
<• • l C' t •' r~ *i“

Tf cr.'lTER • 
a’l COTTAGE GROVE AVĖ.

GRAT1S

, » -» -r* l
J

CHlCAGO 37, 1LL.

DRAUGAS
lxldtia Lietuvių Katalikų Spaudu* 

Drau<IJa
tas* Su. Oakley a4c., Clilcagu S. Illluuu 

Telephone — Vlrglnla 7-6640-41

Vlvntiittll. tautinė. Ir tikybini* mintie* 
lietuvių dienraėtla pataulyj*

Nr. 144 Price 5 centą

DRAUGASAf -Z -
‘- THE LITHUANIAN DAILY FRIEND

__________________ TREČIADIENIS. BIRŽELIO (JUNE) 20, 1956

w
Kaina 5 centai

fa
DRAUGAS

The Idthuanlan Daily Frlend
Publiahed by the Llthuanlan Cathullc 

Preaa Sudėty
»sa« ko. Oukley Avė., Chlcago a. Illinois 

Telephone — Vlrgtntn 7-64*0-*I

The moli Influentlal Llthuanlan Daily 
In America

VoLOT

NORIMA SUSTIPRINTI JAV ORINESiPAJEGAS
Ir daile turi būti įjungta į

komunistų uždavinių įvykdymą
Komunistams dailė, kaip ir visos meno šakos, turi būti „ko

vinga ideologinė priemonė mobilizuojant darbo žmones komunisti
nės statybos uždaviniams įvykdyti“. Ir tai pabrėžiama kiekviena 
proga — tiek per kom. spaudą, tiek per radijo, tiek per mitingus 
ar tariamųjų dailininkų suvažiavimus.

Kaip tik dėl to meno įvairių 
šakų sukomunistinimo, paverti
mo bolševikine agitacijos ir pro
pagandos priemone, kur skelbia
mas ne estetinis pasigėrėjimas, 
bet komunistinė propaganda pa
vadinama dailės vardu, tiek pa
čius menininkus, tiek ir šiaip 
žmones verčia tariamąją bolševi
kine daile ar kitomis meno šako
mis bodėtis. Tat ypač išryškėjo 
ir per neseniai įvykusį Vilniuje 
„LTSR tarybinių dailininkų an
trąjį suvažiavimą“.

Nepatenkina liaudies 
reika lavintų

Jau savo „ataskaitiniame pra
nešime“ buv. dailininkų sąjungos 
valdybos pirm. L. Vaineikytė nu
siskundė, kad pvz. bolševikinė ta 
pyba „vis dar nepatenkina išau
gusių tarybinės liaudies reikala
vimų“, kad „rimtai reikia susirū
pinti dailės kritikos vystymu“ ir 
kad „svarbiausias mūsų tolesnio 
darbo uždavinys yra labiau pa
kelti mūsų dailės idėjinį ir meni
nį lygį, meniškai atskleisti visa 
tai, kas nauja, pažangu“.

Pati Vaineikytė toliau prįpa«i» 
no: „Vienas svarbiausių lietuvių 
tarybinės dailės trūkumų yra tai, 
kad ji nepakankamai siejama su 
gyvenimu. Pastaraisiais metais 
daugelis dailininkų nusišalino 
nuo reikšmingų temų, nesisten
gia sukurti monumentalius, pla
čios .apibendrinančios reikšmės 
dailės kūrinius.

Parodų lankytojai teisingai nu 
siskundžia, kad nemato pilna
kraujų, tipiškų mūsų amžininkų 
— komunizmo statytojų — pa
veikslų“.

Trumpai drūtai tarus, čia nu
siskundžiama, kad Lietuvos dai
lininkai, nepaisydami visokių pa
skatinimų, riebių pažadų ir nuo
latinio iš partijos vadovybės gir
dimo barimo, be vieno kito, ne
vykdo partijos įsakytųjų „plani
nių uždavinių“ — neduoda dailės 
darbų vardu pavadintų bolševi
kinių kūrinių.

Tik veltui tas jų barimas mė
ginama pridengti ,tariamu „paro
dų lankytojų nusiskundimu“, 
kad jie nematą norimų bolševiki
nių paveikslų. Jei jie galėtų lais
vai savo žodį tarti, tai tokie pa
rodų lankytojai, netenka tuo abe
joti, pasakytų visai ką kita — 
priešingai, kad tokių ir panašių 
visur peršamų bolševikinių pa

veikslų yra net per daug ir 'kad 
jie lankytojams yra įgrįsę iki gy
vo kaulo.
Skatina rinktis aktualias temas

Ir dail. Savickas pripažino, jog 
„dailininkai savo kūriniams la
bai retai pasirenka aktualias gy
venimo temas“.

R. Kalpoko pareiškimu, kai ku 
rios valgyklos, užkandinės, kino 
teatrai ir kitų viešų įstaigų pa
talpos apipavidalinamos nesko
ningai, nepanaudojant nacionali
nio meno elementų.

Skulptorius Mikėnas iškėlė rei
kalą, puošti sodus, parkus, pake
les vertingomis monumentalio
mis skulptūromis, atsisakant nuo 
dabar esančių menkaverčių dir
binių. Jam rimto susirūpinimo 
taip pat kelia visuomeninių pa
statų apipavidalinimas.

Per suvažiavimą buvo aštriai 
kritikuota „respublikos kultūros 
ministerija ir dailės fondas“ už 
tai, 'kad jie neskiria reikalingo 
dėmesio lietuvių dailininkų ori
ginalių kūrinių propagavimui pla 
čiųjų visuomenės sluoksnių tar- 
pet-

Suvažiavime buvo konstatuo
ta, kad pastaruoju metu kerami
ka architektūroje randa vis pla
tesnį pritaikymą. Iš visų grafi
kos žanrų labiausiai išsivysčiu
sios knygų iliustracija ir jų api
forminimas. Greta vyresniosios 
kartos meistrų Jurkūno, Kuz
minsko, Kučo, Kulakausko, Ta- 
rabildienės į 'knygų iliustravimo 
darbą yra įsijungę visa eilė jau 
nųjų dailininkų—Galdikas, Man- 
kūnaitė, Dapkutė.

Naujoji dailininkų sąjungos 
valdyba įpareigota „įveikti ideo
loginio darbo atitrūkimą nuo ko
munistinės statybos praktikos...“ 
Valdyba savo pirmininku7 išrinko 
Mackevičių (Vilniaus valstybinio 
dailės instituto direktorių), jo 
pavaduotoju — Kuzminskį ir ats. 
sekretoriumi — Bogdaną. (E.)

• Anglijos ministeris pirm. 
Eden artimiausiu laiku žada lan
kytis Prancūzijoje. Jo kelionė 
Prancūzijon bus atsilyginimas už 
premjero Mollet vizitą, padarytą 
kovo mėnesį.

• Orlando miesto vaikų klubas 
pasiuntė prezidentui Eisenhowe- 
riui dviratį ir jam pasiūlė pasi
naudoti dviračių sportu kaip bu
vo pataręs dr. Paul Dudley Whi- 
te.

JA Vaktybiy gynyba 

yra gera
INDIANAPOUS, Ind. — „Da

bartinė Amerikos gynyba yra 
stipresnė negu bet kada iki šio- 
liai mūsų istorijoje“ — pareiškė 
iždo sekretorius Humphrey. Jis 
tai pasakė, kalbėdamas respubli
konų komiteto Eisenhovveriui pa
sveikinti suruoštuose pietuose. 
Čia jis užgyrė GOP partijos pa
siektus rezultatus gynyboje, biu
džete ir krašto gerovėje. 

Ragina išspręsti

Algerijos klausimą
NEW YORKAS. — 13 afrikie

čių—azijiečių tautų atstovai 
Jungtinių Tautų saugumo tary
bos pareikalavo, kad ji imtųsi žy
gių Algerijos nepriklausomybės 
reikalo sutvarkyme. Jie pažymė
jo, jog kovos tarp Prancūzijos ir 
Algerijos nacionalistų yra pavo
jingos pasaulio taikai.

Šis minėtų tautų prašymas ka
žin ar atsieks savo tikslo, nes 
Prancūzija, yra nuolatinis saugu 
mo tarybos narys ir gali vetuoti 
jai nepatinkamą žingsnį.

Ponia Goldą Meverson, kuri yra išrinkta naujuoju Izraelio užsienių 
reikalų nūnisteriu. Ji užėmė Moshe Sharett (apačioj kairėj) vietą, 
turėjusiu nesutarimų su premjeru David Ben-Gurion (viršuj kairėj) 
dėl Izraelio užsienio politikos. (INS)

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
•

— Anglų ir prancūzų karininkai priėmė sovietų pakvietimą 
dalyvauti Raudonosios armijos kareivių iš Rytų Vokietijos atsi
traukimo ceremonijose. Maskvos pranešimu, šią savaitę bus ati
traukta 35,000 kareivių, tuo būdu, vakariečių žiniomis, ten liks dar 
235,000 rusų.

— Armijos departamentas planuoja įtaisyti elektronišką akį, 
kurios pagalba bus galima žymiai greičiau susitvarkyti su kareivių 
dokumentais. Šiuo metu 30—60 dienų užtrunkantį darbą galės at
likti per 5—8 dienas.

— Jugoslavijos prezidentas Tito iš JAValstybių gavo perspė
jimo žinią dėl jo perdidelės draugystės su Rusija.

— Atstovų rūmai priėmė bilių, kuriuo didesnėms lėktuvų kom
panijoms yrą leidžiama vežti dvasiškius sumažintomis kainomis.

— Prez. Eisenhovoeris vis labiau įsijungia į svarbių reikalų 
tvarkymą. Iki šiol dar nėra galutinės žinios, kada jis bus paleistas 
iš Walter Reed ligoninės. Šio pranešimo laukiama šį sekmadienį.

— Kinney Tamaribuchi, havajietis studentas East Lansing, 
Mich., universitete, užmušė savo 7 metų amžiaus sūnų dėl to, kad 
vaikas savo žaidimu, neleidęs jam mokytis.

— Anglija planuoja Kipro salai naują konstituciją, kuri, šiai 
savo sukilėliais pasižyminčiai salai, garantuotų galimai daugiau 
laisvės.

TRUMPAI Iš VISUR
• Libijos premjeras Mustapha 

Ben Halim atvyko į Londoną pa
sitarti dėl pakeitimo sutarties, 
kuri JAValstybėms ir Anglijai 
leidžia laikyti savo bazes strate
ginėje arabų karalystėje.

• Kauno laivų remonto įmonės 
skelbia š. m. navigacijai paruo- 
šusios šiuos keleiv. motorinius 
laivus: „Radiščevą“, „P. Cvir
ką“, „Tolstojų“ ir kt. Remonto 
darbai taip pat baigti „Džiugo“, 
„Konstantino Zaslovovo“, „Ged
vilo“ ir kituose motoriniuose vil
kikuose. „Kauno laivų remonto 
įmonėje žymiai išplečiama naujų 
laivų statyba“. Esą statomi dar 
5 nauhji keleiviniai motorlaiviai, 
kurie bus rudenį paleisti į darbą.

— Stingant prekių, po Pabal
tijo kraštus, o šiuo metu — Lie
tuvą siunčiamas „traukinys 
universalinė parduotuvė“. Sąsta
te 16 vagonų, kurie esą paversti 
„į specializuotas parduotuves“ 
Šis „traukinys — parduotuvė“ 
turi aptarnauti taip pat Vilniaus 
ir Kaliningrado apygardų gele
žinkelio stotis.

• Prezidento Eisenhowerio 4 
anūkai atnešė dovanų ligoninėje 
besveikstančiam prezidentui Tė
vo dienos proga. Eisenhoweris su 
savo anūkais praleido 10 minučių 
laiko.

• Italijos užsienių reikalų mi
nisteris Galtano Martino arti
miausiu laiku lankysis Londone, 
kur su vyriausybės atstovais kal
bėsis dėl šių valstybių bendradar 
biavimo.

• Sovietai sugrąžino 50 japo
nų žvejų, kuriuos jų patruliai bu
vo nučiupę į šiaurę nuo Japonijos 
pereitą mėnesį.

• Admirolas Isaac Rojas, Ar
gentinos viceprezidentas, sveiks
ta po turėtos apendicito operaci
jos.

• Vak. Vokietijos kancleris 
Konrad Adenaueris sako, jog jo 
vyriausybė griebsis griežčiausių 
priemonių prieš buvusio hitleri
ninko Otto Strasser naują nacių 
partiją — vokiečių socialistų są
jungą.

3nu» Chicagoje
Oro biuras praneša: Chicagoje 

ir jos apylinkėse šiandien — da
linai debesuota; temperatūra 
virš 80. Ketvirtadienį — dalinai 
debesuota ir šilta.

Kalendorius
Birželio mėn. 20 d.: šv. Silve- 

rljus; lietuviški: Genulis ir 2i- 
nuolė.

Saulė teka S: 16, leidžiasi 8:28.

Prancūzų komunistai
nepatenkinti “bosais”
PARYŽIUS. — Prancūzijos ko 

munistų partija savo oficialiame 
pranešime paskelbė, jog dabarti
niai Kremliaus bosai yra netei
sūs sumesdami .vargšui Juozui 
Stalinui visas bėdas, kurios buvo 
ištikusios sovietų komunistų par 
tiją.

Prancūzų raudonieji sako, kad 
dalį kaltės reikia prisiimti ir šiuo 
metiniams Sov. Sąjungos vadams 
už tai kam jie leidę Stalinui įsi
galėti, kas vedę į žudymus ir ki
tus žiaurius dalykus.

• Japonijos užsienio reikalų 
ministerija praneša, jog Japoni
ja yra nusprendusi Moroką pri
pažinti nepriklausoma valstybe 
ir netrukus imsis žygių diploma
tinių santykių sudarymui.

• Statistiniais duomenimis ge
gužės mėn. 1 d. JAValstybių gy
ventojų skaičius siekė 167,649,- 
000 kas yra 2,328,000 daugiau už 
1955 m. gegužės mėnesio statis
tiką.

• JAValstybių armijos raketa 
„Nike“ buvo pirmą kartą išstaty
ta viešumoje Prancūzijoje. Ji bu
vo demonstruota Orleans miesto 
pagrindinėje aikštėje.

• Anglija sėkmingai išsprog
dino atominę bombą Mante Bello 
salose, tuom užbaigdama savo 
atominių bandymų seriją.

Vorošilovas gere 

už taiką
MASKVA*—JAValstybių am

basadorius Charles E. Bohlen ra
do puikius atsakymus į Rusijos 
prezidento Vorošilovo tostą už 
taiką, Jugoslavijos prez. Tito su
ruoštame priėmime.

„Man yra malonu gerti už tai
ką, pagaliau kasgi norėtų kelti 
tostą už karą?“ „Tačiau, jeigu 
norima taiką išlaikyti reikia su
rasti jai pagrindą, būtent teisin
gumą“, — ištarė Bohlen.

Tada įsiterpė Tito, paklausda
mas: „Kas, jūsų nuomone, čia 
yra nusistatęs prieš teisingu
mą?“ Bohlen jam atsakė: „Aš nė 
vieno tokiu neįtariu, aš tik sa
kau, jog taikai yra reikalingas 
teisingumas“.

Po šio įvykio daugiau nebuvo 
geriama už taiką, bet už draugiš
kumą, Jugoslavijos moteris,, bro
liškumą, sovietų moteris, vyrus 
ir moteris bendrai, žvejybą, me
džiojimą, tiesą ir žurnalistus.

. x Bendradarbiauti

galima ir taip
MASKVA. — Spaudas žmonių 

priėmime, kuriame dalyvavo ru
sų ir Vakarų valstybių žurnalis
tai, Soviety Sąjungos premjeras 
Bulganinas skatino šių dviejų 
skirtingų pasaulių laikraštinin
kus drauge išgerti, nes tokiu bū
du esą galima praplėsti tarpusa
vio draugystę.

Valstybės sekretorius John Fostcr Dulles kalbasi su prancūzų užs. 
railt; ministeris Ghriitian Piueau apie iių dviejų valstybių santykiui*

Patvirtinta daugiau dolerių
šio krašto orinėms pajėgoms

WASHINGTON. — Senato lėšų paskirstymo komitetas, po 
ilgų diskusijų, patvirtino pridėtinę $1,160,000,000 sumą JAValsty
bių oro laivynui iš bendro prezidento skirto 331/* bil. biudžeto'kari
niams reikalams. _________________

Apie 800,000,000 dol. iš šių pi
nigų bus sunaudota B-52 tarpže
myninių bombonešių ir 'kitų karo 
lėktuvų gamybos paspartinimui.

Jeigu visi 800,000,000 dol. bū
tų panaudota B-52 lėktuvų pirki
mui, jų būtų galima įsigyti 100 
vienetų, nes kiekvienas iš jų kai
nuoja 8,000,000 dol.

Šio specialaus senato apropri- 
jacijos komiteto žygis buvo pri
imtas 13:12 balsais. Bendra ka
riniams reikalams skirta suma 
buvo patvirtinta 34,983,734,000 
dol.

Oro pajėgoms pridėtinę sumą 
iššaukė demokratų didėjanti kri
tika, jog prez. Eisenhoweris savo 
griežtu gynybos biudžetu nelei
džia JAValstybėms pasiekti vir
šų prieš Rusijos aviaciją.

Dabartiniu biliumi kariniams 
reikalams yra skiriama $1,348,- 
668,000 dol. daugiau, negu buvo 
nubalsuota Atstovų Rūmuose. Iš 
numatytos sumos virš 16 bilionų 
dol. atiteks aviacijai, 7‘/o bilionai 
dol. armijai, 10 bilijonų — jūros 
laivynui ir 60,000,000 dol. gyny
bos departamentui.

Senato demokratų vadas Lyn- 
don B. Johnson (Tex.) sako, jog 
šis didelis piniginis bilius bus ati 
duotas svarstyti visam senatui šį 
ketvirtadienį. Jis tikisi, jog jo 
pravedimo akcija bus užbaigta 
iki sekančios savaitės antradie-

M.), Hill (D., Ala.), McClellan 
(D., Ark.), Robertson (D., Va.), 
Magnuson (D., Wash.), Young 
(R., N. D.), McCarthy (R., Wis.) 
ir Smith (R., Me.).

Prieš jį balsavo: Byrd (D., 
Va.), Ellender (D., La.), Holland 
(D., Fla.), Bridges (R., N. H.), 
Saltonstall (R., Mass.), Know- 
land '(R., Calif.), Thye (R., 
Minn.), Mundt (R., S. D.), Dwor- 
shak (R., Ida.), Dirksen (R., 
III.), Potter (R., Mich.) ir Flan- 
ders (R., Vt.).

mo.
Už biliaus padidinimą balsavo 

senatoriai: Hayden (D., Ariz.), 
Russell (D., Ga.), Chavez (D., N.

Adenaueris sužavėtas 

Chicaga
BONN, Vokietija. — Vak. Vo

kietijos kancleris Konrad Ade
naueris sakosi, jog jis buvo labai 
sužavėtas chicagiečių šiltumu, 
'kurį šie parodę jo vadovaujamai 
delegacijai, šis iš gyventojų pa
tirtas šiltumas buvo tikrai ne
lauktas, pabrėžė kancleris. Jis bu 
vęs labiau užtikrintas gražiu pri
ėmimu Milwaukee mieste, nes, 
kaip kancleris išsireiškė, šis mies 
tas savo kilme yra vokiškas. 

x
• Olandijos karalienė Juliana 

priėmė buv. JAValstybių prezi
dentą Harry Truman ir jo žmoną 
Soestdijk rūmuose. Iš čia Tru- 
manas išvyko į Angliją.

• Irako premjeras Nuri Said, 
68 metų amžiaus Baghdado Vi
durinių Rytų gynybos sąjungos 
vadas, lėktuvu išskrido į Londo
ną sveikatos patikrinimui.

Kultūros kongrese ir Dainų 
šventėje laukiame visų lietuvių
Birželio 30 (į., Dainų Šventės išvakarėse, Chicagoje įvyksta 

pirmasis JAV ir Kanados lietuvių Kultūros kongresas.
Iš Kultūros kongreso laukiame ir tikimės daug. Laukiame, 

kad jam lietuvių visuomenė, o ypačiai mūsų kultūros ir švietimo 
darbininkai parodys reikiamo dėmesio ir širdies. Tikimės, kad 
Kultūros kongresas savo darbais — paskaitomis, pranešimais, dis
kusijomis ir nutarimais —turės skatinamąjį akstiną visam kul
tūriniam mūsų gyvenimui.

Rengėjai jau padarė viską, kas nuo jų priklausė: suorganizavo 
programą ir sudarė sąlygas visiems susirinkti. Paties gi Kultūros 
kongreso pasisekimas atiduodamas į Jūsų rankas. Mums tepaliko 
maloni pareiga jau paskutinį kartą į visus kreiptis:

1) 1 Kultūros kongresą esate kviečiami visi — tiek paskiri 
asmenys, tiek ir visų mūsų draugijų bei kitų kultūrinių vienetų 
atstovai.

2) Lyffūū visi taip pat esate prašomi Kultūros kongreso proga 
paremti ir kultūrinius Lietuvių Bendruomenės siekimus tiek savo 
dalyvavimu, liek savo auka. Piniginės aukos laukiame ypač iŠ tų, 
kurie neturi sąlygų ir galimybių kultūrinio darbo patys dirbti ir ne
galės kongrese dalyvauti.

3) Pačios Lietuvių Bendruomenės apygardų ir apylinkių at
stovavimas Kultūros kongrese yra ne tik savaime suprantamas, 
bet ir organizacinės pareigos ttėpiamas.

Tad iki pasimatymo Kultūros kongrese ir iki susitikimo Dainų 
Šventėje!

Savo mokslą, literatūrą ir dainą, muziką-ir dailę, švietimą ir 
meną — visą savo amžiais sukrautą kultūrą Lietuvos, mūsų Tėvy
nės Motinos, ateičiai, gerovei ir garbei!

JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS CENTRO VALDYBA

Pasisakykim už šen. Douglas planą
WASHINGTON, D. C., birž. 19. — Inž. Antanas Rudis, besi

lankydamas kapitoliuje, sužinojo, kad šen. Paul Douglas priedas 
prie užsienio paramai skiriamų sumų gali nepraeiti Senato užsienio 
komitete, nes Valstybės Departamente neparodyta palankumo. 
Šen. Douglas savo planą (amendmentą) visvien pateiks Senato ple
numui svarstyti. Todėl dabar yra reikalingi veiksmai iš mūsų 
pusės: siųsti visiems Senato užsienių komiteto nariams ir savo 
valstybių senatoriams telegramą ar laišką oro paštu, prašant remti 
Šen. Douglas priedą. Užtenka kelių žodžių: "Please support Sena- 
tor Douglas’ Freedom Plan — amendment to Foreign Aid”. Adre
suoti — Senate Office Building, Washington, D. C.
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Trečiadienis, birželio 20, 1956

Dr. Mm KRIAUČELIONAITĖ
(Gydytoj* Ir Chlrurgč) 

MOTERŲ LIGŲ IR AKIIERUOI
SPECIALISTE 

1760 West 71rt Street 
(Kampa* 71*t Ir CaUfornla) 

reL ofiso Ir rcz. REpubUo I-4IM 
Vai. 11-1 Ir (-t ▼. v. S o*t. 1-4 p. p. 

Prišmimas tik pasai susitarimą.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4266 W. OSrd St. 
Ofiso tel. REUanoe 6-4410 

lU/Jd. telef. GRovehlU 6-0017 
Valandos: 1-S p. m. Ir 6-8 p. m.

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

gininkas, Korp! Vytis narys, su 
pagyrimu baigė New Yorko 
miesto kolegiją ir gavo elektros 
nžinieriaus laipsnį.

— Petras Avižonis, N. Y. 
jūrų skautų Audros laivo vadas, 
gružo atostogoms iš North Ca- 
rolina, kdr jis studijuoja medi
ciną.

— Stasys Gudas, naujasis 
Broklyno Piliečių Klub pirm. ir

(NuKelta J 6 psl.)

BRANGŪS TAUTIEČIAI

‘ Kaip ir kiekvienais metais, 
taip ir šiais, lietuviai skautai ir 
skautės Vokietijoje norėtų va
saros metu savaitę ar pusantros 
pastovyklauti atvirame ore, su
siburti su lietuviais skautais,- 
temis iš toLmegniųjų Vokietijos 
kampų, drauge padainuoti, pa
žaisti, sustiprinti savitarpio ry
šius, kad gyviau išlaikytų lietu
višką dvasią. Visų tautų skau
tai reng.'a savo stovyklas. Tik 
mes, lietuviais skautai Vokieti
joje, neturime tam reikalui lė
šų. Dėl lėšų stokos pernai sto
vyklos visai neturėjome...

Padėkite mus, brangūs tautie
čiai, šiais metais surengti sto
vyklą, paaukodami pagal išga
les stovyklos fondui. Už Jūsų 
malonią paramą jaunimas atsi
dėkos visuomenei darbu, kai jai

mas pas amerikiečius nepažei-. jis bus tam pasiruošęs. Padė
dina lietuviškumo principų, bet kitc jam;

imiflSiiiL
KRONIKĄ

DETKOITIEČIUS KVIEČIA Į 
JONINIŲ LAUŽ£

•
Detroito skautės ir skautai, 

sekdami senąsias lietuviškas 
tradicijas, ir šiemet ruošia Jo
ninių laužą — išvyką. Paren
gimas įvyks šeštadienį, birželio 
23 d. 3 vai. p. p. įdomioje ir 
jaukioje vieno lietuvio ūkininko 
sodyboje, netoli Windsoro, piet
vakarinėje Ontario dalyje. Lau 
žavietė labai lengvai pasiekia
ma pervažiavus Kanados pusėn 
per Ambasadorių tiltą ir vyks
tant keliu Nr. 3 septynias my
lias iki Dominion Club (golfo 
žaidimų aikštės, tada sukti de
šinėn ir važiuoti iki Anderson 
Tovvnship rodyklės, tuomet sek 
ti dešinę kelio pusę, nes č'a jau 
bus palikti kelio ženklai, tiksliai 
vedą į sodybą.

Programa, paruošta akto
riaus J. Pusdešrio ir skaut. Ž. 
Buknytės, žada būti labai įdo
mi, momentui pritaikinta ir in
triguojanti. Be to veiks bufe
tas, kuriame bus galima gauti 
užkąsti ir atsigaivinti.

Rengėjai tikisi Detroito, Win 
dsoro ir kitų artimesnių vietų 
tautiečių malonaus dalyvavimo 
Tad skautiškas — iki pasimaty
mo Joninių laužo metu!

SKAUTŲ TfiVŲ 
SUSIRINKIMAS

New Yorko skautų tėvų vi
suotinis susirinkimas įvyks penk 
tadienį, birželio 22 d., 8 vai. va
kare Piliečių Klubo salėje, 280 
Union Avė., - Brooklyne. Susi
rinkimo metu tėvai turės progą

biu klausimu — New Yorko 
skautų įteisinimu amerikiečių 
skautų s-goje. Tauro tunto va
dovybė yra pramačiusi Šarūno 
draugovę, vilkiukų draugovę ir 
jūrų skautų Audros laivą įre 
gistruoti į BSA. Registracijos 
reikalu rūpinasi Šarūno draugo
vės draugininkas vyr. si. J. Ulė- 
nas. Vilkiukų dr-vei šiuo metu 
vadovauja vyr. si. Alg. Alksni
nis, o jūrų skautams — Petras 
Avižonis. Visam Tauro tuntui 
vadovauja psktn. R. Kezys. Yra 
išsiaiškinta, kad įsiregistravi-

— J. Jtuiulevičienė, New Yor
ko skaučių vietininkė, birželio 9 
d. davė skautininkės įžodį dr. 
Devenio ūkyje, Watertown, Con 
necticut.

— R. Šilbajoris, New Yorko 
studentų skautų Korp! Vytis 
pirm. ir Atlanto pakraščio skau
tų vadovų lavinimą skyriaus ve 
dejas, yra išrinktas į Liet. Stu
dentų Sąjungos JAV garbės 
teismą. R. š. Columbia universi 
tete ruošiasi daktaro laipsniui 
iš rusų kalbos ir literatūros.

— J. Ulėnas, New Yorko 
skautų Šarūno draugovės drau

priešingai, suteikia daug progų 
tinkamai atstovauti Lietuvą, ži
noma, jei vienetas tam yra tin
kamai pasiruošęs. Susirinkime 
bus taip pat suteikta informa
cijų vasaros stovyklų reikalu ir 
aptarti einamieji reikalai. Visi 
tėvai privalo šiame svarbiame 
susirinkime dalyvauti.

SKAUTAI TELEVIZIJOJE

New Yorko skautų vyčių ok
tetas, vadovaujamas muz. M. 
Liuberskio, birželio 9 d. daina
vo per televiziją. New Yorke 
programa buvo matoma 6 vai. 
per 13 kanalą. Oktete dainavo 
Alf. Ilgutis, Mečys Ilgūnas, Vyt. 
Gobužas, Iz. Lapurka, Ged. Ra
jeckas, Vyt. Alksninis, Vyt. 
Aukštikalnis ir L. Ralys. Ok
tetas dainavo birželio 16 d. Mas 
petho, N. Y., lietuvių parapijos 
bažnyčioje, kurioje įvyko ok
teto nario G. Rajecko ir R. Ven-

Aukas Vokietijos rajono lie
tuvių skautų,-čių stovyklai ma
lonėkite siųstiper Balfą. Sto
vykla įvyks liepos pradžioje 
prie Bad Duerkheim. Laiko li
ko nedaug, niki* jau pradėti 
paruošiamuosius darbus, tad 
malonėkite neužtrukti su savo 
aukos išsiuntimu.

Budime!
A. Venclauskas,

LSB V-okietijos Ra j. Vadeiva

išklausyti ir pasisakyti svar- caitės jungtuvės.

SS
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4038 Archer Avenus

AUGUST SALDOKAS Prezidentas

:Sr.

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO 

‘ lINDROVfc 
T

Tai. LA3-671P
23

VASARVIETE “NIDA”
Sav. Pr. Kalvaitis 

BEVERLY SHORES, IND.
Tel. Michigan City TRiangle 2-2711 
Lietuviškas maistas, alus ir vynas 

Gera maudymuisi vieta

rel. ofiso HE. 4-6FV*. rez. PR. 4-7833

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1967 W. Garfleld Blvd.
(VAL: 1—4 ir 8—9 

Šeštadieniais nuo 1 iki 4 vai. p. p. 
Išskyrus ketvlrtad. Ir sekmad.

DR. IRENA KURAS ‘
(Gydytoj* Ir Chirurgė) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ
SPECIALISTĄ

7166 South Western Avansą
(MEDICAL BUILD1NG) 

Pirmad., antrad., ketv. Ir penktai, 
nuo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. Ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trefilad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. Šeštad. 11 
vai. ryto Iki 8 vai. popiet.

Ofloe tel. RE. 7-1188 
Res. tel. VVAlbrook 8-3766

Ofiso tel. OLlffside 4-28*6 
Rezidencijos: LAfayette 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 West 47th Street 
(Kampas 47tb Ir Ucriuitage) 

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

Vettuviy nuotraukos Ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūšy specialybė
PRO PHOTO STUDIO

(Incorporated) 
EDVARDAS ULIS, sav, 
4058 Archer Avenue

Telefonas VIrginia 7-2481

DR. ANNA BAUUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —-

6822 So. Western Avenue 
Vai.: kasdien 10-12 vai. Ir 7-8 vai. 
vak. Šeštadieniais 10-1 vai. Trečia
dieniais uždaryta. Kitu laiku susitarus

Ofiso telefonas: PR 8-322*
Ros telef. VVAlbrook 6-6076

DR. JUZE IR KĘSTUTIS 
AGLINSKAI

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI
2800 West 51at Street

Vai. pirm. Ir antr. 10 Iki 12 ryto, 
21kl 4 Ir 8 Iki 9 popiet; ketv. Ir 

penkt. 2 Iki 4 Ir 6 iki 9 popiet, 
tadleniais 10 Iki 2 vai. popiet.

Ofiso teLPltospect 6-17*6 
Rcz. tel. GRovehlU 6-5608

TeL ofiso YA 7-6667, rez. RE. 7-4*66

DR. FRANK C. KWINN
(KVIEC1N8KAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1661 West 47th Street

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 2 
vai. Iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. Iki 8:20 
Uždara treč. visa dienų Ir šeštad. vak.

Tel. ofiso 1‘ltospect 6-2240
PRospcct 6-4732

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

6700 S. Wood Street
Priėmimo vai. tik pagal susitarimų 
nuo 2—4 vai. kasdien ir nuo 6 Iki S 
vai. pirmad. Ir penkt. Trečlad Ir. sek. 
uždaryta

DR. FL TALLAT-KELPŠA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6002 West 16th Street 
Vai.; kasdien 5-8, &e&tad. 1-8

Telef. TOvvnhaU 8-0*5*
2534 West 68th Street 

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

skambinu CEntral 6-22*4.

DR. VYT. TAURAS-
TUP6IAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR 

SPEC. MOTERŲ LIGOS
Ofisas ir rezid.: 2410 W. 51st St
Tel. PRospect 8-1223 arba WE 0-5577
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v. Antr.,

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

Rooseveil Furnlture Miegamo Raka
U gabalų — tiktai už $160.00

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

ROOSEVELT FURNITURE CO-
2810 WEST ROOSEVELT ROAD TeL SEeley 8 - 4711

Peili Raudonis, sav. Ir menadieris 
Krautuve atidaryta sekmadieniais huo 11 Iki 4:18.

ardav imasi

^misiąs ■
15 TOLI IR ARTI 

NAUJI OIDEU TPOKAI-NAUJAUSI KKAUSTYKtO (AANK/AI 
H&ų Merų fiATY/UNIAS- fi/AUS IK SĄŽININGAS AATAKNAVINAt

NAUJOKAITIS
2022 W. 62 St CHICAGO 36, ILL. Tel. WAIU>elc 5-9209

MOVIHC

A. TV E RAS
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES

Pardavimas ir taisymai
2646 W. 69th St. REpublic 7-IB4I

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllhllllt

PER PASAULI KELIAUJA 
ŽMOGUS

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

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

baterijos ir automobiliams dalys. Firestone padangos.
1934 West 59th Street Tel. GKovehill 6,9136

M. CKSA8, patyrę* Mito specialistas

1S ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

sunkvežimis su pilna ap- 
drauda. Pigu* Ir sąžiningas 
patarnavimas.

R ŠERĖNAS
4646 g. Wood St., Chicago S,

Illinois, tel. VI 7-2972

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

Se&tad. 2—4 vai. vak. 
Trečlad. Ir kitu laiku pagal sutarti- 

Telef. ofiso LAfayette 3-6048 
Rcz.: VVAlbrook 5-3048 

Tel. ofiso HE. 4-5849. rez. HE. 4-2324

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
Vai. Pirm., ketvlr., psnkt. 1-4 Ir 7-9 
Antr. 1-6, treč. Ir fie&t. pagal sutarties

DR. JULIJA MONSTAVIŠIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Office: 10748 South Michigan Avė. 
Buto: 1653 W. 103 St., Boverly HUls 
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 v. v., 
l&sklrus trečlad. šeštadieniais nuo 1 
iki 4 vai. popiet.

Tel.: Ofiso — PUUman 6-6766 
Buto — BEverly 8-3046

Ofiso HEmlock 4-5816 
Rez. HEnil. 4-3751

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

Priima pagal susitarimą

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

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

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

Trečiadieniais, šeštadieniais Ir 
sekmadieniais uždaryta

Tel. ofiso: DAnube 6-1125

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

3267 South Ualsted Street
Vai. 1 Iki 4 v. p. p. Ir 6—8 v. 

Šeštadieniais 1—4 v. p. p.
vak.

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6817 South Westen Aveaue 
Chicago 2*, III. 

Pasimatymai pagal sutarties
Telefonas . REpsibUc 7-4*00 

Rezidencija: GRovehlU 6-81*1

DANTISTAS

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

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

LAfayette 3-4048 
Narnų — CEdarcrest 3-7786

Tel. ofiso l’Rospect 6-0400
Rezid. PRospect 6-8400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VaškevičiūtS)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue 

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

MES PRISTATOME ANGLIS BElj 

PEČIAUS ALIEJŲ
^DIDELIAIS IR MAŽAIS KIEKIAIS lįf

Mes taipgi perkraustome jūsų baldus saugiai — keletą Mo-I 
)kų ar keliasdešimt* mylių. Rėikale šaukite mus. į
. Vieno kambario baldus arba viso namo — kreipkitės pas* 
'mus. Turį daug metų patyrimo perkraustymo darbe.

STASYS FABIJONAS
'2148 So. Hoyne Avenue Tol. VIrginia 7-7BB7|

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel. VIrginia 7-0036

Rezidencijos tel. BEverly 8-8244

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
S259 South Halsted St. 

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

Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutarimų 
Ofiso tel. Vlctory 2-1484. Resld. 2487 
W. 62nd St., tel. Republio 7-8818.

DR. J. VAITAITIS
GYDYOOJAS IR CHIRURGAS 

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

vak. šeštadieniais 10-2.
w Trečiad. uždaryta 

Oflscr lr» 'buto tel. OLympio 2-1381

Pradėkit Taupyti Šiandien, Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradėkite taupyti šioje lietuviškojo 

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

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

TeL ofiso VT. 7-0600, res. RE. 7-6S67

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

4055 Archer Avė.
Kampas Archer Ir Californla Ava. 

VAL.: 2—4 Ir 6—8 v. p. p. 
feešt. 2—7 vai. p. p.,
Išskyrus sekmadienius.

Oflstr tUef. Y Arda 7-1166 
■caldencfjoa — STewart 8-4611

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West SSth Street 
(kampas Halsted Ir 85-ta gatvS) 

VAL 1—4 ir 6:80—8:80 p.p. kas
dien Išskyrus trečiadienius. Atidarė 

šeštadieniais 1—4 vai.

Ofiso telefonas — Blshop 7-2625
DR. AL. RA6KUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4342 Archer Avenue

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

Trečiad. ir sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpublic 7-22*0 
SPECIALYBE CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2745 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.

OFISO VALANDOS:
Pirmad.. antrad., penktad. Ir 
Iežtad. > vai. ryte Iki 4:80 p.p.

Trečlad. 9 ryto Iki 12 vai.. 
Kstrlrtad. I vai. Iki I vai. vak.

BUICK’ A S

LIETUVIŠKAS

AUTOMOBILIS

AUKŠTAS DIVIDENDAS — APDRAUSTAS SAUGUMAS IR PELNINGI PATARNAVIMAL
TAUPYKITE TVIRTAI, APDRAUSTOJ *16,000,000 IŠTAIGOJE. AUKŠM AUSIAS, NAUJAI PADIU8NTA8 DIVIDENDAS U* PAID UP INVESTMEN- 
TŲ SĄSKAITAS, KITI TAUPYMO SKYRIAI: OPTIONAL, BONUS. KALĖDŲ IR VAAACIJŲ SKYRIAI. G š LITE TAUPYTI IR PER LAIŠKUS. RU- 
TAUPYKITK IŠLAIDAS IŠKEIKIANT ČEKIUS TR APMOKANT VISOKĮ AURI AŠ BHAS, VEI7TUI PATARNAVIMAS NARIAMS. IŠKRICIAM IR 
PARDUODAM VAIjDSIOS BONUR. NAMŲ PASKOLOS PRIEINAMIAUSI 084 SĄLYGOM. SUŽINOT MflHŲ AUKŠTA DIVIDENDĄ IR KITAS IN
FORMACIJAS PAAALKIT — GROVUHIIJj 6-7676. '

CHICAGO SAVINGS ud LOAN ASSOCIATION, 6234 SOUTH NESTERN AVI.
PIRM. 12 VAL ——8 VAL.; ANTRAD. IR PENKT. • Iki 4 VAK.I KMT. • IKI 8 vai. vak.; Treč. UADARYTA VIRŠ DIENAI ŠEŠT. • IKI 2 POPIET

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

Dr. Alexander J, Javols
(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 sutartj

TeL ofiso PR. 6-8838, res. RE. 7-9199

DR. A. JENKIMS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2600 West OSrd Street

VAL kasdien nuo 2—4 p. p. ir 7:80 
Iki • vai. Trečlad. ir šešt. uždaryta 

Telefonas GRovehlU 6-1586
DR. ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPBCIAUSTa

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

susitarimų Išskyrus trečiadienius
2422 Weat Marąuette Rd.

Telefonas REliance 6-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

‘ (LIETUVIS GYDYTOJAS)
8925 Weat 59th Street 

VAL 1—4 popiet, 6:30—8:80 vak.
Trečlad. pagal sutarti 

Tek ofiso Ir buto OLympio 2-416*
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4988 W. 15th St, Cicero 

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

Botas 1626 So. 4*th Avė. 
šeštadieniai* 13 Iki 4 popiet

Ofiso telef. LAfayette 8-8210, Jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzIe 3-2368

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURG1 

4148 8. Archer Avė.
VAL Kasdien popiet nuo 13-3:80 ▼. 
Vak. pirm., antr., ketvirt. 6-8:80 v. 

Trečiadieni Lik susitarus

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

keičia stiklus Ir rčmus.
4455 So. Cslifornis Avė., Ohicago 

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

10 vai. ryto iki 4; trečlad. ir sekmad. 
tik susitarus.

TeL ofiso YA 7-4787, res. PR š-l*80

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4645 S. Ashland Avė. (kamb. 811)
Vai. nuo 2—4 ir 6—8; trečiad., šeš
tad. Ir sekmad. tik pagal sutarti. 

Jeigu neatsilieps vlršmlnštl telefonai
Šaukite MIdway 8-OOOI

V
Vai.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopeda* - Protertsta*

Aparatat-Protezal, Med. ban
dažai. 8pec. pagalba kojom 

(Areli Supporta) fcr 6.4.
9-4 Ir 6-8. še&tadlenlala 9-1. 

ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB. 
2850 W. 63rd St. Chicago 2», IK. 

Tai. PRoapcct 6-6084.

Jei turite parduoti ar išnuomo
ti, pasiskelbkite smulkių skelbimų 
skyriuje. Skelbimą galite perduoti 
telefonu: Virgiui* 7-6640.

TeL ofiso Vlctory 2-1681
Hcz. Vlctory 2-0742

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR dURURGAfl 

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

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

Tel. ofiso PR. 6-6446, rez. HE. 4-S16O

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2420 West Marąuette Rd.
VAL. nuo 2 iki 4 p. p.; 6 iki 8 vak.

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti 

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

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

Tel. ofiso CA 6-0257, rez. I»R 6-665* 
Rezid. 6600 S. Artcslan Avė.

VAL. 11 v. r. Iki 3 p. p.; 6—* v. v:

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

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

Ištaiso.
Ofisas Ir akinių dlrbtuvš 
756 Weet SSth Street 

Vai. nuo 10 iki 2, nuo 6 Iki 8. tre
člad. nuo 10-12, penktadieni 10-3 U 
Šeštadieniais 10-2 vai. popiet.

DR. S. V8ITUSH, OPT.
Palengvinu aklų Jtemplmų, kuris 

yra priežastis galvos skaudfijimo bei 
svaigimo ir skaudančių akių karščio. 
Atitaisau trumparegyste ir tollregys- 
t$. Prirenku teisingai akinius Visi 
egzaminavimai daromi su elektriniais 
Instrumentais, rodančias mažiausius 
trūkumus. Speciali atyda kreipiama 
J mokyklos valkus.

4712 South Ashland Avenue
. Tel. YArds 7-1378 

Vai. 10:30 iki 7 v. vak. šeštad. 10:80
Iki 6 vai. Sek m. ir treč. uždara.

DRAUGAS
THE LITHUAN1AN DAILY FRIKND

2884 S. Oakley Avė., Chicago 8, IU. Tel. VIrginia 7-6641; 7-664*
Bntsred *s Beoond-Class Matter March 81, 1216, at Chicago. llllaols 

Uode. the Act of March >, 1879.

Member of the Catholįp Press A**’n 
Publlshed datly, ezept Bundays, 

by the
Llthusnlan Cathollo Prese Soclety 
PRENUMEBATAl Metama
Chlcagoj Ir CloeroJ 89.00
Kitur JAV lt Kanadoje JI.00
Ušdenyje J11.00

8UBSCIUPTION RATE*
J8.00 per year outside Of Chlesfto 
89.00 per year In Chicago A Glosto 
18.00 per year tn Canada
Forelgn 311.00 per y 
36 motų * m8u.

5.00 88 71
34.50 JI. 6*
36.50 J8.0*

I mla 
6111 
Jl.ee 
JI.16

Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių ns-
saugo. Juo* grgžlo* hk Iš anksto susitarus. Redakcija ui skalbimų tūlai 
neatsako. škslMmų kainos prisiunčiamos gavus prašymų.
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. - KUNIGAS DULLESi w •
Praėjusį sekmadienį Fordham universiteto koplyčioje kar

dinolas Spellmanas įšventino Romos Katalikų Bažnyčios kunigu 
JAV užsienio reikalų (valstybės) sekretoriaus John Foster 
Dulles sūnų. šventinimo iškilmėse dalyvavo naujojo kunigo 
tėvas ir motina, kurie priklauso presbiterijonų (protestantų) 
bažnyčiai. Tėvas — John Foster Dulles — yra gana augštas 
pareigūnas toje bažnyčioje.

Sveikindamas savo sūnų katalikų kunigą valstybės sekre
torius Dulles pažymėjo:

“Aš jaučiuosi labai laimingas, kad mano sūnus rado tikėji
mą, ir pasitikėjimą savo religija. Aš turiu tris vaikus, kurie 
visi yra pamaldūs ir religingi. Jie visi patys susirado kelius jung
tis Komunijoje su Dievu ir dėl to aš labai džiaugiuosi“.

Šio augštojo valstybės vyro ir diplomato, veikliausio užsienio 
reikalų vairuotojo, kokį bet kada turėjo Jungtinės Amerikos 
Valstybės, pareiškimas yra labai reikšmingas ir įsidėmėtinas.

Mūsų dienraštyje jau buvo rašyta, kad Valstybės Sekreto
riaus sūnus Avery priėmė katalikų tikėjimą būdamas Harvar
do universiteto teisių fakultejp studentu 1940 metais. Bestu
dijuodamas šiame universitete, jis daug skaitęs apie katalikybę. 
Daug įtakos darę į jį šv. Tomo Akviniečio raštai. Dažnai kal
bėjęsis su jėzuitu kun. Quain, kuris jį ir pakrikštijęs. Antrojo 
Pasaulinio karo metu tarnavo JAV laivyne ir grįžęs iš tarnybos 
1946 metais įstojo į Tėvų Jėzuitų Kongregaciją.

Senumas ne yda
Adenaueris — Vokietijos atstatytojas

T. B. MIKALAUSKAS

NAUJA PRIEMONE
' Sovietų Rusiją šiandien viską naudoja savo propagandai 
praplėsti ir pagyvinti. Net ir parsidavėlis bolševizmui Justas Pa
leckis, dėl didesnės Lietuvos ir užsienio žmonių apgavystės ap
šauktas “prezidentu”, šiomis dienomis išstumiamas į priekį, kad 
parodytų laisvajam pasauliui, jog ir Pabaltijy prie Chruščevo 
režimo daugiau “laisvės” atsiranda.

t Reuterio spaudos agentūra yra išleidusi iš Luksemburgo ži
nelę, kad Sovietų Sąjungos Augščiausiosios Tarybos delegacija 
atvyko aplankyti Luksemburgo dirbtuves. Delegacijai vadovau
jąs Augš. Tarybos vicepirmininkas Justas Paleckis.

1945 m. krikščionių demokra 
tų sąjungos delegatai, susirin
kę Herford savivaldybės salėje, 
ryžtasi atidaryti savo pirmąjį 
plenumo kongresą. Dr. Holza- 
pel, kuris šaukė suvažiavimą, 
yra susirinkusiųjų tarpe, bet 
nei jis nei kuris kitas nesiima 
vadovauti kongresui. Pirminin
ko kėdė tuščia. Ilgai nereikėjo 
laukti, bežiūrint pirmininko vie
tą užima dr. Konradas Aden
aueris, prabildamas į susirinku
sius: “Esu gimęs 1876. metais 
ir už tat esu seniausias iš čia 
esančių. Jei niekas nieko neturi 
prieš, skelbiuos pirmininku am
žiaus teise”. Visi nustebę tylė
jo. Kongreso pabaigoje Aden
aueris išrenkamas krikščionių 
demokratų sąjungos pirminin
ku.

Po trijų metų, Kolonijos mies 
te, tie patys delegatai susirin
ko Rhondorf viloje pas Aden- 
auerį tartis naujos valdžios su
darymu ir nominuoti kanclerį. 
Ir čia Adenaueris vadovauja. Iš 
kyla rimtos diskusijos. Būklė 
beveik dramatiška: ar daryti 
koaliciją su socialdemokratais 
ar ne. Adenaueris kantriai klau
sosi nuomonių. Paskui visu sa
vo autoritetu atmeta koaliciją.

Kas pažįsta Paleckį, tas labai gerai žino, kad jis mažiausio po toki0 pasisakymo vienbalsiai
supratimo neturi apie jokią pramonę, apie dirbtuves ir apie 
ekonominius ar finansinius dalykus. Nepaisant to, jis vadovau
ja delegacijai, kurios tikslas yra neva patirti, kaip veikia pra
monė užsienyje ir parvežti iš ten Sovietų Sąjungon tos sri
ties žinių.

Jau pats faktas, kad toki paleckiai yra skiriami delegacijiį 
į užsienį pirmininkais, labai daug pasako. Tai pasako, kad jos 
siunčiamos tik komunistinės propagandos išskaičiavimais.

Būtų buvę gerai, jei lietuviai tremtiniai Europoje būtų su
radę priemonių susitikti su Paleckiu ir gyvu žodžiu pasakyti jam, 
ką mano apie jį laisvuose kraštuose gyveną lietuviai, ką jie ma
no apie jo ir jo bendradarbių išdavikiškus žygius ir darbus.

LIETUVIŠKA INFORMACIJA 
ANGLIŠKAI

Kiek įvairių autorių buvo pri
verkta mūsų spaudoje, kiek 
daug energijos ir pastangų pa
dėta, kiek daug raginimų, pra
šymų ar net maldavimų siųsta 
kaikurioms mūsų įstaigoms, kad 
tik pagaliau būtų pradėta leisti 
lietuviškoji informacija anglų 
kalba ir tuo skubiai užpildyta 
toji spraga ir tuštuma, visą lai
ką buvusi taip gyvai jaučiama 
visų be išimties mūsų visuome
nės sluogsnių. Ir štai dabar, 
nors ir pamažu, bet planingai ir 
apgalvotai, tame laisvinimo ko
vos fronte yra atlikta žymių 
darbų ir matoma ryškių page
rėjimų, kurie verčia kiekvieną 
tautietį tik džiaugtis ir linkėti 
sėkmingo ir našaus darbo toli
mesnei ateičiai.

Džiaugiamės angliškąja Eltos 
laida, kuri, reikia tikėti, pradės 
pasirodyti regulariai ar net, rei
kalams verčiant ir įvykiams dik 
tuojant, ir specialiomis laidomis.
Gi daugiau kultūrinėje mūsų in
formacijos plotmėje kitatau
čiams tikrai gražią vagą verčia 
lietuvių studentų “Lituanus”, 
kurios šiais metais antras (7) 
numeris, pasipuošęs melsvais 
viršeliais, tik pasiekė savo skai
tytojus. Šis numeris, galima 
drąsiai teigti, yra visiškai vy
kęs ir turtingas svarbių temų 
rašiniais. Jų dalis yra tiin pa
ruošta, jog juos galima laikyti 
akademinės plotmės ir tokio pat 
lygio straipsniais. Vykusios i- 
liustracijos, kurioms panaudo
ti mūsų žymiausių grafikų kū
riniai : Viktoro Petravičiaus, Te
lesforo Valiaus, Pauliaus Au- 
giaus, Romo Viesulo, Vytauto 
K. Jonyno, Vaclovo Rato; be to 
dar išspausdinta ir pora mūsų 
liaudies menininkų darbų pavyz
džių. Iliustracijos aiškios, vy
kusiai parinktos ir reikšmingos.
Paulius Jurkus atskiru straips- I Valiukas, 
niu “The New Lithuanian Grap- 
hie Arta”, kaip tik suteikia ap
čiuopiamų žinių apie šios rū

šies lietuviškojo meno pasieki
mus.

Prof.. St. Žymantas pateikia 
išsamų apžvalginį rašinį antraš
te “Lithuania Militans”. Posta- 
lininio gyvenimo eiga dabarti
nėje Lietuvoje apžvelgiama V. 
Rastenio straipsnyje ‘‘Lithua
nia: Three Yeas after Stalin”. 
Rečiau mūsų spaudoje sutinka
mas St. Lozoraitis, Jr., rašo iš
laisvinimo akcijos temomis — 
“A Case for Liberation”.

nominuojamas vakarų Vokieti
jos kancleriu. Tada Adenaueris 
apsidairęs prabilo: “Jei esate 
visi šios nuomonės... tai ir gy
dytojas man nedraus”.

Toks žaidimas po trylikos me 
tų nacistinės diktatūros galėjo 
atrodyti pavojingas. O vis tik 
nei vienas nesuabejojo Kondra- 
do Adenauerio demokratiniu 
nuoširdumu.

Jis jau buvo įrodęs pagarbą 
įstatymams ir viešąjai opinijai 
nuo 1917 iki 1933 m., būdamas 
Kolonijos burmistru. Ir dar gra 
žiau įrodė kietoje, bet lojalioje, 
kovoje su politinėmis partijo
mis, sudarytomis po karo, ypač 
su savo nepalaužiamu priešu 
Schumacheriu, socialdemokratų 
lyderiu. Bet Ądenauerio ryški 
asmenybė ir meilė savo tautai

. laimėjo visus, ir kiekvienas ma
tė jame tinkamiausį žmogų pri
kelti tautą iš karo griuvėsių ir į persekiojimas 
chaoso. Iš meilės savam kraštui i gos 
užmiršo pats save, nežiūrint, Į 
kad jau turėjo 70 gražių mete
lių, ir nuo to momento, nuo 
federalinių rinkimų, nebežinojo 
kas yra poilsis.

Jo šoferis pasakoja, kad nuo 
1946 iki 1949 m., pačiu sunkiau 
siu krašto atstatymo metu, bu
vo priverstas važiuoti 120 kilo
metrų į valandą, kad suspėjus 
aplankyti kiekvieną didesnį 
prisikeliančios federalinės Vo
kietijos respublikos centrą. Daž 
nai Adenaueris valgė ir miego
jo automobilyje, ir vieną kartą, 
turėdamas sutikti anglų gene
rolą Robertsoną, bet nebesus- 
pėdamas grįžti namo, sustojo 
užmiestyje ir pasislėpęs už me
džių užsivilko formalius rūbus.

Ir dabar, nors vakarų Vokie
tija jau yra gavusi pilną nepri
klausomybę, dr. Adenaueris, ne 
žiūrint jo virš /80 amžiaus me
tų, darbo ritmo-nesulėtino. Kanc 
leris visada keliasi 6 vai. ir bai
gia savo darbą 10 vai. nakties.
Vienintelis jo poilsis, kada at
lieka valandėlė laiko, pasidar
buoti sode ir paskaityti nuoty
kių romaną, kad atsileistų ner
vų įtempimas.

“Iš tikrųjų turėjau tris gyve
nimus” kartą pareiškė Adenau- 
erls savo biografui Paul Wey- 
mar. “Pirmasis siekia iki 1917 
m., antrasis apima periodą, ka
da buvau Kolonijos burmistru, 
ir trečias nuo antrojo Pasauli
nio karo pabaigos”. Iš šių trijų 
gyvenimų aktyviausias yra nuo 
1946 m. iki dabar, bet nemažes
nės reikšmės yra ir du pirmie
ji.

Paul Weymar savo knygoje 
“Adenauer” aprašo kanclerio 
jaunystę, ypač kaipo studentą 
Friburge ir Bonnoje, kur buvo 
vadinamas “sena lapė”. Iš pro
fesijos yra teisininkas, baigęs 
mokslus daktaro laipsniu. Kar
jerą pradėjo banko tarnautoju.
Paskui išrenkamas Kolonijos

valsčiaus asesorių ir viršaičiu. 
"Kartais prarasdavo kantrybę, 
rašo vienas jo opozicininkų, ir 
tada jau pastatydavo valsčiaus 
tarybą prieš jau įvykusį fak
tą”. Taip ir pašalinimo diena 
atėjo už pasipriešinimą Hitle
riui, paskui sekė kalėjimas ir 

iki karo pabai-

Premiją atiduos statyt 
bažnyčiai

Tolimųjų Rytų koresponden
tas, dirbąs NCWC žinių agen
tūroje ,tėv. Patrick O’Connor, 
SSC, gavo premiją — $1,000 
už savo pasižymėjimą žurnalis
tinėje srityje. Jis nutarė tą 
čekį atiduoti bažnyčios staty
bai Japonijoje.

PIGI AI IK SAUGI XI

PERKRALJSTAU
BALDUS
METIME IK Iš TOKI W

K. EIDUKON1S
Tunu naują didelį sunkvežimį 

ir apdraudas
2313 W. 91st St. Chicago, HL 

Tel. PRescott 9-2781

Ką Dievas myli, tam ir kry-• 
želį siunčia. Graži kalba gerui

darbų neatstoja.
— Liaudies išmintis

iiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiimiimiiiimiiiiiiiiiiimmiiiimiiiiiiimiiiiir

PERKRAUSTYMAI — MOVING
jus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Iį artimų ir 

tolimų distancijų, šaukite sekančiai:

ANTANAS VILIMAS
8416 S. LITUAN1CA AVĖ., CHICAGO, DLL.

Telefonas — FRontier 6-1882
...........................................................................................................................................lininis

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

UniveTsal Savings and Loan Association užtikrina saugu
mą ir gražų pelną.

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

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

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illnois

Amerikietis William Lovett 
aiškina “taikingą sugyvenimą” 
rašiny “Peacėful Coexistance... 
a Šnare and a Delusion”. Tik
rai svarbų ir neeilinį straipsnį 
apie mūsų tėvynės geografiją 
pateikia dr. VI. Viliamas. Prie 
rašinio pridėtas ir orientacinis 
Lietuvos žemėlapis, kuriame 
krašto ribos pateiktos sekant 
lietuvių — sovietų taikos sutar
tį 1920 m. liepos 12 d., pasira
šytą. Visiškai vietoje įdėtas ir 
garsusis pasikalbėjimas tarp 
Krėvės - Mickevičiaus ir Molo
tovo Maskvoje 1940 m., iš kurio 
nesunkiai paaiškėja tikrieji so
vietų kėslai Lietuvos atžvilgiu 
dar gerokai prieš “liaudies sei
mo” komedijas. Minint Pabalti-, 
jo universiteto 10 m. sukaktį,* 
duotas Al. Gimanto rašinys “In 
Commemoration of Tenth An- 
niversary of Baltic University”. 
Vida Tautvydaitė pateikia neil
gą straipsnelį apie dr. Vincą 
Kudirką, E. Marijošiūtė trum
pai apžvelgia V. ‘Augustino al
bumą “Lithuania”.

Lietuviškoji veikla visame pa
saulyje paliečiama skyrelyje 
“East and West of the Cur- 
tain”. Įdėta ir mūsų meno bei 
minininkų, o taip ir literatūri
nių įvykių apžvalgėlė. Paskuti
niame puslapy išspausdintos iš
traukos, liečiančios Lietuvą ar 
lietuvius iš didžiosios spaudos 
puslapių, šį skyrelį paruošė L.

Kaip ir paprastai, 
“Lituanus” redakcija besido
mintiems mūsų reikalais, reko-

gyti vieną kitą būdingesnę kny
gelę. Telpa ir jų sąrašėlis.

Tiek naująja Eltos laida, tiek 
ir paskutiniuoju “Lituanus” nu
meriu galima tik pasidžiaugti. 
Ypač žymią pažangą padarė 
pastarasis leidinys, kuris, pra
dėjęs savąją egzistenciją beveik 
nuo sąsiuvinio dydižo spaudos 
lanko, šiuo metu ir išvaizda, ir 
turiniu gali drąsiai lenkti visą 
eilę kitų, nors ir senesnių leidi
nių. Ir jei lietuviai studentai 
nieku kitu lietuviškiesiems rei
kalams būtų nepasitarnavę, “Li
tuanus” leidimo darbas yra pa
kankamai didelis, rimtas ir tik
rai neeilinės svarbos, leidžiąs 
gėrėtis mūsų studentų ir toliau 
tesėjamu pasiryžimu.

Al. Gimantas

STATYBAI 
IR NAMŲ 
PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGA

CARR MOODY 
LUMBER CO.
STASYS UTWINAS, Prea.

3039 $o. Halsted St.
TeL VIctory 2-1272

Apkainavimą ir Prekių Pristaty
mą Telkiame Nemokamai

Raštinė atidus kasdien nno 
8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro ir 
šeštadieniais iki 8 vai. vakaro.

ĘDGAR ALLAN POE

DERVA IR PLUNKSNAITIS
Šio daktaro ir profesoriaus sistema

Vertė N. Jankutė 
(Tęsinys)

— Tikrai gėda prisipažinti, kad man šie vardai 
yra negirdėti.

— Negali būti!—sušuko mano šeimininkas trauk
damas pečiais, — negali būti! Nejaugi jūs norite pa
sakyti, kad nesate girdėjęs apie didžiai mokytąjį dr. 
Dervą ir garsųjį prof. Plunksnaitį?

— Iš tikrųjų, man labai nemalonu, — atsiliepiau 
susigėdęs, — bet atvirai pasakius, aš nesu susipaži
nęs su šių, be abejo, genialų vyrų veikalais. Nuo šiol 
aš pasistengsiu perskaityti visus jų raštus su dideliu 
dėmesiu, Monsieur Maillard, jūs mane, turiu prisipa
žinti, sugėdinote, tikrai sugėdinote!

Ir tai buvo faktas.
— Gerai, jau gerai, mielas drauguži, — maloniai 

šypsojo M. Maillard, spausdamas man ranką, — iš
gerkime po stiklą Sauterno

NAUJOS ANGLIJOS 

LIETUVIŲ DIENA IR PIKNIKAS

MARIANAPOLYJ E

THOMPSON. CONN.

• šiais metais sueina, lygiai 25 metai kai a. a. vysk. P. Bū- 

čys pašventino Marianapolį.
•’ Iškilmingos šv. Mišios 11-tą valandą. Pamokslas.

• šv. Kazimiero Parap. choras iš Woręesterio, Mass.
• ’ Worcesterio Lietuvių Drum-ir Bugle Corpsi

• Bob Zinkus Orkestras—šokiai.
• Įėjimas į pikniką — 25c. FREE PARKING.

• Laimingus laukia $250 grynais pinigais.

LIEPOS 4 D. VISI Į MARIANAPOLĮ!

Tėvai Marijonai ir Marianapolio Kolegijos Rėmėjai kvie
čia visus lietuvius ir savo geradarius dalyvauti šiame paren
gime. Atvykite ir susitikite su savo pažįstamais ir draugais iš 
kitų kolonijų. Pasigrožėkite Marianapolio gamta.

tum geležiniai Falarie jaučiai, ir visas balius palaips
niui kopė į pragarišką triukšmą. Tuo tarpu M. Mail
lard ir aš, apsistatę Sauterno ir Vougeot bonkomis, 
tęsėme savo pokalbį šaukdami iš visų plaučių, nes 
normaliu garsumu pasakytas žodis galėjo būt išgirs
tas taip, kaip žuvies balselis iš Niagaros krioklių 
dugno.

— Monsieur Maillard! — rėkiau aš jam į ausį,— 
jūs anksčiau minėjote apie senosios sistemos pavojus. 
Kokie tie pavojai?

— O taip. Labai dideli pavojai, — šaukė jis atgal, 
nes niekada negali suprasti bepročio kapryzų. Jis gali 
būt, kaip sakoma, apramintas kuriam laikui, bet ga
lų gale jis vistiek pašėlsta. Be to, beprotis yra ir ne
paprastai klastingas. Jei jis sugalvoja kokį planą, 
tai paslepia jį po nuostabios išminties skraistė. Todėl 
jau yra gerai žinoma, kad tada, kai beprotis atrodo 
visiškai protingas, yra augščiausias laikas jį rišti.

ti, surišti ir sumesti į vienutes. Patys bepročiai užė
mė jų vietas.

— Negali būti! Tokio nuotykio dar niekada ne
girdėjau ! i

— Faktas. Viskas įvyko taip, kaip pasakojau dė
ka vieno kvailio, kuris įsivaizdavo sudaręs geresnę 
beprotnamio santvarką ir panoro ją išbandyti, pirma 
prikalbėjęs kitus ligonius jam šitoj konspiracijoj 
padėti.

— Ir jam pavyko? ,
— Be abejo! Visas ligoninės personalas buvo už

pultas, surištas ir uždarytas. Ir, reikia pripažinti, su 
juo nebuvo labai švelniai elgiamasi.

— Bet nejaugi tvarka nebuvo atstatyta? Nejau
gi tai galėjo tęstis ilgą laiką? Argi apylinkės gyven
tojai ir ligoninės lankytojai nebuvo užaliarmuoti?

— Taigi kad ne! Maištininkų vadas buvo perdaug 
klastingas. Jis neįsileido jokių lankytojų, išskyrus 
vieną, gana žioplą jaunuolį, kurio jis nebijojo. Jis

— Bet tas pavojus, mielas pone, apie kurĮ &nka" pavedžiojo svečią po visą beprotnamį dėl įvairumo ir
čiau kalbėjome, tas pavojus; ar jums teko jį kada'^, vėl
patirti šitoje ligoninėje?

— Čia? Patirti? Žinoma. Pavyzdžiui, nelabai se
niai įvyko šiuose namuose toks nuotykis:

gerai prišėręs, vėl paleido.
— Ir kaip ilgai bepročiai valdė ?
— O, gana ilgai. Gal kokį mėnesį. Negalėčiau

tiksliai pasakyti. Kaip ten bebuvo, jie gerai gyveno. 
Pirmučiausia nusimetė visi savo suplyšusius skarma-— Tada dar tebeveikė ramioji sistema, kaip ži

note, ir pacientai buvo laisvi. Jie elgėsi pavyzdingai, lūs ir išsipuošė personalo apdarais. Na, be to, ligoni- 
Mudu gėrėme, ir visa kompanija sekė mūsų pa- net perdaug gerai, iš ko jau buvo galima spręsti, kad nės rūsiai buvo pilni vyno, o bepročiai žino velniškai 

vyzdžiu be jokio saiko. Buvo plepama, juokaujama, j koks velniškas planas šovė jiems į galvą. Bet, kaip gerai, kaip jį gerti. Taigi, jie gyveno puikiai, tikėkit 
klykiama, buvo daroma tūkstančiai kvailysčių; smui-' paprastai tokiais atvejais būna, niekas neatkreipė man.

menduoja ir tarpininkauja įsi- kai žviegė, būgnas daužosi, trombonai maurojo, tar-dėmesio. Taip vieną gražią dieną sargai buvo užpul-|

\
(Bus daugiau)
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Naujos sąlygos pabėgėliams 

emigruoti į Kanadą

Gavome Jungtinių Tautų 
Augšto jo Komisaro Vokietijoje 
pranešimą, kad Kanados gyven 
tojų ir imigracijos ministerija, 
atlikusi tyrinėjimus Vokietijo
je, Austrijoje ir Italijoje, nusta 
tė naujas sąlygas pabėgėliams 
į Kanadą emigruoti.

NAUJIEJI NUOSTATAI

ir prie ūkio vartų bus klubo J 
vardas. Pikniko komisiją suda
ro Juozas Mikšis ir Jonas Gu- 
muliauskas.

Po susirinkimo įvyko išleis
tuvės Mary ir Joseph Mik
šiams. Atminimui klubiečiai įtei

REAL ESTATE CLASS1F1ED AND HELP WANIED APS
statusas bus svarstomas, kai 
jų gydymas bus sėkmingas.

Kriminalinių atvejų bylos. —
Kanados Departamentas yra 
pasirengęs peržiūrėti bet kurio kė didelį ir gražų paveikslą,
imflgranto pabėgėlio bylą, ku-. Mikšiai sugrįžta atgal į Chica-

a) Pabėgėliai, galintieji gauti 
garantijas

Garantijų pabėgėliams suda
rymas. — Kanados gyventojai 
(residents), norintieji atsikvies 
ti kurį nors bona fide pabėgėlį, 
draugą ar giminę, gali paduoti 
vyriausybei prašymą. Sutiki
mas sąlygojamas sponsoriaus 
pajėgumu parūpinti pabėgėliui 
pakankamas įsikūrimo sąlygas, 
įnimant darbą. Viza bus išduo
dama, jei pabėgėlis atitiks į- 
prastinius civilinius ir sveikatos 
aeikalavimus. Kiekvienoje bylo 
jc departamentas nori užsitik
rinti, kad sponsorius yra pati
kimas asmuo, norintis ir galin
tis pagelbėti pabėgėliui sun
kiame laike ir kad jis ištesėtų 
savo pasižadėjimus ir nedaleis- 
tų, kad pabėgėlis taptų viešąja 
našta.

Išskirtos šeimos. — Depar
tamentas yra pasiruošęs peržiū 
rėti visas dėl sveikatos išskirtų 
šeimų bylas, kur šeimos galva 
ar dirbantysis šeimos narys y- 
3 a pastovus Kanados gyvento
jas. Tai reiškia, kad pastovūs 
Kanados gyventojai (perma- 
nent residents) gali naujai įteik 
ti pareiškimus, prašydami įleis
ti jų žmonas ar vyrus ir vaikus, 
o taipgi jų tėvus, jei jie yra pa 
bėgėliai ir jų sveikata bu
vo kliūtis įvažiuoti -į Kanadą. 
Dauguma, jei ne visi, šie atve
jai siejas su užkrečiamomis li
gomis,' kaip džiova ar kitos li
gos, reikalaujančios instituci
nės globos. Dėl to Departamen 
tas reikalaus, kad pareiškimai 
būtų paremti atitinkamais pro
vincijos sveikatos įstaigų pažy
mėjimais, kad Kanados įstaigos 
priims gydyti tokį sergantį šei
mos narį. Norintiems savo na
rius atsikviesti, patariama 
kreiptis į provincijos sveikatos 
įstaigos viršininkus, tiksliai, de 
taliai apibūdinant bylą ir pra
šant raštiško užtikrinimo gydy
ti ir t.t., kaip' aukščiau pasaky
ta. Jei Kanados provincijos vir
šininkai reikalautų kurioje 
nors byloje paskutinių sveika
tos davinių, tai tas bus parūpin 
ta Nacionalinio Sveikatos ir 
Gerovės Departamento (De
partment of National Health 
and Welfare). Suprantama, 
kad šios rūšies pabėgėliai ne
bus dabar tinkami įleisti kaip 
emigrantai, bet jiems bus leis- 

. ta atvykti kaip neemigran- 
tams, gydytis ir jų emigranto

riam buvo atsakyta viza dėl 
bausmės už palyginamai mažą 
nusižengimą. Tai bus taikoma 
tik tiems, kurių kvietėjas Ka
nadoje yra artimaa. gimihė nu
matomam imigrantui.

b) Be garantijų imigrantai
Neturinčių garantijų imigran 

tų parinkimo kriteriumas šiais 
metais yra žymiai pakeistas ir 
mažiau reikšmės teikiama spe
cialaus profesinio pasiruošimo 
kvalifikacijoms. Imigrantai tu
ri būti tinkami, pageidaujami 
ir priimtini, nuoširdžiai norį Ka 
nadoje įsikurti ir su būtinomis 
charakterio ypatybėmis: drą
sa, pastovumu, apsisprendimu 
ir t.t., kurie jam padėtų pasiek 
ti tikslą. Be abejo, yra pabėgė
lių, kurie buvo padavę pareiš
kimus emigruoti į Kanadą artks 
tesniais metais, bet profesiniu 
pagrindu buvo atmesti. Ryšium 
su kriteriumo pakeitimu, tokie 
gali dabar iš naujo paduoti pa
reiškimus.

Kelionės pagalba šeimos na
riams. — Tais atvejais, kai šei
mos galva randamas tinkamu 
emigruoti bendra programa, 
bet nenori skirtis nuo šeimos, 
gali būti suteikta kelionei pa
galba, jei parinkimo valdininko 
nuomone, nuvykęs į Kanadą ga 
lės tuojau gauti darbo.

Šia proga pažymime, kad Ka 
nados Misijos Vokietijoje vei
kia: Hamburge, Hannoveryje, 
ir Muenchene.

Suinteresuotiems asmenims 
visokią pagalbą ir informaciją 
mielai teiks BALFO emigraci
jos įstaigos Europoje.

BALFas Muenchene

gą. Jie 9 metus gyveno Michi- 
gan City ir suorganizavo šį klu
bą prieš metus, kuris gražiai 
gyvuoja ir tarp svetimtaučių 
užsitarnavo didelės paagrbos. 
Mikšiai dėkojo nariams ir drau 
gams už vaišes ir brangią do
vaną, taipgi už vibu kooperaci
ją klubo veikloje. Jis pasižadė-

Norite nekilo, turtą pigiai pirkt 
arba greit ir gerai parduot — 
kreipkitės į Šią įstaigą.
Parūpinant gerom stibgom paskolas

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

Nejud. turto pirkimas-pardavimu, 
visokia apdrauda. notarijatas

P. LEONAS
REAL ESTATE

2185 W. 71st St — WA1. 5-8015

building a REMODELING

VIKTORAS ŠIMAITIS 
General Contractor

Stato rezidencinius ir komercinius
io kfifi ir tolimi p"v- i'a-mus, pasiūlo sklypus; rekomen-jo, Kaa ir pašiurau Kęs uoliau gy- duoJa p,anu9. iSrQplna 8tatybos kre-
venti klubo neapleis, bet daly- dltus- skambinti vak.: vi 7-4220 

J arba rez. tel. BĮ 7-3340. Kreiptis —

Michigan City# Ind.
Iš Ameriniečių-Lietuvių 

klubo veiklos

Klubo susirinkimas įvyko ge 
gūžės 27 d. Šukio salėje, 118 
Westem Avė., Michigan City.

Buvo perskaityta padėkos 
laiškas iš saleziečių už 25 dole
rių auką. Pranešta, kad sergan 
čiu nariu yra Juozas Rupšis, 
Sr., kuris prieš keletą mėnesių 
nusilaužė koją, Simon Gricius, 
kuris yra veteranų ligoninėje 
jau keletą mėnesių, ir namie 
serga M. Surovviec, A. Satoski 
ir Juozas Žukas.

Buvo svarstyta pikniko rei
kalai, kuris įvyks narių Jasins
kiu dideliame ūkyje birželio 24 
d. Vieta yra Michigan City ant 
Stanson Rd. 1 mylia šiaurėj 
nuo Route 20 kur ant kampo

vaus kiek laikas leis veikloje.
Reporteris

CHtCAGOJE
Namai benamiams

Pradėta statyti naujos patal
pos prie Šv. Juozapo Namų 
Benamiams, esančių 739 E. 35 
str., Chicagoje. Toji įstaiga pri
glaudžia našlaičius, vaikus, ku
rių tėvai patenka į kalėjimą ir 
tt. Vaikus ten globoja seselės 
vienuolės. Dabar patalpos didi
namos ir naujam priestatui 
bus išleista ketvirtis miliono 
dolerių.

Daugėja plaukiojimo 
baseinai

Apie 20 plaukiojimo baseinų 
pastatyta Chicagos priemies
čiuose. Ir pačiame Chicagos 
mieste didėja plaukiojimo ba
seinai, pvz. naujas, didelis ba
seinas pastatytas Douglas par
ke.

į Sugavo banditą
šeštadienį Chicagoje sugau- 

I tas banditas, Norman P. Kel- 
I ley, išsilaužęs iš kalėjimo Hills- 
! boro, UI. Jis prisipažino atli
kęs 15 vagysčių, 20 apiplėšimų 
ir pavogęs šešetą automobilių. 
Jis taipgi prisipažino peršovęs 
Chicagos autobuso šoferį.

ŠIMAIČIAI 
Realty - BuUders - Insurance 

2737 West 43rd Street

KONTRAKTO RIU8 
STANDARD BUILDERS, INO. 
2523 W. 69 st. Chicago 29, UI., 

PRospeckt 8-3792 
A. GINTNERIS — pirmininkas 

V. F. PETRAUSKAS — stat. vedėjas 
Lietuvių Statybos Bendrovė:
• stato namus pardavimui,
• priima užsakymus,
• atlieka remonto darbus,
• Įrengia aluminijaus langus ir 

duris.

PAKELIAME NAMUS
Mūsų darbininkai 

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

JONAS KOSINSKIS
BOulevard 8-2738

REAL ESTATE

marquette parke
Medinis, 8 kamb,, centr. šild. Ant 

Western ir 72-os. Gali būti pritaiky
ta bizniui ar raštinei.
. .Mūrinis — 2 po 5 kamb., centr. 
alyva šild. Gražus skiepas. Kaina 
$31,600.

BIUGHTON PARKE
Mūrinis — 2 po 4 kamb. Švarūs 

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

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

GAGE PARKE
Mūrinis bungalow 5 kamb. Gražus 

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

linkėse. Parūpiname paskolas.

ŠIMAIČIAI
Realty, Buildcrs, Insurance

2737 West 43 St.
Cldfside 4-2390

BRIGHTON PARKE — Medinis 
2 po 4 kamb. Centr. šildymas'alyva. 
$12,500.

Šią savaitę įstaiga atdara nuo 
5 iki 8 valandos vakaro.

VERTA
4409 So. Fairfield Avė.

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

-Prieš pirkdami ar parduodami 
namus, biznius, sklypus ar ūkina 
atlankykite mus.

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 St 
WAlbrook 5-5030 

PRospect 8-3579 (vak. ir sekmad.)

NARIAI LIETUVI V TAUP. IR SKOUNIMO
»VtŲ LTGOB, KURIOSE

Kiekvieno Santeupee Apdrausto Iki 910,000.00 
IK

Pelkeles BmtiMios Nainy Įgijimui 
Lengvomis Sąlygomis

GNIUKGO i SAVINGS t LOAN ASSN.
6234 S. Westera Avė. Chicago 36,11L

GRANE SAVINOS A LOAN ASSN.
2555 W. 47th St. Chicago 32,11L

OISTRICT SAVINOS A LOAN ASSN.
3430 So. Halsted Street Chicago 8, ŪL

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

UNIVERSAL SAVINGS A LOAN ASSN.
1800 S. Halited St Chicago 8, III.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiii
ANTANAS LUKAS IR SŪNUS 
2717-10 West 7lst StreM

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

Tel. — HEmlock 4-5881 
uimninniiiiiiiiiiniiiiiinniiiiuHiniiiiii

Netoli naujųjų "DRAUGO” Ir MA
RIJONŲ pastatų. Puikus 6 kamb. 3 
mieg. modernus mūro namas, 1 % 
augšto, garažas, gazas. Prieinama 
kaina. A. Sirutis, P. Leonas, Real 
Estate, 2735 W. 71st St. WAlbrook 
5-6015.

’jiiimiimmiiHiiHimiiiiiiiHiiiimmiiiig 
” LIETUVIU STATYBOS 

BENDROVE

Kampinis rezid. 8 kamb med. 
namas. Azbesto gontais (Shingle) 
apkaltos sienos. Uždaros veran
dos, garažas. Sumodernintas. Karš 
tu vand. alyva apšild. Netoli mok., 
bažn., susisiekimo. Galima tuoj už
imti. Nori greit parduoti —< ne
brangiai. Savininkas parduoda. 
3502 W. 62 PI. HEmlock 4-1531

|
|
iE
£

M O RAS
BUILDERS, INO.

e

Stato gyvenamuosius na- S 
mus, ofisus ir'krautuves pa- £ 
gal standartinius planus ai £ 
Individu alinius pageidavimus. £ 

_ Įvairūs patarimai staty- £ 
s bos bei finansavimo reika- £ 
S lais, skiciniai planai ir na- £ 
= mų įkainavimas nemokamai. £ 
£ Statybos reikalais kreiptis £ 
£ į reikalų vedėją šiuo adresu: s
i IOUJS STARKUS i
£ kasdien nuo 4 vai. popiet = 
E Tek PRospect 8-2018 =

Tennessee gubernatorius nu- £ CAMPBELL AVĖ, £
• , t, i — Chicago 29, Illinois =pirko Šv. Rasto knygas ir pa- - 

dovanojo kiekvienam savo 
valstybės kaliniui pagal jo ti
kybą.

Šv. Raštas kaliniams

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškoma MARIJONA SAKA- 

LATra-KRIAUeiŪNIENfi, gyvenu
si Chicagoje. Jieško Petras ir Zosė 
Sakalas, gyveną Kaune. Patys jieš- 
kantieji arba kiti ką nors žinantieji 
apie jleŠkomuosius, prašome atsi
liepti šiuo adresu: BALFas, 105 
Grand St., Brooklyn 11, New York.

Bronė Brajytė-Zakarauskienė, dūk 
tė Onos Aglinskaitės-Brajien'ės iš 
Karčiamų kaimo, Radviliškio vaisė., 
dabar gyv. Sibire pajieško AGUNS- 
KIO. Atsiliepti: A. Tauginas, 1529 
S. 49th Conrt, Cicero 50, III.

Pajieškomas: ‘JONAS KUNDRO
TAS iš Papilės (jieško sesuo Koste 
Motiejūnienė). Atsiliepti šino adre
su: S. Abramikas, 1108 N. 3rd St., 
Sprmgfield, UI.

Pajieškomas PRANAS ADOMAI
TIS, s. Liudviko, gini. 1907 m. Jis 
arba jo šeima prašoma atsi Kepti. 
Jieško jo motina Anetė Adomaitienė, 
gyv. Lietuvoje, Šiauliai, Spalio g-vė 
7. Rašyti šiuo adresu: Viktorija 
Staaaitienė, Spalio g-vė Nr. 7, Šiau
liai, Lithuania.

Pajieškau Petro Šilinio fKondri- 
nėlių k.), gyv. Chicagoje. Jį patį 
arba apie jį žinančius, prašau skam
binti Povilai Balčiūnui, tel. FRont. 
6-3395.

Pajieškoma SOFT.TA JOCHEN- 
SON (Zosė Janušonytė), iš Liet. į 
Brooklyną atvyko 1927 m. Kilusi iš 
Kui-šėnų miestelio, Šiaulių apskr. 
Gimus apie 1905-07 m. Atsiliepti ad 
resu: Julė Peškutė Lukijanovienė, 
Šiauliai, K. Požėlos g. 10, Lithuania.

yiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiihihiih;

D £ M E S I O t

PLUMB ING
Licensed, bended plumbers 

Joks darbas nėra didelis ar mažas, 
šanktte dabar. Kalbame Hetuvlškal

TeL REpubllc 7-0844 
WAIbrook 5-8451

MISCELLANEOUS 
Įvairūs Dalykai

LITBT. APDRAUDŲ AGENTŪRA
▼įsų rūšių apdraudos. AntomėM 

Mų nnamiavlmas. Notarlatas. Valsty 
bis patvirtintos kainos.

I Prieš darydami apdrandas kitu, 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS,
' WAlbrook 8-5671

INTERSTATE INSURANCE AGENC1 
*900 S. ASbltmd Avė.. Chicago 36. III

progos — opportTnitiks*
BY OWNER

. RESTAURANT
Acr. from Amphitheatre; 

Spot for couple
4329 S. Halsted St.

DRexel 3-8909

ONA STANEVlčIDTfi 2YMAN 
TIENfi, gyv. Jurbarko* ra jone, Ba- 
landžų tpyl., Kuzių km., pajieško sa 
vo brolių ANTANO ir BENEDIK
TO. Jiems yra žinių iš Lietuvos. 
Kreiptis pas — Misa Pocytė, 6921 
S flairemont Avė., Chuago 29 III

HELP WANTED VYRAI

TOOL AND DIE 
MAKERS

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

Bork & Beck Div. 

Borg W ar nėr Corp.

5950 W. 66th St.
POrtsmouth 7-7500 *

MACHINE
OPERATORS

Desire some experienc 
with automatic metai work 
ing machines otber thar 
Punch Press or Drill Press 
Work on all shifts. Startinę 
$1 79 per hour. Piece work 
later. Good benefits. Apply

Borg Beck Div.

Borg Warner Corp.

5950 W, 661h St.
Reikalingi vyrai autom, body 

and fender taisymo darbams.
Alga ir komisas.

VIrginia 7-7060

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, III.

Laikėsi šaltai degant 
kamšai

Pietų Afrikoje vienam ber
niukui betarnaujant šv. mi
šioms, priėjus perarti prie žva
kių, užsidegė kamža. Berniu
kas nesinervindamas nuėjo že
myn nuo altoriaus, priklaupė 
ties viduriu, nuėjo į zakristiją, 
kur buvo užgesinta jo kamža ir 
už keletos minučių su nauja 
kamža vėl grįžo tarnauti šv. 
mišioms.

P. STANKOVIČIUS
&EAL ĖST. Ir INSUB. BK0KHU8 

LIETUVIŲ AUDITORIJA 
8133 So. Halsted St 

PL EAaabi 6-87M
Padeda plrkltl - parduoti namu. 
Aklus, biznius. Parfiplna paskolas 
draudimus Ir daro vertimus. Tvarkr 
Imigracijos dokumentus. Ofisas atds 
ras kasdien nuo 10—7.

CICERO 3-jų butų arti Austin ir 
16th St. — 4-4-3 kamb. pastogėje.
Gazu apšild. 2 autom, garažas. $24, 
900, arba duokite pasiūlymą SVO- 
HODA, 6013 (ermak Rd. Blshup 
2-2162.

Savininkas parduoda 2-jų butų 
med. namą po 5 km. Nupiginta kai
na. Priežastis — išvyksta iš Cliica-
gos.________ VIrginia 7-2141

ŠILDYMAS
A. Stančlauskas Ir A. Lapkoa

InatbMuoja visų geriausių Ameri 
toe firmų gazu ir alyva kūrena 
mua pečius (furnacea), visų dy 
džių oro vėsintuvus Air cottdi 
aoners) Ir atlieka visus skardos 
darbus. /
1546 8. 49th OOURT, CICERO 
TeL OLympIe 2-9311 nuo 8 vai

ryto Iki 5 vai. vakaro. 
Telef. ano 5 vai. vak.: OLympI

JM752 Ir OLympIe

Seimą neatsiranda iš karto 
užbaigtame stovyje; ji kuriama 
nepertraukiamomis meilės pas
tangomis. - Dostojevskh,

HELP WANTEP — MOTERYS

• WILL TRAIN • 
JUNE GRADUATES

for
Clerical Positions as

STĖNOS AND 
TYPISTS

Permanent openings with Fast 
Growing Company. 

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

one half for overtime. 
apply

PERSONNEL
COMBINED INSURANCE 

C0- 0F AMERICA
5316 Sheridan Road

Tel. RAvenswood 8-1000

IDEALI VIETA MOTERIAI 
PENSININKEI

Lengvas namų ruošos darbas. Pri
žiūrėti 2 vaikus. Gyv. vietoje. Kamb. 
ir visas išlaikymas. Katalikė. Reko
mendacijos reikalingos. PRospect
8-1655.

EXPERIENCED
ALTERATION WOMAN

to work on better dresses, 
coats, and suits.

Excellent salary 
Apply Mr. Marcus

BER-TALS 
1253 S. Halsted St

Work near home and save 
time traveling while bettering 
yourself financially.

BOOKKEEPER
Mušt be able to handle gcneral 
ledger. Take trial balancc and 
prepare balance shcets. Willing 
to work Tucsday thru Satur- 
day.

TALMAN FEDERAL

SAVINGS & LOAN ASSN. 

5501 So. Kcdzie Avė.
' HE 4-3322

Reikulinga moteris prižiūrėti vai
kus, katalikiškuose namuose. Reikės 
valgis gaminti, bet jokio sunkaus 
darbo. Gyv. vietoje. Išlaikymas ir 
atlyginimas. Reikalingos rekomenda- 
cijos. MAnsflcld 6-0114.______

SALESLADIES -
Full or part time for

VAL-LO-WILL 
CHICKEN SHOP
No experience necessary 

-iPHONE
CENTRAL 6-8726

Gėris, grožis ir išmintas au
gina sparnus sielai; bjaurumas 
ir blogis — sielą džiovina.

— Platonai

/F

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

Apply — ,
606 W. 18th St

MEN FOR 
AUTO BODY AND 
FENDER REPAIR

Top vvages to top men 
Salary or commission

VIrginia 7-7060

DETROIT RESIDENT 
SALES & SERVICE MAN

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

ISNUOMUOJAMA

Išnuom. mieg. knmb". mažoj šeimoj 
939 W. 34tli St. 2-ras augštas iš kie
mo. CLiffside 4-0335.

HELP WANTED — MALĖ

— NEWLY CREATED OPENINGS - 
ARCHITECTURAL ESTIMATOR

2 yrs exp. required
ELECTRICAL ESTIMATOR

2 yrs exp. reųuircd 
Salary open. Bonus Plan.
Overtime. Air conditioned office.

If unable to apply in Person, write or
Phone A. CULVER SMITU — RAndolph 6-2527

SKIDMORE, 0WINSS, & MERILL 
100 W. Maune, 2lsl fleor, Chicago, III.

PAYROLL CLERK
Excellent opportunity for figure 
minded giri to learn payroll and

“NCR 3100.” Steady work.
5 DAY WEEK 
BONUS PLAN 
CAFETERIA

GOOD TRANSPORTATION 
WILL CONSIDER JUNE 

GRADUATE
Eugene Dietzgen Co.

954 W. FULLERTON 
(At the “L” Station)

_________ Lincoln 9-0200___________

W0MAN WANTED to take caro 
of ehildren in good Catholic home. 
Mušt cook, būt no lieavy work. Stay. 
Board and salary; refcrences re- 
gnired. MAnsfield 6-0414.

~ ~ vyrai' IR MOTKRYS 

BROIL COOKS
cxpcrlenced, rellable men considered. 

Also WAITRESESS 
Experienced only

for the most bcuttful “Open Hearth 
Room in Chicago”. Applications 
taken dally from 2 to 6 in the after-
noon.

KOFIELD’S
2758 W. Devon Avė.

MEN AND W 0 M E N
Full or Part-Time

e Pensioned or Retircd 

• College Studente

• Car Necessary

Sėli an excellent type aliiminum 

awning on Noftlishore. By an old 

established company. Busy season 
just starting. Libcral commission.

H. C. BOEDER 

Rriargate 4-4670

KoikaUngn Siek. tiek nusimananti 
moteris arlm vyras dirbti už baro. 
5 arba 6 d. savaitėj. 3529 S. Halsted 
Mt. A. Naujokas.

AUTOMOBILEb — TKUOK8
AntomiiiiHtal — Honkrefiuilal

VIKTORO KO2ICOS 
lietuviška guoli imi atotla far auto

Vtliekamt motoro remontai, lyginimo, 
Iety m 6 darbai ir ketdtamoa dalys.

CALL-ME-MOTORS C0.
k7»9 8, W£RTF.RK AVK- PR 8-9533
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MŪSŲ KOLONIJOSE
Cleveland, Ohio

Pas CIevelando krikščionis 
demokratus

Birželio 8 d. būrys Chicagosj 
k'.'kščionių demokratų studijų! 
klubo narių pajukome CIevelan
do link. Keicr.į, nors ilgoka, 
dainų, juoko ir pokalbių perpin
ta, žymiai trumpėja. Clevelan- 
de mus pasitinka nauji veidai, 
užmezgamos pažintys. 2 vai. p. 
p. kviečiami prie bendro vaišių 
stalo, kur sutinkame CIevelando 
krikščionių demokratų jaunimą 
ir vyresniuosius. Iškilmingą po 
būvį — posėdį sumaniai prave
da H. Idzelevičius, ragindamas 
pasidalinti mintimis apie krikš-

Experienced
Armature & Stator Winder
Well estb. Co. Permanent

DAHL ELECTRIC
2740 N. PULASKI RD.

Tel. Capltol 7-3170

čionišką demokratiją. Daug sva 
rių minčių ir planų patiekia ei
lė kalbėtojų; iš clevelandiečių — 
P. Stravinskas, P. Kliorys, Puš- 
korius, iš čikagiečių — J. Bi
čiūnas, L. Tamašauskas, iš det- 
roitiečių — P. Polteraitis. Va
dovavimo mokslas ir menas, per 
sunktas krikščionybės princi- j 
pais, remdamasis bendradarbia
vimo etika, yra tikras krikščio
niškos demokratijos kelias. Vai 
šėms pasibaigus, programa ne
pasibaigė.

Tuoj pat krikščionių demo
kratų jaunimas susirinko savo 
posėdžiui, kuriame buvo disku
tuota įvairūs jaunimą liečią 
klausimai. Sudarytas jaunimo

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

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

DIENRAflTI3 DRAUGAS, H.l:W lr » ILUNOIB B

SOPHIE BARČUS 
RADIO PROGRAMA

U WGBS atotlee — Banga 11*0 
NUO PIRMAD. IKI PENKTAD. 

5:46 Iki 8:10 vai. ryte 
SESTAD. 8:10 Iki 9:10 ryte 

PIRMADIENNIO vak. nuo 7—8 v. 
SEKAU. H:30—9:30 v. r. U atotlee 

WOPA — 1490 kU.
Chlcųo 29, -U. HEmlock 4-2411

7121 Bo. ROCKWELL ST.

GUŽAUSKŲ
BEVERLY KIMUS GftUNYdA 
Geriausios gSlės dėl vestuvių, banke
tų, laidotuvių Ir kitų papuošimų.

2443 WEST #»RD STREET 
TeL PRospcct 8-0833 Ir PR 8-0834

TELEVIZIJOS
ir Radis Aparatų Taisymas

Sąžiningas ir garantuotas darbas 
1L RIMKUS. 4617 S. Sawyer St. 
TeL VI 7-0087 — VI 7-8087

P.&J. JOKUBKA
TV, DEIMANTAI IR LAIKRODŽIAI 

Pardavimas tr Taisymas
4077 So. Archer Avė. 

Chicago 32, Ifi. — Tel. LA 3-8617

MOVI NG
A. BENIULIS atlieka įvairius 
perkraustymus ir pervežimus 
iš tolimų ir artimų atstumų.

TeL BĮ. 7-7078 arba 
PR 8-9842

Illlllllllllfllllllllllllllllllllllllllllllllliuilll
Z. ir ST. JURKŪNŲ 

Moteriškų rūbų krautuvė 
(Marąuette Park Furriers) 

Parduodami geros rūšies moteriški 
rūbai neaukštomis kainomis. Pri
taikant už pataisymų nieko neskai
tome. Priimam kailinius paltus iš
valymui, nublizginimui ir sandėlia
vimui (storage). Krautuvės adresas: 
2438 W. 63rd St. Tel. HE. 4-4321 
iimimiiiiniiiimiiimiiiiiinniiiitiiiiimr
■r*---------t--------- a

Vytauto Augustino 
Lietuvos Vaizdų Albumas

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

Albumas Lietuva 
yra gražiausia dovana 

Kiekvienam verta šį gražų leidinį 
pačiam įsigyti ir kitam dovanoti. 

Išleido ATEITIS. Jį galima gauti: 
Kaina 6 doL

ATEITIES administracijoj 
916 Willoughby Avė. 
BROOKLYN 21, N. Y.

branduolys iš trijų asmenų — 
Al. Bagdonavičiaus, M. Leknic- 
kait'ės ir J. Gravrogko.

Vakare visi “in corpore” da
lyvavome bendrame CIevelando', 
studentų skyriaus rengiamamet 
šokių vakare, kuris vyko “Vasal 
Country Club” patalpose.

Sekmadienį programa buvo 
trumpa. Išklausėme šv. mišių, 
kurios buvo atnašaujamos už 
nužudytus suvalkiečius ūkinin
kus. Aplankėme CIevelando lie
tuvių darželius, dar kartą nu
skambėjo dainos, padarytos nuo 
traukos, ir ir sukome Chicagos 
link.

Laikas nuneš užmarštin gal 
daug ką, tačiau clevelandiečių 
nuoširdumas, vaišingumas bei 
draugiškumas pasiliks ilgai mū
sų atmintyje. O. S.

Buffalo, N. Y.
Pirmoji gegužinė

Š. m. liepos 1 d. Buffalo Lie
tuvių Klubas rengia pirmąją lie 
tuvių gegužinę (pikniką) Buffa
lo apylinkėje. Gegužinė įvyks 
Orchard Park, 525 Fletcher St., 
Tonawanda, N. Y. (šiauriniame 
Buffalo priemiestyje). Vieta — 
didelė ir patogi, specialiai į- 
rengta gegužinėms. Gali sutilp
ti net keli šimtai automobilių. 
Šokiams yra pastogė su gero
mis grindimis. Geras orkestras. 
Užkandžių ir gėrimų pakaks.

IOC30ZB
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TELEVIZIJOS FONOGRAFAI 
Tik pas mus pirkdami gausit
• Nemokamai I-Jų m«n. pilną garan

tiją — darbas Ir dalya
a Nemokamai vidaus anteną Ir Insta

liavimas.
• Iki $100.00 Ir daugiau nuolaidos ui

Jūsų seną televiziją.
Be to, visokiausi radijai, rekorda- 

rlmo aparatai, lempos, baterijos, da
lys ir kitų firmų televizijos

NUOŠIRDUS LIETUVIŠKAI 
PATARNAVIMAS

Frank’s TV and Radio
PARDAVIMAS IR TAISYMAS

3240 South Halsted Street
Telefonas CAltamet 6-7252

PRANAS KERBI H IR 
PAULIUS F. ENDZELI8

Maloniai kviečiami visi, kurie 
tik lieka nevažiavę į Dainų šven 
tę. Ypatingai laukiami kaimy
nai kanadiečiai, kurių gegužines 
buffaliečiai lankė eilę metų.

Gegužinės vieta yra 5.5 myl. 
nuo šiaurinės Buffalo miesto ri
bos ir tik 2.5 myl. nuo Grand 
Island tilto. Kanadiečiai, įvažia
vę į Buffalo per Piece Bridge, 
tuojau turi pasukti į kairę ir vi
są laiką važiuoti paupiu žemyn, 
keliu Nr. 266 (Niagara St., Ri- 
ver Road Ir Niagara St. Tona- 
wandoje) iki Wheeler gatvės To 
nawandoje. Wheeler gatve pa
sukti į dešinę ir pavažiavus ke
turis blokus bus Fletcher gatvė 
ir gegužinės vieta, kuri yra tik 
ketvirtadalis mylios nuo kelio 
Nr. 266.

Važiuojantiems gi per Niaga
ra Falls, geriausia važiuoti per 
Grand Island keliu Nr. 324. Tik 
išvažiavus iš salos per tiltą, tuo 
jau pasukti žemyn paupiu į ke
lią Nr. 206 ir važiuoti iki Whee- 
ler gatvės. Ročesteriečiajus iš 
kelio Nr. 5 pasukti į kelią Nr. 
324 (Sheridan Drive) ir važiuo
ti iki pat Grand Island tilto. 
Nuo tilto pasukti į dešinę — į 
anksčiau minėtą kelią Nr. 266. 

Lietuvių Klubo Valdyba

New York, N. Y.
— Vincės Jonuškaitės vado

vaujamas Moterų Klubas New 
Yorke birželio 10 d. Baltic 
Free House patalpose surengė 
vakarą pagerbti Vincentai Lo
zoraitienei, kuri Romoje vado
vauja panašiai moterų organi
zacijai, kaip ir šis klubas, pri
klausančiai Pabaltijo Moterų 
Tarybai.

Pradžioje susirinkusius pa
sveikino pirmininkė Vincė Jo- 
nuškaitė, trumpai supažindin
dama su Lozoraitienės veikla. 
Jau Peterbųpge pradėjusi daly
vauti vaidinimuose, vėliau ji 
darbavosi Kaune Vilkolakyje, 
režisavo vaikams veikalus, dir
bo moterų organizacijose, ben
dradarbiavo spaudoje. Newyor- 
kiečių vardu Jonuškaitė jai į- 
teikė orchidėją su lietuviškomis 
rūtomis.

Regina Budrienė, klubo gar
bės pirmininkė, sveikindama 
viešnią, ypač iškėlė lietuvės 
vaidmenį Amerikoje, pabrėž
dama, kad Amerikoje lietuvy
bės ir kalbos išlaikymo nuopel
nas daugiausia priklauso mo
teriai.

Vincenta Lozoraitienė, dėko
dama už malonų sutikimą, kaip 
rengėjų buvo prasyta, ilgiau 
sustojo ties Lietuvos Moterų 
Tarybos veikla nepriklausomo
je Lietuvoje. Tai nepartinei 
qr-jai, kurioje buvo apie dvide
šimt įvairių vienetų, Lozorai
tienė yra vadovavusi septyne
rius metus. Organizacijos tiks
las buvo kelti ir plėsti lietu
vių kultūrą moterų tarpe Lie' 
tuvoje ir supažindinti ją su už
sieniais o taipgi gerinti moters 
ir vaiko būklę krašte.

Pabaigai, Pabaltijo Moterų 
Tarybos lietuvių pirmininkė Li- 
gija Bieliukienė pasidžiaugė, 
kad Lozoraitienė ir dabar da
lyvauja moterų veikloje ir gra
žiai Pabaltijo Moterų Tarybą 
atstovauja Ramoje. Lozoraitie
nę Moterų Vienybės vardu svei
kino Helen Kulber, P. Jurgė- 
liūtė-Beverage, dr. Aid. Šliūpai- 
tė, Jieva Trečiokienė, Izabelė 
Dilienė, Sal. Čerienė-Mulks, O- 
na Valaitienė ir kitos.

Po kalbų, buvo kavutė. Be 
moterų, buvo atsilankęs ir ne
mažas vyrų būrys su Gen. Lie
tuvos Konsulu J. Budriu prie
šakyje, z

— Jurgis Savaitis, dirbęs 
“Draugo” redakcijoj, pereitą 
savaitę sukūrė šeimą su Lai
ma Valinskiene.

kėjo laiškanešiui reikiamą su
mą ir laišką perdavė adresa
tei. Dėja, dėkingumo už savo 
žygį jis taip ir nesulaukė. Mer
gaitė perplėšė voką ir parodė sa 
vo geradariui visai švaraus po- 
pierio lapelį.

— Laiškas nuo mano brolio 
— paaiškino jinai, — jis gy
vena netoli. Nenorėdami mo
kėti už laiško pristatymą, mes 
susitarėme, kad voko kampe 
jis pažymėtų tam tikru ženklu, 
kad jis sveikas ir jam nieko 
blogo neatsitikę. Kol nebuvo 
pašto ženklų, už laiško persiun
timą apmokėdavo laiško gavė

jas grynais pinigais, pagal ta
rifą.

Taigi gudriajai merginai už
tekdavo tik žvilgterėti į voką, 
kad paskui galėtų ramiausiai 
atsisakyti laišką išpirkti.

Grįžęs į Londoną Rolandas 
Cbilas pasiūlė pašto valdybai 
reformą, kuri pašalintų pana
šius pašto apgavimus. Pagal tą 
reformą už laiško persiuntimą 
turėjo mokėti pats siuntėjas, 
prilipindamas voko kampe pirk
tą nedidelį popieriaus lapelį1 
pašto ženklą.

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

\ PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street

Vienos blokas nuo kapinių.

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas mieste!

Telef. — CEdarcrest 3-6335

Rūpestingai ir pigiai taisau

TELEVIZIJOS
APARATUS

Garantuoja darbų ir dalis.
J. MIGLINAS 

Telef. — HUmbold 6-1038

JONAS GRADINSKAS
Kambarių vėsintuvai, vėdintu vai; radio: vokiški, kišeniniai, nešio

jami, automobiliams; televizijos; patefonai, varomi baterijomis

J. G. TELEVISION COMPANY

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

Duona Ir {vairias skoningas 
bulkutes kepa

Pašto ženklų atsiradimas
Apie pašto ženklų kilimą pa

sakojama tokia istorija:
Vieną gražią metų va

saros dieną turtingas anglas 
Rolandas Chilis sėdėjo kaimo 
restorane. Laiškanešys atnešė 
laišką patarnautojui. Si, pažiū
rėjusi į voką, atsisakė laišką 
priimti: esą, išpirkti jis jai per- 
brangu. Įsikišo Rolandas Chi
lis. Norėdamas padėti neturtin- 
gajai merginai, jis pats sumo-

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605-07 South Hermitage Avenue

Tel. YA 7-1741-2 ir LA 3-9851
4330-34 South California Avenue

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

LIŪDESIO VALANDOJ

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

0845 So. Westera Avė. Air Condltioned koplyčia 
REpnbllc 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta

Tiem*, kurie gyvena kitose miesto dalyse; gaualaaa 
koplyCl* ardau Jūaų namų.

A. f A.a
KAZIMIERUI WARAKO]UI

mirus, jo dukteriai FRANCES, sūnums JONUI ir JURGIUI 
gilią užuojautą reiškia ir kartu liūdi

JANINA IR JURGIS UŽUBALIAI

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

6812 S0. WESTERN AVĖ. 1410 S0. 50th AVĖ.
CHICAGO, ILL CICERO, ILL.

STEIN TEXTILE CO.
1306 South Union Avė.

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

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

tiumams, kurių kainos paprastai yra $9.80, dabar tik ..$4.50 
60 colių vilnonės medžiagos ir •'flannel” vyriškiems ir

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

ir plaunamas “Sil-O-Shan”, “antiąue taffeta”, pa
prastai $1.98, dabar tiktai ............................................................9#c.

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

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

pat liekanas medžiagų pamušalams už baisiai pigias kainas.

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

STEIN TEXTILE CO. 
1306 SOUTH UNION AVENUE

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

BRUNO’S KEPYKLA
3339-41 S. Lituanica Avė. 

TeL Oliffside 4-6370
Pristatome J visas krautuves 
ir restoranus, taip pat iš
siunčia 1 visus artinuosius 

miestus.

NUO UŽSZSENfiJUSIŲ 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ

IB ATVIRI ODOS LIGŲ
Tie, kuris kenčia nuo SENŲ AT

VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, 
negali ramiai sSditl ir naktimis 
miegoti, nes Jų užstsenEJusios žaizdos 
niežti ir skauda. Kad pabalinti tų 
nležCJImg ir skaudEJlmą. senų atvi
rų ir skaudžiu žaisdų, uždekite 
LEGULO Ointment. Jos gydymo 
ypatybes palengvins jūsų skaudSJI- 
mg ir galCstte ramiai miegoti nak
tį. Vartokite Ją. taipgi nuo skau
džių nudegimų. Ji taipgi pašalina 
ntežSJIoią ligos vadinamos P8ORIA- 
818. Taipgi pažai Ina peršėjimų ligos 
vadinamos aTHLETE’S FOOT, su- 
etabdo džiovinimą odos ir perplyš!mą 
tarppirščlų. Tra tinkama vartoti i*uo 
džlflatanfilos, suskilusios odos dedtr- 
vlnlų, odos ižbfirlmų Ir t. t., taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada pa 
■Įrodo skaudus išbėrimas nuo vysty
klų. JI yra gera gyduolS nuo lk 
virštnlų odos ligų. Le
gulo Olntmsnt yra 
parduodam* po 75 
et., $1.21, Ir $1.50.
Pirkite valatlnBse Ctai 
eago] ir apylinkėse—
Mllwaukee, W’«c.,Oa 
ry.Ind.lrDetrolt, Ml- 
ctalgan arba rašyki
te Ir atsiųskite Ifo- 
nsy order |

LEGULO, Department D. 
5618 W. Eddy 8L Chicago 34. I1L

Giminėms ir pažįstamiems pranešame, kad sunkios ir ilgos 
ligos mirė mūsų brangi žmona ir mamyte
A. + a. Jadvyga Navickaite-Sabaliūnienė

+ f GYVENO 1835 CANALPORT AVĖ.

Mirė birž. 17 d., 1956, 9:15 vai. vak., sulaukus 46 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Kauno miesto. Amerikoje išgyveno 

6 nu
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Zenonas Longinas, sūnus 

Leonas, duktė Gražina Sabaliūnai.
Kūnas pašarvotas Petro Gurskio koplyčioje 659 W. 18tli St. 
Laidotuvės įvyks jienkt. birž. 22 d., iš koplyčios 8:30 vai. ryto 

bus atlydėta į Dievo Apvaizdos parapijos bažnyčių, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velionės sielų. Po pamaldų bus nulydėta į 
Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę; vyras, sūnus ir duktė.
Laidotuvių direktorius Petras Gurskis. Tel. SEclcy 3-5711.

Telefonai — GRovehilI 6-2345 arba 
T0wnhall 3-2109

sekantieji yra nariai chicagos lietuvių
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

| Ambulansų patam* Mea turime koplyčias
, rimas dieną ir nak- Chicagos ir
,tį, Reikale šaukit* Roeelando dalyse Ir

I tuojau patarnaujame

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

Mielam kolegai LEONUI SABALIONUI, jo mylimai 
mamytei

A. f A.

JADVYGAI SABALIONIENEI
mirus, gilią užuojautą reiškia

LIETUVIŲ STUDENTŲ SANTAROS 
CENRO VALDYBA

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 8. LITUANICA AVĖ. Tel. Y Arda 7-3401

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

ALFREDAS VANCE
177 WOODS1DE Rd., Riverside, I1L Tel. OLympic 2-5245

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

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICH1GAN AVĖ. Tel. COmmodore 4-2228

A. | A.

PETRUI JONUŠUI mirus, 
jo žtnonę Jadvygą ir dukrelę Danguolę 

nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi
DR. RICHARDAS TRUMPAUSKAS SU ŠEIMA

JURGIS F. RUOMIN
3319 8. LITUANICA AVĖ. TeL YArds 7-1138-11391

VASAITIS — BUTKUS
1448 8. 60th AVĖ., CICERO, IU. Tel. OLympic 2-1003

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

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. fl»th STREET REpubrie 7-1213

1 2314 W. 23rd PLACE Vlrgtnla 7-1672,



\
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X Įkurtuvių šventė pas lie

tuvius saleziečius prie Cedar 
Lake, Ind., vyksta ateinantį 
sekmadienį, birželio 24 d. Šv? 
Mišios — 12 vai. Jas laikys ir 
žodelį pasakys Indianos vys
kupas Pursley. Giedos Daina
vos ansamblis. Lietuviškai pa
mokslą pasakys kun. dr. J. 
Prunskis. Po to seks pašventi
nimo apeigos lietuvių jaunimo 
naujųjų vasarojimo pastatų, 
svetainės ir naujai atstatyto 
po gaisro saleziečių vienuoly
no. Po pamaldų bus šaunus pik
nikas su lietuviškomis dešro
mis, kugeliu. Autobusai eis iš 
Ęrighton Parko. Vietas auto
buse galima užsisakyti iki ket
virtadienio vakaro pas E. Šir- 
vinskienę, 4541 So. Rockwell, 
tel. LAfayette 3-4841. Auto
mobiliais iš Chicagos važiuoti 
Stony Island, Calumet Ex- 
pressway, 41 keliu į pietus, 8 
keliu į kairę ir ten už 2 mylių 
jau bus ženklai, nurodantieji 
kur lietuvių saleziečių sodyba.

X Antanas Markauskas,
gyv. Melrose Parke, po sun
kaus fizinio darbo daug laiko 
skiria lietuviškai veiklai. Jau 
keletas metų, kaip nuoširdžiai 
dirba lituanistinėj šeštadienio 
mokykloj, kartu yra ir šios 
mokyklos vedėju. Ilgametis lie
tuvių klubo sekretorius, ben
druomenės apylinkėj buvo švie
timo vadovu, dabar revizijos 
komisijos narib. Yra įsijungęs 
į Chicagos Suvalkiečių draugi
jos veiklą, Kęstučio Klubą ir 
kitas kultūrines organizacijas. 
Dabar savanoriškai buvo įsi
jungęs į studentų rinkimą pa
rašų peticijai ir vakarais iš 
darbo grįžęs surinko 100 pa
rašų.

X Dainų šventės pamaldos 
bus Šv. Kryžiaus parapijos baž
nyčioje liepos mėn. 1 d. 10 vai. 
ryto. Jose dalyvaus visi cho
rai, Kultūros Kongreso daly
viai bei daugybė svečių, suva
žiavusiu tuo metu į Chicagą. 
gv. Mišios bus aukojamos už 
pavergtą Lietuvą. Pamaldų 
metu giedos Dainavos ansamb
lis.

X Moksleivių ateitininkų są
jungos centro valdyba Chicago- 
je pirmoji suprato Balfo pa-Į 
skelbtą naujų paketėlių siunti
mą į Sibirą palengvintomis są
lygomis mūsų areštuotiems ir 
kalinamiems broliams tremty
je. Jie nutarė paskirti $32 iš 
kasos, kad būtų pasiųsti 4 siun
tiniai per gveicarijės Raudoną
jį Kryžių.

X Kazys Skinkis, 951 W. 19 
st., naujas ateivis, nusipirko 
savo namus. Jisai gyvena vers
damasis dailidės amatu. Dirba 
prie naujos statybos miesto 
apylinkėje. Žiemą atlieka smul
kesnius namų pataisymo dar
bus savo pažįstamų tarpe.

Naujiena 1957 metų televizi

joj: aparatą įjungti, derinti, 
balsą nutildyti ir visai išjungti1 
galima iš tolo, net iš kito kam
bario : rankoje laikomas ciga
rečių dėžutės didumo daiktelis, 
be jokių lempučių ar baterijų, 
mygtuko paspaudimu viską pa
daro. Tokių aparatų jau užsa
kyta Gradinsko krautuvei, J. 
G. Television Co., 2512 W. 47th 
Str.

Naujausias išradimas: elekt
roniniu įtaisu naikinamos bak
terijos. Tas įtaisas įrengtas 
kambario vėsintuve. Pasižiūrė
kit pas Gradinską, J. G. Tele
vision Co., 2512 W. 47th Str. 
FR 6-1998.

X Aušros Vartų parapijos 
bažnyčioje birželio 10 d. buvo 
dvigubai iškilminga šventė. Tą 
sekmadienį parapija minėjo 50 
metų sukaktį ir parapijos mo
kyklą baigę mokiniai dėkojo 
Dievui už mokslą. 10 vai. sumą 
laikė vyskupas V. Brizgys asis
tuojant kunigams: dr. Matu
laičiui, J. Budzeikai, A. Kelp
šai, MIC. Po trumpo klebono 
žodži0 P- Malinausko, MIC, ek
scelencija pasakė pamokslą, 
kuriame iškėlė mintį, kad para
pijos šalia valstybės, atlieka 
neapskaičiuojamai didelius lab
darybės ir švietimo darbus. 
Linkėjo ir toliau gražiai dar
buotis Dievo ir Bažnyčios gar
bei. Po sumos 38 mokiniams 
ekscelencija, asistuojamas kle
bono, įteikė mokyklos baigimo 
diplomus, tarė savo malonius 
linkėjimus ■ ir suteikė palaimini
mą. Parapiečiams ši diena bus 
ilgai gražus atsiminimas.

Pamaldų grožį didino tikrai 
įspūdingas neseniai suorgani
zuoto choro giedojimas. Per 
trumpą laiką vedamas muz. J. 
Mačiulio sugebėjo paruošti 
Ecce Sacerdos Magnus, J. Krec- 
kelio, Mišias Salve Regina, 
Stehle ir giesmes. Solo giedojo 
P. Mačiulienė. Iš pasikalbėjimo 
su chorvedžiu teko sužinoti, 
kad vasarai choras ruošia nau
jas mišias. Jaučiamas chorve
džio ir choristų gražus sutari
mas, o taip pat parapiečių reiš
kiama moralinė parama už gra
žų giedojimą. Gaila, kad dėl 
trumpo laiko choras negalės 
aktyviai dalyvauti Chicagos 
lietuvių dainų šventėje.

X Lietuvių Golfo diena. Bir
želio 15 d. vakare įvykusiame 
Lithuanian Chamber of Com- 
merce of Illinois Direktorių Ta
rybos posėdyje nutarta šių me
tų Lietuvių Golfo dieną ruošti 
rugpjūčio mėn. 15 dieną South- 
moore Country laukuose, Palos 
Park, Illinois. Golfo dieną nu
matoma rengti labai plačiu 
mastu, kviečiant geriausius lie
tuvius golfininkus iš visos 
Amerikos ir Kanados. Per šių 
metų golfo žaidynes norima iš
aiškinti kas yra geriausias gol
fo žaidėjas lietuvis. Per anks
čiau ruoštas golfo dienas jau 
iškilo visa eilė vardų, tačiau 
šiais metais tikimasi susilaukti 
staigmenų. Golfo žaidynių lai
mėtojams bus skiriamos ver
tingos dovanos ir prizai. Keli 
metai iš eilės rengiamos Lietu
vių Golfo dienos tapo vienos iš 
įdomiausių ir daug dalyvių su
traukiančios lietuvių pramogos 
atvirame lauke. Lietuvių Golfo 
dienai pravesti yra sudaryta 
komisija: pirmininkas Peter C. 
Massie, nariai: Julius Kuzas, 
Algird Pivaronas ir Frank Zo- 
gas. Jau yra išspausdinti kvie
timai, kuriuos galima gauti pas 
Chamber of Commerce direk
torius.

X J. Kelečius, turintis 
Bridgeporte sėkmingą plakatų, 
dekoravimo bei įvairių kitų dai
lininko rankos reikalingų dar 
bų biznį, sutiko padaryti Kul
tūros kongreso papuošimui 
Sherman viešbuty didelį pa
sveikinimo plakatą už tai ne
imdamas atlyginimo.

X LB Bridgeporto apylinkės 
valdybos narys F. Valinskas 
papildomai surinko aukų Dai
nų šventei paremti: Ben Star, 
Daina Television Co., Rud 
min Funeral Home, Antanas 
M. Phillips — visi po $5. Po 
$10 — Jonas Karvelis ir A. L. 
Santarvė.

X Kultūros kongreso ir Dai
nų šventės dalyviams pagerbti 
banketo biletų galima gauti Ši
maičių Realty įstaigoj, 2737 
W. 43 st. Biletai bus parduoda
mi tik ligi birželio mėn. 28 d.

X Paparčio žiedas pražydės 
Joninių naktį per Vilniaus ir 
Klaipėdos krašto lietuvių ge
gužinę Spaičio darže birželio 
mėn. 23 d. Will«w Springs, UI.

PŪSNRAJ3TI3 DRAUGAS, CftfCAGO, fLUNOlS

CHICAGOS MERAS APDOVANOTAS RŪTOMIS

Dainų šventės, įvykstančios liepos 1 d. Chicagoje, komiteto ir svečių priėmimo komisijos nariai lankėsi 
pas Chicagos merą R. J. Daley jį pakviesdaini dalyvauti šventėje. Meras pasižadėjo atvykti J Dainų šven
tę ir tarti sveikinimo žodį lietuviams. Dainų šventės komiteto pirmininkė A.' Stephens įteikia mėrui rūtų 
šaką. ir* kvietimą. Šalia stovi inž. A. Rudis ir A. Dzirvonas. Mero kairėje J. Daužvardienė ir D. Kudaitienė 
laiko Dainų šventės plakatą.

X Balfo Chicagos apskrities 

piknike, įvykusiame birželio 10 
d. Bučo darže, Willow Springs, 
III., skirtąsias pikniko daly
viams dovanas laimėjo šie as
menis: Antanas Valavičius, An
tanas Ivanauskas, Povilas Kan- 
tauskas, Jonas Grigolas, Vikt. 
Valavičius, Antanas Ragaus
kas, Lina Pocius, Adolfas Rač
kauskas, Vladas Butėnas, Juo
zas Sudžius, Anatolijus Čepu
lis,. Ema Pušneraitienė, Ina Če
paitienė, Malec’s Delicatessen 
Store, Ged. Pudžukaitis, Jonas 
Juozaitis, S. Stembrus, Apolo
nija Šapalas, Antanas Stukas, 
Mykolas Žemaitis, Sophie Pope, 
Rosa Varanka, Norman Gause, 
Magd. Kavaliūnaitė, Joseph 
Gaudrimas, Kazys Tautkus, 
Stasys Rauckinas, Juozas Bla
žys, Jurgis Butikas, Kęstutis 
Petrauskas, Klemas Jurgela, 
Stasys Usinas, Salomėja Damb
rauskas, Arvydas Tauras, Pra
nas Rumšą, Willie Ervin, Jo
nas Domkus, Kristina Papar- 
tytė, Jonas Kaunas, Juozas 
Rimkus, Ramunė Baronaitis, 
Edwardas Konin, Aldona Tau
ras, R. Maldūnas, St. Mikuls
kis, Rimualdas Kriaučiūnas, 
Joana Valaitis, Emilija Lietuv
ninkas, Jonas Mackus, Kostas 
Paliliūftas, Danguolė Ilginis, 
St. Mikulskis, Kazys Ališaus
kas, Jonas Guobužis, Juozas 
Proškus, J. Kukeckis ir G. Gri- 
bin.

Dovanų neatsiėmę piknike, 
jas jas gali pasiimti Balfo įstai
goje, 4358 S. Washtenaw Avė., 
Chicago, III., darbo dienomis 
nuo 6 vai. vak. Tel. YArds 7- 
2322.

X Kultūros kongresui pa
remti aukojo: Chicagos Lietu
vių Suvalkiečių Draugija — 
$15, dr. P. Kisielius — $50, Ku- 
nig. Birutės karių šeimų dr-jos 
Chicagos skyrius — $10, J. 
Jurkšaitis $5, M. Rėklaitis — 
$5, Kūrėjų savanorių Chicagos 
skyrius —t $5, J. Variakojis — 
$5, S. VelbaRis ir jo mokinių 
studija — $25 ir dr. M. M. De- 
venis prisiuntė paštu iš Water- 
burio $10. Aukas siųsti adresu: 
T. Blinstrubas, 6737 S. Camp
bell Avė., Chicago 29, III.

X Šiandien, trečiadienį, 7 v. 
vak.'Marąuette Parko aikštėje, 
prie 67-tos ir Kedzie Avė., Chi
cagos Liet. Futfolo Klubo Vai
nutas futbolininkai turi savo 
treneruotę.

X .Kultūros kongresui svei
kinimai bus priimami tik raštu. 
Jokių prakalbų nebus. Sveikini
mus reikia siųsti 706 West 21 
st., Chicago 16, III.

X Albino Motekalčlo, kilu
sio iš Sidabravos, jieško jo mo
tina Sibire. Rašyti 6721 South 
Roekwell avė., Chicago 29, III.

Lietuvių Kultūros Kongreso |g ARTI IR TOLI 
pranešimas Nr. 2

J. A. VALSTYBĖSE
— Rockford, UI. Lietuvių R. 

K. Susivienijimo 137 kuopa 
praėjusį sekmadienį buvo su
rengusi savo įsikūrimo 43 me
tų sukaktį Vai Hali parke. Tuo 
pačiu kartu minėta ir šios or
ganizacijos 70 mątų sukaktu
vės. Į minėjimą susirinko gra
žus rockfordiečių būrys. Atvy
kęs iš Chicagos red. L. Šimu
tis, LRKSA ir Alto pirminin
kas, pasakė kalbą apie organi
zacijos veiklą ir jos reikšmę, 
taip pat pakalbėjo ir apie bir
želio mėnesio tragiškąsias die
nas Lietuvoje, primindamas ir 
apie Lietuvių jaunimo delega
cijos žygius Washingtone. Pro
gramai vadovavo LRKSA 137 
kuopos pirmininkas S. Kaspu
tis.

Posėdžių paskaitininkai ir 
paskaitų temos

JAV ir Kanados Lietuvių Kul 
tūros Kongreso atidaromasis po 
sėdis pradedamas 9:30 vai. Po 
atidarymo žodžio, invokacijos 
ir prezidiumo sudarymo dr. J. 
Girniaus paskaita “Tautinė kul
tūra — tautos išlikimo pagrin
das”.

Sekcijų posėdžiai
Mokslo sekcijos posėdyje pro

fesorius Stp. Kolupaila skaito 
paskaitą “Augštojo mokslo rai
da nepriklausdmoje Lietuvoje”. 
Laikas 1 — 4 vai.

Švietimo sekcijos posėdyje — 
Ant. Rinkūno paskaita “Mokyk
los lietuviškasis turinys”; K. 
Mockaus paskaita “Būdai ir prie 
monės lituanistiniam švietimui 
sustiprinti”; Jgno Malėno pa
skaita “Dabartinė lituanistinio 
švietimo padėtis”. Laikas 1 — 
6 vai.

Literatūros sekcijos posėdy
je dr. J. Griniaus paskaita “Lie
tuviams rašytojams aktualios 
problemos”. Laikas 2 — 5 vai.

Kalbos sekcijos posėdyje L. 
Dambriūno paskaita “Mūsų kal
bininkų uždaviniai tremtyje”. 
Laikas 3 — 6 vai.

Teatro sekcijos posėdyje G. 
Veličkos paskaita “Mūsų teatro 
ateitis”; St. Pilkos paskaita 
“Sceninė saviveikla JAV ir Ka
nadoje dabarties metu”. Lai
kas 2 — 6 vai.

Istorijos sekcijos posėdyje dr. 
A. Kučo paskaita “Aktualios 
mūsų istorijos problemos. Lai
kas 2 — 5 vai.

Akademinio jaunimo sekcijos 
posėdyje paskaitos tema “Lietu 
vių tautinės kultūros išlaikymo 
būdai mūsų emigracinėje bend
ruomenėje ateities meto sąlygo
se”. Paskaitininkai: L. Sabaliū
nas — “Lietuvių tautinės kul
tūros išlaikymo būdai mūsų vy
resnės kartos Veikloje”; A. Barz 
dūkas — studentijos tarpe; G. 
Prialgauskaitė — socialinio dar
bo plote. Laikas 2 — 5 vai.

Dailės sekcijos posėdyje K. 
Žoromskio paskaita “Tautinio 
meno reikšmė ir jo rekšmingu- 
mas išeivijoje”. Laikas 3 — 6 
vai.

Muzikos sekcijos posėdyje 
prof. VI. Jakubėrio paskaita 
“Tautiniai elementai lietuvių mu 
zikoje” ir prof. J. ŽJevičiaus pa
skaita “Amerikos lietuvių indė
lis j lietuvių muziką”. Laikas 
3 — 6 vai.

Antrasis ir uždaromasis pienu 
mo posėdis pradedamas 6 vai. 
Iz. Matusevičiūtės paskaita “Bū 
dai ir priemonės tautinei kultū
rai išlaikyti”. Toliau Lietuvių) 
Kultūros Kongreso rezoliucijų. 
priėmimas.

Plenumo ir sekcijų posėdžiai 
vyksta Sherman viešbuty, Ran-i

KANADOJ
— Aleksandras Kaluza, sim

patingas Toronto visuomeni
ninkas, , Toronte atidarė biurą 
siųsti siuntiniams į Lietuvą ir 
kitus už geležini" ""Uždangos 
esamus kraštus. Tikimasi, kad 
Toronto lietuviai pono Kalūzo 
patarnavimais pasinaudos.

— Sol. Stasiui Baranauskui 

dainavimo studijų tikslu kelia
mas fondas Kanados lietuvių 
tarpe sulaukia gražaus atgar
sio. Tikimasi, kad į Fondo Val
dybos atsišaukimą atsilieps 
mūsų mielo solisto gerbėjai ir 
prieteliai Amerikoje. Įsisteigęs 
fondas yra sumanęs sol. Bara
nauskui sukelti pinigų jam 
vykti į Italiją dainavimo studi
jų tikslu. Virš pusės užsibrėž
to tikslo, renkant aukas, jau 
yra pasiekta.

— Sol. Kaštui Orentui, per
nai metais išsiskyrusiam iš gy
vųjų tarpo, yra sudarytas ko
mitetas pastatyti antkapį. Pro
jektą antkapiui gaminti yra 
paprašytas daiL Telesforas 
Valius.

— Wasaga Bear h vasarvie

tėje, atšilus orams, prasideda 
vasarotojų judėjimas, šioje va
sarvietėje vasaros .metu savait
galiais atvyksta iki keturių- 
šešių šimtų lietuvių. Nuo bir
želio 24 d. per visą vasarą lie
tuviams čia laikomos lietuviš
kos pamaldos šv. Jono Kr. par.

dolph ir Clark gatvių kampas. 
Muzikų sekcijos posėdžiai įvyks 
Chicago Colisęym patalpose, 
1513 So. IVabash Avė., Chicago, 
III.

Pakartotinai pranešama, jog 
sveikinimai priimami tik raštu. 

Sveikinimų ir kitais reikalais 
kreiptis adresu: Kultūros Kong
reso Komitetas, 706, W. 21 Str., 
Chicago, Illinois.

JAV LB Chicagos A py g. V-ba

salėje. Daug Toronto lietuvių, 
o kaikurie ir iš Hamiltono, va
sarvietėje yra pasistatę vasar
namius. Pernai vasarą praleis
ti atostogas buvo atvykęs gra
žus būrys lietuvių iš USA.

— Kun. dr. J. Gutauskas po
rai savaičių išvyko atostogų į 
Lorreto Abbey pas kanadietes 
seseles. Atostogų laiką šis ma
lonus visuomenininkas vienok 
panaudoja, kaip teko patirti, 
rašydamas keletą mokslinių 
straipsnių. Kun. Gutauskas yra 
aktyvus Kanados lietuvių Ben
druomenės veikėjas.

— Jauniems muzikos talen
tams ugdyti būrelis Toronte 
prie šv. Jono Kr. parapijos To
ronte visuomenėje susilaukė
gyvo susidomėjimo. Baigiant tore buvo Elizabeth Mitterer,
pavasario koncertų sezoną, pa
skutiniame konkursiniame kon
certe dalyvavo per trisdešimt 
jaunų lietuvių talentų, belan
kančių konservatorijas ar pri
vačias muzikos studijas. Kon
certe ypač daug .mokinių daly
vavo iš pianistės D. ‘Pašilytės- 
Rautenš ir muz. S. Gailevičiaus

buvo suorganizuota komunistų 
ir ji darė pastangų, kad būtų 
atitraukti amerikiečiai kariai 
iš Korėjos. FBI agentas, sekęs 
komunistus, paliudijo, kad Mit
terer buvo komunistė.

Nuteisė 12 metų žudiką
______ __ ____ Rudolph Diaz, 12 m, berniu-
studijos. šie koncertai bus tę- ^as’ &yven4s 1529 W. Taylor, 

Chicagoje, teisme buvo rastas 
kaltas nudūręs 12 m. jaunuolį 
Anthony Brown, su kuriuo gy
veno kaimynystėje. Nužudy-

siami sekančiais metais toliau 
— Vilniečiai kviečia į Joni

nių laužą. St. Catherines, Ont., 
gyveną vilniečiai, š. m. birželio 
mėn. 23 d. 4 vai. p. p., šešta
dienį, šv. Stepono salėje, ryti
nėje Welland miestelio dalyje,
Main East St. ir Port Robinson 
Rd., kampe, ruošia nuotaikin
gą Joninių laužą su atitinkama 
programa, šokiais, bufetu, do
vanomis, Jonų sveikinimu ir 
vainikavimu, žaidimais ir pan.

Gautas pelnas skiriamas iš
imtinai dr. A. Šapokos “Vilnius 
Lietuvos gyvenime” išleidimo 
reikalams. Šias tikrai kilnias ir 
gražias mūsų vilniečių pastan
gas turėtų gausiai paremti ar
timesnių vietų (ir iš JAV) lie
tuviai savuoju atsilankymu. Be 
to ten pat, propaguojant Vil
niaus reikalus ir vardą, bus 
platinami vokai su mūsų sosti
nės vaizdais bei galima bus įsi
gyti lietuvišką laidą minėtos 
istoriko Šapokos knygos.

Be šios, vilniečiai yra pasi
ryžę ir daugiau išleisti anglų 
kalba knygų mūsų sostinės rei
kalais. Tuo bent dalinai bus 
bandoma užglušinti garsi ir 
planinga, bet mums priešinga 
lenkų varoma propaganda Vil
niaus klausimais.

KAS KĄ IR KUR
Šį ketvirtadienį, birželio 21 

d., New Yorko skauto Tauro 
tunto sportininkai žais draugiš
kas stalo teniso rungtynes 
prieš Brooklyno lietuvių sporto 
klubą. Rungtynės įvyks Lietu
vių Atletų Klubo patalpose, 
1332 Halsey Str., Brooklyne. 
Pradžia 7 vai. vak. New Yorko 
skautai sportininkai organizuo
jasi vykti ir Worcester, Mass., 
kur vieos skautai birželio 30 — 
liepos 1 d. rengia sporto šventę.

— Ateitininkų Giedros korpora
cijos susirinkimafe įvyksta birželio 
20 d. 7 vai. vakaro pas Evangeliną 
Lauciutę 3736 S. Campbell avė.

SKAUTAI
(Atkelta iš 2 psl.)

N. Y. skautų tėvų ir globėjų 
k-to narys, leidžia skautams ir 
skautėms nemokamai naudotis 
klubo patalpomis, už ką N. Y. 
skautiškasis jaunimas jam yra 
nuoširdžai dėkingas.

— D. Jurjonas (3524 So. Hal- 
sted Str., Chicago 9, III.) paau
kojo $25 vyresniųjų skautų ir 
skaučių stovyklai, įvyksiančiai 
Kanadoje, netoli Windsono, nuo 
rugpjūčio 25 d. iki rugsėjo 3 d. 
Stovyklos rengimo komisija 
(5541 So. Paulina Str., Chica
go) Jurjonui labai nuoširdžiai 
dėkoja, šia proga dar , kartą 
raginame visus, norinčius sto- 
vykloe dalyvauti, registruotis 
pas savo vienetų vadovus, o pa
skirus skautus — pas v. s. B. 
Kliorę, 1407 So. 48 Ct, Cicero 
50, III. Registracijos mokes
ti. — $2.

Trečiadienis, birželio 20, 1956
~—r-.—............... ;--------------

CHICAGOJE
Komunistų įkvėpta 

organizacija
Washingtone buvo apklausi

nėjama čikagietė moteris Eli- 
zabeth Mitterer, gyvenanti 
2741 N. Leavitt st., Chicagoje. 
Ji apklausinėjimo metu net 37 
kartus šaukėsi konstitucijos 
penkto paragrafo pataisos, kad 
jai nereikėtų atsakyti į klausi
mus save pačią apkaltinant. 
Vyriausybės liudininkas An- 
zelm Czarnovski, tarnavęs FBI 
žvalgyboje, parodė, kad orga
nizacija, pasivadinusi Save Our 
Sons, kurios iždininke ir sekre-

mas įvyko kovo mėn. 15 d., kai 
nužudytasis kaltinamąjį laikė 
smarkiai sugriebęs už galvos. 
Jaunas žudikas nubaustas 14 
m. kalėjimo.

$144,000,000 keliams
Illinois valstybė metų laiko

tarpy iš federalinės vyriausy
bės kebų tiesimui gaus $144,i 
000,000. Apie tai pranešė gu
bernatorius Stratton. Apie pu
sę tų lėšų bus sunaudota kelių 
tiesimui Cihcagos apylinkėse.
2,749 baigė Northwestern

Northvvestem universitete 
šiemet 2,749 studentai gavo 
diplomus išėję reikiamą kursą. 
Išleistuvės įvyko universiteto 
salėje, Evanstone. Buvo susi
rinkusių į iškilmes apie 10,000 
žmonių.

Paskutinė diena mokesčiam
Liepos 16 diena yra paskelb

ta kaip paskutinė diena sumo
kėti valstybinius mokesčius už 
privačią nuosavybę. Po tos da
tos jau reikės mokėti pabaudą.

18,000 vasarinėse 
mokyklose

Chicagos miesto mokyklose 
vasaros kursą, numatoma, ims 
apie 18,000 moksleivių, kurie 
nori greičiau užbaigti mokyk
lą.
PINIGAIS KLOJAMA MYLIA

Cikagiečiai buvo pakviesti 
aukoti kvoterius, dedant juos 
ant šviesios juostos prie Sher
man viešbučio. Ta baltai dažy
ta grindinio juosta yra mylios 
ilgio ir tikimasi, kad ant jos 
bus sudėta apie 63,000 kvote- 
rių, kurie bus panaudoti Su- 
zan Bali fondui kovai su vėžiu. 
Kaip žinome, Suzan Bali, filmų 
aktorė, mifė vėžio liga.

TT. MARIJONŲ
STOVYKLA
BERNIUKAMS

Arti Chicagos 
Hinsdale, Iii., apylinkėje

Sezonas prasideda liepos 7 d., 
1956 m.

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

berniukai ankščiau ir jaunesni.
Pirmosios savaitės vyks griež

toje lietuviškoje programoje.

Kreipkitės:
REV. VICTOR RIMŠELIS, MTC., 

Marlan Hllls Remlmary 

Ciareadon Rilis, 111.

Tel. HINSDALE 1441


