia kal
bant, čia paliekant, jis ir buvo gerokai į varlę pana
šus. Kaip man gaila, kad jūs jo nematėte — kreipėsi 
kalbėtojas į mane, — ak, tamsta, jūs būtumėt nuste
bęs! Iš tikrųjų, jei tas žmogus nebuvo varlė, tai bai
siai gaila, nes jis taip puikiai kvarkdavo, ot šitaip — 
kvarrr-kvarrr-kvarrr, ir kada jis užs i remdavo ant sta
lo, štai taip, ir, išgėręs porą stiklų vyno, iškreipdavo 
burną ir dideliu greičiu vartydavo akis šitaip, pone, 
prisiekiu, jūs būtumėt susižavėjęs to žmogaus varliš- 
kumu.

— Aš neabejoju! — atsakiau.
— Atsimenate, buvo dar toks Petit Gaillard, — 

pertraukė kažkas vėl — kuriam šovė į galvą, kad jis 
esąs uostymo tabako žiupsnis. Neįsivaizduojate, 'kaip 
jis kankinosi, negalėdamas savęs pašniaukšti!

— O, apie tai kalbant, dar buvo toks Julės De- dėjo apie žmogų, kuris suktųsi, kaip žaislinis vilke-
soulieres, kuris turėjo tikrai idiotišką mintį — jis vai
dino arbūzą. Pamanykite tik, jis persekiodavo virėją, 
prašydamas iškept iš jo pyragą. Žinoma,, virėjas to 
niekada nepadarė, bet, mano nuomone, arbūzinis py
ragas a la Desoulieres galėjo būt neblogas skanėstas.”

— Hmm! — sumykiau aš ir (klausiamai pažvel
giau į M. Maillard.

— Cha-cha-cha! Che-che-che! Chi-chi-chi! Cho- 
cho-cho! Chu-chu-chu! Neblogas skanėstas! — kva
tojosi šis, — nenustebk, mon ami, mano kolega yra 
juokdarys. Nesuprask jo pažodžiui!

— Dar pas mus buvo toks Bouffon Le Grand, — 
kažkas vėl pradėjo, — tai buvo ypatingas tipas, kuris 
vaizdavosi turįs dvi galvas. Viena jų, aiškino jis, esan
ti Cicerono, gi antroji — kombinuota iš dviejų — bū
tent, nuo viršugalvio iki burnos Demosteno, o nuo ten 
iki smakro — Lordo Brougham. Gal tai ir buvo tei
sybė, nes jis turėjo nepaprastą iškalbą ir buvo toks 
aistringas oratorius, kad užšokdavo ant stalo, štai ši
taip... ir... *l|

Čia vienas kalbančiojo draugas truktelėjo jį už 
rankovės ir kažką sušnabždėjo į ausį. šis tuojau nu
tilo ir susmuko į savo kėdę.

— Be to, buvo dar ir tas Boullard, vilkelis. Jūs 
būtumėt sprogęs iš juoko, matydamas jį sukantis. Jis 
zvimbte zvimdavo ant vienos kulnies ištisą valandą, 
ot štai šitaip...

Tačiau pasakotojui nepavyko pademonstruoti to 
zvimbiančio apsisukimo iki galo, nes jo kaimynas 
nutraukė jį pačiame įkarštyje.

— Bet, brangieji, — staiga sušuko viena sena 
ponia, — tas jūsų Monsieur Boullard, be abejo, buvo 
idiotas, bet labai kvailas idiotas, nes kasgi kada gir-

lis? Tai absurdas! Madame Joyeuse buvo žymiai pro
tingesnė, kaip žinote. Ji turėjo savo arkliuką, taip, 
bet tai buvo tik malonumas ir jai ir kitiems. Matote, 
Madame Joyeuse įsitfkino esanti gaidys ir elgėsi, kaip 
geram gaidžiui pridera. Ji nepaprastai efektingai plas
nojo sparnais, ot šitaip, ir giedojo puikiai, štai taip — 
kakarieku — karakiekū — kakarieku!

— Madame Joyeuse! Prašyčiau nusiraminti! — 
piktai pertraukė ją šeimininkas.

— Jei nenorite elgtis, kaip damai pridera, tai 
prašau apleisti kambarį!

Vargšė ponia Joyeuse (aš labai stebėjausi, kad 
M. Maillard kreipėsi į ją tuo vardu) paraudo ir nulei
do galvą.

— Toji Madame Joyeuse buvo tikra beprotė, — 
staiga nutraukė nejaukią tylą gražioji panelė, kurią 
aš buvau sutikęs Monsieur Maillard salone.

— Taigi, — kalbėjo ji toliau, — palyginus su 
M-me Jayeuse, Eugenija Salsafette buvo žymiai pro
tingesnė. Ji buvo labai graži ir labai kukli panelė, ku
ri įsitikino, kad įprastinis drabužių apsivilkimo bū
das nėra užtenktinai padorus ir ėmė praktikuoti ’kitą, 
būtent, ji vietoj užsivilkusi, išsivilkdavo. Pagaliau tai 
nėra sunku. Reikia daryti štai šitaip, paskui šitaip, 
ir ot dar taip ... ir tada...

— Mon dieu! Mademoiselle Salsafette! — sušuko 
visas tuzinas balsų iš karto.

— Ką jūs darote? Dėl Dievo! Užtenka, užtenka! 
Mes puikiai matome, kaip tai padaroma! — ir keletas 
valgančiųjų, skubiai pašokę iš savo vietų, stengėsi su
laikyti Mademoiselle Salsafette, kuri dar minutė, ir 
būtų galėjusi konkuruoti su Mediči Venera.

(Bus daugiau)
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ŽUDYNES ŠYPSENŲ PRIEDANGOJE
A. LUPOMS, Wiota, Iowa

Vėl artėjame prie baisiosios timis įsibrauti. Padėkos ir pa-

■

kruviniausių L'etuvos dienų su
kakties. Prieš 15 metų tūkstan
čiai nekaltų lietuvių, troškulio

drąsinamai iš nepažįstamų ame 
rikiečių skaitytojų įrodo to dar-, 
bo prasmingumą. Taipogi fak-

M

kančioje vandens lašo sukepu- tais aprūpinę paprašykime drau 
sioms lūpoms suvilginti negau-Į gą ar gerą pažįstamą amerikietį 
darni, užkaltuose gyvuliniuose parašyti laišką prieš raudonąjį

marą. O tų faktų savoje spau
doje netrūksta.

Tėvynės šauksmo keliu 

Savaime suprantama pirmiau 
šiai visi tuštiems ir net žalin
giems tarpusavio kivirčams 
praga'Stingai rašalą laistantieji 
turėtų tąja kryptimi pasukti.
Lietuvos mokesčių mokėtojo 
sunkiai uždirbtu centu įgiję 
mokslą ir patirtį nenaudokime 
jos pražūčiai, kai progos pačios 
prašosi jungtis Tėvynės gelbėji
mo darban bei ateities kartoms 
laisvo gyvenimo galimybių ga
rantavimui. Kas jau įprato pa
razitiškai čiulpti buvusios lais
vos Tėvynės prakaito užšaldy- tvirta ir saugi, nes jos turtas 
tus lašus, atrodo tik radikalūs yra valdžios priežiūroje. Ta-

vagonuose sužvėrėjusių komu
nistų masin ai buvo tremiami 
Sibiran, o kurių nebespėjo su
grūsti į vagonus, sadistiškai 
nukankino Pravieniškėse, Pane
vėžy, Zarasuose, Rainių miške 
ir kitose Lietuvos vietose. Tuo 
XX amžiui gėd'ngiausiu aktu 
Tautos Golgota neužsibaigė. Lie 
tuvių naikinimas pačiais bruta
liausiais būdais buvo tęsiamas 
visą laiką. Jis nesustabdytas nei 
šiandien, kada budeliai kruvinas 
rankas šypsenų kaukėmis pas
lėpti mėgina, tuo likusią laisvo
jo pasaulio dalį biauriausiai mul 
kindami.

Plėškime klastos maukę

Kiekvieno sveiką kailį iš rau- ,. ..... . , . ,, . , „ X „ . , antiparazitin ai vaistai begalidonojo košmaro įsnesusio did- v ..
žioji pareiga dabar prasideda! p

Kunige—dailininko paroda
New Yoike įvyks paroda dai

lininko kun. Philp Pieck, Šv. 
Juozapo misionierių vienuoli
jos nario, kuris net 32 metus 
praleido besidarbuodamas Phi- 
lipinucse. Vokiečiai ir japonai 
sunaikino daug iš jo darbų, 
bet jis sukūrė eilę naujų. Pa
rodą luošia
Ats, Ine.

ryknoll misijoms. Toje pro
vincijoje yra 40,000 žmonių, 
bet gyvena išsimėtę palei An- 
dų kalnus.

AR VERTA?

m|] 300 katekistų
Azangaro provincijoje, Peru 

valstybėje, šiuo metu dirba 
300 katekistų, talkindami Ma-

$2.00 } metus, kad užlaikius gražius 
plaukus. Mėgink NEW ERA — per Contemporary 40 metų pasekmingai vartojanw.s.

! Siųskite $2.00 už 8 oz. bonkų.
F. BITAUTAS

302 S. Pearl St., Denver, Colorado

Prisikėlimo parapijos choras ir orkestras, vadovaujamas sol. V. Verikaičio, pokylio metu scenoje iš
pildo programą. Švenutinimo iškilmių apračymas buvo šešt. numery.

Vykdykime testamentą

Daug -pavienių draugijų, su
mažėjus narių skaičiui, susilik- 
vidavo. Nėra to pavojaus LRK- 
SA. Ši prganizacija finansiniai

akcentuota, jog lietuviais esą- bubtis su lietuviais dėl lietuvių, 
me užgimę’ lietuviais turime ir Taip jie pasitarnauja Lietuvių

NUO UŽSISENEJUSIŲ 

SKAUDANČIU ŽAIZDŲ 

IR ATVIRU ODOS LIGŲ

M O V a N G
A. BENIULIS atlieka įvairius 

perkraustymus ir pervežimus 

iš tolimų ir artimų atstumų.

TeL Bl, *3-7075 ai to 

Pli 8-9842
Tie, kurie kenčia nuo SENU AT

VIRŲ Ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, 
tautai, kuri tebeneša savo SUn- negali ramiai sėdėti Ir naktimis 

miegoti, nes jų užsisenSJuslos žaizdosbūt.
Sporto ir meno programomis 

Seimuose bandyta užkariauti 
jaunuolių širdis ir supažindinti 
juos su lietuviška centraline ap- 
draudos organizacija, kuri lie
tuviams yra artimesnė, prieina
mesnė ir svarbesnė, nes į ją įsi
rašiusieji gauna ne tik finan
sinę apdraudą, kaip ir iš komer
cinių kompanijų, bet dar gauna 
moralę pagalbą išlikti katali
kais ir lietuviais.

Nepažinimas Lietuvos istori
jos ar josios gražiosios kalbos

kų kryžių kantriai, karžygiš
kai.

Įsigilinus į LRKSA istoriją 
argi nekyla noras būti vienos 
minties, širdies ir veikimo? Vyk 
dykim« meilės testamentą. To 
iš mūsų reikalauja Dievas, Tė
vynė ir mūsų pačių gerbūvis.

“Vere dignum et justum ėst, 
aeąuum et salutare...” Tikrai 
yra verta ir teisinga, reikalin
ga ir išganinga...

niežti Ir skauda. Kad pašalinti tų RfmpątinnAi ir niniAi taicAU niežėjimų Ir skaudėjimų senų atvi- nUpeSUngdl H plyldl IdlbdU 
rų ir skaudžių žaizdų, uždėkite
LEGULO Olntment. Jos gydymo 
ypatybės palengvins jūsų skaudėji
mų Ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite jų taipgi nuo skau- 
ižių nudegi, aų. Ji taipgi pašalina 
niežėjimų ligos vadinamos PSOR.IA- 
3IS. Taipgi pašalina peršėjimų ligos 
vadinamos ATHLETE’S FOOT, su
stabdo džiovinimų odos ir perplyšimų 
tarppirščių. Yra tinkama vartoti nuo 
Ižiūstančios, suskilusios odos dedir- 
vinlų, odos išbėrimų ir t. t., taipgi 
cinkama vartoti vaikučiams, kada pa 
sirodo skaudus išbėrimas nuo vysty
klų. Ji yra gera gyduolė nuo Iš
viršinių odos ligų. Le
gulo Olntment yra 
parduodama po 75 
Ct., $1.25, Ir $3.50.
Pirkite vaistinėse Chl 
cagoj Ir apylinkėse—
Mllvvaukee, Wisc.,Ga 
ry.Ind.lr Detroit, Ml- 
■talgan arba rašyki

me Ir atsiųskit* Mo- 
ney order |

TELEVIZIJOS
APARATUS

Garantuoja darbą ir dalis.
J. MIGLINAS

Telef. — HUmboid 6 1038
čiau mums reikia budėti, veik
ti, augti ir stiprėti, nes kitaip 
•neįgyvendinsime paliktojo tes
tamento.

Visose savo gyvenimo vieto
vėse mūsų tautos baisiųjų su-

Ūc7uvi?7u teuttoinkato) užtvan i ^vakarėse apipilkime
kos iš visų pusių gabiai ardo-!>alkrascl'f redakcijas laiškais, 
mos braška. Jei vėl būtų leista Sayklme Panūdus,, pasaulio 
išmušti tokiai valandai, kokią s",zl"ę atslbust'- Baisiojo bir- 
ir anomis dienomis retas tepra. j kelio įvykiai tebesitęsia anapus 
matė, tai bėgti jau nebebūtų i g'’1™'"“ uždangos. Nenuleiski- 
kur. Toji pozicija yra, kurioje me rankų, jei ne visus laiškus 
ginamasi ir mirštama. Tikrasis' Ne visi ir sias eilu-
laimėjimo kelias yra puolimas, t<'s pančiojo išvydo dienos, vimus, o ypatingai apie Seimus, 
kurio nepanaudojus raudonojo svl08a’ bct krast0 Įvairiose kolonijose Seimų ture-
pranašo žodžiai gali išsipildyti:,°P>"W s>“ pavojingiaus.uoju 
išsigimstančiam apgautam Va-! ™°1nMntu
kiru pasauliui, lyg pagriovy už- į dlde3nę “‘aak°myb« savo pa-

snūdusiam paršui, įsmeigti peilį rel«°,ms; 0 "1,uaų aą,zlne b,UB ra- 
mi, kad atlikome ką galėjomepasonen. ’ . . v. . ,;„ , . . . . geležiniais pančiais surakintosĮ žūtbūtinę kovą turime visi Tg -g laigvės tmečiui

įsijungti, neišskiriant nei namų ' skubinti 
nei greitvežimių savininkų, nei

Raudonasis tvanas sparčiai ple
čiasi, besiriejančių vakarų (kaip

tų, kurie nei vienų nei kitų ne
turi, nes komunistas skersda- 
mas segregacijos nepripažįsta. 
Nebėra vietos atsiprašymui ne
turėjimu laiko, kaip šiurpulin
gojo birželio aukoms jo nebe
buvo leista turėti. Netiesa, jei 
kas sako, kad jam nėra galimy
bių prie šios kovos prisidėti.

Visi į kovą
Žodžiu, raštu, protestu, pini

gine auka, demonstracija ir dau 
gybe kitų būdų galime plėšti 
klastingą komunistinės šypse
nos kaukę nuo nekaltu krauju 
aptaškyto tarptautinio burlioko 
veido.

Šį kartą stabtelkime prie vie
no iš veiksmingiausių komunis
tiniam melui demaskuoti bū
dų. Pilnai išnaudokime šio kraš
to spaudos laisvę. Mūsoji spau
da (ne Kremliaus budelių čeba- 
tus laižančioji) jau gana gerai 
informuota, okupanto barbariš
ki darbai plačiai aprašomi. Dau- J. 
giau lietuvių privalo veržtis į; 
amerikiečių spaudą. Netiesa,, 
kad tai negalima. Nesakyk, kad 
reikia žurnalistinių gabumų ir 
patirties. Tai nėra kliūtys. Rei
kia tik pastangų ir tvirto noro. 
Kiekvienas parašantis darbui 
gauti prašymą ar pažįstamam 
laišką, gali siųsti laiškus redak
cijoms nušviečiant komunistinį 
siaubą, protestuojant prieš ko- 
egzistencinę hipnozę ir t.t. Už
sispyrus pavyksta net į pragaiš
tingų ruskių vizitų iniciatorių 
laikraštį su priešingomis min-

Pirkit Apsaugos Bonus!

STATYBAI 
IR NAMŲ 
PATAISYMUI’
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGĄ

CARR MOODY 
LUMBER CO
STASYS LITWINAS, Prez.

3039 So. Halsted St.
Tel. VIctory 2-1272 

Apkainavimą ir Prekių Pristaty- 
nją Teikiame Nemokamai 

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

ao <=-=saoaoi
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TELEVIZIJOS FONOGRAFAI 
Tik pas mus pirkdami gausH
• Nemokamai 8-jų mėn. pilnų garan

tijų — darbam Ir dalys.
» Nemokamai vidaus antenų Ir Insta

liavimas.
• Iki $100.00 Ir daugiau nuolaidos ui 

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

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

NUOŠIRDUS LIETUVIŠKAS 
PATARNAVIMAS

Frank’s TV and Radio
PARDAVIMAS IR TAISYMAS

3240 South Halsted Street
Telefonas CAIumet 5-7252

PRANAS KERŠIS IR 
PAULIUS F. KNDZELIŠ

Veria, teisinga ir išganinga

Nekalbant kiek nail onų išmo
kėta pašalpomis ir pomirtinė
mis, kiek atlikta gailestingų dar 
bų ir kiek apšvietai išleista 
spausdinių, dar noriu užsiminti 
apie turėtus Apskričių suvažia-

ta iki šešių dešimčių.

Du labai artimi troškimai,
Duonų ir įvairius skoningas 

bulkutcs kepa

netrukdo jaunuoliams įstoti į' tarsi du neregimi sparnai, ke-
savąją apdraudos organizaciją. 
LRKSA centre ir kuopose dide
lėj didžiumoj vadovauja jauno
ji karta. Ši didžiuojasi lietuviš
ka kilme ir džiaugiasi galį dar-

lia žmogaus dvasią viršum 
gamtos pasaulio: troškimas ne
mirtingumo ir troškimas tie
ses bei moralinio tobulumo.

— Vi. Solovjovas

Seimai buvo ruošiami ne vien 
organizacijos biznio reikalams. 
Juose lietuviai atsigaivindavo 
tautiniai; užmegsdavo tampres
nius tautinius ryšius; pervertin
davo savas įnašas lietuviškam 
reikalui; supažindydavo kitatau 
Čius su savo kultūros kaikuriais 
bruožais; garsindavo lietuvių 
vardą ir įgydavo naujų draugų, 
nes jie pamatydavo lietuvius 
taurius, ryžt'ngus, energingus 
ne tik asmeniniams, bet ir fra- 
ternaliams reikalams. Seimuose

LEGULO, Department D. 

5618 W. Eddy St. Chicago 34, I1L

BRUNŪ'S KEPYKLA
3339-41 S. Lituanica Avė.

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

miestus.

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

tolimų distancijų, šaukite sekančiai:

e2|

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

GUŽAUSKŲ
BEVERLV RIT.I.S GftUNVflA'
Geriausios crėlės dėl vestuvių, banke
tų. laidotuvių ir kitų papuošimų.

2443 WEWT 83RD STREET 
Tel. PRoepeet 8-OH38 Ir PR R-O834

GRANE SAVINOS ™
2555 VVEST 47th STREET LAfayette 3-1083

B. R. Pietkieivicz, prez.; E. R. Pietkievvicz, sekr. ir advokatas 
Mokame augštus dividendus. Kešiuojanie čekius. Parduodame ir 
išperkame valstybės bonus. Taupytojams patarnavimai veltui 
ATIDARYKITE SĄSKAITĄ ŠIANDIEN.—Apdrausta iki $10,000. 
Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antr. ir penk. 9 iki 5; treč. uždaryta, o šešt. nuo 9 iki vidurdienio.

Telefonas — FRontier 6-1882
iiiiiiiiiuiiimiiiiiiiiimiimiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiii  
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NARIAI LIETUVIŲ TAUP. IR SKOMO

I
PER 40 METU 

VISU LIETUVIŠKU 
KOLONIJŲ

SAUGIAUSIA IR 
i PELNINGIAUSIA 

TAUPYMO 
BENDROVĖ

SOPHIE BARČUS 
RADIO PROGRAMA

U WGES stoties — Banga 1390 
NUO PIRMAD. IKI PENKTAD. 

8:45 iki 9:80 vai. ryte 
6E8TAD. 8:80 Iki 9:80 ryte 

PTRMADIENNIO vak. nuo 7—8 v. 
SEKAI). 8:80—ų-.SO ▼. r. U rtotb-s 

WOPA — 1490 klL 
Chlcago 29, .11. HEmlock 4-3411

7181 So. ROCKWELL ST

TELEVIZIJOS
Ir Radio Aparatų Taisymas

Sąžiningas ir garantuotu darbu 
M. RIMKUS, 4517 S. Satryer St 
Tel. VI 7-0087 — VI 7-3037

rsjęarsjsa-ajss

B-VIŲ LYGOS, KURIOS®

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki $10,000.00 
I R

Paskolos Duodamos Namu įgijimui 
Lengvomis Sąlygomis

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

4038 Archer Avenue Tai. LA3-6719 

AUGUST SALDUKAS Prszldanhn

t? Jsss-s-5sa tises

P.&J. JOKUBKA
TV, DEIMANTAI IR' LAIKRODŽIAI

Pardavimai Ir Talsypoas

4077 So. Archer Avė. 
Chlcago 32, III. — Tel. LA 3-8617 
KBKTFi.KBfF»KBBrFiJB®nqKSfEL»

CRANE SAVINGS & LOAN ASSN.
2555 W. 47th St. Chicago 32. UI.

DISTRICT SAVINGS & LOAN ASSN.
3430 So. Halited Street Chicago 8. III

MOVIHC

1$ TOLI IR ARTI 

NAUJI OIDEtl TROKAi-NAUJAUSI KRAUSTYMO IRANK/A!
ILGU METŲ RAMUMAS-P/&US U?SĄŽININGAS RATARNAYtMAS

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W 69 St. CHICAGO 36, ILL. Tel. WAIU>ek 5-9200

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

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

Roosevelt Furniture Miegamo Rakandų Išpardavimas!
11 gabalų — tiktai ui $1G9.OO

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

ROOSEVELT FURNITURE CO-
2810 WEST BOOSEVELT ROAD Tek SEeley 3 - 4711

Fellz Raudonis, aav. Ir menadterla
Krautuvų atidaryta sekmadieniais nuo 11 Iki 4:80.

(F

JONAS GRADINSKAS
A. TV ERA S

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES
Pardavimas ir taisymas

2846 W. 69th St. REpublic 7-1941

AUKŠTAS DIVIDENDAS

Kambarių vėsintuvai, vėdintuvai; radio: vokiški, kišeniniai, nešio
jami, automobiliams: televizijos; patefonai, varomi baterijomis

J. G. TELEV1SION COMPANY

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

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

UnivcrsaI Savings and Loan Associatlon užtikrina saugu
mą ir gTažų pelną.

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

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

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės:

APDRAUSTAS SAUGUMAS IR PELNINGI PATARNAVIMAL

TAUPYKITE TVIRTAI. APDRAUSTOJ ŠI«.Š<X).(MM) IŠTAIGOJE. AUKŠOI AUSIAS, NAUJAI PADIDINTAS DIV1DI ADAS U2 PAID UP INVI NTMEN- 
TU SĄSKAITAS, KITI TAUPYMO SKYRIAI: OITIONAL, BONUS, KALP. I»V VAKAUI.IV SKYRIAI. GALITE TAUPYTI IR PER LAIŠKUS. SU
TAUPYKITE (ŠI.AIDAS IŠKEIKIANT KUKIUS IR AI*MOKANT VISOKIAUSIAS HTI.AS, VEI/TUI PATARNAVIMAS NARIAMS. IŠKEIKTAM IR
PARDUODAM VALD2IOH HONU'S. NAMU PASKOLOS PRIEINAMIAUSI OM SĄLYGOM. 
FORMACIJAS PAŠAUKIT — GROVEHlIJj Š-7&7Š.

SUŽINOT MCSŲ AUKŠTA DIVIDENDĄ IR KITAS IN

CHICAGO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION, 6234 SOUTH WESTERN AVĖ
PIRM. IŠ vAL. — 1 VAU: ANTRAD. n PKVKT. • Iki « VAK.| KKT. • IKI 8 vai. vak.: Traė. UŽDARYTA VISA DIENA! ŽEŠT. • IKI ž POPIET

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, lilnois

7
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NEMALONUMAI SOSTESĄSKRYDŽIAI IR JŲ RĖMIMAS

Lietuvių Prekybos Namai
ir išdėsto santariečių nusista
tymą tuo klausimu. Tas labai 
gerai. Tik kažin ar teisingai ir j 
tiksliai jis tame pačiame straips 
nyjc išbara ateitininkus.

Jis sakosi kreipęsis j Studen
tų Ateitininkų Sąjungą, prašy
damas “talkininkauti šiame dar 
be”. Esą, minėta grupė davusi 
savo principinį Sutikimą ir jau 
perdavusi savo skyriams (drau
govėms) informacijas ir kvie
timą dalyvauti. Bet... kada rei
kėję “konkrečių darbų”, ateiti
ninkai jau atsisakę juos atlikti 
ir savo “principinio sutikimo iš
sigandę”. Įdomu, kokius konkre 
čius darbus ryšium su šiuo sąs
krydžiu ateitininkai atlikti at
sisakė? Juk pripažįstama, jog 
kvietimas buvo perduotas ir in
formacijos suteiktos, tad kokio 
dar rėminio laukiama? Tikrai 
netikiu, kad piniginės aukos.

Spaudoje jau ilgas laikas rašo 
ma apie sąskrydį. Ir ne tiek 
apie sąskrydį, kiek apie jo rė
mimą. Įdomu, kodėl ateitinin
kai turi remti Tautinės Sąjun
gos sąskrydį? Jei, sakykime, 
frontininkai suruoš už miesto 
savo sąskrydį, kad ir tame pa
čiam Washingtone, ir pasikvies 
Čiurlionį ansamblį, ar ir tada 
ateitininkai privalės tą sąskry
dį remti? O jei socialdemokra
tai? Kaip tada? O jei ateitinin
kai, sakykime, vėl suorganizuos 
didžiulį kongresą Čikagoje, ar 
santariečiai padės biletus į ban
ketą platinti? 1954 metais Tau
tinė Sąjunga nei sveikinimo a- 
teitininkų kongresui neatsiun
tė, o kongresas buvo ir “dėde
lis”, ir “reikšmingas”, ir “lietu
vių”, ir “su tautine misija”, ir
— beveik “manifestacija”. Da
lyvavo arti tūkstančio žmpųių,
— jaunimo ir senimo, — bet jo 
metu iš i^.ujai įsisteigusių san
tariečių (ar ir kitų lietuviškų 
grupių) pagalbos sulaukta tik
rai nebuvo. Nors įvykis buvo,

BALDAI - NAUJAUSIO STILIAUS
t •

BEBROKŲ

SĄSKAITOS BE 

FINANSŲ 

KOMPANIJŲ
Visi lietuviški darbai yra lietu 

viškas reikalas! Sakykime, Atei 
tininkų Federacija leidž:a tik 
rai rimtą ir gražiai redaguoja
mą žurnalą jaunimui — “Atei
tį”. Mano giliu įsitikinimu, to
kio žurnalo leidimas yra labai 
didelis lietuviškasis kultūros 
darbas. Gal didesnis net už Wa-j 
shingtono sąskrydį, gal ne. Kas 
išmatuos? Tačiau kiek santa
riečių dalyvavo ar dalyvauja jo 
platinime? O kiek Tautinės Są
jungos žmonių jį bent prenume
ruoja, vadinasi, remia? Keli. Ir 
kokiais motyvais jie to nedaro? 
Ar ne todėl, kad tai “nors dide
lis ir naudingas darbas, bet 
ne mūsų žmonių daromas?”. Gi 
kad darbas labai cFdclis, lietu
viškas, lietuvių jaunimo vienin
telis žurnalas Amerikoj — kas 
ginčysis.

Malonu, kad Santara remia 
šį sąskrydį. Ateitininkai kvieti
mą priėmė, savo narius pain
formavo. Tad kam juos bart? 
Vieni remia šį sąskrydį, kiti ki
tą. Svarbu, kad remia, o ne 
vien apie rėmimą kalba (kaip 
kad su šiuo sąskrydžiu prade
da atsitikti). Ir kuo daugiau 
sąskrydžių, tuo geriau. Wa- 

■ shingtone, Chicagoje — nesvar 
bu. Svarbu, kad tam pačiam 
tikslui — Lietuvos naudai. Vie
nybė įvairume!

Algirdas Barzdukas

Didžiulis pasirinkimas svečių kambario 

baldų, 100% vilna ar nailon, su dviem 

ar vienu foteliu nuo $“l 50-00—
tik buvo prasidėjęs New Jer- Varno — keturi ir Vitkaus aš- 
sey TV stotyje Jokūbo Stuko tuoni. Paroda galima ir kas- 
vadovaujamas lietuviškas pus- dien lankyti. Savaitgaliais, kai 
valandis, skirtas paminėti Bai- vasarvietėje susirenka daugiau 
siajam Birželiui. svečių, šalia vasarotojų, kai at-

Programa vyko didžiumoje vYksta neworkiečiai ir kitų ar- 
angliškai, bet buvo ir lietuviš- timesni4 apylinkių lietuviai, 
kai. Prel. J. Balkūnas maldą dailininkai dar turės ir savotiš- 
už Lietuvą perskaitė angliškai kų pramogų^ Janusas demons- 
ir lietuviškai, Stukui angliškai' truos akvarelės piešimą, Puzi- 
aiškinant, buvo parodyta bro- nas aliejaus, o Vitkus skai- 
lių Motuzų filmas apie Lietu- ^Y3 paskaitą apie dailę, 
vą, pabaigai pateikiant vaizdų _ Salomėja Narkėliūnaitė, 
iš bolševikų žiaurumų 1941 m. ( Draugo korespondentė Jungti- 
Lietuviškos muzikos patiekė nėse Tautose, birželio 23 d. iš- 
solistė Juodytė-Mathews, a-, skrenda į Kanadą, kur St. Ca- 
kompanuojant J. Čižauskui irtherines vilniečių sąjungos 
skautų vyčių oktetas, diriguo- gj{yiiaUg rengiamose Joninėse 
jamas Mykolo Liuberskio. Tas skaitys paskaitą apie lietuvių 
TV pusvalandis visiems paliko spaudos reikšmę Lietuvos by- 
gilų įspūdį. Buv0 nutarta to- los gynime. Kanadiečiai ren- 
liau nebetęsti vakaro linksmo- j gja tas Jonines, stengdamiesi 
sios programos. Susikaupę , sukelti lėšų išleisti dr. Šapokos 
svečiai gyrė Stuko pastangas angliškai parašytai knygai 
per TV išeiti į amerikiečių vi- apįe Vilnių.
auamenę ir taip priminti Lietu- _ Or Vyt Avižonio viloje 
vos reikalą. Vėliau vasarvietės B hore. New Yorko apylin. 
svečiai dar ilgai žiūrinėjo daili- 1Q d jvyko New
ninku paveikslus. Yorko lietuvių gydytojų drau-

Pranės * Lapienės rūpesčiu , gijos išvyka. Dalyvavo apie 80 
buvo išleistas ir parodos kata-, gydytojų ir jų šeimų narių, 
logas su autorių fotografijo-' — Anicetas Simutis, Lietu
mis ir trumpu gyvenimo apra-1 vos vicekonsulas New Yorke, 
šymu angliškai. Parodoje birželio 10 d. buvo išvykęs į 
dail. Januso išstatyta keturio- Philadelphiją, kurios lietuviams 
lika paveikslų, E. Kulber — jiš pasakė kalbą Balfo geguži- 
penki, S. Plechavičienės — Į nėję. Vicekonsulas ragino rem- 
trys, Puzino — keturi, prof. ti Balfo veiklą.

en j u Įvairiausių 
valgomųjų, Maha 
goni, riešuto, ar 
ąžuolo, vyšnios 
medžio — 7 dalių 
valgomieji nedega
mu viršumi Formi- 
ca labai puikaus, 
stiliaus pas mus 
tiktai............... S1

Miegamieji ąžuolo, 

riešuto ar Mahago- 

ni medžio—su šli

fuotu sidabro vei

drodžiu dreseris — 

komoda — lova — 

dvi lempos, pas 

mus tik .... $1

NEW YORKO ŽINIOS
— Dail. Ant. Rukšlelė, po dainų. Dramos aktorius Vitalis

savo pasisekusios darbų paro- Žukauskas patiekė visą eilę 
dos Los Angeles, pradeda ke- jumoristinių dalykėlių. Progra- 
lionę automobiliu į New Yorką,; mai vadovavo rašytojas Jonas 
kur ketina nuolatos apsigyven-, Rutkauskas. Lygiai šeštą va
li. Laikinai apsistos pas dail. j landą visi vakaro dalyviai pc- 
Česlovą ir Verą Janušus, gyv.: rėjo į kitas patalpas, kur buvo 
Richmond Hill, N. Y. Į TV aparatas. Tuo metu kaip

— Aleksas Rannit, meno ir j ■ . ............... ......... .........
literatūros teoretikas, Colum- į
bia universitete baigė studijas, I
įsigydamas Master of Science (1 ■ . I> I >į ■ ■■ ■■ M ■ ■ ■
laipsnį. Magisterinio darbo te- \ If I IIU III 
ma buvo apie M. K. Čiurlionį. UUIlUlVI U VI llllf

— Eufnzeina Kairytė, Brazi- | ■■■■■ ■ ••...................
lijoje gyvenančio dail. Ant. S ...^
Kairio dukra, šiuo metu yra at-
vykusi į Brooklyną ir apsisto- ; >
jusi pas M. ir J. Jokūbaičius. '
Ketina pradėti studijas ir rū- į \
pinsis šiame krašte nuolatos J* M
apsigyventi. Kairių \•ji jjfll

butgo .J ,.w k1 .į. . % -r**.* =
1 d.II I II i ..., ,.

Drook. I’aioda užtruks visą ĮftjjHP - i
vasarą. ,, ji.s oficialus ati ary-
inas jvyko birželio !» d., dily- Hjliį SE?/ ’ !
vaujani svi dums iš New Yor- 
l.o. Parodoje išstatyta per ko
’ 1 ■ ,v' " "i 11 FsK*
biia.bų <e.|,,\o dums,., Ii
le„ Kulbe, Sofijos Pleebavi-
čienės, Povilo i
Varno ir VVilliam Vitkaus. į 
Prie vasarvietes ant stulpo uz- 
dėtas didžiulis užrašas “Wel-
come to Art Exibit”. Parodai i ” ."""yg—tr
atidaryti buvo pakviestas Lic- 
tuvos Gen. Konsulas New i 
Yorke Jonas Budrys., kuris
pasidžiaugė dailininkų energiją Y T »
ir veikla.

Meninę atidarymo dalį atli- Į 
ko soliste Florencija Korsakai- >
te Aleksui Mrozinskui akom
panuojant, padainavusi keletą

Virtuvės stalai chro

mo su formica vir

šumi, S dalių sta- 

las ir 4 kėdės 

nuo . $39-00—$gg.QO

Kilimai 100% vilna, 9x12 puikių spalvų...............................................$59*00
Šaldytuvai 8 cub.-pėdų, 1956 metų tik....................................... $-| 75-00

Parcelano pečiai virimui: Crown, Universal, Norge ir daug kt. $99'1 4-9
Knygoms spintos stiklo durim tik ........................................................... $29-00

Kavos staliukai ąžuolo ar riešuto medžio tiktai.........................................$5 50

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

9X12 linoleum įvairių spalvų tik .....................................................................$6-50

Šiais metais Crane Savings mini savo 30 įmetu 
sukaktį. Šia proga bendrovės vadovybė nutarė 
duoti dovanų visiems naujiems ir seniems tau-, 
py tojams. Štai jos:

1. Kas atidarys nauja sąskaitą arba padės į seni,,ją $50.00 ar 
daugiau, tai iraus dovanų bendrovės taktą su termometru 
arba puikią piniginę.

2. Kas padės $150.00 ar daugiau, tai gaus stiprų ir parankų 
plastikinį arba nailoninį sbopping bag (krejršį pirkiniams).

3. Kas padės $500.00 ar daugiau, tai gaus saugią dėžę doku
mentams laikyti ulbu perlų karolius. FURNITURE CENTER, Ine
CRANE SAVINGS

AND LOAN ASSOCIATION 
2555 West 47th Street LAfayette 3-1083
B. R. Pietkiowicz, prez.; E. R. P;etkiewicz, sekr. ir advokatas

Mokame AukAtun dividendus. Keftluojame čekius, Parduodame 
Ir Iftperknme vaistytas l<onus. Taupytojama patarnavimai veltui. 
ATIDARYKITE HASKAIT.) ŠIANDIEN. APDRAUSTA IKI glO.OOO

DARBO VALANDOS: plrmad. Ir ketv. nuo 9 Iki 8 vai. vak.; 
antradlen) Ir penktadieni nuo 9 Iki 5; trečiadieni uždaryta, 
o AeAtadienlats nuo 9 valandos Iki vidudienio.

3224-26 South Halsted Street Telefonas - VIctory 2-4226

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

nom nuo 9 iki 6 vai. Sekmadieniais nuo 10 iki 5 vai.

IN YOUR NEIGMBORKOOD 
ano SAVE 'W«IV

JT '

f 1 a
t B

*
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MOŠŲ KOLONIJOSE
*

Worcester, Mass.
Sąjungiečių veikla

Gegužės mėnesio susirinki
me, prieš išvykdama į ligoninę 
Adelė Repšienė įteikė kuopai 
savo darbo gražią šilkinę JAV 
vėliavą, o Kalėdoms ji padova
nojo kuopai Lietuvos trispalvę, 
tardama, kad ta vėliava būtų 
tarytum gilus dvasinis, tauti
nis ryšys, kuris rištų visas na
res stipriu lietuvybės ryšiu, 
kad ji rištų visas generacijas 
seniau atvykusias, čia gimusias 
ir naująsias ateivias vienu se
serišku, lietuvišku ryšiu, primi
nant, kad visos yra lietuvės 
garbingosios sentėvių žemės 
dukros. Taip pat pareiškė pa
dėką pirmininkei Genavaitei 
Kaneb, paaukojusiai Marijos 
paveikslą, jos mamytei, kuopos 
pirmininkei Marcelei Watkins 
ir kitoms komisijos narėms, 
kurių nurodymais ir patarimais 
teko daug pasinaudoti.

Narės giliai atjausdamos sa
vo sergančių narių pasišventi
mą nutarė užprašyti šv. mišias 
už A. Repšienę ir fin. rašt. M. 
Delionienę. Padaryta rinklia
va dovanai nupirkti Repšienei 
(jai išėjus) taip pat suaukota 
ir gėlėms altoriams papuošti 
Motinos dienai.

Į susirinkimą atsilankė Cen
tro dvasios vadas kun. V. Val- 
kavičius, kuris yra ne tik iš
kalbus, bet ir didis muzikos bei 
dainų mėgėjas. Po užkandžių, 
jis pareiškė, kad išpildys 
mažą koncertėlį kaipo užuojau
tos ženklą ligonei A. Repšienei. 
Ir tikrai gražiai išpildė kelius 
dalykėlius smuiku, ir sudaina
vo keletą dainų. Ypač gražiai 
nuskambėjo Avė Marija. Šiame 
susirinkime įsirašė 7 naujos 
narės.

Birželio mėnesio susirinki
mas maloniai pasveikino savo 
ilgametę finansų raštininkę M. 
Delionienę, po ilgos ligos su
grįžusią prie savo darbo. Pirm. 
M. Vatkins papuošė ją gražiom 
gėlėm. M. Delionienė padėkojo 
visoms nuoširdžiai už maldas, 
lankymą užuojautos laiškučius 
ir gražų priėmimą.

Apyskaita iš suplauku,°įų 
aukų dėl kuopoj vėliavos hr 
Motions dienos iiAąnsų atokai
tos bus išduotos kitam susirin
kime. Kuopos dvasios -vadas ir 
vėliavos kūmas kun. Jonas Jut- 
kevičius, pasidžiaugę ’ kuopos 
suruoštu Motinos dienos minė
jimu pranešė kokį gražų įspū
dį iš to viso išsinešė prelatas
T. O’ Connelll, taip-gi kad ir 
mūsų vyskupas John M. 
Wright jam asmeniškai pa
reiškė, kokį teigiamą įspūdį dr - 
ro jam lietuvių katalikių mote
rų organizuota veikla.

Vėliavos kūma, Uršulė T. 
Daukantienė prisiminus įspū
dingą Motinos dienos minėji
mą ir vėliavos šventinimą, ap
gailestavo, kad randasi bevar
džių slapukų, kurie kažin ko
kiais sumetimais skleidė spau
doj neteisingą žinią apie tos 
dienos minėjimą. Geistina, kad 
visi korespondentai parodytų 
daugiau sąžinės ir rimtumo.

Iš apskričio suvažiavimo 
pranešimus darė M. Watkins,
U. Daukantienė ir Centro vi- 
cepirm., Genovaitė Kaneb, kuri 
padėkojo choristėms ir visoms 
kurios dalyvavo programos iš
pildyme.

Nutarta pagerbti dvasios va
dą kun. Joną Jutkevičių visoms 
bendrai einant prie komunijos 
jo intencijai 24 birželio laike 
šv. mišių 9:45 valandą rytą.

Birželio 20 d., tuoj po pamal
dų, bažnytinėj salėj įvyks žai
dimų pramoga su dovanomis 
kuopos naudai. Nutarta įsi
jungti į šv. mišių vainiką, kuri 
skelbia Moterų Sąjungos Cen
tras, užprašant mišias už žuvu
sio Sibire pirmojo MS Centro 
dvasios vado kan. Fabijono S.

Kemėšio sielą. Mišios bus at
našautos sekmadienį, liepos 1 
d. 9:45 vai., rytą. Geistina, kad 
narės pasimelstų ir priimtų ko
muniją. •

Nutarta dalyvauti 4 liepos 
Marianapolyje, Tėvų Marijonų 
ūkyje ir prisidėti darbu.

Skaitytas laiškas iš centro 
pirm. Julės Mack lėšų fondo 
reikalu. Nutarta kiek vėliau su
ruošti kokia pramoga ir pelno 
dalį skirti lėšų fondui.

Suruoštoj arbatėlėj pasvei
kintas kun. Jonas Jutkevičius 
jo besiartinančio vardadienio 
proga, sudainuota jo garbei ke
letą dainų ir Ilgiausių metų! 
Kun. Jonas atsidėkodamas pa
rodė spalvotus paveikslus iš 
savo kelionės į YelloWstone 
Park. .

Šiame susirinkime įsirašė dvi' 
naujos narės.

Rūtvilė

Los Angeles
Kalifornijoje susibūrė lietuviai 

' menininkai

Los ! Angeles, Cahfornijoj 
gyvenantieji įvairių sričių me
nininkai susibūrė Dailiųjų Me
nų Kluban. Jų susirinkimas 
įvyko birželio 10 d. vaišingų 
Rūkštelių bute. Dalyvavo: po
etas Bernardas Brazdžionis, 
dailininkas Antanas Rūkštelė, 
solistė Rūkštelienė, rašytojas 
Juozas Tininis, poetė Elena Tu- 
mienė, poetė Danutė Mitkutė, 
žur. Algirdas Gustaitis.

Susirinkimui pirmininkavo 
Bern. Brazdžionis. Juozas Tini
nis skaitė referatą “Santykis 
tarp tautinės ir universalinės 
literatūros.” Po to vykusiose 
diskusijose pasikeista įvaiirais 
argumentais. Vyravo nuomonė, 
kad universalinis menas visų 
pirma turi būti tautinis menas.

Dailiųjų Menų Klubas gegu
žės 26—27 d. suruošė dail. Ant. 
Rūkštelės meno kūrinių paro
dą. Ir ateityje numatyta talki
ninkauti kitur gyvenantiems į- 
vairių sričių lietuviams meni
ninkams. Turintieji (pageida
vimų gali kreiptis į Bernardą 
Brazdžionį *(T751’'4*E'. 81 Pla- 
ce, Los^Angeles, Ca^if.) ar į 
jAlgjrdą ’Gpstaitį llj3Sfc H. Hype- 
'niorf A*ve.,> Los Angejes, Calif., 
kuris išrinktas to Klubo me
traštininku. .5. j

Sol. St. Baranauskui remti 
fondas

H»* t v . <
Kanados lietuvių girtina ini

ciatyva solistui Stąsiui Bara
nauskui suteikti galimybę pasi
tobulinti dainavimo mene pa- 
siunčiant jį į Italiją plačioje vi
suomenėje sulaukė gražaus at
garsio. Įsikūręs fondas prane
ša sekančius fondo rėmėjus:

Dr. A. Pacevičius — $300, J. 
Strazdas — 300, K. P. Ažuba
lis — 300, Toronto Tėvai Pran
ciškonai — 150, J. V. Margis
— 100, VI. Germanavičius — 
100, inž. V. Balsys — 75. K. J. 
Gutauskas — 50, inž. J. Sližys
— 50, inž. P. Lelis — 50, K. J. 
Tadarauskas — 50, inž. J. Kši- 
vickas — 25, J. Matulionis — 
25, S. R. Simonavičius — 25 ir 
K. Baronas — 25.

Fondo Valdyba yra pasiryžu
si sol. Baranausko studijoms 
remti sukelti bent $3000. Tam 
tikslui Fondo Valdyba arti
miausioje ateityje žada kreip
tis į solisto Baranausko pažįs
tamus ir gerbėjus Kanadoje ir 
JAV prašant keliamam fondui 
aukų. Speciali fondo sąskaita 
yra atidaryta Kredito banke
lyje “Parama”, sąskaitos Nr. 
545, “S. Baranauskas Fund” 
vardu.

Kanadoje
Fondo Valdyba

Pirkit Apsaugos Bonus!

Chicagoje REAL ESTATE CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
Iš Moterų Sąjungos 49 kuopos 

veiklus
Moterų Sąjungos 49 kuopos 

gausingame susirinkime, įvyku
siame birželio 3 d. vaišingos na
rės Marcelės Puidokienės na
muose, apžvelgti praėjusių mė
nesių veikimo darbai. Rūpinta
si, kaip išugdyti tą vienintelę 
Moterų Sąjungą. Šiuo metu ei
na naujų narių įrašymo vajus, 
nes praretintas eiles reikia už
pildyti naujomis narėmis. Rei
kia prikalbinti jaunas, taip čia 
gimusias, taip naujas mūsų at
eives moteris ir mergaites. O 
jaunosios kartos žmonių turi
me centro valdybose, sumaniai 
ir energingai vadovaujančių. Se
nos narės didžiuojasi Amerikoje 
gimusių mergaičių lietuvišku
mu. Jų mes turime labai daug, 
tik reikia mokėti prie jų prieiti, 
joms paaiškinti organizacijos 
stovį ir tikslus. Jei tai bus ne
padaryta, senosios apleis pasau
lį, ir organizacija turės pasekti 
jas.

Prisiminta ir a. a. kan. Fa
bijonas Kemėšis, miręs Sibire 
kankinio mirtimi. Kan. Kemė
šis buvo nepaprastas asmuo. Jis 
buvo atsidavęs visa siela lietu
vių tautos žmonėms. Be kitų jo 
sukurtų organizacijų, ir Mote
rų Sąjunga jo pastangomis iš
augo. Jis įsteigė šią organiza
ciją ir ją rėmė visokiais būdais. 
"Vykdant centro nutarimą, visos 
kuopos jo atminčiai liepos 1 d. 
užprašo šv. mišias. 49 kuopa 
užprašė šv. mišias liepos 1 d. 
8 vai. ryto tėvų jėzuitų koply
čioje, 5541 So. Paulina Str. Na
rės prašomos nepamiršti atsi
lankyti ir pasimelsti už kan. F. 
Kemėšio sielą. Koresp. O. A.

Grand Rapids, Mich
Sibiro ištrėmimus paminėkime 

be išgėrimų
Vietoje palaikyti gražią tra

diciją — birželio 13 d. liūdnus 
įvykius paminėti sekmadienio 
rimtyje, — šiemet kai kas sten
giasi šį minėjimą nustumti net 
į birželio 23 d., šeštadienį, kada 
prie salės veikia bufetas su svai 
ginančiais gėrimais. Svaigalai ir 
saliūno triukšmas nesiderina su 
rimta minėjimo nuotaika. Be to 
tai Joninių šeštadienis. "Jį uži
mant, sutrukdoma gražus, Lie
tuvą vaizdžiai primenąs Joninių 
laužas, kurį plačiai visuomenei 
buvo parengusi šeštadien. pra
džios mokykla; ię jos bičiuliai. 
Užimant šį šeštadienį, lietuvių 
laužas šiemet neįvyks, bet kele
tą patrauklių laužų ruošia vie
tos latvių bendruomenė. Noro
mis nenoromis dalis liūdno mi
nėjimo dalyvių nuvyka links
mintis pas latvius arba pasiliks 
svaigintis bufete. Argi tai ši
taip prisiminsime į Sibirą išvež
tuosius ?

Reikia tikėtis, kad rimta ben
druomenės vadovybė paneigs ke 
lių karštuolių užmačias ir minė
jimui paskirs tinkamesnę die
ną ar bent pasirūpins, kad pro
gramos metu bufetas būtų už
darytas. Kor.

PAJIEŠKOJIMAI
PAJIE6KOJIMAS

Juozo Vaitkevičiaus jieško svai
nis Vincas Staniulevičius, 1644 
Wabansia Avė., Chieago, UI.
tiiiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiii’

Gauta nauja siunta knygelių

KAIP PASIRUOŠTI 
JAV PILIETYBEI

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

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

Pinigus su užsakymais siųsti: 
DRAUGAS”. 2884 S. Oakley avė.

, CUcago 8, BI.
iiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiHUiii*

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

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 St. 
WAlbrook 5-5080 

PRospect 8-8579 (vak. Ir selunad.)

Nejud. turto pirkimas-pardavimas, 
visokia apdrauda, notarijatas

P. LEONAS
REAL ESTATE

2785 W. 71st St. — WAL 5-6015

VIKTORAS ŠIMAITIS 
General Gontractor

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

ŠIMAIČIAI 
Realty - Builders - Insurance 

2737 West 43rd Street

BUILDING & REMODELING

KONTRAKTO RIUS
STANDARD BUH.DLRS, INO.
2523 W. 60 st. Chtcago 29, 1U„ 

PRospeckt 8-3792 
A. GINTNERIS — pirmininkas 

V. F. PETRAUSKAS — stat. vedėja.
Lietuvių Statybos BendrovS:
• stato namus pardavimui,
• priima užsakymus,
• atlieka remonto darbus,
• Įrengia alumlnijaus langus Ir 

duris.

PAKELIAME NAMUS
Mūsų darbininkai

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

JONAS KOSINSKIS 
BOulevard 8-2738

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

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

Tel. — HEmlock 4-5881 
llllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllilll

ĮĮiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiim 
= LIETUVIŲ STATYBOS = 
= BENDROVE =

i M O RAS i
= BUILDERS, INO. =

s mų įkainavimas nemokamai. E 
= Statybos reikalais kreiptis E 
E į reikalų vedėją šiuo adresu: E
| I0NAS STANKUS |
E kasdien nuo 4 vai. popiet. = 
E TeL PRospect 8-2013 =
= 6800 SO. CAMPBELL AVĖ, = 
= CUcago 29, Illinois = 
niiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiuiiuiiiiiiiiič

D £ M Ė S I O t PROGOS — OPPORTUNITIES

PLUMB ING
Llcensed, bonded plųmbers 

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

Tel. REpubUc 7-0844 
WAlbrook 5-8451

BY OWNER
RESTAURANT

Acr. from Amphitheatre; 
Spot for couple

4329 S. Halsted St.
DRexel 3-8909

lllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllll 
Tulei. REpubUc 7-5SO3 

ADOMAS VAITKEVIČIUS 
ANGLIŲ IR ALYVOS 

PARDAVIMAS 
Vbų rūšių namų apšildymo 
sistemos įvedimas, perdirbi

mas Ir pataisymas 
Greitas, sąžiningas ir pigos 

patarnavimas

ATLAS FUEL CO.
1111.tti

4919 So. Paulina St. 
PRospect 6-7960 

iimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiimiiiiiiimiiii

HELP WANTED -- MALĖ

>>------------
— NEWLY CREATED OPENINGS — 

ARCHITECTURAL ESTIMATOR
2 yra exp. required

ELECTRICAL ESTIMATOR
2 yra exp. required 

Salary open. Bonus Plan.
Overtime. Air conditioned Office.

If unable to apply in Peraon, ivrite or 
Phone A. CULVER SMITH — RAndolph 6-2527

SKIDMORE, 0WINGS, A MERILL 
100 W. Monroe, 2lst floor, Chieago, III.

REAL ESTATE

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

A. BUDRECKAS, REALTY
4081 ARCHER AVĖ. LA. 3-8384

MARQUETTE PARKE
Medinis, 8 kamb., centr. šild. Ant 

VVestern ir 72-os. Gali būti pritaiky
ta bizniui ar raštinei.
..Mūrinis — 2 po 5 kainb., centr. 
alyva šild. Gražus skiepas. Kaina 
$31,500.

BRIGHTON PARKE
Mūrinis — 2 po 4 kamb. švarūs 

butai. Augštas skiepas. Kaina $21,500
Medinis, 7 kamb. Centr. šildymas. 

Moderni vonia ir virtuvė. Platus skly
pas. Kaina $15,000.

GAGE PARKE
Mūrinis bungalow 5 kamb. Gražus 

erdvus. $17,500.
7 kamb. mūr. rezidencija. $30,000.
Turime įvairių namų visose apy

linkėse. Parūpiname paskolas.

ŠIMAIČIAI
Realty, Builders, Insurance

2737 West 43 St.
CLifsidc 4-2390

BRIGHTON PARKE — Medinis 
2 j)o 4 kamb. Centr. šildymas alyva. 
$12,500.

Šią savaitę įstaiga atdara nuo 
5 iki 8 valandos vakaro.

VENTA
4409 So. Fairfield Avė.

Tel. LAfayette 3-3881. Jeigu neat
sako — LAfayette 3-9027.

Netoli naujųjų "DRAUGO" ir MA
RIJONŲ pastatų. Puikus 6 kamb. 3 
mieg. modernus mūro namas, 1 % 
augšto, garažas, gazas. Prieinama 
kaina. A. Sirutis, P. Leonas, Rral 
Estute, 2735 W. 71st St. R'Albrook 
5-0015.

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

PARDUODAMAS DIDELIS 
MŪRINIS NAMAS

Trijų augštų mūrinis namas su 
4 butais po 7 kambarius ir dvie- 
jom krautuvėm; yra didelis mūri- 

jnis garažas; lietuviškame rajone 
prie lietuviškos bažnyčios ir mo
kyklos; virš $700.00 pajamų į mė
nesį ; prieinama pirkimo kaina. 
Skambinkite BIshop 7-7864 arba 
rašykite DRAUGAS Box 4641, 
2334 S. Oakley Avė.. Chieago, UI.

P. STANKOVIČIUS
REAL ĖST. ir IN8UR. BROKERIS 

LIETUVIŲ AUDITORIJA 
3138 So. Halsted St 

Fh. DAnabe 6-1788 
Padeda plrkltl - parduoti samu* 
dklua, biznius. Parūpina paskolas, 
draudimus ir daro vertimus. Tvarkė 
imigracijos dokumentus. Ofisas atda
ras kasdien nuo 10—7.

PARDUODAMAS BIZNIS 
Miesto centre parduodama rūkalų

krautuvė už $3,500.00. Gerai išdirb
tas biznis; gali būti gražus pelnas 
tinkamam asmeniui. Matykite:

IRWIN RIEGF.R 
125 S, Wabash Avė.
Tel. ANdover 3-8940

AUTOMOBILE^ — TRUGKJS 
Automobiliai — Sunkvežimiai

VIKTORO K O « I C O S 
lietuviška gazolino stotis Ir auto

Atliekami motoro remontai, lyginimo, 
dažymo darbai Ir keičiamo* dalys.

CALL-ME-MOTORS C0.
0759 8. WE8TERN AVE_ PR 8-9533

Remkite dien. Draugą!

HELP VVANTED VYRAI

GRILL MEN
- 4 Stores; top pay. White Palace, 
1159 S. Canal; Huddle Hse.,

3037 Irving Park 
ART OR GENE

TOOL AND DIE 
MAKERS

7 to 10 years minimum ex- 
perience. Work on 4 te 
12:30 shift. $2.81 psr houi 
plūs shift premium Steady 
work good conditions and 
benefits.

Bork & Beck Div.
Borg Warner Corp.

5950 W. 66th St.
POrtsmouth 7-7500 į

MACHINE
OPERATORS
Desire some experience 

with automatic metai work- 
ing machines other than 
Punch Press or Drill Press. 
Work on all shifts. Starting 
$1 79 per hour. Piece work 
later. Good benefits. Apply

Borg & Beck Div.
Borg Warner Corp.

5950 W. 66th St.
VYRAI IR MOTERYS

BROIL COOKS
experienced, reliable men considered. 

Also WAITRESESS
Experienced only

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

KOFIELD’S
2758 W. Devon Avė.

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

Apply —
606 W. 18th St.

MEN AND W0MEN
Full or Part-Time

• Pęnsioned or Retired
s * ■ r
• College Studente

• Car Necessary

Sėli nn exeellent type aluminum. 

awning on Northshore. By an old 

established company. Busy season 
just starting. Liberal commission.

H. C. BOEDER 

Briargate 4-4670

MISCELLANEOUS 
Įvairūs Dalykai

LIET. APDRAUDŲ AGENTŪRA
Vizų rūšių apdraudoa. Automobi

lių finansavimas. Notarlataa. Valzty- 
bše patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur 
pasiteiraukite pas mua

JONAS KIRVAITIS, 
WAlbrook 5-5871

INTERSTATE INSURANCE AGENCT1 
5900 S. Ashland Avė.. Chlcaoo 36. III

ŠILDYMAS
A. Stančlausbaa Ir A. Lapkui

instoliuoja visų geriausių Ameri 
koa firmų gazu ir alyva kūrena
mus pečiua (furnaees), visų dy 
dilų oro vėsintuvus Air eonai 
tioners) ir atlieka viaua skardo* 
darbus.
1546 S. 49th OOTJRT, CICERO 
TeL OLymplc 2-9311 nuo 8 vai

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

2-6752 Ir OLympte 2-8492

Paskolos. Nej. Turtų Valdymas 
VISŲ RCŠIŲ APDRAUDIMAI 

K. MALON1S,
Room 1100, 39 S. La Šalie 
Namų PRospect 8-2071

įrengiame krautuvėms vitrinas —
pastogėse ir rūsyse butus. Taisoma 
porėtus. Įtaisome plieno stulpus ir 
balkius. Atremontuojame virtuves Ir 
vonias. įdedame Plastikines sienų bei 
grindų ‘‘tlles*,.

J. IPFOIJTO & SON 
, BRunsivlcb 8-2708

HELP VVANTED — MOTERYS

WEST AND NORTIIVVEST
RES1DENTS — ATTENTION .

ROSARY COLLEGE
has need for

Cook and General Kitchen Help 
Days and Supper Service 

Mušt speak and understand 
English — Steady Work 

Apply
ROSARY COLLEGE

Pivislon St. Riyo, Forest, III.

* WILL TRAIN * 
JUNE GRADUATES

ior
Clerical Positions as

STĖNOS AND 
TYPISTS

Permanent openings with Fast 
Growing Company. 

Pleasant Associates.
Company Benefits—Good Starting 
Salaries—40 hr. week—Time and 

one half for overtime. 
apply

PERSONNEL
COMBINED INSURANCE 

C0. 0F AMERICA
5316 Sheridan Road

Tel. RAvensvvood 8-1000
REIKALINGA moteris lengvam 

namų ruošos darbui mažame bute. 
Geras atlyginimas, plius transporta- 
cijos išlaidos. Viena diena savaitėje. 
Rekomendacijos reikalingos. Kreip
tis tarp 8 ir 10 vai. ryto arba tarp 
5 ir 6 vai., vak. Klauskite Mr. Slin.v 
Urba Mrs. Franklin. Apartmcnt 805- 
VV. Gll 7-7000.

IDEALI VIETA MOTERIAI 
PENSININKEI

Lengvas namų ruošos darbas. Pri
žiūrėti 2 vaikus. Gyv. vietoje. Kamb. 
ir visas išlaikymas. Katalikė. Reko
mendacijos reikalingos. PRospect 
8-1055.

HELP WANTED — VYRAI

Jr. DRAFTSMAN 
TOOL 8c DIE

MAKER
• Precision die work
• New equipment
• Excellent working 

conditions
• Plenty of overtime

Apply

BERNS AIR KING 
CORPORATION

3050 No. Rockwell
Reikalingas KEPĖJAS prie 

Grill ir garu virt. pečiaus.
• Pastovus darbas
• Gera alga

CAMEO GRILL 
5900 So. Western Avė.

Experienced
Armature & Stator Winder 
Well estb. Co. Permanent

DAHL ELECTRIC 
2740 N. PULASKI RD.

Tel. Gapitol 7-3170

DETROIT RESIDENT 
SALES & SERVICE MAN

Atrankos būdu bus samdomi: 1 
iki 3 vyrų atsižvelgiant į jų suge
bėjimus: technikoje ir pardavime 
(Sales). National Mfgr. atidaro 
naujus skyrius metropol. Detroito 
apylinkėje. Nemokėjimas anglų 
kalbos nėra kliūtis. Pamatykite 
Mr. George Jakobson, anradienį 
tarp 10 ir 11 vai. prieš piet. arba 
trečiadienį tarp 8 ir 9 vai. po pie
tų — 17214 Wyoming Avė.; Det- 
roit, Michigan._________________

REIKALINGI

VYRAI
AUTOMOBILIŲ 

“BODY & FENDER” 

TAISYMO 
DARBAMS. 

KOMISAS ir BONUS

VIrginia 7-7060

Perskaitę “Draugą” duokite 
kitiems!
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DIDŽIOSIOS VIENYBĖS ŽENKLE 
IŠ Balio gegužinės

Nors istorija žmonės mažai biletų išplatino Salomėja Dam- 
besidomi (Balfo gegužinėje ne-1 brauskienė ir 76 metų amžiaus 
atsirado žmonių, kurie daly- Monika Dzirvonienė. Apie 1200 
vautų Lietuvos istorijos žino ji- j biletų knygučių buvo išsiunti
mo konkurse ir tuo laimėtų nėta iš anksto pavieniams ne
gražią sumą pinigų), bet ji yra Į tuviams. Iš jų atsiskaitė apie
kuriama kiekvieną dieną ir jos 2C0. Beto gegužinės metu vei- j 

grandinė tęsis iki amžių pabai-' kė Albino Dzirvono vedamas 
gos. Valia tikėti, kad po deš m-1 “emigracijos biuras” ir buvo 
čių metų istorikas, tyrinėda- sudaryta 15 sutarčių Europoje
mas mūsų dienas, tarp kitų 
šviesių įvykių, atkreips ypatin
gą dėmesį ir į Balfo veiklą, ku
ri paliks išeivijos istorijoje 
kaip vienas iš reikšmingiausių 
epizodų.

Balfo veiklą kiekvienas sąži
ningas lietuvis supranta ir di
džiai vertina. Tai parodė ir 
pereito sekmadienio gegužinė, 
praėjusi su nepaprastu pasise
kimu, skaitlingoms minioms 
žmonių dalyvaujant ir aiškiai 
pademonstruojant Balfo dar
buotojams šalpos entuziastams 
ir visiems, kad Balfas turi būti

tebesantiems lietuviams atvyk
ti į šį kraštą.

Nuoširdus uarbas 

Broliškon Balfo gegužinės

Juzė Putrimas, kuri išpildys pro
gramos dalį Lietuvos Vyčių ir Don 
Varnas veteranų posto ruošiamo
je gegužinėje liepos mėn. 4 d. Bu-

hii,An ___ oo čio darže. Čia be to dalyvaus ki-
talkon buvo įsijungę 82 asme-|ti dainininkai, bus futbolo (Soc- 
nys. Pranešėjai buvo VI. Bute- eer) rungtynės ir kit.
nas, B. Račkauskas ir V. Kas- 
niūnas. Kalbėjo kun. S. kanta
ras, V. Šimkus, L. Lavickas,

Prie šio būrio talkininkų jun
giasi ir tūkstančiai svečių, nes 

Dainų šventės pranešimą pada-j bendras* darbas, atsilanky- 
rė Vyt. Kadžius. Meninę dalį iš-, mas> moralinė ir materialinė 
pildė Town of Lake Balfo 48 parama padarė .šią gegužinę 

jaukią, gražią ir pelningą.skyrius: V. Danėnas, E. Danė-
nas, N. Zajančkauskas, K. Au- Gegužinės metu visą laiką 
gustis, R. Ūselis, Režisavo A. pievesaivo Lietuvos ir JAV vė- 
Lekečinskas. Biletų platinimo ĮįavoSj gį 9 vai. vakare geguži- 

kaip buvęs ir toliau visomis jė-ilr atsiskaitymo štabą sudarė:>nė buvo baigta Lįetuvos him-
gomis tęsti kilnų šalpos darbą. ,S. Semėnienė, K. Januška, VI.

Tūkstančiai svečių Micevičius, A. Pipiras ir kiti.
Iki šiol Balfo veikla ribojosi Traukimo komisija: K. Petrei- 

eelpimu tų lietuvių, kurie tebe- kienė ir A. Gintneris. Laimin
guosius 58 biletus traukė Lai-vargsta Europoje. Anųjų ei

lėms retėjant vienas kitas tau
tietis galvojo, kad Balfo dienos 
jau suskaitytos, kas jam nebe
bus ko “beveikti”.

Bet štai didžiosios gegužinės 
metu buvo perskaitytas Balfo 
pirm. kan. Končiaus laiškas iš 
Europos, kad Balfui pasisegė 
prasilaužti į Sibirą ir kad ten 
esantiems tautiečiams kas trys 
mėnesiai reguliariai Balfas siųs 
siuntinius. Tai tikrai gyvybi
nis įvykis. Gegužinės metu bu
vo perskaityta virš šimto pa
vardžių tų asmenų, kurie yra 
Sibiro vergų stovyklose ir ku
rių adresai Balfui žindmi. Pa
vieniai žmonės gegužinės metu 
dar davė paskirų adresų. Taip 
be visų kitų fondų, kaip Euro-j 
poje vargstančiųjų, Vasario 16 
gimnazijos fondo, atsiranda ir 
naujasis Sibiro Fondas, kuris 
pareikalaus daug lėšų iš Balfo, 
kurį .mes aukomis išlaikome ir 
kurio pajėgumas priklauso nuo 
mūsų geros valios. Tad Balfo 
veikla įeina į naują ir labai 
svarbią fazę, kaip kad geguži
nės metu pabrėžė energingasis 
Balfo Chicagos apskr. pirm. 
kun. S. Šantaras ir mums vi
siems belieka dar labiau atver
ti širdis ir pinigines. Ten vieto
je atsirado pirmas toks entu
ziastas, statybininkas V. Šim
kus, kuris savo lėšomis kas 
mėnesį pažadėjo siųsti po siun
tinį nepažįstamam Sibiro ver
gui lietuviui.

Dabar kiek apie sėkmingąją 
Balfo gegužinę. Ją surengė spe
cialus Balfo komitetas, vado
vaujamas ertergingo Balfo dar
buotojo K. Bružo. Tvarka vi
sur buvo pavyzdinga iki pas
kutinių detalių, neskaitant to, 
kad pristigo gėrimų. Bet, kaip 
žinia, gėrimų buvo paimta dvi
gubai daugiau, negu praėju
siais metais. Svečių skaičius ir 
troškulys pralenkė rengėjų vil
tis. Gegužinėj pirmą kartą 
Bučo daržo istorijoje buvo į- 
rengti tokie puikūs garsiakal
biai. Sibiro kankinio L. Lavic- 
ko žodžius, Sibire tebeesančių! 
lietuvių pavardes, meninę pro- j 
gramą ir kitus kalbėtojus gir
dėjo visi 4000—5000 svečių. 
Gegužinės metu Balfui bruto Į 
pajamų įplaukė 4500 dol. Ži
nant, kad už visus gėrimus ir 
maistą teko užmokėti (išskyrusi 
duoną, kurią paaukojo Pivarū- 
no kepykla), kad yra ir kitokių 
išlaidų, kaip daržo nuoma, or
kestras ir kitkas, pelno liks 
apie 2500 dol., atseit, kuo ne 
dvigubai daugiau už praėju
sius metus. Didžiausią gryną 
pelną (1200 dol.) davė dovanų 
paskirstymas, kurias suaukojo 
Chicagos lietuviai biznieriai ir 
pavieniai asmenys. Daugiausia

mutė Cepaitytė. Virtuvės rei
kalais rūpinosi O. Kriščiūnienė. 
Transporto reikalus tvarkė 
Brighton Park Balfo 6 skyr. 
Ištremtųjų adresus rinko B. 
Masiulis. Prie barų dirbo: S. 
Rauckinas, L. Kavaliauskas, I. 
Petrauskas, K. Petrauskas, P. 
Mažrimas, J. Memenąs, V. Mit
kus, J. Podžiukas, J. Vepšta, 
T. Rūta, A. Banys, Pr. Bružas, 
P. Niedvaras, A. šteinys, J. 
Šeimys, K. Čepaitis, J. Pleirys, 
O. Kapteinis, K. Girulis, J. Ja
gminas, P. Kurzikauskas, J. 
Bliūdžius, K. Musteikis, V. Na
glius, J. Lukas, K. Stankus ir 
Indrulėnas.

nu. Judėjimui tvarkyti buvo 
sutraukta ir policijos. Bet po
licijos pareigūnai pasidžiaugė 
pavyzdingais lietuviais, nes jo
kių “audrų” ir “kovų” neįvy
ko.

Reziumuojant mintis apie šią 
šaunią gegužinę tenka konsta
tuoti faktą, kad šalpos darbe 
lietuviai yra didžiai vieningi ir 
kad Balfo Chicagos apskritis 
vadovaujama tokių pasišventu
sių šalpos darbuotojų, kaip 
kun. Šantaro, K. Bružo, I. Dau- 
kaus, Kerulio, A. Gintnerio A. 
Dzirvono, Bičiūno ir kitų yra

pavyzdys visiems, kad norint, 
dirbant ir aukojantis galima 
pasiekti gražių rezultatų. V. R.

1,000,000 žmonių
Cineramoj

Palace teatre, Chicagoje, bir
želio 15 d. buvo atšvęstos meti
nės, kaip tenai eina filmas j 

“Cinerama Holiday”. Per 12 
mėnesių filmą aplankė milio- 
nas žmonių. Sukakties proga 1 
Palace teatras pakvietė 1,100 
vaikų iš Chicagos prieglaudų, 
jiems nemokamai parodyda
mas tą ypatingą filmą. Iš viso 
JAV-se “Cinerama Holiday” į 
eina 16-je miestų, o užsieniuose 
— dar šešiuose miestuose. 
Šiuose teatruose jau surinkta 
$53,000,000.

Apskaičiuota, dad 40% tos; 
Cineramos lankytojų Chicago-1 
je yra iš Michigano, Indianos, I 
Wisconsin, Iowos valstybių ir 
iš Illinois, o 60% sudaro čika- 
giečiai. Buvo sudarytos 45 spe
cialios grupės keliautojų trau
kiniais, kurie atvyko į Chicagą 
žiūrėti Cineramos iš toliau.

Giria saugumo diržus 
mašinose

Dr. F. Woodward, kalbėda
mas Amerikos Medikų draugi
jos suvažiavime, išgyrė auto
mobilių gamintojus, kurie j- 
taiso saugumo diržus mašino
se. Tai sumažina mirtinus už
mušimus nelaimingais atsitiki 
mais.

PIGIAI IK SAUGIAI -•

PERKRAUSTAU
BALDUS
VIETOJE. IR Iš TOLIAU -

K. E1DUKONIS
turiu naują tuueų aunKvezim) 

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

Tel. PRescott 9-2781

t
A A.

JONAS URBUTIS

Gyv. 6646 S. Washtenaw Avė.

Mirė birž. 15 d., 1956, 5:15
vai. popiet, sulaukęs senatvės.'

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Šiau
lių apskr.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
marti Mary Žibąs, anūkė Eli- 
zabeth Žibąs, kiti giminės, 
draugai ir pažįstami.

Priklausė šv. Vardo Draug. 
Marąuetto Parke.

Kūnas pašarvotas Mažeikos- 
Evans koplyčioje, 6845 S. Wes- 
tern Avė. Laidotuvės įvyks ant
rad., birž. 19 d., iš koplyčios 
8:30 va. ryto bus atlydėtas į 
Švenč. Panelės Gimimo para,- 
pijos bažnyčią., kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už vello- 
nies sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kopi
nes.

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

Nuliūdę: marti ir anūkė.

Dąidotuvių direktorius Ma- 
žeika-Evans. Tel. RE. 7-8600.

OUR .10TH YEAR — 
THOUSANDS SATISFIED 

CUSTOMERS
EXPRESS GIFT-PARCELS

Farter Service Anywhere
We guarantee, tliat parcels are sliipped out in 4 days. 

Medicinos delivered bv Air Mail in 8 days.
Also duty frec Gift-Parcels to West and East Germany, Poland, 

Hungary and Jugoslavija.
L0W DUTV Parcels to Czecboslovakia.

Ask for our price list D.-C

GRAMERGY SHIPPING COMPANY 
777 Leiington Avė., Hew York 21, N. Y.

betw. 60.-61. str. — Tel. TE 8-5462-5463

\

f' <

Dabar! Pasigaminkite pasaulio 
puikiausios

ZUBRUVKOS*

to.'.VA'.VA-AVA'.V.V.-.-
Product of U. S. A. Boako Komponlyo, 
Schenley, Pa. and Fresno, Calif. Mada 

irom Grain, 80 and 100 Proof.

• Importuotos Zubruvkos žoleles 
— užsisakykite tiesiai iš World 
Herb Co., Ine. Dept. J, 45$ 18th 
Avė., Newark, N. J. tik $1.00 už 
pakelį.

%

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 West lllth Street

Vienas blokas nuo kapinių.

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas mieste 1

Telef. — CEdarcrest 3-6335

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

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

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

Naujasis Testamentas - 
Šventas Raštas

Vertė lietuvių kalbon JUOZAPAS 
SKVIRECKAS — Kauno Arkivye 
kūpąs Metropolitas. IV laida. Iš 

įleido “LUX” 1947 m. Štutgarte 
, 620 pusk Kaina 51.50. Gaunama 

"DRAUGE” 
2334 So. Oakley Avė. 

Chicago 8, Illinois

IIIIIIIIiIIIIIIIiIIIIIIiillIlIlIlIlIUIIIHilIiSIII*

PER PASAULI KELIAUJA 
ŽMOGUS

Bernardo Brazdžionio poezijos 
rinkinys. Nedidelis skaičius šios 
knygos gautas šiomis dienomis 
“Drauge“, 2334 So. Oakley Avė., 
CHICAGO 8, ILL. Knygos kaina 
kietais viršeliais $2. 

IIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIUIKIIIIIHIIIIIIIIIIIIO

" WILLIAM S. MELE' , ’ T
• • i t ***

-+ (Abromavičius) ..
Gyveno 435 E. 109th St.

Mirė birž. 15 d., 1956, 4 vai. ryto, sulaukęs pusės amžiaus.
_ Ginus Lietuvoje. Kilo iš Telšių apskr., Žarėnų parapijos, Gc- 

dikėnų kaimo. Amerikoje išgyveno 43 in.
Pasiliko dideliame nuliūdime 4 pusbroliai: Vaclovas Pocius, 

jo žmona Ona ir sėima; Stanley Pocius, io žmona Kazimiera: 
Jonas Vaišvilas su seimą; ir^Petras Vaišvilas su šeima. Pussese
rę Barbdrn. Jankauskas, jos vyras Jonas ir šeima* ir krikšto duk
tė Lillian Butėnas, kuri rūpinasi laidotuvėmis.

Kūnas pašarvotas Bukausko koplyčioje, 10821 S. Micliigan 
Aven uc.

Laidotuves įvyks antrad., birž. 19 d., iš koplyčios 8:45 vai. 
ryto bus atlydėtas j Visų Šventų parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Giminės.
Laidotuvių direktorius L. Bukauskas. Tel. COmmodore 4-2228.

L1ODČSIO VALANDOJ 
ą 5šsk(»<

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6845 So. Western Ava. Air Coadltloned koplyfia 

BEpabUe 7-8600 — 7-8601 AatomobUlams vieta

Tiema kurie gyvena kitose miesto dalyse; gausime 
koplyčią arčiau jūsų namų.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

T0wnhall 3-2109

SKAITYKITE "DRAUGĄ”

STE I N TEXTI LE CO.
1306 South Union Avė.

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

tiumams, kurių kainos paprastai yra $9.80, dabar tik ..$4.50 

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

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

48 colių užuolaidoms bei uždangoms medžiagos, vertės iki 
$2.98, tiktai ..................................................................................... $1.89

Grynų spalvų Fortisan ir Metallic Oloth užuolaidoms tik .$1.09

Pas STEIN’Ą jūs rasite didelį p*,irinkimą nuotakoms, kaip tai 
..“laces”, satiną, taffctą, “brocades”, Shantung, ir t. t. Taip 

pat liekanas medžiagų pamušalams už baisiai pigias kainas.

Atvykite į STEIN TEXTILE ir patys įsitikinkite. Su kiek- 
viem pirkiniu viri $20.00 gausite vienai suknelei medžiagos 
kaip dovaną.

STEIN TEXTILE CO.
1306 SOUTH UNION AVENUE

1 Mokau į rytus nuo Huluted St., 1% bluko | pietus nuo 

Roosevelt Rd. Taip pat atdara šeštadieniais ir sekmad. 

Tel. MOnroe 6-8152.

KAZIMIERAS WARAKOIS
(VARAKOJIS)

Gyveno 2852 West 39th Place, Tel. FRontier 6-1119.
Mirė šeštadienį, birželio 16 d., 1956 m., 7 vai. vakare, sulau- 

kęs senatvės.
Gimęs Lietuvoje. Kilo iš Juronių kaimo, Vabalninku pa

rapijos. Amerikoje išgyveno 60 metų.
Pasiliko dideliame nuliūdime du sūnūs — Jonas ir jo žmo

na Ona; Jurgis ir jo žmona Evelyn; duktė Francis Wilkins, jos 
vyras Fred, 5 proanūkei; 6 anūkai; pusbrolis Konstantinas Va- 
rakojis; pusseserė P. Zubin iš Cleveland, Oliio; švogerka Franees 
Balchunas; švogeris Jurgis tVezdžunas ir daug kitų giminių, 
draugų bei pažįstamų.

Jo žmoiiH Anastasija (t\ czdžunas), sūnus Adolfas ir duktė 
Dorothy yra anksčiau mirę.

Priklausė Kęstučio Pašaipios Klubui ir Amerikos Lietuvių 
Piliečių Klubui, šv. Vardo Draugijai Šv. Agnietės, parapijoje.

Kūnas pnšanotas John F. Emleikio koplyčioje, 4330 S. Ca- 
lilomia Avė. Laiilotuvės įvyks trečiadienį, birželio 20 d. Iš ko
plyčios 9 vai., ryto bus atlydėtas į Šv. Agnietės pnrap. bažnyčią. 
2048 W. Pershing Kd., kurioje įvyks gedulingos pamaldos už 
velionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: sūnūs, duktė, marčios, žentas, anūkai, pusbrolis, 
pusseserė, ivogerkos ir kiti g: minėti bei pažįstami.

Laidotuvių direktorius Jobu F. Eudeikis, tel. LA 3-0440.

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambulansų patam*- Mes turime koplyčias ,
rimas dieną ir nak- vląoae Chicago* Ir

(tį, Reikale Saukite Roselando dalyse Ir

mua- uojau patarnaujame

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

ANTANAS M. PHILLIPS
8301 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArd. 7-8401

PETRAS P. GURSKIS
669 Weet Uth STREET Tel. SEeley 3-6711,

ALFREDAS VANCE
177 YVOODSIDE Rd„ Kivendde, UI. Tel. OLympic 2-5245,

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET TeL Y Arda 7-1911

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

JURGIS F. RUOMIN
8319 S. LITUANICA AVĖ. Tek Y Arda 7-1138-1139 į

ALGIRDAS LANDSBERGIS
KELIONĖ'

V. Adamkcvičiaus apianka
U Įsakymus su pinigais sląsklts:

2M p*l„ kaina $2.80 
DRAUGAS, !M4 g. Oakley Av«k,

Ohleaco *. m.

žios nuostabios tr nepaprastos kny
gos personalus šitaip {vertina ra
šytojas Gliaudą: "...Welsas — pa
niekinta* niekintojas, bet turjs 
savyje Fra Angelico angelų varsą 
gama, Tatjana—nesuprantanti als
ios sąvokos, bet myllatt skalačia 
meile. Pagaliau Julius... pasiilgęs 
skaistumo Ir nesuvokiąs Jo ssmšs. 
drąsus be drąsos, nesaprantąs pa
vojaus bepruigjtmo proessa”.

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 60th AVĖ., CICERO, UI. Tel. OLymplo 2-1003 {

ZIGMUNO (ŽUDYK) ZUDYCKI
1646 W. 46th STREET YArd* 7-0781

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET REpqbUr 7-12131
2314 W. 21M PLACE Vlrginla 7-6672 (

f
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BERNIUKAMS VASAROTI
Kaip bus tvarkoma tėvų marijonų stovykla

Maždaug už 20 mylių į piet
vakarius nuo Chicagos, prie ke
lio nr. 83, kur išeitų į vakarus 
pratęsta 63-čia gatvė, tėvų ma
rijonų seminarijos rūmuose ir 
ūkyje atidaroma berniukų sto
vyklavietė. Norėdami apie tai 
gauti daugiau informacijų, krei
pėmės į jos organizatorių kun. 
dr. V. Rimšelj, simpatingą Vil
niaus krašto lietuvį:

1. Kada pradės veikti berniu
kų stovykla marijonų seminari

joje ir kiek joje bus vietų?

— Oficialiai pradedame sto
vyklą liepos 7 d., bet pagal su
sitarimą galėsime priimti ir 
anksčiau. Nuo liepos 7 d. pra 
matome turėti 50 vietų.

2. Kokio pobūdžio ji bus: tik 
poilsio ir pramogų, ar taip pat

X Augustaičiai, naujieji at
eiviai ir J. Endžiulis, senesnės 
kartos lietuvis, sutartinai dirb
dami, padarė 10 sutarčių atva
žiavimui į JAV pasilikusių lie
tuvių seimams.

X Sesuo Gratia, kuri moky

tojauja Marijos Augštesniojoje 
mokykloje, nupiešė labai gražų 
adresą su tekstu, kuris buvo 
įteiktas Chicagos merui lietu
vių delegacijos narių. Su visais 
dalyviais meras nusifotografa
vo.

X Sopulingosios Dievo Moti
nos parapijos choro nariams iš 
Kearny, N. J., yra reikalingos
tik: 3 nakvynės šiems asme- auklėjimo;. kokių tikslų ir ko- 
nims: Andrew Leonard, Kle-1 šiomis priemonėmis šių tikslų 

Zubris ir Leonardas ^us ūkiama?mensas
Zubris. Jei kas pažintumėte 
šiuos asmenis, prašome pa
skambinti .PR 3-5952 ir priim
kite į nakvynę.

X William Balswick, polici
jos kapitonas Chicagoje, paža
dėjo apsaugą įvairiose Dainų 
šventės vietose nemokamai. 
Dainų šventė įvyks liepos 1 d. 
Chicago Coliseum patalpose, 
1513 So. Wabash Avė. Jo vy
rai ten dežūruos, palaikydami 
tvarką ir nurodys susisiekimą.

X Los Angeles lietuviai ren
gia kelias ekskursijas į Dainų 
šventę. Jų parapijos choras 
visas dalyvauja aktyviai šven
tėje su savo dirigentu B. Bud- 
riūnu, kuris yra paskirtas ir 
Dainų šventės dirigentu. Para
pijos choras, besiruošdamąs 
Dainų šventei, visą laiką jautė 
dosnią savo klebono kun. J. 
Kučingio ranką ir didelį pa
lankumą šventei. Choras net 
suruošė specialų koncertą, ku
riame buvo atliktos visos Dai
nų šventės dainos, taigi te

gai tuose reikaluose, kur bus 
reikalinga techninės ir ekonomi 
nės pagalbos.

4. Ar stovyklautojai naudosis 

seminarijos patalpomis, ar įsi

kurs kitur? Kaip su maudymo

si baseinu?

— Stovyklautojai gyvens se
minarijoje. Maudymosi basei
nas baigiamas. Jau dabar gra
žiai atrodo. Tik vienas jame trū 
kūmas, kad nebus jame žuvų. 
Žuvis galės vaikai gaudyti ki
tame ežerėlyje.

5. Ar numatoma kuriuo nors 

būdu panaudoti ten esantį ūkį?

— Iš ūkio imsime pieną, mėsą 
ir, jeigu bus reikalo, tai gal ke
letą apnakvydinsime ūkyje esan 
čiuose namuose.

6. Kokios įstojimo sąlygos ir 

datos? Kiek reikės mokėti? Ar 

bus kokių lengvatų, jeigu iš tos 

pačios šeimos atsiras du ar 

trys?

— Mes priimame berniukus 
nuo 10 metų, bet, susitarus, ir 
jaunesnius. Nuo liepos 7 d. sto
vykla pradeda veikti pagal su
darytą programą, bet pagal su
sitarimą priimsime ir anksčiau. 
Tęsis iki rugpjūčio 12 d. Įstoji
mo mokestis $5, o dienai $3. 
Jeigu iš tos pačios šeimos bus 
du berniukai ,tai vienas jų mo
kės tik $2 vienai dienai.

7. Ar ta berniukų stovykla

vietė veiks kas vasarą? .

— Taip, mes norime nėt at
skirus tam reikalui namus pa
statyti.

8. Ar neplanuojama stovyklos 
mergaitėms ?

— Žinoma, per atostogas vai
kai turi atsigauti ir pasilsėti.
Tam tikslui reikės ruošti įvairių 
pramogų: išvažiavimų, žaidimų, 
vaidinimų ir t.t. Neį poilsyje, 
nei pramogose negalima užmirš
ti, kad visu savo gyvenimu pri
klausome Dievui ir esame gimę 
iš lietuvių tėvų. Todėl būtinas 
yra religinis ir tautinis auklėji
mas. Religiniam auklėjimui tu
rės duoti formavimą kasdieni
nės šv. mišios, kasdieniniai 
trumpi rytiniai ir vakariniai po
teriai ir religiniai pašnekesiai, 
gi tautiniam auklėjimui — lie
tuviškos dainos, kalba ir visa 
aplinka, kurią stovyklos vedė
jai stengsis sudaryti, šiuo me
tu, kaip matome lietuviškumo: , j . ~“’v' h“"*“1-7“*'*’’, \ . ’ . ' °'VU1I1U i kad ir mergaitėms butų ruosia-ugdymui jaunose sielose, yra' 
sunkiausias ir nedėkingiausias 
kelias. Mes norėtume vaikams 
duoti kasdien trumpą pamoką

Buvo iš šalies pasiūlymų,

iš lietuvių geografijos, istorijos 
ir pačios kalbos.

į
3. Koksai sudaromas stovyk

los vadovų personalas?

— Stovyklai vadovauti pas-
nykščiai lietuviai jau miniatū-' kirti kun. V. Rimšelis ir kun.

*A. Spurgis, bet bus įtraukti ir

ma stovykla ūkyje, bet mes to 
patys vieni negalime įvykdyti 
Man rodos, ateityje galima bus 
ruošti ir mergaitėms stovyk 
lą, jeigu lietuviškoji visuomenė 
tuo reikalu domėsis. Reikėtų 
tada kreiptis į .moterų organi
zacijas. Geriausiai šitam reika
lui tinka seselės. Nekalto Pra
sidėjimo seserys mergaičių sto
vyklą Putname, Conn., gražiairoję išgyveno Dainų šventę

X Ona ir Balys Mulioliai,1 kiti kunigai ir klierikai, ypatin- sutvarkė ir išpopularino.
Chicago ir Lietuvių Teisininkų 1 =-------------—----------------------------------------------------
Draugija Chicagos skyrius pa
aukojo po 10 dol. Dainų šven
tei paremti. Stasys Skripkus,
Kazys Barzdukas, Walter Pli- 
kaitis, J. T. Malin, visi iš Kear
ny, N. J., Juozas Meškauskas,
Cambridge, Ohio, dr. A. Alek
na, Tėvai Pranciškonai, Toron
to, paaukojo Dainų šventei po 
5 dol. Lietuvių Susivienijimas 
Amerikoje paaukojo 25 dol. V.
Geležiūnas pervedė Dainų šven
tės sąskaiton 40 dol. ir taip iš 
St. Louis apylinkės jau gauta 
50 dol. aukų. Toronte aukų 
rinkimą pravedė Al. Kuolas.
Torontiečiai sudėjo Dainų 
šventei 200 dol.

X Daina Baitramaitytė, 

anksčiau gyvenusi su savo tė
veliais Elizabethe, N. J., perei
tą savaitę sėkmingai baigė Wil- 
low Springs pradžios mokyklą.
Ta proga jai buvo įteikta vie

IŠ ARTI IR TOLI
DIDŽ. BRITANIJOJJ. A. VALSTYBĖSE

— Kasi St. Louis> III., lietu
vių kolonijoje Lietuviškosios 
Knygos Mėnesio proga susido
mėjimas knyga nelabai tepagy- 
vėjo. Paskutinių kelių metų lai
kotarpyje čia per metus beiš- 
platinama vos kelios knygos. 
O prieš 6 metus kiekvienos nau
jai pasirodžiusios knygos buvo 
išplatinama po 10—15 egz. Lie
tuviškosios Knygos Mėnesio 
proga pas knygų platintoją A. 
Vaitkų nupirko knygų: dr. An
tanas Čerškus už $50, Cesl. Vil
činskas už $25 ir VI. Matulevi
čius už $6. O kur visi kiti lie
tuviškosios knygos mylėtojai, 
kurių šioje kolonijoje buvo ga
na gražus būrelis?

— Smuikininkas Iz. Vasyliū-

— Įsigijo naują mašiną. Not- 
tinghamo lietuvis V. Biskys ge
gužės mėn. pakeitė savo varto
tą mašiną nauja ir vysk. Pa- 
dolskio apsilankymo metu pa
vežiojo gerb. svečią, šitame 
mieste dar keli lietuviai turi 
nuosavas, jau kiek vartotas 
mašinas.

— Rašo knygą. Kun. Pr. 
Dauknys, MIC, Londono lietu
vių šv. Kazimiero bažnyčios 
rektoriaus pagelbininkas, ren
gia spaudai knygą, kuria nori 
lietuvius supažindinti su nau
juoju sąjūdžiu “už geresnį pa

tinio Amerikos Legiono Posto nas koncertuoja amerikiečiams, 
pasižymėjimo medalionas ir Bostone yra žymus Isabella
$25 JAV bonais. Ateinančiais 
metais ji pradės lankyti sese
lių pranciškiečių vedamą 
Mount Assissi Academy, Le-
mont, III. »

Taip pat buvo pranešta, kad
jos broliukas Casimir Baltra- 
maitis buvo išrinktas “Kara
lium” atstovaut Willow Springs 
mokyklą Desplaines Valley.Pet 
Parade. Šioji eisena, kuri įvyks 
birželio 30 d., bus transliuoja
ma per televiziją.
- X 43-čias visos Amerikos 

Lietuvos Vyčių seimas įvyks 
rugpjūčio mėn. 23—26 d. d. 
Chicagoje. Prie šio seimo ruo

DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

TRYS SENELES GAUNA DIPLOMUS

m

City kolegijos Newyorke prezidentas dr. Gallagher įteikia diplomus trims senelėms baigusioms kole
giją. Viena jų iš St. Paul, Minn., kitos dvi iš Newyorko. (INS)

CHICAGOS ŽINIOS

Pirmadienis, birželio 18, 1956

KAS KĄ IR KUR
— Inžinieriams, Architektams 

ir Techniką studijuojantiems. Lie
tuvių Inžinierių ir Architektų Met 
raštis jau greitu laiku norima at
skiromis dalimis pradėti spausdin
ti. Metraštis apims abiejų mūsų 
organizacijų, t.y. PLIAS ir ALIAS 
Centrų ir visų skyrių veiklą, vi
same laisvajame pasaulyje gyve
nančių liet. inžinierių ir architek
tų profesinę, mokslinę, kultūrinę 
bei visuomeninę veiklą. Pirmame 
metraščio skyriuje bus plati bend
ra lietuvių inžinierių visokiario- 
pos veiklos apžvalga nepriklauso
moje Lietuvoje.

Nežiūrint pakartotinų prašy
mų, metraščiui dar iki šiol trūks
ta::

1. Nepriklausomos Lietuvos in
žinierių darbų karo inžinierijos 
srityje aprašymo.

2. Žinių apie N. Lietuvoje inži
nierių ir architektų suprojektuo
tus ir pastatytus viešuosius stam
besnius pastatus, t.y. pastato pa
vadinimas, projekto autorius, pa
statymo metai ir vieta.

3. Baigusių inžinierių ir archi
tektų VDU-tą Kaune nuo 1932 
metų rudens — baigiant vokiečių 
okupacijos metais sąrašo.

4. Augštesn. Technikos M-los
Lietuviai remia misijas
Lietuviai mielai prisideda 

prie krikščionybės tiesų sklei-

Kryžiaus žygis dėl sielų
Šiemet, rugsėjo mėnesyje, 

Chicagoje katalikų parapijose
dimo. Vien tik Chicagoje ir ar-1 bus pravesta vadinamas kry- 
timose apylinkėse per savo pa-' žiaus žygis dėl sielų. Be kitų
rapijas ir mokyklas lietuviai 
praeitų metų pabaigoje ir šių 
pradžioje tam reikalui suauko
jo: Šv. Mykolo parapijoje 
$337, Dievo Apvaizdos par. — 
$895.15, Aušros Vartų — 
$832.20, Šv. Jurgio — $1,510.- 
22, Nekalto Prasidėjimo — 
$3,287.50, Šv. Kryžiaus — 
$1,219.55, Gimimo šv. P. Mari
jos — $1,854.78, Visų Šventų— 
$743.01, Šv. Juozapo —$1,075.- 
10, Šv. Petro ir Povilo — 679. 
Šv Kazimiero par. (Chicago 
Heights) — $335.60, Šv. Anta
no par. (Cicero) — $2,294, Šv. 
Baltramiejaus (Waukegane) — 
— $556.05. Iš viso Chicagos 
ir artimų apylinkių 13-je lietu
vių parapijų vidaus ir užsienio 
misijoms per dvi rinkliavas su
aukojo — $15,618.56. Reikia 
dar pažymėti, kad daugelis lie-

dalykų, nustatytą dieną bus 
atdaros bažnyčios atsilankyti 
kitatikiams, jie bus kviečiami 
atvykti ir čia jie bus supažin
dinami su katalikybės tiesomis. 
Į tą kryžiaus žygį dėl sielų bus 
įtrauktos seselės vienuolės, ku
nigai, mokyklų vaikai ir visi 
katalikai. Šiam sąjūdžiui vado
vaus Clarence Oster šeima, gy
venanti Šv. Agnietės parapijo
je Chicago Heights.

Vasaros studijų kursas
Birželio 25 d. prasidės vasa

ros semestras Rožančiaus kole
gijoje, River Forest — Chica
gos šiaurvakarių dalyje. Bus; 
einama teologija, pedagogika, 
menas, muzika, istorija, .ma
tematika, iškalba, lotynų kal-

Atostogos dėl 2,000 vaikų į K‘™ne AugštesnplaKuitūrtechnikOs 
. ii,-, , v j 'M-los Kėdainiuose mokslo planų.Chicagos katalikų labdaros 6 Apžvalgos apie Augšt. Tech-

organizacija pasirūpino, kad 
šiemet 2,000 neturtingiausių 
miesto vaikų gautų patogias 
atostogas dviejose užmiesčio 
stovyklose. Mergaitės ir ber
niukai įvairioms stovyklavimo 
dienomis bus paimami, svar
biausia iš našlaitynų ir globos 
namų.

Pagerbti gyvuosius 
kankinius

Šv. Prokopijos benediktinų 
vienuolyno abatas Lisle mies
tely parašė laišką Paštų minis- 
teriui, prašydamas, kad būtų 
išleisti pašto ženklai, kuriais 
būtų pagerbti tebegyvenantieji 
katalikų gyvieji kankiniai už 
Geležinės Uždangos.

Šv. Jono savaitė

cagos gyventojams prašant,
, meras Daley paskelbė Šv. Jono
ba, gamtamokslis, anglų kalba, | gavaitę birželio 18.24 d Tada
politiniai mokslai ir geografija.

turiu siunčia aukas misijoms Be to — bus mokoma bibliote- 
atskirai: tiesiai į Indiją, Peru (kininkų darbo.
ar kitur kur dirba lietuviai mi
sionieriai.

Nušautas policininkas
Chicagoje susišaudė policija 

ir žmonės, kuriuos jie norėjo 
areštuoti. Mirtinai nušautas 
policijos detektyvas John J. 
Blyth, 30 m. amžiaus. Jis bu
vo rastas peršautas ties 223 W. 
47 str. Nugabenus į ligoninę 
buvo konstatuota, kad jisai mi
ręs. Netoliese peršauto polici
ninko rastas be sąmonės gulįs 
vyras — James E. Dukes, 31 
m. amžiaus, peršautas trimis 
šūviais. Taipgi sugauti du kiti 
peršauti vyrai: Charles Leg- 
gett, 49 m., ir Thomas J. Syl- 
vester, 23 m. Paaiškėjo, kad 
Dukes buvo užpuolęs kokią tai 
moterį. Išgirdę jos šauksmą, 
išbėgo Leggett ir Sylvester, 
kurie tuo metu netoliese dažė

šaulį”. Knygą nori atiduoti bažnyčią Bendita8 ju03 
spaudai birželio mėn. pabaigo- vS Paakiau ( ko detekt 0 
je ir papuošti ją lietuvių kata
likų pirmojo kongreso nuotrau
komis.

Gardner Museum, kurio salėje X Bradfordo choras. Jau il- 
yra ruošiami solistų ir kameri- gokas laikas, kaip gausi Brad- 
niai koncertai. Birželio 16 die-1 fordo lietuvių kolonija neturė- 
ną 2 vai. 30 min. po pietų smui- l jo didesnio choro ir pasitenki- 
kininkas Iz. Vasyliūnas, Gard- no T. Buroko suorganizuotu
nėr Museum vadovybės kvie
čiamas, koncertuoja. Smuiki
ninkui akompanuoja Vytenis 
Vasyliūnas.

X Naujame I^aivo numeryje 
randame įdomius straipsnius: 
Vieno vyro dienoraštis, Dan
gaus ir žemės Karalienė, Sesuo 
Marija Klarietė, Bosco — po
piežiaus patarėjas, Generolas,

oktetu, kuris pasirodydavo 
įvairiuose parengimuose. Šį pa
vasarį lietuvių varg. J. Juška 
pasiryžo suorganizuoti didesnį 
bažnytinį chorą ir jau išmokė 
jį giedoti De Angelis mišias. 
Choras jau kelis kartus gražiai 
pasirodė St. Ann’s bažnyčioje 
per lietuvių pamaldas.

ARGENTINOJE
nusivylusi mergytė ir laikraš- 

šimo daug prisideda Illinois-1 gjaj Raudonųjų rožančiai ir kt. 
Indianos valstybių Lietuvos į pjatį kronika iš katalikiškojo 
Vyčių pirm. George Jonikas.

Onai Brazdžionienei, 4544 

So. California Avė., tik už 2

— Argentinos Lietuvių Jau
nimo Draugija minėjo Tėvo 
dieną birželio 9 d. Solo daina- 

ir lietuviškojo pasaulio. |vo Marytė Čirkštaitė, tautinius
X Plienu ir Šakalių ūkis-va-' šokius šoko dr. Basanavičiaus 

sarvietė “Sodyba” randasi Mi-1 Lietuvių Centro mažųjų an-

susišaudymas su banditu.

Trenkė į arklių lenktynių 
bokštą

Ketvirtadenį Washington 
Parke, arklių lenktynių aikštė
je, trenkė į teisėjų bokštą per
kūnas, sužeisdamas tris žmo
nes. Buvo sudaužyta viršutinė 
bokšto dalis, kur įtaisyta foto 
kamera ir kur yra vietos teisė
jams. Teisėjai Vasvo ir Tommy 
Scott, o taipgi ir fotografas 
Robert Kuprion, buvo par
trenkti žemėn. Jiems reikėjo 
suteikti pirmąją pagalbą.

Mirė atsitrenkęs į medį
Albert Gilberstein, 33 m. 

amžiaus, mirė praslinkus kele
tui valandų, kai jis važiuoda-

Maištingos mergiotės
Illinois Mergajičių Perauklė

jimo mokykloje, esančioje ties 
Geneva, mergaitės vis maištin
gos. Vakare užgesius elektras 
normaliu laiku, dvylika jų pra
dėjo šaukti. Tos maištininkės 
buvo perkeltos į Willow Hali 
drausmės namus. Reikėjo iš
šaukti policiją sutvarkyti mer
gaitę, kuri užsispyrė neišeiti iš 
prausyklos.

Eisenhoweris pajėgus 
naujam terminui

Chicagos suvažiavime naujai 
išrinktasis Amerikos Medikų 
draugijos prezidentas dr. D. B. 
Allman pareiškė, kad jis neži
no mediciniškų priežasčių, ku
rios turėtų Eisenhowerį sulai
kyti nuo kandidatavimo į pre
zidentus. Dr. Allman tvirtina, 
kad pasveikęs po šios operaci
jos prezidentas bus geros svei
katos.

Sveikinimų Korteles 
visoms progoms!

Puikių spalvotų kortelių lietuviškai 
vaizduojančių 4 metų dalis

$1.00
mas automobiliu atsitrenkė į Pagerbkite 8ftvo brangiu09iug meniS. 
medį. Velionis — Dės Plains ku sveikinimu. Užsisakykite dabar, 
gyventojas.

dienas praleistas ligoninėje Le- cbįgan yalst. Gera vieta norin-1 samblis, vedamas A. Mikelio 
onardas Jankauskas įteikė tįcms ramiai praleisti atosto-1 menės. Dainavo čia gimusių Artūras Kaminskas ir Alber-
$150.00 čekį. gas. , lietuvių kvartetas: Rikardas , tas Baronas.

Mušketas, Karolis Dobkevičius,

siųsdami $1 adresu:

DRAUGAS
2334 So. Oakley Avė, 

CHICAGO 8, ILL*.

nikos Mokyklą Vilniuje.
7. Apžvalgos apie Augšt. Tech

nikos M-lą Nuertingene — Schwae 
bisch Gmuendėje.

8. Technikų ir Kultūrtechnikų 
S-gos N. Liet. veiklos aprašymo.

9. Daugelio liet. inž. ir architek
tų pavardės, vardo, mokslo laips
nio, specialybės, mokyklos baigi
mo metų bei jos vardo ir gyvena
mosios vietovės (ne adreso), mi- 
nimalinių ir galimų skelbti asme
ninių bei visuomeninės-kultūrinės 
veiklos žinių ir prenumeratos 3 
U.S. dolerių. Iš iki šiol prenume
ratas prisiuntusių, dalis Kolegų 
aukojo 4 arba 5 dol., o vienas i- 
dealistas inžinierius (kuris prašė 
jo pavardės neskelbti), metraščio 
išleidimą paremti — prisiuntė 100 
dolerių. Metraštį išleidus jo kaina 
bus ne mažesnė 5. dol. Pinigai y- 
ra jau dabar būtinai ir labai rei
kalingi metraščiui pradėti spaus
dinti ir išleisti. Kad tą didelį dar
bą pradėti, yra reikalinga ma
žiausiai 300 prenumeratų, kurių 
dabar turima tik 94.

Adresai metraštyje bus tik tų
Ispaniškai kalbantiems Chi- kuri4eT Pareiškė sutiki-

r mą PLIAS ir ALIAS anketa, ar
ba raštu, arba kurių adresai jau 
buvo skelbti kituose liet. leidi
niuose bei periodinėje spaudoje.

Metraščio išleidimas nors ir nu
sitęs kiek ilgiau, bet norima, kad 
jis būtų galimai pilnesnis ir įdo-

portorikiečiai, meksikiečiai Chi
cagoje ruoš savo San Juan
fiestas. Pradedant tą savaitę mesnis.Jame bus neužmirštas musų gaukatedroje bus pamaldos, kurių 
metu pamokslą pasakys kard. 
Stritch.

Perka Washingtono
susisiekimo linijas

Čikagietis E. Roy Fitzgerald, 
prezidentas National City Li
nes, Lnl. perka Washingtono, 
D. C., miesto susisiekimo lini
jas už $14,000,000 National Ci
ty Lines bendrovė yra išpirku
si susisiekimo linijas 44 JAV 
miestuose.

Ir senesnieji persivalgo
Westem Reserve universite

to profesorius dr. Austin B. 
Chinn, savo paskaitoje Ameri
kos Medikų draugijos suvažia
vime, pažymėjo, kad daugelis 
vyresnio amžiaus žmonių per
daug valgo, nesusilaiko, ir tai 
yra kenksminga jų sveikatai.

sus jaunimas — technikos moks
lus studijuojantis.

Metraštį dalimis spausdinant, 
korektūrą vykdant — dar yra lai
ko, kad trūkstamų žinių ir prenu
meratų, mieli kolegos, greitu lai
ku prisiųstumėte.

Visų išvardintą ir trūkstamą 
veiklos medžiagą, asmenines ži
nias būdingas nuotraukas ir pre
numeratą malonėkite jau dabar ir 
greitu laiku siųsti šiuo adresu: K. 
Krulikas, 160 Hendrix St. Apt. 5, 
Brooklyn 7, N.Y., U.S.A.
1956 m. birželio 9 d.
Brooklyn, N.Y.

TMB CHICAGOS APSKRITIES 
SUSIRINKIMAS

Birželio 20 d., trečiadieni, 8 vai. 
vak., Lietuvos Vyčių salėj, šaukia
mas Tėvų Marijonų Bendradarbių 
Chicagos Apskr. susirinkimas, ku
ris bus paskutinis prieš vasaros ato
stogas. Į susirinkimą sutiko atsi
lankyti ir kun. Dr. V. Rimšelis, 
MIC, Vice Provinciolas. Susirinki
mo turime daug svarbių reikalų ir 
prašome visus kuo skaitlingiau at
silankyti.

Susirinkimo pabaigoje, Bridgepor- 
to TMB 10 skyriaus geros šeimi
ninkės ruošia visiems susirinkimo 
dalyviams atsigaivinimo programą.

NKsanm 
KNYGA, KI RI VISADA ĮDOMI

IR NESENSTA 
Tai Juozo Švaisto

šioje knygoje gražios mūsą žmonių 
pasakos, su paveikslais. Jas mielai 
skaito ir suaugę Ir jaunieji. Labai 
tinka lietuvių kalbos pamokoms. Ii 
viso 73 pasakos. Kaina 12.60. Pla
tintojams dideli nuolaida.

Užsakymus kartu su pinigais siųskite:

"DRAUGU” 
2334 So. Oakley Avė.

Chicago 8, Illinois

Skelbtis “DRAUGE” gpalmoka 
nes jis yra plačiausiai skaitomas 

lietuvių dienraštis, o skelbimų 

kaina yra prieinama visiems.
.-..-u.,-.,..

TT. MARIJONŲ
STOVYKLA
BERNIUKAMS

Arti Chicagos 

Hinsdale, UI., 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. V1CTOR RIMŠELIS, MTC., 

Mariau Hllls Seminary 

Ciarendon Hllls, III.

Tel. HINSDALE 1441


