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NEAIŠKUMAI DEL JUOZO'STALINO MIRTIES
Sovietų delegatai Švedijoje

bandė mulkinti švedus
JUOZAS LINGIS 

Mūsų bendradarbis Švedijoje

Atsisveikindama su šeimininkais švedais, augščiausiojo sovie
to delegacija sutiko atsakyti į spaudos atstovų paklausimus. Klau
simai turėjo būti iš anksto patiekti raštu — ką gi, viską reikia juk 
kolektyviai apsvarstyti, staiga užkluptas žmogus gali netyčiomis 
prasitarti ir apie savo nuomonę.

Tam atsisveikinimui Švedijos 
užsienio reikalų ministerija buvo 
suruošus puikius pietus, o po tų 
stiprių pietų sovietų delegacija 
tuose pačiuose rūmuose užsima
nė pavaišinti ir spaudos žmones, 
tačiau šį kartą augščiausiojo so
vieto atstovų patiekalai buvo ga
na liesi — į palankius klausimus 
buvo atsakyta maloniai, į kritiš
kus paklausimus atsakyta mos
tais ir makalojimais rankomis, o
kai kuriems paklausimams de- . v ... „
legacija panaudoja visuotiną ap- ““Į“ požvilgis I Sta-

bančiu žurnalistu pareiškė, kad 
jie „su didžiausiu malonumu“ pa
sistengs padėti surasti dingusius 
pabaltiečius seimų narius, jeigu 
jais susidomėję patieks jiems ži
nių.

Neatsakytieji klausimai 
Į kiek raštu patiektų pareiški

mų buvo neatsakyta, sunku pa
sakyti, tačiau du paklausimai bu
vo visai nutylėti. Štai jie:

1. Ar Sovietų Sąjungos vadų

temdymą į juos nieko neatsaky
dama.

Gieda seną giesmę 
Atsakant į paklausimą, ar lais

va gamyba ir jos panaudojimas 
gali duoti tokių pat vaisių, kaip 
ir iš viršaus diriguojama, reikė
jo griebtis senos nuvalkiotos 
marksizmo tezės — „iš viršaus 
diriguojama gamyba ir jos pa
naudojimai yra daug progresy
vesnė, negu laisva“. Delegacija, 
palklausta, ar ji Švedijoje rado 
ką nors vertingo, ką ji galėtų pri-

liną iššauks plačių pemagrinėji- 
mų teismų, kuriuose Pabaltijo

Didelės plieno
darbininką algos

NEW YORK. — JAV plieno 
darbininkų algos balandžio mė
nesyje buvo didžiausios iki šioliai 
pasiektos plieno pramonėje. Iš 
viso daribninkams buvo išmokė
ta $326,740,000, tuo tarpu kai 
prieš metus tik $282,025,000.

Pakviesti j plikių 
draugijų

MILAN, birž. 5. — Preziden
tas Eisenhoweris ir rusų partijos 
viršininkas Nikita Kruščevas yra 
pakviesti garbės nariais į Italijos 
„plikių“ draugiją.

Bostone surado virš

70,000 dolerių
BOSTON, birž. 5. — FBI ir 

Bostono policija viename Bosto
no name surado paslėptų pinigų, 
manoma nuo $70,000 iki $90,000.

D <

Jungtinės Komunistų Karinės Paliaubų komisijos nariai Korėjoje ap
leidžia konferencijų pastatų Panmunjom, vietovėje. Jiems tas buvo 
įsakyta pagal UN delegatų nutarimą. (TNS)

Aiškėja faktas, jog
Stalinas buvo nužudytas

WASHINGTON. — Šiuo metu, diskutuojant Rusijos komunis
tų boso Nikitos S. Kruščevo 26,000 žodžių kalbą, yra galima tikėti, 
jog Stalinas 1953 m. kovo mėn. 5 d. nemirė savo mirtimi, bet buvo 
nužudytas jo oponentų. Jie tai padarę savo apsigynimui, kadangi 
„tėvas“ Stalinas buvo numatęs „atsiskaityti“ su kaikuriais jo 
sėbrais.

Stalinas kuris, kaip oficialiai 
buvo paskelbta, miręs nuo neti
kėto kraujo išsiliejimo smegeny
se, prieš savo mirtį turėjo planą 
likviduoti užsienių reikalų min. 
Molotovą, prekybos min. Mikoja- 
ną ir kitus politinio biuro senuo
sius narius. Todėl Kruščevas sa
ko, jog ta yra tikra priežastis dėl 
kurios jis pats buvęs likviduotas. 
Stalinas — ligotai nepasitikintis 

žmogus

Kruščevo kalbos, pasakytos 
vasario mėnesyje, Valstybės de
partamento redaguotas ir pa
skleistas tekstas, liudija pasku
tiniojo sovietų diktatoriaus bru- 
tališkumą ir „augštą“ masių žu
dymo techniką. Panašūs vaizdai 
jau anksčiau yra buvę parodyti 
laisvajam pasauliui: Artūro 
Koestlerio knygoje „Tamsa Vi
durdienį“ ir Viktoro Serge kūri
nyje „Draugo Tulajevo byla“, 
kur kurie bylojantys apie kanki
nimus, prisipažinimus ir kraujo 
vonias Stalino valdymo metu.

Kruščevas savo kalboje pabrė
žė, jog Stalinas buvęs ligotai ne
pasitikintis žmogus ir jis,’ per ki
tų lavonus, siekęs sau genijaus 
vardo.
Ką Kruščevas galvoja atsiekti?

Politiniuose sluogsniuose yra 
įvairių galvojimų klausime — ką 
Kruščevas nori atsiekti Stalino 
nedorybių iškėlimu?

Vieni tiki, kad jo tikslas yra, 
sunaikinus vieną diktatorių, eiti 
į panašią poziciją. Kiti gi mano, 
kad Kruščevas nori visus nuteik
ti kolektyvinės valdymo sistemos 
siekimu, pelnant sau didesnių 
simpatijų.

Bet kaip iš tikrųjų yra, galės 
paaiškėti tik po kelių mėnesių ar
ba net ir metų.

Apgaulingi rusą 

veiksmai ,
Sovietams pasiskelbus sumaži

nant savo karines pajėgas 1,2 
mil. karių, dėl to Vakaruose pa
reiškiama, kad niekas negali pa
tikrinti, ar tikrai tas pažadas 
bus įvykdytas. Bolševikams šiuo 
metu ypač žemės ūkiui reikia 
daug darbo jėgų, tad dalis jų iš 
kariuomenės ten ir permetama. 
Vykdydami labai išlaidžių ir 
brangią karinę politiką, bolševi
kai buvo priversti mažinti savo 
karines pajėgas. Kai Vakarai sa
vo armijas susimažino tuoj po ka 
ro, tai Sovietai taip daro tik da
bar. Vakaruose turima žinių, kad 
savo armiją Sovietai ruošiasi ap
ginkluoti atominiais iiį raketi
niais ginklais. Tokia „atominė ar 
mija“ būtų dar pavojingesnė, nei 
ligi šiol. Rytinėje Vokietijoje tu
rimas savo karines pajėgas So
vietai pasiryžę sumažinti tik 10 
proc., arba 30,000 kovotojų. Tuo 
tarpu Rytinėje zonoje sudarytos 
iš pačių vokiečių dar didesnės 
karinės pajėgos. Todėl į šiuos rū
šies veiksmus Vakaruose dau
giau žiūrima kaip į sovietinės 
propagandos žygį.

kruštų politikai 1940-52 m. lai- Yra spėjama, jog jie čia bus už
kišti nuo garsiosios Brink mili
joninės vagystės laikų.

Vokietija atgaus
Saaro kraštą

LUXEMBOURG. *— Prancūzų 
premjeras Mollet ir Vakarų Vo- 
kietiojos kancleris Adenaueris 
pagaliau priėjo prie galutinio su
sitarimo, kuriame yra numatyta 
Saaro kraštą sugrąžinti Vokieti
jai sekančių metų sausio mėn. 1 
d. Šis „neutraliame“ Luksembur- 
go mieste 9 valandas užtrukęs su
sitikimas, pagaliau išsprendė se
niai visų lauktą problemą dėl an
glių ir plieno turtingos Saaro te
ritorijos.

Pradžioje, kaip yra skelbiama, 
Saaras tebus prijungtas prie Vo
kietijos tik politiškai, o po trijų 
metų perijodo ir ekonomiškai. 
Šiuo metu krašto ekonominius 
reikalus tvarkė ir tvarkys Pran
cūzija.

• H ir ošimo s mergaičių grupė, 
kuri pereitais metais buvo atvež
ta Amerikon gydymui nuo A- 
bombos apdegimų, sekančią sa
vaitę grįš atgal į namus. Šios 
mergaitės turėjo plastikines ope
racijas, jų veiduose esančių žy
mių panaikinimui.

kotarpyje buvo nuteisti ar iš 
tremti, pernagrinėjimų, panašių 
į tuos, kurie dabar vyksta dau
gelyje Rytų Europos valstybių?

2. Švedų visuomenei sovietų va 
dų pareiškimai pasktuiniu laiku 
apie Staliną yra tiesiog nesuvirš
kinami turint akyse oficialų So
vietų Sąjungos tiek politinį, tiek 
parlamentarinį gyvenimą. Ar ga
li Sovietų Sąjungos delegatai, at
stovaują tai, kas atitinka Švedi-taikyti savajai visuomenės siste- . , , ... . .. ,

m.i, atsakė, kad naudingo Ji nie- EJ“*
ko neradusi, tačiau Švedijoje esą 
daug vertingos informacijos tech 
nikos ir kultūros srityse, kuo So
vietai galėtų pasinaudoti.

Kad Švedija yra demokratija, 
to augščiausiojo sovieto atsto
vai nedrįso paneigti, tačiau į pa
klausimą, ar Sovietų Sąjungoje 
yra galimumų pasireikšti opozi
cinėms politinėms grupėms, bu-,

Stalinas galėjo padaryti tokius 
nesusipratimus, ugdyti asmeninę 
jėgos politiką? Kodėl sovietų vy 
riausybė arba augšŽiausias sovie
tas nepakėlė prieš tai balso arba 
nieko apie tai nepainformavo? 
Kodėl tie, kurie dabar kalba, ta
da tylėjo?

Sovietai Stockholme neturėjo 
ramybės

Švedų visuomenės nuomonės
vo atsakyta taip pat pasenusia pareiškimas Pabaitįjo klausimu
teze — Sovietų Sąjungoje, kurio
je nėra jokių klasių, nėra jokio 
akstino antagonistinėm grupėm 
susidaryti, todėl nėra pagrindo ir 
įvairioms politinėms partijofns.

Be iš anksto paruoštų ir išcen
zūruotų atsakymų, sovietų dele
gacija buvo priversta atsakyti ir 
į vieną žodžiu patiektą paklausii 
mą.— apie vergų stovyklas So
vietų Sąjungoje. Šį necenzūruotą 
atsakymą savo atsakomybėn pa
siėmė vienas iš delegatų, iš pro
fesijos profesorius, užtat ir atsa
kymas buvo ne atsakymas, o 5 
minučių paskaita apie sovietų 
„darbo metodus“. Jis pareiškė, 
jog „darbu“ yra stengiamasi grą
žinti nusikaltėlius į normalų gy
venimą ir ši sistema esanti „pati 
progresyviausia visame teisės 
moksle“.
Ką rusai kalba apie Pabaltijį?

Nemaža buvo klausta ir apie 
Pabaltijo kraštus, 'kurių proble
ma, augščiausiojo sovieto delega
cijai beviešint Švedijoje, buvo vi
su rimtumu iškelta tiek spaudo
je, tiek mitinguose, tiek net de*- 
monstracijose. Į paklausimą, ar 
Pabaltijo kraštų per antrąjį pa
saulinį karą deportuoti seimų na
riai bus paleisti ir ar jiems bus 
leista grįžti namo, turėjo atsaky
ti estų komunistų partijos vadas 
Ivan Kabin. Jis pareiškė, kad da
lis pabaltiečių, kurie buvo nuteis
ti už bendradarbiavimą ąu „fašis
tais vokiečiais okupantais“, bus 
amnestuoti pagal ką tik išleistą 
„ukazą“ ir kad jiems bus leista 
grįžti namo. Į paklausimą, ar de
legacijos atstovai gali išvardinti 
vieną kitą paleistą Pabaltijo kraš 
tų seimų narį, buvo atsakyta, 
kad jų pavardžių neatsimenama,
tačiau, kaip paskui pareiškė de
legacijos vadas Volkovas po su

ir pabaltiečių studentų demons
tracijos Stockholme tikrai buvo 
kruvinas šešėlis, persekioją^ so
vietų delegatus. Kad tai buvo ne 
krislas, o rastas jų akyse, buvo 
matyti iš paskiau paskelbto vie
šo komunikato, kuriam pro šiuos 
įvykius nebuvo tylomis praeita. 
Komunikate buvo pareikšta pa
garba Švedijos neutralumui, ta
čiau pulti tie „pavieniai balsai“, 
kurie sėja nesantaiką tarp tautų 
ir kurie „mėgina maišytis į mūsų 
vidaus reikalus“, tačiau, anot ko
munikato, „tos grupės neatsto
vauja Pabaltijo tautų, kurios sa
vanoriškai prisijungė prie Sovie
tų Sąjungos ir kurios dabar di
džiai žengdamos pirmyn kuria 
savo gyvenimą broliškųjų tautų 
tarpe“.

Žinoma, tuo melu laisvo žmo
gaus dabar jau nebenustebinsi: 
komunizmą visi jau gerai pažįs
ta. Delegacijos pirmininkas Vol
kovas, perskaitęs tą komunikalą, 
tikrai nebuvo Pabaltyje prieš ka
rą, jeigu jis tokias nesąmones 
apie pažangą kalba. Pagaliau 
kam jam toji tiesa, jis yra Krem 
liaus automatas - robotas, jam 
tiesa nesvarbu, kaip nesvarbu 
jam buvo savo komunikate klai
dingai pavadinti ir Švedijos ka 
ralių, pas kurį per priėmimą ir 
Volkovas ųusilenkė, nors paskui 
jis karalių pavadino Adolfu VI, 
vietoje Gustavo VI.

Trumpai iš visur
• Išsiliejusi užtvanka George- 

town, Oolo. apliejo visą slėnį ir 
sunaikino kelius, tiltus ir kt., pa
darant daugiau kaip 200,000 dol. 
nuostolių. Sakoma, kad tas atsi
tiko dėl tirpstančio sniego spau
dimo. .

• Adlai Stevenson rinkimuose 
Floridoje pelnė sunkią pergalę, 
tik 13,736 balsaią prieš savo var 
žovą — Estes Ke/auver. Bendras 
balsų skaičius buvo: Stevenson 
— 230,385; eKfauver — 216,549.

• JAValstybių vidaus reikalų 
departamentas, Baltųjų Rūmų 
pranešimu, įsteigs naują biurą, 
kuris tvarkys problemas iškylan
čias su meškeriojimo pramone 
šiame krašte.

• 1956. V. 22 popiežiui Pijui 
XII buvo įteiktas pirmasis egz. 
katalikų „Raudonosios knygos“ 
nušviečiančios komunizmo pavo
jų religijai ir pavaizduojančios 
75 mil. katalikų likimą Sovietų

Netiki sovietą

geraširdiškumu
MEXICO CITY. — Vietinis 

laikraštis „Excelsior“, savo ve
damajame užvardintame „Ne, 
ponas Bulganinai“, apkaltino so
vietų premjerą jo apgaulingu pa
ramos siūlymu Pietų Amerikos 
Valstybėms.

Šis laikraštis pažymi, jog Bul- 
ganino žodžiai yra buvę labai šir
dingi ir draugiški, taip kad dau
gumui jie galėjo padaryti gerą 
įspūdį, jeigu už jų nebūtų paslėp
ta apgaulingos užmačios.

Laikraščio vedamajame pabrė
žiama, kad sovietai nesuteikia 
paramos net savo „globojamom“ 
valstybėm, kurios jų įtakoje ne 
tik kad negali bent minimaliai 
vystytis, bet ir apsaugoti savo 
pagrindines žmonių teises. 

Lietuvio neprileido 1

prie rusą delegacijos
CHICAGO. — William Gau-

Sąjungoje ir jos satelitiniuose čus, kuris 11 metų tęsia bandymą 
kraštuose. Katalikų persekioji- išlaisvinti savo šeimą iš Sibiro, 
mas veikale pavaizduotas kaip buvo neprileistas prie rusų bab-
pats biauriausias nuo krikščio
nybės persekiojimų senosios Ro

tistų delegacijos, besilankančios 
Chicagoje. Jis norėjęs paprašyti

mos laikais. Veikale, kuris turi rusų pagalbos šiame reikale, ta- 
374 psl., taip pat kalbama apie čiau jam nepavyko gauti progą 

pakalbėti su delegacijos nariais. 
Gaučus, šio krašto pilietis, bu-

religinę padėtį okup. Lietuvoje. 
• Prispaustosioms tautoms

ginti unijos organas „Exil et Li- 
berte“ Nr. 27 1956 plačiai nu
švietė Pavergtųjų Europos Tau
tų spec. sesijos darbus Strasbur- 
ge, pavergtųjų tautų padėtį bol-

vo sugrįžęs 1939 m. į Lietuvą, 
kur jis sukūrė šeimą. Neužilgo 
po to prasidėjo karas ir jis į Ame 
riką tegalėjo išvažiuoti tik 1945, 
bet jo žmona Monika ir vaikai —

šeškinėj okupacijoje, Sov. Sv|*""utis ir turėjo ten pa-
jungos vaidmenį tarptautinėje ° vėllau buv0 lStremtl 1
politikoje ir visą eilę kt. aktualių Sl ir^”

Pasitraukė Burmos

min. pirmininkas

pavergtiesiems reikalų.
• Austrų „Ooeroesterreichi- 

sche Nachrichten“ rašo, jog gau
namos iš Pabaltijo kraštų žinios 
rodo, kad ar tik Kremlius tikrai 
nesiruošia respublikines Estijos, 

i Latvijos ir Lietuvos valstybes iš
leisti iš „Sov. Sąjungos integra
linės teritorijos“. Dienraščio ma-

RANGOON, Burma. — Bur
mos ministeris pirmininkas U 
Nu, kuris buvo žinomas kaip vie
nas iš Azijos vadovaujančių ne- 
utralistų su Indų vadu Nehru, 
pasitraukė iš pareigų. Jo vietąnymu, kurio betgi nepatvirtina užima v Ba Swe buvęs 

kiti duomenys, taip pat svarbiau- mfnį3terja
sios funkcijos administracijoje Į gpaudos konferencijoje U Nu 
perduodamos „tautiniams va di- parejgk£( jOg jįg dabar atsidės jo 
ninkama“, kilusiems iš tų kraštų. Ipartijog _ antifašigtų

• Maskvos Raudonojoj aikštėj laisvės lygos“ perorganizavimui. 
esantį mauzoliejų, kuriame lai-

Kalendorius

Birželio 6 d.: šv. Norbertas; 
lietuviški: Tauras ir Bijolė.

Saulė teka 5:17, leidžiasi 5:22.
Oras Chicagoje

Oro biuras praneša: Chicagoje 
ir jos apylinkėse šiandien giedra
ir šilta; temperatūra apie 75. Ry- 

gikirtimo su vienu rusiškai kai- toj — dalinai debesuota ir šilta.

Dimitri T. Šcpilov (virSuje), ko
munistų partijos laikraščio “Prav- 
da" redaktorius, pakeitęs ligšiolinį 
Rusijos Užsienių reikalų min. Vya- 
čealav M. Molotov (apačioje). Mo
lotovo pasitraukimas iš minėto pos
to įvyko vieną dieną prieš Jugosla
vijos prezidento maršalo Tito atvy
kimą j Maskvą. (INS)

• Mrs. Rhonda Belle Martin,
_ « 49 metų amžiaus, prisipažinusi

stikliniais dangčiais Leninas su , ... . , .■ » 1___ nužudžiusi savo ketvirtą vyrą.
mies

te, Ala. mirti elektros kėdėje.
• Čilės prezidentas Carlos Iba-

komi balzamuoti karstuose su

Stalinu, iš smalsumo lanko vis . 4. . ’ . m buvo nuteista Montgomerydaug.au žmonių. Tačiau ir Mas- 0 J
kvoje plačiai kalbama, kad Sta
linas iš mauzoliejaus bus išimtas.
Norima pastatyti bolševikinį nez jau baigė sudaryti savo nau 
panteoną, kuriame būtų laidoja-Į jąjį kabinetą. Jis paskyrė Jorge 
mos bolševikinės įžymybės. Mau- Aravena ūkio ministeriu ir dr.
zoliejuje Raud. aikštėje tebūtų 
^paliktas tik vienas Leninas.

Trumanas grojo

Mozarto pianinu

SALZBURG, birž. 5. — Harry 
S. Truman, vienas iš geriausiųjų 
Amerikos mėgėjiškų pianistų, 
grojo Mozarto sonatą šio garsaus 
kompozitoriaus pianinu, lanky
damas namą, kur Mozartas yra 
gimęs prieš 200 metų,

Buvęs JAV prezidentas čia pa
reiškė, jog Mozartas yra jo mė
giamiausias kompozitorius ir 
kad jo lankymasis Salzburge per 
Mozarto 200 metų minėjimą yra 
maloniausias iš bet kada turėtų
jų atostogų

Graiką karalius

lankosi Prancūzijoje
TOULON, Prancūzija. — Grai

kijos karalius Paul ir karalienė

Sirija pripažins

Raudonąją Kiniją
DAMASKUS, Sirija. — Sirijos 

finansų ministeris Haumad pa
reiškė, jog Sirija principiniai nu
sprendė pripažinti raudonąją Ki
niją. Kita arabų valstybė — Egip 
tas .raudonąją Kiniją yra pripa
žinusi gegužės mėn. 16 d.

• 11 žmonių japonų „kultūri-
— Frederiką atvyko čia graikų nė“ delegacija šį šeštadienį iš To- 
laivu Helli ir žada pradėti ketu- kijo išvyks vieno mėnesio vizitui 
rių dienų vizitą Prancūzijoje. į Maskvą.

Alberto Araya Lampe — sveika
tos ministeriu.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
'— Virš 1,800 vyrų, dirbančių dieną ir naktį, jau baigia užge

sinti Kanados Albertos provincijos šiaurės vakaruose esančių miš
kų gaisrus.

— Siaurės Korėjos premjeras — Kim II Sung su savo palydo
vais atskrido į Maskvą.

— Du amerikiečių ūkininkai: Charles Hollopeter ir Harry 
Bathurst iš Blackwell, Okla., parvykę iš vizito Rusijoje, pareiškė, 
jog sovietų ūkis yra atsilikęs 50 metų nuo amerikiečių.

— JfOO Rusijos turistų apleido Maskvą 1 mėnesio ekskursijai 
su sustojimais Bulgarijoje, Graikijoje, Italijoje, Prancūzijoje, Olan
dijoje tr Švedijoje. «

— 7 JAValstybių jūrininkai žuvo laivo nelaimėje Saigone.
— 11 valsčių Oregone ir 9 Washingtono valstybėse, išsiliejus 

Columbia ir Wilamete upėms, pakliuvo j nelaimės sritį.
— Pranešimu iš Washingtono skelbiama, jog yra maža vilčių, 

kad pašto persiuntimo kainų pakėlimas būtų svarstomas kongrese 
šiais metais.

— Trys maskuoti banditai apiplėšė Mount Greenwood banką 
Cihcagoje, kuriame buvo 15 žmonių ir paspruko su $12,000 dol.

— 200 studentų demonstrantų Demasce, Sirijoje reikalavo už
daryti JAV Informacijos Centrą, kadangi jo knygyne yra muzikos 
knyga su Izraelio tautiniu himnu.

daug.au
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siųsti šiuo adresu: ALF. KERELIS, 4105 So. Albany St. 

Chicago 32, III. Telefonas LAfayette 3-0547

įsiregistruok LB savo apylinkės vimo rengimo komisiją sudarė 
v. sktn. J. Vaišnys, SJ, sktn. A. 
Karnavičienė, psktn. Vyt. Cer- 

Zailskienė, Įnius. Stovyklos komendantai — 
Vyriausioji Skautininkė psktn. A. Ščiukaitė ir sk. v.

^vyr. skltn. Vyt. šliupas. Suvažia 
PLSS VADOVŲ,-IŲ SUVAŽ. vusiųjų skautų vadovų tarpe bu- 

. PRAĖJUS j vo daug akademikų skautų.
Viskam pasibaigus, jaunimas 

dar ilgai nenorėjo skirstytis iš 
Ta'bor Farm. Nenuostabu, kad

valdytoje.
Budėkime! 

v. s. O.

I

pavardės bus paskelbtos vėliau.
Drauge stovyklaus ir abiejų 

tuntų kapelionas kun. J. Pečkys, 
SJ.

Stovyklos įvyks prie Custer, 
Mich. Jų pradžia — liepos 8 d. 
ir tęsis tris savaites.

(Nukelta į 4 pusi.)

Dr. Nlu KRIAU6ELI0NAITŽ
(Gydytoja ir Chirurgš) 

MOTKBV UGI IK AKU&EKUOS 
SPECIALISTE 

8760 We«t 7 Irt Street 
(Kampa* 71st Ir Californla)

TeL ofiso Ir re*. REpubUo 7-4146 
Vai. 11-1 Ir 6-9 ▼. t. Beit. 1-4 p. p. 

Priėmimas tik Dairai susitarimą.

DR. IRENA KURAS

, Tavo kraitis ir daina
Lietuviška knyga — vienas peticijos paruošimas ir po ja pa- 

stipriausių ginklų kovoje už tau rašų rinkimas. Miela sese, bū-
tinės gyvybėą išlaikymą, vienas 
ryškiausių bruožų lietuviškos 
kultūros, vienas geriausių bei

tų permažas pasitarnavimas, jei 
tik pati pasirašytum, o parašų 
sav0 apylinkėje darbą lengva

artimiausių draugų. Neaprašo-j ranka nuo savęs nustumtum, 
mą meilę ir pagarbą knygai lie-; Todėl dar šiandien pasirūpink 
tuvis parodė visų priespaudų; keletą tam reikalui paruoštų la- 
metais, ypatingai spaudos drau- Į pų ir su jais uoliai aplankyk sa-

Prieš dvi savaites atsisveiki
nome su J. Bačiūnų, savininku 
Tabor Farm, Sodus, Mich., ir su 
visais pas jį susirinkusiais skau š's suvažiavimas praėjo tokioj 

geroj nuotaikoj, nes joki gin-
tais. Apie 150 skautų vadovų č&. nedrumstė tvarkos ir j. Ba. 
buvo atsilankę šit įasaivieten gjjįno gotūs ir gausūs valgiai 
gegužes 19 20 dienomis J kgj- vjgų patenkinimą. Malo-
PLSS vadovų,-vlų suvaziav mą nu Wtų kftd panaįfis pilni geros
aptarti savo rūpimus reikalus.' nuotaikos ir entuziatmo suva- 

Buvo diskutuota f omis temo- šlavimai dažniau būtų rucHiami 
mis: 1) “Tarptautinis bendra-: gvildenti įvairius skautiškuosius
darbiavimas” — pravedė dr. M.' reikalus.
Budrienė, talkininkaujama v. I ,
sktn. 3. Kairio, ps. V. Kamantų flTOVYKLAUSlM NUOSAVOJ 

VIETOJE, ir ps. R. Mieželio; 2) “Ar te'sin
dimo gadynėje: už ją jis auko-,vo apylinkės kiekvienus namusgai elgiamės, jaunimą lietuviš- 
jo asmeninę laisvę ir gyvybę, Mielosios vadovės, parodykite kai auklėdami Amerikoje?" — 

šioje akcijoje visą savo suma
numą bei pasišventimą.

Dainų šventė

jis kantriai kentėjo kalėjimuose 
ir ištrėmimuose.

Lietuviška knyga .turėtų būti 
brangi, it gaivinanti Lietuvos 
laukų ryto rasa, ir šiandien vi
sur išeivijoje.

Prisimintinas vienas mūsų 
gražiųjų papročių — ipotinų rū
pestis savo augančioms duk
roms krauti kraičius. Dar duk
relei ne laikas tekėti, o margos 
skrynios jau būdavo pilnos plo
niausių drobių, raštuotų staltie
sių, rankšluosčių, juostų ir ki
tokių rankdarbių. Paaugusios 
dukros, motutės padedamos, ir 
pačios juos dar papildydavo. 
Toks kraitis buvo vienas di
džiausių lietuvės pasididžiavimų.

Miela sese, gyvenimo sąly
goms pasikeitus, šiandien no
rėčiau atkreipti tavo dėmesį į 
kitokios rūšies lietuvaitės krai 
tį — į lietuviškų knygų knygy
nėlį. Ar tavo motutė ir tėvelis 
jau pradėjo jį tau krauti? Ar 
to kraičio skrynia — lietuviškų 
knygų lentyna ar spinta — jau 
puošia tavo kambarėlį? Ar ji 
netuščia? Ypatingai tai pravar
tu prisiminti dabar, vykstant

Aušros Vartų skaučių tunto 
, bei Lituanicog skautų tunto va-

pravedė Clevelando akademikai ( saros stovyklų organizavimas 
skautai, vadovaujami ps. V. Ka- rieda priekin, 
manto; 3) “Tolerancija ir draus) Aušros Vartų skaučių tunto 
mė organizacijoje” — diskuta- stovyklos virš ninkės pareigas

Liepos 1 d. Chicagoje galin-i vo jaunieji skautai M. Grigara- 
gai suskambės lietuviškos dai- vičiūtė, K. Zapkus, A. Šlapkaus-
nos. Kaip nuostabu — milžiniš
kas didmiestis gyvens ištisą die
ną lietuviškos dainos ženkle.

Mielosios sesės, jei kurios ne
turite laimės ir garbės dalyvau
ti Dainų šventėje kaip daininin
kės, dalyvaukite kaip viešnios. 
Toki įvykiai reti — neatidėkime 
kuriai kitai progai. Nedalyvavu
sioms būtų liūdna ir graudu ki
tiems kiekviena proga joje pa
tirtais įspūdžiais besidžiaugiant.

Dainų šventės išvakarėse, bir 
želio 30 d-, taip pat Chicagoje, 
įvyks JAV ir Kanados Lietuvių 
Kultūros Kongresas, kurio po
sėdžiai vyks Sherman viešbuty 
(Randolph ir Clark gatvių kam
pas). Pradžia 9:30 vai. ryto. {- 
domi ir aktuali programa. Stu
dentai ir moksleiviai įleidžiami 
nemokamai. Miela sese, jei tik 
galėsi, ne tik pati dalyvauk, bet 
paragink ir savo artimuosius 
bei pažįstamuosius. Apsilankiu-

, ... si nesigailėsi, nes atliksi lietu-knygos menesiui (knygos plati- višką pareigą ir gaVQ dvasią ži. 
narnos iki birželio 15 d.). Nea- niomis praturtinsi. Jei norėtum

kas, J. Gelažiūnaitė ir N. Jan-

eis sktn. A. Karnavičienė, jai 
talkininkaus vyr. sk. V. Pavil- 
čiūtė, sktn. A. Švarienė — ūkio

kūtė; 4) “Religinis auklėjimas" dalis, vyr. sktn. E. Strikienė,
— kun. J. Vaišnio pravestas. At 
liekamu laiku vyko vyriausios 
skautų vadovybės bei akademi- 
kių skautų pasitarimai. Neap
sieita ir be linksmosios dalies, 
kurią sudarė laužas, šokiai ir lic 
tuviškos dainos bei žaidimai.

Tarp dalyvių buvo matoma ir 
vyriausioji skautų vadovybė: 
vyr. sktn. O. Zailskienė ir vyr. 
sktn. S. Kairys ir kit. Dalyviai 
buvo atvykę iš Chicagos, Det
roito, Clevelando, Toronto, Gr. 
Rapids bei kitų vietų. Suvažia-,

Rūpestingai ir pigiai taisau
TELEVIZIJOS

APARATUS
Garantuoja darbų,,dalia.

J. MIGLINAS 
Telef. — HUmboM 61038

tidėliodama papildyk tą savo 
kraitį naujomis, jaunimui skir- dalyvauti sekmadienį 6:30 vai. 

ten pat Dainų šventės ir kong-
tomis knygomis Jei šiuo metu-res0 užbaigimo bankete, tuojau 
truksti pinigų, skolinkis iš tėve-' 
lių. Skolai grąžinti tam tikrą 
laiką atsisakyk nuo saldumynų, 
papuošalų, kino seansų. Tavo 
kambaryje bedidėjąs lietuviškas 
knygynėlis tebūnie tavo pasidi
džiavimu.

Norėčiau tikėti, kad jūs, mie
los sesės, ir be nuolatinių primi
nimų nuo lietuviško gyvenimo 
neatsiliekate. Galbūt jau atski
ros skiltys lenktyniaujate knygų 
platinimo varžybose ir esate 
gražių rezultatų pasiekusios. Jei 
kur nors dar nesate pradėjusios, 
tai skubėkite į šį darbą įsitrauk 
ti. Džiaugsmas, kuris jūsų lau
kia atlikus šią lietuvišką parei
gą, bus geriausias atlyginimas 
už jūsų pastangas.

Gražus mūsų jaunimo už
simojimas — JAV prezidentui

P&J. JOKUBKA
rv, deimantai ir laikrodžiai 

Pardavlmaa ir Taisymas
4077 So. Archer Avė. 

Chicago 32, III. — Tel. LA 3-8617

reL ofiso HE. re*. PR. 6-7888

DR< ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IK CHLriURGAd .

1957 W. Garfleld Blvd.
VAL:' 1—4 Ir 6—t 

Šeštadieniais nuo 1 Iki 4 vai. p. p.
išskyrus ketvlrtad. Ir sekmad. -

(Gydytoja
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ

DR. ANNA BALIUKAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IB 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinio* —

8322 So. Western Avenue 
Vai.: kasdien 10-12 vai. ir 1-9 vai. 
vuk. šeštadieniais 10-1 vai. Trečia
dieniais uždaryta. Kitu laiku susitarus

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
telef U’Albrook 6-6076

sktn. T. Žukienė, sktn. M. But
kienė, L. Luneckienė — instrukl 
torės, Petrikenė — gail. sesuo.

Lituanicos skautų tunto sto
vyklos viršininkas — psktn. Vy
tautas Černius, sktn. j. Kau
nas — stovyklos viršininko pa
vaduotojas ir ūkio dalies vedė
jas, sk. v. VI. VI. Stropus — in 
struktorius. Stovyklai talkinin
kaus dar visa eilė skautų, kurių

PIGIAI IK SAUGIAI

PER KRAUSTAU
BALDUS
VIETOJE IK Iš TOLIAI

K. ElOUKUMS

ir Chirurge)
JŲ IR VAIKŲ LI 
SPECIALISTU 

7165 South Weitem AvenM
(MKDICAL BUILD1NG) 

Plrmad., antrad., ketv. Ir penkta4., 
nuo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. Ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. Seštad. 11 
vai. ryto Iki S vai. popiet.

Ofloe tel. RE. 7-1168
Re*. U-l. WAlbrook 6-S766

DR. JUZE IR KĘSTUTIS 
AGLINSKAI

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
’ 2300 Weet 5 Irt Street

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

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

Ofiao tel.PRospect 6-1766 
Re*, tel. GRovehUl 6-6602

DR. VL BLAŽYS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seštad. 2—4 vai. vak. 
Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutartj. 

Telef. ofiso LiAfayette 3-6048
Rez.: WAlbrook 5-8048

Tunu naują , ,dideli sunkvežlmj 
Ir apdraudaa

2313 W. 91rt St. Chicago, M. 
Tel. PRescott 9-2781

IGŲ

DR. J. j. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4250 W. 68rd St. 
Ofiao tek REliance 6-4410 

Rezld. telef. GRovehUl 6-0017 
Valando*: 1-8 p. m. ir 6-8 p. m.

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

Ofiso tel. Oldffside 4-8866 
Rezidencijos: LAfayette 8-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 West 41 th Street 
* (Kampa* 47th ir Hermitoge)
Vai.: nuo 2 iki 4 Ir 6 iki 9 v. vak. 

Seštad. nuo 2 iki 6 vai., lšskyr. sek

TeL ofisą YA. 7-6657, re*. RE. 7-4266

DR. FRANK C. KWINN
(KV1ECINSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1861 WeBt 47tb Street 

LIGONIU8 PRIIMA: Kasdien nuo 2 
vai. iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. iki 8:80 
Uždara treč. visa dienų ir šeštad. vak.

DR. FL TALLAT-KELPšA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Telef. TOvvnliaU S-025U 
2534 West 68th Street 

Vai.: tik Iš anksto susitaraa
Telef. HEmlock 4-7080, neatsaklu* 

skambinti CEntral 6-2204.

Tel. ofiso HE. 4-6849. re*. HE. 4-2324

DR. PETER T. RRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8817 South Westerū Avoauc 
Chicago 29, 11L 

Pasimatymai pagal sutarties 
Telefonas REpubUo 7-4900 

Rezidencija: GRovėhlU 6-8161

TeL ofiso PRospect 6-2240
PRospect <

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

6700 S. Wood Street
Prišmlmo vai. tik pagal susitarimų 
nuo 2—4 vai. kasdien ir nuo 6 Iki S 
vai. plrmad. Ir penkt Trečiad ir sek. 
uždaryti

0-4732

DR. JULIJA M0NSTAVI6IUS
GYDYTOJA IR CHIBDRGtt

10748 South llichigan Avenue
Vai.: kasdien nuo 6 v. y. Iki 9 v. 
tšskirus trečiad. Šeštadieniais nuo 1 
Iki 4 vai. popiet.

TeL: Ofiso — PUUman 6-6766 
Buto — ENglewood 4-4976

Ofiso HEmlock 4-5815 
Rez. HEmt 4-3751

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ LB VIDAUS LLGOfl 

6767 South Western Avenue
Valandos: plrmad., trečiad., ketvlrt., 
penkt. 6:80—8:80 v. vak. Antrad 
10—12 vai. ryto. Seštad. 2—4 p. p. 
Kitu laiku pagal susitarimų.

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS

4253 S. Whipple Street
(Arti Archer Avė.)

Valandos: nuo 10 iki -12; 2—6: 7—9. 
Seštad. 10—12. Trečiad. uždaryta.

LAfayette 3-4949 
Namų — CEdarcrest 3-7786

80PHIC URBUS
MDIO PROGRAMA

U WGE8 stotie* — Banga. 18*0 
NUO PIRMAD. IKI PENKTAD. 

8:48 Iki 8:80 vai. ryte 
ŠEŠTAD. 8:S0 Iki 0:80 ryt* 

F1RMADIENNI0 vak. nuo 7—8 v. 
8EKAD. 8:80—6:20 ▼. r. M stotie* 

WOPA — 1490 klL 
Chicago 89, -1L HEmlock 4-8418

7181 So. ROCKtVELL 8T.

lwAM<*41956 O
TELEVIZIJOS FONOGRAFAI 
Tik |Ms mus pirkdami gausti
* Nemokamai 8-jų m6n. pilnų garan

tijų — darbas ir daly*.
* Nemokamai vidaus antenų ir ląstą 

llavlmas.
* Iki 8100.00 Ir daugiau nuolaldo* ui 

Jūsų senų televizijų.
Be to, visokiausi radijai, rekordą 

vimo aparatai, lempos', baterijos, d*_ 
(y* Ir kitų firmų televlsijo*

NUOŠIRDUS LIETIrVIŠKAg 
PATARNAVIMAS

Frank’s TV and Radio
PARDAVIMAS IR TAISYMAM

3240 South Halsted Street
Telefonas CAlomet 6-7252 

PRANAS KER6IS IR 
PAULIUS P. ENDZEUI8

3OBOL7 :-".'a0P0i

NUO UŽSISENftJUSIŲ 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ
Tie, kurie kenčia nuo SENŲ AT

VIRŲ Ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, 
negali ramiai sėdėti ir naktimis 
miegoti, ne* Jų užaisenOJuslos žaildo* 
niežti ir skauda. Kad pašalinti tų 
nležOjlmų Ir skaudėjimų senų atvi
rų Ir skaudžių žaizdų, uždekite 
LEGULO Ointment. Jo* gydymo 
ypatybe* palengvins Jūsų skaudBJl- 
tnų ir galėsite ramiai miegoti nak- 
tj. Vartokite Jų taipgi nuo skau
džių nudegimų. Ji taipgi pašalina 
nležejtuių llgOe vadinamo* P8ORIA- 
ST8. Taipgi pašalina peršejima ligos 
vadinamos ATHLĖTE’B FOOT, su
stabdo džiovinimų odos Ir perplyšlmų 
tarpplrščių. Yra tinkama vartoti nuo 
džiūstančio* suskilusios odos dedlr- 
vlnlų, odos Išbėrimų Ir t. t., taipgi 
tinkam* vaitoti vaikučiams, kada pa 
slrodo skaudu* Išbėrimas nuo vysty
klų. JI yra gera gyduole nuo l*- 
vlršlnlų odos ligų. Le
gulo Ointment yra 
parduodam* po 76 
et. 81.28, Ir 81.50.
Pirkite tatstlnieeChl 
sagoj Ir apyllnklee—
Milvrsukee, W<sc., O* 
ry.lnd.lrDetrolt, Mi- 
cblgan arba rašyki
te Ir atsiųskite Mo- 
ney order 1

LEGULO, Department D.
MIS W. Eddy St Chicago 34, m.!

Pradeki! Taupyti Šiandien, Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradikits laupyti Maja lietuviškoj, 

įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN I
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000,00

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

CHARLES ZEKUS, Sekretoriua

OFISO VALANDOS:

. UR. t. DUHDUUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel. VTrginia 7-0036

Rezidencijos teL BEverly 8-8244 

TeL ofiso VI. 7-0600, rez. RE. 7-8867

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

4055 Archer Avė.
Kampas Archer Ir Californla Ava

VAU.: 2—4 Ir 6—8 v. p. p,
4>ešt. 2—7 vai. p. p.,
Išskyrus sekmadienius.

Ofiso tvlef. YArds 7-1166 
Rezidencijos — 8Tewart 3-4511
‘DR. J, GUDAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
756 Weet 35th Street 

(kampas Halsted Ir 86-ta gatvB)
V A L. 1—4 ir 6:30—8:30 p. p. kas
dien Išskyrus trečiadienius. Atidarą 

šeštadieniai* 1—4 vai.

t?

Vestu vi y nuotraukos Jr 
augitos rūšies fotografijos 

mūšy specialybe

PRECIN PHOTO STI BIO
t
(Incorporated) 

EDVARDAS ŲLIS, sav.

4058 Archer Avenue 
Telefonas VIrginia 7-2481

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

Trečiad. 9 ryto Iki 12 vai.. 
Ketvlrtad. 9 vai. iki 8 vai. vak.

BUICK’AS

LIETUVIŠKAS

AUTOMOBILIS

CRANE SAVINGS
2555 WKST 47th STREET LAfayette 8-1083

B. R. Pietkletvicz, prez.; E. R. Pletkiewicz, sekr. Ir advokatas ’
Mokame augštug dividendus. Mėšluojame čekius. Parduodame ir 
išperkamo valstybės bonus. Tau py tojams patarnavimai veltui 
ATIDARYKITE SĄSKAITĄ ŠIANDIEN.—Apdrausta iki Slfl.OOO. 
Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antr. ir penk. 9 Iki 5; treč. uždaryta, o fieit. nuo 9 iki vidurdienio.

DR. VYT. TAURAS 
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR 

SPEC. MOTERŲ LIGOS 
Ofisas ir rezld.: 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. Lt 

Šeštadieniais 2-4 vai. popiet.

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

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

6255 South Western Avenue
V AL. kasdien 2—4 d. p. Ir 7—9 vak

Trečiadieniais, šeštadieniais ir 
sekmadieniais uždaryta

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3259 South Halsted St. 

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

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

Ofiso telefonas — Blsbop 7-2685
DR. AL RAčKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4342 Archer Avenue

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

Trečiad. Ir sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

•Telef. REpubUo 7-2290 
SPBCIALYBS CH1RURG1NB8 IR 

ORTOPEDINES LIGOS
2485 Weot 69th Street

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

Tel. WAlbrook 5-2870
Res. HUltop 5-1560

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marouette Medical Center 
6132 So. Kedzie Avenue

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

Tel. ofiso PR. 6-8838, rez. RE. 7-8119
DR. A. JUKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAI
(LIETUVIS GTDTTOJAS)
$M0 Wert ttrd Street

VAL. kpsdlen nuo 2—4 p. p. Ir 7:80 
Iki * Vai. Trečiad. Ir šešt. uždaryta

Telefoną* GRovebUl 6-1698
DR. ALOONA A. JUAKA
a*)b uou mcuun*

PRITAIKO AKINIUS

Valandos: 9—13 Ir 7—* v. v. pagal 
susitarimų išskyrus trečiadieniu*

S422 Weet Marąuette Bd.

Telefonu* RElianče 6-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYhTTOJAS)
$225 Weet 56th Street

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

Tet ofiao ir buto OLympic 1-4166
DR. F. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 
4988 W. ISth St, Cicero 

Kasdien 1—8 v. Ir 6—8 v. vakar*. 
Išskyrus trečiadienius

Batas 1526 So. 49tb Avė. 
Mtadlenlal* 13 iki 4 popiet

Ofiso telef. LAfayette 8-8210, jei 
neatsiliepia, Kaukite KEdzle 8-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURG®

<146 8. Archer Avė.
VAL Kasdien popiet nuo 12-8:10 V. 
Vak. pirm., antr., ketvlrt. 6-8:80 v. 

Trečiadieni tik .usitarua

REMKITE “DRAUGĄ".

Tel. ofiso: DAnube 6-1126

DR. A. YALIS-LABOKAS
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
Kczid. PRospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
( Vaške vičlūtš)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue

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

DR. J. VAITAITIS
GYDYOOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Ct.. Cicero
Kasdien 10-12 vai ryto Ir 8-8 vaL 

vak. šeštadieniais 10-8.
"PVečfdd. uždaryta

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381

Tel. ofiso VIctory 2-1881
Rez. VIctory 2-0742

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 West Slst Street
Kamp, Halsted Ir Sl-mos gatvių) 

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

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

keičia stiklu* Ir rčmus.
4455 So. Califoniia Avė., Chicago 

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

10 vai. ryto Iki 4; trečiad. ir aekmad. 
tik ausltarua.

Tel. ofiso PR. 6-6446, rez. HE. 4-8160

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiad. tr šeštad. pagal sutarti 

Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-«656

dr‘. p. z. zalatoris
1821 So. Halsted Street

Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-6656 
Rezld. 6600 S. Arteslan Ava.

VAL 11 V. r. Iki 8 p. p.; 6—9 V. V.

TaL ofiao YA 7-4787, rez. PR 6-1680

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4645 8. Ashland Avė. (kamb. 211)
Vai. nuo 2—4 Ir 6—8; trečiad., iež- 

tad. Ir sekmad. tik pagal sutartj. 
Jeigu neatsilieps viršmlnštl telefonai

Raukite MIdway 3-0001

DR. G. SERNER
USn^IVlS AKIŲ GYDYTOJAM 

metų patyrimo 
Tel. YArds 7-1829 
Pritaiko akinio*, 
Kreivas akis 

Ištaiso.
Ofisas ir akinių dirbturš 
756 Weet 85th Street 

Vai. nuo 10 1M 2. nuo 6 Iki 8. tre
čiad. nuo 10-12, penktadieni 10-3 M 
šeštadieniais 10-2 vai. popiet.

Virš a*

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Ortbopedas - Protmdatea 

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

(Arch Snpporta) tr Lt.
Vai.: 9-4 Ir 8-8. Neštadlenlals 6-1. 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB. 

2850 W. 63rd St. Chicago 29, HL 
Tel. I’Kosp.’ct 6-5084.

y

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

2884 A

* . . a*- ^5- «

* if r»i tA

Skelbkitės "Drauge”!
draugas

THE LITHUANIAN DAILY tfRIEND 
Oakley Avė., Chicago 8, 111. Tel. VIrginia 7-9641| 7-6649

Suterš aTsecond-Claas Matter March 81. 1016 H Cbloago. lUinol.

Member of the Cathollc Preas Ass’n
PnbUakad dally, ezept Bundaya, 

by the
IJthuanlan Cathollo Fress Boclety 
P RUNTIME RATA: Metams
Chicago J Ir Cloeroj J9.00
Kitur JAV Ir Kanadoj* • 18.00
UialenyJ* >11.60

Unde* the Act of March S, 1878.
8UB8CRIPTION RATE8

{8.00 per year outslde of Chicago 
0.00 per year ln Chicago A Cleere 
>8.00 per year ln Canada 
Porelgn 811.00 per year.

M metų 
6.00 
>4.60 
>6.60

min.
>1.76
>8.60
88.00

1 ate 
>1.81 
91.60 
81.16

Redakcija stralponlus taiso savo nuožiūra tesunaudotų 
saugo. Juos grųžlna Uk iš anksto susitarus. Redakcija už skelbimų tūriai 
neatsako. BkelMmų kainos nrlslunčlamoa garu* prašymų.
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ISTORIJOS POSŪKIAI
“U. S. News & World Report” redaktorius David Lawrence 

šios savaitės laidoje rašo, kad šiuo metu nacionalizmo dvasia — 
išsilaisvinimas iš svetimųjų globos — yra tapusi lyg ir demo
kratine doktrina. Žmonių aspiracijos pasiekti laisvę, nepaisant, 
ar jie tam yra pasiruošę, ar ne, susilaukia stiprios paramos. 
Mat šiuo metu daug kalbama apie kovą prieš kolonializmą. Bet 
labai dažnai šitie tikslai taip susirezga, kad jie nukrypsta prieš 
laisvųjų tautų interesus.

Ir čia p. Lawrence pastatb labai svarbų ir aktualų klausi
mą : “Bet kaip apie. Maskvos ir Pekingo valdžių pavergtų žmo
nių viltis ir norus?” Tuoj po to jisai patiekia ir kitą klausimą:

“Kaip apie Latvijos, Lietuvos ir Estijos žmones, kurių ne
priklausomybė buvo atimta beveik pačioje II Pasaulinib karo pra
džioje, ir kurių laisvės nebuvo atstatytos?”

Jis klausia ir apie Čekoslovakiją, kuri buvusi demokratinė 
valstybė pilna ta žodžio prasme, ir kuri dabar yra sovietinių ka
ro jėgų okupuota ir atėjūnų komisarų valdoma? Jis klausia ir 
apie Rytų Vokietiją, kuri ir dabar tebėra bolševikų belaisve, nors 
po II Pasaulinio karo jau praėjo dešimt metų. O pagaliau, kaip 
esą su Vengrija, Bulgarija, Rumunija ir Lenkija? Šios visos 
tautos laimėjo savo laisvę nuo kolonializmo I Pasaulinio karo 
pabaigoje, kai prezidento Wilsono iškeltas tautų apsisprendimo 
šūkis paplito viso pasaulio kraštuose. Šiandien jos visos yra So
vietų Rusijos žiauraus kolonializmo pavergtos. Ir p. Lawrence

BIRŽELIS IR SIBIRAS
JURGIS GLlXUDA, Ixm Angeles, Calif. '

Lietuvių tautos istorijoje ilgą| Gelbėti!.., bet kaip? Kuriuo.varne pasaulyje įvrir o~e kom: 
laiką bus minimas birželis. De- būdu? Ar įmanoma teikti pa-'sijose (Kertfeno ir pan.), JAV 
ja tas puikusis mėnuo mūsų tau Į galbą lietuviui, kuris yra at- legislatyvinėae įcta'gose ir oa-
tai nebus vainikuotas jaunos va skirtas nuo mūsų gelei;nės už-
saros grožiu, bet skausmu, aša
romis ir mūsų valstybės paver
gimu bei jos sūnų kančiomis.

ir Uralo kalnyno?
Ar nėra drąsi mint s, kuri

siūlo organizuotą pagalbą, vi-
Birželio mėnesį Lietuva bu-, suomeninę talką ir narsias pa- 

vo pavergta, ir birželio mėnesį1 stangas laužtis prd geležinę už- 
dešimtys tūkstančių lietuvių1 dangą?
brutaliausiu būdu buvo įmesti į 
gyvulinius vagonus ir deportuo
ti į Sibirą ir prie Sibiro prisi- 
pajudėtų kiekvieno širdyje tik 
changelsko tundras.

galiau JT instil ucijone. Jos tuo 
stiprus kovos į ankis Alto ir Vii 
ko rankose.

Altas, kaip to ir reikėjo lauk
ti, kiln'ai pasiėmė tremtinių re 
gistracijos pareigas. Didesnėse 
lietuvių gyvenvietėse bus atski
ri įgaliotiniai, kurie tokį darbą 

įves, informuos visuomenę apie

ĮTEIKIAMAS DIPLOMAS

Mes žinome, kad mūsų širdy
se nėra geležinės uždangos ar
timo tautiečio gelbėjmo ke^je. ’2mu7‘būdu“s ' taikąs” karto- 
O tai jau yra mūsų visų paslse- *ekas padaryti ko pilnesnes. Reį

kia tikėtis, kad ekonominė šalpa 
seks tą kartotekos pasirodymą. 
Gedulinguose birželio minėjimuo 
se reikėtų daugiau kalbėti to
mis temofnis. Sielot’s, kuriuo

kimų laidas.
. .... , Birželiui artėjant, tenka kal- B rzelio mėnesį lietuvių tau- .... . , .. ,. ,„ ' beti apie vieno tautiečio, buv.ta dar ilgai rinksis į skausmu 

apgaubtus minėjimus, kur dau
gelis apverkia savo brangius as 
menis, apie kuriuos nė 15 metų 
praėjus neturime žinių.

Antrajai okupacijai neužteko
čia ir vėl klausia, ar mes girdime dėl to stipresnių pasiprieši- fų pirmųjų deportacijos aukų 
nimo balsų? Esą daugiausia mes girdime Prancūzijos ir Bri
tanijos įtakingųjų laikraščių ir taip pat kaikurių taip vadinamų 
Jungtinių Amerikos Valstybių “liberalų” spaudos pakartotinus 
patarimus, kad mes turime visa tai priimti, kaip reikalingą 
dalyką “taikingai koegzistencijai” įgyvendinti.

Ta proga šio žurnalo redaktorius primena labai nemalonų 
faktą, kad toks George Kennan, buvęs pats svarbiausias Tru- 
mano ir Achesono patarėjas santykiuose su Sovietų Sąjunga, 
dabar esąs Adlai Stevensono pagrindiniu patarėju užsienio polti- 
kos reikaluose, savo kalbose tvirtina, kad dabartinę Rytų Euro
pos padėtį reikia pripažinti tokia, kokia ji šiandien yra, vadi
nas priimti “status quo”, nors dėl to ir turėtume išsižadėti savo 
idealų.

Kad vadinamieji “liberalai” yra užsikrėtę defetizmu, kad net 
žodžio “laisvė” sąvoka yra iškraipoma, tai yra gana ryšku. Kuo
met prieš kiek laiko užsienio reikalų sekretorius p. John Fosteb 
Dulles tą žodį panaudojo, Stevensono adjutantai jį pavadino karo 
kurstytoju. Nors p. Dulles kiek vėliau prie savo pareiškimo pri
dėjo kitą žodį “taikingas”, reiškia,, siekti išlaisvinimo taikingo
mis priemonėmis, visvien jis buvo puolamas ir aštriai kritikuoja
mas. Todėl visi tie, kurie remia Adlai Stevensono kandidatūrą 
į prezidentus, turėtų žinoti, ką jie daro. Jie turėtų gauti iš jo 
aiškų pareiškimą, ar jisai stovi už komunistų pavergtųjų ir per
sekiojamųjų tautų išlaisvinimą, ar ne? Į šitą klausimą jis nie
kuomet nėra aiškiai atsakęs.

Sovietų kolonializmas turi pavergęs šimtus milionų žmonių.
Todėl p. Lavvrence ir sako, kad mes nebūtume ištikimi savojo 
krašto Nepriklausomybės Deklaracijai, jei būtume indiferentiški 
skaudžiam žmonių už geležinės uždangos likimui. Pirmoje eilėje 
esą reikalinga sustoti stiprinti gengsteriškus režimus. Reikia 
griežtai atmesti taip uoliai peršamą “taikingo sugyvenimo” 
idėją.

T^i yra labai aiškus, tiesus, taip pat ir teisingas šio žur
nalo ir jo vyriausiojo redaktoriaus nusistatymas, už kurį mes tu
rime būti dėkingi.

teisėjo Aleksandro Dabšlo ini
ciatyvą. Jis drąsiai iškėlė or-
ganizuotos pagalbos tremti- ba5u konkre41al „aHma suteikti 
niama klausimą ir numatomo bent t ibj agalbo3 sibire ap. 
darbo metmenims gavo Alto pri- dintam lietuviui.

noriausiam Jūrų akademijos kadetui Rhaffer admirolas Rad- 
l'ord įteikia diplomą. Iškilmės vyko Annapolis bazėj. (INS)

KULTŪROS KONGRESUI 
BESIRUOŠIANT -

Artėjant Kultūros kongre
sui .mūsų spauda plačiau apie 
jį išsitaria. Naujausias Aidų 
žurnalo numeris tam paskyręs 
net vedamąjį. Siekdamas, kad 
kultūriniais reikalais susido
mėjimas būtų visuotinis, minė
to straipsnio autorius J. Alau
šius plaka tuos, kurių žvilgs
nis kitur nukreiptas:

— Šalia tų, kurie stengiasi 
išlaikyti savyje kultūrinį do
mesį ir tautinę sąmonę, atsi
skleidžia tie kiti, kurie lygiai 
drauge laidoja ir kultūrinį do
mesį, ir tautinę gyvybę. Yra tų 
“kitų” visuose mūsų visuome
nės sluogsniuose... Daugiau ne
gu “reikia” auga ir mūsų jau- 
nirųe tų “kitų”, iš anksto netu 
rinčių kito siekimo, kaip "ge
rai gyventi”, iš anksto save 
pasmerkusių niekada neprare
gėti savo vidinės tuštybės. Jei 
būtume savame krašte ar bent 
čia pat gausingesni, būtų gali
ma į tuos “kitus” moti ranka 
— visada jų knibždėjo, visada 
jų knibždės. Bet mūsų yra per- 
maža, kad galėtume ranka nu
moti bent į vieną savo brolių. 
Privalome kovoti dėl jų išbudi
ni mo: jei mes nelaimėsime jų 
bendrai kovai už tautinę gyvy
bę, tai jie mus laimės savo "ge
ram gyvenimui”.

KULTŪRINES VILTYS 
GYDYTOJUOSE

J Alaušius naujame Aidų 
numeryje reiškia noro, kad

Tikromis žiniomis, deportacija 
į Sibirą yra pastovus lietuvių 
tautos naikinimas, tremiant lie
tuvius į tolimuosius Rytus, be 
sustojimo, nuolat.

Pagalba

Kada mes sekame Motuzų fil
muose pabėgėlių gyvenimo vaiz
dus po karo nuskurusioje Vo
kietijoje, susigraudiname; gy- 
gyventa žiauriose gyvenimo są
lygose; po gyvenimo tėvynėje 
tie vaizdai atrodo baisūs. Bet 
kaip atrodytų tas filmas, kuria
me prieš mūsų akis čia, sočio
je ir laisvoje Amerikoje ekra
nu eitų Sibiro tremtinių var
gų ir skausmų vaizdai? Ar ne
pajudėto kiekvieno širdyje tik 
vienas troškimas, tik vienas ait
rus noras — gelbėti, gelbėti ir 
gelbėti tuos nelaiminguosius mū 
sų tautos brolius ir seseris...

— Gausiai turime gydytojų, 
kurių dauguma yra labai ge
rai įsikūrę. Užuot tačiau radę 
gydytojus mūsų kultūros me
cenatais, nerandame jų nė ten, 
kur visus kitus randame. Išim
čių, daugiau ar' mažiau švie
sių, yra visur. Palieku jas nuo
šaliai, kiek jos to vertos. Bet 
apskritai imant, daugelis mūsų 
gydytojų priklauso nuo tų "ki
tų”, kuriuose ir inteligentinius, 
ir tautinius polėkius negailes
tingai nustelbia “gero gyveni
mo” nusiteikimas. Sunku tie
siog tikėti, kad dar taip nese
niai gydytojo vardas siejosi su 
idealistiniu tarnavimu savo 
žmonėms ir savo tautai. —

Čia autorius sumini Basa
navičių, Kudirką ir kitus žy
mius mūsų gydytojus, lietuviš
kos veiklos šulus.

PIRMA IR DABAR 
LIETUVOJE

75, faktiškai yra tik apie 50, ir 
tie patys nuolat NKVD terori
zuojami... Lietuvos tevange,i- 
kų reformatų bažnyčia 1939 m. 
turėjusi 16 dvasininkų, 1955 m. 
nebeturi nė vieno, o evangelikų 
liuterių važnyčia 1939 m. turė
jusi 41 dvasininką, 1955 m. te
turi 4, neskaitant Klaipėdos 
krašto, kuriame buvo 71 dvasi
ninkas; iš kurių neliko nė vie
no. —

V. Vaitiekūnas primena, kad 
Šv. Kazimiero bažnyčioje Vil
niuje įtaisytas planetariumas. 
Neprikl. Lietuvoj kasmet išei
davo apie 200 religinio turinio 
knygų, dabar — neskaitant 
maldaknygės — nieko neturi
ma. ir toks persekiojimas vy
ksta visur. Annuario Pontificio 
duomenimis bolševikai visame 
pasaulyje trukdo laisvai eiti sa
vo pareigas ne mažiau, kaip 
šimtui penkiasdešimt kardino
lų, arkivyskupų ir vyskupų. — 

Dr. J. Daugi.

tarimą. Jo planams, Alto apro
buotas, tuo pačiu jau įeina į Lie 
tuvos laisvinimo darbą, nes tai 
yra gelbėjimas lietuvių tautos na 
rių nuo sunaikinimo.

Tas gražus individo ir orga
nizacijos bendradarbiavimas ro
do tiek mūsų visuomenės, tiek 
visuomenės organizacijos viršū
nės gajumą.

Organizacinė Sibire įkalin
tų tremtinių pagalba, birželio 
graudžioms metinėms artėjant, 
turėtų būti įgyvendinta sponta
niškai, plačiu amerikiniu mastu.

Visą ekonominė pagalbos ak
cija turėtų užimti tam tikrą vie
tą Balfe. Ši viršpartinė šalpos 
organizacija turi savo puikią re
putaciją stambių amerikinių šal 
pos organizacijų tarpe. Per Bal 
fą siunčiami siuntiniai nebūtų 
jau asmeniniai siuntėjų siunti 

~ i niai. Sinčiami šalpos organiza- 
I cijos su sena patirtimi ir masi 

niai, jie atpigtų. Tolimesnis tos 
šalpos vaizdas gal artėtų prie 
popularių Amerikoje CARE 
siuntų.

-Ar *
Ir kitas'momentas

Reikia mėginti geležinę už 
dangą pralaužti savo meilės spin 
dūliais, kurie ten įsiveržtų siun
tinėlių formoje, su taip pažįs
tamo iš Vokietijos tremties lai
kų Balfo vardu.

Jeigu k’ekvienas Sibiro lietu
vis būtų suregistruotas laisvųjų 
lietuvių kartotekoje, tai būtų 
stiprus ginklas kovoje dėl Lie
tuvos laisvės.

Jeigu kiekvienas Sibiro lietu
vis patirs mūsų organizuotos 
šalpos pagalbą, tai būtų šviesi 
mūsų tautos atestacija.

VALANČIAUS DVASIOS SAVANORIAI
Lietuviškos knygos mėnesį pratęsus

A. GINTNERIS, Chicago, UI.

gų leidimas jau duoda nuostolį. 
Jau užsidarė kelios leidyklos, o 
kitos vargsta. Jų leidimas neap
simoka: permažai randasi kny
gos pirkėjų!

Meilės lietuviškai knygai

Knyga reikalinga ne tiktai 
gerbti, branginti, bet ją ir my
lėti. Daugiau širdies, meilės ir 
pagarbos lietuviškąi knygai

LB Valdybos ir Kultūros Fon 
do paskelbtasis gegužės mėnuo, 
kaip lietuviškos knygos platini
mo mėnuo, jau pasibaigė. Jisai 
prasidėjo kiety pavėluotai ir 
daugelis LB Apylinkių, kurios 
įsipareigojo tokią akciją pra
vesti, nespėjo laiku aktingai įsi
jungti į darbą. Knygų katalo
gai buvo gauti kiek pavėluotai,
nespėta organizuotai susitvar- . .
kytt ir kitos aplinkybės nuga- skirti. Į knygą negalime žiūrėti 
lėti. Dabar, kuomet knygų pla-

daro pažangą ir nori gražiai įsi
kurti. Bet čia norisi paklausti, 
ar daugelis tok'ų asmenų, ku
rie išleidžia panašiem dalykam 
tūkstančius dolerių, jau turi nu
sipirkę knygoms spintą, kurioje 
būtų sudėta bent 100 lietuviš
kų knygų? Medžiaginė ir dva
sinė kultūra mėgsta eiti kartu. 
Nebūkime gyvenimo juokda
riais! Jei mes nesigailime tūks
tantinės sumos baldams įsigyti, 
tai lietuviškai knygai paskirta
me nors vieną dešimtąją dalį 
— šimtinę! Juk kūnas ir dva
sia turi vienodas teises gyventi 
žmogaus sieloje!
Knygos dvasinė .jėga ir nauda 

Anksčiau lietuviška knyga bu 
vo ginklas prieš visa, kas sve
tima, rusiška. Dabar taipgi rei
kalinga išlaikyti lietuviškumą 
savo ir mūsų vaikų širdyje. Jei 
viskam užtenkame pinigų, tai 
neskriauskime ir knygos. Kny
ga re'kalinga ne tiktai pirkti, 
bet ir skaityti. Juk perskaitęs 
gerą knygą susimąstai. Tuomet

mūsų gydytojų kultūrinė talka m 
būtų gyvesni:

Alto bendradarbiaviųias toje 
ekonominėje šalpoje pasireikštų 
tremtinių adresų suregistravi- 
vimu. Reikalinga pilnutinė visų 
lietuvių Sibire kartoteka, kurio
je būtų pavardės, vardai ir gy
venvietės. Tada Balfas, kaip 
jam patogiau, ar atskira talka, 
ar iš bendrųjų fondų pradėtų 
aprūpinti tremtinius siuntiniais.

Greta ekonominės pagalbos 
stipriai suskambėtų organizuo
toje šalpoje ir politinis moty
vas. Visų pirma už geležinės 
uždangos patirtų apie veiksmin
gą laisvo pasaulio lietuvių vi
suomenę, kuri nepamiršo žūstan 
čio Sibiro plote lietuvio, bet su
rado jį ir juo pasirūpino, kiek 
esančiomis sąlygomis įmanoma.

Kartotekų duomenys Alte liu 
dytų apie lietuvių tautos naiki
nimą, persekiojimą ir pagalbos 
reikalą, Šaukiantis pagalbos lais

tinimo mėnuo dar pratęsiamas 
visą birželio mėnesį, tai visi ga
lės parodyti savo gerus norus 
ir sugebąjimus knygas išplatin
ti. Kiekviena vadovybė tai atlie
ka savo nuožiūra ir pastango
mis.
Knygų tiražai ir nusiskundimai

Pasaulyje yra jau išspausdin
ta 18 milionų knygų pavadini
mų. Iš jų 6 milionai jau išleis 
ta XX amžuje. Jų visų tiražai 
dideli ir bilionai egzempliorių 
randasi tarp visų tautų. Ir kiek 
viena tauta turi savo knygą, 
iš kurios ji semia savo kultūros 
sultis.

Jau tūkstančiai knygų yra 
lietuvišku pavadinimu. Šimtai 
knygų jau atspausdinti pasku
tinių penkerių metų laikotar
pyje. Dabar veik kas mėnuo 
pasirodo po naują lietuvišką 
knygą. Kitos laukia leidėjo. Va
dinasi, esame kūrybingi žmo
nės! Tačiau kartu nusiskundžia 
jna, kad lietuviai mažai domisi 
savo knyga. Jie sako, kad kny

kaip į paprastą prekę. Turime i sjeia atitolsta nuo kasdieninio 
atsiminti, kaip sako B. Bab- pįiĮęo gyvenimo. Ji tuomet at
rauskas, kad knygos pirkimas 
nėra vien tik auka, bet vaistai, 
kurie sustiprina mūsų tautinę

gija, pakyla augštyn ir žmogus 
tobulėja. Juk knygoje atsispin
di visi dvasiniai ir protiniai lai-

sąmonę ir pratęsia mūsų jau- mėjimai. Teisingai aforizmai
nimo lietuviškumo dvasią! Pa
galiau knygą turime pirkti ir 
tam, kad nesustotų lietuvių li
teratūra, kaip tautos gyvybės 
rodiklis! Lietuviška knyga tu
ri būti, kaip motina, kuri paža
dino lietuvio tautinę sąmonę 
atgimti! Tą brangų ir uždraus
tą turtą knygnešiai nešė iš Prū
sų per 40 metų/kuomet už lie
tuviškai: ąpausdintą žodį buvo 
mokama brangia kąina: krau
ju, kalėjimu ir ištrėmimu į Si
birą.

Medžiaginės ir dvasinės gėrybės 
Dabar esame svetingoje že

mėje. Turime visas sąlygas gy
venimui: Jau atgavome dvasią 
ir pasitikėjimą. Perkame na
mus, automobilius, puikius bal 
dus ir kitas medžiagines gėry
bes. Tai labai gražus ir svei
kintinas dalykas, kad lietuviai

sako, kad vargas tam, kas skai
to tik vieną knygą ir bėk nuo 
žmogaus su viena knyga. Turėk 
mažai draugų, bet daug knygų. 
Namai be knygų, kaip kamba
rys be langų. Spauda ir knygos, 
tai tautos liežuvis. Niekados ta 
vo draugu nebus ta knyga, ku
rią tu skaitai iš pareigos ir nie
kas. tąip neparodo, žmonių dva
sinės būklės, kaip knygų parei
kalavimas.
Ar atsiras antrasis Valančius?

Lietuvoje knygų mylėtojais 
buvo mokytojai, o Amerikoje 
— pilkasis žmogus. Ar lietuvių 
dvasinė būklė yra tvarkoje, pa
rodo lietuviškų tynygų pirki
mas? Ar atsiras antrasis Va
lančius, kuris suorganizuos lais
vame pasaulyje knygų platini
mą tarp lietuvių? Kol tokio ne-

(Nukelta į 8 psl.)

BIRUTt PVKSLBVlCIūrt

Aiduose vertingą, studiją 
apie "Antikristo šėlsmą oku
puotoje Lietuvoje” duoda V. 
Vaitiekūnas. Jis primena įsi
dėmėtinus duomenis:

— Kiek tikybinio kulto lais
vė praktiškai respektuojama, 
galima suprasti jau iš to, kad 
vietoj 1939 m. Lietuvoje buvu
sių 14 katalikų vyskupų nuo 
1947 iki 1955 m. buvo likęs vie
nas (tik 1955 m.' konsekruoti Į 
du nauji vyskupai), vietoj 1939 
m. buvusių 1646 kunigų 1955 
m. bebuvo 741 (komunisti
niais duomenimis); vietoj 1939 
m. buvusių 470 klierikų 1955 

komunistiniais duomenimis

115 tęsinys 
«■■■■»■»«

Jau baigiasi gavėnia su Graudžių verksmų sekma
dieniais — tarfisaus mėlynumo vakarais, kai ambonon 
užsilipa rudabarzdis kapucinas ir, nusmaukęs ant pečių 
vienuolišką gobtuvą, pradeda pamokslą apie sekmą Die
vo įsakymą ir apie aukso veršį.

Už lango krinta ankstyvo pavasario šlapdriba, ra
soja bažnyčios sienos, garuoja šlapi apikkalių kailiai. 
Klebonas, pasivilkęs po kamža žieminį paltą, renka pini
gus. Kažkur, vyrų pusėj, dzinksi krisdami lėkštėn va
riniai centukai.

Plaukia graudi Alyvų Darželio giesmė; kitoj gat
vės pusėj mirga Žaliakalnio kinų šviesos, liūdnai žiūri 
kryžiaus kelių Veronika į erškėčiuotą Viešpaties veidą 
baltoje skepetoje.

Šiandien bažnyčia kvepia pavasariu, lyg jauna su-

Svento vakaro tyloj, mirgančių žvakių prieblan
doj — tarp gėlių ir šiltadaržio paparčių, guli Didžiojo 
penktadienio Karstas.

Vakarinei maldai suglausti tulpių delnai, melsvi ir

lepios jų šakos ir mergiški liemenys apsukti balto po- 
pierio juostom. Ir mašastiniai cinerarijų žiedai: ryškiai 
mėlyni ir giliai violetiniai, tamsaus vyšnių vyno ir iškil
mingos kardinolinės spalvos — kyla raudonu kilimu ap
dengtam pakopom iki pat altoriaus. O ten, tarp žvakių 
ir žolynų, žėri didelės, baltos lelijos — karališkoj savo 
puikybėj.

Bobinčiuj kažkas pila bonkon švęstą vandenį.
Iš neįžiūrimos prietėmoa, pro klaupkas ir piliorius, 

tyliai atšlepsi žingsniai ir bosan pliumpteli skardinis 
puodeliukas. Paskui vėl iškyla, šliūkščiodamas vandenį 
pro sklidinus kraštus ir nukliuksina jį bonkos kaklan. 
Tada gaižiai sucypia kamštis ir žingsniai vėl nutolsta.

Keičiasi klūpančios mergaitės. Tamsiu bažnyčios 
viduriu ateina naujos. Pragirgžda kreida nubaltinti ba
tukai, po mirtom papuoštais velionais nubanguoja pa
laidi plaukai — išpintos gimnazistiškos kasos, iššukuo
tos smulkiom vilnim ir paraitytos triūbelėm.

Zakristijoj jau iškabinti baltieji rezurekcijos arno
tai ir auksu siuvinėtos stulos. Viskas parengta, išbliz- 

‘ginta. Didžioji Velykų žvakė, varpai ir mišiolai laukia 
saulėtekio.

Ant tuščių kraštinių altorių budi šventieji.
Didžiojo šeštadienio vakarą, sutemų šešėliuose, 

spingsinčios lempelės raudoname plazdėjime — jie atro
do daug augštesni ir šventesni.

Net ir šventasis Antanas — basas, paprastutis, ru
dame vienuolio abite. Jis laiko už rankos apdriekusį 
berniuką ir duoda jam molinę bandelę. Čia aš meldžiau 
si, kai bijojau lotynų kalbos pataisos, kai buvau pa 
metusi parkerį, kai sirgo mama... Jis yra geras šven-rausvi hiacintai, ištryškę iš pabrinkusių svogūnų, iš 

juodžemio drėgmės ir šilumos... Auksaviduriai balų' tasis — vasarą aš jam atnešu ankstyvųjų astrų ir juo
jų negalėj© būti daugiau kaip narcizai, viduržiemio speige pražydę alyvų medeliai — zaporykščių.

Kauno pavasaris yra žibuoklių spalvos.
Ar tai Nemuno atšvaitai, ar rausvai mėlynas sam

brėškio dangus, ar vienplaukių mergaičių šypsenos 
Laisvės alėjos sankryžose? Skardiniuose dubenėliuose 
sumerkti žibuoklių pundeliai; permatoma oda, basnir
čios, pašiurpę kojos, maži, atgrubę pirštai, vaikiškų 
akių liūdesys ir niekad nepatirtas džiaugsmas — yra 
žibuoklių spalvos. Kaip gležni žiedai, suskinti Aleksoto 
ir Jiesios šlaituose, Neries pakriaušėj ir Girstupio 
klony.

Tirpstantis sniegas, lengvas merginų juokas, plono 
šilko skarelės, Miesto sodo žibintų šviesa, Muzėjaus 
laikrodžio dūžiai ir nuogos platanų šakos ties pašto 
langais — yra žibuoklių spalvos.

Ir pirmieji mano meilės žodžiai, pirmas mano 
žvilgsnio alkis yra dar kaip Kauno pavasario vakaras — 
žibuoklių spalvos.

Mes ilgai nedegam šviesos.
Blizga išvaškuotos grindys, Velykų stalas jau ap

dengtas ilga, žemę siekiančia, staltiese. Ant plačių 
lėkščių, apsmaigstyti bruknienojų šakutėm, guli velyki
niai valgiai: dailiai parudęs paršiukas, įsikandęs keptą 
obuolį, rūkytas kumpis, prisagiotas kvepiančių gvazdi
kėlių, didžiulis, dar šiltas, kalakutas, užvertęs augštyn 
riebias kulšis; ir saldi, margai nuvarvinta, beržo šaka, 
ir migdolų spygliais pasišiaušęs ežys, šnairuojantis ža
liom saldaininėm akutėm. O pačiame vidury, drėgnų 
pakulų kupste, vilnija išdaigintos avižos. Tarp jų stovi 
baltas avinėlis, iškėlęs pergalės vėliavikę.

(Bos daugiau) J 7
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VEIKLA, ETIKA IR INDIVIDUALUMAS
Referatas skaitytas dailininkų susirinkime geg. 25 dieną

A. VARNAS, Chicago, III.

Brangus kolegos, susirinki- atsisteigiančiai sąjungai fcus 
mo dalyviai. x j ypatingo reikalo sus rūpinti

Sveikinu lietuvių dailininkų profesinės etikos uždaviniais, 
ir architektų susirinkimo daly- Apžėlę žios srities dirvonai 
vius, pasiryžusius susiburti vie-' laukia iš mūsų ir gilesnių arė- 
non organizuoton šeimon, pa- jų ir platesn'ų sėjėjų, 
siryžusius sutelkti savo išblaš-’, Nėra jokio realaus pagr'n- 
kytas jėgas sėkmingesnei ko- I Jo, kuris įpareigotų sutikti su 
vai už būvį, už savo vitalines j tais kolegomis • dailininkais, 
ir kūrybines teises, už savo | kurie teigia, kad dailin nkų 
kultūrinius siekimus lietuvių 1 padoriam savitarpio sugyveni- 
tautai. Bedėdamas organizaci- mui kliudo' ir visuomet kliu- 
nius pagrindus drauge su lie- dys jų didelis individualumas, 
tuviais architektais, š's susi- Tur būt neapsiriksiu tvlrtin-
rinkimas iš vienos pusės atgai
vintų lietuvių dailininkų Ir ar
chitektų tremtyje užsimezgusį 
glaudų savitarpio bendravimą, 
iš antros pusės — atnaujintų 
ir bendrą jų Vokietijoje pradė
tą kultūrinį, visuomeninį ir 
profesinį veiklumą.

Širdingai linkiu susirinki- mas 
mui darbingos ir entuziastin
gos nuotaikos; linkiu kuo ge
riausios sėkmės, ne tik bejieš- 
kant priemonių suburti visus 
kolegas dailininkus ir archi
tektus į vieną profesinę šeimą, 
į vieną visuomeninę organiza
ciją, bet bededant organizaci
nius sąjungos pagrindus, taip 
pat linkėtina surasti kuo tiks
liausius kelius profesinei savi
tarpio paramai; o drauge ir 
kūrybiniams kcjįsgų užsimoji
mams.

damas, kad tai yra nepagrįs
tas teigimas. Tarpusavio sugy
venimo kliūtims susidaryt dai
lininkų tarpe daug daugiau 
nusveria ne individualiniai ar 
individuaUstii^iai jų nusiteiki
mai, bet kolegų dailininkų ne
pakankamas etinis išsiauklėji- 

bei intelektinis išsilavini- 
Tikra individualnė as

mens savybė yra normaliai 
sveika prigimtinė dovana ir 
nepaprastai teigiamas reiški
nys kūryboje. Tuomet ji yra 
nepamainoma, jokiomis mate
rialinėmis gėrybėmis ' ne^ai-|D ir A- sąjungoje minimalius
nojama kultūrinė vertybė. Gi Profesinės etikos principus; 
kalbamasis ir spaudoje apta-l 2> * reikalo pakelti daili-

individualizmas yra ninkU prestižą visuomenes

TRYS Iš HIROSHIMOS

Trys merginos iš Hiroshimos, kurios atvyko taisyti atominės bombos 
sužalotų veidų, dalyvauja laidotuvėse ' vienos birosliimietės, kuri gavo 
širdies smūgį jx> trečios operacijos. (1NS)mas.

riau išeidamas iš dvejopos rū
šies reikalo:

1) iš reikalo įgyvendinti PL-

namasis akyse.
Mano giliu

tik tam tikras individualizmo 
pakaitalas arba pseudoindivi-
dualizmas. Jis yra įsigalėjęs| AkUa^USLa2._ ™tU
daili ri nkų, savitarpio sugyve

įsitiknrmu, tai

Kiti kole-
Skaudūs metai

Po šio trumpo sveikinimo 
žodžio visų pirma leidžiu sau 
atkreipti brangaus susirinki
mo dėmesį į tai, kad praeitie
ji 1955 metai buvo nepapras
tai skaudūs dailininkų pasau
liui. Negailestingoji mirtis iš
rovė iš mūsų tarpo du kolegas, 
žiauriai praretindami tuo ir 
taip negausias išeiviškas mūsų 
gretas ne tik kiekybiškai, bet

nimo dirvoje, nuolat jį bruz- 
gulinant ir nuolat juo pr.si- 
dengiant kultūriškai nesu- 
brendusioms asmenybėms. Ši
ta individualizmo rūšis yra ar
ba savotiškas psichologinis ne
normalumas arba neturįs lo
giškai pateisinamo pagrindo 
klystkelis.

Jau iš senųjų romėnų išmin
ties aruodo esame gausiai pa
sisėmę iki šiol dar nenuvertin-

ypač kokybiškai. Niūrios Į tų dvasinių patyrimų. Jos vi- 
nuotaikos lydimi atsisveiki- suomet naudinga prisimint. Jų 
nome su dviem dideliais mū- tarpe yra ir tas garsusis posa 
sų plastinio meno ramsčiais,
pirma — su kolega prof. Ignu 
Šlapeliu, veik vieninteliu lietu-

sąjungos uždavinys 
gos, be abejo, ras reikalinga 
iškelti ir aptarti kitus svarbius 
uždavinius. Jų susiras visa ei
lė.

Neveiklumo priežastys

Baigdamas savo žodį, labai 
turiu atsiprašyti susirinkimo 
dalyvių, kad prieš išsitarda
mas S-gos aktualiaisiais reika
lais, nepadariau nors trumpo 
pranešimo apie jos praeities 
gyventas dienas, pradedant 
nuo jos įsteigimo Vokietijoj

SKAUTAI
(Atkelta iš 2 psl.)

Paruošiamieji stovyklavietės 
darbai jau pradedami vykdyti 
paskirų Živilės draugovės skau
čių ir jūros, oro bei kitų skautų 
•jėgomis.

Tad pradėkime pamažėli jau 
krauti ir savąsias stovyklines 
kuprines. V. Š

JIE YRA PAVYZDYS

(sks) “Skautų Aido” žinio
mis Brolijos Tautinio ir Valsty
binio Ženklų programų ėjimas 
pajudėjo pion'eriškame I JAV 
rajone. Šis rajonas statomas pa 
vyzdžiu visiems kitiems.' Tau
tinio auklėjimo skyriaus in
strukcija šių ženklų reikalu yra 
išsiuntinėta vadeivoms ir tunti- 
ninkams.
JUGOSLAVIJOJE PRADĖJO 

VEIKTI

(sks) Teko patirti, kad nuo

vių išeivijoje rimčiau pasiruo
šusiu plastinio meno teoretiku, 
kritiku ir isteriku. Tai buvo 
didelės erudicijos vyras. Jis 
buvo palaidotas Chicagoje

kis, kuris bylote byloja, kad 
žmogus iš esmės yra socialinis 
gyvis, ar lietuviškiau tariant, 
visuomeninis gyvis: hemo ėst 
animal socialia.

Aš to nepadariau dėl to, kad 1951 m Jugoslavijo.je yra leis. 
ne mano žinioje yra Sąjungos j u vdkti jaunimo organizacijai, 
valdybos protokolai. Jie bu- kurj nau(joja įjū ^935 m veiku- 
vo ir tebėra S-gos vicepirmi- sjog skautų organizacijos var- 

t — “Zaver Izvidnika I Pla-

PERDAVIMO IŠKILMES '
i

Amerikos lietuvis, Chicagos 
vaistininkai Pranas Rakas lie-' 
tuviškam skautiškam jaunimui: 
padovanojo savo 80. akrų ūkį 
šiauriniame Michigane. Vieta 
labai tinkama stovyklavimui, 
miškuota, kalnuota ir prie dvie
jų ežerėlių. Ch cagos, o gal ir 
Detroito skautai šią vasarą jau 
žada naujoje stovyklavietėje 
praleisti tris savaites.

Stovyklavietės perdav mo iš
kilmės, dalyvaujant penkiasde
šimčiai Chicagos sk. vadovų ir 
skautų tėvų, įvyko birželio 2 d. 
Hollyvvood svetainėje. Skautai 
dž augiasi, kad anksčiau atvy
kę Amerikon lietuviai jų neuž
miršta ir nuoširdž ai remia.

AUKŲ VAJUS

Chicagos skautų tėvų komi
tetas pradėjo aukų vajų šios va 
saros stovyklavietei įrengti. 
Pirmoji aukojo filisterė dr. Mil
da Budrienė, įteikdama stovyk
los sanitariniams re.'kalams 100 
dolerių. Gausią auką įteikė ir 
dr. S. Biežis stovyklos vanden
tiekiui įrengti. Aukų vajus pra
vedamas įrengimui pastovių sto
vyklavietėje pastatų.

RYTINIO RAJONO LAUŽAS

Laužai skautiškame gyveni
me vaidina svarbų vaidmenį. 
Rytinis rajonas, norėdamas at
kreipti mūsų skaučių dėmesį į 
laužų kokybę, ruošia konkursinį 
laužą birželio 9 d. dr. Devenio 
ūkyje., Watertown, Conn.

Konkurse įvairiais pasirody
mais dalyvaus rytinio rajono 
skauč'ų vienetai. Lauže kviečia
mi dalyvauti skautės, skautai, 
jų tėveliai ir svečiai.

Birželio 19 d. lietui lyjant, 
laužas atidedamas į biržel'o 23 
dieną. Laužo pradžia 7:30 vai.

Kelias: važiuoti per Water- 
bury iki Watertown Avė. Ant 
šio kelio pravažiuoti Watertown 
miesto centrą iki Northfield Ro- 
ad, kur reikia pasukti į dešinę. 

•' Prie šio posūkio bus ženklas 
ant didelio medžio prie gatvės 
kampo. Šiuo keliu važiuoti iki 
vietos.

Laužo Rengimo Komisija

KŪJO METIMO REKORDAS

v

Mc*Williams, iš Bowdoin kolegi
jos, pastatė naują rekordą nu- 
mesdamas kūjį 196 pėdas ir 2 su 
puse inčio. Randalls Island stadi
one Newyarke. (INS)

mas neįmanomas, rūpinasi, kad 
ko daugiau būtų surinkta ir pa
siųsta aukų. Tuo tikslu išsiun
tinėti aplinkraščiai visiems skau 
č:u vienetams, prašant talkos ir 
aukos.

Skaučių vadovybė prašo ir lie 
tuvišką visuomenę neatsisakyti 
paremti idealistinį skautišką už
jūrio jaunimą, kuris kiekviena 
proga taip gražiai reiškiasi, tin
kamai reprezentuodamas mūsų 
tautos atžalyną. Savo, nors ir 
kukliausią, auką galite įteikti 
ska'.čių vienetų vadovėms vieto
je, pasiųsti Vokietijos skaučių 
rajono vadeivei Aldonai Gasne- 
rienei (23) Diepholz, Flugplatz 
B. 1/4 W. Germany, arba socia
linio skyriaus vedėjai K. Koda- 
tienei 16228 Haviland Beach, 
“Nida” Linden, Mich.

ninko, kol. V. K. Jonyno žinio
je. Jis faktiškai ir buvo rink
tas darbo pirmininku, o man 
buvo pavesta tik reprezenta
cinė S-gos darbų dalis. Kadan
gi įsikurdami čia naujame pa
sauly S-gos v-bos nariai netu
rėjo laimės apsigyventi viena
me kuriame centre, o susiskal
dę tarp Chicagos ir New Yor
ko, tai toji aplinkybė gal ir bu
vo didžiausia kliūtis, kodėl 
S-gos veiklumas nesusirado 
sau tinkamų sąlygų tęsti Vo
kietijoje aptartą ir pradėtą 
darbą.

Antra svarbi S-gos neveik
lumo priežastis buvo gana il-

Pake’ti prest'žą,

Dailininko ar bendrai meni- 
Antrasis — tai a. a. kolega ninko dvasinėje struktūroje ši 

Petras Kiaulėnas, augštos me- visuomeninė savybė yra žy- 
ninės kultūros daii ninkas ir miai reikšlesnė ir stipriau pa- 
architektas, žavingos spalvų brėžta nei eiliniame pilietyje, 
damos meistras, per keletą pa- Apie menininką būtų galima 
skutiniųjų metų sukūręs visą pasakyti, kad jis yra ne tik vi- 
eilę didžiai vertingų gamto- suomeninis gyvis, atseit turįs 
vaizdžių ir portretų. Jis palai- savo būde tam tikrą visuome- 
dotas New Yorko valstybė- ninio gyvio savybę, bet iš es- 
je, Long Island saloje. Šitų mes j s yra visuomeningas gy- 
brangių kolegų brangių bran- vis, vadinas, turįs įgimtą pa- 
giausią atmintį, o taip pat ir linkimą ir aktyvią valią bei 
kitų lietuvių dailininkų, atsi- veržlumą būti visur visuome- j gai užtrukęs paskirų S-gos na- 
skyrusių iš mūsų tarpo tėvynė- niškai nusiteikusiu gyviu. Visa rių ir valdybos narių įsikūri- 
je ar kitose žemės rutulio da- menininko kūryba paprastai mo Reikalas naujose apysto- 
lyse, pagerbkime atsistoj'.mu ■ kvėpuoja visuomeniškumo at- vose ir iš to vėliau pasekęs įsi- 
ir rimtu valandėlės susikaupi- , mosfera. Veik nėra kūrybos, j traukiamas į reikalą ne tik įsi- 
mu. Tegu jų kilnios asmeny- nugręžtos į patį kūrėją, į patį kurti, bet ir sustiprėti materia- 
bės ir mokslinis bei meninis jų save. Visų menininkų kūryba liškai: į S-gos uždavinius bu- 

niekuomet ncijlyla yra nukreipta veik išimtinai į Vo pradėta žiūrėti pro pirštus, 
iš kasdienybės dulkėmis apns- visuomenę. Kūryba yra 'glau- Tačiau gerai, kad pats gyveni- 

džiausias bendravimas su vi- mas pažadina susidomėjimą 
suomene. Kitaip sakant, visuo- profes ne organizacija ir jos 
lieniškumas yra' menininko uždaviniais. Reikia tikėt's, su- 
gaivalas, kuriuo jis turėtų gy- giras pakankamai svarbių pa- 
ve'nti ir alsuoti ne vien kury-! gkaitų kad ta organizacija ga- 
bos metu, bet ir kasdieninėje; lėtų būti visų kolegų dailininkų 
būk!£jr„ kasdienybės ap/.niko- 
jc ir kasdienybės atmosferoje.

Jei gyvenimo tikrovėje taip 
nėra, jei kasdienybės būklėje! 
menininkas išmušamas iš v':-, 
suomeniško nusiteikimo vagos, | 
o ypač, jei jis nuklysta į kole- J 
ginio ir profesinio nesugyve 
nimo klystkelius, tai priežas
čių tam reikia jieškoti ne jo 
palinkimuose į individualumą 
bet, kaip augščiau minėjau, 
etiniame nesubrendime, cti- 

paversti1 veik neišbrendamo-1 niame nesusidrausminime. 
mis etinėmis džiunglėmis. Pro-Į Jei šiandien čia ilgiau susto- 
feainė etika pasidarė mažai į jau ties tarpkoleginio susitvar 
besuprantama ir veik nefcerei- kymo uždavinius, paliesda- 
kalinga sąvoka dailininkų sa-i mas probėgom jo psichologi- 
vitarpio santykiuose. Naujai< niu3 pagrindus, tatai pada-

šamos mūsų sąmonės ir atmin
ties.

Etika ir intelektai

Aptariant dabar organizaci
nius sąjungos reikalus, pir
miausia būtų linkėtina, kad 
jaunesnioji kolegų karta neat
sisakytų ryžtingai stoti į vado
vavimo darbą, pavaduodama 
mus — gyvenimo naštos pri
slėgtus, pavargusius senius. Jų 
subrendęs intelektas ir jų gai
vioji energija šiandien nema
žiau reikalinga, nei anais lai
kais, bekuriant atstatytos Lie
tuvos Nepriklausomybės pa
grindus. Kultūrinius ir profe
sinius mūsų dirvonus neilgas 
tremties laikotarpis spėjo jau

ninki. Ka'kurie buvę skautų va
dovai yra šios organizacijos cen 
trinėje vadovybėje. Jos ženklas 
yra pakeistas į klevo lapą su 
žvaigžde. Ligšiol neturima ži
nių apie šios organizacijos veik
lą bei programas.
NAUJAS SAS CV ADRES AS 

Nuo birželio' 1 d- visus raštus,
liečiančius SAS CV, prašome 
siųsti £V .sekretoriaus kol. J. 

Štuopio adresu: 3237 So. Litu- 
anica Avė., Chicago 16, III.

SAS Centro Valdyba

AR VERTA?
$2,00 j metus, kad užlaikius gražius 
plaukus. Mėgink KUW ERA — per 
4ii meti, pasekmingai vartojamas. 
Siųskite $2.00 už s oz. bonką,.

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

STATYBAI 
IR NAMŲ 
PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGĄ

CARR MOOPY 
LUMBER CO.gyvai ir sėkmingai puosclėja-

ma.

Vytauto Augustino
Lietuvos Vaizdų Albumas

LIETUVA
yra gerinusia dovana visokiomis 
progomis. Albumo vaizdai kalba apie 
Lietuvą visiems suprantama kalba 
todėl jis tinka visiems, kas kokiu 
kalba bekalbėtų. •

Albumas Lietuva . 
yra gražiausia dovana 

Kiekvienam verta šį gražų leidinį 
pačiam įsigyti ir kitam dovanoti.

Išleido ATEITIS

“to“mųlr
BROOKLYN 21, N. Y.

Kaina 6 dol.

STASYS LITWINAS, Prei.
308# So. Halsted St.

Tel. Vieton S-12TS
Apkainavimą ir Prekių Pristaty

mą Teikiame Nemokamai
Raštini atfdara kasdien nno 

8 vai. ryto Iki 6 vai. vakaro ir 
šeštadieniai iki 8 vai. vakaro.

IŠ AMERIKIEČIŲ SKAUTŲ 

VEIKLOS

(sks) Gegužės 25 d. Cincinna 
ti, Ohio, buvo keturiasdešimt- 
Seštasis JAV skaucij me

tinis suvaž avimas. Jame nau 
juoju Amerikos skautų (BSA) 
pirmininku buvo išrinktas Ken- 
neth K. ’Bechtel iš San‘Francis- 
co. Jis yra aštuntasis Amerikos 
skautų pirmininkas ir yra iš
augęs iš skautų eilių, tuo tar
pu kiti 7 buvę pirmininkai ne
buvo skautavę jaunystėje. Nau 
juoju BSA vicepirmininku iš
rinktas Norton N. Clapp ir iž
dininku Gerald F. Beal. Taip 
pat pririnkti naujai kadencijai 
įvairių komisijų nariai. •

JAV prezidentas D. D. Eisen- 
howeris specialia telegrama pa
sveikino skau;u; *• jų vadovus. 
Jis yra perrinktas Amerikos 
skautų garbės p'rmininku. Šiuo 
metu JAV daugiau trijų milio- 
nų berniukų skautauja 100,000 
vienetų.

AUKOS VOKIETIJOS LIET 

SKAUČIŲ VASAROS 

STOVYKLOMS PAREMTI

Skaučių Seserijos Vadijos So-1 
cialinis skyrius žinodamas, kad 
be mūsų materialinės par ardos 
Vokietijos skaučių stovykiavl-

Tėvo painoka
Vienas nedidel's berniukas 

dažnai nukentėdavo nuo vyres
niųjų. Kartą primuštam Vincu
kui tėvas sako:

— Sūneli, jei tave kas kada 
muš, tai tu nieko nelaukdamas 
šerk atgal!

Po kelių dienų teta pamatė 
tėvo pamokytą Vincuką pasiren 
gūsį smogti su kastuvu dides
niam už save berniukui.

— Vincuk, tėvelis tau neleido 
šerti su kastuvu. Tu gali tą ber 
niuką taip sužeisti, kad jam 
teks eiti pas daktarą.

— Nieko tokio, tetule, — ra
miai atsakė Vincukas — jam 
vist:ek teks eiti ,pas daktarą, 
nes jis turi slogą...

Gudruoliai
Jonas: —Aš esu buvęs to

kiame krašte, kur yra taip šal
ta, kad net užšaldavo žvakės 
liepsna ir aš negalėdavau jos 
užgesinti!

Juozas: — Tai niekis! Aš bu
vau tokiame krašte, kuriame 
žodžiai išėję iš burnos sušaldavo 
į savotiškas ledo formas, ku
rias tik atšildžius galima buvo 
suprasti kas bus sakoma.

Tai vaikas
— Manasis, — giriasi motina 

kaimynei, — yra tikrasis šva
rumo pavyzdys. Tik įsiva'zduok, 
jam padedu švarų rankšluostį, 
po kelių savaičių jį randu nė ne
pajudintą.

JOS. F. BIJDKIK 
FURNITURE, INC.

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

TELEVIZIJŲ IŠPARDAVIMAS
21 c. CBS, Stalinė $89.95 
21 c. Zenith Stalinė $119.95 
21 c. Admiral. Conaole $149.95 
17 c. RCA Victor $69.95 
21 c. RCA Victor $129.95 
21 c. Phileo $139.95 
21 c. TravJer $99.95 
21 c. General Electric 
Console $139.95 

I 24 c. Consolette $139.95 
24 c. General Electric $159.95 
24 c. N. Kaimus $109.95 
21 c. Sonora nulio Ir Phonogra-11 
fas kombinacija $149.95 
21 c. Admiral Kombinacija vertės j 
$595.00 už $279.50 
Trumpųjų bangų Ir F.M. radi- 
jos $89.95.
H. F. Console radijo Ir automa
tiškas Phonografas vertės $299.50 
už $149.50
F. M. ir A. M. Radijos po $24.95 
Radijos su laikrodžiu $14.95 
Mažog radijos atpigintos $11.95 
RCA Victor automatiškas Phono
grafas Nr. 45 nupigintas $24.95 
Stalinis (3 speed) automatiškas 
phonografas ir radijo $34.95 
Sprlngsiniai Phonografai po $19.95 
Elektriniai, maži phonografai 
po $5.95
Maži rekordai, 7 colių, vienas po 
7 centus.

MOVI N G
A. BENIULIS atlieka įvairius 

Ji galima gauti: j perkraustymua ir pervežimup

Budrikas viską garantoja ką par 
duoda.
Televizijas ir radijas j 30 dienų 
turite progą apmainyti.
Sutaisome televizijas pigiai.

LENGVI IftMOKftJIMAI
Atdara Pirmadieniais ir Ketvir

tadieniais vakarais iki 9:30. 
Sekmadieniais nuo 10 iki 5 vai. 
po pietų.

Budriko radijo valanda Ketvir
tadienio vakarais nuo 6 iki 7 vai. 
iš WHFC stoties 1450 kil. Mįslių 
atspėjimo kontegtaa. Dovanos.

MES PRISTATOME ANGLIS BEI 
PEČIAUS ALIEJŲ

^ĮDĖLIAIS m MAŽAIS KIEKIAIS t į*
Mes taipgi perkrauatome jūsų baldus saugiai — keletą blo-l 

litų ar keliasdešimts mylių. Reikale šaukite mus. i
I Vieno kambario baidus arba viso namo — kreipkitŠM pas* 
'mus. Turį daug metų patyrimo perkraustymo darbe.

STASYS FABIJONAS
2146 So. Hoyno Avenue Tel. Vlrginia 7-7067,

R
PER 40 METU 

VISU LIETUVIŠKU 
KOLONIJŲ 

SAUGIAUSIA IR 
PELNINGIAUSIA

TAUPYMO
BENDROVĖ

403$ Arekar Avmm Tai. LA3-671? j 
AUGUST SALDUMAS Pr.tld.nha

JT

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

Universal Savdngs and Loan Assoeiation užtikrina saugu
mą ir gražų pelną.

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

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

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės:

=^1

TeL BI, 7-7075 

PR 8-9842

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illnois
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MŪSŲ KOLONIJOSE
Rochester, N. Y.
Kalbės Inž. dr. Adolf. Ihuntjšits

Omaha, Nebr.
Mokslo metų pabaiga

Gegužies 27 d. buvo mokslo 
metų užbaigimas. Ta proga su
vaidintas veikaliukas, kuris vi-

Birželio įvykių ir Lietuvos o- 
kupacijos minėjimas įvyks bir
želio 10 d. Minėjimo progra
moje numatyta: 11 vai. lietuvių I siems patiko, 
paiapijos bažnyčioje šv. Mišios) Mokyklą baigė 28 mokiniai.
už mirusius ir gyvus laisvės ko
votojus; 3 vai. p. p. parapijos 
salėje (545 Hudson Avė.) minė
jimas, kurio metu kalbės inž. dr. 
Adolfas Darnusis, buv. nacių 
koncentracijų stovyklų kalinys 
ir žymus kovotojas dėl Lietuvos 
laisvės. Koncerto metu išgirsi
me P. Armono vadovaujamą 
chorą, kuris padainuos naujų 
lietuviškų dainų, paruoštų Dai
nų šventei.

Minėjiman kviečiami visi Ro- 
chesterio ir apylinkės lietuviai. 
Įėjimas nemokamas.

Atminkime, kad visi mus ste
bi — draugai ir priešai — ir iš 
mūsų susiklausymo sprendžia 
apie mūsų pastangas dėl pa
vergto krašto išlaisvinimo.

Choro koncertas
Birželio 16 d. LB Rochesterio 

apylinkės choras, vadovąujamas 
P. Armono, rengia koncertą, ku 
rio metu išgirsime dainuojant 
visiškai naujas dainas, kurias 
choras yra parengęs Dainų šven 
tei Chicagoje.
Leonas Baltrušaitis išvyksta 

Austrijon
Korėjos karo veteranas Leo

nas Baltrušaitis, mokęsis daina
vimo Rochester Eastman ir Sy- 
racuse muzikos mokyklose ir 
privačiai pas Nazareth College 
ass. prof. Vladą Sabaliauskienę, 
rugsėjo pradžioje dainavimo mo 
kytis išvyksta Vienon, Austri
jon.

Likvidavo bityną pagal senus 
lietuvių bitininkų papročius
Klebonas kun. Jonas Bakšys, 

išėjęs pensijon, šiomis dienomis 
likvidavo ir savo bityną, kuriam 
kone visą savo laisvalaikį pa- 
švęsdavo. Bityną su visu gyvu 
ir negyvu inventoriumi, vertės 
apie'500 dol., padovanojo agr. 
Jonui Pupininkui, buv. Žemės 
Ūkio Akademijos bityno vedė
jui.

Kun. kleb. Jonas Bakšys nuo 
betkokio atlyginimo už bites at
sisakė, nes, esą, geri lietuvių bi
tininkų papročiai neleidžia bites 
pardavinėti. Kun. Bakšys labai 
mylėjo bites ir medų vertino, 
kaip geriausius vaistus nuo vi
sų ligų. Ne vienas ir DP Vo
kietijoje yra susilaukęs kun. J. 
Bakšio siuntinio su jo bičių me
dumi.

Trumpai
— Stud. Gražina Musteikytė,

Rochesterio lietuvių studentų 
skyriaus pirmininkė, Nazareth 
College studenčių tarpe sėkmin
gai renka parašus Jaunimo Pe
ticijai.

— Vladas Saunoris po 8 mė
nesių sunkios ligos ir kelių.bpe- 
racijų pastaruoju laiku žymiai 
sustiprėjo ir jau pradeda vaikš
čioti.

— Tradicinė Rochesterio Lie
tuvių diena šiemet įvyks rug
pjūčio 5 d Corbet’s Glen parke, 
k'urį supa augšti šla'tai, apaugę

Iš jų 17 — lietuvių vaikai: Zita 
Vingelis, Marijona Petriko nia, 
A. Mickevičius, Ona Lichtas, A. 
Leškys, E. Nelsas, Teresė Ren
kis, Marija Laukaitis, S. Nau
jokaitis, S. Lašaitis, R. Micke
vičius, Jane Retikis, J. Kudirka, 
A. Gustas, A. Stonis ir Petras 
Klimantas. Beveik visi mokiniai 
eis mokytis į augštesnę mokyk
lą. Viena mergaitė stos į kita
taučių vienuolyną.

išplėsti platesniu mastu savo; vos reikšmę ir Moterų Sąjungos1 Savo kalboje jis nurodė, kaip są KgnCsha WlS«

Birželio įvykių minėjimas
veiklą Bažnyčios ir tautos nau
dai.

Julė Mack pranešė, kad įvy
kusiame centro valdybos posė-

ženklo sudėti ir jų prasmę. 
Moteris namuose ir viešumoj
“Kaip šaką lenksi, toks medis 

išaugs”, buvo vedamoji mintis
dyje nutarta vajų pratęsti iki Genovaitės Kafteb paskaitos 
spalio 1 d.. Taip pat pranešė, “Sų dienų moteris namuose ir 
kad centro iždininkė Donna viešumoj”.
Kamm pažadėjo 10 dolerių tai I Paskaitos išvada, kad na- 
narei, kuri pirmutinė įrašys muose, o ne kur kitur tęsiamas 
10 ar daugiau naujų apšvietos pagrindimas jaunoulių meilei

jungietės, laikydamosios savo šū 
kio Dievui ir tėvynei, glaudžiai 
talkina parapijų darbuose ir pir
mutinės atsiliepia į tautos rei
kalus.

3 vai. popiet Šv. Petro parapi
jos salėje įvyks liūdnų sukak
tuvių minėjimas. Pagrindiniu

skyriaus narių į savo kuopą šio 
vajaus metu. Kitas centr0 nu
tarimas, tai prašymas, kad vi
sos kuopos prisimintų ir pagerb
tų didelį sąjungos draugą ir pir
mąjį dvasios vadą, Sibire mi
rusį k a n. Fabijoną Kemešį, už
prašant liepos 1 d. šv. Mišias už 
jo sielą.

Ktilttiroje Sąjungos ateitis

Dievui ir tėvynei. Motinų mei
lė, p as šventimas ir supratimas 
savo vaikų įstatys juos į tikrą
sias gyvenimo vėžes, kur jie iš
augs į naudingus Bažnyčios ir 
tėvynės narius.

Skatino visas, ypač naujas at
eives, jungtis į bendrą tautos 
ir Bažnyčios darbą, kurį at
lieka Moterų Sąjunga. Jų nau
jos mintys ir p asaulėžiūra pa
gyvins veikimą, o kiekviena 
jaus tą gilų pasitenkinimą iš ge 
rai atlikto naudingo darbo. Dar 
sveikino kun. Jeneliūnas, para
pijos vikaras, linkėdamas są-

.. J programos kalbėtoju sutiko būtiKe»MhOB lietuviai J, teWn nkaB-ztemaa Dailid_
tarteh“ d»nV minėjimą rengia ka
birželio 10 d., sekmadienį.

9:30 vai. ryto Šv. Petro baž
nyčioje bus atlaikytos šv. Mi
šios ištremtųjų intencija.

Visi Kenoshos ir apylinkių 
lietuviai maloniai kviečiami šia
me minėjime ko gaus.ausiai da
lyvauti. Komitetas

1

Pirkit Apsaugos Bonus!
IS ARTI IR TOLI BALDŲ

. PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

sunkvežimis su pilna ap- 
drauda. I*i«us it sijikiiiųfitM 
patarnavimas.

R ŠERĖNAS

454# S. Woo«l St., Chicago B,
Illinois, tei. VI 7-2912

T i- i , x . jungai augti ir sėkmingai dirb-Jule Mack kalbėjo lietuviškai į-j 
ir angliškai. Vedamoji mintis

Men:nė dalis baigta Lietuvos 
himnu. Vaišingos 16 koupos 
parengti užkandžiai baigė šį ap
skrities suvažiavimą. Rūtvilė

“Sąjungos ateitis — jaunųjų 
rankose”. Nurodė, kokius sky
rius moterys ir mergaitės gali 
rasti sau patinkamą veikimo 
dirvą.

Anglų kalba nurodė, kaip Vi-

Ta mintis buvo gražios ir nuo 
širdžios prelato Juro kalbos bran 
duolys. Į tą patį tašką buvo nu
kreipta ir Moterų Sąjungos stei sagais, tverdamas pasaulį, daug 

’ gėjos Uršulės Daukantienės kai- ką paliko neužbaigta, kad tuo- 
11 ba. Kad tai faktas, ir kad mū- j m' sužadintų žmogaus ambi- 

sų jaunimas ir naujosios ateivės ei ją ir smalsumą dirbti ir tobu- 
kimą, sunku jam buvo skirtis 1 daug-įau rašosi į Moterų Sąjun- lėti; kad leistų žmogui patirti 
su miesto centro gyvenimu, dė- gOg apšvietos skyrių, parodo ir tą gilų džiaugsmą ir paaitenki- 

vajaus duomenys. į nimą, kad ir jis yra prisidėjęs
L*. Venčienė, pristatydama Mo tvėrimo darbe.

, terų Sąjungos antrąją vicepirm I Daug kas nuveikta Sąjungos 
nio, kurį laisvos Lietuvos vy-j Genovaitę Kaneb vesti progra-1 steigėjų, bet dar daug kas pa 
riausybė yra apdovanojusi Ge- mą gražiai nuteikė publką a- likta jaunesnėm ir naujoms at-

Lietuvis detektyvas
Steponas Petrikonis išbuvo 15 

metų policininku. Jis yra malo
naus būdo ir visų žinomas bei 
mylimas. Pagal jo paties pareiš

vėti paprastus - drabužius ir da
bar eiti detektyvo pareigas. Ste
pas yra sūnus Felikso Petriko-

dimino garbės ženklu.
Novena į šv. Antanų

Nuo birželio 5 iki 13 jį. kun. 
Jonas Kidykas, SJ, sėkmingai 
veda noveną į šv. Antaną vaka
rais 6:45 vai. lietuvių kalba ir 
7:45 vai. — anglų kalba. 3 vai. 
po pietų novena būna mokykli
nio amžiaus vaikams. Kun. Ki
dykas mūsų mieste yra daug 
kartų buvęs, mums gerai žino
mas ir jo pamokslai bei darbas 
visiems labai patinka.

Bažnyčios salėje yra įvairių 
devocionalų, kuriuos galima įsi
gyti novenos proga ir kuriuos 
misionierius po pamaldų vaka
rais šventina.

Trys svečiai
Grįždami namo iš Chicagos 

Los Angeles lietuviai kunigai — 
kun. Steponavičius, kun. Jan
kus ir kun. Šiliauskas — trum
pai sustojo Šv. Antano parapijos 
klebonijoje, -Omahoje, pasidali
no mintimis ir kelionės įspū 
džiais. Jie gėrėjosi gražia baž
nyčia, klebonija ir mokykla. Lie 
tuviškai kalbą mokyklos vaikai 
jiems darė didelį įspūdį.

nekdotais ir prisiminimais iš są
jungos praeities.

Worcesterio 5 kuopos choras, 
vedamas G. Kaneb, padainavo se 
kančias dainas: “Yra šalis”, “Mo 
čiute, motinėle”, “Rausvuose ry 
tuose”, “The Rosary”, “Work- 
ing for the Sąjunga”, “Gimti
nė”, “šlama šilko vėjas”, “Jis 
mano bus” ir “Kaip gi gražus, 
gražus rūtelių darželis”. Labai 
vykusiai padeklamavo eilėraštį 
“Mother” jaunutė tremtinė Eu
genija Česnytė. Soprano solo 
“Mamytė” padainavo Milda Le- 
keckas - Leslie, pianu akom
panuojant Ann Valinsky. čia 
noriu pridėti, kad G. Kaneb ir 
Milda Leslie yra apskrities pir
mininkės Marcelės Watkins dūk 
rog ir ilgametės są jungietės.

Uršulė T. Daukantienė trum
pais bruožais atpasakojo vėliai-

eivėms toje plotmėje veikti. 
Kuomi tik galiu — padėsiu

pareiškė nuoširdus Moterų Są
jungos draugas prel. Pr. Juras.

Miami, Fla.
Birželio įvykių minėjimai
Alto valdybos rūpesčiu bir

želio įvykių minėjimas įvyks 
birželio 15 d. 7 vai. 35 min. 
Bayfront Park teatre. Dai
nuos solistė B. Hanger. Paskai
tas skaitys adv. Dirsė, žodį 
tars Miami miesto majoras R. 
Christinas ir kiti augšti sve
čiai. Svečius -pristatys Alto 
pirm. A. Skudzinskienė. Bir
želio 16 d. per Lietuvos Aidus 
bus speciali radijo programa.

“Umsiąs KtMMKry Or*
L* IŠ TOLI IR ARTI

NAUJI OIDEII TROKAI-NAUJAUSI KRAUSTYMO (RANK/AI 
Ilsų METU PATYRIMAS-PIGUS IR SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 3€, ILL. Tel. WAIU>ok 5-9209

JONAS GRADINSKAS

Z. ir ST. JURKŪNŲ
Moteriškų rūbų krautuvė 

(Marųuette Park Purriers)
Paiduodanii geros rūšies moteriški 

rūbai neaukštomis kainomis. Pri
taikant už pataisymį nieko ncfikai-

Vietinis tome. Priimam kailinius paltus iš
valymui, nublizginiinui ir sandėlia
vimui (storagc), Krautuvės adresas: 
2438 W. 63rd St. Tol. HE. 4-4321

VVhatadifference!

Only ĮįottlcO 
has Rotary Bladetl
• Firit bo»lt »ha»i"9 lmprov.rn.nl 

In 22 >••<«
• SHovm in drebi - A. 

wM.k.rt naturelly grow
• N..d« no bceok-ln porbd
• Solf-iharponing blato
• Lubricalod W.
• Eoii.it ihavor to ebon

$24»s AC/DC
- with Irovol catt

Norelco
V Rotary Electric Shavero

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

Tel. VlrgMs 7-G700

Lawrence, Mass.
Kaip šaką lenksi, taip medis 

išaugs
A. L. R. K. Moterų Sąjungos 

Massachussetts, Maine ir New 
Hempshire apskrities suvažia
vimas įvyko gegužės 27 d. 16 
kuopos ribose, Šv. Pranciškaus: 
parapijos salėje, Lawrence, Mas 
sachusetts. Kiekviename žings
nyje atstovės ir viešnios jautė 
vietinių sąjungiečių ir klebono 
prel. Prano Juro nuoširdų vai
šingumą. .

Kuopos rašt. L. Venčienei pa
sveikinus suvažiavimą, apskri
ties pirm. Marcelė Watkins pa
prašė prelatą sukalbėti maldą. 
Paskui sugiedota “Marija, Ma
rija”. !

Nuoširdus prelato sveikinimas
medžiais, ir per jį teka upelis, gerai nuteikė suvažiavusias. Ras 
Alto ir Balfo skyriaus pirm. tininkė Marijona Puzarienė iš- 
Petras Norkeliūnas jau dabar šaukė atstoves. Julė Mack pri- 
pradeda ruoštis šiai visų Ro- segė ženklelus. Atstovių buvo 
chesterio lietuvių metinei šven- apie 20; dalyvavo gražus būrys 
tei. ir viešnių.

— Petras Armonas, šv. Jur- Išklausyti kuopų pranešimai
gio lietuvių parapijos vargoni- ir pasitarta apie naujų narių va 
ninkas, šiomis d enomis išlaikė jų. Priimtas centro pirm. Ju- 
nekilnojamam turtui pardavinė- lės Mack pasiūlymas kreiptis į 
ti egzaminus ir dabar pradeda sodalečių ir kitas draugijas su 
visa energija įsitraukti nekil- prašymu leisti sąjungos atsto- 
nojamo turto pardavinėjamo dar! vėm s atvykti į jų paruoštus gu- 
ban. sirinkimus, užmegzti glaudcs-

— Spaudos kioske pastaruo- nius ryšius, supažindinti su Mo
ju laiku labiausiai perkamos terų Sąjungos t kslais ir kaip 
knygos buvo: VI. Ramojaus per Moterų Sąjungą jos galėtų 
“Lenktynės su šėtonu”, J. Sa
vickio “Žemė dega”, ‘Grimmų 
pasakos”, J. Jankaus “Senas ka
reivis Matatutis” ir kt.

— Mirė. Praėjusią savaitę mi
rė Paulina Davidonis, senosios 
kartos lietuvė, ir Antanas Ben- 
doraitis, tremtinys, Amerikoje 
išgyvenęs 6 metus.

sTein textile co
1306 South Union Avė.

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

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

tiumams, kurių kainos paprastai yra $9.80, dabar tik ..$4.50
60 colių vilnonas medžiagos ir “flannel” vyriškiems ir 

moteriškiems kostiumams tiktai ......................................... $1.89
Visokiausių pamušalų už pigias kainas. Spausdintas šilkas 

ir plaunama# “Sil-O-Shan”, “antiąue taffeta”, pa
prastai $1.98, dabar tiktai ....................................................... 98c.

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

Grynų spalvų Fortisan ir Metallic Cloth užuolaidoms tik .$1.09
Pa# STEIN’Ą jūs rasite dideli pasirinkimą nuotakoms, kaip tai 
..“laces”, satiną, taffetą, “brocades”, Shantung, ir t. t. Taip 

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

vim.u pirkiniu virš $20.00 gausite vienai suknelei medžiagos 
kaip dovaną.

STEIN TEXTILE CO. 
130# SOUTH UNION AVENNE

1 blokas į rytus nuo Halsted St., V/2 Moko į pietus nuo 
Roosevelt Rd. Taip pat atdara šeštadieniais ir sekmad. 
Tel. MOnroe 6-8152.

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

J. G. TELEVISION COMPANY
2512 W. 47th St. Tel; FRontier 6-1998

TAISYMAS GARANTUOJAMAS RASTU — 100%z

A. T V E R A S
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS

Pardavimas ir taisymas
2646 W. 69th St. REpublic 7-1941

New “Sitver Dormey" does 
every job big mixers do! Beats 
the heaviest batters quiekly, - 
coanpletety. .. gently foMs-in 
lightest ingredients. Haa 5 rec- 
ipe-tested tpeeds for toldini, 
atirrinį, miltini, beatinį, 
arhippinį! Beaters release 
automatieally! Lifetime mirror 
finish won’t peel, chip, crack, 
or atain—ever! Come aee thia 
marvelous little mixer today I

UHTIME MUtROR FINISH 
IIGHTWIK»HT—OHIY 3'. 1SS.

STANDS 0N END 
$ WHm NOT M ŪSE

•STAMUSS STEU NEKURS
•S-SFEED DUU SHECTCM

Foctory Guoronleed by Dormeyer

Rooseveit Furnlture Miegamo 
11 gabalų — tiktai už $169.00

I šį setą įeina lova, dreseria, ko
moda, apringsai, matrasas su vidu
jinėm spiruoklSm, 3 vanity stiliaus 
lempos, 2 miegamos pagalvės ir 
kilimas. Didelis pasirinkimas ir 
kitokių baldų. Galima užeiti vaka
rais. Parduodame išmokėjimais. 
Ui 0 mėnesių išmokėjimus neima
mo jokių nuošimčių. Prieš perkant 
baldus, užsukite į šią lietuvišką 
krautuvę, apžiūrėkite baldus ir pa
tirkite kalnas.

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

Tel. VI 7-0700 .

ROOSEVELT FURNITURE CO.
2810 WEST ROOSEVELT ROAD M. ffTalsy 1-<711

Fetti Raudoni#, mv. Ir m#nadterl#
Krautuvo atidaryta aokaadlenlala nuo 11 Iki 0:00.

iiiiiiiiiiiiiiiiinimiiimiiitmiimiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiMimttMiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiii

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

tolimų distancijų, gaukite sekančiai:

ANTANAS VILIMAS
MIS g. UTUANIC* AVt. CHICAGO, IU. 

Telefonas — FRontier 8-1M2

NARIAI LIETUVIU TAUP. IR SK0UN1M0
R-VIŲ LYGOS, KURIOSE

Kiekvieae Santaupų Apdraustos Iki $10,000.00 
I R

Paskalos Duodamos Nainy Įgijimui 

Lengvomis Sąlygomis

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

ORANE SAVINGS & LOAN ASSN.
tsss W. 47th St. Chicago 32,11L

AUKŠTAS DIVIDENDAS — APDRAUSTAS SAUGUMAS IR PELNINGI PATARNAVIMAL
TAUPYKITE TVIRTAI. APDRAURTOJ ŠIA,(MM,000 IŠTAIGOJE. AVKMfI AUNIAH, NAUJAI PADIIUNTAS MVOiENRAN U* PAIP IIP IMVEKTkOCI* 
TV SĄSKAITAS, KITI TAUPYMO SKYRIAI: OPTIOKAL, ROKUS, KAUS OŲ IR VAKACIJŲ SKYRIAI. GAI.ITK TAUPYTI IR PER IA IŠAUK SU
TAUPYKITE ISIAIDAS INKEICIANT CERIUS IR APMOKANT VISOKIAUSIAS RIUAS, VEl/TUI PATARNAVIMAS NARIAMS. ISKK1O1AM IS 
PARDUODAM VALDŽIOS BONUS. NAMŲ PASKOLOS PRIEINAMIAUSI OM SĄLYGOM. SUŠ1NOT MOŠŲ AUKŠTA DIVIDENDĄ O* KITAS IK
EORMACUAH PA0AI KIT — GROVEHILL #-7670.

CHICAGO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION, 6234 SOUTH MESTUM AVL
PIRM. 10 VAL. — S VARį ANTRAI). UI PkJNKT. S Iki 4 VAK.I KET. • OU • uuL rak.: Trafi. UŠDARVTA VISA DIENA: «EAT. • IKI O POPIET

DIS7RICT SAVINGS t LOAN ASSN.
3430 So. Halsted Street Chicago 8, III

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

UN1VERSAL SAVINGS A LOAN ASSN.
1800 S. Halsted St. Chicago 8, UI.

lmprov.rn.nl
Eoii.it
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Chicagoje < ’•
Chicagos Alto valdybas posėdis

S. m. gegužės 31 d. vakare 
Chicagos Lietuvių ' Tarybos 
pirmininko Dan Kuraičio pre
kybos įmonės Milda Buick, 
Ine., 905 W. 35 St. patalpose 
įvyko Chicagos Lietuvių Tary
bos valdybos posėdis, kuriame 
dalyvavo pirmininkas Dan Ku
raitis, vicepirmininkas J. Ta- 
lalas, protokolo sekretorė E. 
Samienė ir iždo globėja V. 
Mankus, A. Repšys ir M. Šim
kus.

Posėdin taip pat atvyko Alto ( 
Vykdomojo Komiteto sekreto
rius dr. P. Grigaitis. Taip pat 
atvyko American Friends of' 
Antibolshevick Block of Na- 
tion lietuvių atstovas inž. V. 
Naudžius.

Posėdyje aptarta Lietuvos 
okupacijos ir lietuvių tautos 
pirmųjų trėmimų į Sibirą pa
minėjimo suruošimas, kurs tra- 
dįdinipi (ruoš^amas kasmet 
bolševizmo žiaurumams ir 
klastai priminti.

Šiais metais minėjimas į- 
vyks birželio 16 d. 7 vai. vaka
re šeštadienį, Marijos Augštes- 
niosios Mokyklos salėje, 6727 
So. California Avė.

Minėjime dalyvaus lietuvių 
kalbėtojai, iš Amerikiečių lau
kiama svečių taip pat ir bus Į 
tai dienai pritaikyta tmeninė 
programa.

Aptarus minėjimą, inž. Nau
džius padarė valdybos nariams 
išsamų pranešimą iš American ( 
Friends of Antibolshevicks 
Block of Nation veiklos Chica
goje. Tame junginyje daly
vauja 9 pavergtų tautų atsto
vai ir jų vienintelis tikslas ko
voti visomis priemonėmis prieš 
bolševizmą ir demaskuoti prieš 
pasaulį bolševikų apgaulę, j 
klastą, terorą bei siekti grei
tesnio savo tautų išlaiąvinimo 
iš tos pabaisos okupacijos. Inž. 
Naudžius nupasakojo tos orga
nizacijos ryšius, išplėstą veik
lą Europoje, Azijoje ir prašė 
daugiau kreipti dėmesio į jų 
veiklos popularinimą ir rėmi
mą. J- Talalas

Stipriausias lietuvis
Seniausias lietuvis atletas yra 

Pranas Norkus, kuris birželio 
7 d. minės 80 metų gimtadienį. 
Mūsų lietuvis atletas buvo stip
riausias tarp stipriųjų vyrų. Jis 
dideles vinis sukaldavo į storą 
lentą kumštimis, storas geležis 
apvyniodavo apie savo ranką, 
rodos, kad tos geležys būtų po
pierinės, sukabindavo savo ran
kų pirštus taip, kad du arkliai, 
traukdami į skirtingas puses, ne 
galėdavo atkabinti. Norkus bu
vo žinomas stipruolis, prieš kurį 
niekas neatsilaikydavo. 1914 m. 
jis, atvykęs į Ameriką, apvažia
vo lietuvių kolonijas, stebinda
mas visus savo nepaprastu stip
rumu ir raumeningu kūnu. Te
ko matyti Praną Norkų pirmą 
kartą So. Bostono lietuvių sa
lėje, kur susirinko didelis būrys 
vyrų, bet nė vienas neatsirado, 
kuris mėgintų padaryti tai, ką 
Norkus. Kiek vėliau jis dalyva- 
vavo ristynėse su žymiausiais 
lietuviais ir kitataučiais risti - 
kais visoje Amerikoje. Prieš 3 
metus jis, lipdamas laiptais par
griuvo, susižeidė koją ir iki šio 
laiko guli ligoninėje. Būtų ge
rai, kad perskaitę šią žinią pa- 
siųstumėte sukaktuvių linkėji
mus, kad jis jaustųsi neužmirš
tas iki šio la ko. Jo adresas: 
Frank Norkus, 1919 S. Prairie 
Avė., Chicago. John Jakubs

* Savanoriai kūrėjai džiaugiami
Lietuvos Kariuomenės Kūrė

jų Savanorių S-gos Chicagos sk. 
valdyba š. m. gegužės 29 d. po
sėdyje tarp kitko paminėjo mū
sų akademinio Jaunimo Petic' jos 
JAV prezidentui iniciatorius ir 
vykdytojus.

Nutarime tuo reikalu pasaky
ta: "Džiugu ir labai miela pase- 
nusiems ir amžiaus bei išgyveni
mo naštos prislėgtiems Lietuvos 
kariuomenės 1918 — 1920 me

tų savanoriams kūrėjams pajus 
ti ir matyti šioje šalyje mūsų 
akademinio jaunimo realias ir 
nuoširdžias patangas kovoje dėl 
mūsų krauju ir prakaitu kovo
se gausiai sulaistytos tėvų že
mės laisvės ir nepriklausomy
bės.

Kūrėjai savanoriai savo šven
ta pareiga laiko ne tik pasira
šyti Jaunimo Peticiją, adresuo
tą JAV prezidentui, bet kuris 
ir kiek begalėdamas stengiasi 
padėti ją įvykdyti.

Taigi Jaunimo Peticijos inicia
torius ir visus vykdytojus visų 
mūsų skyriaus narių vardu nuo 
širdžiai sveik'name ir linkime 
jiems užsibrėžtąjį tikslą gra
žiai ir ąėkmingai įvykdyti.

Telaimina Augščiausiasis vi
sus jūsų patriotinius žingsnius 
ir suteikia jums, mielasai jau
nime, sveikatos ir ištvermės ir 
ateityje nenuilstamai budėti ir 
veikti tėvynės išlaisvinimo by
lai galimai greičiau laimėti. Va
lio mūsų akademinis jaunimas, 
mūsų naujieji savanoriai kūrė
jai!

Pasirašo Kaizmieras Slėnys, 
Adolfas Juodka, Konstantinas 
Petrauskas.

Cicero, Hl.
Chester Arasim pradeda biznį

Ch. Arasim pirko iš P. Gri- 
galaičio Parkholme Service 
Station, 5000 W. Cermak Rd. 
P. Arasim, čia gimęs ir augęs, 
gerai išmokslintas, keletą me
tų ėjo atsakomingose pareigo
se Taylor Forge Comp. Nesi- 
šalina lietuvių veiklos ir yra 
buvęs pirmininku Raudonos 
Rožės Klubo. Dabar yra valdy
bos nariu, padėjėjas iždininko 
P. Petkaus.

Automobilių savininkai /bus 
patenkinti. Arasim brolis Vik- 
tor sėkmingai tarnauja C. Ka- 
recko vaistinėje §000 W. 16 st. 

Gandai pasitvirtina
Alfred Vasaitis Venc. ruošia 

laidotuvių patalpas tarp 15 ir 
14 gatvių, 50 Avė. Tai laimin
ga gatvė — viename bloke trys 
laidotuvių koplyčios.

Liūdna žinia
Mirtis pakirto gyvastį Kazi

miero Jaukšos, ' 1822 S. 48th 
Ct., velionis buvo geras žmo
gus, ramaus būdo, tykus ir 
darbštus, .ilgametis SLA narys. 
Liko žmona, plati giminė, dau
gybė pa^įstam^. Laidojamas 
ketvirtadienį.

K. P. Deveikis

Grand Rapids, Mich
Paskirtas kancleriu

Kun. Kaz. Papell, Hart, 
Mich., klebonas, Grand Rapids 
vyskupo yra paskirtas Grand

Rapids vyskupijos kancleriu ir 
šv. Andriejaus katedros klebo
nu. Naujas pareigas perims 
birželio 11 d. Labai malonu, 
kad abi pačias augščiausias vy
skupijos pareigas užims Čia 
gimęs, tačiau gražiai lietuviš
kai kalbąs ir jaučiąs jaunas ir 
uolus kunigas.
, Mes lietuviai džiaugiamės 
tuomi ir linkime Jums geriau
sios sėkmės ir Dievo Palaimos 
šiose, atsakingose pareigose.

Naujas skyrius
Šį pavasarį Grand Rapids 

lietuviai kunigai įsteigė Lietu
vių Kunigų Vienybės skyrių. 
Tuo įkuriama Michigano Liet. 
Kun. Vienybės provincija. Pra
džia jau graži. Malonu, kad jon 
įstoja ir vietiniai ir ateiviai 
kunigai.

Birželio įvykių minėjimas
Vietos Lietuvių Bendruome

nės valdyba ruošiasi birželi
nių įvykių Lietuvoje paminėji
mui. Žada būti įdomi progra
ma. Tam reikalui kruopščiai 
dirba muzikės Salatkienės va
dovaujamas vietos lietuvių 
choras ir mūsų jaunieji baleto, 
muzikos, žodžio bei vaidybos 
menininkai. Minėjimas įvyks 
birželio 23 ar 24 dieną — tai 
priklausys kuriai dienai bus 
gauta salė.

Svečiai iš toli
Broliai Lekučiai — Jonas iš 

Kanados ir Pranas iš Kalifor
nijos aplankė savo sesers Ma
rijonos Kušlikienės šeimą. Pa
taikė geru laiku, nes sesers 
trys dukros Laimutė, Lucė ir 
Aldona gražiai pasirodė sceno
je per šeštadieninės lietuvių 
mokyklos mokslo metų užbai
gimo iškilmes Jurginės didžiu
lėje salėje. Laimutė, kaip ge
riausia mokyklos mokinė, gavo 
vertingą dovaną. Ignas ir Ma
rijona Kušlikiai pirmieji trem
tiniai čia įsigiję nuosavus na
mus, kuriuose vyko pirmieji 
tremtinių organizaciniai susi
rinkimai bei ruoša’ tautinių 
švenčių minėjimams.

Baigė mokyklas
Aštuonmetę pradžios mo

kyklą šiais metais baigė Algis 
Baltrušaitis, Juozas Lukoševi
čius ir Aleksas Malakauskas. 
Visi pasiryžę mokytis toliau. 
Auigštąją mokyklą baigė Rasa 
Bartaškaitė ir Angelė Pakalny
tė. • V.

Studentams — Pijaus XII 
sukakties proga

Scrantono diecezija, pagerb
dama Šv. Tėvo Pijaus XII 80-tą 
gimtadienį, paskelbė sudaranti 
mokslapinigiug keturioms de
šimtims studentų. Bendra tam

KOJINES IR POLITIKA

Viceprezidento Nixon svaine, Mrs. Rayan, Artesia, Calif. nešioja ko
jines ant kurių išrašyti politiniai šūkiai. (INS) te*.

reikalui panaudojama suma 
sieks $80,000. •

PAJIESKOJIMAI
PAJIEŠKOMI: 1. IGNAS PET

RAITIS, s. Joncų kilęs iš Kivylių 
km. .Įieško tėvas 2. JURGIS NA
VICKAS, s. Motiejo, kilęs iš Pašvi
tinio miestelio. 3926 m. gyvenęs 
Hamniond, Indiana. Abu Pašvitinio 
valsčiaus. Pranešti — G. Šakočius, 
98 Tunix Hill, Bridgeport, Conn.

Pajieškomi: Biskiai Kęstutis ir 
Gediminas, sūnūs Antano ir Mari
jos, kilę iš Marijampolės. Jieško jų 
dėdė iš Lietuvos Kazlauskas Anta
nas. Atsiliepti šiuo adresu: Antanas 
Juzelskis, 4909 Lovett St., Detroit 
10, Michigan.

Giminės Lietuvoje jieško Vlado ir 
Elenos Umbrasų. Jie patys ar apio 
juos žinantieji rašykite: Draugas, 
Box 5120, 2334 S, Oakley Avė.. Chi- 
cago 8. Illinois.

Juozas Pr&ulgauska;, gyv. S. Bos
ton, Mass., prašomas atsiliepti šiuo 
adresu: Adolfina Aleksandravičienė, 
Varniai — Šerpaičiai, Lithuania.

Įlips on 
raffic 
Safety

By
CHARLES F. CARPENTIER

Sccrctary of State

With heavy summer driving 
ahead of ua tilta might be a good 
time to review road marklngs gov- 
erning the paaslng of other vehl- 
cles on the highway.

Illinois highways for two lanes 
of trafflc moving in opposite dlrec- 
tlons are divlded ln the mlddle by 
a center-Une strlpe. On eonerete 
pavement a black line is used, 
while a white-dash line is used on 
darker surfaces. This center line 
should never be crossed unless 
passing a vehiele traveling ln the 
šame direction or when making a 
left turn—making sure Jieforehand 
that therę is a safe distance be- 
tween your vehiele and any vehiele 
Corning from the opposite direction.

On hills, eurves, and at other 
hazardous locatlons, a single yel- 
low line or strlpe is used to lndl- 
cate no-passlng-zones. It is illegal 
to pass another vehiele when the 
yellow line is on YOUR side of the 
hlghway. This also applies to 
Crossing yellow lines on highways 
of three lanes of trafflc. (Section 
58b Unlform Act Regulating Traf
flc.)

Double yellow lines are used to 
divide a four lane highway. It is 
illegal for a motorist to cross the 
double yellow line. (Section 58b 
Unlform Act Regulating Trafflc.)

A copy of the completely new 
“Rules of the Road” booklet wlll 
be sent to you free upon reųuest. 
Write to CHARLES P. CARPEN
TIER, Secretary of State, Sprlng- 
fleld, Illinois. ,

Popiežius dovanojo 
Teresei Neumannaitel 
šv. Kryžiaus relikviją

Popiežius Pijus XII dovanojo 
iv. Kryžiaus relikviją šių laikų 
stigmatizuotojai Teresei Neuman
naitel.

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

Pinigus su užsakymais siųsti:
DRAUGAS".

2334 S. Oakley Ave»
Chicago 8, IIL

ALGIRDAS LANDSBERGIS

KELIONĖ-
V. Adamkevifiiaus apianka 

USssirj mus su pinigais siųskite: 
36$ psl., kalas $2.5$

DRAUGAS, 2SS4 8. Oakley Avė*
<yoW *> 1U-

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
KKAL ESTATB

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

NOTARY PUBLIC 
2406 West 51 St 
WAIbrook 5-5030 

PRospect 8-3579 (vak. ir sekmad.)

Nejud. turto pirkimas-pardavimas, 
visokia apdrauda, notarijatas

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 W. 71st St — WA1. 5-6015

CICERO. Arti Austin Ir 35th St. 
4 kam. “ranehe type" bungalow. Gu
zu apšidymas. Tile virtuvė Ir vonia. 
$19,900. SVOBODA, «013 Cermak 
Ibi. Blsliop 2-2102

MARQVI7TTE PARKE — 8085 S. 
Rorltwell St. 2 po 6 kamb., puikus 
mūrinis namas. Karštu vandeniu 
apšild. 2-jų autom, mūr. garažas. 
Savininkas gyv. 6615 S. Washtenaw 
Avė. Kaina $29,000. HEmlnck 4-2012

BUILDING & REMODELING

KONTRAKTO RIUS 
STANDARD B UI LD ERS, INO. 
2523 W. 60 st. Chicago 20, 111.,

PRospeckt 8-3702 
A. GINTNERIS — pirmininkas 

V. F. PETRAUSKAS — stat. vedSjas
Lietuvių Statybos Bendrovė:
• stato namus pardavimui,
• priima užsakymus,
• atlieka remonto darbus,
• Įrengia aluminljaus langus Ir 

duris.

V. 6 I M K U 8 
įvairūs pataisymai ir pardavimas.

Jei norite pirkti ar užsakyti namą. 
kuris būtų gerai išplanuotas, pato
gus, gražus Ir pigus, pirkite ar užsa-

. kykite pas
Susitarti šaukite REliance 5-8202
nuo 5 vai. p. p. kasdien ir taipgi 
sekmadieniais nuo 10 iki 4 vai.

4645 S. Keating avė.. Chicago 32, III.

ANTANAS LUKAS IR SŪNUS 
2717-19 West 7lst Street

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

Tel. — HEmlock 4-5881

Ulllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllimu
= LIETUVIU STATYBOS

BENDROV®

MORAS
s BUILDERS, INC.

Stato gyvenamuosius na- =
mus, ofisus ir krautuves pa
gal standartinius planus ai Si
individualinius pageidavimus. s

Įvairūs patarimai statyt-
bos bei finansavimo reika-
lais, skiciniai planai ir na-
mų įkainavimas nemokamai.

s Statybos reikalais kreiptis
į reikalų vedėją šiuo adresu:

JONAS STANKUS
kasdien nuo 4 vai. popiet

TcL PRospect 8-2013
8800 SO. CAMPBELL AVĖ. 3

Chicago 29. Illinois
nmiiimmiiiiimjiiiimiiiiiiiiiiMiimiiii3?

VIKTORAS ŠIMAITIS
General Contractor

Stato rezidencinius ir komercinius 
namus; pasiūlo sklypus; rekomen
duoja planus; išrūpina statybos kre
ditus. Skambinti vak.: VI 7-4220 
arba rez. tel. BI 7-3340. Kreiptis —

ŠIMAIČIAI 
Realty - Builders - Insurance 

2737 West 43rd Street

DĖMESIO

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii  
Visi Plttsburgho lietuviai 

KLAUSO IR REMIA
Piltsburgh’o Lietuvių

Katalikų Radijo Programą
— vadovaujama — 

Lietuvos Vyčių Pittsburghe
JI TRANSLIUOJAMA 

Kiekvieną seknuu-it-n' nuo 
1:30 Iki 2:00 vai. p. •>

Iš STIPRIOS IR GALINGOS

WLOA
RADIJO STOTIES BRADDOCKB

Visais reikalais kreipkitės šiuo adre
su: LITHUANIAN CATHOLTC HOUK 
Radlo Station WLOA. Braddock. Pa
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniuiiiiii

Skelbtis "DRAUGE” apsimoka 
nes jis yra plačiausiai sknltomas 
lietuvių dienraštis, o skelbimų 
kaina yra prieinama visiem*. 
IIDWj8MWW<lll>IUHIl)nuillU14»II.IIDblU

šios nuostabios Ir nepaprastos kny
gos personalus Mtalp {vertina ra
šytojas Oliauda: “...Welaas — pa
niekintas niekintojas, bet turja 
savyje Fra Angaltoo angelų varsų 
gama, Tatjana—nesuprantanti als
ios agvokoa, bet mylis tl skalsėta 
mėtis. Pagaliau Jullua.. pasiilgęs 
skaistumo Ir nesuvoktus Jo semia, 
drųsus be drąsos, nesuprantąs pa
vojaus beprutljlmo prooass**.

II ii l 11 llil—a^teteMteteteteitetetetetetetetetefc^

REAL ESTATE

MARQUETTF. PARKE — Mūri
nis 6 k. bungalotv, centr. šildymas. 
Švarūs kambariai. 66-oh Ir St. Louls 
Avė apylinkėje. Kaina $16,800. Mū
rinis 4 butai po 4 kamb., centr. šil
dymas. Garažas. Gražus namas Ir 
vieta. Kaina $46,000.

G AG E PARKE — Mūrinis. 7 bu
tai po 4 kamb. Centr. šildymas. $510 
pajamų ir butas. Labai gražus na
mas. Dideli kambariai. Kaina $63,000

BRIGHTON PARKE. Medinis 5 
kamb. ir 3 kamb. skiepe. Guzo šili
ma. Kaina $13,500. Medinis 2 po 4 
kam. Centr. šildymas, šviesūs butai. 
Kaina $18,000 Medinis namas — 2 
po 4 kamb. Kaina $12,800. Mūrinis 
— 6 ir 4 kamb. Dvigubas kampinis 
sklypas. Erdvūs butai. Kaina $26,000 
Mūrinis — 3 butai ir maisto krautu
vė. Centr. šildymas, dvigubas kam
pinis sklypas.

ŠIMAIČIAI
Realty, Builders, Insurance 
2737 W. 43 St, CL. 4-2390

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

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

P. STANK0VI6IUS
REAL ĖST. ir INSUR. BR0KERI8

LIETUVIŲ AUDITORIJA 
8133 So. Halsted St 

Fk. EAnabe 6-3793
Padeda plrklti - parduoti namns 
ūkius, biznius. Parūpina paskolas 
draudimus Ir daro vertimus. Tvarkc j 
imigracijos dokumentua Ofisas atda I 
ras kasdien nuo 10—7.

PARDUODAMAS DIDELIS 
MŪRINIS NAMAS

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

PARDUODAMA VILA
Beverly Shores, prie Roger Avė., 

tarp Nidos ir Raudondvario, sklypas 
60x150 pėdų. Visiškai nauja su mo
derniais Įrengimais. Automobiliams 
kiemas išpiltas .akmenimis — gali
ma pastatyti 50 automobilių. Kreip
tis K. Čiurinskas, 4222 Eue-lid Avė., 
East Chicago, Ind.

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

kamb. Arti Šv. Antano bažnyčios. 
Pilnas rūsys. Alyva apšild. 2 autom, 
mūr. garažas. Daug priedų. GE
RIAUSIAS PIRKINYS ŠIAIS ME
TAIS. SavinĮnkas — OLympic 2-0589

71-as St. ir Maplewood. Parduo
damas mūrinis Georgia stiliaus 5 
kamb. namas. 2 autom, garažas. 
Kreiptis į sav. po 5-vai. vak., šeš- 
tad. ir sekm. visą dieną.

HEmlock 4-7644.

ĮSIGYKITE DABAR!

ĮKVĖPIMŲ KNYGA
Jurgio Gliaudos

Raidžių Pasėliai

Romanas
81 knyga, pasakodama kovos uJ 

spaudos laisvę žygius, yra Įkvėpimų 
knyga, paskatinanti mus tvirtai lai
kyti lietuvišką žodĮ. Ji yra puiki do
vana Jaunimui.

Lietuviškos Knygos Klubo leidinys, 
Sll psl., Broniaus Mūrino viršeliai 
kaina $3.00.

Lietuviškos literatūros ugdymas 
yra visų susipratusių lietuvių darbas. 

Užsakymus su pinigais siųskite:

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avenne 

CHICAGO 8, ILL.

Tikrai verta ir naudinga jaunimui 
ir vaikams perskaityti A. Vilainio 
kelionių reportažus,

Žemaičių žemėje
Čia aprašomos istorinės vieto

vės, žymiausiųjų vyrų tėviškės, 
upes, ežerai ir gražusis Lietuvos 
pajūris. Autorius paduoda daug 
padavimų, pasakų. Knyga gausiai 
iliustruota. Skaitytojams padės 
susipažinti su gimtąją žeme ir pa
liks neišdildomų vaizdų.

Žemaičių Žemėje 132 pusi., kai
na $1.50. Reikalaukite knygynuo
se, pas platintojus arba užsaky
mus adresuokite:

Užsakymus ir pinigus siųskit:

DRAUGAS 
2334 So. Oakley Avė. 

CHICAGO 8, ILL.

Pirkit Apsaugos Bonus! 

Remkite dien. Draugą!

HELP WANTED — VYRAI

Reikalingas VYRAS prižiūrėti ma
žą namą boilerio ir bendri namo 
priežiūroj darbai. Butas, jei pagei
daujama. Telefonuokite arba maty
kite —

IZH’IS BELL,
3110 W. Montrose Avė.

Tel. JI iii per 8-7400.

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

Apply —
606 W. 18th St.

MISCELLANEOUS 
Įvairūs Dalykai

LIET. APDRAUDŲ AGENlVRA
Visų rūšių apd raudos. Automobi

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

Prieš darydami apdraudas kltuf 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS, 
WAlbrook 5-5071

INTERSTATE INSURANCE AGENCY 
5900 S. Ashland Avė.. Chicago 30. III.

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas tr A. Lapkui

instoliuoja visų geriausių Ameri- 
koa firmų gazu ir alyva kūrena
mus pečius (furnaoes), visų dy
džių oro vėsintuvus Air condi- 
tioners) ir atliek** visus skardos 
darbus.
1546 S. 49th COURT, CICERO 
TeL OLympic 2-9311 nuo 8 vai

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

2-6752 ir OLympic 2-8492

ACTOMOBILEb — TRUCK8 
Automobiliai — Sunkvežimiai

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

taisymas
štllekaml motoro remontai, lyginimo, 
dažymo darbai ir keičiamos dalys.

CALL-ME-MOTORS C0.
5759 S. tVESTERN AVĖ- PR 8-95SS

ĮSIGYKITE DABAR !

KKKHHKKKKKKHKKKKKKKKKKHKKH

LITHUANIA, (Paveiksluose, $6.00 
Fotografavo V. Augustinas

POPULAR LITHUANIAN 
RECIPES ............................... *. $2.00

Redagavo J. Dairžvardiene

LITHUANIA THROUGH
THE AGES ......................... $3.50

Parašė Dr. A. Šapokas

THE STORY OF ART
and JUOZAS PAUTIENIUS, $5.00

Parašė Ig. šlapelis

LITHUANIAN SELF-
TAUGHT ................................. $1.25

Išleido Marlborough

LITHUANIAN-ENGLISH and 
ENGLISH-IJTHUANIAN 
DICTIONARY......................... $4.50

Išleido Marlborough 

Šias knygas galima gauti dien
raščio DRAUGO knygų kioske — 

2334 South Oakley Avenue, 
Chicago 8, Illinois 

OOOOOCKyOOCKKyOOOOOOOOOOOOOi

tllllllllllllllllllllllllllllllllllIlllllllllllllllC
Gauta nauja siunta knygelių

KAIP PASIRUOŠTI 
JAV PILIETYBEI

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

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

Pinigus su užsakymais siųsti: 
DRAUGAS”, 2334 S. Oakley avė. 

Chicago 8, III.
iiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinus

Perskaitę “Draugą” duokite 
kitiems!
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Sudbury, Ont.
šaunus mokslo metų užbaigimas

SudbuTio šeštadieninė mokyk 
la mokslo metus baigė, gegužės 
26 d. Vietoj paskutinės pamo
kos buvo vaišės. Sekančią die
ną buvo patnaldos, o vakare — 
skoningai išpuoštoj Christ the 
King parapijos salėje of cialus 
mokslo metų užbaigimas: pažy
mėjimų išdalinimas už pažangu
mą moksle ir už pasižymėjimą 
scenoje bei stropumą pamokų 
lankyme. Už pažangumą moks
le buvo apdovanoti du kiekvie
nos grupės geriausieji mokiniai. 
Šiemet užsirašusiųjų buvo 28, 
bet pastoviai pamokas lankė tik 
16. Jie buvo suskirstyti į tris 
grupes. Nuo N. Metų mokykloj 
dirbo tik du mokytojai — kun. 
Sabas ir M. Venskevičienė. Po 
mokyklos vedėjo pranešimo kal
bėjo bendruomenės apylinkės 
pirmininkas J. Žiūkas, pabrėžė 
lietuvybės išlaikymo svarbą ir 
priminė, kad dabarties moki- 
niukai tai busimosios bendruo-

KANADOJE
Welland, Ont.

Joninių iškilmės Niagaros 

pusiasalyje

Kiekvienas lietuvis žino, ko
kią svarbą bei galią turi spauda 
kultūriniame gyvenime. Šiandien 
ji yra ir bus didžiausias gink
las išlaisvinti savo tėvynę iš 
kruvinojo okupanto nasrų. Per 
ją mes tik galime susirasti sau į 
gerų draugų, kurie mus užsto-, 
tų ir mūsų brolius išlaisvintų. I 
Kad būtų galima tai pilnai įvyk
dyti, reikia turėti ko daugiausia 
informacinės spaudos apie mus 
kitomis kalbomis.

Tą reikšmę gerai supratusi, 
Vilniaus Krašto Lietuvių Są
junga nutarė išleisti dr. A. Ša
pokos leidinį “Vilnius Lietuvos 
gyvenime” anglų kalba. Žino
ma, tai įvykdyti reikia nemažai 
lėšų. Tuo reikalu jau ne kartą 
buvo kreiptasi paramos į visą vi 
suomenę, kur dalinai prisidėjo 
ir remia. Bet, nežiūrint gauna
mų prenumeratų ir aukų, imta-

P0TVYNI3 BELGIJOJ
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Patvinusi Vosdre upe nušlavė Dison miesto gatves Belgijoj. (INS)

menės aktyvieji nariai. Išreiš- SĮ jieSkoti ir kitokių kelių. Tam
kė viltį, kad ateity ir daugiau 
tėvų įvertins šeštadieninės mo
kyklos reikšmę ir leis savo vai
kučius. Jis padėkojo mokyto
jams už pasiaukojimą ir darbą 
ir bendruomenės vardu įteikė pi
niginę dovaną. Po to sekė me
ninė dalis. Irena Perminaitė ir 
Irena Glizickaitė gražiai pašo
ko L. Remeikienės režisuotą šo
kį, kuriam pagrojo A. Gatautis. 
Regina Jakubonytė ir Dana Ku- 
sinskytė (pastaroji dar prieš

tikslui šiais metais VLKS St 
Catherines skyriaus pastango
mis yra ruošiamos tradicinės 
Joninių iškilmės. Tad prašome 
visus lietuvius atvykti į Jonines 
ir tuo pačiu, paremti vilniečius 
sostinės ir visos Lietuvos labui.

Joųin'ės įvyks birželio 23 d., 
šeštadienį, kelios mylios nuo 
Niagaros krioklių, Kanados pu
sėje, St. Stephen’s Hali didžiu
lėje salėje, gražiame miškelyje, 
apie 1 mylia nuo Wellando,

karų Vokietijos universitetą, į- 
skaitant ir Berlyną. Minėta sti
pendija jai pripažinta nuo 1956 
m. lapkričio 1 d. iki 1957 m. 
spalio 31 d.

Ingos universiteto baigimo iš- 
kilm’ėsna buvo atskridusi iš Chi-

giuos jo sulaukęs. Man, tiek 
laiko gyvenusiam Vilniuje, šis 
Kongresas bene primintų Lie
tuvių Mokslo Draugijos meti
nius ten suvažiavimus su eile 
referatų ir ne tik mokslinių, 
bet ir šiaip tautinių — kultū-

cagos ir jos teta Alice Uzemack, reikalų aptarimu. Nuošir
kuri Ancevičiams padėjo atvyk
ti Kanadon. Ji kartu su tėvais 
džiaugėsi puikiais Ingos darbo

džiai linkiu Kongresui didžiau
sios sėkmės, o Bendruomenės 
Valdybą sveikinu pasiėmus į-

vaisiais. Kaimynai, draugai ir Į vykdyti taip svarbų Amerikos 
pažįstami, apdovanodami Ingą) lietuvių visuomenei sumany-
dovanomis, gėlėmis ir prisius- 
darni daugybę sveikinimų, uni-

mą
Kan M. Vaitkus: “Nuošir-

versiteto baigimą padarė labai „nkiu Gerb Valdybai klo_

Ivsi

Albany vyskupija, kurios ribose, 
randasi Kotrynos tėviškė: Os-! 
sernenon.

Daug laiko reikėjo istoriniams 
dokumentams surinkti, jos do
rybėms ištirti, bet štai trečia
me šimtmetyje nuo jos gimimo, 
Kotryna Tekakwitha jau arti 
apvainikavimo šventosios aure
ole. T.B.M.

Turėjo pagrindo

Įstaigos vedėjas kreipdama
sis į savo padėjėją:

• — Kodėl mano sekretorė yra 
taip užpykusi ant jūsų?

— Ji manęs paklausė kiek ji 
galėtų turėti metų.

— Na, ir kas iš to?
— Aš ėmiau ir atspėjau.

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENTCO
3914 West lllth Street

Vienas blokas nuo kapinių.
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste 1

3 Telef — CEdarcrest 3-6335

mokyklinio amžiaus) puikiai pa Ont., Main East Street ir Port
sakė po eilėraštį. Geniukas Ja
kubonis gražiai padainavo “Lie
tuva brangi”. Akordeonu jam 
pritarė jo sesutė Regina. Dan
guolė ir Virginija Kriaučeliūnai- 
tės, nors dar tik pirmus metus 
lanko baleto mokyklą, bet jau 
gražiai pasirodė scenoje su ba
leto numeriu. Dar priešmokyk
linio amžiaus Elenutė Bagdonai
tė, pati mažiausia šokėja, gra
žiai pasirodė su dviemis baleto | 
numeriais. Gražiai pasirodė su 
dviemis baleto numeriais Regina 
Jakubonytė ir Violeta bei Daly
tė Jasiūnaitės. Violeta Jasiū- 
naitė gražiai paskambino piani
nu. Algis Kusinskis puikiai pa
grojo keletą dalykėlių akordeo
nu. Po meninės dalies buvo šo
kiai, kuriems grojo geras orkest 
ras, ir veikė turtingas bufetas. 
Prie parengimo daugiausia pri
sidėjo pati bendruomenės apylin 
kė. Ji .skyrė dovanas mokyto
jams ir vaikams. Bažnytinis ko
mitetas taip pat paskyrė $10 vai 
kų dovanoms. Bendruomenei 
parengime daugiausia talkinin
kavo J. ir M. Kriaučeliflnai bei 
A. Mazaitienė. Irena ir Karolis 
Balčiūnai paskyrė laimėjimams 
dovaną, o J- ir M. Kriaučeliū- 
nai — bufetui užkandžius.

— o —
— Darius Slavinskas ir Jur

gis Anysas, šiemet baigę Toron
to universitete inž neriją, išva
žiavo į Calgary, Alberta, dirbti 
savo srityje. Pakeliui buvo ap
sistoję Sudbury ir aplankė kun. 
A. Sabą ir INCO liejyklas. Va
kare buvo jaukios vaišės pas J. 
ir M. Kriaučeliūnus.

— Tautų festivaly, kuris šie
met įvyko gimnazijos salėje, da
lyvavo daug tautybių su savo 
tautiniais šokiais, dainomis ir 
muzika. Buvo pakviesti ir lie
tuviai, bet šiemet nedalyvavo. 
Regina Jakubonytė šoko “Taran 
tella” su italų grupe.

— Marijona Jakulof f - Ašy- j 
liūtė mirė, sulaukusi 80 m. am-Į 
žiaus ir palaidota Garsono ka
talikų kapinėse. Ji buvo kilusi 
iš Dzūkijos. Sudburiškis

Robinson Rd. kampe.
Programą atliks žymaus Ha

miltono LMDT “Aukuro” akto
riai su E. Dauguvietyte.

Kalbės žurnalistė Salomėja 
Narkėliūnaitė iš New Yorko. JiI
kalbės apie propagandos svar
bą kitataučių tarpe. Privalome 
suprasti, koks didelis ginklas 
yra informacinė spauda kitomis 
kalbomis.

Be rimtesnės bus galima pa
matyti ir linksmesnės progra
mos ir išgirsti lietuviškos muzi
kos bei dainų, nes dalyvaus ži
nomas lietuviškas orkestras 
“Aidas”, vadovaujamas Vyt. Ba 
becko.

Mielai prašomi iš anos pusės 
Niagaros upės broliai amerikie
čiai neužmiršti kanadiečių, ypa
tingai, kad Joninės vyks tik ke
lios mylios nuo sienos.

Kanadietis

Oakville, Ont.
Graižai apvainikuotas 

pasiryžimas

didele švente Ancevičių šeimai 
ir jų viešniai iš Chicagos Alice 
Uzemack. Kor.

Kultūros Kongreso garbės 
komiteto nariai

JAV ir Kanados Lietuvių 
Kultūros Kongreso garbės ko
miteto nariais jau sutiko bū
ti: vysk. y. B/Jzgys, prof. M. 
Biržiška, Bendruomenės Tary
bos garbės pirm. prel. J. Bal- 
kūnas, Lietuvos gen. konsulas 
J. Budrys, kan. M. Vaitkus, 
Bern. Brazdžionis.

.Vysk. V. Brizgys ta proga 
rašo: “Tokio Kongreso prasmę 
labai augštai vertinu ir todėl 
su malonumii jame dalyvausiu. 
Linkiu visiems pasiruošimo 
darbams ir pačiam Kongresui 
visokios Dievo palaimos ir ge
riausio pasisekimo.”

Prof. Mykolas Biržiška, Vil
niaus universiteto rektorius, 
mūsų lituanistas veteranas, ra
šo: “Kongresui pripažįstu la
bai didelės reikšmės ir džiau-

ties ir Kongresui 
pasisekimo’.

gražiausio
BCV inf.

Raudonodė į altorių garbę
“Mohawks lelija”, Kotryna 

Tekakwitha iš Irokezų tautelės, 
greit pasieks ąltorių garbę. 
Toks įvykis bus .pirmas Kata
likų Bažnyčios istorijoj. Jau

1943 m. sausio 3 d. buvo pripa
žintas raudonodės mergaitės 
gyvenimas heroiškU. Vienas 
stebuklas jau pripažintas auten 
tišku, antras stebuklas, įvykęs 
Amerikoje, yra tiriamas. Kurį 
pripažinus, bus skelbiama pa
laimintąja.

Kotryna Tekakwitha gimė 
lygiai prieš 300 metų, 1656. 
Jos tėvas buvo garsus karys ir 
vienas iš Irokezų tautelės vadų. 
Motina katalikė, buvo pagrobta 
ir laikoma belaisvėje, vėliau jis 
ją vedė už žmoną. Jiems gimė 
duktė, kurią pakrikštijo Kot
rynos vardu. Užaugusi darba
vosi šv. Pranciškaus Savero 
Sault misijoje prie Montrealio. 
Ten ji davė švento gyvėnimo 
pavyzdį. Būdama silpnos svei
katos, ilgai netvėrė. Mirė prieš 
Velykas 1680 m.

1883 m. Baltlmorės vyskupi
ja kreipėsi į Romą, prašydama 
užvesti beatifikacijos bylą. 1922 
m. panašų prašymą pakartojo

L1QOČSIO VALANDOJ
AmANv

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

r $845 So. Western Avė. Air Conditioned koplyčia 
REpubllc 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta

Tisma, kurie gyvena kitose miesto dalyse; gausime 
koplyčių arčiau Jūsų namų.

t
A. A

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

TOvvnhall 3-2109

TELEVIZIJOS
f

ir Radio Aparatų Taisymas
Sąžiningai Ir garantnotM darbas 
11. RIMKUS. 4617 S. Bavrvor St 
TeL VI 7-0087 — VI 7-3087

e j gan marpg

Oakviliškių Paulės ir Prano 
Ancevičių vyresnioji duktė In
grida š. m. gegužės 24 d. gavo 
universiteto baigimo diplomą. 
Savo filologines studijas Inga 
užbaigė pirmojo laipsnio pagy
rimu, gaudama vadinamą “Ho- 
nor B. A.”, kuris įgyjamas po 
keturių metų sėkmingų studijų 
universitete.

Tofonto universiteto vadovy
bė Ingą pasiūlė Vakarų Vokie
tijos akademinio pasikeitimo I 
tarnybai metinėms studijoms 
betkuriame Vakarų Vokietijos 
universitete. Gegužės pabaigoj 
Inga gavo iš Bonnos pranešimą, 
kad jai yra pripažinta visiems 
metams paminėtos žinybos sti
pendija, apmokanti mokslą ir 
pragyvenimą Vokietijoje, ir kad 
jinai galinti pasirinkti savo to
limesnėms studijoms betkurį Va

Naujasis Testamentas-
Sventas Raštas

★ •
Vertė lietuvių kalbon JUOZAPA} 
SKVIRECKAS — Kauno Arkivye 
supas Metropolitas. IV laida. 14 
leido “LUX” 1947 m. Štutgarte 
320 pusi. Kaina $1.50. Gaunama

l l 9 fDRAUGE 
2334 Se. Oakley Ava.

Chicago 8, Illinois

GUŽAUSKŲ
BEVERLY BILLS G1UNYCIA 
Geriausios gėlšs dėl vestuvių, banke
tų, laidotuvių tr kitų papuošimų.

2143 VEST 63ItD STREET 
Tel. l*Ros|icct 8-083* Ir t*R 8-0834

A. A. * \

JUOZUI BARKAUSKUI mirus,
įo žmoną EUGENIJA, sūnų GINTARĘ ir brolį CIPRI 
JONĄ BARKAUSKJį su šeima nuoširdžiai užjaučia ii 
kartu liūdi

VISKANTŲ ŠEIMA

Skaitykite ir platinkite dienraštį Draugą ’.

VINCENTAS GUDAITIS
Gyveno 3000 W. 47th St. 

Tel. VI 7-9529
Mirė birželio 4 d., 1956 rp. 

C vai. vak., sulaukęs senatvės. 
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Kėdai
nių apskr., Grinkiškės parap., 
Kubiliūnų kaimo.

Amerikoje išgyveno 50 tn.
Pasiliko dideliame nuliūdi

me giminės Anna Gužauskas, 
jos vyras Pranas, Mykolas An- 
čerys su šeima, kiti giminės, 
draugai ir pažįstami. Lietuvoje 
liko 2 broiai: Juozas ir Jurgis 
su šeima, sesuo Ona su šeima.

Laidotuvėmis rūpinasi Anna 
ir Pranas Gužauskai.

Kūnas pašarvotas John K. 
Eudeikis koplyčioje, 4330 So. 
Callfornia Avė.

Laidotuvės įvyks ketvirtadie
nį, birželio 7 d., iš koplyčios 
8:30 vai. ryto bus atlydėtas į 
šv„ Kryžiaus parapijos bažny
čių, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionies sielų. 
Po pamaldų bus nulydėtas į 
Šv. Kazinjiero kapines.

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

Nuliūdę GIMINftS 
lAidotuvių direktorius John

F. Eudeikis. Tel. LAfayette 3- 
0440. * •

A. A.
MAGDALENA TEISZERSKI 

(Lukoševičiūtč)
Gyveno 4608 S. Wood St.
Mirė birž. 2 d., 1956, 9:30 v. 

vak., sulaukus 68 m. amžiaus.
Gimė Coloradoje.
Pasiliko dideliame nuliūdi

me duktė Gertrūda. Jesulaitis, 
žentas Bruno, anūkai Le Itoy 
Jesulaitis, Robert Teiszerski, 2 
seserys: E. Markūnas su šeima, 
ir O. Hanson. Švogeris Henry ir 
jų šeima, 2 broliai: Jonas Lu
koševičius ir Viliamas Lukoše
vičius, švogeris Antanas Tel- 
szerskis su šeima, kiti giminės, 
draugai ir pažįstami.

Priklausė šv. Elzbietos D-jos 
ir Moterų Sųjungai.

Kūnas pašarvotas Zudickio 
koplyčioje, 16 46 W. 46th St.

Laidotuvės įvyks treč., birž. 
6 d., iš koplyčios 9 vai. ryto 
bus atlydėta į šv. Kryžiaus pa
rapijos bažnyčių, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielų. Po pamaldų bus nu
lydėta Į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Duktė, .žentas ir 
anūkai.

Laidotuvių, direktorius Z. Zu- 
dycki. Tel. YArds 7-0781.

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605 07 South Hermitage Avenue

Tel. TA 7-1741-2 it LA 3-9851
4330 34 South California Avenue

Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852
AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

KAZIMIERAS JAUKŠA
Gyveno 1822 South 48th Court, Cicero, Illinois.
Mirė birželio 3 d., 1956 m., 5 vai. ryte, sulaukęs senatvės. 
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Keturvalkių parap., Mokabūdžio kai

mo. Amerikoje ižgyveno 50 metų.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Agota (po tėvais An

tanaitytė), žentas Antanas Valančius ir dvi anūkės: Judita ir 
Leonarda: švogeris ir švogerka — Antanas Balchunas ir jų 
šeima, ovogeris Jonas Antanaitis su šeima, gyv. Baltimore, 
Md.; gimines — Juozas Antanaitis su šeima, gyv. Lietuvoje; 
Jonas Antanaitis su šeima, gyv. Chicagoje, ir Ona Antanai
tytė, Bronė ir Irving Bensen su šeima, uošvienė Rozalija Va- 
lančlenč ir jrs sūnus Kun. A. Valančius ir jos duktė sesuo 
pranciškietė Jeronimą, giminės Emilija tr Petras Rusevičiai ir 
jų duktė sesuo kazimierietė Merialda, Justinas Kaminskas su 
šeima ir daug kitų giminių ir draugų.

Priklausė Šv. Vardo Dr-Jai, 'S.L.A. 301 kp. Buvo amži
nas narys A.L.R.K. Labdarių 3 kuopos, šv. Kazimiero Aka
demijos rėmėjų 9 skyr. ir Nekalto Prasidėjimo Seserų rėmėjų.

Kūnas pašarvotas Ant, Petkaus koplyčioje, 1410 S. 50th 
Avė., Cicero, III. Laidotuvės įvyks birželio 7 d. Iš koplyčios 
8:30 vai. ryto bus atlydėtas į Šv. Antano parap. bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į Šv. K^imiero kapines.

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

Nuliūdę: žmona, žentas, anūkės, draugai ir giminės. 
Laidotuvių direkt. Antanas Petkus, tel. TOvvnhall 3-2109.

BKHANTLEJ1 YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

I Ambulansų p&tama- Mee turime koplyčias

I vimaa dieną ir nak- BT visose Chicagos ir
į Reikale šaukite Roaelando dalyse ir

mua- tuojau patarnaujame

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

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

PETRAS P. GURSKIS
659 West lgth STREET , Tel. SEeley 8-5711

ALFREDAS VANCE
177 WOODS1DE Bd„ Blveralde, Lt Tel. OLympic 2-5245

POVILAS J. RIDIKAS
3854 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. M1CHIGAN AVĖ. Tel. COmmodore 4-2228

JURGIS F. RUflMIH
3319 S. LITUANICA AVĖ. TeL YArds 7-1138-1139i

V ASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, Lt Tet OLympic 2-1003

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

p STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET REpobUe 7-12131
2814 W. 28rd PLACE Vlrginla 7-6672,

Perskaitę dienr. hraii^', duokite jį kitit nis.
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X Marųuette Parko Namų 

Savininkų organizacijos val
dyba 1956 metais. Pirm. Helen 
f*. Kraeger (Krauczunas), 2612 
W. 69 St., tel. PR 6-4600, vice- 
pirm. Juozapas Balčiūnas, 7155 
So. Sacramento Avė., tel. GR 
6-5078, nutarimų rašt. Ona 
Švirmickas, 2512 W. 69 St., tel. 
HE 4-0290; fin. rašt. Thcmas 
A. Petkus, 6714 So. Sangamon 
St.. tel. HU 3-0848, iždin. An-

X Chicagcs lietuvių chorai 
pradeda bendras repeticijas. Į 
šias repeticijas privalo ateiti 
visi Choristai, dainuoją Dainų1 tanas Stankus, 7229 So. Fair-
šventėje. Pirmoji tokia repeti
cija įvyksta šį penktadienį, bir
želio 8 d. Lietuvių auditorijoje, 
3133 So. Halsted St. Repeticiją 
praves Dainų šventės dirigen
tas Kazys Steponavičius. Tos

field Avė., tel. WA 5-3972, iždo 
glob. Kazimieras Brazaitis, 
7212 So. California Avė., tel. 
HE 4-0273, koresp. Marcelė 
Tverionas, 6433 So. Talman 
Avė., tel. HE 4-0804. Susirin-

repeticijos metu bug repetuoja- į kimai įvyksta kiekvieno mėn. 
mos šios dainos: Petrausko paskutinį ketvirtadienį 7:30 v. 

Motuš, motuše”, Gruodžio, vakaro, lietuvių parapijos salė- 
“Op, op! Kas ten, Nemunėli?” je, 6820 So. Washtenaw Avė. 
ir Žilevičiaus ‘‘Laisvės daina”.

Visų Chicagos parapijų, an
samblių ir pasaulinių chorų 
choristai bei pavieniai daininin
kai prašomi atvykti į repetici
ją punktualiai 8 vai. vak. Į šias

X Balfo centras praneša, 
kad centre per gegužės mėn. 
gauta aukų 1,805.21 doleris. 
Daugiausia suaukojo Baltimo- 
rės Balfo skyrius, 450 dol. Va-

repeticijas kviečiami ir Chica-|sario 16 d’ Simnazija‘ remti f 
gos apylinkių, bent artimiau-' aukų per gegužės mėn.
šiųjų, choristai. Būtų gera,
kad gaidas kiekvienas atsineš
tų savo. Repeticijos metu bus 
suteikta ir svarbių informaci
jų apie Dainų šventę.

Dainų šventėje dalyvaujan
tiems chorams ir Bendruome- 
nėg daliniams buvo išsiuntinė
ta aukų lapų’ ir prašoma pa
rinkti aukų Dainų šventės rei
kalams, nes Dainų šventės ren
gimo išlaidos milžiniškos. Lei
džiamas leidinys Dainų šventei 
atminti. Jame manoma patal
pinti sąrašą visų aukotojų, ku
rie aukojo penkis dol. arba 
daugiau. Visi aukų rinkėjai 
prašomi tokių aukotojų pavar
des, adresus ir aukotojų sumų 
sąrašus atsiųsti adresu: J. 
Kreivėnas, 1602 So. 48th Ct., 
Cicero 50, III. Sąrašai reikia 
siųsti kuo skubiau. Po birželio 
12 d. gauti aukotojai jau ne
galės būti minėtame leidiny pa
skelbti. Iš to galimus kilti ne
susipratimus teks aiškintis pa
tiems aukų rinkėjams.

X Chicagos šaulių Klubo 

sezono uždarymo vakaras-ba- 
lius įvyko gegužės m. 26 d. 
Liet. Auditorijoje. Klubo me
no kuopelės buvo suvaidinta 
BUS AUDRA, trijų veiksmų 
scenos veikalas iš pavergtos 
Lietuvos gyvenimo, kruvinojo 
birželio ir mūsų partizanų ko
voms prisiminti. Veikalą para
šė šaulys-partizanas. Režisūra 
ir pastatymas Vlado Išganan
čio. Veikalo pastatymas paliko 
gerą įspūdį žiūrovams. Vadin- 
tojai nors mėgėjai, savo roles, 
su kaikuriais trūkumais, atliko 
neblogai. Sabakin — V. Išga- 
naitis ir Ivan — P. Tomkevi- 
čius, tikrai buvo savo vietoje. 
Jaunimui — tautiniams šo
kiams vadovavo N. Šapalaitė. 
Akordeonistas A. Trečys. Jjors 
nemaža darbo įdėta veikalą 
statant ir į . tautiškus šokius, 
bet reikia dar daug, daug pasi
tempti. Tikimės, kad meno 
kuopelės vadovas šaulys VI. 
Išganaitis sugebės savo vaidin
tojus įvesti į rimtų ir svarių 
veikalų pastatymą.

X Kun. V. Endriūnas, kun. 
Ant. Perkumas, kun. A. Saba
liauskas, kun. P. Urbaitis ir 
V. Valevičius globos berniukus, 
atvykstančius į saleziečių ren
giamą stovyklą prie Cedar

2,827.40 dolerių. Daugiausia 
suaukojo Illinois valstybės bū
reliai, 1,039.25 dol. Drabužių ir 
avalynės suaukota 2,026 sva
rai. Be to, Federalinė valdžia 
skyrė 185,325 svarus maisto.

X 15,000 parašų Jaunimo 
Peticijos centriniame komitete 
jau yra gauta, tačiau dar daug 
parašų lapų nesugrąžinta. Jau
nimo Peticijos centro komite
tas prašo, kad skubiau tie la
pai būtų grąžinti, kadangi prieš 
įteikimą jie reikia įrišti į kny
gas. Vėliau atsiųstieji lapai ne
bus galima įjungti. Iš tolimes
nių vietų lapus prašoma siųsti 
oro paštu. Siunčiama Centro 
Komiteto adresu: V. Adamka- 
vičius, 2536 W. 64 st., Chicago 
29, III.

X Palangos restoranas, ku
rio savininkai yra ponai Roč
kai, Dainų šventės reikalams 
paskyrė 10 dol. Pažymėtina, 
kad jie, patys negalėdami da
lyvauti dažnuose parengimuo
se, visus didesnius įvykius pa
remia savo auka. Tik prieš me
tus laiko įsigijo nuosavas pa
talpas 6918 So. Westem Avė., 
kur sumaniai veda savo pre
kybą.

X Suvalkiečių Draugija š. m. 
gegužės mėn. 23 d. Hollywood 
salėje turėjo susirinkimą. Pik
niko ruošimo komisija pranešė 
apie vykstantį pikniką birželio 
10 d. Liepos darže. 15 dol. pa
aukojo Kultūros Kongresui. 
Pakalbėta apie Suvalkiją
minutės susikaupimu pagerbta 
Suvalkijos sukilimo dalyviai. 
Po susirinkimo J. Utarui gimi
mo dienos proga buvo sugiedo
ta ilgiausių metų.

X Juozo Rimkaus “New Life 
Liųuors”, 3234 So. Halsted St., 
prekyba gražiai išremontavo 
savo patalpas, įrengė atskiras 
puikias patalpas klijentams. 
Ten renkasi ir senimas ir jau
nimas poilsio valandomis.

LANKOSI MASKVOJ

Amerikos TWA pilotas Ketchųian stovi su rusų kapitonu Maskvos 
aerodrome, kur apžiūri Rusijos transporto lėktuvus. (INS)

IŠ ARTI IR TOLI
j. A. VALSTYBĖSE , visiškas nepriklausomos ir su- 

— Min. Lozoraitis su žmona vereninės Lietuvos atstatymas 
į New Yorką atplaukė birželio ir toks, kad lietuvių tauta pati 
2 d., o rytojaus dieną Park galėtų spręsti savo likimą. Nie- 
Sheraton viešbutyje jiems new- kados lietuvių tauta nepasiten- 
york'.ečių tuvo surengtas priė-^kins jokiu satelito statusu.” 
mimas. Jį rengė komitetas, va — Trečioji lietuviška televi

zijos programa, vadovaujama
. , . . . radijo direkt. Jokūbo Stuko,sveikindamas ministrą su po- , , . »

nia, atlydėtus į salę Lietuvos kUS, “7 Sekt" kbl^ 9 
Gen. Konsulo J. Budrio ir ren- val„vak'1 H‘UsI,<le'
gėjų komiteto atstovų. |į? ,s. į?;tojo kanala Sl he’

j tuviskoji TV programa bus pa- 
Jūsų korespondentei, kartu vesta iškėlimui bolševikų pa

su kitais besikalbant su min. darytų skriaudų Lietuvoje, ir
Lozoraičiu, buvo progos pa- (lietuviško pogrindžio pagerbi- 
klausti jį, ką jis mano dėl pa- mui. Programos metu bus ro- 
staruoju metu laisvojo pašau-1 domos brolių Motuzų pagamin- 
lio spaudoje kartojamų gandų tos filmos apie bolševikų žudy- 
apie tariamą Lietuvos politinio mus Lietuvoje. New Yorko Lie- 
statuso pakeitimą, čia turima tuvių Vyrų oktetas, vadovauja- 
galvoje pirmiausia suomių, o mas muz. Mykolo Liuberskio, 
paskui švedų, šveicarų bei sudainuos keletą partizanų dai

dovaujamas Juozo Ginkaus, 
kuris pirmasis ir tarė žodį, pa-|

IŠ DAINŲ ŠVENTĖS KIEMO
Dešimtys aplinkraščių, straip 

snių ir kitokių informacijų, lie
čiančių Dainų šventę, tą įvykį 
padarė gyvą, visiems žinomą ir 
plačiai diskutuojamą. Spaudos 
vaidmuo Dainų šventės reikale

Dainų šventės įvykis žinomas 
ir Vashingtone. JAV preziden
tas Eisenhovveris jau yra atsiun 
tęs savo sveikinimus raštu. Se
natoriai Douglas ir Dlrksen pa
sižadėjo šventėje dalyvauti.

prancūzų kartojami gandai, 
kad būk pastarajame savo su
važiavime Sov. Sąjungos ko
munistų partija priėmusi slap
tą rezoliuciją, pagal kurią 
trims Pabaltijo respublikoms 
neva būtų suteikta teisė atsi
skirti iš Sovietų Sąjungos ir 
tuo būdu tapti “suvereninėmis 
respublikomis” arba naujais 
sovietų satelitais, tokiais, kaip 
Lenkija, Čekoslovakija ir kt.

Ministeris dėl to pirmiausia 
pareiškė, kad jis nesitikįs, jog 
sovietų vyriausybė tai padary
tų. Jo manymu, šitie gandai 
yra leidžiami pačių bolševikų, 
norint paveikti vakarų viešąją 
opiniją ir sudaryti įspūdį, kad

nų. Maldą už kenčiančiuosius 
ir mirusius mūsų tautiečius at
kalbės prel. Jonas Balkūnas iš 
Maspeth, N. Y. šioje progra
moje nebus nei vieno komerci
nio skelbimo. Stuko radijo 
klausytojai ir bičiuliai suauko
jo net $700 šios televizijoj pro
gramos išlaidoms padengti. 
Šias lietuviškas TV programas 
seka ir jomis domisi ne tik 
tūkstančiai lietuvių New Jer- 
sey, New Yorko ir Conncticut 
valstybėse, bet taip pat milio- 
nai amerikiečių.

— Wilkes-Barre, Pa. Š. m. 
birželio mėn. 10 d., sekmadienį, 
6 vai. vak. Švč. Trejybės R. K. 
parapijos salėje įvyksta Va-

sovietų vyriausybės politika, ciaus Romano mokinių piano

yra milžiniškas. Džiugu, kadi Laukiama Illinois gubernato- 
Dainų šventės reikalas įėjo ir riaus, Chicagos miesto burmist

ro, kardinolo ir'kitų augštų sve-

kinta. “Kiekvienu atveju ta 
čiau, sakė ministras, • Lietuvai 
yra tik vienas klausimas —

rečitalis. Bus išpildama apie 30 
programos numerių. Įėjimas 
nemokamas.

Valančiaus dvasioj. ..
l Atl elta iš 3 pusi. '

atsiranda, tuo klausimu susirū
pino LB ir Kultūros Fondas. 
Jau atsirado lietuvių tarpe po
ra savanorių, kurie gyvu pa
vyzdžiu parodė, kad dar lietu
viška knyga nemirė lietuvio 
širdyje! Tik reikalinga mokėti 
ją pasiūlyti įsigyti. Vienas to
kių asmenų gyvena Hamiltone. 
Tai Stasys Bakšys, o kitas Ci- 
ceroje — dail. Juozas Pautie- 
nius, kuris per pora savaičių, 
su savo 11 metų dukrele Tere
sėle, jau baigia parduoti kny
gų už $1000. Ir visą savo už
darbio % paskirdamas Kultū
ros Fondui!
Jieškomi panašu* savanoriai

Kultūriniams darbams dirbti 
reikalingi pasišventėliai savano 
riai. Atskiri asmens: jauni ir 
seni. Paskui visos kultūrinės 
organizacijos ir jų vadovybės, 
kurios dažnai mėgsta gražiai pa 
kalbėti ir parašyti, bet praktiš
kai nieko nepadaro. Tokiems 
veikėjams knygų platinimo mė
nuo yra gera proga parodyti 
savo veikimą. Tuomet galėsime 
tikėti jų patriotiniams žodžiams.

Tačiau jaunimas, kuris daž
nai reiškia savo jėgas ir ener
giją bereikalingiems darbamą 
turėtų parodyti savo entuziaz
mą. Mokslo metai baigiasi ii 
prasideda laisv-os dienos. Stu
dentai, skautai ir ateitininkai, 
bendrai veikdami, gali atlikti 
milžiniškus kultūrinius darbus. 
Pavyzdžius jau turime. Daug 
gali padaryti pasišventėliai žmo 
nės. Kultūros Fondo vadovybė 
laukia naujų savanorių lietuviš
kos knygos meilei ir savo tė
vynei Lietuvai !

į didžiąją- amerikinę spaudą. 
Prieš porą savaičių visa Hears- 
to spauda ir dalis katalikiškų 
laikraščių plačiai paminėjo se
selę Bernardą, kuri laimėjo pir
mą premiją Dainų šventės skelb 
tame muzikos kūrinių konkurse. 
Kiekvienas laikraštis pabrėžė, 
kad premijuotoji daina pirmą 
kartą bus padainuota masinėje 
lietuvių dainų šventėje, kuri į- 
vyks Chicagoj š. m. liepos 1 d. 
Chicago Coliseum patalpose ir 
kur dalyvaus 2,000 dainininkų. 
Taip, ta beveik simbolinė 100 
dolerių premija suteikė progą

čių. Mūsų visų bendras darbas, 
ryžtas ir aukos nenueis veltui. 
Jungtinės mūsų dainos plačiai ir 
didingai nuskaipbės, jų klausy
sis augšti šio krašto pareigūnai, 
amerikiečiai svečiai ir tūkstan
čiai lietuvių.

—-&+—

, Dainų šventės proga yra ruo
šiamas ir Kultūros kongresas. 
Tai svarbus ir reikšmingas į- 
vykis. Džiugu, kad Dainų šven
tės organizatoriai, prieš du me
tus pradėję Dainų šventės orga
nizacinį darbą, Dainų všentei pa

CHICAGOS ŽINIOS
Byla dėl Marso

pasklisti milionuose amerikiečių dėjo tvirtus pamatus ir kartu 
skaitytojų be jokių išlaidų, be suteikė JAV Lietuvių Bendruo- 
apmokamų skelbimų. Dabar gi,
Daužvurdienei sudarius ameriki
nės spaudo bei propagandos ko- 
nvtįją iš čia gimusių lietuvių, va 
lia tikėti, kad Dainų šventės gar

progą šaukti Kultūros 
kongresą. Kai kieno spaudoje 
skelbiamos žinios, kad Lietuvių 
Bendruomenė yra Dainų šventės 
organizatorė, neatitinka tiesą. 

ir sas dar skambės amerikiniuose Į Dainų šventę organizuoti ėmėsi 
laikraščiuose ir tikimasi, net te Lietuvių Vargonininkų Sąjun-

menei

lvizijc’e.
— o —

Dar ir Cki agoje v "a žmonių, 
kuriems neaišku, kur Dainų 
šventė įvyks. Dainų šventė į- 
vyks Chicago Coliseum, prie 
Wabash ir 18 gatvių. Da nų 
šventės milžiniškam darbui tvar

X Kun. dr. A. Deksnys, E.

St. Louis klebonas lankėsi Chi- Sventž8 VK,sjM
cagoje. Jis dalyvavo savo kla
sės draugo kan. Zakarausko 
25 metų kunigystės jubilėjaus 
iškilmėse ir jų metu pasakė la
bai įdomų pamokslą.

X Nidos vasarvietės Beverly 
Shores, Ind., atidarymas įvyks
ta ateinantį šeštadienį, birželio

Loke, Ind. Stovyklavimas pra-1 „ d Numatomi me„i„ė prt>. 
sidės liepos 8 d. Stovyklaviete 
automobiliu iš Chicagos pa
siekiama per valandą laiko.

i grama.
J X Dr. J. Prialgauskas Kny

gos mėnesio proga trims savi
X Žum. Vyt. Kasniūnas pra . . , , ,

ves Balfo Chicagos apskrities Paž^tamiema užsakė knygų
pikniko programą šį sekma
dienį, birželio 10 d. Bučo dar
že, Willom Springs, Iii.

X K. Jakavičiui turi žinių iš 
Lietuvos D. Domkienė, 4120 S. 
Francisco avė.

iiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiii 

Lietuvi, ruoškis dalyvauti pirmojoje JAV ir Ka
nados Lietuvių Dainų šventėj liep. 1 d. Chicagoj.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

gos paskatintas specialus Dainų 
šventės organizacinis komite
tas, susidedąs iš lietuviškos dai
nos entuziastų.

Tik vėliau L. Bendruomenė 
tiek Chicagoje, tiek provincijo
je visomis jėgomis stojo į talką 
Dainųjšventei obganizuodama au

kĄi- ir, informacijoms teikti y-'kas ir Pati aukodama pradines 
ra įsteigta specialj raštinė 2523 sumas vl- Būtėnas
W. 69th Str., Chicago 29, III.,
telef. PRospect 8-5952. Ten po 
dešimt valandų dienoje budi

Vyt. Rn ’ž'vs, teikia visokias in
formantai, pnrd9v:n?ia biletus. 
Tad v’siemn. noringiems tiksles
niu informacini Ernu šventės 
reikalu, patartina kre’ptis į Dai 
nų šventės būstine. Biletai yra 
smarkiai perkami, ir niekas ne
gali garantuoti, ar ju n'pri
truks. Atvykstantiems iš kitur 
dėl tikrumo reikia bileta's apsi
rūpinti iš anksto.

Sveč’ai dainininkai, atvykę iš 
visų JAV ir Kanados kampų, 
kaip žinia pirm ausia rinksis Lie 
tuvių auditorijoje, 3133 So. 
Halsted Str. Ten vyks registra
cija, ten rinksis chicagiečiai pa
sitikti savuosius svečius. L. au 
d;torijos šeimininkas J. Malio- 
riug atidaro specialų restoraną, 
kuriame tuojau galės pavalgyti 
tolimų kelionių išvarginti sve
čiai.

— o—.

Marijos apsireiškimų Fatimoje 

1917 metais aprašymas 
128 pul. Kaina $1.00

Ulaakymua kartu au plntgalz siųskite: 

‘‘DRAUGAS’’-

2834 B. Oakley Are., Ohlcago 8, HL

Planeta Marsas savo didžiau
siame nutolime yra 63,000,000 
mylių nuo Žemės, ir visdėlto 
dėl jos kilo byla Chicagoje. At
sitiko taip: Selby Maxwell, oro 
biuro tarnautojas, naktimis už
siima astronomija. Žinodamas, 
kad šiemet, rugsėjo 6 d., plane
ta Marsas bus arčiausiame 
punkte nuo Žemės — už 35,- 
000,000 mylių, jis nusipirko 
sklypą 36 E. North Northlake 
ir planavo čia pasistatyti mažą 

1 planetariumą — astronominę 
observatoriją. Tačiau Midland 
Development bendrovė iškėlė 
bylą, tvirtindama, kad ta jo 
observatorija kliudys tai ben
drovei kurti ten numatytas 
prekių ekspedicijos įstaigas. 
Bendrovė taipgi primena, kad 
taisyklės neleidžia toje zonoje 
steigti panašias įstaigas, kaip 
observatorija. Teisėjas Maro- 
vitz ibando rasti kompromisą 
— kad Maxwell surastų sau 
kitą sklypą, o bendrovė jam 
už tai sumokėtų.

Rusijos baptistai Chicagoje
Penki Rusijos baptistai dva

sininkai aplankė Meno institu
tą, Mokslo muzėjų, skerdyklas 
ir kitas Chicagos įdomybes. 
Vietiniai baptistai jierp8 suren
gė priėmimą. Chicagoje Rusi
jos baptistų delegacija išbuvo 
nuo šeštadienio iki vakar die
nos, kada išskrido į Nashville.

11, 342 baigia augštesnea 
mokyklas

Šiemet Chicagos miesto 
augštesniąslas mokyklas bai
gia 11,342 auklėtiniai. Tose 
miesto mokyklose mokslas bai
giasi birželio 22 dieną. Taipgi 
yra didelis skaičius baigiančių 
parapines mokyklas.

Koncertas Grand Parke
Šiuo metu vykdomi perdažy- 

mai Grant Parke, koncertų 
aikštėje, ir ruošiamasi šio se
zono koncertams, kurie prasi
dės birželio 27 dieną.

Sužeidė 13 keleivių
Chicagos Miesto susisiekimo 

busas, pataikęs ratu į duobę, 
trenkė paskiau į pervažą ir bu
vo sužeista 13 keleivių, kurių 
viena — Katherine Erdmann, 
61 m. amžiaus, — sunkiai su
žeista. Atrodo, kad jai perskel
ta galva, tačiau jos gyvybei pa
vojus negresia. Dvylika kitų 
keleivių ir šoferis Robert 
Burns, 26 m. amžiaus, liko ne
sužeisti. Skylė gatvėje buvo pa
daryta taisant kanalizaciją. Ji 
buvo apie pėdą gilumo ir apie 
40 pėdos skersmenyje. Buvo 
užpilta žemėmis, bet joms susi
gulėjus atsirado duobė.

Lietuvis laimėjo 
mokslapinigius

Dvidešimt aštuoni laikraščių 
išnešiotojai Chicagoje laimėjo 
mokslapinigius savo studijoms. 
Jų tarpe yra ir lietuvis Anta
nas Paukštis, gyvenąs 5146 S. 
California, šv. Pilypo mokyk
los auklėtinis. Tarp laimėtojų 
yra ir 18 m. mergaitė Mary 
Agnės Morley, Aplankymo Šv. 
P. Marijos mokyklos lankyto
ja. Jų mokslapingiai po — 
$500.

Autobusu į Aliaską
Keturi Lyons Apskrities 

Augštesniosios .mokyklos auk
lėtiniai, visi 17 m. amžiaus, au
tobusu, išvažiuoja į Aliaską. Jie 
nusipirko 10 metų senumo au
tobusą, perdažo, įsirengia visus 
kelionės patogumus ir Alcan 
vieškeliu birželio 15 d. išvažiuo
ja.

Prekyba zoologijos sodo 
gyvuliais

Šiuo metu Brookfield Zoolo
gijos sode yra apie 40 panašių 
sodų direktorių iš viso laisvo
jo pasaulio. Be eilinių pasitari
mų, vyksta prekyba zoologijos 
sodų gyvuliais.4

Meigs aerodrome
Netoli Planetariumo esančia

me Chicagos Meigs aerodrome 
gegužės mėnesį judėjimas pa

didėjo 7.2%, palyginus su pra
eitų metų gegužiu: šiemet per 
tą mėnesį buvo 5,625 lėktuvų 
skridimai su 18,056 keleiviais.

Paliks $1.714,852
Advokatas Benjamin V. 

Becker, 83 m. amžiaus, mirda
mas paliko turto $1,714,852. Iš 
tos sumos žmonai paskirta 
$629,744, sūhui $299,878, liku
sieji — kitiems giminėms.

— ★

Remkite dien. Draugą!
“Visiems sekas, tik man — 

ne”. Jie išnaudoja progas, o 
Tamsta? Pirk dabar kambario 
vėsintuvą priešsezonine kaina 
pag Gradinską, J. G. Television 
Co., 2512 W. 47th St. FR 6- 
1998

Visiems verta perskaityti istorini 
romanų

KRAŽIŲ SKERDYNES
Romanas parašytas pagal istorinius 
dokumentus, pačių Kražių Skerdy
nių dalyvių pasakojimus ir vietoje 
autoriaus surinktų medžiagų. Gražūs 
Žemaitijos gamtos vaizdai, stipri ro
mano Intryga ir vaizduoja žemaičių 
meilę savajai tventovel ir gimtajam 
kraStul. Visas romanas skaitytojui 
telkia gražių prisiminimų, vaizdų.

Pažymėtina, kad J. Marcinkevi
čiaus Kražių Skerdynes Lietuvoje. 
buvo premijuotas ir plačiai skaito
mos.

I tomas 324^ pusi., kaina $8.00.

Užsakymus adresuokite:

JBAUGA8 
2334 So. Oakley Avė.. 

Chicago 8, III.

Jeigu dar neturite, tai bū* 
tinai įsigykite

DR. JUOZO KASKELIO

KOMUNIZMAS BE 
KAUKĖS

Tai yra gyvai parašyta 
knyga, kurioj teigimai pa
grįsti dokumentais ir dau
gybe dar nežinomais fak
tais. Knyga naudinga kiek
vienam.

Kaina S 1.50 Gaunama 
“DRAUGE”.


