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Daug okupuotos Lietuvos

įmonių neįvykdo planų
OKUPUOTA LIETUVA. — Vilniaus pramonės įmonės 1956 

metais neįvykdė nustatytų planų, pagamindamos už 35 milionus 
rublių mažiau negu numatyta. Ir Kaune 22 įmonės atsiliko, nepa- 
gamindamos užplanuotų prekių už 26 mil. rublių.

Bet ir tos įmonės, kurios, ben 
drai ėmus, gamybos planą išpil
dė, visdėlto neišpildė asortimen
to (atskirų rūšių) plano. Pvz. Vii 
niaus miesto pramonė iš 51 pro
dukcijos rūšies įvykdė tik 31 pro 
dukcijos rūšies išleidimo planą, 
skundžiasi „Komuniste“ J. Ma- 
niušis, LKP ck sekretorius, ir 
dar priduria: „Daugelis respubli
kos įmonių neužtikrino darbo na
šumo pakėlimo plano įvykdy
mo“. To plano neįvykdžiusios net 
tokios stambios įmonės, kaip 
„Neris“, „Nemunas“, Sargėnų 
plytinė, „Lelijos“ ir „Nevėžio“ 
siuvimo fabrikai, daugelis baldų 
kombinatų ir kt. Įmonėse esą 
stambių trūkumų, neūkiškumo, 
nepatenkinamai sutvarkytas dar 
bo organizavimas, užleistas tech 
ninis normavimas ir pan.

ka“. Kritikos ir savikritikos so
vietinėje spaudoje netrūksta. Jei 
tomis priemonėmis būtų galima 
visus trūkumus pašalinti, kai ku 
rios Lietuvos dabartinio ūkio ša
kos nebūtų taip atsilikusios, kaip 
kad jos tikrovėje yra. (Elta).

Žemo našumo įrengimai

Maniušis apskaičiuoja, jei vi
sos Lietuvos įmonės būtų įvyk- 
džiusios nustatytus planus, tai 
būtų buvę pagaminta 305 mil. rb. 
vertės gaminių daugiau, negu 
faktinai pagaminta.

„Kai kuriose įmonėse“ esą pa
senusių, žemo našumo įrengimų. 
„Eilę metų neįdiegiama daugelis 
pasiūlymų modernizuoti įrengi
mus, tobulinti gamybos organi
zavimą ir technologiją“.

Tokioje „Metalo“ gamykloje 
jau net nuo 1951 metų tūno pa
rengta nauja technologija, bet 
neįgyvendinta iki šios dienos, o 
„Priekalo“ gamykloje nuo 1953 
metų laukia įgyvendinimo pa
ruoštos pusiautomatinio kirvių 
šlifavimo konstrukcijos. „Labai 
silpnai nauja technika įdiegiama 
rajonų pramonės įmonėse“. Ypa
čiai esanti atsilikusi liejimo ga
myba.

Nepakaks atverti dirbtuvių 
langus

Anot Maniusio, siekiama ko 
platesnės automatizacijos. Bet 
kai nėra tinkamų automatų, ne
gali būti ir automatizacijos. Ma- 
niušio lakioje fantazijoje viskas 
galima: „Atsiveria perspektyva 
gauti elektrą, panaudojant sau
lės spindulių energiją“. Saulės 
energijos panaudojimas yra ne 
naujas dalykas. Technikai tačiau 
dar niekur nepajėgta to įgyven
dinti. O Maniušis mano, kad pa
kaks atverti dirbtuvių langus, 
įsileisti saulės spindulių — ir jau 
mašinos suksis...

Chemizavimo srityje esą nu
matoma šiame penktmetyje Kė
dainiuose pastatyti mineralinių 
trąšų (superfosfato) fabriką. Nu 
matyta gazifikuoti Vilniaus mies 
tą-

Maniušis nepatenkintas 
mokslininkais

Užvažiuoja Maniušis Lietuvos 
mokslininkams, kad tie „nesirū
pina naujų mašinų ir mechaniz
mų sukūrimu, esamos žemės 
ūkio technikos tobulinimu“. Ap
skritai, Mokslų akademijos moks 
linio tyrimo institutų ir augštųjų 
mokyklų veikloje „esama rimtų 
trūkumų“. Kai dėl plačiųjų ma
sių, tai Maniušis pranašauja: 
„Šiame penkmetyje bus iš esmės 
įgyvendintas visuotinis vidurinis 
mdfymas“.

Kritika ir savikritika

Respublikos pramonės darbe 
„yra rimtų trūkumų“, sako Ma
niušis. Bet trūkumus esą galima 
likviduoti „kritika ir savikriti-

Atstovas atominės
energijos agentūrai

SOUTH BEND, Ind., geg. 30. 
— Popiežius Pijus XII paskyrė 
Notre Dame universiteto prezi
dentą kun. Theodore M. Hes- 
burgh Vatikano atstovu tarp
tautinės atominės energijos nau 
jai agentūrai.

Kun. Hesburgh ir Frank Fol- 
gom, vykdomojo komiteto pir
mininkas ir buvęs Radio Corp. 
of America prezidentas, atsto
vaus Vatikaną pirmoje genera
linėje konferencijoje, kuri bus 
rugpjūčio mėn. viduryje Vienos 
mieste, Austrijoje.

Komunistų išdaigos
nepasisekė Vokietijoje

DUESSELDORF, Vokietija, 
geg. 30. — Komunistinis pogrin 
dis Šiaurinio Reino — Festfali- 
jos valstybėje siuntinėja netik
rus kariuomenėn šaukimo lape
lius naujokų amžiaus jaunimui. 
Komunistai tais lapeliais nori 
pažeminti naujas ginkluotas pa
jėgas, pasakė kariniai pareigū
nai.

Komunistams nepasisekė iš
daigos. Jaunuoliai, pasipiktinę 
raudonųjų „gudrybėmis”, nuta
rė savanoriais įsirašyti į ka
riuomenę, vieton laukti oficia
laus šaukimo.

Prašo pagalbos

JAV ambasada apdaužyta, seržantas namie. Viršutinis vaizdas: Kinų 
minia prie Amerikoj ambasados Taipei mieste, Formozo.je. Kinai riau
šininkai praėjusį penktadienį beveik visų JAV ambasados vidaus įren
gimų sudaužė. Apatinis vaizdas: Seržantas Robert E. Reynolds, lydi
mas savo žmonos Clara ir dukrelės Shirley, 7 metų, praėjusį pirma
dienį atvyko į Jungtines Amerikos Valstybes, kai jis buvo išteisintas 
kinų slapuko nušovimą byloje. Reynolds nušovė kinų, kai jis žiūrėjo 
juro namo Įaugu, Reynolds atvykęs į JAV, kalbasi su laikraštininku 
(kairėje). (INS)

Prancūzai prašo 
Pf limlin sudaryti
naujų vyriausybę

PARYŽIUS, geg. 30. — Pier- 
re Pflimlin, 50 metų, ekonomi
jos ekspertas, krikščionių gru
pės (MRP) atstovas, vakar su
tiko sudaryti Prancūzijos minis 
terių kabinetą.

Pflimlin nutarė sudaryti mi- 
nisterių kabinetą po pasikalbė
jimo su prezidentu Coty. Pflim
lin yra MRP pirmininkas.

Anksčiau Coty prašė buvu
sius premjerus Rene Pleven ir 
Antone Pinay sudaryti vyriau
sybę. Abu atsisakė.

Norvegų mokslininkai
prieš atomo bandymus

OSLO, Norvegija, geg. 30. — 
šešisdešimt keturi norvegų mok 
slininkai yra susirūpinę radio
aktyvumo kritimas ateityje ga
li pakenkti žmonių gyvybėms. 
Norvegų mokslininkai pareika
lavo Norvegijos vyriausybę pa
naudoti savo įtaką, kad būtų 
sustabdyti atominės bombos 
bandymai.

Vengrų darbininkai prievartos 
darbams į Sovietų Rusiją

VIENA, Austrija, geg. 30. — „Neuer Kurier” laikraštis va
kar pranešė, kad Vengrijos komunistinė vyriausybė sutiko par

aduoti po šimtą dolerių 50,000 nedirbančių darbininkų Sovietų Ru
sijai.

Laikraštis pradėjo tokią ant- - ■
raštę: „Nauja deportacijų for
ma į Rytus — Kadar parduoda 
Sovietų Rusijai 50,000 nedirban 
čių vengrų priverstinam dar
bui.”

Kadar yra Maskvos primes
tas ministeris pirmininkas Veng 
rijai, kuri praėjusių metų rude
nį triuškino komunistinį reži
mą. Vengrų laisvės sąjūdį už
smaugė sovietų tankai.

Kadar režimas sudarė sutar-

darbininkų Sovietų Rusijai. 
Vengrijos komunistinė vyriau
sybė aiškinasi, kad tūkstančiai 
darbininkų, kurie negauna jo
kio darbo, bus išsiųsti į Sovie
tų Rusiją.

Vengrijos komunistai jau re
gistruoja darbininkus „parduo
ti” Sovietų Sąjungai. Vengrai 
įtarti dalyvavę praėjusių metų 
rudenio revoliucijoje, jau pa

tį su Maskva parduoti vengrų ruošti išgabenti į Rusiją.

JT nusiginklavimo pakomitečio 
konferencija Londone atidėta

WASHINGTONAS, geg. 30. — Vakarų Vokietijos kanclerio 
Adenauerio griežtas “ne” aptemdė saulėtą Londone vykstančios 
Jungtinių Tautų nusiginklavimo pakomitečio konferencijos nuo
taiką ir išsklaidė viltis susitarti su Sovietų Rusija dėl inspekcijos 
zonos Europoje.

Nusiginklavimo konferencijo- ------  ------- ------
je plačiai kalbama apie inspek- pos širdies raktas, Adenauerio 
tacijos zonos įsteigimą Europo, smarki opozicija beveik sužlug-

PORT AU PRINCE, Haiti, 
geg. 30. — Laikinis prezidentas sija.

poje ir šiaurės Pacifike.

Pirmieji žingsniai

Adenaueris spaudos konferen 
eijoje pasakė, kad nusiginklavi
mo susitarimuose pirmą žings
nį turi padaryti Jungtinės Ame
rikos Valstybės ir Sovietų Ru

dė visas susitarimo viltis. 
Adenaueris Washingtone tris

dienas tarėsi su prezidentu Ei- 
senhovveriu įvairiais politiniais 
klausimais. Bendrame komuni
kate Eisenhoweris ir Adenaue
ris ragino Sovietų Rusiją priim
ti dalinio nusiginklavimo planą,

Daniel Fignole kreipėsi į žmo- į teigė, kad būtų nenaudinga šias 
nes, kad jie apsaugotų jį nuo dalines inspekcijos sąlygas tai- 
politikų, kurie galėtų sugriauti .kyti Vakarų Vokietijoje. Kadan 
jo režimą. » 1 gi Vakarų Vokietija yra Euro-

Vakarų Vokietijos vadas j kad tuo sovietai parodytų savo

Trumpai iš visur
Pirmoji Amerikoje aut omo1pamaldose europiečiam skirtoje

bilių nomavimo bendrovė Hertz 
neužilgo pradės nomuoti lėktu
vus. Prie Hertz’o įkuriama pa- 
gelbinė “Hertz Rent-a Plane 
System Ine.” bendrovė, kuri iš
davinės leidimus Cessena Air- 
eraft Company parinktiems at
stovams, kad šieji vadovautų 
lėktuvų nomavimo operacijoms. 
Lėktuvai būsią pradėti nomuo
ti šį rudenį. Pirmaisiais metais 
planuojama įsteigti 50 nomavi
mo stočių.

• Pietų Afrikoje tūkstančiai 
vyrų ir moterų, europiečių ir* ne 
europiečių, šiomis dienomis pro 
testavo demonstracijom prieš 
valstybės įstatymą, kuriuo drau 
džiama afrikiečiam dalyvauti ir

KALENDORIUS
Gegužės 31 d.: šv. Anelė, šv. 

Petronėlė ir šv. Joana Arkietė; 
lietuviški: Gintautas ir Agelė.

ORAS

Oro biuras praneša: Chicago
je ir jos apylinkėje šiandien šil
ta.

miesto dalyje.

• Austrijos vidaus reikalų mi
nisteris Oskar Helmer prašo 
Jungtinių Amerikos Valstybių, 
kaip „demokratijos motinos“, 
įsileisti daugiau vengrų ir jugo
slavų, kurie pabėgo į Austriją, 
jieškodami laisvės.

• Tuniso premjeras pasiūlė 
nąują ekonominę sutartį su Pran 
cūzija.

• Jugoslavijos santykiai gerė
ja su rytinės Europos komunis
tinėmis valstybėmis. •

-----

JAV iždo sekretorius
Humphrey pasitraukė
WASHINGTONAS, geg. 30. 

— JAV iždo sekretoriaus Geor
ge M. Mumphrey vakar pasi
traukė iš iždo sekretoriaus pa
reigų. Prezidentas Eisenhoweris 
Humphrey atsistatydinimą pri
ėmė su apgailestavimu.

Prezidentas Eisenhovveris tuo 
jau nominavo buvusį laivyno 
sekretorių Robert B. Anderson 
iždo sekretoriumi.

gerus norus ir įgytų pasitikėji
mo kitose valstybėse. Toliau a- 
bu vadai priminė, kad visuoti
nio nusiginklavimo negali būti, 
kol nebus Vokietija sujungta.

Adenaueris siūlė keturių did
žiųjų konferenciją aptarti Vo
kietijos suvienijimo klausimą, 
sėkmingai įvykdžius dalinio nu
siginklavimo susitarimą.

Washingtone ir kitose sosti
nėse buvo susidaręs įspūdis, 
kad Adenauerio vyriausybė su
tiks įtraukti -Vokietiją į Euro
pos inspekcijos zoną.

Išblaškė viltis

Prezidento Eisenhowerio nu
siginklavimo patarėjas Harold 
Stassen į Londoną nuvyko pil
nas vilčių, kad siūlomas planas 
bus priimtas. Adenauerio pasa
kymas tas viltis išblaškė. Stas- 
senas vėl turi ant savo pirštga- 
lių pakabinti skanų kąsnį, kad 
priviliotų sovietiškus vėžius.

Stassenui lieka dar viena išei
tis. Dumbluotus nusiginklavimo 
vandenis jis gali prasklaidyti 
susitardamas su sovietais dėl 
bendros JAV ir Rusijos inspek
cijų zonos šiaurės Pacifike. To
kia inspekcijos zona apimtų da
lį Alaskos ir Sibiro plotų ir šiau 
rėš ašigalį.

Kremliui toksai planas gali 
būti naudingas, nes sovietai pa
sauliui parodytų "gerus norus”.

Jungtinių Tautų nusiginklavi

Komunistai varžo
studentų laisvę

BERLYNAS, geg. 30. — Ry
tų Vokietijos komunistinė vy
riausybė uždraudė savo univer
sitetų ir technikos kolegijų 90,- 
000 studentų keliauti į Vakarų 
Europą. Rytų Vokietijos studen 
tai leidžiami į Vakarus tik ap
lankyti artimųjų giminių, moks 
liniams tikslams ir „taikos rei
kalams.”

Nato taryba pritaria
nusiginklavimo planui
PARYŽIUS, geg 30. — Ha

rold E. Stassen, prezidento Ei- 
senhowerio nusiginklavimo pla
no patarėjai, laimėjo pradinį 
Šiaurės Atlanto Gynybos orga
nizacijos (Nato) tarybos prita
rimą įteikti Jungtinių Amerikos 
Valstybių naują nusiginklavimo 
planą Sovietų Rusijai.

Stassen taipgi pažadėjo pasi
tarti su Šiaurės Atlanto Gyny
bos organizacijos (Nato) sąjun 
gininkais visais naujais nusi
ginklavimo klausimais.

Italijos konsulo
sūnus New Yorke

CHICAGO, III., geg. 30. — 
Vittorio Barattieri, ilgai dingęs 
14 metų amžiaus Italijos gene
ralinio konsulo Chicagoje sū
nus, vakar surastas New Yorke.

FBI pareigūnai Italijos gene
ralinio konsulo Chicagoje sūnų 
sutiko 39-toje gatvėje New Yor 
ke.

Vittorio Barattieri, dingęs š. 
m. balandžio 16 dieną, yra links 
mas ir sveikas. Jo tėvai — Lu- 
dovico ir Olga Barattieri vakar 
išskrido į New Yorką, kai jiems 
buvo pranešta, kad sūnus suras 
tas.

Minimas Diviny
CHICAGO, III., geg. 30. —Jo

seph Diviny, 54 metų, žymus iš- 
vežiotojų (teamsters) unijos 
vadas Kalifornijoje, numato
mas išvežiotojų unijos preziden 
tu, vieton Davė Beck.

mo pakomitečio konferencija 
Londone atidėta iki sekančio 
pirmadienio.

Prancūzija nenori išsiskirti 
iš didesnių valstybių rato

LONDONAS, geg. 30. —Harold E. Stassen, prezidento Ei- 
senhowerio patarėjas nusiginklavimo klausimams, gegužės 28 d. 
atskrido į Paryžių. Prancūzija nepatenkinta nauju, Jungtinių 
Amerikos Valstybių nusiginklavimo planu.

Stassen supažindino Šiaurės
Atlanto Gynybos oorganizacijos
(Nato) sąjungininkus su nauju 
planu, kuris buvo sudarytas pa
gal prezidento Eisenhowerio nu 
rodymus.

Prancūzija priešinga

zija atsisakys teisės gaminti a- 
tominius ginklus, jei trys ato
minės valstybės — Amerika, So 
vietų Rusija ir Britanija — su
tiks sirnaikinti savo atominius 
sandėlius.

Jungtinių Tautų nusiginkla-; romy o a a
vimo pakomitetis, kuris dar nė- Sovietų Rusijos užsienio rei- 
ra gavęs naujo Jungtinių Ame- kalų ministeris Gromyko gegu- 
rikos Valstybių nusiginklavimo žės 27 d. iš anksto kaltino vaka-
plano, išsiskirstė iki birželio 3 
d., kad Stassen galėtų dalyvau
ti Šiaurės Atlanto Gynybos or
ganizacijos (Nato) tarybos po
sėdyje, kuris buvo gegužės 29 
dieną.

Prancūzija yra priešinga vie-

rines valstybes, ypač Jungtines 
Amerikos Valstybes, dėl betko- 
kio nepasisekimo susitarti nusi
ginklavimo klausimais.

Gromyko kalba, pasakyta Bu
dapešte, Vengrijos sostinėje, y- 
ra priešingybė sovietų delegato

nam nusiginklavimo plano sky- Zorino ir Stasseno nusiginklavi
mui, kuriame numatyta, kad mo sentimentams, pasirenšku- 
trijų valstybių rankose turėtų siems praėjusį antradienį, 
būti atominiai ginklai, kuriuos Gromyko pasakė:
jau turi jos — Amerika, Sovie
tų Rusija ir Britanija.

Prancūzijos atominė progra
ma yra numatyta namų reika
lams, bet ji įtikinėja, kad ji tu
ri teisę gaminti atominius gink
lus, jei ji panorėtų.

Neratifikuos

Prancūzijos vadai įsitikinę, 
kad parlamentas niekados nėra 
tifikuos jokio susitarimo, ku
riuo Prancūzija būtų išskirta iš 
didesnių valstybių rato. Prancū-

— Sunku šiandien numatyti, 
kaip nusiginklavimo kalbos 
baigsis. Tačiau mes turime ne- 
paminršti fakto, kad Vakarų 
valstybės, ypač Atlanto, dau
giau šneka apie apsiginklavimą 
negu nusiginklavimą.

• Tautinė Kinija. — Kinų 
riaušės Taipei mieste, Formo
zos sostinėje, prieš amerikiečius 
gerokai sugadino Amerikos san 
tykius su tautinės Kinijos pre
zidentu Chiang Kai-shek.

SANTRAUKA 
VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ

—JAV Valstybės sekretorius John Foster Dulles pasakė, kad 
administracija studijuoja galimybes sumažinti Amerikos karines 
pajėgas užjūryje.

—Japonijos policija Tokio mieste išsklaidė 100 japonų studen
tų, kai jie vakar susitelkė prie Jungtinių Amerikos Valstybių am
basados protestuoti prieš amerikiečių atominius bandymus Ne- 
vadoje.

—Beirute, Lebano sostinėje, vakar buvo suruoštos priešvyriau- 
sybinės riaušės. Riaušės numalšintos. Riaušių metu keletas asme
nų žuvo, keliolika sužeista.

—Britanijos ir Egipto prekybinės derybos užkliuvo.
—Vakarų Vokietijos kancleris Adenaueris grįžo namo iš Jung

tinių Amerikos Valstybių po gana sėkmingų pasitarimų su prezi
dentu Eisenhoweriu ir kitais augštais pareigūnais.

—Britanija nuėmė draudimą parduoti prekes komunistinei Ki
nijai, nors Jungtinės Amerikos Valstybės ir protestavo prieš to
kį britų žingsnį.

—Ispanijos karinis lėktuvas nukrito į Javalambrc kalnus ne
toli Chelva, Valencijos provincijoje. Spėjama, kad aštuoni lakū
nai žuvo lėktuvo katastrofoje.

—Jungtinių Amerikos Valstybių atominis bandymas vakar ati
dėtas, nes buvo nepalankus oras.

—Britanijos premjeras Maemillan šį rudenį ar 1958 m. pava
sarį vyks į Maskvą.

—Chicaga vakar iškilmingai paminėjo žuvusius karius už lais
vę.
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At-kų Fed. Vyr. Rinkimų Komisijos pranešimas
Skelbiama, kad kandidatu j 

Ateitininkų Federacijos vadus 
pasiūlytas Simas Sužiedėlis, 
Brooklyn, N. Y.

Kandidatai į Ateitininkų Fe
deracijos Valdybą: Regina A- 
linskienė, Ridgewood, N. Y.; Juo 
zas Baužys, Brooklyn, N. Y.; 
Antanas Bendorius, Brooklyn, 
N. Y.; Viktoras Dabušis, Brook
lyn, N. Y.; Stasys Lūšys, Brook 
lyn, N. Y.; Juozas Rygelis, Mon 
roe, Conn.; ir dr. Vytautas Vy
gantas, Ozone Park, N. Y.

Kandidatai į ateitininkų Fe
deracijos Kontrolės Komisijos 
pirmininkus: Antanas Masionis, 
Paterson, N. J.; ir Juozas Paže- 
mėnas, Brooklyn, N. Y.

Kandidatai į Ateitininkų Fede 
racijos Kontrolės Komisijos na
rius: Kazys Ambrozaitis, Cleve
land, Ohio; Antanas Mažiulis, 
Brooklyn, N. Y.; Julius Staniš- 
kis, Cleveland, Ohio, ir Vytau
tas Vebeliūnas, Richmond Hill, 
N. Y.

Balsavimo tvarka
1. Balsavimo teisę turi visi 

ateitininkai, kurie turi teisę rink 
ti savo padalinių vadovybes.

2. Kiekvienas ateitininkas gali 
balsuoti: a) už vieną kandidatą 
j Federacijos Vadus, b) už pen
kis kandidatus j Federacijos Vai 
dybą, c) už vieną kandidatą į 
Kontrolės Komisijos pirminin
kus ir d) už du kandidatus į 
Kontrolės Komisijos narius.

3. Balsuotojas kryželiu (x) 
prieš pavardę atžymi kandidatui 
sąraše, už kurį kandidatą jis 
balsuoja.

4. Kadangi į Federacijos va
dus tėra tik vienas kandidatas, 
tai balsuotojai, jei nori, gali bal
suoti ir prieš. Jei šis kandida
tas gautų daugiau balsų prieš 
negu už, tai jis būtų laikomas ne 
išrinktu.

nų balsavimo vokai, tačiau to
kiame siunčiamajame voke turi 
būti įdėtas sąrašas asmenų su 
jų adresais, kurie siunčia savo 
balsavimo vokus. Priešingu at
veju visi balsai, esą siunčiama
jame voke, nebus užskaityti.

GRAŽIAI ŠVENTEI PRAĖJUS
Daugelis mūsų prisimename 

neseniai įvykusią MAS Vakarų 
apygardos metinę šventę. Šios 
šventės įgyvendinimas buvo ga
limas tik sulaukus visokeriopos 
pagalbos.

Abromaitienės, Šimaitienės ir 
Vilimaitės, kurios didelę šventės 
naštos dalį išnešė ant savo pe
čių. Ačiū p. Pivariūnieniei už au 
ką švenei maistu.

Taip pat dėkojame visiems 
apygardos kuopų globėjams ir

11. Ant balsavimo vokų, į ku-Į Apygardos valdyba nori nuo- valdyboms už gražų bendradar-

tytas.
12. Atžymėti balsavimo sąra

šai rinkiminėms komisijoms tu
ri būti grąžinti iki 1957 m. lie
pos 1 d. Vėliau gauti balsai ne
bus užskaityti.

Ateitininkų Federacijos Vyr. 
Rinkimų Komisija

WORCESTKRIO AT-KŲ 
ŠVENTE *

Worcesterio ateitininkų meti
nė šventė įvyks š. m. birželio 8 
d. (šeštadienį).

7:45 vai. ryte Šv. Kazimiero 
parapijos bažnyčioje bus šv. mi
šios ir visų ateitininkų bendra 
Šv. Komunija.

„ „ . . i 4 vai. popiet Šv. Kazimiero pa-
7. Kraštuose, kuriuose veikia ijog galėje bug iškilmingas 

rinkiminės komisijos, balsuoto- posėdis pQ jo meninėje dalyje 
jai savo balsus turi siųsti tikta.iį vjetos moksleiviai at-kai suvai- 
savo krašto rinkimų komisijai,
būtent: Kanadoj — komisijos

rį įdedamas atžymėtas balsavi-1 širdžiai padėkoti apygardos dva 
mo sąrašas, neturi būti jokių I sios vadui kun. dr. V. Rimšeliui, 
ženklų bei adresų. Priešingu at- j MIC, už atnašautas šv. mišias ir 
veju balsavimas nebus užskai-ikun. P. Garšvai, MIC, pasakiu-

užskaityti. Jei balsuotojas at
žymės mažiau kandidatų, negu 
jis turi teisę rinkti, tai jo balsai 
bus priskaityti tiems kandida
tams, už kuriuos jis balsuoja.

6. .Balsuotojas, atžymėjęs kan 
didatų sąraše savo renkamuo
sius asmenis, įdeda šį balsavi
mo sąrašą į balsavimo voką ir 
jį užklijuoja; po to šį užklijuotą 
balsavimo voką įdeda į kitą 
siunčiamąjį) voką, ant kurio už
rašo siuntėjo — balsuotojo pa
vardę bei adresą ir pasiunčia sa
vo krašto arba vyriausiajai rin
kimų komisijai.

pirm. A. Pabedinskas, 287 In 
dian Rd., Toronto 3, Ont.; Bra 
žili joj — c/o A. Stonis, Čia Nitro

5. Jei kuris balsuotojas atžy
mės daugiau kandidatų, negu jis 
turi teisę rinkti, tai jo visi bal
sai už atitinkamą organą nebus

dins S. Lauciaus scenos vaizde
lį “Paslaptingoje zonoje”. Gar
susis lietuvis smuikininkas Izid. 
Vasyliūnas pagros Aracangelo 
Corelli sonatą, Wolfgang Amą-| Lili OVŽAACA LtĮ, VV Vii £jC4,ll£l Skilia

Quimica, Sao Miguel Paulista,. deU9 Mozart „Adagio . Fuga»(
Sao Paulo, Brasil; Prancūzijo
je — c/o B. Venskuvienė, 14 
Av. dės Sapins, Parc St. Maur 
(Seine), France; Italijoje — 
pirm. kun. J. Riaubūnas, Via Ca 
salmonferrato 20, Roma; Vo
kietijoj — pirm. V. Natkevi
čius, (17a) Weinheim/b., Dr. 
Benderstr. 4, Germany; Austra
lijoj — pirm. J. Gylys, 21 Bruns 
wick Str., Fitzroy, Vic. N 6, 
Australia.

Ateitininkai, gyveną Jungti
nėse Amerikos Valstybėse ar 
kituose kraštuose, kuriuose nė
ra rinkiminių komisijų, savo bai 

i sus siunčia Vyriausiajai Rinki
mų Komisijai c/o pirm. J. Vi- 
tėnas, 209 Valley Avė., S. E., 
Washington 20, D. C.

9. Jei ant siunčiamojo voko 
nebus pažymėta siuntėjo pavar
dė ir adresas, tai jo balsavimas 
nebus užskaitytas.

10. Viename siunčiamajame 
voke gali būti sudėti kelių asme-

NUO UŽSISENEJUSIŲ
SKAUDANČIU ŽAIZDŲ 

IR ATVIRU ODOS UGŲ
Tie, kurie kenčia nuo SENŲ. 

ATVIRŲ IR SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ 
nagai 1 ramiai sėdėti Ir naktimis 
miegoti nes jų užsisenSJuslos žaiždos 
niežėjimą lr skaudėjimą senų atvi
ru ir skaudžių žalždų uždekite 
LEGULO Ointment Jos gydymo 
ypatbyes palengvins Jusu skaudėjl- 
mą Ir galėsite ramiai miegoti nak
tį Vartokite Ją tapgi nuo skau
džių nudegimų. JI taipgi pašalina 
niežėjimą Ilgos vadinamos P8ORLA- 
8TS. Taipgi pašalina peršėjimą Ilgos 
vadinamos ATHLETE.S FOOT, su
stabdo džiovinimą odos lr perplyšimą 
tarppirščių. Yra tinkama vartoti nuo 
džlūstančios suskilslos odos dedlr- 
vtnlų, odos IšbSrlmų lr t t taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada 
pasirodo skaudus Išbėrimas nuo vy
styklų. JI yra gera gyduole nuo Iš
viršinių odos Ilgų. Le
gulo Ointment yra 
parduodama po 76 
ct., $1.26, lr 88.60.
Pirkite valstlnėseChi- 
cagoj tr apylinkėse—
Miltvaukee, Wlsc., Ga- 
rv,lnd. lr Petrolt, Mi
chigan arba rašyki
te I r atsiųskite Mo. 
ney order j

šiam nuoširdų pamokslą jaunie
siems. Ačiū taip pat mūsų me
nininkams — kol. E. Blandytei 
ir Manigirdui Motekaičiui, bei 
Cicero tautinių šokių grupei su 
jos vadove Br. Jameikeine — 
nemokamai atlikusiems meninę 
programą.

Ypatingai dėkojame motinai 
M. Juozapai ir seselėms kazi- 
mierietėms už leidimą naudotis 
puikiomis Marijos augštesn. mo
kyklos patalpomis, apmokant tik 
faktiškąsias išlaidas. Nuoširdi 
padėka “Draugui” už suradimą 
vietos savo skiltyse šios šventės 
reikalams.

Negalime pamiršti ir mūsų 
šventės šeimininkių — Beleškie- 
nės, Starkienės, Kavaliūnienės,

biavimą šventės pasiruošimo dar 
be bei visiems šventėn atsilan
kiusiems ir savo auka prie šven
tės išlaidų padengimo prisidėju
siems. MAS Vak. Apyg. V-ha

METINE ŠVENTE BOSTONE

Bostono moksleivių ir studen
tų metinė šventė, įvykusi gegu
žės 12 d., buvo atmintinas įvy
kis: skautai padėjo puošti salę, 
santariečiai plojo at-kams me
nininkams, nepartiniai kirto prie 
bufeto ir visi su didžiausiu malo
numu trepsėjo į taktą, šokių 
muzikai grojant. Bostono jau
nimas priaugo iki bendradarbia
vimo. Ačiū Dievui.

(Nukelta į 8 dsIĄ

Ofiso lr buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
Gydytojas ir chirurgas

1407 So. 49th Court, Cicero
Kasdien 10—12 ir 4—7 vai. Trečlud. 
tik 10—12 vai. Šeštadieniais uždaryta i

Tel REUanoe 6-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ?

' KTI ’VIS GYDYTOJAS
8925 West 59th Street

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

Tel. ofiso lr buto OLympic 2-4150
DR. P. KISIELIUS

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

Rei. 1634 S. 49th Avė., Cicero
Kasdien 1-8 vai. lr 6-8 vai. vak.. 

Išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 Iki 4 poplst.

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGfi 

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

Trečiad. tik susitarus.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopedas - ProtenlMae

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

(Areli Supports) lr 1.1. 
Vai.: 9-4 Ir 6-8. Šeštadieniais 9-1. 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB.
2850 W. 63 rd St. Chioago 29, DL 

Tvl. PKospect #-5064

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4259 W. 68rd St 
Ofiso tel. REUanoe 5-4410 

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

l’enktad. tik po pietį).
Trečiad. Ir šeštad. pagal sutarti

NAUJOS PREKES, 
PIGI KAINA,

DĖLTO VISI'
MfiGSTA DAINAI 

Dabar muzikos mėgėjams (vestas 
naujas, didelis

FONOGRAFŲ PLOKŠTELIŲ 
SKYRIUS

Popaliarios, klasines ir dzaso 
— PLOKŠTELES —

Marija ir B. Budriūno Rau- ' Didelis pasirinkimas geriausių firmų
Z. Aleksandravičiaus “Sveika

da”. Smuikininkui pianinu pri-l HI FI FONOGRAFŲ
tars jo sūnus V. M. Vasyliūnas. T\* Elektrinių^ Aparatų
Baletą solo pašoks Saulė Stoš
kutė. Jai pianinu pritars G. Čes
naitė. Tautinius šokius — Kubi
lą, Kepurinę, Lenciūgėlį ir Mi
kitą ar Kalvelį pašoks vietos 
moksleiviai ateitininkai, vado
vaujami V. Matusaitytės. Solo 
padainuos St. Raudonis.

Po programos ir vaišių bus 
šokiai LB apylinkės patalpose ir 
Maironio parke.

Visi Rytų apgardoje esą atei
tininkų (moksleivių, studentų 
ir sendraugių) vienetai ir kitos 
pakviestos organizacijos bei as
menys maloniai prašomi punk
tualiai šventėje dalyvauti.

Šventės Rengėjai
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SOPH IE BARČUS 
RADIO PROGRAMA

IŠ WQEP stoties — Banga 1890 
PIRMADIENIO vak. nuo 7—8 v. 
NUO PIRMAD. IKI PENKTAD.

8:4fe Iki 9:30 vai. ryte 
ŠEŠTAD. 8:30 Iki 9:30 ryte

SEKMAD. 8:30—9:30 v. r. Iš stoties 
WOPA — 1400 kll.

7169 So. MAPLF,WOOD AVĖ. 
Chicago 29. III. HEmlock 4-2418

KAZYS ČESNAUSKAS
6444 SO. TROY ST. 

Telef. WAlbrook 5-7670 ir 
Glbson 8-4938

• Generalis kontraktorius nau
jų namų statybai, (vairiems re
montams lr namų pertvarky
mams • Turime didelį patyri
mą namų statyboje. • Patys 
atliekame cemento lr medžio 
darbus. • Apkainavimal nemo
kamai.

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

IS ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

sunkvežimis nu pilna ap
drauda. Pigus ir sąžiningas 
patarnavimas.

R. ŠERE RAS
2047 W. 67th PI., Chioago,

HL VVAlbrook 5-8063

ih-DAiim
lūlTCLCVISIOn
Csales - serviče)

Sav. In*. A. SEMENAS 
33*21 S. Halsted — CLlffslde 4-5665 

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

VIKTORO K02ICOS 
Lietuvišku gazolino stotis lr auto 

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

dalys
CALL-ME-MOTORS C0.

5759 S. WESTERN AVĖ. PR 8-9633

DABAR LAIKAS ĮSIGYTI 
NAUJA CENTRINĮ 

APŠILDYMĄ — GAZO 
”AR ALYVOS.

Mūsų kainos žemiausios; mūsų 
instaliacija yra tobula. Kreipkitės 
į mus pilnam centrinio apšildymo 
instaliacijos darbui. Mes atliekame 
visokį “sheet metai” — skardos 
darbą.

LEE’S AUTOMATIC 
HEATING

1626 S. CICERO AVENUE 
Cicero 50, III. T0wnha.ll 3-6670 
ANTANAS LIGUTIS, savininkas

SPECIALUS
BARGENAS
• Sofoms, Lovoms, 

Lempoms
KAINOS NUO

$49.50
augščiau

DIDELIS PASIRINKIMAS {VAIRIAUSIŲ BALDŲ 
FEI.IT A. RAUDONIS, NELLIE BERTULIS, Sav.

ROOSEVELT FURNITURE Co. 
2310 W. Roosevelt Road Tolei. SEeley 0-4711

Krautuvo atidaryta aekmadlenlata nuo 11 lkl 4:10.

DR. L fr K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2800 West Slst Street 
Priima ligonis pagal susltarlma 

DSl valandos skambinti telefonu 
Prospect 6-1796 nuo 2 lkl 9 vai. 
p. p. kasdlan išskyrus trečiad Ir
šeštad

Rea tel. GRovehilI 6-6603

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

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1601 W. Garfield Blvd.
Vai. — Plrmad., antr., kdtv., penkt. 
1.—4 ir 6—8; šeštad. 1—4; treč. ir 
sekm. uždaryta.

OR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES TR 

GERKLES LIGOS 
- Pritaiko akinius -

6822 South VVestern Avenne 
vai. kasdien 10-12 vai. h 7-9 vai 
vak šeštadieniais 10 . vai .Trečia 
dieniais uždaryta. Kt. laiku susitariu

Ofiso ’clefonas: PR 8-3229
Res telef. UAlbrook 6-6076

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja lr Chirurgė) 

KŪDIKIŲ IH VAIKŲ LIGŲ
SPECIALISTE

7166 South Western Avenue
(MEDICAL BUILDING) 

Plrmad., antrad., ketv. lr penktad 
nuo II vai. ryto Iki 1 vai. p.p. lr nuo 
6 v.—8 vai. vakare. Trečiad, nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. šeštad 11 
vai ryto lkl 3 vai. popiet

Office tel. RF. 7-1168 
Res. tel. VVAlbrook 5-3765

*>1. ofiso PKospect 6-2240
PRospcct 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. CHIRURGIJOS LIGOS
5700 So. YVood Street 

Priėmimo vai. nuo 2- -4 vai. kaadlen 
Ir nuo 6 lkl 8 vai. plrmad. !r penkt. 
Trečiad. lr sek. uždaryta.

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE.
Remiantis Chicagos Savings Bendrovės praeitimi, nno pat jos įsikūrimo 
1924 metais, jos pavyzdinga biznio tvarka, ypatingai indėlių Baugumo ir divi
dendų našumo atžvilgiu, nėra saugesnės ir pelningesnės įstaigos pasidėti tau
pomus pinigas. Pasidėję taupinius pas mus gausite ne tiktai sangnmą — jų 
apdrandimą iki $10,000.00, sugiltą dividendą, bet ir daugelį kitų patarnavimų 
veltui, nž kuriuos kitose įstaigose turėtumėte mokėti.

Taupytojų patogumui Chicagos Savings Bendrovės {staiga yra viena ii gra
žiausiai ir modemiSkiansiai įrengtų visoje Illinois Valstybėj®.

Lietuviai gyvenantieji už Chicagos ribų, nežiūrint kurioje Suvienytų Val
stybių dalyje jie begyventų, gali taupyti pinigus paitu.

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

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

Atdara: pirmadienį nno 12 lld 8, antradieni Ir penktadieni nno 9 lkl 4, ketvirtadienį nno 9 lld 8 
Trečiadienį uždaryta visą dieną, o šeštadienį nno 9 lld 2 valandoa po pietų.

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

(Kampas 47-toa lr Daman Avė ' 
Vai kasdien nuo 6—8 vai. vak 

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

Telef. ofiso LAfayette 3-604S 
Rez.: YVAlbrook 5-3048

”il. ofiso HE.4-6849. rez. HE.4-2824

DR. PETER T BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2484 West 71st Street
Vai Pirm., ketvir., penxt. 1-4 lr 7-9 
Antr. 1-6, treč.lr šešt. pagal sutarties

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6817 South VVestern Avenue 
Chicago 29, m 

telefonas REpublio 7-4000 
Realdenda: GRovehilI 0-8161

oaslmatymal pagal sutarties

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus ligos 
2454 West 7 Ist Street

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

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Office: 10748 South Michigan Avė.
Buto 1658 W. 103 St., Beverly Hills

Vai.: kasdien nuo 6 v. v. jki 9 v. vl.į 
Vai.: kasdien nuo 6 v. y. 4kl 9 v. v., 

išskirus trečiad. šeštadieniais nuo 1 
iki 4 vai. popiet.

Tel,: Ofiso — PUUman 5-6766 ‘ 
Buto — BEverly 8-8946

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

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

Priima pagal susltarlma

Ofiso tel. Cl.iffside 4-2806 
RezldencUoa: LAfayette 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

Vai. kasd. 12—4 
Tel. CEntral 6-2204 

6002 YVest lOth Str., Cicero 
Vai kasdien 6-8, šeštad. 1-2 vai

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

Rezid. tel. HEmlock 4-7O8O

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Bendra praktika lr moterų ligos)
Ofisas ir rez.: 5100 S. VVestern Avė. 
Tel. PRospcct 8-1223 arba WE 6-5577 
Ofiso vai. Pirm. 8-10 y. v., Antr., 
Treč. lr Penkt. 6-9 vai. vak., Šeštad. 
2-4 vai. popiet Ir sulig susitarimu.

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. Glb. 8-6125

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

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

VALANDOS: Kasdien nuo 3—7 
šeštadieniais nuo 2-4 vai.

Trečiadieniais uždaryta.

Tel ofiso: DAnube 4-1126

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS

3267 South Halsted Street
Vnl i lkl ♦ v. p. p. Ir 6—8 v. vak 

šeštadieniais 1—4 v. p. p.

Tel. ofiso Pltospect 6-2400
Rezid. PKospect 6-2400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
( Vaškevičlfitė )

GYDYTOJA IR CHIRURGfi 
6248 South Kedzie Avenue

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

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: nuo 2-4 tr nuo 6-8:00 v. 
vak šeštadieniais nuo 2 lkl 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel. Vlrglnla 7-0036.

Rezidencijos tel. BEverly 8-8044

Ofiso HE 4-1414, arba RE 7-0700 
Rrc. RE 7-6867

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

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

Ofiso telef. YArds 7—1166 
. Resldeneljos — STcvvart 3-4611

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJ AS IR CHIRURGAS

756 VVest 85th Street 
(kampas Halsted lr 85-ta gatvė) 

VAL. 1—4 lr 6:80—8:80 p. p. kaa
dlen Išskyrus trečiadienius Atidara 

šeštadieniais 1—4 vai.

Tet VVAlbrook 6-2670
Rea Hllltop 5-1560

Dr. Alex«ider J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marąuette Medical Center 
6182 Sonth Kedzie Avenne

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

Tel. ofiso PR 6-3888, rez. RE 7-9199

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
8560 We®t 68tū Street

VAL kasdien nuo 8—4 p p Ir 7:8*
Iki 9 vai. Trečiad. lr šešt. uždaryta.

Telefonas GRovehilI 6-1595
DR. ALDONA JUŠKA

AKTU TJGU 8PECTAUIST®
— PRITAIKO AKINIUS —

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

2422 W. Marųnette Road

Skelbkitės “Drauge”!

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

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

Seštad. 10—12. Trečiad. uždaryta
LAfayeUe 8-4249.

Namų — CEdarcrest 3-7786

DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
8259 Sonth Halsted Street

Kasdien S—7 vai. vak. Seštad. nuo 
1—5 vai. vak.

Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Victory 2-1484. Resld. 2487 
YV. 62nd St., tel. Republlo 7-8818.

Ofiso telefonas — BIshop 7-2525

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4842 Archer Avenne
(Kampas Kedzie lr Archer) 

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

Tel. ofiso Vlctory 2-1681
Rez. Vlctory 3-0742

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Priėmimo valandos kaadlen: 1-4 p.p 
Ir nuo 6-8 v.v. šeštad. 1-4 vai. popiet. 

Tel. ofiso PR. J-6446, rez. HE.4-81M

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 VVest Marąuette Rd-
Vai. nuo 2 iki 4 p. p.; 6 lkl 8 va*

Trečiad. lr šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 S6. Halsted Street 
Tel. ofiso CA. 6-0257, rez. PR. 6-6662 

Rezid. 6600 8. Arteslan Avė.
VAI. 11 v. v. Iki 8 p.p.; 6—9 v.v.

DR. G. SERRER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 metų patyrimo
Tel. YArds 7-182V 

Pritaiko altinius 
Kreivas akis 

Ištaiso
Ofisai ir akinių dirbtuvė 
756 West 85th Street 

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

DR. ZIGMAS RUDAITIS
8PEO. CHIRURGINftS IR 

ORTOPEDINft-8 LIGO8
2745 Wmt 69th Street 

Priešais Šv. Kryžiaus ligonine
Telef. REpublio 7-2290 

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

DB. ANT. RUDOKAS, Opt 
Tikrina akis lr pritaiko akinius, 

keičia stiklus lr rėmus 
4455 S. California Are. .YA 7-7381
Vai.: 10 ryto lkl 8 vak. (trečiad. už
daryta), šeštad. 10 ryto lkl 8 v. p.p. 

uždarytas

egzaminavimai daromi su elektriniais 
instrumentais, rodančiais mažiausius 
trūkumus. Speciali atyda kreipiame 
1 mokyklos vaikus

4712 Sonth Ashland Avė.
Tel. YArds 7-1373 

Vai. 10:80 lkl 7 v. vak. Šeštad. 10:80 
Iki 6 vai. Sekmad. lr treč. uždara.

DR. S. VAITUSH, OPT.
Palengvinu aklų {tempimą, kuris 

yra priežastis galvos skaudėjimo bei 
svaigimo lr skaudančių aklų karščio. 
Atitaisau trumparegyste Ir tollregys- 
tę. Prirenku teisingai akinius. Visi

DRAUGAS
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PASISAKYME!
Antradienį, birželio 3 d., Cook County ir Chicagos piliečiai 

turės atlikti savo pareigą — balsuoti. Nors nebus nei preziden
tiniai, nei kongresiniai, pagaliau tai nebus nei gubernatoriaus, 
mėro ar kitų valstybės ai- miesto administracinių pareigūnų rin
kimai, tačiau jie yra verti balsuotojų ko rimčiausio dėmesio. Jie 
yra lygiai svarbūs, kaip ir visi kiti rinkimai.

Pagrindinis šių rinkimų tikslas yra išrinkti dvidešimt ap- 
. skrities taip vadinamų “Circuit Court” teisėjų, vieną augstesnio- 

jo teismo teisėją ir tris miesto teisėjus, kurie užpildys neužbaigtą
mirusiųjų ar pasitraukusiųjų kadenciją.

Abi partijos — demokratai ir respublikonai — yra parin
kusios savo geriausius teisininkus, kurių, dauguma jau turi pa
tyrimą kaip teisėjai. Balsuotojai turės progą pasirinkti geriau
sius iš geriausiųjų. Labai svarbu, kad mūsų teismus, ar jie būtų 
federaliniai, valstybiniai, apskritiniai, ar vietiniai — miesto, su
darytų geri, patyrę ir tikrai teisingi teisininkai. O tai daugiausia 
priklauso nuo balsuotojų. Todėl yra svarbu susipažinti su kan
didatais ir eiti balsuoti už tuos, kurie, mūsų manymu, yra la
biausiai kvalifikuoti.

Mes manome, kad birželio 3 d. balsavimai yra svarbūs dar 
ir dėl to, kad piliečiai turės pasisakyti kaikuriais klausimais, ku
rie palies ir jų kišenę.

Chicagos miesto gerinimui, jo švarai, jo papuošimui, visoke
riopam jų gyventojų saugumui ir sveikatingumui palaikyti yra 
reikalinga daugiau pinigų. Todėl yra siūloma, kad balsuotojai 
patvirtintų išleidimą visos eilės vadinamųjų bonų. Jų suma sie
kia kelis šimtus milionus dolerių. Žinoma, tai yra paskola, kurią 
miestas savo laiku turės sumokėti gyventojų vienos ar kitos rū
šies mokesčių sąskaita. Todėl ir leidžiama patiems žmonėms pa- 

1 sisakyti, ar jie nori vienokių ar kitokių pagerinimų, ar ne. Ir 
tai yra vienas stipriųjų argumentų, kodėl yra svarbu ir tokiais
atvejais balsuoti.

Mes iš savo pusės patariame balsuotojams pasisakyti už 
miesto valdžios siūlomus bonus: gelsvame “balote” pastatyti kry
žiuką prie kląusimo “Yes”.

Šitaip pasisakyti galime drąsiai rekomenduoti, nes ši mies
to administracija, vadovaujama mėro Richard Daley, labai rū
pestingai ir taupiai tvarko visus reikalus, visur darydama stam
bią pažangą. Per porą metų daug padaryta, daug kas pagerinta. 
Turint daugiau lėšų, toji pažanga bus dar spartesnė ir ryškesnė, 
ko reikalauja Chicagos miesto ir jo gyventojų gerovė. To rei-

- kalauja ir chicagiečių garbė.

Pažymėtina, kad yra prašoma pritarti ir išleidimui $50,000,- 
000 vertės bonų Chicagos švietimo'departamentui — mokyklų sta
tybai, remontui ir t.t. Ir šių bonų išleidimui reikalinga pritarti. 
Reikalinga pritarti ir miesto parko siūlomų bonų išleidimui.

Pateikia siūlymų balsuotojams ir Cook apskritis. Ir jam rei
kalinga daugiau lėšų. Kokiam tikslui — pastebėsite melsvame

, “balote”.

Visi šie reikalai yra dideli ir svarbūs. Kaip jie yra tvarko- 
' mi, tai daugiausia priklauso nuo pačių žmonių ir nuo to, kokius 
z asmenis pastatome valdžios priešakyje ir kokius galimumus duo

dame jiems teikti gyventojams reikalingus patarnavimus.

Rinkimai, kaip matome, yra labai svarbūs, nežiūrint ar jie 
yra vietinio ar federalinio pobūdžio.

y

VLIKAS - TAUTOS POLITINĖ 
VADOVYBĖ

P. STRAVINSKAS, Cleveland, Ohio

VLIKui ir iš jo išsijungusioms 
politinėms grupėms vedant pa
sitarimus dėl atstatymo vieny
bės ir visų mūsų politinių jėgų 
apjungimo VLIKe, tenka, pir
miausia, visiems laikytis teisin
gos VLIKo koncepcijos.

Mes laikome teisinga tąją 
VLIKo koncepciją, pagal kurią 
VLIKas yra tautos politinė va
dovybė. Šiąja koncepcija VLIK- 
as kalba tautos vardu (jis yra

pės, kaip tautai reikalingą jos 
vieningą politinę vadovybę.

2) Ten pat jis konstatavo, kad 
jį sudarkė lietuvių politinės gru
pės, “kaip tautos politinės min
ties reiškėjos ir vykdytojos”, 
atseit, perduodamos (deleguoda 
mos) jam teisę reikšti ir vyk
dyti tautos politinę mintį arba 
valią.

3) Tame pat deklaracijos įva
de jis išryškino savo, kaip tau-

h
t
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GERAS DARBAS, PONE STASSENAI

Nusiginklavimo konferencijoj Londone dalyvavusį H. E. Stassen 
sveikina penkiametis Willis Washingtono aerodrome. Berniukas yra 
oro pajėgų pulk. Willis sūnus ir džiaugiasi, kad nusiginklavimo kon
ferencija yra vienas geresnių darbų, šalia stovi pulk. Willis ir Stassen 
žmona. GINS)

VAKARU CIVILIZACIJOS SUTEMOS? *’■,M turi“ *=!'"** J kiekvienos prinokusios c:vilizaci-
l». GAUčYS, Chicago, 111. joa milžiniškų miestų, nuveiti- 

i , nančių visą savo kultūros mo- 
Vokiečių filosofas Osvvald anot Spenglerio, prasidėjo pu tinišką peisašą ir jj vadinau iu 

Spenglei' savo garsiojoje kny-! Napoleonu.
Į goję "Der Untergąng dės A-i laikotarpis būdingas “ko-i provincija: kaimas
I bendlandcs (1918) pirmas visu| tarp valstybių”; jis pa- didesni miestai ’.
1 rimtumu pradėjo tvirtinti, jog prastai tęsiasi du šimtmečius ir

mūsų civilizacija esanti savo baigiasi galutnie pergale vieno 
žlugimo išvakarėse. Anų laikų varžovų, kurio valdžia tuo ar ki- 
išvargintoje Europoje jo knyga tu būdu giekia visą plotą> ku. 
padarė didelj įspūdį. riame yra paplitusi civilizacija

(limsta imperija, o kartu su ja 
pasaulinis civilizacijos laikotar
pis.
pasaulis valdomas, tiesioginiai , 
ar netiesioginiai, iš vieno centro]

Kuo gi Spengleris grindžia tą 
savo nelemtą tvirtinimą? Pa
čiais bendriausiais bruožais ap
žvelgiant veikalą, štai jo pa
grindinės mintys:

Kaip ir visa gamtoje, civili
zacijos seka bendru pavyzdžiu:

’ gimsta, auga, merdi ir miršta.

Kultūros gimimas pasireiškia 
pasirodymu paprasto ir pajė
gaus stiliaus mene, moksle ir 
religijoje, kaip pvz. doriečių sti
lius klasinėje kultūroje ir go- 
tinis — vakariečių. Jj papras
tai lydi prašmatnaus mito atsi-

Dabar visa patampa 
mažesni ir

Pasaulinis miestas pagimdo 
žmogaus tipą, kuris yra antroji 

(Nukelta į 7 psl.)

^1)'fi M uTl oT '“'”E

Popullariftkluusiu ii
Jo metu visas civilizuotas ! lietuviška

P1.AVKI- KIIU’YKI.t

hvK.cnifi i- in 'n

I labui
itiunoi poįrri’
7.13 W. :t:ii,l m
> ra veliumu !-u>:i

1 vieno visagalinčio valdovo, ar jis gerai prityrusio kirpėjo. Kaina ta 
t v.-.j... ______!_ i_______ i__ j__ jj I pati, bet darbas daug sąžiningesnis.būtų cezaris, imperatorius, di
dysis chanas ar kas kitas. Pa
siliauja didieji tarptautiniai ka
rai, t. y. karai tarp imperijos 
valstybių; tada galima kalbėti 
apie pasaulinę taiką.

Niekas geriau už Spenglerį ne 
numatė miestų augimo, kurie 
neatsispiriamai patraukia visus

radimas, kaip Vedų religija In-kiekvienos civilizacijos pabai-
goję.

“Pagaliau iškyla pasaulinis 
miestas, centras, kuriame pilnai 
susitelkia pasaulinės istorijos ei-

PIGIAI m SAUGIAI

PERKRAUSTAU
BAL DU S
VIETOJE IR Iš TOLIAU

K. EIDUKONIS
Turiu naują didelį sunkvežimį 

f ir apdraudas
2818 W. 91st St., CMcago, BĮ. 

Tel. PRrescctt 9-2781

dijoje, Homero epiniai mitai 
Graikijoje ir Nibelungai vidur
amžių Vokietijoje. Pagal tas 
apraiškas spręsdamas, Spengle
ris klasinės kultūros gimimą lai
ko įvykius apie 1100 m. pr. Kr. 
o vakariečių kultūros — apie 
900 m. po Kr.

Pirmajam ar primityviajam 
kultūros laikotarpiui esąs bū-

Taigi jis įsipareigojo tautai, Joms tektų atsakomybė ir prieš dįngaR feodalizmas. Žemė —’ 
kaip jos politinė vadovybė, at- istoriją. svarbiausias gamybos šaltinis,
stovauti -ją (tautą) ir tarptau- KoUio VLlKo reikalinga šiandien Žemės savininkas viską lemia.
rimuose santykiuose. • paverstoji tauta? -................. ■- ■■■ ■

Šie VLIKo Įsipareigojimai tau
tai turi būti teisėti. Kas kesina-i Ji reikalinga VLTKo, kaip 
VLIKą nustumti nuo jo teisinių jos politinės vadovybės, 
pagrindų ir padaryti iš jo kaž-; Ja- reikalingas politinis
koki teisinį monstrum. negaliu-i t.į|nas< komjjetentįnRas kalbė
ti tautai atstovauti ir jai iki- tHautos vardu> reikšti pasauliui 
laisvinimo kovoje vadovauti, tas tautos skundus> protestlls dėl 
dirba tautos išdavimo darbą, tall oR t(J veil -r jo pagikė. 
kininkaudamas Lietuvos priešui..ginimų m)-gų įutą fiziškai gu.

Koks VLIK«s prisistatė Į naikinti.

l/2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ !

laisvajam pasauli!:!? 2) Jai reikalingas politinis or-

Miestas tuo-metu tėra tik tur-j 
gus ar tvirtovė. Kovos tarp va
salų ir feodalų palaipsniui suar
do feodalinę santvarką ir duoda! 
pradžią miestams.

Su miestų augimu ir jų pliti-, 
mu prasideda “paskutinis kultū
ros periodas”. Jis yra būdingas 
miesto — valstybės klestėjimu j 
(Periklio laikai Graikijoje, Re-1 
nesanso laikai Italijoje ir Pran
cūzijoje). Jis baigėsi viduri
niam luomui laimėjus Prancūzų,

CRANESAVINGS
2555 WEST 47th STREET 

B. R. Pietki«wicz, prez.; E. R. Pletklewltz, btkr. ir advokatas
Mokame aukštus di\iden<lus. Keičiame čekius. Parduodame tr perkame 

valstybės bonus. Taupytojams patarnavimai nemokamai.
*

Pradėkite taupyti atidaiyrimui sąskaita šiandien. Apdrausta iki >10,000.

Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtam nuo 9 ’ki 8 vai. vakaro.; 
i antr. ir penk. 9 iki 5; treč. uždaryta, o Seftt. auo 9 ik) vidurdienio

VS’N 
L Afavette 8-1088 (

Vlikas savo 1P1.» IV.18 i naganas, vadovaująs Lietuvos lais j rcvojjUcįjos metu 
Įmorandume gen. Kis. nhovveriuij vinimui, telkiąs savyje visas tau,
Į pareiškė kalbas t utos i. vals-Uos gyvąsias kovos jėgas, jun-Į 
lybės vardu. J s konstatavo lak- giąs visą tautą po Bendra vėlin
tą, kad jam yra subordiuavęsis! va sunkiomis ir tragiškomis joa

Niekas aiškiau už Spenglerį 
neįrodė, kad “pasaulio istorija 
yra miesto istorija”: '

“Yra vienas lemiantis faktas, 
tačiau niekad tinkamai noiver-

VLIK.is bf lo y: i įteikęsi Toks ir liktai toks VLIKasj tintas, būtent, kad visos didžio- 
užsienio valstybėms ir tarptau-. •’ditinka tautos interesą, jos ge-j sios kultūros yra miestų kultū
rinėms institucijoms visą eilę rovę- Šitas gi tautos interesas i ros. Pasaulinė istorija yra mies- 
skundų, protestų, memorandu-, turi būti saugomas, svarstant Į tiečio istorija. Tautos, valsty- 
mų ir kitų pareiškimų, kur jis .mnsų politinės vienybės atsta-! bės, politika, religija, visi me- 
kalbėjo irgi tautos vardu. j tyma VLTKe ir bendrai Lietu-, nai, visi mokslai remiasi vienin-

Jei šiandieh VLIKas pasisa- v' s laisvinimo darbe. VLIKo re- į tele žmogaus gyvenimo apraiš- 
kytų, kad jis niekad nėra buvęs f minas siūlančios politinės gru- ka — miestu. Tačiau tikras ste- 
tautos politine vadovybe ir ne- Pės turi pergalvoti savo pasiū- buklas įvyksta užgimus miesto 
turėjęs įgaliojimų kalbėti visos lymus ir grįsti juos tautos inte-
tautos vardu, jis pasirodytų pa- resu. nes tautos interesas yra 
šauliui melavęs, dangstęsis iš- augšč'ausias įstatymas. Salus 
sigalvotais titulais, ramstęsis populi ėst lex suprema.

ir Lietuvos pasiuntiriaj. i dienomis.

Toks-

fikciniais t: utos įgaliojimais.

sielai... Tai, kas miestą skiria 
nuo kaimos, nėra plotas, dydis, 
bet miestietiškos sielos būvi-į

i mas”.
Pamažu miestai išsiugdo bur-

tautos politinės valios reiškėjas to8 politinės vadovybės, tikslus,, 
ir vykdytojas), jis atstovauja| ypač gi ukglą išiaisvinus Lietu- 
tautą tarptautiniuose santykiuo vą atstatyti Lietuvos valstybės]
se (nacionalinio komiteto ritu-1

♦ lu), jis vadovauja Lietuvos lais
vinimo darbui.

Ši VLIKo, kaip tautos politi
nės vadovybės, koncepcija grin
džiama :

1) jo steigiamuoju aktu,
2) jo tjfišistatymu tautai 

1944.11.16 d. deklaracija,
3) jo prisistatymu laisvajam 

pasauliui,
4) tautos interesu.

Koks VLIKas įsteigtas?

11 Jis įsteigtas lietuvių politinių 
grupių 1943 m. lapkr. mėn. su
sitarimu, kaip tautos politinė 
vadovybė. To susitarimo jį įstei- 
gusios polit. grupės turi ir šian
dien laikytis! Sutartis šalims gi 
lygi įstatymui (pacta dant le-

- gem contractui). Kas sutarta, 
tą reikia saugoti ir vykdyti (pac

—ta conventa omnimodo obser- 
vanda sunt).
Koks VLIKas prisistatė tautai?

Jis prisistatė tautai politine
jor vadovybe.

suvereninių organų svetimos jė
gos laikinai sutrukdytą veikimą 
(tokį tikslą gali turėti ir tam 
pasiryžti tik politinė tautos va
dovybė).

4) Deklaracijos tekste VLIK- 
as įsipareigojo;

a) atėjus laikui, sudaryt Res
publikos vyriausybę (4 str.),

b) tam tikra prasme patobu
linti Lietuvos valstybės demo
kratinę santvarką (5 str.),

c) reformuoti pagal demokra 
tinius principus

Už tą nusikalstamą pasaulio
klaidinimą atsakomybė kristų aya I N f*
ne tik dabar VLIKą sudaran-Į V/ V I IU VI
čioms polit. grupėms, bet ir iš BENIULIS atlieka Įvairius 
jo, išsijungusioms, nes gi ir jos perkraustymus bei pervežimus

i****3a?a3aj«f******5a?»e**^<****^* žuaziją; ji pasisavina visą eko

tada pasirašinėjo tuos VLIKo 
pareiškimus užsienio valstybėms 
ri tarptautinėms institucijoms.

iš tolimų ir artimų atstumų. 

Tel. Bishop 7-7075

nominę ir dvasinę valdžią, ku-i 
rią pradiniame periode turėjo fe
odalai ir dvasiškija. Pagaliau 
priartėjame laikotarpio, kurį 
Spengleris vadina “civilizacija”, 
kiekvienos kultūros klestėjimu,

paskutinio laikotarpio f kuris j

PAULIUS JURKUS

SMILGAICIŲ AKVARELE
PRKMIJUOTAS ROMANAS

114 tęsinys

NARIAI LIETUVIŲ TAUPYMO IR 
SKOLINIMO B-VIU LYGOS,t

Kuriose Kiekvieno Santaupos Yra 
Apdraustos iki $10,009,00 —

ir Paskolos Duodamos Maniu Įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

•f »•
mi

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSM,
6245 S. Westem Ave.,________ Chicago 3 B, Ui

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

CRANE SAVINGS
2555 W. 47th St., .

LOAN ASSN,
Chicago 32, Iii

DISTRICT SAVINGS A LOAN ASSM,
3430 S. Halsted St.,____________ Chicago 8J11.

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

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

draugauja, pata yra padorus; antra, patys pinigai. P°,sėd'' Reikalai tokle svarWs’ 0 mes lu0J už

Kiek jis gali priobliuoti? Apiplėš bankelį ir dings.
Tai tikras aferistas. Gudriai maskuota, bet mum kt x SuW*’ suklega visi. Tikrai gera proga pasitarti, 
pasisekė pačiu laiku čiupti jį. Neišspruks. ‘ Nešasi kedes ir suseda aPhnk stal{*’ Užsirūko. Buhal-

- Aiškus planas,-tvirtina ir Gimbutas.-Jei bū- iteris Patarnauja, juokelį sumezga ir skersom nužvel- 
1 tų ta vadinamoji meilė, būtų kaip žmogus pasakęs. Kur ^ia ^a8JamJ Lyg padūmavęs? Kam atsi-

I tu rasi padorų žmogų, kuris, eidamas pas kleboną už
sirašyti, tėvui nepasakytų. Nekaltas taip nedarys.
Tyčia lindo prie mano dukters, iš anksto galvodamas,
kad ja dengsis, plėšdamas banką. Ačiū Dievui, mano

..... ... . , . . . ix- i duktė reikalą suprato, koks spynlauža buvo pnsipla-Veliau Linkus lankosi užeigose, girkšnoja alų ir « i «. i v * i • i tx i • ... . . . , . . , .. X, • ,/ • * kęs- Pelai! Viskas bus ty arkoje! Išgerkim!įs tolo priveda prie bankelio. Taip-vakare miestelis, * x t _x U i. j -xF F * i Linkus tašo kopūstus, užkemša burną, kad neiš-jau kužda: buhalteris nukniaukė, per augštai rietė 
nosį! Bet sekmadienį visą jo triūsą sugriauna vach-

nešė portfelį ? Kodėl atsivedė vikarą ?
Julius jau nori dėstyti vagystės aplinkybes, kai

užšoka Linkus:
— Tamsta, kunigėli, irgi bankininkas?
— Aš tik kleboną palydėjau, bet jei reikės, pri

dėsiu žodį! — Vikaras atkerta kietai.
Vyrai dirsteli į kunigus. Kas čia atsitiko: jų ku- 

nigužis augštom gaidom pradėjo!
— Ramiau, kunige Jonai! Aš kalbėsiu! — Klebo-

sižiotų. Reikia ir dabar tylėti, čia tokia unija sukur- 
x -uxji- .j ixi g -j- , ta, kad plikom rankom neįveiksi.mistras pašnibždėjęs, kad vagišius jau sėdi. Į Įejna dar vienag bankelio valdybos naryS( ir taa nas išsijudina, sunkiai atsistoja ir permeta žvilgsniu

Linkus tuoj supranta, kaip reikia buhalterį pa- pritelpa prie stalo. Buhalteris vaišina, pilsto, nes tų vyr’j^- 
Respublikos guosti. Žengia jis į raštinę, spinduliuodamas ir kie- netepęS( ilgai čia neailaikyai .Linkus jau kruta,] Ir kas jam? Rūstus, piktas! Atkiša lūpn Gilini

Preaidentoi ir Seimo rinkamų gedamas. siūlo padaryti posėdį ir aptarti, ką daryti su tais pi-i ata^vėpia!
— Jūs dar gyvi? O aš akių negaliu sudėti. Laks- nigais, kurių trūksta iš trijų tūkstančių. Kalbos auga — Ponas Juliau ir tamsta, Gimbutai, buvau jus 

čiau, raminau žmones, kad bankas nežlugs, kad tik prįe karštų kopūstų ir geros šoninės. Jie parduos PcrsP''i?s- kad nesikarščiuotumėt, o jū:. ka i-tnaiat ’
įstatymus ,(6 str.).

Taigi VLIKas įsipareigoja 
tautai atlikti tokius veiksmus, 
kuriuos gali atlikti tik legis- 
lacinės funkcijos vykdymo galią 
turįs politinis organas, tautos 
atstovybė, jos politinė vadovy
bė.

5) .VLIKas, be to, savo de-

Julius jį išgelbės, ir taip toliau ir taip toliau!
Greit jie atsiduria valgomajame už stalo.
— Sakai, ant trijų tūkstančių užpilsim burnelę,

kad bankui neskaudėtų! — Linkus pirmas įsitaiso už 
stalo ir, prigrūdęs pilną burną kopūstų, vėl kikena:

— Brangieji, aiškinkit, kas čia dedasi. Taip pons 
Gimbutas ir atiduoda savo dukterį už to meistruko?

meistro motociklą ir taip padengs nuostolius, nės ban
kelio pinigai nei dega, nei skęsta.

Kažkas pasibeldžia į duris. Gal policija, gal val
dybos narys?

44

Įskundėt visai nekaltą žmogų!
— Kų? Nekaltą? — sujuda stalas u ..indo akliu

į buhalterį, į Kleopą.
Julius krūpteli, bet tuoj susivaldo. Aišku jam, 

klebonas vėl bus sumaišęs, kaip tuos užsakus! Nuėjo
policijon, gerą širdį rodė. Jei sutiko tą valdininką, 

vikaras Julius su šyp- kuria čia landė, velniai žino, kuo baigsis, (dali meistrą 
— Čia viskas apgavystė, — pradeda buhalteris, nona pasitinka ir kviečia, jungtis prie stalo. Kunigas

— Mes atlikom lik savo pareigi! Ne mūsų reika-

ĮEINA klebonas. Už jo

klaraeija dar pareiškė, kad jis1—planingas darbas. Manė, kad prisidengęs tariamom Senkus keistai pažiūri į visus, 
bendradarbiaus *<SU visomis Tau Į vestuvėm nukreips dėmesį. Seniai buvo užplanavęs — Kiek čia vyrų! Labai gerai!

1) Savo 1944.11.16 d. dėklą- tų apsisprendimo laisvę ir Lie-. bankelį plėšti, todėl ir lindo pną Samanės, prie pane- baigsit! I — Tai ir yra, kad rasti pinigai yra ne bankelio,
racijos įvade jis pareiškė, kad tuvog nepriklausomybę pripa-, lės Gimbutaitės. Iš to gaunasi du dalykai: panelė Gim- Gerbiamieji, gerbiamieji' • šūkalioja Linkus 0 Viktoro!

jį sudarė lietuvių politinės gru-žūstančiomis tautomis” (9 str.). butaitė iš labai padorių namų, vadinas, kas su jais I ir pirmas grūdasi laukan. — Padarykim bankelio vai- (Fii

I’alauksiu kol laH kaltas jis, ar rre! Bet pinigus rado, ergo!
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Birželio 30 dieną 2:30 valandą 
INTERNATIONAL AMPHITHEATRE

South Halsted ir 42 Street

Birželio 29 dieną 9:30 valandą 
MORRISON VIEŠBUTYJE

70 West Madison Street

Pirmoji JAV irKanados Lietuvių 
T autinių Šokių Švente

JAV IR KANADOS LIETUVIŲ JAUNIMO KONGRESAS

Birželio 28 dieną 8 valandą vakare
MORRISON VIEŠBUTYJE

TO West Madison Street

LIETUVIŲ MENO PARODOS ATIDARYMAS
TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTES, JAUNIMO KONGRESO IR MENO PARODOS DALYVIAMS PAGERBTI BANKETAS ĮVYKS' 
MORRISON VIEŠBUTYJE BIRŽELIO 30 DIENĄ, 7 VALANDĄ VAKARE.

i lių ii
SPORTININKŲ GEGUŽINEDETROITO LAIMINGIEJI

ALRKF Jaunimo stovyklai 
paremti vajaus laimėjimų pa
skirstyme po $100 laimėjo det- 
roitiškiai A. Naumavičiūtė, G. 
Sherman, K. Sragauskas, C. Ste 
panauskas, Jr., ir J. Šepetys. 
Laiminguosius biletus pardavė 
ir po $25 laimėjo detroitiškiai 
L. Heiningas, E. Paurazienė, Br. 
Polikaitis, V. Smagrauskaitė ir 
K. Sragauskas.

Biletų platinime Detroitas už
ėmė pirmąją vietą. Šiam vajui 
Detroite vadovavo E. Paurazie
nė. Jai ir visiems, talkininkavu
siems biletų platinime, o taip 
pat ir visiems, savo auka parė- 
musiems šį vajų, priklauso nuo
širdi padėka.

Iš STOVYKLOS STATYBOS
Jaunimo stovyklos statyba 

vyksta pilnu tempu. Šią savaitę 
jau bus uždėtas vieno bendrabu
čio stogas ir pradėtas statyti 
antras bendrabutis. Virtuvės 
bei salės vidaus įrengimai jau 
baigti. Tuoj pat pradedami vyk
dyti kanalizacijos laukelių įren
gimai. Liepos 14 d. numatoma 
pradėti stovyklavimą.

Kiekvieną šeštadienį yra or
ganizuojamos talkos. Vyrai, ga
lintieji šeštadieniais prisidėti 
prie talkų, prašomi registruotis 
pas J. Buitkų, telef. VI-1-2596.

Pinigai šiuo metu yra ypatin
gai reikalingi, todėl visi pasi
žadėjusieji yra prašomi pagal 
išgalę savo pažadą realizuoti. Iš 
visų detroitiškių yra laukiama 
nuoširdaus bendradarbiavimo ir 
piniginės paramos šio lietuviško 
židinio įkūrimui.

JAUN. STOVYKLAI AUKOJO

Alg. ir J. Nakai $100, A. ir 
B. Astašaičiai $50’ (viso $100), 
K. Sragauskas $50 (viso $100), 
J. Arlauskas $45 (viso $100), 
J. Šepetys $25 (viso $45), L. 
Vyčius $25 ir E. S. Paurazai 
$10 (viso $30).

RALFAS DĖKOJA
Š. m. balandžio 27 d. d. įvy- Į 

kęs Balfo 76 skyriaus vakaras 
davė 118 dol. pelno.

Už veikalo pastatymą skyr. 
valdyba reiškia nuoširdžią pa
dėką Detroito Dramos Mėgėjų 
Sambūrio režisorei Z. Arlaus
kaitei - Mikšienei ir aktoriams į 

D. Bulgarauskaitei, A. Jarašū-| 
nui, V. Jociui, B. Kotkienei, I. 
Laurinavičienei, A. Pesiui, MJ 
Sajauskui, V. Viskantui ir V. 
Žebertavičiui.

Širdingas ačių taip pat vi
siems vakaro surengime talki
ninkavusiems — A. Barakaus- 
kui, M. Brazauskienei, S. Bui- 
vydaitei, J. Černiauskui, L. Gru- 
novui, O. Grybienei, S. Iljasevi- 
čiui, A. Jonynienei, O. Kasevi- 
čiūtei, J. Kavaliauskui, P. Kriau 
čiūnui, P. Kudirkienei, Detroi
to lietuvių parapijų klebonams, 
laikraščių redakcijoms ir kores
pondentams, J. Lekui, E. Molie
nei, P. ir J. Moliams, E. Paura- 
zienei, V. Paužai, J. ir J. Racevi- 
čiams, K. Ražauskui, “Baltic Me 
lodies” ir “Lithuanian Melodies” 
radijo valandėlėms, kun. K. Si
manavičiui, G. Staniulytei, Č. 
Šadeikai, M. Žilinskienei ir ki
tiems. Balfo 76 Skyr. Valdyba

Nors jau kuris laikas plačiai 
šnekama apie artėjančią LSK 
Kovo didžiąją gegužinę, bet ge
rai žinant rengėjų sunkiai pa
keliamą rūpesčių naštą, norima 
ir spaudos puslapiuose priminti mas_g“Qkjg 
ir širdingai visus paraginti bir
želio 9 d., sekmadienį, atsilan
kyti į gerai žinomą, užmiestyje 
esantį New Liberty parką.

troito ssyriaus parengimai, ct y- 
pač gegužinės, pasižymi pakilia 
nuotaika ir linksmumu. Ir šie
met tikimasi, kad nebus kitaip.

Binkevičienės ūkis pasiekia
mas taip pat, kaip ir New Liber
ty parkas. Iš Detroito važiuoja
ma į vakarus “Expresway”. Pri 
važiavus Middlebelt Rd., suka
ma į kairę pusę ir važiuojama a- 
pie 10 min. (dešinėj aerodro
mas) ; pasiekus New Liberty 
Park ir įsukus į jį, tuo pačiu 
keliu po kelių minučių pasiekia- 

V. Mingėla

TRUMPAI 
— Liet. Amerikos Pil. Klubo

gegužinė įvyks šį sekmadienį 1 
vai. p. p. puikiame Beechnut 
Grove darže, 6168 Middlebelt 
Rd., tarp Van Born ir Ecorse 
Rd. Detroito apylinkių lietuviai 
ir kaimynai kanadiečiai kviečia
mi atsilankyti. Bus gera Felix 
Stankevičiaus orkestro muzika, 
skanių valgių ir gėrimų.

— A. a. Pranciška Kaupia,
gyvenusi 979 New York St., Lin 
coln Park, mirė gegužės 17 d.

— A. a. Joseph Kanas (Ka-
nasevičius), 65 m., gyvenęs
Wąrd Str., Detroit, mirė gegu
žės 20 d.

Jurgis Augu štai tis (naujų

Rodos turėtų būti visiems aiš
ku, jog mūsų sportuojantis jau
nimas, iškovojęs visą eilę sporti
nių pergalių įvairiose varžybose, 
yra tikrai reikalingas talkos, 
bet visdėlto dažnas mūsų neat
kreipia reikiamo dėmesio ir ne
įvertina rodomų pastangų. To
dėl būtų nepaprastai malonu, 
jog rengiamos gegužinės proga 
kiekvienas pajustų pareigą atsi
lankyti ir pabuvoti sportininkų 
tarpe. Žinia, atvirai pasakius, 
susidarys šiokios tokios išlaidos, 
bet nereikėtų pamiršti, jig iš
leistas pinigas eis lietuviško prie 
auglio labui, kuriuo rūpintis tu
rėtų būti kiekvieno lietuviškai Fordų padavėjas) ir žmona Ri- 
galvojančio viena pirmųjų prie- ma mini gavo Vedybų sukak.

tį. Vedybų sukaktį mini ir Joe’s
Sportininkai, talkininkaujami gbeų savininkai Joseph ir Jeanie 

rėmėjų, kruopščiai ruošiasi ir yakstis. Julia Juodvalkienė ir 
tvirtina, kad gegužinėje niekam S aūnus William mini gimtadie-
neteks nuobodžiauti. Iki pasi
matymo birželio 9 d. Bičiulis 

— o —
— šeštadieninėj pradžios mo

kykloj ir lituanist. augštesn. mo 
kykloj praėjusiais mokslo me
tais mokėsi 111 mokinių.

VILNIAUS KR. LIETUVIŲ 
GEGUŽINE

Kaip ir kasmet, Vilniaus Kraš 
to Lietuvių Sąjungos Detroito 
skyrius ruošia savo gegužinę, ku 
ri įvyks Binkevičienės ūkyje bir
želio 2 d. 12 vai. V. K. L. S. Dėt 
troito skyriaus valdyba kviečia 
atsilankyti ir nevlniečius lietu
vius. Žaliuojančių medžių ir gė
lių apsupti, valgysime skanius 
pietus. Seniai nesimatę, pasima 
tysime, rūpinčiais klausimais pa 
sikalbėsime. Prisiminsime mū

Providence, R. I.
Pirmoji gegužinė

Gegužės 19 d. Lietuvių Ame 
rikos Piliečių Klubas suruošė

Klaipėdos parke. Šią gegužinių 
vietą maloniai lanko ne tik lie
tuviai, bet gana gausiai ir kita
taučiai.

Toliau gegužinės vyks kiek
vieną sekmadienį, lietui lyjant

pirmąją gegužinę nuo savame | ar saulei šviečiant. J. S.

Atliekame dideliut. ir rr-.žua automobilių remontus. Lyginimas, da
žymas, Elektrinis suliedinimas. Parduodame automobilių dalis 

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

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

^7 '

It’s a 
full
consolette

with a 
table-model 
price tagl

rius. Ona Ramutienė irgi mini 
gimtadienį ir su vyru Antanu 
mini 37 m. sukaktį laimingo ve
dybinio gyvenimo. Vedybų su
kaktį mini ir Joseph ir Julia Me 
diniai.

— Catherine Marks neseniai 
grįžo namo iš ligonniės po sun
kios operacijos ir sveiksta na
muose.

— Pajieškomi Marytė Petrai- 
tienė ir Pranas Zibarkas. In
formacijas teikite telef. BRoad- 
way 3-2224.

— Dievo Apv. parapijos Alto
rių Puošimo Draugija džiaugia
si, kad gerai pavyko pasilinks
minimas.

— Lithuanian Melodies, kartu 
su Lietuvos Dukterų Draugija, 
gegužinę rengia rugsėjo 15 d.

sų sostinę Vilnių. V. K. L. S. De- Beechnut Grove darže. rjv

VIRŠ 15,000,000 Amerikos gyventojų žino,
O

kad taupyti apdraustose Taupymo ir Skolinimo Bendrovėse yra 
saugu ir pelninga.

Universal Savings and Loan Association užtikrina saugumą 
ir gražų pelną.

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentfira lkl 
$10.000.00 kiekvienam indėliui ir įeikaling) rezervai, o pelną — 
patyrusių tr sąžiningų vedėjų pastangos.

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

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės |:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois
y

TELEVIZIJA RADIJAS
1

HI FI PHONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAI
DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

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

It’s the 

new 1957

21-inch’ Admiral. Embassy TV
• Swivels—tuma any direction, lets you see the pieture from 

anyvvhere in the room.
• Gives luxurious “console look” at low table-model price.
• Big 21-inch * pieture with Super 200 Chassis—brightest, clear- 

est pieture... more trouble-free performance.
• Top Front Tuning—puta Controls up high in easy reach.
• Front Removable Pieture Window—savęs on Service calls!
• Charcoal Gray Finish. Model T23A1. Also in Mahogany and 

Blonde Oak-grained Finishes.
*nverall diagonal 

rieivable area 262 sq. in.

For Beauty PLŪS Power!

Admiral,, Table Radio
Your big buy in a table radio

$12.95
• Easy-to-tune "Spread-Band” Dial — widestation separation!
• Built-in "Aeroscope” antenna..."reaches out’ for distant 

stations. No unsightly outside aerials.
• Ebony Model 4L21...Shell pink, carnival red, harvest ye»- 

low, and turųuoise also available.

ą

Arbet’s
FURNITURE AND APPLIANCES STORE

Complete Interior Decorating Service and Custom Draperies

2442 W. 47th Street, Chicago 32, III. Telefonas — Virginia 7 - 0700
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DTENRASTIS DRAUGAS, CHTCAOO. TLLTNOTS

»

CHICAGOS LIETUVIŲ. JŪRŲ SKAUTUOS TRADICINIS METINIS VAKARA S

RUOŠIA:
“Baltijos Jūra” Tunto ir

“Vaivos” Laivo Jūrų Skautai 
ir Skautės

—K-------- •,.7 Z3

š £ Dugne T J

ĮVYKSTA ŠEŠTADIENI, BIRŽELIO MĖN. I DIENĄ, 8 VALANDĄ VAKARE — LitiuvIŲ AUDITORIJOJE 
šokiams groja B. Pakšto orkestras * Turtingas bufetas * Visi maloniai kviečiami atsilankyti.

--j* -■ ~Z*~ ——— ■>L-E

PROGRAMOJE: 

Tautiniai šokiai, baletas

ir kiti pasirodymai

. . —- į.-----------į.------------

A. ŠADEIKIENĖ LIET. TAUT. ŠOKIŲ 

REIKALAIS
Pasikalbėjimas su žinomąja mūsų taut. šokių puoselėtoja

AL. G1MANTAS

Dabartiniu metu Toronto, Ont.,. sudarytų tam tikros figūrose bend- 
gyvenanti A. Šadeikienė (Ličkū-, rus ratelius ar kvadratus ir pan.
naitė) yra pakankamai gerai ži
noma visiems tiems, kurie vieno
kiu ar kitokiu būdu yra susirišę su 
lietuvių taut. šokiais. Tuo atžvil
giu ji nėra reikalinga jokios papil
domos reklamos, ir šis bendradar
bis naudojasi malonia proga per
duoti mūsų skaitytojams vieną 
kitą mintį apie pirmąją Liet. taut. 
šokių šventę ir aplamai apie mū- 
suosius šokius. Tai vis nuomonės, 
kurias pareiškė žinomoji liet. taut. 
šokių veteranė.

Labai gražu žiūrėti j tokį bendrą 
šokį ypač todėl kad mes labai ne
daug progų turėjome Lietuvoje ar 
Vokietijoje tai pamatyti. Tokių | 
masinių suvažiavimu juk turėjome 
tiek mažai.

— Sakykite, kaip tautinių šo' 
kių reikalai buvo gvildenami ne-; 
priklausomoje Lietuvoje ?

— Reikėtų išdrįsti tarti, kad ga 
na liūdnai. Galima sakyti, kad tik 
paskutiniaisiais nepriklausomybės 
metais buvo pradėta tuo rimčiau

— Ar vra pakankama reklama sielotis. Tada jau taut. šokiai bu- 
šokių festivalio reikalais? vo liesti > gimnazijų programas.

A • __-- e i per sporto apvgardines varžybas
, r ,p , • h • J ", jau buvo šokami taut. šokiai. Prie
dos liet. spaudoje nelabai daug kas atgaivinimo
rašoma. Apie tą trumpai pateikia- , pasidėjo (ironijai!) rusų o- 
mi tik patys faktai; Amerikos he- kunaciics 'tai„ Viiniuie steie-
tUuVVa’agvvteu‘Sa"iispindi *S£ Li’udiM ‘—'"blis. Salia' liau- 
Toronte ^seniai lankėsi p. Šilini dl|,s dnlnu ir inatrumentalinės liau- 

gienė, bet man neteko progos su
ja pasikalbėti.

ADENAUERIS ORYJE

Adenauei

vas, mokydamas vieną ar kitą šo- ti didesnę atsakomybę dėl mūsų tu galimai didesniu pasisekimu ir 
kį, turėtų žinoti, kokios rūšies tas taut. šokių iškraipymo. i darna,
šokis yra, nupasakoti jo minti šo
kėjams ir ją įgyvendinti tame šo
kyje. Be abejo, tai yra gana sun
ki vadovo pareiga. Juk nėra per- 
sunku išmokyti šokio judesius, — 
kas po ko seka ir kaip. bet bet 
yra^ daugiau sunkumų išgauti iš 
šokėjų judesių ir veidų išraiškos 
pačią šokių mintį. Pasitaiko, kad
net pats vadovas nežino, kad iis gįelojasi, kad tik neeilinis lietuviš- mergina, kuriai pasipiršau, ma

kojo šokio pasirodymas tūkstan-1 . ,__
čiams savųjų ir svetimųjų praei-i ne atstume. Antro]

Nuoširdžiai ir dideliu atvirumu 
pareikštos p. A. Šadeikienės min-' 
tys, reikėtų tikėtis, ras deramą at
garsį ir dėmesį ne vien tik busi
mųjų pirmosios taut. šokių šventės 
žiūrovų, bet ir pačių šokėjų tarpe.
Tenka tik apgailestauti, jog 
negalės dalyvauti didžiojoje šven-' _ Tai du kartus pirmoji 
tėję, bet ir dabar ji rūpinasi ir! J

Nusivylė
— Ar tu buvai kada nusivy

ki, meilėJe?

to turi reikalauti iš savo šokėjų. 
Jeigu tas ar kitas šokis bus iš
moktas turint galvoje jo minti, tai 
jis bus daug įdomesnis ir gražes
nis žiūrėti ir daugiau patenkins 
stebėtojo lūkesčius, giliau prasi
skverbs į jo širdį. (Juk dabar mū
sų šokiai liko tik kaip parodomie
ji). Tuo pačiu toks šokis pilnai 
ir atsieks savo tikslą.

— Ką dar galėtum pasakyti apie 
atskiras šokių grupes?

— Taigi tie apeiginiai šokiai 
yra rimtesnio pobūdžio. Būtų klai 
dingą, jeigu pvz. “Sadutė” būtų 
šokama labai giedrioj šviesioj nuo
taikoj. Juk tai yra jaunosios atsi
sveikinimo šokis. Per tą šokį ji at- 
atsisveikina su savo jaunystės drau 
gėmis, su nerūpestingomis dieno- , 
mis pas motulę, su rūtų darželiu, I 
kuriame ji tiek daug vakarų pra- 
rymojo, išsvajotojo belaukiaukda- 
ma . . . Todėl, kad šokėja, šokda
ma “Sadutę”, kelia gėlę į viršų ir j 
j ją žiūri, turi matyti joje viską, I 
kas čia tik ką buvo minėta. Tada 1 
jos akyse — veide atsispindi ta 
nuotaika ir pats judesys jgaus ir-

„ x r,- , • X... , ... gi tą pačią prasmę, šokis pasieks
Prezidentas Eisenhovvens savo ūkyje rodo Vokietijos kancleriui žiūrovo sielą ir jau tuo pačiu pa- 
-------- taikiai nusiteikusį .Angus veislės bulių. (INS) sjeks šokio tikslą. i

SkIP’S SELF UlAlI O SERVICE

Liquor Store
5515 SOUTH DAMEN AVENUE

4Lt PHONES — VVALBROOK 5-820?

MAY-GEGLŽĖS 29, 31, June-Birž. 1 d. d.

HENNESSY THREE STAR COGNAC, Fifth

ASBACH LRALT
8 yr. Old German Brandy Fifth

$5-09

$5.09
REGENT OR DURELL IMPORTED 

FRENCII BRANDY Fifth

dies muzikos, kartu ėjo ir taut. šo
kiai. Tas ansamblis tada spėjo ap
važiuoti beveik visus Lietuvos mie

— Kokia Jūsų nuomonė dėl pa- stus ir miestelius, parodydamas lie
čio repertuaro? į tuviams, kokios gražios yra mūsų

— Man atrodo, kad jis neblogai liaudies dainos, kokie grakštūs
parinktas. Yra gana įvairių šokių taut. šokiai ir kaip įdomiai skam- 
mergaitėms ir berniukams, taip ba musu liaudies instrumentai, 
pat bendrųjų. Nežinau, ar bus dau Nuo* to_ laiko kiekviename mieste 
giau kaip vienas masinis, visų šo- susižavėję gyventojai stengdavosi 
kėjų bendras šokis. Tokiomis pro- įsteigti grupelę, kuri įvairiomis
gomis labai malonu pamatyti dau-' progomis pašoktų taut. šokius. Tik melodiją. Pvz. apie Pikelius, Zei- kius 
giau masinių šokių: mūsų šokiai visas_ vargas, jog nebuvo užtenka- mait “Jonkelis” dar buvo la- si r
gražus, kada juos šoka daugiau šo- 'mai šokiu vadovų.
kėjų porų. Šiaip juk didžiuma žiū — Kaip tad galima buvo verstis, 
rovų yra matę, kada koks nors šo- neturint pakankamai tos srities ži- 
ikis atliekamas vienos grupės, šia novų?
proga publikai būtų galima pa-, ;— Kur veikė gimnazijos, tos pa
teikti daugiau šokių, kad iie šo-1 reigos tekdavo kūno kultūros .mo
kami didesnės masės. Tai būtų k\tojams arba pradžios mokyklų 
lengva padaryti Chicagai, kadan-! mokytojoms. Tik gaila, kad jo», 
gi ten galima dažniau suvažiuoti didelėje daugumoje, neturėjo pa- 
į bendras repeticijas. Išryškiant kankamai žinių. Apsukresnieji sa 
šią mano mintj, norėčiau pasakyti, Į ji taut. šokių žinyną galėjo na-
kad turiu galvoje ne tai, kad tuo pildyti iš mūsų senolių ir senelių,
pačiu metu daug grupių šoktu tą t.y. didžiumoje kaimo gyventojų,
patį šokį kiekvierfti savo rateliuo- Juk buvo tokių, kurie puikiai at-
se, • bet tai, kad tos visos grupės siminė ištisai kurį taut. šokj ir jo

Prie apeiginių šokių dar reikė- 
kaip tik buvo stengiama- tų paminėti “Rugučius”, “Ruge- 

maitijoje “JonkeLis” dar buvo la- si realizuoti išeivių tarpe Vokie-j liūs”, “GyvatSrą” ir kt. Prie gry
bai gerai žinomas šokis. Per va- tijoje, patekus į stovyklinę aplin- nai žaisminio šokio rikiuotini: 
kūniškas ar kitus kaimo pasilink- ką. Juk tik retoje stovykloje ne- j “Lenciūgėlias - Grandinėlė”, “Ke- 
sminimus jaunimas jį šokdavo su buvo įsteigti tautiniai ansambliai Purine” (“Blezdingėlė” yra dau- 
didžiu pamėgimu, kaip dabar šoka arba bent taut. šokių trupės, ku- giau ilgesingos nuotaikos šokis, y- 
tango ar kitus modernius šokius, rios tiek saviesiems, tiek ir gausiem pač lėtoji dalis), “Šustas”, “Miki- 
Taigi šokių grupių vadovams te- svetimiesiems įvairiomis progo- ta”, “Čigonėlis” ir kt. Šiaip jau, 
reikėdavo bent kiek plačiau nava- mis atskleisdavo šokių grižį. Vo- daugiausiai turime ar tik ne imi- 
žinėti po kraštą ir pasirinkti no- kietijoje buvo gana geros sąlygos tarinio pobūdžio šokius, iš kurių 
rimų žinių. ; tiek chorams, tiek šokėjams. Ki-J būdingiausi “Oželis”, “Kubilas”,

— Ką galite [rasakyti apie mūsų to darbo nebuvo, o priklausantieji “Malūnas”, “Karvelis”, “Sukčius” 
šokiu raidą pokario dienomis Vo meno vienetams būdavo atleidžia-Į ir kt.
kietijoje? mi nuo kitų stovyklinių darbų, o, — Ką dar, Tamstos nuomone,

— Dar laisvės metais spėta iš
kelti mintį — atgaivinti taut. šo-

be to, dar gaudavo papildomą mais
to davinį.

— Kokia padėtis išeiviams emi
gravus ir pastoviai įsikūrus pla
čioje pasaulio jvairiufAe kraštuo-

reikėtų priskirti vadovo p arei-

$3.29
GRAIN ALCOIIOL 190 PROOF U.S.P. Fifth $4.89

SCHENLEY GIN, Full Quart «uart $3 39

CINZANO VERMOUTH 
Dry o,r Sweet

VANDER FLIP W1NES 
Imported From Holland

MOUQUiy CHERRY LIQUEUR

Fifth

Fifth

Fifth

$1.29

$1.69
$3.49

S T. ANTHONY 
SAVINGS
Moka aukščiausius 

dividendus taupytojams 

... ir sąskaitos yra 

Federalines Valdžios 

apdraustos iki

Jūsų saugumui!

FREE GIFTS
to SAVERS 

May lst to 31 st

goms?
—Vadovas, ruošdamas šokius, tu 

ri gerai išmokyti judesius ir žings
nius, kad jie būtų labai vienodai 

seT ' išpildomi Kai jau tas paruošta, tu-
— Tą pačią mintį, be abejo, nau- ri ilgokai padirbėti, kad šokis bū- 

jieji ateiviai puoselėja ir savo da-' tų darnus ir sklandus, kad šokė- 
bartinėse gyv. vietose. Malonu skai jai būtų tarpusavy puikiai susišo- 
tyti spaudoje, kad ten ir ten buvo kę. Labai reikalautina lygiavimas, j 
šokamas vienas ar kitas taut. šo- vienodas ratelio ar kvadrato for- 
kis, kad lietuvis išeivis galėjo ji mų išlaikymas. Be to, šokėjai tu-1; 
vėl pamatyti gyvą scenoje, o sve- - ri šokti laibai lengvai, visada ant Jr

BIDUEISER, SCHLITZ, MILLER, HAMMS 
or PAPST, Case of 24 12 oz. bottles

PKAGER BERK

Case of 24 cans — Bock or regular Case

$3.49

$3.19

FREE TO VACATION CLUB SAVERS

Open your Vaeaflon Club acfount NOVV 

For J 1.00 or mor« per week and receive thit fvU sėt 

of beautifully pachagtd toli and poppor thoktrt

. GIFT NECKIACE
This prtila slrand ot baautifully simulated 

pearls, styled by MADBtINE, it FREE 
when you open on aceaunt of $50 0G 
or more, or add that omounl lo yovr 

, pretenl aceount.

ST. ANTHONY SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1447 S. 49th Court • Cicero 50, III. • Bl 2-1397

. A

timtautis taipgi lietuviškuoju me
nu pasidžiaugti. Tokios grupės i- 
tin yra reikalingos dabar. Mes, 
vyresnieji, išsivežėme taut. šokių 
grožį ir meilę jiems išvykami iš tė
vynės. Bet dabartinis jaunimas, k u 
ris yra išaugęs ir išauklėtas sve
timoji; aplinkoje, neturi, o gal ir 
neįstengia, jausti to tautinio šo
kio grožio, neturi meilės jam.

Todėl vyresnieji turime tą įdieg
ti mūsų priaugančio jaunimo šir
dyse.

— Ką siūlytumėte tuo reikalu, 
kaip reikėtų patraukti mūsąįj jau
nimą, kad jis puoselėtų dailiųjį ir 
gracingąjį liet. šokį?

— A šgalvočiau, kad šokiu gru
pės vadovas, atėjęs į repeticija, 
neturėtų ta pravesti šabloniškai 
— pamokyti tą, ar kitą judesį, bet 
jis turėtu papasakoti apie tą mo
komą šoki ką nors daugiau, nutei
kti juos tam šokiui, nurodydamas 
to šokio mintį, jo turini, paskirtį. 
Yra šokiu, kurie yra šokiami įvai
riomis progomis.

— Ar tai rakštų, kad mūsų šo
kius galima būtu skirstyti ta>m tik
romis grflpėmis?

— Tain. Sakvčiau, kad šokius 
būtų galima siiskirstvti į apeigi
nius — rimtesnio podūdžio ir grv- 
nai nuotaikingUR — žaisminio turi
nio šokius. Turėčiau nasakvti, kad 
vn dar ir trečia šokių rūšis, tai

pirištų galų (kurie judesiai ir žing 
sniai leidžia tai). Turi atrodyti, 
kad šokėjai skriste skrenda. Ta
da bus šokama, bet ne pažeme 
šliaužiojama. Bet tuo pačiu jokiu 
būdu negalima prarasti taut. šo
kio specifinio charakterio, kuris 
turi būti pilnumoje išlaikytas.

Pasitaiko, kad šokių vadovai sa 
vaip interpretuoja šokių judesius 
ar tai dėl šokio nežinojimo, ar dėl 
to, kad tuo metu atrodo, jog taip 
bus geriau. Toks reiškinys labai 
apgailėtinas. Kartais būna taip, i 
jog stebi šokį, vardas tas pats, , 
muzika ta pati, bet šokis toli gra
žu jau nebe tas pats. Todėl šokių | 
vadovai turi jausti didelę atsa
komybę ir riziką dėl šokio iškrai
pymo, Juk kaip tą šokį išmoky
sime jaunimą, taip jis bus ir toliau 
šokamas. Tas jaunutis šokėja vė
liau mokys kitus šokti, o tie, savo 
ruožtu, vėl bus kartojami toliau ir 
neteisinga šokio initerpetacija il- 
ganiui gali būti priimta už tikrąją.

— Jūsų nuomonė apie iki šiol 
Išleistus šokių vadovus?

— Aplamai, taut. šokių knyeų 
yra gana mažai išleistų. Dabar tik 
pasirodė.kelios J. Lingio knygos. 
Bet, pačiam niekados nešokus tų 
šokiu, labai sunku ir tame vadove 
susigaudyti. Todėl, jei mes jauni
mą išmokysime klaidingai taut.

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

ir tolimų distancijų. Šaukite sekančiai.

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

Telefonas — FRontier 6_1882

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

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

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

OFISO VALANDOS:
Pirmad., antrad., penktad. ir Trečiad. 9 ryto iki 12 vai. 
Šeštad. 9 vai. ryto iki 4:30 p.p. Ketvirtad. 9 vai. iki 8 v.v.

tie. kuriuos galima būtų pavadin- šokius, tai jie klaidingai bus ir to
ti imitaciniais šokiais. Jie vra žais- I liau šokami. Todėl, mano_ nuomo- 
minio šokio padalinys. Todėl vado- ne, visi šokių vadovai turėtų jaus-

1 957 BUICKAS 
Tik

£2,595.00
Dynaflow, Radio, Apšildymas, Baltos Padangos 

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

ASULLflLL!
J. O. TELEVISION CO. Pardavimas ir taisymas

Tranzistorinių radijų prikraunamų baterijų užtenka ligi

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

2512 W. 47th St. Tel. FRontier 6-1998
Atdara kasdien iki 6 vai., pirmad. ir ketv. iki 9 vai. H«'km. uždaryta

NAUJI OIOUI TKOKAI-NAUJAUSI KMUSTrm (MUKIAI 
UjBU Mtrų HmMlAS- P/6US IKSĄtlKIKGAi AATAKNAfOHAi

. JUOZAS NAUJOKAITIS
L-?— .y* 6951 CHICAGO 3€, ILL Te*. WAIU»«I< 5-9209
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Teisėjas Thomas J. Courtney
Thomas J. Courtney išbuvo 

tris tbrnjinus Illinois valstybės 
Cook County prokuroru.

i'lioinus J. Courtney

Kai 1932 metais jisai už-Į 
ėmė tą vietą, tai buvo labai! 
sunkūs laikai po nepaprastail 
didelės depresijos. Chicagoje 
buvo taip įsivyravęs vagilių šė
limas, kad jie pavogdavo net | 
132 automobilius j dieną. Tas 
vagilių raketas buvo jau taip i 
įsigalėjęs, kad prokurorui J. 1

Courtney ėnjė pusantrų metų 
laiko, kad gyvenimą atstatyti 
į normalias vėžes, sudraudžiant 
įšėlusius automobilių vagilius.

1951 metais Th. J. Courtney 
buvo išrinktas j Apygardos Teis 
mą (Circuit Court) teisėju, kur 
jis darbuojasi ir dabar. Apy
gardos (aukštesniame) teisme 
Th. J. Courtney įvykdė daug 
permainų ir pagerinimų.

Šių metų birželio 3 d. vyksta' 
teisėjų rinkimai j Superior ir 
Circuit Court. Aš, kaip buvęs 
Th. J. Courtney pagelbininku 
jam esant prokuroru kviečiu 
visus lietuvius balsuoti — vy
rus ir moteris paskirti bent pu
sę valandos laiko atlikti savo 
pilietinei pareigai ir savo balsą 
atiduoti už teisėjus: Thomas J. 
Courtney ir Harry M. Fisher, 
nes jiedu abu yra užsitarnavę 
mūsų paramos, kad būtų ir to
liau išrinkti teisėjais.

Charles P. Kai

TĖVAS PIJUS
istorijoje yra pirmasis kunigą* 
kuris turi Kristaus žaizdas Tė 
vas Pijus yra garsus nepapra
stais darbais ir Dievo maion. 
mis Knygoje aprašoma pra
našysčių dovana, nuostabūs iš 
gijimai, ekstatiniai persikėlimai 
ir t.t. Iš Tėvo Pijaus gyven im< 
vra įdėti 32 paveiks,ai Kaini. 
$2.00.

Galima gauti “DRAUGO'
Admimstracijc je

1545 We*t 63 Street, Clih-ngo 2#, III.

3MK

:XXXXX>000<XX>0000000<XXX>000(

Lithuanian dictionary
Angliškai lietuviškas Lietuviš
kai angliškas žodynus Parašytas 
H. H. Pewtress ir *. Gėriko. 333 
psl. Kietais viršelis 's Kaina $4.50 
Gaunamai “DRAUGE”, 4545 W. 
63 r d Street, Chicago 29, Illinois. 
kxhxxxxxx><xxhxxx><xxxxxxk><x:

• Ar sovietai duos atominių 
ginklų savo satelitams'! Yra di
delė abejonė, kad sovietai kada
nors rizikuotų duoti atominių ________ REAL ESTATE
ginklų savo satelitams, pasakė 
gen. O. P. VVeyland, taktinių oro 
pajėgų vadas. Satelitinės vals
tybės sovietų atominius ginklus 
galėtų panaudoti prieš pačius 
Kremliaus valdovus.

fLASSIFIED AND HELP WANTFD AD<

Prieš pirkdami ar pardundami 
ulinius, biznius, sklypus ar ūkius 
atlankykite mus.

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANOE 

NOTARY PUBLIC.
2405 West 51 St. 
WAlbrook 5-5030 

PRo^oect 8-3570 (vak. ir semad.)

Mūr. 4 upurtm., eentr. Slld.—-$24.200. 
Mūr. 2 po 4 kb., eentr. šild.—$25.400. 
Mūr. S kb. bung., guzu eentr. Slld.— 
$IX.200. Puikus 1 meti, ii kb. bung., 
brangūs priedai $10.500. Nuo Chl- 
eagos 45 myl. vasarvietė su visais 
Įrengimais, maudytis ir žnv. $1.900. 

Yra pigių ir gerų pajamų namų.

BUDRECKAS Realty
“DRAUGO” Administracija 40gl Archer ave LAfayette 3-3384 

nuoširdžiai dėkoja už aukas (prie california g-vše)
Naujų Mašinų Fondui. Aukoje --------------------------------------------------
sekantieji: i SAVININKAS parduoda “insul

Kirstuk, Walter, Dr. . .$10.00 bricRk” ?am4- 2 butai — 4
. , .X , , . „ ’ r. ™ 5 kamb. Labai gerame stovy.
Aukstaklnis Steponas . 2.00 Naujas 2-jų autom, garažas. Arti
Kodaitienė K.......................2.00 mokyklos ir transportacijos. Telef.

j LAfayette 3-5981.

NAUJŲ MAŠINŲ 
FONDAS

įF
• u » i »/

REAL ESTATE HELP WANTED — VYRAS

Pašovė įtartąjį
ir pats susižeidė

CHICAGO, III., geg. 28. — 
Illinois Central geležinkelio de
tektyvas šiandien pašovė ir sun
kiai sužeidė vyrą, kurj jis įtarė 
vagyste prie 18-tos gatvės ir Ca
lumet av. Detektyvas netikėtai 
persišovė sau ranką.

Įtartasis vagyste VVilliam De 
Shazer, apie 50 metų, ir detekty
vas VVilliam Tyree, 23 metų, nu
gabenti į Michael Reese ligoninę.

PAJIEŠKOJIMAI
Jieškomas PETRAS - POVILAS 
RAUDONIKIS, s. Jokūbo, g. 1920 
m., bal. 20 d. Atsieliepti arba apie 
jį žinanti pranešti adresu: Anta
nina Bazarienė, 2436 W. 46th St., 
Chicago 32, 111. Tel. Virginia 7- 
7419, po 6 y.v. Turiu žinių apie 
žmoną gyv. Lietuvoje.

I

JO’S LITTLE SEWING BOX
Siuvame sukneles — Taisome

Kksprrtiškas darbus už prieinamas 
kainas. Užuolaidos pasiuvamos pagal 
užsakymų. Jokia siuvimo darbas nė 
ra per mažas nei per didelis. P u Učiai 
atliekamas darbas. Kalbame lietuviš
kai. 1*0(1 S. Halsted St., SE 3-4046.

Pažvelgus iš garvežio
CHICAGO, III., geg. 28.—Ray-1 

mond M. Kramer, 48^metų, 2050 I 
Jackson blvd., North VVestern 
geležinkelio inžinierius, vakar, 
buvo užmuštas, kai jis iškišo sa-1 
vo galvą pro garvežio langą. Jo| 
galva susitrenkė į stulpą. Nelai
mė įvyko netoli 723 W. Chicago! 
av., kai jis garvežį stūmė atgal.

PER PASAULĮ KELIAUJA 
ŽMOGUS

Bernardo Brazdžionio poezijos 
rinkinys. Nedidelis skaičius šios 
knygos gautas šiomis dienomis 
“Drauge”, 4545 W. 63rd St., Chi
cago 20, III. Knygos kaina kie
tais viršeliais $2.

Įsigykite, perskaitykite Lietuvoje 
premijuotą istorini romaną dviejuo
se tomuose,

KRAŽIŲ SKERDYNES
Gražūs Žemaitijos gamtos vaizdai, 

gyvai pavaizduoti anų dienų papro
čiai. Jdomi meilės intryga, vaizdūs 
dialogai atskleidžia anų dienų tik
rovės vaizdą. Jie parodo kaip dai 
Lietuvos nepriklausomybės prlešauš- 
ryje maskoliai persekiojo mylinčius 
savo kraštą ir tikėjimą žemaičius lr 
jie liejo kraują dėl savo šventovės.

Autorius — J. Marcinkevičius 
pats lankėsi Kražiuose, gerai susi 
pažino su vietos aplinkuma, apklau- 
sinėjo gyvus Jvyklų llūdlninkus lr 
panaudojo plačią archyvinę me- 
ilžlasą.

I
į 1 tomu 318 pusi. kaina ....$3.00 

II tomas 820 pusi., kataa ....$8.00 

Užsakymus su pinigais Biųskite:

“DRAUGAS”
4545 VVest 68rd Street 

CHICAGO 29, ILLINOIS

Majauskas K..........................2.00
Kazlauskas Frank .... 2.00
Janavickas Ona ......... . 2.00
Kudulis Stefa ................. 2.00
Gricius K................................ 2-.00
Valuckias Pranas............ 2.00
Petrauskas Stella .......... 2.00
Franckevičius Elena . . 1.00 
Povilionis Stella, Mrs. . 1.00
Makaras M.......................... 1.00
Satkūnas Stepas .:.... 1.00 
Obearskis Antanas .... 1.00
Bulota Joseph ................. 1.00
Latvėnas Veronika .... 1.00
Levickas Pranas ............ 1.00
Norkus Pr. (........................ 1.00
Statkevičienė Stasė . . 1.00 
Rėklaitis Mikas ........ 1.00
Rev. B. Chomskis .......... 1.00
Odinas Pranas ................. 1.00
Treška Jonas........................ 1.00
Kniukšta J........................... 1.00

SAVININKAS parduoda 5 kmb. 
mūr. bungalow su apšildomu kam
bariu pastogėjo. Karštu vandeniu 
apšildymas. Pilnas rūsys, platus 
sklypas. Tuojau galima užimti. 
Apžiūrėti galima kiekvieną dieną 
nuo 2 iki 5 vai. popiet. Savininkas. 1 
5832 S. Rockwell St.

REAL ESTATE

RAMIOJ, GEROJ VIETOJ
Mažai šeiniai ekonomiškai pertvar

kytas 2-jų aukštų 4 butų mūr. namas 
su balkonais. Autom, šildymas. Mūr. 
garažas. 37 pėdų sklypas, apsodintas 
medžiais $24,411(1. Volodkevičius. 
GRAŽUS 5 KAMB. MŪRO NAMAS

Plytelėm klota vonia ir virtuvė. 
Naujas alyvos šildymas. Kilimai. 
$20.000. A. Sirutis.
PUIKI 6 KAMB. REZIDENCIJA
Kilimais iškloti du kambariai. Dvi

gubi alium. langai. Rūsys apsaugo
tas nuo potvynių, šildomas gazu. 2 
karų garažas. $23,000. A. Katilius.

5 AKRAI ŽEMĖS
2 gyv. namai: vienas 7, kitas 5 

kamb. Dvigubus garažas. . Pauštidės, 
vaismedžiai. Prie 3 didelių kelių Le
ment rajone. $17,000. A. Rčklaitis.

P. LEONAS
REAL ESTATE 

2735 VVest 71st Street 
Visi telefonai: VVAlbrook 5:6015

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ 
PRISTATOM Į VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT 
Saugus baldų perkraustymas as

meny turinčių ilgą patyrimą.
STASYS FABIJONAS

2146 So. Hoyne Ave.,Telet. Virginia 7-7091

'iiiiiiiiuiiiiHiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiinniiiiiii*

POPU L*R 
LITHUANIAN recipes

vnrtnko TUEB DAUŽV ARD^ENB

66TH & HOM1RK. 2-jų butų mūr. 
5 ir 6 k. Garažas. 30 pėdų sklypas.

IkiltD & DAMEN, “Harnburger” 
užkandinė, pilnai Įrengta, $1,000, iš
sliuok. sąlygos. Nuoma $50 j rnėn. 

THOMAS J. BARTON

MARQUETTE PARKE
Savininkas turi greitai parduoti 

1 % augšto medinį namą — 5 ir 3% 
kamb.. alyvoa šildymas. Tik $13,000.
A. Vaina.

2-jų augštų 6 kambarių mūriniu 
namas aut 42 pėdų sklypo. 2 autom, 
garažas. Alyvos pildymas. Tik $19,500

Gage Parke. Mūrinis — 2 po 0 1 
kamb. su gražiai įrengtu rūsiu. Ga
ražas. Numažinta kaina.

PASITKIRAUKITE mūsų neimi
sąrašo lr įsitikinkite gerais pirkiniais namas. 6 dideli kamb. 1-me augš- 
Namų Savininkai! te ir 3-jų kamb. butas viršuj. Ekst-

Turiu pirkėjus visų rūšių namams. . ra skiVPas. 2 autom, mūro garar- 
zas. Centrinis apšildymas. YArds

2039 W. 63rd ST. 
WA 5-0602

BRIGHTON PARKE.

POPUt AR
//ZZz z/zz/z/z/z

RECirtS

GĖRIMAI PIKNIKAMS IR 
IŠVAŽIAVIMAMS

Stephens Liųuors
4134-36 Archer Avenue

(Kampas Francisco gatvės)
• Telefonas LAfayette 3-1933
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Norėdami skubiai parduoti namą, 
šaukite nemokamam Įkainavimui. J. 
Bacevičius.

VARPAS Real Estate
Insurance, Notary Public 

51116 So. (Vešiem Ave.
PKosp. 8-2234 arba HEm. 4-7085 

vvaue irto T«e*aWltitnagi

Jei norite nupirkti Marųuette Pur
lį {io apylinkėje 4 butų — 2 po 5 ir 2 

i po 4 kamb., puikų kampinį, plienu 
į konstrukcijos mūrų su 2-jų mašinų 
Į niur., pakeliamom durim garažu,» tik 

$45,5(j() — skambinkite tučtuojau 
Broniui Underiui — R7 public 7-6232 
arba PRospect 8-0441. f

7-4058.

PARDUODAMAS mūrinis na
mas — 2-jų butų po 5 kamb. Sa
vininkas. 4428 So. Campbell Ave. 
Virginia 7-0048. _______________

’tl’Il DING A REMODEI iNf

BRIGHTON PARKE
Nebrangiai, geroje vieloje, 44th ir 

Western Ave. 2-jų aukštų; 3 butui; 2 
luitui po 5 kantb. ir 1 but. 2 kamb. 
Ekstra 25 pėdų sklypas. 1 autom, 
gin.ižas. Galiniu užimti tuojau pat. 
Kaina tik $22.000.

LABAI PIGIAI
Mūrinis 4 kutulį. (Kxpandable). Iš

tisas rūsys. Pastogėje (uttic) jau 
Įrengtas 1 kamb. Centralinis apšildy
mas. Venetian blinds, drapes ir kiti 
moderniški {rengimai lr pagražini
mui. Savininkas išvyksta Kallforni- 
Jon Ir todėl parduoda pigiai. 69th SI. 
ir Pulaski Rd. Kaina tik $17,200.

Taip pat turime daugiuu nuosavy
bių duodančių geras pajautus ir pre
kybinių namų.

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

SHUKIS BUILDERS 
AND REALTY
6433 So. Pulaski St.

Telef. LUdlow 5-5900

D. MONSTAVIČIUS
REAL ESTATE - 1653 W. 103 st 

Tel. BEVERLY 8-3946 
Nekilnojamų turtų pirkimas, parda
vimas. Tarpininkavimas bizniuose lr
valdžios Įstaigose.

INCOME TAS. Ta v a<-oountant

AUTO MECHANICS
Ir

BOUY & FENVER VYRAI
Atsineškite Įrunkius pasiruošę darbui 

N1OI.ATINIS DARBAS 
MES JUS IŠMOKYSIME 

Taisysite {.vairių firmų automobilius
2450 S. Michigan Ave. 

CAIumet 5-7022

HELP* WANTED~”~MOTERY8

REIKALINGA MOTERIS savi
stoviai dirbti skalbykloje. Skam
binti LAwndale 2-9475.

GENERAL OFFICE
Permanent positlon 
Mušt be good typist 
Good starting rate 

Air-conditioned office

ASSOCIATED TRIJCK LINES 
2526 W. 26th St. Bishop 7-4200

CLERK - TYPIST
Age 18 to 45, 5 day 40 hour week. 
Permanent. Free Group Insurance. 
Convenient To C.B.& Q Railroad. 

Employee Benefits.
Burlington Truek Lines, Inc.
434 W. Polk, WA 2-2345, ext. 842

PTRKTTE ir parduokite savo ne 
kilnojamą turtą per mano Įstaigą. 
Vaudokit.ės mano teisingu patarna 
ūmu

E. KURŠIUS
REAL ESTATE SALES

REpublie 7-9400

Marųuette Parke. Mūro pajamų 
bungalovv. 6, 4, 2 k.; keletas gerų
2-jų butų mūro namų. $26,000 ir 
daugiau.

Brighton Parke mūriniai: 2 po 6 
kamb. $18,000; pelninga taverna ir 4 
did. butai $36,000; 3026 W. 38th
Place, 2 stiprūs namai (4 po 4 k.) 
ant veino sklypo: mūrinis ir medin’' 
su rūsiais. Geros pajamos.

Guge Parke ir kitur pajamų mūri
niai; 2 po 6 kamb. — $23,900; 3-jų 
butų (6—4—3 k.) — $17,500; 4 erd
viu butų kampinis $35,500; 5 butų
— $25,500.

VENTA
4409 SO. FAJKFIELD AVE.

LAfayette 3-3881

TYPIST - CLERK
Have immed. opening for young 

man with typing experien.ee. June 
graduate preferred. Opportunity 
for advancements. Many company 
benefits.

D. C. Trucking Co.
3400 S. Iron St.

LAFAYETTE 3-744C

Choro vedėjas
K. Steponavičius,

savininkas

BISQUIT, FRENCH COGNAC 5th $4.85
GRAIN ALCOHOL 190 Proof 5th $4.85
NAPOLEON, FRENCH BRANDY 5th $3-89
DASILVA, PORTUGUESE BRANDY 5th $3-89
MARIE ANTOINETTE, French Cognac, 5th $3.89
ASBACH URALT — Vokiškas 5th $5-89
DUJARDIN BRANDY 5th $5.89
VIETINIS BENEDIKTINAS 5th $3.59
IMPORTUOTAS ” 5th $7-$9
IMPORTED ITALIAN VERMOUTH Quart Ji 29

IMPORTED FRENCH KORDEAU 5th 98c
SKAIDRIOJI 5th. $3-29
MIDIJOMS $3.59
KRUPNIKAS 5th . $3-49
ZUBROWKA 5th . $3.79
IMPORTUOTAS Munchner Hofbrau Alus

Dėžė 24 but. $6-78
PAS MUS PASIRINKIMAS DIDŽIAUSIAS, 

KAINOS PIGIAUSIOS
DIDELIS PARKING LOT DEL KLIENTŲ

rai oep&praata Knyga. Virt 200 rt 
eeptų grynai lietuviškų valgių garnį 
nlmul anglų kalboje. Ponia Daužvar 
dienė, kuri dainai pasakodavo apt. 
lietuvlškus valgius per Chicagoa ra 

! dljo ir televizijos stotis, aurinko pa 
Į čius {domiausius lietuviškų valgit. 
receptus lr DRAdGAS juos Išleidi 

i labai parankioje formoje. Pirmą kar* 
tą tokia knyga pasirodo knygų rin 
koje.

Gera dovana kitataučiam* ar ana 
akai skaitantiems lietuviams

Kaina — $2.011

MISCELLANEOUS

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas instoliuoja vi

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

1546 S. 49th Court, Cicero
TeL OLympic 6-0775 nno 8 vai. 

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

OLymplo 2-6752

VIKTORAS ŠIMAITIS
GENERAL CONTRACTOR

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

Namų tel. Bishop 7-3340 
2737 W«*st 43rd Street

PASTOVIAUSIA rCRTYBŠ — 
NEKILNOJAMAS TURTAS

Kas pirko — išlošė. Ko laukiate Jūs! 
Brighton Purkas:

Med. 2 po 4, dujų pečiais šild. 
Pajamų! $13.500.

Med.-2 po 4, su garažu, $11,500. 
Mūr. 2 po 6, palikimas, reikia sku

biai parduoti.
(■age Parke:

Med. 2 po 4 su skiepu ir garažu. 
$14,500.

Med. 4 gražūs kamb. ant plataus 
sklypo. $12,500.
Kitur:

Mūr. bung. 7 kamb. puikiojo 48 ir 
Keeler apyl. $6,000 įmokėti.
Bizniai:

Mūr. 3 augštų su krautuve ir 2 po 
6 but., puikus namas Ir biznis.

Valgykl. patalpa ir 5 butai judri 
vieta. Duos paskolą savininkas.

5 butai, 200 paj., tik $23.000.

ISNUOMUOJAMA — FOR RENT

NAMŲ SAVININKAI!
Tarpininkaujame butų išnuomavi

mui. Patarnavimas veltui. Tarime 
laukiančiųjų sąrašą.

VARPAS Real Estate
5016 So. VVestern. PKospect «-22S4

IŠNUOM. viengungiams arba 
mažai šeimai 2 dideli kamb. su at
skirą vonia. Skambinti po 5 vąl. 
vak. LUdlow 5-9439,

Išnuom. didelis šviesus mieg. 
kamb. dviem asmenim. Arti trans- 
portacija. 7254 So. Artesian Ave. 
Tel. PRospect 6-8323.

Išnuom. viengugiams arba mažai 
šeimai 2 dideli kamb. su atskira 
vonia. Skambinti po 5 vai. vakaro. 
LUdlovv 5-9439

PROGOS — OPPORTUNITIES

SIMAITIS REALTY,
2737 W. 43rd Si.. CL 4-2390

»•». Mvmue kartu su pinigais alųsktte

DRAUGAS"

4545 West 68rd Street 
Chicago 29, Ullnois

LIET. APDRAUDOS AGENTŪRA 
Visų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. Notariatas. Valsty
bės patvirtlnos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur 
pasiteiraukite paa mus.

JONAS KIRVAITIS 
tVAIbronk 5-5671

INTERSTATE. INSURANCE AGENCY 
6106 S. Ashland Chicago 36, III.

STATYBAI 
CR NAMŲ 

PATAIS 
PRISTATOM
Visokių RflMų 
medžiagą

CARR MOODY 
LUMBER CO.

STASYS LITIVINAS. Pm.
3039 So. Halsted St.

Tel. Vlctory 2-1272 
Apkainavimą ir Prekių Priataty 

mą Teikiame Nemokamai. 
RaitfaA atidara kaedien nao 
8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro 
Beitadienaia iki 3 vai. vakaro 

>**«*******«***«**********

Slalome
NAMUS IR
GARAŽUS

MASTER BUILDF”S
General Contractlng Co.

(Sav. V. Kodeikalr J. Skombekas) 
1600 8. 48TH CT., CTCERO 60, ILL 
Tel. OLymplo 9-7381; TO 3-4236

Ir atliekam* visus statybos tr per 
tvarkymo (remodeling) darbus .

a 1

ĮSIGYKITE DABAR

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

VACYS PETRAUSKAS
BUILDING CONTRACTOR 

1327 S. Campbell Av., Chioago 32, III. 
YArdfl 7-9675

GERIAUSIAS PIRKINYS 
JŪSŲ GYVENIME

Delikatesų - Maisto krautuvė. Brut- 
to pajamų $45,000 į metus. Pietvaka
rių miesto daly. Yrą ir 4 kamb. gy
venimui patalpos. Įvertinimui turite 
pamatyti šią gerą progą. Skambinki
te dabar —

Tel. POrtsmouth 7-8620

PARDUOS ARBA IŠNUOMUOS 
MF:NOS IR GROSKRIV KRAUTUVĘ. 
Puikūs Įrengimai. Finansuos, 2433 W. 
6»tli St. Kreiptis j Mr, Mack, telef. 
CKntral 6-8513.

(IKRAS BIZNIS. MODERN. VAI
KĘ IR MOTERIŠKŲ RŪBŲ KRAU
TUVE. Arti* mokyklos, bažnyčios. 
Naujai apgyventoje apylinkėje. Jo-

Pamatykite 65 namų paveikslus, 
išstatytus mūsų lange 

Nejudomo turto bargenai 

SVOBODA
3739 W. 26th St., Chicago, III.

6013 W. Cermak Rd., Cicero, UI.

ST. RITOS PARAPIJOJ. 2 bu-1 kios kompeticijos. Prieinama nuoma, 
tai po 4 kamb. ir 2 po 5. Visas Nepaprasta proga jaunai moteriai ar 
“face brick”. 2 autom, mūro gara-
žas. Stokeris, garu apšild. Gera
me stovy. Čia yra geras pirkinys.

J. BREIVE and SON *įr4e;ptis » savinink* PR^pect s-

ba porai. Gyvenimui patalpos. Kaina 
kurią jūs mielai sutiksite mokėti. 
Skambinkite dabar l’Rospeet 8-2856 
arba Glbson 8-4701.

Naujas Testamentas
Vertė lietuvių kalbon JUOZAPAS 
SKVIRECKAS — Kauno Arkivys
kupas Metropolitas. IV laida. Iš
leido “LUX” 1947 m. Štutgarte. 
620 pusi. Kaina $1.50. Gaunama

“DRAUGAS” 4545 W. 63rd St.. 
CHICAGO 29. ILL.

CONSTRUCTION COMPANY 
1442 S 48th Ct., Cicero 50, III.

Statome naujus namus ir garažus. 
Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairii^s remonto darbus, skubiai 
gerai ir pigiai.
šaukite DAnube 6-2703 nuo 1» vai. 

ryto iki 7 vai. vakaro 
Tel. OLympic 2-5121 nuo 6 vul.

vakaro Iki 11 vai. vakaro

LTEfURŲSTAnBOS^ 
BENDROVE " 

MORAS
Builders Gen. Contractors

Atlieka planavimo tr staty
bos darbus gydytojų ofisų, gy
venamųjų lr viešųjų pastatų.

Namų |kalnavima4 Ir Įvairūs 
patarimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu:

JONAS STANKUS
Kasdien nuo 8 vai. ryto Iki 6 
vai. p. p. Kitu laiku susitarus. 

Tel. PKospect 8-2013 
WAII>riM>k 5-4855

6800 SO CAMPBELL AVE. 
Chicago 29. Ilk

miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil 

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

NORVILĄ
REAL U.STATU NAI,ES 

2000 W. SOth St. T«-l. I’Rospc t 8-5454
niiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiimiiniiiiiiniiiiiHiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiniiiiiinniiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Remkitc dien. Draug?’

itiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnHiiiuuii
Jei riirite parduoti ar itouomo- 

tl. pasiskelbkite smulkių skelbimų 
skyriuje. Skelbimą galite perduoti 
telefonu. Virginia 7-6640.
čiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiHiaiiiamuiiiiiiHi

• « t.

Pirkit Apsaugos Bonus!
HELP VVANTED — MALĖ

Karnų statyba, įvairūs pataisymai 
Ir pnrtlavlmaa. Jei norite pirkti ar 
užsisakyti namą, kuris būtų gerai Iš
planuotas, patogus, gražus tr pigus, 
pirkite ar užsisakykite paa

V. ŠIMKUS
Susitarti šaukite TUmilnal 9-6631 

nuo 6 vai. p. p. kasdien Ir sekma
dieniais nuo 10-4 vai. Adreaaa: 816 
Nolton, WUIow sprintu. IIL

INSPECTOR “ CHIEF
GRADE A CAREER OPPORTUNITY WITH OREGON 

SAW CHAIN CORP., PORTLAND OREGON.
Agressive fast grotving company employing 500 in 2 plants. Top pay, 
benefits, aini profit slmring plan. Produce and sėli snw cliains, allied 
produets, powder-actualed tools, and fa«teners to world market. Pro- 
eesses inelude punch press, heat treat, cold licąding, screw machine, 
thread rolling, grinding, machine shop, plating, and assembly. To 
plan, organize, and sujiervise fully eųuipped inspection department 
with 12 inapectors. Mušt know shop praetice supervision, gauging, 
insfiection cquiptncnt, metliods and procedūros. Experience in sta- 
tistieal (Įiiality di’sirable. Manufacturing manager will int.crvicw in 
Chirago. Monday thru Saturday, May 27 — June 1.

PHONE,: MR. SKRALSKIS
FRanklin 2-2100, Room 942-943 

on the above datos only

smtTm.su
experien.ee
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Omaha, Nebr.
RaigusiŲjŲ. išleistuvės

Gegužės 19 d. Šv. Antano lie
tuvių parapijos mokykla išleido 
ją baigusiuosius mokinius. Visi 
išleidžiamieji 9 vai. ryto susirin
ko parapijos bažnyčioje pamal
doms, kurias laikė parapijos kle
bonas kun. J. Jusevičius. 7:30 
vai. vakaro parapijos salėje į- 
vyko mokyklą baigusiųjų išlei
dimo aktas su menine progra-

Paminėta Motinos diena
Gegužės 12 d. omahiečiai gau

siai susirinko j Šv. Antano pa
rapijos salę paminėti Motinos 
dieną ir kartu pagerbti motinas. 
Jau j salę įeinančios motinos bu
vo jaunų mergaičių apdovano
tos gėlių puokštelėmis. Minėji
mą gana įdomiu ir reikšmingu į- 
žangos žodžiu pradėjo LB Omą- 
hos apyl. kult. reik. vedėjas ir 
Motinos dienai minėti komiteto 
pirm. Reškevičius. Po (įžangos

jama daug žodžių, laiko ir pi
nigų menams, jis nebeteko kū
rybinio polėkio. Visos didelės 
problemos jau išspręstos, tebe- 
vykstančios kovos vedamos ne 
dėl idėjų, bet tik dėl

STASYS DŽIUGAS

Kiškučio Vardinės
kitų Spenglerio tamsių prana
šavimų buvo išblaškyti ir paro
dyti neturį pagrindo.

Tačiau, nepaisant visko, Spen gra±lau81a mŪ8ų
glerio veikalas yra žavus ir reikš mažiesiems skaitytojam*. Meili 

valdžios, mingas, nes šiaip ar taip visų ei- tėvų žemei, mažųjų džiaugsmai b
. .... vilizacijų raidoje yra bendras da^- Stančikaitės gražios iliu

Tokios yra susiaurintai pae- . ... , , | stracijoa šią knygą padarė dau
mus Sjtenglorio pesimistinės ir Panašuma3- ■> atsiminus, kad gįau8įa mygiama mažųjų skaity
fatalistinės pažiūros j vakarie-' J“. “v« ^lka1’ !»»**> raS,ytl "d 

Natūralu. kad Pnes I Pasaulin, kar,. reikia 
pripažinti jj numačius pasauli-

J
tnoka«'e

Mgštą

MIDLAND
Savings and Loan--. 

Association ^įįįįįff&i

ma, kurią atliko visų mokyklos žodžio buvo sugiedota “Marija
u™:™” „i,,,! a

skyrių mokiniai. Jie padainavo 
lietuviškų ir amerikietiškų dai
nelių ir pašoko lietuviškų tauti
nių šokių. O pabaigoj — iškil
minga valandėlė — mokyklos bai 
gimo pažymėjimų įteikimas bai
gusiems. Pažymėjimus įteikė 
parapijos klebonas kun. J. Juse
vičius.

Šv. Antano parapijos 8 skyrių

Mar ija’’. Toliau stud. A. Totilas 
skaitė Motinos dienai pritaiky
tą referatą. Meninę dalį atliko 
studentai. I. Šarkaitė padaina
vo solo, o skautės suvaidino sce
nos vaizdelį. Po vaidinimo vai
dintojos dar kaikurias moti
nas apdovanojo gėlėmis. 

Moksleivių talka 
Sunki parapijos skolų našta

čių civilizaciją,
jos susilaukė labai gausios ir 
smarkios kritikos. Pirmiausia 
buvo pulta jo pažiūra, kad is
torija susidaro iš civilizacijų, ku
rios gimsta, auga, merdi ir mirš
ta pagal tolydžio pasikartojantį 
pavyzdį.. Palyginimai yra nau
dingi, kai taikomi esminiams da 
lykams; istorinių įvykių smulk
menos niekada nebūna šimtu 
nuošimčių panagios, bet tą Spen 
gleris užmiršta.

Kita jo klaida — tai tvirtini
mas, kad istorijos pasaulis, prie 
šingai gamtos pasauliui, yra val
domas jėgų, esančių už betkokių j Gryni* Pajamų turėta 55 mil. 
priežastingumo įstatymų ribų.
Istoriją lemiąs likimas. Visa 
esą iš anksto nulemta. Žmogus 
turįs pasiduoti savo likimui ir 
nemėginti jo kitaip pakreipti.

nius karus, masių demokratiją, 
didžiuosius diktatorius, pasauli
nių miestų augimą, Rusijos ir 
Azijos iškilimą, o tai jau yra 
neginčijamas įrodymas, kad jo 

1 civilizacijų raidos bendri bruo
žai yra teisingi.

Sekančioje apžvalgoje panag
rinėsime anglų istoriko A. Toyn- 
bee pažiūrą į civilizacijų gyveni
mą.

• Kanados geležinkeliai 1956 
m. turėjo 500 mil. dol. pajamų.

mokyklą šiais metais baigė 28 ' lengvinama ne tik pačių parapie-
mokiniai. Iš jų 17 lietuvių nau
jakurių vaikai, 2 — trečios kar
tos lietuviukai ir 7 — kitų tau
tybių. Išleidžiamąjį aštuntąjį 
skyrių' mokė seselė Miriam. Ji,

čių, bet į pagalbą ateina ir mo
kyklos vaikučiai. Jie su pasise
kimu platina burtų keliu dova
nas. Praėjusiais metais šios rū
šies platintojai “sumedžiojo”

ižaakyniua kartu au ploiK&la •iu»ku« 
' D K A U G A S "

4545 West 63rd Street

CHICAGO 29, ILL. I 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiuiiinĮ

GUŽAUSKU
BEVBRLY HILLS GELINYCIa
Geiiauaioa gčlčs dėl vestuvių, wtn»»- 
tų, laidotuvių lr kitų papuošimu.

2448 West 68rd Sirena 
l’el. KKoripccl S-OaSS Ir PK 8-tMMM.

SKAITYKITE “DRAUGft”

nors naujokė šioje mokykloje, Įnet daušiau 300 doL Kun- J- 
Jusevičius vaikučius už tai atly
gina, suruošdamas jiems šven-

Tuo būdu, laikant civilizacijas 
gyvomis būtybėmis, žmogus pa
virsta bevaliu įrankiu likimo ran 
koše. Su tuo vargu ar kas gali 
sutikti. Tai neatitinka ir isto
rinę tiesą, o antra — tai ne-

tik praėjusį rudenį čia atkelta, 
turi didelį pedagogini} patyrimą
ir gerai moka lietuvių kaTbą. su gaivinančiais gėrimais, ska 
Todėl seselė Miriam ne tik mokė niais užkandžiais, vaisiais ir sai 
aštuntąjį skyrių, bet taip pat dainiais- Pasisekimas priklauso _
dar dėstė visiems skyriams lie- nu° dosnių pa rapiecių, gerų kai-, krikščioniška. Baigiant reikia 
tuvių kalbą, kuri nuo praėjusių niynų lr. kt> lr uz t®|* kkbonas dar pažymėti, kad Spengleris 

neigia dvasinių pradų }taką įs-metų rudens šv. Antano parapi- yra (lel'>n?as- 
jos mokykloje buvo įvesta kaip 
privalomas dalykas. j Gardner, Mass,

Lietuviai naujakuriai tėvai ūži 
lietuvių kalbos dėstymą parapi-1 
jos mokykloje yra dėkingi ir se-

fkurtuvės
Gegužės 18 d. didelė ;rupe

...... . .. ... .artimųjų, draugu ir giminių pa-selei Minam, ir parapijos klebo- , . .J;’ , - \. , T ' ... . . darė Setrauskams didelę staig-nui kun. J. Juseviciui, ir seselių . : .. °

torijai ir ypač religijos įtaką. į 
Taip pat politikoje tereikią skai
tytis ne su dorove ir teisingumu, 
bet tik su jėga. Betgi visų dik
tatorių likimas parodo, kiek 
toks teigimas yra teisingas.

“VERKIANTI DIEVO MOTINA 
SYRAKŪZUOSE”

Kan. dr. Ottavio Musumeci’o

Nuostabi knyga apie mūsų dienų antgamtybės 
prasiveržimo reiškinį

f 40 METU
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ
- saugiausia ir 
a PELNINGIAUSIA 
(3 TAUPYMO 
V »FNDROVf

4038 Archer Avenue r.i. u3-«7i« 

AUGUST SALDUKAS Pr.rIrtamn.
SS

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street

Vienas blokas nuo kapinių 

Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas miesle!

Tel — CEdarcrest 3-6335

vyresnybei, o už tikybos dėsty
mą lietuvių kalba — kun. dek. J. 
Tautkui. J. P.

Novena j šv. Antaną
Maristų kunigų vienuolyno 

reikalams bus daroma aukų 
rinkliava įvairiose Omahos baž-i 
nyčiose. Mūsų parapijoj ši rink-j 
liava ‘yra numatyta birželio 9, 
d. ir sutampa su novena į šv.1 
Antaną. Pasinaudodamas šia 
proga, kun. J. Jusevičius pakvie
tė aukų rinkėją vesti noveną į 
šv. Antaną mūsų bažnyčioje. 
Nuo birželio 5 d. iki 13 d. nove
na bus vedama vakarais ang
lų kalba 7:45 vai. Lietuviams 
noveną 6:45 vai. ves mūsų pa
rapijos kunigai.

Parapijos parengimai
Patogumo ir -švarumo sume

timais užpakalinė mokyklos aikš 
tė yra išcementuojama. ši aikš
tė taip pat bus naudojama ir 
parapijos vasariniams parengi
mams, kurie šiais metais numa
tomi surengti berželio 30 d., lie
pos 28 d., rugpjūčio 25 d. ir 
rugsėjo 1 d. Parengimuose, ku
rie bus pradedami 7 vai. vak. 
ir užtruks iki 12 vai. nakties, 
bus duodamos prizinės dovanos 
pinigais, bus galima vaišintis 
gaivinančiais gėrimais, pašokti 
ir pasilinksminti, grojant gerai 
muzikai. Taip pat bus įvairių 
žaidimų.

Praėjusiais metais į mūsų pa
rengimus svečių buvo atsilankę 
net ir iš labai toli. Vienas jų 
(iš Winnipeg) laimėjo didelę do
vaną.

Parengimų pelnas skiriamas 
mokyklos skolų mažinimui. 
Omahos arkivyskupo dovana

Vyskupams, teikiantiems su
tvirtinimo sakramentą, yra ski-

meną — naujos pastogės įkur
tuves.

Benis Šetrauskas yra Lietu
vių Bendrovės vicepirmininkas 
ir yra darbštus vyras. Buvo pui 
kios vaišės, o Šetrauskams įteik
ta daug gražių dovanų. 40 žmo-1 
nių grupei vadovavo Juozas ir 
Bronė Bekeriai, Vincas Viš- J 
niauskas, Adelė Douckas ir Lan j 

dry. Įkurtuvės rado atgarsį vie- i 
tinėje spaudoje.

Pagerbimas
Gegužės 15 d. apio 125 mote

rys buvo susirinkusios Lietuvių 
Piliečių Klube pagerbti Maryann 
Radeckaitę, kuri birželio 15 d.i 
susituoks su N. Langlois. Ji bu
vo gausia ipadovanota. Mary
ann yra uoli vytė, Juozo ir Ma
rės Radeckių duktė.

Lankėsi kunigas
Šv. Kazimiero parapijos Wor- 

cester, Mass., vikaras kun. Jo
nas Jutkevičius aplankė Gard- 
nerio lietuvius per Velykas ir 
suteikė jiems dvasinius patar
navimus.

Dalyvavo seime
Gardnerio ir Athol vyčių gru

pė dalyvavo Naujosios Anglijos 
vyčių seime, kuris įvyko Wor-1 
cester, Mass., balandžio 27 ir1 
28 dienomis.

— Lietuvių Bendrovės vasar-1 
namis atidarytas gegužės 30 d.!

Vytis į

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

A. A.
JOHN SAMOŠKA, Sr.

Gyveno 5652 S. McVickers Avė.
Mira gegužės 27 d., 1957, 10 

vai. ryto, sulaukęs pusės amž. 
Gimė Lietuvoje; kilo ift Kauno 
apskr., Babtų parapijos.

Amerikoje išgyveno 47 m.
Pasiliko dideliame nuliudime 

žmona Josephine (Stankiewics), 
duktė .loan, sūnus John, Jr., 
marti Begina, 4 anūkai: John, 
Uennis, Terrence ir Randai!, 
kiti giminės, draugai ir pažįs
tami.

Kūnas paftarvotas Jurgio F. 
Budmino koplyčioje, '33 I 9 Ho. 
Lituanica Avė.

laidotuvės įvyks šefttadien), 
birželio I d., ift koplyčios 9 vai. 
ryto bus atlydėtas į šv. Jurgio 
parap. bažnyčių, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nies sielą.. I’o pamaldų bus nu
lydėtas Į šv. Kazimiero kapi
nes.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
dalyvauti šiose laidotuvėse, 
gimines, draugus ir pažįstumus

Nuliūdę: Žmona, duktė, sū
nus, marti ir anūkai.

Tziidotuvių direktorius Jurgis 
F. Budminas. Tel. YArds 7- 
1138.

Civilizacijos sutemos
(ATKELTA Iš 3 PUSL.) 

būdingoji kiekvienos kultūros 
galui žymė:

“Tuo tarpu namai sudaro tik
rą šeimos centrą, nes dar tebėra 
gyvas paskutinis ryšys su kai
mu. Kai tas nutrūksta, kai nuo-

Vestuviy nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybė
Precin Photo Studio

mininkų ir šeimininkų masė zu- 
riama tam tikra suma — hono- ja po šitų namų jūrą, klajoda-1 
raras. Šiemet mūsų parapijoje ma prieglobos į prieglobą, 
sutvirtinimo sakramentą suteikė kaip pirminių laikų medžiotojai,
Omahos arkivyskupas G. T. Ber- tada tobulai susiformuoja inte- . Telefonas Virginia 7*2481 
gan. Ekscelencija skirtą jam su- lektualinio klajoklio tipas”.

(Incorporated)

EDVARDAS ULIS, sav. 
4058 Archer Avenue

mą — honorarą gražino parapi
jai atgal su prierašu: “Atjaus-

Didžiųjų miestų laikotarpį ly
di tolydžio augąs gyventojų dau-

damas parapijos sunkias skolas, į gėjimas, paskui seka stagnacija j 
prisiųstą čekį grąžinu panaudo- 'r galiausia — mažėjimas, galįs ( 
jimui geriems tikslams”. Taigi tęstis šimtmečiais. Civilizuotojo ( 
ši grąžinta arkivyskupo suma žmogaus bergždumas padaro ga. 
buvo panaudota kaip auka mo- lą civilizacijos dramai. Šis reiš- ( 
kyklos skolų mokėjimui. kinys, anot Spenglerio, yra “me

Reikia tikėtis, kad gal ir grei
tu laiku nusfkratysime skolų, 
žinoma, jei visi vieningai dirbsi
me. Taigi nepamirškime ir gau
siai dalyvaukime parapijos ren
giamuose parengimuose, kurių 
pelnas kaip tik yra skiriamas 
mokyklos skolų mokėjimui.

Vietinis

tafizinis posūkis mirties link”. ] 
Žmogus, kaip rasė, nebenori dau I 
giau gyventi.

Kai jau daugiau nebepasirodo 
didžių kūrinių mene, moksle, re
ligijoje ar politiniame gyvenime, Į 
civilizacija pasiekė savo galuti
nę formą. Gyvenimas susiinte- 
lektualino ir susikomercino, ir

Duoną Ir įvairias skoningas 
bnlkntes kepa

BRUNO’S KEPYKLA
8889-41 S. Lituanica Av*.

TeL CLlCfaide 7-SS7S 
Pristatoma J visas krautuves 
tr restoranus, taip pat iš
siunčiame J visus artimuo
sius miestus.

"Drauge''!

Veikalas gyvais pasikalbėjimais, dokumentais ir iliustracijo
mis vaizduoja Marijos atvaizdo ašarojimą Sicilijos Syrakūzuose, 
kai per keturias dienas prieš dideles žiūrovų minias ir net moksli
nės komisijose narių rankose yra verkęs žmogiškomis ašaromis. 
Čia rasime Pijaus XII mintis apie šį reiškinį, Sicilijos vyskupų 
pareiškimą, mokslinės komisijos ir kitų asmenų pasisakymus, o 
taip pat ir neįprastų pagijimų aprašymus, kurių skaičius jau pra
šoka 10,000.

Ši įdomi knyga šiuo metu Europoje tikinčiųjų ir net liberalų 
sluoksniuose susilaukė stebėtino pasisekimo, pvz., vokiečiai spė
jo jau išleisti net dvi dideles laidas!

Knyga gausiai iliustruota ir kainuoja 2 dol. ir jeigu iš jos par
davimo susid-arytų koks pelnas tai bus panaudotas naujosios ma
rijonų statybos - vienuolyno ir “Draugo” rūmų skoloms sumažinti.

Pinigus su užsakymais siųskite:

DRAUGAS 
4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29, ILLINOIS

R O P H I
Geriausias prancūziškas konjakas

LKJDftSIO VALANDOJ

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6845 S*. West«r» Ava. Air Conditioned koplyčia 
BBpubUs 7-8600 — 7-8601 AntomobUiama vieta

Tįsaus. kart* *yv*n* kito** misata Salysai gausim*
koplyčia arčiau JOsų namų.■HHHaanansBMBMSkMnme

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4605-07 South Hermitage Avė.
Tel. YA 7-1741-2 ir LA 3-9352

4330-34 South California Averuie
Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9352

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0. WESTERN AVĖ. f 4 f C S0. 50fh AVĖ. 
CHICAGO, ILL. CICERO, ILL.
Telefonai GRovehiH 6 2345 arba

TOvvnhall 3-2108, 3-2109

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIKTU VIV 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulansų patarna 

vimas dieną ir naa 

I tį, Reikale šaukite
I mus

Mee turime koplyčias 

įsose Chicagos ir 
Rorelando dalyse ir' 
tuo jau pat arnau lame

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

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

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

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET Ttl. Y Artis 7-1911

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

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

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

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

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STKEET • REpublk 7-1213
2314 W. 23rd PLACE Virginia 7-6672

VANCE FUNERAL HOME
1424 S. 50th Avė. OLympie 2-5245 ir TOvvnhall 3-96X7
<**>»■*

J

Biznieriams apsimoka skelbtis dienr. "Drauge".
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/ mus
X Vyčiai senjorai savo gra

žiame susirinkime nutarė daly
vauti Tėvų Marijonų vienuoly
no bei “Draugo” naujųjų pa
statų dedikacijos iškilmėse bir
želio 23 d. Ta proga taip pat 
nutarė pasiųsti ir sveikinimą 
su auka — 25 dol.

Vyčių seimui, kuris įvyks 
Los Angeles, taip pat nutarta 
pasiųsti auką. Į seniorų kuopą 
įstojo du nauji nariai — Kon
stancija Macevičienė ir Jonas 
Jagminas. Senjorų susirinkimai 
įvyksta kiekvieno mėnesio tre
čią antradienį. Norintieji įsira
šyti į Vyčių seniorų kuopą ma
loniai laukiami.

Senjorų gegužinė su žaidi
mais ir dovanomis įvyks birže
lio 9 d. Vyčių salėje. Iš tos ge- parko aikštėje buvo sužaistos
gūžinės pelno bus nupirkta Vy
čių namo virtuvėje reikalingų 
dalykų.

X Akademinio Alumnų klu
bo metinių minėjimas Chicago
je š. m. gegužės 26 d. praėjo 
labai pakilioje nuotaikoje.

Vienerių metų klubo veiklos 
apžvalgą padarė klubo valdybos 
pirm. Br. Juodelis. Žvelgiant į 
praeitį, buvo konstatuota, kad 
labai sunkiai besivystanti klu
bo veikla, dėl dalies narių ne
pateisinamo pasyvumo, bus jau 
pergyvenusi krizės laikotarpį 
ir sekantieji metai bus darbin- 
gesni, vieningesni, nes jau lai
kas pagaliau visiems alumnams 
įsijungti į visiems bendrą orga
nizaciją.

Išklausius valdybos narių
pranešimus, nusprendus su- mišias Šv. Antano parapijos 
rengti porą vasaros išvykų į | bažnyčioje. Vakare J. Budriko 
gamtą, buvo išrinkta nauja Į salėje, Ciceroje, bus vakarienė, 
klubo valdyba, nes buvusioji x Dr Vytautas Grakauskas, 
atsistatydino dėl kadencijos pa- Lakštuonė Betkauskaitė, Bro- 
baigos. Pažiūrėjus kultūrinio nius MičiuliSj jonas Smalstys 
filmo, įvyko gerai kolegų pa
ruoštos vaišės ir buvo smagiai 
pasišokta.

X Visa lietuviškoji visuome-
nė yra raginama tautinių šokių 
šventės, įvykstančios birželio 
30 d. Chicagoje, biletus įsigyti 
iš anksto, kadangi jų vėliau ga
li pritrūkti. International Am-' sus augštąjį mokslą baigusius
phiteatre salėje yra apie 8,000 iš Čhicagos ir apylinkių.
sėdimų vietų, tačiau švente su
sidomėjimas yra toks didelis, 
jog yra manoma, kad salė bus 
perpildyta. Biletai yra platina
mi visose Čhicagos ir apylin
kių lietuvių kolonijose. Iš toli
mesnių vietovių reikia kreiptis 
į p-lę Josephine Miller, 1030 
Central Ave., Evanston, III.

X Čhicagos Lietuvių Vyrų 
choras, užbaigdamas šį daina
vimo sezoną, praeitą sekmadie
nį įspūdingai giedojo Gruberio 
mišias Šv. Jurgio parapijos baž
nyčioje sumos metu, kurią ce- 
lebravo kun. dr. J. Prunskis, 
minėdamas sidabrinę kunigys
tės sukaktį. Mišias dirigavo Al
fonsas Gečas, o vargonais gro
jo Vladas Baltrušaitis. Oferto- 
riūmo metu solo giedojo sol. 
Alodija Dičiūtė.

X Aleksandras Kučiūnas yra 
Lyric operos vadovybės Chica
goje angažuotas 1957 metų se
zonui dirigento asistentu. Tokiu 
būdu jis yra ir Lyric operos 
muzikinės vadovybės nariu. 
Operos sezonas prasideda spa
lio 11 d. ir tęsis iki gruodžio 1 
dienos.

X J. Budrikas, žinomas 
Bridgeporto prekybininkas, pa
aukojo vyrišką auksinį laikro
dį Balfo gegužinei, kuri įvyks 
birželio 9 d. Bučo darže. Dova
ną galės burtų keliu laimėti vie
nas iš svečių.

X Sodalicijos draugija ruo
šia birželio 2 dieną kelionę į 
Holy Hills (Šventuosius kal
nus), Wis. Grįžtant į Chicagą 
bus sustota St. Mary of the 
Lake kunigų seminarijoje, 
Mundelein, III.

, X šakių Apskr. klubas bir
želio 2 d., tuoj po pietų, A. 
Bruzgulienės gegužinių ąžuoly
ne, 8274 Kean Ave., rengia di
delę tradicinę metinę zanavykų 
gegužinę. Joje svečiai galės vai
šintis įvairiais užkandžiais ir 
gėrimais. Šokiams gros padi
dintas A. Ramonio šokių or
kestras. Klubo valdyba ir pa
rengimų komisija kviečia visus 
zanavykus ir jų bičiulius atsi
lankyti šioje gegužinėje, susi
tikti savo pažįstamus ir žaliuo
jančioje pavasario gamtoje pa
sidalinant įvairiais įspūdžiais, 
praleisti sekmadienio popietę. 
Klubas remia religijos, kultū
ros, Lietuvos laisvinimo ir lab
daros darbus. Kiekvienas savo 
atsilankymu jį įgalinsite ateity
je sėkmingiau atlikti šiuos tau
riuosius mūsų lietuviškos vi
suomenės vykdomus idealus.

X Lituanika—Eagles 3:1 
(1:0). Futbolo lygai atidėjus 
pirmenybių rungtynes, šešta
dienį gegužės 25 d. Marųuette

draugiškos futbolo rungtynės, 
kurios tikrai įtikinančiai baigė
si Lituanikos I kom. naudai.
Eagles šiuo metu stovi pirmoje 
Major divizijos lentelės vietoje 
ir Čhicagos futbolo mėgėjams 
pažįstama k’ip viena iš pajė
giausių futbolo komandų. Šiuo
laimėjimu lietuviai gali tikrai , . x , _. , ,

.. _ ... ° * treneris pastebėjo, kad .mes tu-d’dziuotis. Įvarčiai Lituanikos . , , .1 n r n i rv/svi/Ar, • r* »Of etrime labai geros medžiagos 
futbolui. Blogam orui esant, 
klubo patalpose — Palangos 
restorano rūsy įvyks teorinės 
futbolo pamokos. Klubo vado
vybė ypatingą dėmesį kreipia 
į jaunuosius futbolininkus ir 
kviečia juos kuo skaitlingiau 
treniruotėse dalyvauti. Treni
ruotės pradedamos 6 v. p. p.

X Brighton Parko Lituanis
tinės klasės Tėvų komitetas ir 
mokytoja 1957 m. birželio 2 d. 
2 vai. p. p. ruošia lituanistinės 
klasės mokslo metų užbaigimo 
šventę.

Tos klasės mokinių tėvai bei 
ir Motiejus Kvedaras yra ii-, lietuvk» visuomenė maloniai 
rinkti į antrosios kadencijos1 kvteiiami Šventė je-būtinai da- 
Liet. Akademinio Alumnų Kiu- b-vauti ir tuo Paremti Tėvų ko

naudai: Jakštas 2, Damušis 1. 
Pasigėrėtinai centro saugu su
žaidė Leonardas Povilaika.

X Jonas Domeika yra miręs 
prieš metus laiko. Velionis bu
vo kilęs iš Rėžgalių km., Sudar
go parapijos, Šakių apskr. A- 
merikoje gyveno Cicero, III. 
Paliko žmoną Antaniną, kuri 
velionies prisiminimui ir pager
bimui birželio 1 d. užprašė šv.

bo Chicagoje valdybą.
Visi naujai išrinkti valdybos

nariai turi nemažą visuomeninį 
patyrimą ir savo kadencijos 
metu tikisi įtraukti į klubą vi-

X Jūra Navickaitė, Ev. Lau-(
ciūtė, E. Brazytė, M. Prapuole
nis, B. Prapuolenis, S. Aliūnas 
ir kiti atliks programą Lietuvių 
Fronto rengiamoje jaučio kepi
mo iškyloje birželio 1—2 die
nomis Jonyno ūkyje. Progra
moje — skudučiai, dainos, eilė
raščiai ir linksmoji dalis. Pro
grama bus atliekama birželio 1 
d. vakare prie laužo. Po progra
mos jaučio kepimas, vaišės ir 
šokiai.

X B. Gričys, V. Simanavi
čius, dr. A. Virbickas, Al. Ku
tas, Ed. Zabarskas, F. Vepštas 
ir Z. Dailidka. sudaro JAV ir 
Kanados liet. tautinių šokių 
šventės technikinę komisiją. Ši 
komisija rūpinsis visais techni
kiniais reikalais šventės metu.
Ši šventė įvyksta už vieno mė
nesio — birželio 30 d. Chieagoj.

X Prel. L. Tulaba, šv. Kaji- 
miero lietuvių kolegijos rekto
rius Romoje, atvyksta į Ame
riką. Chicagoje birželio 9 d. da
lyvaus Kdlegijos Rėmėjų drau
gijos susirinkime, kuris įvyks 
Nekalto Prisidėjimo Panelės 
Švč. parapijos salėje.

X Roosevelt Furniture Co., 
vadovaujama Felikso Raudonio,
2310 W. Roosevelt Rd., dova
nojo Balfui vaikišką dviratį. Ši 
dovana bus piskirta Balfo Chi- 
cagos apskrities gegužinėje š. 
m. birželio 9 d. Bučo darže.

X P. Aldona Eidukonienė
turėjo ypatingą staigmeną. Jos 
vardinių proga sveikino telefo
nu iš Kauno jos jaunystės drau
gė. Pasikalbėjimas truko apie stogas, turi jah dabar kalbėtis 
10 min. ir buvo gerai girdimas, dėl kambarių rezervavimo.

GREITAS VYRAS

Paul Russo išvystė 144.817 mylių per valandą 10 mylių lenkty
nėse Indianapolyje. (INS)

X Lituanikos futbolo klubas
pasamdė daug patyrimo turintį 
neseniai iš Vokietijos atvykusį 
vokietį trenerį, kuris kiekvieną 
trečiadienį Marųuette Parke, 69
Str. ir California Ave., praveda 2 d. su gražiais ' laimėjimais, 
futbolo treniruotes. Jau po pir- Bus parduodamas iš varžytinių
mos treniruotės futbolininkai 
džiaugiasi gavę gerą trenerį, o

miteto pastangas kuo iškilmin
giau šią šventę atšvęsti ir mo
raliai paskatinti lietuvių vaiku
čius išlikti lietuviais ir savo 
krašto mylėtojais.

Po šventės ir programos mo
kiniai, svečiai bei tėvai bus 
kukliai pavaišinti.

Šventė įvyks naujosios mo
kyklos salėje, prasidės punktu
aliai ir nebus ištęsta.

X Tovvn of Lake Balfo sky
riaus naujai išrinktoji valdyba 
gegužės 26 d. savo posėdyje 
pasiskirstė pareigomis: pirm. 
— Aleksas Kasperavičius, I 
vicepirm. — N. Zajančauskas, 
II vicepirm. — p. Peterienė, 
sekretorius — Jonas Janulaitis, 
iždininkas — Kostas Petraus
kas, ypat. reikalams v-bos na
rys — V. Vaičekauskas. Kon
trolės komisija: p. Markevičie'- 
nė, S. Bliukis ir A. Kivinienė. 

'Valdyba nutarė aktyviai savo 
pastangomis prisidėti prie 
įvykstančio Balfo pikniko bir
želio 9 d.

X MAS Centro valdyba ruo
šia Vakarų apygardos mokslei
viams ateitininkams stovyklą 
gražioje ALRK nupirktoje sto
vyklavietėje nuo š. m. liepos 28 
d. iki rugpjūčio 10 d. Vieno3 
savaitės mokestis — 18 dol., 
dviejų — 35 dol. Smulkesnės 
informacijos yra išsiuntinėja
mos nariams, taip pat bus pa
skelbta ateitininkų skyriuje.

Rytų apygardos kuopoms 
stovyklos data dar nesutarta; 
bus pranešta vėliau.

X A. P. Kalvaičiai, “Nida” 
vasarvietės savininkai, jau su
grįžo į Beverly Shores, Ind., 
kur pradėjo ruošt's vasaros se
zonui. Nors oras ir vanduo vė
soki, tačiau jau susilaukiama 
vasarotojų. Kurie nori praleisti | 
šioj lietuviškoj vasarvietėj ato-

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILI2NOIS

X švento Kazimiero Lietuvių 
kolegijos Romoje rėmėjų drau
gijos Brighton Parko skyrius 
rengia Vyčių salėje — sodely 
gegužinę šių metų birželio mėn.

už paskutinį kvoterį naujas 
moderniškas radio aparatas. 
Įėjimas 50 centų. Pradžia 2 vai. 
p. p. Bus kavutė ir užkandžiai.

Nariai ir prijaučiu šios drau
gijos augštiems lietuvybės lab
daros tikslams prašomi daly
vauti.

X Leonas Gilys, Mikas Cė- 
sas, J. Budrikas ir Balys Radi-o 
ir Television Service Lituanicos 
Futbolo klubui paremti aukojo 
po dešimt dolerių.

X Muz. A. Nako fortepiono 
studijos mokinių koncertas 
įvyksta birželio 2 d. 4:30 vai. 
Marijos Augštesniosios mokyk
los salėje.

X Dr.: A. Mačiuikienė aplan
kė “Draugo” redakciją ir ta 
proga atnešė pirmų pavasario 
gėlių puokštę ir skanų tortą.

IŠ ARTI IR TOLI
I. A. VALSTYBĖSE

— K. Vidikauskas nežiūrint 
savo vyresnio amžiaus yra iš- 
vystęs pasigėrėtiną aktyvumą 
kitataučių spaudoje. Neseniai 
“Ameryka-Echo” įdėjo jo eilė
raštį apie Dievo kultą. Jo rū
pesčiu ukrainiečių “Amerika” 
pagerbė “Draugą” ir įsidėjo di
delį L. Šimučio atvaizdą.
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Marijos apsireiškimų Fatimojt 
1917 metais aprašymas 

128 pnsl. Kaina 91.00
kartu ra pintgale atuaklte

‘‘DRAUGAS’’
4545 Wmt ftSrd Street 

Chicago 29. Illinois 
MKKMKWO<HWOOOO<XKM<IM<KS04

Kun* pantott

Kun. P. Kirvelaltt*
Kaina $1, $1.75 ir $2.50

iitMtayuii* uurrMMrtui,
D B AUG AB 

4545 West 63rd Street 
CHICAGO 29, ILL.

Iš ATEITININKU
. GYVENIMO

(Atkelta iš 2 pusi.)

Rimtoji dalis praėjo, kaip rim
toji dalis turi praeiti. Publika 
nebruzdėjo, nesišnekučiavo, ne
kratė laikrodžių, nes sveikinto
jai ribojosi sveikinimais; tebuvo 
tik viena kalba — pagrindinio 
kalbėtojo. Rašytojas Paulius 
Jurkus papasakojo Motinos die
nos istoriją ir minėjimo įvedimo 
priežastį (šio šimtmečio pradžio
je moterys pradėjusios konku
ruoti su vyrais, pradėdamos ap
leisti šeimos pareigas; buvo no
rima joms priminti jų. svarbiau
sias pareigas — motinos parei
gas), žvilgterėjo į lietuvės mo
tinos gilų savo uždavinių supra
timą ir baigė primindamas, kad 
atgimstančiai mūsų šaliai reikės 
daug karštų širdžių ir tvirtų 
rankų. Ar jų bus — priklausys 
nuo motinų. Paulius Jurkus, 
kaip visada, kalbėjo paprastai, 
planingai ir dominančiai. Jam 
baigus jaunosios moksleivės at
kėš salėje esančioms motinoms 
prisegė po raudoną rožę.

Bostono ateitininkams šventė 
buvo tikrai didelė, šešiolika nau
jų narių davė pasižadėjimą.

1 Moksleiviai savo sąskaiton su
sirašė dešimt: jaun. moksl. — 
Ž. Mockutė, P. Strazdaitė, J. Bik 
nevičius, K. Girnius; vyr. moks
leiviai — I. Jarušauskaitė, J. 
Biknevičius, G. Kuodis, K. Liut
kevičius, R. Liutkevičius ir A. 
Mockus. Studentų eilės padidė
jo šešiais: R. Jaruškaitė, L. Ke
turakytė, D. Mockapetrytė, I. 
Nikolskytė, S. Leimonas ir L. 
Pauliukonis. Pasižadėjimą priė
mė kun. A. Kontautas, kuris šia 
proga už įvairius nuopelnus Bos 
tono at-kams buvo pakeltas į 
Bostono at-kų draugovės gar
bės narius. Garbės ’ prezidiume 
buvo prel. Pr. Juras, dr. J. Gir
nius, rašyt. Paulius Jurkus, J. 
Gražulienė, dr. V. Vygantas. 
Darbo prezidiumas susidėjo iš 
Bostono stud. at-kų pirm. A. 
Vasaitytės, sekretoriaus S. Lei- 
mono, Bostono moksl. at-kų 
pirm. R. Žičkaus ir sekr. I. Len- 
draitytės.

Visų skirtumų didžiausias ma- 
žintojas — meninė programa — 
buvo priimta Bostono publikos 
įprastu būdu: santūriai, tačiau 
širdingai ir, ypač iš vyresniųjų 
pusės, su gausiausiais linkėji
mais jauniesiems menininkams.

Solistai Audronė Gaigalaitė ir 
Pranas Zaranka padainavo po 
keturias liaudies dainas ir due
tą, kuris užkariavo ir šalčiau
sias širdis. Dainininkams akom 
panavo pianistė Diana Papievy- 
tė ir pianistas — kompozitorius 
(publika pasigedo jo paties kū
rinio) Darius Lapinskas. Akto
rė Irena Nikolskytė įspūdingai 
paskaitė Nelės Mazalaitės nove
lę “Motina”. Pirmą kartą mūsų 
publikai pasirodanti balerina Da 
lila Mockapetrytė pašoko ištrau 
ką iš beleto “Copelia”. Progra
mą pranešinėjo Elona Marijo- 
šiūtė.

Patrauklus bufetas, prie ku
rio paruošimo ypač pasidarba
vo A. Brazdžionienė, susilaukė 
greito ir teigiamo įvertinimo. Šo
kiai praėjo nuotaikingai.

Suma sumarum — organiza
cijų ir pažiūrų skirtumai nebe- 
trukdo kartu surimtėti, pasigė
rėti ir pasilinksminti. em

HARTFORDO AT-KŲ ŠVENTft
Š. m. gegužės 19 d. Hartfordo 

ateitininką iatšventė savo meti
nę šventę.

Iškilmingą posėdį, kuriame da 
lyvavo ir atstovai iš Waterbu- 
rio ir Worcesterio, pradėjo Har- 
fordo stud. at-kų dr-vėg pirm. 
Alg. Giedraitis. Posėdi* pradė
tas vėliavos įnešimu ir Ateitinin
kų himnu? Posėdžio pirmininku 
pakviestas J. Giedraitis.

E. Skrupskelytė perskaitė eg
zaminų protokolą, pagal kurį 
pasižadėjimą duoti buvo leista 
šiems nariams: B. Empakery- 
tei, A. Giedraičiui, R. Kriščiokai 
čiui ir D. Papievytei.

Naujuosius narius sveikino 
prezidiumo nariai, dvasios va
das kun. V. Cukuras, CV vice
pirm. D. Karaliūtė, Worcesterio 
atstovas A. Gražulis ir Water-

CHICAGOS ŽINIOS
Gazolino ekspliozija užmušė 

2 berniuku
Du maži berniukai buvo už

mušti gazolino eksplozijoje, ku
ri įvyko pastatytame automo
bily, kuriame jie žaidė. Nelai
mė įvyko 2136 N. Clark, Chica
goje. Sprogimas supurtė visą 
apylinkę. Žuvo Jackie Dorman, 
7 m., ir Steven Valdo, 6 m. Ma
šinos savininkas paaiškino, kad 
jo mašina prie pat namų buvo 
sustojusi išsibaigus gasolinui. 
Jis nuėjo į artimiausią stotį 
ir nusipirko penkis galionus ga
zolino. Indą su gazolinu padėjo 
užpakalinėn sėdynėn, nusista
tęs supilti jį kai pasiims kelio
nės draugę. Išlinkę į mašiną 
vaikai padegė gazoliną. Atsi
skubinę ugniagesiai užgesino 
liepsnas, išgelbėjo vaikus, juos 
nugabeno į Auigustana ligoninę, 
bet jie jau buvo negyvi.

Kalėjimas už kreivą 
priesaiką

Apeliacinis teismas patvirti
no bausmę Heroldui Parker, 47 
m. amžiaus, pietinės miesto da
lies gengsteriui. Prie jo prisi
kabinta už kreivą priesaiką ir 
jis nubaustas trejiems metams 
kalėjimo ir $2,000 pabaudos.

Apsvaigino 52 ugniagesiu
Tiršti chemikalų pilni dūmai 

apsvaigino net 52 ugniagesiu 
gaisre ties Milvvaukee, Damen 
ir North ave., Chicagoje. Vie

būrio dr-vės vicepirm. A. Žemai
taitis.

Naujųjų narių vardu kalbėjo 
R. Kriščiokaitis.

Po to sekė paskaita “Ateiti-' 
ninkija kaip bendruomenė” ku
rią skaitė buvęs pirmasis Hart
fordo stud. at-kų draugovės pir
mininkas J. Navickas.

Posėdis baigtas Tautos him
nu.

Po to sekė vaišės ir pasilinks
minimas. D.

DAR VIENA ŠVENTE
Nevv Yorko ateitininkai šven

tė savo šventę gegužės 11 d. 
10 vai. Angelų Karalienės pa
rapijos bažnyčioje prel. M. Kru
pavičiaus atnašavo šv. mišias, 
po kurių buvo bendri pusryčiai. 
Po pusryčių įvykusiame iškil
mingame posėdyje 15 mokslei
vių ir dvi studentės davė atei
tininko pasižadėjimą. Pasiža
dėjimus priėmė Marijos Peč- 
kauskaitės moksleivių at-kų kuo 
pos dvasios vadas kun. J. Pa
kalniškis ir SAS Nevv draugovės 
dvasios vadas kun. V. Pikturna. 
Ateitininkų ženkliukus išdalino 
Ateitininkų Federacijos vadas 
prof. S. Sužiedėlis.

Po trumpo prel. M. Krupavi
čiaus sveikinimo zlodžio selkė 
kiek ilgesnė Federacijos vado pa 
skaita. Iškilmingam posėdžiui 
pirmininkavo kol. V. Skrupske
lytė, o sekretoriavo kol. T. Ma- 
sionytė. Nors šventė buvo or
ganizuojama studentų draugo
vės, bet pusryčius parengė mok 
sleivių kuopos narės. K. S.

i Tėvai, įsigykite ir duokite savo vai- 
I kanu paskaityti gausiai ir spalvotai 
j iliustruotą VANDOS FANKIENES 

pasakų knygą —
KARALAITES GINTARĖS 

ILGESYS
Be to, šioj knygoj atspausdinta kita 
pasaka — BALTOJI LELIJA. Vir
šelį ir iliustracijas piešė Sės. Merce
des. 48 pusi. Kaina |L25. Pinigus ir 
užsakymus siųsti:

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

KAS TIK TURI GERA SKONI, VISKĄ 
PERKA PAS LIEPONĮ S

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

Moderniausia lietuvių baldų prekyba Chicagoje.

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI — 
FURNITURE CENTER, INC.

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

Penktadienis, 1957 gegužės 31

nuolika iš apsvaigintų ugniage
sių turėjo gulti į ligoninę, ki
tiems buvo suteikta pagalba 
gaisravietėje. • Pustuziniui ug
niagesių deguonio įtaisai buvo 
panaudoti gaivinti sukrintan- 
čius ugniagesius.

Netvarka kalėjime
Nusiskundžiama, kad Cook 

apskrities kalėjime neįmanoma 
kalinių priversti atlikti dienos 
darbus. Siūloma kalėjimą bent 
šešius kartus metuose inspek
tuoti, pagerinti medicinišką ap
tarnavimą; nustatyta, kad rei
kalinga įsteigti specialią įstaigą 
trumpam terminui nubaudžia
miems kaliniams.

Uždraudė iškabą
Penkių augštų iškaba, jau 

bebaigiama statyti prie La Šalie 
Casualty Co. pastato, uždraus
ta, nes prieš kaikurį laiką Mi
chigan gatvės namų savininkai 
buvo pasirašę susitarimą, kad 
panašių didelių, kitiems gyven
tojams kliudančių, iškabų ne
valia statyti.

Pabrangs geležinkeliai

Illinois Komercijos komisijos 
įstaigoje diskutavo geležinkelių 
atstovai, siekdami, kad būtų 
leista pakelti važmą 10.25%. 
Tarpvalstybinė komisija jau 
leido tokį kainų pakėlimą pada
ryti. Čhicagos miesto trauki
niai nepabrangs.

Worcester, Mass
Skautų sąskrydis

Birželio 1 — 2 d. Maironio 
parke. Wurcester, Mass., įvyks 
I JAV rajono skautų vyčių, vyr. 
skaučių ir skaučių vadovių są
skrydis. Jis bus pradėtas šešta
dienį 12 vai. ir tęsis dvi dienas. 
Suvažiavime bus išdiskutuotos 
įvairios temos, liečiančios ideo
logiją ir jaunimo reikalus dabar
tiniame laikotarpyje. Taip pat 
bus apsvarstyti nuveikti darbai 
ir nustatytos gairės ateities vei
kimui. Vėliau, 7:30 vai. vak., 
bus laužas, prie kurio suvažiavi
mo dalyviai yra kviečiami prisi
dėti. Po laužo seks šokiai salėje 
ir lauke, grojant gerai muzikai. 
Visiems atvykusiems iš toliau 
bus parūpintos nakvynės. Sek
madienį 9:45 vai. ryto Šv. Kazi
miero bažnyčioje bus atlaikytos 
šv. mišios už Lietuvą. Po to 
seks tolimesnė sąskrydžio pro
grama ir 5 vai. bus bendras su
važiavimo uždarymas. Į šį są
skrydį atvyks ir vyr. sk. Ona Za 
ilskienė. Suvažiavimo rengėjai 
kviečia visus gausiai dalyvauti.

tf A O

MOTINA GAILESTINGOJI
• Tokiu vardu yra neseniai iš 

spaudos išėjusi įdomi religinių pa
siskaitymų knyga apie Marijų.

• Joje gausiai aprašyta j vairių 
Įvykių, pavyzdžių, surinkta gražių po
sakių iš visokių kraštų ir tautų, vi
sokiais laikais buvusių garsiųjų žmo
nių gyvenimo ir raštų.

• Kaip Liurde išgijo nepagydomai 
sirgusi lietuvaitė — smulkiai aprašy
ta šioje knygoje.

• Cia nupasakota, kokius kitus 
nuostabius išgijimus lietuviai matė 
Liurde.

• ši knyga atskleidžia daug ne
girdėtų faktų ir duoda daug minčių, 
o skaitoma lengvai, kaip nuotykių 
apysaka. Jų parašė kun. dr. J. Pruns- 
ki«.

• Ji turi 120 puslapių, tekainuo
ja $1.30. Užsakymus su pinigais siųs
ti adresu:

DRAUGAS, 4545 W. 63 str.
CHICAGO 29, ILLINOIS


