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NUKRITUS LĖKTUVUI ŽUVO 74 JO KELEIVIAI
Pasikalbėjimas su vysk. Maželiu 

Italijos komunistų dienraštyje
Gegužės mėnesio 23 d., prieš pat Italijos administracinius rin

kimus, italų komunistų dienraštis „L’Unita“ paskelbė savo kores
pondento pasikalbėjimą su Telšių vyskupijos Kapitulos vikaru, Jo 
Ekscelencija vyskupu Petru Maželiu.

Pasikalbėjime vysk. Maželis
vadinamas tiesiog Telšių vysku
pu, visai neminint šios vyskupi
jos ordinaro vyskupo Borise vi - 
čiaus ir jo pagelbininko vysk. Ra 
manausko likimo.
Įžangoje Italijos komunistų dien
raščio korespondentas tik pstebi, 
kad Maželis vyskupu buvo kon
sekruotas pereitą vasarą, ir meta 
sarkastišką kaltinimą Vatikanui 
už jo tariamą nesirūpinimą tikin
čiųjų reikalais sovietų .valdomoj 
teritorijoj.

Toliau „L’Unita“ koresponden
tas pereina prie įprastos komu
nistinės propagandos, kuri lais
vajame pasaulyje jau nuo seniai 
pažįstama/ „Apie religijos laisvę 
Sovietų Sąjungoje, — tvirtina 
tarp kitko jis — objektyviam 
stebėtojui šiandien negali būti 
abejonių: ši laisvė yra teisė ku
ria naudojasi kiekvienas pilie
tis“.

Ir čia pat komunistinis kores
pondentas išsiduoda, kiek pas jį
yra to objektyvumo. Prisiminęs, J 
kad trys vyskupijos Lietuvoje 
šiandien yra be vyskupų, jis są
moningai nutyli, kad tie vysku
pai yra tapę žiauraus komunisti
nio Bažnyčios persekiojimo au
komis.

Tai pasakyti, pagaliau, nė ne
reikėjo. Melo propagandos apa
kintiems komunistams tokie fak
tai mažai įdomūs. O katalikai jau 
seniai žino, kad į sovietinę kator
gą buvo ištremti keturi Lietuvos 
vyskupai: Vilniaus arkivyskupas 
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Mečislovas Reinys, Kaišedorių 
vyskupas Teofilius Matulįonis ir 
abu Telšių vyskupą#: Vincentas 
Borisevičius ir Pranciškus Ra
manauskas.

Kodėl Italijos komunistų, dien
raščio korespondentas, lankyda
masis Maskvoje, nepaklausė apie 
šių, vien už tikėjimą ketnčiančių 
ganytojų likimą ? Mes žinome to 
priežastį. Komunistinė moralė 
jam įsako rašyti tik tai, kas tar
nauja komunizmui, šiuo atveju: 
•kas naudinga Italijos komunistų 
rinkiminei propagandai, nors tai 
būtų ir didžiausia neteisybė.

„L’Unita“ korespondento pasi
kalbėjimą su vysk. Maželiu pami
nėjo ir Vatikano dienraštis ,,L’- 
Osservatore Romano'* straipsny
je apie katalikybės ir komunizmo 
sambūvį koegzistenciją. Primi
nęs tikrąją padėtį Lietuvoje ir 
pabrėžęs, kad komunistinio laik
raščio tikslas yra skaldyti kata
likų vienybę, Vatikano- organas 
baigia tokia išvada:

„Prie laukinės prievartos, kuri

Vokietijos katalikų
darbininkų sąjūdis

ANNABERG. — Dešimt tūks
tančių Vakarų Vokietijos katali
kų darbininkų gegužės mėn. bu
vo suvažiavę į senąją Annaberg 
šventovę netoli Halterno, kur įvy 
ko XX metinio Vokietijos kata
likų darbininkų Sąjūdžio (KAB) 
kongreso uždarymo iškilmės. 
Kiolno arkivyskupas kardinolas 
Frings pasveikino darbininkus 
Vokietijos Episkopato vardu? 
Priminęs jiems prieš 25 metus 
paskelbtąją Pijaus XI socialinę 
encikliką „Quadragesimo anno“, 
ganytojas kvietė budriai saugo
tis tų, kurie darbą ir jo vaisius 
nori sudievinti, padarydami juos 
religijos pakaitalų. Bažnyčia vi
sais laikais rūpinosi darbininkų 
būklės pagerinimu, gindama pa
čius bendruomeninio žmonių gy
venimo pagrindus: šeimą ir nuo
savybę. Tik krikščioniškas darbo 
supratimas, — pabrėžė kardino
las Frings, — gali užtikrinti dar 
bininkams laisvę ir saugumą.

XX metinio kongreso proga 
Vokietijos Katalikų Darbininkų 
Sąjūdį specialiu laišku sveikino 
ir Popiežius Pijus XII. šv. Tėvas 
savo laiške pabrėžė darbininkų 
atsakomybę socialiniame tautos 
gyvenime.

Pačių išrinkta vyriausybė, bet anglų gubernatoriaus ir jų kontrolė gy
nybos, užsienių reikalų ir vidaus saugumo srityse yra planuojama 
Kipro salai. Toki planai yra ruošiami Londone. (INS)

Didžiausia komercinės aviacijos 
nelaimė JAValstybių istorijoje

NEW YORK, biri. 20. — 74 asmenys, iš kurių 20 buvo ameri
kiečiai, žuvo šiandien Atlanto vandenyne, netoli New Jersey, kada 
Venecuelos oro linijos lėktuvas, degdamas nukrito į vandenį. Si 
nelaimė, savo- rezultatais, buvo pati didžiausia reguliarių oro linijų
susisiekime, aviacijos istorijoje. ________________________

Pakrančių apsaugos pilotas,
kuris šį kelionėje sugedusį 4 mo-

vengia parodyti savo tikrąjį vei
dą, šiandien prisijungia „sambū
vio“ pasityčiojimas: tikrumoje 
tokiu būdu stengiamasi praplėsti 
religijos puolimo frontą. Užgniau 
žus visose pavertose valstybėse 
pagrindines religijos laisves, ban 
doma išvystyti plačią išviršinę 
propagandą, siekiant atverti ke
lią marksizmui - leninizmui ir jo 
diktatūrai ten, kur tikinčiųjų į 
Dievą moralinis pasipriešinimas 
jam neleidžia įsiveržti“.

Vid. ir R. Europos laisvojo jaunimo
' Tarybos II-sis kongresas «

Birželio mėn. 1—3 d. d. Paryžiuje įvyko Vidurio ir Rytų Euro
pos Laisvojo Jaunimo Tarybos II-sis kongresas, kuriame dalyvavo 
Albanijos, Bulgarijos, Čekoslovakijos, Estijos, Jugoslavijos, Latvi
jos, Lenkijos, Lietuvos, Rumunijos, Ukrainos ir Vengrijos jaunimo 
tautiniai bei tarptautinių sąjūdžių (internacionalų) atstovai. 

Lietuvių tautinę delegaciją su

Atsitinka ir tokių 
dalykų

LA PAZ, Bolivija. — gios sa
vaitės rinkimuose Bolivijoje pir
mą kartą buvo leista balsuoti mo 
terims ir beraščiams. Kaip pra
nešama, viena moteris, atėjusi 
balsuoti su kūdikiu, sukėlė daug 
trukšmo. Ji į balsavimo būdelę 
nusinešė ir savo vaiką, kas kitų 
balsuotojų buvo pavadinta — 
prasižengimu slaptam balsavi
mui. Bet čia balsavimo įstaigos 
tarnautojai išgelbėjo padėtį, sa
kydami, jog kūdikis nežiūrėjo į 
balsų lapelį.

darė: R. Bačkis (Prancūzija), K. 
Čeginskas (Prancūzija), V. Fid- 
leris (Anglija), K. Jasutytė 
(Prancūzija), P. Klimas (Pran
cūzija), A. Narakas (Šveicarija), 
M. Macevičiūtė (Italija), L. Pa
bedinskas (Prancūzija) ir A. 
Venckus — Vidurio ir Rytų Eu
ropos Laisvojo Jaunimo Tarybos 
1953 - 56 m. Centr. Komiteto na
rys. Iš Tarptautinių Sąjūdžių pu 
sėaiš lietuvių dar dalyvavo: A. 
Žemaitis (Vokietija) ir kun. J. 
Petrošius (Prancūzija) — kaipo 
Tarptautinės Jaunųjų Krikščio
nių Demokratų Unijos atstovai, 
J. Norkaitis (Vokietija) — Eu
ropos Jaunųjų Federalistų atsto
vas, V. Augustaitytė (Šveicari
ja) — Universitetinės Federalis
tų Sąjungos atstovė ir J. Jaks - 
Tyris (Vokietija) — Žaliojo In
ternacionalo atstovas.

Kongreso atidaryme žodį į pa-

Kongreso tema: „Vidurio ir 
Rytų Europos ateitis Europos su
vienijimo perspektyvoje“. Svar
biausios kongreso darbų komisi
jos buvo sekančios: 1) politinė, 
2) tremties problemų ir 3) statu
to.

Lietuviai labai aktingai ir vie
ningai reiškėsi kongreso darbuo
se bei buvo viena iš geriausiai 
susiorganizavusių delegacijų.

Kongresą globojo Prancūzijos 
parlamento deputatas E. Naege- 
len—Prancūzų Komiteto už Lais
vąją Europą pirmininkas, kuris 
birželio 3-čią „Lutetia" viešb. 
salėse suruošė kongreso daly
viams priėmimą. Priėmime daly
vavo daug augštų svečių, kurių 
tarpe ir Lietuvos Atstovas Pran
cūzijai dr. 3. Bačkis su ponia.

Kongreso pabaigoje rezoliuci
jomis pasisakyta už vieningą, 
bendrą darbą pavergtųjų išlais-

vergtųjų tautų jaunimą, gyvenan vinimui ir pasiųsta visa eilė ma 
tį laisvajame Vakarų pasaulyje, nifestų jaunimui „už geležinės 
tarė: M. Fontanet — Prancūzijos'
parlamento M.R.P. deputatas, p.
R. Courtin _ Pr. Europėjinio Są

uždangos“.
Kongreso pabaigoje taip pat

K.'“ rr' »^*XZ,I?I b“vo Rinktas naujas Vidurio ir judi,o Vykd. Kom,teto p.nrnnln- Laisvojo
kas. p J. L. ,V^r~ ^rinrybo. Centr. Komitetą., į kurj 
jos parlamento Neprikišu ųjų lietuvjų jėj0; R Bačkis lr A 
grupės deputatas, p. P. Bocq - yenskus
Masquart — Prancūzų Komiteto 
už Laisvąją Europą gen. Sekre 
torius, p. J. Dimitrov — Paverg
tųjų Europos Tautų Seimo vice
pirmininkas ir kt.

• Paul Alt, 56 metu amžiaus 
Nuembergo vokietis, prisipažino 
nužudęs savo žmoną vonioje, be
valant jos nugarą į vandenį įdė
damas elektros liidus.

; • Vilniuje vėl pradėti archeo
loginiai tyrinėjimai. Kasinėjimai 
vykdomi Plikojo kalno šlaite, bu
simojo dainų slėnio vietoje. Ka
sant žemę ten buvo rasti akmeni
niai pamatai. Archeologai nusta
tė, kad turima reikalo su viduri
nių amžių buvusių sodybų vieto
ve. Manoma, kad greta Gedimino 
kalne buvusios mūro pilies 14—
15 amžiuje yra buvę ir medinių 
įtvirtintų sodybų dešiniajame 
Vilnelės krante esančiose kalvo
se. Trakų gatvėje aptikti tuščia
viduriai mediniai vamzdžiai, se
nojo Vilniaus miesto medinio 
vandentiekio liekanos. Kaip ži
noma, toks vandentiekis Vilniuje 
buvo jau 15 a. ir egzistavo iki 
19 a. vidurio. Vandentiekio vamz 
džiai buvo gaminami iš apskrito 
rąsto viduryje išgręžiant skyles. 
Vamzdžiai buvo sujungiami me
talinėmis movomis. Archeologi
niai kasinėjimai Vilniaus mieste' 
duoda naujos medžiagos Vil
niaus m. istorijai.

• JAVailstybės ir Pietų Korėja 
pasirašė sutartį, kuria P. Korėja 
vėl gaus $25,000,000 ekonominės 
pagalbos.

• Naujoji Vakarų Vokietijos 
armija praneša, jog iš jos eilių 
pabėgo kareivis, tapdamas pir
muoju dezertyru.

Kalendorius
Birželio mėn. 21 d.: šv. Aloy

zas; lietuviški: Ramūnas ir Mė
ta.

Saulė teka 5:16, leidžiasi 8:29.
3ras Chicagoje

Oro biuras praneša: Chicagoje^-- 
ir jos apylinkėse šiandien — gie
dra, aukščiausia temperatūra 
apie 85; žemiausia ketvirtadienio 
naktį viri 60;

Pagimdė keturis 
kūdikiusl , / ' t

ROMA. — 23 metų amžiaus 
Velia Bertolassini, miesto gim
dymo klinikoje, pagimdė ketver
tuką : vieną mergaitę ir tris ber
niukus. Kūdikiai, kurie sveria 
nuo 1.75 iki 3.25 svarų buvo pa
talpinti į inkubatorių. Jos vyrąs, 
Įdauro, sužinojęs šią žinią, pra
džioje nusiminė, kadangi jis yra 
be darbo ir toks šeimos pagausė
jimas atnešė nemaža rūpesčių. 
Dabar vietos laikraščiai jam yra 
pažadėję pagelbėti surasti darbą.

Mete bombą į 
vežamus lavonust* , ■ • ' . ■

NICOSIA, Kipras. — Anglų 
armijos automobilis, kuris vežė 
trijų sekmadienio miško gaisre 
žuvusiųjų anglų kareivių lavo
nus, buvo atakuotas sukilėlių. 
Bombos sprogimas šį 'kartą an
glų nepalietė, tik 3 graikai - kip- 
riečiai, motociklais važiavę ne
toli sprogimo vietos, buvo su
žeisti:;. tž

Armijos automobiliu taip pat 
važiavo ir Nicosia anglų kariuo
menės kapelionas, kuris vyko at
laikyti kapuose pamaldas šiems 
žuvusiems kareiviams.

Paryžiuje stato
paminklą žydams

PARYŽIUS. — Prisiminimui 
Adolfo Hitlerio konceritracijos 
stovyklose nukankintiems 6 mil. 
žydų, spalio mėn. Paryžiuje bus 
atidengtas paminklas. Šiame 42 
pėdų aukščio paminkle statoma
me netoli Paryžiaus miesto rū
mų, bus pažymėti v.aų.^centra 
cijų stovyklų vardai, kuriuose 
žydai mirė ar buvo pukankinti.

• Gen. Alfred Gruenther, Na- 
to augščiausias vadas Europoje, 
vakar išvyko savo vizitui į JA 
Valstybes.

Minėjo Joanos
Arkietes sukaktį

ROUEN, Prancūzija. — Šiame 
senoviškame Normandijos mies
te yra minima 525 metų sukaktis 
nuo garsiosios Joanos Arkietės 
sudeginimo, 350 m. sukaktuvės 
nuo dramaturgo Pierre Cotneille 
gimimo ir 135 m. sukaktis nuo 
rašytojo Gustave Flaubert gimi
mo dienos. Čia yra laukiama ne
maža turistų, kuriuos iš Pary
žiaus veš specialūs traukiniai, šį 
miestą iš prancūzų sostinės pa
siekiantis per mažiau kaip dvi 
valandas.

TRUMPAI Iš VISUR
• Centro ir Rytų Europos Teras

tų laisvojo jaunimo Tarybos lei
džiamas žurnalas „Jeunesse Lib- 
re“ Nr. 12 1956 pasipuošė savo 
viršelį lietuvaičių tautiniais dra
bužiais nuotrauka ir paskelbė R. 
Bačkio informacinį straipsnį 
apie lietuvių tautą, jos kovas su 
prispaudėjais, okupacijas, dabar
tinį Lietuvos valstybės statusą ir 
laisvinimo žygius. <

• Tarptaut. Laisvųjų Sindika- 
listų tremtyje centro leidžiamaą 
organas „Le Syndicaliste“ Nr. 71 
1956 paskelbė Tarptautinės Lais
vųjų Sindikatų Konfederacijos 
gen. sekret. J. H. Oldenbroeko at 
sišaukimą į darbininkus, esan
čius anapus geležinės uždangos.

• Illinois valstybės sekreto
rius Carpentiert praneša, jog per 
1956 metų pirmuosius 5 mmėne- 
sius čia buvo įregistruota 3,281,-1 
624 automobiliai. Šis skaičius, 
yra 175,289 didesnis už pereitų j 

metų to paties laikotarpio skai
čių. ' ,

• Apie Tf.500 Atėnų gydytojų 
pradėjo trijų dienų streiką, ka
dangi, kaip jie sako, vyriausybė 
nesistengė išpildyti jų prašymus. 
Jų reikalavimuose buvo: algų pa
kėlimas ir lygus įvertinimas dak
tarų, esančių valdiškose tarny
bose, klinikose bei ligoninėse.

torų lėktuvą, lydėjo atgal į New 
Yorko tarptautinį areodromą, ap 
suko nelaimės vietą, pranešda
mas, Jog ten nebėra jokios gyvy
bės ženklo. •

Jis, ^krisdamas žemai virš ne
laimingo atsitikimo vietos, esan
čios 40 mylių į pietų rytus nuo 
New Yorko, pastebėjęs alyvos žy
mes ir kai kurias lėktuvo dalis.

Ši nelaimė atsitiko, kada lėk
tuvas, po 7 minučių užtrukusios 
kelionės nuo New Yorko, sugedo 
ir bandė grįžti atgal į New Yor
ko Idlewild areodromą. Jis užsi
degė nuo gazolino, kurį norėta 
išmesti iš lėktuvo, ruošiantis ne
tikėtam nutūpimui.

JAValstybių laivyno laivas 
tuojau nuskubėjo į nelaimės vie
tą ir po kiek laiko pranešė, jog 
jau yra surasti keli lavonai ir 
dar pora yra matomi akiratyje.

Nepatenkintas laisve, 
sugrįžo į kalėjimą

MANCHĘSTER, Anglija. — 
Dennis Chapanan, 34 metų am
žiaus, pasišalino iš už kalėjimo 
ribų dirbusių kalinių grupės, bet 
vienos valandos bėgyje apsigal
vojo, jog nevertėjo tai padaryti. 
Tada jis nuskubėjo atgal į Stran- 
geways kalėjimą, pasibeldė į ge
ležinius vartus, ir buvo įsileistas.

• Tarptaut. Katalikų Profesi
nių S-gų Šveicarijoje leidžiamas
L’Echo dės persecutes“ Nr. 4 

1956 įsidėjo platų pranešimą apie 
religinę padėtį okup. Lietuvoje, 
atvaizduojančią viską toli gražu 
ne taip, kaip skelbia italų kom. 
„L’Unita“ ir kt. panašūs orga
nai. Lietuvoje religinė vienybė 
yra išlaikyta.

• Prancūzų „Paris Presse —
Ten užtikta nemaža drabužių tie- paskelbė platų
kanų, rankinukų, lėktuvo sėdy- Pran<!i‘mJ »P‘e PabalUjo valsty- 
nių dalių ir popieriaus gabaliu- bes \r re.šk^mprotav.mųjud 
kų esą ženklų rodančių, jog Patogi*,

Iki šioliai užregistruota di.tijokraitusSovietainorįpayers- 
džiausia komercinės aviacijos ne- ll Jia«dies demokratijomis . 
laimė JA Valstybėse, atsitiko • Modelių namų direktoriaus 
1955 m. spalio mėn. 6 d., kada \Lietuvoje Andrukaičio parettki- 
United Air Lines lėktuvas nukri- mu P61" Vilniaus radiją, okup.
to netoli Laramie, Wyo.

Didžiausia viso pasaulio ko
mercinės aviacijos nelaimė buvo 
ištikusi 1950 m. 'kovo mėn. 12 d. 
netoli Cardiff, Valijoj. Tada 80 
žmonių žuvo, nukritus lėktuvui 
su futbolo entuziastais, grįžtan
čiais il» Dublino, Irlandijos.

Daugiausia aukų buvo turėta, 
bet kada užregistruotoje nelai
mėje, 1953 metais netoli Tokyo, 
ten sudužus kareiviškam C-124 
’ėktuvui su 129 kareiviais.

• Buv. gubernatorius Summer 
Sewall, gyv. Bathe, Maine valst. 
pranešė policijai, jog iš jo garažo 
buvo pavogta 1923 m. modelio T 
Fordo mašina, kuri čia buvo lai
koma kaip seniena.

• Vakarų Vokietijos Raudona
sis Kryžius pareikalavo, jog nau
jai išleidžiamieji automobiliai bū 
tų aprūpinti pirmosios pagalbos 
dėžutėmis. Apsisaugojime nuo 
kelyje atsitinkančių sužeidimų, 
ši institucija pasiūlė kiekvienam 
vairuotojui išeiti pirmosios pa
galbos kursus.

Lietuvos modelininkai „kiekvie
nais metais sukuria šimtus įvai
rių naujų modelių, kurių dauge
lis turi pasisekimą ne tik Mas
kvoje meno tarybos, bet ir tarp
tautinėse parodose“.

• Prancūzija pasirašė kon
traktą dėl 110 greitųjų naikintu
vų^ pasiuntimo Indijai.

Šilęs (Zuaso, naujasis Bolivijos 
iš narių miršta. (INS)

Dr. Jonas Salk, prie! polljo ligą vaistų išradėjas, kalba New Yorke 
su Mildred Elaon, pasaulio fizinio gydymo federacijos pirmininke.

(INS)

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— V alstybės sekretorius DuUes ir Prancūzijos užsienių reika

lų ministeris Pineau užbaigė 3 dienas užtrukusius pasitarimus.
— Jugoslavijos prezidentas Tito pasirašė su Rusija dvi sutar

tis, kuriomis jis sutarė kooperuoti su Sov. Sąjunga partijos ir vy
riausybės reikaluose, viską grindžiant lygybės pagrindu.

— Prancūzija pašaukė virš 200,000 jaurfų rezervistų kovoti 
su sukilėliais Atgeri joje. Pašauktųjų amžiaus riba siekia 2 j—26 
metų grupes. Prancūzijos vyriausybė kovas Atgeri joje vis dar ne
vadina „karu“.

— T. S. Eliot, 67 metų amžiaus poetas ir dramaturgas, apleido 
Londono ligoninę, po 8 dienų gydymo nuo širdies negalavimo.

— Atgeri joje dviems žmonėms buvo įvykdytos mirties baus
mės; vienas iš jų buvo prancūzų armijos narys, kuris perėjo pas 
Algerijos nacionalistus sukilėlius. Apie 200 sukilėlių yra nuteisti 
mirties bausmėmis ir laukia jų įvykdymo.

— Afganistane įvykęs žemės drebėjimas, vėliausiomis žinio
mis, pareikalavęs 2,000 aukų.

— Stiprūs susirėmimai vakar prasidėjo'Moroke tarp prancūzų 
kariuomenės ir vietinių žmonių ginkluotos gaujos. Iš abiejų pusių 
būta aukų.

— Egipto kariuomenės parade parodyta nemaža komunistinių 
šalių pagamintų ginklų. Jų tarpe buvo 101 raudonųjų kraštų tan
kų.
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Redaguoja TONAS 6OLICNAS ir VACLOVAS KLEIZA 
Telefonas — PKospect 6-2796

Medžiagą siųsti: Jenas šoliūnas, 5254. S. Rrumbull Avė.

Paliokaitės smuiko aidai. Piani- kalama bus pradėtas vykdyti 
nu juos visus palydi M. Mote- nuo rugsėjo pradžios ir tęsis iki 
kaitis ir J. Starkut*. spalio 15 d.

Pabaigai Indrė Paliokaitė vi- — Pr. Zaranka dainavo operų 
sus dalyvius perdavė Angelės ištraukas Detroito konservato- 
Kleivaitės globai: jos vadovau- rijos mokinių koncerte, 
jami visi smagiai vaišinosi ir — Detroito stud. at-kų trio 
linksmai šoko iki sutemos. birželio 12 d. padainavo tris Pr.

Auksė Liulevičiūtė Zarankos kompontfotas dainas 
Detroito konservatorijos cradu- 

VOKIETIJOS ATEITININKŲ antų koncerte. Ten pat Pr. 2a-
SĄSKRTDIS

Mieli idėjos broliai

Ateitininkų sendraugių, stu
dentų ir moksleivių suvažiavi
mas, vykęs biržel'o 1 —.3 d. 

i Koenigsteine, Vokietijoje, pra- 
Stovyklavimo kaina — $30įėjo labai gražiai. Suvažavimas 

svarstė pagrindinę temą “Ąteiti-
Prieš keletą savaičių mokslei

viai ateitininkai išsirinko savo 
vadovybę, kuriai yra patikėtas 
dviejų metų vadovavimas mūsų 
jaunajam atžalynui. Spaudoje 
jau buvo praneštas naujosios 
valdybos sąstatas.

Moksleivių Ateitininkų Są
jungos Centro Valdyba žino. 
kad jai yra patikėtas svarbus 
darbas — vadovauti ir padėti 
mūsų jauniaūsiatn ateitihinkiš- 
kosios šeimos nariui -— musų 
moksleivijai. -

Mes žinome, jog pavojingiau
sioje padėtyje šiose emigracijos
dienose yra ne mūsų sendrau-J 
giai ar studentai, bet mokslei
viai. Sendraugiai gerai pažįsta 
ne tik savo tautą, bet ir orga
nizaciją. Studentija dar žino niū 
sų tautos papročius, kalbą, tra
dicijas. Jie paliktą žemę dar at
simena ir ją įvertina. Tačiau 
mūsų vadovavimas bus bergž
džias, jeigu mes neturėsime ki
tų mūsų ateitininkiškosios šei
mos narių pagalbos.

Šiandien kiekvienas mūsų šen 
draugis yra kviečiamas mokslei
vijai į pagalbą tie tik moraline, 
bet ir medžiagine parama. Mes 
žinome, kad sendraugiai yra 
tvirtas pamatas, kuriuo remia
si didžioji moksleivių veiklos da
lis. Daugelio sendraugių vaikai 
yra šiuo metu moksleiviai. Jiems 

• šiemet yra ruošiama vasaros 
stovykla. Tos stovyklos išlai
kymo išlaidoms padengti yra 
reikalinga sendraugių finansinė 
parama. Kviečiame visus prisi
dėti sava kuklia auka. Daug au
koti neprašome, tačiau efektin
ga auka bus tik ta, kūri bus 
gausi aukotojų skaičiumi. Au
kokime visi.

Mūsų studentijos didžioji da
lis turi patyrimo padėti jauhi- 

. m ui savo darbu. MAS Centro 
Valdyba kviečia akademinį jau
nimą į talką savu darbu. Kiek
vienai kuopai reikalinga globė- 
bėjų. Yra nusiskundimų, kad 

. globėjais yra tie studentai, ku
rie jau ir kitokiu darbu yra ap
krauti. Rrdšome visus tuos, ku
rie turi laisvesnes rankas, padė
ti vadovauti moksleivių kuo
poms. Vasaros stovyklai yra 
reikalingi vadovai. Kas galėtų 
ištrūkti iš kasdieninių rūpesčių 
ir padėti Centro Valdybai šiame 
darbe, prašome pranešti. Moks
leivių vasaros stovykla bus huo 
rugpjūčio 11 d. iki rugpjūčio
25 d.

bendrai paėmus, visur ir vi
sada moksleiviams ir jų vadovy 
bei yra reikalinga nuolatinė tai
ka. Tad, mieli idėjos įbroliai, 
kviečiame jus į talką. Tik su 
jūsų pagalba pajėgsime atlikti 
mumg patikėtą darbą. Tad lauk
sime jūsų talkos jaunimui.

Visais reikalais MAS Centro 
Valdyba pasiekiama gen. sekre
toriato adresu: 5254 So. Trom
bui Avė., Chicago 32, III.

Visuomet Jūsų
MAS On$ro Valdyba

moksleivių Vasaros
STOVYKLA

Vidurinių Vakarų mokslei
viams ateitininkams šiemet va
saros stovykla bus Crown Point, 
Indiana (apie 60 mylių nuo 
Chicagos). Stovykla tęsis nuo 
rugpjūčio 11 d. iki rugpjūčio 25

d.
asmeniui
\

Visi moksleiviai yra raginami 
ko skubiausiai registruotis savo 
kuopose. Kum kuopa neveikia, 
registruotis tiesiog Centro Val
dyboje, 5254 So. Trombull Avė., 
Chicago 32, III., prisiunčiant 5 
dol. registracijos mokesčio iki 
liepos 15 d.

Smulkesnės informacijos apie 
stovyklą bus išsiuntinėtos neto
limoje ateityje.

MAS Centro Valdyba

ATSISVEIKINOME
Šiltas ir saulėtas birželio 3 d. 

popietis vilioja čikagiečius į 
gamtą, traukia palikti miestą; 
nors kelioms valandoms užmirš
ti milioninio miesto triukšmą. 
Tačiau kun. A. Lipniūno kuopos 
nariai skuba į Vyčių salę atsi
sveikinti su nariais, kurie palie
ka kuopą:' rudenį jie bus jau 
studentai. Liūdna mums, nes pa 
lieka mus beveik visa valdyba. 
Ranyau pasijuntame salėje, kai 
pamatome, kad su mumis yra ne 
mažas būrys studentų ir sen
draugių.

Iškilmingas posėdis pradeda
mas malda. Posėdžiui energin
gai vadovauja Vita Krištolaity- 
tė .remiama Irenos Breimrytės 
ir Jūratės Starkutės. Abiturien
tai pakviečiami sėstis garbės vie 
toje. Gražiu pusračiu susėda 
visa vienuolika: Alma Jagminai 
tė, Janina Katelytė, Saulė Liule
vičiūtė, Marytė Meškauskaitė, 
Dalia Noreikatiė, Lilė Tūmosai- 
tė, Irena Valaitytė, Alicija Ži
levičiūtė, Alfonsas Baleišis, Vi- 
tolis Litvinas, Povilas Žumba- 
kis. Pirmoji į juos prakalba 
kuopos atstovė Rima Kašubaitė. 
Kuopa tvirtai tiki, kad abitu
rientai ir studentais būdami pa
laikys glaudžius ryšius su kuo
pa. Kuopos dvasios vadas kun. 
Pečkys savo kalboje gailisi, kad 
didelis būrys palieka mūsų kuo
pą, tokią kuopą, kurioje ir Mar
so gyventojai, jei galėtų, tikrai 
dalyvautų. Nuoširdžius savo pa 
tarimus ir linkėjimus išeinan
tiems pareiškia mergaičių glo
bėja E. Kriaučiūnaitė, MAS CV 
pirmininkas J. Šoliūnas, studen
tų ateitininkų draugovės pirm. 
VI. Šoliūnas, kuopos globėjas A. 
Viliušis, sendraugių atstovė V. 
Kleivienė, MAS Chicagos Apy
gardos pirm. Al. Šatas. Kun. 
Juršėnas savo žodyje atkreipė] 
dėmesį į mūsų šūkį “Visa at
naujinti Kristuje”. Abiturientų 
vardu už visus sveikinimus ir 
linkėjimus padėkojo L. Tumo- 
saitė. Iškilmingas posėdis baig
tas ateitininkų himnu.

Meninę dalį pradeda Indrė 
Paliokaitė. Pamatome gražią 
pynę iš lietuvių literatūros įvai
rių autorių minčių apie jaunys
tę: vėją pasikinkęs prašvilpia 
pro mus jaunas Binkis, Putinas 
žaibais prašvytruoja jaunystės 
jėgą. Džiugiai praskamba Ma- 
nigirdo Motekaičio pritaikyta 
Gražinos Tulauskaitės žodžiams 
Kai jauna buvai” muzika. Vi
sa tai mums įtikinančiai pavaiz 
davo Irena Breimerytė, Irena 
Šembergerytė, Dalia Umbrasai
tė, Algis Juodikis, Ramūnas Mo 
tekaitis. Vėjo sūkuriu prasisu
ka Ritos Danilevičiūtės '“Dru
gelis”. švelniai nuaidi Austės

ninkai ir gyvenamas metas”. 
Dalyvavo apie 70 žmonių iš Vo
kietijos, Prancūzijos ir Šveica
rijos. Tarp kitų paskaitą skaitė 
prof. J. Eretas, iš Šveicarijos. 
Buvo atvykęs tėvas J. Kipas, 
SJ, iš Berlyno, kuris pravedė 
religinę valandą. Visus žavėjo 
Vasario 16 gimnazijos ateitinin
kų dainos ir muzikos montažas. 
Pagerbti žuvusieji Lietuvoje ir 
tremtiniai Sibire. Pasiųstas per 
Amerikos Balsą sveikinimas į 
Lietuvą, protestas prieš Vil
niaus katedros, Pažaislio vie
nuolyno ir kitų bažnyčių naudo
jamą ne kulto reikalams. Pa
dėkota JAV vyriausybei, tau
tai ir katalikų episkopatui už 
visokeriopą pagalbą* lietuviams 
ir Lietuvai.

Suvažiavimas išrinko naują 
valdybą: pirm. dr. V. Liters- 
kis, kun. J. Petraitis ir dr. K. 
Pemkus. Vokietijoje registruo
tų ateitininkų yra 240.

KRONIKA
— At-kų stovyklai Italijoje

aukų atsiuntė: Br. Stočkus, 
Woodfiaven, N. Y., — 5 dol. 
SAS Chicagos Draugovė — 10 
dol. Federacijos Valdyba už 
aukas nuoširdžiai dėkoja ir pra
šo visus ateitininkus sendrau
gius bent maža auka stovyklą 
paremti. Aukas siųsti: Ateiti- 
nirtkų Federacijos Valdyba, 916 
Willoughby Avė., Jrooklyn 21, 
N. Y.

— Paulius Jurkus atstovaus 
Ateitininkų Federaciją Kultūros 
kongrese Chicagoje.

— At-kų Federacijos Valdyba 
savo posėdyje birželio 7 d. pa
tvirtino Federacijos vadovauja
mų institucijų rinkiminius nuo
status. Dar šiais metais nori
ma pravesti rinkimus į Federa
cijos Tarybą.

— Piniginis vajus Ateitininkų 
Federacijos organizaciniams rei-

ranka dainavo solo dvi savo su
kurtas dainas.

— Detroito ateitininkai gegu
žės 1 d. dalyvavo Windsore, Ka
nadoje, Marijos dienos parade 
bei iškilmingose pamaldose,* o 
gegužės 15 d. — Detroito diece
zijos suruoštoje Marijos dienos 
jaunimo pamldose-ar parade.

— A. Barakaūskas šiuo metu 
Vadovauja lietuviškų knygų kny 
gynui, kuris kiekvieną sekma
dienį suteikia progą lietuviams 
įsigyti savo spaudos.

— R. Bublys, R. Valukonytė 
ir A. Udrys vadovauja Detroito 
moksleivių ateitininkų kuopai 
Šiuo metu visi moksleiviai at-kai 
yra aktyviai įsijungę į lietuviš
kos knygos mėnesio'darbą.

— Detroito at-kai birželio 24 
d. vyks į naująją ALRKF sto
vyklavietę, kur bendroje nuotai
koje praleis sekmadienio popie
tę.

— New Yorko stod. at-kai 
birželio 10 d. buvo išvykę į J. 
A. Kazickų vilą. Išvyka praėjo 
gražiai ir nuotaikingai. Buvo 
privažiavę apie 50 studentų ir 
keletas sendraugių. Susirinki
me dalyvavo ir Fed. vadas S. 
Sužiedėlis bei Fed. dvasios va
das tėvas V. Gidžiūnas, OFM.

— Philadelphios at-kai sendr. 
nutarė paskirti 100 dol. ALRKF 
stovyklavietės prie Detroito, 
Mich., įrengimui.

G E RIA U.S t O S
•

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

Kaina 869.95 *r aukščiau.
4-ji šimtine baigiama siuntinėti

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

J. L. GIEDRAITIS 
1682 Broad St., Harford 6, Conn 
kuris ‘ ‘Draugui” žinomas, 
sąžiningas asmuo.
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PRRKP AUSTAU
BALDUS
VIETOJE IR IS IOI.IAII

K. EIDUKONIS
Turiu naują didelį sunkvežimį 

ir apdraudaa
2318 W. 91st St. Chicago, HL 

Tol. PRescOtt 9-2781

Pradeki! Taupyti Šiandien,
Taigi, dabar pradėkite taupyti ši.je liMiiviškųa 

Įstaigėlė BRIGHTON SAVIR6S AMD LOAM I
Kiekvieno taupytojo indėliai apdftttsti iki 310,000,00

BRIGHTON SAVINGS AND WAN ASS’N
4071 Archer Avė., į vakarus nuo Calilomia Avė.

CHARLES ZEKUS, Sekretorius ‘

OFISO VALANDOS:
Plrmad., antrad., penktad. Ir 
Deštad. • vnl. ryto Iki 4:80 p.p.

Trečlad. 9 ryto Iki 12 vkl.. 
Ketvlrted. t vai. Iki t vufl. vok.

'f

—
••"ir — ž ..

BUICK’AS

LIETUVIŠKAS

AUTOMOBILIS

=£

DeL ofiso HE. 4-«<*W. rea. PR, 8-78X3

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1957 W. Garfield Blvd.
VAL: 1—4 Ir «—i 

šeštadieniais nuo 1 Iki 4 vai. p. p. 
Išskyrus ketvirtad. Ir sekmad.

Dr. Niša KRIAUOELIONAITE
(Gydytoje Ir (Llrurgč) 

MOTERŲ LIGŲ) IR AKUŠERIJOS 
SPECIALISTO 

1780 WMt 71rt Street 
(Kampas 71st Ir Callfornla) 

rei. oflao Ir rea. REpubllo 7-4148 
Vai. 11-2 ir v. v. šsšt 1-4 p. p. 

Priimtinai tik pagal susitarimą.

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chirurgė) 

KŪDIKIU IR VAIRU LIGŲ 
specialisto

7156 South Western Avenae
(MEDICAL BUILDING) 

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

Ofloe tH. RE. 7-1188
Ree. tel. WAlbrook 6-378*

DEL J. I. SIMORAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujai adresas: 4255 W. 6Srd 88, 
Oflao teL REllaaoe 6-4410 

Rezid. telef. GRovetiUl 6-0017 
Valandos: 1-S p. m. Ir (-8 p. m. 

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

Ofiso tel. OLlffside 4-2896 
ltezldeucijos: LAfayette 3-1179

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS ir chirurgas

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

Vai* nuo 2 Iki 4 Ir 6 Iki 9 v. vak. 
Seštad. nuo 2 Iki 6 vai., Jšskyr. sek.

DR. amna baliunas
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IK 

GER.KI.ftS LIGOS 
— Pritaiko akintas —

62122 So. Western Avenae 
Vai.: kasdien 10-12 vai. Ir 7-8 vat 
rak. Šeštadieniais 10-1 vat Trečia
dieniais uždaryta. Kitu laiku susitarus

Ofiso > Metanas: PR 8-3228
Res telel. WAIbroofc 6-6076

DR. IHZI IR KĘSTUTIS 
AGLINSKAI

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
2800 Mest SIst Street

Vai. pirm. Ir antr. 16 Iki 12 ryto, 
Ilki 4 Ir I Iki 9 popiet: ketv. Ir 

pėnkt. 2 Iki 4 Ir 6 iki 9 popiet BeS- 
tadlenlals 10 Iki 9 vai. popiet.

OflSb tel.PRospect 8-17*6 
Rea. tel. GRovehlU 0-6*08

DR. YL BLAŽYS
PLAUČIU IR VIDAUS LIGOS 

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

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

Telef. ofiso IjAfayette 3-0048 
Rea.: WAlbrook 6-3048 

Tel. oftoo HE. 4-5849. rea. HE. 4-2224

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS ir chirurgas 

2434 West 71st Street
Vai. Pirm., ketvlr., penkt. 1-4 Ir 7-9 
Antr. 1-6, treč. Ir šešt. pagal sutarties

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6817 South Westera Avenaa 
Chicago 29, III. 

Pasimatymai pagal sutarties
Telefonas REpųbUo 7-4800 

Rezidencija: GltoMilU 6-8161

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

4157 Archer Avenae 
Ofiso vai.: nuo 2-4 Ir nlio 6-8:80 v. 
vAk. šeštadieniais nuo 2 Iki 4 popiet

Trečiadieniais pagal sutartį 
Ofiso tel. VIrgtaia 7-OOM

.Realdencljas tel. BEverly 8-8944
TM. ofiso VI. 7-0600, rfez. RE. 7-6S67

DR. BR. GAIŽIURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(Speo. moterų Ilgos Ir akušerija) 

4055 Archer Avė.
Kampas Archer Ir Callfornla Ava. 

VAL.; 2—4 Ir 6—8 v. p. p, 
feešt. 2—7 vai. p. p.,
Išakytus sekmadienius.

Ofiso tUdf. YArds 7-1186

AUKOTAS DIVIDENDAS — APDRAUSTAS SAUGUMAS IR PfcLNlNGl PATAKnAvMAL
TAUPYKITE TVIRTAI. APDRAUSTOJ 916,000,000 IŠTAIGOJE. AUKS0I AUSIAfe, NAUJAI PADIDINTAS UIVlbENDAS U« PAlD 1

R V AKACIJŲ SKYRIAI. GAIJTE TAPPYT1 IR PER LAIŠKUS. ŠU- 
A8.BILAS, VEI/TUI P<TARNAVDKĄS NARIAMS. IOKEIOTAiI IH 
SAbYOmi SUŠtNGfr aukma dividendą ir optas im

si *,000,000 IŠTAIGOJE. AUKŠČIAUSIA*, NAUJAI PADIDINTAS 
TU SĄSKAITAS, KITI TAUPYMO SKYRIAI: OPTIONAL, BONUS, KALE DU IR V AKACIJŲ 8KYR1AI. G 
TAUPYKITE IŠLAIDAS I8KEIČIANT CERIUS IR APMOKANT VISOKIAUSIAS----------

CHICAGO SAVINOS «sd LOAN ASSOCIATION, 6284 SOUTH WE$TERN AVI.
PIRM. 19 VAL. — 8 VAL.; ANTRAD. IR PENKT. 8 iki 6 VAK.; KMT. 0 IBI S vaL vok.; Trs*. UADARYTA VISĄ DIENĄ; ŠEŠT. D IKI 9 POPIET

Tet ofiso VA 7-6657, rea RE. 7-4R6Š

DR. FRANK C. KWINN
(KVIECINSKAS)

GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 
1861 Went 47th Street

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

TeL ofiso PRospect 6-2240
PRospect 6-4732

DR. A.' MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPEO. ORTRURGINfiS LIGOM 

5700 S. Wood Street 
Priimimo vai. tik pagal susitarimą 
nuo 2—4 vai. kasdien ir nuo 6 Iki 3 
vai. plrmad. Ir pėnkt Trečlad Ir sek.
uždaryta

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Office: 10748 South Michigan Avė. 
Buto: 1653 W. 103 St., Beverlv Hills 
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 v. v. 
Išsklrus trečlad. Šeštadieniais nno 1 
Iki 4 vai. popiet.

Tel.: Ofiso — PUllman 6-6768 
Buto — BEverly 8-3046

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

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIU UT VIDAUS LIGOS 

2745 W. 69 St.
(priešais Šv. Kryžiaus ligoninę) 
z Priima pagal susitarimą

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS

4253 S. Whipple Street
(Arti Archer Avė.) 

Valandos: nuo 10 Iki 12: 2—B; 7—9. 
Seštad. 10—12. Trečiad. uždaryta.

LAfayette 3-4049 
Namų — CEdarcrest 3-7786

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
8259 South Halsted St 

Kasdien S—7 vai. vak. Seštad. nuo 
1—5 vai. vak.

Trečlad. Ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. VIctory 9-1484. Reatd. 2487 
W. 6 2 n d St., tel. Republio 7-8818-

Ofiso telefonas — BIshop 7-9625
DR. AL RAfiKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4342 Archer Avenae

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

Trečlad. ir sekmad. tik susitarus

■tdęndjoe — BTewart 8-4*11
DR. J. GUDAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
756 West 35th Street 

(kampas Halsted Ir 86-ta gatv8) 
VAL. 1—4 Ir 6:80—8:80 p. p. kas
dien Udkyrus trečiadienius. Atidarą 

šeštadieniais 1—4 vai.

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

Dr. Alexander J. JavOis
(JOVAIŠAS) '

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marąuette Medical Center 
6132 So. Kedzle Avenue

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

Tdl. ofiso PR. 8-8888, rez. RE. 7-9109

DR. A. 1ENKINS
Gydytojas m chirurgas

(LIETUVI8 GYDYTOJAS)
2500 West OSrd Street

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

,Telefonas GRovehlU 6-1696
DR. ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ UOŲ sraOIAUSIt

PRITAIKO akinius

Valandos: 9—12 Ir 7—9 v. v. pagal 
susitarimą išskyrus trečiadienius

2422 Weet Marąuette Rd.

Telefonas RElIance 6-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
8925 Weat 59th Street 

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

Tek ofiso Ir buto OLymple 9-41*8
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4988 W. 15th St. Cicero 

Kasdien 1—1 v. Ir 6—t V. vakare
Išskyrus trečiadienius

Botas 1526 So. 4PU> Avė. 
Šeštadieniais 12 Iki 4 popiet

Ofiso telef. LAfayette 9-8310, jei 
neatsiliepia šaukite KEdzie S-286S

DR. (MILY V. KROKAS
GYDYTOJA K CHIRURGĄ

4146 8. Archer Avė.
VAL. Kasdien popiet nuo 13-2:90 v. 
Vak. pirm., antr., ketvtrt. 6-8:10 v. 

Trečiadienį tik rusltarua

DR. FL TALLAf-KELPiA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Telef. TOwnhaU 8-095D 
2534 VVest 68th Street 

Vai.: tik Iš anksto susitarus.
Telef. HEmlock 4-7080, m-ataaklon 

skambinti CEntral 6-2294.

DR. VYT. TAURAS-
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR 
SPEC. MOTERŲ LIGOS 

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

Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v. Antr.,
Trečlad. ir Penktad. 6-9 v().l. vak. U 

šeštadieniais 2-4 vai. popiet.

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

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

6255 South Western Avenae
VAL. kasdien 2—4 p. p. ir 7—9 vak,

--Trečiadieniais, šeštadieniais Ir 
sekmadieniais Uždaryta

Tel. ofiso: DAnube 6-1126

DR. A. VAUS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

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

Šeštadieniais 1—4 v. p. p.

TeL ofiso I’Kospect 6-9400
Rezid. PRospect 6-0400

DR. ORĄ VAŠKEVIČIUS
( Vaške vlfelūtS)

GYDYTOJA IR CHIRURGĄ 
6248 South Kedzle Avenae

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

DR. J. VAITAITIS
GYDYOOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Ct. Cicero
Kasdien 10-12 vai ryto Ir 6-8 vaL 

vak. šeštadieniais 10-8.
Trečiad. uždaryta

Ofiso ir buto tel. OLymplo 2-1381

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpubllo 7-2200 
8PHCIALYB& CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2745 Weat 69th Street

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

Tel. ofiso VAetnry 2-4681
Rez. VIctory 9-0749

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Prlšmtmo valandos kasdien: 1-4 p.p. 
Ir nuo 6-8 v.v. šeštad. 1-4 vai. popiet. 

Tel. ofiso PR. 6-6448, rez. HE. 4-81*8

Dft. F. C. VINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2420 West Marųaette Rd.
VAL. nuo 2 Iki 4 p. p.; 6 Iki 8 vak.

Trečiad. Ir šeštad. pagal sutartį 

Tel. ofiso CA 6-09S7, rez. PR 6-6658

DR. P. Z. ZALATORIS
1821 S«. HHited StrMI

Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-6668 
Rezid. 6600 8. Arteelan Avė. 

VAL. 11 v. r. Iki 8 p. p.; 6—t v. V.
Dr. Arttanas Rudokas, 0. D.

Tikrina akis: pritaiko akinius, 
keičia stiklus Ir rSmua 

4455 So. California Avė., Chicago 
Šaukite YArds 7-7381 

Priima: vakarais 6 iki 9; leitad. 
10 vai. ryto iki 4; trečlad. ir lekmkd. 

tik susitarus.

TeL oflao YA 7-4787, rea PR 6-103U

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4645 S. Ashland Avė. (kamh. UI) 
Vai. nuo 2—4 Ir 6—8; trečlad., Sež- 

tad. Ir eekmad. tik pagal sutartį. 
Jeigu neatsilieps vlrŠminStt telefonai

Saukite MIdway 8-0001

DR. S. SERNER
LIETUVIS AKIU GYDYTOJAS 

Viri 96 m$jtų patyrimo
Tel. YArds 7-182* 
Pritaiko akintas. 
Kreivu akle

UtalM. J
Ofisas Ir akinių dlrbtuvš 
756 Weet 85th Street

Vai. nuo 10 Iki 2, nuo 6 Iki 8. tre
člad. nuo 10-12, penktadieni 10-S 13 
šeštadieniais 10-2 vai. popiet.

ap P. ŠILEIKIS, 0. F.
Orthopedaa - Proteztstas 

Aparatal-Protezal, Med. ban-1 dažai. Spec. pagalba kojom 
(Arch Bupporta) Ir S.S.

Vai.: 0-4 Ir 6-8. SeAtadlenlala 1-1. 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB. 

9860 W. 63rd St. Chicago 26, III. 
Tel. PRospect 6-6084.

Jei turite parduoti ar Išnuomo
ti, pasiskelbkite smulkią skelbimą 
skyriuje. Skelbimą galite perduoti 
telefonu: Vlrginla 7-6640.

9994 S. Ofckloy

Palengvinu aklų įtempimą, kuris 
yra priežastis galvos akaudijimo bei 
avaiglmo Ir skaudančiu akių karščio. 
Atitaisau trumparegyste Ir tollregys- 
tę. Prirenku teisingai akinius Visi 
egzaminavimai daromi su elektriniais 
Instrumentais, rodančias mažiausius 
trūkumus. Speciali atyda kreipiama 
į mokyklos valkus.

4712 South Ashland Avenae 
Tel. YArds 7-187*

Vai. 10:20' Iki 7 v. vak. šeštad. 10:86 
IKI 6 vai. Sekm. Ir treč. uždara.

OR. S. VAITUSH, OPT.

D R A U G A S 
THE UTHUANIAN DAILY FBIEND 

Avė., Chicago 8, Hl. TeL Vlrgtata 7-84411 7-8849

Bntered u Šeoond-Clas. Mattcr Marcb 31, 1916, at Chicago, IlUnole
Unde. th. Act of March S, 1878.

Member of the Catholįp Proso Am’n
MŪfteš ------ —Pa

Llthuanlan

dally, ezept 
by the

Cethollo Pree.
PRENUMERATA: 
Chicago J Ir Cicero! 
Kitur JAV Ir KanadoM 
UMenyje

Bunday*

Boclety
Metama

39.00
88.00

111.00

8TTB8CRIPTION RATE8 
88.00 per year outside of Chicago 
80.00 per year In Chicago A Cleere 
38.00 per year tn Canada 
Forelgn 811.00 per year.
H motų 

6.00
34.10 
36.80

I m6n.
18.78
|28D
38.06

81.11

jij:
Redakcija etralpsnlos taiso savo nuožiūra Nesunaudotų straipsnių ne

saugo juos grąžina Uk tA anksto .ualtarus. Redakcija už skelbimų tartai 
neatsako. Skelbimų kainos ortatunčtamoe gavus prašymą.

t
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NEDELSKIME!
Pasinaudodami Antano Rudžio telefoniniu pranešimu iš 

Washingtono, vakar dienos laidoje, pirmame puslapyje, paskel
bėme, kad šen. Douglas priedas prie užsienio paramai numatytų 
sumų gali nepraeiti Senato užsienio reikalų komitete, nes prie
das nėra gavęs Valstybės Departamento pritarimo.

Šiuos žodžius rašantis vakar gavo telegramą iš paties se
natoriaus Douglas, kurioje atvirai pasako, kad, senatoriui Hum- 
phrey iškėlus jo priedo klausimą užsienio reikalų komitete, jam 
griežtai pasipriešinusi vyriausybė ir jos vadai. Atsižvelgiant į 
tokį vyriausybės nusistatymą, šen. Douglas planui šis komite
tas nepritaręs.

Šen. Douglas savo telegramoje primena, kad tuo priedu jis 
siekiąs sukurti taip vadinamą Laisvės administraciją, kuri vestų 
atitinkamą propagandą, kuri prisidėtų prie Rytų Europos tautų 
išlaisvinimo. Iš tikro šis planas yra labai geras ir remtinas. 
Bet ką daryti toliau, kad jis vis tik Senate praeitų?

Į tą klausimą atsako pats šen. Douglas. “Aš šį planą pa-- 
teiksiu Senato plenumui ir už jį kovosiu. Aš noriu su jumis pa
sitarti, kaip sėkmingiau šią kovą vesti”, taip baigiama telegrama.

Su šen. Douglas teks susisiekti ir pasitarti. Bet reikalas 
yra taip skubus, kad nė dienos netenka laukti, bet tuoj veikti. 
Veikti taip, kaip vakar buvo nurodyta: telegrafuoti ar rašyti 
laiškus savo valstybių senatoriams, prašant, kad jie balsuotų

Fondo vajus ir įrodė, jog ab
soliuti dauguma lietuvių laisva 
jame pasaulyje yra už Vliką, 
bet anųjų sėjamas blogis sivo 
vaisių yra davęs — tiek senieji 
emigrantai, tiek ir pabėgėliai 
yra jau gerokai suskaldyti, dez 
orientuoti. Kitas čia ir pats 
Vilkas. Pastarasis ar tai dėl lė
šų trūkumo, ar tai dėl darbo 
gausumo ne tik kad neatsikirs- 
davo prieš nesąžinguosius puo
likus, bet permažai informuo
davo visuomenę net ir apie da
lykus, kurie nėra surišti su jų 
neskelbtinumu. Nors Vliko prie 
šams ir nepasisekė užgniaužti 
lietuviuose demokratinį galvo
jimą ir pasitikėjimą Vliku, bet 
jų ėjimai spaudoje ir kitur ne
daro gaubės mūsų valstybišku
mui ir prieš svetimuosius. Be 
to, visą! tai silpnina ir patį lais 
vinimo darbą.

Turint galvoje tai, jog abso
liuti dauguma mūsų tautiečių 
eina su Vliku, pasilikusios ja
me demokratinės grupės bene 
turėtų pagalvoti dar apie didės 
nę vienybę savo tarpe ir apie 
glaudesnius ryšius su mūsų 
plačiąja visuomene.

už šen. Douglas priedą. Lietuvių gyvenama daugelyje valstybių, 
todėl mūsų prašymas gali pasiekti daug senatorių. Jei jie visi 
mūsų balso paklausys; priedas tikrai galėtų praeiti.

Šiandien nędaug terasi valstybių, kuriose lietuviai negyven
tų. Vienose lietuvių gyvena daugiau, kitose — mažiau. Nepai
sant, kad kaikuriose jų tik po keletą mūsų tautiečių tegyvena, 
šiuo atveju ir jie privalo kontaktuoti savo senatorius ir šį svarbų 
reikalą Lietuvos ir kitų pavergtų tautų naudai atlikti. Jei visi 
savo pareigą atliksime, visai nedaug senatorių liks, kuriuos bū
sime nekontaktavę. Prašymus reikia siųsti į Senate Office Build- 
ing, Washington, D. C., pridedant tik savo valstybės senatoriaus 
vardą. Mūsų prašymo tekstas tebūnie ko trumpiausias. Kaip jau 
esame nurodę, jis gali būti toks: “Pleose, support Senafcor Doug
las’ Freedom Plan — amendment to Foreign Aid”.

Pajudėkime ir nedelskime! Šis sąjūdis yra svarbesnis negu 
visa eilė kitų. Jis liečia pagyvinimą ir sutiprinimą ligšiolinių 
veiksmų už Lietuvos išlaisvinimą. Šen. Douglas planas bus iš
keltas Senato plenume ir šiame svarbiame forume, į kurį yra at
kreiptos viso pasaulio akys ir širdys, bus kalbama apie paverg
tųjų tautų laisvinimo problemas. Bus minimas ir mūsų tautos 
vardas. Jau vien dėl to reikia subrusti, pasisakyti, paprašyti 
senatorius, kad jie nesipriešintų tikrai geram sumanymui.

Lygiai prieš savaitę lietuvių jaunimo delegacija, Amerikos 
Lietuvių Tarybos lydima, įteikė JAV prezidentui per vicepre
zidentą Nixoną peticiją su 40,000 parašų, prašant, kad JAV 
vyriausybė imtųsi visų galimų priemonių atstatyti Lietuvos su
verenines teises ir galimai greičiau grąžinti Lietuvos ištremtuo-1 būtų tik Lietuvos okupantams 
sius. '•Viceprezidentas, priėmęs iš lietuvių jaunimo delegacijos Į Vliko uždavinių vykdymui 
rankų pasakė puikią kalbą, kurią baigė šiais reikšmingais žo- neštą žalą ir kitų įstaigų iš Eu- 
džiais: ropos iškėlimas. Ypač palikti-

“Jokios žodžių srovės, nors Ir kažin kaip jie garsiai bam
bėtų, negalės nutildyti tų milionų žmonių skundo, kurie nukentė
jo nuo sovietų tironijos pavergtuose kraštuose. O priemonės 
toms skriaudoms atitaisyti glūdi sovietų valdovų rankose. Ke
lias toms skriaudoms atitaisyti — tai paleisti iŠ darbo vergų 
stovyklų Sibire tokius asmenis, kaip tie, aide kuriuos kalba ši 
peticija. Taip pat duoti pavergtiems kraštams galimybes vėl tapti 
nepriklausomais nariais valstybių šeimoje”.

Geriau ir palankiau vargu ar bebuvo galima pasakyti. Mū
sų jaunimo'darbas —"petiSgaT— paskatino JAV viceprezidentą^0 stočių-ęasprBkimas iš Vli- 
vyriausybės vardu papisakyti už pavergtųjų išlaisvinimą. Dabar
yra metas tą darbą tęsti toliau: reikalauti, kad ir Kongresas 
ir vyriausybė eitų prie konkrečių pavergtųjų išlaisvinimo darbų.
Šen. Douglas priedas kaip tik ir yra tas konkretus žygis. Juo 
norima vesti vyriausybę nuo žodžių prie pozityvių darbų.
 *

ASTUONIŲ METŲ DARBAS

•Tack O Lrary laiko statulėlę, kurią jis dirbo 8 metus atsidėkodamas 
Dievui už sveikatą. (1NS)

IŠŠŪKIO 
UP TO- / III

FEDERRL 
5RVINGe

MUTUAL FEDERAL 
S A V I N G S

j a t a r i a :
1 Nepraleiskite visų uždirbtų pinigų. 

Taupykite nors dalį

't Pinigams padėti nereikia važinėti. 
Juos galite pasiųsti paštu.
Mes apmokėsime pašto išlaidas.

3 Planingas tai pymas visados moka 
gerus dividendus.

« JLOAN A8»N 2202 WEST CERMAK ROAD 
Tel. VIrgtala 7-7747 

JOHN J. KAZAN AIJ8KAS. Prea

Chartered and Soperrised by the U. S. Government
ĮSTAIGOS VALANDOS: Kasdien nuo t-tos ryto Iki 6 vai. po pietų. Ketv. 
nuo 9-toa vai. ryto Iki 8 vai. vak. Seitad. nuo 9 vai. ryto Iki 1 vai. po 
pietų. Trečlad. visai neatidaroma.

VLIKUI SUSIRENKANT
Rašo J. KAIRYS, Vak. Vokietija

Kiekvieną kartą Vliko sesijai 
tekdavo spręsti sunkių bei ga
na painių klausimų. Nebus leng 
va ir šį kartą. Jo darbų kom
pleksą ir atsakomybę didins 

’dar ir šios aplinkybės:

1) Tarpvalstybinio gyvenimo 
naujas raizgiojimasis

Jau nuo seniau tarpvalstybi
nės politikos iniciatyva yra 
Maskvos rankose. Bet pirmąjį 
smuiką Kremlius paėmė čionai 
ypač po Stalino mirties. Sovie
tiškų ėjimų tarptautiniame fo
rume stebėtojai galėjo pamaty
ti, kad jie buvo labai elastingi 
ir visaip zigzagavosi. Nors vi
sa tai ir yra vien forma, bet ko
munizmo nepažįstančias ir Mas 
kvos kėslų nesuprantančias ma 
sės raudonieji gerokai klaidina. 
Ypač veikia jie į vakariečių psi
chologiją. Pažindamas nuotai
kas Vakairuose, Kremlius labai 
meistriškai panaudoja savo 
tikslams. Be psichologinio me
todo kovai su privatiniu kapl
io zmu, Maskva pradėjo vis 
daugiau kinkyti ir savo kiek at
sigaunantį ūkį. Yra rimto pa
grindo manyti, jog bolševizmo 
skiepijamai dezorientacijai lais 
va jame pasaulyje gali pasiduo
ti ne vien plačiosios masės, bet 
ir valstybių vyrai. Ką visa tai

N eapsisprendimas
3. AtročĮo yra tikra, jog VLI- 

Kui nevertėjo keltis iš Europos, 
kur jis buvoreikalingesnis ir iš 
kur jis buvo reikalingesnis ir iš 
į tai, kad kovotojai turi būti 
kiek galima arčiau fronto, jau 
ir finansinė pusė kalba už tai, 
nes JAV-«e išlaikymas Vliko 
daugiau kainuoja, nei Europo
je kainavo. Bet sklinda gandų, 
jog kai kieno galvojama apie iš
kėlimą iš Europos ir VTarybos. 
Jei šitaip įvyktų, tai Vliko prie
šų laukiama jo likvidacija vi
siškai prikrtėtų. Gi nauda te-

nas čionai radijo skyrius. Iškė
lus jį sušlubuos ir radijo sto
čių aprūpinimas medžiaga. Gi 
pastarosios turi būti yisada gy 
vos bei gyvenimiškos ir į viską 
tuoj reaguoti. Be to, atrodo, 
nieks nenuginčys, jog radijo 
skyriaus perkėlimą seks ir ra-

reikštų pavergtoms tautoms, 
kiekvienam iš mūsų aišku ir be 
komentarų. Todėl šis metas rei 
kalauja iš mūsų bene dar di
desnio budrumo Lietuvos lais
vinimo byloje, nei kada nors se 
niau. Kad Vilkas renkasi dabar 
savo sesijai, labai sveikintina. 
Atrodo, peržvelgęs dabairtinę 
tarpvalstybinę padėtį, jis turės 
pagalvoti ir apie atitinkamai 
priemones kovoje prieš Lietu
vos pavergėją. Atrodo, nuo da
bar bene dar didesniu atydu- 
mu tenka sekti bei studijuoti 
Sovietų Sąjungos vidaus ir jos 
užsienio veiklos vykstančią tiek 
vadinamą evoliuciją, daryti iš 
jos reikiamas išvadas ir pertei- 
kinėti jas laisvajam pasauliui. 
Vakaruose yra dar užtektinai 
valstybininkų, kurie ne mažiau 
už mus pažįsta bolševizmą ir ii 
esmės. Mūsų uždavinys bene 
būtų čionai paremti jų žinoji
mą surenkama imdi&aga bei 
dokumentuotais faktais.

Nepamirštinos ir laisvojo pa 
šaulio masės. Į jas ėjimas tu
rėtų būti vis stiprinamas.

Lietuvių skaldymas

2) VLIKo priešai jau nuo se
nai veda intensyvią ir su prie
monėmis nesiskaitančią prieš jį

ko žiinos. Gi kad patekusios 
jos į kitų rankas tarnautų vien 
Lietuvos reikalams, mažiausiai 
patikėtina.

Lėšų trūkumas

4) Finansų reikalai kelia 
VLIKui visą laiką didelio rūpės 
čio. Nors mūsų* visuomenė ir 
kiekvienais metais suaukoja di
deles sumas, bet visdėlto jos nė 
ra užtektinos. Todėl bene rei
kėtų ir Vlikui pagalvoti apie 
iždo likučių panaudojimą. Juk 
šitie pinigai yra mūsų visų tau
tiečių kruvinas prakaitas. Iki 
šiol jį tenaudoja vien diploma
tinė tarnyba. Atstovaudamas

lietuvių tautos absoliutinei da
liai Vlikas turi pilnas teises 
į šitąjį fondą. Gi kokiQ nors 
lengvabūdiškumo čionai jis ne
gali padaryti. Juk Vlikas daro 
išlaidas pagal iš anksto suda
rytą ir patvirtintą sąmatą. Be 
to, kiekvieną pusmetį tikrina 
Kontrolės Komisija, sudaryta 
iš kelių narių, priklausančių 
skirtingoms grupėms. Taigi, jo 
piniginė apyvarta yra kontro
liuojama. Bet pagal kokį pa
grindą naudojasi Lietuvos iždo 
likučiais mūsų diplomatinė tar
nyba, kokias sumas ji sunau
doja, kokiems tikslams ji daro 
išlaidas, pinigų savininkai — 
lietuviai nežino. Mūsų diplomą 
tinė tarnyba iki šiol nėra nieko 
padariusi, kad jos darytos ir 
daromos išlaidos visuomenės 
būtų kokiu nors būdu patikrin
tos.

Bet jei Vlikas ir toliau pajėg 
tų išsiversti savo tautiečių bei 
kitų geradarių aukomis, tai be 
ne reikėtų jam pagalvoti nors 
apie iždo likučių kontrolę. Il
giau tylėti būtų ir nesąžininga 
ir neteisinga ne vien prieš sa
ve, bet ir priešrinūsų-visuome
nę, kuriai jis atstovauja.

Kalbant apie piniginius rei- 
kalujį tektų pagalvoti ir apie 
L. I: Tarnybos panaikinimą. Be 
veik visų kraštų lietuviai yra 
susiorganizavę į PLBendruome- 
nes. Todėl, atrodę, jog ši tarny
ba yra jau netekusi savo pas
kirties. Ypač ji nebus reikalin
ga išrinkus > Pasaulio Lietuyįų 
Vyr. Valdybą. Gi Pasaulio Lie
tuvių Seimo sušaukimas, atro
do, neturėtų jau kažkiek nusi- 
delsti. L. I. Tarnybos panaiki
nimu Vlikas sutaupytų kiek lė
šų bei padidintų jėgas savo pa
grindiniams uždaviniams atlikl- 
nėtb

Baigiant šias kelias sugesti
jas tenka palinkėti Vlikui, kad 
jis ir šios sesijos metu turėtų 
galvoje vien Lietuvos išlaisvi
nimo reikalą ir kad vis daugiau 
stiprintų mūsų tautiečių viltis, 
kurie Lietuvos laisve nuolat sie
lojasi.

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

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

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

Perskaitę dlenr. “Dranga”, duokite ji kitiems.

Naujas arba Vartotas
GALIMA NUPIRKTI BE PINIGŲ PAS

BALZEKAS MOTOR SALES, INC.
N NAUJAS 

19 5 6
PLYMOUTH

A U J A S 
19 5 6

CHRYSLER

*2,495
Daugybė garantuotų visų išdirbysčių vartotų automobilių už labai atpigintas kalnas

< ' I. ’ ' /

O

BALZEKAS MOTOR SALES, INC.
CHRYSLER - PLYMOUTH DISTRIBUTOR

4030 Archer Avė., Chicago 32, Illinois Telef. VIrginia 7-1515
Seniausia, didžiausia ir teisingiausia lietuvių autonjobilių pardavimo ir remontavimo įstaiga

EDOAR ALLAN POE

DERVA IR PLUNKSNAITIS
Šio daktaro ir profesoriaus sistema

Vertė N. Jankutė 

(Tęsinys) •
— Na o gydymas? Tas specialus, vieno bepročių 

išgalvotas, gydymas? Ar jis taip pat buvo išbandytas?

ir nevisai į toną, bet su antžmogiška energija, visą lai
ką, kol sąmyšis tęsėsi.

Staiga ant stalo užšoko tas ponas, kuris anksčiau 
buvo tik su didelėmis pastangomis nuo šio žygio su
laikytas ir, šiaip taip įsitaisęs tarp stiklų bei bonkų, 
pradėjo oraciją, kuri turėjo skambėti neąbejotinai

Taip man išaiškėjo, kad Monsieur Maillard, pa
sakodamas apie beprotį, kuris vadovavo tam nelai
mingam sukilimui, kalbėjo pats apie save. Jis, varg
šas, iš tikrųjų, prieš kelerius metus buvo beprotna
mio viršininkas, tačiau nelaimingu būdu pats išpro
tėjo ir tapo pacientu. Šito fakto nežinojo mano ke-

puikiai, jei tik kas nors būtų galėjęs ją girdėti. Tuo ^*on^s bendras, kuris mane M. Maillard pristatė.
pačiu momentu, žmogus turįs vilkelio idėja-fix, ėmė 
suktis po visą kambarį. Jis iš iikrųjų buvo panašus į 
vilkelį ir griovė žemėn kiekvieną pasimaišiusi ant ke
lio. Viename kampe išgirdęs šniokščiantį šampano pu-

- O, nemanykit! Beprotis nebūtinai turi būt Plebėjau tą žmogutį, kuris pietų metu taip
paskutinis kvailys! Mano nuomone, tas gydymo bū-ĮV^^us ^ demonstravo kamščio traukimą, o kitame 
das buvo daug geresnis, negu ankstyvesnysis. Iš tik-'?1’ varliaimogis kvarkė iš visų jėgų,,tarytum jo sto
rųjų, tai buvo puikus metodas, visai paprastas, nesu- 03 ^ganymas pri ausytų nuo kiekvieno kurktelėji-

mo. Visą šitą triukšmą prašoko nuolatinis asilo blio
vimas. O kai dėl mielos Madame Joyeuse (tiesiog no
rėjosi verkti į ją žiūrint), vargšelė atrodė baisiai su
mišusi. Ji stovėjo kertelėje susigūžusi ir, nepailsda- 
ma giedojo "ka-ka-riekū, kiek tik balsas nešė.

Galų gale šita tragikomedija baigėsi., Durys,ir 
langai buvo išlaužti, nes niekas iš vidaus jų negynė. 
Taip, langai buvo išlaužti, bet aš niekad, kaip gyvas, 
neužmiršiu savo išgąsčio, kai pro juos sugriuvo vi
dun visa gauja, kaip man atrodė, šimpanzių, orangu-

darąs jokio vargo — tikras malonumas. Tai...
Čia Monsieur pasakojimą nutraukė nauja šauks

mų banga, kuri palaipsniui artėjo.
— Viešpatie! —sušukau aš persigandęs, — be-

bročiai išsiveržė!
Be abejonės, be abejonės ... — suvapėjo ne

žmoniškai išblyškęs M. Maillard.
Tuo tarpu šauksmai ir keiksmai skambėjo jau 

palangėse. Kažkas baisiais smūgiais daužė duris ir 
plėšė langines. Viduje kilo baisus sąmyšis. Monsieur
Maillard, dideliam mano nustebimui, metėsi po bufe-tangų ir babūnų tiesiai iš Gerosios Vilties iškyšulio, 
tu (ai tikėjausi iš jo tikrai daugiau drąsos ir ryžto), j Tuo pat metu gavau baisų smūgį per galvą ir nurie- 
muzikantai, kurie jau buvo perdaug įkaušę, kad dar dėjau po sofo. Atsigavau po keletos minučių ir, aty- 
galėtų groti, staiga griebė instrumentus ir visi, kaip džiai klausydamasis, supratau visą Maison de Santė

akciją. Nors paskutinis Tautos vienas užplėšė “Yankee Doodle”. Taip jie varė, nors ' tragediją.

Beprotnamio prižiūrėtojai buvo užpulti staigiai, 
surišti, gerai išsmaluoti, aplipinti plunksnomis ir už
daryti rūsio vienutėse. Vargšeliai kalėjo ten apie mė
nesį, ir M. Maillard dosniai leido jiems valgyti ne tik 
smalą bei plunksnas, bet ir šiek tiek duonos ir gau
sybę vandens, kuris buvo pompuojamas tiesiai ant 
Jų kiekvieną dieną. Pagaliau vienas iš tų prižiūrėto
jų pabėgo kanalizacijos vamzdžiu ir išvadavo kitus.

Taip “raminamoji sistema” su svarbiais pakeiti
mais vėl ėmė veikti Maison de Santė, bet aš vis dar 
negaliu nesutikti su Monsieur Maillard, kad jd paties 
sugalvotas "gydymas” buvo labai efektingas. Kaip 
jis pats teisingai pastebėjo, “labai paprastas, tvar- 
kingas ir nesudarąs jokio vargo, jokio, net mažiau
sio” ...

Prie viso to galiu t?k pridėti, kad nors išverčiau 
visas Europos bibliotekas, norėdamas surasti d r.-Der
vos ir prof. Plunksnaičio veikalus, iki šiol negavau 
nė vieno egzemplioriau?.

(Pabaiga)
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TRADICINIS JONINIŲ LAUŽAS bus š. m. birželio 23 d., šeštadienį, 6 v. vak., J. Spaičio darže (priešais “O Henry Dance”), Willcw Springs

Susisiekimas Blue Biid busais nuo 63-čios gatvės ir Cicero gatvių kampo. Šokiams gros orkestras. Bus skanių gėrimų ir užkandžių bufetas
Programoje: laužas, vaidila, deklamacijos, tautiniai šokiai, dainos. RENGĖJAI: Mažosios Lietuvos Draugija su Maž. Liet. Bičiuliais ir Vilniaus krašto lietuviai

Masinių deportacijų minėjimas

Birželio 16 d. į Tarptautinio 
Instituto patalpas susirinko De
troite gyvenančių trijų tauty
bių — estų, latvių ir lietuvių — 
žmonės pris:minti pirmąsias ir 
baisiąsias sovietų įvykdytas trė 
mimų dienas. Tą tvankų va 
karą susikaupimo minutėje su

abejo taip. Pagriųdinįe minėji
mo kalbėtojas Thaddeus M. 
Machrowicz — JAV kongres- 
manas — savo kalboje pacitavo 
Kersteno komisijos išvadas ir 
rekomendacijas, pritardamas jų 
įgyvendinimui, Michigano guber 
natorius G. Menen Williams bir

V .T želio 14 d'eną paskelbė Pabaltistmgusi grupe žaibišku greičiu, . T m • j , j° . - to tautų diena. Tai rodo, kadsavo sąmonėje atgaivino prieš, _ *
penkiolika metų matytas sce
nas: užkaltų vagonų tiesiog ne-
užinatoma eilė, nuo troškul a 
alpstą žmonės, moterų ir kūdi
kių klyksmas ir rąudonarmiečio 
bato smūgis į atneštą ištrošku- 
siems vandens kibirą sukrečia 
žmogų... Vienos minutės metu 
išgyvenama mūsų sesių ir bro
lių tragedija, pasukusi jų liki
mą pragariškų kančių ir mirties 
keliu. Tik viena minutė, ir vėl 
viskas dingsta užmaršties rū
kuose. Proklamacija, kalbos, 
užuojautos telegramos ir pa
vergtųjų tautų atstovų širdgėla 
dėl eiles tautų išt kusio skau
daus likmo, tarsi beldimasis, tar 
si pagalbos šauksmas veržiasi į 
laisvųjų tautų širdis. Ar bai
susis birželis jiems žinomas? Be

DĖMESIO
DETROITIEČIAI

sušauktas neprisilaikant statu
to, nes išsiuntinėtuose pakvieti
muose buvo nerašyta darbotvar
kė, ir patys pranešimai gauti 
per vėlai, dėl ko į susirinkimą 
kaikurie nariai negalėjo atvyk
ti. Dėl šio įvykio paduotas skun

KONSERVATORIJOS
KONCERTAS

Gana jaukioje ir ned'delėje 
Detroito Meno Instituto salėje 
š. m. birželio 12 d. įvyko Dėt-1 
roįto Muzikos Konservatorijos

das, ir kaip girdėti susirinkimas ro^^ių koncertas, čia moki-
niai pasirodė su savo origina
liais muzikos kūriniais. Lietu

mis įvykis truputį sudrumstė vius studentus su savo kūryba 
gana giedrias detroitiečių nuo- atstovavo Amerikos lietuvaitė 
taikas. Jas dar pakaitino spaų-j Carol Gugas ir detroitiečiams 
doje tilpusi žinutė, kad “šefas” gerai žinomas Pranas Zaranka. 
bus piketuojamas. Tai parodo, Savo kūriniams atlikti jis pasi- 
kad jau perdaug leidžiamasi į kvietė talkon trio bendradar-

laikomąs neteisė*/-.

mums verta budėti ir nuolat 
prisiminti mūsų krašto k&nčiąs.

šį minėjimą pradėjo DLOC 
pirm. Jonas Gaižutis. Įžanginį 
žodį tarė ir programą pravedė 
Danguolė šeputaitė. Įnešus 
JAV, Estijos, Latvijos ir Lietu
vos tautines vėliavas, buvo su
giedotas JAV himnas. Prokla
maciją perskaitė Michigano gu
bernatoriaus atstovas teisėjas 
Theodore Bohn. Kaip minėjau, 
pagrindiniu kalbėtoju buvo T. 
Machrowicz. Po jo sekė visų 
trijų Pabaltijo tautų atstovų 
kalbos. Trumpai, nekartodamas 
visiems žinomų faktų, kalbėjo 
mūsų atstovas Jonas Gaižutis. 
D. Šeputaitė perskaitė gautas 
užuojautas iš Amerikos Legio
no, Michigano div., ir Detroito 
latvių evangelikų centro. Taip 
pat buvo perskaityta ir priimta 
eilė rezoliucijų JAV prezidentui 
ir viceprezidentui, senato ir kon
greso daugumos vadąms ir už- 

; sienio reikalų senato komisijai.

kraštutinumus. Visgi, kad ir 
klystantį lietuvį negalima trak
tuoti lygiomis su Chruščevu. 
Dėl šio įvykio iš dalies yra kal
tas agresyvus ir suktas būdas 
kelių asmenų, prisiplakusių prie 
tautinės grupės, kurie bando 
siekti savo tikslų neteisėtomis 
priemonėmis ir tuo iššaukia vi
suomenės tarpe gana nemalo
nias reakcijas.

Jei Stasys Lozoraitis atvyktų 
į Detroitą kaip vienas mūsų dip
lomatų painformuoti visuomenę 
ir sav0 taktu padėti visiems lie
tuviams daugiau susigyventi, 
būtų mielai laukiamas. Tačiau, 
kada iš tautin'nkų spaudos pus 
lapių matome “diplomatijos še
fą”, pretenduojantį į tautos va
do vietą ir proteguojantį tik vie 
ną politinę grupę, norinčią kal
bėti visų lietuvių vardu, atvyks
tantį ginkluotą su “ąštuonių 
punktų lazda”, negalime su 
džiaugsmu ir pasitenkinimu jo 
laukti.

Detro.to Lietuvių Organizaci
jų Centro veikla, kaip mūsų ko
lonijos politinio gyvenimo derin 
tojo, reikalauja iš savo narių di- 

Toliau vykusioje meninėje delio susiprat'mo. Jo teisėti nu- 
programaje pasirodė visų trijų tarimai turi būti vykdomi. Ja-

“Ada” vasarvietėje prie Walled 
Lake galima išsinuomoti vieno ar 
dviejų miegamųjų kambarių va-Į 
ąarnamius ( cottages ).

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

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

Dėl platesnių informacijų ar už
sakymų kreiptis pas S. ir V. Ur
bonus vasarvietėje (“Ada” Cotta
ges) 435 E. Lake Drv. Walled 
Lake, Mich. Telef. MA-4-3396.

tautų menininkai su muzika ir 
daina. Lietuvius atstovavo J na 
Varis, padainavusi tris daineles: 
“Oi, mergyte”, “Your’s Is My

me negali būti vietos vienai ku
riai nors organizacijai įsigalėti. 
Turi visos sutartinai dirbti. At
siradus kuriems nors opiems

Heart Alone” ir “Grąžink mus j klausimams, reikia iš anksto su

DETROIT’o BIZNIERIAI 
IR PROFESIJONALA1

Jeigu norite pirkti aroa parduoti 
namus, sklypus, Biergardenus — 
alines, ūkius ar vasarvietes, kreip
kitės j

ELSEA REALTY & INVEST- 
KENT COMPANY

atstovą
VLADĄ BARAUSKĄ

Telefonai: Įstąigos VA 2-9790, 
Residencijos — TA 6-4366

tėvynėn”. Jai akompanavo Fr. 
Janeck, čia gimęs lietuvis. Mi
nėtina, kad latviai pasirodė su 
savo mišriu choru, kuris gra
žiai užsirekomendavo. St. G-kas

ANT SLIDAUS KELKI

LB Detroito apylinkės valdy
ba tautimnuų spaudoje (“Dir
va”, “Vienybė”, “Laisvoji Lie
tuva”) patalpino savo pritarimą 
ir raginimą paremti tautininkų 
suorganizuotą sąskrydį Wash- 
ingtone, p. C. Motyvuota, “kad 
ten bus reprezentuojama lietu
viška daina ir menas, kurį ste
bės ne vien lietuviai, bet ir auga 
ti JAV pareigūnai”.

Labai keistai atrodo, kada or
ganizacija, kurie siekia apjung-

jais supažindinti visus narius ir 
tik tada daryti sprendimus.

St G-kąs

trus Juozą ir Antaną Polikai- 
čius. Cąrol Gugas pasirodė su 
“Polonaise in C Minor” ir “Lul- 
laby”. Tai viena geresnių pia
nisčių, savo skambinimo techni
ka mokanti sudominti kalusyto- 
ją. Pirmoje programos dalyje 
Pranas Zaranka savo kūrinius 
atliko trio sąstate. “Nelau
kia” — žodžiai P. Babicko, “Gė 1 
l’ė ir vėjas” — žodžiai H. Ra
dausko” ir “Poetų maršas” — 
žodžiai K. Binkio. Vienu ge
riausiu reikėtų laikyti “Nelau
kia”. Jo tonais nuplaukia naš
laičio dalia, tačiau ne raudos, o 
susiraminimo gaida užliūliuoja 

į kenčiančią širdį. Nuotaikingais 
ir spalvingais tonais nuskamba 
“Gėlė ir vėjas”. Nors savotiš
kai, bet gana įdomiai nuskam
bėjo “Poetų maršas”; -Antroje 
programos dalyje Pranas Za 
ranka padainavo dar du savo 
muzikos kūrinius: “Motina” — 
žodžiai Bern. Brazdžionio ir “A 
Match” — žodžiai Ch. Swin- 
burne. Visi lietuviškieji kūri
niai yra verti mūsų radijo prog
ramų vedėjų dėmesio ir papildy 
tų ne taja jau turtingą lietuviš 
kųjų plokštelių rinkinį.

Į šį koncertą atsilankė gana 
gausus būrys lietuvių.

Dar noriu priminti, kad Pra
nas Zaranka šiais metais bai
gia konservatoriją. Iškilmingas 
konservatorijos baigimo aktas, 
diplomų įteikimas ir meninė 
programa įvyks šį penktadienį, 
birželio 22 d., 8 vai. vakaro 
Backham Memorial Bu Iding

patalpose prie Farnsworth ir 
Woodward Avė.

RALFO 76 SKYRIAUS ŽINIOS
E. Paurazienei išvykus ato

stogų, valdybai prašant, Kučins- 
kienė, gyv. 2008 Hubbard Avė., 
Detroit 9, telef. TA-5-0234, su
tiko padėti užpildyti darbo ir 
buto garantijų sudarymo blan
kus.

Dar kartą primename detroi
tiečiams, kad garantijų teikimo 
paskutinis terminas yra 1956 rh. 
rugpjūčio 31 d. Vėliau Valsty
bės Departamentas jų nepriims. 
Tokiu būdu, jei kam iš lietuvių 
tremtinių iki to laiko nebus su
daryta darbo ir buto garantija, 
tas niekad nebegalės atvykti į
Ameriką. Ralfo 76 Skyr. V-ba-✓

IŠVYKA Į ALRKF ŪKĮ
Ateitininkai, jų šeimos bei 

draugai ateinantį sekmadienį, 
birželio 24 d., vyksta į Federa
cijos ūkį. Vykti reikia 112 ir 
92 keliais iki Manch(įster ir jį 
pravažiavus apie 4 mylias į va
karus dešinėje kelio pusėje yra 
naujai supiltas įvažiavimas, ku
ris eina iki ežerėlio.

KNYGOS DOVANAI
- Šv. Šv. Antano parapijos kios 
kas neseniai yra gavęs 300' nau
jų knygų. Perkantiems už d- 
desnę sumą yra duodama viena 
knyga nemokamai, šeštadieni
nės mokyklos mokiniams jau 
dabar yra gera proga įsigyti va
dovėlius.

MES PRISTATOME ANGLIS BEI 
PEČIAUS ALIEJŲ

DIDELIAIS IR MAŽAIS KIEKIAIS Iį’
Mes taipgi perkraustome jūsų baldus saugiai — keletą blo-l 

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

STASYS FABIJONAS
2146 So. Hoyne Avenue Tel. VIrginia 7-70971

J

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

Universal Savings and Loan Association užtikrina saugu
mą ir 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
J

Si įmonė yra pati stambiausia Mi- j 0 visų srovių lietuvius ir kuri
chigano valstijoje. Detroite turi 4 
skyrius ir sėkmingiausiai patar
nauja savo klijentams.

M. MIŠKINIS, M. D.
GYDYTOJA ir CHIRURGE 

X-RAT
393 We»t Grand Boulevard 

cor. Shady Lane Detroit 16. Michigat 
Namų telef. VI 1-7970 

Pirm. antr. ketv. ir penkt. 12-3 ir 6-8 vai 
Trefi. ir Įeit. 12-3 vai.

Telef. TA 6-0686

VINCAS KIRŠINĄS 
11420 Steel Avenue 
Detroit 27, Michigan

Tel. WE. 4-8185 
GENERAL CONTRAOTOR

Atlieka įvairina statybos, patalsy 
m o Ir pertaisymo darbus — stalinln 
Irystis cemento, mūrijimo, olektros 
plumbingo, dažymo Ir dekoravimo 
Atskirų kambarių bei butų (rengimą. 
paatOftAse Ir sklspuoss.

K I a ui y k 11 o
UTHUANIAN MELODiES

Ann Arbor — WPAG — 1050 kilo 
cycles

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

16756 Leaure — Detroit 27, 
Michigan

laiko save nepolitine, prisiden 
gusi kultūriniais motyvais, pasi
šauna paremti vienos, šiuo atve
ju tautininkų, grupės politinius 
tikslus. Nesinori tikėti, kad LB 
apylinkės valdybos nariai būtų 
neskaitę spaudoje kilusių disku- 
8ių šio sąskrydžio reikalu ir ne
žinotų mūsų visuomenės opini
jos. Jeigu jau Bendruomenė taip 
naiviai siūlys savo paramą vi
siems besinaudojantiems mūsų 
kultūriniais turtais, tai gali at
sitikti, "kad okupantams atgabe
nus mūsų pavergtus seses ir 
brolius su lietuviška daina, me
nu ir kultūra pasirodyti vakarie 
čiams turėsime paremti ir so
vietų užmačias. Kažin ar daug 
panašių LB apylinkųi šiame 
krašte turime? St. G-kas

\ ♦
AR ATVYKS “ŠEFAS”?

Detroito Lietuvių organizaci
jų Centro šz m. birželio 10 d. | 
įvykusiame susirinkime buvo nu 
tarta pakviesti Stasį Lozoraitį 
atvykti į Detroitą. Tačiau, kaip 
teko patirti, susirinkimas buvęs

NARIAI LIETUVIU TAUP. IR SKOLINIMO
B-VIŲ LYGOS. KURIOS*

Kl»kvieno Santaupos apdraustos Iki S 10,060.60
II

Paskolos Duodamos Namu įgijimui 
__________ lengvomis Selvgomle

OHICAGOi SAVINOS B L0A| MSN.
6234 S. Westero Avė. Chicago 36, U.

GRANE SAVINOS t LOAN ASSN.
2555 W. 47th Si Chicago 32,11L

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

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

UNIV1ASAL SAVINGS A LOAN ASSN.
1800 S. HaJitad Si Chicago 8, 01.

M \

FARM****
U \

Dabar jūs galite pirkti BABUŠKA BRAND FARM STYLE 
CHEESE-SURĮ čia pat Chicagoje. Pagamintas senovišku būdu 
“taip, kaip bobutė kad gamindavo.” Gaunamas jūsų apylinkės 
krautuvėje arba reikalaukite, kad jo parūpintų tuojau pat.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii  

uEpublto 7-6bu3
ADOMAS VAITKEVIČIUS 

ANGLIŲ IR ALYVOS 
PARDAVIMAS 

Visų rūšių namų apšildymo 
sistemos {vedimas, perdirbi

mas ir pataisymas 
Greitas,' sąžiningas ir pigus 

patarnavimas

ATLAS FUEL CO.
I t I t 0 T J Į

4919 So. Paulina St 
PRospect 6-7960

llllllllllllllllllllllliczilllllllllllllllllllllllll

IS ARTI IR TOLI BALDŲ

PERKRAUSTYMAS
Naujus specialus didelis 

sunkvežimis su pilna ap- 
drauda. PIkA. Ii sųžinlngas 
patu rna vhnaa.

R. $ E R E N A S
4640 S. Wood St., Chicnffn S,

Illinois, tel. VI 7-2972

Vestuvių nuotraukos ir i 
augštos f ūšies fotografijos

mūsų specialybe
PREGIN PHOTO STUDIO

(Incorporated) 
EDVARDAS ULIS, sav, 

4058 Archer Avenue
Telefonas VIrginia 7-2481

A. T V E R A S
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES 

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

STATYBAI 
IR NAMŲ 
PATAISYMUI 
PRISTATGM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGĄ

CARR MOODY 
LUMBER CO.
STASYS LTTWINAS, Prez.

3039 So. Halsted St.
Tol. VIctory 2-1272

Apjtainavimą ir Prekių Pristaty
mą Teikiame Nemokamai

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

“Mausiąs ™
15 TOLI IR ARTI

X NAUJI O/DEU TROKAI- NAUJAUSI KJtAUSTTHO (RANK/AI 
tlJSU METŲ PATYRIMAS - PIGUSIRSĄŽINIM6AS PATAMMVIIfAS

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL. Tel. WAIU>ol< 5-9209

ROOSEVELT FURNITURE CO.
* (LIETUVIŲ KRAUTUVE)

Pirmą kartą pasiūlo oro 
vėsintuvą (Air Condi- 
tioner) tik už $39.95.
Tas vėsintuvas galima 
naudoti kiekvienam kam
baryje ir automobilyje.
Galite šį vėsintuvą gauti 
5 -dienų išmėginimui. Ne 
reikia mokėti rankpini
gių ir mokestis tik $1.00 
į savaitę.

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

NELLIE BERTULIS IR FELIX RAUDONIS, savininkai 
Krautuve atidaryta kasdien iki 6 vai. vak. Pirmad. ir Ketvirt. iki 
9 vai. vak. ir Sekmadieniais nup 11 vai. ryto iki 4:30 v. po pietų.

403S Archer Avsaua
AUGUST SALDUKAS Pr.zld.nto.

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO 

‘ BENDROVĖ 
•z T

Tai. LA3-Š71P

lillllllllliiilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

PERKRAUSTYMAI — MOVING
e

Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Iš artimų ir 
tolimų distancijų, šaukite sekančiai:

ANTANAS VILIMAS
8415 S. UTUANICA AVĖ., CHICAGO, ILL. '

Telefonas — FRontler 6-1882
tllllllllllllllllllllllllllllimilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliniiilimiiii

Verskaitę dienr. “Draugą”, duokite jį kitiems.
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SO. BOSTONO ŽINIOS draugijų atstovus ir buvusius Lendraitis ir Vilija Leščinskai-

BIRŽELIO ĮVYKIŲ 
MINĖJIMAS

buvo surengtas LB Bostono a- 
pylinkės valdybos birželio 16 d. 
7 vai. vak. So. Bostono High 
School auditorijoje ir praėjo pa
kilia nuotaika. Skautų dali
niams įnešus vėliavas, minėji
mą pradėjo trumpu žodžiu apyl.

kimų, įstaigų ir paskirų asme
nų. Birželio 15 d. vakare daly
vavo ateitininkų sendraugių su
sirinkime ir patiekė pranešimą. 
Ką tik išėjusio naujo Lietuvos 
žemėlapio autorius pulk. inž. J. 
Andrius ta proga įteikė Vliko 
pirmininkui pirmąjį to žemėla
pio egzempliorių. Birželio 16 d. 
12 vai. dalyvavo lituanistikos

mokyklos vedėjus. Parapijos 
klebonas kun. Pr. Virmauskis 
sveikinimo žodyje pabrėžė mo
kyklos reikšmę ir linkėjo ištver
mės tėvams bei mokytojams 
Vliko pirm. J. Matulionis iškėlė 
mūsų kalbos reikšmę, reikalą rū 
pintis ne vien šia plieną, kvietė 
neužmiršti kenčiančių brolių tė

tė. Baigiančiųjų vardu žodį pa
sakė S. Vaičaitis. Tėvų komi
teto narė Dikinienė suorganiza
vo mokyklos vedėjui ir paski
riems mokytojams dovanas, ku 
rias įteikė klasių mokiniai. Pa
žangieji mokiniai taip pat buvo 
apdovanoti, daugiausia knygo- 
gomis. Iškilmės baigtos tėvų.

vynėje ir pabaigoje parodęs gau į komiteto pirm. P. Žičkaus kalba, 
tąjį dovanų iš autoriaus naująjį kurioje kvietė ir atostogų metu

Lietuvių Prekybos Namai

pirm. V. Vakauzas, pakviesda-. , ,, ... , ...
mas programai vesti poetą St.'mokyklo. baigiamajame akte ir
Santvarą. Maldą sukalbėjo para Paaake pac,os dKnos

vakare 7 vai. dalyvavenr pasa
kė kalbą LB apylinkės sureng-pijos klebonas kun. Pr. Vir-

mauskis. Pagrindinę kalbą paša-. x ... ....
kė J. Mautlionis, pabrėždamas “įme b.raelio įvykių minėjime.

Per “LaisVes Varpo radijo pro-įrgyvenamojo meto rimtumą ... .....
reikalą suvienytomis gretomis f sekmadieni buva perduo- 
siekti tėvynės atvadavimo. st. ta Vilko pirm. kalba birželio įvy

kių proga. Iš Bostono išvyko
pabaigoje" smuiki- į.'yaterb“ry\Co“n7

' birželio 17 d. birželio įvykių
Santvaras paskaitė keletą savo 
eilėraščių, o 
ninkas Iz. Vasyliūnas, sūnaus 
Vytenio akompanuojamas, ypa
tingai puikiai pagrojo smuiku.

VLIKO PIRMININKAS J.

MATULIONIS BOSTONE

Š. m. birželio 15 — 16 d. d. į 
Bostoną buvo atvykęs Vyriaus. 
Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto 
pirm. J. Matulionis ir buvo su
stojęs pas JAV LB Bostono a- 
pygardos pirm. inž. Vyt. Izbic- 
ką.

Inž. Vyt. Izbicko lydimas, J. 
Mautlionis aplankė eilę susirin-

minejime.

LITUANISTIKOS MOKYKLA

BAIGĖ MOKSLO METUS

Septintieji mokslo metai Bos
tono šeštadieninėje mokykloje 
baigti iškilmingu aktu parapi
jos salėje po bažnyčia birželio 
16 d. Aktą pradėjo trumpu žo
džiu mokyklos vedėjas Justinas 
Vaičaitis, pakviesdamas . į pre
zidiumą parapijos kleboną kun. 
Pr. Virmkuskį, Vliko pirm. J. 
Matulionį, dovanas davusiųjų

TELEVIZIJA* RADIJAS
HI-FI FONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

FRANKS TV & RADIO, INC
3240 So. Halsted St. CAIumet 5-7252

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

baterijos ir automobiliams dalys. Firestone padangos.
1934 West 59th Street Tel. GRovehill 6-9136

ML ČESAS, patyręs auto spedallstaa

neužmiršti lietuviškos knygos ir
lietuviško laikraščio. Iškilmės
baigtos Tautos himnu.

Birželio 17 d» tautininkų na-
„ . . . . .. ,, i muose buvo baigiančiųjų poky-Baigiamąją gimnazijos klasę gu svečiaig

Lietuvos žemėlapį kvietė tą že
mėlapį gerai pažinti.

MOKSLO METŲ PASEKMES

šiemet baigė ir išlaikė baigia
muosius egzaminus 13 abiturien 
tų: Ilona Strockytė, Sigitas Lei- 
monas, Saulius Vaičaitis, Vilija 
Čepaitėj Irena Lendraitytė, A- 
loyzas Mučinskas, Edmundas 
Spirauskas, Leonas Leonavičius, 
Algis Adamkaitis, Algis Kapo
čius, Tadas Vasaitis, Rūta Jaru- 
šauskaitė ir Jonas Venckus. La-

PARAPIJOS MOKYKLOS 

PABAIGTUVES

Lietuvių parapijos mokykla 
šiemet išleido ypač didelę lai
dą — viso 49 mokinius. Klasę 
vedė seselė Imelda. Graduantai 
dalyvavo gražiai pasipuošę 9 
vai. ryto šv. Mišiose ir priėmė

, . . . . . T. _. , šv. Komuniją. Pamokslą paša-bai gerai baigė Ilona Stroeky- Run žuromskis
Iškilmingas aktas buvo 3 vai.tė. Klasę keturis metus vedė', 

VI. Kulbokas. Visiems abitu
rientams įteiktos draugijų ir pa
skirų asmenų suakotos dovanos.

Dz. Giedraičio vestos V g'm- 
nazijos klasės pirmieji moki
niai: D. Tumait’ė, M. Gedmin- 
taitė, kitų klasių pažangiausi 
mokiniai: VIII sk. (mokt. O 
Girniuvienė) — Danutė Gimbu- 
taitė ir Nijolė Makaitytė, VII 
sk. (mokt. Pr. Kaladienė) — 
Audronė Barūnaitė ir Rūta Da- 
činskaitė. Lietuvos geografijos 
darbus geriausiai atliko Nijolė 
Vaičaitytė. VI sk. (mokt. P. 
Kaminskas) — Vida Galdikaitė 
ir Živilė Mockutė, V sk. (mokt. 
S. Durickienė) — Živilė Gimbu- 
taitė ir Audronė Lapinskaitė, 
IV sk. (mokt. V. Kleinienė) — 
Teresė Durickytė ir Kęstutis 
Girnius, III sk. (mokt. V. Klei- 

i pienė) — Virgilija Dikinytė ir 
Milda Bakšytė, II sk. (mokt. 
A. Čibienė) — Danutė Petrai
tytė ir Saulius Girnius, I sk. 
(mokt. A. Čibienė) — Jurgis

DAINŲ ŠVENTE —TAUTOS ŠVENTĖ

PIRMOJI DIDŽIOJI

JAV IR KANADOS LIETUVIŲ

DAINŲ ŠVENTE
1956 M. LIEPOS 1 D., SEKMADIENĮ

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

DAINŲ ŠVENTĖJE DALYVAUJA 1,200 DAINININKŲ 

IŠ KANADOS IR JAV

KULTŪROS KONGRESAS
prasideda birželio 30 d., 9:30 vai. ryto Sherman viešbutyje

BILETAI gaunami: Chįpagoje — pas Karvelį Bridgeporte, Zaįančausko krau
tuvėje, 4551 So. Hermitage, Penčylos krautuvėje, 4501 So. Talman Avė., 
Krutulio valykloje, 2449 W. 69th St., Rose Room restorane, 10758 South 
Michigan Avenue.
CICEROJE — pas Ramanauską, 1439 So. 49th Avė.,
MELROSE PARKE — pas Metriką,152 Broadway.

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

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

Priimami užsakymai paštu.

JAV ir KANADOS LIETUVIŲ 
DAINŲ ŠVENTES KOMITETAS

p. p. parapijos salėje po bažny
čia. Po iškilmingo įžygiavimo ir 
himnų kalbėjo graduantai Ma- 
deline Long ir Tomas Grigaliū
nas. Mokiniai giedojo “Avė Ma
ria” ir padainavo “Užtrauksim 
naują giesmę” ir “Geležinio Vil
ko maršą”. Jautriai kalbėjo mo 
kyklos steigėjas ir globėjas 
kun. Pr. Virmauskis ir adv. Ant. 
Young. Baigiančiųjų vardu atsi
sveikinant žodį pasakė Laima 
Katauskaitė. Stepo Dariaus pos 
to atstovai įteikė medalius ge
riausiai baigusiems mokin'ams 
Audronei Kubiliūtei ir Tomui 
Grigaliūnui.

NAUJOS LIETUVIŠKOS 

ŠEIMOS

Birželio 17 d. žinomoji muzi
kė Alicija Plevokaitė susituokė 
su Robertu Rusecku. Abu jau
navedžiai yra gimę ir augę šia
me krašte.

Birželio 23 d. dr. Evelina Ben- 
derytė, Boston College profeso
rė, susituokia su Edmundu Vaš
ku, žurnalistu iš Worcester. A- 
k>u jaunavedžiai yra šiame kraš 
te gimę, augę ir mokslus ėję 
lietuviai, abu aktyvūs vyč ai.

Dalią Barmutė Chicagoje su
situokia su Mintautu Povilu So
deika. Po to žada lankyti Bos
toną.

Vytautas Dambrauskas bir
želio 23 d. susituokia su Rina 
Katauskaitė.

Vincas Markvėnas birželio 30 
f d. susituokia su Adele Balza- 
raite.

TRUMPAI

— Parapijos gegužinė rengia
ma Brockton Fair patalpose lie
pos 29 d.

— Inž. Br. Galinis, dabar dir
bąs Pittsburghe, lankė Bostoną 
ir savo šeimą m-okslo metų pa
baigos proga.

— ALRKF skyriaus susirin
kimas įvyksta penktadienį, bir
želio 22 d. 8:30 vai. vak. sa
lėje po bažnyčia. Kviečiami vi
si kongreso komisijos nariai.

— Ateitininkų sendraugių su 
sirinkimas įvyko Andrių bute 
birželio 15 d. 7 vai. vak. Vado
vavo dr. J. Leimonas. Valdybos 

' ir revizijos komis'jog praneši
mus išklausius ir priėmus, į nau- 

| ją valdybą išrinkti: pirm. pulk.
| inž. J. Andrius, sekr. R. Petro- 
i nienė, kasin. inž. dr. J. Kuodis, 
Revizijos komisija: dr. J. Petro
nis, B. Martinkienė, inž. T. A- 
leksonis. Į susirinkimą inž. V. 
Izbicko lydimas atvykęą Vliko 
pirm. J. Matulionis davė labai 
rimtą politinę apžvalgą ir at
sakinėjo į klausimus. Pabaigo
je J. Andrius pasakė'žodį ir į- 
teikė ką tik išėjusį Lietuvos že
mėlapį.

— Visi Kult. Klubo nariai šį
šeštadienį, birželio 23 d., vyksta 
į V. Norvaišienės vilą Cape Cod 
ir ten bus paskutinis šį sezoną 
to klubo narių susirinkimas. 
Ten reikia būti 12 vai.

— Liet. geografijos darbų ir 
tautodailės paroda mokt. V. Kul 
bokienės rūpesčiu buvo sureng
ta parapijos salėje po bažnyčia
mokslo metų pabaigos proga.

BALDAI - NAUJAUSIO STILIAUS
BE BROKŲ

SĄSKAITOS BE 

FINANSŲ 

KOMPANIJŲ

Didžiulis pasirinkimas svečių kambario 

baldų, 100% vilna ar nailon, su dviem 

ar vienu foteliu nuo $1 50-00—

Miegamieji ąžuolo, 

riešuto ar Mahago- 

ni medžio—su šli

fuotu sidabro vei

drodžiu dreseris — 

komoda — lova — 

dvi lempos, pas 

muš tik ... . $1 4*9.00

☆

Virtuvės stalai chro

mo su formica vir-
t

šumi, 5 dalių sta

las ir 4 kėdės 

nuo . $39.00—$99.00

en o U įvairiausių 
valgomųjų, Maha- 
goni, riešuto, ar 
ąžuolo, vyšnios 
medžio — 7 dalių 
valgomieji nedega
mu viršumi Formi- 
ca labai puikaus, 
stiliaus pas mus 
tiktai................$ 1

Kilimai 100% vilna, 9x12 puikių spalvy ................................................$59.00
Šaldytuvai 8 cub.-pėdų, 1956 metų tik.................... *....................$175-00

Parcelano pečiai virimui: Crown, Universal, Norge ir daug kt.. $99"“I 4-9
Knygoms spintos stiklo durim tik ............................................................ $29-00
Kavos staliukai ąžuolo ar riešuto medžio tiktai..........................................$6 ^0

Telefonui staliukai, ąžuolo, riešuto ai Mahogani, tiktai............ ............$2-50
9X12 linoleum įvairių spalvų tik ... .. .......................................,....................... $6-50

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

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

nom nuo 9 iki 6 vai. Sekmadieniais nuo 10 iki 5 vai.

1
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Dayton, Ohio
Sužeistas klebonas

Daytono šv. Kryžiaus para
pijos klebonas Leonas Praspa- 
lius trečiadienio vakare, grįžda
mas j namus turėjo didelę auto
mobilio nelaimę. Netekęs są
monės ir kontrolės apie tris
kart apsivertė su mašina ir ras
tas be sąmonės apie 50 pėdų 
nuo automobilio gana stipriai 
sužeistas. Gydomas Gerojo Sa- 
maritiečio ligoninėje.

— 6 —
— Pra.aas Ambrozaitis, lietu

vių parapijos Daytone bažny
čios komiteto pirmininkas ir vie
nas veikliausių jos narių, šiomis 
dienomis išgyveno labai sunkią 
vidaus operaciją. Išbuvęs ligo
ninėje apie trejetą savaičių, šį 
savaitgalį tikisi sugrįžti į na
mus ir galutinai pasveikti.

REAL ESTATE CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS

PAJIESKOJIMAI
Pajieškomas PRANAS ADOMAI

TIS, s. Liudviko, gim. 1907 m. Jis 
arba jo šeima prašoma atsiliepti. 
Jieško jo motina Anelė Adomaitienė, 
gyv. Lietuvoje, Šiauliai, Spalio g-vė 
7. Rašyti šiuo adresu: Viktorija 
Stasaitienė, Spalio g-vė Nr. 7, Šiau
liai, Lithuania.

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

ROHR
Near beautiful San Diego, California

DESIGN ENGINEERS 

STRESS ENGINEERS 
WEIGHT ENGINEERS - 

LOFTING ENGINEERS ’ 

THERMODYNAMICISTS 

METALLURGISTS

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

A. BUDRECKAS. REALTY
4081 ARCHER AVĖ. LA. 8-3384

Nejud. turto pirkimas-pardavimas, 
visokia apdrauda, notarijatas

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 W. 71st St — WAL 5-6015

BUILDING & REMODEUNG

VIKTORAS ŠIMAITIS 
General Contractor

Stato rezidencinius Ir komercinius 
namus; pasiūlo sklypus; rekomen
duoja planus; lArūplna statybos kre
ditus. Skambinti vak.: VI 7-4229 
arba rez. tel. BI 7-3340. Kreiptis —1

ŠIMAIČIAI 
Realty - BuUders - Ibsuranoe 

2737 West 43rd Street

REAL ESTATE HELP VVANTED VYRAI HELP WANTED — MOTERYS

MARQUETTE PARKE
Medinis, 8 kamb., centr. šild. Ant 

Western Ir 72-os. Gali būti pritaiky
ta Vlinlul ar raštinei.
. .Mūrinis — 2 po 6 kamb., centr. 
alyva šild. Gražus skiepas. Kaina 
131,600.

BRIGHTON PARKE
Mūrinis — 2 po 4 kamb. Švarūs 

butai. Augštas skiepas. Kaina 121,600
Medinis, 7 kamb. Centr. šildymas. 

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

G AG E PARKE
Mūrinis bungalow 6 kamb. Gražus 

erdvus. $17,600.
7 kamb. tnūr. rezidencija. $30,000.
Turime {vairių namų visose apy

linkėse. Parūpiname paskolas.

ŠIMAIČIAI
Realty, Builders, Insurance

2737 West 43 St.

CLifside 4-2390

TOOL AND DIE
MAKERS

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

Bork & Beck Div. 
Borg Warner Corp.

5950 W. 66th St.
POrtsmouth 7-7500

Pajieškomas Jonas Kudirka, gyv. 
Chicagoje, sūnus Jono, iš Termenų. 
Jieško tėvai. Atsiliepti: V. Kudirka, 
39 Baby Point Rd., Toronto, Ont., 
Canada.

Pajieškomi: Teklė Radžiuvienė;
2) Regina Radžiūtė, d. Aleksandro;
3) Janina Radžiūtė, d. Aleksandro;
4) Aleksandras Radžius, s. Alek
sandro; 5) Marija Kreičmaraitė. 
Kilimo visi iš Žemaitijos: nuo Var- 
nių, Alsėdžių ir Telšių. Atsiliepti 
šiuo adresu: DRAUGAS, Box 5264, 
2334 S. Oakley Avė., Chicago 8, III.

Pajieškoma ONA VILTRAKYTfi- 
TAMALIENfi, duktė Felikso. Jieš
ko sėsuo gyv. Kaune. Atsiliepti. 
Bronė žiuraitienė, 2548 W. 69th St., 
Chicago 29, UI. Tel. REpublic 7-214!

. .Pajieškomi Ona ir Juozas Mažei
kai. Jieško giminė iš Sibiro. Atsi
liepti: DRAUGAS, Box 5269, 2334 
So. Oakley Avė., Chicago 8, III.

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

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

WHAT IS A POWER PACKAGE?

In building a Power Package, Rohr Aircraft Corporation 
starts vvith a bare aircraft engine and builds the motor 
mount, sheet metai cowling, pamelš, diaphragms,, supporting 
structures, ai r ducts, fuel and oil lines, electrical harness 
assemblies, and imstalls other items necessary for the en- 
gine’s operatiom — To make a complete Povver Package 
ready to install on the airplane, more than 4,000 Rohr-built 
parts go into the Power Package.

Bright young mem are offered outstanding career po
sitions with opportunities for advancement at fast-grovving 
Rohr in Southern California — heart of the big bustling air- 
craft industry. Firm commitanents will be imade. Relocation 
assistance to those accepted.

Apply in Person, Wire, or Write Complete 

Resume To Mr. J. L. Hobel,

Industrial Relations Manager, Dept. D.

ROHR AIRCRAFT CORP.
0F CHULA VISTA, CALIFORNIA

9 Milės S. of Sunny San Diego

KONTRAKTO RIU8
STANDARD BUILDERS, INC.
2523 W. B» st. Chicago 28, III., 

PRospeckt 8-3792 
A. GINTNERIS — pirmininkas 

V. F. PETRAUSKAS — sUt. vedBJas
Lietuvių Statybos BendrovB:
• stato namus pardavimui,
• priima užsakymus,
• atlieka remonto darbus,
• Įrengia aluminijaua langus Ir 

duris.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

ANTANAS LUKAS IR SONUS 
2717-19 West 7lst Street

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

Tel. — HEmlock 4-6881 
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllll

BRIGHTON PARKE — Medinis 
2 po 4 kamb. Centr. šildymas alyva. 
$12,50Q.

šią savaitę jstaiga atdara nuo 
5 iki 8 valandos vakaro.

VENTA
4409 So. Fairfield Avė.

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

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

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 St 
WAlbrook 5-5030 

PRospect 8-3579 (vak. ir sekmad.)

ALL MAKES 

COLORED

T. V.’sb",? "i

Air ? 
Conditioners • furnitore-carpeting-appliahces-televisiom

1800-02 W 47^ mftVoiKOtfk-zlA 3-7771.2.3.4

Sukaktuvinių Metų Dovanos Tau py toj ams

UIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIU 
= LIETUVIŲ STATYBOS = 

BENDROVEMORAS I
= BUILDERS, orą =
E Stato gyvenamuosius na- = 
E mus, ofisus ir krautuves pa- = 
E gal standartinius planus tu S 
E Individualinius pageidavimus. = 
= {vairūs patarimai statyt- £ 
s bos bei finansavimo reika- E 
= lais, skiciniai planai ir na- E 

mų įkainavimas nemokamai. E 
Statybos reikalais kreiptis E 

1 reikalų vedėją Šiuo adresu: E
E
E

|JONAS STANKUS|
E kasdien nuo 4 vai. popiet. E 
E TeL PRospeot 8-2013 =
E 6800 SO. CAMPBELL AVR. = 
= Chicago 29, Dlinols =
?lllllllllllllllllllilllillllllllllUIIUIIIIIIIIlŠ

Daug didesnis vargas yra 
priešintis ydoms ir grumtis su 
savo aistromis, negu prakaituo 
ti prie sunkaus namų darbo.

— Šv. Grigalius

Jeigu gamta yra kūrinys, ji 
savaime mums nurodo ir atsklei 
džia Kūrėją. Jeigu gamta yra 
Dievo kūrinys, ji savaime mum 
nurodo ir atskleidžia Dievą.

— Dr. A. Maceina

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 
Estete, 2735 W. 71st St. VVAlbrook 
5-0015.

• PARDUODAMAS DIDELIS 
MŪRINIS NAMAS

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

P. STANKOVIČIUS
REAL ĖST. ir INSUR. BROKBBIB 

LIETUVIŲ AUDITORIJA 

8133 So. H&lsted St 
Ph. DAnabe 6-I7M 

Padeda plrkltl - parduoti namu* 
ūkius, biznius. Parūpina paskola* 
draudimus Ir daro vertimus. Tvarko 
Imigracijos dokumentu* Ofisu atda
ros kasdien nuo 10—7.

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

DĖMESIO! Gaižus kampinis bun- 
gąl,ow, tinkamas dėl ‘‘rooming- 
house”. 8 kamb,, 2 tlle vonios. 3 au
tom. mūro garažas, iftnuomuojamas 
už $30 | mėn. "Master” mieg. kamb. 
Apylinkėje 23rd ir Kostner Avė. Bar 
genas — tik $18,900. SVOBODA, 
3739 W. 2«th St. LAundale 1-7038.

Plojant paskaitos pradžioje, 
išreiškiamas tikėjimas. Plojant 
viduryje, pažymima viltis. Ir 
pagaliau plojant pabaigoje, pa
rodoma artimo meilė.

— Vysk. Fulton J. Sheen

D £ M E S 1 O !

MACHINE
OPERATORS

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

Borg & Beck Div.
Borg Warner Corp.

5950 W. 66th St.
YOUNG MAN for established 

beverage route. Mušt speak 
English and Lithuanian.

Apply _
606 W. 18th St.

MEN FOR 

AUTO BODY AND 

FENDER REPAIR

Top wages to top men 
Salary or commission

_____________ Vlrginia 7-7060

SHOE SALESMEN AND 
SALESWOMEN

Mušt be experienced for family 
outlet shoes. Good pay, steady work. 
Right person can really earn some 
money. Knowledge of Lithuanian 
language preferred. Age 20—50.

JACK O. DAY’S SHOES 
6330 S. Western Avė.

ŠILDYMAS
A. Stančlauskas Ir A. Lapkui 

Instoliuoja visų geriausių Ameri
kos firmų gazu ir alyva kūrena
mus pečius (fumaces), visų dy
džių oro vėsintuvus Air condi
tioners) ir atliek* visus skardos 
darbus.
1546 S. 49th COURT, CICERO
TeL OLympic 2-9811 nuo 8 vai

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

2-6752 Ir OLymplo 2-8492

• WILL TRAIN • 
JUNE GRADUATES

for - z
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. RAvenstvood 8-1000

EXPERIENCED
ALTERATION WOMAN

to work on better dresses, 
coats, and suits.

Excellent salary 
Apply Mr. Marcus 

BER-TALS 
1253 S. Halsted St.

SALESLADIES
Full op part time for

VAL-LO-WILL 

CHICKEN SHOP
No experience necessary 

PHONE
CENTRAL 6-8726

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 care 
of cbildren in good Catholic home. 
Mušt cook, būt no heavy work. Stay. 
Board and salary; references re- 
ųuired. MAnsfield 6-0414.

Šiais metais Crane Savings mini savo 30 metų 
sukaktį. Šia proga bendrovės vadovybė nutarė 
duoti dovanų visiems naujiems ir seniems tau* 
pytojams. Štai jos:

L Kas atidarys nauja sąskaitą arba padės į seną ją $56.00 ar 
daugiau, tai gaus dovanų bendrovės įaktą su termometru 
arba puikią piniginę.

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

3. Kas padės $500.00 ar daugiau, tai gaus saugią dėžę doku
mentams laikytį arba perlų karolius.

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASS0C1ATI0N

2555 West 47th Street LAfayette 3-1083
B. R. Pietkiewicz, prez.; E. R. Pletklevrics, sekr. ir advokatas

Mokame aukštus dividendus. Kelluojame čekius. Parduodame 
Ir Iftperkame valstybes bonus. Taupytojams patarnavimai veltui. 
ATIDARYKITE SĄSKAITA ŠIANDIEN. APDRAUSTA IKI |10,000

DARBO VALANDOS: plrmad. Ir ketv. nuo 9 Iki 8 vai. vak.; 
antradieni Ir penktadieni nuo 9 Iki 6; trečiadieni uždaryta, 
o Sefttttdlenlals nuo 9 valandos iki vidudienio.

Tėviškę jautriai pergyvenam 
apylinkė, namų arba senos 
spintos kvepėjime, tėviškė yra 
gyva papročiuos ir šventėse, 
valgy ir gėrime, jų paruošime 
ir vartojime. Tėviškė skamba 
tarmės žodžio atspalvy, ji glū
di statybos, įrankių ir žaislų 
formose, dainoj ir šoky.

— M. H. Boehra

Vien tik šviesti, yra tuščia, 
vien tik degti yra maža, ir degti 
ir šviesti yra tobula.

— šv. Bernardas

Yra žiežirbų tamsos rate, — 
Yra laisvės kalinio kiaute, — 
Yra lobio elgetos turte.

— J. Baltrušaitis

Tauta gali daug prarasti, iš
gyventi daugybę katastrofų ir 
vėl prisikelti, kai praranda sie
lą, ji praranda viską ir nebepri- 
sikelia. — G. Bon

Mylintis žmogus visada ir vi
sur yra namie. — A. Maceina

PLU MB I NG
Licensed, bonded plumbera

Joks darbas nėra didelis ar mažas, 
šaukite dabar. Kalbame lietuviškai 

TeL REpublic 7-0844 

WAlbrook 5-8451

AUTOMOBILE^ — TRUOKS 
Automobiliai — Sunkvežimiai

VIKTORO KOŽIOOS 
Uetuvtfka gazolino stotis ir auto 

taisymas
atllskamt-motoro remontai, lyginimo, 
dažymo darbai Ir keičiamos dalys.

CALL-ME-MOTORS C0.
5759 S. U FHTERN AVK. PR S-95M

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

BOOKKEEPER
Mušt be able to handle general 
ledger. Take trial balance and 
prepare balance sheets. Willing 
to work Tuesday thru Satur- 
day.

TALMAN FEDERAL

SAVINGS & LOAN ASSN. 

5501 So. Kedzie Avė.

HE 4-3322

Reikalinga Siek tiek nusimananti 
moteris arlMi vyras dirbti už baro. 
5 arba 6 d. savaitėj. 3529 S. Halsted 
St. A. Naujokas.-

MISCELLANBOUS 

Įvairūs Dalykai

LIET. APDRAUDŲ AGENTŪRA
Visų rflžlų apdraudos. Antomobl 

(lų finansavimas. Notariškas. Valsty
bės patvirtintos kainos.

Priei darydami apdraudas kitur 
pasltelrauklts pas mus

JONAS KIRVAITIS,
_____ WAlbrook 5-5*71

INTERSTATE INSURANCE AOENOV 
6BOO 8. Ashland Avė.. Chicago 85. IIL

PTRKiTE APSAUGOS BONUS

PROGOS — OPPORTUNITIES

BY OWNER

RESTAURANT
Acr. from Amphitheatre; 

Spot for oouple
4329 S. Halsted St.

DRexel 3-8909

Perskaitę "Draugą” duokite 
kitiems!

HELP WANTED — MALĖ

■ NEWLY CREATED OPENINGS — 

ARCHITECTURAL ESTIMATOR
2 yrs exp. reąuired

ELECTRICAL ESTIMATOR
2 yrs exp. reąuired 

Salary open. Bonus Plan.
Overtime. Air conditioned Office.

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

SKIDMORE, 0WINGS, t MERIU 
100 W. Monro., 21.1 floor, Chicago, III.

WAITRESS

In new modern snack shop. 
Day and nite lork.
3417 W. Diversey 
SPaulding 2-5711

PALANGOS RESTORANUI rei
kalinga jauna padavėja. Patyrimas 
nebiMnas — išmokysime.

6918 S. Western Avė.
Tel. ORovehiU 6-9490 ______

SEWIHG MACHINE 
OPERATORS

. Experienced 
Good starting rate

plūs pay for piece work 
5 day week 

8 to 4:30 P.M.
Near North Side

SCHOLL MFC. COMPANY 
213 W. Schiller

Brookfield Zoologijos sodas 
viešai kreipėsi, prašydamas 
parinkti žiogų gyviams maitin
ti. Buvo surinkta tiek daug žio
gų, kad juos teks dėti į šaldy
tuvus, nes greitu laiku neį
stengs sunaudoti.

i
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DETROITO ŽINIOS
TRUMPAI

— J u o z. ir Rozalija Mikniai
su dukra Stela išvyko į Bostoną 
dayvauti kun. Kazimiero Jan
kausko 25 m. kunigystės sidab
rinio jubilėjaus iškilmingame mi 
nėjime. Kun. Jankauskas yra 
R. Miknienės pusbrolis.

— Petr. ir Rožė Padolskiai,
Alytaus baro savininkai, susi
laukė dukrelės Anna Marie.

— Kazimieras Pakalniškis, 
dr. Pakalniškio tėvas, ir Jonas 
Kirtiklis atpirko Brothers Bar, 
3337 Michigan Avė.

— Antanas Buknis, senosios 
kartos veikėjas iš Cleveland, bu 
vo atvykęs dalyvauti A. Stark 
dukrelės vestuvėse ir ta proga 
aplankė senus pažįstamus.

— Stasys Stapulionis buvo 
nuvykęs į Bostoną, kur lankėsi 
pas savo pusbrolį Praną Bal
čių ir artimų giminuičių Stapu- 
lionių šeimoje. St G-kas

BENDRUOMENES PASTOGĖJ
Pradalgėm ateina daina

Š. m. birželio 23 d. 8:30 vai. 
vak. per Helen Rauby vadovau
jamą “Baltic Melodies” radijo 
valandėlę Lietuvių Bendruome
nės Detroito apylinkė duos mon
tažą Dainų šventės reikalu, ku
ris pavadintas “Pradalgėm at
eina daina”. Montažą paruošė

Pranas Zaranka, atliks Detroi
to studentų ateitininkų trio, ku
rį sudaro Pranas Zaranka ir 
Juozas bei Antanas Polikaičiai.

Tai bus paskutipis LB Detroi 
to apylinkės valdybos paragini
mas vykti į Dainų šzentę Chi- 
cagon, kuri įvyks š. m. liepos 1 
d. po pietų Chicago Cdlišeum sa 
Įėję, 1513 So. Wabash Avė.

Ar jau žinai,
kad š. m. rugsėjo 9 d. Detroite 
įvyks pirmoji LB Detroito apy
linkės gegužinė (piknikas), pa
vadinta “Michigano valstybės 
lietuvių sąskrydis”, į kurį kvie
čiami visi Michigano valstybėje 
gyveną lietuviai. Gegužinė į- 
vyks dideliame ir gražiame Li
berty parke, kurio medžių pa- 
unksmėje sutilps daugiau 2,000 
mūsų tautiečių.

/

sykį per mėnesį
dvasiniam reikale bus patogu 
kreiptis ir pas kun. Olkoviką, 
kuris tikrai neatsisakys patar-

Manchester, Conn.
Lietuvis kunigas svarbiose 

p ar eigose
Kun. Albertą Olkoviką 1953 nauti. 

metais dietos vyskupas Ma-| 
thew Brady įšventino į kunigus Gardner, MaSS.

Gražios vestuvės

bet skubiam te ir žada specializuotis vaikų 
ligų srityje. .

— Sv. Petro ir Povilo Drau
gija rengia metinę gegužinę bir 
želio 23 ir 24 dienomis Lietuvių 
Bendrovės sklype.

sporto šakų treneris. Čia visa- tuvoje minėjimą su įdomia prū
dą aktyviai reiškėsi visuomenė- grama. Pirmą kartą pasirodys 
je, buvo Amerikos Lietuvių var • ir vietos moterų ansamblis. Mi 
dyno ir Lietuvių Enciklopedi-' nėjimas įvyks šeštadienį, 23 bir 
jos vietos redaktorius. Liko di-1 želio mėn. 7 vai. 30 min. vaka-

šv. Juozapo 'katedroje Man- 
chester, N. H.. Vyskupas pa
tyręs Alberto gabumus mokslu Birželio 9 d. apie 100 gimi-
pasiuntė kun. Alberto 3-jiems nių, draugų ir pažįstamų pripil- 
metams į Katalikų universite-' dė Simplex Country Club pa
tą Washlngton, D. C., studijuo- gerbti Oną Tunkunaitę ir Sta
ti kanonų teisių.

Baigęs doktoratą nuo šių me 
tų birželio mėnesio vietos vys- ner 
kūpąs paskyrė kun. Albertą vie 
nu iš Šv. Juozapo katedros vi
karų; be to, eis ir diecezijos 
kanclerio pagelbininko parei
gas.

Kun. Albertas gimęs ir augęs 
šiame mieste, pradžios ir augš- 
tesnę mokyklą baigė prie Šv. 
Juozapo katedros, kurioje da
bar ir pirmoms savo kunigo pa

sį Budėjų abu iš Chicagos, ku
rie birželio 10 d. susituokė Gard 

šv. Jėzaus Širdies bažny
čioj. Vyriausia pamergė Edna 
Tunkunaitė jauniesiems visų 
vardu įteikė piniginę dovaną ir 
gėles. Šį gražų pokylį surengę 
Onos šeima Gardneryje ir Sa- 
bulienė, Rimkutė, Penytė ir 
Sherkšnai. Vietinė spauda gra
žiai aprašė vestuves ir įdėjo 
nuotraukas. Ž

— Jurgis Kazlnskas mirė ge
gužės mėn. Paliko žmona Eva 
Brundza, 3 dukterys ir du sū
nūs. Buvo kilęs iš Panevėžio 
apskr.

— Birželio 14 d. buvo audra 
ir 3 mūsų kolonijos vyrus: De
veiki, Gurklį ir Kraskauską žai 
džiant golfą užtiko lauke. Žai
bas juos pritrenkė, net marš
kinius apdraskė, bet’ nesužeidė, 
vietiniai laikraščiai tą dalyką 
labai aprašė. " Vytis

Grand Rapids, Mich
Mirė Petras Jonušas

delio liūdesio prislėgti žmona 
Jadvyga ir dukrytė Danguolė, 
šeštadieninės lietuvių mokyk
los viena iš geresniųjų mokinu
kė, šiais metais su pasiekimu 
pasirodžiusi jau ir scenoje.

Minėjimas
Amerikos Lietuvių Tarybos 

ir Lietuvių Bendruomenės vie
tiniai skyriai bendromis jėgo
mis ruošia birželinių įvykių Lie

re Jurginės didžiojoje salėje. 
Rengėjai kviečia atsilankyti vi
sus. Įėjimas nemokamas. V.

Pirmasis gyventojų 
surašymas

JAV Geografijos draugija 
skelbia, kad pirmas iki šiol ži
nomas gyventojų surašinėji
mas buvo pravestas Babiloni
joje apie 3,800 metus prieš 
Kristų.

Programoje — tautiniai šo
kiai, akordeonų muzika, komiš-1 reigoms yra paskirtas 
kas sportas, dovanos ir kt. Lię Manchesterio lietuviai katali 

kai džiaugiasi turėdartii lietuvįtuviškiems šokiams ir rateliams
jau sutiko vadovauti Leopoldas 
Heiningas, o gyvą lietuvišką 
dainą palaikys Pranas Zaranka

kunigą augštame poste.
Nors Manfchesterio lietuvius

, . . . dvasiniais reikalais aprūpinosu savo draugais mums visiems! „ , « • • v *., . . . £ . . . .i Nashua Šv. Kazimiero lietu-dainuojant. Daugiau įnformaci-

Penktadienį, 15 birželio va
kare netikėtai mirė didelis lietu 
viškos knygos mėgėjas, akty- 

— Jošeph Baublis, Jr., baigė t vus Lietuvių Bendruomenės na 
. i McGill University, Montreal, ir rys Petras Jonušas. Lietuvoje 

gavo medicinos daktaro laip3- (jis buvo žinomas kaip pasižy- 
nį. Dar gilinsis moksle Detroi- mėjęs sportininkas, net kelių

trumpai

PIRKITE DABAR TIESIOG RUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 West Ulth Street

Vienas blokas nuo kapinių.

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas mieste I

Telef. — CEdarcrest 3-6335

Experienced
Armature & Stator Winder 
Well estb. Co. Permanent

DAHL ELECTRIC 
2740 N. PULASKI RD.

Tel. Capitol 7-3170

SOPHIE SSRCUS 
RADIO PROGRAMA

U WQE8 stoties — Banga 1190 
NUO PIRA1AD. IKI PBNKTAD. 

8:46 Iki 9:80 vai. ryte 
6ESTAD. 8:80 iki 9:80 ryte 

PIRMADIENNIO vak. nuo 7—8 v. 
SEKAI). 8:30—9:SO v. r. ii stotie* 

WOPA — 1490 klL 
Chicago 89, -U. HEmlock 4-8419

7111 So. ROCKWELL 8T.

•K’
GUŽAUSKŲ

BEVERLY H1LLS GfiLINYCIA 
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banke 
tų, laidotuvių Ir kitų papuošimų.

8448 WRST «3RD STREET 
Tel. PRospect 8-0833 Ir PR 8-0834

TELEVIZIJOS
ir Radi* Aparatų Taisymai

Sąžiningas Ir garantuotai darbą 
M. RIMKUS, 4517 8. Savryer Si 
Tel. VI 7-0087 — VI 7-3037

jų apie šį pirmąjį Michigario lie 
tuvių sąskrydį rasite šiose skil
tyse.

Aukos Dainų šventei
Per LB Detroito apylinkės 

valdybą ligšiol yra gauta $67 
aukų Dainų šventei paremti. 
Aukojo: $50 — Detroito Lietu
vių Organizacijų Centras, $5 — 
Lietuvos karaliaus Mindaugo 
Detroito moksleivių ateitininkų 
kuopa, $2 — Pranas aMrcinkė- 
nas, po $1 — Želvyra Buknytė, 
Pranas Pagojus, Petras Petru
os, Justas ’Pusdešris, Kostas Ra 
manauskas, Saplys, Algimantas 
Šimoliūnas, Saulius Šimoliūnas 
ir Pranas Zaranka.

Visos minėtos aukos persiųs
tos Dainų šventei ruošti komi
tetui (K. Kasakaičiui).
Vasario 16 gimnazijai Vokietijoj 

remti komisija
Prie LB Detroito apylinkės 

valdybos sudaryta Vasario 16 
gimnazijai remti komisija, ku
riai pirmininkauja valdybos vi
cepirmininkas Jurgis Rekašius 
Į komisiją įeina Česlovas Anu
žis, Želvyra Buknytė, Justinas 
Kirvelaitis, Bronė Kotkienė, An 
tanas Sukauskas, Ona Šadeikie- 
nė ir Saulius Šimoliūnas. Komi 
sija jau gavo aukų lapus iš 
centro ir pradėjo aukų rinkimo 
vajų, į talką paskvietę daug 
Detroito lietuvių.

Pernai LB Detroito apylinkės 
.valdyba šiam reikalui surinko 
$309.50. Šių metų valdyba iš
reiškė pageidavimą, kad suma 
būtų papildyta iki $1,000. Tuo 
atveju mes turėtume teisę pra
šyti, kad viena Vasario 16 gim
nazijos klasė būtų pavadinta 
mūsų vardu. V. Kutkus

•I vių parapijos kunigai atvykda
mi lietuviams laikyti pamaldas

A. A.
JOANA RADOMSKIENE 

Beržinaitė
Gyveno 1306 S. 49th Ct. Ci

cero, III. Tel. TO 3-8563.
Mirė birž. 20 d., 19 56, 8 vai. 

ryto, sulaukus senatvės.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Kau 

no apskr., Šilalės parapijos, 
Nevočių kaimo.

Amerikoje išgyveno 50 m.
Pasiliko dideliame nuliūdi

me t 2 duttš«A-4|Wh -Sonia. Fay, 
žentas Lester ir Gene Erhardt, 
žentas Charles, 3 anūkės: Mar- 
garet Tenehats, Joan Wojto- 
wicz ir Penny Erhardt. 3 se
serys: Marijona Klenauskienė, 
Barbora Nemunienė ir Uršulė 
Daujotienė, kiti giminės, drau
gai ir pa^jstainl.

Kūnas pašarvotas Vasaitis- 
Butkus koplyčioje 1446 S. 
50th Avė., Cicero, III. laido
tuves įvyks šešt. birž. 23 d., iš 
koplyčios 8:30 vai. ryto bus at 
lydėta į šv. Antano parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionės šie 
lų. Po pamaldų bus nuydėta į 
Šv. Kazimiero kapines. Nuošir
džiai kviečiami visus: gimines, 
draugus ir pažįstamus dalyvau 
ti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: dukterys, žentai Ir 
anūkės.

Dėl informacijos skambinti 
tel. REp. 7-1213.

Mielai Draugei '

A. f A.

JADVYGAI SABALIONIENEI mirus, 

rtuoširdžiausię užuojautą reiškiu jos vyrui 

Lionginui, dukrai Gražinai, sūnui Leonui ir 

kitiems artimiesiems.

Kazė Cijūnėliene 
ir vaikai

Gilaus liūdesio valandoje
A. •{• A.

POVILUI SARAPUI
mirus, jo žmonai BARBORAI, dukrelėms VIRGINIJAI 
ir MARIJA su žentu nuoširdžiausią užuojautą reiš
kiame ir kartu liūdime.

Petras ir Marija Jarai

P.&J. JOKUBKA.1
TV, DEIMANTAI IR LAIKRODZIA 

Pardavimas ir Taisymas
4077 So. Archer Avė. 

Chicago 32, III. — Tel. LA 3-8617

$2.00 į metus, kad užlaikius gražius 
plaukus. Mėgink NEW ERA — per 
40 metų pasekmingai vartojamos. 
Siųskite $8.00 už 8 oz. bonkų.

P. BITAUTAS
302 S. Pearl St., Denver, Oolorado

AR VERTA?

MOVI N GA
A. BENIULIS Atlieka įvairiu* 
perkraustymus ir pervežimu* 
iš tolimų ir artimų atstumų.

Tel. BĮ. 7-7075 arba 
PR 8-9842

iiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimiiiiHi
Z. ir ST. JURKŪNŲ 

Moteriškų rūbų krautuvė 
(M&rųnette Park ^’nrriert)

Parduodami geros rūšies moteriški 
rūbai neaukštomis kainomis. Pri
taikant už pataisymų nieko neskai
tome. Priimam kailinius paltus iš
valymui, nublizginimni ir sandėlia
vimui (storage). Krautuvės adresas: 
2438 W. 63rd St. Tel. HE. 4-4321 
liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmmmiimiiiiHiiiifH1

NUO UŽSISENEJU8IŲ 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ
Tie, kurie kenčia nuo BENU AT

VIRŲ Ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ,
Begali ramiai sėdėti Ir naktimis
miegoti, nes jų užsiaenėjusios žaizdos 
niežti Ir skauda. Kad pašalinti t# 
niežėjimų ir skaudėjimų senų atvi
rų Ir skaudžiu žaizdų, uždėkite 
LEGULO OlntmenL Jos gydymo 
ypatybės palengvina Jūsų skaudėji
mų Ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite jų taipgi nuo skau
džių nudegti.tų. JI taipgi pašalina 
oiežėjl./ių ligos vadinamos PSORIA- 

*818. Taipgi pašalina peršėjimų ligos 
vadinamos ATHLETE’S POOT, su
stabdo džiovinimų odos Ir perplyėlmų 
tarpplrščtų. fra tinkama rartott nuo 
džlOstančlos, suskilusios odos dedlr- 
vlnlų, odos išbėrimų Ir t. t, taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada pa 
sfrodo skaudus Išbėrimas nuo vysty
klų. Ji yra gera gyduolė nuo 11- 
vlršlnlų odos Ilgų. Le
gulo Olntment yra 
parduodama po 76 
et., $1.85, Ir $8.60.
Pirkite vaistinėse Cht 
nagoj Ir apylinkė**—
MII traukės, W'sc., Oa 
ry.Ind.lr Detrolt, Ml- 
cblgan arba raityki
te Ir atsiųskit* Ma
noj ordsr |

LEGULO, Department D.

Duonų Ir prairtas skoningas 
bulkutcs kep*

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605 07 South Hermitage Avenuo

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

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

iiiitiniimiiiiiiniiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHii

per Pasauli keliauja 
žmogus

Bernūrdo Brazdžionio poezijos 
rinkinys. Nedidelis skaičius šioa 
knygos gautas šiomis dienomis 
“Drauge”, 2334 So. Oakley Avė., 
CHICAGO S, ILL. Knygos kaina 
kietais viršeliais $2. - 

iiiiiiiiiiiiitiiiimiiiliMiiiinniiiiiiiiimiht

iiniiiimiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiii
VASARVIETE “NIDA”

Sav. Pr. Kalvaitis 
BEVERLY SHORES, IND.

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

Gera maudymuisi vieta
iiitiiimmiiimiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiii

Rūpestingai ir pigiai taisau
TELEVIZIJOS

APARATUS
Garantuoja darbą Ir dalis.

J. MIGLINAS 
Telef. — HUmbold 6 1038

£ ta
BRUNO’S KEPYKLA

8889-41 S. Lltoanira Avė. 
Tai. OliftUda 4-6379

Pristatome J via** krautuve* 
Ir restoranus, taip pat 11- 
slunčta į visus artimuosius 

miestus

rUi

A. f A.

JADVYGAI SABALIONIENEI 
mirus, sielvarto prislėgtą vyrą LIONGINU ir vaikus 

LEONĄ ir GRAŽINA nuoširdžiai užjaučia,

Ona ir Zigmas Bakaičiai

Mielam kolegai LEONUI SABALIŪNUI, jo mylimai 
mamytei

, A. f A.

JADVYGAI SABALIONIENEI
mirus, gilią užuojautą reiškia

LIETUVIŲ STUDENTŲ SANTAROS 
CENTRO VALDYBA

Mielam pusbroliui

LIONGINUI SABALIŪNUI ir SEIMĄ,

jų mylimai žmonai ir motinai JADGYGAI SABALIO

NIENEI mirus, gilią užuojautą reiškia

Birutė ir Pranas Sabaliauskai
BB9aesm9ėBeSėKBBaS9SS9BEgSS9BX=S9eESB9geaeaS9KE9a99SB99l

Dainavietę
A. f A.

GRAŽINĄ SABALIŪNAIT?,
liūdinčią dėl jos mylimos motinos mirties, nuošir
džiausiai užjaučia ir kartu liūdi.

Lietuvių Meno Ansamblis 
“Dainava”

LIŪDESIO VALANDOJ 
£rakft<

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6845 So. Westem- Ava. Air Conditioned koplyčia 
REpnbUe 7*8600 — 7*8601 Automobiliams vietų

Tiem*, kuri* gyvena kltds* miesto dalyse; gaustas* 
koplyčių arčiau Jūsų namų.

YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulansų patarta- ysm ifee turime koplyčias
I vlmaa dieną Ir nik- visose Chicagos Ir
I* Rrtl.l. fauktt. Rolando d.ly» Ir

nwo- 'uojau patarnaujame

PETRAS BIELIŪNAS
43*8 8. CALIFORNIA AVĖ. TeL LAfayetto 3-3512

ARTIMAS M. PHILLIPS
3307 S. LITUANICA AVĖ. Tel. Y Arda 7-3401,

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

ALFREDAS VARGE
177 WOODSIDE Rd., Rlveraide, BĮ. Tel. OLympic 2-5245,

. POVILAS J. RIDIKAS
3354 8. HALSTED STREET Tel. Y Arda 7-1911

LEORARDAS F. IUKAUSKAS
1*821 8. MICHIGAN AVĖ. Tel. COmmodore 4-2223
" JURGIS F. RUOMIR

3318 S. LITCANICA AVĖ. ' TeL VAnb 1-1138-11381

VASAITIS - BUTKUS
1446 8. 50th AVĖ., CICERO, H. TeL OLympic 2-1003

ŽIGMUND (ŽUDYK) ZUOYCKI
1646 W. 46th STREET YArda 7-0781

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET RRpobHe 7-12131
2814 W. 2Srd PLACE Ylrgkrin 7-0072 (

Z
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X Tremtinių Sibiran minėji

mas surengtas LB Roselando 
apyl. valdybos birželio 17 d. 
praėjo įspūdingoje nuotaikoje. 
10 vai. Visų šventųjų parapi
jos bažnyčioje šv. mišias auko
jo ir jautrų patriotinį pamoks
lą pasakė kun. A. Stanevičius. 
Laike pamaldų giedojo parap. 
choras ir solo B. Račkauskas. 
Tuojau po pamaldų parap. sa
lėje įvyko iškilmingasis pami
nėjimas. LB pirm. inž. VI. Sin
kus atidarė minėjimą ir prezi- 
diuman pakvietė kųn. kleboną 
Šaulinską, B. Račkauską ir P. 
Niedvarą. Gerb. kun. kleb. J. 
Šaulinskui sukalbėjus maldą, 
prabilo svečias prelegentas Ba
lys Račkauskas. Prelegentas 
savo karštoje kalboje metė 
žvilgsnį į Lietuvos istoriją ir 
lietuvių kančias įrodinėdamas, 
kad lietuvių per šimtmečius 
nepajėgė išnaikinti rusai, vo
kiečiai, nesunaikins ir dabarti
nis rusiškasis komunizmas, jei
gu mes patys nesunyksime. 
1941 metais suorganizuotas su
kilimas nuplovė nuo lietuvių 
tautos tris gėdas: lenkų ulti
matumą dėl Vilniaus 1938 m., 
vokiečių ultimatumą dėl Klai
pėdos 1939 m. ir bolševikų ulti
matumą padarytą 1940 m. Su
kilusi visa lietuviu tauta paro
dė pasauliui, kad lietuvio !ais 
vės dvasia nėra išnvKusi ir kad 
lietuvis kovos tol. iki bus lais
va ir nepriklausoma Lietuva 

Meninę dalį išpildė jaunoji 
čia gimusi solistė Teresė Pap- 
šytė ir muzikas taip pat čia gi
męs R. Sabonis.

Minėjime dalyvavo gražus 
būrys lietuvių net trijų kartų. 
Kunigai irgi atstovavo tris 
ka'rtas; senuosius ateivius kun. 
J. Šaulinskas, čia gimusius kun.
R. Saudis ir tremtinius kun. A. I
Stanevičius. Dalyvių tarpe ma
tėsi buvęs min. B. Masiulis, JĮ. 
Grigaliūnienė ir visa eilė kitų 
žymių asmcrrf}. Minejimaą, baig
tas Lietuvos himnu.

X Kun. Antanas M. Švedas, 
kuris praleido pora metų Alias
koj kaip skraidantis kapelionas 
10-toj oro jėgų divizijoj, dabar 
atvyko į Chicagą ir lankėsi 
Drauge. Šiuo metu kun. A.1 M. 
Švedas yra pakeltas į pulk. lei
tenanto laipsnį. Antrojo pasau
linio karo metu kun. A. M. Šve
das 32 mėn. buvo užjūriuose, 
South Pacifike, taip pat buvo 
ir Japonijoj, kai amerikiečių 
kariuomenė Japoniją okupavo. 
Po karo nekurį laiką buvo 'ligo
ninės kapelionu, kol 1954 m. 
birželio mėn. išvyko į Aliaską, 
kur kiekvieną sekmadienį lai
kydavo pamaldas vis kitoj ba
zėj.

X Kazys Mockus atvyksta 
iš Bostono į Kultūros kongre
są ir Švietimo sekcijoj skaitys 
referatą "Būdai ir priemonės 
lituanistiniam švietimui sustip
rinti”. Tema labai aktuali ir 
tikimasi mokytojų, tėvų ir or
ganizacijų, kurios išlaiko mo
kyklas, susidomėjimo. Kazys 
Mockus Chicagoje apsistos pas 
savo svainį Mečį Šimkų, 4204
S. Maplevvood avė. Tel. Y A 7-
2046. '

Rezoliucija
Amerikos Lietuvių R. Kata

likų Federacijos Chicagos Api- 
krities susirinkimas, 1956 me
tų birželi0 mėn. 14 dieną minė
damas Lietuvos valstybės klas
tingą 1940 metų birželio mėn. 
15 dieną Sovietų Rusijos ka
riuomenės okupavimą ir po me
tų — 1941 metų birželio .mėn. 
14-15 d.d. įvykdytą ir dabar te
bevykdomą lietuvių tautos ge
nocidą, kviečia lietuviškąją pat
riotinę visuomenę nepamiršti 
Lietuvių Tautai padarytos ir 
daromos skriaudos — masinių 
žudymų ir trėmimų, atsiminti 
visos tautos rezistencinį prie
šinimąsi okupantui, sudėtas ir 
dedamas aukas, ryžtis ir vyk
dyti visų tų aukų paliktą krau
ju rašytą testamentą — pilnu
tine Lietuvos nepriklausomybė 
ir laisvė yra vienintelis Lietu
vių Tautos tikslas.

Amerikos Liet. R. Katalikų 
Feder. Chicagoė Apskr. V-ba

Chicagos Augštesniosios Lituariistikos mokyklos mokytojai ir mokiniai 1955-56 mokslo metais. Dalies 
mokiniu trūkstatW.

X Prof. Vi. Jakubėno Muzi
kos studijos koncertas birželio 
16 Curtis Hali patalpose, Chi
cagoje, praėjo su gražiu pasi
sekimu. Klausytojų nuomone, 
mokiniai parodė gražią pažan- 
gą. Šiemetinis koncertas buvo 
itin sėkmingas. Koncerte daly
vavo 31 jaunas pianistas; Rū
ta Lukaševičiūtė sėkmingai pa
sirodė kaip pianistė ir solistė, 
parodžiusi savo švelnų soprario 
balsą ir muzikalumą. Savo ge
ru balsu pasirodė Ludwig Ro- 
senbusch, atlikęs porą operinių 
arijų. Koncertas įspūdingai už
sibaigė tenoro arija iš Bizet 
operos "Perlų žvejotojai”, ku
rią aranžavo Vladas Jakubė- 
nas, o išpildė seserų Blandyčių 
trio. Pats paskutinis numeris 
buvo sklandžiai suderintais se
serų Blandyčių balsais atlikta 
liaudies daina “Per girią gire
lę”

į Tarp pianistų nemažai buvo 
Į gan toli pažengusių. Jų tarpe 
gražiai pasirodė Arvidas Va- 
šaitts, anksčiau rodęsis lietu
viškose radijo porgramose, 
Bernardas ir.. Macius. Prapuole
niai, studentų -. parengimuose 
dažnai pasirodanti Aldona Si- 
dzikauskaitė ir Rita Leiliony- 
tė, kuri pianistų koncertą už
baigė Schuberto “Impromptu”.M A *>

X Dainų Šventei Chicagoje 
liepos mėnesio 1 d. Coliseum 
patalpose paskirta ne 7,000 sė
dimų vietų, bet 8,600. Taigi vie
tos visiems pilnai užteks. Vie
tos visos numeruotos, todėl pa
geidaujama, kad biletai būtų 
nusipirkti iš anksto. Dabar jau 
pats geriausias laikas sau ga
rantuoti pakenčiamą ir norimą 
vietą. Brangesnieji biletai jau 
baigiami išparduoti.

X Birutė Mikutaitė ir Juo
zas Baltrušaitis susituokia bir
želio 23 d. 3 vai. Prisikėlimo

IŠ DAINŲ ŠVENTES REPORTERIO 
UŽRAŠŲ

Dvi savaitės beliko iki didžio-, ei jos nariai burmistrui įteikė do
sios Dainų šventės. Kaip žinia, 
dirigentas Br. Budriūnas iš Los 
Angeles jau keliauja Chicagos 
link. Dirigentai K. Steponavi
čius ir Stp. Sodeika sukiojasi 
apie Chicagą ir tikrina provin
cijos chorus. Gausių aukotojų 
pavardės sudėtos į sąrašus, ir 
Dainų šventės vadovas jau 
spaustuvėje. Kuris laikas, kai 
Chicagoje vyksta bendrojo mo
terų choro, bendrojo vyrų cho
ro ir bendrojo mišraus choro 
repeticijos. Džiugu, kad chica- 
giečiai dainininkai gausiai lan
ko tas repeticijas, kad ir diri
gentai, ir dainininkai šventei 
ruošiasi su dideliu pasišventi
mu.

. —o —
Birželio 13 d. Dainų šventės 

delegaciją, susidedančią iš muz. 
A. Stephens, J. Daužvardienės, 
D. Kuraitienės, inž. A. Rudžio ir 
Alb. Dzirvono, miesto rotušėje 
priėmė Chicagos miesto burmis 
tras R. Daley. Lietuviškais tau
tiniais rūbais pasipuošę delega-

X Jonas Kirvaitis, Inter
state Insurance Agency, liepos 
men. 1 d. perkels savo kontorą 
į nuosavus namus. Patalpos 
pertvarkytos, naujai atremon
tuotos ir atitinka moderniš
kiem reikalavimam. Tai vėl 
viena nauja lietuviška įstaiga, 
kuri naujai persitvąęko ip- sėk- 
mingai veda apdraudos sritį. 
Naujas adresas iras; 6108 So. 
Ashland Avė., Chicago.

r. X Dainų šventės komitetas 
praneša, kad yra pakeista re
gistracijos vieta. Visi chorai, 
kurie tik atvažiuos į Dainų 
šventę, iš visų stočių važiuoja 
tiesiai į Chicago Coliseumą, ku
riame ' vyks registracija. Ten 
bus teikiamos visos informaci
jos ir skirtsoma nakvynės. Ko- 
lizėjaus adresas: 1513 So. Wa- 
bash Avė.

X Amerikiečių-lietuvių die
nos metu, liepos mėn. 4 d. Bu
čio darže, bus renkama ir po
puliariausioji lietuvaitė. šis 
konkursas yra atviras visoms 
lietuvių kilmės mergaitėms

vaną ir pakvietė į Dainų šventę. 
Burmistras kvietimą mielai pri
ėmė, pasižadėjo šventėje daly
vauti ir tarti sveikinimo žodį. 
Ta proga burmistras delegaciją 
supažindino su Chicagoje vie
šinčiu demokratų partios pirm. 
Butler, kuris domėjosi lietu
viais, Lietuva ir Dainų švente 
ir net pažadėjo stengtis kaip 
nors rasti laiko ir atskristi Chi- 
cagon į mūsų Dainų šventę. Bur 
mistro kabinete buvo padaryta 
nuotraukų. A. Stephens ir J. 
Daužvardienės nuotrauką, 'kur 
abi tautiniais rūbais pasipuru
sios lietuvaitės laiko angliškąjį 
Dainų šventės skelbimą, įdėjo 
Chicagos “Sun Times”, pažymė
damas, kad jos įteikė Chicagos 
burmistrui kvietimą atvykti į 
Dainų šventę:

— o—
Birželio 14 d. “Chicago Ame

rican” redaktorius Stasys Pieža 
gavo Chicagos burmistro prok
lamaciją, kurioje burmistras Da 
ley liepos 1 d. skelbia Lietuvių 
Tautinės Dainos Šventės Diena. 
Chicagoje. Ši proklamacija red. 
St. Piežos iniciatyva išsiuntinė
ta visiems didiesiems Chicagos 
laikraščiams, originalo klišė ati
duota lietuviškiems dienraš
čiams, gi vertimas — visiems 
lietuviškiems s a v aitraščfiams. 
Burmistro proklamacija — tai 
didelis paskatinimas mums vi-

Ne visas sportas vaikams 
tinkamas

Specialistų gydytojų, komite
tas, kuris rūpinasi vaikų svei
katingumu ir kuris yra sudary
tas prie JAV Vaikų Ligų Gy
dytojų akademijos, .paskelbė 
savo nutarimą, jog vaikams 
reikia vengti tokio sporto, kur 
įeinama į azartą dėl laimėjimo. 
Ypač neleistinas vaikams bok- 

j sas, ristynės, amerikoniškas 
futbolas, kur grumdamiesi vai- 

J kai sueina į artimą kontaktą. 
Vaiko kaulai perjautrūs, kad 
galėtų atlaikyti tokį įtempimą.

Berniukas — Liurdo 
lankytojas

Iš St. Joseph, Mich., į Chica
gą su motina buvo atvykęs leu
kemija sergąs 7 m. berniukas 
Randy Eckman. Jis pasidarė 
labiau žinomas nuo vasario mė
nesio, kada motina jį buvo nu
vežusi į Liurdą. Dabar motina 
pasakoja, kad po tos kelionės 
vaikas esąs sveikesnis,

KAS KĄ IR KUR
— Vargonininku Sąjungos sei

mas šaukiamas š. m. liepos 2 
Chicagoje, šv. Kryžiaus parapijos 
salėje, 4557 So. Woods St. •

Seimo dienotvarkė: 10 vai. ry
tą iškilmingos šv. Mišios už mi
rusius sąjungos narius, laiko prel. 
Ign. Albavičius. 11 vai. pirmas 
seimo posėdis: seimo atidarymas, 
prezidiumo rinkimai ir komisijų 
sudarymas, sveikinimai, Centro 
valdybos ir komisijų pranešimai.

12 vai. — pietūs. 1 vai. po pie
tų antras seimo posėdis: “Muzi
kos Žinių" reikalai, sumanymai, 
rezoliucijų priėmimas, rinkimai, 
seimo uždarymas.

ALRK Vargonininkų S-gos Cen
tro valdyba, šitai skelbdama, kvie
čia šiame seime gausiai dalyvau
ti S-gos narius, taip pat atsilan
kyti svečių — muzikus, kunigus, 
muzikos mėgėjus ir visus Vargo- 
ninikų S-gos veiklai prijaučian
čius.

— Sudriko radijo valanda iš ra
dijo stoties WHFC 1450 K. birže
lio 21 d., ketvirtadienį nuo 6 iki 
7 vai., vakare. Programoje gir
dėsite lietuvišką muziką ir dainas, 
kurias išpildys solistė Izabelė Mo- 
tekaitienė ir Budriko radijo va
landos orkestras. Programoj bus 
jvarių staigmenų ir naudingų pra 
nešimų apie nepaprastus išparda-

valgo vimus vykstančius šiuo metu Bud
kaip normalus berniukas ir tė- ' k£ž.a ““udrikTbaldų
vai galėjo jį atvežti pasidžiaug- ............. ” ’ ‘ -televizijų ir brangenybių krautu

vė, 3241 So. Halsted St. Chicago
je Jonas Špokas.

— Chicago Chorų bendra repe
ticija įvyksta šį penktadienį, bir
želio mėn. 22 d. Lietuvių audito
rijoje. Visi chorai šioje repeticijo
je privalo būti. Prašoma choris
tų nesivėluoti, bet lygiai 8 vai. va
kare eiti tiesiai į auditorijds di
džiąją salę. Repeticija bus pradė
ta punktualiai. Taip pat prašomi 
atvykti ir visų chorų vadovai. Re
peticijoje taip pat bus ir dirigen
tas Bronius Budriūnas. Šį penk
tadienį įvyks ir vyrų choro repe
ticija. Ją praves dirigentas Vladas 
Baltrušaitis. Repeticijos metu bus 
pateikta svarbių informacijų.

Teisiamas už policininko 
nužudymą

Prisiekusiųjų teismas nu
sprendė, kad Jesse Welch, 31 
m. amžiaus, turi būti teisiamas 
už nužudymą policijos detekty
vo John Blyth. Taipgi bus tei
siama jo draugė Loretta 
Green, 16 m. amžiaus, kaip nu
sikaltimo bendrininkė. Kaltina
masis taipgi peršovė du darbi
ninku, kai jie išbėgo iš remon-

. tuojamos bažnyčios, išgirdę Lo- 
paliktas centinis parkinimas. rikaAią) kai gi su.
Automatų pakeitimas miestui
kainuos apie $143,665.

Dinamito dėžės miške
Du berniukai Bachelor Grove 

miškuose, dvi mylios nuo Cice
ro avė., atrado 400 lazdelių su 
dinamitu. Dėžės buvo atidary
tos ir dinamitas išbarstytas 
prie Tinley upelio. Manoma, 
kad dalį lazdelių su dinamitu 
pasiėmė vaikai, dėlto policija 
perspėjo visus laikytis atsar
gumo. Buvo pakviesti fabriko 
specialistai, kurie dinamitą iš 
tos vietos paėmė.

I

Išgirdęs šanuksmą, 
nusilaužė koją

Kenneth Denney, 39 m. am
žiaus darbininkas, besidarbuoda 
mas prie statybos naujų Sun- 
Times dienraščio rūmų, pasly
do nuo stalažų ir nukrito 15 pė-

ti Chicagos įdomybėmis.

Paskirstė mokesčius
Cook Apskrities iždininkas 

įvairioms valdinėms įstaigoms

CHICAGOJE
Paraližuotas baigė mokyklą

Thomas De Pree, gyvenąs 
1359 Thomdale, Chicagoje, gau 
na Senn Augštesniosios mokyk
los baigimo diplomą, nors mo
kyklos jis nelankė nuo pat 1949 
metų, kada gavo pplijo ligą ir 
gulėjo suparaližuotas. Kovai Su 
Polijo Liga draugija jo gydy
mui išleido $33,000. Paskutiniuo 
ju metu jis gyveno prie pat mo 
kyklos. Jo mokytoja-Helen Fitz 
gerald ateidavo jo mokyti. Kny
gos puslapius jis versdavo lai-' paskirstė gautų mokesčių $19, 
kydamas šakaliuką dantyse. 276’500> miškų tvarkymui — 

$212,760, Sanitariniam distrik- 
tui — $1,555,315, Parkų distrik 
tui — $1,847,860 ir Švietimo ta 
rybai — $7,162,920. Per pirmas 
11 dienų birželio mėnesyje Chi
cagoje mokesčių buvo įnešta 
$29,568,029. Paskutinė diena 
įnešti mokesčius už nuosavybę 
yra liepos 16 d.. Po to bus pa
bauda.

Pabrangs mašinų 
paikinimas

Chicagos Miesto Susisiekimo 
ir Saugumo komitetas nubalsa
vo pakeisti 29,500 parkinimo 
automatų, pašalinant galimybę 
už 1 centą statyti mašiną dvy
likai minučių, o įvedant parki
nimo minimumą 5 centai už 
valandą. Tik palei bankus bus

«&ema~sn1dnka3rt~'a^^ "vgg"*’’:r
šventę, juoba, kai burmistras pa 
brėžia, kad lietuvių kilmės ame
rikiečiai Chicagoje yra daug pri 

7 sidėję prie šio miesto ir šalies 
kultūrinio, ekonominio ir soc;a- 
linio progreso. *•

— o —

Visdėlto jam pavyko išeiti rei
kiamą kursą ir pelnyti diplomą.

Maskuoti banditai apiplėšė 
3 moteris

Trys maskuoti banditai sekė 
v tris Chicagos šiaurvakarių mo

teris, grįžtančias popiet namo 
iš krautuvių, ir, grasindami nu
žudyti, jas apiplėšė. Iš jų atė
mė $7,000 deimantinį žiedą ir 
$165 pinigais. Manoma, kad 
banditų dėmesį patraukė vie
nos apiplėštųjų — Helen Perl- 
man, 38 m. amžiaus, — žiedas.

Ekspresinis kelias
iki Michigan gtv

Congress ekspresinis kelias, 
dabar atdaras nuo Ląramie iki 
Ashland .liepos 31 d. numato
mas atidaryti iki Michigan gat-

dėl dainininkų įspūdžių dar te
teko nugirsti. /■

— o.—■ *•' ’*
Birželio 16 d. teko aplankyti 

p. J. Daužvardienę ir Da'.ęų 
šventės raštinę 2523 W. 69 St., 
kur dirba Dainų šventės reikąJu 
vedėjas V. Kadžius. J. Daiįž- 
vardienė, kaip visada, puikiau
siai nusiteikusi. Tik neseniai 
grįžusi iš Califomijos. Ten Dąi- 
nų šventės garsas plačiai skam
ba, entuziazmas didels ir visąs 
būrys losangeliečių ruošiasi kil-

i ti Chicagon. Todėl ir poniosamžiaus dainimnky dalyvavo re, nuota|ka , nea j( Mdama 
peticijoje. Viso apie 300 zmo. £ komlteį ė.
nių. Du trečdalius sudarėB, darbo ,r
terys. Buvo dainininkai iš Da:- *
navos” a "Pirmyn" iŠ paraei- ‘,tang') yra organ.zuo-’ , y . ’ . P Pjant šį įvykį. Antai, anot Dauz-n.ų chonj buvo jaunimas ,( įa kai lietuvių delega-
augštesn. lituanistinės mokyklos
choro, iš Cicero ir kitur. Nors 
baisiai tvanku buvo, nors pra-

Birželio 15 d. teko lankytis 
jungtinio mišraus choro repeti
cijoje, kuri įvyko Lietuvių au
ditorijoje..-Pirmąją tokią repe
ticiją savaite anksčiau pravedė 
dirigentas K. Steponavičius, o 
šią — dirig. Stp. Sodeika.

Daug jaunimo ir vyresniojo

bažnyčioje, 5082 West Jackson 16 amžiaus. Amen-
blvd. Birutė bene pirmoji trem
tinė lietuvaitė gavusi chemijos
daktaro laipsnį. Juozas prieš 
metus Urbanoje gavo inžinie
riaus bakalauro laipsnį ir šiuo 
metu siekia magistro.

X Chicagos Liet. F. K. Vai
nutas futbolo komanda yra pa
kviesta sužaisti rungtynes Don 
Varnas veteranų ir Lietuvos 
Vyčių ruošiamoje gegužinėje 
lietuvių dienoje Bučio darže. 
Čia mūsiškių priešininkais yra 
numatyta Chicagos latvių vie
nuolikė, prieš kurią anksčiau

X Gauta iš Lietuvos žinia, 
jog vyskupas Paltarokas -išvy
kęs gydytis į Rusijos kurortą, 
o'vyskupas T. Matulionis esąs lietuviai yra laimėję 4:1. 
Augštojoj Panemunėj ir sergąs 
gripu. Pažymėtina, kad prieš 
pora mėnesių vysk. T. Matu
lionis, atrodo, dar buvęs Rusi
joje.

XDon Varnas veteranų nau
josios valdybos rinkimai įvyks 
š| penktadienį, birželio mėn. 22 
d. 8:30 vai. vak. posto patal
pose, 6816 So. Westem Avė. Į

X Dali. VI. Vaitiekūno ren-' naują valdybą yra išstatyta ir 
giama meno paroda birželio nemaža atstovų iš naujųjų at- 
mėn. 27 d. Lietuvių auditori- eivių — Korėjos veteranų tar- 
joje domisi daugelis meno mė- po, pav.: Br. Mikėnas, J. Kark- 
gėjų ir parodų lankytojų. I lys, V. Mankus ir Ed. Šulaitis.

1 kiečių lietuvių dieną ruošia 
Don Varnas veteranų postas ir 
Lietuvos Vyčiai.

X Juozas Stanaitis, kuris
Don Varnas Amerikos Legio
no Veteranų poste ėjo koman
duotojo padėjėjo pareigas, 
kandidatuoja į komanduotojo 
vietą naujoje valdyboje. Jis sa
vo aktyvumu ir sumanumu 
daug pasidarbavo šio posto 
veikloje, todėl daugumas na
rių ruošiasi balsuoti už jį išrin
kimui į augštesnę poziciją.

X K. Mickevičius jau vėl 
perėjo dirbti prie likerio par
davimo. Jisai su Vaičaičiu nu
sipirko didelę parduotuvę prie 
26 gatvės, tarp Kedzie ir Pu- 
laski gatvių.

X Stasys Mikulskis, preky
bininkas, 726 W. 18 st., senas 
Draugo skaitytojas, birželio 21 
d. švenčia 50 m. jubilėjų. Vers
lininkui sukaktuvių proga ar
timieji linki sėkmės.

ka tas visus vilgyte vilgė, bet 
masinės dailios drebino L. au- 
torijos rūmus. Tai buvo tik ket 
vi r tada lis visų dainininkų, kurie 
dalyvaus Dainų šventėje, nes ki
ti suvažiuos iš toliau. Bet, mie
las skaitytojau, įsivaizduok, 
koks tai didus ir iškilmingai 
momentas bus, kai liepos 1 d. 
Chicago Coliseum halėje, 1513 
So. Wabash Avė., iš karto su
stos 1,000 daininnkų masė ir 
užtrauks lietuviškąsias dainas. 
Kad jos darniau ir meniškiau 
nuskambėtų, tam vyksta šios 
bendros repeticijos, tam visi dai 
nininkai iŠ toliau suvažiuoja vie 
na diena anksčiau, kad galėtu 
dar kartą visi parepetuoti, tam 
ir dirigentai tikrina provincijos 
chorus. Iš dainininkų patyriau, 
kad dirig. K. Steponavičiaus 
pravesta repeticija paliko labai 
gerą įspūdį. Dirigentas buvo 
puikiai pasiruošęs ir gerai "su
valdė masę”. Iš Štp. Sodeikos 
repeticijos išvykau anksčiau, to

cija nuvyko pas burmistrą Da
ley, tai šis kaikuriuos delega
cijos narius ėmė net vardais va
dinti, nes geri pažįstami iš anks 
tesnių ar Vėlesnių laikų. Taigi 
per pažintis, per gerą lietuvių 
vardą Dainų šventės garsas ei
na vis platyn j amerikiečių tar
pą. Mūsų tautietis policijos ka
pitonas Bąlsvick pažadėjo atves
ti policijos buri, kuris tvarkys 
judėjimą prie Chicago Coliseum 
Dainų šventės metu.

Dainų šventės raštinėje te
lefonas skamba be pertraukos 
ir vis lankosi interesantai. Di
džioji dalis interesantų perka ar 
ba užsisako biletus, kiti siū’o 
nakvynes dainininkams. Biletai 
nuostabiai tirpsta. Daugumoje 
gerieji. Nors ir tolimesnės vie
tos smarkiai retėja. V. Radžius 
dirba po 12 vai. paroje ir vis 
neapsidirba. Dirba visas komi
tetas, dirba komisijos ir plenu
mas, dirtm dirigentai ir daininin 
kai vieno ir to paties tikslo siek
dami: teskamba dainos už Lie
tuvą mūsų. Vi; Būt Artas

Ar bus plieno streikas?
t Vyksta darbįninkų unijos pa
sitarimai su plieno fabrikais 
dėl aUyg|nimo. .Birželio mėn. 30 
d. baigiasi ligšioline sutartis ir 
darbįninkų vadovybė nutarė, 
kad jeigu laiku nebus prieita 
susitarimo, darbininkai galės 
streikuoti. Streikas paliestų 
apie 60,000 Chicagos darbinin
kų. Dabar šios pramonės šakos 
darbininkai uždirba maždaug 
po $2.48 valandai. Darbdaviai 
pasiūlė pakelti atlyginimą 17į/2 
centų per valandą, bet darbi
ninkai tikisi gauti daugiau.

Medicinos biblioteka
Į Washingtoną išvyko 15 as

menų delegacija, vadovaujama 
mero Daley. Norima pasiekti,

, _ .. , . , . kad Chicagoje būtų įsteigta medų žemyn, susižalodamas kai-,,. . ... . . ,7, . .. . f chemiškoji biblioteka, labai di-kunuos vidaus organus. Išgir-l,, . , .x , , .7 dele, ir kad Kongresas tam pasdęs jo Tiksmą nukrito ir kitas ... .... .7 . . _ ,__ . ... kirtų lėšų. Bibliotekai miestasdarbininkas — Robert Conklm, I . , . . .
43 m. amžiaus, susilaužydamas 
kairę koją.

t
Užmušė 8 m. berniuką

Calumet Parke mašina užmu 
šė 8 m. berniuką Michael Gry- 
cko, kai jis gatve važiavo dvira 
čiu. Mašinos vairuotoją Robert 
May, 26 m. amžiaus, policija 
areštavo, apkaltinusi, kam jis 
nedavė kelio tam vaikui prava
žiuoti,

Nualpo nuteista bandite
Irena Lamont, gyvenanti 

3806 W. Lexington, Chicagoje, 
26 m. amžiaus, pati prisipaži
nusi, kad padarė apie 80 api
plėšimų, buvo nuteista iki 8 
metų kalėjimo. Kai teisme bu
vo perskaitytas sprendimas, 
banditė nualpo.

paskyrė devynių akrų žemės 
plotą Medicinos mieste, ties 
Cook Apskrities ligonine.

Žydai stato $lVz miliono 
rūmus

Chicagos žydai miesto cent
re, kampe Franklin ir Madison 
gatvių .nutarė pastatyti rūmus, 
kurie kainuos pusantro miliono 
dolerių ir kuriuose bus raštinės 
ir kitos įstaigos dvylikos žydų 
mediciniškų ir labdaros draugi
ją-

Paspausk jungtuką, ir elek
troninis bakterijoms naikinti 
įtaisas pradeda veikti. Jis įtai
sytas naujausiam oro vėsintu
ve. Klausk pas Gradinską, J. 
G. Television Co., 2512 W. 47th 
St., FR 6-1998.


