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PARTRIDGE LIEPIA SUSIRŪPINTI ORO GYNYBA
Nauji ir sudėtingi mūsų

laisvinimo veiksnių uždaviniai
SALOMĖJA NARKĖLIŪNAITĖ 
Mūsų bendradarbė New Yorke

NEW YORKAS, — Paskutiniųjų laikų įvykiai tarptautinėje 
plotmėje, o ypač Sovietų Sąjungoje, ir tų įvykių atgarsiai laisva
jame pasaulyje stato lietuvius prieš naujus ir sudėtingus uždavi
nius. Todėl yra gana pribrendęs reikalas, kad visi lietuvių veiks
niai sueitų ir aptartų visą laisvinimo reikalą ir žygius.

Tokios nuomonės dėl artimiau
sių lietuvių uždavinių yra ką tik
iš Europos sugrįžęs Liet. Laisvės 
Komiteto pirmininkas Vaclovas 
Sidzikauskas. Europoje išbuvęs 
arti poros mėnesių, birželio 4 d. 
New Yorke jis padarė savo ke
lionės pranešimą, dalyvaujant 
Liet. Laisvės Komiteto nariams, 
Vliko prezidiumui, konsului V. 
Stašinskui ir spaudos atstovams.

Šitokią savo nuomonę Liet. 
Laisvės Komiteto pirmininkas 
pareiškė, greičiausia turėdamas 
galvoje šio mėnesio antrojoje pu 
sėje įvyksiantį Vliko posėdį ir 
šiuo metu šiame krašte besilan
kantį Lietuvos Diplomatinės Tar 
nybos viršininką min. St Lozo-

noje galima bus stipriai atsistoti/ 
Šveicarijoje, tarp kitų, Sidzi

kauskui teko susitikti energingą, 
gyvos piinties „Die Tat" dienraš
čio redaktorių, kuris kėlė mintį, 
kad reikalinga naujai prieiti prie
Pabaltijo laisvinimo bylos. Esą, 
egzilai neturi tenkintis vien tik 
pliku reikalavimu atstatyti tų 
valstybių nepriklausomybę.

Prancūzijoje Sidzikauskas ma
tėsi su senato vicepirmininku 
Pezet, užs. reik. ministerijos po
litinio departamento ir Europos 
reikalų direktoriais.

Tikima, kad gali būti reformų
Pabaltijo kraštuose

Jūsų korespondentei Sidzikaus

Patvirtintas širdies

tyrinėjimų fondas
WASHINGTON. — Senatas 

patvirtino $2>4 bil. piniginį bilių, 
kuriame yra paskirta rekordinė 
suma federaliniams mediciniš
kiems tyrinėjimams.

Čia $33,400,000 atitenka šir
dies ligos tyrimams ir tai yra 
daugiau negu buvo reikalauta 
prezidento Eisenhowerio širdies 
specialisto dr. Paul Dudley Whi- 
te.

Iš čia $184,400,000 eis Tauti
niam Sveikatos Institutui. $48,- 
400,000 Tautiniam Vėžio Institu
tui, $35,200,000 proto ligų gydy
mui, $6,000,000 dantų gedimo ty
rinėjimams ir t.t.

raitį. Abiem atvejais susidarys kas vėliau dar atskirai atsakė į 
progų lietuvių veiksniams per- klausimą dėl tenykščių nuotaikų 
diskutuoti laisvinimo vykdymo
ir koordinavimo darbus.

Margarita galvoja
apie vestuves

PARYŽIUS, birž. 6. — Pran
cūzų spauda praneša, jog yra kal
bama, kad Princesė Margarita 
dar nepalaidojo viltį susituokti 
su kapitonu Peter Townsend. „Le 
Temps“ dabartinę Princesės būk
lę pažymi esančią melancholijos 
križės stovyje.

Laikraštis mini, kad ji turės 
realią galimybę galvoti apie su
tuoktuves su šiuo divorsuotu 

Britų
ministeris pirmininkas. Eden 
gaus Karališkųjų Vestuvių Akto 
parlamentinį pakeitimą.

..  ....
Adlai Stevenson Kalifornijos pirminių rinkimų išvakarėse buvo sus
tojęs Hollywoode, kur gatvėje sumanė nusivalyti batus. Paskutinė
mis žiniomis jis ten pasiekė augštą pergalę. (INS)

Trejopa veikla

Pati Sidzikausko kelionė Euro
poje ir jo veikla tenai buvo trejo
po pobūdžio. Pirmiausia jis tenai 
vyko dalyvauti Strassbourge Pa
vergtųjų Tautų sesijoje, kurioje 
vadovavo Lietuvos delegacijai. 
Po to lankėsi svarbesnių valsty
bių sostinėse ir buvo susitikęs su 
tų kraštų vadovaujančiais parei
gūnais, ir pagaliau aplankė visą 
eilę Lietuvos laisvinimo veiksnių 
bei asmenų, dirbančių laisvinimo 
darbą.

Sidzikausko tvirtinimu, Pa
vergtųjų Tautų sesija, nors iš 
prancūzų vyriausybės pusės ir bu 
vo jaučiama šiokio tokio šaltu
mo, laimėjo visišką jų ir kitų 
kraštų spaudos dėmesį. Šiuo me
tu rengiamasi fotostatiniu būdu 
atskirai išleisti visą tą medžiagą, 
kuri Europos spaudoje tuo metu 
yra pasirodžiusi apie sesiją. Iš to 
susidarys storokas tomas.

Jei reikalai vyks pagal numa
tytus planus, tai gal ir ateinančią 
vasarą tokia sesija įvyks Prancū
zijoje. Šiuo metu rengiamasi 
dviejų dienų posėdžiams Nėw 
Yorke. Birželio 20 ir 21 dienomis 
Pavergtosios Tautos susirinks 
peržvelgti dabartinės tarptauti
nės padėties ryšium su pastarai
siais įvykiais sovietijoje ir pagal 
tai nustatys veikimo gaires.

Europos Tarybos posėdžiuose

Tame pat Strassbourge tuo me 
tu vyko ir Europos Tarybos po
sėdžiai, kuriuose dalyvavo ir Pa
vergtųjų liautų delegacijų pirmi
ninkai. Jie buvo specialiame Eu
ropos Taryboje nedalyvaujančių 
kraštų posėdyje. Tos komisijos 
pirmininkas ir kiti tenai sutikti 
asmens pareiškę daug palanku
mo Pabaltijo kraštams.

Strassbourge tų posėdžių metu 
Lietuvos delegacijos pirmininkui 
buvo progos susitikti ir Vak. Vo
kietijos užs. reik. min. von Bren- 
tano, jo bendradarbį von Bis- 

' malrck ir CDU veikėją Puender. 
Vėliau' Bonnoje Sidzikauskas tu
rėjo pasikalbėjimų su užs. reik. 
ministerijos Rytų skyriaus di-

apie tariamą Pabaltijo valstybių 
statuso pakeitimą. Esą, kaip jis,
sakė, Europoje manoma, kad ir aviacij°s kapitonu, jeigu 
šitas dalykas, po to, kai sovietai 
padarė tiek įvairių pakeitimų, nė 
ra negalimas. Suprantama, kad 
šitai įvyktų tiktai panaikinus Pa
baltijo valstybių inkorporavimo 
aktus ir formaliai atstatant tų 
valstybių suverenumą. Jeigu tai 
įvyktų, tai šitai išeitų tik iš pačių 
sovietų interesų. Bet galima su
prasti, kad tai tebūtų tik nomi
nalinė nepriklausomybė, panaši į 
Lenkijos, Čekoslovakijos ar kitų 
jų satelitų. Tai, žinoma, fakti
nės padėties nepakeistų, o tik su
klaidintų vakarus, kad sovietai 
darą pakeitimus. Be abejo, sovie
tai tada spirtų kitas valstybes 
užmegzti su Pabaltiju santykius, 
reikalautų vietos Jungtinėse Tau 
tose ir t.t. Šitai betgi, iš lietu
viškojo taško žiūrint, nėra pa
kankama, nes tik laisvais rinki
mais tegali būti atkurta nepri
klausoma Lietuva.

C* «v vSugrįžo iš uz
Geležinės uždangos

NEW YORK, birž. 6. — Ame
rikiečių artistų grupė 7 mėnesius 
išbuvusi gastrolėse už geležinės 
uždangos, vaidindama operą 
„Porgy ir Bess“, sugrįžo į JA 
Valstybes. Vienas vaidintojas pa
brėžė augštas kainas Sov. Sąjun
goje, kur už šokolado gabaliuką 
reikėję mokėti $5.50, o už lėlę — 
arti $100.00.

Mollet gavo pritarimą 
žengti į priekį

PARIS. — Premjeras Guy Mollet gavo pritarimą Tautinėje 
Taryboje nacionalistinių sukilėlių numalšinimo Algerijoje klausi
me ir jo planuose dėl akcijos Tuniso ir Moroiko reikaluose. 

Pasitikėjimas MolletiĄbuvo pa

Devenienė dirba energingai

Su lietuvių veiksniais Sidzi
kauskas turėjo pasikalbėjimų 
Paryžiuje, Vokietijoje ir Londo
ne. Paklaustas, kaip tvarkosi nau 
joji Vykdomosios Tarybos pirmi
ninkė Alena Devenienė, Sidzi
kauskas papasakojo, kad ji labai 
gerai užsirėkomendavusi. Dir
banti energingai, parodžiusi di
delių administracinių gabumų. 
Apie birželio vidurį būsianti Ame'

Apkaltino italų
aktores “nejautrumu”
BARI, Italija. — Valstybės 

teatro tarnautojas Giuseppe Bru- 
sasca žymiąsias italų aktores — 
Gina Lollobrigida ir Sophia Lo- 
ren apkaltino „nejautrumu“, ka
dangi jos nesugrįžo balsuoti ne
seniai Italijoje įvykusiuose rinki
muose.

Žuvo britų
mokslininkas

HARWELL, Anglija. — Gra- 
ham Hawkin8, 34 metų amžiaus

rikoje. Atvykstantį dalyvauti, britų atominių tyrinėjimų moks- 
Vliko posėdžiuose, prieš tai dar lininkas, žuvo atomo skaldymo 
apsilankysianti Paryžiuje ir Lon tyrinėjimo metu. Britų Atominės
done.

Iš susitikimų su kitais lietu 
viais Europoje Sidzikauskas nuo
taikingai papasakojo apie pirmą
jį Anglijos lietuvių religinį‘kon
gresą, į kurį per Sekmines, buvo 
suvažiavę per tūkstantį dalyvių.

Energijos įstaiga praneša, jog jis 
mirė nuo elektros sukrėtimų, be- 
bandant naują protono dalies pa
greitinimo procesą.

Kalendorius
Birželio 7 d.: šv. Robertas; lie-

Jis ypač minėjo Škotijos lietuvių^ tuviški: Darbutas ir Šilgaila.
chorą, kurio nariais yra jau ta
me krašte gimę ir augę lietuviai 

Sidzikauskui pirma Paryžiuje,

Saulė teka 5:17, leidžiasi 8:22. 
Oras Chicagoje

Oro biuras praneša: Chicagoje 
o vėliau ir Londone teko susitik-' ir jos apylinkėse šiandien — da- 
ti su vyskupu Padolskiu, tame linai debesuota ir šilta; tempera-
kongrese paskaitą skaičiusiu 
prof. Z. Ivinskiu ir kt. Miunche
ne Sidzikauskas net penkis kar
tus kalbėjo į Lietuvą per Amfe-

rektorium, kuris pažadėjo para- Jk°9 Ba są ap totuvos
mą Pabaltijo valstybių Laisvo- Tautas, jų vei ą ir p
sios Europos radijo valandėlėms. Lai8vė® ^orn et^ ‘f* 
Tenai kalbėtasi ir Pabaltijo vals-l Jis Urė Lietuvos jauniui, 
tybių atstovavimo reikalais. Jei ši Sidzikausko kelionė į Euro-
tik Savo tarpe lietuviams pavyks 
susitarti, atrodo, Lietuvai Bon-

pą jau buvo ketvirta po to, kai 
jis yra atvykęs į Ameriką. Pir-

tūra arti 80. Rytoj — dalinai de 
besuota ir gali būti lietaus su per 
kūnija.
mą kartą 1952 m. jis tenai vyko 
dalyvauti Londone Centrinės ir 
Rytų Europos konferencijoje, 
paskui 1953 m. tenai lankėsi gry
nai lietuviškais reikalais, 1955 m. 
ir dabar jis vyko dalyvauti Pa
vergtųjų Tautų sesijose, pernai 
pirmojoje ir šiemet — antrojoje.

reikštas 271 balsais, prieš 59. Iš 
595 Tarybos narių net 201 susi
laikė. Tik vidurinės grupės palai
kė premjerą, tuo tarpu kai kitos 
nepareiškė savo nuomonės, ka
dangi pastatytas balsavimui klau 
simas buvęs neaiškus.

Būta įvairių nepasitenkinimų 
Komunistai nebalsavę dar ir 

todėl, kad jie yra nepatenkinti 
armijos rezervistų pašaukimu, 
kas įgalintų greičiau sutvarkyti 
19 mėnesių sukilimą Algerijoje.

Dešiniojo sparno nepriklauso
mosios ūkininkų partijos nariai, 
susilaikę nuo balsavimo dėl to, 
jog jie tiki į kovojimą šiaurės 
Afrikoje iki paskutinio kraujo 
lašo, tuo tarpu kai Mollet garan
tavo Tunisijai ir Marokui nepri
klausomybę.

Praleido svarbią
Stalino “nuodėmę”

NEW YORK. — Komunistų 
dienraštis „The Daily Worker“, 
rašydamas apie Nikitos Krušče- 
vo kalbą, kurioje jis iškėlęs Sta
lino nedorybes, sako, jog Sovietų

Rado kalnuose
dingusią mergaitę

EVERGREEN, Col. Virš 150 
žmonių, ieškojusių Rocky Moun- 
tain kalnuose dingusią mergaitę, 
misiją užbaigė, ją radus visai 
sveiką ir nepažeistą. Mergaitė 
buvo prapuolusi antradienio po
pietę, praūžusios audros metu.

Atlygins padarytus
popiežiui nuostolius

WASHINGTON. — Atstovų 
rūmai priėmė bilių ir jį pasiuntė 
senatui, kuriuo yra numatyta su
mokėti popiežiui Pijui XII $964,- 
199 už per II Pas. Kare subom
barduotą popiežiaus vasaros re
zidenciją.

60 lavonų jau 
surasta

DAČCA, Paikistan. — Iš šešta
dienį nuskendusio laivo, vežusio 
202 keleivius, šiuo metu yra ži-

Rusijos partijos šefas užmiršęs nomi tik trys gyvi, o kiti, atrodo, 
paminėti diktatoriaus Stalino nu- j bus nuskendę. Iki šioliai jau yra 
sikaltimus prieš žydus. rasta 60 kelei vių lavonų.

— 36 žmonės, daugumoje geležinkelio darbininkai, yra teisia
mi Pragoję. Jie apkaltinti) $210,000 vertų prekių pavogimu.

— Duomenimis iš 18,250 Kalifornijos balsavimo punktų, Ste- 
venson veda su 712,1Ą2 balsais, tuo tarpu kai Kefauvcr turi Jį28,761 
balsą.

— Indonezijos premjeras Ali Sastroamidjojo priėmė Nikolai 
Bulganino pakvietinną aplankyti Maskvą.

— Connecticut valstybės komunistų Partija savo laiške parei
kalavo Raudonosios Kinijos vadą Mao Tzentung sugrąžinti nelais
vėje laikomus 13 amerikiečių.

— Maršalas Tito iš Jugoslavijos trečiadienį aplankė atominės 
jėgos stotį ir Maskvos Universitetą.

— Egipto valdžios kontroliuojamas laikraštis „Al Gomhouria,“ 
praneša, jog Rusija yra pardavusi karinių laivų Egiptui iš kurių 
2 jau yra pakeliui į Aleksandrijos uostą.

— Iš Vienos pranešama, kad Čekoslovakija pradėjusi naikinti 
spygliuotų vielų tvorą nuo Austrijos pasienio.

Sako, jog JAV oro apsauga 
yra nepakankama

WASHINGTON. — JAValstybių oro apsaugos vadas — gene
rolas Earle E. Partridge, įspėja, kad amerikiečių oro gynyba dar 
bus nepakankama ateinančių trijų metų laikotarpyje.

Jis savo pareiškime Senato gin
kluotųjų pajėgų tarnybos komi
tetui teigia, jog Oro Apsaugos 
Grupei reikalinga moderniškų 
naikintuvų, radaro įspėjimo tink
lų, susižinojimo įrengimų, bazių 
ir įgulos.

Generolo nuomone, pajėgios 
oro apsaugos sistemos sukūri
mui 1951—1965 m. laikotarpyje 
reikėtų išleisti 61 bilioną dolerių 
ir iki šioliai labai maža lėšų iš 
šios sumos yra panaudota.

Gąsdina sovietų pajėga ore
Gen. Partridge sako, jog Rusi

jos orinių pajėgų išsivystymas 
įvyko greičiau, negu orinės ap
saugos planuotojai manė.

JAValstybių karinės žvalgy
bos duomenimis, generolas pa
reiškė, kad Sov. Sąjunga dabar 
yra pajėgi pasiųsti „šimtus bom
bonešių“ šio krašto užpuolimui.
Negana to, šis rusų pajėgumas 
vis didės sekančių metų laikotar
pyje, — sako gen. Partridge.

Reikia būti pasiruošusiems
„Mes turime būti pasiruošę su

tikti didelius ir sunkius sunaiki
nimus, jeigu priešas mus užpuls“
— užakcentavo generolas.

Toliau jis pabrėžė, kad visiška 
apsauga nuo priešo bombonešių 
įsiveržimo į Šį kraštą yra bevelk 
neįmanoma, nežiūrint, jog į ją 
būtų įdėtos visos valstybės gyny
bai skirtos lėšos.

Nasser aplankys
maršalą Tito

CAIRO, Egiptas — Egipto 
premjeras Gamai Abdel Nasser 
vyks į Belgradą, pokalbiui su 
maršalu Tito tuoj po šio grįžimo 
iš Maskvos. Nasser taip pat turi 
pakvietimą lankytis Maskvoje ir 
komunistinėje Kinijoje.

Kur dingo Latvijos
prezidentas?

WASHINGTONAS. — Dr. Ar- 
nold Spekke, latvių diplomatas 
išeivijoje, Valstybės departamen
tą paprašė, jog jis dėtų pastan
gas sužinoti — kas atsitiko su 
Latvijos prezidentu Karliu Ul- 
maniu, kuris dingo 1940 metais, 
po rusų įsiveržimo į Pabaltijį.

Šv. Raštas kaliniams
NASHVILLE, Tenn. — Guber

natorius Clement įteikė 1500 vals 
tybės lėšomis nupirktų ir jo pasi
rašytų Šv. Rašto kopijų, valsty
biniame kalėjime esantiems kali
niams.

Trumpai iš visur
• Helsinkyje „Suomijos — So

vietų susiartinimo draugija“ su
ruošė tariamą „diskusijų“ vaka
rą. Draugijos vardu iš suomių 
pusės estų „ekskursantus“ pa
sveikino komunistas Kalevi Kil- 
pi, išpeikęs prieškarinį estų — 
suomių bendradarbiavimą: gir
di: tik dabar abi „brolių tautos 
susitikusios taikos koegzistenci
jos ženklu“, ir suomiai turį pui
kią progą, Estijos tarpininkauja
mi, pagilinti savo žinias apie so
vietines respublikas bei tautas. 
Suomių — Sovietų susiartinimui 
Skatinti draugija numato įsteigti 
savo poskyrį Estijoje.

• Artistai — June Allyson ir 
Diek Powe1l yra paskirti tautinio 
vėžio ligos tyrinėjimo fondo pir
mininkais. Šis fondas yra įsteig
tas artistės Suzan Bali, mirusios 
pereitų metų rugpjūčio mėn., at
minimui.

• Apie š. m. balandžio pradžio
je kilusį Sibiro darbo vergų sto
vyklos maištą papildomai gau
tais duomenimis skelbiama, kad 
ypač didelis nepasitenkinimas 
kilo Voreščiagino, Verchne Im- 
backoje ir Mirnoje stovyklose. 
Šios stovyklos yra prie Janisie- 
jaus upės, apie 1,000 km. į šiau
rę nuo Tomsko. Gavus žinią apie 
naują antistalininį kursą Sovietų 
Sąjungoje, vienas darbo vergas 
Mirnoje stovykloje pareikalavo 
paleisti iš stovyklos visus darbo 
vargus, nuteistus „stalininėje 
eroje“. Tačiau komendantas ui 
tokį reikalavimą suimtąjį nušo
vė. Tas komendanto žygis taip 
įsiutino kitus uždarytuosius, jog 
tie likvidavo patį komendantą ir 
nuginklavo stovyklos sargybas. 
Persimetus sukilimui į kitas sto
vyklas, po dienos pasirodė sovie
tinio saugumo specialūs daliniai, 
kurie sukilimą žiauriausiu būdu 
numalšino. Buvo sušaudyta apie 
200 politinių suimtųjų — taip 
apiš tai papasakojo neseniai į 
Vieną grįžęs austras.

Persvarstys sovietų
šnipes bylą

WASHINGTON, birž.- 6. — 
Judy Coplon, valstybės tarnauto
jos, nuteistos ui šnipinėjimą so
vietams byla, netrukus vėl bus 
atnaujinta. Šį nusprendimą pa
darė augščiausias teismas, nežiū
rint į jos nuteisimą už esponažą 
ir klasifikuotų valstybinių doku
mentų pavogimą.

Pergales ir mirties 
sukaktis

LONDON. — Prieš 12 metų 
250,000 vyrų apleido pietinėje 
Anglijoje esančias kareivių sto
vyklas, pradėdami didžiausią pa
saulyje invaziją, kurios sukaktis 
vakar buvo minima.

Tą dieną tūkstančiai kareivių: 
vieni oru, kiti laivais išsikėlė 
Normandijos pajūryje, vadina
mame „Omaha ir Utah Beach“ 
ir čia netrukus įsistiprino.

Dabar toje vietoje dunkso di
džiulės, gražios amerikiečių ko
votojų kapinės, prisagstytos bal
tais kryžiais. Jie pažymi tuos vy
rus, kurie, siekdami pergalės, čia 
užmigo amžinai.

k

t

.-:a

Senatorįus Estes Kefauver kalba 
paskutinėje spaudos konferencijo
je Los Angeles mieste trumpai 
prieš pirminius Kalifornijos rinki
mus. (INS)
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pagaliau, kad sąskrydyje daly
vausiąs p. Lozoraitis. Pastaroji 
aplinkybė taip pat neparodo vi
suotinumo charakterio, žinant,

NAUJOJI MOKSLEIVIŲ 
ATEITININKŲ SĄJUNGOS

CENTRO VALDYBA
Pirmininkas — Jonas Soliū-

kad p. Lozoraitis dėl įvairių prie nas, 5254 So. Trumbull Avė., 
žasčių yra tapęs kontraversiau- Chicago 32, III. Telef. PRospect 
šia figūra visuomenėje. į 6 2796.

w,-, o Vicep’rm. — Jonas Žadeikis,H«h» !»»#-! , 4<36 Ave cm

Ketvirtadienis, birželio 7, 1956

— Ateitininkų stovyklai Ita Df. NllUI KRIAUŠELIONAITE
lijoje paremti aukų atsiuntė: 
dr. A. Razma — 10 dol., Ant.
Ivaška — 5 dol., J. Buko ta — 
3 dol. ir prof. Vitkus — 10 dol. 
Aukojusiems nuoširdžiai dėko
jame. At-kų Fed. V-ba

(Gydytoja ir Chirurge)
LIGŲ IR AKU&ERUO8 
SPECIALISTE

1760 Weat 71rt Street 
(Kampa* 7l*t Ir Callfornla)

Tel. ofiso Ir re*. BEpubllc 7-4148 
Vai. 11-1 Ir 4-9 v. v. šešt. 1-4 p. p. 

PrlBmlmas tik pagal susitarimų.

DR. I. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujai adresas: 4236 W. 63rd St 
Ofiso tel. RUlance 8-4410 

Rczld. telef. GRovebUl 6-0617 
Valandos: 1-8 p. m. Ir 4-8 p. m. 

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

JONAS 6OLICNAS Ir VACLOVAS 
Telefonas — PRospect 6 - 2796 

Medžiagą siųsti: Jonas Čkoliūnas, 1213 Mabi Str„ Urban*, Illinois 

----- - ■

Washingtonas ir ateitininkai
Atsakymas kol. L. Sabaliūnui

VYTAUTAS VALAITIS

Pastaba: šis rašinys buvo pa
siųstas “Dirvai”, kaip atsaky
mas j to paties laikraščio gegu
žės 17 d. laidoje tilpusius kalti
nimus studentams ateitinin
kams, kam jie nedalyvaują tau- 

-tininkų sąskrydyje Washingto- ... .
ne, tačiau minėtas laikraštis &a1' • a'

remti, jame dalyvauti. Aiškin
damas Santaros nusistatymą są 
skrydžio atveju, kol. Sabaliūnas 
daro išvadą, kad esą du sąly
giniai klausimai (ir labai teisin- 

ar darbas prisideda
nesutiko straipsnio išspausdinti, prie Lietuvos bylos kėlimo už lie
“Dirvos” 20 numeryje išspaus; tuvi4 'bendruomenės ribų, ir b)

ar tai naudinga pačiai visuome 
nei. •

Jei j pirmąjį klausimą reikia 
atsakyti teigiamai, tai į ant
rąjį atsakymas yra aiškus ne. 
Dėl to, kad rengėjų pasirinktas 
kelias turi tendenciją dar la
biau skaldyti jau ir taip nevie
ningą visuomenę savo separa
tistiniais užsimojimais, jį visu
moje laikau neigiamu reiškiniu, 
nesvarbu, kokiais šūkiais būtų 
apeliuojama. Va, šioji, manau, 
ir yra viena pagrindinių prie
žasčių, dėl kurios Stud. At-kų 
S-gos atsisakymas dalyvauti y- 
ra ne tik pateisinamas, bet ir 
tikslus. e

Jei tai yra bendras visų lie
tuvių reikalas, kaip skelbiama, 
tai kyla eilė klausimų. Kodėl 
sąskrydį rengiame ne visi lietu
viai bendrai, d tik Tautinė S- 
ga ? Pastaroji juk dalyvauja Al
te, tad ar nebuvo daug prasmin
giau tą idėją ten vainikuoti? 

ieind- Tuomet tikrai jau būtų visų lie- 
nišk&THuvių bendras reikalas, o Tauti

nei S-gai, kaip sumanytojai ir 
iniciatorei, būtų buvus pagarba. 
Deja sąskrydžio rengėjai tik 
post factum pranešė, kad sąskry 
dis rengiamas, kad bus kalba-

dintas L. Sabaliūno straipsnis 
“Sąskrydžio reikalu”, kur auto
rius ragina visą studentiją uo
liai dalyvauti Tautinės Sąjungos 
rengiamame sąskrydyje Wash- 
ingtone, D. C.

Miela matyti kol. Sabaliūną 
nuoširdžiai besisielojantį įvai
riais reikalais. Jo įnašas studen 
tijos gyvenime gana ryškus, ir 
todėl jį, nors būdamas jam prie
šingų pažiūrų, gerbiu. Visdėlto 
liūdna, kai matai betkokio tak
to praradimą, ir kai vietoj po
zityvios veiklos, energija eikvo
jama kovai su kažkuo.

Kaltas gal temperamentas, 
kad ir šiame kol. Sabaliūno 
straipsnelyje, kurio tikslas be
ne buv0 skatinti prie sąskry
džio prisidėti, prie reikalo eina
ma iš negatyvaus taško. Ar ne 
psichologinė klaida? Apie treč
dalis straipsnio — visa įžan
ga — skiriama įrodinėjimui, kad 
anie baisiai negeri, o mes tolti 
nuoširdūs, ir tik gale^prieind- 
ma prie tikslo. Gal ir ironiš' 
skamba, bet, man regis, kolegų 
santariečių aktyvumas labiau 
šiai pasireiškia ten, kur kas 
nors puolama ar neigiama. Va, 
ir čia, kaltindamas ateitininkus 
neprisidedant prie sąskrydžio 1 ma Sėtuvių tautos vardu, kad vi

Kaip ateitininkas, mielai rem- 
•siu (ir remiu) betkurį Lietuvai 
naudingą darbą, nesvarbu, kie
no inciatyva vedamą, bet gerai 
Puikus pavyzdys Jaunimo Peti
cija: nors iniciatyva kilo iš san 
tariečių pusės, tačiau į nuošir
dų kvietimą buvo nuoširdžiai ir 
reaguota, ir at-kai dirba ten ne 
mažiau už kitus, jei ne daugiau.
Tačiau suminėtų faktų ak vaiz
do je drįstu rimtai' suabejoti są
skrydžio teigiamumu. Bent jau 
lietuvių visuomenėje tai nieko 
gero nežada, o kas, jei jo paašt
rintą nesantaiką išgirs sveti
mieji ?

Ir dar kas: jei rengėjai nori 
ten matyti visą studentiją, tai 
kodėl kreipėsi ne per višus ap
jungiančią Lietuvių Studentų Są OLympic 2-4023. 
jungą, bet per Santarą? Jau 
vien šis faktas verčia pasida
ryti išvadą, kad tai greičiausiai 
nėra visų bendras reikalas. Ly
giai lengva suabejoti skelbiama 
teze, kad jokia grupė nenori pri
siskirti sau nuopelnų sąskrydį 
organizuojant.

Žinau, kad mūsų nuomonės 
su kol. Sabaliūnu čia skirsis: jis, 
savųjų įsitikinimų vedinas i
Washingtoną vyks, o aš protes
to ženklan liksiu Clevelande. 
Protesto, kad taif> beatodairiš
kai švaistomasi esmėje kiekvie
nam brangiais šūkiais, jiems 
su pagrindu nepatikėjus, tuoj 
pykstama ir kaltinama.

cago 32, III. Telef. FRontier 6- 
6654.

Generalinis sekretorius — Vy 
tautas Šoliūnas, 5254 So. Trum- 
bull Ave., Chicago 32, III. Tele
fonas REpubtc 7-7735.

Protokolų sekr. — Irena Lo- 
zaitytė, 4632 So. Keating Ave., 
Chicago 32, III. Tel. Ludlow 5- 
2629.

Iždininkas — Albinas Salasevi 
čius, 1408 So. 49th Ct., Cicero 
50, III. Telef. OLympic 6-0318.

Socialinių reikalų ir užsienio 
skyr. ved. — Romualdas Kriau
čiūnas, 7335 So. Troy Ave., Chi
cago 29, III. ir

Mergaičių reikalų vedėja — 
Izolina Namajuškaitė, 1803 So. 
51st Ave, Cicero 50, III. Telef.

Akimirkos yra amžinybės 
ir gyvenimą, kuris kasdien dėl 
tą, suprasi Dievo paslaptį 
daiktuose.
*» — F. M. Dostojevskis

Tel. uflso HE. 4-OPve, re*. PR. 6-7383

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1937 W. Garfleld Blvd.
VAL: 1—4 Ir «—9 

Šeštadieniais nuo 1 iki 4 vai. p. p. 
išskyrus ketvlrtad. ir sekmad.

DR, IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chirurge) 

KCD1KIU IR VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTE

7156 South Weatern Avenaa
(MEDICAL BUILD1NG) 

Plrmad., antrad., ketv. ir penktai, 
nuo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. Ir nuo 
6 v. — S vai. vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. Šeštad. 11 
vai. ryto iki 4 vai. popiet

Ofioe tel. RE. 7-1108 
Rea. teL WAlbrook 5-3788

Ofiso tat CLlffaide 4-2696 
Rezidencijos: LAfayette 3-1172

DR. F. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 West 47th Street 
(Kampas 47tb ir Henuitage) 

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

KRONIKA
— Kun. A. Lipniūno kuopos 

mergaičių būrelio susirinkimas 
įvyks birželio 7 d., ketvirtadie
nį, 7 vai. vak. Rūtos Urbntytės 
bute, 7319 So. California Ave. 
Paskaitą “Mergaitėms tinkamos 
profesijos Amerikoje” skaitys 
p-lė Paulikaitė, šios srities ži
novė. Ši tema mums yra įdomi 
ir konkreti, todėl narėms daly
vavimas būtinas, kviečiamos ir 
viešnios.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IB 

GERKLfiS LIGOS 
— Pritaiko akiniu* —

6322 So. Weetern Avenue
Vai.: kasdien 10-12 vai. ir 7-9 vai. 
vak. Šeštadieniai* 10-1 vai. Trečia
dieniais uždaryta. Kitu laiku susitarus 

Ofiso telefonas: PR 8-3320 
Re* telef. WAlbrook 0-8070

DR. JUZE IR KĘSTUTIS 
AGLINSKAI

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI
2300 YVest 5 l»t Street

Vai. pirm. Ir antr. 10 Iki 13 ryto, 
21ki 4 Ir 4 iki 9 popiet: ketv. Ir 

penkt. 2 Iki 4 ir 6 iki 9 popiet. 
tadieniaU 10 iki 3 vai. popiet.

Ofiso tel.PRospect 8-1708 
Re*, tel. GRoveblU 0-800Z

Tel. ofiso HE. 4-6849. rea HE. 4-2884

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Tek ofiso YA. 7-6887, ra. RE. 7-4800

DR. FRANK C. KWINN
(KVTEČINSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1661 Weot 47th Stoeol

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 
vai. iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. iki 8:10 
Uždara treč. visa dieno ir ieštad. vak.

DR. FL TALLAT-KELPŠA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6002 West 16th Street 
Vai.: kasdien 6-8, šeštad. 1-3 

Telef. TOwnhaU 3-0959 
2534 West 68th Street 

Vai.: tik iš anksto susitarus. 
Telef. HEmioak 4-7O8O, neatsakius 

skambins CEntral 6-2294,

TeL ofiso PRospect 6-2240
PRospect 4-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BPEO. CHIRURGINES LIGOS 

6700 S. Wood Street
Prišmimo vai. tik pagal susitarimų 
nuo 2—4 vai. kasdien ir nuo 6 iki S 
vai. plrmad. Ir penkt. Trečlad ir sek. 
uždaryta

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

10748 South llichigan Avenue 
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. v., 
Išskirus trečlad. Šeštadieniais nuo 1
Iki 4 vai. popiet

Tel.: Ofiso — PUllman 5-6764 
Buto — ENglewood 4-4979

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

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IP VIDAUS LIGOS

6767 South Wegtern Avenue
Valandos: plrmad., trečlad., ketvlrt, 
penkt. 6:80—8:40 v. vak. Antrad. 
10—12 vai. ryto. Šeštad. 2—4 p. p. 
Kitu laiku pagal susitarimų.

Rūpestingai ir pigiai taisau
TELEVIZIJOS

APARATUS
Garantuoja darbu tr dalia.

J. H I G L I N R S 
Telef. — HUmbold 4-1039

PIGIAI IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU
BALDUS
VIRTOJE IP. l» TOI I VU

K. EIDUKONIS

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

•317 South Wegteni Aveaue
Chicago 29, III. 

Pasimatymai pagal sutarties 
Telefonas BEpubllc 7-49OO 

Rezidencija: GRoveblU 6-8191

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS

4253 S. Whipple Street
(Arti Archer Ave.) 

Valandos: nuo 10 iki 12: 2—6; 7—9. 
šeštad. 10—12. Trečlad. uždaryta.

LAfayette 3-4949 
Namų — CEdarcrest 3-7786

Tunu naują didelį sunkvežimį 
Ir apdr’audaa

2313 W. 91st St. Chicago, HL 
ToL PRoacOtt 9-2781

DR.T.BUį
OTOYTOJAS Iii CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: nuo 2-4 ir nuo 4-8:30 v. 
vak. šeštadieniais nuo 2 iki 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutartį 
Ofiso tel. VIrginia 7-0036 

Rezidencijos tel. BEverly 6-8244

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTO.IAI IR CHIRURGAI
3259 South Halsted St

Kasdien S—7 vai. vak. šeštad., 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.

DR. VYT. TAURAS- 
TUPDIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA I lt 
SPEO. MOTERŲ LIGOS 

Ofisas Ir rezid.: 2410 W. 51 st St
Tel. PRospect 8-1223 arba WE 6-5577

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

šeštadieniais 3-4 vai. popiet 

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

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

6265 South Western Avenue
VAL kasdien 2—4 p. d. Ir T—9 vak.

Trečiadieniais, šeštadieniais ir 
sekmadieniais uždaryta

Tel. ofiso: DAnube 6-1136

DR. A. VALIS-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
Rczld. PRospect 0-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevičiui*)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Aveaue

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

DR. J. VAITAITIS
GYDYOOJAS IR CHIRURGAS 
‘ 1467 So. 49th Ct, Cicero

Kasdien 10-12 vai ryto Ir 6-8 vaL 
vak. šeštadieniais 10-1.

■ ^T’VT'ftdd: uždaryta
Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381

konkrečiais darbais, Sabaliūnas 
pats pradeda anaiptol ne nuo 
konkrečių darbų. Energingai 
puolami ateitininkai (Studentų 
Ateitininkų Sąjunga), tačiau ne 
gi jie vieni kviesti: nė žodelio 
apie akademikus skautus, spor
tininkus, vyčius ir t.t.

Teigiama ir ne

Jei redakcija malonės, tebus 
leista man atsukti ir kitą meda
lio pusę ir paryškinti, kodėl, 
mano nuomone, SAS CV pasi
elgė teisingai, atsisakydama prie 
sąskrydžio aktyviai prisidėti — 
prieš kitokį nutarimą būčiau 
griežtai pasisakęs.

Sakoma, kad sąskrydis esąs 
bendras visų lietuvių reikalas, ir 
kad visų patriotiškai nusistačiu- 
sių lietuvių, pareiga esanti jį

si prašomi dalyvauti ir aukoti,

P&J. JOKUBKA
TV, DEIMANTAI IR LAIKRODŽIAI 

Pardavimas Ir Taisymas 
4077 So. Archer Ave.

Chicago 32, III. — Tel. LA 3-8617

30PHII BARČUS 
RADIO PROGRAMA

U WGE8 stoties — Banga. 1494 
NUO PIRMAD. IKI PENKTAI). 

4:41 iki 4:40 vai. ryte 
ŠEŠTAD. 8:10 iki 4:80 ryte 

PIRMADIENNIO vak. nuo 7—1 v. 
SEKAD. 8:80—0:80 v. r. M stoties 

W0PA — 1440 klL 
Chloage 89, jl HBmlook 4-1418

7181 So. *0CKWBLL 0T.

1950 e

NUO UŽSISENEJUSIŲ 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

IB A’TVIRŲ ODOS LIGŲ
Tie, kurie kenčia nuo SENŲ AT

VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, 
negali ramiai sšdštl ir naktimi* 
miegoti, ne* Jų už*iaen6Jusioe žaizdos 
niežti ir skauda Kad pašalinti tų 
niežSJlmų ir akaudšjimų senų atvi
rų ir skaudžiu žaizdų, uždekite 
LEGULO Ointment Jos gydymo 
ypatybes palengvins Jūsų skaudOjt- 
mų ir galSslte ramiai miegoti nak
tį. Vartokite jų taipgi nuo skau
džių nudegimų. Ji taipgi pašalina 
niežijluių ligos vadinamos P8OR1A- 
SIS. Taipgi pašalina peršėjimų ligos 
vadinamos ATHLETE’S FOOT, su
stabdo džiovinimų odos ir perplyšimą 
tarpplrščlų. Yra tinkama vartoti nuo 
džiūstančloa suskilusios odos dedlr- 
vinlų, odos išbėrimų ir t. t., taipgi 
tinkama vartoti vaikučiam*, kad* p* 
■įrodo skaudu* išbėrimas nuo vysty
klų. Ji yra gera gyduole nuo Uį 
virtinių odos ligų. Le
gulo Ointment yra 
parduodama po 76 
et, 8136, Ir 83.60.
Pirkite vaistines* Chl 
cagoj Ir apylinkėse—
Milwaukee, W’sc.,Oe 
ry.Ind.lrDetrolt M1- 
chlgan arba rašyki
te Ir atsiųskite Mo- 
ney order |

Pradėkit laupyti Šiandien, Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradekite taupyti šioje lietuviškoje 

Įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN !
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000,00

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius
OFISO VALANDOS?^

Plrmad., antrad., penktad. ir Trečlad. 9 ryto iki 12 vai.. 
šeštad. 9 vai. ryto iki 4:80 p.p. Ketvlrtad. 9 vai. iki 8 vai. vak.

TeL ofiso VI. 7-0600, rez. RE. 7-4447

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

4063 Archer Ave.
Kampas Archer ir Callfornla Ava. 

VAL.; 2—4 ir 4—8 v. p. *. 
feešt. 2—7 vai. p. (>.,
Išskyrus sekmadienius.

Ofiso tUef. YArds 7-1166 
Rezidencijos — STewart 8-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West 35th Street 
(kampas Halsted ir 86-ta gatvB) 

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

šeštadieniais 1—4 vai.

BUICK’AS
-t

LIETUVIŠKAS

AUTOMOBILIS

TELEVIZIJOS FONOGRAFAI 
Tik pat aras pirkdami {misK
o NeomkaaMA «-jų mOn. *Unų garas 

tljų — darbas Ir dalya
9 Nemokamai vidaus sntsnų Ir Inata

llavtmsa
o iki 8190.00 Ir daugiau nuolaidos oš 

jūsų senų tslsvtsijų.
Be te, visokiausi radijai, rekordą

rimo aparatai, lempos, baterijos, d* 
lys ir kitu firmų tslsvtsijos

NUOŠIRDUS LIETUVIŠKAI 
PATARNAVIMAS

Frank’s TV and Radio
PARDAVIMAS IR TAISYMAS •

3240 South Halsted Streti
Telefonas CAlmet 3-7262 

PRANAS KEROTO TP 
PAULIUS F BNDZELIS

BIOEXOC==ZOI

LEGULO, Department D. 
5613 W. Eddy 8t Chicago 3Ų BL|

Vestuvių Nuotraukos Ir 
augitos rūšies fotografijos 

mūšy specialybe

PREC1N PHOTO STUDIO
(Incorpo rated)

EDVARDAS ULIS, sav.

4058 Archer Avenue * 
Telefonas VIrginia 7-2481

CRANE SAVINGS ANADSS^AN
2665 WEST 47th STREET ■ LAfayette 3-1083

B. R. Pietklewic7„ prez.; E. R. Pletklewkz, «ekr. Ir advokatas 
Mokame augštiig dividenduH. Keftuojame čekiu*. Parduodame Ir 
Išperkame valstybė* bonus. Taupytojamn patarnavimai veltui 
ATIDARYKITE SĄSKAITA 4IANDIEN.—Apdrausta iki $10,000. 
Darbo valandos: pirmad.^ir ketvlrtad. nuo 9 iki 8 vai. vakąro; 
antr. ir penk. 9 iki 5; treč. uždaryta, o SeSt'. nuo 9 iki vidurdiehio.

Ofiso telefonas — BIstaop 7-2525
DR. AL RAŠKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4342 Archer Avenue

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

Trečlad. ir sekmad. tik susitarus

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

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Jblic 7-2290REput 
ft CHIRURGINES

Telef.
SPECIALYBE

ORTOPEDINES LIGOS 
2435 West 69th Street

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

Tel. ofiso PR. 0-0440, re*. HE. 4-8180

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 West Marąuette Rd.
VAL. nuo 2 iki 4 p. p.; 6 iki 9 vak. 

Trečlad. ir šeštad. pagal sutarti
IR

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

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marąuette Medical Center 
6132 So. Kedzie Avenue

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

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

keičia stiklus tr rimus.
4466 So. California Ave., Chicago 

šaukite YArds 7-7381
Priima: vakarais 6 iki 9;

10 vai. ryto iki 4; trečiad. ir 
tik susitarus.

Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-6658

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

Tel. ofiso CA 6-0257, ra. PR 6-6659 
Hczid. 6000 8. Artesian Ave. 

VAL. 11 v. r. iki 3 p. p.; 6—9 v. v.

šeštad'.'

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAI 

Viri 98 metų patyrimo
Tel. YArds 7-1829 
Pritaiko akinius,
Kreivas akis

virs *a

T*L ofiso PR. 6-3838, rez. RE. 7-9199

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2600 West 63rd Street

VAL kasdien nuo 2—4 p. p. ir 7:80 
iki 9 vai. Trečiad. ir šešt. uždaryta

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

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

susitarimų išskyrus trečiadienius 
2422 Weat Marąuette Rd.

Telefonas REItance 6-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
3925 We»t 59th Street

VAL 1—4 popiet, 4:86—8:30 vak. 
Trečiad. pagal sutarti

Tat ofiso tr buto OLympic 2-41M
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 W. 15th St, Cicero 

Kasdien 1—8 v. ir 4—S v. vakar*. 
Išskyrus trečiadienius

Butas 1526 So. 49th Ave. 
Bsštadlenlais 13 iki 4 popls*

Ofiso telef. LAfayette 3-3210, Jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzte 3-2864

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURG®

4146 S. Archer Ave.
VAL Kasdien popiet nuo 12-2:30 v. 
Vak. pirm., antr., ketvlrt. 6-8:30 v 

Trečiadieni tik ■ueltaj-us

REMKITE “DRAUGĄ”

Tel. ofiso YA 7-4787, re*. PR 8-1930

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4646 8. Ashland Ave. (kamh. 211)
Vai. nuo 2—4 ir 4—8; trečiad., 

tad. ir sekmad. tik pagal sutartį.
Jeigu neatsilieps vlršminfitl telefonai 

šaukite MIdway 8-0001

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Ortbopedas - ProtozMas 

Aparatai-Protezai, Med. ban
dažai. Spec. pagalba kojom 

v (Arch Bupporta) tr 4.4. 
Vai.: 9-4 Ir 6-4. SešUdlenlal* 9-1. 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB. 

9850 W. 08rd 84. Chicago 28, I1L 
TeL PRospect 8-5084.

- i ——

V.

Jei turite parduoti ar itauomo- 
d, pasiskelbkite smulkių skelbimų 
akyrhije. Skelbimą galite perduota 
telefonu: VIrginia 7-6640.

9884 8.

1
Oltau Ir akinių dirbtuvš 
756 West 86th Street

Vai. nuo 10 iki 2, nuo 6 Iki t, tre
čiad. nuo 10-13, penktadienį 10-1 U 
šeštadieniais 10-2 vai. popiet.

DR. S. VAITUSH, OPT.
Palengvinu aklų įtempimų, kuris 

yra priežastis galvos skaudSjlmo bei 
svaigimo ir skaudančių aklų karščio. 
Atitaisau trumparegyste tr toliregys- 
tę. Prirenku teisingai akiniu* Viai 
egzaminavimai daromi su elektriniai* 
instrumentais, rodančias mašiauslus 
trūkumus. Speciali atyda kreipiama 
1 mokyklos valkus.

4712 South Ashland Aveaue 
TcL Y Arda 7-1978 

Vai. 10:30 iki 7 v. vak. Šeštad. 10:30 
Iki 6 Vai. Bekm. Ir treš. uždara.

DRAUGAS 
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND

Oakley Ave., Chicago 8, III. TeL Virglnl* 7-88411 1-4449
Kntered as Beoond-Class Matter March 81. 1916, at Chloago. Illlnola

• Unda* the Act of Marsh I, 1179.

Msmbsr of the Cathollo Press Ase'n 
PubUahsd dally, ezept Bundaye, 

by the
LMkuahlaa Oetholle 
PRENUMERATA:
Chloago j Ir Cloeroj 
Kitur JAV Ir KaaadoM 
Ušstsayje

Boclety
Metama

39.00
39.00

311.00

8UB8CRIPTION RATE8 
38.00 per ysar outslds of Chloago 
39.00 per ysar ln Chicago A Closro 
38.00 per ysar ln Canada

M metų B mšn. 1 mis
8.00 31.73 31.33
34.60 33.39 3i.es
36.60 89.99 81.91

Redahašja straipsnius taiso savo nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių ne
saugo, juos grųžlna ilk lž anksto susitarus. Redakcija už skalbimų bužai 

Skelbimų kainos pristunčlemoo gavus prašymų.



Ketvirtadienis, birželio ?, 1956

RAČKŲ SUKAKTIS i
Pavėlavome. Jų sukaktis buvo vakar. Tačiau, laikydamie

si dėsnio, kad geriau vėliau, negu niekad, šiandien apie juos ra
šome. Rašome šioje vietoje, nes jiedu visais laikais buvo artimi 
mūsų dienraščio bičiuliai, bendradarbiai ir redakcijos kolektyvo 
draugai.

Buvo tai 1916 metų birželio 6 d., kai Aleksandras M. Rač- 
kus, tuo metu Loyolos universiteto sociologijos skyriaus stu
dentas ir lietuvių katalikų jaunimo laikraščio “Vyčio” redakto
rius, vedė prie Šv. Antano parapijos bažnyčios altoriaus vytę ir 
tais laikais žinomą dainininkę solistę Kotryną Ambrozaitę. Toje 
svarbioje kelionėje kurti šeimos židinį juos lydėjo Kazys Ginei
tis, Kazimiera Volteraitė, Augusta šatkienė (Jakąvičiūtė) ir 
šiuos žodžius rašantis. Žymius ir veiklius jaunuolius sutuokė 
šv; Antano parapijos Ciceroje klebonas kun. Antanas Ežerskis. I P^^yztama

MBNftA&TTS DRAUGAS, CBteAGO, fLLINOlS

REIKŠMINGI PASIRYŽIMAI
(Clevelando LDG deklaracijos mintys)

P. STRAVINSKAS, Cleveland, Ohlo

Clevelando LDG (Lietuvių De 
mokratinių Grupių) 1956 m. ge
gužės 2 d. deklaracijos pirmąją 
dalį paaiškinome anksčiau, str. 
"Teisingi konstatavimai”.

Čia kiek ąustosime ties antrą
ja tos deklaracijos dalimi, ku
rioje L. D, Grupės deklaruoja 
savo pasiryžimus.

Deklaracijos II dalies 1 punk-

Tai buvo lygiai prieš 40 metų. Vis tik daug metų. Tačiau 
abu sukaktuvininkai yra sveiki, darbingi ir veiklūs mūsų vi
suomeniniame gyvenime. Ir mes tuo labai džiaugiamės ir juos 
nuoširdžiai sveikiname, linkėdami sveikiemk ir laimingiems su
laukti ir auksinio vedybinio gyvenimo jubilėjąus.

Ypač apie “jaunąjįį” — dr. Aleksandrą Račkų — turėtume 
daug ką pasakyti. Bet trumpame rašinyje nė nebandysime visą 
turimą medžiagą apie jo veiklą panaudoti. Duosime tik keletą 
bruožų.

Jau studijų dienomis dr. Račkus reiškėsi mūsų spaudoje ir 
organizacijose, ypač jaunimo — Lietuvos Vyčių ir Lietuvių 
Moksleivių Susivienijime. Todėl jis ir sociologiją studijavo, kad 
geriau pasiruoštų visuomeniniam darbui. Tačiau netrukus iš so
ciologijos skyriaus persikėlė į medicinos fakultetą ir jį sėk
mingai baigė.

Bet, kaip gerai žinome, dr. Račkus ir mediciną praktikuoda
mas nenustojo aktyviai reiškęsis mūsų spaudoje ir visuomenėje. 
Dienraščio “Draugo” redakcijos kolektyvas visą laiką (daugiau 
40 metų) jį laikė savo artimiausiu bendradarbiu, nes veik visus 
tuos metus jis kas savaitę rašė straipsnius apie sveikatos da
lykus ir atsakinėjo į skaitytojų paklausimus, duodamas jiems 
patarimus dienraštyje ar privačiais laiškais. Ir šiuo atžvilgiu 
dr. Račkus garbingai pasitarnavo spaudai ir ypač skaitytojams. 
Sunku būtų surasti kitą lietuvį gydytoją, kuris būtų pajėgęs tiek 
metų beveik be pertraukos kas savaitę informuoti laikraščio skai
tytojus sveikatos klausimais. Bet, jei pavartysime “Draugo”, 
“Vyčio” ir kitų laikraščių pageltusius lapus, juose rasime dr. 
Račkų rašant ir kitais reikalais, gilinantis į lietuvių senovę, 
Lietuvos senuosius pinigus (numizmatiką!, Lietuvos pašto ženk
lus (filateliją) ir t.t. Neužmirštame nė to, kad studijų laikais 
jis ir pastoviau dirbo mūsų dienraščio redakcijoje.

Be visų kitų darbų, Sukaktuvininkas yra atlikęs kapitalinį 
darbą, savo dideliu kruopštumu ir sistemingumu surinkdamas ne
paprastai daug medžiagos iš Amerikos lietuvių gyvenimo ir 1935 
metais (Pasaulinio Lietuvių Kongreso metu) nuvežęs Lietuvon 
ir suruošęs didelę ir įspūdingą parodą. Tonų tonos svarbios is
torinės medžiagos pateko Lietuvos muzėjun Kaune. Jos, žinoma, 
bolševikų okupacijos metu nesuspėta išvežti iš Lietuvos ir rei
kia manyti, kad okupantai visdėlto bus visko nesunaikinę. Tais 
pačiais metais parvežęs “Amerikos Lietuva” Kaunan ir jis pats 
ten apsigyveno, įsikūrė ir pradėjo medicinos praktiką. Tačiau 
okupantai jį privertė 1940 metų rudenį išvykti iš savo tėvynės, 
kurią taip mylėjo ir kuriais tiek daug dirbo. Grįžęs Chicagon, 
jis ir vėl gydo sergančiuosius, rašo mūsų dienraščiui apie svei
katą. Be to jau ir vėl yra surinkęs labai vertingos medžiagos 
Amerikos lietuvių istorijai ir jau gerokai yra pasivaręs pirmyn 
ruošdamas studiją apie Lietuvos pinigus.

Apie p. Kotryną Račkienę taip pat galėtume daug ką .pa
rašyti ir pasakyti. Bet tai paliksime kitam kartui, dabar paste
bėdami tik tiek, kad ji visais laikais buvo uoli savo veiklaus vyro 
dr. Račkaus visų darbų talkininkė ir bendradarbė. Be to ji gra
žiai reiškėsi lietuvių moterų ir savo laiku jaunimo veikloj. Tad 
abiejų nuopelnai mūsų visuomenei yra stambūs.

ugdyti tarpusavio vienybės 
bei pasitikėjimo dvasią ir vado
vautis demokratijos principais 
politiniame darbe, ypač tautos 
laisvinime”.

Dėl šio pasiryžimo tenka pa
sakyti :

1) Tikslinga ir gražu, kad vie
nybė pradedama nuo pačių sa
vęs. Antraip ir kreipimasis į 
visuomenę tų L. D. Grupių bū
tų neefektingas. Betkas joms 
galėtų pasakyti: gydytojos, gy
dykitės pačios save.

2) Dar gražiau, kad čia pat 
pasiryžtama ir vadovautis de
mokratijos principais, kurie yra 
demokratijos siela ir tikrosios 
vienybės pagrindas. Tie princi
pai — tai laisvė, lygybė, broly
bė, humaniškumas, tolerancija, 
pasidavimas daugumos nuomo
nei, bet kartu ir mažumos inte
resų respektas ir t.t.

3) Sle principai vienos mūsų 
politinės grupės buvo ir yra nei
giami ir mindomi mūsų politi
kos, ypač tautos laisvinimo dar
be. Todėl visai tikslinga, kad 
LDG pasiryžta juos saugoti, y- 
pač gi tose viešosios veiklos sri 
tyse, kur jie daugiausia pažei
džiami — tai mūsų politiniame 
darbe, ypač tautos laisvinime. 
Deklaracijos II d. 2 p. LDG 
pasiryžta

“skleisti sugyvenimo dv’asią 
mūsų visuomenėje, kviečiant vi
sų įsitikinimų žmones vienas ki
tą suprasti ir gerbti”.'

1) Nuoseklu, kad deklaracijos

RABINDRANATH TAGORftS 
ŠAUKSMAS

autoriai, pasiryžę laikytis vieny
bės tarp savęs, toliau ryžtasi 
ugdyti tą vienybę ir plačiose vi
suomenės masėse. Vienybė gi y- 
ra gėris, reikalingas visai tau
tai. Todėl negalima rūpintis tik 
tarpusiavio draugav'muosi, kaip 
daro sakysim vienpartinės vals
tybės (Einparteistaat) valdan
čiosios partijos. Tos tautos vie
nybę supranta visai kitaip — tik 
išorės prievarta, smurtu suda
rytą. Demokratinės gi grupės 
turi ugdyti tautos vienybę iš vi
daus tautos sieloje.

2) Visai tikslingas atkreipi
mas dėmesio į tai, kad žmonės 
turi vienas kitą suprasti, nes vįę 
nybės tautoje dažniausiai kaip 
tik nėra dėl to, kad žmonės yra 
egoistai ir nenori suprasti kitų.

VIEŠAS PEREIŠKIMAS
Lietuvos Valstiečių Liaudininkų

Sąjungos Centro Komitetas, ap
svarstęs padėtį, susidariusią pa
sekmėje VLIKo ir Vykd. Tarybos 
pirmininkų lankymosi Romoje, š. 
m. kovo 9-17 d.d., pas likusios už
sienyje Lietuvos Diplomatijos Še
fą St. Lozoraitį ir jo patiektų 8 
punktų, randa reikalo pareikšti: 

I. Vliko ir diplomatų santykių

i vienas kito respektavimas. Mes 
j kreipiamės į visus esančius užsie- 

zervuoti tą akciją vien tik Lietu- n/Je. Lietuvos diplomatus kviesda- 
vos diplomatijos likučiai, visiškai j??8 daryti reikiamos įtakos į 
nesiskaitant su faktu, kad legaliai sunkiai sukalbamuosius . ir pagel- 
veikiančių tos diplomatijos postų surasti santykių išlyginimo
tėra išlikę vos keli ir kad jų ga- budua.
limybės Lietuvos reikalą ginti pla-! Mes tfllP nenorime nustoti 
tesniame tarptautiniame forume vilties, kad toB politines grupes, 
yra labai ribotos. ' ku™ Š1UO metu Vra ,š VLIKo

m. Turime toliau su apgailės- J“”!* ‘SSS^uT.; 
tavimu konstatuoti, kad P- St. Lo j bendrą, vieningą darbą už
zoraitis, ne tik savo perdėtu rei- laisves, demo-klausimu Lietuvos Valstiečių Liau „e luv att¥U -Diio^mna

dininkų Sąjunga visados laikėsi kalavimų esme, bet ir savo takti- vni«tvhA« atstu
objektyvios pažiūros, teigiamai ka nepaprastai apsunkina kelią į ’ LietU 8 valstybes atsta 
vertindama abiejų šių veiksmų 8antykių išlyginimą tarp VLIKo
vaidmenį. LVLS-gos suvažiavimas Įr jo, kaip likusios užsienyje Lie- 
Cleveland’e, 1954 m. rugsėjo mėn. ^uvos Diplomatijos Šefo. Nesilai- 
4—5 d.d., pareiškė, jog Sąjunga kydamas diplomatiniams atsto- 
laiko teisėtą ir politikai tikslingą vamg privalomo-bešališkumo par- 
tą Lietuvos Užsienio Reikalų Mi- tiniuose santykiuose p. St. Lo- 
nisterio J. Urbšio telegrafinį adr zoraitis pasidarė eksponentu skal

dančio lietuvių sambūrio, kuriam
praktiškai vadovauja viena politi- Posėdžio dalyviai: J. Audė- 

kusios užsienyje Lietuvos Diplomą grupė — tautininkai. Šitokia nas, dr. M. Devenis, G. La- 
tijos šefu jos postų veiklai denn-| p gt Lozoraičio laikysena yra ne zauskas, praf. M. Mackevičius, 
ti. Šitų pažiūrų LVLS-gos organai įįįj nesudarinama su atsakingomis dr. J. Pajaujis, min. K. 
nuosekliai laikėsi ir laikosi tarp-1 diplomatinio atstovo pareigomis, I Škirpa. ‘
tautiniuose santykiuose, ir Sąjun- jr įaiįnga Lietuvos reikalui.! —

nes paskatino tautininkų atskili
mo norą ir pakenkė lietuvių vie
ningumui kovoje už laisvos, de
mokratinės Lietuvos atkūrimą.

IV. Mūsų tautos kančios po ne-

ministracinį patvarkymą, kuriuo 
p. St. Lozoraitis buvo paskirtas Ii

L. Šmulkštys
LVLS-gos Centro Komiteto 
posėdžiui pirmininkavęs

H. Blazas 

Posėdžio Sekretorius

GAMTA IR ANTGAMTYBC
. i

Vertas platesnio dėmesio nau 
jaustame “Aidų” numeryje iš
spausdintas prof. Fr. W. Foers- 
terio pareiškimas. Jis dabarti
nes žmonijos nelaimes veda iš 
to, jog žmonės antgamtinį pa
saulį nori atsieti nuo kasdienės 
realybės, neteikiant jam lemia
mos reikšmės žemiškojo gyve
nimo apvaldymui ir vadovybei. 
Toliau tag pasaulinio garso min 
tytojas sako:

— Nūdieninė psichoterapija 
žingsnis po žingsnio ir metai po 
metų vis daugiau yra atsklei-

prigimčiai, negu kad pavienis 
asmuo. —

DOROVE IR POLITIKA
Prof. Fr. W. Forsteris, kurio 

veikalai taip popularūs - pasau
lyje, politikos ir etikos klausi
mu “Aiduose” yra paskelbęs:

— Dorinės jėgos nėra tiktai 
taip sau dvasinės jėgos, kurios 
iš viršaus ir iš toli siekia pa
veikti žemiškąją tikrovę. Ne. / 
Dorinės jėgos yra pirmaeilės 
politinės jėgos, ir vad. “reali 
politika”, siekdama prisitaikyti 
prie tamsių žmogaus instinktų, 
nenujaučia, jog jinai iš viso nie-

dusi žmogaus sveikatos pagrin-! ko n®t.Ur? ’u ^litika “
dines dvasines bdi mprallnes 
-religines sąlygas — kaskart 
vis labiau iškėlusi tą neabejoti
ną tiesą, jog gamtybė ir ant- 
gamtybė yra neperskiriamos. 
Pagaliau — bent iš principo — 
yra suprasta, jog augščiausi 
dvasiniai įstatymai bei tiesos, 
net grynai fiziologiškai ir bio
logiškai, daugiau reiškia žmo
giškojo asmens egzistencijos 
vienumui, negu grynai gamti
niai įstatymai bei sąlygos. Visa 
tai, ką augščiau esame sakę 
apie pavienį asmenį, liečia ne
mažiau, o dar daugiau žmogiš
kąją bendruomenę. Juk kolek
tyvinis pasaulis, neturėdamas 
kolektyvinės sąžinės, yra išsta
tytas nepalyginamai didesniam 
pavojui pasiduoti žemesniajai

jungos atstovai savo veikloje VL- 
IKE.

H. LVLS-ga nepritarė ir nepri
taria pastangoms nuvertinti vieną 
ar kitą iš tų dviejų veiksnių. Mes

Cobvin, įrioViiranoa siekėme ir sieksime, kad tarp jų regėtai žiauria sovietų priespauda
Sakysim, kiekivenas musų nori darnus bendradarbiavimas, įpareigoja visus lietuvius, gyve-
turėti laisvę (pasaulėžvalginę.Į teikiant abipusišką pai-amą kas nančius laisvame pasaulyje, atidė- 
politinę), nori būti pilnateisiu savo veiklos srityje. Todėl ma- ti į šalį tiek asmenines, tiek ppr- 
niliečiu bet nevisi tatai nori ori i nome> VLJKo ir Vykdomosios tinęs ambicijas, išlaikyti juo di- pilieCiu, bet nevisi tatai nori pn | Tarybos pį^įnin^ų nuvykimas i dėsnį vieningumą ir sutelkti visų 
Dažinti kitiems. Tai nedemokra- ROmą tartis su p. St. Lozoraičiu į mūsų bendras jėgas pagrindiniam

J. Tininįo išverstą Indijos po
eto ir filosofo Rabindranath Ta- 
gorės kūrinys “Keliavimas” 
spausdinamas “Aidų” naujau
siame numeryje. Giliai žmogų 
nuteikia to garsiojo vyro pos
mai kaip šis:

— Priimk mane, Viešpate, 
priimk šiai valandėlei./ Tegu 
tos našlaitiškos dienos, kurios 
praėjo be Tavęs, būna užmirš
tos./ Tik prailgink šią trum
pą valandėlę, laikydamas ją sa
vo prieglobsty ir savo šviesoje./ 
Aš keliavau klaidžiodamas ir 
vydamas balsus, kurie mane 
traukė, bet niekur nenuvedė./ 
Leisk dabar man sėdėti ramy
bėje ir klausytis tavo žodžių sa
vo sielos nutilime./ Nenukreipk 
savo veido nuo mano širdies 
tamsių slaptybių, bet degink 
jas, kol jos nušvis nuo Tavo 
ugnies. — Dr. J. Daugailis

pažinti kitiems. Tai nedemokra
tiška. Ko pats nori, tą ir kitam 
pripažink. Ko pats nenori, to ir 
kitam nedaryk.

3) Teisingai pabrėžta, kad 
žmonės turi vienas kitą gerbti. 
Gerbti reikia netgi sav0 pęlitinį 
antipodą, nes gi ir jis gerą va
lia imasi savo idėjų skleidimo, 
kaip ir tu. Tos pagarbos kitam, 
ypač gi savo politiniam prieši
ninkui, nevisi nori pripažinti. De 
mokratinių nusiteikimų žmonės 
turi ir čia duoti pavyzdį kitiems.

Deklaracijos II d. 3 p. LDG 
ryžtasi

“veikti mūsų viešąją opiniją, 
kad būtų gerbiamos vyriausio
sios mūsų tautos laisvinimo in
stitucijos — Vyriausiasis Lietu
vos Išlaisvinimo Komitetas ir 
taip pat didelių nuopelnu tautos 
laisvinimo darbe turinti Ameri
kos Lietuviu Taryba”

1) Mūsų separątininkai per 
trumpą savo veiklos laiką jau 
spėjo mūsų visuomenės opiniją 
disorientuoti, iš dalies nukreip
ti prieš tas garbingas tautos lais 
vinimo institucijas. Reikia, kad 
kas imtųsi organizuotos akcijos 
tą viešąją opiniją atitaisyti. O 
kas gi imsis, jei ne LDG, kurios 
taip ryžtingai išstojo prieš bet 
kokį blogį mūsų politikos ir tau
tos laisvinimo darbe?! Tas gru
pes mūsų padorioji visuomenė 
turėtų tik sveikinti už tai, ir pa
reikšti joms dėkingumą.

esamus nesusipratimus pašalinti 
buvo tikslingas žygis susiderini
mo linkme. Tačiau tenka su ap
gailestavimu konstatuoti, kad p. 
St. Lozoraičio patiektieji 8 punk
tai negali sudaryti bazės savitar
piniam veiksmui. Pačiu pirmuoju 
punktu p. St. Lozoraitis reikalau
ja, kad VLIKas atsisakytų nuo 
“pretenzijų atstovauti Lietuvą 
tarpvalstybiniuose santykiuose”. 
Manome, kad šis reikalavimas yra 
VUKui, kaip lietuvių tautos poli
tinės valios reiškėjui, principe ir 
iš esmės nepriimtinas, jei jis sup
rantamas plačiau, negu Lietuvos 
valstybės atstovavimas prie vy
riausybių tų svetimų kraštų, ku
riuose tebeveikia legalūs Lietuvos 
Pasiuntiniai ir Įgalioti Ministeriai. 
Toks reikalavimas siekia eliminuo
ti VLIKą nuo dalyvavimo akcijo
je už bendrą tautos idealą ir re-

tikslui, kurs yra visiems vienodai 
svarbus. Uždaviniai, kuriuos Lie
tuvos laisvinimo reikalas stato mū 
sų politiniams veiksniams užsie
niuose, sudaro objektą tiek VUKo 
veiklos, tiek Lietuvos diplomati
jos pastangų; jie yra bendri tiem 
abiem veiksniam ir todėl turi bū
ti sprendžiami sutartinai ir vyk
domi suderintomis priemonėmis.

Mes, tautiniai-demokratinio nu
sistatymo lietuviai, nenorime nu
stoti vilties ir nesiliausime dėję 
pastangas, kad tarp VLEKo ir 
Lietuvos diplomatinių atstovų įbū- 
tų glaudus bendradarbiavimas ir

f?

STATYBAI 
IR NAMŲ 
PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokią Rūšių 
MEDŽIAGĄ

CARR MOODY 
LUMBER CO.

STASYS LITWINAS, Prez.
8039 So. Halsted St.

TeL VIctory 2-1272
Apkainavimą ir Prekių Pristaty

mą Teikiame Nemokamai
Raštini atidara kasdien nuo 

8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro ir 
šeštadieniais iki 8 vai. vakaro.

%

2) Nors mūsų separatistai iš 
Alto dar neišstojo, bet ir tą in
stituciją jie niekina ir griauna 
iš vidaus. Daro tą, ką jie ilgus 
metus darė su ir Vliku dar jame 
būdami. Todėl LDG tikslingai 
pabrėžia, kad mūsų Altas turi 
didelių nuopelnų mūsų tautos 
laisvinimo darbe, kad nevali* jo 
niekinti ir griauti nė iš oro, nė 
iš vidaus. Be abejo LDG budės 
ir šios institucijos garbės sar
gyboje.

Deklaracijos II d. 8 p. dar pa

siryžtama veikti viešąją opini- 
niją,

“kad tautos laisvinimo darbe 
būtų laikomasi drausmės ir vie
nybės”. t

1) Gyvenimo jau esame gerai 
pamokyti. Žinome, prie ko vi
sokį skilimai, iš Vliko išstojimai 
ir separatinės tendencijos la's- 
vinimo kovos lauke veda. Veda 
prie to, kad pradedamas “juo
dos rankos” darbas! Todėl la
bai teisingai LDG rūpinasi ir 
ryžtasi palaikyti drausmę ię vie
nybę tautos laisvinimo darbe.

2) Bet Clevelando L. D. Gru
pių neužtenka tiems dideliems 
užsimojimams įvykdyti. Reikia, 
kad ir kitose vietovėse (JAV, 
Kanadoj ir kitur) Clevelando pa 
vyzdžiu teiktųsi LDG ir imtųsi 
bendros organizuotos akcijos vie 
nybei ugdyti ir kovoti su tos 
mūsų vienybės skaldymu mūsų 
politikos, ypač tautos laisvinimo 
darbe.

To mes nuoširdžiai linkime vi
siems demokratinės minties žmo 
nėms.

Clevelando LDG de
klaracijos trečioji dalis bus pa 
ryškinta kita proga str. “Logiš
ki samprotaivmai”.
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Looks different... 1$ differeht... 

and what a wonderful difference it i$

Only Norelco has rotary hiades ... 
electric shaving's first basic 
improvement in 22 years

1. thave* according to beard't natūrai growth pattern
2. catchot vvhitkcrt vvhichever way they grow
3. face needt no break-in period
4. telf-thorpening bladet
5. lubricated for life, never needt oit
6. quieteit of all 4 leading electric thavert
7. eati.it tbaver to clean — no fumbling with parts 
Get your NORELCO loday on o IS-day free Home Trial

reico
ROTARY BLADE SHAVERS

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

Tol. VI 74)700
j*

su statyba ir su visuotine tvar
ka, o atvirkščiai, tarnauja iš
imtinai tik griovimui ir sunai
kinimui. Taigi: žmogus yra ir 
paliks dviejų pasaulių pilietis. 
Ir jis nepriklauso antrajam pa
sauliui tiktai kaip garbės pilie
tis, neturįs ten nei praktiškos 
galios, nei autoriteto. Ne! Jis 
tik tiek gali būti kūrybiškas, 
žemiškojo pasaulio pilietis, kiek 
jis visus klausimus, susijusius 
su žemišku bendruomenės gy
venimu, sprendžia ir tvarko pa
gal augštesnės dangiškos tikro
vės idealą. —

Prof. Foersteris dabar rašo 
veikalą “Politinė etika”. Jis sa
ko, kad jo pedagoginis Credo 
aiškiausiai yra išreikštas kny
goje “Religija ir charakterio 
ugdymas”, kurios netrukus pa
sirodys nauja laida.

116 tęsinys

Virtuvėj ugnis jau užgesusi.
Pro atdaras duris aš matau, kaip mama blizgina 

lašinių bryzeliu margučius ir kaip atsargiai juos deda 
pataisom išpinton kraitelėn.

Žaros raudonumas tamsėja; tamsėja virtuvė, nyks
ta klumpėtas olandas, nupieštas ant kavos malūnėlio.

Tik mamos plaukai dar dega skaistvakariu ir įšilę 
jos skruostai būna raudonųjų serbentų spalvos.

• /
Šeštadienio vakaras grimzta į naktį.
-Pro mūsų kriaušės šakas mirga radijo stulpų ug

nys; kažkur toli, tamsiai, mėlynoj erdvėj, ūžia lėktu
vas — užverti galvą, bet vistiek jo nematai...

Iškarstytos ant virvių, dar vėdinasi antklodės. Ai 

sunešu kambarin pagalves ir mudvi su mama imam 
kloti lovas. Patiesiam švarias paklodes — baltas, net 
gurgždančias tarp pirštų.

Raudoni impilai kvepia visais pavasario vėjais. Tai 
želmenų kvapas — jauno miško žvėries ir tamsiai žalių 
kadugių.

Vieną šiltą Velykų rytą aš einu į miestą.
Žemaičių gatvė tuščia. Nuo kalno į šventišką mies

tą žiūri Kauno stumbras, įmūrytas augštai, Jablonskio 
mokyklos sienoje. Jo sprandas palenktas, jo plačioj 
tarpuragėj įrėžtas kryžius...

Tuščias ir Aušros takas. Tik mano vienos žings
niai aidi siaurame skersgatvy. Už aklinai užkaltos tvo
ros žaidžia kroketą vaikai, kaukšindami mediniais plak
tukais. Cypia keltuvo lynai — tempia į kalną raudoną, 
saulėj įšilusį, vagonėlį.

Kažkur pro atdarą langą groja radijas. Transliuo
ja pamaldas iš Arkikatedros - Bazilikos.

Aš užsilenkiu ant laiptų atramos. Apačioj guli 
Kaunas. Mano gimtas miestas — šviesiai žalias mano 
Kaunas...

Putvinskio gatvės topoliukai jau išsiskleidė saulės 
atokaitoj gleivėtais lapais. Taip tylu, kad girdisi, kaip 
plevena vėliava Muzėjaus bokšte, kaip dusliai dunda 
Elektros stotis; nuo jos tvorų svyra geltonai pražydę 
krūmokšniai — aukso lietaus šakos.

Suma baigiasi. Dabar pamokslininkas kalba apie 
Velykų dienos ramybę.

Ramybė pirmai jaunai gentkartei. Naujos gadynės 
vaikams.

sp
šventųjų augštupių rūkuose, pagarbinta keliaženklių 
skrituliais. Švietė saulė Lietuvos.

Laimingi kūdikiai! Jūs nežinot savo žemės, raidės 
ir žodžio kainos. Šimtmečių svajonę, laimėtą per aukas 
ir per pasišventimą — jūs paveldėjot įpėdinystės teise. 
Lengva širdim, kaip pridera vienturčiams.

Jums reikia išpirkti kraujo palikimą — savo pirm- 
gimystę, vyšnių sodų baltą žydėjimą ir visas džiaugs
mingas vaikystės Velykas.

Jūs būsit lygiateisiai kankiniai — prarasit pavel
dėtą dalią ir savo rankom atsiimsit.

Kad žėrėtų trys vidurdienio spalvos — geltona, ža
lia ir raudona, kad spindėtų sidabro piniguose išdidžiai 
nukalti žodžiai: Lietuvos Respublika.

Tai jūsų gentkartės skola ir dar nesumokėta 
duoklė.

Ramybė tiems, kur miega Kauno kapinėse, augštų 
klevų šešėly.

Sugrįžę žemėn, lyg rugpjūčio derlius žemdirbio klo- 
jiman, lyg nunokę vaisiai sodininko rankon. Sugrįžę 
tėvų ir motinų lopšin.

Kažkas tyliai įeina pro vartus, sumerkia žibuokles 
ir užkiša už geležinio kryžiaus pavasariško karklo šaką.

Jūs uigimėt pavasario rytą. prisikėlimo Šventės Kaik“ nubraukia nuo anlkapio sudžiūvusius rijokHus
džiaugsme; jūsų pienas, vanduo it* duona kvepėjo rau
donaisiais dobilais.

Kai suspurdėjot lopšių pintinėse, kai pirmą kartą 
pravėrit akis — švietė saulė. Didžiulė saulė, pakilusi

ir padeda šviesių spalvų margutį šalia lajinės Vėlinių 
žvakelės.

Kažkas klūpo prie naujai supilto kapo...

(Boa daugiau) , ,

eati.it
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Lietuvišką knygą užvertus
Augštesn'ės

šeštadieninės
lituanistinės ir 

mokyklos moki
niai jau uždarė savo vadovėlius 
visam vasaros atostogų laiko
tarpiui. Dauguma jų retai kada 
atskleis vieną kitą puslapį. Ta
čiau mokytojų ugdytas, nors ir 
vargingose sąlygose, lietuvybės 
daigas daugelio jaunųjų širdelė
se yra prigijęs, nors reikalingas 
tėvelių priežiūros, kad sekan
čiais mokslo metais dar daugiau 
išbujotų. Mokytojų įdėtas triū
sas jau duoda gražius vaisius, ir 
tai galėjo pastebėti kiekvienas 
atsilankęs į šį išk Įmingą moks
lo metų užbaigimo, aktą. Tai pa 
ryškino ne vien keturis skyrius 
baigusiems pažymėjimų įteiki
mas ar geriausiems mokiniams 
skirtos dovanos, bet ir mokinių 
atlikta meninė programa.

pagrojo akordeonu “Vengrų šo
kį Nr. 5’’ ir overtiūrą. Po jų 
sekė dainavimo klasė,, vadovau
jama seselės Jozefinos. Vaikų 
choras padainavo “Mūs Jurgiu-

I nėšių, kurie labai diplomatiškai 
i moka gavo klijentą sustabdyti 
ties knyga ir prikalb nti ją pa- 

; imti. Yra dar paskirų asmenų, 
atliekanč ų knygnešio misiją, ta 
čiau ' to nepakanka — reikia 
daugiau skaitytojų.

LB Detroito apyl. valdyba kny 
gos mėnesį Detroite pratęsė vi
sam birželio mėnesiui. Tuo rei
kalu jau buvo pasisakyta spau
doj. Tik gaila, kad reklamuo
jant knygą daromos ne visai t’n 
karnos sugestijos, nukrypstama 
į partinę neapykantą ir jreškoma

kas”, “Tėviškėlė” ir “Pilypiu-I tariamų “dvasinių vitaminų

Iškilmingas aktas įvyko š. m. 
birželio 3 d. buv. lietuvių sve
tainėje. Aktą pradėjo šeštadie
ninės mokyklos vedėjas, į gar
bės prezidiumą pakviesdamas 
kun. Simanavič'ų, LB Detroito 
apyl. pirm. V. Kutkų, LB Detroi 
to apyl. švietimo vadovą VI. 
Paužą, augštesnės lituanistikos 
mokyklos tėvų k-to pirm. dr. 
K. Karvelį, šeltadienTs mo
kyklos tėvų k-to pirm. A. Su- 
kauską ir augštesn. lituanist - 
kos mokyklos vedėją V. Kund- 
rotienę. A. Misiūnas patiekė 
trumpą mokyklos veiklos ap
žvalgą. šeštadieninėje mokyk
loje dirbo šie mokytojai: seselė 
Jozefina, seselė Lioną, kun. Si- 
maanvičivs, Balzerytė, Daug- 
vydienė, Misiūnas, Gricius ir Ja 
nuškevičius. šeštadieninės mo
kyklos tėvų komitetą sudarė 
pirm. A. Sukauskas, ižd. P. Bit- 
lierius ir narys S. Garliauskas. 
Augštesn. lituanistinėje mokyk 
loję nepailstamai dirbo mokyk
los vedėja V. Kundrot’enė ir 
mokytojai O. Valienė ir A. Vaš
kelis. Šios mokyklos tėvų ko
mitetą sudarė dr. Karvelis, Rūk 
stelė ir Vaičiūnas. Abi mokyk
las lankė apie 140 mokinių. Da
lis mokslo metu nubyrėjo.

Baigusiems 4 skyrius pažymė
jimus įteikė LB Detroito apyl. 
pirm. V. .Kutkus. Po to buvo 
apdovanoti geriausi mokiniai: 
I sk. — Henrikas Valatka ir Vin 
cas Reliūga, II sk. — Žibutė ZJa- 
pareckiūtė ir Birutė Marčiukai- 
tytė, III sk. Mindaugas Kutkus 
ir Ramutė Misiūnaitė, IV sk. — 
Daiva Bajorūnaitė, Vytautas 
Kutkus ir Vytautas Marčiukai- 
tis. Augštesn. lituanistinės mo 
kyklos geriausi mokiniai taip 
pat buvo apdovanotk V sk. —
Viktorija Čiunkaitė ri Irena Put 
riūtė, VIb sk. — Kazys Jan
kauskas ir Violeta Čižauskaitė 
ir VIa sk. — Romualdas Bublys 
ir Arūnas Udrys. Dovanas p a- 
rūpinor LB apyl. valdyba — 7, 
Alė Rūta Nakaitė - Arbačiaus- 

. kienė — 4 dovanas, PatalaU3- 
ko ir Vedeikos krautuvė “Gai
va” — 2 dovanas, mokyt. Daug 
vydienė ir šeštad'eninės mokyk
los tėvų komitetas — po vieną 
dovaną.

Su savo sveikinimais ir liu

kas”. III sk. mok'nys Vytautas 
Petrauskas akordeonu pagrojo 
“Marias” iš operos “Traviata”. 
Lituanistinės mokyklos mokinių 
grupė — G. Bajorūnaitė, G. Sta- 
niulytė, A. Baublys ir A. Ud
rys — padeklamavo B. Bradžio- 
nio “Lietuviškam sodžiui”. Pas
kutinėje programos dalyje abie
jų mokyklų mokiniai pasirodė 
su dviejų paveikslų scenos vaiz
deliu iš vysk. M. Valančiaus raš
tų “Guvus Vincelis”, kurį insce
nizavo ir režisavo Justas Pus- 
dešris.

Jį vaid no: Motina — Liucija 
Mingėlaitė, Vincelis (6 metų) — 
Mingaudas Kutkus, Vincelis 
(15 m.) — Jonas Skirgaudas, 
Ponas (Lietuvos bajoras) — 
Don. Olšauskas, Žydelis — Sigi
tas Viskantas, Žandaras, rusų 
caro šnipas, — R. Petrauskas, 
I mergaitė pasakotoja — A. 
Čiunkaitė, II merga'tė pasako 
toja — A. Garliauskaitė. Muzi
kos garsai — akordeonu Vyt. 
Marčiukaiti.s

Vaizdelis paliko visiems malo
nų įspūdį. Jaunieji artistai bu
vo nugrimuoti ir turėjo atitinka
mus kostiumus.

Meninę programą baigus ir 
sugiedojus Tautos himną, tėve
liai su vaikučiais skirstėsi na
mo.

gęs Henry Ford inžinerijos mo
kyklą ir dirbąs savo srityje.

Vestuvių puota įvyko Haven 
Hali patalpose. Į ją atsilankei 
daug svečių, kurių tarpe buvo 
kun. Ray Efflen ir net kanadie
čių — Aleksas ir Ona Urbonai iš 
Toronto ir Simas bei Patricija 
Kuncaičiai iš Windsoro. Vaišės 
praėjo nuoširdžioje, malonioje ir 
lietuviškoje nuotaikoje.

BUS ŠAUNIOS VESTUVES
Žinomas naujųjų ateivių gera 

daris ir įmonės savininkas A. 
Stark - Aukštikalnis ruošia sa
vo dukrelei Lorraine Ann Stark 
vestuves. Ji išteka už Peter 
Paul Kujana, Jr. Iškilmingos 
vestuvės įvyks š. m. birželio 9 
d., šeštadienį, 10 vai. ryto Šv. 
Antano parapijos bažnyčioje.

trumpai
— Skautų tėvų komitetas š.

m. birželio 10 d. 12:15 vai. sve
tainėje prie “Neringos” šaukia 
visų skautų bei skaučių tėvų

ten, kur jų būti negali. Iš kur 
jau skaitytojas gali sužinoti, 
kad vienoje ar kitoje knygoje 
slepiasi garantuoti tautiniai, o 
ne diktatūriniai vitaminai? Kny 
gas lai vertina kritikai, kurie tą 
darbą geriau supranta už kitų 
profesijų žmones, o eilinis skai
tytojas' mokės pagal savo skonį 
pasirinkti “dvasinius vitami
nus”. Tokia propaganda kny
gai nepasitarnausime. Tik mū
sų pareiga būtų padėti knygai j susirinkimą, kuriame prašo bū- 
pajudėti iš lentynų. Rodos tam tinai dalyvauti, 
ir yra
nuo.

paskelbtas knygos mė-
St. 6-kas

LIETUVIŠKA DAINA MUZ. 
KONSERVATORIJOJE

Detroito muzikos konservato
rija ruošia metinį vyresnio kur
so mokinių koncertą. Lietu
viams yra malonus tas faktas, 
kad šiame koncerte lietuviškai 
savo repertuarą atliks mums ži
nomas dainin’nkas Pranas Za- 
ranka, taip pat lietuvių trio — 
Pranas Zaranka ir broliai Poli- 
kaičiai.

— Skautų berniukų tėvų su
sirinkimo nutarimu skautų ber
niukų tėvai privalo sumokėti 
vienkartinį m etų mokestį už 
1956 m. nevėliau brželio 15 d. 
ižd. A. Januškevičiui, 16534 Coy 
le, Detroit 35.

— Metiniame Michigano mu
zikos festivalyje, kuris įvyko 
birželio 3 d., dalyvavo keletas 
jaunųjų lietuvaičių. Programą 
atliko 1,200 dalyvių. Vienu me
tu skambėjo apie 300 pianinų ir 
vargonų.

— Ralfo 76 skyriaus praėjusį
Koncertas įvyks minėtos kon- Į sekmadienį suruošta gegužinė 

dėl lietaus ir šalto oro susilaukė 
(Nukelta į 5 pusi.)
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Lietuviu Prekybos Namai

BALDAI - NAUJAUSIO STILIAUS “
BE BROKŲ

• «

SĄSKAITOS. BE 

FINANSŲ 

KOMPANIJŲ

☆

Didžiulis pasirinkimas svečių kambario 

baldų, 100 % vilna ar nailon, su dviem

ar vienu foteliu nuo $150-00-35O-Ū0
............ ■ ’Ji

KNYGOS MENUO DETROITE
Kas galėtų pasakyt', kad lie

tuviškoji knyga nelaukia skai
tytojo, kad ji netrokšta, ap-

servatorijos patalpose, . 5035 
Woodward Avė. š. m. birželio 12 
d., antradienį, 8:30 vai. vakare. 
Atsilankydami moraliai parem- 
sime savo dainininkus ir turėsi- 
progą pasiklausyti kitataučių 
dainavimo. Įėjimas nemokamas.

APSIVEDĖ
Lawrence E. Kisielius ir Ma- 

rion G. Sara pas š. m. gegužės
leisti, nor3 ir gana praktiškų 26 d. St. Anthony’s fibrine baž 
dalykų draugystės vienoje ar ki
toje knygyno lenytoje ir per
sikelti į skaitytojo pastogę.
Kiekvienas lietuvis prekybinin
kas daugiau šypsotųsi ir būtų 
patenkintas įrašydamas į lietu
viškosios knygos sąskaitą didės 
nes sumas ir tuo pradžiuginda
mas leidėjus. Juk tikrai knygai 
nūs.bodo tūnoti šalia gražių kri 
stalinių vazų ar agresyvių “ko
mikų”, arba net ir dievnamio 
prieangio kamputyje. Iš visų vie 
tu ji tiesia rankas į skaitytoją.
Tik maža dalis jų iškeliauja pa- 
saul'n ir tai dėka mūsų preky
bininku, tų mūsų naujųjų knyg-

“Ada” vasarvietėje prie Walled 
Lake galima išsinuomoti vieno ar 
dvie.ių miegamųjų kambarių va
sarnamius (cottages),

Moderniškai įrengti. Privatus 
smielio pležas. Gera' maudyklė. 
Išsinuomavęs vasarnamį gauna ir 
laivą. ;

Kas norėtų pasinaudoti šios va
saros sezone, jau dabar laikas už-

nyčioje kun. Ray Efflen, OFM, sia*kyti;
, , . . , ’. Del platesnių informacijų ar uz-
buvo palaiminti moterystes gy-| sakymų kreiptis pas S. ir V. Ur- 
venimui. Jaunasis yra Mortosį bonus vasarvietėje (“Ada“ Cotta- 
Liūgier.ės, Moterų S-gos 64 kuo-| E. Laxe Drv. Walled
pos pirm., sūnus, neseniai bai

Vien 50 įvairiausių 
valgomųjų, Maha- 
goni, riešuto, ar 
ąžuolo, vyšnios 
medžio — 7 dalių 
valgomieji nedega
mu viršumi Formi- 
ca labai puikaus, 
stiliaus pas mus 
tiktai................$129-00

Lake, Mich. Telef. MA-4-3396.

MES PRISTATOME ANGLIS BEI 
PEČIAUS ALIEJŲ

[DIDELIAIS iR MAŽAIS KIEKIAIS 1 f

f«!S!

Miegamieji ąžuolo, 
riešuto ar Mahago- 

ni medžio—su šli

fuotu sidabro vei

drodžiu dreseris — 

komoda — lova — 

dvi lempos, pas 

mus tik ... . $149-00

DETROIT’c BIZNIERIAI 
IR PROFESIJONALAI

Jeigu norite pirk i i arlia parduoti 
namus, sklypus, Biergardenus — 
alines, ūkius ar vasarvietes, kreip
kitės i

ELSEA REALTY & INVEST- 
MENT COMPANY 

atstovą
VLADA BARAUSKĄ
Telefonai: Įstaigos VA 2-9790, 

Residencijos — TA 6-4360 
Ši įmonė yra pati stambiausia Mi
chigano valstijoje. Detroite turi 4 
skyrius ir sėkmingiausiai patar
nauja savo klijentams.

M. MIŠKINIS, M. D.
GYDYTOJA ir CHIRURGE 

X-RAY
393 West Grand Boulcvardkejimais į vaikučius kalbėjo LB j

Detroito apyl. pirm. ir švietimo ! cor. Shady Lane Detroit 16. MichigaL 
vadovas bei abiejų mokyklų te-Į Namų telef. Vi 1-7970
vų komitetų pirmininkai. P,rn*- antr-fceW- h penkt. 12-3 ir 6-8 vai

Meninėje programoje dalyva
vo abiejų mokyklų mokiniai, 
mokiniai. Pradžioje pasirodė I 
skyrius. Berniukų grupė padek-, 
lamavo “Plunksna ir pieštu-

Trcč. ir šėlt. 
Telef. TA

12-3 vai. 
6-06R6

Mes taipgi perkraustome jūsų baldus s&ugiai — keletą blo-‘ 
ar keliasdešimts mylių. Reikale šaukite mus.
Vieno kambario baldus arba viso namo — kreipkitės pas’ 

mus. Turį daug metų patyrimo perkraustymo darbe.

STASYS FABIJONAS
2146 S*. Hoyni Avenu« . Tel. Vlrginla 7-7097(

k.

V******

VINCAS KIRŠINĄS
11420 Steel Avenue
Detroit 27, Michigan 

Tcl. WK. 4-6165 
OV.MEIIAI, tX>5TIlAOPr>R 

Atlieka (vairius statybos, pat&lsy 
mo ir pcrtaiAymo darbus — stallnln 
SyHtCs cemento, mūrijimo, elektros, 
plumblngo, dažymo ir dekoravimo 
Atskirų kambarių bei butų įrengimą*

kas”, o Z. Sirutavlčiūtė ir V. Vai 
tiekūtė — “Aš mergytė”. II sk 
atstovavo Z. Zaparackaitč, pa
skambindama pianinu "Tu ir 
aš” valsą ir “Mano pirmoji pol- oasiosrtse ir skiepuose 

ka”, gi O. Valatkaitė padekla
mavo "Malda”. III sk. mokinė 
Jūratė Kutkutė padeklamavo 
“Mylėk, lietuvi, tą brangią že
mę” ir Onutė Valytė — “De
besėli". IV sk. Danguolė Ma- 
jeuskaitė deklamavo eilėraštį 
“Lietuva” ir Vyt. Iviarčiukaitis

Klausykite 
LITHUANIAN MELODIES

Ann Arbor - WPAG — 1050 Uio 
cycles

Sekmadieniais 1:00 v 1:30 p. p. 
Vedėjas — RALPH VALATKA 

15756 Lesu re — Detroit 27, 
Michigan

M

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

BENDROVE

4038 Archer Aunas Tel. LA3-67P 
AUGUST ULDUKAS Pretldentet

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

Universal Savlngs and Loam AssOclation užtikrina saugu
mą ir gražų pelną.

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentflra Iki 
$10,000.06 kiekvienam indėliui ir rdkallngi rezervai, o pelną -r 
patyrusių ir sąžiningų vedėjų pastangos.

Galifė taupyti atvykdami asmeniškai ar per laiškus. Bus grei
tas Ir draugiškas patarnavimas.

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION , 

18Č0 S. Halsted Street, Chicago 8, Illnois

J

Virtuvės stalai chro

mo su formica vir

šumi, 5 dalių sta

las ir 4 kėdės 

nuo . $39.00^$gQ.00

SOI ☆

Kilimai 100% vilna, 9x12 puikių spalvų..................... ....................$59*00

Šaldytuvai 8 cub.-pėdų, 1956 metų tik..........................................$1*75-00

Parcelano pečiai virimui: €rown, Universal, Norge ir daug kt. $99" 1 49

Knygoms spintos stiklo durim tik ............................................................$29-00
Kavos staliukai ąžuolo ar riešuto medžio tiktai....................................... .$6 50

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

9X12 linoleum įvairių spalvų tik ................................................................$6.50-

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

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

nom nuo 9 iki 6 vai. Sekmadieniais nuo 10 iki 5 vai.
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DETROITO ŽINIOS
(Atkelta iš 4 psl.)

tik 88 lankytojų. Tačiau nuo
stolių nebus. Netgi tikimasi pel
no. .

— Parapijos gegužinė įvyks 
š. m. birželio 10 d. Beech-Nut 
Gnove darže.

— Šv. Antano parapija lau
kia naujo vargonininko ir tiki
si jį turėti rugpjūčio mėnesį,

— Petras Pagojus gražiai at
žymėjo knygos mėnesį, užsisa
kydamas visus išėjusius L;etu- 
vių Enciklopedijos tomus ir tap 
damas jos prenumeratoriumi.

— ALRKF nupirktos stovyk

los patvarkymui •reikalingi tal
kininkai. Galį prisidėti prie tal
kos, prašomi kreiptis į kun. Da
gilį. Telefonas TE 3-2396.

SEZONĄ BAIGUS

Detroito Lietuvių Dramos 
Sambūris, su kuriuo dirba buv. 
Valstybės Teatro aktorė Z. Ar
lauskaitė - Mikšienė, baigė šių 
metų sezoną, suruošė jaukų šei
myninį pobūvį. Vaišių metu bū
relio :(pirm<rtinkas Vincas Že-

surinkta daugiau 100 dol. Au 
kos ir toliau teberenkamos.

PROFESIJA IR ASMENYBE
Dr. V. Majauską sveikinant

Į negausią, bet simpatingą Kilimo rytų augštaitis, gimna- 
] Detroito lietuvių gydytojų šei- ziją baigęs Panevėžy (1939). 

BILIETAI į DAINŲ ŠVENTŲ J mą §į pavasarį įsijungia ir dr. Į Studijuoti mediciną pradėjo
IR BANKETĄ

Pranešama, kad biletai į Dai
nų šventę, kuri įvyks š. m. lie
pos mėn. 1 d. 3 vai. p. p. Chi- 
cagoje “Cbicago Coliseum” sa
lėje, 1513 S-o. Wabash Avė., dar 
galima užsisakyti Detroite šio
se vietose: Vedeikos ir Patalaus 
ko krautuvėje “Gaiva”, VI. Pau 
žos knygyne “Neringa” ir sek
madieniais knygyne, veikiančia
me prie šv. Antano parapijos 
bažnyčios. Jau prieš porą sa
vaičių vyriausia biletų platinto
ja p. Putrimas mums pranešė, 
kad gerieji biletai smarkiai ma
žėja ir ta pačia proga užtikri
no, kad Detnoltui paskirs ge-1 
riausias vietas iš dar turimų J 
Tad visi paskubėkime. Detroite' 
užsakymai bus priimami iki bir
želio 17 d.

Taip pat biletai į Kultūros 
kongreso ir Dainų šventės ban
ketą, kuris įvyks š.. m. liepos 1 

j d. 6:30 vai. Sherman viešbuty

Vytautas Majauskas.
Jeigu betkurios profesijos

Kaune (1939-44), baigė Tuebin- 
gene, 1946 m. gaudamas diplo- 

I mą ir 1948 m. — doktoratą.
žmogui svarbu ne tik jo srites, 1948.49 Tuebingeno kli
žinio, be. patirtis, bet ir bendra, niko8e ėJO stovyklos gydyto.
inteligencija, žmoniškumas, pil
nutinė teigiama asmenybė, tai jo pareigas. Atvykęs į JAV, 

dirbo St. Mary’s ligoninėj, Troy, 
N. Y. (1949-53), atlikdamas 
“internship” ir vėliau — rezi
dentu bei “house staff doctor”. 
Tuo pačiu metu lankė “post 
graduate course” New Yorko 
valstybiniame universitete Al- 
bany, N. Y.

1954 m. išlaikė egzaminus ir 
įsigijo gydytojo teises Michigan 
ir Illinois valstybėse. Gavęs 
teises, nuo privačios praktikos 
ilgokai susilaikė, dirbdamas 
Wayne County Gen. Hospital 
prie Detroito, gilindamasis neu
rologijos bei psichiatrijos srity

kongrese Toronte, Kanadoj (bu
vo ligoninės deleguotas; kongre 
sas tęsėsi 10 dienų); 1955 m. 
dalyvavo APA konvencijoje At
lantic City, N. J., 1956 m. — 
Annual Clinical konferencijoje 
Čikagoje ir t.t.
Pedagogas ir visuomenininkas

Dr. V. Majauskas turi, be to, 
ir pedagogo bei visuomeninin
ko gyslelę. Neminint jo akty
vios veiklos moksleivių ir stu
dentų ateitininkų tarpe, pami
nėtina, kad tremty dėstė sto-

Mich., Tel. nr. VI 1-6026. Pa
cientus, reikalui esant, siunčia

t

n

RADIO PROGRAMA
Liet Radio Programa lt stoties į Providence ligoninę, kurios j wbms, iovo kii. sekmadieniais 12 —

gydytųjų kadrui dr. V. Majaus- !^5b“įJSL“KSS;
reikalais kreiptis i Steponą Minką. 
Baltlc Florlsts, Gėlių ir Dovanų Krau
tuvę, 602 E. Broadway So. Boston 
27, Maaa. Tel. So. 8-04S9. Ten pat 
Kaunama lalk. „Draugas".

kas pastoviai priklauso. Provi
dence ligoninė yra viena iš ge
riausių Detroite (vienuolių se
selių vadovybėj), be to, arti
moj ateity persikelianti į nau
jas modernias patalpas.

Detroitiečiai su džiaugsmu ir i 
viltimi seka pirmuosius dr. V.' 
Majausko savarankiško darbo

vykių gimnazijose, lektoriavo žingsnius, nes šiame mieste jis,
(būdamas drauge inspektorium 
ir direktorium) Liet. Raud. 
Kryž. Gailest. Seserų mokyklo
je, skaitė apie vidaus ligas St. 
Rose College Nursery School, 
Troy, N. Y. ir pasižymėjo turi
ningomis bei stilingomis pas
kaitomis medicinos ir kitokio
mis temomis lietuvių tarpe. Da
bar priklauso Detroito Ateiti
ninkams Sendraugiams, taip 
pat, kitų katalikiškų ir šalpos 
organizacijų narys, visada grei
tas visiems pagelbėti doleriu,

kad ir per trumpą laiką, pasi
rodė kaip daug žadąs profesio
nalas, su neabejotinos d džios 
Asmenybės žymėmis, ir .kaip' 
nuoširdus lietuvis.

IŠ ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

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

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

Illinois, tel. VI 7-2972

PLATINKITE “DRAUGĄ”

gydytojų — naujųjų ateivių — 
tarpe). Nuolat domėjosi ameri-

bertavičius patiekė nuveiktųI je (Randolph ir Clark gatvių'juo labiau visa tai reikalinga ke^yi^._^dikų ^eikla:

ir įsigydamas specialybę (vie- patarimu, darbu, geru žodžiu, 
nas iš pačių pirmųjų Amer. liet. nuoširdžiu atsinešimu.

Neseniai dr. V. Majauskas 
įsimušė naują, erdvų, aprūpintą

r*W IŠ TOLI IR ARTI
NAUJI OIDEll TROKAI-NAUJAUSI KRAUSTYMO {RANK/AI 

ILGU METU PATYRIMAS - PIGUS IR SĄŽININGAS PATARNA W1A$

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICA60 36, ILL. Tel. V/Albmolc 3-9209

darbų apžvalgą. Režisorė Z. Ar-j kampas) irgi galima užsisakyti 
lauskaitė - Mikšienė pasidžiau-, augščiau išvardintose vietose 
gė būrelio narių pasiaukojimu! jkj birželio 17 d., o iki birželio 
ir kvietė toliau taip gražiai dirb 23 d. tiesiai pas Joną Jasaitį,
ti. Į šį pobūvį atsilankęs LB 
Detroito apyl. pirm. V. Kutkus, 
tardamas žodį, gražiai įvertino 
sambūrio nuveiktus darbus ir 
siūlė įgyvendinti mintį — apsi
jungti visiems Detroito teatra
lams. Išreiškė sambūriui savo 
sveikinimus ir linkėjimus, to a- 
pylinkės v-bos sekretorė Mingė- 
lienė įteikė režisorei Z. Arlaus- 
kaiti - Mikšienei rožių puokštę. 
Pobūvyje taip pat dalyvavo dar 
vienas LB apyl. v-bos narys — 
V. Mingėla.

Meninėje programoje V. Pa 
jaujytė ir D. Mikailaitė padaina
vo keletą dainelių, A. Jarašūnas 
paskaitė savo kūrybos eilėraš
čių, o A. Pesys su A. Gubilu 
dalyvius maloniai nuteikė humo 
rištine kūryba. Jie paskaitė

4430 So. Campbell Avė., Chica- 
go 32, III. Kiekivenas norintis 
dalyvauti bankete privalo užsi- 
reigstruoti iš anksto ,nes ren
gėjai iki minėtos datos turi 
pranešti viešbučiui tikslų daly
vių skaičių.

DETROITIEČIAI KULTŪROS 

KONGRESE

Pirmasis JAV ir Kanados Lie 
tuvių Kultūros Kongresas įvyks 
š. m. birželio 30 d. Chicagoje, 
Sherman viešbutyje (Randolph 
ir Clark gatvių kampas).

Pirmasis plenumo posėdis bus 
9:30 vai. ryto, atskirų sekcijų 
posėdžiai 1 — 6 vai. po pietų ir 
antrasis plenumo posėdis — 6 
vai. vak.

gydytojui. Kažin, ar įgytų pa
cientų pasitikėjimą žemos mo
ralės gydytojas; ar menkas psi 
chologas vykusiai ir greit nu
statytų ligos diagnozę (ypač 
nervų); ar mizantropas suge-' 
betų sėkmingai gelbėti žmon ų 
gyvybę ir sveikatą; ar egoistas 
bei materialistas iš viso imtųsi 
medicinos ? Tenka abejoti. Pini-' 
gai lengviau užd rbami įvairių 1 
“biznierių” kėdėse, negu gydy- j 

tojo kabinete. Gydytojo profesi-, 
ja toli gražu “geras uždarbis”,1 
o kažinkas augštesnio. Todėl 
ir laukiama gydytojo asmeny J 
asmenybės, ne vien gerai• 
pasiruošusio profesionalo.

Morton Thompson, amerikie-1 
tis rašytojas, savo veikale “Not 
as a Stranger” vaizdžiai panag
rinėja augščiau iškeltus kiauši- į 
mus ir vyriausio herojaus, Lu- 
cas Marsh, gyvenimo aprašyme 
atsiskleidžia begalybė vargų

1954 m. dalyvavo penktame
visais reikalingais mediciniškais 
aparatais, kabinetą, adresu

Tarptautiniame Protinių Ligų 5703 W. Vemor, Detroit 9,

SELFwl\ir^ O SERVICE

Liquor Store
5515 SOUTH DAMEN AVENUE

AU. PHONES — VVALBROOK 5-8202

-t BIRŽELIO 7, 8, 9 d. d.

AUTOMOBILIU TAISYMAS IR GASOLINO STOTIS
Atliekami lyginimo ir dažymo darbai. Taisomi motorai, stabdžiai 
transmisijos ir t. t. MOBILGAS benzinas, įvairių rūšių alyva, 

baterijos ir automobiliams dalyB Firestone padangos.
1934 Vest 59th Street Tel. GRovehill 6-9136

M- CESAS, patyręs auto specialistas

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

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

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

KRON-BRANNVIN AQUAVlT

Distilled from potatoes Fifth

IMPORTED BLACK FOREST 

KIRSCHWASSER

1 Pageidaujama, kad visos Bet- a.LaiB»lcluz,ia. uc-mvuc vaitu 
“Užkulisių” 1 ir 2 numerio tu- rdito iietuvių organizacijos pa- bei sunkumų kol gydytojas tam 
nų, kuriame buvo gana ^a-siųstų , 5į kongre8, sav0 at8t0. pa ^„fį/ri būti; ir 

Paskui padai- yyg Taip pat jame kviečiamizaus sąmojaus, 
navo kupletus. Žinoma Pesys 
neapsiėjo be anekdotų, kurie bu 
vo visai vykę. Pasibaigus vai
šėms vyko šokiai. Toki parengi
mai daugiau suartina žmones 
bendram darbui. St. G-kas

dalyvauti ir visi kiti Detroito 
kultūrininkai,' visuomenininkai,

išryškėja išvada: žmogus be 
kūno turi savy kažką daug svar 
besnio; gydytojas privalo tai

profesionalai ir šiaip lietuviškai žinoti ir branginti. Einant prie 
reikalais besidomį asmenys. žmogaus su chirurgo peiliu, ne- 

Taipgi būtų labai gera, kad užtenka žinojimo, kaip tą peilį 
daugiau pasiturį detroitiečiai,, panaudoti; reik:a kažko dau- 
pvz. daktarai, inžinieriai, versli-♦ sHa n

PRISIMINKIME UŽMIRŠTUS nikai amatu aDefjaijsta :r vi ^7, . v .
iift KKvrns mnvvttim ’ ų spedanstai ir kt.| Gal todėl lr kjekvieną pasis- 
LIET. KNYGOS DIDVYRIUS š,a proga paremtų Lietuvių Ben keibiantį naują gydytoją žiū- 

Lietuviškosios knygos platini- druomertės siekimus savo auka. Tjme Su tam tikru rezervu, ty
mo vajaiis proga, yra naudinga Aukas siųsti LB Detroito apyl. nnėdami, ir drauge — su džiaug 
iškelti ir lietuviškajai knygai iždininkei Lidijai Mingėlienei,! 8mu, jeigu jame įžvelgiame pro- 
nusipelniušių asmenybių ne sy- jE- Parkhurst, Detroit 3, fesinį tvirtumą ir asmenybę, 
menų nuopelnus. Apie daugumą Mich- Visos šiam reikalui su-j £)r. y Majauską, atidarantį 
nusipelnuisių asmenybių ne sy- J rinktos aukos bus persiųstos privačios praktikos kabinetą, 
kį jau kalbėta bei rašyta, ta- Bendruomenės centrui. _ ~ detroitiečiai pasitinka su džiaug
čiau ne apie visus. Kaikurie jų 
liko užmiršti. Vienu tokiu Už
mirštųjų yra ir kun. Antanas' 
Milukas, išleidęs apie 180 įvai
riais pavadinimais knygų, 50,-

V. Kutkus
TRUMPAI

— Lithuanian Melodies radi

jo valandėlės kartu su Lietu

i smu.
Tai jaunas žmogus, bet nuė- 

j jęs ilgą studijų bei stažo kelią.

000 tiražu, kainavusių jam apie vos D^rų Draugija ruošiama
$200,000. Kunigas Antanas Mi 
lukas lietuviškosios knygos la- geguzinė įvyks sekmadienį, bir

želio 17 d.. Birutės darže. Ge-
bui paaukojo ne tik savo pini- gužingj bus dajinamos dovano8)
gus, bet ir sveikatą. Mirė visų gkanūs lietuviški valgiai ir gėri- 
anlpvii-Aa ir 1 . .. 0apleistas ir užmirštas. Detroito 
Lietuvių Kultūros Klubas, norė- mai, smagi muzika, bendras dai- 

navimag ir kt.

Jų geguž'nė bus šį sekmadienį 
Birutės darže.

— šią savaritę gimatidinius 

mini Josephine Vaitkus, Barbo
ra Aukškalnis, P. Tamašauskas, 
Vince Grigas, Julia Juodvalkis, 
Bill Juodvalkis, Ona Ramutienė, 
Elzbieta Tamašauskas, Catheri- 
ne Marks, Mary Skarupskas, 
Jennie Ž.linskas, Eddie Wait- 
kus, Edward Adams ir Antanas 
Bagdonas. Vedybų'gukaktis mi
ni Rima ir Jurgis Augustaičiai,

Eifth

GRAIN ALCOHOL, 190 PROOF USP Fifth

BARCLAY LONDON DRY GIN 

. 90 Proof

KIJAFA WINE

CINZANO VERMOUTH 

Sweet or Dry

$4-89

$622
$4.-89

A. TVERAS
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES

Pardavimas ir taisymas 
2646 W. 691h SI. REpublic 7-1941

Full Quart $3-29 

sth $i.69

Fifth $1.39
METAXA THREE STAR BRANDY, Fifth $^.98

ASBACH URALT

NORTHERN SCOT SCOTCM

PABST, HAMM’S SCHLITZ OR 

MILLER’S, Ga«e of 24 cans

Fifth

Fifth

$5-59

$3-98

$3-89

Roosevelt Furnlture Miegamo Rakandy Išpardavimas!
11 gabalu — tiktai ai *169.00 1 IEa*E1 *

y
MUTUAL FEDERAL 

SAVI N GS
pataria:
1. Nepraleiskite visų uždirbtų pinigų. 

Taupykite nors dalį.

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

Planingas tai pymas visados moka 
gerus dividendus.

2202 WEST CERI4AK ROAD 
Tel. VIrginis 7-7747

JOHN J. KAZANAU8KAS. Prea

Chartered and Snperrised by the U. S. Government
.STAJOOS VALANt)O8: Kasdien nuo »-to* ryto Iki 6 vai. po pietų. Ketv. 
tUo »-to* vai. ryto iki g vai. vak. SeAtad. nuo • vai. ryto Iki 1 vai. po 
•tetų. Trečftid. vlaal neatidaroma.

damas au kun Miluko darbais _ L!et„vlai katollkal vetera. 
supažindinti Detroito lietuvių' , k puoSimo dlen, pager. 
visuomenę, ruoš a tam tikslui pa bė vi8E8 žuvusius kardvlu8, „
•kalt,, kuri ,vyka birželio 10 „ , a a Frank Klim8u8.
d. Tarptautinio Instituto rūmuo-1 ką
se, 11 Kirby Avė. Paskaitos te-, _ Ąntanas Noreika-, 74 m., Ona ir Julius Grigaliauskai, Ka
raa: “Kun. Antano Miluko gy- gyvenęs Petersburg Mich., p;r- žimieras ir Nellie Mikstcnai, |v 
venimaa ir darbai ■ Skaityaiur mlan ęs tyį>
nalistaa Vladas Mingela. Kvie- mirt j5s jj d
čiame Dctro to visuomenę gau- [ _ 4 45 m
šia. dalyvauti. Rinkliavų nebus. | Nw R)slon Mjch mjrė 

Po paskaitos jvyks Kultūros birjeiio į d

Klubo narių susirinkimas Bus _ Mhevlflus, 68 m.,
pasitarimas svarbiais kulturi- 15]0 Mu|| Dplro, m,. 
niais reikalais. Visiems nariams d
dalyvavimas būtinas, nes tai bus _ H^'trMnek„ Pillea Klu _ _ .
paskutinis pavasarinis susinu- yi| atsidar8 blrM|o 6 d ' buvo šiltai sutikti. 
k!mas. Sekantis susirinkimas, 
įvyks tik rudenį. Juozas Kaplys z

Į šį setą įeina lova, dreserts, ko
moda, springsai, matraBaa su vidu
jinėm spiruoklem, 3 vanlty stiliaus 
lempos, 2 miegamos pagalvės ir 
kilimas. Didelis pasirinkimas Ir 

kitokių baldų. Galima užeiti vaka
rais. Parduodame išmokėjimais.
Už 6 mėnesių išmokėjimus neima- 
me jokių nuošimčių. Prieš perkant 
baldus, užsukite į šią lietuvišką 
krautuvę, apžiūrėkite baidus ir pa-' 
tirkite kalnas-

ROOSEVELT FURNITURE CO
2311 WEST ROOSEVELT ROAD TeL SEeley 3-4711

Fetlx Raudos**, aav. Ir menadterla 
Krautuvs atidaryta MkmaiUenlaia nuo 11 Iki «:S0.

NARIAI LIETUVIU TAUP. IR SROUNIMO

Henry ir Isabel Gavlik, Joseph ..........imiiHiiliiiiiimimiiiiiiiiiMiMiinmimiiiiimiiiiiiiiinmiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiHn

ir Elizabeth Galinskai, Katarina 
ir Andrius Jurgučiai.

— Detroito sportininkų ge

gužinė puik ai pavyko, atsilan
kius gausiai publikai. Gegužinę 
paįvairino iš Clevelando atvykęs 
jaunimas — akordeonistai ir šo
kių grupė Grandinėlė, — kurie

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

tolimų distancijų, gaukite sekančiai:

ANTANAS VILIMAS
S41S S. UTtJANlOA AVĖ., CHICAOO, DLL 

Telefonas — FRontier 6-1832

B-VTŲ LYGOS, KURIOS®

Kiekviene Santaupos Apdraustos Ik! $10,000.00 
I R

Paskolos Duodamos Namu Įgijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHIGAGO i SAVINOS A LOAN ASSN.
6234 S. Westem Avė. Chicago 36, III.

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

DISTRIOT SAVINGS A LOAN ASSN.
3430 So. Halited Street Chicago 8. III

ALKUS VDKIETMOS 

SKAUČIŲ .STOVYKLAI

Detroite aukų rinkime socia
liniam skyriui talkininkauja 
skautės,-ai, tėveliai ir bičiuliai. 
Visuomenė dosnrai aukoja. Jau

AUKŠTAS DIVIDENDAS — APDRAUSTAS SAUGUMAS IR PELNINGI PATARNAVIMAI.
rAUPVKITF, TVIRTAI. APDRAITSTOJ »l <1,000,000 (OTAIGOJE. AITKMI AUSI AK, NAUJAI PAIHIHNTAS THVTI»FNhAM <J4 PAIII IIP |*VERTM«H 
TŲ H^AKAITAN, KITI TAl’PVMO SKYRIAI: OPTIONAIi, BONUS, KALf. Or ir VAKACIjr SKYRIAI, GAI.ITF. TAVI’TTI IR PFR UMMUTK. SP- 
TAIIPYKITE 1RI.AIOAS IRKF.ICIANT CKKHIR m APMOKANT VISOKĮ AITRIAS BIT-AA. VRI/Ttll PATARNAVIMAS KARIAMA. IMCBIOtAM 
PARhVOYYAM VAMlZIOS RONtJA. NAMŲ PA8KOUO8 PRIKINAMIAUSI OM SĄLYGOM. SUŽINOT MOKŲ AUKŠTA DIVIOKflDĄ IR KITAU tW-
FORMAdJAS PAAAUK1T — GROVFTtlIsU «-7R7k.

CHICAGO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION, 6234 SOUTH WESTIRN AVĖ.
PIRM. 11 VAU-» VAU, ANTRAD. IR PKNKT. 1 Iki A VAK.Į KET. • nu a vai. 

—
; Tr«ė. TltDARYTA VI»d IRENA: ĮEIT. • IKI 1 POPIET 

Iri. Wi.iMi il'.l -M.* ~

St. ANTHONY SAVINGS t LOAN ASSN. 
1447 S. 49th Ct.. Cicero 50.111., Tel. TO 3-8131-32

UNIVERSAL SAVINGS t LOAN ASSN.
1100 S. Halited St. Cbicago S, III



DDENRASTtS DRAUGAS, CHlCAGO, iLLINOtS Ketvirtadienis, birželio .7, 1956

MŪSŲ KOLONIJOSE
Los Angeles.
Didelė lietuvių kolonijos šventė

Penkiolikos metų gyvavimo 
sukaktis šv. Kazimiero parapi
jai supuolė su Dievo Kūno 
švente, ir dėlto praėjo ypatin
gai iškilmingoje nuotaikoje.

Padėkos mišios su turiningu 
pamokslu (kleb. kun. J. Kučin
gis), puošni procesija ir paki
lus choro giedojimas buvo re
liginė šio minėjimo dalis.

Po mišių, parapijos salėje į- 
vyko sukaktuvinis banketas, 
kur prie gėlėmis išpuoštų ir* 
vaišėmis apkrautų stalų susė
do gausūs minėjimo dalyviai.

Parapijos pionieriai prisime
na dabar, kaip atrodė parapi
ja prieš penkioliką .metų. Tada 
ji buvo mažesnė už dabartinį 
parapijos (chorą, pirdsiglauįdusi 
svetimoje pastogėje. Po pen
kiolikos metų Šv. Kazimiero 
parapija praaugo visas jos į- 
kūrėjų viltis. Dabar tai jau di
džiulė bažnytinė organizacija. 
Parapijos žinioje yra apie 3000 
lietuvių. Sekmadieniais būna 
ketverios mišios, kurias išklau
so apie 1000 žmonių. Parapijos 
įstaigos, susikoncentravusios 
vienoje vietoje užima visą 
kvartalą.

Dalyviai
Parapiečių vardu ( sveikino 

dr. Labanas, Liet. Bendruo
menės vardu prof. K. Alminas, 
ALT skyriaus vardu A. Ski- 
rius, Kat. Federacijos sky
riaus pirm. V. Kazlauskas, 
prof. M. Biržiška. Oficialią dalį 
vedė parapijos komiteto pir
mininkas Pranas Speecher. Pa 
grindinę kalbą, pilną žemaitiš
ko humoro ir sveikų gyveni
miškų minčių, pasakė buv. šios 
parapijos vikaras kun. Liongi
nas Jankus. Jo kalba daug kar
tų buvo pertraukta dalyvių Ap
lodismentų.

Dalyvių tarpe buvo viešnia 
iš Chicagos J. Daužvardienė su 
sūnum inž. Daužvardžiu; Rūta 
Kilmonis-Lee su tėveliais; V. 
Masiliūnienė, kuri 1941 met. 
paskolino /parapijos bažnyčiai 
nupirkti 6000 dol. Giliai — vie
nuolyno fundatoriai, B. Star- 
kienė — pirmoji parapijos cho
ro organizatorė, F. Tuttle ę— 
padovanojęs fortepioną, prdf. 
dr. P. V. Raulinaitis, Ch. Luk
šys ir daugelis kitų, parapijos 
darbuotojų. Kunigų tarpe bu

Duon« Ir įvairias skoningas 
bulkntes kepa

BRUNO’S KEPYKLA
3389-41 S. Litnanlca Avė.

TeL Oliffiide 4-6370 
Pristatome J visas krautuves 
Ir restoranus, taip pat Iš
siunčia | visus artimuosius 

miestus.

AR VERTA?
32.00 | metus, kad užlaikius gražius 
plaukus. Mėgink NEW ERA — per 
40 metų pasekmingai vartojamas. 
Siųskite 52.00 už 8 oz. bonką.

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

Pirmą kartą gaunamas bet kur, senoviškas Europos skonio 
“Farm Style Cheese”—Sūris. Toks skanus, kad kaikurie žmo
nės sako “toks kaip bobutė kad gamindavo". Būtinai reika
laukite jūsų apylinkės krautuvėje,

OVI N G
A. BENIULIS atlieka įvairius 
perkrauatymus ir pervežimus 
U tolimų ir artimų atstumų.

TeL BĮ. 7-7075 
PR 8-9842

KĖLIMOSI IŠPARDAVIMAS
D. JURJONO BENDROVES, 3524 S. Halsied St.
baigiasi krautuvė* nuomos sutartis Ir yra reikalas keltis 

| kitas patalpas.
Kad sumažinu* krautuvės perkėlimo išlaidas, prekės išparduo
damos su DIDELE NUOLAIDA. Kam reikalingi dažai, apmu
šalai, mošos reikmenys ar dovaninės prekės, pirkite dabar— 
mažiau išleisite pinigų!
Krautuvė atidara ir šventadieniais nuo 10 vai. ryto iki 2 v. p.p.

ALL MAKES 
COLORED 

T. V.’s
Air

Conditioners

vo matyti kan. K. Steponis, dr. 
A. Bučrnys.

Meninė dalis
Meninę dalį vedė parapijos 

komiteto narys K. Šakys.
Solistė Elena Swaggart, 

Ruth Buell akompanuojant, 
padainavo lietuvių kompozito
rių kūrinių ir operinių arijų. 
Kaip visad, solistė žavėjo klau
sytojus savo puikiu balsu ir 
plojimams nebuvo galo.

Saras, Pažėmėnas, Seliukas, 
Petronis, Aukštikalnis, Rigelis, 
Masys ir Dabšys, padainavo 
Banaičio, Budriūno ir Strolios 
kompozicijas. Jo pasirodymą 
publiką sutiko labai šiltai.

Salės statyba
Dėkodamas visiems parapi

jos nariams ir bičiuliams para
pijos klebonas kun. J. Kučin
gis pasidžiaugė, kad parapijos 
salės plėtimo idėja surado at
garsį ir jau per šį parengimą 
tam reikalui suaukota per 2000 
dol..

“Salės durys buvo ir bus 
atidar os visiems, kurie dirba 
naudingą savo kraštui darbą 
arba tarnauja žmonių religi- 
niems reikalams”, — pasakė 
klebonas.

Į vykdys numatytus ' .dar
bus, salė įgaus kitą išvaizdą. 
Ji bus atnaujinta, praplėsta 
rūsiu po visos salės patalpo
mis, ir balkonu, salės vidury. 
Iš kiekvieno dirbančio lietuvio 
paprašyta paaukoti po. 10 dol. 
Bet buvo aukų ir po 100 dol. 
Keli parapijos įkūrėjai paau
kojo bažnyčios statybai po 
1000 dol. arba po 500 dol., to
dėl tenka galvoti, kad neatsi
ras nei vieno sąmoningo lietu
vio, kuris neduotų savo lietu
viškai parapijai kuklios aukos; 
Didesnės salės patalpos suda
rys patogesnes sąlygas lietu- 
viems burtis' draugėn, gaivi
nant lietuvybės dvasią paren
gimuose ar minėjimuose. Ta 
didelė lietuvių kolonijos šven
tė baigta Lietuvos himnu. J.

..................................................
Skelbti! “DRAUGE” apsimoka 

lietuvių dienraitia, o skelbimų 

nes jis yra plačiausiai skaitomas 

kaina yra prieinama visiems.

M .

/SumFARM/***

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

Ačiū spaudos bičiuliams.

“Draugo” administracija
V. Jančiukas .... 
Mrs. Kazlauskas . 
V. Mardosas ..... 
V. Plečkaitis .... 
Stanley Neniškis 
Petras Jaras .... 
Jenas Grikavičius 
Henry M. Denker 
Ernestas Smidtas

.$1.00 

. 1.25 

. 1.00 

. 1.00 

. 1.00 

. 2.00 

. 2.00 

. 2.00
2.00

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

Ačiū geradariams.
“Draugo” administracija

J. Bubnis ............  $1.00
V. Jančiukas ........... 1.00
Jonas Burba ........... 1.00
Matas Eidukevičius .. 1.00
V. Kuzma ................. 1.00
Uršulė Siminas .......  1.00
John Rakauskas ... 1.00
Jonas Kapčius......... 1.00

JOS. F. SUDRIK 
EURMTERE. INC.

3241 S. HALSTEO ST.
Tel. CAlumet 5-7237
Jewelry skyrius

Deimantai, Brilijantai,
Aukso ir Sidabro papuošalai. 
Bulovą, Longines-Wittnaur 
laikrodėliai. Lietuviški rekordai. 
Fonografai, Radios. Lagaminai.

Šios savaitės išpardavimas.
500 rankinių laikrodėlių.
Rankiniai laikrodėliai paauksuoti, 
17 akmenų, garantuoti. Benrus, 
Gruen, Bulovą, Elgin.

Vertės 339.95 vi 59.95
Šitie laikrodėliai yra labai geri pa
siųsti į kitus kraštus ir į Lietuvą.

Budriko radio valanda Ketvirta
dienio vakarais nuo 6 iki 7 vai. 
iš WHFC stoties. 1450 kil. su žy
miais dainininkais ir orkestru.

Mįslių įspėjimo kontestas.
Atidarą 6 dienas savaitėje. 

Pirmądieniais ir ketvirtadieniais 
iki 9:30 vai. vak.
, Sekmadieniais Jewelry skyrius 

uždarytas.

PTRKiTE APSAUGOS BONUS

•FURNITUkE •CARPETlN6*APPllANCES*7ELE VISION 
1800 0? W 47tf 3 7771 2,34

V. Adamkevičiau apianka 
USaakymua au plnlgala siųsk t ta:

859 psl^ kaina $2JM 
DRAUGAS, 2184 S. Oakley Avė,

PAJIESKOJIMAI
PAJIEŠKOMI: 1. IGNAS PET

RAITIS, s. Jono, kilęs iš Kivylių 
kni. Jieško tėvas 2. JURGIS NA
VICKAS, s. Motiejo, kilęs iš Pašvi
tinio miestelio. 1926 m. gyvenęs 
Hammond, 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. J ieško 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 apie 
juos žinantieji rašykite: Draugas,
Box 5120, 2334 S. Oakley Avė.. Chi
cago 8. Illinois.

Benedikto Povilaičio, anksčiau 
gyv. Bostone, jieško sesuo iš Lietu
vos. Atsiliepti: T. Mingilienė, 14l3 
Gerrard St. E., Toronto, Ont., Oa- 
nada.

Pajieškau Mečislovo Urbanavi
čiaus, Juozo ir Emilijos Urbanavičių 
sūnaus, turiu iš Lietuvos žinių. Jį 
patį ar apie jį žinančius prašau at
siliepti šiuo adresu: A. Leita, 1706 
Catalpa Drive, Royal Oak, Michi
gan. - 1 '

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimi 
leiei. REpublic 7-5Su8 

ADOMAS VAITKEVIČIUS 
ANGLIŲ IR ALYVOS 

PARDAVIMAS 
Visų rūšių namų apšildymo 
■totemus {vedimas, perdirbi

mas ir pataisymas 
Greitas, sąžiningas ir pigus 

patarnavimas
ATLAS FUEL CO.

K t S t O TAI
4919 So. Paulina St 

PRospect 6-7960 
lllllllllllllllllllllllltillllllllllllllllllllllllll

CHARLES F. CARPENTIER 
Sccrctary of State

With tbe seasonal lncrease ln 
nlghttime drivlng, it might be well 
at this tlme to review some of the 
perils faclng a motorlst when he is 
called upon to drive after darknesa 
setą ln.

Needleas to say, the dlstance you 
can aee ahead is greatly reduced at 
night. Therefore, you should re- 
duce your apeed to such an extent 
that you will be able to stop ln 
the vlslbly clear dlstance ahead. It 
is doubtful that your range of vial- 
billty la enough to ldentify the dis- 
tance and nature of objects within 
the few aeconda of tlme ln whlch 
your vehlcle can travel aeveral hun- 
dred feet lf you are drivlng at a 
apeed greater than 45 mlles per 
hour. Do not overdrlve your llghts.

Illinois lasv statės that motoristą 
mušt dlm thelr headllghts when ap- 
proachlng another vehlcle proceed- 
ing lu an oppoaite dlrectlon at 
night. Accordlng to the law, llghts 
should be dlmmed when wlthln not 
less than 350 feet of the approach- 
lng vehlcle. (Sectlon 111, Unlform 
Act Regulatlng Trafflc.) Avold

looking dlrectly Into approachlng 
llghts. A good practice on such 
occaslon* ls to vateh the rlght aide 
of the road.

Never drive when you become 
eleepy—vhether lt be night or day. 
Elther change drlvers or pull off 
the road and take a nap.

A copy of the completely new 
“Rules of the Road” booklet wlll 
be sent to you free upon reauest. 
Wrlte to CHARLES F. CARPEN
TIER, Secretary of State, Sprlng- 
fleld, Illtnois.

ALGIRDAS LANDSBERGIS
KELI OME

baste

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
REAL ESTATB

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

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

NOTARY PUBLIC 
2405 VVest 51 St. 
VVAlbrook 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. Ga
zu apšldymas. Tile virtuvė Ir vonia. 
319,900. SVOBODA, 6013 Cermak 
Kil. Blsliop 2-2102

BUILDING & REMODELING 
-----------------------------------------------

KONTRAKTORIU8 
STANDARD Blill.DERS. INO.

1 2623 W. 89 st. Chicago 20, III.,
PRospeckt 8-3792

A. GINTNERI8 — pirmininkas 
V. P. PETRAUSKAS — atat. vedėjas

Lietuvių Statybos Bendrovė:
• stato namus pardavimui,
• priima užsakymus.
• atlieka remonto darbus,
• {rengia alumlnijaus langus Ir 

duria.

V. ŠIMKUS
įvairūs pataisymai ir pardavimas.

Jei norite pirkti ar užsakyti namą, 
Auris būtų gerai l&planuotas, pato
gus, gražus Ir pigus, pirkite ar užsa
kykite pas

Susitarti šaukite REUance 6-8202 
nuo 5 vai. p. p. kasdien Ir taipgi 
sekmadieniais nuo 10 iki 4 vai.

4645 S. Keating avė., Chicago 32, HL

ANTANAS LUKAS IR SŪNŪS 
2717-19 West 7lst Street

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

Tel. — HEmlock 4-5881

ĮĮIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIU
| Lietuviu statybos S 

BENDROVE 2

MORAS I
= BUILDERS, INO. =
= Stato gyvenamuosius na- =

I JŪRAS STANKUS |
s kasdien nuo 4 vai. popiet. - 
= TeL PRospect 8-2013 =
= 6800 80. CAMPBELL AVĖ. = 
= Chicago 29. IlUnois = 
niiiiiiiiimiiimimmiiiiiiimiiiiimimiiF

VIKTORAS SIMAITIS
General Contractor

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

SIMAIČIAI 
Realty - Builders - Insurance 

2737 Weet 43rd Street

DĖMESIO
Illllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Visi Pittsburgho lietuviai 
KLAUSO IR REMIA

Pittsburgh’o Lietuvių
Katalikų Radijo Programą

— vadovaujama —
Lietuvos Vyčių Pittsburghe

JI TRANSLIUOJAMA 
Kiekviena sekmacden* nno 

1:80 Iki 2:00 vai. p. n,
IS 8TIPRIOS IR ALINGOS

WLOA
RADIJO STOTIES BRADDOCKB 

Vlaale reikalais krelpkltfia šiuo adre
su: LITHUANIAN CATHOLTC HOUK 
Radio Station WLOA. Braddock. Pa
•IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHII

Skelbtis “DRAUGE” apsimoka 

nes jis yra plačiausiai skaitoma* 

lietuvių dienraitia. o akelMmv 

kaina yra prieinama visiems.

Stos nuostabios Ir nepaprastos kny
gos psraonalus šitaip (vertina ra
šytojas Gliaudą: “...Welaaa — pa
niekintas niekintojas, bet turtą 
■avyje Fra Angelloo angelų varau 
gama, Tatjana—nesuprantanti ste
los sąvokos, bet mylinti akaladta 
meile. Pagaliau Julius... pasiilgęs 
■kalatumo Ir nesuvokiąs Jo eamSa, 
drąsus be drąsos, nesuprantąs pa
vojaus beprutSJlmo proeeae**.

ukrisau

REAL ESTATE

BIARQUETTE PARKE — Mūri
nis e k. bungalow, centr. šildymas, 
švarūs kambariai. 66-os ir St. Louls j 
Avė apylinkėje. Kaina 516,800. Mū
rinis 4 butai po 4 kamb., centr. šil
dymas. Garažas. Gražus namas Ir 
vieta. Kaina 546,000.

GAGE PARKE _ Mūrinis. 7 bu
tai po 4 kamb. Centr. šildymas. 3610 
pajamų ir butas. Labai gražus na
mas. Dideli kambariai. Kaina 363,000

BRIGHTON PARKE. Medinis 5 
kamb. ir 3 kamb. skiepe. Gazo, šili
ma. Kaina 313,500. Medinis 2 po 4 
kam. Centr. šildymas, šviesūs butai. 
Kaina $18,000 Medinis namas — 2 
po 4 kamb. Kaina 312,800. Mūrinis 
— 6 Ir 4 kamb. Dvigubas kampinis 
sklypas. Erdvūs butai. Kaina 326,000 
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.
Parūpinant gerom sąlygom paskolas

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

P. STANKOVIČIUS
REAL ĖST. ir INSUR. BROKERIS 

LIETUVIU AUDITORIJA 
3133 So. Halsted St 

PI DAsabe 6-8793
Padeda pirkit! - parduoti 
Bklua, blinlus. Parūpina paskolas 
draudimu* Ir daro vertimus. Tvarkc 
imigracijos dokumentus. Ofisas atda 
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. Ui.

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

kamb. Arti Šv. Antano bažnyčios. 
Pilnas rūsys. Alyva apšild. 2 autom, 
mūr. garažas. Daug priedų. GE
RIAUSIAS PIRKINYS ŠIAIS ME
TAIS. Savininkas — OLympic 2-9580

TIK PAMATYKITE! $10,500, pil
na kaina. Mūrinis 2-jų butų — 4 
ir 5 kamo. Garažas. Gerame sto
vy. Apylinkėje 28th ir. Sawyer 
Avė. Tik $2,500 įmokėti. SVO
BODA, 3739 W. 26th St. LAwn- 
dale 1-7038.

7 kamb. mūrinis namas — 1831 
S. 51st Av«., Ciceroje. lr/2 vonios. 
2mieg. kamb. apačioj ir 2 mieg k. 
viršuj. Pilnas rūsys. Autom, gazu- 
karštu oru apšild. 2 autom, mūro 
garažas. Kaina $18,750.

BRIGHTON PARKE — 2422 W. 
45tli St. 2-iu no 4 k. medinis namas. 
Pilna pastogė. Garažas. Aluminum 
“awnings”, žieminiai langai, siete
liai ir durys. Autom, vaziniai šildy
tuvai sienose. Veneciškos užuolai
dos. Sienoi spintos. $12.000. FRon- 
tier 6-2051.

Mūrinis — 4 butai. Cieeroie, liet. 
apylinkėje. Gražus mūrinis namas, 
treriausiame stovy. 2 po 4 k. ir 2 po 
3 k. KarStn vand. — alvva nušild. 
Pajamų virš $4.000 metams. Kaina 
$30.500. PEROL. 5517 W. 22nd Pla- 
ce. TOvrnhall 3-3612.

IŠNUOMUOJAMA
BEVERLY 8HORES. IND., Iš-

nuom. vasarvietė — kambariai, ta
verna. restoranas, automobiliams pa
statyti kiemas. Visi įrengimai. Geros 
įaiamos. Dėl informacijų skambin
ate — GArden 2-6193.C
6 kambariu hutas su baldais. Karš

iu vand. ap&ildomas. $75.00 į men..
73Ž W. Cermak Rd.

AUTOMOBILE*) — TRUOKB 
Automobiliai — Sunkvežimiai

VIKTORO K O 2I C O 8 
lietuviška gazolino stotis Ir sarto

taisymas
atitekami motoro remontai, lyginimo, 
dažymo darbai Ir keičiamos dalys.

CALL-ME’MOTORS CD.
675S 8. WE8TF.RN AVE_ PR 8-S5SS

ĮSIGYKITE DABAR!

ĮKVĖPIMŲ KNYGA
Jurgio Gliaudos

R a i d žiy Pa sėliai

Romanas
Rl knyga, pasakodama kovos u! 

apaudoa lalnvę žygius, yra (kvėpimų 
knyga, paskatinanti mua tvirtai lai
kyti lietuviški lodj. JI yra pulki do
vana jaunimui. »

Lietuviško* Knygos Klubo leidinys 
311 pat, Bronlaua Mūrlno vlršellą 
kaina 33.00.

Lietuviško* literatūroe ugdymas 
yra visų susipratusių lietuvių darban 

Užsakymus iu pinigais siųskite:

“DRAUGAS"
2334 So. Oakley Avenoe

CHICAGO 8. ILL.

HELP VVANTKD — VYRAI

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

LOVIS BELL,
3119 W. Montrose Avė.

Tel. JUniper 8-7400.

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

Apply

606 W. 18th St.
MISCELLANEOUS 

Įvairūs Dalykai
LIET. APDRAUDĘ AGENTŪRA
Vleų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. Notarlatae. Valsty
bės patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS, 
WAlbrook 6-5671

INTERSTATE INSURANCE AGENCT 
5900 S. Ashland Avė.. Chicago 30. IU.

ŠILDYMAS
A. Stanėianskas ir A. Lapkų 

instoliuoja visų geriausių Ameri
kos firmų gazu ir alyva kūrena
mu pečiu (fumaces), visų dy
džių oro vėsintuvus Air condi
tioners) ir atlieka visu skardos 
darbu.
1546 S. 49th OOUKT, CICERO 
Tel. OLympic 2-9311 nuo 8 vai 

ryto iki 5 vai. vakaro. 
Telef. nuo 5 vai. valu: OLympt 

2-6752 ir OLympic 2-8492

P LU M B I N G
Licensed, bonded plumbers 

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

TeL REpublic 7-0844
WAlbrook 5-3451

PROGOS — OPPORTUNITIES

PARDAVIMUI TAVERNA. Se
niai įsteigtas biznis. Parduoda dėl 
silpnos sveikatos. 1538 S. 49th Avė., 
Cicero.

Parduodamas 2-jų augštų mūri
nis NAMAS IR MAISTO & LI- 
QUOR KRAUTUVU:. Gerai einąs 
biznis, geroj apylinkėje. 5 ir 6 
kambarių butai. Gazu apšild. Pa
matę įvertinsite.. Tel. RAdcliffe 3- 
9674.

ĮSIGYKITE DABAR !

KKK>OOO<XXXXXX><XX><XKXK><XK>O<

LITHUANIA, (Paveiksluose, $6.00 
Fotografavo V. Augustinas

POPULAR LITHUANIAN 
RECIPES ................. ;............ $2.00

Redagavo J. Daužvardienė

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

Paraše 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-LITHUANIAN 
DICTIONARY........................ $4.50

Išleido Marlborough 

Šias knygas galima gauti dien
raščio DRAUGO knygų kioske — 

2334 South Oakley Avenue,

Chicago 8, Illinois 
■ooooooooooooooooooooooooot

tlllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllltą
Gauta nauja siunta knygelių

KAIP PASIRUOŠTI 
JAV PILIETYBEI

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

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

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

Chicago 8, Ui.
iiiimiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiit

Pirkit Apsaugos Bonus!
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DAINŲ ŠVENTES KOMITETO 
PRANEŠIMAS, NR. 13

Baigiant paruošiamuosius ną. Tačiau, kas jų neturi, nė-
darbus Dainų šventei, šį pa
skutinį mėnesį kreipiamas y- 
patingas dėmesys į techniki- 
nius reikalus. Visos Dainų 
šventės komisijos dirba kruopš 
čiai savo srities darbus. Prane
šame, kad:

1. Dainų šventės komitetas 
įsirengė savo būstinę, iš kurios 
yra teikiamos visog informaci
jos, gaunami biletai į pačią 
šventę ir banketą ir atliekami 
visi reikalai. Dainų šventės 
komiteto vicepirm. Vyt. Ka
džius kartu eina ir Dainų 
šventės administratoriaus pa
reigas. Dainų šventės komite
to būstinės adresas: 2523 W. 
69 St., Chicag0 29, III. Telefo* 
naa — Prospect 8-5952. Dar
bo valandos: pirmadieniais, 
j JitrLd^n;|uis, >kje<IvJirta>lienk^.ts 
nuo 10 vai. ryto iki 9 vai. vak., 
o trečiadieniais, penktadieniais 
ir šeštadieniais nuo 10 vai. ry
to iki 6 vai. vefk. Visais Dainų 
šventės reikalais prašoma 
kreiptis nurodytu adresu.

2. Įvykus pasikeitimams di
rigentų sąstate, muz. Vladas 
Baltrušaitis diriguoja jungti
niam vyrų chorui. Tokiu bū
du, Dainų šventės dirigentai 
yra: Baltrušaitis Vladas, Chi- 
cago, III., Budriūnas Bronius, 
Los Angeles, Calif., Mikulskis 
Alfonsas, Clevela»d, Ohio, So
deika Stepas, Chicago, III., A- 
lice Stephens, Chicago, III., Ste
ponavičius Kazys, Chicago,III., 
Juozas Žilevičius, Elizabeth, 
N. J.

3 Sudaryta Informacijos ko
misija, kuri apie Dainų šventę 
informuoja amerikiečių spau
dą, radiją ir televiziją. Infor
macijos komisijos pirmininkė 
yra Dale Vaikutytė — Murray, 
o nariais: Joe Bagdonas, Joan 
Kay, Victoria Leone, Gene Ma- 
rzis, Casey Oksas, Dolores 
Paulikas, Frank Zapolis. Ten
ka pažymėti, kad amerikiečių 
spauda mielai talpino medžia
gą apie Dainų šventę ir paža
dėjo paramą iki pat liepos 1 d.

4. Visi chorai, atvykstą bet 
kokiomis priemonėmis į Chica- 
gą, privalo tuojau pat prisiųsti 
vardinį savo choristų sąrašą 
šiuo adresu Dainų šventės ko
mitetas, 2523 W. 69 St., Chica
go 29, III. Sąrašas yra būti
nai reikalingas tam, kad chi- 
cagiečiai lietuviai galėtų pagal 
pavardes pasirinkti choristus 
nakvynėn, nes tikisi surasti 
daug pažįstamų. Prašome sku
biai tai atlikti.

5. Visi chorai, kurių choris
tai renka aukas, visi Lietuvių 
Bendruomenės nariai, kurie

ra kliūtis dalyvauti šventėje ir 
chore. Chorai, turį savo uni
formas, dalyvauja uniformuo
ti. Kiti vyrai rengiasi tam
siais rūbais.

11. Dar galima užsisakyti bi- 
letų į Dainų šventę paštu. Jų 
kainos 4, 3, 2, 1,50 dol. Kartu 
reikia siųsti ir piniginį orderį.

12. Po Dainų šventės yra 
rengiamas banketas Sherman 
viešbutyje. Jis rengiamas pa
gerbti Dainų šventės ir Kultū
ros Kongreso dalyviams. Ban
kete dalyvaus Jo Em. kardino
las Samuel Stritch, kuris tars 
žodį visiems lietuviams kultūri
ninkams. Banketo meninę da
lį atliks sol. Prudencija B'č- 
kienė, sol. Stasys Baranaus
kas ir muz. Aleksandras Ku- 
čiūnas.

13. Banketui rengti ^ra su
daryta speciali komisija. Ją 
sudaro: Jonas Jasaitis, pirmi
ninkas, ir nariai — Faustina 
Manelienė, Albiną Poškienė, 
Sofija Tolušienė. Banketą ren
gia LB Chicągos Apygarda ir 
Dainų šventės komitetas kartu. 
Bakete gali dalyvauti visi. Prie 
vieno stalo telpa 8 žmonės. 
Vienam asmeniui kainuoja 6 
dol. Banketo metu pageidau
jama rengtis tautiniais rūbais, 
jų neturint — vakariniais. Už
sisakyti vietas banketan gali
ma ir paštu, atsiunčiant pini
gui.

14. Lietuviai, norį iš kitų vie
tovių vykti į Dainų šventę, jei 
ndrėtų Jinformacijų daugiau, 
turi kreiptis į artimiausį chorą, 
kuris yra gerai informuotas 
apie visą šventę.

Baigiant- šį pranešimą, pra
šome visus lietuvius vykti į 
šią pirmąją JAV ir Kanados 
lietuvių tautos šventę, kurioje 
rinksis net 3 mūsų kartos. Vi
sa ta šventė turės įtakos į mū
sų tolimesnę kultūrinę eigą. 
Teskamba nuolat lietuviškoji 
daina!

JAV ir Kanados Lietuvių 

Dainų Šventes Komitetas

Omaha, Nebr.
Dvejos pabaigtuvės

Sekmadienį, gegužės mėn. 
28 d., Omahoje ptyko dvejos 
pabaigtuvės. 9 vai. ryto Šv. 
Antano parapinės mokyklos 
patalpose įvyko sekmadieninės 
lituanistinės mokyklos užbai
gimo aktas. Mokyklą regulia
riai lankė 38 mokiniai, nors 
mokyklinio amžiaus lietuvių 
vaikų esame apie 126. Mokyk-

užbaigimo programa ir buvo 
įteikta pažymėjimai šią mo
kyklą baigusiems mokiniams. 
Šįmet mokyklą baigė 28 moki
niai, iš kurių 17 lietuvių: Te
resė Benkytė, Algirdas Gus
tas, Paulius Klimantas, Jonas 
Kudirka, Stasys Lašaitis, Ma
rija Laukaitytė, Algirdas Leš- 
kys, Ona Lichtaitė, Andrius 
Mickevičius, Romualdas Mic
kevičius, Stasys Naujokaitis, 
Edmundas Nelsas, Marija Pet- 
rikonytė, Adolfas Stonys, Ma- Į 
rija Varnaitytė ir Zita Vėnge- į 

lyte. Seselių kazimieriečių pa- > 
ruoštą programa buvo malo-1 
nu žiūrėti. Mūsų seselės kas
met į baigimo programą įtrau
kia ką nors tikrai lietuviško. 
Šįmet 7—8 skyriaus mergai
čių ir berniukų buvo sušokta 
trys lietuviški šokiai: Kepuri
nė, Lenciūgėlis ir Kalvelis, ku
riuos išmokė seselių pakviesta 
L. Jonikienė. Malonu, kad šo
kiai buvo puikiai sušokti. Tuoj į 
matyti, kad šokių instruktorės 
daug dirbta su jaunaisiais šo
kėjais. Būtų dar maloniau, 
jei šis jos darbas neužsibaigtų 
tik šiuo vieninteliu kartu. No
rėtųsi tik pridėti maža pasta
bėlė patiems jauniesiems šokė
jams išeinant į sceną, kur nors 
užkulisyje palikti kramtomąją 
gumą, nes lietuvių puošnūs 
tautiniai rūbai ir kramtomoji 
guma nevisai gerai derinasi...

Jautrus taškas
Norėtųsi truputį staptelėti 

dar ties vienu jautriu tašku. 
Nors mūsų parapinėje mokyk
loje mokiniai yra mišrių tauty
bių, bet kaip iš baigusiųjų są
rašo matyti, nemažą nuošimtį 
sudaro ir lietuviai. Pati pa
rapija skaitosi irgi lietuviška. 
Išleidžiamiesiems atsisveikini
mo šiltus ir rimtus žodžius an
gliškai tarė mūsų gerbiamas 
klebonas Juozas Jusevičius. Bū 
tų tikrai malonu buvę, jei į 
vaikus lietuvius po to nors ke
liais žodžiais prabilta ir jųjų 
gimtąją kalba. Mes gerbia
me ir respektuojame valstybi
nę kalbą tos šalies, kuri mus 
priglaudė. Nežinau, ar tai gali
ma, bet jeigu taip būtų, reik
tų, nors keletą žodžių tarti 
gimtąja kalba. Meg gerbia- 
žaščių: 1) mes visi sielojamės 
dėl mūsų vaikų nutautėjimo 
tačiau jeigu tam tikrai iškil

mingais atsitikimais ! oficialūs 
asmenys ją paliks nuošaliai, 
mūsų vaikams ji irgi pasiro
dys visai nesvarbi ir nereika
linga. Antra — šią parapiją į- 
kūrė lietuviai ateiviai, kurie 
nemokėdami kitų kalbų ir ne
norėdami būti pajuokiami sve
timųjų, lyg tvirtoves statė 
šias bažnyčiaa ir mokyklas, kur 
laisvai galėtų skambėti jų gim
toji kalba. Net kiek žinoma, 
už lietuvybę* bekovojant, teko 
anksčiau čia dirbusias seseles 
vokietes pakeisti mūsų seselė
mis kazimerietėmis. Pager
biant anuos lietuviškus pionie
rius, reiktų kartais antroje vie
toje prabilti ir lietuviškai. Juo 
labiau, nes ir pats klebonas 
yra toks didelis lietuvis patrio
tas. Jo ir naujųjų ateivių pa
stangomis 11:15 vai. turime 
grynai lietuviškas pamaldas. 
Be to 9 vai. pamaldose pats 
klebonas perskaito evangeliją 
lietuviškai ir po šių pamaldų 
kun. Tautkus pasako lietuviš
kai pamokslą. Taip pat lietu
viams vaikams tikybą lietuviš
kai dėsto kun. Tautkus parapi
nėje mokykloje ir kartą savai
tėje reguliariai moko lietuvių 
kalbos. Atrodo, kad būtų ga
lima mūsų gimtąją kalbą iš
kelti į viešumą, nes juk kiek
vienam savi marškiniai arčiau
kūno ir meilesni.*

Sutemos Alsog kaime

Kapų dienos išvakarėse, ge
gužės mėn. 29 d., Omahos 
skaučių vietininkija suruošė 
vakarą su vaidinimu ir šokiais, 
kuris įvyko Šv. Antano para
pinėje salėje. Buvo statoma 
G. Veličkos “Sutemos Alsos 
kaime’’ antrasis ir trečiasis

veiksmas. Vaidino keletas su
augusių ir mūsų skautukės ir 
skautukai. Režisavo Velička. 
Visi vaidino labai gerai. Veika
las graudus, dramatiškas, bet 
vaikai buvo puikiai į veikalą į- 
sijautę. Svarbiausią vaikų 
vaidmenį atliko Vytenis Bukš- 
nys. Ir atliko labai gerai. Apie 
didžiųjų vaidybą netenka kal
bėti. Jie jau žinomi seni sce
nos vilkai. Iš suaugusiųjų vai
dino: S. Radžiūnas, J. Druktei- 
nienė, G. Kovaitė, A. Nelubavi- 
čius, J. Jablonskis, St. Petru
lis, Vasiliauskas. Po to buvo 
šokiai. Lijo, kaip iš kibiro, ir 
žmonių nedaug tebuvo. Skau
tės yra parėmusios Vyšniaus
kaitę Muenchene operuojant 
akis buvo pasiųsta dešimts 
dol. nuo potvynio nelaimes nu-, 
kentėjusiai senutei Yenalauskie- 
nei, kuri yra sena mūsų kultū
rininkė, vaidinusi pirmajame 
lietuviškame vaidinime “Ame
rika pirtyje”, žymi labdarė ko
kių mes tikrai nedaug rasime.

Jos šelpė Gautingeno sena- 
torijos lietuvius ir kit.

Šiaurietė

Tėvelis nenori
— Ar tu klausei tėvelį, ko 

jis norėtų vardinėmis?
— Jis sako nenorįs nieko. 

Sako, jis neturįs pinigų.

ss-ajsss-cJjsrcAJSfBJSsreJS

TELEVIZIJOS
ir Radio Aparatu taisymas

Sąžiningas ir garantuotas darbas 
M. RIMKUS, 4617 S. Sawyer St 
TeL VI 1-0087 — VI 7-3087

PADEKIME ARTIESIEMS
LIETUVOJE IR SIBIRE

<> i 'Siunčiame į. Licįuvą, SSSR 
teritorijas ir visą Ęįuropą pilnai 
apmokėtus angliškų medžiagų, 
avalinės, maisto įrvaistų užsa
kymus, parinkttii'flHhiiatalogų, 
taip pat išsiunčiame ir įkainuo
jama vietoje siuntėjo supakuo
tus siuntinius. Labai pigūs pas 
mus užsakomi vaistai. 60 gm 
streptomycino ir 50 cc penicilino , 
tik $37.30 siunčiant expresu iš 
Anglijos. Lietuviškas ir sąži
ningas patarnavimas.

Dirbame 6 d.: 9—6 vai.

Brangiai Mamytei
A. A

ELZBIETAI TOTORAITIENEI mirus, 
KUN. PETRUI TOTORAIČIUI, ALBINUI TOTORAIČIUI 
SU ŠEIMA IR MARCELEI LIEGIENEI giliausią užuo
jautą reiškia ir kartu liūdi

Marcelė Razevičienė, 
Bronė ir Kazys Eringiai

*•

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street

Vienas blokas nuo kapinių.

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas mieste!

5 Telef. — CEdarcrest 3*6335

liūdesio valandoj

MAŽEIKA & EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6845 So. Western Avė. Air Conditioned koplyžb 
BEpubUo 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta

Tiems, kurie tyvena kitose miesto dalyse; gausime 
koplyčią arčiau jūsų namų.

los vedėju buvo mok. Petras 
taip pat renka aukas pagal au-1 Adamonis. Iki mokslo metų 
kų lapus, turi ikį birželio mėn
12 d. vėliausiai užbaigti aukų 
rinkimą. Aukų lapus tuojau 
pat turi prisiųsti komitetui. Tų 
asmenų pavardės, kurie Dainų 
šventės reikalams paskyrė ne-

pabaigos mokykloje dar dirbo 
Juozas Sakalas ir Juozas Joni
ką. Mokslo metų pradžioje 
kelias pamokas turėjo ir mok. 
Elzbieta Ribokienė, kuri, su
jungus du skyrius į vieną, pa-

mažiau kaip 5 dol. bus įrašy- ‘ siliko ; atsarginė mokytoja.
tog į šventės leidinį ir liks ii 
gam prisiminimui, kad jie pri
sidėjo prie šio didžiojo lietuviui 
bendrojo žygio — Dainų šven
tės. Pavėlavusieji prisiųsti au
kų lapus nebegalės būti patal
pinti leidinyje dėl laiko stokos. 
Todėl iki tos valandos chorai 
jau turi būti atlikę registraci
ją, susipažinę su nakvynės šei
mininkais ir papietavę. Birže
lio mėn. 30 d. lygiai 12 vai. die
ną ‘įvyksta pirmoji repeticija. 
Jokie pavėlavimai į repeticiją 
negalės būti pateisinami.

9. Visų chorų, nežiūrint ko
kiomis priemonėmis atvyks, 
pirmoji sustojimo vieta yra 
Lietuvių auditorija, 3133 So. 
Halsted St., Chicago, III. Čia 
vyks registracija, paskirsty- 
nlas nakvynėmis ir suteikimas 
paskutinių informacijų.

10. Apsirengimas. Visos mo
terys ir mergaitės prašomos 
atsivežti tautinius rūbu8 ir jais 
apsirengti Dainų šventės die-

Kiekvienas mokyklą lankiusių 
mokinių buvo apdovanotas lie
tuviška knyga. Be to geriau- 
siems ir tvarkingiausiai lan
kiusiems pamokas mokiniams 
buvo paskirtos šešios premijos 
irgi knygomis. Premijines kny
gas gavo: Dalia Katiliūtė, Vy
tautas Kazlauskas, Ona Dami- 
jonaitytė, Imelda Drūkteinytė, 
Vytautas Mackevičius ir Jolita 
Konferlaitė. šias dovanas vai
kams susidėję pirko: J. A. V. 
lįietuM ų Bendruomenės Oma
hos skyrius, Ramovėnai ir Tė
vų komitetas. Pabaigtuvių 
proga tarė žodį mokyklos ve
dėjas mok. P. Adamonis ir Tė
vų komiteto pirmininkas Vai
niūnas, mokytojams už jų var
gą bei pasišventimą padėkojo 
bendruomenės pirmininkas dr. 
J. Petrikonis.

Parapinės mokyklos šventė 

* Tą pačią dieną ir toje pačio
je vietoje 7:30 vakare įvyko šv. 
Antano parapinės mokyklos

GERIAUSIOS
net 88 ženklais rašomos mašinos su 
visada naujausiais patobulinimais. 
ROYAL. didžiausia firma pasauly. 
Jums pagamins kokiu tik norite rai
dynu Jūsų pasirinktu stilium.

Kaina $69.95 ir aukščiau.
4-ji šimtinS baigiama siuntinStl

užsisakantiems. Pranešę adresų dy
kai gausite smulkias informacijas ir 
paveikslus per:

J. L. GIEDRAITIS 
1632 Broad St., Harford 6, Conn., 
kuris “Draugui” žinomas, kaip 
sąžiningas asmuo.

Vytauto Augustino
Lietuvos Vaizdų Albumas

LIETUVA
yra geriausia dovana visokiomis 
progomis. Albumo vaizdai kalba apie 
Lietuvą visiems sujirantama kalba 
todėl jis tinka visiems, kas kokia 
kalba bekalbėtų.

Albumas Lietuva 
yra gražiausia dovana w

Kiekvienam verta šį gražų leidinį 
pačiam įsigyti ir kitam dovanoti. 

Išleido ATEITIS. Jį galima gauti:
ATEITIES administracijoj 

816 Willoughby Avė. 
BROOKLYN 21, N. Y.

Kaina 6 doL >

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS GRLINYCIA 
Geriausios <81 Sa d 81 vestuvių, banke
tų, laidotuvių Ir kitų panuoilmų.

8448 W1XT flSItlI STREET 
Tel. PRoepeoa S-A888 iv PB 8-0884aOM|g)M|M|M|M|MMM|MgeeMM||M|g||MeMeMMee^MMeMeeMM||™ “ “ “ “ v W w w W W • .v * * * * “ “ ■

PATRIA GIFT PARCEL CO. 
3741 W. 26th Street, 

Chicago 23, III.
TeL CRawford 7-2126

Pirkit Apsaugos Bonus!

ANTIKINTGROUSE
(Gronskis)

Gvv. 10916 S. Edbrookc Avė.
Mirė birž. 5 d.. 1956. 5:20 

v. popiet, sulaukęs 52 m. ,amž.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Mary (Starzyk). 2 
dukterys: Dolores ir Geraldi- 
ne, sesuo vienuolė M. Anuneia- 
ta (kąziinierietė, Baltimorėie), 
3 broliai: John, broliene Mi
kalina, Frank, brolienė Sally 
ir Joseph, brolio dukterys 
Marcella Knysz ir Elainc 
Gronskis ir brolio sūnus Jo- 
senh Gronskis. Jr., kiti gimi
nės. draugai ir nažistami.

Kūnas pašarvotas koplyčio
je, 424 E. 103rd St.

Laidotuvės ivvks šeši., birž. 
9 d.. iš konlvčios 8:30 vai. ry
to bus atlydėtas į Visų Šven
tų parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionies sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas j Šv. .Kazimiero 
kapines. . . . '

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

Nuliūdę: žmona, ir dukterys
Laidotuvių direktorius Ste

ponas Lackawicz. Tel. REtnib- 
lie 7-1213.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

6812 SO. TVESTERN AVĖ. 1410 S0. 50th AVĖ. 
CHICAGO, ILL CICERO, ILL
Telefonai — GRovehiJI 6-2345 arba 

T0wnhall 3-2109'

JOHN F. EUDE1K1S
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

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

4330 34 South California Avenue
Telefonas LA 3-0445 ii LA 3-9852

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

PADĖKA
Trumpai, bet sunkiai sergant mano myliniam vyrui Steponui 

Deringiui ir jam minis, labai daug gero ir didelio nuoširdumo 
patyriau iš visos eilės,1 asmenų, organizacijų ir institucijų, o todėl 
jaučiu malonią jmreigą išreikšti mano ir Deringių šeimos vardu 
padėką::

Los Angeles lietuvių Šv. Kazimiero Par. Kleb. Kun. Kučin- 
giui, Kun. Dr. Bučiniui, Chicago j Kan. Mozeriui, Kun. Abroma
vičiui" už puikias ajieigas ir raminantį pamokslą. Kompozitoriui 
Broniui Budriflnui, choro p-kui Algiui Kaulinaičiui ir valdybai 
bei visiems choriaUnis, parapijos k-to p-kui F. Speecher’iui ir 
visam komitetui, Amerikos Lietuvių B-nės, ALT’o ir BALF’o va
dovybėms ir uariauis, laidotuvių direktoriams pp. Kasper’ui, Los 
Angeles, Calif., ir Chicagoje p. F’udeikiui, kurie taip nuoširdžiai 
ir maloniai patarnavo, gtabtiešiam.s, visiems aukojusiems savo 
kraują Stcjionui Deringiui sergant, o jų buvo net 25 asmenys, 
visiems aukojusiems Šv. Mišias ir puikius vainikus, o jų buvo 
labai daug; Veteranų vadovybei, Dariaus ir Girėno Posto Legio
nieriams, J. L. organizacijos nariam, Brighton Bark R. K. Mo
terų S-gos 20-tai kuopai, p. Vanagaitienei ir visam “Margučio” 
štabui, S. Baikus, “Draugo” ir “Naujienų” redakcijoms, ge
riems prieteliams Tikniams, Speeehiariams, Raulinaičių šeiniai, 
Dabšių šeimai ir ypač dipl. Jnr. Aleksandrui Dabšiui, Konsului 
Dr. Bielskiui ir šeimai, Rudelių šeimai, Razučiams, Aurelams už 
palydėjimą iš L. A., Cal., iki Chicągos, Audroniams, Umicžianis, 
•Dr. V. Kirstukui ir tėveliams, muz. Baltrušaičio šeimai, Side
riams, Povlionių šeimai, M. Paukštienei, K. Pocienei, Raudoniams, 
iš toliau atvyk ilsiems — iš Kpringfield, III. ir Indiana liarbor, 
Ind. Sunku man visas ir visus išvardinti, nes tų nuoširdžių žmo
nių buvo liek daug ir taip mielų, kad praneša visas mūsų jėgas — 
visi parodė a. a. Stepui tiek meilės ir atsidavimo, kiok a. a. Ste- 
pas rodė meilės ir atsidavimo lietuviškai bendruomenei, kuriai jis 
taip nuoširdžiai tarnavo gyvas būdamos. •

Ačiū, ačiū visoms ir visiems!
Nuliūdusi žmona Adelė Deringienė, tėvai, seserys ir 

broliai bei visi giminės

I

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICĄGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambulanaų patarna- Mee turime koplyčias
, vimas dieną ir nak- & visose Chicago. ir

į Reikale šaukite Roeelando dalyse ir
‘ muB' uojau patarnaujame

'■ PETRAS BIELIŪNAS
4848 S. CALIFOKNIA AVĖ. Tel LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. UTCANICA AVĖ. Tel. YArd» 7-3401

PETRAS P. GURSKIS
659 W«rt 18th STREET Tel SEeley 3-5711

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

POVILAS J. RIDIKAS
*854 8. HALSTED STREET Tel VArds 7-1911

LEONARDAS F, BUKAUSKAS
19821 8. UICH1GAN AVĖ. Tel COmmodore 4-2228,

JURGIS P. RUDMIN
8319 8. LITUANICA AVĖ. TeL Y Arda 7-1138-1139,

VASAITIS - BUTKUS
1449 a Hth AVĖ., CICEBO, ūl. Tel Ol.ymplo 2-1003

ZICMUNU (ŽUDYK) ZUDYOKI
1949 W. 46111 STREET VAnb 7-9781

STEPONAS C. LACKAVVICZ
2424 W. 8Wh STREET REpablto 7-12131

1 2314 W. 23rd PLAUK 7-4972,

Skaitykite ir platinkite dienraštį “Draugą”.
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X Povilas ir Uršulė Kauski- 
nas iš Chicago, UI., naujai Tė
vų Marijonų koplyčiai paauko
jo $300. Tėvai Marijonai nuo
širdžiai dėkoja geradariams.

X Ignacas Pareigia šią va
sarą baigs YMCA Real Estate 
institutą ir numato atidaryti 
Chicagoje savo nekilnojamo 
turto pirkimo-pardavimo pre
kybą.

X Petras Žlioba šiuo metu 
sėkmingai tęsia medicinos stu
dijas Heidelbergo universitete, 
Vokietijoje. Petras Žlioba Chi
cagoje baigė Roosevelto uni
versitete chemiją, gaudamas 
bakalauro laipsnį.

X Dr. Leonas Seibutis yra 
pašauktas atlikti karinę prie
volę JAV armijoje. Dr. Seibu
tis šiuo metu specializuojasi 
inkstų ir pūslės srityje Billings 
ligoninėje.

X Stasys Džiugas, žinomas 
visuomenininkas, Draugo ben
dradarbis bei rašytojas, nese
niai gavo gerą darbą vienos 
plieno bendrovės raštinėje. S. 
Džiugas neužilgo baigs preky
bos mokslų studijas LaSalle 
prekybos institute.

X Leonardas Dambriūnas

Kultūros Kongrese kalbininkų 
sekcijoje skaitys referatą “Mū
sų kalb'ninku uždaviniai trem
tyje”. Dambriūnas šiuo metu 
dirba Vašingtone. Jo straips
niai kalbinėmis temomis dažnai 
pasirodo Aiduose ir kitur.

X Vacys Stancelis jau keleri 
metai verčiasi laikrodžių bei 
brangenybių prekyba. Jo par
duotuvė randasi Marąuette 
Parko apylinkėje, 2431 West 
69th St. Paskutiniu laiku V. 
Stancelis savo krautuvę gero
kai pagražino ir turi puikiau
sią pasirinkimą importuotų ir 
vietinių laikrodžių ir brange
nybių.

X Dali. Vlado Vaitiekūno
meno parodai surengti Chica
goje jau susidarė komitetas iš 
vietos kultūrininkų ir visuome
nininkų tarpo. Tuo reikalu jau 
įvyko pirmasis pasitarimas bir
želio mėn. 1 d. Lietuvių audito
rijoje. Buvo išklausytas prane
šimas apie tokios meno paro
dos surengimą birželio mėn. 
28 d. Išrinktas komitetas, ku
ris rūpinasi tokios parodos su
rengimu : B. Babrauskas — pir
mininkas ir A. Gintneris — 
sekretorius. Nariais: dail. Jz. 
Pautienius, dail. M. Šileikis, J. 
Kreivėnas, St. Tamulaitis ir 
P. Gaučys.

X Gasparo Veličkos pjesė dencijoje Palos Heights birže 
Minija vėl išsiliejo” birželio 2 d. buvo susirinkę virš 100

ir 3 d. sutraukė į Lietuvių au-, ^ų šventės įvairių komisijų. m gu
ditoriją po trejetų šimtų žiūro- be. žymesniųjų Ch.cagos Jugo8lavijoje 1942 me-

visuomenininkų ir biznienų. Čia 1 . J ° Jvų. Daugelis buvo patenkinti 
veikalo nuotaikos giedrumu, 
lengvumu. Autoriaus pasiim
tas siužetas iš laisvės laikų: be 
kalėjimų, okupacijų bei pana
šių karo negandų. Sena meilės 
tarp nelygaus turto partnerių 
problema, autoriaus įkelta į 
žvejų buities rėmus, būtų ga
na dėkinga medžiaga pjesei, 
tik gaila, neišryškintas buitinis 
koloritas. Veikėjų kalba dau
geliu atvejų visiškai nebūdin
ga buvo žvejams. Provincijos, 
kaip jie patys skelbėsi, aktoriai 
daug darbo įdėjo, kad “sosti
nės” žiūrovą įtikintų scenine 
tikrove. Taigi Omahos koloni
ja turi gražios .medžiagos sce
nai, ir juos per metus jau ge
rokai apmokė ten iš Chicagos
nusikėlęs gyventi režisorius G. Chicagos miestas išlaiko 22,- 
Velička. Pozityviai vertintinas 000 neturtinguosius. Neseniai 
omahiečių darbas, kurin įdėta 5.000 buvo perduota išlaikyti 
nemaža ir lėšų, pvz. dekoraci-' Cook apskričiui, kurs tam rei-
joms ir kostiumams.

X Juliui šiauliui yra Draugo 
administracijoj laiškas iš Lie
tuvos.

X LB Bridgeporto Apylin
kės valdyba savo posėdyje nu
tarė paremti Bridgeporto lie
tuvių kolonijos lituanistinės 
klasės tėvų lėšomis išlaikomą 
mokyklą $25. Pinigai jau įteik
ti tėvų komiteto pirmininkui 
Ig. Petrauskui.

X Della Kuraiti eilė, kurios 
vyras yra Milda Buick savi
ninkas, aktyviai įsijungė į Dai
nų šventės svečių priėmimo 
vaišes. Ji yra visų talkininkių 
pirmininkė ir rūpestingai ren
giasi priimti svečius.

X Bronius Racevicius, Baby 
Shop Juvenile Furniture sav., 
4075 Archer Avė., turįs 15 me
tų prekybinę praktiką, paskyrė 
Balfo piknikui 16 “Racer”, 
prancūzišką dviratį. Ši vertin
ga dovana bus paskirta šį sek
madienį, birželio 10 d. Willow 
Springs, III.

X V. Vaitiekūnienė, 1522 W. 
51 st., kuri anksčiau turėjo sa
vo valgyklą Marąuette Parko 
lietuvių kolonijoje, prieš kurį 
laiką gražiai įsikūrė naujoje 
vietoje. Dabar turi didelę pre
kybą: 2 salės publikai, du ba
rai ir užkandinė. Dirba kele
tas asmenų, nes atidaroma 5 
vai. vak. ir dirbama iki 5 vai. 
ryto. Savaitgaliais griežia du 
orkestrai, kurie kas pusvalandį 
keičiasi vietomis. Įdomūs įren
gimai, apšvietimai ir programa.

X LB Bridgeporto ApylinJ 

kės valdyba pritarė parinkti 
aukų studentų leidžiamo žur
nalo “Lituanus” anglų kalba, 
kuris plačiai informuoja sve
timtaučius apie Lietuvos reika
lus. Aukojo: M. Shedis — $5, 
Jz. Rimkus — $3, V. Radzevi
čius ir St. Visčius po $2, VI. 
Rekašius, Franks TV Radio, 
B. Pakštas, S. Riškus, K. Ka- 
recka, A. Gaidjurgis — po $1 
ir pridėta iš kasos $7. Pinigai, 
viso $25, jau pasiųsti minėto 
laikraščio redakcijai. Wentworth ar Rock Island ge-

X Sibiro lietuviams sušelpti ležinkeli® HnijoB iki 44 pi. Tru- 
Chicagos Balfo gegužinės ren- pUt> kraipydamasis tas ekspre- 

smis kelias pasieks State ir 99 
gatvę ir čia pasidalins į dvi ša
kas, kurių viena nueig į Calu- 
met ekspresinį kelią, o kita — 
į sankryžą 119 gatvės ir Ash
land.

Šią ekspresinio kelio kryptį 
jau priėmė Chicagos susisieki
mo ir Viešo Saugumo komite
tas. Tikimasi, kad tą planą pri
ims ir Chicagog Miesto taryba, 
kuri posėdžiaus trečiadienį, šio 
kelio nutiesimas' kainuos apie 
$100 milionų. To pietinio tarpo 
ilgis — 18 mylių. Jis būtų pra
vestas maždaug per 3—5 me
tus.

gimo komisiją sudaro K. Bru
žas, K. Januška ir P, Mažri
mas. Komisijai talkina: A. Ba
ronas, J. Bernotas, J. Bliu- 
džius, P. Bružas, I. Daukus, A. 
Dzirvonas, A. Gintneris, P. 
Grybienė, V. Kasniūnas, J. Ke- 
rulis, O. Krikščiūnienė, L. La- 
vickas (neseniai atvykęs iš Si
biro), A. Lekačinskas, Micevi- 
čius, Sabalis, kun. Šantaras, 
kun. Trakis, P. Ūselis ir kiti. 
Pikniko metu šį sekmadienį bir
želio 10 d. Bučio darže į darbą 
įsijungs virš 90 asmenų broliš
kos šalpos labui. Šokiams gros
K. Siliūno orkestras.

į
«

X John Pakel gražioje rezi-

įvykusiame posėdyje, kurį ati
darė pats susirinkimo šeimi
ninkas ir Dainų šventės finan
sų komisijos pirm. J. Pakel, 
kalbėjo konsulas dr. P. Dauž- 
vardis, Alice Stephens, VI. Bū
tėnas, D. Murray, J. Paštukas, 
J. Kreivėnas, A. Dzirvonas, VI. 
Jakubėnas, dr. J. Bajerčius, D. 
Kuraitis, L. Vanagaitienė, kun. 
Stašys, kun. B. Markaitis, S. J.,
L. Šimufs, M.'Vaidyla ir kt. 
Po kalbų surinkta aukų virš 
2,000 dol. Taip pat buvo ir pui
kios vaišės, suruoštos didelio 
liet. dainos entuziasto J. Pa
kel su žmona ir dukromis.

22,000 šelpiamų

ta iš kiaušinėlių, padėtų prieš cagos dienraščiui, ir atrodo,} 
i kalui gauna federalinę pašalpą. 117 metų. I kad jam pasiseks išeiti į laisvę."

PIEKRAŠTlS SftAUOAS, CttTCACO, ILLTNOIS

DELEGACIJAS PAS J. E. KARDINDLA 8. STEITCII

J. Em. kardinolas S. Stritoh gegužės 31 d. priėmė lietuvių delegaciją Dainų šventės reikalu. 
Nuotraukoje matome J. Em. kardinolą ir delegacijos narius: red. L. Šimutį, prel. I. Albavičių, kun. 
P. Ciniką, MIC, ir inž. A. Rudį. J. Em. kardinolas žiūri į Dainų šventės plakatą. Kaip žinome J. Em. 
sutiko dalyvauti Kultūros Kongreso ir Dainų šventės dalyvių bankete.

Nauja kryptis ekspresinio 
kelio

Chicagos meras Daley ir vie
šųjų darbų komisionierius G.
L. DeMent pranešė apie pakeis
tą kryptį ekspresinio kelio pie
tinėje Chicagos dalyje. Dabar 
jis nuo Congress ekspresinio 
kelio prasidės ties Halsted, į 
kur ateis ekspresinis kelias ir 
iš šiaurės. Toliau — eis į pie
tus tarp Union ir Desplaines 
iki Roosevelt, tada — tarp 
Union ir Ruible gatvių nuo 16 
iki 18 gatvės, tada pasuks į 
pietvakarius, būdamas truputį 
į vakarus puo Union ties Cer- 
mak, tada ims kryptį į pietva
karius per Chicagos upę išeida
mas maždaug ties 25 gatve ir 
Wallace; ties 27 gatve bus prie 
Wentworth, toliau eis tarp

Pripažįsta Jugoslavijos 
santuoką

Apylinkės teismas Chicagoje 
nusprendė, kad Stevan Skorich,

tais Belgrado Romos Katalikų 
bažnyčioje yra galiojanti, ne
paisant, kad 1946 metais rau
donoji Jugoslavijos vyriausybė 
paskelbė tokias katalikų mote
rystes neturinčiomis galios, jei-
gu jos nebus pakartotos civili- pinge. Jį JAV vyriausybė iš-’ 
nėse įstaigose. Sprendimas bu-, laisvino iš raudonųjų kalėjimo’ 
vo padarytas to8 šeimos mote- pereitų metų rūgs. 16 d. . 
rystės byloje, neatsižvelgiant,
kad Jugoslavijos konsulas Wa- 
shingtone buvo pareiškęs nuo
monę apie tos .moterystės ne- 
galiojimą.

Skėriai Chicagoje
Chicagos apylinkėse pradėjo 

išsiperėti- savos rūšies skėriai, 
kurie nėra pavojingi. Už kele
to savaičių jų bus milionai. 
Paskiau neužilgo jie pranyks ir 
iš jų padėtų kiaušinių vėl už 17 
metų išs'perėg nauja jų karta. 
Ir dabar atsirandantieji išsiri-

CHICAGOS ŽINIOS
Išpjovė pusę smegenų

Chicagos Wesley Memorial 
ligoninėje buvo padaryta ne
paprasta operacija: išimta pu
sė mergaitės smegenų. Mergai
tė teturi 6 metus, gyvena šiau
rinėje Indianoje. Ji gaudavo 
nesukontroliuojamas konvulsi
jas, net po 10—12 kartų die
noje. Paskutiniu metu ji pasi
darė nepaklusni, ūmaus nekon
troliuojamo elgesio, jog atrodė 
nebegalės lankyti mokyklos ir 
turės būti uždaryta į psichiat
rinę ligoninę. v

Šeimos gydytojas ją nukrei
pė į minėtą ligoninę, kai vais
tai nebegalėjo ištaisyti nei jos 
konvulsijų, nei jos elgesio. 
Rentgeno nuotrauka parodė, 
kad viena smegenų pusė ne
normali, susitraukusi. Gegužės 
14 d. keturi gydytojai, pade
dami dviejų gail. seserų ir 
anestetikos specialisto, padarė 
jai operaciją, užsitęsusią 4 vai.
45 min. Jai buvo išimta suža
lota dešinė smegenų pusė. Mer
gaitė birželio 1 d. apleido ligo
ninę. Dabar jos nebekrato kon
vulsijos, ji pasidarė draugiška 
ir klusni. Gydytojai pramato, 
kad jos sveikata pasitaisys ir 
ji gyvens normalų gyvenimą.

Panašių operacijų jau buvo 
padaryta keletas pasaulyje.

Komunistų kalinys 
televizijoje

Šiandien, ketvirtadienį, bir
želio 7 d. nuo 7 vai. iki 7 vai.
30 min. per WBKB televizijos 
siųstuvą kalbės buvęs Kinijos 
kalinys tėvas Harold Rigney, 
SVD. Jis nupasakos raudonųjų 
kalėjimo sunkenybes, atsaki
nės į klausimus ape Kinijos 
praeitį ir ateitį, nupasakos apie 
savo planus,, kaip reikia išva 
duoti 13 amerikiečių, kuriuos? 
Kinijos komunistai tebelaiko’ 
kalėjimuose. Tėvas Rigney yraį 
čikayietis, Kinijoje buvo kata-! 
likų universiteto rektorius Pei-’ ™

Daktarių suvažiavimas
Šiandien Chicagoje Sheraton- 

Blackstone viešbučiuose prade
da savo suvažiavimą JAV Mo
terų Gydytojų sąjungos narės. 
Jų suvažiavimas tęsis keturias 
dienas. Jame bus svarstoma 
dirbančių moterų sveikatingu
mo reikalai ir bėgamieji orga
nizacijos klausimai.

5 bilionai vaistams
Chicagos dienraštis “Daily 

Tribūne” praneša, kad ameri
kiečiai per 1955 metus išpirko 
vaistų ir kitų sveikatos reik
menų vaistinėse už $5,300,000,- 
000. ė

!

Perilgai išsilaikė kalėjime!
Prie Chicagos esančiame* 

Bridewell kalėjime Arturas* 
Trease, 27 m. amžiaus, iš Dol-J 
tono, net 60 dienų išsėdėjo ii-* 
giau termino. Už 11 nusikalti-* 
mų vairavimo taisyklėms teisė
jas Wells jį nubaudęs $1,125/ 
Kadangi jis negalėjo tiek su-J 
mokėti, tai buvo uždarytas sep-J 
tyniems mėnesiams į kalėjimą,? 
o dabar jau išsėdėjo ištisus de-', 
vynis. Kalinys apie savo sun-5 
kumus pasiskundė vienam Chi-J

Whipple St. ASR apjungs visus 
pertraukusius mokslą arba baigu
sius mokslą ASS narius. Maloniai 
kviečiame dalyvauti steigiamajam 
ASR susirinkime. Ad Meliorem!

Iniciatoriai

— Chicagos frontininkai su šei
momis ir svečiais į tradicinę pava 
sarinę iškylą Jonyno ūkyje išvyk
sta iš Chicagos šeštadienį, birže
lio 9 d., 10 vai. rytą. Iš Chicagos 
išvykstama nuo 12 ir 49 kelių 
sankryžos ir važiuojama ligi Tren- 
ton miestelio, Indiana. Trenton 
miestelyje tuojau už city Service 
stoties pasukama keliu į dešinę 
LF ženklais nurodytu keliu. Gra
žus Jonynų ūkis yra į dešinę nuo 
Beverly Shores ir arčiau Chica
gos. Frpntininkų ir jų svečių tra
dicinis susipažinimas prasidės 12- 
1 vai., gi oficialiosios dalies pra
džia 4 vai. Kas neturi susisiekimo 
priemonių, dar šiandien prašoma 
skambinti Irenai Lozaitytei, tel. 
LUdlow 5-2629.

— Sudriko radijo valanda iš
radijo stoties WHFC 1450 K., bir
želio 7 d., ketvirtadienį, tauo 6 iki 
7 vai. vakare. Programoje lietu
viškos dainos, kurias išpildys o- 
peros solistė Izabelė Motekaitienė, 
Budriko radijo valandos orkestras 
ir svarbūs bei naudingi praneši
mai. Bus paskelbta naujas mįslių 
kontestas ir kitos staigmenos, šias 
lietuviškas programas transliuoja 
Budriko baldų, televizijų ir bran
genybių krautuvė J1241 So. Hal
sted St., Chicagoje. Nepamirškite 
priminti ir kitiems, kad pakladsy- 
tų. Jonas špokas

— ACWA 269 Lokalo narių susi
rinkimas įvyks š. m. birželio mėn. 8 

| d 6:30 vai. vak. ACWA unijos pa-
Pusantri, mot, mergaitūl

m uos apie Washingtone įvykusių 
siuvėjų delegatų konvencijų. Be to 
bus aptarti ir kiti reikalai. Šis su
sirinkimas bus paskutinis prieš ato
stogas ir lokalo valdyba nuoširdžiai 
prašo narius susirinkime dalyvauti. 
Po susirinkimo ^įvyks tradicinės 
priešatostoginės vaišės.

Lokalo Valdyba

Šeši tėvai baigia 
universitetus

Tarp baigiančių šiemet uni
versitetus Chicagoje yra ir še
ši tėvai su šeimomis, kuriose 
augnama nuo keturių iki aš- 
tuonių vaikų. Penki iš jų bai
gia De Paul universitetą. Tie 
tėvai turi darbus, kad galėtų 
išlaikyti šeimas.

Laimėjo mokslapinigius
Chicagos Mero fondas sutei

kė mokslapinigius 101 būsi
mam studentui, baigusiems 99' 
Chicagos miesto ar parapines 
mokyklas. Tarp laimėtojų yra 
ir- lietuvių: Anita E. Lap:nskai- 
tė — studijuos Illinois univer
sitete, Juozas Smilgius — stu
dijuos De Paūl universitete, 
K. Stulga — De Paul universi
tete.
Be kojos, bet su diplomu

Susan Ominsky, 21 m. am- 
ž aus, kuriai 1948 m. traukinys 
nukirto koją, savo gabumais 
ir darbštumu pasiekė laimėji
mo — gavo mokytojų kolegi
jos Willmette diplomą. Rudenį 
ji pradės dirbti vienoje Dės 
Plaines mokykloje kaip antro 
skyriaus mokytoja.

Suvažinėjo tėvo 
sunkvežimiu

Diane Jane Berlin Palatine ap 
skrityje buvo suvažinėta jos 
tėvo sunkvežimiu, kai šoferis, 
važiuodamas atbulas, mažytės 
nepastebėjo ir ją sutraiškė.

KAS KĄ IR KUR
— Kun. St. šantaras, Balfo 

Chicagos apskrities valdybos pir
mininkas, kalbės šį ketvirtadienį 
Margučio pirmos programos metu 
Balfo pikniko reikalu.

— Akademikų skautų žiniai. A-
SS Centro Valdybos paskirtoji ko
misija šaukia steigiamąjį Akade
mikų Skautų Ramovės susirinki
mą kuris įvyks šių metų birželio 
men. 11 d., pirmadienį, 7:30 vai. 
dr. M. Budrienės bute 6348 So.

DAINŲ ŠVENTE —TAUTOS ŠVENTE

PIRMOJI DIDŽIOJI

JAV IR KANADOS LIETUVIŲ

DAINŲ ŠVENTE
1956 M. LIEPOS 1 D.; SEKMADIENI

Chicago Coliseum, 1513 So. Wabash Avenue, Chicago, Illinois.

DAINŲ ŠVENTE JE DALYVAUJA 1,200 DAINININKŲ 

IŠ KANADOS IR JAV

BILETAI gaunami: Chicagoje — pas Karvelį Bridgeporte, ‘ Zajančausko krau
tuvėje, 4551 So. Hermitage, Penčylos krautuvėje, 4501 So. Talman Avė., 

Krutulio valykloje, 2449 W. 69th St., Rose Room restorane, 10758 South 
Michigan Avenue.

CICEROJE — pas Ramanauską, 1439 So. 49th Avė.,
MELROSE PARKE — pas Metriką, 152 Broadway.

PROGRAMA: 10 vai. ryto pamaldos šv. Kryžiaus bažnyčioje;
3 vai. popiet Dainy šventės pradžia;
6:30 vai. vak. banketas Sherman viešbutyje.

DAINŲ ŠVENTES BŪSTINES ADRESAS: 2523 W. 69th St., Chicago 29, m.
Telefonas: PRospect 8-5952. Čia gaunamos informacijos, biletai ir kt. 
Priimami užsakymai paštu.

Dainų šventės išvakarėse, birželio 30 d., 9:30 vai. ryte, prasideda Kultūros 
Kongresas, Sherman viešbutyje.

JAV ir KANADOS LIETUVIŲ 
DAINŲ ŠVENTES KOMITETAS

sos

VISI VYRAI
Ateinantį sekmadienį visi vyrai 

nariai Šv. Vardo Draugijos Šv. Jur
gio parap. priims Šv. Komunijų per 
9 vai. Mišias. Tuojau po Mišių bus 
trumpas, bet svarbus susirinkimas 
ir pusryčiai. Visi nariai dalyvaukito 
ir atsiveskite naujų narį. Kviečiame 
visus parapijos vyrus prisirašyti 
prie šios garbingos draugijos. Visi 
ateikite į parapijos salę tuojau po 
9 vai. Šv. Mišių.


