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EGIPTAS JAVALSTYBIU DRAUGYSTES
Esantieji Rusijos vergų stovyklose

I

kovoja prieš savo pavergėjus
Bolševikai kiekviena proga stengiasi pareikšti „kovoja už tau

tų laisvę, prieš kolonializmą, imperializmą ir t.t. Tačiau visai ką 
kita rodo tikrovė, kuri žiauriausiu, būdu paneigia Sovietų „šypsenų 
ofenzyvą“.

Neseniai Vakarų pasaulį su- 
Ikrėtė žinia, kad trijose Sibiro sto 
vykiose apie 1.000 km. į šiaurę 
nuo Tomsko buvo žiauriausiu bū
du numalšintas darbo vergų su
kilimas tik už tai, kad jie reika
lavo paleisti Stalino eros aukas. 
Sovietų specialūs daliniai čia su
šaudė apie 200 politinių kalinių.

Dar žiauresnis yra buvęs suki
lusių darbo vergų numalšinimas 
Kingiro stovykloje prie Karagan 
dos, Kazachstano krašte, kur tik 
vienų ukrainiečių moterų 'krito 
bolševikinio teroro aukomis apie 
500.

Dabar apie šį sukilimą smul
kesnių duomenų yra suteikęs vie
nas į laisvę grįžęs vengrų gydy
tojas.. Sukilimas ten prasidėjo 
1954 m. gegužės 6 d. Sovietiniai
saugumo valdininkai mėgino kri- Rarių batalionus kurie stovyklą 
minalinius nusikaltėlius, vad.
„Bytovyki“, sukurstyti prieš po
litinius kalinius, ragindami šiuos 
„sutvarkyti“: jei kriminaliniams 
kaliniams nepavyktų, tai buvo pa 
žadėta atsiųsti jiems į pagalbą 
MVD sargybą.

Tačiau kriminaliniai, užuot ėję 
su Sovietų saugumu iš vieno, su
sitarė su politiniais ir 1954 m', ge- 
gužės 6 d. vakaro 8 vai. puolė už
tvaras .skyrusias vieną stovyklą 
nuo kitos. Puolime dalyvavo 
apie 2,500 „bytovyki“, o po va
landos prie jų prisidėjo apie 
4,500 Kingiro stovyklos vyrų po
litinių ir 3,500 moterų.

Paleidus suimtuosius iš sto vyk 
los kalėjimo, prie jų prisidėjo dar 
ir 300 kalinių. Tačiau rytojaus 
dieną ryto 3 vai. atsiųsti į sto
vyklą MVD daliniai be jokių ce
remonijų pradėjo šaudyti į visus, 
į ką tik pataikė. 76 kaliniai buvo 
nukauti vietoje, o girti Sovietų 
saugumiečiai, įsiveržę į moterų 
barakus, durtuvais subadė visą 
eilę darbo vergių.

Tačiau tą pačią naktį visų tau
tinių grupių atstovai sudarė ben
drą streiko komitetą, kuris sto
vyklos vadovybei paskelbė savo 
reikalavimus. Jų 15 punktų buvo 
įteikti atvykusiam iš Maskvos 
generalinio prokuratoriaus pava
duotojui Dolgišui. Streikininkai 
reikalavo nubausti šaudytojus, 
už darbą stovyklose atlyginti pi
nigais, paleisti mažamečius kali
nius, taip pat sunkiai Sergančius 
chroniškus ligonius ir senelius, 
baigus bausmės laiką, panaikinti 
administraciniu būdu išsiuntimą 
į ištrėmimą, pavesti reikalą ištir
ti partijos centro komiteto atsto
vams ir t.t.

Dolgišas ir gen. Byčkovas, iš
klausę tų reikalavimų, pareiškė, 
kad dalis jų yra patenkinta 1954 
m. balandžio 24 d. sovietinės vy
riausybės patvarkymu, o pulk. 
Belajevas, teismo skyriaus vedė
jas Timofejevas ir įgulos vedėjas 
— pulk. leitenantas, kurio pavar
dės grįžusia vengrų gydytojas ge 
rai neatsimenąs, esą suimti, kam 
leidę vykdyti gegužės 6—7 d. d 
šaudymus.

Tada kaliniai sutiko vėl imtis 
darbo. Tačiau vad. „bytovyki" 
buvo iš stovyklos specialiomis 
mašinomis išgabenti kitur. Pa
siųsti į stovyklą kareiviai vėl at
statė per sukilimą sugriautas už
tvaras. Jiems buvo duotas įsaky
mas šauti į kiekvieną, jei kas pri
eitų nors kiek prie užtvarų ar
čiau.

Tačiau nepraėjo nė valanda 
laiko, ir moterų skyriuje suskam 
bėjo ukrainiečių partizanų daina,

Price 5 cents

o iš abiejų pusių žmonės puolė už 
t varas ir jas pašalino. Nuo sar
gybinių bokštų buvo paleistos 
kulkosvaidžių salvės, tačiau dar
bo vergai, nepaisydami nuosto
lių, užtvaras vis tiek pašalino. 
Netrukus į stovyklą buvo vėl pa 
siųstas spec. MVD dalinys, kuris 
pakartojo gegužės 6 ir 7 d. d. 
skerdynes. Tų teroro aukomis 
krito per 100 vyrų ir moterų.

Tačiau sukilusieji darbo ver
gai vis tiek nepasidavė. Gegužės 
20 d. rytą streiko komitetas įtei
kė administracijai reikalavimą, 
kad kariuomenė būtų iš stovyk
los atitraukta. Ir šį kartą MVD- 
istai drauge pasiėmė nukautuo
sius ir sužeistuosius.

Tuo tarpu Sovietų saugumas 
pasiuntė sukilusių malšinti kelis

apsupo iš visų pusių. Tačiau dar
bo vergai dieną naktį budėjo pos
tuose. Tarp jų buvo ir moterys.

Birželio 24 d. Byčkovas įteikė 
sukilusiems darbo vergams ulti
matumą: jie turi pasiduoti ir iš
eiti iš stovyklos. Tačiau šie at
kirto: „Mes neisime iš stovyklos 
nei žingsnio, kol nesulauksime 
kompartijos centro komiteto pa
siųsto atstovo!“

Dirželio 26 d. naktį 3 vai. neti
kėtai į stovyklą buvo pasiųsti 
„T 73“ tipo tankai. Tankų pasi
tikti į kiemą išėjo vyrai ir mote
rys. Byčkovo įsakymu 1,600 au
tomatiniais ginklais ir kulkosvai
džiais ginkluotų karių pradėjo 
pulti darbo vergus.

Visu spartumu paleistų į sto
vyklą tankų sutikti išėjo susiki
busios rankomis apie 500 ukrai
niečių moterų. Tačiau tankai, dar 
padidinę greitį, traiškydami gy
vus žmones, brutaliausiai sulau
žė šią gyvą žmonių užtvarą. Tan
kų burzgimas maišėsi su mirštan 
čiųjų šauksmais. Kareiviai ati
dengė ugnį, šaudydami į kiekvie
ną, kurį tik pakeliui sutiko. Tos 
kruvinos skerdynės truko nuo 3 
vai. iki 8.30 ryto. Skerdynių au
komis krito apie 700 moterų ir 
vyrų.

Likusieji gyvi 9 vai. buvo pra
dėti „skirstyti“. 1,600 vyrų buvo 
geležinkeliu pasiųsti į Kolymą, o 
paikiau jų pėdomis buvo pasiųs
ta ir 600 moterų. Visi streiko ko
miteto nariai buvo „patraukti į 
teismą“.

Pasiųstųjų į Kolymą daugumo 
taip pat laukia mirtis, nes Ko-

kai, kalbėdami apie kitų laisvę, 
betgi apie šias ir panašias kitos

lymos stovyklos vadinamos mir- .
ties stovyklomis. Tačiau bolSevi- ° '^rie lt Švedijos grižo at-

• Yra apskaičiuojama, kad JA 
rūšies skerdynes neužsimena nė Valstybėse kiekvieną dieną yra
žodžiu... Jos vaizdžiausiai paro
do- keikia iš tikro ten yra „lais
vė“... (E.) .

Kalendorius

Birželio mėn. 27 d.: šv. Vladis
lovas; lietuviški: Gediminas ir 
Norgaila.

Saulė teka 5:18. leidžiasi 8:30.
Oras Chicagoje:

Oro biuras praneša: Chicagoje 
ir jos apylinkėse šiandien — da
linai debesuota ir vėsu. Augščiau 
šia temperatūra apie 76, žemiau
sia naktį — virš 60. Ketvirtadie
nį — daugumoje giedra ir šil
čiau.

• Mediciniškas biuletenis pra
neša, jog Peru prezidentas Ma- 
nuel A. Odria sveiksta po opera
cijos.
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Rusų aviacijos demonstracijos Tušino aerodrome - - Maskvoje, kur dalyvavo 
būklais. Šį rusų pasirodymą stebėjo JAValatybių orp 
lydovais. . jį i4=

ir kariuomenė su savo pa- 
pajėgų štabo vadas gen. Nathan Twining su savo pa- 

(INS)

Sako, jog Eisenhoweris žada vėl 
kandidatuoti į prezidento postą

WASHINGTON, birž. 26. — Prezidentas Eisenhoweris yra 
tikrai apsisprendęs kandidatuoti perrinkimui ir jeigu bus išrinktas 
žada atstatyti iš pareigų krašto apsaugos sekretorių Wilsoną. To
kias žinias paduoda gerai informuoti administracijos šaltiniai, jas 
patyrus iš glaudaus kontakto su prezidentu praėjusių dviejų dienų 
laikotarpyje.

Tie patys šaltiniai praneša, jog
prezidentas yra nepatenkintas 
keliais Wilsono išsišokimais ir, 
jeigu ne politinė kompanija,‘jį 
tuojau atleistų iš užimamos vie
tos.

Pranešama, kad prez. Eisenho- 
weris šį savaitgalį planuoja vyk
ti į savo ūkį Gettysburge. kur 
mano praleisti 1—2 savaites, o 
tada, galutiniam sustiprėjimui, 
sugrįšiąs į Baltuosius Rūmus.

Neabejojama kandidatavimu

Čia minimų šaltinių pranešime 
sakoma: „Eisenhowerio galvoje 
nėra jokios kitos minties kaip ta, 
jog jis kandidatuosiąs perrinki
mui. Žinoma, jeigu kita ataka at
sitiktų prieš rugpjūčio mėn. kon
venciją, jis turėtų persvarstyti 
savo planus, tačiau gydytojai pre 
zidentą yra užtikrinę, kad jis bus 
fiziniai tinkamas antram žygiui 
į prezidento poziciją“.

Trumpai iš visur
• Švedų Raudonasis Kryžius 

paprašė, kad būtų išleista grįžti į 
Švediją 150 švedų naujakurių, 
palikusių Sov. Sąjungoje. Tai vai 
kaičiai arba giminės senos šve
dų kolonijos, kuri buvo įkurta 
Dniepro žemupyje. 1929 m. R. 
Kryžiaus tarpininkavimu 900 
švedų buvo repatrijuoti į Švedi
ją. Tačiau likusieji jais nepasekė,

Amerikiecfų žurnalas
Rusijos žmonėms

WASHINGTdN. — Netrukus 
pasirodys naujos rūšies žurnalas, 
kuriame nebus su žemai iškirp
tomis suknelėmis moterų paveiks 
lų, nebus „išpažinimo“ istorijų ar 
nevedusių tėvų ir nepageidauja
mų žmonių problemų sprendimų.

apie JAValstybes. Jis bus plačiai 
paskleistas po S. Sąjungą, kaip 
kultūrinio pasikeitimo ženklas. 
Žurnalo turinys pirmam jo nu
meriui dar yra laikomas paslap
tyje, tačiau yra žinoma, jog čia 
nesimatys politinių, propagandi
nių ir seksualinių dalykų.

Rusai taip pat yra numatę JA 
Valstybėse paskleisti savo žur
nalą anglų kalboje. Jie New Yor- 
ke jau rado spaustuvininką ir ke
lių savaičių laikotarpyje mano 
pradėti leidimą.

• Aktorius Clark Gable yra 
pakviestas vaidinti Staliną „Juo
zo Stalino slapti nusikaltimai“ 
filmoje, kurią statys Darryl Za- 
nuck nepriklausoma bendrovė.

gal.

atliekami 186,000,000 telefoni 
niai pasikalbėjimai. Jiems įvyk
dyti yra vartojami 51,000,000 te
lefonai.

• Harry Truman vakar buvo 
susitikęs su karaliene Elzbįeta ir 
Edinburgo kunigaikščiu.

• Dublino miesto burmistru 
airiai išrinko žydą Robert Bris- 
coe.

• Du japonų aviacijos lėktuvai 
susimušė ore. Abu pilotai yra už
mušti.

• Joe Gonzales, Los Angeles 
miręs 115 metų amžiaus sulau
kęs žmogus, turėjo visus savo 
dantis.

• 21 Korėjos karo našlaitis iš 
Seoulo lėktuvu atvyksta į JA 
Valstybes.

• Peipingo radijo praneša, kad 
Kinijos raudonieji numušė du na
cionalistų lėktuvus.

Deportuota apie 
900,000 lenkų

Laisvųjų lenkų duomenimis, 
lenkų buvo deportuota į Sov. Są
jungą apie 900,000. Dalį jų re
patrijavus atgal į Lenkiją ar iš
leidus į laisvuosius Vakarus, ap
skaičiuojama, kad dabar dar te
belaikomų įvairiose Sov. Sąjun
gos vietovėse lenkų bus apie pusę 
milijono. Mažesnė jų dalis laiko
ma įvairiuose Sovietų kalėjimuo
se ir darbo stovyklose, o didžioji 
dalis yra „laisvai įkurdinti?,,pir
ma iš jų atėmus lenkų pilietybę.

Kai kurie lenkai paskelbti So
vietų piliečiais arba „žmonėmis 
be pilietybės“, o tokiu atveju jie 
neišleidžiami nei į Lenkiją, nei į 
Vakarus.

Pasirodo, Sovietai sąmoningai 
stengiasi primesti didesniam

- , .,x. ... _ , .skaičiui sovietinę pilietybę, kadbus leidžiamas Vakarų Berlyną, to|de ilie{iai nebat iSlclati 
yra akinamas rusų informacijai;; ,aiavę ,r negal4tų Hudyt| apie

|sovietinius žiaurumus. Tokių len
kų nemaža yra tarp tų, kurie bu
vo suimti „anapus Bugo linijos“.

Šis žurnalas — „America II- 
lustrated“, kuris valdžios lėšomis

Grįžusieji į laisvę lenkai pasa,- 
koja, kad įvairiose darbo vergų 
stovyklose sutiko taip pat visą 
eilę kilusių iš Vilniaus krašto len 
kų partizanų, kovojusių prieš bol 
ševi'kus ir net prieš lietuvius. 
Omsko invalidų namuose laiko
mas Vilniaus’, un-to prof. Lu- 
komskis, kuris buvo deportuotas 
į Rusiją su savo žmona ir dukra 
Danute.

• Dr. Amanuel Weiler, Purdue 
universiteto ekonomistas sako, 
jog 1975 metais amerikiečių vi
dutinės metinės įplaukos, atskai
čius taksus, sieks 12,000 dol.

Sovietų naikintuvas raižo padanges netoli Maskvos įvykusiame rusi] 
aviacijos parade. Šia lėktuvas yra vienas iš 7 slaptų sovietų aviacijos 
išradimų, kurie buvo parodyti gen. Natliarf Twining ir kitiems stebė-tojama. (INS)

Naujasis Egipto prezidentas 
pasisako už bendradarbiavimą su

JAV
KAIRO, Egiptas, ibrž. 26. — Gamai Abdel Nasser, savo pirmą 

prezidentavimo dieną pareiškė, jog Egiptas nori draugiškų santy
kių su JAValstybėmis. j

Naujai išrinktasis prezidentas, 
Long Island, N. Y. „Newsday“ 
laikraščio redaktorei ir leidėjai 
Alicijai Patterson, išsitarė: „Mes 
nerime, kad Amerikos žmonės 
mus suprastų. Tas padėtų geres
niems santykiams ir draugišku
mui tarp J A Valstybių gyventojų 
ir egiptiečių išvystyti.

„Tuo pačiu laiku, mes norime 
būti visiškai nepriklausomais. 
Mes egiptiečiai esame geri žmo
nės, jeigu jūs mus suprantate... 
Aš nuo pat revoliucijos laikų vi
sais galimais būdais esu mėginęs 
sukurti tvirtą pagrindą bendra
darbiavimui ir draugiškumui... 
Egiptas ir dabar nori turėti drau 
giškus santykius su JAValstybė
mis ir aš dėl to padarysiu visus 
galimus žygius“.

Nasser prezidentu išrinktas 
vakar, remiantis nauja konstitu
cija. Jis buvo tik vienintelis kan
didatas šeštadienio rinkimuose ir 
susilaukė 99.9 proc. balsų.

Balsuotojai taip pat patvirtino 
naująją Egipto konstituciją, kuri 
'karišką diktatūrą pakeis civiline 
valdžia.

Nasser ir kiti karinės revoliu
cinės tarybos nariai, nuvertusieji 
karalių Farouką, atiduoda savo 
karinius laipsnius ir tęs valdymo 
darbą vyriausybėje.

Iškasama daug
tonų uranijaus

DENVER. — Atominės ener
gijos komisija patyrė, jog JA 
Valstybėse per metus laiko iška
sama virš 3 mil. tonų uranijaus. 
Jesse C. Johnson, uranijaus ža
liavos šefas sako, kad šiuo metu 
JAValstybes yra vadovaujančios 
pasaulio uranijaus gamyboje.

• Turkų kariuomenės Korėjo
je grupės vadovybė pakorė vieną 
savo kareivį, už korėjiečio vaiko 
užmušimą.

• Raudonosios Kinijos radijo 
prisipažino, jog 1954 metais šio
je šalyje įvykęs prieškomunisti- 
nis sukilimas, bet jis tuoj buvęs 
numalšintas.

• Apie 800,000 anglų vaikų šio 
mėnesio pabaigoje gaus skiepus 
prieš poli jo ligą. Tai praneša svei 
katos ministeris Robert Turton.

• Devynias valandas užtrukęs 
žemės drebėjimas buvo užregis
truotas Rotoma saloje.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Sov. Sąjungos užsienių reikalų ministeris Dimitri šepdov 

jmkvietė Sirijos prezidentą atsilankyti į Maskvą. Prez. šukry Kw- 
watly priėmė ptsiūlymą, kuris jam leidžia pasirinkti norimą datą.

— Prancūzijos premjeras Guy Mollet Tautinėje taryboje gavo 
pritarimą, balsuojant už jo pasiūlymą dėl transporto taksų pakėli
mo.

— Detroite buvo pabėgęs 900 svarų bulius, kurio sugavimui 
prireikė 5 policijos mašinų su policininkais.

— Atstovų Rūmai galutinai patvirtino 3S,000,000,000 vieške
lių bilių — didžiausią viešųjų darbų projektą bet kada praėjusį 
kongrese.

— William Randolph Hearst, jaun. pareiškė, jog Indija Azijoje 
sudaro didžiausią tolimos distancijos politinio pavojaus vietą JA 
Valstybėms.

— 21 respublikonų gubernatorius vakar pasirašė pareiškimą, 
kuriame ragina prez. Eisenhowerį kandidatuoti perrinkimui. Jie 
taip pat prižadėjo ir visokeriopą paramą.

— Valst. sekretorius DuOes senato užsienio santykių komitete 
ragino nenutraukti Jugoslavijai paramą.

— Christine Hagans, 23 metų amžiaus moteris, pagimdė ket
virtą porą dvinukų. Viri kūdikiai, kurie yra gimę 5 metų laiko
tarpyje, buvo mergaitės. Iš jų 5 dar gyvena.
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Ateina eilė
Vorošilovui

BERN. — Iš Šveicarijos dip
lomatinių sluogsnių ateinančios 
žinios sako, kad dabar yra lau
kiama Rusijos augščiausiojo so
vieto pirmininko — maršalo Kle- 
menti Vorošilovo pasitraukimo. 
Kartu su V. M. Molotovu, Voro- 
šilovas buvo paskutinis senosios 
sovietų prezidiumo grupės narys, 
kuri dirbo su Leninu, o vėliau su 
Stalinu.

Nasser lankysis 
pas Tito

KAIRO, Egiptas. — Pusiau 
oficialiais vidturinių Rytų žinių 
agentūrų duomenimis praneša
ma, jog naujasis Egipto preziden 
tas Gamai Abdel Nasser liepos 
mėn. 12 d. vyks į Jugoslaviją, o 
į Kairo sugrįš liepos mėn. 19 d. 
lydimas Indijos min. pirm. Neh- 
ru.

• Vysk. K. Paltarokas, kuris 
dėl savo amžiaus paskutiniu me
tu buvo silpnas, yra „išvykęs 
kažkur į Rusijos pietus gydytis“. 
Ar jis pats savo noru pasirinko 
gydymosi vietą, ar jam buvo pa
siūlyta ten išvažiuoti, tuo tarpu 
tikslių žinių neturima. Lietuvoje 
niekas nežino ar jis išvežtas į ku
rortą, ar į „kurortą“.

Admirolas Prnest J. King, laivy
no herojus II Pas. karo metu, mi
ręs pirmadienį Portsmouth, N. H., 
Navai ligoninėje. (INS)
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MOŠŲ ANTROJI TĖVYNĖ
JONAS MIŠKINIS, Amsterdam, N. Y.

Jokios valstybės vardas ne- vien savo gyvenimą. Tačiau ši 
tauri valstybė nėra savanaudė 
ir jai visada rūpi ir kitų kraš
tų gerovė. JAV daugeliui kraš
tų leido pasinaudoti savo že
mės gėrybėmis, galingu ekono
miniu ir politiniu svoriu daug 
kam padėjo ir padeda. Daug nu 
sipelnė pirmojo ir antrojo Did
žiojo karo pabaiga, daug pasi
tarnavo tėviška savo globa ma
žosioms valstybėms ir nu
skriaustoms tautoms.

Išmokė mūsų tautiečius 
JAV bene vienintelė didžioji 

pasaulio valstybė, kuri nepai
sydama įvairiausių politinių su
metimų, visada stovėjo ir te
bestovi teisės, teisybės ir tai
kos pusėje.

Iftetuya > ^nepriklausomybės 
laikotarpy su JAV turėjo daug 
bendro. Čionai gyvena trečda
lis mūsų tautos, kuriems, kaip 
tikriesiems vaikams, leista šio
je didelėje valstybėje naudotis 
visomis gėrybėmis ir teisėmis. 
Daug Lietuvos žemės sūnų ir 
dukrų išėjo čia puikią gyveni
mo mokyklą, pasiekdami dide
lių mokslų ir gausių turtų. To 
dar maža. JAV išmokė lietuvius 
nepamiršti pirmosios savo tėvy
nės.

Kada buvome išbadėję ir kū-

buvo taip malonus ir gerai žino
mas Lietuvos aepriklausomy- 
bės laikais, kaip Jungtinės A- 
merikos Valstybės. Tai pateisi
na tie gražūs ir nuoširdūs sai
tai, kurie jau nuc senai su šia 
valstybe siejo mūsų kraštą, net 
mūsų tautos likimą. Sis tau
raus vardo kraštas daug prisi
dėjo prie mūsų nepriklausomy
bės kūrimo, šio garbingo kraš
to žemė priglaudė dėl įvairių 
priežasčių emigravusį trečdalį 
mūsų tautos brolių, ir, be to, 
virš 25 tūkstančius benamių 
tremtinių, suteikdama visiems 
jiems antrosios tėvynės šilumą 
ir motinišką prieglobstį.

Kiekvienais metais liepos 
mėn. 4 d. JAV švenčia savo 
Nepriklausomybės dieną, ame- 

* rikiečių vadinama Independen- 
ce Day. Tai 1776 m. liepos 4 d. 
prisimenamas, kada amerikie
čių kontinentalinis kongresas 
paskelbė Philadeiphijos mieste 
Amerikos f nepriklausomybės 
deklaraciją, tuo nutraukdamas 
su savo valdovu — Anglija vi
sus priklausomybės ryšius.

Paprasto paskelbimo nepaka 
ko — laisvės dokumentą ame
rikiečiai, kaip ir mes, 1918 me
tais, turėjo aplaistyti krauju.

PER 60 VALANDŲ pats įsijungtų į gydytojo-psioholo- Df, Mm KRIAUČELIŪNAITĖ 
go gelbejimo pastangas.

Su įtempimus švelninančiomis 
priemonėmis bei būdais mėginsime 
susipažinti antroje šių rašinių gru 
pšje — atoslūgyje, turint galvo
je, kad fiziniai įtempimų auka y- 
ra sveika.

Nė vienas nėra laisvas, jei 
jis nėra pats savęs viešpats.

— Claudius

Fel. ufteo HE. 4-spvs. rez. PR. 8-78*2

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1957 W. Garfield Blvd.
VAL: 1—4 Ir 6—> 

Šeštadieniais nuo 1 lkl 4 vai. p. p. 
Išskyrus ketvtrtad. Ir sekmad.

DR. ANNA BALIUKAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES EB 

OERKLftS LIGOS

Amerikiečių kovos už savo lais rėme nepriklausomą savo vals-
vę yra kupinos gražiausių jaus 
mų, tauraus pasišventimo ap
vainikuotos. Jų kilnumas pa
traukė ir ne vieną Europos did
žiūną stoti į amerikiečių kovo
tojų eiles.

Artistės Virginia O’Brian stebisi, kad Tomas Clark nuvažiavo su sa
vo žmona automobiliumi iš Newyorko į Los Angeles per 69 vai. 12 
min. Tai naujas tos rūšies rekordas. (INS)

==^=

— Pritaiko
<322 So. Western Avenue 

Vai.: kasdien 10-11 vai. Ir T-l vai. 
vak. šeštadieniais 10-1 vai. Trečia
dieniais uidaryta. Kitu laiku susitarus

Ofiso telefonas: P K 0-3220 
(. UAlbrook 1-6070

(Gydytoje Ir Ohlrurgš)
LJGV IR AkLiEKIJOS 
SPECIALISTO:

ITM West 7 Irt Street 
(Kampu 7 Irt Ir Callfornla)

TwL ofiso Ir rez. REpubUo 7-4140 
Vai. 11-1 Ir 6-9 v. v. šešt 1-4 p. p 

Pritmlmos tik pagal susitarime.

DR IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chirurgė) 

KŪDIKĮ V IR VAIKŲ LIGŲ
Sl’Et’lAI.ISTB 

7166 South Wertern A
(MEDICAL BUILDINO) 

Plrmad., antrad., ketv. Ir penktai, 
nuo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. Ir nuo 
• v. — t vai. vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. šeštad. 11 
vai. ryto lkl I vai. popiet.

orine tel. RE. 7-1108
Res. teL WAlbrook 0-8700

Tek ofiso TA. 7-6657, res. RE. 7-1000

DR. FRANK C. KWINN
(K VILČINSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1661 West 47th Street 

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo Z 
vai. lkl 4 v. popiet. Nuo 7 v. lkl >:S0 
Uždara treč. visa diena Ir šeštad. vak.

tybės gyvenimą, čionykščiai A- 
merikos lietuviai gausiai rėmė 
mus moraliniais ir turtiniais sa 
vo ištekliais. Ta parama JAV 
vyriausybės respektuojama, ne 
abejotinai daug prisidėjo prie

Šiandien JAV žavi visą pašau Lietuvos nepriklausomybės lai-
lį savo žemės didingumu, did 
žiųjų idėjų gausumu ir tikro
sios
mes turime daug pasimokyti, 
ypač demokratinės santvarkos. 
Laisvės ir taikos palaima lei
džia šios valstybės piliečiams 
dirbti didelį kūrybinį darbą, ku 
rio šviesos pasiekia tolimiau
sius pasaulio kampelius. Senai 
nusikračiusi didžiosios žmoni
jos nelaimės dėl laisvės karo 
šešėlių, JAV parodo pasauliui 
tikrąjį sugyvenimo ir vieningu
mo grožį.

Ekonominiai ištekliai 
JAV gyvena tikrą nepriklau

somą gyvenimą. Turi didžiau
sius ekonominius išteklius, gali 
gyventi visiškai nepriklausomai 
nuo kitų valstybių. JAV be 
mažiausios savo kraštui skriau
dos įgalėtų |vi^škai izoliuotis 
nuo kitų valstybių ir gyventi

mejimo.

DR. h J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. «Sid St.
. Ofiso tek KUlance 5-44IO 

Resld telef. GRovehUl 0-0017 
Valandos: 1-S p. m. Ir 0-8 p. m.

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

Ofiso tel. CLlffsltle 4-2800 
Rezidencijos: LAfayette 3-1172

DB. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 West 471 b Street 
(Kampas 47Ui Ir Hcrmltage) 

Vai.; nuo 2 lkl 4 Ir 6 Iki 9 v. vak. 
Šeštad. nuo 2 lkl 0 vai., lšskyr. sek.

DR. FL TALLAT-KELPŠA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Telef. TOwnhaU 3-0052 
2534 West 68th Street 

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

skambinu CEntral 0-2204.

grindine, priemone įtempimų spau
dimui “išgarinti”. Žmogelis viską 
užmiršta, kai po darbo valandų pa 
gkubomis įsirita į benzinu varo
mą vežimą. Nesutikimai lamuo
se, nemalonumai įstaigoje, charak
terio nepastovumas, kantrybės 
trūkumas bei drąsos stoka prisi
pažinti nelaimei įvykus ir yra tie

džiasi vienodumo nuovargiu. Tais 
atvejais nei paguoda nei tabletė 
nepagelbės. Yra, tiesa, vaistų rū
pesčių palengvinimui, galvosenos 
prablaivinimui, geresnės savijau
tos sužadinimui. Deja, jų pagalba 
yra trumpalaikė. Tie vaistai yra 
lyg kriukiai, kurie luošumo nepa
šalina. • Reikia jieškoti priemonių,

įtempimai, kurių įtakoje užmuši- kurios monotoniškumo kankinį iš
vaduotų iš jį slegiančios rutinos. 
Nors tai ne visada įmanoma, ta
čiau kartais gydytojas gali nuro
dyti prasmingesnio gyvenimo bū
dus. Ypač svarbu, kad pacientas

nejami nekalti žmonės keliuose, 
net auką mirties konvulsijose pa
liekant.

Tyrimais įrodyta, kad žudantie
ji vairuotojai nėra blogesnės orien 
tacijos už atsargiuosius, nerodos 

I skirtumo įspėjamųjų kelio ženk
lų suvokime bei matomumo pajė
gume. Dr. Brody taipogi rado, 
kad nepataisomiems judėjimo tai
syklių laužytojams nei vidutinio 
vairuotojo išsilavinimo netrūksta, 
tačiau jie yra agresyvūs, netole
rantiški ir nepaklusnūs tvarkos 
saugotojų atžvilgiu. Toliau tyri- 

1 mų santraukoje randame, kad ge
ri vairuotojai yra pastovesni dar
be.

Kol bendruomenė neapsivalys 
nuo langvabūdiškų išsiblaškėlių, 
kol nesumažės įtempimų grėsmė

DR. JUZ! IR KĘSTUTIS 
AGLINSKAI

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
2900 West Mst Street

Vai. pirm. Ir antr. 10 lkl 12 ryto. 
Ilki 4 Ir • iki ( popiet: ketv. Ir 

penkt. 2 Iki 4 Ir < lkl D popiet, šeš
tadieniais 10 lkl 2 vai. popiet.

Ofiso teLPRospect 0-1706 
Rea. teL GRovehUl 0-50OS

TeL ofiso PRospect 0-2240
PRospect 0-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
MPEG. UH1RURGLNBS LIGOM 

6700 S. Wood Street 
Priėmimo vai. tik pagal susitarimų 
nuo 2—4 vai. kasdien ir nuo < lkl 8 
vai. plrmad. Ir penkt. Trečlad Ir eek.
uždaryta

DR. VYT. TAURAS-
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR 
SPEC. MOTERŲ LIGOS

Ofisas Ir rezid.: 2410 W. 51st St
Tel. PRospect 8-1223 arba WE 0-5577

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

šeštadieniais 2-4 vai. popiet

Su JAV vardu glaudžiai šie- visuomenėje, tol nėra vilčių greit-
laisvės supratimu. Iš toį jasi ir didžiųjų mūsų tautos ^ežimių neiaimių sumažėjimui, nes 
t,™, p9aimAw« jL___ gnipe nepaiso nei gnež

didvyrių — Dariaus ir Girėno 
žygis.

Džiugu konstatuoti, kad JAV 
vyriausybė ir didieji politikos 
vyrai ne tik užjaučia mus dėl 
didžiosios Lietuvos valstybės 
tragedijos — nepriklausomybės 
ir laisvės netekimo, bet ir pa
tikina, kad lietuvių tauta at
gaus savo laisvę ir nepriklauso
mybę. JAV patys didieji laikraš 
čiai dažnai iškelia mūsų tautos 
orumą, pasiaukojimą dėl lais
vės atgavimo. Todėl reiškiame 
Jungtinėms Amerikos Valsty
bėms didelę pagarbą ir dėkin
gumą, kad ši tauri valstybė su
darė tinkamas sąlygas mums 
ir mūsų vaikams mylėti ir ne
pamiršti daug iškentėjusios sa
vo tėvų žemės.

ĮTEMPIMAI IR MIRTIS KELIUOSE
DB. A. VALIUSIUS, Ottumwa, Iowa

Anksčiau aptartosios nemalo
nios įtempimų pasėkos daugiau ar, 
mažiau lieka su nelaiminguoju ar-1 
ba jo siauresnę aplinkumą telie
čia. Dėja, tuo nė visuomet bai
giasi, nes įtempimų persekiojama
sis namuose nesėdi. Jis sutinka
mas visose gyvenimo srityse: ner- 
vuodamasis -— karščiuodamasis jis 
visur skverbiasi. Ypač pavojus pa
didėja, kad pats savęs nebesukont 
rolluodamas, 200 arklio jėgų greit- 
vežimį apvaldyti mėgina.

(rodymų netrūksta

JAV žmonių daugiau žūna keliuo 
se negu karuose: nuo 1775 iki 19- 
55 karuose amerikiečių žuvo 1,- 
130,393, o greitvežimių nelaimė
se nuo 1900 iki 1955 žuvo 1,149,- 
414. (Iš “Draugo”). Vien praei
tais metais keliuose užmuštuosius 
žmones suguldžius susidarytų 30 
mylių ilgio lavonynas. šių davi
nių akivaizdoje nei nepataisomas 
optimistas Ralph Johnston Iš Gree- 
ley, Colorado, nieko pralinksmin
ti nebegalėtų sakydamas, kad dar 
199,970 mylių turime be lavonų, 
nes JAV su visais savo greitveži- 
miais, viena prie kito prlrėmus, 
200,000 ftiylių paradą sudaryti 
gaištų...

Niekas nežino, kur įtempimų 
auka žengs sekantį žingsnį, todėl

M O V I N G
A. BENIULIS atlieka įvairius 
perkraustymua ir pervežimus 
iš toįįmų ir artimų atstumų.

TeL Bl 7-7075 arba
PR 8-9842

DR. YL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

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

Telef, ofiso LAfayette 3-0048 
Rea.: WAlbrook 5-3048

Tel. ofiso HE. 4-5849. rez. HE. 4-2224

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. JULIJA MONSTAVietUS
GYDYTOJA IR CHIRURGĄ 

Office: 10748 South Mičhigan Avė. 
Buto: 1653 W. 103 St., Bmiirly HUls 
Vai.: kasdien nuo 8 v. v. Iki 9 v. v. 
Išsklrus trečlad. šeštadieniais nuo 
Iki 4 vai. popiet

Tel.: Ofiso — PUUman 5-0700 
Buto — BEverly 8-3040

Tel. ofiso He. 4-2123, rez. PR. 0-8484

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

<255 South Westeru Avenus 
VAL. kasdien 2-*-4 p. p. Ir 7—9 vak.

Trečiadieniais, šeštadieniais ir 
sekmadieniais uždaryta

tesnių bausmių, nei tiesesnių ke
lių, nei saugesnių greitvežimių. 
Nuovargis gyvenimo vienodumu 
Psychoanalistų tyrimuose ran

dame, kad apie 40% žmonių sie
lojasi, rūpinasi dalykais) kurie jų 
gyvenime visiškai neįvyksta. Ki
ti iš prabėgusių dienų iškrapšto 
juodus prisiminimus ir juos dar 
daug kartų iš naujo “perserga”. 
Treti vėl skųsdamiesi gyvenimo 
kelionėse nuovargiu, mažutį ener
gijos likutį eikvoja rūpindamiesi 
kitų reikalais, savuosius apgailė
tinai apleisdami.

Dažnai “pavargstama” praradus 
gyvenimo jaukumą. Energinga jau 
na moteris ištekėjusi už seno ra- į 
maus vyro nuvargsta; visą dieną 
monotoniškame darbe praleidęs 
vyras, namo parvykdamas tik pa
valgyti ir išsimėgoti taip pat skun

TELEVIZIJOS
i L. * t« ■

Ir Radio Aparaty Taisymas
Sąžiningas Ir garantuotas darbai 
M. RIMKUS, 4617 8. Sawyer St 
TeL VI 7-0087 i- VI 7-3087

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

<317 South Westera Avenue 
Chlcago 20, IU. 

Pasimatymai pagal sutarties
Telefonas REpubUo 7-4000 

Rezidencija: GRovehUl 0-8101

PIGIAI IK SAUGI II

PERKRAUSTAU
BALDUS
VIETOJE IK 1A TOLIAU

K. EIDUKONIS
Tunu naują didelį sunkvežimi 

ir apdraudas
2313 W. 91st St Ohicago, UL 

Tel. PRescott 9-2781

BUICK’AS

LIETUVIŠKAS

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: nuo 2-4 Ir nuo 6-8:20 v. 
vak. šeštadieniai, nuo 2 lkl 4 popiet

Trečiadieniais pagal sutartį 
Ofiso tel. Virginia 7-0030

Reaidencljos tel. BEverly 8-8244

TeL ofise VI. 7-0600, rez. RE. 7-6R67

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Mpeo. moterų ligos Ir akušerija) 
4055 Archer Avė.

Kampas Archer Ir Callfornla Ava. 
VAL.: 2—4 Ir 6—8 v. p. p.

£>ešt. 2—7 vai. p. p.,
Išskyrus sekmadienius.

ypatingai pavojinga, kai ji atsi- 
.sėda už vairo.

New York’o universiteto savi
saugos skyriaus dr. Leonas Bro
dy ištyrė 5,000 įvairių atvejų plen 
tuose; nepataisomų (chroniškų) 
sauvaliautojų, atsitiktinių judėji
mo taisyklių laužytojų ir išmin
tingai už vairo sėdinčiųjų. Fizi
nės bei mechaninės priežastys nė
ra svarbiausios dėi pasibaisėtino 
nelaimių skaičiaus keliuose. Daž
niausiai tai ne vairuotojų su re
gėjimo ar sąnarių fiziniais trū
kumais, tai ne greitvežimių, ke
lių ar judėjimo reguliavimo kal
tė dėl žmonių žudynių plentuose. 
Anot Sidney Harris, tai yra emo
cinė problema.

Apgailėtinu būdu modernioje vi 
suomeneje greitvežimls tapo pa-

AUTOMOBILIS

Pradėkit Taupyti Sianditn, Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradikita taupyti iiu)a llatuviikaia 

istalpH — BRIGNTON SAVINGS AND L0AN I
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki *10,000,00

BtUGHTON SAVINGS AND LOAN ASS’N
4071 Archer Art., i lakarus nuo Calilomia Avė.

CHARLES ZEKUS, Sekretoriui

Plrmad., antrad..
šeštad. 0 vai. ryto Utį 4:20 ».»

OFISO VALANDOS:
nktad. Ir Trsčlad. D ryta lkl 12 vai.. 

Ketvtrtad. 0 vaL Utį R vaL vak.

5S53

AUKŠTAS DIVIDENDAS — APDRAUSTAS SAUGUMAS IR PELNINGI PATARNAVIMAI.
TAUPYKITE TVIRTAI, APDRAUSTOJ *18,000,000 IŠTAIGOJE. AUKŠČI AURIAU, NAUJAI PADIDINTAS DIVIDENDAS UŠ'PAID UP INVESTME1L 
TO 8AŠKAITAS, KITI TAUPYMO SKYRIAI: OPTIONAL, BONU8, KAEft D(J IR VAKACIJŲ SKYRIAI. GALITE TA1TPYTIYR PER LAIŠKUK »U- 
TAUTTKrrE IŠLAIDAS IŠKEIKIANT ČEKIUS IR APMOKANT V18OKIAVH1AR BILAS, VELTUI PATARNAVIMAS NARIAMS. IŠKEIČ1A2Š IR 
PARDUODAM VALDŽIOS BONUS. NAMU PASKOLOS PRIEINAMIAUSI OM SĄLYGOM. ŠUMNOT MOKU AUKŠTA DIVIDENDĄ «* KITAA KM. 
rOBMACaJAM PAAAUKIT — GROVEHILL 0-7670.

CHICAGO SAVINGS Md LOAN ASSOCIATION, 6234 SOUTH WESTERN AVL
12 VAL — * VAL.; ANTRAD. TR P*»NKT. • fltl « VėK: Elfe. • ’KI R -ai. ’D. Treč UtDŠBYTŠ VISA DIENAI 1 IKI 6 POPIET

t

Ofiso telef. YArds 7-1108
Bezidencijos — STewart 3-4011 •,

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West S5th Street 
(kampas Halsted Ir 85-ta gatvš) 

VAL 1—4 Ir 6:30—8:30 p. p. kas
dien išskyrus trečiadienius. Atidarą 

šeštadieniais 1—4 vai.

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

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marųuette Medical Center 
6132 So. Kedzie Avenue

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

TeLoflso PR. 6-2888, rez. RE. 7-9199

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

'(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 We*t 63rd Street

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

Telefonas GRovehUl 6-1696
DR. ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIAUST*

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

susitarimų Išskyrus trečiadienius 
2422 West Marąuette Rd.

Telefonas REUance 6-1811

DR. WALTER j. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LU5TUVI8 GYDYTOJAS)
3925 Weet 69th Street 

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

TsL ofiso Ir buto OLymple 2-410*
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
. 4»38 W. 15th St, Cicero

Kasdien 1—8 v. Ir 6—8 v. vakare. 
Išskyrus trečiadienius 

Batas 1520 Ho. 4Sth Avė. 
šeštadieniais 18 lkl 4 noptet

Ofiso tslef. LAfayette S-S210, Jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzIe 8-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURG®

4146 S. Archer Avė.

V AL Kasdien popiet nuo 13-2:20 v. 
Vak. pirm., antr., ketvtrt. 6-1:10 v. 

Trečiadienį tik sualtarus

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

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIU IR VIDAUS LIGOS

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

Priima pagal susitarimą

DANTISTAS

DR. J. A. PAUKŠTYS
4263 S. Whipple Street

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

LAfayette 3-4040 
Namų — CEdarcrest 3-7780

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
8269 South Halsted St

Kasdien 8—7 vai. vak. šeštad. nuo 
1—5 vai. vak.

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

Tel. ofiso: DAnube U-1126

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

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

Šeštadieniais 1—4 v. p. p.

TeL ofiso PRospect 0-0400
Rezid. PRospect 6-0400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevičlūtd)

GYDYTOJA IR CHIRURGffi 
6248 South Kedzie Avenue

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

DR. J. VAITAITIS
GYDYOOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Ct. Cicero
Kasdien 10-12 vai ryto Ir 6-2 vaL 

vak. šeštadieniais 10-2. 
Trečiad. uždaryta 

Ofiso ir buto tel. OLytpple 2-1381

Ofiso telefonas — BIsbop 7-2525
DR. AL. RA6KUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4342 Archer Avenue 

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

Trečiad. ir sekmad. tik susitarus

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

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJ IR CHIRURGAS 

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

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

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpubUo 7-2290 
SPBCIALYBfi CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2745 West 69th Street

VAL.: Pirm., antr., Ketv,, penkt. 
nuo 2:00 — 4:00 Ir nuo 6:60 — 8:00. 
Šešt. nuo 2:00 — 4:00. Trečlad. Ir 
kitu laiku susitarus telefonu.

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

keičia stiklus Ir rėmna.
4456 So. CJ&lifornia Avė., Ohicago 

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

10 vai. ryto lkl 4; trečlad. ir 
tik susitarus.

TeL ofiso YA 7-4787, res. PR 0-103..

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4645 8. Ashland Av*. (kamh. 211)
Vai. nuo 2—4 Ir 6—8; trečlad., šeš

tad. Ir sekmad. tik pagal sutartį. 
Jeigu neatsilieps vlršmlnStl telefonai

šaukite MIdway 3-OOO1

ia P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopedas - Protezlstas 

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

(Arch Supports) Ir tX
Vai.: 9-4 Ir 6-2. šeštadieniais 9-1. 
0RTJIOPEDIJO8 TECHNIKOS LAB 

2850 W. 03rd St. Chlcago 22, UL
Tel. PRoep*^ 6-6084 

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

Tel. ofiso PR. 0-0440, rea. HE. 4-21*0

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2420 West Marųuette Rd.
VAL. nuo 2 iki 4 d. p.: 6 lkl 8 vak. 

Trečiad. Ir šeštad. pagal sutartį

Tel. ofiso CA 8-0257, res. PR 0-6050

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

TeL ofiso CA 0-0257, rez. PR 0-005* 
Rezid. 0000 S. Arteslan Ava. 

VALI 11 v. r. lkl 8 p. p.; 6—t v. V.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU GYDYTOJAM 

Viri 20 metų patyrimo
Tel. YArds 7-1829 
Pritaiko aklnlua 
Kreivas akis

Ofisas Ir akinių dlrbtuvš 
756 Weet 85th Street 

Vai. nuo 10 lkl 2, nuo 6 lkl I, tra
čiai! nuo 10-12, penktadienį 10-2 U
šeštadieniais 10-2 vai. popiet.

* . . J*—

Pirkit Apsaugos Bonus!
draugas

THE LITHUANIAN DAILY FRIEND
2884 R. Oaklcy Avė., Chlcago 8, III. Tel. Virginia 7-8841} 7-SS42
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Trečiadienis, birželio 27, 1956 DTONRASTO DRAUGAS CHTCAGO. ILLINOIS

PO VUKO SESIJOS
Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas posėdžiavo tris 

dienas — birželio 22, 23 ir 24 d. — New Yorke. Kaip pastebime 
iš spaudos ir iš privačiai gautų informacijų, Vliko vadovybė I vairiais lenkiškų miestų vardais.

tinę, bet lenkiško užsispyrimo, o 
dalinai ir nachališkumo vedini 
atvykę j šį kraštą (taip pat ir 
Kanadą) po truputį ėmė kurti 
naujas gyvenamąsias vietas į-

» .
LAISVĖS ADMINISTRACIJA

DR. P. V. RAULINAITIS, Los Angeles, Calif.

Žinoma, tokių sąrašą, itaip pa
prastai, veda žodis Wilno, kuris 
greičiausiai reikštų ne ką kitą, 
kaip lietuviškąjį Vilnių. Ir taip 
net ir vilniečiai žydų tautybės 
gyventojai, šiuo metu gyveną 
New Yorko, Brooklyno, Chica- 
gos, Detroito ar kitų miestų se
namiesčiuose, taip pat nesivar
žo savąsias sankrovas vadinti 
“Wilno Bakery”, “Wilno Pro
ducts’*, Wilno Cafe” ir t.t. Tik 
mes lietuviai dar vis permažai 
ar net ir visiškai vengiame sa
vosios sostinės vardą kišti į vie
šąsias vietas: miestų gatves,

plačiai lietė ne tik vidujinius reikalus, bet ir, ryšium su Lietu 
vos laisvinimo rūpesčiais, aptarė dabartinės tarptautinės padė
ties klausimus. Sesijoje buvo vertinami ir vadinamieji “naujieji 
posūkiai“ Kremliuje.

Vliko pirmininkas p. Jonas Matulionis savo pranešime kiek 
plačiau ryškino Sovietų Rusijos komunistų partijos 20 suvažia
vime Chruščevo pasakytą kalbą, pasmerkusią Staliną ir visus 
jo darbus. Anot jo, kiek nusivylimo įnešė pačios Stalino nuvai
nikavimo kalbos atidengimas, kiek tai buvo drąsus Stalino kulto 
pasmerkimas, tiek gero tas nuvainikavimas nežada plačia poli
tikos prasme, nes pagrindiniai komunizmo tikslai pasilieka tie 
patys ir priemonės jiems siekti nesikeis. “Mes galime vertinti 
tą viską grynai komunistų vidaus reikalu, nes tai, ką jie daro, 
daro savo vidaus reikalų verčiami. Pasilieka ir tos pačios sva
jonės apie bolševizmo įsiviešpatavimą pasaulyje, apie pasaulinę 
revoliuciją, apie dviejų pasaulių — kapitalistinio ir komunisti
nio laikiną koegzistenciją, apie nekeičiamą proletariato diktatū
rą, šiuo kartu kolektyvinę, apie tautų ‘laimę’, esant joms bolše
vikų respublikų tarpe”. Po šitokio teisingo Maskvos “naujojo po 
sūkio” įvertinimo Vliko pirmininkas nededa jokių vilčių į betkokį 
pasikeitimą Lietuvos padėties, kol okupantai ten pasiliks. Lie-i 
tuvos laisvinimo darbai ir toliau turės būti vedami dideliu įsitem
pimu ir vieningumu. Ir prie šito klausimo p. Matulionis ilgėliau 
sustojo, paliesdamas vidujinius Vliko reikalus.

Vliko Vykdomosios Tarybos pirmininkė E. Devenienė pa- da nebus perdaug. O gerai i- 
tiekė platų pranešimą apie visų tarybos padalinių ir jų veikėjų I liustracijai skaitytojai teturi mi- 
darbą bei jų tarnautojus, nurodant sunkumus, kuriuose tenka i nutėlę kantrybės perskaityti da 
dirbti laisvinimo darbus. Bet visvien dirbama daug ir intensy
viai, nepaisant pet pavojų, kurių yra iš Europoje veikiančių en
kavedistų pusės. Visa Europa šiandien esanti apimta koegzis
tencijos propagandos. Nepaisant to, Vakarų Vokietijos visuo
menėje, o taip pat ir vyriausybės žmonių tarpe vis daugiau ran
dama pritarimo Lietuvos laisvinimo bylai.

Tarp kitko p. Devenienė papasakojo, kad jai tekę susisiekti 
su viena moterimi, kuri dar 1955 m. buvo Sibire, o dabar jau 
gyvena Vakaruose. Iš Lietuvos buvusi ištremta du kartus. Iš 
pasikalbėjimo su ja ir kitais prasiveržusiais pro geležinę už
dangą esą sužinoma, kad Sibire ir pavergtoje Lietuvoje lietu
vių moralė yra augšta. Kovą už išsilaisvinimą ten vedama. Ži
nant apie Sibiran ištremtų ir okupuotoje Lietuvoje žmonių ryž
tą ir kovingumą, lietuvis galįs jatisti didelę garbę būti sūnumi 
ar dukra taip ryžtingos lietuvių tautos.

Mūsų visuomenė laukė šios Vliko sesijos darbų. Laukė ir 
to, kaip bus pasisakyta dėl santykių su kitais veiksniais, taip 
pat diplomatais ir ypač laukė to, kaip bus atsakyta p. St. Lo
zoraičiui į jo pateiktus Vilkui "8 punktus”. Neoficialiomis ži
niomis, tuo reikalu sesija priėmusi tokią rezoliuciją:

“Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas savo sesijoje, 
išklausęs Vliko ir jo Vykdomosios Tarybos pirmininkų praneši
mus apie jų pasitarimus Romoje su min. St. Lozoraičiu ir Vliko 
narių pasisakymus tuo klausimu —

Konstatuoja, kad p. min. St. Lozoraičio pateikti 8 punktai 
nesudaro bazės pasitarimams bendradarbiavimui pasiekti —

Laiko, kad Vliko ir užsienyje likusių nepriklausomos Lietu-

Artėja liepos 4 diena, JAV, švenčių progomis pavergtosioms 
šio kilnaus, ir didingo krašto, j tautom3 pareiškiama, kad jos 
Nepriklausomybės šventė, kurią nėra pamirštos, kad joms ateis 
visi laisvę mylintieji asmenys taikingojo išlaisvinimo dienos, 
minės ir švęs dideliu susikau- ( Pavergėjai į tas kaltas ir pareiš
pimu ir dėkingumu. Lygiai prieš 
180 metų, 1776 metais liepos 4 
dieną, trylikos valstybių atsto
vai susirinkę į Kongresą, kaip 
JAV steigėjai, tvirtai tikėdami 
savo teise į laisvą ir nepriklau- 
sorrią gyvenimą, nutarė ir pa
skelbė, kad “tai yra savaime 
aišku, jog visi žmonės yra su
tverti lygūs, kad jiems Sutvė
rėjas suteikė tam tikras neati

kimus paša'piai šypsosi ir pla
nuoja kalbėtojų tautų vergimo 
priemones ir kelius. Vergai gi 
tiki, kad kada nors ateis palai
mos dienos ir subyrės vergija; 
vien gaila, kad tos palaimos 
reikia pernelig ilgai laukti. O 
savu ruožtu vis dar eina ir eina 
pasaulyje didesnio pavergimo 
bangos.

Pastaruoju laiku laisvųjų de-

pašto įstaigų sąrašus, žemėla-( gyvenimas, laisvė ir laimės šie
' . . il-I_ __ n irti 11

mamas teises, kurių tarpe yra mokratinių lietuvių organizaci
jos ir paskiri asmenys energin-

geriausiai kovoti su komuniz- t 
rau; parengimas plano vyriau
sybei ateities veiksmui ir pjtvir-' 
tinto plano vykdymas; rėmimas 
laisvės pastangų pasaulyje vi-' 
somis priemonėmis, išskyrus ka j 
riškas ir diplomatines, aiškini- Į 
mas visoms laisvoms ir paverg
toms tautoms asmeniškos lais
vės ir tautos nepriklausomybės 
svarbos ir daug kitų dalykų

Senatorius Wm. Knowland 
(Calif) šį sumanymą remia tuo- 
mi, kad nėra ir negali būti tai
kingo sugyvenimo su komuniz
mu, kadangi patys komunizmo
vadai, kaip Leninas ir kiti, to'Barbara Jean David 17 m Win_ 
nepripažįsta ir skelbė, kad pa- field, Kan., laiminga lesina ba- 
saulis turi būti pavergtas ko- landžius, kai ji buvo išrinkta ū-
munizmui. Mes visi esame liu- kininkų jaunimo organizacijos 4- 
,. . , . , . , . H gražuole. (INS)dinmkai, kaip komunizmas pa-1
vergė daugelį tautų ir valstybių Į
ir vis renkasi ir ima naujas, “Ar pats nematei, juk esi to

GRAŽUOLE: 4-H

pius. Kaip tik dėl to šis auto
rius siūlo dabar naujai steigia
mas naujas jaunimo stovyklas, 
naujus klubus, lietuvių namus, 
naujas ar senas krautuves, jei 
tik galima krikštyti Vilniaus

kimas (life, liberty, and the pur 
suit of happiness)”.

Ši paprastoji tiesa apie žmo
gaus prigimtines teises į laisvę 
ir laimę yra tiek sena, kaip pati

gai ėmėsi laisvinimo kovos, ku
ri randa atgarsio ir JAV visuo
menėje, ir vyriausybėje. Visi 
džiaugimės senatoriaus Douglas 
pasišventimu padėti demokrati
nėms organizacijoms vesti lais-— o------- ----------- --- žmonija. Paskiri asmenys ir

vardais. Tikėkime, kad nieką-j tautos tūkstančius metų kovojo1 vinimo kovą ir tam reikalui į 
ir mirė dėl šios tiesos šventu- J steigti Laisvės Administraciją, 
mo; pati krikščionybė pašventė kurios vadovybėje dalyvautų pa

linį sąrašėlį gyv. vietovių, sody
bų ar miestukų, jau turinčių 
Wilno vardą. Ir taip Pennsyl- 
vanijos valstybėje, Washington 
apskrity, yra ^vienas Wilno. N. 
Dakotoje, Barnes apskr. — Wil- 
no, Ohio, Williams apskrity — 
Wilno, net ir tokioje New Mexi 
co valstybėje, Grant apskr. ma
tome Wilno. New Yorko valsty
bėje net du: North Wilna, Je- 
ferson apskr., ir Wilno, taip pat 
Jefferson apskrityje. Be to Wil 
no randame Michigane ir kitose 
valstybėse. Beje latviai ir tie 
turi Riga, Mich. Kiek vietovių 
lietuviškais pavadinimais JAV 
turime mes lietuviai, kurie daž
nai mėgstame savąjį skaičių 
pūsti net iki vieno miliono?

Algimantas

8,000 kunigų Pietų 
Amerikai

Universiteto mieste, prie Ma- 
vos diplomatinių misijų dėl bendradrabiavimo susipratimas, pa- drido, Ispanijoje, baigiami sta
bo jantis vieni kitų kompetencijas ir pagrįstas tarpusavine pa- *"*s
garba, yra reikalingas ir pasitarnautų Lietuvos laisvinimui —

Paveda Vliko pirmininkui tartis su užsienyje likusių Lie
tuvos diplomatų atstovu ar atstovais, turint galvoje 1952 m. bir
želio 7 d. dešimties Vliką sudarančiųjų grupių vieningai priimtą 
nusistatymą, kurio tekstas prie šio nutarimo prijungiamas’’.

Iš to nutarimo aišku, kad 8 punktai atmetami, tačiau ne
užkertamas kelias tolimesnėms deryboms, kartu pateikiant joms 
bazę — konstruktyvias gaires.

Vliko statute padaryta kaikurių paketyimų, kurios paleng
vina naujoms grupėms įsijungti į bendrą Lietuvos išlaisvinimo 
darbą. Padaryta pakeitimų ir Tautos Fondo statute. Pažy
mėtina, kad Vilniaus Krašto Lietuvių ■ Sąjunga priimta į Vliką,
“kaip Lietuvos Rytų rezistencinis sąjūdis’*.

tyti seminarijos rūmai, kuriuo
se tilps 200 klierikų ir kur bus 
ruošiami kunigai Pietų Ameri
kai. Ispanijoje gauta 1,000 
prašymų iš P. Amerikos at
siųsti kunigų. Numatoma, kad 
su laiku Ispanija duos Pietų 
Amerikai apie 8,000 kunigų. 

Milionas Kolumbo vyčių

STALINO NUSIKALTIMAI 
FILME

Gana žinomas amerikinės fil
mų pramonės gamintojas Daryl 
F. Zanuck tik ką paskelbė, jog

nutę išspausdino apie faktą,
kaip vikriai ir sumaniai moka
suktis kaikurie latviai naujose
aplinkybėse, štai neseniai, kai
amerikiečių spauda sunkiai ga-

tt i, j "7, r ’ *4 - Išjo atsigauti nuo smūgio, kurįHollywoode ruošiamas naujas , _^lla ? -
filmas vardu “The Secret Cri- 
mes of Joseph Stalin”. Sunku 
pasakyti, kokio pobūdžio filmo 
galima laukti iŠ tų visų pasinio 
Šimų, bet žinant filmų gaminto- 
tojų skonį, nereikėtų nustebti, 
kad tame filme tebus paliesti 
gal koki pikantiški ar mergišiš 
k i buvusio diktatoriaus nuoty
kiai. Jei taip, aišku, kad būtų 
beveik gaila ir visų pastangų 
Reikėtų stengtis, kad į tokį fil
mą patektų ir visi istoriniai Sta
lino nusikaltimai prieš tautas ir 
žmoniškumą aplamai. Mūsų ga
bieji spaudos bendradarbiai, a 
kredituoti filmų sostinėn, turė
tų pabandyti tais reikalais už
megzti ryšius ir pasiūlyti, kad 
reikalui esant vien tik lietuviai 
galėtų suteikti jiems ištisus to
mus dokumentuotos ir autentiš
kos medžiagos.

VERŽLIEJI IATVIAI

“TŽ” savaitraštis nereikšmin
goj vietoj, bet gana įdomią ii-

Katalikų vyrų organizacija 
— Kolumbo vyčiai — taip pa
plito, kad dabar turi daugiau 
kaip milioną narių, ši organi
zacija buvo įsteigta 1882 me
tais ir dabar JAV-se Kanadoje, 
Kuboje, Meksikoje, Philipinuo- 
se, Panamoje ir Puerto Ricos

tą tiesą, skelbdama žmones e- 
sant broliais ir Dievo vaikais. 
Laisvei įtvirtinti sudėtos aukos 
nebūdavo veltui — vis daugiau 
ir daugiau tautų tapdavo nepri
klausomomis. Ši tiesa augščiau- 
siajame laipsnyje buvo įgyven
dinta I Pasaulinio karo pasek
mėje einant JAV prezidento Wil 
šono paskelbtųjų 14 punktų dės
niais, pripažinus visoms tau
toms laisvojo apsisprendimo tei
sę ir galimumą tapti nepriklau
somomis. Lietuvių tauta, 123 
metus išbuvusi okupanto valdo
ma, irgi atgavo savo laisvę ir 
džiaugėsi nepriklausomu gyve
nimu, kol prasidėjo naujas ma
sinis tautų' pavergimas II Pa
saulinio karo pasekmėje. Tie
siog baisu prisiminti, kad buvo 
skelbiama tautos laisvė, o prak
tiškajame gyvenime tų pačių 
skelbėjų rankomis kalama lais
voms tautoms vergijos pančiai. 
Tokiu keliu daugiau 800 milionų 
žmonių kenčia vergijos ir prie
spaudos jungą ir vis dar nau
jiems m iiienams ruošiama to
kia pat ateitis.

Skaudu, kad šiai baisiai ver
gijai nematyti pabaigos ir kad 
laisvos tautos neturi pavergto
sioms tautoms geresnės paguo
dos, kaip tik kilnius šūkius ir 
gražias kalbas apie teisę į lais
vę, lygybę ir brolybę. Deja šios 
kilnios kalbos, be pasiryžimo ir 
darbų, neveikia persekiotojų ir 
prispaudėjų ir netirpdina vergo 
pančių.

vergtųjų tautų atstovai, pasi
rinkti iš demokratinių laisvini
mo kovos organizacijų, ir vestų 
ryžtingą, energingą ir nenuils
tamą kovą dėl skubaus paverg
tųjų tautų laisvinimo. Šiam žy
giui labai daug nusipelnė aktin
ga demokratinių pažiūrų lietu
vių propaganda ir pastangos 
prie savo atstovų, senatorių ir 
vyriausybės. Naudinga būtų, 
kad dar energingiau pasireikštų 
visos organizuotos pavergtųjų 
tautų demokratinės institucijos 
sutartinai. x

pavergimo aukas. Senatorius sa 
ko, kad niekad pasaulyje nebus 
tikros ir pastovios taikos, kol 
paskutinės vergijos žymės ne
bus pašalintos nuo žemės pavir
šiaus.

Kaip matome, šio krašto Se
nato vadovaujantieji asmenys 
pilnai supranta komunizmo pa
vojus; mes visi turime jiems 
padėti, kaip demokratinės as
mens ir tautų laisvės šalininkai. 
Tik senatoriams radus bendrą 
mintį, bus įsteigta Laisvės Ad
ministracija ir jos darbuose ga
lės dalyvauti demokratinių pa
vergtųjų tautų laisvinimo kovos 
institucijų atstovai.

Vilties žiburėliai

Laimei, ši tamsi vergijos nak 
tig kartais blykstelia mažais 
mažais laisvės vilties žiburė
liais. Tie žiburėliai yra žiebia- 

I mi JAV kilnių politikos vadų ir
valstybėje turi 3,700 skyrių. (vyriausybės viršūnių. Tautinių

suteikė penkių jūrininkų išvy
kimas Sovietų Rusijon, žurnalis
tas Harrison Sallisbury pabal- 
tiečių nuomonei tuo klausimu i 
patirti pasirinko latvį Mr. Liel- 
nors. Tai ta pati asmenybė, ku
ri, laikraščio žodžiais tariant, 
kadaise nušluostė Amerikos lie
tuviams nosį, perėmęs jų iško
votų Pabaltijo radiofonų vado
vybę “Amerikos Balse”. Tas 
latvis visur prisistato kaip žy
mios įstaigos “Latvian Relief, 
Ine.” atstovas, nors apie tokio 
vardo junginį net ir patys lat
vių žurnalistai iki šiol nieko aiy 
labai mažai ką žinojo.

DAtlG WILNO, TIK N® 
VIENO VILNIAUS•

Va, dar vienas stambus lietu
viško apsileidimo arba bent ne
rūpestingumo ženklas. Lenkai e- 
migrantai, kurių vienas kitas 
gal ir tikrai trumpiau ar ilgiau 
gyveno Vilniuje, bet kiti ničnie
ko bendro neturi su mūsų sos-

IELĖ MAZALAITE

PJŪTIES METAS
ROMANAS

JUOZUI OABEI— 
mano Vyrui ir Draugui —

Autorė

Jie išgirdo Paukštį ir austojo išgąstyje, o 
kiti linksminosi ir šoko, nes iemės vaikai kiek
vienam daiktui skiria kitokį vertinimą.

Judita matė save: moteris, kuri dabar žengė taku 
palei mažą ežerą, jau nebuvo ta pati kaip prieš valandą 
miške, prieš sužinojimą. Nūnai ji ėjo neskubėdama, iš
kilmingai — kaip eisenoje — taip jai atrodė, ir žinią 
nešėsi tarytum iškeltą vėliavą.

Pirmą kartą ji nesižvalgė baimingai, ji nebijojo — 
ji staiga pajuto troškimą sutikti ką nors, geriausia visą

Kiti pianai

Senatoriaug Douglas akcija, 
įsteigiant atitinkamą instituciją 
ir suteikiant lėšų pavergtųjų 
tautų demokratinėms laisvini
mo kovos institucijoms iš fede
ralinio biudžeto, jei pavyks, bus 
rimta ir tvirta parama laisvini
mo kovai. Senatoriaus Douglas 
pastangos, turėkime viltį nebus 
vien rinkiminės akcijos priemo
nė, bet bus Kongreso rimtai su
tiktos. Tam nemažai vilties duo 
da dar kito žinomo kovotojo su 
taurptautiniu komunizmu sena
toriaus Wm. Knowland užimtoji 
pozicija šiuo klausimu. Jis iš 
esmės yra taip pat panašaus nu
sistatymo ir siūlo įsteigti Tauti
nę Laivės Valdybą (National 
Freedom Board) (Congr. Re- 
cord Vol. 101, Nr. 102). Ši val
dyba, susidedanti iš devynių na
rių, veiktų prie prezidento (vi
ceprezidentas, valstybės sekre
torius, gynybos sekretorius, U. 
S. Informacijos Agentūros di
rektorius ir 5 prezidento skiria
mi asmenys). Šios valdybos pa
reigos būtų: kova su tarptauti
niu komunizmu visomis priemo
nėmis, išskyrus kariškas ir dip
lomatines; tyrimas būdų, kaip

Lietuvių kalba
STASYS PIEŽA, 

Chicago, III.

Kirpėjas kerpa mano plau
kus didelėj kirpykloj. Laukia 
keli žymūs žmonės. Kirpėjas ita 
las. Jis šypsosi ir manęs klau
sia:

“Na, brolau, pasakyk man, 
kokia yra seniausia kalba Eu
ropoj?”

Aš būdamas lietuvist ai žino
jau, bet dėl įdomumo jam at
sakau :

“Turbūt seniausia kalba Eu
ropoj yra italų?”

Mano atsakymas jam sutei
kė malonumo, bet jis atsakė:

“Koks Tamsta lietuvis, kad 
nežinai, jog lietuvių kalba se
niausia Europoj. Teisybė, bro
lau, lietuvių kalba yra seniausia
visoj Europoj”.

Aš jam atšoviau:
“Nu, pasakyk man kaip tu

žinai, kad lietuvių kalba yra se
niausia”.

Čia barberys pasirodė labai 
drąsiai, atkirsdamas:

kraujuje ir esu nesužeidžiama! Mano narvas sulaužy
tas, į visus ’keturius kraštus nėra jokių užtvarų — lais
vė, laisvė, laisvė! Nuo šios minutės, ne aš būsiu ta, kuri 
verkia — ir jeigu aš nesulaikysiu aššrų, tai tiktai iš 
džiaugsmo.

laikraščio reporteris ir rašyto
jas. Jūsų dienrašty paskelbtas 
tas faktas, kad lietuvių kalba 
yra seniausia. Tai tilpo Picto- 
rial Living priede Chicago Ą- 
merican, birželio 17 dieną. Til
po Here’s How by Pete Howe 
skyriuje”.

Kol Įnukirpo man plaukus, 
vyko diskusijos tarpe visų kir
pykloje buvusių vyrų apie Lie
tuvą ir lietuvių kalbą. Man bu
vo didelis džiaugsmas, nes aš 
šiuose argumentuose buvau au
toritetas ir pasibaigė diskusi
jos man prakalbant lietuvių kai 
ba ir įrodinėjant visiems lietu
vių kalbos reikšmę filologijoj.

Aš tuojau gavau kopiją mi
nėto skyriaus ir štai ką radau:

“What is the eldest known 
language in Europe?

“Lithuanian, which some 
scholars regard as being 
the most subtle and poetic Eu- 
ropean tongue. For example, in 
Lithuanian there are 10 varia- 
tions of the verb ‘to come’, by 
which a speaker can indicate 
eagemess, reluctance, clumsi- 
ness and so on. Lithuanian is 
similar to classic Greek, and 
has some reįationship with the 
ancient Sanscrit of India”.

Aš parodžiau šį rašinį savo 
dukteriai, kuri pabrėžė:

“Aš labai džiaugiuos, kad 
nors biskutį moku lietuviškai. 
Ačiū...”

Katalikų ligonine Meksikoj
Meksikos sostinėje statoma 

nauja katalikų ligoninė neturtė
liams ir sergantiems nepgydo- 
momis ligomis. Stabo vienuolės 
šaritės. Tik šios vienuolės yra 
gavusios teisę Meksikoje dėvėti 
savo abitus. Ligoninė turės ir 
gail. seserų mokyklą. Jos pa
statymas kainuos $1,360,000.

mirti ar užmušti. Partija žinojo, kokį turtą ji turi, kai 
turi jį.

Bet jis yra mano, — sakė moteris sau kiekvieną 
kartą ir didžiavosi, ir kartais bijojo, jog nusideda parti
jai, nes tai buvo vienas dalykas ko ji negalėjo atiduo
ti. — Aš nestovėsiu tyliai prie durų, — patsako ūmai

Ji pajuto, kad pagreitino žingsnius ir žinojo jog, w _ ai a neistverelu „kaukus
laimė yra nekantri — ji nenori laukti. Ji nepasibels, „ „„„ . _ HiA b,
įeis vogčiomis ir nesujudės. Ar jis bus nusisukęs į sie
ną ? Tuomet tematys jo augštą, liauną, kaip apgiedoti 
jos tėvynės cedro medžiai, kūną. Šita statuliška išvaiz
da ją taip erzino pačioje pradžioje, jis atrodė lyg pasi
tyčiojimas iš darbininkų ir paprastų miesčionėlių, kaip 
persirengęs aristokratas.

Ar bus jis pasilenkęs prie stalo, įsižiūrėjęs į popie
ti m on t mas |rius? Ji tyliai susijuokė: šitas prakeiktas išdidumas!

Tiktai tiek ir tenulinksta jo galva, iki darbo stalo — jo
kiu būdu ne nusiminime, ne nuvargus. Kaip ji nekentė 
kadaise šitos išdidžios galvos. — Kaip jūs galėjote pa
sirinkti tokį apoloną — šaukė ji anais laikais — ar jūs 
viliojate į partiją kvailas moteris, ir šitas yra jūsų jau
kas? — Bet paskui ji žinojo, kad visur reikėjo burtų, 
net didžiajame proletariato kovojime, nes kitas galėjo 
persiplėšti karščiausiai bekalbėdamas, galėjo išsakyti 
Markso ir Stalino stipriausius žodžius — kalbėtojas bu
vo užmirštas, jeigu po jo prabildavo draugas Mykolas

bari žmonių, ji regėtų kaip jie traukinai Jai ii kelio. Ka- vlbrye. au ti'ngia’ls renkoa'mo.Ws, puaiau’privertomia 
lėtą metų vien ji darė taip. akimis, lėtais žodžiais, ir lūpomis, kuriose lyg snaudė

Viskas buvo kitaip: tiktai dabar ji pastebėjo ar at
siminė, jog ji net savo mintyse visuomet žengė susigū
žusi, apdengusi galvą nei prieš save, o šioje kelionėje 
joje ūžė žodžiai, kaip paleista užtvanka, ir tarsi ji kal
bėjo priešais minią, kurią reikėjo įtikinti ar nubausti. 
Aš nebešliaužiu daugiau! Aš išsimaudžiau drakono

pajuoka. Ir pamažu jis pakeldavo ilgus blaikstienus, ir 
matei juosvai mėlynas skis, o jos buvo kaip gaisras ir 
kaip šūvis, ir augšta 'kakta buvo vado ženklas, ir tam 
sūs plaukai gyveno keistu gyvenimu — viskas turėjo 
reikšmės, ir žodžiai kilo kaip kalnas — ir į paskutinį jo 
ranlkos mojimą kiekvienas ėjo kur buvo liepiamas -

Jau dabar ji juto jo pabučiavimus — jie krito, kaip 
saulė, kaip lietus, kaip žaizdos skaudėjimas — ji atsi
sėdo čia pat ant tako, susiėmė galvą rankomis ir linga
vosi, kaip iš sielvarto — ir jo lūpos liejosi į jos pirštūs 
ir. plaukus.

„Kokia Biblijos moteris turėjo tokio rausvumo 
plaukus? Iš jų gali kalti aukso monetas. Tai tokiais 
buvo padegami karalių vynuogynai. Ir širdys.“

Auksas! — Ji paleido savo galvą, sėdomis prisi
traukė prie ežero pakrantės ir pasilęnkus žiūrėjo į žals
vą vandenį, žalsvą, nes visos didelės eglės augančios 
aplinkui, metė į ežerą savo atšvaitą. Vanduo nejudėjo, 
jis buvo toks pat kietas* kaip veidrodis, belį ji matė save 
be spalvų, kaip šmėklą — ir sudejavo, ir staiga pasirodė 
jai, kad ji yra sena vargšė žydė, pardavinėjanti žuvis 
rinkoje, net jos balsas buvo taipgi bespalvis ir jame 
aidėjo jos giminės moterų tipiški ūkčiojimai, iš kurių 
juokiasi kaimiečiai.

Auksas! Kur jos plaukų rausvumas? Kur ilgos 
išlepintos rusvos garbanos? Nereikėjo vandens veidro
džio, ji žino, kad jos plaūkai trumpai pakirpti ir dažyti 
gelsvai, šita kvaila kaimiečių išgarbinta tautinė kasų 
spalva — ir jos apdaras, vyriško kirpimo marškiniai ir 
kelnės, kariški, kaip kerpės, kaip žolė — kad mažiau 
būtų pastebimi, tarsi šliaužiant kirmėlei ar žiogu’. Vi
sas pasaulis jai yra ghetto! Buvo!

(Bus daugiau) ,
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KASDIENINIAI ĮVAIRUMAI
AL. CI.UANT.1S

Kiek laisvesni ir radijo mė- se jau yra daug kas padaryta, 
gėjai. Sovietams įsivedant pa-1 bet taip pat tiesa, kad šioje 
lengvėjimų krašto viduje ir tuo 1 plotmėje dar galima labai daug
stiprinant savąjį užnugarį, kai 
ką jau galima pastebėti ir už
sienyje gyvenant. Štai, kad ir 
mažo dydžio sensacija laikoma 
aną savaitę vieno dotroitiečio 
radijo mėgėjo užmezgimas san-

ką nuveikti. Čia turėtų būti vie 
nas pirminių L2S uždavinių. 
Gaila tik, kad Sąjungos veikla 
šiuo metu yra lyg ir aprimusi.

Vlikas karpa išlaidas. Skaity
tojai jau bus pastebėję kroni-

tykių oro bangomis su trumpų- kos žinutę sakančią, jog Reut- 
jų bangų mėgėjais Latvijoje.! lingene yra atleista visa eilė 
Maskvoje, Kijeve, Rostove prie tarnautojų. Taupumo sumeti- 
Dono ir Sibire. Jei iki šiol į mais daugeliui asmenų gavusių 
visus Vakarų m'Zgėjų šaukimus oro paštu “Eltos Informacijas”, 
sovietai visiškai neatsakydavo, -siuntinėjimas nutrauktas. Be
tai šiuo metu padėtis jau yra 
kiek kitok a. Tiesa, šie visi po
kalbiai labai nekalto pobūdžio 
ir sukasi daugiausiai apie ra
diją, transliacijų perdavimus ir 
naujesnius pasiek'mus radijo 
įrengimuose. Kaip visi žino, Sta 
lino siautėjimo laikais būti ra
dijo mėgėju ir turėti savąją 
siųstuvo stoti buvo lygu jau 
iš anksto žinoti, kad esi laiko
mas užsienio šnipu ir kapitalis- 
tų agentu.

X. laikraščiui atsisakius spau 
sdinti... Jei dar prieš keletą me
tų mūsų spaudoje net ir nere
tai galima buvo skaityti straips

to, nukirpti honorarai Vliko ra
dijo tarnybos kaikuriems bend
radarbiams. Be abejo, taupumas 
yra būtinas ir tegali būti svei
kintinas. Būtų negera tik tas, 
jog dėl to galbūt gali nukentėti 
svarbieji reikalai ir kaikurių' 
darbų plotai.

Ar bloga, kad tautiečiai tur
tėja ? Beveik kiekvienas auto
rius norėdamas pasisakyti bet- 
kuriais lietuviškais'ais klausi
mais, jau iš pat pradžių paba
ra ir lyg pirštu duria prikiša
mai į mūsų gydytojus, veisli
ninkus, inžinierius ir kitų kate
gorijų asmenis, kurių pajamų

DTENRAŠTTS DRAUGAS, CHTCAGO. TLLTNOIS Trečiadienis, birželio 27, 1956

Laiškai iš Sibiro

Užsienyje gyveną lietuviai ne 
mažai laiškų gauna ir iš Sibiro, 
kur gyvena jų giminės. Dalis 
jų yra laisvai įkurdintų, ku
riems susirašinėjimas atrodo 
nėra labai pavojingas. Vienas 
Anglijoje gyvenąs lietuvis ga
vo laišką iš brolio, gyvenančio 
Sibire, kur šis pastarasis išve
žioja duoną. Kokiu būdu jis ga

vo savo brolio adresą, sunku 
pasakyti. Kaikurie prašo savo 
barakėliams langadengčių, rū
bams medžiagos, net žirklių, a- 
datų ir pjūklų. Su savo dalia 
esą apsipratę ir pats klimatas 
nesąs toks žiaurus. Nepapras
tai lūpinasi savo vaikais steng 
damiesi duoti jiems tinkamą iš
auklėjimą.

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

NARIAI LIETUVIU TAUP. IR SKOLINIMO
B-VIŲ LYGOS, KURIOSfl

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki $10,000.00 
I R

Paskolos Duodamos Namy įgijimui 
Lengvomis Sąlygomis

nius, kurių paraštėje būdavo' vidurkis, sakysime, yra gana 
prisegta: tokiam ar kitokiam augštas ir riebus. Po to, pap- 
laikraščiui atsisakius spausdin- rastai, pabarami visi namų, au
ti, rašinys prašomas panaudoti tomobilių, televlz'jų ir vasarna- 
šiame leidiny :r pan. Ir labai į mių savininkai. Bet, kad ir tu- 
džiugus reiškinys, kad pvz. šiaisj-rint labai gerų norų ir intenci- 
metais besekant mūsų spaudą,! jų, visi puolėjai save pastato

kad kaimynas, bičiulis ar net 
ir nepažįstama® tautietis pasi- 
urinčiai ir gražiai gyvena. Pa

galiau, ar nuolatinis prikišimas 
namų, automobilių, televizijų, 
motorlaivių ir kitų augštą gy
venimo lygį liudijančių reik
menų nerodo, kad ir netiesio-, 
ginį autorių norą, kad lietuviai 
turėtų aiškiai atsilikti nuo ap
linkos ir malkomis kūrenti kros 
nį ar valgį virtis?

Ir Lenkų Kongresas nerimsta 
be Vilniaus. Philadelphijoje įvy
ko Polish-American Congress 
(PAC) konferencija, kurioje be

nors ir soviet'nei. Tai dar vie
nas įspėjimas visiems mūsiš
kiams, kurie turi gerus norus 
ir viltis bandydami “tvarkyti” 
lenkiškąjį kompleksą ir tiems, 
kurie dar vis t ki, kad su len
kais galima būtų susitarti. Ir

?alima tartis, jei jų nuomo
nė, visa veikia ir norai yra ži
nomi ir toliau nepasikeitę?

tokių prajovų išties labai ma-i lyg ir į pavydinčių jų pusę ir eilės lenkų veikėjų, dalyvavo 
žai pasitaiko. Tas aiškiai rodo gana blogai nuteikia sl^ityto- ir kalbas sakė tam tikras skai- 
žymų šuolį pr'ekin ir neabejoti-ją. Rašantysis, priešingai, no- č'us oficialiųjų amerikiečių pa
ną pažangą. Atrodo, kad tiek lėtų džiaugtis kiekvienų geriau Į reigūnų iš Washingtono. Šalia
reakcijos, lygiai ir kaikurie ra-Į įsikūrusiu lietuv u, kiekvienu 
šautieji yra supratę savo svar-į savuoju tautiečiu, kuris tik su- 
bias pareigas ir spaudos lais-j jį ba padoifiu būdu pralobti, 
vės vardan nebando piktnaudo- savąją ir savo vaikų ateitį užtik 
ti nei vienos pusės. Visų rūšių rinti. Visais tokiais atveja's lie- 
ž'nios, visokeriopa informačija,
atskiri pasisakymai, blogi ar ge

šaukimo stoti kovon prieš bol
ševizmą, .šalia reikalavimų iš
laisvinti Lenkiją ir kitus vidur, 
ir rytų Europos kraštus, Lenkų 
Kongresas baigiamoje deklara
cijoje išreiškė Jungtinių Vals-j kalų Ministeriją leidimo įva-

flr išleis?
Kai .Chruščevas ir Bulganinas 

lankėsi Didž. Britanijoje, keli 
lietuviai kreipėsi į juos, kad leis 
tų atsiimti savo artimuosius, 
esančius Sibire. Savo ruožtu ki
ti siuntė panašaus turinio laiš
kus ir britų vyriausybei. Nese
niai vienas toki0 laiško siuntė
jas gavo iš britų valdžios at
sakymą. Jame nurodoma pir
miausia kreiptis į‘Vidaus Rei-

timus, darys tolimesnių žygių 
sovietų vyriausybėje.

Kitam lietuviui atsakė sovie
tų ambasada Londone ir nuro- 

' dė, kad prašiusiojo giminė, Lie
tuvoje likusi žmona, išvažiavi
mo reikalu kreiptųsi į vietos po
liciją. Savo keliu žmona iš Lie
tuvos rašo, kad esą galimybių 
išvažiuoti, nes, kiek žino, tokį 
leidimą išvažiuoti iš Vilniaus į 
užsienį jau gavo vienas pažįs
tamas asmuo.

CHICAGO i SAVINGS & LOAN ASSN.
6234 S. Wesiem Avė. Chicago 36. 111

CRANE SAVINGS k LOAN ASSN.
2555 W. 47ih St. Chicago 32. OI.

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

ST. ANTHONY SAVINGS & LOAN ASSN.
1447 S. 491h Ct.. Cicero 50, III., Tel. TO 3-8131-32

UNIVERSAL SAVINGS t LOAN ASSN.
1800 S. Halsled St. Chicago 8, ūl.

ri, kad tik teisingi ir neišgalvo
ti, visados turėtų rasti plačiau
sią laisvę ir dėmesį ir tuo būtų 
pagerbta kito, kad ir skirtinga, 
nuomonė.

Šiaip jau, redakcijos turėtų 
budėti, kad pasisakymų laisvė 
nebūtų išnaudojama piktam, 
nes to dar vis pasitaiko. Paga
liau visais atvejais už straips
nio turinį pilną atsakomybę tu
rėtų jausti tik autorius, bet ne 
redakcija. Dažniausiai mūsų 
laikraščiai turi ir visai aiškų

tuviai randa progų plačiau įei
ti į šio krašto įtakingesnių pi
liečių sferas, gali lengviau už
megzti svarbias pažintis ir tuo 
labai ir labai padėti kitiems lie
tuviams ar net ir Lietuvos rei
kalams. Be abejo, ne pagal tur
tą matuojamas žmogaus vertin 
gumas, bet jei veržlesnis tautie
tis savo sumanumu ir savo dar
bu pasiekia ar ir pralenkia net 
ir visą eilę čiagimių, tereikia 
tik džiaugtis. Žinoma, būtų liūd 
na ir jau tuomet tektų groti 
laidotuvių maršus, jei mūsų pa
siturintieji sluogsniai atsisaky-

tybių valdžiai norą, kad ši per
svarstytų savo oficialią laikyse
ną dabartinių Lenkijos sienų 
prie Oderio ir Neissės atžvil
giu ir tuo pačiu reikalauja nau 
jąjai Lenkijai miestus... “Wilno! 
and Lwow, now part of Soviet* 
Lithuania and Soviet Ukrainoj 
respectively, restorcd to Po- 
land, along with the castern 
provinces taken by Russia in 
1939”.

Iki šiol, minėdami Vilnių, len 
kai atrodo sąmoningai stengėsi 
neminėti Lietuvos vardą, lyg jis 
visiškai neturėtų n eko bendro 
ir nesirištų su Vilniumi. Šį kar
tą, ar tik ne patį pirmąjį kartą,

žiuoti reikalu, o paskum į Už
sienio Reikalų Ministeriją, ši 
visus raštus siųsiantį į Maskvą, 
kur D. Britanijos ambasado
rius, padaręs atitinkamus ver-

bei kiekvienam suprantamą pasjiU remti lietuviškuosius reika- 
tabą jog išspausdinti rašiniai jei jie šalintųsi sa\ųjų tau- 
nebūtinai turi reikšti redakci-1 tiečių ir bendrojo darbo. Bet 
jos nuomonę. Aplamai, nors jei taip nėra, nebūtų nei ma- lenkams išsprūdo žodis, jog tas 
spaudos laisvės srityje mūsuo- žiausio reikalo pykti matant, miestas pi įklauso Lietuvai,

SukakiuviniųMetųCovanosTaupytojams

k- ’* .st-V «
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Šiais metais Crane Savings mini savo 30 metųir^ 
sukaktį. Šia proga bendroves vadovybė nutarė 
duoti dovanų visiems naujiems ir seniems tau
pytojoms. Štai jos:

1. Kiis atidarys naują sųsknitij arba padės į senųjų $50.00 ar 
dnngian, tni gaus dovanų bendrovės įtiktą su termometru 
iiilia puikių piniginę.

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

3. Kių padės- $500.00 ar daugiau, lai gaus saugią dėžę doku- | 
mentalas laikyti arba perlų karolius.

CRANE SAVINGS
AND LOAN ftSSOCIRTION

2555 Wesf 47th Street LAfoyette 3-1083
B. R. Pietkicwicz, prea.; E. R. Piobkiewicz, sek r. ir advokatai

Mokame aukštus dividendus. Kėši u o Jam e čnktus. Parduodamo
Ir Išperkamo valstybBs bonus. Taupytojanis patarnavimai .veltui. 
ATIDAKYKITK SĄSKAITĄ AIANDIKM. APDILAI STA IKI $10,000

DARBO VALANDOM: pirmud. Ir kotv. nuo 9 iki K vai. vak.; 
antradieni Ir penktadieni nuo 9 iki 6: trečiadieni uždaryta, 
o šeštadieniais nuo 9 valandos Iki vidudienio.

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

musu specialybe
PRECIN PHOTO STUD10

(Incorporated) 

EDVARDAS ULIS, sav, 

4058 Archer Avenue
Telefonas VIrginia 7-2481

NEG DŽS2SENJJUSIŲ 

SKALDANČIU ŽAIZDŲ

IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ AT 
VIKŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, 
negali rainiai Rčdetl ir naktimis 
miegoti, nes jų užsisenčjusios žaizdos 
niežti ir skauda. Kad pašalinti fcj 
aiežėjiną ir skaudėjimą, senų atvi
rų ir skaudžių žaizdų, uždekite 
LEGUEO Ointment. Jos gydymo 
ypatybes palengvins Jūsų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak 
U. Vartokite ją taipgi nuo skau
džių nudegi..ių Ji taipgi pašalina 
nležeji.uą ligos vadinamos PSORIA- 
SIS. Taipgi pašalina peršėjimą ligos 
vadinamos aTHLETE’S FOOT, su- 
itabdo džiovinimą odos ir perplyšimą 
tarppirščių. Yra tinkama vartoti nuo 
tžiūstančios, suskilusios odos dedlr- 
vlnių, odos išbėrimų ir t. t., taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada pa 
atrodo skaudus išbėrimas nuo vysty 
klų. Ji yra gera gyduole nuo Iš 
viršinių odos ligų. Le
gulo Ointment yra 
oarduodama po 76 
et., 11.26. ir »8 60.
Pirkite vaistinėse Chl 
eagoj ir apylinkėse—
Mllwaukee, W'sc.,Ga 
ry.Ind.lr Detrott, Ml- 
ehlgan arba rašyki
te Ir atsiųskite Mo- 
ney order |

LEGULO, Department D. 

5618 W. Eddy St. Chicago 84, UL

JONAS GRAŪINSKAS
Kambarių vėsintuvai, vedintuvai; radio: vokiški, kišeniniai, nešio

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

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

O1

PER 40 AAETU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

BENDROVĖ

4038 Archer Avenue Tai. IA3-6719 
AUGUST SALDUKAS Prazldanto.

%

*
J
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UŽ LIETUVOS 
LAISVĘ KOVOT
dar nepervėlu. Agituot ir 
reikalaut, kad maskoliai 
kraustytus lauk iš Lietuvos, 
—tai visų gerų lietuvių pa
reiga.

Rašant laiškus visad var
tokite antikomunistinius vo
kus.

40 įvairių vokų $1.00

Užsakymus ir pinigus siūs 
kitę:
DRAUGAS

2334 So. Oakley Avc. 
Chicago 8, Illinois

iiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiHiitiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHHiiiiimiiitiiiiiimiiiui

ALGIRDAS LANDSBERGIS
KELIONĖ'

V. Adamkevičiaus apianka 
Utaakymue su pinigais siųskite:

259 pal., kaina $2.50 
DRAUGAS, 2S.V1 s. Oakley Ava., 

t uirarn h. >11.

Šios nuostabios Ir nepaprastos any 
gos personažus Mitalo {vertina ra
šytojas Gliaudą: “...Welsas — pa
niekintas niekintojas, bet tur|s 
•avyje Fra Angelico angelų varsų 
gama, Tatjana—nesuprantanti als
ios sąvokos, bet mylinti skaisčia 
meile. Pagaliau Julius... pasiilgęs 
skaistumo Ir nesuvokiąs Jo esmCs.

drąsus be drąsos, nesuprantąs pa- 
veisus beprviljlmo procese”.

A- T V E R A S
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES 

Pardavimas ir taisymas 
2648 W. 69th St. REpublic 7-1941

PEIIKP4(/JrZz,™
iš TOLI IR ARTI

/M* • ■ >..
s >Ui* t --l/aĮto ~
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VIRŠ 15,000,000 Amerikos gyventojų žino,
kad taupyti apdraustose Taupymo Ir Skolinimo Bendrovėse yra 
Kaugu ir pelninga.

Univcrsai Savings and Loan Assoeiation užtikrina saugu
mą ir gražų pelną. •

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

/
Galite taupyti atvykdami asmeniškai ar per laiškus. Bus grei

tas ir draugiškas patarnavimas.
Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Haisted Street, C^iicago 8, Illnois

NAUJI ūioetl TffOKAI- NAUJAUSI KNAUSTri'IO l&AHK/AI 
Ilsų Merų PATYRIMAS-P/SUS IRSĄtlNIMGAS PATARNAVIMAI

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL. Td. WAIk»ab 9-9209

ROOSEVELT FURNITURE CO
(LIETUVIŲ KRAUTUVO

Pirmą kartą pasiūlo ore 
vėsintuvą (Air Condi- 
tioner) tik už $39.95.
Tas vėsintuvas galima 
naudoti kiekvienam kam
baryje ir automobilyje.
Galite šį vėsintuvą gauti 

’ 5 dienų išmėginimui. Ne 
reikia mokėti rankpini
gių ir mokestis tik $1.00 
į savaitę.

ROOSEVELT FURNITURE CO.
2310 W. Roosevelf Rd. Telefonas SEeley 3-4711

' NEI.LIE BERTULIS IR FELIX RAUDOMS, savininkai 
Krautuve atidaryta kasdien iki fi vai. vak. Pirmad. ir Kctvirt. iki 
9 vai. vak. ir Sekmadieniais nuo 11 vai. ryto iki 4:30 v. po pietų.
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MŪSŲ KOLONIJOSE
Chicagoje

Pabaltijo universiteto 

dešimtmečio minėjimas

Pabaltijo universiteto dešimt 
mečio iškilmingas minėjimas į-

Minėjimą pradėjo P. Vileišis, 
invokaciją skaitė kun. J. Valan- 
tiejus, himnus ir 2 dainas pa
dainavo parapijos choras. Kal
bėjo meras Edward D. Bergin, 
dr. M. Devenis, šerifas J. Urči-

vyks birželio 30 d. 3 vai. p. p. "as’ Amanas P Gvazdaus-
Chicagoje, Sherman viešbutyje 
(Randolph ir Clark gatvių kam 
pas). Pagrindinį žodį tars iš 
Philadelphijos pakviestas prof. 
J. Puzinas. Studentų vardu kal
bės buvęs pirmasis Pabaltijo u- 
niversiteto lietuvių studentų at
stovybės pirmininkas V. Bildu- 
šas, neseniai lankęsis Washing- 
tone pas viceprez. Nixoną su 
lietuvių jaunimo 36,000 parašų 
peticija. Be estų ir latvių at
stovų, minėjime žada dalyvauti 
ir Mr. Riggle, nuoširdus ir entu
ziastingas pabaltiečių bičiulis. 
Laukiama svečių iš New Yorko, 
Detroito, Toronto, Montrealio ir 
kitų miestų. Po kalbų, sveikini
mų ir rezoliucijų bus rodomas 
filmas iš Hamburgo — Pinne- 
bergo laikų. Įėjimas minėjiman 
laisvas. /

Po iškilmingo minėjimo, va
kare 8:30 vai. bus suruoštas po
būvis su vaišėmis, šokiais, dai
nomis, lietuviška gira ir kuple
tais iš naujausio “Koridoriaus 
aidų” numerio. Šis pobūvis

kas, kun. V. Gutauskas ir ypač 
turiningą kalbą pasakė Vliko 
pirm. Jonas Matulionis. Rezo
liuciją bei sveikinimus nuo gub. 
A. Ribikoff ir kongresmano Tho 
mas Dodd skaitė sekretorė Mar
celė Andrikytė. Vietiniai anglų
kalba laikraščiai "Waterbury 
Republican” ir “Waterbury A-
merican” plačiai aprašė šio mi
nėjimo programą ir patalpino 
kalbėtojų paveikslus. Aukų gau 
ta $438. '

Lietuvos išlaisvinimo darbams 
aukojo: dr. P. Vileišis $100, To
mas Matas — $20, Valaičių šei
mos — $15. Po $10 aukojo kun. 
J. Valantiejus, K. Bagdonas (N. 
Haven), “Dievo Paukštelis”, O. 
ir A. Keniausiai, dr. M. Deve
nis, P. Kievinas, P. Motiečius,
A. Petrauskas, V. Ramažas, V. 
Vaitkus — “Spauda”, J. Urči- 
nas, J. Aleksis. Po $5 — Mar
celė Andrikytė, Bajalių šeima,
B. Butkevičius, J. Davičikas, 
kun. V. Gutauskas, P. Jokubaus 
ka«, J. Katarskis, M. Kiemaitis,

ir net iš Arizonos. Tik gaila, 
kad dalis Rockfordo lietuvių ka
talikų vietoj paremti katalikiš
ką vietinę organizaciją, išvažia
vo kitur. Nežiūrint to, šis kuo
pos išvažiavimas buvo graži 
šventė ir malonus poilsis.

Visą darbų naštą nešė ilga
metis kuopos pirm. S. Kasputis 
ir kuopos valdyba: vicepirm. S. 
Variakojienė, ižd. L. Čepulis, fln. 
rašt. D. Jameikytė, sekr. G. Špo 
kaitė, iždo glob. Pr. Rimkus ir 
M. Sautelis.

Šeimininkės — Čepulienė, Mi
sevičienė ir Variakojienė — vai-

kus, C. Patapack ir S. Noreika 
ištroškusius pagirdė šaltais gė
rimais, o patys susiorganizavę 
S. Pilipaitis ir Ed. Sautel palink 
smino visus smagia muzika. Vi
siems, čia paminėtiems ir nepa
minėtiems priklauso šio parengi 
mo suruošimo garbė ir visų kuo
pos narių padėka. Dalyvė

Paskirstė $15,222,290

Cook Apskrities iždininkas 
Herbert C. Paschen vėl paskirs
tė $15,222,290 suneštų mokes
čių. Didžioji dalis teko Chica- 
gos miestui. $5,675,670. Chica- 
gos Parkų’ distriktas gavo 
$1,444,010, sanitarinis distrik
tas $1,215,490, Cook apskritis

ruošiamas šiuo 
men’s Club, 4711 — 4721 West 
Madison Str., Evory Room. Į- 
ėjimas vyrams kainuos po 3 
dol., gi poroms — po 5 dol.

Tiek iškilmingan minėjiman, 
tiek pobūvin yra kviečiami visi 
studentai, profesoriai bei Pabal 
tijo universiteto bičiuliai.

Iš toliau atvykę smulkesnių 
informacijų gali gauti teirauda
miesi šiuo rengėjų adresu: Eu- 
genius Gerulis, 4428 S. Western 
Avė., Chicagos 9, III., telef. LA- 
3-4105,' arba Zigmas Dailidka, 
6009 S. Marshfield Avė., telef. 
PR 6-5674.

Namų savininkų susirinkimas
, .. SMarquette Parko Namų Savi

ninkų Draugijos susirinkimas 
buvo gegužės 31 d. Narių atsi
lankė labai mažai. Pirmininkė 
P. Helen Kroeger atidarė susi
rinkimą ir pranešė, kad proto
kolų raštininko neturime, tai su 
tiko O. Švirmickas. Kadangi 
dviejų susirinkimų protokolai 
buvo neskaityti, tai ir trečio ne
skaitė, nes raštininkė nesusipa- 
žinusi su protokolu. Ateinančia
me susirinkime bus perskaityti 
net trys protokolai. Naujų su
manymų nebuvo, kadangi narių 
buvo be galo mažai. Nutarta pa 
imti du mėnesius atostogų, nes 
tokiuose karščiuose nariai neno
ri lankyti susirinkimų. Nutar
ta padaryti subuvimą nariams ir 
svečiams. Pobūvio šeimininkė
mis bus Marcelė Tverijonas, 
Konstancija Stonkus, P. Mažo
ms. Sekantis Marąuette Parko 
namų savininkų susirinkimas 
bus birželio 28 d. vakare para
pijos didžiojoje salėje, 6820 So. 
Washtenaw Avė. Kviečiami vi
si nariai ir prašoma atsivesti 
naujų nrių. M. Tverijonas

VVaterbury, Conn,
Birželio įvykių minėjimas

Birželio įvykių minėjimas į- 
vyko sekmadieni, birželio 17 d., 
11 vai. ryto bažnyčioje, o pats

adresu- Kev- V> Kuzrnickas. J. Montvidas, J.
y Pagareskas, A. Paliulis, A. Pe- 

sys dr. V. Šmulkštys, J. Trečio
kas, J. Valys, V. Varneckas, J. 
Verbyla ir J. Žemaitaitis.

Po $3, $2 ir $1 — A. Čampė,
O. Gertelienė, A. Kudirka, M. 
Uogintienė, A. Puodžiūnas, P. 
Gaižutis, O. Valaitytė, M. Skla- 
daitytė, Niaura, Mažu’laitis, Šuo 
pytė, V. Valiulis, V. Vaškelis, 
Taruška, A. Bertulis, Mačiulai- 
tis, L. Pranckietis, A. Maurutie- 
nė, O. R3gickienė, M. Krungle- 
vičienė ir kiti, kurių vardai bu
vo neaiškiai užrašyti. Rinkliavą 
ir visą minėjimo programą pra
vedė Alto skyriaus pirm. A. J. 
Aleksis. Visiems aukotojams 
kalbėtojams, chorui ir dalyva
vusiai (visų srovių) visuomenei 
kenčiančios tėvynės Lietuvos 
vardu nuoširdžiai dėkoja

lVaterburio Alto Valdyba.

Rockford, III.
Iš LRKSA veiklos

Jau 43 metai, kai Roekforde 
gražiai veikia LRKSA 137 kuo
pa, b pats Susivienijimas šie-,I 

met švenčia 70 metų sukaktį.jl 
Toms sukaktims paminėti kuo-J| 
pa paskyrė savo šios vasarosi! 
išvažiavimą birželio 17 d. JI

Rockfordiečiams buvo didelėj 
garbė, kad jų šventėn atvyko! 
LRKSA ir Alto pirmininkas re-i 
daktorius p. L. šimutis. Jis pa-J 
sakė gražią kalbą apie organiza-* 
cijos reikšmę ir veikimą, prisi-i 
minė skaudžių jų birželio įvykių! 
Lietuvoje sukaktį, mūsų kovą! 
dėl Lietuvos išlaisvinimo ir pa-l 
galiau apie lietuvių jaunimo pe-J 
ticijos įteikimą VVashingtone, iš 
kur L. Šimutis buvo tik grįžęs. 
Pranešimas buv0 gyvas, aktua
lus ir įdomus. 137 kuopos vai- 

| dyba ir nariai red. Šimučiui yra. I 
labai dėkingi, kad jis, būdamas? 
užimtas daugeliu svarbių dar-»Į 
bų, savo poilsio dieną pasišven-F| 
tė praleisti Rockfordo lietuvių* p 
tarpe. į

Išvažiavimo dieną oras bužo) 
tikrai gražus ir Vai Hali parko Į

minėjimas — 7 vai. vak. parapi-, pavėsiai sutraukė nemažą būrį 
jos didžiojoje salėje. į lietuvių. Buvo svečių iš Beloit^

$1,114,035, apylinkės miškelių
administracija — $167,450, ko
votojai su moskitais pietinėje 
Chicagoje -<— $16,745. Prieš sa
vaitę Apskrities iždininkas 
taipgi paskirstė net $19,480.- 
650.

$85,000
Le Roy Hayman, 39 m. am

žiaus, buvo iškėlęs prieš YMCA 
organizaciją jieškinį ketvirčio 
miliono dolerių sumoje už tai, 
kad jam einant pro YMCA pa
statą 19 S. La Šalie į galvą bu
vo numesta rašalinė. Dabar abi 
pusės susitaikė. YMCA sutiko 
sumokėti -85,000. Byla tęsėsi 
nuo 1953 metų.

Skclbkitės “Drauge”!
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PER PASAULI KELIAUJA 
ŽMOGUS

Bernardo Brazdžionio poezijos 
rinkinys. Nedidelis skaičius šios 
knygos gautas šiomis dienomis 
“Drauge”, 2334 So. Oakley Ave„ 
CHICAGO 8, ILL. Knygos kame 
kietais viršeliais $2. |
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiKiiiihiiiiiiiiiiiiio

Milionas dol. nuostolių 
gaisre

Maywood sudegė du pastatai 
greta stovėję Western Supply 
ir Bahcall Hardware rūmai. ‘ 
Gaisro liepsnos šovė 50 pėdų į 
viršų. Ypač gaisras buvo stip-' 
rus dėl naujų dažų ir varnišo. 
Nuostolių — apie milionas do
lerių, Abudu namai buvo trijų 
augštų. Manoma, kad ugnis 
prasidėjo incineratoriuje, kur 
sudeginamos šiukšlės ir atma
tos.

Peršovė dėl merginos
Patrick Thornton, 18 m. am\ 

žiaus Chicagos jaunuolis, buvo | 
peršautas į koją, gai jisai su 
kitais lydėjo merginą. Šūviai; 
buvo paleisti susipykus dėl Į 
.merginų.

P&J. JOKUBKA
TV, DElMANl'il IR 1AIKRODŽ1AI 

PardAvlman Ir T&iayiuaa
4077 So. Archer Avė. 

Chicago 32, Iii. — Tel. LA 3-8617

AR VERTA?
$2.00 } metus, kad užlaikius gražius 
plaukus. Mėgink NEW ERA — per 
40 motų pasekmingai vartojamas. 
Siųskite $2.00 už 8 oz. bonkų.

F. BUTAUTAS
302 S. Pearl St., Denver, Oolorado

Rcmkitc dien. Draugą!

STEPHENS LIQUŪRSj
4134-36 Archer Avenue H

CHARLES F. CARPENTIER 
Sccrctary ot State

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Z. ir ST. JURKŪNŲ 

Moteriškų rūbų krautuvė 

(Marąuette Park Purriers)
Parduodami geros rūšies moteriški 

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

Skelbtu “DRAUGE' apsimoka, 
nes jis yra plačiausiai skaitomas 
lietuvių dienraštis, o skelbimų 
kaina yra prieinama visiem..

Choro vedėjas 
K. Steponavičius,

savininkas

4134-36 Archer Avenue
(Kampas Francisco gatvės)

Daugelis lietuvių jau žino, kad pas 

savo tautietį yra didesnis pasirinki

mas ir žemesnės kainos.

PASITIKRINKITE IR JŪS.
PASIRUOŠKITE SUTIKTI DAINŲ 

DAINORIUS TINKAMAI
ŠVENTES

Pirkite gėrimus nuo jūsų Dainų šventės dirigento

BISQUIT, prancūziškas konjakas 5th
DASILVA —

kas brendo
10 metų senumo portugališ-

5th

$4.85

$3-89
M/AKTEL praacū^škns konjakas 5th

PRINZ, VOKIŠKAS KONJAKAS,

10 metų senumo 5th

ASBACH URALT, vokiškas konjakas 5th

$5-29

$4.29

$5.69
COURVOISIER —. originalus Napoleonas 5th $Q.29

REMY MARTIN USOP prancūziškas 5th $Q.59

Čia tik keletas pavyzdžių mūsų kainų. Mes turime 

didžiausią pasirinkimą užsieninių ir vietinių gėrimų

ALKOHOLIS — grynas grūdų, 190 proof 5th R S 

KRUPNIKAS, pagal lietuvišką receptą 5tli $^-39

$3-«ZIBROVVKĄ, 80 importuota žole

MIDUOLIS, lietuviškas receptas

IMPORTUOTAS 

butelių dėžė

— SPECIAL — 

VOKIŠKAS ALUS,

5th

5th
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$3-59

$5.49
Aplankykite mūsų bufetą kur -gaminama skaniau

si viščiukai ir vėžiukai.

FREE PARKING LOT for CUSTOMERS.

DRUG EXPORTERS

51 BROMPTON ROAD.
L O N O O N • 8. W. 3 ■■■■

INTERNATIONAL MEDICAL 
MAIL ORDER 8PECIALI9TS 
MEDICAL PARCEL8 TO ALL 
COUNTRIESOF THE WORLD 

★
ILLU8TRATED CATALOGUI 

ON REQUE8T

SKUBIAUSIAS PRISTATYMAS - ORO PAŠTU
MES GALIME JŪSŲ SIUNTINIUS PASIŲSTI ORO PAŠTU.

RADIO PROGRAMA•
Liet. Radlo Programa Ik atoilea 

WUMH, 1UVO kll. aekmadlenlala 12— 
12:80 vai. per pietų..: liet. muzika, 
dalnot, Ir MagdutSs Pasaka. Biznio 
reikalai? kreiptis J Steponų Minką. 
Haltlc Florlats. Geltų Ir Dovanų Krau
tuvų, f 02 E. Broadway So. Boston 
27, Maaa Tel. So. 8-0489. Ten pat 
gaunama lalk. ..Drausas".

STATYBAI - 
IK NAMŲ 
PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGĄ

■ i

CARR MOODY 
LUMBER CO.
STASYS LITWINAS, Pro*.

303S St. Haltltd St.
Tet VIctory 1-lZll 

Apkainavimą ir Prekių Pristaty
mą Teikiame Nemokamai 

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

Pirkit Apsaugos Bonus!

The forthcomlng observance of 
Independence Day wlll mean heav- 
ier than usual traffic on the high- 
ways. On the Fourth of July we 
celebrate the anniversary of the 
signing of the peclaration of Inde
pendence. Būt' for some that day 
of celebration will end up as a 
day of tragedy because of the lives 
lošt on our hlghways.

If every motorist who takes to 
the road on the Fourth of July 
would merely heed the rules of the' 
road there would be no tragedies.' 
The long llnes of traffic wlll irrl- 
tate some drlvera and cause others 
to lose thelr patlence. When this

happens there la every reason to 
belleve they will toss the rules of 
the road out ef the window and at
tempt to proceed in a hazardoua 
manner.

Courtesy ^hould be the by-word 
on July 4. Courteous driving has 
never hurt a driver būt it has 
saved a lot of lives. It may take 
the edge off of the thought, būt one 
fact stands out—driving courteous- 
ly can be mlghty practlcal. '

A copy of the completely new 
"Rules of the Road” booklet wlll 
be sent to’you free upon reąuest.l 
Wrlte to CHARLES F. CARPEN- 
TIER, Secretary of State, Spring- 
field, Illinois.
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STEIN T E X T I L E CO.
1306 South Union Avė.

Yra kalbama mieste, kad STEIN TEXTILE BENDRO
VĖJE rasite didžiausią pasirinkimą už nebrangias kainas 
įvairių vilnonių, šilkinių, medvilninių, užuolaidoms ir už
dangalams medžiagų.

STEIN’AS turi metinį išpardavimą, štai pavyzdys kainų: 
Geriausios ANGLIŠKOS bei “worsted MEDŽIAGOS kos

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

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

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

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

Grynų spalvų Fortisan ir Metallic Cloth užuolaidoms tik .$1.09

Pas STEIN’Ą jūs rasite didelį pasirinkimą nuotakoms, kaip tai 
. .“laces”, satiną, taffetą, “brocades”, Shantung, ir t. t. Taip 

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

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

STEIN TEXTILE CO.
1306 SOUTH UNION AVENUE

1 blokas į rytus nuo IlaJsted St., 1% bloko į pietus nuo 

Roosevelt Ild. Taip pat atdara šeštadieniais ir sekmad. 

Tel. MOnroe 6-8152.

iiiiii....... .

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

tolimų distancijų, šaukite sekančiai:

ANTANAS VILIMAS
8415 S. LITUANICA AVĖ., CHICAGO, ILL.

Telefonas — FRontier 6-1882
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

MUTUAL FEDERAL SAVINOS REKORDAS...

• {steigta Chicagoje 1905 metais.

• Nuo 1905 metų ši bendrovė pergyveno karus, 

ekonomines depresijas, panikas ir krizes ir 

savo taupytojoms išmokėjo kiekvieną sutau

pytą dolerį.

• Augštus dividendus išmokėjo visada be per-

stojimo. , *

• Partrauksime jūsų pinigus iš kitur, jei atne

šite savo hanko knygutę.

• Pinigams padčrti nereikia vicž'nėti.

Juos galite pasiųsti paštu.

Mes apmokėsime pašto išlaidas.

PRADEKITE TAUPYTI ŠIANDIEN !

2202 W. Cermak Rd., Chicago 8, Iii. 
Phone VI 7-7747

rimr<«.r«i & s„pervi«e,i JOHN j KAZANAUSKAS, Trea.
by the V. S. Uovt-rtiment

• Chartered ir Superviaed by the United States Gove.nment
įstaigos VALANDOS: Kasdien nuo 9-tos ryto iki 5 vai. įm» pietų. Ketvirtadieniais nu< 9-toe valandos 
ryto iki 8 Vai. vakaro, šeštadieniais nuo 9 vai. rvto iki 1 vai. po pietų. Trečiadieniais visai neatidaroma

6
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NAUJI
LAIKRODĖLIAI

už pusę reguliarės kainos
bendrai visiems ar perkant
vieną ar daugiau.

17 akmenų “Auker Incablock" 
vertės $29.50 — už .......... $14.50

7 akmenų paauksuoti (gold fil- 
led), vertės $19.95 — už .. $9.95

17 akmenų 14 kar. aukso, 
vertės $50.00 — už .......... $19.95

LINKSMIAU 
Torto liga

— Mamyte, ,ar yra tokia li
ga, kurią būtų galima tortu 
pagydyti ?

— Vaikeli, to aš nežinau!
— Gaila, mamyte.... O aš 

taip norėčiau tokia liga susirg
ti.

Svečiuose
Šeima — vyras su žmona ir 

.mažasis sūnelis—atvyko aplan
kyti nebejauną viengungį. Po 
kurio laiko šeimininkas paste
bi, kad sūnelis vis kažką šna
bžda motinai, o toji bara, kad 
nutiltų.

— 0 ko tu Jonuk nori? — 
maloniai įsiterpia tarp jų šei
mininkas.

— Aš noriu pamatyti asilą— 
atsako Jonukas.

— Aš gi tau sakiau, kad nu
tiltum. čia jokio asilo nėra — 
jau garsiai subara motina.

DĖMESIO Į CHICAGĄ 
ATVYKSTANTIEMS DAINŲ 

ŠVENTES CHORISTAMS
Dienraščio DRAUGO admi

nistracija parūpins autobusus 
nemokamai aplankyti Chicagos 
lietuviškas įstaigas. Ekskursiją 
įvyvs šeštadienį, birželio 30 d., 
tarpe repeticijų, (3 vai.—5:30 
vai. po pietų). Tai kelionei bus 
tik 250 vietų. Todėl visi į Chi- 
cagą atvykstantieji choristai, 
kurie norėtų patogiai aplankyti 
svarbesnes lietuviškas įstaigas, 
prašomi registruotis iki birže
lio 29 dienos pas dainų šventės 
yedėją, 2523 W. 69 St., ęhica- 
go 29, III., tel. PRospect 8-5952, 
arba DRAUGO administracijo
je, 2834 So. Oakley Avė., Chi- 
cago 8, III., tel. VIrginia 7-6640.

&
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SOPHIE BARČUS 
RADIO PROGRAMA

D WQE8 stotie* — Banga 1390 
NUO PIRMAD. IKI PENKTAD.

1:45 Iki 9:50 vai. ryte 
8E8TAU. 8:to Iki 1:10 ryta

PIRMADIENNIO vak. nuo 7—5 V. 
8EKAD. 8:30—9:30 v. r. U stotie*

WOPA — 1400 klL 
Chicago 19, .JA HEmlock 4-1411

Tlll So. R0CKWELL HT

HiiuiiniHiiiiniiimiHiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiii
VASARVIETE “NIDA”

Sav. Pr. Kalvaitis 
BEVERLY SHORES, IND.

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

Gera maudymuisi vieta 
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Canon 4 rankšluosčiai (abrusai) 
už .......................................... $1.00

Vilnoniai Manketai, vertės 
$16.00, po ..................... $6.95

Arctic Manketai, vertės 1
$12.00, po ...................... • $3.95

Vatos Manketai, didelės 
vertės $4.95 — už .1...... $2.45

Vasarinės kaldros, vertės 
$6.00, po ............................. $2.95

Bed spreads, lovos uždangalai, 
vertės $6.00, po .................. $2.95

JOS. F. Bl’DRIK, Ine.
3241 S. Halsted Street

Tel. CAIumet 5-7237
CHICAGO, ILLINOIS

Atidaryta pirmadienio ir ketvirtini, 
vakarais. Nedegiomis nuo 10 iki 5

i • 1 ?e i' YeV ‘ ‘ ’ <45«i1 Atvn V117

ĮKVĖPIMŲ KNYGA
Jurgio Gliaudos

Raidžių PasėliaigMaMMBaMIMmR
Romanas

01 knyga, pasakodama kovo* ui 
spaudo* laisvę žygius, yra {kvėpimų 
knyga, paskatinanti mus tvirtai lai
kyti ltetuvlšk* žod|. JI yra pulki do
vana Jaunimui.

UetuvtAkns Knygos Klubo leidiny* 
911 psl.. Broniaus Mūrtno viršeli* 
kaina SS.00. ,

Lietu vISk na literatūros ugdymą* 
yra visu susipratusių Itetnvlų darbas 

Užsakymus su pinigais siųskite:
“DRAUGAS” 

2334 So. Oakley Avenne
CHICAGO 8. ILL.

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHTCAGO. ILLINOIS

— Kaip gi nėra! O kam tu 
išeinant iš namų sakei, kad ei
sim aplankyti seną asilą?

I »

Dėmesio! šuo!
-— Km jūs laikot tą užrašą 

“Dėmesio! Šuo!”1? Jūsų šune
lis toks mažytis.

— Ogi tam, kad kartais kas 
i jo neužmintų...

Tiks kitur
Didžiulėje krautuvėje kalba

si du tarnautojai. Vienas jų 
sako:

— Gaila, Jonas baigia visai 
apkursti. Jį, beabejo, atleis.

— O, nemanau. Greičiausiai 
perkels į skundų skyrių.

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškomas Juozas Jankauskas, 

sūnus Vinco. 1944 m. mokėsi Telšių 
Seminarijoje. .Įieško tėvai Lietuvo
je. Atsiliepti arba apie jį turintieji 
žinių pranešti: J; Kiela, 11 Frede- 
rick St., Providence 8, R. I.

Pajieškoma STASE ŽI^MIUT®, 
kilusi iš Vilkaviškio. Kas žino ar 
girdėjo apie ją — labai prašau 
pranešti šiuo adresu:

Ona Tačiulauskienė,
2428 Lawndale,
Detroit 9, Mich.

Ankščiau duotas adresas buvo 
klaidingas.

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS GELINYCIA
Geriausio* geiša <381 vestuvių, banke
tų, laidotuvių Ir kitų papuošimų.

' 244S WEST 6SRD STREET
TeL PRospect 8-0833 Ir PR 8-08X4

Experienced
Armature & Stator Winder 
Well estb. Co. Permanent

DAHL ELECTRIC 
2740 N. PULASKI RD.

Tel. Capitol 7-3170

Pirkit Apsaugos Bonus!
Perskaitę “Draugą’ 

kitiems!

TELEVIZIJA* RADIJAS
HI-FI FONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

FRANK’S TV & RADIO, INC.
3240 S«. Halsted St. CAIumet 5-7252

VYRAI IR MOTERYS

AIR-CONDITIONED ! .
Newly Decorated Offices ! ! 

Pleasant Surroundings !
Gose to Home !

I*n’t that what you’ve been looking for?
We have a PERMANENT spot for you.

(FEMALE)

Stenographers
Teletype-Dictaphone Operators 

File Clerks
(MALĖ)

MAINTENANCE MAN
Wby not give me a ring at RAvennrood 8-10007 

Or drop in and see me st

COMBINED INSURANCE
COMPANY OF AMERICA 

5316 SHERIDAH ROAD
Henry Oovyeau

Leonard Mc Cab* Per aminei „

REAL ESTATE

Trečiadienis, birželio 27, 1956

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
Norite nekiln. turtą pigiai pirkt 

arba greit ir ’ gerai parduot — 
kreipkitės į iią įstaigą.
Parūpinant gerom a*lygom paskolas

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

Nejud. tarto pirkimas-pardavimas, 
visokia apdrauda, notarijataa

P. LEONAS•
REAL ESTATE

2735 W. 71st St — YVAI. 5-6015

NORRIDGE; MOD. 3 bedrm., 6 
rm. Cape Cod. full bsmt.; gar.; 
fenced yard; olose public and pa- 
rochial schools: V2 block city 
transportation; 0WNER; $17,500 

GLadstone 3-7282.

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

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 St 
WAlbrook 5-5030 

PRospect 8-3579 (vak. ir sekmad.)

PARDUODAMAS DIDELIS 
MŪRINIS NAMAS

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

P. 5TANK0VIČIUS
BBAL BOT. h INSUR. BROKERIS 

LIETUVIŲ AUDITORIJA 
3138 So. Halsted St 

Ph. BAube 6-1799
Padeda plrkltl - parduoti 
Bklue, biznius. Parūpina paskola*, 
draudimu* Ir daro vertimu*. Tvarko 
Imigracijos dokumentu*. Ofisą* atda
ra* kasdien nuo 10—7.

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

duokite

HELP YVANTED — MALĖ

ENGINEERSB
Work and Live in The Nation’s Finest Climate at

ROHR
Near beautilul San Diego, Califemia

DESIGN ENGINEERS 
STRESS ENGINEERS 

WEIGHT ENGINEERS 
LOFTING ENGINEERS

THERMODYNAMICISTS
METALLURGISTS

Today with more than 8,000 employees, Rohr ls the worW’s 
largest producer of ready-to-lnstall Povrer Packages for both 
coimnerctal and mllitary planes — along with * the maklng 
of over 30,000 other aicpraft paris.

WHAT IS A POWER PACKAGE?
In bulldlng a Power Package, Rohr Aircraft Corporation 

starta with a bare aircraft engine and builds the motor 
mount, sheet metai eouling, panrfs, diaphragmn,, supporting 
structures, air duets, fuel and oil lines, electrical harnees 
assembliea, and inetalls other items necessary for the en- 
gine’s operation — To make a complete Power Package 
ready to install on the airplane, more than 4,000 Rohr-built 
paris go Into the Power Package.

Bright young men are offered outstandtng career po- 
sitions with opportunities for advancement at fast-growing 
Rohr in Southern Callfornia — heart of the Mg bustling air
craft industry. Flrm commihments will be made. Relocation 
assistance to those accepted.

z Apply in Person, Wire, or Write Complete 
Resume To Mr. J. L. Hobel,

Induitrial Relations Manager, Dept. D.

ROHR AIRCRAFT CORP. 
0F CHULA VISTA, CALIFORNIA

9 Milės S. of Sunny San Diego

REAL ESTATE

MARQUETTE PARKE: mūrllns 
B kam b. (3 mieg.) ir skiepe 3 kam b: 
165 pajamų. Gražus namas, erdvūs 
butai.

MŪRINIS 6 kamb. bungalow. 66- 
tos Ir St. Louis apylinkėje.

BRIGHTON PARKE: Medinis, 2 
po 6 karnb. 60 pšdų sklypas. Pe
čiais Šildoma.

MŪRINIS — 2 po B kamb. (2
mieg.) centr. šild, Garažas. Kaina 
120,000.

2 meiliniai namai — 4 butai: 2 
po 6 k., 2 po 4 k. 1200 pajamų. Tik- 
117,000

Kitur — gražus mūr. Georgian ti
po. B k. (2 mieg.) 55-os Ir Menard 
Avė. (5800 J vak.). Tuoj galima už
imti.

B0 PĖDŲ SKLYPAS. 71-os Ir Sa- 
yer Avė. Netoli Harlem Avė. 
BIZNIO NAMAI —

mūrinis — 2-jų augštų, 3 butai Ir 
maisto krautuvS.

mūrinis — 2 butai ir taverna. Abu 
namai Brighton Parke.

SIMAIČIAI
Realty, Builders, Insurance

2787 West 43 St 
______ CLifside 4-2390

BELLWOOD; by owner, 2 bed- 
room brick, 1 fl. plan, gas, bsmt. 
cabinet kitohen, carpeting, blinds, 
IV2 car garage, storais, screens, 
awnings, near school, shopping, 
transportation. $16,500. Phone —

LINDEN 4-0813

CALL RE 7-0530 
BY 0WNER

Nr 55th and Calif. 6 room brk. 
bung. plūs 3 bedrms. up. Tiled 
bsmt. fl. Large cab. kit. and tile 
'bath. H. W. oil heat. By appt. 
only.

PROSPECT 6-9885
BY 0WNER — 7 ROOM brick 

bungalow on 33 ft. lot with 2 fi
nished rooms. in attic. Fully insul- 
ated, cabinet kitchen range and 
refrigarator. Finished full bsmt. 
Nr. 59th and Rockwell. $17,800.

Call — RE 7-0530

BY OWNER — ARLINGTON 
HEIGHTS — 5 rm. fące brk., ve- 
neer ranch. 4 yrs. oldf 2 lge. bed- 
rooms, full bsmt.; f .a. oil ht.; 
storms - screen; screened back 
porch. Water softener. IV2 car 
brk. gar. Fully landscpd.. Near 
schls., churches, shops. $21,500. 
Early occupancy. CLearbrook 3- 
5310. 816 N. Vaši.

HELP YVANTED — VYRAI

REIKALINGI UNIJOS , 
DAŽYTOJAI

Skambinkite: PR 9-0225 
Jonas Pleirys

PAINTINO & DECORATING OO.

VYRAI IR MOTERYS

Valgyklai reikalinga indų plovėja 
(-as) ir virtuvėje padėjėja. Kreip
tis: 2038 W. 35 St.,' Chicago 8, 111.

REAL ESTATE

PARDUODAMOS ŠIOS NUOSAVY
BES:

58-tos Ir Elizabeth. 2-jų augštų 
mūrinis. 1-me augšte 6 kamb., 2-me 
augšte 4 Ir 3 kamb. Karštu vand. 
šiluma. 2 mašinų garažas.

67-os Ir Wood St. 2-jų augštų mū
rinis — 5 Ir 4 kamb. Centrinis šil
dymas alyva. 2-Jų autom, garažas.

Brighton Parke mūrinis — 2 po 5 
kamb. (2 mieg.) 2 mašinų garažas.

Turime {vairių namų ir kitose apy 
linkšse.

VENTA
4409 So. Fairfield Avė.
Tel. LAfayette 3-3881.

BRIGHTOM PARKE
2-jų butų po 6 kamb. mūrinis 
namas. Karštu vandeniu alyva 
apšildomas. 2 autom, garažas. 
30 pėdų sklypas. Turi būt tuo
jau parduotas. Kaina $24,500.

B. R PIETKIEWICZ & 00. 
2555 W. 47th St.
LAfayette 3-1083

* 8 Rm. Brick Residence
3 bedrooms, 1 bath up, 2 bedrooms 
& 1 bath dn. Ges ht. Nr. school, 
shopping, transportation. July occu
pancy. Vlcinlty Drummond Place & 
Lamon, Price $23,500. Owner.

TU 9-2796

Šioje nejudomo turto pardavimo 
ištaigoje perkant ar parduodant. Jū
sų laukia greitas ir teisingas patar
navimas.
NORVILA-KURŠIUS

REAL ESTATE SAGES 
2600 West 59th Street 

Visi telefonai: PRospect 8-5454

TIKTAI $2,000 f.MOKftTI. Mūrinis 
2-jų butų — 4 Ir 4 kamb. Arti 24th 
ir Hamlin. 50 pėdų sklypas. 4 au
tom. garažas. Pajamų $100 j mšn.
SVOBODA 3739 W. 2«th St. LAwn- 
ilnle 1-7038.

JIEŠKO NUOMUOTI

REIKAIjINGA tvarkingam vyrui: 
1. Geras kambarys. 2. Vieta rank
darbiams apie 9x9 pšdas, skiepe 
(baaement), arba garažas. Pageidau
tina prie Sherman Parko. Meldžiu 
pranešti VIrgtntn 7-8910, nuo 12 vai.

APTOMOBIGES — TRUOK8 
Automobiliai — Sunkvežimiai

VIKTORO KOŽIOOS 
lietuviška gazolino stoti* Ir auto 

taisymą*
Atliekami motoro remontai, lyginimo, 
dažymo darbai Ir keičiamos daly*

CALL-ME-MOTORS C0. •
5750 8. WESTERN AVĖ- PR 8-95S3

MISČELLANEOUS 
Įvairūs Dalykai

LIET. APDRAUDĘ AORNTORA
Viaų rūšių apdraudo*. Automobi

lių flnanaavlmas. Notarlata*. Valsty- 
bS* patvirtinto* kalno*.

Prieš darydami apdrauda* kitu 
pasiteiraukite pa* mus.

JONAS KIRVAITIS, 
WAlbrook S-M71

INTERSTATE INSURANCE AGENOV 
MMM) S. Ashland Ave_ Chicago SS. IU.

ĮSIGYKITE DABAR !

Geriausia* Ir nemirštantis Pa
saulio Literatūroje P. M. Dostojevs
kio romanas,

PAŽEMINTIEJI IR 
NUSKRIAUSTIEJI

I tomas Jau ĮSČJo iš spaudos, ku
ris turi 264 pusi., kaina $2.60. Ant
ra* Ir paskutinis tomas baigiamas 
spausdinti Ir greit pasirodys knygų 
rinkoje.

• 1
Akla gaivalinga metiS pražudo 

jaunystę, artimuosius ir graži* atei
ti. Tik motinos metlš, draugiška* 
pasiaukojimo* gražina paklydai# } 
tavų namu*.

Romano fone išryškėja tuščia* di
dikų išdidumas Ir skurdi dvasina 
kultūra. Si knyga tr dabar vis dar 
verčiama J svetimas kalba* Ir susi
laukia daugelio laidų.

Užsakymu* adresuokite:

DRAUGAS
23S4 S. Oakley Avė. 
CHICAGO 8, ILL.

HELP WANTED — MOTERYS

SEWING MACHINE 
OPERATORS
Experienced 

Good starting rate 
plūs pay for piece work 

5 day week 
8 to 4:30 P.M.
Near North Side

SCHOLL MFC. COMPANY 
213 W. Schiller

SECRETARY
This is your opportunitv to he

roine associated with a leading 
Company. This is a position with 
a definite future.
REQUIREMENTS:
Shorthand, 90 wor<ls )>er minute; 
typing 60 words per minute. 
Forty hour week.

BENEFITS
• 24- tvorking tlays, paid 

vaeation
• '8 paid holidays per year
• Generous siek leave, retire- 

meait plan, hospital and 
insurance program. Phone

MR. C. E. DREW 
COlumbus 1-1278

LOCAL OFFICE OF

S A N D I A
CORPORATION
A subsidiary of the Western

Electric Company, engaged in 
research and development o f 
nuclear weapons.

Albuąuerąue, New Mexico

HELP WANTED VYRAI

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

App|y —
606 W. 18th St

BU1LDING & REMODELING

VIKTORAS ŠIMAITIS 
General Contractor

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

ŠIMAIČIAI 
Realty - Builders - Insurance 

2737 West 43rd Street

KONTRAKTO RIUS
8TTANDARD BUILDERS, INC.
2523 W. 69 st. Chicago 29, 111., 

PRospeckt 8-3792 
A. GINTNERIS — pirmininką*

V. K. PETRAUSKAS — stat. vedSja*
Lietuvių Statybos BendrovS:
• stato namus pardavimui,
• priima užsakymus,
• atlieka remonto darbus,
• {rengia aluminljaus langu* Ir 

, duria.

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

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

Tel. — HEmlock 4-5881 
llllllllllllllllllfllllllliuillllllllllllllllllllll.

ĮĮIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIK 
Į LIETUVIU STATYBOS g 
= BENDROVE |

MŪRAS I
5 BUILDERS, INO. =

Stato gyvenamuosius na- = 
mus, ofisus ir krautuves pa- = 
gal standartinius planus at = 
Individualinius pageidavimus. = 

Įvairūs patarimai st&ty- = 
bos bei finansavimo reika- 5

= lais, skiciniai planai ir na- = 
= mų įkainavimas nemokamai, s 
E Statybos reikalais kreiptis s 
5 į reikalų vedėją šiuo adresu: =

i JORIS STANKUS f
5 kasdien nuo 4 vai. popiet = 
= TeL PRoepect 8-2013 =
s 6860 SO. CAMPBELL AVĖ, S 
~ Chleago 29. IiKnole 
^liiiiiililliilliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

ŠILDYMAS
A. Stančlanskas tr A. Lapkus 

Instoliuoja visų geriausių Amen 
koa firmų gazu ir alyva kūrena
mus pečius (furnaoes), visų dy
džių oro vėsintuvus Air condi- 
tionera) ir atlieka visus skardo* 
darbus.
1546 8. 49th OOURT, CICERO 
Tel. OLymplo 2-9311 nuo 8 vai 

ryto Iki 5 vai. vakaro.
Telef. nuo 5 vai. vak.: OLj 

2-6752 ir OLympic

PLATINKITE “DRAUGI”



Trečiadienis, birželio 27, 1956 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

BUSIMIEJI LIETUVOS ATSTATYTOJAI j nizacijų, okupantų yra griežčiau-Į

ALICIJA RŪGYTE, Chicago, III.

(Tęs'nys)
VIb klasę baigė ir perkelti į 

VHb klasę 25 mokiniai. Pirmą
sias premijas gavo Danutė Gu
daitytė ir Diemantė Karvelytė. 
Antrąsias — Asta Veličkaitė, 
Angelė Nausėdaitė ir Ina Mac- 
kevčiūt’ė. Geriausiai lunke mo
kyklą Danguolė Prišmantaitė. 
Kiti baigusieji: Alfredas Alek
na, Dalia feinkyt’ė, Arūnas 
Draugelis, Nijolė Gaižutytė, 
Jurgis Jakubauskas, Algirdas 
Jonušas, Milda Jurkūnaitė, 
Algis Mikelevičius, Algis Ne
dzinskas, Mindaugas Petukas, 
Vytenis Petružis, Rimvydas 
Sprindys, Juozas Šimaitis, Ar
vydas Tauras, Šarūnas Tauras, 
Vitas Jonauskas, Edvardas Sa
kalauskas, Algis Bajelis, Min
daugas Masiulis.

Vila klasę baigė ir perkelti j 
VIII klasę 14 mokinių. Pirmąja 
mokine baigė Jūratė Jucevičiū
tė. Antrosiomis mokinėmis — 
Genė Žiupsnytė, Rugilė Ryger- 
taitė ir Aušra Poškaityt’ė. Kiti 
baigusieji: Irena Breimerytė, Bi 
rutė Dičpinigaitytė, Regina Fog 
taitė, Leonora Gasiūnaitė, Da
lia Orentaitė, Giedrius Penčy- 
la, Rūta Rakutytė, Šarūnas Ri

gauną atestatus, mokyklą pra
dėjo lankyti 1952 m. Tada jų 
buvo 51, o dabar atestatus gavo 
tik 25. Vieni pergreit pavargo, 
kiti pradėjo kalti dolerius... Tik 
ištvermingieji ketverius me-

jo Valanda ‘‘Tėvynės Prisimini
mai”, šeštuosius metus pradėjusi 

aivos jaunimo oiga- neį neieidžiama perdaug išalkti ir / RVasimanSaus18UOmeniIUnk° 
nors išeivijoj ^AtefSnkaf^rį1 sa sV.enoa meno srity> Dėka Pa' Lietuviškomis knygomis toron-
™ pSS iumal, “"Ateiti \ ku-i ™ZntekuTBSCpXvS° At LWiU“ “''T“ “t,r5”ris letdSuM. JAV. o skautai J — SU £ k“ .

siai uždrausta, mūsiškiai skautai, 
ateitininkai ir kitos jaunimo orga
nizacijos

Scenos mėgėjai 

Toronto lietuviškajai visuome-

Skautų Aidą , pasirinkusį savo; tjema ųa^ai gėrimės sceniniais Į tuviu Namuose, 
gyvenamąja buveine Torontą. vaidinimais Čia randasi Dakanka-' Ne reikaiO( perskaitęs

‘‘Skautų Aidas” gražiai redaguo-' mai ir pasišventusių aktorių, ku- šeštadienio “Draugo” lit. priedą,

tus — šeštadienį — lankė no‘

jamas buvusio Pabaltijo Univer
siteto profesoriaus, Stepono Rai

rie, susibūrę į scenos meno mėgė
jų grupę, yra pastatę net tokį vei
kalą, kaip Šilerio Vilių Telį.

Maironio V. pradžios mokykla
Tai šeštadieninė Toronto lietu

vių vargo mokykla, kuri, vienok, 
gali didžiuotis savo nuosekliu ir

mokyklą ir išėjo jos nustatytą I žodelis apie “Liaudies Balsą”
programą. > Leidžiamas Toronte yra dar vie

ntisiems absolventams po ver- nas laikraštis, spausdinamas lie-
„„„ i \r tj„_ Įtuviškomis raidėmis, tačiau nieko, _khlgą knygą per kun. v. t>ag-)bendro neturintig su lietuviška reguliariu kasmetiniu veikimu, o 

danavičių paaukojo Lietuviškos dvasia, "Liaudies Balsas”. Tai pa-į taip lygiai — ir, bene, didžiausiu 
Knygos Klubas. Geriausiems1 klydusių, suraudonėjusių, nuėju- skaičiumi mokinių visame Š. A- 
Vlaai„ mnViniam,, nrnmBnmo 15 1 šių Kremliaus keliais lietuvių, or- merikos žemyne. -Šiais metais tą riasių mokiniams premijoms le ganag To iaįkražtėlio redaktorius mokyklą lanke 215 mokinių, su
sas suakojo: dr. A. Alekna, dr. Į yra kurklietis lietuvis, buvęs nuo-, met mokyklą baigė 16 mokinių. 
V. Tumasonis, dr. P. Kisielius, Į širdus lietuviškojo kaimo, berods,) Toronto Lietuvių Tautinio At- 
dr J Starkus A. Mažeikienė, J. Luciūnų, sūnus, senesniosios k ar-1 girnium Dainiaus, Maironio, var- 

‘ ’ tos į Kanadą ateivis,

Vildūno str. radau statistikos duo 
menėlių apie knygų pirkimą lie
tuviškose kolonijose ir iš tos sta
tistikos pasirodė, jog Torontas lie | 
tuviškų knygų pirkime ne pasku
tinis. Pav., Chicagoj kiekv. 1000 
lietuvių, esą, parduodama 1 naujai 
išėjusi lietuviška knyga, Bostone

■— neatitinka 1000 lietuvių nė vie
na knyga, Montrealyje — 2, To
ronte — 5 it Hamiltone, tojoj 
veikliausioj Kanados, o gal ir vi-, 
so pasaulio lietuvių kolonijoj —
tūkstančiui lietuvių parduodama 
net 20 lietuviškų knygų.

»’

Pranešame pažįstamiems, kad š. m. birželio rį 

menesio 26-tą dieną Detroite mirė mūsą

brangus vyras ir tėvelis 
A. f A.

VLADAS KUKUČIONIS

Tegul Dievas Jam suteikia amžiną ramybę

Giliai liūdinčios,

‘ .žmona ir dukrelė

Pakel, J. Grybinas, M. Ročkie- 
nė, V. Šklėrienė, Švietimo Tary
ba, leidykla “Terra”, J. Karve
lis, D. Jurjonas ir Prišmantienė.

Ketveri mokslo metai sujun
gia j darnų vienetą kelis šim
tus lietuviško jaunimo ir palai
ko lietuvybę, lietuviškas tradi
cijas, supažindina jaunimą su

mas, Vaidotas Vaičekauskas ir mokinių tėvams ir lietuviškai vi- 
Nijolė Zigaitytė. I suomenei už dvasinę ir materia-

Vllb klasę baigė ir perkelti j lin? paramą, teikiamą mokyklai 
VIII klasę 21 mokinys. Pirmąją Visokeriopais būdais.
premiją gavo Angelą Kleivaitė. 
Antrąsias — Vida Kriščiūnaitė 
ir Rita Leilionytė. Kiti baigu
sieji: Jurgis Augius, Vitalis 
Duoblys, Aušra Gaižutytė, Si- 
gurdas Girdauskas, Juozas Juo- 
dišius, Genovaitė Keblerytė, Da
nutė Kriščiūnaitė, Birutė Kup
činskaitė, Gražina Pernaravičiū- 
tė, Rimvyd. Plėnys, Arvydas Ri
mas, Rimantas Rudys, Dalis 
Stakytė, Vida Tamošiūnaitė, 
Kęstutis Truškūnas, Benys Ur
bonas, Laima Vepštaitė ir Kęs
tutis Zapkus.

Aštuntąją klasę baigė ir gavo 
lituanistinių dalykų brandos a- 
testatus 25 mokiniai. Jų var
dai jau buvo paskelbt:.

Tai penktoji ir gausiausioji 
šios mokyklos absolventų lai
da. Pirmoje laidoje buvo 15 mo
kinių, antroje — 5 mokiniai, tre 
čioje — 10 mok., ketvirtoje — 
21 mokinys.

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 

MONUMENT CO

3914 Wcst lllth Street
Vienas blokas nuo kapinių.

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas mieste!

Telef. — CEdarcrest 3-6335

do šeštadieninė pradžios mokykraudonųjų
la veikia nuo 1949 m. Mokyklą 
globoja Šv. Jono lietuvių parapi
ja. Mokyklos vedėju mokyt. Julius 

Stalino kulto sumaišymas su že-| širka.
Šiais metais su pirmuoju sky-

suklaidintas ir neberandąs 
atgal, J. Yla

kelio

memis, be abejonės, smarkiai pri
trenkė “L. B.” redaktorių, taip ly
giai ir kitus, besispiečiančius apie 
jį sukomunistėjusius. Jau rado
si keletas tokių, kuriems prabilo 
širdys lietuviškose krūtinėse ir jie 
nusisuko nuo raudonųjų, pasida

, . _ . . ..................rydami nuoširdžiais lietuviškų pa-garbinga Lietuvos praeitimi, jos rapijų nariais ir — netgi jų sta- 
kraštu, kalba ir daina. Palygin-! tybų rėmėjais — mecenatais, vie- 
kimą tą jaunimą, kuris lanko nok ^ar neranda kelio at- 
šią mokyklą, su tuo, kuris jos
nelanko, ir pamatysime tada vi
są didelį skirtumą.

Mokyklos vadovybė dėkinga

Sekantiems mokslo metams 
visi tėvai kviečiami leisti jau
nimą mokytis į šią mokyklą. 
Naujų kandidatų tėvai prisiun
čia prašymus dir. A Rūgytės 
vardu, adresu 5725 So. Arte- 
sian Avė., Chicago 29, III.*

Mokslo metai mokykloje bus 
pradėti rugsėjo 1 d., Šv. Jurgio 
parapijos mokyklos patalpose.

Šiais mokslo metais Chicagos 
Augštesn. Lituanistikos Mokyk
los vadovybę sudarė dir. A. Rū
gytė, vicedirkt. tėvas A, Ta
mošaitis, S J, tikybą dėstė tėvas 
A. Tamošaitis, SJ, ir tėvas K. 
Pečkys, lietuvių kalbą ir litera
tūrą — mokt. A. Šimaitienė, 
mokt. D. Velička, mokt. I. Se
rapinas ir mokt. J. Masilionis,

Šių mokslo metų absolventai, šas, šokius — R. Jonynaitė

2,000 Los Angeles 
katekistų

Los Angeles diecezijoje yra 
riumi dirbo: mokyt. Z. Daugvai-j net 2,000 katekistų, pusė jų y-
nienė, mokyt. J. Jankaitis ir įno ra pasauliečiai. Jie paruošti mo
kyt. J kyti vaikus tikybos atostoginėse

mokyklose. Tokias mokyklas 
lankys apie 30,000 vaikų.

rius buvo padalintas į dvi grupes. 
Su antruoju skyriumi dirbo mo
kyt. E. Pusvaškienė, su 3-čiuoju 
—mokyt. M. Indrišiūniene, su 4- 
tuoju — mokyt. M. Bušinskas, 
penktajam skyriuje lietuvių kal
bą dėstė mokyt. J. Jankaitis, ku
ris buvo ir to skyriaus auklėto
ju. Lietuvos istoriją ir geografiją 
5 ir 6-tame skyriuose dėstė mo
kyki. vedėjas. J. Širka, kuris taip 
pat buvo ir 6 skyr. auklėtoju. Lie-

gal, nesiryžta paklūsti sąžinės bal
sui.

Dvi lietuviškosios Toronto 
parapijos

3-čiosios Lietuvių dienos metu I *uvių kalbą 6'tan?e ?ky£uj£ dės' i 
Montrealyje, per pamokslą Jo'tė mok- Daugvamiene. Tikybą, pir-, 
Em. kardinolas LegernaJioioi'miesiems trims skyriams dėstė Te 
Montrealio lietuvių Aušros Vartųlvas Rafaells Šakalys, OFM., pas-> 
parapijos bažnyčioj yra pasakei ikutiniesiems tnhis “ ku”-.B Ja' 
“Šie gražūs Dievo Narnai - bus1 cevičius- Tikybą .evang’ but;deS' 
jūsų tėvynės lietuviškas kampe- te kun- L‘ Koęttcenas. Tautinius 
pelis Kanadoje”. Tokiais lietuvis-,šokius mokino ir jiems vadovavo 
knisiais kampeliais lietuviškosios 1 mokyt: A. Šadeikiene. Mokytojai 
bažnyčios šiapus Atlanto_ tikrai.— visi tunntieji cenzą, kai kuri
yra. Nūdienė Toronto lietuvių ko- eil^ metl* d!rb?. LietuV°s ”^k?kl 
lonija turi jau dvi savas parapi- se‘ ^ak- ' okietijoi, ir Kanadoj. _
• - nar Be viso šito, tėttų dar paminėjas: Šv. Jono parapijos bažnyčia, 
senesniųjų lietuvių ateivių pirkta 
ir statyta, o bendromis jėgomis 
— senųjų ir naujųjų lietuvių, kle
bonaujant toje parapijoj kun. P. 
Ažubaliui ir talkininkaujant pas
toraciniam darbe kun. dr. J. Gu

li ir pasidžiaugti gana gražia Ka
nados lietuvių visuomeninių ir kul 
tūrinių organizacijų veikla. Ypa
tingai gražiame veiklos bare reiš
kiasi KLB.

Iš kitų kultūrinės ir visuomeni
nės veiklos veiksnių — mėnėtini: 
Kanados Lietuvių kultūros Fon-tauskui ir kapel. kun. B. Pacevi-

ciui, — toji bažnyčia, o taip ly- i------ . . . -- , , .. „•
giai ir salė, esanti po bažnyčia re- das> kuris jau pradeda versti gi
stauruotos, padidintos ir sumoder
nintos.

Šv. Jono parapija yra pastačiu
si didoką pastatą Wasagos vasar
vietėj, kur daugelis lietuvių yra 
įsigiję vasarines vilas. Tenai, ta
me parapijos pastate, vasaroto
jams laikomos pamaldos.

lesnę kultūrinę vagą, skelbdamas 
netgi mūsų kūrėjams konkursus.

Be to, pasidžiaugtina Augšt. Li
tuanistiniais kursais, kurie kas
met padaro daugjjero, įdiegda
mi į lietuviukų ir lietuvaičių šir
dis daug lituanistinės dvasios. ’ 
Gražią kultūrinę ir visuomeninę

t

Lietuvos istoriją — A. Rūgytė,
O. Krikščiūnienė ir V. Liule-i i yra dar vQisai jau“utė- .T . . ' ; Birželio men. 3 d., dalyvaujantvicius, Lietuvos geografiją — Toronto kardinolui, J. McGuigan, 
dir. A. Rūgytė ir mokt. O. Mic- ir kitiems augštiems dvasiškiams, 
kevičienė, dainas — Br. Jonu- buvo. Pašventinti pirmieji tos pa-

Prisikėlima parapija įsteigta lie- darbo vagą rėžia ir Lietuviu Radi- 
tuviu Tėvų Pranciškonų, vadovauja 
ma Tėvo dr. Bernardino Grauslio,

KANADOS LIETUVIAI
PBANYS ALABNAS

rapijos pastatai, kuriuose šiuo me 
tu laikomos pamaldos ir kuriuose 

1 vyksta kitas lietuvių kultūrinis 
gyvenimas.

Viršutinioji salė, kurioje dabar 
laikomos pamaldos, talpina 700, 
apatinioji — 1000 žmonių, o sve
tainė — 300 žmonių. šiai statybai 
jau išleista netoli puses miliono 
dolerių. Torontiečini lietuviai ga
li užtarnautai didžiuotis prieš ki-

Kanados lietuvių gyvenimą se-j nius, visuomeninius ir tėvynės va- 
ku ir stebiu jau visas dešimtine-! dovavimo reikalus, yra pasigerėti-

...... nai graži. Šioje srityje veikiamai tataučius, turėdami tokią moder-
įneš dešimtį metų kanadiškoji į visų bendrai, nežiūrint jokių pa-i nią salę, talpinančią 1000 žmonių, 

lietuvių bendruomenė nebuvo gkait1 sauležiūrinių skirtumų. Dėl to pa- kuri beveik neatsilieka savo puoš- 
linga, tačiau jos veikla buvo pa- daryta ir nuveikta tiek, tarytum I numu ir modernišku įrengimu nuo 
sigeretina. Montrealyje ir Toronte! būtų praslinkęs geras ketvirtis puošniausios mieste Eaton Audi
veike lietuviškosios parapijos, sa- šimtmečio
vos organizacijos, lietuvių chorai. _ . ...
Pažymėtinas Toronto “Aušros” LaArastis “Teviskes Žiburiai” 
choras, kurį vedė Pr. Motėjūnas. Kanados lietuvių katalikų laik- o,

huv ietaV’ų spaud°-? įr gy‘ raštis “Tėviškės Žiburiai” gražiai! dar vienas kultūrinis židinys. 
™""™Lb ,?utiakamos reprezentuoja Kanados lietuvišką-. Juose turi biurus KLB Krašto,

Mv ^ukštaites- Ar- ją visuomenę. Dar tik šešeri me-! o taip pat ir Apylinkės valdybos. 
namuko1 p Yokabyn^’ Indrelių, tai jis leidžiamas, vienok nuo pat Lietuvių Namuose prisiglaudęs lie 
dagilio, rrenzello, Narusių, Au- pirmojo numerio, ligi šių dienų, tuvių bankelis “Parama”, tenai 

, N°vo£rod8kl°’ Leknickų jį3 mielas kiekvieno lietuvio šir- daro repeticijas Toronto repre-
Margių, Cirunų Hozo, Liaukevi- džiai, turiningas, patrauklus savo zentacinis choras “Varpas”, Va
ciaus ir eiles kitų. išvaizda ir dydžiu. Jdovaujamas muz. St. Gailevičiaus,

Po 2-rojo Pasaulinio karo Ka- “Tėviškės Žiburius” nuoširdžiai) vyksta Lituanistiniai kursai, vei- 
nados lietuviškoji bendruomenė ra,pė Toronto lietuvių šv. Jono^įa knygynas, skaitykla, vyksta'3u 
gavo naujų darbo jėgų, kurias at- Knkštytojo parapija su jos dva- sirinkimai, suvažiavimai ir kit. pa-

torijos.
Lietuvių Namai

Šalia lietuviškųjų parapijų yra

sigabeno naujieji lietuviai, trem- sakiais ir kleb. kun. P. Ažubaliu 
tiniai. Šioji imigracinė lietuvių priešakyje. Be to, tenka didele 
banga Kanados lietuvių skaičių garbč uz gražų redagavimą pir- 
padvigubino ir jų veiklą apie ket-, J04-)*1?1 ir darartmiam Tėv. Ži- 
vertą kartų pakėlė, šiuo metu Ka-1 burių vyr. redaktoriui, prof. dr. 
nadoje priskaitoma apie 25,000 A. Šapokai

rengimai.
Lietuvių Namų buv. skola ma

žėja, o patys Namai — kaskart 
tobulinami, plečiami, gražinami, 
įsigijama daugiau ir moderniJkes- 

inio inventoriaus, sienos puošiamos
lietuvių. Kanados lietuviai pirmie-1 gražiu žodžiu prisiminti-. lietuvių dailininkų kūriniai^, stalai '
ii susiorgani&avo į Kanados Lie- nas dabartinis antrasis T.E. ,— lietuviškais drožiniais, skulp- 
tuvių Bendruomenę, jie per be- 1 rediktorius, gražiai talkininkau-1 tūromis. Neseniai pristatytas. Na- 
galiniai trumpą laiką paštatė ant jąs vyr. red. Šapokai, filosofinės; mam3 priestatas, kuris žymiai pa- 
tvirtų kojų savąją spaudą (turiu minties skleidėjas ‘ Išblokštojo didino jų j^ipą, taip lygiai pada- 
galvoj du savaitraščius: “Nepri- žmogaus” ir “Milžfhas, didvyris, | ryta gana daug kitų pagerinimų, 
klausomą Lietuvą” ir “Tėviškės Šventasis” veikalų autorius, kun. ,Namų administravimo pagrindiniu’ 
Žiburius”), jie pastatė arba res-,dr. Pr. Gaidamavičius. (vadovu — vis perrenkamas itin
tauravo savąsias bažnyčias, įsigy- Ligi šiol toji “Tėviškės Žibu- ivejklus Toronto lietuvis—J. Straz- 
jo patalpas visuomeninei bei kul- rių” šviesa į pasaulio lietuvių pa- das
tūrinei veiklai ir t.t. «tigė8 sklido ii labai varganos bū-

stines. Laikraščio redakcija, ad- t norai

lietuvių Minija, priakaltanti »- ^^n^neTuvJlSiJMi 9v- J<m0- vadovaujamaa kun.
StretSX| LTJn.'SLMv. ! vB^^Xp,rlv“^k»T

Kitos lietuvių kolonijos: Hamil- raniioa klebeni tos rūsvie dveiuo- C1°- Pastarieji, galima sakyti, pa- 
tanas. 0taw.4 St. . atherine,. Wo-i uTmrtu to™Z 9lreiikl’ “,k “*? J’"’'”'
landas, Winnipegas, Windsoras, I . * - naraniios pagal su- M ribose, bažnytiniam giedojime.
Edmontonas, Londonas, Ont. ir flu ..TpVFSU5aP^būriais”, nrie Be to- turime mišrų vyrų ir mote-

Toronto lietuvių kolonija 
Tai antroji didumu Kanadoje

tarų bu ‘Tėviškės žiburiais”, prie į ( „ n.,n
kltur- . . I klebonijos stato naujas patalpas ; rū chorą Varpą ,. Varpas nuo-

Torontas bene pavyrziingiausia ,QiVroi/illi qnqllHt,ivci. !,at atstovauja lietuvių dainos
lįetuvių kolonija visoj Kanadoj, o 
gal ir eilėje kitų kraštų.

Torontiečių lietuvių susiklausi-

laikraščiui ir spaustuvei.
Skautų Aidai”—taip 

Toronte
pat

mas, solidarumas ir vienalytė veik Kuomet nūdienėj Lietuvoj skau 
la, ypač kiek tai liečia kultūri- tų veikla, kaip ir kitų visų orga-

meną visokiausiuose minėjimuose 
—savuose ir tarptautiniuose 
(kaip: Pabaltijo Federacijos rcn- 
giarnuose Birželio įvykio minėji
muose ir kitur).

A. A.
GERTRŪDA SORIENĖ 

Leschauskaitė
Gyveno 1336 Superior St., 

Aurora, 111. Tol. Aurora 20006.
Mirė birž. 25 d., 1956, 5 vai. 

ryto, sulaukus 74 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Kau

no apskričio, Kražių parapijos. 
Galinių kaimo.

Amerikoje išgyveno 50 _ m.
I’asiliko dideliame nuliūdi

me vyras Vincentas, marti Ci
ną, 4 anūkai: Ričardas, Ed
vardas ir Darata ir Mary Ann, 
sesuo Franees Iaiskey ir se
sers duktė Helen Gudaitis, ki
ti giminės, draugai, pažįstami.

Lietuvoje- liko 2 seserys ir 
brolis.

• Priklausė L.R.K.S.A. kp. 154
Kūnas pašarvotas Dalelden 

koplyčioje High & Liberty St. 
Aurora, III.

Laidotuvės įvyks ketv. birž. 
28 d., iš koplyčios 9:30 vai. ry
to bus atlydėta j šv. Teresės pa 
rapijos bažnyčių, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio- 
nies sielą. I’o pamaldų bus nu
lydėta į šv. Kazimiero kapines. 
Chicago. Nuoširdžiai kviečiame 
visus: gimines, draugus ir pa
žįstamus dalyvauti šiose laido
tuvėse.

Nuliūdę: vyras, marti ir anū 
kai.

Laidotuvių direktorius Dalel
den. Tel. Aurora 6-7734.

JOHN F. EUDE1KIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605 07 South Hermilage Avenuo

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

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

Kolegai [

LEONUI SABALIŪNUI,
•v* 7

jo mylimai MAMYTĘI mirus, reiškiame 

gilią užuojautą
Liet. Studentų Sąjunga

Chicagos Skyrius

A. f A.
JADVYGAI SABALIŪNIENEI mirus, 

giliausią užuojautą reiškia vyrui Lionginui,

sūnui Leonui ir dukterei Gražinai 

SABALIŪNAMS.
Mykolas Mažeika su šeima

“TIKRIEJI MISTIKAI MISTERIJŲ NEDARO;
jie jaa atidengia. Jie dalykui 

parodo aiškioje dienos švieso

je; nors, kai Jūs į juos žiūrėjo

te, jie atrodė neaiškūs.

Mistikuotojai dalykus ap

traukia tamsos ir paslapties 

skraiste. Ir kai Jūs juos išaii- 

kinat, pasirodo tik lėkštumą.”

G. K. CHESTERTON

(■įgykite KUN. V. BAGDONAVIČIAUS, MIC įmygs apie K Jono Ap- 
reiikimą, M Vyik. V. Padobkio pratartkn ir A. Beržini UiiMtradjoma. Virielb 
dail. K. Vi«»lo. 406 ir XIV p*l., kaina $3.50. LieL Knygos Klubo leiAnya

UŽSAKYMUS SIŲSKITE:

“DRAUGAS” 2334 South Oaklcy Avenut, 
zxzzxzzxxzzzzzzzzzzx3 Chicago 8, Illinois

Pasinaudokite “Draugo” Classified skyriumi.

LiaOČSIO VALANDOJ 
Saukite

MAŽEIKA J EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

8846 So. Western Ava. Air Condltloned koplyčia 
BEpubUe 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta 

Tteina, kurie gyvena kitose miesto dalyse; gausime 
koplyčia arčiau Jūsų samų.

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

i Ambulansų patam*- MeB turime koplyčias
Ivlmaa dienf* k n*k- visose Chicago. ir
ttl. Reikale šaukite U Roeelando dalyse ir

uojau patarnaujame

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

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

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

ALFREDAS VANCE
177 WOODSIDE Rd., Riverside. III. Tel. OLympic 2-5245

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

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
J 0821 S. MICI11GAN AVĖ. Tel. COnunodore 4-2228

JURGIS F. RUOMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138-1139

VASAITIS — BUTKUS“
1446 8. BOth AVĖ., CICERO, D1 TeL OLympie 3-1003

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUOYCKI
1646 W. 46th STREET YArds 7-0781

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET REpablie 7-1313

2114 W. ?5rd P1.ACR Virinis 7-6677
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X Vytautą Povilionį, anks

čiau gyvenusį Lowell, Mass., 
pajieško jo senutė motina. Ra
šyti — 7236 So. Rockwell St., 
Chicago, 29, Illinois.

X Marųuette Parko apylin
kėj birž. 15 d. išskrido ir dingo 
prijaukintas paukštelis — pa- 
rakeet. Kalba lietuviškai* ir 
angliškai. Vardas Rocky (Rak- 
ki). Radėjui bus atlyginta. 
Skambinti tel. Walbrook 5- 
3936.

X Chicagos chorą, dainuo
jančių komp. B. Budriūno diri
guojamas dainas Dainų šven
tėje, bendra repeticija įvyksta 
šį ketvirtadienį, birželio 28 d. 
Hollyvvood patalpose, prie So. 
Western ir 43 gatvės. Visiems 
choristams dalyvavimas yra 
būtinas. Pradžia 8 vai. vak. 
Patalpa yra vėsinama.

X Jonas Kirvaitis, Interstate 
Insurance Agency brokeris, 
kuris jau kelinti metai Chica
goje sąžiningai patarnauja lie
tuviams draudimų srityje, da-

X Prof. K. Pakštas atskren
da į Chicagą šeštadienį, birže
lio 30 d. apie 2:30 vai. p. p. 
į Midway aerodromą. Apsisto
ti mano pas Balį Pakštą. “

X Kultūros Kongreso svar
besnės kalbos ir kita vertinga 
medžiaga bus įrašyta į Voice 
of America juostelę ir perduota 
oro transliacijos būdu į Lietu
vą.

X Komp. Bronius Budriū-
nas, atvykęs iš Los Angeles 
diriguoti Dainų šventėj Chica- 
goje, šį ketvirtadienį, birželio 
28 d. kalbės į Chicagos lietu
vius 7 vai. vak. “Margučio” ra
dijo programos .metu.

X Sol. S. Adomaitiene, sol.
Pr. Bičkienė, sol. St. Baranaus- bar Į8^0 savo nuosavus na- 
kas ir muz. A. Kučiūnas atliks mus *r tenai perkėlė raštinę.

Namai randasi 6108 S. Ash-

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CfflCAGG, ILLINOIS

DAINŲ ŠVENTES KOMITETO PLENUMAS

Pirmoje eilėje sėdi E. Blandytė. kun. dr. J. Pmnskis, A. Jasaitytė, Vyt. Radžius, J. Daužvardienė, A. Ste
phens, A. Dzirvonas, N. Gugienc, J. Kiidirka, dr. J. Bajerčius. Pirmoje eilėje stovi: dr. J. Paplėnas, T. 
Blinstrubas, K. Kleiva, E. Strik’.cnė, kun. A. Stašys, E. šulaitis, E. Slavinskas, K. Kasakaitts; antroje ei
lėje stovi: L. Bildušas, A. Gintneris, J. Jonikas, J. Pa kel, V. Butėnas, adv. E. Stasukaitis, dr. S. Biežis, 
J. Paštukas, A. Valentinas ir A. Krutulis.
===="" ------ 1 -------------- ■

CHICAGOS ŽINIOS

meninę programos dalį didžiu
liame bankete, kuris įvyks 
Sherman viešbutyje tuoj po 
dainų šventės. Banketas ren
giamas Dainų šventės ir Kul
tūros kongreso dalyviams pa
gerbti, jame dalyvaus daug 
žymių asmenų.

X LB Bridgeporto apylinkė 
talkininkavo aukų rinkime 
Dainų šventės pasisekimui. Jai 
pasisekė vietoje surinkti 
$209.50. Penki asmens surinko 
minėtą sumą: F. Valinskas, A. 
Gintneris, P. Šimoliūnas, P. 
Dambrauskas ir J. Tijūnas. Di
džiausią sumą surinko F. Va
linskas. Pinigai jau įteikti Dai
nų šventės komitetui.
John Shulmistras
iSrinktas naujuoju 
Don Varnas vete
ranų posto ko- 
mandieriu. Kiti 
naujosios valdy
bos nariai: A. Za
leskis, At. Mostei- 
ka, S. Samoška.
B. Mikėnas, J,
Kurklys, kun. A.
Švedas, J. Stoš
kus, N. Girdwain,
V. Momkus, J. Evans, dr. J. Simo
naitis, dr. V. Griebliūnas, A. Prei- 
bis, K. Savickas ir E. Šulaitis.

X L. B. Brighton Park apy
linkės valdybos pirmininkas 
inž. VI. Tamošiūnas išvyksta 
iki š. m. liepos 15 d. atostogų. 
Visais apylinkės reikalais 
kreiptis į valdybos vicepirmi
ninką agronomą Povilą Žum- 
bakį, gyv. Brighton Park, 4448 
So. Fairfield Avė., telef. LA 3- 
7829. Taip pat primenama, kad 
solidarumo mokestis galimas 
sumokėti dr. VI. Šimaičio Real 
Estate raštinėje, 2737 W. 43rd 
St

Į
X V. Vaitiekūno kūrinių pa

roda Chicagoje, Lietuvių audi
torijoje atidaroma šiandien? 
trečiadienį, birželio 27 d. 7 vai. 
vak. Susidomėjimas šio tikrai 
originalaus meninink0 kūryba 
nemažas ir į atidarymo iškil
mes jau pasižadėjo atvykti vi
są eilė dailininkų, kultūrininkų, 
visuomenininkų meno mėgėjų.

Paroda įruošta auditorijos 
pietinėje salėje, kur jau anks
čiau buvo kitos lietuvių meni
ninkų parodos.

X J. J. Aukškalnis, per eilę 
metų atmindamas mirusius tė
vus, brolius, seseris ir žmoną, 
užprašo daug šv. mišių įvairio
se bažnyčiose. Gary, Indiana, 
Šv. Kazimiero parapijos baž- J 

nyčioje už mirusius artimuo
sius šv. mišios bus birželio 30 
d. 7:30 vai. J. Aukškalnis pra
šo artimuosius ir bičiulius 
skaitlingai pamaldose dalyvau
ti. Liepos 1 d. yra užprašytos 
šv. mišios šv. Kryžiaus para
pijos bažnyčioje, 4600 S. Wood 
st., 11:30 ir 12:15 vai. Šiais 
metais už mirusius J. Aukskal- 
nis užprašė įvairiose bažnyčio
se 60 šv. mišių.

land Avė., visai netoli anks
čiau buvusių patalpų. Tenai at
liekamos visų rūšių apdraudos 
ir notarijaus patarnavimai.

X Mykolas Baziliauskas

(Barnet) gyvena 5159 South 
Damen, kur jo žmona dr. turi 
savo kabinetą, o jisai eina at
sakingas pareigas Ludwik’s 
Milk Co. Ten jis veda preky
bos atskaitomybę, produktų 
priėmimą ir išsiuntimą. Ten pat 
dirba ir daugiau lietuvių, kurie 
kompanijos yra labai vertina-, 
mi, kaip sąžiningi ir darbštūs 
tarnautojai. Šios kompanijos 
pienas skiriasi nuo kitų tuo, 
kad jisai lengvai suraugina- 
mas.

X Kunigaikštienės Birutės 

Draugija ruošia visuotiną 
draugijos narių suvažiavimą 
Chicagoje š. m. birželio mėn. 
30 d. Suvažiavimas įvyks Ha- 
milton viešbuty, 20 So. Dear- 
born st. Suvažiavimo pradžia 
9 vai. ryto.

Šiuo pat laiku ir šioje pat 
vietoje įvyksta ir L. S. Ramo
vės skyrių atstovų suvažiavi
mas. Abiejų draugijų suvažia
vimo dalyviai-vės numato' tu
rėti bendrą linksmą dalį vaka
re.

X Atvykusiems į Dainų 

šventę ir - Kultūros kongresą 
vyčiams,-ėms, ir jų draugams, 
bičiuliams vienintelė proga su
sipažinti su Chicagos jaunimu- 
vyčiais bus birželio 30 d. vaka
re piknikas Vyčių sode ir sa
lėje, 2453 West 47th St. (vie
nas blokas į vakarus nuo Wes- 
tern Avė.). Namo ,taryba ir 
šeimininkės darbuojasi, kad at- 
silankusieji nuotaikingai vaka
rą praleistų. Ta pačia proga 
kviečiami visi Chicagos vyčiai 
jauniai ir sendraugiai gausiai 
susirinkti susipažinimui su iš 
kitų miestų atvažiavusiu jauni
mu. Įėjimas nemokamas. Grieš 
orkestras, veiką užkandinė ir 
bufetas.

X Ralfo Chicagos apskrities 
vadovybės posėdis įvyko Holly- 
wood salėje birželio mėn. 22 d. 
Dalyvavo visi nariai ir svečių. 
Pirmininkavo kun. St. šanta- 
ras ir sekr. P. Bičiūnas. Buvo 
apsvarstyta daug klausimų ir 
padaryta nutarimų.

Numatyta surengti Balfo 
dieną rugsėjo mėp. 9 d. ir su
rengti koncertą Lietuvių audi
torijoje spalio mėn. 7 d. Pla
čiau kalbėta apie naujos vado
vybės sudarymo būdus ir pra
ėjusį pikniką, kuris buvo labai 
našus ir darbingas. Pranešimą 
padarė J. Bernotas, I. Daukus 
ir K. Bružas. Turėta $4515.77 
pajamų, išlaidų $2203.23 ir pel
no $2312.54. Sibiro Fondo rei
kalu kalbėjo O. Kriščiūnienė, 
A. Gintneris, A. Dzirvonas, 
Mažrimas, Mičiūnas ir kiti.

X Valukui Jonui yra laiš
kas iš Lietuvos. Kreiptis į 
Draugo redakciją. Laiškas 
siųstas iš Jurbarko.

X Registraciją atlieka visi 
chorai, tiek Chicagoje, tiek iš 
kitur atvykę. Registracija pri
valoma kolizėjaus patalpose, 
1513 So. Wabash Avė. Patalpa 
bus atidaryta nuo ankstyvo ry
to. Registraciją gali atlikti ir 
choro vadovas, pateikdamas 
tikslų to choro dalyvių skaičių, 
kelionės išlaidas ir kitas reika
lingas žinias.

X Dainų šventei biletų pir
kimas labai padidėjo. Jau 
trūksta pirmųjų ir geresnių vie
tų. Susijudino lietuviai ir tokie, 
kurie retai išeina į viešus pa
rengimus, nes sako, jog tai 
istorinės dienos įvykis Chica
goje liepos m. 1 d.

LB Bridgeporto apylinkės 
valdyba turėjo posėdį birželio 
mėn. 20 d. Dalyvavo: A. Gint
neris, J. Tijūnas, F. Valinskas, 
P. Šimoliūnas ir P. Dambraus
kas, Svarstė sergančių narių ir 
šalpos klausimą. Nutarta pa
rinkti aukų ir dalį pridėti iš 
kasos. Buvo nusiskųsta, kad 
nariai silpnai moką nario mo
kesčius, nors mokėjimo vietos 
yra trijų blokų atstume. Rei
kės kiekvieną narį aplankyti 
butuose. Kalbėta gegužinės 
reikalu ir pritarta prie jos su
raginto prisidėti, bet patiems 
atskirai nerengti. Ją turėtų 
rengti LB Chicagos Apygarda, 
o tuomet apylinkės prisidėtų. -

X Clevelando choristams iš 
Šv. Jurgio parapijos choro, ku
rį veda muz. Pranas Ambra- 
zas, yra reikalingos nakvynės. 
Choras į Chicagą atvyksta šeš
tadienio rytą. Jei kas iš chica- 
giškių pažintų šiuos asmenis, 
prašomi paskambinti PRospect 
8-5952.

Šie asmenys reikalingi nak
vynės. Ambrazas Pranas — 
choro dirigentas, Abrazaitė Ni
jolė, Kikelis Marija, Grigaliū- 
naitė Irena, Urbanavičienė Sta
sė, Čaplickių Lilijan, švelnienė 
Irena, Gelgotaitė Zina, Kazė-, 
nienė Brortė, Obelienytė Laimu
tė, Staniškienė Petronėlė, Ai- 
šėnienė Estera, ŽidaviČienė 
Stasė, Neimanas Pranas, Nei
manienė Adelė, ' Malėnienė 
Adolfina, Malėnas Ignas, Venc- 
lauskienė Emilija, Muliotytė 
Danutė, Palubinskienė Nijolė, 
Palubinskas Vladas, Bartkuvie- 
nė Julija, StempuŽienė Elena, 
Jurgelis Vacys, Matulionis Vy
tautas, Buknys Antanas ir Vil
kas Povilas. Reikia tikėtis, 
kad chicagiškiai šiame sąraše 
suras daug senų pažįstamų.

PADARĖME VISKĄ, KĄ GALĖJOME
(Pasikalbėjimas su Vytautu Radžium)

KAS KĄ IR KUR
—- Vyrą eborp paskutinė bendra 

repeticija Dainų Šventei įvyksta 
šiandieih birželio mėn. 27 d., Mar- 
quette Parke, 2548 W. 669 St. Šioje 
repeticijoje turi dalyvauti visi vy
rai, dainuoją Dainų šventės vyrų 
choro lepertuuią. Repeticija prasi
deda 8 va|. vak.

— Marųuette Parko Namų Savi
ninkų Orgamacijos pusmetinis su
sirinkimas įvyks ketvirtadienį, bir
želio 28 dieną, 7:30 vai. vakare pa
rapijos salėje, G820 So. Washt.enaw 
Avė. Visi nariai malonėkite atailari- 
kyti, nes yra daug svarbių reikalų 
apsvarstyti. Po susirinkimo bus vai
šės nariams nemokamai. Liepos ir 
rugpjūčio mėnesiais susirinkimų ne
bus. — Pirmu Botai Kraefot

Apie Darnų šventę geriausiai 
informuoti tie asmenys, kurie 
neša šventės organizacinę naštą, 
kurie nuo pat pirmųjų dienų vi
sa širdimi įsijungė į didįjį or
ganizacinį darbą. Vienas tokių 
šios šventės entuziastų yra Vy
tautas Radžius, Dainų šventės 
vykdomojo komiteto vicepirmi
ninkas ir reikalų vedėjas, kuris 
jau seniai kėlė Dainų šventės 
idėją ir kuris daug pasidarbavo 
ją įgyvendinant. Dainų šventės 
išvakarėse štai ką jis sako apie 
šventę:

— Ar Dainų šventė bus mūsų 

kiemo dalykas, ar lietuviškieji 

garsai pasieks ir amerikiečių 

ausis?

— Dainų šventė pirmiausia 
turi išjudinti primigusius, bet 
dar tebealsuojančius, chorus. 
Gal šis vykstąs judėjimas pa
skatins ir juos pagalvoti, kuo 
jie yra, ir, kad tokiais būdami, 
turi prisidėti prie tautinio dar
bo.

Žymūs ši© krašto pareigūnai 
jau seniai yra pritarę ir pasvei
kinę mūsiškę šventę. Išeita ir 
į amerikiečių masę. Pats pre
zidentas atsiuntė sveikinimus. 
Apie Dainų šventę rašė ameri
kiečių spauda įr dabar dar rašo. 
Paskfelbtasis konkursas susilau
kė didelio garso jų tarpe. Se
sers Bemardos atvaizdas ir ap
rašymai buvo plačiai naudoja- 

■ mi. Visa tai kėlė mūsų vardą ir 
j dar kartą priminė Lietuvos lais
vės troškimą. Šventėje pasiža
dėjo dalyvauti keli senatoriai, 
Chicagos meras, o kardinolas 
bankete pasakys kalbą. Labai 

’ plačiai nebuvo norėta užsibrėž
ti, kadangi prieš akis stovėjo sa 
vųjų chorų sustiprinimas ir jų 
ateitis.

— Kok’u būdu manote su

kviesti amerikiečių publiką?

— Amerikiečiams informuoti 
yra sudaryta atskira informaci
jos komisija, evdama Dale Mur- 
ray. Be to savo komitete mes 
turime tauriąją lietuvę ponią J. 
Daužvardienę, kuri, nors ir per
vargusi nuo įvairaus darbo, bet 
su didele energija dirba ir Dai
nų šventės darbus. Jos vadovy
bėje ir tos komisijos narių pasi
šventimu apie. mūsų Dainų šven 
tę yra užmezgami asmeniški 
kontaktai, panaudojama spauda, 
radijas ir televizija.

— Kodėl Dainų šventei pasi

rink t& kolizėjaus salė?

— Ilgai buvo svarstomos Chi
cagos salės, talpinančios .tūks
tantines minias. Daug kur a- 
kustiniu atžvilgiu buvo žymių 
minusų, kitur nuomos kaina per 
augšta, dar kitur —, neįmano
ma gauti. Apsistota ties Chi</a- 
gos kolizėjaus patalpa, talpinan 
čia beveik 9,C00 klausytojų. Jos 
nuoma tik 1,500 dol., pigesnė 
negu kitos panašios salės. Be 
to arti miesto centro ir gerai į- 
rengta. Turi gerą akustiką ir 
nėra viduje Jokių stulpų, truk
dančių matomumą. Visos vietos 
yra geros, ir klausytojai viską 
matys ir girdės.

— Kas padeda paruošti šven

tę?

— Komitetas vienas negalėtų 
aprėpti visų darbų. Todėl su
daryta eilė komisijų, kurios at
liko svarbius darbus. Pirmoji 
darbą pradėjo repertuaro komi

sija, pirmininkaujama komp. V. 
Jakubčno, vėliau buvo sudaryta 
spaudos bei propagandos komi
sija, pirmininkaujama kaip tik 
Jūsų, vėliau — meno reikalų, 
konkurso jury, finansų ir priė
mimo komisijos. Nakvynių ko
misija ruošia vietas pas gera
širdžius Chicagos lietuvius, pir
mininkaujama J. Paštuko, o ban 
keto konjisija uoliai rengiasi 
pavaišinti visus po Dainų šven
tės ir Kultūros kongreso Sher
man viešbutyje. Šios komisijos 
pirmininku yra J. Jasaitis. Yra 
sudaryta ir radijo sekcija, kuri 
nuolat skelbia apie šventės ren
gimo darbus. Iš Chicagos į šią 
sekciją įeina abi radijo stotys — 
S. Barčus ir Margutis. Garbės 
komitetan įeina amerikiečių ir 
lietuvių žymiausi asmenys, gy
veną JAV ir Kanadoje. Turėsi
me ir nemaža garbės svečių. 
Tenka pabrėžti labai nuoširdžią 
A. Rudžio ir ponios paramą ren 
giant šventę. Kituose reikaluo
se daug padėjo prel. I. Albavi- 
čius, tėvas P. Cinikas, MIC, J. 
Pakel, Kuraičiai, L. Šimutis ir 
kiti.

— Koks yra šventes planas?

šeštaidenį, birželio 30 d., 12 
vai. pradedamas chorų repetici
jos kolizėjaus patalpose. Prieš 
tai tame pačiame kolizėjuje 
vyksta chorų registracija. Va
kare numatomas chorų pasisve
čiavimas ir pasidalinimas minti
mis. 3 vai. popiet susirinkimas 
dainos ir muzikos reikalais. Sek 
madienio rytą pamaldos Šv. 
Kryžiaus bažnyčioje, 3 vai. po 
pietų Dainų šventės pradžia. Ją 
atidarys mūsų komiteto pirmi
ninkė Alice Stephens, kuri įdė
jo nepaprastai daug darbo ir 
jėgų, kad ši šventė galėtų įvyk
ti. Po Dainų šventės bus di
džiulis banketas Sherman vieš
butyje, kuriame kalbės kardi
nolas Stritch. Jame dalyvaus 
taip pat daug žymių asmenų.

— O ar daug oficialių kalbų 
numatoma; Dainų šventėje?

— Komitetas pasirūpino mū
sų tarpe paplitusiam įpročiui pa 
sipriešinti. Jokių kalbų nebus, 
nes gi juk renkamės klausytis 
ne propagandinių trafaretų, bet 
norime pareikšti savo dvasios 
galybę už Lietuvos laisvę ir tau
tinę stiprybę šiame krašte.

— Kas dar guli ant širdies?
— Kad tik išvežtume, kad bū

tų daug. žmonių... Baigiant no
risi pasakyti, kad Dainų šventės 
komitetas stengėsi viską geriau
siai atlikti ir tai darė tik dėl 
to, kad pratęstų lietuviškos gy
vybės pulsą. Greitai visi darbai 
bus baigti, ir lauksime chorų ir 
visuomenės, kuriai lietuviškoji 
daina yra brangi. Padarėme vis 
ką, ką galėjome, o juk dėl pa
liktos tėviškės ir jos laukų — 
joks darbas nėra persunkus.

Dainų Šventės Komitetas nu
tarė įsigyti dirigento lazdelę, šia ( 
lazdele bus diriguojama jau šio
je šventėje. Po šventės ji bus 
perduota saugoti vyriausiajam 
amžiumi dirigentui iki kitos Dai 
nų šventės JAV ar Kanadoje. Ir 
taip eis iki tol, kol ši lazdelė 
bus parvežta į Lietuvą ir po mė
lynu tėviškės dangumi su ja bus 
atidiriguota laisvės daina lais- 

| voje mūsų šalyje. VI. Būtėnas

Vysk. Sheen pala’.mins 
moterystę

Radijo ir televizijos kalbėto
jas vysk. Fulton Sheen šian
dien, trečiadienį, Summite su
tuoks savo brolio sūnų Fulton, 
neseniai baigusį teisės studijas 
Loyolos universitete, su moky
toja Virginia AUison. Santuoka 
bus šv. Juozapo bažnyčioje.

Daug besimokančių
Chicagos Miesto mokyklose 

ir vasarą^. vyksta pamokos 
tiems, kurie vasarinį kursą no
rėjo imti. Buvo pasiruošta tu
rėti 15,000 moksleivių, tačiau 
jų atsirado žymiai daugiau ir 
buvo pridėta dar apie 40 papil
domų mokytojų.

Suspendavo už kyšį
Chicagos policijos vadas 

O’Connor suspendavo nuo pa
reigų policininką James N. Gil- 
bert, 29 m. amžiaus, kuris pa
ėmė $5 kyšio iš H. B. White, 
atvykusio iš Amarilio, Texas, 
ir padariusio nedidelį nusikalti
mą susisiekimo taisyklių lau
žyme.

Gydytojas užmokėjo $10 
pabaudos

Dr. Edward J. Mirmelli bu
vo policijos sulaikytas, kai jis, 
skubėdamas su ligoniu, kuriam 
reikėjo daryti apendicito ope
raciją, pervažiavo raudoną 
šviesą. Turėjo sumokėti $10 
pabaudos.

200 jaunų vasarotojų
Šią savaitę atidaroma Algon- 

quin stovykla, kur vasaros 200 
vaikų su savo motinomis. Sto
vykla yra prie Fox upės. Joje 
stovyklauja Chicagos labdaros 
organizacijų nugabenami ne
turtingieji vaikai.

Mirtis džiovinant suknelę
Ketverių metų mergytė Glo- 

ria Linda Salcedo, gyvenusi 
1342 S. Halsted, Chicagoje, 
mirė smalkiai apdegusi, kai at
sikėlusi nakčia išgerti pieno, 
apsipylė suknelę ir bandė ją 
išdžiovinti prie besikūrenančios 
krosnies.

Paliko $6V2 miliono
Jacob Grosby, prekiavęs ne- 

judomąja nuosavybe, mirda
mas paliko $6,500,000 turto. 
Mirė turėdamas 67 m. amžiaus. 
Didžioji jo palikimo dalis eina 
giminaičiui Philip A. Shapiro.

Skiepai prieš slogas
Laikraštyje Sun-Times dr. 

Walter C. Alvarez praneša, 
kad JAV kariuomenė turi iš
radusi skiepus, kurie 80% su
mažina virusų kilmės plaučių 
uždegimą ir slogas.

Kasdien valgo stoikus
Swift skerdyklų vadovybė 

turi šešis žmones, kurių užda
vinys yra ragauti steikus, ku
rie atidedami tolimesnei apsau
gai ir brandinimui. Kasdien jie 
turi pakankamai steikų. Netgi 
visų nesuvalgo, kurie jiems 
duodami, tik ragauja ir nusta
to rūšį.

Tikrina pareigūnų 
mokesčius

Yra paskirta apie 20 asme
nų, specialios žvalgybos tar
nautojų, kurie tikrina mokes
čių blankus Chicagos politikie
rių, valdininkų ir kitų vado
vaujančių žmonių.

Dovanos šunį aklajam
Robert Boyko, 17 m. am

žiaus jaunuolis, gyvenąs 804 
N. Maplewood, Chicagoje, prieš 
ketverius metus apako dėl ka
taraktos. Apylinkės verslinin
kai ir kiti geraširdžiai surinko 
apie $1,500, kad galėtų jam 
nupirkti šunį — vadovą.

1,200 pirko biletus po $100
Daugiau kaip 1,200 žmonių 

pirko tikėtus į pietus Benjami
no Adamowski, kuris kandida
tuoja į Illinois prokuroro pa
reigas.
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Sveikinimų Korteles 
visoms progoms!

Puikių spalvotų kortelių lietuviškai 
vaizduojančių 4 metų dalia

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

DRAUGAS
2334 So. Oakley Avė. 

CHICAGO 8, ILL.

KNYGA, KURI VISADA ĮDOMI 
IR NESENSTA 

Tai Juozo Švaisto

Aloje knygoje gražios mūzų žmonių 
pasakos, su paveikslais. Jas mielai 
Skaito Ir suaugę ir jaunieji. Labai 
tinka lietuvių kalbos pamokoms. Iš 
viso 78 pasakos. Kaina 82.50. Pla
tintojams dldelž nuolaida.
Užsakymus kartu su pinigais siųskite*.

“DRAUGAS” 
2384 So. Oakley Avė.

Chicago 8. Illinois

Automotiftkumas nuėjo toli:

oro vėsintuvo automatas įjun
gia vėsintumą norimu laiku — 
po kelių valandų ar po kelių 
dienų — parvykęs iš darbo ar 
atostogų randi vėsų, sausą ir 
švarų orą. Klausk pas Gtadin- 
ską, J. G. Television Co., 2512 
W. 47th St., FR 6-1998.

Gauta nauja siunta knygelių

KAIP PASIRUOITI 
JAV PILIETYBEI

Klausimai Ir atsakymai anglų 
Ir lietuvių kalbomis. Peržiūrėjo tei
sėjas Alfonse F. Wells. Kaina 
80 centų.

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

Pinigus su užsakymais siųsti: 
•DRAUGAS”, 2834 8. Oakley ava. 

CMcago 8, m.

TT. MARIJONŲ

STOVYKLA
BERNIUKAMS

Arti Chicagos 

Hinsdale, III., apylinkėje

Sezonas prasideda liepos 7 d., 
1956 m. \

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

berniukai ankščiau ir jaunesni.
Pirmosios savaitės vyks griež

toje lietuviškoje programoje.

Kreipkitės:
REV. VICTOR RIMŠELIS, MIC., 

Mariau Hllls Seminary 

CIarendon Hllla, III.

Tel. HINSDALE 1441


