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Tautinės Kinijos atstovas Tsiang atkirto Maskvai
Jungtinių Tautų Chartos

revizija atidėta iki 1959 m.
Kažin, ar per tą laikotarpį "tarptautiniai orai pagerės".

SALOMĖJA NARKĖLIŪNAITĖ 

Mūsų speciali korespondentė Jungtinėse Tautose

JUNGTINES TAUTOS. — Generalinės asamblėjos komitetas 
iš aštuoniasdešimties vieno nario nutarė ligi 1959 m. atidėti JT 
Chartos pakeitimo konferenciją, tikėdamasis sulaukti „palankes
nio“ politinio momento.

Dabartinis politinis laikotar- ------- ; ■■
pis tokiai konferencijai šaukti 
visiems šio komiteto dviejose se
sijose kalbėjusiems atstovams 
dėl įvairių priežasčių nebuvo 
„palankus“.

Šis komitetas buvo sušauktas 
posėdžio ryšium su artėjančia 
dvyliktąja Jungtinių Tautų asam 
blėjos sesija, kuri įvyks šiemet 
rugsėjo 17 d. Jai pagal anksty
vesnį nutarimą pilnaties komite
tas turėjo patiekti planus dėl to
kios konferencijos laiko ir vie
tos.

Chartos revizija

Tas kęmitetas buvo įkurtas 
1955 metų Generalinės asamblė
jos nutarimu, kada buvo plačiai 
diskutuotas reikalas pakeisti JT 
Chartą. Chartos keitimas buvo 
numatytas jau steigiant Jungti
nes Tautas. Tada buvo pasakyta, 
kad tos Chartos revizija įvyksta 
po dešimties metų, kada gyveni
mas ir laikas jau bus parodęs, ko 
dar trūksta, siekiant pasaulyje 
taikos ir bendradarbiavimo.

Kai prieš dvejus metus Gene
ralinė asamblėja diskutavo Char 
tos keitimo reikalą, buvo susi
formavusios trys nuomonės. Vie 
ni tvirtino, kad Charta esanti to
kia gera, jog jai nereikią jokių 
pakeitimų. Kiti tą Chartą peikė, 
vadindami ją niekam tinkamu 
dokumentu, reikalingu pagrindi
nių pakeitimų. Tretieji gi, ir tai 
didžiuma, buvo įsitikinę, jog 
Charta tapo netobula tik todėl, 
kad nuo jos surašymo ligi dabar 
praėjo daug laiko ir daug daly
kų pakitėjo. Todėl jie tvirtino, 
kad pakeitimai reikalingi, norint 
žengti kartu su gyvenimu. Di
džiausi puolimai, žinoma, buvo 
prieš penkių didžiųjų veto teisę 
JT Saugumo taryboje.

Sovietai giria Chartą ir... ją 
laužo

Kaip prieš dvejus metus, taip 
ir dabar, Sovietų Sąjungai ir vi
sam jų blokui Charta vis dar te
bėra gera ir tokia tobula, kad 
jos nereikią keisti. Taip čia ir 
dabar giedojo sovietai, akompa
nuojami savo satelitų. Jie tvirti
no, kad, girdi, viskas puiku, tik 
reikią tos Chartos laikytis ir tu
rėti geros valios. Ir klausykite 
gi kas apie gerą valią pakalbėjo!

Gerai jiems atkirto tautinės 
Kinijos atstovas, dėl kurio buvi
mo čia tuose dviejuose posėdžiuo 
se ir bendrai Jungtinėse Tauto
se, pagal tvarką „protestavo“ so
vietai ir jų blokas, piršdami J. 
Tautoms primti komunistinę Ki
niją.

Taigi, tas kinas, dr. Tsiang, ir 
nurodė vieną pastariausių sovie
tinių JT Chartos sulaužymo at
vejų — Vengrijos atveją, prikiš
damas, kad perdaug jau valsty
bių „pernelyg nepastebėjo to 
fakto“. Jis taip pat nurodė, kad 
Europa ir Azija esanti pilna dik
tatorių, kurie nustelbę betkokį 
savo žmonių laisvės pajautimą, 
laiko juos surakinę, nes kitaip 
neįstengtų sumobilizuoti jų savo 
agresinėm užmačiom. Dr. Tsiang 
pareiškė, kad jis nematąs, kaip 
Chartos pakeitimas galėtų padė
ti toms žmogaus teisių ir laisvių 
problemoms išspręsti.
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Lauks „palankaus oro“

Tačiau kinas vistiek balsavo 
kartu su kitais 67 nariais, kai 
diskusijų pabaigoje buvo pasiū
lyta balsuoti už rezoliuciją, siū
lančią, kad tas Asamblėjos ko
mitetas Chartos revizijos konfe
rencijai šaukti ir toliau veiktų 
ir savo nutarimus praneštų ne
vėliau kaip keturioliktajai pilna
ties sesijai.

JAV, D. Britanija, Prancūzija 
ir kiti vakariečiai, kad ir palai
kė nuomonę, jog reikalingas 
Chartos pakeitimas, bet pripaži
no, jog šiuo metu nesąs palankus 
oras tokiai konferencijai šaukti, 
todėl irgi balsavo už tą rezoliuci
ją-

Nuo balsavimo susilaikė visi 
devyni sovietinio bloko nariai. 
Būdinga, kad Jugoslavija, kuri 
paprastai eidavo su pastaruoju 
bloku, šįkart balsavo su didžiu
ma.

Sesijai specialiai buvo atvy
kęs Indijos Krišna Menon, kuris 
tą rezoliuciją su kitom devyniom 
valstybėm įnešė. Sponsorių tar
pe dar buvo Brazilija, Kanada, 
Egiptas, Salvadoras, Indonezija, 
Irlandija, Iranas, Liberija ir Pa
nama.

Taigi, dabar tik 1959 m. gali
ma tikėtis, kad klausimas vėl bus 
komiteto iškeltas. Kažin, ar per 
tą laiką kas nors pasikeis taip, 
kad „tarptautiniai orai pagerė
tų“? Abejojančių tarpe pasiliko 
daug delegatų, nors už rezoliuci
ją rankas ir kėlė, kitos išeities 
neturėdami.

Pagarba visai
vengry tautai

BRIUSELIS, Belgija, birž. 6. 
— Tarptautinė Laisvųjų sindika
tų konfederacija paskelbė mani
festą, kuriuo reiškia solidarumą 
ir pagarbą herojiškiems Vengri
jos darbininkams ir visai vengrų 
tautai, nepabūgusiai sovietinių 
tankų kovoje už laisvę. Visa So
vietų Sąjungos imperija buvo iki 
pamatų sujudinta vengrų tautos 
laisvės revoliucija, sakoma tarp 
kitko manifeste. — Laisvasis pa 
saulis turi budėti. Jau ne kartą 
pasaulio istorijoje diktatoriai su 
kėlė karus, negalėdami užgniauž
ti vis didėjančio pavergtų tautų 
nepasitenkinimo.

Kovos Alžirijoje
ALZIRAS, Alžirija, birž. 6. — 

Prancūzų šaltiniai vakar prane
šė: 135 Alžirijos nacionalistai 
buvo užmušti trijų dienų kovose. 
Kovos vyko Grande Kabylie kal
nų urvuose.

Viso 172 alžiriečiai žuvo kovo
se ir teroristiniuose užpuolimuo
se Alžirijoje ir susikirtimuose 
Prancūzijoje. Aštuoniolika pran
cūzų žuvo ir 20 sužeista.

Apie 4,000 prancūzų kareivių 
nuo pirmadienio dalyvauja Fort 
National, Yakouren ir Azaga 
miestelių apylinkės kovose, 60 
mylių rytuose nuo Alžiro.

Trečiosios Vliko sesijos Amerikoje dalyviai: Pirmoje eilėje (iš k. į d.): H. Blazas, A. Devenienė, J. Matu
lionis, prof. J. Kaminskas, Vad. Sidzikauskas; antroje eilėje (iš k. į d.): Pr. Vainauskas, K. Bielinis. 
It. Skipitis, J. Mašalaitis, dr. .1. Pajaujis, dr. M. Anjfsas, prof. J. Vitkus; trečioje eilėje stovi : ,T. Audė
nas, ,1. Liūdžius, dr. M. Alseikaitė-Gimbutienė, Ant. .Juknevičius, dr. Ant. Skėrys, St. Lūšys, P. Jočys, dr. 
.1. Petronis; ketvirtoje eilėje: pik. K. Škirpa, d r. Ant. Trimakas, dr. M. Devenis, J. Pakalka, dr. VI. Vilia
mas, red. J. Kardelis, L. Šimkus; paskutinėje eilėje — A. Kynastas, M. Brukąs, L. Vasil, J. Stikliorius, P. 
Minkūnas, dr. D. Krivickas ir M. Gelžinis. (Vyt. Maželio foto)

Vakarų Vokietijoje 
yra sumažinamos
darbo valandos

BONNA, Vokietija, birž. 6. — 
Derybose tarp darbininkų ir darb 
davių atstovų Vakarų Vokieti
joje buvo pasiekta visa eilė su
sitarimų, kurių pasekmėje yra 
sumažinamos darbo valandos.

1956 m. pabaigoje Vakarų Vo
kietijoje darbo valandų atžvilgiu 
darbininkai buvo taip pasiskirs
tę: 580 tūkstančių darbininkų 
dirbdavo mažiau negu 45 valan
das savaitėje; 4 milionai darbi
ninkų dirbdavo 45 valandas sa
vaitėje ; 130 tūkstančių darbinin
kų dirbdavo nuo 45 iki 47 valan
dų savaitėje.

Šių metų laikotarpyje beveik 
visiems Vakarų Vokietijos dar
bininkams darbo savaitė bus su
trumpinta iki 45 valandų. Darbo 
valandų skaičiaus sumažinimas, 
savaime aišku, vyksta pasilie
kant tokiam pat atlyginimui.

Prez. Eisenhoweris
išskrido į Floridą

VVASHINGTONAS, birž. 6. — 
Prezidentas Eisenhoweris šian
dien išskrido į Floridą stebėti 
JAV laivyno dviejų dienų praty
bų, kurios bus Floridos pakran
tėje.

Prezidentas Eisenhoweris ir 
keli kabineto nariai laivyno pra
tybas stebės iš 60,000 tonų lėk
tuvnešio Saratoga. Prezidentas 
Eisenhoweris penktadienį po pie
tų grįš į Washingtoną.

Britų karo laivai
atvyko į Turkiją

ISTANBULAS, Turkija, birž. 
6. — Aštuoni britų karo laivai 
vakar atvyko į Istanbulą aštuo
nių dienų vizitui. Laivai aplan
kys Turkijos Juodosios jūros 
uostus. Maskva nepatenkinta bri 
tų laivų vizitu Juodojoje jūroje.

KALENDORIUS

Birželio 7 d.: šv. Robertas; lie
tuviški: Darbutas ir šilgaila.

Saulė teka 5:17, leidžiasi 8:22.
ORAS

Oro biuras praneša: Chieago
je ir jos apylinkėje šiandien — 
giedra ir švelni oro temperatūra.

PJT reikalauja galimybės
atsakyti Nikitai Chruščevui

NEW ' YORKAS. — Ryšiumi --------
su Nikitos Chruščevo pareiški- 1 _
mais per „Columbia Broadcast- Graikai įsake 
ing System“, Pavergtos Jungti
nės Tautos birželio 3 d. paprašė 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
Ryšių komisijos (Federal Com
munications Commission) pir
mininką G. C. McConnaughey pa 
tvarkymo, kad CBS duotų PJT 
tiek pat per savo televiziją ir ra
diją nemokamo laiko atsakyti į 
Chruščevo melus, kiek davė lai
ko Chruščevui savo melais klai
dinti JAV visuomenę.

Prašymo nuorašas įteiktas ir 
CBS prezidentui dr. F. Stauton.

Chruščevo akiplėšiškiausias 
melas

Kartu PJT išleido spaudai pa
reiškimą, kuriame pažymi, kad 
tol, kol sovietų pavergtosios Cen 
tro ir Rytų Europos tautos ne
gali laisvais rinkimais tarptauti
nėje priežiūroje, visas sovietų 
okupacines jėgas atitraukus, be 
jokios baimės ir prievartos pa
reikšti savo valios, Chruščevo 
propaganda, kad dabartinė padė
tis sovietų pavergtuose kraštuo
se remiasi tų tautų valia, yra 
akiplėšiškiausias melas.

PJT pabrėžia, kad sovietų pa
vergtųjų Centro ir Rytų Europos 
valstybių laisvė bei nepriklauso
mybė negali būti sprendžiama 
sovietų pasitraukimo apgaulin
gais pažadais, bet tik besąlygi
niu sovietų karinių ir policinių 
jėgų atsitraukimu. Sovietų pa
vergtosios tautos žino ir laisva
sis pasaulis to neturi išleisti iš 
akių, sakoma PJT pareiškime, 
kad Chruščevo siūlomas sovietų 
kariuomenės atitraukimas mai
nais už JAV pasitraukimą iš Eu
ropos ir Nato likvidavimą fak
tiškai reiškia ne ką kitą, kaip 
sovietinę vergiją visai Europai.

Gamulka skundžiasi
VARŠUVA, Lenkija, birž. 6. 

— Lenkijos komunistų partijos 
vadas Gomulka vakar nusiskun
dė, kad Jungtinių Amerikos 
Valstybių pažadėta ekonominė 
pagalba Lenkijai „yra labai ma
ža, žiūrint į mūsų reikalus“.

teisti amerikietį

sybė ketina uždaryti britų laik
raštį „Ghana Daily Graphic“, 
pranešė Ghana vidaus ministe
ris Aki Adjei. Britų laikraštis

Sovietai nori sukiršinti kitų dažnai kritikuoja Ghana vyriau- 
kraštų žmones prieš amerikie- sybę. Ghana valstybė yra vaka- 
čius, kad Jungtinių Amerikos rinėje Afrikoje.

• William Girard armijos adATĖNAI, Graikija, birž. 6. — Valstybių visuomenė, paveikta 
Prie Atėnų aerodromo amerikie-' tos neapykantos, spaustų savo 
čių sunkvežimis sužeidė graikų j vyriausybę kariuomenę iš svetur 

parlamento narį Stefanos Sarafį,
kuris neseniai viešėjo Maskvoje. 
Sarafiui teko amputuoti koją ir 
prieš savaitę jis mirė.

Graikų parlamento narį Sara
fį sužeidė JAV lakūnas Marion 
Musilli iš Benwood, W. Va. Grai
kų prokuroras vakar įsakė Ame
rikos lakūną teisti Už neatsargų 
važiavimą, kurio metu buvo su
žeistas graikų parlamento narys, 
o vėliau mirė.

Maskva paskelbė: tai tyčiom 
įvykdyta žmogžudystė; „tai nauj 
jas Amerikos imperialistų vieš
patavimo pavyzdys svetimose te 
ri tori jose“. — Prezidentas Eisenhoweris ir kiti žymūs administracijos 

pareigūnai šiandien stebi iš lėktuvnešio Saratoga JAV laivyno pra
tybas Floridos pakrantėje. *

— Sovietų Sąjungos premjeras Bulganin ir komunistų parti
jos vadas Chruščev vyksta į Suomiją.

— Sovietų Sąjungos trys povandeniniai laivai vakar praplau
kė anglų kanalu.

— Nauja prancūzų vyriausybė pavesta sudaryti Maurice 
Bourgcs - Maunoury, 1/2 metų amžiaus, radikaliam socialistui. 
Mauricc Bourgcs - Maunoury yra pasitraukusios Mollet vyriausy
bės krašto apsaugos ministeris.

— Prezidentas Eisenhouieris įsitikinęs, kad reikėtų sušvel
ninti Amerikos ekonominę blokadą prieš raudonąją Kiniją.

— Sovietų Sąjungos komunistų partijos ,,Pravda“ Vakarų 
Vokietijos kanclerį Adcnaucrį pavadino didžiausiu blokuotoju Ry
tų — Vakarų nusiginklavimo kelyje. Adcnaucris rūpinasi Vokieti
ją sujungti. Maskvai nepatinka Adcnaueris, nes jis gerai supranta 
sovietų vadų suktus planus, kuriais jie nori pavergti ne tik Vokie
tiją, bet ir visą pasaulį.

— Senatorius Roman L. Hmska (R., Neb.) sako: Vengrijos 
pogrindžio spėt inius atstovas liudijo, kad 1/6,000 vengrų jauname-

čius, kurie stovi televizijos prie- yr(į jfannį(lį3 Sovietų Rusijos koncentracijos stovyklose. Liu- 
šakyje. dininkas pareiškė, kad 30 procentų yra mokyklos mergaičių sovic-

Kaimietis: „Ko jūs laukiate?“ tų koncentracijos stovyklose. Liudininkas taip pat pasakė, kad 
Vaikai: „Norime, kad Eisen- dar 12,000 jaunų vengrų yra Budapešto priemiesčių koncentracijos 

howeris pasirodytų televizijos stovyklose.
ekrane ir pažadėtų mums, jog — Viceprezidentas N ikonas pasakė, kad Sovietų Rusijos siū- 
jūsų visi vaikaičiai buk kapita- iyma9 sąjungininkams ir sovietams atitraukti kariuomenę Europo-

1 ‘ je būtų „Europos laisvų valstybių palikimas pasaulinio komuniz-
Karikatūros autorius yra J. mo pasigailėjimui“. Jis pasakė, kad Sovietų Sąjungos bosas Ni- 

Pruvost. Jdta Chruščev lošė „seną suktą žaidimą“, kai jis pasiūlė savo pla
ną. Praėjusį sekmadienį Chruščev siūlė Amerikos karines pajėgas

• Raudonoji Kinija, legalizavo iš Europos atitraukti 3,000 mylių, o sovietai iš satelitinių valsty- 
abortus ir sterilizaciją. , bių pasitrauktų 300 mylių. Tai būtų arklio iškeitimas zuikiu.

Nortstadui bus
suteiktas doktoratas

PARYŽIUS, birž. 6. — Jung
tinių Amerikos Valstybių gene
rolas Norstad, Atlanto pakto va
das, vakar išskrido iš Paryžiaus 
į Jungtines Amerikos Valstybes.

Norstad šį sekmadienį kalbės 
Saint Olaf kolegijoje, North- 
field, Minn., ir ten bus jam įteik
tas teisių doktoratas.

“Ko jūs laukiate”
PARYŽIUS, birž. 5. — Pary

žiaus „Figaro“ laikraštis vakar 
įsidėjo karikatūrą: Sovietų Ru
sijos kaimietis kalba per televi
ziją į savo nuplyšusius vaikai-
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Bolševikai visur nori būti
ne svečiais, bet šeimininkais

Jungtinių Amerikos Valstybių bazės užsieniuose labai nervi
na sovietus. Kiekviena proga jie reikalauja tas bazes atitraukti. 

MaskvaKiekvieną progą Maskva .s- gaye įeimininkais Jų kariuome. 
naudoja Amerikos kariam sve-; nį> gyetur ištiso3 diyizljog. 
timuose krautuose kompromituo- Taj neb(, migjjog ar bazėg Q re. 
ti ir vietos gyventojam prieš ,jari ok inė armija. 
amerikiečius kurstyti. Kaip žmonįg bolScyik nemėg.

Į tų, neturi galimybės viešai to 
pareikšti. Betkoks pajudėjimas 
nutildomas tankų, kaip buvo Ry- 

Ryšiumi su paskutiniais įvy- Vokietijoje, Poznanėje, Ven- 
kiais Formozoje ir Japonijoje, grijoje ir kitur> Sovietai gerai 
kur amerikiečiai kariai nušovė žino> Rad be tankų neišsilaiky3( 
vienur kiną, kitur japonę, paskli- bet jie taip t žino> kad ir nau. 
do gandas, kad svetimuose kraš- ju kraštų daugiau neužimSi jei 
tuose nusistatymas prieš ameri- juose budės amerikiečiai ir jų 
kiečių įgulas padidėjęs. Bet pati- sąjungininkų karinės bazės. Dėl 
kim! šaltiniai turi duomenų, kad to ir šaukia Kremlius prieš ame- 
amerikiečių nesusipratimai su rįi<iečiUs
vietiniais gyventojais įvairiuose j
pasaulio kraštuose yra sumažė- Amerikiečiai turėtų būti bud- 
ję resni ir nepaisyti Kremliaus šū

kavimų, bet dar labiau sustiprin
Kai kur tik karinės misijos

N csusipratimai sumažėję 
svetur

Jungtinės Amerikos Valstybės 
tebeturi savo karines pajėgas 72 
kraštuose. Kai kur yra tik ka
rinės misijos, susijusios su JAV 
teikiama parama. Kai kur yra 
karinės bazės pagal sutartis. Jos 
nėra didelės. Didesni kariniai da 

| Iiniai tėra Anglijoje, Vakarų Vo 
i kieti joje, Japonijoje ir Pietų Ko
rėjoje. Tai palikimas praėjusio, pirmą kartą susitiks su Girard 
karo, kuris dėl neryžtumo su so- ir susipažins su jo byla. 
vietais, nesibaigė normalia tai-į • Ghana valstybės, neseniai 
ka. Sovietam toliau besiginkluo- j gavusi nepriklausomybę, vyriau
jant ir begrasant, yra reikalas 
imtis apsaugos priemonių. 

Maskvos tikslas

atitraukti. Už tai jau pasisakė terš nušovimas buvo „pilnai ne- 
kai kurie senatoriai. Bet naudos laimingas įvykis“. Tai pripažino 

net daugelis japonų laikraščių.
• Siūlo šveisti pelenais, trinta

iš to teturėtų sovietai.

Negalima nė palyginti

Sovietai nekenčiami kituose 
kraštuose pikčiau už amerikie
čius. Tos neapykantos nė paly
ginti negalima. Bet komunistai 
niekur savęs nelaiko svečiais, 
kaip kad amerikiečiai laiko save 
svetur. Komunistai visur laiko

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ 
SANTRAUKA

ti laisvės idėją plačiose masėse 
ir stiprinti apsigynimo pajėgas.

Trumpai iš visur
• William Girard, JAV karei

vis Japonijoje, pasirinko žymiau 
šią Japonijos advokatą ginti jį 
japonės nušovimo byloje. Advo
katas Itsuro Hayashi šiandien

vokatas maj. Stanley F. Levin 
vakar pareiškė, kad japonų mo-

plyta ir moliu... Vilniaus radi
jas gegužės 15 d. transliacijoje 
moterims siūlo indų šveitimui 
tarp kitko panaudoti pelenus, 
trintą plytą ir molį. Tik mieste 
gyvenančios moterys, girdi, ga
linčios naudoti ir patentuotas va
lymo priemones.
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dymas.
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ir likusiųjų geras kamuolio vai- pergale. Į ją skeptiškai, gal net

Pabaltiečių žaidynes atgaivintos
' VYT. GRYBAUSKAS

Prie pergalės prisidėjo ir ko
mandos trenerio Babicko suma- 

1 nus vadovavimas. Jo ir A. Biels 
kaus nuopelnas, kad Žaibo tink- 
lininkės šiandien taip toli pa
žengusios ir sudaro komandos 
pagrindą, kuri iškovojo tokią 
puikią pergalę.

Po daugelio metų Fasko pa
stangomis pabaltiečių žaidynės 
vėl tapo tikrove, pravedant jas 
gegužės 18 d. Clevelande. Gal 
šį kartą pats pavadinimas “Pa
baltiečių žaidynės’’ ir nelabai ti
kos, nes estai pasirodė tik savo 
himnu ir atstovo kalba. Faktiš
kai įvyko dvikova tarp reprezen
tacinių lietuvių ir latvių krep
šinio bei tinklinio komandų. Sta- 
ko, nes estą pasirodė tik savo 
dualinės varžybos, kurių baigmė 
taip pat atitiko šių žaidynių cha J 
rakterį, nes ir ten susitiko lietu
vių ir latvių atstovai.

įtemptos kovos laimi latvių neįeis 
teris 3:1 (21:17, 25:23, 22:24, 
21:19).

Moterys pasigėrėtinai gelbsti 
nuo visiškos katastrofos

Ką mes būtume darę be mūsų 
moterų? Geriau nė negalvoti. 
Tik jos savo puikia tinklinio ko
manda ir stalo tenisininke Rūte- 
lioniene pajėgė garbingai apgin
ti mūsų spalvas. Tik jų perga
lės nors maža dalimi atsvėrė vy
rų suniekinimą tinklinyje, skau
džią pamoką krepšinyje ir pra
laimėjimą stalo tenise.

Moterų grupėje dalyvių skai
čius dar mažesnis. Čia baigmėje 
mūsų meisterė Rūtelionienė leng 
vai nugali latvių atstovę 3:0 

’i (21:5, 21:7, 21:6). Būtinai rei- 
' kia lenkti galvą prieš Rūtelionie- 
nę, jau keletą metų čia ir ilgus 
metus kitur karaliaujančią mū
sų moterų grupėje, o taip pat ir 
amerikiečių tarpe laimėjusią vi- 

l'są eilę varžybų. Ji aiškiai ži- 
sojo,- jog neturės stipresnių prie 
šininkių, tačiau jautė, kad reikia 
vykti į tokią tolimą kelionę gin
ti mūsų tautines spalvas. Tegul 
Gvildys, tniklininkaį Grajauskas 
ir Daukša, o ypač krepšininkai 
Germanas ir Kilbauskas paima 
pavyzdį.

Moterų tinklinis

Vyflų tinklinis
Vaizdas smarkiai pasikeitė, 

kai buvo pradėtos vyrų tinklinio 
rungtynės. Viena komanda žai
dė tinklinį, kita, — kaip paplū- 
dymyje mėtė sviedinį per tinklą. 
Pasekmė 1$:5 ir 15:2 nusako tą 
milžinišką skirtumą tarp tų dvie 
jų komandų. Nenuostabu, kad 
tinklinis pasaulyje taip popula- 
rėja ir beldžiasi į olimpinių žai
dimų duris. Latvių komanda pa 
demonstravo, kad tinklinis — 
tai ne paplūdymio žaidimas, o 
sportas, kuriame koordinuojasi 
energija, šuolis, refleksas ir o- 
rientacija. Laimėjimo žinoma 
niekas nelaukė, bet tikėjosi bent 
kovos ir šiokio žaidimo iš lietu
vių pusės. To nebuvo.

Trečias setas nebežaistas, nes 
trūko laiko. Jis nieko naujo ne
būtų davęs.

Krepšinis

Tai pats svarbiausias ir la
biausiai lauktas dienos įvykis. 
Mūsų žiūrovai, pagal seną įpra
timą, buvo įsitikinę mūsiškių

pesimistiškai žiūrėjau aš ir ko
mandos kapitonas Dirvianskis. 
Apie priežastis dar pakalbėsime.

Rungtynių pradžia — lygi, žai 
dimas — labai greitas. Latviai 
perima iniciatyvą ir veda keliais 
taškais. Kėlinį laimi 49:45.

II kėdiny lietuvių vis mažiau 
matyti ir aikštę užvaldo latviai. 
Jie kovoja, jie šoka prie lentų, 
jie puikiai mėto. Skirtumas di-

bet jauna, energinga, greita ir ne 
paprastai pasiryžusi laimėti. 
Taip anksčiau atrodydavo mūsų 
komandos.

Tuo tarpu mūsų rinktinė turė
jo geresnį ūgį, bet lėta, be jo
kios kondicijos, be susižaidimo, 
be kovos dvasios. Ir štai buvome 
sumušti mūsų pačių ginklais.

Visi latviai sužaidė pasigėrė
tinai, kiekvienas tiko komando- 

( je, bet ypatingai išsiskyrė Vito-
dėja bematant, nes mūsiškiai ne' linš, vienas pats pelnęs 36 taš-
pajėgia susiorganizuoti, neran
da vaistų prieš zoną, o kaikurie 
jau iškišę liežuvius, nepakyla 
nuo žemės, nebepajėgia sekti 
savo žmogaus ir net neįmeta iš 
po krepšio.

Pasekmė auga ir artėja prie 
šimto. Tik žaidimo pristabdy
mas išgelbsti nuo šios nelaimės. 
Rungtynės baigiamos katastro
finiu pralaimėjimu 99:73. Pri
gyvenome laikus, jog prieš lat
vius reikia laikyti kamuolį, kad 
negautume šimtinės! Kaip ru
sai prieš amerikiečius olimpia
doje.

kus, ir Anzenbergs. Pirmasis 
su nepaprastu greičiu, geru drib 
lingu ir veržlumu, o taip pat ir 
tolimu metimu buvo mūsiškiams 
nebepadengiamas. O bandė net 
penkiese. Antrasis — elegan
tiškas, puikiai vedė žaidimą ir 
tiksliai mėtė iš tolo.

Iš mūsiškių nė vienas nesu- 
žaidė savo žaidimo, visi žemiau 
savo formos, nebepajėgė sudary
ti vieneto. Dovydaitis paken
čiamai sužaidė pirmąjį kėlinį, 
bet antrame nuovargis atėmė 
jam rankas ir kojas. Vyšnius bu 
vo nebepažįstamas. Neries žai-

VIKTORO KO tlCOS 
Lietuviška gazolino stotis ir auto 

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

dalys
CALL-ME-MOTORS CO.

6759 S. WESTERH AVB- PR 8-9M3 

Oftoo 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

K
J AP®Mm*

ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopedas <

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

(Arch Supports) lr t- L 
Vai.: 9-4 lr 6-8. fieštadlenials 9-1. 
OKTHOPEDIJOS TECHNIKOM LAB.
2850 VV 63rd St.. Chicago 29, DI 

Tel. PItospect 6-5084

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4250 W. 68rd St 
Oftoo 1.1 REliance 6-4410 

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

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

Kas skaudesnio lietuviui krep dėjai — jauni ir nepajėgė savo 
šinio mėgėjui begalėtų būti? 'žaidimo stiliaus pakeisti prieš

Mūsų krepšinis tokią pamoką 
tik savo kūrimosi pradžioje tėra 
išgyvenęs. O esame juk žaidę 
prieš daugelį gerų komandų, į- 
skaitant ir amerikiečius. Turėjo 
būti kas nors, nes taip juk ne
įmanoma. Ir buvo...

Latvių komanda žaidė pasigė
rėtinai. Neturėjo didelio ūgio,'

r

(Nukelta į 7 psl.)

Po oficialaus žaidynių atida
rymo aikštėje pasirodo lietuvių 
ir latvių tinklininkės. Pirmieji 
sviediniai, praskrieję tinklą, nu
stebino visus žiūrovus; lietuvai-

Mūsų vyrai šį kartą pasirodė I tės padariusios milžinišką pa- 
ne vyriškai. Jie nebepajėgė pa- žangą ir techniškai jau lygios 
demonstruoti pačių pagrindinių latvėms. Kova žada būti įdomi, 
vyriškumo savybių — kovos dva lygi įr įtempta. Ji neapvilia nė 
sios ir energijos. Tinklinyje nie- j vieno.
kas nesitikėjo laimėjimo, bet per 
du setus surinkti tik septynis 
taškus yra žemiau kritikos. Su 
krepšiniu baigėsi dar liūdniau. 
Dvidešimties metų jubiiėjaus 
proga visiems toje salėje buvu
siems lietuviams sudrebėjo šir
dis, kai prieš rungtynių pabaigą 
latvių žiūrovai ėmė šaukti “šim
tą, šimtą!”... Tas “šimtas” ne 
vienam dar ilgai skambės ausy
se, o ypačiai Artūrui Andriu- 
ausyse, o ypač Artūrui Andriu
liui, kuris kaip anos rinktinės, 
iškovojusios Europos meisterio 
vardą, žaidėjas, buvo šių žaidy
nių garbės svečiu. Nesmagu tik
riausiai ir visiems šias eilutes 
skaitantiems bei tos pačios rink 
tinės dalyviams Z. Puzinauskui 
ir Pr. Mažeikai. Jie praskynė pir 
muosius kelius pergalėms prieš 
latvius, kurios vėliau Vokietijo
je virto visišku lietuvių domina
vimu. Tik grįžkime į visas pa
baltiečių žaidynes Augsburge, vi 
sas varžybas ar atskiras rungty
nes, kuriose mūsų rinktinė bei 
Šarūnas su Kovu užtikrintai lai
mėdavo. Tačiau tai tik prisimi
nimai, kuriuos latviai Clevelan
de raudėnu gėdos brūkšniu už 
braukė, suduodami skaudų smū
gi-

Stalo tenisas

Puikioje salėje ir prie gerų 
stalų jau šeštadienio rytą pradė
tos individualinės varžybos.

Vyrų grupėje varžybos pra
vestos dviejų minusų sistema, 
nes dalyvių skaičius buvo ne
gausus. Latvių meisteris Eich- 
walds, nesunkiai įveikęs Mačiulį 
Ir Nasvytį, išstumia į minuso pu 
sę Grybauską, laimėjusį prieš 
Ignatavičių ir Nešiukaitį. Minu
so pusėje penkių setų kovoje 
Nasvytis nugali Nešiukaitį, bet 
suklumpa prieš Grybauską, ku
ris nugalėjo Mačiulį.

Tuo būdu baigmėje susitinka 
EichwaMs ir Grybauskas. Po

Nuo pirmojo taško kovojama 
ryžtingai, apgalvotai ir net su' 
neblogais kirtimais. O. Blandy
tė ir Barzdukaitė ištempia pir
mąjį} setą 15:13.

Antrame sete latvės atsigrie
bia 15:9. Trečiame — Lauru- 
šonienės silpnas žaidimas suner- 
vuoja drauges, jos pasimeta ir 
laimi 15:6. Komandos treneris 
Babickas ją pakeičia Kajeckaite 
iš Žaibo, bet ketvirtojo seto pra
džia labai liūdna, ir latvės veda 
net 12:5.

Tik iš lėto lietuvaitės susior
ganizuoja, O. Blandytės kirti
mai grąžina pasitikėjimą ir pra
rastus taškus. Pasekmė lygina
ma, latvės truputį išsigąsta ir 
jau 13:13! Tiesiog fantastiškas 
išlyginimas ir net pergalė 15:13.

Lemainčiame sete nei viena, 
nei kita komanda nepajėgia at
siplėšti; taškas veja tašką, vie
nas gražesnis už kitą. Pasek
mė — 14:14, vėl 15:14 lietuvių 
naudai, kai Kajeckaite kerta ir 
fiksuoja didžiausią staigmeną — 
lietuvaičių pergalę.

Iš latvių Licitė ir Martinsonė 
savo kirtimais išsiskyrė, o ap
skritai —-. tai perdidelis pasiti
kėjimas buvo viena pralaimėji
mo priežasčių. Lietuvaitės ati
davė maksimalinę duoklę tiek 
pasiryžimu, tiek kovos dvasia ir 
susiklausymu. Visus stebino ir 
džiugino aštrūs O. Blandytės kir 
timail papildomi gana dažnai Ka 
jeckaitės ir Barzdukaitės kirti
mais, gudriais Liutkutės taškais

KAZYS ČESNAUSKAS
6444 SO. TROY ST. 

Telef. WAlhrook 6-7670 ir 
GIbson 8-4938

• Generalis kontraktorius nau
jų namų statybai, {vairiems re
montams lr namų pertvarky
mams e Turime didelj patyri
mą namų statyboje. 9 Patys 
atliekame cemento lr medžio 
darbus, o Apkalnavlmal nemo
kamai.

f

NARIAI LIETUVIŲ TAUPYMO IR;
SKOLINIMO B-VIŲ LYGOS,

Kuriose Kiekvieno Santaupos Yra 
Apdraustos iki $10,000.00 —

ir Paskolos Duodamos Namy Įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

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

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

CRANE SAVINGS & LOAN ASSN.
2555 W. 47th St.,______________ Chicago 32, III

IDIŠTRIGT SAVINGS & LOAN ASSN.
3430 S. Halsted St„_______________Chicago 8, III

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

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

DR. J. Ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2800 West Slst Street 
Priima ligonis pagal ausltarlma. 

ORI valandos skambinti telefonu 
Prospect 6-1796 nuo 2 lkl 9 vai. 
p. p. kasd lan Išskyrus trečiad lr
Settad

Res. tel. GRovehUl 6-6603

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

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1601 W. Garfield Blvd.
Vai. — Pirmad., antr., ketv., penkt. 
1—4 ir 6—8; Šeštad. 1—4; treč. ir

0R. ANNA BALIŪNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GT’TtKLfiS LIGOS 
- Pritaiko akinius —

6822 South Western Avenue 
vai., kasdien 10-12 vai. 1. 7-9 vai
vak. Šeštadieniais 10 « vai .Trečia 
dieniais uždaryta. Kt. laiku susitarus

Oftoo ‘elefonas: PR 8-3329 
Rm telef. VVAlbrook 5-5O76

DR. VL BLAŽYS^
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS

4701 South Damen Avenue
(Kampas 47-tos ir Daman Avė.) 
Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vak 

fieštad. 2—4 vai. vAk.
Trečiad. lr kitu laiku pagal sutarti 

Telef. oftoo LAfayette S-AO48 
Rez.: VVAlbrook 5-3048

TeL REUanoe 6-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK

VDYTOJAS IR CHIRURGĄ? 
’FTI VIS GTnTTOJAHj

8925 W«st 69th Street
Val. Pirmad., antrad., ketvlrtad. ir 

penktad. nuo 1—4 p .p. 6:30—8:80 
vai. vak. Trečiad. Ir šeštad. 1—4 v. 
P- P-

Tel. ofiso Ir buto OLymplc 2-4159
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4988 W. 15th SK, Cicero 

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

Išskyrus trečiadienius, 
fieštadlenials 12 Iki 4 popiet

Ofiso telef. LAfayette 1-8210, jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzle 8-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURG®

4140 S. Archer Avė.
VAL. Kasdien popiet nuo 12-2:80 v. 
Vak. pirm. antr., ketvlrt 6-8:10 v 

Trečiad. tik susitarus.

Oftoo tel. CLlffside 4-2866 
Rezidencijos: LAfayette 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 West 47 th Street
(Kampas 47tb lr Hermitage)

Vai.; nuo 2 lkl 4 lr 6 lkl 9 y. vak 
fieštad. nuo 2 lkl 6 vai., lšskyr. sek

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

Vai. kasd. 12—4 
Tel. CEntral 6-2294

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

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

Rezid. tel. HEmlock 4-7080

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

f
SPECIALUS BARGENAS

ŠALDYTUVAI

"»l. oftoo HE.4-6849. rez. HE.4-2S24

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2484 West 71st Street
Vai. Plrnj-. ketvlr., penkt. 1-4 lr 7-9 Į 

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

DR. Z. DANILEVIČIUS-
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6817 South VVestern Avenue 
Chicago 29, III 

telefonas REpubllc 7-49OO 
Reztdenda: GRovehili S-8161

pasimatymai pagal sutarties

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: nuo 2-4 lr nuo 6-8:10 v. 
vak. fieštadlenials nuo 2 lkl 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti
Oftoo tel. Vlrglnla 7-0036. 

Reaklenddon tel. REverly 8-8244

DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ BALDŲ 
FELIT A. RAUDONIS, NELLIE BERTULIS, Sav.

ROOSEVELT FURNITURE Co. 
2310 W. Roosev.ll Road Tolei. SEeley 3-4711

Krautuvi atidaryt* sekmadieniais nuo 11 lkl 4:>0.

Oftoo HE 4-1414, arba RE 7-9700 
Rea. RE 7-6867

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

2454 West 71st Straot
(71-oa ir Oampbell Avė. kampas) 
Vai.: kasdien 1—8 lr 6—8 vai. vak. 
fieštadlenials 1—4 p. p. Trečiadie
niais uždaryta.

Oftoo telef. VArds 7—1166
Rrsidencijoa — STezmrt 8-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAB 

756 Wert S5th Street
(kampas Halsted lr 86-ta gatvl) 

VAL. 1—4 lr 6:10—8:80 p. p. kas- 
' dien Išskyrus trečiadienius Atidara

šeštadieniais 1—4 vai.

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

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja lr Chirurgė) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ
SPECIALISTE

7156 South VVestern Avenne
(MEDICAL BUILDING) 

Pirmad.. antrad., ketv. Ir penktad. 
nuo 11 vai. ryto iki 1 vai. p.p. lr nuo 
6 v.—8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. fieštad 11 
vai. ryto iki 8 vai. popiet

Office tel. RE 7-1168 
Res. tel. VVAlbrook 6-3765

Ofiso HE 4-1818, arba RE 7-9700 
Rez. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus ligos 
2454 West 71st Street

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

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURG® 

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

Vai1.: kasdien nuo 6 v. v. jk.1 9 r. vlą 
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. lkl 9 v. v., 

Išskirus trečiad. fieštadlenials nuo 1 
Iki 4 vai. popiet.

Tel,; Ofiso — PUUman 5-6766 
Buto — BEveriy 8-8946

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

DR. Y. P. TUMASONIS
CHIRITIGAS

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

VALANDOS: Kasdien nuo 8—7 
fieštadlenials nuo 2-4 vai.

Trečiadieniais uždaryta.

Tel. ofiso: DAnube 6-1126

DR. A. VALIS-LABOKAS
_MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS

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

Šeštadieniais 1—4 v. p. p.

Tel. oftoo PRoepect 6-94OO
Rezid. PRoepect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevičių tč)

GYDYTOJA IR CHIRURG® 
6248 South Kedzie Avenue

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

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

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2745 West 69th Street 
(priešais Av. Kryžiaus ligonini) 

Priima pagal susltartma

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

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

fieštad. 10—12. Trečiad. uždaryta
LAfayette 8-4949.

Namų — CEdarereet 8-7786

DR. VLADAS PRUMSKIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
8259 South Halsted Street

Kasdien S—7 vai. vak. fieštad. nuo 
1—6 vai. vak.

Trečiad. lr kitu laiku pagal sutarimą 
Oftoo tel. Vlctory 2-1484. Resid. 2487 
W. «2nd St., tel. Republic 7-8818.

Tel. oftoo Vlctory 2-1581
Rez. Vlctory 2-0749

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 West Slst Street
Kamp. Halsted ir 81-mos gatvių 

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

Tel. ofise PR. J-6446, rez. HE.4-8150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 U'pst Marųnette Rd.
Val. nuo 2 lkl 4 p. p.; 6 lkl 8 vak 

> Trečiad. lr šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
Tel. oftoo CA. 6-0257, rez. PR. 6-6656 

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

Oftoo telefonas — Bishop 7-2526

DR. AL RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4842 Archer Avenue
(Kampas Kedzie lr Archer) 

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

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. CHIRURGIN68 IR 

ORTOPEDINftS LIGOS 
2746 VVest 69th Street

Priešais Sv. Kryžiau* ligonine 
Telef. REpubUo 7-2290

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

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 metų patyrimo
Tel. YArd* 7-1839 

Pritaiko akiniu* 
Kreiva* akto 

Ištaiso
Ofisas lr akinių dirbtnvfi 
756 Weet 85th Street

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

Remiantis Chicagos Savings Bendroves praeitimi, nno pat jos įtikflrimo 
1924 metais, jos pavyzdinga biznio tvarka, ypatingai indėlių saugumo ir divi
dendų našumo atžvilgiu, nėra snugespės ir pelningesnės įstaigos pasidėti tau
pomus pinigus. Pasidėję taupinius pas mus gausite ne tiktai saugumą — jų 
apdraudimą iki $10,000.00, augštą dividendą, bet ir daugelį kitų patarnavimų 
veltui, nš kuriuos kitose įstaigose turėtumėte mokėti.

Taupytojų patogumui Chicagos Savings Bendrovės įstaiga yra viena ii gra
žiausiai ir modemiškinnsiai įrengtų visoje Illinois Valstybėje.

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

Rašykite dėl informacijų. Mnsų turtas $21,000,000.00.

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

Atdara: pirmadienj nno 12 Iki 8, antradkmj lr penktadieni nno 9 Iki 4, ketvirtadieni nno 9 Ud 8 
Trečiadieni uždaryta vtm» dienų, o šeštadieni nno 9 Ud 2 valandos po pietų.

Tel. WAlhraok 6-2670
Rea Hllltop 6-I56O

Dr. Alexa«ider J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marąuette Medical Center 
6182 South Kedzie Avenne

VAL. 8—4 p. p. Ir nuo 7—9 v. vak.
Trečiad. ir šeštad. parai sutarti

Tel. ofiso PR 6-8888, rez. RE 7-9199

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2506 Went 6Srd Street

VAI, kasdien nuo 8—4 p p Ir 7:8*
lkl 9 vai. Trečiad. Ir šešt. uždaryta.

Telefonas GRovehili 6-1595
DR. ALDONA JUŠKA

AKTU LTOU 8PFCTALTST®
— PRITAIKO AKINIUS —

Valandos: 9—-12 Ir 7-9 v v pagal 
■ualtarlnig Išakyrua trečiadienius.

2422 W. Marųnette Road

DR. ANT. RUDOKAS, Opt. 
Tikrina akto lr pritaiko aklnlna, 

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

uždaryta*

Išėjo iš spaudos nauja
ANATOLIJAUS KAIRIO
trijų veiksmų komedija 

iš lietuvių gyvenimo 
J. A. Valstybėse

DIAGNOZE
Raina: $2.06, 150 pusi. 

Užsakymus ir pinigus siųskite:

DRAUGAS
4545 Wcst OSrd Street, 

Chicago 29, Bl.

DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 

4545 W. OSrd St, Chicago 29, lUInols, Tel. LUdlow 5-9500

Entered a* Second-Claa* Matter March 81, 1816, at Chioago, 
Under the Act of March 8, 1879.

nilnoto

Member of tbe Cathollc Prea* Arn'n 
Publiahed daily, ezept Sundaya 

by th*
Ldthuaalan Catholle Prea* Soclety

SUBSCRIPTION RATES 
18.00 per year outside of Chicago 
*9.00 per year tn Chicago A Clear* 
*8.00 per year ln Canada 
Foreign (11.00 per year.
H metų 

B.00 
(4.60 
|6 60

t mSn. 
*1.7* 
*1 60 
(8 00

*1.81
*1.60
*1.6*

PRENUMERATA: Metama
Cbtoagoi lr Ciceroj *9.00
Ktour JAV Ir Kanadol *8 00
U*a(eny|e *11.06

Redakcija straipsniu* tatoo aavo nuotiOra Nraunaudotų____ ____
■augo, Juee gražina tik lt ankato aualtarua. Redake*> n* skelbimą tuzlal 
-—Skelbimų balana —“—“------- -------- L------
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POLITINĖ KONSOLIDACIJA
Dar neturime visų smulkmenų iš Vliko sesijos, kuri buvo 

praėjusios savaitės pabaigoje New Yorke, todėl nežinome, kas 
buvo padaryta Lietuvos politinių grupių konsolidacijos reikalu, 
kuris prieš kiek laiko buvo pradėtas specialios komisijos sudary
mu iš Pr. Vainausko, Kazio Škirpos ir prof. Kaminsko. Toji ko
misija, kuriai pirmininkauja p. Škirpa, konsolidacijos linkme yra 
padariusi keletą svarbių žygių, kontaktuodama gyvu žodžiu ir' 
raštu tas lietuvių politines grupes, kurios dar nėra grįžusios ar 
įsijungusios į Vyriausiąjį Lietuvos Išlaisvinimo Komitetą. Kaip 
jau žinome, komisijai pavyko sukviesti tų grupių pasitarimą (ge
gužės 5 d.), kuriame pasikeista nuomonėmis, padarytas pareiš
kimas ir nusistatyta šaukti kitą pasitarimą birželio 8 d.

Turime po ranka ilgoką politinės konsolidacijos komisijos 
pirminniko p. K. Škirpos pranešimą Vliko sesijai. Juo gerai pa
vaizduojama, kas ligšiol buvo atlikta ir ar turima kiek vilčių 
apjungti visas politines grupes bendron Lietuvos laisvinimo ak
cijom Neturėdami vietos atspausdinimui viso p. Škirpos praneši
mo, duosime bent keletą jo padarytų pareiškimų, kurie, mūsų 
manymu, yra visiems žinotini, nes jie yra reikšmingi ir šiuo metu 
labai aktualūs.

Lietuvių Fronto ir Talkos grupių pasitarime p. Škirpa tarp 
kitko pareiškęs:

“Pokarinio laikotarpio viltims neišsipildžius, likusioms po 
to iliuzijoms irgi išblukus ir santykiams tarp Vliką sudarančių 
grupių susidėsčius sveikiau, o taip pat įvykus pažymėtiniems 
Vliko statutiniams persitvarkymams, Vlikas nūnai yra tas, kuo 
būna kiekvienos kovojančios už savo laisvę tautos politinė vado
vybė, atsidūrusi užsienyje, t. y. be pretenzijų laikyti savo krašto 
vyriausybe, kol nėra gautas jai kitų valstybių pripažinimas, ir 
be jokių užmačių siekti subordinuoti sau išlikusius užsienyje le
galius Lietuvos diplomatinio bei konsularinio atstovavimo orga
nus.

Kalbamos pastangos būtų tikrai sėkmingesnės, jei veiktume 
vieningai ir neeikvotume laiko ir energijos tarpusavio ginčams, 
iš kurių gaunama tik žalos — lietuvių visuomenės vis didesnis 
susiskaldymas ir nustatymas lietuvio prieš lietuvį tremtyje. Ta 
žala pasidarytų dar didesnė, jei apie esančias negeroves tarp 
mūsų politikos veiksnių ir susiskaldymą patirtų mūsų tauta so
vietų pavergtoje Lietuvoje.

Pagrindimui šio pastarojo tvirtinimo, suminėjau, jog vienas 
patikimas dabartinės padėties Lietuvoje liudininkas, kurio aki
vaizdoje visai neseniai teko man padiskutuoti su vienu mūsų dip
lomatu tas pačias problemas, kurioms buvo susirinkę su Talkos 
grupių ir Lietuvių Fronto delegacijomis, spontaniškai pasakė, 
įsiterpdamas į diskusijas:

‘Ačiū Dievui, kad apie tas jūsų rietenas ir nesantaikas ne
girdi mūsų tauta ir jaunuomenė. Jei ji apie tą visą, ką jūs čia 
kalbėjote, patirtų, tatai būtų jai ir visai mūsų kenčiančiai tautai 
pats skaudžiausias smūgis. Žymi jaunuomenės dalis tikrai tokio 
smūgio nebepakeltų ir, apsivylusi visu kuo, greičiausiai nueitų 
į komunizmą... Mes dėjome viltis į jus, esančius laisvėje, ir tikė
jomės, jog esate vieningi ir darote tėvynei Lietuvai gelbėti visą, 
ką tik galite. Tauta laukia iš jūsų, lietuvių politikų užsienyje, ne 
tarpusavio rietenų, o vieningo darbo ir pasiaukojimo Lietuvai’.

Kviečiu visas grupes, tiek tas, kurios iš Vliko buvo pasi
traukusios, tiek ir tas, kurios jame dar nebuvo dalyvavusios, su
glausti savo jėgas, lietuviškas širdis ir politinę išmintį po Vliko 
vėliava kaip vadovybės, išaugusios iš mūsų tautos rezistencinės 
veiklos pačioje Lietuvoje ir jau gerai žinomos tiek plačiuose mū
sų tautos sluogsniuose, krašte ir lietuvių emigracijoje, tiek kitų 
valstybių diplomatinėse kanceliarijose ir tarptautinėse institu
cijose”.

Reikia laukti, kad į šiuos p. Škirpos žodžius bus rimtai atsi
žvelgta ir bus padaryta viskas, kad būtų sustiprinta lietuvių 
bendroji ir vieningoji akcija dėl Lietuvos išlaisvinimo.

ae

LIETUVIŠKOSIOS VIENYBES 
JIEŠKOJIMAS

K. MOCKUS, Boston, Mass.

Galime daug pakenkti

Ateinančios iš krašto žinios 
rodo, kad okupantai yra pajun
gę mūsų krašto ūkinį gyvenimą, 
bet krašto gyventojų nuotaikos 
yra labai tvirtos; nepriklausomy 
bės laikų atsiminimas yra švie
sus ne tik pas tuos, kurie at
simena, bet ir jaunesnėj kartoj, 
kuri išaugo jau okupacijų me
tais. Tai, be abejo, žino ir rusai 
okupantai, ir jiems tarnaują mū 
sų propagandistai. Užtat jiems 
darosi vis labiau svarbu kom
promituoti Lietuvos gyventojų 
akyse tuos, kurie, būdami lais
vajame pasaulyje, gali atvirai 
atstovauti nepriklausomos Lietu 
vos minčiai ir dėl jos kovoti tarp 
tautiniame forume. Juo toliau, 
juo daugiau matome reiškinių, 
kaip uoliai sekamas yra mūsų 
gyvenimas emigracijoje ir kaip 
kruopščiai stengiamasi panau
doti komunistinei propagandai 
mūsų turimas silpnybes. Išcituo- 
jama kiekviena kritiškesnė pas
taba, išjuokiamas visas tas mū
sų nesutarimų pasireiškimas. 
Visa tai savaime skatina mus 
reviduoti savo elgesį, vardan tos 
Lietuvos imtis pozityvesnio pri
ėjimo vienas prie kito ir rasti 
būdų išvengti viso to, kas duotų 
pagrindo mūsų žiauriesiems is
torijoje okupantams panaudoti 
mūsų silpnybes savo propagan
dai.

Tai viena reikalo pusė. Iš ki
tos gi pusės, okupacijai užtru
kus ir laisvam pasauliui del
siant, mūsų politinė veikla emi

gracijoje įgyja vis sunkesnį po
būdį. Sunkesnį ypatingai ta pras 
me, kad artimiausiai ateičiai ne
galime būti dideli pesimistai, 
kad savo politinę akciją turime 
pajėgti vesti neribotą laiko tar
pą, nelaukdami iš jos kokių be
tarpiškų nepaprastų rezultatų. 
Išlaikymas gyvos nepriklauso
mos Lietuvos idėjos savųjų tar
pe, defetizmo slopinimas ir ak
cija tąja prasme tarptautiniame 
forume yra tokio masto dalykai, 
kad užtikrina pakankamai darbo 
visiems geros valios tautiečiams. 
Sutarimas savo tarpe gal ir ne
daug padės mums priartinti pa
čią išlaisvinimo valandą, tačiau 
nesutarimas tikrai daug pakenks 
visais atžvilgiais. Berods, tai da
rosi akivaizdu visiems, kurie ak
tyviai reiškiasi Lietuvos laisvės 
kovoj.

Iš čia darosi labiau supranta
mos mūsų politinių grupių pas
tangos rasti tokį sprendimą, ku
ris įgalintų visas mūsų politines 
grupes solidariai reikštis tuose 
darbuose, kurie iš tikrųjų yra 
mums visiems bendri, ir į ku
riuos neturėtų daug įtakos tu
rėti esamoji tikrai persmulki po
litinė diferencija. Pradėtos pas
tangos bus tuo sėkmingesnės, 
kuo atviresne širdimi jas pareik 
Šime ir efektyvesnėmis priemo
nėmis taisysime buvusias klaidas 
ir grupių centruose, ir periferijo 
je.

Klysti yra žmogiška
Vaikais būdami iš lotyniškų 

chrestomatijų mokėmės romė
niškos išminties. Tai buvo ir gar

Dail. Česlovas Janusas prie savo premijuotojo paveikslo “Žvejų prieplauka”, laimėjusio Winsor & 
Newton Award, Long Island Art League 27-ojoje pavasario parodoje. Šalia jo stovi tos dail. sąjun
gos prezidentė CathyAltvokater ir Queens miesto meras James A. Lundy, kuris jam įteikė premiją.

) Pauliaus Gaubio foto

susis posakis “Errare humanum 
ėst, sėd in errore perseverare 
dementis” (Klysti yra žmogiška, 
bet klaidoje pasilikti negudru). 
Anas nepriklausomos Lietuvos 
chrestomatijas skaičiusieji Šian- 
dian daugiausia lemia mūsų su
tarimo ar nesutarimo galimy
bes. Taigi tiems ir tenka visiems 
prisipažinti prie klaidos, kaip 
žmogiško gyvenimo palydovės.
Kaikurias klaidas, berods, visi: na politinė grupė turi turėti drą
beveik sutartinai jau pripažįs
tame. Sakysime, nepriklausomy
bės laikų vieno ar kito laikotar
pio perdėtas juodinimas tarnau
ja tik Lietuvos priešams ir to
dėl turimo nuo to susilaikyti.
Taip pat visi, rodos, jau supran
tame, kad emigracinės sąlygos 
neduoda mums priemonių pri
versti vienas kitą ką daryti ar 
nedaryti. Šita prasme stipriau
siu ginklu ligšiol laikyta spaus
dintas žodis ir jis ligi įkyrumo 
naudotas visų grupių. Berods, 
jau turėjome pakankamai laiko 
įsitikinti, kad ši kovos priemo
nė nėra nė efektinga, o kaiku- 
riuo atžvilgiu okupuotam kraš
tui labai žalinga. Pačių emigran jau lyg įpratome nepasisekimus
tų daugumai tas metodas daro 
taip pat neigiamos įtakos. Neno
rime eliminuoti sveikų diskusi
jų, tačiau norime stipriai akcen
tuoti, jog laikas eliminuoti visų 
siekimus priversti kitaip manan 
čius pakeisti savo nuomonę ar 
elgesį. Pakeitimų galime ir turi
me siekti, jei jie reikalingi, ta-
čiau tam yra tik vienas tikras pagalba versti kaltę kažkam ki- 
kelias — lietuviška gera valia tam. Paprastai demokratiniame

PAULIUS JURKUS

SMILGAIČIŲ AKVARELE
PREMIJUOTAS ROMANAS

120 tęsinys

Dega lempos. Pro žalius gaubtus skleidžia minkš
tą šviesą. Vėl taikiai ir ramiai Medžiokalnis užkan
džiauja, juokauja. Po vakarienės abu kunigai išsi
judina. Gimbutas lydi iki beržų. Viską jis supranta. 
Klebonas jau toks: dėl kito nersis iš švarko, padės, 
pažadės. Bet gerai, kad užvažiavo abu kunigai. Tiek 
neskauda nei jam, nei namams.

Sustoja ties Samanės durim. Nori pažiūrėti, ta
čiau žmona užstoja kelią.

— Palauk, Kleopai. Kas matė dukterį mušti? 
Tau daktaras nieko nesakė, o man prasitarė, kad vis
ko gali būti.

Jis nusisuka. Pastovi valandėlę ir išeina į sodą. 
Vėl lyg erškėčiu brūkštelėjo per širdį. Argi jis no
rėjo ją mušti? Ko lindo? Galėjo abiem žodžiu atsei
kėti, bet kas išlaikys tokiu atveju?

Sode naktis. Augštai žvaigždės blausios. Po ko
jom skiedros, rąstai. Nauji namai šmėkšo. Jis pa
lenkia galvą ir skubina. Klėtis. Didelė, ištaigi. Ckio 
pasididžiavimas, o vargo pilna. Aruodai net plyšta 
nuo rūpesčių! Juk ir dabar gali verkti, atsirėmęs 
į sieną.

Nunigręžiair nuo klėties. Sodo gilumoje obelys, 
kurias dar sodino su tėvu. Jau senos kerėplos. O bu
vo jaunos, prisnigusios žiedų. Anos gražios dienos, 
rodos, čia pat už tvoros, pasikelia rugių vilnim ir at
plaukia. Norėjo biiti jūrininku, o lyg inkaras įsmigo 
į žemę ir surūdijo. Ir tuos pačius laukus troško at

DTFNRASTTS DR AITO A S. CHICAGO. ILLTNOIS 
................... ■-=“

Pažanga
Priešrinkiminiame sovietinia

me mitinge agitatorius aiškina, 
kad sovietinėje santvarkoje gy
venimas nuolat gerėja. Esą ca
ro laikais Rusijoje darbininkas

ir susitarimas, paprastai lydimas gyvenime būna sunku pasiekti 
neišvengiamų galimybių ribose visuotinio sutarimo. Pasitenki-
gyvenimo skatinamų kompromi 
sų. Taigi kompromisas ir gera 
valia yra pagrindiniai mūsų su
sitarimo galimybių veiksniai. Šis 
priminimas liečia vienodai ir tas 
grupes, kurios šiuo metu yra 
atstovaujamos mūsų vyr. lais
vinimo institucijoje, ir tas, ku
rios joje nėra atstovaujamos.

Kiekvienas asmuo ir kiekvie-

sos pati reviduoti savo akciją 
ir laikyseną ir nevengti prisipa
žinti savo klaidų, nes jų buvo. 
Niekas kitas negali pavaduoti 
klystančio jo klaidos atitaisy
mo. Jis pats — asmuo ar gru
pė — gali ir turi klaidas taisy
ti. Tai norime labai akcentuoti, 
nes esama dar nuotaikų, kurios 
nėra palankios visuotinei nuotai 
kų ir elgesio revizijai. Vis dar 
norima suversti kažkam kitam 
tokius dalykus, kurie liečia ne 
vien tą kitą.

Susitarimas nėra vienos ar 
kaikurių grupių reikalas

Kartais susidaro įspūdis, kad

versti vis ant ko kito, o pasise
kimus priskirti sau. Norime la
bai akcentuoti, kad visų politi
nių grupių sutarimas bendrame 
politiniame organe yra visų tų 
grupių vienodos atsakomybės 
reikalas. Laikas baigti tą laiko
tarpį, kai vis buvo bandoma 
dažnai neleistinos propagandos

narna daugumos valios pripaži
nimu, ir tai laikoma normaliu 
dalyku. Tačiau mūsų specifinės 
aplinkybės reikalauja iš mūsų 
daugiau. Visi sutinkame, kąd 
būtų gera turėti visuotinai re
miamą organą, vadovaujantį ne 
priklausomos Lietuvos kovai už 
savo teisių atgavimą. Jau anks
čiau teko pabrėžti, kad į tai gali 
atvesti tik demokratinis pasita
rimų metodas ir tąja prasme 
yra suprantamas nusistatymas 
tų, kurie, nevengdami klaidų pri 
pažinimo ir revizijos, sykiu nešė 
atsakomybę už išlaikymą Vy
riausiojo Lietuvos Išlaisvinimo 
komiteto, kaip mūsų visų sieki
mų vykdytojo, ir šiuo metu siū
lo be išimties visoms politinėms 
grupėms apsijungti aplink jį de
mokratiniu pagrindu. Linkėki
me kantrybės ir sėkmės!

'O .jei nepasiseks ar užtruks?
Toks klausimas yra natūralus.

Tada prasitęs išsibarstymo lai
kotarpis, kuris jau neišvengia
mai plėsis ir į kitas dar vienin
gai dirbančias organizacijas. Jei 
taip atsitiktų, turime iš anksto 
stiprinti nusistatymą, kad tai 
neatneštų naujo vieni kitų puo
limų antplūdžio, kad, negalint 
visuotinai bendradarbiauti, būtų 
palaikoma bent pati bendradar
biavimo dvasia, kad nebūtų už
kasamas pats bendro darbo sie
kimas. To ypatingai prašo visi 
tie mūsų darbuotojai, kurie yra 
toliau nuo centrų ir domisi tik 
praktiška lietuviška veikla.

versti it knygą, bet, štai, jį patį jau užvertė. Pasiims 
meistras, pjuvenom užbers, ir Medžiokalnio daugiau 
nebus.

Grįžta į raštinę. Užsidega leffipą. Varto knygas, 
užrašus. Daug vakarų čia sudėta, suslėgta minčių, 
o gal dar ne visa žlugo? Kantrybės, kantrybės! Juk 
visa giminė niekada lengvai nepasidavė. Argi jis leis 
savo metam išbyrėti lyg pypkės pelenam ?

Ūmai atsistoja, užpučia žiburį ir nueina gulti. 
Meistras nuo daktaro grįžta į Gimbutus. Užgesęs

motorą, iš pusės alėjos atstumia motociklą, kad nie
kas negirdėtų. Nori jis Samanę pamatyti. Ar ir da
bar ji ta pati? Monika tokia rūpestinga jam. Atne
ša valgyti ir nuveda pas dukterį. >

Samanė jau atsigavus, jau ji šypsosi.
— Man geriau, Viktorai, tik tu nesirūpink. Esu 

laiminga, kad tu laisvas, nekaltas. O kur tu nakvo
si. Lik čia. Man bus ramiau.

Meistras neturi nč rakto į savo kambarį. Pali
ko policijojoje. Mama juos šią naktį globos, priglaus.

Gimbutienei rūpi, kad dukra pailsėtų. Greit iš
veda Viktorą. Svečių kambarys jau parengtas, bet 
jis pasipriešina. Nori, kad pamatytų šeimininkas. 
Geriau eis į daržinę ant šieno.

— Tik tu nesibijok, tėvas atsileis! — atsisvei
kina Monika.

Kieme tuščia ir gūdu. Topoliai šlama nakties il
gesiu. Danguje pilna žvaigždžių, lyg išplauti akme
nėliai paberti. Lenkias Paukščių Takas. Taip noris 
eiti, keliauti į tolimus, nežinomus kraštus.

Nuslenka daržinėn ir įsitaiso šiene.
— Ji*ir dabar mane myli! Nepabėgo kaip Rima! 

Ją mušė, mane mušė. Baisu! Tai ženklas, kad lendi 
ten, kur tavęs nelaukia. Jį suėmė, apkaltino ir ten 
mušė. Ji vistiek myli. Bet tėvo antausis liks amži
nai. Meistras čia neišlaikys. Reikės bėgti. Ar Sama
nė pasirinks tokią dalią. Bus kaip su Rima. Ten ji 
pasitraukė, o čia kiti išplėš. Mušė. Galėtų jis dar 
kažką padaryti, gal tada tėvas pasikeistų, tačiau

antausio niekas neištrins. Policijoj atėjo mintis: te
gu jį uždaro kalėjime, bus išsigelbėjimas. Jei dar 
valandėlę, jis būtų kliede jęs, prisipažinęs, bet jį pa
leido.

Samanė tvirta, tačiau ar jis išlaikys? Reikės 
kentėti, kentėti. Kai tėvas paminėjo vienuolyną, jam 
švystelėjo viltis. Tik vieną kartą išplėštų širdį, ir 
abiem liktų gražios meilės prisiminimas. Ne jie pa
tys, bet kiti suardė jų džiaugsmą. Tada geriau pa
sitraukti ir saugoti tai, kas vieną kartą nemeluotai 
gražu. Dabar — kentėti, kentėti ...
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VYRAI prie statybos susirenka anksčiau. Su
veda smalsumas: ar pasirodys meistras? Kaip su tais 
užsakais, dėl kurių klebonas apsijuokė? Jeigu jis, 
toks Gimbuto bočiulis, suklydo, tai kas nors yra: grei
čiausiai tėvas prieš meistrą, kaip toj dainoj, “galan
da kirvius, kalavijus aštrius”. Ir kaip negaląs: čia 
dvaras, ne pašiūrė, o meistras į žentus veržiasi.

Kas, pagaliau, pinigus vogė? Kodėl Viktoras bu
vo suimtas, ar Julius nepakišo kojos? — Tiek klau
simų pakyla iš karto. Ir miklina liežuvius, susėdę 
ant laiptų. Kiek skiedrų kieme, tiek ir nuomonių. 
Vienas krapšto pakaušį, išpučia augštyn dūmą stul
pu, savo akyse regi šimtinėm nuklotus kelius ir drau
gam pasakoja: “Jau tas, kuris nukniaukė, tai avinas. 
Kuriems kelmams grąžinti! Bankas, tiek svieto pi
nigų pripūtęs, nežlugs, o žmogui vis šis tas! Mieste 
be darbo trauki cigarus ir geri alų”. Antras maigo 
drobinę kepuraitę ir prideda: “Tai vaikų darbas, ne 
rimto vyro’’. Trečias nuveda: “Brolyčiai, sąžinė nė 
lentgalis, nepaspirsi koja!” Iš eilės galo sukikena ki
tas, rudai įdegęs: “Va, ir meistras koks slapukas, ką 
ištašė Gimbutuose. Malonumas tokia statyba, pride
da dar merginą ir ūkį!” Ir čirškia lyg žvirbliai, gin
čijasi, nerimsta. Tiek naujienų, taip įdomu!

įBia daugi*al

dirbo 6 dienas ir tik septintą į V™ kreipkitės
r ' | m,|S pilnam centrinio apsililvuio 

dieną gaudavo poilsio. Sovietų instaliacijos darbui. Mes atliekame
Sąjungoje tuojau būsią dirba- visokį “sheet metai” — skardos 
ma tik 5 dienas ir po jų 1 diena , darb* 
būsianti gaunama poilsio. Kai i LEE’S AUTOMATIC 
socializmas labiau įsigalėsiąs 
būsią dirbama 4 dienos ir po
to 1 diena poilsio. Dar vėliau Cicero 50, III. TOwnhall 3-6670 

•būsią dirbama 3 dienos ir po toj ANTANAS LIGUTIS, savininkas 
viena diena poilsio, paskiau 2
dienas dirbama ir 1 poilsio, 1 
dirbama ir 1 ilsimasi.

— O kaip gi bus, kai bus įgy
vendintas komunizmas? — pa
klausė vienas darbininkų.

— O kai bus pasiektas komu
nizmo laipsnis, tai bus tik 12 
valandų dirbama ir 12 valandų 
nedirbama, — paaiškino agita
torius.

Išvaryk Dievą 
teisingumą.

tai išvarysi
Pijus X

D e M E S I O !
PopuliariSkiausia lr hygleniškiausia 

lietuviška
PLAUK Ų KIRPYKLA 

BRIDGEPORTE 
752 W. 33rd St.

Dabar yra vedama labai senai ir 
gerai prityrusio kirpėjo. Kaina ta 
pati, bet darbas daug sąžiningesnis.

Atliekame dideliut Ir msžus automobilių remontus. Lyginimas, da
žymas, Elektrinis suliedinimas. Parduodame automobilių dalis 

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

2641 Weit 7lst Str. (Kampas Talman Avė.)
Telef. PRospect 8-9842, Namu tel. WAlbrook 5-5934

NAUJI OtbOJ TROKAI-NAUJAUSI KMUSTTKIO ĮRANKIAI 
tusų Merų hm/mmas-PIGUS IRSĄŽININGAS PATARNAVNAt

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL Tel. WAtu>»i< 5-9209

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

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

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

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

n

DABAR LAIKAS ĮSIGYTI 
NAUJA CENTRINĮ

APŠILDYMĄ — GAZO 
AR ALYVOS..

Mūsų kainos žemiausios; mūsų

HEATING
1826 S. CICERO AVENUE

NAUJOS PREKES, 
PIGI KAINA,

DĖLTO VISI
MĖGSTA DAINĄ! 

Dabar muzikos mėgėjams Įvestas 
naujas, didelis

FONOGRAFŲ PLOKŠTELIŲ 
SKYRIUS

Pop'-iltarlos, klasinės lr dzaso
— PLOKŠTELES —

i Didelis pasirinkimas geriausių firmų
į HI FI FONOGRAFŲ
TV. Radio ir Elektrinių Aparatų

lAi-Dfi i nfi-
UTCLCvision
iCsaT es - Service)

Sav. lni. A. KiMRNAh
3321 S. HaLsted — CLiffside 4-56«5

Atdara: kasdien 9—6, pirmadieniais 
lr ketvirtadieniais 9—9

Skelhkilčs "Drauge”!

Trečiad. 9 ryto iki 12 vai. 
Ketvirtad. 9 vai. iki 8 v.v.
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Pirmasis Tėvų Marijonų Bendr. Išvažiavimas - Piknikas !
BIRŽELIO MEN. 16 DIENĄ - SEKMADIENĮ Įį 

Programoje:
• POILSIS GRAŽIOJE GAMTOJE

• VAIŠES. • RUGUSIS PIENAS 

• ŽAIDIMAI SU DOVANOMIS • LOTERIJA

CHICAGĄ PALIEKAME IR Į PIKNIKĄ VYKSTAME VISI!
T

TĖVŲ MARIJONŲ SEMINARIJOS PARKE
AUTOBUSAI VYKSTA:

WEST SIDE — Nuo Aušros Vartų bažnyčios ........................... 12:00 vai.
BRIGHTON PARK — No Nek. Marijos Prasid. banyč&os .... 12:30 „ 
MARQIJETTE PARK — Nuo Marijos Gimime bažnyčios .... 12:00 „
BRIDGEPORT* — Nuo Sv. Jurgio bažnyčios ........................... 12:00 „
CICERO — Nuo Šv. Antano bažnyčios ................... ..................... 1:00 „

Egi

3*?

MŪSŲ KOLONIJOSE
Lawrence, Mass. Kadangi yra didelis reikalas

mokytojų seselių, tai randasi
Vyrų, choras televizijos mišiose net svetimtaučių seselių tarp 

. r, ... ____ .. lietuvaičių, bet ir jos pramoks-
. , , .. . . „„„„ ta lietuvių kalbos tiek, kad irŠv. Vardo draugija tun savo . * ..

i (svetimtaučių) klasėse vai-vyrų chorą, kuris gieda kas me- J* / . .• j •• x kučiai iš gilios širdies gieda:
nesĮ raugijos v. “Leiskit į tėvynę” lietuviškai,
parapijoje Lavvrence, Mass. Bir j ,
- i- n j- i • ;____t Tas parodo, kur yra noras, yrazelio 9 dieną yra skiriama Law- . ,.
rence diena Bostone. Ta proga ir ia'
Bostone, Gramby St. 25, koply- Visuomenei yra malonu atva- 
čioje bus atnašaujamos šv. mi-' žiuoti j Lietuvių dieną, dvasiš- 
šios už Lavvrence. Šios mišios kai ir kūniškai atsigaivina: ty' 
bus transliuojamos per televi
zijos stotį Channel 7, birželio 9

Chicagoje
Mūsų futbolininkai pirmenybėse

Po ilgesnės pertraukos, Chi
cagos lietuvių futbolo klubo 
‘Lituanicos” futbolininkai pe
reitą savaitę vėl pasirodė “Na
tional Soccer” lygos susitiki
muose.

Pirmoji klubo komanda, ko
vodama prieš I-je vietoje sto
vinčią “Atlas” vienuolikę, buvo 
priversta pasiduoti 1:3; rezer
vinė komanda, laiku neatvy
kus “Schwaben B” futbolinin- 

ram ore, žalioj žolėj ir medžių kams, gavo 2 taškus be kovos, 
pavėsy. Vieni lanko gražią nau- ° jauniai nugnybo Wings jau- 

dieną, 9 vai. 45 min. rytą. Šv. [ ją seselių koplyčią, kiti valgo n^us
mišių metu giėdos Šv. Vardo gardų kugelį, kiti gražiai žai-i Apie 150 žiūrovų, susirinkę 
vyr. choras iš Lavvrence. Šv. džia su vaikučiais ant žolynų, į lietuviškojo Marąuette parko 
Vardo draugijos dvasios vadas ir visi jaučiasi laimingi. j sporto aikštę, matė ryžtingą
yra prel. Pr. Juras, Šv. Pran- Sesutės, rėmėjai ir aš prašo- j mūsų futbolininkų pasipriešini 
ciškaus parapijos klebonas. Da- me atsilankyti į Lietuvių die-j mą techniškai ir komandiniai

nutarimai priimti. Buvo pa- Tėvai išsirinko iš 5-kių as-i pamokas, daugiau
gerbti minutės tyla Suvalkijos menų ir vieno L. B. apylinkės 
krašto ūkininkai, žuvę streiko t v-bos nario Tėvų komitetą. Ko
rnetu prieš 21 m. mitetas pasiskirstęs pireigo-

Komisija mirusių narių pa
gerbimui susidedanti iš A. Bur
ba, Alex Gedvilo ir J. Gaster, 
pranešė, kad buvo padėta velio
niui Gedvilui prie kapo gėlių 
vaza kapų puošimo dieną. O. S.

mis tuojau pradėjo darbą. Jis 
yra numatęs tuojau susitaręs su 
mokytojais išdirbti sekančią 
programą:

a) kad vaikai nebūtų perilgai 
užlaikomi pamokose ir vaikų

nebelanko. tjaUg maloniau skamba, negu 
Ir tokių vaikų tėvai neparagi- presjey televizijoje girdėta, ir 
na toliau lankyti. Ramia širdį- , kurią j ,aktą vjenas kjtai
mi sako, kad mano dukrele ar j jaunuolių bandydavo dai-
sūnelis nebenori lankyti. Zi- | nuoti 
noma, nenori, nes turi ansamb
lyje mokytis ir prisilaikyti ty- Kurie dar neužsirašė galima 
los ir kitos nustatytos tvarkos užsirašyti ansamblio salėje 
pamokų metu. ' 4201 S. Maplevvood g-vė pas bu

\ dintį vieną iš tėvų arba pas 
Jau dabar, net po kelių pamo mokytojus arba pas L B apy. 

kų matoma pažanga. Mokiniai ,inkės v.bos narius.tėvams būtų žinoma kuriai gru
pei vaikas priklauso, kada pra- kalba angliškai tik iki salės du-

bartinę Šv. Vardo draugijos vai 
dybą sudaro: J. Stakeliūnas — 
pirmininkas, Ed. Billa — vice
pirmininkas, Pet. Ulanavičius 
Willan — sekretorius.

J. Stakeliūnas

ną didžiai gerb. klebonų, kuni- į geriau žaidžiančiai meksikiečių
gų ir visų parapiečių. Visos 
draugijos, klubai ir visi lietu
viai kviečiami liepos 4 d. atlan
kyti į Šv. Pranciškaus sesučių 
daržą ir būsite visi maloniai su
laukti. Kun. J. V. Skripkus

Indiana Harbor, Ind.
Graži šventė

Vietos A. L. B-nės vadovybės 
pastangomis ir čia buvo Moti
nos dienos minėjimas, kuris

‘‘Atlas” vienuolikei. Pirmame 
kėlinyje “Lituanica” sukovojo 
gana garbingai ir buvo lygiaver 
čiu priešininku karingiems mek 
sikiečiams.

Taip pat ir įvarčių atžvilgiu 
lietuviai buvo pirmieji, jau 8 
toje min. H. Jeningo šūviu, pa
ženklinę 1:0 savo naudai. 23-je 
min. komandos centru žaidęs J 
Kaunas turėjo gražią progą 
padaryti 2:0, bet jis, būdamas 
vienas prieš vartus iš 4 metrų,

pradėtas šv. Pranciškaus lietu- Perkeba per vartus. 10 min. 
vių parapijos bažnyčioje iškil-'Pr‘e® kėlinio galą meksikiečiai 
mingomis pamaldomis, ir baig-1 susiima ir jiems pavyksta pa

tas 7 vai. vakare aktu parapi

Choras šalia bažnytinio reper 
tuaro turi ir pasaulinių dainų, 
dažnai rodosi parapijos paren
gimuose.

jos salėje.
Po V. Makiejaus trumpos, tu 

riningos ir įdomios paskaitos 
buvo meninė dalis, kurios metu

sėkmę išlyginti.
Antrame kėlinyje lietuviai

jaučiasi pavargę ir meksikie
čiai smarkiai atakuoja varti
ninko J. Perkūno šventovę, ku-

mūsų mažieji pasirodė su dai- ris- P° X-me kėlinyje parodyto 
nomis, šokiais, deklamacijomis, Puikaus gaudymo, pasimeta ir 

net ir menkiausiose situacijose 
nežino ką daryti. 7-toje min., 
J. Perkūnui neapgalvotai išbė-

ir akordeonu grojimu. Nors pro 
grama buvo ilgoka, bet ji vi- 

Birželio 9 dienos televizijoj' siems buvo įdomi ir nenuobodi.
šv. mišių metu choras pagiedos Programos dalyvės visos mažo- 
“O Bone Jesu” Palestrinos,si°s mergaitės buvo apsirengu- 
“Adore Te” Louvain melodija, sios naujais tautiniais rūbais,
“Veni Creator Spiritus” Ett, 
“Domine, non sum dignus” Vit- 
toria ir “Sancta Maria” Gou- 
nod. Chorą paruošia ir jį veda 
Iz. Vasyliūnas, chorą vargonais 
palydi Vytenis M. Vasyliūnas.

Minėtoje programoje daly
vauti choras buvo pakviestas 
draugijos pirmininko J. Stake- 
liūno pastangomis. Šia proga 
choras papildytas naujais na
riais. —A. J.

Pittsburgh, Pa.
Lietuvių diena

Liepos 4 d. yra Pittsburgho 
visų lietuvių diena. Jau daugiau 
negu trisdešimt metų, kaip 
Pittsburgho ir apylinkės lietu
viai ją labai augštai vertina ir 
skaitlingai lanko. Tas parodo 
vieningą lietuvių darbą ir gerą

ir dar kaikurios mergytės buvo 
savo mamyčių papuoštos ginta
ro karoliais, atsivežtais iš Lie
tuvos.

Be to, minėjimo dalyviai tu 
rėjo progos išgirsti ir pasigė
rėti muzikos: R. Steikūnaitė 
pianu paskambino Listo Veng
rų rapsodiją 2, o visą minėjimą 
apvainikavo muzikas F. Strolia 
smuiku pagrodamas G. Verdi 
fantaziją iš operos Troubedour, 
o pianu palydėjo p-lė Danutė

gus iš vartų, į juos krenta dar 
vienas įvartis, kurį įsimuša Je- 
nigas I, norėdamas kamuolį iš
mušti į užribį.

Po įvarčio, meksikiečių ryž
tas dar labiau pakyla ir jie 15- 
toje min. dar kartą nuginkluo
ja J. Perkūną, padarydami 3:1 
savo naudai. Vėliau, karts nuo 
karto ir mūsų puolimas sumez
ga vieną, kitą žygį į meksikie
čių vartus, tačiau jie neatneša 
vaisių. Lietuvių komandos puo
limas turėdamas centro pozici
joje silpniausią vienuolikės žai
dėją, atrodo, kaip viščiukai be

Moksleivių ansamblis ir 
Presley

Lietuvių Bendruomenės Brign- 
ton Parko apylinkės valdybos 
pastangomis yra suorganizuo
tas Lietuvių Tautinis Mokslei
vių ansamblis, į kurį yra įsira
šę apie 150 abiejų lyčių mokyk
linio amžiaus vaikų.

Gegužės mėnesio pirmomis 
dienomis ansamblis pradėjo dar 
bą. Ansamblis apima tris pa
grindinius dalykus: Dainavimą, 
kanklių muziką ir tautinius šo
kius. Minėtų dalykų mokytojais 
yra pakviesti ne tik geri savo 
srities žinovai, bet taip pat geri 
pedagogai ir pasišventę lietuvy
bės išlaikymo darbuotojai. To
dėl ansamblyje mokymas ir auk 
Įėjimas bus pastatytas tinka
moje augštumoje.

Išvengti nesklandumams ir 
įtraukti į darbą daugiau jėgų, 
L. B. apylinkės valdyba gegu
žės mėn. 26 d. sušaukė ansamb
lį lankančių moksleivių — tėvų 
susirinkimą.

Susirinkime tėvai išklausė L. 
B. apylinkės valdybos praneši
mą apie padėtį ansamblyje. 
Savo ruožtu tėvai pareiškė pa
dėką valdybai už dideles pastan 
gas organizuojant ansamblį. 
Ypatinga padėka buvo pareikš
ta pirmininkui Dirkiui ir Švie
timo vadovui Gelažiui, kurie pa 
rodė didelį pasišventimą kaip 
organizuojant, taip ir suorgani
zavus ansamblį, kas diena sau- 
gojant ir globojant mūsų vai
kučius.

deda ir baigia pamokas
b) Pasirūpinti tinkama salės 

švara ir kitom patalpom.
c) Tinkama mokinių apsauga 

lauke ir salėje, prieš pamokas 
ir pertraukų metu ir kitais mo
kymo ir patogumų reikalais.

Tenka pastebėti, kad dalis už 
sirašiusių į ansamblį jau nu
byrėjo. Žinoma dauguma iš 
Town of Lake kolonijos. Tiesa, 
gal pertoli važinėti reikia, daug 
laiko ir pinigų išleisti, bet ar 
apsimoka dėl sugaištos vienos 
kitos valandos ar išleisto dole
rio palikti mylimą vaikutį be 
ansamblio. Ansamblis palaikys 
jūsų vaikus tikrai lietuviais, 
pripratins mylėti dainą, muziką 
ir mūsų tautos dvasią ir papro
čius, jis apsaugos nuo gatvės 
žaidimų ir “mokslo”, kurį gau
na draug žaizdami su neaiškaus 
auklėjimo kitataučiais vaikais.

Bet blogiausia yra su tais, ku 
rie gyvendami Brighton Parko 
kolonijoje, vos pora blokų nuo 
ansamblio salės nelanko jo, ar-i1^. 
ba užsirašę ir pabuvę vieną dvi

rų, salėje visi stengiasi kalbėti 
lietuviškai. Namuose grįžę iš 
ansamblio jau ir dainelę prade
da lietuviškai dainuoti arba 
kanklėmis skambinti, kuri

Tad laukiame į ansamblį už
sirašančių ar jau užsirašiusių 
ir dar nelankančių, ar nebelan-

Brighto* ^arko Lietuvių
Tautinio Ansamblio T. K-ta*
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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 M vai. Sekm. uždaryta

JON

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

NUO UŽSISENEJUSIŲ 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

IR ATVIRU ODOS LIGŲ

minėjimas tik dėka įdėtam dar 
bui, pasiaukojimui ir lietuviš- 

valią paremti Šv. Pranciškaus kajai širdžiai H. Moliejienės ir 
sesutes ir jų pasiaukojimą Die-1 muziko F. Strolios.
vui, apšvietai ir Lietuvai. ( —Jonas Ervydas

Indreikaitė. Tai publikos buvo! vištos, kurie nežino ką reikia 
labai nuoširdžiai ir šiltai sutik-' daryti, 
ta kaip pirmą kartą mūsų sce-' Šiame susitikime 
noje pasirodę ir jų pagrota- ca sužaidė tik vidutiniškai; gy 
sis muzikos kūrinys klausytojų | n*me gerai darbavosi A. Mali- 
pageidavimu buvo net antrą nauskas ir R. Gavėnia; puolime 
kartą pakartotas. i geriausias buvo H. Henigas.

Taip gražiai pravestas šis Blankiausiai sužeidė J. Kaunas

Tie. kurte kenčia nuo SENŲ, 
ATVIRŲ IR SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ 
naga.ll ramiai sėdėti lr naktimis 
miegoti nea Jų užsisenėjuslos žalždoa 
niežėjimų lr skaudėjimų, aenų atvi 
ru ir skaudžių žalždų uždėkite 
LEGULO Olntment Jos gydymo 
ypatbyea palengvins jusu skaudėji
mų lr galėsite ramiai miegoti nak- 
tj Vartokite jų tapgl nuo skau
džių nudegimų. JI taipgi paėallna 
niežėjimų Ilgos vadinamos PSORIA- 
SIS. Taipgi paftallna perftėjtmų ligos 
vadinamos ATHLETE.S FOOT. su- 
sta.bdo džiovinimų odos Ir perplySlmų

Lituani- tarppirSčlu. Tra tinkama vartoti nuo 
džlūstančios suskllslos odos dedlr- 
vtnlų, odos išbėrimų lr t t taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada 
pasirodo skaudus išbėrimas nuo vy
styklų JI yra gera gyduolė nuo 11- 
vlrSInlų odos Ilgų. Le
gulo Olntment yra 
parduodama po 7 B 
ct.. $1.25. Ir $8.50.
Pirkite valsttnėseChl- 
cagoj lr apylinkėse—
Mtlwaukee, Wlsc., Oa- 
-v.Ind. lr Petrolt, Mi
chigan arba ralykl- 
te I r atsiųskite Mo
ney order j

S T. ANTHONY 
SAVINGS
Moka aukščiausius 

dividendus taupytojams 
... ir sąskaitos yra 

Federalines Valdžios 
apdraustos iki 

£10,000.00 
Jūsų saugumui!

FREE GIRS |" 

to SAVERS' ' i * <•>
May lst to 31 st

lllll

l/2% PADIDINA!
i

DIVIDENDĄ !

ir naujai bandytasis žaidėjas— 
Ross.

Po sekmadienio rungtynių lie 
tuviai stovi Vl-je vietoje iš 8 
komandų. Pirmoje vietoje liko 
stovėti Atlas su 6 tšk. Po jos 
eina Wings 6 tšk., Hoosiers 5 
tšk., Slovaks 3 tšk., Necaxa 2 
tšk., lietuviai 2 tšk., Maroons 1 
tšk. ir Rams 1 tšk. —Edv. S.

LEGULO, Department D., 

5618 W. Eddy SL, Chicago 34. Hl.

CRANE SAVINGS
2555 VVEST 47th STREET LAfayette 3-1983

B. R. Pletkiewlcz, prez.; E. R. Metkleeict. nekr Ir advokntju
Mokami aiikMua <ll»Ideiuiim. Keičiame Anklim Parduodame Ir perkam* 

ralMtybėe boimn. Taupytajam* patarnavimai nemokamai.

Pradėkite taupyti atidarydami nųnkaltų Mandlen Apdraunta Iki 110,000

Darbo valandoa pirmad. Ir ketvirtad nuo P Iki ti vai vakaro, 
antr Ir penk 9 Iki 5. treč uldaryta o nuo 9 ikt vidurdienio

Birželio 9 d. J. Liepos sode, 
priešais Lietuvių tautines ka
pines. Geras privažiavimas vi
siems iš visur. Turėsime gražią 
gegužinę. Kviečiami visi daly
vauti. Rengia Chicagos Lietu
vių Suvalkiečių draugija, re
mianti visus savo aukomis ir 
laukia jūsų visų atsilankymo.

Chicagos Lietuvių Suvalkie
čių draugijos susirinkimas įvy
ko gegužės 22 d. Valdybos visi

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybė
Precin Photo Studio

(Incorporated)
EDVARDAS ULIS. sav. 
4058 Archer Avenue

Telefonas Vlrginia 7-2481

O,

GIFT NECKIACE
Thl, polils įtrond of baautlfufly tlmulalad 

paark ityl.d by MADEUNC, U FREE 
wh«n you opan an aceount of $50.00 
or mora, or add that amount to your 

preient aceount.

IT'S SPRING ... and'»

HERE IS ST. ANTHONY’S‘ ' - V.

BIG GIFT CELEBRATION 
FOR ALL SAVERS

CAMERA and FLASH UNIT
A hondiome, practicat sot, 

for color film or btack and white.
It', FREE whan you opan an aceount 

of $200 00 or more, or add that 
omount to youj preient aceount.

FREE TO VACATION CLUB SAVERS
Opan your Voeotlon Club oeeounl NOW 

for $1.00 or meru par «*aalr and reraive Ibit full jet 

of boovtlfully paekaged žali and popprr thaknrt.

INjUKcU

ST. ANTHONY SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

1447 S. 49»h Court • Cicero 50. III. • Bl 2-1397
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Penktadienis, 1957 birželio 7

I

DIENRAflTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

l 1

LIETUVIŲ STUDENTŲ SĄJUNGOS, CHICAGOS SKYRIUS RUOŠIA VAKARĄ
Šių metų birželio mėn. 8 dieną, 8 valandą vakaro

PROGRAMA IŠPILDYS INDŲ ŠOKĖJOS IR LINKSMIEJI BROLIAI.
Didesnioji pelno dalis bus skiriama studentų Šalpos Fon

dui. Dalis bus skirta dėl "Lithuanus".

Pulaski Ballroom, 1711-15 South Ashland Avenue
i

Kviečiame visus ko gausiau dalyvauti, nes savo apsilan
kymu jūs paremkite lietuvišką studijuojantį jaunimą.

RENGĖJAI

ATEITEITININKŲ ŠVENTĖ jj solistai susilaukė gana gausios 
Birželio 2 d. Clevelando ateiti- publikos šilto pritarimo ir įver- 

ninkai savo šventę pradėjo pa- tinimo.
maldomis šv. Jurgio parapijos „ ...
bažnyčioje dalyvaujant jų vėlia-' . Savo gilios Ie
voms ir gausiam būriui jaunu- Jos POS™M P8® al e s a ’
čių, moksleivių, studentų ir šen- k”ckyte' Moksleive K. Stankai- 
draugių, kurių dauguma paaistipl?1' P1“1"" Pa^ambino Įdomią 
fino Dangaus Duona, Nors pa- dainų ‘r s°k‘>l PW
maldos buvo skirtos angliškai;
kalbantiems, bet kun. B. Iva
nauskas trumpu ir nuoširdžiu žo 
džiu lietuviškai kreipėsi iį šven
tės dalyvius, palinkėdamas ir to
liau būti ištikimiems savo šū
kiui “Visa atnaujinti Kristuje, 
tarnaujant Dievui ir tėvynei!”

Žilvitį”, akordeonu grojant V.1 
Benokraičiui.

Po programos visi svečiai bu
vo pavaišinti sumuštiniais, kava 
ir ledais. Jaunimas pasišoko.

Ateitininkų šventę reikia lai
kyti pasisekusia. Į ją gausiai, 
atsilankė Clevelando visuome
nės, ji buvo gerai organizuota ir 

Garbės prezidiuman pakviesti įdomi. Daug energijos ir meilės 
kun. P. Dziegoraitis, skautų at-1 šią ateitininkų šeimos šventę ren i 
stovai — tunt. V. Kamantas ir giant įdėjo Estera Alšėnienė, 
A. Petukauskienė, LB apyl. pir- Gailiušienė, M. Žilinskienė ir At- 
mininkas J. Virbalis, lituanisti- j eities Klubo valdyba. Būtų mie- 
nės mokyklos ved. A. Tamulio- la, kad ši šeimos šventė taptų 
nis, tėvų atstovė P. Brazauskie- (tradicine metine švente. At-kai 
nė, At-kų Tarybos pirm. dr. A. yra dėkingi klebonui kun. V. 
Damušis. Posėdžiui pirmininką- Vilkutaičiui, leidusiam nemoka- 
vo Ateities Klubo pirm. S. La- mai pasinaudoti parapijos sale. 
niauskas. Įnešus vėlia-vas, ak
tas pradėtas Ateitininkų himnu.
Dvasio kun. P. Dziegoraitis prie- Lituanistinė mokykla praėjusį 
mė pasižadėjimą iš 9 jaunučių, sekmadienį baigė savo mokslo 
pakeliamų į tikruosius narius.; metus iškilmingu aktu Šv. Jur- 
17 jaunučių pakelti į jaunesniuo- gio parapijos salėje. Mokyklos 
sius moksleivius ateitininkus ir' ved. Ant. Tamulionis kreipėsi 
7 pakelti į vyr. moksleivius atei- nuoširdžiu žodžiu į mokinius, mo 
tininkus. Pirmasis į naujuosius kytojus ir tėvus. Nurodęs mo- 
ateitininkus kreipėsi dvasios va- kyklos sunkumus ir padėkojęs

Iškilmingas aktas įvyko 5 vai. 
vak. Šv. Jurgio parapijos salėje.

das kun. Dziegoraitis. Jiems 
gražių linkėjimų gyvu žodžiu pa 
tiekė J. Virbalis, Ant. Tamulio
nis, Vyt. Kamantas, dr. A. Da
mušis ir S. Laniauskas. Aktas 
baigtas Tautos himnu.

Meninėje dalyje stud. V. Ma
tulionis atliko dvi Vanagaičio 
kompozicijas, ariją iš operos 
“Manon” ir Schuberto kūrinį. 
Stud. N. Ambrazaitė padainavo 
Sarpaliaus, Strausso ir Pr. Amb- 
razo kūrinių. Solistams akom
panavo inž. R. Babickas. Jaunie

SOPHIE BARČUS
RADIO PROGRAMA

19 WOEP stotieji — Banga 1390 
PIRMADIENIO vak. nuo 7—8 v 
NUO PIRMAD. IKI PENKTAD.

8:46 lkl 9:80 vai. ryte 
SEftTAD 8:80 iki 9:30 ryte 

SEKMAD. 8:30—9:30 v. r. Iš stotie*- 
WOPA — 1400 kil.

716# So. MAPLEWOOD AVĖ. 
Chicago 29, III. HEmlock 4-2418

MOVING
A. BENIULIS atlieka įvairiu* 
perkraustymus bei pervežimus 
ii tolimų ir artimų atstumų 

Tel. BIshop 7-7075

BAIGft MOKSLO METUS

už nuoširdžią paramą kleb. kun. 
V. Vilkutaičiui, lietuviams kuni
gams, seselėms, mokytojams, tė 
vams ir visuomenei, prašė ir at
eityje dėti visas pastangas, kad 
ši lietuviškoji institucija bujotų 
ir kiltų.

STATYBAI 
IR NAMŲ 

PATAIS 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių
medžiaga

CARR MOODY 
LUMBER CO.
STASYS LITWINAS. P res.
3039 So. Halsted St.

Tel. Vlctory 2-1272 
Apkainavimą ir Prekių Pristaty 

mą Teikiame Nemokamai. 
Raštinė atidara kasdien nuo
8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro 
Seštadienais iki 3 vai. vakaro

IŠDIDŪS SENELIAI

Buvęs prez. Truman ir žmona žvelgia išdidžiai susilaukę anūko. 
Jų dukra, ištekėjusi už C. E. Daniel, jr., susilaukė sūnaus. (INS)

tytė, A. Kavaliūnas, B. Masilio- 
nytė ir kiti. Premijoms aukų 
davė LB apylinkė, Ateities Klu
bas, tėvų komitetas ir knygomis 
Spaudos kioskas — V. Rociū- 
nas. Parodoje buvo ir-graži iš 
Lietuvos austa juosta. Paroda 
sutraukė nemažai lankytojų ir 
parodė mūsų jaunųjų sugebėji
mus. Parodai surengti daugiau
sia pasidarbavo mkt. V. Tamu- 
lionienė.

Mokykla, nešiojanti brangų 
mūsų švietėjo ir kultūrininko 
vysk. M. Valančiaus vaidą, jau 
daugelį mūsų jaunimo išmokė 
skaityti ir rašyti lietuviškai. Ji 
mūsų pranokėjo keliais tęsia kil
niąsias lietuviškos vargo mo
kyklos tradicijas. Todėl nuošir
džią pagarbą nusipelno visi tie, 
kurie dirba toje mokykloje, ku
rie sudaro sąlygas jai veikti ir 
savo vaikus jon leidžiantieji le
vai. Dabartinis mokyklos vedė
jas Antanas Tamulionis ir dabar 
tinis tėvų komiteto pirm. Ant. 
Garka - Garkauskas yra vieni 
pirmųjų, kurie tą padėką užsi-

tarnauja. Nuoširdžiai dirbo ir 
mokytojai, ir tėvų komitetas.

Mokykla, įsteigta Ateities Kiu 
bo 1949 metais, šiais mokslo me
tais turėjo 220 mokinių.

— o —
Dr. K. Pautienius, nuoširdus 

gerų darbų rėmėjas, Tautos 
Fondui paaukojo $15 ir įteikė 
Clevelando Alto skyriui.

— V. Kamantas ir A. Valai
tytė šį šeštadienį 10 vai. ryto 
Šv. Jurgio parapijos bažnyčioje 
priima moterystės sakramentą.

S. G.

Piktadarybės prakeikimas yra 
j tas, kad ji tik pikta turi gim- 

—Šilerisdyti.

IŠ ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

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

R. ŠERĖNAS
2017 W. 67th PI., Chicago,

III. VVAlbrook 5-8063

VU*

mokaiBc

Augštą

RtR 40 M£TU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA I# 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO 

• E NDROVt

4038 Archer Avenue t«i. LA3-67iv 

AUGUST SALDUKAS Pr.xld.nto.

Baigusius ir pažymėjimus gau 
nančius sveikino LB ayl. pirm. 
J. Virbalis, Ateities Klubo vardu 
vicepirm. V. Palūnas ir tėvų ko
miteto vardu A. Garka. Pirm. 
A. Garka pažymėjo, kad .per 
ėjusius mokslo metus buvo gau
ta arti 2,000 dol. paramos mo
kesčių, aukų ir parengimų for
ma.

Jūrai Gailiušytei buvo įteikta 
speciali dovana (Pr. Jogos) “Lie 
tuvių kalbos vadovas” už gerą 
mokymąsi ir reiškimąsi lietuviš
koje spaudoje. Radijo klubo 
pirm. J. Stempužis savo žodyje 
ir toliau pasižadėjo remti mo
kyklos idėją ir ją propaguoti 
radijo bangomis. ’

Mokykla tuo pačiu metu buvo 
surengusi mokinių darbelių ir , 
piešinių parodą ir paskyrė dova-1 
nų pinigais. Dovanas už geriau
sias juostas įteikė pati premijų 
mecenatė Stp. Radzevičiūtė — j 
pirmąją — $25 K. Žygui, antrą- Į 

\ ją $15 ir trečiąją $10 — sese
rims Mackevičiūtėms.

Piešinių ir darbelių komisija, 
susidedanti iš kun. P. Dziegorai- 
čio, L. Sagio ir Pr. Karaliaus, pa 
skirstė premijas, kurių pirmą- 

i sias gavo I. Stasaitė, I. Gatau-

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

nfilAI m SAUGIAI

PERKRAUSTAU
B A L DU S
vietoji: ir is toliau

K. EIDUKONIS
Turiu naują didelį sunkvežimį 

lr apdraudas 
2313 W. 91st SL, Chicago, DI. 

Tel PRrescctt 9-2781
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KNYGA
Kokios pasirodo tik retais laikotar- 
niais

PREMIJUOTASIS DRAUGO .. 
ROMANAS

Didelė Lietuviškos buities kayga, 
išrinkta iš daugelio kūrinių Jury 
Komisijos ir nepaprastai palankiai 
sutikta skaitančios visuomenės

Aplankas dail. J. Paukštienės, 
Lietuviškos Knygos Klubo leidinys 
434 psl. Kaina $4.00. .

nžsakvmua ir pinigus siųskit* 
n R A v G A S 

4545 West 63rd Street
_  _____________ r________ Chicago 29, Illinois
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VASARINIS IŠPARDAVIMAS
Parduodame su didelėmis nuolaidomis vasarinius 

drabužius vyrams, moterims ir vaikams
Vyrams išeig. balti marškiniai $2-05 ir augs. 

Vyrams gražūs kaklaraiščiai ... 89
Vyrams spalvotos kojinės ................... 25c P°ra

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

Moterims orlon megztiniai ........................

Moterims pavasarinės suknelės $2-85 ir brang. 

Moterims šilkinės skepetaitės 49 e ir branginu 

Moterims Nylon kojinės .... 59 ir brangiau 

Mergaitėms gražios suknelės .................... $ | .98

IR DAUG KITOKIŲ PREKIŲ PARDUODAME TAIP PAT 
SU DIDĖLĖMIS NUOLAIDOMIS

Kviečiame atsilankyti! Būsite patenkinti mūsų kainomis ir patarnavimu.

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

SKIP’S 
Liquor Store

5515 SOUTH DAMEN AVENUE
ALL PHONES — WALBROOK 5-8202

JUNE-BIRŽ. 6, 7, 8 d. d.

SELF
SERVICE

HENNESSY THREE STAR COGNAC, Fifth $5-09
IMPOKTED FRENCH NAPOLEON

BRANDY Fifth $3-39
MARTELL THREE STAR COGNAC Fifth $4.98
OLD PENSIONER, 90 Proof 

LONDON DRY GIN Fifth

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ 
PRISTATOM | VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT 
Saugus baldu perkraustymas as

menų turinčiu ilgą patyrimą.
STASYS FABIJONAS

2146 So. Hoyne Avė.,Telet. Virginia 7-7097

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

Universal Savings and Loan Assoeiation užtikrina saugumą 
ir gražų pelną.

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

Galite taupyti atvykdami asmeniškai ar per laiškus. Bns grei
ta*, ir draugiškas patarnavimas.

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės J:

FOR THE GIFT THAT’S APPRECIATED 
— GlVE A PET t

* Tropical & Gold Fish * Parakeets
* Canaries * Turtlea
* Chameleon * Fancy Dog Acoesaories
* Java Temple Birds * Hamsters 

Full line of Dog foods.
Complete line of Pet needs — Live Pets

BERWYN PET SUPPLY
2X29 S. Mariem, Berwyn, III., PI 9-066(1

$2.98

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

CINZANO VERMOUTH 
Dry or Sweet Fifth $.|S9

VODKA, 80 Proof Fulląt $3.39

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois
J

ASSORTED GERMAN WINES

LOIVENBRAU, Importai Gerinau Beer
Ca.* ,* o f 24 bottles

Fifth $1.39

$7.95
PRAGER I1EER

Case of 24 cans — Bock or regular Case $3.19

'r

R O PH I
Geriausias prancūziškas konjakas

TELEVIZIJA • RADIJAS
Hl H PHONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

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

1 957 BUICKAS
T i k

02,595.00
Dynaflow, Radio, Apšildymas, Baltos Padangos

Lietuviškoje Prekyboje-MILDA BUICK, Ino. 
907 W. 35th St., Chicago 9, III. LA 3-2022
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KUN. DR. JUOZAS TADARAUSKAS ■ PAJIEŠKOJIMAI ( LASSIFIED AND HELP * ANTED ADS HELP WANTED — FEMALE

Jieškomas JONAS ŽIOGAS, s. 
Domininko, gyv. Chicagoje. Jieško 
Marija 2iogajtė-vApulskiei&, gyv. 
Kaune, Baranausko g-vė 13-1, Li
thuania. Jieškomas ar apie jį ži-

DR V. ŽICKYS

Birželio 6 d. suėjo 20 kimi- rankomis išpjaustytais alto- 
gystės metų nenuilstamam Ha- ri is. Po bažnyčia {rengiama pa 
miltono lietuvių klebonui dr. Rankamai didelė parapijos salė ir į nantiejii rašykite adresu: B. Simo- 
Juozui Tadarauskui. Tiesa, dar atremontuojama klebonija. Ir>j™rne Ont., Canada. ’ °rt ° 

trūksta 5 metų iki sidabrinio ju kas svarbiausia, toji hamiltonie 
bdėjaus, tačiau tai nėra vienin- čių parapija šiandien yra vienin 
telė proga plačiau apžvelgti ši- tele Kanadoje, kuri jau beveik 
to energingo kunigo plačiašakę nebeturi skolų.
darbuotę. Jau dešimti metai, kai j jeįgU šiandien beveik visi Ha 
jis visu savo širdies jautrumu j miltono Uctuviai yra praktikuo. 
įsijungė į Hamiltono lietuvių j iantys katalikai> savo kultūri- 
gyvenimą ir aprūpina jų dvasi- ju įr tautiniu veržiumu or.
nius reikalus. Jei šiandien Ha- ganizuotumu pirmaujantys pa
miltomis yra viena iš judriausių gaulyje (čja veikja geriausį3i su

Jieškau VACĮ MONKŲ, išvykusį 
iš Skuodo, arba jo dėde ANTANĄ 
MONKŲ, gyv. Brooklyn, N. Y. At
siliepti adr.: Z. Girdvainytė, 3337 
S. Wallace St., Chicago 16, Illinois.

Stanislovą, Leonardo sūnų,' LYG 
NUGARĮ jieško Petrė Baužaitė, 
gyv. Kuršėnuose, S. Neries g-vė, 
Nr. 4 a, Lithuania.

REAL ESTATE

ir pavyzdingiausiai susiorgani
zavusių lietuvių kolonijų, tai di
delė nuopelnų dalis neabejotinai 
tenka jų judriausiam klebonui.

Juoz. Tadarauskas gimė 1914 
m. spalio 23 d. Vilniuje, jo tė
vams nuo karo audros besitrau
kiant į rytus. Vaikystę praleido 
Pašilėje, Ukmergės apskrityje, 
kur baigė ir pradžios .mokyklą. 
Ukmergėje baigęs 4 klases, per
sikėlė į Kauno Jėzuitų gimnazi
ją, kurią baigęs, apsisprendė 
būti kunigu ir išvyko į Telšių se 
minariją. Tenai jis porą metų 
turėjo profesoriumi ir dvasios 
tėvu neužmirštamąjį vyskupą 
Praną Bučį, MIC. 1937 m. bir
želio 6 d. įšventinamas kunigu 
ir tuojau paskiriamas Ylakių 
parapijos vikaru. Sekančiais, 
1938 m., kaip vienas iš gabiau
siųjų vyskupijos kunigų, gilina 
savo teologijos studijas Vytau
to Didžiojo universitete, kurias 
vainikuoja licenciato laipsniu.

1939 m. kun. Juozą Tadaraus 
ką jau randame lietuviškoj Klai 
pėdoj, beeinantį Vytauto Didžio 
jo gimnazijos kapeliono pare- 
gas. Dėsto tikybą, flosofiją ir 
lotynų kalbą. Hitleriui užgro
bus Klaipėdą, pasitraukia į Pa
langą, kur jį užklumpa bolševi
kų okupacija. Neramiais pirmo
sios bolševikų okupacijos me
tais vikarauja prie Telšių kated 
ros, o 1941 - 42 m. eina gimna
zijos kapeliono pareigas Mažei
kiuose. 1922 m. persikelia į Lie
tuvos sostinę Vilnių, kur iki pat 
pasitraukimo iš Lietuvos yra 
“Birutės” gimnazijos kapelio-

organizuota lietuvių bendruome 
nė su lietuviškąja mokykla čia 
daugiausiai suaukojama tėvy
nės laisvinimo reikalams), tai 
didele dalimi jų simpatingo kle
bono ir jo savimaršių bendra
darbių dėka. Popularusig hamil
toniečių klebonas yra gerai žino

Kun. J. Tadarauskas

Pranciškaus PLECKAUSKO ir 
ONOS PLECKAUSKLENES- KA- 
LADŽINSKATTES jieško Julė Bu- 
gienė - Kaladžinskaitė iš Ožkėnų 
km., Kuršėnų Paštas, Lithuania.

Jieškomą JANE LOŽYTE, Vla
do, gim. 1910 an. gyvenusi Vilniu
je, buvusi operos artistė (ištekė
jusios pavardės nežino). Jieško 
jos sesuo M. Petroškienė, Ukmer
gės, Maironio g-vė Nr. 18, Lithu
ania. Žinias siųsti šiuo adresu: 
DRAUGAS Adv. 721, 4545 W. 63 
St., Chicago 29, III.

AGNIETĖS LUKŠYTĖS, kilimo 
iš Subačiaus, studijavusios Vilniu
je, jieško tėvai. Atsiliepti St. Balt- 
rukinas, 85 Hause Drive, Akron 
19, Ohio.

Jieškomas ALEKSANDRAS DA 
NILEVIČIUS, s. Prano. Atvykęs 
1892 m. iš Mažeikių. Jieško sese
rys Zuzana ir Antanina iš Lietu
vos. Atsiliepti M. Paškevičius. 
3308 W. 62nd Pl., Chicago 29, III.

Jieškomas KOSTAS MEŠKAUS
KAS, neprikl. laikais turėjęs ma
šinraščio kursus Kaune, Sapiegos 
g-vė Nr. 6. Atsiliepti arba apie jį 
pranešti adresu: Bronė Pabarčienė, 
2645 W. 18th St.. Chicago 8, III. 
Tel. CR 7-6654. Jieško iš Lietuvos.

Jieškomas DZIDORIUS JOKŪ
BAITIS, sūnus Juozapo, prieš ka
rą gyvenęs R.F.D. Nr. 5, Troy, 
N.Y., ir jo sesuo Vera Jokubaitytė 
Geštautienė, gyv. Phila., Pa., Tu
riu žinių nuo artimųjų. Kreiptis: 
B. Mažulis, 4548 So. Whipple St., 
Chicago 32, UI.

Jieškomi: BRONIUS ČEČER- 
GIS, Vlado sūnus, ir jo dėdė PRA 
NAS CEčERGIS Adomo s. Turiu 
žinių iš jų artimųjų, gyv. Utenos ap 
skrityje, Skiemonių valsčiuje, o da 
bar gyvenančių Sibire. Kreiptis: B. 
čepauskienė, 38 Mountview Ave., 
Toronto, Ont, Canada.

mas visiems miesto ir apylinkės 
fabrikams, kurie noriai priima 
jo rekomenduojamus tautiečius. 
Jis budi visur gero lietuviško 
vado sargyboje, serga savųjų 
parapiečių vargais ir gyvena jų 
džiaugsmais.

Apie tautas yra sakoma, kad 
jos gyvena ir progresuoja ne
daugelio savo rinkinių vadų dė
ka: “populi paucis vivunt”. Rei
kia, kad šiais visuotinės tautos 
nelaimės ir masinio išsibarsty-

nas, Mokytojų instituto lekto- mo metais nepritrūktų mums 
rius ir Švč. Jėzaus Širdies para- sumanių ir ryžtingų kunigų, vi- 
pijos klebonas. Vilniuje išlei- suomenininkų, kultūrininkų ir 
džia maldaknygę “Motina Gai- švietėjų.
lestingoji”. i Veikliajam kunigui ir jaut-

i-i- •. , • • riam lietuviui visuomenininkui1944 m. laiveliu pasitraukia į , .............. ... .
Švediią. kur prasideda io trem- , . ....
ties kelias. Jo parapija apima na dar dau« aekml"CT » 
Švedijos ir Danijos lietuvius. raeU| Dlovo lr tCVyneS banK>se' 

Kad lengviau ir dažniau visus
galėtų lankyti ir guosti, įsteigia, budoury, Ont.
ir leidžia tautiška ireliginį ilius-, „ . ... . , , <<<3 . . T i Paminėta motinatruotą žurnalą Spinduliai . Iri
čia labiausiai jam rūpi jauni-Į Motinos dienos minėjimas uk 
mas, kuriam parašo ir išleidžia' rainiečių salėje praėjo nuotai- 
puikiai iliustruotą modernišką, kingai. Trims daugiavaikėms 
maldaknygę “Eik pas Jėzų”. | motinoms buvo įteiktos gėlių 

1947 m. vienas iš pirmųjų pa- i Puokštės. A. Jasiūnas ta proga 
siekia Kanadą, į kur padeda at-!^ar® sveikinimo žodį. Šeštadie- 
vykti lietuviams iš Švedijos ir ninės mokyklos mokiniai atliko 
Danijos. Naudodamasis proga I meninę dalį. Po to, buvo šokiai, 
atnaujinti ir pagilinti savo ži- kuriems grojo puikus orkest-

Jieškomas JONAS NOREIKA s. 
Jono. Gyv. gal New Yorke ar Chi
cagoje. Atsiliepti adresu: Pranė 
Jackūnaitė - Bočkienė, d. Igno. 
Klaipėdos g-vė b. 9, Priekulė, Prie
kulės rajonas, Lithuania.

Jieškomas PRANAS RADVI
LA, sūnus Juozo, gimęs 1922 m., 
Kaune. Jieško Aleksandra gyve
nanti Kaune. Atsiliepti — J. Rei- 
vytienė, 4334 S. Fairfield Ave., 
Chicago 32, DI.

Tėvas jieško savo sūnaus JUO
ZO ROJALIO, kuris apie 1929 gyv. 
adresu Armitage ar Hermitage Av., 
Chicago, DI. Atsiliepti arba apie jį 
pranešti adresu: Antanas Daduras, 
Komjaunimo g-vė Nr. 41, Taura
gės m., Lithuania.

Jieškomas BOLESLOVAS MAR
GELIS s. Povilo, gimęs 1917 m., 
Iš Lietuvos išvykęs 1944 m. Jieško 
sesuo. Atsiliepti adresu: Adelė 
Mergelytė - Neliupšienė, Utenos 
rajonas, Vyžuonos apylinkė, Pa
švenčių, Lithuania.

nias, stoja į Ottawos universi
tetą, kur įsigija teologijos dak
taro laipsnį. Niekada nenutrau
kęs ryšių su lietuviškąja trem
timi, dabar visiškai atsiduoda 
jos organizavimui ir pastoves
niam įsikūrimui. Įsijungęs į la
biausiai žalią Hamiltono lietu
vių koloniją, savo pastangas vai' ganto mokykla paskutinį gegu 
nikuoja 1948 m., įsteigdamas te sekmadienį Kristaus Kara 
nai naują Aušros Vartų lietu- '*aus didžiojoj parapijos salėj 
vių parapiją. suruošė gražų pobūvį —

Naujai parapijai, susidedan-

ras, ir veikė lietuviškas bufe
tas. Minėjime, ypač šokiuose, 
dalyvavo nemažas skaičius ir 
kitataučių svečių. Lietuvių bu
vo atvykę net iš New Yorko.

Šaunios užbaigtuvės

KLB drauge su Tumo-Vaiž-

Jieškomi KAZIMIERAS VER- 
BYLA, gimę apie 1880 m., MYKO
LAS VERBYLA, gim. apie 1885 
m., ir ANTANAS VERBYLA, g. 
apie 1898 m., sūnūs Jono, gimę 
Astraguro kaime, Vižainio parap., 
Suvalkų gubernijoje. Iš Lietuvos 
išvykę tarp 1909 m. ir 1918 m. gy
venę Chicagoje ir Michigane. jų 
sesuo URŠULE VERBYLAITE 
(Vyro pavardė nežinoma), gimusi 
apie 1890 an. apsigyveno Wa/ter- 
buryje apie 1910 m. Jie patys ar 
jų šeimos prašomi atsiliepti adre
su: Jonas Jakubauskas, Pionerių 
g-vė Nr. 12, Kybartų miestas, Li
thuania.

čiai išimtinai iš neseniai atvyku 
šių tremtinių, trūko visko, bet 
labiausiai bažnyčios. Įsigijęs ne 
didelę koplyčią ir neturėdamas 
jokių fondų ir jų nesitikėdamas 
surinkti iš neturtingų, darbo te- 
bejieškančių naujakurių, kun. 
dr. J. Tadarauskas nenuleidžia 
rankų ir tuojau imasi statybos 
darbo. Lietuviai tremtiniai pa

mokslo
metų užbaigimo proga. Pana
šios užbaigtuvės jau septintos 
iš eilės mūsų kolonijoj. Ir fak
tai kalba, kad mūsų lietuviško
ji mokykla nesilpnėja, bet iš 
metų į metus vis tobulėja. Pra
džioje buvo oficialioji dalis. Mo 
kyklos vedėjas kun. A. Sabas 
tarė žodį lietuvybės išlaikymo 
ir puoselėjimo reikalu, pabrėž
damas, kad sėkmingesniam mo 
kyklos veikimui itin būtinas

Jieškomą BRONIUS GRINIUS, 
s. Prano. Jieško sesuo. Atsiliepti 
adresu: Anelė Šomkienė, Viešvi
lės km.. Jurbarko rajonas, Lithu
ania

Bronius Skruzdys iš Sibiro įieš
ko savo brolių KLEMENSO ir MY
KOLO. SKRUZDŽIŲ, kilusių iš Pa 
nevėžio apskr., Barklainių kaimo. 
Atsiliepti: A. Antanaitis. 3348 S. 
Union lAve., Chicago 18, DI. Tel. 
YArds 7-8362.

daro planus ir jie patys juos' glaudesnis tėvų bendradarbia- 
įvykdio su savo energingu kie- vimaa su mokytojais. Pabrėžė 
bonu priešakyje. Taip savėje dir lietuviškų pamaldų lankymo 
bant, kainuoja tik statybinė me svarbą visiems, o ypač priau- 
džiaga. Ir pagaliau įvyksta tai, gančiam jaunimui. Mokykla ir 
ko vietos vyskupas niekada ne- lietuviška bažnyčia — tai du 
sitikėjo: atsiranda erdvi lietu- didieji stulpai, ant kurių turi 
viška bažnyčia su pačių lietuvių (Nukelta į 7 pusi.).

Janė ir Bronė Guokaitės iš Sibiro 
jieško savo pusseserių VALfiS ir 
Janės SVIDERSKAICIU (Sviders- 
kis), gyvenančių Pennsylvanijoje. 
Atsiliepti: A. Antanaitis, 3348 S. 
Union A.ve., Chicago 16, III. Telef. 
YArda 7-8362.

Pneė pirkdami ai parduodami 
uarnus, biznius, sklypus ar ūkius 
atlankykite mus.

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANOE 

NOTARY PUBLIC 
2406 West 61 St.
WAlbrook 6-6030

PRospeet 8-3679 (vak. ii semad.)
Mūr. 4 apartm., centr. šild.—$24.200. 
Mūr. 2 po 4 kb., centr. šild.—$2&.4OO. 
Mūr. 8 kb. bung., gazu centr. šild.— 
$18.200. Puikus 1 metų 6 kb. bung., 
brangūs priedai — $19.500. Nuo Chi
cagos 45 myl. vasarvietė su visais 
įrengimais, maudytis ir žuv.—$1.900.

Yra pigių lr gerų pajamų namų.

BUDRECKAS Realty
4081 Archer ave., LAfayette 3-3384

(prie California g-vfiei

GERA VIETA PENSININKUI 
Dėl žmonos mirties parduodu sa

vo nedidelį • gyvenamą namą, su 
akru žemės, prie 83-čio kelio ir žu
vingo ežero. 60 mylių nuo Chica
gos. Rašykite arba atvažiuokite. V. 
ASCILA, Box 144, Salem, Wis.

KAMPINIS MŪRINIS 2-jų bu
tų namas. Arti 26th ir Pulaski Rd. 
5 ir 4 kamb. 2 autom, garažas. Par 
duodamas dėl mirties šeimoje. 
$14,500; įmokėti $4,000. SVOBO- 
DA, 3739 W. 26th St. LAvvndale 
1-7038.

Jieškomas ALFONSAS KVEDE- 
RAS, b. Kaaio, gimęs Peloniškiu k., 
Pašvintlnio vai., Šiaulių apskr., Lie 
tuvoj, atvykęs i JAV prieš I-jJ Pa- 
saul. Karą. Jieško Ignas Kvederaa. 
s. Kazio, gvv- PelanJšklu kaime, 
Pašvintinio paštas, Linkuvos aajo- 
nas, Lithuania. Prašo atsiliepti ji 
pati arba io vaikus.

D. MONSTAVIČIUS
REAL ESTATE - 1653 W. 103 st 

Tel. BEVERLY 8-3248 
Nekilnojamų turtų pirkimas, parda
vimas. Tarpininkavimas bizniuose ir
valdžios įstaigose.

INCOME! TAX. Tas accountant

REAL ESTATE» ♦ • » » »»»»»«■■»»»■»
M A RQI' ETTK PAUK R. tik vienas 

blokas nuo parko. Kampinis mūrinis 
namus. 4 miegami: du 1-me augšto 
Ir du pastogėje (attic), 2 vonios. Vis
kas lubul puikiai įrengta. Kabinetinė 
virtuvė, žieminiai uluminljaus langui 
ir kiti patogumai. Reikalinga pama
tyti, kad Jvertlntumėt. šildymas spin
duliuojantis iš viršaus (ladiant 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 raštinę Ir mes mielai patarnau
sime parduodam! Jūsų namus.

SHUKIS BUILDERS 
AND REALTY
6433 So. Pulaski St.

Telef. LUdlovv 5-5900

ISNUOMUOJAMA — FOR RENT

NAMŲ SAVININKAI I
Tarpininkaujame batų išnnomavi 

mni. Patarnavimas veltni Turinu 
laukiančiųjų sąrašą.

VARPAS Real Katate 
įseie so. w«ster». prosim-c 6-2284

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

Ciceroje išnuom. 5 kamb. apšild. 
butas. Skambinti po 5 vai. vak.:

TOvrnhall 3-2723

PIRKITE ir parduokite aavo ne
kilnojamą turtų per mano įstaigą. 
Naudokitės mane teisingu patams 
vimn

E. KURŠIUS
REAL ESTATE SALES

REpubllc 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. Maplevvood Ave., 
HEmlock 4-2477.

Ciceroje Parkholme išnuomuoja- 
mas švarus erdvus 6 kmb. butas.

Savininkas 1239 So. 50th Ct. 
Telef. OLympic 2-9589

MISCELLANEOUS

BE YOUR OWN BOSS 
Work ln One Giri Office

Steno - General Office
Home cxpcrlence preferred būt 

not cg&cntiiU
Wlll Train Beghmer with Aptitude
5 day wcek. Halary baaed on ablltty. 
Blue CroM & Blue Hhield. A good 

ponltion for the rlght giri.

CABINET CORPORATION 
OF AMERICA 

6033 S. Lafayette St.
CaU NO 7-3500 — Mr.Nudelman

REIKALINGA MOTERIS pri
žiūrėti ligonę. 8 vai. į dieną, 5 die
nas savaitėj. 4615 W. 79th Plaee, 
REliance 5-8334.

VALGYKLAI REIKALINGA 
VIRĖJA

POrtsmcVith 7-9675
Its Fun To Work Near Home

GENERAL OFFICE GIRL
For Purchasing Department. Mušt 

type; will take full charge in near 
future.

OOURTESY STORM WIND0W 
2419 W. 14th St.

SAVININKAS parduoda namų — 
6040 8. MONITOR. Mūrinis bunga- 
lovr — "eight room efficlency" 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. Karštu vand. apšild. Tile 
vonia, {skaitomi ir priedai. Naujai 
apgyventoj apylinkėje. Patogu į krau
tuves. Labai geras pirkinys už 
$18,500.

ARTI NEW BUFFALO, MICH.
65 mylios nuo Chicagos

Puiki vieta pensininkui. Galima iš
nuom. visiems metams arba kaipo 
vasarvietę.

700 pėdų miškelio paupyje, 10 ak
rų žemės 2 modern. namai, I I kamb. 
ir 4 kamb., alyva apšild. 2-jų mašinų 
garažas. Jaunų įvairių vais. medžių 
sodas, raudonu ir juodų aviečių krū
mai, gražiai apsodinta. Netoli (walk- 
ing distance) South Shore autobuso 
sustojimo ir Lake Michigan. Savi
ninkas turi parduoti šį mėnesį. 
Parduos už geriausių pasiūlymų, su 
baldais ar be baldų.

Važiuoti U. S. 12. pasukti J dešinę 
prie J's Cafe. nedavažiuojant Union j 
Pier, 2-as namas dešinėj pusėj Niek 
Dudiak, Lakeside, Mich. 4134 arba ra
šykite Route 2, Box 458, New Buf
falo. Michigan.

GRAŽUS mūrinis 2-jų butų na
mas — 6 ir 6 kamb. Kraštu vand. 
alyva apšild. 2 autam, garažas. Ge 
ros pajamos. Tik $17,500. Arti 
Keeler Ave. ir 24th St. SVOBO
DA, 3739 W. 26th St. LAvvndale 1- 
7038.

PAJAMŲ BUNGALOtV — 5 ir 3 
kamb. $75 pajamų už 3 k. butą rū
sy. Gazu kraštu vand. anšild. Už
dari porčiai. Garažas. Bargenas. 
Kaina nupiginta iki $17,900 arba 
duokite pasiūlymą. St. Gali para
pijoje. Ant 55th St. arti Savvyer 
Avenue.

GERAS 4 KAMB. medinis ap
kaltas namas. Naujas stogas ir 
"gutters”. Rūsys. $11,500. Arti 
60th ir Kedvale Ave. Sklypas 30x 
125 pėdų Žieminiai langai ir sie
teliai ir daug priedų. 6134 S. Pu- 
laski Road, LUdlovv 2-2567.

NETOLI ŠV. KAZIMIERO 
KAPINIŲ

Gražioje apylinkėje 3 metų 4 km. 
mūr. namas. Karšto vandens — aly
vos šildymas, 2 auto mūr. garažas, 
prie Jo 2 kamli. tinka viengungiui. 
Apie % akro žemės. $15,500. A. Si
rutis. g M

DIDELIS, MODERNUS
6 kamb. tik 5 metų mūr. narnas, 

šildymas gazu. Apsauga nuo potvy
nio. Prie 72 netoli California Ave. 
Puikus pirkinys už $22,500. VolodJ 
kevičius. <

6 KAMB. MŪR. REZIDENCIJA
Marųuette Parke ant 40 pėdų skly

po, aut. šildymas alyva, 2 karų ga
ražas. $19,500. A. Katilius.

SUMAŽINTA KAINA
6 did. kam. mūr. namas Marųuette 

Parke. Lengvai galima pertvarkyti j
2 butu. Rūsyj yra dar 2 kamb. bute
lis. Qazo — karšto vandens šildymas. 
Galima tuojau užimti. A. Rėklaitis.

PIGIAI — UŽ $19,000
« kamb. 9 metų rezidencija, 73 tr 

VVashtenavv. Svečių ir valgomas klo
tas klllmuia nuo sienos iki sienos. 2 
auto garažas. Kavuliauskas.

P. L E 0 M A S
REAL ESTATE 

2785 Weat 7l«t Street 
Visi telefonai: VVAlbrook 5:0015

RETA PROGA
Arti 42-os Ir Koekwell tikrai gerai 

prižiūrėtas 3-jų imtų medinis namas. 
Geras pirkinys. Skambinkite apžiūrė
jimui dar šiundien.

REpublh, 7-8232

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-Sld6Je, mūr.; 6 būt. po 4 
kamb. Skubiai parduodamas, tik už 
$16,500.00.

57th ir Paulina. Mūr. 5 lr 6 kamb., 
rūsys, šildymas, aluminijaus langai, 
garažas. Nebrangiai.

Beverly Shores, Ind. Naujas gra
žus namas su rūsiu ir šildymu. Tln- 
kųs gyventi ir ištisus metus.

VENTA
4409 SO. FAIRFIELD AVE.

EAfayette 3-3881

įmokėdami $1,300 pirksite namų 
adresu — 1537 W. 5l*t Mt. Arti 5lst 
tr Ashland Ave. 6 kamb. Ir modern. 
krautuvė. Karštu vand. alyva apšild. 
2 autom, mūrinis garažas. Kaina 
$13,500. Kreiptis pirmad. 1811 West 
83nl St. Gltovehlll 8-8201.

Skaitykite "Draugu !

ŠILDYMAS
A. StančiaaskM instoliuoja vi

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

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

ryto Ud 8 vaL vakaro. 
Telefonas ano 5 vaL vakaro: 

OLympie 2-6752

MARQUETTE PARKE
Savininkas turi greitai parduoti 

1 % augšto medinį namų — 5 ir 31/į, 
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 
surašo ir įsitikinkite gerais pirkiniais 
Namų SavininkaiI

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

VARPAS Real Estate
Insiirance. Notary Public 

501A So. ft'emern Ave.
1‘Kosp. 8-2234 arba HEm. 4-7085

PASTOVIAUSIA reilTYBE — 
NEKILNOJAMAS TURTAS

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

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

Med. 2 po 4. su garažu, $11,500.
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. $12,500.
Kitur:

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

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

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

5 butai. 200 paj., tik $23.000.

SIMAITIS REALTY,
2737 W. 43fJ SU Ct 4-2380

«iiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiuiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii>iiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiit 

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

NORVILĄ
REAL ESTATE SALES 

2«()(l W. 5»th St. Tel. PRospeet 8-5454
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllWtllllll»IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIII

LABAI GERAS PIRKINYS. 6 k. 
mūr. bungalow. Pilnas rūsys. Karštu 
vand. apšildymas. Pastogė. Uždari 
porčiai. Ąžuolinės grindys. Naujai 
dažytas. Platus sklypas. Vaismed. 
Arti transportaeija, mokyklos, bažn. 
ir krautuvės. Kaina $15,800. Tuščias, 
galite tuojau užimti. AtdaraH apžiū
rėjimui nuo 2 ikt 6 vai. Savlntrtkas. 
5832 S. Rxxkwell St.

DftL SILPNOS SVEIKATOS SAVI
NINKAS PARDUODA 2-jų augštų 
medin) namų ir didelę daržinę, abu 
ant akmens pamatų. 6 kninb., 4 mieg. 
k.. I nileg. k. 1 -me augšte, rūsys, vo
nia, elektra, apie 3 akrai žemės. 310 
pėdų prie juodo kelto, ’/į mylios nuo 
autobuso. A rt t Holy Eamily Vilią. 
$18.000. Kreiptis J savininkų —

GEORGE 8. WHITE 
Bell Road, tarp Archer Ave.

Ir I28rd 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 REALTY 
CO., 8359 S. Pulaski Rd., tel. — 
POrtsmouth 7-3375.
Turime daug kitų namų su paja
mom Marųuette Parko apylinkėje.

PARDAVIMUI

LIET. APDRAUDOS AGENTŪRA 
Visų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. Notariatsa Valsty
bės patvlrtlnos kalnoa

Prleė darydami apdraudas kitur 
pasiteiraukite pas mua

JONAS KIRVAITIS 
VVAlbrook 5-5871

INTERSTATE INSURANCE AGENCY 
8108 S. Ashland Ave- Chieago M, IIL

cxxx>oooooooooooooooooooooo
PLUMBING

Licensed bonded plunben 
Joks darbas nėra didelis ar mažas 
Saukite dabar. Kalbame lietuviškai

Tel. — REpubUc 7-0844 nr 
YVAJbroot 5-8451

oooooooooooooooooooooooooc

Savininkas parduoda automobilį 
PONT1AC 1957 m. - visai mažai 
naudotas. 4 durų autom, tranam. 
Teirautis vakarais po 5 valandos:

Tel. YArda 7-J940

BUILDING & REMODELING

VIKTORAS ŠIMAITIS
GENERAL CONTRACTOR 

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

Namų tel. Bishop 7-3840 
2787 West 48rd Street

Nauji namai, garažai, Jvalrūz pa
taisymo lr pertvarkymo (remodel- 
Ing) darbai.

VACYS PETRAUSKAS
BUILDING CONTRACTOR 

4327 S. Campbell Av., Chieago 82, DI. 
YArda 7-0878

J. BREIVE and SON
cSnstructk)n company
1442 S. 48th Ct, Cicero 50, IIL

Statome naujus namus ir garažus. 
Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairius remonto darbas, skubiai 
gerai ir pigiai.
šaukite DAnube 8-2723 nuo 8 vai. 

ryto iki 7 vai. vakaro
Tel. Oliymplc 2-5121 nno 8 vai. 
vakaro Iki 11 vai. vakaro

ETUVIŲ STATYBO 
BENDROVEORAS

Bullders Geo. Oontrootors 
Atlieka planavimo Ir staty

bos darbus gydytojų ofisų, gy
venamųjų lr viešųjų pastatų.

Namų įkainavimas lr Ivalrds 
patarimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu:

JONAS STANKUS «
Kasdien nuo t vai. ryto Iki • I 
vai. p. p. Kitu laiku susitarus. ™ 

Tel. Pltospeot 8-2013 
WAlbrook 5-4855

6800 80 CAMPBELL AVE. 
Chicaco 29. DL

Namų statyba, fvaMks 
Ir pardavtnuM. Jei norite pirkti ar 
užsisakyti namą. kuris būtų gerai Iš
planuotas, patogus, gražus lr pigus, 
pirkite ar užsisakykite pas

V. ŠIMKUS
Susitarti šaukite TErmlaal 2-5581 

nuo B vai. p. p. kasdien Ir sekma
dieniais nuo 10-4 vai. Adresas: 818 
Votton Wlllnw 8nHnas 1"

PROGOS — OPPOKTUN1TIES

Parduodama GROSERIŲ IR MO
KYKLOS REIKMENŲ KRAUTU
VĖ. Gerai einąs biznis. Maža gyve
nimui patalpa. Parduoda dėl ligoa. 
$2,600, 2117 W, 65th 8t._________

HAVININKA8 PARDUODA KOMB. 
TAVERNA IR KEHTORANĄ su R 
kamb. butu viršuje, dabar laikoma 
"roomlnghouae” fabrikų rajone 
•’Clearlng" appyllnkėj. Tavernoje tel
pa 100 žmonių. Pelningas biznis In
formacijoms skambinti

REliance 8-5060

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

Why not enjoy more home life. — 
Less 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: June Graduates!
GENERAL OFFICE

Experienced or Inexperienced
For Order Department in 

Small Pleasant Office
. Typing Necessary

Mušt Have Pleasant Voice 
For Phone Work.

5 DAT WEEK 
COMPANY BENEFITS

GOOD STARTING SALARY 
CALL HELEN

K£nwood 6-5658

WORK CLOSE TO HOME
SAVE TIME & CARFARE

TYPIST—BILLER
Home experięnce deslrable būt not 

necessary. Age no barrler. Mušt likę 
figures. 5 day week. Salary aecordlng 
to ability. Blue Cross and Blue 
Shleld. Company benefits.

SUE ANN FOOD 
PRODUCTS CORP.

3660 W. 38th St. 
dali LAfayette 3-6883

WAITRESSES
Weekends and lunch hours avallable. 

GOOD TIPS 
(2) CHECKERS 

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

GLADHTONE HICKOKY PIT 
2724 S. Union Ave.

W 0 M A N
Age 40 - 50 — for General House- 
work for 2 adults. New home. Pri
vate room and bath. Excellent 
tvorking eonditions. Referenoes re- 
ųuired. Call evenings —

Wtnnetka 6-6003, Oollect
TBVAI IŠVAŽIUOJA ATOSTOGŲ 

LIEPOS 20 d. Pageidaujama moteris 
I savaitę gyventi ir prižiūrėti 2 vai
kučius: 13 mėn. ir 3 metų amžiaus. 
Duodame maistą ir atlyginsime pa
gal susitarimų. Skambinti HEmlork 
4-7165 iki 8 vai. vakaro.

STENOGRAPHER

Interesting work in sales manager's 
modern atr-conditioned office. Hos- 
pltalization Insurance, profit sharing 
trust, low priced cafeteria, many 
other benefits, 6-day week.

HOLLEB & CO.
WHOLESALE GROCERS

3223 S. We*tom Ave.
Call l ltontlcr 6-3000

M K. ROHENBERO

Work ln your nelghborhood

SAVE TIME & CARFARE 
SECRETARY

Prefor some ezperienče — brlght. 
ambltious beginner vvlll be considered 
as “Giri Friday" for busy executtve. 
6 day vveek. Air conditioned office. 
Exceltent company benefits. Salary 
commensurate wlth ability.

Apply to Mr. Epštein.

SARA LEE BAKERY 
TAylor 2-4200

2102 K. <’arp«irtc.r

HELP WANTKD — MEN

AUTO MEOHANIOB
Ir

BODY ft FENDER VYRAI
Atsineškite įrankius pasiruošę darbui 

NUOLATINIS DARBAS 
MEH JUS 1SMOKYHIMK

Taisysite įvairių firmų automobilius
2456 S. Mlchlgan Ava 

CAIumet 5-7022
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SPORTO APŽVALGA
(Atkelta iš 2 pusi.) 

zoną. Kiek drąsiau sukovojo Va 

laitis.
Gašką pažįstame, o Kauną ir 

Kalvaitį esame matę žaidžiant 
geriau. Morkūnas žaidė vos ke
letą minučių, bet atrodė ne ten 
papuolęs. Dirvianskis yra atve- į 
jas jau. Jis nebuvo savo geriau
sioje fizinėje kondicijoje, bet vis 
dėlto geriausiai iš visų pajėgė 
dengti Vitolins. Deja buvo pri
verstas žaisti puolime kraštu, 
nes tokių rinktinėje kaip ir nesi
matė. Ten pergreitai išsikvėpė 
ir komandai nedaug tedavė.

Po rungtynių liko tik pasvei
kinti latvių komandos trenerį 
Baumanį. Jis šios pergalės lau
kia jau nuo 1939 m., ka ilatvių 
rinktinė Kaune pralaimėjo vienu 
tašku, ir ją pilnai užsitarnavo.

Taigi pralaimėjimas net tokiu 
skirtumu normalus. Betgi 
juk po Toronto žaidynių mes

DIENRAflTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

NEMALONUMAI PO LAIMĖJIMO
-----

iV

KAS KĄ IR KUR
GUŽAUSKŲ

BEVERLY HI1XS GELINVCI*
estu vių, bau*, 
papuošimu. 

2448 Hmt BSrd btree* 
rei. 1'HuKpect M-OH33 Ir PK a-WHK

t-t

— Studentų susirinkimas. Atei
nantį sekmadienį, birželio 9 d. į- 
vvksta Chicagos studentų ateitinin ^r£X?uv‘J'k kUų* 
kų draugoves susirinkimas.

10 vai. ryto — šv. mišios ir bend 
ra komunija T.T. Jėzuitų koplyčio
je (5541 So. Paulina Avė.). Po mi
šių susirinkimas gamtoje.

Programoje: referatas draugo
vės nariams aktualiais klausimais, 
jdomi meninė programa ir kita.
Susirinkime dalyvauti kviečiami vi 
si draugovės nariai, vyresnieji mo
ksleiviai ir svečiai.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiuiii

Jei turite parduoti ar išnuomo

ti, pasiskelbkite smulkių skelbimų 

tkyriuje. Skelbimą galite perduoti 

(elefonu. Vlrginla 7-6640
.'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Ą

naitė pranešinėjo. Šokiams gro
jo A. Kusinskis ir retkarčiais 
lietuviškos plokštelės. Veikė turi 
tingas bufetas. Loterijoj laimė 
nusišypsojo V. Skvireckui. Sa
lė buvo gražiai išpuošta ir va
karas praėjo tikrai lietuviškoj 
jaukioj šeimyniškoj nuotaikoj. 

Publika iš pasitenkinimo reiš
Po automobilių lenktynių Indianapolis, Ind., kur Sam Hanks išvystė 135.601 mylių greitį, bučiuoja kė naveidavima kad ir daugiau laimėtoją aktorė Cyd Ctorlm. Viskas būtų labai gerai, jeigu nebūtų' stebėjusi ne taip jau labai tuo “P*““?”*’ 

patenkinta žmona. (INS) į Panasi4 vasarų dūlu suruošia.
Prie parengimo daugiausiai pri 
sidėjo Jurgis, Marija ir Danguo

II

i

Los Angeles, Calif.

Paminėta mirties sukaktis

Sudbury, Ont.

(Atkelta iš 6 psl.)
džiaugėmės mūsų žaidimo klase; 
bent buvome ja patenkinti. Tad
turėjo būti kas nors, kas iki čia A a stepono D ė r i n g i o 
privedė. Ir, kaip jau minėjau, mirties metinės buvo paminėtos 
buvo. Bet apie tai sekantį kartą. ge?u--s 19 d našlės Adelės

Deringienės rūpesčiu. Ta pro
ga buvo užprašytos pamaldos,

. . . kuriose dalyvavo daug žmonių, žymėjimų knygutes ir įvairias
— Pirmasis pirmenybinis fut- pQ pamaj(jų parapijos salėje bu dovanas: už pažangumą moks- 

vo surengtos padėkos ženklan le, už stropumą, už pavyzdingą 
vaišės, kuriose dalyvavo drau- lietuviškų pamaldų lankymą ir 
gų, prietelių ir bendradarbių.
Buvo pasakyta keletas kalbų,

DERTOITO LSK KOVO 
VEIKLA

bolininkų susitikimas prieš pa
jėgią lenkų White Eagles ko
mandą baigtas 3:2 pralaimėji
mu. Lemiantis įvartis White 
Eagles naudai pasiektas antrojo 
kėlinio paskutinėje minutėje. Se
kančios rungtynės įvyks birže
lio 8 d., šeštadieni}, didžiajame 
McCabe stadione. Teks žaisti su 
praėjusių metų pirmenybių I di
vizijos nugalėtoju vokiečių 
'Sports Club. Rungtynių pra
džia — 6:30 vai. vak.

— Dariaus ir Girėno Klubas, 
šiuo metu ypatingai besirūpinąs 
įsigytų nuosavų įteisinimu, ne
užmiršta ir sportuojančio jauni
mo. Klubo valdyba, įvertindama 
LSK Kovo jaunių krepšinio ko
mandos pergalę VI š. Amerikos 
Lietuvių Sportinėse Žaidynėse, 
paskyrė visiems komandos na
riams asmeniškas sportines do
vanas. Viešas dovanų įteiki
mas numatomas atlikti ateityje. 
Gražus Dariaus ir Girėno Klubo 
mostas vertas ir kitų organiza
cijų bei visuomenės dėmesio.

— Michigano Soccer League 
pastangomis periodiniai pasiro
do “Michigan Soccer Post’’ leidi
nėlis. Pirmuose numeriuose šil-

STEPONAS DERINGIS 

o Florence Korsak pagiedojo 
porą progai pritaikytų gies
mių, akompanuojant Br. Bud- 
riūnui. Stepono Deringio šviesi

tai aprašyta ir LSK Kovo fut- asmenybė bus dar ilgai minima 
bolininkų veikla, iškeliant praė-: mūs,i kolonijoje. Minėjimui va- 
jusių metų laimėjimus ir šių me- dovavo A. Raulinaitis ir A. 
tų draugiškus susitikimus. Dabrys.

— Prieš porą savaičių Detroi- Taipgi gegužės 21 d. velionis 
tą apleido ir nuolatiniam apsi- iškilmingai paminėtas Chicago- 
gyvenimui į Los Angeles persi- je velionies tėvelių Antano ir 
kėlė buvęs klubo iždininkas ir Kazimieros Dėringių rūpesčiu, 
šiemet ėjęs krepšinio sekcijos Kapinių dieną pašventintas 
vadovo pareigas Gintautas Vit- žmonos ir tėveliams tarpinin
kus. Mielam Gintautui detroitie kaujant naujai pastatytas ve- 
čiai linki visokeriopos sėkmės ijonįuį puikus paminklas įgytas 
taip vadinamuose šiltuose kraš-, pas Pachankį.
tuose. ______________________________

šoko. Laima Perminaite pasakė _ ®....... , le Kriauceliunai, Elena Sprm-
l eilerastj “Tau, mamyte ’, Al- . . ... . - T

..... • j * , diene, Elena Sviezikiene, J. Krugis Kusmskis pagrojo du daly- ’

remtis lietuvybės išlaikymas. 
Be to, dar yra labai svarbu lan
kyti visus lietuviškus parengi
mus. Jis, drauge su mokytoja 
M. Venskevičiene, išdalino pa-

už aktyvumą scenoje. Stasys 
Krivickas, bendruomenės pir
mininkas, kalbėjo bendruome
nės vardu ir įteikė mokytojams 
pinigines dovanas. Su džiaugs
mu ir pasididžiavimu reikia pa
stebėti, kad šių metų bendruo
menės valdyba puikiai supran
ta liet. mokyklos svarbą lietu
vybės išlaikymui išeivijoje ir 
pavyzdingai remia ir pilnai iš
laiko visą mokyklą. Bendruo
menė ne tik sumoka patalpų 
nuomą, bet skiria mokytojams 
dovanas ir apmoka mokinių do
vanų sąskaitas. Tėvų vardu 
kalbėjo A. Jasiūnas.

Šįmet pas mus veikė keturios 
grupės, kurių dvi, savo ruožtu, 
dar buvo padalintos į dvi gru
pes. Ypač vyresnėsėse klasėse 
šįmet buvo pastebėtas didelis 
lenktyniavimas mokinių tarpe. 
Tai labai prisidėjo prie mokinių 
pažangumo. To pasėkoje mūsų 
mokykla šįmet atsidūrė dvynu- 
čių ženkle. Trijose grupėse bu
vo net po du pirmuosius moki
nius. Tuo būdu pirmieji išėjo 
Danguolė Kriaučeliūnaitė ir Vio 
lėta Jasiūaitė, Dalytė Jasiūnai
tė ir Algis Kusinskis, Stasys 
Venskevičius ir Irena Glizickai- 
tė, ir Danguolė Remeikytė. Sce
noje daugiausiai pasirodė Re
gina Jakubonytė ir Violeta Ja
siūnaitė. Visos dovanos buvo 
įteiktos lietuviška spauda.

Po to ėjo meninė dalis. Dan
guolė Remeikytė pasakė eilė
raštį. V. ir D. Jasiūnaitės pa-

— Sportininkų gegužinė šie- Į es
met įvyks birželio 9 d., sekma- \t -----
dienį, New Liberty parke, šiai Naujasis Testamentas- 

Šventas Raštasgegužinei sportininkai ruošiasi 
ir tikisi visus atsilankiusius pa
tenkinti. P.

FASKO PRANEŠIMAS Nr. 10 
VII žaidynių II ratas

VII Š. Amerikos Lietuvių Spor 
to Žaidynių II ratas numatomas 
pravesti rugsėjo mėn. pradžioje 
ar rugpjūčio pabaigoje Roches- 
teryje, N. Y. Žaidynių vykdyto
jas — Rocheąterio KSK Sakalas.

Programoje — lengv. atleti
ka, plaukymas, lauko tenisas ir 
futbolas.

Tiksli žaidynių data bus pa
skelbta artimiausiomis dienomis, 
kadangi dėl susidariusių nenuma 
tytų kliūčių patalpų gavimo rei
kalu šiuo laiku tikslios datos pa
skelbti negalime.

Pabaltiečių \-asaro žaklynėN

Pabaltiečių lengv. atletikos, 
plaukymo, lauko teniso pirmeny
bės numatomos liepos 27 28 ar
ba rugpjūčio 3 — 4 d. Clevelan
de. Rengėjas — Faskas.

Tiksli data ir smlkesnės infor
macijos bus paskelbtos sekančią 
savaitę. Faakas

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.

JGLIAI/DA

ODA PRO 
MOBię

PUEMI71/OTAS
ROMANAS

čas ir St. Tolvaišą.kėlius akordeonu. Danguolė 
Kriaučejiūnaitė išpildė vieną 
baleto numerį. V. Jasiūnaitė ir1 liet 
R. Jakubonytė — po du. V. Ja
siūnaitė dar paskambino vieną .................................... .. ,, ,

rz • - , - jkesi jų gimines iš Nevv Yorko.dalykėlį pianinu. V. Knauceliu- „ „ .

I-sigykite, perskaitykite Lietuvoje 
premijuotą istorini romaną dviejuo- j 
se tomuose,

KRAŽIŲ SKERDYNĖS
Gražūs Žemaitijos gamtos vaizdai, Į 

gyvai pavaizduoti anų dienų papro
čiai, jdomi meilės intryga, vaizdūs 
dialogai atskleidžia anų dienų tik
rovės vaizdų. Jie parodo kaip dai 
Lietuvos nepriklausomybės priešauš
ryje maskoliai persekiojo mylinčius 
savo kraštų ir tikėjimų žemaičius ir 
Jie liejo kraujų dėl savo šventovės.

Autorius — J. Marcinkevičius ! 
pats lankėsi Kražiuose, gerai susi- į 
pažino su vietos aplinkuma, apklau- j 
sinėjo gyvus Įvykių liudininkus ii į 
panaudojo plačių archyvinę me
džią aų,.
I tomas 318 pusi

II tonine 320 pusi.

Užsakymus su pinigais siųskite

“DRAUGAS”
4545 West 6.3rd Street 

CHICAGO 29, ILLINOIS

kaina

kaina

$3.(10 

$3.00 Į

oooooooooooooooooooooooooo
Skel dus ‘DRAUGE acMumoaa 

oes ils yra plačiausiai skaitoma 

dienraštis o skelbtinilietuvių 
■•foi-' 
kaina yra prieinama visiem**
0000<XXKXK>0000{K><)<K>0<XKKHX:

Tėvai, įsigykite ir duokite savo vai
kams paskaityti gausiai ir spalvotai 
iliustruotą VANDOS TANKIENfiS

KARALAITES GINTARĖS 
ILGESYS

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

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

įdomiausias romanas’

Gyva tntnga ir šiurpui 
įvykiai, išsamiai pav&izduo 
tas bolševikinis gyvenimas 
Lietuvoje, dail. V K. Jonym 
16 originalių iliuetraeilų

Abi dalys vienoje knygov 

t4# nei - tik $4 00

UžMakymus siusti

* ‘ D R A U G A S”
4545 W. 63rr Street

Chicago 29, Illinois

— </. Bakšys iš Blind River, 
mokyklai paaukojo $5.00. 

Pas J. B. Jakubonius lan-

Sudburiškis

A. A.

JUOZAS GRUŽAUSKAS
Gyveno 3447 8. Lituanica Avė. 

Tel. YA 7-9381
Mirė birželio 4 d., 1957. Gi

mė Lietuvoje; kilo iš Panevėžio 
apskr.

Amerikoje išgyveno 50 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

3 dukterys: Valerija Barton, 
Josephine Dyb&la, žentas Leo 
ir Ethel Tomasky, žentas Peter, 
2 sūnūs; Charles, marti Vic- 
toria ir Stanley, marti Lucille, 
dešimts anūkų, kiti giminės, 
draugai ir pažįstami.

Priklausė šv. Kazimiero Vie
nuolyno Rėmėjų Draug.

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillips koplyčioje, 3307 I.itua- 
nica Ąvc.

Laidotuvės •įvyks šeštadienį, 
birželio 8 d., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas j Šv. 
Jurgio parapijos bažnyčių, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos 
už velionies sielų. Po pamaldų 
bus nulydėtas į šv. Kazimiero 
kapines.

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

marčios, žentai ir anūkai.
laidotuvių direktorius Anta

nas M. Phillips. Tel. YArds 7- 
3401.

A. t A.
STELLA MILLER

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

Mirė birželio .'t d., 1957, 9:30 vai. vak., sulaukus puses amžiaus. 
Gimė Cicero, III.

Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Thomas, augintinė Theresa, 
kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Priklausė SLA Kp. 134.
Kūnas pašarvotas Liins & Son koplyčioje, 5501 N. Ashland Avė.
Iiaidoluvės įvyks šeštadienį, birželio K d., iš koplyčios 9:30 vai. 

ryto Ims atlydėta į Our Lady of Loiirdes parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės- sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta į Šv. Kazimieroi kapines.

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

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

TROOST - PACHANKIS MONUMENTS
JOHN W. PACHANKIS (PATCH). Vlce-President

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

t •»*'•**

I paminklų patalpas ir atgal mes visuomet parūpiname 
transportaciją automobiliu.

Atdara kasdien lr sekmadieniais nuo 9 vai. ryto Iki 5 vai. popiet.

IMIRINKITR ItAHAR — Bt'H PASTATYTA KAPINIU r»IF.NO.nCt 
JOKIO |MOK|JiMO hlJSItiK MO”*: h AP IK16 OIKNOJSi.

Duoną ir įvairias ski.dingas 
bulkutes kepa

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

Tel. CLirrside 4-II37U 
Prlstutome į visas krautuves 
ir restoranus, taip pat Iš
siunčiame Į visus artimuo
sius miestus.

Pirkit Apsaugos Bonus!

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENTCO
3914 West lllth Street

Vienas blokas nuo kapinių 

Didžiausias Paminklams Planų• a
Pasirinkimas mieste!

Tel — CEdarcrest 3-6335

iuodAsio valandoj
issldte

MAŽEIKA * EVANS
LAIDOTUVIŲ DOUCKTORIAI

•MS Sa. Westm Ava, Air Ooadftioned koplyfls 
BSpnblto T-MM — 7-MM Automobiliam* vieta

TIum, karta arvaaa kito** mieste dalyse; gausim* 
koplyčia arėlaa Jūsų namų.

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

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

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

AMBULANCE DIENA IR NAKTĮ

ANTHONY B, PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0. WESTERN AVĖ. 1410 S0. 50th AVĖ. 
CHICAGO, ILL CICERO, ILL.
Telefonai — GRovehill 6-2345 arba

TOvvnhall 3-2108, 3-2109

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulansų patarna- Mes ^ur'mc koplyčias
1 vimas dieną ir nak- 'Jįjsf v s o s c Chicagos ir

1 tį. Reikale šaukti _ g Roselande dalyse ir
mua tuojau patarnaujame.

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

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

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

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

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

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

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

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

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69I.li STREET REpublk 7-1213
2314 W. 23rd PLACE Vlrginla 7-6672

VANCE FUNERAL HOME
1424 S. 50th Avė. Ol.ymplc 2-5245 ir TOwnball 3-9687

t
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X V.vnk. V. Brizgys ryšium 
su besiartinančiu birželio tra
giškųjų dienų minėjimu paau
kojo Lietuvos išlaisvinimui per 
Amerikos Lietuvių Tarybą 25 
dol.

X L. B. Bridgeporto apylin
kės metinis narių susirinkimas 

X Lietuviškos spaudos diena įvyko gegužės 26 d. Lietuvių 
yra skelbiama birželio 23 d. Tą auditorijoje, kuriame pirminin- 
dieną 3 vai. p. p. bus pašven-! kav0 A. Gintneris ir sekreto- 
tinti “Draugo” ir tėvų Mari jo- riavo J. Tijūnas. Valdybos na- 
nų vieriuolyno naujieji pasta- riai padarė pranešimus apie 
tai. Numatomos gražios iškil- praeitų metų veiklos darbus, o 
mės. Šventei paminėti išleidžia- kontrolės komisijos pirm. A. 
mas atskiras leidinys ir padi- Juodka perskaitė aktą, kuria- 
dinta “Draugo” laida. Įmonės me buvo pažymėti, jog valdy- 
ir draugijos kviečiamos pasi- ba gerai dirbo ir turėta nema- 
naudoti proga ir sveikinimais ža pajamų. Kasos knyga ir do- 
paremti šį lietuviškam gyveni- kumentai tvarkingai vedami, o 
mui taip reikšmingą darbą. ! pinigai laikomi banke. Atsiskai

tyta su Centro valdyba, apy-
X Birutė Bilevičiūtė, vėliau

siai pasiekusi Vakarų Europą, 
dalyvaus piknike šį sekmadienį 
Bučo darže, Willow Springs, III.

X Chicagos Lietuvių Taryba, 
vadovaujama Teodoro Blinstru- 
bo, birželio 15 d. ruošia birže
lio įvykių minėjimą Marijos 
Augšt. mokyklos patalpose. Mi
nėjime bus prisiminta 1940 m. 
birželio mėn. Lietuvos okupaci
ja ir 1941 m. birželio mėn. ma
siniai lietuvių trėmimai. Minė
jimo programoje kalbės lietuvių 
ir amerikiečių atstovai, bus pri
imtos atitinkamos rezoliucijos,
atlikta graži meninė programa. Antanas Lembergas, Jurgis Ja- 
ir suruošta paroda, vaizduojan-, nušaįtis ir Jurgis Mažeika,1 
ti terorą pavergtoje Lietuvoje, i Aleksas Urbonas, Svetainė “Du- 
Chicagos ir apylinkės lietuviai i by,a» Kazimieras Jonaitis, P. 
kviečiami gausiai atsilankyti. Į jokubka, J. Fabijonas ir Am-

X IJetuvių tautinių šokių įroziejus Numgaudis, Kazys 

šventės, Liet. Jaunimo kongre-

IŠ ARTI IR TOLI Sekmadienį per las dvigubas 
iškilmes — tėvų ir sūnaus — 
pamokslą pasakys kun. P. Ci
nikas, MIC — angliškai, ir tėv. 
J. Borevičius, SJ — lietuviškai. 
Iškilmingose šv. mišiose asis
tuos tėv. J. Borevičius ir tėv. 
J. Kidikas.

KANADOJ
— I>r Krank Ancevich (Dr. 

Pranas Ancevičius) yra kandi
datas į federalinį Kanados par
lamentą Kanados darbo parti
jos — CCF sąraše Trinity rin
kiminėj apygardoj Toronte, 
Ont. Rinkimai įvyksta pirma
dienį, birželio 10 d.

VOKIETIJOJ
— “Bendravimo namai” ati

daryti Muenchene. EZD (“Exil- 
Zeitung-Dienst”) Nr. 34 prane 
ša, kad, karui pasibaigus, Pie
tų Vokietija ir Bavarijos sosti
nė pasidarė įvairių Rytų Euro
pos pabėgėlių grupių susirinki
mo punktas. Per pastaruosius 
10 metų daugelis Rytų pabėgė
lių tautybių pasirinko Muenche- 
ną savo buveine ir įkūrė ten 
daug kultūrinių bei politinių or
ganizacijų. Tačiau šios organi 
zacijos tarnavo veik išimtinai 
saviems tautiečiams bei jų tau
tiškų tradicijų ir papročių puo
selėjimui. Tatai, laikui bėgant, 
turėjo privesti prie tam tikros 
izoliacijos. Pavienės tautinės 
grupės gyveno užsidariusios sa
vy; savitarpiniai santykiai ri
bojosi tik atsitiktinais rinktų 
atstovų oficialiniais susitiki
mais bei steigimu mažai prie 
jungimosi prisidedančių darbo 
susivienijimų, kurie praktiškoje 
veikloje buvo verčiami laikytis 
tam tikrų ribų. Taip pat ir kon
taktas su vokiškąja aplinka ne
pasiekdavo dažnai abiejų pusių 
pageidaujamos apimties.

Kad pagyvintų santykius sa
vo tarpe bei su šalies gyvento
jais, šveicarų ir norvegų -orga
nizacijos Europai remti jau 
prieš ilgesnį laiką buvo pasi
rengusios sustiprinti kontaktą 
tarp benamių svetimšalių ir vo
kiečių visuomenės.

Pagaliau pasisekė suintere
suoti šia idėja tam tikrą grupę 
vokiečių bei svetimšalių, kuri 
pasiėmė sau užduotį būti tarp 
paskirų nacionalinių grupių ir 
vokiečių gyventojų ryšininke.

Jis mato išniekintą Nežinomojo “Draugas” lietuvybės išlaikyme š* tikslą tur5tU įvykdyti “Ben- 
kario paminklą, jis perneša pa-, — žinome ir be komentarų. Kny Sravimo namai , kurie dar šią 
žeminimą, turi kantrybės ir iš-' gų išleidime ir konkursų skelbi- vasarą bus perduoti tarnauti 
tvermės vesti pasyvią kovą 16 me — pirmauja. Naujieji mūrai tai paskirčiai. Dėka dosnios 
metai. Jo suvargusiame ir vos tikrai pasidarys ne vien Chica- Free Europe

garda ir Kultūros fondu pagal 
įstatų tvarką. Vėliau buvo per
rinkta valdyba, kurią sudaro:
A. Gintneris, F. Valinskas, J.
Tijūnas, P. Šimoliūnas ir P.
Dambrauskas, kontrolės komi
sija : A. Juodka, J. Grigaitis ir
B. Kizauskas. Kandidatai į val
dybą — Juozas Vasiukevičius ir 
Kotryna Daknevičienė.

X J. G. Television Co., Kazik 
Furniture Co., A. Tveras, Alek
sandras Gešventas, Ignas ir So- Šiluvos Marijos statula Putnam, Conn., pašventinta gegužės 19 
phie Bražioniai, Apolionija Mi- dieną. Ją šventino prel. J. Balkūnas dalyvaujant gausiam skaičiui se- 
kalauskienė, Balys Brazdžionis,1 ser9 rėmėjų ir pačiai stovyklos fundatorei E. Lankauskienei iš Ci- 
. _ _ ’icero, III. Ją nuotraukoj ir matome.
A. Gruzdis, Aleksas Šimkūnas, i_____________________ ______________________ ;________________________

so ir Dailės parodos dalyviams 
pagerbti yra rengiamas banke
tas, kuris įvyks birželio mėn. 
30 d. Morrison viešbutyje. Šio 
banketo rengimo komisijos pir
mininku yra J. Jasaitis, gyv. 
4430 So. Campbell Avė., tel. LA 
3-2180, j kurį galima kreiptis 
vietų užsisakymo reikalu. Ban
keto bileto kaina — 7 dol.

X Mažosios Lietuvos patriar- 
ko Martyno Jankaus jau nebė
ra gyvųjų tarpe vienuolika me
tų, bet jo vaikai, kaip karo pa
bėgėliai, vargsta Kanadoje. 
Lietuvių visuomenė organizuoja 
pagalbą ligoje esantiems. Nori
ma jiems nupirkti namelį, kad 
senatvėje nereikėtų bastytis po 
svetimus kampus arba prieglau
das. Renkamos aukos JAV ir 
Kanadoje per vietos organiza
cijas. Chicagos šauliai jau su
rinko tam tikslui 311.70 dol.

X A F. Wells, J. Kreivėnas 
ir Jasaitis yra pirmosios J. A. 
Valstybių ir Kanados liet. tau
tinių šokių šventės rengimo ko
miteto vicepirmininkai, ši di
džiulė šventė įvyksta birželio 
30 d. International Amphi- 
theatre salėje.

TIK PO VIENĄ PLYTĄ
Statant Kauno Prisikėlimo šaukė saviesiems, kad priešo ne- 

bažnyėią, buvo paleistas šūkis: i bijotų, neišsilakstytų išgriovus 
įmflrykim kiekvienas po vieną • namo sieną ar stulpą. Jis sakė, 
plytą — pastatysime didingiau-’ kad tuoj pat ano vietoje turi 
šią pastatą Lietuvoje. Šūkis ra-1 būti pastatytas kitas. Ši užuomi 
do pritarimo. Prisikėlimo baž-| na tinka išsiblaškiusiems lietu- 
nyčios mūrai augo, nes jį mūri- viams visame pasaulyje. Priešas 
jo ir kaimas, ir miestas, ir stu-, krašte griauja kultūrinius ir

prekyb. B. Jurjonas ir A. Sė- dentas, ir mokinys, ir valdinin-i dvasinius namus. Likusieji tam

Prišmantas, Br. Racevičius, J. 
Gradinskas, E. Rudaitis, Major 
Furniture savininkas, J. Malio- 
rius, Lietuvių auditorijos sav.,

menas, “Dainavos” savininkas. 
Įvardintieji paskyrė Balfo pik
nikui vertingų dovanų. Šias do
vanas laimės laimingieji pikniko 
dalyviai.

X Balfo centre per gegužės 
mėnesį gauta pinigų 2,205.70 
dol. Daugiausia suaukojo Illi
nois valstybė — 1,246 dol. Ant
roj vietoj Maryland — 200 dol. 
Vasario 16 gimnazijai surink
ta 2,290.88 dol. Daugiausia su
aukojo Illinois valstybės lietu
viai — 1,121 dol. Antroj vietoj 
Massachusetts — 601.58 dol. 
Drabužių Balfo sandėlyje per 
gegužės mėnesį gauta 929 sva
rai, o maisto iš federalinės val
džios 163,200 svarų. Balfo ad
resas: 105 Grand St., Brooklyn 
11, N? Y.

X Mykolas Jokiroauskas yra 
Šv. Antano draugijos pirminin
kas Ciceroj. Visų Šventųjų 
draugijai vadovauja P. Suvaiz- 
dis, K. Šimkus ir ponia Butkie
nė. Raudonos Rožės klubui va
dovauja W. C. Jankauskas, B. 
Tumavičius, A. B. Petkus. Lie
tuvos kareivių draugijai vado-

kas, ir darbininkas. Jei šiandie- J realių galimybių pasipriešinti ar 
ną komunistai visos tautos žmo- sulaikyti neturi, 
nių aukomis pastatytą ir nespė- Gyvenantieji laisvuose kraš
tą baigti Prisikėlimo bažnyčios tuose turi ir gąlimybių, ir prie- 
mūrą pavertė fabriku, aukoto- monių atstatyti tai, kas išgriau- 
jai nėra kalti — «eturi nei prie- jama, sunaikinama. Štai neseniai 
monių, nei galimybės barbarų Chicagoje išdygo naujas kultū- 
darbus sulaikyti. Šiandieną lie-. f inis mūras — Draugo spaudos 
tuvis tėvynėje naikinamas ir fi-, įr vienuolyno patalpos. Kokį 
žiniai, ir kultūriniai, ir dvasiniai, r vaidmenį vaidina dienraštis

vegetuojančiame kūne yra tokia 
stipri dvasia, ryžtas, savo tau
tai ir kraštui meilė, kad žiauriau 
sios ir šlykščiausios okupanto 
priemonės jo nepalaužė. Jam šią 
stiprybę įkvėpė šiaudinė pasto
gė, mokykla, bažnyčia, muzėjai, 
prosenelių darbai, spauda, kny
ga, gimtųjų laukų ir pievų ga
ruojantis kvapas. Šios savybės

gai, bet visai Amerikai kultu-1 
riniu židiniu. Iš čia eis lietuviš
kas spausdintas žodis, išvys die
nos šviesą daug literatūrinių 
veikalų, romanų. Žinome, kad 
mūr0 pastatymas daug kainavo. 
Skolos siekia per 300,000. Naš
ta sunki. Jį visiems statytojams 
— tėvams marijonams per sun
ki. Jei lietuviai įmūrytų tik po

yra liudininkai tautos kultūrin- vieną plytą arba atlygintų vie-
gumo, subrendimo ir tinkamos 
vietos kultūringųjų tautų tarpe.

Vincas Kudirka savo laiku nei problemos.

nos plytos įmūrijimo kainą, to
ji skola nesudarytų nei rūpesčio,

X G. Gradinskas, televizijos
ir radijo prekybos savininkas,
2512 W. 47th St., nemokamai vaUJa K' SlrnkU3' Sl,03 draUgl‘ 

__„_____f i X - jos išvažiavimas jvyks Bruzgu-paskohno garsų efektams is- į 1 * «
gauti įtaisus, kurie buvo panau- ' * ■ **** S' K A ’
doti “Dainavos” antsamblio mu-1 1 ow PrlnSs-
zikiniame pastatyme “Išeiviai.”! x Jonas Šoliūnas, “Draugo”

X Adv. Edvardas Stasiukai- sPorto skyriaus redaktorius ir 
tis šiomis dienomis daug rūpi- MAS centro valdybos pirminin- 
nasi dienraščio “Draugo” nau- ^a8, m°kslo metams pasibaigus

X George ir Petronėlė G ri
bai, garbingi įvairių lietuvių or
ganizacijų veikėjai, neužilgo iš
vyksta nuolat apsigyventi į 
Floridą.

Pirmoje vietoje šis reikalas tu
rėtų atkreipti dėmesį lietuvio 
kataliko, o paskui, nežiūrint ti
kybinės dogmatikos, visų kul
tūrininkų, intelektualų ir visų 
geros valios asmenų, kurių šir-

Jų išleistuves rengia Chica- ^yse rusena kultūrinės vertybės 
ugnele. Dienraštis skelbia orga-

“Darnos” choras, vadovauja
mas muz. M. Budriūno. Sąskry
žio rengimo komitetas susideda 
iš kun. A. Bungos, mok. Lau
kaitienės, muziko M. Budriūn-o 
ir p. Uoginto.

— Baltų draugijos posėdy 
Stuttgarte gegužės 11 d. daly
vavo Kr. v-bos p-kas J. Batai- 
tis, kaip Lietuvių-Vokiečių sek
cijos p-kas. Iš lietuvių šiame 
posėdy dar dalyvavo V. Banai
tis ir dr. P. Rėklaitis. Posėdyje 
buvo aptariami draugijos veik
los klausimai: skaitytų Luene- 
burgo suvažiavimo metu refe
ratų atspausdinimas, dr-jos pa
sirodymo Bremene reikalas, pa- 
baltiečių bibliografijos parengi
mas ir kit.

jųjų rūmų dedikavimo iškilmė
mis, kurios bus birželio 23 d. 
Šis jaunas ir gabus teisininkas 
yra statybos komiteto vykdo
mosios komisijos pirmininkas.

X Ona Rasevičienė, žymi 
Detroito lietuvių veikėja ir 
uoliai besidarbuojanti Balfui, 
lankėsi Chicagoje dalyvauti dr. 
J. Poškos sūnaus vestuvėse, bu
vusiose praėjusį šeštadienį.

X B. R. Petkiewiez, Crane 
Savings & Loan Ass’n preziden
tas, įsigijo dail. A. Varno pa
veikslą. Petkiewicz ir jo sūnus 
advokatas mielai patarnauja 
lietuviams ir remia lietuvių kul
tūrines pastangas.

X P. Adomaičiui yra laiškas 
iš Kelmės ir J. Noreikai yra du 
laiškai iš Plungės. Atsiimti 
“Drauge”.

grįžta į Chicagą.

Visais sporto skyriaus reika
lais bei MAS reikalais prašoma 
rašyti ir kreiptis adresu 5254 
S. Trumbull avė., Chicago 32, 
III. Telef. PRospect 6-2796.

X Bronė Pivariūnienė savo 
kepyklos kepiniais pavaišins vi
sus Lietuvių Romos kolegijos 
rėmėjų susirinkimo-pobūvio da
lyvius sekmadienį, birželio 9 d., 
2 vai. p. p. Brighton Parko pa
rapijos salėje.

X Boleslovas Masiulis, buvęs 
Lietuvos Valstybės Tarybos 
pirmininkas, pakviestas “Teisi
ninkų Žinių” redakcijon.

X žurn. Vyt. Kasniūnas da
lyvaus Balfo gegužinės progra
moje, kuri įvyks Bučo darže 
birželio 9 d. Šokiams gros J. 
Kožiko orkestras.

gos Alto skyrius, Balfas, SLA 
217 kuopa ir Tėvynės Mylėtojų 
dr-jos 2 kuopa birželio 12 d., 
trečiadienį, 7 vai. vak. Meninin
kų klube, 2548 W. 69th St.

Norintieji išleistuvėse daly
vauti tepraneša iki birželio 10 
d. p. S. Semėnienei, Daina Tele
vision, 3321 So. Halsted Št., tel. 
CLiffside 4-5665.

X E. Grigaliūnienė, I* Zabu-
kaitė, M. Jocytė, D. šilingaitė, 
VI. Susmalis, Z. Urbonas, K. 
Ulevičius ir Alf. Tričys buvo 
pagerbti Brino svetainėje gim
tadienio proga. Sveikino VI. Iš- 
ganaitis ir kiti. Dalyvavo V. 
Mantautas, akt. Brinką, V. Ab- 
ramikas, dr. V. Sruogienė, kun 
šeštokas ir daug kitų svečių. 
Visi buvo gražiai pasveikinti, 
pavaišinti ir pasilinksmint). 
Jaunimas maloniai praleido lai
ką kultūringoje aplinkoje.

nizacijų parengimus. Ir jos šios 
progos neturėtų pamiršti. Už 
ilgalaikį patarnavimą, bent šia 
ypatinga ir svarbia proga, tu
rėtų būti surasta šiek tiek lėšų 
paremti statybos išlaidų suma
žinimą. Š. m. birželio 23 d. įvyks 
ta naujų pastatų pašventinimas 
— oficialus atidarymas. Šventi
nimą atliks pats Chicagos ar
kivyskupijos valdytojas kardi
nolas S. Stritch. Taigi visi įmū
rykime j naująjį pastatą po vie
ną plytą arba atlyginkime jos 
įmūrijimo kainą.

Iš savo pusės linkiu “Drau
gui” sėkmės eiti ir toliau tuo 
pačiu keliu, siekti tų pačių tiks
lų: mylėti Dievą, skelbti jo mok 
slą, siekti visų lietuvių troški
mo — laisvės pavergtai Lietu
vai. Kz. T-kus

Tu duodi žmogui duonos, ir 
jis nusilenkia prieš tave, nes 

Mrs. Dzinta Mae (’loskey- nieko nėra labiau priverčiančio, 
kaip duona.

Citizens’ Service 
paramos pasisekė surasti rei
kiamas lėšas tokiam namui 
įrengti.

Ir vokiečių valdžios organai 
šiuo sumanymu buvo labai su
interesuoti. Bendrajame vienos 
grupės žinomų vokiečių bei sve
timšalių posėdyje buvo nutarta 
įsteigti visuomeniniam labui 
tarnaujantį susivienijimą. Susi
vienijimas norėtų padaryti iš 
“Bendravimo namo” kultūrinį 
centrą, kuriame turėtų būti 
puoselėjamas bendravimas ne 
tik tarp atskirų emigrantinių 
grupių, bet ir tarp jų bei vokie
čių vietos gyventojų. Turima 
galvoje rengti kultūrinius bei 
visuomeninius parengimus, ku
rie, atmetus visas politines bei 
nacionalines priešingybes, su
vestų krūvon ir artimesnėn pa- 
žintin vokiečius ir benamius už
sieniečius.

— Lietuvių sąskrydis Mem- 
mingene įvyks per Sekmines, 
birželio 9 d., su plačia religine 
ir kultūrine programa. Jis pra
sidės Sekminių išvakarėse žu
vusių pagerbimu vietos kapinė
se. Sekmadienj prieš pietus 
įvyksta iškilmingos pamaldos, 
paskaita ir koncertinė dalis. 
Vakare susipažinimo pobūvis. 
Autrąją Sekminių dieną taip 
pat pamaldos, paskaita ir kon
certas didžiojoje pilies salėje. 
Pamaldoms ir pamokslams yra 
pažadėję atvykti NWCW direk
torius kun. Kaiser, Balfo direk
torius prof. dr. kan. Končius, 
Sielvados tvarkytojas tėvas A. 
Bernatonis, dr. Aviža, dr. Pet
raitis ir kun. Liubinas. Paskai
tas skaitys prof. Eretą s ir V. 
Natkevičius. Muzikinę progra
mą atliks dainininkas St. Bara-

KUN. V. TIKUIŠIO 
JUBILEJUS

Kun. Vincentas Tikuišis atei
nantį sekmadienį švęs sidabrinį 
savo kunigystės jubilėjų. Iškil
mingos pamaldos įvyks 12 vai. 
Visų Šventų parapijos bažnyčio
je, 10806 S. Wabash avė., Chi 
cagoje, kur kun. Tikuišis talki
na šeštadieniais ir sekmadie
niais. Tuo pačiu metu bus iš 
kilmingai paminėta ir kun. Ti 
kuišio tėvelių auksinė vedybi
nio gyvenimo sukaktis. Abudu 
tėveliai tebegyvena Visų šven
tų parapijos ribose.

Kun. V. Tikuišis yra gimęs 
Lietuvoje 1908 m. spalio mėn. 
8 d. Su tėvais į JAV atvyko 
1912 m. ir apsigyveno Roselan
de. Mokslus ėjo pasionistų ma
žojoje seminarijoje Normandy, 
Mo., ir šv. Tomo seminarijoje 
Denver, Colo. Kunigu įšventin
tas 1932 metais.

Darbavosi parapijose: East 
St. Louis, West Famkfort, Har- 
risburg, Benton ir Centralia. 
1943—1946 metais buvo kape
lionu JAV laivyne. Paskiau Lo
jolos universitete gilinosi psi
chologijos moksluose. Nuo 
1948 metų paskirtas vyr. psi
chologiniu patarėju nepilname
čių nusikaltėlių Illinois Secu
rity ligoninėj Menard, UI. Pa
skiau buvo kapelionu Šv. Onos 
seselių prieglaudoje ir vikaru 
Chestery. Nuo 1954 metų vėl 
gilina studijas Lojolos universi
tete, studijuodamas psichologi
nius mokslus ir dirba Illinois 
Security ligoninėj.

Retai apgyventa
Lenkija, karo metu praradu

si nelenkiškas rytines žemes, ga 
vo istoriškai iš dalies lenkiškas, 
tačiau daugumoje jau suvokie
tintas sritis vakaruose: Silezi
ją, rytinį Brandenburgą, Pama
rį, Dancigą, vakarų Prūsiją ir 
dalį Rytprūsių. Didžioji dalis 
čia gyvenusių vokiečių buvo sta 
čiai išvaryti į Vokietiją, ,o į šias 
žemes buvo atvežti ir čia įkur
dinti pabėgėliai ir repatriantai 
iš Sovietų Sąjungai priskirtų 
sričių, tarp kitko ir iš buvusios 
okupuotosios Lietuvos.

Tačiau šios žemės tebėra dar 
palyginus skystokai gyvenamos. 
Kai prieš karą čia 1 kv. klrn. te
ko 877,2 gyventojai, tai dabar 
jų jų tėra vos 30, o daugely sri
čių ir to nesiekia. Pvz. Pamary, 
kur prieš karą gyventojų 1 kv. 
kilometre buvo 52 gyv., dabar 
tėra vos 21 iki 28. Pramoninė
je Silezijos srityje, kur 1 kv. 
klm. prieš karą teko 152 gyv.. 
dabar tenka vos 104.

Tokias žinias skelbia vokiečių 
spauda, tačiau pagal lenkiškus 
šaltinius.

ckxh><kxk><k>o<hxh>ckj<kxh>vo<«h

Marijos apsireiškimų Fatimoje 
1917 metais aprašymas

128 pnsl. Kaina $1.00 
Užsakymus kartu au pinigais siuskite:

‘‘DRAUGAS’’
4545 VVest 63rd Street 

Chicago 29. Illinois

Favilanaitei yra laiškas "Drau 
ge”.

nauskas, panelės Eretaitės 
— Dontojevskia (smuikininkė ir pianistė) ir

maldaknyge

'JAUNUOLIU MALDOS’
Kurių paraott 

Kon. P. Kirvebltls
Kaina $1, $1.75 ir $2.50

daakymoa adreanoklt*DRAUGAS
4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29, ILL.

KADA IR KAM MOKAMOS

Pensijos ir Pašalpos
Siame leidinyje lr 8 pusi. priede at
spausdinta JAV-bių Socialinio Drau
dimo (Sodai Security) Įstatymas su 
naujausiais 1966 metų papUdymals, 
būtent: 1) Oflclalfis pensijų lr pašal
pų lenteles, 2) Moterims pensijų 
mokėjimas nuo 62 metų amžiaus, 8) 
Nedarbingiems asmenims pensijos 
mokėjimas nuo 60 metų amžiaus.

Be to, šiame leidinyje atspausdin
tas Nelaimingų atsitikimų įstatymas 
(Wortun«*a’s Oompensatlon), su len
telėmis, nurodant už koktus kūno su
sižeidi Imus klek mokama pašalpos. 
Leidinių kaina tik 80 centų.

Pinigus su užsakymais siųsti: 
•‘DRAUGAS”

4545 Wa»t 6Srd Street 
CMcago 29. Illinois

Nauja maldaknygė
“Viešpatie, Išklausyk 

Manęs”
Suredagavo

Kun. K. Matulaitis, M.I.O.
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 novonų; visų Bakramentų 
aiškinimai; psalmes; pilnos rekolek
cijos; visų sekmadienių evangelijos 
tretininkų maldos susirinkimams Ir 
aboliucljai; maldos apaštalystes mal
dos; Šv. Valandos maldos; 3 3 giesm.; 
Velykų Ir vėlinių apeigos; Kryžiaus 
keliai; SopullngosloB Motinos stotys 
ir t.t

Maldaknyge "Viešpatie, Išklausyk 
Manęs” yra labai gražiai Išleista; at
spausdinta ant balčiausio ir geriau
sio popierlo; tvirtai (rišta su paauk
savimu ar be; nemažos raides; daug 
rySklų iliustracijų.

Sl maldaknyge yra geriausias pir
kinys Amerikoje. Užsisakykite tuo
jau.

Užsakymus su pinigais siųskite:

DRAUGAS 
4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29. ILL.

KAS TIK TURI GERA SKONĮ, VISKĄ 
PERKA PAS LIEPONĮ!

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

Moderniausia lietuvių baldų prekyba Chicagoje.

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI — 
FURNITURE CENTER, INC.

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