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RUSU LĖKTUVAI NENUSTEBINO GEN. TWINING
Lietuvos jaunuoliai Kazachstane 

statys aliuminijaus fabriką
SIMAS MIGLINAS, Vokietija

Lietuvos jaunimo raginimas vykti į Tolimųjų Rytų, Sibiro ir 
Šiaurės statybas vyksta, bolševikiškai betariant, spartesniu tem
pu, negu kad buvo vykdoma akcija j plėšinines žemes.

Tada, prieš dvejus metus pra
dėjus akciją už jaunimo vykimą 
į plėšinines žemes, pavergtosios 
Lietuvos komunistinėje spaudo
je, bent pačioj akcijos pradžioje, 
buvo galima įžvelgti tam tikrą 
santūrumą. Tik vėliau, kai paaiš
kėjo, jog tokių „savanorių4“ ne
susiras numatytas bei užplanuo
tas skaičius, buvo išvystyta pro
paganda už vykimą plėšinių plėš
ti.

Gi šiais metais gegužės 19 d. 
paskelbus jaunimo telkimą bol
ševikų užsimotoms naujosioms 
statyboms Tolimuose Rytuose,
Sibire ir Sovietų Sąjungos šiau
riniuose rajonuose — tuojau pat 
komunistinėje spaudoje ir per 
radiją buvo garsinamas jaunuo
lių užsirašymas.

Vos spėjus praeiti vienam mė
nesiui, per Vilniaus radiją jau 
skelbiama, kad „netrukus išvyks 
per 500 Lietuvos jaunuolių į Pav- 
lodarą“ statyti aliuminijaus fab
riko. Toliau pažymima, jog šio 
fabriko statyti esą užsirašę 
„1000 Lietuvos jaunuolių“.

Naujos akcijos bei jaunirno
pareigojimai » *

Nuo šių metų įvedama nauja 
jaunimo pareigojimų praktika. 
Pavergtoje Lietuvoje vyresniųjų 
klasių bendro lavinimo molkyklų 
moksleiviai, 8 ir 9 klasės, priva
lės kolchozuose atlikti praktiką. 
Preikšo pareiškimu apie 35,000 
jaunuolių jau šią vasarą po dvi 
savaites dirbs kolchozuose.

Pastarosiomis dienomis kom
jaunimo centro vadovybė kreipė
si į Lietuvos jaunimą vykti tal
kon nuimti derliui plėšininėse že
mėse. Esą visa eilė Yilniaus Uni
versiteto, o taip pat ir Kauno 
aukštųjų mokyklų studentų yra 
pasiryžę vykti į Kazachstaną pa- ■ 
dėti nuimti derlių plėšininėse že 
mėse.

JAV žydų 
delegacija Maskvoje
MASKVA. — Amerikos rabinų 

tarybos galva, David B. Hollan- 
der, kalbėjo neformaliame rusų 

Pažymėtina, jog pradėjus jau- žydų susirinkime Maskvos didžio 
joje sinagogoje. Jis išsireiškė,nimo tęlkimą į naująsias Sovietų 

statybas, pradžioje nebuvo aiš
kaus užmojo, kur užsirašę (tiks
liau — įpareigoti) jaunuoliai tu
rės vykti. Tačiau netrukus Lie
tuvoje pradėta garsinti Pavloda- 
ro aliuminijaus kombinato staty
bos. Į Vilnių buvo atvykęs ir at
stovas, kuris jaunimui aiškinęs 
bolševikų užmojį statyti naują
sias įmones.

Netrukus po to pavergtosios 
Lietuvos komunistinėje spaudoje 
jau pradėjo rodytis informacijos, 
jog lietuviai jaunuoliai rašosi 
vykti į Pavlodaro aliuminijaus 
kombinato statybas. Iš sovieti
nės spaudos informacijų susidaro 
įspūdis, jog pirmuoju planu yra 
Lietuvos jaunimo telkimas Ka
zachstano srityje Pavlodaro aliu
minijaus 'kombinato statybai.

Kurioms kitoms statyboms Lie 
tuvos jaunimas ateityje gali būti 
telkiamas — tuo tarpu iš sovieti
nės spaudos nematyti užuominų.

Daugiausia įpareigojamas 
miestų jaunimas

Iš ligšiolinių pranešimų komu
nistinėje spaudoje ir per Vilniaus 
radiją aiškėja, jog vykti į Tary
bines statybas daugiausia įparei
gojamas pavergtosios Lietuvos 
miestų jaunimas. Apie jaunuolių 
ryžimąsi „vykti“ iš kolchozų į 
naująsias statybas, iki šiol pami
nėti tik du atvejai.

Tačiau miestų jaunimo staty
bų akcija, atrodo, palies nemaža. 
Ne tik jaunimo, jau dirbančio 
įmonėse, bet taip pat ir mokykli
nio jaunimo .besimokančio pro
fesinio parengimo mokyklose. 
Štai, Skelbia „Tiesa“, 156IV kla
sės moksleiviai, baigią Marijam
polės statybos technikumą, esą 
pasiryžę „vykti į naująsias sta
tybas“.

jog jautęs pareigą atstatyti reli
ginius ryšius su savo broliais po 
tokios ilgos pertraukos. Hollan- 
der čia vadovauja Amerikos žy
dų rabinų grupei, kuri studijuoja 
žydų padėtį Sov. Sąjungoje.

Nixon važiuos

į Vietnamą
WASHINGTON. — Viceprezi

dentas Nixon priėmė pakvietimą 
aplankyti Saigoną, kuris yra piet 
rytinėje Azijos respublikoje — 
Vietname. Iš Baltųjų Rūmų yra 
pranešama, jog jis kartu su sa
vo žmona piima važiuos į Filipi
nų sostinę Manilą, kur dalyvaus 
šios valstybės nepriklausomybės 
minėjime.

Nemaža jaunuolių, baigiančių 
Klaipėdos amatų mokyklą Nr.
12, taip pat „pareiškę norą vykti 
į naująsias statybas“. Šiais me
tais šią mokyklą baigė 170 jau
nuolių. Per devyniasdešimt „ne
kantriai laukią išvykimo į Sibiro, j virš 80. šeštadienį 
Tolimųjų Rytų ir Šiaurės staty- besuota, nežymūs

Šaldytuve užtroško 
du vaikai

DALLAS. — Du vaikai užtroš 
ko namų šaldytuve netoli Grand 
Prairie, jų tėvams dirbant lėktu
vų fabrike. Policija praneša, jog 
vaikų motina Dorothy lenkins 
sugrįžusi rado du vaikus: Sandra 
— 8 m. ir Gregory 6 m. jau ne
gyvais. Kaimynai sako, kad Jen- 
’kins, išvaliusi šaldytuvą, jį pali
ko atdarą ir tada įlindę vaikai ne 
laimingu būdu užtrenkė jo duris.

• Rytų Vokietijos vyriausybė 
uždraudė nudistų grupių veiki
mą, sakydama, jog tuo norima 
apsaugoti dirbančiąją klasę nuo 
trukdymų atostogų metu.

• Pakistanas pasirašė savo pir 
mą prekybos paktą su Rusija.

Kalendorius

Birželio mėn. 29 d.: šv. Petras 
ir šv. Povilas; lietuviški: Para- 
jua ir Gedrime.

Saulė teka 5:19, leidžiasi 8:30.
Oras Chicagoje

Jungtinėse Tautose, New Yorke, Saugumo taryba posėdžių metu kalbama’Alžerijos konflikto sustab- 
(Viršuje): Prancūzijos atstovas k lausosi iraniečių, kuris teigia jog “civilinis karas’’ 

I Alžerijoje yra išsivystęs j rimtus karo veiksmus. (Apačioje): balsuojama ar šį klausimą svarstyti for- 
I maliuose debatuose. Balsavime pasisakyta prieš —7—2 balsais. (INS)

----  -------------—   ———— ■" 1 1 ■ Ii i ———— . , ___ ________________ _______________

"Praveja" atspausdino dabartinius 
rusų "bosus" kritikuojantį straipsnį

MASKVA. — Komunistų partijos laikraštis „Pravda“ per
spausdino New Yorko „Daily Worker“ tilpusį straipsnį, kuriame 
yra viešai kritikuojami dabartiniai Sov. Sąjungos vadai.

Tokios rūšies straipsnis Rusi
joje pasirodo pirmu kart ir rodo 
žymias permainas sovietų tradi
cinėje propagandos linijoje.

Straipsnis, kurio autoriumi 
yra J A Valstybių komunistų par
tijos generalinis sekretorius Eu
gene Dennis, Maskvoje buvo su
tiktas kaip didelė sensacija. Dau
gelis žmonių iš šio straipsnio su
žinojo, kad komunistų partijos 
„bosas“ Kruščevas, 20-me komu
nistų partijos kongrese vasario 
mėnesį apkaltino Staliną. Anks
čiau apie šį Kruščevo pareiškimą 
niekur kitur nebuvo spausdinta.

„Pravda“ taip pat įsidėjo ir 
vedamąjį, kur buvo pastaba apie 
Dennis straipsnį. Čia yra rašo
ma: „Autorius (Dennis) turėjo 
galvoje medžiagą, kurią JĄVals- 
tybių departamentas atspausdi
no spaudoje ir tai pavadino drau
go Kruščevo raportu komunistų 
partijos 20-tam kongresui“.

J.

Pabauda už
trumpas kelinės

WHITE PLAINS, N. Y.
Kosa, 30 metų amžiaus dviejų 
vaikų motina, buvo patraukta į 
teismą už tai, 'kad ji miesto gat
vėse pasirodžiusi su per trumpo
mis kelinėmis. Kadangi ji buvo 
naujai atvykusi iš Kansas ir ne
žinojo draudimo dėvėti perdaug 
trumpas kelines, teismas bausmę 
suspendavo. Už šį prasižengimą 
didžiausia bausmė siekia $150.00 
ir 30 dienų kalėjimo.

Iš Šilutės atvyko 
į Vokietiją

BIELEFELD. — Į Bielefeldą, 
Vak. Vokietijoje, pas savo gimi
nes atvyko 70 senumo Klaipėdos 
krašto vdkietis N. Krieg. Jis maž 
3aug prieš mėnesį laiko iš Šilutės 
atvažiavo į Vakarus. Jam išvyks
tant, pasilikusieji visi maldavo 
„pasiimk drauge ir mus!“

Grįžusio pasakojimais rodo gy 
vą susidomėjimą ir vokiečių spau 
da, kuri spausdina jo nuotraukas 
ir svarbiausius pareiškimus.

Kriego teigimu, gyvenimo są
lygos Šilutėje ir kitur yra sun
kios. Iš visų reikalaujama dirbti, 
nes kas nedirba — turi mirti ba
du. Sunkiai dirbantieji 'kolcho
zuose valstiečiai už darbo dieną 
tegauna vos po pusantro rublio ir 
pusę kg. grūdų, o už lengvesnius 
darbus moterims temoka tik po 
50 kapeikų.

Oro biuras praneša: Chicagoje 
ir jos apylinkėse šiandien — da
linai debesuota, temperatūra — 

- dalinai de- 
pasikeitimai

bas“. | temperatūroje.

Tito jau sugrįžo
į namus

BELGRADAS, Jugoslavija. — 
Prežidentas Tito trečiadienį su
grįžęs iš savo vizito Rusijoje iš
sireiškė, kad Sov. Sąjungos vadai 
nė neprasitarė, jog Jugoslavija 
sumažintų savo gerus ir draugiš
kus santykius su Vakarų valsty
bėmis. „Priešingai, rusai drąsino 
mus'“, — kalbėjo maršalas Tito 
200,000 džiūgaujančiai miniai — 
pagerinti mūsų kultūrinius, eko
nominius ir politinius santykius 
su Vakarais.

Tito, vilkėdamas savo mėlyną 
maršalo uniformą, iš savo trauki
nio nužingsniavo į mašiną, spe
cialiai ištiestu storu raudonu ki
limu. Pakelyje į „Baltąjį Namą“, 
jį palydėjo išsitiesusios žmonių 
eilės.

Jis savo kalboje pažymėjo, kad 
dabartinė Sov. Sąjungos vyriau
sybė turi didelį pasisekimą. Tito 
užakcentavo, jog sovietų vadai 
yra laimėję nuoširdžią pfframą 
ir turi stiprų piliečių užnugarį.

Muzikantai grojo
Eisenhoweriui

WASHINGTON. — Armijos 
orkestras, išsirikiavęs po prez.
Eisenhowerio langu, Walter 
Reed ligoninėje, grojo jam įvai
rias melodijas. Prezidentas, or
kestrui grojant „Army blue“, vil
kėdamas šviesiai mėlynus nakti
nius rūbus, nuėjo prie lango ir pa 
mojavp jį pagerbti atėjusiems.

Po pusvalandžio jis dar kartą 
pasirodė prie lango, juokdamasis 
ir mojuodamas ranka.' Šį kartą 
su juo drauge pasirodė ir prezi
dento žmona. Minimas pasirody
mas viešumai buvo pirmasis nuo 
jo susirgimo laikų.

• Gautosiomis Žiniomis, sene
lis vyskupas T. Matulionis grą
žintas į Lietuvą iš senelių prie
glaudos netoli Maskvos, kurioje 
ligi šiol buvo dėl senatvės laiko
mas. Laikinai yra sustojęs A.
Panemunėje, kur ilsisi ir gydosi.
Ar jam bus leista valdyti savąją 
Kaišiadorių vyskupiją, neturima 
žinių. Vyskupas T. Matulionis, 
dabar 83 metų amžiaus, paskiau
siu metu buvo laikomas Zubovoj 
Polianioj. Ta vietovė yra Mord-
vos srity tarp Maskvos ir Penzos. 55 darbininkų skaičiaus at- 
Jis yra perėjęs Oršo ir Vladimiro jeido g 00q '
kalėjimus. > Zitacuaro mieste, Meksikoje

• Harry S. Truman, buvęs JA vienas sunkvežimio vairuotojas,
Valstybių prezidentas iš South- įvažiavęs į stovinčių žmonių gru- 
ampton, Anglijos uosto, išplaukė 1 pę, užmušė 5 asmenis ir tada pa- 
atgal į namus. bėgo.

TRUMPAI IS VISUR
• Didžioji dalis iš 1.1/00 Klai

pėdos krašto vokiečių našlaičių 
vaikų jau priglausti vokiečių tė
vų. Vaikai karo metais buvo at
skirti nuo tėvų ir daugiausia iš
auklėti rusiškai. Tik 6 atvejais 
pavyko vokiečiams tėvams susi
rasti savo vaikus ir po ilgų metų 
ieškojimo juos atgauti pas save.

• Pastaruoju metu pietinėje 
Rytprūsių dalyje, administruoja
moje lenkų, vėl spartinamas įvai
rių lenkų „repatrijantų“ šeimų 
kurdinimas.

• „Hamburger *Abendblatt“ 
paskelbė Eriko Gahlmbaeck, Šve
dijos konsulo E. M. Stockholme, 
laišką, kuriame nusiskundžiama, 
kad prieš 17 metų repatrijuoti iš 
Pabaltijo kraštų į Vokietiją vo
kiečiai, ten palikę savo nuosavy
bes, už jas ligi šiol negauną ekvi
valentinio atlyginimo.

• Pennsylvanijos geležinkelio 
prekinis traukinys užvažiavo ant 
keleivinio automobilio etoli Ha- 
milton, Ohio ir užmušė visus 6 jo 
keleivius.

• „British Motor Co.“ Bir- 
minghame, Anglijoje, sumažėjus 
jos gaminių pareikalavimui, iš

Amerikiečiai stebėjo geriausius 
rusų lėktuvus, bet jais nesusižavėjo

MASKVA. — JAValstybių oro pajėgų štabo pirmininkas gen. 
Nathan F. Twining, po penkių dienų, praleistų bežiūrint Sov. Są
jungos naujausius išradimus, pareiškė, jog nesutiko nė vieno so
vietų lėktuvo ar ginklo, kuris būtų aliarmuojančio svarbumo.

Kaip patiriama, gen. Twining 
ir kiti jo palydovai buv» daugiau 
nustebinti rusų progresu ir išra
dimais aviacijos srityje, negu lig
šioliniais jų pagamintais lėktu
vais bei ginklais.

Iš atsakymų buvo galima su
prasti, jog Sov. Sąjunga oro pa
jėgose dar nesusilygino su JA 
Valstybėmis, bet ji greitai tą 
skirtumą stengiasi nugalėti.

Parodė seniausią fabriką
Rusai amerikiečius buvo nuve

žę į jų seniausias 30 metų senu
mo lėktuvų dalių surinkimo dirb
tuves ir Klimov lėktuvų motorų 
fabriką, kuriuose nieko gero ne
pademonstravę.

Klimovo dirbtuvėse sovietų va
dovai parodė išcentrinio tipo 
sprausminio nai'kintuvo motoro 
gamybos kiekvieną žingsnį irJei- 
do stebėti jau pagaminto veiki
mą. Bet, sakoma, kad toki moto
rai jau anksčiau buvo vartojami 
senesniuose MIG-15 ir MIG-17 
naikintuvų modeliuose.

Amerikiečiams taip pat buvo 
parodyta ir daugybė įrankių, ku 
rie prieš kiek laiko buvę paga
minti J A Valstybėse. Rusų teigi
mu, Si motorus gaminanti dirb
tuvė dabartiniu metu operuoja 
tik 15 proc. galimo pajėgumo 
laipsniu.

Po pietų šeimininikai svečius 
buvo nuvedę į kitas lėktuvų da
lių surinkimo dirbtuves, netoli 
centrinio areodromo, kur ameri
kiečiai matė transportinio lėktu
vo IL-14 sustatymo darbus. Pra
nešama, jog šis modelis yra vi
durys tarp amerikietiškojo DC-3 
ir Convair.

Yra spėjama, jog gen. Nathan 
F. Twining’o Sov. Sąjungos oro 
pajėgų inspekcija, gali turėti įta
kos į rekomendaciją — pagreitin 
ti amerikiečių tarpkontinentinių 
bombonešių B-52 gamybą.

• Danai vertina savąjį turtą, 
paliktą Pabaltijo kraštuose, kurį 
vėliau konfiskavo Sovietai, sie
kiant apie 3 milijonus dolerių. 
Pabaltiečiai tikisi, kad, leidžiant 
iš Sov. Sąjungos grįžti danų pi
liečiams, su jais galės išvykti ir 
jų žmonos, jei jie buvo vedę pa- 
baltietes.

• Irano šachas Rėza Pdhlevi 
vakar pradėjo formalius pasita
rimus su Sov. Sąjungos vadais.

Sovietų turistai 

Europoje
Maskva. Tatjana Tess “Izves- 

tijose” aprašo, kaip vyko tu
ristinio sovietų laivo kelionė į 
Europą. Pasakoja, kad Atėnuo
se vietos laikraščiai jau buvo 
parašę apie atvykimą pirmo 
sovietų turistų laivo “Pobeda” 
ir graikai gausiai apsupė atvy
kusiuosius, laikydamiesi pa
slaptingai ar su aiškiu nedrau- 
gingumu.

Sovietų turistams krito į akis 
Atėnų plačios aikštės, erdvios 
pagrindinės gatvės, ryškios 
krautuvių vitrinos. Tačiau, ko
respondentė pažymi, yra ir ki
ta Atėnų dalis, su nedidelėmis 
krautuvėmis, siauromis gatvė
mis. Čia kavinėse ilsisi “darbi
ninkai”, svarstydami savo sun
kią dalį ir skųsdamiesi brangu
mu”, — rašo rusė.

Ir toliau prasideda sovietinė 
propaganda: kad yra šeimų, 
kurios visai neturi buto. Grįž
tant j laivą kokia tai gedulin
gai apsirengusi moteris eks
kursantams pasiuntusi bučkį, 
nes ji mačiusi už jų “šviesią 
jų žemę, kur bręstančios di
džios taikos idėjos, kur grumia
masi už laimę visos žemės pras
tų žmonių”.

Žinoma, korespondentė nera
šo, kiek tų “‘prastų žmonių šiuo 
metu yra SSSR lageriuose ir 
kiek moterų nešioja gedulą Lie
tuvoj, Latvijoj, Estijoj ir ki
tur...

Plačiai tą kelionę Boris Pole- 
voi aprašo “Pravdoje”. Jis pa
žymi, kad Italijos miestuose 
žmonės juos sutikę draugiškai.

• Anheuser — Busch alaus fa
brikas St. Louis mieste, kuris kas 
dien išleisdavo 7,900,000 bonkų 
ir dėžučių alaus, vakar buvo už
darytas, jame iškilus streikui. Fa 
brike dirbo 5,000 unijai priklau
sančių darbininkų.

• Penki Gifu, Japonijoje, ang
lių kasyklų darbininkai, užgriau
ti sekmadienį, vakar buvo rasti 
gyvi.

• Aktorius - humoristas Bob 
Hope su savo sūnumi Tony, iš 
New Yorko lėktuvu atvyko į Lon 
doną.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Maskvos radijo pranešimu, Charkovo traktorių dirbtuvės 

pabaigė gaminti Sirijos ir Lebanono užsakytuosius dyzelinius trak
torius.

— Princas Rainier ir jo princesė, buvusioji Grace Kelly, rudenį 
planuoja lankytis J A Valstybėse.

— Augščiausias JSgipto karinis teismas nuteisė 1/0 prisipaži- 
nusiųjų komunistų už priešvalstybinę veiklą.

— JAValstybių armijos teismas Frankfurte nuteisė pvt. John 
A. Banges iš Lorain, Ohio SO metų sunkaus darbo kalėjimu, kada 
jis buvo rastas kaltu 17 metų amžiaus vokietaitės išprievartavime 
ir kitų 2 vokiečių moterų užpuolime.

— Namų gamybos bomba sprogo amerikiečio mašinos gazolino 
bake Nicosia mieste, Kipro saloje. Sužeistų žmonių nebuvo, nuosto
liai taip pat nedideli. Mašina priklausė Louis La Bauve iš New 
Orleans, La. Valstybės departamento tarnautojui.

— Gen. Nathan F. Tunning vakar atvyko į Stalingradą, Ru
sijoje.

— JAValstybių ambasadorius U. Alcxis Johnson ir komunis
tinės Kinijos ambasadorius Wang Ping • nan susitiko, Ženevoje, 
Šveicarijoje savo 52-am pasitarimui dėl Formozos klausimo.

RYTOJ VISI DALYVAUKIME KULTŪROS KONGRESE, O SEKMADIENĮ - DAINŲ ŠVENTĖJE, KOLIZĖJUJE.
Ė
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Redaguoja JONAS SOLICNAS, 5254 So. TrumbuU Avė., 

Ohicago 32, UI.

Buenos Aires lietuviai susitiko su savo
broliais iš Lietuvos

S. m. birželio 9 d. atvyko į Ar je netoli Luna Park sporto sta- 
gentiną ir kitus P. Amerikos diono, nuvykau jų aplankyti, 
kraštus Sov. Sąjungos krepši- Atėjęs į viešbutį, radau kelis 
nio rinktinė, kurios sudėtyje spaudos atstovus besikalbančius 
žaidžia keturi lietuviai: Vytau-'su rusų atstovybės pareigūnais, 
tas Kulakauskas, Sov. S-gos ko-l kuriems nebuvo leista pasimaty- 
mandos kapitonas Kazys Pet-^ti su sovietiniais žaidėjais, mo- 
kevičius, Stasys Stonkus, tėlšiš-, tyvuojant, kad žaidėjai esą pa
kis, labai vikrus ir patvarus, ne vargę. Bet čia bestovint, iš ka- 
paprastai tikslus metimuose; vie vinės išėjo sportininkų būrys, 
tinęs spaudos labai gerai įver- tarp kurių buvo keli lietuviški

LAIMĖJO RUNGTYNES

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

TeL BĮ 7-7075 arba 
PR 8-9842

Br. Rlu KRIAU6ELI0HAITE
(Gydytoja ir Chirurge) 

SSOTKBŲ UGV IR ARIAEIUJOA 
SPECIALISTO 

1780 W*8t 71rt Btreet
(Kampas 7lst Ir California)

TeL ofiso Ir rez. REpubUo 7-414* 
Vai. 11-8. Ir 8-D ▼. V. Beit 1-4 p. p

Prl*mlmas tik parai susitarimą.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Nauja* adresas: 4266 W. 68id St*
Ofiso U-L RElianor 5-4410 

Rezid. teief. GHovehiU 6-0617 
Valandos: 1-1 p. m. ir 4-8 p. m. 

Penktad. tik po platu. 
Trečlad. ir šeštad. parai sutarti

TeL oMso HE. <-««*«•. rn. 4-71*1
DR. ANTANAS ALEKRA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1987 W. Garfleld Blvd.
VA L: 1—4 Ir 6—8 

šeštadieniais nuo 1 iki 4 vai. p. p. 
Išskyrus ketrirtad. Ir aekmad.

tintas, radijo Stoties “EI Mun- 
do” komentatoriaus pavadintas 
nuostabiausiu, ligšiol Argentino
je matytu, žaidėju ir Algirdas 
Lauritėnas, gimęs Kaune, Vili
jampolėje, jaunas 23 m. žaidė
jas, J.95 m. ūgio.

Į
Pažymėtinas latvis Janis Kru- 

mins, milžinas — 2.18 m, kuris 
kur tik pasirodo, iššaukia žmo
nių smalsumą; jei eina gatve, 
tai jį seka smalsuolių minia ir 
visi stengiasi jį palytėti.

Šiuo kartu Sov. Sąjungos rink 
tinėje pasigendama dar vieno 
talentingo lietuvio krepšininko 
St. Butauto, kuris anksčiau bu
vo nuolatinis rinktinės dalyvis, 
puikiai pasižymėjęs Helsinkio 
olimpiadoj, ypač žaidžiant prieš 
amerikiečius.

Sov. Sąjungos rinktinė abu 
pirmus savo susitikimus su Ar
gentinos krepšinio rinktinėmis 
lengvai laimėjo. (Birželio 12 d. 
prieš Buenos Aires rinktinę 
70:50 it 14 d. prieš krašto rink
tinę 60:49).

veidai. Išgirdęs juos lietuviškai 
kalbant, neabejojau, kad jie yra 
tikrai lietuviai. Pakėlęs ranką 
šūktelėjau: “Sveiki, broliai lie
tuviai!” Jie nustebo. Greitai 
pasisveikinome su pirmaisiais iš 
mielosios tėvynės broliais: Pet
kevičium, Stonkum ir Bauritė- 
nu. Vėliau radau ir Kulakaus
ką, baigianti pusryčiauti. Ne
buvo galima ilgai kalbėti, nes 
jų laukė autobusas, kuriuo turė
jo apžiūrėti Buenos Aires mies
tą. Mes susitarėme pasimatyti 
sekančią dieną. Tai buvo pir-

Josh Culbreath (iš kairės), JAV-bių kariuomenės karys, laimi 400 
m. kliūtinį bėgimą 08-se JAV-bių lengvosios atletikos varžybose, įvy
kusiose Bakersfield, Calif. Antruoju liko Roy Thompson Rice Insti
tuto studentas. (INS)

DR. ARRA BAUUNAS
AUSŲ, NOSIES IR 

UGOS
— Pritaiko akinio. —.

•622 S*. Western Aveoue
VaL: kasdien 10-18 vai. ir T-> vai. 
vak. Mtadienlala 10-1 vai. Trečia
dieniai. uidaryta. Kitu laiku susitarus 

Ofiso telefonas: PB 8-3288
UAibrook t-*O7*

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chlrurg*) 

KŪDIKIŲ 1H VAIKŲ LIGŲ 
specialisto

TUfl South W e steni Avenaa
(MEDICAL BUILDING) 

Plrmad., antrad., ketv. Ir penktai, 
nuo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. Ir nuo 
6 v. — S vai. vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. BeBtad. 11 
vai. ryto iki S vai. popiet

Ofloe tel. BE. 7-11*8
Bes. teL YVAlbrook 5-37*5

Ofiso tel. CLiffside 4-280* 
Rezidencijos: LAfayette 8-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 West 47th Street 
(Kampas 47 th ir Hcnultage)

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

TeL ofiso TA 7-6557, rez. BE. 7-486*

DR. FRAMK 0. KWINN
(KV1EČINSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1061 W**t 472h Stre*2

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo I 
vai. Iki 4 v. popiet. Nuo 7 ▼. Iki 8:80 
Uždara treč. visa diena Ir AeAtad. vak.

DR. FL TALLAT-KELPŠA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6002 West 16th Street
-Vai.: kasdien 5-8, šeštad. 1-8 

Telef. TOwnhaU 3-0*5*
2534 West 68th Street

Vai.: tik iš anksto susitarus. 
Telef. HEmlock 4-7080, neatsakius 

skambink CEntral 6-2294.

DR. VYT. TAURAS-
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR 

SPEC. MOTERŲ LIGOS 
Ofisas Ir rezid.: 2410 W. Slst St.
Tel. PBospect 8-1223 arba WE 6-5577
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v. Antr.,

Trečlad. tr Penktad. 6-9 vai. vak. U 
šeštadieniais 2-4 vai. popiet.

Tii ofiso PBospect 6-2240
PBospect 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
■PRO. CHJRURGLNOS LIGOK 

6700 S. Wood Street
Prlšmlmo vai. tik pagal susitarimą 
nuo 2—4 vai. kaadlen Ir nuo 6 iki 
vai. plrmad. Ir penkt. Trečlad Ir sek. 
uždaryta

DR. JUZE IR KĘSTUTIS 
AGLINSKAI

GYDYTOJAI ir chirurgai 
2899 Wert ilst Street

Vai. pirm. Ir antr. 10 Iki 1S ryto. 
Ilki 4 Ir * Iki 8 popiet: ketv. Ir 

Iki 8 popiet. Sei
vai. popiet.

Ofiso tel.PRospect 6-17M 
Rez. tel. GRoveblU 9-6*08

aiai e ir o lai v
listai. Visą laiką mus stebėjo kusius iš Lietuvos brangius tau- penkt. s iki 4 ir « 

TT1....J— j.. x..:i— tiečius, kurių kojos dar taip ne- *•**•■****. *° lkl 1politrukai. Užtekdavo jų žvilgs 
nio, kad su mumis kalbąs lietu
vis žaidėjas, mandagiai atsipra
šęs, pasitrauktų. Mėgindavome 
užkalbinti politrukus, bet jiems 
mes per “prasti”. Argentinos 
spauda, nesuprasdama bolševi
kinės vergijos, sportininkus pa-

x . , . vadino “nemandagiais”, “ato-maa pamatymas su ta» .kurių rantais„ „ dienraStl8 -CriUca" 
ilgimės jau daugiau kaip dešimt I td ptfym*jo, kad rusai į
metų gyvendami tremtyje VlsąiA u u savo įrcpšininkais 
lmkų rusų palydovai su dideliu atsivež8 užd •
nepasitikėjimu žiurėjo į mane,
vedžiojo akimis, bet neprakal
bino.

Sekančią dieną, birželio 12, į 
viešbutį pribuvome keturiese. 
Viešbučio kavinėje radome pus
ryčiaujantį XV. Kulakauską, su 
kuriuo užsimezgė nuoširdus pa
sikalbėjimas. Paprašėme, kad

Svečiai Visose pozicijose buvo kitus' Atžl° tik K
Petkevičius. Dabar turėjome

Treniruotei pasibaigus, visi 
greitai buvo suvaryti į autobu
są, politrukas patikrino, ar ku
ris nepasiliko, ir mūsų broliai 
išnyko mums iš akių.

Malonu susitikti tik ką atvy-

seniai mindžiojo mums brangią 
tėvynės žemę. Taip atrodo ir 
kvepia jie Lietuva laukų vė
ju, bet kartu iš jų nuotaikos ir 
elgsenos matėme, kokia prie
spauda viešpatauja mūsų tėvy
nėje, jei brolis broliu nepasitiki 
ir žvelgia į tave iš jo akių dvy
likos mėtų nelaisvės klaikuma. 
Visa tai mus dar labiau skatina 
jungtis ir darbuotis, kad šios 
siaubo dienos būtų sutruftipin- 
pintos mūsų tėvynei ir, atėjus 
laikui, galėtume su džiaugsmu 
ir visu atvirumu apsikabinti ir 
pasisveikinti su savo broliais 
laisvoje tėvynėje. (“Laikas”) 

(Nukelta į 7 psl.)

DR. YL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

4791 South DamOn Avenue 
(Kampa. 47-toa Ir Damen Ava.) 
VaL kasdien nuo 6—8 vai. vak. 

šeštad. 2—4 vai. vak. 
Trečlad. Ir kitu laiku pagal sutari}. 

Telef. ofiso LAfayette 3-6048 
Rez.: YVAlbrook 5-3048

Tel. ofiso HE. 4-5848. ras. HE. 4-2824

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street
Vai. Pirm., ketvlr., penkt. 1-4 Ir 7-8 
A.ntr. 1-6, treč. Ir šešt. pagal sutarties

DR. JULIJA MONSTAYIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Office: 10748 South Michigan Avė. 
Buto: 1653 W. 103 St., Beverly Mills 
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. Iki 8 v. v. 
tšskirus trečlad. šeštadieniais nuo 
Iki 4 vai. popiet.

TeL: Ofiso — PUlbnan 6-678* 
Buto — BEverly 3-3946

== —

pranašesni. Veda greitą ir gyvą 
žaidimą su tiksliais iš vidutinės 
distancijos metimais. Visa ko
manda lygiai dalyvauja puoli
me, kaip ir gynimesi. Žaidėjai 
labai gerai paruosti kondiciniai, 
kas leidžia išlaikyti visą rung
tynių laiką augštą žaidimo tem
pą. Komanda veda paprastą, 
bet gana praktišką žaidimą — 
visuomet panaudoja geriausioje 
pozicijoje esantį savo žaidėją. 
Komanda ypatingų “žvaigždžių” 
savo tarpe neturi. Jei geriausiu 
žaidimo strategu ir diriguotoju 
yra S. Stonkus, tai pirmose ir 
antrose rungtynėse sėkmingiau
sias taškų rinkėjas buvo A. Boč- 
kanev. Visi žaidėjai puikiai val
do sviedinį ir kūną. Ypač tai ryš 
ku šuoliuose į augštį, kovojant 
už sviedinį ore. *Didžiausia ko
mandos stiprybė yra jos patva
rumas. Buvusiam Europos krep 
šinlo meisteriu, Lietuvos ano lai 
kotarpio rinktine, kuri pasižymė 
jo puikiomis žaidimo kombina
cijomis ir virtuoziškais meti
mais (Talzūnas, Puzinauskas, 
Budriūnas, Ruzgys), nebūtų 
sunkiai įkandamas riešutas.

Sov. Sąjungos komanda veda 
labai panašų žaidimą į italų ko
mandą, prieš kūpą Lietuvos 
rinktinė Rygoje laimėjo pirmą 
kartą Europos meisterio vardą 
vieno taško skirtumu, o 1939 m. 
Katine apgynė meisterio titulą 
jau 30 taškų skirtumu.

Krepšinio rungtynėse tarp So 
vietų Sąjungos ir Argentinos 
žaidimą sekė daug lietuvių spor
to mėgėjų, kurių simpatijos bu
vo ne Sov. Sąjungos komandos, 
bet lietuvių pusėje, kurie, deja, 
yra priversti savo jėgas ir su
gebėjimą atiduoti svetimųjų 
naudai.

Susitikimas
Sužinojęs iš vietinių žurnalis

tų, kad birželio 9 d. atvyko su 
sovietų ekipa keturi lietuviai iš 
Lietuvos ir apsistojo viešbuty-
- i.n a.......... . i « .iii-...į „ n ......  —

progą nuoširdžiau pasikalbėti, 
tik gaudavome lakoniškus atsa
kymus.

Paklausėme, ar nesutiktų, 
kad mes surengtume jiems lie
tuvišką priėmimą, arba bent ap 
silankytų privačiai. Bet gavo
me atsakymą — ne, motyvuo
jant “laiko stoka”.

Z *
Teko pastebėti, kad lietuviai 

daugiausia laikosi kartu. Tarp 
savęs kalba labai mažai, o per 
treniruotes nebuvo to laisvumo, 
kurį įprasta matyti laisvų kraš
tų sportininkų komandose. Visi 
daugiausia tyli. didžiausia draus 
mė ir baimė. Tuos visus daly
kus pastebėjo ir vietiniai žurna-
—

STATYBAI 
IB NAMŲ 
PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių RfiSlų 
MEDŽIAGĄ

CARR MOODY 
LUMBER CO.

STASYS LITVINAS, Prea.
303D So. HlMed St.

Tel. VIctory 2-1272

Apkalnavimą ir Prekių Pristaty
mą Teikiame Nemokamai

Raštinė atidara kasdien nuo 
8 vai. ryto iki 0 vai. vakaro ir 
ieštadieni&is Iki 8 vai. vakaro.

PIGIAI IR SAUGIAI

PERKRAUS TAU
BALDUS
VILTOJE ir. IS TOLIAU

K. EIDUKONIS
'Tunu naują dideli *uiikvežlmj 

ir apdraudas
2213 W. 91«t St. Ohlcago, III. 

TeL PReaeott 9-2781

34 METŲ SUKAKTIES DIDŽIULIS
I S P A R DAVI MAS
34 M. SUKAKTIES PROGA SUMAŽINTOMIS 

KAINOMIS PIRKSITE LIETUVIŠKOJE 
KRAUTUVĖJE

vyrams, moterims, vaikams Ir namų reikalams, 
kaip: paklodžių, užvalkalų, rankšluoščlų ir kitų.

SUMAŽINTOMIS KAINOMIS 

PIRKSITE LIETUVIŠKOJE 

KRAUTUVĖJE

Joseph’s Dry Goods Store
3218 SO. HALSTED STREET 

CHICAGO 8, ILLINOIS

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

S817 South We*ten Avesue
Chleago 28, I1L 

Pasimatymai pagal sutarties 
Telefonas BEpnblic 7-4*00

Rezidencija: GRovehlll *-81*1

&

%!!

B UICK’AS

LIETUVIŠKAS

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS Ui CHIRURGĄ. 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: nuo 2-4 Ir nuo 6-8:20 v. 
vak. šeštadieniais nuo 2 Iki 4 popiet

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel. VJrglnla 7-003*

Rezidencijoj tel. BEverly 8-8244

TeL ofiso VI. 7-0600. res. RE. 7-8867

DR. IR. GAIŽUMAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ. 
(Spec. moterų ligos ir akušerija) 

4055 Archer Avė.
Kampas Archer Ir California Avė. 

VAL.: 2—4 Ir 6—8 v. p. g,
Beit. 2—7 vai. p. p., 
išskyrus sekmadienius.

Ofiso HEiųlock 4-5815
Rez. HEmL 4-3751

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2745 W. 69 St.
(priešais Šv. Kryžiaus ligoninę) 

Priima pagal susitarimą

DANTISTAS

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

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

LAfayette 3-4941*
Nainy — C Edą r < tėst 3-i78fl

DR. ALRIRA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3259 South Halsted St 

Kasdien S—7 vai. vak. Seitad. nno 
1—6 vai. vak.

Trečlad. Ir kitu laiku pagal sutarimu 
Ofiso tel. VIctory 2-1484. Resld. 2487 
W. 62nd St., tel. BepubUe 7-8818.

Tel. ofiso He. 4-2123, rez. PR. 8-8484

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

6255 South Western Aveno*
VAL. kasdien 2—4 p. p. Ir 7—D vak*

Trečiadieniais, šeštadieniais tr 
sekmadieniais uždaryta

Tel. ofiso: DAnube 6-1126

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

3267 South Halsted Street
Vai. 1 Iki 4 v. p. p. 

Šeštadieniais 1—
Ir 6—8 v. 

-4 v. p. p.
vak.

TeL ofiso PBospect 6-9400
Rezid. PBospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaške vičlūt*)

GYDYTOJA IR CHIRURGĄ 
9248 South Kedzle Avenue

Vai. kasdien 1-3 p.p. Ir nuo 6-8 v*L 
vak. šeštad. 1-4 p. p. Trečiadieniais 
ir kitu laiku tik susitarus.

DR. J. VAITAITIS
GYDYOOJAS IR CHIRURGAS 

1497 So. 49th Ct, Cicero 
Kasdien 10-12 vai ryto Ir 6-8 vai* 

vak. šeštadieniais 10-2.
‘’T'rečihd. uždaryta

Ofiso Ir brito tel. OLympio 2-1381

AUTOMOBILIS

Pradėki! Taupyti Šiandien, Tiirtsit Rytoj!
Taigi, dabar pradėkite laupyti šioj. Ilahiultteja 

įstaigoj. — BRIOHTON SAVINGS AND LOAN I
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000,00

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorių*

OFISO VALANDOS:
Plrmad., antrad., penktad. Ir 
Mtad. * vai. ryto Iki 4:80 p.p.

Trečlad. 9 ryto Iki 18 vai.. 
Katvlrtad. * vai. Iki t vaL vak.

AUKŠTAS DIVIDENDAS — APDRAUSTAS SAUGUMAS IR PELNINGI PATARNAVIMAL
TAUPYKITE TVIRTAI, APDRAUSTOJ *16,000.600 IŠTAIGOJE. AUK.ACI AUHIAS, NAUJAI PADIDINTAS DIVIDENDAS V» PAID UP INV 
TU SĄSKAITAS, “
TAUPYKITE IRI

____ _______ __ - .hcū
KITI TAUPYMO SKYRIAI: OPTIONAL, BONUS. KALK DŲ IR VAKAOIJŲ SKYRIAI. GALITE TAUPYTI IR PER IAIRKUK 9U

W-
_____  . . P *Ų t. VABAIIIJŲ ———Mi __ __

TAUPYKITE IATAIDAS l«KEISIANT CERIUS IR APMOKANT VISOKIAUSIAS BELAS, VELTUI PATARNAVIMAS NARIAMS. lAKEICIAM IR 
PARDUODAM VALDŽIOS BONUS. NAMŲ PASKOIjOS PRIE3NAMIAUHI OM SĄLYGOM. SUŽINOT MŪSŲ AUKiT* DIVIDENDĄ (B KTĮA* d- 
FORMACUA8 PAAAUKIT — GROVEMJLL---------•-7A75.

CNICAGO SAVINGS and LOAN ASSOGIATION, 6234 SOUTH WESTERN AVĖ.
į P1BM. 12 VAL. —8 VAL.Į ANTRAD. IB PENKT. t 8d i VAK.Į KET. • IKI 8 vaL vak.: Treft. U2DARYTA VIS* DIENA: «MT. * IKI I POPIET

-----------------------------------
Ofiso telefonas — BIsbop 7-2526

DR. AL RAČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue
(Kampas Kedzle Ir Archer). 
Vai. kasdien nuo' 2 Iki 9 vai. 

Trečlad. ir sekmad. tik susitarus

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

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 West 31st Street 
Kamp. Halsted Ir 81-mos gatvių) 

PrlSmlmo valandos kasdien: 1-4 p.p. 
Ir nuo 6-8 v.v. šeštad. 1-4 vai. popiet.

Ofiso tUe(. VArds 7-1166 
Bezidencijoe — STewart 8-4*11

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 We»t 35th Street 
(kampas Halsted ir 85-ta gatv*) 

VAL. 1—4 Ir 6:80—-8:30 p. p. kas
dien Išskyrus trečiadienius. Atidara

šeštadieniais 1—4 vai. »

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpubUo 7-22*0 
SPBCIALYBE CHIRURGINES IR

- ORTOPEDIN0S LIGOS 
2745 West 69th Street

▼AL.: Pirm., antr., Ketv., penkt. 
nuo 2:00 — 4:00 ir nuo 6:00 — 8:00. 
Sešt. nuo 2:00 4:00. Trečlad. Ir
kitu laiku susitarus telefonu.

Tel. ofiso PR. 6-6440, rez. HE. 4-815*

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2420 West Marųnette Rd.
VAL. nuo 2 iki 4 p. p.: 6 Iki 8 vak. 

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

Tel. WAJbrook 5-2670
Res. HUltop 5-1560

Dr. Alcxander J. Javais
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marųuette Medical Center 
6132 So. Kedzle Avenue

v AL. 2—4 p. p. Ir nuo 7—-9 v. vak.
Trečlad. ir šeštad. pagal sutarti■ i .i .i..i — — i ... i ■ .

Tet ofiso PR. G-3838, rez. RE. 7-8199

DR. A. 1ENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2509 We*t 63rd Street

VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. Ir 7:80 
Iki 9 vai. Trečlad. Ir šešt. uždaryta

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

keičia stiklus ir rėmus.
4456 So. California AveM Ohicago 

šaukite YArds 7-7381 
Priima: vakarais 6 Iki 9; šeštad. 

10 vai. ryto Iki 4; trečlad. Ir aekmad. 
tik susitarus.

Tel. ottao YA 7-4787, rez. PR S-lMo

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4646 8. Ashland Avė. (kamb. 211) 
Vai. nuo S—4 Ir 6—8; trečlad., SeR- 

tad. Ir sekmad. tik pagal autartl. 
Jeigu neatsllIepe vtršmlnStl telefoną)

Raukite Mldvray 3-0001

Telefonas GRovehlll 4-1616
DR. ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTl

PRITAIKO AKINIUS

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopedas - Protezlstafl 

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

Valando*: 9-12 Ir 7-9 v. v. wl j Va, ; J“. SElJili

ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB.
Susitarimą Išskyrus trečiadieniu*

2429 We*t Marųnette Rd.

Telefoną* REIIance 6-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJA8)
3925 We«t 59th Street 

VAL. 1—4 popiet, Š:80—R: 10 vak 
Trečlad. pagal sutarti

Tai. ofiso Iv buto Oljymple 9-41M
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 W. 15th St, Cicero 

Kasdien 1—t v. Ir 6—S v. vakare. 
Išskyrus trečiadienius

Botas 1526 So. 4*tb Avė. 
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet

Ofiso telef. LAfayette I-S210, Jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzie 3-2368

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGU

<148 8. Archer Avė.
VAL. Kasdien popiet nuo 12-2:80 v. 
▼ak pirm., antr., ketvlrt, 6-8:80 v 

'P4eMezU.ni U k anuttams

d- PLATINKITE “DRAUGĄ”

V
2850 W. 63rd St. Cbicago 2*. IB. 

Tet PBospect 8-5084.

Jei turit* perduoti ar linuomo- 
ti, pasiskelbkite smulkių akelbimų 
akyriuje. Skelbimą galite perduoti 
telefonu: VIrginia 7-0040.

2334 S. Oaklny

Tel. ofiso CA 6-0257, res. PR 6-665*

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

Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 8-665* 
Rezid. 6600 S. Artealan Avė.

VAL. 11 v. r. Iki 8 p. p.; t—* v. V.

DR. G. SERMER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 metų patyrimo
Tel. YArds 7-182* 
Pritaiko altlnlTia, 
Kreiva* akla J 

Ištaiso.
Ofisas Ir akinių dlrbtuv*
750 We*t 35th Street 

Vai. nuo 10 Iki 2, nuo 6 iki 8, tre
člad. nuo 10-12, penktadieni 19-2 1* 
šeštadieniais 10-2 vai. popiet.

Viri 25

Pirkit Apsaugos Bonus!
==

DRAUGAS 
THE L1THUANIAN DAILY FRIEND 

Avė., Chlcego *, ni. TeL Vlrgtnla 7-M41) 7-**4«

Seoond-Clase Matter March 11, 1218, aš
Undev the Act of March B, 1879,

Member of the Catholjo Prese Ase* n 
Pnbllahed dally, evept Sundaya 

by the
Lltkuanlan Cathollo Freoe Boclety 
PRENUMERATA: Metams
ChlcagoJ Ir ClceroJ 29.00
Kitur JAV tr Kanadoje 28.00
Ušalenyje >11.00

Chleago. Ullaoi*

Si bh« HIPTION RATE9 
88.00 per year outalde of Cbicago 
2*.00 per year In Chleago A Cloero 
28.00 per year In Canada 
Forelgn 211.90 per
% metų 

6.00
14.60
26.60

a m*n.
18.76
22.69
29.09

K m*a. 
*1.98 
21.99 
21.18

ų Redakcija straipsnias taiso savo nuožiūra. Neeunaudotų straipsnių ae-
saugo Juos gretina ilk Iš anksto susitarus. RedakolM uš ehelbimų taria! 
naataako Skelbimų kainos prisiunčiamos gama prašymą.



DIENRAŠTT9 DRAUGAS. CHICAGO. rLLTNOIS

ĮVYKIŲ ĮVYKIS 25 METAI PIJAUS XI ENCIKLIKAI NAUJA MOKYKLA LAWRENCE

Šiomis dienomis lietuvių visuomenės gyvenime buvo daug 
svarbių įvykių. Ryt ir poryt jų turėsime ir daugiau. Tačiau, 
turėdami galvoje bolševikų pavergtosios Lietuvos išlaisvinimo 
pastangas, Amerikos Lietuvių Tarybos delegacijos žygį į JAV 
Senatų birželio 27 d. turime laikyti įvykių įvykiu. Pirmoj eilėj 
dėl to, kad jis buvo pirmas tos rūšies žygis. Pirmą kartą lietu
viai pačių senatorių buvo pakviesti į kapitelių pasikalbėti Lietu
vos ir kitų pavergtųjų tautų išlaisvinimo reikalais. Pirmą kartą 
lietuviams pačiame kapitoliuje teko “laužti duoną” drauge su 
įtakingų senatorių grupe ir girdėti jų palankius žodžius lietuvių 
tautai bei jų pasižadėjimus jai padėti. Padėti ne tuščiais žodžiais, 
bet konkrečiai, paremiant šen. Paul H. Douglas priedą prie už
sienio paramai numatytų skirti sumų.

Pasitarime, kuriam vadovavo didysis mūsų bičiulis šen. 
Douglas, buvo padaryta visa eilė praktiškų pastabų, naudingų 
mums pasisakymų ir prieita vienodo nusistatymo: šen. Douglas 
priedą būtinai reikia remti ir jį pravesti. Pasitarime labai ak
tyviai reiškėsi šen. James H. Duff (respublikonas) iš Pennsyl- 
vanijos ir šen. Hubert H. Humphrey (demokratas) iš Minnesotoa 
Jiedu davė visą eilę praktiškų patarimų ir pasižadėjo šen. Dog- 
las visu kuo pad'ėti ir būti šio priedo “kosponsoriais”. Diskusijose 
dalyvavo ir šie kiti senatoriai: Wayne Morse iš Oregon, Herbert' 
H. Lehman iš New Yorko, William Langer (respublikonas) iš 
North Dakota. Pietuose ir konferenęijoje dayvavo ir Senato 
mažumos (respublikonų) vadas šen. William F. Knovvland. 
Trumpam laikui į konferenciją buvo užėjęs ir senatorius John F. 
Kennedy (demokratas) iš Massachusetts,

Taigi šioje konferencijoje" su Alto delegacija dalyvavo be
veik dešimtas visų senatorių nuošimtis. Dalyvavo ir respubliko
nai, ir demokratai. Jie turi įtakos kituose savo kolegose. Ne
tenka abejoti, kad Douglas priedui pravesti toji įtaka bus pa
naudota. Bet, ar ir prie šių pastangų priedas praeis, niekas ne
gali pasakyti. Reikalą sunkina tai, kad užsienio reikalų komi
tetas nėra jam pritaręs. Vadinas, jam praeiti kelias yra pasida
ręs keblesnis. Tačiau dalykas nėra beviltiškas.

Jei pagaliau šį kartą ir nepavyktų priedo pravesti, ir šiaip 
jau bus pasitarnauta Lietuvai, iškeliant jos vardą, laimint jos 
laisvinimo bylai daugiau stiprinu draugų, geriau pasiurošiant 
kitam panašiam žygiui.

Konferencijoje paaiškėjo, kad Senate mes turime gerų drau
gų. Ypač šen. Douglas tenka laikyti artimu ir nuoširdžiu lie
tuvių tautos draugu, kuris neoperuoja tuščiais pažadais, bet ką 
pažada — vykdo.

Su Alto delegacija (Šimutis, Rudis, Grigaitis) buvo ir vysk. 
Vincentas Brizgys, kaip šiandieninės Lietuvos padėties žinovas. 
Šen. Douglas pristatytas Jo Ekscelencija gana smulkiai ir efek
tingai nušvietė konferencijai tėvynės padėtį, sustodamas ir prie 
dabartinių Kremliaus “naujų posūkių” bei tinkamai juos įver
tindamas. Vyskupo pranešimas dalyviams padarė didelį įspūdį. 
Kiti delegacijos dalyviai taip pat kalbėjo, kad tik kiek galėda
mi plačiau painformuotų senatorius apie Lietuvą ir paryškintų, 
ką reiškia naujoji Maskvos taktika ir t.t. Šios konferencijos, 
šio įvykių įvykio suorganizavimo nuopelnai tenka šen. Douglas 
ir veikliam bei sumaniam Alto nariui inž. Antanui Rudžiui.

Šen. Douglas priedas, kaip vakar buvo priminta, gali būti 
svarstomas jau šiandien, o vėliausiai — kitos savaitės pradžioje.

Nors 25 metų laikotarpis nė
ra ilgas žmonijos gyvenime, ta 
čiau jis gali būti labai reikšmin 
gas, ypač jei jame subręsta did-

ir ekonominės santvarkos at
naujinimas. Pijus XI nesiribo
ja visų darbininkų klausimu, 
bet svarsto visas fcendruomeni-

žiob idėjos ir vyksta staigūs pa- Į i.|o žmonių j^/enlma proble- 
sikeitimai. Tai kaip tik galima mas, kurios paprastai yra vadi- 
pasakyti apie mūsų laikus, o y-, narnos socialinio klausimo var- 
patingai apie laikotarpį nuo du ir apima taip pat ūkininkų,
1931 metų, kai buvo paskelb
ta garsioji Pijaus XI socialinė

tarnautojų, viduriniojo luomo 
ir kt. reikalus, žodžiu tariai^,

enciklika “Quadragessimo An- Popiežius jau tada pramatė lai- 
no”. Švenčiant 25-sias jos pas-Į kus, kada bus keliamas klausi- 
kelbimo metines, labai naudin-Į mas naujos žmonių hendruome- 
ga iš naujo permąstyti šiame nes santvarkos socialekonomi- 
svarbiame dokumente išdėstyto niu atžvilgiu. Čia pasirodė jo
socialinio Bažnyčios mokslo 
principus, pasidarant reikiamas 
išvadas.

Ekonominė krizė
Didžioji 1929 metų ekonomi

nė krizė, staiga kilusi Jungtinė
se Amerikos Valstybėse, palie
tė visus supramonintus pasau
lio kraštus, iššaukdama masinį 
nedarbą su sunkiai išsprendžia 
ma bedarbių aprūpinimo pro-

toliaregiškumas. Savo erfcikli- 
koje Pijus XI paskelbė kaiku
riuos pagrindinius {principus, 
kurių pilna prasmė paaiškėjo 
tik pastaraisiais metalis. Pa
vyzdžiui, principas, kad globa
linės krašto produkcijos pas
kirstymas negali būti imamas 
izoliuotai, tai yra paskirstant 
krašto produkcijos vaisių visu
mą, nepakanka vien atsižvelgti 
į darbo bei prekių rinką, bet

blema. Nedarbą pajuto visa Eu' turi būti organiškas ryšys tarp 
ropa, o gal daugiausia Vokieti- paskirstymo ir kitų dviejų eko-
ja, kurioje kilusias politines bei 
ekonomines sunkenybes pasis
tengė išnaudoti Hitleris, krašto 
valdžią paimdamas į savo ran
kas. 1931 i ne tai s paskelbtoje 
Popiežiaus Pijaus XI encikliko-

nominio. gyvenimo veiksnių, tai 
yra gamybos ir sunaudojimo. 
Tarp šių trijų veiksnių: gamy
bos produktų paskirstymo, pro 
dukcijos ir suvartojimo reikia 
nustatyti ir išlaikyti organišką

je “Quadragessimo anno” kaip ‘pusiausvyrą. Priešingu atveju

t

Šv. Pranciškaus parapijoj, Lawrence, Mass., prel. Pr. M. Juro pastangomis atidaroma nauja parapi
nė mokykla, kuriai vadovaus lietuvaitės seserys Nukryžiuotojo Jėzaus seserų vienuolyno iš Brockton, 
Mass. Prie mokyklos jau nupirktas seselėms namas, kuris ligi rugsėjo mėnesio bus įrengtas.

AR GALIMA REZISTENCIJA getų kolchozai / Sugriautų žy-

TREMTYJE?

Naujausias “Lietuvių Dienų” 
numeris vedamuoju deda Juozo 
Brazaičio straipsnį “Ar tremty
je rezistencija galima”. Auto
rius stipriai akcentuoja reikalą 
ugdyti laisvinimo rezistencinę 
dvasią:

“Tremtyje buvo mestos dide
lės jėgos į šauksmą dėl laisvės, 
bet praeita pro rezistencijos gi
liausią šaknį ir pagrindą — su
kurti savyje, laisvintojuose ir 
visuomenėje tinkamą dvasią, 
nusiteikimus, kurie būtų atrama 
aktyviam lietuviškumui išlaiky
ti, atrama sugyvenimui tarp as
menų ir grupių, atrama ir pa
čiam šauksmui dėl laisvės.

Tie nusiteikimai būtų reika
lingi kitoki nei tėvynėje. Jie tu
rėtų kaip tik išryškinti tai, už 
ką tauta kovoja, kuo remia visą 
kovą ir kovos aparato sėkmin
gumą. Toki nusiteikimai būtų 
pirmiausia — pagarba asmeniui, 
už kurį kovojame; pagarba lais
vei, kurią norime grąžinti tėvy
nei ir joje esantiems asmenims, 
pagarba laisvės logiškai išva
dai — tolerancijai, vienas antro 
supratimui, kurie yra pagrindas 
tarpusavio sugyvenimui ir bend 
radarbiavimui; pagarba teisei, 
kurios atstatymo reikalavimu 
grindžiame visą išlaisvinimą”...

f
BERN. BRAZDŽIONIO 

POEMA

“Lietuvių Dienų” nr. 6 iš
spausdinta mūsų talentingojo 
poeto Bern. Brazdžionio poema 
“Vaidila Valiūnas”. Poetas, kal
bėdamas “amžių ir dangaus 
vardu", pasako aktualų mūsų 
tautos kančių dienose žodį:

“Neduoki, Viešpatie, kad el-

dinčias sodybas Lietuvos, / Kur 
auga rūtos, kaip giria, ir žydi 
rožės, /. Ir aguonėlės auksu bręs 
tančiuos javuos”.

Vaidilos lūpomis mūsų poetas 
reiškia protestą prieš barbariš 
kojo okupanto primetamą pa
saulėžiūrą :

“Kas tarė: Dievas mirė? Die
vas gyvas! / Jis gyvas sieloj že
mės ir žmogaus, / Ir kaip pava- 
sio šalnoj daigas ankstyvas / Jis 
veda mus ir ves mus ligi pat 
dangaus!”...

Poetas ragina į laisvės kovą:
“Numeskit žemėn kraujo vė

liavas, o, broliai, / Pažinot lais
vę — ir nemirkit kaip vergai!”

Pabaigoje poetas tampa pra
našu, žadinančiu viltį:

“Daug tremtinių kelionėj kri- i 
to, / Daug kam kovoj atvės kak 
ta, / Bet tu sulauksi laisvės ry
to, / Kaip rudens lapai išblaš
kyta, / Tu kelsies, kenčianti 
tauta”.

APIE MCSŲ KULTŪROS 
PRIEDU

1 \
“Lietuvių Dienos” nr. 6 dau

giau kaip puslapį paskyrė pa
minėti mūsų dienraščio kultūros 
priedui, apie kurį atsiliepiaima: 
“Be jo skatytojas jaustųsi ne
tekęs lango į kultūros pasaulį”. 
Pažymima, kad kultūrinis prie
das buvo pradėtas leisti 1949 m. 
rugsėjo 24 d. Jo ligšiol išėjo 
325 numeriai, iš viso arti 2,600 
didelių, dienraščio formato pus
lapių. Straipsnis baigiamas augs 
tu kult priedo įvertinimu:

“O ateityje, beabejo, ‘Drau 
go’ kultūrinis priedas bus vie
nas plačiausių šaltinių šio me
to lietuvių kultūros istorijai, 
kaip vienas didžiausių įnašų ) 
mūsų tremties kultūros skatini-

tik ir ataidi šios degančios so
cialinės problemos, gyvai dis
kutuotos tuometinės visuome
nės: nuosavybė, gamybos prie
monės, teisingas atlyginimas, 
socializmas, o taip pat Bažny
čios teisė veikti socialekonomi- 
nį tautų gyvenimą savu socia
liniu mokslu. Enciklika buvo 
Iryškus įspėjimas visiems, ku
rie yra atsakingi už tautų eko
nominio gyvenimo vystymąsi, 
kad visos jėgos turi būti sutelk 
tos į išlaikymą pusiausvyros 
tarp žemės ūkio ir pramonės, 
norint išvengti bauginančios 
nedarbo grėsmės.

Dėl laiko stokos negalėdami 
ilgiau apsistoti prie visų “Quadj 
ragessimo anno’’ enciklikoj 
svarstomų klausimų, pasiten
kinsime iškeldami kai kuriuos, 
labiau išryškintus pastarųjų 
25 metų praktika.

Pagrindinis tikslas 

J FjagrintĮ'nįs enciklikos |.iks- 
las yfa krikščioniškas socialinės

mą, popularinimą, auginimą ir 
brandinimą. (J. B.)”

Beje pažymėtina, kad šiame 
“Lietuvių Dienų” numeryje yra 
platus St. Santvara straipsnis 
apie Lietuvos teatrą, minint jo 
35 metų sukaktį. Be to — itin 
daug įvairiausių paveikslų.

J. Dgl.

t
ELĖ MAZALAITĖ^

yra neišvengiama krizės grės
mė. Kad tai yra tiesa, rodo ir 
patys naujausi pavyzdžiai Ar
gentinoj, Jugoslavijoj, o ir So
vietų Sąjungoj, kur nepajėgia
ma nugalėti žemės ūkio krizę 
kaip tik dėl to, kad nepaisoma 
to ryšio, kuris neatskiriamai ri
ša šiuos tris veiksnius.

' Išganingas kelias
t

Grįždami prie enciklikos 
“Quadragessimo anno”, neuž
mirškime, kad ji nėra socialeko 
nominių formulių rinkinys, o 
yra mokslas, yra pagrindiniai 
principai, kurie visų pirma turi 
būti tiksliai suprasti ir paskui 
pritaikyti. Pritaikyti su reikia
mu protingumu, ypač mūsų die
nų ekonominiame gyvenime, ku 
riam yra charakteringas dide
lis netikrumas, išplaukiąs iš pa
saulio pasidalinimo ir iš pasau
linėj ekonomijoj besireiškiančio 
šaltojo karo, kilusių pasėkoje 
Sovietų Sąjungos bandymų lai
mėti savajai rinkai kaikuriuos 
“neutralius” kraštus, viliojant 
juos tikrai neįprastais paža
dais ir palengvinimais.

Su dideliu protingumu taigi 
turime vertinti taip pat ir en
ciklikos “Quadragessimo anno” 
mokslą apie darbininko dalyva
vimą pakilusioje krašto produk

kalavimą duoti darbininkams 
gamybos priemonių nuosavybę 
ir taip pakelti jų medžiaginį gy
venimo lygį, tas iškreiptų Pi
jaus XI mintį.

Reikalaudamas sudaryti ga
limybę darbininkams dalyvau
ti kylančioje krašto produkci
joje, Pijus XI turėjo galvoje 
tokias dalyvavimo formas, ku- 
Irios veiksmingai skatintų dar
bininko socialinį saugumą, su
teikdamos jam daugiau autono 
mijos ir daugiau atsparumo 
krizių atveju. Tik tokiu būdu 
darbininkas gali pasidaryti pil
nai laisvas ir tikrai lygus ki
tiems krašto piliečiams. “Žmo
gaus pakilimas iš proletariškų 
gyvenimo sąlygų”, apie kurį kai 
ba “Quadragessimo anno”, turi 
būti pasiekiamas pirmoj eilėj 
įsigijimu privačios nuosavybės, 
taip pat ir nejudomo turto, — 
namų, žemės, santaupų, — ku
riuo darbininkas galėtų laisvai 
naudotis ir testamentu palikti 
savo įpėdiniams.

Dalyvavimas vien tik netie
sioginėje darbo priemonių nuo
savybėje niekuomet negalės 
duoti to tikrumo ir laisvės, ku
rtos (mūsų laikų ;darĄ trinkas 
taip siekia ir už kurią kovoja.

Sudarymas darbininkams są
lygų įsigyti nuosavybę visomis 
galimomis formomis tokiu bū
du ir toliau pasilieka veiksmin
ga socialinio darbininkų pakė
limo priemonė. Tokio darbinin
kų pakėlimo reikalavimo Pijus 
XI enciklikoj “Quadragessimo 
anno”, kuri per 25 metus ne tik 
neprarado nė trupučio savo ak
tualumo, bet priešingai, ir to
liau pasilieka kaip spindintis 
švyturys, rodąs žmonijai kelią 
į pastovią socialekonominę sant 
varką.

(Venticinųuennio della “Quad

Tapatybe Prezidento ligos aplinkybėse
1. Praeitų metų rugsėjo mė-1 kos Denveryje išbuvo ligoninė-

cijoj. Kas jį suprastų kaip rei-1 ragessimo anno” Šit. e Com).

nėšio 23 dieną buvo paskelbta, 
kad Prezidentas Eisenhoweris 
gavo laišką iš Sovietų Rusijos 
premjero Bulganino, gi ant ry
tojaus pasaulis išgirdo žinią a- 
pie Prezidento apsirgimą. Den
veryje, Colorado.

Praeitą savaitę paskelbtas 
Prezidento sunegalavimas kaip 
tik tą dieną po to, kai vėl bu
vo paskelbta apie to paties Bul
ganino naujo laiško įteikimą 
Prezidentui.

2. Pirmoji pagalba, kurią Pre 
zidentas gavo iš ponios Eisen- 
hower, pagal daktaro įsakymu 
praeitą rudenį Denveryje buvo 
doza magnezijos pieno.

Kai praeitą savaitę Preziden
to asmeniniam gydytojui How* 
ard Snyder buvo pranešta apie 
Prezidento apsirgimą, jis įsakė 
poniai Eisenhower duoti ligo
niui dožą magnezijos pieno dar 
pirm daktaro atvykimo.

3. Praeitą rudenį, Preziden
tui apsirgus Denveryje, gydy
tojų biuletenis paskelbė viešu
mai, kad Prezidentas negaluo
ja skilviu (digestive upset).

Prezidentui sunegalavus pra
eitą savaitę, pirmas pranešimas 
iš Baltųjų Rūmų buvo apie ne
tvarką Prezidento skilvyje (up
set stomach).

4. Rytmetį po Prezidento šir
dies atakos ■ Denveryje Murray 
Snyder pranešė laikraščių re
porteriams, kad prezidentas 
Eisenhower grįšiąs prie savo 
tiesioginio darbo tos pat dienos 
popietę.

Prezidentui apsirgus praeitą 
savaitę, spaudos direktorius 
Hagerty pranašavo, kad prezi
dentas jau sekančią dieną vyk
siąs į savo ūkį Getysburge.

5. Prezidentas po širdies ata-

je berods šešias savaites.
Gi Dr. L. D. Heaton, opera

vęs Prezidentą praeitą savaitę, 
spaudos korespondentams pra
nešė kad truks šešios savaitės 
kol Prezidentas pilnai sustiprės 
ir galės eiti savo pareigas.

6. Praeitų metų rugsėjo mėn. 
24 dieną tik paskelbus Prezi
dento apsirgimą skilviu Denve
ryje, Baltųjų hRūmų spaudos 
korespondentas C. Roberts iš
skrido į Denverį ir ten, dar 
prieš oficialų pranešimą, “iškni 
so”, kad Prezidentas turėjęs šir 
dies ataką.

Sunegalavus Prezidentui po 
Baltųjų Rūmų Spaudos fotogra 
fų baliaus, tas pat koresponden 
tas tuoj ėmė “knaisliotis” po to 
vakaro įvykių kamuolį, jieško- 
damas siūlo galo vedančio į Pre 
zidento ligos tikrąją diagnozę. 
Ir ką jis rado?

Skirtingos Prezidento ligos, 
tačiau tikrai įdomus supuoli
mai aplinkybėse. A. Žvinklys

TT. MARIJONŲ

STOVYKLA
BERNIUKAMS

Arti Chicagos 

Hinsdale, III., apylinkėje

Sezonas prasideda liepos 7 d., 
1956 m.

Priimami berniukai nuo 10 me
tų iki 16 m.

Pagal susitarimą - priimami 
berniukai ankščiau ir jaunesni. 
Pirmosios savaitės vyks griež

toje lietuviškoje programoje. 
Kreipkitės:
BE V. VICTOR RIMŠELIS. .MIC., 

Marian Hills Seminary 
Clarendon Hills, OI.
Tel. HINSDALE 1441

PJŪTIES METAS
ROMANAS

(tęsinys)

Nebijokit, kita pusė skaidresnė. Idealizmas. Koks?

Ji nepaklausė tuomet nei 'kitą kartą, kodėl jis taip kal
bėjo, tačiau ji juto, jog tai tėra mėginimas ir tyrimas — 
juk negalėjo kalbėti panašiai žmogus, kuris buvo vienas 
iš svarbiausių partijoje, negalėjo.

Ir ji įrodė, kad verta stovėti ant tilto.
Dabar jos pečiai pakilo,' ji žengė greitai ir tvirtai —

jie buvo panašūs į bepročii^ligoninės gyventojus, kada 
ištinka gaisras — jie vežė surinktus vasaroti svetimus 
vaikus. Ne ją.

Ji paraudo ūmai, tarytum vėlei stovėjo prieš sen
stantį 'komandyrą, visą paskendusį plačiose kelnėse, 
vieną akimoju jis atrodė įtikintas jos prašymo paimti ją

negalėjo gaišti. Ji nusijuokė, kad galėjo įsivaizdinti jį drauge, paskui permetė ją akimis, kaip matu ir įžūliai

Ar jums tikrai rūpi kas ką valgo? Ir lygybė? Ar jūs ta, ar jis priims?

stovintį ir žiopsantį į gatvę. Ir ne kur kitur, tiktai C. K. 
atras jį — ar bus tie patys aplinkui, kurie žino ją, ar 
kiti, nauji klausinės ir nelengvai pateks ji pas draugą 
Vibrį, ir tiktai tada, kai bus jam pranešta ir pasiklaus-

žinote savo tėvo fabrikų darbininkų sąlygas? Mieloji, 
jums teks tenai paagituoti skriaudžiamuosius — žinote,

Bet jo rankos bus atidarytos jai, ir gal vieną kartą 
ji pamatys jo akis drėgnas, juk turi būti leista ašaroti iš

partija nežino giminystės. Jeigu jūs paveldėsite — tai I laimės ir partiečiams. Paskui jis atsitrauks, kad ma 
yra, kai paveldėsi t — ką jūs darysit su palikimu? Ati-j *5^4 J4 gerai, ir senoviškai pasijuoks: — „Kiek galvų 
duosit darbininkams, partijai, labdarybei? Ne. Ko jūs [ prakeiktų liaudies priešų atnešė drąsioji Judita, kol mes 
norit? Romantikos. Pavojaus. Senos sąskaitos — nuo| kovėmės už didžiosios tėvynės pergalę — už jūsų iš- 
Ispanijos ir Portugalijos, nuo lenkiškų pogromų, nuo laisvinimą?“
caro nepadoraus elgesio su žydeliais. Kažką galima lai
mėti šitoje pusėje, miglotai juntate, atsiskaitymą, pa
saulio pavadžius palaikyti savo rankoje. Jūs girdėjote 
istorijas apie gražias čekistes, be skrupulų — odiniai 
švarkeliai, naganas, — matote, jūs dar krečia drebulys, 
bet jeigu stovite su mumis — nebijokit, išmoksit. It 
ranka nedrebės“.

Ji tylėjo ir jos veidai, juto ji, balo ir raudo — jai 
atrodė, kad ji yra knyga, kurią garsiai skaito. Dau
giau: jis vertė ir aiškino jai ją pačią — tačiau daugelio 
dalykų ji nebūtų prisipažinusi ir pati nenorėjo įtikėti. 
Tada.

Bet blogiausia buvo tai, kad jis sustojo ir pasakė 
be juoko: — „Jums dvidešimt metų, tačiau į kalėjimą 
kiša ir tokius. O tenai nėra taip gražu, kaip jūs įsivaiz-

Ir dabar Judita junta kitą pyktį — tylų, seną ir 
paslėptą, sudžiūvusį, sūkietėjusį nuo laiko, kuris ūmai 
ėmė plėstis ir atsigavo, tai nebuvo tiktai išnara, kaip 
ji manė — gyvatė buvo gyva. Ji sustojo ir uždusdama 
garsiai kalbėjo:

„Tai tu esi didvyris? Tu? Išvežtas valdžios veži- 
vaiko motiną ? Mėnesio neturėjo praeiti, kaip jis gims 
Kur tu palikai savo draugą? Kovos bičiulį, ateinančio 
mu, saugomas ir globojamas. Tu kankinys, ištremtasis! 
Nesakyk, kad gyvenau ištaigingai, Palangoje. Nekal
bėk, kad tu negalėjai pasiekti manęs! Aš būčiau atlė
kus medžių viršūnėmis, jeigu būčiau turėjus tavo galią 
ir priemones“.

Jų galia! Ji sukando lūpas. Ji nepajėgė prisišauk
ti Kauno, ji nesugebėjo įtikinti nei įkalbinti, nei prisi
prašyti, kad paimtų ją su savim, nė partiečiai, nė ka-

duojate. Grįžkite nuo užminuoto tilto, kol galima.“ — riškiai. Nieko nereiškė nė jos pačios nė vyro vardas,

susijuokė: — „Ką gi, gražuole, jūsų garbinga padėtis 
nepritaikinta kelionei — gal, geriau pasijieškotum vai
kų vežimėlio“.

Šitas buvo momentas, kada ji buvo atleista nuo pa
reigų partijai, viskas joje šaukėsi tiktai pagalbos, jeigu 
vyras nebėgo jos jieškoti, ji norėjo grįžti namo — tai 
reiškia, pas tėvus, atgal. Ji buvo bejėgė, vai’kas, viena 
karo diena ją padarė tokią, kaip vos pradėjusią vaikš
čioti, ji norėjo verkti ir atsiprašyti, kad tiktai vėl būtų 
namie. Visa dviejų organizacijos, disciplinos metų jėga 
nukrito, kaip lapai atėjus šalnai — ji vos galėjo susiimti 
save, kad galvotų protingai. Kad nuspręstų.

Reikėjo pasiekti Kauną. Ji susidėstė lagaminus ir 
išėjo jieškoti atitomobilio — ji nematė nė vieno taxi. 
Kai ji paklausė, sustabdžius žmogų, tas pasižiūrėjo, 
kaip į daiktą kokio netgalima sutikti normaliu būdu — 
ir neatsakė. Ir tada ją pamažu pradėjo apimti panika, 
tarytumei ji girdėjo vandenis ūžiant ir atriedant ir ne
galėjo pasitraukti iš vietos. Ji stovėjo gatvėje ir buvo 
viena, nors žmonės skubėjo, tačiau kiekvienas žinojo 
ko nori ir ką daryti, visi tiktai ne ji.

Ji pradėjo eiti, kažikur, abejingai, kaip vaikštinė
dama, kaip labai nuobodžiaudama, miestas baigėsi, prie 
namų augo palangėse gėlės ir kiemuose vai'kštinėjo viš
tos — tai čia gyveno smulkūs miestelio ūkininkai ir 
žvejai. Ir ūmai ji atsigavo. Ji atidarė vienus vartelius 
ir įėjo, mažas linksmas šuo sulojo ir čia pat kiem" su
tiko ji, ko būtų klausiusi: šeimininką.

XBw daugiau)



=L DTENRASTTS DRAUGAS. UFTTCAOO. IULTNOTS «« m-«-»>« e **o -i o V,

AUKSINIS JUBILEJUS SVEIKATOS 
SARGYBOJE

A. V ALIUSKIS, Ottumwa, IowaDR.

JAV mėsos priežiūros tarny-, klauso valstybių vietinės val-
ba šiemet švenčia savo sėkmin
go darbo 50 metų sukaktį. 1906 
m. birželio mėn. 30 d. kongre
sas išleido įstatymą, pagal ku
rį tarpvalstybinei ir užsienio 
prekybai numatytoji mėsa bei 
jos gaminiai turi būti federali
nės valdžios mėsos priežiūros 
specialistų patikrinti.

Žvilgsnis į praeitį
Nors ši data laikoma oficia

lia mėsos tikrinimo šiame kraš
te pradžia, tačiau užsienio pre
kybai skirtoji mėsa jau anks
čiau buvo tikrinama. Mėsos 
pramonės vadovams prašant 
1890 m. kongresas priėmė įsta
tymą, pagal kurį eksportinė mė 
sa turėjo būti atitinkamų fede
ralinės valdžios pareigūnų pa
tikrinta. Mėsos gaminių parei
kalavimas užsienio rinkose tuo 
laiku buvo labai didelis. Kadan
gi Europos pirkėjai pagrąsino 
nepirkti mėsos, kuri neturi ofi
cialių įrodymų apie jos tinka
mumą žmonių maistui, tai 1890 
metų dalinis, tik eksportinę mė 
są bei jos gaminius liečiantis, 
įstatymas šį biznį išgelbėjo. 
Tuo pačiu netiesioginiu būdu 
Europos pirkėjų dėka buvo nu
tiestos gairės mėsos inspekci
jos įvedimui krašto viduje. Tą 
pirmąjį įstatymą vykdydamas 
Žemės Ūkio Departamentas įgi
jo patyrimo mėsos priežiūros 
sistemos sukūrimui su atitinka
momis taisyklėmis, reikalavi
mais ir tam darbui įvykdyti pa
rengtais specialistais.

1906 metais kongresui pra

džios pareigūnams arba visiš
kai nėra tikrinama.

Virš 100 milionų mėsinių gy
vulių paskerdžiama per metus 
federalinės inspekcijos priežiū
roje. Federaliniai finansuojama 
mėsoa, priežiūra kainuoja tik 9 
centus asmeniui per metus ; ma 
žiau negu 15 centų už vieno mė 
sinio gyvulio patikrinimą. Vi
dutinis vartotojas sunaudoja 
apie 160 svarų mėsos per me
tus..

Pagal įstatymą ir atsakomy
bę į mėsos inspekcijos tarny
bos apimtį įeina: mėsos perdir 
bimo įmonės higiena; gyvulių 
patikrinimas prieš skerdimą;. 
paskerstųjų gyvulių ir jų vi
daus organų inspekcija; mėsos 
perdirbimo ir jos maisto gami
nių priežiūra;
sergančių gyvulių prieš skerdi
mą bei sveikatai pavojingos mė 
sos ir sugedusių gaminių; tiks
lus paženklinimas ir aprašymas 
mėsos produktų pagal federali
nės mėsos inspekcijos tarnybos 
patvirtintas taisykles; chemi
niai, bakteriologiniai ir patalo- 
giniai tytrimai laboratorijlose, 
kad atitinkamomis informaci
jomis aprūpinti inspektoriai ga 
lėtų teisingus sprendimus at
likti.

PAKILS ATLYGINIMAS, PAKILS KAINOS

Plieno kampanijų vicepirmininkai John Stephens ir Thomas Patton 
teigia žurnalistams, kad pakėlus atlyginimus reikės pakelti ir plieno 
kainas (INS)

Japonų dovana Chicagai
Chicagos meras Daley iš To- 

kyo gavo gausiai sėklų: 5,000 
vyšnių kauliukų ir 1,000 gink- 
go sėklų, kurias surinko japo
nų vaikai. Sėklas atsiuntė To- 
kyo verslininkai. Meras sėklas 
perdavė Parkų distriktui.

Sužeidė akmeniu į galvą
Kažkoks nedorėlis, mesda

mas akmenį per iškeltojo trau
kinėlio langą, pataikė į galvą 
keleiviui Leo Froelich, 35 m. 
amžiaus, kuris tapo sužeistas 
ir dėl to turėjo gydytis Gar- 
field Parko ligoninėje.

SOPHIE BARČUS
RADIO PROGRAMA

U WQES stoties — Bangu 1490 
NUO PIHUAD. IKI PKNKTAD. 

1:46 Iki 9:80 vai. ryte 
8K8TAD, 8:10 Iki 9:80 ryte 

PIRM.AD1ENNIO vak. nuo 7—I v. 
SEKAI). S:SO—9:80 v. r. U atotl<» 

W OPA — 1490 kU.
Jhlongo 29, -lt HEmlock 4-2411

7111 8o. ROCKWEE1 ST
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PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus, sąžiningas darbas. Visi apd 

tolimų distancijų. Šaukit
raudimai. Iš artimų ir 

ite sekančiai:

Vykdoma pažanga
Bendrojo gyvenimo progreso 

kelyje mėsos priežiūra taip pat 
Tieatsilieka. Pritaikomi nauji 
metodai darbe, naujos priemo
nės. Taisyklės retkarčiais per
žiūrimos ir naujai iškilusiems 
reikalavimams patenkinti pa-

mant mėsos priežiūros įstaty- keičiamos bei papildomos. Tuo 
mą, užsienio prekybai skirtajai pačįu geresni mėsos tikrinimo 
mėsai federalinė inspekcija bu- rezultatai pasiekiami vartotojo 
vo vykdoma 163 mėsos perdir- sveikatos ap3augai garantuoti, 
bimo įmonėse 58 miestuose. Po Mėsos perdirbimo įmonių van- 
vienų metų naujajam įstatymui deniu aprūpinimo ir apšvietimo 
įsigaliojus, federalinė inspekci- reikalavimai pakeisti panaudo
ja jau buvo atliekama 702 įmo- jant paskutirtius laimėjimus šių 
nėse 196 miestuose. sričių technikoje. Paprastas me

talas daugumoje įrengimų pa
keistas nerūdijančiu plienu, 

mėsos Daugelis federalinių mėsos 
priežiūra yra įvesta 1,154 mė- inspektorių yra baigę veterina- 
sos perdirbimo įmonėse, api- rijos mokslus ir įgiję specialų 
manti 80% krašte gaminamos apmokymą mėsos priežiūroje, 
mėsos. Tai yra iki šiol didžiau- Jų žinioje yra visų sergančių 
sias federaliniai tikrinamos mė- bei įtariamų gyvulių ir skerdie- 
sos procentas JAV istorijoje, nos patikrinimas. Kiti inspekto- 
Likusios mėsos priežiūra pri- riai- yra parengti mėsos priežiū-

Jubilėjinė būklė
Šiuo metu federalinė

rosx atitinkamoms sritims, ku
rių darbas yra tiesioginėje ve
terinarijos gydytojų priežiūro
je. Visi inspektoriai privalo at-

sunaikinimas likti ne tik pareigų, bet elgesio 
ir sveikatingumo reikalavi
mams.

Federalinės mėsos inspekci
jos žinioje esančiose mėsos per
dirbimo įmonėse nuodugni 
priežiūra vykdoma ištisai viso
je gamybos eigoje. Be abejonės 
vartotojai yra apsaugomi nuo 
daugelio pavojų sveikatai.

JAV mėsos perdirbime žymi 
vieta tenka Čikagos įmonėms. 
Birželio mėn. 30 dieną miesto 
centre Armour sveikins federa
linės mėsos priežiūros tarnybą 
auksinio jubilėjaus proga dide
liu iliuminaciniu ženklu. Tenka 
paminėti, kad Čikagos ir apy
linkių federalinė mėsos priežiū 
ra yra patyrusio ilgamečio spe
cialisto dr. O. W. Seher gerose 
'rankose. Jo tarnyba šioje sri
tyje siekia daugiau negu šven
čiamasis jubilėjus. Dr. Seher ne 
mažam skaičiui tremtinių padė
jo gauti darbą federalinėje mė
sos priežiūroje. Garbingajam 
jubiliatui linkime dar daug dar 
bingų ir mėsos inspekcijai nau
dingų metų.

CHICAGOJE
Per klaidą areštuotas; 

įieško $25,600
Harry Knight, 46 m. am

žiaus statybos darbininkas, 
per teismą įieško iš detektyvų 
G. Nolan ir G. Lyon $25,000 už 
tai, kad jį per klaidą areštavę
per tris dienas neleido susisiek- Kaina $3.00
ti nei su žmona, nei SU advo- Užsakymu® karta su pinigais siuskite

Ar jau perakaitei P. Kesiūno 
romaną

tarp Žalsvu Palapinių?
Dr. A. Baltinis savo recenzijoje 

apie SJ romaną taip rado: P. K seili
no romanas "Tarp Salsvų palapinių" 
gražiai iškelia tų pasiaukojimo didu
mų, kuri beviltiškoje kovoje dSl tau
tos laisvės parodė Lietuvos partiza
nas, tų idealizmų, kuriuo degė mūsų 
jaunimas, liedamas kraujų dėl savo 
žemės, tuos didžiuosius nuostolius, 
kuriuos mums reikėjo pakelti dviejų 
okupacijų replėse. Todėl SJ romanų 
skaitome su malonumu ir dideliu su
sidomėjimu. Ypač romane minimi 
žygiai žavės Jaunimų Ir kels Jo dva
sių. Šis romanas, atskleidžiąs mūsų 
herotSkai tragiškus epizodus, yra 
Šviesus spindulys tremties idealizmo

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

Telefonas — FRontier 6-1882 
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NARIAI LUTUViy TADP. IR SKOUNIMO
B-VIŲ LYGOS, KURIOSB

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki $10,000.0010
Paskolos Duodamos Ranto Įgijimui 

Lengvomis Sąlygomis

katu. Detektyvai jį palaikė už 
Hanson Knight, kuris buvo 
jieškomas už alimentų nemo
kėjimą. Klaida paaiškėjo tik 
kai detektyvai gavo progos įsi
žiūrėti į tikrojo kaltininko 
nuotrauką.

Gavo trečdalį nuo $175J
Ėutgenia Pfanmueller, 57 m. 

amžiaus našlė, gyvenanti Chi- 
cagoje, gavo trečdalį savo vy
ro palikimo, siekiančio $175,- 
000. Vyras savo testamentu 
buvo užrašęs visą turtą savo 
sūnui, nes su našle buvo susi
tarta, kad už $25,000 ji atsisa
ko teisės į paveldėjimą. Tačiau 
Illinois įstatymai tokio susita
rimo nepripažįsta ir teismas 
našlei vistiek skiria trečdalį.

Naujas reaktorius
Birželio 28 d. pradeda veikti

Mėsos priežiūros tarnyba, sto naujas atominis reaktorius,
vedama vartotojo sveikatos sar 
gyboje, primena pirkėjui vi
suomet vartoti mėsą ar jos ga
minius su ženklu: “U. S. Inspec 
ted and Passed T5y Department 
<>f Agriculture”,

Maži vaikai spaudžia kelius, 
dideli — širdi.

—Mūsų liaudies išmintis

Sukaktuvinių Metų Dovanos Taupytojams

“DRAUGAS"
2334 So. Oakley Avė., 

Chicago, Illinois

PLUMB1 8 G
Licensed, bonded plumbers

Joks darbas nėra didelis ar mažas 
šaukite dabar. Kalbame Uetaviška' 

Tel. RKpublic 7-0844 
VAfbreok 5-8451

iimiiimimmminiiiimnnHnHntiinmii
Z. ir ST. JURKŪNŲ

Moteriškų rūbų krautuvė 
(Marųuette Park Furriers)

Parduodami geros rūšies moteriški 
rūbai neaukštomis kainomis. Pri
taikant už pataisymą nieko neskai
tome. Priimam kailinius paltus iš
valymui, nublizginimui ir sandėlia
vimui (storage). Krautuvės adresas: 
2438 W. 63rd St. Tel. HE. 4-4321 
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CHICAGO i SAVINGS & LOAN ASSR.
6234 S. Westem Avė. Chicago 36, ūl.

CHANE SAVINGS & LOAN ASSR.
2555 W. 47th St. Chicago 32, UI.

OISTRICT SAVINGS t LOAN ASSN.
3438 So. Halsted Street Chicago 8. Iū

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

ONIVERSAL SAVINGS G LOAN A5SN.
1808 S. Halsted St. Chicago 8, Dl.

JONAS GRADINSKAS

įtaisytas Illinois Technologijos 
institute, Chicagoje. Tam rei
kalui buvo pastatyti nauji rū
mai, kainavę $1,250,000 ties 35 
gatve ir State.

TELEVIZIJOS
# Ssdl# Aparaty Taisymai

Sąžiningas ir garantuotas darbu 
M. RIMKUS, 4617 8. Sawjer St 
TeL VI 7-0087 — VI 7-8037

ars

’Y. OTUMANTAI TB I .AIR RODŽIAI 
Pardavimas Ir Taisymas 
4077 Se. Archer Avė.

Chicago 82, UI. — Tel. LA 8-8617

AR VERTAI
72.00 t metus, kad užlaikius gražius 
plaukus. Mėgink NEW ERA — per 
40 metų pasekmingai vartojamas. 
Siųskite 42.00 už 8 oz. bonkų.

P. BITAUTAS
302 S. Pearl St., Denver, Colorado

JOKUBKA

• NUO UŽSJSKNLJUSIŲ 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ

IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ
Tie, kurie kenčia nuo SENŲ AT 

VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ 
negali samiai sėdėti Ir .naktimis 
miegoti, nes Jų užsisenėjuatos žaizdos 
niežti Ir skauda. Kad pašalinti * tų 
aiežėjitnų Ir skaudėjimų senų atvt 
•ų Ir skaudžiu žaizdų, uždėkite 
LEGULO Olntment. Jos gydymo 
ypatybės palengvins Jūsų skaudėji
mų ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite jų taipgi nuo skau
džių nudegimų. JI taipgi pašalina 
niežėjimų ligos vadinamos PSORIA- 
3IS. Taipgi pašalina peršėjimų Ilgos 
vadinamos aTHLETE’S FOOT, su
stabdo džiovinimų odos ir perplyštmų 
tarppirščlų. Yra tinkama vartoti nuo 
Įtinstančios, suskiluslbs odos dedir- 
vinlų, 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 76 
et., <1.26, Ir <2.60.
Pirkite vaistinėse Chl 
nagoj Ir apylinkėse—
Mllvvaukee, W*eo.,Oa 
ry. Ind.lr Detrolt, Ml- 
ehlgan arba rašyki
te Ir atsiųskite Mo- 
ney order |

LEGULO, Department D. 
5618 W. Eddy St Chicago 84, ŪL

Kambarių vėsintuvai, vėdintuvai; radio: vokiški, kišeniniai, nešio
jami, automobiliams: televizijos; patefonai, varomi baterijomis 

J. G. TELEVLSION COMPANV
2512 W. 47th St Tel. FRontier 6-1998 

TAISYMAS GARANTUOJAMAS RASTU — 100%

^Aes
1

.Vau*
MIDLAND
1 Savings and Loan^^ 

Association
- atNSURtOp

F PER 40 METU 
F VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
& SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA 
TAUPYMO 

BENDROVĖ

4038 Archer Avenue Tel. LA3-4719 
AUGUST SALDUKAS Prezidento*

j

Šiais metais Grane Savings mini savo 30 metų 
sukaktį. Šia proga bendroves vadovybe nutari; 
duoti dovanų visiems naujiems ir seniems tau
pytojams. Štai jos:

1. Kas atidarys nauja sąskaitų arba padės į senąją $50.00 ar 
daugiau, tai gaus dovanų bendrovės laktą su termometru 
arba puikią piniginę.

2. Kas padės $150.00 ar daugiau, tai gaus stiprų ir parankų 
plastikinį arba nailoninį shopping bag (krepšį pirkimams).

3. Kas padės $500.00 ar dengiau, tai gaus saugią dėžę doku
mentams laikyti arba perlų karalius.

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

2555 West 47th Street LAfayette 3-1083
B. R. Pietkievrics, prez.; E. R. PietUevdcs, sekr. Ir advokatu

Mokame aukštus dividendus. KėšiuoJame čekius. Parduodame 
Ir Išperkamo valstybės bonus. Taupytojams patarnavimai veltui. 
ATTDARYKITE SĄSKAITĄ BIANMEN. APDRAUSTA IRI $10,000

DARBO VATaANDOfl: pirniad. Ir ketv. nuo 9 Iki 8 vai. vak.; 
antrsdlenj Ir punktai] tenĮ nuo 9 iki 6; trečiadieni uždaryta, 
o šeštadieniais nuo 9 valandos Iki vidudienio.

A. T V E R A S
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES

Pardavimas ir taisymas
2646 W. 69th St. REpublfe 7-1941

r>K 15 TOLI IR ARTI

MOVIMO

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

Unlversal Savings and Loan Association užtikrina saugu
mą ir gražų pelną.

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentūra iki 
$16,600.68 kiekvienam Indėliui ir reikalingi rezervai, o pelną — 
patyrusių ir sąžiningų vedėjų pastangos.

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

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės:

NAUJI OJMU TPOKAt-NAUJAUSI KPAUSTYNN) fPANK/AI 
MSU METU PATYRIMAS-PIGUS IR SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL. Tel. UAIkmak 5-9209

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illnois 
---------------- ---- - -----------------------------------„

ROOSEVELT FURNITURE CO
_________________ (LIETUVIŲ KRAfTUVR)

Pirmą kartą pasiūlo oro 
vėsintuvą (Air Condi- 
tioner) tik už $39.95.
Tas vėsintuvas galima 
naudoti kiekvienam kam
baryje ir automobilyje.
Galite šį vėsintuvą gauti 
5 dienų išmėginimui. Ne 
reikia mokėti rankpini
gių ir mokestis tik $1.00 
į savaitę.

ROOSEVELT FURNITURE CO
23IG W. Nwtw«tt Rd. Tclelonas Stelcy 3-471 I

NFI.UK BERTULIS IR FEIJX RAUDONIS, navininkai 
Krautuvė atidaryta kasdien iki 6 vai. vak. Pirmad. ir Ketvirt. iki 
9 vai. vak. ir Sekmadieniais nuo 11 vai. ryto iki 4:30 v. po pietų.

NFI.UK


/

Penktadienis, birželio 29. 1956 DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO, ILLINOIS

DĖKOJU!
Esu labai dėkingas gerb. lie

tuvių visuomenei už taip mielus 
ir tikrai nuoširdžius atsiliepimus, 
pagyrimus ir paskatinimus mano 
naujame darbe, persiunčiant siun
tinius Lietuvon, Sihiran ir kitur. 
Labai, labai dėkoju už taip didelį 
dėmesį ir paramą mano naująjai 
įstaigai. Stengiuosi visom jėgom 
patarnauti Jums greitai ir sąžinin
gai.

Su pagarba.
“ANAPUS” MAIL OKDEK, 

DR. GR. VALANČIUS, Vedėjas, 
2712 St. George St.,

Los Angeles 27, Calif.

MŪSŲ KOLONIJOSE
Worcester, Mosi.

NAUJI
LAIKRODĖLIAI

už pusę reguliarės kainos 
bendrai visiems ar perkant 
vieną ar daugiau.

17 akmenų “Auker incablock” 
OS'kl$ .......... ?n — OS 62$ sąpaA

7 akmenų paauksuoti (gold fil- 
led), vertės $19.95 — už .. $9.95

17 akmenų 14 kar. aukso, 
vertės $50.00 — už...........$19.95

1

PARAPIJOS MOKYKLOS
MOKSLO PABAIGTFVftS

Birželio 17 d. (sekmadienį) 
Šv. Kazimiero parapijos mokyk
la didelėmis iškilmėmis baigė 
mokslo metus. Mokykloje vei
kia vaikų darželis ir devyni 
skyriai. Mokyklą veda seserys 
kazimierietės. Ryte 8:30 vai. 
klebonas kun. A. Petraitis at
laikė, pamaldas, visi mokiniai pri 
ėmė šv. Komuniją. 4 vai. p. p. 
parapijos salėje įvyko meninis 
mokinių pasirodymas ir baigu
siems mokyklą pažymėjimų įtei
kimas.

Kaip kasmet, taip ir šiemet 
buvo surengtas tradicinis me
ninis mokinių pasirodymas, ku
rį parengė mokyklos mokytojos 
seselės. Mokinių pasirodymas 
meniškai parengtas, daug darbo 
įdėta. Į programą įtraukti be-

$56,000 už išdaužytus mokyklų 

langus

Vietos spauda praneša, kad 
kasmet vasaros atostogų metu 
vaikai išdaužo valdiškų mokyk
lų langų už $8,000. Per pasta
ruosius 6 metus miesto valdyba 
yra išleidusi $56,000 išdaužytų 
langų sutaisymui. Langai iš
daužomi daugiausia vakare apie 
8 vai. Stebėtina, kad miesto vai 
dyba nesuranda priemonių su
drausti vaikų banditizmą. Tuo 
tarpu privačių mokyklų langai 
lieka sveiki.

Hollywood, Fla.
Kviečiame į vaizbos butą

Hollywood ir Miami lietuviai, 
stokime į vaizbos buto sąjungą, 
kad masinio susiorganizavimo 
būdu tiksliau galėtume išnaudo
ti kiekvieną progą biznyje, pro
fesijose, mene, sporte, privačio-

veik visi mokyklos mokiniai, je ir viešoje tarnyboje, ir tokiu
Kiekvienas skyrius individualiai 
pasirodė su savo programa. Tas 
labai gerai, pratina visus moki
nius pasireikšti viešai. Kaip lie
tuvių katalikų parapijos mokyk
lai gal kartais reikėtų į meni
nius mokinių pasirodymus įpin
ti daugiau tautinės minties ir 
religinio turinio. Vaikų darželio 
ir žemesniųjų skyrių vaikų pa
sirodymo programa visai savo 
vietoje ir ji jų amžiui bei jų 
nuotaikai visiškai atitinka: kaip 
“Salia kelio vieškelėlio” insce-

būdu užsitikrintume sau pride
rančią pastovesnę ateitį, ne sve
timųjų pagalba, bet savo organi 
zuotomis pastangomis. Junki- 
mės į bendrus ryšius vaizbos 
buto sąjungoje, kad galėtume 
siekti ekonominio, kultūrinio, 
meninio ir sportinio gyvenimo 
pagerinimo.

Sąjungon sutelpa visų pažiū
rų, bet geros valios lietuviai ir 
jie moka vienas kitam pagelbė
ti ir išvien dirbti darbus Lietu
vos laisvinime, Amerikos visuo-

nizavimas ir kiti mažiukų at- menei ir visos žmonijos gero- 
likti dalykėliai. Šalia viso to gal 
būtų gera įvesti individualias ir 
grupines deklamacijas, lietuvių 
liaudies dainas su plastika ir lie 
tuviškų dainų choreliu. Gradu- 
antai gražiai pasirodė padainuo-

vei.
Praeities klaidos tepamoko, 

bet nekliudo mums organizuotis.
Tas klaidas užmiršę imkime 

uoliai darbuotis už savo ir vi
sos tautos ateitą, o pasekmės

H V

A?

darni‘‘šlama šilko vėjas”, gaila,, tuojau pradės rodytis. Daugiau
sia galime nudirbti darbų, kada 
būsime vieningi ir gerai susior
ganizavę. Kaip kiekviena orga
nizacija turi nusibrėžus tikslus, 
taip turi savo tikslus ir V. B. Są

kad tik vieną dainelę.
Lietuvybe yra Dievo dovana

Grojant maršą d sceną įžygia
vo 25 mokyklos graduantai. Pa 
dėkos žodį tarė Algimantas Gar

M'
sys. Klebonas kun. A. Petraitis JunSa- Ši organizacija užsibrė- 
paprašė esančius svečius tarti žė remti lietuvį dvasiškai ir me-
žddį į graduantus. Kun. M. Ta
mulevičius trumpai palinkėjo 
graduantams būtį gerais lietu
viais katalikais. Kun. J. Jutke- 
vičius taip pat linkėjo būti ge
rais lietuviais katalikais, pa
brėždamas, kad tautybė yra Die 
vo duota dovana, nes tautos y- 
ra Dievo leistos, ir dėl to kiek
vienas žmogus tik Dievo patvar
kymu yra vienos ar kitos tau
tos narys, ir dėl to reikia sau
goti tą Dievo dovaną. Ypatin
gai, kad lietuvių kalba yra vie
na seniausių ir gražiausių. Tai 
gražūs tiesos žodžiai, tik reikia 
kad mes juos gyvenime vykdy
tume. Toliau kalbėjo kun. J. 
Steponaitis ir adv. A. Mileris, 
išreikšdami gražius linkėjimus.

“Orą et taborą”
Pagaliau susijaudinęs ii sceną 

įžengė mokyklos viršininkas, pa 
rapijos klebonas kun. A. Petrai
tis, kuris nepaprastu rūpestin
gumu sielojasi savo parapijos 
mokyklos tinkama auklėjimo li
nija ir lietuviškumu. Trumpai 
palinkėjo graduantams gyveni
me laikytis vieno dėsnio: mels
kis ir dirbk. Įteikdamas baigi
mo pažymėjimus, kiekvienam

. padovanojo po lietuvišką prof. 
Canon 4 rankšluosčiai (abrusaį)| krn £t Yk)g maldaknygę „Svei.

ka Marija”. Mokyklos IX sky
rių baigė šie mokiniai: V. Alų

v

v

V

už ................................ ...  <.. $1.00
Vilnoniai blanketai, vertės

$16.00, po ........................... $6.95
Arctic blanketai, vertės

$12.00, po ........................... $3.95
Vatos blanketai, didelės

vertės $4.95 — nž............... $2.45
Vasarinės kaldros, vertės

$6.00, po .............................. $2.95
Bed spreads, lovos uždangalai, 

vertės $6.00, po ................... $2.9E

JOS. F. BlIMUK, Ine.
3241 S. Halsted Street

Tel. CAIumd 5-7237
CHICAGO, ILLIROIS

Atidaryta pirmadienio if ketvirtad 
vakarais. Nodėlioinis nuo 10 Iki 5

Šifrai,

Remkitc ilien. Draugą!

džiagiškai ir burti visus vieny- 
bėn laisvinti Lietuvą iš vergi
jos. Ši sąjunga kviečia geros 
valios lietuvius be pažiūrų ir 
luomų skirtumo

Kristopas Žemaitis

bavičius, R. Bendoris, A. Gar- 
sys, V. Gedmintas, R. March, 
V. Matušaitis, T. McMorrow, R. 
Šilinskis, P. Statkus, R. Thomp
son, Stcp. Valinskis, Joana Alo- 
nytė, Joyce Carlson, E. Cėsnai- 
tė, R. Dabrilaitė, K. Delonytė, 
J. Galevičiūtė, T. Grigaitė, F. 
M. Jurinsky, I. Kauševičiūtė. N. 
Mikftaitytė, M. Pallys (Pavičiū- 
tė), M. O. Roland, S. Pocevičiū- 
t’ė ir J. Zalieckaitė.

Išiklmės baigtos Tautos him
no.

BAIGfc IIIGH SUKKJL

Šį pavasari) high school baigė 
keturi lietuvių tremtinių vaikai: 
Algis Glodie, Rimantas Pauliu- 
konis, A. Prapuolenis ir Joku<- 
bauskas.

CH1CAG0JE
Serbų iškilmes

Prieš komunistinį Tito reži
mą nusistačiusios serbų politi
nės, religinės ir kultūrinės or
ganizacijos liepos mėn. 1 d. 3 
vai. p. p. Conrad Hilton vieš
buty rengia iškilmingą paminė,-

prašo mūsų paramos, be kurios savo tautin®8 šventės,
jie stovyklos suruošti neišgali, j suri®tos su 1389 m. kautynė- 

Tiesa, nors gyvename kaip m*s su turkais. Iškilmėse daly- 
tik tokį momentą, kada kiekvie- vaus ser bų choras iš Chicagos, 

'Gary, Mibvaukės. Iš Londono

AtiiUcpkims

Turbūt retas kuris neskaitė
me šiomis dienomis mūsų dien
raščiuose pasirodžiusio mūsų 
skautų,-čių Vokietijoje atsišau
kimo, tikriau kreipimosi į raus 
“Brangūs Tautiečiai!”. Jie, kaip j 
ir kitų tautų* skautai, nori pa-1 
stovyklauti, pavasaroti atvira
me ore ir atsigauti. Todėl jie

nam mūsų beveik kasdien ten
ka pasikrapštyti po savo pini
ginę svarbiems patriotiniams 
mūsų tautos reikalams — Dai
nų šventei, Kultūros kongresui, 
sąskrydžiams ir t,t. — tačiau 
manau, kad retas kuris mūsų 
negalėtų sukrapštyti dar penki
nės minėtų skautų vasaYos sto
vyklos reikalui. Koks svarbus, 
opus ir gyvas yra šis mūsų liku- tas. 
šių Vokietijoje vaikučių stovyk-:
lavimo — pavasarojimo reika- Į Kodėl tas vandens kvapas?
!“• rodo jų jaudinantieji padS- Kaikurle fiaurin5s Chicagos
kos laiškučiai, kuriuos kasmet I . . . _ _ , ,. . ,'gyventojai eme skųstis, kadgauname už pasiųstą penkdole- 
rinę. Mūsų pasiųsta penkinė su
teikia galimybę vienam vaiku
čiui pasidžiaugti stovyklos ma
lonumais ir pasisemti fizinių bei 
dvasinių jėgų.

Todėl nedelsdami griebkime pi 
niginę ir siųskime tam gražiam 
broliškam — tėviškam reikalui 
savo penkinę Bplfui, kurio ad
resą čia priminsiu: United Li- 
thuanian Relief Fund of Ameri
ca, Ine., 105 Grand Str., Brook- 
lyn 11, N. Y.

Stovyklavimas pradedamas lie 
pos pradžioje. Tad nevėluoki
me. Jei kam būtų patogiau ma
no patarnavimu, mielai sutinku 
ir šį kartą patarpininkauti au
kų persiuntime.

Ant. Ragauskas, 

3039 S. Emerald Avė,
Chicago 16, III.

Areštavvo rankenuku 
vagilę

Susisiekimo policininkas Al 
Kolanczyk pamatė, kaip viena 
moteris pagriebė kitos moters 
rankinuką, pačiame Chicagos 
vidurmiesty, ir ją sulaikė. Pa
aiškėjo, kad tai būta Elviros 
Bell, kuri uždaryta kalėjiman. 
Ji buvo pagrobusi $65.

3E

SELF
O SERVICE

Liquor Store
5515 SOUTH DAMEN AVENUE

ALL PROKES — WALBR00K 5-8202
BIRŽELIO 29, S0 IR LIEPOS 2 DIENOM

IMFiC’RTED MARTELL

3 STAR GOGNAC Fifth $4.89
GRAIN ALCOHOL. 199 Proof

V.S.P. Fifth.. $4.89
BLUE ROSE VODKA, 80 Proof, Fifth $2-59
8 YEARS OLD BONDED VVHISKEY i

100 Proof Fifth $2-98
PABST, HAMM’S SGHUTZ OR

MILLER’S, (Jase of 24 cans $3-59
CINZANO VERMOUTH

Sweet or Dry Fifth $1.33
1MPORTED <

GOLD LEAF COGNAC Fifth $3-65
1MPORTED REMY MARTIN •

V. S. O. P. Gognac Fifth $5.69
THRttF FEATREK JAMES WAL8H BLENBGft

WILKEN OR FAMILY WfflSKEY, Quart $3.4 9
MDSE. ON SALE TILL JULY 5, 1956

atskrenda paskutinis laisvos 
Jugoslavijos premjeras Bozi- 
dar Pouritch. Kalbės vaivada 
D. Jevdjevich, buvęs partizanų 
vadas Mihailovičiaus štabe. In- 
vokaciją paskaitys JAV ir Ka
nados serbų ortodoksų vysk. 
Dionizijus. Kalbės Serbų Na
cionalinės federacijos preziden-

pas juos vanduo atsiduoda žu
vimis ar kokiais kitais kvapais. 
Vandens inžinieriaus padėjėjas 
Gestein paaiškino, kad šiuo me
tu Michigano ežero vandenyje 
atsiranda tokių mažyčių auga
lėlių, nematomų paprasta aki
mi. Tai, kaip sakoma, vanduo 
“žydi” ir dėl to jaučiamas toks 
kvapas.

Illinois universitetas 
Chicagoje

Illinois universiteto vadovy
bė parinko žemės plotą, esantį 
tarp Roosevelt avė. ir Cermak, 
toli vakaruose, į rytus nuo 
Hines ligoninės, dėl to univer
siteto šakos Chicagoje. Taria
masi su Forest Preserve vado
vybe dėl to ploto- perdavimo 
universitetui.

DĖMESIO į CRICAGA 
ATVYKSTANTIEMS DAINŲ

ŠVENTES CHORISTAMS
Dienraščio DRAUGO admi

nistracija parūpins autobusus 
nemokamai aplankyti Chicagos 
lietuviškas įstaigas. Ekskursija 
įvyvs šeštadienį, birželio 30 d., 
tarpe repeticijų (3 vai.—5:30 
vai. po pietų). Tai kelionei bus 
tik 250 vietų. Todėl visi į Chi- 
cagą atvykstantieji choristai, 
kurie norėtų patogiai aplankyti 
svarbesnes lietuviškas įstaigas, 
prašomi registruotis iki birže
lio 29 dienos pas dainų šventės 
vedėją, 2523 W. 69 St., Chica
go 29, III., tel. PRospect 8-5952, 
arba DRAUGO administracijo
je, 2834 So. Oakley Avė., Chi
cago 8, HL, tel. VIrginia 7-6640.

Paroda Meno institute
Chicagos Meno institute su

daryta ypatinga paroda, kuri 
tęsis iki rugsėjo mėn. 15 d. 
Paroda pavadinta “People”; jo
je — 22 paveikslai, kuriais 
vaizduojami įvairūs žmonių už
siėmimai, tačiau paveiksluose 
nėra žmonių.

Daug studijuojančių vasarą
Chicagos miesto mokyklose 

pasidarė spūstis prie registra
cijos vietų, kur priimami 
moksleiviai vasaros studijoms.

ti tvarkos prižiūrėti, nes pvz. 
prie Hirch Augšt. mokyklos 
registracijos dieną susirinko 
net 3,000 moksleivių. Registra
cija pratęsta, ir numatoma, 
kad Chicagoje vasaros kursą 
ims apie 20,000 moksleivių.

Sutvarkys Michigan gatvę
Parkų distriktų taryba pa

skyrė $396,062 išgrindimui Mi
chigan gatvės tarp Oak str. ir 
Roosevelt ir $550,378 —. iš
grindimui tarp Roosevelt ir 55 
gatvės. Darbai numatomi pra-

Kaikur net policija turėjo atei- dėti liepos mėn. 1 d.

SPECIALIOS KAINOS
dainų Šventės proga i

I

J. JANUŠAITIS tfi J. MAŽEIKA,
Midwest Maisto Krautuves

Savininkai,

ATIDARĖ LIKERIŲ SKYRIŲ

Specialios kainos birželio 29, 80 ir liepos I dd.
MARTEL, prancūziškas konjakas

su 3 žvaigžd. 5th $5.05
BISQUIT, prancūziškas konjakas

su 3 žvaigžd. 5th

ASBACH URALT 5th

ZUBROWKA Fifth

KIJAFA VYNAS 5Hi
GALIONAS VYNO

HILLS BROTHERS kavos 1 svaras

$4.85 
$5-59 
$3-49 
$1.64 
$2-95 
O Te

Gaunama lietuviški sūriai, importuoti grybai, uogienė, 
lietuviška įvairi duona ir kiti gaminiai kaip vietiniai,

taip ir importuoti iš užsienio.
• Piknikams ir įvairiems parengimams perkant dideliais 

kiekiais (dėžėmis) duodama speciali nuolaida. 
APLANKYKITE MŪSŲ KRAUTUVĘ 

Krautuvė atidara kasdien nuo 7 vai. ryto iki 10 vai. vakaro

TELEVIZIJA* RADIJAS
HI-FI FONOGRAFAI • V0KI9KI RADIJAI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

FRANKS TV & RADIO, INC-
3240 So. Halsted St. CAIumd 5-7252

MUTUAL FEDERAL SAVIMS REMMMS...

• Įsteigta Gineagoje 1905 metais.

• Nuo 1905 metų ši bendrovė pergy veno karus, 

ekonomines depresijas, panikas ir krizes ir 

savo taupytojnms išmokėjo kiekvieną sutau

pytą dolerį.

• Augštus dividendus Išmokėjo visada be per- 

stojimo.

• Partrauksime jūsų pinigus iš kitur, jei atne

šite savo banko knygutę.

• Pinigams padėti nereikia važinėti.

Juos galite pasiųsti paštu.

Mes apmokėsime pašto išlaidus.

PRADEKITE TAUPYTI ŠIANDIEN !

2202 W. Cermak Rd„ Chicago 8, Iii. 
Phone VI 7-7747

JOHN J. KAZANAUSKAS, Prw.

Obartered ir Supervined by the United States Government

įMtaigim VALANDOS: Kasdien ibio 9-tos ryto iki 5 vai. pietų. Ketvirtadieniais nue 9-tos valandos 
ryto iki 8 vai. vakaro, šeštadieniais nuo 9 vai. ryto iki 1 vai/po pietų. Trečiadieniais visai neatidaroma
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o. DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Penktadienis, birželio 23. 1953

Siuntiniai į Lietuvę
Lietuvių bendrovė OVERSEAS 

CARGO COMPANY siunčia i Lie
tuvą (ir j Rusiją bei-kitus kraš
tus) angliškų medžiagų, vaistų, a- 
valynės, maisto ir kitų dalykų in
dividualinius dovanų siuntinius. 
Beto siunčia laikrodžius, siuvimo 
mašinas, dviračius, rašomąsias ma 
šinėles, akordeonus ir kt. Visi 
siuntiniai užsakyti pagal katalo
gus yra pristatomi iš D. Britani
jos, Londono.

Lietuvoje ypatingai yra labai 
vertinamos angliškos įvairios vil
nonės medžiagos. Maistą galima 
siųsti tik kartu su kitais daiktais.

Į kataloguose pažymėtas kai
nas įeina prekių verte su visais 
privalomais mokesčiais. Gavėjas, 
gaudamas siuntinį, NIEKO NE
MOKA. •

Medžiagų, odos, laikrodžių, ska
relių, batų, vilnonių siūlų ir kitų 
dalykų pavyzdžius galima pama-. 
tyti bendrovės raštinėje.

Taip pat mes persiunčiame į 
Lietuvą (ir Rusiją, Sibiran) ir Jū
sų pačių mums atneštus (ar paštu 
atsiųstus) daiktus naujus bei var
totus. Vartoti daiktai turi būti 
švarūs ir tinkami vartojimui. Pa
geidaujama, kad nebūtų daug skir
tingų daiktų. Vienam siuntiniui 
svorio riba 19 svarų. Siunčiant 
mums paštu siuntinius, vidun rei
kia įdėti pilnas siunčiamų daiktų 
sąrašas (pageidautina anglų kal
ba). Naujiems daiktams turi bū
ti pažymėtos kainos (pagal pir
kimo sąskaitas) ir svarai bei jar
dai. Gavę Jūsų daiktus, surašysi- 
mė Įkainavimo Lapą, kurį prisiu
sime Jums. Iš jo Jūs matysite 
kiek ir kurių mokesčių Jums rei
kia sumokėti. Įkainavimo Lape 
nurodytą sumą Jūs turėsite mums 
atsiųsti, o mums ją gavus. Jūsų 
siuntinys tuojau bus išsiunčiamas. 
Viską siusti šiuo adresu: OVER
SEAS CARGO COMPANY, 2412 
West 47 Street, Chicago 32, UI.

Visų siuntinių pristatymas ga
rantuojamas — PILNAS DRAU
DIMAS. Mes gauname iš kiekvie
no siuntinio gavėjo parašą.

Mūsų bendrovė siunčia Lietuvon 
ir ORO PAŠTU siuntinėlius ( vais
tus ir kitus dalykus).

Kviečiame visus lietuvius nau
dotis mūsų, o ne kitų, panašiais 
patarnavimais.

Mes šioje srityj jau dirbame 8 
metai. Per mus į daugelį kraštų 
jau yra išsiųsta daugiau kaip 40,- 
000 siuntinių. i

JŪSŲ PATARNAVIMAMS
OVERSEAS CARGO CO.

STEPONAS P. JUODVALKIS 
Bendrovės Vedėjas

iiHiiiiiiuiiiiuniiiiiiniiniiuiiiiiiiiiiiniii

P 0 P U L A R 
LITHUANIAN RECIPES

Surinko JTJZfi DAUŽVAEDIENt

PAJIEŠKOJIMAI
Brolio ANTANO ŽUKAUSKO 

pajieško sesuo Katrytė Australi
joje. Pranešti: L. Doroshkevieh, 
1743 W. Harrison St., Chicago, 
Illinois.

Pajieškomas JONAS URBUTIS, 
s. Antano, gim. Sarapiniškių km., 
Tauragės apskr. Atsiliepti šiuo 
adresu: Juozas Gramas, 3518 W. 
66th St., Chicago 29, III. Turiu 
žinių iš Lietuvos.

Pajieškoma MARIJONA BALT- 
RIUAAITIENft - MIKANTAVY- 
ČICTfi, d. Jono,, jieško Morta A- 
ponavičienė-Mikantavyčiūtė, d. Jo 
no. Atsiliepti šiuo adresu: Mm. 
Daugėlas, 21 Wendell Avė. 15 
Toronto Weston, Ont., Canada.

Paiieškomi: 1) LEOKADIJA
STEPONAITYTE - ŽEMGUIJE- 
Nft, 2) JONAS IR VINCAS STE
PONAIČIAI. Jieško giminės Sibi
re. Kreiptis: Leonas Gylys. 3236 
S. Halsted St. Chicago 8, III.

Pejieškomi: 1) ANTANAS VA- 
LIUŠKA, s. Vinco, kilęs iš Liupo- 
nių km., Šiaulių vals. ir apskr. 
Gimęs 1913 m. 2) PETRAS BRIN 
KIS, 3) Dipl. inž. ANTANAS PA- 
CEVICIUS; Jieško sesuo. Atsi
liepti: Zofija Kryževičienė, 83 Dor 
vai Road. Toronto, Ont., Canada.

Paiieškomas DR. FRICAS BIN
TAMS ir jo žmona DR. STASE 
ŠTAUKELYTE - BINTAKIENE, 
gimus, 1916 m. Jieško sesuo dak- 

itarė. Atsiliepti: Dr. G. Micevičius, 
750 S. Stote St., Elgtn, Iii.

Pajieškomas JONAS ŽEMAITIS, 
sūnus Mato. gimęs 1919 m. II šilai- 
kių km.. Rokiškio valsč. ir apskr. Jis 
prašomas atsiliepti. Jieško jo moti
na Joana ParapijankienS, gyv. Lie
tuvoje, Rokišky. Rašyti šiuo adresu: 
Pranas Manelis, 1851 W. 45th St., 
Cleveland 2, Ohlo.

=

Pa dėka

Solistei Prudeneijai Bičkie- 
nei ir muzikui Vladui Jakuhė- 
nul už išpildymą meninės pro
gramos Pabaltiečių Komiteto 
suruoštame birželio ,mėn. 14 d. 
įvykių minėjime, Hamilton vieš 
buČio patalpose, nuoširdžią pa
dėką reiškia

Pabaltiečių Komitetas 

Čikagoje

llllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllilllllliii 
Visi Pittsburgho lietuviai 

KLAUSO IR REMIA

Pittsburgh’o Lietuvių
Katalikų Radijo Programų

— vadovaujama —
Lietuvos Vyčių Pitteburgtae

JI TRANSLIUOJAMA 
Kiekvieną sekmaulen* nuo

1:30 Iki 3:00 vai. p. v.
U STIPRIOS IR GALINGOS

WLOA
RADIJO STOTIES BRADDOCKE 

/Įsais reikalais krelpkitčs fttuo adre
su: LITHUANIAN CATHOLIC HOUR 
Radlo Statlon WLOA. Braddock. Pa.
iiiiiaiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiii

i GU2AUSKŲ
BEVERLY HILLS GfiUNYCIA 
lerlausios geiša dšl vestuvių, banke
li, laidotuvių Ir kitų papuošimų.

3448 WEST S3RD STREET 
CeL PRoepect 8-0833 ir PR 8-O8S4

Pirkit Apsaugos Bonus!

Gilaus liūdesio valandoje
A. | A.

VLADUI KUKUČIONIUI 
mirus, jo žmoną Angelę, dukteris Vidą ir Iza
belę nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

EDWARDAS PETRAUSKAS IR ŠEIMA, 
VINCAS RUSECKAS IR ŠEIMA ,

STEPHENS LltjUORS

ilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlHŲIIIIIIIIIIIIių 
VASARVIETE “NIDA”

Rav. Pr. Kalvaitis 
BEVERLY SHORES, IND.

Tel. Michigan City TRiangle 2-2711 
Lietuviškas maistas, alus ir vynas 

Gera maudymuisi vieta
iimiiiiimiiiiiiiiiiiiimiiimiiiimiiiiiiiiiii 
-------------------------------,-----------------

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybė

PREC1N PHOTO STUDIO
(Incorporated) 

EDVARDAS ULIS, sav,

4058 Archer Avenue 
Telefonas VIrginia 7-2481

REAL ESTATE

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

A. BUDRECKAS. REALTY
4081 ARCHER AVĖ. LA. 3-3384

Nejud. turto pirkimas-pardavimas, 
visokia apdrauda, notarijatas

P. L E 0 N A S
REAL ESTATE

2785 W. 71st St — YV AI. 5-6015

Prieš pirkdami ar parduodami 
namus, biznius, sklypus ar ūkius 
atlankykite mus.
KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-ENSURANCE 

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 St 
YVAlbrook 5-5090 

PRospect 8-3579 (vak. ir sekmad.)

Jei turite parduoti ar išnuomo
ti, pasiskelbkite smulkių skelbimų 
skyriuje. Skelbimą galite perduoti 

telefonu: VIrginia 7-6640.

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
REAL ESTATE HELP WANTED — VYRAI HELP WANTED — MOTERYS

Ta.1 nepaprasta knyga. Viri 200 re
ceptų grynai lletuvlftkų valgių gaml- i] 
nimul anglų kalboje. Ponia Daužvar- 
dlen®, kuri dažnai pasakodavo apie 
lietuviškus valgius per Chicagos ra
dijo ir televizijos stotis, surinko pa
čius įdomiausius lietuviškų valgių 
receptus ir DRAUGAS juos išleido 
labai parankioje formoje. Pirmą kar
tą tokia knyga pasirodo knygų rin
koje.

Gera dovana kitataučiams ar ang
liškai skaitantiems lietuviams.

Kaina — $2.00

Ušsakymus kartu sti pinigais siųskite:
•* D B A D G A 8"

2334 So. Oakley Avenoe,
CHICAGO 8. ILL.

iiiiiiiniiiiinniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimi

Choro vedėjas 
K. Steponavičius, 

savininkas

4134-36 Archer Avenue
(Kampas Francisco gatvės)

Pasiruoškite sutikti Dainų 

šventės

dainorius tinkamai!

Pirkite gėrimus nuo jūsų Dainy šventės dirigenfo.

BISQUIT, prancūziškas konjakas 5th $4.85
DASILVA — 10 metų senumo portugališ

kas brende 5th $3-89

PRINZ, VOKIŠKAS KONJAKAS,

10 metų senumo 5th $4-29
ASBACH URALT, vokiškas konjakas 5th $g.69 

COURVOISIER — originalus Napoleonas 5th J g.29

Čia tik keletas pavyzdžių mūsų kainų.
Mes turime didžiausių pasirinkimų užsieniniy 

ir vietinių gėrimų.

Duoną Ir įvairias skoningas 
buLk utra kepa

ALKOHOLIS — grynas grūdų, 190 proof 5th RS

KRUPNIKAS, pagal lietuvišką receptą 5tli $3-39
ZUBROWKA, su importuota žole 5th $3-49
MIDUOLIS, lietuviškas receptas 5th $349

— SPECIAL —

IMPORTUOTAS VOKIAKA8 ALUS, 24

butelių dėžė $549
Aplankykite mūsų bufetą kur-gaminama skaniau

si viščiukai ir vėžiukai.

FREE PARKING LOT for CUSTOMERS.

BRUNO’S KEPYKLA
8389-41 S. Lituanlca Avė.

TeL Cliffgide 4-6870 
Pristatome | visas krautuves 
Ir restoranus, taip pat iš
siunčia i visus artimuosius 

miestus.

MARQl?ETTE PARKE; mflrlins 
6 kamb. (3 mieg.) ir skiepe 3 kamb. 
$6& pajamų. Gražus namas, erdvūs 
butai.

MŪRINIS 6 kamb. bungalow. G6- 
tos ir St. Louis apylinkėje.

BRIGHTON PARKE: Meilinis, 2 
po 6 kamb. 60 pėdų sklypas. Pe
čiais šildoma.

MŪRINIS — 2 po 5 karrib. (2 
mieg.) centr. šild. Garažas. Kaina 
$20,000.

2 mediniai namai — 4 butai: 2 
po 6 k., 2 po 4 k. $200 pajamų. Tik 
$17,000

Kitur — gražus mūr. Georgian ti
po. 6 k. (2 mieg.) 55-os ir Menard 
Avė. (5800 j vak.). Tuoj galimu už
imti.

50 PŪDŲ SKLYPAS. 71-os ir Sa- 
yer Avė. Netoli Harlem Avė. 
BIZNIO NAMAI —

mūrinis — 2-jų augštų, 3 butai ir 
maisto krautuvė.

mūrinis — 2 butai ir taverna. Abu 
namai Brighton Parke.

ŠIMAIČIAI
Realty, Builders, Insurance

2737 West 43 St.

_ __________CLifsidc 4-2390

PARDUODAMAS TUŠČIAS 
MŪRINIS PASTATAS

tinkamas garažui ar sandeliui. Skly
pas 50x125 pėdų. 33-čios ir Morgan 
apylinkėje. Įkainuotas greitam par
davimui. Skambinti: Jos. Mozeris, 
Rejil Estote, CLiffside 4-0104.

7 RM. BRK RANCH, 2i/2 CAR 
ATT. gar. On fully landscaped 
3/4 acre. 24’xl6’ liv. rm. with 
raised heart fireplace. Full din. 
“L” plūs 22’ family rm. Close to 
shopping center. Mid 20’s. By 
owner. 10 S. Maple Lane, Pros- 
pect Hts., III. CLearbrook 5-2658.

PAJAMŲ NUOSAVYBE IR TA
VERNA 2 namai. 5 po 4 kamb. ir 
2 po 3 kamb. Arti 18th ir Leavitt 
St. Labai prieinama kaina.
PARA REALTY & INSURANCE 

COMPANY,
TAylor 9-0246

TIK PAMATYKITE! $10,500, pil
na kaina. Mūrinis 2-jų butų — 4 
ir 5 kamo. Garažas. Gerame sto
vy. Apylinkėje 28th ir Sawyer 
Avė. Tik $2,500 įmokėti. SVO- 
BODA, 3739 W. 26th St. LAwn- 
dale 1-7038.

Perskaitę “Draugą” duokite 
kitiems!

HELP WANTED — MALĖ

ENGINEERS
* ’ I

Work and Live in The Nation’s Finest Climate at

ROHR
i

Near beautiful San Diego, Califomia

DESIGN ENGINEERS 
- STRESS ENGINEERS 
WEIGHT ENGINEERS 
LOFTING ENGINEERS 

THERMODYNAMICISTS
METALLURGISTS

Today with more than 8,000 employees, Rohr h the worM’s 
largest producer of ready-to-instoll Power Packages for both 
commerdal and militory planes — along with the making 
of over 80,000 other aircraft parts.

WHAT IS A POWER PACKAGE?
In bullding a Power Package, Rohr Aircraft Corporation 

starte with a bare aircraft engine and builds the motor 
mount, sheet metai cowling, pandls, diaph ragins,, supporting 
structures, alr ducts, fuel and oil lines, electrical harness 
assemblies, and installs other items necessary for the en- 
gine’s operation — To make a complete Power Package 
ready to install on the airplane, more than 4,000 Rohr-built 
parts go Into the Power Package.

Bright young men are offered outetandhig career po- 
sitioną wlth opportunltles for advancement at fast-growlng 
Rohr in Southern Califomia — heart of the Mg bustling air
craft Industry. Firm commitmente will be made. Relocation 
assiatonce to those accepted.

Apply in Person, Wire, or Write Complete 
Resume To Mr. j. L. Hobel,

Industrial Relations Manager, Dept. D.

ROHR AIRCRAFT CORP.
OF CHUU VIST*, CALIFORNIA

9 Milės 8. of Sunny San Diego

REIKALINGI UNIJOS 

DAŽYTOJAI

Skambinkite: PR 9-0225 

Jonas Pleirys

PAINTING & DECORATING CO.

Working Foreman
Experienced, installing hyd 
raulic hoists and dump bo
dies at

7230 MONTROSE AVĖ. 
Also, ( mechanic for šame 
work.

PLATT, INC.
Tel. HU 3-5500

YOUNG MAN for established 
beverage route. Mušt speak 
English and Lithuanidn.

Apply —
606 W. 18th St

REAL ESTATE

BARGENAS. Pietvakariuose gra
žus mūrinis bungalow. 6 ir 3 kamb. 
arba 3 po 3 kamb. Visi su baldais. 
Dabar pajamų $229, plius 3 kamb. 
butas savininkui. Karšto oro šildy
mas alyva. Garažas. Greitam parda
vimui tik $17,800.

VENTA
4409 So. Fairfield Avė.
Tel. LAfayette 3-3881.

BRIGHTON PARKE
2-jų butų po 6 kamb. mūrinis 
namas. Karštu vandeniu alyva 
apšildomas. 2 autom, garažas. 
30 pėdų sklypas. Turi būt tuo
jau parduotas. Kaina $24,500.

B. R PIETKIEWICZ & C0. 
2555 W. 47th St.
LAfayette 3-1083

8 Rm. Brick Residence
3 bedrooms, 1 bath up, 2 bedrooms 
& 1 bath dn. Ges ht. Nr. school, 
shopping, transportation. July occu- 
pancy. Vicinity Drummond Place & 
Lamon. Price $23,500. Owner. '

TU 9-2796

šioje nejudomo turto pardavimo 
įstaigoje perkant ar parduodant. Jū
sų laukia greitas ir teisingas patar
navimas.
NORVILA-KURŠIUS

KEAL ESTATE SALES
2600 West 59th Street

Visi telefonai: PRospect 8-5454

P. STANKOVIČIUS
REAL ĖST. ir INSUE. BROKERIS 

LIETUVIŲ AUDITORIJA 
8133 So. Halsted 8L

Fh. BAmIm 6-1798
Padeda pirkltl - parduoti aamaa, 
liktus, biznius. Parūpina paskolas, 
draudimus Jr daro vertimus. Tvarko 
Imigracijos dokumentus. Ofisas atda
ras kasdien nuo 10—7.

AUTOMOBTLES — TRUOK8 
Automobiliai — Sunštrešimlal

VIKTORO K O 2 I C O S 
lietuviška gazolino stotis tar auto 

taisymas
Atliekami motoro remontai, lyginimo, 
dažymo darbai ir keičiamos dalys

CALL-ME-MOTORS CO.
5759 8. WE8TF.RN AVĖ- PR 8-8538

MISCELLANEOUS 
{vairūs Dalykai

LIET. APDRAUDŲ AGENTŪRA
Visų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. Notarlatas. Valsty
bes patvirtintos kainos.

Prieš dkrydarni apd randas kitur 
pasiteiraukite pas mua

jonas k ir v Arną, 
WAlbrook 5-5871

INTERSTATE INSURANCE AGENCTt 
UPOO S. Ashlund Avė.. Chicago 88. m

IŠNŪOMUOJAMA

IftNUOMUOJAMA VASARVIETE 
Gera vieta praleisti atostogas prie 
pat Michigan ežero. Tik 50 mylių 
nuo Chicagos. Po 2 ir po 4 kamb. 
išnuomuojama šeimom savaitei ar 
mėnesiui. Skambinti: TO 8-1964.

BRIGHTON PARKE išnuom. 4 
kamb. apšlld. butas. Skambinti po 
5 vai. vak. VIrginia 7-4685.

Gage Parke, išnuom. 2 butai po 
3 H kamb. Vienas apšlld., antras pe- 

. člala šild.. Karštas vanduo. 5827 H.
Claremont Are.

Išnuom. 3 kamb. butas. Apšildo
mas. Yra šaldytuvas ir virimui kros- 
nla Tel. PRospect 8-3875.

SECRETARY
This is your opportnnity to he

roine assoeiated with a leading 
Company. This is a position with 
a įlel'inite i'uture.
REQUIREMENTS:

Shorthand, 90 wor<ls per pūnute; 
typing 00 words jmt minute. 
Kurty lionr week.

BENEFITS

• 24 working days, paid 
vneation

• 8 paid holidavs per ypar
• Generous siek leave, retire- 

niernt plan, hospital and 
insurance program. Plione

\ MR. C. E. DREW 

COlumbus 1-1278

LOCAL OFFICE OF

S A N D I A
CORPORATION
A subsidiary of the Western

Electric Company, engaged in 
researcli and developinent o f 
nuclear weapons.

Albuųuerųue, New Mexico

VYRAI IR MOTERYS

Valgyklai reikalinga indų plovėja 
(-as) ir virtuvėje nadėjėja. Kreip
tis: 2038 W. 35 St.‘ Chicago 8, III.

BU1LDING & REMODELING
VIKTORAS SIMAITIS 

General Contractor
Stato rezidencinius ir komercinius 

namus; pasiūlo sklypus; rekomen
duoja planus; išrūpina statybos kre
ditus. Skambinti vak.: VI 7-422# 
arba rez. tel. BĮ 7-3340. Kreiptis —

ŠIMAIČIAI 
Realty - Builders - Insurance 

2737 West 43rd Street

KONTRAKTORIUS
STANDARD BUILDERS, INC.
2523 W. 69 st. Chicagn 20, UI., 

PRospeckt 8-3792 
A. GINTNERIS — pirmininkas 

V. F. PETRAUSKAS — stat. vedšjaa
Lietuvių Statybos Bendrovė:
• stato namus pardavimui,
• priima užsakymus,
• atlieka remonto darbus,
• įrengia aluminijaus langus Ir 

duria.

iiiiiiiimiiiiiliiiiiiiiiiiiiiimiiiiiimiiiiiim
ANTANAS LUKAS IR SŪNUS 
2717-19 West 7lst Street

BUIĮJDING CONTRACTORS 
Stato naujus namus, atremontuo
ja senus. Kreipkitės:

Tel. — HEmlock 4-5881 
llllllllllllllllllllllillliuilllllllillllllllllllll

ĮĮIIIIIilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlHIIIIIIIIIIU
= LIETUVIŲ STATYBOS £ 
= BENDROVE |

MŪRAS i
= BUILDERS, INC. =

_ individualinius pageidavimus. 5 
~ Įvairūs patarimai stotys- = 
= bos bei finansavimo reika- E 
3 lais, skiciniai planai ir na- E 
3 mų įkainavimas nemokamai, s 
E Statybos reikalais kreiptis s 
3 i reikalų vedėją šiuo adresu: £
1 JONAS STANKUS f
£ kasdien nuo 4 vai. popiet. = 
= TeL PRospect 8-2018 =
£ 6800 SO. CAMPBELL AVĖ, = 
= Chicago 29. Dilnois |
Niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas Ir A. Lapkų 

instoliuoja visų geriausių Ameri
kos firmų gazu ir alyva kūrena
mus pečius (furnaces), visų dy
džių oro vėsintuvus Air condi- 
tloners) ir atliek* visus skardos 
darbus.
154G S. 49th OGURT, CICERO
Tel. OLympic 2-9311 nno 8 vai 

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

2-6752 Ir OLympio 2-8492

PLATINKITE “DRAUGI” Hcmkite dien. l)rau£$!
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SPORTAS
Š. AMERIKOS LIETUVIŲ 

FASKO PRANEŠIMAS NR. 1

1. Naujai išrinktasis Š. Ame
rikos Lietuvių Fizinio Auklėjimo 
ir Sporto Komitetas savo parei
gas pradėjo eiti nUo š. m. bir
želio 15 d.

2. Savo pirmame oficialiame 
posėdyje, įvykusiame š. m. bir
želio 13 d., Clevelande, nauja
sis Faskas pasiskirstė pareigo
mis sekančiai: pirm. dr. Algir
das Nasvytis, I vicėpirm. Jonas 
Puškorius, II vicepirm. Rytas 
Babickas, sekretorius Algirdas 
Bielskps ir iždininkas Vytautas 
Valaitis.

3. Oficialus Fasko adresas: 
Š. Amerikos Lietuvių FASK- 
tas, c/o Algirdas Bielskus, sek
retorius, 746 E. 95th Str., Cle- 
veland 8, Ohio.

4. Visi šiuo laiku veikią Fas
ko potvarkiai, nuostatai, susi
tarimai ir pan. pasilieka ir to
liau galioje. Eventualūs pakei
timai, papildymai ar panaikini
mai bus pranešami aplinkraš
čiais visiems sporto klubams ir 
sporto administraciniams orga- 
ganams bei dalinai skelbiami 
spaudoje.

futbolo komanda užbaigė I ra-( 
to pirmenybių rungtynes “Na
tional Soccer” lygoje, įveikda
ma pirmosios vietos savininkus 
"Azteca” vienuolikę 6:1 (5:0).

Lietuviai savo įvarčių seriją 
pradėjo pirmose žaidimo minu
tėse, kada V. Sipavičius iš bau
dinio paženklino 1:0. Po to T. 
Remeikis su galva įdūrė 2:0, o 
kiek vėliau J. Kaunas iš 11 met 
rų baudos įkirto 3:0.

Greitieji meksikiečiai po tri
jų įvarčių gerokai nusiminė, nes 
jie čia buvo atvažiavę su tikro
mis viltimis į pergalę. Baigian
tis kėliniui jie dėjo visas pa
stangas pasekmę sušvelninti, ta
čiau ne tik tai jiems nepavyko, 
bet dar gavo du įvarčius, įmuš
tus J- Linarto.

Antrame kėlinyje, lietuviams 
žaidžiant prieš vėją, meksikie
čiai pradėjo atakuoti mūsiškių 
vartus, bet įvarčių nesugebėjo 
pasiekti. Priešingai, lietuviai iš 
vieno prasiveržimo A. Blandžio 
šūviu užkrovė dar vieną gabalą 
ir pasekmė jau 6:0.

Kėlinio .viduryje meksikie
čiams atėjo laimingas momentas 
ir čia jie įstengė pelnyti garbės 
įvartį, stiproku šūviu nuginkluo 
jant lietuvių komandos varti-

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOObOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

ŠACHMATŲ ŽINIOS
(XXXX>G<XX>(XX>0000<zO<XX>0000<XXXXXX>000<XXXX>00<X><XXXXXXXX)

—, Kazys Jakštas kopia į 
meisterius. Jo puikus pasirody
mas Chicagos miesto ir Trans

34 metų bėgyje tose pirmeny
bėse. II — H. Mathai 13Į/2, III 
— J. Williams 13 ir V — A.

Mississippi pirmenybėse (čia jis Shillov su 12. Viso 18 dalyvių.
dalinosi pirmą vietą su laimėto
ju Tautvaiša po :llZs) užtik
rina jo įkėlimą į Amerikos meis 
terių klasę. Trans-Mississippi 
pirmenybėse Jakštas sudorojo 
greta kitų Missouri meisterį 
Wiliamson ir svarbiausia — Uk
rainietį meisterį Turjansky, ku
ris iki paskutinio rato ėjo pir-

Merkis ir Šveikauskas lai
mėjo po tašką Massachusets ko
mandai didelėse šachmatų rung 
tynėse su Connecticut rinktine. 
Žaidė po 27 vyrus. Rungtynės 
buvo Bostone. Laimėjo svečiai 
santykiu 15:12. Abu lietuviai į- 
veikė savo priešininkus: Kazys 
Merkis — A. Klavinšą (latvis

muoju, nes buvo laimėjęs prieš iš N. Britain) ir septyniolikme- 
Tautvaišą. Jakšto laimėjimas j bis Šveikauskas — J. Putsche iš 
paskutiniame pirmenybių rate! W. Hartford.

— Mokykime jaunuosius. Va

sarus metas yra puiki proga su
daryti vietovėse jaunių ar vai
kų grupes, skiriant nors po vie
ną vakarą į savaitę jų pamo
kymui ar pagilinimui šachmatų 
žinių. Kvieskite jaunuosius pas 
save į šachmatų klubus ar eiki
te pas juos į skautų sueigas, 
jaunuolių stovyklas ar kitus 
jaunųjų vienetus. Kviečiu vi
sus mūsų šachmatų vienetus 
New Yorke, Chicagoje, Cleve
lande. Detroite, Toronte, Mont- 
realy ir kitur pajudinti šį reika
lą. Raskime vieną kitą vyrą, 
kuris pasišvęstų mokyti, ir pa
sekmės bus džiugios. Pavyzdžiu 
galiu suminėti Bostono jaunius. 

' Jie laimėjo Bostono tarpklubi-

nėse pirmą vietą C klasėje: še- siais! Septyniolikmetis Ged. 
šiolikmetis Saulius Vaičaitis Šveikauskas jau žaidė Massa- 
(komandos kapitonas) padarė' chusetts rinktinėje ir laimėjo; 
4Į/a taško iš 6 galimų. Vienuo-j jis žais šį rudenį tarpklubinėse 
likmetis (!) Gediminas Kuodis pirmąją lietuvių komandą, 
padarė 4:2. O žaidė su suaugu- K. Merkis

Gilaus liūdesio valandoje, mielam draugui, 
A. j A.

VLADUI KUKUČIONIUI mirus, 

jo žmoną ANGELĘ, dukreles VIDĄ ir 

IZABELĘs nuoširdžiausiai užjaučia
L ir V. Vizgirdai, E. ir A. Kvedarai

5. Visi sporto administraciniai nįnjtą Baigminis teisėjo švil-
organai (sporto apygardos ir 
pan.) pasilieka savo pareigose pūkas, ženklinąs rungtynių pa 

baigą, atnešė lietuviams užtar-
iki atskiro patvarkymo bei susi- ,nautą laimėjimą) pasiektą prieš
tarimo. . . stipriausią šios grupės koman-

6. Remiantis ankstyvesniais'
Vidurinių Vakarų Sporto Apy

prieš Turjansky padarė Tautvai 
šą pirmuoju. K. Jakštas liko an
tras su vienodu taškų skaičiu
mi ir Turjanskis — trečias. Di
delis kliuvinys Tautvaišai šiose 
pirmenybėse buvo jo vienos a- 
kies sušlubavimas, keliąs rimtą 
susirūpinimą mūsų meisteriui.

— P. Vaitonis su Kanados 
meisteriu Andersonu davė si
multaną parinktiems Hamiltono 
šachmatininkams. Meisteriai lai 
mėjo 7 Va :*/•>. Pustaštoį gavo 
Alex Saveliev.

— Ignas Žalys baigė ketvir
tuoju Montrealio pirmenybėse 
su 12% taškų. Pirmuoju — L. 
Joyner su 17:0! Pirmas įvykis

— Dviejų broliškų tautų 
triumfas Chicagoje^ rašo lat
vių “Šacha Pasaule” apie Chi
cagos pirmenybes, kuriose P. 
Tautvaiša, A. Kruminš, K. Jakš
tas ir J. Tums laimėjo pirmas 
keturias vietas. Labai gražiai 
atsiliepia apie Tautvaišą, vadin
dami jį simpatingu lietuviu, 
tikru latvių draugu ir bičiuliu.

FU JI KKAL SERVICE

GOTO V. STRANSKY, Sr. 

OTTO V. STRANSKY, Jr.

Stransky I-aklo tuvių 
Koplyčia

Didelė alr-condltloned 
koplyčia

“The Original Stransky 
Establishment”

5112 S. VVESTERN AVĖ. 
PRospect 6-4758

Penkerių metų mirties 
sukaktis

gardos ir Detroito LSK Kovo 
pasitarimais, Faskas oficialiai į- 
galioja Detroito LSK Kovą būti 
VI Š. Amerikos Lietuvių Spor
tinių Žaidynių II rato varžybų 
vykdytoju.

Žaidynės numatomos š. m. 
rugsėjo 1 — 3 d. Detroite ir 
Windsore, Ont.

Žaidynių programoje — leng
voji atletika, plaukymas, lau
ko tenisas ir futbolas (soccer).

Išsamesnės informacijos žai
dynių reikalu bus artimiausioje 
ateityje paskelbtos spaudoje ir 
išsiuntinėtos visiems sporto vie
netams. Faskas

LIETUVIAI LAIMĖJO 6:1

Lietuvių komandoje žaidė J. 
Perkūnas, R, Bužėnas, K. Balt- 
ramonas, V. Sipavičius, A. Ma
linauskas, J. Kaunas, V. Omili- 
jonas, T. Remeikis, A. Martin- 
kus, J. Linartas, A. Povilaika, 
V. Stulga, A. Blandis ir E. Sa
dauskas.

Baigus pirmąjį ratą, lietuvių 
komanda pirmenybėse iš 7 rung 
tynių 5 laimėjo ir 2 pralaimė
jo. Visi laimėjimai buvo pa
siekti augštais rezultatais: prieš 
Wanderers B — 8:0, Roselan- 
dą — 6:1, Hammond — 7:3, 
St. Joseph — 4:1 ir Azteca — 
6:1, o pralaimėjimus patyrė tik 
vieno įvarčio skirtumu: prieš 
Wanderers A — 2:3 ir Rock- 
ford — 4:5.

gal jų eigą lietuvių komanda 
turėtų stovėti pirmoje ivetoje.

E. š.

Birželio 24 d. Chicagos Lietu- Oficialios pirmenybių lentelės 
vių Futbolo Klubo “Vainutas” iš lygos dar nėra gauta, bet pa-

Nauji Lietuviški Rekordai
Po $1.50 vienas:

Valere — Žvakė ir Plaštakė. Budriūnas Vyrų Kvartetas.
Į Kovą. Gyvenimo Aidų ir O, Dalelė. Budriūno Vyrų Kvartetas. 
Vežė Mane Iš Namų ir Klumpes. Budriūno Vyrų Kvartetas.
Tėvynei ir Subatos Vakarėlį. Budriūno Vyrų Kvartetas.
Alutis ir šauksmas. Budriūno Vyrų Kvartetas.
Žemaitiška Liaudies Daina ir Subatos Vakarėlį. Švedo Dainų ir 

Šokių Ansamblis.
Apie Palvą Arklį ir Kikilis. Švedo Dainų ir Šokių Ansamblis.
Aviža Prašė ir Šią nedėlelė ir Nudavė Dukrelę. Solo Marijošius. 
žvaigždelės ir Temsta Dienelė. Motekaitienes ir Kalvaitytės Duetas 
Barkarolė ir Sutemo. Motekaitienes ir Kalvaitytės Duetas.
Čigonės ir Noktiurnas. Motekaitienes ir Kalvatytės Duetas.

Po $1.00 vienas:

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 West lllth Street

Vienas blokas nuo kapinių.

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas mieste 1

Telef. — CEdarcrest 3-6335ALEX G. ANDERSON
Gyveno 317 So. Da Vergne.
Mirė birž. 26 d.. 1956, 2:10

vai. p.p., sulaukęs pusės amž.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Bir

žų apskričio, Vabalninku pa
rapijos, Deikiškių' kaimo. ,

Amerikoje išgyveno 45 m.
Pasiliko didediame nuliūdi

me žmona Magdalena Yeciutė, 
sūnus Edward, jo žmona Al
dona. brolis Bernard. jo žmo
na Mary, 2 pusbroliai, Kazimie 
Masachussets),. Steve Balčiūnas 
su šeima; uošvė Elžbieta Moc
kus, sesers duktė Anna Mika
lonis su šeima ir daug kitų gi
minių, draugų ib pažįstamų. 
Lietuvoje — brolis Petras ir jo 
žmona, sesuo Emilija ir jos 
šeima.

Priklausė prie Gartield Park 
Vyrų ir Moterų Klubo ir Chi
cagos Lietuvių D-jos.

Kūnas pašarvotas A. B. Pet
kus koplyčioje 1410 So. 50 
avė. Ciceroje, III.

Laidotuvės įvyks šeštad., 
birž. 30 d., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas į šv. 
Antano parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už veUanLes stelą. Po pa
maldų bus^ nulydėtas J Šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę: žmona, sūnus, bro
liai, sesuo ir jų šeimos.

Laidotuvių direktorius Anta-

Detroito LSK Kovas padėka
Š.m. gegužės 27 d., 25-kių Det

roito ir Windsoro lietuvių organi
zacijų vadovų bei paskirų sporto 
bičiulių pritarimo ir talkininka
vimo dėka, įvyko plataus masto 
gegužinė, kurios pelnas buvo pa
skirtas Detroito Lietuvių Sporto 
Klubui Kovas.

Visų klubo narių vardu jaučia
me malonią pareigą tarti širdin
gą ačiū: S. Bacevičiui už visas 
organizacines pastangas, L. Sagio 
ir J. Kazėno vadovaujantiems Cle 
velando jauniesiems menininkams 
už dalyvavimą gegužinės metu į- 
vykusioje programoje, V. Paužai 
už įvairią talką, W. Adams už pa- 
rūpinimą leidimų, Jakaičiui už gar
sintuvus ir A. Veberiutei už gėles, 
kurios buvo įteiktos programos 
dalyviams.

Kartu širdingai dėkojame Čer
niauskienei, Gaivos ir Neringos 
krautuvių savininkams, Stašiui ir 
visiems klubo nariams už paau
kotu® vertingus loterijai fantus.

Tuo pačiu reiškiame ypatingą 
padėką p. Baziliauskienei, p. Bliū- 
džiuvienei, Kotkienei, Mingelienei,
Orentienei, Rugienienei, Skorups-
?r vš«e^d už SoninXTgS- L K* mylimam tėveliui mirus, gilią užuojautą
tus valgius ir už šeimininkavimą 
bufete.

Didelis ačiū visiems ir už gau
sų atsilankymą.

Detroitio LSK Kovas’
Valdyba

A. Ą.
ONA PECKAITIS

Jau suėjo penkeri metai, kai 
negailestinga mirtis atskyrė iš 
mūsų tarpo mylimą, žmoną ir 
motina.

Netekome savo mylimos 
1951 m., birželio mėn. 29 d.

Nors laikas tęsiMai, bet mes 
jos niekados negalėsime už
miršti. Lai gailestingas Die
vas suteikia jai amžiną ramy
bę.

Už jos sielą mes užprašėme 
gedulingas šv. Mišias birž. 
mėn. 30 dieną 6:45 vai. ryto 
Dievo Apvaizdos terapijos baž
nyčioje. — • -

Maloniai kviečiame visus gi
mines, draugus, kaimynus ir 
pažįstamus šiose pamaldose da 
lyvautl ir kartu su mumis pa
simelsti už a.a. Onos sielą.

Nuliūdę: vyras,
žentai ir anūkė.

dukterys.b
Mielai “Sesiai”

VIDAI KUKUČIONYTEI

reiškia

Vyr. skaučių kandidačių Skiltis

Naujas ’arba Vartotas Automobilis
GALIMA NUPIRKTI BE PINIGŲ PAS

BALZEKAS MOTOR SALES, INC.

JOHN F. EUDE1K1S
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605 07 South Hermitage Avenua

Tel. Yfl 7-1741-2 ir LĄ 3-9851
4330 34 South Califomia Avenue

Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852
AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

L1UDĖSIO VALANDOJ

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

0845 So. Western Avė. Air Conditloned koplyčia 
REpublie 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta

Tl«iaa, kari* gyvena kitos* mieato daly**; gan.l*.* 
koplyčią arčiau Jū*ų namų.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

8812 S0. WESTERN AVL 1418 S0. SOih AVL
CHICAGO, ILL CICERO, ILL
Telefonai — GRovehilI 6-2345 arba 

T0wnhall 3-2109

Daug, Daug Dainelių ir Gyvenki, Juokis, Mylėk. Moterų Kvart, Rūta. 
Ramu Čia Gyventi Jr šlama šilko vėjas. Moterų Kvartetas Rūta. 
Meilios Akys Polka ir turtuolių Polka. Lietuviškas Akordeonų orkestr. 
■Elenos Polka ir Linksmybės Polka. Lietuviškas -Akordeonų orkestras. 
Žygis į Vilnių ir Patarsiu Berželį. Vyrų Oktetas Aidai.
Valio Piovejėliai ir Rytoj šventa Išmiegosim. Vyrų Oktetas Aidai. 
Koja, Koja Polka ir Linksmų laikų Polka. Orkestras.
Paskutinis Sekmadienis Tango ir Vyrai Užkim. Fokstrotas. Solo Ša-

baniauskas.
Nutilk, širdie Tango ir Kanarkų Fokstrotas. Solo Šabaniauskas. 

Jonelio Polka ir Dariau Lyseles. Solo Šaukevičius ir Orkestras. 
Bridgeporto Polka ir Diana Polka. Jezavito Orkestras.
Klumpakojis Polka ir Šok, Mergele, Polka, Lietuviškas Orkestras. 
Kaip Gi Gražus ir Pas Darželį Trys Mergelės. Vyčienės ir Miliaus

kaitės Duetas.
Dzūkų Dzyvai ir Zanavykų Prašmatnybės Polka. Lietuvių Taut. Ork. 
Tykiai, Tykiai ir Visur Tyla. Solo Babravičius.
Našlaitės Kapas ir Griovėsių Gėlelė. Pupų Dėdė ir Dėdienė.
Tu, Lietuva ir Dru-Lia. Pupų Dėdė ir Dėdienė.
Kai Aš turėjau ir Kam šeri Žirgelį. Vanagaitis ir Olšauskas. 
Marcinkonių Polka ir Virginia Polka., Orkestras.
Dzinguliukai ir Gyvenk, Juokis ir Mylėk. Duetas su Orkestrą. 
Geismai ir Svajonės ir Oželis. Kvartetas su Orkestru.
Vainikas 1 ir 2 dalis. Lietuviškų melodijų rinkinys. Orkestras.

Rekordus siunčiame ir Paštu į kitas šalis. Amerikoje už per
siuntimą ir supakavimą dar extra $1.56. Kanadon 2.50. Siųsdami re
kordų užsakymą siųskite kartu ir pinigus C.O.D. rekordų nesiunčiame.

JOS. F. BUDRIK FURNITURE, INC.
3241 So. Halsted St Tel. CAlumet 5-7234

CHICAGO 8, ILLINOIS

N A U J A S 
1 9 5 6

CHRYSLER

*2,495

NAUJAS 
1 9 5 6

PLYMOUTH

*1,495

SEKANTIEJI YBA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIBEKTOIUU ASOCIACIJOS 

Ambulansų patariu. Mes turime koplyčias
vimas dieną Ir nak- & visose chicagos ir
tį. Reikale šaukite Koselando dalyse ir

'įlojau patarnaujame. m

Daugybė garantuotų visų išdlrbysčių vartotų automobilių už labai atpigintas kalnas

PETRAS BIELIŪNAS
4348 8. OAUFORNIA AVĖ. , Tel LAtsyette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

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

ALFREDAS VANCE
177 WOODSIDE Rd., Kiverside, M. Tel. OLympic 2-5245

POVILAS I. RIDIKAS
3854 S. HALSTED STREET TeL YArds 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 8. M1CH1GAN AVĖ. Tel. COmmodore 4-2228

"JURGIS F. RUOMIN
8319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1188-1139

BALZEKAS MOTOR SALES, INC.
CHRYSLER - PLYMOUTH , DISTRIBUTOR

4030 Archer Avė., Chicago 32, Illinois Telef. Virginia 7-1515
Seniausia, didžiausia ir teisingiausia lietuvių automobilių pardavimo ir remontavimo įstaiga

VASAITIS — BUTKUS
144A S. SOtii AVĖ., CICEBO, Hl Tel OLymplo 3-1003

ZIOMUND (ŽUDYK) ZUOYCKI
1040 W. 46th STREET VArd. 7-0781

STEPONAS e. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET BEpobUe 7-12151
2814 W. 2Srd PLACE Vlrgtoh 7-4*72
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X Visi chorai į Dainų šventę 
atvyksta šeštadienio rytą, to
dėl yra prašoma visų mielų 
tautiečių, kurie pasiėmė pas 
save į nakvynes iš kitur at
vykstančius choristus, atvykti, 
į Chicago Coliseum patalpas, 
1513 So. Wabash Avė., pasitik
ti ir parsivežti namo; Kas to 
negalės padaryti, tiems bus pa
sirūpinta svečius pristatyti 
anksčiau ar vėliau. Rytoj iš 
ryto nuo 6 vai. veiks registra
cija kartu su Nakvynių komi
sija. Chorai atvyksta: “Var
pas” iš Toronto 8:25 vai. ryto, 
Prisikėlimo parapijos choras iš 
Toronto 8:25 vai., Waterburio 
parapijos choras 3.15 vai., Rū
tos ansamblis iš New Jersey 
7:15 vai., Rochesterio choras 
8:15 vai., Čiurlionio ansamblis 
8 vai., šv. Jurgio parapijos 
choras iš Clevelando 8:30 vai., 
Philadelphijos Lietuvių Meno 
ansamblis 8:^5 vai. Visi šie 
chorai tuojau registruojasi 
Chicago Coliseum patalpose, 
kur 12 vai. vyks bendra visų 
chorų repeticija.

X “Čiurlionio” ansamblio
nariams yra reikalinga nakvy
nių. Kas čiurlioniečius galėtų 
priimti pas save, prašomi pra
nešti Dainų šventės būstinėn 
šiuo telefonu: PR 8-5952, ‘arba 
užeiti: 2523 W. 69 St. Nakvy
nės reikia šiems asmenims: 
Albertui Korsakui, Algiui 
Ščiukai, Teresei ir Vincui Ur- 
baičiams, Kazimierai ir Zeno
nui Gobiams, Džiugui Staniš- 
kiui, Mylitai žyžniauskaitei, 
Meilei Leknickaitei, Janetai 
Jankauskaitei, Jūratei Laikū- 
naitei, Romai Žagarskaitei, Sa- 
lasevičienei ir Galdikienei. .

X J. Krutulienė su kitomis 
talkininkėmis šį šeštadienį or
ganizuoja pobūvį Chicago Co- 
lieeum patalpose visiems Dai
nų šventės dainininkams. Dai
nų šventės komitetas šiam po
būviui lėšų neturi. Todėl labai 
reikalingos yra visuomenės au
kos. Reikia pinigų, gėrimų ir 
maisto. Visuomenė kviečiama 
ką nors iš šių dalykų aukoti. 
Tas pobūvis bus bent menkas 
atsilyginimas dainininkams už 
jų dideles pastangas. Visi au
kotojai tesikreipia į J. Krutu- 
lienę telef. GR 6-7009.

X Dailininkas K. Žoromskis, 
pagal kurio projektą dabar bai
giama dekoruoti Šv. Antano 
bažnyčia Ciceroje, Kultūros 
kongrese Sherman viešbutyje 
(meno sekcijoje) birželio 30 d. 
3 v. p. p. skaitys paskaitą: 
“Tautinio meno esmė ir reikš
mingumas tremtyje”. Į minėtą 
paskaitą, kur bus iš esmės pa
gvildentas tautinio meno klau
simas, kviečiami atsilankyti ir 
kitokių profesijų žmonės.

X Užsisakiusieji biletus į 
Dainų šventę prašomi atsiimti 
ligi šio penktadienio vakaro. 
Biletų dar galima gauti Dainų 
šventės būstinėje, 2523 W. 69 
st. Dainų, šventės dieną biletai 
bus pardavinėjami ir prie įėji
mo kolizėjuje, 1513 S. Wabash 
avc. Patartina biletus įsigyti 
dabar, kad nereiktų laukti eilė
se.

X 16 Vasario gimnazijos rė
mėjų būrelio Nr. 21 keliems 
asmenims palikus į jų vietas 
įstojo Burlevičienė EĮąna, Pen- 
čyla Fidelius, Švarcas Valius ir 
Blažys Juozas.

X Kultūros kongreso daly
viams. Laikas ir vieta. Iškil
mingas pirmojo Amerikos ir 
Kanados Lietuvių Kultūros 
kongreso atidarymas įvyksta 
šį šeštadienį, birželio 30 d., 
9:30 vai. Sherman viešbutyje, 
Randolph ir Clark gatvių kam
pas.

Registracija. Kultūros kon
greso dalyvių registracija 
Sherman viešbutyje pradeda
ma 8 vai. Registruojasi kiek
vienas Kultūros kongreso daly
vis.

Informacija^ Kultūros kon- 
kreso dalyviams informacija 
Sherman viešbutyje veikia nuo 
8 vai. prie registracijos tarny
bos. Sekcijom posėdžių salės 
bus nurodytos vietoje, paaiškė
jus sekcijų dalyvių skaičiui.

Dalyviai. Kultūros kongrese 
dalyvauti kviečiamos visos lie
tuviškos organizacijos ir visi 
lietuviai.

• \ •*
X Akademinio jaunimo ži

niai. Lietuvių Studentų Sąjun
gos centro valdyba kviečia vi
sus studijuojančius, abiturien
tus, studijas jau baigusius ir 
narius dalyvauti Kultūros kon
greso akademinio jaunimo sek
cijos diskusijų posėdy, kuris 
įvyks birželio 30 d. 2 vai. p. p. 
Sherman viešbuty Clark ir 
Randolph gatvių kampe. Dis
kusijose dalyvauja A. Barzdu- 
kas, G. Prialgauskaitė, L. Sa
baliūnas ir k t. Bus nagrinėja
ma lietuvių tautinės kultūros 
išlaikymo būdai emigracinė
se aplinkybėse, bendruomenės, 
studijų ir socialinės veiklos 
plotmėje. Diskusijom vadovaus 
B. Juodelis. Jokių mokesčių bei 
aukų rinkimų nebus.

X Reikalingos fotografijos 
šių rašytojų: Kazio Jakubėno, 
Kazio Jankausko ir Konstanti
no Jasiukaičio, mirusio 1941 
m. Kas turi tų rašytojų foto
grafijų arba žino kokią knygą 
ar žurnalą, kur yra jų atvaiz
dų, skubiai prašomas pranešti 
B. Babrauskui 1436 So. 50 
Avė., Cicęro, UI. Tel. TOwųhall 
3-1253. Nuotraukos reikalingos 
Lietuvių Enciklopedijai. Jos 
bus tuo j * grąžintos ar net vie
toj perfotografuotos.

X Julius Kuzas, turįs savo 
krautuvę 6840 So. Artesian 
Avė., labai nuoširdžiai platino 
Dainų šventės biletus, išpar
duodamas 100 biletų. Jis net ir 
banketui kelis stalus užsakė. 
Mylėdamas lietuvišką dainą, 
jis ne žodžiais, bet darbais su
pranta jos pasisekimą ir todėl 
mielai imasi darbo.

X Dr. i. Griniaus paskaita
“Lietuvos rašytojams aktualios 
problemos” bus skaitoma rašy
tojų susirinkime Kultūros 
Kongreso metu. Lietuvių Ra
šytojų Dr-ja kviečia susirinki- 
man Kultūros Kongreso daly
vius, kuriems rūpi literatūros 
reikalai.

X šeštadienį, biroeiio 30 d., 
6 vai, vak. Chicagos Lietuvių 
Futbolo Klubas “Vainutas” žais 
draugiškas futbolo rungtynes su 
“Wanderers” komanda. Rung
tynės įvyks Marąuette parko 
aikštėje, prie 67 ir Kedzie gat
vių.

X Vytautą Povilaitį, anks
čiau gyvenusį Lowell, Mass., 
pajieško jo senutė motina. Ra
šyti — 7236 So. Rockwell St., 
Chicago 29, Illinois.

X Bonifacas Bukauskas, ne
seniai atvykęs iš Californijos, 
lankėsi Cicero mieste. Čia 
anksčiau jis turėjo drabužių 
valyklą, šiuo metu Bonifacas 
grįžta į Californiją, kur gra
žesnė gamta ir įsikūrimo sąly
gos yra įmanomos.

GAVO PA2VMFJIMA

Polio ligos paliestas Thomas De Pree, 21 m. amžiiua, išdidžiai žiū
ri pažymėjimą, kurį jis gavo baigęs Senn) augštesųg ojpkyklą Chica- 
goj. Jį sveikina motina ir Senn mokyklos anglų kaltos mokytoja Fitz- 
gerald. Thomas guli lovoje nuo 1949 m. . (INS)

DIRIGENTO ŽODIS DAINŲ ŠVENTES 

PROGĄ
VLADAS BUTĖNAS

CHICAGOS ŽINIOS KAS KĄ IR KUR
Studentės užpuolėjui 

8 met. kalėjimo
Edvvardas Unbehaun, 35 m. 

amžiaus, nuteistas nuo 3 iki 5 
m. kalėjimo už tai, kad jis įsi
brovęs į butą, kur lankėsi stu
dentė, ją užsmaugė iki sąmo
nės netekimo, kai ji priešinosi 
jo nedoriems pasiūlymams, ta
čiau studentė nuskriausta ne
buvo. Policijai gaudant, nusi
kaltėlis nusilaužė koją, šokda
mas iš trečio augšto.

Chicaga gaus $65,000,000 
kasmet

Naujai priimtas kelių tiesi
mo įstatymas numato, kad 
Chicagos apylinkė kelių tiesi
mui gaus po $60 milionų per 
13 metų. šios lėšos bus nu
kreiptos. į tiesimą ekspresinių 
kelių. Dabar gi paskolų bonais 
gautų $254 milionų didžioji da
lis bus nukreipta modernizavi
mui Chicagos gatvių.

• J • • X — Kunigaikštienės Birutės Dr-
VamZUZiai dujomis UZ jos matinis susirinkimas ir pirmas 

$11,000,000 i tremty skyrių atstovų suvažia-
r1 o o o vimas įvyks šių metų birželioPeoples Gas Ligljt & Coke mėn 30 ip liepos4 j die *omis Ha-

bendrovė padavė prašymą Fe- milton viešbutyje, 20 S. Dearbron
deralinei Jėgos komisijai kad st - Chicago. Tuo pat metu, tame
, • . __ .. į ’ . . I pat viešbuty įvyks L.S. Ramovėleistų pravesti požeminius, skyrių atstovų suvažiavimas j ku-

X Viktorui Petrikoniut, 6423 X Juozas Rimkus, savinin- 
So. Francisco Avė., už 1 mėnesį kas New Life Liquor Store, 
sugaištą namuose dėl ligos, 3234 S. Halsted st., savo jau- 
I eonas Jankauskas įteikė kiai atremontuotoje svetainėje 
lį 225.00 Seki* j įrengė modernų oro vėsintuvą.

Dainų šventės dirigentams 
patikėtos nors ir garbingos, bet 
kartu sunkios ir atsakingos pa
reigos. Džiugu, kad Chicagą 
Dainų šventėje atstovaus ketu
ri dirigentai:. Alice Stephens, 
VI. Baltrušaitis, Kazys Stepo
navičius ir Stepas Sodeika. Dai 
nų šventės išvakarėse į visus 
keturis dirigentus kreipiausi 
su vienu kitu klausimu apie 
Dainų šventę, kuri yra sukėlu
si nepaprastai didelį susidomė
jimą. Beje, dirigentui VI. Balt
rušaičiui atsisakius interview 
duoti, pagavau svetį iš Los An
geles muziką ir Dainų šventės 
dirigentą Br. Budriūną, kuris 
visa savaite anksčiau atvyko 
Chicagon tam, kad daugiau ga
lėtų parepetuoti ’ su skaitlingu 
chicagiečių dainininkų būriu. 
ALICE STEPHENS:

— Koks maždaug skaičius 
dainininkų sudarys jungtinį mo 
terų chorą ir kokio muzikinio 
lygio yra repertuaras?

— Viso chore dalyvaus apie 
600 mergaičių. Repertuaras 
naujas ir įdomus. Turi gražių 
liaudinių dainų, turi ir sunkes
nių kūrinių. Bendrai repertua
ras sunkesnis negu buvo įpras
ta Dainų šventėse.

— Su kokia nuotaika chica- 
gietės dainininkės ir pati diri
gentė ruošiatės Dainų šventei?

— Su dideliu entuziazmu. Ma 
no solistės, seniai pasitrauku
sios iš choro, sugrįžo atgal tam, 
kad galėtų dalyvauti Dainų 
šventės chore. Bendrai visos 
merginos nuoširdžiai lankė re
peticijas ir parodė didelį entu
ziazmą.

Mano manymu kiekvienam 
chorui yra didelė garbė daly
vauti tame dideliame įvykyje — 
Dainų šventėje, kokio JAV dar 
nėra buvę. Man taip pat gar
bė, kad aš galiu būti bent dalis 
to didelio dalyko.
KAZYS STEPONAVIČIUS:

— Kokį uždavinį lietuviška 
daina yra atlikusi lietuvių išei
vių gyvenime?

— Pripaž stu, kad lietuviška 
daina yra atlikusi didelį užda
vinį. Šiandien trečioji gentkar- 
tė dar dainuoja lietuviškuose 
choruose. Taigi, jeigu ne daina, 
ne chorai, galbūt jau seniai tie 
žmonės nebebūtų turėję jokie 
reikalo su liėtuviškąja kultūra 
ir bendrai su lietuvybe. Be cho
rų ištautėjimas būtų buvęs 
daug didesnis.

— Su kokiu entuziazmu čia 
gimę lietuviai muzikai ir daini
ninkai pasitinki Danų šventę?

— Mūsų politiniame ir visuo
meniniame gyvenime yra nesu
tarimo. Bet štai mes kultūrinin 
kai per dainą susijungiam krū
von ir demonstruoj&m nesuar- 
domą vienybę, štai dėl ko su 
dideliu entuziazmu pasitinkam 
šią Dainų šventę. Visi pasiruo

šėm atsidėję, gerai išmokom re
pertuarą. Generalinės bendros 
chicagiečių dainininkų repetici
jos nepaprastai pakėlė entu
ziazmą. Baigdamas noriu pas
tebėti, kad be publikos nebus 
Dainų šventės ir todėl kviečiu 
visą lietuvišką visuomenę daly
vauti Dainų šventėje.
STEPAS SODEfitA:

— Tamstos manymu šioje 
jungtinėje Dainų šventėje įspū
džio objektu bus spalvinga ma
sė ir balsų galingumas, ar kū
rinius išpildant pasiektas mu
zikinis tobulumas?

— Publiką imponuoja masė. 
Bet publika reikalauja ir to- 
buįesnio kūrinių išpildymo. 
Pats repertuaras šiuo sykiu 
sunkesnis neg būdavo Lietuvo
je Dainų, šventėse. Tad ir Dai
nų šventės muzikinis lygis tu
rėtų būti augštesnis. Aišku, da 
lyvaujant tokiai masei žmonių 
iš skirtingų chorų negali būti 
pasiektas visiškas tobulumas. 
Bet tomis bendromis repeticijo 
mis, kurios jau buvo Chicagoje 
it kurios bus Dainų šventės (iš
vakarėse, siekiam kaip galint 
geriau susidainuoti.

— Ar prasminga ruošti to
kias Dainų šventes?

— Dainų šventės sujungia 
jaunimą, pakelia nuotaiką, 
įtraukia naujus žmones į cho
rus, taigi, suaktyvina muzikinį 
gyvenimą. Tad tokios Dainų 
šventės ypač išeivijoje yra la
bai prasmingos ir mes tikim, 
kad ši Dainų šventė nebus pas
kutinioji ir jos pasisekimas pas 
katins mus dažniau tokias šven 
tęs rengti.
BRONIUS BUDRICNAS:

— Ar to muzikinio lygio re
pertuaras, kuris bus išpildytas 
šioje Dainų šventėje gali pilnai 
reprezentuoti lietuvišką dainą 
kultūringesnei svetimtaučių vi
suomenei?

— Be senesnių^ir visiems ži
nomų dainų yrĄ naujesnio sti
liaus ir plačiai išvystytų kūri
nių, kurie muzikiniu atveju ga
li suįdominti klausytojus. Todėl 
šios Dainų šventės repertuare 
turim keletą kūrinių, kurie ga

li pilnai reprezentuoti lietuviš
ką dainą.

— Ką galit pasakyti tiems 
tūkstančiams klausytojų, ku
rie susirinks į didžiąją šventę?

— Mes stengiamės dainuoti, 
kad būtų jums džiaugsmo, tau
tinės stiprybės ir pasidid
žiavimo, jog mes turim gražių 
dainų, jog mes dvasioje esame 
gyvi ir kūrybingi. O ši Dainų 
šventė taip išjudinusi chorus, 
įtraukusi naujus žmones į lie
tuviškos dainos barus, priver
tusi chorus praturtinti savo 
repertuarus liks didėliu kultių 
rtniu įvykiu išeivį Jos lietuvių 
gyvenime.

DAINŲ ŠVENTE ĮVYKSTA 
ŠĮ SEKMADIENĮ CHICAGO 
COLISEUM (1513 So. Wa 
bash). PRADŽIA 3 vai. p.p.

vamzdžius kūrenamoms du 
joms tarp Joliet ir Elgin ir 
pačioje Chicago je. Vambzdžių 
pravedimas kainuotų apie $11,- 
600,000, bet pagerintų dujų 
tiekimą miestui.

Motina atpažino lavonėlį
Verkdama motina — “Mano 

berniukas, mano berniukas” — 
atpažino, kad suvažinėtas ber
niukas buvo jos sūnus Jerold 
Saunderš. Atpažinusi Cook ap
skrities lavoninėje motina, ap
alpo. Berniukas buvo trečio 
skyriaus mokinys. Žuvo suva
žinėtas sunkvežimio, kai jis 
pats važiavo dviračiu.

Koncerte Ravinia parke
Pradėtas 21-mas metinis 

koncertų sezonas Ravinia Par
ke. Chicagos simfoninis orkest
ras atliko Brahmso kūrinius, 
diriguojant svečiui Eugene 
Ormandy, dalyvaujant solo 
Marian Anderson. Buvo susi
rinkę apie 4,000 klausytojų.

Žmonės guli ant grindų, prie
buty, kieme — vistiek neišsi
miega vasaros karščiuose. 
Tamstos butui tinkamiausią 
vėsintuvą padės išsirinkti Gra- ninku

rio iškilmingą posėdį, lygiai 9 v. 
ryto (30.VI) visos Birutininkės 
kviečiamos dalyvauti.

Birutininkių posėdžio pradžia ly
giai 11 v. ryto. Dienotvarkė: su
sirinkimo atidarymas, prezidiumo 
sudarymas, skyrių atstovų prane
šimai, draugijos statuto projekto 
svarstymas, dr-jos organizaciniai 
reikalai. Chicagos skyriaus V-bos 
ir revizijos komisijos rinkimai, pa
siūlymai ir sumanymai. Pietų per
trauka (drauge su Ramovėnais) 
numatoma 1 v. 8 v.v. Mirror Room 
įvyks banketas į kurį kviečiamos 
visos 'Birutininkės su savo sve
čiais dalyvauti.

Liepos 1 d. 10 vai. 45 m. iškil
mingos pamaldos §v. Panelės Gi
mimo par. bažnyčioje, Marąuette 
Parke, 6812 S. Washtenaw.

Dėl adresų stokos, ar jų pakei
timų, negavusios pakvietimų ma
loniai kviečiamos dalyvauti.
i I

dinskas, J. G. Television Co., 
2512 W. 47th St. FR 6-1998.

Gesina plieno krosnis
Plieno pramonėje nepriei

nant prie susitarimo su darbi
ninkais, pradedamos gesinti 
plieno liejyklų krosnys Chica
gos apylinkėje. Jei prasidėtų 
streikas, jis paliestų apie 65,- 
000 Chicagos apylinkės darbi-

VASAROS STOVYKLA BERNIUKAMS
Vadovaujama TĖVŲ JĖZUITŲ 

Gražioje vasarvietėje Watervliet, Michigan 
Priimami • berniukai nuo 7 — 14 metų.

Stovyklos laikas: nuo liepos 2 d. iki rugpjiūčio 6 
dienos. Registruotis:

REV. J. DOREVIČIUS, 8. J.
5541 South Paulina Street Chicago 36, Illinois

Telefonas — HEmlock 4-1677

DAINŲ ŠVENTE —TAUTOS ŠVENTE

PIRMOJI DIDŽIOJI
JAV IR KANADOS LIETUVIŲ

DAINŲ ŠVENTE
1956 M. LIEPOS 1D, SEKMADIENĮ

Chicago Coliseum, 1513 So. Wabash Avenue, Chicago, Illinois.

(KVĖPIMŲ KNYGA
Jurgio Gliaudos

Raidžių Pasėliai

Romanu
M knygų, pasakodama kovoa ui 

.paudoa laisvę žygiu., yra ĮkvSpInuj 
k nyra, paakatlnantl mua tvirtai lai- 
kytl lletuvtika žod|. JI yra pulki do
vana launlmul.

Tdetnvtfkos Rnygoa Klubo leidinys 
111 pal., Broniaus MOrlno vlrSolta 
kaina ts no.

fdetnvIMroa lltrmtflroa urdymae 
yra visu austpratuali) lietuvių darbaa 

Užsakymus su pinigais siųski ta:
" D R A U O A 8”

2884 So. Oafciey Avenue
CHICAGO 8, ELL.

DAINŲ SVENTEJE DALYVAUJA 1,200 DAINININKŲ 

IŠ KANADOS IR JAV
6 ' •• r’

KULTŪROS KONGRESAS
prasideda birželio 30 d., 9:30 vai. ryto Sherman viešbutyje

BILETAI gaunami: šeštadienyje, birželio 30 d. nuo 12 vai. iki 6 vai. vak. Chi- 
cago Coliseum, 1513 S. Wabash Avė.

Sekmadienyje prie įėjimo nuo 1 vai. dieną.

PROGRAMA: 10 vaL ryto pamaldos šv. Kryžiaus bažnyčioje;
3 vai. popiet Dainy šventės pradžia;
7:00 vai. vak. banketas Sherman viešbutyje.

MINŲ ŠVENTES BŪSTINES ADRESAS: 2523 W. 69th St., Chicago 29, III.
Telefonas: PRospect 8-5952. Čia gaunamos informacijos, biletai ir kt.

JAV ir KANADOS LIETUVIŲ 
DAINŲ ŠVENTES KOMITETAS
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