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NAUJI KELIAI BUS J.AMERIKOS VALSTYBĖSE
Vakarai turi pažvelgti į

naują Kremliaus signalą
JUOZAS LINGIS, 

mūsų bendradarbis Švedijoje
Neperseniausiai Pravdoje tilpo gana įdomus straipsnis, 

savotiškas naujosios sovietų politikos doktrinos išdėstymas, 
adresuotas Vakarinis. Straipsnio autorius Marininas, kaip 
sakoma, yra vienas iš žino miausių sovietų spaudos ko
mentatorių. '

Pirmų pirmiausia Marininas 
paneigė vakarų spaudos pa
reiškimus, kad sovietų sugyve
nimo politika esanti tik takti
ka, o ne ilgesnių distancijų 
principas. Jis pabrėžia, kad 
tokia taktika, pažvelgus į da
bartinį pasaulio. susiskirstymą, 
esanti visai nereikalinga. Pa
saulis pasikeitė. Kapitalizmo 
kontroliuojama sritis ima vis 
labiau ir labiau susitraukti.
Didžiūnai, Kinija ir Indija, iš
ėjo į pasaulio areną. Taip va
dinamoji taikos zona Sovie
tams vadovaujant apima da
bar apie bilioną žmonių. Įvykių 
raida aiškiai rodanti, kad kapi? 
talizmo pagrindai vis silpsta ir 
silpsta. Nuo kapitalizmo tols
tančių tautų skaičius didėja.
Socializmas yra mūsų laiko i- 
dėja ir jis ima tapti pasauline 
sistema. Kapitalizmas yra be
sąlyginiai pasmerktas pražū
čiai, tačiau stebėtojai vaka
ruose esą darą didelę klaidą 
sutapatindami tatai su pačių 
vakarų žlugimu. Komunizmo 
laimėjimas dar esą nereiškia 
vakarų pražūti. Vakarai, anot 
Marinino, sako, kad augštas 
pramonės išvystymas stabdo 
socialistinį veržimąsi. Tačiau 
yra įrodymų, kad socializmas 
laimi sau pozicijas tuose kraš
tuose, kur pramonė yra, paly
ginti, silpnai išsivysčiusi. Ma
rininas tat prieina tos išvados, 
kad socializmas turi daug dau
giau galimumų laimėti augštos 
pramonės kraštuose, nes ten 
yra daug įtakingesnė darbo 
klasė. Leninistinė gi aksio
ma sakanti, kad ši klasė vi
sada stengiasi įgyvendinti so
cializmą. ,

Mano, kad jau pasiekta

Pagal šią naują sovietų dok
triną nereiškia, kad perėjimas 
iš kapitalizmo į socializmą turi 
įvykti iš karto. Tai ištisos 
perėjimo epokos klausimas, 
kada atsiranda vis daugiau ir 
daugiau vidurkio tipo valsty
bių, kol pagaliau paskutinėje 
epokos fazėje žlunganti kapi
talistinė ir kylanti socialistinė 
sistema gyvens šalia viena ant
ros. Tai Lenino sugyvenimo 
principo kvlntensencija. So
vietuose manoma, kad paskuti
nioji epokos fazė jau pasiekta.

Kiekvienu atžvilgiu, kaip 
Marininas teigia, kapitalizmas 
neturi jokios ateities. Tačiau 
tatai nereiškia, kad visos vals
tybės jau yra pribrendę perei
ti į socializmą. Toji raida 
kiekviename krašte priklauso 
nuo vidaus aplinkybių. Revo
liucijos esą negalima primesti 
iš oro. Iš kitos gi pusės bet 
koks mėginimas atstatyti kapi
talizmą esąs • beprasmis. Vis
ką naikinąs karas nėra meto
das pademonstruoti vienos sis
temos geresniškumą už antros. 
Tėra tik vienas kebas nuspręs
ti, katra iš tų sistemų yra ge
riausia — tai talkus sugyveni
mas, kurį seka ir tų abiejų 
sistemų tarpusavė konkuren
cija.

Iš to naujo sovietų doktri
nos išdėstymo darosi išvada, 
kad šiuo momentu negresia 
joks karo pavojus. Marinimas 
tačiau primena, kad kapitalis
tinis imperializmas savo šmėk
los nepakeitė. Jis visomis pa
stangomis siekia karo, tačiau 
tas jo užmačias, tvirtina Mari
ninas, sutrukdys nuolat augan
ti ir stiprėjanti socialistinio fa- 
lango jėga. Taigi, rytų apgin
klavimas ir rytų bloko viršiš- 
kumas yra svarbiausia sąlyga 
tam doktrinos tikslui atsiekti. 
Kitais žodžiais tariant, vien tik 
rytų bloko viršiškumas veda į 
taiką.

Kaip gi į tuos Marinino nau- 
jos- doktrinos principus rea
guoja sovietų politikos eksper
tai Skandinavijoje. Vienas iš 
jų, švedų dienraščio Stock- 
holms Tidningeri apžvalginin
kas T. Norwid, štai kaip ko
mentuoja tuos Marinino išve
džiojimus. Daugelis prielaidų 
tam» Marinino galvojime esą 
labai abejotinos. Ligi šiol so
vietų galybės sfera plėtėsi tik 
ant sovietų durtuvų eksportuo
tos revoliucijos, kaip pvz. Kini
joje ir satelitinėse valstybėse. 
Ligi šiol dar nėra nė vieno pa
vyzdžio, kad kuri nors valsty
bė būtų kitokiu būdu pasida
riusi komunistiška. Darbinin
kai dar niekur daugumoj ne
balsavo už komunizmą patiems 
Sovietams ar jų pastatytoms 
pasaulinio komunizmo kovos 
organizacijoms aktyviai nepri- 
sidedant.

Toji doktrina, anot Norwido, 
yra grubus suprastinimas 
augštesnės raidos stadijų ka
pitalistinių kraštų Jpramonėje 
ir darbo klasės politinio nusi
statymo pasikeitimo įvedant 
augštesnį pragyvenimo stan
dartą. Teoretiniai tai nesą ne
sunku iškelti silpnas ir neįma
nomas vietas Marinino straips
nyje. Tačiau svarbiau yra tai, 
kad sovietai pradeda išdirbti 
naują užsienio politikos doktri
ną pakankamai atraktyvią 
prastesnio supratimo ir galvo
jimo dovana ne taip apdovano
tus asmenis, ypač atsilikusiuose 
kraštuose.

..
Prancūzų šarvuotis pasiima gazoliną netoli Pales tro, Alžirijoje, 30 mylių rytuose nuo Alžiro. Vy
rai vyksta jieškoti dingusio prancūzų sargybinio. (INS)

70 sukilėlių žuvo
A «V. •• •Aižiojoje

ALŽIRAS, Alžirija, geg. 30.— 
Prancūzijos kareiviai nužudė 70 
nacionalistų sukilėlių dviejų die
nų laikotarpyje. Didelės kovos 
tarp prancūzų ir sukilėlių vyko 
prie Kabylie kalno.

Kipro saloje neramu
NICOSA, Kipro sala, geg. 30. 

— Du graikai kipriečiai buvo nu 
žudyti minioje, kai .turkas poli
cininkas buvo laidojamas. Tur
kas policininkas žuvo nuo graiko 
bombos.

Turkai kipriečiai vėl sukėlė 
riaušes Nicosia mieste. Tarp tur
kų ir graikų vis labiau didėja į- 
sitempimas.^------  -- --------

*

Ar galima mirusio akis
atiduoti kitam žmogui

ROMA. — Popiežius Pijus XII 
pasisakė teigiamai šiuo klausi
mu tarptautinei grupei okulistų 
gydytojų. Savo kalboje Popie
žius nubrėžė ribas, kurių laikan
tis galima mirusio žmogaus kū
no dalis panaudoti gyviems žmo
nėms.

Nesenai Italijoje vieno mirų? 
šio kunigo akys buvo atiduotos 
dviem akliem vaikam, kuriuos 
velionis gyvas būdamas globo
jo. Tas klausimas sukėlė abejo
nių dėl šio veiksnio moralumo, 
nes tai buvo priešinga Italijos 
įstatymams. Dabar bus daromos 
pastangos įstatymą pakeisti.

*
• Sovietai nužudė buvusį Azer 

b i ano ministerį pirmininką ir 
tris kitus augštus Kaukazo res
publikos pareigūnus už išdavys
tę ir priešrevoliucinę veiklą.

94,24 proc. visų Rusijos suaugusių 
nepriklauso komunistų partijai

Per Sov. Sąjungos kp 20-jį partijos suvažiavimą įdomų pra
nešimą patiekė Sov. Sąjungos kp centro komiteto sekretorius 
A. B. Aristovas, mandatų komisijos vardu nušvietęs, kaip atro
do kp statistiniai skaičiai.

Nauji komunistų šūkiai

Visą tą doktriną, anot Nor- 
wido, galima suprastinti į kele
tą kovos šūkių, kurie gali būti 
juo atraktyvesni, juo mažesniu 
kritiškumu jie bus sutikti. 
Tuos šūkius jis maždaug taip 
formoluo ja: X

• Sunaikinti kapitalizmą yra 
neišvengiamas ir pagrindinis 
tikslas.

• Viskas, kas ne komuniz
mas, yra tik pereinamoji for
ma, kurios raidą reikia pasku
binti visomis priemonėmis, tik 
ne karu (liaudies frontų poli
tika).

• Kapitalizmui nepripažįsta
ma teisė apsiginti. Toks apsi
gynimas yra nusikalstamumas, 
nukreiptas prieš natūralią rai

dos tentenciją ir žmonijos inte
resus.

• Mėginimas karinėmis prie
monėmis sustabdyti tą komu
nistinę ekspansiją yra ne tik 
nusikalstamumas, bet ir bepra 
smiškumas.

• Tokie mėginimai ateityje 
bus jėga nuolat augančio rytų 
bloko kriminalizuojami. Kapi
talizmui nėra kitokios išeities, 
kaip kapituliuoti be sąlygų. 
Juo anksčiau toji kapituliacija

Aristovo pranešimu, Sov. Są
jungos kp dabar turi 6,795,896 
narius ir 419,609 kandidatus, iš 
viso — 7,215,505 partijos drau
gus. Per 19-jį partijos suvažia
vimą (1952.10.1) tikrųjų narių 
partijoje buvo 6,013,259 ir kan
didatų 868,886, iš viso — 6,682, 
145. Tuo būdu nuo 1952 m. par
tijos narių skaičius padidėjo 
782,637, o kandidatų skaičius 
sumažėjo 449,277. Vadinasi, par 
tijos narių skaičius per- mėnesį 
padidėjo apie 8,600 arba per ’me 
tus — 103,000.

Iš to skaičiaus vyrai sudaro 
80,5% (5,801,049) ir moterys 
19,5% (1,414,456). Jauniausias 
partijos narių amžius nustaty
tas 18 metų. Vadinasi, Sov. 
Sąjungos kp yra žymiausia da
limi vyrų organizacija. Bendras 
suaugusių per 18 metų, vyrų ir 
moterų, skaičius Sov. Sąjungo
je siekia apie 125 mil. Iš jų tik 
7,2 mil. tėra kp nariai arba jos 
kandidatai. Kitaip tarus, akty
vūs partinio gyvenimo nariai 
tėra 5,76%. Tik, aiškiau sa
kant, 94,24% visų Sov. Sąjun
gos suaugusių gyventojų nepri
klauso komunistų partijai. Iš 
125 mil. suaugusiųjų apie 43% 
(arba 54 mil.) yra vyrų ir 
57% (arba 71 mil.) moterų. Mo 
terų aktyvių partijos narių akai 
čiug tesiekia 1,97%. Tuo būdu 
89,3% suaugusių vyrų ir 
98,03% suaugusių moterų nėra 
aktyvūs partijos nariai.

Komunistų gausiau ten, kur 
yra valdžios administraciniai 

centrai

Paskelbtieji statistiniai duo
menys įdomūs ir kitais atžvil
giais. Iš jų paaiški, kad pvz. 
Maskvoje yra 3 kartus tiek ko
munistų, kaip visame Kazachs
tane, o Leningrade — 2 kartus 
tiek, kaip Gudijoje. Taigi, svar
biausi partiniai yra sukoncent 
moti ten. kur yra valdžios ad
ministraciniai centrai. Maskvo-i

7,356 visai nėra nė vienos par
tinės celės. Prieš sustambinant 
kolchozus 1952-53 metais, kol
chozų skaičius siekė apie 250, 
000. Kaimo vietovių ir tos rū
šies gyvenviečių Sov. Sąjungo
je skaitoma apie 300,000, iš jų 
tik apie 80,000 teturi partines 
“celes”, o daugiau kaip 200,000 
kaimų neturi nė vienos kp pir
minės organizacijos ar celės.

Kiek yra Lietuvoje komunistų?
Per “ataskaitinį pranešimą” 

LKP 19 suvažiavime Vilniuje 
(1956.1.24-26 d.d.) A. Sniečkus 
pareiškė, kad 1956 m. sausio 
1 d. Lietuvoje buvo 36,087 ko
munistai. Iš 1787 kolchozų pir
minės partinės organizacijos 
veikiančios 1,085 kolūkiuose, o 
170 kolūkių sudarytos “kandi
datinės grupės”. 1939 m. Lie
tuvos kp įsirašiusių narių buvo 
1,741, iš kurių tik 616 tebuvo 
lietuvių. 1941 m. vasario 3 d. 
per 5 partijos suvažiavimą, pra
ėjus 8 mėnesiams nuo bolševi
kinės okupacijos, Sniečkus pas
kelbė narių skaičių siekus 2,504 
iš maždaug 3 milionų gyvento
jų skaičiaus. Per 1952 m. gruo
džio 4 d. “taikos kongresą” 
Maskvoje mandatų komisija pa
skelbė, kad Lietuvos kp narių 
skaičius pakilęs iki 36,000 (va
dinasi, apie 1,3% visų gyven
tojų). Latvių laikraščių žinio
mis, latvių kp turi apie 60,000 
narių ir apie 5,000 kandidatų. 
Tarp Sov. Sąjungos visasąjun
ginės kp ck narių yra Sniečkus, 
o Šumauskas ir Paleckis — fi
gūruoja kandidatų sąraše.

40,000 mylių tarpvalstybinių
kelių tinklas bus pravestas

WASHINGTONAS, geg. 30. — Senatas priėmė didžiausią 
federalinės valdžios kelių pravedimo įstatymą taikos metu. Pa
gal įstatymą numatyta pravesti 40,000 mylių tarpvalstybinių ke
lių tinklą.

Numatyti pravesti keliai su
jungs 42 valstybių sostines ir 90 
procentų visų miestų, turinčių 
50,000 gyventojų.

Šis kelių įstatymas dar turės 
būti patvirtintas Atstovų Rūmų, 
kurie ankščiau panašų įstatymą 
buvo pravedę.

Kelių pravedimui pinigai nu
matyta susirinkti pakeliant fe- 
deralinius mokesčius vienu cen
tu už gazolino galioną. Taip pat 
bus pakelti ir kiti įvairūs maši
nų mokesčiai.

Numatyta, kad federalinė val
džia šiam kelių tinklo pravedi
mui sumokės 25 bilionus dolerių, 
arba apie 90 procentų visų išlai
dų.

Kelių pravedimui numatyta iš
leisti apie 40 bilionų dolerių. 
Keliai bus trijų rūšių: pagrin
diniai, antraeiliai ir ūkiniai.

Keliai numatyti pravestii 13

Reikia kovoti prieš
priverčiamus darbus

WASHINGTONAS. — Kata
likų organizacijos socialinės įs
taigos direktorius George Hig- 
gins raštu kreipėsi į atitinkamą 
Amerikos Senato komisiją, pra
šydamas, kad šio krašto parla
mente būtų pravestas nutari
mas, kuriuo remiantis Jungtinės 
Amerikos Valstybės galėtų imtis 
iniciatyvos per Tarptautinę Dar
bo Įstaigą oficialiai pasmerkti 
priverčiamuosius darbus betku- 
riame pasaulio krašte. Savo raš
te George Higgins toliau prime
na, kad Tarptautinėje Darbo įs
taigoje ir Jungtinėse Tautose y- 
ra surinkti akivaizdūs dokumen
tai, kurie pilnai įrodo, kad pri
verčiamųjų darbų sistema yra 
naudojama komunistų valdomuo 
se kraštuose. Jų panaikinimui 
geriausiai galėtų patarnauti 
Tarptautinės Darbo įstaigos pas 
kelbtas oficialus priverčiamųjų 
darbų pasmerkimas. Mes žinome, 
— baigia savo raštą Higgins, — 
kad visi žmonės yra Dievo vai
kai, ir dėl to turime daryti visa, 
kad jiems būtų sugrąžintas pa
ties Dievo suteiktas kilnumas.

Trumpai iš visur
• Rytų Vokietijos premjeras 

Grotewohl praneša, kadkomunis 
tinė policija areštavo 137 asme
nis, kurie dirbę Vakarų Vokieti
joje Amerikos slaptajai žvalgy
bai.

• Indija. Keturi geležinkelie
čiai žuvo ir septyni buvo sužeis
ti, kai jie susikirto su policija 
Kalakoje, 35 mylios nuo Simlos. 
Geležinkeliečiai darbininkai rei
kalauja pagerinti darbo sąlygas. 

Krokodilas eina per miestą.

Pučia savo
nusiginklavimą

MASKVA. — Sovietų rfpauda
deda ištisus puslapius savo pa- _ xx,^„u,___ r„.__________
reiškimų ir pranešimų apie už- «pokįu vardu leidžiamas Kaune ir

įvyks, tuo mažiau teks žmoni- ........
jai kenttti ir būti grasomi ka- > yidut.nIMca, komunistų yra 

45 kaTtus daugiau, negu jų gie- 
]■ kia vidurkinis visos Sov. Sąjun
gos gyventojų ska'čius. Aristo-

ru.
Vakarams gali būti pavojin

ga nekreipti dėmesio į tos nau
jos doktrinos ir jos panaudoji
mo reikšmę dabartinėje raidos 
fazėje pasaulinėje politikos 
arenoje... Nežiūrint jos grotes
kinio turinio, sovietai vistik 
rimtai galvoja, šiame Marini
no straipsnyje patiektas tarp
tautinės raidos paveikslas yra 
panaudojamas Ir kaip I argu
mentas panaikinant kominfor- 
mą, i. m. balandžio min.

vas nurodė, kad šiuo metu Sov. 
Sąjungoje yra 350,000 pirminių 
partinių organizacijų, arba ce
lių. Tuo būdu vienai partinei 
celei vidutiniškai tenka jų apie 
20,6 "draugo”. Toliau iš prane
šimo paaiškėjo, kad nevisuose 
Sov. Sąjungos sovchosuose, ku
rių yra apie 5,000, veikia “pir
minės paTtinės orgsn racijos”, 
o iš kolchozų, kurių bendras 
skaičius siekia apie 88,000,

Otto John, 47 metų, buvęs Vaka
rų Vokietijos s'aptosios policijos 
viršininkas, kuris buvo pasprukę* į 
Rytų Vokietijų, o vėliau iš ten su
grįžęs į Vakarus, nepaleidžiamas iš 
kalėjimo, (INS)

sienio spaudos atsiliepimus ry
šium su SSSR karinių dalių ma 
žinimu. Norima pabrėžti, kad 
SSSR esanti ypatingai atsida
vusi šalis taikiam sugyvenimui; 
gaila, kad kiti faktai to nepa
tvirtina. ■»

Studentai pešti atvyko 
į Chartres

CHARTRES — Prancūzijos 
studentai pėsti atvyko į Chart
res. Tradicinė pėsčių Parvžiaus 
studentų maldininkų kelionė į 
garsiąją Chartres katedrą šie
met sutraukė tiek studentų, kad 
mišios aikštėje turėjo būti pa
kartotos. Visi nesutilpo vienu lai 
ku. Studentams pamokslą pasa
kė Paryžiaus kardinolas Feitin. 
Pėsti maldininkai Paryžius ap
leido šeštadienį po pietų ir į 
Chartres atvyko pirmadienio ry
te. ,

Kalendorius
Gegužės 31 d.: Šv. Anelė ir 

šv. Petronėlė; lietuviški: Gintau 
tas ir Agelė.

Oras Chicagoje
Oro biuras praneša: Chicago

je ir jos apylinkėje rytoj bus

Laisvės alėjoje nešiojamas sie
ninis laikraštis, kuriame juokia
masi iš miesto biurokratų.

• Lietuvoje po rusų akademi
ko Ščerbakovo apsilankymo Kor
sakas - Radųvilas skundžiasi hu
manitarų jaunųjų mokslininkų 
žemu pasiruošimu, net tų, kurie 
yra apgynę disertacijas. Jie ne
pajėgią rašyti apibendrinančio 
pobūdžio veikalų.

• Dr. Jesus de Galindezį ispa
nas mokslininkas, Columbia uni
versiteto profesorius, buvo pa
grobtas š. m. kovo mėn. New 
Yorke ir įmestas į Domininko
nų valstybės laivo pečių New 
Yorko uoste ir sudegintas. Šią 
žinią š. m. gegužės 30 d. patiekė 
Domininkonų pogrindžio veikė
jas.

Nauja enciklika
ROMA — Šv. Jėzaus Širdies 

šventės šimtmetinėms sukaktu
vėms paminėti popiežius Pijus 
Pijus XII išleido encikliką, pa
vadintą "Haurietis Aquas.” En
ciklika išleista š. m. gegužės 15 
d. Ji plačiau nušviečia Šv. Jėzaus 
Širdies garbinimo klausimą, ne
gu ligšiolinės Leono XIII ar Pi-

giedra ir švelni oro temperatūra. I jaus XI enciklikos.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
—Italijoje savivaldybių rinkimus laimėjo provakarietiš- 

kos partijos.
—Massachusetts septyni augšti komunistai areštuoti už 

priešvalstybinę veiklą. A. Russo, Otis A. Hood, Sidney S. Lip- 
shires, Mrs. Ann Burlaek Timpson, Edward E.Strong, Da
ntei B. Schirmer ir Geof frey W. White.

—JAV Apsaugos sekretorius Charles E. VVilson šeštadie
ni išvyksta { centrini Paclflką tarnybiniais reikalais.

—Popiežiui Pijui XII gydytojai patarė daugiau ilsėtis, su
silaikyti nuo kalbų ir audiencijų.

—Prancūzai kareiviai nušlavė tris būrius sukilėlių Alžiri- 
jos rytuose.
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Skautai prievartaujami
Tautininkų sulėkimas Wash- 

ingtone jieško visokių naujų au
kų, kad sudarytų įspūdį, jog tai 
visuotinis lietuvių, gyvenančių 
JAV reikalas. Ką gali turėti 
prieš vienos ar kitos grupės su
važiavimus, konferencijas ir ki
tas pramogas bei parengimus. 
Jei tik pravedami gražiai, o jei 
per juos ir lietuvių vardas pa
garsinamas, tai jau gerai. Bet 
negerai, kuomet norima suda
ryti reklamą, kuri visai neside
rina ir nesutampa su turiniu. 
Tokia reklama yra paprastas 
falsifikatas. Tatai jau reiškia 
apgavystę.

Šitos apgaulingos idėjos vedi
ni, kaikurie rytinių valstybių 
skautų vadovai išleido bendra- 
raščius, įsakydami skautams ir 
skautėms rengtis vykti į Wash- 
ingtoną tautininkų sąskrydin. Į- 
sakoma pasiimti uniformas, vė
liavas, sudarinėti būrius ir nu

rodytu metu, nurodytoje vieto
je pribūti.

Kad skautų eilėse yra tauti
ninkų, kaip ir kitoms lietuvių 
grupėm* priklausančių asmenų, 
tai visai natūralu. Bet tie žmo
nės, būdami šiokiais tokiais va
dovais, neturi teisės versti skau 
tus rengtis ir važiuoti į tautinin
kų suvažiavimus.

Skautų vyriausioji vadovybė 
turėtų šituo reikalu susidomėti 
ir uždrausti rytinių valstybių 
skautų vadovams privartauti 
skautus vienos partijos tarny
bai. Skautų tėvai irgi turėtų 
atkreipti dėmesį, neleisti savo 
vaikų, o tautininkams reikėtų 
susiprasti neardyti gražios ir 
darnios skautų veiklos. Jei išsi
šokėliai nesusipras padarytosios 
klaidos atitaisyti ir raginimus 
atšaukti, šio nevykusio darbo i- 
niciatorius paskelbsime viešai.

• Tėvas

kandidatu į gubernatorius bus1 Programoje — Br. Mašalai-j 
dabartinis gubern. pavaduoto-j tienės paskaita “Lietuvės reikš-1

SO. BOSTONO ŽINIOS

jas Sumner Whitier. Demokra
tai dar neturi kandidato.

TRUMPAI

— LRKSA gegužinė rengia
ma Romuvos parke, Brockton, 
Mas3., birželio 3 d. Programą 
atliks O. Ivašk’enės tautinių šo
kių grupė ir Bostono letuvių 
vyrų choras, vedamas muz. J. 
Gaidelio. Ketvirtadalis pelno 
skinamas vyrų choro kelionei į 
dainų šventę paremti. Autobu
sai iš So. Bostono išeis 1 vai. p. 
p. nuo Liet. Piliečių Dr-jos na
mo. Ten ir atgal už kelionę rei
kės mokėti 1.50 dol.

— Lituanistikos mokyklos bai 
giamasis aktas bus birželio 16 
d. 1 vai. p. p. parapijos salėje 
po bažnyčia. Kviečiami dalyvau 
ti mokinių tėvai.

— Drabužių rinkimo vajus, 

kuriam vadovauja Balfo Bosto
no skyrius, bus vykdomas dar 
visą gegužės mėn. Drabužius 
reikia atnešti į salę po bažnyčia. 
Kas dar galėtų pasirašyti garan 
tijas, Balfo .skyrius prašo ne-

CRB stotyje. Toji stotis kas-, '!elalant tai padaryti ir tuo rei- 
dien duoda daug rimtos muki- įal“ kralPtla « J- Romani‘ arba 
kos. J- T“1"11*-

— A. Bačiulis birželio 2 d. su

situokia su E. Jarušauskaite.

Philadelphia, Pa.
Pabaltijo moterų valandėlė

Birželio 3 d. 5 vai. p. p. lie
tuvių banko patalpose, 202 N. 
Broad Str., įvyks Pabaltijo Mo
terų Draugijos Philadelphijos 
lietuvių skyriaus kultūrinė va
landėlė.

mė tautos gyvenime“. Savo po
eziją skritys viešnia iš Newark, 
N. J., rašytoja K. Grigaitytė - 
Graudšienė.

Lietuvių moterų skyrius Phi- 
ladelphijoje visus philadelphie- 
čius bei svečius ir viešnias, kad 
ir iš tolimesnių apylinkių, mie
lai kivečia atsilankyti. St. K.

Senovės romėnai veidrodžio 
vietoje naudojo šlifuotą meta
lą-

4

500,000 piligrimų
Vienuolių servitų Portlande, 

Ore įsteigtoji Sopulingosios Die 
vo Motinos šventė, pastatyta 
1924 m., virto tokiu susidomė
jimo centru, kad ją per metus 
aplanko pusė miliono maldinin
kų.

Dr. Niša KRIAUčELIONAITė
(Gydytoja ir Chirurgė) 

MOTORŲ IJG(J IR AKUŠERIJOS 
SPECIALI STfi 

1760 W«rt 71 it Street 
(Kampas 71st Ir Callfornia)

Tel. ofiso ir rti REpublic 7-4144 
Vai. 11-2 ir 6-8 v. v. Šešt. 1-4 p. p. 

Prlžmlmua tik pakai susltarlma

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujai adresas: 4255 W. 63rd St 
Ofiso U-L REllanoe 6-4410 

Rezid. telef. GRovehlU 6-0617 
Valandos: 1-3 p. m. Ir 6-8 p. m.

Penktad. tik po pietų. 
Trečlad. Ir žežtad. pagal sutarti

Tel. Ofiso HE. 4-6ČPP. ra PK. 6-7883

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1987 W. Garfleld Blvd.
VAL: 1—4 Ir 8—9 

Šeštadieniai. nuo 1 iki 4 vai. p. p. 
Išskyrus ketvlrtad. Ir sekmad.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUS 

GERKI
— Pritaiko 

8322 So. Western Avenne
Vai.: kaadien 10-12 vai. Ir 7-9 vai. 
vak. Šeštadieniais 10-1 vaL Trečia
dieniais uždaryta. Kitu laiku susitarus 

Ofiso telefonas: PR 8-3229
WAlbroofc 5-5078

3Ų, NOSIES EB 
ufts LIGOS

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chirurgė) 

KŪDIKI V IR VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTU

71M South Wcatrrn Avanse
(MEDICAL BUILDING) 

Plrmad., antrad., kstv. Ir penkta 
nuo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. Ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto — Iv. p. p. Seštad. 11 
vai. ryto Iki 8 vai. popiet

Ofloe tel. RE. 7-1168
Res. tcL WAlbrook 8-3766

Tel. ofiso YA. 7-6557, ra RE. 7-4964

DR. FRANK C. KWINN
(KVIEOINSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1661 West 47th Street

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 
vai. Iki 4 v.' popiet Nuo 7 v. Iki 8:10 
Uždara treč. visa diena Ir šeštad. vak.

Ofiso tel. CLlffside 4-2896 
Rezidencijos: LAfayette 3-1172

DN. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Vai.; nuo 2 Iki 4 Ir 6 Iki 9 v. vak. 
Seštad. nuo 2 iki 6 vai., lšskyr. sek.

DR. FL TALLAT-KELPŠA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

5002 VVest 16th Street 
Vai.: kasdien 5-8, šeštad. 1-3 

Telef. TOunliall 3-0959 
2534 VVest 68th Street 

Vai.: tik Iš anksto susitarus. 
Telef. UEntlock 4-7080, neatsakius 

skambinu CEntral 6-2294.

ARTĖJA J1JBILEJAUS 

IŠKILMES

Kun. Žuromskis su būriu žmo 
nių labai uoliai dirba ir rūpina
si, kad gerai pasisektų parapijos 
klebono kun. Pr. Virmauskio 40 
metų kunigystės sukakties iš
kilmės.

Iškilmingas šv. Mišias birže
lio 10 d. 10 vai. ryto atnašaus 
pats sukaktuvininkas, asistuoja
mas vietinių kunigų. Pamoks’ą 
pasakys klebono draugas, Cam- 
bridge lietuvių parapijos klebo
nas kun. Pr. Juškaitis.

Smarkiai rengiamasi banke
tui, kuris bus tos dienos 6 vai. 
vak. Blinstrubo didžiojoj salėje, 
.kuri talpina 1,800 žmonių. Da- 

. bar jau aišku, kad dalyvaus ma

STATO NAUJUS “GLOBĖ” 

RUMUS

Popularus Bostono dįenraš- 
tis anglų kalba “Globė”, dabar 
turįs patalpas Washington Str.. 
šį pavasarį pradeda statyti nau
jus rūmus, kuriuose patogiai 
tilps leidykla ir spaustuvė bus 
moderniškiausiai įrengta.

NAUJI PARTIJŲ 

PIRMININKAI

Mass. valstybės demokratai ir 
respublikonai išsirinko naujus 
pirmininkus, kurie turės vado
vauti rinkimų kampanijai šioje

(F

ži&nsiai 1,000 žmonių, ne. bi-1 valatJ;bė3e- Ypač dideli, jtempi-
letų platinimas gerai eina. Bile- maa ,buvo ?aa demokratu.,, nes 

senąjįj pirmininką Burke iš Ha-tų galima gauti pirkti Ivaškų 
baldų krautuvėje arba Petchel 
batų krautuvėje, W. Broadway, 
So. Boston. Banketo ipetu pa-- •'

: grindiniu kalbėtoju pakviestas 
buvęs ilgus metus šios parapi

jos vikaras, čia gimęs ir augęs 
prel. Pr. Strakauskas, Brockto- 
no lietuvių parapijos klebonas.
Į banketą atvyks ekskursijos iš 
Lawrence ir Brockton. Parapi
jos choras atliks koncertą. Dai- 

t nuos ir sol. Liepas. Po banketo 
; taip pat bus galima pašokti. Bus 

paties Blinstrubo regulariai duo 
’> damoj į scenos programa.v

I
PABALTIECIŲ MUZIKA PER 

RADIJU

Ryšium su berželio deportaci- 
: jų minėjimu Mass. gubernato

rius skelbia pabaltiečių dieną, 
o per vietos radiją bus toki pa-

* baltiečįų tautų muzikos koncer-
* tai:«
* Birželio 3 d. 5:30 — 6 vii.
* vak. WGBH FM — estų liau

dies muzika.
Birželio 10 d. 5:30 — 6 vai. 

vak. WGBH FM — latvių liau
dies muzika.

Birželio 15 d. 7 — 7:30 vai. 
vak. WCRB AM ir FM — pa
baltiečių liaudies dainų koncer
tas.

Birželio 17 d. 5:30 — 6 vai. v. 
WGBH FM — pabaltiečių liau
dies muzika.

Birželio 24 d. 5:30 — 6 vai. v. 
WGBH FM — lietuvių liaudies

* muzika. ■
Liepos 21 d. numatoma pa- J 

baltiečių simfoninė muzika W-

tefield palaikė Atstovų Rūmų 
daugumos vadas McCormack, o 
naująjį rėmė šen. John F. Ken- 
hedy, buv. gubernatorius 'Dever 
ir kiti. Nauju pirmininku iš
rinktas Lynch.

Kaip žinome, dabartinis gu
bernatorius Herter savo kandi- 
datūroD daugiau nestatys. Ma
noma, kad, jei bus perrinktas 
prezidentas Eisenhoweris, jam 
bus pasiūlyta augšta vieta fede- 
ralinėje valdžioje. Respublikonų

dr

P.&J. JOKUBKA
YV, DEIMANTAI IR LAIKRODUAJ 

Pardavimas Ir Taisymas
4077 So. Archer Avė. 

Chicago 32, IR. — Tel. LA 3-8617

TELEVIZIJOS
ir Radis Aparatų Taisymas

SąšinhUM ir garaatnotaB darbas 
M. MICKUS, 4617 S. 8«wy«r SL 
TeL VI 7-0087 — VI 7-8037

Duona *r (vairias skoningas 
bulkutes kepa

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

TeL Oliffside 4-6370
Pristatome | visas krautuves 
Ir restoranus, taip pat Iš
siunčia ( visus artimuosius 

miestus.

Pradetit Taupyti Šiandien, Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradėkite laupyti šioje lietuviškoje 

jalaigaja — BNIRHTON SŽVINRS ŽND LOAN I
Kiekvieno taupytojo indėliui apdrausti iki 810,000,00

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASS’N
4071 Archer Avė., į vakaras nuo Callfornia Avė.

CHARLES ZEKUS, Sekretoriui 

OFISO VALANDOS:

I

Plrmad., antrad., p.nktad. Ir 
žežtad. 9 vai. ryto iki 4:80 p.p.

Trečlad. 9 ryto iki 12 vai.. 
Ketvlrtad. t vai. Iki S vaL vak.

STATYBAI 
» NAMŲ 
PATAIS 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGĄ

CARR MOODY 
LUMBER CO.

STASYS LITVTTNAS, Prez.
3039 So. Halsted St.

TeL VIctory 2-1272 
Apkainavimą ir Prekių Pristaty

mą .Teikiame Nemokamai
Raštinė atidara kasdien nuo

8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro ir 
šeštadieniais iki 8 vai. vakaro.

DR. JUZE IR KCSTUTIS 
AGLINSKAI

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
MOfl VVest ėlst Street

Vai. pirm. Ir antr. 10 110 12 ryto, 
2ikl 4 Ir 6 Iki 9 popiet; ketv. Ir 

penkt. 2 Iki 4 Ir < Iki 9 popiet. Šeš
tadieniais 10 Iki 2 vai. popiet.

Ofiso tel.PRospect 4-1796 
Rez. tel. GRovehlU 4-5603

DR. YL BLAŽYS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4701 South DamOn Avenne
(Kampas 47-tos Ir Damen Avė.) 
VaL kasdien nuo 6—8 vai. vak. 

šeštad. 2—4 vai. vak. 
Trečlad. ir kitu laiku pagal sutarti- 

Teief. ofiso LAfayette 3-6048 
Rez.: WAlbrook 5-3048

Tel. ofiso HE. 4-5849. rez. HE. 4-2824

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Street

TeL ofiso PKospect 6-2240
PRospect 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
H>EC. CHIRURGINES LIGOS 

6700 S. Wood Street
Prišmimo vai. tik pagal susitarimą, 
nuo 2—4 vai. kasdien ir nuo 6 Iki S 
vai. pirmad. ir penkt Trečlad ir sek. 
uždaryta

DR. JULUA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

10748 South Michigan Avenne
; VaL: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. v„
Išsklrus trečlad. Šeštadieniais nuo 1 
Iki 4 vai. popiet

Tel.: Ofiso — PUllman 6-6788 
Buto — ENglevrood 4-4978

Vai. Pirm., ketvlr., penkt. 1-4 Ir 7-9 
Antr. 1-6, treč. ir žešt. pagal sutarties

Ofiso HEmlock 4-5815 
Rez, HEml. 4-3751

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ TO VIDAUS LIGOM 

6767 South Weatern Avenne
Valandos: plrmad., trečlad., ketvlrL, 
penkt. 6:80—8:80 v. vak. Antrad. 
10—12 vai. ryto. Seštad. 2—4 p. p. 
Kitu laiku pagal susitarimą.

BUICK’AS

DR. Z. DANILEYIAIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6317 South Westen Aveaua 
Chicago 29, 111. 

Pasimatymai pagal sutarties
Telefonas REpublic 7-49OO 

Rezidencija: GRovehlU 6-8161

DANTISTAS

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

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

LAfayette 3-4949 
Namų — CEdarcrcst 3-7784

LIETU VISKAS;

AUTOMOBILIS

kij

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA
TAUPYM

6ENOROV
F V 

Tai. LA3-4719

•?

4938 Arehtr Avinui
AUGUST SALDUMAS Prszldsnto.'

J

MES PRISTATOME ANGLIS BEI,®"5-- 

PEČIAUS ALIEJŲ
DIDELIAIS IR MAŽAIS KIEKIAIS lį’

Mes taipgi perkraustome jūsų baldus saugiai —i keistą blo-l 
‘kų ar keliaadešimts mylių. Reikale šaukite mus.
. Vieno kambario baldus arba viso namo — kreipUtla pss 
mus. Turį daug metų patyrimo perkraustymo darbe.

STASYS FABIJONAS 
2148 Se. ReyM Avnae Td. Vlrglnla 7-7997

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

Unhrersal Savtngs and Ix>an Association užtikrina saugu* 
ma ir

Saugumą užtvirtina Suvienytų Vaktybių valdžion agent&ra iki 
$10,600.00 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 ftuamsiuiais reikalais kreipkitės:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illnois

J

DR. T. DUNDULIS ,
GYDYTOJAS IK’ CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: nuę 2-4 Ir nuo 4-8:20 v. 
vak. Šeštadieniais nuo 4 popiet

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel. Vlrglnla 7-0036

Rcaltlencijoe tel. BEverly 8-8244
TeL ofiso VI. 7-0600, rez. RE. 7-4367

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(Speo. moterų ligos Ir akušerija) 

4055 Archer Avė.
Kampas Archer ir Callfornia Ava. 

▼AL.; 2—4 Ir 6—8 V. p. p. 
fcešt. 2—7 vai. p. p.,
Išskyrus sekmadienius.

Ofiso tUef. YArds 7-1166 
Rezidencijos — STewart 3-4611

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West 35th Street 
(kampas Halsted Ir 35-ta gatv6) 

VAL. 1—4 ir 6:30—8:30 p. p. kas
dien Ižskyrus trečiadienius. Atidara 

šeštadieniais 1—4 vai.

Tel. WAlbrook 5-2670
Res. Hllltop 5-1560

Dr. Alexander J. Javais
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marquette Medical Center 
6132 So. Kedzie Avenue

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

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS?
2606 Wmt 63rd Street

VAL. kaadien nuo 2—4 p. p. Ir 7:30 
Iki 9 vai. Trečlad. Ir šešt. uždaryta

Telefonas GRovehtll 8-1596
DR. ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIAUSTfi

PRITAIKO AKINIUS
Valandos: 9—12 Ir 7—9 v. v. pagal 

■uaitarima išskyrų, trečiadienius
2422 VVest Marųuette Bd.

Telefonas R EI ta nes 6-1111

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS OYDYTOJA8)
9925 VVest 59th Street

Y AL. 1—4 popiet, 6:20—8:90 vak. 
Trečiad. pagal sutarti

Tai, ofiso ir buto OLymple 2-4166
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 W. 15tb St, Cicero 

Kasdien 1—S v. Ir 6—8 v. vakaru 
Išskyrus trečiadienius

Butas 1626 So. 49th Avė. 
•sžtedlenlata 12 Iki 4 popiet

Oflao telef. LAfayette 2-2210, Jei 
neatsiliepta, šaukite KEdzie 2-2888

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGB 

<146 S. Archer Avą.
VAL. Kaadien popiet nuo 12-2:80 v. 
Vak. pirm., antr., ketvtrt. 8-8:30 v. 

Trečiadieni tik susitari*

REMKITE “DRAUGĄ”.

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
S259 South Halsted St. 

Kasdien S—7 vai. vak. Seštad. «nuo 
1—6 vai. vak.

Trečlad. Ir kitu laiku pagal sutarimų 
Ofiso tel. VIctory 2-1484. Resid. 24S7
W. 62nd St., tel. RepubUo 7-8818.

Ofiso telefonas — BIshop 7-2625
DR. AL. RAČKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4342 Archer Avenue

(Kampas Kedzie Ir Archer!. 
Vai. kasdien nuo 2 iki 9 vai. 

Trečlad. ir sekmad. tik susitarus

DR. VYT. TAURAS-
TUPCIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR 

SI’EO. MOTERŲ LIGOS
Ofisas ir rezid.: 2410 W. 51st St
Tel. PRospect 8-1223 arba WE 6-5577
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v. Antr.,

Trečiad. Ir Penktad. 6-9 vai. vak. U 
šeštadieniais 2-4 vai. popiet

Tel. ofiso He. 4-2123, rez. PR. 0-8484

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

6255 South Western Avenue
VAL. kasdien 2—4 p. p. Ir 7—9 vak.

Trečiadieniais, šeštadieniais ir 
sekmadieniais uždaryta

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpublic 7-2290 
spbciaLybe chirurgines ir 

ORTOPEDINES LIGOS
$435 W43t 69th Street

VAL.: Pirm., antr., Ketv.; penkt. 
nuo 2:00 — 4:00 ir nuo 6:00 — 8:00. 
Šešt. nuo 2:00 — 4:00. Trečiad. ir 
kitu laiku susitarus telefonu. ,

Dr. Antanas Rudokas, 0. D.
Tikrina akis: pritaiko akinius, 

keičia stiklus hr rčmua.
4466 So. California Ave^ Chicago 

šaukite Y Arda 7-7381 
Priima: vakarais 6 iki 9; šeštad. 

10 vai. ryto iki 4: trečiad. ir sekmad. 
tik susitarus.

TcL ofiso YA 7-4787, ra PR 8-1880

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4646 S. Ashland Ate. (kamb. 811)
Vai. nuo 2—4 Ir 6—8: trečlad., šeš
tad. Ir sekmad. tik pagal sutari). 

Jeigu neatsilieps viršui i nštl telefonai
Raukite MIdway 8-0001

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopedaa - Protezlstae 

Aparatai-Protezai, Med. ban
dažai. Spec. pagalba kojom

(Arcb Supporta) Ir tX
VaL: 9-4 Ir 6-8. Beštadienlala 9-1. 
ORTHOPEDIJOfe TECHNIKOS LAB. 

2850 W. 63r«l St. Chicago 29, OL 
Tel. l’Rospect 6-6084.

Jei turite parduoti ar iftnuomo- 
tl, paaiakelbkite smulkių skelbimų 
skyriuje. Skelbimą galite perduoti 
telefonu: Vlrglnla 7-0640.

Tel. ofiso: DAnube 6-1125

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

3267 South Halsted Street
Vai. 1 iki 4 ▼. p. p. Ir 6—8 v. vak. 

Šeštadieniais 1—4 v. p. p.

TeL ofiso l’Rospect 6-9400
Rezid. FRospcct 0-9400

DR. ONA VAŠKEVI6IUS
(Vaškevlėlnte)

GYDYTOJA IR CHIRURGB 
6248 South Kedzie Avenue

Vai. kasdien 1-3 p.p. ir nuo 6-8 vaL 
vak. Seštad. 1-4 p. p. Trečiadieniais 
Ir kitu laiku tik susitarus.

DR. J. VAITAITIS
GYDYOOJAS IR CHUIURGAS 

1467 So. 49th CK, Cicero
Kasdien 10-12 vai ryto Ir 5-8 vaL 

vak. Šeštadieniais 10-2. 
Trečiad. uždaryta 

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381

Tel. ofiso VIei ory 2-1581
llez. VIctory 2-0742

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 West 31st Street 
Kamp. Halsted ir 21-mos gatvini

PriSmimo valandos kasdien: 1-4 p.p. 
ir nuo 6-8 v.v. šeštack 1-4 vai. popiet.

Tel. ofiso PR. 6-6446, rez. HE. 4-3150

DR. F. 0. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 VVest Marųuette Bd.
VAL. nuo 2 Iki 4 p. p.; 6 Iki 8 vak. 

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-6659

DR. P. Z. ZALATORIS
1821 So. Halsted Street

TeL ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-6659 
Rezid. 6600 S. Artesian Avė. 

VAL. 11 v. r. Iki 3 p. p.; 6—9 v. v.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAM 

Viri 26 metu patyrimo
Tel. YArds 7-1629 
Pritaiko akinius. 
Kreivas akla 

Ištaiso.
Ofisas Ir akink, dirbtuvė 
756 VVest S5th Street 

Vai. nuo 10 Iki 2, nuo 8 Iki 8, tre
čiad. nuo 10-12, penktadieni 10-2 13 
Šeštadieniais 10-2 vai. popiet.

virs aa

DR. S' VAITUSH, OPT.
Palengvinu akli, Įtempime, kuris 

yra priežastie galvos skaudSJimo bei 
svaigimo ir skaudančių akių karščio. 
Atitaisau trumparegystę ir tollregya- 
tę. Prirenka teisingai akinius Visi 
egzaminavimai daromi su elektriniais 
Instrumentais, rodančias mažiausius 
trūkumus. Speciali- atyda kreipiama 
| mokyklos vaikus.

4712 South Ashland A vena*
TcL YArds 7-1878 

VaL 10:20 iki 7 v. vak. Seštad 10:20 
Iki 6 vai. Sckm. ir treč. uždara.

DRAUGAS 
THE LITHUAN1AN DAILY IKIEND 

2384 8. Oakley Avė., Chicago 8, BL TeL Vlrglnla 7-8641; 7-6842
Hntared aa fleoond-Claso Malte r March 21, 1916, at Chloago. Illinois 

Unde. the Act of March t, 1879.

Member of the Catbollc Press Ana'n 
Publlsbed dally. ezept Sundayn. 

by the
Llthuaalap CnthoUo Presn Boclety 
PKBNUMERATA: Metams
Cntoagoj Ir Cicero! 89.00
Kitur JAV M KanadoM 98.00
UMenyje 911.00

8UB8CRIPT1ON RATE8 
98.00 per year etrteide of Chloago 
89.00 per year ln Chicago A Cloero 
98.00 per year ln Canada 
Voreign 911.00 per yeas.
H metų 

1.00
94.60
99.69

3 mšn.
91.71
92.59
99.09

K mBn91.19
91.90
91.98

Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra Nesunaudotų straipsnių ne
saugo, Jom grąžina ūk 18 anksto susitarua Redakcija už skelbimų tarini 
neatsako. Skelbimų kainoe prisiunčiamos gavus pražyma
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EGIPTO ŽAIDIMAS
Egiptas pavojingai žaidžia, žaidžia lyg mažas vaikas, lai 

kydamas aštrų peilį rankose.
Šios valstybės žaidimas prasidėjo po to, kai ji pripažino 

ne tik de facto, bet ir de jure Kinijos komunistinį režimą. Vi
siems labai aišku, kad tą žygį Egiptas padarė ryšium su ašt
riuoju Palestinos konfliktu, kurio grėsmė ne taip jau lengvai 
galės būti pašalinta.

Egiptas, padaręs šį pirmąjį žingsnį, tikisi gauti ginklų iš 
Pekingo. Premjeras Nasser savo žygius paskubino, nes aiškiai 
bijojo, kad Jungtinės Tautos gali uždėti draudimą (embargo) 
įvežti ginklus į Palestinos konflikto paliestus kraštus. Leista su
prasti, kad tokiam uždraudimui pritartų ir Sovietų Sąjunga, nes 
mat ji dabar esanti “taikos ofenzyvoje”. Egipto premjeras Nas
ser, prašydamas karo pabūklų iš komunistinės Kinijos, mano 
“laimingai” prasilenkti su Jungtinių Tautų embargo.

Kaip jau giliai įklimpo į komunistines bąląs Egiptas, pa
sako ir pačių egiptiečių spauda. Pranešama, kad Sovietų Są
jungos ambasadorius Kiselev kelias valandas yta konferavęs su 
Nasser, dėstydamas sovietų politiką Artimuoe Rytuose. Ten 
lankosi komunistinės Rytų Vokietijos delegacija, kuri perša 
Egiptui vokiečių traktorius, automobilius, žemės ūkio mašinų 
dirbtuvėms medžiagas. Mainais rusai imsią egiptiečių medvil
nę. Numatoma, kad jau kitais metais 50 nuošimčių Egipto med
vilnės bus siunčiama į Rusiją. Sovietų satelitas Čekoslovakija 
jau ir seniau Egiptui siuntė ginklus. Kiti sovietiniai satelitai .. 
taip pat daro spaudimą į premjerą Nasser, kuris netrukus vyk- rę.?.ie ^ad savo pa-

POLITINIAI STABAI IR JŲ GARBINTOJAI

(Tęsinys)
Dėl Račiūno ir Oo. pareiškimų

Ponų Bačiūno, Biežio ir Tre
čioko paskelbtos išvados diplo
mą tinės tarnybos reikale (Žiūr. 
1955 m. lapkričio 13 d. “Dirvą”, 
tų p. metų gruodžio 8 d. “Lais
vąją Lietuvą” ir 1956 m. sau
sio 6 d. “Darbininką”) greičiau
siai tik pagal vadistų informa
cijas. Neatrodo, kad jie savo 
pranešimuose būtų kalbėję ir 
apie pabučiavimus į tas vietas, 
kur baigiasi nugara (pagal 
“Laisvąją Lietuvą”), feet jei vi
sa tai padaryta pagal jų pačių 
įsitikinimus, tai siūlyčiau jiems, 
kaip JAV-bių piliečiams, nors 
kiek susipažinti su šitų valsty
bių diplomatinės tarnybos at
stovų atsiradimo tvarka, jų

J. KAIRYS, Vak. Vokietija

do, jų motyvų. Iki šiol p. Lozo
raitis viBa tai slep'a. Tyli čia ir 
tiek vadinamieji mūsų diploma
tai. Nejaugi ir jie solidarizuotų 
savo "šefo” padaryta didele ža
la Lietuvos laisvinimo darbe'? 
Jei jie iš tikrųjų solidarizuotų 
jam, tai, žinoma, lietuviams bū
tų dar vienas didelis smūgis 
savo politinėse grumtynėse su 
raudonaisiais. Jei jie yra kitaip 
nusistatę šitame reikale, tai ir
gi mūsų visuomenė horėtų Žino
ti. O gal jie bijo netekti savo 
tarnybų bei kitų turimų privi
legijų? Jei ir tai paaitvirtihtų, 
tai lietuviams tektų padaryti 
dar toliau siekiančias išvadas. 
Iki nėra priešingų ir įtikinan-

9

. Kaip dirbo didieji žmonės?, rašyti galėjo tik per 60 metų.
Tačiau Goethe ne tik rašė, betNuostabus yra didž. žmonių į ir galvojo. Be to, jis buvo mi-

, darbštumas !r kantrybė. žymus „isteri teatro direktorium ..
, graikų filosofas Platonas savo žumal0 redaktorlum L Tota. 
„ D.abgua raSe 18 metų, o Ko-' ,„m„nuo viso to, kas demokratiška 

yra ne vien anų valstybininkų, perninkas vieną savo iknygą 
valios klastojimas, bet ėjimas ( net 36 metus.
ir prieš demokrat škai nusitei-j Tyrinėjimas geneliųjų žmo

parašė 100 tomų.

Auga katalikai Ruandoj
Afrikos valstybėse Ruanda-

kusią bei tiek pat galvojančią njų kūrybos įtikina, kad genia- Urundi, kurios yra Belgijos glo
Lietuvos visuomenę.

Kad demokratiškumas p. Lo
zoraičiui yra svetimas dalykas 
mūsų Valstybės reikaluose ir 
kad jis tebesivadovauja vien 
diktatūrin'ais užsimojimais, la
bai vaizdžiai įrodo ir jo reika
lavimai, įteikti Vliko ir VT pir
mininkams šių metų kovo mė
nesį lankantis jiems Romoje. 

Galėjo, bet nepadarė

Buvęs Lietuvos Valstybės 
Prezidentas p. Smetona ir buv.

lumas kartu yra ir darbštumo 
stebuklas. Pilnas didžiojo vo
kiečių poeto Goethės kūrinių 
tojus vėlai pradėjo Tašyti, o 
rinkinys sudaro 33 tomus. Jo

boję, katalikais baig a pasida
ryti pusė gyventojų. Jau dabar 
ten yra 1,373,297 katalikai ir 
488,527 dar mokosi katalikų 
tiesų, ruoždamiesi priimti krikš-

laikais rašomųjų mašinėlių dar, tą. Tenai darbuojasi 443 kuni- 
nebuvo. Dėl to ir įgudęs perra- gai, iš kurių 147 jau yra afri- 
šinėtojas visus jo veikalus per- kiečiai.

.....MgiUyr;
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siąs ne tik į Pekingą, bet ir į Maskvą.
Iš to labai ryšku, kad Egiptas ekonominiai ir net politiniai 

yra įtraukiamas į komunistinio fronto įtaką.
Washingtonas ir Londonas dėlto yra rimtai susirūpinę. 

Jų susirūpinimą didina tas faktas, kad premjeras Nasser, pats 
klimpdamas į komunistines balas, traukia su savimi ir kaikurias 
kitas arabiškas valstybes.

Toks Jordanas, kuris buvo britų kontrolėje, šiandien jau 
krypsta Kairo link. Sirija mano pasekti Egiptą ir pripažinti 
komunistinę Kinijos vyriausybę. Net nauja ir silpna valstybėlė 
Libija — ir ta jau neutralumą skelbia. Saudi Arabija taip pat 
jungiasi prie Nasser politikos. Pažymėtina, kad Iranas ir Ira
kas, kurie yra Bagdado pakto nariais, jaučiasi gana nesmagiai, 
nes ir jie nėra laisvi nuo Egipto prokomunistinės politikos spau
dimo.

Jungtinės Amerikos Valstybės labiausiai domisi Saudi Ara
bija, kurioje daugiausia jų Interesų ir paliečiama. Čia JAV 
aviacijos bazės, čia aliejaus šaltiniai.

Nassero ir Saudi Arabijos vyriausybės susitarimas bando 
stumti lankau britus ir vakariečius iš Adeno, iš svarbiausios 
kuro stoties (fueling station). Jei* jiems tai pavyktų, būtų pa
žeistas susisiekimas Raudonąja jūra ir Suezo kanalu.

Anglija savo laiku kontroliavo Artimuosius Rytus. Dabar 
jai beliko tik trupiniai. Šiuo metu Jungtinės Amerikos Vals
tybės yra susirūpinusios, kad savo pozicijas ten atlaikytų. Pro
blema yra didelė ir kebli, nes ten Egiptas yra pradėjęs labai pa
vojingus žaidimus.

ti, jog anos Intervencijos buvo 
. . xm ‘ padarytos vien p. Lozoraičio as

" AS T".?“-?'. "“"M* ambicijų, sumetimais.
Ne Lietuvos labas nuvedė jį 
tenai.

Taigi, ir de facto nieko gero 
iš p. LozoraiČ’o netenka laukti.

reiškimais tikrai per toli nuė
jo. *

“Aš” — ne Lietuva

Pagaliau Vlikui ir iš prakti
nės pusės nebuvo reikalo pra
dėti su p. Lozoraičiu pasitari
mus, arba įsitikinus, jog j& 
priešingas bendradarbiavimui 
su demokratiškai besitvarkan
čiu komitetu, tuoj mesti juos. 
Tokių “antžmogių” lietuviams 
užteko seniau, užteks jų ir atei
tyje. Gi kad p. Lozoraičiui svar 
biąu yra jo “aš”, bet ne Lietu
va, parodo ir jo intervencijos, 
padarytos Bonn’oje. Kaip ten 
bebūtų, bet tik Vliko atstovą 
Vok. Fed. Vyriausybė buvo pri
ėmusi atstovauti Lietuvos rei
kalus. Ponui Lozoraičiui šitojo 
nepavyko atsiekti. Tarpvalsty
binio gyvenimo praktika rodo, 
kad nenormaliu metu pripažįsta 
mi skyrimai arba padaryti eg-

čių įrodymų, tenka vien tvirtin- vyriausybė turėjo dar užtekti'

Be to, Bonn’os pavyzdys rodo, 
kad Lietuvos valstybės reika- 
uose negalima patikėti jam jo
kio svarbesnio uždavinio.
Ko verti pasitarimai gu “Šefu”?

Ponams BačiūnuiT Biežiui ir 
Trečiokui lankantis Vlike per 
pasikalbėjimą buvo siūlyta pa
studijuoti bylas, iš kurių jie bū
tų įsitikinę, jog visa tai, kas 
mūsų vadistų sakoma bei skel
biama prieš Vliką, yra prasi
manymas ir šmeižtai. Bet jie 
šitojo nepadarė. Atrodo, ir jų 
galvosena atitinka antidemokra 
tiniai minčiai. Jei jie būtų pa
siskaitę nors Vlike susirašinėji
mo su p. Lozoraičiu bylą, jie 
būtų pamatę, jog dėl santykių 
Vliko su p. Lozoraičiu yra kal
tas tik p. Lozoraitis. Tai savo

zilinių vyriausybių, arba tau- ’rūšies Kremlius, kuriam savo

KOKIŲ KNYGŲ TURIME JAUNIMUI
• V •

Knygos mėnesio proga išleis- kinio “Tūkstantis ir viena nak- 
tame bendrame lietuviškų kny- tis”
gų kataloge atskiras skyrius 
skirtas mūsų jaunimui literatū
rai.

Kadangi jaunimui literatūros 
trūkumu daug prisiskundžia tė
vai ir daug prirašo laikraščiai 
betgi įdomu žvilgterėti į mūsų 
leidyklų jaunimui atiduotą duok 
lę ir pasvarstyti, kiek tie nusi 
skundimai pagrįsti ir kiek jie 
yra tik paprasčiausias išsisuki
nėjimas ar nežinojimas.

Kataloge yra netgi 32 knygos 
jaunimui. Bent pustuzinis jau 
nimui skirtų knygų neišskirtos 
šiame skyriuje, paskendusios be 
letristikos knygų tarpe. Štai 
svarbiausieji ir vertingiausi jau
nimo literatūros veikalai, galį 
ne tik sudaryti pagrindą mūsų 
jaunimo bibliotekai, bet ir ją 
paversti turininga knygų len
tyna.

Iš pasakų čia pirmoje eilėje

Pasakų rinkinyą būtų nepil
nas, jei nepaminėtume A. Gied
riaus “Tėvų pasakų”, M. Valan
čiaus “Vaikų knygelės”, J. Jan
kaus “Po raganos kirviu” ir N. 
Butkienės “Velykų pasakų”.

Tarp jaunimui skirtų apysakų 
pirmoje eilėje minėtinos R. Spa
lio “Gatvės berniuko nuotykiai”, 
L. Dovydėno "Naktys Karališ- 
kiuose”, P. Orintaitės “Viltra
kių vaikai”, M. Vaitkaus “Čirik- 
šas siaube”, A. Giedriaus “Le- 
kučio atsiminimai” ir kt. Tarp 
šio žanro knygų labai pasigen
dame J. Jankaus “Seno kareivio 
Matatučio”, vienos stipriausių ir 
įdomiausių jaunimo knygų e- 
migracijoje, ir Balio Sruogos 
“Kas bus, kas nebus, bet žemai
tis nepražus”, įdomios ir nuotai
kingos apysakos iš Napoleono 
žygio per Lietuvą nuotykių, šios 
abi knygos kažkodėl užmirštos

tinių komitetų, bet ne atstovų, 
nors jie pasisavintų ir preziden
tines teises, kaip kad p. Lozorai 
tis padarė.
Kaip galvoja kiti diplomatai?

Taigi, priėmimas Vliko atsto
vo tiek reikšmingoje pokarinio 
meto Europos sostinėje Lietu
vai) buvo hepaprastai didelis 
laimėjimas. Bet p. Lozoraitis 
šitąjį laimėjimą apgadino. ,

Kokiu titulu jis tenai darė 
intervencijas, lietuvių plačioji 
visuomenė nežino. Greičiausiai 
rėmėsi neteisėtai pasisavinto
mis “šefystėmis”. Nežino lietu
viai ir šitų intervencijų pagrin-

bent kiek pratuštėtų leidėjų san 
dėliai, ir leidėjai nors kiek at
sikvėptų pinigiškai, netektų 
skųstis nei mažiesiems knygų 
trūkumu. Teko girdėti, kad jau 
ir dabar yra paruoštų knygų 
mažiesiems, tik nėra pinigų ir 
nėra drąsos imtis šios naujos 
rizikos.

“aš” yra viskas. Imkim, pvz., 
kad ir atstovų skyrimą. Čia Vii 
kas buvo nusileidęs jam iki 
maksimumo. Savo. metu Vliko 
pirmininkas buvo sutikęs, kad 
čionai tebūtų tik bendras susi
tarimas dėl skiriamųjų asme
nų; pristatyti galėjęs ir vienas 
p. Lozoraitis (1954 m. “Eit. 
Inf.” Nr. 30/194, pusi. 22/. Bet 
jis ir šitą sąlygą atmetęs. Ne
kalbant jau apie kokias nors 
teises, kurių, kaip jau matėm, 
jis neturėjo čionai ir neturi, 
vien jau iš objektyvumo prin
cipo žiūrint apie palikimą šito 
klausimo spręsti jam vienam 
negali būti ir kalbų. Tai yra 
visos Lietuvos reikalas ir todėl 
visuomenės kontrolė ir čionai 
turi būti. Darant kitaip, prieš
tarautų ir demokratiškumui. 
Juk mūsų valstybės kūrėjai tu

nai laiko pasiruošti visokiems 
netikėtumams ir teisiniai pasi
ruošti būsiančiam gyvenimui eg 
žilyje. Galėjo sutvarkyti ir “še- 
fystės” reikalą. Bet jie čia nie
ko nepadarė. Tai nedovanoti
nas apsileidimas, kuris nėra pa
teisinamas jokiais nepatogu
mais bei strategijomis, apie ką 
kalba p. Mašalaitis (Žiūr. “Teis. 
Žin.” 1955 m. Nr. 13-14). Yra 
valstybių, kurių vyrai nepaisė 
jokių nepatogumų bei strategi
jų ir iš anksto susitvarkė tei
siniai egzilinam gyvenimui. Pa
vyzdžiui, Norvegijos ir Luxem- 
burg-o parlamentai, pramatę sa 
vo kraštams gresiantį pavojų, 
priėmė atitinkamas teisines nor 
mas, įgalinčias vyriausybes 
visur veikti kritišku metu. Lie
tuvą tada valdžiusieji tautinin
kai su savo “tautos vadu” ty
čia ar dėl nesusivokinjo tuome
tinėje tarpvalstybinėje padėty
je ir artėjančias nelaimes slėpė 
nuo mūsų visuomenės, nors liau 
dis ir gyveno nerimu jau nuo 
Hitlerio atėjimo valdžion. Grei
čiausiai nenusivokė ano meto 
tarpvalstybiniame gyvenime 
(akait. 1940 m. vasario 16 buv. 
prezidento p. Smetonos kalbą 
— Margutis, 1956 m. vasario 
mėnuo). Viso šito dėka likom 
visiškai neparuošti sutikti ant-, 
rąjį pasaulinį karą ir jo atneš
tą Lietuvai katastrofą, kas pa
didino tautos moralines ir fi
zines kančias, jos aukas gyvy
bėmis ir materialinius nuosto
lius.

Taigi, tik šitaip buvo ir yra 
su politiniais stabais ir jų gar
bintojais, šitaip yra dabar, ne 
kitaip bus ir ateityje. Štai ko
dėl šio šimtmečio laisvasis pa
saulis, praeities pamokytas, sa
vo valstybinį gyvenimą ėmėsi 
rikiuoti vien pagal demokrati
nius principus ir dar didesniu 
ryžtumu, nei kada nors seniau. 
Nejaugi lietuviai šitame reika-

Looks different... IS different... 

and what a wonderful difference it is

ROTARY BLADE SHAVERS

Only Norelco has rotary hiades ... 
electric shaving's First Basic 
improvement in 22 years

1. thavet occording to beord't natūrai grovvth pattern
2. catchet whitkert whichever way they grow
3. foce needt no break-ln period
4. self-tharpening bladet
5. lubricated for life, never needs oil
6. quietest of all 4 leading electric thavert
7. easiest shaver to clean — no fumbling with paris 

Gef your NORELCO loday on a 15-day Free Home Trial

ARBET’S, INC.
2442 W. 47th St. Chicago, Illinois

Tel. VI 7-0700

išskirtinos J. Balio “Lietuviškos beletristikos knygų skyriuje.
pasakos” ir J. Švaisto “Aukso 
kirvis”, abi knygos sudarytos 
iš mūsų liaudies pasakų.

Čia taip pat nėra išgarsėjusio 
Thor Heiyderdahl “Kon-Tiki”, 
sulaukusio visuotinio pasiseki-

“Brolių Grimų pasakos” ir mo plačiame pasulyje ir kritikų 
“Anderseno pasakos” — labiau- priskiriamo prie geriausiųjų vei-
siai vaikų mėgstami pasakų rin 
kiniaį betkurioje kalboje ir bet- 
kuriame krašte. Anderseno pa
sakos išleistos dviemis tomais, 
pakartojant kadaise Lietuvoje 
išleistą J. Balčikonio Anderseno 
pasakų knygą. Brolių Grimų 
pasakų duotas naujas verti
mas. Čia yra 15 pačių popula- 
riausių ir vaikų mėgstamiausių 
pasakų, kaip “Snieguolė”, •‘Pe
lenė”, “Jonukas ir Gretutė” ir 
kt. Knyga gražiai išleista ir 
gražiai iliustruota.

Taip pat katalogan įtraukti ir 
“Jūrininko Sindbado nuoty
kiai", septynios pasakos parink
tos iš garsaus arabų pasakų rin-

kalų jaunimo literatūroje.
Iš vaikams poezijos knygų 

čia yra V. Nemunėlio “Meškiu
kas Rudnosiukas”, “Po tėvynės 
dangumi”, “Pietų vėjelis”, L. 
Žitkevičiaus “Saulutė debesė
liuose”, St. Džiugo “Kiškučio 
vardinės" ir kt.

Ne visi jaunimui skirti vei
kalai įtraukti katalogan šiame 
skyriuje, ne visi jie ir čia pamir 
nėti, bet vaizdui pakanka. Tė
vai skundžiasi, kad patiems ma
žiesiems maža knygų. Leidėjai 
skundžiasi, kad ir mažiesiems, 
ir “didiesiems” knygų tėvai ne
perka. Viena tiktai dabar aiš
ku, jei per šį spaudos mėnesį

rėjo galvoje tik demokratinį Lie 
tuvos Valstybės gyvenimą ir’te pasirinktų sau regresą? 
jos reikalų tokį pat tvarkymą’ —o—
(Žiūr. Vasario 16 d. Neprikl. j Rytojui taupyk duoną, o ne 
Paskelbimo Aktą). Nusisukimas 'darbą. — Amerikiečių patarlė

KĄ GALI JUMS

JURJONO BENDROVE
8524 So. Halsted St. Tel. BIshop 7-3371 CHICAGO 9, ILL. 

pasiūlyti? O gi štai ką:
BIENPOPIERIŲ:

Įvairiausių spalvų, puikiausios rūšies, naujausios laidos, pradedant nuo 
2Oc vientisų voleli.

DAŽŲ: j

Žvilgančių, pusiau Žvilgančių (Silkinio žvilgPJimo), matinių Iš vidaus 
ir iš oro dažymui, pradedant nuo $1.03 galionų.

NAMŲ RUOŠOS REIKMENŲ:

Pietų, kavos ir arbatos servyzų, poroetano ir fajanso vietinių ir impor
tuotų. Kepimui formų, blčkų ir elektrinių Indų kaina žemiau konku
rencijos 1

DOVANINIŲ PREKIŲ:

įvairioms progoms: vestuvėms, gimtadieniams, vardadieniams Ir bet 
kokioms sukaktuvėms. BIRUTES ir DARIAUS-GIRĖNO ŠOKO ĮVADI
NIŲ SALDAINIŲ.

IMPORTUOTŲ PREKIŲ:
Vokiškų kišeninių pluksnakočių, pradedant nuo $1.50 vienetas, tempe
ratūrai matuoti termometrų C A P padalinimų, pradedant nuo $1.16 
vienetas, krištolo dirbinių ir chrominių padėklų su puikiausiais vaiz
dais ant stiklo dugno, pradedant nuo $3.38 vienetas ir

DAUGYBĘ KITŲ PREKIŲ,
kurtų čia neįmanoma išvardinti. Reikia pačiam užeiti, pamatai ir {st- 
Uklntl.

B/AUTB PCK»LKV1610Tt

112 tęsinys

Prie Štuthofo buvo sukalti mažučiai barakėliai.
Mes čia sustojom ir vėl pradėjom dirbti. Bet jau 

nebeuvo lentpjūvės, nei mašinų. Moterys pjaustė rąstus 
pjūklais, o vyrai kapojo juos į ketvirtaines kaladėles. 
Šitoji „Tankholzkommando“ buvo beprasmiška ir drau
ge beatodairiška, kaip ir visa karo pabaiga.

Holldorfas atvažiuodavo kas vakarą ir juodu su 
Vyga vaikščiodavo po mišką iki sutemų.

Tačiau mes nutarėm nebelaukti. Bėgti iš čia, kaip 
galint greičiau.

Žvejų kaime aš susiradau kažkokį seną vokietį ir 
nusisamdžiau pas jį roges. Senis atvažiavo taip, kaip 
buvom sutarę — ankstyvą rytą, dar prieš aušrą, ir su
stojo lauke, už barakų, kad niekas nepamatytų.

Mus palydėjo tiktai Vyga.
Kai mudvi paskutinį kartą apsikabinom, ji neverkė. 

Tik, žiūrėdama man į akis sušnabždėjo seną lietuvišką 
atsisveikinimą:

— Neminėk manęs blogu žodžiu...
Ir apsisukusi nubėgo baraikan.
Kaip aš galėjau minėti ją blogu žodžiu! Laimingi 

tie, kurių gyvenimas teka, lyg rami upė, kurių akys, 
rankos ir lūpos net neskaičiuoja dovanų.

Kitiems tenka keliauti, kentėti ir — mylėti — visą 
laiką sūkury.

Ėmė aušti.
Danguje dar tebešvietė balzgana delčia. Spindėjo 

kelio provėžos — vakar naktį vėl buvo pašalę.
Plonu balseliu dindilino rogių skambaliukas. Pa

miškėj jau matėsi geležinkelio stotelė; už pusės valan
dos turėjo ateiti traukinys.

Mes važiavom į Dancigą. Nežinojom, kad vėl esam 
apsupime. Kitame žiede.

Važiavom į Dancigą — į prakeikimo miestą.

užrakinti vartai, neįžvelgiamas branduolys. Nuo jos 
atskeltas tu esi tik trupmena — nuogas, be slenksčio, 
be altoriaus, be paremiančio peties, be priglobiančios 
rankos.

Taip reikia jiems.
Pavienis maištininkas parklupdomas nesunkiai.

VELYKOS
Saulėtekis, lyg milžiniškas, rausvas paukštis, 

ištiesia savo sparnus.
t Miegančių kūdikių blakstienom pramirga švie
sūs spinduliai ir saulės laikrodžiai užbrėžta pirmą 
ryto brūkšnį.

Javas prinokęs, skritulys užskliaustas, valanda 
pilna-----------

Staigiai pražysta visos klonių lelijos ir vartų 
angelas pakelia aukso trimitą.

Tada plyšta pirmasis antspaudas.
Ir naujoj knygoj jau yra įrašyta pradinė raidė.

Dangus už lango ketvirtainių šviesėja, o aš tebegu
liu atmerktomis akimis.

Argi tas auštantis rytas, balzganai pilkas ir bevil
tiškas, yra tikrai — Velykų rytas? Argi tam buvo baisi 
žiemos kelionė: per speigus, per lūžtantį ledą?

— Kad tik būtumėm kartu... Kad tik visi būtu-' 
mėm įkartu...

Nes kiekviena šeima yra tvirtovė i užbrėžtas ratas,

Turbūt, aš buvau-užsnūdusi...
Žydų jau nėra. Pro langus šviečia saulė, visas kam

barys pilnas šviežio, pavasariško oro. Mano vokietės 
sukilę; virtuvėj čirškia kępinamos bulvės, aš užuodžiu 
karštų taukų ir pagruzdusio svogūno kvapą.

Ilgai mes negaištam. Pavalgom, tuoj pat nusilei
džiam taku žemyn ir išsukam į plentą.

Dar prieš vidurdienį pasiekiam miestelį, apie kurį 
man vaJkar pasakojo senasis mokyklos sargas — čia 
jau visi žmonės žino apie sovietų piliečių lagerį... Paro
do man net komendantūrą, kurioj esąs registracijos 
punktas.

Ir aš turiu atsisveikinti su savo vokietėm. Dar ilgai 
stoviu ir žiūriu, kaip juodvi pamažu tolsta. Dvi pilkos, 
palinkę nugaros...

O aš? Kur einu aš? Argi tikrai — atgal?...
Argi tam buvo baisi žiemos kelionė — per speigus, 

per lūžtantį ledą?
Staigiai apsigrįžtu ir pasuku komendantūrom

Tai didelis, mūrinis namas su plačiom gonkom. Ant 
stogo plevėsuoja raudona vėliava, prie šoninių vartų 
vaikšto sargybinis. Toliau, kieme, žmonių nesimato.

(Boa daugiau) ilf l /
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KULTŪROS KONGRESUI RENGIANTIS
Du didieji įvykiai

Liepos 1 d. Chlcagoje įvyksta 
JAV ir Kanados lietuvių Dainų 
šventė. Su ja yra siejamas JAV 
ir Kanados lietuvių Kultūros 
Kongresas, įvykstąs Dainų šven 
tės išvakarėse — birželio 30 d.

Abu užsimojimai yra vienodai 
svarbūs. Dainų šventėj išgirsi- 
ųie vienos kultūrinio darbo sri
ties rezultatus, Kultūros Kong
rese stabtelėsime ties mūsų kul
tūrinėmis problemomis ir kultū
rinio gyvenimo rūpesčiais.

Svarbu, kad abu kultūriniai į- 
vykiai būtų dideli ir didingi. Tuo 
rūpinasi jų rengėjai, bet prie to 
turime prisidėti ir mes kiekvie
nas.

Ko prašoma iš LB organų

Bendruomenės Centro Valdy
ba yra išsiuntinėjusi Bendruo
menės organams bendraraštį, 
kuriuo jie, o ypačiai apygardų 
ir apylinkių valdybos, yra pra
šomi:

1) stengtis, kad Kultūros Kon 
grėsė dalyvautų ko daugiausia

posėdis: Kanados Lietuvių Ben 
diduomenės Kultūros Fondo pir
mininkės Iz. Matusevičiūtės pa
skaita “Tautinės kultūros išlai
kymo būdai ir priemonės” ir re
zoliucijų priėmimas bei Kultū
ros Kongreso uždarymas.

Kultūros Kongreso registra
cijos mokestis yra 1 dol. asme
niui. Studentai ir moksleiviai 
leidžiami veltui.

Kultūros Kongreso ir Dainų 
šventės banketas

Kultūros Kongresas ir Dainų 
šventė baigiami bendru banketu 
liepos 1 d. 6:30 vai. vak. tame 
pačiame Sherman viešbuty. Ban 
keto tikslas — ne tik atsikvėp
ti bei pasidžiaugti po atliktų dar 
bų, bet ir kongreso bei šventės 
dalyvius pagerbti. Todėl taip 
pat labai svarbu, kad ir bankete 
dalyvautų ko daugiausia svečių.

Bendruomenės apygardų ir a- 
pylinkių valdybos taip pat yra 
prašomos kviesti ir banketo sve 
čius. Kadangi banketo svėč.’ų

Joms, kuriose ne taip sklan
džiai kultūriniai darbai atliki
nėjami. Buvo Wisconsine jau 
kelios “Lietuvių Dienos”, ta
čiau tokios, kuri tiek daug pa
tarnautų mūsų reikalams ame
rikietiškoje visuomenėje ir ku
ri taip sušildytų daugelio jau 
vėstančias lietuviškas nuotai-

tai iš Lietuvos istorijos, ar ge
ografijos, ar tautosakos yra šis 
tas pažymėta. Tenka tuo džiaug 
tis ir palinkėti, kad ir ateityje 
tuo keliu su dar didesniu rūpes
tingumu būtų mokomas ir auk
lėjamas lietuvių jaunimas.

Be to IX skyr. mergaitės tu
rėjo savo pasisiūdintų rūbų pa

Lietuvių Prekybos Namai
BALDAI - NAUJAUSIO STILIAUS

BE BROKŲ
kas — dar nebuvo. Garbė ir mo^ų metu parodą. Kiekviena 
padėka priklauso Dainavos an-| mergaitė, apsirengusi savo^ pa- 
sambliui, tas pats priklauso ir sisiūta's rūbais (kostiumukais, 

suknelėmis, pižamomis), pade
monstravo savo susirinkusioms 
mamoms. Labai naudinga, kad 
mergaitės pratinamos ir supa
žindinamos su reikalingais joms 
rūbais ir nurodoma, kada ką 
reikia dėvėti.

Birželio įvykių minėjimas

Gegužės 19 d. LB Worceste- 
rio apylinkės valdybos iniciaty
va buvd sušauktas pasitarimas 
birželio įvykių paminėjimo rei
kalu. Nutarta šį minėjimą su
rengti birželio 10 d. Maironio 
parke. Sudarytas darbo komi
tetas: pirm. Pr. Pauliukonis, vi- 
cepirm. M. Žemaitaitis, sekr. J. 
Palubeckas ir A. Gražulis, ižd. 
J. Dvareckis, iždo sekr, St. Rau
donis, iždo globėjai J. Svikla ir 
M. Vaišnorienė.
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TELEVIZIJOS FONOGRAFAI 
Tik pa* mus pirkdami gausit
• Nemokamai S-jų mgn. pilnų garan 

tijų — darbas Ir dalys.
• Nemokamai vidaus anteną Ir Ineta 

llavirnas.
• Iki 1100.00 Ir daugiau nuolaidos ui 

jūsų seną televiziją.
Be to, visokiausi radijai, rekordą 

vlmo aparatai, lempos, baterijos, da 
lys Ir kitų firmų televizijos

NUOŠIRDUS LIETUVIŠKA® 
PATARNAVIMAS

Frank’s TV and Radio
PARDAVIMAS IR TAISYMAS

3240 South Halsted Street
Telefonas CAlumet 5-7252

PRANAS KERSIS IR 
PAULIUS P. ENDZELI8

“Lietuvių Dienos” rengėjams!
M. P.

Worcester, Mass.

Pirmoji Komunija
Gegužės 20 d. Šv. Kazimiero 

parapijos bažnyčioje 76 vaiku
čiai (40 bern ūkų ir 36 mergai
tės) priėmė pirmąją Komuniją. 
Vaikučius dailiai prie pirmosios 
Komunijos parengė parapijos 
mokyklos II skyriaus mokytoja 
sesuo Gregory. Iškilmingas pa
maldas atlaikė ir pritaikytą pa
mokslą pasakė parapijos klebo
nas kun. A. Petraitis.

Parapijos mokyklos paroda
Gegužės 13 d. pagal jau esan- 

pylinkių valdybos iki birželio čią tradiciją buvo surengta Šv. 
23 d. praneša, kiek svečių iš jų
apygardų ir apylinkių bankete 
dalyvaus. Kartu su pranešimu 
siunčiami ir pinigai (po 6 dol. 
už kiekvieną svečią). Kvietimus

pačios JAV Lietuvių Bendruo- skaičių viešbučiui reikia praneš-
menės apygardų ir apylinkių at
stovų;

2) rūpintis, kad į Kultūros 
Kongresą vyktų ko daugiausia 
ir visų mūsų draugijų, ypačiai 
kultūrinių, bei kitų kultūrinių 
vienetų atstovų ir apskritai lie
tuvių;

3) Siekti, kad Kultūros Kong
reso proga būtų ir materialiai J 
paremti Lietuvių Bendruomenės 
kultūriniai t kslai bei užsimoji
mai.

Draugijas ir paskiri asmenys 
aukas siunčia Kultūros Kongre
so Organizacinės Komisijos pir
mininko adresu: Teodoras Blin- 
strubas, 6737 So. Campbell A- 
ve., Chicago 29, III.. Telefonu 
kreiptis: HE 4-3076.

Kultūros Kongreso tvarka

Kultūros Kongresas bus ati
darytas birželio 30 d. 9:30 vai. 
rytą Sherman viešbutyje (Ran- 
dolph ir Clark gatvių kampas) 
iškilminguoju posėdžiu. Jo me
tu Lietuvių Enciklopedijos re
daktorius dr. J. Girnius skaitys 
paskaitą “Tautinė lietuvių kul
tūra — mūsų tautos išlikimo' 
pagrindas”.

1 — 6 vai. po pietų įvyks at
skirų sekcijų posėdžiai.

6 vai. vak. antrasis plenumo

ti iš anksto, tad apygardų ir a-

Kaizmiero parapijos mokyklos 
paroda — buvo leista tėvams ir 
visiems susidomėjusiems mokyk 
la aplankyti klases ir susipažin
ti su mokinių darbais. Džiugu' 

bus galima atsiimti į Chicagąį pažymėti, kad mokykloje šalia 
atvykus. ' lituanistikos klasės, kurią veda

Paskiri asmenys apie dalyva
vimą bankete praneša tiesiog’a i. 
Reikia kreiptis d Banketo Komi
sijos pirm.: Jonas Jasaitis, 4430 
So. Campbell Avė., Chicago, III., 
telėf. LA 3-2180.

Nakvynių užsakymas
Chicagos lietuvių bendruome

nė padarys viską, kad atvyku- 
siems būtų jauku ir malonu. Je 
daugelį ir apnakvydins. Tačiau 
bus ir tokių, kurie norės apsi
stoti viešbutyje. Turime rink
tis tą viešbutį, kurio patarnavi
mais naudosimės. Reik’a kreip
tis šiuo adresu: Reservation De 
partment Hotel Sherman, Ran- 
dolph and Clark Streets, Chica-

sesuo Scholastika, ir kitose kla
sėse tenka užtikti lietuvybės žy
mių. Ypatingai išsiskiria iš vi
sų klasių VI skyriaus kamba
rys, kurio sienose iškabinėti lie
tuviškų pakelės sodybų, pake
lės pakrypusio kryžiaus ar tai 
žygiuojančių lietuvaičių paveiks 
liukai, pač!ų mokinių piešti, pri
mena nepriklausomos Lietuvos 
mokyklą. Beveik kiekviename 
skyriuje, nors ir anglų kalba, 
yra Lietuvos kampeliai, kur ar

“TĖVYNĖS G A R S U”
Valandėlė transliuojama per WDOK 
stotį, banga 1260, kiekvieną penk- 

Nurodant vardą, pa- tadienį 7 vai. vakare.go 1, III ______ ____
vardę ir kt., taip pat reikia pra- Klubo pirm. J. STEMPUŽIS
nesti, kad užsakoma ryšium su 1203 E 74TII STREET 
Lietuvių Kultūros Kongresu
(Lithuanian Cultural Cong- 
ress).

JAV LB Centro Valdybos inf.

Cieveland 3, Ohio, tel. EX 1-2296

SOPHIE BARČUS 
RADIO PROGRAMA

H WQER stoties — Banga 1A90 
NUO PIRMAD. IKI PENKTAD 

8:46 1M 9:80 vai.' ryte 
BESTAI) 8:80 Iki 9:80 ryte 

PIRMADIENNTO vak. nuo 7—8 v 
SEKAI*. —«:SO v. r. 1A stoti**

WOPA — 1490 kll.
Oblcago 29, JI. HĖmlock 4-2419 

7121 So. ROCKWELL ST.

SĄSKAITOS BE 

FINANSŲ 

KOMPANIJŲ

Didžiulis pasirinkimas svečių kambario 

baldų, 100% vilna ar nailon, su dviem 

ar vienu foteliu nuo $“l SO-OO—

en o U Įvairiausių 
valgomųjų, Maha 
goni, riešuto, ar 
ąžuolo, vyšnios 
medžio — 7 dalių 
valgomieji nedega
mu viršumi Formi- 
ca labai puikaus, 
gtiliaus pas mus 
tiktai................ S -I

Milvvaukee, Wis.
DAINAVOS KONCERTAS

Gegužės mėn. 19 d. visų 
Wisconsino lietuvių akys 9:45 
vai. vakaro buvo nukreiptos į 
televizijos ekranus, kuriuose 
buvo pertransliuotas daina
viškių, 16 asmenų grupės, pa
sirodymas, susidedąs iš dviejų 
tautinių šokių, lenciūgėlio ir 
eželio ir vienos dainos (“Kur-j 
teliai sulojo”. Br. Jonušo). A-, 
titinkamus paaiškinimus, lie-j 
čiančius dainos ir šokių cha-' 
rakterius ir turinius, anglų Į 
kalba — pasikalbėjimo forma- 
je su televizijos pranešėju — 
atliko ALB Milw. apyl. pirm. 
L. Dargis. Šia proga, jokių 
priekaištų * nereiškiant, tenka 
tik apgailestauti, kad buvo at
likta ne ta daina, kuri buvo iš 
anksto numatyta. Ateityje, 
atrodo, būtų labai prasminga 
paskutinę dieną pakeitimų ne 
daryti. Tiek daina, tiek šo 
kiai buvo atlikti gerai, ką pri 
pažino ir visi svetimtaučiai se 
kę minėtą pasirodymą. Wis 
consino lietuviams, kurie ge 
resnių mūsiškių ' koncertų pro 
ga specialiai vyksta Chicagon, 
šis pasirodymas televizijoje 
buvo itin malonus, nc3 juk ne 
kiekvieną dieną per televiziją 
tenka klausytis lietuviškos 
dainos ir grožėtis savais tauti
niais šokiais. Kartu tenka pri
minti ir tokių programų au
toriams ir rengėjams — rim
tai pasiruošti PlačiaJa’ amcri* 
kiečių visuomenei toks pasiro
dymas yra daug įspūdingesnis 
net ir už kongresmenų kalbas 
arba eilę straipsnių apie Lie

tuvą spaudoje. Dėl to jau ir 
pirmadienio laidoje “Milvvau
kee Sentinel” įsidėjo Dainavos 
šokėjų nuotrauką.

Pamaldom ir koncertas
Sekmadienį, 20 d. gegužės, 

10 ir 11:45 vai. ryto, sausa
kimšai žmonių prisirinkusion 
Šv. Gabrieliaus parapijos baž- 
nytėlėn girdėjom ansamblį gie
dant šv. mišias, kurias atnaša
vo kun. dr. K. Stadalnikas, 
MIC.

Po pietų prasidėjusį koncer
tą atidarė kun. dr. K. Stadal
nikas, MIC. Koncertas praėjo 
su dideliu pasisekimu. Tiek sol. 
Brazis, tiek visi kiti programos 
dalyviai buvo šiltai priimti. 
BENDROS TALKOS VAISIUS

Šį. koncertą suruošti tokiai 
mažai lietuvių saujelei, kiek 
yra Milwaukėje, nėra jau toks 
paprastas reikalas, kaip kam 
nors gali išrodyti. Jeigu turė- 
aime galvoj faktą, kad Mil- 
vvaukėje jautrių asmenų lietu
viškiems reikalams yra daug, 
daug mažiau negu Dainavos 
ansamblyje choristų ir jeigu 
koncertas suorganizuoti pavy
ko, tai šis faktas aiškiai įrodo 
atliktą neeilinį sugebėjimą or
ganizuoti ir ignoravimą even
tualaus piniginio fiasco! šiam 
darbui todėl ir sukaupė savo 
jėgas Šv. Gabrieliaus parapi
ja su ALB Mihvaukės apylin
ke, kurių pirmai vadovauja dr. 
kun. K. Stadalnikas, MIC, ant
rajai — L. Dargis. Šie du 
asmens, aišku talkininkaujant 
visiems kitiems, parodė, z ką 
reiškia talkos principas ben
dram darbe. Tai yra pavyz
dys ir visoms kitoms koloni-

PADEKIME ARi'IMIESIEMS 

LIETUVOJE IR SIBIRE

Siunčiame į Lietuvą, SSSR 
teritoriją ir visą Europą pilnai 
apmokėtus angliškų medžiagų, 
avalinės, maisto ir vaistų užsa
kymus, parinktus iš katalogų, 
taip pat išsiunčiame ir įkainuo
jama vietoje siuntėjo supakuo
tus siuntinius. Labai pigūs pas 
mus užsakomi vaistai. 60 gm 
stcptcmycino ir 50 cc pencilino 
tik $37.30 siunčiant exprcsu iš 
Anglijos. Lietuviškas ir sąži
ningas patarnavimas.

Dirbame 6 d.: 9—6 vai.

PATRIA GIFT PARCEL CO. 
3741 W. 26th Street, 

Chicago 23, III.
Tel. JRavvford 7-2128

Rūpestingai ir pigiai taisau
TELEVIZIJOS

APARATUS
Garantuoja darbą ir dalis.

I. MIGLINAS 
Telef. — HUmbold 6-1038

PIGIAI IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU
BALDUS
VIETOJE U. 13 TOLIAU

K. Ei I JUKOMS
Tunu naują didelį eunKvežim, 

ir apdraudaa
2313 W. 91«t St. Chicago, UI. 

Tel. PRescott 9-2781

S? L III
FEDERRL 
5RVING

MUTUAL FEDERALI •

SAVINGS
pataria:
1. Nepraleiskite visų uždirbtų pinigų. 

Taupykite ųors dalį.

2. Pinigams padėti nereikia važinėti. 

Juos galite pasiųsti paštu.

Mes apmokėsime pašto išlaidas.

3. Planingas tai pymas visados moka
1

gerus dividendus.

2202 WEST CERI4AK ROAD 

Tel. Vlrginla 7-7747

JOHN J. KAZANAUSKAS. Prsa

Chartared and Saperviaed by the U. 8. Government

ĮSTAIGOS VALANDOS: Kasdien nuo 9-tos ryto Iki I vai. po pietų. Kot/. 
nuo 9-tos vai. ryto Iki 8 vai. vak. Re* tad. nuo 9 vai. ryto Iki 1 vai. po 
pietų. TreClad. visai neatidaroma.

Miegamieji ąžuolo, 

riešuto ar Mahago- 

ni medžio—su šli

fuotu sidabro vei

drodžiu dreseris — 

komoda — lova — 

dvi lempos, pas 

mus tik .... $1

Virtuves stalai. chro

mo su formica vir

šumi, 5 dalių sta

las ir 4 kedčs

Kilimai 100% vilna, 9x12 puikių spalvų.................................................$S9.00
Šaldytuvai 8 cub.-pedų, 1956 metų iik...........................................S1 75-00
Parcelano pečiai virimui: Crown, Universal, Norge ir daug kt., $99" 1 49

Knygoms spintos stiklo durim tik.............................................................$29-00

Kavos staliukai ąžuolo ar riešuto medžio tiktai...........................................$6 50

Telefonui staliukai, ąžuolo, riešuto ai Mahogani, tiktai.........................$2-50

9*12 linoleum įvairių spalvų tik .......................................................................$6-50

FURNITURE CENTER, Ine.
3224-26 South Halsted Street Telefonas - VIctory 2-4226

Atidaryta pirmadieniais, ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30 vai. Kitom die

nom nuo 9 iki 6 vai. Sekmadieniais nuo 10 iki 5 vai.

*
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į

IViBA’
Detroit, Mieli.

Balto gegužinė

Mes visi naujieji ateiviai ro
dos turėtume žinoti ir suprasti, 
kuriam tikslui prieš 11 metų 
senieji ateiviai Amerikoje suor
ganizavo Bendrąjį Amerikos Lie 
tuvių šalpos Fondą ir ką jis per 
tą visą eilę metų yra gero pa
daręs, ne kam kitam, bet mums 
naujiesiems ateiviams, gyvenu
siems už jūrų marių, taip pat 
dar ir čia atvykus,

Tad š. m. birželio 3 d. Balto 76 
skyriaus tradicinės gegužinės 
metu, kuri įvyks Birutės darže, 
parodykime Balto įkūrėjams, 
kad mes buvome, esame ir būsi
me to jų triūso verti. P. P.

“Guvus Vincė” mokslo metų 

užbaigfuvėse

Detroito lietuvių šeštad'eninė 
ir lituanistinė mokyklos jnokslo 
metus baigia š. m. birželio 2 d. 
Tą dieną 9:30 vai. bus atlai-

mokiniai

592 mirimus. Parapijos mokyk
lą per visą laiką lankė 8,683 
mokiniai. Praėjusiais metais mo 
kykloje buvo 222 mokiniai. Prie 
pirmos šv. Komunijos prėjo 1,- 
316 vaikučių. Taip pat ji turė
jo ir 21 atsivertimą.

Dabartinis parapijos asisten
tas yra kun. Antanas Kelpšas, 
kilęs iš lietuviškos šeimos, ku
rio tėveliai gyvena Ciceroje. Jis 
taip pat kalba lietuviškai ir pa
sako gražius ir turiningus pa
mokslus. J. B.

New York. N. Y.

kytos mokslo metų užbaigimo se.

Chicagoje
Jubilėjinis banketas

Aušros Vartų parapija šiais

joje. Senatorius priminė ir tai, 
kad dabartine Kremliaus klika 
kalta ir už milionus žmonių 
trėmimu į vergų darbo stovyk
las, toji klika kalta ir už sunai
kinimą nesuskaitomo kiekio 
žmonių pačioje Sovietų Rusijo
je ir pavergtuose kraštuose.

Senatorius kalbėjo ir apie 
Chruščevo ar Bulganino kvie 
timą apsilankyti JAV-se. Sena- 
torius aiškiai pasisakė prieš 
šių ar kitų Kremliaus klikos 
narių kvietimą į Ameriką. Se
natorius paklausė, ar vergų 
stovyklų, didžiausių pasauly
je, operatoriams galima su
teikti širdingą sutikimą šiame 
krašte, ar galimas jų garbin
gas sutikimas. Ar jie gali vai
kščioti mūsų kongreso lais
vuose koridoriuose, ar jie gali 
naudotasi pagarba miestų !ir 
valstybių ? Senatorius klausia 
ar vėliau nebus Chruščevas ir 
Bulganinas pakviesti į Baltuo
sius Rūmus ir nebus jiemB leis
ta miegoti Lincolno lovoje.

Senatorius pareiškė įsitikini
mą, kad joks prezidentas, ar de 
mokratas ar respublikonas, to
kių Bvečių nekvies. Tam prie
šinsis Amerikos žmonės ir 
Kongresas. “Nulaipsninę”
Staliną, jo bendradarbiai, da
bartiniai Kremliaus valdovai 
nieko nepadarė, kad pradėjus 
vykdyti jų sulaužytas sutartis.

Senatorius plačiai pasisakė ir 
prieš Raudonosios Kinijos de
damas pastangas patekti į 
Jung. Tautas. Senatoriaus 
Knowland kalbai smarkiais 
plojimais pritarė susirinkusie
ji-

Kongresmanas Harrison 
Williams iš New Jersey savo

kolboje siūlė, kad pasipriešini
mui Naujai Sovietų taktikai, 
reikia išplėsti NATO veiklą, 
šalia karinės paramos, reika
linga ir kultūrinė ir ekonominė 
pagalba. Generolas W. An
dere savo kalboje pareiškė, 
kad jis pilnai tiki, jog paverg
tieji prieinasiš priespaudai ir į 
laisvasis pasaulis neturi leisti 
užgesti šiai laisvės liepsnai. 
Generolas W. J. Donovan kal
bėjo, kad reikalinga daryti vis
kas, kas galima, kad tremties 
žmonės nenustotų vilties. Ko
munistai visais būdais stengia
si suvilioti tremtinius grįžti į 
pavergtas tėvynes, nes jie pa
matė tremtinių pajėgingumą ir 
potencialumą kovoje prieš ko
munizmą. Susirinkimas susi
laukė sveikinimų iš Prezidento 
Eisenhowerio, vice-prezidento 
Nixono, gubernatoriaus Harri- 
mano ir kitų.

Brangus patogumas tas 
kambario vėsintuvas. Visai ne! 
General Electric % tonos apa
ratas tik už $229.00 p*as Gra- 
dinską, J. G. Television Co., 
2512 W. 47th St. FR 6-1998.

Gubernatoriaus Harrimano 
telegramą pabaltiečiams, ryšy
je su Birželio trėmimais pa
skaitė prel. J. Balkūnas. Svei
kinimas buvo pasiųstas per 
Lietuvių Amerikiečių Informa
cijos Centrą. Prel. J. Balkū
nas pasakė keletą karštų žo
džių, kuriuos susirinkusieji su
tiko didelėmis ovacijomis. Jisi 
pareiškė, kad pavergtų tautų 
draugai veiks ir padės laisvi
nimo darbui. Nuo tos susirin
kimo dienos visur bus skelbia
mas laisvinimo žodis.

Baigiant priimta visa eilė 
rezoliucijų. “God Bless Ameri
ca” sudainavo Agnes Skaruly- 
tė ir maldą sukalbėjo kun. dr. 
Florian Galdau.

GERIAUSIOS
net 88 ženklais, rašomos mašinos su 
visada naujausiais patobulinimais. 
ItOYAL didžiausia firmų pasauly. 
Jums pagamins kokiu tik norite rai
dynu Jūsų pasirinktu stilium.

Kaina $69.95 ir aukščiau.
4-ji šimtinė baigiama siuntinėti

užsisakantiems. Pranešę adresų dy
kai gausite smulkias informacijas ir 
paveikslus per:

pamaldos, po kurių 
gaus pažymėjimus.

Iškilmingas mokslo metų už 
baigimo aktas įvyks birželio 3 
d. (šį sekmadienį) 12:15 vai.
Hispanos Unidos salėje. Progra 
bus bus dviejų dalių. Oficialio
sios dalies metu bus įteikti ket 
virtojo skyriaus mokiniams pa
žymėjimai ir dovanos abiejų mo LAISVINIMO SUSIRINKIMAS 

kyklų geriausiai besimokiusiems | NEW YORKE

mokiniams. Meninėje dalyje pa-į Gegužės 25 d. New Yorko 
sirodys mūsų mokyklų moki-1 Town Hali buvo gausus laisvi

nimo susirinkimas. Susiirnki- 
mą organizavo American 
Friends of the Captive Na- 
tions, padedant visai eilei or
ganizacijų.

Jame svarbias kalbas pasa
kė kongresmanas Harrison 
Williams iš New Jersey, gene
rolas W. J. Donovan, senato
rius William F. Knowland, pre
latas Jonas Balkūnas, lenkų 
armijos antrajame pasaulinia
me kare vadas gen. W. Andere 
ir kiti. Salę puošė dešimties 
pavergtų tautų vėliavos — 
Lietuvos, 't Latvijos, Estijos, 
Lenkijos, Albanijos, Vengri
jos, Čekoslovakijos, Rumuni
jos, Bulgarijos ir Ukrainos.

Susirinkimą pradėjo Ameri
can Friends of the Captive Na- 
tions pirmininkas Christopher 
Emmet, susirinkimui! vadovavo 
buvęs ambasadorius Angier 
Biddle Duke. Amerikos himną 
giedojo lietuvaitė, Ag. Skaru- 
lyte, invokaciją ir maldą laikė 
prelatas Balkūnas.

Salėje buvo įvairių tautų 
žmonės, scenoje buvo susodin
ti žymūg amerikiečiai ir pa
vergtų tautų atstovai. Iš lietu
vių scenoje, garbės eilėje sėdė
jo prelatas Jonas Balkūnas, 
dr. Antanas Trimakas, Lietu
vos laisvės komiteto atstovas, 
dr. Vladas Viliamas, Krikščio
nių demokratų Centro Euro- 
pog atstovas, o,taip pat Lais
vosios Kinijos ambasadorius 
prie JT ir Korėjos atstovas 
prie JT.

Ypatingo dėmesio sukėlė 
senatoriaus Knowland kalba. 
Jis savo kalboje pareiškė, kad 
Kremliuje tebėra tie patys 
žmonės, kurie kartu su Stalinu 
vykdė ar dalyvavo visuose nu
sikaltimuose, kuriais dabar jų 
pačių kaltinamas Stalinas. Jų 
nusikaltimų tarpe senatorius 
nurodė Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos pavergimą, komun'zmo 
režimo sustiprinimą Lenkijoje, 
Čekoslovakijoje, Vengrijoje, Ru

niai, kurie padainuos .padekla
muos, o pabaigai bus inscenizuo 
tas vysk. Motiejaus Valančiaus 
apsakymėlis “Guvus Vincė”. In
scenizavo ir režisuoja režisorius 
Justas Pusdešris.

Įėjimas — nemokamas.
V. Kutkus

— o —
— Ada Polikaitytė susižieda

vo su Vaciu Liulevičium. Abu 
yra veiklūs ir ž nomi miesto jau 
nimo tarpe. .

— Laiin. ir Ant. Banioniai bu

vo išvykę Chicagon dalyvauti a. 
a. Augustino Šerelio laidotuvė-

banketą, nes pats pravedė ir va
karo programą 

Šeimininkės buvo iškepusios 
didelį penkiasdešimt metų senu-

- x- ko 1 mo tortą. Jį iškilmingai prapio-metais švenčia 50 metų jubile-i _ 6 /J. -rv, ... u v vė klebonas ir padalino visiemsjų. Iškilmingos pamaldos bus visiems
birželio 10 d., kurias pontifi
kuos vysk. V. Brizgys. Gegužės 
26 d. (šeštadienį) Aušros Vartų 
parapijos salėje įvyko jubilėji
nis parapijos banketas, kuriame 
dalyvavo vysk. V. Brizgys, 20 
kunigų, buvusių ir esančių pa- 
rapiečlų, politikų ir biznierių.
Salė buvo pilnintelė žmonių.
Taip pat dalyvavo du iš šios pa 
rapijos kilę kunigai — kun. O?
Akavickas, CFM, ir kun. P. Ci
bulskis, MIC.

Banketas pradėtas JAV ir Lie 
tuvos himnais, kuriuos sugiedo
jo Leonora Brazaitytė. Jį ati
darė parapijos klebonas kun.
Petras Malinauskas, MIC, pa
kviesdamas marijonų provincia
lą kun. Valentiną Atkočių, MIC, 
palaiminti valgius. Pirmasis su 
sirinkusius pasveikino tėvas 
pranciškonas kun. Odoricus A- 
kavickas, kuris yra kilęs iš šios

banketo dalyviams.
Leonora Brazaitytė palinks

mindavo vakaro dalyvius, pro
tarpiais padainuodama solo lie
tuviškų dainelių, akompanuojant 
poniai Šimulienei. Už lietuviš
kas daineles solistė susilaukė iš 
publikos daug aplodismentų.

Į vakaro pabaigą banketo da
lyviams buvo padalinta parapi
jos istorijos knyga, kurią para
šė kun. Kazimieras Matulaitis, 
MIC. Nors toje knygoje jo var
das ir nepažymėtas, tačiau jis 
yra jos autorius.

Aušros Vartų parapija įkur
ta 1906 m. Parapijos bažnyčia 
su mokykla pašventinta 1907 
m. Chicagos arkivyskupo Quig- 
ley. Per šį laiką ją valdė 13 
klebonų, kurių pirmasis buvo 
kun. Kaz. Ambrozaitis ir dabar
tinis — kun. Petras Malinaus
kas, MIC. Pirmasis berniukas,

DETROIT’o BIZNIERIAI 
IR PROFESIJONALAI

Jeigu noriu pirkti nrūa parduoti 
namus, sklypus, Biergardenus — 
alines, ūkius ar vasarvietes, kreip
kitės į «

ELSEA REALTY A INVEST- 
MENT COMPANY 

atstovą
VLADU BARAUSKĄ
Telefonai: Įstaigos VA 2-9790, 

Residencijos — TA 6-4366 
Si įmonė yra pati stambiausia Mi- 
chigano valstijoje. Detroite turi 4 
skyrius ir sėkmingiausiai patar
nauja savo klijentams.

AR VERTA?

parapijos. Po jo kalbėjo pasku- ^ur^s anuomet patarnavo šv. Mi 
tinis buvęs šios parapijos kle* Sloms> buvo Baltramiejus Jakš- 
bonas, kun. Juozas Kuprevi -j tas. Jis dalyvavo ir šiąme pa
čius, MIC, dabartinis Mariana- 
polio namo, Thompson, Conn., 
vyresnysis. Taip pat gražiai pa
sveikino vicegenerolas kun. dr. 
Juozas Vaškas, MIC, kitada bu
vęs čia klebonu, o dabar tik ką 
į Ameriką atvykęs iš Romos. 
Jis kalbėjo Tėvų Marijonų Vie
nuolijos tėvo generolo ir, kaip 
buvęs klebonas ,savo vardu. Tė
vas J. Vaškas, MIC, savo kal
boje pabrėžė, kad parapija pri
valo vesti, savo parapiečiuB į 
pilnut'nius žmones, padėdama 
jiems išlaikyti visa, ką jie yra 
paveldėję iš savo tėvų — kalbą, 
tautybę, tautinius ir religinius 
jų papročius, juos mokydama ir 
tobulindama. Be tų dalykų žmo 
nes nebus pilnutiniais žmonė
mis, ir parapija neatliks savo pa 
reigos.

Paskutinis šio jubilėjinio va
karo kalbėtojas buvo vysk. V. 
Brizgys. Jis kalbėjo lietuviš
kai ir angį škai ir pažymėjo, 
kad kunigų darbo rezultatai yra 
žmonių sielose. Tie rezultatai 
neišreiškiami jokiais statisti
niais skaičiais ir juos galima bus 
pamatyti tik amžinybėje. Vie
nuoliai, labiau kaip kiti, savo 
mision erišku veikimu sugeba pa 
traukti žmones prie savęs. Ir 
šios tėvų marijonų parapijos at
eitis bus graži, nors tuo tarpu 
lietuvių skaičius gal čia ir ne-i 

didelis.
Pagrindinu šio vakaro kalbė

toju buvo pats šios parapijos 
klebonas kun. Petras Malinaus
kas, MIC. Jis kalbėjo per visą1

rapijos jubilėjiniame bankete 
jau kaip didelis ir subrendęs vy
ras. Iš publikos jis susilaukė 
daug aplodismentų. Per 50 me
tų parapija turėjo apie 1,491
jungtuves, 3,296 krikštus, 1,-' munijoje, Bulgarijoje ir Albani-

STEIN TEXTILE CO.
1306 South Union Avė.

Yra kalbama mieste, kad STEIN TEXTILE BENDRO
VĖJE rasite didžiausią pasirinkimą už nebrangias kainas 
įvairių vilnonių, šilkinių, medvilninių, užuolaidoms ir už
dangalams medžiagų.
STEIN’AS turi metinj išpardavimą, štai pavyzdys kabių: 
Geriausios ANGLIŠKOS bei “worsted MEDŽIAGOS kos- 

n tiumams, kurių kainos paprastai yra $9.80, dabar tik ..$4.50

60 colių vilnonės medžiagos ir ‘‘flannel” vyriškiems ir 
moteriškiem? kostiumams tiktai ..............................................$1.89

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

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

Grynų spalvų Tortisan ir Metallic Oloth užuolaidoms tik .$1.09

Pas STEIN ’Ą jūs rasite didelį pasirinkimų nuotakoms, kaip tai 
..“laces”, satinų, taffetų, “brocades”, Sbantung, ir t. t. Taip 

pat liekanas medžiagų pamušalams už baisiai pigias kainas.

Atvykite į STEIN TEXTILE ir patys įsitikinkite. Su kiek 
viet ų pirkiniu viri $20.00 gausite vienai suknelei medžiagos 
kaip dovanų.

STEIN TEXTILE CO. 
1306 SOUTH UNION AVENUE

1 blokas į rytus nuo Halsted St., V/2 bloko { pietus nuo 

Roosevelt Rd. Taip pat atdara šeštadieniais ir sekmad. 

Tel. MOnroe 6-8152.

MOVI N G
A. BENIULIS atlieka įvairius 
perkraustymua ir pervežimus 
iš tolimų ir artimų atstumų.

TeL BĮ. 7-7075 arba 

PR 8-9842

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll  
įriti. i.rpuOiic

ADOMAS VAITKEVIČIUS 
ANGLIŲ IR ALYVOS 

PARDAVIMAS 
Vtoų rūšių namų apšildymo 
sistemos įvedimas, perdirbi

mas ir pataisymas * 
Greitas, sąžiningas ir pigus

patarnavimas
ATLAS FUEL CO.

1 t I lO T t I
4919 So. Paulina SL

PRospect 6-7960 
iiiillliiillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

$2.00 J metus, kad užlaikius gražius 
plaukus. Mėgink NEW Eit A — per 
40 metų pasekmingai vartojamas. 
Siųskite $2.00 už 8 oz. bonkų.

F. BITAUTAS
302 S. Pearl St., Denver, Colorado kuris "Draugui” žinomas, 

Į sąžiningas asmuo.

J. L. GIEDRAITIS 

1632 Broad St., Harford 6, Conn.,
kaip

JONAS GRA DIN S KAS
Kambarių vėsintuvai, vėdintuvai; radio: vokiški, kišeniniai, nešio

jami, automobiliams: televizijos; patefonai, varomi baterijomis
J. G. TELEVISION COMPANY

2512 W. 47th St. Tel. FRontier 6-1998
TAISYMAS GARANTUOJAMAS RAŠTU — 100%

SEGHETTI TRAVEL BUREAU
2451 So. Oakley Avenue Tel. YArds 7-3278

MES PARCPINAME KELIONES LĖKTUVAIS, G RIJIKEI JAIS, 
AUTOBUSAIS IR LAIVAIS.

Sutvarkome dokumentus norintiems atvažiuoti į Ameriką. Pa- 
rūpiname dokumentus norintiems išvykti į užsienį. TURIME IR 
LIETUVIŲ Skyrių. Pildome afideivitus. Pasinaudokite.

M. MIŠKINIS, M. D.
GYDYTOJA ir CHIRURGE 

X-RAT
393 West Grand Boulcvard

eor. Shady Lane Detroit 16. Michigai.
Namų telef. VI 1-7970 

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

Telef. TA 6-06B6
VINCAS KIRŠINĄS

11420 Steel Avenue

Detroit 27, Michigan

Tel. WE. 4-6105 
GENERAL OONTIIAOTOR

Atlieka Įvttlrl'ia statybos, patalsy 
mo ir pertaisymo darbus — stalinln- 
kystSs cemento, mūrijimo, elektros, 
piumbingo, dažymo Ir dekoravimo 
Atskirų kambarių bei butų {rengimą* 
pastogfiae ir skiepuose.

JOS. F. BUDRIK 
FURNITLRE, INC.

3241 S. HALSTEO ST.
Tel. CAlumet 5-7237

Jewelry skyrius
Deimantai, Brilijantai,
Aukso ir Sidabro papuošalai. 
Bulovą, Longines-Wittnaur 
laikrodėliai. Lietuviški rekordai. 
Fonografai, Radios. Lagaminai.

Šios savaitės išpardavimas. , 
500 rankinių laikrodėlių.
Rankiniai - laikrodėliai paauksuoti, 
17 akmenų, garantuoti. Benrus, 
Gruen, Bulovą, Elgin.

Vertės $30.05 si 30.05

Šitie laikrodėliai yra labai geri pa
siųsti į kitus kraštus ir į Lietuvą.

Budriko radio valanda Ketvirta
dienio vakarais nuo 6 iki 7 vai. 
iš WHFC stoties. 1450 kil. su žy
miais dainininkais ir orkestru. 

Mįslių įspėjimo kontestas.

Atidarą 6 dienas savaitėje. 
Pirmadieniais > ir ketvirtadieniais 
iki 9:30 vai. vak.

Sekmadieniais Jewelry skyrius 
uždarytas.

Senoviškas, gimtojo krašto sūris, labai skanus, “kaip tik toks 
kokį senelė gamindavo.” BABUŠKA BRAND Europos skonio kai
miškas sūris sukels jums praeities svajones. Dabar galima pirkti 
jūsų apylinkės krautuvėje. Pirkite šiandien ar rytoj.

Klausykite 
LITHUANIAN MELODiES

Ann Arbor — WPAG — 1050 kilo 

cycles

Sekmadieniais 1:00 — 1:30 *p. p 
Vedėjas — RALPH VALATKA 

15756 Lesure — Detroit 27,
______________Michigan_____________

■lllliuilllllllllllillllllllllllllllllltlllllltnillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
MARQUETTE GELIŲ KRAUTUVE

KORSAŽAI, GRLES VESTUVĖMS, LAIDOTUVĖMS IR 
KITOMS PROGOMS* Atidarą vakarais ir sekmadieniais.

8avlninkai: ANDRIUS ir ELENA (BANDOM) STANIULIS

2743 West OOth Street Tel. PRospeet 5-0751
(priešais šv. Kryžiaus ligoninę) 
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15-kos m. sukakties specialus išpardavimas!

Westwood Liųuors
2441 WEST 60TN STREET — Tel. PR 6-5951

A. TVERAS
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES 

Pardavimas ir taisymas 
2640 W. OOth St. REpublIe 7-1941

OIDtU TP0K4I-NAUJAM MtotUSrrMO (PANffJAI 
HJUį MtTŲ MTYPlMAS-Pt&US IPSĄtlNIN&AS PATARNAVlHĄl

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 34, HA. Tel. VZAikmeh 5-9209

FLOR D’ALPĘ, Dcssert Liųueur, 

originalus Milano likeris $5-89

LEMON - ICE, gaivinantis likeris 5th $3.89

WE8TWOOD LIQI OR, 5 metų senumo

Kentucky degtinė, 3 bonkos už J -| Q.OO
CHERRY BESTLE, Danijos vyšnių likeris 

buvo $6.50, dabar didelė bonka

e

$4.45

JULĖS HENRY, 3 star prancūziškas 

konjakas $4.85

IZARRA, nepaprastas likeris, Benediktino 

skonio. Buvo $6.50, daltar parduodamas už $5-50

VERMOUTH. itališkas vynas, didelė bonka $1.30

SCHWARZTE KATZE, vokiškas vynas $.90

GRAINBELT, Minnesotta alus, 21 butelių dėžė $3-39

FOX HEAI) 400, Waukesba, Wisc. alus

24 kenų dėžė 53-69

Prie čia pažymėtų kainų, taksai pri-kaitomi atskirai, šiame 
skelbime yra išvardinta tik maža dalis t’ėrimų. Per 15 metų |«tlar- 
navom sąžiningai lietuviams netik iš vietos apylinkės, bet ir iš to
limesnių vietų. Sukakties proga papiginom gėrimus netik čia išvar
dintus, bvt taip pat ir kitus. Yra tratinama krautuvėje: Zubrovvka, 
importuota iš Europos; Pranenzi.joa, Italijos, Ispanijon, Vokietijos 
ir kitų kraštų'vynai ir kiti gėrimai. Yra vyno virs 50 metų senumo. 
Užsakant didesnį kiekį, pristatome į namus.

ALEKSAS ŠIMKŪNAS (Joniškietis)

i
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MĖNRAŠTIS DRAUGAS, CttlCAGO, ILLINOIS Ketvirtadienis, geg. 31, 1956

Dalias, Texas
VIENINGA LIETUVIŲ 

KOLONIJA

Lietuvių Dallase yra nedaug, 
tačiau jie su ambicija ir gerai 
laikosi. Iš senųjų plačiai žino
mi Beržinskas Domininkas ir 
žmona Ona. P. Beržinskas, ku
rį čia vadina Briaaskiu, turi 
didelį biznį, kuriame pavalgy
dina apie 10,000 žmonių į die
ną. Turi vietą, kurioje daug 
patalpų ir kitokių įrengimų 
piknikams. Be to, dar turi ir 
360 Vendor mašinų, kuriose 
pardavinėjamas maistas, išgė
rimai ir cigaretės.

Ponai Brianskiai Dallase yra 
žinomi, kaipo vienintelė didelė 
parama lietuviams. Vos iš
girsta, kad į Dallasą atvyko 
nauja lietuvių šeima, tuojau 
skuba pas juos ir teiraujasi, ar 
nereikalinga jiems pagalba. 
Matydami, kad lietuviai reika
lingi sustiprinimo, sušelpia 
juos ne tik stambesnėmis su
momis pinigais, bet ir natūra.

P. Beržinskas atvyko iš Ra
seinių, būdamas 7 metų am
žiaus, drauge su savo tėvu, ku
riam šiuo metu jau sukako 81 
metai, bet yra sveikas ir links
mas ir sąmojingas. Ponia 
Beržinskienė nors gimusi Ame
rikoje, bet labai gerai kalba 
lietuviškai ir savo lietuvišku
mu didžiuojasi. Jų sūnus Leo
nardas, gimęs Amerikoje irgi 
puikiai kalba lietuviškai ir lai
ko save tikru lietuviu. Yra ir 
daugiau senųjų ateivių.

Iš naujųjų ateivių paminėti
ni dar du lietuviai gydytojai: 
r-ras Urbakavičius ir d-ras 
Nar vidas. Abudu daktarai

dirba Dallaso ligoninėje, šalia 
to, labai jautriai reaguoja į 
lietuvių' nelaimę. Dalias gyve
na ir Stanulių šeima.

Nepertoliausia yra kunigas 
d-ras pralotas Bartkus. Auto
rius daugelio religinių knygų, 
parašytų Lietuvoje ir tremty.

Toliau nuo Dallaso, EI Passo 
mieste, gyvena kun. Petraus
kas.

Neseniai Dalias nuo širdies1 
smūgio mirė Lietuvos aviaci
jos kapitonas Jonas Paliejus.

Vėlionies žmona, Malvina 
Paliejienė, dirba'virėja viena
me iš geriausių Dalias restora
nų. ;Jos žiniomis ir darbu šei
mininkas labai patenkintas.

Nepertoliausia įvairiose ka
reivinių bazėse taipgi randame 
ir lietuvių kareivių. Be lietu
vių, Dallase yra keletą, žydų 
šeimų. Jos atvažiavo dar prieš 
karą, kalba lietuviškai ir drau
gauja su lietuviais. Yra ir lat
vių, Dallase yra keletas žydų 
draugiškai sugyvena.

Dalias lietuviai, ypač nelai
mei įvykus, vienas kitu rūpina
si ir gelbsti, tarsi vienos šei
mos nariai. Matydami tokį dar
nų lietuvių sugyvenimą, sve
timtaučiai į juos žiūri su pa
garba. Žymiausia iš jų, kuri 
lietuviams padeda savo prak
tiškais patarimais, pasidarba
vimu ir net aukomis, yra buvu
si mokytoja, šerifo duktė Misa 
Hattie Knight.

Ten buvęs

Los Angeles šv. Kazimiero parapijos Komiteto 

ilgamečiui nariui ir parapijos fundatoriui 

A. f A.

STEPONUI DERINGIUI
mirus, p. ANELEI DĖRINGIENEI, mirusiojo Tėve

liams, Broliams, Seserims, Giminėms ir artimiesiems 

krikščionišku užuojautą reiškia ir kartu gilįai liūdi

Kun, Jonas A. Kučingis, Klebonas 
ir Parapijos Komiteto nariai

Los Angeles
— Liūdnų birželio įvykių mi

nėjimas įvyks birželio 16 d., 7:30 
vai. vak. 1816 S. Figueroa St., 
Los Angeles. Rengia bendras 
lietuvių, latvių ir estų komite
tas.

— Alto susirinkime, įvyku- 
kusiame gegužės 19 d., išrink
ta nauja valdyba: pirm. A. Ski

lius, vicepirm. —A. Dabšys, 
Dundzila ir L. Valiukas, ižd. M. 
Aftukienė, fin. sekr. J. Kojelis, 
sekr. P. A. Raulinaitis.

— DaiL A. Rukšlelė, prieš 
metus atvykęs iš Australijos, 
gegužės 26 ir 27 d. Šv. Kazimie
ro parapijos salėje suruošė sa
vo kūrinių parodą. Reikia pa
žymėti, kad tai pirmoji Los An
geles lietuvių menininko paroda.

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškomi VALENTINAS RI

BOKAS, s. Vinco, gimęs 1926 m., 
ir ALFREDAS RIBOKAS, gimęs 
1923 m. Jieško motina Lietuvoje. 
Jie patys ar žinantieji apie juos 
prašomi rašyti adresu: O. šiliu
kas, 3958 S. Rockwell St., Chica- 
go 32, III.

NEW
SILVER 
DORMBf
DORMEYER

CHROME PIATED 

PORTABIE MIXER WITH 

BRIILIANT MIRROR FINISH

New “Silver Dormey'’ does 
every job big mizeri do! Beat s 
the heaviest batten ųuickly, 
completely. . . gently folda-in 
lightest ingredients. Has 5 rec- 
ipe-tested apeeds for ioldinį, 
atirrinį, bea tini,
whippinf! Beaters releaae 
automatically! Lifetime mirror 
finish won't peel, chip, crack, 
or stain—everl Come see this 
marveloua little mizer today I

STANDS ON ITS 
•ASC FOR CASY 

MAININO P
• UFETIMt MRR0R FMISH
• UGHTWIIGHT—OHLY Jk LES.

•STANDS 0N END 
WHIN MOT M ŪSE

• STAMIESS STEEL BEATERS
• S-VEED DIAL SEIECTOO

Foctory Guorontead by Dormeyer

ARBET’S, INC.
2442 W. 47th St. Chicago, Illinois

Tel. VI 7-0700

Rooseveit Furniture Miegamo Rakandą Išpardavimas!
U gabalų — tiktai už >169.00 '

I iį setą įeina lova, dreaeria, ko
moda, springsai, matrasaa su vidu-

Cm spiruoklSm, 3 vanity stiliaus 
pos, 2 miegamos pagalvės ir 
kilimas. Didelis pasirinkimas ir 

kitokių baldų. Galima užeiti vaka
rais. Parduodame išmokėjimais.
Ui 6 mėnesių išmokėjimus neima
ma jokių nuošimčių. Prieš perkant 
baldus, užsukite į šią lietuvišką 
krautuvę, apžiūrėkite baldus ir pa
tirkite kainas.

ROOSEVELT FURNITURE CO.
2310 WEST ROOSEVELT ROAD TeL SEeley 8-4711

Fellz Raudonis, sav. ir msnadisris 
Krautuvą atidaryta sekmadieniais nuo 11 iki 4:SS.

CLASSIF1ED AND HELP WANTED ADS
REAL ESTATE REAL ESTATE HELP WANTED — VYRAI

Skelbti* “DRAUGE” apeiraoka, 
nea jia yra plačiausiai skaitomo

I
lietuvių dienraštis, o skelbimų 
kaina yra prieinama visiem*.

AUTOMOBIUy TAISYMAS IR GASOLINO STOTIS
Atliekami lyginimo ir dažymo darbai. Taisomi motorai, stabdžiai, 
transmisijos ir L t MOBILGAS benzinas, įvairių rūžių alyva, 

baterijos ir automobiliams dalys. Firestone padangos.
1934 Weit 59th Street Tel. GRovehill 6-9136

M. ČESAS, patyręs auto spedallstas

ALL MAKES 

COLORED 

T. V.’s
Air

Conditioners

Petras Tiešius, gyv. 26623 Osmun, 
Roval Oak, Mieli., pajieško;

L KVEDERAVIČIAUS VYTO,
kilusio iš Ukmergės apskr.

2. MUSTEIKIO Jono, kilusio iš
Utenos apskr.

3. GRINEVIČIAUS POVILO, ki
lusio iš Ukmergės apskr.

Paj ieškomas SIMONAS KIE-
LA, sūnus Antano, kilęs iš Alanėiij 
km., Vadoklių parap. Į šį kraštą 
atvykęs prieš Didįjį Karą ir gyve
nęs Chicagoje. Jieško J. Kiela, 11 
Frederick St., Providence 8, R. I.

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūšy specialybe

PRFC1N PHOTO STIIDIO
(Incorporated) 

EDVARDAS ULIS, sav,

4058 Archer Avenue 
Telefonas Vlrginia 7-2481

BEVERLY HILLS G REINY ČIA
Geriausios gėlėa dėl vestuvių, banke
tų, laidotuvių Ir kitų papuošimų.

2443 WE8T 8SRD STREET 
Tet PRospect 8-0833 ir PR 8-0834

Popiežius dovanojo 
Teresei Neumannaitei 
šv. Kryžiaus relikviją

Popiežius Pijus XII dovanojo 
šv. Kryžiaus relikviją šių laikų 
stigmatizuotojai Teresei Neuman
naitei.

Apie Teresės Neumanaltės gy 
venimą — kaip ji pergyvena Kri
staus Kančias, kaip jai pasidaro 
ant rankų ir kojų stigmos (žai- 
dos), iš- kurių teka kraujas — 
plačiai aprašyta kun. J. Burkans 
parašyto/ knygoj TERESE NEV
IU AN AITE. Knygoje yra daug 
nuotraukų su Teresės Neuman- 
naitės pergyvenimais. Gražus J. 
Kelečiaus viršelis. Knyga didelio 
formato, 268 pus. Kaina 83.00.

Pinigus su užsakymais siųsti:
‘"DRAUGAS”.

2884 S. Oakley Ava.
Chicago 8, I1L

BRIGHTON PARKE
Prie pat lietuviškos mokyk. mūr. 

su rūsiu ir pastoge — 6 (3 mleg.), 
4 ir 3 k. Garažas. Kaina $23,500.

Mūrinis su pastoge 3 po 5 k. (3 
mleg.). Savininko butas šild. guzu. 
Svarūs butai. Kaina $22,500.

Medinis namas ant 50 pėdų skly
po 2 po 4 k. Rūsys. Centr. šild. aly
va. Garažas. Parduodama pigiai.

MARQUETTE PARKE! mūrnis, 
bungalow stogas. Centr. šildymus. 2 
po 5 H k. ir 3 k. Garažas. Prieina
ma kaina.

VENTA 
4409 S. Fairfield Avė. 

LAfayette 3-3881

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

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

2405 West 51 St 
WAlbrook 5-5030

PRospect 8-3579 (vak. ir sekmad.)

GERIAUSI PIRKINIAI ŠIĄ 
SAVAITĘ

Marųuette Parke: Mūrinis 2 po 
k.; naujas mūrinis 2 po 5 k.; naujas 
mūrinis bungalow — 7 k. (5 mleg.) 
2 vonios; mūrinis bungalow 5 k. (2 
mleg.) tik $18,000; mūrinis 6 k. bun- 
galow šiaurės vakarų parko kampe, 
$17,000.

Gage Parke: Visai naujas mūrinis 
vakarinės Kedzie pusėj — 2 po 5 Mi 
k. (3 mleg.); mūrinis bunguloiv 6 k. 
tik. $15,000.

Brightun Parke — naujas mūrinis 
1% augšto — 2 po 5 k.; gražus mū
rinis 2 po 4 k. Kaina $19,500.

SIMAIČIAI
Realty, Builders, Insurance
2737 W. 43 St., CL. 4-2390

Skubiai reikalingas nuolatiniam 
darbui

., KARPENTERIS
turįs patyrimo naujų namų statybo
je, gerai mokąs stambaus medžio ir 
užbaigimo darbą. Dėl susitarimo 
skambinti OL 2-8492.
TURRET LATHE OPERATORS 

No Sėt Ups
Stcady Work. Good Pay. Ali 

benefits.

206 SO. JEFFERSON STREET 
Tel. — ANdover 3-5033

HELP WANTED MOTERYS

Nejud." turto pirkimas-pardavimas, 
visokia apdrauda, notarijataa

P. LEONAS
REAL ESTATE 

2735 W. 71st St. — WAL 5-6015

Norite nekiln. turtą pigiai pirkt 
arba greit ir gerai parduot — 
kreipkitės į šią įstaigą.
Parūpinam gerom sąlygom paskolas

A. BUDRECKAS, REALTY
4081 ARCHER AVĖ. LA. 3-3884

BUILDING & BEMODELING

KONTRAKTORIUS 
STANDARD BUILDERS, INO. 
2523 W. 69 st. Chicago 29, Dl.,

PRospeckt 8-3792 
A. GINTNERIS — pirmininkas 

V. F. PETRAUSKAS — stat. vedėjau
Lietuvių Statybos Bendrovė:
• stato namus pardavimui,
• priima užsakymus,
• atlieka remonto darbus,
• (rengia aluminljaus langua Ir 

duris.

V. ŠIMKUS 
Įvairūs pataisymai ir pardavimas.

Jei norite pirkti ar užsakyti namą, 
kuria būtų gerai išplanuotas, pato
gus, gražus ir pigus, pirkite ar užsa
kykite pas

Susitarti šaukite REliance 6-8202
nuo 5 vai. p. p. kasdien ir taipgi 
sekmadieniais nuo 10 iki 4 vai. 

4645 S. Keating avė., Chicago 32, III.

ANTANAS LUKAS IR SONUS 
2717-19 Wesi 7lst Street

BUILDING OONTKACTOKS 
Stato naujus namus, atremontuo
ja senus. Kreipkitės:

Tel. — HEmlock 4-5881
■ n -------------- —--------------n—

ĮĮIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIU 
= LIETUVIŲ STATYBOS = 
= BENDROVE |

I MORAS i
= BUILDERS, INC. =

| JONAS STANKUS |
E kasdien nuo 4 vai. popiet. 5 
= TeL PRospect 8-2018 =
= 6800 80. CAMPBELL AVĖ. = 
= Chicago 29, Illinois Ė 
niiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiK

VIKTORAS ŠIMAITIS 
General Contractor

Stato rezidencinius Ir komercinius 
namus; pasiūlo sklypus; rekomen
duoja planus; Išrūpina statybos kre
ditus. Skambinti vak.: VI 7-4229 
arba rez. tel. BI 7-3340. Kreiptis —

ŠIMAIČIAI 
Realty - Bulldcrs - Insurance 

2737 West 43rd Street

Al

<4VIN<3^

HELP WANTED — FEMALE
=^S

SECRETARY
To tbe giri who has excellent stenograpbic skills and who wants 

a job with a challenge: Do you type and take shorthand rapidly 
and. accuratelyf Do you have initiative and ambition, and ean you 
aecept and handle rcsponsibility f Have we deseribed you f If so, 
tben we have the job you have been looking for. Why don’t you 
come in, or call, and talk it over with Mr. Macreadyf

REGENSTEINER CORP.
310 S. Racine Avė.

MOnroe 6-4200

P. STANKOVIČIUS
REAL ĖST. Ir IN8UR. BROKERIS 

LIETUVIŲ AUDITORIJA 
3133 So. Halsted St 

Ph. DAnobe 6-8798 
Padeda plrklti - parduoti namus 
ūkius, biznius. Parūpina paskolas, 
draudimus ir daro vertimus. Tvarkė 
imigracijos dokumentus. Ofisas atda
ras kasdien nuo 10—7.

PARDUODAMAS DIDELIS 
MŪRINIS NAMAS

Trijų augštų mūrinis namas su' 
4 butais po 7 kambarius ir dvie- 
jom krautuvėm; yra didelis mūri
nis garažas; lietuviškame rajone 
prie lietuviškos bažnyčios ir mo
kyklos; virš $700.00 pajamų į mė
nesį; prieinama pirkimo kaina. 
Skambinkite BIshop 7-7864 arba 
rašykite DRAUGAS Box 4641, 
2334 S. Oakley Avė., Chicago, UI.

Į rytus nuo Marųuette Parko pui
kus mūro namas. 3 po 6 kmb. ir pel
ninga grosernė. Be biznio $.32,000.00 
su bizniu $35,000.00. K. JUKNIS.

P. LEONAS REAL ESTATE 
2735 W. 71 St.

WAlbrook 5-6015

MOTERIS (tremtinė) apie 50 
meti), Jieško mažoj šeimoj šeiminin
kės vietos, nedideliame miestely ar
ba farmoj ,ket kur. Rašyti—DRAU
GAS, Box 5040, 2334 S. Oakley Avė., 
Chicago 8, III.

M E R G I N Ų 
MOTERŲ

PRUDENTIAL BUILDING 
RESTORANE

Ir kitose artimose vldurmiesčlo 
vietose dabar samdomos

PADAVĖJOS 
VIRTUVĖS MOKINĖS

VIRALINĖS
MAISTO SANDELIO (PANTRY) 

VEDĖJOS
1. Patyrimas nereikalingas
2. Uždarbiai užtikrinti
3. Valgis ir uniformos duodami
4. Grupinė apdrauda
5. Grupinė hospitalizacija 
5. Patraukli aplinka
7. Progos pakilti
8. Nedirbama sekmadieniais Ir šven

tadieniais.
Kreiptis dabar

STOUFFERS
RESTAURANT
PRUDENTIAL, BUILDING

(Randolph prie Mlchigan Avė.) 
arba 26 W. Madison

PARDUODAMA VIDA
Beverly Shores, prie Roger Avė., 

tarp Nidos ir Raudondvario, sklypas 
60x150 pėdų, Visiškai nauja su mo
derniais įrengimais. Automobiliams 
kiemas išpiltas akmenimis — gali
ma pastatyti 50 automobilių. Kreip
tis K. Čiurinskas, 4222 Eucild Avė., 
East Chicago, Ind.

1^2 story sided fraane 4 & 3 
rms. 50x125 lot. New boiler. Base- 
board radiators. O.H. sewers. A- 
lum. Storm & Sash. Cabinet kitch. 
Knotty pine bsmt. Concrete drive- 
way. 2 garages. $18,200. 3616 W. 
56th Plaee, REliance 5-6558.

Berwyne 5 kamb. bungalow arti 
Ridgeland ir 35th St. Naujas guzo 
apšildymas. Garažas. Labai švarus 
namas. $16,900. SVOBODA, 6013 
Cermak Rd. BIshop 2-2162.

Dėl turto pasidalinimo pardunda
mas 2-jų butų mūrinis namas. 28th 
ir Drake Avė. 4 ir 5 kamb. (3 mleg.) 
Garažas. Uždari porčiai. Autom, gu
zu apšildymo pečiai. $14,900. SVO
BODA, 3739 W. 26tli St. UAwndale 
1-7038.

MARQUETTE PARKE parduo 
dama CASH & CARRY LAUND- 
RY-SKALBYKLA & RCBŲ VA
LYKLA. Jokio išvežiojimo. Susi
tarimui apžiūrėti skambinti tarp 
7 v.r. ir 6 v.v. BIshop 7-9497.

CICERO PARKHOLM 5 KAMB. 
ŠVIESUS IR DIDELIS ’ BUTAS 
2 AUGŠTAS. 1604 So. 50th Ot.

Kas nori namų, farmų ir biznių, 
pirkti bei parduoti, kas nori biznių 
knygas suvesti,

JUOZAS STANAITIS
COOK COUNTY BUSINESS 

BROKERS
9018 S. Cottage G rovė Avė., Chicago 

Tel. HUdeon 3-7828
Namų PRoepect 8-2530

GERIAUSIOS REKOMENDACIJOS

Mes turėjome tik $3,500, bet 
Mr. Svoboda, 3739 W. 25th St; <CI- 
ceroje 6018 W. Cermak Rd., par
davė mums gražų 3 butų namą, 
kuriuo esame visiškai patenkinti. 
Mes jį rekomenduojame visiems, 
ypač naujiems ateiviams.

Mr. & Mm. Mezajevs 
4338 W. Cermak Rd.

Jei turite parduoti ar išnuomo

ti, pasiskelbkite smulkių skelbimų 
skyriuje. Skelbimą galite perduoti 
telefonu: Vlrginia 7-6640.

Perskaitę “Draugą” duokite 

kitiems!

Remkite dien. Draugą!

MISCELLANEOUS 
Įvairūs Dalykai

LIET. APDRAUDĘ AGENTCRA
Visų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. Notarlatas. Valsty
bės patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS, 
WAlhrook 5-5871

INTERSTATE INSURANCE AGENCV 
5900 S. Ashland Avė.. Chicago 38. I1L

ŠILDYMAS
A. Stančiaaskas Ir A. Lapkui

tnstoliuoja visų geriausių Ameri
kos firmų gazu ir alyva kūrena
mus pečius (fumaees), visų dy
džių oro vėsintuvus Air condi
tioners) ir atlieka visus skardos 
darbus.
1546 S. 49th OOURT, CICERO 
TeL OLymplc 2-9311 nuo 8 vai

ryto iki 5 vai. vakaro. 
Telef. nuo 5 vai. vak.: OLympl

2-6752 tr OLymplc 2-8492

c^pTu TIb 7T
Licensed, bonded plumbers

Joks darbas nėra didelis ar mažas. 
Saukite dabar. Kalbame lietuviškai

TeL REpublic 7-0844 
WAIbrook 5-3451

IŠNUOMUOJAMA

Išnuom. 4 kamb. karštu vand. 
apšild. Nepageidaujami maži Vai
vai. HEmlock 4-1169. Povilas 2a- 
vadžius. 7135 So. Rockwell Str.

AUTOMOBILE^) — TRUOK8 
Automobiliai — Sunkvežimiai

VIKTORO KO2ICOS 
lietuviška gazolino atotia Ir auto 

taisymas
ktltekaral motoro remontai, lyginimo, 
dažymo darbai ir keičiamos dalys.

CALL-ME-MOTORS C0.
5759 8. WERTERN AVĖ- PR R-9538

ĮSIGYKITE D A B A R 1

ĮKVĖPIMŲ KNYGA
Jurgio Gliaudos

Raidžių Pasėliai

Romanu
Si knyga, pasakodama kovos ui 

spaudos laisvę žygius, yra (kvėpimų 
knyga, paskatinanti mus tvirtai lai
kyti lietuvišką žodj. JI yra puiki do
vana jaunimui.

Lietuviškos Knygos Klubo leldlnya 
Rll psl., Broniaus Mūrino viršelis, 
kaina $8.00.

Ijletnviškos litemtflros ugdymas 
yra visų susipratusių lietuvių darbaa 

Užsakymus su pinigais siųskite:
“DRAUGAS”

2834 So. Oakley Avenne
CHICAGO 8, ILL.

f
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Ketvirtadienis, geg. 31, 1956 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLJNOIB

Asmenys, kuriems reikia garantijų
1. AUGUSTINAS Vladas, gim.

1896.1.2., Ukmergė, Lietuva; dar
bininkas, Haunstetten b. Augs
burg, Germany, Augustinas Dora, 
gim. 1902.6.2., Augsburg, Vokie
tija; siuvėja. I

2. BERNOTIENE Uršulė, gim J
1869.1.5., Pieniai, Šilutės apskr., 
Lietuva, Hamburg-Altona, Daim- 
lerstrasse 44 H/9, Germany.

3. DABELSTEIN Heinz Willi, 
gim. 1929.6.3., Tospe, Vokietijoje, 
Gruener Jeiger, Geesthacht, Ger
many, Dabelstein Erna Emma, g.
1933.4.23., Sintautai, Lietuvoje, 
Dabelstein Harst, gim. 1952.3.1., 
Geesthacht, Vokietijoje.

4. DOMIN Josef, gim. 1927.6.-
29., Vištyčiai, Lietuva; statybos 
darbininkas, Salzgitter-Lebenstedt, 
Feldstrasse 62, Germany, Domin 1 
Helene, gim 1922.8.30., Paviešiai,! 
Lietuva, Domin Heidi, gim. 1950.-!
7.31., Lebenstedt, Vokietija.

5. DOREL, Johanjn, g. 1884.4.12., 
Ramoniškiai, Šakių apskr., Lietu
va, Neustadt/Holstein, Vorder- 
wiek, 8/55, Germany, (Walter Me- 
yer’io uošvis.)

6. EIDUKAS Berta, g. 1919.9-
21., Marijampolė, Lietuva, Neus- 
tadt,/Holstein, Vord.erwiek 8/40, 
Germany, Eidukas Renualdias, g. 
1940. 11. 18., Prienai, Lietuva, 
Eidukas Helmutas, gim. 1943.6.-
2., Klaipėda, Lietuva, Eidukas 
Gerhardas, gim. 1946.5.12., Lube- 
beck, Vokietija.

7. ENGELIS-Heidenfelds Olgo, 
gim. 1901.5.29., Laurikaimen, St. 
Petersburg, Rusija, Lubeck, Mar- 
list. 101, BĮ. 13, Z. 70, Germany, 
Engels-Heidenfelds, Astrida, gim.
1945.7.1., Lubeek, Vokietija.

8. GAIDELIS Povilas, gim. 19-
24.1.25., Nuronys, Lietuva, mūri
ninkas, Lubeck, Marlistrasse 101, 
BĮ. 9/117, Germany, Gaidelis An- 
na Birutė, gim. 1930.12.21., Šlau
niai, Lietuva, Ponelies Angelike 
Roswitha, gim. 1950.2.25., Kiel, 
Vokietija (podukra), Ponelies Ilo
na Barbara, gim. 1955.9.16., Egen- 
buttel, Vokietiia (podukra).

10 GRUENWALD Albert, gim.

SIMONAS PALIKOUNIS

Gyv. 7014 So. Rockwell Str.

Mirė gegužės 30 d., 1956 m. 
2:20 vai. ryte, sulaukęs 60 
metų amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Pa
nevėžio apskr., Mažeikių kai
mo.

Amerikoje išgyveno 10 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

draugai: Julijona Butcra ir Ago
ta Pinaltis ir jų šeimos.

Priklausė šv. Vardo draugi
jai, Lietuvos Ūkininkų drau
gijai, A.L.R.K. Labdarių Są
jungos amžinas narys ir šv. 
Kazimiero Akademijos rėmėjas.

Kūnas pašarvotas Lackawicz 
koplyčioje 2424 W. 69th Str.

Laidotuvės Įvyks šeštadienį, 
birželio 2 d. Iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas į Švč. 
Panelės Marijos Gimimo par. 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulin
gos pamaldos už velionės sie
lą. Po pamaldų bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę lieka: draugai.
Laidot. direktorius Steponas 

Lacleavvicz, telef. — REpublic 
7-1213.

1932.1.19. Liudvinavas, Marijam
polės apskr., Lietuva, Mainingem 
'/Algan, Revalweg 4/3, eGrma- 
ny, Gruenwald Mėta Hilda, gi
musi 1933.2.21., šikšniai, Lietuva, 
Gruenwald Guenther, gim. 1953.-
9.15., Memmingen, Vokietija, Pie
nus Hugo, gim. 1940.2.4., šikš
niai, • Lietuva

11. HASE Alfred, gim. 1937.10.-
13., Dambuvka, Marijampolės ap
skr., Lietuva, Bielefeld, Am Alten 
Dreisch 13a/ Germany.

12. HOLENDERIS Liudvikas, g.
1910.7.29., Bernotiškiai, Lietuva, 
13b/ Schongau/Lech, Im 21, Ger
many, Holenderis Katerina, gim.
1907.8.10., Radautz, Rumunija.

13. HORSZCARUK Pioter, gim.
1917.4.7., Kriwno, Galicija, ūkinin
kas, 21a,/Bieiefeld, an den Geh- 
many, HORSZCZARUK Pranė, g.
1915.3.4., Kundrėnai, Lietuva, 
Hoszczaiuk Peter, gim. 1952.12.-
31., Bielefeld, Vokietija.

14. JANULYTE Aldona, gim.
1926.10.10., Marijampole, Lietuva, 
Hannover - Stocken, Garbsener 
Landstr. 7, Germany, Janulytė I- 
rena, gim. 1946.6.8. Alfeld, Vo
kietija, Janulytė Aldona, gim. 19-
48.2.21., Hannover, Vokietija, Ja
nulis Aleksander, gim. 1951.9.13, 
Hannover, Vokietija.

15. JASINSKAS Kazys Stasys, 
gim. 1909.2.2., Notiniškiai, Lietu
va, stalius, Watter/Ruhr, Konig- 
strasse 62, Germany Jasinskas E- 
dith Auguste, gim. 1916.3.8., Vol- 
marstein, Vokietija, Vogt Herman. 
gim. 1940.8.4., Water/Ruhr, Vo
kietija (posūnis).

16. JAUGA, Jonas gim. 1926.5.-
5., Mažeikiai, Lietuva, 13a/Bam- 
berg, Stauffenberg 160 Germany, 
Jauga Renate, gim. 1931.8,27., 
Breslau, Vokietija, Jauga Regina, 
gim. 1952.11.4., Bamberg, Vokie
tija, Jauga Robert, gim. 1953.10.-
1., Bamberg, Vokietija.

17. JOKŠAS Vladas, gim. 1918.
9.20., Ilakiai, Lietuva, siuvėjas, 
Schweifurt/Main, Schulterstr. 17, 
Germany, Jokšas Rita Eva, gim.
1922.12.1., Schvveinfurt, Vokietija, 
Jokšas Klaus, gim. 1945.1.18., 
Bad Kissingen, Vokietija.

18. JUSUTTIS Ella Anna, gim.
1905.10.31., Mohlgirren, Tilžės ap
skr., pašto tarnautoja, Leveste bei 
Hannover, Germany.

19. JUNKER Willi, gim. 1918.
10.18., Tawe/Rytprūsiai, elektri
kas Lubeck, Philip Reis Weg 69, 
Germany, Junker Kathe, gim. 19-
22.9.27., Niederbusau, Vokietija, 
Junker Christel, gim. 1947.6.4., 
Lubeck, Vokietija, Jessen, Ortrud. 
gim. 1943.9.4., Oberbusau, Vokie
tija (podukra?.

20. JUŠKEVIČIUS Vytautas, g.
1923.10.28., Vilčiūnai, Kauno ap
skr., Lietuva, Munster i.W., Gre- 
venerstrasse 69, Germany, Juške
vičius Dane, gim. 1926.11.11., Sko- 
jinze, Lenkija, Juškevičius Edvar
das, gim. 1946.8.26., Haltem, Vo
kietija.

21. KAVALIŪNAS Vytautas, g.
1924.2.1., Sukteliai, Vilkt”iški<> ap- j 
skr., Lietuva, mūrininkas Tuttlin- 
gem/Wurttemberg, Salzstr. 14,' 
Germany, Kavaliūnas Eugenie, g. j
1924.4.6., Kuršėnai, Lietuva, Svir
skis, Mimantas, 1947.7.16., Tros- 
singen, Vokietija, Svirskis Dana, 
gim. 1949.3.13., Tuttlingen, Vokie- j 
tija, Svirskis Gunter, 1959.7.2., I 
Tuttlingen, Vokietija, Svirskis I-Į 
rene, gim. 1951.10.6., Tuttlingen, | 
Vokietija, Kavaliūnas, Vytautas, 
gim. 1952.11.28., Tuttlingen, Vo
kietija, Kavaliūnas Birutė, gim. !
1954.6.2., Tuttlingen, Vokietija.

22. KOPP-šimkaitė Petrą, gim.
1914.1.14., Guvainiai, Lietuva, Kan 
zlei b/Meldorf, Holstein, Germa-1 
ny, Kopp Richard, gim. 1939.10.6., 
Guvainiai, Lietuva, Kopp Adolf. g. I
1942.4.13., Rostock, Vokietija,] 
Kopp Bernhardina. gim. 1946.10.-j
1., Meldorf, Vokietija.

(Bus daugiau)

A. A
WALTER ŽEMGULIS

Gyveno 7019 S. California Avė. 
Tel. VI 7-2879

Mirė gegužės 28 d., 1956,
sulaukęs pusės amžiaus. Gimė 
Lietuvoje; kilo iš Kretingos 
apskr., Vervižėnų parapijos, 
Lamsodės kaimo.

Amerikoje išgyveno 35 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

brolis Theodorc, brolienė Ona, 
brolio sūnus Theodore, Jr., jo 
žmona Bernice ir jų šeima, 
brolis Joseph, brolienė Kazi
miera, brolio sūnūs: Walter ir 
Joseph, sesers sūnus Apolina
ras, dėdė Liudvikas Antanavi
čius, jo žmona Zuzana, kiti gi
minės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Petro Bie
liūno okplyčioje, 4348 S. Ca
lifornia Avė,

Laidotuvės įvyks šeštūdienį, 
birželio 2 d., iš koplyčios 9:30 
vai. ryto bus atlydėtas į švenč. 
Paneles Nekalto Prasidėjimo 
parapijos bažnyčią,, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionies sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

Nuliūdę: Brolis ir kiti gimi
nės.

Laidotuvių direkt. P. Bie
liūnas. Tel. LAfayette 3-3572.

A. A.
KAZIMIERAS

PAULAUSKAS
GYVENO MINONK, 1LL.
Mirė gegužės 27 d., 1956 m., 

7:10 vai. ryto, sulaukęs pusCs 
amžiaus. Gimė Lietuvoje; kilo 
iš Tauragės apskr., Varnių pa
rapijos, Navardėnų kaimo.

Amerikoje išgyveno 49 m.
, Pasiliko dideliame nuliūdime 
sesuo Stanislava Vitkus, švo- 
gerls Antanas, sesers vaikai; 
Helen Kulikauskas, jos vyras 
Walter ir jų šąima, Betty Yan- 
dure, jos vyras Tony ir jų šei
ma, Alex Vitkus, jo žmona 
Betty, sesuo Helen Narsutis, 
jos vyras Kazimieras, jų vai
kai: Julia Narsutis, Bernioe
Camillo, jos vyras Charles ir 
jų šeima, kiti giminės, drau
gai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Petro Bie
liūno koplyčioje, 4348 South 
Callforrtia Avė,

lsiidotuvės įvyks šeštadienį, 
birželio 2 d., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas į švenč. 
Panelės Nekalto l’rasidėjimo 
parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. Po- pamaldų gus 
nulydėta į Šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvė
se.

Nuliūdę: Sesuo ii- iktl gimi
nės.

Laidotuvių direkt. P. Bie
liūnas. Tel. LAfayette 3-357 2.

' HELEN ZALATORIS 

(Kudulytė)

Gyv. 6600 S. Artesian Av- 
enue, tel. PRospect 6-6659.

Mirė geg. 26, 1956, 11:55 
vai. vak., sulaukusi 51 m.

Gimė Chicago, Illinois.
Pasiliko dideliame nuliū

dime vyras Dr. Peter Zaia- 
toris, brolis Charles Kudulis, 
brolien# Edith, sesuo Fran- 
ces Milkevich, jos vyras Jo
seph ir jų šeima, 3 švogeriai: 
John, jo žmona Agatha ir 
jų šeima, Alex ir Joseph ir 
kiti giminės, draugai ir pa
žįstami.

Priklausė S.L.A. Ko. 134.
Kūnas bus pašarvotas tre

čiadienį, 4 vai. p.p. A. Pet
kaus kopi., 6812 So. West- 
ern Avė. Laidotuvės įvyks 
penktad., birž. 1 d. Iš koply
čios 8:30 vai. ryto bus atly
dėta j Švč. Panelės Gimimo 
parap. bažnyčią, kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos už ve
lionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta į Šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdęs lieka: Vyras.
Laid. direkt. Ant. Petkus, 

tel. GRovehill 6-2345.

Pranešame giminėms ir pažįstamiems, gegužės 
5 d. mirė mūsų BRANGI MOTINA

MORTA BAKAITIENE
Gedulingos pamaldos bus atlaikytos šį Šešta

dienį, birželio 2 d. 8:15 ryte šv. Jurgio parapijos 
bažnyčioje.

Maloniai prašome dalyvauti giminės ir visi pa
žįstami.

Mečys, Simas ir Zigmas Bakaičiai ir jy šeimos.

O

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENTCO
3914 West Ulth Street

Vienas blokas nuo kapinių.

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas mieste!

Z) Telef — CEdarcrest 3-6335

nuo uzsiSENfiJusrę 
SKAUDANČIU ŽAIZDŲ

IK ATVIRU ODOS LIGŲ
Tie, kurie kenčia nuo SENŲ AT

VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, 
negali ramiai sėdėti ir naktimis 
miegoti, nes Jų užsisenėjusios žaizdos 
niežti ir skauda. Kad pašalinti tą 
niežėjimą ir skaudėjimą senų atvi
rų Ir skaudžių žaizdų, uždėkite 
LEGULO Olntment. Jos gydymo 
ypatybės palengvins Jūsų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite ją taipgi nuo skau
džių nudegimų. Ji taipgi pašalina 
niežėjimą ligos vadinamos PSORIA- 
818 Taipgi pašalina peršėjimą ligos 
vadinamos ATHLETE'S FOOT, su
stabdo džiovinimą odos ir perplyšlmą 
larpptrščių. Tra tinkama vartoti nuo 
džiūstančio*, suskilusios odos dedlr- j 
vinių, odos išbėrimų ir t. t., taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada pa 
atrodo skaudus Išbėrimas nuo vysty
klų. Ji yra gera gyduolė nuo Ii- | 
virtinių odos Ilgų. Le
gulo Olntment yra 
parduodama po 75 
et.. 11.26, Ir 12.60.
Pirkite vaistinėse Chl 
cagoj Ir apylinkėse—
Mllvraukes, Wlsc.,Ga 
ry. Ind.lr Detrolt, Ml- 
cktgan arba rašyki
te Ir atsiųskite Mo- 
ney order |

LEGULO, Department D. 
6618 W. Eddy St. Chicago 34, III.

imMMimimMNimNNiimNiiinuniiiH
Skelbtis “DRAUGE” apsimoka 

lietuvių dienrašti*. o skelbimų 

ne* ji* yra plačiausiai skaitomas 

kaina yra prieinama visiem*.
■iiiiiiiiHmmiMiiiMiiiniHNiiNiiimiiiii''

PLATINKITE “DRAUGĄ”

A. A.

CHESTER JUDEIKO
Gyveno 4437 S. Wood St. Tel. LAfayette 3-2360

Mirė gegužės 28 d., 1956, 9:50 vai. vak., sulaukęs 30 m. amž. 
Gimė Chicago, III.

Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Helen (Kubaeki), motina 
Antoinette Judeiko, 2 seserys: Lottie Biel, švogeris Casimir ir 
Wanda Prazuch, švogeris Edward, dėdė Bruno Judeiko, jo žmona 
Stella, uošvė Bernice Kubaeki, ir jos šeima, pusseserės: Evelyn 
Lesioki ir Tillie McEatliron ir jų šeimos, kiti giminės, draugai ir 
pažįstami.

Kūnas ]>ašarvotas John F. Eudeikio koplyčioje, 4605 South 
Hermitage Avė.

Iraidotuvės įvyks penktadienį, birž. 1 d., iš koplyčios 8:30 v. 
ryto bus atlydėtas į Šv. Kryžiaus parapijos bažnyčių, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas 
į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: ŽMONA, MOTINA IR SESERYS

laidotuvių direktorius John F. Eudeikis. Tel. YArds 7-1741.

• LIŪDESIO valandoj

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6845 So. VVestern Avė. Air Conditioned koplyčia 
BEpublie 7*8660 — 7-8601 Automobiliams vieta

Tlsms, kurie gyvena kitose miesto dalyse: gausime 
koplyčią arčiau Jūsų namų.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 SO. VVESTERN AVĖ. 1410 S0.
CHICAGO, ILL

50th AVĖ.
CICERO, ILL

Telefonai — GRovebilI 6-2345 arba 
TOMmhalI 3-2109

riiiiiiiiitiiiiiiiiiiiliilllllllllllllliillliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiit.

PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus, sąžiningas darbas.. Visi apdraudimai. Iš artimų ir 

tolimų distancijų. Šaukite sekančiai:

ANTANAS VILIMAS
8415 S. LITUANICA AVĖ., CHICAGO, ILL.

Telefonas — FKontler 6-1882
jlllHIIIIIHIIimililIlIinilllllllllllIllllinillllllllllllllllHIIUIIHIIUIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIli

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4605 07 South Hermitage Avenue
Tel. YA 7-1741-2 ir LA 3-9851

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTJ

AND LOAN 
ASS’N

2555 WESPT 47th STREET LAfayette 3-1083
B. R. Pletkiewicz, nrez.; E. R. Pietkiemicz, sek r. ir advokatas 

Mokame augštiis dividendas. Kešiuojame čekius. Parduodame ir 
išpertame valstybės bonus. Taupytojams patarnavimai veltui 
ATIDARYKITE SĄSKAITĄ ŠIANDIEN.—Apdrausta iki $10,000. 
Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antr. Ir penk. 9 iki 5; treč. uždaryta, o šešt. nuo 9 iki vidurdienio.

NARIAI LIETUVIŲ TAUP, IR SKOLINIMO
B-VIŲ LYGIOS, KURIOS®

Kiekviena Santaupos Apdraustos Iki $10,000.00
IR "

Paskolos Duodamos Namy įgijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO i SAVINGS A LOAN ASSN.
6234 S. We«tem Ava. Chicago 36, U.

GRAME SAVINGS & LOAM ASSM.
2555 W. 47th St. < Chicago 32, HL

DISTRICT SAVINGS & LOAM ASSN.
3430 So. Halsted Street Chicago 8,11L

CRA NE SAVINOS ST. ANTHONY SAVINGS & LOAN ASSN.
1447 S. 49th Ct., Cicero 50, III., Tel. TO 3-8131-32

UMIVEfįSAL SAVINGS A LOAN ASSN.
1800 S Halsted St. Chicago 8. III.

AUKŠTAS DIVIDENDAS — APDRAUSTAS SAUGUMAS IK PELNINGI PATARNAVIMAL

TAUPYKITE TVIRTAI. APDRAUSTOJ *10,000,000 IŠTAIGOJE. AUKADIAU8IAA, NAUJAI PADIDINTAS DIVIDENDAS 118 PAID UP INVFflTMKN- 
Krri TAUPYMO SKYRIAI: OPTIONAL, BONUS, KALftDŲ IR VAKACIJV SKYRIAI. GAI.ITE TAUPYTI IR PER I.AMKUS. SU

TAUPYKITE ISIAIDAS UKEICIANT ČEKIUS IR APMOKANT VISOKĮ AITRIAS BILAS, V UI/FUI PATARNAVIMAS NARIAMS. I GREIČIAM IB 
VALDŽIOS BONUS. NAMŲ PASKOLOS PRIEINAMIAUSI OM SĄLYGOM. SUŽINOT MCSU AUKŠTA DIVIDENDĄ IR KITAS IN

FORMACIJAS PAŠAUKIT — GROVEHILL G-767G. , .

CHICAGO SAVIHGS wd LOAH ASSOCIATIOM, 6234 SOUTH WESTERH AVĖ.
PIRM. lt VAIx —* V AL. j ANTRAD. EB PKNKT. • Ud ė VAK.I KJHT. • IKI • »al. ▼•*.; Treč. UŽDARYTA VISA DIENA; ŠEŠT. • IKI I POPIET

UCBANTIEJ1 YKA NARIAI CHICAGOS LIETUVIU 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambulanaų patamar Me. turime koplyčia*
vlma* dieną ir nak- chkago* ir
tt, Reikale laukit* Roaelando dalyse ir

įlojau patarnaujame

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

m

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

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

ALFREDAS VAHCE
177 WOODSIDE Bd„ Klvenld., D1 TeL OLympic 2-5245

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

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 8. M1CHIGAN AVĖ. Tel COmmodm 4-2223

JURGIS F. RUDMIN
3319 a LITUANICA AVĖ Tel YArds 7-1138-11391

VASAITIS — BUTKUS
1444 S. SOth AVĖ., CICERO, OI. Tel OLympte 2-10931

ZIGMUNO (ŽUDYK) ZUDYCKI
194. W. 48th STREET YArds 7-0781

STEPONAS G. LAGKAWICZ
2424 W. 8Mh STREET

' 2.14 W. XM PLACg.

Perskaitę dienr. “Draugi ", duokite jį kitiems.
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Ketvirtadienis, geg. 31, 1956

/ mi/f
X Pasisekęs piniginis vajus.

1956 mt. gegužės mėn. 27 d. 
Balfo Marquette Parko 5 sky
rius prie Gim. P. šv. parapi
jos bažnyčios vykdė piniginį 
vajų Europoje likusiems lietu
viams sušelpti, ir dosnūs mar- 
ketparkifečiai suaukojo $1049.

Balfo Marquette Parko 5 
skyriaus valdyba nuoširdžią 
padėką reiškia kan. J. Paškaus- 
kui, kuris visokeriopai rėmė 
vajų ir dosniems marketpar- 
kiečiams už aukas.

Jeigu kas iš aukotojų, dėl 
kokios nors priežasties nega
lėjo atvykti į bažnyčią ir įteik
ti aukos, ją dar gali atiduoti: 
Antano Kartano vaistinėje, 
2458 W. 69 gt., Šimkevičiūtės 
krautuvėje “Marginiai”, 2511 
W. 69 gt., ir p. J. Janušaičio 
maisto krautuvėje, 2515 W. 69 
gt. Jie ten išduos ir pakvitavi
mus už aukas.

X Antanas Ragauskas, 3029 
S. Emerald Avė., dirbąs kaip 
laboratorijos technikas “Stan
dard Brands Incorporated”, 
Laboratory Dept., jo -U. S. pi
lietybės įgijimo proga buvo pa
minėtas tos didžiulės kompani
jos New Yorke leidžiamame 
mėnesiniame biuletenyje “In- 
side S. B. I.” gegužės mėn. nu
meryje straipsniu “Antanas 
Ragauskas, Chicago Coffee 
Plant Employee, Becomes U. S. 
Citizen”, nurodant jame jo dir-

X Teresėlė Pautienytė, kuri 
nešiodama po namus išplatino 
knygų už 700 dol. praneša, kad 
ligi šiol geriausiai eina Savickio 
Žemė dega, Poezijos Antologi
ja, Rkmojaus Lenktynės su šė
tonu, prel. dr. F. Bartkaus ir 
kan. dr. P. Alekso Dievas ir 
žmogus, Barono Užgesęs snie
gas, Valucko Nemuno sūnūs, 
Merkelio Vaižgantas. Taip pat 
mielai perkama vaikų literatū
ra.

X Aušros Vartų parapijos 
auksinio jubilėjaus proga pra
eitą šeštadienį, geg. 26 d., ban
keto metu užsisakė “The Ma- 
rian” žurnalą Ch. Džiugas, C. 
Balchunas, A. Ramieri, J. Gai
da, M. Brazauskas, E. Perkins, 
C. Copek, D. Omatei. Draugo 
prenumeratas atnaujino sekan
tieji: A. Venckunaitė, J. Dobro
volskis (aukojo ir statybai). 
Ta pačia proga buvo parduota 
apie 40 egzpl. vysk. Brizgio 
knygos Marija danguj ir že 
mėj.

“x Vytautas Rūbas, Cicero 
gyventojas, šiuo metu tarnau
jąs Korėjoje, suplanavo karei
viams koplyčią, kurią gražiai 
išpuošė įvairiais vaizdais. Taip 
pat padarė ir to bataliono pa
sižymėjimų lentą, kuri esanti 
geriausiai pavykusi iš visų Ko-

Al. Kumskis su žmona Phyllis savo Šeimos narių tarpe. Stovi sūnus 
Alex ir dukterys Alice ir Phyllis.

CHICAGOS ŽINIOS

Dainų Šventės Komiteto pranešimas Nr. 12
Dainų šventės reikalai į- 

ėjo į judriausią fazę. Visi pa
ruošiamieji darbai eina prie 
pabaigos, šį kartą pranešame, 
kad:

1. Sudaryta nakvynių komi
sija, kuri rūpinasi visų atvyks
tančių chorų narių nakvynė
mis. Nakvynių aprūpinimo 
komisijos pirmininkas yra Jo
nas Paštukas, o nariais: Z.
Bazaras, L. Bildušas, P. Gri- 
bienė, V. Indriulėnas, P. Ne
dzinskas, E. Strikienė, E. šu
lai tis, F. Valinskas.

2. Nakvynių komisija prane
ša visų choristų ir jų vadovų 
žiniai, kad visi, kurie atvyks 
Chicagon į Dainų šventę, bus 
aprūpinti nakvynėmis.

3. Dar kai kurie chorai nė
ra pranešę kiek jiems bus rei
kalinga nakvynių. Todėl prašo
me šiuos chorus kuo greičiau-

5. Chorų sąrašai, kuriems 
yra būtina parūpinti nakvynę, 
turi būti siunčiami komitetui 
šiuo adresu: Dainų šventės 
Komitetas, 2523 W. 69 St. 
Chicago 29, III.

6. Kadangi prieš pačią Dai
nų šventę Chicagoje vyksta 
Kultūros Kongresas, tai ta pa
ti komisija rūpinasi ir į šį kon
gresą atvykstančiais kultūri
ninkais, jei jie bus reikalingi 
nakvynės. Kreiptis augščiau 
nurodytu adresu.

Televizija judėjimo 
tvarkymui

Chicagoje studijuojama pa
naudoti televizijos kamerų 
tinklą, kad iš jų gautais vaiz
dais būtų galima sekti, kas da
rosi Congress gatvės ekspresi
niame kelyje. Jeigu bandymai 
duos laukiamus rezultatus, tai 
šiame kelyje bus pastatyta 26 
televizijos kameros, kurios bus

rėjoj esančių lentų. Koplyčios iškeltos ant specialių bokštelių 
ir lentos nuotraukos kartu pa- Į maždaug 40 pėdų augštyje ir 
žymint jų autoriaus kilmę ir jos padės apžvelgti visą 26 my-
darbus įsidėjo Cicero Life. Vy
tautas Chicagoje studijavo ar
chitektūrą.

X Juozas Norkus, 1714 W. 
46 st., po sunkios ligos grįžo 
iš ligoninės į namus ir baigia 
sveikti savo žmonos Onos glo
boje. Norkai yra įvairių drau
gijų rėmėjai. Juozo motina ir

bamą darbą, kodėl jis apleido ! patėvis Vazniai taip pat yra 
savo kraštą Lietuvą, iš kur ir žinomi Town of Lake koloni

jos veikėjai ir įvairių gerų dar
bų rėmėjai.

kada atvyko čionai, šeimos su
dėtį, išeitą mokslą ir kt. Ta 
proga A. R. buvo nuoširdžiai 
sveikinamas jo artimesnių ir 
tolimesnių bendradarbių, radu
sių jo vardą minėtame biulete
nyje.

X Al ir Phyllis Kumskiai,
7834 S. Wolcott avė., birželio 
10 d. švenčia 25 m. jungtuvių 
jubilėjų. Pamaldas laikys kan. 
Jurgis Paskųs, kuris prieš 25 
m. jaunuosius sutuokė. Kums
kiai augina tris dukteris ir sū
nų. Sukaktuvių vaišės įvyks 
Shoreland viešbuty. Šiais me
tais Al. Kumskis yra demokra
tų nominuotas Trustee Metro
politan Sanitary District pozi
cijai.

X Jurgis ir Julija Pūkeliai,
7430 S. Sangamon avė., žinomi 
visuomenės veikėjai, gegužės 
25 d. atšventė 37 m. laimingo 
vedybinio gyvenimo sukaktį. 
Pūkeliai yra susipratę lietuviai 
katalikai, žinomi gerų darbų
rėmėjai. Jų viena dukrelė yra; 
vienuolė pranciškietė, sesuo 
Marija Alma ir dirba Good 
Samariton ligoninėje, Mount 
Vernon, III. Antroji duktė Mar- 
gareta lanko De Paul universi
tetą.

X Inž. Antanas Rudis su po
nia, mūsų taurieji Amerikos 
lietuviai, nesigailį nei laiko, nei 
lėšų lietuviškajam reikalui, 
mielai sutiko būti pirmininkais 
Reception komitete Dainų 
šventei. Prieš pačią Dainų 
šventę bus daromas priėmimas 
garbingiesiems Dainų šventės 
svečiams.

X Vargo mokyklai Vokie
tijoj aukojo: K. Karazija $3, J. 
Ročkus $3, Pr. Šulas $2, po 
$1.50 A. Budreckas ir X. Y., po 
1 dol. S. Daunys, R. Jautokai- 
tė, J. Juzaitienė ir N. N. Aukas 
pasiųsti įgaliotas Pr. Šulas.

lių kelią nuo ežero iki Cook — 
Du Page apskričių ribos. Ste
bėtojas, televizijos kamerose 
pamatęs, kad kurnors įvyko 
nelaimė, susigrūdo automobi
liai, tuojau galės pasiųsti poli
ciją, sunkvežimį automobiliui 
ištempti. Jeigu kilus nelaimei 
užsidegtų mašina, tuojau būtų 
pasiųsta ugniagesiai.

Taipgi norima įvesti elektri
nius greičio ženklus, kad pa-

BezdŽione svečiuose oia*’ *ki birželio 15 d., praneš-
DdS ligone u kiek ir kara reikia nakvynių,

’ * pridedant choro vardinį sąra-
Vaikų zoologijos sodo, esan-(§ą. Vėliau tuo tepasirūpinu- 

čio Brookfielde prie bendrojo j šieji, gali sudaryti sunkumų 
zoologijos sodo, prižiūrėtoja nakvynių komisijai.

4. Jei kas iš atvykstančiųjų 
norėtų apsistoti viešbutyje, 
choro sąraše tai turi būti atžy
mėta. Jiems bus rezervuotos 
vietos viešbutyje.

Kay Schreiber susirgo ir nebe
gali būti prie savo globojamų 
gyvulių.

Norint ją nors kiek pralinks
minti, nugabenami gyvuliai 
prie jos: neseniai ją “aplankė”
beždžionė orangutangas, vė- Rusijos Chicagoje
liau bus atgabenta kaikas dau
giau. Tai moteriai birželio 8 d. 
turės būti padaryta nugarkau
lio operacija ir norima ją tai 
sunkiai dienai geriau nuteikti.

Vėžys nuo dujų
Armour Tyrimų įstaigos 

mokslininkai, vadovaujami dr. 
Sidney Mittler, nustatė, kad 
dūmai iš anglimis kūrenamų 
krosnių, sudegusio gazolino du
jos, išmetamos iš automobilių, 
neigiamai veikia į organizmą,

gal *kelio sąlygas būtų galima j guldamos neį Vežį. Bandy-
X Manelieaė ir A. Rūgytė Matomas 3 nSdoiim^ir mai buvo . .su pelėmis ,ir

sėkmingai platina kvietimus į specialios radiio tjarnybo8: ‘net 76 % jų> Velkiamos du™’ 

Kultūros Kongreso banketą
Jos jau pakartotinai paėmė 
naujų. Neatsilieka ir kitos mo
terys, kurios pažadėjo savo 
talką.

X Jadvyga Grybienė, maisto 
produktų pard. sav., 2419 W. 
69th St., paskyrė dovaną Balfo 
piknikui. Dovana bus paskirta 
birželio 10 d.

X Simeonui Kisieliui, Kisie
lienei Marijonai ir Jurgiui Ge
diminui Stanioniui yra Draugo 
redakcijoj laiškas iš Lietuvos.

vieškelyje būtų ženklai .mašinų 
vairuotojams, kokią stotį jie 
privalo įsijungti, ir iš ten gir- 
tėtų nurodymus, kaip važiuoti. 
Tokie sumodeminimai svarsto
mi todėl, kad Congresso vieš
keliu, numatoma, per parą pra
važiuos po, W,OQ0 mašinų.

.> * , ■ '■

Narkotikų vartotojai >■,
Chicagoje, ve'dant atkaklią 

kovą, mažėja skaičius jaunų 
žmonių, vartojančių narkoti
kus, tačiau, policijos nuomone, 
yra dar apie 10,000 narkotikų 
vartotojų, vyresnių kaip 21 m. 
amžiaus, kurie blaškosi Chica
gos gatvėmis, dairydamiesi 
kaip apsirūpinti pinigais ar ki
tomis vertybėmis, kad galėtų

7. Chicagoje gyveną lietuviai 
yra prašomi paskambinti tele
fonu Prospect 8-5952, arba už
eiti į 2523 W. 69 St., ir praneš
ti kiek kas galės priimti nak
vynėn žmonių. Kadangi šis 
didysis įvykis vyksta Chicago
je, tai chicagiškiai turi bent 
tuo prisidėti prie bendrojo lie
tuviškojo reikalo.

Visi chorai nevėluokime ir

KAS KĄ IR KUR
—- Kun. Alfonso Lipnifino Moks

leivių Ateitininkų kuopos abitu
rientų išleistuvės įvyks š. m. bir
želio 3 d. (sekmadienį), 4 vai po 
pietų, Vyčių salėje, 2451 W. 47 St. 
Programoje: išleistuvių iškilmės, 
meminė dalis, pobūvis. Kviečiame 
vibus atsilankyti.

— LFK “Vainutas” narių susi
rinkimas. šį penktadienį, birželio 
mėn. 1 d. Chicagos Lietuvių FK 
"Vainutas” šaukia visuotinį na
rių susirinkimą, kuris įvyks klubo 
patalpose prie 43-čios ir Maple- 
wood gatvių. Jo pradžia 7 vai. v. 
Čia kviečiami atsilankyti ir klubui 
dar nepriklausantieji sportinin
kai ne tik futbolininkai, bet ir kitų 
šakų kultivuotojai, nes dabar yra 
numatyta įsteigti visas sporto sek 
cijas. Šiuo metu jau veikia: fut
bolo, stalo teniso ir moterų spor
tininkių sekcijos.

Klubo Valdyba
Ekskursija į Cedar Lake, Ind.

Ruošiama iškyla į Tėvų Saleziečių 
naujų pastatų pašventinimą Ce
dar Lake, Ind., birž. 24 d., 1956 
m. Kelionė bus autobusais ir už
sakymus kelionei galite padaryti 
pas J. Kerulį: 2421 W. 45th Št., 
Chicago, III. Ta proga primena
me, kad ,TT. Marijonų Bendradar
bių 35 skyrius paskyrė statybai

skubiai praneškime komisijai JĮ® auką, , skyriaus^ narė 0
reikalingą nakvynių skaičių.*

Visi ruoškimės dalyvauti šio
je pirmoje Kanados ir JAV 

Dai

Mūsų statybininkai Rusijoje
šeši čikagiečiai statybinin

kai, sugrįžę iš savo apsilanky
mo Rusijoje, pasakoja:

— Meg niekui* nesame matę i pįr}<t,is narkotikus, 
taip nusiminusių žmonių, kaip 
Rusijoje. Jie neturi jokio gyve
nimo džiaugsmo. Viskas šalta 
ir slegia.

Jie sako paimk 20 betku-

Lėktuvas pritrūko benzino
Leit. komand. T. Bourdan, 

skrisdamas rūkuose laivyno 
lėktuvu, pritrūko benzino, bet

rių moterų nuo State gatvės, aėkm'.ngai nutūpė lėktuvu ne- 
ir Madison, nusiųsk jas statyti 
namo neduodamas nei plano, 
nei įrankių, ir jos tikriausia 
pastatys geriausius namus, 
kaip tie, kurie dabar statomi 
Rusijoje. Apie 75% dabartinės 
Rusijos statybos vykdoma mo
terų, ir tai rankomis. Visi sta
tybininkai — be patyrimo.

Ten turi naudotis bendra 
virtuve. Sovietų planuotojas 
Maskvoje pasakojo, kad jų 
tikslas per 8 metus pasiekti, 
kad kiekviena šeima turėtų 
dviejų miegamų kambarių bu
tą su virtuve... Bet jie apie tai 
dar tik svajoja.t

7 žuvo nelaimėse
Šį savaitgalį 7 Chicagos 

žmonės žuvo susisiekimo ne
laimėse. «
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Lietuvi, ruoškis dalyvauti pirmojoje JAV ir Ka

nados Lietuvių Dainų šventėj liep. 1 d. Chicagoj.
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toli Pal-Waukee ' aerodromo. 
Pasirinkdamas nuošalesnę vie
tą, jis išsaugojo gyvybes dau
gelio žmonių, kurių tuo metu 
aerodrome buvo apie 700.

Nudūrė norėjusį sutaikinti
Peilio smūgiu į širdį buvo 

nudurtas Ronald W. Lindley, 
18 m. amžiaus, gyvenantis 7434 
S. Eggleston, Chicagoje. Jį nu
žudė Joseph Delk, 24 m. am
žiaus, gyvenąs 5965 S. Union. 
Nelaimė įvyko tie8 60 gatve ir 
Halsted, kur du jaunuoliai mu
šėsi ir Lindley norėjo juos su
taikinti. Jis įsiveržė į jų tarpą 
ir tada Delk smogė jam peiliu 
į nugarą.

Jausnesnės nuotakos
Cook apskrities vedybų sta

tistika rodo, kad kuo ' toliau, 
tuo jaunesnės mergaitės ište
ka. 1955 metų birželio mėnesį 
čia buvo 4,929 vedybos ir net 
1,571 nuotaka buvo 20 metų 
ar jaunesnėm

susilaukė skaudulių, kurių 20% 
— buvo vėžys.

Vaza, nupytnta iš dolerių
Edita Paul?!' gyvenanti 4326 

W. Wrightwood, nuo savo vy
ro, 40 m. vedybinio gyvenimo 
sukakties proga, gavo , dovanų 
vazą, nupintą iš vieno dolerio 
banknotų, kurių' tam reikalui 
sunaudota 105. Supinta be jo
kių klijų. Vaza yra 10 colių 
augštumo. Laimingoji moteris 
planuoja/tą vazą išpinti ir pirk
tis drabužių.

Rado dingusią mergaitę
Du skautai rado 9 metų mer

gaitę Susan Pasternak, prieš 3 
dienas pabėgusią išr namų. Ji 
buvo apsigyvenusi dėžėje na
mų rūsyje 9045 S. Spront, 
Oaklawn, apie bloką nuo savo 
namų. Jos jieškojo apie 500 
žmonių. Mergaitė sakėsi neval
giusi 3 dienas.

Šauksmas 100 milionų 
balsų

■ Virš Gary viešbučio, to pa
ties vardo mieste, įtaisytas 
100,000,000 žmonių balsų stip
rumo garsintuvas, kuriuo žo
džiais gyventojai būtų perspė
jami ir tvarkomi lėktuvų ata
kos atvejuje. * z '

Pirko 20,000 paukščių odų
Chicagos Gamtos Istorijos 

muzėjus įsigijo iškamšas 20,- 
000 paukščių, surinktų Azijoje. 
Juos per 25 metus ten surinko 
W. Koeltz iš Waterloo, Mich. 
Paukščiai — iš Indijos, Afga
nistano, Irano, Beludžistano ir 
kitų Azijos vietų.

Šoko i mirtį
Advokatas Vernon A. Peter- 

son iššoko iš 11-to augšto rū
muose 53 W. Jackson, Chica
goje ir mirtinai užsimušė. Jo 
žmona pasakoja, kad paskuti
nei metu jis pergyveno didelį 
įtempimą, skųsdamasis savo 
verslo sunkumais;

Sidabrienė paaukojo $100.
TT. Saleziečiai prie Cedar Lake 

turi erdvesnę vietą ir ten kiekvie
ną sekmadienį Chicagos lietuviai 
renkasi praleisti kelias valandas 
atvirame ore.

— Chicagos Augštesniosios Li
tuanistikos Mokyklos Tėvų Ko
mitetas rengia birželio 2 dieną šeš 
tadienį gegužinę — pikniką gra
žiame miške prie upelio “Western 
Springs” prie Ogden gatvės.

Mokinių tėvai, motinos, moky
tojai ir mokiniai vyksta į geguži- 
žinę autobusais 9 vai. 30 min. ry
to nuo Šv. Jurgio mokyklos.

Iš gegužinės grįžtama 6 vai. v.
— Vyresniųjų skautų stovykla. 

Nuo rugpjiūčio 25 d. iki rugsėje 3 
d. yra ruošiama prie Windsoro di
delė vyresniųjų skautų ir skau
čių (nuo 17 m. amž.) stovykla. 
Norintieji smulkesnių informacijų 
gali kreiptis į v. s. J. Vaišnį, 5541 
S. Paulina St., Chicago 36. III.

— Stovyklavietės perėmimo su
eiga. Šį šeštadienį t.y. birželio 2 
d. 7:30 vai. v. Hollywood svetai
nės mažojoje salėje įvyksta suei
ga, kurioje F. Rakas perduos ofi
cialiai savo 80 akrų ūkį, lietuvių 
skautų stovyklai įrengti.

šioje sueigoje kviečiami daly
vauti visi skaučių,-tų tėvų komi
tetai Sk. Remti D-jos vadovybe, 
visų tuntų vadijos, Skautininkų 

l Ramovės Seniūnija, Korp. Vytis 
Mintį įmonę kurti prieš tris Ir Stud. Skaučių valdybos ir spau- 

metus davė Pr. Kažemėkas
Pradinis kapitalas vos 500 dol.,

lietuvių Dainų šventėje

JAV ir Kanados Lietuvių 
Dainų Šventės Komitetas

Penki Rusijos baptistų vadai 
vykdami iš Richmond, Va., bu
vo sustoję Chicagoje: Jie išvy
ko į baptistų korivenciją Kan- 
sas City ir šeštadienį dar vėl 
grįš ir čia išbus tris dienas. 
Pagal Maskvos liniją, jie tvirti
na, kad jų tikybai ten esanti 
laisvė.

Pasitraukia 125 mokytojai
Šiemet iš Chicagos miesto 

mokyklų pasitraukia 125 mo
kytojai ir mokyklų vedėjai. Jie 
visi bendrai mokyklose yra iš
dirbę 7,825 metus, Miesto mo
kyklose trūksta mokytojų ir, 
atrodo, kad mūsų tremties mo
kytojams didėja galimybės 
gauti ten darbus.

Naujas knygynas
Chicagos katalikų didžiau

sias knygynas yra Thomas 
More Book Shop, 210 W. Ma
dison avė. Knygynas tiek sėk
mingas prekyboje, kad birželio 
1 d. atidaro naują savo šaką 
miesto centre, 107 N. Dear- 
born. Pirmiems ten atsilankiu
siems tą dieną 250 žmonių kny
gynas duos dovanų veikalą “A 
Popular History of the Catho- 
lic Church”.

Laukinis arklys
Brookfield Zoologijos sode 

auginamas mažas laukinis ark
liukas, atsiradęs iš poros anks
čiau turėtųjų. Jie nėra tikri 
laukiniai arkliai, kadangi ši 
gyvulių veislė išnykusi. Tik vo
kietis Heck, zoologijos sodo di
rektorius, išaugino tą atmainą, 
kryžiuodamas tas arklių rūšis, 
kurios turi laukinių arklių 
kraujo.

Areštavo kodėl paliko 
vaikus

Policija areštavo Frank 
Schuster, 40 m., ir jo žmoną 
Jean, 30 m., gyvenančius 2844 
S. Lowe, kam jie palikę tris 
vaikus, jų tarpe 3 savaičių kū
dikį, vakarą praleido taverno
je.

10 metų kalėjimo ir 
$1,250 pabaudos

Teisėjas John P. Barnes nar
kotikų spekuliantą Ričardą 
Cephus, 24 m. amžiaus, nubau
dė 10 metų kalėjimo ir $1,250 
pabaudos.

$60 milionų skalbykloms
Praeitais metais chicagiečiai 

išleido $60,000,000 skalbyk
loms už jų patarnavimą. Apie 
tai parneša Chicagos skalbyk- 
lų savininkų sąjunga.

KANADOJE
Hamilton, Ont

Lietuviška įmonė Kanadoje

Veik viena didžiausių ateivių 
lietuvių įkurta įmonė Kanado
je yra "Artistic Stone” Hamil
ton, Ont.

ši įmonė gamina akmenis na
mų papuošimui, palanges, laip
tus, durų slenksčius, kaminus 
ir šaligatviams plytas.

Įmonė veikia akciniais pa
grindais. Įmonės prezidentu y- 
ra jaunas gabus prekybininkas 
Vladas Kažemėkas. Gamybą ve 
da ir sumaniai prižiūri Pranas 
Kažemėkas.

dos atstovai.
— Brighton Parko lietuvių kal- 

ir darbo valandos tik vakarais?, J50? klasė ruošia mokslo metų už-
Pradžia labai sunki. Tačiau ryž
tas ir ištvermė laimėjo.

Pirmais metais pagaminta ir 
parduota už $4,000, 1955 m. — 
$188,000, o 1956 m. apyvarta 
sieks 750,000 dolerių.

Pernai įmonėje dirbo 34 dar
bininkai. šiemet įmonė gerokai 
sumoderninta ir praplėsta. Vien 
naujų mašinų pirkimui investuo 
ta $40,000. Nežiūrint įmonės 
mašinų padidėjusio kapaciteto, 
šiemet sezono metu dirbs jau 
60 darbininkų.

Įmonė sparčiai plečiasi ir au
ga. Investuoto kapitalo suma 
yra $128,000. KanadoB priežiū
ros organai tiesiog stebisi įmo
nės vadovybės veržlumu. Gami
niai parduodami Hamiltone, To
ronte, Londone, net siekia Mon 
trealį. Įmonės planai — arti
miausiu laiku steigti skyrius 
Vancouveryje ir Montrealyje.

Malonu matyti, kad š os įmo
nės savininkai neužmiršta lie
tuviškumo ir vietinių organiza
cijų bėdų. Įmonėje visi viršinin
kai lietuviai. Įmonės vedėjo VI. 
Kažem’ėko nuomonė ir patari
mas lietuviams — veržtis į pre
kybą ir pramonę.

Antanas Adomėnas

Paieškojimai
Pajieškomas Alfonsas Remeikis, 

gim. 1906 m., 1944 m. gyvenęs
Palangoje.

Artimųjų pajieškomi: Kostas
Kazakevičius, 32 m., gim. Kaune.

Konstancija Gerškuvienė ir jos 
šeima, ii Skapiškio valsč., Stuko- 
nių km., Rokiškio apskr.,

Jonas Endriukaitis, gim. 1925 
tn., rugsėjo 23 d. Meškinės km., 
Kudulių valsč., Šakių apskr.

Pajieškomi Antano Kauno arti
mieji ir pažįstami.

Pajieškomi kunigo Simonaičio 
giminės ir artimieji.

Pajieškomi arba žinantieji apie 
juos prašomi susisiekti su PLB 
Vokietijos Krašto Valdyba adre- 

Litauisches Zentralkomitee, 
Weinheim a. d, Bergtsr.,

Postfach 233. Germany;

baigtuves š.m. birželio mėn. 3 d. 
(sekmadienį) 3 v. p.p. naujoje pa
rapijos salėje. Mokinių tėvai ir 
Brighton Parko lietuviškoji visuo
mene maloniai kviečiami dalyvau
ti. Įėjimas nemokamas.

Tėvų Komitetas

Naujasis Testamentas *> 
šventas Rastas

Vertė lietuvių kalbon JUOZAPAS 
SKVIRECKAS — Kauno Arkivys
kupas Metropolitas. TV laida. Ii 
leido “LUX” 1947 m. Stutgarta 
620 pusi. Kaliui $1.50. Gaunama

* * D R I D G E ” 
2934 So. Oakley *»».

Chicago 8, IUinoii

KNYGA, KURIĄ JŪS GALITE 
PADOVANOTI IR SAVO 

DRAUGAMS AMERIKIEČIAMS

IGNAS ŠLAPELIS

Juozas Pautienius
»

Liuksusiniame popieriuje atspaus
dinti 27 J. Pautieniaus paveikslai 
su angliškai ir lietuviškai parašyta 
šlapelio studija apie meną.
Lietuviškos Knygos Klubo leidi
nys, didelio formato, skoningai 
drobės viršeliais įrištas.

Kaina $5.00
"Tėviškės Žiburiai” apie šią knygą 
rašo: RETA PASAULY TOKIŲ 
KNYGŲ. Ne dėl to, kad čia išryš
kinta vieno dailininko kūryba.. 
Leidinys tikrai skoningai ir tinka
mai papuoš kiekvienos kultūringos 
šeimos stalą.”

Užsakymu* kartu su pinigais siųskite:

DRAUGAS 

2884 So. Oakley Avė. 
CHICAGO 8, ILL.


