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KA DIRBA JUNGTINIŲ TAUTŲ KAREIVIAI EGIPTE
JT kariuomene turi

šešis tūkstančius vyrų
SALOMĖJA NARKĖL1ŪNAITĖ 

Mūsų speciali korespondentė Jungtinėse Tautose

JUNGTINĖS TAUTOS. — Prieš porą savaičių spaudos žmo
nės, atsisveikinę keletui mėnesių su savo akreditacijų pareigūnu 
čia, būstinėje, štai dabar pradėjo gauti daugiau žinių apie Jungti
nių Tautų kariuomenę, kurios vado gen. Bums spaudos referentu 
jis tapo paskirtas.

Pradžiai jis prisiuntė smulkes
nių žinių apie tos kariuomenės 
suskirstymą toje neramioje Ga
zos srityje, kur, kaip žydai ir 
arabai skelbia, net ir gyva karei
vių siena neįstengia sulaikyti įsi
veržėlių tai iš vienos, tai iš ki
tos pusės.

Šeši tūkstančiai karių
Bendras Jungtinių Tautų ka

riuomenės narių skaičius birže
lio pinnosios duomenimis siekė 
šešių tūkstančių vyrų, kurie su
daro septynis batalionus ir eilę 
paskirų vienetų. Brazilų batalio
ne yra 530 vyrų, Kolumbija turi 
520, o jungtiniame danų ir nor
vegų batalione yra 650. Indijos 
batalionas sudaro 700, kai tuo 
tarpu Indonezijos 580, Švedijos 
330, o Jugoslavijos žvalgybos ba 
talione yra 760 vyrų.

Be šių, Kanada oro transporte 
ir žvalgybos vienetuose turi 1,- 
180 vyrų, Norvegija yra prista
čiusi 195 vyrų karo ligoninės 
vienete, Suomija atsiuntusi 250 
vyrų šaulių kuopą. Visas Gazos 
ruožas yra padalintas į keturis 
sektorius ir juose išilgai demar
kacinės linijos prie taktinių po
zicijų ir stebėjimo vietose šiuo 
metu pareigas eina danų — nor
vegų, indų, Kolumbijos ir brazilų 
batalionai.

Kas ką dirba
Pačiame Gazos mieste yra tos 

kariuomenės vado gen. Bums 
vyriausioji būstinė. Tenai kartu 
yra norvegų sanitarijos kuopa, 
švedų batalionas ir viena Suomi 
jos šaulių kuopa. Pats Gazos 
miestas ir sritis į šiaurryčius li
gi demarkacijos linijos saugomi 
danų — norvegų bataliono.

Gazos srityje taip pat stovi ir 
jugoslavų žvalgybos batalionas, 
kuris kartu su kitais keturiais 
vienetais, atsakingais už kiekvie 
ną sritį, patruliuoja tarp pagrin
dinio Rafah—Gaza miestų kelio 
ir demarkacijos linijos. Prie Ra
fah yra JT kariuomenės aprūpi
nimo centras.

Kanados žvalgybos eskadrono 
patruliai eina sargybą išilgai de
markacinės linijos nuo Rafah 
miesto į pietus prie Agabos įlan
kos. Viena brazilų kuopa, atskir
ta nuo savo bataliono, eina sar
gybą irgi prie Akabos įlankos pa 
lei demarkacijos liniją. Tą kuo
pą regulariai pakeičia kitos jų 
kuopos, einančios sargybą prie 
Rafah miesto ir į pietvakarius 
nuo Gazos srities. Prie Ras Nas
ram — kaip tik priešais Tiranos 
sąsiaurį, tenai, kur anksčiau sto
vėjo suomiai, dabar patruliuoja 
švedų žvalgybos kuopa, regula
riai pakeičiama kitos kuopos, 
esančios prie Gazos.

Pagaliau Indonezijos batalio
nas savo būstinę turi prie Rafah, 
kur jų žvalgybos kuopa stovi ant 
demarkacijos linijos šalia brazi
lų. Kiti likusieji yra atsakingi už 
saugumą maisto pristatymo 
punktuose ir sandėliuose, esan
čiuose Rafah srityje. Maži ka
riuomenės vienetai stovi Port 
Saide ir Port Tewfik, netoliese 
Suezo.

Dalinių keitimas

Visi JT kareiviai yra arba 
profesionalieji kareiviai, arba 
pašauktieji. Karininkai visi yra 
iš regularaus karinio personalo. 
Tam tikram laikui praėjus, tau

tiniai daliniai savo žmones kei
čia taip, kad, kiek vyrų paleidžia 
ma į namus, tiek naujų duoda
ma, bet tvarka yra tokia, kad 
pirma atvyksta pakaitalas, o tik 
po to jau grįžta savo laiką ati
tarnavusieji.

Pirmieji namo važiavo skandi
navai. Juos lėktuvais paėmė 
Skandinavijos oro linijos. Kitus 
iki uostų gabenama traukiniais 
ar autobusais. Balandžio pradžio 
je išvyko norvegų kontingentas, 
kurį pasekė švedai gegužės pra
džioje. Vėliau, gegužės 10 d., da
nai atvyko pakeisti saviškių, te
nai stovinčių jau nuo lapkričio 
15 d. ir buvusių pačiais pirmai
siais Jungt. Tautų kariuomenės 
daliniais, atvykusiais į Egiptą. 
Birželio viduryje suomių šauliai 
bus pakeisti.

Jugoslavai savo karius pakei
tė jūros keliu. Jie savo laivu 
„Proleterka“ atgabeno naujus 
karius į Port Saidą ir paskui 
juos transportavo traukiniu iki 
EI Arish. Išvykstantieji taip pat 
traukiniais vyko į Port Saidą ir 
paskui sėdo į savo laivą. Šiuo 
metu dar vyksta pasitarimai dėl 
brazilų ir Kolumbijos bataliono 
pakaitalų atsiuntimo.

Kariuomenės aprūpinimas
Nors ir nekiek tos kariuome

nės, bet jos aprūpinimas sudaro 
atskirą sritį. Prie Rafah esantis 
aprūpinimo centras savo sandė
liuose turi visko trisdešimčiai 
dienų. Kitai trisdešimčiai dienų 
aprūpinimo turima Neapolyje, o 
trečiam trisdešimties dienų lai
kotarpiui aprūpinimas gali būti 
pristatytas pareikalavus. Be to, 
Europoje dar yra ir JAV vyriau 
sybės pažadėtieji maisto bei įvai
rių reikmenų sandėliai. Specialus 
JT atstovas palaiko ryšius tuo 
reikalu su JAV.

Didžiuma maisto gaminių iš 
Europos pristatoma laivais į 
Port Saidą, o iš jo keliauja jau 
pačių JT kariuomenės judėjimo 
kontrolės rūpesčiu, daugiausia 
naudojantis geležinkeliu.

Tik labai maža dalis, atplauk
dami, atsivežė savo autovežimių, 
todėl daugumą parūpino JAV, o 
kiti buvo nupirkti iš britų, kai 
jie traukėsi iš Egipto. Tačiau 
transporto nėra bendro. Kiekvie
nas tautinis vienetas turi savo, 
kaip turi savo ginklus ir kariams 
uniformas, nors vasaros unifor
mas parūpino jau ir Jungt. Tau
tos.

Vengrijos pabėgėlių
studentų konferencija
CHICAGO, III., birž. 12. — 

Vengrijos pabėgėlių studentų, 
kurie suorganizavo ir vadovavo 
spalio revoliucijai prieš komunis 
tus, trijų dienų konferencija šian 
dien prasidėjo Chicagos univer
sitete. Apie 70 delegatų, atsto
vaujančių 1,400 Amerikoje ven
grų studentų, dalyvauja konfe
rencijoje. Jie suorganizavo Ame
rikos vengrų studentų draugiją.

40 namų sugriuvo
HONG KONG, birž. 12. — Ki

nijos šiauriniame centre, Shansi 
provincijoje, žemė drebėjo, pra
neša komunistinės Kinijos žinių 
agentūra. 40 namų sugriuvo ir 
aštuoni asmenys sužeisti.

Liūto naguose
KUALA LUMPUR, Malajai, 

birž. 12. — Liūtas sudraskė kinę 
moterį, kai jos vyras ir sūnus bu
vo netoli nelaimės vietos.
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Prezidentas Eisenhovveris, trum
pai sirgęs, atrodo gerai. Preziden
tas jau atsisėdo prie darbo stalo 
Baltuose Rūmuose. (INS)

Pakeičia kariuomenę
IZMIR, Turkija, birž. 12. — 

Turkijos pėstininkų brigada yra 
pakeliui į Korėją pakeisti 5,000 
turkų karių, kurie tarnauja Ko
rėjoje.

Siunčia j Rusiją
VIENA, Austrija, birž. 12. — 

Bulgarijos komunistinė spauda 
patvirtino, kad Bulgarijos jauni
mas ir kiti bedarbiai siunčiami 
dirbti į Sovietų Rusiją.

Rūpinasi socialine
krašto pažanga

MADRIDAS, Ispanija, birž. 
12. — šiomis dienomis visoje Is
panijoje buvo švenčiama tauti
nė Katalikų Akcijos diena. Įvykį 
paminėjo visa spauda, iškelda
ma Katalikų Akcijos reikšmę 
krašto gyvenime.

Katalikų Akcijai Ispanijoje 
priklauso apie vienas milionas ka 
talikų, atstovaujančių visoms so
cialinėms klasėms bei . grupėms. 
Šalia grynai religinių uždavinių 
Katalikų Akcijoje Ispanijos ka
talikai turi lemiančios įtakos į 
socialinę krašto pažangą.

Uostas drebėjo
NICOSIA, Kipras, birž. 12. — 

Žemė vakar drebėjo Kipro Papos 
uoste.

Kaikurie neaiškumai atidėjo
JAV nusiginklavimo planą

WASHINGTONAS, birž. 12. — Valstybės sekretorius John 
Foster Dulles pasakė, kad Jungtinės Amerikos Valstybės atidėjo 
savo dalinio nusiginklavimo plano įteikimą Sovietų Rusijai, nes 
kaikurie klausimai dar neišspręsti su mūsų sąjungininkais.

Harold Stassenas, prezidento:
Eisenhowerio patarėjas, atidės 
Amerikos plano atskleidimą pen 
kių valstybių pasitarimuose 
Londone. Ten nusiginklavimo 
klausimus svarsto Jungtinių 
Amerikos Valstybių, Britanijos, 
Prancūzijos, Kanados ir Sovie
tų Sąjungos atstovai.

Iš Dulles žodžių paaiškėjo, kad 
Stassenas atvyko iš Londono į 
Washingtoną pasitarti su admi
nistracija, nes atsirado neaišku
mų su Europos sąjungininkais 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
nusiginklavimo plano klausimu.

Daugiausia sunkenybių kyla 
dėl Europos srityje oro kontro
lės zonos. Jungtinės Amerikos 
Valstybės pirmojo žingsnio nu-

siginklavimo projekte norėtų iš
skirti Europą iš oro kontrolės 
plano. Amerika yra pasiryžusi 
siūlyti pirmiausia oro kontrolės 
planą ašigalio sritim, susitarus 
su Danija, Norvegija ir Kanada. 
Bet yra tikra, kad Sovietų-Rusi- 
ja tuojau išeitų su savo planu, į 
kurį būtų įtraukta ir Europa. O 
yra žinomas Adenauerio pareiš
kimas, kad Vokietija nesutiks tu 
rėti viršum savęs jokios oro kon 
trolės, kol Vokietija nėra sujung 
ta. Ar tik nebus svarbiausia prie 
žastis, kad Amerika atidėjo sa
vo nusiginklavimo plano įteiki
mą Sovietų Rusijai.

Italijos prezidentas
tarėsi su vadais

ROMA, Italija, birž. 12. — Ita
lijos prez. Giovanni GroAchi va
kar tarėsi su politiniais vadais. 
Jis norėjo sužinoti, koks būtų ge 
riausias kandidatas į ministerio 
pirmininko postą. Minima Cesa- 
re Merzagor, nepriklausomojo, 
kandidatūra. Merzagor yra sena
to pirmininkas.

Taip pat minimos Pietro Cam- 
pilli ir Giuseppe Pella kandida
tūros. Pella yra buvęs užsienio 
reikalų ministerių ir premjeru.

Adone Zoli atsistatydino iš 
premjero pareigų, nes jam nepa 
tiko fašistų parama jo vyriausy
bei.

TRUMPAI IS VISUR
• Los Angeles policija arešta

vo Charles Lawrence Dahlųuist, 
34 metų, pabėgusį iš Chicagos, 
kuris įtartas nužudęs tris Chica
gos vaikus — Robert Peterson, 
13 metų, John Schuessler, 13 me
tų, ir po brolį Anton, 11 metų — 
1955 m. spalio 18 d. Robinson 
Woods miške. Chicagos policija 
tuojau prašys jį atvežti į Chica
gą-

• Britanijos karalienė Elzbie
ta II ir jos vyras princas Pily
pas spalio 16 d. atvyks iš Kana
dos į Jungtines Amerikos Vals
tybes ir išvyks spalio 21 d. Kara
liškoji pora į Chicagą neatvyks.

• Alžire, Alžirijoje, apie 200 
prancūzų riaušininkų buvo areš
tuota. Riaušėse dalyvavo 5,000 
prancūzų, kurie mušė alžiriečius, 
degino jų automobilius ir suža
lojo daug alžiriečių krautuvių. 
Prancūzai savo riaušėmis kerši
jo alžiriečiams, kad Alžirijos su
kilėliai keliose vietose išsprogdi
no bombas.

• 33 amerikiečiai ūkininkai 
praėjusį antradienį atvyko į 
Maskvą. Amerikiečiai ūkininkai 
nori susipažinti su sovietiniu 
ūkiu.

• Jimy Dorsey, orkestro vedė
jas, vakar mirė New Yorke. Sir
go vėžio liga. Jo brolis Tommy 
mirė prieš šešis mėnesius.

• Raudonoji Kinija skundžia
si, kad Jungtinių Amerikos Vals
tybių lėktuvai skraido kom. 
nijos teritorijoje.

Ki-

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ 
SANTRAUKA

— Jungtinės Amerikos Valstybės, Britanija ir Prancūzija at
metė Sovietų Rusijos Vidurio Rytų planą, kuriuo buvo siūloma 
sustabdyti ginklų siuntimų į Vidurio Rytus.

— Maurice Bourges - Maunoury vakar patiekė naujo ministe
rių kabineto sąstatą Prancūzijos parlamentui.

— Valstybės sekretorius Dulles, sakoma, įspėjęs nusiginkla
vimo specialistą H ar old Stasseną, kad jis būtų atsargesnis priva
čiose derybose su sovietais. Sakoma nusiginklavimo viršininkas 
peržengęs duotas „instrukcijas nusiginklavimo klausimu“.

— Sunkvežimis, vežęs 17 vyrų, moterų ir vaikų, susidūrė su 
prekiniu traukiniu netoli Rocky Ford, Col. 12 asmenų žuvo ir 5 su
žeisti.

— Sovietai nesustos atominių bombų gaminę ir nesusilaikys 
jų nepanaudoję, jei ti kiūrės perviršių ir tinkamą momentą. Jr 
dabar, šaukdami prieš kitus ir pasitelkdami „specialistus“ žmo
nėms gąsdinti, savo atominėm bombom graso kiekviena proga, 
nors gražiai kalba, kad reikia nusiginkluoti. Maskva nori kitus 
nuginkluoti, o pati apsiginkluoti ko pajėgiausiai.

JAV pašto ženklu
pagerbs Magsaysay

WASHINGTONAS, biri. 12.— 
Prezidentas Eisenhoweris vakar 
pasakė, kad Pašto departamen
tas atspausdins pašto ženklą pa
gerbti Ramon Magsaysay, miru
sį Pilipinų prezidentą. Pašto žen
klas bus išleistas rugpjūčio 31 
d., minint Magsaysay 50-tą gim
tadienį. Magsaysay žuvo lėktu
vo katastrofoje š. m. kovo 17 d.

Du žuvo
EFFINGHAM, III., birž. 12. — 

Du vyrai vakar žuvo ir du kiti 
sunkiai sužeisti trijų automobi
lių susidūrime Effingham pie
tuose siaučiant lietui.

Žuvo Clarence Freeman, 37 
metų, ir keleivis Clarence Wak 
ker, 59 metų, abu iš Herrin.

Maria Namon, 13 metų graikė 
mergytė, atvyko į Jungtines Ame
rikos Valstybes iš Rumunijos. Kai 
ji buvo 2 metų amžiaus, ją pagro
bė iš šeimos komunistiniai parti
zanai. Senatoriaus Paul Douglas 
(D., III.) pastangomis ji buvo su
rasta. Mergytė atvyko į Chica- 
oagą pas tėvus. (INS)

Šaukiamės į laisvuosius Vakarus
Vliko raštas lietuviams, esantiems pavergtoje tėvynėje, 

Sibiro tremtyje ir laisvajame pasaulyje
Šiemet minime 1941 metų baisiojo birželio šešioliktas metines. 

Pirmuosius sovietinio okupanto įvykdytus Lietuvoje masinius trė
mimus, kada per kelias dienas'daugiau kaip 34,000 nekaltų Lietu
vos vyrų, moterų, senelių, vaikų ir kūdikių žiauriausiu būdu buvo 
išvežti kančioms ir mirčiai į Sovietų Sąjungos šiaurės tundras, 
Sibiro taigą ar Vidurinės Azijos dykumas.

Po Antrojo Pasaulinio karo sekusieji kiti masiniai trėmimai 
padaugino lietuvių kankinių skaičių Sibiro dykumose dešimterio
pai. Šimtai tūkstančių mūsų tautiečių okupanto tebelaikomi lau
kinio gyvenimo sąlygose už Uralo kalnų ar šiaurės speigiračio. 
Daugelis tebelaikomi ten vergų stovyklose. Okupanto padarytoji 
lietuviams žvėriška skriauda lieka neatitaisyta. Jeigu keliems 
šimtams iškankintų invalidų okupantas leido grįžti Lietuvon, šim
tai tūkstančių tautiečių tebelaikomi ištrėmime.

Chruščevas, Bulganinas ir kiti barbariškos komunistinės im
perijos vadeivos ir vėl pradėjo rodyti laisvajam pasauliui savo 
šypsenas. Jie dar kartą nori įtikinti Vakarus, kad sužmoniškėjo, 
kad su jais galima bendrauti ir sugyventi, kad jie pripažįsta teisę, 
kad nebesikėsina į kitų tautų laisvę, kad savo imperijos viduje pa
naikino vergų stovyklas ir atleido priespaudos varžtus, kad viskas, 
kas Sovietų imperijoje buvo padaryta bloga, visi kankinimai, žu
dymai ir priespauda buvę atlikti Stalino valia ir įsakymu, kad jie 
patys esą kitoki — geresni.

Tačiau, visas pasaulis žino, jog Chruščevas, Bulganinas ir kiti 
Kremliaus gaujos dalyviai buvo vyriausio budelio Stalino padėjė
jai. Kad jie lygiai kalti ir atsakingi už visus žudymus ir kankini
mus. Kad ne Stalino, kuris jau trys metai kaip miręs, bet jų pačių 
įsakymu pernai rudenį įvykdytos masinės žudynės Vengrijoje. 
Kad garsusis NKVD generolas Serovas, kuris 1941 metais vado
vavo trijų Pabaltijo tautų trėmimui ir naikinimui, ne tik nenu
baustas, bet gavo paaugštinimą ir dabar yra vyriausias Sovietų 
Sąjungos saugumo viršininkas.

Vadinamieji stalinizmo žiaurumai lieka neatitaisyti. Trėmi
mai iš Lietuvos ir kitų pavergtų kraštų tebevykdomi, tik nebe taip 
atvirai, kitokiais būdais ir panaudojus kitokias priemones. Paga
liau, priverčiamojo darbo stovyklos Sovietų Sąjungoje tebeveikia, 
jose laikomi nepatikimi režimui nekalti žmonės ir Kaip Stalino lai
kais jose'tebevykdomi kankinimai ir žudymai.

Kad tai tiesa, turime įrodymus, kaip 1956 m. rugsėjo mėnesį 
vienoje priverčiamojo darbo stovykloje Mordavijoje sargybinių 
buvo žiauriai nužudyti du 18—20 metų lietuviai studentai ir kū
niškai sužalotas vienas lietuvis inžinierius. Stovyklos pavadini
mas, jos komendantas leidęs žudynes, o taip pat vardai sargybinių 
žudikų žinomi. Laisvuosius Vakarus yra pasiekę gyvi liudininkai 
ir kaikurie įrodymai. Visa toji ir kitokia įrodomoji medžiaga bus 
panaudota* skundams ir protestams prieš Sovietų Sąjungą kelti 
tarptautinėse institucijose, kad lietuvių ir kitų žudynės, kankini
mai ir trėmimai už geležinės uždangos būtų sustabdyti.

Mes lietuviai niekad nepamiršime nei baisiojo birželio 1941 
metais, nei sovietinio okupanto mums kitas padarytas kruvinas 
skriaudas.

Tautos kančios sovietinėje okupacijoje šešioliktųjų metinių 
proga pagarbiai minime savo tautos visus kankinius. Meldžiamės 
už okupanto nužudytus ir už gyvuosius tremtyje kenčiančius. 
Darome visas pastangas palengvinti jų ir tėvynėje pavergtųjų li
kimą.

Šaukiamės laisvųjų vakarų pagalbos lietuvių tautos kančias 
sutrumpinti ir mūsų tėvynei Lietuvai laisvę atgauti, kad iš visur 
grįžę ir visi kartu ją atkurtume nepriklausomą ir laimingą am
žiams.

Taip pat šaukiamės į laisvuosius Vakarus nedaryti su Sovietų 
Sąjunga jokių susitarimų, kol pavergtosios tautos bus išlaisvintos 
ir joms sovietų padarytos skriaudos atitaisytos. Chruščevo ir 
Bulganino šypsenos neturi laisvųjų Vakarų suklaidinti, nes tai 
šypsenos vilkų, tykojančių grobio.

VYRIAUSIAS LIETUVOS IŠLAISVINIMO 
KOMITETAS

1957 m. birželio mėn.

Jordanas dar lakiau tolsta
nuo Egipto —Sirijos ašies

AMMAN, Jordanas, birž. 12. — Jordanas vakar dar labiau 
atskilo nuo Egipto — Sirijos ašies. Teigiama, jog didelė dalis 
arabų — musulmonų pasaulio eina Jordano keliu.

Kas gi Jordaną nustūmė nuo
Egipto — Sirijos ašies. Egipto 
sąmokslas prieš Jordano karalių 
Husseiną ir Saudi Arabijos ka
raliaus Saud nenoras, kad Egip
to Nasseris būtų arabų pasaulio 
viešpačiu.

Jei atvyks

Oficialus žodis
Po visų tų žygių Jordanas ofi

cialiai pasakė, kad panašiai pasi
elgė Libija, Tunisas, Irakas, Le- 
banas ir Saudi Arabija.

„Visos tos valstybės pareika
lavo Egipto vyriausybę ištrauk
ti jo karinius atstovus, kai pa

informuoti šaltiniai sako: Jor- aiškėjo, kad jie ruošė sąmokslus, 
danas nepriims Egipto naujo pa terorą ir užpuldinėjimus“, — sa- 
skirto ambasadoriaus kredencia- ko oficialus pareiškimas, 
lų, jei atvyks pakeisti atstovo,
kuris buvo atšauktas reikalau
jant Jordanui prcėjusį pirmadie
nį.

Tie šaltiniai praneša: Jorda
nas paprašė Siriją atšaukti jos 
karinį attache iš Amman, kai pir 
madienį pareikalavo Egiptą at
šaukti jo karinį atstovą.

KALENDORIUS
Birželio 13 d.: šv. Antanas; 

lietuviški: Kunotas ir Minkaitė.
Saulė teka 5:16, leidžiasi 8:26.

ORAS
Oro biuras praneša: Chicago

je ir jos apylinkėje šiandien — 
dalinai apsiniaukę.
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bet kokių informacijų prašomi Žukauskaitė ir Juozas Sabrins-
kreiptis į: 1) kuopų valdybas, 
2) centro valdybą (5254 So. 
Trumbull Avė, Chicago 32, III.),

kas. Jie visi taip pat priklauso 
vietos draugovei.

— LSS Hartfordo skyriaus

VEIKLA BOSTONE

Susirinkime, įvykusiame ge
gužės 30 d., Bostono studentai 
at-kaį svarstėme, kaip svarbus

pe įgyvendinti. O kodėl negalė
tų būti studentų į sendraugius 
pervesdinimo šventė?

JAUNIMO KONGRESO IR
buvo religinis auklėjimas, kurį TAlTIN|Ų SOKIŲ gVENTRS 
gavome Lietuvoje, tremtyje ir BELAUKIANT
JAV; kuo skiriasi religinio pa-Į
žinimo ir praktikos srity studen- [ Šios dvi šventės jau ne už 
tai, lanką katalikiškas mokslo kalnų. Ar mes atitinkamai joms 
įstaigas, nuo tų, kurie studijuo-1 ruošiamės ?
ja valstybiniuose universitetuo-' Neabejojame, jog ateitininkai
se; ar pažinimas filosofijos ir te
ologijos būtinas katalikui; kaip 
pajusti pareigą gilinti savo re
ligijos pažinimą ir pan. Algiui 
Brazdžioniui p i r mininkaujant, 
kapstėmės po visokio sunkumo 
klausimus, nekartą nukrypome 
nuo bendros temos, priėjome iš
vadų. Aiškiausiai nurodanti, 
kaip sutapatinti gyvenimą ir įsi
tikinimą, buvo ši: pirmiausia 
kiekvienas turime pasiklausti sa 
vęs, kaip žiūrime j gyvenimą ir 
jo vertę. Supratę, kad gyveni
mas, koks ilgas jis bebūtų, baig
sis, kad jį seks amžinybė, kurio
je džiaugsmas ar atvirkščiai pri

3) apygardų valdybas; Vakarų pirmininke yra veikli ateitininkė 
apygarda — Al. Šatas, 1528 So. kol. Diana Papievytė.
Ridgeway Avė., Chicago 23, te-1 — Jurgis štuopis propaguoja
lef. CRawford 7-7373, o Rytų a-l jaunimo kongresą ateitininkų 
pygarda — E. Sužiedėlis, 68 tarpe.
Glendale St., Brockton 39, Mass. | _ K; Pliuškoms, buvęs Phila-
Kvieėiame visus bent dalį savoj delphijos studentų at-kų pirmi- 
atostogų praleisti stovyklaujant. | ninkas, šiuo metu atliekąs kari- 

į nę prievolę, yra gavęs pagyrimą 
STUDENTŲ ATEITININKŲ įg divizijos vado už geriausią 

VEIKLOJE pareigų atlikimą.

vienam tilps po 60 lovų, prau
syklos ir kiti patogumai).

Skautai stovyklaus jau birže
lio mėnesyje. Liepos mėn. Ne
kalto Prasidėjimo seselės orga
nizuoja stovyklą mergaitėms. 
Rugpiūčio mėn. stovyklaus moks 
leiviai ateitininkai, o rugpiūčio 
pabaigoje ir rugsėjo pradžioje 
studentai ateitininkai. Tada

(Nukelta į 7 psl.)

VIKTORO K O 1 IC O 8 
IJetuviškų gazolino stotie ir auto 

taisymas
Atliekami motoro remontai, lygi
nimo, dažymo darbai ir keičiamos 

dalys
CALL-ME-MOTORS C0.

6769 8. WESTERN AVB. PR 8-9683

— Philadelphijos ateitininkai 
gražiai reiškiasi visuomeninėje

— SAS širdingai sveikina idė
jos draugę A. Valaitytę ir vei-

veikloje. Moksleivių ir studentų kėją V. Kamantą, sukūrusius 
1 jėgomis buvo suruoštas Motinos šeimą.

TEBEKASA! RANKA?
Rašomoji mašinėlė rašo gražiau, 

greičiau, iki TO egz. lš kart! Įvai
riausi modeliai nuo *69.95 ir augš
čiau. Pigu. nes tarnauja visą gyveni
mą.. Mokėsite tik po $5.00 kas mė
nesį. Pristatoma į bet kur) pasaulio 
kampą su pilniausiom garantijom.

Ofiso ir buto tel. OLympio 9-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1407 So. 49th Court, Cicero
Kasdien 10—rl2 ir 4—7 vai. Trečiad. 

ir šštad. tik 10—12 vai.

P. ŠILEIKIS, 0. P/Vy Orthopedas - Proteslstas
Aparatai-Protezai. Med ban 

* dažai. Speo. pagalba kojom
(Aroh Supports) lr t- t. 

Vai.: 9-4 lr 6-8. šeštadieniais 9-1 
ORTHOPED1JOS TECHNIKOS LAB.
2860 W. 68rd St. Chlcago 29, III 

Tel FKoepect 6-6084

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 42!KJ «. 63rtl St
Ofiso tei. REUanoe 0-4410 

Rezid. telef. GKovehUl. 6-0817 
Valandos: 1-8 p. m., 6-8 p. m.

Penktad. tik po pietį).
Trečiad. lr šeštad. pagal sutarti

bus gausiai atstovaujami. Ta
čiau paraginkime dar savo drau 
gus ir pažįstamus, kad jie vyktų 
į šią šventę. Juo daugiau jauni
mo, juo įspūdingesnis kongre
sas ir juo margesnė bus tautinių 
šokių šventė. Suplaukime Chi
cagon taip gausiai, kaip suva
žiavome į Ateitininkų kongresą!

MAS CENTRO VALDYBOS 
PRANEŠIMAI

Rašinėlio konkurso pasekmės
MAS Centro Valdyba prane

ša, kad konkursiniam rašinėliui 
“Kuo moksleivis ateitininkas ga
li prisidėti prie lietuvybės iš

klausys nuo mūsų dabartinių, ]akymo” įteikimo terminas jau 
veiksmų, pajusime kasdieninio pasibaigė. Gauti septyni raši- 
elgesio svarbą, užsidėsime sau nėliai, kurie šiuo metu skaitomi 
pareigą sužinoti daugiau apie jUry komisijos, kurią sudaro Są- 
priemones, kuriomis naudoda- jung0S pirm. Jonas Šoliūnas, 
miesi tiesiau sieksime tikslo. Ta stud Vaclovas Kleiza ir mokt.

dienos minėjimas. Sendraugių 
pastangomis gegužės 26 d. atei
tininkai praleido Marijos gar
bei Vilią Joseph Marie.

— Studentai ateitininkai, bai
gią mokslus, skubiai praneša tai 
kol. Džiugui Staniškiui, 12621 
Cornado Str., Cleveland 8, Ohio.

— Hartfordo stud. at-kų šven 
tėję dalyvavo CV vicepirm. D. 
Karaliūtė. Draugovei sumaniai 
vadovauja Algis Giedraitis.

— Detroito stud. at-kų šventė 
ir prof. St. Šalkauskio minėji
mas įvyko gegužės 18 d.

— New Yorko metinėj šventėj 
dalyvavo A. Gečiauskas ir Al. 
Lukas.

— Philadelphijos draugovės
susirinkime paskaitą skaitė Al
gis Vedeckas.

— Sigitas Bobelis, SAS užsie
nio reikalų vadovas, buvo pa
kviestas Waterburio LSS pirm. 
A. Žemaitaičio atstovauti ateiti
ninkus susirinkime, kurio tiks
las buvo supažindinti narius su

da laiko atsiras ir knygų pasi
skaityti ir pamedituoti ir pasi
melsti. Raginimas naudotis prie 
monėmis, neįsisąmoninus tikslo 
svarbos, kaip visi žinome, palie
ka be atgarsio.

Antroji susirinkimo dalis, tik
roji susirinkimo priežastis, bu
vo klierikų Gedimino Kijausko 
ir Kęstučio Tfimako išleistuvės. 
Pirm. Aldona Vasaitytė abiems 
įteikė po knygą — arkivysk. Ma 
tulevičiaus užrašus. Klierikai 
prisipažino pamėgę susirinki
mus, nenorį atsiskirti, bet pri
dėjo, kad nekantrauja ko grei
čiausiai atlikti teologijos studi
jas Weston College ir būti įšven 
tintais. Savo apaštalavimo dar
bą maną dirbti Chicagoje. Bū
relis tikrai labai pasiges abiejų 
jiems įsijungus, ir susirinkimai 
būdavo taikingesni, ir užkan
džiai linksmesni.

Milda Martinkutė, kurios bu
te susirinkimas buvo sušauktas, 
suruošė išleistuvių vaišes, kurių 
negalima nepaminėti. Tai buvo 
smaguriautojams pasmaguriau
ti, alkaniems pasisotinti, este
tams pasigrožėti ir visoms mer
gaitėms pasimokyti!

Bendrai buvo įdomu, linksma 
ir verta. em

MOKSLEIVIAI TAMPA 
STUDENTAIS

Šį sekmadienį 5 vai. vak. Vy
čių salėje įvyks abiturientų per
vedimas į studentus. Ta proga 
bus iškilmingas posėdis, kavutė 
ir šokiai. Į šią ateitininkišką 
šventę kviečiami moksleiviai, stu 
dentai ir sendraugiai.

Kiek teko patirti, šiais metais 
net 21 abiturientas praturtins 
studentų eiles. Ši pervedimo tra
dicija turėtų atrasti tinkamą vie 
tą mūsų šeimoje. Ne tik moks
leiviams ir studentams, bet ir 
vyresniesiems — sendraugiams 
vertėtų tokią tradiciją savo tar-

lietuvių studentų organizacijo-
Netolimoje ateityje mis- s.

lai- — Vytautas Valaitis lan
kėsi Philadeįphijoje LSS studijų 
dienų metu, prie kurių suruoši
mo veikliai prisidėjo LSS Phila
delphijos skyriaus nariai Bro-

A. Šatas, 
bus pranešti šio konkurso 
mėtojai.

Vasaros stovyklos

MAS Centro Valdyba sveiki
na visus savo Sąjungos narius, 
vienus pabaigusius mokyklas, ki 
tus pažengusius vienu laiptu 
augštyn. Jau dabar daugelis jū
sų galvojate, planuojate, kaip 
praleisite šių metų vasaros ato
stogas. Daugelis jūsų galvojate 
dalį savo atostogų praleisti jau
nimo ir savo draugų tarpe — 
stovyklaudami. MAS, kaip ir 
kiekvienais, taip ir šiais metais 
ruošia dvi vasaros stovyklas. Va 
karų apygardos kuopų mokslei
viai stovyklaus gražioje ALRKF 
stovykloje prie Detroito nuo š. 
m. liepos 28 d. iki rugpjūčio 10 
d. Rytų apygardos kuopų moks 
leiviai — Marianapoly; data bus 
pranešta. Į šias stovyklas pri
imami moksleiviai ateitininkai 
ir neateitininkai, pasižadą laiky
tis visų stovyklautojams nusta
tytų taisyklių ir dalyvauti viso
je stovyklai nustatytoje progra
moje. Kuopoms jau yra išsiun
tinėti aplinkraščiai, prašant pra 
vesti registraciją. Todėl norį

KO TIK NAMAMS REIKIA, 
Tuoj Jums DAINA teikia,

• Televizijas
• Hi-Fi fonografus. Plokšteles
• Radijus — vietinius ir importuotus
• I mlklasurblius
• Vėdintuvus tr Vėsintuvus
• Elektr. namų apyvokos reikmenis
• Rašomas mašinėles
• Elektr. laikrodžius
• Baterijas, antenas, lemputes Ir 

daug kitokių dalykų
Aplankykite modernišką prekybą.

iiLDflinfl.
Htclcvįsiot)
(sales - Service)

Sav. in* A. SEMfiNAS 
3321 S. Halsted — CIAffsMe 4-5OO5 

Atdara: kasdien 2—6, pirmadieniai.
lr ketvirtadieniais 9—9

Jr

— SAS metinis suvažiavimas 
ir vasaros stovykla įvyks A. L. 
R. K. F. Jaunimo stovykloje. 
Meno ir literatūros vakaras tuo 
atveju bus ruošiamas Detroi
te. O. B.

JAUNIMO STOVYKLOS 
NAUJIENOS .

— A. L. R. K. Federacijos 
Jaunimo stovykloje jau statomi 
stovyklautojam 2 namukai (kiek

----- —- -y- ii l. !■■'■■■ ■■■»»»■ —

Ar rūpinatės dėl

DIRBTINIŲ DANTŲ
Slydimo ar erzinimo?

Nebūkite apsunkinti laisvų dirbti
nių dantų slydinėjlmu, iškritimu bei 
klibėjimu kai valgote, kalbate ar juo
kiatės. Tik užbarstykite truputį 
FASTTEETH ant dantų plokštelių. 
Šie malonūs milteliai nuostabiai duos 
didesnį patogumą bei tikrumą palai
kydami juos daug tvirčiau. Jokio 
limpančios košės skonio. Jie yra al- 
kaliniai (bft-rūgšties). Pirkite FAST- 
TEEETH bet kurioje vaistinėje. 
Nepraleiskite slydlnėjanėlų_____ _

KAZYS ČESNAUSKAS
6444 SO. TROY ST.

Telef. WAlbrook 6-7670 ir 
Olbson 8-4938

nius Majauskas, Darvyda Alek- | 
naitė, Audronė Gaigalaitė, Rita'

• Oėneralla kontraktorius nau
jų namų statybai, įvairiems re
montams ir namų pertvarky
mams • Turime didelį patyri
mą namų statyboje. • Patys 
atliekame cemento lr medžio 
darbus. • Apkainavlmal nemo
kamai.

'S"

I Š VY KĄ—P I K N I KĄ 
TĖVŲ PAGERBIMUI

rengia
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Lietuvių Našlių, Našliukių ir Pavienių Draugiškas Klubas

sekmad birželio-June 16 d. Onos Bruzgulienės darže.
Groja Antano Samoškos Orkestras. Įėjimais ir automobilių pa- 
sisitatymas nemokamai.

KVIEČIA RENGĖJAI

SPECIALUS BARGENAS

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

ROOSEVELT FURNITURE Co. 
2310 W. RrmrvsN Road Telef. SEeley 3-4711

ŠALDYTUVAI

tik

Krautuv* atidaryta sekmadieniais nuo 11 Iki 4:30.

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE.
Remiantis Chicagos Savings Bendrovės praeitimi, nno pat jos jsilrflrimo 
1924 metais, jos pavyzdinga biznio tvarka, ypatingai indėlių sangnmo ir divi
dendų nažumo atžvilgiu, nėra saugesnės ir pelningesnės įstaigos pasidėti tau
pomus pinigus. Pasidėję tanpinius pas mus gausite no tiktai saugumų — jų 
apdraudimų iki 610,000.00, augštų dividendų, bet ir daugelį kitų patarnavimų 
veltui, nž kuriuos kitose įstaigose turėtumėte mokėti.

Taupytojų patogumui Chicagos Savings Bendrovės {staiga yra viena iž gra
žiausiai ir modnmižifiausiai įrengtų visoje Illinoio Valstybėje.

Lietuviai gyvenantieji nž Chieagos ribų, nežiūrint kurioje Ruvienytų Val
stybių dalyje jie begyventų, gali taupyti pinigus pašto. ,

Rąžykite dėl informacijų. Mėsų tnrtaa 621,000,000.00.

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

Atdara: pimuuUen) nuo 12 Ild 8, antradieni Ir penktadieni nno 9 Iki 4, ketvirtadieni nno 9 Dd 8.
Trečiadienį uždaryta visų dienų, o šeštadieni nuo 9 lkl 2 valandoa po pietų.

Katalogus tr smulkiausias infor
macijas reikalaukite:
J. Iu Giedraitis, 1832 Broad Street,
Hartford, Conn., kuris "Draugui” 
žinomas kaip sąžiningas asmuo.

DR. I. Ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2.800 West 51st Street
Priima ligonis pagal susitarlma 

DSl valandos skambinti telefonu 
Prospect 6-1796 nuo 2 lkl 9 vai. 
p. p. kasdian išskyrus trečiad tr 
ftpĮbtjyj

Res. tel. GRovehill 6-500J

Tek RElianoe 6-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK
-’VDYTOJAS IR CHIRURGAS 

'RTVVT8 GYDYTOJAS)
8925 W«st 59th Street

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

Tel. ofiso Ir buto OLymple 2-4150
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4988 VV. 15th SL, Cicero 

Rez. 1634 S. 49th Avė., Cicero
Kasdien 1-8 vol. Ir S-8 vai. vok.. 

Išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 Iki 4 popiet

Ofiso telef. EAfayette 8-8210, Jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzle 1-2868

DR. EMILY Y. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Trečiad. tik susitarus.

Ofiso tel. CLiffside 4-2808 
Rezidencijos: LAfayctte 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 VVest 47th Street 
(Kampas 47th tr Herinitage)

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

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

Vai. kasd. 12—4 
Tel. CEntral 6-2294

6002 Uf*t I6th Str.. Cicero
Vai kasdien 5-8, šeštad. 1-2 vai 

Tel. TOwnhaU 3-0050 
Kitu laiku lr trečiad. susitarus 

Rezid. tel. HEmloek 4-7080

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Bendra praktika Ir moterų ligos)
Ofizas ir rez.: 6100 S. Western Avė. 
Tel. PRospeet 8-1223 arba WK 0-5577 
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v., Antr., 
Treč. Ir Penkt. 6-9 vai. vak., šeštad. 
2-4 vai. popiet ir sulig susitarimu

Tel. ofiso WA 5-3010, rez. PR 6-7383

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

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS
- Pritaiko akinius - 

i 6822 South VVeetern Avenue 
vai. kasdien 10-12 vai. 1, 7-9 vai
vak. Šeštadieniais 10-1 vai Trečia 
dieniais uždaryta. Kt. laiku susitarus

Ofiso ’elefonae: PR 8-S22S 
Res telef. VVAlbrook 5-5076

DR. VL BLAŽYS^
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 
4701 South Damen Avenue

(Kampas 47-tos ir Daman Avė.) 
Vol. kasdien nuo 6—8 vai. vak

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

Telef. ofiso LiAfayette 3-6046
Res.: W Al brook 6-304M

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja lr Chirurgė) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ
SPECIALISTE

7166 South VVeetern Avenne 
(MEDICAL BUILDING) 

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

Office tel. RE 7-1168
Res. tel. WAlbrook 5-3765

Ofiso HE 4-1818, arba RE 7-9700 
Rez. PR 6-0801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus ligos 
2454 West 71st Street

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

”il. ofiso HE.4-5849. rez. HE.4-2824

DR. PETER T, BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2484 VVest 71st Street
Vai. Pirm., ketvlr., penkt. 1-4 lr 7-9 
Antr. 1-6. treč.tr šešt. pagal sutarties 
sekm. uždaryta.

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6817 South VVestern Avenne 
Chlcago 20, m

telefonas REpublio 7-4*00 
Rezldenda: GRovehUl 6-8141

oasl matymai pagal sutarties

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

4167 Archer Avenne
Ofiso vai.: nuo 2-4 lr nuo 6-8:10 ▼ 
vak. Šeštadieniais nuo 2 iki 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti
. Ofiso tel. Virginia 7-0086. 

ResMend Jos tel. BEvcrly 8-8244

Ofiso HE 4-1414, arbų RE 7-9700 
Rez. RE 7-0807

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS 
Spec. aknžerija ir moterų ligų

2464 Weet 71st Street
(71-oe ir Oampbell Avė. kampas) 
Vai.: kasdien 1—S lr 6—8 vai. vak. 
šeštadieniais 1—4 p. p. Trečiadie
niais uždaryta.

Ofiso telef. VArds 7—1188
Regldflndjoa — STevvart 3-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

766 VVest Sflth Street
(kampas Halsted lr 86-ta gatvS) 

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

šeštadieniais 1—4 vai.

Tel. W Al brook 5-2070
Rea. Hllltop 5-1888

Dr. Aluander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marąuette Medical Center 
6182 South Kedzle Avenne

VAL. 2—4 p. p. lr nuo 7—* v. vak.
Trsčlad. Ir šeštad. pagal sutarti

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(LIETUVIŠ GYDYTOJAS) 
2600 VVest 6Srd Street

VAL kasdien nuo Z—4 p o Ir 7:19
Iki 9 vai. Trečiad. Ir šešt. uždaryta.

Telefonas GRovehill 6-1596
DR. ALDONA JUŠKA

AKTU TJGU 8PECTATJSTE 
— PRTTATKO AKTNTITR —

Z
Valandoa: 2—12 lr 7—9 v v pagal 
susitarimą Išskyrus trečiadienius.

2422 W. Marąuette Road

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Vak: kaad len inuo 6 v. v. Jkl 9 V. vf.^
Vai,: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. v., 

lšskirus trečiad. šeštadieniais nuo 1 
iki 4 ^al. popiet.

Tel,: Ofiso — PUUman 5-6788 
Buto — BEverly 8-8946

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. Glb. 8-6195

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

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

Valandos: Kasdien nuo 2—4 ir 6—8. 
šeštadieniais nuo 2-4 vai.

Trečiadieniais uždaryta.

Tel. ofiso: DAnube 6-1125

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS

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

šeštadieniais 1—4 v. p. p.

Tel. ofiso PRospeet 6-9400
Rezid. PRospeet 0-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevlčlūtė)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenne

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

Ofiso HEmloek 4-6815 
Rez. HEmloek. 4-8751

DR. A. NARBUTAS
PIAUČ1Ų IR VIDAUS LIGOS 

2745 VVest 69th Street 
(priešais šv. Kryžiaus ligonin*) 

Priima pagal susitarlma

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

(Arti Archer Avė.) 
Valandos: nuo 10 lkl 12; 1—6; T-t. 

šeštad. 10—12. Trečiad. uždaryta
LAfayetto 8-4040.

Namų — CEdarerest 3-7786

DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
8259 South Halsted Street 

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

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Vlctory 2-1484. Resid. 2487 
W. A2nd St., tel. Republlc 7-8818.

Ofiso telefonas — Blshop 7-2526

DR. AL RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenne
(Kampas Kedzle lr Archer) 

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

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINftS LIGOS
2745 VVest 69th Street

Priešais šv. Kryžiaus ligonine 
Telef. REpublio 7-2200

TAL: Pirm., antr., Kevt., penkt. 
nuo 9 lkl 11 ryte lr nuo 6:00—1:00. 
šešt. nuo 2:00—4:00. Trečiad. Ir
kitu laiku susitarus telefonu.

DR. ANT. RUDOKAS, Opt
Tikrins skis Ir pritaiko akinius, 

keičia stiklus Ir rėmas 

4466 8. California Ava. .YA 7-7M1 
Vai.: 10 ryto lkl t vak. (trečiad. at
daryta), šeštad. 10 ryto lkl 8 T. p.p. 

uždarytas

Tel. ofiso Vlctory 2-1581
Rez. Vlctory 2-0743

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

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

DR. F. C. VVINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiad. lr šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street 
Tel. ofiso CA. 6-0257, res. PR. 0-066*

Rezid. 6600 8. Arteslan Avė. 
VAI. 11 v. v. lkl 8 p. p.; 6—* v. v

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Virt 25 metų patyrime
Tel. YArda 7-182* 

Pritaiko akinius 
Kreivas akis 

Ištaiso
Ofisas Ir akinių dirbtuvė
756 VVest 85th Street 

Vai. nuo 10 lkl 2, nuo 6 lkl 8, traauo
ni

šeštadieniais nuo 10 lkl 2 vai. p.p

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

yra priežastis galvos skaudšjimo bei 
svaigimo ir skaudančių aklų karščio. 
Atitaisau trumparegystę ir toliregys 
tę. Prlrenku teisingai akinius. Visi 
egzaminavimai daromi su elektriniai, 
instrumentais, rodančiais mažiausius 
trūkumus. Speciali atyda kreiptam. 
1 mokyklos valkus.

4712 South Aahland Avė. 
Tel. Y Ards 7-1873 

Vai. 10:80 lkl 7 r. vak. šeštad. 10:80 
lkl 6 vai. Sekmad. tr treč. uždara.

DRAUGAS
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Ketvirtadienis, 1957 birželio 13 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS n
* KNOWLANDO PASIŪLYMAS

Šen. Knowlandas yra linkę* manyti, kad JAV vyriausybė 
turi panaudoti sovietų diktatoriaus Chruščevo paskutiniuoju lai
ku padarytas sugestijas per televiziją birželio 2 d. ir kaiku
riuose jo ir Bulganino laiškuose.

Chruščevas birželio 2 d. pareiškė, kad <jis nebijąs atitraukti 
sovietų karines jėgas, iš jų okupuotųjų Europos kraštų ir be to, 
jei žmonės nenori komunistinės santvarkos, jie gali pasirinkti 
kitokią.

Turėdamas galvoje šį Chruščevo pareiškimą, šen. Know- 
landas pasiūlė valstybės sekretoriui John Foster Dūles, kad būtų 
sudarytos sąlygos išbandyti komunizmo popularumą Vengrijoje, 
kur komunizmas siautėja jau 10 metų. Senatorius mano, kad 
Valstybės Departamentas turėtų kreiptis į Rūdijos komunistų 
partijos vadą Chruščevą ir pareikalauti, kad jis leistų Vengri
jos žmonėms pravesti krašte laisvus ir slaptus rinkimus, kad tuo 
būdu jie turėtų galimybes pasirinkti tokią santvarką, kokios 
jie patys norės, ir pastatyti valdžios priešakyje tokius asme
nis, kurie jų manymu geriausiai galėtų vykdyti jų valią ir rū
pintis krašto bei žmonių reikalais.

Pastačius Chruščevui tokį reikalavimą, jis būtų priverstas 
skaitytis su savo žodžiais, o kitu atveju (jei atsisakytų) — vi
suomenės akyse dar kartą būtų pastatytas, kaip tipiškas komu
nistinės propagandos skleidėjas.
\ Senatorius savo pasiūlytame plane turi įdėjęs paragrafą 
apie tai, kad rinkimus Vengrijoje turėtų prižiūrėti Jungi. Tautos.

Šen. Knovvlando pasiūlyme yra vienas lyg ir visai naujas 
dalykas. Jis mano, kad mainais už laisvus rinkimus, Jungtinės 
Amerikos Valstybės ir jų sąjungininkai turėtų sutikti, kad Nor
vegija būtų įjungta į Pabaltijo “neutralųjį bloką“. Pagaliau, 
jei su tokiu JAV pasiūlymu Chruščevas nesutiktų, Jungtinės 
Amerikos Valstybės turėtų pateikti kitą planą.

Vykdant šį planą, anot šen. Knowlando, kaip būtina sąlyga, 
rusai turi pasitraukti iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos, vykdy
dami su jomis padarytas sutartis ir grąžinti atgal iš Rusijos 
vergų darbo stovyklų jų piliečius. Be to Pabaltijo kraštuose 
taip pat turi b Sti leisti laisvi ir slapti rinkimai.

Šitaip susitvarkius, Sovietų Rusija turi sutikti duoti bendrą 
garantiją Pabaltijo “neutraliam blokui“ prieš betkokią ir bet- 
kieno agresiją.

Atsako į šmeižtus
Ta pačia proga pravartu paminėti “The New York Times” 

vedamąjį straipsnį, atspausdintą birželio 11 d. laidoje. Tarp ki
tų dalykų, ten yra pasakyta:

“Jei Maskvos širdis taip labai kraujuoja ryšium au paverg
tųjų žmonių likimu, kodėl ji neišlaisvina ukrainiečių, uzbekų, ar
mėnų, latvių, lietuvių, estų“... Suminimos ir kitos sovietų pa
vergtos tautos, taip pat ir Balkanai.

Šis “The New York Times” vedamasis buvo iššauktas pa
staruoju metu rusų bolševikų kariuomenėj vedamos šlykščios 
propagandos prieš Jungtines Amerikos Valstybes, teigiant, kad 
Amerika buvo apgyventa žmogžudžių, išžudžiusių indėnus. Da
bar esą negrai laikomi vergijoje. Be to esą persekiojamos vi
sos mažumos.

Atsakydamas į tai, šis dienraštis primena bolševikams, kad 
Sovietų Rusijos imperija yra išaugusi kaip tik pavergimu dau
gybės tautų, kurios yra persekiojamos ir naikinamos.

DRAUGYST® SUOMIJOJ

Sovietų Sąjungos bosas Chruščevas daužia vyno stiklus su Suo
mijos ministeriu pirmininku Sukselainen Helsinki mieste. Nors ir šyp
sosi, tačiau be abejo prisimena tuos graudžius laikus kai mažytė Suo
mija, 1939 bolševikų užpulta, nuostabiai gynėsi norėdama atsispirti 
kruvinai bolševikų “laisvei”. (INS)

PAVASARIS ATĖJO MICHIGANO 
KALVELĖMIS

AL. GIMANTAS

Kai aną sekmadienį virtinė sa, dar nėra, bet virtuvės pasta 
automobilių pasuko iš didmies- j tas, kuris tarnaus ir valgyklai, 

ir salei, ir pamaldų vietai, jau, 
galima ąakyti, pilnai užbaigtas. 
Netoliese jau prasidėję pirmieji 
gyv. namų stovyklautojams sta 
tybos darbai. Visa vyksta pagal 
planą, bet kitaip ir būti negali, 
nes jau liepos viduryje laukia
mas pirmasis stovyklautojų 
kontingentas. Laiko maža, dar
bų — marios, lėšų visą laiką sto 
ka. Bet kas pajėgs užgęsinti lie
tuviškąjį pasiryžimą ar, aiškiau 
tariant, lietuviškąjį užsispyri
mą ? Šis, be abejo, nugalės visas 
kliūtis, nors tos kliūtys augš
tos, maždaug kaip pora dešim
čių tūkstančių dolerių. Va, vien 
patalinei, lovoms, valgymo prie
taisams ir tai reikia ar tik neto
li dešimties tūkstančių. Pasi
šventusiųjų Putnamo seselių įsi 
kūrimui, bent minimaliai pra-

čio tvaiko lygia autostrada į 
laukus, vykstančiųjų noras bu
vo tik vienas: važiuojame pama 
tyti pavasario, važiuojame pa
matyti atgimusios saulutės, vyk 
štame atgaivinti akis ir sielą 
tuo nuostabiuoju gamtos prisi
kėlimu. Išties, ilgai nusitįsusi 
drėgna ir nemaloni žiema, vers
te verčia miestietį atsigaivinti, 
grynu oru ir pavasario vėjeliu 
atsišviežinti. Ir kur rasi tinka
mesnę vietą pavasario sutiki
mui, kur rasi tokį tereną, taip 
labai primenantį Lietuvos kal
veles, ir kur rasi tikrą lietuviš
kojo kaimo ir gamtos nuotaiką, 
jei ne pernai įsigytoje ALRKF 
jaunimo stovykloje, prie Man
chester, pietrytinėje Michigano 
valstybės dalyje. Nenuostabu 
tad, jog sunkiai prisėdusiuose
automobiliuose (visi gi čia: ir džiai, ir tai reikia bent penkių

SUSTIPRINKIME KOVĄ DĖL LAISVES
Gražusis birželio mėnuo lietu

vių tautai liko kankinių ir su
žvėrėjusių okupantų atminimo 
mėnesiu.

Jis liks kartų kartoms, kaip 
prisiminimas savo tėvų, brolių 
ir seserų ašarų, baimės ir kan
čių. Drauge liks tvirto pasiryži
mo ir naujų jėgų kovos užtikri
nimo dėl savo tautos laisvės. 
Jis liks simboliu ryžtingo lietu
vių balso kitoms tautoms, kad 
okupanto klastingai užgrobtai 
lietuvių tautai turi būti grąžinta 
laisvė, turi būti bent dalimi ati
taisytos tūkstančiams nekaltų 
lietuvių aukoms materialinės ir 
moralinės skriaudos.

1940 m. birželio 15 d. Sovietų 
Sąjunga klastingai okupavo Lie
tuvą. Netrukus įjungė ją suklas 
totais “Seimo rinkimais” į So
vietinę Rusiją ir lietuvių tautai

vųjų tarpe, gi jų vietas papildė 
nauji kankiniai antrosios oku
pacijos meto. Įvairios tolimo Si
biro pakampės nusėtos nekaltų 
mūsų tėvų, brolių ir seserų ka
pais.

Vargu rasti bent vieną lietu
vių šeimą ar tai senosios ar nau 
josios ateivijos tarpe, kurių gi
minės nebūtų tų žiaurių oku
panto veiksmų paliesti.
- Kovos dvasiai sustiprinti ir 
priminti pavergtiesiems lietu
viams tėvynėje, kad rūpinamės 
savo krašto ir jų likimu, taip 
pat tarti laisvajam pasauliui sa
vo pasiryžimą kietai kovoti už 
laisvę, kiekvienais metais mini
me birželio tragiškus įvykius 
susikaupimu ir specialiai* susi
būrimais.

šiais metais Chicagos Lietu
vių Taryba minėjimą rengia bir-

maži kūdikiai ant rankų, ir pa
ūgėjęs jaunimas, ir net kaikurių 
dėdės su dėdienėmis ar net ir 
dar tolimesniais giminėmis), vi
si smalsiai nusiteikę, ypač tie, 
kurie dar išvis nebuvo stovyk
los plotų regėję, nekantraudami 
žvalgosi — ir kada gi pasieksi
me lietuviškąją nuosavybę Mi- 
chigane ?

Statybos pažanga 
Ir kai tik vingiuotas meksfal

to kelias pabėga iš lygumų, kai 
tik prasideda įdomesni vaizdai, 
kai pro šalį nublizga vienas ki
tas ežero veidas, kai vietovė iš
virtusi į grakščias kalvas- ir. 
šiaip augštumas, jau galima nu 
jausti, kad tovyklos rajonas jau 
čia pat. Keleiviai, smalsumu te
bedegdami, kyščioja galvas ir 
rankas pro mašinų langus besi
dairydami, ar nepamatys kur 
trispalvės su žvaigždėtąja vėju
je plevėsuojant, stovyklos cent-

tūkstančių. Viskas juk brangu, 
veltui niekas nieko neduoda, o 
ką jau bekalbėti apie visus ki
tus, kad ir neliuksuso, bet'būti
nus stovyklos gyvenimo įrengi
mus. Gyvenamųjų patalpų sta
tyba, kad ir kaip ekonomiškai 
tvarkoma, visvien pareikalaus 
kitos dešimties. Be to, netoli
moje ateity turimų pastatų ne
užteks ir reiks plėstis, naujus 
namus statytis. Bet, grįžtant iš 
komercinių apmąstymų, nejučio 
mis akis užkliūva už čia pat sto 
vinčio nemažo vaismedžių sodo. 
Šiandien, -apleistas jis, stokoja 
geros šeimininko rankos, bet ga 
Įima drąsiai kirsti lažybas, kad 
už metų ar dvejų lankytojas ne
galės pažinti to sodo. šiandien 
nuostabiųjų žiedų kekės tiesiog 
negali atitraukti lankytojo 
žvilgsnio. Tikrai, .kur beužmesi 
akįf visur žiedai, žiedai ir žiedai. 
Neveltui vienas sužavėtų svečių

rą beženklinančias. Vėliavų, tie- pastebėjo: “Stovykla žydi!” Ne

vien obelys, ne vien kriaušės, 
bet ir visa eilė medžių ir krū
mų, neišvardinsi jų visų vardų, 
puikiausiais žiedais pasipuošę, 
ir bendras stovyklos gamtos ža
lumas, besimaišydamas su įvai
riaspalviais žiedais, iš viršaus 
laiminamas malonios saulutės 
atokaitos, eiliniam stebėtojui 
teikia nuostabaus pasigėrėjimo. 
O ką jau bekalbėti, jei šiandien 
čia būtų atvykęs koks dailinin
kas ar foto mėgėjas: jų iš čia 
neišprašytum iki vėlumos.

“Piknikaujatna“
Platininiai melsvas ir lygus, 

ramus ežero paviršius su savo 
pilnai aptvarkytais kantais, 
puriu smėliu klastingai vilioja 
busimuosius plaukikus ar meš
keriotojus. Va, žiūrėkit, keletas 
nekantriųjų žuvautojų, jau įlipę 
į laivelį, neiškenčia nenusiyrę 
ten į pietus, prie tų vandeninių 
švendrių. Išties, ten gali užka
binti žuvies... Koks gi ten triuk 
šmas, juokas, krykštavimas, va, 
ten, dešinėje ežero pusėje? E, 
tai jaunimas tinklinį muša, dar 
kiti bedmitoną laido, dar kitas 
ketvirtas matuoja aikštelę kro
keto žaidimui. Kiek arčiau ar 
tik ne keturmečiai bei šešiame
čiai paaugliai lenktyniauti tar
pusavy bando. Visiems čia ga
nėtinai vietos, užsiėmimų, kiek
vienas vis randa ką daryti. Au
re, už ano krūmo paslaptingi dū 
mai kyla, ar tik ne aukurą kas 
smilko? Panašiai, bet ne visai. 
Atvykusių lankytojų šeimynėlė 
praalko, na, ir nutarė pasikepin 
ti atsivežtos mėsos kepsnį. Juk 
šis patiekalas, gamtos prieglob
sty paruoštas, bus tūkstantį ir 
vieną kartą skanesnis už įman
triausiai elektrinėj virtuvėj pa
ruoštas mėsas.

Visi žavisi
Gi nuo augštojo kalno, Žalia

kalniu, Rambynu ar dar kitaip 
vadinamu, pro tirštai sužaliavu
siųjų medžių viršūnes ir krū
mus paežerį pasiekia daina, sva 
jinga, gili, bet sava ir miela, nes 
lietuviška ir širdžiai tokia arti
ma. Gali atskirti merginų ir vai 
kinų balsus, gali girdėti jų juo
ką ir jaunatvišką klegesį. Dar 
kitoje pašlaitėje susimetę muzi
kos mėgėjai. Vienas jaunuolis 
puikiai valdo akordeoną ir nuo
latiniais jo garsais maloniai nu
teikia arčiau bevaikštinėjan- 
čius svečius. Įdomi smulkmena: 
teko vienu kitu sakiniu apklau
sinėti jau virš šimtinės tautie
čių, kurių visi iki vieno, be ma
žiausios išimties, reiškė savąjį 
susižavėjimą stovyklos gamta 
ir visa aplinka. Visi juk mato 
kad čia kuriasi didelis lietuviš
kumo išlaikymo centras. Čia tuo 
atžvilgiu nauda ne tik mūsų jau 
nimui, kuris įsijungs į stovyk
lautojų gretas, bet ir suaugu
siems, kurie čia visados ras lie
tuvišką aplinką ir visados jau
sis grynai savųjų tarpe. Sekma

dieniais ar kitomis nedarbo die
nomis, kaip pereitieji metai pa
rodė, čia sugužta bei privažiuo
ja šimtai artimesnių ir tolimes
nių vietų lietuvių. Vietos, erd
vės ir plotų juk pakaks visiems. 
Tad kodėl nepraleisti dieną pra
smingai, gamtoje, saulutės ato
kaitoje ar pavėsy tarp savųjų? 
Kodėl nepasimaudyti, neatsigai 
vinti vėsiame vandeny, kodėl ne 
pameškerioti, kodėl nepaspor
tuoti,kodėl nepasilsėti ? Rajono 
vartai atdari visiems be išimčių 
tautiečiams.

Visi prisideda

Ir reikia tik gėrėtis nuošir
džiomis pastangomis ir darbu 
visų tų, kjirie prisidėjo prie šio 
projekto įvykdymo ir kurie jį 
tęsia su dar didesne sparta ir 
užsidegimu. Pinigo, nepaslaptis, 
visi žino, trūksta, ir tautiečiai 
turėtų nepagailėti šimtinės, kon 
krečiai prisidėdami prie tolimes 
nių darbų vykdymo ir pilno su
sitvarkymo. Ir, jei ne tiek nuo
stabu, kad į šimtininkų eiles įsi
rašo šeimos, turinčios savų ma
žamečių (busimųjų stovyklos 
narių), jau tikrai su pasigėrėji
mu tenka prisiminti tuos gana 
skaitlingus viengungius, neve
dusius ar bevaikes šeimas, ku
rie ir kurios taipgi lietuvišku

nuoširdumu ir reikalo suprati
mu prisideda prie stovyklos kū 
rimo. Be to, Detroite yra susi
daręs katalikių moterų būrelis, 
kurios tuoj pradės rinkti pinigi
nes ir daiktines aukas vienuolių 
seselių įsikūrimui. Tas labai 
svarbus darbas, nes kasgi iš 
mūsų norėtų, kad atvykusioms 
mūsų vaikučius mokyti ir auklė 
ti seselėms tektų gulėti ant me
dinių barakėlio grindų ar val
gyti iš popierinių lėkščių. Taip 
pat šeštadieniais, kaip praneša 
stovyklos darbams vadovaują, 
kviečiami vyrai fiziniu darbu 
patalkininkauti kaikuriuos dar
bus atliekant. Kiekvienas mos
tas, kiekvienas geros galios pa
sireiškimas labai vertinamas ir 
lietuvišku nuoširdumu priima
mas.

Tėvai, įsigykite ir duokite tavo vai
kams paskaityti gausiai ir spalvotai 
iliustruotą VANDOS FANKIENfiS 
pasakų knygą —

KARALAITIS GINTARĖS 
ILGES TS

Be to, šioj knygoj atspausdinta kita 
pasaka — BALTOJI LELIJA Vir
šelį if iliustracijas piešė Sės. Merce
des. 48 pusi. Kaina |1.25. Pinigas ir 
užsakymus siųsti:

“DRAUGAS”
4548 W. 63rd Street, Chicago 29, IU.

PAULIUS JURKUS

Draugystė yra kūnų siela.
—Diogenes

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybė
Precin Photo Studio

(Incorporated)

EDVARDAS ULIS, sav. 
4058 Archer Avenue

Telefonas Virginia 7-2481

IŠ ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

sunkvežimis su pilna ap
drauda. Pigus ir sąžiningas 
patarnavimas.

R. ŠERĖNAS
2047 W. B7th PI., Chicago,

IU. VVAlbrook 5-8063

NARIAI LIETUVIŲ TAUPYMO IR
SKOLINIMO B-VIŲ LYGOS,

Kuriose Kiekvieno Santaupos Yra 
Apdraustos iki $10,000.00 — 

lr Paskolos Duodamos Namų Įsigijimui 
Lengvomis Sųlygomis

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSIL
6245 S. Wegtem Avė.,_________Chicago 36, III.

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

GRANE SAVINGS & LOAN ASSN.
2555 W. 47th St.. Chicago 32, III

DISTRICT SAVINGS ft LOAN ASSN.
3430 S. Halsted St., Chicago 8, III.

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

UNIVERSAL SAVINGS ft LOAN ASSN.
1800 S. Halsted St.. Chicago 8. III.

uždėjo negirdėtą jungą. Iš ra- želio 15 d. 7 vai. vakaro Marijos 
mių ūkininkų atėmė jų dirba- Augštesniosios mokyklos salėje.

SMILGAIČIŲ AKVARELĖ
mus ūkius, iš darbininkų, profe
sionalų ir valstybės tarnautojų 
atėmė jų darbu uždirbtas san
taupas, pašalino tūūkstančius 
ramių darbininkų, tūkstančius 
nekaltų žmonių sukišo į kalėji
mus.

Negana tų žiaurumų ir civili
zuotam pasauliui negirdėtų oku
panto nusikalstamų veiksmų, 
sužvėrėję krašto grobikai, po 
vienerių savo okupacijos metų, 
1941 m. birželio 12-14 d. nakti
mis ginkluoti užpuolė miegan
čias šeimas ir poros valandų bė
gyje įsakė pasirengti išvykimui. 
Tokiais sužvėrėjusiai* metodai* 
veikdami, okupantai apie 40, 
000 lietuvių, senelių, vaikų, gim
dyvių motinų, naujagimių kū
dikių, sugabeno į geležinkelių 
stotis ir užkaltuose gyvulių va
gonuose ištrėmė kančioms ir mir 
čiai į tolimus Sibiro plotus, iš
skirdami tėvus nuo vaikų, žmo
nas nuo vyrų.

Šiandieną pasiekiančios laisvą 
jį pasaulį inf<|rmacijo8 sako, 
kad mažai tų kankinių bėra gy-

Paaukokime poros valandų lai 
ko ir atvykime minėjiman pa
gerbti ir prisiminti kankinius, 
pareikšti viešai lietuvių pasiry
žimą atgauti tėvynei laisvę, rei
kalauti užtarimo iš laisvojo pa
saulio mūsų teisingai kovai, rei
kalauti okupanto pašalinimo.

Savo auka, kokia kas gali, pa 
remkime Amerikos Lietuvių Ta 
rybos darbą kovoje dėl Lietuvos 
laisvės atgavimo.

Kas negalės asmeniškai dėl 
svarbių priežasčių dalyvauti, te 
pasiunčia savo auką šiuo adre
su: LITHUANIAN COUNCIL 
OF CHICAGO c/o Mr. A. Valo- 
nis, 2201 West Cermak Rd. Met
ropolitan State Bank, Chicago 
8, Illinois.

Būkime vieningi kovoje dėl 
pavergtos tėvynės laisvės!

Dvasios kovingumo ryžtui pa
reikšti visi dalyvaukime birželio 
15 d. Marijos Augštesniosios mo- 
kyklos salėje birželio įvykių mi
nėjime!

CHICAGOS LIETUVIŲ 
TARYBA

PREMIJUOTAS ROMANAS

125 tęsinys

Pro kapines ir pieninę siaurais takeliais pasie
kia Žarstės tiltą. Daug smalsių akių mato languose. 
Seka jį. Kiekvienas jų išbėgtų ir paklaustų, kaip su 
bankelio pinigais, kas juos pavogė, ar Gimbutas taip 
ir atiduos savo dukterį ?

Už tilto jau fr Linos namai. Dar būdamas po
licijoje, ją ne kartą prisiminė ir pavadino vargše, 
nelaiminga. Vaidenosi nuolat kopėtaitės, daržinėlė su 
kvepiančiu šienu, pabučiavimai. Negali jos taip pa
likti, reikia išsiaiškinti. Lina myli Viktorą, jis su 
kita žengia prie altoriaus.

Lina pasipuošusi. Dailiai sušukuotuose plaukuo
se įkirstos šukos, raudoni karoliai ant kaklo. Palai
dinukė žvilgsi baltutėlė. Sijonukas rudas su tamsiu 
eglučių raštu.

— Tikriausiai tu žinai, kad aš su Samane... — 
šiaip taip pasako ir laukia, kokį įspūdį padarys. Li
na tik šypsosi. Ji žinanti, pati Samanė sakiusi. Meist
rui neramu: taip aišku, kaip jis apsisprendęs, o vis-, 
tiek tyčiojasi. Ji pratus nesivaržyti.

Pasiūlo pasivaikščioti. Esanti pavargus nuo
darbo. Reikia pasidžiaugti tokiu gražiu pavasario

vakaru. Ji nelaukia, ar Viktoras sutiks. Užsivelka 
apsiaustą ir eina.

— Aš žinau vietelę, kur tavęs niekas nematys. 
Dabar tau reikia saugotis, kad Samanė nepurkštautų.

Ji vėl tyčiojasi. Meistrui taip noris pasakyti pa
skutinį sudie, bet prieš akis daržinėlė. Ar jis gali taip 
palikti? Ji dabar tik išdykauja, tačiau kas dedas vi
duje, kokios ten kopėtaitės pastatytos? Reikia pa
silikti ir kažką daryti. Reikia išsiaiškinti.

Lina timpteli už rankos ir išsiveda.
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PAKOPĘ kalną su topoliais ir koplytėle, siauru 
takučiu nusileidžia į slėnį. Už pievos vėl kitas kau
burys. Aplink tankūs lazdynai ir alksniai. Vidury 
aikštelė, ąžuolas. Po juo — koplytėlė, užkelta ant 
didelių akmenų.

— Čia iš kelio pusės nėra jokio tako, niekas mū
sų neras, nebijok! — Lina šaiposi ir žiūri, kur pato
giau atsisėsti.

Viktoras gailisi išėjęs drauge. Ji — nesuvaldo
mos patyčios! Gana! Kalbės trumpai ir tuoj skubės 
namo. Pirmas įsitaiso ant plokščio akmens, tvirtai 
atsiremia auliniais batais. Tegu ji dūksta, bet šalia 
neatsisės, nes vietos maža.

Kai reikia tiesiai paklausti, atrodo per staigu. 
Suabejojęs pradeda iš toliau.

— Tu buvai per bankelio įvykius pas Julių?
— Ne! — atsako ji rūsčiai. — Nemanyk, aš taip 

lengvai draugų neišduodu ... Jei jis, norėdamas ta
ve atmušti nuo Samanės, įnešė pinigus tavo kamba
rin, to jau perdaug!

— Visai netiesa. Ar tau niekas nesakė? Tie pi
nigai buvo mano!

— Tavo, — ji nutęsia klausimą ir skersom pa
sižiūri. Jos akys šaltos. Po kaklu liepsnoja raudona 
skarelė. — Iš kur turėsi, juk tu amatininkas, kaip ir 
aš? Tokia krūva pinigų!

Jis išsigąsta žodžių ir šaltų žvilgsnių.
— Sutaupiau, tai kelerių metų uždarbis.
— Ir tavo tie pinigai? — Ji atsistoja priešais.
— Tai sunkus uždarbis! — su nuostaba ir baime 

stebi šią mergaitę. “Nejaugi ir ji tokia”? — pikta 
mintis praskrenda paukšteliu. — Aš turiu duoti ser
gančiai seseriai. Aš galiu ir tau duoti, jei reikia, jei 
tu nori važiuoti į miestą ir atidaryti didelę siuvyklą.

— Aš to nežinojau! — Pabrėžia kiekvieną žodį, 
žiūrėdama kažkur į tolį. Paskui atsisagsto apsiaus
tėlį ir atsisėda greta. — Aš nenoriu tavo pinigų, Vik
torai. 2inau, kaip jie sunkiai pasidaro. Bet kas galė
jo tikėti, kad tų toks taupus, taip moki užlenkti ir 
taip paslėpti?!

— Užmirškim tai!
Ji nusijuokia keistai ir deda galvą ant peties.
— Lina, čia ne daržinėlė, netoli kelias. Aš tau 

sakiau, kad aš su Samane. Mes negalime ugnim žaisti.
— Galime, Viktorėli! Aš cinu per ugnį ir nede

gu; cinu per šiaudus ir nešnara.
— Tu išdykus! — lyg pasiguodžia meistras ir 

klausia įsidrąsinęs: — Argi nematei, kad aš draugau
ju su Samane, kam tu daržinėlėje kalbėjai, kam ma
ne bučiavai ? Aš suprantu ...

— Nieko tu nesupranti! — staiga nutraukia ir 
nusijuokia. — Tu daug ko nežinai. Nori, kad papa
sakočiau?

.(Bus daugiau)
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DIENRASTTS DRAUGAS. CHTCAGO, ILLINOIS Ketvirtadienis, 1957 birželio 13

Pirmasis Tėvų Marijonų Bendr. Išvažiavimas-Piknikas !
BIRŽELIO MEN. 16 DIENĄ - SEKMADIENĮ 

Programoje:
POILSIS GRAŽIOJE GAMTOJE 

VAIŠES. • ROGUSIS PIENAS
ŽAIDIMAI SU DOVANOMIS • LOTERIJA.

I

CHICAGĄ PALIEKAME IR Į PIKNIKĄ VYKSTAME VISI!

TĖVŲ MARIJONŲ SEMINARIJOS PARKE
AUTOBUSAI VYKSTA:

VVEST SIDE — Nuo Aušros Vartų bažnyčios ................. . 12:00 vai.
BRIGHTON PARK — No Nek. Marijos Prasid. banyčios .... 12:30 „
MAKQUKTTE PARK — Nuo Marijos Gimime bažnyčios ___ 12:00 „
BRIDGEPORT* — Nuo Av. Jurgio bažnyčios .................f____ 12:00 „
CICERO — Nuo Av. Antano bažnyčios ..................................... 1:00 „

r B - -~~"*"~ž”

Visos trys tautos kartu
“Baltic Nations Committee”, 

kurio nariu yra Detroito Lietu
vių Organizacijų Centras, repre
zentuojamas per lietuvių sekci
ją, birželio 16 d. 4 vai. p. p. Dėt 
roito Tarptautiniame Institute 
ruošia birželio įvykių minėjimą.

liai padainuos solo kitus tris kū
rinius.

Chorui ir solistui Pr. Zaran- 
kai pianinu pritars jauna ir ga
bi- pianistė Lucija Mingėlaitė.

Oficialioji minėjimo dalis už
truks neilgiau 30 — 45 min. ir 
susidės iš senatoriaus ir užsie
nio reikalų komiteto nario A. 
Bentley ir tautybių atstovų kal
bų ir sveikinimų bei užuojautų. 
Meninėje dalyje dalyvaus visos 
trys tautybės: latvių choras, es 
tų pianistas ir lietuvių Šv. An
tano parapijos choras, vadovau
jamas muz. Alb. Mateikos, ku
ris padainuos tris šiai sepcialiai 
progai pritaikytus dalykus; vie
name jų dalyvaujant Detroito 
visuomenėje labai gražiai užsi-

Šiame minėjime pakviesti da
lyvauti ir Michigano valstybės 
gubernatorius G. M. Williams ir 
Detroito miesto burmistras A. 
Cobo. Taip pat Detroito miesto 
burmistras ir Michigano vals
tybės gubernatorius yra papra
šyti paskelbti Pabaltijo tautų ge Į 
dulo dieną ir ta proga prie mies
to rotušės iškabinti Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos tautines vė
liavas gedulo ženkle. Tam jau 
gautas sutikimas iš miesto sa
vivaldybės, ir birželio 13 — 20

* Altoriaus berniukai (iš kairės j dešinę) Robertas Jankauskas, 
Alfredas Kulikauskas, kun. dr. I. Boreišis, Juozas Bungardas ir Vy
tautas Baukys.

lierius. “Knight“ pažymėjimus naujai įrengaimą ALRKF sto- ryto ir drauge praleisti visą die- 
igavo Raimondas Petrauskas ir vyklavietę prie Manchester, Mi- ną gamtos prieglobstyje. 7 vai. 
Vytautas Baukys. j chigan. Nors nėra nustatytos vak. įvyks studentiškas laužas,

Seselės pranciškietės yra su- į™““08, »ky>°8 P™džios._ ta- o po j0 - šokiai American be
dariusios altorių berniukų tar- {lau V18i kv,e{lami rinkti, iš pat (Nukelta į 5 pusi.)

nybos tvarkraštį vasaros ato
stogų metu. Jos tikisi, kad ber
niukai šias garbingas pareigas 
ir toliau nuoširdžiai bei ištiki
mai atliks.

rekomendavusiam solistui Pr. 1.lavos' skelbiančios amenkie- 
Zarankai ir K. Stašaičiui. Sis i 7',arns Sovlet« Sądungos planų 
choras prieš keletą savaičių pa- astingumą.
sirodė viešame koncerte, sukėlu
siame daug gražių atsiliepimų 
Detroito lietuvių visuomenėje.

Pranas Zaranka dar specia-'

Atliekame didelius lr m^žua automobilių remontus. Lyginimas, da
žymas, ElektriniB suliedinimas Parduodame automobilių dalis 

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

2641 West 7Ist Str. (Kampas Talman Avė.)
Telef. PRospect 8-9842, Namų tel. VVAlbrook 5-5934TRUMPAI 

— Lietuvos savanoriai kūrė-’ 
jai Detroite, minėdami savo są-J 
jungos tremtyje įsteigimo 10 m.i 
sukaktį ir gyvavimo Detroite 3 
metų sukaktį, yra užprašę pa
maldas Šv. Antano parapijos baž 
nyčioje už žuvusius ir mirusius 
savanorius, kurios įvyks š. m. 
birželio 16 d. 11 vai. ryto.'.

— Mėnesinis karių veteranų 
žurnalas “Karys” dėl nenumaty
tų priežasčių patekęs į finansi
nius sunkumus, šiomis dienomis

FJbliMJ
J. G. TELEVISION CO. Pardavimas ir taisymas

Tranzistorinių radijų prikraunamų baterijų užtenka ligi

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

2512 W. 47th St. . Tel. FRontier 6-1998
Atdara kasdien Iki 6 vai., pirmad. ir ketv. iki 9 vai. Sekm. uždaryta

JONAS GR AS

kvietę tėvelius, suruošė pobūvį, 
kuris įvyko birželio 9 d. buv. lie
tuvių svetainės patalpose.

Pobūvį malda pradėjo kun.
V. Kriščiūnevičius ir po to tarė! Baigus programą, tėvelių vardu ky- Vietinis Ramovės skyrius

dirbanti A. Lelienė. Dar vienas
vardas minėtinas — tai jaunu- susilaukė detroitiečių paramos, 
čių tikroji motina ir jų reika- į Daugelis parėmė užsisakydami 
lais besirūpinanti Bajorūnienė.' prfcnnumeratą ir paskirdami au-

dienomis prie miesto savivaldy- žodį į susirinkusius.’ Jaunučiai padėkos žodį dvasios vadui bei yra dėkingas geraširdžiams det- 
bės plevėsuos Pabaltijo tautų vė su svečiais, išklausę dvasios va-' globėjams tarė Polteraitis. Be- roitiečiams ir norinčius užsisa- 

do kun. Kriščiūnevičiaus ir glo- į sivaišindami jaunučiai padaina-1 kyti “Karį” ar jį paremti prašo 
bejos V. Kundrotienės sveikini-! vo daug gražių dainelių ir dva- kreiptis į J. Mitkų, St. Malinaus

GĖRIMAI PIKNIKAMS IR 
IŠVAŽIAVIMAMS

Detroito ir Ann Arbor lietu
vių radijo valandėlės vadovai 
sutiko padaryti šiai progai pri
taikytus skelbimus — praneši- 

__________________________________ mus.
Šiai progai'pritaikytą progra- 

t mą transliuos Kanados radijo 
stotis (CBC) VVindsoro studija.

DETROIT’O BIZNIERIAI 
IR PROFESI JON ALAI

DANTŲ GYDYTOJA

BRONE GRUZDIENE, D.D.S.
5837 W. Vernor Hwy, 

Detroit 9, Mich.
(1% bl. J vak. nuo Holy Redeemer) 
Priėmimo vai.: Kasdien, 10-1 ir 4-8 
vai. vak. šeštad. 10-2 p. p. Trečtad. 
uždaryta.

Tel kabin.: VInewood 2-0229 
namų: LUzon 4-8961

Jeigu norite pirkti arija parduoti 
namus, sklypus Biergardenus — 
alines, ūkius ar vasarvietes, kreip- 
rites ’ .

ELSEA REALTY AND 
INVESTMENT CO.
6217 W. Fort St.

atstovą
VLADA BARAUSKA

Telef dnal: Įstaigos VI 8-6000,
Residencijos — TA 6-4866

ftl imonė vra pati stambiausia Mi
chigano valstijoje. Detroite turi 4 
skyrius ir sėkmingiausiai patar 
n-”,apito U,ijent«m«

M. MIŠKINIS, M. D.
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

X-RA2 
393 Wmt Grand Boulevard 

cor Shadv Lanr Detroit 16. Michigai.
Namų telef. VI 1-7970 

Pirm. antr. ketv. ir penkt 12-3 ir 6-8 vai 
Treč ir įeit. 12-3 vaL 

_______ » Telef TA S-PSSS

VINCAS KIRŠINĄS
11420 Steel Avenue 

Detroit 27, Michigan
t-el. WE. 4-8188

GENERAL CONTRACTOR
Atlieka Ivalrl’ia statybos patalsy 

mo lr pertaisymo darbus — stalinio 
ky«t#« cemento, mūrijimo, elektros 
pi u m bingo. dažymo lr dekoravimo 
Atskiru kambarin bei butu įrengimai 
n««tnr»«r Ir ak,epuose

Perkant ar parduodant namus 
1 tr apdraudžiant turtą

Jums patarnaus
VLADAS N. S E L Č N I S

narys United Northwestern 
Realty Aaaoeiation 
šaukite telefonais

ofiso: WE 8-7000; res.; WE 4-6621 
arba atsilankykite į 

GU8TAFSON REALTY CO. 
13000 Schoolcraft kamp. Sorrento

NERIBOTAS PASIRINKIMAS 
NAMŲ

Įvairiose miesto dalyse ir priemies
čiuose. Geriausi rezultatai parduo
dant jūsų namą ir perkant kitą 
per U.N.R.A. narį,

ALGIRDĄ N A K A
4. L. Sullivan Realty atstovą 

12817 Grand River, Tower ktno pat. 
TEL.: įstaigos TE 4-7550

namų — WE 3-3192

Programa bus birželio 15 d. 1 — 
1:30 vai. p. p. Detroito laiku, 
banga 1550. Programa popula- 
rioj kalboj yra žinoma “Echo” 
vardu. Čia bus vaizduojama Pa
baltijo kultūra ir civilizacija bei 
Sovietų Sąjungos žala, padary
ta tiems kraštams, juos okupuo
jant.

Kad ši valandėlė garsina mūsų 
vardą, turime būti dėkingi Mr. 
John Jannette. Taip pat tenka 
atkreipti visuomenės dėmesį, jog 
ši valandėlė turi ir priešų, kurie 
stengiasi likviduoti šią valandė
lę. Mūsų pareiga yra padėti iš
silaikyti šiai valandėlei. Pagal
ba gali būti suteikta labai pa
prasta forma — parašant atvi
rutę, kad jūs girdėjote šią prog
ramą ir esate ja labai patenkin
ti. Atvirutę siųsti šiuo adresu; 
CBC, Windsor Studio, Security 
Bldg., Windsor Ont.

Į šį minėjimą yra pakviesti ir 
amerikiečių spaudos atstovai.

DLOC Valdyba

JUNUCIŲ ATEITININKŲ 
POBŪVIS

Jaunučiai ateitininkai, vado
vaujami savo globėjų ir pasi

nio žodžius, buvo vaišinami py- sios vadui malda baigus pobūvį 
ragaičiais, vaisių gėrimais ir ka- pakilioje nuolaikoje išsiskirstė 
vute. Oficialią programą įžan
gos žodžiu pradėjo jaunučių pir
mininkė Danguolė Majauskaitė.
Buvo išklausyti jaunučiams ski
riami linkėjifnai. Moksleivių at
eitininkų globėjas Pranas Za
ranka pastebėjo, jog mažieji la
bai trokšta būti dideliais, gi ne
retas suaugęs dažnai trokšta 
būti jaunučiu. Skatino pratin-
tis būti geresniais ir kontroline- kitų’’pamald\Vm’,.tu.Tapti’ai:l)- 
ti savo gerus ir blogus darbus.
Moksleivių ateitininkų vardu

namo. Pas jaunučius taip pat
atsilankė kun..K. Simanavičius.’ V.’

BERNIUKAI PRIE 
ALTORIAUS

Šv. Antanos parapija, dėka se
selių pranciškiečių paskatinimo 
ir rūpestingo paruošimo, turi vi
są eilę altoriaus berniukų, kurie 
gražiai patarnauja šv. mišių ir

riaus berniuku reikia išeiti ati-
„ . . tinkamą paruošimo programą,

sveikino Giedre Bajorūnaite, lin- bflu din ir sąžiningai at.
kedama jaunučiams greitai pa
pildyti jų gretas, o Algis Rusec
kas, sveikindamas studentų at
eitininkų vardu, taip pat linkė' 
jo ko greičiau ateiti į jų tarpą 
Žinoma, jaunučiai labai džiaugė 
si tais linkėjimais, bet apgailes
tavo, kad, kol jie pasieks uni
versiteto sales, Algis bus jau 
profesoriumi... Jaunajam Vy
tautui Kutkui užėmus pranešė
jo vietą, pradėta dainavimas, 
deklamacijos, inscenizacija ir 
galop tautiniai šokiai. Jaunu
čiai darniai pašoko “Kalvelį” ir 
svečiams pageidaujant šį šokį 
dar pakartojo. Tai jauniausia 
ir trečioji Detroito tautinių ti
kiu grupė. Programoje taip pat 
buv0 atlikta grupinė deklamaci- 

I ja ir paskambinta pianinu. Prie 
' programos paruošimo daug dar

bo pridėjo su jaunučiais daug

likti savo pareigas. Šioms pa
reigoms berniukai yra atrenka- 
kami ir keliami į augštesnius 
laipsnius. Prieš pakeliant į augš 
tesnį laipsnį reikia "Surinkti 50 
taškų už gerą, gražų ir tinkamą 
pareigų atlikimą. Šv. Antano 
parapija turi 22 berniukus, kurių 
8 yra neseniai įrašyti. Gegužės 
6 d. parapijos klebonas kun. dr.
I. Boreišig altoriaus berniukams 
įteikė pažymėjimus. “Grand 
Knight” pažymėjimus gavoJuo- 
zas Bungardas, Robertas Jan
kauskas, Antanas Osteika ir Jo
nas Maršalkovičius. “Knight 
Commandęr” gavo Stasys Gar- 
liauskas, Valdas Duoba, Alfre
das Kulikauskas ir Ričardas Bit- gos Detroito skyriaus iškyla į

ką ir St. Garliauską.
— Ž. Buknytės ir A. Šimoliūno

sutuoktuvės įvyks Šv. Antano 
parapijos bažnyčioje birželio 22 
d. 10 vai. ryto.

— LSK Kovo gegužinėje bu
vo paskirstyta vertingų dovanų. 
Vertingiausias dovanas laimėjo 
Duoba ir Gricius. Tačiau laimin
giausiu reikia laikyti Antaną 
Petrauską, kuris praėjusiais me
tais viename dovanų paskirsty
me laimėjo tris dovanas, o šioje 
gegužinėje dvi dovanas — širdį 
ir miniatūrinį televizijos apara
tą. Pasitikėdamas busimąja lai
me pirmąją dovaną — širdį — 
atidavė šalia stovėjusiai poniai, 
o televizijos aparatą — vienai 
mergaitei.

— Petras Banionis Jaunimo 
stovyklai neseniai paaukojo $50.

— Leonas Prapuolenis, sve
čias iš Chicagos, skaitys paskai
tą sukilimo minėjime, kuris į- 
vyks ALRKF Jaunimo stovyk
loje prie Manchester, Mich. Mi
nėjimą ruošia Lietuvių Fronto 
Bičiulių Detroito skyrius.

St. G-kas

STUDENTŲ IŠVYKA — 
“FINIS SEMESTRI” •

Šį šeštadienį, birželio 15 d., į-1 
vyksta Lietuvių Studentų Sąjun '

Stephens Liquors
4134-36 Archer Avenue

(Kampas Francisco gatvės) 
Telefonas LAfayette 3-1933

TĖVO DIENA ŠĮ SEKMADIENĮ 

BIRŽELIO 16Choro vedfijas 
K. Steponavičius,

savininkas

BISUUIT, FRENCH COGNAC 5th $4.^5
GRAIN ALCOHOL 190 Proof 5th $4.85
MARTEL COGNAC 5th $5-09
HENNESSY COGNAC 5th $5.29
ASBACH URALT — Vokiškask 5th $5.69
DUJARDIN BRANDY 5th $5-69
VIETINIS BENEDIKTINAS 5th $3.59
IMPORTUOTAS ” 5th $7.29
IMPORTED ITALIAN VERMOUTH Quart $“J .29
IMPORTED FRENCH BORDEAU 5th 98c
SKAIDRIOJI 5th. $3-29
MIDUOLIS k $3-99
KRUPNIKAS 5th . $3.49
ZUBROYVKA 5th . $3-79
IMPORTUOTAS Munchner Hofbrau Alus

Dėžė 24 būt. $6-78

Klausykite 
LITHUANIAN MELODIES

knn Arbor - WPAG - 1050 Wl<- 
cyclea

Aekmsdleniais VOL — 1:30 p. p 
Vedėjas — RALPH VALATKA 

15756 Lesnre — IMmH 27 
Mleh1r*»>

SIUNTIMUI Į LIETUVĄ
100% vilnonės lr gabardino me

džiagos kostiumams, suknelėms, pal
tams bei Įvairios kitos medžiagos. 
Didžiausias pasirinkimas — Pigiau
siomis urmo kainomis. Kreipkitės J 
MIDDLE EAST TRADING CO.

810 Michigan Avė. & 3rd St. 
Detroit 26, Michigan

PAS MUS PASIRINKIMAS DIDŽIAUSIAS, 
KAINOS PIGIAUSIOS

DIDELIS PARKING LOT DEL KLIENTŲ

DABAR LAIKAS ĮSIGYTI
‘ NAUJA CENTRINI

APŠILDYMĄ — GAZO 
AR ALYVOS.

Mū«q kainos žemianslos; mūsų 
instaliacija yra tobula. Kreipkitės 
| mns pilnam centrinio apšildymo 
Instaliacijos darbui. Mes atliekame 
visokj “sheet metai” — skardos 
darbą.

LEE’S AUTOMATIC 
| NEATING

1626 S. CICERO AVENUE 
Cicero 50. Iii. TOwnhall 3-6670

į ANTANAS LIGUTIS, savininkas

SOPHIE BAI. CUS 
RADIO PROGRAMA

18 WOEP stoties — Banga 1190 
PIRMADIENIO vak. nuo 7—8 v 
NT’O PIRMAD. IKI PENKTAD

8:46 Iki 9:80 vai. ryte 
šl'STA D 8:80 Iki 9:80 ryte 

HERMAI*. S:SO—»:8O y. r. M stotie* 
WOPA — I4OO kll.

7169 Ro MAf»LFWOOD AVĖ 
Chicago 29. III. HEmlock 4-2419

D ft M E S I O I
Popui larlftk laimia lr hygienlftktauala 

lletuvlftka
PliAI'KŲ KIRPYKLA 

BRIDGEPORTE 
IM w. Med st.

Dabar yra vedama labai senai Ir 
gerai prityrusio kš-pėjo. Kaina ta 
pati, het darbas daug sąžiningesnis.

2 5 O, O O O DOLERIŲ
vertės rakandų geriausių išdirbysčių

Miegamo kambario setai, svečių kambarių setai, Dinnette setai, 
lovos, matracai, pečiai, lempos, staliukai, kaurai, kilimai, kle- 
jonkės, televizijos, radijos, fonografai, oro šaldytuvai, šaldytu
vai, skalbiamos mašinos. Deimantai, Jewelry, laikrodėliai, rašo
mos mašinėlės, siuvamos mašinos.

Kabios visiem* prieinamos ir kreditas.

JOS. F. BUDRIK FURNITURE, Ine.
3241 So. Halsted Street Tel. CAIumet 5-7237

Atdara pirmad. ir ketvirtadienio vakarą iki 9:30 
Sekmadieniais nuo 12 vai. iki 5 p. p.

Dndriko Radijo Valanda iš WHFC, 1450 kil. radijo: stoties 
ketvirtadieniais nuo 6 iki 7 vai. vakare.

J

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

Universal Savings and Loan Association užtikrina saugumą 
Ir gražų pelną.

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentfira Ild 
810,000.00 kiekvienam indėliui ir įeikalingi rezervai, o pelną — 
patyrusių Ir sąžiningų vedėjų pastangos.

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

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės |:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois
J



I
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lęun. V. Rudzinsko 30 m. kunigystes sukaktis
Kun. Vincentas Rudzinskas, 

šiemet mini 30 metų kunigavimo 
sukaktį. VVindsoro lietuviai no
rėdami mielą sukaktuvininką pa 
gerbti birželio mėn. 16 d. ren
gia jam viešą pagerbimą.

Kun. V. Rudzinskas gimė 1901 
liepos mėn. 26 d. Šiaulių mieste. 
Pradžios mokyklą ir dvi gimna
zijos klases baigia Šiauliuose. 
1923 metais baigia Šiaulių gim-

Kauno arkivyskupo leidžiamas 
1936 metais vyksta j Ameriką. 
Išplaukia iš Klaipėdos, užsuka 
ij lenkų uostą Gdynę, paskui per 
Švediją su lietuvių ekskursija 
pasiekia Goteburgą. Amerikoj 
gyvena pas savo gimines Chica
goj Daro pastangas padaryti 
rink'lavas savo bažnyčios sta-

teno mieste. Vienoje kolonijoje tas Racys iš Oshkosh, Wis., kun.; 
buvo kapelionu, kur uoliai rū-, Bronius Dagilis ir kun. Kazys 
pinosi lietuvių katalikų dvasi- Simanavičius iš Detroito. Šv.
niais reikalais.

Kanadoje
1947 m. atvyksta Kanadon. 

Pradžioje gyveno ir dirbo Toron 
te su kanadiečiais katalikais Šv. 
Onos parapijoj. Nuo 1948 metų 
iki šiol yra Londono vyskupi
joje. Pradžioje buvo paskirtas 
Švenčiausio Kraujo seserų vie-

rnišių metu giedos choras. Po

Pagrindinę programos dalį 
atliks, pirmą kartą šioje apy
linkėje, garsi modernios išraiš
kos šokio meisterė CBC televi-

pamaldų bažnyčios salėje K.L.B. zįjos šokėja Jonė Kvietytė. Be
VVindąoro Apylinkės valdyba 
rengia bendrą pobūvį — vaišes.

to Jonų sveikinimas, jų vaini
kavimas, laimingosios šokėjų

Gerbiamam jubiliatui kun. poros apdovanojimas, Jonų sū-

Detroit Mich.
(Atkelta iš 4 psl.)

gion namuose pačiame Manches- 
ter miestelyje.

Valdyba

VASARVIETE “NIDA”

Kanados.^ A. ir Am. Banėnai ir 
J. Milkus iš Detroito.

AUKOS LIET. LAISVINIMO 
REIKALAMS

Pagal sąrašą aukojusių Vasa
rio lb minėjime, įvykusiame š. 
m. vasario 17 d. Detroite, Wes-

tybai. Bet Amerika tik po dep
resijos, vietos klebonai dejuoja' nuo’yno kapelionu, kartu rūpi

kleb. V. Rudzinskui linkėtina 
gražiausių, geriausių ir darbin
giausių metų darbuotis Kristaus 
vynuogyne. P. Januška

nosį ir pamaldomis lietuviams.
Suorganizuoja lietuviams pamal 
das Delhi, Ont. ir Rodney, Ont.

Joninių naktis jau nebetoli. 
Šv. Juozapo ligoninės Samia, Tai burtų ir pasakų naktis. Tą 
Ont., kapelionu. naktį pražydės paparčio žiedas

Dabar kunigauja VVindsore visiems, kas atvyks į vilniečių 
Šv. Pranciškaus parapijos baž- rengiamas tradicines Jonines 

birželio 22 d. Wellande,

naziją ir įstoja į Vytauto Di- ir kun. V. Rudzinskas jokių rink 
džiojo Universiteto Teologijos- liavų nedaro. Išbuvęs Amerikoj 
Filosofijos fakultetą Kaune. 6 mėnesius giminėms ir gerada-
1927 metais birželio mėn. 14 d. riams lietuviams padedant, nu-i kėliau vietos vyskupo skiriamas 
įšventinamas kunigu siperka laivokartj ir grįžta tė-

veiw» yynėn

Kartena buvo pirmoji parapi- 1938 metais ryžtasi pastatyti 
ja. Čia jaunas, energingas ku- naują bažnyčią ir ją 1940 me-į nyčioj. Lietuvių VVindsore yra š m 
nigas V. R. padeda senam pa- tais užbaigia. Darbo ir rūpesčių' apie 300,

Nepaprastos Jonines

..... skaitant su vaikais. Ontario, St. Stephan’s Hall,
rapijos klebonui visuose reika- buvo daug, bet viskas buvo nu-j Kiekvieną sekmadienį 12 vai. Main Eagt street ir Port Ro_ 
luose kaip lankyme ligonių, mo-| galėta. Per dvejus metus pas- turime lietuviams pamaldas su binson Road kampas
kyklų, o rudeniop kalėdojime, tatyta graži, mūrinė, gotiško 
Kartu su dideliu atsidavimu dir- stiliaus Šv. Trejybės bažnyčia, 
barni ir organizacijų darbai: pa- Bažnyčios pastatiymas atsiėjo 
vasarininkų, angelaičių, skaūtų apie 100,C00 litų, neskaitant žmo 
ir moterų draugijos. Daugiau-, nių darbo ir talkos. Visiems bu- 
siai energijos įdėta į jaunimą —. vo aišku, kad kun. V. Rudzins- 
pavasarininkus. . Į kas yra ne tik didelis organiza-

1929 metais paskirtas švekš torius, bet kartu yra ir fiuma- 
nos parapijos vikaru dirba Vėl nus statybininkas. Kaimyni- 
tom pačiom organizacijom ir ka nėms parapijoms liko tik stebė- 
pelionauja gimnazijoj. Už veik- tis, kad bažnyčia pastatyta ir 
lumą Telšių vyskupo Justino įrengta be jokių skolų. 1940 me- 
Staugaičio paskirtas ’ Švėkšnos tais vysk. V. Brizgys bažnyčią 
rajono Pąvasarininkijos dvasios pašventino. Alėjų parapijoj iš
vadų. buvo 10 metų.

Nuo 1931 metų kunigavo Viek 
šniuose. Nuo pat Lietuvos Šau
lių Sąjungos įsikūrimo buvo jos Atėjus bolševikams 1941 m. 
narys, vėliau garbės narys. Pri- kovo mėn. 19 d. Šiauliuose bu- 
klausė Vilniui Vaduoti sąjungai, vo areštuotas, žiauriai tardytas 
Suorganizavo procesiją į Telšių ir kalintas.
Eucharistinį kongresą, o .kitą į Vokiečių okupacijos metu Ra 
Žemaičių Kalvariją. šeinių apskrities išrenkamas de-

1935 metais paskiriamas kle- legatu j Kauną derėtis su vokie- 
banu į naują Alėjų parapiją, Ra- čių kariškąja vyriausybe dėl ū-

savo choru ir vargonininku. Nau
Tik ke-

Okupacijose

, . . , , , _ lios mybos nuo Niagaros ir ly-
dojamasi kroatų bažnyčia, nes ... .. ... ,J . . ... giai viena mylia nuo Wellando.savos nėra. Tikimasi, jei bus ge-,
rų norų su laiku pasistatyti sa- Jau treti metai, prisiminimui 
vo salę. Joje sekmadieniais bū- lietuviškų tradicijų, yra rengia
mų pamaldos, o kitu laiku būtų ma šios Joninių nakties iškil - 
naudojama kaip salė. Greta sa- mės. Tai bus parengimas tokio 
vo tiesioginių pareigų kun. V,I d deUo masto,’kokių retai pasi- 
Rudzinskas padeda lietuviams taiko
surasti dybus, pajieško jiems! 
butų, daro įvairių dokumentų 
vertimus anglų kalbon. Gerai, 
moka anglų ir kitas kalbas.

Birželio mėn. 18 d. 12 vai. šv.
Pranciškaus vardo bažnyčioj,
1479 Albert Rd. jubiliatas lai
kys iškilmingas šv. mišias. Bus 
keletas kunigų svečių, jų tarpe 
kan.. Stasys Grigaliūnas iš Ura- 
gvajaus-Montevideo, kun. Ipoli-

rio skaldymas, šokiai ir dauge
lis kitų įvairenybių.

VKLS St. Catherines skyrius 
nuoširdž.ai kviečia ir prašo 
apylinkės lietuvius į šias įspū
dingas Jonines atvykti skait
lingiausiai. Atvykęs į šias Jo
nines tu pasilinksminsi, pabūsi 
lietuviškose nuotaikose bei tra
dicijose. Paliksi ir vieną kitą 
centą, kurie nueis informavi
mui p šaulio apie Lietuvos pra
eitį ir dabartinę padėtį.

Vilniaus krašto lietuviuose 
nuo seniai įsigyvenusi tradicija 
visus savo darbus aukoti Lietu
vai tėvynei, todėl ir šio paren
gimo pelnas skiriamas spaudai, 
kovojančiai už mūsų sostinę 
Vilnių ir jo žemes ir savo atsi
lankymu tą darbą paremsite.

Pirkit Apsaugos Rimus'

PADĖKA
Chicagos Lietuvių Vyrų Choras 

nuoširdžiai taria lietuvišką ačiū 
. , „ . , i, . . i visiems tiems, kurie įvairiais bū-

seinių apskrityje. Čia daug ko kių grąžinimo tikriesiems savin1 dais padėjo “Rigoletto” operos pa
trūksta, dėlto reikia dirbti ir ninkams. Gerai mokėjo vokiečių ruošimo darbuose, būtent: 
kurti. Kaip tik čia ir parodo kalbą ir, reikalui esant, būda- ponams Marijai ir Antanui Ru- 
kun. V. Rudzinskas visą savo v0 vertėju. Vokiečių okupacijos malonų operos globojimą,

SKIP’S UVv.c. 
Liquor Store

5515 SOUTH DAMEN AVENUE
ALL PHONES — WALBR00K 5-820?

JUNE-BIRŽELIO 13, 14. 15 d. d.

Atšilus orui vasarvietė “Ni- tern High School auditorijoje, 
da” prie Lobdel ežero, Linden, kuris buvo anksčiau paskelbtas 
Mich., jau pradėjo sezoną. Žmo- spaudoje, yra pėr klaidą praleis 
nės atvažiuoja praleisti sekma- ta Albinos lr Algio bugienių 10
dienius ir savaitgalius.

Nuo birželio mėn. vidurio at
vyksta ir pirmieji vasarotojai — 
A. Ramanauskienė su šeima iš 
Chicagos, L. Dūda su šeima iš

dol. auka.
Be to yra gauta papildomai 10

dol. auka iš Jono Jonyno.
Už aukas širdingai dėkoja

DLOC Valdyba

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

įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN!
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000.00

BRIGHTON SAVINGS ANI) LOAN ASS’N
4071 Archer Ave., į vakarus nuo California Ave.

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

Pirmad., antrad., penktad. ir 
šeštad. 9 vai. ryto iki 4:30 p.p.

OFISO VALANDOS:
Trečiad. 9 ryto iki 12 vai. 

Ketvirtad. 9 vai. iki 8 v.v.

ARTHRITIS

kūrybinį pajėgumą ir gražiai metu daug lietuvių išgelbėjo nuo 
tvarko naujai bekūriamą para- sunaikinimo.
Pifc- Prie klebonijos pastato ū-! 1944 m. raudoniesiems antru
kio trobesių ir parapijos salę. kartu užimant Lietuvą, pasi- 
Kųn. V. Rudzinsko pastangomis traukia į Vokietiją. Atsiduria 
įkūriama visai atskira pastovi f Prūsijoj, vėliau Austri jo j-Vie- 
su savo ribomis Alėjų parapija.1 noj ir paskui Bavarijoj — Kemp

NAUJI LIETUVIŠKI 
REKORDAI

Po $1.00 Vienas:
Vai Nekukuok ir Kai mes augom Du Broliukai.

Solo Stepas Graužinis.
šlama Šilko vėjas ir Ramu čia gyventi. Radijo kvartetas “Rūta” 
Visur Tyla ir Tykiai Nemunėlis Teka. Solo Juozas Babravičius 
Kam Šeri Žirgelį ir Kai Aš Turėjai. Duetas:

Antanas Vanagaitis ir Judzas Olšauskas 
Našlaitės Kapas ir Griov'ėsių Gėlelė. Pupų Dėdė ir Dėdienė 
Tu Lietuva, Tu Mano ir Dru-Lia.. Pupų Dėdė ir Dėdienė 
Linksmų laikų Polka ir Koja Koja Polka. Orkestras - 
Geismai ir Svajonės ir Oželis. Kvartetas ir Orkestras 
Vainikas I ir II Dailia. Lietuviškų melodijų pynės 
Gyvenk, Juokis ir Mylėk ir Dzinguliukai. Duetas su Orkestru 
Kur Bėga Šešupė ir Draugai j Kova. Choras

Po $1.50 Vienas:
Skubink prie Kryžiaus ir Malda. Solo Jakubauskaitė-Jacikevičienė 
Žvakė ir Plaštakė ir Valsas. Budriūno Vyrų Kvartetas 
I Kovą ir O, Dalele. Budriūno Vyrų kvartetas 
Vežė Mane iš Namų ir Klumpės. Budriūno Vyrų kvartetas 
Alutis ir Šauksmas. Budriūno Vyrų kvartetas 
Tėvynei ir Subatos Vakarėlį. Budriūno Vyro kvartetas 
Linksmą giesmę ir Tyliąją Naktį. Solo Izabelė Motekaitienė 
Sveikas Jėzau ir Gul šiandieną. Solo Izabelė Motekaitiene 
Laimutė ir Palvis. Choras ir Daina Polka
Sutemo ir Barkarolė. Duetas: Motekaitiene ir Kalvaitytė 
Čigonė ir Noktumas. Duetas: Motekaitiene ir Kalvaitytė

Rekordus siunčiame ir paštu į kitus Amerikos miestus ir j 
kitas pasaulio valstybes. Amerikoje pašto ir supakavimo išlai
doms siųskite extra $1.50; Kanadon — $2.50. Į kitas valstybes 
proporcingai daugiau. Siųsdami rekordų užsakymus, siųskite 
kartu ir Money Orderį. COD rekordu nesiunčiame.

Naujas Phonografas — Patefonas trijų greičių (3 speeds) 
grojantis visokius rekordus, vertė $25.00 už $17.50. Siunčiame 
ir į kitus miestus. Kas prisius $5.00 rankpinigjų ,tam pasiųsime 
paštu. Kiti pinigai paliekami išmokėjimui.

5 tūkstančiai 10 colių angliškų rekordų vieną kartą var
totų Radijo Stoties po 10 c. vienas. Už 12 rekordų $1.00.

JOS. F. BUDRIK FURNITURE, INC.
3241 South Halsted Street

CHICAGO 8, ILLINOIS

mecenatams, rėmėjams ir auko
tojams, gausiai piniginiai parėmu- 
siems operos pastatymą,

solistams J. Kutkuvienei ir A. 
Kutkui,

aktoriams Vyt. Valiukui ir Alg. 
zui Kreivėnui. Aid. Jakubauskie- 
zui kreivėnui, Aid. JoJkubauskie- 
nei, L. Bildušienei ir J. Kanavo- 
lui. Iz. Sinkevičiūtei ir J.Karveliui, 
R. Stropui, Vikt. Kižlaičiui, K. Lai- 
kūnui ir Vl. Konstantinavičiui,

Prekybininkams už komercinius 
skelbimus, - .

organizacijoms bei draugijoms 
už aukas operai,

Draugui, Naujienoms, Sanda
rai, Margučiui, Darbininkui, Tėviš
kės Žiburiams, Vienybei, Užuolan
kai, Muzikos Žinioms, Nepriklau
somai Lietuvai, Dirvai ir latvių 
spaudai, . *

visiems sveikintojams žodžiu, raš 
tu ir telegramomis iš visų JAV ir 
Kanados,

visiems gėlių dovanotojams.
Nuoširdžiausias ačių . visiems 

operos klausytojams, gausiai da
lyvavusiems spektakliuose abi die
nas.

BARCLAY’S GIN (Full Quart)
✓ i _ •

$3-29

HENNESSY THREE STAR COGNAC, Fifth $5.09

BISQUIT THREE STAR COGNAC Fifth $4.99
GRAIN ALCOHOL 190 PROOF U.S.P. Fifth $4-89

VODKA, 80 Proof Full qt $3.39
CINZANO VERMOUTH

Dry or Sweet Fifth $-|39

IMPORTED CANADIAN WHISKEY Fifth $4.19
AMSTEL IMPORTED HOLLAND BEER

✓

Case of 24 cans Case $7.95
PRAGER BEER

Case of 24 cans — Bock or regular Case $339
MILLER, HAMMS, PABST, SCHLITZ 

CAN BEER, Case of 24 cans Case

X Norma/ Hand Tyrinėjimai SPEARS Hand
ligoninėje pravėrė duris
į sveikatą tūkstančiams 
kenčiančiųjų, kurie jau I 
buvo įsitikinę, kad jiem | 
nebėra pagalbos nua 
arthrito ir rheu,matinių 
skausmų agonijų.

Jei Jus įdomauja šis 
gydymo būdas, kuris iš
gelbėjo tiek daug žmo
nių nuo skausmų bei 
įnvalidismo jungo, ra
šyk dėl nemokamos lite
ratūros; ir užeik pąsjū-____ _
sų vietinį chiropraktą. 

SPEARS CHIROPRACTIC HOSPITAL 
Dept. L-106, Denver 20, Colorado

PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Dėl artimų 

ir tolimų distancijų. Šaukite sekančiai.

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

Telefonas — FRontier 6 1882

N

$4.09

NAUJĄ ARBA VARTOTĄ AUTOMOBILĮ 
GALIMA NUPIRKTI BE PINIGŲ

S

PLYMOUTH

SA U .J A
, 19 5 7 
CHRYSLER 

*2811
Daugybė garantuotų visų išdlrbysčių vartotų automobilių už labai atpigintas balnas

Seniausia, didžiausia ir teisingiausia lietuvių automobilių pardavimo ir remontavimo įstaiga

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

4030 Archer Ave., Chicago 32, Illinois Telef. Virginia 7-1515
=*=

TELEVIZIJA • RADIJAS
HI FI PHONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAI 

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

FRANK’S TV & RADIO INC.
3240 So. Halsted SL, CAIumet 5-7252 ,

1 957 BUICKAS 
T i k

♦ $2,595-00 i 4
f

Dynaflow, Radio, Apšildymas, Baltos Padangos
Lietuviškoje Prekyboje-MILDA BUICK, Ine- 
907 W. 35th St., Chicago 9, lll. LA 3-2022

AHGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ 
PRISTATOM Į VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT 
Saugus baldu perkraustymas as

meny turinčių ilga patyrimų.
STASYS FABIJONAS

2146 So. Hoyne Ave.,Telef. Virginia 7-7097

^Aes PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

RE NOROVt

4038 Archer Aveaue Tel. LA3-A71* 

AUGUST SALOUKAS Pr.«ld»r
J



1

DIENRAflTIS DRAUGAS, CHICAGO, IIJ .INGIS Ketvirtadienis, 1957 birželio 13

Atidėjo Bandymus ^ultūriniam priede, yra keletas | 
• ' sumaišytų paragrafų. Autorę ir

ATOM1C TESI SI 1 E, Nev., , skaitytojus atsiprašome, 
birž. 12. — Atominiai bandymai 1
atidėti 48 valandom. Bandymai 
turėjo būti šiandien.

PAJIEŠKOJIMAI m. spalo 28 d. Abromisky, Vievio 
vals. Jieško jo duktė Lietuvoje. Ži
nančius ar jj patj prašau atsiliep-

fl. ASSI Fl RD AND HELP W ANTRI) ADS

Lozonę sukrėtė

MOKYKITĖS PER 
TELEVIZIJA

Chioagos Miesto Kolegijai Chi- 3.2148 
cago City Junior College) padi-

h avu a 10 I dins mokslo kursų pasirinkimą
MANILA, Filipinai, birz. 12. kuriuO8 Ralima išmokti žiūrint 
Žemė drebėjo Luzonos salos i televiziją. Kolegija naudoja televi

zijos stotj WTTW, tokiems kur-

Pranas Zulpa, neseniai atvykęs .... , _ , , . .
iš Vokietijos, prašo atsiliepti VlJk 1 S ;>ac,ku* 94 P°UR
DĄ PELECKĄ, JULIŲ MORKE- las St- Sudbury, Ont., Canada. 
VICIŲ ir kitus pažįstamus, gyve
nančius Amerikoje. P. Zulpa, 1539 
W. lftth St., Chieago 8, III. Tel. SE

Jieškomas EDVARDAS SINKE-

00000000000000000000000000 
SKelDtlt- I.IRAI >.>HlUlun.
nes iu* yra marinusiu -.Kaitoma- 
imtuvu, hepruao a^lhim

kaina yra prieiname visiem.
VICIUS, s. Boleslovo. Gimęs 1913 <xkxx><xx>ooooooo<xxxx>o-o-o<x>c

' X Adus Elvikienės straips-

REAL ESTATE

Mūr. naujus 2 po 5, rd. šild.—$33.900. 
Mūr. bungl. 8 kO. centr. šild.,$ 18.900. 
Mūr. 3 apart, ir krautuve — pigiai. 
Mur. 3 apart, ir kepykla—bargenas. 
Mūr. 4 apart, centr. šild. — $24,000. 
Mūr. 3 apart, lr taverna — $22,000. 

Yra pigių Ir pelningų namų.

BUDRECKAS Realty
4081 Archer sve., LAfayette 3-3384

REAL ESTATE HELP WANTED — FEMALE

WAITR£SSES
Week Ends and Lunch Hours 

Available — Good Tips 
(2) Checkere 

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

GLASS DOME HICKORY PIT 
2721 S. Union Ave.šiaurėje ir centre.

i sams.
Popiet ar vakarais galima atsi

sukti televiziją iš ten mokintis vie
nyje “Širdies gelmė“, tilpusiam ną iš g.nių kursų ir tokiu būdu pa-
praeito šeštadienio “Draugo” siekti mokslo laipsnį. Reik užsire-
--------------------------------------------------------- i gistruoti su kolegija, nusipirkti
Hiilllllllilllillllllilllilllllllllllinnilimil kursų tvarkraštį. numatytu laiku 

žiūrėti j televiziją, ir vėliau nu
vykti kvotimams ir tokiu būdu ga- 

1 Įima pasiekti mokslo laipsnį. Pa
prastai kvotimai vyksta vieną sykį 

i į mėnesį.
Šiose vietose galima užsiregist

ruoti kursams: Amundsen (5110 
N Damen Ave.); Crane (2245 W. 
Jackson St.); Southeast (2100 E. 
87th St.); ū'ilson 6800 Stevvart); 
Wright (3400 N. Austin Ave.)

(Skelb.)

POPULAR 
LITHUANIAN KtClHfci.

Surinko JUZE DAUŽVARDIEN1

KAS TIK TURI GERĄ SKONĮ — VISKĄ 

PERKA PAS LIEPONĮ.

Lietuvių Prekybos Namai

GAGE PARKE
Mūrinis — 2 po 6 kamb. su gra

žiai jrengtu rūsiu. Garažas. Numažin
ta kaina.

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

Pajamų nuosavybė, 2 po 4 med., 
rūsys, 37 pėd. sklypas, 2 autom, ga
ražas. $14,900.

MARQUETTE PARKE
MARQUETTE PARKE, tik vienas Savininkas turi greitai parduoti 

blokas nuo parko. Kampinis mūrinis 1 Mč augšto medinj namą — 6 tr 81/, 
namas. 4 miegami: du 1-me augšte kamb., alyvos šildymas. Tik $12,200. 
ir du pastogėje (attic), 2 vonios. Vis- A. Vaina.
kas labai puikiai Įrengta. Kabinetinė I PASITEIRAUKITE mūsų namų 
virtuvė, žieminiai aluminijaus langai Į sąrašo Ir įsitikinkite gerais pirkiniais 
ir kiti patogumai. Reikalinga pama
tyti, kad ĮvertintuniSt. šildymas spin
duliuojantis iš viršaus (radiant heat).

«*1 uopM.piasu. auygn. Virs 200 it 
ceptų grynai lietuviškų valgių gaml 
nimui anglų kalboje. Ponia Daužvar 
dlenė, kuri dažnai pasakodavo apli 
lietuviškus valgius per Chicagos ra 
dijo lr televizijos stotis, surinko pa 
čius {domiausius lietuviškų valgių 
receptus lr DRAUGAS juos Išleido 
labai parankioje formoje. Pirmą kar 
tą tokia knyga pasirodo knygų rin 
koje

Gera dovana kitataučiams ar any 
liškai skaitantiems lietuviams

Kaina — $2.04*
kinkymus kartu su pinigais siųskit-

n R A U G * S”
4545 VVest 63rd Street 

Chicago 29. Illinois

STATYBAI 
IR NAMŲ 

PATAISYMUI! 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGA

CARR MOODY 
LUMBER CO.

STASYS LITVVTNAS, 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 pervežimu# 
iš tolimų ir artimų atstumų

Tel. BIshop 7-7075

Duoną ir įvairias skeningas 
bulkutes kepa

BRUHO’S KEPYKLA
3339-41 S. Litnanlca Ave.

Tel. CLlffsidc 4-0376 
Pristatome Į visas krautuves 
lr restoranus, taip pat Iš
siunčiame J visus artimuo
sius miestus.

GAVO IŠ EUROPOS:
Bulvėm tarkuoti mašinėlių (svarbu kugelio mėgėjams)

kaina $1.95 ir augščiau.
Duonai ir dešroms pjaustyti mašinėlių ................. $8.90 ir augščiau.
Skustuvų Pasaulinio masto fabriko Solingene nuo $2.98 — 4.95. 
ir daugybę kitų naujienų, kurių neįmanoma čia išvardinti;, reika
linga užeit ir pačiam pamatyt. Tikrai rasit sau prekių, kurių senaį 
ūeškete. Šia pačįa proga dėkuojam mūsų gausiai klijentūrai, kurių 
dėka mes galėjome tiek pakilti, kad jau galime mūsų prekių išsi
rinkimą padidinti ir laikas nuo laiko atvežti tokių naujienų, kurių 
ne visur rasite.

Krautuvė atidaryta kasdieną įprastomis valandomis ir šventa
dieniais nuo 11 iki 3 vai. p.p.

D. JURJONO BENDROVĖJE
3251 So. Halsted St., Chicago 9, III Tel. CAIumet 5-1064

ONOS ir BALIO MULIOLIŲ SVETAINES

ROCKWELL CLUB
3957 S. Rockwell Street, Tel. Vlrginia 7-8413
rengiamas PIKNIKAS 1957 m. birželio 16 d., 10:30 vai. ryte 
SPAIČIO DARŽE, 8900 So. Archer Ave., Willow Springs, III.

Į pikniką įėjimas $2.50 — bus duodama dykai užkandžiai 
ir gėrimai. Gros muzika.

Maloniai kviečiame visus klijentus ir bičiulius atsilankyti 
ir bendrai gražioje vietoje praleisti laiką.

fl. A.
JOHN YUKNIS
Gyveno 4832 VV. 15tli St., Cicero, III.

.Mirė birž. ll ii., 1957, 4:15 vai. popiet, sulaukęs senatvės.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tauragės apskr., Batakių parapijos, 

Gembrių kaimo. Amerikoje išgyveno 57 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 sūnūs: John, Jr., nuirti Mae, 

anūkė Amelia; Frank, marti Verdelle, anūkas Jobu, Jr., švogeris 
Frank Skirniont, kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Priklausė Chicagos Liet. Drnug., S.L.A. Kp. 36.
Kūnas pašalintas .lobu F. Eudeikio koplyčioje, 4330 S. Cali

fornia Ave.
laiulotavės įvyks šešt., birž. 15 d., iš koplyčios 8:30 vai. ry

to bus atlydi tas į Šv. Kryžiaus parapijos bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos Įniiiuildos už velionies sielą, l’o pamaldų bus nulydė
tas į Šv. Kazimiero kapines. •,

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

Nuliūdę: Sūnūs, marčios ir anūkai.

Laidotuvių direktorius Jobu F. Eudeikis. Tel. LAtayette 3-0440

5 METŲ JUBILĖJAUS 
PREKIŲ IŠPARDAVIMAS

Prekės be brokų, sugadinimų, naujausio stiliaus, geriausių A- 
merikos fabrikų, kainos be užsiprašymo, Išmokėjimai iki 3-jų 
metų. Pirkėjų sąskaitos neparduodamos finansų kompanijoms.

SVEČIŲ KAMBARIO BALDAI
Už $100.00 parduodamos sofos, įvairių spalvų, nakčiai

padaro miegama lova. Pas mus pirksite tiktai už $ 59.00
Už $150.00 parduodama 3-jų dalių sofa, kėdė ir attoman 

naktį miegojimas 3-iims asmenims, šio mėnesio išpar
davime tiktai .................................... ...................... ...........$119.00

Už $200.00 parduodama Simams 57 metų stiliaus sofa ir 
fotelis, nakčiai dviejų asmenų lova, garantija 10 me
tų, pas mus dabar tik ................... ............................. $149.00

Už $>300.00 parduodama sofa ir dvi kėdės, kavos staliu
kas su formica viršumi ir du lempų staliukai dova 
nai, pas mus tik ...................... .......................................  $229.00

Už $500.00 parduodami svečių kambarie baldai, Karpen, 
PulinuMii, Simmons, Northome, Hovvard, ir kitų fabri
kų, garantuota 20 metų, pas mus tik ...................... $380.00

MIEGAMOJO KAMBARIO BALDAI
Po $60.00 parduodamos komodos, riešuto ar ąžuolo medžio

pas mus .............................................................................. $ 39.00
Po $100.00 parduodami dresseriai su šlifuoto stikle veid
rodžiu, pas mus ..................................... ............................ . $69.00
Po $200.00 parduodami miegamieji, dresseris su sidabruo

tu veidrodžiu, Bookase lova, dvi puikios lempos, pas 
mus išparduodama po......... ................ ...........................$149.00

Po $400.00 siūlomi išpardavimui Brazilijos ar Filipinų 
raudonmedžio miegamieji su viena ar dviem atskirom 
lovom pas mus ................... ................................................. $329.00

Po $900.00 parduodami švediško ar Daniško stiliaus mie
gamieji su dviem ar viena lova, ąžuolo, vyšnios, kle
vo ar Filipinų raudonmedžio, dar niekur nematyto 
stiliaus pas mus .................................................................. $499.00

VALGOMOJO KAMBARIO BALDAI
Už $150.00 parduodami 5 dalių baldai, ąžuolo, riešuto su

formica nedegamu viršumi pas mus šiuo metu tiktai $ 99.00
Už $250.00 parduodami 8 dalių valgomieji — naujo sti

liaus tik ............................................................... .................... $199.00
Už $500 parduodami 9 dalių valgomieji, su šlifuoto stik

lo stumdomom durim, pas mus šiame išpadavime tik $399.00
Už $700.00 parduodami Daniško stiliaus valgomieji, riešu

to, ar šviesaus mahagoni, su puikiu formica. baru pas 
mus tiktai............................................................................... $550.00

Šis valgomasis susideda i 17 dalių.

VIRTUVĖS BALDAI
Už $69.00 parduodami stalai su formjca viršum, su ketu

riom kčdėm, įvairių spalvų pas mus tiktai..................$ 39.00
Už $10€'.00 parduodami 6 dalių virtuvėm baldai, įvairių

spalvų, pas mus tiktai ........... ......................................... $ 59.00
Už $140.00 siūlomi, Formica stalai su puikiom kėdėm tik $ 99.00

RAŠOMIEJI STALAI IR KHYGŲ SPINTOS
Už $50.00 siūldmi rašomieji stalai moksleiviams, ąžuolo ar 

raudonmedžio, dovanai duodama — rašalinė, spaustu
kas, plunksnakotis, stalui padėklas, popieriui pjauti 
peilis — pas mus tiktai ................................................... $29.00

Už $75.00 parduodami rašomieji stalai, ąžuolo ar mahago
ni spalvos su formica viršumi pas mus birželio m. tik $ 49.00

Už $40.00 parduodamos knygom spintos su stumdomom
stiklo durimis, ąžuolo ar mahagoni spalvos šj mėnesį $ 29.00

Už $100.00 parduodami rašomieji stalai, ąžuolo ar maha
goni, pas .mus tiktai ........................ ............................ $ 69.(Hl

Už $200.00 parduodami Europietiško stiliaus, su šlifuotu
stiklu, pas mus tiktai .................................................... $149.00

Už 120.00 parduodamos knygom spintos su šlifuoto stik
lo durimis, lentynų augštis reguliuojamas, riešuto ar 
šviesaus mahagoni medžio pas mus tiktaį .............. $ 70.00

MATRACAI, LOVOS
..Vatiniai matracai visų dydžių parduodami tiktai ..........$ 12.50
Už $30.00 parduodami spyruokliniai matracai, įvairių sp. $ 19.50 
Už $50.00 parduodami Kimaus matracai 15 metu; garantija $ 39.00 
Metalinės lovos visų dydžių ir spalvų tik per išpardavimą $ 9.50

KILIMAI
Po $15.00 parduodami rankų darbo Import. kilimai 30x54“ $ 5JM) 
Po $69.00 parduodami vilnos ir rayon' įvairių spal. kilimai $ 49.00 
Po $100.00 parduodami A. Smith, Maggee, Blgelow vilnos

kilimai pas mus tiktai .............................. .................. $69.00
Kilimai nuo sienos iki sienos- geriausių fabrikų vilna 100%

sq. yard’as ....................................................................... $6-10.00

ŠALDYTUVAI IR PEČIAI
Už $200.00 parduodami 8 cub. pėdų šaldytuvai Adm j rai,

VVestinhouse, pas mus tiktai ....................................... . $150.00
Už $300.00 parduodami 10 cub. pėdų šaldytuvai 8 asmenų

šeimai, pas mus tiktai . .. .............................................. $249.00
Už $130.00 siūlomi pornelano viršum pečiai, pas mus sj m. $ 99.00 
Už $200.00 siūlomi virimui pečiai, su stiklo durim, neduš-

tamo parcelano, pas mns tiktai ................................... $149.00

TELEVIZIJOS IR RADIJO
Balti radijo aparatai virtuvėms ar miegamajam tiktai $ 15.00 
T V ArC, Zenith, Admiral, Dumont, General Electris, sta

lo modeliai ............................................................ t............. $ 99.00
TV anr grindų pastatomi visų fabrikų šviesus ar tamsus

medis *57 metų modeliai šj mėnesį už .. $$199.00

FURNITURE CENTER, INC.
3224 SO. HALSTED STREET

Lietuvių Prekybos Namai vedėjas*-Justas Lieponis
TEL. — VICTORY 2-4226

ĮMONE ATIDARYT Ai-
Pirm., Ketvirtad.........................................................9—9:30
Kitom Dienom: ......... •. 9—6.00
Sekmadieniais: .............................................. 12—5 valandos

Kaina tik $24,500,
Taip pat turime daugiau nuosavy

bių duodančių geras pajamas ir pre
kybinių namų.

Turime rimtų pirkėjų, todėl prašo
me turinčius parduoti namus kreip
tis Į raštinę ir mes mielai patarnau
sime parduodami Jūsų namus.

SHUKIS BUILDERS 
AND REALTY
6433 So. Pulaski St.

Telef. LUdlow 5-5900

'Namų Savininkai!
* Turiu pirkėjus visų rūšių namams. 
Norėdami skubiai parduoti namą. 
šaukite nemokamam Įkainavimui. J. 
Bacevičius.

VARPAS Real Estate
Insurance Notary PubUo 

Stlfl So. Weetern Ave.
I’Boep. 8-2234 arba HEm. 4-7086 

TgriOHkjIiiimHtHtbkUiil

PIRKITE ii parduokite aavo ae 
kilnojamą turtą per mano įstaigą. 
Naudokitės mane teisingu patams 
vimn

E. KURŠIUS
REAL ESTATE* SALES

REpublie 7-9400

33rd b- Halsted, pačiam biznio cen
tre mūr., 3 krautuvės Ir 2 būt. savi
ninkui centrai, šildymas.

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

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

57th ir Paulina. Mūr. 5 ir 6 kamb., 
rūsys, šildymas, aluminijaus langai, 
garažas. Nebrangiai.

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

VENTA
4409 SO. FAIRFIELD AVE.

EAfayette 3-3881

'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIItlllllllllllllllllllllllllllllllllMIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIiy|UMailllllllllllUUUIIIIIIIt 

Šioje nekilnojamo turto pardavimo
1 Įstaigoje perkant ar parduodant, jū
sų laukia greitas ir teisingas patar
navimas.

NORVILĄ
REAL ESTATE KALES

21100 W. 59tli St. Tel. PRoepect 8-5454

NETOLI ŠV. 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 gazu. Apsauga nuo potvy
nio. Prie 72 netoli California Ave. 
Puikus pirkinys už $22,500. Volod
kevičius.

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

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

SUMAŽINTA KAINA
6 did. kam. mūr. namas Marąuette 

Parke. Lengvai galima pertvarkyti į 
2 butu. Rūsyj 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 

2735 VVest 7 lst Street 
Visi telefonai: VVAlbrook 5:6015

BRIGHTON PARKE
Arli bažnyčios, geras mūrinis na

mas su rūsiu ir pastoge. 2 po 4 km.. 
dideli mieg. Centralinis šildymas vi
sam namui. $23,500.

IiAfayctte 3-3881

Tuojaus reikalinga moteris prižiū
rėti 16 mėnesių mergaitę. Gyventi 
vietoje. Dėl sąlygų skambinti RRine- 
liill 8-8050 nuo 10 v. r. iki 11 vai. 
vak.

CLERK - TYPIST
Some cxperience desirable būt not 

necessary. Agc not important. Mušt 
likę figures & light typing. 5 day 
week. One giri office. Ali airline 
benefits. A good permanent pcuition 
for the right person.

NORTHWEST ORIENT 
AIRLINES

5236 W. 63 r d Street
Call Mr. Mondus PO 7-6621

HELP VVANTED — MEN

AUTO ME0HANI0S
Ir , ,

BODY & FENDER VYRAI
Atsineškite Įrankius pasiruošę darbui 

NUOLATINIS DARBAS 
MES JU8 IŠMOKYSIME

Taisysite Įvairių firmų automobilius
2450 S. Michigan Ave. 

CAIumet 5-7022

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

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANOB 

NOTARY PUBUO 
2405 West 61 St. 
VVAlbrook 6-6030

PRospect 8-3579 (vak. ir aemad.)

0342 S. Ashland Ave. 3-Jų augštų 
mūrinis namas. Krautuvė ir 2 butai 
po 6 kamb. Nuomininkai patys apšii. 
2 autom, mūrinis garažas. Nuomų 
$3,200. Kaina $28,000. Išsimokėjimo 
sąlygos: pusę reikia Įmokėti. ELMEIt 
JORDAN & CO., 5804 N. Ridge Ave. 
LOngbeaeh 1-5160.

SAVININKAS PARDUODA
2-JV AUGŠTŲ MEDINIS namas.

Apkaltas. 1 butas 5 kamb. ir 1 bu
tas 6 kamb. Gazu apšild. Pilnas rū
sys. 2 autom, garažas. Kaina $19,000. 
Pamatykite ir pirkite.

1926 N. Whipple St. 
ALbany 2-3005

D. MONSTAVIČIUS
REAL ESTATE - 1653 W. 103 at 

Tel. BEVERLY 8-8848 
Nekilnojamų turtų pirkimas, parda
vimas. Tarpininkavimas bizniuose lr
valdžios įstaigose.

IN COME TAX. Tas acoountant

BUILDING & REMODELING

BRIGHTON PARKE
Mūr. 2 po 6, centr. šild., garažas, 

šviesūs kamb. Reikia skubiai parduo
ti, duokite pasiūlymą.

Mūr. 2 po 4 ir skiepe I kam)*., ge
ras mūras, plastcris, nemaži kamb., 
garažas.

Med. 2 po 4, centr. šild., garažas, 
arii mokyklos.

Med. 2 po 4, centr. šildymas, tik 
$14,5011.

GAGE PARKE:
Mūr. 2 po H, centr. šild. abiem 

biilani, dideli mieg., arti susrisiekimas 
ir mokykla, reikia skubiai parduoti. 

Med. 4 kalni), su skiepu ir centr.
šild. tik $12,000.

Mūr. su kraut. Ir 4 kamb. butu, 
centr. šild., garažas, nebrangiai.

M A RQ U ETT E PARKE:
Naujas mūr. 5 kamb. 3 mieg., cent.

šild. gazu. Labai graži vieta.

SIMAITIS REALTY,
2737 W.43rdSt.. CL 4-2390

LIETUVIŲ STATY1 
BENDROVEMORAS

Builders Gen. Contcnoton 
Atlieka planavimo Ir staty

bos darbus gydytojų ofisų, gy
venamųjų Ir viešųjų pastatų.

Namų Įkainavimas lr įvalrOs 
patarimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu:

JONAS STANKUS
Raštinės lr buto telefonas

PRospec* 8-2013
8800 SO CAMPBELL AVE. 

Chieago 29. DL

Namų statyba, įvairūs pataisymai 
Ir pardavimas. Jei norite pirkti ar 
užsisakyti -namą, kuris būtų gerai Iš
planuotas. patogus, gražus lr pigus, 
pirkite ar užsisakykite pas

V. ŠIMKUS
Susitarti šaukite TEmdnal V-ft&Sl 

nuo 5 vai. p. p. kasdien lr sekma
dieniais nuo 10-4 vai. Adreaas: šlš 
\'nhr»n Wllln« Springs III

“BRAND NEW INCOME BAR
ČAIS Hl NTER.ONLV. 2 po 6 kamb. 
ir 3 kamb. namukas užpakaly. “Forc- 
ed air” apšildymas. 3 mieg. kamli, 
pilnas valgomasis kam. abiejuose bu
tuose. 2 autom, garažas. Žemi mokes
čiai. gera upylinkė. Žema kaina, tik 
$16,200.

MAI'.IAS (1/, AUGŠTO MfRINIS. 
51/, tr 4 Me k. ant 3Cx2OO pėdų skly
po. “Built in" krosnis Ir orkaitė. Rū
sy tinkuotos lubos. Tile vanity vonia. 
Potvynių kontrolė. Pamatykite kitus 
namus ir palyginkite su KAMIN8KI 
staty bos namais.

KAMINSKI & KREJCI 
K & K REALTY

4302 W, 55th St. LU 2-1700

Nauji namai, garažai, Įvairūs pa
taisymo Ir pertvarkymo (remodel
ing) darbai.

VACYS PETRAUSKAS
BUILDING CONTRACTOR 

4327 8. Campbell Av., UMnago 21, III. 
YArds 7-P876

VIKTORAS SIMAITIS
GENERAL OONTRACTOB 

Stato rezidencinius ir komercinius

NEW HOUSE, fully eųuipped, 
nice piece of land for garden. 
Close to village of New Buffalo, 
Michigan and lake. Two blooks to 
South Shore Bus. Lithuanian neigh 
horhood. You have to see it to 
evaluate it. Call Stanley Mozer, 
1110 Bell Ave. at New Buffalo, 
Michigan 592-M.

$13,500 PILNA KAINA. 2-jų butų 
mūrinis — 4 ir 5 kamb. 25th ir Al
bu n v Ave. Hūsvs. Centrinis apftild. 
Spintos virtuve je. Bargenas. įmo
kėti $2,800. SVOBODA, 3739 W. 
26th St. LAwndale 1-7038.

Namų tel. BIshop 
2727 West 43rd

7-2X40

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANY 
1442 S 48th CL, Cloero 50, IU.

Statome naujus namus ir garažus. 
Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairius remonto darbus, skubiai 
gerai ir pigiai.
Aauklte DAnube 8-27S8 nno • vai. 

ryto Iki 7 vai. vakare 
Tel. OLyinplc 2-5121 iuu> S vai.
vakare UU ll vai. vakaro

IMMEDIATE OPENINGS 

FOR

DIE MAKERS
TOP RATES TO TOP MEN 

Mušt be journeymen 

STEADY W0RK

Hawthome Metai 
Products Company 

4336 Coolidge

ROYAL OAK, MICHIGAN

Planer Operatore
Boring Mill Operatore

Premium Pay 
Night Shift Only

Interviews 5 to 8 "ro.

BEAUTY MACHINE 
AND MFG. CO.

940 150th Street Hammand, Ind.

VYRAI IR MOTERYS

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

HEMLOCK 4-6920 
k' 1 ' ' " . . .1 '

MISCELLANEOUS

ŠILDYMAS
A. Stančiauskaa instoliuoja vi

gų 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
Tei. OLympic 6-0775 auo 8 vai. 

ryto Ud 5 vai. vakaro. 
Telefonas nuo 5 vai. vakaro: 

OLympic 2-6752
LIET. APDRAUDOS AGENTŪRA 

Vlaų rūšių apdraudos. Automobi
lių finansavimas. Notarlataa. Valsty
bės patvlrtlnos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur, 
pasiteiraukite paa mus

JONAN KIRVAITIS 
WAlbrook 5-5871

INTERSTATE INSITOANCE AGENCY 
8108 8. Ashland A»«„ Chloago 26. UI.

PROGOS — OPPORTUNITIES

“THIS IS IT” BRIGHTON 
PARKE

GRCHEIUV IR MftKOS KRAU
TUVE, su gera 4 kamb. gyvenimui 
patalpa. Kamp. kraut. veik. virš 30 
m. Labai geros pajamos. Kaina tik 
apie $5,000.

Skambinkite ir nuvykite pamatyti.

CLIFFSIDE 4-3278

ItNUOMUOJAMA — FOR BENT

NAMŲ SAVININKAI I
Tarpininkaujame butų iinnomavi- 

mui. Patarnavimas veltui. Tanus 
laukiančiųjų sąrašą.

VARPAS Real Katate
5S1S Hn. Wesiern. PRnspeet 8-2284

PARDAVIMU!

Pardavimui 2 dalių galiono kom
plektas ir 3 dalių miegnmoįo kom
plektas. 6334 S. VVestern Ave. 2-rBs 
augštas iš priekio, (šoninis įėji
mas). ----- -
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DVIEJUOSE HORIZONTUOSE
Pavasaris žengia Vorkutos 

tundromis

Štai gražusis birželio mėnesis 
plaukia pro mus. Kiekvienas są
moningas lietuvis vėl prisimena 
tris baisiąsias birželio tragedi
jas : 1940 m. birželio 15 d. į Lie
tuvą jėga įsibrovė raudonoji ar
mija, 1941 m. birželio 14, 15 ir 
16 dienomis okupantai iš Lietu
vos ištrėmė keliasdešimt tūks
tančių lietuvių j Sibiro vergų

Šio originalaus kryžiaus ir ki
tų lietuviškų suvenyrų, kurie y- 
ra Šimkų sodyboje, paveikslus 
praėjusią žiemą įsidėjo net “Chi 
cago Tribūne”. Mes dažnai ste
bimės, kad amerikiečiai yra pi
gių sensacijų mėgėjai ir gaudy
tojai, kad jiems didesnį susido
mėjimą sukelia gangsterio nu
žudytas žmogus, negu naikina
mos tautos kančios.

Bet štai po Velykų teko ūž

imo stovyklos globos komitetui, 
c/o L. Heiningas, 12240 Tuller, 
Detroit, Mich.

ATEITININKŲ ISTORIJA 
VAIZDUOSE

stovyklas. 1944 m. birželio pa- tsukti į Šimkų sodybą. Besikal-
baigoje prie Lietuvos sienų Vėl 
priartėjo raudonoji armija, at
nešdama nesibaigiančią vergiją 
mūsų tautai ir ilgus tremties me 
tus tiems, kurie iš Lietuvos pa
sitraukė.

Tai trys didžiosios birželio 
žaizdos sopulingame Lietuvos kū 
ne, iš kurių išsirutulioję baisieji 
įvykiai nuvedė šimtus tūkstan
čių lietuvių į Vorkutos, Krasno
jarsko, Intursko ir kitas Sibiro 
vergų stovyklas ir ne vieną de
šimtį tūkstančių — j kapus...

Šiemet vėl rinksimės paminė
ti baisiųjų birželio įvykių. Rink
simės kiek skirtingoje nuotaiko
je ir aiškesnėje šviesoje. Pasku
tiniais metais tūkstančiai laiškų 
mus pasiekė iš Sibiro. Šiandien 
kiekvienas aiškiau ir konkrečiau 
žinom, kokius vargus pergyvenci 
ištremtieji mūsų broliai tolimo-

bant šeimininkai parodė nema
žą glėbį laiškų ir atvirlaiškių, 
rašytų visai nepažįstamų ameri
kiečių, kurie prašo paskirti da
tą, kada jie galėtų atvykti pa
matyti kryžių, nišą su Lietuvos 
kankinių pelenais ir kitus lietu
viškus suvenyrus, kurių paveiks 
lūs matė “Chicago Tribūne” dien 
raštyje.

Pasirodo, kad Šimkų sodyba y- 
ra tapusi lietuvišku muzėjumi, 
kurį lanko amerikiečiai ir gėrisi 
lietuviškais suvenyrais. Ačiū

pildytas. Jis labai tinka visiems 
besiruošiantiems duoti įžodį»sto 
vyklautojams porai vakarų graži 
programa ir bendrai visiems jau 
niesiems ateitininkams yra pui
ki įvaizdinamoji priemonė pažin-

Ateitininkų Federacijos valdy “ <’''San1zaC1jOe istorijų. Atskirų
ba buvo pasišovusi išleisti Atei- kr“tų V“!?yb°ms v,sle,n8 
, • • , „Ik „ m ii- ateitimnkiskiems vienetams pa-tininkų albumą. Tam reikalui . . .. _ , , , ,. ... s . . . . . tariama įsigyti. Toks komplek-ateitmmkai yra susiuntę jvai- ‘ Tuo rei-
rios fotografinės medžiagos. Vie , . p . . ’.

® kalu prašome kreiptis į Federa
cijos Generalinį sekretorių kun. 
V. Dabušį, 916 Willoughby Avė.,

, ■ ■ i. * • '**?“*’ T* i Brooklyn 21, N. Y.brangiai kaštuotų, ir antra, kai! J ’
kuriems laikotarpiams pavaiz
duoti trūksta foto nuotraukų, to 
dėl albumas nesudarytų pilno 
ateitininkiškos veiklos vaizdo.
Bręsta mintis leisti gausiai ilius
truotą ateitininkų istoriją. Isto
rijoje trūkstamas nuotraukų vie 
tas papildytų tekstas.

Iš turimos fotografinės me
džiagos yra sudarytas 200 su 
viršum vaizdų albumas filmose

nok nuo minties leisti tokį albu
mą atsisakyta dėl dviejų prie
žasčių. Pirma, jo išleidimas per’

STUDENTAI ATEITININKAI 
IŠKYLAUJA

Praeitą sekmadienio rytą stu
dentai ateitininkai suvažiavo 
pas tėvus Jėzuitus susirinkimui. 
Po šv. mišių padarė iškylą į 
„Crooked Creek“ ir tęsė susirin
kimą gamtoje.

apie santykius tarp draugovės-ir 
korporacijų. Šis pokalbis sukėlė 
gyvas ir įdomias diskusijas.

Toliau buvo išpildytas baisių
jų birželio įvykių minėjimas, pa
ruoštas G. Mickevičiūtės. Minė
jimą pravedė J. Kučėnas minti
mis mus nukeldamas pas ken
čiančius brolius Lietuvoje ir Si
bire. St. Kungio referatą „Eg
zistencinė kova dėl, Lietuvos“ 
perskaitė D. Laukytė. Vėliau vi
si sudainavo „O atsimenu name
lį”. Po to I. Budrys pateikė isto
rinius faktus apie birželio įvy
kius. Pabaigai Nijolė Narbutai
tė perskaitė B. Brazdžionio eilė
raštį ir minėjimas buvo baigtas 
“Lietuva brangi”. J. Katelytė

Boston, Mass.

abejonės, kad daug N. Anglijos 
lietuvių nuvyks į tą gegužinę, 
nes norės paremti popularią tau

rengia Bostono lietuvių skautų 
tėvai. Programą atliks skautiš
kas jaunimas. Nėra abejonės,

či^idele^k ^rUP?.’. ^e®irej1?ian" i kad tai bus labai nuotaikinga 
čią didelei kelionei} lietuvių tau-, , ...
tinių šokių festivalį Chicagoje. Pr°8rama- v IS1 kvleciami Pa- 

Š. m. birželio 23 d. tame pa-! remti lietuviško jaunimo veik- 
čiame Romuvos parke gegužinę lą!

MOVINC

ii TOLI IR ARTI
NAUJI OtOSU TRO/CAt- NAUJAUSI KRAUSTTNK) (RANK/A!

HSU NICTU patyrimas-pi sus ir sąžiningas patarnawyas

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W 69 St. CHICAGO 36, ILL Tel. V/Aib^k 5-9209

KVIEČIA JUS VISUS
O. Ivaškienės vedamą liet. tau 

Gamtoje kaikurie entuziastai1 tinių šokių grupė rengia geguži- 
mėgino futbolą, o buvo ir tokių, nę Romuvos parke, Brockton, 

(slides), kiekvienam vaizduo pri, kurie nutarė pamiklinti kojas ir Mass., birželio 16 d. Bus įvairi
dėtas reikiamas paaiškinimas,! mikliai šokinėjo per virvutę. programa: tautiniai šokiai, pauk 
taip kad tuos du šimtus nuotrau- j Po kiek laiko įvyko oficialus ščių koncertas, mažų vaikų žai-

Šimkams, kad jie per septyne- kų perleidus pro ekraną, gauna 
rius JAV gyvenimo metus ne- ®1 pilnas ateitininkų istorijos
matė Kalifornijos, Floridos ir 
kitų ištaigingų vasarojimo vie
tų, o dirbo ir dėjo pinigus tam, 
kad jų sodyboje prisikeltų mi- 
niatūrinė Lietuva.

Birželio liūdnuosius įvykius 
prisimenant, pravartu sustoti ir

joje šiaurėje, kokius kryžiaus!kimkų įrengtoje kan-
1 kinių nišoj. Stipriai šviesai nuo 
lubų krentant, prieš akis išky
la stilingas rankų darbo kata
falkas. Aplink gėlių vazonai, šie 
nose — apie 50 autentiškų nuo-

kelius jie perėjo, kokia stipri ir 
atspari lietuviška dvasia tebe
dega jų širdyse, nors jų kūnai 
po audrų, kančių ir bado dienų 
pavargę ir paliegę.

Didžią kilnios širdies ir lietu
viško sąmoningumo demonstra
ciją mes regime siuntinių pri
ėmimo įstaigose, laukdami ei
lės pasiųsti siuntinėlius į Lietu
vą ar Sibirą. Tos ilgos ir nesi
baigiančios eilės interesantų, be
laukiančių eilės siuntiniams, aiš
kiai liudija mūsų meilę, pagar
bą ir užuojautą atskirtiesiems 
šeimos nariams, giminėms ir pa
žįstamiems.

*Bėt, kad jiems laisvės dienos 
priartėtų, reikia nepamiršti ir 
Alto, kuris jau 17 metų ištiki
mai stovi Lietuvos reikalų sar
gyboje ir viską daro, kad Lietu
vos reikalai nebūtų nustumti ar 
aplenkti. Dar labai svarbus yra 
ir Balfo šalpos fondas, kuris re
mia tuos Sibiro tremtinius, ku
rių nepasiekia dosni giminių ir 
artimųjų ranka iš laimingųjų 
Vakarų.

Birželio liūdnųjų įvykių pro
ga, brolių kankinių viltingiems 
žodžiams iš Sibiro ataidint, pi
nigais sustiprinkime Alto ir Bal
fo pozicijas, atseit tą frontą, ku
ris, kiek mūsų mažomis išgalė
mis įmanoma, stengiasi priartin
ti Lietuvai laisvės dienas ir kuris 
šelpia tuos, kurie neturi kas juos 
sušelptų.

Pabaigai štai žodžiai iš šiau
rės, rašyti šių metų gegužės 
mėn.: “..Štai ir taip lauktas pa
vasaris. Prieš keletą dienų iškri-

vaizdas, nuo šv. Pijaus X-jo, atei 
tininkų šūkio iškėlėjo iki dabar
tinių ateitininkiškos veiklos lai
kų. Pirmą kartą jie buvo demons 
truojami Putnamo ateitininkų 
kursuose. Dabar albumas dar pa-

susirinkimas, kuriam pirminin- dimai. Programa truks nuo 2 
kavo V. Litvinas, o sekretoriavo vai. iki 4 vai. Paskui bus šokiai, 
J. Narbutaitė. J. Štuopis kalbėjo grojant geram orkestrui. Nėra

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 West lllth Street

Vienas blokas nuo kapinių 

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas mieste!

Tel — CEdarcrest 3-6335

NUO UZSISENEJUSIŲ
SKAUDANČIU ZAIZDU 

(R ATVIRU ODOS LIGŲ
Tie, kurie kenčia nuo SENŲ. 

ATVIRŲ IR SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ 
nagali ramiai eSdStl lr naktlmln 
miegoti nee jų uSelsenSjualoe ialidoa 
nležSjimų ir akau^jimų senų atvl 
ru lr skaudžių žalždų uždflklte 
LEOULO Ointment Jos gydymo 
ypaibyee palengvins Jusu akaudSji 
mų ir galčeite ramiai miegoti nak- 
tj Vartokite jų tapgl nuo skau
džių nudegimų. JI taipgi pafiallna 
niežėjimų Ilgos vadinamos PSORIA 
SIS. Taipgi pasalina perSejimų ligos 
vadinamos ATHLETE.S FOOT. su
stabdo džiovinimų odos lr perplySlmų 
tarpplričlu. Tra tinkama vartoti nuo 
džiflstančlos suskllsios odos dedir- 
vlnių, odos Išbėrimų lr t t taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams. kada 
pasirodo skaudus išbėrimas nuo vy
styklų. Ji yra gera gyduole nuo Iš
viršinių odos ilgų. Le
gulo Ointment yra 
parduodama po 76

traukų iš nacių ir bolševikų į- 
vykdytų žudynių Lietuvoje, o 
katafalke — kankinių pelenai, 
atvežti iš Dachau koncentracijos 
stovyklos, kurioje kalėjo ir mi
rė nemaža lietuvių. Didžia rim
timi ir gedulu padvelkia tas kan 
kinių kampelis, kuriame susto
jusi ašaras šluostė “Chicago Tri 
bune” korespondentė Sheila Wol 
fe, visa eilė amerikiečių profeso
rių, menininkų, ekskursantų ir 
nemažai lietuvių.

Reikia tikėti, kad ir amerikie- 
čiai, išėję iš to kampelio kar-
tojo kryžiuje įrašytus žodžius1 lr apyiink««e— 
“Dieve, gelbėk Lietuvą!” VI. R.' M«waukee, wibc„ Oa- 

-a’.Ind. Ir Petroit, Ml- 
chlgan arba rašyki
te 1 r atsiųskite Mo 
oey order J

M?

J//j
A. A. .

KASTANTAS MICKEVIČIUS
Gyveno 2928 N. Seeley Avė. Tel. BU 1-7999

Mirė birželio 11 d., 1957, 12:30 vai. popiet, sulaukęs pusės 
amžiaus. Gimė Lietuvoje. Amerikon atvežtas mažas, čia išgyveno 
51 metiki.

Pasiliko dideliame nuliūdime motina K. Mickevičienė, sesuc 
Veronika Daunienė, švogeris Izidorius Daunys, sesers sūnus Le- 
rov Daunys ir jo žmona Mary, pusbrolis ir pusseserės, kiti giminės, 
draugai bei pažįstami.

Kūnas pašarvotas koplyčioje 2056 W. Belmont Avė.
Laidotuvės įvyks penktadienį, hirželio 14 d., iš koplyčios 9:30 

vai. ryto bus atlydėtas į St. Bonaventūre parapijos bažnyčią, 1615 
Diversey Avė., kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies 
sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: MOTINA, SESUO IR KITI GIMINES

UGDlSIO VALANDOJ
iaakit*

MAŽEIKA * EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
k Weatova Ava. Air OondMoned koplyOa
7*M0t — 7-6001 Aatomobiliama rieto 
barto arraaa bitam atlašia dalys* | aauaUaa

koplyčių arčiau jflaų namų.

IS ATEITININKŲ 
GYVENIMO

(Atkelta iš 2 Dusi.) 
įvyks ir studentų ateitininkų me 
tinė konferencija.

Birželio 22—23 d. d. stovyk
loje savo sąskrydį turės Lietu
vių Fronto bičiuliai. Liepos mėn. 
6—7 d. d. stovykloje vyks Det
roito, Clevelando, Chicagos atei
tininkų trikampio sąskrydis. Lie 
pos 14 d. bus Detroito lietuvių 
jaunimo diena.

Iškilmingas stovyklos atidary 
mas bus liepos 28 d.

Stovyklos įrengimas vykdo
mas visu pavasarišku įkarščiu.

LEGULO, Department D., 
5618 W. Eddy SL, Chicago 84, IIL 1

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTOftlUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

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

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

Tokiu pat įkarščiu reikia ir au
to pirmasis lietus. Pajuodavo kas organizuoti. Kiekviena di- 
tundra, sniegas baigia tirpti. dcsnė ar mažesnė auka mielai 
Prasideda čia taip vadinamos laukiama. Aukas siųsti: Jauni- 
baltosios naktys. Vasaros nak
tinis saulė visai nenusileidžia.
Vasara būna trumpa, bet staigi.
Per vieną naktį sužaliuoja tund
ra, išauga žolė ir tiesiog paste
bimai skleidžiasi laukianiai žie
dai. Širdis jau neberimsta ta
rtie anglies dulkių krašte. Taip 
norisi į Lietuvą”... 5

“...Tikiu mūsų pasimatymu, ti
kiu šventai taip, kaip ir Dievo 
buvimu....”, rašo tolimosios šiau 
rėš kankinys...

Dieve, gelbėk Lietuvą

Šie žodžiai lietuvių ir anglų 
kalbomis įrašyti stilingame lie
tuviškame kryžiuje, kuris stovi 
prie Šimkų sodybos gražiajame 
Willow Springs.

Kaip žinia, ne vienas praeivis, 
pamato iš tolo šį kryžių, susto
ja., apžiūri jį, paskaito ir įrašą 
“Dieve, gelbėk Lietuvą”.

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS GELINYCIA 
Garlaualoa gfilča dfil vestuvių, Danu. 
tų, laidotuvių lr kitų papuošima.

2448 Wcnt 68 r d Strem 
TW. KRouprct H-OHHH lr PR H-0MM-

ADOMAS VAITKEVIČIUS 
Anglių ir Alyvos 

Pardavimas
Telel. REpublic 7-5803
Visų rūšių namų apšildymo 

sistemos įvedimas, 
perdirbimas ir pataisymas.

Greitas, sąžiningas ir pigus 
patarnavimas.

ATLAS FUEL CO.
ATSTOVAS

4919 So. Paulina Street
Telef. PRospect 6-7960

ANNA KASMAUSKAS
(PUTEIKYTfi)

Gyveno 1527 S. 49 Avė., Cicero, III.
Mirė birželio 12 d., 1957. 5 vai. ryto, sulaukus pusės amžiaus. 

Gimė Lietuvoje; kilo iš Tauragės apskr., Batakių par., Mickiškės 
kaimo. Amerikoje išgyveno 48 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Antanas, duktė Ann Ru- 
dinski, žentas Edward, anūkai Carol ir Anthony, 2 seserys (gyv. 
Mass.) Magdaleną Stajamas ir Agota Markevieh ir jų šeimos ir 
brolis Petras (gyv. Mass.), pusbrolis Frank Simonaitis su šeima, 
švogeris Petras Kasmauskas su šeima, kiti giminės, draugai ir 
pažįstami. Lietuvoje liko. brolis Antanas ir Kazimieras.

Priklausė T. T. Marijonų Bendradarbių Draug. (amž. narė) 
ir šv. Kazimiero Vienuolyno Rėmėjų Draugijai (amž. narė).

Kūnas pašarvotas Petkaus kopi., 1410 S. 50th Avė., Cicero, 111.
IjaidoAuvės įvyks šeštadienį, birželio 15 <1., iš koplyčios 8:30 

vai. ryto bus atlydėta į Šv. Antano parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nu
lydėta į Šv. Kazimiero kapini*. .

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

Nuliūdę: Vyras, duktė, žentas ir anūkai »
Laidotuvių direktoriai Petkus ir Sūnus. Tel. TOwnliall 3-2108

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0. WE$TERN AVĖ. 1410 S0. 50th AVĖ. 
CHICAGO, IU. CICERO, ILL
Telefonai — GRovehili 6-234S arba

TOrnhall 3-2108, 3-2109

SEKANTIEJI VRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

'Ambulansų patarna- Ųfa Mes turime koplyčias
'vimas dieną ir nak- GsT jfin vsose Chicagos ir
1 tį. Reikale šaukti jhrfl a Roselando dalyse ir

i mus. tuojau patarnaujame. ’

Amerikos Lietuvių Bendruomenės New Haven apyl. 
vice-pirmininką p. Vladą Norkūną ir jo šeimą dėl 
jų žmonos ir mamytės .

A. | A.

GERTRŪDOS NORKŪNIENES mirtis,
giliai užjaučia ir kartu liūdi

Apylinkės Valdyba ir Bendruomenė

50KSSSSSSSj
--- ------------------------------------------------i

L > .1
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>/2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ !

CRANESAVINGS
2555 VVEST 47th STREET I.A fayette 8-1OR8

B. R. Pletklewlca, pro*.; E. R. Matktoaie*. aokr. Ir advokatas
Mokame aiikMua dlvlrtenrtna. iVšlia, Parduodame Ir perkame

valat/Ma honua. Taupytojama patarnavimai Bemokamai.

Pradekite taupyti atidarydami aųakalta Šiandien. Apdrausta Iki *10,000

Darbo valandos: pirmad. lr ketvirtad. nuo 0 Iki 8 vai. vakaro 
antr. Ir penk. 9 lkl 5; trafi. uldaryta, o aedt nuo B lkl vidurdienio

PETRAS BIELIŪNAS
4848 8. CALIFORNIA AVĖ. LAfayette 3-3572

ANTA NAS-M. PHILLIPS^
3307 8. LITUANICA AVĖ. Tel YArds 7-3401

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

POVILAS J. RIDIKAS
8354 S. HALSTED STREET Tel. VArds 7-1911

LEONARDAS P. BUKAUSKAS
10821 8. MICHIGAN AVĖ. Tel. COmmodore 4-2228

JURGIS F. RUDMIN
3319 8. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138-1139

" VASAITIS — BUTKUS”
1446 S. 50th AVĖ, CICERO, III Tel. OLymplc 2-1603

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

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET REpuMk 7-1213
2314 W. 23rd PLACE______________ Virginia 7-6672

. VANCE FUNERAL HOME
1424 8. ftOth Avė. OLymplc 2-5245 ir TOwnhall 3-9687
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X Kun. dr. Prunskis sunega

lavo ir guli Šv. Kryžiaus ligoni
nėje, 322 kambary.

X Izidorius Ignotas, “Laivo” 
redaktoriaus kun. Antano Ig
noto, MIC, tėvas, mirė - trečia
dienį, 12 birželio, Waterbury,
Conn., sulaukęs 89 metų am
žiaus. Jis paliko savo žmoną
Eleną, keturis sūnus ir vieną i pavaišinti lietuviškais valgiais

X Dr. Rozienų šeima persi
kelia gyventi j Brighton Park, 
4455 S. Talman Avė.

X Elzbieta Paurazienė, žymi į

Detroito lietuvių veikėja, uoliai i 
dirbanti. Balt e ir Moterų sąjun-J 
goj, lankėsi Chicagoje. Aplankė 
pažįstamus ir buvo nuvykusi į' 
Labdarių ūkį. Rengiasi atva-j 
žiuoti j Chicagą, Moterų sąjun
gos seiman.

X “Nida” vasarvietė Beverly 
Shores, Ind., jau kelinti metai 
ruošia vasaros sezono atidary
mą. Šiais metais atidarymas 
įvyks birželio 15 d., šeštadienį, 
7:30 vai. v. “Nidos” savininkai 
Kalvaičiai žada visus svečius

dukterį. Laidotuvės įvyks šeš
tadienį iš Šv. Juozapo parapijos

ir gėrimais.

X Angelė Norbutienė gegu-
bažnyčios AVaterbury. Tai para-'žšs 31 d. atšventė savo vardi 
pijai velionis priklausė 48 me- (nes įr Įa prOga buvo pasvei-
tus. Jis buvo kilęs nuo Šiaulių 
ir į Ameriką atvyko 1909 m. 
Izidorius buvo ilgametis “Drau
go” skaitytojas ir Marijonų ben
dradarbis.

I
X Jūsų pasimatymas su 

“Draugu” įvyksta birželio 23 d. 
3 vai. p. p. Neužmiršk to susiti
kimo su tave nuolat lankančiu 
bičiuliu-dienraščiu ir atvyk į 
“Draugo” ir tėvų Marijonų 
naujų namų šventinimą.

X Juozas Mozeris, District 
Savings and Loan Association 
bendrovės prezidentas, vado
vauja Tautinių šokių šventės 
garbės svečių bei spaudos at
stovų priėmimo komisijai, ši 
šventė įvyksta birželio 30 d. 
Chicagoje.

X Onutės Mickaitės ir Vy
tauto Prano Suopio jungtuvės 
įvyksta rugpjūčio 3 d. 2 vai. 
p. p. Švč. Panelės Marijos Gi
mimo parapijos bažnyčioje. 
Vaišės įvyks 6:30 vai. vakaro 
Vyčių salėje.

X Kristina Bertulis giedos 
himnus per birželio minėjimą 
Marijos Augštesniojoje mokyk
loje. Minėjimas įvyks birželio 
15 d., šeštadienį. Pradžia 7 vai. 
vak. Tačiau jau 5 vai. vak. lan
kytojai galės apžiūrėti parodą.

X Zita Sakalauskienė, 1445 
S. 49 Avė., Cicero, UI., atidarė 
grožio saloną, kuo labai paten
kintos Cicero gyventojos lie
tuvės. Pas naująją specialistę 
mielai lankosi tiek iš kitur at
vykusios, tiek vietos gyvento
jos.

X Dailininkas Jonas Pili- 
pauskas, energingas tėvų ma
rijonų statybos vyk d. komiteto 
sekretorius, jau paruošė virše
lį katalogui lietuvių meno pa
rodai, kuri ruošiama puošnia-

kinta draugų bei palinkėta jai 
ilgiausių metų. Bičiuliai apgai
lestauja, kad p. Norbutai ben
giasi apleisti Chicagą ir apsi
gyventi Californijoj. Norbutie
nė yra pasižymėjusi ligonių lan
kyme ir šiaip kitais gerais dar
bais.

X V. Adamkavičiufc Jaunimo 
kongrese pasakys baigiamąją, 
susumuojančią kalbą, kurioje 
bus akcentuojamos kongreso 
pagrindinės mintys — lietuvy
bės išlaikymas ir lietuviškosios 
kultūros tęstinumas, duodamos 
konkrečios darbo gairės, siekia
ma įdiegti karštą pasiryžimą ir 
ištvermės valią lietuvybės tiks
lams atsiekti.

X Illinois universitetą bai
giančios studentės I. Čepėnaitė 
ir R. Kliorytė priimtos į moks
lo garbės draugiją Phi Beta 
Kappa. Be to, I. Čepėnaitė, kaip 
ypatingai pasižymėjusi moksle, 
atžymėta bronzos lentoje ir to
limesnėms studijoms tęsti per 
Illinois universitetą gavo val
stybinę stipendiją trims me
tams. Ji yra pirmoji lietuvaitė 
tremtinė, atžymėta bronzos 
lentoje.

X Kun. Rapolas Krasauskas,
istorijos mokslus studijuojąs 
Romoje, birželio 18 d. atvyksta 
į JAV aplankyti savo giminių 
ir pažįstamų. Kun. R. Krasaus
kas, rodąs gražių istorinių sa
vybių, istoriniais straipsniais 
bendradarbiauja Liet. enciklo
pedijoje ir žurnaluose. Kunigu 
įšventintas Lietuvoje 1937 m.

X Leonoros Florence Janu
šauskaitės ir D. J. Lapinskio 
jungtuvės įvyks birželio 15 d. 
Šv. Panelės Marijos Gimimo pa
rapijos bažnyčioje 11 vai. rytą, 
šv. .mišių metu. Leonora yra 
duktė plačiai žinomos prekybi
ninkės ir stambios gerų darbųme Morrison viešbuty Chicago- ... „ ,

je. Paroda atidaroma birželio remcJ°“ Mtkalinos Januaaushe-

28 d. 8 vai. vakaro. Ji tęsis iki 
liepos 14 dienos.

X Muz. Vladas Baltrušaitis,
Vyrų choro dirigentas, vargo
nais palydės chorą ir solistą 
pamaldų metu šį sekmadienį 
10:45 vai. naujojoje Marijos

nės. Leonora yra baigusi Mari
jos Augštesniąją mokyklą ir 
lankiusi De Paul universitetą. 
Vestuvių vaišės įvyksta 7850 
Ogden Avė., Lyons, III.

X Panevėžio vyskupijos pa
rapijoms ir kunigams šelpti su-

šventovėje Marąuette Parkc.'daryta komisija kurion įeina:
kun. Kęstutis Balcys, 260 Main 
St., Amsterdam, N. Y., kun. dr. 
Jonas Gutauskas, 941 Dundas 
St. W., Toronto, Ont., Canada, 
kun. dr. Antanas Juška, 1644 
Wabansia Avė., Chicago 22, III., 
kun. dr. Titas Narbutas, 862 
Manhattan Avė., Brooklyn 22, 
N. Y., ir kun. Jonas Petrėnas, 
26 Olive St., Brooklyn 11, N. 
Y. Komisija rūpinasi telkti au
kas ir jomis paremti Panevėžio 
vyskupijos, Lietuvoje, parapi
jas ir kunigus, reikalingus baž
nytinių rūbų, liturginių knygų 
ar kitokių reikmenų pamaldoms 
laikyti. Pagal išgales k-omigija 
stengsis nusiųsti ir vaistų ar 
maisto siuntinėlių.

Pamaldos bus laikomos už visus 
nukankintuosius lietuvius, pri
menant baisiuosius birželio įvy
kius ir prašant Visagalio lais
vės Lietuvai.

X Tėvų Marijonų gegužinei, 
kuri įvyksta birželio 16 d. prie 
seminarijos Clarendon Hills, 
jau pilnai pasiruošta. Tik lau
kiame svečių. Vieta graži, dar
že jauna, žalia, minkšta žolė da
ro malonų vaizdą. Aplinkui, me
džių pavėsy, daug suolelių. Bus 
visokio lietuviško maisto — ku
gelio, namie keptų pyragų, 
kumpio, dešrelių ir rūgštaus 
pieno. Be to, bus žaidimų, do
vanų lr išgėrimų.

Neturintiems savo automobi
lių nereikia rūpintis — yra už
sakyti autobusai U Marąuette 
Parko, Brighton Parko, Bridge
porto, Cicero ir Westsidės. Už 
pusantro dolerio nuveš ir par
veš. Tik reikia bilėtus įsigyti 
anksčiau Iš Tėvų Marijonų Ben
dradarbių valdybos.

Panevėžio vyskupijos kunigai 
ir tikintieji maloniai prašomi 
ateiti talkon ir savo aukomis 
padėti tiems mūsų broliams ar 
parapijoms, su kuriomis mus 
riša tamprūs meilės ryšiai. 
Siunčiant aukas, prašoma susi
rišti su kuriuo nors komisijos 
nariu.

VYNO TANKLAIVIS

Važiuoti vynui iš Californijos į New Yorką statomas tanklaivis, kuris per metus atliks septynias keliones, 
galėdamas parvežti 2,383,540 galionų vyno. Grįždamas iš New Yorko pargabens valgomą alyvą, spi
ritą ir kt.

X Viktoria Švarcaitė išvyko 
porai savaičių atostogų į Nevv 
Haven, Conn., pas brolį Praną 
ir jo šeimą.

' X Už a. a. birutininkę Gab
rielę Landsbergaitę-Kukutienę
šv. mišios bus atlaikytos birže
lio 15 d. 8 vai. ryto tėvų jėzuitų 
koplyčioje, 5541 So. Paulina Št.

X Margareta Pukelaitė bir
želio 4 d. 'šventė savo gimimo 
dieną. Tą dieną jos tėveliai iš
kėlė šaunias vaišes. Margare
ta lanko De Paul universitetą 
ir rengiasi būti mokytoja.

X Raguolis-Baumkuchen bu
vo visų mėgstamiausias py
ragas Lietuvoje. Dabar galite 
juo gardžiuotis, vaišinti savo 
svečius, o ypatingai nustebinti 
svetimtaučius, nes Marąuette 
Bakery savin. Vilius Albrechtas 
tą nuostabų pyragą kepa pagal 
lietuvišką receptą. Chicagiečiai; 
gali atvykti arba užsisakyti te
lefonu : Marąuette Bakery, 2616 
W. 69th St., Chicago 29, III. Tel. 
WAlbrook 5-3471. Už Chicagos 
norintiems gauti raguolį, jį 
siunčia paštu C. O. D.

X Eichstatto gimnazijos pir
mosios abiturientų sukaktuvės

X Muzikos mėgėjai, aplankę 
“Dainos” televizijos krautuvę, 
3321 S. Halsted St., telef. CL 
4-5665, nustemba besigėrėdami 
naujausių radijo aparatų su 
fonografais (spintelių), impor
tuotų iš Vokietijos, garsų per
davimo švarumu, balso natūra
lumu bei išvaizdos turtingumu.

X Jurgis Štuopis sėkmingai 
užbaigė inžinerijos studijas Illi
nois Tech Institute. Baigęs 
augštesniąją mokyklą, konkur
siniu keliu gavo stipendiją, ku
rią sugebėjo išlaikyti visus ke
turis metus. Šalia studijų jau
nasis inžinierius yra plačiai ži
nomas ir studentų visuomeni
niame gyvenime: metus laiko 
ėjo Korp! “Kęstutis” sekreto
riaus pareigas, dirbo SAS cent
ro valdyboj, o šiuo metu pirmi
ninkauja Chicagos stud. ateiti
ninkams.

X Petronėlės lr Jurgio Gribų,
išvykstančių į Floridą, išleistu
vės įvyko vakar Menininkų klu
bo patalpose. Minėjimą prade

ras pakviesdamas kun. dr. Juš
ką vadovauti vakarienei ir su
kalbėti maldą. Išleistuvėse da
lyvavo apie 50 asmenų, įvairių 

įvyko birželio 7 d. Chicagoje įsitikinimų žmonių. Visi kalbė- 
Gintnos ir Prano Narių bute, I tojai pabrėžė nepaprastą Gribų
4135 So. Campbell avė. Dalyva 
vo kun. dr. A. Nekrašius, Jo
nas Aušra, Juozas Končius, 
Aleksas Kikilas, Zigmas Kun
igis, Valdas Adamkavičius, Al
ma Nutauskaitė-Adamkavičie- 
nė, Viktorija Morkūnaitė-Kai-

t pamatyti ką mūsų dailininkai 
sukūrė paaukodami tam savo 
laisvalaikius ir miegui skiria
mas valandas. Visuomenė galės 
čia sutikti visus tuos. dailinin
kus, kurie atsiliepia į jos kvie
timą ir stengiasi įnešti savo da
lį į didįjį lietuvybės išlaikymo 
darbą.

Tačiau reikšmingiausia gal 
yra tai, kad ši paroda vyksta 
jaunimo suvažiavimo metu. 
Jaunimas turės progos susipa
žinti su savo tautos meno atsie- 
kimais. Galės surasti sau pi- 
akstinim.9 pasilikti prie lietuviš
kojo kamieno, kuris, kad ir sun-

Kregždicnė, E. Sirusienė, B. 
Kulys, J. Kežys, V. Balsys, D. 
Penikas, J. Vilutis, R. Kisielius, 
P. Pupius, L. Špokas, J. Janu- 
levičius, K. Kepalas, J. Makaus
kas, M. Graužinytė, S. Vaškys, 
A. Reventas, L. Jasaitis, T. Šle- 
petienė, V. Padvarietis, B. Ne- 
mick3s, Ig. Gasiliūnas, J. Kum- 
pikas, A. Konce. Visi seniūnai 
prašomi dalyvauti.

KAS KĄ IR KUR
— Tėvų saleziečių rėmėjų 3-čio 

skyr. susirinkimas įvyks birželio 
23 d. 2 vai. p.p. Visų šventųjų pa- 

, . , , , , rapijos svetainėje, Roselande. Pra-
kiose sąlygose nepraranda kū- šomi visi nariai dalyvauti 
rybinio geismo ir veržlumo, kas Valdyba ir Durienė

(INS)

Ateis pasižiūrėti
Tarptautinėse sporto olimpia

dose griežtai laikomasi taisyk
lės, kad jose gali dalyvauti tik 
neprofesionalai sportininkai. At
seit tik tie, kurie nevalgo duo
nos iš sporto veiklos. Jeigu to
kia taisyklė būtų taikoma dai
lės parodoms, tai greit įvyk
sianti lietuvių dailės paroda be
veik atitiktų taisyklėms. Mat 
daugumas joje dalyvaujančių 
dailininkų pelnosi sau duoną ki
tose srityse. Tenka priminti, 
kad tai nėra taisyklė vien tik 
svetimšaliams dailininkams. Ne
mažai ir “tikrų” amerikiečių 
dailininkų (nemažas kiekis ir 
turinčių vardą) negali savo 
dvasios gaminiais išlaikyti kū
no.

Busimoji dailės paroda reikš
minga keliais atvejais. Pirmiau
sia jau pati per save. Nes bend
ra paroda nėra lengva suorga
nizuoti ir toks įvykis nedažnai 
pasitaiko. Panašaus pobūdžio 
paroda Chicagoje įvyko 1950

ir yra visų tautų išsilaikymo 
pagrindu.

Ši paroda taip pat yra ir 
glaudesnio ryšio užmezgimas 
tarp dailininkų ir visuomenės. 
Tai vyksta organizaciniame 
darbe glaudžiai bendradarbiau
jant abiem pusėm, tai bus ir 
tada, kai plačioji visuomenė 
domėsis dailininkų siekimais 
gausiai lankydama parodą.

Paroda atidaroma Morrison 
viešbutyje birželio 28 d. 8 vai. 
vak. Tęsis iki liepos mėn. 14 d.

V. V.

IS ARTI IR TOU
J. A. VALSTYBĖSE

— LB Brooklyno apylinkės 
valdyba birželio 16 d. kviečia 
seniūnus į susirinkimą-pobūvį, 
kuris įvyks Piliečių klubo salė
je, 280 Union Avė., Brooklyne.

Seniūnais išrinkti: A. Butas, 
K. J. Čerkeliūnas, A. Jonikas, 
J. Gerdvilienė, J. Briedis, M

— Dr. Justino Tumėno Brandos 
kursų Kaune buv. klausytojai ir 
įgiję ten brandos atestatus, bei 
buv. mokytojai prašomi atsiliepti, 
prisiunčiant dabartinius adresus: 
Prof. Vandai Tumėnienei, 7052 S. 
Maplewood Avė., Chicago III., U. 
S.A. Tel WA 5-3763.

Vanda Tumėnienė

— Akademinio Skautų sąjūdžio
susirinkimas įvyks birželio mėne
sio 14 d. penktadienį 7:30 vai, va
karo Don Varnas Posto patalpose, 
6816 So. Western Avė. Programo
je T. Remeikio paskaita “Mito vaid 
imuo lietuvių visuomenės gyveni
me”, registracija važiuojančių į 
vasaros stovykla ir kirti einamieji 
reikalai. Po sueigos įvyks pasi
linksminimas. Kviečiame visus na
rius bei prijaučiančius atsilankyti.

Valdyba
— Budriko Radijo programoj

dainuoja Algirdas Brazis. Pasi
klausykite šį vakarą Budriko ra
dijo programos iš stoties WMFC, 
nuo 6 iki 7 vai. Tikrai pasigėrėsi
te gražiomis dainomis operos solis
to Algirdo Brazio, taipgi gražiais 
muzikos kūriniais. Prie to išgirsi
te naudingų pranešimų ir konkur
so laimėtojus. Šias programas duo
da savo lėšomis Juozo Budriko na
mų rakandų, televizijų ir auksi
nių daiktų krautuvė Chicagoje, 
3241 South Halsted St.

.. Pranešėjas

jo Balfo pirm. kun. St. šanta- metais, kada buvo parodyta iš
Vokietijos atgabenti meno kū
riniai. Taigi tik po septynerių 
metų sugebėta vėl surengti 
bendrą parodą.

Parodoje dalyvauja per 50 
dailininkų, įvairaus amžiaus, 
įvairių krypčių. Čia bus galima

VASAROS STOVYKLA 
BE RNIUKANTS

VADOVAUJAMA TftVŲ JĖZUITŲ

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

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

Registruotis! REV. J. BOREVIČIUS, SJ.
5541 So. Paulina St., Chieago 36, III.

Tel. HEmlock 4-1677

S

šeimos įnešą steigiant ir dir
bant lietuvių šalpos ar kitokio
se organizacijose. Kalbėjo dr. 
Rudokas, kun. St. Šantaras, St. 
Semėnienė, Vyt. Petrauskas, 
Nora Gugienė, Mikužiūtė, A. 
Gintneris, evan. kun. Trakia,

raitienė ir Liliana Masaitytė. . adv l. Šmulkštys, dr. V. Sruo- 
Tai buvo pirmas tokios rūšies gienė, J. Gulbinškas, Endziu- 

susirinkimas Chicagoje gyve- lienė ir Brijūnienė įteikė dova- 
nančių pirmosios Eichstatto' nų Sandaros 100 kp. vardu, 
gimnazijos laidos abiturientų. Kuklių dovanėlių buvo įteikta 
Kun. Nękrašiui lankantis New ir kitų organizacijų vardu. 
Yorke panašus eichstatiškių su-i Abiems paliekantiems Chicagą 
sirinkimas buvo pas Vaclovą veikėjams Gribams sugiedota 
Steponavičių - Steponį. Tiek ilgiausių metų. Savo gražiame 
Brooklyne, tiek Chicagoje buvo žodyje Gribienė pabrėžė, kad
vieninigaj nutarta kreiptis j 
Jungtinėse Amerikos Valstybė
se ir Kanadoje gyvenančius bu
vusius mokytojus bei suolo 
draugus ir atsiklausti jų nuo
monės dėl sekančiais metais 
rengiamo suvažiavimo. Rytinė
se JAV dalyse gyvenantieji pir
mosios Eishstatto gimnazijos 
laidos abiturientai maloniai pra
šomi pranešti savo adresus: 
Vaclovas Steponis, 288 Suydam 
st., Brooklyn 37, N. Y. Kanado
je beį vidurio vakarų Ameriko
je gyvenantieji savo adresus 
prašomi pranešti: Valdas 
Adamkavičius, 7338 So. Sacra- 
mento avė., Chicago 29, III.

mes privalome dirbti visi vie
ningai tėvynei Lietuvai ir pri
valome gerbti kito įsitikinimus. 
Porą valandų užtrukusi jauki 
vakarienė buvo baigta ev. kun. 
Trakio malda.

-0»« i»0.

KAS TIK TURI GERi SKONI, VISKĄ 
PERKA PAS LIEPONJ I

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. Vlctory 2-4226

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

IŠKILMINGA DEDIKACIJA
^DIENRAŠČIO DRAUGO NAUJŲ PATALPŲ

ir
TĖVŲ MARIJONŲ NAUJOJO VIENUOLYNO

įvyks
Sekmadienį birželio mėn. 23 d., 1957 m.

prie 63-čios lr Kilbourn gatviy
(Kilbourn gat. yra 4500 j vakarus)

Dedikacijos i&kilmes atliks 
JO EMINENCIJA, KARDINOLAS SAMUEL STRITCH, 

Chicagos Arkivyskupas
Iškilmės prasidės 3:00 vai. p. p.
Palaiminimas šv. 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.

i


