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Nanseno medalis-Tarptautiniam Raud. Kryžiui
Jungtinėse Tautose vėl bus

kalbama Vengrijos klausimu
, SALOMĖJA NARKĖLIŪNAITĖ 

Mūsų speciali korespondentė Jungtinėse Tautose

JUNGTINĖS TAUTOS. — Belaukiant komiteto pranešimo, 
kuriame bus patiekta surinktoji medžiaga apie praėjusių metų 
sukilimą Vengrijoje, jo priežastis ir rezultatus, čia pranešta, kad 
šių metų Nanseno medalis skiriamas Tarptautiniam Raudonajam 
Kryžiui už jo pasidarbavimą Vengrijos pabėgėliams.

Tas komitetas buvo sudarytas 
specialion sesijon sušauktos J.
Tautų Generalinės asamblėjos, 
kuri tada svarstė abu agresijos 
atvejus — Egipte ir Vengrijo
je. Nors kaikurie laikraščiai jau 
skelbė ištraukas iš to komiteto 
pranešimo, bet oficialiai tas ko
mitetas savo pranešimo Jungti
nėms Tautoms dar nepatiekė.
Manoma, kad tai įvyks kurią 
nors šios savaitės dieną.

Prancūzai turbūt 
šiandie turės naują 

vyriausybę
PARYŽIUS, birž. 11. — Pre

zidentas Coty vakar priėmė prem 
jero Guy Mollet atsistatydinimą, 
nuvalydamas kelią parlamentui 
balsuoti už jo įpėdinį.

Maurice Bourges - Maunoury, 
nominuotas premjeras, turbūt šį 
trečiadienį patieks ministerių 
kabinetą parlamentui.

Vėl Vengrijos klausimas

To pranešimo jau čia laukta 
daug anksčiau, bet dar nėra pa 
aiškėję, kokios priežastys su
trukdė. O kai dėl paskelbtosios 
žinios apie Nansend medalį, tai 
čia politiniai stebėtojai įtvirtina, 
jog ji kaip tik pataikyta tam lai
kui, kad iš visų pusių ir vėl būtų 
kalbama apie Vengriją.

Apie Nanseno medalio pasky
rimą paskelbė JT Augštojo Ko
misaro Pabėgėlių Reikalams įs
taiga. Nurodoma, kad komisija, 
paskirdama šitą medalį, turėjusi 
galvoje Tarpt. Raudonojo Kry
žiaus pasidarbavimą Vengrijos 
pabėgėliams.

Tas faktas, kaip buvo pabrėž
ta, įrodo, kaip augštai vertina
ma skubi Raudonojo Kryžiaus 
pagalba, kurią jis žmoniškumo 
vardu suteikė vengrų pabėgė
liams. Medalis — tai pagarbos ir 
dėkingumo ženklas. Medalio ko
misija savo akte nurodo, kai lai
ku suteiktoji pagalba pilnai įro
dė tarptautinį solidarumą. Tarp. 
Raudonasis Kryžius aktyviai 
darbavosi ne tik Australijoje, 
bet ir Jugoslavijoje, tiek telkda
mas lėšas daugelyje šalių pabė-

Padėjo Austrijoje ir 
Jugoslavijoje

Raudonasis Kryžius vengrams 
gelbėti pradėjo pereitų metų lap 
kričio mėn., kai vis daugiau ir 
daugiau pabėgėlių atvykstant, 
Austrijos vyriausybė ir Jungti 
Tautų Pabėgėlių Komisariatas 
kreipėsi tos pagalbos prašydami. 
Kaip dabar apskaičiuojama, 
Raud. Kryžius padėjo daugiau 
kaip 35 tūkstančiams pabėgėlių 
keturiasdešimtyje stovyklų. Toje 
veikloje dalyvavę apie 350 eks
pertų, gydytojų, gail. seserų ir 
kitokio personalo, kurį Raud. 
Kryžius patiekė iš dvylikos kraš 
tų. Apie 700 austrų talkino.

Raud. Kryžiui per mėnesį ta 
pagalba vengrams kaštavusi 
apie milioną dol. Lėšos buvo su
keltos padedant penkiasdešim
ties kraštų Raud. Kryžiaus or
ganizacijoms. Ir Jungt. Tautų 
Pabėgėlių Komisariatas per R. 
Kryžių vengrams padėti yra da
vęs 463 tūkstančius dol. Mano
ma, kad Raud. Kryžiaus pagal
ba iš viso bus pasinaudoję apie 
pusę visų vengrų pabėgėlių Aus
trijoj. Šių metų pradžioj Raud. 
Kryžius daug pasidarbavo ir Ju
goslavijoje esančių vengrų nau
dai. Savo veiklą jis tęs dar ligi 
šio mėnesio pabaigos, kada toli
mesnį rūpinimąsi vengrais per
ims Austrijos Raud. Kryžius.

Jau ketvirtas medalis

Šis Nanseno medalio pasky
rimas yra jau ketvirtas iš eilės. 
Pirmasis medalis 1954 m. atite-

Italijos premjeras
Zoli atsistatydino

ROMA, birž. 10. — Italijos mi 
nisteris pirmininkas Adone Zoli, 
fašizmo priešas, vakar atsista
tydino iš ministerio pirmininko 
pareigų. Kodėl? Jam nepatiko, 
kad jį fašistai remia.

Lengva patarti, bet. . .
MASKVA, birž. 11. — Sovie

tų komunistų „Pravda“ vakar 
sugestionavo, kad tūkstančiai 
rusų darbininkų, kuriems reika
lingi namai, turėtų patys pasi
statyti sau namus.

Vėžiu serga vienas
iš dvidešimties

CHICAGO, birž. 11. — Vėžiu 
serga vienas iš dvidešimties žmo 
nių, polio krinta vienam iš pen
kių, o protinės ligos ištinka iš 
dviejų vieną.

Tokias žinias apie ligas pas
kelbė dr. Nathan Ackerman, Co 
lumbia universiteto psichiatrijos 
profesorius.

geliams padėti, tiek vėliau jiems ko Rooseveltienei už jos ir už 
perkeldinti į užjūrius ar Euro
pos kraštus.

Nanseno atminimui

Nanseno medalis buvo suma
nytas 1954 m. duoti už nepapras 
tus nuopelnus tremtinių ir pabė
gėlių naudai. Tai buvo JT Augš 
tojo Komisariato Pabėgėlių Rei
kalams iniciatyva. Jis skirtas 
norvegui dr. Fridjot Nansenui 
atminti. Nansen nuo Tautų Są
jungos laikų yra žinomas’ savo 
filantropine veikla ir yra buvęs 
pabėgėlių reikalais besirūpinan-1 
čios organizacijos komisaru. Yra 
žinomi ir jo vardu vadinami 
Nanseno pasai, kurie po I Pas. 
karo buvo išduodami karo pabė
gėliams.

Posėdis, kuriame Nanseno me 
dalis paskirtas Tarpt. Raudona
jam Kryžiui, įvyko Genevoje šių 
metų gegužės 17 d. ir jame, tarp 
kitų, kaip Norvegijos delegatas, 
dalyvavo to Nanseno sūnus Odd 
Nansen. Oficialiai medalis Rau
donajam Kryžiui bus įteiktas šį 
rudenį. Kvietimai tose iškilmėse 
dalyvauti jau išsiuntinėti visų 
tautų Raudoniesiems Kryžiams, 
dalyvavusiems vengrų pabėgė
liams pagalbos teikime.

KALENDORIUS
Birželio 12 d.: šv. Jonas iš Fa- 

kundo; lietuviški: Uosis ir Rūta.
Saulė teka 5:16, leidžiasi 8:25.

ORAS
Oro biuras praneša: Chicago

je ir jos apylinkėje šiandien — 
dalinai apsiniaukę, šilta, rytoj 
— giedra ir vėsiau.

jos vyro prezidento nuopelnus 
pabėgėliams. 1955 m. medalis 
buvo paskirtas Olandijos kara
lienei Julijanai. Pernai medalis 
atiteko amerikietei Dorothy 
Houghton, JAV pabėgėlių pagal 
bos direktoriaus pavaduotojai. 
Nanseno medalio sumanytojui, 
pernai mirusiam olandui dr. Van 
Heuven Goedhart, kuris yra nu
sipelnęs pabėgėliams, būdamas 
JT Augštuoju Pabėgėlių Komi
saru, pernai buvo paskirtas po
mirtinis atžymėjimas.

Karaliene Elzbieta
atvažiuos į JAV

LONDONAS, birž. 11. — Bri
tanijos karalienė Elzbieta II ir 
princas Pilypas spalio mėnesį vi
zituos Jungtines Amerikos Vals
tybes, turbūt lankys ir Chicagą.

Louis SL Laurent

Louis St. laurent, Kanados mi
nisteris pirmininkas, perrinktas į 
parlamentą^ bet jo liberalų parti
ja pralaimėjo rinkimuose.

John Diefenbaker

John Diefenbaker vadovaujama 
Kanadoje konservatorių partija lai 
mėjo parlamentamiuose rinkimuo
se. Turbūt John Diefenhaker bus 
naujas Kanados premjeras. (INS)

Kanados konservatorių partija 
laimėjo parlamento rinkimus

TORONTO, Kanada, birž. 11. — Kanados konservatorių par
tija vakar laimėjo parlamentariniuose rinkimuose ir liberalų par
tiją išstumia iš valdžios, kurią turėjo 22 metus.

Kanados vyriausybę sudarys ----- ■■■■ —
konservatoriai, kuriems vado
vauja John Diefenbaker, 61 me
tų.

Kanados ministeris pirminin
kas Louis St. Laurent, liberalų 
partijos vadas, turbūt šią savai
tę atsistatydins iš premjero pa
reigų ir rekomenduos generali
niam gubernatoriui Vincent Mas 
sey prašyti Diefenbakerį suda
ryti naują ministerių kabinetą.

John Diefenbaker turbūt ne
ilgai valdys kraštą su kitų gru
pių pagalba. Jis, spėjama, grei
tai skelbs naujus rinkimus lai
mėti daugumą parlamente.

Bourges - Maunoury grupė
suskilusi net į tris sroves

Mūsų korespondentas Prancūzijoje

PARYŽIUS, Prancūzija. — Prancūzų vyriausybės krizė vis 
tebetrunka. Po ištisos savaitės pasikalbėjimų, derybų ir diskusijų 
su įvairiomis parlamento grupėmis, respublikinio liaudies sąjū
džio (MRP) pirmininkas Petras Pflimlin atsisakė sudaryti naują 
vyriausybę, kadangi socialistai, nors pasižadėjo balsuoti už, bet 
atsisakė dalyvauti vyriausybėje.

Daugumas laikraščių tą at
sisakymą aiškina ne programi
niais nesutarimais, bet tuo fak
tu, kad Pflimlinas priklauso 
krikščioniškam demokratiškos 
linkmės MRP sąjūdžiui ir kad so 
cialistų partijos apačios dar nė
ra susigyvenusios su mintimi ar
timai bendradarbiauti su tokia 
srove. Tačiau nepriklausomi so
cialistinės linkmės spaudos or
ganai tatai apgailestauja.

Reakcijos pastojo kelią

Savaitraštis „Demain“ rašo: 
„Nuostabus priešingų jėgų susi
telkimas sutrukdė jam (Pflim
lin) pasiekti tikslo. Žmonės, ku
rie vis dar vadinami nuosaikiai
siais rado jį perdaug socialisti
niu, radikalai — perdaug europi
niu, o socialistai — perdaug 
MRP“. Pastebėjęs, kad „už 
Pflimliną kalbėjo jo didelis pa
dorumas ir neginčijamas kompe
tentingumas, ypačiai finansų sri 
tyje“, savaitraštis atžymi, kad 
jis savo programoje buvo pada
ręs labai plačių nusileidimų so
cialistams ir kad tiktai „išgyven 
to laikotarpio reakcijos pastojo 
kelią MRP lyderiui... sutrukdy- 
damos dviem stambiom partijom 
susitarti.“

Socialistiniame dienr. „Franc- 
Tireur“ jo vyr. redaktorius Geor 
ges Altman rašo: „Visi socialis
tų atsakingieji — tie, kurie bu
vo už ir prieš dalyvavimą vyriau
sybėje — žino, kad jie taip greit 
neberas kito kandidato, kuris 
būtų taip nuoširdžiai nusistatęs 
juos patenkinti ir kartu valdyti 
kraštą socialinės pažangos, li
beralizmo Alžirijoje ir kūrybin
gumo Europoje dvasioje, kartu 
išlaikant paliaubas abi partijas 

klausimais, kaip

su Pužadu ar Tixier - Vingnan- 
cour“. Pastarasis parlamente 
yra pasireiškęs savo atžagarei- 
višku dešinumu. Nepavykus 
Pflimlino bandymui, respublikos 
prezidentas Coty pavedė bandyti 
vyriausybę sudaryti Bourges - 
Maunoury, Guy Mollet vyriausy
bės krašto apsaugos ministeriui, 
radikalsocialistų grupės nariui. 
Naujojo kandidato nelaimei jo 
grupė yra suskilusi net į tris sro
ves: senieji radikalai, kuriuos 
bandė perorganizuoti Mendes - 
France, bet, nusivylęs, greit pa
sitraukė, Morice grupė, kuri at
siskyrė nuo pirmųjų po to, kai 
Mendes - France buvo laimėjęs 
vadovavimą ir trečioji grupė su 
Edgar Faure priešakyje, kuri at 
skilo po 1956 m. sausio 2 d. rin
kimų.

Mėgsta kariškus žaidimus

Pats Bourges - Maunoury yra 
buvęs 11 kartų ministerių įvai
riausiuose kabinetuose. Jam da
bar tiktai 43 metai amžiaus. 
Dienraštis „Franc - Tireur“ pa
stebi, kad „jis labiau mėgsta ka 
riškus žaidimus negu diplomati
nius“. Neatsižvelgiant į vyriau
sybės krizę, kuri užima daug vie
tos spaudoje, pastaroji domisi ir 
tarptautinės politikos įvykiais.

Praneša, kad Izraelio 
laivas sulaužė

arabų blokadą
LONDONAS, birž. 10. — Du 

Londono laikraščiai vakar pra
nešė, jog Izraelis sulaužė aštuo- 
nerių metų arabų blokadą Aka- 
bos įlankoje, pasiųsdamas 1.554 
tonų prekinį laivą Atlit vandens 
keliu į Eilat.

Izraelio ambasada Londone ne 
komentuoja šio pranešimo.

Atlit laivas su Izraelio vėliava 
išvyko prieš du mėnesius iš Hai- 
fa uosto ir padarė 12,000 mylių 
kelionę aplink Geros Vilties iš
kyšulį, surinkdamas prekes Af
rikos uostuose.

Kinijos raudonieji 
išlaisvino rašytoją,
įkaitintą kaip šnipą

HONG KONG, birž. 10. — 
Prancūzų žinių agentūra vakar 
iš Peipingo pranešė, kad komu
nistai paleido iš kalėjimo Kini
jos rašytoją Hu Feng.

Hu Feng, buvęs komunistas 
buvo pašalintas iš partijos ir 
paskui įmestas į kalėjimą. Ra
šytojas Hu Feng tada buvo kal
tinamas šnipinėjimu nacionalis
tinės Kinijos naudai. Daugumas 
užsienio stebėtojų jautė, kad Hu 
buvo pasmerktas įspėti intelek
tualus, kad jie laikytieji komu
nistinės vyriausybės linijos.

Hu Feng gyvai gynė rašytojų, 
mokytojų ir mokslininkų laisvę. 
Prancūzai praneša, kad Hu ruo
šia viešą pareiškimą, kuriame 
jis pats save iškritikuos.

Maskva išnaudoja Suomijos 
politinius sunkumus

Nors konservatoriai daugiau 
atstovų pravedė į parlamentą, 
bet liberalų partija gavo daugiau skiriančiais 
balsų rinkimuose. Liberalai gavo mokyklų kausimas“. 
2,396,080,000 balsų, o konserva
toriai — 2,239,086.

Liberalai ne tik pralaimėjo rin 
kimus, bet devyni iš jų septynio
likos ministerių kabineto nariai 
nebepateko į parlamentą. 75 me
tų amžiaus St. Laurent ir užsie
nio reikalų ministeris Laster B. 
Pearson pasilieka parlamente.

Teks susitarti

Ir Georgės Altman toliau pa
žymi, kad socialistams teks „su
sitarti su MRP daugeliu sociali
nių ir europinių klausimų, vie
ton ginti sąžinės laisvę kartu 
su Budapešto žudikų draugais 
(komunistais) arba respubliką

Prancūzų riaušės Alžirijoje;
gąsdino ir mušė arabus

Iš 265 parlamento atstovų kon 
servatoriai laimėjo 110 (ketu
rios vietos dar neišspręstos), li
beralai 103, socialistai CCF (Co- 
operative Commonwealth Fede- 
rationk 24, Sočiai Credit partija kurių
18 ir nepriklausomi 6.

ALŽ1RAS, Alžirija, birž. 11. — Prancūzai riaušininkai šian
dien siautė Alžire ir mušė musulmonus, keršydami sukilėliams, 
kad jie sprogdina bombas ir žudo žmones.

Riaušininkai apmėtė akmeni- ..................... : .
mis europiečių ir musulmonų laikotarpyje. Ypač prancūzai

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ 
SANTRAUKA ą

— Maj. gen. Leonard D. Heaton, Walter Reed armijos ligo
ninės Washingtone vedėjui, įteiktas tarnybinis medalis, kad jis 
sėkmingai atliko operacijas prezidentui Eisenhouicriui ir valsty
bės sekretoriui Dulles praėjusiais metais.

— Prezidento Eiscnhowerio sunegalėjimas vakar sumažėjo ir 
jis jau jaučiasi gerai. Vakar porą valandų jau dirbo savo kabinete.

— Italijos prezidentas Gronchi jieško naujo ministerio pirmi
ninko, atsistatydinus Zoli, kad jis Italiją išvestų iš politinių 
džiunglių.

— Wisconsin valstybės senatorius Gerald D. Lorge, 54 metų, 
iš Bear Creek, didelis mirusio šen. McCarthy (R., Wts.) rėmėjas, 
norėtų, kad respublikonai jį nominuotų į senato vakuojančią vietą, 
kurią paliko miręs McCarthy.

savininkai at
sisakė paisyti visuotinio streiko. 
Visuotinį streiką paskelbė Pran
cūzijos karo veteranai ir studen
tų draugijos.

negali pamiršti sukilėlių žiadrių 
darbų Melouzos miestelyje, kur 
jie išžudė 303 vyrus.

Vyksta į raud. Kiniją
KARACHI, Pakistanas, birž. 

11. — Pakistano parlamento 10 
vyrų delegacija birželio 19 d. iš
vyksta į raudonąją Kiniją. Pa
kistano parlamentarai raud. Ki
nijoje bus tris savaites. Juos pa
kvietė Peipingo pareigūnai.

Jauni prancūzai šaukė „tegul 
armija valdo“, kai jie pasipylė 
gatvėse, gąsdindami musulmo
nus antrą dieną priešmusulmo- 
niškomis demonstracijomis.

Prancūzijos pareigūnai atsiun
tė daugiau kareivių apginti 
250,000 arabų Alžire, bet jie tuo 
jau neįstengė sustabdyti įpyku- 
sios minios.

Prancūzai supyko, kad pasku
tiniu metu Alžiro sukilėliai iš
sprogdino kelias bombas, kurios kai aliejinis pečius sprogo ir pa 
užmušė 19 asmenų dešimties die degė jų namą.

Sprogus pečiui
MADISON, Conn., birž. 11. — 

Valstybės policija pranešė, jog 
vakar naktį žuvo penki asmenys,

PARYŽIUS. — Nori ar neno
ri suomiai, vistiek Sovietų Rusi
jos premjeras Bulganin ir komu
nistų sekretorius Chruščev lan
kosi Suomijoje.

Dienraštis „L’Aurore“ apie 
Bulganino — Chruščevo vizitą 
Suomijoje rašo: „Taip, pridengę 
šydu praeitį, du bičiuliai šian
dien apsimeta nesuinteresuotais 
Suomijos protektoriais, kuri ne
seniai buvo jų auka. Gėdingas 
veidmainiavimas. Tikrovėj Krem 
liūs nori išnaudoti politinius ir 
finansinius sunkumus, su kuriais 
rungiasi kraštas, kad dar labiau 
sustiprintų savo vyravimą ir iš
naudotų savo tikslams“.

Dienraštis toliau nurodo, kad 
Maskvos keliauninkai stengsis 
panaudoti Suomiją spaudimui į 
kitas Skandinavijos valstybes, 
ypačiai į Norvegiją, joms neu
tralizuoti. Bet dienraštis reiš
kia abejojimą, kad Suomijos vy
riausybė sutiktų tokį vaidmenį 
vaidinti, pastebėdamas, kad tai 
yra mažumos vyriausybė, tetu
rinti parlamente 79 balsus iš 
200.

Panašiai aiškina sovietų val
dovų vizitą Helsinkyje ir dien
raštis „Combat“, kuris dar pri 
deda, kad, po Vengrijos įvykių, 
tai yra pirmas Bulganino — 
Chruščevo apsilankymas ne „so
cialistinio bloko“ krašte ir tuo
mi Kremlius nori pademonstruo 
ti „taikaus sambūvio“ naudin
gumą.

• Rasta nužudyta mergaitė 
Hollywood, Cal., Los Feliz apy
linkėje. Dr. Walter Dieke, 36 me
tų, rado pasmaugtą savo sužie
duotinę Marjorie Hipperson, 24 
metų. Jie ketino susituokti se
kančią savaitę.

TRUMPAI IŠ VISUR
• Lebano premjeras Solh ir 

keturiolika kitų pro-vakariečių 
atstovų buvo" išrinkta į Lebano 
parlamentą.

• Senato demokratinis vadas 
Johnson bandys pravesti savo 
siūlymą „atidaryti uždangą“, 
kad būtų pasikeista informacijo
mis su Sovietų Rusija.

• Nuteistas mirti. New Jer
sey nuteistas mirti elektros kė
dėje buvęs marinas Edgar 
Smith, 25 metų. Buvo kaltinamas 
nužudęs 15 metų Viktoriją Zie- 
linski. Sakosi esąs nekaltas.

Amerika mažins
atstovybę Vengrijoje

BUDAPEŠTAS, Vengrija, bir
želio 11. — Jungtinių Amerikos 
Valstybių atstovybės Budapešte 
pareigūnas pasakė, kad Ameri
ka turbūt sumažins savo štabą 
Budapešte daugiau negu vienu 
trečdalius, kaip siūlo Vengrijos 
komunistinė vyriausybė. Jis pa
sakė, kad JAV atstovybės štabo 
sumažinimas nepalies kardinolo 
Mindszenty, kuris prisiglaudė 
atstovybėje, kai sovietai praėju
sį rudenį sutriuškino tankais 
prieškomunistinę revoliuciją.

JAV atstovybė 9 asmenis iš 
jos 21 diplomato pasius namo. 
Taip pat pasiųs į JAV 4'asme
nis iš 13 nediplomatinės tarny
bos.

Jungtinės Amerikos Valstybės 
atmetė vengrų komunistų idėją, 
kiek asmenų turėtų tvarkyti 
JAV atstovybę.



Redaguoja psktn. BRONIUS JUODELIS - 

Adresas: 4200 So. Rockvvell Avė., Chicago 32, III. Tel. FR. 6-0253.

Skautų vyčiu ir vyr. skaučių sąskrydis
Birželo 1 — 2 dienomis Wor- tulevičienei, Garodeckienei ir po

cesteryje, Mass., įvyko Atlanto 
pakraščio skautų vyčių ir vyr. 
skaučių sąskrydis. Iš Bostono, 
Worcpsterio, Hartfordo, N. Bri- 
taino, YVaterburio, Nevv llaveno, 
Nevv Yorko ir Elizabetho su/a- 
žiavo apie 110 dalyvių.

nams R. Prapuoleniui ir L. Ja
kubauskui. Gi sąskrydžio daly
viai lieka dėkingi Worcesterio 
skautams ir skautėms už tokį 
‘ ra'ų sąskrydžio suorganizavi
mą R.. Molienei, P. Moliui, E. 
Štaraitei, L. Jakubauskui, 1). Glo

„ , ... , dm, I). Piiuraitei, R. Zidžiunui irSąskrydžio kalb; toių temos.,,.ktiems.
buvo ąugšto intelektualinio ly
gio, pritaikytos akademiniam 
jaunimui, ko ankstesniuose są
skrydžiuose nebuvo pastebėta. 
Šis intelektualinio lygio kėlimas

Woreesteriečiai kviečia ir ti- i 
kiši, kad birželio 21 — 23 die
nomis dar daugiau jaunimo su
plauks į gražųjį Maironio par- Į 
ką, kuriame bus pravesta skau 

R. Kezys

DlEMt^rtTlS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

DAUG SVEČIŲ

Trečiadienis, 1957 birželio 12

P. ŠILEIKIS, 0. Pi
Orthoprdas - Proteziataa

T. Žiūraitis, OP. Meninėje pro- ,~v į K T O R O K O ž , 
gramoje buvo atliktas Marytės . (^tuviais gazolino stotis'
Lekniūtės sudarytas montažas taisymas
“Lietuvei motinėlei“. Jį atliko Atliekami motoro remontai, lygi-] 
deklamatorės Dalia Bulgaraus- ! nim0’ dažym° ir kel{1'“nM

kaitė ir Birutė Rackaitė, pia- į CALL-ME-MOTORS C0. j OKTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB 
nistė Marytė Lekniūtė ir smuiku 5759 s WESTERN AVĖ. PR 8-9533 2850 W. OSrd St., Chicago 29. III 
grojo Baltijos tunto skautas Ka
zys Leknius.

Montažas .sudarytas iš mūsų 
poetų eilėraščių, pavaizdavo lie
tuvės motinos kelią, pradėjus 
nuo švelnaus kūdikio auginimo, 
apsupus jį tautosaka ir daino
mis, skiepijant jautrią tėvynės 
meilę. Vėliau lyriškumas perei
na į tragizmą, kai motina auko
ja savo sūnus už tėvynės lais
vę, kai jos vaikai priverstinai 
apleidžia gimtąjį kraštą ir eina 

j ištrėmirnan. Tačiau montažas į 

baigiasi jaunatviška pakilia nuo 
I taika, su ryžtu ir viltimi sugrįžti | 

į laisvą tėvynę. Montažas paly
dėtas būdinga pritaikyta piani
no ir smuiko muzika iš lietuvių 
ir pasaulio kompozitorių.

Sesė M.
yra sveikintinas reiškinys, nes
dauguma suvažiavusiųjų būna I tų sporto šventė. Karo ak«iemijoj Annapolia. Md., kadetas Rotondl baigimo ISkil-
kolegijų studentai arba paskud- mėm tegavo 7 biletus įsivesti svečiams, tačiau jo ir sužadėtinės šei-
niųjų klasių gimnazistai. Tad PASIMATYSIM SĄSKRYDYJE mos skaičius toks didelis, kad prireikė net 17 biletų. Apačioj mato- 
prie jų pajėgumo ir reikia de- Šį savaitgalį, birželio 15, — 16 ( 

dienomis, Linkų vasarvietėje 
Christiana Lodge and Cottages, 
Edvvardsburg, Mich., (6 mylios 
nuo Elkhart geležinkelio ir au
tobusų stoties) įvyksta Chica
gos Clevelando, Detroito ir kitų 
vietovių skautu vadų ir vadovių

•me kadeto visus svečius. (INS)

I C O~S
i ir »ato! «r
oi Ivrcvi- I Aparatai-Protezai. Mtd ban 

dažai. Spec. pagnllui kojom 
(Arch Kupports) lr t. L

9-4 lr 6-8. Šeštadieniais 9-1

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1331

I DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1407 So. 49th Court, Cicero
Kusditn 10—12 ir 4—7 vai. Trečiad. 
tik to—12 vai. š. Stadieniais užduryta

Tel, PItospect 6-503I

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4259 W. 63rd St 
Oflao tel. REliance 6-4410 

Resid. telef. GRovehlU 6-0« 17 
Valandos: 1-8 p. m.. 6-8 p. m.

Penktad. tik po pietų.
Trečiad Ir Šeštad pairai sutarti

Tel. RElianoe 6-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
VOYTOJAS IR CHIRURGĄ' 

l-’Tl'Vlp UYIIVTOJAP
8925 W. «t 59tb Street

Vai. Pirmad., antrad., ketvirtad. lr 
penktad. nno 1—4 p .p. 6:80-—8:80 
vai. vak. Trečiad. tr šeštad. I—4 v. 
I'. P.

Tel. ofiso Ir huto OLympic 2-416*
OR. P. KISIELIUS

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

Rez. 1634 S. 49th Avė., Cicero

rinti suvažiavimų darbotvarkę.-

Skautams vyčiams kalbėjo 
vyr. sktan. K. Jonaitis — apie 
skautų vyčių uždavinius trem
tyje, dr. inž. J. Gimbutas — “Lie 
tuvio skauto profesionalo vieta 
lietuvių išeivijo je“. Be t(» psktn.
V. Pileika turėjo pašnekesį su sąskrydis, kuris žada sutraukti 
skautais vyčiais kandidatais ir dargiau šimto dalyvių — skau- 
nušvietė vyčių stovyklos reika- tų. skaučių, skautininkų ir skau- 
lus, kuri bus liepos 3 — 6 dieno- tin 
mis. Psktn. J. Raškys kalbėjo d 
bendrais rajono vyčių reikalais.

Su vyr. skautėmis pašneke
sius turėjo Seserijos -vyriausioji 
skautininke v. s. O. Zailškienė, 
kuri į šį sąskrydį atvyko iš Chi
cagos, ir E. Vosyliūnienė — “Sa 
viaukla meilėje”._

Bendrus pašnekesius skau
tams ir skautėms pravedė sktn.
R. Šilbajoris — “Humanistinių 
studijų prasmė Amerikoje”, 
psktn. kun. dr. V. Cukuras kal
bėjo apie individo kovą prieš as
menybę smukdančias jėgas, i 

sktn. A. Venclauskas, buvęs Vo
kietijos skautų vadeiva ir tik 
prieš 5 mėnesius atvykęs į Ame
riką, pateikė įdomų pranešimą 
apie Vokietijos lietuvių skautų 
ir skaučių veiklą ir apie Vasario 
16 gimnaziją. V. s. O. Zailskie- 
nė gyvais pavyzdžiais nušvietė 
prasmingumą tarnauti Dievo, tė 
vynės ir artimo labui.

šeštadienį vakare buvo links
mas laužas, kurį pasikeisdami ve 
dė vyr. skltn. Vyt. Strolia ir 
psktn. R. Kezys. Čia pasirodė 
įvairių vietovių vienetai. Po lau
žo Maironio parko salėje jauni-

$5 ar visą stovyklos mokesčio mas nėra jums tiesioginiai siū- p. p. 
sumą $10 pas stovyklos ūkio va- lomas. Bet jūs turite ryšį su Se8tad 
dovą arba pas kapelioną. Pas tais, kurie gal taip, kaip jūs ta- 
juos yra gaunamos ir platesnės da, mielai vargtų rašydami lie- 
informacijos. Galutinė data re- tuviškai, Manau suprantate, ko 
gistracijai yra rugpjūčio 1 d. dėl šį reikalą iškėlė jaunimo laik 
Delsimas yra visiems nenaudin- rastis ir kodėl kviečiama kitus 
gas. Vadovai turi iš anksto ži- laikraščius talkon, atidarant sa- 
noti norinčių stovyklauti skau- vo * Plunksnos draugų” adresų 

. . , . „ , . tų ir skaučių skaičių, kad galėtų centrą. Tr0 tarpu kviečiame ra
įmnkių Sąskrydyje kviečiami L.ku parūpintį tinkamą kiekį i syti jieškant savo plunksnos 
la .vvau .i visų sakų s autų ir t paiapįnįy ir kitų reikmenų. į draugo ir pranešant apie save, 

amžių, adresą, mėgstamiausią,

šakų skautų
skaučių vadovai (pradedant skil-j
tininkais ir augščiau), visos vyr.! Visi skautai ir skautės yra 
skautės, skautai vyčiai ir, visi kviečiami pasinaudoti šia reta 
ARS nariai. Vien tik iš Clevelan- proga Omahos lietuvių skautų 
do rengiasi atvykti apie 30 da- gyvenime. Yra laukiami skau- 
lyvių. Iš Chicagos tikimasi dvi- tai ir skautės iš kitų vietovių. I 
gubai daugiau. Detroitas irgi Omahos Skautų Vietininkija 
rengiasi gausiai dalyvauti

Chicagiečiai prašomi skubiai 
registruotis pas sktn. A. Kliorie- 
ne, 1407 So. 48th Ct., Cicero, 
TU. Kas nespės laiku užsiregist
ruoti, prašomi vykti tiesiai į 
sąskrydį, kur bus galima papil
domai užsiregistruoti sąskrydžio

AR SKAITĖTE?

Jeigu turėjote savo rankose 
“Mūsų Vytį”, tai tikriausiai at
simenate skaitę apie naują, ga
na įdomų sumanymą, pavadintą 
“Pluksnos draugai”.

Tiesa, gal jums tai nebuvo

užsiėmimą sekančiu adresu: Ma- ’ 
rvtė Kasponienė, 6041 So. Fair-' 
field Avė., Chicago 29, III.

“M. V.” Red.

B'ETROITO SKAUČIŲ 
MINĖJIMAS

Detroito skautės akademikės 
dalyvavo Baltic Melodies radijo 
valandėlės Motinos dienos mi
nėjime. Pradžioje kalbėjo tėvas

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2800 West Slst Street
Priima ligonis pairai suaitartma. 

081 valandos skambinti telefonu 
Prospect 6-1796 nuo 2 lkl 9 vai.

kasdlan išskyrus trečiad Ir

Rea. tel. GRovehlU 6-6«0S
-_ - I

Tel. oflao AVA 5-3010, rea. PK 0-73X3

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

Ofiso tel. CLiffside 4-2396 
Rezidencijos: 1-Afayette 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

1724 West 47th Street 
(Kampas 47th ir ,Herinlfage)

Vai.: nuo 2 iki 4 lr G lkl 9 v. vak 
Šeštad. nuo 2 lkl G vai., lšskvr. sek

DR. FL TALLAT-KELPŠA
Ofisai 20 North VVącker Drive 
(Clvlo Opera House, kamb. 858) 

Vai. kasd. 12—4 
Tel. CEntral 0-2294 

6002 VVest lOth Str., Cicero 
Vai kasdien 6-8, šeštad. 1-2 vai 

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

Rczid. tel. HF.mlock 4-70X0

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Bendra praktika ir moterų ligos)
Ofisas ir rez.: 5100 S. Westem Avė. 
Tel. PRospect 8-1223 arba VVE 0-5577 
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v„ Antr., 
Treč. ir Penkt. 6-9 vai. vak., šeštad. 
2-4 vai. popiet lr sulig susitarimu.

Kasdien 1-3 vai. Ir 6-8 vai. vak.. 
iSskyrus trečiadienius, 

šeštadieniais 12 iki 4 popiet.

Ofiso telef. LAfayette 2-8210, Jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzle'8-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGfi 

4146 S. Archer Avė.
VAL. Kasdien popiet nuo 12-2:80 v.
Vak pirm. antr., ketvirt 6-8:80 v 

Trečiad. tik susitarus.

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja ir ChirurgS)

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTE

7156 South Western Avenue
(MEDICAL BL’IIJDING)

Pirmad.. antrad., ketv. ir rsnkt^p 
nuo 11 vai. ryto iki 1 vai. p.p. lr nuo j Valandos: Kasdien lino 2

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. Glb. 8-0195

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 West 7lst Street 
(71st Ir Campltcll Avc.)

4 ir G—S.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES TP 

GERKLES LIGOS 
- Pritaiko akinius —

6322 South Western Avenue 
-ai. kasdien 10-12 vai. I, 7-9 vai 
vak. Šeštadieniais 10- , vai .Trečia 
dieniais uždaryta. Kt. laiku susitarus 

Ofiso 'elefonas: PR 8-3229 
Res telef. VVAlbrook 6-6076

6 v.—8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
II vai. ryto — 1 V. p. p. Šeštad 11 
vai rvto iki 3 vai. popiet

Office tel. RE 7-1168 
Rca. tel. WAlbrook 6-3766

šeštadieniais nuo 2-4 vai. 
Trečiadieniais uždaryta.

Tel ofiso: DAnube 6-1126

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS

3267 South Halsted Street
Vai 1 lkl 4 v. p p. ir 6—8 v. vak 

Šeštadieniais 1—4 v. p. p.

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

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
( V aške vlčlū tč )

GYDYTOJA TR CHIRURGfi
6248 South Kedzie Avenue

Vai. kasdien 1-8 p. p. lr nuo 6-8 va! 
vak. šeštad. 1-4 p. p. Trečiadieniai 
lr kitu laiku tik nusitarus.

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

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 West Slst Street
Kamp. Halsted ir Sl-moa gatvių 

Prlšmimo 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

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 Weut Marąuette Rd.
Vai. nuo 2 iki 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. 6-6659 

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

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus ligos 
2454 West 71st Street

(71-os ir Campbell Avė. kampas) 
Vai.: kasdien 9—11 ryto lr 4—8 v.v. 
Šeštadieniais 9—11 ryto lr 2—4 p. p. 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
! GYDYTOJA IR CHIRURGfi 
j Office: 10748 South Michigan Avė.
Buto 1653 W. 103 St., Beverly Hills

Vai.: kasdien nuo 6 v. v. Jkl 9 V. v».9 
1 Vai,: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. v., 
išskirus trečiad. Šeštadieniais nuo 1 
iki 4 vai. popiet.

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

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

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

Telef. ofiso LAfaycttc 3-6048 
Rez.: WAlbrook 6-3048

"■ ii. ofiso HE.4-5849. rez HE.4-2824

DR. PETER T, B3AZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

r
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KAZYS ČESNAUSKAS
6444 SO. TROY ST. 

Telef. WAlbrook 5-7670 ir 
Glbson 8-4938

i Generalis kontraktorlus nau- 
, jų namų statybai, Įvairiems re- 

dami berniukams ar mergai- montams ir namų pertvarky- 
f mama • Turime didelį patyri

mų namų statyboje. • Patys 
jtliekame cemento ir medžio 

• Apkainavimal nemo

sekretoriate, šeštadienį 10 vai. naujas sumanymas, nes girdėjo-
ryte, vietoje įmokant sąskrydžio ; te apie jį dar Lietuvoje besimo- " 
dalyvio mokestį. ! kydami. Gal net vargote tuo- U

Mašinomis vykstantieji, ku- me.t svetimomis kalbomis rašy- į 
rie galėtų paimti vieną ar dau-

_ į giau keleivių, prašomi skambin-
| ti s. A. Kliorienei, telef. OLym- 
1 pic 2-2927j Tad iki pasimaty- 
Įmo! , Rengėjai

DVI AIIOS SKAUTŲ JR 
SKAUČIŲ DĖMESIUI

Omahos skautų vietininkija 
rengia stovyklą š. m. rugpjūčio

toms tolimuose kraštuose. O juk 
įdomu būdavo gauti atsakymą 
ir dar su fotografijomis! ® karnai.

Žinoma, šį kartą šis sumany-

darbus.

Ofiso HEmlock 4-6816 
Rez. HEmlock. 4-8761

DR. A. NARBUTAS
l’IAflčlŲ IR VTDAUS LIGOS 

2745 West 69th Street 
(priešais Šv. Kryžiaus ligoniną) 

Priima pagal susltarlma

mas linksmai pašoko. Lauže ir 18 — 25 dienomis. Stovykla į-
šokiuose be sąskrydžio dalyvių 
dalyvavo ir gausus būrys YVor- 
cesterio lietuvių visuomenės.

vyks Christ Child Camp stovyk
lavietėje. Ten yra gaunama pa
lapinės, lauko lovutės, lankai,

Sekmadienį ryte sąskrydžio , mažo kalibro šautuvai, gražus
dalyviai uniformuoti dalyvavo 
pamaldose Šv. Kazimiero para
pijos bažnyčioje.

Sąskrydžio proga Worceste- 
rio skautai ir skautės išleido 
12 psl. rotatoriumi spausdintą 
leidinėlį, kuriame tilpo sveikini
mai suvažiavimui, informacijos 
skautiškais reikalais, lietuviškų 
dainų, juokų ir kt.

baseinas, įvairūs stovykliniai į- 
rengimai ir pastatai. Į stovyk
lavietę kelias yra toks: iš Oma
hos vykti 30 gatve į šiaurę ir gat' 
vės gale sukti 73 keliu į šiaurės i 
vakarus. Nuo Omahos kelio bus ! 
apie 16 mylių.

Stovyklos vadovybę sudaro Į 
stovyklos vadovas psktn. Edvar
das Petraška, ūkio vadovas s.

Skautų vyčių sąskrydžiui pir-lv. skltn. Feliksas Pabilionis •— 
mininkavo psktn. V. Gobužas, ,5521 So. 31 Str., stovyklos gy- 
sekretoriavo psktn. J. Ulėnas. dytojas dr. Juozas Petrikonis,
Vyr. skautėms pirmininkavo 
psktn. R. Molienė.

Worcesteriečiai labai vaišin
gai priėmė sąskrydžio dalyvius,

stovyklos kapelionas kun. s. L. 
Musteikis — 649 So. 40 Str.

Registracija pradedama nuo 
šiandien. Stovyklos mokestis y-

už ką ypatinga padėka priklau-i ra 10 dol. Visi stovyklautojai — 
so ponioms Prapuolenienei, Ma- skautai ir skautės — įmoka po

SPECIALUS BARGENAS
ŠALDYTUVAI

DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ BALDŲ 
FEll* A. KAIDONIS, NELLIE BERTULIS, Sav.

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

Krautuv6 atidaryta sekmadieniai* nuo 11 Iki 4:80.

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE.
Remiantis Chiimgos Savings RcndrovPs praeitimi, nno pat jos įaikSrimo 
1924 metais, jos pavyzdinga biznio tvarka, ypatingai indėlių saugnmo ir divi
dendu našumo atžvilgiu, nėra saugesnės ir pelningesnės įstaigos pasidėti tan
ia mus pinigus. Pitsidėję taupinius pas mns panaite ne tiktai saugumą — jų 
apdraudimą iki $1 (1.090.0(1, augštų dividendų, bet ir daugelį kitų patarnavimų 
veltni, nž kuriuos kitose įstaigose turėtumėte mokėti.

Taupytojų patogumui Chiengųs Savings Bendrovės įstaiga yra viena iš gra
žiausiai ir modemiškiansiai įrengtų visoje Illinois Valstybėje.

Lietuviai gyvenantieji nž Chicagos ribų, nežiūrint kurioje Suvienytų Val
stybių dalyje jie įietryventų, gali taupyti pinigus paštu.

Rašykite dėl informacijų. ‘ Mūsų 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 Ir penktadieni nuo 9 Iki 4, ketvirtadienį nno 9 iki 8.
Trečiadienį uždaryta viaą dieną, o šeštadienį nno 9 Iki 2 valandoe po pietų.

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6317 South W este m Avenue 
Chicago 29. iii 

telefonai REpublic 7-4900 
Rezldcnda: GRovehill 0-8161

josi maty mai pagal sutarties

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

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

Trečiadieniais pagal sutarti 
Oflao tel. Vlrglnla 7-0036.

Rezldend Jos tel. BEverly 8-8244

Oflao HE 4-1414, arba RE 7-9700 
Rez. RE 7-6867

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

2454 West 71 at Street
(71-os ir Campbell Avė. kampas) 
Vai.: kasdien 1—8 lr 6—8 vai. vak. 
šeštadieniais 1—4 p. p. Trečiadie
niais uždaryta.

Oflao telef. YArds 7—1166 
Rezidencijos — KTcwart 8-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West 35th Street
(kampas Halsted lr 86-ta'gatv9) 

VAL. 1—4 Ir 6:80—8:80 p. p. kas
dien Išskyrus trečiadienius Atidara

šeštadieniais 1—4 vai.

Tel. WAlbrook 6-9670
Rea Hllltop 6-1660

Or. Aleiander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marąuette Medical Center 
6132 South Kedzie Avenue

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

Tel. ofiso PR 6-8888, rez. RE 7-9199

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS OTDTTOJAS)
2500 Weat OSrd Street

VAI, kasdien nuo t—4 n D Ir 7'8« 
lkl 9 vai. Trečiad. ir šešt. uCdnryta.

Telefonas GRovehill 6-1595
DR. ALDONA JUŠKA

AKTU T.TGU SPFCTATJSTffi
— PRITATKO AKINTUS —

Valandos: 9—1 2 Ir 7—9 v. v. pagal 
susitarimų Išskyrus trečiadienius.

2422 W. Marąuette Road

DANTISTAS

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

(Arti Archer Avė.)
Valandos: nuo 10 iki 12; 8—6; 7-9. 

šeštad. 10—12. Trečiad. uždaryta
I^Afayette 3-4949.

Namų — Ol'klarercst 3-7786

DR. VLADAS PRUNSKIS
gydytojas ir chirurgas 
3259 South Halsted Street 

Kasdien 3—7 vai. vak. šeštad. nuo 
1—6 vai. vak.

Trečiad. lr kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. VIctory 2-1484. Resid. 2487 
W. A2nd Kt., tel. Republlo 7-8818.

Ofiso telefonas — Bishop 7-1699

DR. AL RAČKUS ,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue
(Kampas Kedzie lr Archer)

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

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 26 metų patyrimo
Tel. Y Ards 7-182F

Pritaiko akinius 
Kreivas akis 

Ištaiso
Ofisas lr altinių dirbtuvė 
756 West 35th Street 

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

DR. ZIGMAS RUDAITIS
HPEC. CHIRURGINftS IR 

ORTOPEDINftS LIGOS 
2745 West 69th Street 

Priešais šv. Kryžiaus ligonine 
Telef. REpublic 7-2990 

VAL.: Pirm., antr., Kevt., penkt. 
nuo 9 lkl 11 ryte Ir nuo 6:00—8:00. 
šešt. nuo 2:00—4:00. Trečiad. lr
kitu laiku susitarus telefonu.

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

keičia stiklus tr rčmns 

4455 S. California Ava. .YA 7-7381 
Vai.: 10 ryto Iki 8 vak. (trečiad. Už
daryta), šeštad. 10 ryto iki S V. p.p. 

uždarytas

Išėjo iš spaudos nauja
ANATOLIJAUS KAIRIO
trijų veiksmų komedija 

iš lietuvių gyvenimo 
J. A. Valstybėse

DIAGNOZE
Kaina: $2.00, 150 pnsi.

Užsakymus ir pinigus siųskite:

DRAUGAS
4545 West 63rd Street, 

Chicago 29, III.

DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND

4545 W. 63rd St., Chicago 29, Illinois, Tel. LUdlow 5-9500

Bntered ea Hecond-Claaa Matter March tl, 1816, at Chloago. Illinois 
Under tbe Aot of March R, 1878

Member of the Catholio Praaa Aaa’n 
Publiahed dally, ezept Rundaya 

by the
Lithuaaian Catholio Praaa Soolety 
PRENUMERATA: Metama
Oieiyrol Ir CeeroJ |9.00
Kleir J4V Ir Kanadoj 88.00
Užsienyje |11.06

SUBBCRIPTION RATES 
88.00 per year outslde of Chloago 
88.00 per year ln Chicago A Cloerr 
88.00 per year ln Canada
Forelgn 811.00 per ynar.
% nrletų 8 min l min

6 00 88 76 31.16
84 60 |2 60 81.86
86 60 88.OS 81.81

Redakcija straipsnius taiso savo nuožlflra Nesunaudotų straipsnių ne
saugo. juos grąžina tik M anksto auaftarue RadakoUa u» skelbimų turtai 
seataako. Skelbimų katane
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PAŽYMĖTINAS DIALOGAS
t

Prieš kelioliką dienų buvo duota proga Kremliaus diktatoriui 
Nikitai Chruščevui kalbėti Amerikos žmonėms per televiziją pa
sikalbėjimo formoje. Labai daug kas pasipiktino, kad buvo leista 
šiam ponui panaudoti taip galingą priemonę — televiziją, kad 
galėtų per akis meluoti Amerikos žmonėms ir bandyti jiems 
piršti komunizmų. Kiti manė, kad tai nebuvo bloga, nes Amerika 
parodė nebijanti komunistinės propagandos ir laikydamosi de
mokratinio dėsnio — išklausyti ir antrą pusę — davė galimybę 
ir tokiam Chruščevui pasisakyti.

Suprantama, jog Amerika negalėjo nereaguoti į Chruščevo 
plepalus. JAV yardu kalbėjo prezidentas Eisenhoweris. Tuo bū
du susidarė savotiškas dialogas.

Kaip atsimename, Chruščevas kalbėjo, reikalaudamas, kad 
būtų sustabdyti atominių ginklų bandymai, sumažintos ginkluo
tosios jėgos ir po to einama prie visiško nusiginklavimo.

Atsakydamas j tai, prezidentas Eisenhoweris pabrėžė, kad 
atominių ginklų bandymus galima būtų sustabdyti, jei būtų 
įvesta inspekcijos sistema, kuri galėtų įtikinti, kad visi laikosi 
nustatytų taisyklių, kad tų ginklų naudojimo atsisakoma vi
siems laikams.

Chruščevas savo pasikalbėjime reikalavo, kad Jungtinės 
Amerikos Valstybės atšauktų' savo kariuomenę iš Vakarų Vo
kietijos ir kitų kraštų, o Sovietų Rusjai, girdi, atšauksianti savo 
jėgas iš Rytų Europos. ,

Eisenhovveris į tai atsakė ypatingu nusistebėjimu, primin
damas, kad esą Chruščevas, iškeldamas tokį klausimą, nieko 
nesako, ar tokiu atveju Vokietija būtų painformuota ar kas tai 
panašaus. Vien atšaukus iš ten kariuomenę, Vokietijos proble
mos neišspręsi.

Kremliaus diktatorius panoro ir pranašo vaidmenį vaidinti. 
“Aš galiu pranašauti, kad jūsų vaikaičiai Amerikoje gyvens so
cializmo (suprantama — komunizmo) santvarkoje”.

JAV prezidentas ryšium su šiuo pranašavimu pasakė, kad, 
kol jis bus prezidentu (dar pusketvirtų metų), jis kovos visomis 
savo jėgomis, kad Chruščevo pranašavimas neišsipldytų.

Daug kas, įskaitant ir žymesniuosius JAV Kongreso atsto
vus, išreiškė page.idavimą, kad būtų pareikalauta teisė prez. Eisen- 
hovveriui panašiu būdu prabilti Sovietų Rusijos žmonėms. Bet 
to, žinoma, nesulauksime. Diktatūra nebūtų diktatūra, jei ji 
nebūtų vienpusiška, jei leistų bet kam pasisakyti prieš ją ar 
paskleisti demokratinės santvarkos idėjas. Amerika leido Chruš
čevui net pranašauti, kad netrukus ji būsianti komunistiška, 
tačiau tepamėgina Eisenhoweris ar kas kitas per televiziją, ra
diją ar Rusijos spaudą pasakyti, kad Rusijos žmonės netrukus 
nusikratys diktatūros ir jų krašte bus įvesta demokratinė san
tvarka — pamatytumėt, kas įvyktų!

Juo toliau Amerika laikysis nuo Sovietų Rusijos, komu
nistinės Kinijos ir kitų komunistinių kraštų, juo jai bus sveikiau. 
Komunistai nevykdė, nevykdo ir nevykdys tarptautinių susita
rimų ir įsipareigojimų, todėl nėra prasmės palaikyti su jais bet 
kokius ryšius, daryti su jais vienos ar kitos rūšies sutartis. Tai 
tik nereikalingas laiko eikvojimas.

Tai labai ryšku ir iš šio savotiškojo Eisenhowerio ir Chruš
čevo dialogo.

VOKIETIJA IR AMERIKA

“The New York Times” savo 
vedamajame rašo:

“Po plačių draugiškų pasikal
bėjimų prezidentas Eisenhowe- 
ris ir kancleris Adenaueris pa
skelbė pareiškimą, kuriame sa
kosi sutikę visais klausimais — 
nusiginklavimo, Vokietijos ap
jungimo ir laisvojo pasaulio ap
gynimo. Tvirtinama, jog jie siek 
šią ‘laisvės taikoje’. Jie kviečia 
Maskvą įrodyti savo skelbiamą 
taikos bei tarptautinės įtampos 
atoslūgio norą, leidžiant Vokie
tijai laisvais rinkimais apsijung
ti, o už tai Maskvai atsilyginti 
jos saugumo užtikrinimu.

Pareiškimas pritaria preziden
to Eisenhovverio žygiams pasiek
ti bandymo tikslams ribotą nu
siginklavimą su griežta tarptau
tine kontrole, nes sako, kad čia 
glūdinti viltis tolimesniam nusi
ginklavimui ir politinių klausimų 
išsprendimui. Tačiau šis toli
mesnis nusiginklavimas teįvyk- 
siąs jau išsprendus Vokietijos 
apjungimą. Todėl, ribotą sutar
tį pasirašius, bus einama prie 
keturių didžiųjų valstybių užsie
nio reikalų ministerių konferen
cijos.

Pareiškime vėl pabrėžiamas 
santykis, kurį, sovietams prita
riant, pabrėžė konferencija Ge
nevoje, tarp Vokietijos apjungi
mo ir saugios ramybės Europo
je, kurią dabar saugoja Atlanto 
apsigynimo sąjunga. Ir prezi
dentas, ir kancleris sutaria, kad 
ši sąjunga dar būtina laisvąjį 
pasaulį *ginti, todėl, kol nebus 
susitarta nusiginkluoti, šią są
jungą reikia stiprinti. Adenaue
ris čia pažadėjo Vokietijos var
du atlikti savo pasiimtąsias pa
reigas, o prezidentas pažadėjo 
laikyti JAV karines pajėgas Eu
ropoje ir sąjungos narius aprū
pinti naujausiais atominiais gink 
lais. Nusiginklavimas nebus da
romas be sąjungininkų pritari-

i

'TORSnU DRAUGAS, CRTCAGO, ILLINOTS

VALDŽIOS VIŠČIUKAI

x A '

Joe Mar’in, Atstovu rūmų mažumos vadas ir prez. ,Eisenhower 
pietų metu Washin;.,tone stiprybę semiasi valgydami viščiukus. (INS)

Siame palyginime duotas su- KODĖL AŠ PAMILAU “DRAUGĄ” ’ 
pratimas, kad, kas nenori išmok c
ti vieningai žygiuoti, tas “priva- Saulutė jau buvo pakilusi, kai gera suruošti neužilgo slapyvar- 
lo palikti kuopą”, šio reikalavi-■ aš vieną rudens rytą atvykau į džiais “Drauge” rašiusių sueigą, 
mo prasmė parodyta Vengri jo- Švč. P. Marijos Nakelto Prasi-Į Neužmiršiu, kad būnant korės
je, su mažomis išimtimis Lenki
joje. Dėl Kinijos galutinio žodžio 
netarta, nes Kinija yra taip grei 
tai nesuvirškinama. Neviskas 
viešumą pasiekia. Paskutinis 
Sovietų prezidento Voiošilovo 
oficialus vizitas Peipinge nebu-
vo tik “draugingumo” de.nons- kanibarHėjo augštas, 
travimas. Kabinetuose buvo ap- fas, mėlynomis akimis, juodai 

’t.iita nauja Mao doktrina , zi- flnK;,.on{rps klinikas Tai hiivo

dėjimo parapijos mokyklą. Ta ! pondentu teko man proga įsteig- 
diena buvo man viena svarbiau
sių. Ir aš tuomet dar tebuvau 
12 metų amžiaus!

Mano mokyklos draugai ir 
draugės juokavo, kalbėjo ir stai 

a nutilo, nes tuomet į mokyk- 
tvir-

ti “Drauge” sporto skyrių, kuris 
turėjo gražią vinjetą “Sportas”, 
nupieštą kun. .Juozo Petro, ku
ris yra klebonu slovakų Šv. Ki
mono parapijoje, Chieagoje. Tų 
vinjetę jis nupiešė būdamas klie
riku.

. į apsirengęs
‘Draugo” redaktoriai tapo ge- 

Tai buvo1 rais man opatarėjais ir drau-
noma, kaip giliai Mao leidosi, a j)ręj .Antanas Mykolas Bris gaiš. “Draugas" įkvėpė

mo. Nebus pažeistas ir Vokieti
jos apjungimas.

Žiūrėsime, kaip šis pareiški
mas bus visur sutiktas”. V.

"DRAUGAS — IR 
SIELOS DRAUGAS

Širdingiausi sveikinimai ir ge
riausi linkėjimai dienraščiui 
“Draugui” ir jo leidėjams Tė
vams Mąrijonams naujųjų pa
statų dedikacijos proga. “Drau- 

, gas” buvo mūsų visų draugas — 
j Bažnyčios, tautos, tėvynės Lie
tuvos ir darbo žmonių; ne vie
nam buvo ir sielos draugas. Tad 
Augščiausias telaimina ir sutei
kia Tėvams Marijonams ištver
mės tęsti didžiąją katalikiškos 
spaudos misiją.

Tėvų Marijonų Bendradarbių 
Chicagos Apskritis:

E. Semiemė, pirm.
A. Šimaitis, rašt.
Kun. J. Budzeika, dv. vadas

Ir jaunimo laukiamas
'Draugo” naujųjų rūmų šven-

KINIJOJE FORMUOJAMAS 
BUDOS KOMUNIZMAS

K TAUTKUS

Komunizmo ideologi ja skaito- tą Peipingo “Piliečių Žinios” dien 
ma visur vienoda. Tačiau josĮraštyje ir perspausdinta be ko-
įgyvendinimas ir vienos linijos 
laikymasis nevisuose kraštuose 
sutampa. Ir Rusijoje, iki įsigalė
jo Stalinas komunizmo ideologi
ja, svyravo tarp komunizmo ir 
griežtos linijos diktatūros. Lai
mėjo Stalinas su griežtos dikta
tūros valdymo aspektais for
momis. Stalino eros valdymą 
jau ima skaityti komunizmo or
todoksiniu laikotarpiu. .Jis griež 
tai žiūrėjo ir iš kitų reikalavo, 
kad komunizmo linijos būtų iš
laikomos iki smulkmenų. Ma
žas nukrypimas — mirtis. Toje 
epochoje Kinija pasidarė raudo
na, susibičiuliavo su Maskva. 
Mao Tse-Tungas ir Stalirias skai 
tesi raudonųjų diktatūrų galvo
mis. Stalino mirtis 1953 m. ko
vo pradžioje pradėjo naują ko
munizmo laikotarpio erą. Tiesa, 
prieš tai Tito nusisuko nuo Sta
lino, pradėjo skleisti erezijas. 
Jį Stalinas būtų sutraiškęs, bet 
bijojo Vakaru, nes pastarieji 
pradėjo Tito “globoti”. Tai ma
žas kąsnis pp.lyvinv ; Kiniją, ku
ri paglemžė per GOO mil. žmo
nių masę.

Šiandien aiškėja ypatingi reiš 
kiniai, kurie rodo. kad Kinija 
bus privertusi Maskvą atsisaky
ti stalinizmo. Vakarų valstybes 
pasiekusis Kinijos Centrinio Par 
tijos komiteto dokumentas da
tuotas 1957 Tv'2" ’ • iko kad
Kinija nepKvnl; . • Ii ; i •mKg 
džioti Stalino v "’> • nn'.'mo
ideologijos kis do’ r uto - vra 
slaptas, ir tik vir o nn.-r.ikraus
diplomato-ambesodr • .>ao vy3

mentarų Maskvos “Pravdoje”. 
Ir šiandieną Maskva apie Mao 
naują doktriną tyli, lyg jos iš 
viso nebūtų. Įdomus reiškinys. 
Diplomatiniai sluogsniaį prilei
džia tylos prieš audrą atveją. 
Mao Tse-Tungo doktrina pra
šoka istorinį momentą, kada 
1956.11.20 Nikita Chruščevas 
paskelbė nustalinimą ir jam pri
skyrė kriminalinį pobūdį. Mao 
sako, kad trynimasis viešpa
tauja tarp masių ir komunistų 
lyderių. “Kinijoje turi laisvai 
žydėti mano gėlės”, — sakė 
Man. Čia suprantama, kad Kini
joje reikia savistovaus komu
nizmo, to pa.čio, kaip Kinijos ti- 
kyba-budizmas. Viešai pripažįs
tamas Stalino despotizmas, o 
kratomasi jo, ir Kinijoje sėja-

vieną kopijų 
per bambubin 
mento ai”,oi 
susiformavo

o (1
nu

rišti
nku-

Jis

pamokyti”. Vengrijos kruvino
jo spalio dienomis ir Mao smer
kė Maskvos metodus. Lenkijos! 
“tautinio komunizmo“ kovoje 
aiškiai buvo palaikyti lenkai. 
Kinijos min. pirm. Chou En-lai 
atskubėjo į Maskvą kaip taria
mas tarpininkas. Jis atvežė Ki
nijos komunistų partijos nusis
tatymą, kuris lietė švelnumą, 
bet ne terorą. Vėliau pastara
sis lankėsi Varšuvoje ir Buda
pešte, Darė taikius pareiškimus, 
simpatizavo tikriesiems liaudies 
•norams. Kinijos žmonių susipra
timas ir sugyvenimas turi būti

ka, parapijos klebonas.
Jo veide buvo graži šypsena, 

ir prelatas prakalbėjo:
— Man reikia rašytojo “Drau

go” dienraščiui, ir aš žinau, kas 
jis yra.

Prelatas apžvelgė kambarį ir, 
pirštu rodydamas Į mane, tarė:

— Stasiu k, eikš prie manęs. 
Sveikinu... Pats nuo šios dienos 
esi mūsų mokyklos koresponden 
tas “Draugui”.

Tą pirmąją dieną, paskyrus 
mane “Draugo” korespondentu, 
parašiau didžiausią straipsnį.

man no
rą rašyti. Tas noras užsiliko iki 
šios dienos, nous šiomis dieno
mis rašau anglų kalba amerikie
čių spaudoje.

“Draugas” yra mano mylimas 
draugas ligšiol.

Taigi dėkui “Draugui”!

Stasys Pieža

pasiektas. Partijos žmonės ar Koks buvo mano džiaugsmas,
nepriklausomi, jei tik siekia ir 
dirba Kinijos gerovei, yra lygiai 
svarbūs ir gerbiami...” — sako 
savo doktrinoje Mao.

Diplomatai “susipratimas ir 
sugyvenimas” aiškina, kaip 9 
partijų egzistavimą Kinijoje, ži
noma, komunizmo kontrolėje ir 
siekimą jas įtraukti į valdymą. 
Kaip ten bebūtų, — komunistų 
kontrolėje ar ne — faktas, kad

kai po kelių dienų radau tą str., 
gana gerai redaktoriaus sutrum
pintą, “Drauge”. Mano slapy
vardis tuomet buvo “Mokinys”. 
Daug kitų “Mokinio” straipsnių 
tilpo “Draugę” nuo tos pirmo
sios dienos, kurią tapau “Drau
go” korespondentu.

Užaugęs pradėjau rašyt !“Drau 
gui” svarbesnius straipsnius — 
apie parapijos veikimą, apie vy-

ITALIJOJE
— Naujoji krašto taryba iš

rinkta š. m. gegužės mėnesį ko- 
respondenciniu būdu. Į ją pate
ko nariais: kun. dr. Vytautas 
Balčiūnas, prof. dr. Zenonas 
Ivinskis, kun. Vincus Mincevi
čius, Stasys Baranauskas, kun. 
Vytautas Bitinas, kun. dr. J. 
Zeliauskas, kun. Jurgis Navi- 
kevičius, kun. Rapolas Kra
sauskas, kun. dr. Jonas Bičiū
nas. Kandidatais liko: kun. Jo
nas Riaubūnas, kun. Pranas 
Gavėnas, Elena Bergą it? Irena 
Pacevičiutė, Česlovą: Cironka,

'viduryje Kinijos egzistuoja 9 čius, prelato Briškos keliones po kun. Viktoras Pomanskis, Ja- 
partijos, — sako diplomatiniai i Europą ir t.t. Tuomet jau mano
sluogsniai. Vykdant “humanita
rinį socializmą”, gali kontrolė 
'sušvelnėti, atsirasti savos rūšies 
Budos demokratija Kinijoje. Po 
to aiškus nugaros atsukimas 
Kremliui.

Tokias mintis dėsto Chicagos 
“Sun-Times” politinis komenta-

ma “humanitarinio socializmo” (torius Frederick Kuh, savo
pirmieji daigai. Jie silpni, suvar 
gę, bet diena iš dienos stiprė
ja. Mao doktrinoje daugiau lais
vės skiriama liaudžiai ir verti
namas jos balsas, kaip priešgi- 
nybė Kremliui. Kremlius savo 
viešpatavimą bazuoja partija, 
jos vadais: Kinija šią bazę pra
plečia j liaudį, siekia glaudesnio 
bend radarbiavijno.

Gana įdomus palyginimas ir 
viešas įspėjimas, pasakytas 
Chruščevo gegužės 10 d. pasi
kalbėjime su “New York Times” 
redaktoriumi Turner Catlede. 
Jis pasakė, kad “kolektyvinis 
įsipareigojimas” komunizmui y- 
ia visiems privalomas. Kas to 
nesilaiko,- pasitraukia iš komu
nistų eilių, tas nėra komunis- 
tas. Čia Chruščevas palygino 
karių darnų žygiavimą: “Kada 
kuopa žygiuoja, visi eina vieno-

straipsnyje “China Widens 
Kremlin Tap”.

nma Liustikaitė. Kontrolės ko
misijon išrinkti kun. prof. Po
vilas Rabikauskas, prel. Ladas 
Tulaba, kun. dr. Jonas Sakevi- 
čius.

slapyvardis buvo “lėlius”. (Ar 
kas dar tebeatsimena “lėlių?).
Dar kitą slapyvardį turėjau —
“Andrius Šnipas”. Tuomet bu
vau “Draugo” korespondentu iš
kitų kolonijų, kaip “Tyla”, “Ome n. A “IU.iiU"1
ga” ir dar kitų. Ot, kaip būtų1 1)1(111^^
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Kiekvienas žmogaus alkis ar 
troškulys pačia galutine pras-1 
me yra dangaus duonos alkis, 
nes kiekvienas mūsų prigimties 

i nerimas yra galutinio atbaigi-; 
mo troškimas, kurį dangaus! 
duona kaip tik ir pradeda vyk-i 
dyti jau šioje tikrovėje.

—A Maceina

DABAR LAIKAS ĮSIGYTI 
NAUJA CENTRINĮ 

APŠILDYMU — GAZO 
AR ALYVOS.

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

LEE’S AUTOMATIC 
HEATING

1826 S. CICERO AVENUE
iš M"o p sakytų du žingsniu, kaip vienas žmo- 

kalbų Centriniame Kinijos Par- gus. Tas, kuris nemoka, maišo.
tijos komiteto narių susirinkime Jam lieka išmokti arba apleisti Cicero 50, III. TOvvnhall .3-6870 i 
vasario 27 ir kovo 12 d. Tik po kuopą. Žygiavimas turi būti ko- ANTANAS LIGUTIS, savininkasĮ 
to Mao doktrina buvo išspausdin rektiškas”. Jgtfr*

PAULIUS JURKUS

SMILGAIČIŲ AKVARELE
PREMIJUOTAS ROMANAS

124 tęsinys 
Įsėdęs j

NARIAI LIETUVIŲ TAUPYMO IR
SKOLINIMO B-VIŲ LYGOS,

Kuriose Kiekvieno Santaupos Yra 
Apdraustos iki $10,000.00 — 

ir Paskolos Duodamos Namu Įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO SAVIHGS &
6245 S. VVestern flve..

LOAN ASSN.
Chicago 36, III.

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

CRANE SAVINGS &
2555 W. 47th St..

LOAN ASSN.
Chicago 32, 11).

DISTRICT SAVINGS &
3430 S. Halsted St.,

LOAN ASSN.
Chicago 8, II).

ST. ANTHONY SAVINGS & LOAN ASSN.
1447 S. 49thCt., Cicero 50, III., tol. TO 3-8131-32

UNIVERSAL SAVINGS & LOAiT aSSM.
1800 S. Halsted St., Chicago 8, III.

Vėl jis atkiutęs! Vėl jis drąsus! Pats Gimbutas po. O kas bus, jei Medžiokalny sustos? Nors ir sau 
įžiebė ugnelę. Ir šviečia apniukę horizontai! Dabar gos, nors ir šunis paleis, bet jis vistiek r,ura.', progos 
tik iniciatyvos, tik veiklumo! Į susitikti Samanę. .

Jau tris laiškus baigė ir nunešė į paštą. Ketvir- Kai gyvens buhalterio namuose, line:, Kas va- 
'tasis turi būti ilgiausias, gudriausias. Su muzika kio- vakaras grįžti. Galės čia lindėti, švilpauti lyg vai ne
stosi sakiniai. Negirdi, kaip pasibeldžia ir įeina Vik- nas. Gal bus dar naudingas, kai bankelio reikalai g.- 
toras. Iškyla jis lyg vaiduoklis tokiu metu, kai Ju-|rame kurse. Tačiau pas save vakarienei neįsileis. Ga
lius pačioj minties viršūnėj n° kvailo “kvnrfr>tn” visai niiaicrrnin! Žinoma.

ratelius, .jis dar ūmesnis, dar greičiau'
tinimo proga Moksleivių Ateiti- sllka botagą aplink galvą. "Jeigu tas buhalterėlis su
ninku Sąjunga džiaugiasi, kad 
mūsų mielas krikščioniškosios ir 
tautinės minties puoselėtojas 
“Draugas” nenuilstamai žengia 
pirmyn. Tikime, kad šie naujie
ji rūmai leis “Draugui” dar pla
čiau paskleisti ir nunešti lietu
višką, gaivinantį žodį ir į toli
miausius tremties užkampius. 
Dėkojame už jaunimo skyre
liams skiriamą dėmesį, nes jis 
tada darosi laukiamas ir mielai 
imamas į rankas ir mūsų jauni
mo, kuris, pripratęs prie “Drau
go”, užtikrins jam gražų ir ilgą 
gyvenimą.

Sveikiname “Draugo” leidėjus 
ir visą jo gausų kolektyvą.

Moksleivių Ateitininkų Sąjun
gos vardu

Vytautas Aoliūnas, 
MAS CV Sekretorius

ta pliauska, o brač, kur mes važiuojame, kur rieda mū
sų tautos padorumas,”

Auga nauji namai, bet kiek rūpesčių kartu auga. 
Kas juose gyvens? Pavasaris, o taip tamsu, gūdu ir 
niekam nepasisakysi, nepasiguosi. Žmona, ką ji su
pranta, nieko nekombinuoja. Klebonas, toks draugas, 
tik trumpam užsidega kaip degtukas ir vėl paskui už
miršta. Jis turi vienas viskuo rūpintis.

Vėl jis kartoja “Ne, ne! O kaip?”

48

BUHALTERIS atsineša iš miegamojo radiją ir, 
pasistatęs ant suoliuko ties langu, leidžia nuotaikin
gas melodijas. Dabar Kaunas geria kavą, šnekučiuo
jasi, rūko, aptaria naujienas, politiką. Iš kavinių mu
zika ateina toli toli į Smilgaičius, įlenda pro stiklus 
į bankelio raštinę ir kelia Juliaus nuotaiką. Su nutrūk
stančiu taktu šoka jo mintys, tiksi rašomoji mašinė
lė. Kiekvienas sakinys, lyg sargybinių vora, supa jį 
ir saugo. Stai, kokie modernieji laikai: Kaunas tavo 
kambary, ir tu Kaune!

na to kvailo “kvarteto”, visai nusigrojo! Žinoma, 
vienas neišbus kambary. O kur kitur, jei ne pas Li
ną trauks.

— Esu užimtas! — Julius stukteli pirštais į sta
lą, duodamas ženklą, kad netrukdytų. — Ryšium su 
nemaloniais bankelio įvykiais reikia rašyti daugybę 
pranešimų. Be to, ir darbo padaugėjo.

— Tai nieko, suprantama. Ir tamsta sutinkate? 
— naiviai paklausia Viktoras.

— Prašau! — šaltai atsako buhalteris.
— Ačiū! Nuomą taip pat tvarkingai mokėsiu. 

— Meistras išeina.
Jo kambarys policijos sujauktas. Apsitvarko, 

skudurais kur nori , bet kas iš to bus ? Jei meistras nusiprausia ir stovi lange, kur šviečia vakariniai gai- 
atėjo ir prašo, tai aišku, kad Medžiokalny svyla pa-! aaį jg trobelių driekiasi dūmai, sklaidosi į visas ša- 
dai. Vieną naktelę gal slapta praleido pas “būsimą- j jjg( kaip ir jo mintys. Taip tuščia, taip vieniša. Ne-
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Buhalteriui nėra laiko pykti, reikia surinkti iš
dėstytus lapus. Jų niekas negali matyti. Vikriai su
krauna tiesiai ant mašinėlės ir tada pažiūri į meist
rą. Oho, paukštelis didžiai supurentas. Plaukai nešu
kuoti, barzda šepečiu sužėlus. Juoku prisipildo Ju
liaus žiaunos. Aišku, Gimbutas suėmė vaikiną.

— Ką tamsta pasakysi? — paklausia• oficialiai.
— Atleiskit man už tai, kas čia įvyko. Noriu su

žinoti, ar galėsiu toliau būti jūsų nuomininku. — Mei
stras varžosi, laužosi. Sunku jam kalbėti, aiškintis.

Julius tuoj išvytų, pasakytų “keliauk su savo į

kur nors daržinėje, bet dabar neturi kur dingti.
Kai buhalteris lūkuriuoja, Viktoras aiškina:
— Aš turėjau vakar grįžti, bet nedrįsau. Aš vis

tiek pačiam buvau negeras, nieko nesakiau. Nakvo
jau savo dirbtuvėje, klebonijos svirne. Apgalvojau, 
kad turiu atsiprašyti. Esame vyrai, vyriškai ir su
praskime reikalus.

— Sėskit trumpam, — Julius pasiūlo. — Tikrai 
mes vyriškai spręsim. Gyvenk! — Jis tuoj pramato 
visą situaciją. Jei atsakys meistrui kambarį, ko ge
ro Gimbutas priglaus. Reikia jam trobos baigti. Mie
stelyje, kur visa perkimšta, taip lengvai nerasi kam-

ramu.
Jau vakar, grįžęs iš Gimbuto, buvo pas Liną. No

rėjo kalbėti, išsakyti visa, kas slegia, bet rado vi
karą. Atnešęs kažkokius siuvinius. Viktorui nepato
gu buvo ilgiau sėdėti, pats išsiskubino. Lina lydėda
ma pakvietė užeiti šiandien prieš gegužines pamaldas.

Neturi ko veikti vienumoje. Armonika nesigroja. 
Balsai tokie pikti, kažkur giliai duria. Išeina ir ties 
gonkom stabteli. Atrodo, kad Julius seka pro užuo
laidas. Jei suks dešinėn į miestelio aikštę, tuoj su
pras, kur jis taiko. Meistras traukia kairėn.

(Bus daugiau)
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MOSŲ KOLONIJOSE
Worcester. Mass.

Ginčas dėl Tado Kosciuškos 
lietuvybės dar nebaigtas

Po to, kai “Worcester Teleg- 
ram” reporteris Adrian Hay- 
ward Lietuvos Vyčių ir kitų as
menų laiškų bombarduojamas 
savo paskelbtą tezę, kad. Tadas 
Kosciuška buvo lenkas, atitaisė 
ir labai palankų lietuviams str. 
parašė, apie tai buvo "Drauge” 
rašyta. Tačiau kažkoks J. Mau- 
rice Naparstek trumpu, bet la
bai lietuvius įžeidžiančiu ir sau 
prieštaraujančiu straipsneliu at
sakė Adrianui Haywardui. Jis 
sako, kad jo turimomis lenkų is
torijos žiniomis Tadas Kosciuš
ka buvęs lenkų patriotas ir karo 
vadas; yra labai galima, kad jis 
buvo gimęs Lenkijos provincijo
je, vadinamoje Lietuva. Pana
šiai ir žymiausias lenkų rašyto
jas bei Poetas Adomas Mickevi 
čius buvo kilęs iš Lietuvos. Ir

gimtosios kalbos. Ir dar tas 
faktas rodąs, kad viename sky
riuje pirma mokine buvo mer
gaitė, kuri lanko valdžios mo
kyklą. Ji savo stropumu pra
lenkė ir Šv. Kazimiero parapi
jos mokyklos mokinius.

Mokyklą baigė H mokiniai

Baigiamojo mokyklos sky
riaus mokytojas L. Orentas pra
nešė, kad jie šiemet per trumpą 
laiką yra išėję lietuvių kalbos 
fonetiką, gramatiką, sintaksę, 
palyginamąjį kalbų mokslą, apie 
lietuvių kalbos kilmę iš indoeu
ropiečių kalbų ir kt. Keturių 
lietuviškos gimnazijos klasių 
kursą baigė šie mokiniai: D. Pa- 
lubeckaitė, Z. Pauliukonnytė, Z. 
šermukšnis, G. šermukšnytė, G. 
Čėsnaitė, A. Garsys, Vl. Ge*d- 
mintas, J. Pauliukonis.

Prelatas K. Vasys buvo atsi
lankęs į mokslo metų pabaigtu
ves ir savo žodyje išreiškė pa-

smukimo reiškinių nieko pozity
vaus neduoda mūsų bendruome
nei, o tik žaloja kilniuosius jau
nimo jausmus, teisingą šeimos 
ir visuomeninio darho suprati
mą. Jaunimas ir vyresnieji mėgs 
ta vaidinimus lankyti, bet norė
tų daugiau pamatyti ką nors ge
ro ir gražaus

Omahos Scenos Meno Mėgėjų 
Būrelis ateityje turėtų pasirink
ti vaidinimui ir pritaikyti Oma
hos scėnai pripažintų autorių vei 
kalus, turinčius meninę vertę ir 
be priekaištų literatūriniai.

— o —
— Sol. I. šarkaitės ir kitų kon 

certas įvyko gegužės 26 d. Jos- 
lyn Museum.

— LSK Lituanica futbolo ko
manda laimėjo Midwest žaibo 
pirmenybes, tuo laimėdami tau
rę. Šiais metais yra įkurta Mid- 
west lyga ir dabar vyksta pir
menybės. Šiose pirmenybėse Li
tuanica eina be pralaimėjimų.

DIEVO IR LIETUVIŲ TARNYBOJE
Kun. Jono Misiaus auksinis kunigystes jubilėjus

ALFA SUŠINSKAS

ruKas iš pitsburgiečių lietuvių talavim,o direktorius) turėjo 
nepažįsta besišypsančio ir visa-‘pintis visais lietuviais, net len
da malonaus kunigo klebono Jo- kais, tose vietose, kur nebuvo 
no Misiaus? Jjs — didelis lietu-'šių tautybių bažnyčių. Jaunajam 
vis patriotas, kuris niekuomet kunigui darbas su lietuviais bu- 
nėra pasitraukęs iš lietuviškojo vo labai mielas ir prie širdies, 
fronto ir niekuomet nėra išda- Bet jis dar turėjo rūpintis ir
vęs lietuvybės. Jis — puikus ir 
gražiabalsis kalbėtojas ir visuo
meniškas kunigas. Jis — nuošir
dus bičiulis kiekvienam: savam 

svetimam.
Ir štai

kitataučiais katalikais. 
Norėdamas jaunąsias

tamsuolis (obseure) Lietuvos ku sigėrėjimą gražiu mokyklos dar-
nigaikštis Jogaila, vedęs Lenki
jos karalaitę Jadvygą, tapo Len
kijos karaliumi ir pradėjo gar
sią Lenkijos valdovų dinastiją, 
sujungdamas savo kraštą (su
prask — Lietuvą) su Lenkija. 
Vienu metu Lietuva buvo išsi
plėtusi nuo Baltijos iki Juodųjų

bu. Tėvams, mokiniams ir mo
kytojams priminė pareigą pasi
švęsti savo tėvynės labui. Baig
damas ragino tęsti savo darbą 
ir toliau bei prašė Dievo palai
mos tam darbui.

Lietuvių Bendruomenės vie
tos apylinkės pirm. V. Mačys dėl

jūrų. Jogaila yra sumušęs kry- lįjOs negalėjo dalyvauti pabaig- 
žiuočius prie Gruenwaldo (Žai- tuvėse, tai jo vardu tėvų komi-
girio). Girdi, galima rasti ir 
daugiau žymių lenkų, kilusių iš 
Lietuvos.

J. Naparstekui trumpai ir 
griežtai atsakė J. Matonis, kad 
jo toki lenkiški svaičiojimai tie
siog erziną jį. Tiesa, kad 1569 
m. Lietuva su Lenkija buvo su
dariusi tarpusavę santarvę, bet 
Lieauva niekada nebuvo Lenki
jos dalis. O Žalgirio mūšyje jung 
tinei Lietuvos ir Lenkijos ka
riuomenei vadovavo didysis Lie
tuvos kunigaikštis Vytautas Di
dysis, o Jogaila mūšio metu nuo
šalioje vietoje tik meldėsi.

Pranas Vaškas iš Nevvarko, 
N. J., smulkiau išdėstė J. Na- 
parsteko klaidas. Jis nurodė,

teto narys padėkojo prel. K. Va- 
siui už teikiamą mokyklai viso
keriopą paramą, mokytojams už 
darbą ir tėvams, kad supranta 
lietuvišką reikalą ir leidžia savo 
vaikus į mokyklą.

Omaha, Nebr.
Scenos mėgėjai

Omahoje veikia Scenos Meno 
Mėgėjų Būrelis, kuris retkar
čiais pasirodo scenoje su savo 
vaidyba. Šiam būreliui priklau
so scenos meno mėgėjai, kurie 
vaidyboje yra tiek pažengę, kad 
galėtų suvaidinti vertingą scenos 
veikalą.

Būrelis turi ir savo režisorių
kad buvo sudaryta Liublino uni- Gasp Veličką, kuris ne tik rė
ja, ir lenkai ja remdamiesi pa 
sisavino Lietuvą. T. Kosciuška 
ir A. Mickevičius yra buvę lie
tuviai, tik pagal anų laikų pa
protį kalbėję lenkiškai. Daugiau 
šia prirėmė prie sienos J. Na- 
parsteką su "tamsuoliu” Jogai
la. Girdi, jei jis buvęs tamsuo
lis, tai kodėl lenkai savo kara
laitę ištekinę už jo ir sudarę są
jungą su Lietuva. Ar tuo gin
čas tarp lietuvių ir lenkų bus 
baigtas — dar neaišku.

žisuoja, vaidina, bet ir kuria sce
nai veikalėlius. Paskutinieji jo 
sukurti ir suvaidinti dalykėliai 
'Omahoje buvo “Lunatikai” ir 
“Pelų sėja prieš vėją”. Jei anks
tyvesnieji jo kūrinėliai, kaip “Ne 
munas žydi” ir kiti, buvo verti 
dėmesio ir žiūrovams teikė pa
sigėrėjimą, tai paskutinieji du 
parodyti Omahos rimtesnėje vi
suomenėje sukėlė nusivylimą, ne 
pasitenkinimą ir kai kam net 
pasipiktinimą.

šeštadieninės mokyklos mokslo vaidinime “Lunatikai” paro- 
metų užbaigimas |beveik visi neigiami tipai:

Gegužės 25 d. Aušros Vartų girtuokliais, skyrybomis besirū- 
parapijos salėje tėvų komiteto i ;pinan čios moterėlės ir jų patarė- 
buvo surengtas šeštadieninės jas advokatas — jaunų mergai- 
mokyklos mokslo metų užbaigi- čiu tvirkintojas su nemoraliais 
mas. Prie vaišių stalo susibūrę palinkimais ir išsireišikmais. Tie 
mokytojai, mokiniai, mokinių tė sa, vaidinimo pabaigoje įvyksta 
vai ir svečiai jaukiai praleido pakrikusių šeimų susitaikymas, 
laiką ir turėjo progą susipažinti bet nenuoširdus ir noįtiknantis. 
su šeštadieninės mokyklos pra- Nors išvada teisinga, bet nepa
ėjusių mokslo metų darbu.

Mokyklos vėdėjas Jonas Baš-
kys trumpame žodyje pranešė, 
kad per mokslo metus mokykla
turėjusi 66 lituanistikos pamo
kas; mokykloje dirbo penki mo
kytojai — J. Baškys, Br. Svrk- 
lienė, kun. J. Steponaitis, Br. 
Glodas ir Leonas Orentas; mo
kinių buvę daugiau 70, į mokslo 
metų pabaigą kiek sumažėję. Pa 
ruošti specialūs pažymėjimai ir 
išduoti mokyklą lankiusiems 
mokiniams. Kiekvieno skyriaus 
mokytojas apdovanojęs mažo
mis dovajnėl'ėmis tuos mokinius, 
"kurie stropiausiai lankę mokyk
lą, visai nepraleidę arba labai 
mažai praleidę pamokų ir paro
dę stropumą moksle.

Niekada nėra perdaug 
Kun. J. Steponaitis savo žo

dyje priminė, kad kaip niekada 
nėra perdaug Dievą mylėti, taip 
pat niekada nėra perdaug ir tė 
vynę mylėti. Kai kas iš tėvų, 
neleisdami vaikų į šeštadieninę 
lituanistikos mokyklą, teisinasi, 
kad, girMi, jo vaikai lanką Šv. 
Kazimiero parapijos ' mokyklą, 
kurioje seselės dėsto lituanisti- 
nius dalykus. Bet kas taip ma
no, tag* labai klysta, nes nieka
da nėra perdaug mokytis savo

ir
sis

jėgas
atiduoti vien savo tautiečiams, 
jis paprašo vyskupą, kad šis 
duotų jam dirbti grynai tarp

taurusis lietuvis lietuvių. Ir vyskupas jį nukelia
kunigas jau sulaukė 50 metų, 
kai jis pasiaukodamas uoliai dir 
ba Dievui ir lietuviams.

Kun. Jonas Misius gimė 1883 
m. vasario 14 dieną Lietuvoje, 
Lygumų parapijoje, Aleknaičių 
kaime, ūkininkų šeimoje, kurio
je, be jo, dar buvo vienas sū-
nūs ir trys dukterys. Pradžios 

Futbolo komandai jau treti me- mokyklą jis pabaigė Vilūnaičių 
tai vadovauja nenuilstantis žai- kaim6i 0 augštesnįjį mokslą ėjo 
dejas Ričardas Blažauskas. Šiaulių gimnazijoje, iš kurios 

— Riverview Parke sezono ati įstojo į Kauno Kunigų semina- 
darymas įvyks birželio 9 d., kur P° trejų mokslo metų jo- 
yra organizuojamas zoologijos Je 1904 metais jis išvyko į Jung 
sodas. Atidarymo programoje tinęs Amerikos Valstybes ir įsto 
pasirodys ir sporto klubas Litua- J° į Šv. Marijos Kunigų semina-
nica su tautinių šokių grupe, ku
riai vadovauja L. Jonykienė.

— Omahos šimtmečio minėji- 
komitetas birželio 16 d. ruošia 
antrojo šimtmečio pradžios iš
kilmingą minėjimą. Minėjimo 
programon pakviesti ir lietuviai 
su choru ir tautiniais šokiais. 
Choras smarkiai repetuoja, va
dovaujamas M. Leškio, o tauti
nių šokių grupė gyvai “suka ma
lūną”, vadovaujant L. Jonykie- 
nei. Į šią šventę yra pakviestas 
ir prezidentas Eisenhoweris.

Žiūrovas

riją Detroite, Mich. Gavęs tuo
metinio Pittsburgho, Pa., vysku
po Canavin’o pakvietimą ir pri
ėmimą į Pittsburgho vyskupiją, 
po pusantrų metų Detroite, per
sikelia toliau mokytis į St. Vin
cent seminariją Latrobe, Pa. Ir 
taip po sėkmingų teologinių stu
dijų Jonas Misius įšventinamas 
kunigu 1907 m. liepos 4 dieną.

Pirmąsias šv. mišias kun. Jo
nas Misius atlaiko Chicagoje, 
Dievo Apvaizdos bažnyčioje, lie
pos 7 dieną. Pavadavęs čia 2 
savaites kun. Steponavičių, Pitts 
burgho vyskupo paskiriamas 
Pittsburghan į Apaštalavimo 
namus. Tie namai buvo centras, 
iš kurio kun. Jonas Misius (apaš

klebonu į lietuvišką Šv. Juoza
po parapiją Donoroje, Pa. Iš čia 
1911 metais buvo nuvykęs Lie
tuvon saviškių aplankyti. Po ke
turių sėkmingų darbavimosi me 
tų Donoroje, vyskupas jį per
kelia taip pat į lietuvišką Šv. 
Luko parapiją Elsworthe (dabar 
ši vieta vadinama Bentleyville), 
kur jis išklebonauja 22 metus. 
1935 metais vyskupas iš čia jį 
perkelia į Pittsburghą, į Dan
gun Žengimo lietuvių parapiją, 
kurioje jis iki šiol tebeklebonau- 
ja, rūpindamasis savo parapie- 
čių ne tik religiniais, bet ir tau
tiniais reikalais.

Kun. Jonas Misius per visą 
savo uolųjį 50 metų kunigystės 
laikotarpį be atvangos dirba 
lietuviškose organizacijose ir vi
saip remia lietuviškąjį gyveni
mą. Pavyzdžiui, per dvejus me
tus jis buvo LRKF pirmininkas, 
o Lietuvių Kunigų

STATYBAI 
IR NAMŲ 

PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių RfiftiŲ 
MEDŽIAGA

CARR MOODY 
LUMBER CO.

STASYS LITWINAS. Pres.
3039 So. 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

MOVING
A. BENIULIS atlieka įvairiu* 
perkraustymus bei pervežimus 
š tolimų ir artimų atstumų

Tel. BIshop 7-7075

teisina turinio. -
Šiuo vaidinimu nieko naujo, 

įdomaus ir patrauklaus neduo
ta, o tik labai grubiai pavaizduo
ta šių laikų modemiško gyveni
mo šeimų tragedija ir gėda, ku
rią matome nuolat tikrovėje ir 
perdaug jau prirašome laikraš
čiuose.

Nelabai kuo geriau pasirodyta 
ir su komedija “Pelų sėja prieš 
vėją š. m. gegužės 25 d. Čia 
parodyti visuomenės veikėjai, be 
sirūpiną lietuviškų namų pa
statymu. Tačiau tie veikėjai at
eina į posėdį, prisikaišioje kiše
nes degtinės pusbonkių ir kortų/ 
Posėdžiai išvirsta girtuokliavi
mais, kortavimais ir griuvinėji
mais scenoje. Jų žmonos galvo
jančios vien tik apie įvairius ma 
lonumus, patogumus ir skyry
bas, isteriškai klykdamos ir cyp 
damos, žiūrovus labai nemalo
niai nuteikia.

Žinoma, jei tik toki būtų visi 
visuomenės ir bendruomenės vei 
kėjai, kurie negali atsiskirti su 
pusbonkiu, kaip buvo pavaizduo 
ta scenoje, tai šiandien staty-

Vestuviy nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūšy specialybė
Precin Photo Studio

(Incorporated)

EDVARDAS ULIS, sav.
4058 Archer Avenue

Telefonas Virginia 7-2481

DĖMESIO!
Populiariškiausia lr hygieniškiausia 

lietuviška 1
PLAUKŲ KIRPYKLA 

BKIIHJEPORTE 
752 W. 33rd St.

I'ta.bar yra vedama labai senai ir 
gerai prityrusio kirpėjo. Kaina ta : 
pati. bet darbas daug sąžiningesnis.

NUO UŽSISENE JUSIU
SKAUDANČIU ŽAIZDŲ 

IR ATVIRU ODOS LIGŲ
Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, 

ATVIRŲ IR SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ 
nagall ramiai sfidOtl lr naktimis 
miegoti nes Jų užstsenRjuslos žatždoa 
nležSJlmą lr gkau^SJimą senų atvl 
ru lr skaudžių žalždų uždSklte 
LEGULO Olntment Jos gydymo 
ypatbyes palengvins Jusu skaudSJl 
mą lr galSslte ramiai miegoti nak
tį Vartokite Ją tapgl nuo skau 
džlų nudegimų. JI taipgi pašalina 
ntežSjtmą ligos vadinamos PSORIA 
SIS Taipgi pašalina oeršSJimą Ilgos 
vadinamos ATHLETE.S FOOT, su 
stabdo džiovinimą odos lr perplyšimą 
tarppirščiu. Yra tinkama vartoti nuo 
džlūstančios suskllsios odos dedlr 
vinių, odos IšbSrlmų lr t t taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams. kad» 
pasirodo skaudus IšbSrtmas nuo vy
styklu JI yra »«ra gyduoU ouo 1* 
vlršlnlų odos Ilgų Le
gulo Olntment yra 
parduodama po 75 
ct.. $1.25, lr $8.50.
Pirkite valstlnšseChi- 
cagoj lr apyllnkSse—
Milwaukee, Wlsc., Ga- 
•■vjnd. Ir Petrolt, Mi
chigan arba rašyki
te 1 r atsiųskite Mo
ney order J

LEGULO, Department D.. 
5618 W. Eddy St, Chieago 84, III.

Grubus pasišaipymas iš šių 
laikų liūdniausių moralinio nu-

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

Universal Savings and Loan Association užtikrina saugumą 
Ir gražų pelną.

San gumą užtvirtina Snvlenytų Valstybių valdžios agentūra iki 
$10,000.00 kiekvienam Indėliui Ir reikalingi rezervai, o pelną — 
patyrusių ir sąžiningų vedėjų pastangos.

*
Galite taupyti atvykdami asmeniškai ar per laiškus. Bus grei

tas Ir draugiškas patarnavimas.

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės |:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Cllicago 8, Illinois

Kun. Janas Misius

lų jis aukojosi savo pašaukimo 
pareigai ir niekuomet neišlei^

! iš savo kunigiškųjų rankų lie- 
| tuviškosios Vėliavos!

Sveikatos ir gausių Viešpaties 
malonių dar likusiame gyvenimo 
kelyje garbingajam jubiliatui 
kun. kleb. Jonui Misiui!

Miami, Fla.
Iš saulėtos Floridos

— Birželio įvykių minėjimą
rengia Alto Miami skyrius bir
želio 16 d. 4 vai. p. p. lietuvių kiu 
be. Programa bus įveiri. Kal
bės kun. Garmus, dainuos "The 
Baltic Trio”, po programos bus 
vakarienė. Visi malonėkite at
silankyti. Būsite visi patenkin
ti ir kartu paremsite naudingą 
veiklą.

Degdamas religiniu ir tautiniu 
idealizmu, kun. Jonas Misius 
sumano įsteigti Lietuvišką kole
giją Amerikoje. Šiam tikslui jis 
surenka 2,000 dolerių. Tačiau 
tėvai marijonai tokią kolegiją 
įsteigia Thompsone, Conn., ir, Ten bus per vasarą 
jam šio tikslo nebetenka reali
zuoti. Surinktus pinigus jis su 
kitais vietos lietuviais kunigais 
šitaip paskirsto: 1,000 dol. tai 
marijonų kolegijai ir antrą

— S. Schuitz gegužės 22 d. ap 
leido Miami ir išvažiavo pas sa
vo vaikus į Melrose Park, III.

Į Miami su
grįš rudenį, nes čia turi savo 
vilą. C. K. Braze

1,000 dol. lietuvėms seserims1 
•pranciškietėms.

Kun. klebonas Jonas Misius, 
visas jėgas atidavęs Dievui ir 
lietuviams, turbūt nė pats neno
ri tikėti, kad nuo jo pirmųjų 
šv. mišių jau prabėgo 50 mete
lių...

IS ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

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

R. ŠERĖNAS
2047 W. #7th Hl., Cllicago,

IU. WAlbrook 5-8063

Dėl to šių metų liepos 7 dieną!
savo parapijos (Dangun žengi- ^^3***3**3*!**5*******5,H,f****** 

Vienybės mo)'bažnyčioje 12 vai. jis laikys,
Pittsburgho apylinkės pirminin- j iškilmingas padėkos mišias, ku-; 
ku jis yra nuo šio skyriaus pra-, riose dalyvaus ne tik jo parapie-1
džios iki dabar.

Jis ir spaudos darbą uoliai
dirbo, rašydamas į “Draugą” ir 
j kitus lietuviškuosius laikraš
čius ir pasirašydamas Lygumų 
Jonu ir kitais slapyvardžiais.

čiai, bet ir pats Pittsburgho vys 
kūpąs John F. Dearden.

Jį daug kas sveikins ir visokių 
linkėjimų linkės. Iš tikrųjų jis 
yra vertas pagarbos ir įvertini
mo,

SOPHIE BAI. CUS
RADIO PROGRAMA

IŠ \VGEF stoties — Banga 1890
PIRMADIENIO vak. nuo 7—8 v. n:’o pirmad. iki penktad. 

8:45 lki 9:30 vai. ryto 
SlCŠTAD. 8:30 iki 9:30 ryte 

SEKMAI). 8:30—0:30 v. r. Iš stoties 
UOI’A — I4OO kll.

71 b9 So. MAPLEWOOD AVE.
, Chieago 29. IU. HEmloek 4-2418

nes per 50 kunigystes me-

Sutaupysite

S#'

-I

J

$

PIRKDAMI DABAR SAU 
VASARINIUS RUBUS

EILUTĖ su 2 porom 
kelnių,

vėliausios mados. . .

$595°
Worsteds, Klanelio, Tweeds 
Sharkskins medž. su 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 
dručkiam*, taip ir visai lai
biems.

TROPICAL, pritaikinta eilute vasaros karščiams kainuojanti 
$50.00, dabar tik už................................................................

PRITAIKYMAI NEMOKAMAI

$39.50

Sll E mi A|VS
Vyraujanti vyrų ir jaunuolių rūbų krautuvė Town of laite kolonijoje

4648-50 So. Ashland Ave., Chieago 9, Illinois
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SO. BOSTONO ŽINIOS
Klubu, prie minėtosios lietuvių 
baldų prekybos; Chicagon nu
vyks kitos dienos vakare, o į 
Bostonų grįš liepos 3 d. Už vie-

. , . . tą autobuse į ten ir atgal tik
Įėję, So. Boston, įvyksta viešas; 3g doleriai kuriuOg reįkėg gu. 
masinių trėmimų iš Lietuvos mi mokai b-rželįo 1(J d Bogtono Ue
nėjimas. Kalbės prof. dr, K. | tuvįų tautinių šokių grupės ren- 
Pakštas iš VVashington, D. C. giamoje egužinėje Brocktone, 
Meninę programą atliks soliste, Romuvog parkGi arba kit die. 
Stasė Daugėlienė, aktoriai R. _ irmadienį _ lietuvių bal- 
Norvaišaitė, Alg. Gustaitis, dy prekyboje Bostone. Kas da- 
komp. D. Lapinskas. Kviečia- jyvaus ^gužinėje> gaus ten
mi visi Bostono ir apylinkių lie-,-r platesnių infOrmacijų apie ke- 
tuviai paminėti šią skaudžią mū lįonę - chicagą. 
sų tautai sukaktį. Minėjimą ren- i
gia JAV LB Bostono apylinkė. Į

ATSIMINKIME LIETUVOS 
KANČIAS!

Šį šeštadienį, birželio 15 d., 7 
vai. vak. Municipal Building sa-

ĮDOMI PASKAITA
Prof. dr. K. Pakštas atvyksta 

į Bostoną šį šeštadienį, birželio 
15 d. Tos dienos vakare kalbės 
viešame birželio įvykių minėji
me Municipal Building salėje, o 
sekmadienį, birželio 16 d., 4 vai. 
p. p. kalbės parapijos salėje vi
siems Bostono ir apylinkių atei
tininkams. v

Prof. dr. K. Pakštas yra vie
nas žymiųjų mūsų tautos vyrų, 
žinomas mokslininkas, aktyvus 
visuomenininkas, politikas, labai 
geras kalbėtojas, todėl jo at
vykimas į Bostoną ir rengiamos 
kalbos kelia ypatingą susidomė
jimą.

ATVYKSTA LIETUVIŲ 
PROTESTANTŲ VEIKĖJAS

Nuolat gyvenąs Europoje ir 
tvarkąs pasaulyje išbarstytų lie
tuvių protestantų reikalus sen
joras kun. A. Keleris atvyko į 
šį kraštą ir čia lankys visą 
eilę lietuvių gyvenamųjų vie
tovių. Taip pat dalyvaus Chiea
goje įvykstančiame pasaulio liu
teronų suvažiavime. Į Bostoną 
jis-atvyksta birželio 16 d.

TARĖSI SVARBIAIS 
REIKALAIS

Š. m. birželio 2 d. įvykusi pa
rapijos choro išvyka buvo vi

satini gegužine

Bostono lietuvių tautinių šo
kių grupė birželio 16 d., sekma
dienį, Brocktone, Romuvos par
ke, rengia įdomiausią šios va
saros gražios programos gegu
žinę. Bus tautiniai šokiai, paukš 
čių koncertas, linksmi lietuviški 
žaidimai. Taip pat bus paminė
ta ir baisieji birželio įvykiai su
sikaupimo valandėle. Birželio 16 
d. yra Tėvo diena, todėl bus pa- Onos Ivaškienės vadovaujama Bostone Lietuvių tautinių šokių grupė, kuri birželio 16 dieną Brock-
gerbti seniausias ir jauniausias tone Romuvos parke ruošia šaunią gegužinę su įdomiausia programa, 
tėvas. Atsilankiusieji taip pat
pamatys visą pirmosios lietuvių 
tautinių šokių šventės repertua
rą iš 18 šokių, kuriuos praves 
Ona Ivaškienė. Po programos 
gros geras orkestras. Autobu
sai į tą gegužinę išeis 1 vai. p. p. 
nuo Lietuvių Piliečių Klubo, 368 
W. Broadway, So. Boston,

Lawrence, Mass.

Naujakuriai gyvena
Lawrence, Mass., dėl nedarbo 

buvo nedėkinga vieta įsikūrimui 
iš Europos atvykusioms po II 
Pasaulinio karo. Nežiūrint pref. 
Pr. Juro pastangų, didelė dalis 
naujai atvykusių išsikėlė kitur. 
Iš likusiųjų yra šie asmenys.

Martynas Markevičius, Lietu
voje buvęs valdininkas, dabar 
dirba viename didesnių fabrikų. 
Savo laisvalaikiu prisideda prie 
vaidintojų ratelio, sukurdamas

Alfonsas Lešinskas, baigęs 
Lietuvoje humanitarinių moks
lų fakultetą, buvęs mokytoju 
Lietuvoj, šiuo metu dirba kaip 
profesorius Merrimaok kolegi
joje. Dėsto kalbas., Alfonsas 
Lešinskas yra prel. Pr. Juro se
serėnas.

ras, pasidalinta įspūdžiais, o 
Raibių vaišingumo dėka visi sve
čiai pavaišinti gėrimais ir už
kandžiais.

Jaunųjų talentų pasirodymas
Birželio 16 d. Los Angeles į- 

vyks pirmasis vakaras — jau-
Smuikininkas Iz. Vasyiiūnas n«ų talentl) P“įnkJJ^“- ■>»- 

me dalyvaus beveik visi mokyk
linio amžiaus vaikai. Pasirody

eina vargonininko pareigas pas 
prel. Pr. Jurą, ęrganizuoja cho
rų pasirodymus ir savo koncer
tus. Jo vedamą vyrų chorą šv. 
Vardo Draugijos vardu girdė jo
jome birželio 9 d. per televizi
ją. A. J.

“Lietuvių Dienų” gegužės nu
meryje yra taip pat įdomus pa
sikalbėjimas su lietuvių veikė
ja adv. Zuzana Šalniene iš Bos
tono. Duodama įdomi ištrauka 
iš gen. Stasio Raštikio atsimi
nimų II tomo, kuris netrukus iš 
eis iš spaudos. Šis numeris, kaip 
ir visi kiti, puošnus nuotrauko
mis, įdomus žodine dalimi. “Lie 
tuvių Dienų” administracijos ad

mą ruošia Br. Budriūnas, Ražu- resas: 9204 So. Broadvvay, Los 
tienė ir J. Kaributas. i Angeles 3, Calif.

Bus suvaidintas Prielgauskai- 
tės vieno veiksmo vaizdelis “Ke
lias į tėvynę”. Prie to ar bus 
paruošti ir tautiniai šokiai, dek
lamacijos ir dainos. Los Ange
les visuomenė prašoma tą dieną 
guasiai dalyvauti ir paremti mū- 

Kalifornija yra labai “kieta” lSų lietuviškosios mokyklos gra-

Los Angeles, Calif.
Naujas lietuvis gydytojas

sais atžvilgiais sėkminga. Buvo įdomius komiškus tipus.
dainų ir Č. Aleksonienės nuotai
kingų deklamacijų. Kalbėjo kle
bonas kun. Pr. Virmauskis, muz. 
J. Kačinskas, choro valdybos 
pirm. Pr. Averka. Tos išvykos 
metu klebono kun. Pr. Virmaus-

Juozas Skersys su žmona, Lie
tuvoje dirbę valdininkais ir ėję

valstybė iš kitur atvykusiems 
gydytojams. Čia nepripažįsta 
net kitose JAV vietose baigusių 
gydytojų diplomų.

Todėl su džiaugsmu galima 
pranešti, kad lietuvis gydytojas,

atsakingas pareigas. Šiuo metu medicinos daktaras Aleksand-
J. Skersys dirba prel. Juro pa
rapijoje. Pasižymi kaip uolus 
lietuviškos knygos ir periodinės

žias pastangas, nes pelnas ski
riamas mokyklai. - B. M.

I

Birželio įvykių minėjimas
Bendrą minėjimą ruošia bend

ras visų trijų tautybių komite-
ras Hagentornas yra gavęs pil-• tas (Baltic States Joint Com

kio iniciatyva buvo pasitari- spaudos rėmėjas, nes vargu ar 
mas, kaip galima būtų Bostone n®ra užsiprenumeravęs kurios
surengti lietuvškois simfoninės 
muzikos koncertą. Tuo reikalu 
pasisakė pats klebonas kun. Pr. 
Virmauskis, dr. J. Leimonas,I
Ant. Matjoška ir kiti. Nusista
tyta tą klausimą aptarti Bosto
ne įvyksiančiame pasitarime ar
timu laiku.

TIK UŽ 38 DOL.
Norintieji sykiu su tautinių 

šokių šokėjais pigiai keliauti į 
Chicagą prašomi iki birželio 16 
d. registruotis pas O. Ivaškienę, 
Lithuanian Furniture krautuvėj. 

. —n —
— At-kų sendr. susirinkimas

kviečiamas parapijos salėje po 
prof. K. Pakšto paskaitos bir-

svarbesnės spaudos ir ypač skai
to naujai leidžiamas knygas. Pri 
sideda prie vaidintojų būrelio.
Yra uolus ir dosnus Vasario 16 nijog daktaro 
gimnazijos rėmėjas, nors šiaip įu 
rėmėjų gretos Lavvrence smar
kiai suretėjo — daug kas atsi
sakė aukoti mėnesinį dolerį gim
nazijai.

nas Kalifornijos gydytojo — chi 
rurgo teises.

Dr. A. Hagentornas yra bai
gęs Vytauto Didžiojo universite
to medicinos fakultetą. Daktaro 
laipsnį įgijo Vokietijoje. Nese
niai išlaikė egzaminus Kaliforni- 

chirurgo titu-

Jonas Staniulis, buvęs gimna
zijos mokytojas ir Saulės gim
nazijos vicedirektorius, dabar 
dirba viename fabrike ir gyvena 
su savo mamyte.

Viktoras Gedgaudas, gabus 
ekonomistas, baigęs

į Dr. Aleksandras Hagentornas 
I dirbo dr. Veger patalpoje, 3123 
Beverly Blvd., Los Angeles, Ca
lif., telef. DU 8-9809.

Savaime aišku, kad dr. A. Ha
gentornas puikiai kalba lietuviš
kai. L.

Nuotaikingas vakaras
Gegužės 26 d. Los Angeles tu- 

Prekybos rėjo tolimą svečią — akt. Vitalį 
Institutą Lietuvoje, šivo metUi Žukauską. Ta proga pas Rai- 
yra padaręs didelę karjerą Ame- bius įvyko vaišės, kuriose daly- 
rikoje. V. Gedgaudas yra vieno | vavo nemažas būrys intelektua- 

želio 16 d. Į paskaitą kviečiami fabriko superintendantas, ję ži-1 Anksčiau pas Raibius yra 
ne tik sendraugiai, bet ir moks- nįoje yra vjso fabriko darbo iri viešėję solistė Pr. Bičkienė ir sol.
leiviai bei studentai ateitininkai. darbininkų kontrolė. Tai įdo- 

l'awrencp vaidintojų mus jr didelių gabumų žmogus,
grupė birželio 9 d. parapijos sa- Ignas Malėnas, popieriaus in- 
lėje po bažnyčia sėkmingai su- žinierius, mokslus ėjęs Lietuve-

St. Baranauskas.
'Svečių tarpe buvo sol. F. Kor-

sak, akt. J. Kaributas su žmo
na, žurn, Raila su žmona, agr.

__ ___ _________________________ B. Dūda su žmona, Raulinaičiai,
mas . Pelnas skirtas tėvams ma rektoriumi, gilinęs mokslus A- J- Valavičius ir kiti.

Nuotaikingai praleistas vaka-

vaidino komediją Gyvas ir links i je jr buvęs popieriaus fabriko di

rijonams Marianapolyje.

Bostono lietuvių tautinių šo
kių grupė yra išnuomojusi ger- 
rus miegamuosius tolimojo su
sisiekimo autobusus į lietuvių 
tautinių šokių šventę Chieago
je. Kas norėtų kartu su mūsų 
šokėjais vykti į Chicagą, prašo
mi registruotis lietuvių baldų 
prekyboje — Uthuanian Fur
niture Co., 366 W. Broadway, 
So. Boston, Mass., telef. AN 8- 
4618 iki birželio 15 d. Autobu
sai jūsų lauks birželio 27 d. 2 
vai. popiet ties Lietuvių Piliečių

30000000000000000000000000I

Lithuanian dietionary
Angliškai lietuviškas ” Lietuviš
kai angliškas 4odj'”a» Parašytas 
H. H. Pewtresa ir ?. Gedko. 333 
psl. Kietais vlršella’a Kulns M.50 
Gaunamai “DRAUGE". 4545 W. 
63 rd Street, Chicago 29, Illinois.
tOOOOOOOOOOOOOOOOOOCOOOOOO<3

merikoje. Šiuo metu eina atsa
kingas inžinieriaus pareigas vie
name poperiaus fabrike. Gyve
na su šeima, dukros lanko gim
naziją. Abi dalyvauja parapi
niame chore. Giedrė yra gabi 
vaidintoja dramos būrelyje, pa
sižymi savo gabumais mokyklo
je-

Jonas Valiukonis iš Zarasų, iš 
profesijos mokytojas, kurį lai
ką buvęs Zarasų burmistru, da
bar dirba fabrike. Yra uolus 
choro lankytojas, gabus vaidin
tojas, LB apylinkės ir Federaci
jos skyriaus pirmininkas ir uo
lus kultūrinių parengimų dalyvis 
ir lankytojas. Gyvena su šei-, 
ma. Jo žmona Elena vasaros 
metu šeimininkauja pas tėvus 
pranciškonus Kennebunk Port. 
Sūnus Jurgis yra baigęs gim
naziją ir studijuoja elektroniką. 
Prisideda prie kultūrinių paren
gimų ir dalyvauja parapiniame 
chore.

Netrukus pasirodys gen. St.
Raštikio atsiminimų II dalis
Gen. St. Raštikio atsiminimų 

II tomas išeis iš spaudos liepos 
mėn. Knyga jau atspausta ir 
atiduota rišyklom Tai storulė 
ir tikrai įdomi knyga. Leidžia 
“Lietuvių Dienų” leidykla.

Pranas Lubinas kalbėjo 
Lietuvos Vyčiams

Žymusis lietuvių krepšininkas 
Pranas Lubinas kalbėjo Lietu
vos Vyčių vietos kuopos susirin-

mitte). Minėjimas įvyks birže-j 
lio 15 d., šeštadienį, 7:30 vai. I 
vak. Šv. Kazimiero parapijos sa
lėje, 2716 St. George Str. Šiais 
metais minėjimui vadovauja es
tai, gi meninėje programoje da
lyvauja ir lietuviai su latviais. 
Lietuvių solistė Florence Kor- 
sak atliks keletą dalykų meninė
je programoje. , Šiais metais 
bendrojo komiteto valdybą su
daro estas B. Nurmsen — pirm., 
vicepirmininkai — L. Valiukas, 
latvis D. Agrums, ir latvis H. 
Braukis, estė V. Feldveber — 
sekr. ir kasin. A. Skirius. Ki
tais metais iš eilės komitetui va
dovaus lietuviai.
Pasikalbėjimas su šen. YVilliam 

F. Knovvland “Liet. Dienose” 
Labai įdomu pasikalbėjimą ge

gūžės mėn. “Lietuvių Dienų” nu
meriui davė žymusis pavergtų- 
tų tautų gynėjas šen. William 
F. Knovvland. Pasikalbėjimą su 
šen. Knovvland pravedė N. Taru
lis iš VVashington, D. CL Šiame 
pasikalbėjime šen. Knovvland pa 
sisako visa eile aktualių klau
simų, liečiančių Lietuvos ir kitų 
pavergtų kraštų vadavimą iš 
komunistų vergijos.

MALDAKNYGE

‘ JAUNUOUŲ MALDOS
Kuri* paruott 

Kon. P. KIrvelaitb»

Kaina $1, $1.75 ir $2.50

DRAUGAS

4545 West 63rd Street 
CHICAGO 29. ILL.

kime, įvykusiame birželio 2 d. Išvaryk Dievą — taj išvarysi 
Statler viešbutyje, St. Louis ir teisingumą. Pijus X
Foy kambariuose. Maloniai pri-1 __________
siminė savo gyvenimą -Lietuvoje, j 
savo kalboje sustojo ties spor-i 
to gyvenimu nepriklausomybės 
laikais Lietuvoje. Labai įdomiai 
papasakojo vyčiams apie Euro
pos krepšinio pirmenybes Kau-, JJthuanian dietionary 
ne 1939 m. Vyčių susirinkime z
dalyvavo su savo žmona Mary Angliškai lietuviškas — Lietuviš-
* t „„trina oiinn irkai angliškas žodynas. ParašytasAgnės. Lubinai augina sūnų ir H H Pewtresa ir T Gėriko. 333 
dukrą. Abu pažadėjo dalyvauti psĮ Kietais viršeliais. Kaina $4.50. 
Lietuvos Vyčių seime, kuris į- Gaunama “Drauge”, 4545 W. 63rd 
vyks rugpjūčio 8 — 11 dienomis i st*« Chicago 29. III.
Statler viešbutyje, Los Angeles
mieste. Pranas Lubinas yra gi
męs Los Angeles mieste, lankęs 
Kalifornijos universitetą Los An 
gėlės (UCLA) ir Kalifornijos i 
universitetą Berkeley mieste; 
yra baigęs teisės mokslus. Ber
lyno olimpiadoje jis vadovavo 
JAV krepšinio komandai ir lai
mėjo aukso medalį. Krepšinį žai 
džiąs dar ir dabar. Jo adresas: | 
Mr. Frank Lubin, 1801 So. Man
hattan PI., Los Angeles 19, Ca
lif. C. D.

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

aiiirMiitr—itil^"
Duoną ir ivairias akrningas 

Butkutės kepa V

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

Tel. CLiffside 4-H370 
Pristatome i visas krautuves 
lr restoranus, taip pat Iš
siunčiame i visus artimuo
sius miestus.

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

AUTOMOBILIŲ 
IR GAZOLINO

TAISYMAS 
STOTIS

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

(MUFFLERS INSTALLED FREE)
Ford 41-53 .............
Chev. All 1937-53 
Chevrolet 54-55 . 
Chrvsler 6, 42-52 
Dodge 8, 42-56 ..

$8.25Murcery 49-51 ................. $8.95
8.25 Olds, 6 eyl. 41-50 .......... 8.20
9.95 Plymouth 42-56 ............... 9.95
9.91 Pontiae 37-54 ................... 8.95
9.95Buiek 37-52 ....................... 12.00

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

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

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

TELEVIZIJA • RADIJAS
HI Fl PHONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

FRANK’S TV & RADIO. INC-
3210 Se, Halsted St., CAIumet 5-7252

KADA IR KAM MOKAMOS

Pensijos ir Pašalpos
Siame leidinyje Ir 8 pusi priede at 
spausdinta JAV-bių Socialinio Drau- 

! d lino (S«x-tal Semirlty) IMatymas su 
naujausiais metu papildymais,
bfltent: 1) Oficialės penst'u |r pašai
pi) lenteles. 2) Moterims pensijų 
mokėjimas nuo 62 meti) amžiaus S> 
Nedarbingiems asmenims pensijos 
mokėjimas nuo 60 metu amžiaus 

Be to, Siame leidinyje atspausdin
tas Nelaimingų atsitikimu įstatymas 
(Workmcn’s Oompcnsation), su len
telėmis, nurodant ui kokius ktlno su- 
Rlželdlmus klek mokama patalpos 
Leidinių kaina tik RO centu.

Pinigus su užsakymais siųsti:
•‘DRAUGAS" ! i

4545 West 68rd Street 
Chieago 29, Illinois

BILETAIj
PIRMĄJĄ JAV IR KANADOS LIETUVIŲ 

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĘ
Gaunami šiose vietose:

■MilfidnSufcidruu iii .

1957 BUICKAS 
T j k

#2,595-00
Dynallovr, Radio, Apšildymas, Baltos Padangos

Lietuviškoje Prekyboje-MILDA BUICK, ■"«.
907 W. 35th St., Chicago 9, III. LA 3-2022

3322 S. Halsted Street 
3333 So. Halsted Street 

ROSEROOM, sav. J. Markauskas,
10758 So. Miehigan Avenue 

P. METRIKIS, 1003 N. 18th St.,
Melrose Park, Illinois 

E. STANGENBERGAS, 4938 W. 15th St..
Cicero, III.

N. ZAJANČAUSKAS. 4551 S. Hermitage 
B. BRAZDŽIONIS, 2646 W. 71st St., 
V. PRIŠMANTAS. 1805 W. 46th St. 
A. VASILIAUSKAS, 1345 S. 49th Avė., 

Cicero, III. 
aB1 ■feak,

J. KARVELIS, 
TERRA.

Šiose vietose biletai po $1, $2, $3 
ir $4 bus pardavinėjami ligi birželio 1 
dienos.

Ložėse vieno bileto kaina $5. Rei
kia pirkti visą ložę, kurių yra 6, 8, 10 
ir 12 vietų. Biletai ložėse užsakomi 
pas: Miss Josephine Miller, 1030 Cent
ral Avė., Evanstone, Illinois, telef. GR 
5-9183, Evanston, 111.

Iš provincijos visi biletai paštu už 
sakomi tuo pačiu Miss J. Miller adresu.

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ 
PRISTATOM | VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT 
Saugus baldų perkraustymas as

menų turinčių ilga patyrimų.
STASYS FABIJONAS

f148 So, Hoyne Avė., Telel. Virginia 7-70971
%

mokame 
Augštą

fjįvtdendą

MIDLAND
1 Savings and Loan 

Association

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA I* 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO 

DROVI

4038 Archer Aveaue T«l. la3-67t» 
AUGUST SALDUKAS Pra ild
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Paterson, N. J.
Nepaprasta šventė

Gegužės 30 d. Patcrsono mok Andriuškevičius Stasys, sūn. Jur 
sleivių at-kų vysk. Reinio vardo gio, gimęs 1926 m. 
kuopa surengė šventę, kurios Armoųas Antanas ir Kazys, iš 
metu 15 kandidatų davė ateiti- Burbiškiu k., Gaurės v., Tauragės 
ninkišką pasižadėjimų. apskričio.

. , .y Armonas Juozas, iš Burbiškiu k..
Švente pradėta 9 vai. ryto sv. Gaurės v., Tauragės apskr. 

mišiomis ir bendra Komunija.
Po pamaldų parapijos salėje j- n3> j Juozo ir Marei jonus Urbu- 
vyko pusryčiai, ki liuose daly- tės, kilusi iš Švėkšnos m., Taura -
vavo apie 70 žmonių. T šventę.apskr.

. , . . ... . , T, , .. Balsys Juozus, gyveno Cleve-atvyko Ateitininku Federacijos ,ande turi (luktcr,; ;Matildą. 
vadas prof. S. Sužiedčl’s ir ge- Barštis Jurgis, iš Pašventupiu 
neralinis sekretorius kun. V. I)a- •<„ Pakuonio vai., Kauno ap.
, »• Berneckisnė Vincenta, iš Paluk-
DUH1S- ! ščio k., Varnių v., Telšių <ip.

Susirinkimą pradėjo ateit mm- Bernotas Juozus, iš svytrūnų k., 
kų kuopos dvasios vadas kun. Alvito v., Vilkaviškio ap.
Vyt. Demikis, pakviesdamas stu-1 J.'"1* Į/į8 Adollas ir IVtras.Rin- 

‘ . giliem* Man pi ir dukterys Adele.
dentę Teresę Masionytę pravesti Kk-nsv. Julė ir Marija, 
susirinkimą. Įnešus at-kų vėlia- Biskis Antanas ir J mas 
vą, buvo iškviesti šie kandidatai j
pasižadėjimui: Stepas Augulis, j 
Jonas Augulis, Kęstutis Čižu 
nas, Algimant
da Liaugauda
sionytė, Laima Mikniūtė, Vir- zc. 
ginija Paulauskaitė, Algimantas

Lietuvos Generalinio Konsulato Nev Yo.ke 

pajieškomi akmenys

•J, I'ICEMJA NORKŲ-i 
TlC Sp\ TENE, duktė Juozo, gi
mus' "•<>- • ,n Turiu žinių iš Lie
tuvos. o i', ;.’S Kaušas, 4359

Tnrvidieiiė - Arine, ė e " ri.,.
nu, d. Juoze, kilusi iš kvi nos m., 
Tauragėn ap. nr

Tvai"n;is K ;.ys, g'.’ < to n u D
stpvvkp u*.

IJIi.irtar Antanas, ■ m. I >• no, ; 
Luokė vėl., Ti Išių e

Vaznonis ,... ' ; ' 1 ■ : ' 1
kiškio aprkr.,1 I i'V». s . Gm . .,«*•!♦•(

Arnašiūte - Tarvydienė, Marijo- st ,vvk
Venckus Vincas, sūnų dm u.
Zaikauskas Antanas ir .luoz.es,.s 

Juozu,
Zckis Benediktas, 'uitis Povi 

lc. ir
Žukas Povilas, i ūnue. zimiet o.

Buzelauskienė Viktorija.
Cininas Viktoras.
Daigina vičius Adolfas. 
Dovydaitis Juozas ir Vincas, s.

itas Liaugaudas Vi- Juozo ir Agotos, iš Butnicių k., Er
, .... e ” ,• i žvilko v., Tauragės ap.la te, I anguole Ma- GELDL’TIS Alfonsas, sūnus Juo-

R(

B

rabinui A

Andr kut 
Bud Cl'O: 
(Tik a,

,1 ieškom i c ji ai !>n n*' n: > v>n-
tieji maloniai prašomi ,d oi:

< ONvl I, VI E Gi, y; .‘.AL 
OP jurui A.\Ia 

11 tiest M2uu ’dieet 
Neu turk 21, N.V.

Justinas Dubickns iiiško pusbro
lį JONĄ GUSTAINĮ, gyvenan į 
Chicagoje. Adresas: Veterinarijos 
Ligonine, Tauragės misiąs, Li- 
tliuanui. Pranas' 1 MANTAS, s. Juo 
zo, .jieško savo žmonos, gyvenan
čios Chicagoje. Jo adresas: Už- 
akmenų kairu is, Eržvilko valsčius,

•i •• a

Vi

R

Chicago 32, 111.

iidin: ir Kryžius; 
te. I ■ ' ’\t: :HYTR, MA- 

ko Kazvs Dumb- 
• - Kl BRITE.
iRAZMIty PET 

l • iSKIE),' ii' šito Lat- 
- A ; ei. -ii. Yy V.

- -tkelite. bro 
i . š: > Latsvįkieno - 

u V. Tbe American 
'<■ .» S. Wab ish A ve.,

PI.

11 USIFIFD AND RUP WANTPD m
REAL ESTATE REAL ESTATE HELP WANTED — FEMALE

Gužauskas Juozas, gyven. New Tauragės rajonas, Litįmani.i.

Pajieškomi iš Lietuvos 1) JUO-

Mūir. nau.ina 2
Mūr. liungl. S
Mūr. 3 a pu it.
Mur. 3 n puri.
Mūr. 4 a puri.
Mūr. 3 apart.

V ru pigii.i ii

ir krautuvo 
ir kepykla 

(•••ntr. šllU. - 
ii' taverna -

— $33.900. 
i.,$18.900.
— pigiai, 
bargenuo.

$34,000.
$22,000.

BUDRECKAS Realty
40R1 Archer avė., LAfayette 3-3384

WAITRESSES
Week Ends and Lunch Hours 

Availahle — Good Tips 
(2) Checkers 

11:30 A M. to 2 P.M.
( all Vlctory 2-1077 

GLASS DOME HK KOKV PIT 
2721 S. Union Avė.

GAGE PARKE
Mūrinis — 2 po ti kamb. su gra

žiai įrengtu rūsiu. Garažas. Numažin
ta kaina.

5 k. mūr. namas, radijatorluis šild. 
2 autom, garažas. $16,900.

Pajaunį nuosavybė,- 2 po 4 med., 
rūsys, 37 p6d. sklypas, 2 autom, ga
ražus. $14,900.

MARQUETTE PARKE
Savininkas turi greitu! parduoti 

1 % augšto medin) narni) — 6 Ir 31/, 
kamb., alyvos šildymas. Tik $ 12.200. 
A. Vaina.

PASITEIRAUKITE mūsų namu 
sąrašo Ir įsitikinkite gerais pirkiniais 
Namą Savlninkali

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

VARPAS Real Estate
Insurance, Notary Public 

ft»l« So. Weatern Avė.
PRnsp. 8-2234 arba HEm. 4-7086

Tuojaus reikalinga moteris prižiū
rėti 16 įnėnesių mergaite. Gyventi 
vietoje. Dėl sąlygų skambinti Gltoie- 
liill II-IMI5II uuo I* v. r. iki II vai. 
vak.•n ; n žmogus

į f.e.mę ir jąaau r
tai i

pt-
su- HELP W.ANTED — MEN

AUTO MECHANICS
Ir

RODY & FENDER VYRAI
Atsineškite įrankius pasiruošę darbui 

NUOLATINIS DARBAS 
MES .11'S IŠMOKYSIME

Taisysite įvairių firmų automobilius
2450 S. Michigan Avė. 

CAIumet 5-7022

VYRAI IR MOTERYS_____

Reikalinga dirbanti vedusių po
ra gyventi kartu 5 kamb. bute prie 
našlės moters.

HEMLOCK 4-6920

MAKUCKTTK PAKKE. tik vienus 
tilokns nuo puri,n. Kampinis mūrinis 
namus. 4 mleeami: .Iii l-ine augšte 
ir du pastogėje (utlic), 2 vonios. Vis
kas labai puikiai jr< i ortu. KuhinetinS 
virimo, žieminiai uluminijuus langui 
ir kiti paluguiiial. IJiikalinga purnu-

VllI Vėlų kar-] lyti, kad (vertintumėt. šildymus spln- 
didiuoianlis iš vii: aus (r.idianl heut). 

, Kaina tik $24,5110.
1 Taip pat turime dauginu nuosavy

bių duoda neiti peras pajamas ir pre^ 
kvbiniii namu.

Turime rimti) pirlcPjų, todfit praSo- 
mo turineiiis parduoti namus kreip
tis j raštinę ir mes mielai patarnau
simo pardundami Jūsų namus.

T. To/k

N A r J O s P I? E K ft S,
P I G I KAINA,

D E L TO VISI
M ft (i S T A O A INĄ! 

Iiabai- nm/il,i>.. iie-je.iaiiiM (vestas 
naujus, didelis

\l l l’l < >liŠTI',1 .III 
SliVItlI'S

I'on :lia i'ios klasines ir dzaso
— P L O K-* T E L ft S —

Didelis pasirinkimas c rl,ausiu firnui
III I i Ionografų

TV. Radio ir Elektrinių Aparatų'

SHUKIS BUILDERS 
AND REALTY 
6433 So. Pulaski St.

Telef. LUdlow 5-5900

Riiffvs Birutė ftii<rvtė Kepina i Kensington, Pa.
’ n. > e> | Jurevičius Aleksandras, iš Molu-

Ateitininkų Federacijos genera- mančio par., Tauragės vai.
linis sekr. kun. V. Dabušis, o Fe
deracijos vadas S. Sužiedėlis pri 
segė ženkliukus naujiems na
riams. Po to buvo sugiedotas 
Ateitininkų himnas.

Tėvų vardu sveikino A. Masio
nis. Savo kalboje pasidžiaugė, 
kad šis gražus naujų narių būre
lis gražiai išlaikė pirmuosius eg-

Meškauskas Jonas, sūnus Felik

NETOLI SV. KAZIMIERO 
KAPINIŲ

Gražioje apylinkėje 3 metų 4 km. 
mūr. namas. Karšto vandens — aly
vos šildymas, 2 auto mūr. garažas, 
prie jo 2 kamb. tinka viengungiui. 
Apie >/. akro žemės. $15,500. A. Si
rutis.

DIDELIS, MODERNUS
6 kamb. tik 5 metų mūr. namas, 

šildymas guzu. Apsauga nuo potvy
nio. Prie 72 netoli California Avė. 
Puikus pirkinys už $22,500. Volod
kevičius.

6 KAMB. MŪR. REZIDENCIJA
Marųuette Parke ant 40 pėdų skly

po, aut. šildymas alyva, 2 karų ga
ražas. $19,500. A. Katilius.

SUMAŽINTA KAINA
6 did. kam. mūr. namas Marųuette 

Parke. I.engvai galima pertvarkyti j 
2 butu. Kūsyj yra dar 2 kamb. bute
lis. Gazo — karšto vandens šildymas. 
Galima tuojau užimti. A. Rėklaitis.

PIGIAI — UŽ |19,000
6 kamb. 9 metų rezidencija, 73 ir 

Washtenaw. Svečių ir valgomas klo
tas kilimais nuo sienos iki sienos. 2 
auto garažas. Kavaliauskas.

P. LEONAS
, REAL ESTATE

2785 West 71st Street 
Visi telefonai: VVAlbrook 6:6016

PIRKITE ir parduokite savo ne
kilnojamų turtą per mano įstaigą. 
Naudokitės mane teismini pataraa 
viuin \

E. KURŠIUS
REAL ESTATE SALES 

REpablio 7-9400

r m vi in«.
iTcirviston

es - serkice)

MISCELLANEOUS

ŠILDYMAS
A Stančiauskas ihstoliuoja vi

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

1546 S. 49th Court, Cicero
TeL OLympic 6-0775 nno 8 vaL 

ryto iki 5 vai. vakaro. 
Telefonas nno 5 vai. vakaro: 

Ol.ympic 245752

Chioago 9, iii. 

Jieškomas ANTANAS AMA-
Metaite Jieva, iš Mumečiii k., I RAUSIMAS, s. Vinco, ji<*skonrsis są 

Padovinio v., Marijampolės ap. i 8vrs Stasės b. mat-m-.i.mi* a ia Lr

so.

v.,
Metas Antanas ir Juozas, ir Me

time Jieva.
Orinaitė - Surmienė, Veronika.
Paškausi Jonas.
Pečkauskas Steponas, iš Kelmės, j
Pelkienė Zofija, ir jos duktė E- ( 

iena Vanda, iš Zylaičių k., Varnių ] 
v. Telšių ap.

Platustis Antanas ir Jonas, iš

tuvos. Rašyti šiuo adresu: A. Stati 
skienė. Kauna 18, Minkauslo/ g-vė 
Nr. 90-1, Lithuania.

suv lni. A. S) Air,MAS 
I S. Ilalsied — (’l.il f-ide 4-5<ift5

Atdara, kasdien 9 tl, pirmadieniais 
ir ketvirtadieniais 9—9

SKRERKITG

zaminus, o dabar prasideda ant 
•rieji egzaminai, kurie truks visą Paluksčių k., Varnių v,, Telšių np.
gyvenimą t. y. vykdymas tų Raišelis Kazimieras, nuo Pane- 
idealų, kuriems šiandien pasj^a- vėžio.
dėta. Iš Federacijos vado gau- Raulinaitis Matas ir William, iš
•tas ženkliukas yra lvg kiekvie- Augšt. Panemunės.

Rugelis Jonas, sūn. Izidoriaus, 
nam įduota vėliava, išeinant j klierikas, ar jau kunigas, 
gyvenimo kovas. Jis savo gražia Šimkus Povilas, giminaitis Liū- 
simbolika turi priminti kiekvie-] dog^tienė (Gudaitien?) On% 
nam jo principus ir būti paskati- gyveno Mattenbergo stovvkloie. 
nimu nugalėti kliūtis tuo ženk- Surmienė. - Orinaitė Veronika, 
lu, kuriuo Konstantinas Didysis T švedas Stasvs ir sesuo Jieva, iš 
nugalejo pnesus. kio ap

Šv. Kazimiero parapijos kle-, __________
bonas kun. J. Kinta sveikinda-,
mas džiaugėsi tokiu gražiu būre- mi, jei kas ir mėgintų iš pašalins 
liu, kuris ryžtasi darbuotis,Die-; tą gražią šeimą ardyt’, 
vui ir tėvynei. Jis pareiškė viltj,
kad šie ateitininkai bus didelis

2 5 0,000 DOLERI
vertes rakandų geriausių išdirbysčių

K'm'
U-ac;'

Federacijos generalinis sek-
.... , retorius kun. V. Dabušis sveikin 'raraatig parapija, ,r avangardas (|amaf. |)asi<lžilu,ž ka<1 Pat,,r.

Miegamo 
lovos, m 
jonkės, toi: 
vai, stalo 
m, ■ m ■ i:ii

io " tai, svečių kambarių sėt i, idnnette setai, 
pečiai, lemuos, staliukai, kaurai, kilimai, kle- 

radijos, fonografai, dto šaldytuvai, šaldytu- 
! irrani i, o iry, laikrodėliai, rašo-.i"sinn 

siu airi'

i- . ii

masinos.

pri! 'a •mo'- .r -ed'' is.

ateityje, pasitraukus seniesiems 
parapijos veikėjams. šono nors ir maža lietuvių ko

lonija, bet ateitininkiškas žiedas
70t » BUDRIK FURNITURE, Ine.

Ant. Rugys sveikino LB gražiai pražydo pralenkdamas 3°.' 
tersona apylinke., vardu hnke- „ct Ra, kur jr di(tanes ,
damas būti tikrais vykdytoiais Iv, ,., , • Čia didelis nuopelnas yra ir vy-savo idealu ir rengtis visuome- . . , , , . , ,resmųjų at-kų, kurie padedaniniam darbui lietuvių tarpe, is- - - - , . . -.A jaunesniesiems, kaip A Masio-ryskinant savyje augstas asme- ,, - . T, . ..„m. ■ , i nis, M. Šauliene,,E Auguliene ar <•nyhea: ‘ Pa™', arki, knysą. ly-' y [k!mikj 
rą ir eiti Lietuvos kebu...

driko L

’LafJ

n'Imd. ir ket 
iieniais nuo 12 va 
u. nitu iš \VHF(', 
ier.htis nuo <> iki

ui

. 7 umet 5-7237
a. , v.-»’ ra iki 9:30 
I. iki 5 p. p.

lot) ii. . i-'lijo' stoties
7 vai. vakare. z

rą
Federacijos vadas S. Sužiedė- Naujų narių vardu jiadėkos 

lis kalbėdamas primini'', kad pa- žodį tarė kuopos pirm. Algis 
šaulyje eina nutilaiino kova prioš Kaulys. Jis padėkojo visiems, 
tiesą. Ji vedama dviemis bū- prisidėjusiems prie šventės šū
dais: atvira kova prieš Dievą ir rengimo. Sendraugiams, kad pa 
religiją ir nutylėjimu, nepaisv- dėjo išeiti programą, visoms ma
mų ir parodymu lvg nieko augs- mytėms už suruošimą skanių 
tesni0 nebūtų. Ir vienas, ir ki- pusryčių, Federacijos vadui pro
tas būdai yra pavojingi. Ateiti-' fesoriui S. Sužiedėliui ir gen. sek 
ninkai yra ta organizacija, kuri retorini kun. V. Dabusiui, kad 
pasisako už tiesą ir kur: nestovi teikėsi atsilankyti į šventę ir pri 
sudėjusi rankas, bet kovoja už ėmė pasižadėjimą.
tiesą. Ta kova gali būti ir tyli,

Yra ni.sie ...ot STFJN rE.LTlLE BENDRO
VĖJE ra 'D 'Oi'/.eiiis ą pasirinkimą už nebrangias kainas 
pairoj • ob -i.!) itkmi'i, nierivt iinių, užuolaidoms ir už
dangalams m< il/.i.eos Ta
rams ir motei :ms.

i p pat ir pa-itams medžiagų vy-

' - ■

Susirinkimą gražiai pravedu- 
si stud. Teresė Masionytė pabai
gai pakvietė visus dalyvius su
giedoti Tautos himną.

*• .į fę . rrv

be žodžio, be veiksmo, bet ro- 
'dant gražų pavyzdį, vykdant sa
vo idealus gyvenime. Jūs pasiža
dėjote Viešpaties Dangun Žengi
mo šventėje, todėl nestovėkite, ’ Kios šventės įspūdžiai ilgai pa- ę STEIN />.: 
kaip tie apaštalai Kristui išny-' siliks naujųjų narių širdyse. P»ū- ! 
kus debesyje, bet būkite kaip a-‘tų labai gražu, kad į šią orga- 
paštalai po Sekminių — gavę i nizaciją įstotų ir likusis jauni-

•* . *' » : -J •• '• i įr'

tun metini

Šv. Dvasią — eikite savo idealų 
keliu drąsiai, kovingai, nesibijo
dami jokių kliūčių. Sudarykite 
vieną šeimą, nesiduokite skaldo

mas, nors daugelis jų visuomet 
nuoširdžiai padeda ateitinin
kams, ruošiant minėjimus ar ki
tokias pramogas. V. S.

Z

s

1/2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ !

CRANESAVINGS
2055 WEST 47th STREET LAfayette 3-1083

B. B. Pletklewlcz, pre/.; E. R. P1etklewlc», aekr. Ir advokatas
Mokame aokttiM (llvl<lcn«liu«. K H čiame čekius. PardiMMlame Ir perkame 

ralMtylM-N Immiiim. Taupytojams patarnavimai Bemokamai.*
Pradėkite taupyti atidarydami NS^kalt# (landien. Apdrausta Iki 910,000

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

i

išpardavimą, fttaj pavyzdys kainų:
Geriausios ANGLIŠKOS bei' "vrorsted MEDŽIAGOS koa- 

tnuimus. kuriu kainos paprastai yra S9.80, dabar tik . .$4-50
Visokiausiu painnsnlų nž pigias kainas. Spausdintas šilkas 

ir plauna įas “Sil 0 Rlian”, “antiųne taffeta”, pa
prastai Si ns.. dubai tiktai ...............................98c.

■0 ■ 'ei nes medžiagos ir “flannel” vyriškiems ir 
moteriškiem kostiumams tiktai ......... ...............................$1.89

48 coliu iirnclaidoius bei uždangoms medžiagos, vertės iki 
$2.“” ........................................... $1.39

Grynų Tvų ft"rtisau ir Metallic Cloth užuolaidoms tik $1.09

Atvykite 1 STEIN TEXTUiE ir patys įsitikinkite. Sn kiek- 
viet ų pirkim’! r irs $20 09 gausite vienai suknelei medžiagos
kaip dovana.

d
Pas STEIN Ą ius rasite didel) pasirinkimų nnotakoms, kaip tai 

.“laces”, satiną, taffetą, •brocades”, Siiantung, ir t. t. Taip 
pat liekanas medžiagų pamušalams nž baisiai pigias kainas.

STEIN TEXTILE CO.
ISOG SOUTH UNION AVEKUE

i Moka* j rytu nuo flalstctt St., I1/, bloko j pietus nuo 
KonscvHl Ud. kei'.ua 7 dienus savaitėje iki 5:30 vai. vak. 
Tel V<»)ir.H ft l.V'

:(Xi-<l ii- llnlstcd, pūčiam biznio cen
tre mūr., 3 ty-uutuv&H ir 2 būt. savi- 
niniuii centrai, šildymas.

Ili-ialiton Parko arti bažnyčios me
din. Sitvinink. (i kamb. Imtas. $105.00 
pujamų mėn., tik $16,800.00.

\Vi-st-Skloje, mūr.; 6 būt. po 4 
kumb. Skubiai parduodamas, tik už 
$1 6,500.00.

57lli ir Paulina. Mūr. 5 ir 6 kamb., 
rūsys, šildymas, aiuminijaus langai, 
garažas. N <• b rangiai.

Itovorly Šliures, Ind. Naujas gra
žus namas su rūsiu ir šildymu. Tin
kas gyventi ir ištisus metus.

VENTA
4409 SO. FAIRFIELD AVĖ.

l.Afayctte 3-3881

iiuiiiiiiiiiHiiiiiiiuiiiiiiiHiiiuiiniiiiiiiiiiiiniiiniiiiiiiiiiiiiiHiuniiiiiiiiuiiiiiiiuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiit

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

i navimas.

NORVILĄ
KKAL KSTATK SALES 

2000 W. 5ttlli St. Tel. PKos|»dct 8-5454
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiimiiiiiii!iiiiiiKiiiiik:iii!!iiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii»iiiiiiiiiiiim

2 augštų mūr. namas, netoli šv. 
Antano icįžnyėios. • Skambinti —
TOnnluill 3-01177 |x» 0 vai. vak.

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

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 St. 
VVAlbrook 6-5030

PRospect 8-3579 (vak. ir vmad.)

MET APDItAUDOS AGENTŪRA
Visų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. Notariatas. Valsty
bes patvirtinoa kainos.

PrieS darydami apdraudas kitur, 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS
„ _. . tVAIbrook 6-5671
8 KAMB. REZIDENCIJA. As- ivterstatf Insurance agency 

bestos siding u apkalta. Karstu oru aios s. Ashland Avė., chiea^rn sr. m.
apšild. alyva. 2 autom, garažas. Ar |------------------------------------------------
ti 27th ir Keeler. Geroje apylinkė
je. Kaina $13,500. 3 BUTAI po 4 k. 
ir 1 - 2 kamb. Arti 24th ir Souith 
Whipple. Kaina $15,500. LAWN- 
Whipple. Kaina $15,300. LAWN- 
DALE REALTY, 4109 W. 26th St.
LAwndale 1-3511.

PROGOS — OPPORTUNITIES

D. MONSTAVIČIUS
REAL ESTATE - 1658 W. 108 st 

. Tel. BEVERLY 8-3S4S
Nekilnojamų turtų pirkimas, parda
vimai. Tai-piiiinkat Imus bizniuose Ir 
vaPIŽioH į.Mtamose.

IM’OME TA.\. Tas ar-ooimtant

ST. MARGARET’S
0F SCOTLANO PARISH
OWNER invites you to call and 

inspect this perfcct 5 room brick 
Georgian. Gas heat, ceramic tile bath, 
basement recreation room, tavatory, 
storms and screens, sunporch & patio. 
Convenicnt to shops, schools, transp. 
2% blocks to R.I. and park. Newly 
deooiated. Beautlfully landseaped.

ATTRACTIVELY PRICED

Call Hllltop 6-0658 for 
an appointment

BRIGHTON PARKE
Mūr. 2 po 6. ct-ųtr. šild., garažas, 

švii-sūs k.-iiiiii. Reikia .skubiai parduo
ti. duokite pasiūlymų.

Mbr. 2 po 4 ir skiepe l kamb., ge
ros iminis, plasteris, nemaži kamb., 
miražas.

Med. 2 po 4, centr. šild., garažas, 
u i i i moky k los.

Med. 2 po 4, centr. šildymas, tik 
$ I 4.5IMI.

GAGI’, PAKKB:
Mūr. 2 po 6, centr. šild. abiem 

biil.im. did'-li mieg., arti susisiekimas 
ir mokykla, reikia skaldai parduoti, 

i Med. 4 kamb. su skiepu ir centr.
šild. lik $l2.oaa. ,

Mūr. sti kraut., ir 4 kamb. Imtu,
i-eolr. šild., garažas, nebrangiai.

M A Ri.il I-:TTE DARKĖ:
Naujas mūr. 5 kamb. 3 mieg., cent, 

šild. gazu. Dabai graži vieta.

ŠIMAITIS REALTY,
2737 W. 43rd St.. CL 4-2390

O OO oo o oo o o o o oooo oooooooooo 
Skpl ht.is • DR A i IGF Aosimogs 
nes lis yra plačiausiai skaitoma, 

i lietuvių dienraštis o skelbtini

kaina yra prieinama visiem*.
oooooooooooooooooooooooooc

PLATINKITE “DRAUGĄ”

CICEROJE PARDUODAMAS 2-jų 

BI'TIJ NAMAS. PRIEINAMA KAI

NA. I31» S. 48th Court.

Atdaras apžiūrėjimui sekmad. 
nuo 1 iki 5 v. 5729 S. MELVINA 
AVĖ. Naujas 5i/2 kamb. mūro 
namas, 3 mieg. k., didelis salio- 
nas, dinette, spintos virtuvėje, 
koklių vonia, pilnas rūs. “forsed 
air” apšildymas.

Kiti modeliai — 5100 S. Oak
Park Avė. Visi arti mokyklų, 
krautuvių ir transportacijos.

OARRIVAN/& DYRA 
BUILDERS 

TRiangle 4-9381

SAVININKAS parduoda gerą 
pajamų nuosavybę. 2 augšt. 4 
gyv. vienetai. Gazu apšild. Pa
togu į mokyklas ir kt. žemi mok. 
Pard. sutvark. palik. Šis barge
nas tik $13,000. KE 6-3535.

MNUCMfUOJAMA — FOR RENT

NAMŲ SAVININKAI 1
Tarpininkaujame butų išnuomavi

mui. Patarnavimas veltui. Turima 
laukiančiųjų surašą.

VARPAS Real Estate 
RSI a So. Weatera. PRoapect I-JU4

ANTANAS TVERAS
DIPL. LAIKRODININKAS 

Gerųjų flnnų laikrodžiai, brangeny
bės, religiniai dalykai (devocionalai), 
prekės dovanoms.
2646 W. 69th St RE. 7-1641

Atliekame dideliut lr msius automobilių remontas. Lyginimas, da
žymas, Elektrinis suliedinimas. Parduodame automobilių dalis.

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

2641 West 7lst Str. (Kampas Talman Avė.)
Telef. PRoapect 8-9842, Namų tel. WAlbrook 5-5934

MĖSOS KRAUTUVĖ
4664 Broadway

“Retail & wholesale”. Įsteigta 
prieš daug metų šioje rinktinėje 
judrioje apylinkėje. Čia gera pro
ga budriam žmogui. BIttersweet 
8-0134.

Būk savistovus, būk sav. rūbų 
valyklos. Labai geras past. aug. 
biznis. Mažas įmok. Priein. kai
na. Skamb. arba atvyk, pamaty
ti — sekmad. arba šešt. Savi
ninkas. AVenue 2-0212.

BUILDING & REMODELING

F LIETUVIŲ STATTBOSi 
| BEHDROVĖ

MŪRAS |
Builders Gen. Contractors 

Atlieka planavimo Ir ataty- 9
bos darbus gydytojų ofisų, gy- " 
venamųjų ir viešųjų paštetų. U

Namų įkainavimas lr įvairūs a 
patarimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu:

JONAS STANKUS
Raštinfs ir buto telefonas

PItospect 8-21113
6800 80 CAMPBELL AVĖ. 

Chlcagt 29. Iii.

frantų statyba, (vairūs pataisymai 
Ir pardavimas. Jei norite pirkti ar 
užsisakyti narnų, kuris būtų gerai 1A- 
planuotaa, patogus, gražus ir pigus, 
pirkite ar užsisakykite pas

V. ŠIMKUS
Susitarti šaukite TErpilnal a-5531 

nuo 5 vai. p. p. kasdien Ir sekma
dieniais nuo 10-4 vai. Adresas: 516 
Nolton VVIIIom Springs BI

Nauji namai, garažai, įvairūs pa
taisymo ir pertvarkymo (remodel- 
Ing) darbai.

VACYS PETRAUSKAS
BUILDING COfrTRACTOK 

4637 S. Campbell Av., Chioago 33, UI. 
YArtls 7-»fl75

VIKTORAS ŠIMAITIS
GENERAL CONTRACTOR 

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

Namų tei. Illsliop 7-3340 
2737 W<f<t 43rd Street

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

Statome naujus namus ir garažus. 
Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairius remonto darbus, skubiai 
gerai ir pigiai.
Anuklte DAnnl>e 6-2793 nno 9 vai. 

ryto iki 7 yni. vakaru
Tel. ()Lyni|itc 3-6131 nuo A vai. 
vakaro Iki II vai. vakaro

/ /



Trečiadienis, 1957 birželio 12 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, n .LINt .

riejimą pravedė gen. Rėklaitis, o 
sekretoriavo kapt. Pušneraitis.

Chicagoje

Gražios vestuvės 
Jono A. Poškos su Bernardine Tautinių šokių grupė “Neringa?

Lavvrence sutuoktuvės įvyko bir 
želio 1 d. St. Adrian’s bažnyčio
je, 70th ir Washtenaw gatvių 
kampas, su iškilmingomis šv. 
mišiomis. šv. mišių metu vargo
nais grojo Genovaitė Giedraitie
nė, o Solo giedojo Mrs. Irene 
Lenz.

Artimiesiems giminėms pus
ryčiai buvo suruošti Clearing 
Club. Pusryčiuose dalyvavo 
kun. Malin, kun. Urba, radijo 
valandėlių vedėjas Paulius Šal- 
timieras su žmona ir kiti.

G vai. vakare toj/ pačioje sa
lėje įvyko šauni sutuoktuvių 
puota, kurioje buvo daugiau 400 
žmonių. Dalyvavo Dievo Ap
vaizdos parapijos klebonas kun.

Lankant Chicagos ir jos apy
linkių tautinių šokių vienetus, 
teko užsukti ir pas Chicagos jū
ros skautų taut. šokių grupės 
“Neringa” šokėjus, užtinkant 
juos berepetuojančius Lietuvių 
auditorijoje.

Jaunoji grupės vadovė Graži
na Sabaliūnaitė mums papasa
kojo apie “Neringos” darbus, be
siruošiant tautinių šokių šventei 
Chicagoje birželio 30 d.

Pasirodo, jog šios grupės šo
kėjai yra paruošę 16 šokių (iš 
18 šventės repertuare numaty
tų). Bestebint grupės repetici
ją, susidarė vaizdas, kad šokėjai 
yra gerai sudrausminti ir jų ju
desiuose buvo matoma darni rit-

Perskaitytas seselių padėkos 
laiškas už seimo dovanas ir už 
rėmėjų veiklą. Nutarta suruošti 
arbatėlę pas Eleną Gedvilienę 
liepos 28 d. 3 vai. p. p. Komi-! 
siją1 sudarys J. Čepulienė, E. 
Gedvilienė, S. Mickūnienė, K. 
Yotkienė, S. Stautienė, S. Šim-Į 
kienė, P. Turskienė, K. Kama-, 
rauskienė ir B. Cicėnienė.

Kviečiame tą dieną atsilankyti' 
pas 5. Gedvilienę 4639 So. Her
mitage Av. Rėmėjos visus atsi
lankiusius pavaišins kugeliu ir 
pyragais.

Iš centro susirinkimo prane
šimą pateikė J. Čepulienė. Cent
ro susirinkimai įvyksta kas tre
čią sekmadienį vienuolyne. Visi 
gali dalyvauti. Rėmėja

Marųuette Parko namų 
savininkų veikla

Pastarasis Marųuette Parko 
namų savininkų draugijos susi
rinkimas.buvo labai gausus. Mie 
la pažymėti, kad draugija auga 
ir stiprėja, nes susirinkime įsto- 

- jo trys nauji nariai — P. Petru- 
dr. J. Kelia su žmona, adv. C. mo darbui turi nemažai gabumų lionis, U. Wickus ir M. Pavilonis.

A. Martinkus, nes abu jaunosios j mika. Pati grupės mokytoja 
tėvai ir jaunojo motina yra kilę Gražina Sabaliūnaitė, kuri šiuo 
iš tos parapijos. Tarp svečių bu metu ruošiasi pradžios mokyk- 
vo "Draugo” redaktoriai L. Ši- ]os moktyojos profesijai Illinois 
mutis ir Ig. Sakalas su žmona, universitete (Navy Pier), moky-

Kai su žmona, bankininkas J. Pa 
kel su žmona, laidotuvių direkto 
riai A. Petkus ir Lachawicz su 
žmona, broliai Shamburg, kurie 
yra Masters in Chencery, dr. E. 
J. Chesrow, kuris yra Oak Fo- 
rest ligoninės Medieal Superin- 
tendent, žmona su dukra, jo pa
dėjėjas dr. J. M. Aronson, dr; 
Chirstiansen su žmona ir daug 
kitataučių gydytojų, advokatų, 
slaugių ir įvairių pramonininkų 
ir visuomenininkų. Taip pat da
lyvavo Marija Kasė iš Detroit, 
Mich., Bertha Lickus iš Chester- 
ton, Ind., “Moterų Dirvos” re- 
dakt. Dale Murray su šeima iš 
South Bend, Ind. Buvo svečių 
ir iš Wisconsin, Pennsylvania ir 
Massachusetts.

Laike šv. mišių abiejų jaunų
jų tėvai ir giminės priėmė Šv. 
Komuniją jų intencija.

Jonas Poška yra vienintelis 
sūnus Albino ir dr. Jono P. Poš
kos, kuris yra Oak Forest ligo-

ir jos svarus žodis nękelia šo
kėjuose abejonių.

Ši šokėjų grupė taip pat dar 
yra jauna, įsteigta 1955 m. sau
sio mėn, turint prieš akis tra
dicinį jūros skautų vakarą, ku
rio programos atlikimui buvo su 
burti jaunieji šokėjai. Bet ir po 
vakaro ši grupė neišsiskirstė, o 
vis augo, tobulėjo, pasirodyda
ma ne tik skautų, bet ir kitų or
ganizacijų parengimuose. Gru
pei taip pat yra tekę dalyvauti 
televizijos “It’s polka time” pro
gramoje, kuriai ji yra gavusi ir 
antrąjį pakvietimą vėlesniam 
laikui.

Gerai, kad mūsų kolonijoj yra 
daug lietuvių, kurie supranta or- 
ganizuotlmo reikšmę.

Šiemet draugijai sukanka 25 
metai nuo jos įsteigimo. Sidab
rinę sukaktį minėdami, planuo
jame surengti pora pramogų. 
Birželio 16 Ryans miške rengia
ma gegužinė. Jos vieta yra prie 
pat 87 gatvės apie pusantro blo 
ko į rytus nuo Western Avė. 
Bloko vieta 25. Veiklūs komisi
jos nariai ir darbininkai rengia
si, kad užtektinai būtų valgių, 
gėrimų ir pasilinksminimų vi
siems, kurie tik atsilankys. Kvie
čiame visus, kurie tik moka šok

ninės seniory gydytojų štabo na- lįonis, Šarūnas Tauras, Algis 
rys, o Bernardine yra dukra glapkauskas, Algis Mikelevičius, 
darbuotojų Onos ir Antano Law- Kęstutis Cicėnas ir Jonas Vai-
rence - Laurinaičių.

Paminėti mirusieji nariai
I)

L. V. S. Ramovės Chicagos 
skyrius gegužės 19 d. Lietuvių 
auditorijoje paminėjo mirusį pui 
kininką Žadeikį, Lietuvos atsto
vą JAV, ir gen. Adamkavičių, 
buv. ilgametį II divizijos vadą. 
Min. Žadeikio kariško gyvenimo 
dramą bei jo nuopelnus Lietu
vos kariuomenei aptarė P. Dir
kis, o diplomatinį darbą — dr. 
P. Daužvardis. Abu kalbėtojai 
atvaizdavo velionį ne tik kaip di
delį diplomatą, bet ir didį ka
rį — vadą..

Gen. Adamkavičiaus gyveni
mą ir jo nuopelnus tautai ir tė
vynei išsamiai papasakojo Ra
movės skyriaus pirm. Dirkis. Pa 
aiškėjo, kad velionis buvo tylus, 
ramus žmogus, su nepaprastais 
kariškais gabumais. Velionis bu 
vo vienas pirmųjų 1918 m. sa
vanorių, Radviliškio ir Širvintų 
herojus, daug įtakos turėjęs re
alizuojant 1918 m. vasario 16 d. 
aktą. Velionis čia Amerikoje gy 
veno labai skurdžiai ir mirė di
deliame varge.

Minėjime dalyvavo apie 200 as 
menų. Atsilankė dauguma ram o 
venų su žmonomis. Buvo matyti 
daug birutininkių ir jų pirm. O- 
želienė. Buvo savanorių, šaulių 
ir šiaip svečių bei viešnių. Mi-

KAS KĄ IR KUR
— Seserų Kazimierlečių rėmėjų 

dr-jos susirinkimas įvyks sekma
dienį, birželio 16 d. 2 vai. po pietų, 
vienuolyne. Visų rėmėjų skyrių 
prašome dalyvauti^ susirinkime. Iš 
klausysime raporto iŠ seimo, taip
gi pavesta rėmėjų susirinkimui 
pertvarkyti seimo rezoliucijas, tad 
svarbu visiems skyriams dalyvau
ti susirinkime.

Nausėdienė
— Dr. J. Meškausko paskaita į-

vvks trečiadienį, birželio 12 d. 8 
vai., vyčių salėje. Dr J. Meškaus
kas skaito paskaitą Tema “Medici
na ir religija”. Konferuoja tėvas 
Kydikas, SJ. Paskaita bus įdomi.

Kviečiami visi!
— ALRK Federacijos Chicagos 

apskrities susirinkimo dėl susidė. 
jusiu aplinkybių šį trečiadienį, bir
želio mėn. 12 d., nebus.

ALRK Federacijos Chicagos 
Apskrities pirminnikas

liekas) jau gyvuoja 5 metai, liuo Toronto. Ont. 
lat pasirodydamas Kalėdų egi u- 
tės ir Motinos dienūs progra-į r,r, F. Zubrienė
mose. Be tautinių šok ų šoke i", verstis
jis turi gausų chorą ir kankli
ninkų grupę, dayvavusią daugy
bėje lietuviškų parengimų.

šokantieji dainavTeč’.ai

o tcDcs
ca

onto lietu- 
ės tarpo su- 
ir naujų vi- 
profesionalų.

T. , . , . ... .. . i'jia n'mažai savnrankr.kai •auIs Lietuvių auditorijos, pat ni ...
1 • D • u* r» 1 TJ u •.-bal-" vių m i'-a; s ;yuyto-kę į Brighton Parką, Hollvwoo- . , , 4 ,& jų, pradeda atsirasti ir dantų

gydytojų lietuvių.do svetainėje radome išrasoju
sius Dainavos ansamblio šokė
jus su jų mokytoja Izolda Ra
liene ir talkininke Irena f-ilin pe
ne. Ši Dainavos ansamblio rė
muose veikianti grupė Chicago
je jau gyvuoja nuo 1950 metų, 
o jos įkūrimo pradžia tenka lai
kyti 1945 m. Vokietijoje. Chica
goje grupei yra vadovavę Sprin-

Zubrys sėkmingai darbuojasi i — Geisk gyventi4 gerai, o ne 
I oronto universiteto Gonnaught ilgai. - Benjamin Franklin 
Med. Sės. Laboratories skyriu
je- Pr. AIŠ.

__________  — Pirmoji Amerikos moneta,
, kurioje buvo iškaltas aras, bu- 

Stipnausias yra tas, kas yra . ... . .
J vo apyvarton išleistas 1776 m

Neseniai Toronto universitete 
užbaigė odontologijos studijas 
ir gavo teisę atidaryti dantų 
gydymo kabinetą dr. E. Zubrie- 
rė, kuri dantų gydytojos diplo
mą buvo gavusi Lietuvoje 1942 
m. ir vertėsi praktika Vilniuje 
o vėliau — Vokietijoje, Freibur-

Šie? srities studijų pakarto- 
jimas Kanadoje yra itin sunkus 
’’ da e; pasti ugų pareikalaująs 
nes čia. v’.ską reikia pereiti 
’nurii pakartoti beveik nuo pa' 

pradžios.

Šiuo metu dr. E. Zubrienė pc 
įtempto darbo nori bent kiek pa-

dienę ir A. Paškevičius, o nto — buvo žymau:- dantų dale- 
šių metų vasario mėnesio — I. taro. asistente.
Ralienė, kuri sumaniu šokių pa
ruošimu “Išeivių” pastatvme at
rodo savo egzaminą puikiai iš
laikė.

“Dainavos” grupei priklauso 
20 šokėjų, kurių dugrma yra 
moksleiviai ir studentai: Jiems 
groja energingas muzikantas 
Juozas Kožikas, taip pat talki
ninkaująs Cicero ir Melrose Pa,r- sėti. aplankyti Chicagoje gyve- 
ko tautinių šokių šokėju gru-ritančius gimines ir pažįstamus 
pėms. Pati mokytoja I. Ralienė o vėliau ji atidarys kabinetą nai 
mums pareiškė, jog jai yra ma- jai pirktuose* namuose 1577 
lonu dirbti su tokiais drausmių- Blor Str. West (kampas Blooi 
gaiš šokėjais, kurie gana nlošir- r A'hambra gatvių)“.

vienui vienas. H. Ibsenas

MOVINC

15 TOU IR ARTI 'M
NAUJI OIDĖU TPOKA/-NAUJAUSI KNAUSTYNIO (PANKIAI 

tt&ų METU PATUPIMAS-P/SUS Uf SĄŽININGAS PATAPNAV/MAS

JUOZAS NAUJOKAITIS
j 2022 W. 69 St CHICAGO 36, ILL Tel V/Alkmok 5-3209 j

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 West lllth Street

Vienas blokas nuo kapinių 
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste!

Tol — CEdarcrest 3-6335

Grupėje pakaitomis yra šokę ■ ti, dainuoti ir kurie nori links- 
daugiau 20 šokėjų, o šiuo metu mai praleisti laiką, 
ju yra 17 — Birutė Cicėnaitė, Bi
rutė Dičpinigaitytė, Dalia Dičpi- 
nigaitytė, Diemantė Karvelytė,
Danutė Gudaitytė, Ira Macke
vičiūtė, Danguolė Urbonaitė, Ni
jolė Gaižutytė, Mina Lorentaitė,
Vytenis Petrušis, Genius Petru-

Draugija paskyrė auką “Li
tuanus” žurnalui. A. J. Ž-blis

čiulis.
Grupės muzikante — akorde- 

niste yra Irena Jurgaitytė, ta
šiau ji nevisada gali atvykti į 
repeticijas. Jos nesant, šokėjai 
ir šokėjos turi patys sau voka- 
kal’iniu būdu “pasigaminti” mu
ziką. Šiuo metu grupė repetuo
ja du kartus savaitėje — antra
dieniais ir trečiadieniais Lietu
vių auditorijoje.

Netrukus ateis seniai lauktoji 
birželio 30 30 d., ir mes šiais 
grakščiaisiais “Neringos” šokė
jais galėsime pasigrožėti Chica
gos International Amphiteatre 
įvyksiančioje mūsų tautinių šo
kių šventėje. Edv. S.

Rėmėjų susirinkimas

Town of Lake Šv. Kazimiero 
akademijos rėmėjų I skyriaus 
mėnesinis susirinkimo įvyko bir
želio 2 d. parapijos sve,tainėje. 
Susirinkimui vadovavo vicepirm. 
J. Čepulienė. Įstojo nauja narė

Chicagoje siaučia taut.
šokių epidemija

Atrodo nesuklysiu pasakęs, 
jog tokio didelio tautinių šokių 
šokėjų sujudimo, koks jis dabar 
vyrauja, Chicagoje niekad nėra 
buvę. Kur tik vakarais beeisi, 
ten užklupsi beprakaituojančius 
šokėjus įvairiausiose šio miesto 
dalyse.

Praėjusį ketvirtadienį teko už
sukti net į tris atskiras vietas, 
visur susidūrėme su mūsų tau
tinio šokio entuziastais, spar
čiai besiruošiančiais I JAV ir Ka 
nados Lietuvių Tautinių Šokių 
šventei.

Auga šokėjų atžalynas
Pradžioje aplankėme Lietuvių 

Moksleivių Tautinio ansamblio 
šokėjas, bešokančias Lietuvių 
auditorijoje. Čia radome 18 jau 
nų mergaičių, nuo 12 iki 14 me
tų amžiaus, kurios yra pasiruo
šusios konkuruoti su geriausiais 
Chicagos šokėjais. Šias jauną
sias šokėjas tautinių šokių ju
desių moko Irena Smiliauskienė, 
o joms groja muz. A. Skridulis.

Lietuvių Moksleivių Tautinis 
ansamblis, kuris yra admistruo-

džiai lanko visas repeticijas. 
“Ateitis” su praeitimi 

Palikę šokančią “Dainavą”,
nukakome į Lietuvos Vyčių sa-

I lę, perpildytą “Ateities” sol ' ą.
Čia jiems nurodymus davinėjo

' pats tautinių šokių šventės “bo- 
I sas” Bruno Shotas, šii’o metui 
i visa širdimi įsitraukęs ; šventė® 
rengimo darbą. Kaip ir kitose 
vietose, taip ir čia teko rasti di
desnį mergaičių šokėjų skaičių 
negu vyrų, todėl spaudos atsto
vams reikėjo gintis, nenorint bū 
ti pristatytiems prie “Šusto”.

“Ateities” šokėjų eilėse užtifi- 
i karna daug šiame krašte gimu- 
' sijų lietuvių, o “dypukų” čia yra 
tik 5 ir tie patys gana neseniai 
į-grupę įsijungę

ė oantieji ir pažjstantieji 
Z’.;’ i( nę vietos lietuviai, jų tar 
i e ir šių eiliučių autorius, nuo 
:• ryšiai džiaugiasi, sulaukę gera 
no: iiuošusioe dantų 
specialistės. #

I inkėtina naujai profesionale 
dr. E. Zubrienei gražios sėkmės 
tame darbe, kuriam ji pasiruoši 
bar savo tėvynėj Lietuvoj.

Dr. E. Zubrienės vyras, che
mijos daktaras prof. Alfonsas

UGNMMrto valandoj

MAŽEIKA « EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6845 Sa. WeeNM Ava Air Conditioned koplyčia 
REpobUe 7-8606 7*5661 Automobiliam* vietaTWa«, karte gyvaaa kitom mlmto dalyao) gausima 

koplyei* arčias Jūsų namų.

NEPRALEISKITE
PROGOS

Bendrai paė-
..____ . . .. Kiekvienai dovanų progai didžiau

mus, ši grupe yra viena žino- ; u pasirinkimu: •
1 miausių Chicagoje ir jos vardas • šveicariški laikrodžiai,
• yra plačiai nuskambėjęs kitatau-' • kristalas, .vairiausi vokiečių,
į čių tarpe. Taip pat ji yra Pati£^°Vakllir ŠV(:dy kristll° dir‘ 

seniausioji lietuvių tautinių šo- • Gintaro puošmena specialio- 
kių grupė ne tik ChiAigoje, bet mis kainomis tautinių šokių fesū-
ir visame šiamę kontinente. į vaJ°dalyvėms. ....

, • Bavarų porcelanas, pilni ir
Tiek jaunieji moksleivia:, tiek !pusrytiniai se» vyžai,

judrūs dainaviečiai su “Atei- • tautodailės dirbiniai: audiniai, 
ties” šokėjais savo parodytu šo- drožiniai, odos albumai, etc., 
kio menu ir jaunatviška energi ja.

Paulina Gudinskienė. J. Čepu
lienė pranešė, kad įvykęs seimas J jamas tėvų komiteto (jo pirmi- 
gerai pavyko. ' ninku dabar yra Fabijonas Va-

JONAS GKAOINSKAS
J. O. TELEVISION OO. Pardavimu ir taisymu

Tranzistorinių radijų prikraunamų baterijų užtenka ligi

10,000 VALANDŲ
Televizijos, radijai, paitefonai, kamb. vėsintuvai, vėdintuvai

2512 W. 47th St. TeL FRontier 6-1998
Atdara kaadlen Iki 6 vai., pirmad. Ir ketv. Iki 9 vai. Sekm. uždaryta

Pradėkit Taupyt Šiandien, Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradekite taui 

fataigaja — BRIGHTON
lietuviškoje 

IGS AND LOANI
Kiekvieno taupytojo Indėliai apdrausti lld $10,000.00

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

OFISO VALANDOS:
Pirmad., antrad., penktad. ir Trečiad. 9 
Oeštad. 9 vai. ryto iki 4:30 p.p.

ryto Iki 12 vai. 
Ketvirtad. 9 vai. lkl 8 v.v.

mus įtikino, jog jie patrauks dė
mesį tų 8,000 žiūrovų, kurie bir
želio 30 d. susirinks į tą milži
nišką mūsų šokių šventę

Edv. š.

Tėvai, įsigykite ir duokite savo vai
kams paskaityti gaudai ir spalvotai 
iliustruotą VANDOS FANKlENiiS 
pasakų knygą —

KARALAITĖS GINTARĖS 
ILGESYS

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

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

deimantiniai stiklui rėžtukai,
• klasikinės ir pramoginės mu

zikos plokštelės,
• amžinos plunksnos, Hummpl 

| ir religinės figūros, elektros skus-
uvai, keramikos dirbiniai, žiedai 

su gimtadienio akmeniu, etc.
• knygyne — visos lietuviškos 

l.nvgos.
Prekių kainos' labai prieinamos. 

Užeikite, skambinkite ar rašykite: 
Terra, 8333 S. Halsted St., Chica
go 8, III,, tel. LA 3-0427; nanm — 
1» A 6-4158.

’Se'ra.'

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS GELINYCIM
(JcrtaumoH .gSlfis <161 vestuvių, nan.- 
tų. laidotuvių ir kitų papuOsunu.

2443 VVest 63rd Stree« 
l’el. l*lt«s|M et 8-0S3a ir PR S-OKSM 

ASSSTF*-te-. e^act-j *3— i

JOHN W. PACHANKIS (PATCII). VIce-PresMcnt

6819 So. VVestern Avė. Tel. GRovehill 6-3745

I paminklų patalpas ir atgal mes visuomet parūpiname 
transporteri ją automobiliu.

Atdara kasdien Ir sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki B vai. popiet.

ItHIKINKITH DAIIAR — IH M PASTATYTA KAPINIŲ nil'.NOJKI 
JOKIO fMOKJJIMO. SPMOKPSI’T’, KAPINIO IMllso.lK.

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4605-07 South Hermitage Avė.
Tel. YA 7-1741-2 ir LA 3-9852

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6312 SO. VVESTERN AVĖ. 1410 SO. 50th AVĖ. 
CHICAGO, ILL CICERO, ILL
Telefonai — GRovehill 6-2345 arba 

TOwtfhall 3-2108, 3-2109

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Mes turime koplyčiasAmbulansų patarna
vimas dieną ir nak

tį. Reikale šaukti 

mus.

v s o s e Chicagos ir 

Roselando dalyse ir 
tuojau patarnaujame.1

PETRAS MELIONAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. LAfayette 3-3572

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

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

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

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

JURGIS F. RUOMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YAnls 7-1138-1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, IU. Tel. OLympic 2-1003

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

STEPONAS 6. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET REpublic 7-1213
2314 W. 23rd PLACE Virginia 7-6672

VANCE FUBERAL NOME
1424 S. 50th Avė. OLympic 2-5245 ir TOwnhall 8-9687

j
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DIENRAflTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Trečiadienis, 1957 birželio 12

/ mus
X “Draugo” skiautelę gavusi 

Sibire viena tautietė rašo: 
"Gerbiami ponai lietuviai Ame
rikoje, prieš keletą dienų j ma
no rankas pateko maža skiau
telė laikraščio “Draugo”, kuri 
ir sukėlė manyje mintį, Gerbia
mi Ponai “Draugo” leidėjai ar
ba Liet. Knygos klubo vedėjai, 
kreiptis į jus su prašymu, kad 
paaukotume nors keletą eg
zempliorių "Draugo” paskaityti 
mums lietuviams čia Sibire, o 
kai tik bus galima, mes pasių
sime pinigų.

Dabar keletą žodžių apie sa
ve. Esu gimusi ir augusi Lietu
voje ir visą laiką gyvenau Že
maitijoje. 1941K metais su visa 
šeima ištremta į Sibirą, kur ir 
dabar gyvenu, neturėdama tei
sių grįžti į savo tėvynę. Yra ir 
daugiau čia lietuvių šeimų, bet 
nei vienas neturime lietuviško 
laikraščio ar knygos, o jeigu 
kartais gauname iš kur, tai da
linamės ir branginame kaip re
likviją.

Prašau atleisti man, gerbia
mi ponai, už mano drąsą ir aki
plėšiškumą. Daug linkėjimų A- 
merikos lietuviams nuo Sibiro 
lietuvių.”

Laiško autorės pavardės ne
skelbiame. Iš to laiško matyti 
didelis troškimas tiesos ir lais
vės. Įvertinkime ir mes mūsų 
spausdintą lietuvišką žodį, ap
lankantį tave kasdien. “Drau
go” administracija ir Knygos 
klubas stengiasi tautietę aprū
pinti lietuviška spauda.

X Vysk. V. Brigzys celeb- 
ruos iškilmingas šv. mišias nau
joje Marąuette Parko lietuvių 
šventovėje už žuvusius lietuvius 
anapus geležinės uždangos šį 
sekmadienį, birželio 16 d. 10:45 
vai. ryte. Taip pat pasakys ir 
pritaikintą pamokslą. Pamaldų 
metu giedos Čhicagos Lietuvių 
Vyrų choras. Iškilmes organi
zuoja LB Marąuette Parko apy
linkė.

X Tautinių šokių šventės 
rengimo komiteto posėdis, įvy
kęs birželio mėn. 8 d. Holly- 
woodo svetainėje, praėjo dar
bingoje nuotaikoje. Čia prane
šimus padarė Bruno Shotas, 
Ant. Gintneris, Z. Dailidka, St. 
Daunys, J. Kreivėnas. Be šių 
posėdyje dar dalyvavo: J. Ja
saitis, dr. J. Bajerčius, E. Bart
kus, J. Mileriūtė, A. Poškienė, 
A. Jasaitytė, A. Antanaitis, Ed. 
Šulaitis, J. Kudirka, Buvo nu
tarta netrukus atidaryti komi
teto būstinę, kuri veiks visą 
dieną. Pasidžiaugta, jog aukos 
plaukia gausiai, o biletų plati
nimas vyksta sėkmingai. Geres
niųjų biletų jau nedaug yra li
kę, todėl jų neturintieji turi 
skubiai kreiptis į platintojus 
arba komiteto narius — Bruno 
Shotą, tel. HE 4-1135 arba J. 
Milleriūtę, GReanleaf 5-9182.

X Norintieji patekti į J. A. 
Valstybių ir Kanados Liet. tau
tinių šokių Jaunimo kongreso 
ir Dailės parodos proga ruošia
mą banketą biletus turi užsisa
kyti iš anksto, nes vėliau jų gali 
pritrūkti. Dėl banketo biletų ga
lima kreiptis į Joną Jasaitį, 
4430 So. Campbell Ave., tel. LA 
3-2180. Banketas įvyksta birže
lio mėn. 30 d. Morrison viešbu
tyje.

X Anelės ir Jono Gotautų sū
nus kapitonas inžinierius Vy
tautas su savo šeima iš Louisia- 
nos, La,, atvyksta pas savo tė
vus, gyvenančius Marąuette 
Parke. Inžinierius Vytautas čia 
baigė pradžios, augšt. mokyk
las ir universitetą, keletą metų 
tarnavo Dėdės Šamo kariuome
nėje ir išėjęs ataargon su kapi
tono laipsniu, dabar dirba inži- 
nicriu-tcchnologu.

X Valerijonus Šimkus, kon
traktorius, didelis lietuviškų 
reikalų rėmėjas, pakartotinai 
buvo aprašytas Chiogos Daily 
Tribūne dienraštyje, ryšium su 
naujo namo pardavimu Willow I 
Springs. Kontraktorius turi la-1 
bai gražioj vietoj keletą nuo-1 
stabiai gražių namų puikioj ap
linkumoj ir tikisi juos greitu 
laiku parduoti. Neseniai pir- 
duotųjų namų pora nuotraukų 
tilpo minėtame Chicago Tri
būne. Pažymėtina, kad Tribūne 
korespondentas Šimkaus staty
tais namais labai žavisi ir jau 
antrą kartą apie juos, pailiust
ruodamas, rašo.

X “štai mano auka, 100 ddl., 
už pirmą įėjimą į jūsų naujus 
pastatus”, rašo Dan Kuraitis, 
savininkas Milda Buick auto
mobilių pardavimo kompanijos. 
Ponui Kuraičiui Įeko dalyvauti 
viename susirinkime “Draugo”

Dan Kuraitis

name praeitą savaitę ir jis taip 
džiaugėsi “Draugo” patalpų 
gražumu, kad pasižadėjo atsiųs
ti šimtinę. Jis savo pažadą išpil
dė vakar. “Draugas” už auką 
nuoširdžiai dėkoja mielam biz
nieriui, lietuviškų reikalų nuo
širdžiam rėmėjui.

X Bernadeta Atkočiūnaitė, 
baigusi Šv. Antano par. mo
kyklą Ciceroje praėjusį sekma
dienį, savo tėvelių — dr. Petro 
ir Onos Atkočiūnų namuose su
silaukė daug svečių, kurie ją 
sveikino ir linkėjo jai sėkmių 
Marijos Augštes. mokykloje 
kurią ji pradės lankyti rugsėjo 
mėnesį. Savo gabumais ir uolu
mu ji laimėjo tos mokyklos sti
pendiją. Būdama parapijos mo
kykloj buvo veikli muzikoj, 
mergaičių sodalicijos draugijoj 
ir kitur. Jos krikšto tėvas yra 
dr. P. Daužvardis, Lietuyos 

l konsulas, kuris drauge su savo 
1 žmona buvo atvykęs į mokslo 
užbaigimo iškilmes Bernadetą 
pasveikinti.

X Dipl. teis. Mečys Šimkus, 
4204 So. Maplevvood ave., išlai
kęs Real Estate brokeriams nu
statytus egzaminus, nuo birže
lio 15 d. Brighton Parke (šiau
rių rytų kampas 43 st. ir Maple
vvood ave.) atidaro savo Real 
Estate brokerio kontorą. Svei
kindami naują profesionalą-biz- 
nierių linkime jam sėkmės.

Mečys Šimkus yra žinomas 
visuomenininkas, daugelio lie
tuviškų organizacijų narys ir 
yra Brighton Parko Lituanisti
nės Mokyklos Tėvų komiteto 
vicepirmininkas.

X Tėvų Marijonų bendradar
bių Bridgeporto skyrius yra pa
samdęs autobusą nuvežti į Ma
rijonų gegužinę tuos, kurie sa
vo automobilių neturi. Geguži
nė įvyks birželio 16 d. Tėvų Ma
rijonų seminarijos darže. Auto
busas nuo Šv. Jurgio parapijos 
bažnyčios išeis 12 vai. Biletus 
reikia įsigyti iš anksto TMB 
valdyboj.

X L. B. Roselando apyl. val
dyba rengia birželio įvykių mi
nėjimą šį sekmadienį, birželio 
16 d., 10 vai. Visų šventųjų pa
rapijos bažnyčioje įvyks pamal
dos už kankinius. Tuoj po pa
maldų parap. salėje įvyks ati
tinkamas paminėjimas su tai 
dienai pritaikyta programa.

X Tautinių šokių šventei auko
jo: J. Pakel, Chicago Savings 
and Loan Association prezi
dentas, J. Mackevičius, Stan
dard Savings and Loan Associa
tion prezidentas, J. F. Grybaus
kas, St. Anthony Savings a/id 
Loan Association, Cicero, Dan 
Kuraitis, Milda Buick savinin
kas, Balzek Motors Sales ir 
“Ateities” šokėjų grupė po 
$100. Dr. P. Kisielius, J. Spai
tis, alumininių langų prekyba, 
J. Ripkevičius — Universal 
Savings and Loan Association, 
J. Kazanauskas — Mutual Fe- 
deral Savings and Loan Asso
ciation prezidentas, po $50: 
Petkevičius — Crane Savings 
and Loan Association preziden
tas, A. Saldukas — Midland 
Savings and Loan Association 
prezidentas, A. Phillips — laido
tuvių direktorius, Klemas Žu
kauskas, J. Jurkūnas — “Ven
ta” Engineering Co., Ine., Stan
ley Mankus, J. Gradinskas — 
radijo ir TV prekyba, po $25, 
Furniture Center, Ine. ir LSA 
134 kuopa — po $20, po $15 
dr. Plikaitis, po $10 — Carl 
H. Ebert, Čhicagos Lietuvių Su
valkiečių dr-ja, Eržvilko Drau
giškas klubas, Brighton Parko 
Moterų Klubas, inž. VI. Sinkus, 
L. B. Roselando Apylinkė, John 
C. Miller; po $5 — B. Braz
džionis, P. Kurzikauskas, kun. 
A. Stankevičius, J. Pleirys — 
dažymo kontraktorius, J. Stan
kūnas, V. Sinkus, K. BružasJ 

A. Stanevičius, J. Mildažis, Pre- 
į cin foto studio, Blanck, P. Ba- 
kery, kun. P. Patlaba, C. Ka- 
reckas, A. Bernadišius, E. Li- 
kanderis, inž. E. Bartkus, J. 
Bereiša ir daug kitų smulkesnė
mis sumomis.

Aukas siųsti: 17604 sąskaita 
Chicago Savings and L. Asso- 

, ciation, 6245 S. Western Ave.

X Lietuvių Enciklopedijos 
XI tomas jau išspausdintas, 
šiuo metu rišamas. Prenumera
toriams bus išsiuntinėtas apie 
birželio pabaigą. Chicagoje bei 
jos apylinkėse gyv. prenume
ratoriai, kurie dėl kokių nors 
priežasčių ligi šiol dar nebūtų 
gavę LE X tomo, prašomi tuo
jau kreiptis į LE atstovybę šiuo 
adresu: D. Velička, 7838 So. 
Green St., Chicago 20, III. Tel. 
Vineennes 6-7624.

X 10 tūkstančių dolerių LRK 
Federacijos Jaunimo stovyklai 
nutarė paaukoti Čhicagos atei
tininkų gydytojų korporacija 
Gaja. Auka labai impozantiš
ka ir sukelianti didelio optimiz
mo lietuviško darbo mylėto
jams ir puoselėtojams.

X šv. Antano draugija Cice
ro, kuriai vadovauja Myk. Jo- 
kubauskas, rengia gegužinę 
Schultz Woods parke. Unijos 
nariai, pasižymėję virėjai, ap
rūpins gegužinės svečius ge
riausiais valgiais.

X Inž. J. Jurkūnas praneša, 
kad ne jis yra Neolithuania kor
poracijos atstovas, kaip buvo 
spaudoje paskelbta, bet A. Si
monaitis.

Pasitiki
Škotas nuvyko į ūkį ir klau

sia farmerio:
— Ar turi gerų agurkų?
— Taip, galite pasirinkti kiek 

tik norite.
— O kiek šis kainuoja?
— Šis, mažesnis, kainuoja du 

centai.
— Gerai, pinigus aš užmokė

siu dabar, o už poros savaičių 
ateisiu atsiimti.

BUOŽE ŠOKA

Jugoslavijos diktatorius ir tur
tuolis Tito šoka su savo žmona vie
nam parengime. Diktatorius mėgs
ta pieną, alų, detginę ir Vakarų 
pasaulio garbininmus. (INS)

Tikras turtas
“Kad nors geresnius paveiks

lus su savim paimtume. Varną 
ir kitus. — Pasiūliau žmonai.” 
Šis sakinys iš Jurgio Savickio 
knygos “Žemė dega”. Taip kal
bėjo Jurgis Savickis išvažiuo
damas iš savo namų karo metu.

Tai parodo, kad yra žmonių, 
kuriems menas dar yra didžiau
sia vertybė, kurią reikia neštis 
su savim. Antanas Varnas, Sa
vickio minimas, šiandien Chica
goje nepaliauja kūręs. Taip pat 
ir daugelis kitų. Ir čia Chicago
je, ir visame pasaulyje yra dar 
lietuvių, kurie brangina savąją 
dailę, kaip savo tautos sielą.

Džiaugiasi dailininkas; šilu
ma pripildo krūtinę, žinant, 
kad jis reikalingas ir brangina
mas. Štai čia ir susidaro di
džiausias ir tampriausias ryšys 
tarp meno ir visuomenės. Dai
lininkas negali kurti vien tik 
sau. Kiekviena kūryba turi di
delę dalį pasiaukojimo, o pasi
aukojimas negali būti skirtas 
sau.

Tokių tad minčių kupini su
tinkame busimąją lietuvių dai
lės parodą įvykstančią Jaunimo 
Kongreso .proga Morrison vieš
butyje Chicagoje.

Didelis dalyvaujančių daili
ninkų skaičius užtikrina, kad 
čia bus atstovaujama visos lie
tuvių mene besireiškiančios 
kriptys. Visuomenė atiduoda 
savo duoklę prisidėdama prie 
organizavimo darbų. Bet tai tik 
išviršiniai reiškiniai. Tikrieji 
ryšiai glūdi kur kas giliau.

Yra ir dar viena parodos 
prasmė. Daugelis šiandien jau 
namus įsitaisę. Namai turi sie
nas, o sienoms reikia paveiks
lų. Vieniems gal, kad sienos net 
taip tuščiai atrodytų, kitiems, 
kad monotonišką didmiesč.o 
gyvenimą praskaidrintų ir di
džiųjų reklaminių plakatų nu
zulintą akį’ bent kiek atšviežin
tų. Ne visi gal atėję pirk3 pa
veikslus, bet paž.ntis su daili
ninku užsimegs. Be oficialaus 
pristatymo, be rankos paspau
dimo, bet per teptuko brūkš
nius, per spalvų ir formų deri
nius. Po parodos ne vienas bu
tas nušvis dailės sielos dalele. 
Ir tai įneš į mūsų gyvenimo ru
tiną bent kiek gaivaus vėjo.

Dailės parodą galima pava
dinti meno švente. Švente visų: 
dailininkų, visuomenės, kiek
vieno besidominčio savaja kul
tūra.

Dailės paroda atidaroma bir
želio 28 d. 8 vai. vak. Marrison 
Viešbutyje. — V. V.

KAS TIK TURI GERA SKOMĮ, VISKĄ 
PERKA PAS LIEPONĮ!

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.
3222-24-26 So Halsted St. Vietory 2-4226

Pirm., Ketvirt. 9—9:30, Sekm. 12—5, Kitom dienom 9—6

IŠ ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— Petro Kiaulėno kūrinių 
paroda įvyksta birželio 15—16 
dienomis Pr. Lapienės vasar
vietėj, Stony Brook Lodge, 
Stony Brook, Long Island. Besi
domintieji galės pamatyti ir 
tuos kūrinius, kurie pereitą pa
vasarį buvo išstatyti Paryžiuje 
ir kur jie susilaukė gražaus kri
tikų dėmesio.

VOKIETIJOJ
— Lietuviams kunigams re

kolekcijos šiais .metais prasidės 
liepos mėnesį 15-tos dienos va-* 
kare, Konigstein/Taunus, Pries- 
terseminar ir baigsis liepos 18 
d., prieš piet. Rekolekcijas su
tiko pravesti tėvas dr. V. Vaiš
nora. Pasibaigus rekolekcijoms, 
liepos 18, 19 d. įvyks pasitari
mai pastoraciniais reikalais.

ITALIJOJ
— Italijos laikraščiai davė 

žinią apie keturių Švedijos la
kūnų likimą po jų lėktuvo nu- 
mušimo 1952 metais Baltijos 
jūroje. Žinią yra atnešusi į Va
karus viena lietuvė pabėgėlė, 
kuri buvo susitikusi Lietuvoje 
su vienu lietuviu kariškiu, grį
žusiu iš Sibiro. Jis buvo kalina
mas kartu su švedų lakūnais ir 
jai perdavė jų prašymą pain
formuoti apie tai Švedijos vy
riausybę. Dabar, kaip praneša 
laikraščiai, švedų vyriausybė 
pradėjo daryti žygių juos išlais
vinti.

Visa Italijos spauda taip pat 
paminėjo lietuvių delegacijų 
dalyvavimą ir pareiškimus 
“Pax Romana”, “Liberalų In
ternacionalo” ir NEI kongre
suose, vykusiuose balandžio 
mėnesį Italijoj. Daugelis laik
raščių patalpino Lietuvos krik
ščionių demokratų pranešimą 
apie komunizmo įsigalėjimą 
Lietuvoje ir jų delegatų kalbas 
NEI kongrese

Žurnalai “Oggi” ir “L’Es- 
presso” aprašė žymiausio Ame
rikos gyvenimo tapytojo Ben 
Shan ir pasaulinio masto siuvė
jos Eleonoros Garnett gyveni
mus, pažymėdami, kad abu yra 
lietuvių kilmės. Ponia Garnett, 
gyvenusi 24 metus Kinijoj ir 
išmokinusi kiniečius rengtis eu

ropietiškai, dabkr atidarė savo 
siuvyklas New Yorke ir Romo
je.

Didelis Italijos žurnalas "11 
Tempo”, aprašydamas diploma
tų veiklą prie Švento Sosto, pa
stebi, kad Lietuvos pasiuntinys 
atstovauja taip pat virš pus
antro miliono visame pasaulyje 
išblaškytų lietuvių ir kad "Chi
caga yra didžiausias lietuviškas 
miestas.”

Šalę visos eilės laikraščių, 
kurie yra paminėję Lietuvą ki
tomis progomis, pabaigoje dar 
tenka pažymėti, kad balandžio 
27 dieną Italijos radiofonas vai
kų programoje perdavė Stefa
nijos Plona paruoštą translia
ciją pavadintą “Stebėtinos tau
tų ir kraštų istorijos: Lietuva”, 
kurioje buvo labai plačiai ir 
gražiai papasakota apie Lietu
vą.

Kaip galima matyti iš spau
dos iškarpų, Lietuvos klausi
mas Italijoj yra ne tik neuž
mirštas, kaip norėtų Sovietai, 
bet gyvas ir aktualus. Italijos 
spauda ir visuomenė yra gerai 
informuota apie Lietuvą. Už tai 
didelis nuopelnas tenka ir 
VLIKo leidžiamam ELTA-Press 
biuleteniui italų kalba, kuris 
kas mėnesį išsamiai informuoja 
Italijos spaudą ir visuomenę 
apie įvykius Lietuvoje ir lietu
vių veiklą tremtyje.

— Lietuvių Italijoje yra apie 
110 suaugusių ir apie 50 vaikų 
(čia įskaitant ir Liet. Salezie
čių gimnazijos auklėtinius). Di
džiausioji Italijos lietuvių dalis 
gyvena Romoje arba jos arti
mose apylinkėse. Krašto valdy
ba, pirmininkaujant V. Mincevi
čiui, išvystė gyvą veiklą tiek 
savų tautiečių tarpe, tiek skel
biant Lietuvos laisvės reikalą 
svetimųjų tarpe. Valdybos su
ruoštuose parengimuose dažnai 
dalyvauja daug žymių Italijos 
valstybininkų ir šiaip svarbių 
asmenų. Italijos Lietuvių Ben
druomenė sugebėjo ieškoti ir 
rasti daug Lietuvos draugų.

— Žmonės labiau myli savo 
nuomones, negu daiktus.

—Montesąuieu

ATITAISYMAS

Š. m. gegužės mėn. 25 d. 
“Drauge” buvo paminėta, kad 
man šiais metais sukanka 25 
metai muzikinės veiklos. Ta pa
čia proga, buvo pakartota jau 
daug kartų anksčiau skelbta 
apie mane netiesa. Pirmiausia 
ją paskelbė L-vių Enciklopedi
ja. Vėliau ji eilę kartų pasiro
dė periodinėj spaudoj. Pagaliau, 
kai, nor3 ir po mano įspėjimo 
to nepadaryta, dar tą netiesą 
pakartojo prie “Muzikos Žinių” 
leidžiamas Lietuvių Muzikų 
vardynas”, visai nepatenkintas 
likau.

Netiesa yra ta, kad aš, esą, 
dainavęs “Carmen” operoj Es- 
camilio. Ir tai, girdi, buvusi vie
na iš mano žymiausiųjų rolių.

Norėdamas, nors ir pavėluo
tai, šią klaidą pagaliau atitai
syti, pareiškiu, kad augščiau 
minėtos rolės nesu dainavęs, įr 
nežinau kokiais žinių šaltiniais 
remiantis tai buvo apie mane 
rašoma. — VI. Baltrušaitis.

Berniukams stovykla

T.T. Marijonų Seminarijos patal
pose, kuriose yra įruoštas maudy- 

I mosi baseinas ir sporto aikštė, 
šiais metais bus nuo liepos mėn. 
7 d. iki rugpjūčio mėn. 4 d.

Į stovyklą priimami jaunuoliai 
9 iki 13 metų.

Mokesti $3.50 dienai ir $5.00 vien 
kartinis mokestis apdraudai, regis
tracijai, gydytojo priežiūrai).

Vykstant i stovyklą, pasiimti 
reikalingų dalykų sąrašas bus į- 
teiktas po registracijos.

Šiais metais nedidelis berniukų 
skaičius bus priimama, todėl tė
vai turėtų greitai juos užregist
ruoti.

Stovyklai vadovaus Tėvai ir Bro
liai Marijonai.

Dėl tolimesnių ibformacijų skam
binkite tel. FAculty 3-1441; arba 
rašykite: M.ARIAN FATHERS,
Mariau Hills Seminary, Clarendon 
Hills, III.

IŠKILMINGA DEDIKACIJA
^DIENRAŠČIO DRAUGO NAUJŲ PATALPŲ 

ir
TĖVŲ MARIJONŲ NAUJOJO VIENUOLYNO 

Įvyks
Sektnadienj birželio mėn. 23 d., 1957 m.

prie 63-čfos ir Kiibourn gatvių
(Kilbourn gat. yra 4500 i vakaru h)

Dedikacijos iškilmes atliks 
JO EMINENCIJA, KARDINOLAS SAMUEL STRITCH, 

Čhicagos Arkivyskupas
Iškilmės prasidės 3:00 vai. p. p. \
Palaiminimas S v. Sakramentu 3:30 vai. p. p.
Sveikinimai ir meninė dalis prasideda 4:00 vai. p. p.
Naujų patalpų lankymas nuo 4:30 vai. iki 6:00 vai. p. p.

r

r

&
J


