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Lietuvių Kultūros kongresas
Chicagoje puikiai pasisekė

‘t»

Kai pavergtoje Lietuvoje sukaustytieji broliai laisvės pasi
ilgę pradėjo bruzdėti, tremties lietuviai sutelkė savo jėgas bend- 

• ram darbui suvažiuodami į pirmą kultūros kongresą, įvykusį šeš
tadienį, Sherman viešbuty, Chicagoje.

Iš pat ryto čia buvo pilna lie
tuvių iš įvairiausių kolonijų. Ati
darant prabilo kongreso šeimi
ninkai — LB vadovai.

—Kada mūsų tėvynė kraujuo
ja okupanto prislėgta, mes čia 
renkamės, kad rikiuotumės kul
tūros ginklais kovoti dėl laisvės, 
— kalbėjo LB Chicagos apygar
dos pirmininkas dr. J. Bajerčius. 
Pasidžiaugė, kad su kultūrinin
kais dalyvauja ir jaunimas.

Kanados kultūrininkų vardu 
sveikino Kanados L. Bendr. pir
mininkas B. Sakalauskas, pažy
mėdamas, kad tauta ne vien duo
na gyva, reikia idealizmo ir kul
tūrinių palėkiu. Linkėjo, kad šis 
kongresas uždegtų visus kovai 
dėl laisvės.

Nuskambėjo Amerikos ir Lie
tuvos himnai, vadovaujant solis
tei G. Mačytei ir pianu palydint 
prof. V. Jakubėnui.

Prel. Ign. Albavičius sukalbę 
jo invokaciją primindamas, kad 
gražusis Dievo kūrinys — gam
ta, yra pavyzdys ir akstinas mū 
sų kūrybai. Lai lietuviškos kul
tūros radasta bus puošni gėlė 
bendroje pasaulio kultūros puok 
štėje. Kun. Trakia savo invokaci- 
joje prašė šv. Dvasios šviesos. 

Atidarymo žodis

St. Barzdukas atidarymo kal
boje pabrėžė, kad tik kultūrinės 
vertybės mums padės išsilaikyti 
ir iškilti tarp kitų tautų. Tėvy
nėje kultūrinis gyvenimas nus
telbtas, anemijos nei okupantai 
negali paslėpti. Tremtyje — ša
lia gražių pavyzdžių yra daug 
rezignacijos, stagnacijos. Tautos 
kultūra turi būti atremta į visą 
tautą. Kultūrinio gyvenimo atra
mą turi sudaryti visi lietuviai. 
Stipriausias mūsų puolimo ir ap
sigynimo ginklfs-kultūra

Dieve padėk, — užbaigė savo 
žodį St. Barzdukas. Pakvietė 
darbo prezidiuman: prof. Pakš
tą, dr. Puziną, prof. VL Jakubė- 
ną, dr. P. Joniką, A. Rinkūną.

Sekretoriatą sudarė studenti
ja: V. Vygantas, V. Gaškaitė, L 
Maskaliūnas.

višką kultūrą. Kalba — yra bū
tinas raktas į tautos lobius,, bet 
jei juo nesidomima, tai jis lieka 
paprastu gelžgaliu.

Vaike turi būti išugdytas ry
šys su istorija, kitaip vaiko ry
šys su tauta apsiribos tik savo 
šeima ir artimaisiais. Ypač svar 
bus vaiko įugdymas į savo kul
tūrą. Tai pirmoj eilėj — lituanis
tinės mokyklos uždavinys, bet 
viena diena negali atsverti pen
kių dienų, jeigu tėvai nesirūpins, 
kad kasdieniu skaitymu būtų 
gilinamas vaiko ryšys su lietu
viška kultūra. Budėti, kad siun
čiant j augštąjį mokslą nebūtų 
išsiunčiama kartu ir iš savo tau
tos. *

Nebūkime ligonys, kuriems 
reikalingos naujos injekcijos lie
tuviškam kultūriningumui mu
myse žadinti. Turime sukurti pil
nos apimties kultūrą. Nepakan
ka tik stengtis išlaikyti savąją 
kultūrą, lyg užbalzamuoti. Kul
tūra turi būti toliau kuriama, 
kad jaunieji į ją įsijungę galėtų 
toliau kūrybiškai reikštis.

Mumyse laikosi dailioji kūry
ba, o lituanistiniai veikalai sun
kiai beranda kelią, o studijinė— 
mokslinė literatūra beveik nesi
rodo.

Jaunimas veržiasi į universite
tus, bet permažai — į humanita
rinius mokslus. Svarbu visoje stu 
dentijoje išlaikyti dvasinį susi
domėjimą, nepaliekant tai tik 
humanitarų privilegija. Prisiauk 
lėdami įvairių šakų specialistų 
be reikiamo dvasinio auklėjimo, 
mes turėsime eilę tamsių inteli
gentų.

Pas mus daug atliekama ne
daugelio pastangomis, daugumos 
abejingumas kelia nerimą.

Kančia nejieškoma, bet jai at
ėjus reikia ją pakelti, nesislaps
tant asmeniškos laimės Nojaus 
Arkoje. Ką mums apreikš Ameri 
kos didmiesčiai ? Ar tik neliudy
sime, kad juose galima gerai įsi 
kurti. Tai būtų kultūrinis išblė
simas. Mes domėsimės kultūri
nėmis vertybėmis. Tikiu Lietu
vos amžinumui, nors tautos ir 
miršta. Ti'kiu lietuviškojo žodžio 
kūrybiniu nemirtingumu, nors 
miršta ir kultūros. Tikiu Lietu-

Graži lietuvių dainos 
diena

CHICAGA, liepos 1 d. — Šian 
dien Chicagos lietuviai pergyve
no retą šventę — lietuviškos dai
nos dieną, kurios programa į- 
vyko Chicagos Kolizėjaus patal
pose. čia susirinkę virš 7,000 
klausytojų klausėsi 1,055 daini
ninkų, atvykusių iš JAValstybių 
ir Kanados, dąinos garsų.1

Programoje buvo 20 lietuviš
kų dainų, kurioms įžangą davė 
augštųjų lietuvių ir amerikiečių 
asmenų tarti žodžiai, malda ir 
JAValstybių bei lietuvos him
nai.

Pasibaigus programai, susi
rinkta į Sherman" viešbutį ir čia 
buvo užbaigtos lietuviškos dai
nos iškilmės bei šeštadienį įvy
kęs lietuvių Kultūros kongresas."

• Indijos ministeris pirminin
kas Jawaharlal Nehru pranešė 
Tutnisijai ir Marokui, jog Indija 
garantuoja joms "pilną ir formali
nį jų valstybių suverenimumo 
pripažinimą.

• „The Philco Corp. o f Ameri
ca" pasirašė sutartį su Korėjos 
respublika, kuria jai padės atsta
tyti per karą sunaikintą telefonų 
tinklą.
gė lietuvių kovas dėl kultūros. 
Priminė, kaip Muravjovo laikais 
buvo nužudyti keli kovotojai dėl 
laisvės Vilniuje ir okupantai ant 
jų kapų pasidarė sau teniso aikš 
telę. Laisvės kovoje žymų vaid
menį suvaidino daktarai, kuni
gai, inžinieriai.

Viceprezidentas Richard Nixon (dešinėje) rodo viceprezidentinį ženk
lą naujam senatoriui iš Kentucky — Robert Humphreys, po to kai 
jis buvo prisaikdintas Kapitoliuje. Humphreys užims Alben Barkley 
vietą. ' (INS)

Sveikinimai buvo tik raštu.
Sveikino vyskupas Brizgys, J.
Šlepetys, St. Lozoraitis, Savano
riai, šaulių S-ga, Liet. Agrono
mų S-ga, Aidų red., Ateitinin- va ir laikau šio tikėjimo išpaži
kai, Dailin. S-ga, Dainava, Dan- nimą šio kongreso siela, — bai
tų Gyd. S-ga, kons. Daužvardis,
„Darbininkas”, „Į Laisvę”, 
Amer. Liet. Inž. S-ga, tėvai jėzu
itai, Liet. Atgimimo Sąjūdis, ir 
kt. Tarp asmeniškų sveikinimų 
buvo Hollywoodo aktorių: R. 
Kilmonytės ir J. Šerno.

Rezoliucijų komisijon pakvies
ti:

Dr. Girnius, Iz. Matusevičiūtė, 
Vyt. Vardys. B. Dundulis, dr. 
J. Paplėnas ir atstovai iš sekci
jų-

Dr. J. Girniaus paskaita

Posėdžiui vadovavęs prof. K. 
Pakštas, pakvietė paskaitininką 
dr. Juozą Girnių, įpūsų jauną 
profesorių, kuris skaitė paskaitą 
tema: „Tautinė kultūra—tautos 
išlikimo pagrindas.”

Lietuviu būti yra daugiau, ne 
gu tik būti gimusiam iš lietuvių 
tėvų. Neužtenka tik vaikui įkal
ti pareigą būti lietuviu. Pareigos 
pagrindu yra meilė. Ji, nėra įsa
koma, ji įžiebiama, išugdoma. Nė 
ra kito kelio lietuvybei laimėti 
vaikus, kaip juoa įugdyti į lietu

gė paskaitą dr. J. Girnius. 
Paskaitai pasibaigus visus pra

džiugino L. šimučio vardu gau
ta iš šen. Douglas telegrama, kad 
senatas paskyrė $20 milionų pa
vergtų tautų laisvės pastangų 
palaikymui.

Po pietų vyko posėdžiai atski
rose sekcijose, kurių buvo 10. 
Gausiausiai atstovaujama buvo 
abademinio jaunimo sekcija, kur 
susirinko apie 120 studentų ir in
telektualų.

Popietinis posėdis

Popietinis plenumo posėdis 
pradėtas pirmininkaujant dr. P. 
Jonikiui. Rengėjų vardu T. Blins 
trubas pranešė, kad kongrese da 
lyvių yra daugiau kaip 700. Au
kų sudėta arti dviejų tūkstančių.

Iz. Matusevičiūtės paskaita

Paskaitą laikė Kanados LB 
Kultūros Fondo pirm. Iz. Matu 
sęvičiūtė, tema: „Būdai ir prie
monės tautinei kultūrai išlaiky
ti.”

Prelegentė visų pirma perfvel

Blėsta Poznanės 
sukilimas

BERLYNAS. — Lenkų artile
rija ir tankai šAtadienio naktį 
kovojo su paskutiniais Poznanės 
sukilėlių likučiais, kurie čia jau

Prelegentė priminė kultūrinius I kelias dienas tęsė savo kovą, pra 
lietuvių laimėjimus laisvėje ir šydami daugiau duonos ir lais- 
baisius nuostolius po II Pasauli- vės.
nio Karo.

Tremtyje pastangos suburti 
lietlvius į vieną Bendruomenę 
yra panašios į aušrininkų pastan 
gas. Lietuvoje šeima yra pirma
sis branduolis ugdyti lietuvišku
mą. Jau neretas atsitikimas, kad 
močiutės laišką iš Lietuvos, Ame 
rikoje, esąs vaikutis, tremtinio 
sūnus, nebegali paskaityti. Ame
rikoje nebuvo tų naikinimų, kaip 
Kazachtane, bet daug lietuvių 
čia savo tautai žuvo. Daug lietu
vių atplaukę pasveikino Laisvės 
statulą, bet nedaugelis atsigrįžo 
atiduoti savo duoklę tėvynei.

Šeima turi rasti laiko pakalbė 
ti apie kruvinus įvykius Lietuvo
je. Visas pirminis lietuvių auklė
jimas turi būti tik lietuviškas, 
prieiti pirmos išpažinties lietu
viškai. Reikėtų išvesti iš merdė
jimo būklės vaikų darželius.
JAV-se parapinėse mokyklose 
yra apie 40,000 vaikų; jei jie ne 
gautų lietuviško auklėjimo, būtų 
nusikaltimas prieš penktą įsaky 
mą — nežudyk, nežudyk tėvų 
kalbos. Ir tėvai neturi savo ran
komis užsmaugti lietuvių kalbos 
savo vaikuose.

Mūsų šviesuomenė gerai įsiku
ria, pasipuošia ir papietauna, a- 
pie tai rašoma spaudoje, bet laik 
raščiai nerašo, 'kad jų vaikai te
kalba angliškai. Mums reikia ug
ningų kunigų, pamokslininkų, 
kaip buvo kun. Lipniūnas Vilniu
je.

Vienuolynai Lietuvai yra labai 
daug nuveikę, nuo pat jėzuitų įs
teigtosios jėzuitų akademijos.
Daug šioj srity daro tėvai pran
ciškonai; Nekalto Prasidėjimo 
seserys.

Sukurtinas pasaulio lietuvių 
švietimo centras, kuris vadovau
tų programos paruošimui, vaiz
dinių priemonių sutelkimui.

Reikėtų išplėsti lietuviškųjų 
sporto organizacijų veiklą. Suor 
ganizuotinas viso pasaulio kul
tūros fondas, kuris veiktų pla-

Vakariečiai, pasiekiantieji Ber 
lyną teigia, kad tankų ir artile
rijos šūvių aidai šeštadienį dar 
skambėjo visame mieste. Du Por 
tugalijos biznieriai sako, jog tri
jų dienų kovose žuvo nuo 400 iki 
600 lenkų. Varšuvos radijo pra
neša žuvusiųjų skaičių siekiantį 
tik 48 asmenis.

Varšuvos radijo savo praneši
me anglų kalboje apkaltino “tam 
tikras jėgas,” kurios padėjusios 
suformuoti šį sukilimą, atvirai 
prisidėdamos prie priešvalstybi
nio judėjimo socialistiniuose 
kraštuose. Sis kaltinimas mano
ma, buvo taikomas JAValsty- 
bėms.

• Sov. Sąjungos sveikatos mi
nisterijos pareiškimu, visą Sov. 
Sąjungos nedarbingąją IfS% su
daro sergą Širdies ligomis. Tik 
Sovietų sveikatos ministerė ne
pareiškė, kad tokių labai didelį 
procentą kaip tik sudaro darbo 
vergai, kurie dirbo vergų stovyk
lose daugiausia ir gauna širdies 
ligas.

• Nors ir keista, bet statistika' 
rodo, jog tairp Sov. Sąjungos 
priverčiamųjų darbo vergų dėl 
nepakenčiamų sąlygų ir neturėji
mo jokios vilties ateityje daugiau 
šia žudosi moterys. Procentiškai 
jų nusižudo daugiau negu vyrų.

• Netoli Šilutės, Macikuose, 
veikė darbo stovykla, 'kuri 1955 
m. panaikinta. Viskas išparduo
ta, o dabar ten palikta tik sene
liams prieglauda.

Kalendorius

Liepos mėn. 2 d.: Šv. Marijos 
Apsilankymas; lietuviški: Leng- 
vinis ir Žilvinė.

Saulė teka 5:20, leidžiasi 8:20.

Knyga apie Šv. Sosto 
veiklą

ROMA — Naujajame Igino 
Giordani veikale “Gyvenimas 
kovoje prieš mirtį”, kuris nese
niai buvo įteiktas Šv. Tėvui, yra 
aprašoma Šv. Sosto veikla, sie
kiant išvengti antrojo pasaulinio 
karo,.o jam kilus, jį galimai su
trumpinti. Knygoje tairp kitko 
iškeliama viena didelės istorinės 
reikšmės aplinkybė. 1944 m. są
jungininkų kariuomenei artėjant 
prie Romos, Hitleris buvo supla
navęs Romą paversti antruoju 
Stalingradu. Tuo tikslu jis norė
jo Popiežių perkelti į Vuerzbur- 
gą Vokietijoj. Sausio mėn. šis
Hitlerio planas buvo praneštas ♦
Pijui XII. Šv. Tėvas jam pasi
priešino visu griežtumu, pareikš
damas, kad tai būtų negirdėta 
prievarta. Nežinia, kaip viskas 
būtų pasibaigę, jei pati įvykių 
eiga nebūtų vokiečių pianus pa
kreipus į kitą pusę. Bijodamas 
Vdkietijos katalikų pasipriešini
mo, Hitleris nedrįso pavartoti jė
gą prieš Šv. Tėvą.

200 mil. dolerių laisves dvasios 
už geležinės uždangos palaikymui

YVashington, D. C., birželio 30 d. (Šen. Paul Douglag tele
grama Alto pirm. L. Šimučiui). — Aš džiaugiuog galėdamas 
pranešti, kad vakar vakare Senatas užgyrė mano pasiūlytus 
$20,000,000, kad juos panaudotų palaikyti laisvės dvasią gy
vą tuose žmonėse, kurie yra už geležinės uždangos ir priėmė 
nusistatymo pareiškimą mano amendmento įvado skyriuje. 
Kadangi buvo griežtai pasipriešinta priedui iš Valstybės Depar
tamento pusės, Senatas nenorėjo priimti tos priedo dalies, ku
rioj buvo numatyta įsteigti Laisvės administraciją su adminis
tratoriais padėjėjais, kad jie atstovautų įvairias tautines gru
pes. Valstybės Departamentas administratoriams padėjėjams, 
atstovaujantiems tautines grupes nepritarė ir taip pat pasi
priešino steigti instituciją, kuri nebūtų tiesioginėje Valstybės 
Departamente žinioje. Atsižvelgdamas į tai, aš nenoromis pa
dariau nuolaidą.

Mes laimėjome kovą, bet ne karą. Senato plenume aš pasi
žadėjau ir toliau kovoti, kad ir prieš vyriausybės opoziciją, už 
Laisvės administraciją, kurioj yra dideli žinių šaltiniai ir tau
tinių grupių sugebėjimai, kurie gali būti Amerikos valdžios ir 
kitų panaudojami, kad paspartintų laisvės reikalą.

Paul. H. Douglag, JAV Senatorius

Komunistai siunčia
savo agentus

— “Der Europaeische Osten” 
rašo, kaip komunistai kas mėnuo 
Vak. Vokietijoje infiltruoja apie‘ 

200 savo paruostą agentą. Agen
tai paruošiami 5-se atskirose' 
agitpropo mokyklose Rytinėje 
zonoje. Pasiunčiami į Vakarus 
agentai gauna tokius nurody
mus: užimti reikšmingas pozici
jas įmonių tarybose ir profesinė
se sąjungose; skatinti visokius 
nepasitenkinimus algomis ir 
streikus; kelti bei kurstyti nera
mumus. Pasiunčiami agentai turi 
taip užsimaskuot, kad jokiu būdu 
nekristų į akį ir neatrodytų ko
munistų agentais. Jų kontrolė iš 
Kremliaus taip organizuota, jog 
MVD neištikimuosius galėtų 
kiekvienu metu pasiekti ir likvit 
duoti. Tokiu būdu tikimasi per 
penkerius metus taip suorgani
zuoti agentų tinklą Vak. Vokie
tijoje, jog, atėjus tinkamam mo
mentui, pravesti komunistinį pu
čą būtų įmanoma ir be “parla
mentinių priemonių”...

--------------- i

• Olandijoje 8 Europos vals
tybių atstovai tarėsi, kaip pa
lengvinti 6.000—8.000 iš Rytų 
Europos kilusių jūrininkų liki
mą. Jie paskiausiais metais pabė
go nuo bolševikinio režimo ir dir
ba prie Vakarų valstybių laivų 
kaip samdyti tarnautojai. Ka
dangi jie laikomi asmenimis „be 
pilietybės“, tai daugely kraštų 
negali iš laivo išlipti. Dabar 8 
kraštų vyriausybės planuoja pa
sirašyti naują tarptautinį susita
rimą, kuriuo taip pat „bena
miams užsieniečiams“ 8-se vals
tybėse būtų palengvinta gauti pi
lietybę. Tada ir minimieji jūri
ninkai neturėtų jokių sunkumų 
svetimuose uostuose išlipti į kran 
tą. Išdirbusieji dvejus metus gau 
tų atitinkamą pilietybę.

Katalikų žurnalistų
suvažiavimas

VIENA — “Kol komunizmas 
yra tai, kas jis yra, sutartis su 
Bažnyčia jam gali reikšti ne ką 
kitą, kaip tik saugesnę ir grei
tesnę priemonę pasiekti tikslui, 
tai yra išsiplėsti pasauliniu mąs- 
tu”, — pareiškė prof. Gustavas 
Wetter Austrijos sostinėje įvy
kusiame vokiečių katalikų žur
nalistų suvažiavime, svarstant 
temą “Kataliko publicisto parei
gos Tylos Bažnyčios atžvilgiu.” 
Išsamiai išdėstęs komunistinę 
doktriną ir dialektinio bei isto
rinio materializmo pastangas už
imti religijos vietą, kalbėtojas 
griežtai paneigė Krikščionybės 
ir komunizmo sambūvio galimu
mą. Vienintelė galima ir pagei
dautina forma komunizmo ir Ka
talikybės santykiuose yra pavie
nių asmenų pasikalbėjimai, 'ku
rie galėtų pakreipti į “sambūvį 
tiesoje” paties Šv. Tėvo 1955 me
tų kalėdinėje kalboje nusakyta 
prasme.

• Ortodoksą žydą rabiną dele
gacija, kuri pirmoji nuo 1917 me
tų revoliucijos lankysis Sov. Są
jungoje, išskrido lėktuvu į Mas
kvą. / , . I

• Šiomis dienomis visoje Ita
lijoje pradeda veikti Šv. Tėvo Pa
galbos organizacijos išlaikomos 
vasaros stovyklos vaikams ir jau 
nimui. Šiose stovyklose turės 
progos pailsėti apie 900 tūkstan
čių Italijos vaikų.

• 27 JAValstybių protestantą 
bažnyčios dvasiškiai pradėjo sa
vo kelionę po 7 Europos valsty
bes, įskaitant ir Rusiją.

• Argentinos vyriausybė parei 
kalavo Rusijos laivyno pasiunti
nio Alexander D. Morosov 23 va
landų laikotarpyje apleisti kraš
tą.

■Senatorius Joseph McCarthy (R), 
iš Wisconsin, liudija Senato vidi- 

Oro biuras praneša: Chicagoje™ “P1*?™ vk1°?ltuTtc:. *\kZda‘ 
ir jos apylinkėse šiandien 6a-gjag teismas daugumoje yra do

pingai V centralizuotai, — buvo Hinai debesuota ir galimas lietus, minuojamas netinkamų, neatsako-
Temperatfira — apie 85 1. Rytoj kurie vaizduojasi,

, .f.___ jog užima vietas augštąjame kon-
— nedaug pasikeitimų. grtsr (tNB)

paskaitininkės iškeltos mintys. 
( Rytoj bus tęsinys).

Oras Chicagoje

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
—Viešos demonstracijos prie S komunistinį rėžimą Vengrijos sos

tinėje Budapešte vyksta jau kelios dienos. Vieną pasiekiantieji pra
nešimai sako, kad demonstracijose protestuojama prieš raudono
sios vyriausybės vadą palankumą Maskvai.

—Sov. Sąjungos vyriausybė išspausdino V. I. Lenino testamen
tą, kuriame Sis buvo reikalavęs Juozą Staliną pasalinti iš komu
nistą partijos. Sis testamento tekstas buvo nerodytas viešumoje 
33 metus.

•—Prez. Eisenhotceris ii Walter Reed ligoninės išvyko į savo ūkį, 
Getysburge, Pa., esantį 85 mylią atstume. Atvykęs į Šią vietovę, 
prezidentas tuoj nusirengė ir nuėjo pamiegoti ant sofos.

—18 metą amžiaus Olandijos princesė Beatrūc pradėjo eiti Olan
dijos karalienės pareigas.

—United Air Lines ir Traną World Airlines lėktuvai, kuriais 
skrido 128 asmenys, manoma bus nukritę ties Grand Canyon. Dar 
nežinoma, ar visi skridę yra žuvę. Jeigu šie 128 asmenys butą žu
vę, šią nelaimę tektų skaityti pačia didžiausiaja komerciniame oro 
susisiekime.
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A. A. GAIL. SESELĖ GENOVAITĖ 
ZAVADZKAITĖ - MATULIONIENĖ

Velionė gimė 1897 m. lapkri- gegužės 3 d. Halifaxe, kapinėse 
čio 1 d. Panevėžy. Ten pat bai-Į “Dangaus Vartai”, 
gė vidurinį mokslą. 1918 m. pra! Kartoju vienos bičiulės užra- 
džioj, susirgus dėmėtąja šiltine,' šytus vainike žodžius: “Tebū- 
bpvo paguldyta Panevėžio ap
skrities ligoninėn. Pati pergy- 
yendama stoką priežiūros, nuta
ria pasveikus pasiaukoti gail. se 
sers darbui. Lieka dirbti ten 
pat vietoje baigdama daktarų 
surengtus pirmosios pagalbos 
kursus.

1919 m. Lietuvos Raudona
jam Kryžiui įsteigus III kariams 
ligoninę Panevėžy kviečiama

nie tau, sės. Gene, lengvos smil
tys svetimoje žemėje!”

Dantų gyd. A. Mačiuikienė

būdamas redakcinėje komisijo- ateities ekonominiame gyveni-Į kaitimai AIexičUl Brolių 
ligoninėj

Ligšiolinis Alexian Brolių li
goninės Chicagoje rektorius bro 
lis Justinas Bard iškeltas į St. 
Louis; nauju ligoninės rektorių 
mi paskirtas brolis Fidelis Ken 
nedy.

je ir jas iliustruodamas, lanko me. Jų sprendimas buvo, kad 
lituanistinę mokyklą ir yra ak-, numatomi geri metai JAV ūki- 
tyvus bet kuriuose lietuviškuo-1 niame gyvenime.
se kultūriniuose jaunimo dar-! . _ . . ,
boae j Mihonine mokykla

---------------- I Sekmadienį buvo prakasti pa
1 matai naujų rūmų šv. Skolasti-

Dr. Nina KRIAU6ELIŪNAITE
(Gydytoja Iv Chirurge) 

MOTINU LIGŲ IR AKUŠERIJOS 
SPECIAHlSTfi 

1760 Weat 7 Irt Street 
(Kampa* 71st Ir Callfornla) 

reL ofiao iv res. KEpubUo 7-414* 
Vai. 11-1 Ir 6-9 ▼. v. šešt. 1-4 p. p. 

Prllmlma* tik pasai susitarimų.

? Z

vesti apkrečiamų ligų skyrių. 
Čia sesutė Genė parodė visus 
sugebėjimus sesers darbui, sa
vo sumanumu nugalėdama vi
sus trūkumus. Tada karių tarpe 
siautė įvairių ligų epidemijos. 
Dienomis slaugydama esančius 
ligonius, o naktimis priimdavo 
naujus transportus iš frontų. 
Sės. Genė savo iniciatyva daž
nai net diagnozus nustatydavo, 
pati su kitomis slaugėmis neš
davo ligonius į atitinkamus sky
rius.

Ne sykį gydytojai susirūpinę 
prašydavo seseris, kad naktį ei
tų poilsio, nes bijodavo, kad die
ną neturės darbininkių.

Ir sės. Genė su šypsena bėg
dama nuo vieno prie kito ligo
nio, vis guosdavo, kad viskas 
greitai susitvarkys, jie pasveik- 
sįą ir Lietuvai bus geresnis ry
tojus. Taip jai teko slaugyti 
1920 metais ir pilną lietuviško 
entuziazmo persiėmusį savanorį 
dr. Balį Matulionį, kuris, maty
damas jos pasiaukojimą sesers 
(Įarbui, buvo sužavėtas ir ją ve
dė 1921 m. liepos 11 d.

1921 m. baigusi Kaune Liet. 
Raud. Kryžiaus seserų mokyk
lą, kurį laiką dirbo Šančiuose, vė 
liau karo ligoninėje. Eilę metų 
iki bolševikų okupacijos, dirbo 
Vyt. Didžiojo Universitete, kaip 
vyresnioji sesuo ausų, nosies ir 
gerklės skyriuje. Išaugino ir 
išmokslino 6 vaikus. Dvi duk
ras: Nijolę, dantų gydytoją, Ha-, 
lifaxe, Kanadoje ir Iną, baigusią 
gimnaziją ir ištekėjusią Evans 
tone, UI.; du sūnus (trečias sū
nus mirė mažas): Algimantą, 
medicinos studentą Halifase ir 
Mindaugą — gimnazijoje. Dvi 
sesers našlaites: Aldoną, archi
tektę, kuri 1947 m. bolševikų 
pagrobta, kalinta tris metus 
prie Berlyno ir išvežta Lenki
jon, ir Reginą, baigusią Liet. 
Raud. Kryžiaus seserų mokyk
lą ir sukūrusi gausią šeimą su 
dr. VI. Rąmanausku Clevelande 
Lietuvoje liko dvi seserys: vie
na 10 metų išvežta į Sibirą.

Velionė savo gerumu stebin 
dąvo visus. Nerastume žmo
gaus, kuris jos negerbtų.

Velionei išvykus, paviešėti pas 
vaikus į Kanadą ir užėjus nuo
latiniams skausmams krūtinėle, 
š. m. balandžio 30 d. užmerkė 
akis, palikdama didžiausiame 
skausme vaikus, vyrą, auginti
nes, daugeli giminių ir artimųjų 
ir gail. seserų sąjungą.

Gail. sesuo Genė palaidota 
a^DDMU2

M O V I N G
A. BENIULIS atlieka įvairiu* 

perkrausi ymus ir ;>ervežimua 

iš tolimų ir artimų atstumų.

TeL BĮ 7-7075 arba 

PR 8-9842

CHICAGOJE
Jaunas lietuviukas gavo 
net 5 mokslo stipendijas
Kęstutis Zapkus, jaunas ir 

gabus lietuviukas, gyv. 3645 So. 
Hamilton, tik ką baigė Farra- 
gut augštesniąją mokyklą su 
ypatingu pasisekimu ir laimėji
mais, kurie teikia pasigėrėjimą 
kiekvienam lietuviui.

Reikia stebėtis, kad šis jau
nuolis gavo net .penkias stipen
dijas tęsti studijas toliau. Iš 
mokslo įstaigų skyrusių jam 
stipendijas yra Chicagos Uni
versitetas davęs teisę studijuo
ti bet kurį dalyką, CH Meno 
Institutas, Amerikos Meno A- 
kademija, Ch., ir kitos žymios 
mokslo įstaigos studijuoti me
ną. Be stipendijų Kęstutis vi
suotinėje Amerikos meno paro 
doje, kurioje buvo išstatyta pa
veikslai, laimėjo net 3 pirmą
sias premijas.

Viena iš tų premijų už alie
jumi- pieštą paveikslą įgalino 
Kęstutį gauti stipendiją studi
juoti meną Silver Mine Institu
te, Connecticut.

Čia Kęstučio laimėjimai dar 
nesibaigia, jis buvo išrinktas 
kaip daugiausia pasižymėjęs ir 
geriausias 1955-1956 metų Far- 
ragut mokyklos studentas 
(Most outstanding student of 
the year). Mokyklos baigimo 
akto metu mokyklos direkto- 
torius McBride Kęstutį iškvie
tė ir įteikė jam specialią dova
ną, kurią padovanojo vienas mo 
kyklos rėmėjų.

Pastebėtina, kad mokyklos 
direktorius iškeldamas Kęstu
čio ataižymėjimus, pabrėžė, 
kad jis yra lietuvis1r Ameriko
je gyvenąs neilgą laiką.

Kęstutis būdamas labaį ge
ras mokinys buvo priimtas į 
American National Honor So- 
ciety ir buvo apdovanotas to3 
sąjungos ženkliuku.

Negalima nutylėti, kad Kęs
tutis dar randa laiko ir lietuvis 
kierns reikalams. Jis kruopščiai 
dirba Chicagos skautų leidžia
mam laikraštėlyje ^‘Gairėse”

Geros viltys ūkyje
First Naticnal Bank of Chi- 

cago pasirūpino sukviesti 11 va 
dovaujančių ekonomistų, kad
jie nustatytų, ko galima tikėtis1 rių.

vadovauja seserys ^benedikti
nės. MofcyMpt rūmų sta

VIEUINTEU5 LIETUVIŠKAS NAKTINIS 
KLUBAS CHICAGOJE

UNIQUE LOUNGE IR HAVAJIŠKAS 
- KAMBARYS

Kiekvieną penktad., šeštad. ir sekmad.
šokiy muzika ir tovajiška programa. 

DAIMŲ ŠVENTĖS svečių pasilinksminimo centras.

1522 West 51st Street 

(5100 į pietus ir 1500 į vakarus)

SKIP’S 
Liquor Store

5515 SOUTH DAMEN AVENUE

Ali PHONES WALBROOK 1,8202
BIRŽELIO 29, 30 IR LIEPOS 2 DIENOM

SSLF
SERVICE

IMPOBTED MABTELL

3 STAK COGNAC Fifth $4-89

GKAIN ALCOHOL. 190 Proof

V.S.P. Fi/th $4-89
BLUE KOŠE VODKA, 80 Proof, Fifth $2-59
8 YEARS OLD BONDLD WH1SKEY - r.m;—

100 Proof !
Fifth $2.98

PAUST, HAMM’S SCHLJTZ OR

MILLER’S, Case of 24 cans

$3-89
CINZANO VERMOUTH

Sweet or Dry Fifth 5-8.39
IMPORTED <

GOLD LEAF COGNAC Fifth $3.69
IMPORTED REMY MARTIN

V. S. O. P. Cognac Fifth $5-89

WILKEN OR FAMILY WHISKEY, Quart $3.49 

MDSE. ON SALE TILL JULY 5, Į956

Sukaktuvinių Metų Dovanos Taupytojams

py tojams. Štai jos:

arba puikią piniginę.

mentama laikyti arba perlų karolius.

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCUnON 

2555 West 47th Street LAfayette 3-
B. R. Pietkiewics, prie.; E. R. Pietkietvici, sskr. ir advi

O šeštadieniais nuo 9 valandos Iki vidudienio.

Del. Ofiso HE. 4-6PU4, re*. PR. 4-78*8

DR. INTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ# 

1957 W. Garfield Blvd.
VAL: 1—4 Ir 6—9 

šoštadįehląis nuo 1 iki 4 vai. p. p. 
Išskyrus ketvirtad. Ir sekmad.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IB 

GEBKLftS LIGOS 
— Pritaiko akiniu* —

8822 So. We6tern Aveuoe
Vai.: kMdien 10-12 vai. Ir 7-8 vai. 
vak. šeštadieniai* 10-1 vai. Trečia
dieniai* uždaryta. Kitu laiku ausltarua : 

Ofiso telefonas: PR 8-3224
Res telef. WAlbrook 5-5074 ;

0R. JUZE 18 KĘSTUTIS 
' AGLINSKAI

GYDYTOJAI LR CHIRURGAI
2800 West Slst Street

Vpl. pirm, Ir antr. 10 Iki 13 ryto, 
2lkl A Ir 6 iki 9 popiet; ketv. Ir 
penkt. 2 Iki 4 ir 6 lkl 9 popiet, šeš
tadieniais 10 lkl S vai. popiet.

Ofiso tel.PRospect 4-1745
Rei. tel. GRovehUl 4-540*

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

<701 South Damen Avenue 
(Kampai 47-tos Ir Damen Avė.) 
Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vak. 

Šeštad. 2—4 vai. vak.
Trečiad. ir kitu laiku pagal sutartį. 

Telef. ofiso UAfajette 3-6048
Rez.: WAlbrook 5-3048

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

DR. FETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71at Street
VpJ. Pirm., ketvlr., penkt. 1-4 Ir 7-9 
Antr. 1-6, treč. ir šešt. pagal sutartie*

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6817 Ęouth Werterp Aveąuo
Chlcago 29, 111.

Pasimatymai pagal sutarties 
Telefonas REpnbUe 7-4900

Rezidencija: GKovcbJll 6-8141

OR, T. DUNDULIS
GYDYTOJAS CHIRURGAS

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: nuo 2-4 Ir nuo 4-8:80 v. 
vak. šeštadieniais nuo 2 lkl 4 popiet

Trečiadieniais pagal sutartį
Ofiso tel. Vlrginla 7-OO34

Rezidencijos tel. REverly 8-8244

TeL ofiso VI. 7-0600, rez. RE. 7-8847

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĖ 
(Speo. moterų ligos Ir akušerija) 

4055 Archer Avė.
Kampas Archer Ir Callfornla Ava. 

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

Ofiso ti.lef. YArds 7-1144 
Rezidencijos — STcvvart 8-4611

DR. J. GUOAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 Weet S5th Street 
(kampas Halsted Ir 36-ta gatvO) 

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

šeštadieniais 1—4 vai.

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

Dr. Alexander J. Javois
1 (JOVAIŠAS)
, GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1 Marąuette Medical Center

6182 So. Kedzle Avenue
VAL. 2—4 p. p. Ir nuo 7--9 v. vak. 

Trečiad. ir šeštad. pagal sutartį

Tsl. ofiso PR. 6-8888, rez. RE. 7-9199

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 West OSrd Street

VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. Ir 7:30 
Iki 9 vai. Trečiad. Ir šešt. uždaryta

Telefoną* GRovehUl 8-1696
DR. ALDONA A. JUŠKA
AKIU LIGŲ SPECIALISTS

PRŲ'AIKO akinius
Valandos: 9—12 Ir 7—9 v. v. paga' 

susitarimą Išskyrus trečiadienius
U 2422 We»t M&rquette Bd.

e
Telefonas RElIance 6-1811

' DR. WUTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

_ (LIETUVIS GYDYTOJAS)
8925 Weat 59th Street

J VAL. 1—6 popiet, 6:30—8:80 vak 
Trečiad. pagal sutartį

Tek ofiso ir buto <>Lrmpio 2-41M
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4988 W. 15th St., Cicero 

Kapdlen 1—S V. Ir 6—8 v. vakar*. 
Išskyrus trečiadienius

Butas 1626 So. 44th Avė. 
šsštadlenlala lt lkl 4 popiet

. Ofiso telef. LAfayette 8-8810, Jei
J neatsiliepia, šaukite KEdzte 8-2868

.1 DR. EMILY V. KRUKAS
’ GYDYTOJA IR CHIRURGĄ

4146 S. Archer Avė.
0 V AL. Kasdien popiet nuo 18-8:80 v 
. Vak. pirm., antr.. |fetvlrt. 8-8:80 v

Trečladlanl tik susitarus
................ ...................... - r

DR IRENA KURAS
(Gydytoja iv Chlrurgš) 

K.CDIK1Ų IR VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTO

7166 South We*tern AvaoM
(MEDICAL BUILDING) 

rmad., antrad., ketv. Ir penktai, 
o 11 vai. ryto — 1 ▼. p. p. Ir nuo 
v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 

11 vai. ryto — 1 v. p. p. šeštad. 11 
vai. ryto Iki 8 vai. popiet

Ofloe tel. RE. 7-1148 
Re*. teL WAlbrook 5-3745

TeL ofiso YA. 7-5657, re*. RE. 7-4944

DR. FRANK C. KWINN
(KVIECINSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1661 W«rt 47th Street

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 8 
vai. Iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. Iki 8:80

TeL ofiso PRospect 6-2240
PRospect 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
■PEO. CHIRURGINES LIGOM 

6700 S. Wood Street
Prifimimo vai. tik pagal susitarimą 
nuo 2—4 vai. kasdien ir nuo 6 Iki S 
vai. plrmųd. Ir penkt. Trečiad Ir sek. 
uždaryta

PLATINKITE “DRAUGĄ”

DR. J. I. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Nauja* adresas: <266 W. 63rd St. 
Ofiso teL RHUanoe 6-4410 

Rezid. telef. GRovehUl 0-0617 
Valandos: 1-8 p. m. Ir 6-8 p. m. 

Penktad. tik po pietų. 
Trečiad. ir šeštad. pasai sutarti

Ofiso tel. CLlffside 4-2846 
Rezidencijos: LAfayette 3-1178

DR. F. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 West 47th Street 
(Kampas 47th Iv Henuilage) 

Vai.; nuo 2 Iki 4 ir 6 iki 9 v. vak. 
Šeštad. nuo 2 iki 6 vai., išskyr. sek.

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

Office: 10748 South Midtigan Avė. 
Buto: 1653 W. 103 St., Boverly Hills 
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 v. v., 
Išsklrus trečiad. Šeštadieniais nuo 1 
Iki 4 vai. popiet

Tel.: Ofiso — PUUman 4-4744 
Buto — REverly 8-3946

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

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

Priima pagal susitarimą 

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS

4253 S. Whipple Street
(Arti Archer Avė.) 

Valandos: nuo 10 iki 12; į—6; 7—9. 
šeštad. 10—12. Trečiad. uždaryta.

LAfayette 3-4044 
Namų — CEdarcrest 3-’. 784

DR. ALBINA PRUHSKIS 
DR. VLADAS PRUHSKIS

GYDYTOJAI- IR CHIRURGAI 
3259 South Halsted St. 

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

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

Ofiao telefoną* — BIsbop 7-2525
DR. AL. RAČKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4342 Archer Avenue

(Kampas Kedzle Ir Archer). 
Vai. kasdien nuo 2 Iki 9 vai. 

Trečiad. ir sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpublIo 7-2240 
SPBCIALYBR CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2745 West 69th Street

VAI..: Pirm., antr., Kotv., penkt. 
nuo 2:00 — 4:00 Ir nuo 6:00 —*8:00. 
šešt. nuo 2:00 — 4:00. Trečiad. Ir 
kitu laiku susitarus telefonu.

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

keičia stiklu* ir rčmus.
4466 So. Galifornia Avė., Ohicago 

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

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

TeL ofiso YA 7-4787, res. PR 4-143.

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4646 8. Ashland Avė. (kamb. 211)
Vai. nuo 2—4 ir 6—8; /trečiad.. šeš
tad. Ir sekmad. tik pagal sutartį. 

Jeigu neatsilieps vlršmtnDtl telefonai
l Šaukit.' Illdw.j 8-OOOI

na P. ŠILEIKIS, 0. P.
■pO Orthopedas - Protezlsta* 

Aparatal-Protezal, Med. bau
■ dažai. Spoc. pagalba kojom 

(Arch Supporta) Ir tA
Vai.: 4-4 Ir 6-8. Šeštadieniais 9-1. 
HITROPEIUJOS TECHNIKOS LAB

2850 W. 63 r<1 St, C’hlcago 24, Ui 
Tel PRospect 6-51184

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

2884 K.

DR. FL TALLAT-KELPŠA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Telef. TOwnbaU 3-0454 
2534 West 68th Street

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

skambiu* CEntral 0-2244.

DR. VYT. TAURAS-
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR 

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

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

Šeštadieniais 2-4 vai. popiet

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

DR. Y. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

6255 South Western Aveniu 
V A L. kasdien 2—4 p. p. Ir 7—9 vak.

Trečiadieniais, šeštaisiais Ir 
sekmadieniais uždaryta

Tel. ofiso: DAnube 6-1126

DR. A. VALIS-LAROKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

3267 South Halsted Street

Vai. 1 Iki 4 v. p. p. Ir 6—8 v. vak. 
Šeštadieniais 1—4 v. p. p.

Tel. ofiso PRospect 6-9400
Rezid. PRospect 6-4400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevičlūtfi)

GYDYTOJA IR CHIRURGffi 
6248 South Kedzle Avenue

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

DR. J. VAITAITIS
GYDYOOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Ct., Cicero 
Kasdien 10-12 vai ryto Ir 6-1 vak 

vak. šeštadieniais 10-8. 
Trečiad. uždaryta 

Ofiso ir butu tel. OLympio 2-1881

Tel. ofiso VIctory 2-1581
Rez. VIctory 2-0741

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 West Slst Street 
Kamp. Halsted Ir 81-mos gatvių) 

PrlSmlmo jalandos kasdien: 1-4 h.p. 
Ir nuo 6-8 v.v. šeštad. 1-4 vai. popiet.

Tel. ofiso I’R. 6-6446. re®. HE- 4-8154

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

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

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

Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-6654 
Rezid. 6600 S. Arteslan Ava

VAL. 11 v. r. Iki 8 p. p.; 6—9 v. V.

DR. 8. ŠERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJA* 

Viri 25 metų patyrimo
Tel. YArds 7-1829
Pritaiko akinius, 
Kreiva* aki* 

Ištaiso.
Ofisas Ir akiniu dlrb*n»4 
756 West 85th Street 

Vai. nuo 10 Iki 2. nuo 6 Iki 8, tra- 
čiad. nuo 10-12, penktadienį 10-8 U 
»efttadieniais 10-2 vai. popiet.

virs *a4T

Palengvinu aklų įtempimą, kuris 
yra priežastis galvos skaudšjimo bei 
svaigimo ir skaudančių aklų karščio. 
Atitaisau trumparegystę ir tollregys- 
tę. Prirenku teisingai akinius Visi 
egzaminavimai daromi su elektriniais 
Instrumentais, rodančias mažiausius 
trūkumus. 8peclall atyda kreipiama 
į mokyklos valkus.

4712 South Ashland Aveno* 
Tel. YArd* 7-1378 

Vai. 10:30 Iki 7 v. vak. šeštad. 10:86 
Iki 6 vai. Sekm. Ir treč. uždara.

■ ~

DR. S. VAITUSH, OPT.

draugas
THE, UTHUANIAN DAILY FRIKND 

Oakley Avė., Uhlcago 4. IU. TeL Vlrginla 7—41; 7-4442
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PubUahed dali y. ezept Sundaya 

by the
Lltkuanlaa Cathollo Pre** Boe.lety
PRBNUMKRATA: Metam*
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Forelgn 111.00 per yaa*,
M metų 

8.00
84.60
66.60

8 mšn. 
81.71 
81.64 
18.99

I *»•• 
11.16 
h.69 
11.88

Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Neaunaudotų atralpanlų ne
saugo. Juo* gražina Hk 18 anketo eusltaru*. Redakcija už skalbime tgvtej 
nearaakb. BkAtižmų kalno* pHslunMamo* gavus prašymą



t

Pirmadienis, liepos 2 d., 1956

TĖVYNĖ IR TAUTA
Žmogaus tautinis brendimas nėra kažkoks atsitiktinas daly

kas. Tai yra veiksnys tų aplinkybių, kurios sudaro tautą. Taigi 
žmogus kaipo tautietis gimsta iš tautos. Nuosekliai tauta savo 
narius ne ti'k gimdo, bet kartu sudaro ir būtinas sąlygas jiems būti 
ir veikti. Todėl žmogus pilnutine prasme, konkretus ir kūrybingas 
žmogus gali gyvuoti tautoje. Tauta yra pirmykštis šaltinis, iš ku
rio žmogus semia savo darbams gyvybės. „Gimtoji šalis, pasak 
Fichtės, yra tasai mus supąs amžinas dangus, lydįs apvaisinantį 
lietų, kuris sujungia dangų su žeme ir slaptingas dangaus dovanas 
išskleidžia įsčioje“. Todėl suprantama, kad patys didieji žmonijos 
genijai buvo sykiu ir patys tobulieji savo tautos reiškėjai. Plato
nas, Homeras graikuose, Vergilijus ir Ciceronas romėnuose, Dan
tė ir Mykolas Angelas italuose, Šekspyras angluose, Hėgelis ir 
Beethovenas vokiečiuose ir Dostojevskis bei Solovjovas rusuose. 
Jų veikaluose atsispindi ryškūs tautiniai pradai tobulai suderinti 
su visuotinėmis idėjomis. '

W. Saueris sako, „kad tautos nariai kyla iš sveikų tautos jėgų. 
Tik čia jie yra gyvi, tik Čia jie įsišaknija, kaip medis savo krašto 
žemėje. Jis miršta, jei jis yra perkeliamas į svetimos šalies Žemę“.

Tėvynės meilės keliu • ’»
Gražus žodis tėvynė. Juo išreiškiama tai, kaš kiekvienam 

žmogui yra kilnu ir šventa, už ką kiekvienas nesigaili paaukoti to 
brangiausio pasaulio turto — gyvybės. Laimingi ir džiaugiasi tie, 
kurie gali kvėpuoti laisvos Tėvynės oru, girdėti gimtųjų miškų 
ošimą, paukščių čiulbėjimą, ir prislėgti bei neramūs tie, kuriems 
lemta tik mintimis nuskristi į gimtosios tėviškės namus...

Jei kiek žvilgtelsim į istoriją, tai pamatysime, kad tėvynės 
meilė ruseno kiekvieno širdyje senovės, vidurinių amžių ir taip pat 
šiais naujaisiais laikais. Taip buvo, taip yra ir taip bus, nes tai yra 
įgimta ir žmogiška. Kiekvieno padoraus žmogaus troškimas ir lai
mė matytį savąją tėvynę laisvą ir nepriklausomą. Ir jei klastingas 
priešas įsiveržia kada į gimtąjį kraštą, naikindamas turtą, kankin
damas moteris, vaikus, vyrus žudydamas, tai kiekvienas su pasi
ryžimu širdyje, su dideliu ryžtu ėjo ir eis ginti savo tėvynės. Pa
aukoti savo gyvybę tėvynės gerovei, yra didžiausia auka, kokios iš 
žmogaus begalima reikalauti.

Tėvynė bei tauta yrą mylima ne dėl to, kad ji yra didelė, graži, 
turtinga, kultūringa ar turi garsią praeitį. Kartais suvargusi ir su
nykusi tauta gali būti net labiau mylima, negu turtinga, išsiplėtusi. 
Goethe dažnai sakydavo, „kad juo blogesnis kraštas, tuo didesni 
patriotai“. Tiesa, su patriotizmu yra glaudžiai susijęs gėrėjimasis 
savo gimtuoju kraštu ir didžiavimasis savo tauta. Bet ne šitas gė
rėjimasis ir didžiavimasis gimdo meilę. Tik tėvynės bei tautos mei
lė gimdo gerėjimąsi ir didžiavimąsi.

Iš kitos pusės tėvynės meilė yra ne tik džiaugsmas, vadinasi, 
ramus gėrėjimasis jos buvimu, bet ir pastangos ją tobulinti ir ryž
tas pačiam tobulėti, kad žmogus būtų vertas to, ką myli. Kur yra 
tikra meilė, ten nestinga garbingų žygių ir nenuilstamo veikimo. 
„Meilė judina saulę ir žvaigždes“, sakydavo Dantė. Todėl patrio
tizmas, 'kaip meilė nėra tik jausmas, bet stiprus kūrybos akstinas. 
Kam to trūksta, kam tėvynės meilė yra tik pragyvenimas, tai pa
triotizmas nėra nei tikras, nei gilus, nei pastovus. Tikrosios tėvy-

Italijoje mirė du gilios senat
vės sulaukę vienuoliai — bro
liukai: Juozapas Sarver, turėjęs 
96 metus amžiaus, ir Fridolin 

nės meilės vardan yra vykdomi nuostabūs mokslo, meno, dorovės ir Gross, 98 metų amžiaus. Abu-
šventumo žygiai. Štai pvz., žydų tauta ant Babilono upės kranto, 
ištrėmime, prisiekė geriau išsižadėti savo gyvybės, tenudžiūsta 
mano dešinė ir liežuvis prilimpa prie gomurio, nei užmiršti Jeru
zalę.

Ryžtingumu tikslas pasiekiamas
Lietuvių tauta yra iškentusi daug vargo ir nelaimių. Slėgė ją 

nuolatiniai karai su įsibrovėliais, ilgus metus kankino lietuvį — 
baudžiava ir svetimųjų jungas, o dabar žiauri bolševikų okupacija. 
Tačiau vis tiek galima sakyti: kad lietuvių tauta savo pasiryžimu 
darbu ir kruvinomis aukomis buvo išsikovojusi Lietuvos laisvę.

Lietuvis amžiais mylėjo savo tėvynę ir nesigailėjo už ją paau
koti gyvybės, kada šarvuoti riteriai jojo į šventas romuvas, kada 
buvo rengiamos Kražių skerdynės. O dabar Lietuvos miško bro
liai - partizanai drąsiai kovoja su bolševikiniu okupantu.

Tačiau eiti tėvynės meilės keliu reikia ne tik pasiaukojimo, bet 
ir darbo, pasiryžimo, nugalinti visas kliūtis.

Įsivaizduokim, kad mūsų Tėvynė yra bičių avilys, kur kiekvie
na bitelė turi savo pareigų ir darbo. Ir jeigu tik nors viena iš jų 
neatlieka tinkamai savo darbo, tai gaunasi nedermė, kuri savaime, 
nieko gero nelemia. Taip ir tauta, kurioj vyrauja nesantaika, srovi
niai ginčai, praeities klaidų jieškojimai, prikaišiojimai, išmetinėji
mai, nieko gero neduoda, bet dar silpnina bendrus tautos interesus.

Tautos meilė mumyse turi reikštis ne vien jausmais ar žo
džiais, bett realiais veiksmais. Kas yra tikras tėvynės mylėtojas, 
kam tėvynės laisvė yra brangi, tas svetur gyvendamas turi jausti 
ir būtinų pareigų, kurias turi atlikinėti ne kaip primestą pareigą, 
bet su pilna meile ir pilnu kūrybingumo nusiteikimu.

Jonas Miškinis

PRANCŪZŲ SPAUDOS 
APŽVALGA

Buvęs Jugoslavijos seimo pir
mininkas ir buvęs laikomas Ti
to įpėdiniu, tačiau prieš porą 
metų patekęs į nemalonę už sa
vo kritiškus straipsnius žurnale 
“Borba” Millovan Djilas paskel
bė dienraštyje "Paris-Presse-l’ 
Intransigeant” keturis straips
nius apie sovietų politiką. Pa-
žymėjęs, kad dabartiniai sovietų k, d>.
valdovai yra Stalino viešpata
vimo laikotarpio padariniai, ak
tyviai dalyvavę visuose valy
muose ir egzekucijose. Djilas 
rašo, kad nė vienas jų nėra pa
jėgus sukurti partijai naują ide 
ologiją ir kad todėl tenka lauk
ti komunizmo dekadencijog —

ninas ir kompanija yra valdžios 
savo rankose palaikymo mono
polistai ir kad jie to monopolio 
laikysis visomis priemonėmis. 
Pagal Djilas, Chruščevas neturi 
ne tik jokių ideologinių prietarų, 
bet ir teoriškų principų. Tai iš
imtinai praktikos žmogus. “Jis 
neturi nė mažiausio krislo kul
tūros”, rašo Djilas. Jis randa, 
kad esmėje sovietinio režimo pa 
grindai, lyginant su Stalino lai-

bartiniams valdovams svarbiau
sias rūpestis yra sutvirtinti sa
vo pozicija, kad tėra pakitusi 
taktika, o esmėje pati sistema 
yra pasilikusi agresyvi. Jei atsi
sakyta nuo karo, tai todėl, kad 
tikima komunizmo išplitimo lais

smukimo. Tačiau Djilas čia pati vame pasaulyje geriau pasiekti begalinės duobės sąmonėje ji atsiminė kažikada pami- (slaugė ir gydė marčią — oi, ne, ji niekuomet nevadino' tu *uve® • 
įspėja, kad Chruščevas, Bulga-Į taikos primonėmis. ' nėtą vardą — Monika ,ir trūkčiojančiu balsu pratarė: jos taip. Senė tuojau pat paklausė — „Kuo tu var-

MBNRA8TO DRAUGAS. CHICAGO. TLLTNOTS

KILNOJAMA NEKELIAMAS
VYT. SIRVYDAS, Norton, Vt.

Ginče apie skelbimų vertę,1 gęs. Politikoje veikiame poli-

j Pats dalyvavęs KominformoĮ 
suorganizavime, o vėliau kietai 
kovojęs prieš Stalino užmačias 
uždėti savo leteną Jugoslavijai, 
Djilas galvoja, kad dabartinių 
sovietų valdovų padarytas Kom- 
informo panaikinimas priklauso 
irgi taktikai, nes jie yra tikri, 
jog nė viena kito krašto komu
nistų partija neužims nepalan
kios Sovietų Sąjungai pozicijos 
tarptautinėje politikoje.

Geriausia iliustracija Djilas 
teigimui gali būti prancūzų ko
munistų užimtoji pozicija Alžy
ro klausimu, apie kurią rašo vai 
dančios socialistų partijos dien
raštis “Le Pouplaire de Paris”. 
Komunistai savo spaudoje toly
džio kursto pašauktuosius į ka
riuomenę nestoti ir nevykti į

redaktorius sykį tarė verslovi- 
ninkui: “Štai, vėjas vasarą nuo 
vyro galvos nupūtė šiaudinę 
skrybėlaitę. Matai, ji linksma 
gatve ritasi, bet nematai ją va
rančios pajėgos. Taip su skel
bimais laikraštyje. Jų pajėga 
nematoma, bet visą darbą pa
daro.”

Tikrosios, visą reikalą smar
kiai varančios pajėgog nepa- 
stebėjimas ryškus balsuose, ku
rie sveikiems Amerikos lietu
viams siekia įkalbėti neganėti-

tiems, kuriems savo balsus rin
kimuose atiduoda, arba duoti 
gali.

Šalia to, “spragą ir tuštumą” 
skelbti ten, kur, pavyzdžiui, 
(tik vieną pavyzdį iškeliant), 
buvusio Worcester, Mass., Auš
ros Vartų vikaro kun. J. C. Jut- 
kevičiaus, pastangomis vietos 
Lietuvog Vyčių kuopelė per 15

numo anglų kalba lietuviškosios metų išsiuntinėjusi Amerikos 
"Spraga ir spaudai ir asmenims per 6,000 

‘gyvai jau- padėkos ir patikslinimo laiškų
informacijos ligą.

Alžyrą, jie organizuoja pasiprie- tuštumas.; girdi;
šinimo demonstracijas, reikalau
ja, kad vyriausybė vienašališkai 
sustabdytų kovas. Tačiau jie 
sistemingai nutyli apie visas vy
riausybės pradėtas ir toliau vyk 
domas politines, socialines ir e- 
konomines reformas z Alžyre. 
Dienraštis klausia: kas gi prie
šinasi tokiai vyriausybės poli
tikai ? Ir atsako: Poujado fašis
tai; ponas Nasser, kuris užkorė 
savo diktatūrą ant Egipto fel- 
lagų, dar skurdesnių, kaip Alžy
ro fellagaį; visos tos arabų ar 
rusų vyriausybės, kurių režimai 
yra atžagareiviški, palyginus su 
demokratiniu režimu, kokį nori 
įgyvendinti Robert Lacoste Al
žyre.

Visa prancūzų spauda prane
ša, kad trys komunistų dienraš
čiai provincijoje užsidarė, o ket
virtas gyvena savo paskutines 
dienas. Ar nebus čia kaip tik 
partijos politikos prieš tautos 
interesus išdava?

Išbuvo 80 metų vienuolyne

du jie vienuolyne yra išbuvę ly
giai po 80 metų. Seniausias te
begyvenąs broliukas vienuolis 
yra Justinas Nicouleau iš Cau- 
deran, Prancūzijos. Jis yra gi 
męs 1863 ihetais ir dabar turi
93 metus amžiaus.«

Jėzuitai Thailando 
universitete

Jėzuitai kunigai Joseph B. 
Ddonhoe ir Al'bert Boningue pa
kviesti profesoriauti Chulalong- 
kom universitete, Thailande. 
Tai pirmas toks tolerancijos pa
reiškimas tame krašte. Pagrin
dinė Thailando religija — bu
dizmas.
----------------------- į

čiama visų be išimties mūsų vi
suomenės sluogsnių.”

Senam Amerikos lietuviui, 
pažįstančiam savo senos ben
druomenės istoriją, ir tiems 
naujakuriams, kurie širdin įsi
dėjo vysk. Brizgio pastabą apie 
nejutimą gyvenimo bei veiklos 
senųjų lietuviškųjų bendruome
nių apsigyvenamuose kraštuose, 
kalbos apie “spragą Ir tuštu
mą” tėra revoliucija užkorkuo- 
toje bonkoje.

Kada 1910 metais Amerikos 
lietuviai pribrendo reikalui 
gauti savo tautybei skyrelį A- 
merikos gyventojų dešimtme
čių surašymuose, jie mušė ne į 
antkapį, bet į akį — reiškia lei
do ne biuletenius ir žurnalus, 
bet kreipėsi tiesiai į atatinka
mus pareigūnus Washingtone, 
ir laimėjo. Tas pats būdag pa
kartotas 1916 metais 
Lietuvių Dieną rinkti visoje 
Amerikoje aukų nuo pirmojo 
karo nukentėjusiems broliams. 
Šis būdas įėjo tradicijon ir pa
vartotas nesykį kovose pripa
žinti Lietuvos nepriklausomybę. 
Tą patį tradicinį būdą puikiai, 
sumaniai, nuosekliai bei sėkmin
gai vartoja augščiausias Ameri
kos lietuvių politinis kūnas — 
Amerikos Lietuvių Taryba — 
pradedant pasimatymu su Pre
zidentu Rooseveltu 1940 me
tais, baigiant puikiais pareiški
mais mūsų tautos laisvės reika
lu augščiausioje Amerikog poli
tinėje įstaigoje — Amerikos 
Kongrese (Senate ir Atstovų 
Rūmuose) Vasario 16 dieną mi
nint.

Nors žymusis anglas filoso
fas — matematikas, prof. Ber- 
trand Russell įrodinėjo, kad 
politinės galios pagrinde visuo
menės opinija, tačiau tik save 
apgaudinėtumėm įsikalbėdami, 
jei nėra biuletenių ir žurnalų, 
tai Lietuvos laisvės reikalas 
Amerikoje musmirėmis apsival-

lietuviškos informacijos reikale, 
yra — faktų nežinojimas ir iš 
adatos vežimo skaldymas.

Nuo lietuvių imigracijos 
Amerikon pradžios (1869 m.) 
lietuviai čia, kaip tautybė, pa
sidarė gerai žinoma ir gerbia
ma. Nauji biuleteniai ir žurna
lai tik auksintų auksą.

Žurnalas, kaip “Lituanus”, 
tačiau, galėtų naudingą darbą 
dirbti supažindinant gausią, bet 
suamerikonėjusią Amerikos lie
tuvių bendruomenę (kurios, 
mažiausia, 50,000) su mūsų tau
tinės kultūros pasiekimais ir 
vertybėmis. Rimtai įvertinamo
je Will Herberg’o knygoje 
“Protestant, Catholic, Jew an 
Essay in American Religious 
Sociology” autorius patikėtinai 
sprendžia, kad ateivių tėvų 
pirmoji karta Amerikoje nutols-

išgauti ta nuo tėvų kultūros, bet šios 
nutolusios kartos karta jau 
siekia su ja suartėti. Kitais žo
džiais tariant, ką tėvas sukro
vė dūsaudamas, o sūnus pra
leido švilpaudamas, vaikaitis 
vėl dūsaudamas siekia įsigyti. 
Autoriaus žodžiais: “What the 
son wishes to forget, the grand* 
son wishes to remember.”

Jei šis sociologas tiesą sako, 
“Lituanus” kaip tik tiktų dė
kingam barui varyti, pasiryžęs, 
ne Amerikos viešąją opiniją 
veikti (kiek amerikonų pa
sieks — 5,000?), arba savo ra-į 
šytojų ir skaitytojų savygarbą 
kutenti, bet veikti tuos vaikai
čius, kurie, pagal sociologo ty
rimus, linkę branginti, ką se
neliai galvojo. Čia, gali būti, 
pavyktų, kaip Dr. Basanavi
čiaus “Aušrai”, kuri- vos ke
lis šimtelius skaitytojų veikda
ma (įimant ir Dr. V. Kudirką) 
išbudino Lietuvą.

Lietuviškosios informacijos 
anglų kalba reikalą (ar ne rei
kalą) svarstykime rimčiau. Jei 
nuo Amerikos Prezidento

„Kur gyvena Monika Vibrienė ?‘
„Aš esu“, — sako moteris, ir nepasilenkus, tiktai 

nuleidus akis žiūri į ateivę, ir tuomet Judita pakyla ir 
sušunka visu balsu: — „Mykolai! Mykolai! Kur yra 
mano vyras ? —“

„Aš buvau visai užkimus“, — murma ji, — „iš 
karto užkimus nuo tų kelių žodžių, ir niekuomet nebijo
siu nieko labiau, kaip to, kad tavo motina pakėlė ran- 
M — kažikur į dangų, rodos, kad nusitvėrė už debesio, 
ir paskui tarė: — „Jeigu Mykolas Vibrys yra tavo vy
ras — ne čia jo jieškoti reikėjo. Gal kalėjime, ar grio
vyje, ar pakeliui į Maskoliją.

Ji negalės jam papasakoti, kas buvo kažkokį neaiš
kų laiką — jai vėliau sakė, jog ji šaukė ir dejavo daug 
valandų, tačiau jai buvo jos geros, tos tamsios be są
monės laiko dėmės. Ir 'kai ji pabudo, juto, kad guli lo
voje, degė lempa, ir degė galsva žvakė, ir jo motina 
kažką darė, o šalia senosios stovėjo du jauni vyrai. Ir 
vienas laikė rankose keistą daiktą.

„Tavo motina^ apiplėšė mane vos tiktai įžengiau 
po jos stogu“, — sako ji niūriai. — „Aš tiktai trumpam 
pažvelgiau ir vėl nugrimzdau, ir staiga išgirdau verks
mą — jaunas vyras laikė rankose kūdikį, ir jis buvo 
mano. — „Ką jūs darote?“ — sušukau, — „ką jūs da
rote mano vaikui?" — Ir tavo motina atsakė niūriai — 
„Čia krikštijamas mano sūnaus sūnus“. — Kodėl aš vis
ką turiu atiduoti — pirma tau, paskui ir tavo motinai ? 
Aš žinau, kad tai yra laikina, kad mes pasiimsim jį ir 
atitaisysim prietaringą gestą, ir mūsų vaikas užmirš, 
kad jis buvo išmokytas to, ką tavo motina vadina, žeg
notis ir kalbėti mažas maldas tokiu plonu balseliu. Jis 
užmirš, ir tu, nes tu nematei visko, bet aš neužmiršiu ir 
neatleisiu“.

Ir ji pagalvojo ūmai, jog negali Mykolui pirmo su
sitikom visiškai apkartinti — juk tai yra jo motina. Ji

ELĖ MAZALAITĖ.

PJŪTIES METAS
ROMANAS

(tęsinys)

Koks ilgas yra kilometras! — „Aš šliaužiau beveik 
keliais“ — šnibžda ji susigraudinusi, — „mane taip 
ramstė skaudėjimai, kad turėjau kartkartėmis išsitiesti 
žolėje, ir dejavau — ir šaukiau tave visa širdimi, juk 
tu galėjai išgirsti. Ar nebuvo jūsų šuns, kuris nuklau
sytų unkštimą ir atbėgtų, ir paskui atsektum tu ? Mano 
ašaros buvo tokios karštos, kad jos galėjo pradėginti 
Iki kaulų mano veidą. Kaip tu nejutai!“

Ant labai nedidelės kalvos stovėjo trobesys su lan
gais — į juos švietė saulė, pačiu pietų metu, ir jai at
rodė, kad viduje dega, o kalva yra tokia augšta, jog ji 
nepajėgs užlipti. Ir tada ji pamėgino nors kiek atgauti 
savo išdidumą — ji nenorėjo čia užrėplioti į savo vyro 
namus, po uošvės akimis, ji turėjo ateiti stačia. Ji ilsė
josi prieš tuos paskutinius žingsnius ir jai pavyko — 
niekas nesutiko jos nei užpuolė įeinant į kiemą, net šuns 
lojimas, bet ant prieangio ji pamatė moterį.

Moteris rišėjo margą skarelę ant galvos, ir ranką 
prie kaktos pridėjus žiūrėjo kažkur, tarytum laukdama. 
Bet ji nebuvo ta, kurios namų jieškojo — manė Judi
ta —‘jos akyse mirguliavo, tačiau ji vistiek pažino, kad 
moteris savo veide neturėjo nė vieno brūkšnio, nė vieno 
lašo, kas primintų Mykolą Vibrį. Ir ji buvo nedidelė, ji 
vos siektų petį, o gal ir to ne — tokiam vyrui, kaip My
kolas Vibrys — tai ne jo motina. Ne jo tėviškė. Ir nuo 
smūgio, kad vėl turės eiti ir jieškoti, Judita pasviro, ji 
prisėdo ant akmens, kuriuo reikėjo užlipti į prieangį. Iš

Amerikos kongreso priklausytų I Ne ką žmogus žino, bet ko 
— Lietuva šiandien būtų vėl ne-' jis nori, nusako jo vertę arba Zj 

priklausoma respublika. Čia menkystę, jo jėgą arba bejė- 
darbą jau vykusiai atliko Ame- į gįškumą. jo laimę arba nelai-
rikos senoji lietuvių bendruome-' mę _  Lindauer
nė ir jos vyriausias politinis kū
nas — Amerikos Lietuvių Ta-Į , ’ -• ---- ;
ryba — veikdami tradiciniu tie
sioginės įtakos politikos galią

tinėmis, ne kultūrinėmis prie
monėmis. Demokratijose stip
riausias bei sėkmingiausias į- 
rankis yra piliečių spaudimas turintiems būdu. čia nauji biu-

leteniai ir žurnalai nieko nepri
dės.

Biuletenius ir žurnalus sena
toriams siųsti būtų netikslu, nes 
jie propagandos tonais užver
čiami ir jos neskaito.

PIGIAI IK SAUGIAI

PERK RAUSTAU
BALDUS

A IETO.IE IK Iš TOLIAU

K. EIDUKONIS
tunu naują Oideų sumvežimj 

ii apdraudas
SS1S W. fllit St. Ohicago, III. 

TeL PRescott 9-2781

STATYBAI
IR NAMŲ
PATAISYMUI 1
PRISTATOM
Visokiu Rūšių
MEDŽIAGA

C AR R MOODY 
LUMBER CO.

STASYS LITWTNAS, Prez.
3039 So. Halsted St.

Tel. vlctory 2-1272

Apkainavimą ir Prekių Pristaty
mą Teikiame Nemokamai

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

TELEVIZIJA • RADIJAS •
HI-FI FONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

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

Pradėtit Taupyti Šiandien, Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradėkite taupyti šioje lietuviškoje 

Įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS ANO LOAN 1
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000,00

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

OFISO VALANDOS:
Plrmad., antrad., penktad. Ir Trečtad. 9 ryto Iki U vai.. 
AeAtad. B vai. ryto Iki 4:10 p.p. Ketvirtai. 9 vai. Iki S vaL vak.

\

BUICK’AS

LIETUVIŠKAS

AUTO MOBILI S

du“, — ir visada vadino ją Judita. Senė išaiškino, jog 
berniukas gimęs toks silpnas, kad nebuvo galima rizi
kuoti, užtat skubiai pakrikštijo jį. Ji kalbėjo taip pa
prastai, tarytum Juditai tai buvo suprantama ir priim
tina, ir aną momentą, pati silpna ji negalvojo apie pa
sipriešinimą. Ji tiktai baimingai tarė: — „Ar jis mi
rė ?“ — Ir pamatė pirmą kartą savo vyro motiną nusi- 
šypsant, ir tai buvo jauku, lyg pamestas ir netikėtai 
rastas daiktas.

„Ko jam mirti“, — pasakė senė juokaujamai, — 
„jis žino, kad mūsų karvės geros — užteks pienelio. Ir 
tau“, — tarė ji ir paglostė Juditos plaukus, — vargšelė, 
iš kur tu atėjai, tokia sunykus ? Paskui papasakosi“. — 
Ir atnešus ji padavė jaunajai motinai sūnų.

„Kad įmanyčiau tau papasakoti, kaip jis atrodė“ — 
nusišypsojo Judita čia sustodama ta'ke. — „Toks kitoks 
jausmas negu mūsų visas dviejų metų gyvenimas ko
vose — juk mums neprisiėjo kalbėti apie tai, buvo di
desnei dalykų už mūsų asmeniškus reikalus. Jis buvo 
toks lengvas, ir taip daug svėrė. Ir ūmai jis pasiraukė 
ir atvėrė vieną akį, paskui kitą, blankią ir nesąmonin
gą, bet aš regėjau tavas akis, ir ėmiau raudoti — man 
neužteko ko turėjau, ką laikiau glėbyje, tikėk, man nėra 
nieko didesnio už tave. Bet aš negalėjau juk lieti ašaras 
į kūdikio vystyklus — aš mėginau šypsotis ir paklau
siau tokį kvailą klausimą, aš, vaiko motina — „Kaip“, 
— vos nepasakiau — kaip jį pakrikštijote — „koks jo 
vardas?“ —

Senoji tylėjo — gal ji taip pat abejojo kai buvo 
suteikiamas kūdikiui tas gestas, kuris jai atrodė svar
besnis už viską — ji pasakė — „Mykolas. Gal jam pri
sieis nueiti, kaip toje pasakoje, nueiti į pragarą ir iš
pirkti raštą, kur tėvas velniui sielą pardavė“. — „Ji 
taip liūdnai kalbėjo ir taip atvirai, lyg būčiau jos tikė
jimo ir galvojimo žmogus, lyg turėjau pritarti, kad da-

tik papunko., kad senė nebuvo bloga. Buvo gera Ji jbir tikral Pirkau. - Ji žino ko aš nežinau

XBas daugiau)
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LIETUVIŠKIEJI ĮVAIRUMAI
AL. GIMANTAS

Prenumeratų, atsakau...

X. valstybėje moksliniame ir 
kultūriniame amerikiečių pa
saulyje, garsėjo vieno jauno lie
tuvio pavardė. Mūsų tautietis 
savais gabumais ir sumanumu 
bei mokslininko kruopštumu 
atkreipė tam tikrų mokslinių 
sferų dėmesį ir jo vardas darosi 
vis labiau žinomas. Vienas mū
sų spaudos bendradarbis norė
damas tą asmenį pristatyti ir 
savąjai visuomenei ir kartu pa
sidžiaugti jo pasiektais laimė
jimais, kreipėsi į vieną mūsų 
žurnalą klausdamas ar jiems 
būtų įdomus koks nors repor
tažas, pasikalbėjimas ar pan. 
rašinys apie garsėjantį tautietį. 
Ilgai netrukus atėjo ir žurna
lo atsakymas:... “Kiekvieno lie
tuvio laimėjimai mus domina 
ir tai žurnale mes stengiamės 
atžymėti. Tik gaila, kad Jūsų 
minimo mokslininko nedomina 
lietuviškas kultūrds žurnalas, 
nes jis nuo šių metų pradžios 
atsakė leidinio prenumeratą.”

Ar ne įdomus ir savotiškas 
antspaudas, kaip tik Lietuvių 
Kultūros kongreso metu?
. Traukiasi veteranai

Skaitytojai turį progą aty- 
džiai sekti mūsų periodinę 
spaudą tikriausiai jau pastebė
jo ar dar netolimoje ateity pa

spaudžia pagaliau pralaužti ty
lą ir pradėti plačiau ką veikti
toje srityje.*

Atvejais jau yra įrodyta, o

Kas valdo naftą —
valdo visą pasaulį

Taip sako naftos versmių va
dai ir politikai. Išaugus pramo
nei, atsiradus automobiliams, 
lėktuvams ir kitokiems moto- 
rams, nafta pasidarė nepapras 
tai reikalinga. Jei šiandien vie-

ir liudininkai yra pareiškę, jog nu metu išsektų visos naftos 
Sibire esantiems labai maža ga-' versmės — žmoniją ištiktų di 

dėlė nelaimė: sustotų didžioji i 
dalis fabrikų, nebūtų kuo va
ryti automobilių, lėktuvų, mo
torinių laivų ir nafta kūrena
mų garvežių, negalėtų dirbti 
įvairios mašinos, žibaliniai mo
torai, kur nėra elektros. Ypač 
svarbų vaidmenį vaidina naftos 
produktai valstybių karo pajė
goms. Juk tankai, lėktuvai, ar
tileriją veža motorai, sunkveži-

li būti galimybių pakenkti. Prie
šingai, jų nuomone, tegalima 
tik padėti, nes jei Vakaruose 
žinomos tremtinių pavardės ir 
adresai, kai jau nėra kaip rei
kalą nuslėpti.

Informacijos angliškai

Atsiuntė iš New Yorko pir
mąjį numerį, taip vadinamų 
“AJmus Reports”. Maža grupe
lė jaunosios kartos laikrašti
ninkų ir kultūrininkų, ryžosi 
naujam bandymui: anglų kal
ba leisti savotiškus komenta
rus, kuriame būtų bandoma iš
dėstyti ir komentuoti įvykius,
kaip jie atrodo leidėjų akimis, šia įsigyti naftos versmių ar Į 
ir nuomone. Biuletenyje — ra- sudaryti naftos atsargas. Dėl

Po pirmojo Pasaulinio karo 
Prancūzijos ministeris Kleman- 
s0 sakė: “Kiekvienas naftos la
šas yra vertas kraujo laso. Jei 
bus pakankamai naftos, mūsų 
tankai galės pavaduoti tūkstan 
čius karių ir sutaupyti jų krau
ją”. Ir tikrai. Antrojo Pasau- 
liino karo pabaigoje vokiečiams 
naftos labai trūko.

Kaikurių mokslininkų many
mu, žemės atšilimas ištirpins 
tiek poliarinio ledo, kad pakilęs* 
vandenynų lygis užlies žemes
nes kontinento vietoves sekan
čių 50 metų laikotarpyje.

Žodžio “magnetas” kilmė iš
vedama nuo senoviško Turki
jos miest0 Magneziumo, kuria-miai ir lengvieji automobiliai ,

varomi benzinu (gazolinu) ir ki|™5 _ma®ne^lamas u
tais naftos produktais. Be jų 
jie būtų tik griozdai. Todėl vals 
tybės ir stengiasi kuo daugiau-

vo pastebėtas.

portuose bus paliečiama padė
tis Lietuvoje ir Lietuvos padė
tis laisvąjame pasaulyje se
kant didžiąją spaudą, radiją, te
leviziją. Kad viskas būtų ga
limai plačiau ir išsamiau palie
čiama, niekas nepraleidžiama, 
jiems turės talkininkauti atskiri 
mūsų laikraštininkai iš įvairių 
lietuvių gyvenamųjų vietų šia
me krašte ir Kanadoje. Tokie 
bent yra iniciatorių sumalamai 

stebės, jog iš kaikurių laikraš-/r P^ana*- ^ats gyvenimas ir 
čių puslapių išnyksta viena ki-Į Sreitu laiku parodys kaip 
ta jų bendradarbių pavardė. Ir
taip, viename laikrašty nebe
matom žurnalisto V., kitame 
pasigenda kai kas laikraštinin
ko G., trečiame atrodo nustojo 
reikštis publicistas A., ir t. t.
Priežastys? O jų, pasirodo, esa
ma labai daug ir įvairių. Vie
niems nusibodo, kaip vienas 
toks, savo laiške išsireiškia 
“klikinis favorizavimas”, kiti 
traukiasi dėl ideologinių nesuta
rimų, dar kiti — dėl atlyginimo 
ir pan. Kai kas piktinasi tam 
tikru, laikraščių nesupratimu

naftos versmių užvaldymo jau 
buvo daug karų, revoliucijų ir 
perversmų.

Buvęs JAV prezidentas Coo- 
lidge sakydavo: “Galimas daik
tas, kad ateities kare laimės 
tos valstybės, kurios turės dau 
giau naftos”.

GUŽAUSKŲ
BEVEBLY HILLS GELINYCLA
Geriausios g616s dgl vestuvių, banke
tų, laidotuvių Ir kitų papuošimų.

3443 WEST 83RD STRKET 
Tel. HRoepect 8-0833 Ir PR 8-0834

tinkamai ir kiek ,efektyvi yra 
jaunųjų iniciatyva.

Apkalt'no Ikc ir Dulles

Barčam Etcutsion f a re 

toBecutifuI v

LAKE GEREVA

Kongreso narys T. Machro 
wicz iš Hamtramck, Mich. kal
bėdamas Detroite Baisiojo bir- 
želid minėjimo metu, ar tik ne 
patį pirmą kartą viešai apkalti
no prezidentą Eisenhowerį ir 
sekretorių Dulles, teigdamas, 
kad tik jie yra kalti, jog JAV 
vyriausybė iki šiol dar nepasi
naudojo buv. Kersteno komite
to rekomendacijomis ir Pabal- 

G'ementariškiausių spaudos ^3° reikalų nepavedė savo de- 
laisvės dėsnių, žodžiu, rašan- ^eoacUai Jungtinėse Tautose iš- 
čiojo nuomone, dėl visų nesuta- ta.me tarptautiniame foru- 
rimų yra kaltoc abi pusės t.|me* Kalbėtojo nuomone, tas 
y. tiek kaikurie bendradarbiai, ^eika]as. n’V? dar ŽUYęs’ ne! jei 
bet taip pat ir kaikurios redak
cijos.

WISCONSIN 
.Sundays

: and 
Ųolidays

Only

Spontaniškai

Šis ir eilė kitų spaudos ben
dradarbių jau keletas metų kai 
spaudoje ragino, o ir patys as
meniškai rašė kaikurioms mū
sų įstaigoms, kad reikia daryti 
viską, skubiai ir būtinai, kad 
tik kaip nors pagelbėjus mūsų 
tremtiniams Sibire. Buvo ne
kartą nurodytas latvių pavyz
dys, kurie savo tarpe, per para
pijas, per atskiras organizaci
jas, vykdo gražiai talką — au
kų rinkimą kad tik galėtų siun- 

. tinukais padėti savo sesėms ir 
broliams Sibire, net ir visai ne
pažįstamiems.

Estai, kaip tik ką teko pa
tirti, taipgi pasiekė apčiuopamų 
rezultatų toje srityje, žodžiu, 
daugiau ar mažiau, bet jų trem- i 
tiniai Sibire jau gavo pajusti 
kad laisvėje gyveną estai ir lat
viai tikrai ir nuoširdžiai rūpi
nasi savo artimaisiais. Neskai
tant privačios iniciatyvcs, iki 
šiai dienai lietuviai dar t’ek ma
žai yra padarę. Kai buvo už
klaustos kaikurios mūsų įstai
gos, buvo atsakyta, kad ir pas 
mus kai kas daroma, bet t3m 
nereikalinga tokia reklama, 
joks triukšmas ir buvo išreikš
tas nusistebėjimas latvių akci
ja, kad jie viską paskelbė vie
šai ir nebijodami. Dabar, jau 
tenka skaityti spaudoje net ir 
žymių autoritetų pasisakymus 
ir raginimus kiekvienam tau
tiečiui prisidėti prie paramos 
ištremtiesiems Sibiran lietu
viams.

Spontaniškai kyla idėjos su
rinkti pinigų tam reikalui ruo

šiant piknikus, vakarus ir pan. 
Jr tuo būdu, mūsų kaikurios 
nstitucijos pastatomos prieš 
“kiktą ir sulaužytą tylą: nori ar

», bet tautiečiai patys spaucte

Senate ir Kongrese bus pakan
kamai balsų L'etuvos, Latvijos 
ir Estijos bičiulių, dar galima 
bus pasiekti, jog Sovietų Rusi
ja turės būti oficialiai apšauk
ta agresore prieš nieku nekal
tas Pabaltijo valstybes. Kaip 
ten bebūtų, bet ar tai nebūta 
pačio pirmojo ir oficialaus 
augštų administracijos pareigū
nų apkaltinimo aėl nieko nevei
kimo Pabaltijo neteisėtos oku
pacijos atžvilgiu.

Mt. McKinley yra augščiau- 
sias kalnas Amerikos konti
nente. Jis randasi Mt. McKin
ley tautiniame sode Alaskoje.

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

Gamintojas NEW ERA, Nauja Oa 
dynė, shampoo

Nauja Gadynė — shampoo.
Tai labai geras shampoo, kurį jis

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

FRANAS BITAUTAS
802 So. Peari Street 

DENVER, COLORADO
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Enjoy a Iow-cost, carefree holiday in 
beautiful Lake Gcneva or William» 
Bay any Sunday or holiday, May 30 
to Septcmber 3, inciuding Memorial 
Day, July 4 and Labor Day. Return 
tame day. Every outdoor sport avail- 
able — svimming, hiking, picnick- 
ing, golf, tennis, sailing, etc.
Take a vacation from congested and 
hazardous highways and ride in air- 
conditioned comfort. Train leaves 
North Western Station, Canal and 
Madison Sts., Chicago, at 8:30 am, 
Daylight Saving Time, returning 
arrives 9:27 pm. Children 5 and 
under 12, $ 1.23 plūs 13c tax. Excur- 
lion tickets mušt be purebased in 

advanet asthey 
cannot be pur- 
chased on train. Ask 
about special low-
cost party fares.

For further Information, coli ■

Chuago and North V/estern Railwoy
DEarborn 2-2121

Hl«^

u.

SAYING5

Ar jau perskaitei p. Kesiūno 

romaną

rarp Žalsvu Palapinių''
Dr. A. Baltinis savo recenzijoj* 

apie šį romaną, taip rašo: P. Kesiū
no romanas "Tarp žalsvų palapinių* 
gražiai iškelia tą pasiaukojimo didu 
mą, kurj beviltiškoje kovojo dSl tau
tos laisvšs parode Lietuvos partiza 
nas, tą Idealizmą, kuriuo deg8 mūsų 
Jaunimas, liedamas kraują <161 savo 
žemes, tuos didžiuosius nuostolius 
turtuos mums reikėjo pakelti dviejų 
okupacijų replOse. Tod61 ŠĮ romaną 
įkaitome su malonumu ir dideliu su- 
ddotnfijimu. Ypač romane minim: 
tygial žav6s jaunimą ir kels jo dva
sią. Šis romanas, atskleidžiąs mūsų 
herolškai tragiškus epizodus, yra 
šviesus spindulys tremties idealizmo 
ugdyme.

296 pnsL Kaina $3.00

Užsakymus kartu su pinigais siųskite:

‘‘DRAUGAS’’ 
2334 So. Oakley Avė.,

Chicago, Illinois

Duoną ir (vairias skoningas 
bulkutes kepa

BRUNO’S KEPYKLA
8339-41 S. Lituanica Ava. 

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

miestus.
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Lietuvių Prekybos Namai

BALDAI - NAUJAUSIO STILIAUS
BE BROKŲ

SĄSKAITOS BE 

FINANSŲ 

KOMPANIJŲ

Didžiulis pasirinkimas svečių kambario 

baldų, 100% vilna ar nailon, su dviem 

ar vienu foteliu nuo $150-00-

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

Miegamieji ąžuolo, 

riešuto ar Mahago- 

ni medžio—su šli

fuotu sidabro vei

drodžiu dreseris —

komoda — lova —•
dvi lempos, pas 

mus tik .... $1

Virtuvės stalai chro

mo su formica vir

šumi, 5 dalių sta

las ir 4 kėdės 

nuo . $39-00—$99.00

LIETUVIAI 
TAUPO

U&TUVlŠKOJt 
TsorvMo 
ta
SKOLINIMO 
eSNOROVtjt

1. M8*
MOKAM C. 
AUViTllNJ 
OIVlDBBDĄ

2. KHBVILNA 
SĄSKAITA 
LIGI
10,000. •• i

AUSTA’ 
FSGLRALINS.S 
VALDŽIOS 
draudimo 
IŠTAIGOJ.

S SĄŽININGAS m 
, MANDAGUS 

0ATAAN AVIMAS

AUGUSTAS SAL0UKAS OAt.ll0S.NTAG.

DmO VAUAHŪOS: PlftM AMTR- .iaPBNKT. ««• 9-5 v v 
kaTV'*T*Q,tM'AI6: " l’t v v
SRiTAhitNIAlS 
TRa.ttAOIt.MlAl* UtDABVTA 

ADRS.S.AS AO3B $. ARtšiEJt AVĖ CVUCACO M.lVk, 

TBL. LA a-fclH

LOD/

USOCIA

I v

Kilimai 100% vilna, 9x12 puikių spalvų.................................................$5Q.C3 i
Šaldytuvai 8 cub.-pėdų, 1956 motų tik........................................... $1*73-00 ’

Parcolano pečiai virimui: Crown, Univcrsal, Norge ir daug kt. $9Q-1 C9
t

Knygoms spintos stiklo durim tik ................................................. ............$39-03 I

Kavos staliukai ąžuolo ar riešuto medžio tiktai.......................................... $G50

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

9*12 linoleum įvairių spalvų tik .......................................................................$6-50 1

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

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

nom nuo 9 iki 6 vai. Sekmadieniais nuo 10 iki 5 vai.
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DR. ALF. STANKAITIS ĮSIGIJO 

PRAKTIKOS TEISES
Dr. Alfonsas Stankaitis, šio 

pavasario sesijoje sėkmingai iš
laikęs valstybinius egzaminus ir 
įsigijęs vet. gydytojo teises O- 
hio valstybėje, įžengė į turinin
gą ir daug vilčių žadančią pro
fesinio gyvenimo fazę. Sėkmės 
ir laimės jam linki gausūs drau
gai ir pažįstami, gi jo biografi
niai bruožai yra įdomūs visiems.

Alfonsas gimė 1919 m. Dainių 
km., prie Jurbarko, ūkininkų 
šeimoje, kokių nedaug buvo Lie 
tuvoje. Du jo broliai yra medi
cinos daktarai, vienas — diplo
muotas chemikas, sesuo — mo
kytoja. Žinant, kokias nedide
les pajamas davė vidutinis Lie
tuvos ūkis ir prisimenant, kaip 
brangiai kainavo ėjimas į moks-; 
lūs, argi tai nėra gražus tėvų 
pasiaukojimo ir vaikų veržlumo 
pavyzdys ? Pradžios mokyklą ir 
gimnaziją išėjęs Jurbarke, Al
fonsas 1937 m. įstojo į neseniai 
įsteigtą Kauno Veterinarijos A-' 
kademiją. Lietuvai tada labai 
trūko vet. gydytojų, nes smar
kiai kilo gyvulių auginimas, ku
riuo rėmėsi visos šalies gerovė. 
Akademiją Alfonsas baigė 1942 
m. augščiausiu pažymių — “sum 
ma cum Įaudė” — ir buvo pa
kviestas ruoštis profesūrai. Ver
tindamas praktinio pažinimo 
svarbą ir norėdamas nctarpiškai 
patirti gyvenimo reikalavimus, 
Alfonsas išvyko laisvai prakti- | 
kai ir r.kademijon sugrįžo 1944 
m. pradžioje vyresnio jo asiten-; 
to pareigoms. Čia jis tuojau 
pradėjo dirbti prie kelių moksli
nių tyrimų, bet karo įvykių ei
goje, 1944 metų rudenį, turėjo 
pasitraukti į Vakarus ir pasto
viau apsigyveno Bavarijoj (Neu 
burg a. Kammel). Nors ir sve
timo krašto sąlygose, labai sėk
mingai dirbo privačioje prakti
koje kartu su vienu senesniu 
vet. gydytoju bavaru, kuris Al
fonsą dėl jo būdo savybių ir 
gabumų tek pamilo, kad būti
nai norėjo jį įsūnyti ir besąly
giniai jam pavesti visą savo 
praktiką ir turtą. Gražiai sugy
vendamas su Bavarijos ūkinin
kais, Alfonsas daug padėjo į 
stovyklas sugrūstiems savo tau
tiečiams. Kartu neapleido ir 
mokslo srities. Praktikoje su
rinkęs svarbių duomenų, paruo
šė originalų mokslinį darbą, pa
rašė ir apgynė disertaciją “Ver- 
suche mit versclrelenen gona- 
dotropen Hormonen bei der A- 
naphrodise dės Rindes” ir 1949 
m. Muencheno universitete įsigi
jo veter. mcd. daktaro laipsnį. 
Tais pat metais atvykęs į Ame
riką kurį laiką dirbo asistentu 
privačioje praktikoje, gi 1951
m., kaip vienas pirmųjų užsienie 
čių, buvo priimtas ’ federalinę 
tarnybą atsakingoms inspekto
riaus pareigoms, kurias tebe
eina ligšiol. Pakartotinai jam 
buvo siūloma paaugštinimas 
(Inspcetor in Charge), bet Al
fonsas vis yra nelinkęs skirtis 
su Rochester, N. Y., kuriame,

su mažomis išimtimis, gyvena 
nuo pat atvykimo į Ameriką.

Kaip gražų pavyzdį, reikia 
pabrėžti dr. A. Stankaičio vi
suomeninę veiklą. Jis neužsi
darė vien savo asmeninių reika
lų kiaute, kaip padarė daugelis 
įmūsų profesionalų, atvykę į 
Dėdės Šamo žemę. Nuo pat 
gimnazijos laikų jis yra akty
vus ateitininkas, tačiau moka 
puikiai sugyventi ir bendradar
biauti su įvairių pažiūrų žmo
nėmis. Jis yra vienas tų, kurie 
nesigailėjo laiko kuriant LB Ro- 
chesterio apylinkę ir palaikant 
jos veikimą. Net ir egzaminų 
ruošimosi metu jis rasdavo lai
ko įnešti daug gyvumo bei geros 
nuotaikos į įvairius susirinki
mus, be kitų gabumų, jis turi į- 
gimtą sveiko humoro gyslą.

Alfonsas yra vedęs Gigą Mo- 
ciejūnaitę, kilusią iš žinomos ( 
Rochesterio lietuvių šeimos, ir 
jų trys vaikučiai visi gražiai | 
kalba lietuviškai ir auklėjami' 
grynai lietuviškoje dvasioje. Ko j 
kius ateities planus dr. A. Stan
kaitis beturėtų, mes jam linki
me ko geriausios sėkmės. Sėk
mės moksle bei profesinėje veik
loje. Sėkmės ir ateityje vyk
dant tuos gražius uždavinius, 
kurių jis tiek daug atliko eida
mas Dievo, tėvynės ir artimo 
meilės keliu. G-nas

Omaha, Nebr.
Žaizdos vėl atsiveria

LB Omahos apylinkė šių me
tų birželio 10 d. surengė kruvi
nųjų birželio deportacijų minė
jimą. Minėjimas pradėtas pa
maldomis už ištremtuosius. Pa
maldas laikė ir gražų bei turi
ningą pamokslą pasakė tėvas Ki

dykaq, £J. Femaldų metu gie
dojo LB Omahos apylinkės cho
ras, vadovaujamas muz. M. Leš 
kio. Paamldose dalvavo unifor
muoti skautai ir skautės su Lie
tuvos, JAV ir dviemis skautų 
vėliavomis Gedulo ženklan mū
sų trispalvė buvo perrišta juo
du kaspinu. 3 vai. popiet Šv. An 
t£no parapijos salėje įvyko ofi
cialioji minėjimo dalis. Minėji
mą pradė jo LB apylinkės pirmi
ninkas dr. Juozas Petrikonis. 
Salėn buvo įneštos vėliavos. Vie
nos minutės susikaupimu pa
gerbti ištremtieji broliai ir sese
rys. Priimtos rezoliucijos, ku
rias nutarta pasiųsti JAV vy
riausybės asmenims. Gasparas 
Velička paskaitė įdomią paskai
tą. Oficialioji dalis baigta Tau
tos himnu. Aukų surinkta apie 
7Q dol. Meninėje dalyje pasiro
dė jaunieji šokėjai, vadovauja
mi Z. Jonikienės, šauniai sušok
dami kelis tautinius šokius. Fe

liksą Pabilionytė paskaitė savos 
kūrybos eilėraštį, skirtą ištrem
tiesiems. Algis Toitilas ir jo 
draugas amerikietis Kari Nel- 
sen puikiai pagrojo jo paties su
kurtą duetą smuikams. Tiek Pa 
bilionytė, tiek Totilas padarė 
visuomenei nelauktą, bet labai 
malonią, staigmeną. Jaunuosius 
talentus tenka tik sveikinti ir 
linkėti, kad nesustotų vietoje.

Trumpą žinutę apie šį minė
jimą ir Chicagoje įvyksiančią 
Dainų šventę įdėjo sekmadieni
nėje laidoje “World Herald”. 
Ypatingai šiltą straipsnį “World 
Herald” įsidėjo apie birželio tra
giškąsias dienas birželio 14 d., 
pavadintą “Sad Milestone for 
Lithuania”.

Ir sumainė aukso žiedus
Birželio 23 d. LB Omahos a- 

plinkės choras išleido į marčias! 
savo mylimą choristę Reginą' 
Nelsaitę, kurios moterystės ry-l 
šius su Julium Radum palairhi-'

no kun. Tautkus. Choras sma
giai užtraukė Reginutei “Veni 
Creator”, o jos draugė Irena 
Šarkaitė pagiedojo solo "Avė 
Maria” ir ‘‘Panis Angelicus”. 
Vakare Šv. Antano parapijos sa 
Įėję įvyko vestuvinė puota, ku
rioje dalyvavo gausus artimųjų 
ir bičiulių būrys. Vargonavo 
muz. M. Leškys. Šiaurietė

Vestuvių nuotraukos Ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybe

PRECIN PHOTO STUDIO
, (Incorporated) 

EDVARDAS ULIS, sav,

4058 Archer Avenue 
Telefonas Vlrginia 7-2481

Nušluostyk vaikui ašaras, 
nes ilgi lietūs žydėjimui ken
kia. -v. — Jean Paul

SOPHIE BARČUS
RAPIO PROGRAMA

U WQC8 stotie* — Bang> Ii# O 
NUO PIHMAD. IKI PENKTAIS. 

8:46 Iki »:S0 Tai. ryt* 
SEfiTAD. 8:10 Iki »:80 ryt* 

PIRMADIENNIO vak. nuo 1—8 ▼.
BFK Alt 8:30—9:30 ▼. t. 1*

WOPA — 1490 klL
Chicago 29, -U. HEmlock 4-9411 

7121 So. R0CKWELI BT

IŠ ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didella 

sunkvežimis su pilna ap- 
drauda. Pigus Ir sąžiningas 
patarnavimas.

R ŠERĖNAS
4546 S. Wood St., Chicago 9, 

lUlnola, tel. VI 7-2972

CHICAGO SAVINGS NAUJAS NAMAS
Kairėje matote būrį įtakingų asmenų, 1955 m. rugsėjo 12 
dieną susirinkusių į Ghicago Savings & Loan Association 
naujo namo, esančio 6243-45 So. Wcstem Avė., statybos 
pradžios (ground breaking) ceremonijas. Paveiksle iš kai
rės į dešinę stovi: Jack Healy, vyriausias egzaminatorius 
iš State Auditor įstaigos; John McCarthy, Marąuette 
National Bank direktorių pirmininkas; Barney R. Pict- 
kieuiez, Crane Savings & Loan Association prezidentas; 
Julius Brenza, Metropolitan State Banko prezidentas; 
Aliam Ąnderscn, Fcderal Home Loan Banko viceprezi
dentas; Walter McAvoy, Illinois įstatymus leidžiančios 
įstaigos atstovas; Michael Hanniga.n, 15-to wardo repu- 
blikonų komiteto atstovas; John Kluczynski, J. A. Vals
tybių kongreso atstovas; Bernice Stephon, Chicago Sav
ings sekretoriaus pavaduotoja; John Pakel Jr., Chicago 
Savimgs viceprezidentas; John Gregg, Chicago Savings 
viceprezidentas; Anton Valonis, Metropolitan State Baink 
iždininkas, Charles Bechham, direktorius; Percival Tro- 
dcau, Chicago National Banko" viceprezidentas; Ealph 
Puslis ir William Scbastian, Chicago Savings direktoriai.

Kasamojoj mašinoj sėdi: John Pakel Sr., Chicago 
Savings prezidentas; Miss Elitine Pakel, tarnautoja; 
John F. O’Toole, 15-to tvardo demokratų komiteto atsto
vas, ir Norbcrt II. Lamberty, Chicago Savings advokatas.

Į statybos pradžios ceremonijas dar buvo atvykę Mr. 
ir Mrs. A. Rudis, teisėjas Alfonse F. VVells,. kun. E. 
A. Convvay, lietuvių angių spaudos bei įvairių Rcal Estate 
įstaigų atstovai, ėors paveiksle jų ir nėra.

Žemiau dešinysis paveikslas rodo iki šios dienos padarytą Chicago Savings naujo namo statybos progresą, o dar žemiau kairėj esantis paveikslas rodo šios įstai
gos namą, kai šių metų pabaigoje jis bus baigtas.

Chicago Savings & Loan Association naujasis namas bus ne tiktai vienas gražiausių tos rūšies namų visoje Chicagoje, bet jis bus įrengtas su vėliausiais pagerini
mais bei patogumais greitesniam ir malonesniam taupytojų bei paskolų aplikantų patarnavimui.

Chicago Savings iš anksto kviečia kaip senus, taip ir naujus taupytojus, ir bendrai visus lietuvius 
rengtis į Chicago Savings naujo namo šaunų atidarymą (Grand Opening) 1957 metų sausio mėn.

V
Kad persikeltų į naują namą su turtu, nemažesniu kaip 20 milijonų dolerių, Chicago Savings kvie

čia visus į talką. Per pirmus šių metų 6 mėnesius Chicago Savings turtas paaugo virš $2,400,000.00. Jei 
taip augsime ir per ateinančius 6 mėnesius, tai į naują namą persikelsime su turtu, viršijančiu $20,000 - 
COO.OO. Kad užtikrintume lokį patį augimą, pradedant 1-ma ir baigiant liepos 15-ta diena kiekvienas, ati-

■*1 darantis naują sąskaitą arba padidi
nantis savo seną sąskaitą su nema
žiau kaip $10.00 — gaus puikią do
vanėlę. O padedantieji nemažiau 
$1 ,COO.OO gaus kamerą arba nepa
prastą 4 asmenų stalo setą. Vaikai, 
atėję su tėvais, taip pat gauna dova
nų.

IIICIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIII
VASARVIETE “NIDA”

Sav. Pr. Kalvaitis 
BEVEKLY SIIORES, IND.

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

Gera maudymuisi vieta 
........................................................... .

TELEVIZIJOS*
ir Radio Aparatu Taisyme

8ąži ui nitas it garantootM darbu 
M. RIMKUS. 4617 R. 8»wr«r Si 
Tel. VI 7-00X7 — VI 7-3087 

•■Sarr-J JH3rf- ■> "StfTuJBSrN

AR VERTA?
12.00 ) turtus, kad užlaikius gražius i 
plaukus. Mfgtnk NEW ERA — per 
40 metų pasekmingai vartojamas 
Siųskite $2.00 už 8 oz. bonką.

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

Chicago Saving3 per 32 metu saugiai ir pelningai tarnauja savo taupytojams. Per visą tą laikotar
pį ji visada išmokėdavo aukštesnį dividendą negu didžiuma kitų finansinių įstaigų. Toliau gyvenan
tieji pa3 mus gali taupyti laiškais. Norint sužinoti mūsų mokamus dividendus ir mūsų teikiamus ver
tingus patarnavimus, prašome mum3 paskambinti Gliovehill 6-7575.

Pas mus taupomi pinigai yra pilnai apdrausti.

P.&J. JOKUBKA
TV, DEIMANTAI IR LAIKROM1A 

Pardavimas Ir Taisymas 
4077 So. Archer Avė.

Chicago 82, III. — Tel. ŲA 3-8617
i UjEtt E,1 IErNA

CHICAGO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
6234 South Western Avenue

4T*
Atdara__ pirmad. nuo 12 Iki 8 vai., antrad. Ir penktad. nuo 9 iki 4 vai., ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai., trečiad. uždaryta visą dieną, o šeštad. nuo 9 iki 2 vai. po pietų.
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šią vakarą bus vėsus, sausas
ir grynas oras tiems, kurie tu
rės tinkamus oi o vėsintuvus. 
Gradinskas, J. G. Televisio ' ir 
Co., 2512 W. 47th Str., FR 6- 
1998, patars, kokio galingumo, 
stacionarinį ar vežiojamą, 115 
ar 230 voltų aparatą pirkti.

AllUMUtilLU) — TKUUMM 
AutmuobUlMl — Hunkvežlmud

VIKTORO KO2ICOS 
Uotu vIAIlh gazolino atotls ar auto 

UUaymas
Atliekami motoro reihontat, lyginimo, 
a* lytu u darbai Ir keičiamo* dalys.

CALL-ME-MOTORS CO.
576* S. WEHTRKN AVK_ FR 8-SftSS

MISCELLANEOUS-
Įvairūs Dalykai

LIKT. APDRAUDV AGENTŪRA 
Visų rūSlų apdraudos. Automobi

lių finansavimas. Notarlatas. Valsty
bės patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdrandas kitu 
pasiteiraukite pas mua

JONAS KIRVAITIS, 
WAlbrook 6-5® 71

INTERSTATE IN8URANCE AGENOT 
BIOS S. Ashland Avė., Chicago 36, III

nuo cžsisenejustų
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ

IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ
Tie, kuris kenčia nuo BENŲ AT

VIRŲ Ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, 
negali ramiai sėdėti Ir naktimis 
miegoti, nes Jų užstseniJuMos žaizdos 
niežti Ir skauda. Kad pašalinti tų 
niežėjimą ir skaudėjimų senų atvi
rų Ir skaudžiu žaizdų, uždėkite 
LEGULO Olntment. Jos gydymo 
ypatybės palengvins Jūsų skaudėji
mų Ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite Jų taipgi nuo, skau- 
Ižlų nudegimų. Ji taipgi pataline 
niežėjimų ligos vadinamos PSORIA- 
BIS. Taipgi pašalina peršėjimų Ilgos 
vadinamos aTHLETE'S FOOT, su
stabdo džiovinimų odos Ir perplyšimą 
tarpplrščlų. T ra tinkama vartoti nuo 
džtfistančios, suskilusios odos dedlr- 
vlnių, odos Išbėrimų Ir t. t., taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada pa 
slrodo skaudus Išbėrimas nuo vysty
klų. JI yra gera gyduolė jmo |ė- 
virtinių odos Ilgų. Le
gulo Olntment yra 
parduodama po 7 S 
ot.. $1.15, Ir' fs.60.
Pirkite vaistinėse Chl 
cagoj Ir apylinkėse—
Mllwaukee, Wtee„ Oa 
ry. Ind.lrDetrolt. Ifl- 
chlgan arba rašyki
te ir atsiųskite Mo- 
ney order |

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

Remkite diir Draugą!

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

Universal Savings and Loan Association užtikrina saugu
mą ir grąžą pelną.

Saugumą užtvirtina Suvienytą Valstybių valdžios agentūra iki 
$10,000.00 kiekvienam indėliui ir reikalingi rezervai, o pelną — 
patyrusių ir sąžiningą vedėją pastangos.

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

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illnois

miiiiiiiiiiimiiiiiiimiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiii  
PERKRAUSTYMAI — MOVING

Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Iš artimą ir 
tolimų distancijų, gaukite sekančiai:

ANTANAS VILIMAS
8415 8. UTUANICA AVĖ., CHICAGO, ILL.

Telefonas — FRontier 6-1882
iiiiimiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiimiiiiiiiiiiimuiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiii

Trečiadienį — šventė
Trečiadienį, liepos 4 d., yra 

JAV nepriklausomybės paskel
bimo diena, šventė. Įstaigos ne

dirbs, laiškai nebus išnešiojami. 
Daugelis iš ryto pasimels baž
nyčiose už šią šalį, o vėliau pa
sinaudos saule, oru, gamta.

WANTED

ENGINEERS
Work andLive in The Nation’s Flnest Climate at

ROHR
Near beauMfuI San Diege, California

DESIGN ENGINEERS 
STRESS ENGINEERS 

WEIGHT ENGINEERS 
LOFTING ENGINĖERS

THERMODYNAMICISTS
METALLURGISTS

Today with more than 8,000 employees, Rohr ig the vvorld’s 
largest producer of ready-to-instail Povver Packages for both 
commercial and military planes — along vvitli the making 
of over 30,000 other aircraft parts.

WHAT IS * POVVER PACKAGE?
In building a Povver Package, Rohr Aircraft Corporation 

starts with a bare aircraft engine and bullds the motor 
mount, sheet metai covvling, pamelš, diaphragms,, supporting 
structures, air ducts, fuel and oil lines, electrical harness 
assemblies, and installs other items necessary for the en- 
gine’s operation — To make a compiete Povver Package 
ready to install on the airplane, more than 4,000 Rohr-built 
parts go Into the Povver Package.

Bright young men are offered outstanding career po- 
sitions with opportunities- for advancememt at fast-grovving 
Rohr in southem California — heart of the big bustling air
craft industry. Firm commitments vvill be made. Relocation
assistance to those accepted.

•• .j- <«- - sį.y. *.• -•* , • - •* ‘
Apply in Person, Wire, or Write Compiete 

Resume To Mr. J. L. Hobel,
Industrial Relations Manager, Dept. D.

ROHR AIRCRAFT CORP.
0F CHULA VISTA, CAUFORNIA

0 Milės S. of Sunny San Diego

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
KEAL ESTATE REAL ESTATE HELP WANTED — MOTERYS

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

A. BUDRECKAS. REALTY
4081 ARCHER AVĖ. LA. 8-S384

Nejud. turto pirkimas-pardavimas, 
visokia apdrauda, notarijatas

P. LEONAS
REAL ESTATE 

2785 W. 71st St — MAI. 5-6015

Prieš pirkdami ar parduodami 
namus, biznius, sklypus ar flĮtina

11 atlankykite mus.

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

NOTARY PUBLIC
2405 West 51 St 
WAlbrook 5-5030

PRospect 8-3579 (vak. ir sekmad.)

BARGENAS. Pietvakariuose gra
žus mūrinis bungalow. 6 ir 3 kamb. 
arba 3 po 3 kamb. Visi su baldais. 
Dabar pajamų $2 29, plius 3 kamb. 
butas savininkui. Karšto oro šildy
mas alyva. Garažas. Greitam parda
vimui tik $17,800.

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

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

TU 9-2796

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

REAI, ESTATE SALES 
2600 West 59th Street 

Visi telefonai: PRospect 8-5454

P. STANKOVIČIUS
REAL E8T. ir INSUR. BROKERIS 

LIETUVIŲ AUDITORIJA 
5133 So. Halsted St.

Ph. DAubs 6-2798 
Radeda plrkltl - parduoti aamua 
ūkius, biznius. Parūpina paskolaa 
draudimus Ir daro vertimus. Tvarko 
Imigracijos dokumentus. Ofisas atda
ras kasdien Auo 10—7-

CICERO 2-jų butų bargenas. Arti 
22nd ir Austin Blvd. 5H ir 5% 
kamb. (3 micg. kamb). Karštu van
deniu alyva apšild. Tile vonia. 1 
augšt. moka $100, plius apšild. Tik
rai geras pirkinys. $30,500. SVO
BODA 6013 Cermak Rd. BIshop 
2-2162.

ISNUOMUOJAMA

................................................ ...
M M, Jei turite parduoti ar išnuomo
ji? ' ! TU ti, pasiskelbkite smulkių skelbimų

Yra išnuom. 6 kamb. butas! Brigh
ton Parke, dirbantiems. Centr. gazo 
šildymas; l-mas augštas. 2728 W. 
Pershing Iki. Tel. LAfayette 3-2958, 
po 5 v. v.; šeštad. visą. dieną.

Medinis 5 kamb. 2 mleg. ir porčių 
kambarys. Centr. šlld. — alyva. Ho- 
man ir 63 apyl. Didelis sklypas. Daug 
gėlių ir medžių. $14,500.

Mūrinis su maisto krautuve ir 4 
kamb. butu. $100,000 metine apy
varta. Marąuette Parke.

Medinis — krautuvė ir 5 kamb. 
Labai gerai einantis biznis. Įkainuo
tas skubiam pardavimui. Brighton 
Parke.

Mūrinis 4 kamb. Centr. šild. Gage 
Parke. 10,500.

Mūrinis 3 bt. ir krautuve Brigh
ton Parke.
šliiudėbU Realty-Ruiklers-Insiiranoe 

2737 W. 43; Clifside 4-2390

ŠIMAIČIAI '
Realty, Builders, Insurance

2737 West 43 St.
CUfside 4-2390

7 RM. BRK RANCH, 2i/2 CAR 
ATT. gar. On fully landscaped 
3/4 acre. 24’xl6’ liv. rm. with 
raised heart f'replace. Full din. 
“L” plūs 22’ family rm. Close to 
shopping center. Mid 20’s. By 
owner. 10 S. Maple Lane, Pros- 
pect Hts., III. CLearbrook' 5-2658.

4 kamb. mūr. namas. Karštu van
deniu alyva apšild. Garažas. 35 pė
dų sklypas. Koklių vonia. Spintos 
virtuvėje. Cabinet sinku., ^Švarus na
mas. $12,600. SVOBODA, 3739 W. 
26th St. LAwndale 1-7038.

SECRETARY
This is your opportunity to be- 

conte associated witb a leading 
Cotnpony. Tliis is a position with 
a definite future.

REQUIREMENTS:
Sborthand, 90 words per minute; 
typing 60 words per minute. 
Forty hour week.

BENEFITS
• 24 working days, paid 

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

ment plan, bospdtal 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 Coinpany, engaged in 
research and development of 
nuclear weapons.

Albuųuerųue, New Mexico

HELP WANTED — VYRAI

Workin2 Foreman
Experienced, installing hyd 
raulic hoists and dump bo
dies at

7230 MONTROSE AVĖ. 
Also, mechanic for šame 
work.

PLATT, INC.
Tel. HU 3-5500

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

Apply —
606 W. 18th St.

Reikalinga moteris patyrusi namų 
ruošos darbui — virti, skalbti, lan
gus plauti. 3 suaugusių šeima. Gy
venti vietoje arba ateiti. Geri na
mai. Tel. pirmad. iki penktad.: LA 
3-3224.

Waitresses
FULL TIME or PART TI 

GOOD TIPS
“The Emerald Roorn”
GRAEMERE HOTEL 
3400 W. Washington

BUILDING & REMODELING
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10 ATSAKYMŲ, KODĖL APSIMOKA TAUPYTI 
STANDARD FEDERAL TAUPYMO ĮSTAIGOJE

1. STANDARD FEDERAL yra tvirčiausioji taupymo įstaiga visoje Chi- 
cagoje.

2. Nuo 1909 metų ji visiems išmokėjo pagal pareikalavimą.
3. Josios turtas yra virš $58,000,000.00. *
4. Atsargos Fondas virš $4,800,000.00.
5. Grynais pinigais ir valstybės bonais turi virš $8,000,000.00.
6. Namas, voltai ir visi įrengimai, verti daugiau milijono dolerių, bet 

knygose jų vertė rodoma tiktai $1.00.
7. Paskolos veteranams, dalimi J. A. Valstybių valdžios garantuotos — 

$35.000,000.00.
8. Visi STANDARD FEDERAL direktoriai yra lietuviai.
9. Padėjus taupyti pinigus prieš 11-tą kiekvieno mėnesio dieną, dividen

das mokamas nuo pirmos.
10. Saugumo atžvilgiu nėra panašios įstaigos, kaip STANDARD FEDE

RAL, visoje Chicagoje.
Norėdami perkelti savo sąskaitą { STANDARD FEDERAL, atsineš

kite knygutę, o mes mielai kitus reikalus sutvarkysime.
CHARTERED AND 8UPERVISED BY THE UNITED STATES GOVERNMENT. 

Member of Federal Savings k Loan Insurance Corporation.
JUSTIN MACKIEWICH, President

Į8TAIGOR VAT.ANDOS: Kantfllen, įskaitant) šeštad., nuo 9 vai. ryto Iki 4 vai. po pietų. 
Ketvirtadieniais nuo 9 vai. vakaro. Trečiadieniais visai neatidaroma.

SIVMlAlih
FĮJtfrhii’

Ikhlll \l. SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO 
4197 ARCHER AVĖ., CHICAGO 37 

PHONE: Vlrųinio 7-1141
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^ skyriuje. Skelbimą galite perduoti 

MI telefonu: VIrginia 7-6640.
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PROGOS — OPPORTUNITIES

BY OWNER
SWEET SHOP

Good location. $3,000. 
Well established trade 
1619 W. 63rd Street 

PRospect 8-9831

Reikalingi

VYRAI
iki 40 m. amž.

Mokytis
SURFACE GRINDING

& PLASTIKINrŲ 
MODELIŲ GAMINIMĄ

Geras pradinis atlyginimas, 
ir antvalandžiai. Reikalinga su
prasti angliškai. Darbininkams 
daug priedų.

Kreiptis —

NATIONAL LEAD 
COMPANY

1710 So. Peoria 
CAnal 6-3710 

MR. WALTERS

VIKTORAS ŠIMAITIS 
General Gontractor

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

ŠIMAIČIAI 
Realty - Builders - Insurance 

2737 Wcst 43rd Street

KONTRAKTORIUS
OTANDARD BUILDERS, INC.
2523 W. «9 st. Cbloago 29, IU., 

PRospeckt 8-3792
A. GINTNERIS — pirmininkas 

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

duris.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

ANTANAS LUKAS IR SONUS 
2717-19 West 7lst Street

BUILDING CONTR ACTORS 
Stato naujus namus, atremontuo
ja senus. Kreipkitės:

Tei. — HEmlock 4-5881 
iiiimiiiiiiiiiiiiiiimiiuiimiiiiiiiiiiiiiiiiii

MUTUAL FEDERAL SAVINGS REKORDAS.

Chartered A Supervlsed 
by the U. S. Government

Įsteigta Chicagoje 1905 metais.
t

Nuo 1905 metą ši bendrovė pergyveno karus, 
ekonomines depresijas, panikas ir krizes ir 
savo taupytojoms išmokėjo kiekvieną sutau
pytą dolerį.

Augštus dividendus išmokėjo visada be per
stojimo.

r
Partrauksime jūsų pinigus iš kitur, jei atne
šite savo banko knygutę.

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

PRADEKITE TAUPYTI ŠIANDIEN J

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

JOHN J. KAZANAUSKAS, Pres.

Chart«red ir Supervised by the United Statee Government
Įstaigos VALANDOS; Kasdien nuo 9-tos ryto iki 5 vai. po pietų. Ketvirtadieniais nue 9-tos valandos 
ryto iki 8 vai. vakaro, šeštadieniais nuo 9 vai ryto iki 1 vai. po pietų. Trečiadieniais visai neatidaroma

'JIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIĮĄ
1 LIETUVIU STATYBOS =
= BENDROVE |

MORAS I
BUILDERS, INO. =

Stato gyvenamuosius na- =
mua, ofisus ir krautuves pa- = 
gal standartinius planus ar = 
individualinius pageidavimus. = 

įvairūs patarimai etaty- = 
bos bei finansavimo reika- = 
lais, skiciniai planai ir na- = 
mų įkainavimas nemokamai. 3 

Statybos reikalais kreiptis E 
l reikalų vedėją šiuo adresu; E
I0NAS STANKUS |
kasdien nuo 4 vai. popiet. = 

TeL PRospect 8-2013 =
8800 SO. CAMPBELL AVĖ, B

Chicago 29. Iirinois į
Rlllllillllllllllllllllllllllllllliilllliliilliiiir

ŠILDYMAS
A. Stanėtauflkas Ir A. Lapkus 

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

ryto Iki 5 vai. vakaro. 
Teief. nuo 5 vai. vak.: OLympI

2-6752 ir OLympie 2-8492
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Pirmadienis, liepos 2 d., 1956 DIENRAfiTTS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

CHICAGOS ŽINIOS
Pigus siuntiniai Italijon ii 

Vokietijon
CARE mums praneša, kad ir 

dabar galima per jų įstaigą siųs 
ti tuos pigiuosius maisto siun
tinius po vieną dolerį už 22 sva
rų maisto. Tokie siuntiniai te
galima siųsti į Italiją ir Vokie
tiją (taipgi ir į Berlyną), Tai
gi, galima siųsti Šv. Kazimiero 
kolegijai Romoje ir Tėvų Sale
ziečių gimnazijai Italijai, Vasa
rio 16 gimnazijai Vokietijoje. 
Nurodytu adresu tik tada siun
tinius galima nukreipti, jeigu 
išsiunčiama nemažiau, kaip 100 
siuntinių, kurie iš viso kainuoja 
$100. Galima siųsti per CARE, 
189 W. Madison str., Chicago 
2, III., telefonas DEarborn 
2-5739.

Koncertai atvirame ore
Jau antra savaitė turėsime 

koncertus Grant Parke (prie 
Michigan ežero ties 1Q gatve). 
Trečiadienį — Tautinės šventės 
programa, atliekama vadovau
jant dirigentui Leo Kopp, taip
gi bus pianistas Seymour Lip- 
kin; penktadienį — popularus 
simfoninis koncertas, vadovau
jant Leo Kopp ir dalyvaujant 
tam pačiam pianistui, šeštadie
nį ir sekmadienį atliekama “Rod 
gers & Hammerstein”, daly vau 
jant sopranui Glorijai Lind, 
mezzosopranui Louise Carlyle, 
tenorui Harold Brindell ir ba
ritonui Jack Russel; dainuojant 
CPD Opera Guild chorui.

SPONSORED JOINTLY BY

DON VARNAS POST KNIGHTS ef LITHUANIA
of the American Legion Illinois - Indiana District

WEDNESDAY, JULY 4th 
at Butchas Willow West 83rd Willow Springs Road 

Prize Contests ♦ Entertainment • Dancing

JUSTINAS NAUJOKAS
Gyveno 3529 S. Halsted St. 

Tel. YArds 7-6054.
Mirė btrž. 29 d., 1956, 11:30 

vai. vak., sulaukęs 55 m. am
žiaus.

Gimė Amerikoje. Gyveno Lie 
tuvoje, Marijampolės apskr., 
Višakio Rūdos, para p.. Kaz- 
duokų km.. '

Amerikoje Išgyveno 6 m.
Pasiliko dideliame nuliūdi

me žmona Aleksandra, duktė 
Aldona Toturaitis, žentas Pra
nas, 2 anūkes: Rasa ir Vili
ja, kiti gimines, draugai ir pa
žįstami.

Lietuvoje liko sesuo ir kiti 
giminūs. Buvo 1919 m. sava
noris kūrėjas, Vyties Kryžiaus 
Kavalierius. Priklausė Nepri
klausomybes Kovų Karo Inva
lidų Sųjungai, Savanorių Kū
rėjų Sąjungai ir Buvusiųjų Lie 
tuvoa Policijos Tarnautojų Klu 
bul ••Krivulę".

Kūnas pašarvotas A. M. Phil
lips koplyčioje 3307 S. Lltuani- 
ca Av.

Laidotuves įvyks antrad. lie
pos 3 d., iš koplyčios 8:30 vai. 
ryto bus atlydėtas į šv. Jurgio 
parapijos bažnyčių, kurioje į- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionius sielų. Po pamaldų bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

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

Nuliūdę: žmona, duktė, žen
tas ir anūkčs.

Laidotuvių direktorius Anta
nas M. Phillips. Tel. YArds 1- 
3401.

KAZYS JONIKAS
Gyveno 3016 W.42nd 8t.

Mirė birželio 30 d., 1956 m. 
lt30 vai. p.p., sulaukęs 54 m 
amžiaus.

LEONARD SIMINAS
Gyveno 4126 Wainwright PI. 

Oak Lawn
Mlr8 birželio 30 d., 1956,1

vai. po pietų, sulaukęs 13 m. 
amžiaus.

Gimš Chicago, III.
Paliko dideliame nuliūdime 

tėvus — Leonard ir Violette, 
sesuo Catherine, seneliai — 
Krank ir Mary Sun Inas, dėdė 
Rlchard Simlnas, teta šv. Ka
zimiero sesuo M. Doloria ir 
daug kitų giminių bei pažįs
tamų.

Kūnas pašarvotas g. Lacka- 
wlcz koplyčioje, 2424 W. 69th 
St.

Laidotuves įvykt antradienį, 
liepos 3 d., iš koplyčios 9 vai. 
ryto bus atlydėtas' į St. Chrls- 
tina parapijos bažnyčių, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielų. Po pamaldų bud 
nulydėtas į Šv. Kazimiero ka
pines. •

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

Nuliūdę: Tfi'ai, sesuo, sene
liai, dėde, teta ir kiti giminės. 

• Laidotuvių direktorius Stes 
ponas Lackayvicz, Tel. REpub- 
lic 7-1213.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Ra
seinių. apskr., Raseinių parap. 
Paraseinių vienkiemio. 
Amerikoje išgyveno 6 m.

Pasiliko dideliame nuliūdi
me mylima žmona Viktorija 
(po tėvais' Žemaityte), duktė 
Danutė Vldžlūnienė, žentas Jur 
gis, anūkas Uamūnas, gyvena 
Kanadoj, sūnus Jonas ir daug 
kitų giminių bei pažįstamų.

Lietuvoje motinėlė, seserys 
ir broliai.

Kūnas bus pašarvotas ant
radienį. liepos 3 d., 6 vai. vak. 
John F. Eudeikio kaplyčioje, 
4330 S. California AVe.

Laidotuvės įvyks ketvirta
dienį, liepos 5 d., iš koplyčios 
8:30 vai. ryto bus atlydėtas į 
Šv. Kryžiaus parapijos bažny
čių, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionio sielų. Po 
pamaldus bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: 
giminės, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti laidotuvCse.

Nuliūdę: žmona, motina dūk 
tė, žentas, sūnus, seserys, bro
liai ir kiti giminės.

Laidotuvių direktorius John 
F. Eudeikis, Tel. LA 3-0440.

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO-
3914 West lllth Street

Vienas blokas nuo kapinių.

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas mieste!

Telef. — CEdarcrest 3-6335

NAUJI
LAIKRODĖLIAI

už pusę reguliarūs kainos 
bendrąi visiems ar perkant 
vieną ar daugiau.

17 akmenų “Auker incablock” 
OSkl$ ......... ?a — 0S'6Z$ sopūA

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

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

(Alkoholio susuktos galvos
Illinois Valstybės sekreto

riaus įstaiga atšaukė 177 ir su
spendavo 77 leidimus vairuoti 
automobilį. Iš jų net 154-riems 
atimti leidimai už vairavimą įsi 
kaušus, o 06-iems suspenduota 
už tris susisiekimo nusikalti
mus tais pačiais metais. Tarp 
nubaustųjų yra keletas ir lietu
vių.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

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

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

Brangiai ir mielai p. A. Kuktičionienei ir 

dukrytėms jų mylimam vyrui ir tėveliui 

VLADUI KUKUČIONIUI 

mirus, širdingiausių užuojautą reiškiame ir 

staigios žinios prislėgti liūdime kartu su ju

mis.

Br. A. čerškus su šeimą,
Dr. J,'Petrikas su šeima, 

Juozas Saladžius.

B-VĮŲ LYGOS, KURIOS#

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Ik) S10,000.0# 
I 0

Paskolos Duodamos Namų Įgijimui 
 Lengvomis Sąlygomis LIODĖSIO VALANDOJ ŠAtkilt

CHICAGO i SAVIMGS & LOAN ASSM.
6234 S. Western Avė. Chicago 36. III. MAŽEIKA a EVANS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
6845 80. Weste ra Avė. Air Conditloned koplyOs 

BEpoblie 7-8600 — 7-8001 Automobiliam* vieta 
Tt«ma, kuri, gyvena kitos* miesto dalys*; ganai— 

koplyčių arčiau jūsų namų.

Chicago 32. III. DR. VLADO BLAŽIO MOTINAI Lie

tuvoje mirus, gilių ir* vilnietiškai nuošįrdžįę 

užuojautą jam ir jo šeimai reiškia

Vilniaus Krašto Lietuviu S-gos 
Chieagos Skyrius

DISTRICT SAVINGS & LOAM ASSM.
3430 So. Halsted Street Chicago 8. III

ST. ANTHONY SAVIMGS A LOAN ASSN.
1447 S. 49th Ct., Cicero 50. III., Tel. TO 3-8131-32 ANTHONY B. PETKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

0012 S0. tyESTEftN AVE. 1410 S0. 50th AVE, 
CHĮOASO. ILL CICERO, ILL
Telefonai GMovehilI 6-2345 arba 

T0wnhall 3-2100

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

Pranešame giminėms ir pažįstamiems, kad š. m. 
birželio mūn. 11 d. Lietuvoje tragiškai žuvo Nemu
no bangose ties Prienais
JUOZAS GALINIS, S. ir I. Galinių sūnus.

Palaidotas š. m. birželio 15 d. Kybartų kapuose.
Nuliūdę: terūkai, tetos ir didis KRIAUAELIŪNAI.

A. TV ERA S
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES

Pardavimas ir taisymas
2646 W. 69th St. REpublic 7-1941 DERANTIEJI YRA NAŠIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACUOS 

Ambulanaų patam*- jtf turjme kop

vimaa dieną ir nak- riaoae chicago
4. Reikale šaukit* Roaelando daiyi

Su'ISTĄS reW(Mu,^™
r>r 1$ TOU IR ARTI

NAUJI DIDELI TU O KAI- NAUJAUSI KRAUSTTMO (RANK/A! 
ILSU METŲ PATYRIMAS - PIGUS IRSĄŽ.ININ6AS PATARNAV/MAt

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

KAZIMIERUI JONIKUI mirus, jo žmo

ną Viktoriją, dukterį Danutę ir sūnų Jon^ 

užjaučiame ir kartu liūdime.

PETRAS MELIONAS
4348 S. CALIFORNIA AVE. Tel. LA/ayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 8. LITUANICA AVE.

ROOSEVELT FURNITURE CO
____ (LIETUVIŲ KRAUTUVE)

PETRAS P. GURSKIS
659 Went 18th STREET Tel. SEelpy 3-57UJūratis Rumšus

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

ROOSEVELT^F^rr^^TeO

2310 W. Roosevelt Rd. Telefonas SEeley 3-4711
NELLIE BERTULIS IR FELIX RAUDONIS, savininkai 

rfrautuvė atidaryta kasdien iki 6 vai. vak. Pirraad. ir Ketvirt. iki 
9 vai. vak. ir Sekmadieniais nuo 11 vai. ryto iki 4:30 v. po pietų.

POVILAS J. RIDIKAS
8354 S. HALSTED STREET Tel YAnl. 7-1811

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
18821 8. MICHIGAN AVE. Tel COronKambarių vėsintuvai, vėdintu vai; radio: vokiški, kišeniniai, nešio

jami, automobiliams: televizijos; patefonai, varomi baterijomis 
J. O. TELEVISION GOMPANY

2512 W. 47th St. Tel. FRontier 61998
TAISYMAS GARANTUOJAMAS RASTU — 100%

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

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

Arctic blanketai, vertes
$12.00, po .......................... $3.95

Vatos blanketai, didelės
vertės $4.95 — už ............. $2.45

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

Bcd spreads, lovos uždangalai, 
vertės $6.00, »po .................. $2.95

3241 S. Halsted Street

JOS. F. BUDRIK, Ine.
Tel. CAIumet 5-7237

CHICAGO, ILLINOIS
Atidaryta pirmadienio Ir ketvirtad. 
vakarais. Nedčliomis nuo 10 iki S 

t - garFJ jgąrpj asam sstf

JURGIS F. RUOMIN ------
8318 B. LITUANICA AVE. TeL V Arde 7-1188-1188

VASAITIS — NYKUS "r
144$ S. 60tta AVE., CICERO, UI. TeL OLympic $-1008

ZIGMU M D (ŽUDYK) ZUOYGKI
164$ W. 46th STREET Y Arda 7-0781

STEPONAS C. LAO<AWICZ
AUKŠTAS DIVIDENDAS — APDRAUSTAS SAUGUMAS IR PELNINGI PATARNAVIMAI

TAUPYKITE TVIRTAI. APDRAUSTOJ' SIS,000,000 IŠTAIGOJE. AUKAOIAUSIAS, NAUJAI PADIDINTAS DIVIDENDAS Už PAID UP INVFRTMKN 
TU SARK AITAS, KITI TAUPYMO SKYRIAI: OPTIONAL, BONUS, KALS DŲ ’R VAKAOIJV SKYRIAI. OA LITE TAUPYTI IR PER LAUKUS. SU- 
TAUPYKITE IŠLAIDAS IRK U. I ČIA N T ČEKIUS IR APMOKANT VISOKĮAU81A8 BILAS. VELTUI PATARNAVIMAS NARIAMS. ISKEIAIAM IR 
PARDUODAM VALDŽIOS BONUS. NAMŲ PASKOLOS PRIEINAMIAUSI OM SĄLYGOM. Sl/tlNOT MOŠŲ AUKŠTA DIVIDENDĄ IR KITAS IN
FORMACIJAS PAŠAUKIT — GROVEHILL 0-757*.

CHICAGO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION, 6234 SOUTH WESTERN AVE.
PIRM. IS VAU —S V AL. Į ANTRAD. « PRMKT. » Jūkl S VAA.) UR. • IMI S «*L vaA.« Treė USDAAVTA VISA DIENAI «RST. I UI I POPIET

2484 W. eeth STREET 
$814 W. $8M PLACB

MOVIHC

JONAS GHADINSKAS
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X Kun. Jurgis Danys, buv. 

Linkuvos parapijos klebonas, 
kaip skelbiama laiške iš Lietu
vos, yra gyvas Sibire.

x Už a-a. Vincą Rudvalį mi
rusį Sibire bus atnašaujamos 
Šv. Mišios 4 d. liepos, 8 vai. ry
to T. T. Jėzuitų koplyčioje, 
5541 S. Paulina St.

X Dr. Pranas Kwin (K vie
pi nskas), turįs savo kabinetą 
1651 West 47th Str., išvyko 
trijų savaičių atostogoms. Ap
lankys rytines valstybes: New 
York ir Maine.

X Venta Engeneerikig Oo., 
21 E. Van Buren St., Dainų 
šventės išlaidoms sumažinti 
paskyrė 50 dol. Gražu, kad lie
tuviai inžinieriai remia lietuviš
kos dainos reikalus Amerkoje.

X Dr. Matas Mickus, šiuo 
metu gyvenąs Gardner, UI., uo
liai sekdamas Dainų šventės 
judėjimą ir matydamas ios ne
didelius finansinius išteklius, 
šiems reikalams paaukojo 25 
dol.

X Lake Side vilos atidary
mas ir Joninių laužas įvyko 
birželio 23 d. Beverly ’Shores, 
Ind., Mildažio ir Čėsnos vasar
vietėj. Programą atliko akt. 
A. Brinką, A. Valantinas ir dr. 
S. Aliūnas. Vasarvietė gražiai 
įrengta ir norintieji vasaroti 
kreipiasi telefonu PR 3-1985.

X Kun. A. Perkumas, sale- 
.zietis, iš Venezuelos atvykęs į 
JAV, aplankė ir mūsų redakci
ją. Šiemet kun. A. Perkumas 
švenčia 30 m. skautavimo su- 
kaktį. Ir vėl turės progos su 
jaunimu padirbėti, vadovauda
mas berniukų stovyklai, įsteig
tai tėvų saleziečių, esančiai prie 
Cedar Lake, Ind.

X Vladas Melkus, 3248 S. 
Green st., birželio 27 d. šven
tė savo vardines ir ta proga 
buvo pasveikintas savo giminių, 
draugų ir pažįstamų. Vlado 
žmona Marija ta proga iškėlė 
šaunias vaišes. Melkai yra ži
nomi parapijos ir draugijų vei
kėjai ir rėmėjai. Palinkėta Mel 
kąms ilgiausių ir sveikiausių 
metų. i

X Irena Sinkutė ir Vyt. Ro
mualdas Dočkus priėmė birže
lio 16 d. Šv. Kryžiaus bažny
čioje moterystės sakramentą. 
Rytą jaunieji išklausė mišių ir 
priėmė Komuniją, o jungtuvės 
įvyko 4 v. p. p. Jaunuosius su
jungė kun.. prof. Pijus Damb
rauskas, jaunosios patėvio bro
lis. Solo giedojo operos solistė 
Izabelė Motekaitienė. Vestuvių 
pokylis buvo Lietuvių auditori
joje. Dalyvavo daug svečių, 
ypač studijuojančio jaunimo, 
nes jaunasis taip pat studijuo
ja augštuosius architektūros 
mokslus. Jaunieji išvyko po- 
vestuvinėn kelionėn.

X Don Varnas posto ir Lie
tuvos Vyčių ruošiamoje Lietu
vių dienoje-gegužinėje, kuri 
įvyks liepos mėn. 4 d. Bučio 
darže yra numatyta plati pro
grama. Čia meninėje dalyje pa
sirodys: Josephine Miller, An- 
dy Norbutas, Irene Protas, Kris 
tinę August, Ateities šokėjų 
grupė ir Vyrų choro daininin
kai. Kalbas pasakys Lietuvos 
konsulas Chicagoje dr. P. Dauž- 
vardis ir Alto pirm. L. šimutis. 
Šokiams gros — Kazio Biliūno 

. orkestras. Čia taip pat bus su
žaistos futbolo (Soccer) rung
tynės, kuriose pasirodys Chica- 
gos L. F. K. “Vainutas” fut
bolininkai ir kita vietinė ko
manda. Be to, šioje Lietuvių 
Dienoje bus renkama ir popu- 
lariausioji Chicagos lietuvaitė.

X Adv. Frank Zogas, 2405 
W. 51 st., išvyko atostogų į 
Pennsylvania ir grįš liepos 10 
d.

X Emilija ir Benediktas No- 
vickai, Town of Lake gyvento
jai, stambūs gerų darbų rėmė
jai, visą mėnesį atostogauja sa
vo dukrelės ir žent0 vasarnamy 
Pow-Pow Lake, Mich.

X L. G. Ramovės Chicagos 
skyriaus valdyba iš savo kasos 
paskyrė Jaunimo Peticijai $25, 
Skautų Lituanikos Tuntui $25 
ir Amerikos bei Kanados Lietu 
vių kongresui $25.

X Vytenis Dirkis, jauniau
sias sūnus Povilo Dirkio, Karių 
Ramovės pirmininko, baigė šv. 
Ritos mokyklą ir yra priimtas 
į Wilson universitetą Chicago
je.

X Lietuvos Miškininkų Są

jungos valdyba savo paskuti
niame posėdy nutarė Dainų 
šventės reikalams paaukoti 
$10. Taip pat nutarė Miškinin
kų • ir Medžiotojų gegužinę su
ruošti liepos mėn. 22 d., Dan 
Ryan Woods. Gegužinės pelnas 
skiriamas |miškininkų spaudai 
paremti. n

X Už a. a. Elzbietos Kodie
nės sielą, 3-jų metų mirties su
kaktuvių dieną, liepos 4, bus 
atnašaujamos gedulingos šv. 
mišios Gimimo Panelės švč. pa
rapijos bažnyčioje, Marąuette 
Park, Tėvų Marijonų, Šv. Kazi
miero seserų ir Tėvų Saleziečių 
koplyčiose. A. a. Kodienės šei
ma maloniai prašo visus gimi- 

į nes bei artimuosius pamaldose 
j dalyvauti ir pasimelsti už a.a. 
Elzbietos sielą.

X Richard A. Kraujelis, sū
nus Kraujelių, gyv. 6933 So. 
Washtenaw avė., baigė North- 
westem universitetą Evanston, 
Rl., gaudamas elektros inžinie
riaus vardą ir bakalauro laips
nį. Į universitetą įstojo baigęs 
Gage Park augštesniąją mo
kyklą. Universitetą baigė šiais

Richard A. Kraujelis

IŠ ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— Juozas Kaributas Kultū
ros kongreso reikalu rašo: 
“Džiaugiuosi ir laukiu iš Kul
tūros kongreso, kad jis atneš 
reikiamų vaisių, tiek mūsų ken 
čiančiai tėvynei, tiek mūsų iš 
jos išblokštiems tautiečiams.

Nudžiugau gavęs kvietimą į 
Teatro sekcijos posėdį. Džiaugs 
mas didelis, kad teatras vieną 
kartą išeina ir stoja šalia kitų 
kultūrininkų į kultūros darbuo
tojų barus. Dramos teatro kul
tūros šaka yra labai svarbi ir 
gili. Per scenos meną einame 
į lietuviškus dirvonus — pu
renti juos, sėti kultūros diegą 
ir skiepyti meilę Lietuvai tė
vynei, mūsų jaunimo tarpe.

Linkėtina, kad per šį Kultū
ros kongresą, mūsų dramos at- 
stovai-teatralai ir kiti darbuo
tojai rastų aiškų, vieningą, 
veiksmingą ir darnų darbo ke
lią, o kartu ir visuomenės para 
mą. Tad ženkime susicementa- 
vę į teatro didžiulį darbą, kuris 
yra didelis lietuvybės židinys, 
jos žadintojas įr puoselėtojas! 
Stovėkime už mūsų tautos pap 
ročius, už mūsų kalbos išlaiky
mą ir ugdymą jaunosios kartos 
lietuviškoje kultūroje per sce
nos meną. .

— Jonas Vytautas Strimai
tis vienas iš pirmųjų baigė Jef- 
ferson augšt. mokyklą Eliza- 
beth, N. J. Jis taip pat gavo 
Laivyno stipendiją .po 1,500 
dol. kasmet per keturius metus.

metais birželio 15 d. Richardas 
yra narys National Chapter of 
Elektrical Engeneers ir taip 
pat narys Northwestern Stu- 
dent Branch of Electrical En- 
gineers. Ateity jaunas inžinie
rius planuoja dirbti Chicagoje 
ir taip pat De Paul universite
te siekti augštesnio mokslo 
laipsnio.

X Stasio Citvaro ir Pruden- 
cijos Bičkienės koncertas įvyks 
spalio m. 13 d., šeštadienį, Ma
rijos Aukštesnės Mokyklos sa
lėje. Koncerte numatoma įvai
ri ir įdomi programa. Šis kon
certas bus įdomus mūsų visuo
menei daugeliu atžvilgių; jame 
pirmą kart pasirodys su pla
tesne programa šįmet iš Bra
zilijos atvykęs bosas baritonas 
Stasys Citvaras, nauja stipri 
dainavimo pajėga mūsų padan
gėje. Taip pat ir mūsų pirmau
janti solistė Pr. Bičkienė grį
žusi iš Italijos galės parodyti 
savo naujus pasiekimus. Kon
certui akompanuos muz. Vla
das Jakubėnas.

Šiuo metu Pr. Bičkienė jau 
pradėjo repeticijas su Chica
gos operos choru, kur ji ir šį
met dalyvaus to vėl atgimusio 
pirmaeilio teatro sezone. Per
nai ji buvo gavusi nedidelę so-

listipę rolę ir buvo įnešta į so
listų sąrašą programos knygu
tėse. Stasys Citvaras regulia
riai dirba su komp. Vladu Ja- 
kubėnu studijuodamas lietuvių 
kūrinius ir atnaujindamas sa
vo platų pasaulinių operų ari
jų ir romansų repertuarą. Kiek 
kentėjęs dėl drastiško klimato 
pasikeitimo tarp Rio de Janeiro 
vasaros ir Chicagos žiemos jis 
jau baigia atsigauti ir akli
matizuotis. Per savo pirmą di
desnį pasirodymą Clevelande 
geg. 26 d. jis turėjo nepapras
to pasisekirtio. Taip pat pakar
totinai dainavo Chicagos vo
kiečių koncertuose, dalyvauda
mas taip pat ir birž. mėn. 16 
d. įvykusiame Mozarto festi
valyje. ‘

X Vyr. sktn. Ona Ščiukaitė 
ir vyr. sktn. P. Karalius ruošia 
programą vyresniųjų skautų ir 
skaučių stovyklai, įvykstančiai1 
Kanadoje, prie Erie ežero, nuo 
rugpjūčio mėn. 25 d. iki rugsė
jo 3 d. Manoma, kad į stovyk
lą suvažiuos keli šimtai skautų 
ir skaučių iš visos Amerikos ir 
Kanados. Joje galės dalyvauti 
skautai ir skautės nuo 17 me
tų amžiaus. Registruotis reikė
tų jau dabar pas savo vienetų 
vadovus, kurie iki rugpjūčio 
mėn. pradžios atsiunčia daly
vių sąrašus v. s. B. Kliorei, 
1407 S. 48 Court, Cicero 50, IU. 
Mokestis už visą stovyklavimo 
laiką (10 dienų) — $15. Regist
racijos mokestis — $2. Trans
portu ir palapinėmis pasirūpi
na vienetų vadovai.

šios stovyklos tikslas: skau
tybės metodų pritaikymas vy
resniojo amžiaus skautams da
bartinėse sąlygose ir bendra
darbiavimo ugdymas. Veltui 
mes rūpinamės mažaisiais, jei
gu vyresnieji nuo organizaci
jos nutrupės. Po vienų kitų 
metų neturėsime vadovų, kurie 
tais mažaisiais rūpintųsi. Todėl 
Brolijos bei Seserijos Vadi- 
joms ir kilo mintis ruošti šią 
stovyklą, kurioje vyresnieji 
skautai ir skautės turėtų pro
gos susitikti, vieni iš kitų pasi
mokyti, pasidalinti patirtimi, 
labiau suprasti ir pamilti tik
rosios skautybės metodus bei 
tikslus ir juos pritaikyti da
bartinėse sąlygose, vadovau
jant mažesniesiems.

praneša “ALB”, plevėsavo ir 
Lietuvos vėliava švenčių pro-

— Alfredas Vasiliauskas, tu
rįs šv. Karsto vyčių ordino at- 
žymėjimą, yra artimas Bosto
no arkivyskupo R. J. Cushing 
talkininkas. Jis prižiūri arki
vyskupo raštų spausdinimą ir 
ekspendijavimą, pagelbsti kaip 
arkivyskupo šoferis. Jis yra 
vedęs Genovaitę Murphy, kuri 
yra dirbusi Bostone Tikėjimo 
Propagandos įstaigoje, kuriai 
vadovavo tada dar prel. Cu
shing. Jau tada mūsų lietuvis 
įsijungė į religinio švietimo tal
ką — parapijose, seminarijose, 
mokyklose, rodydavo misijų fil
mus. Jis buvo pakviestas tar
nautoju į Tikėjimo propagavi
mo įstaigą, o kai prel. Cushing 
tapo vyskupu* jis buvo pa
kviestas prie diecezijos. Dabar 
jis arkivyskupą lydi jo kelionė
je po JAV, Kanadą, po užsie
nį, ir šiuo metu ruošiasi kelio
nėn į Vokietiją, kur arkivys
kupą Cushing ir jį lydintį lie
tuvį Ant. Vasiliauską, globos 
kancleris Adenaueris.

— Bert C. Wilkas, kaip skel
bia San Diego, Calif., laikraštis 
“San Diego Independent”, yra 
paskirtas pirmuoju inžinieriaus 
pavaduotoju drėkinimo įstai
goj, kuri apims La Mėsa, Le- 
mon Grove ir Spring Valley 
apylinkes.

— Aldona Stempužienė, Cle- 
veland, Ohio, šį rudenį dainuo
ja Maddalenos vaidmenį Rigo- 
letto operoje. Pastatymą ruo
šia Cafarelli Opera Co., daly
vaujant nepilnam Clevelando 
simfoniniam orkestrui.

— Naujos augšt. mokyklos 
mergaitėms statyba' Newtown, 
netoli Philadelphijos, praeitą 
pirmadienį prasidėjo pilnu tem 
pu. Mokykla yra vadovaujama 
sės. Kazimieriečių ir turi. daug 
mokinių, kurių negali sutalpin
ti dabartinėse, patalpose. Ran- 

'govas tikina, kad iki rudens 
mokyklos pastatas bus baig
tas. ,

— Jonas Degutis turėjo sun
kią inkstų operaciją. Guli Pro- 
vidence Hospital, Detroite, dr.
V. Majausko priežiūroje.

Rugpjūčio 18 d. Aldona
Stempužienė dalyvaus Chica- 
go Tribūne dainininkų varžy
bose Čikagoj, Palmer House.

VOKIETIJOJ
— Europos Lietuvių Fronto 

bičiuliai liepos pabaigoje ir rug 
pjučio pradžioje organizuoja 
trečiąją studijų savaitę, kuri 
šiais metais įvyks Neckaro pa-

ARGENTINOJE
— Argentinos lietuvių Tem- 

perley apylinkė ruošia išeivio 
dienos minėjimą liepos 21 d. 
Programoje Vedegio paskaita, 
Aitvarų kvartetas ir Birutės 
tautinių šokių šokėjų grupė.

— Antanas Pimpickas šio
mis dienomis išvyksta į Tarybų 
Lietuvą. Kiek vėliau vyks Gi- 
niečiai, kurie jau pardavė savo 
namus ir laukia išvažiavimo 
eilės. Visi šie vargšai bus pa
gydyti tik Tarybų Lietuvoje, 
kai pajus žiaurią okupanto 
priespaudą. Jiems pranyks ko
munizmo liga, bet jau bus per- 
vėlu. ' \

— A maldo Barsanti, 10 me
tų atstovavęs Argentinai Lie
tuvoje, dabar yra augštas pa
reigūnas Argentinos užs. reik. 
ministerijoje. Jo kūriniuose su 
pagarba minimas ir Lietuvos 
vardas. Jo parašytas scenos 
veikalas “La Vida Frente a la 
Ley” pirmą kartą Argentinos 
artistų buvo suvaidintas Bue
nos Aires teatre Boedo. Dabar 
šį veikalą stato Lietuvių Cent
ro jaunimo teatro artistai. Lie
tuvių Centro jaunimo teatras
VI. 16 pastatė komediją “Ple
putė”.

— 1956. V. 25 prie daugelio 
Argentinos lietuvių namų, kaip

gomis.

— Martynas Ziminskas su
kūrė prekybos bendrovę. Jis 
stambiais kiekiais superka avių 
kailius su vilnomis visoje Ar
gentinoje ir eksportuoja į JAV. 
Ziminskas yra ilgametis veikė
jas.

VEMECUELOJE
— Henrikas ir Laima Kry- 

pavičtai, gyv. Caracas, apturė
jo daug laimės ir sveikinimų iš į 
giminių ir pažįstamų susilaukę 
pirmgimės dukters.

— Inž. Jonas Drevinskas mi 
rė birželio 11 d. po nepavy
kusios operacijos Vargas ligo
ninėje. Į Venezuelą atvyko 
prieš pusantrų metų iš Ang
lijos., Velionis palaidotas Cara- 
cos’o miesto kapinėse.

— Caracas bažnytinio choro 
vedėjui Dabšiui išvykstant į 
JAV buvo suruoštos išleistu
vės. Kartu buvo atšvęstos ir 
Antaninės. Dalyvavo beveik visi 
choristai ir taipogi kun. A 
Perkumas.

— Mikšys, žinomas Caracas 
prekybininkas, jau pardavė na
mą ir krautuvę ir greitu laiku 
išvyksta į Kanadą.

— Inž. Vladas Venckus Ma-
racay mieste atidarė modernią 
moteriškų rūbų parduotuvę.

AUSTRALIJOJE
— Rimvydas švambarys, 12 

metų berniukas, kuris savo tė
vo nematė 8 metus ir savo mo
tinos bei sesutės — 4 metus, 
— dabar išvyko iš Vokietijos į 
Australiją, kur gyvena jo tėve
liai. Jo kelionę pas savuosius 
išrūpino katalikų agentūra. 
Berniukas yra gimęs želvoje, 
Lietuvoje. 1944 m. visa šeima 
išbėgo į Vokietiją. Tėvas emi
gravo į Australiją, gi Rimvy
das susirgo kaulų liga ir pasi
liko Vokietijoje, drauge su mo
tina ir sesute. Prieš 4 metus 
motina su mergaite taipgi iš
vyko į Australiją. Rimvydui 
buvo padaryta pora opei-cijų, 
ligoninė jį išgydė ir dabar jis 
gali vykti pas tėvus. Tarpi
ninkaujant NCWV viza buvo 
gauta.

Iš okup. Lietuvos
— Bolševikai okup. Lietuvo

je nusiskundžia “rimtais trūku
mais kultūriniame darbe”, dėl 
kurių kaltė verčiama ir kultū
ros ministerijai, jog ši “ryžtin
gai neužkertanti kelio trūku
mams, taikstosi su eilės darbuo 
tojų apsileidimu”. Anot Vils 
niaus radijo, “seminarai rajo
nuose, kaip taisyklė, yra žemo 
lygio ir labai maža teduoda nau 
dos kultūros veikėjams, įstai
gų darbuotojams. Ministerija 
turėtų pagalvoti apie tų semi
narų kokybės pakėlimą ir ras
ti naujas, efektyvias kadrų mo 
kymų formas”. Gera atestacija 
apie bolševikinį kultūros dar
bą... •

— Kun. Šukys, Vilkaviškio 
vyskupijos kunigas, tebėra gy
vas, bet ištremtas į Sibirą. At
rodo, kad jis dirba sunkų darbą 
priverčiamojo darbo stovyklo
je. Nors Sibire yra ir jo gimi
naitė, tačiau su ja nesusiraši- 
nėja, Matyt, pavojinga.

— Mirė Marija Kuzmickienė. 

1951 m. vasario 17 dieną Kau
ne mirė a.a. Marija Kuzmickie
nė, gausios šeimos motina, ir 
ten pat Kaune palaidota. Ilges
nę savo amžiaus dalį praleido 
Jurbarke, kur jos vyras — taip 
gi jau miręs — buvo ilgametis 
pradžios mokyklos mokytojas. 
Ten jiedu turėjo ir nedidelį na
melį su darželiu, kuris paleng
vino pragyvenimo sunkumus. 
Buvo pasiaukojusi motina, ku
rios didžiausiis rūpestis buvo 
vaikai. Jais rūpinosi iki pačios 
mirties. ‘ /

Ar nepavojinga susirašinėt
Didelis skaičius lietuvių ne 

tik gyvai susirašinėja su savai
siais, esančiais Lietuvoje ar S. 
Rusijoje, bet ir siunčia jiems 
siuntinius. Daug kam atrodo, 
kad sovietų režimo naujasis me 
todas esąs švelnesnis ir nesuda
ro jokių pavojų susirašinėjan- 
tiems. Tačiau atsargumas gė
dos nedaro. Va, vienas lietuvis 
neseniai gavo iš Lietuvos laiši 
ką, kuriame rašoma, kad jo gi
minaitė, gavusi iš užsienio laiš
ką, buvo išsiųsta į Kauną, kur 
ir pasimirė. Kitam pranešama, 
kad jo giminė perkeldintas Lie
tuvoje taipgi į kitą vietą.

Naujiems vėjams pučiant 
Lenkijoje, iš ten vienas kitas 
atvažiuoja į užsienį atostogų. 
Vieno vakaruose gyvenančio 
lenko sesuo buvo atvažiavusi 
atostogų į Šveicariją. Iš ten ji 
parašė savo broliui laišką, ku
riame pažymėjo, kad po jos a- 
tostogų jis tegu nelaukia jos 
laiškų, nes nerašysianti: taip 
esą saugiausia.

Eucharistinio kongr. gari - s 
prezidentas

Philipinuose lapkričio 28 — 
gruodžio 2 d. ruošiamas tauti
nis eucharistinis kongresas, 
kurio garbės prezidentu sutiko 
būti tos šalies prezidentas 
Magsaysay. Iš viso bus trys 
garbės prezidentai. Kiti du: 
popiežiaus nuncijus arkv. E 
Vagnozzi ir Manilos arkiv. R. 
Santos.

— Kun. Jonas Kazlauskas
klebonauja Šešuoliuose, vykdo 
bažnyčios remontus.

Tėvų Marijoną

TT. MARIJONŲ

STOVYKLA
BERNIUKAMS

Skelbtis “DRAUGE” apsimoka 
nes jis yra plačiausiai skaitomas 
lietuvių dienraštis, o skelbimų 
kaina yra prieinama visiems.

Bendradarbių 

35-to Skyriaus

IŠVAŽIAVIMAS
4

-I- , i.

Marijonų Seminarijų 

Tėvų Marijonų Statybos
Fondo Naudai 

Liepas 8 d., 1956 m. 

CLAREMOON HILU, ILL

Arti Chicagos

Htnsdale, III., apylinkėje

Sezonas prasideda liepos 7 d., 
1956 m.

Priimami berniukai nuo 10 me
tų iki 16 m. t

Pagal susitarimą priimami 
berniukai ankščiau ir jaunesni.

Pirmosios savaitės vyks griež
toje lietuviškoje programoje.

I
Kreipkitės:'
RE V. VICTOR RIMŠELIS, .MIC., 

Marian Hills Seminary 
Clarendon Hills, III.
Tel. HINSDALE 1441

TT. Marijonų Bendradarbių Draugija
* I /

Kviečia

1 Visus draugus ir prietelius

Aplankyti
* I

TT. MARIJONŲ SEMINARIJĄ

per

METINĮ ISVAZIAVINIA
* «. * V

Liepos 15 d., 1956 m., šv. Mišios 11:30 vai.

Marian Mills Seminary — Clarendon Hills, Illinois

(Prie kelio Nr. 83 ir 63-čios gatvės)


