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RUSAI IR JUGOSLAVAI KOVOS PETYS I PETĮ
Prezidentas Sukamo ir jo
progresuojanti šalis - Indonezija

VATIKANAS. — Pereitą savaitę Popiežius Pijus XII iškil
mingoj audijencijoj priėmė Indonezijos Respublikos prezidentą 
Sukamo. Prezidentas buvo lydimas mažamečio sūnaus Mohammad 
Guntur, Užsienio Reikalų Ministro Ruslan Abdulgani ir kitų aukš
tų Indonezijos politinių asmenybių.

Išklausęs Šv. Tėvo kalbą, In
donezijos prezidentas išreiškė Pi
jui XII savo gilų dėkingumą už 
Šv. Sosto rodomą palankumą in- 
donezų tautai ir užtikrino, kad 
katalikai Indonezijoj nėra laiko
mi mažuma, o naudojasi visomis 
šio krašto piliečių teisėmis, iš sa
vo pusės parodydami pilną loja
lumą vyriausybei ir kitoms vals
tybės institucijoms.

Truputį apie Indoneziją
Indonezija yra viena iš didžių

jų Azijos valstybių. Savo daugy
be salų, tropiniais turtais bei že
mės gelmių šaltiniais ir savo gy
ventojais, besiveržiančiais į pa
žangą, ji vis daugiau turės reikš
mės pasaulyje.

Indonezijos gyventojų daugu
mą sudaro muzulmonai, tačiau ir 
katalikų mažuma turi daug įta
kos krašto gyvenime. Jų įkai
čius per pastaruosius 15 metų 
beveik padvigubėjo. 1941 m. ka
talikų Indonezijoj buvo 637.00. 
1955 metais jų skaičius pasiekė 
1.050.000.

Apie katalikų padėtį 

Lenkijoje
VATIKANAS. — Italijos so- 

cialkomunistų spaudoje šiomis 
dienomis pasirodė laiškas iš Len
kijos, kuriame tvirtinama, kad 
Varšuvos komunistinės valdžios 
santykiai su Ktalikų Bažnyčia 
esą vystosi į gerąją pusę.

Vatikano dienraštis „L’Osser- 
vatore Romano“ ta proga prime
na ilgą eilę prievartos veiksmų, 
kuriais komunistai iki šiol tebe
persekioja Lenkijos katalikus. 
„Įtempimo pašalinimas, apie kurį 
kalba komunistai Lenkijoj ir už 
Lenkijos ribų, — baigia straipsnį 
Vatikano organas, — turėtų'rem
tis paprasčiausiu priėmimu iš 
Bažnyčios pusės tos padėties, ku
rią sukūrė komunizmas eilę metų 
trukusia fizine ir moraline prie
varta. Toks įtempimo pašalini
mas yra ne kas kita kaip naujas 
prievartos veiksmas. Šiandien 
reikalaujama iš Bažnyčios besą
lyginio pasidavimo pavergimui ir

JAV VICEPREZIDENTAS Ei ETUVIŲ JAUNIMO TARPE
Amerikos lietuvių jaunimo gyvenime birželio 14 d. yra pažymėtina, istoriška. Tų dienų 12:30 vai. JAV vice- 

kabinete \\ usliingto ne priėmė mūsų jaunimo delegacijų, kuri per jį įteikė
—t--------- r------ t-i su tūkstančių parašų, pačio jaunimo pastangomis surinktų. Viceprez
Prezidentui skirtų peticijų, o delegacijos nariai — parašų knygas. Delegacijos nariai (iš 

kairės j dešinę): Dr. N. Bražėnaitė, Dalia Virbickaitė, Vladas šoliūnas, Vitalija Bogutaitė, Paulius Dirkis
Voldemaras Adamkavičius, delegacijos pirmininkas, viceprezidentai Richard Nixon, Irena Pauliutė, Rai
mundas Mieželis ir Vytautas BilduŠas. Toliau delegacijų lydėjusieji — Marijona Kižvtė, LA1C drektorė; 
dr. Pijus Grigaitis, Alto sekretorius ir Leonardas Ši mutis, Alto pirmininkas. Delegacijoj buvo ir p. Adam- 
kavičienė. Gaila, kad ji nematoma nuotraukoj.

prezidentas Richard Nixon savo 
prezidentui E 
Nixonas laiko

Kunigų skaičius taip pat spar- laipsniškam katalikiško tikėjimo
čiai auga. 1941 m. buvo 565. Šian 
dien jau apie 950. Ir vietinių ką- 
talikų tarpe atsiranda vis dau
giau pašaukimų į kunigus. 1941 
m. buvo tik 52 vietiniai kunigai. 
Šiandien jų įkaičius pakilo jau 
iki 140. Mažosiose seminarijose 
šiuo metu mokosi 1.160 auklėti
nių, didžiosiose 170.

Katalikų misijos Indonezijoj 
galėjo laisvai išsivystyti tik šio 
šimtmečio pradžioje. Japonų oku 
pacijos laikais jos vėl buvo su
stabdytos. Vėliau Indonezijos vy
riausybė sustabdė naujų misio
nierių įvažiavimą į kraštą, moty
vuodama tuo, kad vietinių kuni
gų skaičius jau esąs pakankamas 
dvasiniams katalikų reikalams 
aprūpinti.

Tačiau šiandien vietiniai In
donezijos kunigai vis labiau jau
čia misionierių pagalbos reika
lingumą. Ir iš gyventojų pusės 
jaučiamas didelis palankumas 
katalikų misijoms. Ypač vertina
mi jų dideli nuopelnai auklėji
mo, švietimo, labdaros ir pilieti
nio gyventojų sąmoninimo srity
je. Tikimasi, kad Indonezijos vy 
riausybė greitu laiku vėl atvers 
savas sienas užseinio misionie
riams.

naikinimui“.

Pineau ragino JAValstybes 
koegzistencijai su Sovietų Sąjunga

WASHINGTON. — Amerikiečių — prancūzų nuomonių skir
tumai Rusijos klausimu, buvo pastebimi, kada Valstybės sekreto
rius John Foster Dulles ŪF Prancūzų užsienių r«tealų ministeris Rusiją. Jo palydovais bus kiti 9

Gen. Tvvining važiuoja 

j Rusiją
VVASHINGTON, birž. 21. — 

Gen. Nathan F. Twining, JAVals 
tybių oro pajėgų štabo vadas 
šiandien išvyksta savo vizitui į

Christian Pineau užbaigė savo tris dienas užtrukusias diskusijas 
Nežiūrint to, šie nuomonių

skirtumai buvo atsverti kitais su 
tartais punktais. Pineau vizitas 
prez. Eisenhoweriui ligoninės 
kambaryje, ypatingai pabrėžė šių 
dviejų šalių draugiškumą.

Didžiosios Britanijos karalienė 
Elizabcta ir jos vyras šoka Stock- 
holnie, Švedijoje. (INS)

Pasisakė už sugyvenimo“ idėją
Šis prancūzų ministeris, Tauti

nio spaudos klubo suruoštoje kal
boje, apeliavo į Vakarų šalis, 
ypač JAValstybes, dėl sovietų tie 
siamos bendradarbiavimo rankos 
paspaudimo.

Tokia Pineau nuomonė buvo 
priešingybė Vakarų Vokietijos 
kanclerio Konrad Adenauerio 
minčiai, kuris, lankydamasis Wa 
shingtone, amerikiečius įspėjo ne 
tikėti sovietų siūlomos koegzis
tencijos nuoširdumu.

Prancūzų užsienių reikalų mi
nisteris pabrėžė, kad Vakarai ne
gali atsisakyti sovietų vadų ro
domo noro, žengti žingsnį jų pa
geidaujama kryptimi. Jis taip 
pat užakcentavo, jog virš visako 
yra reikalingas kontakto išplėti

„Mes galime daryti koegzisten 
cijos eksperimentą“ — Pineau 
patarė, — „ir jeigu tada sovietų 
laikysena būtų per daug nepriim
tina, mes galėsime apsispręsti ki- 

jtaip“.
Nusistatęs prieškomunistiniai
Pineau taip pat užtikrino savo 

prieškomunistiniu pusistatymu. 
Jo informacijomis, prancūzų so
cialistų partija yra visiškai prie
šingame fronte nuo komunistų. 
Pineau barė amerikiečius už so
cializmo ir komunizmo sutapati
nimą.

Baigdamas, prancūzų užsienių 
reikalų ministeris dar pridėjo, 
jog Rusijos paskelbtas ginkluo
toje pajėgų sumažinimas yra ne
pakankamas, kadangi sovietai pa 
silieka sau laisvas rankas į jų ato 
minių ginklų padinimą.

aviacijos karininkai. Maskvą nu 
matoma pasiekti šeštadienio po
pietėje, o sovietų oro demons
tracija į kurią amerikiečiai yra 
pakviesti, įvyks sekmadienį.

Bučiuoti yra 

nesanitariška

mas su sovietinio bloko tautomis. 1000 dol.

"Jugoslavija ir Rusija dirba už 
socializmą ir taiką" — marš. Žukov

t ■

MASKVA. — Sov. Sąjungos krašto apsaugos ministeris mar
šalas Georgi K. Žukov pareiškė trečiadienį, kad Jugoslavija ir So
vietų Sąjunga ateities karuose kovos patys į petį. Jis tai padarė 
tuojau po augščiausio jugoslavų medaliaus priėmimo iš maršalo
Tito, už savo tarnybą II Pas. karo metu.________________ __

Tito, kurio valdymas yra bu-
vęs stipriai kredituotas JAVals- 
tybių parama, nieko neprieštara
vo šiam maršalo Žukovo pareiš
kimui dėl karinio bendradarbia
vimo tarp Rusijos ir Jugoslavi
jos.
Užakcentavo artimą draugystę
Maršalas Žukov, priėmęs jo 

darbus atžymėjusį medalių, už
akcentavo, jog Jugoslavijos ir 
Sov. Sąjungos žmonės dirba kar
tu už socializmą ir taiką.

„Tačiau, jeigu naujas karas 
bus mums primestas, mes kovo
sime petys į petį už visos žmoni
jos gerovę“ — pąreiškė Žukovas.

Dėl šio pareiškimo, vėliau įvy
kusioje spaudos konferencijoje, 
buvo užklaustas Jugoslavijos už
sienių reikalų sekretorius, kuris, 
norėdamas išsisukti, pabrėžė, jog 
jis tikintis, kad ateityje nebebus 
jokio karo.

Pasikeitimas medaliais
Prieš Tito išvykimą, jam bu

vo įduotas augščiausias sovietų 
atžymėjimo medalis, kuris yra 
skirtas Jugoslavijos krašto ap
saugos ministeriui gen. Ivan 
Gosnjak. \

Jugoslavų įteiktas medalis 
maršalui Žukovui, kurį šiuo me
tu teturi tik 3 asmenys, įskaitant 
ir prezidentą Tito, vaizdavo auk
sinę žvaigždę, papuoštą deiman
tais. i

Pradžioje, Tito dar pasirašė du
OXFORD, Anglija. — Harry dokumentus, kuriais buvo prisi- 

Truman atsisakė pabučiuoti jam , pažįstama artimiausia sovietų ir 
į rankas įduotą kūdikį, salkyda- Į jugoslavų vyriausybės draugys- 
mas, jog bučiavimas yra nesani- dė ir ryšių tarp šių šalių komunis- 
tariškas veiksmas. Tas įvyko po partijų atkūrimas, 
jo kalbos Oxfordo universitete, Pasibaigus ceremonijoms, Tito 
kur buvęs prezidentas kalbėjo 90 įsėdo į specialų traukinį savo ke- 
amerikiečių studentų grupei, lionei į namus, po 3 savaičių vieš- 
„Man nesvarbu“, — išsireiškęs nagės Rusijoje. Iš čia, pakeliui į 
Trumanas, „bet kūdikiai negali Jugosalviją, jis dar sustos trijų 
kalbėti ir kaip aš galiu žinoti, jog
jie nesipriešintų bučiavimui; be 
to, tas yra labai nesanitariška“.

Nasser nežino,

kaip apsispręsti
KAIRO, Egiptas. — Rytų — 

Vakarų kovos dėl Egipto Aswan 
užtvankos finansavimo priartėjo 
kulminacinį tašką. Dabar Egipto 
ministeris pirmininkas Gamai 
Abdel Nasser turi apsispręsti — 
ar jis priims Vakarų pasiūlymą, 
ar — Rytų, arba dalį iš vienų ir 
kitų.

Vakarų pasaulinio banko pre
zidentas Eugene Black su Nas- 
seriu trečiadienį praleido apie va
landą laiko, kalbėdamas apie fi
nansavimo reikalus, o ketvirta
dienį tuo klausimu tarėsi su ki
tais Egipto vyriausybės nariais.

Sovietų užsienių reikalų minis
teris Dimitri T. Šepijov su Nas- 
seriu ir vyriausybe pasitarimus 
veda nuo pereito šeštadienio. 
Kaip pranešama, jis pasiūlęs 
$420 mil. paskolą užtvankos fi
nansavimui su 1% metinėmis pa
lūkanomis.

Dulles kalbės
Kiwanis konferencijoj
SAN FRANdSCO. — Valsty

bės sekretorius Dulles atskrido 
čia pasakyti kalbą apie užsienio 
reikalų problemas, 41-joje tarp
tautinėje Kiwanis — biznierių ir 
profesionalų konferencijoje. Joje 
dalyvauja arti 14,000 delegatų ir 
jų šeimų narių. Organizacijos 
naujuoju prezidentu yra išrink
tas Salt Lake City vilnų auginto
jas, Reed C. Culp.

dienų vizitui Rumunijoje.

• Charpentier meno galerija 
Paryžiuje pasiekė rekordą pa
veikslų pardavime, per vieną po
pietį pardavusi paveikslų už 600,-

Kas iš Lietuvos vyksta

x ’ į Sibirą
VILNIUS. — Kai tik Lietuvos 

pavergėjas paskelbė atsišauki
mą, raginantį Lietuvos jaunimą 
vykti į Sibiro atšiaurias sritis,, 
tuoj pat atsirado provokatorių. 
Pirmaisiais tariamais savano
riais pasiskelbė Skrebovas iš Vii 
niaus, Ivanovas iš Klaipėdos ir 
kiti nelietuviškomis pavardėmis. 
Į Sov. Sąjungos šiaurę tevyksta 
Skrebovai ir Ivanovai, nes Lietu
va nėra jų tėvynė. Kiekvienam 
lietuviui Lietuva yra jo tėvynė. 
Joje jis ir stengsis visomis išga
lėmis pasilikti. Viliodami jauni
mą į nenaudojamas žemes, sovie
tai užmaskuotu būdu nori išblaš
kyti lietuvių tautos prieauglį ir 
taip pamažu marinti pačią lietu
vių tautą.

• Danijos vyriausybės prane
šimų, visi danai iki 40 metų am
žiaus gali nemokamai gauti skie
pus prieš polijo ligą.

Suks filmą apie

Stalino nusikaltimus
HOLLYVVOOD, birž. 21. — 

Filmų gamintojas Darryl Zanuck 
ir jo nauja, nepriklausoma filmų 
Kompanija, žada gaminti reto tu
rinio filmą, pavadintą „Slapti 
Juozo Stalino nusikaltimai“.

Šioje filmoje bus rodoma anks
tesnė Stalino karjerą, kurioje 
ypatingai bus iškelta tos dienos, 
kada jis buvęs apmokamas žmog 
žudys ir bankų piešėjas, o taip 
pat ir antrosios jo žmonos nužu
dymas.

Daugumas faktų bus paimta iš 
garsiosios Kruščevo kalbos, ku
rioje buvo iškelta visos „tėvo“ 
Stalino „dorybės“. Fiimos reika
lu Zanuck yra susisiekęs su Sov. 
Sąjungos kultūros ministeriu Ni- 
kolai Mikhailov ir kalbėjęs apie 
šį pusiau dokumentinį filmą, ku
ris buvusį Rusijos „genijų“ tik
rai nušluos nuo žemės pavir
šiaus, ko Kruščevo kalba dar ne
visiškai įvykdė.
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Pirmasis lavonas iš lėktuvo neliimės žuvusiųjų 74 keleivių, išimtas 
iš pakrančių apsaugos kuterio guli (kairėje užpakalyje) susuktas 
į antklodes. Priekyje matosi žuvusiųjų drabužių liekanos ir kiti 
daiaktal (INS)

TRUMPAI Iš VISUR
• Walter C. Dowling, JAVals- 

tybių ambasadoriaus pavaduoto
jas Bonoje, yra paskirtas amba
sadoriumi Pietų Korėjai.

• Jungtinės Tautos pasiųs 5 
mil. svarų pieno miltelių Brazili
jai, kurie buvo nupirkti iš JA 
Valstybių pertekliaus sandėlių. 
Jie bus vartojami Brazilijos vai
kų maitinimui.

• Ui nepilnų 50 metų, viduti
nis amerikiečių amžius sieksiąs 
100 metų, ką praneša šios srities 
ž’.novai. Tokio ilgo amžiaus bus 
galima susilaukti naujų vitami
nų, hormonų ir kitokių cheminių 
preparatų pagalba.

• Metro - Goldwyn - Mayer fil
mų studija skelbia, jog ji televizi
jų stotims perleisianti 770 nor
malaus ilgumo filmų, pagamintų 
prieš 1949 metus.

Kalendorius

Birželio mėn. 22 d.: šv. Pauli
nas; lietuviški: Pūtė jas ir Lai- 
nutė.

Saulė teka 5:16, leidžiasi 8:29.
Oras Chicagoje

Oro biuras praneša: Chicagoje 
ir jos apylinkėse šiandien — šilta 
ir drėgna. Augščiausia tempera
tūra sieks 90, žemiausia naktį — 
apie 70. šeštadienį — debesuota 
ir šalčiau;

• 600,000 narių turinti Vietna
mo krikščionių darbininkų fede
racija pagrasino visuotinu strei
ku, jeigu vyriausybė nepaleis ke
lis jos narius, patalpintus į kalė
jimą už agitavimą.

• Čekoslovakija pareikalavo 
J Ay dlstybių, kad ši sumokėtų 
770,000 dol. už čekų lėktuvą, ku
ris, kaip teigiama, sudužęs dėl 
amerikiečių kaltės. Toje nelai
mėje, įvykusioje sausio mėn. 18 
d. 22 žmonės buvo užmušti, o 4— 
sužeisti.

• Antonio Faria, Pousos mies
to, Portugalijoje, bažnyčios var
pininkas buvo užmuštas, kada jis 
skambino vieno mirusiojo laido
tuvėms. Besisupantis varpas už
gavo Faria ir jį partrenkė že
mėn.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Vakarų Vokietijoj vyriausybė sekančių 12 mėnesių laiko

tarpyje suteiks 583,000,000 dol. įnašą sąjungininkų karinių pajėgų 
iSlaikymui Valę. Vokietijoje. Ii Šios sumos 3+5,000,000 dol. bus 
grynais pinigais, likusioji dalis — prekėmis ir patarnavimu. JA 
Valstybėms atiteks 15+,100,000 dol.

— Serafini Vicini Locatelli, 59 metų amžiaus Milano gyvento
ja, užsimušė nušokusi nuo Milano katedros balkono, esančio 300 
pėdų aukštumoje.

— Kipriečiai sukilėliai nukovė vieną anglų kareivį Nicosia 
mieste. <

— Du lėktuvai susimušė Seūttle mieste, Wash. Jokių detalių 
dėl Šios nelaimės dar negauta.

— Prezidentas Eisenhoweris vakar buvo, pirmą kartą nuo 
savo operacijos, išėjęs ii ligoninės kambario. Jis, be jokios pagal
bos, nužingsniavo apie +0 pėdų į koridorių, kur atsisėdo į kėdę.

— Kairo laikraštis ,,Al Shaab“ praneSimu, sovietų užsienių 
reikalų ministeris Sepilovas atmetė pakvietimą aplankyti Izraelį.

— Indijos min. pirm. NeKru iš New Delhi išskrido į JAValsty
bes ir čia turės pasitarimą su prez. Eisenhoweriu.

■— Anglija yra numačiusi sumažinti savo karines pajėgas Vo
kietijoje.

— Rytų Vokietijos komunistiniai vadai praneša, jog jie yra 
paleidę į laisvę 19,06+ kalinius, daugiausia kalėjusius už politinius 
nusikaltimus.

— Dramaturgas Arthur Miller, kuris už savo veikalą parda
vėjo mirtis“ .gavo Pulitzerio premiją, sako, jog jis susituoksiąs su 
artiste M artyn Monroe. Jų vestuvės turėtų įąykti sekančių kelių 
dienų laikotarpyje.
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Aystrąlijos lietuviai sportuoja 
ANT. LAUKAITIS, Austėja

so pasaulio sportininkams, da
lyvaujantiems olimpiadoje.

Šis Atžalyno pasirodymas ir, 
ypatingai atstovaujant laisvąją 
Lietuvą su jos vėliava ir tauti
niais drabužiais, yra labai svar
bus. Lietuviai ,nors ir tremtyje, 
turės progą parodyti pasaulio

— Australijos Lietuvių fizi
nio Aukl. ir Sporto Valdyba ta
rėsi su Melboumo Varpo pasiū
lymu šių metų lietuvių sporto 
šventę pravesti olimpiados me
tu Melbourne, tuo pačiu duo
dant progą lietuviams sportinin
kams pamatyti olimpinius žaidi- sportininkams, kad jų tautiniai 
mus ir, jei sąlygos leis, pądaryti šokiai ir papročiai dar nėra pa-
keletą susitikimų su kitų vals- Pamiršti.

Šiuo metu Atžalynas smar
kiai dirba ir stengiasi įsigyti vi
sai grupei puikius tautinius dra 
bužius. Šiam dalykui dar trūks
ta lėšų, bet manoma, kad pade
dant visai Australijos lietuvių 
bendruomenei, šis reikalas .bus 
nugalėtas.

— Lietuviams gerai žinomas 
sportininkas L. Baltrūnas yra
paskirtas oficialiuoju pareigūnu 
olimpiadoje. Be jo yra pakvies
tas krepšinio teisėju ir J. Kati
lius.

— Melboumo Varpo krepši
ninkai išstatė dvi komandas į 
australų pirmenybes ir žiemos 
turnyre jos abi gražiai reiškiasi. 
Varpo pirmoji komanda yra su
stiprinta žymiuoju Australijos 
krepšininku R. Gasiūnu, kuris 
neseniai iš Darvino persikėlė gy
venti į Melbourną.

— Australijos lietuvių stalo 
teniso meisteris V. Sirjatavi—

tybių rinktinėmis ir, pakviečiant 
užsienio korespondentus, paro
dyti jiems, jog lietuvių tremties 
sportininkai Australijoje taip 
pat gražiai veikia. Ar šis pla
nas pavyks, šiuo metu dar ne
aišku.

— Sporto Ęlųbas Kovas šie
met švenčia savo veiklos pirmą
jį penkmetį. Ta proga birželio 
30 d. gražioje policijos klubo sa 
Įėję Kovo valdyba fengia užda
rą sukaktuvinį balių, į kurį, be 
130 klubo narių, yra pakviesta 
visos Sydnėjaus organizacijos 
ir klubo rėmėjai. Po oficialio
sios dalies programą atliks Ko
vo meninės sekcijos nariai ir 
Sydnėjaus choras Daina. Vi3ą 
ūkiškąją dalį tyarkys Sydnėjaus 
moterų sekcija.

— 1956 m. sezonui sporto klu 
bas Kovas įregistravo į austra
lų pirmenybes dvi krepšinio, dvi 
stalo teniso ir vieną futbolo ko

PRIE NEŽINOMOJO KAREIVIO KAPO

Skautų atstovas padeda vainiką Arlington kailinėse ant nežinomojo 
kareivio kapo. (INS)

LIETUVIAI NUGALĖJO 
ST. JOSEPH, MICH. 4:1

Birželio 1 7d. Chicagos Lietu-

LINKSM1AU
Kantrumas* . ’rT- - ” '

Vienam Prancūzijos mieste

mandą. Vyrų pirmoji krepšinio &us> žaisdamas krepšinio rung-
kpmanda žaidžia augštojeje N. 
S. W. valstybės lygoje, kurioje, 
bę kitų australų komandų, žai
džia dvi amerikiečių komandos. 
Kovo krepšininkai yra gerai pa
siruošę ir tikisi gražiai pasiro
dyti.

—* Sporto klubas Kovas ne
seniai įsigijo augštos vertės a- 
parątus perduoti plokštelių mu
ziką ir dabar kartą per mėnesį 
duodą klasikinės ir moderniosios 
muzikos koncertus, o kartais ir 
ištisas operas. Susidomėjimas 
ir ne klubo narių yra didelis. 
Be duotų koncertų, klubo val
dyba rodė filmą “Olimipada Ber 
lyne”. Ateityje numatoma gau
ti daugiau sportinių filmų ir 
juos parodyti sayo nariams ir 
sporto mėgėjams.

— Kovo futbolininkai, žais
dami distrikto lygoje, šiais me
tais gražiai reiškiasi. Prieš 
Bankstowno Rowers jie laimė

jo 11:0. Įvarčiai: Norvilaitis 4, 
Rusa 2, Vasaris 2, Karalis 2, 
Grosas 1. Prieš Revesby Kovas 
laimėjo 4:1. Įvarčiai: Burokas 
2, yasaris 2.

— Wollogongo lietuviai (70 
mylių nuo Sydnėjaus) gegužės 
19 d. suruošė metinį savo balių, 
kurio programą atliko Kovo me
no ir tautinių šokių grupės, vado
vaujamos A. Bernotaitės. Vie
tiniai lietuivai, jau ilgesnį laiką 
nematę tautinių šokių, buvo ne
paprastai sužavėti ir patenkinti.

I
MĘLBOUBNĄS

—* Melboumo taurinių šokių 
grupė Atžalynas smarkiai ruo
šiasi olimpiados specialiam ati
darymui. Atidaryme dalyvaus 
stipriausios tautinės grupės Aus 
tralijo. Lietuviai atidarymo ei- 
ralijoje. Lietuviai atidarymo ei
senoje dalyvaus tautiniais dra
bužiais apsirengę ir priekyje sa
vo grupės neš Lietuvos vėliavą. 
Vėliau jie šoks šokių festivaly
je. Interantional Cultural As- 
sociation of Australia, kuriai 
priklauso ir Atžalynas, numato 
suruošti pasirodymų vakarą vi

rines pirmenybių rungtynes “Na 
tional Soccer” lygoje ir čia pel
nė gražią pergalę, įveikdami St. 
Joseph, Mich. miesto komandą 
4: 1.

Pirmame kėlinyje lietuviai 
pradžioje J. Kauno šūviu vedė 
1:0, o po kiek laiko, svečiai iš
lyginę 1:1, kėlinį baigė lygiomis, 

tynęs, nelaimingai susilaužė ko- p0 pertraukos mūsiškiai pra- 
ją dviejose vietose ir jau kuris jgj0 stipriai atakuoti priešinin- 
laikas guli ligoninėje. Sporto’
klubas Varpas ir paskiri sporti-

vių Futbolo Klubo Vainutas i Louisville žmona apskundė teis- 
futbolininkai turėjo priešpasku-l muį savo vyrą už jos mušimą.

Vyno rūšis

Kartą Paryžiaus žurnalistas
pakląusė dhktarą:

— K°dėl tamsta, pone dak
tare, visada savo pacientų klau 
si koįcįą vyno rūšį jie geria?

— Todėl, kad žinočiau kiek 
iš jų paimti honoraro — šypso
damas atsakė daktaras.

D(. Nina KRIAUOELIONAITE
(Gydytoje Ir Chlrurgč) 

Uol’tBV LIUty IK AKUEKUOA 
BPECLAL18TO 

S760 Wert 7 Irt Street 
(Kampas 71st Ir Californla)

I'ri. ofiso Ir re® RKpubUc 7-414® 
tai. 11-3 ir 6-9 v. v. SešL 1-4 p. p 

Priėmimas tik pagal susitarimą.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ' 

Nauja® adresas: 4255 W. 63rd 89.
Ofiso toL KEUonce 6-4410 

Rezid. telef. GllovchiU 6-0017 
Valandų*: 1-8 p. m. Ir 6-8 p. in.

Penktad. tik po piety. 
Trečiad. Ir šeštad. pagal nutarti

rel. ofiso pĖ. t-esve. re® PR A-7833

RR- ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ# 

1957 W. Garfleld Ęlvd.
VAL: 1—4 Ir 6—9 

šeštadieniais nuo 1 Iki 4 vai. p. p. 
Išskyrus ketvtrtad. Ir Mkmad.

Western A venų* 
Val.i kiadien 16-19 vai. Ir T-D vai. 
v*k. leltadlenlais 10-1 vai. Trečia
dieniais uždaryta. Kitu laiku susitarus 

Ofiso telefonas: PR 8-3330 
Be* telef. KAlbrook 5-8076

PR. JBĄIB IKTMTIS
f irchIrurgai 

We»t f 10 Street 
r antr. 10 Iki 13

DR, IRENA KURAS
(Gydytoja Ir ChirurgS) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ
SPECIALISTO

J1M South Western AvenM
(MEDICAL BUILDING) 

Pirmad., antrad., ketv. Ir penktai, 
nuo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. Ir nuo 
6 ▼. — 3 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. šeštad. 11 
vai. ryto Iki 3 vai. popiet.

Ofioe tol. RE. 7-1108 
Re® teL WAlbrook 6-3788 

rel. oflao YA. 7-6567, re*. RE. 7-498®

DR, FRAHK C. KIMINU
(KVIECINSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1661 W«st 47th Street

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 3 
vai. Iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. Iki 3:30 
Uždara treč. visa diena Ir šeštad. vak.

Ofiso tel. CLiffside 4-288®
Rezidencijos: LAfayette 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 West 471 h Street 
(Kampus 47Ui Ir Hcrmilngc)

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

DR. FL TALLAT-KELPŠA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

5002 West lCth Street 
Vai.: kasdien 6-8, šeštad. 1-3 

Telef. TOvvnhaU 3-0858 
2534 VVest 68th Street

Vai.: tik iš ankato susitarė® 
Telef. HEmlock 4-7080, neatsakius

skambino CEntraJ 6-2284.

GYD

Vai. pirm. Ir 
21kl 4 ir 6 Iki »

ninkai nelaimės ištiktą V. Sir- 
jatavičių remia moraliai ir mate 
rialiai. t

ADELAIDE

— Vyties sporto klubas žie
mos sezonui įregistravo į aust
ralų pirm. vyrų, jaunių, mo
terų krepšinio komandas ir fut
bolo pirmąją bei atsarginę ko
mandas. Vyrai krepšininkai sa
vo grupėje jau laimėjo trejas 
rungtynes ir tikisi laimėti šį tur
nyrą. Ypatingai geri šiais me
tais yra jauniai, iš kurių pažy
mėtini A. Bapšys ir L. Urmo
nas. Stalo tenisininkai pamažu 
pradėjo ruoštis ateinančiai lietu 
vių sporto šventei. Numatoma 
suruošti Adelaidės lietuvių sta
lo teniso žaidynes, išrenkant pa 
čiug geriausius žaidėjus

kų vartus ir R. Libus tuoj pada
rė 2:1, o vėliau jis pats — 3:1. 
Baigiantis kėliniui A. Malinaus
kas iš kampinio padarė 4:1.

Lietuvių komandoje .žaidė j. 
Perkūnas, A. Malinauskas, A. 
Martinkus, J. Kaunas, R. Kože- 
niauskas, V. Gmilijonas, V. Ra- 
ketis, V. Lazauskas, J. Linar- 
tas, Povilaika, V. Stulga, E. Sa
dauskas ir R. Libus.

Šį sekmadienį, birželio 24 d., 
lietuvių komanda žais paskuti
nes I rato pirmenybių rungty
nes aikštėje prie 59 ir Paulina 
gatvių. Rungtynių pradžia — 
1 vai. p. p. E. Š.

Teisme vyras aiškinosi, jog jis 
jai truputį uždavęs tik po to, 
kai žmona jam užpylusi už apy
kaklės karštos kavos.

Matematiškai
Kartą matematikos profeso

rius taip baigė savo įžanginę 
paskaitą:

— Matematika yra nuostabus 
mokslas. Jo pagalba galima gau 
ti nepaprastų rezultatų. Pvz., jei 
aš savo gimimo metus padalin
siu iš mano telefono numerio 
ir atimsiu savo žmonos amžių, 
tai gausiu savo apykaklės nu
merį!

. ryto, 
popiet; ketv. Ir 

penkt. 2 Iki 4 Ir < IklTį popiet. šeš
tadieniais 10 Iki 3 vai. popiet.

Ofiso tel.PRospect 8-1786 
Re*, tel. GRovebin 8-560*

JDR. YL BLAŽYS
Plaučių ir vidaus ligos 

4701 South Damen Avenue
(Kampa* 47-tos ir Damen Avė.) 
Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vak. 

šeštad. 2—4 vai. vak. 
Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutarti- 

Telef. ofiso LAfayette 3-6048 
Rcz.: WAlbrook 5-8048

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street
Vai. Pirm., ketvir., penkt. l-f Ir 7-9 
Antr. 1-6, treč. Ir Nešt. pagal sutartie*

TeL ofiso Pllospect 6-2240
Pllospect 6-4732

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

5700 S. Wood Street
Prlčmlmo vai. tik pagal susitarimą 
nuo 2—4 vai. kasdien ir nuo 6 Iki S 
vai. pirmad. Ir penkt. Trečiad Ir. sek. 
uždaryta

DR. JULIJA MONSTAVičIUS
GYDYTOJA IB CHIRUBGtt 

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

Tel.: Ofiso — PUUman 6-07M 
Buto — BEverly, 8-3846

Ofiso HEmlock 4-5815 
Re*. llEml. 4-3751

DR..A, NARBUTAS
PLAUČIŲ IH VIDAUS LIGOS 

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

Priima pagal susitarimą

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6317 South ^Tertent Avesu®
Chicago 28, III. 

Pasimatymai pagal sutarties 
Telefonas REpubllo 7-4800

Rezidencija: GRovchlU 6-81®l\

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS

4253 S. Whipple Street
(Arti Archer Avė.) 

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

LAfayette 3-4948 
Namų — CEdarcrcst 3-778®'

PIGIAI IR SAUGI U

PERKRAUSTAU
BALDUS
VIETOJE IK IS TOi I VI

K. EIDUKONIS
Tunu naują didelj Bunkvežimj 

ii apdraudas
2313 W. 91st St. Chicago, UI 

Tel. PRescott 9-2781

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel. VIrginia 7-0036

Rezidencijos tel. BEverly 8-8344

TeL ofiso VI. 7-0600, re*. RE. 7-68®7

DR. DR. GAIŽIŪNAS
e GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Spec. moterų ligos Ir akušerija)
4055 Archer Avė.

Kampas Archer ir Californla Av® 
VAL.; 2—4 Ir 6—8 v. p/p, 

fceSt. 2—7 vai. p. p., 
išskyrus sekmadienius.

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
8259 South Hslsted St. 

Kasdien 8—7 vai. vak. fie&tad. nuo 
1—6 vai. Vak.

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. VIctory 2-1484. Resid. 2437 
W. 62nd St., tel. Rcpubllc 7-8818.

Ofiso telefonas — BIshop 7-2625
DR. AL. RAAKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4342 Archer Avenne

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

Trečiad. ir .sekmad. tik susitarus

DR. VYT. TAURAS- 
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
• BENDRA PRAKTIKA IR

SPEC. MOTERŲ LIGOS
Ofisas Ir rezid.: 2410 W. 51st St.
Tel. Pllospect 8-1223 arba WE 6-5577
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v. Antr.,

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

Tel. ofiso He. 4-2123, re*. 1»R. 6-8484

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

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

Trečiadieniais, šeštadieniais Ir 
sekmadieniais uždaryta

Tel. ofiso: DAnube 6-1126

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

3267 South Halsted Street
Vai. 1 iki 4 v. p. p. Ir 6—g v. vak. 

Šeštadieniais 1—4 v. p. p. \
Tel. ofiso Pllospect 6-9400

Rezid. Pllospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(Vaškevlčlūič)
GYDYTOJA IR CHIRURGĄ 
6248 South Kedzle Avenue

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

DR. J. VAITAITIS
GYDYOOJAS IR CHIRURGAS 

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

vak. šeštadieniais 10-2.
Trečiad. uždaryta

Ofiso ir buto tel. OLympio 2-1381

NUO UŽSISENĖJUSFU
' SKAUDANČIU ŽAIZDŲ
Pt ATVIRU ODOS LIGŲ
Tie, kuri® kenčia nuo SENŲ AT

VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, 
negali ramiai sčdčti Ir naktimis 
miegoti, nes jų uisisenčJusios žaizdos 
niežti Ir skauda. Kad pašalinti tą 
niežėjimą ir skaudUJimą senų atvi
rų ir skaudžių žaizdų, uždekite 
LEGULO Olntment. Jos gydymo 
ypatybes palengvins Jūsų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokit® Ją taipgi nuo skau
džių nudegimų. JI taipgi pašalina 
niežėjimą Ilgo* vadinamos P8ORIA- 
818. Taipgi pašalina peršėjimą ligos 
vadinamoj ATHLETE’S FOOT, su- 
stabdo džiovinimą odos Ir perplyšlmą 
tarpplrščlų. Yra tinkama vartoti nuo 
džiūstančio*, suskilusios odos dedlr- 
rintų, odos Išbėrimų ir t. t., taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada pa 
■Įrodo skaudus Išbėrimas nuo vysty
klų. JI yra gera gyduole nuo 1A 
vlritnlų odos Ilgų. L*
gulo Olntment yra 
parduodama po 76 
et. 61.26, Ir 6B.I0.
Pirkite vaistinėse Chl 
cagoj Ir apylinke*®—
Hllwaukee, ^V<*c.,G* 
ry. Ind. Ir Detrolt, >6- 
chlgan arba rašyki
te Ir atsiųskite Mo- 
aey ordsr |

LEGULO, Department D. 
5618 W. Eddy St Chicago 84, m.

Pradėkit Taupyti Šiandien, Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradėkite taupyti šiaja liduviškeja 

įstaigoj* — BRIGHTDN SAVINGS AND UAN I
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000,00

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

Charles zekus, sekretorius 

OFISO VALANDOS:
Pirmad., antrad., penktad. ir Trečiad. 9 ryto Iki 12 vai., 
ieštad. U vai. ryto Iki 4:10 p.p. Ketvlri^d. 9 vai. Iki I vaL vak.

Ofiso telef. YArds 7-3168 
Bcaidcncijos — 8Tewart 8-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West 85th Street 
(kampas Halsted Ir 35-ta gatve) 

VAI* 1—4 Ir 6:30—8:30 p. p. kas
dien Išskyrus trečiadienius. Atidarą 

šeštadieniais 1—4 vai.

DR. ZIDMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpubllo 7-2290 
SPECIALYBE CHIRURGINES IR

ORTOPEDINES LIGOS 1 
2745 West 69th Street

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

—ė*— =

BUICK’AS

LIETUVIŠKAS

AUTOMOBILIS

\AUKŠTAS DIVIDENDAS — APDRAUSTAS SAUGUMAS IR PELNINGI PATARNAVIMAL
TAUPYSITE TVIRTAI, APDRAUSTOJ 818,000,000 IŠTAIGOJE. AUKAO1 /
TŲ SA8KAITA8, KITI TAUPYMO SKYRIAI: OPTIONAL, BONUS. KALE D 
TAUPYSJTB IŠIAIDA8 IŠKEIKIANT OEKlIIS IT1 APMOKANT VISOKIAI
££££^0*^1 VALDMO8 BONy^NAMŲ^PASK()LOS PRIEINAMIAUSI OM SĄLYGOM. SUŽINOT MOŠŲ AUKŠTA DIVIDENDĄ IB KITAS DI-

CMICAGŪ SAVINGS and LOAN ASSOCIATION, 8234 SOUTH WESTERM AVL
PIRM. 13 VAL. — 8 VAL.; ANTRAD. IB PENKT. • Iki 4 VAK.; UTT. • IKI S vaL vak.; TraA. UŽDARYTA VISĄ DIKNAl ŠEŠT. f OKI S POPIET

816,000,000 IŠTAIGOJE. AUKSO! AUSIA8. NAUJAI PADIDINTAS DIVWF,NDAH UŽ PAID IIP INVESTM 
------------IR PKB LšįKUS. f

BU
BU)Ų IR VAKACIJŲ SKYRIAI. GALITE TAUPYTI 

USIAS BILAS, VEI7TUI PATARNAVIMAS NARTAMS. IBSENĄ AM IR

\** *»^*',»'** e .»es,-tSM*« se«*>8 > •• VA*' f *7 j* • ***•'

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

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS) - '

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marųuette Medical Center 
6132 So. Kedzle Avenue

VJfL. 2—4 p. p. ir nuo 7—9 v. vak.
Trečiad. Ir šeštad. pagal sutart}

T®L ofiso PR. 6-1886, re*. RE. 7-9199

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIFrrUVIS GYDYTOJAS)
2500 West OSrd Street 

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

Telefonas GRovehlll 6-1696

,.'USK
‘ PRfTAIKO AKINIUS

Valandos: 9—12 ir 7—9 v. v. pagal 
susitarimą išskyrus trečiadieniu® 

2422 We«t llairųnette Bd.

Telefonas REllance š-1811

QR. t KIDTUK
gydytojas ir chirurgas

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
8825 West 59th Street

popiet, 6:80—1:80 vak.
Trečiad. pagal sutarti 

T®k ofiso Ir buto OLympio 2-4168
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4888 W. 15th St., Cicero 

Kasdien 1—D v. Ir 6—t ♦. vakar® 
Išskyrus trečiad lentos

Butas 152® So. 49th Av® 
*8št<dlenlals lt Iki 4 ponia®

Ofiso telef. LAfayette 8-8310, jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzIe 2-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

4146 8. Archer Av®
VAL. Kasdien popiet nuo 12-2:80 v. 
Vak. pirm., antr., ketvir® 6-8:30 v. 

Trečladlsnj tlg susitarus

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

keičia'stiklus ir rčmus.
4456 So. CJalifornią Av®., Ohicago 

Saukite YArds 7-7381 
Priima: vakarais 6 iki 9; šeštad. 

10 vai. rytd Iki 4; trečiad. tr sekmad. 
tik susitarus.

TeL ofiso YA 7-4787, re® PR 8-1880

DR. STBI80L
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4646 S. Ashland Av® (kamb. 811) 
Vai. nno '2-^M Ir 6—8; trečiad., Šeš
tad. Ir sekmad. tik pagal sutartį. 

Jeigu neatsilieps vlršminStl telefonai
Šaukite MIdway 8-0001

M P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orttoopedsa - Procmlstas 

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

(Arch Supporta) tr L®
Vai.: D-4 Ir 6-8. šeštadieniais 9-1. 
OBTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB. 

2860 W. 63rd S® Chicago 28, DL 
Tel. Pllospect e-5084.

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

2384 8.

Tel. ofiso VIctory 2-1581
lle*. VIctory 3-0743

DR. V. VILEIKIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAJI 

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

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

Tel. ofiso PR. 6-6446, re® HE. 4-S1M

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiad. Ir šeštad. pagal sutarti 

Tel. ofiso CA 6-0257, re*. PR 6-6658

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

Tel. ofiso CA 6-0257, re*. PR 6-6658 
Rezid. 6600 S. Arteslan Av®

VAL. 11 v. r. Iki 8 p. p.; 6—9 v. v.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Viri 35 metų patyrimo
Tel, YArds 7-1829 
Pritaiko akiniu® 
Kreivas akis 

Ištaiso.
Ofisas Ir akinių dirbtuve 
756 West 35th Street 

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

virs se

4P

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

yra priežastis galvos skaudčjlmo bei 
svaigimo Ir skaudančių aklų karščio. 
Atitaisau trumparegyste ir tollregys- 
tę. Prirenku teisingai akinius Visi 
egzaminavimai daromi su elektriniais 
instrumentais, rodančias mažiausius 
trūkumus. Speciali atyda kreipiama 
i mokyklos vąikus.

4712 South Ashland A venas 
Tel. YArds 7-1378

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

DRAUGAS 
THE LTTHUANIAN DAILY FBIEND

Oekley Av®, Chicago 8. Hl. TeL VIrginia 7-8841; 7-4®4S
■ntored as Beoond-Class Matter March 31, 1916, at Chicago. IUlnols 
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, KODĖL TAIP? '
Užsienio paramai Jungtinių Amerikos Valstybių vyriausiybė 

prašo Kongresą patvirtinti keturis bilionus devynis šimtus mi- 
lionų dolerių. Kaip tik šiomis dienomis Senatas šį reikalą svars
to. Visa eilė senatorių nori šią sumą žymiai apkarpyti. Kiti, 
nenorėdami eiti į konfliktą su administracija ir sergančiu pre
zidentu, yra linkę prašymą patvirtinti.

Tenka pabrėžti nemalonų faktą, kad vyriausybė yra užsi
spyrusi ir toliau skirti dideles pinigų sumas komunistinei Ju
goslavijai, kurios visokeriopai paramai jau yra Supilta daug bi- 
lionų amerikiečių dolerių. Yra senatorių, kurie reikalauja nu
stoti remti Jugoslaviją. Kodėl — ir aiškinti netenka.

Jugoslavija, kaip buvo, taip ir tebėra komunistinė, policinė 
valstybė. Jos žmonės, kaip neturėjo, taip vis dar neturi laisvo 
gyvenimo. Jiems diktatorius Tito neleidžia tvarkyti savo krašto 
politikos gyvenimą taip, kaip jų daugumas nori. Religinis gy
venimas, kaip buvo, taip ir tebėra ne tik suvaržytas, bet ir žiau
riausiomis priemonėmis persekiojamas. Daug vyskupų, kunigų, 
taip pat ir kardinolas Stepinac, kaip buvo arešte ar kalėjimuose, 
taip ir dabar tebėra. Kaip iš Sovietų Rusijos, taip ir iš šiandie
ninės Jugoslavijos pusės buvo ir tebėra pavojai Vakarų demo
kratijoms. ,

Jei Jugoslavija buvo kiek arčiau prisišliejusi prie Jungtinių 
Amerikos Valstybių ir jų sąjungininkų, tai dėl to, kad Tito as
meniškai buvo susipykęs su Stalinu ir, jo bijodamas, jieškojo 
Amerikos paramos. Ir tą paramą jis gavo net be jokių sąlygų.

Stalinui mirus Tito staiga pasikeitė. Jis ir vėl pradėjo rai
tytis prie Kremliaus budelių kojų. Nuvykęs į Maskvą, jisai jau 
kalba prieš Vakarus ir žada laikytis su Sovietų Rusija ir visu 
komunnistiniu frontu vieninigai. Vadinas, jei šiandien kiltų karas 
tarp Vakarų ir Rytų, nebėra abejonės, kad Tito atsistotų Mask
vos pusėje.

Ir mūsų vyriausybė, užsimerkdama visiems šitiems faktams, 
dideliu įkyrumu perša paramą ir komunistinei Jugoslavijai. Ši
tokiame nusistatyme nėra jokios logikos. Savo jau labai aiškiam 
priešui duodamas į jo rankas paaštrintas peilis. Atviriau *kal- 
bant, žaidžiama pavojingai, žaidžiama su ugnimi.

O kai šiomis dienomis 'Senato užsienio reikalų komisijai buvo 
pateiktas šen. Paul H. Douglas priedas, prašant, kad bent pusė 
nuošimčio užsienio paramąi numatytų sumų būtų skirta Lietuvos 
ir kitų už geležinės uždangos kankinamų tautų laisvinimui ir 
prieškomunistinei propagandai pagyvinti, komitetas pasiūlymą 
atmeta. Atmeta todėl, kad Valstybės Departąmentas jam ne
davė pritarimo.

Kokios viso to išvados?
Norima ir toliau remti tautų ir žmonių pavergėją Tito, bet 

bijoma, ar sąmoningai vengiama kiek stipriau paremti komu
nistų pavergtųjų tautų išlaisvinimo darbus.

Atsižvelgiant į šią situaciją, juo labiau mums reikia būti 
veikliems ir visais galimais būdais remti šen. Douglas priedą.

Didžiausia kolonialinė valstybė
PRANAS PAULIUKO NIS, Worcester, Mass.

Kremliaus diktatoriai, būda- nų gyventojų, kurių daUgunu 
mi didžiausi imperialistai, vai
dindami pavergtų tautų “užta
rėjus bei globėjus”, kiekviena 
proga kaltina vakariečius.impe
rializmu. Bulganinas ir Chruš- 
čevas, lankydamiesi Indijoje, dė 
josi dideliais pavergtųjų tautų 
"draugais” ir nepagailėjo kar
čių žodžių vakariečių adresu, 
prikišdami jiems imperialisti
nius tikslus. Maskvos atstovai 
net iš Jungtinių Tautų viešo
sios tribūnos nesidrovi kaltinti 
kitas valstybes kolonializmu, 
tuo tarpu patys yra išvystę did
žiausią kolonializmą, kokį žmo
nijos istorija žino. Kai Vakarų 
valstybės vienai po kitos tau
toms suteikia laisvę ir nepri
klausomybę, tai Sovietų Rusija 
užgrobia ir pavergia vis naujus 
kraštus, naujas tautės.

Rusijos carų imperializmas

Kai vakariečiai, atradę Ame
riką, pradėjo siųsti savo nuka
riautojus į Naująjį Pasaulį, 
kaip tik tuo metu Maskva, nu
sikračiusi pustrečio šimt0 metų 
užsitęsusį totorių jungą, ne tik 
pradėjo jungti po savo valdžia 
rusų apgyventas žemes, bet 
grobti ir svetimas.

Jau XV a. pabaigoje Jonas 
III užkariavo Didįjį Naugardą 
su jo valdomomis žemėmis ir 
Rusijos sienas išplėtė iki Šiau
rės Ledjūrio. Jonas Baisusis, su 
mušęs totorius, prasiveržė į ry
tus už Uralo ir į pietus iki Kas
pijos jūros. XVII a. Rusijos ka
riai žygiavo į Sibirą, pavergda
mi ir naikindami vietos gyven
tojus. Caras Aleksis iš Lietuvos 
atėmė vakarų Ukrainą iš turkų 
pietų ir rytų Ukrainą. Rusijos 
sienos išsiplėtė nuo Juodosios 
jūros iki Didžiojo vandenyno. 
Petras D. šiaurės kare iš Šve
dijos laimėjo Baltijos jūros pa
kraščius. Daugiausia į vakarus 
prasimušė Rusija Kotrinos lai-

buvo ne rusai.
Tęsiama ekspansija

1917 m. subirėjus caro reži
mui, pavergtos tautos tikėjosi 
atgauti laisvę, bet bolševikų vai 
džia su dar didesniu žiaurumu 
negu carai numalšino sukilimus 
ir iš naujo pavergė tautas, tik 
Lenk/jai ir Pabaltijo valsty-. 
bėms pavyko atstatyti nepri
klausomybes.

Pep 20 metų Kremliaus vai 
dovai virškino pavergtas tau
tas ir planavo naujus užgrobi
mus. II Pasaulinio karo išva
karėse Kremlius susitarė su Hilį 
leriu pasidalinti Lenkiją ir Pa
baltas valstybėmis. Užpuolė Šuo 
miją ir užėmė Kareliją. 1940 m. 
raudonoji armija užėmė Lietu
vą, Latviją, Estiją ir Besarabi
ją. Kilus vokiečių-rusų karui, 
laikinai rusai buvo atstumti į

SENIAUSIAS SENATORIUS

88 m. senątorius Tbeodore F. Green (demokratas) pjauna tortą, kuris jąm įteiktas kaip seniausiam se
natoriui Amerikos istorijoje. » (INS).

rytus, t et už tat pabaigoje III
Pasaulnio karo, 1945 m. azija- ŽIZMARAS APGYNĖ LIETUVOS GARBĘ tuvis Pranas žižmaras aplankė
tų bangos užplūdo dar didės- . . . .

Kada vienas lenkų karininkas viešai pavadino 
lietuvių tautą

nius plotus ir Maskva įvykdė 
caro Mikalojaus I, vadinamo 
“Europos žandaro”, panslaviz- 
mo svajones. Tik tuo skirtumu, 
kad caras galvojo sujungti sla
vus po provoslaviška ikona, o 
bolševikai užvaldė slavus ir dau

POETAI NEBEGIMSTA

Kanados “Tėviškės Žiburių” 
24 nr. studentų skyriuje yra ga
na įdomus, D. R. inicialais pasi
rašytas, straipsnis >“Ar - -poetai 
gimsta?” Jame autorius taip 
rašo:

“Dabar mes neklausiame: ar 
poetai gimsta, ar pasidaro. Mes 
neturime nė laiko, nė noro ab
straktybėmis domėtis. Bet ar 
poetų išnykimas neglūdi tame 
žmogaus nesidomėjime neprak
tiškais dalykais? Nebeliko kū
rybingo jaunimo. Nuo tremties 
laikų pradžios žmonės paseno 
trylika metų. Tie, kurie išėjo 
pusamžiai“, jau ima priklausyti 
senimui. Pakito jų reikalavimai 
ir reikalai.

Neatrodo, kad tektų kaltinti 
menininkus: kurie Lietuvoje 
dirbo, tebedirba ir čia, nors blo
gose sąlygose. O dėl savo senėji
mo jie nėra kalti. Blogiau su 
jaunimu. Kartais pasireiškia 
koks talentas muzikoje, tapyboj. 
Sunku pasakyti, ar jie išlaiko 
savo propoziciją amžiaus atžvil
giu: tokių žmonių visados buvo 
maža

Skundžiantis dėl kūrybinio su 
menkėjimo, galvojama papras
tai apie prozą ir ypač apie po
eziją: lyrika yra maždaug visa
dos pirmasis jaunos tautos žan
ras.

Čia blogis ir pasireiškia savo 
pilnybėje. Jauniausioji mūsų po
etų ir prozaikų karta jau yra 
pusamžiai tarp 35 ir 40 metų, 
pradėję rašyti Lietuvoj. Jie te
bevaidina jaunuosius, nes už 
juos • jaunesnių nėra. Paskuti
niais metais pasirodė keletas 
naujų rašytojų: naujų, bet ne 
jaunų. Jie irgi beveik visi kū
rybos pradžioj nenusileidžia že
miau nelemtos 35 metų linijos. 
Bet kur dingo jauni kūrėjai? 
Žmonės vis tebegimsta, nors ir 
sulėtintu ritmu, bet negimsta ir 
nepasidaro poetais. Dabar Siau
rės Amerikoj yra virš tūkstančio 
studentų, neskaitant gausybės 
tų, kurie savęs nebelaiko lietu

viais. Yra jų ir kituose kraštuo
se. Iš jų kasmet koks pusantro 
šimto baigia augštąjį mokslą. 
Bendras studentų skaičius žy
miai žemesnis, .negu Lietuvoj, 
bet diplomuotų žmonių atsiran
da beveik tiek pat, kaip ir ne
priklausomybės laikotarpy: V. 
D. Universitetas iki 1939 m. iš
leisdavo vtidutinišRai po 200 
specialistų per .'metus. Bėta- 
nais laikais jaunų, dar tębestu- 
dijuojančių poetų rinkiniai pylė
si dešimtimis. Dabar jie yra re
tenybės. Amerikoje neatsiran
da nė vieno Kossu - Aleksandra
vičiaus, nė Brazdžionio, nė Bra- 
dūno, Nagio, Nykios - Niliūno, 
Radausko.

nepriklausomą Lietuvą. Kaune 
jis buvo karališkai sutiktas sto
tyje. Žmonių minios jį nešiojo 
ant rankų ir skendo gėlėse. Lie
tuvoje jam buvo įteiktas garbės 
ženklas ir kitos dovanos, o Lie
tuvos Kariuomenės Kūrėjų Sa
vanorių Sąjungos Valdyba Pr. 
Žižmarą išsirinko savo garbės 
nariu.

| Tačiau, kai jis grįžo atgal į
prieš Lietuvos vyriausybę, skaui kardų kautynėms sūtiko pareng Viinių lenkų administracijos pa 
džiai įžeidė visą lietuvių tautą. I ti du lenkų atsargos karinin- reįgūnaį jį ilgai tardė... Vienok 
Tai buvo 1936 m., kada lenkui kai. Pradėtos pamokos, nuo ku ,j0 |arbė nuo to neSumažėjo. Jis

vagių gauja ...
A. GINTNERIS, Chicago, IU.

Daugelis lietuvių atsimena, sutinka kautis kardais dviko-
kai vienas lenkų atsargos kari-

. I ninkas lygiai prieš 20. metų Vii- 
gelj kitų tautų po didžiausios • nluje vykusiame mitinge, kuris
priespaudos komunistine rau
dona vėl'ava. Jaltos susitarimo 
ponai, atsilygindami už “drau
gystę”, Stalinui pridėjo pietų 
Sachaliną, Kurilų salas. 1946 
m. Maskva prisijungė Tannu- 
Tuvą ir Mongolijos respubliką. 
Taip per II Pasaulinį karą So
vietų Rusijos plotai padidėjo 
264,200 kv. mylių su 24,396,000 
gyventojų.

Bet šalia tiesiog Kremliaus 
užgrobtų kraštų buvo steigia
mos satelitinės valstybės su 
Maskvos diktatorių pastatyto
mis vyriausybėmis: Rytų Vokie 
tija, Lenkija, Albanija, Bulgari-

buvo surengtas pademonstruoti

voje. Toks buvo Pr. žižmaro 
pasiūlymas. Jį reikėjo priima.

Abi pusės jieškojo mokytojų. 
Dabar lietuvį Praną Žižmarą

aistros Vilniuje pasiekė augš- rių tinkamo pasirengimo pn- 
čiausią įtempimo laipsnį. Jie J klausė lietuvio garbė ir gyvybė!

Kartą spaudos atstovai Pr. 
Žižmarą paklausė, kodėl jis pa
sirinko tokį atsiskaitymo būdą, 
kaip kardais kautis. Jis atsakė:

pasiliko lietuvių tautai pavyz
džiu, kaip reikia ginti savo tė
vynės garbę nuo įžeidinėjimo.

Kaip dabar gyvena mūsų tau
tos didvyris Pr. žižmaras neži
nome, nes 1941 m. per masinius

Negalėjau pakęsti , tokio trėmimus jis buvo išvežtas j Si
šlykštaus lietuvių tautos įežidi-
mo!
Nuotaikos Vilniuje ir Kaune

Šitas nuotykis Vilniuje sukė-

birą. Minint baisųjų birželį, ku
ris buvo Lietuvoje prieš 15 me
tų, turime prisiminti ir mūsų 
tautos gynėją Praną žižmarą!

kais, gaudama du trečdalius Lie ja, Vengrija, Čekoslovakija Šiau
tuvos-Lenkijos plotų padalinimo 
metu, o iš turkų Krimą. Po Na
poleono nugalėjimo per Vienos 
kongresą dar padidėjo Lietuvos 
Užnemuniu ir Lenkijos žeme

lės Korėja, Rumunija, Raudo
noji Kinija ir Siaurės Vietna
mas. Visų Maskvos satelitinių 
valstybių plotas užima 4,890,947 
kv. mylių su 707,306,000 gyven

inis. Kare su švedais laimėjo' tojų. Tuo būdu a viso per 
Suomiją, su turkais Besara- pasauiįnį karą Sovietų Rusija 
biją, su Persija — Armėniją, laimėjo virš 5 milionų kv. my- 
Rusija įsibrovė į Vidurinę Aziją |liųsu 732 melionais gyventojų, 
ir užėmė Turkestaną, Chivą ir
Bucharą, vėliau Kaukazą. Prieš
I Pasaulinį karą Rusija valdė 
8.7 mil. kv. mylių su 160 milio-

lia materialinio užsitikrinimo 
rūpestį. Kūryba yra kančia, 
žmogus nemėgsta kančios, kant
rybės visiems trūksta, o laikas 
yra pinigai. Tenka sutikti su 
autoriumi, kad poetai nebegims- 
ta, tačiau, kad ir ne taip stip
riai pasireiškia lietuviai jaunuo-

Taigi čia ne skaičius kaltas.
Besimokslinančio jaunimo bei in 
telektinių pajėgų yra daug: di
delis kiekis. Tik nėra tarp jų'^a* mene» visdėlto dar neleidžia 
kūrėjų”. i gra-lutinai nusiminti. Turime nau

Toliau autorius teigia, kad I jy ir jaunb vardų, ir, kol baig
tai -atstitiko ne tik todėl, kad s’a tremtis ar kol išmirs senieji, 
didelė dalis jaunimo studijuoja asiras vienas kitas ir iškiles-
vadinamus praktiškus mokslus, 
bet kad didelė dalis žmonių nori 
tapti ne • tik inžinieriais, bet ir 
amerikiečiais. O kūrybai reikia 
kelių pagrindinių sąlygų, tai ne
pasitenkinimo kasdienybe, užsi
darymo mąstyme, sugebėjimo 
sukurti vidinį pasaulį ir jį iš
reikšti, nes kūryba kyla iš dva
sios pertekliaus. Autorius tei
gia, kad lietuviai nori būti veik
lūs, turtingi, dominuoją, turį 
pasisekimo. Tačiau veiklumas 
kasdieniniame gyvenime nereiš
kia veiklumo kūryboje. Tie reiš
kiniai nesuderinami. Dabarti
nėje pažangos gadynėje, auto 
riaus teigimu, vidinis ištuštėji
mas yra bendras visiems kraš
tams. Ir įdomu, kad Amerikos 
literatūra yra davusi stiprių pa 
saulinio maato vardų, o lietuviai 
davė Amerikai gerų inžinierių, 
gydytojų ir mokslininkų, tačiau 
nedavė nė vieno stipresnio me
nininko. Ir atrodo, kad dvasinis

nis. Al. B.

MULTIMILIONIERIUS MIRĖ

negalėdami lietuvių geruoju pri
kalbinti užmegzti diplomatinius 
santykius , su Lenkija, pradėjo 
provokuoti ir viešai demonstruo
ti prieš Lietuvą.
šlykštus karininko pasielgimas

Tūkstančiai lenkų demonstra
vo prieš Lietuvą. Mitinge kal
bėtojai taip įsikaitino savo jaus
mus, kad tiesiai šaukė “Maršjlė didelį susidomėjimą visame 
do Kovna!” Tačiau neužteko ir pasaulyje. Lenkų tauta mora- 
tokių šūkių. Reikėjo ir norėjo, liai kentėjo, kad jų tarpe atsi- 
Lietuvą giliau ir skaudžiau įgel- Į rado tokių asmenų, kurie pada- 
ti. Vienas lenkų armijos atsar- rė tokią gėdą. Lietuvoje nu
gos karininkas kalbėdamas taip siaubė džiaugsmo banga kiekvie Kultūros Kongreso Garbės Ko- 
įsikarščiavo, kad viešai pareiš- ną kaimą ir žmogų, kad atsira- mįtetą sutiko įeiti Jungtinėse

Politines musų viršūnes 
Kultūros Kongrese

Į JAV ir Kanados Lietuvių

kė: lietuvių tauta — vagių gau
ja! Taip šlykščiai ir demonstra
tyviai buvo užgauta ir paniekin
ta lietuvių tauta. Mitinge nebu-

do lietuvis, kuris išdrįso mirti 
už lietuvių tautos garbę!

Laikas bėgo, ir visi ruošėsi 
kardų .kautynėms. . Paskutiniu

šiandien Sovietų Rusija valdo | aUaukti tokj ,enk karlnlnko
iS ™° 13'4,milijonų kv' mylių pasielgimą. Reikėjo kentėti dsn 
su 923 mil. gyventojų: vieną „s sukanduB ir Iaukti

m y\n '•rinflin tli, x ,kada šitokį įžeidinėjimai likvi
duojami.

vo galimybės užprotestuoti ir momentu buvo gautas praneši 
mąs, kad lenkų atsargos karinin

ketvirtąją žemės paviršiaus ir 
vieną trečdalį viso pasaulio gy
ventojų. Didžioji Britanijos im
perija savo žydėjimo metu ne
buvo tiek užvaldžiusi.

Vakarai suteikia laisvę, o 

Rusija pavergia

Šiandien kolonializmas yra 
jau pasenęs, atgyvenęs savo 
amžių. Net primityviausios Af- 
kos ir Azijos tautos ima vis 
labiau tautiškai subręsti ir ko
voje už savo laisvę bei nepri-

Drąsus lietuvis Pr. žižmaras

Neilgai reikėjo laukti atsi
skaitymo dienos. Vilniuje atsi
rado drąsus lietuvis, kuris ne
galėjo pakęsti tokio lietuvių 
tautos įžeidimo! J;'g greitai po 
mitingo sutiko minėtą lenkų ka
rininką vienoje kavinėje.

— Ar tamsta gali patvirtinti 
tai, ką apie lietuvių tautą esi 
pasakęs? — priėjęs mandagiai

klausomybę. Po II Pasaulinio paklaus-ė Pr. žižmaras
karo Didžioji Britanija yra su
teikusi laisvę 7 tautoms: Jor
danui, Indijai, Pakistanui, Cei- 
lonui, Burmai, Izraeliui Suda
nui; Prancūzija 7 tautoms: Si
rijai, Libanonui, Laos, Kambo- 
dijaa, Vietnamui, Marokui ir 
Tunisui; Olandija — Indonezi
jai; JAV — Filipinams, Brita
nija ir Prancūzija drauge — 
Libijai. Po karo vakariečiai su
teikė laisvę ir leido susikurti 
17 naujų valstybių. Tuo tarpu 
Sovietų Rusija eina visai prie
šingu keliu. Ji eina naujų tau
tų pavergimo keliu. II Pasauli
nio karo metu ir po karo Mask 
va tiesiog pavergė po savo val
džia 11 tautų ir įkūrė 11 kolo- 
nialinių satelitinių valstybių, 
Maskvos agentų valdomų, šian
dien Sovietų Rusija didžiausioje 
vergijoje laiko apie 60 tautų, 
kalbančių 80 kalbų. Bet jai to 
dar maža. Ji įvairiomis priemo- 

’ nėmis stengėsi dar toliau plės

— Taip! — atsakė išdidus 
lenkų karininkas.

Tuomet Pranas žižmaras ne- 
susivaldė. Smogė' kumščiu len
kui j veidą, kad jis nugriuvo po 
stalu, o pats, palikęs savo vizi
tinę kortelę, išėjo iš kavinės. 
Visi stebėjosi tokia lietuvio drą
sa.

Kardų kautynės dvikovoje

Dabar buvo stipriai užgauta 
lenko kariniitko garbė. Reikėjo 
garbės teismo, kuris išspręstų 
tokią bylą. Vėliau per savo at
stovus buvo susitarta, kad jiedu

T. J. Watson, 82 m. multimilio- 
nieriua, pasaulinio masto Intema
tional Business Machines Corp. pir . ...
mininkas, mirė antradienį. Tai bu- tis: komunistų agentai veikia 

nuovargis apima žmogų išvy-| vo didžiausias pardavė-į visur: ir Azijoje, ir Afrikoje,
kua iš savo krašto nes svetimo* 7™ h”!n’° PTa,d^" ir Europoje ir net Amerikoje,
žemės po kojomis jautimas ks- taitėja. (INS) ^ur vakariečiai suteikė laisvę,

kas atsisako stoti į kautynes su 
Pranu žižmaru ir išreiškė viešą 
apgailestavimą dėl lietuvių tau
tos įžeidimo. Ir taip buvo baig
tas ginčas dėl vieno lenkų kari
ninko pasikarščiavimo.

Lietuvos didvyrio triumfas 

Dvejiems metams praslinkus
ir lenkų ultimatumą priėmus, lie

ten Maskva meta raudonąjį 
tinklą. Maskvos diktatoriai už
liūliuoti pasaulio sąžinę skelbia 
“taikos” propagandą, o patys 
rengia naujus planus naujų tau
tų pavergimui. Ir tenka labai 
apgailėti, kad Vakarų diploma
tijos tarpe atsiranda daug nai
vių politikų, kurie lengvai pa
tiki Miek^lenu Chruščevo bei 
bei Bulganino veidmainišku nu
sišypsojimu ir tikisi sugyventi 
su Rusija.

KARALIENE ELŽBIETA

Anglijos karalienė Elzbieta daly
vauja jvilktuvių Šventėje Raiščio
klube, kuriama yra uarią tik 25 ir

Amerikos Valstybėse reziduojan 
čio Vliko Prezidiumo pirm. J. 
Matulionis, buv. Kanados Lietu
vių Bendruomenės pirm. Sutiki
mo proga jis rašo: “Norėčiau ta 
pačia proga pareikšti savo įsi
tikinimą, kad ruošiamas Kong
resas turės didelį pasisekimą į- 
vairiais atžvilgiais — aktualiu 
temų nagrinėjimu, reikšmingais 
nutarimais ateičiai, dalyvių skai
čiumi. Nors tai ir Kultūros Kon 
gresas, bet tikiu, kad jis turės 
geros ir svarios įtakos ir lietu
viškai poltikai, t. y. pasitarnaus 
ir didžiausiam mūsų reikalui — 
Lietuvos laisvinimui”.

Šiuo metu į JAV yra atvykęs 
min. St. Lozoraitis, atvyksta Vii 
ko Vykdomosios Tarybos pirm. 
A. Devenien'ė. Abu jie yra pa
kviesti Kultūros Kongreso gar
bės svečiais. BCV inf.

Katalikai Indonezijos 
parlamente

Naujosois Indonezijos vy
riausybės sudėtin įeina nacio
nalistų partija, dvi mzuulmonų 
partijos ir dvi krikščionių par
tijos: katalikų ir protestantų. 
Vyriausybėje yra du ministe- 
riai katalikai: žemdirbystės ir 
susisiekimo. Parlamente kata
likai turi septynius atstovus.

15,000 studentų piligrimų
Baigiantis mokslo metams j 

Chartres vienuolyną iš Pary
žiaus atvyko daugiau kaip 
15,000 studentų piligrimų. To
je piligrimų kelionėje dalyvavo 
ir studentai užsieniečiai. Pa
mokslą studentams pasakė Pa
ryžiaus arkivyskupas kard. 
Feltin.

Susivaldymas yra labiau 
vertingas, negu parakas.

•— Kta.nl«*y
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DAILĖS PARODA IR KONCERTAS 
SOSTINĖJE

SALOMĖJA NAKKĖLICNAITE, YVashington, D. C.

WASHINGTON. — Daugiau 
tūkstančio lietuvių iš įvairių 
JAV vietovių birželio 16 ir 17 
dienomis buvo -susirinkę čia, 
kur ilgesingai krypsta viltingi 
pavergtųjų tautų žvilgsniai. Tą 
jų sąskrydį organizavo Ameri
kos Lietuvių Tautinė Sąjunga.

“Mes nešame parodyti pasau
liui laisvas vertos tautos var
dą ir einame per širdis suža
dinti protuose supratimą tos ne 
teisybės ir skriaudos, kurią ne
pelnytai kenčia Lietuva”, tarp 
kitų dalykų buvo sakoma są
skrydžio dalyvių priimtajame 
pareišk’me. Dalyvaujančių var
du jį perskaitė newyorkietis Vy 
tautas Abraitis po iškilmingo 
posėdžio, kuriame buvo pasisa
kyta lietuvybės išlaikymo ir Lie
tuvos laisvinimo reikalais. Tas 
posėdis ir pradėjo sąskrydžio 
dviejų dienų programą, vykusią 
Statler Hotel, viename didžiau
sių šio miesto viešbučių. a

Autobusams skirtingu keliu 
atvykstant ir grįžtant iš Arling- 
tono kapinių aplankius kario Sa 
muel Harris kapą į viešbutį, ke
leiviai turėjo progos pamatyti 
įžymiąsias Washingtono vietas, 
apie kurias buvo teikiami paaiš
kinimai.

Vakare jaunimas turėjo spe
cialų posėdį, kuriame, dalyvau- 
vaujant per šimtui asmenų, bu
vo trijų dalių paskaita — dis
kusijos.

Po to jaunimas nuėjo į šokius, i 
o tuo tarpu Presidential Bali- A 
room patalpose prasidėjo didy
sis banketas sąskrydžio daly
viams ir jų svečams. Rengėjų 
duomenimis, banketui užregist
ruotų buvę arti 700 lietuvių ir 
svečių. Į banketą svečiai suėjo 
įš kitos salės, kurioje vyko kok- 

- teilis.
Banketo ceremonijų vedėju 

buvo adv. Antanas Olis. Pietūs 
pradėti JAV himnu ir invokaci- 
ja, kurią sukalbėjo prel. J. K. 
Cartright. Pietų metu Aleksan
dro Kučiūno diriguojamas Na
tional Symphony orkestras gro
jo lietuvių kompozitorių kūri
nius.

Pagrindiniu vakaro kalbėtoju 
buvo p. St. Lozoraitis, kuris, 
peržvelgęs įvykius, privedusius 
prie Lietuvos tragedijos, pareiš 
kė viltį, jog Amerika, šioje ge
neracijoje jau dukart kariavusi 
ūž laisvę ir taiką pasaulyje, pa
dės ir Lietuvai atgauti laisvę 
ir nepriklausomybę. Jo kalba pa 
lydėta Lietuvos himnu, kurį su
grojo simfoninis orkestras.

Po to Alfonso Mikulskio di
riguojamas Čiurlionio ansamblis 
su solistais Aid. Stempužiene, 
Juze Kr stolaityte ir Vacį. Veri- 
kaičiu, su simfoniniu orkestru 
atliko Šimkaus, Jakubėno, Ka- 
vecko, Karnavičiaus, Žilevičiaus 
ir kitų lietuvių kompozitorių 
kūrinius.

Lietnva šv. Mato katedroje
Antroji sąskrydžio diena pra

dėta šv. Mato katedroje, kur pa 
maldų metu giedojo Alf. Mi
kulskio vedamas čiurlioniečių 
choras.

Prelatas J. K. Cartright pasa
kė pamokslą, primindamas Lie
tuvos žmonių pereitą kančių 
kelią ir pareikšdamas viltį, kad 
Dievas neapleis Lietuvos ir su
grąžins laisvę ir nepriklausomy
bę jos žmonėms. Pamokslo klau 
sėsi ir daugelis kitataučių. Po 
pamaldų choras prie vargonų ir 
publika žemai sugiedojo Lietu
vos himną, apie kurį tikintie
siems kunigas angliškai prane
šė iš sakyklos.

Nepriklausomos Lietuvos 

kampelis

Po trumpos pietų pertraukos 
sąskrydžio dalyviai būriais pa
traukė į Lietuvos pasiuntinybę. 
Apie antrą vai. popiet jau buvo 
prigužėjęs pilnas sodelis, esąs 
už pasiuntinybės namo. Nors 
ir kaitri, bet saulėta diena buvo 
labai palanki Autografams ir 
filmuotojairts, kurie vaizdais už

fiksavo tą lietuvių apsilankymą 
nepriklausomos Lietuvos kam
pelyje, į kurį įėjimą prie namo 
puošia Lietuvos Vytis su tauti
nėmis spalvomis ir lietuviškas 
bei angliškas įrašas, sakąs, kad 
tai Lietuvos Respublikos Pa-į 
siuntinybė.

Jaunimas pasipylė po visą dar 
žą, kurio patvoriais auga Lietu
vos mergaičių darželiuose mato
mos rožės ir kitokios gėlės bei 
medeliai. Visi buv0 pavadinti 
sausainiais ir vaisvandeniais. VS 
liau į susirinkusius žodį tarė St. 
Lozoraitis, kurio kalba buvo 
taikyta ir broliams tėvynėj-?. 
Jis kalbėjo į “Voice of Ameri
ca” mikrofoną, kaip Lietuvos 
ministeris, stovįs nepriklauso
mos Lietuvos pasiuntinybės že
mėje. Jį. būriu apsupusiems lie
tuviams savo žodį" jis šitaip už
baigė- “Tegul jums Dievas pa
deda jūsų darbe, ligi galėsite su
grįžti į tėvynę”.

Mikulskio paraginti, visi su
giedojo “Lietuva, brangi” ir pas 
kui buvo padaryta bendrų nuo
traukų sodelyje ir pasiuntiny
bės viduje, kur svečius pasiti
kę ministeris Pov. Žadeik's su 
žmona, pats d'ėl nesveikatos ne
kylėdamas arčiau su visais pa
bendrauti. Pasiuntinybės patal
pose sąskrydžio išvakarėse vy
ko St. Lozora’čio pasitarimai su 
Lietuvos diplomatiniais atsto
vais. Dalyvaujančių tarpe, ša- 

min. Žadeikio, buvo Lietu
vos gen. konsulas New Yorke 
Budrys, Chicagoje Daužvardis, 
Kanadoje Gylys ir pasiuntiny
bės personalas. Jie visi paskui 
dalyvavo ii pačiame sąskrydyje.

NUKELIAMAS BOKŠTAS
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60 metų senumo evangelikų bažnyčios bokšto medinė viršūnė nuke
liama žemėn Milwaukee, Wis. Bokštas bus pastatytas mūrinis.

(INS)

chorais, su kanklių orkestru ir 
mišriu choru su kanklių orkest
ru. Su ansambliu dainavo ir 
solistai, programą pranešinė- 
jant Aid. Malcanaitei. Daugu
mą programos dalykų dainin- 
kams teko kartoti. Ypač vi-

jos prenumeratorius, bet čia jis 
buvo visiems maloni staigmena. 
Daugelis amerikiečių domėjosi 
ir pačia Enciklopedija, teirauda 
miesi, iš kur lėšų gaunama to
kiam darbui tęsti.

Lietuvių dėmesį ypač traukė 
vie-siems patiko L. Šimučio Parti- .... ... ,. , . mažutes pirstmaites, kuriaszanų daina , kurią padainavo vy

MŪSŲ
Racine, Wis.

KOLONIJOSE
Rockford, III.

Joninių laužas
Wisconsin Šaulių Klubas bir-į 

želio 23 d. 4 vai. p. p. Minkovs- 
kio darže, Highway 32, tarp 
Racine ir Kenoshos rengia Jo
ninių laužą. Rengėjai kviečią 
visus smagiai prale’sti laiką, 
kartu palaikant _ senas lietuvių 
tradicijas.

Gegužniė
SLA apskrities ir 100 kuo

pos gegužinė įvyksta sekmadie
nį, birželio 24 d., 1 vai. p. p. 
Pierce Woods Parke prie Prier- 
ce Blvd. ir Cleveland Avė. Ma
loniai kviečiame visus atvažiuoti 
į šią gegužinę.

SLA Apskritis ir KM) Kuopa

Springfield, III.
Ralfo piknikas

Ralfo gegužinė
Birželio 23 d. Balfo skyrius 

Rockforde rengia gegužinę R. 
Šimaičio ūkyje. Gegužinės pra-

PADEKA
Plrof. dr. Juozui Bagdonui 

paskutinę pagarbą atidavu- 
siems ir į paskutinį poilsį paly
dė jusiems : Lietuvių Prof. 
Draugijos atstovams, Lietuvių 
Daktarų Draugijos atstovams, 
artimiesiems, draugams, pažįs-

džia 4 vai. p. p. Numatytas lau tamiems, grabą nešusiems ir
žas su įdomia programa, muzi
ka, monologais ir kitais įdomu
mais. Be to kalbės iš Sibiro ne
seniai grįžęs Leonas Lavickas.

kitiems daktarams dėkoju. 
Ypatingai Dr, Kesiūnaitei pa
sakiusiai taip jautrią ir vaiz
džią atsisveikinimo kalbą. Vi-

Važiuoti į gegužinę South High- sad nuo pat velionies atvykimo 
ayw 2, pietų krypt.mi ligi Red į šį kraštą laiko, vienodai Jo 
Coach restorano ir stebėti ke- padėtimi, sveikata domėjusiai 
lio rodykles į gegužinę. Kvie- įr j0 gyvybę prailginusiai spe- 
čiami visi atsilankyti ir malo- cįaius lietuviškas ačiū. 
niai gamtoje ir draugystėje pra , . .
leisti laiką, o tuo pačiu paremti Dr “.knlenei pravedamai 
ir Balfą. Skyriaus Valdyba atsisveikinimo maldas Ministe- 

riui Lozoraičiui pareiškusiam 
užuojautą. Velionies auginti
niui Dr. Edmundui Malkui 
(Maziliauskui) suteikusiam ma
terialinę paramą laidotuvėm ir 
visiems kitiems asmeniškai 
užuojautą pareiškusiems dėko
ja

duktė Aldona Bagdonaitė

Vėsinamas viešbutis
Drake viešbutis baigė įvesti 

vėsinimą visuose svečių kam
bariuose, svečių salėje ir kituo
se išnuomojamuose kambariuo
se.

Baigminifi koncertas
Kaip lietuvių liaudies dailė 

buvo atvaizduota parodoje, taip 
muzika ir dainos atsispindėjo 
Čiurlionio ansamblio koncerte, 
kuris įvyko prieš pat sąskry
džio uždarymą. Prieš pradedant 
koncertą Illinois atstovė JAV 
Kongrese Marg. Stitt Church, 
atlydėta adv. Antano Olio, AL- 
TS pirmininkui dr. St Biežiui 
įteikė JAV vėliavą, kuri birže
lio 15, Lietuvos tragedijos liūd
nosios sukakties dieną, plevėsa
vo virš kapitoliaus.

Koncerto pabaigoje pasirodė 
čiurlioniečiai su visais savo vie
netais: mišriu, vyrų, moterų

rų choras ir paskui “bisavo”.
Solistų partijas ir duetus dai

navo A. Stempužienė, J. Krišto- 
laitytė, V. Verikiritis, A. Kavo- 
liūnas ir A. Liutkus.

Tautųdailės paroda

Ji vyko abi dienas, oficialiai 
atidaryta pirmosios dienos va
kare, paruošta jungtinio komite
to, kurin įėjo dail. V. K. Jony
nas, daih Aleksandravičius, G. 
Krivickienė ir Vincė Jonuškaitė. 
Jų duomenimis, parodą aplankė 
beveik tūkstantis kitataučių.

Šalia gausių tautodailės eks
ponatų, ir skautų brolijos už
sienio skyrius, vad. A. Banionio 
iš Detroito, turėjo savo įdomiai 
parengtą kampelį. Lietuvių En
ciklopedijos skyrius traukė dė
mesį ant sienos pakabintu ką', 
tik šviežiai išspausdintu dideliu i 
spalvotu Lietuvos žemėlapiu, j 

Poros savaičių bėgyje tas že
mėlapis pasieks ir Enciklopedi-

na lietuvė tremtinė specialiai pa 
rodai atsiuntė iš Sibiro.

Red. prierašas: Apie ka ku
rias kitas tautininkų sąskrydžio 
programos dalis jau buvo rašy
ta pirmadienio laidoje.

IŠ ARTI IR TOLI BALDŲ

PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

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

R i E R E RA $
4546 S. Wood St., Chicago S,

Illinois, tek VI 7-2972

Šių metų birželio 24 d. Spring 
fieldo Balfo skyrius ruošia di
delę gegužinę Simono Lapins- 
kio darže, prie ežero. Šokiams 
gros lietuviai muzikantai, bus,
lietuviškų užkandžių ir gėrimų.( ~7- 
Balfo skyrius kviečia v sus vie- 
tos ir apylinkės lietuvius atsi
lankyti. Pradžia nuo 1 — 2 vai. 
p. p. - Z. K.

Brocktotn, Mass.
Skautiško jaunimo gegužinė
Birželio 24 d. 1 vai. p. p. Ro

muvos parke įvykta skautų ge 
gužinė. Programoje — skaut:š-1 
ki pasirodymai, dainos, šokiai 

[ir įvairios dovanos. Autobusai 
išeis iš So. Boston nuo Lietuvių 
Piliečių Klubo 1:30 vai. p. p. 
Bus turtingas bufetas. Bes rū
pindami savo jaunimu, gausiai 
dalyvaukime rengiamoje gegu
žinėje.

Bostono Liet. Sk. Tėvų K-tas

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.

Šaugumą 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

DIENRAŠTIS “DRAUGAS” SKELBIA 
ŠEŠTĄ

ROMANO KONKURSĄ

Vestuviy nuotraukos Ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūšy specialybė
PREC1N PHOTO STUDIO

(Incorporated) 

EDVARDAS ULIS, sav, 

4058 Archer Avenue
Telefonas VIrginia 7-2481

STATYBAI
IR NAMŲ
PATAISYMUI 1
PRISTATOM
Visokių Rūšių
MEDŽIAGĄ

CARR MOODY 
LUMBER CO-
STASYS UTW1NAS. Prel.

3039 So. Halsted Si.
Tel. VIctory 2-1272

Apkainavimą ir Prekių Pristaty
mą Teikiame Nemokamai

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

A. TV ERAS
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES

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

|S TOLI IR ARTI
NAUJI OIDEII TR0K4I-NAUJAUSI KRAUSTYMO (RANR/AI 

ILStį METU PATYRIMAS-PI SUS IR SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 V 69 St. CHICAGO 36, ILL. Tel. VAILoolc 5*9209

ROOSEVELT FURNITURE CO.
(LIETUVIŲ KRAUTUVfi)

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

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

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

Skiriama tūkstantis (#1,000.00) dolerių premija
1. Dienraštis “Draugas” talkininkaujant “Draugo” Bendra

darbių Klubui, skelbia naują lietuviško romano konkursą. Pas
kutinė data konkursui skiriamo romano rankraėčiui įteikti — 
1956 m. lapkričio 1 diena.

2. Geriausiam romanui skiriama premija — t ū katant i a doL
3. Jury komisiją sudaro: Aldona Augustinavičienė, Petras 

Balčiūnas, Viktoras Mariūnas, kun. Alfa Sušinskas ir Mykolas 
Venclauskas.

4. Romano siužetą pasirenka patys autoriai. Romanas turi 
būti parašytas mašinėle, nemažesnis kaip apie 200 romano for
mato puslapių.

5. Kūrinius siųsti adresu: Romano Konkurso Komisija, 
"Draugas”, 2334 So. Oakley Avė., Chicago 8, III.

6. Sprendimo bešališkumui patikrinti autoriai turi pasira
šyti slapyvardžiu, o atskirame uždarame voke pažymėti savo 
tikrąją .pavardę ir adresą, ten pat įrašant romano antraštę ir 
pasirinktą slapyvardi.

7. Tūkstančio dolerių premiją gavęs autorius be papildomo 
honoraro pirmosios laidos teises perleidžia “Draugui”, įskaitant 
teisę spausdinti dienraštyje ir išleisti atskiru leidiniu. Jei kny-i 
ga duotų pelno, jis yra skiriamas romano premijos fondui. Pre
mijos nelaimėję autoriai spausdinimo sąlygas nuspręs abipusiu 
susitarimu.

NARIAI LIETUVIU TAUP. IR SKOLINIMO
B-VIŲ LYGOS. KUR1OBB

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki SID.000.00 
I R

Paskolos Duodamos Namo įgijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO SAVINGS G LOAN ASSN.
6234 S. Westem Avė. Chicago 36, DL

GRANE SAVINGS A LOAN ASSN.
2555 W. 47th St. Chicago 32, IU

OISTRICT SAVINGS t LOAN ASSN. .
3430 So. Halsted Street Chicago 3. DL

ST. ANTHONY SAVINGS A LOAN ASSN.
1447 S. 49th Ct., Cicero 50. III., Tel. TO 3-3131-32

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

Pirmą kartą pasiūlo oro 
vėsintuvą (Air Condi- 
tioner) tik už $38.95.
Tas vėsintuvas -galima 
naudoti kiekvienam kam
baryje ir autemobilyje.
Galite šį vėsintuvą gauti 
5 dienų išmėginimui. Ne 
reikia mokėti rankpini
gių ir mokestis tik $1.00 
į savaitę.

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

NELLIE BERTULIS IK FEL1X RAUDONIS, savininkai 
Krautuvė atidaryta kasdien iki 6 vai. vak. Pirmad. ir Ketvirt. iki 
9 vai. vak. ir Sekmadieniais nuo 11 vai. ryto iki 4:30 v. po pietų.

^Acs

M

4038 Archer Avenue

AUGUST SALDOKAS Prultfentag

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

BENDROVĖ
r

Tel. LA3-6719 f *
■Č3

J

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

tolimų distancijų. Šaukite sekančiai:

ANTANAS VILIMAS
3415 S. LITUANICA AVĖ., CHICAGO. ILL.

Telefonas — FRontier 6-1882 
lilIUIIIIUIIIIIHIIIIllllllllllllllllllHIIIIllllUIIIUUUUIIlllHlllMIIUIHlll
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Penktadienis, birželio 22, 1956 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

t/
n

VISI 1 LIETUVIŲ DIENĄ 
Jau ketvirtą kartą Clevelan- 

do apylinkės valdyba kviečia vi
sus tautiečius į visų lietuvių die
ną, kuri šiemet įvyksta birželio 
24 d., šį sekmadienį, gražiame 
Roundup Lake Pąyk. Pasiekti 
parką lengvai galima automobi
liais iš 55 gatvės, važiuojant iki 
Broadway ir iš ten į 43 kelią.
43 kelias taip pat pasiekiamas, 
važiuojant 79 gatve, 105 gatve
ir Lee Rd. Iš 43 kelio sukama , v »>•«.. j ,. oo , • v Š. m. birželio 24 d. (sekma-i 82 kelią, kuriuo pas:ekiama lie ...... ,, ..* . .. . , „ , dienj) tuojau po pamaldų 11:30tuvių dienos vieta — Roundup, , j-

,iao lietuvių saleje įvyks Vaidi
los teatr0 visuotin's narių susi-

ti kaip mielus ir lauktus sve
čius.

Į DAINŲ ŠVENTŲ

vyksta Čiurlionio ansamblis, va
dovaujamas muz. Alf. Mikuls
kio, ir Šv. Jurgio parapijos eho- 
ras, vad. muz. Pr. Ambrazo.

8. G.

VAIDILOS TEATRO 

SUSIRINKIMAS

Lake. Visi atvykę galės gro
žėtis žavinga gamta, švariu eže
ru ir maudyklėmis, žaidimo aikš 
tėmis. Lietuvių dienoje girdėsi
me Ąžuolų oktetą su vadovu 
Julium Kazėnu, matysime spor
te berungtyniaujantį jaunimą, 
prisiminsime Joninių papročius 
ir smagiai pasišoksime.

Į lietuvių dieną nuo Šv. Jur
gio parapijos aikštės važiuos 
autobusai. Kelionė į abu galus 
kaštuos 1 dol. Norintieji pasi
naudoti autobusu prašomi sku
biai pranešti valdybos pirm. J 
Virbaliui telefonu RA, 1-1018.

Svečiai bus mūsų šeimininkių 
pavaišinti. Trokštantieji galės 
nuraminti troškulį.

Lietuvių Bendruomenės apy
linkės valdyba laukia clevelan 
diečių gražiajame Roundup La
ke parke, šį sekmadienį visi ke
liai veda į lietuvių dieną!

rinkimas.
Darbotvarkė: administracijos,

I

Šiemet Baltimorės lietuvių 
šv. Alfonso parapinę mokyklą 
baigė šie mokiniai: Alfredas 
Bucevičius, William Busch, Ma
ry Constance Karpers, Alfre
das Kudirka, Evelyn Kwedar,

šv. Alfonso parapinės mokyklos

graduantų pagerbimas
— Kun. Antanas Dranginis

paskirtas padėjėju į Baltimorės 
lietuvių Šv. Alfonso parapiją. 
Parapiečiai džiaugiasi, turėda
mi dar vieną energingą daug 
žadantį lietuvį kunigą.

Linda Lamartina, Robertą Pet- į — Nadui Rastennii pagerbti 
rašką, Loretta Portera, Anna 1 komitetas nuo pagerbimo ištai- 
Margaret Schiaffino, Ronalįd [ dų susidariusį likutį $59.38 pas- 
Šilanskas, Janet Smith, Danu- j kyrė šeštadienio Mokyklos nau 
tė Špūraitė, Joseph Strazdaus- ' dai.
kas, Sigraond Tvaronas, Irena
Vitkauskaitė, Robert Wille, Wil 
fred Winter, Juanita Yuknas ir 
Albert Zalner. Keturi iš jų yra 
naujųjų ateivių vaikai, tai Al
fredas Bucevičius, Danutė Špū
raitė, Irena Vitkauskaitė ir Al
fredas Kudirka, kurs taip pat 
lanko ir vietos aukštesniąją li
tuanistinę šeštadienio mokyklą 
ir ką tik perkeltas j III-čią kur
są.

Gražus, gerai organizuotas 
mokslo metų užbaigimas įvyko

meno vadovų ir kontrolės ko-l sekmadienį, birželio 10 d., 4 V.

Grand Rapids, Mich.
Parapijos choro sukaktis

Senoje viduramžių vienuoly
no koplytėlėje asketizmo užgrū
dintų vienuolių pamaldi giesmė 
aidi granito skliautuose. Kris
talinių kandeliabrų nušviestoje 
salėje Vienos didžiūnai, spindė- 
' darni brangakmeniais, skęsta 
muzikos garsuose. Subedę dal
gius į purų juodžemį ir nubrau
kę sūrų prakaitą Lietuvos vyrai 
užtraukia stiprią, laukais nu
šuoliuojančią dainą. Paknops-

misijos pranešimai, admimstra- pO pietų. Pradžioje mokyklos tom iš gimtinės išsinešdinę pa
či jos ir kontrolės komis jos rin- į choras drauge su susirinkusiais 
kimai bei einamieji reikalai. k sugiedojo JAV ir Lietuvos him 

nūs. Po to choras sugiedojo pa-Visi nariai kviečiami būtinai 
dalyvauti.

Nesusirinkus reikiamam na
rių skaičiui, po pusvalandžio šau 
kiamas antras susirinkimas, ku
ris bus laikomas teisėtu dalyvau 
jant betkuriam narių skaičiui.

Administracija

PROF. JUOZO BAGDONO 
PAMINĖJIMAS

TRĖMIMŲ MINĖJIMAS

Alto skyriaus valdyba praė
jusį šeštadienį surengė lietuvių 
tragiškųjų dienų prisiminimą. 
Šv. Jurgio bažnyčioje buvo su
sikaupimo valanda, kurios metu 
kun. B. Ivanauskas jautriai pa
simeldė už nukankintuosius, iš
vežtuosius ir dabar tebekenčian 
čius lietuvius. Pamaldų metu 
parapijos choras, vadovaujamas 
muz. Pr. Ambrazo, sugiedojo B. 
Zdanavičiaus “Iš gilumos”, Pr. 
Ambrazo “Nenuženk nuo ak
mens, Marija” (solo— J. Kazė
nas) ir Dambrausko “Maldą už 
Tėvynę”. Tuoj po pamaldų Šv. 
Jurgio parapijos salėje buvo mi
nėjimas, kuriame kalbėjo Alto 
skyriaus pirm. L. Leknickas ir 
dr. A. Darnusis. Pritaikintą 
programą atliko solistas V. Ba- 
kūnas.

ATEITININKŲ ŠEIMŲ 
IŠKYLA

Praėjuni sekmadienį dr. J 
B. Skrinskų rezdenejoje išky
lavo Clevelando ateitininkai.
Gražioje gamtoje pažaista, eže- mitetas.

Š. m. birželio 8 d. Clevelande 
mirė prof. ' Juozas Bagdonas. 
Mirtis buvo tokia staigi, kad vie 
tos visuomenė net nesuskubo pa
sirūpinti bent kiek iškilminges
nėmis šio visiems žinomo visuo
menininko ir mokslininko laido
tuvėmis ir jis buvo birželio 9 d. 
kukliai, dalyvaujant tik kelioli
kai artimųjų, palaidotas.

Prof. Juozas Bagdonas buvo 
vienas paskutiniųjų senosios ir 
romantiškosios aušrininkų — 
varpininkų gadynės liudininkų 
ir todėl su jo mirtimi lyg ir nu
trūksta gyvasis ryšys su šia ne
užmirštama lietuvių tautinio gy
venimo epopėja. Prof. Juozo 
Bagdono nenuilstanti veikla lie
tuvių tautiniam judėjimui žadin
ti ir jo vėlesnieji nuopelnai ku
riant Lietuvos augštąsias moks
lo institucijas bei jo pavyzdin
gas aamennis gyvenimas užsi
tarnauja visos lietuvių visuome
nės gražaus prisiminimo- ir gi
lios pagarbos.

Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sandaros 18 kuopa yra nutaru
si surengti Clevelande iškilmin
ga šio didžiojo lietuvio prisimi
nimą —pagerbimo akademiją. 
Minėjimas bus rengiamas šios 

ir vasaros pabaigoje, šiuo metu 
daromi paruošiamieji žygiai ir 
sudaromas minėjimo garbės ko-

sveikinimą parapijos klebonui, 
kunigams ir visiems vakaro 
svečiams, o taip pat ir maldą 
už tėvynę. '

Graduantų vardu žodį tarė 
Wilfred Winter. Jis gražia lie
tuvių kalba dėkojo gerb. prela
tui, seselėms mokytojoms ir tė
veliams už sudarytas galimybes 
mokytis katalikiškoj .mokykloj. 
Parapijos klebonas prel. L. Men 
delis, asistuojamas kun. J. An- 
tošewskio, įteikė graduantams 
diplomus ir dovanas pasižymė
jusiems mokyklos mokiniams, 
t. y. kiekvieno skyriaus geriau- 
siems mokiniams, nepraleidu- 
siems nė vienos dienos ir pa
vyzdingai atliekantiems religi
nę praktiką. Pažymėtina, kąd 
už geriausią raidžiavimą (spet- 
ling) 5 dolerių premiją, gavo 
naujojo ateivio duktė Gražina 
Nastopkaitė. Legionierių posto 
154 vadas Ruskell įteikė' dova
nas geriausiems mokyklos mo- 
kiniams-graduantams Anna 
Margaret Schiaffino ir Wilfred 
Winter.

Prel. L. Mendelis priminė fak 
tą, kad prieš penkiolika metu 
tą pačią mokyklą baigė du jo 
pagelbininkai kunigai J. Anto- 
šewskis ir K. Pugevičius. Kun. 
K. Pugevičius ta proga tarė žo
dį, pabrėždamas katalikiško 
auklėjim0 svarbą. Malonų žodį 
taip pat tarė ir naujai įšventin
tas ir parapijon paskirtas lie
tuvis kun. A. Dranginis. Klebo
nas prel. L. Mendelis primyg
tinai pabrėžė graduantams, kad 
be tikėjimo žmogus tampąs 
jau nebe žmogum. Todėl ragi
no niekuomet gyvenime nenu
tolti nuo savo religinių įsitiki-

bėgėliai, susigūžę skylėtuose ba
rakuose, susimeta į būrius ir 
dainuoja. Prieš penkerius me
tus, tik ką suvažiavę pasaulio 
turtingiausion šalin, pasiutusiai 
gundomi žalio dolerėlio ir ne
matytos prabangos, nei iš šio,

užakcentuoti savo nusistatymą jimui vadovavo Alto skyriaus 
dar ne vieną penkmetį krūvoje vicepirmininkas dr. VI. Lelis.
praleisti. A. Puodžiūnas

Rochester, N. Y.
Birželio įvykių minėjimas

Birželio įvykių ir Lietuvos o- 
kupacijog minėjimas įvyko bir
želio 10 d. Iš ryto lietuvių ra
dijo valandėlės programa buvo 
skirta birželio įvykių ir Lietu
vos okupacijos minėjimui, kurį 
parengė rašytojas Jurg s Jan
kus ir Vyt. Žmuidzinas.

11 vai. Šv. Jurgio lietuvių pa
rapijos bažnyčioje šv. mišios 
buvo atnašaujamos už gyvus ir 
mirusius Lietuvos laisvės kovo
tojus. Jautrų pamokslą pasa
kė kun. Ant. Račaitis.

3 vai. p. p. parapijos salėje 
minėjimas buvo pradėtas JAV 
ir Lietuvos himnais. “Birželio 
įvykių minėjimas Lietuvos lais
vinimo bylojĮe” tema kalbėjo 
kun. A. Račaitis, kuris išryški
no birželio įvykių ir Lietuvos 
okupacijos minėjimo prasmę 
kovoje dėl L’etuvos išlaisvini
mo. Kalbėtojas kvietė visus ge
ros valios lietuvius, pamiršus 
partinius nesutarimus, dirbti dėl 
greitesnio tėvynės išlaisvinimo. 
Po to buvo priimtos dv rezoliu
cijos JAV Senato užsienio pa
galbos komitetui ir Valstybės 
Departamentui dėl pagalbos ir 
pašalpos lietuviams, esantiems 
Sibiro vergų stovyklose ir Lie-

Pradedą pavargti lietuvia i 

veikėjai?

Alto skyriaus pirm. P. Norke- 
liūnas sako, kad JAV gyveną 
lietuviai veikėjai pradedą nepa
grįstai pavargti, nes, esą, šie
met Alto skyraius valdyba bir
želio įvykių ir Lietuvos okupa
cijos minėjimo proga kreipusis 
net į 7 žymesnus lietuvių vei
kėjus, kad birželio įvykių ir Lie
tuvos okupacijos minėjiman at
vyktų su pranešimu, bet nė vie
nas nesutiko ir nenurodė rim
tesnių priežasčių, nors kaiku- 
riems minėjimo diena buvusi pa
siūlyta pasirinkti.

LB Rochesterio apylinkė yra 
gyva ir drausminga. Kai kas 
mano, kad kaikurie veikėjai ne
sitikėjo Rochesterio lietuvuose 
jokio partinio užnugario, todėl 
ir atsisakę. J. B.

TT. MARIJONŲ
STOVYKLA
BERNIUKAMS

Arti Chicagos 

Hiiisdalc, III., apylinkėje

Sezonas prasideda liepos 7 d., 
1956 m.

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

berniukai ankščiau ir jaunesni.
Pirmosios savaitės vyks griež

toje lietuviškoje programoje.

Kreipkitės:
REV. VICTOR RIMŠELIS, .MIC., 

Marian Hills Seminary 

Clarenilon Hills, III.

Tel. HINSDALE 1441

nei iš to susimetėm būru, ir... tuvoje.
nuskambėjo daina. Minėjimas buvo baigtas choro

Kas ebejoja muzikos reika
lingumu — teabejoja. Ji buvo ir 
bus. Ir jei kas, pagautas visuo
meninio veikimo ambicijos, ką 
planuoja, teneužmiršta lietuviš
kos dainos. Priešingu atveju ne 
daina nukentės, bet tas viena
šališkas visuomenininkas su lai
ku pasijus kažką svarbaus už
miršęs.

Mano pastabėlė apie prieš 
penkerius metus Arierikon su
važiavusius ir susimetusius pa

t ketu ertu, kuris vad. P. Armono 
padainavo keletą dainų, pritai
kintų momentui.

Pertraukos metu Lietuvos lais 
vės kovai remti aukų surinkta 
198.50 dol. Panaši suma suren
kama ir kitais metais šiuo metu.

Minėjimas praėjo pakeltoje 
nuotaikoje ir ryžte dėl greites
nio tėvynės išlaisvinimo. Minė-

Baltterijų vasarą būna dau
giau. Pirk patį naujausią kam
bario vėsintuvą su elektroniniu

Akis į - dangų žvairuoja, ko
jos svetiman kluonan važiuo
ja. Galvos nepramuši, senam 
žmogui nusilenkdamas, žodis 
žvirbliu išlekia, o jaučiu su
grįžta.

— Mūsų liaudies išmintis

iiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim
VASARVIETE “NIDA”

Sav. Pr. Kalvaitis 
BEVERLY SHORES, IND.

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

Gera muudyrnuisi vieta
iiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiimmiimiiiiiiiiiiia 

Rūpestingai ir pigiai taisau

TELEVIZIJOS
APARATUS

Garantuoja darbą ir dalis.
I. MIGLINAS 

Telef. — HUmbold 6 1038

Popiežius dovanojo 
Teresei Neumanartei 

šv Kryžiaus relikvijų
Popiežius Pijus XII dovanojo 

šv. Kryžiaus relikviją šių laikų 
stigmatizuotojai Teresei Neuman- 
aaitei.

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

Pinigus su užsakymais siųsti: 
“DRAUGAS”.

2334 S. Oakley Avė- 

Chicago 8, I1L

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

dainuoti liečia Grand Rapids takteriJų naikhrtuvu - pas
Šv. Petro ir Povilo parapijos 
mišrų chorą, šiemet švenčiantį 
savo penkmečio sukaktį. Jo pir
mas pasirodymas įvyko 1951 m 
birželio 14 d. minėjime. Netru
kus po t0 susidarė sąlygos gie
doti bažnyčioje, kurioje be per
traukos kas sekmadienį 11 vai. J 
pamaldose ir įvairių bažnytinių 
švenč’ų ir iškilmių metu gieda.

Ligšiol choras turėjo 21 pasi
rodymą su lietuviškomis daino
mis ir giesmėmis viešai publi
kai, iš kurių 10 — vietos lietu
vių kolonijoje, 3 išvykas į lietu
vių kolonijas Custer, Mich., ir 
Muskegon, Mich., 3 — vietos a- 
merikiečių publikai ir 5 kartus 
giedotos mišios Amerikos Vete
ranams Grand Rapids, Memorial 
dienoje. Yra atskirai pasirodę 
vyrų ir moterų venetai. Pasku
tiniu metu susiorganizavo mo
terų oktetas.

Chorui nuo pat įsikūrimo die
nos vadovauja šv. Petro ir Po
vilo bažnyčios vargonininkė Ma
ry Salatka. Su choru solo yra 
dainavę ar giedoję Gibson, Jur- 
gėlaitė, Kovera, Oksienė, Puza- 
rienė, Totoraitienė. Chorvedei

Gradinską, J. G. Television Co., 
2512 W. 47th St., FR 6-1998.

34 METŲ SUKAKTIES DIDŽIULIS

IŠPARDAVIMAS
30 M. SUKAKTIES PROGA SUMAŽINTOMIS 

KAINOMIS PIRKSITE LIETUVIŠKOJE 
KRAUTUVĖJE

vyrams, moterims, vafliams ir namų reikalams, 
kaip: paklodžių, užvalkalų, rankšluosčių ir kitų.

SUMAŽINTOMIS KAINOMIS 
PIRKSITE LIETUVIŠKOJE 

KRAUTUVĖJE

Joscph’s Dry Goods Store
3218 SO. HALSTED STREET 

CHICAGO 8, ILLINOIS

SukakluviniųMetųDo/anos Taupytojams
re pasimaudyta, gryname oreI Visais minėjimo reikalais ma- 
pasivaišinta. i loniai prašoma kreiptis į San-

Ta proga buvo trumpai atzy- daros 18 kuopos valdybos pir- uimU- 
mėti šį pavasarį augštąsias mo- mininka Joną F. Daugėlą telef. Po trumputės pertraukos įvy 
kyklas ir gimnazijas baigę atei- PO-1-1210, ko mokjnių meninis pasirody-
tininkai. Jų buvo astuoni: J.j —o— 1 mas. Kiekvieno skyriaus moki-1 vargonais ar pianinu yra pagel-
Puškorius gavo inžinerijos ma- _ Aldona Masilionytė, gvv.1 niai, pradedant net vaikų dar- bėJ *^ickįitS ®eIinis 
£istro laipsnį, Vida Kasperavi- Clevelande, tanko Cleveland Mu želiu ir baigiant graduantais, 
čiūtė, Aldona Vala.tytė ir EI- sic Settlement piano klasę ir pašoko įdomių šokių. Įdomiausi 
vyra Šiksniutė — bakalauro yra B. Smetonienės mokinė. Šie 
laipsnius; gimnazijas baigė R. met, užbaigiant lituanistinės mo 
Laniauskas, R. Kasperavičius,, kyklos mokslo metus, ji su įsi-

Šiuo metu chore dalyvauja 24 
asmenys. Choras savo repertu
are turi 32 dainas mišriemą bal
sams, 3 damas vyrams, 5 dai-

J. Valaitis ir G. Bartkus
Ateities Klubas visiems bai 

gusiems prisiminimui įteikė do
vanų — lietuviškų knygų.

Ateitininkai nuoširdžiai dėkin
gi mieliesiems Skrinskamg už lei 
dimą pabuvoti jų puikioje rezi
dencijoje ir pajusti jų svetingu
mą.

KNYGŲ PLATINIMAS

Clevelando apylinkės valdy
bos švietimo ir kultūros taryba, 
norėdama plačiau paskleisti lie
tuvišką knygą clevclandicčių lie 
tuvių tarpe, sudarė planą ir jį 
greitai pradės vykdyti. Knygos 
bus platinami! vaikščiojant po 
namus. Jaunuosius platintojus 
knygomis aprūpins Spaudos 
kioskas ir “Dirva”. Atsilankiu
sius knygnešius prašoma priim-

i jautimu paskambino Beethove- ž atliktas 7 ir Mo sky-

ir geriausiai pavykę jokiai bu-
vo Olandų Šokia kurj atliko vai. „„„ moterim8, M iejmes ,r 2 
kų darželio vaikai ir Saulegra-, mišias

no ir Mendelsohno dalykėlius. 
Link ma ir toliau toje srityje 
jai pasisekimo.

— Alfonsas Karkliny atosto
gų metu lankėsi Pittsburghe 
pas savo gimines ir pažįstamus. 
Jis gerai pažįstamas, kaip dide
lis rėmėjas katalikiškų orga
nizacijų.

IOPHIE 51RCUS 
RADIO PROGRAMA

» WORS — R'i-ra liti
■CIO PIRMA D. IKI FEMKTAD 

4:45 |V| «:to ral. ryt.
A ĖST A D S: 10 Iki 1:10 ryt# 

PTRMADTENNIO vak. buk T— 0 * 
4V&AU. H:SO—4:30 t. r. Ii atottm 

WOPA — 1440 klt 
:kloa<o 13. JL HEmlook 4-1411

7111 So. rockmbll bt.

riaus mergaitės. Taip pat gerai 
pašoko Kalvelį ir Šustą 4-to 
skyriaus mokiniai, 

mlUUHHlUlUIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIinilllll 
Vtoi Pitteburgho lietuviai

KLAUSO IR REMIA
Ptttsburgfi’e Lietuvių 

Katalikų Radijo Programų
— vadovaujama — 

Lietuvos Vyčių Pittsburghe
JI TRANBLK OJAMA 

Kiekviena flekmuclen* mio 
1:30 Iki 3:00 /ai. P - 

Ii STIPRIOS IR UALINUOB

WLOA

Yra išėję 4 numeriai choro 
laikraštėlio “Dainos Keliais”, ku 
riame tilpo muzikos teorijos 
santrauka, Dainų šventės komi
teto informacijos, įdomesnių mu 
zikos gyvenimo įvykių aprašy
mai ir pačių pastabėlės.

Šalia nuoširdaus lietuviškos 
visuomenės pritarimo negalime 
neprisiminti parapijos klebono 
prel. Juozo Lipkaus, suteikusio 
chorai pastogę, kun. J. Burkaus, 
parėmusio chorą gaidomis, kai 
jų taip trūko, Seniūnienės, daug 
pagelbėjusios chorui įvairiomis 
progomis ir visos eilės kitų, ku
rie nesvyruodavo, kai būdavo 
ko prašomi.

Choras po Dainų šventės pla
nuoja rudenį suruošti sukaktu-

RADIJO STOTIES BRADDOCKH 
VlaatR reikalais krelpkltSa Šiuo adra 
BU: UTHUANIAN CATHOUC HOUR 
Radto Statlon WLOA. Braddook. Pa 
UIUIHllllUt1IIIMlBIIINUlll!!ll!llllllilllllil vin* Pasirodymą, kuriuo tikisi

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

1. Kas atidarys nauja sąskaitą arba padės į senąją $50.00 ar 
daugiau, tai vaus dovani] bendrovi'3 laktą su termomėtru 
arba puikią piniginę.

2. Kas padės $150.00 ar daugiau, tai gaus stipri] ir parankų 
plastikinį arba nailoninį shopping bag (krejišj pirkiniams).

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

CRANE SAVINGS
AND I0AN ASSOCIATION 

2555 W«*t 471h Slrsat LAIayette 3-1483
B. R. Pietkiewicz, prez.; E. R. Pietkiewicz, sek r. ir advokatas

Mokame ankstus dividendus. Keftluojame čekius. Parduodame 
Ir ISperkame valstybės bonus. Taupytojams patarnavimai veltui. 
ATIDARYKITE SĄSKAITĄ AIAMMF.N. AI’DRAI STA IKI 310,000

DARBO VAIjANDOS: plrmad. Ir ketv. nuo 9 Iki 8 vai. vak.; 
antradieni Ir penktadieni nuo 9 Iki 5; trečiadieni uždaryta, 
o AeAtadlenlals nuo 9 valandos Iki vidudienio.
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Putnam, Conn.
Mokslo užbaigtuvės Putname

Užsibaigė mokslo metai. Už
vožė storas knygas ir bendra
bučio mergaitės. Susipakavo la 
gaminus, tarė sudieu, ir visais 
keliais išsiskirstė vasaros atos
togom.

Tačiau nebe visos šį rudenį 
begrįš tęsti savo studijų toliau. 
Keturios studentės ir trys mok
sleivės atsisveikino su bendra
bučiu visam laikui. Šiais metais 
Annhurst’o kolegiją baigė Onu
tė Grigonytė, Elona Marijošiū- 
tė, Aldona Vasaitytė ir Rūta 
Žukaitė. Šv. Dvasios seselių ve
damą akademiją užbaigė Živi
lė Bernotaitė, Danutė Leskai- 
tytė ir Danutė Kaunaitė.

Paskutinės mokslo dienos bu 
vo itin įspūdingos. Kolegijoj, pa 
gal įsigalėjusią tradiciją, visą 
savaitę vyko įvairios išleistu
vės, pagerbtuvės. Mažai tomis 
dienomis ir tematom savo ketu
rias “seniores”. Jos buvo gau
domos visų kaip retenybės, na, 
ir branginamos nemažiau. Elo
na Marijošiūtė, kolegijoj ėjusi 
Prancūzų Klubo pirmininkės pa 
reigas buvo specialiai to klubo 
narių pagerbta vaišėmis ir ap
dovanota gėlėmis.

Birželio 3 d. išeinančias drau
ges pagerbėm ir bendrabutyje. 
Po specialių jų intencija šv. mi
šių susirinkom į valgomąjį, ku
riame, kaip ir kitomis iškilmin
gomis progomis, matėsi kun. 
St. Yla, motinėlė M. Aloyza, se
suo M. Augusta, sės. M. Paulė, 
ir kt. seselės. Visi bandė trum
pais žodžiais išreikšti skau
džius atsisveikinimo žodžius, ir 
palinkėti viso geriausio ateity
je. Tos pačios dienos popietėje 
susirinkom taip vadinamai “me 
ninei” išleistuvių daliai. Kad ne 
būtų laiko graudentis, ši pro
grama buvo grynai humoristi
nė. Studentės. šaukė į “teismą” 
savo baigiančiąsias drauges, b 
impromtu iš publikos sukviesti 
“prisiekusieji” jas visas rado 
kaltomis ir paskyrė atitinka
mas bausmes.' Moksleivės gar
džiai visus prijuokino išprana- 
šaudamos baigiančiųjų mokslei

Vių likimą po dešimties metų. 
Moksleivėm diplomai buvo į- 
teikti birželio 5 d., o studentėm 
birželio 6 d. Diplomų įteikimo 
iškilmėse Annhurst kolegijoje 
dalyvavo Bostono arkivyskupas 
Richard J. Cushing ir Nonvich 
vyskupas Bernard J. Flanagan. 
Taip pat buvo privažiavę daug 
tėvų ir svečių. Diena pasitaikė1 
nepaprastai graži, todėl dar ii-, 
gai po iškilmių ant pievelės vy-j 
ko įspūdžių dalinimaisi, nuotrau 
kų darymai, bei paskutiniai at
sisveikinimai.

Baigusiųjų studenčių ateities 
planai yra gana skirtingi. Elo
na Marijošiūtė, kuri Annhurst 
kolegiją baigė cum Įaudė, ir bu 
vo vienintelė savo klasėje su ši
tokiu pasižymėjimu moksle, 
planuoja šį rudenį siekti ma
gistro laipsnį prancūzų kalbo

je. Jinai studijas tęs Boston 
College, į kurį yra gavus As- 
sistanship.

Rūta Žukaitė, taip pat viena 
iš pirmųjų savo klasėje, gavo 
Chatolic Charities Scholarship 
į Fordham Universitetą NeW| 
Yorke, ir tenai rudenį pradės 
toliau studijuoti sociologiją.

Onutė Grigonytė ir Aldona 
Vasaitytė planuoja gauti dar
bus sav0 srityse kai tik atsi
kvėps po ilgos mokslo įtampos.

Šių metų užbaigtuvės buvo 
itin įspūdingos tuo, kad išlei
dom Putnamo Nek. Prasidėji
mo Seselių bendrabučio pirm- 
takūnes. Onutė Grigonytė, Elo
na Marijošiūtė ir Aldona Vasai 
tytė pas seseles pradėjo moky-, 
tis tik atvažiavusios į Ameriką' 
1949-50 m. Joms ypač buvo gai' 
la palikti visus pažįstamus kam1

pelius, mielas seseles, ir bendrai 
visas bendrabučio gyvenimo 
linksmybes ir vargelius. Bend
rabutis nebebus tas pats nebe
tekęs šitų pirmųjų savo, “šulų”. 
Savo brangiom buvusiom juoks 
lo draugėms nuoširdžiai linki
me viso geriausio išėjus į pla
tųjį pasaulį. DAGI

REAL ESTATE

CLASS1FIED AND PLP WANTED ADS
REAL ESTATE HELP WANTED VYRAI HELP WANTED — MOTERYS

f
A. A.

ALEKSANDRAS
KAPUSTAS

Gyveno 3457 W. 61st St. Tel. 
PRm. 6-7699.

Mirė blrž. 21 d., 1956, ryte, 
sulaukęs 75 m. amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Uk
mergės parapijos.

Pasiliko dideliame nuliūdi
me žmona Mary, duktė Olga 
Roggero, žentas Frank, 3 sū
nūs: Albert, marti Minnie, Os- 
sie ir Vincent, kiti giminės, 
draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Rgan kop
lyčioje 5908 S. Kedzie Avė.

laidotuvės įvyks šešt. blrž. 
23 d., iš koplyčios 7:45 vai. ry
to bus atlydėtas į St. Nicholas 
of Tolentine parapijos bažny
čią., kurioje jvyks gedulingos 
pamaldos už velioniea sielą. 
Po pamaldų bus atlydėtas J šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: žmona, duktė, sū
nūs, mattl, žentas.

Laidotuvių direktorius John 
Rgan. Tel. GRovehill 6-0090.

KNYGA, KURI VISADA ĮDOMI 
IR NESENSTA 

Tai Juozo Švaisto

nn
Šioje knygoje gražio* mfleų žmonltj 

pasak oe, su paveikslais. Jas mielai 
skaito ir suaugę Ir jaunieji. Labai 
tinka lietuvių kalboe pamokoma. D 
viso 7> pasakos. Kaina *1.(0. Pla
tintojams didele nuolaida.
Užsakymus kartu su pinigais siųskite:

“DRAUGAS’’ 
2384 So. Oakley Ava.
tChicago 8, lUinoii

$1^50 NO RE-CAPS. These Tires have been 
yp adjusted from A Nr. 1. Tire dus to,

slight inperfections.
<KXXXKXXXXXXXXXXXXX3CXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXX>

Check These Full Prices 
POPULAR BRAND FACTORY REJECTS 
24-MONTH GUARANTEE

650x16 ...... 10.56
710x15 ........... 10.81
700x15 ........... 11.72

BRAND NEW TUBES ............................................. .......... $1.50 EACH
With Every 4-Tire Sale

Mite Walls Slightly Higher .
FREE MOUNTING SERVICE

FACTORY OUTLET 
TIRE DISTRIBUTORS

1816 S. Kedzie Avė., Phone ROckwell 2-9260
HOURS — Mon., Wed„ Fri., 8:30 to 8:30 

Tues., Thurs., Sat. 8:30 to 6 — Closed Sun.

640x15 ............. 9.05
600x18 ........ 9.07
670x15 .......... 10.21

760x15 ............. 12.04
800x15 ............ 13.05
820x15 ............. 14.04

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

į U.O* T ROHR
• h f! :i.-

Near beaufiHuI San Diego, Californiar. t; * * ' “ • j

DESIGN ENGINEERS 
STRESS ENGINEERS 

WEIGHT ENGINEERS 
LOFTING ENGINEERS 

THERMODYNAMICISTS 
METALLURGISTS ,

Today with more than 8,000 lemployees, Rohr is the world’s 
largest producer of ready-to-inatall Power Packages for both 
commercJal and mllitary planes — along with the making 
of over 30,000 other aircraft parta.

WNAT IS A POWER PACKAGE?
In building a Power Package, Rohr Aircraft Corporation 

starta with a bare aircraft engfne and builds the naotor 
mount, aheet metai cowllng, panda, diaphragina,, aupporting 
atroeturea, oir duetą, fuel and oil linea, electrical horneas 
aaaembliea, and Inatalla other itema necessary for the ea- 
gine’a operatian — To make a complete Power Package 
ready to inatall on the airplane, more than 4,000 Rohr-bullt 
parta go Into the Power Package.

Bright young men are offered outatanding eareer po- 
aitioua with opportnnitiea for odvancement at faat-growing 
Rohr in aouthem CaUfomia — heart of the big buatling air- 
eraft indnatry. Firm commitanenta will be mode. Relocatlon 
oaalstance to thoae accepted.

Apply in Person, Wire, or Write Complete 
Retume To Mr. J. L. Hobel,

Industrial Relations Manager, Dept. D.

ROHR AIRCRAFT CORP-
0F CHUU VISTA, CALIFORNIA

9 Milės 8. of Sumy San Diego

• t* t, I ‘J

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

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

Nejud. torto pirkimas-pardavimas, 
visokia apdraada. notarijataa

P. LEONAS
REAL ESTATE

2785 W. 71st St — WA1. 5-6015

NORRIDOE: MOD. 3 bedrm., 6 
rm. Cape Cod. full bsmt.; gar.; 
fenced yard; elose public and pa- 
rochial Bchoola: x/2 block city 
transportation; 0WNER; $17,500.

GLadstone 3-7282.1 1 ■ '
Gražus 2 a. 4 miemag. kamb. na

mas. Apskrit. met. gyv. “Powder 
room" viršuje, vonia apačioj. 100 
pėdų atstu nuo Michigan ežero. Mo- 
dern. virtuvė, židinys. Sandelys (ap
šildomas, ‘'bottled gas”). Ger. pre
kybos rajone, lietuvių kolonijoje. 
Savininkas parduoda, nes jam per 
didelis. Gera proga jsigytl šį vertin
gą turtą; taipgi sklypas pardavimui. 
Telefonuokit savininkui TFUangle 2- 
(1082 in BEVERLY SHORES, IND. 

BY OWNER

FRANKLIN PARK. 4 Bedrm. 
Cape Cod. 9 yra. old. Gas heat. 
l’/2 baths. Large lot. Trans. Full 
bsmt. Storms. & sreens; Posession 
July lst. Tel. GLadstone 5-1540. 

" " building a' remodeling
VIKTORAS ŠIMAITIS 

General Contractor
Stato rezidencinius ir komercinius 

namus; pasiūlo sklypu#; rekomen
duoja planus; išrūpina statybos kre
ditus. Skambinti vak.: VI 7-4229 
arba rez. tel. BI 7-3340. Kreiptis —

ŠIMAIČIAI 
Realty - Builders - Insurance 

2737 West 43rd Street

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

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

BRIGHTON PARKE
Mūrinis — 2 po 4 kamb. Švarūs 

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

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

GAGE PARKE
Mūrinis bungalow 5 kamb. Gražus 

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

linkėse. Parūpiname paskolas.

ŠIMAIČIAI
Realty, Builders, Insurance

2737 West 43 St 
CLifside 4-2300

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

šią savaitę įstaiga atdara nuo 
5 iki 8 valandos vakaro.

VENTA
4409 So, Fairfield Avė.

Tel. LAfayette 3-3881, Jeigu neat- 
sako — LAfayette S-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.)

Netoli naujųjų "DRAUGO” ir MA
RIJONŲ pastatų. Puikus 6 kamb. 3 
mieg. modernus mūro namas, 1 % 
augšto, garažas, gazas. Prieinama 
kaina. A. Sirutis, P. I,eonas, Real 
Estate, 2735 W. 7lst St. WAlbrook 
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.. Chicoeo. Dl.

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 8C Beck Div. 
Borg Warner Corp.

5S50 W. 66th St.
POrtsmouth 7-7500

• WILL TRAIN • 
JUNE GRADUATES

for
Clerical Positions as

STĖNOS AND 
TYPISTS

Permanent openings with Fast 
Growing Company. 

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

one half for overtime. 
apply

PERSONNEL
COMBINED INSURANCE 

C0 0F. AMERICA 
5316 Sheridan Road

Tel. RAvenswood 8-1000

MACHINE
OPERATORS

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

Borg & Beck Div.,
Borg Warner Corp.

5950 W. 66th St.

EXPERIENCED
ALTERATION WOMAN

to work on better dresses, 
coats, and suits.

Excellent salary 
Apply Mr. Marcus

BER-TALS »
1253 S. Halsted St.

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

Apply —
606 W. 18th St.

SALESLADIES
Full or part time for

VAL-LO-WILL 
CHICKEN SHOP
No experience necessary 

PHONE
CENTRAL 6-8726

--------------------------- -5-—---------------------------------
KONTRAKTORIU8 

STANDARD BUILDERS, INO. 
2523 W. 69 st. Chlcago 29, UL,

PRospeckt 8-3792 
A. GINTNERIS — pirmininkas 

V. F. PETRAUSKAS — stot. vedėjas
Lietuvių Statybos Bendrovė:
• stato namas pardavimui,
• priima užsakymus,
• atlieka remonto darbus,
• įrengia aluminijaus langus Ir 

duris.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII8

ANTANAS LUKAS IR SONUS 
2717-19 West 7l«t Sfred

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

TeL — HEmdock 4-5881 
uiiiiiiiiiuiiuiuiHiiiiiiiiiniiiiiiimmuHi
uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiHiniu 
= LIETUVIU STATYBOS =

BENDROVS =

ORAS i
BUILDERS, INC. =

Stato gyvenamuosius na- =
mus, ofisus Ir krautuves pa
gal standartinius planus at 
Individualinius pageidavimus.

Įvairūs patarimai staty*- 
bos bei finansavimo reiks- 5 
lais, sklciniai planai ir na
mų įkainavimas nemokamai

Statybos reikalais kreiptis « 
j reikalų vedėją šiuo adresu: S
JONAS STANKUS"
kasdien nuo 4 vai. popiet

TeL FRospeet 8-2013 
8800 80. CAMPBELL AjFM.

ISNUOMUOJAMA
MARQUETTE PARKE išnuom. 

kambarys. Skambinti -—
PRospect 6-5620

Prie Marqustte Pk. išnuom. di
delis, šviesus kambarys su baldais. 
Atskiras įėjimas, tualetas, dušas. 
REpubHc 7 6259.

JTEŠKO BUTO

REIKIA BUTO
Tvarkingam vyrui reikalingas 

geras kambarys ir kampas skiepe 
(basement), apie 9x9 pėdas. La
bai patogu būtų Sherman Park a- 
pylipkėje. Meldžiu pranešti Vlrgl- 
nia 7-8949 nuo 12 dienos.

BdSCELLANBOUS 
fvairfis Dalybai

LIKT. APDRAUDŲ AGKNTCRA
Visų rttllų apdraudoe. AntemoM 

(lų finansavimas. Notarlatas. Volsty 
bis patvirtintos kainos.

Prie* darydami apdraudas kitai 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS,
_____ WAlbrank S-5S7T

INTERSTATE INSURANCE AGENOY 
9900 A AshlaaS AvA. Ctalcago SS. m.

P. STANKOYIfcIUS
BSAL EBT. ir 1N8UR. BROKERIS 

LIETUVIŲ AUDITORIJA
8183 So. Halsted St '

Ph. DAmbs 6-1791
Padeda pirkttl - parduoti aamua, 
dklus, blsnlus. Parūpina paskolas, 
draudimus Ir daro vertimus. Tvarkę 
Imigracijos dokumentus. Ofisas atda
rau kasdien nuo 10—7.

DfiMESIO! Gražus kampinis bun- 
galow, tinkamas dėl “rooming 
house’’. 8 kamb., 2 tile vonios. 3 au
tom. mūro garažas, Išnuomuojamas 
už $30 į mėn. “Master” mieg. kamb. 
Apylinkėje 23rd ir Kostner Avė. Bar 
genas — tik $18,900. SVOBODA, 
3739 W. 20th St.. LĄwndąle ■ 1-7038. 
----------------- ‘—i----- 1--------- -----------—,—;

IMMED. POSSES.
NR. REACH

2y2 story;'4 bedrms — 2 full 
baths and powder rm., carpeted 
liv. rm.—open firepl., ultra kit. 
new ht. and cool system, 9 trees, 
country liv. — city convenience. 
Owner SH 3-1502.___________ .

2-jų augštų mfirhiis namas. 2
autom. mūr. garažas. Savininkė 
apleidžia miestą. Pageidaujant 

galima pirkti ir baldus. 6635 So. 
California Avė. Kreiptis 2-me 
augšte: šiokiadieniais po 2 vai. 
popiet, šeštad ir sekmad. visą 
dieną.

BY 0WNER ARLINGTON
HEIGHTS — 5 rm. face brk., ve- 
neer ranch. 4 yrs. old; 2 lge. bed- 
rooms, full bsmt.; f.a. oil ht.; 
storms - screen; screened back 
porch. Water softener. iya car 
brk. gar. Fully landsepd.. Near 
schls., churehes, shops. $21,500. 
Early ocoupancy. CLearbrook 8- 
5310. 816 N. Vaši.

BY OWNER — 6 room bun- 
galow, near schools, well lo- 
cated, 18th and 59th court. 
$20,500.

OLympic 2-5132

SH0E SALESMEN AND 
SALE S WO MEN

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

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

ŠILDYMAS
A. Stončiauskas tr A. Lapkna

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

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

2-6752 Jr OLympio 2-8492

PAYROLL CLERK
Excellent opportunity for figure 
minded giri to leam 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 children in good Catholic hoine. 
Mušt cook, būt no heavy work. Stay. 
Board and salary; references re- 
guired. MAnsfield 6-0414,

RelkaUnga šiek tiek nusimananti 
moteris arba vyras dirbti už baro. 
5 arba 6 d. savaitėj. 3529 S. Halsted 
St. A. Naujokas.

AUTOMOBILE*# — TRUOKS 
Automobiliai — Sunkvežimiai

VIKTORO KOŽICO8 
Uetuvlika gazolino Motis tr auto 

talsymaa
atliekami motoro remontai, lyginimo, 
dažymo darbai Ir keičiamos daly*.

C1U-ME-M0T0RS 60.
6759 S. WESTERN AVĖ. PR 8-9533

PROGOS — OPPORTUNITIES

tAVERN FOI? SALE

With fixtures, living ąuarters 
in rear, heated. Established 
business. 4516 So. Washtenaw. 

BISHOP 7-9216
REASONABLE!

Candy store near 4 schools and 
5 factories. 4 rms. in rear. Gold 
mine! Widow mušt sėli.

CApitol 7-9895

Perskaitę “Draugą” duokite 
kitiems!

HELP WANTED — MALĖ

— NEWLY CREATED OPENINGS — 
ARCHITECTURAL ESTIMATOR

2 yrs exp. required.
ELECTRICAL ESTIMATOR

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

I
If unable to apply in Person, write or

Phone A. CULVER SMITU — RAndolph 6-2527

SKIDMORE, 0WINGS, & MERILL 
100 W. Monroe, Kist floor, Chlcago, III.

WA1TRESS
In new modern snack shop. 

Day and nite work
3417 W. Divęrsey 
SPaulding 2-5711

SEWING MACHINE 
OPERATORS
Experienced 

Good starting rate 
plūs pay for piece work 

5 day week 
8 to 4:30 P.M.

Near North Side
SCHOLL MFG. 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.

vyraTIr^moterys

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

• Pensioned or Retired
• College Studente

• Car Necessary
1

Sėli an excellent type nlnminum 

awning on Northshore. By an old 

established company. Busy season 

just starting. Liberal commission.

• H. C. BOEDER 

Briargate 4-4670

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

Pajieškomas JONAS MIŠKINIS, 
s. Adomo. Nuo 1920 m. gyv. Chi- 
cagoje; ir jo giminės ALBINAS 
STUKAS, MARIJA STUKIENfi ir 
ELENA STUKAITE. Atsiliepti: 
Loretta Ka»i», 6821 S. Maplewood 
Avė., Chicago 29, III. HEmlock 
4-8063.

Los Angeles
Lituanistikos mokyklos mokslo 

motų pabaiga

Birželio 16 d- Los Angeles 
Sv. Kazimiero parapijos sekma-

KANADOJE
Š. m. birželio mėn. 10 d. 

abiejose Toronto lietuvių para
pijose: Šv. Jono ir Prisikėlimo 
šv. mišioms ir pritaikintais pa

I cijos Advokatų S-gos pirm.
Malųney, kuris tarė keletą nuo-

1 širdžių žodžių į minėjimo daly- 
į vius, kartu išreikšdamas vi
soms trims Pabaltijo tautoms 
linkėjimus jt| gimtosiomis kal-

Federacijos garbės pirm., min. įėjimo, teikiant auką, kiekvie- qj

Vytautas Gylys. Po to sugiedo- J nam buvo duota gražiai iš-1 TELEVIZIJOS 
tas Lietuvos Himnas. spausdinta minėjimo progra

ma ir visų trijų Pabaltijo vals
tybių atstovų pasakytų kalbų

vadovaujamas muziko ir vertimas į anglų kalbą.
Minėjimas praėjo labai gra

žioj nuotaikoj ir giliame susi
kaupime. Dalyvavo apie 1500 
asmenų. Pr. Alšėnas

Mums skirtą meninę dalį iš
pildė mišrusis choras “Var
pas

Pajieškomas JUOZAS MACE
VIČIUS. 1928 m. apsigyv. Mont- 
realy, Canadoje. Lietuvoje pali
kęs žmoną, sūnų ir dukterį Atsi
liepti: I»retta Kaisis, 6821 South 
Maplewood Avė., Chicago 29, III. 
Telef. HEmlock 4-3063.

Vladas Kuodys pajieškomas ir 
prašomas atsiliepti šiuo adresu:

Petras Jurėnas 
211 Franklin Avė. 

Toronto, Ont.
Canada

Pajieškoma STASĖ 2IEMIUTĖ, 
kilusi iš Vilkaviškio. Kas žino ar 
girdėjo apie ją — labai prašau 
pranešti šiuo adresu:

tina Tačiulauskienė,
2224 Lavvndale,
Detroit 9, Mich.

JONAS KLEVECKA, gimęs 
1914 m., Bliūdžiu km., nuo Pa
nevėžio. Prašome atsiliepti arba 
apie jį turintieji žiunių pranešti 

adresu:
EmiLia Žitkus,

1839 E. 90th St., Nr. 8
Cleveland 6, Ohio.

šiuo

Prašau atsiliepti SUKAUSKĄ 
ANTANU, gyv. New Jersey, ir 
ALCIAUSKA ALFONSĄ, s. Fe
likso, gim. 1930 m., Telšiuose ad
resu: E. Nakutis, 820 W. 34 PI., 
Chicago 8, III.

Turiu žinių iš Lietuvos.

A. A.

PETER ORINZIE
Gyv. 7220 S. Claremont av.
Mirė birž. 20, 1956, 9:30 vai. 
vak. sulaukęs 53 m. amžiaus.

Pasiliko dideliame nuliūdi
me žmona Stella (Tatkins), 
duktė Joan, 2 seserys Mary 
McCann, ir Julia Rastenis, ir 
jų šeimos, kiti giminės, drau 
gai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Joseph 
McPhee kopi. 7133 S. Wes- 
tern avė.

Laidotuvės įvyks šeštad., 
birž. 23, iš kopi. 11 vai. ryto 
bus atlydėtas į St. Adrian 
parap. bažnyčią, kurioje į- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionies sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas į Šv. Kazimie
ro kapines.

Nuoširdžiai kviečiame vi
sus gimines, draugus ir pa
žįstamus dalyvauti laidotu
vėse.

Nuliūdę: žmona ir duktė.
Laidot. direktorius Joseph 

McPhee, Telefonas PRospect 
6-0777.

Experienced
A r matu re & Stator Winder 
Well estb. Co. Petmanent

DAHL ELECTRIC 
2740 N. PULASKI RD.

Tel. Capitol 7-3170

dieninė lituanistikos mokykla iš mokslaig buvo prįsįmįntos 1941 
kilmingai ir nuotaikingai baigė' m birželio mėn trėmimų j 
1955 - 1956 mokslo metus. Į gib aukos

Iškilmingoj posėdį pradėjo; Be ,u.
tėvų komiteto pirmininkas agr., Pabaltiečių

bomis. Be to, dalyvavo šlovė-. kompozitoriaus St. Gailevi- 
nų, lenkų bendruomenių atsto- ciaus. Buvo išpildyti šie kūri- 
vai ir kit. niai: Vanagaičio “Kritusiems”,

B. Dūda, kviesdamas prie prezi
diumo stalo prof. M. Biržišką, 
mokyklos vedėją V. Tamulaitį, 
kleboną kun. J. Kučinrį inž. 
Stančiką, M. Aftukienę, Bekšą, 
Aftuką ir inž. V. Petrauską. Iš 
agr. B. Dūdos kalbos paaiškėjo, 
kad lietuviškoji visuomenė neli
ko abejinga lietuviškai mokyk
lai, ir tai palengvino tėvų ko
miteto darbą. Ypatingą padėką 
reikšdamas klebonui kun. J. Ku 
činglui, kalbėtojas pažymėjo jo 
gyvybinę pagalbą šios mokyk
los buvimui. Mokykloje per 
šiuos mokslo metus su dideliu 
entuziazmu ir pasiaukojimu dir
bo V. Tamulaitis, A. Balsienė, 
O. Razutienė, B. Čiurlionienė, F. 
Kudirka, H. Tumas, kun. dr. A. 
Bučmys ir sesuo Salvatora.

Gausus susirinkimas padėko
jo šiems visiems mokytojams, 
klebonui ir premijų už pažangų 
mokslą aukotojams smarkiais 
plojimais.

Kalėdų eglutė pavyko gerai, 
nes daug mokyklos draugų at
skubėjo su savo aukomis mo
kyklos eglutei. Būtent: dr. J. 
Bielskis, dr. Graska, Bruno Ge
diminas, Br. Budginas, vyčiai 
per Vyšniauską, P. Gustas ir 
St. Makarevičius po 5 dol. ir dr. 
Pamataitis — 1 dol.

Tos aukos įgalino tėvų komi
tetą parūpinti Kalėdų dovanė
les.

Estų pasirodymus
Estų kalba trumpą žodį ta

rė Baltų Federacijos Kanado
je garbės piim. Estijos konsu

ir Radio Aparatu Taisymai
Sąžiningas ir garantuota. darbas 
M- RIMKUS, 4617 S. 8awyer St 
Tel. VI 7-0087 — VI 7-3037 

arsjsi ctSEfajs-«Tįj g^arajsa

P.&J. JOKUBKA
TV, DEIMANTAI IR LAIKRODMA1 

Pardavimas ir Taisymą*
4077 So. Archer Avė.

Chicago 32, III. — Tel. LA 3-8617

AR VERTA?

Federacija! 
didžiulėj ir reprezentacinė j 
Massey Hali salėje, kuri, nors į
pasitaikiusi ypatingai graži Į las "Kanadai j. e. Markus. Po 
diena daugelį nuviliojo į gam- to buvo sugįedotas Estijos 
tą, buvo beveik pilna pabaltie-j p£jmnas įr estų miškus choras,

Mokslo metų pradžioje buvo 
sutarta atžymėti geriausius mo 
kinius, kurie ne tik geriausiai 
mokysis lietuviškai, bet bus ge
ro elgesio, drausmingi ir ko ma 
žiausiai kalbės angliškai lietu
viškosios mokyklos pamokų me
tu. Tok oms premijoms pinigai 
buvo gauti iš šių aukotojų: inž. 
V. Petrauskas 20 dol., klebonas 
kun. J. Kučingis 15 dol., SLA 
75 kuopa 15 dol. Am. Lietuvių 
Piliečių Klubas 10 dol., M. Af- 
tukienė 5 dol. Mokytoja A. Bal 
sienė 5 dol., mokytoja B. Čiurlio 
nienė ir mokyklos tėvų komite
tas 5 dol.

Šios premijos įgalino premi
juoti 11 mokinių. Manoma pre
mijų sistemą palikti ir ateinan
tiems mokslo metams, nes ma
tomi laibai geros to sumanymo 
pasekmės.

Tenka apgailestauti, kad keli 
mokiniai nustojo lankę mokyk
lą mokslo metų bėgyje, ir dar 
skaudžiau matyti, kad ne visi 
lietuvių vaikai lanko šią mokyk 
lą. Stiprinant lietuviškos mo
kyklos lankymo propagandą, 
tenka tikėtis, kad ne tik aplei
dę mokyklą mokiniai grįš į mo

čių ir svečių.
Minėjimas pradėtas Anglijos 

karalienės himnu “God Save 
The Queen”. Po to išklausytas 
atidaromasis žodis Baltų Fede
racijos Kanadoje pirm. V. U- 
peslacis. Pagrindinę kalbą mi
nėjime pasakė Ontario provin
cijos teisingumo ministeris, 
Hon. Kelso Roberts, kuris kal
bėjo ypatingai plačiai, palies
damas daug istorinių faktų iš 
Lietuvos ir kitų Pabaltijo vals
tybių praeities, o taip pat il
gėliau sustodamas prie bolševi
kinio okupacijos fakto bei 
brutališko tų kraštų žmonių 
teriojimo ir trėmimų.

Prieš šį kalbėtoją trumpes
niais žodžiais minėjimo daly 
vius pasveikino Toronto majo 
ras, Phillips,, kuris labai grei
tai turėjo išvykti į kitą pobū
vį. Pastarasis, kaip ir visuo
met, gana nuoširdžiais žodžiais 
prabilo į pabaltiečius, tarp ki
ta ko, ir šiuo kartu pabrėžda
mas, jog jo seneliai kilę iš vie
nos Pabaltijų valstybių — Lie
tuvos. Majoro žmona buvo ap
dovanota raudonų rožių puokš
te.

Esant labai gražiai pavėluo
to pavasario dienai, buvo labai 
taupytas laikas, todėl kiti gar
bingieji svečiai nekalbėjo, tik 
buvo pranešėjo suminėti.

Iš jų buvo: Federalinės Ota- 
fos vyriausybės, imigracijos 
ministerio Įgaliotas atstovas, 
Mr. Commeroon, Ontario pro
vincijos parlamento atstovas 
John Yaremko, Ontario provin-

vadovaujamas E. Tobrelujs, iš
pildė A. Laete kompoziciją 
“Maldą”, E. Vork — “Aš pa
imčiau gėlę” ir M. Saar — 
“Šiaurės dvasia”.

Kaimynų estų choras, kaip 
gražiai susidainavęs vienetas, 
dalyviams darė itin gražų įspū
dį.

Po estų oficialaus ir meni
nio pasirodymo žodį tarė Pa
baltijo Moterų Tarybos Kana
doje atstovė J. Benjamins.

Latvių pasirodymas

Latvių vardu žodį sava kal
ba tarė Latvių Tautinės Fe
deracijos Kanadoje pirm. A. 
Svenne. Po jo kalbos sugie
dotas Latvijos Himnas.

Meninėj latviškoj progra
moj, kaip ir kitais pr. metais, 
minėjimo dalyviai vėl turėjo 
progą išgirsti darnų jų chorą, 
pasivadinusį vardu “Daina”, 
vadovaujamą moters Erikos 
Freimanis.

Šis simpatiškasis dainos me
no vienetas išpildė Janis Me- 
dins “Maldą”, Emils Mengailis 
“Svetimoji šalis” ir Voldemars 
Ozolins “Gandi ą ir erelį”.

Lietuvių pasirodymas

Lietuvišką žodį į susirinku
sius tarė Lietuvos gen. konsu
las Kanadai ir taip pat Baltų

M. Petrausko “Motinėlė”, J. 
Žilevičiaus “Laisvės Daina” ir 
paties corvedžio, St. Gailevi- 
čiaus kompozicija “Audroj gi
mę”. Ypatingai galingai ir so
driai nuskambėjo dvi paskuti
niosios kompozicijos.

Po to J. R. Simanavičius 
perskaitė ręzoliuciją, kuri bus 
pasiųsta Kanados vyriausybės 
premjerui ir kitų laisvų kraštų 
vyriausybėms, rezoliucija pri
imta ypatingai gyvu plojimu.

Dalyviams ir svečiams padė
kojo Pabaltijo Federacijos 
pirm. V. Upeslacis. Beje, prie

PETE K SAKINS KAS 
Carpenter and General Contractor 
Stato naujus namus pagal užsa
kymą. Atlieka visokius senų na
mų pataisymus.

7207 So. Maplewood Avenue 
Tel. PRospect 6-9819 po 6 v. v. 

i-SSai c-

GUDAUSKŲ
BEVERLY HII.I.S GĖL1NYCIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banke
tų, laidotuvių Ir kitų papuošimų.

2443 WEST 63KD STREET 
TeL PRospect 8-0833 Ir PR 8-0834

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

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

MOVI N G
A. BENIULIS atlieka įvairiu? 
perkraustymua ir pervežimu? 
iš tolimų ir artimų atstumų.

TeL BĮ. 7-7075 arte
PR 8-9842

'
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Z. ir ST. JURKŪNŲ 

Moteriškų rūbų krautuvė 

(Marųuette Park Furriert)
Parduodami geros rūšies moteriški 

rūbai neaukštomis kainomis. Pri
taikant už pataisymą nieko neskai
tome. Priimam kailinius paltus iš
valymui, nuhlizginimni ir sandėlia
vimui (storage). Krautuvės adresas: 
2438 W. 63 rd St. Tel. HE. 4-4321 
I I i III11111llllllllIUIIIIIIIII llllllll!lllll!l

NIKODEMAI MACKINIS
Gyveno 7019 S. Maplewood 

Avė.
Mirė birž. 21 <f., 1956, 6 vai. 

ryto, sulaukęs senatvės. \
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Vil

niaus miesto.
Amerikoje išgyveno 45 m.
Pasiliko dideliame nuliūdi

me sūnus Clarence, marti Ele- 
onor, duktė Adelaide Rochkus, 
žentas Victor, anūkas Victor, 
J r., kiti giminės, draugai ir pa 
žįstami.

Priklausė Šv. Vardo Draugi
jai, Marųuette Parke.

Kūnas pašarvotas A. Petkaus 
koplyčioje 6812 S. Western 
Avė.

Laidotuvės įvyks šeštad. birž. 
23 d., iš koplyčios 8:30 vai. 
ryto bus) atlydėtas J švenč. 
Panelės Gimimo parapijos baž 
nyčių, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionies sielą. 
Po pamadų bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę- sūnus, duktė, mar
ti, žentas ir anūkas.

Del informacijos skambinti 
YArtls 7-1741.

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 Wcst lllth Street

Vienas blokas nuo kapinių.

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas mieste!

Telef. — CEdarcresI 3-6335

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605 07 South Hermitage Avenue

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

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

Kiekviena klasė turėjo savo at
stovus deklamacijoms. Buvo 
tautiniai šokiai ir labai gražus 
baletas “Žiogeliai ir gėlės”. Miš 
rus mokyklos choras labai nuo
taikingai padainavo kelias dai
nas, patiems mokiniams akom
panuojant akordeonu ir piani
nu. Baletui akompanavo O. Ba
rauskienė.

Visą tą meninę programą pa
rengė mokytoja O. Razutienė, 
kuri mokykloje dirba jau kele- 
ri metai, nuo pat mokyklos įsi- 
steigimo.

Taip, kaip tarė vienas kalbė
tojas (Bekša), už septynių tūks
tančių mylių nuo Lietuvos buvo 

kyklą, bet stos mokyklon ir tie J tikra lietuviška šventė, kurioje
vaikai, kurių lietuvišku aklėji- 
mu nesirūpina tėvai. Mokyklos 
durys visiems atviros ir jie la
bai kviečiami.

Po tėvų komiteto pirmininko 
agr. B. Dūdos kalbos kalbėjo 
klebonas kun. J. Kučingis, mo
kyklos vedėjas V. Tamulaitis, 
prof. M. Biržiška, Am. Lietuvių 
Piliečių Klubo vardu Bekša, M- 

Aftukienė, Aftukas ir JAV LB 
Los Angeles apylinkės švietimo 
vadovas J. Kojelis.

Nuoširdus mokyklos rėmėjas 
inž. V. Petrauskas linkėjo mo
kyklai sėkmės ir ateinančių 
mokslo metų mokinių pažangu
mui remti čia pat paaukojo 50 
dolerių.

Visi kalbėtojai pareiškė daug 
gražių minčių ir linkėjimų. Bu
vo džiugu matyti, kad mokyklos 
darbas visuomenės jau labai šil
tai įvertintas ir remiamas.

Moksleivių vardu tėvams ir 
mokytojams padėkojo mokinė 
D. Gustaitė.

Sekė mokslo pažymėjimų ir 
premijų įteikimas. Pažymėji
mus mokiniams įteikė prof. M. 
Biržiška.

Po trumpos pertraukos buvo 
mokinių pasirodymas scenoje.

kartu vaikai ir tėvai pademons
travo savo tikrą lietuviškumą ir 
meilę Lietuvai.

Publikos prisirinko artipilnė 
parapijos salė. Nesigailėta plo
jimų atsiimantiems pažymėji
mus mokiniams, mokytojams 
(kuriuos mokinės apdovanojo 
gėlėmis) ir visiems nuoširdiems 
mokyklos draugams ir rėmė
jams. M. Gliscudienė

Auka, besigydantiems 

sanatorijoje

J. Kaributas iš Los Angeles, 
Calif., pasiuntė $10 auką besi
gydantiems Gautingo sanatori
joje lietuviams ir šiomis dieno
mis gavo tokio turinio padėkos 
laišką:

“Jūsų siųstą auką $10 gavo
me. Giliai esame sujaudinti, 
kad jūs mūsų dar į nuostolius 
nenurašėte, mus prisiminate 
Kad ir mažiausia auka stiprina 
mūsų viltis pasveikti ir tokiu 
būdu tapti vėl pilnaverčiais pi
liečiais.

O dabar leiskite mums, Gau
tingo sanatorijoje besigydančių 
lietuvių vardu pareikšti širdin
gą padėką. Valdybos pirminin
kas, J. Oleka ir Kajutis”.

A. A.'**'
BARBORA MARKAUSKĄS 

Urbonaitė
Gyveno 3005 W. 40th St.
Mirė birž. 21 d., 1956, 2 vai.

ryto, sulaukus pusės amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tel

šių apskričio, Alsėdžių parapi
jos.

Amerikoje išgyveno 4 2 m.
Pasiliko dideliame nuliūdi

me vyras Jonas, posūnis Jonas 
Markauskas, jo žmona Julė, 
podukra Bronė, Jesulcvičius, 
jos vyras Juozas ir Vienas anū
kas, sesers duktė Jeanette Bo- 
beck, jos vyras Edward,, kiti 
giminės, draugai ir pažįstami.

Priklausė: Chicago Liet. Su
valkiečių Draug., Amerikos 
Liet. Piilečtų Pašalpos Klubui, 
Žemaičių Kultūros Klubui, 
Liet. Žagariečių Klubui ir Chi- 
cagos Liet. Draugijai.

Kūnas bus pašarvotas 6 vai. 
vak. John F. Eudeikio koply
čioje 4330 S. California Avė.

laidotuvės įvyks pirinad. 
birž. 25 d., iš koplyčtos 8:30 
vai. ryto bus atlydėta į švenč. 
Panelės Nekalto Prasidėjimo 
parapijos l>ažnyčių, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielų. Po pamaldų bus 
nulydėta į šv. Kazimiero ka
pines.

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

Nuliūdę: vyras, posūnis, po
dukra, žentas, marti ir anūkas.

Laidotuvių direktorius John 
F. Eudeikis. Te). LAfayette 
3-0440.

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

mo 2 dukterys: 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 Nemunlenė ir Uršulė 
Daujotienė, kiti giminės, drau
gai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Vasaitis- 
Butkus koplyčioje 1 446 S. 
60th Avė., Cicero, 111. laido
tuvės įvyks šešt. birž. 23 d., iš 
koplyčios 8:30 vai. ryto bus at 
lydėta J Šv. Antano parapijos 
bažnyčių, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionės sic 
lų. I*o 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.

LIODĖSIO VALANDOJ 
Atokiu

MAŽEIKA * EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6845 So. Westera Av®. Air Condltloned koplyčia 
BEpnblio 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta 

Tiems, kurie gyvena kitos* miesto dalys*; j----1—y 
koplyčia arčiau Jūsų namų.

SEKANTIEJI yra NARIAI CJHCAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambulansų patam*- Meg turime koplyčias
ldien* i* nak’ visose Chicago. ir
|tj, Reikale šaukit. Roeelando dalyse ir
muB- uojau patarnaujame

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

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

TELEVIZIJA* RADIJAS
HI-FI FONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

FRANK’S TV & RADIO, INC.
3240 So. Halsted SI. CAIumel 5-7252

KĖLIMOSI IŠPARDAVIMAS
D. JURJONO BENDROVES, 3524 S. Halsted SI.

baigiasi krautuvės nuomos sutartis ir yra reikalas keltis 
į kitas patalpas.

Kad sumažinus krautuvės perkėlimo išlaidas, prekės išparduo
damoj su DIDELE NUOLAIDA. Kam reikalingi dažai, apmu
šalai, ruošos reikmenys ar dovaninės prekės, pirkite dabar— 
mažiau išteisite, pinigų!
Krautuvė atidara ir šventadieniais nuo 10 vai. ryto iki 2 v. p.p. 

-------- --- ------ -T--------- f'

PETRAS P. GURSKIS
659 We»t 18th STREET Tel. SEeley 3-5711

" ALFREDAS VANCE
177 WOODSII>E Itd., Riveralde, III. Tel. OLympic 2-5245

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

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10321 8. M1CH1G AN AVĖ. Tel. COmmodore 4-2228.

JURGIS F. RUOMIN
3319 a LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138-11391

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50Ui AVĖ., CICERO, Rl. Tel. OLympic 2-1003

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

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET REpablta 7-12131
2814 W. 2Srd PLACE Vlrginla 7-66721

Y

f
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/ mus.
X Agota Kalinauskienė,

Kingstcn, Pa., per Draugą pa
aukavo TT. Marijonų statybos 
fondui $500 ir prašo, kad vie
nas vienuolyno kambarys būtų 
a. a. kun. Aleksandro Burbos 
atminčiai. Gaibingasis kun. 
Burba buvo vienas iš pirmųjų 
kunigų Amerikoje ir jis mirė

X Kun. Vito E. Mikolaitis, 

Ųuigley paruošiamosios semi
narijos profesorius, birželio 13 
d. gavo istorijos magistro laip
snį Loyolos universitete. Kun. 
Vitas gimė Chicagoje, Šv. Kry
žiaus parapijoj. Čia mokėsi ir 
iš čia įstojo į Quigley priruo
šiamą seminariją, o ją baigęs 
įstojo į Mundelein kunigų se
minariją. Atsiekus kunigystės 
tikslą, mirė abu tėvai, bet jau
nąjį kunigą globoj0 vyresnioji 
sesuo Angelė ir svainis Petras 
Kilmitzs, prie to dar pagal iš
gales prisidėjo jaunesnioji se
suo Sophia, Vladas Šerauskas 
ir brolis Antanas Mikolaitis. 
Masterio laipsnio gavimo pro-1898 .metais. Kun. Burba laimi

no Kalinauskų vedybas 1896 j ga birželio £7 d P7 A Kilmitzs 
metais Plymouth, Pa. A. Kali-, rezideneijoje, 5648 S. Paulina 

st., įvyko šaunus kun. Vito pa
gerbimas. Buvo susirinkę kun. 
V. Mikolaičio draugai, pažįsta
mi, jų tarpe prel. D. Mozeris, 
kun. E. Abromavičius, kun. 
J. Kuzinskas, kun. A. Zaka-

nauskas mirė prieš penkis me 
tus. TT. Marijonai taria nuo
širdų padėkos žodį A. Kalinau
skienei.

X Zinnia Cicėnas, duktė Ci
cėnų, gyvenančių 6462 South
Central avė., baigė su atžymė- | rauskas, kun. F. Kelpšas, kun.

D. Schiller, kun. J. Haugh ir 
visa eilė kitų žymių svečių, at
vykusių net iš kitų miestų. Vi
si linkėjo kun. Vitui pasiseki
mo ir sveikatos.

Z. Cicėnaitė

jimu birželio 15 d. Illinois uni
versitete farmaciją. Zinnia yra 
narė Rho Chi ir garbės farma- 
cetų draugijos. Ji gavo Ethel 
J. Heath stipendiją, kadangi 
jos mokslo pažymių vidurkis 
buvo 90. Šiuo metu Zinnia dir
ba Research and Education li
goninėj, o nuo rugsėjo mėn. 
dirbs universitete farmacijos 
fakultete asistente.

X Philadelphijos Lietuvių 
Meno Ansamblis į Dainų šven
tę atvyksta birželio 30 d. 10 v. 
ryto. Jie tuo laiku jau bus 
Union stotyje. Iš čia vyks į re
gistracijos vietą. Šis ansamblis 
uoliai ruošėsi Dainų šventei, o

X Lietuvių prekybininkų ad
resų knyga. Lithuanian Cham- 
ber of Commerce of Illinois 
leidžiama 1956 m. Chicagos lie
tuvių prekybininkų ir profesio
nalų adresų knyga jau baigia
ma ruošti ir šiomis dienomis 
atiduodama' spaudai. Adresų 
knygos leidimo komisijos pir
mininkas Stanley P. Balzekas 
prašo visų lietuvių biznierių, 
kurie norėtų kad jų pavardė ir 
adresas tilptų spausdinamoje 
adresų knygoje, pranešti jam 
telefonu: VIrginia 7-1515 arba 
laišku: Lithuanian Chamber of 
Commerce of Illinois, 4030 Ar
cher Avė., Chicago 32, Illinois.

X Akademinio jaunimo sek
cijoj Kultūros kongrese pa
kviesti trys kalbėtojai iš stu
dentams vadovaujančių asme
nų tarpo. Jie nagrinės tautinės 
lietuvių kultūros išlaikymo bū
dus emigracijoj, mūsų vyres
niųjų tarpe, studentijoj ir so
cialinio darbo plote, remiantis 
jauno žmogaus- entuziazmu, 
mokykloje įgytomis žiniomis 
ir gyvenimo intrygų nepaliestu 
idealizmu. Sekciją globoja Lie-

KULTŪROS KONGRESO 
GARBES KOMITETO NARIAI

Be anksčiau paskelbtų, JAV 
ir Kanados Lietuvių Kultūros 
Kongreso Garbės Komiteto na
riais sutiko būti: Alto vicepirm. 
A. Olis, Alto sekr. “Naujienų” 
red. dr. P. Grigaitis, Kauno Vy- 
tauo Didžiojo universiteto buv. 
rėkt. prof. J. Gravrogkas, Kau
no konservatorijos direkt. prof. 
V. K. Banaitis, Klaipėdos kon
servatorijos direkt. prof. J. Ži
levičius, ALRK Federacijos pir
mininkas dr. Ad. Darnusis, Atei 
tininkų Federacijos vadas S. Su
žiedėlis, lietuvių kult. mecena
tas prel. P.' M. Juras, JAV LB 
Kultūros Fondo pirm. J. Krei
vėnas, poetas J. Aist's, “Aidų” 
žurnalo red. rašytojas A. Vai
čiulaitis, komp ir dirg. J. Ka
činskas, dirig. Vyt. Marijošius, 
dail. prof. A. Galdikas, Lietuvos 
operos kūrėja ir sol. VI. Grigai
tienė, sol. Aleks. Kutkus.

Sutikimo proga rašo:
Jonas Aistis: Prašau priimt 

mano širdingiausius sveikinimus 
ir geriausius linkėjimus Lietu
vių Kultūros Kongresui. Kultū
rą, tautos kultūrą kuria ne vie
ni tiesioginiai mokslininkai ir 
menininkai, bet lygia dalia ir 
tie, kurie meno ir mokslo pasi
genda, priima ir palaiko.

Prel. P. M. Juras: Neabejoju, 
kad šis kilnus, bet sunkus Tams 
tų žygis ątneš daug gražių vai
sių. Gražios idėjos sunkiai rea
lizuojamos be finansinės para
mos. Prie savo sutikimo ir pri
tarimo pridedu čekutį. Telaimi
na gerasis Viešpats visus Tams
tų žygius bei darbus.

J. Žilevičius: širdingai dėko
ju ir laikau didele garbe būti 
šio istorinio įvykio dalyviu.

S. Sužiedėlis: Nuoširdus dė
kui už teikiamą Ateitininkų Fe
deracijai garbę.

VI. Grigaitienė: Labai malo
nu, kad prisimenate mane. Lin
kiu Kultūros Kongresui gražiau
sio pasisekimo. BCV inf.

TIK VIENA MOTERIS

Chicago Medieal sciiool tarp 73 vyrų baigė viena moteris. (INS)

CHICAGOS ŽINIOS
Lietuviai beisbolo 

žaidynėse
Chicagos Policijos Labdaros 

draugija, pasiryžusi sukelti 
$150,000 šalpai nužudytų poli
cininkų našlių ir našlaičių, or- 
zanizuoja tris beisbolo žaidy
nes. Pirmosios žaidynės bus 
birželio.29 d. 7 vai. v. Comins- 
key Park. žais Policijos koman
da prieš Glenvievv Laivyno ko
mandą. Policijos komandoje 
yra ir su lietuviškomis pavar
dėmis: Antanas Norka ir Sta- 
sys Norka. Laivyno komando
je žais Don Pinkus ir Jonas 
Podres, kuris nepaprastai pa
garsėjo pareitais metais. Jis 
šioms žaidynėms lėktuvu at
skris iš Norfolk Laivyno bazės, 
kur dabar tarnauja. Laivyno 
beisbolo komandoje jo numeris 
bus 34. Tikimasi sulaukti daug

kad galėtų padengti kelionės i tuvių Studentų Sąjungos cent
išlaidas, buvo surepgęs net tris 
parengimus, tikėdamasis para
mos. Deja, tie parengimai ne
davė pelno. Nors ir su skolin
tais pinigais, bet ansamblis at
vyks į Dainų šventę. Toks yra 
dainos žmonių kelias.

X Liudas Ramanauskas,

skautas akademikas, atlikęs 
karinę tarnybą ir tęsiantis stu
dijas architektūroje, yra vie
nas iš Pabaltijo Universiteto 
suvažiavimo iniciatorių bei or
ganizatorių. Taip pat mielai 
talkininkauja Kultūros kon
greso iškilmių salių papuošimo 
da/bams.

X Gediminas A. Namikas 
yra vienas iš 9 studentų, š. m. 
birželio mėn. baigusių North- 
vvestern universitetą Evans- 
ton, III., bakalaureato laipsniu, 
kaip “henor student”. Jei dėdė 
Šamas savo tarnybon nepa
šauks, rudenį planuoja tęsti 
studijas Madison, Wis.

X Bronius ir Genovaitė Pi- 

lipauskai praeitą savaitę persi
kėlė į naują rezidenciją, kuri 
randasi Riverdale, III., prie 
145-tos ir Clark gatvių. Prieš 
pirkdami šią naują rezidenciją 
jie gyveno Šv. Juozapo para
pijoje, S. Englevvood, Chicago
je.

X Biletai i Dainų šventę jau 
perkami smarkiu tempu. Vien 
praeitą savaitgalį jų parduota 
500. Jų galima gauti Dainų 
šventės būstinėje, 2523 W. 69 
St., Chicago 29, III. Telefonas: 
PRospect 8-5952.

ro valdyba.
X Jieškomas Andrius Strai- 

gis, Antano ir Marijos sūnus, 
gyvenęs Bostone. Jo tėvai gy
veno Ungerinių kaime, .Ludvi- 
navo valse., Marijampolės aps. 
Jo brolis Juozas ir sesuo Mari
ja gyvena Lietuvoje. Kitas bro
lis Antanas dingęs po pirmojo 
Pasaulinio karo.

Pajieško Juozas Miknevičius, 
Andriaus sesers sūnus, gyve
nąs Kamieniec Zabkovvicki, ui. 
Kolejowa 13 (Szpital), Len
kija.

Areštavo neatsargų šoferį Pieštiesiems pirmenybė
Teisėjas Stodola įsakė pusei 

metų uždaryti kalėjiman Wil-
Chicagos susisiekimo vado

vas Philip A. McGuire prime
namą R. Wyatt, 30 m. amžiaus,, na, kad iki birželio 18 dienos 
kuris praeitų metų pabaigoje Į Chicagoje susisiekimo nelaimė- 
įvažiavo į kitą automobilį ir su- se žuvo 154 žmonės, iš kurių 
žeidė keturis žmones. Jis tada 95 buvo pėstieji; taigi — pės-

Dėl perkūno paraližavo 
ranką

Jolieto .mergaitė Teresa Akf- 
ter, 13 m. amžiaus paguldyta 
ligoninėn su paraližhota ranka. 
Ranką paraližavo, kai ji šukė 
vandens kraną, norėdama atsi
gerti savo namų virtuvėje. Ma 
noma, kad perkūnas trenkė kur 
netoliese į žemę ir elektros sro
vė vamzdžiu pasiekė ją. Į na
mą netrenkė — jokio sužalbji- 
mo nerasta.

Ligoti veteranai nemokės 
už automobilius

Chicagoje yra apie 3,500 iš 
dalies paraližuotų veteranų, 
kurie dabar nemokamai gauna 
valstybės leidimus automobi
liams. Miesto valdyba nutarė 
jiems nemokamai duoti ir mies 
to leidimus (stikerius).

buvo metams nuteistas sąlygi
nai — bus laisvas nuo baus
mės, jeigu sumokės už gydy
mąsi sužeistiesiems. Dabar vie
na iš sužeistųjų susilaukė dvy
nukų. Paaiškėjo, kad Wyatt nie 
ko sužeistiesiems nebuvo mokė
jęs ir dabar turės atsėdėti ka
lėjime.

Ginčas dėl švarkų ,
Teisėjas Edward B. Casey S- 

mė kelti balsą, kad jeigu teisė
jai dėvi uniformines togas teis
mo posėdžio metu, tai ir pri
siekusieji teisėjai — jury — vy 
rai turi būti su švarkais. Ad- 
ministerija tam teisėjui bandė 
pataikyti, tačiau iš 96 prisieku
sių tik 18 buvo atėjusių su švar 
kais, esant tokiam karščiui.

Pabrangs taksiai
Chicagos Miesto taryba 34 

balsais prieš 10 priėmė nutari
mą, kuriuo leidžiama kiek pa
kelti mokestį už taksių varto
jimą. Dabar už pirmą ..ketvirtį

čiųjų automobilių nelaimėje 
žuvo 62%, o automobilistų — 
38%. Dėl to perspėjami vai
ruotojai labiau budėti. Prime
namas Chicagos nuostatas: 
jeigu šviesos ar policija nere
guliuoja judėjimo skersgat
viuose, tai pirmenybę turi pės
čiasis, ne važiuojąs automobi
liu.
Mašinos užmušė 3 vaikus

Automobilių nelaimėse žuvo 
net trys Chicagos vaikai. Mary 
Ann Salomon, 4 m. amžiaus 
mergaitė, buv0 mirtinai sužeis
ta automobilio, kuris staiga už
šoko ant šaligatvio. Margaretą 
Kerwin, 5 m. amžiaus, užmušė 
mašina, važiuodama atbula. 
Lawrence M.-Krier, 9 m. am
žiaus, buvo užmuštas kai jo tė
vų automobilis nušoko nuo ke
lio netoli Spencer, Ind.

Moterių — prokurorė
Chicagos Moterų teisme pa-

mylios reikes mokėti 35 centus skirta prokurore 26 m. am- 
ir paskiau — už kiekvieną 2/5 žiaus Mary Ann Grohwin, lig- 
mylios — po 10 centų. Už kiek- šiolinė valstybės prokuroro pa- 
vieną ekstra keleivį — primo- dėjėja.
karna po 20 centų. Naujas ta
rifas įsigalios maždaug nuo 
liepos mėn. 15 dienos.

Iškėlė žuvusiojo kilnumą
Antradienį iš Šv. Adriano 

bažnyčios, 7000 S. Washtenaw 
avė, Chicagoje, palaidotas ban
dito nužudytas detektyvas 
John J. Blyth. Laidotuvėse da
lyvavo apie 1,000 žmonių ir 
apeigas atliekantis kun. John 
Ireland Gallery pamoksle pri
minė, kaip tas policijos tarnau
tojas buvo doras, geras vyras, 
pasišventęs savo pareigoms.

NAUJŲ MAŠINŲ 
FONDAS

X Dainavos ansamblis birž. žiūrovų. Biletų kaina $1.25.
želio 24 d. vyksta į Crown Miesto rotušėje po stiklu yra I VASAROS STOVYKLA BERNIUKAMS
Point, Ind., prie Cedar Lake į 
lietuvių saleziečių įsigytos že
mės ir berniukams naujos va
sarvietės pašventinimo iškil
mes, kur mišių metu giedos 
lietuviškas giesmes.* Iškilmėse 
dalyvaus Indianos vyskupas .ir 
kiti augšti svečiai.

X Pranciška Milkevičienė,

233 žvaigždėj policininkų, ku
rie buvo tarnybos metu nužu
dyti Chicagoje.

Jaunikliai .nakčia, turu 
būti namie -

Nauju Miesto valdybos nu
tarimu, vaikams ir. jaunuo-

_ ~ liams, kurie dar neturi 17 m.Downers Grove, III., praeitą .. , ...•x •- • amžiaus, draudžiama vieniemssavaitę grįžo iš Copley ligoni 
nes, Aurora, III., po sunkios 
operacijos. Pranciška ir Juozas 
Milkevičiai yra savininkai Du- 
Page Inn, ant Ogden Avė., prie 
Downers Grove miesto.

X Mortai Levgaudienei ar
ba Jonui Levgaudui (ar Lev- 
gaudai), atvykusiems į Ameri
ką apie 1910 m. ir gyvenusiems 
Chicagoje, Lowe Avė., yra 
svarbių žinių iš Lietuvos. 
Kreiptis: TERRA, 3333 South 
Halsted St., Chicago 8. III.

X K. Naumiestyje, Lietuvo-

X Vakarinė pramoga. Bir- je, mirė A. Žukauskas, Norke- 
želio 30 d. (šeštadienį) vakare vičienė, Šneiderienė, Kučiaus- 
Vyčių sodelyje ir salėj Namo kienė, Še: gebenė, Pikžirnienė
taryba ruošia pramogą — pik 
niką, į kurį kviečiami ne tik 
vietos lietuviai, bet ir suvažia
vę Dainų šventėn jaunimas — 
choristai,-ės. Kitų kolonijų jau
nimui bus proga susipažinti su 
Chicagos jaunimu — vyčiais, 
ir naujoj draugystėj vakarą 
praleisti. Veiks užkandinė, bu
fetas ir grieš orkestras. Įėji
mas nemokamas.

ir jos duktė Petrė, O. Šimans- 
kienė-Rapolskiūtė.

būti miesto gatvėse ar parkuo
se po 10 vai. 30 min. vakaro, 
o penktadieniais ir šeštadie
niais — vėliau 11 vai. 30 min., 
nebent juos lydėtų suaugusieji 
ar jie galėtų įrodyti, kad eina 
leistino reikalo vedami.

Taipgi uždrausta yra jau
nuoliams nešiotis peilius, ku
rių ašmenys ilgesni, kaip du 
coliai. Nusikalstantieji gali bū
ti baudžiami iki $200 ar iki 6 
mėnesių kalėjimo.

Už valandą reikalauja $100
Advokatas-Benjamin H. Eh- 

lich, kuris byloje dėl palikimo 
atstovavo rasto negyvo milio- 
nieriaus Thorne sužadėtinę Mau 
ree Ragen, ir kur buvo varžo-

Padėti tėvams auklėjimo darbe rankiai, specialisto gydytojo me- 
įr vaikučiams praleisti vasarą gra diciniška globa ir gydymas pa- 
žioje gamtoje ir lietuviškoje, jau-'
natviškoje aplinkoje, jau septin
tus metus paeiliui Tėvai Jėzuitai 
ruošia įdomią stovyklą berniu
kams.

1. Prirmami berniukai 7-14 me
tų amžiaus suprantą lietuviškai.

2. Stovykla vyks gražioje Michi- 
garuo vasarvietėje ant Paw-Paw 
ežero krantų, jaukiame viešbuty
je: Šagalas Resort, Watervliet,
Michigan, Telefonas: Ingersol 3- 
4620.

3. Stovyklos programa bus labai 
įdomi: šalia mūsų tėvynės Lietu
vos krašto, gražios praeities bei 
lietuvių kalbos pažinimo, bus įdo
mūs vakariniai laužei ir vaidini-

*: masi dėl palikimo $2 milionų su Į “ai, palydimi lietuviškų dainų bei yra zi- , r .. . __'muzikos; įvairūs, sportas ir žaidi-X Jonui Plesevič’ul

nių iš Sibiro. Jieško jo motina m°je’ pareikalavo, kad už va- mai rank(jarbiai, žuvavimas, plau-
ir broliai. Kreiptis į Draugo!land*- Praleistą teisme, būtų «------- «-
redakciją. I Jam užrū°kėta $100. Mat, dabar

besibylinėjantieji susitaikė ir

klojimas ir irstymasis laiveliais, 
ekskursijos, vakarais vertingi ir 
įdomūs filmai. Be to, kiekvieną sa

prastais atvejais.
6. Stovyklos dalyviai pasiima su 

savim: vieną kostiumą šventadie- • 
niui, pora šiokiadienių (trumpos | 
kelnaitės), ilgos kelnės šaltesniam 
orui, stiprius paprastus ir sporti
nius batus, paprastus kambarinius 
batus, baltinių dviem savaitėm, 
šukas, dantim šepetuką, maudymo 
si kelnaites, turimus sporto įran
kius ar meškerę, maldaknygę ir 
ražantėlj. Kas manytų, kad vie
nos antklodės, gaunamos viešbu
tyje, jam nepakaks, galėtų pasi
imti antrą iš namų.

7. Stovyklą aplankyti yra labai 
patogu: 1) Greyhound autobusai 
dažnai kursuoja ir atveža iki pat ' 
Watervliet, Michigan. 2) Trauki
nys eina kiekvieną vakarą iš 6300 
South Oakley St. ir nugabena per 
2 vai. ir 30 min. 3) automobiliu 
važiuoti 12 keliu. Už 110 mylių, 
Watervliet miestelyje pasukti į

“DRAUGO” Administracija 
nuoširdžiai dėkoja už aukas 
Naujų Mašinų Fondui. Aukojo 
šie asmenys:

Vaškevičius, Jus. .. $10.00
Čekanauskas, J. .........  5.00
Dirmantienė, D. .........  5.00
Misiūnas, D................ 5.00
Pivoriūnas, A............. 5.00
Vaitekūnas, VI............. 5.00
Bagačiūnas, J............. 2.00
Dičiūnas, A................ 2.00

200
kurapka, Vac............. 2.00
Milaševičius, Jur.........  2.00
Rabašauskas, Pov.........2.00
Stravinskas, Ona .... 2.00
Švedas, J..................   2.00
Vilkišius, J................. 2.00
Aleliūnas, Ona ......... 1.00
Deremeckis, J. .......... 1.00
Dalinkevičius, K.........  1.00
Gedvilas, Z. ............. 1.00
Garkevičius, A............. 1.00
Gulbinskas, A. ......... 100
Kanavolas, K...................1.00
Motiekaitis, Ona .........  100
Oksas, Ona ................. 1-90
Palubinskas, M............. 1.00
šleševičius, A............. 1.00
Šilėnas, V.................... 1-00
Šimaitis, P.................... 1-00
Vižinas, VI.......... . 100
Vaitekūnas, Paul......... 1.00
Zalatorius, J.................' 100
Zdancevičius, Juo......... 1.00

DĖMESIO Į CHICAGĄ 
ATVYKSTANTIEMS DAINŲ 

ŠVENTES CHORISTAMS

KAS KĄ IR KUR
Dienraščio DRAUGO admi

nistracija parūpins autobusus 
pas mus. Į nemokamai aplankyti Chicagos

'kiškas įstaigas. Ekskursija 
vas J. Borevičius, S.J., jojo pava- įvyvs šeštadienį, birželio 30 d., 
duotoias-Tėvas A. Tamošaitls.S. tarpe repeticijų (3 vai.—5:30 
J., stovyklos štabo bendradarbiai , • * \ m • i v • v. „
klierikai lėzuital: Vaidevutis Man1 vaL P° PietM)- Tai kelionei bus 

tik 250 vietų. Todėl visi į Chi- 
cagą atvykstantieji choristai, 
kurie norėtų patogiai aplankyti 
svarbesnes lietuviškas įstaigas, 
prašomi registruotis iki birže
lio 29 dienos pas dainų šventės 
vedėją, 2523 W. 69 St., Chica
go 29, III., tel. PRospect 8-5952, 
arba DRAUGO administracijo
je, 2334 So. Oakley Avė., Chi

cago 8, III., tel. VIrginia 7-6640.

vaitę įvyks varžybos gražaus ei-; kairę m 140 keliu. Toliau, gražūs
iškilo byla dėl atlyginimo advo
katams.

— Min. S. Lozoraitis. šiuo metu
vieši chiragoj ir, šį sekmadienį, Nubaudė senelių laikytoją 
7 vai. vak., Marijos augšt. mokyk 
loję daro viešą pranešimą lietuvių

„-M o „„rrie | visuomenei politiniais Mausimais d« $510 pabaudos dr. Joną B. cago. Todėl visi stovyklos daly- kHerV<ai jėzuitai: Vaidevutis Man
Mildažių Lake Side vasarvie- ft, vakarą Sherman viešbuty ren- Ruckė? gyvenantį 7019 South I v,al jr-x-' 2 taut£.S.J., Kęstutis Trimakas,S.
tės, Beverly Shores, Ind., ati- giamas jam pagerbti banketas. L g. . 1 . 99 „ | vai. Stovykla baigiasi rugpjiučio 6 j Gedimims Ki.iauskas, S.J., Al-
d. vm.„ ivvk. « Šeštadienį Indtana gatv8je kur, 22 So A ^S^tov^ta,jį^ta. ,ma„, KezyąSJ., Ir GinfutM

gesio, tvarkingumo, lietuvių kai- mūsų stovyklos ženklai atves jus 
bos, sporto. Laimėtojai bus apdo
vanoti gražiomis dovanomis.

4'. Stovykla prasideda liepos 2 
d. Išvažiuojame specialiu autobu-

—- ----- ------- ,------3---j----- »- i , isu ryte 9 vai. nuo Tėvų Jėzuitų
v , . . . , . r-non.i ir loJe daro vipšą pranešimą lietuviui Municipalinis teismas nubau- Namų, 5541 So. Paulina St., Chi-
X jon.nių laužas ir c ų I visuomenei oolitiniais klausimais. Tnno R caaro. Todėl visi stovyklos dalv-

darymas įvyks šį šeštadienį krfttŲ Klubo valdyba ruošia šiais Saeramento, Chicagoje, laikė 
vai. vakaro. Programoje daly- metais Jun- 24 d. didelį viešą pik-į ir nri.in««no
vauja akt. Al. Brinką, rašyt.
Al. Valentinas ir dr. S. Aliūnas.

X Jonas čėsna atvyko iš 
Omahos, Nebr., aplankė Drau
go redakciją ir draugus bei 
pažįstamus. Apsistojęs pas J.

niką prie 87 Tr Wes*£rn Seneliams namus ir prisipažino 
on Woods Parke Block 16-17, ten kaltu — sulaužęs kaikurias
kur ir visada būdavo.

Bus graži muzika, alučio, už
kandžių ir dovanų, šiais metais 
žada atsilankvti net ir iš kalmy- 

‘niniu ’ aovlinkių nemažas būrvs 
svečių. Tikimasi turėti labai di-

miesto taisykles.

Padidėjo žmogžudysčių

visam laikui arba ne mažiau dvie- Sabataitis.S.J. Stovyklos gydyto
jų savaičių. Vietos paliekamos pir iag dideli8 lietuv|ų bičiulis bus dr. 
miau užsiregistravusiems. Be to, stovyklos skaniais val-
užsiregistravusiems bus pasiųstos ialg ^pin8i, patyrusios lietuvės 
platesnės inofrmacijos. šeimininkės.

5. Savaitinis atlyginimas vienam i . a. ,.__ _____
asmeniui $25.00. Esant dviem as- . 9- Stovyklon registruotis prad
menim iš tos pačios šeimos ar dau STluo”^reiu 1 phi
giau, kiekvienam po $20.00. Apie 5514 SPauhnaChi
Iritna pa įima a nunlnirlaa nrnSnmp CftRTO 36, III. TelCI. JUjRIPer 1955 metU8 Chlca^e kitas galimas nuolaida prašome

delis piknikas. Klubo valdyba kvie buvo nužudyta 274 žmonės, tai- tartis su stovyklos vadovybe. Sa- 16y; * u, <
Mikalajūną, 4148 S. Campbell čia dalyvauti kuoskaitUngiauaiai gį _ 26 daugiau negu 1054 vaitinin mokestin įskaičiuojama: Iki pasimatymo stovykloje

J visus. Iii j maistas (4 kartus dienoje), kam- Tfiv. J. Borevlclus, 8.J
Ave; Parsnglms Ksmialia 'rnptal8- Įbarys, patalini, atambfls sporto i- Stovyk. Vadovybės vardu

I


