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Diplomatas kalba apie sovietyžiaunimus Vengrijoj
Prašo Jungt. Tautas sustabdyti 

vengrų tautos žudymą
SALOMĖJA NARKĖLIŪNA1TĖ 

Mūsų speciali korespondentė Jungtinėse Tautose

JUNGTINĖS TAUTOS. — Australijos diplomatas Shann, 
asmuo, kuris daugiausia pasidarbavo suredaguojant dviejų tomų 
pranešimą apie padėtį Vengrijoje, praėjusį antradienį spaudos 
žmonėms papasakojo, kaip tas pranešimas atsirado ir kiek darbo 
reikėjo įdėti. Australas yra Vengrijos tyrimų komiteto prane
šėjas.

Prileisdamas, kad nė korės* ■
pondentai dar neturėjo progos 
ištisai perskaityti tuos du inves- 
tigacijos duomenų tomus, aus
tralas auditoriją supažindino su 
pagrindinėmis komiteto išvado
mis. Paskui jis atkreipė dėmesį 
į paskiras to pranešimo dalis.

Trys didžiosios išvados

Išvadas australas suvedė į tris 
pagrindines. Pirmiausia, komi
teto pravestuose vengrų ir jų su 
kilimo įvykiuose dalyvavusių as 
menų apklausinėjimuose gauta 
pakankamai įrodymų, kad buvo 
sovietų karinė intervencija. Pra 
džioje ji buvo visuotiniam suki
limui numalšinti, o paskui paša
linti žmonių pasitikėjimą ir pa
ramą įgijusiai Vengrijos vyriau
sybei.

Antra išvada, anot australo, 
tai ta, jog praėjusių metų spalio 
ir lapkričio mėnesiais Vengrijo
je įvyko spontaniškas sukilimas, 
nepadedamas iš šalies. Ir trečia 
išvada tai ta, jog Kadaro reži
mas nei savo pradžioje, nei da
bar neturi vengrų paramos ir pa
sitikėjimo.

tu paaiškėjo įdomių nuomonių 
ir faktų. Pavyzdžiui, korespon
dentams prileidžiant, kad Sovie
tų Sąjunga gal būtų kitaip pasi
elgusi Vengrijoje, jei tuo pat 
metu nebūtų prasidėjęs karas 
Vid. Rytuose, pranešėjas atsa
kė, kad komitetas esąs nuomo
nės, kad Sovietų Sąjunga, pagal 
turimus duomenis, vistiek būtų 
interveniavusi, nesvarbu, kaip 
kur kas būtų vystęsi.

Kitas vėl korespondentas kiau 
sė pranešėją, ar jis mano, kad 
tuo atveju, jei sovietai atitrauk
tų savo kariuomenę, Kadaro re
žimas Vengrijoje išliktų. Prane
šėjo nuomonė buvo neigiama. Pa 
brėždamas, kad nuo to laiko, kai 
sukilimas buvo numalšintas, Ka
daro režimas jau spėjo pakan
kamai įsistiprinti. „Bet aš ne
žinau, ar šito užtektų jo apsau
gai, — kalbėjo pranešėjas, — aš 
visgi būčiau linkęs manyti, kad 
vengrų tauta vistiek norėtų juo 
nusikratyti“.

Šis buvo kaip ir atsakymas į 
Chruščevo tvirtinimą aname TV

Paskui, australas supažindi- pakalbėjime, kad tokiam Kada-
nęs su paskirų pranešimų dalių 
pagrindinėmis ar dėmesį atkreip

ro ar kitų režimams negresiąs 
joks pavojus ir raudonajai ar

tinomis dalimis, atsakinėjo į ko- (mi jai pasitraukus, kadangi tie 
respondentų klausimus. režimai atstovaują „liaudies va

lia“Pranešimas plačiai pasklido I *

Paaiškėjo, jog komiteto pra
nešimo teastas, Kuris dabar yra 
mimeografuotas, bet netrukus 
bus atspausdintas, čia buvo iš
dalintas korespondentams ir iš
siuntinėtas visoms delegacijoms. 
Taigi, tuo pačiu, nors Vengrijos, 
Sovietų Sąjungos ir Rumunijos

Ko tikėjosi iš Jungt. Tautų?

Klausiama, ar tikrai, kaip iš 
pranešimo matyti, vengrai pra
džioje nežinoję, ko jie konkrečiai 
nori iš Jungtinių Tautų, pranešė
jas paaiškino, kad didžiuma ven 
grų padėtį įvertinusi ir supratu-

vynausybes čia oficialiai buvo ■ si, kad dėl jų nebus trečiojo pa- 
pabrėžusios, kad komitetas (JT j saulinio karo. Bet, kaip prane-

“Draugo” naujieji rūmai 4545 W. 63rd St., Chioago, kur yra 
redakcija, administracija ir spaustuvė. Šiuos rūmus šį sekmadienį 
3 vai. p.p, pašventins kardinolas Stritęh, Chicagos arkivyskupas.

Prez. Eisenhovveris nustebęs 
Augščiausio teismo sprendimu
WASHINGTONAS, birž. 20. — Prezidentas Eisenhovveris va

kar spaudos konferencijoje buvo klausinėjamas, ką jis mano apie 
Augščiausiojo teismo sprendimą, panaikinusį komunistuojantiems 
bausmes.

Prezidentas Eisenhovveris at
sisakė komentuoti Augščiausio 
teismo sprendimą. Jis pasisakė 
tik, kad jis yra nustebęs ir ne
žino ką manyti apie kaikuriuos 
Augščiausio teismo sprendimus, 
kurie yra gana kieti.

Prezidentas davė suprasti, kad 
vyriausybei reikės prasyti iš kon 
greso naujų įstatymiškų formu
lavimų. Bet ką iš tikro vyriau
sybė darys, prezidentas Eisen
hovveris nepasakė, nes šie spren
dimai dabar studijuojami Tei
singumo departamente.

Japonai neteis Amerikos kario

Toje pačioje spaudos konferen 
cijoje prezidentas Eisenhovveris 
pasakė, kad laisvai samdomo ka
rio W. Girard byla nebus ati
duota svarstyti Japonijos teis
mui. Nors plačiau šio klausimo 
komentuoti prezidentas atsisa
kė, nenorėdamas daryti kokios 
įtakos būsimam bylos svarsty
mui. Kaip žinome, Girard yra nu
šovęs japonę moterį, rinkusią 
tuščias gilzes manevrų lauke.

Prancūzija pakelė 
gazolino kainas

nuo 85 centų iki $1.00
PARYŽIUS, birž. 20. — Pran

cūzijos vyriausybė vakar pakė
lė gazolino galionui kainą nuo 
85 centų iki vieno dolerio. Pakė
limas gazolino kainos įsigalioja 
š. m. liepos 1 d. 1947 m. prancū
zų automobilių vairuotojai mo
kėjo 25 centus už galioną. Nau
jas premjero Bourges - Maunou
ry ministerių kabinetas paskel
bė „specialiai žemas kainas už
sieniečiams“.

Gazolino kainos pakeltos, nes 
vyriausybė nori gauti daugiau 
pinigų. Prancūzams daug kainuo 
ja „karas“ Alžirijoje.

Naujas Prancūzijos ministe
rių kabinetas nutarė pakelti pa
jamų mokesčius. Paryžiuje jau 
kalbama, kad naujas Prancūzi
jos ministerių kabinetas kris se
kančią savaitę.

Generalinės asamblėjos įkurtas 
šiemet sausio pradžioje) nėra le
galus, vistiek jo pranešimą ga-

šėjas tęsė, visi tikėjęsi, kad bent 
moralinę paramą tai jau tikriau
siai iš Jungt. Tautų gaus. Buvo

vo. Šiuo metu, kaip australas nemažai ir tokių, kurie, Egipto 
aiškino, dar nebuvo gauta iš tų pavyzdį turėdami galvoje, sva- 
ar kitų kokių nors vyriausybių jojo ir apie tam tikrą tarptauti-
jokių oficialių priekaištų.

(Tuo metu, kai čia vyko spau
dos konferencija, lauke, priešais 
būstines rūmus, su plakatais pa
radavo New Yorko vengrai. Sa
vo įrašais jie kvietė Jungtines 
Tautas sustabdyti vengrų tautos 
žudymą. Vėliau nuėjusi arčiau 
to piketo pasižiūrėti, Jūsų kores
pondentė matė ir lietuvius mi
nintį plakatą. Vengrė, atrodė, 
kad kaimietė pabėgėlė, nešiojo 
plakatą, angliškai sakantį, kad 
sovietai lietuvius jau tremia nuo 
1941 m.).

Pats komitetas, tą investigaci- 
ją pravedęs ir pranešimą paren
gęs, kaip australas informavo, 
tebebus dar ligi naujos JT Gene
ralinės asamblėjos, kai jis susi
rinks rudenį ar anksčiau, ir jai 
tą savo pranešimą patieks. Bū
dinga, kad komitetas tik pada
rė bendras išvadas, bet jis nepa
tiekia JT asamblėjai jokių reko
mendacijų. Pranešėjas aiškino, 
kad tai ir nebuvęs komiteto už
davinys. Komitetui Asamblėjos 
buvo pavesta surinkti tik doku
mentaciją ir padaryti išvadas.

Mano, kad sovietai vistiek 
būtų malšinę

Klausimų ir atsakymų formo
je vykstančio pasikalbėjimo me

nę kariuomenę. Kiti vėl laukė 
Generalinio Sekretoriaus atvyks 
tant ar kitų kokių jų pareigūnų.

Japonijos ministeris pirminin
kas Nobusuke Kishi atvyko į Jung
tines Amerikos Valstybes tartis 
su prezidentu Eisenhovveri įvai
riais klausimais. Kishi jau žaidė 
^olfą su Eisenhovveriu. INS)

Lenkijos kardinolas
grįžo iš Romos

VARŠUVA, birž. 20. — Lenki
jos kardinolas Wišinskis vakar 
grįžo į Varšuvą iš Romos, kur 
išbuvo šešias savaites. Apie 20,- 
000 žmonių stotytje sutiko grį
žusį kardinolą.

Džiūgaujanti minia bėrė gėles 
po Lenkijos primato kojų. Ne 
tik Varšuvoje, bet ir kitų mies
tų stotyse kardinolas buvo iškil
mingai sutiktas. Dėl to trauki
nys dviem valandom vėliau at
vyko į Varšuvos stotį.

Lietuviai mokiniai
CBS televizijoje

CHICAGO, III., birž. 20. — Šv. 
Kryžiaus lietuvių parapijos pra
dinės mokyklos 8 mokiniai (4, 5, 
6 skyriaus) pasirodys šį sekma
dienį (birželio 23 d.) 9:30 vai. 
ryto CBS televizijoje, kanalas 
2.

Ežerskis, Motiejus

Žiedas tarp gelių
REDCAR, Anglija, birž. 20. — 

George Wilkinson, vaikščioda
mas tarp gėlių, surado žiedą, ku
rį pametė jo žmona prieš 20 me
tų.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ 
SANTRAUKA

— Harold Stassenas vakar įteikė JAV nusiginklavimo pro
jektą Jungtinių Tautų nusiginklavimo pakomitečiui, kuris posė
džiauja Londone. JT nusiginklavimo pakomitetį sudaro Jungtinės 
Amerikos Valstybės, Britanija, Prancūzija, Kanada ir Sovietų 
Rusija.

— Maskva vakar puolė Jungtines Amerikos Valstybes, kad 
buvo paskelbtas JA komisijos pranešimas apie padėtį Vengrijoje. 
Tame pranešime atskleidžiama sovietų žiaurumai užgniaužiant 
vengrų tautos laisvės sąjūdį prieš komunistinį režimą.

— Japonijos ministeris pirmininkas Nobusuke Kishi vakar 
kalbėjo JAV kongrese ir pažadėjo, kad jo kraštas ir toliau ben
draus su Jungtinėmis Amerikos Valstybėmis kovoje prieš komu
nizmo plėtimąsi Azijoje.

— Japonijos premjeras Kishi vakar 2f/z valandos tarėsi su 
valstybės sekretoriumi Dulles ir kitais JA V pareigūnais.

— JAV ambasadorius Henry Cabot Lodge vakar pasakė, kad 
jis sušauks 2Jf valstybių suvažiavimą išstudijuoti Jungtinių Tautų 
raportą apie ,sovietų žiaurumus, melagystes ir apgaulystes“ Ven
grijoje.

— Jungtinių Tautų ir komunistų paliaubų pareigūnai šian- į 
dien susirinks į posėdį Seoul mieste, Pietų Korėjoje. Jungtinių 
Tautų sąjungininkai, sakoma, pareikalaus išbraukti ar peržiūrėti 
paliaubų straipsnį, kuris draudžia naujų ginklų atgabenimą į Ko
rėją. JAV ir Pietų Korėjos pareigūnai jau daug kartų apkaltino 
raudonuosius, kad jie stiprina karines pajėgas Šiaurės Korėjoje.

j— Sovietų kariniai laivai vakar įplaukė į Viduržemio jūrą.

Keturi eina į
kalėjimą, nes ...

NICOSIA, Kipras, birž. 20. — 
Miestelio tarybos pirmininkas ir 
jo trys pagelbininkai pasirinko 
verčiau savaitę kalėjimo negu 
paklausyti teismo įsakymą nu
trinti nuo mokyklos sienos prieš 
britiškus šūkius. Visi trys yra 
mokyklos tarybos nariai.

Raišy veteranų
dienos Chicagoje

CHICAGO, III., birž. 20. — 
Chicagos meras Daley vakar pa
skelbė birželio 28 — 30 dienas 
raišų amerikiečių veteranų die
nomis Chicagoje. Daley taipgi 
pasakys kalbą Illinois raišų ame 
rikiečių veteranų konferencijoje, 
kuri bus 28—30 d. d. Sherman 
viešbutyje.

• Vienuolika įgulos narių žu
vo ir septyni dingo, kai Ameri
kos ir Graikijos tanklaiviai susi
dūrė siaučiant migloms Prancū
zijos pakrantėje. 40 išliko gyvi.

KALENDORIUS
Birželio 21 d,: šv. Aloyzas; 

lietuviški: Ramūnas ir Mėta.
Saulė teka 5:16, leidžiasi 8:29.

ORAS
Oro biuras praneša: Chicagoje 

ir jos apylinkėje šiandien — 
giedra, mažas oro temperatūros 
pasikeitimas.

Šį sekmadienį iškilmingai
atidarysime "Draugo" rūmus

Chicagoje birželio 23 d. 3 vai. po pietų bus didelės iškilmės. 
Tą dieną kardinolas Samuel Stritch pašventins naują dienraščio 
„Draugas“ pastatą (spaustuvę, redakciją ir administraciją) ir 
T.T. Marijonų naują vienuolyną.

Kardinolą Stritch sutiksime prie 64-tos gatvės ir Kenneth ir 
organizacijų eisena jį lydės iki vienuolyno. Po pašventinimo vie
nuolyno organizacijos bus surikiuotos nuo vienuolyno pastato iki 
spaustuvės namo,, kurį kardinolas palaimins.

Procesijai vadovaus Dariaus ir Girėno legijono postas ir kar
dinolo Stritch garbės palydovai bus Cardinal Mundelein Kolumbo 
vyčių 4-to laipsnio nariai.

Palaiminimas Švč. Sakramentu bus 3:30 vai. popiet.
Palaiminimą suteiks kardinolas Samuel Stritch, Chicagos ar

kivyskupas, atvirame ore prie Švč. P. Marijos bokšto vakarinėje 
dalyje vienuolyno sienos, kuri matosi nuo 63-čios gatvės ir Kil- 
boum. Iškilmių metu gieda Alice Stephens ansamblis.'

Sveikinimai ir programa bus 4:00 vai. popiet prie to pačio 
bokšto ir vadovaus adv. Eduardas Stasukaitis, Statybos vykdo
mojo komiteto pirmininkas.

Nuo 4:30 vai. popiet prasidės lankymas naujų vienuolyno ir 
„Draugo“ patalpų. Lankymai tęsis iki 6:00 vai. vakaro.

Pastabos tiem, kurie atvyksta automobiliais: yra gautas leidi
mas iš Our Lady of the Sea parapijos klebono Duggan statyti 
automobilius parapijos kieme, kuris yra prie 64-tos ir Kenneth. 
Reikia privažiuoti prie 63-čios ir Kilbourn gatvių ir policija nuro
dys kelią į parapijos kiemą, kur bus galima sustatyti daug auto
mobilių be didesnio vargo.

Jaunuolis, nušovęs žmogų,
gavo 110 metų kalėjimo

CHICAGO, III., birž. 20. — Trys jaunamečiai, nušovę š. m. 
kovo 8 d. priemiesčio viešbutuko savininką, vakar nuteisti krimi
naliniame teisme nuo 99 iki 110 metų į kalėjimą.

Charles Styrsky, 48 metų, bu
vo nušautas jaunuolių, kai jie 
bandė apiplėšti Hiltop motelį,
125 st. ir Cicero av., Alsip.

Teismo jury Robert Masklows 
kiui, 16 metų, 4942 S. Westem 
av., kuris paleido šūvį į motelio 
savininką, davė 110 metų kalėji
mo; jo bendradarbiai: Gerald 
Pelzer, 16 metų, 8405 Cermak 
rd., North Riverside, ir David 
Clark, 15 metų, 4420 So. Cicero 
av., gavo kiekvienas po 99 me
tus kalėjimo.

Mykolas
Poskonka, Jurgis Akelis, Do- gajgS gauti parolę. 
nald Jacobs, Patricija Gustaitė,
Danguolė Sakelytė ir Diana Mar 
kevičiūtė padainuos ir šoks Jur
gelį ir Aguonėlę.

Jei teisybe
KLAIPĖDA, okup. Lietuva. 

— Jei teisybė, ką pranešė Vil
niaus radijas birželio 2 d., tai 
kaikurie Klaipėdos žvejai, žve
jodami jūroje, per 5 mėnesius 
uždirbo po 15,000 rublių, taigi 
3,000 į mėnesį.

Choleros aukos
NEW DELHI, Indija, birž. 20. 

— 44 asmenys mirė nuo gegužės 
1 d. Allahabado mieste, kur gi
mė premjeras Nehru, Cholera 
tuos asmenis nuvarė į kapus.

Pirmasis Lietuvos
respublikinis festivalis
VILNIUS, okup. Lietuva. — 

Pirmasis Lietuvos respublikinis 
festivalis bus Vilniuje liepos 13 
— 14 dienomis.

Mažesnio masto festivaliai bu
vo jau visoje eilėje Lietuvos vie
tovių. Parengime Vilniuje daly
vaus tie kolektyvai, kurie pro
vinciniuose festivaliuose bus ge
riausiai pasirodę. Bet ir respub- 

Nuteisti jaunuoliai, atlikę vie- ūkinis festivalis ruošiamas tik-
ną trečdalį paskirtos bausmės,

Maslowskio motina Katherine 
kelias minutes ramiai sėdėjo pa
skelbus teismo sprendimą, bet 
kai sūnus buvo vedamas iš teis
mo, ji staiga pravirko ir šau
kė: „Mano Bobby, mano Bob
by...“, ir po minutės apalpo, bet 
greitai buvo atgaivinta. Jos sū
nus, vedamas iš teismo salės, ir
gi buvo apalpęs, bet buvo irgi 
atgaivintas.

Grąžino amerikiečiam
ATĖNAI, Graikija, birž. 20. 

— Graikai, areštavę JAV lakū
ną Marion Musilli iš Benwood, 
Va., dėl suvažinėjimo gdn. Ste- 
phanos Sarapio, grąžino ameri
kiečių pareigūnams.

Tfcvų Marijonų naujo vienuolyno koplyčią, 6336 So. Kilbourn 
St., Chicago 29, III., šį sekmadienį pašventina kardinolas Stritch.

riausia tik tam, kad būtų galima 
padaryti atranką visasąjungi
niam festivaliui Maskvoje, kuris 
prasidės liepos 26 d. Dėl to fes
tivalio Maskva jau,visus metus 
varo plačią propagandą visame 
pasaulyje.

TRUMPAI IŠ VISUR
• Kanadoje rinkimai į federa- 

linį parlamentą valstybės iždui 
kainavo 7 milionai dolerių. Tai 
rekordinė suma. 1930 m. rinki
mai kainavo 2 mil. ir 800 tūkst. 
dol., 1949 m. — 4 mil. ir 400 
tūkst. dol., 1953 m. — 5 mil. ir 
850 tūkst. dol. Į šias sumas ne
įeina partijų ir jų Kandidatų rin
kiminės kampanijos išlaidos.

• Grožio karalienių rinkimus 
išpeikė Tarptautinė Moterų ta
ryba savo kongrese, įvykusiame 
Montrealyje, Kanadoje, kur da
lyvavo 450 atstovių iš 37 kraštų. 
Taryba rekomendavo auklėto
jams skiepyti mergaitėse mora
linį veržlumą siekiant augštesnių 
tikslų ir tuo reikalu priėmė ati
tinkamą rezoliuciją. Kongresas 
taip pat pasisakė prieš porno
grafinę spaudą, kuri griauna jau 
nimo dorovę ir žemina moterį, 
pasmerkė prostituciją, kvietė pa
gerinti dirbančių moterų būklę ir 
kartu neužmiršti vaikų auklėji
mo tais atvejais, kai motinoms 
tenka dirbti įmonėse bei įstai
gose. ,

• Žaibas užmušė užvakar du 
sargybinius ir 48 kitus sužeidė 
Ft., Bragg, N. C., bazėje.

• Vengrijos komunistinė vy
riausybė ištrėmė Jungtinių Ame 
rikos Valstybių oro pajėgų at
tache iš Vengrijos.



t

Redaguoja J. ŠOLIŪNAS, 5254 S. Trumbull avė., Chicago 32, IU.
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Sportas pavergtoje Lietuvoje
Pavergtoje Lietuvoje jau pra- I. Leniną, o balandžio 12 d. — 

dėtas naujas ratas futbolo pir- komunistų parajios organą “Tie 
menybėse. A klasėje varžosi 14 są’’, mininčią 40 metų sukaktį, 
geriausių komandų, o 53 vienuo- “Sporto” rašeivos čia irgi seka 
likės, išskirstytos į keturias zo- kitų komunistinių laikraščių pė 
nas, rungtyniauja dėl teisės per- domis ir užsiima pigia propagan-
eiti j A klasę. -

Nuo 1945 m. pavergtos Lietu
vos pirmenybėse yra laimėjusios 
šios komandos: 1945 m. — Kau
no Spartakas, 1946 m. — Kauno 
Dinamo, 1947 m. — Kauno Lo
komotyvas, 1948 ir 1949 m. — 
Kiaulių Elnias, 1950 ir 1951 m. 
Kauno Inkąras, 1952 m. — Vil
niaus KN, 1953 m. Šiaulių El
nias, 1954 m. — Kauno Inkaras, 
1955 m. — Kauno Lima, 1956 
m. — Plungės Linų audiniai.

Jaunių futbolo pirmenybės 
yra davusios šiuos nugalėtojus:
1947 m. — Kauno I gimnazija,
1948 m. — Kauno rinktinė,
1949 ir 195Q m. — Šiaulių rink
tinė, 1951 m. — Kauno rinktinė,

da. Štai jų žodžiai: “Parodyda
ma atgimusios tautos džiaugs
mus ir didybę, "Tiesa” rakštimi 
sminga į gerklę visiems lietuvių 
liaudies priešams ir nedrau
gams. Ji duoda tvirtą atkirtį 
tiems doleriais perkamiems 
pliauškalams, kurie, gailėdami 
savo prarastų dvarų ir fabrikų, 
iš kailio neriasi, norėdami ap
juodinti lietuvių tautą ir jos 
laimėjimus”.

Nu&glėjo Azerbeidžaną
Baku mieste įvykusiose ket

virtose tradicinėse lengv. atle
tikos rungtynėse tarp lietuvių ir 
Azerbeidžano rinktinių lietuviai 
pelnė 143:134 pergalę. Šiose

kai pagerino 26 rekordus. Trys 
jų prašoko meistro normas — 
kaunietė Z. Reivydaitė ir vilnie
čiai T. Sasnauskas bei N. Viliu- 
tičius. Daugiausia rekordų pa
gerino kauniečiai — 12, antroje 
vietoje eina Vilnius su 10 re
kordų. Edv. š.

MINTYS PO RUNGTYNIŲ
Kartais patenki žmogus į to

kią situaciją, kad nenoromis at
siduri pralaimėjusiųjų pusėje. 
Vietoje laurų — negarbė. Ir ap
ima pyktis. Toks baisus pyktis. 
Pradžioje ant savęs, kad pate

ktai ten, paskui ant kitų. Pra
dedi bandyti betkokiomis prie
monėmis visiškai švarus išlįsti 
ir jieškal kam nors suversti visą 
bėdą.

Ir kas po to? Ar pasidaro 
kiek lengviau? Ar neima gėda 
dėl nesuvaldyto pykčio? štai 
anglų patarlė: “Kvailys, kuris

Nepavyko rungtynių laimėti. 
Labaj liūdna. Negarbė. Bet ar
gi taip tragiška? Čia pirmas ban 
dymas su latviais po daugelio me 
tų. Aišku — nepaskutinis. Dar 
bus daug progų atitaisyti pasek
mes. Bet, jei šitaip mūsų sporto 
veteranai plūstasi, argi išdrįs 
dar kas nors vadovauti ateity
je? Rungtynės niekada neįvyks
ta tik vieno žmogaus pastango
mis; kodėl tik vienas plūsta
mas? Pareigingumo jausmas tu
ri būti pas visus — pas krepši
ninkus, technikinį personalą, 
taip pat ir žiūrovus. Kodėl pa
tys krepšininkai nejautė dides
nės atsakomybės prieš iškovotą 
Lietuvos meisterio vardą ? Ar ir 
tuo galima apkaltinti tik vieną, 
žmogų ?

Jai būtų laimėta

Vietoje nuraminimo (juk mes 
visi pergyvenome), vietoje vil
ties kėlimo ir žadinimo naujų

kėlėmės. Kodėl vietoje tėviškos 
užuojautos ir paramos toks jau
no žmogaus pastangų ir gerų no 
rų niekinimas!

Ar tie “pasiteisinamieji” Vyt. 
Grybausko straipsniai nuėmė 
jam komandos trenerio atsako
mybę? Juk jis vistiek sporto is
torijoje liks pažymėtas, kaip va
dovavęs pralaimėjusiai koman
dai. Ar būtų kiekviename sa
kinyje minimas vieno asmens 
vardas, jei rungtynės būtų baig
tos pergale? G. N.

Pirkit Apsaugos Bonus!

nemoka pykti, protingas, kuris i nory (jarbuį bei geresnių pasek- 
I mių siekimui, iš savo .didžiojo 
i veterano mes girdime sunieki-

suvaldo pyktį

Ne Vienas kaltas
'nimą, didelių pastangų ir ryžto 

Atleiskite už tokias juodas, užgniaužimą 
mintis. Tačiau jas man sukėlė, Ar buvo ’ pagalvota rašant, 
Vyt. Grybausko straipsniai ke- jaunam organizatoriui visa 
liuose mūsų dienraščiuose apie tai gali būti fataliąkas jmūgis?

KAZYS ČESNAUSKAS
6444 SO. TROY ST. 

Telef. WAlbrook 5-7670 ir
GIbaon 8-4938

e Generalls kontraktorius nau
jų namų statybai, įvairiems re
montams ir namų pertvarky
mams • Turime didelį patyri
mų. namų statyboje. • Patys 
atliekame cemento Ir medžio 
darbus. • Apkainavlmal nemo
kamai.

rungtynėse buvo pasiektas Lie- 
1952 ir 1953 m. — Kauno audi-įĮUVOS rekordas, A. Varnauskui 
niai, 1954 m. — KPI, 1955 ir nustumiant rutulį 15 m 75 cm.

1,500 m bėgime užtikrintą per
galę pasiekė visos Sovietų Sąjun

1956 m. — Vilniaus Spartakas.

J. šlyžius kalba

Pasižymėjęs futbolininkas, da
bartinis Raudonosios Žvaigždės 
futbolo komandos treneris J. 
Šlyžius tarybinio “Sporto” laik
raštyje rašo apie savo koman
dos paruošimą ateinančioms ko
voms? Jis čia taip kalba: “Prieš 
pradėdami pasiruošimą šių metų 
pirmenybėse, mes visi susirin- 

' kome, ir nuoširdžiai apsvarstę 
praėjusio sezono vargus, priėjo
me vieningos nuomonės, kad ko 
lektyvą reikia papildyti jaunais, 
gabiais futbolininkais. Todėl ne
trukus kartu su komandos vete
ranais lavinosi najos stiprios 
pajėgos — Latoža, Egipcevas, 
Filipenko, Daugėla” (matomai 
dauguma naujųjų “lietuvių”. E. 
Š.).-

Ką rašo “Sportas”

Dvisavaitins kūno kultūros ir 
sporto komiteto prie LTSR mi
nisterių tarybos ir LRPST orga- 
ganas “Sportas”, išeinąs Vilniu
je, rašo ne vien tik apie sporti
nius dalykus, bet taip pat užsi
iminėja ir komunistine propa
ganda.

Štai š. m. balandžio 23 d. nu
meryje str. “Su Lenino vėliava” 
karingai kalba apie gegužės pir
mąją, jį baigiant standartiniais 
šūkiais: “Su marksizmo — leni
nizmo vėliava, komunistų parti
jos vadovaujami, — pirmyn į 
komunizmo pergalę!”

Balandžio 19 d. numeryje

gos meisteris J. Pipynė, šią dis
tanciją sukoręs per 3:57,8 min. 
Gražias pasekmes parodė Vaup- 
šas ir Černiauskas, pirmasis šuo 
lyje į augštį peršokęs 1.85 m, o 
antrasis į tolį nušokęs 6,92 m.

Pakviesti į Sov. Sąjungos 
rinktinę

Prieš kiek laiko iš pavergtas 
Lietuvos į Sovietų Sąjungos rink 
tinę buvo pakviesti šie sporti
ninkai: krepšininkė, sporto meis 
trė G. Tulevičiūtė, lengvaatle
čiai — nusipelnęs sporto meit- 
ras A. Mikėnas, sporto meistras 
J. Pipynė ir jieties metikas J. 
Mozūra.

Geriausieji tinklininkai

“Sporto” laikraštis paskelbė 
geriausiųjų pavergtosios Lietu
vos tinklininkų sąrašą, sudary
tą pagal respublikos tinklinio 
trenerio duomenis. Moterų gru
pėje — 1- S. Jakelaitytė, 2. G. 
Ševčenko, 3. L. Martinkevičiū- 
tė, 4. L. Grabliauskaitė, 5. R. 
Šachtiorina, 6. V. Žilinskaitė, 7. 
V. Styraitė, 8. L. Gaidukova, 9. 
B. Plečkaitytė, 10. E. Paulaus
kaitė; vyrų — 1. V. Artamono- 
vas, 2. V. Bazilka, 3. V. Masai- 
tis, 4. A. Juozaitis, 5. V. Trut
nevas, 6. S. Mačialovas, 7. L. Ka 
maitis, 8. G. Šauklys, 9. M. Brač 
kovas, 10. J. Kazlauskas.

lietuvių ir latvių žaidynes Cle
velande. Ar pats autorius nein
kriminuoja jais savęs, taip ne
kultūringai, nepedagogiškai ir į-' — 
žeidžiančiai apkaltindamas vie
ną asmenį? Aš tikiu, kad mes 
visi čia įžvelgiame aiškų auto- 
raus tikslą — išsiteisinti (nors 
niekas jo dar nepuolė kaip ko
mandos trenerio).

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 užsisenėjuslos žalždos 
niežėjimų lr skaudėjimų senų atvi 
ru lr skaudžių žalždų uždekite 
LEGULO Olntment Jos gydymo 
ypatbyea palengvins jusu skaudSjl* 
mų lr galėsite ramiai miegoti nak- 
tj Vartokite jų tapgl nuo skau- 
džių nudegimų. Jl taipgi pašalina 
niežėjimų ligos vadinamos PSORIA- 
818. Taipgi pašalina peršėjimų Ilgos 
vadinamos ATHLETE.S FOOT, su
stabdo džiovinimų odos lr perplyšlmų 
tarppirščiu. Tra tinkama vartoti nuo 
džiūstančios suskilsios odos dedir- 
vlnlų, odos Išbėrimų lr t , t taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada 
pasirodo skaudus Išbėrimas nuo vy
styklų. Jl yra gera gyduolė nuo lš- 
viršlnių odos ligų. Le
gulo Olntment yra 
parduodama po 76 
ct.. $1.26, lr $8.60.
Pirkite valstlnėseChl- 
cagoj ir apylinkėse—
Mllwaukee, Wisc., Ga- 
’-v.Ind. lr Petrolt, Mi
chigan arba rašyki
te 1 r atsiųskite Mo
ney order j

26 rekordai
1956 m. pavergtosios Lietu-

‘Sportas” išgarbina “tėvą” V. vos šaudymo sporto sportinin-

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

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

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

* CHARLES ZEKUS, Sekretorius

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

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

DR.
GYDI

VIKTORO KO 2 I C O 8 
Lletuvišks gazolino stotis lr auto 

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

dalys
CALL-ME-MOTORS CO.

5759 8. WESTERN AVE. PR 8-9533

Ofiso ir buto tel. OLymple 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 Kl—12 vul.

J. ir K. AGLINSKAI
lYTOJAI IR CHIRURGAI 

2800 West Slst Street
Priima ligonis pagal susitarlma. 

D8I valandos skambinti telefonu
visi kįupome ir, kitų padedami, į Pr°«pect e-i796 nuo 2 iki 9 vai. 

' r • ir ’ I p. p. kasdian išskyrus trečiad. Ir
lešt&d

Res. tel. GRovehill 6-6603

Tel. oftso WA 5-3010, rez. PR 6-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Nė vienas mūsų nėra vien tik ro
žių nusėtais keliais ėjęs. Mes

KO TIK NAMAMS REIKIA, 
Tuoj Jums DAINA TV teikia

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

daug kitokių dalykų
Aplankykite moderniškų prekybų.

Dflinfl.

TCLEVISIon
(sales - Service)

Sav. Ini. A. SEMfiNAS 
3321 S. Halsted — CLiffside 4-5666 
Atdara: kasdien 9—6, pirmadieniais

lr ketvirtadieniais 9—9

LEGULO, Department D., 
5618 W. Eddy St., Chlcago 84, IU.

MOVING
A. BENIULIS atlieka įvairius 
perkraustymus bei pervežimus 
iš tolimų ir artimų atstumų.

TeL Blshop 7-7075

IS ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

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

R. ŠERĖNAS
2047 W. 67th PI., Chlcago,

DL VVAlbrook 5-8063

DR. ANNA BALIUNAS
4KTŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

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

Ofiso ’elefonas: PR 8-3220 
Res telef. VVAlbrook 6-5076■ ii. ... Į — ,

Tel REliance 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK

■J VDYTOJAS IR CHIRURGĄ P 
IETT V18 OTIIITOJAfl.

8825 West 59th Street
Vai. Pirmad., antrad., ketvirtad. ir 

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

Tel. oflao lr buto OLympio 2-4169
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4988 W. 15th St., Cicero 

Res. 1634 S. 49th Avė., Cicero
Kasdien 1-8 vai. lr e-8 vai vak., 

išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet

Ofiso telef. EAfayette 8-1210, Jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzle S-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 S. Archer Avė.
VAL. Kasdien popiet nuo 12-2:80 v. 
Vak pirm. antr., ketvirt 6-8:10 v 

Trečiad. tik susitarus.

P. ŠILEIKIS. 0. P.
Orthopedas * Protariaeaa8

Aparatal-Protesal, Med. ban
dažai. Spec. pagalba kojom 

(Aroh Supports) tr L t. 
Vai.: 9-4 Ir 6-8. Šeštadieniais $-1. 
OKTHOPEIHJOS TECHNIKOS LAB.
2850 W. 63rd St. Chlcago 29, III 

Tel. PRospeet 6-5064

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4209 W. 63rd St 
Ofiso tek RElianoe 5-4410 

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

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

Ofiso tel. CLiffside 4-2806 
Rezidencijos: LAfayctte 8-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Y

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

Vai. kasd. 12—4 
Tel. C Filtrai 6-2204

5002 West ittth Str., Cloero 
Vai kasdien 6-8, šeštad. 1-2 vai 

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

Rezid. tel. HEmloek 4-7080

DR. YYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chirurgė) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ
SPECIALISTE

7166 South VVesU-rn Avenue
(MEDICAL BUILDING) 

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

Office tel. RE 7-1168 
Res. tel. WAlbrook 5-376A

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

i Kampas 47-tos lr Daman Avė.) 
Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vak 

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

Telef. ofiso LAfayette 3-6040 
Rez.: VVAlbrook 5-3048

~)l. ofiso HE.4-6849. rez. HE.4-2824

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2484 VVest 71st Street
<Val Pirm., ketvlr., penkt. 1-4 lr 7-9

Antr. 1-6. treč.ir šešt. pagal sutarties 
sekm. uždaryta. 

Ofiso HE 4-1818, arba RE 7-0700 
Rez. PR 6-V801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus ligos 
2454 West 71st Street

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

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Vai.: kasdien nuo 6 v. v. jkl 9 v. vų 
Vai,: kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 v. v.,

lšskirus trečiad. šeštadieniais nuo 1
I iki 4 vai. popiet.

Tel,: Ofiso — PUlIman 5-6700
Buto — BEverly 8-8946

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

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 Wcst 71st Street 
(7lst 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

8267 South”Halsted Street
Vai. 1 iki 4 v. p. p. lr 6—8 v. vak 

Šeštadieniais 1—4 v. p. p. .

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

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškcvičiūtė)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue

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

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

Universal Savings and Loan Association užtikrina saugumą 
ii* gražų pelną.

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

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

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės į:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE.

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6817 South YVestern Avenne 
Chlcago 29, III 

telefonas REpubUc 7-49OO 
Rezldencla: GRovehUl 6-8161
pasimatymai pagal sutartie.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: nuo 2-4 lr nuo 6-8:20 ▼. 
vak. šeštadieniais nuo 2 lkl 4 popiet

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel. Virginia 7-0036.

Realdenci Jos tel. BEveriy 8-8144

Ofiso HE 4-1414, arba RE 7-9700 
Rez. RE 7-«8«7

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

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

Oflao telef. YArda 7—1166 
. Rcsldeneljos — HTewart 8-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 YVeet S5th Street 
(kampas Halsted lr S6-ta gatvė) 

VAL. 1—4 ir 6:10—8:80 p. p. kas
dien Išakyrua trečiadienius Atidara 

šeštadieniais 1—4 vai.

Ofiso HEmloek 4-6816 
Rez. HEmloek. 4-8761

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

Priima pagal susitarlma

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

(Arti Archer Avė.) 
Valandos: nuo 10 iki 12; 2—6; 7-9. 

šeštad. 10—12. Trečiad. uždaryta
LAfayetto S-4949.

Namų — CEdarerest S-77S6

DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
8259 South Halsted Street 

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

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Vlctory 2-1484. Resid. 2427 
W. 62nd St., tet Repnbllo 7-8818.

Tel. oflao Vlctory 2-1581
Rez. Vlctnrj 9-0749

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 West Slst Street
Kamp. Halsted ir 31-mos gatvių 

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

TeL oflao PR. J-6446, rea HE.4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 YVest Marąuette Rd.
Vai. nuo 2 lkl 4 p. p.; 6 lkl 8 vak 

Trečiad. lr šeštad. pagal sutarta

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Tel. ofiso OA. 6-0267, rea PR. 6-6659 

Rezid. 6600 S. Arteslan Ava
VAL. 11 v. r. iki 3 p. p.; 6—7 v. v.

Ofiso telefonas — Blshop 7-3525

DR. AL. RAŠKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4842 Archer Avenue
(Kampas Kedzle lr Archer) 

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

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. CHIRURGINfiS IR 

ORTOPEDINftS LIGOS 
2745 YVest 69th Street

Priešai. Šv. Kryžiaus ligonine 
Telef. REpublio 7-2290 

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

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 26 metų patyrimo
Tel. YArda 7-1929 

Pritaiko akinius 
Kreivas akis 

Ištaiso
Ofisas Ir akinių dirbtuvė 
756 YVeet S5th Street

Vai. nuo 10 lkl 2, nuo 6 lkl 8, tra 
čiad. nuo 10-12, penktad. 10-2 lr 
šeštadieniais nuo 10 Iki 2 vai. p.p

Remiantis Chieagos Savings Bendrovės praeitimi, nno pat jos įaikfirimo 
1924 metais, jos pavyzdinga biznio tvarka, ypatingai indėlių sangnmo ir divi
dendų nažumo atžvilgiu, nėra Bangesnės ir pelningesnės įstaigos pasidėti tau
pomus pinigus. Pasidėję tanpinius pas mns gausite ne tiktai saugumų — jų 
apdraudimų iki $10,000.00, angfttų dividendų, bet ir dangei} kitų patarnavimų 
veltni, nž kuriuos kitose įstaigose turėtumėte mokėti.

Taupytojų patogumui Chieagos Savings Bendrovės įstaiga yra viena iž gra
žiausiai ir moderniškiausiai įrengtų visoje Illinois Valstybėje.

Lietuviai gyvenantieji nž Chieagos ribų, nežifirint kurioje Suvienytų Val
stybių dalyje jie begyventų, gali taupyti pinigas pažtu.

Rąžykite dėl informaeijų. Mfisų turtas ^621,000,000.00.

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

______.___ .r penktadieni nno 9 Ud 4, ketvirtadieni nuo 1
Trečiadienį uždaryta visą diegtą, o

Atdara: pirmadienį nuo 12 lld 8, antradienį Ir penktadienį nno 9 iki 4, ketvirtadienį nno 9 Ud $ 
“ 1 žežtadlenį nno 9 Ud 2 valandoa po pietų.

Tel. VVAlbrook 5-9670
Rea Hllltop 9-1560

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
. Marąuette Medical Center

6182 South Kedzle Avenue 
VAL. 8—4 p. p. Ir nuo 7—8 v. vak. 

Trečiad. Ir šeštad. pagal sutarti

Tel. ofiso PR 6-S8SR, rez. RE 7-9199

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 YVeet SSrd Street

VAL kasdien nuo t—4 p. p Ir 7:18
Iki 9 vai. Trečiad. lr šešt. uždaryta.

Telefonu GRovehill 6-1595
DR. ALDONA JUŠKA

AKTU TJGU SPFCTALTST®
— PRITAIKO AKINIUS —

Valandos: 9—12 Ir 7—9 v. v. pagal 
susitarimų Išakyrua trečiadienius.

2422 W. Marųnette Road

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

keičia Miklus Ir rėmus 
4466 S. California Ava. .YA 7-7381
Vai.: 10 ryto lkl 8 vak. (trečiad. už
daryta), šeštad. 10 ryto Iki S v. p. p. 

uždarytas

Išėjo iš spaudos nauja
ANATOLIJAUS KAIRIO
trijų veiksmų komedija 

iž lietuvių gyvenimo 
J. A. Valstybėse

DIAGNOZE
Kaina: $2.00, 150 pust

Užsakymus ir pinigus siųskite:

DRAUGAS
VM Wn« <3rd Šįmet, 

Chicago 29, III.

DRAUGAS 
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ŠEŠIASDEŠIMTASIS SEIMAS
Lietuvių R. K. Susivienijimo Amerikoje 60-tasis seimas į- 

vyksta birželio 24 — 27 dienomis Baltimore, Md. Tiesa, jis pra
dedamas sekmadienį, birželio 23 d., iškilmingomis šv. mišiomis 
gražioje Šv. Alfonso lietuvių bažnyčioje, kurios klebonu yra ne
paprastos energijos ir darbštumo vyras — prel. L. Mendelis. 
Iškilmingąsias šv. mišias atnašaus organizacijos centrinis dva
sios vadas kun. Jonas Baltusevičius, pamokslą pasakys buvęs 
dvasios vadas prel. Pr. Juras. Po pamaldų atstovai darys eks
kursiją į VVashingtoną, ta proga aplankydami ir nepriklausomos 
Lietuvos teritoriją — Lietuvos pasiuntinybę.

Pastebėjome, kad j pramogų tarpą yra įtrauktas šeiminis 
banketas. Jis bus antradienį, birželio 25 d. Pažymėtina, kad ja
me dalyvaus ir kalbas pasakys naujasis Lietuvos atstovas VVash- 
ingtone Juozas Rajeckas ir taip pat naujasis Vliko pirmininkas 
dr. A. Trimakas. Be to bankete dalyvaus ir . kalbas pasakys 
Maryland valstybės gubernatorius MeKeldin ir LRKSA centrinis 
pirmininkas.

Nors šis seimas yra vadinamas šešiasdešimtuoju, tačiau or
ganizacija yra žymiai senesnė. Jos įkūrimo 70 metų sukaktį mi
nėjome pernai, šiemet ji baigia septyniasdešimt pirmuosius 
metus.

Mūsų dienraštis “Draugas” yra buvęs Lietuvių R. K. Su- 
sicvienijimo Amerikoje organu nuo 1909 iki 1916 m. Todėl se
nesnieji mūsų skaitytojai su šia organizacija yra gana gerai su
sipažinę, nes buvusieji “Draugo” redaktoriai (a.a. kun. Antanas 
Kaupas, buvęs pirmininkas, ir a. a. kan. Fabijonas Kemėšis) 'bu
vo veiklūs organizacijos nariai, parodę daug sveikos ir organi
zacijos augimui naudingos iniciatyvos, kuri pasireikšdavo jų re
daguojamame laikraštyje.

Nuo 1916 m. mūsų Susivienijimas yra padaręs stebėtinai di
delę pažangą ir savo tvarka, ir apdraudos skyrių įvairumu bei 
modernumu. Jei anais laikais Susivienijimo centrinė raštinė bu- 
bo privačiame sekretoriaus bute, tai šiandien ji yra nuosavame 
name, kuriame visi organizacijos reikalai koncentruojami ir 
tvarkomi. Pagaliau šiuo metu ir naujos patalpos organizacijos 
reikalams yra statomos. Jei anais laikais tik keli apdraudos sky
riai tebuvo įvesti, tai šiandien įsirašantieji jon turi pasirinkimą iš 
keliolikos. Jei anuo metu LRKSA savo ižde turėjo dešimtis tūks
tančių dolerių, tai šiandien jis jau milionierius — savo iždan su
krovė daugiau kaip pustrečio miliono dolerių. Jei prieš 1916 
metus kampininkavo kituose laikraščiuose,•'tai šiandien jis savo 
reikalus svarsto nuosavame laikraštyje “Garse”, šiemet šven- 
čiančiame 30 metų įsteigimo sukaktį. Vienu žodžiu, mūsų Su
sivienijimas vietoje nestovi. * Nors jis jau ir “senas”, tačiau eina 
pažangos keliu, ir yis geriau patarnauja savo skyriams ir savo 
nariams. . •

Kas yra matęs LRKSA finansinę apyskaitą, tas pasakys, 
kad tuo atžvilgiu jis yra labai stiprus ir dėl jo ateities netenka 
abejoti. Ji yra užtikrinta. Ta pačia proga pravartu pastebėti, 
kad LRKSA, kaip ir .kitos panašios rūšies organizacijos yra 
griežtoje valstybių apdraudos departamentų kontrolėje. Kasmet 
jos turi pristatyti smulkią apyskaitą, o kas trys metai į patį cent
rą atvyksta valdžios revizoriai, kurie vietoje pagrindiniai patik
rina organizacijos padėtį. Šita kontrolė nariams duoda dar geres- 

'nę garantiją, kad organizacija yra geroje tvarkoje. Jei to nebū
tų, ji negautų leidimų veikti nė vienoje valstybėje.

Tektų antrą straipsnį parašyti, kad būtų galimą įvertinti 
LRKSA suvaidintąjį ir tebevaidinamą vaidmenį lietuvių kultūri
niuose ir Lietuvos išlaisvinimo darbuose. Ir šiais atžvilgiais Su
sivienijimo nuopelnai yra stambūs.

šešiasdešimtajam Susivienijimo seimui linkime geriausios 
sėkmės nusmaigstyti gaires taip, kad ir ateityje jis eitų pažan
giu katalikybės ir lietuviškumo keliu.

ko dr. Trimakas, pridurdamas, 
kad jis sveikina vilkinių grupių Į 
iniciatyvą pastūmėti šia krypti
mi lietuvių visuomenės konsoli
daciją bendram laisvinimo tiks
lui.

Ateities darbai

Vliko ateities darbuose kaip 
pagrindinius punktus naujasis 
pirmininkas nurodė bendrąją ak 
ciją su pavergtųjų tautų orga
nizacijomis. Turėdamas savo at
stovus Pavergtosiose Europos 
Tautose, Vilkas dalyvaus ape
liuojant į laisvąjį pasaulį dėl pa
dėties tėvynėje. Bus iškeliama 
sovietų kolonijinis Lietuvos ir 
jos žmonių eksploatavimas, o į į 
Jungtines Tautas bus beldžia
masi, kad pavergtųjų išlaisvi
nimo byla gautų eigą, reikalau
jant, kad sovietai atitrauktų sa
vo kariuomenę ir administraci
ją, kad patys žmonės galėtų Iais 
vai pasisakyti, kokios santvar
kos jie norėtų.

Vliko leidžiamoji informacija 
(Eltos žinios) lietuvių ir sveti
momis kalbomis (anglų, vokie
čių ir italų, netrukus išeis ir is
panų) bus ir toliau plečiama bei 
tobulinama. Taip pat nusistaty
ta tęsti, plėsti, stiprinti ir die
nos reikalams pritaikyti vieną 
efektingiausių ryšių su tėvy-

žinimo Rytuose — taigi ir Vii-, 
niaus. Šitoks lenkų žygis, kaip! 
dr. Trimakas pareiškė', nėra 
“nei teisėtas, nei naudingas abie 
jų kraštų reikalams, supran
tant, kokioje padėtyje dabar y- 
ra pati Lietuva ir Lenkija. Ta 
nota yra kiršinami lietuviai 
prieš lenkus ir tuo pačiu silpni
nama bendra kova prieš bendrą 
priešą”.

Kalbėdamas apie JAV, dr. Tri 
makas pareiškė, kad Vlikas ne
gali pamiršti ir niekada nepa
mirš draugingos JAV laikyse
nos Lietuvos laisvinimo reikalų 
atžvilgiu, norėdamas tikėti, kad 
toks supratimas ir parama bus 
ir ateityje. Bet čia jis priminė, 
kad Vliko veikla nesiriboja vien 
tik JAV. Ji yra visuotinė, kaip 
ir pati kova prieš komunizmą, 
kuris yra pavergęs šimtus milio
nų žmonių.

Pasikalbėjimą naujasis Vliko 
prezidiumo pirmininkas užbaigė 
viltimi, kad Vlikas, kartu su sa
vo Vykdomąja Taryba, J. Glem- 
žos vadovaujama, ir savo būsti
nę turinčia Vokietijoje, savo 
veiklą kiek galima išplės ir po 
visą laisvąjį pasaulį ir priartins 
Lietuvos išlaisvinimą.

PALEISTI KOMUNISTAI

Čia matyti keturi komunistai iš keturiolikos, kurie buvo nuteis
ti prisiekusių teisme 1952 m. už rengimąsi nuversti JAV valdžią. Jie 
visi randasi Los Angeles. Iš k. į deš. Connelly, Spector, Kusnitz, 
Steinberg. (INS) I

tį, ypač senesnieji žmonės, ei
davę į miškus rinkti įvaikių gy
domųjų žolių, vabaliukų, kurie, 
tą naktį surinkti, turėdavę dau 
giau gydomosios galios.

Be to, šv. Jono dieną, po Jo
ninių nakties, kaimo jaunimas 
ir seniai rinkdavęsi pas Jonus 
vardinių švęsti. Čia jie ilgai 
linksmindavosi — žaisdavo ir 
dainuodavo. JMks

AUSTRALIJOJE
— “Mūsų Pastogė”/ Australi

jos lietuvių laikrašts materia
liai sustiprėjo ir nutaria jį pa
didinti.

— Lietiniu metraštį apie lie
tuvius Australijoj rengia J. 
Reisgys.

Skelbkitės “Drauge”

NAUJI ŽMONES PRADEDA DARBĄ
SALOMfiJA NARKfiLICNAITE, mūsų korespondentė New Yorke

K.

Naujoji Vliko vadovybė pra
deda darbą, būdama įsitikinusi, 
kad, dabartinių tautos vargų iri 
jos nenumaldomo troškimo išsi-i 
laisvinti paveikta, laisvajame, 
pasaulyje esanti lietuvių visuo
menė suras bendrą kalbą ir jung 
tinėmis jėgomis rems Vliko dar
bą.'

Tokios nuomonės yra Vliko 
prezidiumo pirmininkas dr. An
tanas Trimakas, su kuriuo Jūsų] 
korespondentė turėjo pasikal-1 
bėjimą aktualiaisiais Vliko veik
los klausimais.

Dr. A. Trimakas kartu su H. 
Blazu ir J. Stikliorum buvo iš
rinkti į Vliko prezidiumą gegu
žės pabaigoje ir birželio pradžio
je čia įvykusioje trečiojoje ame
rikinėje Vliko sesijoje. Blazas, 
liaudininkų sąjungos atstovas, 
Vliko prezidiume sekretoriaus 
pareigose bus jau antrą kaden
ciją, o Stikliorius, mažlietuvis 
teisininkas iš Philadelphijos, y- 

ra prezidiumo vicepirmininkas.

Dėl veiktos gairių
Jau perėmęs pirmininko parei

gas iš pusantrų metų tame pos
te uoliai išdirbusio J. Matulionio, 
naujasis pirmininkas pirmiausia 
pasidalino mintimis dėl Vliko se
sijos, pareikšdamas padėką bu
vusiam prezidiumui už atliktą 
darbą ir gražiai pravestą sesiją. 
Taip pat jis džiaugėsi ir sesijos 
atstovų pozityviu nusistatymu iš 
diskutuoti visą laisvinimo pro- 
blematiką, mažiau dėmesio krei
piant j kasdienines smulkmenas.

Vertindamas buvusio prezidiu 
mo pastangas ir nuveiktąjį dar
bą, rūpinantis, kad laisvinimo 
veikla ir Vliko darbas pakryptų 
į pozityvią kryptį, užmirštant vi-

dinius nesusipratimus, dr. Tri
makas pabrėžė, kad šių gairių 
bus laikomasi ir ateityje.

“Visa eilė rezoliucijų, priimtų 
sesijos metu, kalba už tai, kad 
šia kryptimi veikiant bus gali
ma daug ko pasiekti”, sakė jis, 
prisimindamas pavergtąjį kraš
tą ir jame tebevykdomą lietu
vybės ir tautos naikinimą.
Santykiai su kitais veiksniais

Be abejo darbo sėkmė pri
klausys ir nuo to, kaip darniai 
bus bendradarbiaujama ir su ki
tais Lietuvai dirbančiais veiks
niais. Iš Amerikos Lietuvių Ta
rybos naujasis pirmininkas tiki
si ir tolimesnės stiprios para
mos, kaip ji visada buvo teikia
ma. Taip pat jis mano, kad ir 
Lietuvos diplomatai ras galimų 
būdų ir priemonių Vliko veiklai 
padėti. Su Lietuvos Laisvės Ko
mitetu, su kuriuo Vliko santy
kiai iš seno geri, dr. Trimakas 
mano, kad ir toliau bendradar
biavimas pasiliks produktyvus, 
kaip ir ligšiol.

Čia jis pareiškė savo nuomo
nę, kad tokiu sunkiu Lietuvai 
laiku mūsų veiksniai ir paskiros 
politinės grupės turėtų pamirš
ti, kas mus skiria, o žiūrėti to, 
kas mus visus jungia.

“Tikiuosi, kad savo tautos da
bartinių vargų ir jos nenumal
domo troškimo išsilaisvinti pa
veikti surasime bendrą kalbą ir 
visuomenės konsolidacijai. Vi
sokiais būdais ir visada remsiu 
kiekvieną iniciatyvą ir pastan
gas, kurios prisidės prie laisvi
nimo darbo apjungimo ir visų 
grupių subūrimo į bendrą darbą, 
kuriam ilgus metus ištvermin
gai vadovavo Vyriausias Lietu
vos Išlaisvinimo Komitetas”, sa-

Naujasis pirmininkas

Dr. A. Trimakas

ne — radijo transliacijas į Lie
tuvą ir Lietuvos radijo progra
mų užrašymus. Ligšiol, kaip ži
nia, lietuviškosios radijo valan
dos veikia Romoje, “Vatikane ir 
Madride.

Žinoma, šis darbas surištas su 
lėšų klausimu, tačial dr. Trima
kas pareiškė viltį, kad lietuviš
koji visuomenė, įvertindama 
laisvinimo darbo reikšmę, tų lė
šų parūpins.

Santykiai su kaimynais 
šalia lietuviškų vidinių reika

lų, kyla klausimas ir dėl santy
kių su Lietuvos kaimynais — 
su vokiečiais, lenkais, ukrainie
čiais, gudais ir pabaltiečiais. Vli
ko pirmininko nusistatymas yra 
gerinti santykius su jais visais, 
bet tik, žinoma, ne savo tautos 
interesų kaina. Čia pirmininkas 
ypač prisiminė lenkų egzilinės 
vyriausybės Londone užs. reika
lų ministerio Zavišos įvairioms 
valstybėms išsiuntinėtą notą, 
kurioje Lenkijai reikalaujama 
dabartinių vakarinių sienų pri
pažinimo ir buvusių pienų grą-

JONINIŲ PAPROČIAI UETUVOJE
Seniau, kada kaimai nebuvo mos irgi paimti žiedą. Jos nai-

išskirstyti į viensėdžius, kaimie- kindavusios vienos kitas, taip
čiai plačiai švęsdavo Jonines. Se pat ir puldavusios žmogų, bet
novės lietuviams Joninių naktis prie jo neprieidavusios, nes jas
buvo pikto ir gėrio naktis. Gėrio šventenybės atstumdavusios.
naktis dėlto, kad Joninių naktį Kai pražysdavęs paparčio žie-

. Dr. Trimakas į Vliko darbą at, kUv0 jieškomas ir randamas pa- das, norįs paimti žiedą turėda-
eina ne kaip naujokas. Ateto- , pargjo įįedas. Na, o turįs papar- vęs perpjauti kryžmine žaizda
vaudamas Vlike Lietuvos uki-,.jQ įįecĮą buvo laimingiausias dešinę ranką, kurion patekda- 
ninkų Sąjungą, kurios centro £mogUS Tačiau paparčio žiedas vęs paparčio žiedas. Žiedui pa-
valdybos nariu jis dabar yra, būdavo nelengva surasti, o dar tekus žaizdon, ji tuojau užgy
ja® a dalyvauja jauj sunkiau jį nuskinti. Mat, papar- davusi ir tas žmogus turėdavęs

tis pražydėdavęs lygiai 12-tą va- visam gyvenimui paparčio žie-nuo 1944 m.
Nuo 1929 m. ligi bolševikinės

okupacijos dr. Trimakas yra lir 
bęs Lietuvos diplomatinėje tar
nyboje Stockholme, Lenkijoje ir 
paskutiniu metu Vokietijoje.

Amerikon atvyko 1947 m. Čia 
jis dalyvauja eilėje tarptautinių 
organizacijų. Yra vicepirminin
ku Vidurio Europos Krikščionių

landą nakties, apsuptas įvairiau dą.
šių baisybių, kurios joačios nore 
davusios paimti tą laimingąjį žie 
dą... Pasakojama, kad paparčio 
žiedą žmogus galėdavo paimti 
tik atlikęs tam tikras apeigas. ^lriJJ 
Norįs turėti paparčio žiedą, 
prieš Jonines turėdavęs gana 
daug melstis, pasninkauti. O Jo-

Demokratų Sąjungoje, šiuo me-1 ninių naktį pasirengęs žmogus 
tu jis dirba Lietuvos Laisvės Ko paįmtį paparčio žiedą, nueida- 
mitete ir yra jo sekretoriumi., vęs į papartynus vienui
Pavergtose Europos Tautose jis 
yra Lietuvos delegacijos vice
pirmininkas.

Ekonominių mokslų daktara
tą yra įsigijęs Prancūzijoje; tei
sę studijavęs Kaune, tarptauti
nę teisę — Haagos Tarpt. Tei
sės Akademijoje, o politinius 
mokslus Tarptautinių Santykių 
Mokykloje prie Tautų Sąjungos 
Genevoje. Atvykęs į JAV, poli
tinius mokslus "pradžioje dėstė 
Gannon College, Erie, Pa., o 
šiuo metu nuo 1950 m. ekonomi
nius mokslus dėsto Seton Hali 
University, New Jersey.

ITALIJOJ
— Lietuviškos transliacijos j 

Lietuvą per radiją buvo pradė
tos 1952 m. gegužės 4 d., tuo 
būdu radijo valandėlė švenčia 
5 m. sukaktį.

X
— Elta Press, Eltos biulete

nis italų kalbą, daug pateikia 
medžiagos italų spaudai apie 
Lietuvą.

PAULIUS JURKUS

SMILGAICIŲ AKVARELĖ
PREMIJUOTAS ROMANAS

132 tęsinys
Gimbutas laukia grįžtančių. Pamatęs žmoną rūs

čią, didžiai susirūpino: ko gero klebonas nušnekėjo, 
pakartojo seną giesmę: negali sustabdyti užsakų, 
kanonai draudžia!

— Še, pažiūrėk laikraščius, ką rašo apie banke
lio vagystes. Apsaugok Dieve, kas atsitiko!

Gimbutas sėdasi piktas už stalo ir skaito. •
— Čia daug teisybės. Gal negerai tie “du drau

gai”, bet Juliaus vardas vistiek nenukentėjo.
— Paršas jis, daugiau nieko! Tu, Samane, pa

sakok !
Dukra prisimena laikraščius, skundą vyskupijos 

kurijoje, policiją. Kai ji kalba apie įtarimus, kas pa
rašė, ji net kumščius suspaudžia. Tėvas skersuoja 
žvelgsniais ir rūpinasi: pasiutimas, kokia tulžim lie
jasi prieš Julių? Sumaišys mano reikalus, suvels su 
pelais!

— Koks akiplėša! — motina spirgina dar pikčiau. 
— Visokius įtarimus paleido, kaltina vaikus, vikarą. 
Užteks. Tuč tuojau išsibrauk ii bankelio, kol tas Bel
zebubas ten sėdi!

Gimbutas tuoj atsikirstų, bet jau moka susival
dyti. Erzeliu nieko nepadarysi, dar labiau sukils tos 
dvi širšės!

Raganų puota
Be to, Joninių naktimis labai! 

siausdavusios raganos. Jos iš 
vietovių sujodavusios 

ant šluotų ir keldavusios puo
tas. Jos irgi prieš 12-tą valandą, 
pasikinkiusios į geldą kiaulę ir 
pasivadžiojusios žarnomis, vyk
davusios skinti paparčio žiedo.

Jaunimas Joninių išvakarėse
t, vietą, kurioje laukdavęs įP™i”iKuodavo kiekvieną Joną. jir

pražystant paparčio, apšlaksty- 
davęe švęstu vandeniu, apie ją 
apnešdavęs 12-ka kartų degan
čią grabrtyčios žvakę ir kalbėda
mas maldas laukdavęs pražystan 
čio paparčio. Prieš dvyliktą va
landą pradėdavusios rinktis įvai 
rios “baisybės-velniai”, 'norėda-

Paskiau rinkdavosi kur į miš
kelius ir ten degindavo dervos 
statines bei ratų senas stebules. 
Tos Joninių nakties ugnys ap
valydavusios apylinkes nuo ra
ganų ir kitų piktybių.

Vadinasi, senovės Joninių nak 
tis Lietuvoj žmogui buvo lyg 
ir stebuklų naktis, nes tą nak-

STATYBAI 
IR NAMŲ 
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Visokių RflSlųl 
MEDŽIAGA

CARR MOODY 
LUMBER CO-
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Dynaflow, Radio, Apšildymas, Baltos Padangos )

Lietuviškoje Prekyboje-MILDA BUICK, Ine. 
907 W. 35th St., Chicago 9, Iii. LA 3-2022

— Kur čia buhalteris rašys, turi jis ir taip dar
bo. Gal kas iš vaistinės, gal pienininkas, gai kokia 
kita perzona ?

— Gal ir rašė kitas, bet Julius buvo prie šalies ir1 
diktavo. Dabar buhalteris švarus, nors ant altoriaus 
statyk! — Samanė verda. Jos jėgos tempiasi. Ir taip 
apmaudu, taip pikta.

— Nesikarščiuokim. Daugiau artimo meilės. Kam I 
juodinti? — švelnina Gimbutas.

— O tu dar labiau baltink, kol ir pats gausi per 
laikraščius. — Motina neatleidžia ir pašaukia pro 
langą einantį Viktorą.

— Et, kam prie svetimų? Julius juk apsukrus 
ir geras vyras. Aš nemanau!

Meistras nedrąsiai sustoja prie durų. Iš žvilgs
nių supranta, kad kažkas įvyko. Gal tas išvažiavimas 
jau kitaip nulėmė.

— Parašyta apie bankelio vagyste, pasiskaityk. 
— Gimbutas pats pasiūlo. Nenori jis, kad moterys 
griaudėtų, bet žmona nelaukia: suka, vynioja visus 
laikraščius. Prisideda ir Samanė.

—• Nesąmonė, grynas šmeižtas! Kunigai čia ne
kalti! Ar jie išduos? — Viktoras padeda laikraštį.

“Ir tas spragilas! Dabar tri jais kuls!” — piktas 
mąsto šeimininkas ir vėl gina Julių.

— Reikėtų išaiškinti ir tik tada kalbėti. Teisybė 
lieka teisybe!

— Ir tu prieš išpažinties-paslaptį? — nerims
ta Monika.

— To aš nereikalauju, bet policija turi pasitemp
ti. Mes negalime šunų karti ant Juliaus. — Neapsi
kentęs atsistoja. Mato, kad veltui burną aušina. —Į 
Gana svetimus marškinius skalbti. Stokim prie dar 
bo! — jis išeina į raštinę. z

tneis-Nukentės abu kunigai, ir visai nekaltai,
tras rūpinasi.

— Tu kaip žmogus gailiesi užpultų, u kiti tyčio
jasi! — motina žiūri į Viktorą ir galvoja: outų vi
sai geras, kodėl meistras ?”

— Reikia ką nors daryti, taip negalima palikti. 
— Samanė vis labiau nerimsta.

— Bet ką?
— Eikime į policiją, eikime pas Julių. Pagaliau, 

jei jis galėjo parašyti į laikraščius, argi mūsų rankos 
ir galvos kitokios. Parašykime ir mes, pasakykime 
teisybę, atitaisykime skriaudą! Kodėl jie gali veikti, 
o kodėl mes tylime?

Gimbutas vėl pasirodo.
— Dar šnekate? Troba nepasistatys jūsų kal

bomis.
— Rytoj pakelsime sparnus.

— O, rytoj! — šeimininkas sustoja. — Gerai!
Paskubėkite! Aš į kalvę. Reikia arklį pakaustyti! Ir 
tu, Samane, nustok čia girnom-malusi, prie darbo, į 
bityną. — Jis atitraukia stalčių ir kažko jieško.

Viktoras supranta, ką tai reiškia. Mandagus iš
varymas. Išeina. Skuba ir Samanė persirengti.

— Buvot pas kleboną ?
— Bet neklausėm, Kleopai. Abu kunigai laik

raščius skaitė.
— Vistiek reikėjo prisiminti. Tu vis bijai, o rei

kėjo ! Negalime taip palikti!
— Sakyk, kodėl Julių taip gini? Tu vėl ką nors 

sumanei ?
— Aš tik nuskriaustųjų pusėje. Kas bus, jei 

visi prieš Julių?

(Bus daugiau)
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LIETUVIŠKI ĮVARUMAI
AL. G1MATNAS

Mūsų dingusieji

Ne apie nacių ar sovietų te
roro aukas čia norima vieną ki
tą žodį tarti, bet apie visiškai 
kitos rūšies mūsų dingusiuos- 
sius, kurie išeivijos gyvenime 
savo valia ir tokiu pačiu noru 
nutaria dingti iš lietuviškojo 
gyvenimo akiračio. Ar tik ne 
kiekvienoje lietuvių gyvenamo
je vietoje, jei tik atidžiau pasi
dairysime, gebėsime rasti kele
tą lietuviškų šeimų ar atskirų 
asmenų, kurie tik jiems vie
niems žinomais sumetimais yra 
visiškai pasišalinę ir atitrūkę 
nuo tos vįetos lietuvių.

Gera, jei dar mūsų izoliacio- 
nistus pasiekia bent vienas lie
tuviškas laikraštis, bet, kaip 
neseniai teko girdėti apie kele
tą atsitikimų, esama ir tokių, 
kurie yra nutraukę betkurių rū

riai sako, kad namukus gali už
baigti kiekvienu momentu. Bet 
trūksta tik vieno ir pačio svar
biausio — pinigo. Veltui laksto 
sukaitę ir poilsio nejiešką sto
vyklos darbų tvarkytojai, be 
pinigo čia nieko nenuveiksi. Lie 
pos vidury jau turi prasidėti 
jaunimo stovyklavimas ir gyv. 
namai turi būti užbaigti. Todėl 
tautiečiai, kur tik begyventų, 
bet ypač čikagiečiai, clevelan
diečiai ir detrotiečiai, kurie gal
voja galėsią paaukoti šiam svar 
biam lietuviškam reikalui, te
supranta padėtį ir savąją au
ką skiria galimai greičiau. Se
niai yra žinoma, kad, kas laiku 
duoda, tas duoda dvigubai.

Vilnius ir Lvivas ar kitaip f 

Eilė skaitytojų iš JAV ir

IS ARTI IR TOLI
i. a. valstybėse

— Chicagos, Clevelando ir 
Detroito Lietuvių Fronto suva
žiavimas su Joninių laužu, šokių 
vakaru ir kitomis įdomybėmis 
įvyksta birželio 22—23 dieno
mis (šį šeštadienį ir sekmadie
nį) Federacijos stovykloje prie 
Detroito. Iš Chicagos vyksta 
skaitlinga frontininkų ekskursi
ja. Trijų miestų frontininkų 
susitelkimo ir susipažinimo pro
grama pradedama birželio 22 
d., šeštadienį, 8 vai. vakaro jo
ninių laužu ir šokių vakaru. 
Sekmadienį, birželio 23 d., rytą 

Amerikos karys (iirard, kuris kaltinamas už japonės moters nu- vieto^e parnaidos bendri pietūs, 
teismo. Dešinėj matyti japonų proku-' . , J , ,,

(INS) ' Lietuvių Fronto centro valdy
bos pranešimas, stovyklos ap
žiūrėjimas, dainos. Suvažiavi
mas baigiamas sekmadienio va
kare.

KALTINAMASIS IR KALTINTOJAS

šovimą, bus teisiamas japonų 
r oras VVanatabe

CHICAGOS ŽINIOS
Kanados (atrodo, vilniečiai) at

_. ,. ....... kreipė rašančiojo dėmesį, klausšių rysius su savaisiais. Neretai _ ..... . , . . darni, kodėl Al. Gimantas daz-jie jau nebeprieinami net ir pa
žįstamųjų rateliui.

Bet gyvenime esti savotiškų
kuriozų, kada ir mūsieji pabė
gėliai noromis nenoromis pri-

nai bandąs iškelti lenkiškąjį 
imperializmą, vietoje ukrainie- 
tiškojo vardo Lvivas naudojąs 
lenkiškąjį Lvovas. Esą tai yra

Rado padėtą bombą
Nesprogusią dinamito bombą 

rado padėtą streikininkų Gra-

Pajudinta valkatyno policija
Be fanfarų ir beveik paslap

čia buvo pike: sta kitais virši-
, £ ... .A_ T , lunkais ir policininkais Warren
ham Paper įmonėj, 405 Lake a .la ,• t-,avė. distrikto policija. Buvo pa-

, V. tas pat, jei musąjį Vilnių kas versti pasirodyti savųjų tautie- ’ ..... .
... nors rašytų Wilno ar pan. Jei
cm lhi’dp * * *■

* pripažįstame, kad Lvivas yra
Z. vietovėje tikrai niekas iš 

lietuvių nežinojo, kad miesto 
pakrašty gražiame, beveik pra-

ukrainietiškas ir tik Ukrainai 
turi priklausyti, kaip Vilnius

, . . ,yra lietuviškas, tad turėtumebangingame, name jau antras J ... f . . ..* a pagerbti ukrainiečių teisingas
metas buvo įsikūrusį lietuvių . .7, , ....* ; aspiracijas ir vengti lenkiškojo

Lvovo vardo. Pilnai pritarda-

st., sunkvežimių iškrovimo plat
formoj. Įmonės darbininkai 
streikuoja jau nuo vasario mėn. 
Priklauso Teamsters unijai, gi 
pati įmonė yra St. Louis. Du pi
ketuotojai iš St. Louis manomi 
bus tą bombą pristatę, tačiau 
jie ginasi. Taip pat atsisakė 
būti apklausinėjami melo apara-

keista policijos kapitonas, du 
leitenantai ir 28 detektyvai. 
Priežastisr kad tame rajone* 
perdaug laisvai ir atvirai veikė 
saliunai ir įvairios įtartinos vie
tos.

Nupigo mėsa
Vakar, kaip skelbia spauda,

šeima. Nepalaikė ryšio nei jie, 
nei mažamečiai vaikučiai su bet 
kuria lietuviškąja veikla ir, la mas šiai nuomonei, rašantysis
, . , , , . , . norėtų pastebėti, jog, minėda-bai galimas dalykas, niekas apie i . . . , ,. . ,-L .. . imas to miesto vardą, visadosjuos ir toliau nebūtų sužinoję,1 . . , . . ...... .... . ..... . . . ... .... vartojąs ukraimetiskąjj įstan-jei netikėta nelaime. Atleidžia-, . T .. ,.

tu. Bombą surado įmonės tar- kiaulienos 100 svarų nupigo 25

nautojas. Policija teigia, kad 
jei bomba būtų sprogusi, būtų 
sugriovusi iškrovimo platformą 
ir gerą dalį įmonės. Įmonė, ku
rios darbininkai streikuoja,

mą ir Lvovas isspausdinamas mas iš darbo seimos galva, ii- , . . ..., , ® , be autoriaus žinios, pačių laik-gai netrukus, lyg savotiškų su- ... . . . , ’ .. 7 ... . ----------- ------ r---------- ----------
tapimu, netenka darbo ir žmo-|raac^ų ini^ia yva- a 1U V 1 J kad piketuotojai jokiu būdu pil 

r 'galėtų redacijose esą rankraš-i . ... d .
o J Į nai negalėjo sustabdyti gnomų

i judėjimo.
Joninių laužai Kanadoje

skyrius turi 12 skirtingų mies
tų. Bomba buvo padėta todėl,

na. Sąskaitos kaip ant mielių !^.a_ 
kyla kasdien: elektra, dujos, 
automobilis ir namas. Tenka 
kreiptis pagalbos pas kažkada 
pažintuosius tautiečius, prašy-

Joninių nakties laužai su ati
tinkama programa nepriklauso-. y _ 1 LilllLCLIllO, ĮJI LJfcLl CIIIICL ilvUl miaUioU'

t» paramos. Galima sušelpt. Į metala buvo
vienkartiniai, bet suukuau ima-f žiatradicija Siauliai jaunieji 
noma nuolatine pagalba. Isva- ūkininkaj ir kltoa organlzacijo3 
doje - parduodamas namas ir Jono išvakarėse daž-
skubiai keliamasi atgal į vidur 
miestį. Dabar jau nevengiamos 
ir lietuviškos pažintys, nesiša- 
linama nuo tautinės veiklos pa
sireiškimų.

Aišku, nėra ko džiaugtis šia 
nelaime, bet, ironijai, jei to ne
būtų atsitikę, toji šeima gal ir 
amžinai būtų dingusi iš nerašy
tųjų, bet tikrų mūsų tautos na
rių sąrašų. Blogiausia, kad to
kių dingusių vis dar yra. 

Skirsimės

Kartais pasipiktiname savuo 
ju jaunimu. Girdi, jis ir toks ir 
kitoks, perdaug modemėjąs, 
pernelig greit svetimais papro
čiais persiimąs. Tektų galvoti, 
kad panašūs kaltinimai yra ge
rokai persūdyti, bet kad ir mū
sojo senimo tarpe pasitaiko įdo
mių “modernizmų”, tai gali pa
liudyti pvz. ir šis atvejis.

Šiaip jau rimta lietuviška šei 
ma, atšventusi net sidabrinį ve
dybų jubilėjų, išauginusi ir pa
saulin atidavusi gražiai išauk
lėtus vaikus, nei iš šio, nei iš to 
pasinešė ne taip jau reton ame
ri kinėn madon — nusprendė 
skirtis. Esą ir vienas, ir kitas 
gerokai pavargę, atsibodę vie
nas kitam ir kiekvienas, girdi, 
dar prieš gyvenimo pabaigą no
ri laisvai ir nevaržomai pagy
venti. Veltui artimieji bandė 
atkalbėti pagyvenusius žmones 
nuo šios, atsiprašant, kvailys
tės, bet kur tau! Kągi, jau ir 
byla užvesta, ir teisėjo akivaiz
doje stota, ir jo pamokslas iš
klausytas, kviečiant abi puses 
taikytis ir mesti iš galvos tą ne
sąmonę. Deja, visos pastangos 
veltui ir nebent tik dangaus pa
laima pačiu paskutiniu momen
tu apšviestų protus tų, per pu
sę amžiaus persiritusių tautie
čių.

.Jaunimo stovyklos reikalai.

Skaudu stebėti ALRKF Jau
nimo stovykloje dviejų mūrinių 
gyv. pastatų augštai iškeltas 
sienas, jau taip stovinčias sa
vaites. Nėra nei grindų, nei lan
gų, nei stogo, o lankytojas tarp 
keturių sienų bevaikštinėdamas 
tebeminko molį. Kasgi nutiko’ 
Nieko nepaprasto, kontrakto*

niausiai ant augštų vietų kurdą 
vo laužus, išpildydavo progra
mą, linksmindavosi, šokdavo, 
dainuodavo. Kažkodėl išeivijos 
gyvenime ši vertinga tradicija 
jau žymiai rečiau tesutinkama, 
tad reikia sveikinti gražias pa
stangas tų, kurie ir be tėvynės 
gyvendami bando atgaivinti ir 
palaikyti senuosius mūsų tau
tinius papročius, jų tarpe ir 
Joninių šventimą. Vilniaus Kra 
što Lietuvių sąjunga jau treti 
metai Wėllande, Ont., ruošia di 
delio masto Jonines. Šiemet šią 
šventę numatyta pravesti bir
želio 22 d. (ilgiausia metuose 
diena ir trumpiausia naktis), o 
programoje žada pasirodyti mo 
dėmaus išraiškos šokio CBS

Gatvių apkrovimas brangiai 
kainuoja

Chicagos pramonė praranda 
apie 17 mil. per metus dėl.per- 
didelio susikimšimo Chicagos 
gatvėse. Sakoma, kad vidutiniš
kai dėl susisiekimo nereguliaru
mo bei įvairių nelaimingų atsi
tikimų, vienam dirbančiam per 
metus tenka apleisti apie 112 
darbo valandų. Apie 23,400 dar
bininkų buvo sužeisti 1956 m. ir 
turėjo apleisti 2,600,800 darbo 
valandų. 846,000 darbo valandų 
praleista teismuose bemokant 
pabaudas už susisiekimo nusi- 1 
žengimus. Kadangi skaičiuoja- Į 
ma dirbantis gauna apie 2 dol.' 
vai., todėl ir susidaro 17 mil. , 
dol. suma.

centais. Truputį nupigusi ir 
aviena bei jautiena. Bet paguo
da maža, kadangi eiliniam var
totojui beveik nepajuntamas 
sumažinimas.

Pavogtos brangenybės
Vagys įsilaužę į brangenybių 

krautuvę 1527 Frauell avė. iš
nešė už 10,275 dol. brangeny
bių, tarp jų keletą brangių dei
mantų.

dras paradas televizijoje paro
dytas iš filmo juostos atrodė 
tikrai įspūdingai ir patraukliai. 
Pranešėjo žodžiais, šis estų fes 

televizijos šokėja Jonė Kviety-1tivalis sutraukė dešimties tūks-
tė; po to seks Jonų sveikinimas, tančių dėmesį.
vainikavimas ir kiti įvairumai. 
Taip pat VKLS centro atstovo 
pranešimas vakaro metu, reikia 
tikėtis, bus pakankamai įdo
mus, nes toji sąjunga, nors ir

Nebandant pasisakyti prieš 
bet kuriuos mūsiškių rengtus 
stambiuosius festivalius ar šven 
tęs, galima būtų pastebėti, jog 
lietuviški neeiliniai pasirodymai

neseniai įsijungusi į Vliko veik- ar tik ne perdažnai būna uždą
lą, spėjo parodyti daug lietuviš
kosios tolerancijos ir gilaus pa
žinimo visų paskutiniojo meto 
problemų. Gi viso parengimo 
pelnas skiriamas spaudos rei
kalams kovai prieš svetimųjų 
kėslus į Lietuvos sostinę Vil
nių.

Estų festivalis
Toronte, parodos aikščių pa

rose patalpose jau tuo pačiu 
save izoliuojant nuo svetimų
jų akių. Ar nėbūtų geriau tam 
tikrais momentais išeiti masi
niai į gatves ir aikštes spalvin
go parado žingsniais? Tas be
veik visais atvejais pagauna 
reporterių ir filmuotojų dėme
sį, jau nekalbant apie tūkstan
čius praeivių, kurie čia beveik 
visi mėgsta stebėti, kad ir taip 

talpose, vyko estų gimnastikos, Į jau retai ruošiamus įvairius pa- 
tautinių šokių ir dainų festivaliu radus. Žinoma, tas jau pareika-
bei dailės paroda One Art gale 
rijoje. Kaikuriuos estų šventės 
momentus teko matyti Kanados 
televizijoje. Masinis sportas 
(primenantis čekų sakalų gim
nastiką), tautiniai šokiai ir ben

lautų papildomų išlaidų (orkest 
rai, dekoruoti autovežimiai, gy

vieji paveikslai, šūkiai, etc.), 
bet jei tos kliūtys nugalimos 
kitų tautybių, nebūtų jos ne
peržengiamos ir lietuviams.

Me”
tnokatne

Aukštą

daugeliui žinomame p. Lašų bus galima praleisti laiką, bet 
ūkyje, netoli Michigan City. taip pat paremsite V. K. L- 
Klubas kviečia ne tik narius, s-gos tautiniai kultūrinį darbą, 
bet ir visus aplinkinius lietu- kadangi dalis šios gegužinės 
vius atsilankyti ir linksmai pra- i pelno yra skiriama Vilniaus 

dienos minėjimui.leisti sekmadienį.

KANADOJ VOKIETIJOJ
— V. K. L. S. St. Catharines ! — Vokiečių Baltų atstovų

sk. birželio 22 d. VVellande ren- suvažiavimas įvyko Hannovery-J 
gia tradicinę Joninių gegužinę.
Visi Niagaros pusiasalio, To

— VVashingtono lietuvių stu
dentų naują valdybą sudaro 
pirm. Mindaugas Juodeika, Rū
ta Krivickaitė — sekretorė ir 
Danutė Tautvilaitė — iždinin
kė.

— Michigan City ir LaPorte 
lietuvių klubas birželio 23 d. 
rengia pirmą šios vasaros gegu
žinę, kuri įvyks gražiame ir

ronto ir Hamiltono lietuviai 
kviečiami kuo gausingiausiai at-

je birželio 14—16 d.
— Baltų istorikų sąskrydis

įvyko birželio 13—15 d. Goet-

silankyti, nes ne tik linksmai t*n=ene-

Žuvo nukritus lėktuvui
Du čikagiškiai žuvo kai jų 

sportinis lėktuvas nukrito far- 
moj 10 mylių nuo Michigan 
City, Ind. Vienas jų J. Saba, 28 
m. amžiaus, gyvenęs 6154 So. 
Rockwell avė., ir antras 58 m. 
amžiaus A. Salame, gyvenęs 
5808 S. Sacramento avė. .Liu
dininkai sako, kad lėktuvo mo
toras užspringo kai jie skrido 
virš 20 kelio labai žemai ir po 
to nukrito.

NARIAI LIETUVIŲ TAUPYMO IR 
SKOLINIMO B-VIŲ LYGOS,

. a)MM .

Kuriose Kiekvieno Santaupos Yra 
Apdraustos iki $10,000.00 — 

ir Paskolos Duodamos Namų Įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSN.
6245 S. VVestern Avė.. Chicago 36, IH

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

CRANE SAVINGS & LOAN ASSN.
2555 W 47th St . ' Chicago 32,111

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

ST. ANTHONY SAVINGS & LOAN ASSN.
1447 S. 49th Ct.. Cicero 50, 111., tel. TO 3-8131-32

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

Ff» 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA l» 

PELNINGIAUSIA 
taupymo

• ENOIOVF

4038 Archer Aveeee ui. laj-ati* 
AUGUST SALOUKAS Pmcld

25 O, OOO DOLERIŲ
vertės rakandų geriausių išdirbysčių

kambarių setai. Dinnetta setai, 
jonkės, televizijos, radijos f^otrS£Ukai’ įa}Lrai’ kilimai, kle
vai, skalbiamos mašinos Deimanbri t ^ytuvai, šaldytu- 
mos mašinėlės, siuvamos maS^Ul’ Jewelry- laikrodėliai, rašo-

■Utao, visiem,, prieina™* ,r kredMas

x? c' BUDRIK FURNITURE, Ine.

Tel. CAlumet 5-72373241 So. llalsted Street

Atdara plrmad. ir
Sekmadieniais nuo iki 9:30Dudnko Radijo Valanda’S WHFP,5 P'P'

ketvirtadieniais nuo 6 Si 7*50 radU°' 8toLics 
« vai. vakare.

Cnd *»ociotlon

Gov«rrwvwnt
R*IAK roao

chicago n. ill.
------ -  I. «AlANAU»A» -

RAL

ORO VĖSINTUVAI
— AIR CONDITIONERS —

TELEVIZIJA — RADIJAS
HI-FI PHONOGRAPHAI — 1958 modeliai

NUOLAIDOS IKI 50% !
Instaliavimas ir garantija nemokamai

FRANK’S TV & RADIO, INC-
3240 South Halsted Street Tel. CA 5-7252

PARDUODAME IR TAISOME J

RKlP’R SELFOlAli O SERVICE

Liquor Store
5515 SOUTH DAMEN AVENUE

ALL PHONES — VVALBROOK 5-820?
JUNE-BIR2ELIO 20, 21 ir 22 d. d.

J MONNET, IMPORTED COGNAC Fifth
$4.98 |

J IMPORTED 10 Yr. OLD BRANDY Fifth $3-G9 <

ff HENNESSY THREE STAR COGNAC, Fifth $5-09 JJ GRAIN ALCOHOL 190 PROOF U.S.P. Fifth $4-89 J
< KIJAFA VVINE Fifth $|-69 BB CINZANO VERMOUTHB Dry or Sweet Fifth $.|39 BB BlIOY LAGER Imported German Beer
B Case of 24 hottles Case $6.9S J
B WURZBURGER, GERMAN BEER
B Case of 24 bottlea Case $7.50 >

f HEINEKENS IMPORTED BEER. CaseB of 24 hottles $725 CC AMSTEL IMPORTE!) IIOLLAND BEER
w Ca.se of 24 cans Case $7.95 J

DIDELIO PATYRIMO ASMENYS 
SAUGIAI PERKRAUSTYS 

JOSŲ BALDUS!
STASYS FABIJONAS
2146 So. Hoyne Avė. Telef. Virginia 7-7097

MOVINC
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Tradicinis Joniniu
ir kt.

bus š.m. birželio mėnesį 22 dieną (šeštadienį)
Pradžia 5 vai vakare. Susisiekimas Blue Bird autobusais nuo 63-čios ir 

Cicero gatvių kampo.

Pragrama (temstant): laužas, vaidila, deklamacijos choras, vaizdelis

J. SPAIČIO DARŽE, Willows Springs, Illinois
Programą praves p. B. Račkauskas. Šokiams gros orkestras. Bus gėri

mų ir užkandžių bufetai.
Rengėja/ Mažosios Lietuvos Draugija, Maž. Liet. Bičiulių D-ja, L. Saulių 

S-gos Čikagos skyrius ir Vilniaus Krašto L. S-gcH Čikagos sk.

Reikalaujama laisvės Pabaltijui

kadencijos metu studentija bu
vo gyviausia ir veikliausia. Re
dagavo “Studentų Gaires“, dir
bo vietiniame Alte, Balfe, pir- 
min;nkavo vietiniam studentų 
skyriui. Bendradarbiauja spau
doje — “Drauge”, “Dirvoje” ir 
“Lietuvių Dienose”. Pranas sa
vo darbu prasiskynė kelius į 
šviesesnę ateitį. Linkėtume ne
užmiršti ir toliau lietuviškųjų 
reikalų, kurie jam visada buvo 
mieli ir suprantami.

ĮSPŪDINGAS MOKSLO METŲ 
UŽBAIGIMAS

Birželio 9 d. Sv. Jurgio para-

Birželio 16 d. pabaltiečiai, su- universitete, Prancūzijoje. 1946 
sirinkę Clevelando miesto cent- — 1949 metais gilino studijas 
re, priėmė JAV vyriausybei ir Hamburgo Hansos universitete,
Jungtinėms Tautoms rezoliuci- kartu ėjo ir direktoriaus parei- 
jas, reikalaujančias pargeitinti gas Tumo - Vaižganto gimnazi- PUOS mokykla iškilmingai už- 
Pabaltijo valstybių nepriklauso- joje, Spakenberge. 1949 m. at- baigė mokslo metus pamaldomis
mybių atstatymą. Penkių punk- vyko į JAV. Dirbdamas viso- 
tų rezoliucijoje prašoma: ati-| kiaušius darbus, 1954 m. įstojo 
traukti ko greičiausiai iš Pabal- į VVestern Reserve universitetą, 
tijo kraštų visas sovietų karines kurį šį mėnesį baigė, įsigyda- 
ir policines pajėgas, sugrąžinti į mas “Master of Arts” laipsnį, 
gimtuosius kraštus visus depor-J Studijų objektas — prancūzų li
tuotuosius į Sovietų Sąjungą, teratūra. 1956 m. romanų kal- 
laisvų demokratiškų rinkimų, pa bų departamentas išrenka gar- 
siųsti neutralią tarptautinę ko- bės nariu Phi Sigma Jota “už 
misiją į Pabaltijo kraštus ir tarp ypatingus sugebėjimus lingvisti- 
tautinių garantijų Pabaltijo koje, domėjimąsi romanų kal- 
kraštų ateičiai. Rezoliucijoje, bomis ir bendrai puikų darbą 
tarp kitko sakoma: /Mes vis universitete”.
dar pasitikime humaniškumo i-
dealais ir pasakytais šios demq- Naujasis. magistras, auginda-
kratijos (JAV) valstybės vyrų' mas gražią trijų vaikų - Arū-

žodžiais. Mes esame įsitikinę, 
kad Atlanto Charta yra daugiau 
negu tuščių žodžių rinkinys. 
Laisvė turi būti galima visoms 
civilizuotoms tautoms, neišski
riant nė mažųjų”.

Arti $00 asmenų dalyvavo ben 
droje pabaltiečių demonstraci
joje Inžinierių pastate. Dail V. 
Raulinaičio didžiulis paveikslas 
scenoje vaizdavo skaudųjį pabal 
tiečių trėmimo kelią. Visų trijų 
tautybių chorai ( lietuvius at
stovavo Čiurlionio ansamblis, 
vad. muz. Alf. Mikulskio) sugie
dojo JAV, Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos himnus. Žuvusieji pa
gerbti susikaupimo minute, mai 
domis ir žvakėmis. Trumpus pa

no, Jolitos ir Aldonos — šeimą, 
dirba kasdieninei duonai, talki
ninkauja lituanistinei mokyklai, 
dalyvauja spaudoje originaliais 
ir verstiniais dalykais.

Naujam ir simpatingam ma
gistrui ilgiausių metų! Jo ener
gija ir sugebėjimai tebūnie vai-1 
nikuojami mokslų žvaigžde — 
doktoratu. Toks bičiulių nuošir
dus linkėjimas.

BAIGft AUGŠTĄJĮ MOKSLĄ
Be paskelbtųjų praėjusios sa

vaitės žiniose, baka a rVo 
nius įsigijo

Jolant a Drąsutvtė — Westcrn 
Reserve unive ■. * -le su “magna 
cum lduue’ atžymeįimu biolo

bažnyčioje. Pamokslą lietuviš
kai ir angliškai pasakė kun. P. 
Dzegoraitis, primindamas bai
giantiems nepamiršti savo tėvų 
žemės. Kun. B. Ivanauskas sa
vo gražiu balsu pagiedojo “Ma
rija, Marija”.

Vakare 7 vai. parapijos salė
je buvo iškilmingas baigimo pa
žymėjimų įteikimas. Šventė pra 
dėta Lietuvos himnu ir baigta 
JAV himnu. Visa programa bu
vo vedama lietuvių ir anglį kal
bomis. Ypatingai gražų įspūdį 
paliko inscenizacija “Užtrauk
sim naują giesmę, broliai” ir ki-

HAITI VALDOVAS

Gen. A. Kebreau nuvertė prezi
dentą ir yra prezidentą nuvertu- 
sios karininkų grupės lyderis.

.(INS)

savaites baigė ir lituanistinė mo 
kykla, kuriai vadovavo Ant. Ta- 
mullonis, padedami darbingo tė
vų komiteto,' pirmininlftiujant 
Ant. Garkai.

reiškimus savo kalbomis pasakė ^1°^ Jolanta aktyvi skautų
pabaltiečių atstovai. Už lietu- veikėja ir universitete buvo

tos lietuviškos dainos bei žaidi
mai. Bendrai užbaigimas buvo 
tikrai įspūdingas ir didingas, to
dėl publika šiltai dėkojo seselei 
vedėjai Raimundai ir kitoms se- 
.elėms mokytojoms.

Šv. Jurgio parapijos mokyk
loje jau ramu. Mokslą prieš tris

trumpai

— Albertas Meilus, kaip pra
neša “Cleveland Nevvs”, paskir
tas Warren Refining & Chemi
cal Co. vyriausiuoju chemiku.

— Kum. P. Dzegoraičio pager
bimo pobūvis, susidarius nenu
matytoms kliūtims, nukeliamai 
į vėlesnę datą. Dėl įsigytųjų bi-! 
lėtų prašoma kreiptis į rengė-' 
jus.

— Šv. Jurgio par. karnavalas
įvyks liepos 10 — 14 dienomis 
Šv, Jurgio bažnyčios aikštėje. 
Dovanoms bus leidžiama 1,000, 
150, 100 ir 50 dolerių.

— Jūsų korespondentas pra
deda vasaros atostogas, todėl 
nenustebkite, kad vasaros karš
čių metu ne kiekvieną penkta
dienį sulauksite Clevelando ži- 

Apie svarbiausius įvykius

KANADOS IR JAV IJS 
VALDYBŲ POSĖDIS

Birželio 8 d. Clevelande įvyko 
bendras JAV ir Kanados LB cen 
trinių valdybų posėdis. Kanados 
bendruomenei atstovavo krašto 
valdybos pirm. V. Meilus ir na
riai V. Vaidotas bei V. Songai
la, Kanados KF pirm. Iz. Matu
sevičiūtė, JAV bendruomenei — 
visa jos centro valdyba:' pirm. 
St. Barzdukas, nariai dr. Alg. 
Nasvytis, K. Augulis, J. Staniš-

kis, Ig. Malėnas, Alf. Mikulskis 
ir J. Stempužis.

Atidarydamas posėdį, JAV 
LB pirm. St. Barzdukas pasvei
kino svečius ir pasidžiaugė abie
jų kraštų bendruomenių tarpu
savio bedradarbiavimu. Posė
džiui pirmininkavo Kanados LB 
Krašto Valdybos pirm. V. Mei
lus, sekretoriavo JAV LB Cent
ro Valdybos sekr. K. Augulis.

Pirm. V. Meilus, pasidžiaugęs 
abiejų kraštų valdybų įsitikimu,

(Nukelta į 7 psl

■f

PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus sąžiningas darbas. Vi^i apdraudimai. Dėl artimų 

ir tolimų distancijų. Šaukite sekančiai.

%

ANTANAS VILIMAS
3415 SO LITUANICA AVĖ., CHICAGO, ILL 

Telefonas — FRontier 6 1882 '

nių.
būsite informuojami. S. G.

VASARINIS IŠPARDAVIMAS
Parduodame su didėlėmis nuolaidomis vasarinius 

drabužius vyrams, moterims ir vaikams
Vyrams išeig. balti marškiniai $2-95 ir augš. 

Vyrams gražūs kaklaraiščiai ... 89
Vyrams spalvotos kojinės.................... 25‘ I*01’®

Moterims grynų vilnų megztiniai ............ $g.5O

Moterims orlon megztiniai ....'.............. $J.65

Moterims pavasarinės suknelės $2-8® *r t»rang- 

Moterims šilkinės skepetaitės 49 ir brangiau 

Moterims Nylon kojinės .... 59 ir brangiau 

Mergaitėms gražios suknelės ........... .... $ f .98

IR DAUG KITOKIŲ PREKIŲ PARDUODAME TAIP PAT 
SU DIDĖLĖMIS NUOLAIDOMIS

Kviečiame, atsilankyti! Būsite patenkinti mūsų kainomis ir patarnavimu.

JOSEPH’S DRY GOODS STORE
3218 SOUTH HALSTED STREET, CHICAGO, ILL.

Duoną ir įvairias skcnlngas 
hnlkutee keps

BRUNO’S KEPYKLA
3339-41 S. Lituanica Avė.

Tel. CLiffside 4-S376
■•risią to m e J visas krautuves 

ir restoranus, taip pat 14- 
itiunClamt- ) visus artimuo
sius miestus.

l/2% PADIDINA

DIVIDENDĄ !

V I N G S INO LOAN 
4S8’N 

LAt&yette 3-1083

vius žodiį tarė Alto Clevelando ro^°3 organizatorių, 
skyriaus pirm. Jonas Daugėla. Nijolė Abraitytė tame pačia

me universitete baigė romanų 
Minėjime dalyvavo ir vengrų Raibas.

(gen. Kovacs pasakė trumpą žo- į Dana Koklytė baigė St. Jo- 
dį), kroatų bei čekų atstovai. seph College sąskaitybą ir pra- 

Pagrindinę kalbą pasakė Wes dėjo dirbti Pan American1 
tern universiteto prof. Oliver C. World Airline. 1 Jr
Schroeder. Iškilmingam aktui Pranas Joga Western Reserve 
pirmininkavo latvis dr. Janis universitete baigė statistiką, įsi- 
Klavins. Visiems minėjimo daly gydamas “Bachelor of Art” 
viams buvo prisegti ženklai su laipsnį. Pranas savo studijų me- 
įrašais “Freedom for Baltic Na- tu, nežiūrint, kad augina gra- 
tlons • • j žią trijų vaikų šeimą, sugebėjo

Praėjusį sekmadienį abiejose Pačiai pasireikšti visuomeninia- 
lietuvių bažnyčiose buvo pamal-1 me gyvenime. Buvo At-kų Fe- 
dos už kenčiančius ir žuvusius deracijos reikalų vedėju, pirmi- 
lietuvius. Šv. Jurgio bažnyčioje ninkavo Lietuvių Studentų Są- 
parapijos choras, vadovaujamas jungai 1955 — 1956 metais. Jo 
muz. Pr. Ambrazo, šv. mišių me
tu pagiedojo gražių religinių 
giesmių koncertą, dalyvaujant 
sol. A. Stempužienei.

NEPRALEISKITE
PROGOS

Didžioji spauda ir radijas šil- ’ 
tai paminėjo šį skaudų Pabalti-, Kiekvienai dovanų progai didžiau j 

siu pasirinkimu:
• šveicariški laikrodžiai,
• kristalas, įvairiausi vokiečių, ' 

čekoslovakų ir švedų kristalo dir-' 
hiniai,

• Gintaro puošmena specialio- j 
mis kainomis tautinių šokių festi- Į 
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-

jo įvykį.

NAUJAS MAGISTRAS

Clcvelandas džiaugiasi ir svei
kina nkują-magistrą Vadi Kava
liūną - Kavaliauską, šį pavasarį 
gavusi mokslo laipsnį Western 
Reserve ndiveršitete. Naujasis 
magistrą^. baigęs Alytaus 
gimnaziją, stinfijavęg prancūzų 
ir lietuvių literatūrą Vyt. Di
džiojo universitete humanitari
nių mokslų fakultete. Įsigijęs I tuvai, "keramikos dirbiniai, žiedai 
diplomą ir atlikęs karinę prievo- I su gimtadienio akmeniu, etc. 
lę karo aviacijoje, mokė Taura-11; ~ viflO8 HetuviSko8
gės gimnazijoje. Vėliau buvo 1 prekių kainos labai prieinamos. 
Vilkaviškio gimnazijos inspekto- Užeikite, skambinkite ar raivkite: 
riumi ir direktoriumi. 1937 *333 S. IfalMedSt., fliica-

vasarą klausė prancūzų litera- p\ fi-4158. 
turos ir kultūros kursą hlancy

ŠALDYTUVAI

tik

DIDELI8 PA8IRINK1MA8 ĮVAIRI ALSI Ų BALDŲ
H.l lt a. KAI |MIMK. kkli.ik hkktcmh. n*«.

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

Krautuvė atidaryta aakmadlnnlala nuo tl Iki 4:30

-I
CRANE S A

2555 VVEST 47th STREET
B. R. Pietkiewicz, prez.; E. K. Hetktewlea., sekr. Ir advokatas

Mokame aukštus dividendus. Keičiame čekius. Parduodame lr perkame 
valstybės bonus. Taupytojams patarnavimai nemokamai.

Pradėkite taupyti atidarydami sąskaiuj Aiandleu. Apdrausta Iki *10,000.

Darbo valandos: pirmad ir ketvirtad 
antr. ir penk. 9 Iki 5; treč. uždaryta

auc
o seA1

M iki 8 vai vakaro; 
auo « ik’ vidurdienio

SPECIALUS BARGENAS

I

y

S»II..

MŪSŲ TAUPYTOJAI 
GAUNA DIDESNIUS 
DIVIDENDUS NUO 

LIEPOS 1, 1957!

GIR FOR VACATION CLUB 
SAVERS—Open your Vacaiion 
Club account now for $1.00 or 
more per week and receive this 
full sėt of smart and practical 
salt and pepper shakers.

I

JON AS

PIL1CAN PLAID GIFT
COOIER-This smart pk 
nlc or home accessory 
keeps contents cold — or 
hot—.for hours. Precislon 
made . . . smart looking 

•ašy to dean. Ypurs 
FREE when you open an ac
count for only ■ $200.00 
or fldd that amount to 
your present aecoųpt.

J. G. TELEVISION 00. Pardavimas ir taisymu

Tranzistorinių radijų prikraunamų baterijų užtenka ligi

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

2512 W. 47th St. , T«L FRontier 6-1M8
Atdara kitądien Iki fi vai., pirmad. Ir ketv. Iki » vai. S<km. uftdaryla

ST. ANTHONY SAVINGS 
and Loan Association 

1447 S. 49th Court • Cicero 50 

BIshop 2-1397

Ufc
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DIENRASTlS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

PERKRAUST8U
BALDOS 

Vietoje ir iš toliau
K. EIDUKONIS

2318 W. 91at St, Chicago, Ui. 
Tel. PReacott 9-2781

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO-

VASARVIETE 
“MERCURY LOME” 

KANADOJE
Ant gražaus Lake Simcoe k ra n 

to, viena mylia i šiaurę nuo Kes- 
wick, Ont. Tel. Roches Point 184-M 
< Trijų kambarių “cottage”, ka
rtinos, kambariai su visais pato
gumais, laiveliai ir žuvelės. Puiki 
vieta poilsiui žuvavimui ir maudy
muisi.

L. P. Krilaviėiai, savininkai.

REAL ESTATE
BHIGHTON PARKE, tlst Str. & ! 

Maplewood Ave., 2-jų butų namus 
su ekstra sklypu prie Šono. 4 lr 5 
kamb. Šildymas ganu. 2-me augftte 
butas naujai jrengtas. Viskas tulp 
pulku, kad panorėsite tuojau pat ten | 
lr gyventi. Garažas su įvažiavimu Iš 
šono. Tikrai puikus ir nebrangus na
mas. Turite pamatyti, kad galėtu
mėt (vertinti. ‘

Taip pat turime daugiau nuosavy
bių duodančių geras pajumus.lr pre
kybinių nąmų.

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

SHUKIS REALTY
6433 So. Pulaski St.

Telef. LUdlovv 5-5900

Penktadienis, 1957 birželio 21
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Tėvai džiaugiasi žiūrėdami j sūnaus fotografiją, kai sužinojo, kad 
jų sūnus kun. J. A. Houle bus paleistas iš Kinijos komunistinio ka
lėjimo. Jėzuitas misionierius buvo areštuotas kom. Kinijos 1953 m. 
ir kaltintas špionažu. Kalinys tikisi palikti Kiniją dvejų savaičių lai
kotarpyje. (INS)

PANIŪRĖKITE Į ŠIĄ PAJAMŲ 
NUOSAVYBĘ. Mūrinis su akmens 
priekiu. 3-8 k. butai. Stokeriu ap- 

o<xkk>o^o<><xxxx>o<xxxxx><xhxx) Įįild. Uždaras murinas porčius. 2ie-
- --------- miniai langai. Viskas geriausiame

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

Skambint HUmboldt 6-3665.

REAL ESTATE

Mūr. naujas 2 po 5. rd. šild.—*33.900. i 
Mūr. bungi. 3 kb. centr. šild.,*18.900. 
Mūr. 3 apart. Ir krautuvė — pigiai. 
Mur. 3 apurt. ir kepykla—bargenas. 
Mūr. 4 apart, centr. šild. — *24,000. 
Mūr. 3 apart. Ir taverna — *22,000.

Yra pigių ir pelningų namų.

BUDRECKAS Realty
4081 Archer ave., LAfayette S-3384

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

REAL ESTATE HELP WANTED — FEMALE

PAJIEŠKOJIMAI
Jiešk. ADOLFAS BLAZIONAS, 

iš Raudondvario, Zarasų apskr. 
1949 m. gyveno Vokietijloj, 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., 
Jamaica 35, New York.

Jieškomą ONA STASIULEVI
ČIŪTE) KLIMAVIČIENE, duktė 
Jurgio, gimusi 1911 m. Didžių Šel
viu km. Gyv. Vilkaviškio mieste, 
vėliau Kaune iki 1944 m. Taippat 
jos du sūnūs: ROMAS ir VYTAS 
ir jo mamytė ONA STiASIULEVI- 
ČIENE, apie 70 amž. Jie patys ar
ba žinantieji jų likimą prašomi at
siliepti adresu: Elena Kilikevičie
nė, 2015 25th St., Detroit 16, Mi
chigan.

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

KARALAITĖS GINTARĖS 
ILGESYS

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

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll  

KNYGA BURI VISADA JDOMI 

IR NESENSTA 
luošo tvatate

Stoję anyguje grašio* mOaų įmonių 
pasakos, su paveikslala. Jas mielai 
■kalto lr suaugę lr jaunieji. Labai 
tinka lietuvių kalbos pamokoms. Iš 
viso 78 pasakos. Kaina *8.60 Pis 
bntojarns didelė nuolaida 

Užsakymus kartu su. pinigais siųskite

"DRAUGAS"
4545 Weat 63rd Street 

CHICAGO 29, ILLINOIS
HIIIIIIHIIHIIIIIIHIIIiHUHIlIlIHHIIIHIIIlU

BRIDGEPORTE skubiai parduo- 
i darnas namas prie Šv. Jurgio baž
nyčios. 4 BUTŲ NAMAS. Centri
nis apšild. Nuomų virš $200 į mė
nesį. Skambinti vakarais MIdway 
3-9009.

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

“DRAUGAS i *

4545 W. 63rd Street, Chicago 29, IU.

PIRKITE ir parduokite savo ne
kilnojamą tartą per mano įstaigų. 
.Naudokitės mano teisingu patarna
vimu

E. KURŠIUS
REAL ESTATE SALE8

REpubUc 7-9400

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

šviesūs kamb. Reikia skubiai parduo
ti, duokite pasiūlymų.

Mūr. 2 po 4 ir skiepe 1 kamb., ge
ras mūras, plasterls, nemaži kamb., 
garažas. *

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

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

G AGR PARKE:
Mūr. 2 po 6, centr. šild. abiem 

butam, 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., garažus, nebrangiai.

MARQUETTE PARKE:
Naujas mūr. 5 kumb. 3 mieg., cent.

šild. gazu. i .abai graži vieta.

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

Sąryšy su Kersteno rezoliu
cija yra aktualu žinoti kuodau
giausia apie baisius komuniz
mo darbus. Knygoje

Raudonasis Siaubas
yra ryškiai pavaizduota sovietų 
klastingos politikos užkulisiai 
laisvojo pasaulio atžvilgiu ir jų 
žiauraus teroro darbai. Nedel
siant įsigykite šį leidinį, kuris 
gaunamas “Draugo” Administ
racijoje,

(Jaunama “DRAUGE”, 4545 W. 

63rd Street, Chicago 29, Illinois.

ARTETRITIS & KHllLMATISM 
Skuiuluntiems muskulams bei 

sąnariams
Nauji vaistai skaudantiems raume

nims, sustyrusiems sąnariams. Sku
biai palengvina paraudusių, sustyru- 
sių bei sutinusių nugaros, kelių, ko
jų, kojų pirštų arba sprando raume
nų ir sąnarių skaudėjimų. Vartokite 
naujus AMERPOL vaistus. 100 tab
lečių tik *3:50. Mostis 98c tube. Ga
lima gauti vaistinėje arba rašykite j 
Amcrpol, ('liicago 22, III.

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

HRIGHAON PARKE arti lietuviš
kos mokyklos pigiai parduodami: 2 
BI Tt' M rKENIS su rūsiu ir pustogė, 
centr. šildymas alyva, *23,500_

MEDINIS—2 po 4 k. ir dar ekstra 
sklypas. *10,00. i

PAJAMŲ' MEDINIS. 3 erdvūs bu
tai, aluminum langai. Nupiginta 
kaina. .

Be to dar turime lr kitokių 
namų įvairiose vietose.

geru

VENTA
4409 SO. FAIRFIELD AVE.

LAfayette 3-3881

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybė
Precin Photo Studio

(lneorporated)

EDVARDAS ULIS. sav. 
4058 Archer Avenue

Telefonas Virginia 7*2481

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ IR Į KITAS 
EUROPOS ŠALIS

Mes esame vienintelė agentūra kuri gali siųsti 20 svarų 
netto svorio naujų ar vartotų daiktų. Mūsų firma Švedijoje duo
da pilna, garantiją už kiekvieną siuntinį. Mes ifgi siunčiame vais
tus ir maistą. - ‘ ’

10 svarų cukraus ir 10 svarų ryžių ........... .. $18.50
Del pilnesnių informacijų rašykite arba telefonuokite

JO’S CLEANERS
3834 W. 241h Street Tel. LAwndale 1-2542

Ss ...... .. -........
Liet. Bendruomenės Rodney, Ont. apyl. V-ba rengia 

PIRMA JONINIŲ GEGUŽINĘ

PIKNIKĄ
Piknikas įvyks š. m. birželio 23 dieni 2 vai. p. p.
St. Zavackio ūkyje su visų rūšių gėrimais. Gros ge
ras orkestras. Laukiam visų atvykstant.

RENGĖJAI
%---------------------------------------- .........................................................................................................p

SOPHIE BARČUS 
RADIO PROGRAMA

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

8:45 lki 9:80 vai. ryte 
ŠEŠTAD. 8:30 Iki 9:80 ryte 

SEKMAI). 8:30—9:30 v. r. Iš stoties 
WOPA — 1400 kil.

7159 So. MAPLEVVOOD AVE. 
Chicago 29, III. H Km lock 4-2418

Mūsų pirmaujančio beletristo An
tano Vaičiulaičio vienus iš {domiau
sių kūrinių — romam

VALENTINA
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 
katp 20 originalių lr verstinių vei- 
kalų ir šis romanas yra vienas iš lo 
stipriausių kūrybos, nupasakojus vie
nos mergaitės meilę, Jos vidaus ko
vas. Jos audringų pabėgimų už vie
nuolyno mūrų. Romanas turi 141 
psl. Kaina *2.

DRAUGAS
4545 Weat flSrd Street

CHICAGO 29, ILLINOIS

Perskaitę 
kitiems!

‘Draugą” duokite

SAVININKAS PARDUODA — SU
TAUPYSITE PINIGŲ. 5434 S. Oak 
Park Ave. 6 kamb., 3 mieg. kamb. 
Mūrinis 4 m. senumo bungalow. Nau
joje vienos Šeimos namų apylinkėje. 
Tile virtuvė ir vonia, nuo sienos iki 
sienos kilimai. Gazu "forced air” ap
šildymas. Pilnas rūsys. Daug prie
dų. Tik % bloko nuo mokyklos. Pa
togu j krautuves, transport. Tikras 
bargenas. $19,800. Ll'diou 5-5073.

LAIKAS — PINIGAI
O savininkas sutiko sumažinti kai

nų iki 841.0U0 ir perleisti pirkėjui 
lengvai mokamų paskolų už 2 augštų 
po 6 kamb. mūr. namų Marąuette 
Parke. Namas 5 metų. sutvarkytas ir 
puikiai jrengtas. Dvigubi langai. Aug
šta pastogė. Beveik įrengtas rūsys. 
Dvigubas mūro garažas. Volodkevi
čius.

l’A AUGŠTO MOKAS
5 kamb. apačioj, 3 kamb. ir graži 

vonia viršuje. Lengva perdirbti j ant
rų butų. Marųuette Parkas. *18,000. 
A. Sirutis.
5 AKRAI ŽEMftS NETOLI ČIKAGON

2 gyv. namui, dvigubas garažas, ki
ti ūkiški pastatai, vaismedžiai. Visa 
žemė aptverta. Prie 3 didelių kelių 
Lemonto rajone. *17,000. Jmokėti tik 
*4,500. A.. Rėlaitis.

7 KAMI*. REZIDENCIJA
Prie 78-čios ir California. Apšildy

mas gazu. Mūr. 2 karų garažas. 43 
pėdų sklypas. Parduos už geriausių 
pasiūlymų. A. Katilius. <

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

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

P. L E 0 N A S
REAL ESTATE 

2735 West 71st Street 
Visi telefonai: WAIhrook 5:6015

SAVININKAS parduoda modern. 5 
kamb. “face” briek dupelx namų. 
1 % garaž. Tile vonia. Karštu oru ga
zu apšild. Daug priedų. Apylinkėje 
vieno buto namai. Netoli C. T. A., 
krautuvės, pradinės mokyk, ir high 
school bei bažnyčia. Čia labai geras 
pirkinys už tiktai *13,500. Išsimokė
jimo sųlygos.

KS. 5-701111

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. HEmlock 4-4300

jtaT
KADA NOKITE PIRKTI AR 

PARDUOTI NAMUS
Kreipkitės j

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

PIRMĄ KARTĄ SIŪLOMAS PAR
DAVIMUI naujas 3-jų butų mūrinis 
namas. 2 po 51/, ir 1 — 4% k. Ąžuo
linės spintos ir papuošimai. "Built in” 
krosnys ir orkaitės visuose butuoee. 
Radiant karštu vand. apšild. Gražios 
“vanity”, “tile” vonios. Pasirinkite 
dekoravimo spalvųs bei “tiles”. Sta
tytas KAMINSKI BUILDERS. Apy
linkėje 57th ir St. Louis Ave. 1

— o —
PAJAMŲ $212 į menesį. 2 augštų 

medinis namas su pilnu rūsiu. Alyva 
“forced air” apšild. Naujas stogas, 
(siding). Namas gerame stovyje.
3 autom, garažas. Brighton Park 
apylinkėje, žemi mokesčiai. Žema 
kaina. lj.4C

— o —■ .
ST. BRUNO’S PARAPIJOJE. Kai

na nužeminta iki *14,900. 5 kamb. ir 
2 k. butas. Koklių vonia. Spintos vir
tuvėje. Uždaras porčius. Naujas karš
to vandens šildytuvas. Namas labai 
Svarus, nereikia jokio darbo, tiktai 
užimkite.

KAMINSKI & KREJCI
K & K REALTY

4302 W. 55th St. LIT 2-1700

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

įstaigoje perkant ar pards»dant, jū
sų laukia greitas ir teisingas patar
navimas.

NORVILĄ
REAL ESTATE SALES 

2600 W. 59th St. Tel. PRospeet 8-5454
t||||IIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIUIItlllllllllllllimniUii:^!!.,!UWUilllllUII)IIIIIIUUiUUlUllllllNIIIII,U1llllltllllllll

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

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANOE 

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 St. 
WAlbrook 5-5030

PRospeet 8-3579 (vak. ir semad.)

D. MONSTAVIČIUS
REAL ESTATE - 1658 W. 103 irt 

Tel. BEVERLY 8-394U 
Nekilnojamų turtų pirkimas, parda
vimas. Tarpininkavimas bizniuose lr
valdžiuę Įstaigose.

INCOME TAA. Tax accountant

M. ŠIMKUS
REAL ESTATE—425# S. Maplew«xxl 
Ave. Tel. CUrislde 4-7450. Res. 

YArtls 7-2046

Nutarę pirkti ar parduoti nekilno
jamąjį turtų kreipkitės į šių įstaigų ir 
gausite teisingiausių ir puikiausių pa
tarnavimų.

Dabar skubiai parduodami: Brigh
ton Parke mūrinis 2 a. po 5 k., 3
mieg. aluminum langai, gazu šild. 2 
maš. naujas garažas. *24.000.

Mūr. 2 a. po 5 k., 2 mieg., beis. 2 
k. ir dušas, aluminum langai, greta 
tuščias sklypas — *23,500.

Marąuette Parke
Mūr. 2 a. po 4 k.. 2 mieg. centr. 

šild. labai geroj vietoj. *25,500.
Gage Parke

Mūr. 2 a. po 6 k. centr. šild. sto
keriu, ski. 31 p., mūrinis garažas, pui
kus namas. *29.500.

BUILDING & REMODELING

Nauji namai, garažai, {vairūs pa
taisymo ir pertvarkymo (remodel- 
lng) darbai.

VACYS PETRAUSKAS
BUILDING CONTRACTOR 

4327 S. Campbell Av., Chicago 32, III. 
YArtls 7-9675

NURSES
Registered Nurses 

Licensed Practicals
For P.M. & NIGHT SHIFT 

Contact MRS. SIEDSCHLAG, 
Nursing Service for appointment

ST. ANTHONY OE PAOUA 
HOSPITAL

19th Street & Marshal Blvd. 
________ LAwndale 1-1711________

TYPIST—GENERAL OFFICE
Some experience desired būt not 
absolutely necessary. Age no f«c- 
tor. 5 day week. Free Group Insur
ance, Hospitalization and Pension 
Plan. Beautiful air conditioned 
office. Salary aceording to ability. 
Exoellent opportunity for the right 
giri.

Call MR. ISAACS, 
CHesapeake 3-1112

HOLLAND MOTOR 
EKPRESS

1900 West I3th Struet
HELP WANTED — MEN

DIENRASTlS “DRAUGAS” SKELBIA 
SEPTINTĄJĮ

ROMANO KONKURSĄ
KONKURSO MECENATAS

JONAS ANDRULIS
skiria tūkstančio (1,000.00) dolerių premijų.

1. Dienraštis "Draugas” talkininkaujant “Draugo” Bendra
darbių klubui, skelbia naują lietuviško romano konkursą. Pas
kutinė data konkursui skiriamo romano rankraščiui įteikti —

į 1957 m. gruodžio 1 diena.
2. Geriausiam romanui skiriama premija — tūkstantis dol., 

kurią paaukojo pramonininkas Jonas Andrulis iš Michigan vals
tybės.

3. Jury komisiją sudaro Benediktas Babrauskas, Jonas Ka
valiūnas, Petras Maldeikis, Juozas Švaistas-Balčiūnas ir Domas 
Velička.

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

5. Kūrinius siųsti adresu: Romano Konkurso Koihisijai, 
“Draugas”, 4545 W. 63rd St., Chicago 29, BĮ.

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

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

SSnSNnWNlWWSNOSlKXMiKlWnKllfMM]SiSlWII»

GAGE PARKE
Mūrinis — 2 po 6 kamb. su gra

žiai {rengtu rūsiu. Garažas. Numažin
ta kaina.

MARQUETTE PARKE
Savininkas turi greitai parduoti 

U4 augšto medin) namų — 6 ir 31/, 
kamb., alyvos šildymas. Tik *12,200. 
A. Vaina.

1 % augšto mūr. pajamų nuosavy
bė. 5 k. apačioj ir 1% k. viršuj su 
atskiru įėjimu ir vonia. Garažas. Kai
na *20,700.

BRIGHTON PARKE
1 % augšto mūr., 7 kamb. (4 mieg.) 

apačioje, 4 k. butas viršuj. 50 pėdų 
sklypas, 2-jų autom, garažas. Kaina 
*24,600._____ ___ ,

PASITEIRAUKITE mūsų namų 
surašė Ir įsitikinsite gerais pirkiniais 
Namų Havlnlnkail

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

VARPAS Real Estate
Insurance Notary Public 

3916 So. VVestern Ave.
PRmp. 8-2234 arba HEm. 4-7085

GAGE PARK. Mūrinis bungalow 
6 kamb. ir 3 kamb. viršuje. 2 vo
nios ir 1 “shbwer”. Mūro gara
žas. “Cyclone” tvora. Apžiūrėti ga 
Įima susitarus tel. RE 5-7972.

LIETUVIŲ STATYBŲ* 
BENŪRŪVE a 

MORAS

MICHIGAN. Parduodamas 5*/2 k. 
medinis namas. Gerame stovy. Ga
ražas 16x20. Sklypas 60x135 pėdų 
ilgio. Prie U.S. kelio No. 12, va
žiuojant j rytus 65 myl. nuo Chi
cagos. Kaina $7,700. Parduoda sa
vininkas — A. Gotautas, 26 S. Tay
lor St. New Buffalo, Michigan.

Bullders Gen. Contractors
Atlieka planavimo lr staty- 

jiį bos darbus gydytojų ofisų, gy
venamųjų Ir viešųjų pastatų.

Namų įkainavimas lr {vairūs 
patarimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu:

JONAS STANKUS
Raštinės ir buto telefonas

PRospeet 8-2013
6800 SO CAMPBELL AVE. 

Chicago 29. DL

J

MISCELLANEOUS

NOTRE DAME PARISH 
Clarendon Hills, III.

3 bedroom, 2 baths, den, sepa- 
rate dining room, attached double 
garage, eurved drive. 150 ft. front, 
V2 aere nicely landseaped. Car- 
peting and drapes included. Asking 
$21,500; Down Payment 1/3. By 
owner. Call FAculty 3-8465.

PAJAMOS IR NAMAI. Savinin
kas parduoda 3 augštų mūrinį na
mą. 3 p(o 4 k. ir 3 po 2 k. Stoke
riu apšild. ltt sklypo. 3 autom, 
garažas. Patogus susisiekimas ir 
kt. 1 bl. nuo mokyklos. Pajamų 
$369 į mėn. Kaina $35,000. 1438 
N. Palmer Ave. BRunswick 8-0759.

$7,500 PILNA KAINA 4 kamb. 
namas. Apylinkėje 31st ir Hamlin 
Ave. Kartu ir TV bei baldai. Mo
kesčiai tik $38. Įmokėti $2,500. 
SVOBODA, 3739 W. 26th Street.

Skclbkites “Drauge"!

ŠILDYMAS
A Stanftanskas instoliuoja vi

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

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

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

OLympic 2-4752

Namų statyba, {vairūs pataisymai 
ir pardavimas. Jei norite pirkti ar 
užsisakyti namų, kuris būtų gerai iš
planuotas, patogus, gražus ir pigus, 
pirkite ar užsisakykite pas

V. ŠIMKUS
Susitarti šaukite TKraiinal U-5531 

nuo 6 vai. p. p. kasdien lr sekma
dieniais nuo 10-4 vai. Adresas: 316 
Mnltnn Wlllo« •••

LIET. APDRAITDOS AGENTŪRA 
Visų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. Notarlatas Valsty 
bės patvlrtlnos kainos.

Prleė darydami tapdraudas kitur, 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS 
VVAlbrook 3-3*71

INTERSTATE INSURANCE AGENCY 
6168 8. Ashland Ave_ Chicago 36. III

0000000<XKX><XHXXXXXX><X>0000

PLUMBING
Licensed bonded plumbers 

Joks darbas nėra didelis sr mažas. 
Saukite dabar. Kalbame lietuviškai,

Tel. — REpubUc 7-0844 ar 
WAlbrook 5-S451

oooooooooooooooooooooooooo

Stipriausias yra tas, kas yra 
vienui vienas. H. Ibsenas

VIKTORAS ŠIMAITIS
GENERAL CONTRACTOR 

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

Namų tel. Bishop 7-3340 
2737 West 43rd Street

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

Statome naujus namus ir garažus. 
Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairias remonto darbus, skubiai 
gerai ir pigiai.
šaukite DAnube 6-27U3 nuo • vai. 

ryto Iki 7 vai. vakaro
Tel. OIjymple 2-3121 nno 6 vai. 

vakaro iki 11 vai. vakaro

Pirkit Apsaugos Ronus!

F R E I G H T 
HANDLERS

For growing trucking concem.
We need these men in the 25 to 35 
age group, physieally fit and pre- 
ferably with high school educatibn.

To load and unload trucks. 
Hours: 12 midnight to 8:30 a.m.

$2.21 per hour — Union Seale 
5 day vveek — Chance for advance-
ment to the right men.

Apply — MR. ISAACS,
9 A.M. to 3 P.M.

HOLLAND MOTOR 
EXPRESS

1900 West I3tti Street
COAL & OIL
SALESMEN
FULL and PART-TIME

VANDER WAGEN BROS.
4552 W. 63rd St.
POrtsmouth 7-8020 l

AUTO MECHANIC8
lr

BODY & FENDER VYRAI
Atsineškite Įrankius pasiruošę darbui 

NUOLATINIS DARBAS 
MĖS JUS IŠMOKYSIME

Taisysite įvairių firmų automobilius
2450 S. Michigan Ave. 

CAlomet 5-7022

• Planer Operatore
* Boring Mili Operatore

Premium Pay 
Night Shift Only

Interviews 5 to 8 m.

BEATTY MACHINE 
AND MFG. C0.

940 150th Street. Hammond. Ind.

PARDAVIMUI

Nebrangiai pardt|odami VIL- 
NIETIŠKI TAUTINIAI RŪBAI. 
Labai gerame stovy. Prašau skam
binti LAfayette 3-1732.

MNUOMUOJAMA — FOR RBNT

NAMŲ SAVININKAI!
Tarpininkaujame butų išnuomavi

mui. Patarnavimas veltui. Turime 
Laukiančiųjų sąrašą.

VARPAS Real Estate
5016 So. Weatern. PRospeet 0-2234

PROGOS —- OPPOlCTUNmES

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

GROSERIŲ IR MĖSOS KRAU
TUVE. 4 gyenimui kamb. Gerai į- 
sigyvenęs biznis, 30 m. vienoje vie 
toje. Pietvakarių miesto daly. Lie
tuvių ir lenkų klijentūra. Našlė tu 
ri parduoti. Prieinama* kaina, SE
eley 8-0685.

Dėl- ligos parduodama Laude- 
rette (skalbykla) Blue Island’e. 
Seniai įsteigta. Gera proga part
neriams arba vedusių porai. Žema 
kaina. Skambinti Virginia 7-0436, 
vakarais.

Skelbti* “DRAUGE” 
ne* jis yra plačiausiai skait 
lietuvių dienrašti*, o skelbtam 
kaina yra prieinama

Biznieriams apsimoka skelbtis dienr. “Drauge”.

i
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MŪSŲ KOLONIJOSE
_ *
Chicagoje
MUSŲJ ŠOKANČIO,! CHICAGOJ

Jaunimo ratelio šokėjai
Tęsdami savo kelionę po šo

kančią Chicagą, vieno penkta
dienio vakarą užsukome j Brid- 
geportą, ties 34 ir Lituanica gat 
vėmis esančion svetainėn ir čia 
galėjome pasigrožėti evangelikų 
jaunimo ratelio- tautinių šokių 
šokėjais. Atėję jau radome jau
nuosius šokėjus, besirikiuojan
čius šokiui. Nors dar ir nevisi 
šokėjai čia buvo atėję, nes dalis 
jų kiek vėliau grįžta iš darbų, ir 
todėl negali laiku suskubti, re
peticija vistiek vyko pilnu tem
pu.

Mus pasitikusi simpatingoji 
šokėjų mokytoja Liucija Kalvai
tytė, pradžioje kiek nustebo, pa
mačiusi spaudos atstovus, apsi
ginklavusius pieštukais ir popie
riumi, bet vėliau, atgavusi žadą, 
sutiko pasidalinti mintimis apie 
šią grupę.

Ji papasakojo, jog grupė yra 
įsteigta 1954 m. ir jos iniciato- 
rimui yra buvęs Juozas Kiemai
tis. Pati Liucija su grupe dirba 
tik nuo praėjusių metų rudens, 
kai ji iš Benton, Harbor, Mich., 
atsikėlė gyventi Chicagon.’ Šo
kių mokyme jai padeda ir Leo
nas Gružas, kuris šiuo metu yra 
faktinis grupės vadovas.

Grupei dabar priklauso 9 vy
rai ir 11 mergaičių, kurie repe- 
ticijon renkasi kiekvieną penk
tadienį ir sekmadienį. Visi šokė
jai atrodo gana energingi. Akor
deonistės pareigas eina Irena 
Jurgaitytė, o kada jos nėra — 
tenka pasinaudoti “tapė rekor
deriu”.

Išeinant iš svetainės lauke su
sitikome atsivėsinti išėjusią jau
nimo ratelio šokėjų porą, kurios 
vyriškos giminės atstovas tuoj 
pasiteiravo apie mūsų įspūdžius, 
paklausdamas: “Ar patinka ?” 
Nespėjus atsakyti, jis tęsė to
liau: “Taigi mes todėl ir daug 
dirbame, nes tautinių šokių šven 
tėję mes nenorime sugadinti sa
vo vardo. Ten tai bus svarbiau
sias mūsų pasirodymas!”

Nenutrūkstanti “Grandis”
Pamačius šokėjus Melrose

sirodymui — birželio liūdnųjų 
sukakčių minėjimui Marijos aug 
štesn. mokyklos salėje, o už ke
lių savaičių ji, kaip ir kitos JAV 
bei Kanados grupės, turės patį 
didžiausią pasirodymą Interna
tional Amphitheatre, Chicagoje.

Tie, kurie jau turėjo progą 
matyti šią nenutrūkstančią skaul 
tų šokėjų “Grandį”, džiaugėsi 
jos pasiektais rezultatais, o jos 
nėmačiusieji galės tuo įsitikinti1 
lietuvių tautinių šokių šventėje, 
kur ji bus matoma bendruose 
šokiuose. E. š.

Omaha, Nebr.
Nebraskos lietuviai studentai

Šie metai yra ypatingai tur
tingi Nebraskos lietuviams skai 
čiumi baigusiais augštesniąjį 
mokslą. Tai bus bene pirmieji 
kada toks palyginamai didelis 
skaičius lietuvių jaunuolių gau
na diplomus, čia Vidurfniuose 
vakaruose. Tai parodo, kad čia 
gyvenantis lietuvių jaunimas už 
siima ne vien tik žaliukų kalimu 
naujutelaitėms mašinoms bei ki
tokioms pramogoms, bet atsiran 
da nemaža ir tokių, kurie į sa
vo ateitį žiūri pro šviesesnius 
akinius.

Praeitais metais Creighton 
universitete Omahoje, po kele
tos metų studijų, kartu dirbant, 
master laipsni chemijoje įsigi
jo Benediktas Šulskis. Jis su 
savo žmona Danute ir dviem 
vaikučiais gyvena Omahoje ir 
dirba vienoje iš laboratorijų.

Bakalauro laipsnius šįmet įsi
gijo šie lietuviai: Stasys Mickus
— elektros inž. (University of 
Nebraska), Adomas Mickus — 
elektros inž. (III. Technologijos 
Institute), Marta Trautrimaitė
— dietician (University of Ne
braska), Martynas Trautrimas 
-- kalbų (University of Nebras
ka), Algimantas Totilas — kal
bų (University of Nebraska), 
Kazys Almenas — chemijos inž. 
(University of Nebraska).

Kazys Almenas baigė su augš 
tu pagyrimu. Jis yra gavęs sti
pendiją toliau studijas tęsti gar 
šioje atominių tyrinėjimų labo-

Parke, Ciceroje, Bridgeporte, ratorijoje Argone, kur tik apie 
Town of Lake ir Brighton Par
ke, su įdomumu laukėme dienos, 
kada galėsime užsukti į Marąuet 
te Parką pas gana plačiai žino
mą tautinių šokių grupę “Gran
dis”, kuriai vadovauja taip pat 
neeilinė tautinių šokių specia
listė Irena Šilingienė.

Geveland, Ohio
(Atkelta iš 5 psl.) 

išreiškė norą seKančio posėdžio 
metu visiems susirinkti Kana
doje.

Toliau posėdyje buvo svarsty
ti šie klausimai: PLB Seimo or
ganizavimo eiga, kultūrinis ben 
druomenių bendradarbiavimas, 
tarpusavio informacija.

Susitarta PLB Seimui skirti 
ko daugiausia dėmesio, kad jis 
sėkmingai atliktų jam skiria- 
njus uždavinius. Seimas turi bū
ti tikrai reikšmingas įvykis vi
sais atžvilgiais.

Susitarta taip pat plėsti kultū
rinį bendradarbiavimą: bendro
mis pastangomis organizuoti va
dovėlių ir jaunimo skaitinių lei
dimą, plėsti akciją keistis meni
ninkais ir meno kolektyvais, rū
pintis meninių parengimų lygio 
kėlimu.

Abi valdybos, bendrame posė
dyje konstatavusios augančius 
LB uždavinius tenkinti kultūri
nius, švietimo, sporto ir kt. rei
kalus, nutarė bendru pareiški
mu kreiptis į bendruomenių or
ganus ir visus lietuvius vykdyti 
tautinio solidarumo pareigą, ku
rį reiškiasi tautinio solidarumo 
įnašų mokėjimu ir surinkimu.

Buv0 taip pat pasikeista nuo
monėmis dėl lietuvių grupių ir 
veiksnių sugyvenimo Lietuvos 
laisvinimo byloje. Apskritai tris 
valandas su viršum trukęs bend
rasis posėdis buvo darbingas ir 
draugiškas.

DEL PREL. L. TIJLABOS 
PRANEŠIMO

Š. m. birželio 14 d. “Drauge” ' 
(Clevelando žiniose) paskelbta,'

tatyti užtvanką, kuri sulaikytų 
mūsų jaunimą nuo išsiliejimo 
svetimtaučių tarpe ir sulaikytų 
jo nutautėjimą. Mes turime tūks 
tančius tų tyliųjų tautiečių, ku
rie netrokšdami jokios pagar
bos, jokios reklamos iš kitų, pa
remia bendrą veikimą materia
liai bei moraliai stengdamiesi 
išlaikyti savo vaikuose gimtą
ją kalbą ir lietuvišką dvasią.

Buvo ir tokių, kurie ne tik 
atsisakė paaukoti Jaunimo Kon 
gresui, bet net drįso pasmerkti 
rinkimo darbą atliekantį iauni
mą. Rytietis

kad prel. L. Tulaba, svečias iš 
Romos (buv. Vilniaus kunigų 
seminarijos ir dabart. Šv. Kazi
miero kolegijos rektorius), pa
teikęs įdomų pranešimą Ateities 
Klubo nariams. Ten tarp kitko 
pasakyta, kad svečias labiau iš
ryškinęs krikščionių demokratų 
ir frontininkų skilimo priežas
tis, kad, besiaiškinant tą klau
simą, “kilo gana gyvęs diskusi
jos, nes daugelio klausytojų gal
voseną nesutiko su gerb. svečio 
išvedžiojimais”. Iš tikrųjų zgi 
gerb. svečias kalbėjo ne apie 
krikščionių demokratų ir fron
tininkų skilimo priežastis, 6 tik 
įvertino frontininkų kaikurias 
skelbiamas idėjas (ypač gi vad. 
nepasaulėžvalginę politiką) krik 
ščioniškojo doros mokslo švie
soje. Dėl jo pareikštų minčių iš 
viso jokių diskusijų nebuvo. Sve 
čias tik atsakė į kelis klausi
mus, kuriuos iškėlė H. Idzelevi- 
čius ir.St. Alšėnas (abu krikšč. 
dem.) ir S. Laniauskas (front.), 
paklausęs, ar krikščioniškosios 
demokratijos studijinių klubų 
steigimas suderinamas su ateiti
ninkų principais, ir gavęs į tą 
klausimą teigiamą atsakymą. Iš 
esmės, pilnai pritardamas pre
lato mintims, dar kalbėjo Alg. 
Kasiulaitis (krikšč. dem.), o iš 
frontininkų pasisakė St. Barzdu

SKELBKITĖS “DRAUGE”

t

kas, pareikšdamas tik tai, kad 
pagrindinė katalikų nesutarimo 
priežastis yra nepildymas Dievo 
įsakymo, liepiančio mylėti Vieš
patį, savo Dievą, už vis labiau
siai, o savo artimą, kaip patį sa
ve. Kad ateitininko galvosena 
nesutiktų su Bažnyčios autorite
to mintimis principų klausimais, 
sunku įsivaizduoti. P. Str.

Kviečiame jus praleisti 
atostogas .

Shore Gardens 
Vasarviete je

Puiku pasimaudyti, laiveliais pa- 
plaukiuoti bei pažvejubti. Prieina
mos kainos.

DICK & BETTY LINKUS
TVV1N LAKĘS, UIS.,

Tel. Twln Lakęs TRiangle 7-9191

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS GELINYCIA 
UeiluuMlot) gėlėa dėl vestuvių, b&na*- 
■ų, laidotuvių lr kitų papuošima.

2443 VVest 63rd Streea 
rel. PHospvvt s-osas Ir PR

Atliekame dideliut ir ir-Jlus automobilių remontus. Lyginimas, da- 
^ytnaa, Elektrinis suliedinimas Parduodame -tutomooilių oalis

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

2641 West Tįsi Str. (Kampas Talman flve.)
Telel. PRospeet 8-9842. Narni) tel. Wfllbrook 5-5934

PERK Ra UST/flį.'
“ li TOLI IR ARTI

NAUJI O/D££J TROKAI-NAUJAUSI KMUSTr/^O f»ANKiA!

UStį ni erų aattninias- p/sus u? sąžiningas patarnavimai

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St CHICAGO 36. ILL Tel. WAtkmoi«

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
MR. NELSON,

^AVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street

Vienas blokas nuo kapinių 
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste!

Tel — CEdarcrest 3-6335
G

Užėjus į Dubysos svetainę, da 
bartinį Lietuvių Menininkų Klu
bą, pamanėme, jog ten vyksta 
karinės dikiuotės apmokymo pa
moka. Pradžioje daugiau nieko 
kito nesigirdėjo kaip tik skardus 
I. Šilingienės balsas: “Kojas 
augštyn! Daugiau Lygiuot! La
biau išsitiest!” ir pan. Tik po 
to, kada suriko Zitos Čameckai- 
tės tampomas akordeonas ir šo
kėjai pasijudino Aušrelės šokiui, 
pamatėme, jog čia vyksta tau
tinių šokių repeticija.

Pati grupės vadovė, pamačiu
si spaudos atstovus, tuoj pagra
sino savo šokėjams, jog jie ne-

30 kandidatų į metus tepriima- 
ma.

Šiuo metu apie 15 lietuvių dar 
lieka tęsti mokslus įvairiose 
augštesn'ėse mokyklose.

Visiems baigusiems bei dar 
besimokantiems tenka palinkėti 
daug laimės, o kitiems pašokti 
jų pėdomis.

Tylieji tautiečiai
Šį mėnesį Omahos studentai 

rinko aukas JAV ir Kanados 
Lietuvių Jaunimo kongresui pa
remti. Surinkta apie šimtas dol. 
Tenka tik pasidžiaugti Omahos 
lietuvių dosnumu ir bendro rei
kalo supratimu. Mes dažnai iš
keliame įvairiausius veikėjus 
kartais gal ir neužsitarnavusius 
tos pagarbos, bet užmirštame 
tuos tyliuosius veikėjus, kurie 
aukojo savo prakaitu uždirbtą 
dolerį su viltimi jog tai padės 
kada nors vėl išvysti savo gim
tąjį kraštą, ten paliktus savo 
artimuosius ir savo mieląsias

Kacine, Wis.
Joninių laužas

Birželio 22 d. 6 vai. vak. Wis- 
consin būrio šauliai ruošia Jo
ninių laužą, kuris įvyks Minkaus 
kio sodyboje (netoli Kenoshos 
ir prie pat centrinio kelio). Pro
gramą atliks Chicagos šaulių pa 
dalinio meninis kolektyvas. Pro 
gramos pradžia 9 vai. vak.

Visi kaimyninių vietovių lietu 
viai kviečiami su svečiais ir šei
momis atsilankyti. Kiekviena iš 
vyka, kuri paremta nuoširdžiu 
lietuvių suartėjimu glaudžia mū 
sų eiles. Gamtos' prieglobstyje 
šaulių patarnavimas ir įdomi pro 
gramėlė bus vertingu mūsų ben
dravimo prisiminimu. K. Jonutis

. A. A.

MARGARET LUCAS
(Storpireiūtė)

Anksčiau gyv. 4426 S. Wood St.
Mirė birželio 20 d.. 1957, su

laukus 70 m. amžiaus. Gimė 
Lietuvoj: kilo iš Kauno.

Amerikoj išgyveno 53 m.
Pasiliko dideliame nuliūdimo 

2 dukterys: Julia Blaekwell, 
žentas Joseph ir Margaret Lu- 
eas. sūnus Algird Kominsky, 
marti Virginia, marti (mirusio 
sūnaus našlė) Caroline Komins- 
ky. 3 anūkai, brolis Joseph Ma
nelis, sesuo Mary Sipiala ir jų 
šeimos, kiti giminės ir pažįsta
mi.

Kūnas pašarvotas Joseph 
McPhee koplyčioje, 7133 So. 
Western Avė.

Laidotuvės Jvyks šeštadienį, 
birželio 22 d., iš koplyčios 11:30 
vai. ryto bus nulydėta į St. 
Adrian’s parapijos bažnyčių, 
kurioje Jvyks gedulingos .pa
maldos už velionės sielų. Po 
pamaldų bus nulydėta j St. 
Mary’s kapines.

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

Nuliūdę: Dukterys, s fl n u s, 
žentas, marčios ir anūkai.

Laidotuvių direktorius Joseph 
McPhee. Tel. PR 6-0777.

KOTRYNA PALILLNAS 
(Budrytė)

Gyveno 6919 S. Talman Avė.
Mirė birželio 20 d., 1957, 3:15

vai. ryto. sulaukus 68 m. avi
žiaus. Gimė Liet u to j ei kilo iš 
Panevėžio apskr., Vaduoklių 
parap,, Alunčių kaimo.

Amerikoje išgyveno 47 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

sūnus Antanas, marti Celia, 
anūkas Eugene, 3 proanūkai, 
Patrieia. Nancy ir Janice, kiti 
giminės, draugai ir pažįstami.
, PrikJaųsė Lietuvos Ūkininkų 
Draug., Tretininkų Draugijai, 
Apaštalystės Maldos Draug. ir 
Šv. Rožančiaus Draug.

Kūnas pašarvotas Lackawics 
koplyčioj. 2424 W. 6&th St.

Laidotuvės Jvyks šeštadienį, 
birželio 22 d., iš koplyčios 8:30
vaj. ryto bus atlydėta į švenč. 
P. M. Gimimo parapijos bažny

čių, kurioje įvyks gedulingos
pamaldos už velionės sielų. Pči 
pamaldų bus nulydėta j šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę: Sūnus, marti, anū
kas ir pi-oanūkai.

Laidotuvių direktorius Stepo
nas Lackawicz. Tel. REpublic 
7-1213.

UODfilIO valandoj 
A»«kO»

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Sa. WeaU*« Ava, Air CoadMoned kopija* 
7-8606 —• 7-8601 Automobiliam* vieta x 
barta *yvana kitom mloot* dalytai gausima 

t koplyčių arčiau jūsų namų.

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

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

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

žiūrėtų į lubas, o labiau paisytų1 go(jybag
judesių sklandumo, nes anie, sa-l A- neabejoju jog Avienas 

duodamas auką Jaunimo kongreko, gali mus blogai aprašyti. Ta
da vadovė pradėjo aiškinti, kad 
grupėje yra nemažai naujų vei
dų, kurie dar nespėjo apsipras
ti su senesniais šokėjais. Taip 
pat ji pristatė ir vieną seniau
siųjų grupės šokėjų — Nijolę 
Jasėnaitę, studijuojančią Illinois 
universitete, Ūrbapoje ir ten 
mokslo metų laikotarpyje mo
kančią Illinois’ universiteto lie
tuvių studentų tautinių šokių 
grupę.

Čia sužinojome, kad “Gran
dis”, kurią sUklaro Lituanicos ir 
Aušros Vaftų( trinto skautai ir 
skautės, “ftųnė’* 1953 metų ru
denį ir pradžioje ji yra turėjusi 
net 32 šokėjus. Dabar jų skai
čius yra šiek ' tiek sumažėjęs, 
bet aštuonioms poroms žmonių 
visada užtenka. Nuo 1953 m. 
grupė yra turėjusi daugiau ne
gu keliasdešimt pasirodymų, jų 
tarpe — keturiose televizijos 
programose. Ir šį vakarą gru
pė kaip tik ruošėsi svarbiam pa

sui paremti giliai savo širdyje 
jautė jog jo auka gal nors dali
mi padės išlaikyti greitai gęs
tančią lietuvybės liepsną mūsų 
jaunimo tarpe. Kaip nepriklau
somybės laikais kiekvieno lietu
vio nupirkta plyta pastatė Pri
sikėlimo bažnyčią Kaune, taip 
šiandieną kiekvieno lietuvio pa
aukotas doleris gal padės pas-

KADA IR KAM MOKAMOS

Pensijos ir Pašalpos
Siame leidinyje lr 8 pusi. priede at
spausdinta JAV-bių Socialinio Drau
dimo (Sodai Security) įstatymas su 
naujausiais metų papildymais,
būtent: 1) Ofieialės pensijų lr patal
pų lenteles, 2) Moterims pensijų 
mokėjimas nuo 62 metų amžiaus. S) 
Nedarbingiems asmenims pensijos 
mokėjimas nuo 50 metų amžiaus.

Be to, Siame leidinyje atspausdin
tas Nelaimingų atsitikimų (.statymas 
(Workmen’n Compen«*tlon), su len
telėmis. nurodant už kokius kūno su- 
slželdlmiis klek mokama paflalpos 
Leidiniu kaina tik KO centų.

Pinigus su užsakymais siųsti: 
•*DRAITOA8”

4545 Weat SSrd Street 
CMcago 29, Illinois

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, 
kad š. m. birželio mėn. 19 d. staigiai mirė mūsų my
limas tėvelis.

A. *1* A.

ANTANAS KATILIUS
Gyveno 19947 Burgess Avė. Detroit 19, Mich.

Laidotuvės birželio 22 d.
Nuliūdę: DUKTERYS, SONUS IR IŲ ŠEIMOS.

Pranešame draugams ir pažįstamiems, kad š. m. bir
želio 18 d. staigiai mirė

A. -j- A.

DR. MARIJONAS GERULAITIS
Gyveno 1824 W. Jackson Blvd., Chicago, III.

Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 7 metus.
Kūnas pašarvotas Petro Bieliūno koplyčioje, 4348 

S. California Avė. Laidotuvės jvyks šešt., bir. 22 d., 8:30 
vai. ryto bus nulydėtas j Švenč. Panelės* Nekalto Prasi
dėjimo bažn., po gedulingų pamaldų bus palaidotas Šv. 
Kazimiero kapinėse. Nuliūdę: Draugai.

TROOST - PACHANKIS MONUMENTS
JOHN W. PACHANKIS (PATCH). Vloe-Prerident

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

«

’i 1

ver. ba
i* ' ' - — .r-—

š 

<0
| paminklų patalpa* ir atgal me* viauomet parūpiname 

tranaportaciją automobiliu.
Atdara kasdien lr aekmadlenlala nuo 9 vai. ryto lkl 6 vai. popiet.

IDHIRINKITR DABAR — BT7R PASTATYTA KAPINIŲ DIENOJE! 
JOKIO ĮMOKI JIMO. SUMOK KAPINIO DIENOJE.

Biznieriams apsimoka skelbtis dienr. "Drauge”.

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Mes turime koplyčias 
v s o s e Chicagos ir

Ambulansų patarna
vimas dieną ir nak- 

1 tį. Reikale šaukti 
1 mus.

Roselando dalyse ir 
tuojau patarnaujame. *

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

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

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

POVILAS J. RIDIKAS
3354 8. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

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

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

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

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

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

VANCE FUNERAL HOME
1424 8. 50th Avė. Ol.ympic 2-5245 ir TOvvnhall 3-9687
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Sveikinimai Ir Aukos Tėvų Marijonų Ir Dienraščio “Draugo” Nauju Rūmų Šventinimo Proga
sveikiname ir

DŽIAUGIAMĖS

Lietuvos Vyčių sendraugių 
kuopa, prisimindama anuos lai
kus, kai jaunai organizacijai 
dienraštis “Draugas” buvo my
limiausias tėvas, auklėtojas ir 
mokytojas, kaip reikia Dievą 
garbinti, savo tautą branginti, 
mylėti, savo kraštui — tėvynei 
Lietuvai — pasišvęsti, savajai 
lietuviškai kalbai išlaikyti ir ją 
savo vaikams perduoti, savas 
parapijas ir įstaigas kurti, lietu
vių vardą svečioj šaly tarp kita
taučių kelti, jo istorinio žygio — 
naujųjų rūmų pašventinimq pro 
ga, džiaugsmingai sveikina ir iš
savo kuklaus iždo aukoja $25 Tiesas ir meiles skleidėjas 
išpidkimui 25 plytų, kurių dar
nemažas skaičius, vykdant šią Ateitininkai sendraugiai kūrę 
statybą, tebėra skoloje. , Ateitininkų rūmus Kaune, Lais-

Ilgiausių metų “Draugui”, mū v^s šiandien nenutrau-
sų organizacijų tėvui, mokyto-

vi nauji ir gražūs namai, kaip 
ūkinio pastovumo bazė. Iš tos 
bažės švies tiesos ir teisingumo 
žiburiai lietuvių išeivijai per 
spausdintus Draugo puslapius.

Tų namų šventinimo iškilmių 
proga BALFo Centro ne tik sa
vo nuoširdžiausius sveikinimus 
siunčia, bet ir savo didelę padė
ką reiškia už Draugo palanku
mą didžiai ir kilniai šalpos idė
jai, o taip pat už nuoširdų ir 
nenuilstamą bendradarbiavimą 
su Bendruoju Amerikos Lietuvių 
Šalpos Fondu. Tegyvuoja DRAU 
GAS ir jo įstaigos. į

BALFo Centro V-ImJ

BIČIULIŠKAI

Šitas mažas pilietis išsigando, kai jo draugas šuto, norėdamas 
atsivėsinti, nubarė palaižyti ledų. Abu New Yorko gyventojai. (INS)

kiamai Ateities Rūmus Lietuvai

GYDYTOJAI VEIKIA
Gegužės mėn. 28 d. Amer. Budrys, dr. K. Draugelis, dr. B.

jui, auklėtojui ir globėjui!

Vincas Paukštis, pirminink., 
Ona Aeliliūnienė, sekretorė, 
N. Karlavičius, iždininkas, 
P. Zakaraitė, finansų sekr.

Švies tiesos ir teisingumo 
žiburiai...

Didžiai Gerbiamiems DRAUGO
Leidėjams ir Redaktoriams
Periodiniai lietuvių laikraš

čiai, o ypač dienraščiai, yra ne
tik patikimiausi informatoriai 
apie dabarties gyvenimo įvy
kius, bet ir dideli kultūrinio bei 
visuomeninio gyvenimo suakty
vinimo įkvėpėjai. Tą didelį ir gra 
žų darbą dirbdami susiduria su 
nelengva kasdienine realybe — 
ūkiniais sunkumais. BALFo cen
tro valdyba nuoširdžiai džiau-

kurdami, su nuoširdumu sveiki- Liet. Gyd. draugija turėjo savo Gaižiūnas, dr. A. Garūnas, dr.
na katalikiškos sielos, lietuviško 
organizuotumo ir objektyvios in- 
formaciios “Draugo” rūmus, ku 
rie atsidėkodami už suneštas ply 
tas, tiesą ir meilę spaudos pus
lapiais skleidžia.

Ateitininkų Sendr. Sąjungos 
Centro Valdyba

Lietuvių katalikų vienytojas
Lietuvių Romos Katalikų Su

sivienijimas Amerikoje vienija 
lietuvius fraternalėn draudimo 
organizacijon, “Draugas” vieni
ja lietuvius ir katalikus sutarti
nai lietuviškai ir katalikiškai 
gyvybinei veiklai pasaulyje.

Rūmus šventinant, nuoširdžiai 
sveikiname leidėjus tėvus Mari
jonus, “Draugo” kolektyvą ir jo 
atsakinguosius — vyr. tvarky-

paskutinį susirinkimą prieš ato- F. Kaunas, dr. A. Montvidas, 
stogas. Dr. A. Garūnas referavo1 dr. J. Paukštys dr. M. Strikolis, 
plaučių vėžio atsitikimą kombi-: dr. V. Tauras, dr. J. Valaitis ir 
nuotą su astrogyllosis svsirgi-1 dr. B. Zubrickas.

giasi ir iš visos širdies sveikina toją kun. P. Ciniką, M.I.C., kun. 
dienraščio Draugo Leidėjus ir V. Bagdanavicių, ir vyr.
Redaktorius, kurių sugebėjimais j redaktorių L. Šimutį, 
ir dideliu darbštumu įsigyti sa- LRKSA Chicagos a|>skr. V-ba

mu ir, komplikuotą hepatitu bei 
dvylikapirštės opos prikiurimu 
(perforacija). Prelegentas minė
tą ligos atsitikimą išnagrinėjo 
labai pedantiškai, gi patologas 
dr. J. Valaitis jį papildė skrodi
mo duomenimis bei patologinių 
preparatų nuotraukomis, kurios 
buvo pademonstruotos projekci
jos aparatu ir atitinkamai in
terpretuotos.

Vienbalsiai buvo priimti drau 
gijon nauji nariai: dr. J. Bart
kus, dr. A. Belickas, dr. L. A. 
Dirda, dr. D. Giedraitis, dr. P. 
Mažeika, dr. V. Mėlnykas, dr. 
A. Pautienis ir dr. K. Rimkus.

Susirinkime buvo tartasi ir A- 
merikos Lietuvių Gydytojų kon
vencijos reikalais. Dar kartą 
patvirtinta nutarimas, kad š. 
m. Darbo dienos (Labor Day) 
savaitgaly, rugpjūčio mėn. 31d. 
ir rugsėjo mėn. 1 d., bus šau- 

ir Kanados
Lietuvių 
mas.

X Danos (Černiūtės) ir dr.
Vyt. Gylių pirmgimis sūnus kiamas Amerikos

/ mus
X Richard Daley,

miesto meras, specialiu laišku 
dėkoja mūsų dienraščio redak
toriui L. Šimučiui už paramą 
rinkimų metu pravesti jo pasiū
lytus bonus miestui gerinti ir 
puošti.

X Chicagos lietuviai futboli
ninkai per du paskutinius sek
madienius pasiekė gražių laimė
jimų. Pirmoji komanda įveikė 
Necaxą 3:0 ir Hoosiers 3:1; re
zervinė nugalėjo Hoosiers 5:0, 
bet turėjo nusileisti Necaxai 
3:4. Jauniai du kartus išėjo nu
galėtojais, sumušdami Schwa- 
ben 2:0 ir Hakoah 5:3.

X Joninių lauži*, kurį rengia 
Mažosios Lietuvos Lietuvių 
draugija su bičiuliais ir Vilniaus 
Krašto lietuviai bei Šaulių są
junga, dainuos Juozo Mieliulio 
vadovaujamas choras. Parengi
mas įvyks ateinančio šeštadie
nio vakarą, birželio 22 d., J. 
Spaičio darže, Willow Springs, 
prie Archer ir 89 gatvės.

X J. M. Mozeris, Maryan 
Moore, J. P. Vargia, J. W. Pa- 
chankis, A. J. Valonis, Alg. Pi- 
varonas ir P. M. Smith sudaro 
Tautinių šokių šventės svečių 
priėmimo komisiją. Jie visi yra 
senesnės lietuvių kartos vaiki i, 
kurie tačiau rūpinasi lietuvių 
kultūriniu gyvenimu ir mielai 
prisideda prie viešo pobūdžio 
lietuviškų darbų įgyvendinimo.

X Kun. Alf. Lipniūno moks
leivių ateitininkų kuopos iškyla 
prie ežero įvyks šj šeštadienį, 
birželio 22 d., Indianoje. Norin
tieji važiuoti susirenka prie Da
riaus ir Girėno paminklo 9:30 
vai. ryto. Bus svečių iš India
nos. Visas jaunimas kviečia
mas.

buvo pakrikštytas Gimimo P. 
Švč. parapijos bažnyčioje pra
eitą sekmadienį Tomo Vytauto 
vardu. Krikšto tėvais buvo dr. 
Jonas Gylys ir Marytė Černiu- 
tė.

Matematikas Vytautas ir Da- 
Chicagos Į na Cerniutė-Gyliai vedė prieš

Gydytojų suvažiavi-

Reikia manyti, kad po suva
žiavimo visi lietuviai gydytojai 
įsijungs bendron lietuviškon gy
dytojų šeimon, t. y. įstos nariais 
į esančias draugijas, arba ten 
kur jų nėra, darys pastangas 
jas įkurti.

Ši Amerikos Lietuvių Gyd. 
konvencija ir yra pirmas bandy 
mis galima būtų- sėkmingiau 
ti, kad vėliau bendromis jėgo
mis galima būtūų sėkmingiau 
veikti siekiant užsibrėžtų tiks
lų.

Rengėjams labai svarbu yra 
žinoti iš anksto dalyvių skaičius. 
Taigi, būtinas yra reikalas juo 
anksčiau įvykdyti dalyvių re
gistraciją, kad būtų įmanoma 
orientuotis dėl gavimo atitinka
mo dydžio salės, dėl užsakymo 
kambarių bei pranešti dalyvių 
skaičių bankete.

Dalyviai privalėtų jau dabar 
pradėti registruotis, o taį gali
ma padaryti pasiunčiant prane
šimėlį A.L.G. D-jos Sekretoriui

Šiame susirinkime išrinkta į j dr. V. Taurui, kurio adresas y- 
suvažiavimą atstovais šie gydy-1 ra šis: 5100 S. Western Avė., 
tojai: dr. M. Budrienė, dr. S.' Chicago 9, III. Dr. V. Tauras

DVIEJUOSE HORIZONTUOSE
Audra atūžia iš ryty... ti socialistines lenktynes ir t.t., 

Prieš kelias dienas Chicagoje pastarasis paminklas suspindi

Lietuvoje, Mūšos krantuose įvy
ko vienos skaudžiausių kautynių 
tarp raudonosios armijos dali
nių ir Lietuvos partizanų.

Kaip šiandien prisimenu tą 
auksinį vidurvasario rytą. Dar 
iš vakaro juokavome Saločių 
klebonui, kad rytojaus dieną vi
si stosime talkon rugių pjauti. 
Bet rytojaus rugiapjūtė buvo 
staigi, skaudi ir kruvina.

Kaip tik tuo metu, kai anks
tyvą liepos 29 d. rytą priešas ap 
supo mus Saločiuose ir prispau
dė Mūšos dešiniajame krante 
kautynėms, pro mus pralėkė pas 
kutinis vežimas iš Biržų. Tame 
vežime, tarp kitų, buvo ir Biru
tė Bilevičiūtė, kuri tik prieš me
tus, nušokusi Švedijoje, išsilais
vino iš sovietinio pragaro.

Taigi viena skaudžiųjų Mūšos 
kautynių fakto liudininkė vėl y- 
ra laisvuose Vakaruose.

Su paskutinėmis autentiško
mis žiniomis atsiveria naujos 
žaizdos ir rikiuojasi nauji žu
vusiųjų bei ištremtųjų vardai...

Rudžiai statys operos rūmus
Birželio 1 d. šauniu pobūviu 

menininkų klubo patalpose Chi
cagos vyrų choras užbaigė dar
bingą savo veiklos sezoną. 1956 
— 1957 m. sezono metu vyrų 
choras pasiekė pasiekė užsimo- 
mų zenitą — pastatė “Rigolet

to” operą lietuvių kalba, kuri 
susilaukė didelio pasisekimo ir 
puikių atgarsių.

Todėl nenuostabu, kad po to
kių Įvykių, puikaus pasisekimo 
ir užtarnauto publikos bei spau
dos įvertinimo sezono užbaigi
mo pobūvio nuotaika buvo links 
ma ir pakili.

Pobūvio vedėjas inž. Mažeika, 
vesdamas pobūvį dinamiškoje 
dvasioje ir kitoje nuotaikoje, ne
gu įprasta pobūvius vesti, pada
rė pobūvį ne prakalbų, bet dai- Į 
nų vakaru.

Inž. A. Rudžiui, didžiam me
cenatui ir “Rigoletto” operos, 
globėjui pareiškus, kad jis, su
grįžus į Lietuvą, pastatys Vil
niaus operai naujus rūmus, iš. 
visos širdies buvo sušuktas 
griausmingas valio. Beje, šis 
mūsų meno mecenatas ir politi
kas Lietuvai laisvę pramato 1970 
metais.

Vyrų choro valdybos nariai — 
K. Skaisgirys ir VI. Stropus — 
svečius ir saviškius labai pra
linksmino humoro forma perda
vę choro ir operos darbų aktu
alijas bei užkulisius. Jei jie iš 
siauro choro ratelio išeitų į pla
tesnę orbitą ir ten pagautą me
džiagą toje pat nuotaikoje su
gebėtų perleisti per humoro koš
tuvą, negausus “spyglininkų” 
būrelis susilauktų naujų jėgų.

Vyrų chorui prieš akis vėl sto
vi didžiulis darbas — opera 
“Faustas”. Kai dirigentas muz. 
VI. Baltrušaitis visų akivaizdoje 
atvirai patvirtino, kad jis iš vy
rų choro niekur nesitrauks ir 
drąsiai kibs į visus darbus, kurie 
yra choro užsimoti, vyrai plojo 
iš peties — reiškia, “Faustas” 
tikrai bus pastatytas! Paten
kintas šypsojosi ir dirigentas 
muz. A. Kučiūnas, vienas svar
biausių mūsų operos ramsčių.

“Vyrai, gerai per vasarą pa
ilsėkit, nes didžiulis darbas vėl 
stovi jums pfrieš akis, jilk “Faus 
to” operai turėsite ruoštis”, lin
kėjo svečiai vyrų chorui sezono 
pabaigtuvių proga ir su tokiu 
pat linkėjimu, reikia tikėti, jun
giasi visa lietuviškoji visuome
nė. VI. Rin j.

Tikras nuostolis
Jonas pamato ateinantį bičiu

lį ir pagalvoja:
— Vėl paprašys paskolinti, o 

dar tų $5 negrąžino.
— Labas, drauguži, — užkal

bina bičiulis. — Gerai, kad su
tikau. Ar turi $5?

— Deja, ne.
— Gaila. Jei būtum turėjęs 

penkinę grąžos, būčiau grąžinęs 
skolą.
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metus Chicagoje ir tuojau išvy
ko abu į Los Angeles, kur Vy
tautas dirba kaip inžinierius- 
matematikas vienoj aviacijos 
įmonėje.

X Bruno Skotas, Tautinių 
šokių šventės komiteto pirmi
ninkas ir “Ateities” šokėjų gru
pės vadovas, jaunas ir energin
gas suvalkietis, deda visas pa
stangas, kad pirmoji JAV ir 
Kanados tautinių šokių šventė 
sėkmingai pavyktų ir lietuvių 
vardas būtų minimas visuose 
JAV dienraščiuose, radijo pro
gramose, o televizijoje rodoma 
lietuvių meniniai pasirodymai.

X Jonas Maliorius, Lietuvių 
auditorijos šeimininkas, pasko
lino visus reikiamus baldus lie
tuvių tautinių šokių šventės 
raštinei įrengti. Raštinė atida
ryta birželio 15 d. ir bus atda
ra kasdien nuo 10 vai. ryto ligi 
9 vai. vakaro. Raštinei gražias 
patalpas suteikė prekybininkas 
J. Karvelis, 3320 So. Halsted 
St., telef. CL 4-4096.

X Elena, lešnuuitaitė, Algir
das Jurašas, Algis Kronas, Mū
rija Maželytė, Stclla Stasiulai- 
tytė, Alfredas Šumanas, Rober
tas Viliūnas, J. F. Žukauskas 
baigė Morton High School Ci
ceroje.

X Chicagos pradžios mokyk
lų mokiniai, kurie dalyvausi 
Tautinių šokių šventėje, išpil-' 
dys dalį programos per televi
ziją, stotis 7, birželio 23 d. 9:30 
vai. ryto.

X Zita Betkauskaitė, Jaunu
tis Linartas ir V. Račkauskas 
gavo Morton Junior Collcge 
baigimo pažymėjimus.

teko matyti labai įdomią nuo
trauką, atsiųstą iš okup. Lietu
vos. Tai nuotrauka vieno nese
niai Lietuvoje pastatyto pamink 
lo. Žinant, kad Lietuvoje pasili
kę dailininkai, keramikai, skulp
toriai yra priversti kurti bolše
vikinių stabų biustus, atžymėti 
revoliucijos momentus, įamžin-

X Chicagos šaulių klubo val
dyba paskyrė $25 pašalpą lei
džiamam stud. žurnalui “Litua
nus”, kuris plačiai informuoja 
angliškai kalbančią visuomenę 
apie Lietuvą politiniu ir kultū
riniu atžvilgiu.

X P. B. Račkauskas praves 
tradicinio Joninių laužo progra
mą. Šis laužas bus šį šeštadienį 
(VI-22) p. J. Spaičio darže, 
Willow Springs.

X Chicagos skautininkų Ra
movės valdybą sudaro pirm. ps. 
E. Zabarskas, sekr. sk. V. Tal- 
lat-Kelpša ir ižd. ps. R. Paru- 
lytė.

X Don Varnas postas rengia 
gegužinę liepos mėn. 21 d. Bu
čo darže, Willow Springs, III.
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kraštutiniai skirtinga dvasia.
Minimame paminkle granitan 

perkelta Lietuvos laukų panora
ma. Bet ji tokia simboliška nū
dieniniam Lietuvos likimui... Iš 
rytų puses matyti atūžianti aud
ra, nes medžiai pašiurę ir į va
karus palinkę, o virš jų kryžiuo
jasi žaibai. Toliau gi keli kryžiai 
ir rūpintojėliai iškalti. Bet jie 
arba pasvirę nuo vėjo, arba vi
sai audros išlaužti ar išversti ty
so ant žemės. Visas granitan 
perkeltas vaizdas dvelkia aud
ros šiurpu ir didele nelaime.

Kitame paminklo šone, kaip 
laiške rašoma, yra iškalti keli 
eilėraščio posmai. Kieno tas ei
lėraštis parašytas ir kokia ei
lėraščio dvasia, neminima. Tik 
laiške pabrėžiama, kad tam pa
minklui pastatyti užteko vieno 
amerikinio siuntinio, ir pamink
las pastatytas privačių žmonių 
iniciatyva.

Paminklas stovi žmonių labai 
lankomoje X vietovėje, prie vie
nos upės kranto, ir reikia tikė
ti, kad Lietuvos žmonėms jis 
spindi didesne šviesa, negu Sta
lino ar Chruščevo saulė...

Mūšos kautynių liudininkė
1944 m. liepos 29 d. šiaurės

KAS TIK TURI GERA SKONĮ, VISKĄ 
PERKA PAS LIEPONĮ!

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

Moderniausia lietuvių baldų prekyba Chicagoje

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI — 
FURNITURE CENTER, INC.

3222-14-26 So Halsted St. VIctory 2-4226
Pirm., Ketvirt. 9- 9:30, Sekm. 12—5, Kitom dienom 9—6

IŠKILMINGA DEDIKACIJA
.DIENRAŠČIO DRAUGO NAUJŲ PATALPŲ

ir
TĖVŲ MARIJONŲ NAUJOJO VIENUOLYNO 

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

prie 63-čios ir Kilbourn gatvių
(Kilbourn gat. yra 4500 į 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.

PASTABA ORGANIZACIJOMS: Kardinolas Samuel Striteh, CHieagos 
Arkivyskupas bus sutiktas prie 64-tos ir Kenneth gatvių ir lydimas iki vie
nuolyno. • Organizacijos renkasi išsirikiavimui prie vienuolyno (6336 So. Kil
bourn Avė.) 2:30 p.m.

PASTABA ATVYKSTANTIEMS SU AUTOMOBILIAIS: yra gautas lei
dimas lis kon. Duggan, klebono Our I>wiy Star of the Sea parapijos, kuri 
randasi prie 64-tos ir Kilbourn, statyti automobilius jojo parapijos kieme. 
Reik privažiuoti prie 63-ėios ir Kilbourn ir policija nurodys kelią j parapijos 
kiemą, kur randasi labai plati aikštė.
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