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JUNGT. TAUTU KOMISIJA VENGRIJOS REIKALU
Du stori tomai kalba

apie Vengrijos sukilimą
SALOMĖJA NARKĖLIŪNAITĖ 

Mūsų speciali korespondentė Jungtinėse Tautose

JUNGTINES TAUTOS. — Pagaliau jau paskelbtas taip čia 
seniai lauktas pranešimas Vengrijos klausimu. Tas pranešimas, 
surašytas dviejuose storuose tomuose, atrodo, sukels nemažai 
triukšmo čia ir visame pasaulyje.

Jis čia paskelbtas praėjusį pir
madienį, o spauda ir radijas ra
šys apie jį tik ketvirtadienį.

Pranešimą parengė JT Gene
ralinės asamblėjos šių metų sau
sio 10 d. sudarytas komitetas iš 
Australijos, Ceilono, Danijos,
Tuniso ir Urugvajaus atstovų.
Per savo veiklos laikotarpį ko
mitetas apklausinėjo šimtą vie
nuolika asmenų ir jų dokumenti
nės parodymų medžiagos užra
šyta per du tūkstančius pusla
pių.

Liudininkų parodymai

Liudininkai buvo apklausinė
jami New Yorke, Genevoje, Ro
moje, Londone ir kitur. Daugiau
sia naudotasi buvusių Vengrijos 
sukilimo dalyvių parodymais, 
bet daug buvo gauta ir laiškų iš 
įvairių organizacijų, kurios tu
rėjo kokių nors ryšių a« kaip 
nors padėjo vengrų pabėgėliams.

Pranešimas iš viso turi šešio
lika skyrių ir du žemėlapius: pa
čios Vengrijos ir Budapešto, kur 
buvo pats sukilimo centras. Be

šia sakoma, kad komiteto neįti
kinusi tezė, jog tą sukilimą Ven
grijoje rengusios ir vykdžiusios 
vakarų „imperialistinės“ jėgos. 
Komitetas investigacijos duome 
nimis patvirtina, jog nuo pat pra 
džios ligi pabaigos kovojo pa
tys vengrai be jokios pagalbos iš 
vadinamų „imperialistų“. Komi
tetas nurodo, kad vadinamieji 
„fašistai“ ir „sabotažininkai“ jo 
kiu būdu neturėjo fizinių gali
mybių nusileisti Vengrijos aero
dromuose, nes tie aerodromai 
dar buvo sovietų kariuomenės 
žinioje. Be to, komitetas atmeta 
prielaidą, kad pagalba revoliuci
jos dalyviams būtų atėjusi per 
Austrijos sieną.

Kitas svarbus dalykas — tai 
komiteto konstatavimas, kad 
tam sukilimui nebuvę rengtasi, 
kad jis įvyko spontaniškai, nors 
atskirame skyriuje komitetas do 
kumentais įrodo, jog sovietinės 
kariuomenės judėjimas Vengri
joje prasidėjęs žymiai prieš su
kilimą. Iš to išeitų, kad sovietų

Akiyoshi Sakai, 47 metų, kurio žmoną nušovė amerikietis ka
reivis šaudymo aikštėje Japonijoje, pareiškė laikraštininkams, kad 
jis neturi priešamerikietiško sentimento dėl žmonos tragedijos. Sa
kai yra su dviem savo vaikais. Jis turi šešis vaikus. (IN)S)

Diefenbaker gauna Kanados 
postą šį penktadienį

OTTAWA, Kanada, birž. 18. — Kanados ministeris pirminin
kas Louis St. Laurent vakar atsistatydino. Jo vieton ateina John 
Diefenbaker, konservatorių partijos vadas.

Politikos lauke 
pasižvalgius

WASHlNGTONAS, birž. 18.— 
Senatorius W. Knowlandas, atsi
liepdamas dėl Chruščevo pareiš
kimo, kad komunistinis režimas 
laikysis Vengrijoje ir be sovie
tų kariuomenės, pasiūlė: tegul 
sovietai pamėgina ir atitraukia 
savo kariuomenę iš Vengrijos; 
už tai Vakarai galėtų pasirūpin
ti, kad Norvegija būtų palikta 
neutrali; o jei sovietai nenori pa
sitraukti iš Vengrijos, tai tegul 
pasitraukia iš Estijos, Latvijos, 
Lietuvos už Norvegijos neutrali
zavimą.

Negali siūlyti

Valstybės sekretorius Dulles 
spaudos konferencijoje pareiškė, 
kad Amerika negali nieko siū
lyti pirma nesusitarus su pačia 
Norvegija, o antra vertus, nega
lima palikti be saugumo to, kuris

JAV Augščiausias teismas 
išteisino komunistus

WASHINGTONAS, birž. 18. — Augščiausias teismas vakar 
savo posėdyje panaikino daugelį pasmerkimų, padarytų komunis
tų vadams Amerikoje.

Iš keturiolikos paliestų asme
nų 5 yra visiškai išteisinti, kitų 
bylos yra grąžintos persvarsty
mui.

Šis augščiausio teismo spren
dimas yra nemažas akibrokštas 
vyriausybei ir kongresui. Kon
gresas buvo priėmęs ypatingą 
įstatymą kovoti su komunistinė
mis įtakomis krašte, o vyriausy
bė, tiek ši, tiek ankstesnė ta 
kryptimi šiek tiek yra padariu
sios.

JT kareiviai
nušovė 2 arabus

GAZA, Gazos ruožas, birž. 18. 
— Jungtinių Tautų kareiviai nu
šovė du arabus netoli Egipto — 
Izraelio demarkacijos linijos, 
pranešė šiandien JT kariuome
nės štabas.

Lenkijos armijoje
VARŠUVA, birž. 18. — Len

kijos armijoje vyrauja priešru- 
siškos nuotaikos, kurias bando 
užgniaužti apsaugos viceministe- 
ris gen. J. Zarzycki.

to, paskelbta daugybė dokumen- kariuomenės matyt,
tų, kalbų ištraukų, kas būtinai 
reikalinga nagrinėjamam klausi
mui pavaizduoti. Visas praneši
mas prasideda tuo, kaip Buda
pešte prasidėjo virti nepasiten
kinimas komunistine santvarka

bus nujautusi, kad krašte kažkas 
verda, ir juo labiau, kad ir iš 
Lenkijos jau buvo atėję žinių, 
kad tenai pradedama kovoti už 
didesnį nepriklausomumą.

ir Sovietų Sąjungos dominavi
mu, kaip vyko taikingos demons
tracijos, kaip nuaidėjo pirmieji 
šūviai, kaip vyko sukilimas ir 
paskui, kaip sovietų kariuomenė 
jį žiauriai numalšino.

Šitas Jungtinių Tautų komite
tas buvo sudarytas ištirti ir JT 
Generalinei asamblėjai patiekti 
pranešimą apie tai, kiek visuose 
tuose įvykiuose buvo sovietinės, 
atsieit, svetimos intervencijos. 
Tą punktą komitetas savo pra
nešimo pabaigoje labiausiai už
akcentuoja.

Buvo agresija, kurią ir 
patys sovietai smerkia

Paskutiniame skyriuje, kuris 
sudaro vien tik išvadas, nors tas 
komitetas išvadas yra pareiškęs 
ir šiaip jau kiekvieno paskiro 
skyriaus pabaigoje, komitetas 
sako šitaip:

„Kiek tai liečia svetimą inter
venciją, Vengrijos klausimo 
svarstymas Jungtinėse Tautose 
buvo visiškai teisėtas ir, dar dau 
giau, pačios Vengrijos teisėtos 
vyriausybės paprašytas svarsty
ti“. (Cia komitetas laiko Nagy 
vyriausybės žygius teisėtais). To 
liau komitetas tvirtina, kad visų 
tyrimų šviesoje paaiškėjo, jog 
Vengrijoje buvusi masinė sveti
ma karinė intervencija su noru 
kištis į valstybės vidaus reika
lus. Šitokia akcija ir pačios So
vietų Sąjungos siūlomoje agresi
jos definicijos šaukiasi tarptau
tinio dėmesio.

Kitose savo išvadose komite
tas patvirtina visą eilę laisvo
jo pasaulio išvadų, ir paneigia 
sovietinius tvirtinimus. Pirmiau

Kas pakvietė raud. armiją?

Toliau komitetas kvestionuoja 
vadinamą sovietų kariuomenės 
pakvietimą apsaugoti Vengrijos 
„liaudies respubliką“. Komitetas 
tvirtina, kad jam niekur nepa
vyko surasti duomenų, kaip ta 
kariuomenė būtų buvusi pakvies 
ta, bet jis yra tikras, kad jos 
nepakvietė Nagy, kuris ir pats 
vėliau aiškino, kad jis nieko apie 
tai nežino. Komitetas spėlioja, 
kad tą kariuomenę, jei jau kvie
tė, tai galėjo pakviesti arba Ge
ro, pirmasis komunistų partijos 
sekretorius, arba tuometinis mi
nisteris pirmininkas Hegedius.

Kadaras neturi pritarimo

Komitetas savo baigos išva
dose iškelia tai, jog visos vengrų 
laisvės, kurias jie buvo laimėję 
sukilimo metu, laisva spauda, ra 
dijas, darbininkų tarybos ir kt., 
sugrįžusių komunistų, kuriuos 
valdžion pastatė sovietinė kariuo 
menė, buvo vėl tiems žmonėms 
išplėštos. Neturėdamas populia
raus pritarimo, Kadaro režimas 
sulaužė savo pažadus, kuriuos 
davė žmonėms sukilimo metu ir 
dabar įvairiausiomis priemonė
mis likviduoja laisvės kovotojus.

Verta dėmesio yra dar tai, jog, 
nors Jungtinės Tautos, sudary
damos tą komitetą ir prašė Ven
grijos ir Sovietų Sąjungos ben
dradarbiavimo, bet, kaip komi
tetas pabrėžia, tokio bendradar
biavimo nesulaukta.

John Diefenbaker, naujas Kana
dos ministeris pirmininkas, mėgs
ta ir žvejoti. Šioje nuotraukoje 
nauią premjerą matome su lyde
komis, kurias pagavo La Ronge 
ežere Saskatchewan. (INS)

Berlyniečiai pagerbė
sukilimo aukas

BERLYNAS, birž. 18. — Ke
letas tūkstančių berlyniečių va
kar dalyvavo gedulo iškilmėse, 
kurios buvo suruoštos vakarinio 
Berlyno kapinėse, kur palaidotos 
rytinio Berlyno sukilimo aukos. 
Daugelis dalyvių atvyko iš ryti
nio Berlyno. Rytinio Berlyno dar 
bininkai sukilo 1953 m. birželio 
17 d. prieš komunistinį režimą.

Vainikus kapinėse padėjo 
prof. Carlo Schmidt, Vakarų Vo
kietijos parlamento vicepirminin 
kas, dr. Otto Suhr, Vakarų Ber
lyno meras, miesto tarybos na
riai, politinės partijos ir unijos.

Prašo ištirti
NEVV YORKAS, birž. 18. — 

Afrikos — Azijos blokas Jungti
nėse Tautose vakar pareikalavo 
ištirti neseniai įvykdytas žudy
nes Meluzos miestelyje, Alžirijo
je. Ten Alžirijos sukilėliai nužu
dė daugiau kaip 300 vyrų. Nori
ma sužinoti, ar prie šių žudynių 
savo pirštą pridėjo prancūzai.

KALENDORIUS

Birželio 19 d.: šv. Julijona ir šv. 
Florentina; lietuviškas: Anda- 
gis.

Saulė teka 5:16, leidžiasi 8:28.
ORAS

Naujose pareigose
SPRINGFIELD, III., birž. 18. 

— Franklin U. Stransky, 53 me
tų, yra naujas Illinois valstybės 
pardono ir parolės tarybos pir
mininkas.

Jau atvyko
OSLO, Norvegija, birž. 18. — 

Oro biuras praneša: Chicagoje i Miss Francis E. Willis, nauja
ir jos apylinkėje šiandien — vė
siau, galimas lietus.

JAV ambasadorė Norvegijai, va
kar atvyko į Norvegiją.

Siūlo panaikinti
vergų stovyklas

GENEVA, Šveicarija, birž. 17. 
— Tarptautinė darbo organizaci
ja vakar patiekė rezoliuciją, kad 
būtų panaikintos vergų koncen
tracijos stovyklos ir sustabdy
tos žmonių deportacijos.

Rezoliucijos tekstą patiekė 
Norvegijos, Danijos ir Švedijos 
vyriausybių atstovai. Komitetas 
rezoliuciją peržiūrės ir šiandien 
patvirtins.

Išteisintas diplomatas Service

Būdinga, kad augščiausias 
teismas išteisino iš pareigų at
leistą valstybės departamento 
diplomatą J. Stewart Service, 
kuris buvo atleistas ano meto

to saugumo jieško Šiaurės At- valstybės sekretoriaus Acheso- 
_.^n', \inC.ent lanto Gynybos organizacijos no. Augščiausias teismas nu- 

Massey paprašė Diefenbaker} ju (Nat0) rėmuose, taip kaip nie- sprendė, kad Achesonas prasilen 

kas nenori palikti savo namo be kė su saugumo taisyklomis, at- 
policijos globos. Tas pačias min-į leisdamas iš pareigų valdininką 
tis pasakė ir laikraščiai. Nebuvo, vien dėl to, kad kita valdiška 
patenkintas senatoriaus Know-1 agentūra iškėlė pagrįstų abejo- 
lando pareiškimu ir Norvegijos nių dėl jo lojalumo. Išeina, kad 
premjeras. Pats senatorius pa- to permaža. Atsimename, kad 
aiškino, kad jis nieko ir nenore- Achesonas anuo metu vienbal- 
jęs siūlyti be susipratimo su pa- šiai buvo laikomas komunistų pa 
čia Norvegija.

v Gubernatorius

daryti naują vyriausybę, kai tik 
liberalas Laurent įteikė atsista
tydinimą.

V
Konservatorių vadas Diefen

baker ir jo ministeriai prisieks 
šį penktadienį.

Diefenbaker birželio 24 d. iš
vyksta į Londoną atstovauti Ka 
nadą Britanijos bendruomenės 
(commonwealth) ministerių kon 
ferencijoje. Diefelfcaker, atvy
kęs į Londoną, pasiūlys greitai 
sušaukti Britanijos bendruome
nės prekybinę konferenciją. Jis 
taip pat yra nusistatęs rugsėjo 
mėn. sumažinti pajamų mokes
čius Kanadoje.

Kanados konservatoriai nese
niai rinkimuose pravedė 109 at
stovus į parlamentą ir išstūmė 
liberalus iš valdžios, kurią jie tu
rėjo 22 metus. Liberalai parla
mente turi 106 atstovus iš 265.

Sovietų laivai
atplaukė į Egiptu

PALMA, Majorca, birž. 18. — 
Viceadmirolas Charles R. Brown 
vakar pasakė: trys sovietų po
vandeniniai laivai atvyko i Alek 
sandriją, Egipto uostą. JAV 6- 
tojo laivyno vadas spėja, kad so
vietai tuos tris povandeninius 
laivus paves Egiptui.

Spaudos laikymasis

Pažymėtinas spaudos laikymą 
sis. Apie tai, kad Knowlandas 
siūlė Norvegijos neutralumą už 
pasitraukimą iš Estijos, Latvi
jos ir Lietuvos paskelbė N. Y. 
H. Tribūne, o N. Y. Times tai 
nutylėjo, tik informuodamas 
apie šen. Knowlando kalbą ir 
kitą dieną jo siūlymą kritikuo
damas.

Atominis bandymas

taikūnu. O pasirodo, kad jo pa
darytas atleidimas šiandien augš 
čiausio teismo yra palaikomas 
perdideliu, neteisėtu uolumu.

Augščiausias teismas taip pat 
išteisino J. T. Watkins, unijos 
vadą iš Illinois, kuris atsisakė 
liudyti kongreso komitetui.

Prieš neteisėtą veiklą

Augščiausias teismas, komen
tuodamas antikomunistinės veik 
los įstatymą, išleistą kongreso, 
pastebi, kad jis yra nukreiptas 
tik prieš neteisėtą veiklą, bet jis 
nė/a nukreiptas prieš abstrak
čius principus. Taigi, už jų išpa
žinimą negalima ką nors bausti.

Augščiausias teismas išteisino

Beam nominuotas
JAV ambasadoriumi

raudonajai Lenkijai
WASHINGT0NAS, birž. 18. 

— Prezidentas Eisenhovveris va
kar pasiuntė raštą į senatą, kad 
senatas patvirtintų jo paskyri
mą Jacob D. Beam ambasadoriu
mi komunistinei Lenkijai. Beam 
diplomatinėje tarnyboje yra nuo 
1931 metų ir jis skiriamas Jo
seph E. Jacobs vieton. Jacobs 
atsistatydino iš ambasadoriaus 
pareigų.

Beam buvo valstybės sekreto
riaus pagelbininkų Europos rei
kalams nuo 1955 m. Seniau jis 
diplomatinę tarnybą turėjo Ru
sijoje, Jugoslavijoje, Italijoje ir 
Indonezijoje, bet ambasadoriu
mi tik dabar paskiriamas.

ATOMIC TĘST SITE, Nev., 
birž. 18. — Atominės Energijos 
komisija šiandien įvykdė atomi
nį bandymą Nevadoje. Šis ato-' penkis Kalifornijos komunistų 
minis bandymas turėjo būti įvyk partijos vadus ir įsakė persvars-
dytas birželio 8 d., bet dėl nepa
lankaus oro teko atidėti

Upe patvino
ROVIGO, Italija, birž. 17. — 

Po upė, po gausaus lietaus, labai 
patvino. Gyventojams gresia pa
vojus.

tyti devynių bylas. Keturiolika 
buvo nuteista 1952 m. dėl laužy
mo Smith akto, kuris draudžia 
mokyti ar patarti nuversti vy
riausybę.

• Dvi amerikietės, JAV tech
nikinio bendradarbiavimo eko
nominio skyriaus valdininkės, 
važiuojant automobiliu vakari
nėje Indijoje, pateko į nedraugiš 
kų kaimiečių rankas ir buvo taip 
sumuštos, kad net ligoninėje at
sidūrė.

Psichologinis nusiginklavimas

• Senatorius Fulbright (D., 
Ark.), priklausąs užsienio san
tykių komitetui, pataria JAV 
pripažinti komunistinės Kinijos 
valdžią. Jis mano, kad tai paska
tintų Mao Tse - tung atsiskirti 
nuo Maskvos sąjungos, kaip,

se. Šioje atominio karo grėsmės1 girdi, padarė Jugoslavijos dik 
atmosferoje vyko ir šiaurės At
lanto Santarvės tarybos sesija

“Jau nėra vietos abejonėms 
dėl tikslų ir metodų, kurie lydi 
tankus, kai jie, sėdami mirtį, 
siaubingai įsiveržia per valsty
bių sienas ir civilizuotoms tau
toms prievarta neša tokias gy
venimo formas, kurių jis aiškiai 
neapkenčia. Nėra vietos abejo
nėms, kai, aplenkiant galimas 
derybas ir tarpininkavimus, gra 
sinama atominių ginklų panau
dojimu, siekiant konkrečių tiks
lų, nesvarbu, ar jie būtų teisėti 
ar neteisėti. Labai aišku, kad 
dabartinėse aplinkybėse betku- 
riai tautai gali iškilti atvejąs, 
kuriame karas, išbandžius visas 
priemones jo išvengti, norint 
apsiginti nuo neteisingų puoli
mų, jei yra pasisekimo viltis, 
negali būti laikomas neteisėtu”.

Tarptautinė padėtis vis iš nau 
jo patvirtina, kaip labai aktua
lūs yra šie popiežiaus Pijaus XII 
žodžiai, pasakyti paskutinių Ka
lėdų kalboje. Sovietų Sąjungos 
karinis spaudimas, nauji bran
duoliniai sprogimai Sibiro dy
kumose ir atviri grasinimai ato
miniu karu ir kelia tam tikrą 
nerimą laisvojo pasaulio tauto-

Bonnoj. Joje buvo svarstomos 
priemonės, kurios turėtų būti 
panaudotos, norint veiksmingai 
atremti atominį užpuolimą. Pa
dėtis susidaro tikrai absurdiš
ka, kai iš Sovietų Sąjungos pu
sės girdime, kad ji savo neribo
tas ginkluotas pajėgas, savo atd 
minius sviedinius, atominius ban 
dymus nori pateisinti tariamo 
puolimo iš Vakarų pusės. Nie
kas nenori karo, visi šaukiasi 
taikos ir drauge visi gyvena ka
ro baime.

Reikia psichologinio 
t nusiginklavimo

Baimė skatina ginklavimąsi 
ir, iš kitos pusės, vien tik baimė 
dar pajėgia išlaikyti taiką. Bet 
ar ilgai? Ar nekils karas, kurio 
niekas nenorėjo? Baimės jaus
mas turi savo ribas. Visa yra 
galima, kol nėra priemonių nu
galėti abipusį nepasitikėjimą. Be 
psichologinio nusiginklavimo kai 
bos apie betkokį kitą nusigink
lavimą yra tuščios.

tatorius Tito 1948 m.
• Prezidentas Eisenhovveris

nominavo lt. gen Blackshear 
M. Bryan vyresniu JAV armios 
nariu Jungtinių Tautų karinio 
štabo komitete.

Žinios iš Lietuvos
• Šiaulių dviračių fabrikas

1951 m. pagaminęs tik 18,000 
dviračių, o 1956 metais 135,000. 
Dviračių dalys dabar surenka
mos konvejerio būdu. Per pamai 
ną konvejeriai išleidžią 800 dvi
račių. Anksčiau įmonės dvira
čiai buvo montuojami iš detalių, 
kurias gaudavo iš kitur. Dabar 
iš reikalingų 250 detalių 230 
esą pagaminamos vietoje. Pas
kutiniais VI-jo penkmečio me
tais Šiaulių dviračių fabrikas iš- 
leisiąs nemažiau 300,000 dvira
čių, pranešė Vilniaus radijas ge
gužės 14 d.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ 
SANTRAUKA

— JAV valstybės vieesekretorius Christian A. Hertcr pasa
kė, kad pagalba užsieniui yra esminiu dalyku Amerikos saugumui.

— Prancūzijos nauja vyriausybė, kuriai vadovauja Bourges - 
Maunoury, nusistačiusi suvaržyti importą.

— Danicl Fignole šalininkai grasina sudeginti Haiti valstybės 
sostinę (Port Au Prince), jei jam nebus leista grįžti iš tremties. 
Praėjusią savaitę kariškių grupė pašalino laikinį Haiti respubli
kos prezidentą Fignole, iš valdžios ir jį ištrėmė iš krašto. Fignole 
dabar yra Jungtinėse Amerikos Valstybėse.

— Komunistinės Lenkijos delegacija atvyko į Berlyną tartis 
prekybos klausimais su Rytų Vokietijos komunistinės vyriausy
bės pareigūnais.

— Senatas turbūt priims prezidento Eisenhowerio civilinių 
teisių projektą.

— Pietinė Formoza patvino nuo smarkaus lietaus. Daugiau 
kaip 5,000 gyventojų pabėgo į saugesnes vietas.

— Turkijoje siaučia audra. Daugiau kaip 22 asmenys žuvo 
audroje.
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kas vasarą atostogas praleidžia 
nemaža lietuvaičių; čia yra nuo
latinis moksleivių bendrabutis, 
kuriame nuolat girdimas lietu
viškas žodis, giesmės bei dai
nos; čia gražiai veikia vyr. skil-

kyklą. Išreikštas pageidavimas, 
kad mokykla būtų nuolatinė, 
kad augtų ir tobulėtų. Jos ve
dėjai v. s. Lidijai Čepienei įr per 
sonalui palinkėta sėkmės bei iš
tvermės. Ta proga mokyklos

tininkės Tonkūnaitės vadovau-; reikalams paskirta 30 dol. iš va 
jamas skaučių vienetas; čia pra- (deivijos kasos, 
ėjusią vasarą sėkmingai praves-

KO TIK NAMAMS REIKIA, 
Tuoj Jums DAINA TV teikia ,
• Televizijas

Keturios dienos JAV Rytiniame Rajone
V. s. O. ZAILSSUENfi

«
Aplankyti k odauiagu vieto- Po mielą sveikinimo žodį tarė 

vių ir pamatyti iš arti, kaip skautų vardu ps. V. Pileika ir 
vyksta skautavimas praktiko- tėvų komiteto vardu pirm. J. ši- 
je, — yra vienas mano užsibrėž- manskis. Malonu pažymėti, kad 
tų uždavinių. Todėl, gavusi JAV Hartfordo vietininkijas sudaro 
Rytinio rajono vadeivės v. s. beveik išimtinai skautiškos šei-
Emilijos Putvytės kvietimą ap
lankyti ją ir Worcester, Mass., 
skaučių vadovių ir vyr. skaučių 
suvažiavimą, su malonumu jį pri 
ėmiau ir jau gegužės 30 d. apie 
9 vai. vak. atsiradau Hartforde, 
Conn. Buvo maloni staigmena, 
kai į aerodromą manęs pasitik
ti atvyko ne tik vadeivė Putvy- 
tė su vietininke ps. B. Berno
tiene, vyr. skltn. D. Papievyte ir 
kitomis sesėmis, bet ir rajono 
vadeiva .v. s. V. Nenortas su ps. 
Benešiūnu ir kitais broliais. Pa
tyrę mano silpnybę, kad esu gra 
žiu vaizdų mėgėja, vairavo au
tomobilį dideliais vingiais pro 
gražiuosius parkus ir slėnius. 
Brolijos atstovai supažindinimą 
su Hartfordu ir jo apylinkėmis 
tęsė ir sekančią dieną. Mielą į- 
spūdį paliko įvairiausių rožių 
laukas su savo arkomis ir lietu
viškas darželis.

l

. Sueigoje Hartforde
Gegužes 21 d. 7 vai. vak. rank 

darbiais ir gėlėmis išpuoštoje 
salėje įvyko skaučių vietininki- 
jos sueiga, kurion atsilankė taip 
pat ir broliai skautai ir tėvai. 
Skaučių vietininkė, jauna, ma
loni paskautininkė Birutė Berno 
tienė, tarusi trumpą sveikinimo 
žodį, pakvietė skautes skiltimis 
bei būreliais prisistatyti vyriau
siajai skautininkei. Buvo ypatin 
gai malonu stebėti mielus, parau 
dusius veidelius, sakant sveiki
nimo kalbeles ir nusakant savo 
vieneto darbus. Vienos jų tai 
išreiškė žodžiais, kitos —- pritai
kytomis dainomis bei deklamaci
jomis, pritariant pianinui. Įdo-

mos. Reikia džiaugtis ir stebė
tis jaunų skautiškų šeimų idea
lizmu — jos, augindamos savo 
mažyčius, dar randa laiko skau
tiškai ir lietuviškai veiklai. Bet 
gi yra čia taip pat gražių idea
lizmo pavyzdžių ir iš viengun
gių tarpo.

Po sueigos, gražių dainos gar
sų palydėti, susirinkome vadei
vės bute išgerti kavutės ir pla
čiau pasikalbėti skautiškomis te 
momis.

Tą pat vakarą, pirmą kartą 
po daugelio metų, išgirdau bent 
telefonu buvusios Lietuvos Skau 
čių seserijos vyriausios skauti- 
ninkės dr. Ksaveros Žilinskienės 
mielą balsą iš Waterburio. Džiu
gu konstatuoti, kad ji vėl (įsijun
gė į skautišką darbą, mielai pa- 
siimdama Waterburio skaučių 
vietininkės pareigas.

S

Lietuviškame kampelyje
Birželio 1 d. ankstyvą rytą 

rajono vadeivos sktn. Nenorto, 
vadeivės v. s. E. Putvytės ir ps. 
Benešiūno draugystėje automo
biliu vykome į Worcester, Mass., 
kur 2 vai. turėjo būti pradėtas 
suvažiavimas. Čia mano palydo
vai padarė man malonią staig
meną, — nukrypdami šiek tiek 
iš kelio, užsuko į Putnamą, į 
Nekaltai Pradėtosios Švč. Mer
gelės Marijos seserų vienuolyną. 
Kaip malonu buvo pasijusti Put
name! Kaip čia gražu ir lietu
viška! Seserys tokios kūrybin
gos, mielos ir vaišingos. Nebus 
perdėta, jei pasakysime, kad jų 
vienuolynas yra tikra Marijos

ta ir šiais metais ruošiama jaun. 
skaučių stovykla; čia pat medžių 
pavėsyje atskirame namelyje gy 
vena ir Seserijos dvasios vado
vas sktn. kun. Stasys Yla. Jis 
yra ir šio vienuolyno kapelionas. 

Vadijos posėdis
Apie 12 vai. atvykome į Wor- 

cesterį. Šiame mieste gražiau
sia vieta — Maironio parkas. 
Ant kalnelio, iš trijų pusių su
pamo ežero, stovi gražūs namai 
su sale ir valgykla, kur ir vyks
ta visi lietuviškieji parengimai. 
Džiugu, kad lietuviai nepaleido 
šios gražios vietos administra
vimo iš savo rankų, šiame ra
jone gyvenančios vadijos narės 
ir dvasios vadovas buvo gyvu 
žodžiu supažindinti su vadijos 
atliktais ir su užsibrėžtais iki 
kandencijos pabaigos atlikti dar 
bais. Išklausyti jų pageidavi
mai bei aptarta visa eilė svar
besnių reikalų.
Vadų ir vadovių suvažiavimas

2 vai. vėliavos pakėlimu pra
dėtas bendrasis skaučių vado
vių, vyr. skaučių ir skautų vy
čių suvažiavimas. Sueigos vyko 
atskirai, o dauguma paskaitų — 
bendrai.

Vadovių ir vyr. skaučių suei
goje buvo malonu išklausyti pra 
nešimus apie to rajono gražią 
skautišką veiklą ir patirti atei
ties užsibrėžtus planus. O veik-

• Hi-Ki fonografus, Plokšteles
• Radijus — vietinius ir importuotus
• 1 )ul kiasurbltus
• Vedintuvus ir Vėsintuvus
• Klektr. namų apyvokos reikmenis
• Rašomas mašinėles
• Klektr. laikrodžius
• Baterijas, antenas, lemputes Ir 

daug kitokių dalykų
Aplankykite modemiškų prekybų.

VIKTORO K O 2 I C O S 
Lietuvišku gazolino stotis Ir auto 

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

dalys
CALL-ME-MOTORS C0.

5759 S. WESTERN AVĖ. PR 8-9533

mu buvo patirti ir apie vyresn. Į ’r lietuvybės šventovė. Čia nau
skaučių veiklą. Kaikurios jų y- 
ra vadovės ir dirba su jaunesn. 
sesėmis, o kitos, neva pasyvio
sios, yra sudariusios motinų bū
relį. Jos, kas mėnesį susirinkda
mos vienos kurios bute, disku
tuoja vaikų auklėjimo proble
mas, atseit rūpinasi gerai išau
ginti skautų sąjungai ir savo 
tautai gražų atžalyną.

Dauguma vietininkijos sesių 
yra puikios dainininkės ir tauti
nių šokių šokėjos.

jai pastatytos koplyčios langų 
vitražuose pamatysi Šiluvos^Pa 
žaislio, Vilniaus Aušros Vartų 
ir kitų Lietuvos vietovių Mari
jos paveikslus; čia ras prieglobs 
tį ir keliaujanti Dievo Motinos 
statula, čia gražiame slėnyje ža
lumynų apsupta Fatimos Mari
jos statula; lituanistiką studi
juojančiam lietuviškos kultūros 
lobius plačiai atskleis turtinga 
lietuviška biblioteka; čia puikiai 
įrengtoje spaustuvėje gimė ne
vienas lietuviškas leidinys; čia

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

įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOANI
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti lld $10,000.00

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

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

Trečiad. 9 ryto iki 12 vai. 
Ketvirtad. 9 vai. ikį 8 v.v.

fir

Painformavus vadoves, kad š. 
m. liepos mėn. pradžioje įvyks
tančioje pasaulinėje skaučių sto
vykloje Anglijoje dalyvaus ir 
mūsų 8 sesės, gyvenančios Ang
lijoje, ir dvi iš Vokietijos. Šiam 
reprezentaciniam vienetui vado
vaus Anglijos lietuvių skaučių 
vadeivė sktn. Danutė Fidlerie- 
nė. Šiai atsakingai misijai jos 
labai rūpestingai ruošiasi, bet gi 
joms dar trūksta moralinės ir Į 
medžiaginės paramos. Em. Put- 
vytei pasiūlius, nutarta jas se
seriškai pasveikinti ir nusiųsti 
jų reikalams 50 dolerių.

Sekančiais metais, švenčiant 
Lietuvos skautijos 40 metų su
kaktį, pageidauta, kad S-gos va 
dovybė suruoštų vieną didelę 
tautinę stovyklą, bet ne dvi at
skirose vietose.

Nuo šio rajono stovyklos šią 
vasarą atsisakyta. Bus stovyk
laujama atskirose vietovėse. Vy
resnės skautės betgi ruošiasi vie 
nai didesnei iškylai. Ir ateinan
čiais metais numatyta vėl su-

... , . . Dėl valandos skambinti telefonuruošti du rajoninius suvaziavi-1 prospect 6.1795 nuo 2 lkl 9 vai.

Dflina
TCLCvision

Csales - service)
Hav. In*. A. SEMENAS 

8821 8. Halsted — OLdffslde 4-5885 
Atdara: kasdien 9—6, pirmadieniais

lr ketvirtadieniais 9—9

IM

KAZYS ČESNAUSKAS
6444 SO. TROY ST. 

Telef. WAlbrook 5-7670 ir 
Olbeon 8-4938

• Generalis kontraktorius nau
jų namų statybai, Įvairiems re
montams lr namų pertvarky
mams e Turime dldel) patyri
mų namų statyboje, e Patys 
atliekame cemento lr medžio 
darbus, e Apkainavimal nemo 
karnai.

I

DR. 1. fr K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2300 West Slst Street
Priima ligonis pagal susltarlma

mus. Data bus nustatyta, susi
tarus su broliais.

Paskaitos ir pašnekesiai

Visų prelegentų — skautinin
kų ir svečių — paskaitos buvo 
gilaus turinio, aktualios ir įdo
mios. Jaunimas jų su dėmesiu 
klausėsi ir gyvaį dalyvavo dis
kusijose. Su ypatingu dėmesiu

la tikrai graži — dinamiška. Čia sesių išklausyta E. Vasyliūnie- 
pradėtos organizuoti atskiros nės paskaita “Saviaukla meilė-
paukštyčių ir vilkiukų stovyklos. 
Čia įvyko ir pirmasis skautų tė
vų ir rėmėjų komitetų suvažia
vimas. Čia kasmet įvyksta bent 
keli vadovių,-vų, vyr. skaučių ir 
skautų vyčių suvažiavimai, su- 
ruošiamos turiningos skaučių,- 
tų stovyklos, pravėdami konkur
siniai laužai ir kt.

V. s. L. Čepienei tuo pat lai
ku išvykus į Buffalo atstovauti 
Seseriją Egzilių Skaučių konfe
rencijoje, apie Gintaro Ženklo 
skaučių vadovių mokyklą pra
nešimą pateikė sktn. E. Gimbu
tienė. Ji pasigėrėjo jaunų vado
vių susidomėjimu šia už akių 
mokykla. Šiuo metu yra apie 50 
kursančių. Nusiskundė rankų ir 
lėšų stoka techniškam darbui. 
Pademonstravo pirmuosius kur
sančių atliktus darbus, kurie tik
rai verti dėmesio ir išstatytini 
skautiškose parodėlėse. Malonu 
buvo patirti, kad didžioji dalis 
to rajono vadovių lanko šią mo

ję”. “Mokėti pažvelgti- į žmogų, 
matant jame ką nors gero, — 
pirmas meilės išeities taškas. 
Jeigu norį žmogui parodyti mei
lę, uždėk šypseną ant jo veido. 
Priekabių jieškojimas, kritika
vimas — velnio dinamitas, ku- 
riš išsprogtffha kiekvieną mei
lę”. Šiais ir kitais posakiais bei 
citatomis ir gyvais pavyzdžiais 
paįvairindama savo pašnekesį, 
prelegentė gražiai pasitarnavo 
mūsų mielajam jaunimui. 

(Nukelta į 5 psl.)

IS ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
NanjfM specialus didelis 

sunkvežimis su pilna ap
drauda. Pigus ir sąžiningas 
patarnavimas.

R. ŠERĖNAS
2047 W. 87th PI., Chicago,

IU. VVAlbrook 5-8063

■r

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

Universal Savings and Loan Association užtikrina saugumu 
ir gražų pelną.

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentflra Iki 
$10,000.00 kiekvienam indėliui ir reikalingi rezervai, o pelną — 
patyrusių ir sąžiningų vedėjų pastangos.

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

Dėl paskolų lr visais finansiniais reikalais kreipkitės į:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois

p p 
šeštad

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE.
Remiastis ChiengoR Savings Rendrovėg praeitimi, nno pat joe įgikflrimo 
1924 metalu, jos pavyzdinga biznio tvarka, ypatingai indėlių aangnmo ir divi
dendų naSumo atžvilgiu, nėra saugesnės ir pelningesnės įstaigos pasidėti tau
pomus pinigus. Pasidėję taupinius paa mus gausite ne tiktai aaugumą — jų 
apdrandimą iki $10,009.09, angStą dividendą, bet ir daugelį kitų patarnavimų 
veltui, už kuriuos kitose įstaigose turėtumėte mokėti.

Taupytojų patogumui Chicagos Savings Bendrovės įstaiga yra viena ii gra
žiausiai ir moderniikianaiai įrengtų visoje Illinois Valstybėje.

Lietuviai gyvenantieji už Chicagos ribų, nežiilrint kurio.įe Suvienytų Val
stybių dalyje jie begyventų, gali, taupyti pinigus paitu.

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

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

Atdara: pirmadienį nno 12 lld 8, antradienį Ir penktadienį nno 9 IH 4, ketvirtadienį nuo 9 lld 8.
Trečiadienį uždaryta visą dieną, o šeštadienį nuo 9 lld S valandos po pietą.

kaedlan Išskyrus trečiad

Ke* tel. GRovehilI 6-5603

Tel. ofiso WA 5-3010, rez. PR 8-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1601 W. Garfield Blvd.
VaL — Pirmad., antr.. ketv., penkt.
1—4 ir 6—8; šeštad. 1—4; trečiad.
uždaryta.

DR. ANNA BALIUNAS
AKTŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GFRKLfiS LIGOS 
- Pritaiko akinius -

6322 South Weetern Avenue 
vai.: kasdien 10-12 vai U 7-9 vai 
vak. Šeštadieniais 10-, vai .Trečia- 
dieniais uždaryta. Kt. laiku susitarus

Ofiso -elefonaa: PR 8-322S 
Rm teMf. W Al brook 5-5O78

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

< Kampas 47-tos Ir Daman Ava.)
' Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vak

Seštad. 2—4 vai. vak. 
Trečiad. lr kitu laiku pagal nutarti. 

Telef. ofiso l.Afnyette 3-8048 
Rm.: W Al brook 5-3O4M

” >1. ofiso HE.4-6849. rez. HE.4-2824

DR. PETER T, BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Street
Vai. Pirm., ketvir., penkt. 1-4 Ir 7-9 
Antr. 1-6. treč.lr šešt. pasai sutarties 
sekm. uždaryta.

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6817 South VVestern Avenue 
Chicago 29. III 

telefonas REpublio 7-4900 
Rezldencla: GKovehUl 8-8181

oaslmatymal pagal sutarties

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: nuo 2-4 Ir nuo 6-8:10 v. 
vak. Aeštadienlais nuo 2 lkl 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti
Ofiso tel. Vlrglnla 7-OO38. 

Realdenci jos tel. REverlj 8-8944

Ofiso lr buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

ir šeštud. tik 10—12 vai.

TeL REIiance 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK
■’VDYTOJAS IR CHIRURGAS 

'ETVV18 GTDTTOJAH'
3925 VVest 59th Street

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

Tel. ofiso ir buto OLympic 2-4169
DR. P. KISIELIUS

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

Res. 1634 S. 49th Avė., Cicero
Kasdien l-S vai. lr 6-8 vai. vak., 

išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 Iki 4 popiet.

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 S. Archer Avė.
VAL. Kasdien popiet nuo 12-2:80 v. 
Vak pirm. antr., ketvirt 6-8:90 v 

Trečiad. tik susitarus.

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja lr Chirurgė) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ
SPECIALISTE

7158 South VVestern Avenne
(MEDICAL BUILDING) 

Plrmad.. antrad., ketv. Ir penktad 
nuo 11 vai. ryto Iki 1 vai. p.p. lr nuo 
6 v.—8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. Seštad 11 
▼ai. ryto lkl 8 vai. popiet

Office tel. RE 7-1188 
Res. tel. VVAlbrook 5-3785

Ofiso HE 4-1818, arba RE 7-V7OO 
Res. PR 8-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialybe — vidaus ligos
2454 West 7Ist Street 

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

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA TR CHTRURG® 

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

Vai: kasdien- nuo 6 v. v. Jki 9 v. vlą
Vai,: kasdien nuo 6 v. v. lkl 9 v. v.,

Išskirus trečiad. Šeštadieniais nuo 1 
lkl 4 vai. popiet.

Tel,: Ofiso — PUUman 5-8786 
Buto — BEverly 8-8946

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

DR. A. NARBUTAS
PIjAUCIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2745 West 69th Street 
(priešais šv. Kryžiaus llgonlną) 

Priima pagal susltarlma

Ofiso HE 4-1414, arba RE 7-9700 
Rez. RE 7-0887

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

2454 Weet 71st Street 
(71-08 ir Campbell Avė. kampaa) 
Vai.: kaadlen 1—9 ir 6—8 vai. rak. 
šeštadieniais 1—4 p. p. Trečiadie
niais uždaryta.

Ofiso telef. TArds 7—1168 
Reddencijns — HTevrart 8-4811

DR. JL GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West S5th Street 
(kampas Halsted lr 16-ta gatvB) 

VAL. 1—4 Ir 8:90—8:80 p. p. kas
dien Išskyrus trečiadienius Atidara 

šeštadieniais 1—4 rai.

Tel. VVAlbrook 5-2670
Res. Hllltop 5-1580

Dr. AleiMder J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marųuette Medical Center 
6132 Sonth Kedzie Avenne

VAL. 8—4 p. p. lr nuo 7—9 v. vak
Trečiad. Ir šeštad. pagal sutarti

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

DB. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LTETtTVTB GYDYTOJAS)
2500 Weat 6Srd Street

VAI, kasdien nuo 8—4 o p Ir 7:8.
Iki 9 vai. Trečia d. Ir šešt. uždaryta.

Telefonu GRovehilI 6-1595
DR. ALDONA JUŠKA

AKTŲ TJGU SPEGTATJSTfi
— PRTTATKO AKINIUS —

Valandos: 9—12 lr 7—9 v. v. pagal 
susitarimą Išskyrus trečiadienius.

2422 W. Marųuette Road

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopedas - Protezlstas

Aparatal-Protezal. Med ban 
dažai. Spec. pagalba kojom 

(Arch Supports) lr Lt 
Vai.: 9-4 lr 6-8. Šeštadieniais 9-1. 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB
2850 VV. 6Srd St.. Chicago 29, IU 

TeL PKospect 6-5084

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4259 W. 63rd St 
Ofiso tel. KElbuioe 5-4410 

Rezid. telef. GRovehilI. 6-O6I7 
Valandos: 1-3 p. ra., 6-8 p. m. 

Penktad. tik po piety.
Trečiad. Ir šeštad. parai sutarti

Ofiso tet. Cldffside 4-2898 
Rezidencijos: IjAfayette 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 VVest 47th Street 
(Kampas 47th lr Hermitage)

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

DR. FL TALLAT-KELPŠA
Ofisai 20 North VVaeker Drlve 
(Clvlo Opera House, kamb. 868)

Vai. kasd. 12—4 
Tel. CEntral 8-2294

8002 VVest lOth Str., Cicero
Vai kasdien 6-8, šeštad. 1-2 vai 

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

Rezid. tel. HEmlook 4-7080

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Bendra praktika lr moterų Ilgos)
Ofisas ir rea.: 5100 S. Western Avė. 
Tel. PRospcct 8-1223 arba WE 0-5577 
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v., Antr., 
Treč. Ir Penkt. 6-9 vai. vak., fleštad. 
2-4 vai. pdplet ir sulig susitarimu.

TH. ofiso H Ė 4-2123. rez. GIb. 8-8195

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 6-1126

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS

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

šeštadieniais 1—4 v. p. p.

Tel. ofiso PKospect 6-9400
Rezid. PKospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškcvlčlūtč)

GYDYTOJA IR CHIRURGfi 
6248 Sonth Kedzie Avenne

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

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS
4258 So. Whippie Street

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

šeštad. 10—12. Trečiad. uždaryta
LAfayeUe 3-4948.

Namų — CEdarcrest 8-7788

DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
8259 Sonth Halsted Street

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

Trečiad. lr kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Vlctory 2-1484. Resld. 2487 
W. 82nd St., tel. Republic 7-8818.

Tel. ofiso Vlctory 2-1581
Rez. Vlctory 3-0742

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAa 

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

Priėmimo valandos kasdien: 1-4 p.p 
lr nuo 6-8 v.v. šeštad. 1-4 rai. popiet. 

Tel. ofiso PR, 1-6448, rez. HE.4-SI58

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 Weet Marųuette Rd.
Vai. nuo 2 Iki 4 p. p.; 6 Iki 8 vak

Trečiad. lr šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
Tel. ofiso CA. 6-0257, rez. PR. 6-8859 

Rezid. 8800 8. Arteslan Avė.
VAL. 11 v. r. iki 3 p. p.; 6—7 v. v.

Ofiso telefonas — BIshop 7-2525

DR. AL RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenne 
(Kampas Kedzie lr Archer) 

VAL. kasdien nuo 2:00 lkt 9:00 v. 
Trečiad. Ir eekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPF.C. CHIRURGINftS IR 

OHTOPEDINftS LIGOS 
2745 Weat 69th Street

Priešais šv. Kryžiaus ligonine 
Telef. REpuhllc 7-2290

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

OR. ANT. RUDOKAS, OpL 
Tikrina akla Ir pritaiko akinius, 

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

uždarytas

DR. G. SERNER
UBTUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 metų patyrimo
Tel. Y Ard-, 7-1829 

Pritaiko akinluv 
Kreivaa akis 

Ištaiso
Ofisas Ir akinių dirbtuvė 
756 Weat 35th Street

Vai. nuo 10 lkl 2, nuo 6 lkl 8, tre
čiad. nuo 10-12, penktad. 10-2 lr 
šeštadieniais nuo 10 lkl 2 vai. p.p
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NAUJAS VEIDAS
Kanados liberalų partijos vadas St. Laurent, daugelį metų 

stovėjęs vyriausybės priešakyje premjeru, atsistatydino. Tai da
ryti ji privertė neseniai buvusieji parlamento rinkimai, kuriuos 
laimėjo progresyviųjų konservatorių partija. Nors ir konserva
toriai nelaimėjo atstovų daugumos, tačiau jie gavo daugiau balsų 
negu valdžioje buvusi liberalų partija, todėl jiems ir tenka su
daryti naują Kanados vyriausybę. Kad galėtų vyriausybės kabi
netą sudaryti ir gauti parlamento pasitikėjimą, konservatoriams 
teks tartis su mažesniųjų partijų vadais.

Naujuoju premjeru bus konservatorių partijos vadas John 
Diefenbaker.

Mūsų bendradarbis Kz. Taurus, surinkęs žinių apie p. Die- 
fenbakerį ir jas mums prisiųsdamas, jį visai teisingai pavadino 
“naujuoju veidu” tarptautinėje politikoje.

John Diefenbakeris gimė 1895 m. rugsėjo 18 d. Jis turįs 
škotų — vokiečių kraujo giminystę, tačiau laikoma, kad jis ir 
visa jo šeima yra šimptaprocentiniai kanadiečiai, nes tėvai ten 
įsikūrė daugiau kaip prieš šimtmetį. Jo senelio tėvas atvyko Ka
nadon iš Vokietijos 1818 m. Jo motina buvo Florence Banner- 
man, kurios senelis atvyko į Kanadą iš Škotijos drauge su lordu 
Selkirk. Būsimajam premjerui sulaukus 8 m. amžiaus, visa Die- 
fenbakerių šeima persikėlė gyventi į Vakarų Kanadą ir apsigy
veno Saskatoon mieste. Jis ir jo brolis Elmer čia baigė visus sa
vo mokslus. Baigęs universitetą 1915 m., stojo užsienio tarny
bon. Joje padirbėjęs kiek laiko, grįžo universitetan ir 1919 m. 
gavo teisių bakalaurato laipsnį.

Turėdamas 24 metus, jau pradėjo praktikuoti teisę — advo
katūrą. Apsigyveno mažame Wakaw miestelyje, kuriame gyveno 
penkerius metus. Persikėlęs į Prince Albert miestelį, įsitraukė 
į politiką, pasirinkdamas konservatorių partiją. Nuo to laiko jis 
ir pradėjo kilti politikos gyvenime, pasiekdamas vadvaujantį vaid
menį savo partijoje, o šiandien atsistodamas ir pačios vyriausy
bės priešakyje. Jo kelias, siekiant politinių viršūnių, buvo ne
lengvas.

John Diefenbaker 1925 ir 1926 m. bandė patekti į Kanados 
parlamentą, bet pralaimėjo. Pralaimėjo ir 1929 m. rinkimuose. 
Darė bandymą ir 1938 m., bet ir vėl tas pats — pralaimėjimas. 
Jau buvo nusistatęs trauktis iš politikos, tik 1940 m., savo drau
gų skatinamas, ir vėl išstatė savo kandidatūrą į parlamentą ir 
šį kartą laimėjo. Tuo laimėjimu jis pasiekė konservatorių parti
jos vado vietą. Joje išbuvo iki dabar ir suprantama, kad jo vaid
muo, kaip partijos vado, atsistojus vyriausybės priešakyje, dar 
labiau padidės. Būdamas ne naujoku ir užsienio politikoje, lau
kiama, kad jis vairuos Kanados valstybės politiką tikrai gera 
kryptimi.

Manoma, kad naujoji Kanados vyriausybė nekeis ligšiolinės 
užsienio politikos. Kiek bijoma, kad ji gali pasekti Britaniją ry
šium su komunistine Kinija. Ji galinti mėginti užmegzti diploma
tinius sanktykius su ja, kaip yra padariusi Britanija. Kaip žino
ma, liberalų vyriausybės vadai St. Laurent ir Pearson daugiau 
sekdavo Jungtinių Amerikos Valstybių politikos liniją negu Bri
tanijos. Netenka abejoti, kad ir Diefenbaker laikysis tos lini
jos. Būtų gera, kad ir ryšių su komunistine Kinija reikalu Ka
nada sektų Washingtoną, bet ne 'Londoną.

BOMBOS AL2IRE

Prancūzų kariai eina per griuvėsius Alžire. Namus sugriovė Al- 
žiro sukilėlių padėta bomba. (INS)

krikšč. demokratų žmogus. Tai
gi, kalbant apie diktavimus, vis-1 
kas perdedama ir apsilenkiama 
su objektyvumu.

Imkime, sakysime, “Laisvo
sios Lietuvos” š. m. 10 nr. A. 
Kaulėno parašytą vedamąjį “Bu 
ridaniška politika”. Ten be jo
kio saiko kartojami seniai įkyrė 

į ję tie patys puolimai ir vis pagal 
tą patį kompleksą. Kalbant apie 
fiktyvias grupes, kurių tikrai y- 
ra, taip pat nurodomos tik krikš 
čionims demokrat. artimos, nors 
tokių grupių yra žymiai daugiau 
ne tik tarp senų partijų, bet ir 
tarp vadinamų rezistencinių są
jūdžių. Norisi kviesti kol. A. 
Kaulėną ir kitus kolegas į di
desnį nuosaikumą ir objektyvu
mą, nes kitaip neprieisime nieko

gero. Neteisinga yra pažiūra, 
kad tik krikščionys demokra
tai turį reviduoti savo laikyse
ną. Visiems tai reikia daryti. 
Krikščionys demokratai pasta
raisiais metais yra darę ir da
ro nemažai revizijos ir asmenų 
pakeitimų. Ar ne laikas kitiems 
apie tai pagalvoti, nes kitaip,! 
atrodo, tuščias dalykas laukti ( 
platesnio masto pasikeitimų, t 

Jeigu VLIKe būtų sujungtos 
visos, kaip siūloma, politinės 
grupės, apie jokius diktatus ne
gali būti kalbos. Negalės, žino
ma, į tuos diktatus pretenduoti 
ir tos politinės grupės, kurios 
taip įžūliai ligi šiol tą instituci
ją puolė ir bepuola. Bus galima 
dirbti tik bendru sutarimu, jei 
toks įmanomas.

KARTŲ SKIRTINGUMAS 
IR JO PRASME

J. VARNAS

“KRIKDEMIŠKO” KOMPLEKSO 
KLAUSIMAS %

Kl MOCKUM, Boston, Mass.

Manau, kad toks kompleksas 
tikrai yra. Tik pasek nekatalikų 
spaudą ir vis rasi tą patį atsa
kymą į klausimus, iš kur ky
la negerovės. “Krikdemai” dėl 
visko kalti. Neturiu čia jokio 
intereso kelti krikščionių demo
kratų klaidas ir nuopelnus. Tik 
tas neklysta, kas nedirba, bet, 
kas tik kitus juodina, apie tą 
iš viso sunku kalbėti. Jeigu šian
dien jieškome kelių suvesti visas 
politines grupes į bendrą dar
bą, tai galime padaryti tik gera 
valia ir atsikratę betkokių kom
pleksų. Ligi šiol susidaro įspū
dis, kad krikščionims demokra
tams nepalankūs publicistai jau 
iš anksto turi atsakymą į kiek
vieną klausimą dėl negerovių 
— krikdemai kalti. “Krikdemas” 
daromas kažkokiu keiksmažo
džiu ir vartojamas be jokios ato 
dairos. Sakysime, fašisto, va- 
disto ir panašūs žodžiai daug 
rečiau ir žymiai santūriau var
tojami mūsų spaudoj, ypač ka
talikiškoj. Pastaruoju laiku su
tinku ne vieną iš tautininkų, nuo 
širdžiai klausiančio, kodėl taip 
blogi yra santykiai tarp krikš
čionių demokratų ir jiems arti
mų grupių ir kodėl krikščionys 
demokratai randa bendrą kal
bą, sakysime, su socialdemokra
tais, kurių tarpe pasaulėžiūriniu 
atžvilgiu daugumas yra žymiai 
tolimesni, negu religiją prakti
kuoją ar ją toleruoją tautinin
kai. Nenoriu šia proga į tą klau
simą gilintis, tačiau noriu kons
tatuoti, kad prie to gerokai pri
sideda tas beatodairiškas krik
demo kaip keiksmažodžio var
tojimas. O kai dėl koalicijų, tai 
jau ir užsienyje spėjome išgy
venti visokių koalicijų periodus. 
Bene ilgiausiai kaip tik patys 
tautininkai buvo koalicijoj su

socialdemokratais ir jiems arti
momis grupėmis ir vis dėl to ne
lemto krikdeminio komplekso,

Kaip iš tikrųjų yra?

Manau, kad norint visada ga
lima surasti daugiau ar mažiau 
'objektyvų atsakymą. Tiesa, 
Ttad krikščionių demokratų žmo
nės stovėjo pryšaky mūsų poli
tinės vadovybės gana ilgą laiką. 
Psichologiškai suprantama, kad 
betkoks ilgesnis buvimas pozi
cijoje savaime kelia daugiau o- 
pozicijos. Ypatingai tai lengva 
mūsų emigraciniame gyvenime. 
Tačiau negalima eiti pertoli ir 

‘įsileisti į lietuvio lietuviui nea
pykantos skiepijimą ligi bepro
tybės. Krikščionys demokratai 
yra sena ir pajėgi politinė gru
pė. Jiems teko išgyventi įvai
rius laikotarpius. Jei kitos poli
tinės grupės versis tik pagieža 
ir naudos iškraipytą organizaci
jos vardą, be jokios atodairos 
leisdamos į priekį jokio saiko 
neturinčius žmones, krikščionims 
demokratams, manau, nebus jo
kio kito kelio, kaip daryti iš to 
savaime suprantamas išvadas. 
Viskam turi būti ribos.

Kaip gi su tuo diktavimu. Ei
lę metų ,dar daugumai tremtinių 
tebesant stovyklose, kai VLIKe 
buvo 10 grupių, krikščionys de
mokratai sykiu su vėliau pabė
gusiais ir dabar tautininkų la
bai glostomais frontininkais, 
tiesa, turėjo dažniausiai pusę 
balsų. Vėlesni pasikeitimai ėjo 
skaičiumi tik jau ne krikščionių 
demokratų naudai. Dabartinia
me VLIKe krikščionys demo
kratai neturi jokios diktavimo 
galios. Iš trijų VLIKo prezidiu
mo narių yra tik vienas krikš
čionis demokratas, iš trijų vykd. 
tarybos narių buvo tik vienas

Kažkaip yra padažnėjusios 
kalbos apie senosios ir naujosios 
JCartof; skiirtingumus, priešin
gumus ir net kartų dvikovas. 
Įsigilinę į tų kalbų priežastis, 
rasime, kad jos dažniausia iš
kyla ne psichologiniais ar so
ciologiniais sumetimais, kaip 
normaliai galėtų būti, o iš tam 
tikro intereso — iš noro pasa
kyti gražių žodžių jaunimui, pa
peikti senuosius įr tuo būdu pa
didinti savo įtaką jaunime. Ta
čiau, kai taip kalbama iš tam 
tikro intereso, ypač propagan
diniais sumetimais, klausimas 
dažnai nusmailinamas ir dirb
tinai aštrinamas, kur natūra
liai jis nėra nei aštrus, nei gy
venimiškai labai aktualus.

Tėvų ir vaikų amžius viduti
niškai skiriasi apie 30 metų. Tas 
skaitmuo dažniausia ir imamas 
kartų skirtingumo pagrindu. 
Tuo būdu vyresnioji karta arba 
tėvai viską vertina maždaug tris 
dešimties metų ilgesniu gyveni
mo patyrimu, negu jų vaikai. 
Taigi jaunoji karta savo pažiū
ras pagrindžia daug trumpes
niu patyrimu. Be to kiekybinio

skirtingumo, atskiros kartos 
skiriasi ir savo patyrimo koky
be. Tėvų pažiūros daugiausia 
yra susiformavusios jų jaunys
tėje ir to meto nuotaikose. Vė
liau jos jau mažiau iš esmės 
bekinta, o tik prasiplečia ir pa
sipildo nauju gyvenimo paty
rimu, asimiliuodamos vis nau
jus faktus ir idėjas. Todėl ne
retai mėgstama pabrėžti, kad 
vyresnieji dabartinius įvykius 
vertina pagal savo praeities pa
tyrimą, atsilikdami nuo laiko 
pažangos. Lygiai priekaištauja
ma ir jaunimui, kad jis, nepa
žindamas dabartinių įvykių pra
eities, ilgalaikius ir istorijos įvy
kių sąlygotus procesus bei pas
toviąsias yertybes svarsto ir 
vertina tik savo patyrimu šių 
dienų nuotaikose ir todėl apie 
daugelį dalykų sprendžia sub
jektyviai, per karštai ir nevi- 
sapusiškai.

Nesutarimų priežastys
Kartų nesutarimai daugiau pa 

(sireiškia tose srityse, kuruos 
turi ryšių su emociniais išgy
venimais ir kurios iš viso yra

PAULIUS JURKUS

SMILGAIČIŲ AKVARELE
PREMIJUOTAS ROMANAS

130 tęsinys

Už durų motina pasiūlo:
— Aplankykim kleboną. Gal ko reikia?
— Ko? Aš į vienuolyną neisiu, nė negalvokite. 

O klebonas palaikė Julių, piršliavo.
— Dukrele, taip negalima. Pati kalta, kad slė- 

peis. Jis darė tai, kas visiems buvo matoma, supranta
ma. Eime.

Samanė nieko neatsako. Leidžiasi laiptais į kle
bonijos pusę. Ten medžių žydinčios galvos. Daug sau
lės ir paukščių čiulbesio.

— Užeisime ir pas vikarą.
— Gerai, kodėl mums neužeiti. Bet pirma pas 

kleboną! — motinos žingsniai sunkėja.
Įžengusios į raštinę .randa abu kunigus. Pasi

kloję ant stalo laikraščius, skaito ir plaštakom daužo. 
Vikaras pirmas pastebi viešnias.

— Skcikos. Sėskite. Išgirsit, ko dar negirdėjot!
Ir klebonas kilsteli galvą.
— Tai laikai! Ir čia nebėra ramybės! Pasiskai

tykit!
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SAMANA paima laikraštį, išskleidžia abiem ran
kom ir šokinėja akim per antraštes. Motina atsilošia, 
prisimerkus žiūri ir tuo pačiu jieško akinių.

emocingiau vertinamos, pvz. mel 
niška kūryba. Praktiškai dau
giausia nesutarimų iškyla ver
tinant tokius dalykus, kurie 
atsiremia į laiko dvasios reiš
kinius, kuriuos jaunieji priima 
daug palankiau, dažniau jais su 
sižavi, madingus ir modernius 
dalykus suvesdami į pažangą. 
Vyresnieji gi juos vertina dau
giau kritiškai, neretai ir skep
tiškai. Mažiausia kartų skirtin
gumai tepasireiškia tokiose kom 
pleksinėse gyvenimo srityse, ku 
riose mažiaus teturi vietos žmo
gaus emocinės kokybės ir ku
rios daugiau atsiremia į proto 
-valios sferą. Tokiose srityse, 
kaip mokslas, filosofija, auklė
jimas, administracija, politika 
ekanomija, karo strategija, — 
jaunumas ar senumas nėra jo
kios problemos.

Žmogaus dalyvavimui tose 
srityse pagrindą sudaro ne tiek 
amžius, kiek atitinkamas su
brendimas bei priaugimas tų sri 
čių problemoms svarstyti ir 
spręsti. Jo sėkmingumas tokiose 
srityse pareina nuo teorinio iš
silavinimo, praktinio patyrimo 
ir šiaip paties žmogaus vidinių 
jėgų, nesurištų tik su vienu ku
riuo nors subrendusio žmogaus 
gyvenimo laikotarpiu. Institu
cijos, organizacijos, įstaigos ir 
įmonės, pasirinkdamos sau tin
kamiausius žmones, vykdo vi
sokio amžiaus žmonių natūralią 
atranką, kuriai niekas ir neprie 
kaištauja. Priekaištauti prade
dama tik tais atvejais, kai kur 
pasireiškia mažiau tinkamų, ne
pasiruošusių ir mažiau naudin
gų žmonių protegavimas ar pa
žeidžiamas teisingumas.

“Politinis pasijauninimas”

Kaikas kartų problemą ban
do paversti politine problema. 
Nepaslaptis* kad kaikurios gru
pės bando pasijauninti, darytis 
tam tikro amžiaus žmonių gru
pėmis ir savo politinę propagan
dą specifiškai nukreipia į jau
nimą, net gana jauną jaunimą. 
Tačiau apskritai amžiaus skirtu 
mai labai maža ką tegali turėti 
bendra su politika ir visuome
nės politine diferenciacija. Pa
likus propagandą nuošaliau, mū 
sų politinių grupių taip pat ne
galima skirstyti pagal tai, kad 
vienos jų atstovautų jaunimui 
artimus, o kitos tik jaunimui 
svetimus principus.

Nė vienais politinės grupės 
principų negalima laikyti jau 
praeities dalyku, artimu tik se
nesniems žmonėms. Lygiai nėra 
nė vienos grupės, kuri remtųsi 
tik jaunimu ir reprezentuotų 
tik ateitį. Kas kurioje grupėje 
vyrauja, matome iš joms vado
vaujančių organų. Jei kurią gru 
pę sudarytų jaunimas, jis sa
vaime pats demokratiškai pa
siimtų ir joB vadovavimą. Da
bar gi šiuo atžvilgiu tarp gru
pių skirtumų nematome, nes vi
soms politinėms grupėms vado
vauja beveik to paties amžiaus 
asmenys — dalis jų net buvę

mokslo draugai, vienodai pra
žilę ir apiplikę.

Dauguma lietuvių politinių 
grupių nėra kas nors pripuola
ma, kas greit galėtų pasenti 
ar išnykti, nes jos yra dalis 
pasaulinių politinių srovių stip
riai pasireiškusių visoje Vaka
rų Europoje ir besilaikančių jau 
ilgus dešimtmečius išbandytų 
bei prigijusių principų. Beveik 
visos jų turi savo pasaulėžiū
ros akademinį jaunimą, savo vei i 
kimu jas paremiantį ar bent I 
joms simpatizuojantį. Kad mū 
sų jaunesnioji karta neseka tik 
viena kuria nors politine gru
pe ir kad ji savo palankumu 
bei simpatija neduoda nė vienai 
grupei pirmenybės, tai yra aiš- 

ai parodžiusi prieš kurį laiką 
lietuvių studentų pravesta ir 
spaudoje buvusi paskelbta an
keta. Visose politinėse grupėse 
greta vyresniųjų yra ir jaunes
niųjų, kurie užtikrina jų tęsti
numą. Bandymas politines gru 
peš identifikuoti su tam tikru 
amžiumi yra iš esmės nenatū
ralus, nes nežinome nė istorinių 
pavyzdžių, kur politinė diferen
ciacija remtųsi ne kuriais nors 
gilesniais bei pastovesniais prin 
cipais, o tik žmonių amžiumi. 
Jei kur tokia diferenciacija pa
sirodytų, ji reikštų tik to kraš 
to visuomenės politinį nesubren 
dimą. Nei politiniais, nei ku
riais kitais sumetimais dirbtinis 
'kartų skirtingumo aktualini
mas bei aštrinimas visuomenei 
yra žalingas.

Vieningumo svarba
Pasisakant prieš kartų skir

tingumo aštrinimą, reikia taip 
pat pabrėžti, kad taip pat nė
ra reikalo bandyti tą skirtin
gumą paneigti ar su juo kovoti. 
Ir didelis tų skirtingumų aktu
alinimas, ir jų paneigimas lygiai 
nieko pozityvaus bežada, o tik 
veda į didesnius nesusipratimus 
bei konfliktus šeimose ir aps
kritai žmonių santykiuose. Pri
imant tuos skirtingumus kaip 
natūralų žmonių gyvenimo reiš
kinį, lengviau skirtingų kartų 
žmonėms kits kitą suprasti. Vy 
resniesiems nėra ko labai būgš 
tauti dėl jaunimo interesų skir
tingumo ar dėl jų per mažo pra
eities kultūrinio palikimo ver
tinimo. Ateis laikas, kada tie 
interesai pasikeis, ir didžiąsias 
vertybes jie reikiamai įvertins. 
Jaunimas darytų didelę klaidą, 
jei nesuprastų, kad didesnių da 
lykų siekti, naują ateitį kurti! 
ir šiaip toliau progresuoti gali-l 
ma tik pasiremiant tuo, kasi 
ankstesniųjų kartų yra sukurta1

bei pasiekta. Didelis ir gražus 
dalykas yra jaunystė su savo 
užsimojimais ir jos gaivalinga 
energija. Tačiau jaunam žmo
gui nedaug dalykų yra svarbes 
nių už tai, kad tos energijos su
naudojimas atitiktų tiek paties 
individo ateities uždavinius, tiek 
ir pagrindinius visuomenės rei
kalus. O tai pasiekiama ne skel 
biant kovą vyresniajai kartai, 
o tik vieningai sa ja dirbant ir 
darniai bei nuoširdžiai bendra
darbiaujant.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju sekan

tiems asmenims, kurie bū
dami man visai nepažįsta
mi, parėmė siuntiniais ma
no artimuosius Sibire: 1. 
Aura faras, Kenosha, Wis. 
2. fonas Karvelis, Chieago, 
Ilk, 3. Salomėja Neris. 4. A- 
domas Ūselis, Chieago, Ilk 

Dr. John Shalamskas
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Klebonas išsitiesia ir juokias vikarui:
— Dieną pradedame gerai, su spaudos noktur- 

nais! Ištrauk “Lietuvos Žinias”. Tie sicilikai bus visa 
oktava augščiau užgiedoję.

— Jau ir čia riebu!
— Nubėk į paštą, paskolink trumpam “Žinias”.
Vikaras išskuba. Vos užsidaro raštinės durys, 

kaip Gimbutienė sujuda. Dabar geriausia proga pasi
kalbėti su klebonu. Bet jis, pasirėmęs alkūnėmis, skai
to dienraštį, ir vienas juokiasi. Monika pradeda:

— Klebone, atsiprašau!
Kunigas pažiūri per akinių viršų.
— Ar skaitei? Ką, jūs nekertate druko? — pa

mato jis, kad ir Samanė tik varto laikraštį. — Duokit, 
aš tuoj parodysiu, iš abiejų su palyginimais!

Gimbutienei vėl nėra kaip priminti, nes klebonas 
jau tiesiasi abu dienraščius.

— Įsikibkite į kėdę, bo iškrisite. Klausykit! Štai 
gazietos parašė apie bankelio įvykius. Va, “XX Am
žius”, katalikų dienraštis, šitaip užtaisė, kad, vadi
nas, taip sakant, taip ir taip, tada ir tada bankelį 
apvogė, o paskui, — toliau jis skaito iš laikraščio. — 
“Pinigus grąžino du draugai, vienos įstaigos atstovai, 
ir atsisakė išduoti, kas juos pavogė. Atrodo, kad 
reikalas kiek nešvarus, painus. Dėl to kilo daug kal
bų, kurios juodina visai nekaltą buhalterį; kalta dėl 
to policija, kuri nesiima efektyvių priemonių ir rei
kalo neaiškina.” Taigi, du draugai, ką pasakysite! 
Maždaug kaip toje dainoje: mudu du broliukai, abu 
neženoti... — klebonas juokiasi.

Samanė nervinasi ir nori kalbėti, bet kunigas 
Senkus toliau skaito.

— Brangieji klausytojai, dar ne viskas. Verski- 
me kitus poslapius mūsų didžiausios galingosios spau
dos. Tautininkų “Lietuvos Aidas” šitaip užsidėjo: “Iš

klebonijos du atnešė pinigus’, aišku, du, o ne trys!— 
jis trinkteli krumpliais į stalą. — Toliau byloja šiaip: 
— “Dabar visuomenės akyse buhalteris, tiek pasidar
bavęs bankeliui, sumaišomas su purvais, kai tuo tar
pu, kiek teko patirti iš kompetentingi/ šaltinių, jis vi
sai nekaltas. Atrodo, kad į šią aferą įvelti vaikai”. 
Toliau, kaip mums jau žinoma, policijai kerta per 
švabaldas. Aišku, ji kalta! Tik sudėk tuos du laikraš
čius ir gausi, kas tie du draugai: klebonas ir vikaras. 
Afera! Tai bent raštingas svietas! Jei sužinotume, kas 
tas rašeiva, reiktų, oi reiktų per šonkaulius pereiti.

Tuo metu grįžta vikaras su “Lietuvos Žiniomis”.

— Klebone, geriau neskaitykite, čia daug šmeižto!
— Nors ir kalnai drebėtų, mes neturime išsigąs

ti, — kunigas Senkus tiesia laikraštį.
— Pradžia kaip visur, o čia svarbiausia! — Vi

karas parodo naują pastraipą, kurią klebonas tuoj 
skaito balsu.

— “Mum nemalonu pastebėti, kad į šj reikalą 
įmaišyti vietos kunigai. Abu šį nuotykį žino, abu plė
šikiškai gina, nes, spėjama, kad tie vagišiai buvo vai
kai. Yra daug piktų kalbų tuo adresu. Reikia taip pat 
pastebėti, kad mūsų policija, kuri klebonijoje pliekia 
kortomis, primerkė akis. Dėl to tik nukenčia tikrai 
veiklus ir taurus buhalteris. Ir kas atitaisys skriaudą, 
kada atsakingi asmenys, užuot gerinę visuomenę, ją 
demoralizuoja?” Tai tiek šios dienos evangelijos! — 
klebonas atsipučia.

— Ot, ką reiškia spaudos laisvė — vikaras grū
da ranką į sutanos kišenę ir šaiposi.

— Mudu visur kalti, ir dar vachmistrėlis įdavė 
kailį, o Julius švarus trina rankas ir mum pamoja! 
Ar tos žinios nėra suriestos vieno korespondento?

(Bus daugiau)
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NESKUBĖKIME KVIESTI IS LIETUVOS
Nebe reikalo iš seno sakoma reta ir milžiniška privilegija, turinio: 

— lietuviai šalto kraujo tauta, milionai negauna, o tik labai 
Ir iš tikrųjų, kai ukrainiečiai ir paskiri “laimingieji”, 
lenkai siuntinius artiniesiems už
Geležinės uždangos tuoj po Sta
lino mirties ėmė siuntinėti, iri Iš Maskvos kanadietis Blair 
tai — masiškai, mūsiškiai pla-! Fraser, pasiųstas į ten “Mac-

Laikraštininko patyrimas

čiau sukruto tik 3 metais vėliau lean” žurnalo, turinčio 600,000
ir vis dar prisibijodami pakenk
ti (ne tik padėti). '

Atsargumas — gerai; iŠ seno 
sakoma, kad “geriausias drąsu
mo draugas — atsargumas”, 
tai tikra tiesa. Negalima tačiau 
nesuminėti, kad kiti dabar taip 
įsisiūbavo, kad šokosi net kvies
ti namiškius iš Lietuvos. Mat, 
nugirsta, kad buvo keletas pre
cedentų.

Ką tai reiškia, ar jau Geleži
nė uždanga pakilo? Ar tie pre
cedentai nėra labai specifiški 
(jokiu būdu ne visuotiniai), tik

skaitytojų, š. m. kovo 30 laido
je aprašinėja kelionę tų, kurie 
jau su rusiškais dokumentais ir 
išvažiavimo viza rankoje laimin
gai iš savo gyv. vietos atkeliau
ja į Maskvą, bet staiga čia atsi
muša tartum kakta į sieną. Mat, 
už Geležinės uždangos prie visų 
užsienio atstovybių bei konsula
tų, kaip taisyklė, pastatyta po 
policininką-sargybinj. Jo pagrin 
dinė pareiga, žinoma, apsaugoti 
tą įstaigą, bet jis taip pat žiūri, 
kas įeina ir išeina. Gi Maskvoje 
yra visiems žinoma, kad polici
ninkas kiekvieną, kuris savo iš-

iš senųjų emigrantų, vien vokie-. vaizda nors kiek turi panašumo
čių, lenkų tautybių priedanga? 
Mat, šios tautybės (vokiečiai ar 
lenkai), kaip satelitai ,ne tik tu
ri daugiau privilegijų (negu pa
baltiečiai ar ukrainiečiai), bet 
ir visai skirtingą teisiną statusą, 
kuris netaikomas 16 kitų socia
listinių (Sovietų imperijos) res 
publikų. Vienas iš Kanados pla
čiai skaitomų savaitraščių nese
niai įtalpino informaciją, kokių 
esama palengvinimų išsikviesti 
artimuosius iš Lenkijos. Kaip 
gaila, kad visdėlto buvo užmirš 
ta įspėti, kad tai netaikoma Lie
tuvai ir dėlto reikėtų būti kur 
kas labiau atsargiems.

Pirmieji sunkumai

Reikia gerai apsigalvoti, nes 
tikrumoje šansai labai maži, nors 
sudaryti čia dokumentus iškvie
timui, atrodo, nesunku ir įstai
gos priima, bet dar toli galas, 
nes tie dokumentai greit pasiun 
čiami į Maskvą, JAV ir Kanados 
pasiuntinybėms ir ten, žinoma,

į rusą, sustabdo ir'pasako jam 
iš tolo — eik sau šalin.

Girdi, paskutiniais mėn. dau
gelis šitų nelaimingųjų bandę iš 
miesto skambinti į Kanados pa
siuntinybę telefonu, susitarę dėl 
priėmimo laiko, bet nepasirodę, 
o vėl bandę skambinti, pranešda
mi, kad policininkas juos pa
varęs šalin nuo pat durų. Susi
graudinę prašo, ar atstovybės 
personalas negalėtų nors kaip 
padėti, nes išvažiavimo viza ir 
visi rusiški dokumentai, girdi, 
pilnoj tvarkoj. Deja, atstovybės 
negali peržengti slenkstį, kur 
diplomatinė neliečiamybė pasi
keičia į rusų teritoriją. Nelaimin 
gieji kandidatai čia pat grau
dingų ir patetiškų scenų pergy
veną tai patyrę. Pereitais me
tais dalykai, atrodo, pasisukę 
į permainą, pirmą kartą po dau
gelio metų nušvito galimumas 
didesniam skaičiui gauti išvažia
vimo vizas į Kanadą ir apie 300 
prašymų įteikta. Faktiškai tik

Kanados pilieti, jei esi gimęs 
užsieny ar bent tavo tėvai gi
mę, esate čia įspėjamas, kad, 
patekęs į savo kilmės kraštus, 
galite būti paskaitytas jų pilie
čiu, nors pagal Kanados įstaty
mus jūs esate Kanados pilietis. 
Turite priimti dėmesin, kad tų 
kraštų teritorijose Kanadai ga
li būti neįmanoma suteikti jums 
efektyvią apsaugą.

Skaitytojas tarp eilučių įžiū
rės, kad čia turima galvoj So
vietų imperija.

Verta palaukti
Žinoma, apie JAV čia nekal

bama, o tik apie Kanadą. Bet 
kažin ar JAV gali ką nors dau
giau Maskvoje, kai net seni JAV 
piliečiai kažkada yra dingę “be 
žinios” (vėliau, liudininkų paro
dymais, atsiradę Vorkutoje); 
apie naujuosius ateivius, o juo 
labiau jų kviečiamų artimųjų 
asmenišką apsaugą, tebesant 
rusų teritorijose, vargu ar ga
lima ką labai tikro pranašauti.

Daug geriau būtų dar palauk
ti. Kai kelias siuntiniams atsi
darė, mūsų pagalba artimiesiems 
iž Geležinės uždangos yra gal* 

ma, juo labiau, kad pradedama 
priiminėti pinigų persiuntimas 
nauju kursu: už dolerį 10 rub
lių (nebe 4).

PS. Kadangi iš Lenkijos iš
važiuoti yra daug lengviau, kai
kas samprotauja, kad reikia 
stengtis pirmiau pakliūti į Len
kiją, bet ignoruoja, kad čia taip 
pat ilgas kelias, be to, gali atsi
rasti naujų sunkumų.

St. Bijūnas

nieko daugiau nebedaroma. Kad, 10 atvyko į pasiuntinybę. Liku-
gautų vizą, kviečiamasis asmuo 
pats turi atvažiuoti į Maskvą, 
duoti patikrinti sveikatą kon
sulato gydytojui (sakoma, dide
lių reikalavimų nestatoma) bet 
svarbiausia turi atsivežti as
mens dokumentus, rusų išduo
tus, atseit, savotišką “užsienio 
pasą” vizai uždėti. Ot, čia jau 
ir susidaro pradžia sunkumų. 
Ar rusai norės išleisti, duoti jų 
vad. “išvažiavimo vizą”, bent 
jau Kanados imigracijos įstai
gos atvirai įspėja žodžiu ir raš-

sieji niekados nepasirodė, bet 
kaikurie dar paskambino tefo- 
fonu, kad tariamai jų išvažia
vimo vizos tapo sulaikyta. Re
porteris siūlo išvadą: nevažiuok 
į Sovietų imperiją, jeigu nema
nai ten pasilikti visam laikui. 
Tai, žinoma, daugiau paliečia 
Kanados repatriantus, kurie už
simano vėl iškeliauti iš Rusijos, 
bet gi kai dėl išvažiavimo tų, 
kurie Kanadoj nėra nė buvę, o 
tik dabar kviečiami pirmą kar
tą, tų šansai išvažiuoti, atrodo,

tu, kad tai — imsią gana daug dar miglotesni. Iš to karališkos 
laiko ir gali sudaryti nemaža Kanados užsienių pasų departa- 
sunkumų ir kad tai esą iš jų mentas pasidarė praktiškų išva- 
pačių patyrimo žinoma. Neofi- dų ir jau visiems išsiimantiems
cialiai pasakoma, kad išvažiavi-1 -....... —
mo kandidatams, kurių artimie
ji Kanadoje yra “naujieji atei
viai”, atsiradę Kanadoje po karo 
patariama jų artimiesiems So
vietuose geriau pasikviesti juos 
pačius grįžti namo. Kokie pavo
jai atsirastų liekantiems arti
miesiems, o taip pat jei kviečia
mųjų neišleistų, reikia taip pat 
neišleisti iš akių, nes gali tekti 
dar ilgai ten pat pagyventi. Ru
sišką išvažiavimo vizą kiek leng 
viau išgauti ligoniams (tikriau, 
paliegėliams, invalidams) ar se
nukams, kurie neturi išlaikymo 
ir patys neužsidirba, nors, tu
rint galvoj rusiško gyvenimo 
sąlygas, visvien Maskva iš jų 
didelės naštos sau neturi. Per
skirtoms šeimoms, našlaičiams, 
seniems tėvams, jei jų artimieji 
Amerikos kontinente yra seni 
emigrantai, rusiška išvažiavimo 
viza gali būti suteikiama, bet jų 
išduodama ne taip jau daug, tai

NEPRALEISKITE
PROGOS

Kiekvienai dovanų progai didžiau 
siu pasirinkimu:

• šveicariški laikrodžiai,
• kristalas, įvairiausi vokiečių, 

čekoslovakų ir švedų kristalo dir
biniai,

• Gintaro puošmena specialio
mis kainomis tautinių šokių festi
valio dalyvėms.

• Bavarų porcelanas, pilni ir 
pusrytiniai servyzai,

• tautodailės dirbiniai: audiniai, 
drožiniai, odos albumai, etc.,

• deimantiniai stiklui rėžtukai,
• klasikinės ir pramoginės mu

zikos plokštelės,
• amžinos plunksnos, Hummel 

ir religinės figūros, elektros skus
tuvai, keramikos dirbiniai, žiedai 
su gimtadienio akmeniu, etc.

• knygyne — visos lietuviškos 
knvgos.

Prekių kainos labai prieinamos. 
Užeikite, skambinkite ar rašykite:
Terra., 3338 8. Halsted St., Chica- 
go 8, III., tel. LA 3-0427; namų — 
D A 6-4158.

t$$t JR

W
MOVING

A. BENIULIS atlieka įvairius 
perkraustymus bei pervežimus 
’š tolimų ir artimų atstumų.

Tel. Bishop 7-7075

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

KARALAITES GINTARĖS 
ILGESYS

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

“DRAUGAS”
4545 W. 63rd Street, Chicago 29, 111.

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūšy specialybė
Precin Photo Studio

(lneorporated)

EDVARDAS ULIS, sav. 
4058 Archer Avenue

Telefonas Virginia 7-2481

Duoną Ir įvairias akr.nlngM 
hnlkntea kepa

/BRUNO’S KEPYKLA
8889-41 8. Lituanica Ave.

Tel. CMffaide 4-6S76 
įPrlatatome 1 viaaa krautuve* 
"lr reatoranua, taip pat U- 

Junčlame J visus artimuo
ju* mleatua.

LENKIJA IR DOLERIAI met. Mano vyras turi 57 met. 
gyvenam kartu. Ar aš galėsiu 
gauti pensiją išd rbus pusantrų 
metų? Ona

AT. Dirbančios moterys da
bar gali gauti Socialinio draudi
mo pensiją sulaukusios 62 met. 
amžiaus, tačiau ši pašalpa bus 
mažesnė už tą pašalpą, kuri mo
kami moterims, sulaukusioms 
65 metus amžiaus.

Dirbanti moteris, išdirbusi nu 
statytą skaičių ketvirčių, turi 
teisę gauti Socialinio draudimo 
pensiją sulaukusi 62 metus am- 
čiaus, bet jos mėnesinė pašalpa 
bus mažesnė, t. y. 80% nuo su
mos, mokamos moterims, ku
rios yra sulaukusios 65 m. amž.

Pagal jūsų patiektus davinius. 
jūs turite teisę gauti dirbančios 
moters pensiją. Tuo reikalu rei
kia kreiptis į gyvenamos vietos 
Socialinio draudimo įstaigą, kur

reikia patiekti Soc. draudimo 
kortelę ir gimimo dokumentus.

KL. Nuo 1939 ,m. aš dirbau 
toj pačioj darbovietėje, kuri 
1956 m. gruodžio mėn. užsidarė. 
Aš suprantu, kad moterys pen
sijos gali prašyti būdamos 62 m. 
amž. Dabar aš esu 55 m. Jeigu 
aš daugiau nedirbsiu, ar aš vė
liau turėsiu teisę pensiją gauti?

AT. Taip. Jūs esate užtekti
nai dirbusi, kad turėtumėm tei
sę gauti pensiją būdama 62 m. 
amžiaus, nors ir nebūtumėt dau ' 
giau dirbusi.

KL. Mano vyras 1953 m. lap
kričio mėn. mirė, neįgijęs pj kan 
karną ketvirčių kreditą Sociali
nio draudimo pensijai gauti. Aš 
būdama našlė ar galėčiau gauti 
pašalpą ?

AT. Yra būtini, kad jūsų vy
ras būtų išdirbęs 6 ketvirčius 
prieš s vo mirt. Jeigu vyras ne
buvo nurodyto laiko išd rbęs, 
tai našlei pašalpa nemokama.

—Pr. Sul.

Pirkit Apsaugos Bonus!
;-jf -a-

SOPHIE BARČUS
RADIO PROGRAMA

IS WOEP stoties — Banga 1890 
PIRMADIENIO vak. nuo 7—8 v. 
N:'O PIRMAD. IKI PENKTAD.

K:45 Ikt 9:30 vai. ryte 
ŠEŠTAD. 8:30 Iki 9:30 ryte

NEKMAII. H:S(,—»:SO v. r. Iš stoties 
UOI'A _ 1HM) kil.

7169 So. MAPLEWOOD AVE. 
Chicago 29, III. HEmlock 4-2418

Lenkijos atstovas (apačioj) Kot 
lieki ir Amerikos atstovas Kalijar- 
vi pasirašo sutartį, pagal kurią 
Lenkijai bus suteikta pagalba 48-- 
900,000 dol., kad galėtų Varšuva 
ilgiau išsilaikyti nepriklausoma 
nuo Maskvos. (INS)

Socialinės apdraudos
klausimai - atsakymai

Nors daug kartų buvo rašyta 
“Draugo” denrašty apie So
cialinio draudimo pensijų įsta
tymą, bet mano padėčiai nei vie
nas atsakymas neatitiko. Tai 
maloniai prašyčiau duoti pata
rimą i žemiau paduotą klausy
mą:

KL. Atvažiavau į Ameriką 
1955 m. gruodžio mėn. Pradė
jau dirbti 1956 m. vasario 1 d. 
Esu 64 metų amžiaus, gim. 1893

NUO UŽSISENEJUSIŲ
SKAUDANČIU ŽAIZDŲ 

IR ATVIRU ODOS LIGŲ
Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, 

ATVIRŲ IR SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ 
nagali ramiai sėdėti lr naktimis 
miegoti nes Jų užaisenBJusios fcalidoa 
niežėjimą lr skaudėjimą, senų atvl 
-u ir skaudžių žalždų uždekite 
LEGULO Olntment Joe gydymo 
v-patbyea palengvins Jueu skaudBJl 
mą lr galėsite ramiai miegoti nak
tį Vartokite Ją tapgl nuo skau
džių nudegimų. JI taipgi pasalina 
niežBJlmą ligos vadinamos PSORIA- 
SIS Taipgi pasalina perSBJImą ligos 
vadinamos ATHLETE.S FOOT, su
stabdo džiovinimą odos tr perplySlmą 
tarpplričiu. Tra tinkama vartoti nuo 
įtinstančios suskilsios odos dedlr- 
vinių, odos lBbCrlmų lr t t taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada 
pasirodo skaudus lSbOrlmas nuo vy
styklų. JI yra gera gyduole nuo li- 
vlrSlnlų odos ligų. Le
gulo Olntment yra 
parduodama po 76 
ct., $1.26, lr $3.60.
Pirkite valstlnBseChl- 
cagoj lr apylinkėse—
Milwaukee. Wlsc.. Ga- 
■-v.Ind. lr Petrolt, Ml
chlgan arba rašyki
te 1 r atsiųskite Mo
ney order J

LEGTTLO, Department D. 
5618 W. Eddy 8L, Chicago 84, UI,

DIDELIO PATYRIMO ASMENYS 
SAUGIAI PERKRAUSTYS 

JOS Ų BALDUS!
STASYS FABIJONAS
2146 So. Hoyne Ave. Telef. Virginia 7-7097

MOVINC

J

Yra kaloama mieste, kad STEIN TEXTILE BENDRO
VĖJE rasite didžiausią pasirinkimą už nebrangias kainas 
įvairių vilnonių, šilkinių, medvilninių, užuolaidoms ir už
dangalams medžiagos. Taip pat ir paktams medžiagų vy
rams ir moterims.

STEIN’AS turi metinį išpardavimą, štai pavyzdys kainų:

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

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

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

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

Grynų spalvų Fortisan ir Metallic Cloth užuolaidoms tik .$1.09

Atvykite į STEIN TEZTILE ir patys įsitikinkite. Sn kiek
vieni pirkiniu virš $20.00 gausite vienai suknelei medžiagos 
kaip dovaną.
Pu STEIN’Ą jūs rasite didelj pasirinkimą nuotakoms, kaip tai 
.“laces”, satiną, taffetą, “brocades”, Shantung, ir t. t. Taip 
pat liekanas medžiagų pamušalams nž baisiai pigias kalnas

STEIN TEXTILE CO.
1306 SOUTH UNION AVENUE

1 blokas ) rytus nuo Halsted St., iy2 b,oko l pl©tua nuo 
Roosevelt Bd. Atdara 7 dienas savaitėje iki 5:30 vai. vak. 
Tel. MOnroe 6-8152.

ANTANAS TVERAS
DIPL. LAIKRODININKAS

Gerųjų firmų laikrodžiai, brangeny
bės, religiniai dalykai (devocionalaJ), 
prekės dovanoms.
2646 W. 69,h St. RE. 7-1941

v

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS
IR GAZOLINO STOTIS

LyginlmaM, dažymas, taisomi Ir reguliuojami (tune op) 
motorai, stabdžiai, transmisijos Ir LL Alyva, baterijos Ir padan
gos. Taip pat mano garaže perkamas duslirituvua įdedu veltui.

(MUFFLERS INSTALLED FREE)
Ford 41-5$ ........................ $8.25Mnrcery 49-51 ................. $8.95
Chev. All 1937-5$ ......... 8.25Olds, 6 cyl. 41-50 .......... 8.20
Chevrolet 54-55 ............... 9.95 Plymouth 42-56 ............... 9.95
Chrvsler 6, 42-52 ........... 9.91 Pontisc $7-54 ................... 8.95
Dodge 6, 42-56 ............... 9.95 Buick $7-52 ....................... 12.00

Ir taip pat čia neišvardintiems automobiliams. TAmeti- 
mn paipa irgi įdedama veltui, jeigu perkama kartu su duslintuvu.

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

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

2 50,000 DOLERIŲ
vertes 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.

Kainos visiems prieinamos ir kreditas.

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

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

Dudriko Radijo Valanda iš \VHFC, 1450 kil. radijoi Rtoties . 
ketvirtadieniais nuo 6 iki 7 vai. vakare.

J
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SKAUTYBES KELIU Žinios iš okup. Lietuvos
Keturios dienos

(Atkelta iš 2 pusi. J

blenios ir
vakaras.

Galima tikėtis, kad, kaip ki
tuose jaunimo susibūrimuose, 
taip ir šiame Jaunimo kongrese 
Chicagoje birželio 29 — 30 d. 
Morrison viešbutyje didžiausią 
dalyvių ska'čių sudarys visų ša-

jvyks įdomus šokių

J sktn. Venslausko platų pra
nešimą apie Vokietijos skautų,- 
čių veiklą, plačiau sustojant ties 
Vasario 16 gimnazija, suvažia
vimas atsiliepė jautriai ir tuo .

..f , , * ji- «• kų skautes ir skautai.jau pat sudėjo keletos dešimčių * . . , . , • , -< . . , Seses ir broliai, nepraleiski-dolenų auką. . , .. ».r* me,progos dalyvauti šiame įsto-
Šeštadienio vakare, nulei- riniame įvykyje — Jaunimo kon 

džiant vėliavą, pagerbtas Seseri grėsė.
jos dvasios vadovas kun. prof. I 
Stasys Yla jo kunigystės 25 me
tų sukakties proga. Jam įteik- ros d „ _ dalyvavo specia. 
ta graži dovana ir adresas su liaj .§ Detroito atvykęS gražus 
visų suvažiavimo dalyvių para-,^ pkautų b,,ryg vadovauia.
ša’s- mas la’vo vado pav Alg. Atko-

Už pavyzdingai eitas ir eina- čaič o. Br. Alg. Atkočaitis su 
mas pareigas v. s. Em. Putvy- savo skautais ir neseniai suor- 
te5 pristačius, ordinu “Už Nuo-: ganizuotos jūrų skautės daly- 
pelnus” apdovanotos šios skau-! vaus šių metų jubilėjinėje sto-

-If Ii v SKAPTU ŽINIOS 
— Jūrų skautų vakare — “Jū

DIKTATORIAUS MUSSOLINIO SCNUS

amerikiečių muziką ir amerikiečius. Apačioj (kairėj) Mussollinio žmona ir duktė. Dešinėj sūnus grie
žia džiaze. Jis norėtų aplankyti Ameriką, tačiau n enori palikti senėjančios motinos. Šeima apie politi

— Pavergtosios Lietuvos mo
kyklose gegužės 24 dieną baigė
si mokslo metai.Šiais metais mo 
ksias baigėsi kiek anksčiau, ka
dangi panaikinti keliamieji eg-

dinti kolchozininkų iniciatyvą ir 
pakelti gamybinį aktyvumą”, 
kitaip tariant, stengtis iš kol- 
chozininko išspausti daugiau 
darbo. Ne paslaptis, kad jau ir

zaminai. Egzaminus telaikys iki šiol į kolchozus buvo atsių- 
septintųjų ir vienuolik- sta daug partiečių varovų parei
tųjų klasių .moksleiviai. Tai yra goms. Bet ir jie, matyt, ne ka

žin ką galėjo pasiekti, jei dabar 
skatinamas naujas partiečių in- 
filtravimas kolchozuose.

čių vadovės: Hartfordo vietinin
kė ps. Birutė Bernotienė, buv. 
Worcesterio vietininkė vyr. skil- 
tinnikė Izidora Šimulynaitė, 
New Yorko vietininkė vyr. sklt. 
Aldona Noakaitė ir Elizabetho 
skaučių vadovė Laima Petraus
kaitė.

Šeštadienio turininga progra
ma baigta laužu. Sekmadienio 
ryte organizuotai dalyvauta pa
maldose.

Suvažiavimo programa

Suvažiavimo išleistas

vykioje, Custer, Mich, Rako ū- 
kvje. Detroitiškiai yra regist
ruoti pas amerikiečius ir gra
žiai su jais bendradarbiauja.

— Jūrų psktn. G. Kačanaus- 
kas iš Toronto persikėlė gyven
ti į Chicagą. Linkėdami gero 
vėjo naujuose vandenyse, tiki
mės matyti gerb. paskautininką 
Chicagos skautiškoje veikloje.

— Jūrų skautų sukaktuvinė 
stovykla įvyks rugpjūčio 11 — 
31 dienomis naujoje skautų sto
vyklavietėje — Rako ūkyje. Sto
vyklos ruošimu rūpinasi jūrų

Mažai kas kal'ba apie buvusį Italijos diktatorių Mussalinį, tačiau jos sūnus (kairėj kertėj) mėgsta nimo organizacijai priklausą'
__  i 1  i  _  _ —1a 4 / oi 1 , ■ ooo.l linin imon r» ««• dublA »"X 4 a .....  

baigią septynmetes ir vidurinių 
3ias mokyklas. Pasibaigus mok 
slo metams, VII-jų ir XI-jų kla
sių moksleiviams prasideda eg- 
z.minai. aš nenoriu mokyti žmogaus.

Mokslo metų pabaigos proga ^ur^s pats nenori mokytis, ir aiš 
per Vilniaus radiją buvo kalba- i k tam, z uris nenori oiškintis 
.na apie moksleivių vasaros atu ! užtluoč.ų sau pačiam, lad jeigu 
togas. Būsią pionieriams įreng žmogus, po to, kai jam išaiški- 

tos 38 stovyklos kuriose ilsėsis a vienas ketvirtadalis, negrįžta 
daugiau kaip 15,000 moksleivių. ave’ negalvoja ir nes stengia 
Aišku, jog pionieriams įrengia- patsai surasti I k- si trijų k?t- 
mOse stovyklose tegalės poil- i virčių, nėra tikslo jo daugiau be 
siauti tik šiai komunistinio jau- j mokyti. Konfucijus

ką nesileidžia į jokias kalbas. (INS)

teko naujos — tunto instrukto- sėdėdami ir dalijami iš vieneto 
riaus — pareigos. Linkime nau-i narių skaičiaus. Gautas vidur-
jam vadui sėkmės ir skautiškos 
ištvermės atsakingame jaunimo 
auklėjimo darbe.

TALKA JAMBOREE FONDUI

kis nulems laimėjusį vienetą. 
Varžybų vadovu paskirtas sktn. 
J. Gepneris.

RUOŠKIMĖS STOVYKLAI

KORP! VYTIS RINKIMAI
Šiuo metu vyksta korespon- 

denciniai studentų skautų Korp! 
Vytis centrinių organų rinkimai. 
Visiems vytiečiams išsiuntinėti 
balsavimo lapai ir su jais susi
jusi informacija. Balsai išsiun-

laikraštėlis “Keha^tr 'k"\7g^ sktn-L-Kn°Pfmileris Jūrų skau 
aikrastelis Kelias ir skautis-Įt skyriaus vadas< stovykloje
kų dainų rinkinėlis Dainuok . , ss' * 1 bes galima įsigyti žinių įs įvai

rių jūrų skautų programos sri
čių ir buriavimo. Bus praveda- 

įvairūs konkursai ir rega

Visos gražios šio rajono veiklos 
centre yra rajono vadeiva v. s.
V. Nenortas, Seserijos vadeivė
v. s Emilija Putvytė, abu gyve-,,os '-"buriniį' talvų'ienktyn’ės. 
ną Hartforde, Conn.. ir Brolijos lTurimomis žinlomis žada daly. 
vadeiva v s. Matonis, gyv. Wa-Ivauti jfi skautsj J5B is Kana. 
terbury, Conn. Šį .suvažiavimą
suruošti ir pravesti padėjo Wor- 
cesteryje gyveną sesės, broliai

mi

dos, Rytų, Vidurio ir Vakarų 
JAV vietovių.

— Jaunie ji jūrų skautų vadai
ir tėvai. Teko pastebėti kad j E gimaitis ip N. Vilipaitė, “Gai-
daugiausia rūpesčių pakėlė ps
Raminta Molienė. Molis ir

:rių” (Chicagos skautų mėnesinio
ps. iviuna « |laikraščio) redakcijos nariai, 

tėvų k-to pirm. J. Prapuolenis birželio mėn. numeryje duodamen. numeryje
gausiai žinių Baltijos Jūros 
tunto ir Vaivos laivo veiklos. 
E. Šimaitis rodo puikų beletris
tinį gabumą apysakoje “Sugrį- 

Čia man buvo ypatingai miela | žimas”

bei kiti. Visiems čia paminė
tiems broliams ir kitiems talki
ninkams suvažiavimo dalyviai 
liks ilgai dėkingi.

pajusti tikrą lietuvišką nuošir
dumą bei šilimą iš pačių vyriau
sių vadovų, tėvų ir mielojo jau
nimo. Malonu buvo pasimatyti 
su neseniai iš Vokietijos atvy
kusiais sktn. Venslausku, sktn. 
Giedraitiene, jos dukra Gražvy
da, čia gyvenančiu sktn. Jonai-

— Gegužės 30 — “Memorial 
Day” proga, Chicagos jūrų skau 
tai ir skautės, kartu su ameri
kiečių jūrų skautais, pakartojo 
savo gražią tradiciją — nuleisti 
vainikus už žuvusius seses ir bro 
liūs į Michigano ežero vandenis. 
Dalyvavo j. sktn. L. Knopfmile-

čiu; miela buvo susipažinti su ris, j. sktn. dr. Aglinskas, kun. 
kun. V. Cukuru, padovanojusiu Raibužis, v. va lt. L. Šlenys, v. 
suvažiavimui labai prasmingą valt. J. Merkelis ir jūrų skautai 
pašnekesį. bei skautės. 10 Nidos laivo Įgu

los narių, kuriems vadovauja 
v. valt. J. Merkelis, davė jūrų 
skauto įžodį, kurio apeigas pra
vedė j. sktn. dr. Aglinskas.

— Vaivos laivo, Birutės ir Že
maitės draugovės suruošė Mo
tinos dienos minėjimą, kurį pra
vedė valt. D. Lukošiūnaitė. Po 
rikiuotės, motinoms gėlių įteiki
mo metu, sesės dainavo “Oi, mo 
tin, motinėle”. Sktn. Abelkienė

VASAROS STOVYKLA

S. m. liepos 1 — 7 dienomis 
netoli New Buffalo, Mich., apie 
70 mylių nuo Chicagos įvyksta 
VII akademinė vasaros stovyk
la. Visi A. S. S. nariai, norintie
ji dalyvauti stovykloje, regist
ruojasi pas sesę Danutę Bartuš- 
kaitę, 4347 S. Maplewood Ave.,!

Iš Argentinos gautomis žinio
mis, ten gyvenąs sktn. gen. T. 
Daukantas sutiko būti LSB Už
sienio Skyriaus ryšininku santy

Šią vasarą Chicagos Lituani- , čiami rinkimų komisijai ne vė-

moksleiviai. Be to, visuose rajo 
• • u t STATYBAInimų miestų centruose esą ati- 

daromi vyresniųjų klasių moki- IK NAMU 
nių klubai, turį priemonių spor-1 PATAIS 
to varžyboms, turistiniams žy- j PRISTATOM 
giams ir ekskursijoms.

— Kolchozininkus geriau 
prižiūrėti, jiems “vadovauti”, 
turėtų partijos aktyvistai, ragi
na “Tiesa“ ir Vilniaus radijas.
Kalbama apie “priemones suža-

Ylsokių Rūšių 
MEDŽIAGA

liau š. m. birželio 17 d. (pašto 
antspaudo data) R. Keziui, 130 
Hendrix Str., Brooklyn 7, N. Y.

Šiuose rinkimuose Korp! Vy
ties valdybon kandidatais pasiū
lyti P. Abelskis, V. Germanas, 
A. Jakubauskas, J. Liubinskas, 
A. Marchertas, A. Mickevičius 
ir J. Ulėnas. Kontrolės komijos

cos skautų tuntas stovyklaus 
vaist. Pr. Rako skautams pa
vestame 80 akrų ūkyje prie Cus- 

kiuose su kitų tautų skautais ta- j ter, Mich. Stovykla pradeda
me krašte. Jam talkininkaus j ma liepos 2 d. ir truks 3 savai- 
sktn. V. Sviderskas. Tuo pačiu i tęs. Stovyklavimo sąlygos yra 
lietuviškai skautijai Pietų Ame- tos pač;os, kaip ir pernai. Pla- 
rikoje bus platesnis akiratis, čiau informuoja tunto adjutan- 
nes naujasis skautiškas amba- tas J. Paronis, 6834 S. Emerald
sadorius, eidamas 75 metus, yra Str., Chicago, III., telef. HU 3- kandidatais yra E. Bubelis, A. 
pilnas jaunatviškos energijos, o 2421. Juodikis, V. Kamantas, V. Kve-

Į daras ir R. Minkūnas. Garbės 
Gegužės 26 d. Chicagos Litu-, tejsmo kandidatai — E. Kamins- 

anicos tuntas suruošė smagią iš- j kas R šiibajoriS( V. Šliūpas ir 
kylą Labdarių ūkin. Pradžioje B Kulys. Garbės gynėjo parei.

. . . . sktn. J. Kaunas pravedė pašne- goms kandidatuoja H. Lukoše-
gentmoje ryžosi talkininkauti j kės, po kurio 5 skautai davė į- Į vičiug ir v Avgulis SKS
LSB Jamborės Fondui, išleisda-' žodį. Priešpietis užbaigtas žaidi Į ______________
mi ispanų kalba leidinėlį apie mais puikiame miške. Pietums
lietuvius skautus. Tai bus labai atėjus, pravestos virimo varžy

bos. Gryno oro sužadintas alkis 
ir skautukų sugebėjimas davė

be to turi plačius ryšius su kitų 
tautų visuomenininkais bei skau 
tų vadovais.

Tarp kitko, mūsų skautai Ar-

vertingos lauktuvės mūsų atsto
vams jubilėjinėn jamborėn Ang
lijoje išleisti. Lėšos šiam reika-
lui telkiamos pačių skautų bei j kyloje, nes pietūs buvo gerai pa 
jų bičiulių tarpe Argentinoje. I gaminti. Vakarop pravestas lau 

SKS žas, kurį pradėjo tautinio ugdy
mo vadovas ps. V. Vijeikis. Su

VIENETU VARŽYBOS

Chicagos Lituanicos skautų 
tunto tuntininkas sktn. P. Ne
dzinskas paskelbė varžybas tarp 
skilčių ir draugovių. Jas laimė
jusi skiltis ir draugovės gaus 
pereinamąją dovaną. Varžybų 
pasekmės bus vertinamos taš
kais. Paskirų skautų taškai bus

Rimta meilė
— Petriuk, turiu tau pasaky

ti, jog mano tėvas neteko viso 
progą skaniai pavalgyti šioje iš- savo turto ir kraičiui nebeturė- 

sin nei sudilusio skatiko.

maloniais įspūdžiais grįžta Chi
cagon. SKS

PERKRAUSTAU
BALDUS 

Vietoje ir iš toliau
K. EIDUKONIS

2813 W. 91st St, Chicago, Dl. 
Tel. PRrescctt 9-2781

CARR MOODY 
LUMBER CO.

STASYS LITWINAS. Prea.
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

f

«ioka«'e
Ąugštą

f

MIDLAND
Savings and Loan 

Association
Hnsureo

J PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA 
TAUPYMO 

SE NUROVĖ

4038 Archer Avenue Tel. LA3-671* 

AUGUST SALDUKAS Prezidentą
J?

— Ach, brangioji, ką gi tas 
gali turėti bendro su mūsų mei
le? Nepaliausiu mylėjęs tave, 
nors ir niekad daugiau nepasi- 
matysim.

y:

SPECIALUS BARGENAS

Chicago 32, III. Telef. YArds, , ,, . x . ,. , ,
7-7408 savo kalboJe pastebėjo, kad per

"stovyklos mokestis 21 doleris mažai. gyvauja tokiuo-
visai savaitei ir 12 dolerių liepos «"""ėjimuose lr. ltc‘kė 
4 - 7 d. savaitgaliui, iž kurių valt' »• Lutosiunatte., ka.p vie- 

3 doleriai įmokami registruojan
tis. Registracijos terminas bir
želio 23 d. Neužsiregistravu
siems ar vėliau užsiregistravu
siems stovyklos mokestis bus 
vienu doleriu daugiau.

Stovyklos dalyviai atvyksta 
su pilnu stvyklavimo invento- 
mi — palapinėmis, čiužiniais ir 
pan. Stovyklos viršininku bus 
fil. sktn. V. Stasiškis, kapelio
nu — tėvas J. Raibužis, stovyk
los ūkiu rūpinasi A. S. S. Chi
cagos skyrius. Yra ruošiama į- 
domi programa stovyklai. Kiek
vieną stovyklos dieną rengiama
si atsiekti užsibrėžtą tikslą, pri- 
taikant tai dienai paskaitas, pa- 
šnekesius, diskusijas ir laužą.

Kas negalėtų stovykloje daly- J Ry 
vauti visą laiką, kviečiamas at- i 
vykti bent savaitgaliui, liepos 
4 — 7 d. Stovyklos Rengėjai

nai daug skaučių turinčiai "mo
tinai”. Programoje buvo jūrų 
sk. tautinių šokių grupė Nerin
ga, dainos, paukštyčių pasirody
mai ir kt. Minėjimą baigus, skau 
tės ir motinos pasivaišino pui
kiais užkandžiais.

— Vyr. valt. L.ftlenys perėmė 
kapt. M. Kukučio vardo laivo 
vadovybę iš ilgamečio laivo va
do j. ps. A. Levano, kuriam ati-

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

KNYGA, KORI VI8ADA ĮDOMI 
IR NESENSTA 

Tai Juoso Švaisto

Moję Knygoje gražios mnaų amunh, 
pasakos, au paveikslais. Jas miela 
Skaito lr suaugę Ir jaunieji. La.be 
tinka lietuvių kalbos pamokoma. U 
viso 78 pasakos. Kaina |2.fcn Pla 
tlntojaraa didelė nuolaida.

Užsakymus kartu su pinigais siųskite

“DRAUGAS”
4545 VVest 63rd Street 

CHICAGO 29, ILLINOIS
HIHHHIIIIIIIIIHIIIII11HIHIIHIHHII1IH"*"

DALYVAUKIME JAUNIMO 
KONGRESE

Skautai ir skautės (nuo 15 m. 
amžiaus) turi dalyvauti Jaunimo 
kongrese, kuriame bus pateikta 
visa eilė įdomių paskaitų, nag
rinėjama įvairios jaunimo pro- IIIIIIIIIIIIIIIIIIKIII

K N T O A,
Kokios pasirodė tik retais laikot.' 
mais

PRKMI.inOTAHIR DRA IKK’ 
ROMANAS

□ulelė LietuviSkoa hnitiee knyg. 
išrinkta iA daugelio kūrinių Jon 
Komiaijoa ir nepapraatai palanki, 
eutikt.a skaitančio, viauomenėa

Aplankas dail. J. Paukštiem 
Lietuviškus Knygos Klube leidi.” 
4'I4 pal Kaina $4.00

Uf sakymus ir pinigus siųskit*

«» W A U G A «

4545 Weat 63rd Street 
Chicago 29, Illinois

IIIIIIUIIIIIIIIIIIIUUIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

NARIAI LIETUVIŲ TAUPYMO IR’
SKOLINIMO B-VIŲ LYGOS,

Kuriose Kiekvieno Santaupos Yra 
Apdraustos iki $10,000.00 —

ir Paskolos Duodamos Namy Įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

— CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSM.
6245 S Westem Ave., Chicago 36, III

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

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

OISTRICT SAVINGS & LOAN ASSN.
3430 S. Halsted St., Chicago 8, III.

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

UNIVERSAL SAVINGS
1600 S. Halsted St.,

& LOAN ASSN.
Chicago 8, III.

1 957 BUICKAS 
T i k

595.00
l)ynaflow, Radio, Apšildymas, Baltos Padangos 

Lietuviškoįe Prekyboje-MILDA BUICK,lne- 
901 W. 35th St., Chicago 9, III. LA 3-2022

ŠALDYTUVAI

tik

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

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

Krautuvu atidaryta aekmadienlala nuo 11 lkl 4:80.

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

ir tolimų distancijų. Šaukite sekančiai. ______

Sf

ANTANAS VILIMAS
8415 SO LITUANICA AVE., CHICAGO, ILL 

Telefonas — FRontier 6 1882

l/2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ !

CRANE SAVINGS
2556 W1WT 47th 8TREET LAfayette 8-1088

B. B. Pletklendcz, prez.; E. R. P1etk»ewici, aekr. Ir advokatas
Mokame aufcMua dividendus. Keičiame dekloa. Parduodame Ir perkame 

valatyb^N honua. Taupytojams patarnavimai nemokamai.

HradAklte taupyti atidarydami agakalt* šiandien. Apdrausta Iki SIO.OOO.

Darbo valandos: pirmad. lr ketvlrtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antr Ir penk. 9 tkl 5; treč. uždaryta, o *e*t nuo 9 Iki vidurdienio.
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RUOŠKIMĖS J TAUTINIŲ 
ŠOKIŲ ŠVENTĘ
V. KUTKUS, Detroit, Mich.

Pirmoji JAV ir Kanados lietuvių ščius karščius Dainų šventės me- 
Tautinių Šokių šventė jau čia pat. tu ir dūstančią 10,000 žmonių mi-
Ji ruošiama JAV ir Kanados Lie 
tuvių bendruomenių vardu, tačiau 
didžiausią naštą veža Lietuvių 
Bendruomenės Chicagos apygardos 
valdyba, vadovaujama uolaus pir
mininko dr. J. Bajerčiaus ir talki
ninkaujama jvairių komitetų bei 
komisijų. Tikrai Chioaga gali 
džiaugtis turėdama tokį energingą 
pirmininką, kuriame energija tie
siog netelpa ir per kraštus liejasi. 
Dar nespėjus Kultūros kongreso ir 
Dainų šventės garsams nuaidėti, 
jo mintyse jau brendo tautinių šo
kių metmenys. Kaikuriems ne Chi
cagoje gyvenantiems bendruomeni- 
ninkams atrodė, kad tokią šventę 
ruošti 1957 m. dar per anksti. Jie 
galvojo, kad mažiausiai 2 metai tu 
retų būti tarp didelių įvykių, kaip 
Dainų ir Tautinių šokių šventės. Ki 
ti dar galvojo, ar ne sveikiau bū
tų tokių švenčių vietas kaitalioti, 
tuo daugiau sustiprinant lietuviš
kumą ir kitose kolonijose ir suda
rant progą pasivažinėti čikagiš- 
kiams, tačiau . . . veiklusis dr. J. 
Baječius užbėgo visiems už akių, 
gavo JAV. ir Kanados L.B. krašto 
valdybų pritarimą (nors ir post

nią, šį kartą yra saugūs, nes salė
je veikia, šaldomoji oro sistema.

Šokėjams salė irgi patogi, nes

d. minėtame Morrison viešbutyje 
įvyks Lietuvių Jaunimo kongresas, 
kurį ruošia JAV LB Chicagos apy
gardos valdyba drauge su Studen
tų sąjunga. Taigi mūsų jaunimas 
tikrai nesnaudžia ir pats susiren
ka aktualius klausimus aptarti. Jau 
nieji patys jame gausiai dalyvau
kime, o vyresnieji palinkėkime sėk
mes.

Banketas
Taip jau nuo senovės įprasta,

KKALESTĄTE

BRIGHTON PARKE, 4lst Str. & 
Maplewood Ave., 2-Jų laitų iianum 

bu ekstra sklypu prie šono. 4 tr 5 
kamb. šildymas kuku. 2-nie augšt<- 
butus naujai įrengtas. Viskas taip 
puiku, kud panorėsite tuojau pat ten 
Ir gyventi, Garažas su Įvažiavimu iš 

i šono. Tikrai puikus ir nebrangus na
mas. Turite pamutyti, kad galėtu
mėt Įvertinti.

daug vietos, lygios grindys ir tik- lietuviai visus didesnius dar-
vwv « 1 i nr, nnlio c* v* t fTn 1 VII d 1 reil — « « ■ * Vt t   - -A*  1 . JZ1rai lietus nelis ant galvų. Sėdimų 
jų vietų salėje yra 8,000 ir iš visur 
puikus matomumas.

Nebus vargo nė su mašinų pasi- 
statvmu, kadangi lauke šiam rei
kalui yra didelės aikštės.

šventės organizacija

bus baigia užbaigtu vėntis, todėl 
birželio 30 d. 7 vai. vak. Morri- 
ėon viešbutyje, 70 West Madison 
Street, įvyks banketas pagerbimui 
Pirmosios JAV ir Kanados Lietu
vių Tautinių Šokių šventės. Pir
mojo Lietuvių Jaunimo kongreso ir

Tautinių šokių šventei pravesti (Lietuvių dailės parodos dalyvių. 
JAV LB Chicagos apygardos vai- Bileto kaina — 7 dol. Biletai už- 
dyba sudarė komitetą, kuriam va- gai^į pas j Jasaitį, 4430 So. 
dovauja Amerikoje gimęs, bet Lie- Campbell Ave, Chicago 32, III.

Taip pat turime daugiau nuosavy
bių duodančių geras pajamas lr pre
kybinių namų.

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

SHUKIS REALTY
6433 Ss. Pulaski St.

Telef. LUdlow 5-5900

f I, ASS IFI R n ANO HFI.F W ANTRI) UIS

tuvoje užaugęs Bruno Shotas. Be 
to, sudarytos šios komisijos: fi
nansų (pirmininkas John Pakel),

REAL ESTATE HELP WANTED — FEMALEREAL ESTATE
I ■■ ■ r nr rr _ _

Mūr. naujas 2 po 5. rd. šild.—$33.900. 
Mūr. bllligl. S kb. centr. šil<l.,$ 18.900. 
Mūr. 3 apart, ir krautuvė — pigiai. 
Mur. 3 apart, ir kepykla—bargenas. 
Mūr. 4 apart, centr. Sild. — $24,000. 
Mūr. 3 apart. Ir taverna — $22,000.

Yra pigių ir pelningų namų.

BUDRECKAS Realty
4081 Archer sve., LAfsyette 3-8384
PAJAMŲ NAMAS. Akmens Ir “face 
brick” mūras, 2-Jų augštų — B ir 3 
kamb. ir 2’/į kamb. rūsy. Tile vonia. 
2 autom. garažas. Alyva, gazu apšild. 
"Awnlugs" Ir žieminiai langai, plius 
daug kitų priedų. Viskas geriausiame 
stovy. I’atogu prie visko. Kaina tik 
$14.000. 1361 S. California Ave.
(Itaufnril 7-1533.

LABAI PELNINGAS ŪKIS — 
virš 100 akrų dirbamos žemės, 45 
galvijai ir mašinerijos. Namas su 
4 mieg. kamb., didelė daržinė ir 
kiti pastatai, visi gerame stovy. 
Prieinama kaina. Parduoda dėl pa
likimo pasidalinimo. Rašykite ar
ba matykite Joe Caaikowski, R. 1, 
Milladore, Wisoonsin.

WAITRESSES
Week .Ends and Lunch Hour» 

Available — Good Tips 
(2) Checkers 

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

GLASS DOME HICKORY PIT 
2721 S. Union Ave.

BRIGHTON PARKE
!• Mūr. 2 po 6, centr. šild., garažas, 
šviesūs kaini>. Reikia skubiai parduo
ti, duokite pasiūlymą.

Mūr. 2 po 4 ir skiepe 1 kamb., ge
ras mūras, plasterls, nemaži kamb., 
ga ražas.

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

Med. 2 po 4, centr. šildymas, tik 
$14,500.

GAGE PARKE:
Mūr. 2 po 6, centr. Sild. abiem 

hutam, dideli mieg., arti susisiekimas 
Ir mokykla, reikia skubiai parduoti. 

Med. 4 kamb. su skiepu lr centr.
šild. tik $12,000.

Mūr. su kraut, ir 4 kamb. butu. 
centr. šild., garažaR, nebrangiai.

MARUIIETTE PARKE:
Naujas mūr. 5 kamb. 3 mieg., cent.

šild. gazu. Ilabai graži vieta.

ŠIMAITIS REALTY,
2737 W. 43rdSLCL 4-2390

SAVININKAM parduoda modern. 5 
kamb. "face” brick dupelx namą.
1 (į garaž. Tile vonia. Karštu oru ga
zu apšild. Daug priedų. Apylinkėje 
vieno buto namai. Netoli Č. T. A., 
krautuvės, pradinės mokyk. Ir high 
school bei bažnyčia. Čia labai geras 
pirkinys už tiktai $13,500. Išsimokė- 
jlmo sąlygos.

E8. 5-7066

NURSES
Registered Nurses 
Licensed Practicals
For P.M. & NIGHT SHIFT

Contact MRS. SIEDSCHLAU, 
Nursing Service for appointment

ST. ANTHONY DE PADUA 
HOSPITAL

19th Street & Marškai Blvd. 
LAwndale 1-1711

REIKALINGA MOTERIS pri
žiūrėti ligonę. 8 vai. į dieną, 5 die
nas savaitėj. 4615 W. 79th Place, 
REliance 5-8334.

STENOGRAPHER
PART OR FULL TIME W0RK 
Siame experience desirable but not 

absolutely necessary.
Age no barrier.

Medium Typing and Shorthand 
Switchboard Experience Helpful 

5 day week.
Hospitalization Benefits after 6 
months. Paid Vaeation after 1 
Full Year. Excellent Opportunity 
for the right person.

AJAX CONSOLIDATED C0.
4615 W. 2Gth St. Cicero, III. 

BI 2-3076

PAŽIŪRĖKITE I ŠIĄ PAJAMŲ 
NUOSAVYBĘ. Mūrinis su akmens 
priekiu. 3-8 k. butai. Stokeriu ap- 

Visi važiuokime į Pirmąją JAV sild- Uždaras mūrinis porčius. Žie- 
- — - - - miniai langai. Viskas geriausiame

Paskutinis patarimas

spaudos — informacijos (pirm. (jr Kanados Lietuvių Tautinių So 
St. Daunys ir 14 žurnalistų bei bei šventę ir, kad nieko neužmirš- 
korespondentų), technikinė (pirm. j tume aplankyti ir žinotume, kur
Z. Dailidka). nakvynių (pirm. J. 
Paštukas), programos ir kt. Viso 
j organizacinį darbą įjungta virš 
100 asmenų, o šventės sąmata sie
kia iki 10,000 dol.

Programa
Tautinių Šokių šventės progra

moje bus net 17 šokių: 13 bendrų, 
2 merginoms ir 2 vyrams. Juos

factum) ir to išdavoje mes jau e- šoks apie 400 šokėjų iš Toronto, 
šame Tautinių Šokių šventės iš- Bostono, Nevv Yorko, Detroito, Chi
vakarėse.

Kada ir kur Tautinių Šokių 
šventė įvyks

Tautinių Šokių šventė įvyks 
1957 m. birželio 30 d. didingame 
International Amphitheatre, esan
čiame prie 42 ir S. Halsted g-vių, 
Chicagoje. Iškilmingas aktas pra
sidės 2 vai. 30 min.

International amphitheatras yra 
plačiai žinomas ne tik Chioagoje, 
bet ir visoje Amerikoje, nes čia vy 
ko didžiųjų partijų konvencijos, 
nuolat vyksta milžiniškos žemės 
ūkio, pramonės ir kitokios paro
dos.

Rengėjai, prisimindami pernyk-

PAJIEŠKQJIMAI

ir kada kas vyksta, išsikirpkime 
ši straipsaį.

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

stovy. Pajamų virš $4,000 į metus. 
Kaina tik $30,000. Savininkas. 

Skambint HUmboldt 6-3665.__

i CICEROJE arti Šv. Antano baž- 
1 nyčios parduodamas mūrinis 2-jų 
augštų namas, geriausiame stovy. 
5 butai: 1-4 k., 3 po 3 k. ir 1-3% 
kamb. Karštu vand. stokeriu apšil. 
2 autom, garažas. Geros pajamos. 
$33,900. Skambinti OLympic 2- 
5828.

eagos, Clevelando, Omahos ir kitur.
Viso dalyvaus 32 tautinių šokių
grupės iš 20 Kanados ir Amerikos, St., Chicago 29. UI. 
vietovių.

Tautinis šokis tai lyg daina be 
žodžių, kurio ritmas, taktas, jude
sių bendrumas, muzika bei gra
žūs ir spalvingi tautiniai rūbai kal- 
Toa į mūsų širdis ir nukelia mus i 
paliktos tėvynės laukus ir klonius.
Tai yra tikrai viena iš daugelio 
premonių lietuvybei palaikyti trem 
tyje. Per jį mūsų tautos žiedas jau
nimas bendrauja savo tarpe, tam
pa grakštesnis ir pateikia visuo
menei lietuviško penio.

Nors lietuvių tauta yra šiaurės 
tauta, tačiau daugumas mūsų tau
tinių šokių yra dideles spartos, 
pralenktą savo tempu net karš
tųjų pietiečių šokius ir užkariaują

Mūsų pirmaujančio beletristo An
tano Vaičiulaičio vienas JA {domiau
sių kūrinių — romam

VALENTINA

Savininkas parduoda namą. Su
taupysite pinigų. Naujas mūrinis 
namas (3 mieg. kamb.) 40 jtedų 
sklypas, šoninis privažiavimas, 
daug priedų. Atsilankykite į šią 
naujai apgyventą apylinkę ir pa
matykite namą už labai žemą kai
ną, bargenas — $17,800. 5235 So. 
Nottingham Ave. Arti Archer. Tel. 
RE 5-7189.

i-įkaite u parduokite savo ae- 
kilnojamą turtą per mano {įtaigą. 
Naudokitės mane teisingu patarna
vimu

E. KURŠIUS
REAL ESTATE SALES

REpubUo 7-9400

MISCELLANEOUS

ŠILDYMAS

T- DT A7TI-MAC svetimųjų simpatijas. Tačiau vis-Jiesk. ADOLFAS BLAZIUNAS, • dėRo daugiau' charakteringi
iš Raudondvario, Zarasu apskr. 
1949 m. gyveno Vokieti joj, Rott- 
weil„ a/N, jieško motina ir sesuo 
Lietuvoje. Jieškomas LEOPOL
DAS ŠILEIKIS - geodezininkas, 
Ustronių km., Zarasų apskr. Jieš 
ko tėvai, Lietuvoje. Atsiliepti ar
ba apie juos žinantieji pranešti ad
resu: V. Butkys, 138-47 Lloyd Rd., 
Jamaiea 35, New York.

Jieškoma KASPARIŪNŲ ŠEI
MA iš Petriškių. Yra žinių iš gi-•

mums yra mūsų lėtieji šokiai, ku
rių melancholija ir ilgesys prime
na sunkius Lietuvos praeities ir 
dabarties laikus. Pagaliau ne už 
ką kitą, bet už lėtąją “Blezdingė
lę” mes ir Londone dar nepriklau
somybės laikais laimėjome pirmą- j 
ją vietą.

Šventėje tautiniams šokiams 
gros gros muz. Br. Jonušo vado
vaujamas 28 pučiančiųjų instru
mentų orkestras.

Be to, Tautinių Šokių šventės

vėl gaunamas, nes yra išėjusi antra, 
pataisytoji laida. Romanas buvo pre
mijuotas “Sakalo” leidyklos. Kaip 
visa Vaičiulaičio kūryba, šis roma
nas patraukia augšta stiliaus kultū
ra, rūpestingu menišku apipavidali
nimu. Vaičiulaitis yra davęs daugiau 
kaip 20 originalių lr verstinių vei
kalų ir šis romanas yra vienas iš to . 
stipriausių kūrybos, nupasakojus vie- I ''“Us skardos darbus, 
nos mergaitės meilę, jos vidaus ko
vas, jos audringą pabėgimą už vie
nuolyno mūrų. Romanas turi 141 
psl. Kaina $2.

A. Stančiauskas instoliuoja vi
sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius fur- 
naces), visų dydžių oro vėsintu- 

! vus (Aiy oonditioners) ir atlieka

33rtl ir Halsted, pačiam biznio cen
tre mūr., 3 krautuvės ir 2 but. savi
ninkui centrai, šildymas.

Brighton Purke arti bažnyčios me
din. Savinink. 6 katnb. butas. $106.00 
pajamų mėn., tik $16,800.00.

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

57tli 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.

LAfayette 3-3881

ARTI MARIJONŲ VIENUOLY
NO IR “DRAUGO” 50 PĖDŲ 
SKLYPAS and 63rd St. su vieno 
augšto krautuve ant 25 pėdų skly
po; ir didelis garažas gale antro 
25 pėdų sklypo. Viskas tik $21,000 
arba artimiausias tos kainos pa
siūlymas.

F. H. HALVORSEN 
3145 W. 63rd St. HEmloek 4-4300

6342 S. Ashland Ave. 3-jų augštų 
mūrinis namas. Krautuvė ir 2 butai 
po 6 kamb. Nuomininkai patys apšil. 
2 autom, mūrinis garažas. Nuomų 
$3.200. Kaina $28,000. Išsimokėjlmo 
sąlygos: pusę reikia Įmokėti. ELMER 
JORDAN & CO.. 5604 N. Ridge Ave. 
LOngbeach 1-5160. HELP WANTED — MEN

DRAUGAS
4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29, ILLINOIS

Snas, ^934°'So® 48thCon^ £ Programoje dalyvaus ir Chicagos 
t,, parapijinių bei lituanistinių mokyk

cero ou, i. ___ , mokiniai, vadovaujami muz. J.
Kreivėno. Jų programa sudarys 
šokiai-žaidimai, dainos, kanklės ir
skudučiai.

Viso bus virš 1,000 programos 
dalyvių,

V adovas ■
Muzikas J. Kreivėnas redaguoja 

Tautinių Šokių šventės vadovą, ku
riame tilps straipsniai apie tauti
nius šokius, o be to, aprašytos vi-, 
soS tautinių šokių grupės, daly- , 
vaujančios šioje šventėje, o taip 
pat ir negalinčios į ją atvykti. Va-' 
dovas bus gausiai iliustruotas nuo 
traukomis. Prisiminimui jį visi ga 
lėsime įsigyti šventės metu.

Biletai

Jieškomas JUOZAS BRUŽAS, 
Tauragiškis, Jieškomas ar apie jį 
žinantieji rašykite adresu: Eug. 
Ramanauskienė, 320 Caroline St., 
So., Hamilton, Ont, Canada.

Jieškoma PETRE VEDEIŠIE- 
NE, gyvenusi Smukučių km. Išvy
kusi į JAV 1944. Atsiliepti adre
su: Anelė Beržinskienė Musteikai- 
tė, Barkūnų km., Jurbarko raj., 
Lithuania.

Jieškomas JUOZAS MUSTEI
KIS, gim. 1907 m. Efjrkūnų km. 
Išvykęs iš Lietuvos 1944 m. Atsi
liepti adresu: Anelė Musteikaitė- 
Beržinskienė. Barkūnų km., Jur
barko raj. Lithuania. Ložės bileto kaina 5 dol. tačiau 

.. TZZZZT77L r.,,,,*,™, I reikia pirkti visą ložę, kuri yra 6,
Jieškoma PETRONE RUKUSK, g, įr 12 vietų. Kitų biletų kainos 

gimusi Kalnėnų km. Išvykusį 1944 4 3 o ir 1 dol.
m. 1948 m. gyv. Brooklyne. Atsi- £ja norėčiau atkreipti visų iš ki- 
liepti adresu: Kotryna Musteikie- įy vietovių į Tautinių Šokių šven- 
nė Barkūnų km., Jurbarko raj., vykstančiųjų dėmesį. Kaip pri- 
Lithuania. simename iš pemykščios Dainų

šventės, tai atėius stačiai i sale, 
buvo gaunami patys blogiausi bi- 

TE KNYGBERIENE gimusi JAV. {etaj Todėl pagalvokime, ar, va- 
Atsiliepti adresu : Elena Saukytė. žiuojant ilgą kelią ir kelionei išlei- 
Barkūnų km., Jurbarko raj., Li- ūžiant dešimtis dolerių, nevertėtų 
thuania. užsisakyti brangesnius biletus iš

.rn, anksto. Tegul vietiniai čikagišikiai
,,°maS JUOZAS VOINILA- užjma paskutines, o mes patys nu- 
VICIUS, s. Mykolo, gyvenąs Chica- gjpirkime svečiams prideramas vie- 
goje nuo 1912 m. Yra svarbių ži-
nių iš Lietuvos. Jieškomas ar apie 
jį žiną praSomi rašyti: J. Gudavi
čius, R.R. 4, Rodney, Ont., Cana
da.

Jieva Trakinaite Marmienė, gy
venanti 18 Sodnų g-vė, Rokiškis, 
Lithuania, jieško savo dėdę JO
NĄ TRAKINĮ, anksčiau gyvenusį 
Chicagoje, tetą LIUCIJĄ TRAKI- 
NAITĘ SAVICKIENĘ, anksčiau 
gyv. 13 Monthelmass, Brooklyne. 
Jieškomi arba apie juos žinantie
ji rašykite adresu: Pijus Domeika, 
470 Avenue D, Rochest.er 21, New 
York.

Perskaitę “Draugą’ 
kitiems!

duokite

1546 S. 49th Court, Cicero
Tel. OLympic 6-0775 nuo 8 vai. 

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

________ OLympic 2-6752
LIET. APDRAUDOS AGENTŪRA 

Visų rūšių apdraudoa. Automobi
lių finansavimas. Notarlataa. Valsty
bės patvlrtinos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur 
pasiteiraukite pas mus.

JONAM KIRVAITIS 
VVAlbrook 5-5671

INTERSTATE INSURANCE AGENCY 
6106 S. Ashland Ave Cihienim III

.......................................... .
Šioje nekilnojamo turto pardavimo

Įstaigoje perkant ar pardaaddant, jū
sų laukia greitas ir teisingas patar
navimas.

NORVILĄ
REAL ESTATE SALES 

2600 W. 50tli St. Tel. PRospeet 8-5454
iniiliiiiiiniiimiiiiiiitiiimuiiiiiHiii>w>>i;:::c!!"« ...... .

KADA NORUTE PIRKTI AR 
PARDUOTI NAMUS

Kreipkitės Į
SOPRYCH REAL ESTATE 

6407 S. Kedzie Ave. WAlbrook 5-3210
Klauskite ALEX KANAVERSKIO

ORO VĖSINTUVAI
— AIR CONDITIONERS —

TELEVIZIJA _ RADIJAS 
m-FI PHONOGRAPHAI — 1958 modeliai 

nuolaidos iki 50% i
tH*’avimas ir garantija nemoka, n tai

FRANK’S' TV & RADIO INC
3240 South Halsted Street S CA 5 7S2

PARDUODAME ir TAISOME

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

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 St. 
WAlbrook 5-5080

PRospeet 8-3579 (vak. ir semad.)

D. MONSTAVIČIUS
REAL ESTATE • 1653 W. 108 at 

Tel. BEVERLY 8-3*46 
Nekilnojamų turtų pirkimas, parda
vimas. Tarpininkavimas bizniuose lr
valdžios Įstaigose.

INCOME TAX. Tax iu-oountant

MODERN “BAY FRONT” 3-jų 
butų — 5-5-6 kamb. Gojzu apšild. 
Modern. viduje. Kilimai. Savinin
kas eina pensijon. Pamatę pirksi
te. SVOBODA, 3739 W. 26th St. 
LAwndale 1-7038.

BUILDING & REMODELING

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

VACYS PETRAUSKAS
BUILDING CONTRACTOR 

4327 S. Campbell Av., diioago SS, BĮ. 
YArda 7-M75

Iš anksto biletus galima užsisa
kyti šiuo adresu: Miss Josephine' 
Miller, 1030 Central Ave., Evans-] 
ton, Illinois.

Kelionės papigini mai
Tautinių šokių šventės komite

tas išrūpino kelionės papiginimą 
vykstantiems į Tautinių Šokių šven 
tę 30 asmenų ir didesnėmis gru
pėmis, ne tik šokėjams, bet ir žiū
rovams. Todėl visi glauskimės prie 
vietinių tautinių šokių grupių ir 
vykime organizuotai.

Meno paroda
Vykstantieji į Tautinių Šokių 

... . šventę turėsime progą apžiūrėti di-
Miseviciene, d. Antano, <jžja.u« ą lietuvių meno parodą trem 

PETRO tyie, kurią ruošia JAV LB Chi-
Stepa

įieško savo krikšto tėvo 
KUČINSKO, s. Dzidoriaus, išvy- 
kusio iš Kaupų kaimo. Tvėrių vals. į meno parodos 
Prašo atsiliepti adresu: Ud. S.S.R.,
Krasnojarskij Kraj. Niž Ingasskij 
rajon, pos. Kučerovo, Zavodovka 
h.i.h., Oktebersko h.s.n. Misevi
čienė Stepą, Antano.

eagos apygardos valdyba. Lietuvių 
pircniniiiįcas yra 

kun. J. Borevičius. S. J. Paroda 
atidaroma birželio 28 d. 8 vai vak. 
ir tęsis iki liepos 14 d. Morrison 
viešbučio patalpose (70 \Vest Ma
dison St., Chicagos centre), ku
rios didelėse salėse galės tilpti ke

Jieškoma ONA STASIULEVI- įj įimtai mūsų menininkų kūrinių. 
CIOTE) KLIMAVIČIENE, duktė Parodoje bus atstovaujamos vi- 
Jurgio, gimusi 1911 m. Didžių Sel-, gog meno kryptys ir šakos ir yra 
vių km. Gyv. Vilkaviškio mieste, pakviesti dalyvauti visi lietuviai 
vėliau Kaune iki 1944 m. Taippat dainininkai gyvena laisvajame pa
jos du sūnūs: ROMAS ir VYTAS 8au{vįe
ir jo mamytė ONA STASTUI-EVT- 1 Jaunimo kongrenn*
CIENE, apie 70 amž. Jie palys ar
ba žinantieji jų likimą prašomi at- Į Birželio mėn. pabaiga bus tikra 
ailiepti adresu: Elena Kilikevičie- lietuviško jaunimo šventė Cbica-
ne, 2015 25th St., Detroit 16, Mi
chigan,

goję, nes birželio 30 d. jaunimas 
šoka tautinius šokius, o birželio 29 skelbtis dienr. "Drauge ”.

GAGE PARKE
Mūrinis — 2 po 6 kamb. su gra

žiai Įrengtu rūsiu. Garažas. Numažin
ta kaina.

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

Pajamų nuosavybė, 2 po 4 med., 
rūsys, J 7 pčd. sklypas, 2 autom, ga
ražas. $14,900.

MARQUETTE PARKE
Savininkas turi'greitai parduoti

1 % augftto medin) namą — B Ir 31/, 
kamb., alyvos šildymas. Tik $12,200. 
A. Vaina

PASITEIRAUKITE mūsų namų 
sąrašo ir jsitikinkite gerais pirkiniais 
Namų SavininkaiI

Turiu pirkčjus visų rūšių namams. 
Norėdami skubiai parduoti namą, 
šaukite nemokamam Įkainavimui. J. 
Bacevičius.

VARPAS Real Estate
Insurance., Notary Public 

5*16 Mo. Wesuni Ave. 
PltoHp. 8-2234 arba HEm. 4-7085 

hkAAAAiiHiiiiuibiuitiKaufciaai .
LAIKAM — PINIGAI

O savininkas sutiko sumažinti kai
ną iki $41.000 ir perleisti pirkėjui 
lengvai mokamą paskolą už 2 augštų 
po 6 kamb. mūr. namą Marųuette 
Parke. Namas B metų, sutvarkytas Ir 
puikiai Įrengtas. Dvigubi langai. Aug
šta pastogė. Beveik Įrengtas rūsys. 
Dvigubas mūro garažas. Vol-odkevi- 
člus.

I(į AUGŠTO MTItAS
B kainli. apačioj, 3 knmh. Ir graži 

vonia viršuje. Lengvu perdirbti Į ant- 
•ą Imtą. Marąuette Parkas. $18,000. 

A. Strutis.
RANGH KTIUAUS

6 kamb. mūr. namas netoli 72 tr 
California Ave., beveik naujas. Gazo 
šildymas. Pilnas rūsys. Gražus lotas Ir 
garažas. Daug vertingų priedų, {mo
kėti $6,500. Volodkeviėius

6 KAMB. MOR. 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, 78 Ir 

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

P. LEONAS
REAL ESTATE 

2735 Weat 71 st Street 
Vl-I «el) fonai WAIhrook 6:60IR

LIETUVIŲ STATYBOS 
BENDROVE 

MORAS
Builders Gea. Gontractors 

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

Namų Jkalnavlmas lr {vairūs 
patarimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu:

JONAS STANKUS
Raštinės Ir buto telefonas

l’Koepeet 8-2013
6800 80 CAMPBELL AVE. 

Chlcaco 29. DL

COAL & OIL
SALESMEN
FULL and PART-TIME

VANDER WAGEN BROS.
4552 W. 63rd St.

1 POrtsmouth 7-8020
AUTO MECHANICS

Ir
BODY & FENDER VYRAI

Atsineškite Įrankius pasiruošę darbui 
NUOLATINIS DARBAS 

MES JUS IŠMOKYSIME
Taisysite Įvairių firmų automobilius

2450 S. Michigan Ave. 
CAIumet 5-7022 

IMMEDIATE OPENINGS

FOR

DIE MAKERS
TOP RATES TO TOP MEN 

Mušt be journeymen 

STEADY W0RK

Hawthome Metai 
Products Company 

4336 Coolidgc

ROYAL OAK. MICHIGAN

Drauge”!

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

V. ŠIMKUS
Susitarti šaukite TErmlaal 3-5531 

nuo 6 vai. p. p kasdien Ir sekma
dieniais nuo 10-4 vai. Adresas: *13 
Mollnn WHIo»

VIKTORAS SIMAITIS
GENERAL CONTRACTOR 

Stato rezidenciniu* lr komercinius 
namus, pasiūlo sklypus, rekomen
duoja planus; Ubrūpina statybos 
kreditus. Skamb. vak.: VI 7-4229

Namų tel. Blshop 7-3340 
1737 West 48rd Street

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

Statome nanjns namus ir garažus. 
Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairius remonto darbus, skabiai 
gerai ir pigiai.
Aauklte DAnube S-2733 nuo S vai. 

ryto lkl 7 vai. vakaro
Tel. Oliymple 3-3131 nno S vai. 
vakaro Ud 11 vai. vakaro

PROGOS — OPPOierUNRIES

NEPRALEISKITE PROGOS. 
Dėl rimtų priežasčių parduodama 
maisto krautuvė su geru bizniu ir 
geroje vietoje. 4551 So. Hermitage 
Ave. YArda 7-4301.

GROSERIŲ IR M®SQS KRAU
TUVE. 4 gyenimui kamb. Gerai }- 
Higyvonęa bizniu, 30 m. vienoje vie 
toje. Pietvakarių miesto daly. Lie
tuvių ir lenkų klijentūra. Našlė tu 
ri parduoti. Prieinama kaina. SE- 
elev 8-0685.

• Planer Operatore
• Boring Mrll Operatore

Premlum Pay 
Night Shift Only

Interviews 5 to 8 ” m.

BEATTY MACHINE 
AND MFG. C0.

940 150th Street. Hanunond. Ind.

ISNUOMUOJAMA — FORRENT

NAMŲ SAVININKAI!
Tarpininkaujame butų išnuomavi

mui. Patarnavimas veltui. Turime 
laukiančiųjų sąrašą.

VARPAS Real Estate
5*16 So. Westem. I’Rospect *-2234

Išnuom. didelis šviesus, su at
skiru įėjimu, 2-imc augšte kamba
rys. Galima naudotis virtuve. 1710 
W. 67th St. REpublic 7-5888.

ISNUOMUOJAMAS 5 KAMB. BU
TAS BRIGHTON PARKE. 2-as 
augštas, karštas vanduo. Pagei
daujama suaugę. Tel. Virginia 7- 
5742.____________________________

Išnuom. 4 kamb. butas Radiato
riais apšild. 931 VVest 33rd Place. 
FRontier 6-2248.
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Eina garsas per Cicero...

Eidamas pro Štepo Gobio sve 
tainę Ciceroje nevienas praeivis, 
turbūt, didžiai nustemba ten 
tris kartus savaitėje girdėdamas 
jaunimo klegesį, lietuviškos mu
zikos garsus bei aidu nuskam
bantį kojų trepsėjimą, kartais 
girdimą ir net prie Šv. Antano 
parapijos bažnyčios. Nežinantie
ji dėl šio triukšmo tik pečiais 
patrauko, bet tokių labai maža 
atsiranda, nes šiuo metu jau 
bemaž kiekvienas cicerietis žino, 
jog šie žmonės su atsidėjimu ruo 
šiasi pirmajai Š. Amerikos liet. 
tautinių šokių šventei birželio 
mėn. 30 d.

Įėjęs į repeticijų patalpą, tuoj 
pamatai visur esantį muzikan
tą Juozą Koziką begrojantį, Bro 
nę Jameikienę bemokančią, o 20 
jaunuolių bešokančius. Tai Cice
ro liet. tautinių šokių grupės na
riai, kurie savo kuklų laisvalaikį 
praleidžia besimokindami liet. 
tautinio šokio meno. Jeigu prieš 
metus laiko dauguma šios gru
pės šokėjų nemokėjo nė vieno 
liet. tautinio šokio — nieko ne
sistebėkite, nes jie iš viso moks
le dar nėra toli pažengę, tačiau 
dabar vaizdas pasikeitė ir taut. 
šokiuose jie yra tikri meistrai, 
gerai šokantys net 14 šokių.

Čia nemaži nuopelnai priklau
so sumaniai mokytojai Bronei

KAS KĄ IR KUR
—LRK Federacijos Chicagos ap

skričio susirinkimas įvyks šį tre
čiadienį, Lietuvos Vyčių salėje. 
Bus paskutinis susirinkimas prieš 
atostogas. Bus tariamasi dėl eks
kursijos į Jaunimo stovyklą.

— Chicago Lietuvių Tautinis A-
kademinis sanbūris ruošia išvyką 
birželio 22-23 dienomis j Linkų va
sarvietę — Christiana Lodge, Ed- 
wardsburg, Michi°ran. Visi sambū
rio nariai su draugais kviečiami iš
vykoje dalyvauti.

Sambūrio valdyba

Jameikienei, kuri su šia grupe 
yra taip suaugusi, jog kartais, 
praledusi bent vieną repeticiją, 
sakosi pasigendanti jaunų, dario 
ščių savo mokinių. Jai dar į tal
ką ateina jaunutė šokėja Aldona 
Bendikaitė, kuri retkarčiais pa
vaduoja savo mokytoją. Taip 
pat ši grupė turi ir globėjų iš 
šokėjų tėvų ir čia jai nuoširdžiai 
talkininkauja J. Krivickas ir 
Smilgys.

Taip aidi, šiemet savo šimtme 
tį minintis, Cicero miestas, skleis 
damas lietuviškosios šokių muzi
kos garsus po žaliąsias jo gat
ves, pasitinkant liet. tautinių 
šokių šventę, kuri parodys, jog 
jaunimas gali sudrebinti ir milio 
nus gyventojų turinčią Chicagą.

šauliai nešaudo, bet šoka
Iš Cicero patraukus į Tovvn 

of Lake koloniją, keleivį čia ne 
tiek nustebina iš skerdyklų sklin 
dantis kvapas, kiek iš Brino sve
tainės salės ateinantieji taut. 
šokių muzikos garsai. Čia tą vi
są triukšmą kelia karingųjų šau 
lių tautinių šokių grupė, kuri 
Kazio Ulevičiaus priežiūroje iš
augo į gana rimtą vienetą.

Įsisteigusi tik prieš pusantrų 
metų ši grupė jau spėjo nuva
žiuoti Racinan, Rockfordan, o 
taip pat dalyvauti vietoje Vasa- 
sio 16-sios, Jaunimo laužo ir 
kt. pasirodymuose. Viso viešu
moje pasirodyta 10 kartų ir atei 
tyje turima taip pat nemaža pa
kvietimų.

Pas šaulius yra bemaž dvigu
bai daugiau vyrų šokėjų, negu 
mergaičių, nes tik karingesnės 
mergaitės tegali šokti su užgrū
dintais šauliais šokėjais. Ir iš 
tiesų čia šokimo tempas yra 
toks gyvas, jog jautiesi, kad 
tie žmonės tikrai geležinius plau 
čius turi. Per repeticijas ilgų 
pertraukų nebėra ir jie visus 16 
repertuaro šokių išvaro bemaž 
neatsikvėpę.

Ši grupė turi du akordeonu: 
A. Trioį ir B. Kromelį, o jos vi-

Netoli Naperville, III., du 
ginkluoti vyrai surišę palydovą 
išprievartavo 32 m. amžiaus 
moterį, kuri nugabenta į ligo
ninę. Moters bičiulis pasakojo, 
kad jis su moterimi kalbėjosi 
automobilyje, kai ginkluoti vy
rai, šviesdami lemputėmis į 
akis, surišo jį, paskui j savo 
mašiną įsivedė moterį ir nusive
žė. Palydovas pažymėjo, kad 
ginkluotieji buvo juodukai. Mo
teris yra divorsuota dviejų vai
kų motina.

Pabrangs cigaretės
Cigarečių kainos numatomos 

pakelti vienu centu pakelis. 
Kompanijos aiškinasi, kad 
smarkiai pakilo cigarečių paga
minimas. P. Fuchs, Chicago Ta
bako Pristatytojų draugijos di
rektorius, pažymėjo, kad urmi
ninkams kainos tebus pakeltos 
tik 8 dešimtosios cento pake
liui.

I

Motina ir duktė
Motina ir duktė drauge bai

gė Northvvestern universitetą, 
kurį šiais metais baigė 2,583 
asmenys. Motina Mrs. Bur- 
goyne gavo muzikos master 
laipsnį, o duktė bakalauro.

žuvo gaisre
4039 W. Maypole sudegė 2 

metų berniukas' ir 40 m. am
žiaus jo saugotoja Seeley. Gais
ras prasidėjo prie užpakalinių 
namo laiptų, dvejų augštų na
me.

Sūrio mėgėjai pavogė 
17,000 dol.

Vagys įsilaužę į dvi krautu
ves, 5275 N. Milvvaukee avė. ir 
5255 N. Milvvaukee avė, išsi
nešė iš seifų 17,000 dol. Jie taip 
pat pagrobė sūrio dėžę, kuriuo 
piešdami stiprinosi.

Ike nominavo
WASHINGTONAS, birž. 16. 

— Prezidentas Eisenhovveris 
nominavo du buvusius Trumano 
administracijos pareigūnus Ato 
minės Energijos komisijos na
riais. Jie yra John F. Floberg, 
buvęs Laivyno sekretoriaus pa
gelbininkas, ir John S. Graham, 
buvęs Iždo sekretoriaus pagel
bininkas.

Influenza siaučia

• Vatikano sargai sučiupo 
vagį Šv. Petro it Povilo bazili
koj ir jį perdavė Italijos polici
jai. Vagsi bandė pagrobti Liud
viko II kryžių.

— Kanadoj lietuvių turėtų 
būti apie 20,000, nors 1951 m. 
surašinėjime te užsirašė lietu
viais tik 16,224.

JV. JVC J,
AR JAU ĮSIGIJOTE 

knygelę: egzaminams

PASIRUOŠTI
GENEVA, Šveicarija, birž. 16.

— Azijos influenzos epidemija Jį | p 
pasiekė Europą, pranešė Jungti
nių Tautų Pasaulinė Sveikatos J, A, Y, PILIETYBE 
organizacija.

Prašo pagalbos
WASHINGTONAS, birž. 16. 

— Patikimi šaltiniai sako, kad 
Jordanas paprašė Jungtines 
Amerikos Valstybes karinės pa- j 
galbos — ginklų.

Karalienes atstovas
LONDONAS, birž. 16. —Ma

lajai nepriklausomybę gaus rug 
pjūčio 31 d. Britanijos karalienė 
Elzbieta paskyrė Gloucester ku
nigaikštį atstovauti ją Malajų 
nepriklausomybės iškilmėse.

PADĖKA
Nuoširdžiausią padėką raiškiu Į 

didžiai gerb. Dr. J. Simonaičiui, 
kad mane sunkiai sergančią gydė 
ir glo-batjo Šv. Kryžiaus Ligoninė
je.

Būsiu amžinai dėkinga.

Su pagarba,

IŠ TOU IR ARTI

nuimi
IŠ TOU IR ARTI 

NAUJI Oiueil TROKAI - NAUJAUSI KRAUSTTMO (RANK/AJ 
tl&U METU fiATTElNIAS-PIGUS IN SĄŽININGAS PATARNA V/NAi

JUOZAS NAUJOKAITIS
J022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL Tel. V/Alkmuk 5-9209

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

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

2641 West 7lst Str. (Kampas Talman Avė.) 
Telef. PRospeet 8-9842. Namų tel. WAIbrook 5-5934

— Vyčiu sendraugių kuopos su , , ,
sirinkimas įvyks birželio 18 d. 8 I daus reikalus tvarko gabus se 
vai. v. Nariai prašomi visi susirink
ti punktualiai, nes turime daug 

Artinasi liepos 4svarbių reikalų.
Liet. vyčių tradicinis išvažiavimas 
ir turime aptarti kaip sėkmingiau 
pravesti gegužinę.

Valdyba

— Chicagos frontininkai su vieš
niomis ir svečiais į sutelktinę Chi
cagos, Clevelando, Detipito ir 
Windsoro frontininkų iškylą Kata
likų Federacijos stovykloje birže
lio 22-23 dienomis iš Chicagos iš
vyksta mašinomis šeštadienį, bir
želio 22 d„ priešpiečio ir popiečio 
valandomis. Vykstantieji regist
ruojasi pas Evangeliną Lauciūtę, 
telef. FR. 6-2664 arba Stasį Dau
nį, itelef. CLiffside 4-6690. Sutelkti
nė iškyla prasidės šeštadienį, bir
želio 22 d. 8 vai. vakaro dideliu 
šokių vakaru ir menine dalimi. 
Frontininkų iškylos visada pasižy
mi jaukia nuotaika ir skambiomis 
dainomis.

— Scenos Darbuotojų sąjungos 
visuotinis metinis susirinkimas į- 
vyksta šį šeštadienį, birželio 22 d.,
7 vai. vakare Menininkų klube, 
2548 W. 69th Street.

Dienotvarkėje laikinosios valdy
bos ir revizijos kom-jos praneši
mai, naujos valdybos 1957-58 m. 
sezonui rinkimas ir kiti aktualūs Į 
reikalai. Visų narių dalyvavimas 
būtinas.

niūnas Zenonas Urbonas. Ben
drai, visi šokėjai atrodo gerai 
susiklausę ir iš jų daug yra ga
lima tikėtis.

Mūsų žvalieji šauliai daro vis
ką, kad jų šokėjai taut. šokių 
šventėje būtų patys geriausieji, 
todėl jiems nieko kito nelieka 
palinkėti, jog jų šis troškimas 
tikrai išsipildytų. Edv, šul.

Klausimai ir atsakymai anglų 
ir lietuvių kalbomis. Peržiūrėjo tei
sėjas Alfonse F. Weils.. Kaina 
tik 60 centų.

Pasiskubinkite įsigyti reikalin
gą knygelę, kuri tikrai palengvins 
įsigyti. J AV pilietybę.

Pinigus su užsakymais siųsti: - 
DRAUGAS,

4545 VVest 63rd Street 

Chicago 29, Illinois

Karolina Isakienė

PADĖKA
1957 m. gegužes mėn. 11 d. mi

rus Povilui Zadeikiui, Lietuvos Ne
paprastam Pasiuntiniui ir Įgalin
tam Ministrui Jngtinėse Amerikos 
Valstybėse, mudviejų mvlimam ir 
brangiam Vyrui ir Tėveliui, mūsų

CHICAGOJE
Liucinai baigėsi atostogos

Du 12 metų berniukai, Joel 
Buchlnsky ir Michale Barnes 
nuskendo Marąuette Parko 
tvenkiny prie 67 gt. ir Kedzie. 
Abu besidžiaugdami pirmąja 
atostogų diena parke žaidė ir 
piknikavo. Vėliau nuėjo po tiltu 
ir liudininkai matė, kaip pra
radęs pusiausvyrą įkrito vienas 
berniukas ir paskui kitas. Nors 
tvenkinys negilus, tačiau jame 
labai daug purvo ir todėl jau
nuoliai prigėrė. Nors skubiai 
buvo ištraukti, nebebuvo gali
ma atgaivinti.

Pradedami koncertai
Grant Parke koncertų serija

Italai mėgsta Europą
emigracijai

ROMA, birž. 16. — Daugu
mas italų emigrantų galvoja, 
kad Europa yra patrauklesnė 
gyventi negu Lotynų Amerika, 
rodo oficiali statistika.

Italijos emigrantų skaičius į 
Europą vienu trečdaliu padidė
jo praėjusiais metais, kai tuo 
tarpu migracija į užjūrinius 
kraštus sumažėjo vienu septin- 
tadaliu.

Pažadėjo nesilpninti
BRIUSELIS, Belgija, birž. 16. 

— Belgija vakar sumažino vy
rams karinę tarnybą nuo 18 iki 
15 mėnesių. Bet vyriausybė pa
žadėjo panaudoti kitas priemo
nes, kad nebūtų susilpnintos 
Šiaurės Atlanto Gynybos orga
nizacijos (Nato) pajėgos.

Kviečiame ius praleisti 
atostogas

Shore Gardens 
Vasarvietėje

Puiku pasimaudyti, laiveliais pa- 
plaukiuoti bei pažveju(oti. Prieina
mos kainos.

DICK & BETTY LINKUS
TW1N I.AKFS, WIS„

Tel. Twin I>akes TRiangle 7-9191

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS GELINYCla
Geriausios gėlės dėl vestuvių, Dana- 
tų, laidotuvių ir kitų papuosnna-

2443 West 63rd Stree*
Tel. HHoapeot S-OSSZ lr PR S-OHJM-

NELLIE
MARCINKEVIČIUS

( Miliauskaite f
Gyveno 1 840 W. Wabansia Avė.

1 Tel. BR 8-11673
Mirė birželio 17 d., 1957, 8v.

popiet, sulaukus pusės amžiaus.
Gimė Lietuvoje, kilo iš Kauno 
gubernijos, Tauragės apskričio. 
Pajūrio parap.

Amerikoje išgyveno 52 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 

d u k t ė Magdalin Ztnijewski, 
anūkai Helen, Robert ir Victor. 
Sesuo Klzbieta Sutkus, švogeris 
Krank ir jų šeima, sesuo Josio 
Bartkus, švogeris Frank ir jų 
šeima, kiti giminės, draugai ir 

'pažįsf atnt. ~ —A- - - -
Priklausė šv. Cecilijos Dr-jai. 
Kūnas pašarvotas Gogolinski 

koplyčioje, 1850 N. Wood St.
laidotuvės įvyks ketvirtadie

nį. birželio 20 d., iš koplyčios 
8:30 vai. ryto bus atlydėta į šv. 
Mykolo parapijos bažnyčių, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos 
už velionės sielų. Po pamaldų 
bus nulydėta į Šv. Kazimiero 
kapines.

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

Nuliūdę: Duktė ir anūkai
T.aidotuvių direktorius Petras 

Bieliūnas. Tel. LAt'ayette 3-3572

nepaprastai skaudaus liūdesio va-1 pradedama, šį trečiadienį. Gros 
landoje, reiškiame nuoširdžią pa
dėką už gautus gilios užuojautos 
pareiškimus iš dvasiškuos, Lietu
vos Diplomatinės ir Konsuliiarinės 
Tarnybos, skaitlingų lietuvių vi
suomenės organizacijų laisvame 
pasaulyje, spaudos ir pavienių as
menų: asmeniškai, telegramomis, 
laiškais ir laikraščių straipsniais 
bei skelbimais.

Mūsų širdingiausia padėka vi
siems lietuviams atsilankiusiems 
šermenyse, sušukavusiems šv. mi
šias, atsiuntusiems gražinusias gė
leles bei pušniausiu vainikus ir 
padėjusiems bei dalyvavusiems 
laidbtuvėse, palydint Velionį į am
žino atilsio vieta.

Tegul visagalis- atlygina Jums 
visiems.

Nuliūdę: Marė Zmlrikienė.
Mirga Žadelkytė

tiiiiiniiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiHiii
Jei turite parduoti ar Išnuomo

ti. pasiskelbkite smulkių skelbimų 

skyriuje. Skelbimą galite perduoti 

telefonu. Virginia 7-0640.

tflIlIlIlIlIlIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIllllllllll*

simfoninis orkestras vadovauja
mas dirigento J. Rosenstock. 
Sezonas baigsis rugpjūčio 18 d., 
sekmadienį. Koncertai vyks tre
čiadieniais, penktadieniais, šeš
tadieniais ir sekmadieniais 8 v. 
vakaro. Artimiausioj progra
moj numatoma Jennie Tourel, 
mezzo sopranas, Apollo muzi
kos klubas, su 200 balsų, sopra
nas Sylvia Stahlman, tenoras 
Porretta ir baritonas Treigle.

Rekordinis karštis
Praeitas pirmadienis buvo 

karščiausia diena Chicagoje. 
Pasiekta 96 laipsniai šilumos. 
Tokia temperatūra birželio 17 
d. buvo tik prieš' 70 metų. Los 
Angeles temperatūra buvo 100 
laips., New York 93. Skaičiuo
jama kad mirė dėl karščio 130 
žmonių, iš kurių 95 nuskendo 
jieškodami atsivėsinimo.

Visi Pittsburgho lietuviai 
KLAUSO IR REMIA

Pittsburgh’o Lietuvių 
Katalikų Radijo Programą

— vadovaujama — 
Lietuvos Vyčių Pittsburghe

JI TRANSLIUOJAMA 
Kiekviena nekmaciien* Uno

1:80 Iki 9:00 vai. p. p. 
Iš STIPRIOS IR OaLINOi

WLOA
OS

RADIJO STOTIES BRADDOCK K
Vlaaia reikalais krelpkttte šiuo adr* 
au: LITHUANIAN CATHOLIC HOITI 
Radio Station WIX3A. Braddock. Pa

cxx>oo<xxxxxx>oooo<xxx>oooooo
Skelbtis "DRAUGE susimom. 
nes os yra plačiausiai aKaitoina 
lietuvių dienraštis o skelbimų 
kaina yra prieinama visiem
oooooooooooooooooooooooooc

iiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

RADIO PROGRAMA
Mat. Radio Proframa ta atotl. 

ffBMB, 10*0 kll. aekmadlenlaia 18- 
18:80 vai per pietus: liet. muatka 
dainos. Ir MafdutSa Pasaka Blinl* 
reikalais kreiptis 1 Steponų Minko 
Baltic Floriata, (Milų Ir Dovanų K ran 
tuvp, 508 B. Broadway So. Bostoi 
17, Masa Tel. So 8-0400. Ten pat 
šaunama laik .Dra,:

. ............................................................... .

(įtinkite dien. Draugą!

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street

Vienas blokas nuo kapinių 
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas npieste!

Tel — CEdarcrest 3-6335

UODlSIO VALANDOJ
idskitt X

MAŽEIKA * EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

•845 fla, WeslsiB Ava. Air Conditioned koplyfla 
BEpoblU 7-MM — 7-Mtl Automobiliams vieta 

TUaaa karia gyvena kitose miesto dalyse i sausimo 
koplyOtų arėlaa Jūsų namų.

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4605*07 South Hermitage Avė.
Tel. Yfi 7-1741-2 ir Lfl 3-9852

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

AMBULANCE DIENA IR NAKTĮ

Pranešame giminėms, draugams ir pažįs
tamiems, kad 1957 m. birželio 16 d. mirė ma
no mylimas brolis.

A. t A.
ZENONAS STADZEVIČIUS

Kūnas pašarvotas Antano M. Phillips kop
lyčioje, 3307 So. Lituaniea Avė. Penktadienį 
birželio 21 d., 8:30 v. ryto bus lydimas iš kop
lyčios į Šv. Jurgio parapijos bažnyčią, po pa
maldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Nuliūdusi sesuo IRENA RAILA

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 1
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS J

' Ambulansų patarna- 4^^ Mes turime koplyčias f
' vi mas dieną ir nak- CS. v sose Chicagos ir 
'tį. Reikale šaukti « Roselando dalyse ir

l mua. tuojau patarnaujame.

TROOST - PACHANKIS MONUMENTS
JOHN W. PACHANKIS (PATCH). Vice-President

6819 So. Western Avė. Tel. GRovehill 6*3745

</>

C

l £
•*»*•*

i paminklų patalpas lr atgal mes visuomet parūpinama 
transportaciją automobiliu.

Atdara kaadlen lr sekmadieniais nuo 9 vai. ryto lkl 5 vai. popiet.

IkSIHINHITE DABAR — BUS PASTATYTA KAPINIŲ DIENOJE! 
JOKIO IMOK|JIM4l. 8IWO8fSI'F KAPINIO DIENOJE.

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

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

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

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET Tel. YArtls 7-1911

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

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

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

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUDYCKI
1046 W. 46th STREET YArds 7-0781

STEPONAS C. LACKAVVICZ
2424 W. 69th STREET REpublit 7-1213
2314 W. 23rd PLACE Virginia 7-6672

VANCE FUNERALHOME
1424 S. SOth Avė. OLympic 2-5245 ir TOwnhall 3-9687
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Sveikinimai Ir Aukos Tėvų Marijonų Ir Dienraščio “Draugo” Naujų Rūmų Šventinimo Proga
Sveikinimai "Draugui"

Sveikinu visus “Draugo” lei
dėjus ir rašytojus.

Linkiu, kad “Draugas” taptų 
draugu ir tų lietuvių, kurie iki 
šiol su juo dar nedraugavo. Au
ka 5 dol.

Kun. T. Narbutas, New York

NAUJIEJI ROMAI — p. p., šiokiadieniais 6 vai. v.,
GALINGIAUSIOJI JĖGAINĖ Karnavale bus daug ža dimų, 

įv irių dovanų ir lietuviškų val-
Didžiai gerbiamieji,

Širdingai sveikinu oficialiai
įžengus į naujų rūmų pastatus. 
Šis faktas argumentaliai įrodo 
Tamstų veiklumo progresą. Ši
to, be abejo, nebūtų, jei visuo-

Nuoširdžiausius sveikinimus menė “Drauge” nerastų sau į- 
siųsdamas, įdedu 5 dol. Staty- Į domių, pamokinančių ir gyve- 
bos Fondui. Dr. A. Valiu&kis nimui naudingų straipsnių.

Maloniai prašau priimti mūsų I Neabejoju, kad tokiu Tamstų 
giliausią padėką už teikiamą mū laimėjimu dvasioje džiaugiasi 
sų draugijai nuolatinę paslaugą.Į kiekvienas tikrasis mūsų tau- 
Siunčiame dedikacijos dienos j tietis. Juk šie spaudos rūmai

gių bei gėrimų. Be to, kiekvie
ną vakarą bus skiriamos spe
cialios įėjimo dovanos. Pagrin- j 
dinės dovanos bus paskirtos i 
sekmad enį, kurių tarpe yra te
levizija ir kiti vertingi dalykai. 
Be Paliluno ir parapijos klebo
no kun. St. Petrausko prie fes
tivalio rengimo prisideda John 
Andruška J r., 12547 So. E ne- 
r ld, Joe De Koker, 443 W. 
125th pi., Vicki Stankus, 12258 
S. Green, Catherine Yovvays,

proga linkėjimus ir 10 dol. Sta-( priklauso kategorijai pasaulio, 12248 g’ Emerald Ed Pasco^
♦ < L'z-kM Hm i • • • _ i______ t TItybos Fondui

S. Oželienė,
D. L. K. Birutės Dr-jos Pirm.

Dr. ir ponia Atkočiūnai,
gyv. Cicero, “Draugo” ir tėvų 
Marijonų namų šventinimo pro
ga atsiuntė 100 dol. ir sveiki
nimą: “Spauda tai svarbiausia 
kultūros priemonė ir todėl kiek
vieno pareiga tą spaudą remti 
Mes lietuviai privalome remti 
savąją lietuvišką spaudą, o 
ypač “Draugą”. Kaip žinome, 
“Draugo” ir tėvų Marijonų nau
jų pastatų šventinimas įvyksta 
sekantį sekmadienį 3 vai. p. p.

Apolonija ir Jurgis Ogin- 
tai, 1608 S. 49 ct., Cicero, III., 
paremdami “Draugą” ir 
Marijonų statybą, atsiuntė kar-' 
tu su nuoširdžiausiais linkę ji-1 
mais ir 100 dol. auką.

tėvų'są

galingiausioms jėgainėms! Jė
gainėms, kurios gamina nema
tomą dvasinės elektros jėgą 
žmonijos labui.

Bet šioji jėgainė taipgi yra 
viena iš baisiausių tvirtovių mū 
sų priešams. Iš čia paleisti svie 
diniai yra daug pavojingesni 
ir stipresni (su visomis pasek
mėmis) už galingiausias ato
mines.

Tad sveikindamas linkiu, kad 
visame pasauly begyvenantieji 
lietuviai, kokių jie bebūtų pa
kraipų, luomų ir amžiaus, o 
taipgi ir svetimų tautų žmo
nės, iš tos jėgainės ir toliau ne 
paliaujamai semtų mokslui ir 
žmonijos gerovei malonią švie-

Jūsų
Jzuozas Bertulis, 

muzikas

12208 S. Normai, John Urban, j 
12621 S. Emerald, Stanley 
Waitkevich, 12206 S. Emerald, 
Jim VVaitkus, 117 W. 113th St., 
Joe Wersching, 835 W. 122nd 
St., ir Alex Kapočius, 12315 S. 
Emerald.

X Englewood ligoninėj, 6001 
S. Green St., šiuo metu dirba 
.trys lietuviai gydytojai: dr. V. 
Dragūnas, dr. A. Dulskas ir dr. 
J. Dėdynas, kurie kitataučių 
gydytojų, tarnautojų, seserų ir 
ligonių tarpe turi labai gerą 
vardą. Kiek anksčiau čia dirbo: 
prof. dr. J. Meškauskas, dr. A. 
Mačiūnas, dr. A. Trakienė, dr. 
J. Šontė. Kiti gydytojai geriau
siai atsiliepia apie juos, kaip 
apie specialistus, rimtai pasi
ruošusius, sąžiningus ir parei- 

ngus. Tenka paminėti ir gail. 
seserį3 — J. Mulokienę ir S.

BIR&ELIO GĖLĖS antro tūkstančio lietuvių. Daug 
kas yri įsigiję ir savo nuosavas 
vilas. Liepos ir rugpjūčio mėne
siais čia atostogauja šimtai 
pūkštančių kanadiečių, o taip

šią Liliją Švenčionytę. Po šios 
jaukios programėlės K. Bur ba, 
K. Mankus, L. J. Mičiūdas, J. 
Čikštas, A. A. Mičiūdas ir N. 
Ruplėnas trumpais žodžiais iš-

pat daug amerikonų. Nemažas reiškė savo pasigerėjimą, pasi-
lietuvių skaičius taip pat links
mai praleidžia lai'ką šioje Lie
tuvių Palangą primenančioje 
vasarvietėje Lake Huron įlan
kos pakrantėje.

— Jonas Petrulis, lietuvių va
dinamas “pionierium”, Wasago3 
kurorte pats pastatė .mūrinį pa
statą, įrengdamas jame krautu-

didžiavimą ir padėką už taip 
gražiai paruoštą ir jaukiai pra
vestą vakarienę bei ateities 
darbus.

— Stasys (Delbus gyvenęs c. 
Eriscano 1680, Valentin Alsina, 
buvo savo nuomininko ruso 
Chaikovski nužudytas. Žudikas 
suimtas. S. Gleibų palaidojo

vę ir restoraną. Linkėtina darb- posūnio žmona p. L. Černiaus
kienė. Velionio žmona mirė 
prieš penkis metus ir posūnis

ščiam pionieriui sėkmės

ARGENTINOJ

ru
?gi

Birželio mėn. gėlę išrinkta Lincoln Parke gėlė iš Javos, vadina
ma Velvet Plant. Gėlės lapai yra dideli ir minkšti, jie padengti pui
kia plona violetine spalva. Tarp gėles lapų matyti viena iš Parko tar
nautojų.

kienės dukra Lidija-Eleonora lės rūtų šakos, o kitoje pusėje 
(penktas kūdikis) buvo pa
krikštyta gegužės pabaigoje jų 
namuose. Krikštą suteikė ir Ma
jauskų naujus namus pašventi
no kun. Kriščiūnevičius.

KANADOJ
— Midlande, Kanados kan

kinių šventovėje, šimto mylių 
atstume nuo Toronto, šią vasa
rą Kanados lietuviai turės dide
lę šventę, kurios metu iškilmin
gai bus pašventintas is ąžuolo 
gamintas didingas kryžius pa
gerbti Lietuvos kankinius. Į

— Vilią Lugano Lietuvių 
centro vakarienė įvyko birželio 
1 d. Pelnas paskirtas Savišalpi- 
nės ir Kultūros draugijos rū- 
mų-salės statybai. Ta pačia pro
ga buvo pagerbta neseniai sa
vo vadovavimo laikotarpį bai
gusi šioš lietuviškai simpatin-

prieš tris metus.

— vėliavos metrika. Vėliavą 
piešė dail. Telesforas Valius.
Vėliavos krikšto kūmai buvo gos draugijos valdyba.
dr. A. Valadka ir “Moters” ' 
žurnalo redaktorė St. Prapuole- 
nytė. Po iškilmių bažnyčioje 
skyriaus valdyba parap. salėje 
surengė puikią agapę, kurios 
metu kat. moterims pasakyta 
daug gražių linkėjimų, ypač į 
skyriaus pirmininkės ponios Jo
naitienės adresu.

— Wasaga Beaeh, Toronto ir 
apylinkės lietuviai pamiltoje

/ mus
X “Vienas iš paskutinių pa

žadėjimų, kurių mano motina 
iš manęs pareikalavo, tai buvo 
tas, kad paaukočiau šimtą do
lerių tėvams Marijonams per 
kun. P. Ciniką, MIC”, pasakė 
Irena Jonušienė, kai išrašė 100 
dol. čekį per tėvų Marijonų ge
gužinę, Clarendon Hills, III. Po
nia Aitutienė, kuri mirė prieš 
kelius mėnesius, buvo viena iš
tikimiausių dienraščio ‘Drau
go” ir tėvų Marijonų bičiulių. 
Ji yra pašventusi ilgas valan
das “Draugo” ir Marijonų pik
nikuose ir parengimuose.

x Kan. J. Paškausko, Gimi
mo P. Švenčiausios parapijos 
parapijos klebono, duotam pa
sikalbėjime naujos bažnyčios 
pašventinimo proga buvo pa-j 
rašyta, kad Aleksandravičiai 
paaukojo $5,200 groteliams 
įtaisyti, bet turėjo būti parašy
ta, kad tuos pinigus paaukojo 
Laurinavičiai. Ta pati klaida 
pasirodė ir “Laive”.

X Eduardo Valaičio eilė spal
votų fotografijų tilpo “Chicago 
Tribūne” dienraščio specialioje 
laidoje, “Chicago Land of Op
portunity” praeitą sekmadienį, 
birž. 16 d. Tai yra nauja sritis 
Valaičiui, nes jis pirmiau daž
nai pasirodydavo tam pačiame 
laikraštyje su akvarelėm.

X A. a. Juozo Žygo 2-jų me
tų mirties paminėjimui, Nekalto 
prasidėjimo bažnyčioje birželio 
21 d. 6 vai. ryto ir birželio 22 
d. 7 vai. bus laikomos šv. mišios 
už jo sielą. Antradienį mišios 
buvo atlaikytos tėvų Jėzuitų 
koplyčioje.

X Vysk. V. Brizgys birželio 
įvykių minėjimo proga paskyrė 
Marąuette Parko LB skyriui 
10 dol.

Mockienę, ilgą laiką dirbančios šventinimo iškilmes yra pa- 
' kviestas Toronto kardinolas.šioje ligoninėje ir turinčios ge

riausią vardą. Neseniai gail. se
sers J. Mulokienės rekomenda
cija priimta tik ką iš Vokieti
jos atvykusi gail. sesuo E. Blo- 
žytė. Chirurgijoj dirba M. Cer- 
niūtė, laboratorijoj — Bakai-

X Jonui ir Antaninai Stanal-
čiams yra “Drauge” laiškas iš 
Lietuvos.

X žurn. Jonas Vaidelys ligo
ninę apleidžia birželio 22 d., iš
gulėjęs 8 ir i/2 savaitės. Kurį 
laiką gydysis namuose, nes nė
ra pasveikęs. Kiek didesniam
pavojuj dešinioji ranka, kuri i tienė ir Būtėnienė, žurn. VI. Bū- 
lūžus yra aukščiau alkūnės per teno žmona. Šioj ligoninėj gy- 
sąnarį. Kairioji — lūžus dve- dosi ir žurn. Jonas Vaidelys ir 
jose vietose, bet ypač aukščiau minimų gydytojų bei seserų 
alkūnės, kur buvo sutriuškinta j stropiai ir geriausiai prižiūri- 
į gabalėlius. Darbingumo nusto- mas ir gydomas, 
jo ir negalės dirbti jokio fizi
nio darbo.

X Ida Barmienė atvyko iš 
Venecuelos į Chicagą aplankyti 
savo mažametės dukters, gy
venančios Chicagoj, kurią ma
no vėl pasiimti į Venecuelą.
Viešnia stengiasi atvykti į Ame
riką, tačiau tėra maža vilties.
Kadangi vyras yra tekstilės 
technikas, Barmai gyvena ma
terialiai gerai, tačiau pata gy
venimo standartas ir klimatas 
Venecueloj yra sunkiai perne
šamas. Kas dirba, gyvena, bet 
darbų gauti yra labai sunku, 
ypač kad emigrantai italai pi
giai dirbdami numuša visas už
darbio kainas ir su jais konku
rencija beveik neįmanoma iš
laikyti. Lietuviškos pamaldos 
laikomos tik kartĄ per mėnesį 
Caracas mieste, Venecuelos so
stinėje, nors ir nedaug tėra lie 
tuvių, bet jie stengiasi laikytis 
savo tarpe. Uždarbiai yra maži,

IŠARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— Milda Memėnaltė, rokiškė
nų Rachelės (Šadeikaitės) ir 
Kazimiero Memenu duktė, bir
želio 8 d. gražiai pasirodė Det
roito Institut of Musical Arts 
baleto rečitaly. Instituto lek
torių latvių Mirdza Tillak ir 
jos vyro Lemanio vadovybėje 
buvo puikiai pastatyta du išti
siniai (trumpi) baleto veikalai. 
Milda Memėnaitė abiejuose vei
kaluose šoko pirmaujančias ro
les. Tuoj po rečitalio Milda iš
vyko į Niujorką pasitobulinti 
baleto mene. Mildos sesuo Gra
žina irgi yra baigusi baleto stu
dijas tame pačiame Institute. 
Abi Memėnaitės nekartą yra šo
kusios ir lietuviškajai Detroito 
publikai.

— Ramunė Valukonytė šie-
maistas brangus, oras karštas met baigė gimnaziją. Jos tėve-
ir iš viso lietuviui yra slegianti 
atmosfera. Ida Barmienė ne
trukus grįžta atgal į Venecue
lą.

X šv. Petro ir Povilo parapi
ja, 12259 S. Emerald avė., ren
gia 3-jų dienų festivalį, kurio 
pelnas skiriamas parapijos sta
tybos fondui. Festivaliui vado
vauja F. C. Palilunas. Pinigai 
reik dingi sumažinti parapijos 
skolas. Festivalis pradedamas 
birželio 21 d. ir tęsis ligi sek
madienio. Parapijos salės durys 
sekmadienį bus atidarytos 1 vai. j

liai — prof. Jonas ir Aldona 
Valukoniai — suruošė jai pui
kias pabaigtuves-vaišes, pa- 
kviesdami didelį būrį draugų, 
kurie pasidžiaugė Ramunės la
bai gerų diplomu ir palinkėjo 
jai sėkmės ateity. Kalbą pasa
kė inž. Jurgis Mikaila. Valuko
niai gyvena Detroite.

— Dr. Vytauto Majausko,
Detroit, Mich., ir dantų gydy-ltas stilizuotas

Tikimasi daug lietuvių iš visos 
Kanados ir USA. Šio sąskrydžio 
proga paskiros organizacijos, 
kaip ateitininkai, kat. moterys 
ir kt. planuoja pravesti savo 
organizacijų suvažiavimus. Tau
tiniuose motyvuose stilizuotam 
kryžiui projfektą darė arhit. dr. 
Kulpavičius, o medyje apdirbi
mo darbą vykdo J. Varneckas.

— Jonas Vainauskas šv. Jo
no Kr. liet. bažnyčiai Toronte 
medyje išdrožė Aušros Vartų 
Marijos skulptūrą, kuri jau 
puošia bažnyčioje Marijos alto
rių. Skulptorius šį kruopščiai at
liktą didelį darbą parapijai pa
darė kaip jojo asmeninę auką 
parapijai.

— Trys didieji lietuviai dai
lininkai, Jonynas, Galdikas ir 
Pautienius, Toronte Prisikėlimo 
parap. salėje išstatė parodoje 
savo vertingus kūrinius. Yra 
didelis parodos pasisekimas ne 
tik lietuvių, bet ir kanadiečių 
tarpe. Parodą globoja Kanados 
Bendruomenės Kultūros Fon
das, kurio pirm. Iz. Matusevi
čiūtė.

— Kanados federalinių rinki
mų metu, kuriuose netikėtai 
konservatorių partija smarkiai 
suklupdė liberalus, į parlamen
tą išrinkti trys tautinių mažu
mų atstovai: Toronte lenkas ir 
ukrainietis, o Wankuveryje — 
kinietis. Kanados francūzai 
80% pasisakė už liberalus, ly
giai kaip maždaug tas pats 
nuošimtis angliškai kalbančio
sios Kanados dalies pasisakė už 
konservatorius.

— Katalikių Moterų draugi
jos šv. Jono Kr. parap. skyrius 
Toronte Sekminėse iškilmingai 
pašventino skyriaus vėliavą: 
žydrioje rugiagėlių spalvos me
džiagoje vienoje pusėje išpieš- 

kryžius, kurio

LEVUO — siuntiniams siusti į anapus lietuvių 
kontora MARŲUETTE parke vėl priiminėja siun
tėjų sudarytus vartoty, naujų, vaistų ir k. d. 
siuntinius vakarais nuo 6 iki 7 vai., o šeštadie
niais nuo 12 vai., gi sekmadieniais paskambi
nus WA 5-8715. Pigesnis ir greitesnis kelias, 
įėjimas poliuose: 6922 So. Rockvvell Chicago 
29, Illinois. Už informacijų — nemokama.

r?

Seniausias miestas
Šv. Rašte minimas Jeriko mies

tas, kurio sienos sugriuvo, Jošuai 
sutrimitavus ir jo žmonėms sušu
kus, dabar, tvirtinamą esąs seniau
sias pasaulio miestas, kurio isto
rija be pertraukos tęsiasi mažiau
siai 6,000 metų.

Tai iškelia aikštėn Britų Arche
ologijos mokyklos atstovas di-. K. 
M ^enyon, vad. tyrinėjimo dar
bams Jeruzalėje.

Sieną, kurią Jošua taip drama
tiškai sugriovė, buvo tiktai viena 
iš miesto sienų, pastatytų viena 
ant kitos. Giliausios sienos amžius 
siekia apie 6,000 metų, ir ji buvo 
pastatyta iš milžiniškų neaptašy
tų akmenų.

Ši siena supo tvirtus pastatus, 
pastatytus iš tinkuotų molio plytų, 
o grindys buvo sutvirtintos kalkių 
ir cemento skiediniu.

Plytos — netaisyklingo dydžio 
ir daugelis yra cigaro formos. Šių 
plytų dugnas ir viršus buvo nuly
gintas ir papuoštas ašakos orna-

, mentads, plytininkui įspaudus dupianu akomponavu- nykšžiu j pl^
T

Aušros Vartų liet. parapija, 
suprasdama didžiulę savo pa
stogės turėjimo reikšmę, savo 
salę dr. J. Basanavičiaus vardo 
Lietuvių centrui davė nemoka
mai, tuo būdu norėdama bent 
maža plytele prisidėti prie šios 
draugijos kilnaus ir gražaus 
tikslo — naujų rūmų statybos.

Baigiantis vakarienei A. Rup-
vasarvietėje, lietuviškos pamal-i lėnas dalyviams pristatė trum-
dos pradedamos laikyti birželio 
23 d. per visą vasarą sekmadie
niais. Vasaros metu savaitga
liams čia suvažiuoja lygi pus-

pos, bet gražios dainų progra
mėlės išpildytojus: p. Rastaus- 
ką ir p. Noemį Švenčionį bei 
sklandžiai
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IŠKILMINGA DEDIKACIJA
^DIENRAŠČIO DRAUGO NAUJŲ PATALPŲ

ir
TĖVŲ MARIJONŲ NAUJOJO VIENUOLYNO

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

prie 63-čios ir Kitbourn gatvių
(Kilboum gat. yra 4500 i vakarus)

Dedikacijos iškilmes 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.

-tojo® Vandos Godelytės-Majaus- apačioje kryžiuojasi dvi didžiu-

KAS TIK TURI GERA SKONĮ, VISKĄ 
PERKA PAS LIEPONĮ 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.

LIETUVI V PREKYBOS NAMAI — 
FURNITURE CENTER, INC.

3222-24-26 So Halsted St. Victory 2-4226
Pirm., Ketvirt. 9—9:30, Sekm. 12—5, Kitom dienom 9- 6

4

.. .. +


