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Vyr. Lietuvos išlaisvinimo komiteto nauja vadovybė
Lietuvos darbininkai telkiami ike stebės karines 

darbams Karelijoje
pratybas iš Saratoga

WASHINGTON, birž. 4. — 
Prezidentas Eisenhoweris šj ket

OKUPUOTA LIETUVA. — Jau kelintus metus Lietuvoje tel- virtadienį ir penktadienj stebės 
kiami darbininkai miško medžiagos paruošimo darbams Kareli- oro — jūros pajėgų pratybas iš
joje, sovietinėje respublikoje.

Dar ir pastarais laikais Vil
niaus „Tiesoje“ kai kada telpa 
tokie skelbimai:

„Vyriausiojo perkėlimo ir or
ganizuoto, darbininkų telkimo 
valdyba prie Lietuvos TSR mi
nistrų tarybos vykdo perkėlimą 
j Karelijos ATSR miško pramo
nės ūkius. Persikelti gali šeimos, 
turinčios ne mažiau kaip du dar 
bingus narius. Persikeliantiems 
suteikiama eilė lengvatų...“

Perkėlimo punktai

Vadinamo perkėlimo įgalioti
niai savo registracijos punktus 
turį Vilniuje, Kaune, Klaipėdo
je, Šiauliuose ir Panevėžyje. 
Mums aišku, kad tai ne kas kita, 
kaip savotiška deportacijų for
ma.

Koks skaičius Lietuvos darbi
ninkų jau perkeltas į Kareliją,

žinių iš pačių sovietų šaltinių, 
kad Karelijoje dirbą lietuviai 
miško darbininkai pagaminą žy
mius miško medžiagos kiekius.

Suardomos šeimos

Lietuvio akimis žiūrint, toks 
darbininkų perkeldinimas j toli
mą, svetimą kraštą — tai vienas 
iš sovietinių būdų žmones nuša
linti nuo savo tėvynės. Geresnės 
ar blogesnės ten darbo ir gyve
nimo sąlygos — perkeldinamieji 
ilgam netenka savo krašto, pri
versti duonos kąsnį jieškotis sve 
timam ir klimatiniai nepatogia
me krašte, be to suardomos šei
mos, o Lietuva netenka savo tau 
tos narių. Darbo jėgų pertek-

60,000 tonų lėktuvnešio Sarato
ga.

Baltieji Rūmai vakar pranešė, 
kad karinės pratybos bus 60— 
100 mylių nuo Floridos rytinės 
pakrantės. Jas taip pat stebės iš 
lėktuvnešio keletas kitų augštų
jų administracijos pareigūnų.

Baltųjų Rūmų sekretorius Ja
mes C. Hagerty pasakė, kad iš 
lėktuvnešio manevrus stebės ap
saugos sekretorius Wilson, Ato
minės Energijos komisijos pir
mininkas Lewis Strauss, Laivy
no operacijų vadas adm. Arleigh 
Burke, valstybės sekretorius Dul 
les, iždo sekretorius Humphrey 
ir laivyno sekretorius Gatės.

Prezidentas Eisenhovveris šio 
ketvirtadienio rytą iš Washing- 
tono skris į Mayport laivyno ba
zę, netoli Jacksonville, Fla. Ir

Vliko pirmininku išrinktas 
dr. Antanas Trimakas

SALOMĖJA NARKĖL1ŪNAITĖ 

Mūsų speciali korespondentė Jungtinėse Tautose

NEW YORKAS. — Per tris dienas — gegužės 31 ir birželio 1 
ir 2 — Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas peržvelgė savo 
veiklą ir išrinko naujus organus. Tai buvo trečioji Vliko pilnaties 
sesija Jungt. Am. Valstybėse. Ji įvyko McAlpin viešbutyje, daly
vaujant apie trisdešimčiai atstovų ir svečių.

Nauju Vliko prezidiumo pir- —---- -------- ■ ■
mininku išrinktas Ūkininkų Są- misijos darbą, papildytas dr. 
jungos atstovas dr. Antanas Tri Anyso; dr. Ant. Trimakas — 
makas, vicepirmininku mažlietu- apie Lietuvos rytų sienų studijų 
vis J. Stikliorius ir sekretoriumi komisijos darbus, prijungdamas 
H. Blazas, kuris šiose pareigose kartu ir santykių su lenkais pra 
dirbo ir anksčiau. nešimą. J. Audėnas pranešė apie

Vykdomosios Tarybos pirmi- Liet. ūkio komisijos darbą, o pik. 
ninku išrinktas socialdemokratų K. Škirpa pranešė apie politinių 
atstovas J. Glemža ir nariais - grupių konsolidacijos komisijos 
valdytojais dr. P. Karvelis — nuveiktus darbus.

niekas nepaskelbė, bet yra buvę mai į darbą žemės ūkyje.

liaus pačioje Lietuvoje nėra, o 
priešingai — daugelyje kolchozų tuojau sės į Saratogą 
vyrauja moterų darbo jėga. Net
moksleivija įjungiama privalo-

Suomių spauda rašo
Lietuvos klausimais

HELSINKIS, Suomija. — Pastaruoju metu jau ir suomių 
spauda susidomėjo Lietuvos darbininkų perkeldinimu į Kareliją. 

Suomių laikraštis „Helsingin
Sanomat“ š. m. gegužės 25 d. tuo 
klausimu įsidėjo ištisą praneši
mą.

Cituoja Lietuvos sovietinėje 
spaudoje tilpusius atsišaukimus 
ir tarp kitko pastebi, kad skel
bimai darbininkams telkti rodo, 
jog čia vykdoma gana plati akci
ja. Telkiama visose Lietuvos 
apygardose.

Maskvos siekiai

esą vieninteliai, kurie atstovau 
ja aną buvusiąją Lietuvą. Šuo 
mis baigia savo straipsnį liūdną 
pastaba: „Pasaulis yra blogas. 
Viską nulemia didieji. O Lietu
vą jie užmiršo“ (Elta).

Baltijos laivų
statykla Klaipėdoje

KLAIPĖDA, okup. Lietuva.— 
Baltijos laivų statykla Klaipė
doje iki 1955 metų stačiusi tik 
velkamuosius ir šiaip lengvesnio 
tipo laivus, o tais metais buvę 
nuleisti į vandenį ir pirmieji vi
dutiniai žvejybos traleriai, kurie 
panaudojami* klaipėdiečių žvejy
bai Šiaurės Atlante. Dabar esą 
statomi jau ir stambesni trale
riai, praneša Vilniaus „Tiesa“.

Čia verta priminti, kad nepri
klausomybės laikais Klaipėdoje 
buvo statomi ir stambesni jūros 
laivai, ne tik žvejybiniai trale
riai.

Prezidentas Eisenhoweris tarėsi su naujai paskirtu ambasadoriumi
Maskvai Uewellyn E. Thompsonu, dabartiniu JAV ambasadoriumi
Austrijai. ThouipsoYias trumpam laikui sugrįš į Vieną prieš užimant 
naujas pareigas Sovietų Rusijoje. (IMS)

Norima praplėsti bazę
nusiginklavimo paktui

LONDONAS, birž. 4. — Jungtinės Amerikos Valstybės sakp, 
kad politiniai klausimai, kaip Vokietijos sujungimas, turėtų būti 
išspręsti pirm pasirašant nusiginklavimo sutartį.

Haroldas E. Stassenas, prezi
dento Eisenhowerio nusiginkla
vimo patarėjas, vakar pasakė 
Jungtinių Tautų nusiginklavimo 
pakomitečiui, kad toks „dali
nio“ nusiginklavimo planas, ko
kį siūlo Jungtinės Amerikos Vals 
tybės, galėtų būti baze pagerinti 
Rytų — Vakarų santykius.

Toks darbininkų perkeldini
mas iš Lietuvos, anot laikraščio, 
Maskvai esąs naudingas keliais 
požiūriais. Pirmiausia tuo, ma
tyt, norima bent kiek sušvelnin
ti pasireiškusį Lietuvoje nedar
bą. Lietuvoje prieš karą gražiai 
bujojęs žemės ūkis, kuris sovie
tams valdant esąs gerokai su 
griautas. Pavyzdžiui grūdų ga
myba esanti žymiai mažesnė ne
gu prieš karą. Antra, Maskva 
tuos perkeldinimus vykdo dar ir 
dėl to, kad nori Karelijos sovieti
nėje respublikoje dar daugiau 
„sumaišyti“ tautybes. Karelijos 
respublikos gyventojų daugumą 
dabar sudarą rusai. Kareliai, 
suomiai ir kiti vietinės kilmės 
gyventojai atsiduria nereikšmin 
gesnėje mažumoje.

Palei Suomijos sieną

Klimatinės sąlygos esančios 
ten sunkios, miško pramonės 
mechanizacija atsilikusi. Sovie
tai stengiasi atkeltuosius lietu
vius įkurdinti ir įdarbinti kiek 
galint neapgyventuose plotuose 
palei Suomijos sieną.

Liūdna pastaba

Ir šiaip suomių spaudoje daž
nai būna pranešimų apie Lietu
vą. Štai dienraštis „Karjalainen“ 
(Karelis), išeinantis Joensuu, 
vieninteliame Karelijos mieste, 
kuris po to krašto padalinimo li
ko nesujungtas su sovietine Ka
relija, neseniai tilpo ilgas straips 
nis apie Lietuvą ir jos likimą. 
Jo autorius yra to laikraščio re
daktorius mag. A. Hintikka, ku
ris 1925 metais su pirmąja šuo 
mių žurnalistų delegacija lan
kėsi Lietuvoje ir iš jos parsi
vežė gerus įspūdžius. Deja, neil
gai Lietuvai tekę būti nepriklau 
somai. Dabar lietuviai egzilyje

Lietuvos gaminiai
parodyti Maskvoje

MASKVA, birž. 4. — Daug 
Lietuvos gaminių buvę parodyta 
gaminių vaikams parodoje, kuri 
buvo Lengvosios pramonės mi
nisterijos rūmuose Maskvoje. 
Lietuvos fabrikai parodę medžią 
gas vaikiškiems drabužiams, kos 
tiumėlius, paltukus, baltinius, 
avalynę. Savo eksponatus paro
dę ir Vilniaus modelių namai.

Daugelis lietuviškų gaminių 
parodoje buvę gerai įvertinti, 
jie buvę rekomenduoti pardavi
mui naujai atsidarančioje „di
džiausioje visoje Sovietų Sąjun
goje“ parduotuvėje.

Japonai spręs
WASHINGTONAS, birž. 4. — 

Jungtinės Amerikos Valstybės 
šiandien sutiko leisti Japonijos 
teismui spręsti JAV kareivio 
William S. Girard bylą dėl japo
nės moters nušovimo. Girar yra 
iš Ottavva, III.

Nelaimė Aliaskoje
MC GRATH, Aliaska, birž. 4. 

— C-47 lėktuvas vakar nukrito 
netoli McGrath. Du lakūnai žu
vo, du kiti buvo sužeisti ir penki 
liko sveiki.

Kultūrine sutartis
TOKIO, Japonija, birž. 4. — 

Japonijos ir komunistinės Šiau
rės Korėjos kultūrinės* grupės 
pasirašė neoficialią kultūrinę su 
tartį Pyongyang mieste, šiaurės 
Korėjos sostinėje, pranešė Pei- 
pingo radijas.

• Prezidentas Eisenhoweris 
savo sūnų John paskyrė specia
liu pagelbininku Baltuose Rū
muose. Majoras Eisenhovveris 
šešias savaites pagelbės tėvui.

Sprogo bombos
HAVANA, Kuba, birž. 4. — 

Sukilėliai Havanos mieste vakar 
išsprogdino tris bombas. Kubos 
vyriausybė nori užgniaužti suki
lėlius.

Max Conrad išlipa iš 150 arklių 
pajėgos lėktuvo Maison Blanche ae
rodrome Alžire, Alžirijo.įe. Max Con- 
rnd iš Bostono į Alžirą skrido 29 
valandas. (INS)

Atidarytų duris

Stassenas pasakė, kad dalinis 
planas galėtų atidaryti duris po
litiniams susitarimams. Tačiau 
politiniai klausimai turėtų būti 
išspręsti pirm negu bus galima 
pradėti svarstyti platesnių for
mų nusiginklavimą.

Stassenas, grįžęs į Londoną 
su naujais Jungtinių Amerikos 
Valstybių nusiginklavimo pasiū
lymais, vėl suvėlino įteikti pla
ną nusiginklavimo pakomitečiui, 
nors Sovietų Sąjungos delegatas 
Valerian Zorin nekantrauja.

,,Pirmas žingsnis“

Zorin vėl pasiūlė, kaip „pirmą 
žingsnį" į nusiginklavimą, tuo
jau susitarti Amerikai, Britani
jai ir Sovietų Sąjungai, kad bū
tų sustabdyti atominių ginklų 
bandymai.

Jungtinių Tautų nusiginklavi
mo pakomitetį sudaro Amerika, 
Britanija, Prancūzija, Kanada ir 
Sovietų Sąjunga.

Skundžiasi

Zorin nusiskundė, kad Stasse-

Sugedus stabžiams
SAO PAULO, Brazilija, birž. 

4. — Vienuolika asmenų žuvo ir 
septyniolika kitų sužeista, kai 
autobusas, su sugedusiais stab
džiais, susidaužė į kelis pasta
tus.

Japonų žymus
lakūnas žuvo

HAMAMATSU, Japonija, birž. 
4. — Maj. Teruhiko Kobayashi, 
japonų pilotas, nušovęs 12 Ame
rikos bombonešių ir 4 kovos lėk
tuvus II Pasaulinio karo metu, 
šiandien žuvo sprausminio lėktu
vo nelaimėje netoli Hamamatsu.

*
Kobayashi, 37 metų, ir Hiro- 

shi Amano, 33 metų, žuvo netru
kus po to, kai jų T-33 lėktuvas 
pakilo ir motoras sugedo.

Ūkininkų Sąjungos atstovas ir 
J. Kairys — Liet. Darbo Fede
racijos atstovas.

Tautos Fondo valdybon iš
rinkti: prel. J. Balkūnas, A. De
venienė, P. Minkūnas, J. Jakšty- 
ris ir dr. J. Budzeika.

Į Kontrolės Komisiją išrinkti: 
kun. dr. VI. Gronis, J. Norkai- 
tis ir Erd. Simonaitis. Ta komi
sija savo būstinę turės Vokieti
joje. Vokietijoje taip pat bus ir 
Vykdomoji Taryba. Tuo tarpu, 
kaip ir ligi šiolei, Vliko prezidiu-

Popietinėje pirmosios dienos 
sesijoje buvo trys pranešimai, 
kuriuos padarė dr. Ant. Trima
kas — apie tarptautinių įvykių 
raidą, dr. Domas Krivickas apie 
Lietuvos laisvinimą ir Vacį. Si
dzikauskas apie Lietuvos delega
cijos Pavergt. Europos tautose 
darbus.

Diskusijos

Po pranešimų buvo diskusijos. 
Pirmosios dienos sesijos viešnia 
buvo neseniai iš Lietuvos per Šve

mas bus Amerikoje, o Tautos di ją į laisvąjį pasaulį pabėgusi 
Fondas nuo šių metų taip pat, j Birutė Bilevičiūtė. Ji pasveikino 

i Vliko prezidiumo nutarimu ir tą suvažiavimą ir tarė trumpą žodį 
1 nutarimą patvirtkiUo šios sesi- J apie gyvenimą ir priespaudą Tė- 
jos plenumui, savo būstinę turės vynėje.
Amerikoje.

Sesijai pakaitomis su kitais

Trumpai iš visur
• Dr. Tom Douglas Spies, 

Northwestern universiteto moks 
lininkas, gavo augštą The Ame
rican Medical Assn. pažymėji
mą už darbus mokslinėje srityje. 
Dr. Spies dabar yra išvykęs į 
New Yorką.

• Washingtonc, D. C., Ameri
kos universiteto naujos mokyk
los pagrindai bus prakasti birže

vadovavęs, ligšiolinis Vliko pre
zidiumo pirmininkas J. Matulio
nis, pusantrų metų išbuvęs tose 
pareigose, sveikindamas naujai 
išrinktuosius, palinkėjo sėkmin
go vadovavimo.

Žada dirbti ir laukia talkos

Dr. Ant. Trimakas, naujasis 
pirmininkas, savo kalboje suva
žiavimo dalyviams pabrėžė, kad 
dabar, kai sunkėja laisvinimo 
darbas, ypatingai bus reikalin
gas vieningas darbas. Vildama
sis, kad į tą darbą ateis daugiau 
talkininkų, jis pareiškė: „Jei vi
si dirbsime vieningai, tai ir dar 
bas bus sėkmingas“. Jis pažadė
jo dirbti, daryti viską, kas bus 
galima, norint pagreitinti Lietu
vos išlaisvinimą.

Vadovaujamųjų organų rinki- 
Į mai įvyko pačią paskutinę sesi
jos dieną, kurią uždarydamas 
buvęs Vliko pirmininkas J. Ma
tulionis vėl pabrėžė bendro dar
bo svarbą. Jis priminė, kad lie-

nas svarstė naujus pasiūlymus lio 9 dieną. Mokykla ruoš asme- tuvių tauta šiuo metu yra trijo- 
nis tarptautinei tarnybai. Prezi- se dalyse: viena Tėvynė je, antra 
dentas Eisenhoweris pasakys Sibire, trečia laisvajame pasau- 
kalbą.

dalinio nusiginklavimo klausimu 
su kitais pakomitečio nariais ir 
„kitomis organizacijomis“. Čia 
Zorinui „kitos organizacijos“ 
yra Šiaurės Atlanto Gynybos or
ganizacijos (Nato) tarybos po
sėdis Paryžiuje, kuriame praėju
sią savaitę Stassenas dalyvavo.

Vakarų sluogsniai mano, kad 
JAV planas nepasieks šią savai
tę pakomitečio.

Antroji sesijos diena — bir
želio pirmoji — buvo paskirta 
diskusijoms dėl jau anksčiau pa 
darytų pranešimų ir dėl naujų, 
kuriuos padarė prof. J. Kamins
kas, Tautos Fondo pirmininkas, 
ir Revizijos komisijos pirm. Pr. 
Vainauskas. Pastarasis taip pat 
padarė pranešimą ir Vliko finan 
sinės komisijos vardu.

Diskusijos dėl Vliko prezidiu
mo ir Vykdomosios Tarybos są
matų nusitęsė į trečiąją sesijos 
dieną — birželio 2. Peržvelgus 
finansinius reikalus, Vliko pre
zidiumo pirmininkas Matulionis 
padarė pranešimą apie finansų 
organizavimą, pabrėždamas bū
tiną reikalą suaktyvinti šią veik 
lą.

Sesijos darbai praėjo darnia 
nuotaika. Šioje sesijoje pirmą sy 
kį dalyvavo ir neseniai į Vliką 
priimtosios naujos grupės — 
Vilniaus krašto lietuvių sąjun
gos atstovai. Jais buvo tos sąjun 
gos pirm. adv. Ant. Juknevičius, 
dr. M. Alseikaitė - Gimbutienė ir 
V. Kulbokienė. Suvažiavimas už 
baigtas Lietuvos himnu.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ 
SANTRAUKA

• Italijos spauda labai dažnai 
rašo apie Lietuvą ir pasisako pa 
lankiai lietuvių tautos laisvės 
reikalu, griežtai smerkdama So
vietų Rusijos agresiją prieš Lie
tuvą ir jos prijungimą prie So
vietų Rusijos, šis faktas suke
lia daug nepasitenkinimo ir rū
pesčio sovietams, ypač Sovietų 
Rusijos ambasadai Romoje.

• Ruošia nuotaikas sumany
mam! „New York Times“ laik
raštininkas C. L. Sulzberger ry- 
šiumi su riaušėmis Formozoje ir

— Alžirijos sukilėliai išsprogdino tris šviesų stulpus Alžiro 
vidurmicstyjc. Bombos buvo padėtos stulpų įtvirtinimuose. Bom
bos beveik tuo pačiu laiku sprogo. Šeši asmenys žuvo ir 87 su- nusiginklavimo derybom Londo- 
žeista. Šviesų stulpų sprogdinimas buvo sukoncentruotas apie nc siūlo persvarstyti Amerikos 
dvylikos blokų apylinkėje. Keletas įtartų alžiriečių areštuota. Su- santykius su Kinija. V adinasi at 
kilėliai sustiprino savo veiklą prieš prancūzus.

— Provakarinė Lebano vyriausybė sutiko įtraukti du „neu
tralius“ į ministerių kabinetą, kad pagerintų politinį klimatą rin
kimams, kurie bus birželio 9 d. Opozicija, kuri yra proegiptietiš- 
ka, pareikalavo Sami Solh’o ministerių kabinetą pasitraukti prieš 
rinkimus.

sisakyti nuo Chiang Kai - sheko 
ir pripažinti komunistinę' Kini
ją. Sulzberger yra vienas iš tų 
laikraštininkų iš anksto paruo
šiančių visuomenėje nuotaikas

lyje. Pirmoji ir antroji tautos 
dalis savo tarpe negali bendra
darbiauti Lietuvos valstybės rei 
kalais, bet jos rodo nuostabų 
dvasios atsparumą. Tai pavyz
dys laisvajame pasaulyje esan
tiesiems. Prikišdamas laisvaja-

Medis 3 užmušė
ENUMCLAW, Wash., birž. 4. 

— 10 pėdų medis virsdamas va
kar užmušė tris asmenis Mount 
Ranier parke.

Medis užvirto ant automobilio 
ir užmušė tris asmenis ir 8 mėme pasaulyje esančiajai tautos. . .. ....

daliai, kad neinama darniai taip. ne311 amz‘aua vaiką sužeidė, 
kaip reikėtų, jis kvietė prie ben- .
droš talkos. Numato pavojų

Paskutinę savo sesijos dieną WEST POINT, N. Y., birž. — 
Vlikas priėmė visą eilę sveikini- Jungtinių Amerikos Valstybių
mų ir rezoliucijų savo ateities 
veiklai. Jas perskaitė rezoliuci
jų komisijos vardu red. J. Kar
delis iš Kanados.

Veiklos pranešimai
•

Pirmoji sesijos diena prasidė
jo pirmininko J. Matulionio ir 
Vykdomosios Tarybos pirminin
kės A. Devenienės pranešimais, 
apžvelgiančiais šių dviejų vado
vaujančių sektorių veiklą.

Iš paskirų sričių pranešimus

armi jos sekretorius Brucker va
kar įspėjo, kad apsaugos biudže
to mažinimas didina pavojų kraš 
te.

KALENDORIUS

Birželio 5 d.: šv. Bonifacas; 
lietuviški: Kantautas ir Meletė.

Saulė teka 5:18, leidžiasi 8:21.

ORAS

Oro biuras praneša: Cihcago-
sumanymam, kurie paskiau pa-

— Arabų lyga ir toliau tęsia ekonominį boikotą prieš Iz- sirodo JAV vaistytos departa- padarė M. Brakas — apie Lie-1 je ir jos apylinkėje šiandien vė- 
raelį. i mente. | tuvos vakarų sienų studijų ko- siau.
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PA/TOGEJE terbury, Conn

įtojy galėtų paskolinti reikalin- 
i gą medžiagą arba patikrinti lei- 
i dinėlį, prašomi rašyti: Ant. Sau 
laitis, J r., P. O. Box 507, Wa-

Redaguoja psktn. BRONIUS JUODELIS 
Adresas: 4200 So. Rockwell Avė., Chicago 32, III. Tel. FR. 6-0253.1 an(j

— Skaučių ir skautų vadovų 
sąskrydis šaukiamas š, m. bir- 

| želio 15 — 16 dienomis Linkų 
vasarvietėje Christiana Lodge 

Cottages, Edwardsburg,

— Rasa Arūnaitė New Yorke 
laimėjo antrą premiją New Yr-

ko psktn. D. Dulaičio, atsilankė I K T O B O KO t ICO S 
Chicagos oro skautų vakare. Ta Lietuvišku gazolino stotis Ir auto 
pačia proga buvo aptarti ir oro taisymas
skautų stovyklos reikalai. Sto 
vykią numatoma surengti va- dalys
saros gale Chicagos skautų.-čių CALL-ME-MOTORS CO.

Atliekami motoro remontai, lygi
nimo, dažymo darbai ir keičiamos

MINĖSIMU TERORO ALKAS

stovyklavietėje, Custer, Mich. 
— Joninių laužą ir šiais me- 

ės.ko skautų tėvų ir rėmėjų komi- taį8 ia skautai
teto skelbtame konkurse. Pre
mijuotas rašinys “Įdomiausias (Nukelta į 4 pusi.)

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopedas - Proteziataa

Aparatai-Protezai, Med. ban
dažai. Speo. pagaliui kojom 

(Arch Supports) ir t. t. 
Vai.: 9-4 ir 6-8. šeštadieniais 9-1. 
OKTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB.
2850 W. 6Srd SL, Chicago 29, Dl 

Tel. PItospect 6-5084

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4230 W. 63rd St 
Ofiso tel. REllance 5-4410 

Rezid. telef. GRovehill. 0-0617 
Valandos: 1-3 p. m., 6-8 p. m. 

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

Ofiso tel. CLiffside 4-2806 
Rezidencijos: LAfayette 3-1173

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Vai.; nuo 2 iki 4 lr 6 lkl 9 v. vak 
šeštad. nuo 2 lkl 6 vai., lšskyr. sek

DR. FL TALLAT-KELPŠA
Ofisai 20 North Wacker Drive 
(Civic Opera House, kamb. 868)

Vai. kasd. 12—4 
Tel. CEntral 0-2294

5002 West 16th Str., Cicero
Vai kasdien 6-8, šeštad. 1-2 vai 

Tel. TOvvnhall 3-0959 
Kitu laiku Ir trečiad. susitarus 

Rezid. tel. HEmlock 4-7080

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Bendra praktika ir moterų ligos)
Ofisas ir rez.: 5100 S. Westem Avė. 
Tel. PItospect 8-1223 arba WE 6-5577
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v„ Antr., 
Treč. Ir Penkt. 6-9 vai. vak., šeštad. 
2-4 vai. popiet lr sulig susitarimu.

5759 S. WESTERN AVĖ. PR 8-9533

OfLso lr buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. Y. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1407 So. 49th Court, Cicero
Kasdien 10—12 ir 4—7 vai. Trečiad. 
tik 10—12 vai. šeštadieniais uždaryta

1 į Mich. Sąskrydyje dalyvaus Chi- įvykis stovykloje” yra ištisai iš-
I cagos, Clevelando, Detroito ir spausdintas “Skautų Aido ’ Nr. 

tinę apyskaita ir turinys bylo- j kitų vietovių sesės ir broliai. Są- 4. Rašinyje atsispindi jaunutės
ja, kiek ir kokio pobūdžio straip 
snių per metus išspausdinta, 
kas sudaro plačios apimties ir 
įdomaus turinio lektūrą kiekvie-

Pabaltijo tautų centrinis ko
mitetas Buenos Aires, artėjant 
birželio dienoms, ten surengs ko
munistinio teroro Pabaltijo kraš ... , .. , T .. nam ir ne VVaterbury gyvenan-
tuose parodą. Jos atidarymas „vQ,,t,.;
sutaps su tradicine šio teroro

čiam skautui.
Be vietinių žinių, kiekvienas

“Mūsų Lapinės” numeris talpino 
ir talpina straipsnelį skautų ide
ologijos reikalu; atskirą skyrių 
“Tėvynei Lietuvai prisiminti”,

skydžio dalyviais kviečiami visi autorės labai tvirtas lietuvįškas, 
vadovai,-ės, pradedant skiltinin- skautiškas charakteris ir gili 
kais, visi skautininkai, skautai meilė viskam, kas yra lietuviš- 
vyčiai, vyr. skautės ir akademi- ka. Be abejo tai yra pavyzdys 
kai skautai,-ės. Sąskrydžio mo- daugeliui svetimoje padangėje 
kestis už abi dienas yra 7 dol. Į išaugusių sesių. Sesė Rasa skau 
Registruojantis pranešama var- tauti pradėjo paukštyčių eilėse 
das ir pavardė, patyrimo ir vy-1 Vokietijoje, Kempteno stovyklo- 
resniškumo laipsniai ir einamos 3e> kuri buvo viena pavyzdin-
pareigos bei nuo kada skautas,- 
tė. Prašoma registruotis nevė-

kur kondensuotai aprašoma is- liau š. m. birželio 8 d. pas A. 
torijos įvykiai, nepriklausomos Kliorienę, 1407 So. 48 Ct. Cice- 
Lietuvos statistika apie miestus, ro, III.
švietimą, pramonę, šventes, vie
tas, valdovus, miestus ir kt. “Šis 
ir tas stovyklai” bei stovyklavi
mo ir iškylavimo skyriuje buvo 
patiekta daug praktiškų patari
mų kiekvienam stovyklautojui.

— Lietuvos Neprikl. Fondas
paskyrė $100 LSB Jamboree 
Fondui. Tai yra tikrai stambi 
ir pirmoji auka iš lietuviškųjų 
veiksnių. Anksčiau skautus yra

Gamtos tyrinėjimo skyrelyje Analiniai palmes a. a. min.
'Povilas Žadeikis.kiekvieną kartą skaitytojas bu

vo supažindinamas su nauju gy
vuliu ar paukščiu. Bendro skau-

minėjimu diena — birželio 14.
Paroda truks iki birželio 20 d.
Atidarymo iškilmėse bus didžiu
lis gedulingas aktas, skirtas Ar
gentinos visuomenei.

Iškilmės bug pradėtos pamal
domis Buenos Aires katedroje, 
kur bus padėtas vainikas prie 
Argentinos tautinio didvyrio 
San Martin mauzolėjaus. Iškil
mėms pakviesti valdžios, visuo
menės ir pavergtųjų tautų at
stovai. Visų tautų skautai su
darys garbė’s sargybą su savo 
tautinėmis vėliavomis.

Tam milžiniškam darbui tal
kininkauti pakviestos visos or
ganizacijos, jų tarpe ir lietuviųi tamokslio skyriuje tilpo kelioli- 
skautų draugovė, kurią atsto- ka skautiškų margumynų, brė- 
vauja psktn. S. Babronis ir sk. žinių, piešinių apie pėdsakus, gy- 
vytis pskltn. Z. Janius. Lietu- vulių sekimą, augalus ir rank- 
viai skautai dalyvauja parengi- darbius. Bendrame skyriuje bu
mų, radijo programos ir kino ko vo duota straipsnių apie lietuvis 
misijose. Teroro parodos metu kas ir skautiškas knygas, dau- 
Radio Excelsior, Portena, Radio gybė mįslių, dainų, pasakų ir 
Belgrano duos atitinkamas tran i keletas eilėraščių. Mums bran- 
sliacijas kasdien du kartus. gių švenčių ar kitų progų metu

Kiek vėliau Buenos Aires Ser- “Mūsų Lapinė” turėjo specialų 
vantes teatre numatomas Pa- priedą su įdomiu, jaunimui leng- 
baltijo tautų meninis spektak- vai skaitomu turiniu.
lis, skirtas Argentinos visuome
nei supažindinti su tų tautų me
nu. Argentinos lietuviai skau
tai kreipiasi į visus mūsų kom-

Įdomus yra “Mėnesio skau
tas” skyrius, kuriame aprašo
mas geriausiai tą mėnesį pasiro-. 
dęs draugovės skautas.- Gegu-

— Gamtininkas profesorius
ar kitokio laipsnio specialistas, 
ypač Lietuvos paukščių pažini
mo srityje, yra labai prašomas 
padėti skautams paruošti vado
vėlį apie Lietuvos ir Amerikos 
paukščius lietuvių kalba. Tokio 
pobūdžio vadovėlį skautams jau 
baigia paruošti skltn. Antanas 
Saulaitis, J r., tačiau dar reika
linga patikslinti vardus, patai
syti aprašymus ir bendrai per
žiūrėti visą veikaliuką. Autoriui 
taip pat dar trūksta ir lietuviš
kos literatūros apie paukščius. 
Tad kas mielųjų gamtos mylė-

giausių jaunesniųjų skaučių. Be 
literatūrinių ir jaunos skaučių 
vadovės sugebėjimų, sesė Rasa 
pasižymi gabumais moksle ir at
liekamu laiku lanko baleto stu
diją.

— Jūrų skautai ir skautės
Chicagoje š. m. birželio 1 d. su
rengė linksmą šokių vakarą 
“Jūros dugne”, kuris sutraukė 
nepaprastai daug svečių. Prog
ramą atliko jūrų skautu,-čių tau 
tinių šokių grupė ir Velbasio 
baleto studijos mokinės — skau 
tės. Be daugybės jaunimo, kurį 
vargiai betalpino Lietuvių audi- 
ditorijos salė, vakarą aplankė 
eilė jūrų skautijos vadų, mieli 
rėmėjai ir jų bičiuliai, kurie la
bai įdomiai dekoruotoje salėje 
(lyg jūros dugne) smagiai pra
leido vakarą. Iš gauto pelno 
Chicagos jūrų skautai,-ės atre
montuos plaukiojimo pastatus 
ir įsigis naujų, besiruošdami tin
kamai paminėti 35 metų jūrų 
skautijos sukaktį.

— Detroito oro skautai bei 
skautės, vadovaujami tuntinin-

NAUJOS P R E K P. S,
PIGI KAINA, 

DĖLTO VISI
MĖGSTA DAINĄ! 

Dabar muzikos nieKČjanis {vestas
naujas, didelis

FONOGRAFU PLOKŠTELI V 
SKYRlVS

Populiarios, klasinės lr dzaso 
-PLOKŠTELfiS- 

Dtdelis pasirinkimas geriausių firmų 
HI EI FONOGRAFŲ 

TV. Radio ir Elektrinių Aparatuj,Dflinfl.IDlTCLCvision
Csales - service)

Sav. lni. A. SUMENĄS 
8321 S. Halsted — GLiffside 4-5005 

Atdara: kasdien 9—6, pirmadieniais
lr ketvirtadieniais 9—9

pozitorius, chorų dirigentus bei žės mėn. numeris talpina spe- 
solistus, prašydami pagalbos re-, cialų skyrių “Motinos dienai”, 
pertuarui: solo dainų bosui ir' kuriame įdėti du gražūs eilėraš-
sopranui, operos arijų lietuvių 
kalba tiems patiems balsams ir 
dainų vyrų chorui. Vokalinį pa
siruošimą veda muzikas Alek
sandras Stasiulis. SKS

i
SKAUTŲ SPORTO ŠVENTE

Birželio 21 — 23 d. Worceste- 
rio Nevėžio vietininkija pas save 
praves LSB I rajono skautų 
sporto šventę. Birželio 21 d. sū

kiai su iliustracijomis. Labai, 
prasmingas yra ir literatūrinio 
pažinimo skyrius, kuriame duo
dama mūsų žymesnių rašytojų 
pasakų ar apysakų ištraukos ir 
skaitytojas turi atspėti rašinio 
vardą ir autorių. Kaip ir kituo
se numeriuose, ir šiame duoda
mas platus mįslių bei galvosūkių 
skyrius.

Dideliu džiaugsmu tenka svei 
važiuos šventės dalyviai bei bus kinti Mūsų Lapinės -redakto- 
surengtas laužas. Birželio 22 d. r’us> kurie dar tebėra vid. mo- 
paradu bus atidaryta sporto į kyklos suole ir kiti dar tik be-
šventė ir pradėtos varžybos; va
kare — Joninių laužas. Pasku
tinę dieną bus pamaldos Šv. Ka
zimiero parapijos bažnyčioje, 
varžybų užbaigimas ir dovanų 
įteikimas laimėtojams.

baigią pradžios mokyklą, leidu
sius laikraštėlį ištisus metus.

Ne vienas skautų vienetas y- 
ra bandęs leisti savo laikraštė
lius, tačiau retam pasisekė pa
siekti “Mūsų Lapinės” lygį, tu-

Nevėžio vietininkas psktn. P. rlnl° atžvilgiu, nors forma ir 
Molis išsiuntinėjo I rajono skau- ^er^u pasirodant. Be abejo to-
tų vienetų vadovams pranešimus 
šių dviejų parengimų reikalais. 
Kartu pridėtos ir sporto šven
tės taisyklės. Vienetai prašomi 
ko greičiausiai atsiųsti krepšinio 
ir tinklinio komandų bei leng
vosios atletikos varžybų daly
vių sąrašus Nevėžio vietininki- 
jos sporto vadovui skltn. A. Glo- 
dui, 5 Ash Str., Worceser, Mass.

SKS
I

“MCSŲ LAPINŲ“ PAVARČIUS

Su š. m. balandžio mėn. nu
meriu “Mūsų Lapinė” — skau
tų (rotatorium ispaudinamas) 
Šarūno draugovės Waterburyje 
leidžiamas mėnesinis laikraštė
lis — pradėjo antruosius metus. 
Šiame 13 numeryje patiekta me-1

bulėjimui ribos nėra. Jei “Mūsų 
Lapinės” darbštūs ir energingi 
redaktoriai A. Saulaitis, Jr., A. 
Tojikūnas, Z. Seliokas, J. Valiu
lis, V. Kuzminskas ir G. Campė, 
globojami skautiškos spaudos ve 
terano v. s. A. Saulaičio, ir to
liau progresuos, laikraštėlis bus 
laukiamas visose JAV. B. J.

i KAZYS ČESNAUSKAS
6444 SO. TROY ST.

Telef. WAlbrook 5-7670 ir 
Glbson 84038

• Generalis kontraktorlus nau
jų namų statybai, Įvairiems re
montams Ir namų pertvarky
mams • Turime dldelj patyri
mų. namų statyboje. • Patys 
atitekame cemento ir medžio 
darbus. • Apkainavimal nemo
kamai.

l/2% padidina]

DIVIDENDĄ !

CRANE SAVINGS
2555 WEST 47th STREET LAfayette 3-1088

B. R. Fietkiewicz, prez.; E. R. Pietkiewlc», sekr. Ir advokatas
Mokame aukštus dividendus. Keičiame čekius. Parduodame tr perkame 

valstybės bonus. Taupytojams patarnavimai nemokamai.

Pradėkite taupyti atidarydami sąskaitą šiandien. Apdrausta iki *10,000.

Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antr. ir penk. 9 iki 5; treč. uždaryta, o Beit. nuo 9 iki vidurdienio.

SPECIALUS
BARGENAS

* Sofoms, Lovoms,
• Lempoms

KAINOS NUO
$49.50

Ir aogšėian

DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ BALDŲ 
FELIV A. RAUDONIS, NELLIE BERTULIS, Sav.

ROOSEVELT FURNITURE Co.
2310 W. Roosevelt Road Tolei. SEeley 3-4711

Krautuvė atidaryta sekmadieniais nuo 11 lkl 4:80.

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE.
Remiantis Chicagos Savings Bendrovės praeitimi, nno pat jos įsikflrimo 
1924 metais, jos pavyzdinga biznio tvarka, ypatingai indėlių saugumo ir divi
dendų naiumo atžvilgiu, nėra saugesnės ir pelningesnės įstaigos pasidėti tau
pomus pinigas. Pasidėję taupinius pas mns gausite ne tiktai saugumą — jų 
apdraudimą iki $10,000.00, augfitą dividendą, bet ir daugelį kitų patarnavimų 
veltai, nž kūrinos kitose įstaigose turėtumėte mokėti.

Taupytojų patogumui Chicagos Savings Bendrovės įstaiga yra viena i# gra
žiausiai ir moderniškiausiai įrengtų visoje Illinois Valstybėje.

Lietuviai gyvenantieji nž Chicagos ribų, nežiūrint kurioje Suvienytą Val
stybių dalyje jie begyventų, gali taupyti pinigus paStn.

Rąžykite dėl informacijų. Mūru turtas $21,000,000.00.

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
6245 So. Westem Avė. Tel. GRovehill 6-7575 Chicago, Illinois

Atdara: pirmadienį nuo 12 Iki 8, antradienį lr penktadienį nuo 9 Ud 4, ketvirtadienį nuo 9 Iki 8.
Trečiadienį uždaryta visą dieną, o šeštadienį nuo 9 Ild 2 valandoe po pietų.

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2300 Weat Slst Street
Priima ligonis pagal suaitartma. | 

Dėl valandos skambinti telefonu 
Prospect 8-1796 nuo 2 lkl 9 vai. 
p. p. kasdlan išskyrus trečiad. tr 

Rea. tel. GRovehlU 6-5603 

Tel. ofiso WA 5-3010, rez. PR 0-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1601 W. Garfield Blvd.
Vai. — Pirmad., antr., ketv., penkt.
1—4 Ir 6—8: šeštad. 1—4; treč. ir 
sekm. uždaryta.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES TR 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6322 South Western Avenue 
vai.: kasdien 10-12 vai. 1» 7-9 vai
vak. šeštadieniais 10-, vai .Trečia 
dieniais uždaryta. Kt. laiku susitarus 

Oflao ‘elefonas: PR 8-322V 
Rea telef. WAlbrook 5-5070

DR. VL BLAŽYS^
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS

4701 South Damen Avenne 
(Kampas 47-tos lr Daman Ava) 
Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vak 

Šeštad. 2—4 vai. vak.
Trečiad. lr kitu laiku pagal sutarti

Telef. ofiso LAfayette 3-0048 
Res.: WAlbrook 5-3048

~»1. oflao HE.4-5849. rez. HE.4-2124

DR. PETER T, BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 West 71st Street
Vai. Pirm., ketvlr., penkt. 1-4 ir 7-9 ' 
Antr. 1-6, treč.lr šešt. pagal sutartlea

> Tel. RElianoe 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK

VDYTOJAS IR CHIRURGAS 
ET' VIS GTIJVTOJA8)

3925 Wost 59th Street
Vai. Pirmad.. antrad., ketvlrtad. Ir 

penktad. nuo 1—4 p .p. 6:30—8:30
vai. vak. Trečiad. ir šeštad. 1—4 v. 
P. P.

Tel. ofiso lr buto OLympic 2-4159
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 W. 15th St., Cicero 

Rez. 1634 S. 49th Avė., Cicero
Kasdien 1-3 Vai. lr 6-8 val. vak., 

išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet.

Ofiso telef. LAfayette 1-3210, jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzle 8-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 S. Archer Avė.
VAL. Kasdien popiet nuo 12-8:80 v. 
Vak pirm. antr., ketvtrt 6-8:10 ▼ 

Trečiad. tik susitarus.

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja tr Chirurgė) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALI STE

7150 South Western Avenue
(MEDICAL BUILDING) 

Pirmad., antrad., ketv. lr penktad. 
nuo 11 vai. ryto iki 1 vai. p.p. lr nuo 
6 v.—8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. šeštad 11 
vai. ryto iki 3 vai. popiet

Office tel. RE 7-1108 
Res. tel. VVAlbrook 5-3765

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. Glb. 8-619.*

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 VVest 71st Street 
(71st ir Campbell Avė.)

VALANDOS: Kasdien nuo 3—7 
šeštadieniais nuo 2-4 vai.

Trečiadieniais uždaryta.

DR, Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6317 South W este m Avenne 
Chicago 29. IU 

telefonas REpublic 7-4900 
Rezidencia: GRovehlU 6-8191

oasimatymal pagal sutarties

Ofiso HE 4-1818, arba RE 7-9700 
Rez. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

(71-08 ir Campbell Avė. kampaa) 
Vai.: kasdien 9—11 ryto ir 4—8 v.v. 
šeštadieniais 9—11 ryto ir 2—4 p. p. 
Trečiadieniais uždaryta.

Tel. ofiso: DAnube 6-1126

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS^

8267 South Halsted Street
Vai 1 lkl 4 y. p. p. Ir 6—8 v. vak 

Šeštadieniais 1—4 v. p. p.

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Office: 10748 South Michigan Avė.
Buto 1653 W. 103 St., Beverly Hills 

Vai.: kasdien1 nuo 6 v. v. Jkl 9 v. vi.į
Vai,; kasdien nuo 6 v. v. lkl 9 v. v., 

išskirus trečiad. šeštadieniais nuo 1 
iki 4 vai. popiet.

Tel,: Ofiso — PUllman 5-6766 
Buto — BEverly 8-8946

Ofiso HEmlock 4-6816 
Rez. HEmlock. 4-3761

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2745 West 69th Street -
(priešais šv. Kryžiaus ligoninę) 

Priima pagal susltarlma

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: nuo 3-4 Ir nuo 6-8:30 v. 
vak. šeštadieniais nuo 2 lkl 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tei. Virginia 7-0036

jos tel. BEvCrly 8-8944

Ofiso HE 4-1414, arba-RE 7-9700 
Res. RE 7-6867

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Spec. akušerija ir moterų ligų 

2454 Weat 7 lst Street
(71-os ir Oampbell Avė. kampaa) 
Vai.: kasdien 1—8 lr 6—8 vai. vak. 
šeštadieniais 1—4 p. p. Trečiadie
niais uždaryta.

Ofiso telef. YArds 7—1166 
ReMdendjos — STevrart 3-4611

DR. J. GUDAUSKASGYDYTOJAS IR CHIRURGAS 756 Wsrt 35th Street ■
(kampas Halsted lr 86-ta gatvė)

VAL. 1—4 Ir 6:30—8:10 p. p. kas
dien Išskyrus trečiadienius Atidara 

šeštadieniais 1—4 vai.

Tel. WAlbrook 5-9670
Rea Hllltop 9-1560

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marąuette Medical Center 
6182 South Kedzie Avenue

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

S

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS
4253 So. Whipple Street

(Arti Archer Avė.)
Valandos: nuo 10 lkl 12; S—6; 7-9. 

Šeštad. 10—12. Trečiad. uždaryta
LAfayette 3-4949.

Namų — CEdarcrest 3-7789

DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3259 South Halsted Street 

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

Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. VIctory 2-1484. Resid. 2417 
W. 62nd SL, tel. Republlo 7-8818.

Tel. ofiso PItospect 6-9400
Rezid. PItospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaėkevičiūtė)

GYDYTOJA IR CHIRURGfi
6248 South Kedzie Avenue 

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

Tel. ofiso VIctory 2-1581
Rez. VIctory 9-0742

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 West Slst Street
Kamp. Halsted ir 81-mos gatvių 

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

Tel. ofiso PR. J-6446, rez. HE.4-3150

OR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 VVest Marąuette Rd.
Vai. nuo 2 lkl 4 p. p.; 6 lkl 8 va.

Trečiad. lr šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
TeL ofiso CA. 6-0257, rez. PR. 0-0659 

Rezid. 6600 S. Artesian Avė.
VAI. 11 v. v. lkl 8 p.p.; 6—9 v.v.

Tel. ofiso PR 6-3838, rez. RE 7-9199

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS rR CHIRURGAS 

(LIETUVIS OTDTTOJAS)
2500 VVest OSrd Street 

VAL kasdien nuo 1—4 p p Ir T:l»
Iki 9 vai. TrrCIad. Ir šeši. uždaryta.

Telefonas GRovehill 8-1595
DR. ALDONA JUŠKA

AKTU TJGIT SPFCTAT JSTft
— PRTTATKO AKINIUS —

Valandos' 9—12 Ir 7—9 v v. pagal 
Susltarlma išskyrus trečlMdlenlua.

2422 W. Marąuette Road

Ofiso telefonas — Bishop 7-9596

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue
(Kampas Kedzie lr Archer)

VAL. kasdien nuo 2:00 lkl 9:00 v. 
Trečiad. Ir sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. CHIRURGINftS IR 

ORTOPEDINftS LIGOS 
2745 VVest 69th Street

Priešais šv. Kryžiaus ligonine 
Telef. REpublic 7-2990 

VAL.: Pirm., antr., Kevt., penkt. 
nuo 9 lkl 11 ryte lr nuo 6:00—6:00. 
šešt nuo 2:00—4:00. Trečiad. Ir
kitu laiku susitarus telefonu.

DR. ANT. RUDOKAS, Opt. 
Tikrina akis Ir pritaiko

keičia stiklus Ir rėmus 
4455 8. California Ava. .YA 7-7381
Vai.: 10 ryto lkl 8 vak. (trečiad. uš
daryta), šeštad. 10 ryto Iki S v. p. p. 

uždarytas

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 metų patyrimo
TeJ. YArds 7-189V 

Pritaiko akinius
Kreivas akis 

Ištaiso
Ofisas lr akinių dirbtuvė 
756 VVest 35th Street

Vai. nuo 10 lkl 2. nuo 6 iki 8, tre 
člad. nuo 10-12, penktad. 10-2 lr 
šeštadieniais nuo 10 lkl 2 vai. p.p

Išėjo iš spaudos nauja
ANATOLIJAUS KAIRIO
trijų veiksmų komedija 

iš lietuvių gyvenimo 
J. A. Valstybėse

DIAGNOZE
Kaina: $2.00, 150 puhI.

Užsakymus ir pinigus siųskite:

DRAUGAS
4545 VVest 63rd Street, 

Chicago 29, III.

DRAUGAS 

THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 
4545 VV* 68rd SL, Chicago 29. Dllnois, Tel. LUdlow 5-9500

Bntered a. Hecond-Class Matter March 31, 1916, at Chicago, 
Under the Act Of March S, 1879.

minols

Member of tbe Cathollc Preas Ass’n SUBBCRIPTION RATES
Publiahed dally, eiept Rundaya 98.00 per year outslde of Chlcage

by the 99.00 per year ln Chica<o A Cicere
Mtbuaolan Catholio Pr(tas Boclety |R.00 p*r year ln Can&da 

Forelrn GI 1.00 nėr
PRENUMERATA: Metams M metų 8 mėn i man
Cklcagoi Ir Ctoeroj $9.00 9.00 91.76 91.86
Kl‘ur J-AV Ir Kanadoj 98.00 94 60 99.60 91.90
Užsienyje 911.00 96 60 98.09 91.91

Redakcija straipsniu, taiso raro uuošifira Neauiiaudotų straipsuių 
aaupo. Jues gretina tik lt anksto susitarus Redakcija uš skelbimų tunaj 
Beatsako. Skalbimų kaišo. prisiuaAlamoe gavus
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NAUJA VADOVYBĖ
Mūsų korespondentė New Yorke praneša, kad praėjusios sa

vaitės pabaigoje įvykęs Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Ko
miteto plenumo suvažiavimas sudarė naują vadovybę. Nauju 
prezidiumo pirmininku išrinko dr. A. Trimaką, o naujuoju Vyk
domosios Tarybos pirmininku — J. Glemžą. Pirmasis yra Lie
tuvos Ūkininkų Sąjungos (katalikų) atstovas, antrasis — so
cialdemokratų.

Naujasis pirmininkas, gyvendamas tremtyje, visą laiką reiš
kėsi lietuvių visuomeninėje veikloje ir Lietuvos laisvinimo-sąjū
džiuose, rodydamas daug sveiko sumanumo ir uolaus veiklumo. 
Jau visa eilė metų, kai jisai darbuojasi Lietuvos Laisvės Komi
tete, eidamas jame sekretoriaus pareigas ir dažnai pavaduoda
mas pirmininką. Daug iniciatyvos yra parodęs bepirmininkauda- 
mas Rytų Sienų Komisijoje, kuri yra sudaryta iš veiksnių atsto
vų, įskaitant ir Amerikos Lietuvių Tarybą, skyrusią sienų stu
dijų reikalams keletą tūkstančių dolerių. Nepriklausomos Lietu
vos laikais dr. Trimakas tarnavo užsienio reikalų tarnyboje. At
vykęs Amerikon, visą laiką profesoriauja kolegijose. Tuo būdu 
parinkimas asmens vadovauti Vlikui yra visai vykęs, nes nau
jasis pirmininkas jau turi ir patyrimą, ir reikalingas kvalifi
kacijas.

Daug ką būtų galima pasakyti ir apie naująjį Vykdomosios 
Tarybos pirmininką J. Glemžą. Jis irgi perima jam pavestas 
pareigas nebebūdamas naujoku. Pirmoj eilėj tenka konstatuoti, 
kad Vlike jis jau seniai dirba, eidamas įvairias pareigas ir įgy
damas reikalingo patyrimo. Ir nepriklausomybės laikais jis buvo 
plačiau žinomas kaip ekonomistas.

Į prezidiumą įtraukta ir kita nauja jėga, būtent J. Stiklio- 
rius, veiklusis mažlietuvių atstovas. Trečiuoju prezidiumo na
riu pasilieka tas pats — Henrikas Blazas. Vykdomoje Taryboje 
pasilieka dr. Petras Karvelis, kaip Užsienio Reikalų Tarybos 
valdytojas (Ūkininkų Sąjungos atstovas) ir teisininkas J. Kai
rys — Darbo Federacijos žmogus. Taip pat sudaryta nauja Tau
tos Fondo valdyba ir kontrolės komisija. Tautos Fondo val
dybon įtrauktas ir mūsų uolusis bendradarbis dr. J. Budzeika.

Pastebėjome, kad pastarajame Vliko plenumo suvažiavime 
dalyvavo ir labai gyvai bei aktyviai reiškėsi Mažosios Lietuvos 
ir Vilniaus Krašto Lietuvių Sąjungos atstovai. Manome, kad 
toks jų rimtas ir nuoširdus nusistatymas Vliko atžvilgiu šį veiks
nį stiprina, priduodant jam daugiau orumo ir prasmės. Rytiečių 
(Vilniaus krašto) ir vakariečių (mažlietuvių) jungimasis Vli- 
kan pasidaro lyg kokiu spaudimu iš dviejų šonų ir savotišku 
apeliavimu į “didžlietuvius” bei jų politinių partijų vadus ir vei
kėjus nesiskaldyti savo tarpe, bet visiems įsijungti į Vliką ir 
bendromis jėgomis vieningai dirbti ir kovoti dėl Lietuvos išlais
vinimo.

Kalbėdami apie lietuvių vienybę, mes būtume dar laimin
gesni, jei šiame rašinyje jau būtume galėję pakomentuoti ir kitų 
politinių grupių (tautininkų ir frontininkų) įsijungimą į Vliką. 
Tačiau, kaip matome, iki šios sesijos specialiai sudarytai konso
lidacijos komisijai nepavyko savo darbo užbaigti. Reikia ma
nyti, kad sudarymas naujos vadovybės anaiptol nebeuždaro durų 
savo laiku pasitraukusioms grupėms sugrįžti į Vliką. Mes linki
me, kad toji įsijungimo diena kiek galint greičiau ateitų.

Naujai Vliko vadovybei linkime geriausios sėkmės dirbant 
ir vadovaujant šiandien svarbiausiam mūsų tautos reikalui — 
Lietuvos išlaisvinimui.

AR NAUDINGA BŪTŲ IŠLYGINTI 
MOKESČIUS?

____  P. KESIŪNAS, Chicago, III.

mažinimo esą valdžia visai ne- 
i nukentėtų, nes vistiek 80% visų

I

JIENRA8T1S DRAUGAS. CHICAUO. ILLINOIS

GRAŽIOS PABAUDŲ RAŠYTOJOS

Baltimorėj birželio 3 d. pabaudas už mašinų pastatymą pradeda 
rašvti moterys. Jas dėvinčias naujas uniformas, stebi policininkas.

(INS)

cija. Darbo krašte pritrūksta gerovės, jeigu jie būtų suma
nė dėl kapitalo stokos (į tą ka- žinti vartotojų masėms 
tegoriją neįeina atsilikusios ir
mažai kultūringos tautos), bet 
dėl stokos paklausos. O tų var
totojų žmonės, turį didelius tur
tus, tesudaro krašte ne 20%, 
bet turbūt tik 1%.

Negalima šiems žmonėms skir 
ti nei gabumų, nei iniciatyvos 
monopolio, priešingai, labai tur
tingų tėvų vaikai dažniausia vi
sai išglemba. Tokių pavyzdžių 
pilna istorija — pradedant viso
kiais monarchais, baigiant tur
tingais biznieriais. Nereti būna 
nusižudymai "nusibodus gy
venti”.

Krašto ūkiui ir visokiai ini
ciatyvai daug sveikiau*, kai kraš 
to turtai, taip pat ir pinigai, iš-

♦

lektyvui ir leidėjams už nuošir
dų studentų ateitininkų reikalų 
supratimą. Tikimės, kad ir atei
tyje galėsime džiaugtis Jūsų ski 
riamu dėmesiu Sąjungai ir jos 
pavieniam nariam, tuo įgalinda
mi išaugti dar gausesnei kata-

Mielas "DRAUGE”, ši birže- už tai jie pamils ir supras. Jū- ūkiškos akcijos darbuotojų ei- 
lio 23-ji diena — tai Jūsų per di-| sų įdiegtas geros sėklos grūdas lei Dėkodami, iš labai kuklaus

“DRAUGAS” TARP GARSIŲJŲ 
DIENRAŠČIŲ

LAIŠKAS MIELAJAM "DRAUGUI" BIRŽELIO 2S-S1OS 
• DIENOS PROGA

delį darbą ir pastangas didžioji [ teneš šimteriopą vaisių. Dieve, 
džiaugsmo ir laimėjimo diena.I Jus laimink ir padėk!
Per lietuvišką spaudą, kuri mus j Šia proga leidėjams bei redak 
suartina, paguodžia ir stiprina,| toriams linkiu: gyvuokit ilgus
Jūs ateinate pas mus į tolimiau
sius laisvojo pasaulio kampus. 
Tarytum lietuviškų laukų arto
jai — arėte, kad sėtumėte, sėja
te, kad pjautumėte. Jūsų dien
raštis “Draugas” laukiamas vi
sur ir visados! Visokio amžiaus 
bei išsilavinimo jame ras tai, kas 
mus be tėvynės, stovint prie nu
tautėjimo kranto, stiprintų tiek 
tautiškai, religiškai bei moraliai. 
Taigi, tas didelis spaudos kultū
rinis darbas, kurį Jūs brandi
nate, tesužydės tą dieną gražiu 
žiedu, nešančiu nematuojamus 
vaisius mūsų dvasinės kultūros 
baruose.

Šie spaudos išaugę rūmai, ku
riuos Jūs šventinsite birželio 23-

metus! O Jūsų spaudos rūmai 
tebylos amžiais apie lietuvių sū
nų darbšturfią, kultūrą ir gar
bingą praeitį.

Su geriausiais linkėjimais 
visada Jūsų J. Kaributas

Studentų parama 
“Draugui”

Laiškas Redakcijai
Studentų Ateitininkų Sąjun

gos Centro Valdyba su džiaugs
mu sutinka spaudos rūmų dedi
kacijos žinią. Tai didelis spau
dos laimėjimas, suteikiąs gali
mybę lietuviškai-katalikiškai 
spaudai dar labiau šioje užjūrio

studentiško iždo skiriame spau
dos namų fondui $10 auką.

Su geriausiais linkėjimais,
A. Gečiauskas,

SAS Pirmininkas 
A. Lukas,

SAS Iždinnikas

. j-j v i • - salyje suklestėti. Linkime tadją dieną, bus didelis laimėjimas, ,. ... . x, . j . x A dienraščiui "Draugiu” ir toliau
zinu vartotojų masėms — jie I kuris rodys mūsų tautos subren gėkmi : nuslaniuose iunr
būtų pajėgesni pirkti. Jau labai dimą. Mes galėsime didžiuotis i f„gv , j 2, J

DABAR LAIKAS ĮSIGYTI 
NAUJA CENTRINĮ 

APŠILDYMĄ — GAZO 
AR ALYVOS.

Mūsų kainos žemiausios; mūsų 
instaliacija yra tobula. Kreipkitės 
| mns pilnam centrinio apšildymo 
instaliacijos darbui. Mes atliekame 
visokį “sheet metai” — skardos 
darbą.

LEE’S AUTOMATIC 
HEATING

1626 S. CICERO AVENUE 
Cicero 50, III. TOwnha.ll 3-667C 
ANTANAS LIGUTIS, savininkas

Šių metų gegužės 20 d. “Drau 
ge” tilpo įdomus straipsnis apie 
mokesčių išlyginimą. Ten buvo! mokesčių sumoką darbininkai, o
atpasakota National Ass. of Ma
nufacturers atstovo pono J. 
Moss pranešimas, kurį jis pada
rė Lithuanian Chamber of Com
merce susirinkime. Jo pateiktos 
mintys įdomios yra tuo, kad jos 
duoda progą pažinti stambiojo 
kapitalo atstovų pažiūrą į JAV 
ekonominį gyvenimą.

J. Moss atstovaujamai orga
nizacijai labai nepatinka, kad 
šiame krašte gyventojų mokes
čius turi mokėti progresyviai, t. 
y. kas turi didesnį pelną mo
ka ir didesnį procentą mokesčių. 
Jie norėtų, kad būtų išlyginta, 
ir visi mokėtų jeigu jau ne vi
sai vienodus, tai bent su mažu 
skirtumu mokesčius. Tuo reika
lu jau yra pateiktas ir įstatymo 
projektas.

pri brendęs yra klausimas padi
dinti pragyvenimo minimumą, 
neapdėtą .mokesčiais, nes nuo 
to laiko, kai šie mokesčiai buvo 
įvesti, visas pragyvenimas pa
brango dvigubai. Bet, iš kitos 
pusės, valdžia turi patikrinti gy 
venimo saugumą ir sudaryti są
lygas žmonių gerbūviui, o tam 
juk reikalinga daug pinigų.

Jeigu jau kas imasi kalbėti 
apie mokesčių sumažinimą, tai 
turėtų nuo šios rūšies mokesčių 
ir pradėti, nes jų naštą daugiau
sia jaučia eilinis darbininkas. 
Stambiosios kompanijos mažiau 
šiai turėtų dėl to dejuoti, nes 
progresyvi mokesčių sistema 

sisklaidę yra po visą kraštą. yra vienintelis iki šiol žinomas 
Plačiojoj ‘ visuomenėj visuomet būdas pažaboti žmonių aistroms

stambiosios kompanijos — tik 
20%. Pagal jų išvedžiojimą, tie 
patys darbininkai turėtų sumo
kėti ir tuos 20%, nes kitokių šal 
tinių, iš kur būtų galima trūks
tamus mokesčius surinkti, ne
nurodoma.

Priešinga nuomonė
Visi šie jų iškelti argumentai 

kalba kaip tik priešingai, jų pa
čių nenaudai. Visų pirma, bet- 
kurį kraštą nebe į socializmą, 
bet į komunizmą veda ne pro
gresyvūs mokesčiai, o, priešin
gai, perdidelis susitelkimas ka
pitalo į keleto ar keliolikos as
menų rankas. Iš to kyla ir dik
tatūros, pirmiau ekonominės, o 
vėliau ir politinės, pavojus, nes 
krašto visam ūkiui ir visam eko

pilna gabių ir su didele inicia
tyva žmonių. Tokie žmonės leng
vai suranda ir surenka kapi- 
lą. Juk tam yra kooperatyvai, 
tam ir smulkios akcijos. Dažnai 
matome, kaip iš niekų susikuria 
labai sveikais pagrindais nau
dingos įmonės. Tokių turėjome 
jau ir nepriklausomoje Lietu
voje, tokių turime ir čia. Tokiu 
keliu turėtų eiti ir toliau demo
kratinės valstybės.

Nereikia pamiršti dar ir tai, 
kad surinktas didelis kapitalas į 
vienas rankas dažnai kraštui bū 
na žalingas dar ir tuo, kad jis 
pasuka kartais į užsienius, vis 
bejieškodamas didesnio pelno, o 
ten kartais taip ir dingsta. Ypač 
tai atsitinka dabar, esant taip 
madoj visokiems nusavinimams, 
nežiūrint, kad tuo būdu darbo 
vietos žmonėms jau tikrai nepa 
rūpina.

Mokesčių dydis
Grįžtant prie mokesčių, tai 

reikia pripažinti, kad mažesni 
mokesčiai prisidėtų prie krašto

kad jie negalėtų surinkti visų 
šalies resursų į keleto asmenų, 
kad ir vadinamų kompanijomis, 
rankas. O kapitalas, ypač šiame 
krašte, nors ir pasiėmus val
džiai tinkamą pelno dalį, vistiek 
duoda pakankamai pelno, todėl 
nėra reikalo nei jį laikyti užda
rius bankuose, nei jieškoti jam

visur ir visada! Tai bus tarytum 
šviesus spindulys šitoje svetimų 
žmonių perpildytoje tautoje.

Šiandien, susitikus intelektu
alą amerikietį garsiajame Hol- 
lywoode ir supažindinus su 
“Draugu” — lieka nustebintas 
skaitytojų gausumu, gražia re
ligine kryptimi bei formatu. Jū
sų “Draugo” puslapius šiandien 
rasime kiekvienoje studijoje 
tarp visų kitų garsiųjų dienraš
čių, šio ir viso kito laisvojo pa
saulio. Jis jau dedamas į albu
mus, kaip lygus aniems.

Per tą didžiąją šventę — spau 
dos rūmų šventinimą visa lietu
viškoji visuomenė, kuri galės 
dalyvauti ir kuri — skiriama per 
didelių tolių — ne, tebūna su 
Jumis ir tesidžiaugia kartu Jū
sų atsiektais laimėjimais. Kaip 
pirmieji, taip ir antrieji įvertins 
Jūsų milžiniškai didelius laimė
jimus, darbą bei pastangas ir

ti lietuvybės ir tikėjimo sąvo
kas, tuo prisidedant prie nu
tautėjimo ir moralinio sumen
kėjimo pavojų šalinimo mūsų 
visuomenėje.

Šia proga SAS Centro Valdy
ba reiškia nuoširdžią padėką vi
sam “Draugo” redakciniam ko-

DĖMESIO!
Populiariškiausia ir hygieniškiausia 

lietuviška
PLAUKŲ KIRPYKLA

BRIDGEPORTE «
752 W. 33rd St.

Dabar yra vedama labai senai ir 
gerai prityrusio kirpėjo. Kaina ta 
pati, bet darbas daug sąžiningesnis.

Atliekame didelius lr msžus automobilių remontus. Lyginimas, da
žymas, Elektrinis suliedinimas Parduodame automobilių dalis 

Sinclair gazolino stotis “PAGALBA”
Sinclair gazolino stotis “PAGALBA” — A. Stanevičius, Sav.

2641 West Tlst Str. (Kampas Talman Ave.)
Telef. PRospeet 8-9842, Namų tel. VVAlbrook 5-5934

vietos abejotinos vertės užsie
niuose. Be jokių kliūčių jis eina 
į pramonę, nežiūrint augštų mo 
kesčių, ką matome ir šiandieną.

1957 BUICKAS 
Tik

£2,595.00
Dynaflow, Radio, Apšildymas, Baltos Padangos 

Lietuviškoje Prekybofe-MILDA BUICK, Ine* 
907 W. 35th St., Chicago 9, IIL LA 3-2022

PAULIUS JURKUS

SMILGAICIŲ AKVARELE

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

Universal Savings and Loan Assoeiation užtikrina saugumų 
ir gražų pelną.

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentūra iki 
$10,000.06 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 į:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois
J

RADIJASTELEVIZIJA •
Hl FI PHONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAI 

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

FRANK’S TV & RADIO, INC-
3240 Se. Halsted St., CAIumet 5-7252

, • , . . inomratam gyvenimui pradedaŽinoma, kiekviena socialinų gru .... .A _ _____ _____ „ diktuoti keletas asmenų, kurie
kaip tik žiūri, kad tik didesnį 
pelną gautų, visai nebodami kra 
što gerovės. Pražūsta ir laisvo
ji konkurencija, nes nei priva
tūs asmenys, nei mažesni sam
būriai su stambiuoju kapitalu 
nebepajėgia konkuruoti. Tokių I 
pavyzdžių mes matome tūkstan
čius. Tokia padėtis nuvedė jau 
Rusiją, vėliau Kiniją, į komuniz 
mą. Dabar jau rieda tuo pačiu 
keliu Indija ir kitos Azijos ir ne 
Azijos tautos.

PREMIJUOTAS ROMANAS

pe gina savo interesus, kaip ji 
išmano, bet mums įdomūs tie 
argumentai, kuriais savo sieki
mus remia minėtoji organizaci
ja, nes jais kaip tik norima su- 
kladinti visuomenė.

Jų argumentai
Jų nuomone, dideli mokes

čiai, uždedami stambiesiems ver 
alininkams, sudaro stabdį kraš
to ūkio augimui, nes esą tada 
niekas nenorįs investuoti savo 
kapitalą į pramonę, kadangi di
delę , dalį savo pelno turįs ati
duoti valdžiai. Kas kita esą bū
tų, jeigu būtų maži mokesčiai 
kompanijoms, uždirbančioms mi 
linnus, panašūs, kaip ir darbi
ninkams, tada tos kompanijos 
galėsiančios parūpinti daugiau 
darbo. Toks mokesčių progresy
vumas nuvešiąs esą JAV į socia
lizmą ir į totalizmą.

Ir dar vienas argumentas su

Klaidingas manymas 
Aiškiai klaidinanti nuomonė 

yra ir ta, kad tik stambusis ka
pitalas, tai yra tik žmonės, su
rinkę milionus, tegali kurti nau
jas įmones ir parūpinti žmonėms 
daugiau darbo, tarytum milio
nai padarytų žmogų ir protin
gesnį, ar sumanesnį. Darbo pa
rūpina ne sukaupti milionai į 
vienas rankas, o vartotojų nu

minėtas, būtent, dėl tokio su- sės ir tų masių laisva konkuren-

118 tęsinys
— Jaunas ar senas, vyras ar moteris?
— Nesakysiu, negaliu!
— Bet kaip Julius, ar jis pridėjo ranką?
— Nee, bet jis, kas skaudžiausia, ne toks, kaip 

aš maniau. Prie pinigo nepridėjo, ne, ne! Negalima 
taip ir galvoti!

Gimbutas vėl apniukęs. Žiūri į kelią, tampo va
deles, o klebonui taip negera, nemiela. Tiek metų 
traukė drauge sutardami, viens kitam padėdami, o 
dabar susiramstė pečiais.

— Nusileisk, Kleopai. Bus geriau. Štai, mano vi
karas kiek nemalonumų padarė, ir aš nebepykstu. Jis 
jaunas, vistiek jo viršus bus. Gaila man ir Juliaus, ir 
dar kaip, bet nieko negali padaryti. Tie užsakai! Ir 
nieko. Jų valia, o mūsų valia — nusileisti.

— Ot. ir nepasiduosiu! — Gimbutas sukteli bota
gą ir drožia.

— Bičiuli, pamiršai, kad mano arkliu važiuoji! — 
sudejuoja klebonas, nusijuokia, bet jo draugas tyli. Žo
džio neišlaužia iki namų.

Kieme užmeta vadeles ant tvoros ir žengia vidun, 
kai pasitinka Monika.

i—i Greičiau, Dieve tu mano, ji prie mirties!

Kleopas stabteli, numeta skrybėlę ir skuba tie
siai į dukters kambarį. Užuolaidos praskleistos. Lan
gas pravertas. Drabužiai išmėtyti. Ji guli lovoje. Akys 
įsmeigtos į lubas. Nejuda.

— Samanėle, kasgi tau? — tėvas sustoja prie 
lovos, paima ranką, šilta. Pulsas tiksi. Kilsteli, bet 
ji nereaguoja.

— Kai grįžom, dar laikėsi, — aiškina motina. — 
Bet staiga išgriuvo. Visa darėm, ir nieko.

Iš Samanės kambario girdis vikaro ir meistro 
kalbos. Ir pritilus, ji sudejuoja.

Ateina kunigas Jagaudas.
— Nieko pavojingo, bet daktaro reikėtų. z 
— Aš tuoj! — keliasi tėvas. — Arklys prie durų! 
— Kleopai, pagalvok, kol tu nupurtėsi ratuose,

kiek laiko praeis. Motociklu tegu parveža. Daktaras 
jaunas, atlaikys.

Šeimininkas stovi nustebęs, pasimetęs, o klebo- 
Tėvas krūpteli. Pasilenkęs užkiša ranką į jos nas tvarkosi. Išragina meistrą, vikarą palieka prie 

žvilgsnį, gal akys sujudės. Tačiau ji nieko nemato, ligonės, kažką pažnabžda Monikai.
Gal nusinuodijo? — nusmelkia šiurpi mintis.

Tuo metu į kiemą įūžia motociklas, ir ji pajudi
na galvą, žvilgsnį perkelia iš lubų į sieną. Visi leng 
viau atsikvepia. Monika išbėga pasitikti. Tai bus ku
nigėlis. Jis padės, patars. Čia ir Viktoras kartu.

Klebonas stovi atokiau nuo lovos mirksėdamas ir 
nustebęs, nežinodamas, ką daryti. Pastebėjęs, kad 
Samanė išgirdo motociklą, tuoj visa supranta. Tėvas 
čia nereikalingas. Tik motociklas ją pakels iš lovos! 
Tokia jau yra jaunystė!

Pamažu pasitraukia į duris ir merkia Viktorui.
— Įeik vidun!
Atsisuka tėvas. Jo žvilgsnis vėl saitas, veriantis.
— Kleopai, įsileiskim svetelius. Patys pasitrau- 

kim, ligoniui bus daugiau oro! — kunigas Senkus 
timpteli šeimininką, pastumia meistrą, suragina vi
karą ir pamažu uždaro duris.

Nusišypso bičiuliui, patrina rankas ir veda prie 
minkštasuolio. Susėda. Gimbutas tik spaudžia kietas 
rankas, atsidūsta.

— Nusiramink, Kleopai. Praeis. Tokios jau mer
gaitės.

— O mudu sėskim raštinėje, pašnekėsim apie 
ūkį, o gal apie istoriją! — kunigas Senkus šviečia.

— Užeikim čia geriau! — Kleopas praveria duris 
į svečių kambarį.

Įžengęs klebonas tuoj surimtėja. Sustoja prie 
stalo, veda pirštais per kėdę. Pernai jiedu čia kalbėjo 
įsikarščiavę. Jeigu būtų tada pagalvoję apie meistrą, 
šiandien nereiktų daktarų. Būtų įtikinęs draugą. Bet 
meistro jis tada nematė. Ateivis

— Kleopai, kaip tavo bitės ?
Gimbutas jau iškėlęs ropinę krupniko, stikliu

kus. Taisos pilti, bet pažvelgęs į langą.
— Statyba sumaišė. Nors nukėlėm avilius toliau, 

bet bitelės baugščios. Kirviai kala, lyg varpais 
skambina.

— Palikim tą saldų gėrimą, eime į sodą! Va, ir 
mane bitė sugėlė. Tokios platumos, o nė vieno avilio 
neturiu. Gal užveisti bityną? Arba, atvešk savo dalį 
avilių ir pastatyk. Aplink puikios dobilienos, galės 
ganytis.

tf B • I d s u f t a « X
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Kanadoje

PAGERBTAS KUN. DR. J. GUTAUSKAS
Sekmadienj, gegužės 26 d., Šv. žodžiu išreiškusių savo svei- 

Jono Krikštytojo lietuvių para- kinimus ir linkėjimus asmenų 
pi joje buvo iškilmingai atšvęsta tarpe matėme: dr. A. Šapoką —
kun. dr. J. Gutausko 25 metų ku 
nigystės sukaktis. Iškilmėms 
rengti iš organizacijų atstovų ir

savaitraščio “Tėviškės Žiburių” 
ir Kanados Lietuvių Katalikų 
Federacijos vardu, Meilų — K.

paskirų asmenų buvo sudarytas, L. B. Kanados Krašto Valdybos 

komitetas, kuris savo darbą ga- vardu, I. Matusevičiūtę — Kul
ną gražiai atliko. tūros Fondo vardu, Lietuvos

Tą dieną 5 vai. p. p. parapi- konsulą Kanadai min. V. Gylį,
jos bažnyčioje, asistuojant kle
bonui kun. Ažubaliui ir kun. B. 
Pacevičiui, jubiliatas atlaikė pa-

0. Jonaitienę — K. L. K. Moterų 
Draugijos Šv. Jono parapijos 
skyriaus vardu, tėvą J. Kubi-

dėkos šv. mišias, o sukaktuvi-' lių — visos eilės Montrealio lie- 
ninko garbei jautrų pamokslą I tuvių organizacijų ir “Nepri-
pasakė svečias iš Montrealio 
kun. dr. J. Kubilius, SJ. Šv. mi
šių metu giedojo parapijos cho
ras, vietos solistai ir smuiku 
grojo Stp. Kairys.

klausomos Lietuvos” redakto
riaus J. Kardelio vardu, dr. P. 
Ancevičių, šiemet kandidatuojan 
tj j Kanados feder. parlamen
tą, sodalietės mergaites, B. Sa-

MIELAS NAUJAS BROLIS

i

Trylika yaikų džiaugiasi sulaukę naujo brolio Graham šeimoje, Chicagoje. Vyriausia šeimoje yra 
Robertą 17 ip. ir jauniausias be naujagimio, Walter 1 m., kurį laiko vyriausioji duktė. .(INS)

Mergaičiy vasaros stovykla
A. L. R. K. Federacijos stovyklavietėje, Manchester, Mich. t

Stovyklautojų registracija pri 
imama iki birželio 25 d. Regist
racijos mokestis — $5; jis įskai 

visas šimtas šurum-burum” tomas į savaitinį stovyklos mo
kestį. Vietos rezervuojamos tik 

Taip dainuoja stovyklautojos tada, kada prisiunčiama regist- 
Nekaltai Pradėtosios Marijos racijos kortelė ir mokestis. Įsi- 
stovykloje, Putnam, Conn. To registravus ir neatvykus, pini- 
džiaugsmo ir nerūpestingo juo- gai negrąžinami. Kiekviena što
ko kibirkštis norime šią vasarą vyklautoja pristato gydytojo liu 
pernešti į Detroito apylinkę, dijimą. Registracijos adresas: 
Kviečiame visas lietuvių kilmės Lithuanian Girl’s Camp, c/o 
mergaites 7 — 16 metų susibur- Mrs. V. Knndrotienė, 3768 Ken
ti į gražų, didelį ratą, kad ir dali Str., Detroit 6, Mich. 
šios stovyklos tradicinė daina
skaičiuotų šimtus.

“žaidžia, juokiasi ir šoka 
mūsų šimtas iš visur, 
visos dirba, visos mokos;

Dėl šventinimo vienos naujai I kalauską — K. Liet. Kult. Dr- 
pastatytos bažnyčios iškilmių' jos vardu, Hamiltono kleboną 
dieną negalėjo dalyvauti kard.' kun. dr. J. Tadarauską, inž. P. 
MacGuigan, tad Eminencija su Razgaitoį — ateitininkų vardu, 
savo sekretoriumi kun. dr. Gu-Įm. Yokubynienę — “Dainos” MŪSŲ KOLONIJOSE

Dalyvavimas pirmoje stovyk
loje, kaip ir kiekvienose įkurtu
vėse, yra privilegija ir pasidi
džiavimas.

Čia Nekaltai Pradėtosios Ma-

tausko pasveikinti į Šv. Jono pa 
rapijos kleboniją buvo atvykęs 
vieną dieną anksčiau.

Po padėkos šv. mišių, kuriose 
dayvavo beveik pilna bažnyčia 
žmonių, visi pakviesti j para
pijos salėje suruoštą banketą. 
Gausus žmonių atsilankymas 
įbuvo moralinis atsilyginimas su 
kaktuvininkui už jo nuoširdžią 
tarnybą Dievui ir lietuviškajai 
visuomenei.

Kun. dr. J. Gutauskas yra 
itip šviesi, spinduliuojanti į vi
sas puses asmenybė. Jo vardas 
yra plačiai žinomas toli už pa
rapijos ribų.- Jis yra gabus, 
darbštus ir visuomet nuoširdus 
kaip žmogus, kaip kunigas, pe
dagogas, kultūrininkas, visuo
menininkas, žurnalistas, rašyto
jas ir dviejų daktaratų savinin
kas.

Pagerbimo metu sukaktuvinin 
kas buvo apdovanotas įvairiau
sių organizacijų ir paskirų asme 
nų adresais, sveikinimais ir gra
žiomis dovanomis bei nuošir-

grupės ir savosios šeimos var
du, A. Čirūną — šv. Jono Krikš 
tytojo Pašalpinės Draugijos var 
du, Vytautą Abromaitį — skau
tų vardu ir kt.

Laiškais ir telegramomis su
kaktuvininką sveikino vysk. V. 
Brizgys, Vliko pirm. J. Matulio
nis, Toronto Prisikėlimo parapi
jos vardu tėvas Placidas, Nekal
to Prasidėjimo seserys, kun. dr. 
J. Prunskis, buvę sukaktuvinin
ko mokiniai — Jonutis, Brogo- 
nis ir Ruokis — prisiuntė telgra- 
mą iš Amsterdamo, nuoširdų ir 
originalų sveikinimą sukaktuvi
ninkui atsiuntė raštu Toronto 
kunigų seminarijoje bestudijuo
ją du buvę Šv. Jono parapijos 
parapiečiai, dabar klierikai Ja
nuška ir Staškevičius, kun. Da
gilis iš Detroito Nekalto Prasi
dėjimo seselių JAV vardu — 
motina M. Aloyza, kun. prof. 
St. Yla, kan. Končius, kun. Rut
kauskas, kun. Danielius, kun. T. 
Narbutas, kun. J. Petrėnas,

Chicago, III.
. Suvalkiečit/ draugijos veikla

«•.
Balandžio 24 d. Hollyvvood 

salėj, 2417 W. 43 St., įvyko Chi
cagos Lietuvių Suvalkiečių drau
gijos eilinis susirinkimas. Pir
mininkei Adela Burba atidarius 
susirinkimą, pranešta, kad mi
rė draug. narys Juozas Rama
nauskas, kuris pagerbtas minu
tės atsistojimu. Priimti iš praei
to susirinkimo nutarimai ir val
dybos ir komisijų raportai.

Suvalkiečių draugija ruošia 
pavasarinę gegužinę birželio 9 
d. J. Liepos sode, prieš Lietuvių 
Tautines kapines. Į rengimo ko
misiją įeina Geister, Sačiauskas. 
Buvo išrinkti darbininkai, kurie 
patarnaus svečiams. Kviečiami 
visi lietuviai iš Chicagos ir apy
linkės gražiai praleisti laiką ir 
paremti draugiją, kuri dirba gra 
žų lietuvišką darbą.

O. Svirmickas

džiais linkėjimais, šventasis Tė ^un’ Balčiūnas, kun. Skilandžiū- 
vas prisiuntė sukaktuvininkui na8’ kun. Riekus ir kt.
apaštališkąjį palaiminimą.

SKAUTAI
(Atkelta iš 2 pusi.)

Laužas, skirtas visuomenei, į- 
vyks Kanados teritorijoje.

— Dr. B. Gaidžiūnas Chicago
je Jamboree Fondui paaukojo 
$10. Mielam skautų mecenatui 
BUS taria skautišką ačiū.

— Lichtenšteino kunigaikštis 
Emanuelis, didelis LSB bičiulis 
ir rėmėjas, pranešė BUS vedė
jui, kad jis su malonumu ir gar
be priims LSS Geležinio Vilko 
ordiną, kurį numatoma įteikti 
jubilėjinėje Jamboree Anglijoj.

— Egzilų Skautų Asociacijų 
Tarybos konferencija įvyko š. 
m. birželio 1 — 2 dienomis Buf
falo, N. Y.. LSB delegacijoje da 
lyvavo BUS vedėjas pa. Alg. Ba 
nevičius, vedėjo pavad. O. Ge- 
šventas ir narys L. Sabaliūnas.

— Informacinis LSB leidinys, 
skirtas pagerbti Vetuvius kan-

Kiek vėliau dar sveikino žo
džiu vietos šalpos organizacijos 
“Caritas” vardu pirm. J. Valiu
lis ir buvo gautas Grajauskaitės 
sveikinimo laiškas Hamiltono 
skautų vardu. Taigi iš tokios 
gausybės sveikintojų matyti, ko 
kia populari asmenybė yra den
giama kun. dr. J. Gutausko var
du šioje parapijoje ir toli už pa
rapijos ribų. Vaišių metu sceno
je buvo atlikta meninė progra
ma. Joje, pianinu pritariant 
kun. B. Jurkšui, pasirodė solis
tai Žemelytė, Ščepavičienė ir B. 
Marijošius. ščepavičienei išskir
tinai pianinu pritarė jos dukrelė 
Danutė. Bažnyčioje solo giedo
jo Ščepavičienė, Bykauskas ir 
Pusvaškiai.

Vaišių programai vadovavo 
Stp. Pusvaškis. Baigiant iškil
mes nuoširdų padėkos žodį vi
siems tarė sukaktuvininkas kun. 
dr. J. Gutauskas. Pr. Al.

Dviguba sukaktis

Gegužės mėn. 26 d., 10 v. ryto, 
Chicagoje, Tėvų Jėzuitų kuklioje 
koplyčioje, čikagiečiai Lietuvos 
Kariuomenės savanoriai-kūrėjai 
paminėjo s-gos įsikūrimo 30-ties 
ir jos atsikūrimo tremtyje 10- 
ties metų sukaktį.

Labai gražų ir giliai prasmin
gą darė įspūdį vaizdas koply

čioje pamaldų metu. Trys Rad
viliškio lemiamųjų kautynių ak
tyvūs dalyviai išsirikiavę sto
vėjo su S-gos vėliava. Prieš al
torių neskaitlingo, bet brandaus 
savanorių būrio priešakyje sto
vėjo garbingi nepriklausomybės 
kovų vadai gen. M. Rėklaitis, 
gen. Kazys Musteikis, pulkinin
kas ir be to Červenės NKWD 
kankinys J. Tumas. Tai ne “pi
gi” trejukė, tai ne tik “parako 
uostę”, bet ir daug kentėję vy
rai. Pamaldžiai giliu įsijautimui 
išklausę šv. mišių, atnašautų 
kun. J. Borevičiaus, visi atydžiai 
susikaupę išklausė jo pamokslą. 
Ne vienas buvo matyti bebrau- 
kiąs iš akių besiveržiančias aša
rėles, gilių pergyvenimų liudi
ninkas.

Tėv. J. Borevičius labai gra
žiai apibūdino savanorių kūrėjų 
kraujo ir gyvybių sudėtų ant tė
vynės aukuro aukos kilnumą, 
šventumą. Juo įtikinamiau jis 
kalbėjo, nes jo paties matyta A- 
lytuje pirmoji mūsų sav. kūr. 
karininko auka, kar. A. Juoza
pavičiaus mirtis. Tėv. Borevičius 
tada dar lahai jaunas buvo, beU 
suprato aukos kilnumą ir pats 
asmeniškai, rizikuodamas savo 
gyvybe, drauge su kitais jau
nuoliais slėpė aukų lavonus į 
saugesnes vietas iki iškilmingų 
laidotuvių. Iškalbingas pamoks
lininkas ta proga labai jautriai

paminėjo ir buv. mūsų tėvynės 
laik. sostinėje nežinomojo karei
vio kapą. Taip pat savanoriams- 
kūrėjams palinkėjo nepalūžti 
tremtyje, ištverti ir, nors prieš 
mirtį, sulaukti Lietuvos išsilais
vinimo dienos, kad ten, laisvoje, 
savo krauju ir prakaitu laistyto
je žemėje,’ amžiams priglausti 
daug iškent’ėjusius savo kūnus.

Tėvui Jonui Borevičiui, už 
gražų pamokslą, nuoširdžius lin
kėjimus ir bendrai, parodytą Sa
vanoriams palankumą, savano
riai-kūrėjai labai dėkingi. K. P.

SOPHIE BARČUS
RADIO PROGRAMA

IS WGEf stoties — Banga 1890 
PIRMADIENIO vak. nuo 7—8 v. 
NUO PIRMAD. IKI PENKTAD. 

8:46 Iki 9:80 vai. ryte 
SEŠTAD. 8:80 lkl 9:80 ryte 

SEKMAD. 8:80—0:30 v. r. M stoties 
WOPA — 1400 UI.

7169 So. MAPLEWOOD AVĖ. 
Chicago 29, III. HEmlock 4-2418
«A» -c «A» SA* «A» SAS «A» SAf SAf AAS AAT «A.« «A» SS* »A-» • A. »■*.♦ *At SA? SAf MUSM

MOVING
A. BENIULIS atlieka įvairius 
oerkraustymus bei pervežimus 
š tolimų ir artimų atstumų.

Tel. BIshop 7-7075

J?
PERKRAUSTYMAI — MOVING

Pigus sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Dėl artimų 
ir tolimų distancijų. Šaukite sekančiai.

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

Telefonas — FRontier 6_1882
J

GRADINSKAS

kinius skautus, yra jau baigtas Ketinebunk Port, Me 
redaguoti ir atiduotas spausdi- ’daguoti ir atiduotas spausdi 
nimui. Gimnazija baigė mokslo metus

— Chicagos jūrų skautininkai Pranciškonų gimnazija gegu- 
prie jūrų skautų Baltijos Jūros žės 28 d. iškilmingu aktu užbai- 
tvnto sudarė “grandį”, kurion į-
eina 12 skautininkų.

— Skautu Jamboree Fondą ! sakė mokyklos senjoras Vincen-

remdami. mes remiame Lietu- tas Grybauskas, Antanas Lon- 
vos jaunimo pastangas garsinti gas ir Stasys Dėdinas. Malonią 
lietuvių meną ir kultūrą bei gy- staigmeną padarė mokinys Le
vu žodžiu skelbti Lietuvos kan-. onas, padeklamuodamas gražia 
čias. Į tarsena eilėraščių, nors jis me-

J. G. TELEVISION 00. Pardavimas ir taisymas

Tranzistorinių radijų prikraunamų baterijų užtenka ligi

10,000 VALANDŲ
Televizijos, radijai, patefonai, kamb. vėsintuvai, vėdintuval

2512 W. 47th St. TeL FRontier 6-1998
Atdara kasdien lkl 6 vai., plrmad. lr ketv. Iki 9 vai. Sekm. uždaryta

gė pirmuosius savo mokslo me 
tus. Atsisveikinimo kalbas pa-

IŠ ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

sunkvežimis sn pilna ap
drauda. Pigus ir sąžiningas 
patams vimas.

R. ŠERĖNAS
2047 \V. 67th PI., Chioago,

IU. VVAlbrook 5-8063

Savaaitinis stovyklautojų mo 
kestis $20. Esant kelioms mer
gaitėms iš vienos šeimos, daro
ma $5 nuolaida kiekvienai už dvi 
savaites.

Visos mergaitės, norinčios va
saros karščius praleisti vėsioje

rijos seserys saugos jus ir rū- , gamtoje, ruoškitės pirmojon lie- 
pinsis, kad jūsų dienos būtų į tuvaičių stovyklon.
sklidinos giedriu džiaugsmu; mo 
kys jus lietuvių kalbos, dainų, 
šokių, žaidimų ir rankdaiįbių.
Čia kursite laužus, savais talen
tais ruošite programėles ir pra
turtinsite savas žinias pašneke
siais.

Stovykla bus pradėta liepos 
14 d. ir tęsis dvi savaites — iki 
liepos 28 d. Stovyklą baigsime 
lietuvių švente. Šioje šventėje 
programą atliks stovyklautojos, 
pademonstruodamos tėveliams 
stovykloje išmoktus šokius ir 
dainas.

Visuomet yra kvailumo mei
lėje, bet kvailume visuomet yra 
išminties.

—Nietzsche

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybė
Precin Photo Studio

(Incorporated)

EDVARDAS ULIS, sav. 
4058 Archer Avenue

Telefonas Virginia 7-2481

ANTANAS TVERAS
DIPL. LAIKRODININKAS 

Gerųjų firmų laikrodžiai, brangeny
bės, religiniai dalykai (devocionalal), 
prekės dovanoms.
2646 W. 691h SI. RE. 7-1941

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS
IR GAZOLINO STOTIS

Lyginimas, dažymas, taisomi Ir reguliuojami (tune up) 
motorai, stabdžiai, transmisijos ir t.t. Alyva, baterijos ir padan
gos. Taip pat mano garaže perkamus duslintuvus įdedu veltui.

(MUFFLERS INSTALLED FREE)
Ford 41-58 ........................ $8.25Murcery 49-51 ................. $8.95
Chev. All 1987-58 ......... 8.25 Olds, 6 cyl. 41-50 .......... 8.20
Chevrolet 54-55 ............... 9.95 Plymouth 42-50 ............... 9.95
Chrysler 6, 42-52 ........... 9-91 Pontiac 37-54 ................... 8.95
Dodge 6, 42-56 ................ 9.95Buick 87-52 ...................... 12.00

Ir taip pat čia neišvardintiems automobiliams. Išmeti
mo paipa irgi įdedama veltui, jeigu perkama kartu su duslintuvų.

Darbas atliekamas patyrusių mechanikų. Dirbtuvė atidary
ta: nuo 8 v. ryto iki 9 vai. vak. Sek. uždaryta.

M. ČESAS
1934 West 59th Street Tel. GR 6-9136

NAUJĄ ARBA VARTOTĄ AUTOMOBILĮ 
GALIMA NUPIRKTI BE PINIGŲ

*2811

< N A U J A S
,19 5 7 
CHRYSLER

N A LT JAS
19 5 7 

PLYMOUTH

Daugybė garantuotų visų išdirbysčių vartotų automobilių už labai atpigintas kalnas

— Argentinos skautų vyčių
Šarūno būrelis savo metinėje su
eigoje nutarė prisidėti prie Bro
lijos reprezentavimo jubilėjinė
je Jamboree. Tam tikslui nori
ma išleisti brošiūrą ispanų kal
ba apie Lietuvos skautus nepri
klausomybės laikais, tremtyje 
ir išeivijoje. Paruošiamieji dar
bai jau pradėti.

— Argentinos liet. skautų 
draugovė gegužės 11 d. Berisso 
miestelyje (80 km nuo Buenos 
Aires) suvaidino vietos lietu
viams G. Veličkos “Šienapjūtę”. 
Berisse gyvena apie 3,000 lie
tuvių. Spektaklis praėjo didžiau 
siu pasisekimu ir sutraukė dau
gybę žiūrovų, kurie netilpo sa
lėje.

tų pradžioje visai nekalbėjo lie-! 
tuviškai. Mokyklos direktorius , 
dėkojo moksleiviams ir mokyto
jams, sėkmingai nugalėjus pir
mųjų metų sunkumus ir pasie
kusiems gražių laimėjimų tiek 
mokslo, tiek auklėjimosi srity
se. Šia proga direktorius pra
nešė, jog dar šią vasarą bus pra 
dėti stayti modernūs mokyklos 
pastatai ir kad į pirmąją klasę 
jau yra įsiregistravę 25 moki
niai.

Kur veikia individas, yra ir 
atsakomybė, kur veikia minia 
atsakomybė pasitraukia.

—L. Lavelle

NAUJI UIDSU TPOKAI-NAUJAUSI KRAUSTYT'*) l»ANK/AI 

•L&U N STU PATTtfIRIAS- PlSUS lt? SAŽ/N/N6AS PATARNAV/NAS

JUOZAS RTAUJOKAITIS
2022 W 69St. CHICAGO 36, ILL Tel. WAIU>ek 5-9209

Pradėkit Taupyt Šiandien, Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradėkite taupyti šioje lietuviškoje 

ištaigoje — BRIGHTON SAVINGS ANO LOANI
Kiekvieno laupytojo indėliai apdrausti iki $10,000.00

BRIGHTON SAVINGS ANO 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. 
šeštad. 9 vai. ryto iki 4:30 p.p. Ketvirtad. 9 va), iki 8 v.v.

Seniausia, didžiausia ir teisingiausia lietuvių automobilių pardavimo ir remontavimo įstaiga

BALZEKAS MOTOR SALES, INC.
CHRYSLER — PLYMOUTH DIRECT FACTORY OEALER

f 4030 Archer Avė., Chicago 32, Illinois Telef. Virginia 7-1515
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BALTIMORĖS ŽINIOS
TĖVAS V. GIDŽIŪNAS, OFM, nimo darbų įr būti vieningais. 

VEDft MISIJAS Balfo pirm. kan. Končius papa
sakojo apie šelpiamuosius Vokie-

Vienuolis pranciškonas, dr. V. 
Gidžiūnas visų savaitę vedė mi
sijas Šv. Alfonso lietuvių para
pijoje. Misijos buvo baigtos ge
gužės 12 d. 4 vai. p. p. procesija, 
pamokslu ir gegužinėmis pamal
domis. Savaitės dienomis ne
gausiai sueidavo į pamokslus, ta
čiau paskutiniąją dieną baltimo
riečiai pasirodė pavyzdingai. Bai 
gęs savo paskutinįjį pamokslą, 
misionierius ragino visus lietu
vius skaityti lietuvišką katali
kišką 9paudą, o savo vaikus 
siųsti mokytis į pranciškonų 
gimnaziją Kennebeunke.

Tą pat dieną ryte parapiečiai 
įspūdingai parodė pagarbą ir 
meilę motinoms, gausiai priim
dami Šv. Komuniją. Pamaldas 
laikė ir pamokslą pasakė klebo
nas kun. dr. L. Mendelis.

AT-KŲ SUSIRINKIMAI

Paskutiniame prieš vasaros 
atostogas sendraugių susrinki- 
me, įvykusiame gegužės 4 d. pas 
Surdokus, paskaitą skaitė At
eitininkų Federacijos dvasios va 
das tėvas dr. V. Gidžiūnas, OFM. 
Paskaitininkas kalbėjo apie krik 
ščioniškąją tobulybę, nurodyda
mas jos idealą ir kelius jos siek
ti. Antrojoj susirinkimo daly po 
etas K. Bradūnas papasakojo a- 
pie literatūrą okupuotoje Lietu
voje. Abu kalbėtojai susilaukė 
gyvų atsiliepimų. Buvo pasisa
kyta dėl dažnesnės religinės 
praktikos, dėl ideologinio gilini- 
mosi ir pan. Pasisakančiųjų tar
pe buvo E. Masaitienė, S. Bal

tijoje ir kitur, o taip pat pastan 
gas ir galimybes padėti Sibiro 
tremtiniams. Pirmininkas palie
tė ir platesnio masto šalpos rei
kalus ir pranešė, jog tais rei
kalais jis vėl išvyksta Europon 
ilgesniam laikui. Toliau sekė me 
ninė dalis, kurią atliko buvusi 
Lietuvos operos solistė Juzė Au- 
gaitytė. Programoje buvo ir lie
tuviškosios dainos bei ooerų 
arijos. Solistei pianinu pritarė 
pianistė Galina Leonienė.

Vakaro metu Baltei dar buvo 
parinkta aukų. Rinkliavoje šie 
vakaro dalyviai paaukojo žymes 
nes sumas:

Po 10 dol. — kan. J. B. Kon
čius, pik. K. Škirpa, O. N. Ka- 
rašai. 6 dol. aukojo S. C. Surdo- 
kai. Po 5 dol. aukojo J. Palu
binskas, E. Railienė, P. Kundro
tas, S. Butkus, K. Matuliauskas, 
J. Mikuckis, A. Juškauskienė, E. 
Armanienė, V. Lazauskas, Vyš
niauskas, I. Vičiulienė, K. Bra
dūnas, V. Volertas, J. Ankus. 
3 dol. aukojo M. Boguta. Kiti 
paaukojo mažesnes sumas.

Iš organizacijų paskutiniu me 
tu dar buvo gautos šios aukos: 
Siuvėjų unijos 10 dol. Atletų 
klubo 10 dol., LRKSA 13 kuo
pos 8 dol., Moterų piliečių klubo

BRITŲ STILIAUS GRYBAS

Kalėdų salos© britų išsprogdinta atominė bomba savo po išspro- 
gimo vaizdu panaši į amerikonišką. Pirmasis atominis bandymas at
liktas Pacifike gegužės 15 d. (INS)

giančiųjų išleistuvės. Baltimorės 
šeštadieninėje mokykloje moks 
las išeinamas per 8 metus. Ji 

5 dol., Mindaugo ir Kęstučio dr- padalinta į keturis skyrius ir ke

mokiniai. Drauge buvo ir bai-1 tinti ir daugiau panašių paren
gimų suruošti.

PAJIEŠKOJIMAI ir sūnūs Rymantas ir Vytautas, 
gvvenę Biržų a p.

Ališauskas Vincas, sūn. Jono, in- Jakubenienė - Kazlauskaitė A- 
žinierius. gota

Andrijauskas Antanas (And-
rews), sūn. Mykolo, iš Maciuičių Kazlauskaitė - Jakubenienė A- 
k., Gargždų vai. j gota

Augutis Jonas, Juozas ir Myko
las, iš Utenos ap., gimę 1914, 1923 
ir 1910 m.

Aušrotas Juozas, Silvestro sū
nus, ir jo sūnūs Edvardas ir kiti, 
iš šeškinių k., Bartininkų vai.

Baltrašiūnas Jonas, iš Pasvalio.
Banionis Vincas ir Banionytė'Mag 

dė.
Briedelienė - Pucevičiūte, Katrė, 

d. Antano.
Dalidaviėius Petras, sūnus Ado- j 

mo.
Glamba, Antanas, k. nuo Skriau- į 

džių.
Glambaitė - Koloserienė Ona, 

kil. nuo Snaudžiu.
Grinčytė - Ramanauskienė Ele

na, vyras Ramanauskas Vytautas,

Jieškomieji arba apie juos žinau 
tieji maloniai prašomi atsiliepti:

CONSULATE GENERAL 
OF LITHUANIA 

41 VVest 82n<l Street 
New York' 24, N. Y.

Yra kalaama mieste, kad STEIN TEXTILE BENDRO
VĖJE rasite didžiausią pasirinkimą už nebrangias kainas 
/vairiu vilnonių, šilkinių, medv’lninių, užuolaidoms ir už 
dangalams medžiagos. Taip pat ir paltams medžiagų vy
rams ir moterims.

jos 5 dol.

DALYVAVO MIN. ŽADEIKIO 
LAIDOTUVftSE

Lietuvių salės šeimininkas ir

turis kursus. Egzaminai vykdo
mi baigiant IV skyrių ir IV kur

Kitas vertingas ir pavykęs pa 
rengimas, suorganizuotas kat. 
moterų, buvo Motinos dienos mi 
nėjimas pagal lietuvišką tradi-

są. Šiemet IV kursą, o tuo pa- ciją. Šiame minėjime gražiai 
čiu ir mokyklą, baigė Birutė Bo-, parengtą turninigą paskaitą 
gutaitė, Jonas Boguta, Kęstu- į skaitė E. Masaitienė iš Aber- 

LB apyl. valdybos narys J. Aušt Į tis Česonis, Irena Radauskaitė Į deen. Meninėje dalyje buvo dek
ra, valdybos įgaliotas, atstovą-i ir Audronė Svotelytė. Abitu- 

nas, L. Tomkus ir stud. A. Mei- vo LB apylinkę Lietuvos min. P. rientus LB apylinkės valdyba
dūnas. Susirinkiman buvo pa
kviesti ir studentų draugovės na 
riai. Susirinkimui pirmininkavo 
V. Volertas, sekretoriavo stud.
O. Eringytė.

Motinos dieną, gegužės 12, pa 
rapijos mokyklos patalpose įvy
ko moksleivių kuopos susirinki
mas, kuriame apie motinas kal
bėjo Aleksandras Radžius. Žo
dį taip pat tarė susirinkiman 
atvykęs At-kų Federacijos dva
sios vadas tėvas dr. V. Gidžiū
nas. Patys moksleiviai atliko 
meninę dalį. Kuopa jau pradeda 
rengtis metinei šventei, kuri j- 
vyks rudenį. Kandidatai jau 
ruošiasi egzaminams ir pasiža
dėjimui.

BAIGTAS PASILINKSMINIMŲ 
SEZONAS

LB apylinkės iniciatyva suda
rytos specialios komisijos su
rengtas vakaras paremti šokių Į 
grupės kelionei Chieagon į tau- 1 
tinių šokių šventę praėjo gra
žiu pasisekimu. Programą, kaip 
tokiu atveju ir lauktina, atliko 
pati tautinių šokių grupė. Buvo 
atlikta keletas tautinių šokių ir 
publikos palinksminimui šiek 
tiek humoro. Programą vyku
siai pravedė stud. Česonis, pra
džioje kiekvieną šokėją prista
tydamas ir apibūdindamas. Pa
silinksminimo metu buvo dar 
pravesti ir dovanų dalinimai.' 
Tam pačiam tikslui paremti dar 
renkamos aukos, nes vien ke
lionpinigių susidarys netoli tūks 
tantinės. Į Chicagą numatoma 
vykti traukiniu su ekskursijos 
papiginimais. Norintieji tais pa- 
piginimais pasinaudoti ir drauge 
su ekskursija apsilankyti Chica
goje gali kreiptis į lietuvių salės 
šeimininką J. Auštrą.

Balfo vakaras deja neturėjo 
tokio didelio pasisekimo, nors 
valdybos buvo suorganizuota pa
gal sąlygas tinkamiausia progra 
ma. Vargu ar kas šiandien gali 
teisintis neišsigalįs įėjimo apsi
mokėti. Šį reiškinį greičiau ten
ka aiškinti kaip šių dienų nuotai
ką — nesirūpinti mus tiesiogi- ! 
niai neliečiančiais reikalais. Ta
čiau nežiūrint, kad publikos bu
vo ir nepakankamai gausu, prog 
rama praėjo pakilioje nuotaiko
je. šventės nuotaikos ypatingu 
t>ūdu įnešė ką tik iš Europos at 
vykusios B. Bilevičiūtės dalyva
vimas, o kan. J. Končiui prista- j 
čius ir nuoširdaus žodžio pasa
kymas. Toje susikaupimo mi
nutėje mes girdėjome tartum 
pavergtos Lietuvos tylų balsą, 
kviečiantį visus dirbti išlaisvi-

lamacijos ir montažas, pareng 
tas mokytojos Bogutienės. Į mi | 
nėjimą atsilankė prel. dr. L. J. 
Mendelis, kun. K. Pugevičius, 
kun. A. Dranginis ir gausiai 
baltimoriečių. J. Surgaila

NUO UŽSISENBJUSIŲ
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ

IR ATVIRU OIX»S LIGŲ
Tie, kurte kenčia nuo SENŲ, 

ATVIRŲ IR SKAODZIŲ ŽAIZDŲ I 
nagai i ramiai nSdStt lr naktimis Į 
miegoti nes Jų užstgcnAJustos žalždoa 
nležfijlm^ lr skau’AJtmų senų atvi
ru lr skaudžių žalždų uždekite 
LEGULO Olntment Jos gydymo 
ypaibyea palengvins Jusu skaudėj! 
mą lr galėsite ramiai miegoti nak 
t} Vartokite Ją tapgt nuo skau 
džių nudegimų, JI taipgi pašalina 
niežėjimą ligos vadinamos PSORIA 
SIS. Taipgi pašalina peršėjimų ligos 
vadinamos ATHLETE.S FOOT, su
stabdo džiovinimą odos lr perplyšlmą 
tarpplrSčIu. Yra tinkama vartoti nuo 
džlOstančios suskllsios odos dedlr- 
vlnių, odos Išbėrimų lr t t taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada 
pasirodo skaudus Išbėrimas nuo vy
styklų. JI yra gera gyduole nuo Iš
viršinių odos ligų. Le
gulo Ointment yra 
parduodama po 7 B 
ct.. $1.26, Ir $3.60.
Pirkite vaistin6seChi- 
cagoj ir apylinkėse—
Milwaukee, Wisc., Ga- 
t,Ind. Ir Petroit, Mi
chigan arba rašyki
te 1 r atsiųskite Mo
ney order J

Žadeikio laidotuvėse Washing-Į priima aktyvių narių tarpan is- 
tone. Baltimorės Lietuvių Or- kilmingai įteikdama jiems Lie- 
ganizacijų Tarybos vardu pirm.1 tuvių Bendruomenės nario kny- 
adv. T. Grajauskas pasiuntė gė-^gutes. Birželio 8 d., šeštadienį, 
lių prie pašarvoto ministerio. mokykla vyks laivu iškylon į

Tolchesterį. Mokyklos vedėju New Haven, Conn. 
yrą Kazys Pažemėnas.

LEGULO, Department D. 
5618 W. Eddy St., Chicago S4, III.

STEIN’AS turi metin; išpardavimą, štai pavyzdys kainą.

Geriausios ANGLIŠKOS bei “worsted MEDŽIAGOS kos
tiumams, kurių kainos paprastai yra $9.80, dabar tik . $4.50

Visokiausių pamušalų už pigias kainas. Spausdintas šilkas 
ir plaunamas “Sil-O-Shan”, “antiųue tatfeta”, pa
prastai $1.98, dabar tiktai .......... .......................................... 98c.

H0 colių vilnonės medžiagos ir “flannel” vyriškiems ir 
moteriškiems kostiumams tiktai . . ................................$1.89

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

Grynų spalvų Fortisan ir Metallic Cloth užuolaidoms tik $1.09
Atvykite j STEIN TEXTILE ir patys įsitikinkite. Su kiek- 

viei.n pirkiniu virš $20.00 gausite vienai suknelei medžiagos 
kaip dovaną.

Pas STEIN’Ą jūs rasite didelį pasirinkimą nuotakoms, kaip tai 
.“laces”, satiną, taffetą, “brocades”, Shantung, ir t. t. Taip 
pat liekanas medžiagų pamušalams už baisiai pigias kainaa.

STEIN TEXTILE CO.
1306 SOUTH UNION AVENUE

1 blokas į rytus nuo Halsted St., 1% bloko į pietus nuo 
Roosevelt Rd. Atdara 7 dienas savaitėje iki 5:30 vai. vak. 
Tel. MOnroe 6-8152.

LANKĖSI BALTIMORftJE
Antanas Pabedinskas su žmo

na dalyvavo Pabedjnskienės dė
dės min. Žadeikio laidotuvėse ir 
buvo užsukę Baltimorėn. Čia jie 
aplankė savo gimines Pabedins
kus, o taip pat pažįstamus Nas- 
topkus ir Surdokus. Pabedins
kai yra apsigyvenę Toronto, Ka

KATALIKIŲ MOTERŲ 
VEIKLA

Katalikių moterų būrelis, į- 
steigtas dar kun. P. F’atlabai 
esant Baltimorėje, savo veikla 
daugiau ribojęsis savo tarpe, šį
pavasarį suruošė keletą vertin- mas

Birželio įvykių minėjimas I
Minėjimas įvyks sekmadienį, j 

birželio 16 d., 10 vai. ryto busi 
pamaldos Šv. Kazimiero parapi
jos bažnyčioje. Po pamaldų 11 
vai. — Šv. Kazimiero parapijos 
didžiojoje salėje įvyks minėji-

Sutaupysite $

PIRKDAMI DABAR SAU 

VASARINIUS RUBUS
nadoje, ir abu plačiai reiškiasi'gų viešų parengimų. Pirmasis
lietuviškoje veikloje.

ŠEŠTADIENINE MOKYKLA
BAIGIA MOKSLO METUS
Birželio 2 d. 4 vai. p. p. pa

rapijos mokyklos patalpose įvy
ko šeštadieninės mokyklos moks 
lo metų baigimo aktas, kurio 
metu buvo atžymėti geriausieji

įvyko per Atvelykį ir buvo skir
tas jaunajai kartai — atžalynui. 
Parengime buvo kiaušinių riti
nėjimas, dainos, žaidimai ir net 
margučių parodėlė su premijo
mis. Tokia vaikii. pramoga yra

Visi Nevv Haveno ir apylin
kės lietuviai kviečiami atsilan
kyti ir pagerbti ištremtus, žu-į 
vusius ir kenčiančius priverčia-' 
mųjų darbų stovyklose tolimame i 
Sibire ir kitur kenčiančius mū-

Jr

vertin ?a lietuviško auklėjimo sū tautiečius.
priemonė, ir todėl kat. moteris Minėjimą ruošia LB New Ha-
ir kitas organizacijas tenka ska veno apylinkės valdyba. J. Z.

J. ANDRULIS, MICHIGAN FARM CHFFSF * SŪRIU ATSTOVAI CHICAGOJE YRA:

f > ■

1804 West

REIKALAUKITE VISUR SKANIAUSIŲ J. ANDRULIO MICHIGAN FARM CHEESE - SŪRIŲ,
Jeigu abejojate, paprašykite pamSglnlmut. Jūsų skontą Jums pasakys Mee norime, kad Jūs patys būtumėt 

RprendCįaa.

STANLEY

METRICK

Telef YArds 

CHICAGO

J. Andrulis, Michigan Farm Clieese

JOHN

SHURNA

Albany Ave.

GRoveh:,l 6-7783 

CHICAGO 29, ILL. EILUTE su 2 porom 
kelnių,

vėliausios mados. . .

$5950
Worsteds, Flanello, Tueeds 
Sharkaklns medž. mi šilku.

Kiekvienas kostiumas yra taip puikiai pagamin
tas, kad jj dėvėsite su pasigėrėjimu. Su 2 porom kel
nių jūsų eilutė atrodys kaip nauja ilgą laiką.

JAUNUOLIAMS, MOKYK
LOS UŽBAIGIMUI turime 
pritaikintus rūbus kaip 
dručkiams taip ir visai lai
biems.

TROPICAL, pritaikinta eilute vasaros karščiams kainuojanti Cfan rn 
$50.00, dabar tik už............................................. .................. *39*”*

PRITAIKYMAI NEMOKAMAI

S II E lt M A|N ’ S
Vyraujanti vyrų ir jaunuolių rūbų krautuvė Town of Ijvke kolonijoje

Fountain, Michigan > 4643-50 So. Ashland Ave., Chicago 9, Illinois

z
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Brockton, Mass.

Motinos dienos minėjimus

Gegužės 12 d. Šv. Kazimiero 
parapijoje buvo gražiai paminė
ta Motinos diena. Mergaitės so- 
dalietės apvainikavo Marijos al
toriuje Fatimos Marijos statulą 
ir sudėjo prie Marijos kojų 
gėlių puokštes. Po 8:30 vai. šv. 
mišių suruošė motinų ir dukte
rų pusryčius.

Šv. Vardo Draugijos vyrai tų 
šv. mišių metu priėmė Šv. Ko
muniją. Iškilmes didino tėvas 
marijonas Mažukna savo gra
žiais pamokslais, skirtais Dievo Į 
Motinos ir žemės motinų gar-i 
bei.

15 kuopos sąjungietės 10 vai. 
organizuotai, nešdamos žydria- 
spalvę vėliavą, atėjo į šv. mi
šias, jų pačių užprašytas už mi
rusias ir gyvas sąjungietės. Jas 
atlydėjo Vytauto Endziulaičio 
vardo moksleivių ateitininkų 
kuopos vėliava ir uniformuoti 
skautai su raudonomis rožėmis 
rankose.

4 vai. popiet Romuvos parko 
salėje 15 kuopos sąjungiečių rū
pesčiu buvo suruoštas Motinos 
dienos minėjimas, kuriame Ele
na Vasyliūnienė skaitė paskaitą 
“Žvilgsnis į meilę”. Brocktono 
jaunieji skautai, vadovaujami 
inž. J. Stašaičio, gražiai pravedė 
Dievo Motinos Marijos pagarbi- 
binimą, padegdami prie Marijos 
kojų po žvakelę ir padeklamuo
dami gražių, motinai skirtų ei
lėraščių; Kęstutis Stašaitis ma
žiuku pianinu pagrojo lietuviškų 
dainų, o Algis Stašaitis trimitu 
mums priminė Karo Muzėjų Kau 
ne. K. Keblinskienė perskaitė 
tai dienai sukurtą eilėrašti “Mo
tinų Motinai”.

Prel. P. W. Strakauskas pa
sveikino motinas dvasiškių var
du. Sugiedota “Marija, Mari
ja”. Pagerbtos 15 kuopos vyres- 
resnės sąjungietės Juzefą Ka- 
šetienė — 15 kuopos pirmoji pir 
mininkė, kuopos garbės pirmi
ninkė ir kuopos garbės narės — 
Uršulė Abračinskienė, Jadvyga 
Statkiūtė, Sofija Alinskienė, 
Petronėlė Žilienė. Taip pat bu
vo pagerbtos Kazimiera Saulė- 
tienė, Morta Laukutienė, Kazi
miera Kuzborskien'ė, Paulina Ne 
fienė, Marijona Bortkevičienė, 
Uršulė Petkienė ir Jieva Jac- 
kevičienė. Pasidžiaugta, kad 
dalyvauja ir Moterų Sąjungos 
Naujosios Anglijos vicepirm. So
fija Mantautienė. Ji pakviesta 
į garbės suolą ir papuošta gėle.

Solistas Adomas Barauskas 
padainavo dvi dainas, o jo duk
relės — duetą. Bronė Stundžie
nė padainavo “Kur bakūžė sa
manota”; jai akompanavo Gra
žina Šeduikytė. Snieguolė Ra
manauskaitė padeklamavo “Ma
mytei”.

Sugiedotas Moterų Sąjungos 
himnas. Iškilmingam minėjimui 
vadovavo inž. Juozas Stašaitis, 
o protokolą surašė Sofija Man
tautienė.

Minėjimas užbaigtas Tautos 
himnu. Šv. Kazimiero parapijos 
vargonininkė Stefanija Ventre - 
Tribuliauskaitė akompanavo ir 
gale sugiedojo JAV himną.

Iškilmingame minėjime, be mi 
nėtų asmenų, dar dalyvavo kun. 
Abračinskas, kun. Jonas Dau
nys, Zuzana Barauskienė, Rase
lė Vasyliūnaitė, Aleksandras 
Mantautas ir daug kitų garbin
gų svečių.

Po minėjimo, grojant Ferdi
nando Smito orkestrui, šauniai 
pasilinksminta. Maistu pasirū
pino 15 kuopos vicepirm. Ona 
Gureckienė, Juzefą Savickienė, 
kuopos sekr. Antanina Sužie- 
dėlienč, Albertina Gedgaudienė 
ir Pakalniškienė. Dovanų pa
skirstymą pravedė Barbora Bol- 
mantienė, Bronė Mcižienč, Ona 
Pareigienė ir Apolonija Urbienė. 
Salę išpuošė Sofija Mantautie-

LAIMfiJO KOVĄ tvarkės punktas buvo J. Šoliū- 
no paskaita “Akligatvy atsidū
rus”. Prelegentas iškėlė reika
lingumą kurti bendras lietuviš
kas kolonijas priemiesčiuose. Po 
paskaitos vyko Įdomios diskusi
jos, į kurias įsijungė didelis da
lyvių skaičius. Posėdžiui pir
mininkavo J. Štuopys, o sekre
toriavo E. Brazytė.

Po susirinkimo truputį pasi
grožėjome gamta ir prie univer
siteto valandėlę gražiai padai
navome. Linksmavakario metu 
išgirdome programėlę, kurią ąt- 
liko Germanienė ir kolegos D. 
Navickaitė ir R. Ukrinas.

Sekmadienį pradėjome šv. mi
šiomis ir bendra Komunija. Po 
to vėl prie įprasto darbo — dai
nų. Ir dainavome visą dieną. 
Dainavome pusryčiaudami, dai
navome nuo lietaus slėpdamiesi, 
dainavome parke, plaukydami 
laiveliais, dainavome ir skirsty
damiesi.

Sąskrydį užbaigėme gegužinė
mis pamaldomis, skirtomis moti
nos garbei. Jų metu kun. J.

CLASSIFIED AND HELP * A N T F h AUS
REAL ESTATE BRAU ESTATE I6NU0MUOJAMA — FOR RENT

tAes 
tn°ka,"e 

■0jviJen^
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Mrs. Hull sveikinama motinos 
Mrs. Ropp, po to kai dukra išliko 
gyva darant širdies operaciją, Los 
Angeles, Calif. (INS)

nė. 15 kuopos vėliavai asista
vo Barbora Bolmantienė, Sofija 
Stašaitienė ir Pranė Grybaus- 
kienė.

Povilas Pakalniškis, Antanas 
Šeduikis, Sigitas Savickas ir Ri
čardas Bolmantas nuoširdžiai 
mums padėjo įvairiuose darbuo
se. 15 Kuopos Pirmininkė

Urbana, III.
Daina skamba Illinois un-te

Gegužės 11 — 12 dienomis į- 
vyko studentų ateitininkų Ur
banos draugovės ruošiamas tra
dicinis sąskrydis, į kurį atsilan
kė apie 70 studentų iš apylinki- 
nių vietovių — St. Louis, Chi
cagos, Springfieldo ir Rockfor- 
do.

Tas dvi dienas lietuviškos dai
nos skambėjo visoj Illinois uni
versiteto vietovėj. Šis sąskry
dis, jeigu ir nepasižymėjo stip
ria menine dalimi, socialiniu at
žvilgiu tikrai gerai pasisekė. Są
skrydžio metu teko pamatyti ko 
legos Vytauto Valaičio nuotrau
kų parodą, kurion atsilankė ne 
vien tik lietuviai studentai, bet 
taip pat gražus amerikiečių stu
dentų būrelis. Profesionalinio 
lygio V. Valaičio nuotraukos su 
iavėjo ne vieną žiūrovą. Paro
da tęsėsi visą šeštadienį.

Sąskrydis buvo pradėtas iš
kilmingu posėdžiu ir susirinki
mu. Iškilmingo posėdžio metu 
S. Jameikis buvo pakeltas į tik
ruosius narius. Sekantis darbo

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

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANOE 

NOTARY PUBLIC 
8406 Weet 61 St.
WAlbrook 6-6030 

PRospeet 8-3679 (vak. ir semad.)
Mūr. 4 upartni., centr. štld.—$24.200. 
Mūr. 2 po 4 Kb., centr. šild.—$25.400. 
Mūr. S kb. bung., gazu centr. šild.—■ 
$18.200. Puikus 1 metų 6 kb. bung., 
brangūs priedai — $19.500. Nuo Chi
cagos 45 myl. vasarvietė su visais 
įrengimais, maudytis ir žuv.—$1.900. i 

Yra pigių ir gerų pajamų namų.

BUDRECKAS Realty
4081 Archer ave., LAfayette S-3384 j

(prie California e-vės)

RAMIOJ, GEROJ VIETOJ
Mažai šeimai ekonomiškai pertvar

kytas 2-jų aukštų 4 butų mūr. namas 
ęsu balkonais. Autom, šildymas. Mūr. 
garažas. 37 pėdų sklypas, apsodintas 
medžiais $24,400. Volodkevičius. 
GRAŽUS 6 KAMB. MŪRO NAMAS

Plytelėm klota vonia ir virtuvė. 
Naujas alyvos šildymas. Kilimai. 
$20,000. A. Sirutis. >

Ruibys, SJ, tarė trumpą žodelį.: PUIKI 6 KAMB. REZIDENCIJA
Kilimais iškloti du kambariui. Dvi

gubi aliuin. langai. Rūsys apsaugo
tas nuo potvynių, šildomas gazu. 2 
karų garažas. $23,000. A. Katilius.

5 AKRAI ŽEMES
2 gyv. namai: vienas 7, kitas 5 

kamb. Dvigubas garažas. Pauštidės, 
vaismedžiai. Prie 3 didelių kelių Le
mont rajone. $17,000. A. Rėklaitis.

P. LEONAS
REAL ESTATE 

2735 VVest 71st Street 
Visi telefonai: VVAlbrook 5:11015

D^MONSTAVIčiuS
REAL ESTATE - 1653 W. 103 st 

Tel. BEVERLY 8-8146 
'Nekilnojamų turtų pirkimas, parda
vimas. Tarpininkavimas bizniuose lr 
valdžios įstaigose.

INCOME TAX. Tax accountant

MA11QI ETTE PARKE, tik vienas 
i blokas nuo parko. Kampinis mūrinis 

namas. 4 miegami: du 1-me augšte 
ir du pastogėje (attic). 2 vonios. Vls- 

į kąs labai puikiai įrengta. Kabinetinė 
virtuvė, žieminiai aluminljaus langui 

i ir kiti patogumai. Reikalinga pama
tyti, kad (vertintumėt. šildymas spin
duliuojantis iš viršaus (radiant heat). 
Kaina tik $24.500.

Taip pat turime daugiau nuosavy
bių duodančiu geras pajamas ir pre
kybinių namų.

NAMŲ SAVININKAI I
Tarpininkaujame batų iftnuomavi 

mui. Patarnavimas veltui Turinu 
laukiančiųjų sąrašą.

VARPAS Real Estate
5116 So Weatern. i’ltoapisl «-2884

Išnuom. 2 atskiri mieg. kamb. 
prie mažos šeimos. Visi patogu
mai. Vyrui ar mergaitei, ypač pa- 

Turime rimtų pirkėjų, todėl prašo- geidaujama vyresnio amžiaus ved. 
me turinčius parduoti namus kreip- pora. 5025 Šo. MapleWOOd Ave., 
tis i raštinę ir mes mielai patarnau- 4 9477
sime parduodam! Jūsų namus. | nmnuock

SHUKIS BUILDERS i Išnuom. mieg. kambarys 1-me 
ANf) REALTY augšte. 4538 S. California Ave.

6433 So. Pulaski St.
Telef. LUdlour 5-5900

FRontier 6-3245.

MISCELLANEOUS

PIRKITE ir parduokite uvo ne
kilnojamą turtą per mano įstaigą 
Naudokite mane reieingn patarus 
vimn

E. KURŠIUS
REAL ESTATE SALES

REpublic 7-9400

ŠILDYMAS

Sąskrydis praėjo geroj nuo
taikoj, tačiau truputj trūko prog 
raminęs dalies organizuotumo.

Prie sąskrydžio suorganizavi
mo ir pasisekimo labai daug pri
sidėjo Urbanos draugovės val
dyba — S. Radvila, V. Ceršku- 
tė ir S. Jameikis. Jiems, o taip 
pat ir visiems dalyviams, nuo
širdi padėka. L. B.

PAJIEŠKOJIMAI
Iš Lietuvos Kudakienč - Zokienė 

jieško savo seserų — 1) ONA GRI
NEVIČIŪTE LINKEVIČIENE. 2) 
ANELE GRINEVIČIŪTE ŠATO- 
NIENE, gyvenusios Chicagoje. Ra
šyti — Jonas Labnancas, 5521 S. 
33rd Ave., Omaha . Nebraska.

Genė Mažeikaitė d. Jono jieško 
BAROLIO JONO s. Povilo ir jo se
sers ONOS. Prašo atsiliepti adres
ui Ud. S.S.R. Krasnojarskij kraj. 
Manskij rajon, pos. Orešnoje, Gene 
Mažeikaitė.

STATYBAI 
IR NAMŲ 

PATAIS 
PRISTATOM 
Visdldų
MEDŽIAGĄ

CARR MOODY 
LUMBER CO.
STASYS UTWINAS. Pres.
3089 Se. Halsted St.

Tel. Vlctory 2-1272 
Apkainavimą ir Prekių Pristaty 

mą Teikiame Nemokamai. 
Raštinė atidara kasdien nno
8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro 
šeštadienais iki 3 vai. vakaro

33rd ir Halsted, pačiam biznio cen
tr*! mūr., 3 krautuvės ir 2 būt. savi
ninkui centrai, šildymas.

Brighton Parke arti bažnyčios me
din. Savinink. 6 kamb. butas. $105.00 
pajamų mėn., tik $16,800.00.

West-Sidėje, mūr.; 6 būt. po 4 
kamb. Skubiai parduodamas, tik už 
$16,500.00.

57tli ir Paulina. Mūr. 5 ir 6 kamb., 
rūsys, šildymus, aluminljaus langai, 
garažas. Nebrangiai.

Beverly Shores, Ind. Naujas gra
žus namus su rūsiu ir šildymu. Tin
kąs gyventi ir ištisus metus.

VENTA
4409 SO. FAIRFIEI.D AVE.

lAfayette 3-3881

A. StančlMuluM instoliuoja vi
sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius fur- 
naces), visų dydžių oro vėsintu
vus (Air conditioners) ir atlieka 
visus skardos darbus.

1546 S. 49th Court, CiceroTeL OLympio 6-0775 nuo 8 vaL ryto iki 5 vai. vakaro. Telefonas nuo 5 vai. vakaro: OLympic 2-6752
LIET. APDRAUDOS AGENTŪRA
Visų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. Notarlatas. Valsty
bės patvirtlnos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS 
WAlbrook 5-6S71

INTERSTATE INSURANCE AGENCY 
6108 S. Ashland Ave— Chloeno M, UI.

HELP WANTED — MOTERYS

GENERAL OFFICE
Permanent position 
Mušt be good typist 
Good starting rate 

Air-condltioned office

ASSOCIATED TRUCK LINES 
3526 W. 26th St. BIshop 7-4200

CLERK - TYPIST
Age 18 to 45, 5 day 40 hour week. 
Permanent. Free Group Insurance. 
Convenient To C.B.& Q Railroad. 

Employee Benefits.
Burlington Truck Lines, Ine.
434 W. Polk, WA 2-2345, ext. 842

REIKALINGOS PADAVĖJOS 
VALGYKLOJE BEVERLY 
SHORES VASARVIETĖJ, Skam
binto telef.: PROSPECT 6-1985 po 
5 vai, vakare.

Its Fun To Work Near Home
GENERAL OFFICE GIRL

For Purchasing Department. Mušt 
type; will take full charge in near 
future.

COURTESY ST0RM WIND0W 
2419 W. 14th St.

CICERO. $18,500. Mūrinis 2-jų bu
tų. 6—5—1 kamb. Karštu vand. aly
va apšild. 2. autom, mūro karažas. 
Aluminum žieminiai langai ir sie
teliai.

CICERO. 6 butų namas. $18,700. Į 
2—4: 2—3; 2—2 kanib. Karštu vand. I 
apšild. 2 ajitom. garažas. $216 paja
mų į mėn. plius savininkui 4 kamb. 
butas.

CICERO. $14,500. Pajamų namas.
5 ir 3 k. Karštu vand. apšild. 2 au
tom. garažas. Savininkas turi par
duoti.
OLYMPIC 2-9589 OLYMPIC 6-0U65

MARQUETTE PARKE
Savininkas turi greitai parduoti 

1 Vi augšto medinį namą — 6 ir 31/, 
kamb., alyvos šildymas. Tik $13,000. 
A. Vaina.

2-jų augštu 6 kambarių mūrinis 
namas ant 42 pėdų sklypo. 2 autom, 
garažas. Alyvos šildymas. Tik $19,500

Gage Parke, Mūrinis — 2 po 6 
kamb. su gražiai įrengtu rūsiu. Ga
ražas. Numažinta kaina.

PASITEIRAUKITE mūsų namų 
sąrašo ir įsitikinkite gerais pirkiniais 
Namų Savininkai!

Turiu pirkėjus visų rūšių namams. 
Norėdami skubiai parduoti namą, 
šaukite nemokamam įkainavimui. J. 
Bacevičius.

VARPAS Real Estate
Insurance Notary Public 

5916 So. \Veatern Ave.
I’Rosp. 8-2234 arba HEm. 4-7085

BUILDING k REMODEUN<.

VIKTORAS ŠIMAITISGENERAL OONTBACTOR
Stato rezidencinius ir komercinius 
namus, pasiūlo sklypus, rekomen
duoja planus; išrūpina statybos 
kreditus. Skamb. vai.: VI 7-4229 

Namų tel. BIshop 7-3840 
2737 West 43rd 8treet

Nauji namai, garažai, įvairūs pa
taisymo lr pertvarkymo (remodel- 
lng) darbai.

VACYS PETRAUSKAS
BUILDING CONTRACTOR 

4827 S. Campbell Av., Chieago 88, UI. 
YArda 7-9675

NORTH WEST SIDE
OFFICE W0RKERS —
Now that Spring is Here — 

Why not enjoy more home life. — 
Lesa waste of time traveling and

work near home.

STENOGRAPHER
Some Filing. Ideal co-workers and 

company benefits and starting
salary

MR. F. LUKE
Tel. NE 8-1200

Attention: June Graduates!

GENERAL OFFICE
Experienced or Inexperienced

For Order Department in 
Small Pleasant Office 

Typing Necessary 
Mušt Have Pleasant Voice 

For Phone Work.
5 DAY WEEK 

COMPANY BENEFITS
GOOD STARTING SALARY 

CALL HELEN
KEnuood 6-5658

PROGOS — OPPORTUNITIES
PASTOVIAUSIA VERTYBft —

PARDUOS ARBA IšNUOMUOS NEKILNOJAMAS TURTAS
MfiSOS IR GROSERIŲ KRAUTUVĘ. Kas pirko — išlošė. Ko laukiate Jus!
Puikūs įrengimai. Finansuos, 2433 W. = dujų
69th St. Kreiptis Į Mr. Mack, telef- $13,500.
CEntral 6-8513. i Med. 2 po 4, su garažu, $11,500.
. ... . — - — ,r-------------------- ---- - Mūr. 2 po 6, palikimas, reikia sku-
,_____, ,------ jTTT-r.i į - - > -r -r t t r biai parduoti.

I Gage Parke:
Skelbtis “DRAUGE” apeimoka Med. 2 po 4 su skiepu ir garažu,

i $14,500.
nes iis yra plačiausiai skaitomas Med. 4 gražūs kamb. ant plataus

J [sklypo. $12,500.
lietuvių dienraštis, o skelbimų Kitur:

Mūr. bung. 7 kamb. puikioje 48 ir

pečiais šild.

aina vra prieinama visiems

SKELBKITfiS “DRAUGE”

TĖVAS PIJUS
sto rijoje vra pirmasis kunigas 
kuris turi Kristaus žaizdas. 
vas Pijus yra garsus nepapra
stais darbais ir Dievo malonė 
mis. Knygoje aprašoma pra
našysčių dovana, nuostabūs iš
gijimai, ekstatiniai persikėlimai 
ir t.t. Tš Tėvo Pijaus gyvenime i 
yra įdėti 32 pa veiksnu Kain* [
$2.00I

Galima gauti “DRAUGO'

Admiiųstracijcje
I
. 4545 Wc»t 63 Street. Chtcogo 29. III.

3MNE

PIGIAI IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU
BAL DU S
VIETOJE IK Iš TOLIAU

K. EIDUKONIS
Turiu naują didelį sunkvežimį 

ir ajidraudas
2313 W. 91»t St., Chieago, III. 

Tel. PRreacctt 9-2761

MIDLAND
Savings and Loan 

Association

FEK 40 MITU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA l» 

PELNINGIAUSIA 
taupymo

• E NDROVt

4038 Archer Aviena Tel. IA3-67U 

AUGUSI SALDUKAS Vraiid

ICOkV
ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ 

PRISTATOM Į VISAS MIESTO 
DALIS TUOJAU PAT 

Saugus baldų perkraustymas as
meny turinčių ilgy patyrimy.

STASYS FABIJONAS
2148 $s. Msyst šve,, Telef. Virginia 7-7097

NARIAI LIETUVIŲ TAUPYMO IR
SKOLINIMO B-VIŲ LYGOS,

Kuriose Kiekvieno Santaupos Yra 
Apdraustos iki $10,000.06 —

Ir Paskolos Duodamos Namy Įsigijimui 
Lengvomis Sylygomis

CHICAGO SAVINGS A LOAN ASSN.
6245 S. We$tem Ave.,__________ Chieago 36, III.

CONTINENTAL SAVINGS & LOAN ASSN.
4559 So. Paulina St., Chieago 9, III., Yflrds 7-0145

CRANE SAVINGS A LOAN ASSN.
2555 W. 47th St.. Chieago 32, III

DISTRICT SAVINGS & LOAN ASSN.
3430 S. Halsted St., Chieago 8. III

ST. ANTHONY SAVINGS & LOAN ASSN.
1447 S. 49thCt„ Cicero 50, IU., tel. TO 3-8131-32

UNIVERSAL SAVINGS A LOAN ASSN.
1800 S. Halsted St., Chieago 8, III.

Keeler apyl. $6,OCH) įmokėti.
Bizniai:

Mūr. 3 augštu su krautuve ir 2 po 
6 imt., puikus namas ir biznis.

Valgykl. patalpa ir 5 butai judri 
vieta. I tuos paskolą savininkas.

5 butai, 200 paj., tik $23.000.

ŠIMAITIS REALTY,
2737 W. 43rd St„ CL 4-2890
........................

šioje nekilnojamo turto pardavimo 
Į įstaigoje perkant ar parduodant, jū- 
i sų laukia greitas ir teisingas patar

navimus.

NORVILĄ
KKAL ESTATE SALES 

2600 W. 59tli St. TH. I’Rospect 8-5154
t nminiiminiiiiiiiniMiiiiiiiiiiii<nu'iirinniiiiiii*iin«muinnminunm:i(Hiniimiiiiuiim<...< imu'

CICERO. 6 kamb. geltonų plytų 
octagon priekiu bungalow. Arti 
22nd St. Parduodamas dėl mirties 
šeimoje. SVOBODA, 6013 Cermak 
Rd., BIshop 2-2162.

ŽIŪRĖKITE! ŽIŪRĖKITE! Mū
rinis 2-jų butų namas — 4 ir 4 
kamb. ir 1 kamb. pastogėje. Ga
zu apšild. Mokesčiai tik $85. Apy
linkėje 26th ir Homan Avenue. 
$13,500; įmokėti $3,500. SVOBO
DA, 3739W. 26th St. LAwndale 
1-7038.

Parduodamas NAUJAS 3 mieg. 
kamb. namas Alyva apšild. Pilnas 
rūsys. 3900 W. 55th St. POrts- 
mouth 7-4473

Remkite dien. Draugą!

BizniiTMffls apsimoka skelbtis dienr. Drauge".

Lietuvių tautos 
M* Arkivysk. Jurgio Matnlatfio-

MatulevMMaos 

Trijose dalyse:

UŽRAŠAI
I. I žriulal: Mintys, pastabos, past-

rvžtmnl. eta kaip tik atsiskleidžia 
į Arkivyskupo Jurgio gilus tiesos įžvel
gimas bei visiškas pasiaukojimas 
tarnauti Dievui, Bažnyčiai Ir sielų
išganymui.

II. lytiškai. Tai įvairiems asme
nims rašytų laiškų ištraukos, gyva 
iiiiuiškoa išmintie* perlai. Išreikšk.

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANY 
1442 S. 48th Ct, Cicero 50, IU.

Statome naujus namus ir garažus. 
Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairius remonto darbus, skubiai 
gerai ir pigiai.
šaukite DAnube 6-2793 nuo 9 vai. 

ryto iki 7 vai. vakaro
Tel. OLymplc 2-5121 nuo 6 vai. 
vakaro Iki 11 vai. vakaro

LIETUVIŲ "STATYBOS^ 
BENDROVE 

MORAS
Bullders Gen. Contractors

Atlieka planavimo lr staty
bos darbus gydytojų ofisų, gy
venamųjų lr viešųjų pastatų.

Namų įkainavimas lr įvairūs 
patarimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu:.

JONAS STANKUS
Kasdien nuo 8 vai. ryto lkt 8 
vai. p. p. Kitu laiku susitarus. 

Tel. PRospeet 8-2018 
UAlbrook 5-48556800 80 CAMPBELL AVE. Chieago 29. BL

Namų statyba, (vairūs pataisymai 
Ir pardavimas. Jei norite pirkti ar 
užsisakyti namą, kuris būtų gerai iš
planuotas, patogus, gražus Ir pigus, 
pirkite ar užsisakykite pas

V. ŠIMKUS
Susitarti šaukite TErmlnal 9-5581 

nuo 6 vai. p. p. kasdien lr sekma
dieniais nuo 10-4 vai. Adresas: BIS 
vottov*

Statoms
NAMUS IR
GARAŽUS

MASTU BUILDF9S
General Contracting Co.

(■av. ▼. Sodeika Ir J. Kkombskas) 
1600 8. 4STH CT.. CICERO 60. ILL 
Tel. Ol/ymple 1-7181 j TO 8-4886

Ir atliekame visus statybos Ir pet 
tvarkymo (remodellng) darbus

PLATINKITE “DRAUGĄ”

patarimų, paraginimų lr paaiškini 
mų formoje,

III. YUninj*. žvilgsnis į Arkivys
kupo kančias perneštas senoje Lie
tuvos sosttnlje, kur Jis stengdamasi* 
būti visiems visakuo, kad visus lai
mėtų Kristui, daugiausia yra nuken- 
tejąa

Knyga turi ž»0 psl., paveiksluoki 
Ir įrišta j kietus vlršellua Kaina 
18.50.

Užsakymus su pinigais siųskite:

“DRAUGAS”

4545 W. 68 St., Chieago 2tt, IH
................................................................................................................mie

W0RK CLOSE TO HOME
SAVE TIME & CARFARE

TYPIST—BILLER
Some experience dcairable būt not 

necessary. Age no barrier. Mušt likę 
figures. 5 day week. Salary according 
to ability. Blue Cross and Blue 
Shield. Company benefits.

8UE ANN FOOD 
PRODUCTS CORP.

3660 W 38th St.
Call LAfayette 3-6983

WAITRESSES
Weekends and lunch hours available. 

GOOD TIPS 
CHECK.ERS

11 A. M. to 2 P. M.
Call Vlctory 2-1077 

GLADSTONE NICKORY l’IT 
2724 S. Union Ave.

HELP WANTED — VYRAS

AUTO MECHANICS
ir

BODY & FENDER VYRAI
Atsineškite įrankius pasiruošė darbui 

NUOLATINIS DARBAS 
MES JUR IŠMOKYSIMA

Taisysite įvairių firmų automobilius
2450 S. Michigan Ave. 

CAIumet 5-7022

ĮSIGYKITE DABAR

smm

Lithuanian dietionary
Angliškai lietuviškas — Lietuviš
kai angliškas žodynas. Parašytas 
H. H. Pewtress ir T. Gėriko. 333 
psl. Kietais viršeliais. Kaina $4.50. 
Gaunama “Drauge”, 4545 W. 63rd 
St., Chieago 29. UI.

iiimiiiiimmmimiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiž
KKYGA, KUKI VISADA IIHlMi 

IR NEflRNHTA 
Tai Juose švaisto

Šioje Knygoje gražios mūsų žmonių 
' os, su paveikslais. Jas mielai 

skaito lr suaugę ir jaunieji. Iab&l 
tinka lietuvių kalbos pamokoms. 1$ 
viso 73 pasakos. Kaina $2.80. Pla
tintojams didele nuolaida.

Užsakymus kartu su pinigais siųskite

"DRAUGAS"
4545 VVest flSrd Street

CHICAGO 29, ILLINOIS
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
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DEENRASTTS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

vuoju žodžiu, veiksmu, daina, ju
desiu yra aktualus ir tikras; 6) 
jaučiasi laisvai.

Trečiadienis, 1357 birželio 5

Los Angeles, Calif.
LIETUVIŲ RADIJO

VALANDĖLES PENKMETIS
. •• ♦„..s.. „ Kartais tenka matyti scenojeKada bus rašoma lietuvių ra- , , •:

... . . . . • . asmenų, besitituluoiancių mand-diio istorija, pirmąją vietą nea-1 ’ . f , ** ... .
bejolinai užima nepriklausomoa ™Pypl<»ka18 vardais, bet zlure-
Lietuvos radijas ir ten buvusios Jama“ “°8 ar ‘“"'t klauayda- 

. . mas, gailiesi jų ar net gediniesi
dėl nesugebejimo. Tokiais at-

Antroji vieta teks Jungtinių vėjais jauti ribą, kuri toli gra-
Amerikos Valstybių lietuviško- žu iki vidurkio, bet jau sustoju
sioms radijo programoms, ku- si. Vitalis Žukauskas dar nėra 
rių tarpe vyrauja galbūt Chi- pasiekęs savo viršūnės, bet jau 
cago, III. ! toli peržengęs vidurkį. Jis dar

Tačiau kada nors bus' prisi-' įaunaa ,v>'ras lei,8ti”? talP
minta ir derančiai paminėta nc. i ^'teiksh apie • dypukus ...) .r 
didelė, bet nepaprastai energin- Ja™ tebejaučiamas kopimas 

augštyn, savųjų sceninių jude

dypukus”...) ir suotoiai patvirtino planą už-

ga. gyva ir kūrybinga Los An
geles ', Calif., lietuvių kolonija, 
kuri iš viso teturi apie 2,000 
(gal iki 3,000 priskaitytume vi
sokių dar kaip ir lietuviais skal

sių šlifavimas ir juose jieškoji
mas naujo bei pilnai išbaigto.

Po ketverių metų tekartojo 
vienintelį didesnį dalyką (parti-

tytinų) savųjų žmonių — veik-'jų vadovų pasireiškimai). Vadi- 
liųjų tik tam tikras nuošimtis nas, vien jo apie pusantros va- 
iš jų — nudirba daugiau kaip landos scenarijus yra beveik iš- 
kuris nepriklausomos Lietuvos tisai naujas. Ir atrodo, jei rei- 
miestelis, sakysime net apskri- ketų, jis dar ir dar vis duotų 
ties miestas, na, kad ir toki Za- nauja, štai čia pat sugauto, 
rasai, Rokiškis ar Vilkaviškis. Vitalis Žukauskas yra tikras 

Vienu ryškesniųjų Los Ange- lietuvis patriotas ir tos rūšies 
les kultūrinių veiksnių yra lie- nuotaikas perduoda lengvo juo- 
tuviška radijo valandėlė, kuri, kelio skalavimu. Lietuvių tau-

paskolų, išleidžiant bonus $113 - 
000.000 sumoje. Balsuotojai 
taipgi patvirtino planą užtrauk
ti $50,000,000 paskolą mokyklų 
reikalams. Dėl 17 apylinkės 
teismo teisėjų iš anksto buvo 
partijos susitarusios ir jie da
bar išrinkti automatiškai. Toli
mesnėse Cook apskrities vietose 
yra išrinktų į teisėjus ir res
publikonų.

Nauja telefonų knyga

Broniaus Gedimino vadovauja
ma, š. m. gegužės 26 d. atšventė

toje humoras nėra platus gal dėl 
to, kad visokiausios okupacijos

2,130 puslapių, joje surašyti te
lefonai 1,015,000 asmenų. Visa 
knyga sveria 6 svarus. Kartu 
išvežiojama ir priemiesčių tele
fonų knyga, turinti 1,596 pus
lapius. Čhicagos telefonų kny
gos atspausdinta 1,886,000 eg
zempliorių. Naująsias knygas 
įteikiant, atimamos senosios.

Vitalis drąsiai neša naują ir Piliečiams primenama, kad iš 
stiprų humorą, stengdamasis ne-j senųjų knygų išsiimtų fotogra-

savo spinduliuojančio veikimo ir nuolatiniai griuvėsiai nėra la- 
penkmetį. ' bai palanki aplinka kvatojimui.

Radijo valandėlė programą Bet žmogui juoktis — sveika ir
turį šeštadieniais. (Galvojama 
ją padažninti ar pailginti). Jos 
bangomis yra kalbėję bene vi
si Los Angeles gyveną lietuviai 
kultūrininkai ir visuomenininkai 
bei atsilankę žymūs svečiai. Var 
tojant modernius garsų sugavi
mo metodus, jos bangomis pa
leista daugybė didelės reikšmės 
pareiškimų, kalbų, paskaitų, li
teratūrinių dalykėlių ir koncertų 
dalių. Los Angeles lietuvių ra
dijo valandėlės programos pas
kutiniu laiku įrašomos garsų 
juostose ir taip jos dažnai ir be
veik ištisai perduodamos kitose 
JAV lietuvių kolonijose per ra
dijo programas. Ta proga lei
džiu sau paminėti, kad ir kitos 
lietuvių radijo valandėlės, norė
damos paįvairinti savo oro ban
gas, gali kreiptis į Bronių Gedi
miną (4023 W. 60th Str., Los 
Angeles 43, Calif.) ir tartis su 
juo norimais klausimais.

Penkmetyje L. A. lietuvių ra
dijo valandėlei Br. Gediminas, o 
jo artimais talkininkais suminė
ti™ Jonas Uždavinys, Jurgis Ru 
delis, Vladas Bakūnas, Bronius 
Dūda, Danguolė Pulkauninkaitė, 
Bronius Budginas, Vladas Gi
lys ir Paulius Jasiukonis, kuris 
dabar ištįstai paruošia kas ket
virtą radijo programą, jose jieš- 
kodamas daugiau meninio aspek 
to.

naudinga, o tautai turėti savąjį 
humorą yra svarbu, kaip būti ir 
kitų meninių sričių priderančia
me lygyje.

užgauti nei šventųjų, nei bedie 
vių. Publika jį supranta, jo lau
kia ir apgailestauja jam nuėjus 
užkulisin. Vitaliui reikėtų įkal
bėti juostosna ar pakliūti į fil
mus, lietuviškus ar kitatautiš- 
kus.

Jaunučio Puodžiūno šokiai
Kitas programos atlikėjas — 

Jaunutis Puodžiūnas su savo 
mokiniais pasirodė keliuose šo-' 
kiuose. Paminėtini 3tilizuoti lie
tuvių tautiški šokiai. Tai nauja 
lietuviškų šokių forma, tepra- 
dėta gyviau klibenti. Jaunutis 
Puodžiūnas yra sveikintinas pra 
dininkas naujos rūšies lietuviškų 
šokių kūrime.

Los Angeles lietuvių radijo 
valandėlės koncertas buvo su
traukęs pilną parapijos salę žiū
rovų.

Bronių Gediminą našaus penk 
mečio proga sveikino Dailiųjų 
Menų Klubo vardu kompozito 
rius Bronius Budriūnas, įteikda-
mas Br. Budriūno plokštelių al- ghington ir Menard gatvių, iš- 
bumą su Dailiųjų Menų Klubo na metė, o pats nuvažiavo toliau
nų parašais jame.

ĮSIGYKITE DABAR

Vitalis Žukauskas programoje Alg Gustaitis
Minėdami penkmetį, L. A. lie

tuvių radijo valandėlės tvarky
tojai iš Nevv Yorko pakvietė me 
nininką — humoristą — aktorių 
Vitalį Žukauską, kuris gegužės 
26 d. buvo pagrindiniu jų kon
certo programos dalyviu.

Maždaug prieš ketverius me
tus Vitalį Žukauską mačiau Chi
eagoj. Koki pasikeitimai per tą 
laiką įvyko aktoriuje. Gerojon 
ar blogojon pusėn jis palinko?
Jaučiama pasiekta riba, Išsisė
mimas, ar numatoma dar šviesės 
nė ateitis? Jo temos kartojasi, 
ar kuria naujas? Ar įneša nau
jų elementų bei išsireiškimų sce- 
non? Kokia publikos — tiesio
ginio įvertintojo — nuotaika?

Į pasiteiktus klausimus pil
nai atsakyti tebūtų galima ra
šant ilgesnį straipsnį ar studi
ją. Čia tuos dalykus tepaliesiu 
prabėgomis. Visų pirma, kaip 
Vitalis Žukauskas tituluotinas: 
atlikėju, vaidintoju, pranešėju, 
artistu, aktoriumi, kūrėju ar 
dar kitaip?

Jis toli yra prašokęs
Jis toli yra praaugęs komi 

ko, juokdario, atlikėjo, vaidin
tojo, pranešėjo, artisto sąvokas.
Šiuo kartu jį vadinčiau aktoriu
mi — kūrėju.

Kaip aktorius — kūrėjas Vi
talis Žukauskas pakrypo gerojon
pusėn todėl, kad: 1) jaučia ri-; /uigllikal lietuviškai 
bą tarp humoro ir vulgarišku-j kai angliškas todj-"i* 
mo; 2) tuoj užmezga ryšį su au-iH- H P«wtrww ir 
ditorija: 3) nesistengia "persu

— Šios vasaros metu vakarų 
Vokietijos vietovėse bus net 31 
muzikos festivalis, kuriuose da
lyvaus vokiečių ir pasaulio žy
mieji muzikai.

Naujasis Testamentas-

Šventas Raštas
Vertė lietuvių kalbon JUOZAPAS 
SKVIRECKAS — Kauno Arkivys
kupas Metropolitas. IV laida. Iš
leido “LUX” 1947 m. Štutgarte. 
620 pusi. Kaina $1.50. Gaunama 

“DRAUGAS” 4545 W. 63rd St.. 
CHICAGO 29. ILL.

MALDAKNYGE

JAUNUOLI V MALDOS"
Karia ooraoM 

Kon. P. Kirvelaitis
Kaina $1, $1.75 ir $2.50

baa,niu. adratonkltr

DRAUGAS
4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29. ILL.
------------------------------------------------- 1
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Lithuanian dietionary
Lietuvi*- 

Parašyta*
Geilko. 333

pal. Kietais virfielia'a Kaina $4.50
, . , ................ , Gaunamai “DRAUGE ”, 4545 W.
dy(i , 4) kiekvienu išėjimu duo- HSrd stTeet, Chlcago Illlnola 
da naujo ii ueatspėtino, o) ^'(iooooooooooogoooooooooooooc

CHICAGOS ŽINIOS
Demokratų, laimėjimas

Teisėjų rinkimuose balsuoto- 
ū laikėsi gana pasyviai: Chi

cagoje tebalsavo tik 24 r/i, o 
priemiesčiuose ir kituose Cook 
apskrities miestuose tebalsavo

tiek stiprus, kad sav-o tėvui pa
dėdavo žuvauti. Anksčiau vai
ko augimą stebėjo tik artimieji 

Ruošia papludymiu sargus ir kaimynai. Dabar nepaprastas
. .. . . Čhicagos Parkų distriktas vaik° augimas atkreipė ir spau-

jai laikėsi gana pasyviai. Chi pra(jėjo ruošti paplūdymių ir dos darbuotojų dėmesį. Luis
maudymosi baseinų 240 sargų, ^osc visiškai sveikas, komplek

sija normali, valgo normaliai,

, . 28 d. oficialiai bus pradėtas
/0. n imus almėjo demo- mau(jymosj sezonas. Sargai 

kratai: jų teisėjai buvo išrinkti raokomj kajp 8Utejkti dirbtjnj
mo^ietas^'blkiste ydemokrat b Į kv5lwvim*' kaip «elbsti skęs- Jeigu jis iki pilnų metų augs 

c—„ Ha,.via bai h i. ,■ i- tanč'.us. Dir reikalinga apie 60 tokiu tempu, kaip kad jis auga
U. kiek respublikonai. Bal- “rgU ** tų’ kU™ jau įsircgist' dabar. tai bus tikras milžinas.

i ravę. f ----------------

jo maistas, kaip ir jo tėvų, dau
giausia jūrų žuvies gaminiai, 
bet augimas nepaprastas.

—Mrs. Elizabeth Lewis, ką
traukti miestui 13 įvairiausių Pasikeitiindi Marshall Field tik išlaikiusi baigiamuosius kvo

bendrove) timus New Yorko universitete,
Aiškėjo, kad iš Marshall ta.ip pat mokosi šokti. Mrs. Le- 

Field bendrovės vadovybės yra wis teturi tik 78 metus. 
pasiruošęs pasitraukti Hugston ======================z
M. McBain. Į jo vietą numaty
tas James L. Palmer.

Nori išvengti streiko
Federaliniai tarpininkai ban

do suvesti Montgomery Ward 
darbdavių ir darbininkų atsto
vus, kad būtų susitarta dėl at-1 
lyginimo ir išvengta streiko,

T .............. • z-.. ■ kuris paliestų apie 20,000 dar-Jau įsveziojama nauja Chica- .... » , ,. , , . t- * • bininkų. Ankstybesne sutartisgos telefonų knyga. Ji turi * J

fijas ir kitus ten laikytus as
meniškus dalykus.

Atėmė bandito revolverį

pasibaigė birž. 1 d.

Grąžino permokėtus 
mokesčius

Mokesčių rinkimo Įstaiga 
Chicagoje praneša, kad šiame 
sezone 2,656 662 mokėtojai įne
šė $485,392,332. Tačiau ta įstai
ga per tą patį laiką dėl 1,421,- 
044 mokėtojams grąžino per
mokėtų mokesčių $134,947,968.

Susidegino suknelėje
Carmen Maldonado, 35 m. 

amžiaus moteris, gyvenusi 55 
W. Erie, Chicagoje, mirė Cook

Apdraudos agentas Dale ■ Apskrities ligoninėje. Ji apipy- 
Maplock, 40 m. amžiaus, pa. lė savo suknelę gazolinu ir pas- 
grobė revolverį nuo vieno iš i ^iau uždegė, užsirakinusi prau- 
dviejų banditų, kurie norėjo ap- sykloje.

grobti jo kaimynę Helen Mc- širdies ataka važiuojant 
Crerry, kada jis tenai buvo Charles La Rosa, 44 m., gy- 
svečiuose. Su atimtu . revolveriu venęs 2852 Waliace str>> Chi. 
jis vijosi banditus šešius augš- cagOjej mirė gavęs širdies ata- 
tus žemyn, paleisdamas vieną bevairuodamas mašiną. Jo 
suvl- i automobilis sustojo atsidaužęs

į kitą mašiną, pastatytą ties 
2825 S. Troy str.

Ginkluotas banditas įšoko į 
mašiną kai Irving Kaufman, 
vienas iš savininkų Little Big 
Dollar krautuvių, nešė vokuose 
pinigus ir čekius įdėti vėlai va
kare į banką. Banditas paėmė 
pinigais $5,295 ir čekiais $5,250.
Atėmęs pinigus paėmė vairuoti 
pirklio automobilį pavežė jį nuo 
Austin National banko iki Wa-

Apiplėšė pirklį

Vėliau policija rado mašiną pa
liktą ties 228 N. Parkside ave.

Užsimušė įvažiavusi 
į namą

Ankstį pirmadienį užsimušė 
Hinsdale moteris Dorothy Bar- 
ber, 35 m. amžiaus. Ji automo
biliu įvažiavo į namą. Mašinoje 
ji važiavo viena. Niekas iš to 
namo gyventojų nebuvo sužeis
tas. Nelaimė įvyko 
Springs.

Venecueloje auga milžinas
Tropikų gyventojai daugu

moje yra mažaūgiai, vidutinio 
ūgio — mažuma, o augšto ūgio 
— labai mažas procentas.

Cumana, esančioje Sucre 
distrikto, gyvena žvejai Fran
cisco Diaz ir jo žmona Marija 
Sotaitė-Diaz. Abudu vidutinio 
ūgio ir narmalios sudėties. Pir- 
masai jų sūnus, gimęs prieš še
šiolika metų, yra smulkaus su
dėjimo ir nesveikas — paraliti
kas. Tačiau antrasis sūnus Luis 
Jose, gimęs prieš nepilnus sep
tynerius metus, yra pilnas kon
trastas pirmąjam: dar neturi 
pilnų septynerių metų, o sveria 
175 svarus ir yra 1 metro 80 
centimetrų augštumo. Luis

VVestern Jose, turėdamas dar tiktai tre- j 
jus metus amžiaus, jau buvo

O)

A A
JUOZAS GARBAČIAUSKAS

Gyveno 842 W. 33rd Place.
Mirė birželio 1 d., 1957' m., 

11:50 vai. vakare.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tel

šių apskr., gyvenęs Salantuose 
ir Skuode.

Amerikoje išgyveno 7 metus.
Pasiliko dideliame nnuliūdinie 

sūnus Anicetas, duktė Justi
na Levonavičius, žentas An-> 
tanas ir anūkas Anicetas, kiti 
giminės, draugai bei pažįstami.

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillips koplyčioje, 3307 S. Li
tuanica Ave. laidotuves įvyks 
ketvirtad., birželio 6 d. Iš ko
plyčios 8:30 vai. ryto bus at
lydėtas į Šv. Jurgio parap. baž
nyčių, kurioje įvyks gedulin
gos pamaldos už velionies sie
lų. Po pamaldų bus nulydėtas 
į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę lieka: sūnus, duktė, 
žentas, anūkas ir kiti gimines.

Laid. direktorius Antanas M. 
Phillips, tel. YArds 7-3401.

TREJŲ METŲ MIRTIES 
SUKAKTUVES

A- A.
JOHN A SVILOVV

Jau suėjo trys metai, kai 
negailestinga mirtis atskyrė 
iš mūsų tarpo mylimą v\ rą 
ir tėvą.

Netekome savo mylimo 
1954 m., birželio mėn. 5 d.

Nors laikas tęsiasi, bet mes 
jo niekados negalėsime už
miršti.

Lai gailestingas Dievas su
teikia jam amžiną ramybę.

Už jo sielą mes užprašėme 
gedulingas Šv. Mišias birže
lio mėn. 5 d., 8:30 v. ryto Šv. 
Mykolo parapijos bažnyčioje.

Maloniai kviečiame visus 
gimines, draugus, kaimynus 
ir pažįstamus kartu su mu
mis pasimelsti už a. a. John 
A. Svilow sielą.

Ilsėkis brangusis, mes Ta
vęs niekad neužmiršime.
—Nuliūdime liko žmona Ona, 
sūnus Klementas, marti Kot
ryna, anūkės: Anne ir Kath- 
ryn; duktė Valeri ja Grakaus
kas, žentas Ben, anūkės: 
Anne ir Nancy; pusbrolis 
Frank Juozapavičius, pusse
serė Petronėlė Goodman, pus 
brolis Antanas Jnščius, jo 
žmona Ona, švogerka Ona 
Bankevičius su šeima, kiti 
giminės ir draugai

1'TROOST - PACHANKIS MONUMENTS
JOHN W. PACHANKIS (PATCH). Vice-Presldent

6819 So. Western Ave. Tel. GRovehill 6-3745

I paminklų patalpas Ir atgal mea visuomet parūpiname 
tranaportaciją automobiliu.

Atdara kasdien lr arkmadlenlalu nuo 9 vai ryto Iki 8 vai popiet.

ISHIRINKITR DADAR — IMTH PASTATYTA KAPINIŲ D IT. N OJE! 
JOKIO |MOK|JIMO. NUMOKftSn'K KAPINIO DIENOJE.

A. A.

JUOZAS GRUŽAUSKAS
Gyveno 344 7 H. Lituanicu Avc. 

Tel. YA 7-9381
Mirė birželio 4 d., 1957. Gi

mė Lietuvoje; kilo iš I’anevėžio 
apskr.

Amerikoje išgyveno 50 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

3 dukterys: Valerija Barton. 
Josephine Dyhala, žentas Leo 
Ir Ethel Tomasky, žentas Peter, 
2 sūnūs: Charles. marti Vic
toria Ir Stanley, marti l.ucllle, 
dešimts unūkų. kttl giminės, 
draugai Ir pažįstami.

l’riklausė šv. Kazimiero Vie
nuolyno Rėmėjų Draug.

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillips koplyčioje. 3307 Lltun- 
nlca Ave.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
birželio 8 d., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas į šv. 
Jurgio parapijos bažnyčių, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos 
už velionies sielų. Po pamaldų 
Ims nulydėtas 1 šv. Kazimiero 
kapines.

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

Nuliūdę: Dukterys, sūnūs, 
marčios, žentai ir anūkai.

Liidottiviu direktorius Anta
nas M Phillips Tel VArds 7- 
3401.

GUŽAUSKŲ i
BEVERLY HILLS GELINYCIA
Oūiiuumua gėlėa dėl vestuvių, balta
lų, laidotuvių tr kitų papuomiu*.

2443 VVest 63 r d Stree*
Tel. HHuKpect h-Oh.43 lr PK »-»»»***

iiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiuiiiiuiiiii
Jei turite parduoti ar išnuomo

ti, pasiskelbkite smulkių skelbimų 

skyriuje. Skelbimą galite perduoti 

elefonu. Virginia 7-6640.
iiiiiillllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Duoną Ir įvairiai* Hkt.nlngas 
bulkutes kepa

BRUNO’S KEPYKLA
8889-11 S. IJtuanica Ava 

Tel. CLirrside 7-«»7«
Pristatome į visas krautuves 
lr restoranus, taip pat iš
siunčiame į visus artimuo
sius miestus.

Pirkit Apsflii'jit'i Bonus1

r.

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street

Vienas blokas nuo kapinių 

Didžiausias Paminklams Planų
• Pasirinkimas mieste!

Tel — CEdarcrest 3-6335

UŪDlflO VALANDOJ

MAŽEIKA * EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

8848 8a. Weatan Ava. Air Condltioned koplyčia 
7-8606 — 7-8601 AatomobUlams rietą 
karto gyvena kitom mlaato dai y m i gausima

koplyčių arčiau Jūsų namų.

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4605-07 South Hermitage Ave.
Tel. YA 7-1741-2 ir Lfl 3-9852

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

AMBULANCE DIENA IR NAKTĮ

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulansų patarna- *'ur*me koplyčias’

* vimas die.ną ir nak- v s o s c Čhicagos ir
’tį. Reikale šaukti t ^°8e'an<^° dalyse ir!

mus> tuojau patarnaujame.)

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVE. LAfayette 3-3572

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

Petras p. Gurskis"
659 West 18th STREET Tel. SEeley 3-5711

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HAIuSTED STREET Tel. VArds 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVE. Tel. COmmodore 4-2228

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVE. Tel. Y Arda 7-1138-1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVE., CICERO, III Tel. OLymple 2-1003

ZIGMUND (ŽUDYK) ŽUDYMU
1646 W. 46th STREET V Ards 7-0781

STEPONAS 0. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET REpuhlit 7 1213
2314 W. 23rd PLACE Virginia 7-6672

VANCE FUNERAL HOME
1424 S. 50th Ave. OLymple 2-5245 ir T0wnhall 3 9687
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X Tave lanko “D r a u g a sr”

kasdieną, todėl tavo pareiga ap
lankyti jj birželio 23 d., kada 
bus naujų Marijonų vienuolyno 
ir “Draugo” pastatų šventini
mas. Dalyvaus Chicagos kar
dinolas ir daug jvairių organi
zacijų. Visus pastatus ta pro
ga bus galima apžiūrėti.

X Dr. Gediminas-Konstanti- 
nas Dalukas, atliekąs karinę 
prievolę Fort Jackson U. S. 
Army Hospital, South Carolina, 
gegužės mėn. 16 d. buvo pakel
tas j majoro laipsnį.

ORGANIZACIJŲ INFIACIJA IR
ŽMOGUS^^^—

Kiekvieną pavasarį Lietuvių gaus tragediją, kovą su žmo-
Fronto Chicagos skyrius suruo
šia didesnį išvažiavimą į gamtą. 
Šiais metais toks išvažiavimas, 
kuriame dalyvavo 180 bičiulių ir 
svečių, įvyko birželio 1 — 2 die
nomis Jonvno ūkyje, Beverly 
Shores, Ind. Suvažiavimas —

gaus sufabrikinimu ir su nepa
prastomis iš to sekančiomis iš
vadomis. Daug karčių žodžių te
ko civilizacijai, nors prelegentas 
iš esmės prieš techniką nepasi
sako. Prelegentas pabrėžė, kad 
modernusis žmogus nemyli gy-

gegužinė pradėta vėliavos pa- j venimo, kad jam gyvenimas yra 
kėlimu, o po to sekė St. Barz- nešvarus juokas, kad modernu- 
duko paskaita pie lietuvių tautą, sis žmogus, nepaprastai pato- 
ir JAV Lietuvių Bendruomenę, giai ir turtingai gyvendamas,
Paskaitininkas pažymėjo, kad 
A. Šapokos žmiomis Lietuvoje 
buvo apie 2,000 įvairiu organiza
cijų, kurios visos dabar bando 
atsikurti Amerikoje, šalia čia 
jau anksč’au veikiančių. Prele
gentas pastebėjo, kad tas visas 
organizacijas privalėtų apjungti 
JAV Lietuvių Benduromenė. Pre 
legentas konkrečiai pasiūlė, ką

nesijaučia laimingas. Žmogus 
baigia ateiti į technokratijos lai- į 
kotarpi, kada technika pasidaro | 
ne priemone, bet dievu. Paskai- j 
ta, nors ir labai kieta intelektu
aline prasme, susilaukė diskusi-! 
jų. Inž. V. Naudžius, taip pat iš 
esmės dalyką suprasdamas, gy
nė modernųjį žmogų ir techni-

Malonu pažymėti, kad jis yra! ^1^ padaryti dėl sėkminges 
jauniausias amžiumi majoras į n^s jr kultūrinės veiklos, kad 
visame forte. ' JAV Lietuvių Bendruomenė bu-

Dr. G. K. Balukas yra kilimo ‘M veiksminga ir nenykstanti, 
dzūkas. Mediciną pradėjo stu-1 Diskusijose dalyvavo St. Dau- tą garbinimas yra praėjusių am | 

į.lnys, Inž. P. Narutis, B. Račkaus •* ♦«

versitete, Kaune, o baigė Leo- 
pold-Franz universitete Ins- 
bruck’e, Austrijoje, daktaro

SAVAJTES BEGYJE

WORLD WEEK MISI0CNT SICNS 
POSTOFFICI *111. 
JA VI THIII WIU

IKI ANO ADINAUI* 
CONFIR ON IINKINO 
DISARMAMINT WITH

IN LONDON, U. BRITAIN, 
CANADA. FRANCI. JOVIIT 
NAMMII AT DISARMAMINT

ARAI TIRRORISTS 
MASSACRI INTUI 

MALI FOFULATION, 
MORI THAN 300. 

IN ALSIIIAN TOWN

Pereitos savaitės bėgyje lankėsi Amerikoje didžiausias ir senia usias šio meto politikas Adenauer; buvo pasipriešinę savo duondaviui
ką, teigdamas, kad kultūra at-Į Amerikai Formozos kiniečiai ir atsitiko kitų neeilinių įvykių.

silieka nuo technikos. P. Baltis , 
pabrėžė, kad rezistencija yra nor Į 
malus žmogaus pasireiškimas.
Inž. Bielskus pabrėžė, kad daik-

Iš ARTI IR TOLI

(INS)

nas, tilpęs “Drauge”. Trumpas lonijos veikėjais, lietuvybės rė- 
4 paveikslų ir epilogo vaizdelis mėjais ir vargšėmis, baigiančio- 
apie spaudos platinimą tautie-! mis savo žemės kelionę, senutė- 
čių tarpe savo komiškomis si
tuacijomis ir sąmoningais pasi-

J. A. VALSTYBĖSE
.— Dr. A. Valiuškis, gyv. Ot- 

tumwa, Ia., parašė laikraščiui 
“The Dės Moines Register” laiš
ką, kuriame įrodinėja, kad bol
ševikai — S. Rusija ir Raudo
noji Kinija neturi taikių norų. 
Autorius liepia neužmiršti kan
kinių amerikiečių, laikomų Ki
nijos kalėjimuose. Tokių laiškų 
dr. A. Valiuškis yra išspausdi
nęs ir daugiau.

— New Yorko zarasiečiai
įkūrė centralinį sekretoriatą, 
kuris padės ir tarpininkaus už
megzti ryšius po visą platųjį 
pasaulį išsisklaidžiusiems buvu
siems šio gražiojo Lietuvos eže
rų krašto sūnums ir dukterims. 
Sekretoriatan išrinkta V. But- 
kys, J. Kiaunienė ir P. Matekū- 
nas; jo adresas: Vacį. Butkys, 
139-47 Lloyd Rd., Jamaica 35, 
N. Y.

Zarasiečiai buvo susilėkę sa
vo pirmojo suvažiavimo gegu
žės 18 d. Brooklyno Piliečių klu
bo salėje.

Pagrindiniu kalbėtoju buvo 
adv. J. Šlepetys, Lietuvoje nuo 
1935—1938 metų buvęs Zarasų 
apskr. viršininkas. Jis, palinkė
jęs sveikatos, ištvermės ir lai
mės sugrįžti į laisvą Zarasų 
kraštą, peržvelgė Zarasų istori
ją nuo tų laikų, kai jis buvo 
caristinės okupacijos nustum
tas ir kaip paskui iškilo atgims
tančioje Lietuvoje.

Meninę programos dalį atliko 
Vyt. Paprockas, jaun., paskam-

organizacijas Chicagoje ir kt.) 
zarasiečių susirinkime dalyva
vo svečių ir iš tolimesnių vietų.
St. Juozapavičius buvo atvykęs kalbėjimais gerokai prajuokino 
net iš Toronto, Canados, Klimai Publiką. Kaikurie žiūrovai išsi
buvo iš Montrealio, Rūkas iš ^ar®> kad tokios juokingos ko- 
Connecticut ir Arminai iš Nevv medijos dar jie nesą matę. H

mis.

— Nemuno draugija Buenos 
Airese išsirinko naują valdybą. 
Pr. Ivaškevičius — pirm., vice- 
pirm. — V. Pavilionis, sekreto
rius L. P. Gečys, II sekr. — J. 
J. Yankus, iždininkas — Al. 
Kalibatas, ižd. pad. — J. Meš
kinis. Valdybos nariai — Fr. 
Dulkė, J. Vitas, Vyt. J. Aviltis, 
V. Barauskas, P. Mažuolis, K. 
Štreimikis. Valdybos kandida
tai — J. Bernotas, Br. Aksina- 
vičius, A. Siperka, Br. Gavėnas.

žiu liekana, paeinanti iš tų lai
kų, kai daikte 
kiša įgyjamas.

dijuoti Vytauto Didžiojo uni jn- y Naudžius. Pirnilrtin-t kų, kai daiktas buvo labai sun

laipsniu. Vėliau du metus dirbo 
asistentu chirurginėj universi
teto klinikoj, Freiburg in Bres- 
gau, Vokietijoj.

Atvykęs į Ameriką atliko “in- 
ternship” Wyckoff Heights 
Hospital, Brooklyn, N. Y.

1952 met. išlaikė visus reika
lingus egzaminus gydytojo tei
sėms įgyti Illinois valstybėj. Po 
to jis specializavosi “Obstetrics 
and Gynecology” srity Manteno, 
VVest Suburban ligoninėse ir 
Illinois universiteto klinikose, 
pas žinomą moterų. ligų specia
listą, prof. F. H. Falls, Illinois 
universiteto profesorių.

Daktaras Balukas buvo pa
šauktas į karinę tarnybą 1956 
m. ir nuo to laiko jis dirba 
Fort Jackson karo ligoninėje, 
kaipo “assistant chief” moterų 
ligų skyriuje.

Kitų metų pavasarį jis žada 
grįžti iš kariuomenės ir atida
ryti Chicagoje savo kabinetą.

X Lituanus redakcija šiomis 
dienomis yra gavusi Young Re- 
publican National Federation

kavo P. Narutis, sekretoriavo 
E. Lauciūtė. Paskaita buvo ge
rai paruošta, konkreti ir įdomi.

Rimtis ir daina

Po paskaitos, laužui liepsno
jant, buvo atsiminti mūsų ko
vojusieji ir žuvusieji lietuviai. 
Kalbėjo 1941 m. sukilimo orga
nizatorius L. Prapuolenis ir lau
žui vadovavęs B. Račkauskas. 
Eilėraščių padeklamavo E. Lau
ciūtė ir Elena Brazytė, broliai 
Prapuoleniai pagrojo skudu
čiais. Visi sugiedojo “Marija, 
Marija” ir keletą patriotinų gies
mių. Kepant jaučiui, buvo at
likta ir linksmesnė programa. 
N. Jankutė paskaitė sklandžiai 
ir įdomiai parašytus kupletus, 
B. Račkauskas papasakojo anek 
dotų, o dr. K. Pemkus paskaitė 
jaučio testamentą. Buvo visų 
gražiai ir daug padainuota. Lau 
žas gražioje gamtoje užsitęsė 
iki pusiaunakčio, spragsint žie
žirboms, kepant bulvėms bei jau 
čiui ir aidint miškais nenutols
tančioms dainoms.

Modernaus žmogaus tragedija
Birželio 2 d. po pamaldų Šv. 

Onos parapijos bažnyčioje Liet. 
Fronto bičiuliai išklausė kun. dr. 
A. Baltinio nepaprastai įdomią,

Vėliavą nuleidžiant, kalbėjo 
žurn. St. Daunys* Skambant 
dainoms, buvo išsiskirstyta po 
dviejų dienų išvykos, kuri buvo 
pilna entuziazmo, jaunystės 
džiaugsmo ir konkretaus žmo
gaus vertės ir gyvenimo pras
mės jieškojimo. L. Augštys

Centro Valdybos pirmininko kruopščiai paruoštą paskaitą a- 
padrąsinantį ir įdomų laišką.j P^e m°derni°j° žmogaus krizę. 
Išreiškiama viltis, kad Lituanus 1 Paska^ta sulaukė negirdėto pa- 
ir toliau gyvuotų; tikimasi, kad;sisekimo. P° į08 klausytojų bu- 
ir anapus geležinės uždangos vo PloJama keleta mlnučlų-

esą lietuviai džiaugiasi trem
ties studentų pastangomis kitus 
informuoti. Gi vertindamas pa
tį leidinį, pirmininkas rašo, kad 
“by any standards, it is an out- 
standing job of presentation 
and editing.” Šitoks atsiliepi
mas ir visa eilė panašių laiškų 
rodo, kad mūsų studentų leidi
nys pasiekia svetimtaučius. Be
lieka tok pačiai lietuvių visuo
menei leidiniui padėti savo pa
rama, kuri adresuotina Litua
nus, 916 Willoughby Avenue, 
Brooklyn 21, N. Y.

X “Gają”, ateitininkų medi
kų korporacija, nutarė rengti 
paskaitų ciklą visuomenei. Pir
moji tokia paskaita įvyks birže
lio 12 d. 8 vai. vakaro Lietuvos 
Vyčių salėje. Paskaitą skaitys 
prof. dr. Meškauskas tema Re
ligija ir medicina. Jam korefe- 
rentu pakviestas kun. Kidykas, 
SJ. Visi ta tema besidomintieji, 
ypač inteligentai, tikimasi gau
siai dalyvaus.

X J. J. Krosą, 7146 S. Maple- 
wood, birželio 12 d. baigia Lo
yolos universitetą, įsigydamas 
medicinos daktaro laipsnį. Pra
džios mokslus ėjo Calumet 
augšt. mokykloje, vėliau studi
javo Chicagos universitete 
Champaiign. Jaunasis daktaras 
yra 25 m. amžiaus, turi žmoną 
ir mažą sūnelį.

X Moksleivių Ateitininkų 
centro valdyba šių metų spalio 
mėn. 26 d. Lietuvių auditorijo
je rengia koncertą ir labai pra
šo visų organizacijų minėtą da
tą nedaryti parengimų.

legentas intelektualo žvilgsniu 
peržvelgė visą £>.© amžiaus žmo-

X Dail. V. K. Jonyno, A. Gal
diko ir J. Pautieniaus darbų pa
roda atidaroma birželio 9 d. To
ronto tėvų Pranciškonų parapi
jos muzikos salėje. Parodon 
įėjims atidarytas 12 vai., o 
oficialus atidarymas įvyks va
landą vėliau. Parodoje, kuri už
sitęs vieną savaitę, bus išsta
tyti patys naujausieji darbai.

t
X Jūratė Statkutė, dr. Jur

gio ir Petronėlės Starkų duktė, 
šiemet baigianti Marijos Augš
tesniąją mokyklą, jau keleri 
metai sėkmingai besimokanti 
muzikos pas prof. Jakubėną, 
šiuo metu akomponuoja ateiti
ninkų tautinių šokių grupei 
Chicagoje, kuri ruošiasi tauti
nių šokių festivaliui.

X Metrick’s Farm Food,
1804 W. 47th St., Chicagoje, 
dovanojo Balfo piknikui didelį 
maisto produktų krepšį. Ši ver
tinga dovana bus skirta birže
lio mėn. 9 d. Bučo darže, Wil- 
low Springs, III.

X Organizacijos bei asme
nys, norintieji sveikinto Jauni
mo kongresą, prašomi sveikini
mus siųsto raštu šiuo adresu: 
Jurgis Štuopis, 3237 So. Litua
nica, Chicago 8, III.

X Dr. J. Meškauskas ir dr. 
labokas paaukojo po 100 dol. 
ALRKF Jaunimo stovyklai. Dr. 
Meškausko tai jau antroji pa
aukota šimtinė tam pačiam rei
kalui.

BILETAI Į BANKETU
JAV Lietuvių Bendruomenės 

Chicagos apygardos valdyba 
birželio mėn. 30 d. 7 vai. p. p. 
Morriaon Hotel, 7 West Madi
son str., Tautinių šokių šventės, 
dailės paroda ir Jaunimo kong
reso dalyviams pagerbti rengia 
banketą.

Programoje solistai — Pru- 
dencija Bičkienė ir Jonas Vaz- 
nelis, akompanuoja Aleksand
ras Kučiūnas.

Kalbės Lietuvių Bendruome
nės, Studentų Sąjungos, daili
ninkų ir Tautinių šokių šventės 
komiteto atstovai.

Bileto kaina — 7 dol. Stalai 
—4, 6, 8, 10 ir 12 asmenų. Dau
giausia stalų yra 6 ir 8 asme
nims.

Kiekvieno biletą į banketą 
pirkusiojo užrašoma vardas ir 
pavardė. Pirkusiojo visą stalą 
užrašoma pirkėjo vardas ir pa
vardė neminint kitų asmenų pa
vardžių, kurie dalyvaus kaipo 
stalą užsisakiusio svečiai.

Banketo rengimo komitetą 
sudaro: F. Manelienė, tel. RE. 
7-8555, A. Poškienė, HE. 
4-2374, S. Toliušienė, HE. 
4-1881, A. Kareiva, RE. 7-3522, 
ir J. Jasaitis, LA. 3-2180, J. 
Karvelis, Terra.

Rengiant banketą Jaunimo 
kongresui reikalingos patalpos 
tame pačiame viešbutyje gauna
mos nemokamai, todėl labai 
svarbu, kad bankete dalyvautų 
pakankamas asmenų skaičius.

Dr. K. Adenaueris dėkoja

Jersey.

— Vincės J on u skai tės vado
vaujamas Nevv Yorko moterų 
klubas birželio 1 d. rengė išvy
ką ir savo visuotinį susirinki
mą Lapienės vasarvietėje, ku
rioje tuo metu kaip tik įvyksta 
sezono atidarymas. Tai pasku
tinis susirinkimas prieš atosto
gas. Klubas per veiklos sezoną 
yra surengęs visą eilę parengi
mų, o dabar jau rūpinasi ekspo
natais šį rudenį įvykstančiai 
tarptautinei moterų parodai.

— Alfonsas ir Ona Kaulakiai, 
Miami, Fla,, ne tik patys džiau
giasi pietų gamtos gėrybėmis, 
bet ir kitų neužmiršta; šiomis 
dienomis jie atsiuntė stambią 
dėžę mangos vaisių jubilėjų 
šventusiam redaktoriui.

Mošinskienė mūsų kolonijoje pa 
sižymėjo, kaipo gabi įvairiom 
progom vaidinimų rašytoja. Jau 
nimas, Liet. Katalikų Bendruo
menės choro dalyviai, labai en
tuziastingai ir įsijautę suvaidi
no. Vaidino Jonas Bagdžius (jis 
ir režisavo), Monika Jonavičiū- 
tė, Jonas Baranauskas, Marija
Matelionyte, Ona Matelionyte, jįevįz j jos komisija: J Sakalis 

Elena Simonytė, Jonas Bariče- j Baaal L IvoSkeviiius. 
vičius, Viktoras Tatūrūnas. Dar

__ Lietuvos vyčiai birželio 8 mas Aleksas VinkSnaitis padiai-
d. St. George salėje 180 New | navo sąmoningus kupletus, taik 

York avė.. Nevvarke rengia link į liai charakterizuojančius įvai- 
smą vakarą. Bus muzika, šokiai,
nemokamai išgėrimas ir mais
tas. Vakaro rengimo komisiją 
sudaro C. Strolis, A. Ponelis, J.
Remeika, -C. Sapaila ir J. Sake- 
vich.

ARGENTINOJ
— Kun. A. Kleiva, MIC, gy

dosi pas dr. L. Martinez, Rosa-
binęs pianu, ir sesutės Šileiky- rio mieste. Turi galvos ir kojų 
tės, Laimutė ir Aldona, viena
padeklamuodama, kita jai akom 
p nuodama.

Gyvai gražųjį kraštą susirin
kusiems priminė K. Motuzas, 
parodydamas įdomesnių krašto 
vaizdų, paminklų ir retesnių 
švenčių, kaip pvz., vandens 
šventę, arklių lenktynes ant 
Sartų ežero ir kt.

Laiškais suvažiavimą sveiki
no gen. St. Raštikis, Faustas 
Kirša, J. Kardelis iš Kanados, 
Pr. Lapienė ir kt. Mykolas 
šlabšys ir Vaclovas Butkys pa
sikeisdami pravedė suvažiavi
mą. Pabaigoje buvo bendrai nu
sifotografuota ir padaryta rink'

Š. m. gegužės 24 dieną atvy
ko į JAV Vakarų Vokietijos 
kancleris Konradas Adenaueris
Tą pačią dieną lankėsi CAM:jį”-£~yįį- įaįrock;o“in;c'ia. 
organizacijos centre, kur buw|lyva Zarasų |igonln5s „ika. 
susirinkę posėdžio CARE vai- jamg
dybos ir tarybos nariai. Tame 
posėdyje ir Vokietijos kanclerio 
priėmime dalyvavo E. p. Balfo 
pirmininkė Alena Devenienė.

Savo kalboje kancleris pa
reiškė nuoširdžią padėką CARE 
organizacijai už suteiktą didelę 
pagalbą vokiečių tautai jos sun
kiu metu. Vokiečių tauta tos, 
pagalbos niekados neužmirš.

PATIKSLINIMAS
Vakar atspausdinto straips

nio “Jis išvengė krematoriu
mo”... nukelto į 4 psl. tęsinio 
pasiliko neįdėtos rašinio pąbai- 
gos eiltuės: ...“Prasidėjimo se
selių buvęs įpareigotas. Jaučiąs 
laimingas, kad dar esąs naudin
gas ir reikalingas lietuvių katali
kų visuomenei”. Po straipsniu 
pasirašo Dalyvis.

Šiame pirmajame iš viso Nevv 
Yorko surengtame naujųjų (se
niau atvažiavusieji turi savo

pasirodė mergaičių kvartetas 
(seserys Irena, Elena ir Julija 
Šimonytės ir Monika Jonavičiū- 
tė), labai gražiai susiderinęs, 
sudainavęs “Santa Lucia”, “Vy 
šnios žydi”, “Ant melsvųjų eže
ro bangų”, “Sugrįžki jaunyste”.
Joms akompanavo Aldona Na- 
dolskytė, Elvyra Kilčiauskaitė 
ir Jonas Barščevičius. Agrono- I Lietuvių Katalikų Spaudos Draugija 

640 puslupių; 3/, colio Btorumo

Nauja maldaknygė
“Viešpatie, Išklausyk 

Manęs”
Suredagavo

Kun. K. Matulaitis, M.I.C.
Išleido

nų organizacijų 
veiklą.

ir asmenų

Kaina . . . 

Paauksuota

.$3.00

.$3.50

— Kun. Pijaus Ragažinsko
50 metų amžiaus sukaktos buvo 
atšvęsta gegužės 5 d. Vila Ze- 
lina. Ta proga kolonija jam su
ruošė pagerbimą per radiją (lie 
tuviškos valandėlės metu) ir se 
sėlių pranciškiečių salėje su pro 
grama ir vakariene. Meninę pro 
gramą atliko kupletistas Alek-

kaulų uždegimą. Gydymas bus sas Vinkšnaitis, vykusiai su J. 
ilgas ir sunkus. Nežiūrint to,'Bagdžium sudainavęs sąmonin- 
dirba su Rosario lietuvių jauni- 8a*8 kupletais kun. Ragažinsko
mu, lanko Rosario lietuvius, ve
da šeštadieninę mokyklą, ben
dradarbiauja spaudoje.

— Brazilijoje vergija panai
kinti 1888 m. gegužės 13 d. ir 
ilgiau, ji būtų nusitęsusi, bet 
Brazilijos valdovo D. Pedro II 
duktė Dona Izabel, tėvui išvy
kus Europon, pasinaudojo ta 
proga ir vergiją panaikino.

— Savaitraštis “Mūsų Lietu
va” kasmet suruošia tradicinį 
spaudos vakarą, kuris būna 
kiek skirtingesnis kaip kiti va
karai. Mat, akcentuojama kul
tūros rėmimo reikalai. Šį kartą 
paėmė Halinos Didžiulytės-Mo- 
šinskienės veikalėlį “Kultūros 
misija”, kuriam sugestiją davė 
Apaščios to paties vardo feljeto

biografiją, paskui pasirodė mer 
gaičių kvartetas, sudainavęs ke 
lėtą liaudies dainų, pradžios mo
kyklos mokiniai, pritariant kank 
lemia Marijai Kindurienei, pa
dainavo keletą dainelių, o atei
tininkai, J. Guigai vadovaujant, 
pašoko “Lencūgėlį” Minėjimas 
praėjo nuotaikingai. Buvo ma
lonu pamatyti jaunimą gražiai 
susėdusį prie bendro stalo su ko

Tai viena 16 pilniausių maldakny
gių, spausdintų Amerikoje: visos li
tanijos; 11 novenų; visų sakramentų 
aiškinimai; psalmės; pilnos rekolek
cijos; visų sekmadienių evangelijos 
tretininkų maldos susirinkimams lr 
aboliucijai; maldos apaštalystės mal
dos; šv. Valandos maldos: 38 giesm.; 
Velykų tr Vėlinių apeigos: Kryžiaus 
keliai; Sopulingosios Motinos stotys 
lr t.t

Maldaknygė "Viešpatie, Išklausyk 
Manęs” yra labai gražiai Išleista; at
spausdinta ant balčiausio Ir geriau
sio popierio; tvirtai Įrišta su paauk
savimu ar be; nemažos raidės; daug 
ryškių iliustracijų.

Si maldaknygė yra geriausias pir
kinys 'Amerikoje. Užsisakykite tuo
jau.

Užsakymus s’i pinigais siųskite:

DRAUGAS 

4545 West 63rd Street

CHICAGO 29, ILL.

VASAROS STOVYKLA 
BER N I ŪKAM S

VADOVAUJAMA TtVŲ JĖZUITU

Gražioje Michigan vasarvietėje, Watervliet, Michigan. 
Priimami berniukai nuo 6 — 14 metų.

Savaitinis mokestis vienam asmeniui $25.00. 
Stovykla prasideda, liepos 1 d., baigiasi liepos 29 d.

R»tiilruotis: REV. J. BOREVIČIUS, SJ.
5S4I So. Paulini St., Chicago 36, III.

Tel. HEmlock 4-1677

Tėvai, įsigykite ir duokite savo vai
kams paskaityti gausiai ir spalvotai 
iliustruotą VANDOS FANKIENfiS 
pasakų knygų —

KARALAITES GINTARĖS 
ILGESYS

Be to, šioj knygoj atspausdinta kita 
pasaka — BALTOJI LELIJA Vir
šelį ir iliustracijas pieėė Sės. Merce
des. 48 pusi. Kaina $1.25. Pinigus ir 
užsakymus siųsti:

“DRAUGAS”
4545 W. 63rd Street, Chicago 29, UL

KADA IK KAM MOKAMOS

Pensijos ir Pašalpos
Siame leidinyje Ir 8 pusi. priede at
spausdinta JAV-blų Socialinio IVrau- 
dimo (Sočiai Security) >tatymaa su 
naujausiais 1056 metų papildymais, 
būtent: 1) Oficialės pensl !ų lr pašal
pų lentelės, 2) Moterims pensijų 
mokėjimas nuo 62 metų amžiaus, 8) 
Nedarbingiems asmenims pensijos 
mokėjimas nuo 60 metu amžiaus

Be to, šiame leidinyje atspausdin
tas Nelaimingų atsitikimų (statymas 
(VVorkmen's Compensatlon), su len
telėmis, nurodant už kokius kūno su- 
slželdlmus klek mokama pašalpos. 
Leidinių kaina tik 80 centų.

Pinigus nu užsakymais siųsti: 
■T1RAVGA8”

4545 West SSrd Street 
Chieago 29. Illinois

KAS TIK TURI GERA SKONJ, VISKĄ 
PERKA PAS LIEPONJ!

Prekės be brokų, kainos žemiausios Chicagoje, išsimo
kėjimai iki 3-jų metų. Europos ir Amerikos žymiausių fir
mų baldai, Televizijos, šaldytuvai ir visa namams ir ofisams 
įrengti.

Moderniausia lietuvių baldų prekyba Chicagoje.

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI — 
FURNITURE CENTER, INC.

8222-24-26 So. Halsted St. Vlctory 2-4226
Pirm., Ketvirt. 9—9:30, Sekm. 12—5, Kitom dienom 9—6

J


