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SVARSTOMAS NUSIGINKLAVIMO KLAUSIMAS!
Ar į "inspekcinę zoną" 

įeitų ir Lietuva?
Abejojama, ar susitarimas su Maskva iš viso 

turėtų kokios nors vertės
Pasaulio, ypač Europos, politiniuose slougsniuose, pastaruoju 

metu daug dulkių sukėlė neutralių ir inspekcinių zonų klausimas. 
Kaip žinoma, tarp didžiųjų valstybių eina pasitarimai dėl nusi
ginklavimo.

Be pasitarimų Londone, kur — ■ ■ ——
posėdžiauja didžiųjų valstybių nų klausimais j jokius susitari- 
nusiginklavimo komisija, nuolat mus, kuriais vokiečių Rytų sri- 
vyksta nuomonėmis pasikeiti- tys ir Rytų Europos kraštai lik- 
mas diplomatiniuose užkulisiuo- j tų izoliacijoje anapus geležinės 
se ir viešai per spaudą. Europo- uždangos.
je buvo jaučiamas tam tikras su . ..
sirupinimas, kai įs Washingtono
pasigirdo gandai apie kokias tai Pasaulio spaudos žiniomis iš 
neutralias zonas skersai Europą. Washington, ten pastaruoju me- 
Bet netrukus išryškėjo, kad ak- Į tu vis labiau išryškėjusios dvi
tualios reikšmės šiuo metu turi 
tik vadinamos „inspekcinės zo
nos“, tai yra juostos, kurių plo
te Vakarai ir Rytai abipusiai ga
lėtų vykdyti kontrolę, pirmoje 
eilėje iš oro.

Savaime aišku, kad visos tos 
diskusijos liečia ir mus, pabal- 
tiečius ir apskritai visus paverg
tus kraštus. Pabaltijo tautoms 
rūpi, kad tokiais susitarimais 
apie „zonas“ ir „juostas“ nebū
tų mėginta įamžinti esamąją tų 
kraštų okupacinę padėtį.

Kokie yra tų „inspekcinių 
zonų“ projektai?

Pagal paskelbtus projektinius 
žemėlapius, amerikiečių siūlomo
ji inspekcinė juosta eitų maž
daug taip, kad į ją įeitų Estija, 
Latvija, Lietuva, Lenkija, net da 
lis Gudijos ir Ukrainos. Pagal 
Maskvos planą, Pabaltijo kraš-

kiek skirtingos nuomonės apie 
tai, kokios politikos reiktų lai
kytis derybose ir apskritai san
tykiuose su Maskva. Prezidentas 
Eisenhovveris ir jo įgaliotinis 
Stassenas nusiginklavimo dery
bose linkstą į tai, kad būtų iš
bandyti visi galimumai prieiti 
su sovietais bent prie šiokių to
kio susitarimų. Gi JAV karinėsi 
vadovybės nariai, kaip štai ad
mirolas Radford ir admirolas 
Burke atvirai reiškę abejones, 
kad nusiginklavimo susitarimai 
su sovietais galėtų turėti kokios 
nors vertės. JAV valstybės sek
retorius Dulles abejingai žiūrįs 
į susitarimų su sovietais galimu
mus. Visdėlto nusiginklavimo 
derybos Londone po pertraukos 
vėl tęsiamos, nors ir be didelių 
vilčių.

Prezidento Eisenhowerio helikopteris išbandomas 
W ashingtonc.

prie Baltųjų Rūmų 
(INS,

Penkiolika vokiečių
paskendo upeje

MUENCHENAS, birž. 3. — 
.Vakarų Vokietijoje vakar pu
siau vėliavos buvo nuleistos, kai 
vokiečių jaunos armijos penkio
lika kareivių paskendo Iller upė
je, netoli Kempteno, bandydami 
perbristi. Tik dviejų kareivių la
vonai surasti.

Vakarų Vokietijos kancleris 
įsakė ištirti kareivių nelaimę. 
Apsaugos ministeris Franz - Jo
sef Strauss įsakė iškelti pusiau 
nuleistas vėliavas prie karinių 
pastatų ir ten vėliavas laikyti 
per tris dienas.

Kareiviams buvo duota pasi
rinkti: eiti tiltu ar bristi upe. 
Tik vienas kareivis pasirinko til
tą, visi kiti įšoko į vandenį.

Dvylika karių pasiekė krantą. 
Keturi iš jų lengvai buvo sužeis
ti. Kiti paskendo.

Prancūzijos komunistai siūlo 
bendrą frontą su socialistais

Mūsų korespondentas Prancūzijoje

PARYŽIUS. — Prancūzų vyriausybės krizė dar tebetrunka. 
Laisvoje demokratijoje, kur laisvai reiškiasi įvairios politinės 
kryptys ir linkmės, vienai vyriausybei pasitraukus nėra taip len
gva sudaryti naują, ypačiai jei norima sukurti ką pastovaus, kuris 
nesugriūtų per pirmą pasirodymą parlamente.

Prancūzų krizėje jau ligi šiol 
tiek pažengta pirmyn, kad res
publikos prezidentas Coty yra 
pavedęs Petrui Pflimlin, Respub
likinio Liaudies sąjūdžio — MRP 
— pirmininkui, bandyti sudary
ti naują vyriausybę. Pflimlin 
nuo 1946 metų yra buvęs 14 kar
tų ministerių įvairiose vyriausy
bėse, o paskutinį kartą finansų 
ministerių Edgar Faure kabine
te ir toje ministerijoje palikęs 
labai gerą vardą, kas šiandien 
visos spaudos atžymima.

Pabaltijo valstybėms rupi

Pasitarimai ir diskusijos dėl 
tai jau nepatektų į inspekcinę atominio nusiginklavimo iki šiol 
zoną. Jei dėl tos inspekcinės zo-Į neprivedė nė prie mažiausio su-
nos rimtai būtų toliau tariamasi 
ir susitariama, galutinė linija Ry 
tuose ir Vakaruose, galbūt, būtų 
nustatoma kompromiso būdu.

Vakariečiai priešinasi per siau 
roms inspekcinėms zonoms Eu
ropoje dėl to, kad jos neleistų 
kontroliuoti sovietų karinių pa
siruošimų Sovietų Sąjungos va
kariniuose pakraščiuose. Lygia
grečiai eina pasitarimai ir dis
kusijos dėl inspekcinių zonų To
limuose Rytuose, iš vienos pusės 
Sibire, iš kitos Aliaskos ir Ame
rikos pakraščiuose. Ir toje erd
vėje nėra dar aiškumo, kaip pla
čiai tos inspekcinės juostos turė
tų būti nutiestos.

Technikai pažengus

Technika yra dabar jau tiek 
pažengusi, kad inspekcija iš oro 
gali per trumpiausią laiką išaiš
kinti karinius įrengimus net ir 
didžiausiuose plotuose. Pavyz
džiui amerikiečiai, kaip praneša 
.Frankfurter Allgemeine“, yra

sitarimo. Tuo tarpu didžiosios 
valstybės atominių ir vandenilio 
bombų bandymus tęsia toliau. 
Sėkmingai išbandžiusi pirmąją 
vandenilio bombą, Didž. Britani
ja pasidarė trečiąja valstybe, tu 
rinčia šios rūšies ginklus. Smul
kesnių atominės energijos ga
myklų - reaktorių (civiliams rei
kalams) yra jau Vak. Vokieti
joje, Šveicarijoje, Prancūzijoje 
ir kitur.

Pasaulio politika pergyvena 
dabar judrių manevrų laikotar
pį. Pabaltijo tautoms ir visiems 
pavergtiems kraštams rūpi, kad 
didžiųjų valstybių pasitarimai ir 
susitarimai nevyktų pavergtųjų 
tautų sąskaitom

Dailininkas Česlovas Janusas 
laimėjo premiją

NEVV YORKAS. — Antri metai iš eilės garsios britų VVinsor 
& Newton meno reikmenų firmos premija Long Island dailininkų 
parodoje atiteko lietuviui. Pernai ją buvo laimėjęs dail. Povilas 
Puzinas, o šiemet dail. Česlovas Janušas.

Laimėtojui buvo įteiktas at- -
žymėjimas — juosta, sąjungos gražią Naujosios Anglijos gam- 
direktorių ir parodos komiteto tą ir tenai pamedžioti rudens 
pasirašytas raštas ir dėžė — pil- vaizdų. ,.
nas komplektas tos firmos dažų. _ _
Premijas įteikė Queens miesto , DaiL Janusas’ kuns lietuvis- 
mėras James A. Lundy, kuris k_ai visuomenei yra pažįstamas 
yra Long Island Art League gar-į Juros vaizdam ir Lietuvos gam- 
bės pirmininkas. tos Peisazais- Amerikoje gyvena

nuo 1950 m. Atvykęs iš Vokieti-
Česlovo Janu'šo premija buvo jos, kurioje gyvai reiškėsi, Ja- 

viena iš eilės premijų, kurios bu- ’ nušas Amerikoje ėmė rodytis tik 
vo paskirtos Long Island Art paskutiniųjų kelių metų laiko-

Rusai paleis kelis
žemės satelitus

LONDONAS, birž. 5. — Sovie
tų Rusija šiemet paleis kelis že
mės satelitus, pranešė Maskvos 
radijas. Žemės satelitai bus pa
leisti iš Rusijos centro apylinkių 
ir bus matomi iš visų žemės da
lių, išskyrus ašigalio apylinkes.

SUTIKO IŠDUOTI
LONDONAS, birž. 5. — Bri

tanija sutiko išduoti iš Egipto 
įšaldytų fondų 16 milionų dole
rių. Atsilygindamas Egiptas su
tiko mokėti kompensacijas bri
tam, kurie dirbo prie Egipto vy
riausybės ir buvo atleisti.

League surengtojoje 27-oje pa
vasario parodoje. Joje iš viso da
lyvavo 219 dailininkų iš New 
Yorko ir iš visos Amerikos. Ta

tarpyje. Ypač pastaruoju laiku 
jo veikla pagyvėjo, kai kartu su 
dailininkais Povilu Puzinu ir 
William Vitkumi sudarė dailės

paroda prasidėjo gegužės 19 d. centrą, pavadintą Gintaro vardu
ir uždaryta birželio 1 d. Premi
juotųjų tarpe buvo žymių Ame
rikos dailininkų, vadinamų Na
tional Academicians, kaip pvz., 
Mario Cooper, Frederick Whita- 
ker, Reynold VVeidenaar ir kt.

Dail. Janušui premija buvo pa
skirta už jo ūkanotą žvejų prie
plauką. Tai paveikslas, kurį dai
lininkas nupiešė pernai savo ru
dens kelionių metu po Maine 
valstybę. Dailininkas, kartu su 
kitais newyorkiečiais, mėgsta 
rudenį savaitei kitai išvykti

riausybėje, kurioje nebūtų sočia 
Į listų, nes, kaip pasakė Pflimlin 
per šeštines savo sąjūdžio kon

grese: „Socialistų partija kraš
te ir parlamente yra perdaug 
svarbi, kad galima būtų galvoti 
apsieiti be jos dalyvavimo vy
riausybėje.

Komunistai naudojasi 
krizės proga

Komunistai, kurie yra gausin 
giausia parlamento partija, nau 
dojasi krizės proga, kad vėl per 
savo spaudą pirštų „bendrą dar
bininkų klasės akciją, bendrą so
cialistų ir komunistų frontą, ku
rį reikia drąsiai plėtoti“.

Socialistinis savaitraštis „Le 
Populaire de Dimanche“ dėl tų 
komunistų krykštavimų karčiai 
šaiposi.

Kadangi komunistai kartu su 
dešiniaisiais nulėmė Guy Mollet 
vyriausybės likimą, o dabar per
šasi į vieną frontą su socialis
tais, tai socialistinis dienraštis 
„Le Populaire de Paris/ prime
na tiems „Rytų deputatams“, 
kad jie turi labai trumpą atmin
tį ir kad, ištikimai įvykdę „sub
tilią Chruščevo arabišką politi
ką“ (atseit nuvertę socialistinę 
vyriausybę), dabar laukia, kad 
socialistai pultų jiems į glėbį „va 
dinamame liaudies fronte, kuris 
reikštų demokratijos galą“.

Nori įtraukti visas grupes

Respublikinis Liaudies sąjū
dis — MRP — yra vidurio arba 
centro politinė grupė su 74 atsto 
vais parlamente, užimdama tuo 
būdu savo gausumu 4-tą vietą 
parlamente. Savo ideologija ir 
paskirų narių nusistatymais 
MRP yra krikščioniškai demo
kratiškos linkmės. Ar pavyks 
Pflimlin’ui sudaryti naują vy
riausybę. Jis siekia į busimąją 
vyriausybę įtraukti visas gru
pes, išskyrus komunistus ir pu- 
žadistus, bet socialistai — S.F.I. 
O. rodo pasipriešinimo dalyvauti 
vyriausybėje kartu su nuosai- 
kiasiais, kurie prisidėjo prie so
cialistų lyderio Guy Mollet pir
mininkaujamos vyriausybės nu
vertimo. Pats gi Pflimlin ir jo 
grupė yra pakartotinai pareiškę, 
kad jie nedalyvaus jokioje vy

Trumpai iš visur
• Nacionalistinė Kinija vakar 

įspėjo Britaniją, kad britų laivai 
plauks į komunistinės Kinijos 
uostus savo rizika. Įspėjimas su
rištas su britų prekybos bloka
dos sušvelninimu prieš raud. Ki
niją. Nacionalistinės Kinijos ar
mijos kalbėtojas adm. Lin Ho - 
tu pasakė, kad tautinės Kinijos 
septynerių metų nutarime užda
ryti raud. Kinijos uostus nėra 
pakeitimų. Nacionalistinė vy
riausybė 1950 m. vasario 12 d. 
paskelbė, kad Kinijos žemyno 
uostai yra uždaryti užsienio lai
vams.

Vėl bus daug kalbų...
pašalinti iš Vengrijos Jungtinės 
Tautos nesiims.
\ Jungtinių Tautų komitetą Ven 

grijos klausimui sudaro Danijos 
ambasadorius Alsing Andersen, 
Australijos K. C. Shann, Ceilono 
R. S. S. Gunewardene, Urugva
jaus Enriąue Fabregat ir Tuniso 
Mongi Slim. Ši komisija tris mė
nesius smulkmeniškai tyrė ven
grų spalio — lapkričio laisvės re 
voliuciją, kurią sovietų tankai ir 
kareiviai užgniaužė. Komisija 
tyrinėjimo darbus atliko Euro
poje ir Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse.

Jungtinių Tautų komisija taip 
gi gavo pranešimus iš Jungtinių 
Amerikos Valstybių, Britanijos, 
Italijos, Prancūzijos, Danijos, 
Kanados ir Belgijos atstovų.

NEVV YORKAS, birž. 5. — 
Jungtinių Tautų komisija Ven
grijos klausimui jau surinko visą 
medžiagą ir raportą patieks 
Jungtinėms Tautoms. Pranešime 
pateikiami įrodymai apie sovie
tų intervenciją, apie Kadaro re
žimo nepopuliarumą kraštą, apie 
jo persekiojimus vengram.

Pranešime minimas ir depor
tuotų į Rusiją skaičius — 35,000 
intelektualų, studentų ir kitų. 
Spėjama, kad tai vėl tebus pro
pagandinės kalbos, o konkrečių 
priemonių sovietų kariuomenei

ir įsijungė į amerikiečių dailinin
kų organizacijas. Jose jau ne
pirmą sykį dalyvauja parodose 
ir yra turėjęs piešimo demonstra 
cijų.

Jau kelinti metai jisai priklau 
so Long Island Art League, o 
pernai priimtas nariu į American 
Professional Artistą League, ku
rios metinėje konvencijoje šie
met jis atstovavo Nevv Yorko 
skyrių kartu su dail. Puzinu.

Janušas kaip dailininkas dir- 
į ba žinomoje Eastem Kodak fir

moje Nevv Yorke. Su žmona Ve
ra ir sūnum Saulium apsigyvenę 
Richmond Hill, kur turi savo stu 
diją ir joje praleidžia visą savo 
laisvalaikį.

Lietuvoje, šalia jūros vaizdų ir 
gamtos peisažų, dail. Janušas

ROMA, birž. 5. — Italijos premjero Adone Zolio krikščionių Yra parengęs operai ir dramai 
dekoracijų. Kaip mokytojas, il
gesnį laiką yra dėstęs amatų 
mokyklose ir gimnazijose.

S. Narkėliūnaitė

Naujas Italijos premjeras
nenori fašistų paramos

pasiruošę pasiųsti inspekcijos demokratų partijos ministerių kabinetas šiandien gavo pasitikę

reikalams specialiu^ sprausmi
nius lėktuvus, kurie per 4 valan
das gali nufotografuot 4,000 km.

jimą parlamente, bet su nenorima fašistų 
Priešfašistas Zoli galbūt atsi

statydins iš premjero pareigų,

monarchistų parama.

ilgio ir 750 km. platumo plotą. Inea J*8 ncnori dešiniųjų paramos, 
Amerikiečių nuomone, per kele- kurią jis gavo. Prieš pradedant
tą savaičių būtų galima tiksliai 
nufotografuoti didžiulius Sovie
tų Sąjungos ir Jungtinių Ameri
kos Valstybių plotus.

Į nusiginklavimo ir Inspekci
nių zonų diskusijas jautriai at
siliepia vokiečiai. Jie siekia, kad 
nusiginklavimo klausimas būtų 
tampriai surištas su Vokietijos 
apjungimo klausimu. Ir kiti va
kariečiai ta prasme yra pasisa
kę, tačiau kokie bus galutiniai 
susitarimai — jei iš viso jie pa
vyks — niekas dar negali numa
tyti. Pažymėtini kai kurie vokie
čių pozicijos ir opozicijos balsai 
(pvz. atstovų Manteuffel - Szoe- 
ge ir VV. Jaksch), kurie įspėja 
Vakarus nesileisti su Maskva nu 
Higinklavimo ir inspekcinių zo-

balsuoti, Zoli puolė komunistų ir 
fašistų atstovus ir pasakė jiems, 
kad jis nenori jų paramos.

Tik jo patys krikščionys de
mokratai, tautiniai monarchistai 
ir Italijos fašistų socialinis są
jūdis palaikė naują vyriausybę.

Komunistai, socialistai, social
demokratai, liberalai ir respubli
konai balsavo prieš naują vyriau

KAIJWIX)RIIJS
Birželio 6 d.: šv. Norbertas; 

lietuviški: Tauras ir Bi jolė.
Saulė teka 5:12, leidžiasi 8:22.

ORAS
Oro biuras praneša: Chicagoje 

ir jos apylinkėje šiandien — da
linai apsiniaukę ir šilta, galimas 
lietus.

sybę. Populiari monarchistų par 
tija susilaikė.
. Senatas 132 balsais (93 prieš) 
pasisakė už naują vyriausybę. 
Jei Zoli pasiliks premjeru, tai 
panašaus pasitikėjimo reikės 
gauti atstovų rūmuose.

I/" 1 • •Kenkia širdžiai
NEVV YORKAS, birž. 5. — 

Jungtinių Amerikos Valstybių 
vėžio draugija patvirtino pir
mykščius teigimus, kad cigare
čių rūkymas padidina širdies li
gas ir sutrumpina rūkančiojo 
gyvenimą.

Izraelis skundžiasi
TEL AVIV, Izraelis, birž. 5. — 

Izraelis paskelbė: Egipto parti
zanai vėl atnaujino puldinėjimus 
į Izraelį. Tai galį privesti prie 
naujo karo pakrantės.

12 asmenų sužeista
SHELBY, N. C., birž. 5. — 

Autobusas, vežęs 15 keleivių, va 
kar apsivertė šlapiame kelyje ne
toli Shelby. Dvylika asmenų su
žeista.

Žmonija gali pagerėti tiktai 
per atskirus žmones.

— Ibsenas

• Prancūzija. Paryžiuje pasi-Į 
tarimuose dėl prekybos su rau
donąja Kinija skilimas tarp 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
ir Rritanijos pažiūrų dar pagilė- 
ję».

Saugo pakrantę
HAVANA, Kuba, birž. 5. — 

Kubos karo laivai saugo „kovos 
zoną“ palei pietryčių pakrantes, 
kad sukilėliai nesustiprintų savo 
pozicijų.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ 
SANTRAUKA

— Prezidentas Eisenhoįveris vakar pasakė, kad jis abejoja, 
ar Jungtinės Amerikos Valstybės vėl išsprogdins vieną iš didžių
jų vandenilio bombų. Jis taipgi pasakė, kad Amerika įsijungs į 
tarptautinį susitarimą baigti atominius bandymus, jei tie bandy
mai bus garantuotos nusiginklavimo programos dalis, kuri už
draustų naudoti atominius ginklus betkokiame ateities kare.

— Pierre Pflimlinui nepasisekė sudaryti naudos Prancūzijos 
vyriausybės. Jau 15 dienų tęsias vyriausybės krizė.

— Italijos premjeras Zoli laimėjo pasitikėjimą parlamente, 
bet nėra patenkintas tuo pasitikėjimu.

— Jungtinės Amerikos Valstybės vakar išbandė atominį gin
klą iš baliono Ncvados dykumose.

— Nacionalistinė Kinijos vyriausybė vakar įsakė ištraukti iš 
Taipci visą kinų kariuomenę, kuri buvo atsiųsta gegužės 8Ą d. nu
malšinti Taipei mieste, Formozoje, prieŠamerikincs riaušes. Trys 
Chiang Kai - sheko armijos divizijos buvo atsiųstos į Taipci „juo
dąjį penktadienį“ po to, kai kinų minia apdaužė Amerikos amba
sadą ir užpuolė JAV informacijos centrą.

— Washingtonc spėliojama, kad prezidento Eisenhouicrio įpė
diniu 1960 m. būsiąs gen. Alfred Grucnthcr.

— JAV Atominės Energijos komisionierius Williard F. Libby 
vakar pasakė kongresui, kad atominės bombos bandymas yra 
„mažesnė rizika“, kuri turi būti matuojama pagal „išnaikinimo 
riziką... jei mes atiduotumėm ginklus“.

— Prezidentas Eisenhoįveris įsitikinęs, kad japonų teismas 
nešališkai išspręs amerikiečio kareivio William C. Girard bylą, 
kurioje jis kaltinamas japonės nušovimu, norėdamas ją nuvaryti 
nuo armijos šaudymo aikštės. Japonė ten rinko senus daiktus.

Gaisras mokykloje
CHICAGO, III., birž. 5. — Ha

milton pradžios mokykloje, 1650 
VV.. Cornelia, šiandien užsidegė 
ketvirtame augšte klasė. Nuosto
lių padaryta už $5,000. Ugniage
siai tuojau gaisrą pabalino iš mo 
kyklos.

Komunistų darbas
VVASHINGTONAS, birž. 5. — 

Kongresmanas Smith (R., Wis.) 
vakar atstovų rūmuose pareiškė: 
komunistai inspiravo propagan
dinę kampaniją nustatyti Ame
rikos viešą nuomonę, kad van
denilio bombos bandymai būtų 
uždrausti.

Tru manas - senukas
NEVV YORKAS, birž. 5. — 

Mrs. Clifton Daniel (Margaret 
Truman) vakar pagimdė sūnų 

Daktarų ligoninėje. Buvęs pre
zidentas Harry Truman jau yra 
senukas.

i
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Medžiagą siųsti: V. KLEIZA, 7248 S. Fair lieki Avė., C'hicagi. 29, lll.

DIENRAflTIS DRAUGAS, CHICAGO, FLUNOIS Ketvirtadienis, birželio 6, 1957

SAVOJ ŠEIMOJ
— JAV ateitininkų sąjungų 

centrų valdybos palaiko ryšiu? 
su savo sąjungos padaliniais 
visame pasaulyje. Centrų Val
dybos savo aplinkraščius, orga 
nizacinėg veiklos medžiagą bei 
kitas informacijas siunčia visų 
kraštų valdyboms bei viene
tams. Gi kraštų valdybos sa
vo uždavinius vykdo Ateitinin
kų Federacijos Konstitucijos 
45 str. rėmuose. (Feder. Valdy
bos posėdžio protok. nr. 30, 
1956.10.9 d.)

— Ateitininkų Vadovo galu
tinai redakcijai priimti Federa
cijos Valdyba sudarė komisi
ją — prof. S. Sužiedėlis, dr. 
Vyt. Vygantas ir Juozas Bau
žys. At-kų Vadovo rankraštis 
jau paruoštas. Komisija daro 
papildymus, bei kalbos išlygini
mus. Tikimasi dar šiais me
tais Vadovą išleisti.

— Europos ateitininkų veik
lai koordinuoti Federacijos Val
dyba pritarė minčiai sudary
ti Europos krašto-valdybą. Koe
nigsteino ateitininkų suvažiavi
me 1956 met. išrinkta dr. P. 
Karvelis, kun. J. Navickas ir 
Ed. Turauskas eiti tokios kor- 
dinacinės komisijos pareigas iki 
kito suvažiavimo.

— Korporacijų santykis su 
SAS yra sekcijų ribose. Atei
tininkų studentų draugovės val
dyba yra visų vietos ateitinin
kų studentų vadovybė, o kor
poracijos veikia kaip sekcijos. 
Filisteriai reiškiasi studentų 
veikloje ne kaip tikrieji nariai, 
bet tik kaip globėjai, jie netu 
ri teisės pei rinkti nei būti ren 
kami į korporacijos ar draugo
vės valdybas.

pirkti ar platinimui šios kny
gos: V. Augustino Lietuvos
vaizdų albumas LIETUVA, Alf. 
Sušinsko JAUNYSTES MAR
ŠAS, St. Šalkauskio A- 
TEITININKŲ IDEOLOGIJA, 
Užsakymus siųsti ATEITIS, 
916 Willoughby Avė., Brooklyn 
21, N.Y.

—Ateitininkų Federacijos Ta 
rybos pirmasis posėdis šaukia
mas š.m. birželio 8 d. ‘“Darbi
ninko” redakcijos patalpose,
Brooklyn’e N.Y.

SUNKIEJI NEIŠSIGĄSKITE

■■

Dabar besverią,; 180 svarų 58 m. Baltimores. gyventojas Ignatovskis 
rodo savo buvusią nuotrauką siuvėjui Cipelia. Jis anksčiau svėrė 395 
svarus. Likusį savo gyvenimą pasižadėjo laikytis dietos, kad vėl ne
nutuktų. Svorį numetė ligoninėj. (INS)

— Pax Romana dešimtmečio 
kongresas įvyko tuojau po Ve
lykų Romoje. Šios katalikų in
teligentų organizacijos tftrybos 
nariu yra min. E. Turauskas, 
atstovaująs at-kus sendraugius.
Kongreso at-kų sendraugių de
legaciją sudarė: garbės pirm. 
vyks. V. Padolskis, pirm. min.
E. Turauskas, vicepirm. prel. L.
Tulaba, nariai — dr. Z. Ivins
kis ir kun. dr. V. Balčiūnas.

— Vokietijos at-kų sendrau
gių suvažiavimas įvyksta bir
želio 8-10 d.d. Memmingene.įmelnt0 nariar įr
Pranešimus daro: dr. P. Karve- j______________
lis, dr. J. Grinius, J. Medušaus- 
kas, J. Uleckas. Tuo pat metu 
įvykstančiose bendruomenės 
dienose meno programoj daly
vauja p-lės Eretaitės, sol. St.
Baranauskas ir choras “-Dar-

Kodėl Kremlius bijo sąjūdžio 
,;Už geresnį pasaulį"?

dentams. Paties Šv. Tėvo palai
mintas, prieš keletą metų prade 
tas sąjūdis “Už geresnį pasaulį” 
siekia išjudinti visą krikščioniš
kąją žmoniją, kad Evangelijos 
dvasia atnaujintame, geresniu 
tapusiame pasaulyje visos sie
los atrastų kelią į pasaulio Iš
ganytoją Jėzų Kristų. Savaime 
suprantama, kad toks sąjūdis! 

dabai nepatinka komunistams.

NAUJOS P R E K ft S,
PIGI KAINA, 

DĖLTO VISI
MftGSTA DAINĄ!

Dabar muzikos mėgėjam* įv c* tu*
naujas, dideli*

FONOGRAFŲ PLOKŠTELIŲ 
SKYRIUS

Populiarios, klasinė* lr <lza*o
— PLOKŠTELftS —

Didelis pasirinkimas geriausių firmų
HI Fl FONOGRAFU

TV. Radio ir Elektrinių Aparatu

iitiDflinfl-
PTELCVISIOn
(sales- Service)

Sav. Ini. A. SEMENAh 
3321 S. Halsted — CLiffside 4-5065 

Atdara: kasdien 9—S, pirmadieniais
Ir ketvirtadieniais 9—9

MASKVA. — Sovietinis literatūros žurnalas “Literaturna
ja Gazeta” balandžio mėnesio numeryje užpuola sąjūdį “Už ge-t 
resnį pasaulį”, o drauge su juo ir Katalikų Bažnyčią ir Šv. Tėvą. 

Laikraštis kaltina sąjūdį, kad
jis pradėjęs kryžiaus žygį prieš 
komunizmą. Gana smulkmeniš
kai aprašo sąjūdžio centre ne-

nistinio laikraščio — aristokra
tijos atstovai. Nors laikraštis 
stengiasi “Už geresnį pasaulį”

toli Romos vykstančias studijų sąjūdžio centrą pavaizduoti, kaip
dienas, kuriose dalyvauja vys 
kupai, kunigai, Italijos parla- 

anot komu

na .
— At-kų sendraugių centro 

valdyba džiaugiasi Chicagos at- 
kų sendraugiais, kurie šių Vely
kų laikotarpiu suaukojo stud., 
at-kų kursams ir moksl. at-kų! 
metinei šventei per $800; ASS 
Chicagos skyrius paskyrė šiems 
reikalams $150. ASS centro val
dyba Pax Romana kongreso rei-

— Ateitininkių Tarybos pirm. | kalams išmokėjo $100. Reiškia, 
Magd. Galdikienė iš pirminin-į sendraugiai at-kų šeimos reika- 
kės pareigų pasitraukė. Tas lams yra sudėję per 1000 do-
pareigas eina vicepirm. Elvyra 
Ošlapienė.

— Dėl ateitininkų himno gie
dojimo, Federacijos Valdyba y-

lerių.
— ASS centro valdyba yra 

gavusi iš MAS centro valdybos 
raštą, kuriame, šalia linkėjimų,

ir Tėvynei ir uoliai eiti ateiti
ninko (moksleivio, studento ar 
sendraugio) pareigas. Kristau, 
padėk man ištesėti”.

— Ateitininkų Šalpos Fon
do Valdyba šiuo metu kreipia
si į visus ateitininkus sendrau 
gius ir prašo atsilyginti solida
rumo metinį įnašą tris dol. A- 
ŠF-dui. Pinigus siųsti Fondo iž
dininkui kun. V. Pikturnai, 916 
Willoughby Avė., Brooklyn 21, 
N. Y.

— Šio skyriaus redakcija pra 
šo atkreipti dėmesį į pasikeitusį 
redakcijos adresą. Visą medžia
gą prašome siųsti V. Kleizai, 
7248 S. Fairfield Avė., Chica
go 29, III.

(Nukelta į 5 psl.)

aristokratijos, kapitalistų ir 
Amerikos galingųjų židinį, bet 
visdėlto nepajėgia nuslėpti ir 
susirūpinimo iš jo kylančiais pa
vojais komunizmui. Baigdamas 
pasiguodžia: “Pakanka pervers
ti betkurį moderniųjų laikų is
torijos vadovėlį, kad galėtum įsi 
tikinti, kaip blogai baigiasi visi 
sąjūdžiai prieš komunizmą”.

Šia proga galime priminti, 
kad sąjūdis “Už geresnį pasau
lį” ne be reikalo kelią susirūpi
nimą komunistams. Bet jo tiks- 1 
lai siekia daug toliau ir apima 1 
daug plačiau, negu atrodo ko
munistinio laikraščio korespon-

ra nutarusi, kad iškilmingose yra punktais išvardinta talka, 
šventėse giedamas visas himno kurios moksl. at-kai prašo. Šią
tekstas, gi kitomis progomis 
giedami tik du posmai: “Lietu
vą Dievas apveizdi ir gina” . . . 
ir “Ateitį regim tėvynės laimin
gą” . . .

— Ateitininkų šventės akcen 
tuotinos švęsti šios: 1) baž
nytinės — Sekminės, Kristaus 
Karaliaus ir Nekalto Mergelės 
Marijos prasidėjimo šventė, 
gruodžio 8 d., 2) tautinės — Va 
sario 16-ji, Tautos globėjo šv. 
Kazimiero, kovo 4 d. ir tau
tos išsisklaidymo dienos, — bir 
želio 13-21. 3) organizacinės — 
Šv. Pijaus X, — rugsėjo 3 d., 
šv. Tomo Akviniečio, — kovo 
7 d., St. Šalkauskio — ateit, 
ideologo mirties diena, gruodžio 
4 dieną.

—Ateitininkų Federacijos va 
do, valdybos ir kontrolės komi
sijos kandidatų statymo laikas 
baigėsi gegužės 15 d. Rinkimai 
turi būti pravesti iki š.m. bir
želio pabaigos. Laukiame Vyr. 
RK pranešimo.

— Visiems žinotina, kad A- 
TEITIES administracijoje vi
suomet galima gauti sau nusi-

ir kitą programą svarstyti A- 
SS centr0 v-ba numato drau
ge su sendraugių studentų ir 
moksleivių vadovybėmis Chica 
goję.

— Įžodžio tekstą Federacijos 
Valdyba nutarė palikti vieną vi; 
soms trims sąjungoms, būtent: ' 
‘“Kryžiaus ir ateitininkų vėlia
vos akivaizdoje pasižadu sekti 
Kristų, dirbti ir aukotis Dievui

Kcmkilc dien. Draugą!

DIRBTINI DANTYS
Kurie pasiliuosuoja 
neturėtų sunkinti

Daugelis turį dirbtinius dantis buvo 
tikrai sugėdinti kai dantys iškrito, 
paslydo arba sukirbėjo nepatogiu 
momentu. Nebijokite, kad tas jums 
atsitiktų. Tik užbarstykite truputi 
EASTEETH, alkaiinių (ne rūgščių) 
miltelių ant dantų. Tvirčiau palaiko 
dirbtinius dantis, tad geriau Jaučiasi. 
Nesurūgsta. Sustabdo "dantų kva
pų.”. Pirkite FASTEETH savo vaisti
nėje.

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2SOO West Slst Street
Priima ligonis pagal susitarlma 

D01 valandos skambinti telefonu 
Prospect 6-1796 uuo 2 Iki 9 vai. 
p. p. kasdian išskyrus trečiad lr 
šeštad.

Rea. tel. GRovehiU 6-500.6

Tel. ofiso WA 5-3010, rez. PR 0-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES yr 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6322 South VVestern Avenue 
vai. kasdien 10-12 vai. U 7-9 vai 
vak. šeštadieniais 10-• vai .Trečia 
dieniais uždaryta. Kt. laiku susitarus 

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Res telef. VVAlbrook 5-5076

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS

4701 South Damen Avenue
(Kampas 47-tos lr Daman Avė )

Va) kasdien nuo 6—8 vai. vak 
Šeštad. 2—4 vai. vak. 

Trečiad. lr kitu laiku pagal sutarti 
Telef. oftso LAfayette 3-0048 

Rez.: VVAlbrook 5-3048

VIKTORO KO2ICOS 
Lietuviška gazolino Htotis ir auto 

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

dalyš
CAU-ME-MOTORS CO.

B75B S WESTERN AVĖ PR 8-B533

Ofiso ir buto tel. OLympie 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Tel. RElianoe 6-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK

'"•VTOJAS (R CHIRURGĄ 
v a GTDVTOJAP

3925 VVest 69th Street
Vai. Pirmad.. antrad.. ketvirtad. Ir 

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

Tel. oflao lr buto OLympio 2-415*
DR. P. KISIELIUS

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

Rez. 1634 S. 49th Avė., Cicero
Kasdien 1-3 vai. lr 6-8 vai. vak., 

išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet.

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Trečiad. tik susitarus.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopeda* - Prot*-žįstas

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

(Areli Supports) lr L L 
Vai.: 9-4 lr 6-8. šeštadieniais 9-1. 
ORTIIOPI TUJOS TECHNIKOS LAK
2850 W. 63rd St., Chicago 29, OI 

PItospect 0-6004Te|

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Nauja* adresas: 4253 VV. 63rd St 
Ofiso tel. REliance 6-4410 

Rezid. telef. Gltovehlll 0-0017
Valandos: l-S p m., 6-8 p. m

Penktad. tik po pietų.
Trečiad ir šeštad pagal sutarti

Oflao tel. CLiffside 4-2H96 
Kezldeneljos: liAfayette 3-1179

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 West 47th Street 
(Kampo* 47th Ir Hermitage)

Vai.: nuo 2 Iki 4 ir 6 Iki 9 v. vak 
šeštad. nuo 2 Iki 6 vai., lšskyr. sek

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

Vai. kasd. 12—4 
Tel. CEntral 6-2294

5002 VVest lllth Str.. Cicero 
Vai kasdien 6-8, šeštad. 1-2 vai

Tel. TOvrnhall 3-095*
Kitu laiku ir trečiad. susitarus

Rezid. tel. HEmlock 4-7080

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Bendra praktika lr moterų ligos) 
Ofisas ir rez.: 5100 S. We8tern Avė. 
Tel. PRoepect 8-1223 arba WE 0-5577 
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v„ Antr., 
Treč. ir Penkt. 6-9 vai. vak., šeštad. 
2-4 vai. popiet lr sulig susitarimu.

Jr

Jr
SPECIALUS
BARGENAS

• Sofoms, Lovoms, 
Lempoms

KAINOS NUO
#49.50

augščiau

"tl. ofiso HE.4-6849. rez. HE.4-2324

OR. PETER T BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 West 71st Street
Vai. Pirm., ketvir., penkt. 1-4 Ir 7-* 
Antr. 1-6, treč.lr šešt. pagal sutarties

DR. IRENA KURAS
((lydytoja Ir Chirurgė) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ
SPECIALISTE

7150 South VVestern Avenne
(MEDICAL BUILDING) 

Pirmad., antrad., ketv. tr penktad 
nuo 11 vai. ryto Iki 1 vai. p.p. ir nuo 
6 v.—8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. šeštad 11 
vai. ryto iki S vai. popiet

Office tel. RE 7-1108 
Res. tel. VVAlbrook 5-3766

Ofiso HE 4-1818, arba RE 7-»7OO 
Rez. PR 0-0801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialybė — vidau* ligos 
2454 West 71st Street

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

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. Glb. 8-01*5

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 West 71st Street
(7Ist ir Campbell Avė.)

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

Trečiadieniais uždaryta.

Tel. ofiso: DAnube 6-1126

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS

3267 South Halsted Street
Vai 1 Iki 4 v. p. p. ir 6—8 v. vak 

Šeštadieniais 1—4 v. p. p.

Tel. ofiso PRospect 6-9400
Rezid. PRoepect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
( Vaške v lėlutė)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue

Vai. kasdien 1-3 p. p. Ir nuo 6-8 vai 
* vak. šeštad. 1-4 p. p. Trečiadieniai

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

Office: 10748 South Michigan Avė. į ir kitu laiku tik susitarus.
Buto 1653 W. 103 St., Beverly Hills

Vai1.: kasdien nuo 6 v. v. ,ikl 9 v. v?ų 
Vai,: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. v., 

lšskirus trečiad. šeštadieniais nuo 1 
Iki 4 vai. popiet.

Tel,: Ofiso — PUIlman 5-0706 
Buto — BEverly 8-8946

Tel. ofiso VI«ory 2-1581
Rez. Victory 1-0743

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 West Slst Street

ADOMAS VAITKEVIČIUS 
Anglių ir Alyvos 

Pardavimas
Telef. REpublie 7-5803
Visų rūšių namų apšildymo 

sistemos Įvedimas,'
perdirbimas ir pataisymas.

Greitas, sąžiningas ir pigus 
patarnavimas.

ATLAS FUEL CO.
ATSTOVAS

4919 So. Paulina Street
Telef. I’Rospect 6-7960

DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ BALDŲ 
FKI.IT A. RAUDONIS, NELLIE BERTULIS, Sav.

ROOSEVELT FURNITURE Co.
2310 W. RMtev.il Road Telef. SEeley 3-47II

Krautuvi atidaryta sekmadieniais nuo 11 tkl 4:10.

ss

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE.
Remiantis Chicago* Savings Bendrovės praeitimi, nuo pat jce įsikūrimo 
1924 metai*, jog pavyzdinga biznio tvarka, ypatingai indėlių aaugnmo ir divi
dendų na&umo atžvilgiu, nėra Bangesnės ir pelningesnės įstaigos pasidėti tau
pomus pinigus. Pasidėję taupinius pas mns gansite ne tiktai saugumą — jų 
apdraudimą iki $10,000.00, ang&tą dividendą, bet ir daugelį kitų patarnavimų 
veltui, nž kuriuos kitose įstaigose turėtumėte mokėti.

Taupytoji) patogumui Chicagos Savings Bendrovės įstaiga yra viena iŠ gra
žiausiai ir modemiSkiausiai įrengtų visoje Illinois Valstybėj*.

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

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

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

Atdara: pirmadienį nuo 12 Iki 8, antradienį Ir penktadienį nno 9 Ikt 4, ketvirtadienį nno 9 tid 8 
Trečiadienį uždaryta visą dien#, o AeAtadlenį nuo 9 ild 2 valandos po pietų.

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6317 South VVestern Avenne 
Chicago 29. III 

telefonas REpublie 7-4900 
Rezid<-ncla: GKovehlll 0-8191

uosi matymai pagal sutartie*

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: nuo 2-4 lr nuo 6-3:30 v 
vak. šeštadieniais nuo 2 Iki 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti 
Oflao tel. Virginia 7-0030

Ofiso HKmlock 4-5816 
Rez. HEmlock. 4-8761

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2745 West 69th Street 
(priešais šv. Kryžiaus ligonio*) 

Priima pagal susitarlma 

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

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

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

Namų — CEdarerest 3-7786

DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTOJAS lit CHIRURGAS
3259 South Halsted Street

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

__ ____ __ ___ __ Trečiad. lr kitu laiku pagal sutarimą
Reztdend jon tel? BEverly8-8S414 Ofiso tel. Victory 2-1484. Resid. 2487 

W. 02nd SL, tel. Republic 7-8818.
Ofiso HE 4-1414, arba RE 7-9700 

Rez. RE 7-6807

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

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

Ofiso telef. YArdfl 7—1100 
Reddendjoe — STewart 3-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West S5th Street 
(kampa* Halsted lr B6-ta gatvt) 

VAL. 1—4 lr 6:30—8:80 p. p. kas
dien išskyrus trečiadieniu* Atidara 

šeštadieniai. 1—4 vai.

Kamp. Halsted lr 81-mos gatvių 
Priėmimo valandos kasdien: 1-4 p.p. 
ir nuo 6-8 v.v. šeštad. 1-4 vai. popiet. 

Tel. ofiso PR. 1-0410, rez. HE.4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Tel. ofiso OA. 6-0257, rez. PR. 6-0059 

Ile/.ld. 0000 8. Arteslan Avė. 
VAI. 11 v. v. Iki 8 p. p.; 8—• v.v

DR. G. SERRER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Virš 25 metų patyrimo
Tel. YArds 7-183* 

Pritaiko akinius 
Kreivas akt*

1 ištaiso
Ofisas Ir akinių dirbtuvė 
756 VVest 35th Street 

Vai. nuo 10 iki 2, nuo 6 Iki 8. tre 
člad. nuo 10-12, penktad. 10-2 lr 
šeštadieniais nuo 10 Iki 2 vaL p.p

Tel. W Al brook 6-2070
Rm Hllltop 5-150O

Dr. Alezander J. Javois
(JOVAIŠAS)

, GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marųuette Medinai Center 
6132 South Kedzie Avenne

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

Tel. oflflo PR 6-3888, rez. RE 7-9199
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 63rd Street

VAL kandlen nuo 2—4 p p Ir 7:t»
Iki 9 vai. Trečiad. Ir šešt. uždaryta.

Telefonas GRovehilI 6-1595
DR. ALDONA JUŠKA

AKUT T.TGU SPECTATJST®
— PRITAIKO AKINIUS —

Valandos: 9—1 2 lr 7—9 v. v. pasai 
susitarimų Išskyrus trečiadienius.

2422 W. Marąuette Road

Ofiso telefonas — BIshop 7-2625

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4842 Archer Avenne
(Kampas Kedzie Ir Archer) 

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

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. CHIRUROINftS IR 

ORTOPEDINftS LIGON 
2745 VVest 09th Street

Priešais Sv. Kryžiaus llgonln* 
Telef. REpublie 7-2290 

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

DR. ANT. RUDOKAS, Opt. 
Tikrina akle Ir pritaiko akiniu*, 

keičia Miklu* ir rėmu*
4465 S. Oallfornia Ava. .YA 7-7381
Vai.: lo ryto Iki 8 vak. (trečiad. už
daryta), šeštad. 10 ryto Iki t v. p. p. 

uždaryta*

DR. S. VAITUSH, OPT.
Palengvinu akių įtempimą, kurt. 

yra priežastis gulvos skaudėjimo bei 
svaigimo ir skaudančių aklų karščio. 
Atitaisau trumparegystę lr tollregya 
tę. Prirenku teisingai akintu*. Visi 
egzaminavimai daromi su elektriniai* 
instrumentais, rodančiais mažiausiu* 
trūkumus. Speciali atyda kreiptam* 
į mokyklos valkus.

4712 South Ashland Avė.
Tel. Y Ard* 7-1878 

Vai. 10:80 Iki 7 v. vak. šeštad. 10:80 
iki 6 vai. Sekmad. ir treč. uždara.

DRAUGAS 
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"BŪKITE VIENINGI"...
t .

Prieš keletą dienų paskelbėme reportažą iš Tarptautinės 
Krikščionių Demokratų sąjungos vienuoliktojo kongreso, buvu
sio Italijoje, Arezzo mieste. Šis kongresas, kaip galėjome pa
stebėti iš reportažo, buvo svarbus visais požvilgiais. Į jį ir po
piežius Pijus XII atkreipė dėmesį, priimdamas visus kongreso 
atstovus, ir pasakydamas jiems reikšmingą kalbą, kurioje Jo 
Šventenybė, tarp kitko, priminė, kad “Viešoji nuomonė giliai 
sukrėsta paskutinių mėnesių tarptautinių įvykių, kad ir nežmo
niška kaina, vis daugiau ir daugiau supranta ir tikroji tiesa 
apie komunizmą vis ryškiau ima atsiskleisti” . . . “Iš kitos pu
sės jūs turite doktriną ir organizaciją žėrinčia jėga ir pajė
gumu išrišti pagrindines mūsų laikų problemas. Tik nuo jūsų 
ryžto ir veiklos priklauso jūsų projektų realizavimas”. Po
piežius pažymėjo ir tai, kad “Vietoj kurstyti žmones į klasių Į 
kovą, jūs turite apjungti tas klases visuotinos gerovės tarny- 1 
bai. Užuot viliojus žmones neribotos gerovės apgaulingais pa- ' 
žadais, jūs turite kantriai ir su atsidavimu vesti juos ne tik įį 
jų pačių gyvenimą, bet ir visuomenės, kurioje jie gyvena, visų 
institucijų gerovę”. Teikdamas kongreso darbams Bažnyčios 
palaiminimą, dar kartą pabrėžė solidarumo ir vieningumo reikš
mę .. . “veikti bendro susitarimo ir solidarumo dvasioje”.

Labai yra svarbu, kad ir mes, lietuviai, rimčiau atsižvelg
tume į popiežiaus Pijaus XII troškimą būti vieningais.

Ar nepermažai dėmesio mes atkreipėme į šventojo Tėvo 
žodžius, pasakytus Lietuvių Krikščionių Demokratų delegacijos 
atstovui kun. V. Mincevičiui, kai oficialiai audiencijai pasibai
gus, popiežius kalbėjosi su atskirais atstovais. Ypatingai re
tas ir reikšmingas dėmesys buvo suteiktas Lietuvių Krikš
čionių Demokratų atstovui.

Jo Šventenybė, pasiteiravęs kun. Mincevičiaus apie NEI 
kongreso darbus, apiė Lietuvos krikščioniškųjų organizacijų 
veiklą ir suteikdamas Apaštališkąjį palaiminimą pasakė:

“Būkite vieningi, veikite, dirbkite. Šviesa užtekės ir vargšei, 
Mūsų širdžiai taip brangiai, Lietuvai”.

Šie popiežiaus žodžiai mums lietuviams katalikams ypač

KUR REKLAMOS PINIGAI EINA

Amerikoje reklamai 1956 m. išleista 1,225,000,000 dcJ. 1946 m. tebuvo 
išleista tik 57,800,000. Kaip matome iš diagramos, daugiausia pinigų 
reklamai tenka dienraščiams, net 33.1%. (INS)

LIETUVIŲ SALEZIEČIŲ GIMNAZIJOS 
GYVENIMAS

Jaunasis Galiūnas ir Lietuviai

Vilainis Amžini šeše- 

— Ką ir kaip

— A. 
li&i,

Į — Dr. J. Prunskis 
i rašyti i laikraštį,
1 — A Gervydas — Už spygliuo-
! tų vielų.
i — Ark. Jurgis Matulevičius

ningą vaiko melą, reikia šalinti 
pirmiausia socialinius ir šeimy
ninius prietarus. Yra žinoma, 
kad melas pas vaikus yra daug 
dažnesnis, negu pas suaugusius, 
o pas suaugusius jis yra tik vai
kiška liekana. Nesąmoningąjį 
melą, paeinantį iš vaiko vaizduo 
tės arba gyvenimo nežinojimo,

turi daug reikšmės. Jie mus skatina būti ir veikliais ir vienin- I negaijma vadinti melu 
gaiš. Jo Šventenybė kalbėjo lyg žinodamas, kad šiandien taip 
reikalingos vienybės mums kaip tik trūksta, kad ji yra būti
na mūsų darbuose ir rūpesčiuose išlaisvinti bolševikų paverg
tąją Lietuvą. Tikimės, kad tie žodžiai nebus tuščiu balsu ty
ruose.

Pasipiktinimas

. Polinkiai vagiliauti

Labai dažnai tėvai atkreipia 
dėmesį į savo vaikus, kai jie 
padaro ką negero, bet šiaip ne-

Mažas vaikas nežino, kad vogi
mas yra blogybė.

Paveldėjimas turi didelės 
reikšmės. Vagiančių tėvų vai
kai atsineša dažnai šį palinki
mą.

Psichologų ir gydytojų dėme
sį atkreipia tas faktas, kad 
vaikai dažnai nesinaudoja pa
vogtais daiktais, išdalina juos 
kitiems. Vagia, kad turėtų 
džiaugsmo, kad įsigytų draugų

,, , .. , n ,, — ...... i Užrašai,Kas yra skaitęs kun. Piuuo Ga- žįstų suruošė, panašiai kaip ir pran .... Simanas Daukantas —• Bū-
vėno parašytą knygą "Jaunojo Ga- cūzai maldingą eiseną į Mondo-, senoVės fįetuvių, kalnėnų ir že 
liūno keliu” (kainoja $2), tas ge- mo. Visas tas jaunimas visų pir-! nvdčių,
rai pažįsta tą keturiolikos metų ma susirinko Castelnuovo aikštė- _ j<un dr. J. Vaitkevičius —Gy 
pavyzdingą berniuką, kurį dabar- je, prie šv. kun. Bosko paminklo,' vojj dvasia — 4 tomai,
tinis popiežius Pijus XII 1954 me- ir ten vienas mūsų atstovas paša-' __ Dr. J. Prunskis — Aušros
tais yra paskelbęs šventuoju. Kaip kė labai karštą sveikinimo kalbą Vartai,
tik šių metų kovo 9 dieną suėjo ir joje visiems priminė “Tyliosios i __ j. Budzeika — Marijos ap-
lygiai šimtas metų nuo jo mirties. Bažnyčios" jaunimą ir padrąsino j 8ireiškiman Šiluvoje,
Tat nenuostabu, kad ta proga tru-, visus atkakliai ir drąsiai žengti _ j. e. vvsk. Brizgvs — Mati- 
putį visur yra švenčiamos didelės šventojo pėdomis. Po to prasidėjo 1 įa danguje ir žemėje, 
šventės. Tačiau daugiausiai dėme- piligrimų procesija per žaliuojan-' —vi. Ramojus — Lenktynės su
šio yra kreipiama į jo mirties vie- ( čias kalvutes, maldų ir giesmių
tą. Bažnytkaimis, kame randasi lydima. Lietuviai tautiškuose dra- 
kuklus namelis, kame jis mirė, va- bučiuose, nešini Lietuvos trispal- 
dinasi MONDONIO ir yra apie vę, žygiavo beveik priekyje, lyg ro- 
3 kilometrus nuo mūsų gimnazi- dydami kitiems kelią. Džiugu buvo 
jos. Dažnai mūsiškiai ten nueina stebėti taip pamaldžiai einantį jau- 
savairinio pasivaikščiojimo metu, nimą. Ypač visus jaudino, kai per 
bet šiais metais teko ten dalyvau- mišias beveik visi petys į petį spau 
ti ypatingame jo mirties minėjime,1 dėsi prie Dievo sitalo, kur devyni 
kuris įvyko tik šimtametinę die- kunigai dalino amžinojo gyvenimo 
ną. Daug apylinkės žmonių bei pi- duoną. Po pietų, nors ir lijo, vėl 
ligrimų iš tolimesnių vietovių, y- visi susirinko, bet_ šį kartą šv. 
pač daug jaunimo, susirinko kovo kun. Bosko gimtinėje (5 km. nuo 
9 dienos vakarą. Prie šventojo ba- mūsų), kame įvyko minėjimas, 
kūžės buvo pastatytas altorius ir Čia vėl lietuviams teko viešai pa- 
ten Ąsti vyskupas atlaikė mišias sirodyti ir susilaukti daug simpa- 
ir davė palaiminimą su šventojo tijos.
relikvija. Įdomiausia šventės da-| Nantas lic«tociaUs
lis buvo 35 pasaulio kraštų aitsto-j gįų metų kovo mėnesį gavo fi- 
vų kalbos dvidešimt keturiomis jogofjjoa . pedagogikos licencia- 
skirtingomis kalbomis, tarp kurių jjun Pranag Gavėnas, "Salezie- 
garbugiausioje vietoje lietuvis- gjų Balso” redaktorius ir šios gim

nazijos dvasios tėvas bei istorijos 
mokytojas. Tai dar naujas Italijos 

įsteigtas mokslo

kai. Gi atnašavimo metu, tarp ki
tų simbolinių dovanų, buvo lietu-____ __________
vių įteiktas erškėčių vainikas, vaiz unj’veršitetuo8e 
dojąs kenčiančius mūsų brolius ir jnj.panii>. 
visą už “geležinės uždanbos” esan
tį jaunimą. Daug kas susijaudino 
ir iš širdies gilumos meldėsi už 
mūsų tėvynę.

Sekančią dieną, kovo 10, gim-

Susikaupbne diena 
. Kad geriau prisiruoštų velyki

nei Komunijai, balandžio 15-18 die
nomis mūsų jaunimas atliko šv.

naga jog patalpose atšventėme tą rekolekcijas. Pamokslininkais bu-
šimito metų minėjimą. Iš ryto bu 
vo iškilmingos giedotos mišios, o

Spaudoje ir politiniuose sluogsniuose reiškiamas pasipiktini-

malonės, pagyrimų. Kartais va- _
gia norėdami pareikšti priešta- vakare akademija su sekančia 

. TZ, , programa:ravimus suaugusiems. Klepto- K _ gventojo garbei himnas 
seka ir nemato, kaip jie žaidžia i mani ja (vogimo liga) — tai vo-i- — Jžnnginė kalba, kurią paša 
su draugais, į ką jie įpratę, kuri girnas be panaudojimo tikslo. |kė
krypsta jų palinkimai ir norai. Į Tačiau ji yra labai reta ne tik Prieš 100 metų” 

“Paskutinė pergalė’
mas, kad Amerikos televizijos tinklai leido daryti pasikalbę- Pasitaiko, kad vaikas ima savin- ( pas vaikus, bet ir pas suaugu- tojo mirties vaizdelis 
jimą su Sovietų Rusijos diktarium Chruščevu, nes tas pasikal- tis svetimus daiktus. Tą neigia-i sius. Bet tikrieji busimieji va-į

proza
šven-

bėjimas turėjo tikslą paskleisti Amerikoje komunistinę pro- mą reiškinį vadiname vogimu. | giliai pradeda vogti pas savo tė- j rė,is 
pagandą ir bolševistines melagystes. Kaikurie senatoriai pa- j Toliau vaiko vogimas 
reiškė, kad tasai pasikalbėjimas buvo ne vietoje. Panašiam pa- būti rimtai traktuojamas (ž 
sikalbėjimui su Amerikos vyriausybės betkuriuo atstovu Krem- rimas, svarstomas), net jei jis ir t. 
liaus bosai tikrai neleistų naudoti Sovietų Rusijos televizijos būtų ir atsitiktinis. Tik muši-

“Jūreivių maršas” — orkest-
-

"Jaunimo pavasaris" — Do-

vo kun. Stasys Petraitis, “Oserva- 
tore Romano” Vatikane administ
ratorius, ir kun. Petras Urbaitis, 
20 metų buvęs Kinijoje misionie
rius, dabar pagrindinis 2 klasės 
mokvtojas.

Margučiai šypsos, margučiai 
juokiasi . . . (Tysliava)

Be margučių — ne Velykos. To
dėl mūsų jaunieji dailininkai dir
ia) keletą dienų margindami įvai
rių įvairiausiai šimtus kiaušinių. 
Kiti gi kažkur pasislėpę statė mil-

turi vus, paskui mokyklose, pas drau mininko saVio paskribimo šven-1 ^išką margutį, kurį Paskiau pa- 
žiū-! gus, krautuvėse vaisius, peilius tuoju iškilmių Romoje prisimini- ^'^nių' aį'Si" irVlKS 

iis Ir t. t. ■ maS ...... Į pric.;i.0limn mi&iu infin o c cten.

ar radijo. mas ir gąsdinimas, grasinimas “Svečiai” iš Maskvos 
mažai ką gelbsti. Vogimas, koks

ŠEIMA IR VAIKAI
JONAS MIŠKINIS, Amsterdam, N. Y.

jis bebūtų, parodo vaiko asme
nybes padėtį: blogą auklėjimą 
j arba proto ar charakterio nenor 
I malumą. Vaiko vogimas neturi 
būti nutylimas tik dėl to, kad 

i daro šeimai negarbę, bet, pasi-
Vaikai yra ateities žmonės, sąmoningą drausmę, bet neme- ' tarU;, ,.a rįmta ;, auxlėtojais ir 

busimieji mūsų pavaduotojai, chaninę dresūrą. Jei vaikas ne-! d . ■ Vi^nils priemonė. 
mūsų darbų tęsėjai. Vaikas, atė- išmoks sąmoningai apsispręsti, Į • • ■ Pirmiausia : ga“,
jęs į šį pasaulį, yra gležnutis ir tai labai dažnai tokia nesąmo-
silpnutis padarėlis, kurį ilgą lai ninga dresūra išauklėtas vai
ką turi lydėti švelni tėvų glo- kas, pajutęs, kad jam už jo
ba — reikia jį auginti, maitin
ti, juo rūpintis ir auklėti. Ne
žiūrint mokyklinės pedagogikos 
didelės pažangos, šeima yra pa
grindiniu auklėjimo centru, ku
riame susiformuoja vaiko bū
das, valia ir jausmai.

Mokykla, neneigiant jos auk
lėjamosios įtakos, vis dėlto dau
giau rūpinasi vaikų proto lavi
nimu, ypač JAV, įvairių mokslo 
žinių praktišku teikimu savo 
auklėtiniams. Todėl šeimos au
klėjamoji reikšmė yra didelė 
ir svarbi.

Valios ir jausmų auklėjimas

Tėvai turi būti rimtai tam dar 
bui pasiruošę ir būti sąmoningi 
vaikų auklėjime. Pirmiausia rei
kia kreipti dėmesį į vaikų va
lios ir jausmų auklėjimą, nes ir 
išlavintas, bet be tvirtos valios 
ir kilnesnių, gražesnių jausmų, 
gyvenime žmogus gali būti nie
kam nenaudingas.

Vaikų valios ir jausmų auk
lėjimas turi būti pradėtas dar 
ankstyvais vaikystės metais, 
kai pradeda reikštis vaiko linki
mai, formuotis pirmieji jo įpro
čiai.

Vaikai labai mėgsta sekti su
augusius. Mažesnieji tiesiog su
augusius pamėgdžioja. Todėl čia 
labai svarbu, kad tėvai ir kiti 
suaugusieji šeimos nariai, vai
kams matant, elgtųsi pavyzdin
gai. Jei vaikas matys blogus pa
vyzdžius, girdės tėvų barnius 
bei keiksmus, nuolatinę nesan
taiką, tai visos kalbos ir gražūs 
pamokymai nueis niekais. La
vinant vaiko valią, draudžiant 
jam kokį dalyką, reikia, kad pa
tys vaikais sąmoningai supras
tų, kodėl to daryti ar taip elgtis 
negalima. Ne bausmės baimė,

veiksmus negresia bausmė, pa
sielgs visai priešingai.

Vaikų melavimo ydos

Visas vaiko pasaulis yra vi
siškai kitoks negu suaugusių. 
Tačiau tas, kuris gyvena melu 
persisunkusioj aplinkoj, tampa 
jo pamėgdžiotoju. Vaikas greit 
supranta šeimynines ir sociali
nes melagystes, kada jam me
luoja norėdami priversti jį pa
klusti. Pavyzdžiui, jei gražiai 
nesielgsi, išdykausi, aš pakvie
siu “baubą”. Jei perdaug kalbė-i 
si, apsirgsi. Jei nevalgysi savo 
sriubos, mirsi. Tokie tėvų posa
kiai paeina iš prietaro, kad su
augusių teisybė neturi būti vai
kams teisybe. Apgaudinėjamas 
vaikas taip pat įpranta apgau
dinėti, nes jis nori būti didelis 
ir persiima suaugusių pavyz
džiu. Be to, jei jis dažnai erzi
namas, įžeidžiamas — įpranta, 
tylėti, slėpti savo pasaulį. Ver-I 
čiamas pasakyti—meluoja. Kar-, 
tais toks melas lydi vaiką iki į 
jo subrendimo užaugus pa
silieka.

Toliau — vaikas meluoja žais
damas. Jam smagu kombinuoti, 
kurti komedijas, žaisti, pakeisti

reikia sužinoti vaiko vogimo
priežastį ir apy3tovas, kulias 
tuoj reikia pašalinti. Daugumoj 
atvejų vaikų vogimas paeina iš 
tėvų asmenybės.

Pirmoj savo augimo stadijoj 
vaikas yra savimeilis ir, neturė
damas ryšio su socialiniais san
tykiais, bando pasisavinti visa, 
kas jam pakliūva po ranka. Jis 
stačiai daiktus ima, o nevagia, 
ima norėdamas pasitenkinti tuo 
dalyku. Vaikui reikia išaiškinti 
jam suprantamu būdu, kad tas 
neleistina. Dažnai šeimyninės 
moralės stoka, blogas auklėji
mas yra vogimo priežastimi.

mas
— “Odė jaunajam broliui” — ei

lėraštis
— “Kietas it plienas” — proza 

Reportažas iš viso pasaulio
apie šventojo minėjimus

—• “Viena” — muzikalis duetas 
t smuikas ir akordeonas)

— “Didysis bandymas” — spal-
votas filmelis iš dienos Evangeli-1 vįenas gražus gyvenimo prisimini- 
>os .... .. ... Imas!

orkestrėlis Dosni “Draugo” auka knygynėliui
, . . . , | I Po Velykų mūsų lietuviškas kny-

tis apie Vieną kitą. Atsidarę po-į Geriausius įspūdžius visiems pa-gynėlis padidėjo dvidešimtim nau- 
ilsio namai „Gintaras“, „Nerin- liko šis gražiai įvykęs minėjimas, jų knygų, kūnas mums paaukojo 

Žuvėdra“ ir sanatori jos i;,r negreit bus užmirštas. Ir ne vie- dienraščio "Draugo” redakcija- ir 
” / ,, p , <■ m . h ’ nas mūsų jaunimo bus pasiža- kuriai mes esame labai dėkingi, 

.•ralanga , „Banga . tusąs oai- dgjęs sekti jaunojo galiūno keliu., Jau ne pirmą kartą, kai ji atei- 
giamas pertvarkyti tiltas, prie Dieve padėk! j na mums į pagalbą. Tokiu būdu
kurio vasarą sustos iš Klaipėdos Balandžio 21 apie pusantro tuk- mūsų moksleiviai galės pagilinti 

stančio 12-15 metų jaunuolių bu
vo atvažiavę iš Prancūzijos aplan
kyti šv. Domininko mirties name
lius bei jo buvusio auklėtojo šv.

| kun. Bosko gimtinę. Mūsų jauni- 
! mas jų buvo pakviestas dalyvauti teraturos.

Instrumentų yra, bet nėra stygų.! iškilmingame minėjime, kuris įvy- S ai gautųjų knygų sarašas: 
Utenos rajono pionierių namų ko 9-12 vai. vakaro. Daug įdomių na_,„_L Spi,manas “ ^pažinties 

dalykų buvo pasakyta ir padary- l’asiapus,
ta. Bet daugiausiai pasisekimo tu- ------------- - ■ -—
rėjo Perpignan’o “Petits ehan- 
teurs de la croix de bois” choras 
ir lietuviškos sutartinės. Gilų įs
pūdį paliko taip pat meniškas įvai
riaspalvių raketų deginimas nak
ties tamsumoje.

Bet dar ne viskas. Po keletos die
nų, gegužės 2 dieną, apie 1,600 
Torino miesto ir apylinkės gimna-

PALANGA, okup. Lietuva. —
Palangoje vasarotojai iš Mas
kvos, Leningrado ir kitų „broliš
kų“ vietovių jau pradėjo atsiras
ti, tuo tarpu apie savos respub- _ es s” 
likos poilsiautojus tepranešama _  Himnas

atplaukę garlaiviai.

“Netrukus bus”
UTENA, okup. Lietuva.

styginio orkestro vadovas V. Ur- 
bonaitis „Tiesoje“ skundžiasi, 
kad jau nuo praėjusių metų esą 
jieškoma stygų muzikos instru
mentams Panevėžyje, Kaune ir 
Vilniuje, bet visur esą girdimas 
vienodas atsakymas: „Netrukus 
bus“.

PAULIUS JURKUS

SMILGAICIU AKVARELE
PREMIJUOTAS ROMANAS

119 tęsinys

voti visai naują istoriją. Kar
tais vaikas meluoja, kad pada
rytų tėvams malonumą.

Be to, įvairios mandagumo 
formos įpratina vaiką taip pat 
meluoti. Tėvai vedasi vaiką į 
svečius ir įsako: tu sakysi taip, 
o nesakysi kito ir tt. Savimeilė, 
tuštumas, noras turėti tą ar ki
tą malonumą dažnai verčia vai
kus meluoti. Interesas ir sma
guriavimas čia vaidina nemažą

šėtonu,
— Kun. V. Rimšelis — Tėvas 

Pijus,
— Fulton J. Sheen — Sūnus pa

laidūnas.
— Kun. dr. P. Aleksa—Marijos 

žodis Fatimoje,
— G. Papini — Laiškai žmo

nėms,
— J. Aistis ir A. Vaičiulaitis — 

Lietuvių poezijos antologija,
— Kun. K. Matulaitis — Šven

tųjų gyvenimai.
Kun. Kaz. Budavičius, S.D.B.

TEBERAŠAI RANKA?
RaSomoji mašinėlė raSo gražiau, 

greičiau, iki 10 egz. iŠ kart! Įvai
riausi modeliai nuo $69.95 ir aukš
čiau Pigu, nes tarnauja visą gyveni
mą. Mokėsite tik po $5.00 kas mė
nesi. Pristatoma J bet kur) pasaulio 
kampą su pilniausiom garantijom.

Katalogus tr smulkiausias infor
macijas reikalaukite;
J. I,. Giedraitis. 1(132 Broad Strert,
Hartford, Conn.. kuris “Draugui" 
žinomas kaip sąžiningas asmuo.

DABAR LAIKAS JSIGYTI 
NAUJA CENTRINI . 

APŠILDYMA — GAZO 
AR ALYVOS,

elykinių apeigų ir po naktinių į 
Prisikėlimo mišių kiekvienas sten
gėsi daužyti margučiams makau
les., Kiek džiaugsmo ir pasitenkini-, MflsŲ kainog žemiausjos. mūsy
'Kometa - “Arland '- Rolland” ! Jnsta»aci.ja Y*’® tobula. Kreipkitės 

Balandžio 28 matėme labai aiš-1 apšildymo
kiai didelę, šviesią kometą. Niekas "staJ,a?-'"s ^rbut. Mes atliekame
iš mūsų visų dar tokios keisteny-l^rh ’ ~
hps npbuvn nrfl'tPR TV) r

LEE’S AUTOMATIC 
HEATING

1626 S. CICERO A VENT E 
Cicero 50, III. TOmiliall 3-6676
ANTANAS LIGUTIS, savininkas

savo žinias lietuviškoje literatūro
je. Būtų gera, kad ir daugiau at- i PopuliuriAklausia
sirastų geraširdžių lietuvių, galin- lietuviška 
čių mums parūpinti lietuviškos 
spaudos, ypač iš senesnių laikų li-

D ft M E S 1 O !
ir liyg-mniSkiausii

l'IAi Iv!, KIIU’MiLA 
BRIDGI'.roRTE 

753 VV. 3:'.nl St.
l'aliar yra vedama labai senai ir 

gerai prityrusio kirpėjo. Kaina la 
pati, bet darbas daug sąžiningesnis.

Atliekame dideliut lr rr'ižus automobilių remontus. Lyginimas, da
žymas, Elektrinis suliedinimas. Parduodame automobilių dalis 

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

2641 Wesf 7lst Str. (Kampas Talman Avė.)
Telel. PRospeet 8-9842, Namų tel. VVAlbrook 5-5934

vienuolyno. Būtų gęri&u, padoriau, svietas akių neba
dytų: ne už berno išleido. Ir garbė: duktė vienuolė.

Vos Gimbutas sumini vienuolyną, kaip klebonas 
įsitveria naujos minties.

— O ką tu žinai, gal tai mėginimų kelias į pa
šaukimą ?

— Ar būtų vilties?
— Po tokių pergyvenimų žmogus gali susimąsty

ti. Dabar kaip tik lengva pašnibždėti, priminti. Mer
gaitė galvojanti, pati supras, ką duos šis gyvenimas. 
Tegu tik rytais atvažiuoja į bažnyčią. Pridės ir vika
ras žodelį dėl vienuolyno, šituo atveju, jei pats ne
nori, kad ji už Viktoro, jau to užtenka: tegu atideda, 
nudelsia. Paskui pažiūrėsime.

— Klebone, — šeimininkas giedrėjo. — Būčiau 
dėkingas, atsilyginčiau su kaupu. Tik padėkite!

— Dabar svarbiausia: tu lyg susitaikyk, nesi
priešink. Jei vėl užsispirsi, ir Samanė statys ant sa
vo; žinai, draudžiamas vaisius gardesnis. Tu tik sa
kyk: gerai, gerai. Mes iš savo pusės irgi nesnausime,

Kaip tik ir išeina kunigas Jagaudas su Viktoru. 
Vienas linksmas, žiburiuoja šviesiais akiniais, o ki
tas — išsigandęs, pasimetęs. Kleopas išpučia žan
dus, merkia, kad tie pasitrauktų kur toliau ir užves
tų savo kalbas, bet jie nesupranta.

— Ko stovit? Sėskit! — kunigas Senkus mosteli 
ranka ir tuoj sukruta.

— Tamstos abudu daug pasidarbavol! Samanė 
norėjo būti vienuolė, o jūs? — Gimbutas žvilgsniu 
numatuoja meistrą.

— Kleopai, tos garbės neatiduok tik jiems. Ar 
mudu netriūsėm? Oho! — nusijuokia klebonas.

— Pone, aš nieko prieš neturiu. Jeigu norės, te
gu eina. — Atsako meistras ir žengia arčiau. Jis dar 
vis išsigandęs, nedrąsus. — Atsiprašau, padariau 
daug nemalonumo. Nežinau, gal nė trobų neleisit 
baigti.

— Aš laikausi žodžio: sutarėm, tai ir varyk iki 
galo! — sausai atkerta Gimbutas ir atsisuka į kle
boną.

Nesibijokite, viskas bus gerai! — kunigas
susi
ūki©

ratą suksime.
Klebonas kalbėtų ir daugiau, kažką pažadėtų, no- ~ ’ . - .. . minkštasuoly Netrtd™. prablaivinti Gimbutą, bet Kieme paaigireta ^^“pSmua Ze 7u“nuSo,J i

motociklas.
46

DAKTARAS jau pas Samnnę. Nori ir levas užei
ti, bet klebonas negi leis Dar vėl parodys šiurpius

reikalus.
Daktaras atneša geras žinias nervinio pobūdžio

Kalba jau ritasi. Jau jiedu sode traukia nuo vie
no avilio, prie kito. Klebonas nesigaili girti ir gražin
ti. Užkliuvęs už agrasto, nustemba jo vešlumu. Va, 
obelis, brolyti, niekur tokių nerasi: kokie pumpurai, 
lyg piršto galai. Seimininkas atkiunta, nykščius su
varo į liemenės kišenes, nusiveda kleboną į sodo galą,

pasakas savo faktais ir sakyti,' kur matyti laukų platumos.
kad tai tikra pasaka, arba išgal- ... , ,

Vienu metu, kalbom pritilus, Gimbutas atsisuka 
ir pradeda:

— Tuos laukus taisiau vaikams, kad jie dar pa
didintų. Dabar*kur man akis dėti? Mano duktė su 
kaltuku! — Užsikniaubia tvorą, lyg verktų.

— Suprantu, Kleopai, bet Dievo Apvaizda tvar
ko, ne mes. Darėm, ką gilėjom, bet gal taip reikėjo.
Viktoras geras meistras, nagingas, priobliuos pinigo!

— Šiaudai! Meistras ūkyje kaip rabinas pas pa- ūsus, aštresnį žodį pasakys, n mergaitė pastatys akis 
tį vikaru! Ką jis išmanys? Nieko! Reikės sėti, jis stulpu.
pjuvenas bers; reikės pjauti vasarojų, dar ko gero iš- Sodina KJ»opą didži ijoj troboj n- nori susukti ki 
sineš varstotą į laukus. Karvei prie uodegos pašarą tokią kalbą, bet girdi -- šnekasi už durt, Skardus

vaidmenį. Baimė yra tikra me- padės. Juoksis per penkias parapijas: tai išleido, tai vikaro bosas juokiasi. Kitus toks pridusęs. Yra ir
lo nešėja. Kuris mokinys, pavyz išdavė už kaltuko, už pjūklo! Juk lygiai tas pats, kaip dar vienas.

bet sąmoningas supratimas tu- džiui, nėra turėjęs galvos skau- už samdinio, kuris pas mane tarnauja. Pasikvieti, Kunigas Senkus plaštaka trina smakrą. Ką rei-
ri lydėti vaiko veiksmus. Čia ir dėjimo, kai nemokėjo pamokų? atiduoti dukterį ir pridedi ūkį. Aš visą laiką, kai pa- kės daryti? Tik nelaikyk Gimbutu, tuuj meistrą
pedagogika aiškiai pasako už Taigi norint pašalinti sąmo- j sidarė pekla, galvojau: buvau kvailas, kad gyniau nuo' suakės.

, sutrikimas. Palikęs vaistų. Dar kelios dienos lovoje, 
iį- ji bus sveika! Kol visi aptaria Siinanės ligą, kle
bonas sukasi. įkiša galvą i jos kambarį ir t.en palie
ką juoką, kažką šnabžda Monikai, meistrą suragina, 
ka/l išvežti) daktarą. Tada pats ima šeimininką, ir 
vnia j valgomąjį

— Po tokios dienos, kai perkunavo visose ker
tėse, reikia atsipūsti ir pavalgyti.

( B I I d su i ' i a 1
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DIENRAŠTIS DRAUGAS CHTCAGO, ILLINOIS Ketvirtadienis, birželio 6, 1957

VIENO IDEALISTO ISTORIJA
Kun. dr. A. Staniukynas religijos ir lietuvybės sargyboj 

JUOZAS PRUNSKIS

vietą tik keliems mėnesiams pra 
slinkus. Patekęs j lietuvišką pa
rapiją, jis įvesdavo lietuvišką 
pamokslą, giesmes.

Pro ašaras į Naująjį Pasaulį

Vieną saulėtą popietę su Le
onardu šimučiu vaikščiojome pa 
lei naujuosius “Draugo” rūmus.
Prisiminėme eilę šviesiųjų lietu
vių asmenybių. Leonardas ir sa
ko: \

T , .. . _. I Pagaliau lenkuojantis kurijos
- Jeigu u visų mano Pažui- ei ūnas jam M. „Dau. 

tų mirusių kunigų reikėtų pa-l iau jau Junls nebebua vietoa 
sakyti, kuris buvo Šventas žmo- Lietuvoje.. Jei norjs galj8
gus, pirmon eiten pasakyčiau - „ k Lenkijoj. Staniu-
Antanas Staniukynas. Tai idea- tada |utinai a
lų žmogus. Lietuviškos spaudos
mylėtojas — jo dėka ir “Drau
gas” į Chicagą atkeltas. Jo pas 
tangomis ir Šv. Kazimiero sese
rys atsistojo ant kojų.

Artėjančios “Draugo” šventės 
ir šiemet Šv. Kazimiero sese
rų švenčiamo auksinio jubilė
jaus proga verta prisiminti tą 
švįesią asmenybę. Pirmą kartą 
jo vardą pamačiau, kai Kauno 
seminarijoje iš stambių jo išvers 
tų knygų skaitydavome gilius 
apmąstymus.

Magistrės laipsnis už studiją 
apie lietuvį

Viena Šv. Kazimiero vienuo
lyno seselė — Lucija (Kimu- 
tytė) apie kun. Ant. Staniuky- 
ną De Paul universitetui para

de vykti į Ameriką. Lėšų tam ne 
turėjo, nes ką gaudamas išleis
davo lietuviškai spaudai ir de- 
vocionalijoms, viską dalindamas 
kaimo žmonėms. Kelionei pasis
kolino. Sakosi verkdamas at
sisveikinant išbučiavo motinos 
rankas, iš graudumo vos galėjo 
giedoti paskutines mišias Kros
noje.

JAV pasiekė 1904 m. Amerika 
jam nebuvo svetima, nes studi
juodamas Šv. Žemėje gaudavo 
Amerikos laikraščius ir pats į 
juos rašydavo. Pirmas jo pasky 
rimas Naujajame Pasaulyje bu
vo Mt. Carmel, Pa. Tebuvo čia

rūpinosi lietuvaičių seselių mo
kytei jų vienuolyno ugdymu. Ji
sai seselių tarpe suorganizavo 
vadinamus Geros Kalbos rate
lius. Tų ratelių narės visada 
su savimi turėdavo popieriaus 
korteles, į kurias užrašydavo iš
girstą netaisyklingą, nelietuviš
kos kilmės žodį ir parašydavo, 
koks žodis turi būti vartojamas, 
o paskui seselių susirinkimuose 
aptardavo tuos kalbos klausi
mus.

Kun. Staniukynas buvo tiek 
atsidavęs lietuvaičių mokytojų 
reikalams, kad sirgdamas, krank 
sėdamas rinkdavo aukas, joms 
duodavo konferencijas. Vežinas 
gausybe dovanų, vykdavo į pa
rapijas, kur pats suruošdavo 
bazarus vienuolyno naudai. Ma
tydami jo pasišventimą, žmonės 
negalėdavo jam aukos atsisaky
ti.

Taurus intelektualas

Žmogus jis buvo silpnos svei-

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTEI 
’ ARTĖJANT

Praeitą sekmadienį Lietuvių damas, jog ši šventė pareikalaus 
auditorijoje įvyko pirmasis JAnemaža lėšų. Tam reikalui yra 
Valstybių ir Kanados lietuvių išdalinti aukų lapai, kurie pama- 
tautinių šokių rengėjų plenumo žėi yra grąžinami. Taip pat pa-
posėdis, kuriame dalyvavo virš 
40 asmenų.

Pirmininkaujant Br. Shotui ir 
sekretoriaujant St. Dauniui pra
nešimus padarė J. Kreivėnas, A. 
Gintneris, Z. Dailidka, J. Paštu- 
kas, St. Daunys ir J. Jasaitis.

J. Kreivėnas kalbėjo apie mo
kyklų rengiamą programą tau
tinių šokių šventėje. Iš jo pra
nešimo paaiškėjo, jog šventėje 
dalyvaus 9 Chicagos lietuvių pa

sidžiaugė, jog biletų platinimas 
vyksta patenkinamai ir jau ma
žųjų ložių nėra likę.

Ta pačia proga visi posėdžio ***************************
' SOPHIE BA(. CUŠ

RADIO PROGRAMA
dalyviai čia buvo nufotografuoti 
ir jų niotraukos tilps tautinių 
šokių šventes vadove. Edv. š.

SIBIRE
— Karolis Gineitis 

pavasarį mirė Sibire.
šių metų
Paskuti-1 

niu laikotarpiu buvo beveik vi-

18 WOBP stoties — Bangu 1890 
PIRMADIENIO vuk. nuo 7—8 v. 
NUO PIRMAD. IKI PENKTAD. 

8:45 Iki 9:30 vai. ryte 
ŠEŠTAI). 8:30 iki 9:30 ryte 

SEKMAD. H:SO—»:30 v. r. Iš stoties 
WOPA — IIOO kll.

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
Chicago 29, III HEnilock 4-2418

«V. *—• •

Z. Dailidka posėdžio dalyvius sai aPak^ ,ir nebekėlė iš pata-

supažindino su technikinės komi 
sijos darbu ir paaiškėjo, jog jo 
vadovaujama grupė atliks visus

lo. Chicagoje jo giminės Ginei
čiai, Vilučiai ir Prunskiai da
lyvavo pamaldose, kurios už jo

administracinius darbus šventės sielą buvo atlaikytos Šv. Jurgio 
metu. Apie nakvynių komisijos parap. bažnyčioje. Velionis bu- 
paskirtį kalbėjęs J. Paštukas vo ūkininkas, kilęs iš Tauragnų.
paprašė čia esančiuosius ir visą j ______________
lietuvių visuomenę, kad jie pa

rapinės mokyklos su bendra 720 sistengtų priglausti po vieną ar — Kas penktas vakarų Vokie
mokinių grupe. Jie išpildys 4 žai 
dimus ir 6 dainas: 3 dalykus 
atliks jaunieji kanklininkai ir 3 
numerius — skudutininkai. Pra
nešėjas labai nusiskundė, kad 
prie šio reikalo naujųjų ateivių

katos, augštumo — 5 pėdų 11 vaikai bemaž neprisideda, tuo 
colių, beveik visada dėvėdavo tarpu kai čia gimusieji lietuviai 
sutaną, tykus, daugiau linkęs arba nelietuvių vaikai uoliai mo- 
į melancholiją, kentėjo beveik kosi mūsų dainų ir žaidimų. Vi- 
nuolatinius galvos skausmus. Są šį darbą remia parapijinių mo 
Buvo didžiai taurus. Tarp jo pa- kyklų vadovybės, o ypatingai 
tarimų seselėms, randame tai, sesuo Bernarda.
ką jis praktikuodavo: gerbki ki- Taip pat J. Kreivėnas padarė

parapiečių,’o miestely buvo t^..(r kitų atžvilgiu ^ningai; atskirą pranešimą apie. ruošia-300 .
net 33 smuklės... Ateiviuose bu
vo daug skurdo, tamsumo. Jis

šė studiją, už ją gaudama ma- nusprendė, kad išeivijos lietuvių
gistrės laipsnį. Čia sutelkta gau 
šiai žinių, surinktų iš spaudos, 
iš pasikalbėjimų, iš velionies de 
noraščių, pagaliau — iš susira
šinėjimo.

Kun. Ant. Staniukynas buvo 
gimęs 1865 m. gegužės 4 d. Sal- 
tininkuose, Krosnos parapijoje. 
Jis buvo jauniausias šešių vai
kų šeimoje. Jo tėvas — ūkinin
kas nuo sunkaus kėlimo susir
gęs mirė palikdamas jį kelio
likos metų našlaitį. Motina su- 
paraližuota aštuonetą metų iš
gulėjo patale.

Klierikas-knygnešys
Jau lankydamas Krosnos mo

kyklą Antanas rinko liaudies 
dainas ir pats bandydavo jas 
sudėti. Vidurinį mokslą ėjo Su
valkuose ir Marijampolėje, 1884 
m. įstojo į Seinų seminariją. Čia 
jisai pradėjo lietuvių klierikų są 
jūdį. Jie prenumeravo “Varpą”, 
“Ūkininką”. Staniukynas -pla
čiai organizavo draudžiamos lie 
tuviškos spaudos platinimą po 
Lietuvą. Net “Aušroje” ir “Var 
pe” buvo aprašomi to jauno klie 
riko darbai lietuvybei. Jis bu
vęs vienas iš talkininkų įkuriant 
“Varpą”. Seminarijoje jis pir
mininkavo lietuvių klierikų są
jūdžiui.

Studijos Jeruzalėje

Lenkai pajuto jo lietuvišką 
uolumą. Kai 1889 m. jis buvo 
įšventintas kunigu, gavo pasky
rimą pas suvaikėjusį lenką kle
boną Slucze. Per trejus metus 
dirbo negaudamas atlyginimo, 
pasitenkindamas labai skurdžiu 
maistu. Kai jį paskyrė į Barglia- 
vą, Lenkijoje, ten neleido pasi
likti rusai. Ir taip, rusų- bei len
kų spaudžiamas, jis buvo ke
liamas iš vienos parapijos į ki
tą, kol pagaliau ryžosi iš tos

atgimimo bus galima pasiekti 
tik savose mokyklose perauklė- 
jus naująją kartą. Dėl to užsi
degė noru įsteigti savo parapijoj 
lietuvišką mokyklą su tam spe- ’ _ .
cialiai paruostomis seselėmis | .
mokytojomis, nes iki šiol kad 
ir kur įsteigdavo lietuvišką mo
kyklėlę, ją vesdavo zakristijo
nas ar šiaip kuris kitiems dar
bams pasiruošęs žmogus.

Pirmoji lietuvaičių seselių 
mokykla

atliki savo pareigas, niekuo ne 
siskųsk. Jo užrašuose randame 
kard. Newmano citatas, kad 
žmogus, kasdien savęs neišsi
žadėdamas, neneša savo kry
žiaus. Vienas jo pažįstamas ra- 

i šo, kad pamatyti kun. Staniu- 
kyną ir su juo pakalbėti — tai

mą tautinių šokių šventės leidi- 
nį-vadovą į kurį prašė, galimai 
greičiau, pristatyti žodinę bei 
vaizdinę medžiagą. Jis pažymė
jo, jog 14 šokėjų grupių dar 
nėra prisiuntusios aprašymų ir 
nuotraukų.

Šventės finansinius reikalus 
nušvietė A. Gintneris, paminė-

Važinėdamas po platesnes a- 
pylinkes, surinko lėšų, pastatė 
mokyklą, pirma pasirūpinęs, kad 
joje būtų lietuvaitės seselės mo
kytojos. Jo parapijoje įsisteigė 
pirmoji lietuvaičių Šv. Kazimiero 
seserų vedama mokykla.

Kada naujajam šv. Kazimiero 
seserų vienuolynui buvo jieško
mas dvasios vadas, kunigai, y- 
pač kun. Kaupas (pirmosios ka- 
zimieriečių motinos M. Kaupai
tės brolis) nusprendė, kad ne
bus geresnio kandidato, kaip 
kun. Ant. Staniukynas. Jis bu
vo tam naujam uždaviniui visa 
siela atsidavęs. Jis taip nuošir
džiai naująsias seseles skatin
davo pasekti Šv. Kazimiero pė
domis, tardamas, kad Dangus 
bus pilnas šventųjų, jei seselės 
pakils į Marijos meilės augštu- 
mas, kaip Šv. Kazimieras kad 
buvo iškilęs. Jis primindavo:

— Mano brangios seselės, 
tūkstančiai lietuvių vaikų tiesia 
šiandieną savo rankas, maldau
dami ateiti pas juos ir padėti 
atsiekti to tikslo, kuriam jie bu 
vo sutverti.

Į Chicagą

Savo pirmą misiją Šv. Kazi
miero seserys ir atidarė 1907 
m. spalio 7 d. Carmel parapijoje, 
kur klebonavo kun. dr. Ant.

Rūpindamasis seselių gilesniu 
išsilavinimu, kun. Staniukynas 
joms duodavo paskaitas is peda
gogikos, Šv. Rašto, apologeti
kos, liturgijos, etikos, mokyda
vo kalbų, kurių jis, be augščiau 
minėtų, mokėjo — prancūzų, 
vokiečių, italų, graikų, anglų, 
lenkų.

tvankios atmosferos pasitrauk- Staniukynas. Vienuolynas atiti- 
ti į studijas Šveicarijos Fribur- j ko laiko reikalavimams ir gra- 
ge, kur išvažiavo 1898 m. Siek- • žiai augo. Buvo pradėta jieško- 
damas pagilinti Šv. Rašto stu- ti jam tinkamesnio centro. 1909

Pirmosios skaitymų knygos 
liet. mokykloms

Ir nuostabu kaip tas žmogus, 
slegiamas tiekos darbų naštos, 
dar įstengė paimti plunksną į 
rankas. Be augščiau minėtų — 
jo parašytos knygutės: Šv. Ka
zimiero seserų konstitucija, Man 
dagumas; jo išversta: Įžadų ka
tekizmas, Ypatinga sąžinės sąs 
kaita, Dvasiškojo gyvenimo va
dovėlis, Mažasis kat. tikėjimo 
katekizmas; jis paruošė dvi skai 
tymų knygas organizuojamoms 
lietuvių mokykloms, Maldų kny 
gėlė ir keletas knygų liko rank
raščiuose ; eilė pagrindinesnių 
straipsnių išspausdinta kolek
tyviniuose veikaluose.

Paskutinis jo žodis vienuolėms

Tačiau sveikata pradėjo šlu
buoti. Susirgo plaučiais ir 1913 
m. keletą savaičių praleido sa
natorijoje. Atšventė dar sidab
rinį kunigystės jubilėjų, bet jė
gos blėso. Nujausdamas artėjan 
čią mirtį, jis pasišaukė seseles 
prie savo lovos ir tarė:

— Mano darbas jau baigtas. 
Dievas nebenori daugiau man 
beuždėti pareigų. Dabar belie
ka jums vienoms tęsti pradėtą 
darbą. Lai Dievas padeda Jums 
dirbti, kovoti ir kentėti dėl Jo.

Paprašęs, kad tėvai marijonai 
užimtų jo vietą seselių kapelio
no pareigose, jis mirė 1918 m. 
gruodžio 15 d., sulaukęs 53 m. 
amžiaus.

Mylėjo Pennsylvanijos 
angliakasius

Laidotuvių metu sakydamas 
pamokslą kun; F. Kemėšis pa
brėžė, kad tąąp žmogui didybę 
suteikė trys' pagrindinės dory
bės: tikėjimas, viltis ir meilė. 
Pabrėžė, kaip velionis mylėjo 
lietuvius darbininkus, Pennsyl- 
vanijos angliakasius.

Neužilgo po mirties išsipildė 
du velionies troškimai: įsikūrė 
Šv. Kazimiero Akademijos rė
mėjos ir buvo įsteigtas Šv. Ka
zimiero seserų vienuolynas Lie
tuvoje.

Šv. Kazimiero vienuolyno mo
tiniškame name 2601 W. Mar
ąuette rd., Chicagoje, pievelėje 
yra dailus paminklas velioniui 
— stovi kun. A. Staniukynas; 
jo akys nukreiptos į vienuolyno 
motiniškus rūmus, jisai lyg ne
ša nuolatinę sargybą, kad iš čia 
visada spinduliuotų Dievo ir lie
tuvių tautos meilė.

KAZYS ČESNAUSKAS
6444 SO. TROY ST.

Telef. WAlbrook 5-7670 lr 
GIbson 8-4938

• General la kontraktorius nau
jų namų statybai, Įvairiems re
montams lr namų pertvarky
mams • Turime dideli patyri
mų namų statyboje. • Patys 
atliekame cemento lr medžio 
darbus. • Apkainavimai nemo
kamai.

kelis šokėjus, atvykstančius 
tolimesniųjų vietovių .

J. Daužvardienė, vadovaujanti 
anglų spaudos komisijai, nupa
sakojo apie šios komisijos at
liktus bei planuojamus darbus. 
Ji pareiškė, jog anglų spaudoje 
jau buvo tilpę žinučių apie šį di
delį lietuviškąjį įvykį, o ateityje 
yra numatyta darbą dar labiau 
suintensyvinti.

Apie reklamą lietuvių spau
doje kalbėjęs spaudos ir propa
gandos komisijos vadovas St. 
Daunys, pasidžiaugė lietuviškų
jų laikraščių parama šios šven
tės garsinimo darbe. J. Jasaitis, 
kalbėjęs Lietuvių Bendruomenės 
ir pagrindinio šventės rengimo 
komiteto vardu, susirinkusius 
užtikrino gražiu šventės pasise
kimu.

Taip pat čia žodį tarė ir LB 
Chicagos Apygardos valdybos 
pirm. dr. J. Bajerčius, kuris pri
minė apie kartu su šokių šven
te įvykstantį Jaunimo kongre
są ir dailės parodą, o be to ir 
apie visiems dalyviams pagerbti 
rengiamą banketą.

iS|tijos gyventojas yra arba atbė- 
I gelis iš rytų Vokietijos ar išei
vis iš kurio kito, komunistų 
priespaudoje esančio krašto.

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūšy specialybė
Precin Photo Studio

(Incorporated)

EDVARDAS ULIS, sav. 
4058 Archer Avenue

Telefonas Virginia 7-2481

dijas po aštuonių mėnesių išvy
ko j Šv. Žemę ir apsigyveno Je
ruzalėje pas domininkonus. Kaip

(metais Staniukynas atvyko į 
Chicagą, kur kun. Kolesinskas 
šventė auksinį kunigystės ju-

kiti rytiečiai, užsiaugino barzdą bilėjų. Čia atvykęs pajuto, kad 
ir visų pirma ėmė gilintis į asi-' Chicaga yra lietuvių centras. Jo
rų, aramajų, arabų, hebrajų kal
bas, o iš naujųjų — mokytis 
anglų kalbos, nes ta kalba yra 
gerų studijų apie Šv. Raštą. Vi
sų pirma jis per 23 d. keliavo 
po Palestiną ir tą kelionę apra
šė specialioj knygoj — “Laiš
kai iš kelionės po Palestiną”. 

Lenkų ir rusų mėtomas

1901 m. kun. Staniukynas 
gavo teologijos doktoratą ir grį
žo į išsiilgtą Lietuvą. Tačiau 
lenkomanų veikėjai jo nebuvo 
užmiršę ir vėl paskyrė į eilinę 
Piontnicos parapiją Lenkijoje. 
Vėliau pasiseki jam gauti pas
kyrimą į lietuviškas parapijas 
— Krosną, Seirijus, Beržinin
kus, bet dėl savo lietuviško luo 
mo vis būdavo keliamas į kitą

pastangomis čia buv0 perkeltas 
Šv. Kazimiero seserų centras, 
įkuriant jų namus ties Marųuet-, 
te blvd. ir Rockwell Str. Jų ke-, 
pelionas kun. Staniukynas apsi-j 
gyveno tuose namuose, kur da
bar Pasaulio Lietuvių archyvas, 

i kuriuose kun. Kolesinskas buvo 
pasistatęs sau lyg altariją. 

Lietuvis — visuomenininkas 
Į šiuos namus kun. Staniuky

no rūpesčiu buvo 1912 m. per
keltas iš VVilkes Barre, Pa., 
“Draugas”, kuriam kun. Staniu
kynas daug padėjo. Kun. Staniu 
kynas suorganizavo Lietuvių 
Kunigų Vienybę (1909), daug 
padėjo prie išugdymo Labdarių 
Sąjungos veiklos, praskynė ke
lius pirmųjų tėvų marijonų at
vykimui j JAV, bet daugiausiai

NAUJI OIDAU TUOKAt-NAUJAUSI NAAUSTTMO (BANIC/AI 
HBtf Afgrų tUHT/tlNIAS-PISUS INSĄtlNIN&AS AAUAANANNAU

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St CHICAGO 3G, ILL Tel. WAIU«ek 5'9209

Pradekit Taupyt Šiandien, Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradėkila taupyti žioja lietuviškąją 

įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN!
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti Ud 610,000.00

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

CHARLES ZEKUS. Sekretorius

OFISO VALANDOS:
Pirmad., antrad., penktad. lr Trečiad. 9 
ftefitad. 9 vai. ryto iki 4:30 p.p.

ryto Ik) 12 vai 
Ketvirtad. 9 vai. Iki 8 v.v.

MOVING
A BENIULIS atlieka įvairiu 
perkraustymus bei pervežimu* 
'š tolimų ir artimų atstumų

Tel. Blshop 7-7075

IŠ ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

sunkvežimis su pilna ap
drauda. Pigus ir sąžiningas 
patarnavimas.

R. ŠERĖNAS
2047 W. B7th PI., Chicago,

IU. WAlbrook 5-8063

:iyhbGRADINSKAS
J. G. 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. Sekm. uždaryta

ŽILI PLAUKAI ATGAUNA 
SPALVA

BE DAŽYMO
Dabar yra galima gauti nuostabus 
mišinys, kuris pakeičia žilus plaukus 
atgal j tamsių spalvų, beveik magiš
ku būdu. Vartojant kasdien per 
trumpų laikų palengva ir stebuk
lingai keičia žilus plaukus be jokio 
staigaus dažymo. Turint .-tj nuostabų 
mišinį jums daugiau nebereikės “at
rodyti senu” žilais plaukais, ir Jūs iš
vengsite varžymosi dėl dažytų plau
kų, kurie nieko neapgaus. Tikrai 
nuostabu. Tas mišinys vadinasi NU- 
VIDA. Galite išbandyti be rizikos 
pasiųsdami šių iškarpų J TRYSAN 
CO., Dept. 103, PEEKSKILL, N. Y. 
Jie jums pasiųs dvi bonkas, kainuo
jančias po $3 kiekviena, už kurias 
jūs sumokėsite paštininkui tik $5, 
kuomet Jums pristatys, Čia jums su
taupoma Jl, ir tai dar ne viskas. Jei, 
po suvartojimo vienos pilnos bonkos, 
nebūsite rezultatais pilnai patenkinti, 
galėsite grųžinti antrų bonkų ir pini
gai (pilna suma) bus jums grųžinti. 
(Patikrinkite, kad jūsų vardas ir adre
sas yra aiškiai užrašyti spausdinto m 
raidėm antroje pusėje voko, tada bū
site tikri, kad NUVIDA gausite be 
Jokio delsimo.)

N

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
J

•eS! l/2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ !

CRANE SAVINGS
2555 WEST 47th STREET

AND LOAN 
ASS’N

LAfayette 3-1088

B. R. Pietkiewlcz, prez.; E R. Pletklewlcz, eekr. Ir advokatas
Mokame aukAtus dividendus. Keičiame čekius. Parduodame lr perkame 

valstybės bonus. Taupytojams patarnavimai nemokamai.

Pradėkite taupyti atidarydami suskaitą šiandien. Apdrausta Ud >10,000.

Darbo valandos: pirmad. Ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antr ir penk 9 lkl 5, treč uidaryta, o o«*t. nuo 9 iki vidurdienio.

NAUJĄ ARBA VARTOTĄ AUTOMOBILĮ
s

GALIMA NUPIRKTI BE PINIGŲ

SA TT J A
19 5 7

CHRYSLER

NAUJAS
19 5 7 

PLYMOUTH

517:}2
Daugybė garantuotų visų išdirbysčių vartotų automobilių už labai atpigintas kalnas

CHRvsl.fr I HALI ĮKAS U

! fes

Seniausia, didžiausia lr teisingiausia lietuvių automobilių pardavimo ir remontavimo įstaiga

BALZEKAS MOTOR SALES, INC.
CHRYSLER _ PLYMOUTH DIRECT FACTORT DEALER

4030 Archer Avė., Chicago 32, Illinois Telef. Virginia 7-1515

i

CHRvsl.fr


J I

Ketvirtadienis, birželio 6, 1957 DIENRASTTS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

i;vir
Sukilimo minėjimas gausiau aukoti atliekamus rū- 

J Į bus ir avalynę ir pristatyti juos
Š.m. birželio mėn. 23 d. AL- Į į parduotuvę “Gaiva”, W. Ver- 

RKF Jaunimo stovykloje prie nor įr 25 g. kampas. Neturin- 
Manchester, Mich., Detroito Lie tieji galimybės daiktų pristaty-
tuvių Fronto bičiulių skyrius 
ruošia 16 m. sukilimo sukakties 
minėjimą. Stovyklos salėje 11 
vai. bus laikomos pamaldos už 
žuvusius sukilimo dalyvius, o 1 
vai. po pietų bus trumpa pas
kaita ir meninė dalis gamtoje. 

Žinios iš Jaunimo stovyklos

ALRKF Jaunimo stovykloje 
gyvai vyksta statybos bei tvar 
kymosi darbai. Vieno namelio

ti prašomi apie tai pranešti val
dybai.

Balfo 76 sk. valdyba 

Gabi lietuvaitė

Alma Mater širdimi Wayne 
State universiteto rektorius dr. 
C. B. Hilberry sav,o kalboje pa
vadino išrinktuosius garbės stu 
dentus. Studentams pagerbti bu 
vo suruoštas specialus posėdis 
Detroit’o Art Institute, geguž.

statyba jau baigiama. Š.m. lie- 21 d. vakare. Posėdžio garbės 
pos mėn. 28 d. įvyks stovyklos! prezidiumą sudarė universiteto 
atidarymo iškilmės. Iki to lai-1 vadovybė ir profesoriai. Studen- 
ko stovyklos veidas labai pa- ■ tus sveikino Hon. W. D. Merri- 

field, dr. L. M. Gould, ir kiti. 
Giedojo universiteto choras. Po 
sėdis pradėtas Amerikos ir už
baigtas universiteto himnais. 
Posėdį užbaigus, svečiams ir 
studentams buvo vaišės.

Garbės studentų sąrašas su
daryta s pagal jų augštą moks
lo pažangos lygį. Ten įtraukti 
antro, trečio ir ketvirto kurso 
studentai iš visų fakultetų. Vi
so garbės sąraše paskelbti 390 
studentai. Jaunoji lietuvaitė Ma 
ryte Lekniutė, antro kurso stu
dentė, yra išrinktųjų garbės stu 
dentų tarpe. M. Lekniūtė yra 
aktyvi skautė akademike ir y- 
ra Lietuvių Studentų sąjungos 
Detroito skyriaus valdyboje. 
Taip pat jaunoji literatė akty
viai dalyvauja spaudoje ir gar
bingai reprezentuoja lietuvių 
vardą universitete.

sikeis.

Paskutiniu laiku stovyklai pa 
aukojo: Algirdas Nakas 100 d., 
Kazys Sragauskas 50 d., Liu
das Vyčius — 25 dol., Jonas 
Šepetys 25 dol., Elzbieta Pau
razienė 10 dol. ir Vincas Mic
kevičius 5 dol.

Stovyklai yra reikalingi tal
kininkai, kurie savaitgaliais — 
šeštadieniais pagelbėtų tvarkyti 
stovyklą. Talkininkai prašomi 
iš anksto užsiregistruoti pas 
Buitkų — telef. VI 1-2596. 

Laimingieji
ALRKF Jaunimo stovyklos 

piniginio vajaus dovanų paskir
styme laimėjo šie detroitiečiai: 
Charles Stepanauckas, biletą 
pardavė Elzbieta Paurazienė, 
Almut'ė Naumavičiūtė, biletą 
pardavė Vida Sragauskas, G. 
Šepetys, biletą pardavė L. Hei
ningas, Kazys Sragauskas, bi
letą pardavė Kazys Sragaus
kas ir George Sherman, biletą 
pardavė Bronius Polikaitis. 

Trumpai

— Šv. Antano parapijos cho-

LIAUDIES PRIEŠAS

Liaudies priešas, Sovietų Sąjungos diktatorius Chruščevas pir
mą kartą pasirodo televizijoj Maskvoj, pasikalbėjime su užsieniečiais 
žurnalistais.

ginija IV sk. I-ma mok., Kut- berty parke, jvyks birželio 9 d. 
kus Mindaugas IV sk. I-mą m., Pradžia 12 vai. New Liberty 
Misiūnaitė Ramutė IV sk. I-ma parkas lengviausiai pasiekia- 
mok., Valytė Onutė IV sk. II- mas Expressway į vakarus iki 
mok., Baitkutė Irena IV skčll- Middlebelt Rd. Pasukus į kairę, 
ra mok., Kutkutė Jūratė IV sk. parkas pasiekiamas per maž- 
Il-ra mok., Majauskaitė Viole- daug 10 minučių. Važiuojant 
ta IV sk. Il-ra mok. ir Miš- Middlebelt Rd. prašoma sekti 
kinytė Danutė IV sk. Il-ra m., kairėje kelio pusėje išstatytus 

Detroito Lituanistinės mokyk ženklus.
los septynių skyrių kursą bai-

komojo personalo nuotaikas, iš- garbės komitetą, mokyklos ve- 
kėlęs jo asmenybės charakterin- dejas K. Gricius savo kalboje
gus bruožus ir jo gyvenimą iki 
mirties 1941 m. pabrėžė, kad 
šimtai jo buv. studentų, didelė 
dalis jaunimo ir visuomenės 
prof. St. Šalkauskio idėjas, arba 
bent jų dalį nešiojasi savo šir
dyje- .. kas mokėtų lietuviškai, gi mo-

Minėjimo metu, prie savo Vė- kytojai padeda mokytis. Jis dė- 
liavos vadovaujant dvasios va- kojo švietimo palaikytojams, 
dams kun. K. Simanavičiui ir šeštadieninėje mokykloje mo- 
kun. V. Kriščūnevičiui įžodį davė kėši I pusmetyje 71 mokinys ir 
moksleiviai ateitininkai: A. Bub- n pusmetyje 61 mok. Lituanis- 
lys, J. Mikaila ir V. Ruseckas. j tingje mokykloje mokėsi 51 
Studentai ateitininkai: S. Čer- mok šeštadieninę mokyklą bai-

pabrėžė meilę gimtajam kraš
tui, savajai kalbai, spausdintam 
lietuviškam žodžiui, kovą dėl lie 
tuviškos spaudos ir dabartines 
pastangas lietuvybei išlaikyti. 
Tėvai nesigaili nieko, kad val

Prof. St. Šalkauskio minėjimas

Detroito ateitininkai švęsdami 
savo metinę šventę, gegužės 19 
d., buvo suruošę prof. St. Šal
kauskio minėjimą. Pamaldų me 
tu, kurios įvyko šv. Antano pa
rapijos bažnyčioje, buvo pasi
melsta už a. a. St. Šalkauskio šie

niauskas, D. Mikaitė, V. Pajau- 
jytė, A. Ramanauskaitė, A. Ru- 
seckas, V. Smagrauskaitė ir N. 
Udrys.

Lietuviškoji mokykla

Detroito Šeštądieninė ir Augš 
tesnioji Lituanistinė mokykla 
išsiskirstė vasaros atostogom. 
Baigiant mokslo metus, gegužės 
mėn. 26 d. po iškilmingų moks
lo metų užbaigimo pamaldų, vi
si lietuviškosios mokyklos auk
lėtiniai ir tėveliai buvo susirin
kę iškilmingam aktui. Sudarius

gė 24 mokiniai, 0 Lituanistinę 
10. Geriausiai mokėsi ir gavo 
dovanas knygomis šeštadieni
nėje mokykloje: Kuktutė Kris
tina I skyriaus pirmoji mo
kinė, Baukytė Vilija I sk. ant
roji mok., Duobaitė Sigite I sk. 
antroji mok., Garliauskas Jo
nas, II sk. pirmas mokinys, Re- 
liuga Vincas II sk. antras m., 
Zaparackaitė Žibutė III sk. pir
ma mokinė, Daugvydaitė Vir-

Cižauskaitė Violeta I-ja m., 
Jankauskas Kazys I-ju mok., 
Bajorūnaitė Giedrė II-raja m., 
Karvelis Albertas II-jų mok., 1 
Balys Kęstutis, Bublys Algi-j 
mantas, Lišauskas Donatas, Mi 
kaila Juozas, Staniulytė Ina ir 
Skįrgaudas Jonas. Viso 10 mo
kinių.

Be to tos pačios mokyklos 
geriausi baigę mokiniai gavo 
dovanas; V-to skyriaus: Dai
va Bajorūnaitė I-ja, Antanina 
Ciunkaitė 2-ja, Gražina Vaške- 
lytė 3-ja ir Ilona Cekauskaitė 
IV-ja. Vl-to skyriaus: Irena 
Putriūt ėl-ja Činkaitė Viktori
ja II-ja, Polteraitytė Danutė 
III-ja ir Bulgarytė Rūta III-ja. 
LB Detroito Apylinkės vadovas 
Jonas Švoba įįteik’ė pažymėji
mus ir dovanas. Tėvų Komiteto 
pirm. Bitlierius savo kalboje ska 
tino vaikus mokytis, o tėvelius 
prašė daugiau domėtis lietuviš 
kaja mokykla ir uoliau atsilan
kyti į tėvų susirinkimus. LB 
Detroito Apylinkės vardu žodį 
tarė jos pirmipinkas Leopoldas 
Heiningas. Švietimo vadovas J. 
Švoba savo kalboje apžvelgė 
švietimo reikšmę. Mokytojos 
Daugvydienės vadovaujamos 
IV skyriaus mokinės išpildė 
montažą. Pabaigai Vytautas 
Petrauskas pagrojo akordenu, 
o Kristutė Kutkutė padeklema- 
vo eilėraštį Lietuva.

— Didžioji Detroito Lietuvių 
Sporto klubo Kovas gegužinė, 
rengiama didžiajame New Li-

1$ ATEITININKU 
GYVENIMO

(Atkelta iš 2 susi.)
Veikla New Yorke 

New Yorko vyr. at-kų ateiti
ninkų, kurių veikla paskutiniu 
metu yra pagyvėjusi, metinis 
susirinkimas įvyko gegužės mėn. 
24 d. Angelų Karalienės parapi
jos patalpose. Į susirinkimą su
sirinko vietiniai sendraugiai, ku 
rių eiles dar papildė svečiai prof. 
Sužiedėlis, prel. Krupavičius ir 
prel. Tulaba, ką tik iš Romos at
vykęs.

Susirinkimą atidaręs valdybos 
pirmininkas kun. T. Narbutas jo

Krupavičius, prel. Tulaba (ku
ris be to dar trumpai nupasako
jo Europoje dominuojančias nuo 
taikas), Fed. Dvasios Vadas Tė
vas Gidžiūnas OFM, A. Bendo- 
rius, prof. Sužiedėlis ir kiti. Iš
reikšta viltis, kad visi klausimai 
ateityje turėtų būti smulkiai ir 
atidžiai svarstomi, nagrinėjami: 
šioj nuotaikoj sendraugiai išsi
skirstė, palinkėdami naujai val
dybai dar sėkmingesnės veiklos 
išvystymo.

Tektų tačiau šia proga pridur
ti vieną neigiamą reiškinį. Jis 
liečia mokslus baigusio jaunimo 
nepareigingumą. Nors New Yor
ke ir apylinkėse turime ne vieną 
mokslus baigusį individą, tačiau 
jų susirinkime kaip ir nesimatė. 
Laikas būtų ir šiuo atžvilgiu su
siprasti.

NUO UŽSlšENEJUSIŲ 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

IR ATVIRU ODOS LIGŲ
Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, 

ATVIRŲ IR SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ 
nagali raraial sėdėti lr naktimis 

. , . , . . , miegoti nes Jų užsisenėjuslos žalždos
pravedimui pakvietė A. Bendo- ni„46jtIn4 ir skaudėjimą senų atvi
rių ir pan. Vaišnoraite. Dalv- ru lr skaudžių iaiždų uždekite 

. ...,V . , , , . . / LEGULO Olntment Jos gydymo
Viai įsklause valdybos pirminin- ypaibyea palengvins Jusu skaudėjl- 
ko pranešimo apie veiklą, pasku-1
tinių metų bėgyje išvystytą, iš-; džių nudegimų. Ji taipgi pašalina
srirdn iždininkn n Lūšio nušvies i niežėjimą ligos vadinamos PSORIA- girao lzaimnKO p. LiUSlO nusvies I SIg TajpKi pašalina oerSėJimą ligos
tus darbus toj plotmėj ir patvir-I vadinamos ATHLETE.S FOOT, su

stabdo džiovinimą odos lr perplyšlmą 
tarppirščiu. Yra tinkama vartoti nuo 
džiūstančios suskilsiog odos dedlr- 
vinių, odos išbėrimų ir t t taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams. kada 
pasirodo skaudus išbėrimas nuo vy
styklų. Jl yra gera gyduolė nuo Iš
viršinių odos ligų. Le
gulo Ointment yra 
parduodama po 7B 
ct., J1.2&, ir $3.50.
Pirkite vaistinėseChi-

tino Rev. Komisijos pranešimą, 
kurį atliko Pr. Vainauskas.

Rinkta nauja valdyba ir ban
dyta tai atlikti nauja forma: 
kandidatų statymas išleistas ir 
tokiu būdu visi skyriaus dalyviai 
automatiškai tampa kandida
tais; gi kad toks metodas buvo 
sėkmingas, rodo faktas, jog iš-j čag'oj ir apylinkėse— 

rinkta puiki valdyba, susidedam | Miiwaukee. wibc., Ga. 
ti iš S. Dziko, P. Jurkaus ir S. j -y.ind. ir Petroit, mi 
Lūšio. Revizijos komisija palik
ta ta pati.

Buvo bandyta bent trumpai 
pasvarstyti ir aktualiuosius sen
draugių uždavinius diskusijų for 
moję. Po trumpo, ryškesnes pro
blemas iškeliančio įvado, įvai
riais klausimais pasisakė prel.

chigan arba rašyki
te 1 r atsiųskite Mo
ney order J

LEGULO, Department D., 
5618 W. Eddy St., Chicago 34, IU.

PLATINKITE “DRAUGA’

rui, parapijos komitetas, s.m. , . . ... . . ...5. _ , lą. Ateitininkai dalyvavo orga-geguzes men. 26 d. buv0 suruo- ... ... ...“ & . , , . , " . mzuotai su savo vėliava ir prie-loiilzii rv/irviiin IziifiA. motu *■šęs jaukų pobūvį, kurio metu mė šv. Komuniją. Kun. dr. I. Bo-

DETROIT’O BIZNIERIAI 
IR PROFESIJONALAI

DANTŲ GYDYTOJA
BRONE GRUZDIENE, D.D.S.

5837 W. Vernor Hwy, 
Detroit 9, Mich.

tAes 
mokam*

8M 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA l« 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

• ENOROVf

4038 Archer Aveeee Tel. tA3-«n» 

AUGUST SALOUKAS P>«gldM»

pasivaišinta, padainuota ir pa- ... ' , , " >
sikalbeta dėl ateities planų. gt šalkauskio paskaitą pas Pet. I u i iofTVJ
Troškimas ateinančiame sezone ... , , , . .Priėmimo vai.. Kasdien 10-1 ir 4-s

. . ,. rapilio studentus ir socialistinėm
pastatyti operetę yra jgyvendi- > m užsikrėtusios studcntijos 
namas, nes meninių pajėgų ne-, reakcijas laike st. gal-

,Laf I kauskio mesta idėja, viskų at-

naujinti Kristuje, vieno studento

rapilio Studentus ir socialistinėm 1 vai. vak. šeštad. 10-2 p. p. Trečiad.
uždaryta.

Tel kabin.: VInewood 2-0229 
namų; LUzon 4-8901

nansų suorganizavimą. Chorui 
vadovauja Albertas Mateika.

— Detroito Dramos Mėgėjų 
sambūris, gegužės mėn. 52d. tu

VIRŠ 15,000,000 Amerikos gyventojų žino,
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 iki 
$10.000.00 kiekvienam indėliui ir įeikaling! rezervai, o pelną — 
patyrusių ir sąžiningų vedėjų pastangos.

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

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės j:CI/ID’C SELF
O SERVICE

Liquor Store
5515 SOUTH DAMEN AVENUE

ALL PHONES - VVALBROOK 5-8202
JUNE-BIRZ. 6, 7, 8 d. d.

Jeigu norite pirkti aroa parduoti 
namus, sklypus Diergardenus —

, ... a j r. alines, ūkius ar vasarvietes, kreip-gaus rankose ir jis studentams .iįeg ,
ELSEA REALTY AND

buvo palyginta su žiburėliu žmo-

rėjo pobūvį, kurio metu pagerb-[ Jci .jo ž us rankose už 
ta būrelio rezisore Z. Arlaus-
kaitė-Mikšienė. Būrelio vadovy
bė padarė veiklos pranešimą. 
'Sveikinimo žodį tarė rašytojas 
V. Alantas. Buvo išpildyta me
ninė programa.

— Detroito šachmatininkai 
norintieji dalyvauti turnyre, tu
ri užsiregistruoti pas šachmatų 
vadovą M. Gilvydį ne vėliau š. 
m. birželio mėn. 9 d. Telef. WE 
3-7461.

To turnyro nugalėtojas rung 
sis su šachmatų meisteriu Ka
ziu Škėma dėl Detroito lietuvių 
šachmatų meisterio titulo.

degtą žiburėlį nepajėgiate užge
sinti, tai kaip jums užgesinti Ži
burį, kuris visą pasaulį uždegs 
meilės ugnimi“.

Viešas minėjimas įvyko buv. 
lietuvių svetainėje, kurios scena, 
dėka Algio Barakausko gabios 
rankos, buvo dailiai ir skoningai 
papuošta, kas retai pasitaiko mi
nėjimuose. Dr. Otonas Vaitas, 
ateitininkų - sendraugių Detroi
to kuopos pirmininkas, įžanginė
je kalboje pastebėjo, jog prof. 
St. Šalkauskį visuomenė perma- 
žai pažįsta. Prelegentas Julius 
Staniškis iš Clevelando, savo pui

INVESTMENT OO.
6217 W. Fort St. 

atstovą
VLADA BARAUSKĄ

Telefonai: Įstaigos VI 3-6000, 
Kesidencijos — TA 6-4366

fti įmonė yra pati stambiausia Mi
chigano valstijoje. Detroite turi 4 
skyrius ir sėkmingiausiai patar
nauja savfi klijentams.

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois

M. MIŠKINIS, M. D.
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

X-RA1
393 VVcit Grand Boulevant 

cor. Shady Lane Detroit 16. Kliringai 
Namų telef. VI 1-7970 

Pirm. antr. Itetv. ir penkt. 12-3 ir 6-8 vai 
Treč. ir Įeit. 12-3 vai.

Telef. TA 6-0686

VINCAS KIRŠINĄS
11420 Steel Avenue

Detroit 27, Michigan 
t'el. VVE. 4-8185 

UENKKAL CONTRAOTOR 
Atiteks įvairins statybos, pataisy 

I ir Friburgo universitetus ir pa- mo lr pertaisymo darbus — stalinio 
r i —"-įjimo, elektros

ir dekoravimo

HENNESSY THREE STAR COGNAC, Fifth $5-09

IMPORTED FRENCH NAPOLEON 
BRANDY Fifth $3.39

MARTELL THREE STAR COGNAC Fifth $4.98

Dėl blogo oro neįvykusi sv. kįaį parUoštoje ir įdomioje pa
Antano draugijos gegužinė yra skaitoje, davė visą eilę faktų bei 
atidėta š.m. liepos mėn. 4 d. vajZ(jų jš prof. Stasio Šalkauskio 

Michigano metiniame mu- gyvenimo, jo mokslinio bei idėji- 
zikos festivalyje, kuris įvyko š. njo darbo. Priminė, kad prof. 
m. birželio mėn. 2 d. Olympijos gį Šalkauskis baigęs Maskvos 
stadione, programos išpildy- i jr Friburgo universitetus ir pa- 
mc dalyvavo keletas lietuvaičių. žinęa rytų ir vakarų idėjaa lai-1

St. G-ka* k • ■ Lietuva yra ant dviejų vįdr!į_kambarių n«i butų įrengimą.

Ralfo žinios pasaulių ribos ir kad lietuvių už- — ~ ------------------
davinys esąs surasti kas tų pa- Perkat"k *r’£±^Lt"a“U4’ I 

Balfo 76 skyriaus valdyba, saujjų kultūrose yra gera ir jas Jums patarnaus
norėdama pagyvinti nario mo- aUsintetinus sukurti lietuvišką VLADAS N S E L E N I S
kesčio įr rūbų rinkimą, skelbia kuitūrą. Prof. St. Šalkauskis bu-
narių verbavimo ir rūbų rinki- vo pirmaaį8 pasaulyje, kaip A.
mo vajų. Maceina rašo, kultūros filosofi- i

Valdybos nariai priiminės na- jos sistemos kūrėjas. Prelegen-
rio mokestį ateinančiais dviem įhh vaizdžiai nupasakojęs prof.

St. Šalkauskio paskaitų sukel
tus įspūdžius, studentų bei mo-

OLD PENSIONER, 9(1 Proof 
LONDON DRY GIN Fifth $2.98

GRAIN ALCOHOL 190 PROOF U.S.P. Fifth $4-89

CINZANO VERMOUTH 
Dry or Sweet Fifth $.|39

VODKA, 80 Proof FuUąt $3.39
ASSORTED GERMAN WINES Fifth $1.39

1957 BUICKAS
T i k

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

Lietuviškoje Prekyboje. M ILD A BUICK,,nc- 
907 W. 35th St., Chicago 9, III. LA 3-2022 
.Mtiiniiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiitnimniiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiin

no mokestį, birželio 9 die
ną, pamaldi, metu prie šv. An
tano parapijos bažnyčios. Be 
to, nario mokestį nuolatos prii
minėja finansų sekretorė R. Rą- 
žauskien'e, 11314 Yosemite, De
troit 4, Tel. WE 5-3864, kiti 
valdybos nariai ir parduotuvės | 
“Gaiva” savininkai A. Patalaus' 
kas ir J. Petrulionis.

Valdyba kviečia detroitiečius

narys United Northwestern 
Realty Association 

. šaukite telefonais 
ofiso: WE 3-7000; rea.: WE 4-6621 

arba atsilamkyklte į 
OU8TAFSON REALTY CO. 

13000 Schoolcraft kam d. Sorrent.o

LOWENBKA(J, Imported Gemutn Beer 
Case of 24 hnttles

PRAGER REER
Case of 24 cans — Bock or regular Case

$7.95

$3.19

Klausykite 
LITHUANIAN MELODIES

Ann Arbor — WPAG — 1060 klR> 
cycles

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

16756 lesure — Detroit 27,
Mlchlgaa

NERIBOTAS PASIRINKIMAS 
NAMŲ

Įvairiose miesto dalyse ir priemies-1 
čiuose. Geriausi rezultatai parduo- Į 
dant jūsų namą ir perkant kitą 
per U.N.R.A. narį,
ALGIRDĄ N A K A
4. L. Sullivan Realty atstovą 

12817 Grand River, Tovver kino pat . 
TIK: įtaigos TE 4-7550 

namų — WE 3-3192

TELEVIZIJA • RADIJAS
HI FI PHONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

FRANKS TV A RADIO. INC
3240 So. Halsted St, CAIumet 5-7252

KNYGA,
Kokios pasirodo tik retais laikotar
piais. ,

PREMIJUOTASIS DRAUGO .. 
ROMANAS

Didelė Lietuviškos bnities knyga, 
išrinkta iš daugelio kurinių Jury 
Komisijos ir nepaprastai palankiai 
sutikta skaitančios visuomenča

Aplankas dail. J. Paukštienės, 
Lietuviškos Knygos Klubo leidiaya 
434 pal. Kaina $4.00.

Užsakymus ir pinigus siųskite 

D R A 11 G A S 
4545 Weat 63rd Street 

Chicago 29, Illinois
.....................................................................................................IIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIt
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DIENRA8TIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Ketvirtadienis, birželio 6, 1967

New York, N. Y-
Koncertavo Mrozinsko pianistai

Aleksas Mrozinskas savo stu
dijoje Brooklyne rengia gražų 
būrį jaunų pianistu. Š:emet jau 
ketvirtą kartą iš eilės jie, už
baigdami savo mokslo metus, iš | 
ėjo i sceną ir pasirodė tėvams ir 
svečiams, ką jie išmoko ir kiek 
pažengė.

O savo koncerte, įvykusiame 
gegužės 18 d. Brooklyno Apreiš 
kimo par. salėje, jie tikrai paro I 
dė, kad šitas Mrozinsko pianis- Į 
tų būrys vis daugiau ir daugiau i 
Įneša muzikos į lietuviškąjį pa
saulį. Taip kalbėjo koncerto da
lyviai.

Nors koncerte dalyvavo net 
22 mokiniai, bet programa buvo 
neperilga — su pertrauka už
truko dvi valandas. Programoje 
buvo tik klasikinė muzika. Visi 
mokiniai skambino be gaidų, at 
mintinai. Pačioje pradžioje ro
dėsi jauniausieji: Bernadeta Mi 
kalauskaitė, R. Jurgėla, Barbo- 
ar Mikalauskaitė, J. Vebeliūnas, 
J. Klinavičifitė, Vyt. Jurgėla, 
Birutė Liobė ir T. Sodaitis. Ir 
jų tarpe buvo jau stiprių tech
niškai.

Toliau skambinę K. Snieška, 
V. Skeivytė, S. Mrozinskis, B. 
Sodaitytė, G. Klivečka ir D. 
Skeivytė atliko žygiai snukes- 
nius ar jau visiškai sunkius da
lykus, dar geriau apvaldę tech
niką.

Antroje dalyje skambino vy
resniosios mokinės. Daina Boty 
riūtė gražia technika ir apvaldy 
tai atliko gana sunkios Griego 
sonatos pirmąją dalį, kuri rei
kalauja didelio pasirengimo. 
Gražina Klinavičiūtė paskambi
no Paderevvskio menuetą. Dalia 
Macijauskaitė paskambino Cho 
pino preliudą ir Debusy Golli- 
wog’s Cakewalk. Juditos Audė- 
naitės Chopeno preliudas pras
kambėjo įspūdingai, kaip ir Grie

fl * s SIFIKI) INI HFI P w A N T F n 4DSsiiai praskambėjo. Pabaigai pa
sirodė Daiva Audenaitė su trim
dalykais: Schuberto lmpromtu .. . T-------.. . . .________ ............... T — -r-,-r-,-»
op. JL42, Chopino nokturnu ir 
polonezu C-minor. Visi jie rei
kalauja švelnumo. Pirmąjį atli
ko santūriai, o jos Chopino kū-J 
riniuose jautėsi, kad mokinė ge
ra ir technika ir kūrinio nuotai
kos perdavimo atžvilgiais.

HELP WANTED — FEMALE

PAJIEŠKOJIMAI
Genė Mažeikaite d. Jono jieško 

Baruolio Jonis s. Povilo ir jo se
sers ONOS. Prašo atsiliepti adres- 
u: Ud. S.S.R. Krasnojarskij kraj. 
Manskij rajon, pos. Orešnoje, Gene 
Mažeikaitė.

Jieškomas ANTANAS POŽfiLA 
s. Antano, gimęs 1914 m. Lening 
radę, ir GEDEMfNAS POŽĖLA, s. 
Antano, gimęs 1923 m. Papilyje 
(Biržų apskr.) abu iš Marijampo
lės. Jieško jų sena motina gyv. Lie 
tuvoje. Del smulkesnių žinių kreip
tis Antanina Petraitis, 422 E. 123 
Street, Cleveland 8, Ohio.

Jieškoma PAULINA HEININ- 
SIENE - D AUKSYTE, d. Leonardo, 
gim. 1919 m. Turiu žinių iš Lietu
vos. Atsiliepti šiuo adresu: I. Pet
raitis, 4028 S. Maplewood Ave.. Chi 
cago 32, III.

Anglijos karalienė Elzbieta šyp
sosi sugrįžusi iš Danijos namo.

(INS)

go vestuvių diena Troldrangeno.
Irena Vakselytė, nuo pereitų i 

metų padariusi didžiulę pažan
gą, tiksliu smūgiu ir švelnumu j 
lyrinėse vietose atskambino | 
Beethoveno- sonatos pirmąją da-' 
lį Pathetiąue, o paskui Grana-Į 
dos Prayera parodė visiškai 
skirtingą stilių — ispanišką.

Vidos Lušytės atliktoji Beet
hoveno sonatos I dalis, op. 14, 
Nr. 1, pati lyriškiausioji iš to 
muziko sonatų, praskambėjo Į 
švelniai ir gražiu tonu. Jautėsi, I 
kad ji ne tik techniškai gerai' 
atlieka, bet ir stengiasi tiksliai 
interpretuoti, ypač užbaigiant 
sonatą. Po šios, Lušytė atliko 
Albeniz Legendą, kuri reikalau
ja plačios technikos. Čią ji pa
rodė tikrą ispanišką ugnį.

Angelės Vištartaitės paskam 
bintoji Schuberto — Liszto se
renada, kaip ir Rachmaninovo j 
preliudas C minor, gražiai ir tik

Po koncerto, mokinių tėvų 
vardu Ant. Sodaitis Aleksui 
Mrozinskui įteikė gražų odinį 
albumą. Mokinės gavo gėlių nuo 
savo draugių. Po visko jauni
mas pasišoko, Romo Butrimo or 
kestrui grojant.

Koncerto svečiai ypatingai gė 
rėjosi gražiu mokinių laikymusi 
scenoje, rankų laisvumu ir pa
čios koncerto programos suda
rymu. Vertindami studijos ve
dėjo Alekso Mrozinsko didelį at 
aidėjimą, rengiant jaunuosius 
pianistus, ir vakaro dalyviai bu
vo pagauti tokio pat muzikinio 
entuziazmo, kaip ir pats jauni
mas. —S. Narkėliūnaitė

REAL ESTATE

Prieš pirkdami ar parduodami 
namus, biznius, sklypus ar ūkius 
atlankykite mus
KUTRA-NORKUS REALTY
REAL E8TATB-INSUKAN0B 

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 St.
W Albrook 5-5030 

PKospect 8-3579 (vak ir semad.k
Mūr. 4 apartm., centr. šild.—$$4.200. 
Mflr. 2 po 4 kb.. centr. ftlld.—125.400. 
Mūr. h kb. bung., guzu centr. ftild.— 
$18.200. Pulkus 1 metu 6 kb. bung., 
brangūs priedai — $19.500. Nuo Chi
cagos 45 myl. vasarvietė au visais 
įrengimais, maudytis Ir žuv.—$1.9ou.

Yra pigių Ir gerų pajamų namų.

BUDRECKAS Realty
4081 Archer ave.. LAfayctte 3-3384

(prie Cslifomis g vės)

REAL ESTATE

I MARQl’KTTE PARKE, tik vienus 
' blokus nuo parko. Kampinis mūrinis 

namas. 4 miegami: du 1-me augšte 
ir du pastogėje (attic), 2 vonios. Vis
kas labui puikiai įrengtu. Kabinetinė 
virtuvė, žieminiai uluininijaua langai 

į ir kiti patogumai. Reikalinga pama- 
lyti. kud įvertintumėt. Šildymas spin
duliuojantis ift viršaus (radlant heat). 
Kaina tik $24.500.

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

Turime rimtų pirkėjų, todėl prašo
me turinčius parduoti namus kreip
tis į rastinę tr mes mielai patarnau
simo parduodami Jūsų namus.

SHUKIS BUILDERS 
AND REALTY 
6433 So. Pulaski St.

Telef. LUdlow 5-5900

ISNUOMUOJAMA — FOR RENT

NAMŲ SAVININKAI!
Tarpininkaujame butų išnuomavi 

mui Patarnavimas veltui Turimi 
laukiančiųjų sąrašą.

VARPAS Real Estate 
MIA Wi-Hp-rn J’Riisims-. 6-3934

GENERAL OFFICE
Permanent position 
Mušt be good typist 
Good starting rate 

Air-conditioned office
ASSOCIATED TRUCK LINES
2526 W. 26th St. BIshop 7-4200

Išnuom. mieg. kambarys 1-me 
augšte. 4538 S. California Ave. 
FRontier 6-3245.

Ciceroje išnucim. 5 kamb. apšild. 
'butas. Skambinti po 5 vai. vak.:

TOunhall 3-2722

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

Employee Benefits.
Rurlindon Truck Lines, Ine.
434 W. Polk. WA 2-2345, ext 842

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. UI.

RAMIOJ, GEROJ VIETOJ
Mažai Seimai ekonomiftkai pertvar

kytas 2-Jų aukfttų 4 butų mūr. namas 
su balkonais. Autom. Šildymas. Mūr. 
garažas. 37 pėdų sklypas, apsodintas 
medžiais $24,400. Volodkevlčius. 
GRAŽUS 5 KAMB. MŪRO NAMAS

Plytelėm klota vonia ir virtuvė. 
Naujas alyvos šildymas. Kilimai. 
$20,000. A. Sirutis.
PUIKI 6 KAMB. REZIDENCIJA
Kilimais iftklotl du kambariai. Dvi

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

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

kainb. Dvigubas garažas. PauStidės. 
vaismedžiai. Prie 3 didelių kelių Le- 
mont rajone. $17,000. A. Rėklaitis.

P. LEONAS
REAL ESTATE 

2735 VVest 71st Street 
Visi telefonai: WAlbrook 5:0015

PIRKITE lr parduokite eavo se
ki Inojamą turtą per mano jetaigą 
Naudokitės mano teisingu pataras 
▼imu

E. KURŠIUS
REAL ESTATE SALES

REpubUo 7-9400

Išnuom. 2 atskiri mieg. kamb. 
prie mažos šeimos. Visi patogu
mai. Vyrui ar mergaitei, ypač pa
geidaujama vyresnio amžiaus ved. 
pora. 5025 So. Maplewood Ave., 
HEmloek 4-2477.

MISCKU.ANEOUS

PIGIAI IK SAVGIAI

PERKRAUSTAU
BAL DU S
\ ll.TO.IK IK Ift TOI-I UI

K. EIDUKONIS
Turiu naują didelį sunkvežimį 

ir apdraudas
231S W. Olst SL, Chicago, Hl. 

TeL PRrescctt 9-2781

D. MONSTAVIČIUS
REAL ESTATE - 1653 W. 103 st 

Tel. BEVERLY 8-8346 
Nekilnojamų turtų pirkimas, parda
vimas. Tarpininkavimas bizniuose ir, 
valdžius įstaigose. ' /

INCOME TAA. Taz acoountant

SSrd lr Halsted, pačiam biznio cen
tre mūr., 3 krautuvės Ir 2 būt. savi
ninkui centrai. Šildymas.

Brighton Parke arti bažnyčios me
din. Savinink. 6 kamb. butas. $105.00 
pajamų mėn., tik $16,800.00.

West-Skl6Je, mūr.: 6 būt. po 4 
kamb. Skubiai parduodamas, tik už 
$16,500.00.

57th ir Puulina. Mūr. 5 ir 6 kamb., 
rūsys, Šildymas, aluminijaus langai, 
garažas. Nebrangiai.

Beverly Shores, Ind. Naujas gra
žus namas su rūsiu ir Šildymu. Tin
kąs gyventi ir ištisus metus.

VENTA
4409 SO. FAIRFIELD AVE.

IiAfayette 3-3881

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas Instoliuoja vi

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

1546 S. 40th Court, Cicero
TeL OLymplo 6-0775 nuo 8 vaL 

ryto ild 5 vai. vakaro. 
Telefonas nno 5 vai. vakaro: 

OLymplc 2-6752

REIKALINGOS PADAVĖJOS 
VALGYKLOJE BEVERLY 
SHORES VASARVIETĖJ, Skam
binti telef.: PROSPECT 6-1985 po 
5 vai, vakare.

Its Fun To Work Near Home
GENERAL OFFICE GIRL
For Purchasing Department. Mušt 

type; will take full charge in near 
future.

COURTESY STORM WIND0W 
2419 W. 14th St.

Jieškomas LIUDVIKAS PETRA
VIČIUS, s. Viktoro, gim. 1906 m. 
Krikštaniškio km., Raseinių apskr. 
gyvenęs Raseinių mieste, tarnavęs 
Raseinių gaisrinėje. Per karą gyv. 
Berlyne. Jo duktė prašo atsiliepti 
arba apie jį pranešti: Stefa Petra
vičiūtė, Šaltinio g-vė Nr. 30, Rasei
niai, Lithuania.

Jieškomas ANTANAS JOKŪ
BAITIS, s. Stasio Jokūbaičio ir Ka- 
zimieros Radzevičiūtės. Gvv. Cin- 
cinnati mieste su savo tėvu. Tėvas 
gryžo į Peterburgą prieš Didijj Ka
rą. Prašome atsiliepti šiuo adresu: 
Rozalija Jokubaitienė- Nemaikščių 
g-vė Nr. 13, Kelmė, Lithuania.

SAVININKAS parduoda namą — 
6o4o S. MONITOR. Mūrinis hunga- 
low — “elght room efficicncy” 5 km. 
plius "knotty pine” uždaras porčius, 
1 kamb. pastogėje, pilnai įrengtas, 
"rumpus room” rūsy ir Šeimos kam
barys, kartu ir "juke box”. Spintos 
virtuvėj. Karfttu vand. apSild. Tile 
vonia. Įskaitomi ir priedai. Naujai 
apgyventoj apylinkėje. Patogu į krau
tuves. La bai geras pirkinys už 
$18,500.

Bronė Radomčienė (ar Radaučie- 
nė), d. Petro, gyv. Panevėžy, Sena
miesčio g-vė Nr. 91, jieško savo 
brolio PRANO GUDONIO, s. Pe
tro, gim. 1922 m. Julikas Pažemec- 
k'as jieško brolio ANTANO PAŽE- 
*MECKO, kilusio i, Telžių km., Sa
ločių vals., Biržų apskr. Yra žino
ma, kad gyv. Hanau DP stovykloj, 
Vokietijoje. Žinančius apie juos ar 
jie patys prašomi rašyti — E. An- 
druška, 18 Irving Ave., Brooklyn 
37, New York.

Jieškomi VINCAS ZYGMANTAS 
ir JUOZAS ZYGMANTAS, sūnūs 
Aleksandro. Jieško giminės iš Lie
tuvos. Prašau atsiliepti arba ži
nantieji apie juos pranešti šiuo 
adresu: Vincas Skirpstas, 1003 E. 
76th St., Cleveland, Ohio.

Iš Lietuvos giminių jieškomas 
JENISKEVICIUS (gal JANUŠKE
VIČIUS) JUOZAS, s. Antano, gi
męs 1894 m., Beržinių km., Klo
vainių parap., Šiaulių apskr. Jieš
komas arba žinantieji apie jį pra
šo atsiliepti šiuo adresu: Rapolas 
Zakaras, 4019 S. Artesian Ave., 
Chicago 32, Illinois.

Jieškomas JONAS ŽIOGAS, s. 
Domininko, gyv. Chicagoje. Jieško 
Marija Žiogaitė-Apulskierik?, gyv. 
Kaune, Baranausko g-vė 13-1, Li
thuania. Jieškomas ar apie jį ži- 

' nantieji rašykite adresu: B. Simo
naitis, 113 Charlotte St., Port Col- 
borne, Ont., Canada.

Jieškoma EUGENIJA STANAI- 
TYTE (vyro pavarde nežinoma), 
d. Jono, gimusi Amerikoje 1911 
m., augusi Lietuvoje, 1936 m. Iš
vyko iš Lietuvos. Jieško pusseserė. 
Atsiliepti arba apie ją pranešti: 
Leokadija Gurskytė Levickienė, 
Karolio Požėlos g-vė Nr. 13, Ky
bartų miestas, Lithuania.

Jieškomas RAIMUNDAS ŠULS
KIS. 1947 m. gvv. anglų stovyklo
je. Jis pats ar žinantieji jo likimą 
prašomi pranešti jo tėvui: Ambro- 
ziejus Šulskis, Giržienių km., Per- 
noravos paštas, Ariogalos rajonas, 
Lithuania.

Onutė Stankevičius (šeštokiškė), 
nrašo atsiliepti savo tėvą ANTHO
NY STANKEVICH( kuris seniau 
gyveno drauge su Juozu Kubert, 
585 Boulevard, Bayonne, New Jer- 
sey. Žinančius jo tikrą dabartinį 
adresą prašau pranešti man: Ma
rie Antonovich, 473 Main Street, 
Oakville, Connecticut.

STATYBAI 
IB NAMŲ 

PATAIS 
PRISTATOM
Vlsoldą RflHą 
MEDŽIAGĄ

CARR MOODY 
LUMBER CO.

STASYS LITWINAS, Pres.
3039 Šo. Halsted St.

Tel. Victory 2-1272 
Apkainavimą ir Prekių Pristaty 

mą Teikiame Nemokamai. 
Raštinė atidara kaadlen nno
8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro 
Šeštadienais iki 3 vai. vakaro

ARTI NEW BUFFALO, MICHi
65 mylios nuo Chicagos

Puiki vieta pensininkui. Galima ift- 
nuom, visiems metams arba kaipo 
vasarvietę. Į

700 pėdų miškelio paupyje, 10 ak
rų žemės 2 modern. namai, 11 kamb. i 
lr 4 kamb., alyva apSild. 2-jų maSlnų 
garažas. Jaunų įvairių vais. medžių 
sodas, raudonu ir juodu aviečių krū
mai, gražiai apsodinta. Netoli (walk- 
ing distance) South Shore autobuso 
sustojimo ir Lake Michigan. Savi
ninkas turi parduoti ftj mėnes). 
Parduos už geriausią pasiūlymą, su 
baldais ar be baldų.

Važiuoti II. S. 12. pasukti į dešinę 
! prie J's Cafe, nedavažiuojant Union 
' Pier, 2-as namas deftinėj pusėj Niek 
Dudiak, Ijikeside, Mich. 4134 arha ra
šykite Route 2, B»x 458, New Buf

falo. Michigan.

3-JŲ BUTŲ BARGENAS. Arti 
31st ir So. Avers Ave. 4-4-2 kb. 
30 pėdų sklvpas, $15,500; įmokėti 
$4,000. SVOBODA, 3739 W. 26th 
Street, LA.wndale 1-7038.

<raMW*4fMXMX>W<MMXSngl»rr'«nininKMJW
MARQUETTE PARKE

Savininkas turi greitai parduoti 
1 % augšto medinį namą — 5 ir 31/, 
kamb., alyvos šildymas. Tik $13,000. 
A. Vaina.

2-jų augštų 6 kambarių mūrinis 
namas ant 42 pėdų sklypo. 2 autom, 
garažas. Alyvos šildymas. Tik $19,500

Gage Parke. Mūrinis — 2 po 6 
kamb. su gražiai įrengtu rūsiu. Ga
ražas. Numažinta kaina.

PASITEIRAUKITE mūsų namų 
sąrašo ir įsitikinkite gerais pirkiniais 
Namų Savininkai t

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

VARPAS Real Estate
Insurance, Notary Public 

5016 So. YVestern Ave.
PRosp. 8-2234 arba HEm. 4-7085

LIET. APDRAUDOS AGBNTTRA 
Visų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. Notariatas. Valsty 
bės patvtrtlnos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS 
W Albrook 5-5S71

INTERSTATE INSURANCE AGENCY 
6108 S. Ashland Ave. Chicago 36, III

BUILDING & REMODELING

VIKTORAS ŠIMAITIS
GENERAL CONTRACTOR

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

Namų tel. BIshop 7-3340 
2737 West 43rd Stroet

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

VACYS PETRAUSKAS
BUILDING CONTRACTOR 

4327 S. Campbell Av., Chicago 32, 111. 
YArds 7-9675

Antanina Valucikienė iš Lietu
vos jieško savo dėdės JONO KRIU- 
SUS, gim. Naudžių km., Šakių 
apskr., gyvenęs Brooklyn, N. Y., 
turėjo vieną sūnų kunigą, antrą 
inžinierių, ir dukterį pijanistę. Jis 
pats ar apie jį žinantieji prašomi 
pranešti šiuo adresu: Jonas Jakai
tis, 127 Adams St., Westboro, Mass. 
r2. .p...,

Edv. Rasvmas, 155 Canberra St., 
St. Marvs, N.S.W., Australia, pra
šo skubiai atsiliepti VINCĄ INČI- 
RAUSKĄ, gim. 1921 m. Vyžuonų 
m.. Utenos apskr.. arba apie jį ži
nančius asmenis. Yra labai svarbių 
žinių.

Įsigykite, perskaitykite Lietuvoje 
premijuotą istorini romaną dviejuo
se tomuose.

KRAŽIŲ SKERDYNES
Gražūs Žemaitijos gamtos vaizdai, 

gyvai pavaizduoti anų dienų papro
čiai, įdomi meilės Intryga, vaizdūs 
dialogai atskleidžia anų dienų tik
rovės vaizdą. Jie parodo kaip dar 
Lietuvos ncprlklausomybSa priešauš
ryje maskoliai persekiojo mylinčius 
savo kraštą ir tikėjimą žemaičius lr 
jie liejo kraują dėl savo šventovė*.

Autorius — J. Marcinkevičius 
pats lankėsi Kražiuose, gerai susi
pažino su vietos aplinkuma, apklau- 
sinėjo gyvus (vykių liūdininkus ir 
panaudojo plačią archyvinę me
džiagą.
I tomu 318 pusi. kaina ....$3.00

II tomas 320 pusi., kaina ....$8.00 

Užsakymus su pinigais siųskite:

“DRAUGAS”
4545 VVest 63rd Street 

CHICAGO 29, ILLINOIS

ML. ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ
j J f PRISTATOM | VISAS MIESTO
įDALIS TU0JAU PAT

Saugus baldų perkraustymas as-
meny turinčių ilgą patyrimą.

STASYS FABIJONAS
2146 $o. Hoyiit tvs.,Teiti. Vlrglnla 7-7091

NARIAI LIETUVIŲ TAUPYMO IR]
SKOLINIMO B-VIŲ LYGOS,

Kuriose Kiekvieno Santaupos Yra 
Apdraustos Iki $10,000.00 —

ir Paskolos Duodamos Namy Įsigijimui i 
Lengvomis Sąlygomis

CNIOAOO SAVINGS A LOAN ASSN.
6245 S. We»tem Ave.,_______ Chicago 36, III

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

CRANE SAVINGS A LOAN ASSN.
2555 W. 47th St., Chicago 32, Hl

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

ST. ANTHONY SAVINGS A LOAN ASSN.
1447 S. 49thCt., Cicero 50, III., tel. TO 3-8131-32

UNIVERSAL SAVINGS A LOAN ASSN.
1800 S. Halited St., Chicago 8, III

Biznieriams apsimoka skelbtis dienr. “Drauge”.

PASTOVIAUSIA VTCRTYBfi — 
NEKILNOJAMAS TURTAŠ

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

Med. 2 po 4, dujų pečiais šild. 
$13,500.

Med. 2 po 4, su garažu, $11,600.
Mūr. 2 po 6, palikimas, reikia sku

biai parduoti.
Gage Parke:

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

Med. 4 gražūs kamb. ant plataus 
sklypo. $1 2,500.
Kitur:

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

Mūr. 3 augštų su krautuve lr 2 po 
6 būt., puikus namas Ir biznis.

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

5 butai, 200 paj., tik $23,000.

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

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

Statome naujus namus ir garažus. 
Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairius remonto darbus, skubiai 
gerai ir pigiai.
šaukite DAnube 6-2793 nuo 9 vai. 

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

vakaro iki 11 vai. vakaro

NORTH WEST SIDE 
OFFICE W0RKERS —
Now that Spring is Here — 

Why not enjoy more home life. — 
Lesa waste of time traveling and

work near home.

STENOGRAPHER
Some Filing. Ideal co-workers and 
company benefits and starting 

salary

MR. F. LUKE
Tel. NE 8-1200

Attention: Jum Graduates!
GENERAL OFFICE

Experienced or Inexperienoed
For Order Department in 

Small Pleasant Office 
Typing Necessary 

Mušt Have Pleasant Voice 
For Phone Work.

5 DAY WEEK 
COMPANY BENEFIT8

GOOD STARTING SALARY
CALL HELEN

KEnu ood 6-5658

W0RK CLOSE TO HOME
SAVE TIME & CARFARE

TYPIST—BILLER
Some experience desirable būt not 

necessary. Age no barrier. Mušt likę 
figures. 5 day week. Salary according 
to ability. Blue Cross and Blue 
Shield. Company benefits.

SUE ANN FOOD 
PRODUCTS CORP.

3660 W. 38th St.
Gali I.Afayette 3-6983

iiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiuiiiNtiiiiiniHiiiuiimuMHHimiiuiaiHiHiiiiNHiiiiumiiiiiNMiK

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

NORVILĄ
REAL ESTATE SALES 

2600 W. 59th St. TeJ. PRospcct 8-5454
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiniiiiiniiiiiiiwiiiiiiiiiiiiiiiinoiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iinnwnwiiiiiiiiiiiiiii

PAGAL UŽSAKYMĄ PASTATY
TAS 7 kamb. mūrinis bungalow. 4 
m. senumo. 4 mieg. k., 2 pilnos vo
nios. 2 aut. mūr. garažas, šoninis 
privažiavimas. Arti 56th ir Spring
field Ave. Alum. langai ir durys. 
Kreiptis į savininką —

Tel. LAfayette 3-3721
DP.I, SILPNOS SVEIKATOS SAVI

NINKAS PARDUODA 2-jų augfttų 
medin) namą ir didelę daržinę, abu 
ant akmens pamatų. 6 kamb., 4 mieg. 
k., i mieg. k. 1-me nugšte, rūsys, vo
nia, elektra, apte 3 akrai žemės. 31(1 
pėdų prie juodo kelio. Vi mylios nuo 
autobuso. Arti Holy Kamily Viliu. 
$18,000. Kreiptis Į savininką —

GEORGE S. WHITE
Bell Road, tarp Archer Ave. 

ir 123rd Street

2532 W. 47TH STREET 
Mūrinis pajamų namas su taverna 
ir 3 kamb. butu. 2-jų butų medi
nis namas gale sklypo. Gazu ap
šildymas. 2 autom, garažas. Geros 
pajamos, žemi mokesčiai. Kaina 
$18,900. KATSCHKE’S REALTY1 
CO., 8359 S. Pulaski Rd., tol. — 
POrtsiiMNith 7-3375.
Turime daug kitų namų su paja
mom Marąuette Parko apylinkėje..

LIETUVIŲ STATYBOS 
BENDROVE 

MORAS
Builders Gen. Contractors

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

Namų įkainavimas ir Įvairūs 
patarimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu:

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

Tel. PRospect 8-2013 
TVAIbrook 5-4855

6800 SO CAMPBELL AVE. 
Chicaga 29. UL

Namų statyba, Įvairūs pataisymai 
lr pardavimas. Jei norite pirkti ar 
užsisakyti namą, kuris būtų gerai Iš
planuotas, patogus, gražus ir pigus, 
pirkite ar užsisakykite pas

V. ŠIMKUS
Susitarti Saukite TKrmlnal 9-5531 

nuo 6 vai. p. p. kasdien ir sekma
dieniais nuo 16-4 vai. Adresas- 515

Statini
NAMUS IR
GARAŽUS

MASTER BUILOFRS
General Contractlng Co 

(Ha.v V. Sodeika lr J. Khorvbskaa) 
1600 8. 4KTH CT.. CICERO 60. ILL 
Tel. OLymplo 9-7381 j TO 3-4336

Ir atliekama visus statybos lr pei 
tvarkymo (remodeling) darbus

PROGOS — OPPORTUNITIES

PARDAVIMUI

Savininkas parduoda automobilį 
PONTtAC 1957 m. — visai mažai 
naudotas. 4 durų autom, tranam. 
Teirautis vakarais po 5 valandos:

Tel. YArds 7-J949

Parduodama GROSERIŲ IR MO
KYKLOS REIKMENŲ KRAUTU
VE. Gerai einąs biznis. Maža gyve
nimui patalpa. Parduoda dėl ligos. 
$2,600. 2117 W. 65th St._________

SAVININKAS PARDUODA KOMB. 
TAVERNĄ IR RE8TORANĄ su 8 
kamb. butu viršuje, dabar laikoma 
"roomlnghouse” fabrikų rajone 
"Clearing" appyllnkėj. Tavernoje tel
pa 100 žmonių. Pelningas biznis. In
formacijoms skambinti

RKliance 5-5060

WAITRESSES
VVeekends and lunch hours available. 

GOOD TIPS 
(2) CHECKERS

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

GLADSTONE HICKORY PIT
2724 S. Union Ave.

W 0 M A N
Age 40-50 — for General Houae- 
work for 2 adlilts. New home. Pri
vati- room and bath. Excellent 
working eonditions. References re
tį ui red. Call evenings —

Į Hinnetka 6-6003, Collect

TfiVAT IŠVAŽIUOJA ATOSTOGŲ 
LIEPOS 20 d. Pageidaujama moteris 
1 savaitę gyventi Ir prižiūrėti 2 vai
kučius: 13 mėn. ir 3 metų amžiaus. 
Duodame maistą ir atlyginsime pa
gal susitarimą. Skambinti HEmloek 
4-7165 iki 8 vai. vakaro.

STENOGRAPHER
«

Interesting w-ork in sales manager’s 
modern air-conditioned office. Hos- 
pitalizatlon insurance, profit sharing 
trust. lo-w priced cafeteria, many 
other benefits. 6-day week.

HOLLEB & CO.
WHOLESALE GROCERS

3223 S. Western Ave.
CaU FRontier 6-3000

M R. ROSENBERG

Work in your neighborhood

SAVE TIME & CARFARE 
SECRETARY

Prefer some experienee — brlght, 
ainbttioiis beginner will be eonsidėrėd 
as "Giri Frlday” for busy executlve. 
5 day week. Air conditioned office. 
Exeellent company benefits. Salary 
eonmiensurate wtth ability.

Apply to Mr. Epštein.

SARA LEE BAKERY
TAylor 9-4900 

2109 S. Carpenter

HELP VVANTED — MEN

AUTO MEOHANIOS 
lr

BODY A FENDER VYRAI
Atsineškite įrankius pasiruošę darbui 

NUOLATINIS DARBAS 
ME8 JUS IŠMOKYSIME

Taisysite įvairių firmų automobilius
2450 S. Michigan Ava. 

CAIumet 5-7022
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Pastabos ir nuomones

“Forget what I said!”
įdėtiniai pasirodyti ar net prisipažinti viešai gėdijasi

"Pakruojietis” š.m. geg. 21 d. 
“Drauge” rašo, kad Amerikoje gi
musia lietuvis gėdijasi savo moti* 
nos kalbos.

Ar jūs kada nors pagalvojote, 
ką kiti turi pasakyti apie jus? 
Nors ir manai, kad, esi geriausias 
lietuvis - patriotas ir t.t., prisi
mink, kad gyvenimo sąhgos ver
čia prie moralinio pasielgimo, k. 
t. prekyboje, dirbtuvėje, kaimy
nystėje ir kitur, kuris gražumu 
vainikuoja žmogaus gyvenimą, su
lyg jo kalbos, drabužio, valgio ir 
kaip jis praleidžia savo gyvenimo 
dieneles — linksmai ar liūdnai, 
turtingai ar vargingai!

“Forget What I Saki” visai ne
reiškia — “neKulljek i mane, aš 
nenoriu lietuviškai kalbėti”. Gai
la, kad “Pakruojietis” nesupran
ta anglų kalbos geriau reikėtų 
jam pasimokyti, o paskiau kriti
kuoti Amerikos lietuvės angliškos 
kilmės žodžius ir jų reikšmę.

Jam ir kitiems turbūt yra kur 
nors labai siaura, nes tikrai ne ži
no apie mūsų tėvelių gyvenimą 
Amerikoję ir jų vaikų auklėjimo 
padetj. ,

Apart to, noriu priminti tiktai 
vieną mūsų gražią ypatybę — di
delę gėdą prašyti, kad mums kas 
nors sudėtų lėšų leisti mokytis, 
kaip dabar pastebima naujuose 
ateiviuose, kadangi šiais laikais 
kiekvienas gali pats užsidirbti sau 
duonai bei mokslui be jokių pra 
šymų ir sunkumų.

Kadaise buvo laikai, kada nebu
vo iš kur gauti pinigų, nes darbo 
nebuvo. O tie. kurie dirbo, tai sun
kiai dirbo dienomis (ir tyliai sau 
be jokio triukšmo), vakarais stu
dijavo ir dar padėjo tėveliams, 
broliui, sesei bei giminaičiams.

O dėl lietuvybės išlaikymo . . . 
brangūs dypukai, nemanykite, kad 
Amerikos lietuviai nemyli lietu
vių kalbos, dainos, literatūros bei 
mūsų tėvelių gimtojo krašto —• 
Lietuvos. Klystate. .........

Istorijoje rasite, kad Lietuvos 
Vyčių organizacijos pradžia buvo 
šviesi ir pavasaringa. Vyčių orga
nizacija, iš kurios gimė jų orga

nas “Vytis”, per daug metų jų 
tarpe buvo nepalaužiamo potrio- 
tizmo mokykla. Jaunimas degte 
degė ir veržėsi iš susnūdimo j tau-j 
tin) veikimą. Buvo ir garsūs pa
rapijos chorai su žymiausiais pa
rapijų vargonininkais priešakyje. 
Buvo Sasnausko choras su vedėju 
a. a. Antanu Pociumi, Beethoveno 
konservatorijos direktoriumi, buvo 
daug solistų ir pasižymėjusių dai
nininkų, kurie koncertavo didžiuo
siuose Amerikos miestuose, buvo 
ir daug kitų draugijų, kurios iki 
šiol skelbia lietuvišką žodį be jo
kių audrų, dabar mandagiai stovį 
užpakalyje ir kreiptą dėmesį j nau
jų ateivių pasielgimus ir jų dar
bus.

Užtikrinu, kad mūsų tarpe vra 
visai maža tokių, kurie gėdijasi, 
kad esame lietuviais. Amerikoje 
gimusieji lietuviai, ročlas, tiktai 
darosi nedraugiški vien dėl to, kad 
naujuose ateiviuose matyti daug 
kritikos, ne meilės ir vienybės. 
Patarčiau “Pakruojiečiui” bandy
ti suprasti ir pažinti Amerikos lie
tuvį ir jo gyvenimo sąlygas (Po- 
krojietis yra senosios ateivių kar
tos atstovas — Red.); pažinę jj, 
sužinosite, kad jo malda už LIE
TUVĄ yra ta pati:

“Viešpatie, kuris valdai že
mes, salas ir vandenis, kurio 
rankose vra žvaigždžių takai, 
kalnų viršūnės ir amžių slėpi
niai, kuris esi gyvybės, Šviesos 
ir laisvės šaltinis, ir kuris lei
di teisingumą ir tvarką tarp 
tautų, pažvelk j mūsų brangią 
šalį, stiprink ir guosk išblašky
tus ir pavergtus jos vaikus, glo
bok juos savo budinčia akimi, 
penėk badaujančius, drąsink ko 
vojančius, būk jų vadas, tėvas 
ir ramintojas, grąžink mums 
laisvės, džiaugsmo ir apstumo 
dienas ir surink visus mūsų tė
vynės sūnus ir dukteris iš tyr
laukių, salų, iš tremties ir 'ken
tėjimų ir parvesk juos po išva
duotos tėvynes sparnu, kad am 
žiais eitume laisvėje, garbėje, tei 
singume ir meilėje. Amen.”

Amerikos Lietuvaitė

ar verta tylėti? Ar ne laikas pra
dėti mokėti mokesčius protestuo
jant ? Tegu agentai perduoda siun i 
tėjų nuotaikas savo viršininkams, 
kurie turėtų jas perduoti rusams, ii 
Inturistui. Agentūros irgi tyli dėl;1 
kaštų tik reklamuojasi dėl savo i 
didesniu pelnų. Tik viena ‘‘PAT-' 
RIA” rado reikalinga plačiau su
eiti į kontaktą su siuntėjais, bet, 
deja, ji nebegali priimti siuntinių, 
nes, matyti, kažkokiems viršinin
kams toji agentūra nepatiko. Dr. 

Valančius iš Los Angeles irgi yra 
plačiai informavęs apie siuntinių' 
reikalus.

Bet yra pagrindinis mūsų glo-, 
be jas — Dėdė Šamas. Kodėl mes 
negalime jam savo vargus išaiškin-1 
ti? Jis žino, bet ir jis tyli, kol jo 
globojami nesiskundžia. Reikia ra
šyti laiškus Užsienio Reikalų mi
nisterijai ir prašyti šj reikalą su
tvarkyti palankesne siuntėjams 
tvarka. Esamą sutartį su Inluris- 
tu State Departmentas gali siek
ti pakeisti geresne. Pirmiausiai rei 
kia reikalauti, kad plėšikiški mui
tai būtų panaikinti dovanų siunti
niams, panaikintas licencijos mo
kestis, sumažintas iki normalaus 
draudimo mokestis. Jei šiokios to
kios rinkliavos ir būtų paliktos, 
jos turėtų būti mažos. Be to, rei
kėtų prašyti jvesti persiuntimą 
paštu primokant rinkliavas. Tada 
atkristų visi agentai. Kur ir kam 
rašyti? Visus ekonominius reika
lus su užsieniais tvarko State De
partment Ekonominis skyrius, ku
riam vadovauja pasekretorius. Ad
resas toks: The Honorable, The 
Assistanit Secretary For Economic 
Affairs, Department of State, Wa- 
shington, D.C. MeS žinome, kad 
Amerikos vyriausybė labai klau- 

i so žmonių balso ir stengiasi jų 
norus tenkinti. O šiuo atveju, nė
ra abejonės, vyriausybė ir mes 
būsime vienos nuomonės. Turime 
tą patį priešą ir su juo bei su jo 
plėšikiška tvarka turime kovoti. 
Mūsų kelias vra teisingas: mes ko 
vojame už savo interesus, už mū
sų moralę ir prieš plėšikišką mo
ralę. S. St.

t

JUOZAS GRUŽAUSKAS
Uvv.no 3447 8. bltiianli’tt Avp 

Tel. YA 7-93X1
Mli'6 hlrftt-llo 4 d., 19(17. (31- 

IIK" Lietuvoje; kilo Ift Plint vėžlu 
ii pskr.

Amerikoje IftKyveno r,o m.
Pasiliko ill.l.-iiiime nuliūdime 

3 dnkbryx: Valerija Burton. 
.loeephlne Dybulu, žentus l.eo 
ir Ethel Tomasky, žentas Peter, 
2 sūnūs; (Uiarles, marti Vic- 
loria Ir Stanley, nuirti l.uellle, 
deftimts anūkų, kiti gimines, 
d raugai Ir pažfRtami.

Priklaus* šv. Kazimiero Vie
nuolyno HPmPjų Draug.

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillips koplyčioje, 3307 IJtilB- 
niea Avė.

IjltdotuvPs Įvyks ftefttadieilĮ, 
birželio X d., ift koplyčios X:3o 
vul. ryto bus atlydPtas ) šv. 
Jurgip parapijos bažnyčių, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos 
už. velionbs sielų. Po pamuldų 
bus nulydėtus j šv. Kazimiero 
kapines.

Nuoftirdžial kvieč'iame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvūse.

Nuliūdę: Dukterys, s ii n ii s, 
marčios, žentai ir anūkai.

laidotuvių direktorius Anta
nas M. Phillips. Tel. YArds 7- 
3401.

BERNICE A. BECOFSKE 
Biileliiinis

Gyveno 6511 N. I.eavitt Stlr. 
Tel. „O 5.8614

Mlrfi birželio 3 d., 1957 m. 
5;2o vai. vak., sulaukus 45 m. 
amžiaus. Gimė Chleugo, III.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
vyras Bernard, sūnus Robert, 
tPval Steponas ir Paulinu Bul- 
ehuniui, sesuo Elena Pavaro, 
Švogeris Parį ir jų šeima, bro
lis Walter, brolienP Marian, ki
ti giminės, draugai ir pažįsta
mi.

Kūnus pašarvotas Maloney 
koplyčioje, 1359 W. IJevon Avė.

Laidotuvės įvyks penkiadienį, 
birželio 7 d., iš koplyčios 10 v. 
ryto Ims atlydėta ) St. Henry's 
parap. bažnyčių, kurioje (vyks 
gedulingos pumaldos už velio
nės sielų. Po pamaldų bus nu
lydėta į All Saints kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.
. .Nuliūdę: Vyras, sūnus, tėvai 
ir kiti giminės.

laidotuvių direktorius J. E. 
Maloney. Telef. Rogers Park 
4-1617.

DĖL SIUNTINIŲ Į LIETUVĄ

DĖMESIO

v b«i Pittsburgbo lietuviai 
KLAUSO IR REM M

Piftsburgh’o Lietuvių 
Katalikų Radijo Programų

— vadovaujama —
Lietuvos Vyčių Pittsburgh*

fl. t fl.
STELLA MILLER

TAMULIŪNAITŽ
Gyveno 4626 N. Dover St. Tel. AR 1-7259

Mirė birželio .1 <1., 1957, 9:30 vul. vak., sulaukus pusės amžiaus. 
Gimė Cicero, III.

Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Tlionms, augintinė Theresa, 
kiti giminės, drungni ir pažįstami.

Priklausė SLA Kp. 134.
Kūnas pašarvotas Luins & Son koplyčioje, 5591 N. Ashland Avė.
Laidotuvės įvyks šeštadienį, birželio 8 d., iš koplyčios 9:30 vai. 

ryto bus atlydėta į Our Lady of Lomeles parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos nž velionės sielą? Po pamaldų bus 
nulydėtu į Sv. Kazimierai kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: VYRAS IR DUKTĖ
Laidotuvių direktorius Lain & Son. Tel. LO. 1-2645

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS GBLlNYCls.
Geriuusloa gėlės dėl vestuvių, baus- 
tų, laidotuvių lr kitų papuošim..

2443 VVest 63rd Stree* 
rel. PKuspect H-0M33 Ir PB M-IMUM

HllltlIlIlIimilllllllllllllBIIIBIIIlBBIBIIII

Jei turite parduoti ar tšnuomo 

tl, pasiskelbkite smulkių skelbimų 
skyriuje. Skelbimą galite perduoti 

telefonu. Virginis 7 6640
'IIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII llllllll

Duoną ir jvalrias skcnJngag 
bulkutes kepa

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

’l'e|. Pl.itfsiile I 6376 
Pristatomo j visas krautuves 
Ir restoranus, taip pat Ift- 
siunčiame j visus aitimuo- 

ius miestus.

i’irki! Vi'3i"’»' |1i»iiiix'

PIRKITE DABAR TIFSJOCį NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street

Vienas blokas nuo kapinių 
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste!

Tel — CEdarcrest 3-6335

UOpfilIO VALANDOJ

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

fMi 8a, Weatara Ava. Air Condltloned koplyčia 
REpvbUa 7-8608 — 7-8601 Antomoblliauu vieta

TlMaa karta ryrana kitoaa mlaata dalyaai satulma 
koplyčia arčiau )Q«ų namų.

JI TRANSLP OJAMa 
Kiekvienų seknuuiien* nuo 

1:80 Ild 2:00 »al. p. -> 
m stiprios ir galingo

WLOA
KADIJO STOTIES BRABDOCKL

Pagal seną ir visame pasaulyje iki 4.00, 10% nuo muito, dezinfek- 
veikiančią tvarką, visų rūšių siun- cija — 1.75, inspekcija — 1.51; 
tiniai siunčiami paštu už palygin- parašas, pranešimas, 1% rinklia- 
ti neaugštą mokestį, imamą už va dar vieną kitą dolerį sudaro, 
patarnavimą bei pervežimą. Ta- Normaliai muitas yra nuo 10% iki 
čiau siuntiniai — dovanos į Rusi- 50% vertės; rusai ima iki 100% 
ją ir jos okupuotus kraštus tega- ir daugiau, plūs apie 25 dol. už 
li būti siunčiami pačių rusų nusta- kiekvieną 18 svarų siuntinį. Se- 
tyta ir jiems naudinga tvarka. Tie- niau amerikiečiai lietuviai irgi
sa, siuntimas paštu nėra draudžia- siųsdavo savo giminėms siuntinius tisais reikalais kreipkitės šiuo adra 
mas, tik gavėjai turi mokėti la- į Lietuvą, ir Lietuvos vyriausybė
bai didelius mokesčius, kurie jau y neimdavo muitų, išskiriant smul- * ° on IXiA- ra dock- Pa 
ra draudžiamieji mokesčiai, nes kias rinkliavas už patarnavimą, 
jie jų nepajėgia sumokėti. Be to, nuo kurių dažnai irgi atleisdavo, 
rusai visai nesuinteresuoti imti mo ~
kesčius iš savo žmonių rubliais, — 
jie nori gauti dolerių, štai visi 
žmonės, kurie turi rusų valdomo
se srityse giminių ir nori jiems pa
gelbėti, moka tiek, kiek rusai pra
šo, ir tai tik už leidime siųsti. Pa
gal rusų planą, yra pačių šio kraš-

čiau rusai plėšia 10 kartų dau 
giau. Kaip kitai galima būtų pa
vadinti dabar imamus mokesčius, 
jei ne plėšikiškais? O tuos plėši
kiškus mokesčius moka ne kokie 
turtuoliai, bet eiliniai pilki darbi

no gyventojų įsteigtos agentūros, ninkai.
kurios persiunčia dovanų siun- Siuntėjai pasirodė be galo kant- 
tinius bei surenka visus mokesčius

Pasaulyje veikia dėsnis, kad do- j _ ,
vanos neapdedamos muitais. Ta-! TĖVAS PIJUS
eian rusai nlesia 10 kartu dau-1 J

stori joje vra pirmasis kunigas 
kuris turi Kristaus žaizdas. Tė
vas Pijus yra garsus nepapra 
stais darbais ir Dievo malonė 

Knygoje aprašoma pra-

Tomui Milleriui ir jo augintinei, mirus jų

žmonai ir motinai
» V

A. -j- A. .

STELLAI MILLERIENEI,
giliai užjaučiame ir kartu liūdime.

ALFONSAS ILEIKIS IR ŠEIMA

įdomiausias romanas!

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4605-07 South Hermitage Avė,
Tel. Yfl 7-1741-2 ir Lfl 3-9352

4330-34 Soufh California Avenne
Telefonas Lfl 3-0440 ir Lfl 3-9852

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTJ

mis.

— sau už patarnavimą ir rusams. 
Negalima sakvti, kad tos agentū
ros būtų komunistų lizdai; jos y- 
ra biznio įstaigos, kaip ir visos ki
tos biznio įmonės. Joms rūpi tik

rūs, siuntė siuntinius ir mokėjo ir našyačių dovana, nuostabūs iš-
dar vis moka visus plėšikiškus mo gijimai ekstatiniai persikėlimai 
kescius. Spauda irgi tylėjo. Tik po . m- r»- •
pastarojo mėginimo siuntėjų kant- lr ls Tėvo Pijaus gyvenime 
rybes ėmė viešai kalbėti apie tai,; yra įdėti 32 paveiksmi Kaina
kad tvarka nepasunkinama, išski

jų pačių pelnas, kuris vra tik joms riant muito padidinimą nuo 80% 
žinotinas. Tačiau siuntėjas moka iki 100% dėvėtiems rūbams. Bet 
labai brangiai: siuntinį siunčia do-1 - - - ■, -- - — - ■ —
vanai ir dar primoka tiek pat ar
ir daugiau. Bendra vieno siuntinio ! 
persiuntimo išlaidų suma yra apie 
10 kartų didesnė už normalų paš
to tarifo mokestį. Panagrinėkime, 
iš ko siuntimo išlaidos susidaro.

Siuntėjas agentūroms moka mui j kil. nuo Skriaudižių. 
tą ir visas kitas rinkliavas. Muitas, Lišauskas Kazimieras, sūn. Ka- 
kaip žinome, siekia iki 100% siun- zimiero
čiamų daiktų vertės paprasčiau- Lukšas Aleksas ir ir jo sūnus 
siems žmogaus reikmenims, ne Aleksas.
liuksuso dalykams. Visos kitos Mankštele Juozas, gyveno Kana- 
rinkliavos už 18 svarų netto siun- doje, Edmontone. 
tinį sudaro apie 25 dolerius. Jos Matulionis Stanley, gyveno Ci- 
yra vidutiniškai sekančios: patar- cero, III., 1243 So. 48 Court. 
navimas — 6.50 iki 8.50, persiun- Navickaitė - Povilaitienė, Mag- 
timas — 6.17, draudimas — 3.00 dalena, ir sūnus Leonas.

m . ■ Oželis Vytautas, dirbąs kasyk-
WCHCHChChcw«h«k«w«rxkh>«xkxhw lose Malartis, Quebe<-, Kanadoje.

Pakalnis Juozas, iš Joniškėlio a- 
pylinkės.

Petkelis Vytautas - Arvydas.
Pocius Stasys, sūnus Benedikto, 

iš Indrėtiškių k., Luokės parap.
Povilaitienė - Navickaitė, Mag- 

i dalena, ir sūnus Leonas.
Pruselaitis Antanas, sūn. Pra

no, iš Marijampolės vai.
Pucevičius - Pocius, Jurgis, sūn., 

( Antano.
Purlys Rapolas, sūnus Kazio, iš' 

į Balninkų vai., Ukmergės ap.
Ramanauskas Vytautas, sūn. Jo- 

' no, iš Šakių ap. į
Ramanauskienė-Grinčytė Elena, 

vyras Ramanauskas Vytautas, sū- 
' nūs Rvmantas ir Vytautas, gyve
nę Biržių ap.

Ranonis Jonas, Leonas, Petras 
į ir Stanislovas, iš Trečionėlių k.

Smolenskaitė, Elena, iš Šunskų 
i k.. Marijampolės v.

Tarvydas Liudas, sūn. Kazio, iš

Marijos apsireiškimų Fatimojr 
1917 metais aprašymas 

128 pusi. Kaina 31.00 
Uįsakymus kartu su ptnliraht siuskit*-

•‘DRAUGAS’’
4545 West 6Sr«i Street 

Chicago 29, Illinois 
N0MHMOfiH0tCH3fltO€KXKKKKK><>O<K>CKh

42 00

PAJIEŠKOJIMAI
Keiba Kazimieras, sūn. Jono. 
Koloserienė - Glambaitė Ona,

Kretingon ap.
Vilimavičiua, Kazimieras ir

Vonžodas Povilas, sūn. Stepo ir 
Jadvygos.

Jieškomieji arba apie juos žinan 
tieji maloniai prašomi atsiliepti:

l CONSULATE GENERAL 
OF LITHUANIA

41 West 82nd Street 
New York 24. N. Y.

Galima gauti “DRAUGO“ 

Admlnistraci jc. je 

4545 West 63 Street, Chicago 29. III.

Naujasis Testamentas- 

Šventas Raštas
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

MAuDAKNYO®

iwwiai.ii' mai,nov
Kurią parooM 

Knn. P. Kirvelaltis

Kaina $1, $1.75 ir $2.50
l'Vmkjmm lulra-anokltr

DRAUGAS 
4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29. ILL.

xxx>oo<x>ooooooooooooooooo<n

Lithuanian dietionary
Angliškai lietuviškas Lietuviš 
kai angliškas žodj—'oe Parašytas 
H. H. Pewtreaa ir Gėriko. 333 
pal. Kietais virftelin's Kains $4.50 
Gaunamai “DRAUGE”, 4545 W.

' 63 r d Street, Chicago 29, Illinois.
I 'OOOOVOOVOOOOOOOOOOOOOOOOOC

J.GLIAl/DA

OKA PftO 
MOBIS

PREMIJl/OTAS 
ROMA hJAS

Gyva intriga ir šiurpui 
įvykiai, išsamiai pavaizduo 
taa bolševikinis gyvenimas 
Lietuvoje, dail. V. K. Jonyne 
16 originalių iliustracijų

Abi dalys vienoje knygoj* 
t48 psl - tik $4.00

Užsakymus siųsti

‘'DRAUGAS''
4545 W. 63rr Street

Chicago 29, Illinois

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0. VVESTERN AVE. 1410 SO. 501h AVE. 
CHICAGO, ILL. CICERO, ILL
Telefonai ~ GRovehilI 6-2345 arba

T0wnhall 3-2108, 3-2109

-P

TROOST - PACHANKIS MONUMENTS
JOHN W. PACHANKIS (PATCH). Vlee-Prestdent

6819 So. Wesfern Avė. Tel. GRovehilI 6-3745

r

M

2

ruplį'

| paminklų patalpas ir atgal mes visuomet parūpinama 
transportaciją automobiliu.

Atdara kaadien Ir aekmadlenlala nuo 9 vai. ryto Iki B vai. popiet.

IŠVIRINKITE DABAR — BUS PASTATYTA KAPINIŲ DIENOJE! 
JOKIO ĮMOK)JIMO. SUMOKKAPINIO DIENOJE.

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAJDOTUV’IŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulansų patama- tlir'me koplyčias

vimas dieną ir nak- v s o s e Chicagos ir

1 tį. Reikale šaukti
, mug tuojau patarnaujame.

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVE. LAfayettc 3-3572

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

PETRAS P. GURSKIS
659 West I8th STREET Tel. SEeley 3-5711

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

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

JURGIS F. RUDMIN
3319 8. LITUANICA AVE. Tel. YAnls 7-1138-1139

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

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

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET REpubUt 7-1213
2814 W. 23rd PLACE Virginia 7-6672

VANCE FUNERAL HOME
1424 8. 56t.li Avc. OLympic 2-5245 ir T()wnhall 3 9687
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X Neramu bus, jei birželio 

23 d. neatvykai į naujų “‘Drau
go” ir tėvų Marijonų vienuoly
no naujųjų pastatų šventinimą 
bei apžiūrėjimą. Pastatus šven
tins Chicagos kardinolas S.
Stritch.

X Lietuvių Bendruomenės
Marąuette Parko apylinkės val
dybos iniciatyva, paminėti lie
tuvių tautos tragiškas birželio 
dienas, birželio mėn. 16 d.
10:45 vai. Marąuette Parko Šv.
Panelės Marijos Gimimo bažny
čioje įvyksta iškilmingos pa
maldos.

Vysk. V. Brizgys atnašaus 
šv. mišias už žuvusius mūsų 
tautiečius bolševikų terorizuo- kiekvįeno nuoširdaus lietuvio
jamoj Lietuvoje ir mirštančius 
ištrėmime. Taip pat vysk. V. 
Brizgys pasakys tai dienai pa
minėti pamokslą.

Šv. mišių metu giedos Chica
gos Vyrų Choras, vedamas muz. 
Baltrušaičio.

Lietuviška visuomenė kvie
čiama gausiai atsilankyti į pa
maldas ir prisiminti mūsų tau
tos kančias.

X Roosevelt Furniture krau
tuvė padovanojo triratį ir laik
rodininkas Petkus padovanojo 
laikrodį, kurie bus paskirti bur
tų keliu tėvų Marijonų piknike, 
birželio 16 d. Seminarijos sode,
Hinsdale-Clerendon. Bus daug ...
ir kitokių dovanų bei žaidimų. ?^v”8laiEiua..“etuvl't!/auU; 

Visas tos dienos pelnas skiria
mas įrengti kambarį-saliukę su-
sirinkimam bei pobūviam T. 
Marijonų naujame name. Tėvai 
Marijonai dėl susidariusių sta
tybos didelių išlaidų patys įsi
rengti negali.

X šv. Kazimiero dramos
konkursas tebesitęsia iki 1957 vait«al> ,buvo at'Zkes i Chica

m. spalio 1 d. Lietuvos Vyčiai 
kviečia mūsų rašytojus padir
bėti šv. Kazimiero garbei ir at
siųsti jiems pagal anksčiau pa
skelbtas taisykles apie 30—40 
minučių vaidinti veikalą, kuris 
būtų galima panaudoti šv. Ka
zimiero 500 metų gimimo su
kakties minėjimuose ateinan
čiais metais. Už tinkamiausį 
šioj srity veikalą yra skiriama 
100 dolerių premija.

X Prof. dr. J. Grinius, žino
mas meno kritikas, ruošia 
straipsnį apie Lietuvos meną, 
kuris tilps Meno parodos pro
gramoje. Paroda rengiama su
pažindinti Lietuvos jaunimą ir 
plačiąją visuomenę su lietuvių 
menu bei menininkais. Paroda 
atidaroma birželio 28 d. 8 vai. 
v. Morrison viešbutyje Chica
goj ir tęsis ligi liepos 14 d.

X Labdarių 1 kuopa iš Tovvn 
of Lake kolonijos, gegužės 30 
d. prie kapinių turėjo šešias 
rinkėjas, kurios surinko 204.83
dol. H. Gedvilienė surinko 76.15 Wcst Pull™an gyvcntoJa1' 6cr» 
dol., J. Tumas 43.66 dol., W. darbų remeJal- 

Gudžiūnas 33.10 dol., G. March
23.20 dol., O. Landicnė 15.53 
dol., P. Hunjak 13.19 dol.

X Sktn. Bronius ir Marija 
Gurėnai įsigijo tris dail. A. Var
no paveikslus. Pažymėtina, 
kad Gurėnai yra jautrūs lietu
viškiem reikalam ir šiuo atve
ju vienį iš pirmųjų padėjo ko
misijai, kuri rūpinasi drauge su 
p-le Pctrutyte nupirktam na
mely įrengti dail. A. Varnui 
dailės studiją.

X Dr. Antanas Rudokas,
jaunosios kartos lietuvis, žino
mas akių specialistas, ir šios 
vasaros atostogas ruošiasi pra
leisti tolimesniam mokslinio 
darbo pasiruošimui.

X Vyčiai senjorai rengia ge
gužinę su žaidimais ir dovano
mis birželio 9 d. Vyčių salėje ir 
sode. Gegužinėj gautas pelnas 
bus panaudotas Vyčių salės vir
tuvės pagerinimui.

X Sophie Bareus, lietuviškos 
radijo programos vedėja, norė
dama savo klausytojus arčiau 
supažindinti su mūsų rašyto
jais, tėviškės vaizdų programo
je, kur pasakoj ima apie Lietu
vos įvairias vietoves, supažin
dino su kaikurių rašytojų gim
tąją vietove. Jau buvo perskai
tyta šių rašytojų sukurti tėviš
kės vaizdai: Ben. Babrausko, 
Aloyzo Barono, J. Balčiūno- 
Švaisto, P. Orintaitės, Stasio 
Tamulaičio, Albino Valentino. 
Savo gimtinės vietovės aprašy
mus pažadėjo parašyti ir kiti 
rašytojai.

X Sibiro lietuviai vis dau
giau ir daugiau parašo laiškų j 
šį kraštą. Jie visi šaukiasi pa
galbos. Balfo šalpa šiuo metu 
kaip tik ir krypsta ten. Balfui 
reikia milžiniškų lėšų. Balfo 
piknikas, kuris įvyks šį sekma
dienį Bučo darže, rengiamas 
kaip tik tam pačiam tikslui — 
padėti Sibiro lietuviams. Tat

pareiga dalyvauti šiame pikni
ke.

X Prel. L. Tulaba, Šv. Kazi
miero kolegijos Romoje rekto
rius, padarys pranešimą iš Ro
mos sekmadienį, birželio 9 d. 2 
vai. p. p. Nekalto Prasidėjimo 
Panelės švč. parapijos salėje 
Brighton Park. Kviečiami visi 
kolegijos rėmėjai ir visi kiti. 
Po pranešimo bus vaišės. Įėji
mas nemokamas.

X Bronė Jameikienė, Vera 
Radauskienė, Irena Šilingienė 
ir Bruno Shotas, priklausantie
ji tautinių šokių šventės reper
tuaro komisijai, išrinko pačius

nius šokius, kuriuos žiūrovai 
galės matyti birželio mėn. 30 
d. International Amphitheatre 
įvykstančioje šventėje.

X Petras Petrutis, gyvenąs 
Windsore, Ont., veiklus visuo
menininkas ir Detroito LSK 
“Kovo pirmininkas pereitą sa

gą. Čia jis aplankė V. Saulių, 
Ed. Šulaitį ir kitus pažįstamuo
sius. Taip pat dalyvavo ir LF 
bičiulių išvykoje Jonyno ūkyje.

X Valdo Adamkavičiaus pa
stangomis Chicagoje Meissner 
Engineering kompanijoje dirbą 
lietuviai suaukojo ir persiuntė 
“Lituanus” kultūriniam anglų 
kalba išeinančiam lietuvių žur
nalui $200. “Lituanus” adresas: 
916 VVilloughby Avė., Brooklyn 
11, N. Y.

X Neo-Llth uanai, studentų 
tautininkų korporacijos nariai, 
atkūrė savo veiklą Chicagoje. 
Paskutiniame susirinkime, ku
riame dalyvavo apie 40 narių, 
buvo išrinkta valdyba ir jos pir
mininku dipl. inž. Jonas Jurkū
nas.

X Paulius ir Agnė Gudai da
no savo svetainės, Agnės 856 
Club Inn, 856 W. 122 st., ati
darymą birželio 7—9 d. Visi 
svečiai bus maloniai priimti ir 
pavaišinti. Gudai yra žinomi

X Jonas Vaidelys, spaudos 
darbuotojas, po sužeidimo au
tomobilio nelaimėje išgulėjęs 
4 savaites ligoninėje, šią savai
tę rengiasi iš ligoninės išeiti. 
Dešinioji ranka baigia sugyti, 
kairioji dar turės pabūti gipse.

X T. Juozas V aiš n y s, SJ, šį 
ketvirtadienį 9:15 vai. vakaro 
kalbės per “Margučio” radiją 
tema: “Ar gali žmonija apsieiti 
be Dievo”?

X Studentų vakaras įvyksta 
šį šeštadienį 8 vai. Pulaski Ball
room, 1711 S. Ashland avė. 
Programoj bus indų šokėjos ir 
linksmieji broliai. Pelnas ski
riamas Studentų šalpos fondui.

X Astos VcJičkaitės (ne P. 
Veliškaitės) geležinių vartų 
projektas buvo išspausdinta 
praeito šeštadienio “Draugo” 
priede.

X Dr. Algirdas Ramonas su
silaukė svečių iš Kanados. At
vyko buvęs žinomas Lietuvoje 
l*edagogas mokytojas Petrelis.

PRIE RANKOMIS SKAITANČIŲ

Britanijos karaliene^ motina Elzbieta lankosi aklųjų bibliotekoj Lon
done ir stebi skaitantį 7 m. aklų berniuką. (INS)

IŠ ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— šeštadieninė Maironio mo
kykla Brooklyne, N. Y., baigia 
1956-7 mokslo metus. Ta proga 
ruošiamas vakaras-koncertas, 
kuris įvyks birželio 8 d., šešta
dienį, 5 vai. p. p., Apreiškimo 
parapijos salėje.

Programoje — “Vaiduokliai”, 
humoristinis vaizdelis. Smuiku 
pagros Zenona Žitkevičienė, 
akompanuos Kybartienė. Moki
niai savo programėlę skiria 
Maironiui.

Šokiams gros R. Butrimo or
kestras. Veiks bufetas. Visi 
kviečiami atsilankyti.

— Džiaugiasi atvažiavusi. Iš 
Rygos laimingai atvažiavo Det
roitan Konstancija Purinš, gy
venusi visą laiką Latvijoje. Ji 
labai dėkinga, kad jai išvažia
vimo dokumentus sudarė svai
nis ir sesuo, Mr. ir Mrs. Wil- 
liam Marozas, gyveną Detroite. 
Pagal jų sudarytas garantijas 
ji gavo Rygoje užsienio pasą ir 
pradėjo rūpintis leidimu įva
žiuoti Amerikon. Amerikon įva
žiuoti dokumentus sudarė jos 
dukterys, Vanda Valuckas, gyv. 
Detroite ir Aleksandra Andre- 
jauskas, gyv. Chicagoje, jos 
sumokėjo ir už kelionę lėktuvu 
iš Maskvos Detroitan. Daug 
padėjo ir Vincenta Marozas 
duktė Eleonora Mickey, kuri ir 
šiaip daugeliui DP yra labai 
daug padėjusi.

— Tėvas Barnabas Mikalaus
kas, OFM, Trečio Ordino vizi
tatorius, po mėnesio kelionės 
grįžo į centrinį Lietuvos Pran
ciškonų vienuolyną Kennebunk- 
port, Maine. Šioje pavasarinėje 
tretininkų vizitacijoje aplankė 
parapijas: Šv. Juozapo, Lowell, 
Mass.; Šv. Kazimiero, Nashua,
N. H.; Šv. Trejybės, Hartford, 
Conn.; Šv. Jurgio, Brooklyn, 
N. Y.; Atsimainymo,’ Maspeth, 
N. Y.; šv. Antano, Bridgeville, 
Pa.; Šv. Izidoriaus, Braddock, 
Pa.; Šv. Juozapo, Du Bois, Pa.; 
Šv. Petro ir Povilo, Homestead, 
Pa.; Šv. Kazimiero, Vander- 
grift, Pa.; Šv. Kazimiero, Šv. 
Vincento ir Dangun įžengimo 
Pitsburgh ir Philadelphijoj Šv. 
Andriejaus, Šv. Kazimiero ir 
Šv. Jurgio.

T. B. Mikalauskas nenumato 
jokių vizitacijų vasaros metu, 
nors dar yra likusių virš 50 ne
vizituotų kongregacijų, bet jas 
tikisi aplankyti rudenį.

— Antikomunistinio Fronto
byla su lietuviškais komunis
tais, kuri turėjo įvykti gegužės 
mėn. 31 d., specialiam krimina
liniam teisme atidėta ir bus 
plačiai svarstoma rugpjūčio 
mėn. 17 d.

Kaip jau žinome, lietuviai ko
munistai, piketuojant komunis
tinę “Laisvę”, užpuolė ir žiau
riai sumušė Liudą Mikulskytę, 
Antikomunistinio fronto pirmi
ninkę. Daugiau kaip vieną mė
nesį ji sirgo sunkiai ir dar yra 
galima visokių komplikacijų, 
nes yra reikalinga padaryti no
sies operacija.

— Naujas laikraštis “Lais
vasis Pasaulis” pasirodo šį ket
virtadienį. Tai pirmasis žurna-l

DIENRAflTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Ketvirtadienis, birželio 6, 1957

las, kuris kovos prieš komuniz
mą, už tautos laisvę ir prieš 
tuos, kurie pasislėpę “avies kai
lyje” demoralizuoja tremtyje 
lietuvišką laisvinimo pavergtų 
tautų darbą.

• Žurnalas bus įdomus ir tenai 
skaitytojas ras to, ko neras ki
tuose laikraščiuose.

Užsisakyti galima “L. P.” re
dakcijoje 86-75-78 st., Wood- 
haven, N. Y.

KANADOJ
— London-Simcoe-Tillsonburg

tabako ūkininkai, didele balsų 
dauguma pasisakė už valdžios 
kontrolę nustatant kainas taba
ko derliui. Iki šiol tabaką įkai
nuodavo kompanijos, kurios 
būdamos be kontrolės, labai sa
vivaliaudavo ir ūkininkus, ypač 
mažiau pasiturinčius ir nega
linčius "patepti” valdininkų, 
skriausdavo jų derliaus kainų 
nustatyme. Paskutiniais metais 
tabako apdirbimo kainoms pa
kilus trečdaliu, daug mažesnių 
tabako augintojų vos besuvedė 
galus. Nauja tvarka ūkininkai 
tikisi sulaukti ne tik augštesnių 

i kainų, bet ir teisingo tabako 
įkainavimo.

— Tabako bet. ūkininkų tar
pe reikalinga išspręsti lietuviš
kos pastogės reikalas: bažny
čios ir liet. namo. Simcoe-Delhi 
apylinkėse gyvena per 600 lie- 

| tuvių, kurių didelė dalis jau ge
rokai įsikūrusi. Turėjimas lie
tuviško centro, kuriame galėtų 

i tilpti lietuviškos pamaldos, šeš
tadieninė mokykla, jaunimo ir 
suaugusių klubai, o taipjau K. 
L. Bendruomenės raštinė, labai 
prisidėtų prie lietuvybės klestė
jimo ir išsilaikymo, o taip pat 
būsų tabakininkų lietuvių pasi
didžiavimas. Kitos tautinės ma
žumos, kaip belgai, vengrai, 
ukrainiečiai ir vokiečiai tokius 
centrus-sales ar bažnyčias jau 
seniai įsigijo. Lietuviai savo 
skaičiumi kaikurias grupes net 
pralenkia. Ar neturėtų ta link
me daryti įtakos veikiantis čia 
liet. ūkininkų klubas, Liet. 
Bendruomenės skyrius ir ypač 
kolonijos kapelionas kun. K. 
Riekus, kurio geras vardas ir 
įtaka liet. ūkininkų tarpe yra 
didelė.

— Dr. Elena, Zubrienė Toron
to universitete sėkmingai baigė 
odontologijos studijas, gauda
ma teises verstis dantų gydymo 
paktika. Dr. Zubrienė dantų gy
dytoja tapo Lietuvoje. Vokieti
joje ji turėjo progos pas žymų

VASAROS STOVYKLA 
BERNIUKAMS

VADOVAUJAMA TAVŲ JftZUITV

Gražioje Michigan vasarvietėje, Watervliet, Michigan.
. Priimami berniukai nuo 6 — 14 metų.

Savaitinis mokestis vienam asmeniui $25.00. 
Stovykla prasideda liepos 1 d., baigiasi liepos 29 d.

Registruotis: REV. J. BOREVIČIUS, SJ.
5541 So. Paulina Si., Chicago 36, III.

Tel. HErnloek 4-1677

dantų specialistą pagilinti prak
tiką. Atvykus į Kanadą, esant 
dantų gydytojų draugijai ne
palankiai ateiviams daktarams, 
studijas teko kartoti veik iš 
naujo. Kiek pailsėjusi, gydyto
ja Zubrienė savo kabinetą ati
darys Toornte, gausiu lietuvių 
apgyventame High Park rajo
ne.

— Centrinės valdžios parla
mento rinkimai Kanadoje įvyks 
birželio 10 d. Šiuo metu visas 
kraštas yra pavienių partijų 
propagandos ženkle. Per keletą 
kartų valdžią kontroliavo libe
ralų partija su savo popula- 
ruoju vad Louis St. Lavvrence. 
Šiuose rinkimuose didelių 
staigmenų, esant krašte dide
liam gerbūviui, nesitikima, ne
bent nežymaus opozicinių gru
pių sustiprėjimo.

DIDŽ. BRITANIJOJE
— Jonas Janulaitis yra pa

kviestas dalyvauti Didžiosios 
Britanijos Lietuvių sąjungos 
pirmojo dešimtmečio minėjime, 
kuris įvyks birželio 9 d. Lietu
vių sodyboje netoli Londono. 
Minėjimo programa prasidės 11 
vai. ryto. Minėjimas pradeda
mas iškilmingomis pamaldomis, 
po jų vyksta paminklinio kry
žiaus — Rūpintojėlio pašventi
nimas Lietuvių sodyboje. Toliau 
vyksta iškilmingas posėdis ir 
sveikinimai. Minėjimas baigia
mas koncertu - baliumi. Minėji
mo išvakarėse birželio 8 d. Lon 
dono “Vaidila” ruošia Londone 
vaidinimą - komediją “Mokyk
los draugai”. Pakviestasis linki 
DBL sąjungai ilgų, darbingų, 
našių ir sėkmingų veiklos metų 
lietuviškos veiklos baruose.

ARGENTINOJE
— Stasys Okas, gyvenąs Sa- 

boyoj, eina anglų firmoj pieni
nės vedėjo pareigas jau 25 me
tai. J,o sūnus Stasys studijuoja 
ekonomijos fakultete, o Aldas 
lanko antrą gimnazijos klasę.

Šiomis dienomis St. Okas, pa
sinaudodamas atostogomis, lan 
kosi pas savo gimines Bs. Airė
se ir tvarko reikalingus doku
mentus. Lankydamasis L. K. T. 
muzėjuj, Avellanedoj, stebėjosi 
gausiais ir gražiai sutvarkytais, 
meniškais, iš Lietuvos atvežtais 
eksponatais.

— Dr. J. Mačernis dėsto filo
sofiją San Salvador Filosofijos 
faklutete, Callao 542, Buenos 
Aires.

— Rosario Lietuvių šeštadie
ninė mokykla gausiai lankoma, 
šeštadienį 4 vai. popiet renkasi 
mažųjų grupė, o sekmadieniais 
11 vai. — jaunimas. Lankytojų 
skaičius kaskart didėja, ypač iš 
jaunimo. Pamokas dėsto kun. 
A. Kleiva, MIC.

— Kun. J. Duoba ir kun. Vyt. 
Palubinskas šv. Kazimiero pa
rapijoj, Rosario, organizuoja ka 
tekistinius skyrius, kuriuos šiais 
metais numatoma paruošti pir
mai Komunijai apie 400 vaikų. 
Katekistinių skyrių yra 12.

— Motinos diena Vila Zeli- 
noje buvo švenčiama antrąjį 
gegužės mėn. sekmadienį. Pra
dėta iškilmingomis mišiomis, 
kurių metu ateitininkai ir mo
kiniai priėmė Šv. Komuniją už 
gyvas ir mirusias motinas. Pas
kui seselių pranciškiečių salėje 
buvo pats minėjimas, kurį ati
darė, nuoširdžia kalba pasvei
kindama motinas, pranciškie

čių viršininkė seselė M. Urba- 
na. Chorui giedant Ilgiausių 
metų, vaikai prisegė savo mo
tinoms po ružavą gvazdiką. Me 

ininę programą atliko ateitinin- 
Ikai ir lietuviškos mokyklos mo- 
i kiniai. Buvo parodytas seselės 
ĮUrbanos sukombinuotas muzi- 
kalinis montažas “M o t i n a”, 
mok. Valeikienės klasės moki
niai suvaidino jos montažą "Ma 
ma, liūtas!”, ateitininkai, vado
vaujami J. Guigos, sušoko “Vė 
darą” ir “Malūną”, paskui sce
noje buvo parodyta kun. Juozo 
Šeškevičiaus inscenizuota dai
na “Du gaideliai” ir “Mano tė
velis”. Mokiniai, pritariant kan 
klėmis mok. Marijai Kindurie- 
nei, padainavo keletą dainelių. 
Teko pasigėrėti ir akordeonų 
orkestru, vad. Paukštytės, ir 
deklamacijomis, o į galą teko 
pasidžiaugti mok. Halinos Mo- 
šinskienės veikalėliu “Motinos 
dalia”, kurį vaidino ateitininkai 
su lietuviškosios klasės moki
niais. Šis veikalėlis, kuriame at 
vaizduota motina Lietuvoje, ku 
rios vaikai išblaškyti po visą 
pasaulį, ne vienam išspaudė 
ašarą.

IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS
— Bronė Vizgardaitė, buvusi 

prieglaudos vedėja Antalieptė
je, mirė Lietuvoje 1956 metais. 
Buvo min. M. Sleževičiaus gi
minaitė, pasižymėjo dideliu at
sidavimu našlaičiams ir netur
tėliams.

— Mokytoja A. Kalašinskai- 
tė mirė Lietuvoje. Ji ilgus me
tus dirbo Antalieptės mokyk
lose.

— Gydytojas Tautvaišas mi
rė okupuotoje Lietuvoje. Ve
lionis buvo Mažeikių apskr. gy
dytojas per visą Nepriklauso
mos Lietuvos laiką ir plačiai 
žinomas visuomenėje.

— Kap. Vincas Venčkauskas
mirė praeitais metais spalio 
mėn. Sibire. Iš Lietuvos išga
bentas 1946 m. į priverčiamojo 
darbo stovyklą. V. Venčkaus
kas ilgą laiką tarnavo 9 pėst. 
pulke ir 7 pėst. pulke.

Berniukams stovykla
T.T. Marijonų Seminarijos patal

pose, kuriose yra įruoštas maudy
mosi baseinas ir sporto aikštė, 
šiais metais bus nuo liepos mėn. 
7 d. iki rugpjūčio mėn. 4 d.

Į stovyklą priimami jaunuoliai 
9 iki 13 metų.

Mokesti $3.50 dienai ir $5.00 vien 
kartinis mokestis apeįraudai, regis
tracijai, gydytojo priežiūrai).

Vykstant i stovyklą, pasiimti 
reikalingų dalykų sąrašas bus į- 
teiktas po registracijos.

šiais metais nedidelis berniukų 
skaičius bus priimama, todėl tė
vai turėtų greitai juos užregist
ruoti.

Stovyklai vadovaus Tėvai ir Bro
liai Marijonai.

Dėl tolimesnių informacijų skam
binkite tel. FAculty 3-1441; arba 
rašykite: MABIAN F ATKERS, 
Mariau Hills Seminary, Clarendon 
Hills, UI.

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

KARALAITES GINTARĖS 
ILGESYS

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

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

KAS TIK TURI GERA SKONĮ, VISKĄ 
PERKA PAS LIEPONI!

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 VIetory 2-4226
Pirm., Ketvirt. 9—9:30, Sekm. 12—5, Kitom dienom 9—6

KĄ IR KUR
— Tėvų Marijonų bendradarbių

draugijos metinis išvažiavimas 
vyksta tėvų Marijonų sode, liepos

8 d. Bus suruošta įdomi progra
ma. Vėliau bus platesnės informa- 

I cijos.

— Lietuvių Kęstučio pašal|>os 
klubo mon. narių susirinkimas įvyks 
birželio mėli. 7 <1. 7 vai. vakare,

l liūly wood svetainėje, 2417 W. 43rd 
St. — Klubo valdyba

I
— šv. Kazimiero seserų rėmėjų 

susirinkimas įvyks birželio 7 d. 
tuoj po pamaldų šv. Jurgio para
pijos mokyklos kambary. Nariai 
prašomi dalyvauti. Po susirinkimo 
aplankysime parapijos kamavai 
lą.

Ona Kazlauskaitė
Budriko radio programa. Pasi

klausykite šį vakarų Budriko radio 
programos iš stoties VVIIFC, 1450 
kil. nuo ti iki 7 vai. vakaro. Tikrai 
pasigerėsite gražiomis dainomis, ku
rias sudainuos buv. Lietuvos operos 
solistė Izabelė Motekaitienė. Taipgi 
bus geros muzikes. Budriko mįslių 
konkurse dalyvavusieji praeitą sa
vaitę laimėjo dovanas: ebrominę kė
dę — Kazys Dalinkevičius, 4018 S. 
Paulina St., stalinę lempą Stefanija 
Blandis, 3259 So. Ix»we avė., ir dvie
jų eilių perlo karolius laimėjo Stasė 
Poška, 3246 VVest 66 St. — Pran.

—« Chicagos Augštesniosios Li
tuanistinės mokyklos Tėvų komi
tetas tos mokyklos mokiniams ir 
mokytojams ruošia ekskursija i 
Nature Center (13 mylių nuo Mar
ąuette Parko).

Ekskursija bus šį šeštadienį, t.v. 
birželio 8 d. Visi renkasi vai. 
30 min. prie Dariaus ir Girėno pa
minklo California Avė. ir 67 - Mar
ąuette Road.

Kurie vyks savo priemonėm, rei
kia važiuoti 7 keliu ligi 95 St. 95 
gatve tiesiai į vakarus link Maple 
Lake. Privažiavus Fairmont kapi
nes pasukti kairėn ir už Va mylios 
dešinėje pusėje bus ekskursijos su
stojimo vieta.

Ekskursijoje kviečiami dalyvau
ti ir tėveliai, nes trijuose auto bu- 
suose vietos pakaks.

Auto busus apmokės Tėvų komi
tetas, taipogi visų rfišių bealkoho
liniai gėrimai bus duodami nemo
kamai.

Jeigu lis — ekskursija bus nu
kelta į sekantį šeštadienį.

Tėvų komitetas

Nauja maldaknygė
“Viešpatie, Išklausyk 

Manęs”
Suredagavo

Kun. K. Matulaitis, M.I.C.
Išleido

Lietuvių Katalikų Spaudos Draugija
640 puslapių: 3/, colio storumo

Kaina...........................................$3.00

Paauksuota................................. $3.50
Tai viena iš pilniausių maldakny

gių, spausdintų Amerikoje: visos li
tanijos; 11 novenų; visų sakramentų 
aiškinimai; psalmės; pilnos rekolek
cijos; visų sekmadienių evangelijos 
tretininkų maldos susirinkimams ir 
aboliucijai; maldos apaštalystės mal
dos; Šv. Valandos maldos; 33 giesm.; 
Velykų ir Vėlinių apeigos; Kryžiaus 
keliai; Sopulingosios Motinos stotys 
lr t.t.

Maldaknygė •'Viešpatie, Išklausyk 
Manęs” yra labai gražiai išleista; at
spausdinta ant balčiausio ir geriau
sio popierio; tvirtai įrišta su paauk
savimu ar be; nemažos raidės; daug 
ryškių iliustracijų.

Ši maldaknygė yra geriausias pir
kinys Amerikoje. Užsisakykite tuo
jau.

Užsakymus au pinigais siųskite;

DRAUGAS 
4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29, ILL.
2M

KADA IK KAM MOKAMOS

Pensijos ir Pašalpos
Siame leidinyje ir R pusi. priede at- 
npaundinta JAV-bių Socialinio Drau
dimo (Sodai Security) jstatymaa an 
naujausiais 1AMI metų papildymais, 
būtent: I ) Oficialėe pensijų ir pašal
pų lentelės. 2) Moterims pensijų 
mokėjimas nuo 62 metų amžiaus, 3) 
Nedarbingiems asmenims pensijos 
mokėjimas nuo Sn metų amžiaus.

Be to, šiame leidinyje atspausdin
tas Nelaimingų atsitikimų Įstatymas 
(Wonkmen’s Compensatlon), su len
telėmis, nurodant už kokius kūno su- 
slželdlmus klek mokama pašalpos. 
Leidinių kaina tik 80 centų.

Pinigus su užsakymais siųsti; 
•‘DRAUGAM”

4545 VVest flSrd Street 
Chicago 29, Illinois


