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Laivų susidūrimas pareikalavo
Kodėl nėra laisvesnių

keliautojų iš Lietuvos?
Mūsų korespondentas Prancūzijoje

Vienas mano bičiulis prancūzas, kuris atidžiai seka Sovietų 
Sąjungos ir liaudies demokratijų vadinamo laisvėjimo bei demo
kratėjimo raidą, šiomis dienomis manęs paklausė, kaip visa tai 
pasireiškia Lietuvoje, apie' kurią jam mažai tepatenką žinių, lyg 
ji būtų už Uralo ar dar toliau.

Štai, pavyzdžiui, apie Lietu
vos kaimynę Lenkiją, — tęsė to
liau mano bičiulis, — Vakaruose 
turima daug ir tikslių žinių iš 
pirmų šaltinių todėl, kad į vieną 
ir antrą galą vyksta gyvas ju
dėjimas. Įvairių politinių bei 
ideologinių linkmių prancūzai, 
pradedant kompartijos delega
tais ir baigiant katalikų intelek
tualų centro pirmininku, laisvai 
nuvyksta į Lenkiją, laisvai ten 
aplanko savo pažįstamus ir nau
jų pažinčių užmezga, laisvai gali 
prabilti organizacijų susirinki
muose. Lygiai gausu iš Lenkijos 
atvykstančių į Vakarus. Štai tik 
per paskutinius porą mėnesių, 
nekalbant jau apie primą kardi
nolą Wyszinskį, Pax Romana 
kongrese Romoje teko sutikti 
net tris Krokuvos savaitraščio 
„Tygodnik Powszechny“ redak
torius su vyriausiu redaktorium 
priešakyje. Paryžiuje gegužės 
mėnesį lankėsi taip pat trys įžy
mūs lenkai: Valstybės Tarybos 
(prilygstančios vyriausiam pre
zidiumui tarybinėse respubliko
se) narys Zdziejowski, kuris da
vė pasikalbėjimą dienraščio „Le 
Monde“ bendradarbiui ir du sei- 

nariai — Štromą ir Kisie-mo
levvski. Abu turėjo po viešą pa
skaitą. Pirmasis — katalikų in
telektualų centre, antrasis — 
Europos kultūros kongrese. Dar 
vienas keliauninkas, rašytojas ir 
literatūros kritikas Arturas San 
dauer, taip pat turėjo viešą pa
skaitą apie lenkų rašytojų rezis
tenciją 1945 - 56 metais prieš 
staliniečių priespaudą literatūro
je. Visos paskaitos buvo gyvos, 
įdomios ir nušvietė Vakaruose 
mažai žinomus Lenkijos kultū
rinio gyvenimo požvilgius. 

Atskleidė esminius pakitimus

Visi atsilankiusieji lenkai švie 
šuoliai laisvai matėsi su savo 
įvairių krypčių tautiečiais len
kais ir su prancūzais ir suteikė 
dar papildomų paaiškinimų bei 
informacijų. Visi jie, kaip vie
šose paskaitose, taip ir asmeniš
kuose pokalbiuose, reiškė lojalu
mą liaudies respublikos režimui? 
pabrėžė savo ištikimumą vadina
mai Varšuvos sandorai (paktui) 
ir glaudžiam bendradarbiavimui 
su SSSR. Tačiau kartu atskleidė 
ir esminius pakitimus savo kraš
te: policinio teroro beveik visiš
ką išnykimą, spaudos palyginti 
didelę laisvę ir atvirų diskusijų 
įvairiais klausimais galimumą.

Kodėl gi panašių keliautojų ne 
atvyksta iš Lietuvos ? — paklau
sė mano bičiulis prancūzas. Jie, 
kaip anie lenkai, galėtų ir savo 
tautiečius ir vakarų žmones pa
informuoti apie tai, kas yra Lie
tuvoje, kaip ten vyksta demokra 
tinimas ir gyvenimo laisvėjimas 
bei žmoniškėjimas...

Nesijaučia tvirtai balne

Savo bičiuliui paaiškinau, kad 
mano tautiečiai komunistai, nors 
jau valdo kraštą keliolika metų,

bet vis dar nesijaučia tvirtai bal 
ne, nes jų tebuvo vos 741 iš trijų 
milionų gyventojų 1940-aisiais, 
režimo įvedimo, metais. O ir da
bar jų su kandidatais tepriskai- 
toma ne pilni 30,000. Todėl jie 
vis dirba lyg medinėmis ranko
mis ir galvoja lyg ne savo galvo
mis.

.4
Nepasitiki lietuviais

Iš kitos gi šalies, dėl tolimų is
torinių prisiminimų ir dėl lietu
vių tautos kieto stuburkaulio, 
maskviškiai rusai, ar jie būtų 
caro ar sovietų šalininkai, nepa
sitikėjo ir nepasitiki lietuviais. 
Caro laikais visa administracija 
buvo grynai rusų ir pats Lietu
vos vardas buvo išvirtęs į „Sie- 
vero Zapadnyj Kraj“ geografi- 

*jos vadovėliuose, iš kurių lietu
vių vaikai turėjo mokytis. 
Prievartaujama lietuvio dvasia

Stalinui taikant savo formulę 
„nacionalinė forma — socialis
tinis turinys“, Lietuvos vardas, 
kalba, folkloras pasiliko, bet im
ta prievartauti lietuvio protą, 
dvasią ir širdį primetant tą ne
lemtą svetimą „socialistinį turi
nį“, per kurį kemšama maskviš- 
kas galvojimas. Kadangi Mask
voje tolydžio vyravo nepasitikė
jimas lietuviais komunistais, to
dėl visur pristatyti rusai parei
gūnai, kultūrtregeriai, kontrolie 
riai, globėjai, jei dėl pasaulio 
akių priešakin ir iškištos lietu
viškos „kepurės“.

Todėl aš galvoju, — tęsiau to
liau, — kad jie mano tautiečiai 
komunistai nebūtų Maskvos be
laisviais, jie tikrai bandytų su
megzti kultūrinius ryšius su Va
karais, atsiųstų paskaitininkų. 
Dabar jie bijo. Štai vienas pa
vyzdys. Balandžio gale Prancū
zijoje lankėsi dabartinės Lietu
vos „pirmas numeris“: vyriau
siojo prezidiumo pirmininkas 
Justas Paleckis Sovsąjungos de
legacijos tarpparlamentinės uni
jos tarybos suvažiavime. Tokią 
augštą padėtį užimąs žmogus ne
išdrįso priimti vienos (šiandien 
jau mirusios) savo tautietės, ku
ri norėjo jį aplankyti grynai as
menišku reikalu. Iš to galima 
spręsti, kokia lokiška letena 
Maskva laiko suspaudusi Lietu
vą ir jos žmones, neišskyrus nė 
pačių nusipelniusių komunistų. 
Mano bičiulis prancūzas atsidu
sęs rūsčiai tarė: „Vis ta nelem
ta Maskva... Tolimuose Rytuose, 
Artimuose Rytuose, Azijoj, Af
rikoj, Egipte, Sirijoj, Alžire, Bu 
dapešte, Vilniuj... vis Maskva ir 
Maskva...“.

Neįstengia atsisakyti
Stalino linijos

MASKVA, birž. 19. — Sovietų 
Rusijoje komunistų partija įsa-| 
kė pakeisti mokslinio žurnalo I 
„Voprosy istoriji“ vadovybę, nes l 
ji leido mokslininkam „liberališ- j 
kai aiškinti politiką“. Vienas to 
žurnalo redaktorius atleistas, 
nes jis pernai drįso skelbti kri
tiką .Stalinui.

Žurnalo vadovybė buvo taip 
pat kaltinama, kad ji apėjo ty
lom Vengrijos įvykius, atsisakė 
kovoti prieš „revizionizmą ir na
cionalizmą komunistų partijose 
užsienyje“. Buvo kaltinama va
dovybė, kad rašydama apie Jung 
tinęs Amerikos Valstybes, nepa
kankamai pasisakius prieš JAV 
imperializmą.

Pakvietė liudyti
Trockio žmoną

WASHINGTONAS, birž. 19. 
— Trockio žmona yra pakviesta

sesiją
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ORAS

Oro biuras praneša: Chicago
je ir jos apylinkėje šiandien — 
giedra ir šilčiau.

Jordanas atidėjo
parlamento

AMMAN, Jordanas, birž. 19.
— Jordano ministerių kabinetas 
parlamento sesiją atidėjo trims 
mėnesiams. Nežinia, kodėl taip 
padaryta. Karalius Hussein da
lyvavo ministerių posėdyje.

Samir Riafi, premjero pagelbi- 
ninkas ir užsienio reikalų minis
teris, pasakė, katį ministerių ka
binetas taipgi nutarė sudaryti 
dar du karinius teismus spręsti 
bylas tų asmenų, kurie apkaltin
ti sąmokslu prieš Jordano reži
mą.

JAV Iždo sekretorius George M. Humphrey (dešinėje) kalbasi 
su senato komiteto tirti ekonomines sąlygas pirmininku Harry F. 
Byrd (D., Virginia). Humphrey pasakė, kad “nauja inflacijos grėsmė 
yra turbūt rimčiausia mūsų naminė ekonominė problema”. (INS)

JAV dalyvaus Maskvos
parodoje ir paleis satelitą

t , ,

WASHINGTONAS, birž. 19. — Kremliui pakvietus, Ameri
kos vyriausybė yra nusistačiusi dalyvauti Maskvos parodoje, iš-

kongreso komisijos liudyti apie statydama ten savo technikos nuostabas, 
komunistų infiltraciją Jungtinė
se Amerikos Valstybėse. Bet ji 
gavo įspėjimą, kad bus nužudy
ta, jėi ką nors pasakys.

Izraelis jaudinasi
JERUZALĖ, birž. 19. — Kai

ro radijas vakar paskelbė, kad 
Egiptas gavo tris povandeninius 
laivus iš Sovietų Sąjungos. Dėl 
to Izraelis labai susijaudino. Bet 
Izraelis dabar nebijo karo su 
Egiptu, nes Egiptas nesąs pasi
ruošęs. Taip bent mano izraeli
tai.

Tai paskelbė prezidentas Ei- 
senhoweris ir ta pačia proga pa
prašė kongreso skirti 2 milionus 
ir 200 tūkst. dolerių parodos 
įrengimui. Paroda įvyks Gorkio 
parke Maskvoje ryšiumi su Ru
sijos žemės ūkio paroda.

Prezidento Eisenhowerio sek
retorius spaudos reikalams pa
aiškino, kad su sovietais dar nė
ra baigtos derybos parodos rei
kalu. Tačiau atrodo, kad bus ga
lima susitarti. .

Prašydamas padidinimo sąma
tos šiems metams, prezidentas

Eisenhovveris paprašė iš kongre
so lėšų dirbtinio mėnulio palei
dimui apie žemę. Tam tikslui bu 
vo paprašyta daugiau kaip 34 
milionai. Tikimasi dirbtinį mė
nulį apie žemę paleisti jau se
kančiais metais.

Du laivai susidūrė prie
Prancūzijos pakrantes

BRESTAS, Prancūzija, birž. 19. — Amerikiečių tanklaivis ir 
graikų prekinis laivas šiandien susidūrė miglų metu prie Pran
cūzijos pakrantės. Laivai paskendo liepsnose.

Apie 10 jūrininkų žuvo ir 14 
ar daugiau dingo iš abiejų laivų 
77 vyrų įgulų.

Mažiausia 26 jūrininkai buvo 
išgelbėti. Britų pranešimas sako, 
kad „mažiausia 13“ dingo vien 
tik iš Amerikos laivo.

Mao siūlo "minkštesnę"
liniją raudonojoj Kinijoj

TOKIO, Japonija, birž. 19. — „Chicago Daily News“ vakar 
parašė, jog Kinijos komunistų vadas Mao Tse - tung nutraukęs ry
šius au kieta ir žiauria Stalino linija ir jieškąs naujos minkštesnės 
„įtikinimo“ linijos, kad nuslopintų pasipriešinimą komunistiniam 
režimui Kinijoje.

Nauja komunistinė ideologija, 
kurią Mao patiekė slaptoje kal
boje vasario 27 d., šiandien buvo 
transliuojama Peipingo radijo.

17,000 žodžių kalba sako, kad 
dar yra konfliktų raudonojoje 
Kinijoje tarp masių ir komunis
tinės diktatūros.

Nasseris pasirinko
savo kandidatus

KAIRAS, Egiptas, birž. 19. — 
Egipte parlamentariniai rinki
mai bus liepos 3 dieną. Egiptie
čiai išrinks 350 atstovų į parla
mentą. Buvo išstatyta 2,469 kan
didatai, bet Egipto prezidentas 
Nasseris tik 1,142 priėmė, o ki
tus išbraukė iš sąrašo. Nepriėmė 
nė vieno kandidato, kuris įtartas 
ar priešingas Nasserio režimui.

Amerikiečių tanklaivis Stony 
Point, buvo pranešta, nuskendęs, 
bet vėliau pranešta, kad jis, pa
sinėręs negiliai vandenyje, dega.

Tanklaivis Stony Point, U. S. 
Petroleum Cariers Ine., iš New 
Yorko, nuosavybė, plaukė į Li
beriją. Laive buvo 41 vyro įgula.

Amerikiečių laive buvo keli 
sprogimai ir kaikurie jūrininkai 
tuojau buvo užmušti, o kiti bai
siai apdegė.

Laivai susidūrė 30 mylių nuo 
Bresto ir 15 mylių nuo Wissant.

Laivai su gydytojais atskubė
jo gelbėti jūrininkų.

Vokiečių laivas Erie Reckman 
paėmė jūrininkų lavonus ir iš
gelbėjo 26 jūrininkus.

Koks skaičius jūrininkų žu
vo, šiandien dar nežinia, bet bi
joma, kad žuvo 22 jūrininkai.

Didina sovehozą 
skaičių

VILNIUS, okup. Lietuva. — 
Vilniaus radinis pranešė birželio 
2 d., kad šiais metais suorgani
zuota okup. Lietuvoje 14 naujų 
darybinių ūkių, jų tarpe 2 ūkiai 
Pagėgių rajone.

Sovietai sugalvojo 
budę pasimelžti
Amerikos dolerių

NEW YORKAS, birž. 19. — 
Sovietai sugalvojo naują paleng
vintą būdą „pakelti geležinę už
dangą“ ir pasimedžioti dolerių. 
Kelionių biuras „Inturistas“ pa
skelbė, kad Jungtinių Amerikos 
Valstybių turistai gali keliauti 
po vakarų Sovietų Sąjungą sa
vais automobiliais. Tokiom ke
lionėm nustatė • du maršrutus. 
Vienos — nuo Lietuvos Brastos 
į Minską, Smolenską, Maskvą ir 
atgal tuo pačiu keliu. Trunka 13 
dienų ir kainuoja 845 rublius, ar
ba 212 dol. su pirmos klasės pa
tarnavimu ir maistu. Antras — 
Lietuvos Brasta, Minskas, Smo
lenskas, Maskva, Tūla, Charko
vas, Simferopoli, Jalta, Zaporož- 
je. Trunka 27 dienas ir kainuoja 
pirma klasė 1,755 rublius, arba 
438 dolerius. Į amerikiečio auto
mobilį pasodinamas ir vertėjas, 
kitaip sakant, šnipas. Tačiau 
pats „Inturistas“ įspėja, kad au
tomobilis pasiimtų savo automo
bilių atsarginių dalių.

Vaikų namai

Neramumai

Kalba pripažino pirmą kartą, 
kad Vengrijos sukilimas išplėtė 
didelius neramumus raudonojo
je Kinijoje ir galbūt tie neramu
mai privertė Mao jieškoti 
„minkštesnės“ politikos, sako 
laikraštis.

Jis savo kalboje pripažino kri
tikos reikalą ir net, pasak jo, ga
li būti leisti streikai.

Sudrožė sovietams, bet...

Kalbėdamas apie Vengriją, 
Mao puolė Sovietų Rusiją dėl jos 
žiaurumų užgniaužiant sukilimą 
Vengrijoje. Tačiau jis ir teisina 
Sovietų Rusijos žygius Vengri
joje, nes, girdi, ten buvo išsiplė
tę naminiai ir užsieniniai kontra- 
revoliucionieriai.

Afao kalba

„Mes negalime priversti žmo
nių atsižadėti idealizmo, kaip ne 
galime priversti tikėti juos mark 
sizmu'1, pasakė Mao Tse-tung.

„Mūsų politika yra: ‘kontra- 
revoliucionieriai turi būti numal
šinti, kur tik jie yra, klaidos tu
ri būti atitaisytos, kur tik jos 
atsiranda“, pasakė Mao. „Mūsų 
linija šiame darbe yra masių li
nija, kitaip tariant, pati liaudis 
magina kontra - revoliucionie
rius“.

Mao pasakė, kad kontra-revo- 
liucionierių dar yra Kinijoje.

Jis apkaltino Jungtines Ame
rikos Valstybes ir nacionalisti
nės Kinijos vadą Chiang Kai - 
sheką, kad jie, girdi, bando su
kelti neramumus Kinijoje, siun
čiant ten naujus kontra-revoliu- 
cionierius.

• Vėjas užmušė septynis as
menis Pietų Afrikoje. Nelaimė 
buvo šiauriniame Natalyje.

• Raudonoji Kinija sakosi ga
minsianti sekančiais metais pen
kių vietų automobilius.

Rusai kovoja '
prieš bolševizmą

HAAGA, Olandija, birž. 19. 
Haagoje susikūrė Rusijos emi
grantų centras kovoti prieš so
vietinį režimą. Susijungė 7 orga
nizacijos. Kaikurios iš Ukrainos, 
Armėnijos, Azerbeidžiano. Cen
tras susikūrė Olandijoje saugu
mo sumetimais. Priešakinės ko
vos prieš bolševizmą linijos pa
liktos Vokietijoje.

Vis dar bėga iš
sovietinės zonos

BERLYNAS, birž. 19. — Ofi
cialiais duomenimis, per dvi pas
kutines gegužės mėn. savaites iš 
Vokietijos sovietinės zonos at
bėgo į vakarinį Berlyną arba va
karinę Vokietiją apie 8,900 as
menų. Jų tarpe buvo apie 1,800 
jaunuolių ligi 24 metų amžiaus.

• Jugoslavijos diktatoriaus 
Tito sūnus Zarko smarkiai geria 
ir įsigėręs visokių „štukų“ pri
daro.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ 
SANTRAUKA

— Britanijos ministeris pirmininkas Macmillan vakar tarėsi 
su Stassenu, prezidento Eisenhowerio patarėju, nusiginklavimo 
klausimams. Turbūt tarėsi nusiginklavimo klausimu.

— Izraelis vakar sušaukė nepaprastą ministerių posėdį, kai
„Išrišti ideologinius ar ginčyti-j išgirdo, kad, Egiptas gavo 3 povandeninius laivus iš sovietų.
nūs klausimus tegalima naudoti 
demokratinius būdus, kritikos, 
diskusijų ir auklėjimo metodus, 
o ne prievartą“.

Siais žodžiais Mao bando pa
grįsti savo „liberalizmo“ progra
mą, kurią jis pavadino: „Težydi 
daug gėlių, leiskime įvairių sro
vių mintims pasireikšti“.

— Lenkijos komunistų vadas Gomulka, besilankąs Berlyne, 
įspėjo vokiečių raudonuosius atsargiai elgtis su studentais ir inte
lektualais. Čekoslovakijos komunistų partijos sekretorius Hend- 
rych kviečia tarptautinį komunizmą grįžti prie kietos Stalino 
linijos. * '

— Prancūzai praneša, kad jie nužudė 19 Alžirijos sukilėlių ir 
37 paėmė į nelaisvę pietiniame Orane, vakarinėje Alžirijoje.

— Šimtai asmenų pabėgo iš Port Au Prince miesto, kai Haiti 
respublikos karinė taryba pradėjo areštuoti politinius partizanus.

KAUNAS, okup. Lietuva. — 
Lietuvos vaikų namuose esą da
bar apie 3,600 vaikų, netekusių 
savo tėvų. Lietuvoje esą 31 vai
kų namas. Nauji vaikų namai 
šiais metais bus steigiami Pagė
giuose.

• Jungtinių Tautų Saugumo 
taryboje šį rudenį bus tuščia kė
dė, kurią dabar turi Pilipinai. miteto
Lenkija norėtų atsisėsti vieton 
Pilipinų. Maskva šaltokai žiūri į 
Lenkijos aspiracijas, nes nežino, 
kur atsistos Gomulka. Maskva 
daugiau remia Rumunijos kan
didatūrą.

TRUMPAI IŠ VISUR
• Atbėgo į vakarų Berlyną. 

Pastarosiomis savaitėmis į va
karinį Berlyną atbėgo ir papra
šė azylio teisės trys rytinio Ber
lyno universiteto profesūros na
riai, tarp jų yra veterinarijos 
fakulteto dekanas prof. dr. 
Schuetzler ir maisto higienos 
instituto direktorius prof. dr. 
Bergman.

• Paskaitos apie meilę ir san
tuoką socialistinėje visuomenė
je, apie jaunuolio elgesio kultū
rą ir kitomis temomis buvo su
ruoštos Šiaulių komjaunuolių ko

ir vietinio politinių ir
mokslinių žinių skleidimo drau
gijos skyriaus. Vilniaus radijas 
gegužės 14 d. pranešė, kad į tas 
paskaitas buvę susirinkę dau
giau kaip 1,000 jaunų šiaulie
čių.

Kremliaus vadai bijo 
Amerikos žodžio

NEVV YORKAS, birž. 19. - 
tijos vado Chruščevo kalbos per 
nenutilo. >

Amerikos informacijos agen
tūros (USIA) direktorius Lar- 
aonas pasakė: tegul sovietai ne
kliudo Amerikos Balso translia
cijų, jei nori įrodyti, kad nuošir
džiai nori keistis informacijom 
ir kultūrinio bendradarbiavimo.

Maskvos „Pravda“ suminėjo 
Chruščevo atsakymą į tai. Girdi, 
jei tai bus geras balsas, tai jo 
netrukdysime, o balsai, kurie 
klausytojam nervus gadina, ver
ti to, kad klausytuvas būtų iš
jungtas.

Larsonas buvo priminęs taip
gi, kad valstybės sekretorius Dul 
les jau 1955 metų Genevos kon
ferencijoje buvo kėlęs mintį pa
sikeisti televizijų transliacijom. 
Dabar Dulles tą mintį spaudos 
pasikalbėjime iš naujo kėlė.

„Pravda“ atsakė, kad 1955 m. 
ta idėja turėjo tikslą ne santy
kius sušvelninti, bet kaip tik su-

- Sovietų Rusijos komunistų par- 
Amerikos televiziją atgarsiai dar

stiprinti šaltąjį karą.
Sovietų spauda tebesidžiaugia,

kad Chruščevas per Amerikos 
televiziją daug laimėjęs. Bet 
leisti per Rusijos televiziją ame
rikiečiams prabilti sovietai ne
sirengia. Kremlius bijo tiesos.

švedai skundžiasi
sovietų dumpingu

STOCKHOLMAS, Švedija, bir 
želio 19. — Švedų tekstilės pra
monės ir profsąjungų vadovybė 
ragina visuomenę boikotuoti 
įvežtus iš Sovietų Sąjungos teks 
tilės gaminius, kurie esą siūlomi 
švedams žemiau savikainos. Pri
menamas faktas, kad vidaus rin
koje sovietų piliečiai turį mokė
ti už tekstilės gaminius apie de
šimt kartų daugiau negu ekspor
tinės kainos.

1
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Aktuali jaunimo šventė
Atostogų paprastai laukiama, Ligšiol spauda buvo negeisti- 

kad būtų galima kuriam laikui nai tyli Jaunimo kongreso atve- 
nuo kasdieninių ir studijinių beiju. Tačiau jau ir iš mažesnio 
tarnybinių rūpesčių pasprukti, pobūdžio pranešimų galima su- 
Tačiau vasara ilga ir nevien “iš-daryti vaizdą, jog šis jaunimo 
siblaškymui” skirtina. Todėl y-susibūrimas bus vertingas ir į- 

ra girtinas reiškinys, kad orga- domus. Parinktosios paskaitų 
nizacijos atostogų progą išnau- temos yra aktualios ir pakviesti

V. Adamkavičius numatytas 
J susumuoti Jaunimo kongreso pa 

grindines mintis, pateikti kon
kretesnes gaires tautinės sąmo
nės išlaikymui, lietuviškosios kui 
tūros raidai jaunime ir t.t. Tai 
tik keletas svarbiųjų klausimų, 
kuriems bus jieškomi atsaky
mai. Panašūs klausimai nenu- 
motini ranka, nes tuo būtų daug 
ko atsisakyta.

Nesunku pastebėti, jog dabar
tinėje gyvenimo atmosferoje vi
sur jieškoma lengvatų. Ir ver
tybių gradacija nevienam pasvy 
ra ar net augštyn kojomis apsi-

eitininkų dalyvavimo, jų pozity
vaus akylumo ir nuoširdžios tal
kos.

Malonu pastebėti, jog Jauni
mo kongreso ir kitų tuo metu 
Chicagoje ruošiamų parengimų 
planai byloja apie didžiulę jung
tinę šventę. To savaitgalio me
tu rengiama ir dailės paroda, ir 
tautinių šokių šventė, ir didžiu
lis balius, jau neminint kitų 
smulkesnių pramogų. Tad pas
kutinis birželio savaitgalis sava 
vertingų diskusijų programa jr 
pramoginiais įvairumais pa
trauks būrius jaunimo iš visų

nuolyno pastato, kur bus rikiuo
jamas! sutikti Jo Em. kard. S. 
Stritch. Turinčios vėliavas kuo
pos prašomos būtinai dalyvauti 
su vėliavomis.

MĄS Vakarų Apyg. V-ba

VIKTORO KOŽICOS 
Lietuviška gazolino stotis ir auto 

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

dalya
CALL-ME-MOTORS CO.

6759 8. WESTERN AVĖ. PR 8-9533

doja specialiai veiklai — rengia 
įvairius suvažiavimus, stovyk
las, išvykas ir t.t. Panaši veik
la planuojama ir šios vasaros 
metu. Greta jau “prigijusiųjų” 
veiklos reiškinių šią vasarą pla
nuojamas naujas, plataus masto 
užsimojimas. Tai pirmasis Jau
nimo kongresas, šaukiamas bir
želio 29 — 30 d. d. Chicagoje.

Kiekviena organizacija turi 
savo specifinius uždavinius, ku
riuos ji bando apspręsti, vykdy
dama savo darbo programą. Šie 
reikalai pirmoje eilėje liečia tos 
organizacijos narius, jų proble
mas ir aktualijas. Dažnai apsi
ribojama tik vienu ar kitu gyve
nimo aspektu. Tačiau yra daug 
reikalų ir problemų, be išimties 
liečiančių visą lietuviškąjį jau
nimą išeivijoje, ypač tame pat 
krašte gyvenantį.

Lietuvių Studentų Sąjunga 
laikoma bendriausia studijuo
jančio jaunimo organizacija sa
vų uždavinių apimtimi. Joje tel
kiasi įvairių akademinių organi
zacijų ir skirtingų pažiūrų žmo
nės. Tačiau jos narių ryšys bei 
organizacinė veikla daugiau ar 
mažiau remiasi akademiniu pa
grindu. Nors jos veiklos sritis 
gali būti platesnė, negu kurių ki
tų sambūrių, ši sąjunga irgi ne
pajėgia savoj progranloj sutal
pinti visų bendrųjų jaunimo rei
kalų. Jie yra jvairūs, gausūs ir 
nelengvai apsprendžiami.

Šiuo atžvilgiu ypatingas dė
mesys tenka tam pirmajam to
kio plataus masto užsimoji
mui — Jaunimo kongresui. Jo 
rengėjai — Liet. Stud. Sąjunga 
ir JAV Lietuvių Bendruome
nė — ir talkininkai eina talkon 
visam lietuviškajam jaunimui. 
Šio kongreso mintis susilaukė 
pritarimo ir iš organizuotų aka
deminių grupių, ir iš lietuviško
sios bendruomenės. Čia yra aiš
kus reikalas prisidėti visam jau 
nimui, kiekvienam akademikui, 
nežiūrint, kokių pažiūrų jis be
būtų vienu ar kitu klausimu. Rei 
kalingos bendros pastangos, nes 
svarstysimi klausimai yra vi
siems bendri.

nei naudai prikergiama perdaug 
reikšmės. Kai nei Kūrėjo pirštu 
paliesti negali, nei tėvynės že- 

prelegentai yra pajėgūs tomis te j mes po kojomis nejunti, o pini- 
momis prabilti. į gą pripažįsti laimės kalviu, ne-

Daug abipusio nepasitenkini- nuostabu, kad tikėjimo ir tau-

verčia. Dažnai yra sunku pri- (kontinento pusių. Vasaros ato- 
derančioj augštumoj išlaikyti stogos suteikia tam puikią pro- 
dvasines vertybes, kai medžiagi- gą, o lietuviškasis jaunimas be

Neapleiskite si ydinė jaučių

DIRBTINIŲ DANTŲ
Ar dibtiniat dantys Iškrinta, slydl- 

nėja ar kliba kai kalbate, valdote, 
juokiatės Ir čiaudčjate. Nebūkite 
varginami arba apsunkinami su to
kiais nemalonumais. FASTEETH, al- 
kalinbu (be-rūgštles) milteliai užbar
styti ant plokštelių, laiko dirbtinius 
dantis daug tvirčiau. Jausitės sma
giau bei turėsite didesnį patogumų.. 
Jokios limpančios košės skonio nei 
jausmo. Pirkite FASTEETH šiandien 
bet kurioje vaistinėje.

abejo domiai aavo aktualijomis 
ir nevengia progų. J. Kampinis (

VISOMS CHICAGOS MOKSL. 
ATEITININKŲ KUOPOMS

mo patirta kartų bendradarbia
vime. Jaunieji dažnai pasisako, 
kad “užsispyrę“ vyresnieji jų ne 
supranta. Gi vyresniajai kartai 
atrodo, jog jaunimas nenori 
klausyti jos žodžių. Problema 
yra labai aktuali. Šiam klausi
mui yra skirta viena paskaita. 
Sunku tikėti, kad šiam klausi
mui išspręsti būtų staigiai su
rasta kokia magiška formulė, 

i tačiau kongreso dalyviai be abe
jo šiuo klausimu susilauks ver
tingų minčių

Visi Chicagos moksleiviai at
eitininkai, parodydami savo dė
kingumą “Draugui” už palanku
mą mūsų reikalams, privalo da

tos reikalai gali tapti mažaver
čiais, ignoruotinais sentimen
tais. Ateitininkams ypatingai
svarbu, kad būtų išlaikytas pri-,, .. „ . . x
derantis vertybių balansas. Ka-i yvaut‘ ..P.?"*0 Paatat« ^ven-

tai iko gyvenimas, privatus ir vi- tinimo iškilmėse šį sekmadienį.

KAZYS ČESNAUSKAS
6444 SO. TROY ST. 

Telef. WAlbrook 5-7670 ir 
Olbaon 8-4938

• Generalls kontraktorlus nau
jų namų statybai, įvairiems re
montams lr namų pertvarky
mams • Turime didelį patyri
mų. namų statyboje. • Patys 
atliekame cemento ir medžio 
darbus. • Apkainavimai nemo
kamai.

suomeninis, turi būti tvarkomas Vis? kuT), gl,oMjai PraSomi. Pa-

ir tobulinamas pagal katalikiš- sirūpinti, kad turintieji unifor-

Argi negausu jaunimo proble- gerumą reaguoti irvisuomenimį 
mų šeimoj? Jos pasireiškia dau 
gelyje sričių, trukdydamos ben
dradarbiavimą ir tinkamo bren
dimo raidą. Sprendimo nepasie
kus, įvairūs nesutarimai žaloja 
ne tik individą, bet gali neigia
mai paveikti bendruomeninius ir 
tautinius reikalus. Atskiroje pa 
skaitoje bus bandoma mesti pla
tesnį žvilgsnį šiton problemon.

Ateities kelias irgi neaiškus.
Jaunimas planuoja ir siekia 
skaidresnės ateities, patraukles
nės egzistencijos svečioj šaly.
Tačiau ir šiuo klausimu argi per 
spektyvos pakankamai aiškios?
Pavyzdžiui, kaip ruoštis savai 
profesijai ir kokio gyvenimo ke
lio laikytis Lietuvos išlaisvinimo 
atžvilgiu ? Klaudhnų klausimė
liai. Kiekvienam bus naudinga 
pasiklausyti paskaitos jaunimo 
ateities perspektyvų tema.

ADOMAS VAITKEVIČIUS 
Anglių ir Alyvos 

Pardavimas
Telei. REpublic 7-5803
Visų rūšių namų apšildymo 

sistemos įvedimas, 
perdirbimas ir pataisymas.
Greitas, sąžiningas ir pigus 

patarnavimas.

ATLAS FUEL CO.
ATSTOVAS

4919 So. Paulina Street
Telef. PRospect 6-7960

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopedas - Protcslstas

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

(Arch Supporta) lr t. L 
Vai.: 9-4 Ir 6-8. šeštadieniais 9-1. 
ORTHOPEDUOS TECHNIKOS LAB.
2850 W. 63rd 8t„ Chicago 29, IU 

Tel. PRospeot 0-5084

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4259 W. 63rd St 
Ofiso tel. REliance 5-4410 

Rezld. telef. GRovehlU .6-0617 
Valandos: 1-8 p. m., 6-8 p. m. 

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

Ofiso tel. CLiffside 4-28*6 
Rezidencijos: LAfayette 8-1173

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 West 47th Street 
(Kamilas 47th lr Hermitage)

Vai.; nuo 2 lkl 4 lr 6 lkl 9 v. vak 
šeštad. nuo 2 lkl 6 vai.. Išskyr. sek

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

Vai. kasd. 12—4 
Tel. C Filtrai 6-2294

5002 West lOth Str.. Cicero 
Vai kasdien 5-8, šeštad. 1-8 vai 

Tel. TOvvnhall 3-095*
Kitu laiku lr trečiad. susitarus 

Rezld. tel. HEmlock 4-7080

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 West 71st Street 
(7lst lr Campbell Avė.)

Valandos: Kasdien nuo 2—4 ir 6—-8. 
šeštadieniais nuo 2-4 vai.

Trečiadieniais uždaryta.

Tel. ofiso: DAnube 6-1126

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS

S267 South Halsted Street
Vai. 1 tkl 4 v. p. p. ir 6—8 v. vai 

šeštadieniais 1—4 v. p. p.

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

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškeviafltė)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue

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

Ofiso lr buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1407 So. 49th Court, Cicero
Kasdien 10—12 Ir 4—7 vai. Trečiad. 

Ir šeštad. tik 10—12 vai.

Tel. RElianoe 6-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ*3

IRT,'VIS GYDVTOJAH 
3925 West 59th Street

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

Tel. ofiso lr buto OLymplo 2-415#
DR. P. KISIELIUS

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

Res. 1634 S. 49tb Avė., Cicero
Kasdien. 1-8 vai. Ir 6-8 vai. vak.. 

Išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet.

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

4140 S. Archer Avė.
VAL. Kasdien popiet nuo 12-2:80

DR. 1. fr K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2800 West Slst Street
Priima ligonis pagal susltarima. 

Dėl valandos skambinti telefonu 
2 lkl 9 vai.

Ir
šeštad

Res. tel. GRovehlU 6-5603

kųjų pasaulėžiūrą. Prisimintini m.aa , <kePura,tes ,ir, imiesi 
prof. St. Šalkauskio žodžiai: moks!a’Tlal ateltoimkai dalyvau 
“Kai visuomeniniame gyvenime tų uniformuotu Renkamas! 2:30 ______________
neviskas vra ma arba kai ia- val- p- p’ prie Tevų MariJonU vie Į Prospect 6-1796 nuoneviskas yra gera, arua Kai ja i_____________ ___________ ________ , p p kasdian išskyrus trečiad
me įvyksta^ gili krizė, katali
kams susidar0 pareiga į šitą ne- KO TIK NAMAMS REIKIA, 

Tuoj Jums DAINA TV teikia
• Televizijas
• Hi-Fi fonografus, Plokšteles '
• Radijus — vietinius ir importuotus
• Dulkiasurblius 

Vėdintuvus ir Vėsintuvus

gyvenimą gydyti”. Taigi ir Jau
nimo kongreso dabarties proble
mų sprendime visuomeniškumo
principas reikalauja gausaus at-i* Elektr. namų apyvokos reikmenis 

• Rašomas mašinėles

NUO U2SISENEJUSIŲ
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

IR ATVIRU ODOS LIGŲ
Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, 

ATVIRŲ IR SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ 
nagali ramiai sėdėti lr naktimis 
miegoti nes Jų užsisenėjuslos žalždoa 
niežėjime Ir skaudėjimą senų atvl 
ru lr skaudžių žalždų uždėkite 
LEGULO Ointment Jos gydymo 
ypatbyea palengvins Jusu skaudėji
mą lr galėsite ramiai miegoti nak
tį Vartokite Ją tapgl nuo skau
džių nudegimų. Ji taipgi pašalina 
niežėjimą ligos vadinamos P8ORIA- 
818. Taipgi pašalina peršėjimą ilgos 
vadinamos ATHLETE.S FOOT, su
stabdo džiovinimą odos lr perplySlmą 
tarpplrSČIu. Tra tinkama vartoti nuo 
džlūstančios suskllslos odos dedlr- 
vlnlų, odos Išbėrimų lr t t taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada 
pasirodo skaudus išbėrimas nuo vy
styklų. JI yra gera gyduolė nuo iš
viršinių odos ilgų. La
gulo Ointment yra 
parduodama po 76 
ct., $1.26, lr $8.60.
Pirkite vaistlnėseChl- 
cagoj lr apylinkėse—
Milwaukee, Wisc., Ga- 
-v,Ind. Ir Petrolt, Ml
chlgan arba rašyki
te 1 r atsiųskite Mo
ney order J

• Elektr. laikrodžius 
e Baterijas, antenas, lemputes 

daug kitokių dalykų
Aplankykite modemiškų prekybą.

jLi-Dflina
mcLcvision
(sales-Service)

Sav. Inž. A. SEMENAS 
3321 S. Halsted — CLiffside 4-5005 
Atdara: kasdien 9—6, pirmadieniais

lr ketvirtadieniais 9—9

Vak pirm. antr., ketvirt 6-8:80 
Trečiad. tik susitarus.

sc

Pradėkit Tanpyt Šiandien, Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradėkite taupyti Šioje lietuviškoje 

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

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

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

Trečiad. 9 ryto iki 12 vai. 
Ketvirtad. 9 vai. iki 8 v.v.

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

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja tr Chirurgė) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ
SPECIALISTE

7150 Soutb VVestern Avenue
(MEDICAL BUILDING) 

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

Office tel. RE 7-1108 
Ree. tel. WAlbrook 5-3765

MOVING
A. BENIULIS atlieka įvairius 
perkraustymus bei pervežimus 
<š tolimų ir artimų atstumų.

Tel. BIshop 7-7075

LEGULO, Department D., 
5618 W. Eddy SL, Chieago 34, m.

IS ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

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

R. ŠERĖNUS
2047 W. • 07tb PI., Chicago,

UL VVAlbrook 5-8063

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

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

Ofiso ’elefonas: PR 8-322#
Res telef. WAlbrook 5-5070

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

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

Šeštad. 2—4 vai. vak.
Trečlad. lr kitu laiku pagal sutarti.

Telef. ofiso LAfayette 3-0048 
Rez.: VVAlbrook 5-3048

” ii. ofiso HE.4-6849. rez. HE.4-2884

DR. PETER T, BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2484 Weot 71st Street
<Val. Pirm., ketvlr., penkt. 1-4 ir 7-9
Antr. 1-6. treč.lr šešt. pagal sutarties 
sekm. uždaryta.

Ofiso HE 4-1818, arba RE 7-97(8) 
Rez. PR 0-0801

DR. J. MEŠKAUSKAS ‘
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus ligos 
2454 West 71st Street

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

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Vai.: kasdien nuo 6 v. v. jkl 9 v. vi.į 
Vai,: kasdien nuo 6 v. v. lkl 9 v. v.,

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

Tel,: Ofiso — PUUmaų 5-6768 
Buto — BEverly 8-8946

f

VIRS 15,000,000 Amerikos gyventojų žino,
kad taupyti apdraustose Taupymo Ir Skolinimo Bendrovėje yya 
saugu ir pelninga.

Universal Savinga and Loan Assoeiation užtikrina saugumą 
ir gražų pelną.

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentūra iki 
$10,000.00 kiekvienam indėliai ir reikalingi rezervai, o pelną — 
patyrusių ir sąžiningų vedėjų pastangos.

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

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės J:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE.
Remiantis Chieagos Savings Bendrovė! praeitimi, nno pat joa įsikflrimo 
1924 metais, jos pavyzdinga biznio tvarka, ypatingai indėlių sangnmo ir divi
dendų nažnmn atžvilgio, nėra saugesnės ir pelningesnės įstaigos pasidėti tau
pomas pinigas. Pasidėję tanpinins pas mos gausite ne tiktai saugumą — jų 
apdraudimą iki $10,000.00, augštą dividendą, bet ir daugelį kitų patarnavimų 
veltai, nž karinos kitose įstaigose turėtumėte mokėti.

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

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

Rašykite dėl infohnaeijų. Mfisų tartai $21,000,000.00.

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

Atdara: pirmadienį nno 12 Iki 8, antradienį ir penktadieni nuo 9 OH 4, ketvirtadienį nuo 9 IM 8 
Trečiadienį uždaryta visą dieną, o šeštadienį nuo 9 Ild 2 valandoa po pietų.

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6817 Sonth Western Avenue 
Chicago 29, III 

telefonas REpubllo 7-49OO 
Bezldencla: GRovehlU 8-81S1

pasimatymai pagal sutarties

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: nuo 3-4 lr nuo 6-8:20 v. 
rak. šeštadieniais nuo 2 lkl 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti
Ofiso tel. Virginia 7-0030. 

Rezidencijos tel. BEverly 8-8944

Ofiso HE 4-1414, arba RE 7-9700 
Res. RE 7-6807

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

2454 Weet 71st Street
(71-oe ir Oampbell Avė. kampas) 
Vai.: kasdien 1—8 Ir 6—8 vai. vak. 
šeštadieniais i—4 p. p. Trečiadie
niais uždaryta.

Oftao telef. YArde 7—I1«O 
Rezidencijos — KTewart 8-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 W«rt 85th Street 
(kampas Halsted lr 86-ta gatvė) 

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

šeštadieniais 1—4 vai.

Tel. WAlbrook 5-2670
Ree. HTlKop 5-156O

Dr. Alexander J. Javols
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marąuette Medical Center 
6182 South Kedzie Avenne

VAL. 2—4 p. p. lr nuo 7—* ▼. vak
Trečlad. Ir šeštad. pagal sutarti 

Tel. ofiso PR 6-8838, rez. RE 7-9199

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVI8 GYDYTOJAS)
2500 Weat 63rd Street

VAL kasdien nuo 8—4 p p ir 7:9. 
iki 9 vai. Trečlad. ir šešt. uždaryta.

Telefonu GRovehilI 6-1695
DR. ALDONA JUŠKA

AKTU TJGU SPECIALISTE 
— PRITAIKO AKINIUS —

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

8422 W. Marąuette Road

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

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VTDAUS LIGOS 

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

Priima pagal susltarima

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

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

šeštad. 10—12. Trečlad. uždaryta
LAfayette 8-494*.

Namų — CIklarereet 8-7786

DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3259 South Halsted Street

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

Trečlad. Ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Vlctory 2-1484. Resld. 2487 
W. 62nd SL, tel. Republic 7-8818.

Tel. ofiso Vlctory 2-1581
Rez. Vlctory 9-0742

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Tel. ofiso PR. j-6446, rez. HE.4-S150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 VV’est Marąuette Rd.
Vai. nuo 2 iki 4 p. p.; 6 lkl 8 vak

Trečlad. ir šeštad. pagal sutarti

OR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR. 6-6659 

Rezld. 6600 8. Arteslan Avė.
VA f.. II v. r. iki 3 p. p.; 6—7 v. v.

Ofiso telefonas — BIshop 7-2525

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenne
(Kampas Kedzie lr Archer) 

VAL kasdien nuo 2:00 Iki 9:00 v 
Trečiad. Ir sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. CHIRURGINftS IK 

ORTOPMHNftS LIGOS 
2745 West 69th Street

Priešais šv. Kryžiaus ligonln, 
Telef. REpublle 7-22*0 

▼AL: Pirm., antr., Kevt., penkt. 
nuo 9 tkl 11 ryte Ir nuo 6:00—8:00. 
Sešt. nuo 2:00—4:00. Trečlad lr
kitu laiku susitarus telefonu.

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

keičia stiklus lr rėmus 

4466 S. California Avė. .YA 7-7381
Vai.: 10 ryto lkl 8 vak. (trečlad. už
daryta), šeštad. 10 ryto Iki 1 v. p.p. 

uždarytas

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 metų patyrimo
Tel. Y Arda 7-1899 

Pritaiko akintus 
Kreivas akis 

Ištaiso
Ofisas ir akinių dirbtuvė 
756 VVest 35th Street

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

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

yra priežastis galvos skaudėjimo bei 
svaigimo ir skaudančių aklų karščio. 
Atitaisau trumparegystę lr tollregys 
tę. Prirenku teisingai akinius. Visi 
egzaminavimai daromi su elektriniais 
instrumentais, rodančiais mažiausius 
trūkumus. Speciali atyda kreiptame 
į mokyklos vaikus.

4712 Sonth Ashland Avė.
Tel. YArds 7-1373 

Val. 10:80 lkl 7 v. vak. šeštad. 10:80 
Iki 6 vai. Sekmad. tr treč. uždara

DRAUGAS 
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 

4545 W. 63rd SL, Chicago 29, IHinois. Tel. LUdlow 5-9500

Entered as Second-Ciaos Matter March 81, 1916, at Chioago, 
Under the Act of March I, 1879.

Illinois

Member of the Cathollo Presą Ass’n 
Publiahed dally, ezept Rundaya 

by the
Mthuaalan Cathollo Praaa 
PRENUMERATA:
Chicago* Ir Cicero!
Kl»ur JAV lr Kanadoj 
Užsienyje

SFB8CRIPTTON RATES 
18.00 per year outalde of Chioago 
89 00 per year ln Chicago a Ctesrr

Boolety 88.00 per year ln Canada
Foreign 811.00 per year.

Metama H metų 1 m6n. 1 mta
89.00 6.00 81.78 11.18
88.00 84.60 88 86 81.46

811.06 86 86 8>«s 11.91

Redakcija straipsnius taiso aavo nuoftiSra Nesunaudotų 
.ugo. jues grąžina tik I* anksto susitarus Redakcija ui skalbimų

Ikalblmų kolane prlaluačiamoa gama
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PAVOJINGAS DEKRETAS DOLERIS ŽUDO VISUS
K. TAURUS. Illinois

Dažnai per lietuviškas radijo ir laisvės pasirinkimas ir toliau 
valandėles girdime A. Vanagai- bus “leidžiamas” tik jėga, tero- 
čio ir J. Olšausko įdainuotą link! ru, trėmimais ir k',tais “laisvo

sios demokratijos” principais. 

Chruščevo pranašavimas

Klembliaus šefas kalbėjo CBS 
korespondentui meiliais žo-

Praėjusį pirmadienį JAV Augščiausias Teismas padarė spren
dimą, kuris kelia rimtą susirūpinimą visuose sluogsniuose. Savo 
sprendimu jis panaikino bausmę visai eilei Amerikos komunistų 
vadų.

"The Chieago Tribūne” vakar įdėjo labai stiprų vedamąjį, smu turinio dainelę apie dolerį,
kuriame visai teisingai teigia, kad šiuo savo sprendimu JAV Kaip kurie posmai, kaip doleris 
Augščiausias Teisinas suteikė labai didelį patarnavimą komunis- gero įr blogo daro, doleris žudo 
tams ir žymiai sumažino Kongreso galimybes ir pajėgumą sulai- vį8U3 primena ir šiandieninio gy 
kyti komunistų įtaką ir pagaliau sustiprino*nelojalių Amerikai venimo politinius laukus: prade-
valdžios tarnautojų poziciją. t dant optimistiškuoju Stassenu džiais, Amerikos visuomenei į-

Teisėjai, skelbdami savo dekretą, svarbiausiu argumentu dėl -greitai galimo susitarimo kalbėjo taikaus sugyvemmo — 
nurodė tai, kad, girdi, tokiu sprendimu bus sustiprinta kova už į nusįginklavime”, baigiant CBS koegzistencijos reikalingumą iki 
individualines žmogaus teises. Bet taip galvoti yra nesąmonė. .Columbia Broadeasting Co., ku tikruosius savo tikslus sujungė 

ri atvilko diktatorių Chruščevą j “pranašystės” rūbą, kad Ame- 
skleisti nuodus Amerikos visuo- rikoje vaikaičiai gyvens ir 

! menėje. Amerikos spaudos, ra- džiaugsis “socializmo” s'stema- 
Į dijo ir televizijos laisvė nevaržo santvarka. Chruščevo tema bu
rna, apie tai žino visas pasaulis, ivo nekalčiausio turinio: tegul 
Bet mes žinome vieną tiesą, ku

Kiekvieno paskiro asmens teises reikia saugoti ir reikale 
jas ginti. Bet tokių individų, kurie savo neištikimybe •valsty
bei, savo ryšiais su tautos priešais, savo akcija prieš demokra
tinę santvarką, garantuojančią laisvę kiekvienam asmeniui, tei
ses ginti yra ne tik nesąmonė, bet ir pavojinga. Tai būtų lygu 
ginti plėšiką, besikėsinantį ką nors apiplėšti. Paskiro žmogaus 
fr žmonių grupės ar tautų laisvė yra pats didžiausias turtas, ir 
norintieji tą turtą išvogti komunistai yra didžiausi nusikaltėliai 
ir pikčiausi savos rūšies plėšikai. Ginti tokių teises — reiškia
žaisti su pavojais pasmaugti milžiniškos žmonių daugumos ir pa- CBS, Chruščevas ir propaganda 
čios valstybės laisvę.

pasaulis gyvena taikoje ir tegul
ri sako, kas perdaug — nesvei 
ka, neretai pavojinga.

komunizmas (jo sistema) laiko
si ten, kur jos žmonės nori, pri
taria ir laiko tinkama valdymo 
forma. Geresnio ir suktesnio ke

Tokia antrašte tilpo žinomojo i ]į0 skleisti melui nereikia. “Gy- 
komentatoriaus Roscoe Drum-

Ji

VASAROS KARŠČIUOSE

Policininkas ratneša drabužėlius 15 mėn. amžiaus panelei, kuriuos 
numetė nepakęsdama 90 1. šilumos. Šalia stovintis jos kudlbtas 

draugas kankinasi negalėdamas kudlų atsikratyti. (INS)

i pasisakyti, ko jie nori: laisvės 
i demokratijos ar komunistinio 
stiliaus socializmo. Vengrijos 

' kova yra nenuplauni ma dėmė, 
kur sovietai laisvės siekiančius 
žmones traiškė tankais, bombar 
davo iš lėktuvų art deri jns ir vi- 

I šokiais kitais ginklais. Tegu ne- 
į mano diktatorius, kad Ameri
kos darbininkija yra tokie kva. 
la, kad neatskirtų tiesos nuo 

i melo, propagandos nuo tikrovės. 
Ir CBS persistengimą laiko tu
rimos laisvės piktnaud įjimu bei 

i lokio patarnavimu Dėdei Šamui.

Kanadoj 
gyventojų yra 
kos — 30'/. 2c

britiškos kilmės 
4*7', , pruncūziš- 
' ž yra mišinys.

Turint tai galvoje, reikia sutikti su senatoriaus McClelan 
pareiškimu, kuriame jis pasakė, kad šiuo sprendimu pademonst
ruotas liūdnas reiškinys, jog JAV Augščiausiajam Teismui trūks
ta teisėjų su pakankamu išminties kiekiu.

Vis tik keista, kad teismas išėjo prieš kongresini (Smitho) 
aktą, kurį prieš šešerius metus pats JAV Augščiausias Teismas 
palankiai interpretavo. Vadinas po šešerių metų jis išėjo pats 
prieš save. Ir tikrai gaila, kad toki dalykai vyksta šioj augštoj 
ir garbingoj institucijoj.

Kaip žinome, JAV Kongresas yra sudaręs specialias komi
sijas, kurios tiria kiekvieną priešvalstybinį pasireiškimą. Vy
riausias komunistų tikslas yra suorganizuoti krašte tokią prieš
valstybinę veiklą ir ją taip išplėsti, kad patogiu jiems laiku ga
lėtų pradėti griauti demokratinę santvarką, panaudojant net fi
zišką jėgą. Jei tokia veikla komunistams pavyktų, Washingtone 
atsisėstų komunistas diktatorius ir drauge su Chruščevu ir Bul- 
ganinu smaugtų visas žmonių laisves. JAV Augščiausias Teis
mas savo dekretu suvaržo Kongreso komisijų veiklą. Net ir vy
riausybės rankos tuo atžvilgiu bus labiau surištos.

Šiuo JAV Augščiausiojo Teismo žygiu Kremliaus budeliai 
gali būti labai patenkiati, nes jie manys turėsią laisvesnes ran
kas savo penktajai kolonai organizuoti ir savo tikslų siekti.

mond’o straipsnis “Sun-Times” 
dienraštyje birželio 8 d. Jis, pa
minėjęs visą eilę tikrų faktų 
apie Chruščevo ir svitos tų pa
čių žodžių skirtumą, veidmainy
stę, skirtingą interpretaciją, sa
ko: “...As nearly every reader 
knows, the Coramunists have 
their own definitions for words 
which mean someting quite dif-' 
ferent to Americans. So when 
Khrushchev uses such phrase 
as ‘Let our peoples desice’, Ame 
rieans need to remind themsel- 
ves of how the Soviet Union 
goes about letting peoples de
cide...”

Toliau priminęs Vengrijos 
tautos kovą už savistovumą ir 
laisvą valdymąsi numalšinimo 
žiaurumus, priminęs, kad Jung
tinės Tautos greit išleis specia-

zijoje, nes ten yra tik 14 stočių taikos tik Ameriką. Iš meilių 
ir bos pačios kontroliuojamos žodžių, nekaltų posakių ryškėjo 

venkime taikoje, nesigilinkime į valdžios, gi televizijos aparatus kaltinimas, baisiųjų atomo gink; 
santvarkos demokratiškumą,. teturi tik išrinktieji, atseit, par- Į lų gaminimo tikslai, nenoras su;
kalbėkime visuomenės - liąudiės 
vardu, ką sako ir ko liaudis no
ri, laikykime vidaus reikalu ir 
jį tvarkykime “pagal santvar
kos vidaus nuostatus’’ — senas 
komunizmo credo. Taip galvojo 
senieji Kremliaus diktatoriai, 
taip galvoja, vykdo ir dabarti
niai.

. Sena giesmė

Be minimojo labai teisingo 
komentavimo ir smerkimo CBS 
už “persistengimą”, kitas komen 
tatorius — Walter Lippmann — 
nerado nieko naujo Chruščevo 
televizijos pasikalbėjime su re-

tiečiai ir valdžios šulai. Kažin, Į gyventi Rytų ir Vakarų, ko so- 
ar prigis demokratų Senate dau : vietai siekia, ir siūlo, rodydami, 
gumos vado paleista mintis, kad , “gerą valią”, ko nedaro antroji 
tokie pasikalbėjimai būtų daž-' pusė. žodžiu, būtų taika, susto

tų apsiginklavimas, prasidėtųnesni iš abiejų pusių.

Ko siekė CBS?

Pirmiausia yra biznio reika
las. Prieš pasikalbėjimą buvo 
reklamuojama, kada bus ir su 
kuo. Reiškia, norėta sudaryti ko 
didžiausią žiūrovų armiją. Ant
ras dalykas, tai sensacijų suda
rymas, parodymas kalbančia 
Chruščevo. O ką diktatorius pa
sakys, kokius .melo ir propagan
dos nuodus paskleis savo pasi-

porteriais. Jis pripažįsta, kaip kalbėjime, tas CBS vadovams 
ir vyriausias U. S. Informacijos sudarė antros eilės reikalą. Lai 
agentūros vedėjas Arthur Lar- Į mė, kad spauda ir kiti veiksniai 
son, kad buvo pagiedota sena labai teisingai įvertino CBS pa-

lų pranešim, ir Maskvos apkal-! g,tSmį’ tik ^umoderuota gaida, 
tinimą dėl tankų, lėktuvų ir ar.l Teismgas ir oficialus atsakymas

stangas, visuomenei išaiškino 
Chruščevo meilių žodžių “teisin

palaipsnin. nusiginklavimas, pir 
mieji žingsniai į pasaulio taiką 
ir ramybę.

Palikime atsakymą duoti pla
čiajai Amerikos visuomenei. Po 
pasikalbėjimo mano darbovie
tėje buvo girdimas vertinimas. 
Jų reagavimas • yra labai svei
kas. Esą ne kalbomis, bet dar
bais Chruščevas turi įrodyti sa
vo geras intencijas. Visa eilė pa
vergtų Europoje tautų siekia 
laisvės', nenori komunistinės 
santvarkos arba Chruščevo sti
liaus socializmo. Kodėl Chruš
čevas nepanaudoja savo galios, 
kad būtų žmonėms laisvai leista

D

ORAS DABAR 
ATŠILĘS, GALITE 
ĮRENGTI NAUJA

RHEEM

LOVVBOY
ŽIEMINĮ
AIR-CONDITIONER

Jo vasarinis vėdintu- 
vas taippat teiks ma
lonumą karštame ore.

GAZU AR ALYVA

NAUJOS
“LIETUVIU IRENOS

“Lietuvių Dienų” gegužės mė
nesio numeris yra gražus ir tu
riningas. Čia ypatingai yra pa
žymėtinas dr. A. N. Tarulio pa
sikalbėjimas su senatoriumi Wil 
liam F. Knowlandu Lš 'Califor-

į kun. Stasys Yla skaitytojus su
pažindina su gražiu meilės lietu
vybei pavyzdžiu.

Apie įvykstantį L. Vyčių sei
mą čia rašo Edvardas Šulaitis 
ir Tony Yuknis, Lietuvos Vyčių
istoriją tęsia Ignas Sakalas, ku-!dį7A7e~Ule Csėčhs'orPole.' 
ris taip pat redaguoja ir Vy

tileriios panaudojimo prieš ne-' aPie “aocializm» vaikaičiams" gumą”, sudarė tikrą opiniją, iš.
kaltus Vengrijos žmones, kurių' buvo Plento spaudos sekre- - ----------------------------------
vienintelis troškimas-savo kra‘torlaus James C Hagerty, kada

nijos. Šiame pasikalbėjime sena- čių sendraugių skyrių; mergai-
torius pasisako įvairiais mums 
aktualiais klausimais ir jo atsa
kymai įrodo tvirtą šio žmogaus 
nusistatymą dėl pavergtųjų tau
tų išlaisvinimo.

Be to, šiame numeryje rašo: 
Roma Jaloveckienė-Dapšienė, 
Ed. Bulaitis, Juozas Bertulis, 
Stasys Santvaras, Julius J. Biels 
kis, Elena Tumienė ir kt. Gra
žų pasikalbėjimą su Bostone, 
Mass., gyvenančią advokate ir 
žymia veikėja duoda Kazys Moc 
kus, o apie Pavergtųjų Europos 
Tautų sesijos darbus papasako
ja LLK pirm. V. Sidzikauskas.

Gana įdomus yra straipsnelis 
— “Vieno Kryžiaus istorija”, 
kuriame yra kalbama apie lietu 
visko knyžiaus pastatymą Puns 
ko parapijoje, Lenkijoje. Šis 
kryžius buvęs įrengtas 50 metų 
sukakties nuo spaudos atgavi
mo paminėjimui. Pats straipsne 
lis yra pailiustruotas penkiomis

čių skyriuje gražų str. pateikia 
V. Kulbokienė, o jaunųjų pus
lapyje aprašomi Lietuvos mies
tai — Klaipėda, Birštonas ir Za
rasai. Taip pat čia yra atspaus
dinta ir iš pavergtos Lietuvos
pabėgusio žvejų laivo kapitono vo skelbiamas
— Longino Kublicko žodis, pa-!_______________
sakytas minint šeštąsias “Ame
rikos Balso” lietuviškųjų trans
liacijų metines.

što laisvė, stato klausimą: 
“...Did the people of Latvią, Li
thuania and Estonia have any 
opportunity to ‘decide for them- 
selves’ what system of govern- 
ment they wanted to live un- 

~ ' or 
Romanians or Albanians or E. 
Germans being given any op
portunity to ‘decide for them- 
selves’’ whether they want to 
live under the Communist sys
tem?...’ Labai atvirai ir teisin
gai autorius sako, kad Chrušče- 

koegzistencijos

BIRŽELIO MftNESIO 
“LAIŠKAI”

Birželio mėn. “Laiškų Lietu
viams” numeris skaitytojams 
pateikia daug vertingos medžia
gos. Trisdešimt dviejuose žur
nalo puslapiuose telpa 8 raši
niai, kurie nagrinėja įdomias te
mas.

Po įžanginio Redakcijos žo
džio, pirmoje vietoje talpinamas 
J. Vaišnio, S. J., str. Kristus ir 
žmonija, o po to seka Bruno Mar 
kaičio rašinio Kodėl aš prara-

nuotraukomis iš kryžiaus pasta- dau tikėjimą tęsinys. Skaity- 
tymo bei pašventimo apeigų.

LIETUVIAI AMERIKOJE
Naujausiame — birželio mėn.

"Vyčio” numeryje prel. J. Bal- 
kūnas rašo apie lietuvių įsikū
rimą Amerikoje ir jų nuveiktus 
darbus. Straipsnio autorius taip 
pat čia ragina, jog Visi šio kraš
to lietuviai burtųsi j Lietuvių 
Bendruomenę, nes tik joje yra 
įmanoma išlaikyti lietuvišką dva 
šią.

Alfa Sušinskas, savo str. “Jei 
nieko neveikiu — aš rūdiju” duo 
da akivaizdžių pavyzdžių apie 
darbą ir jo reikšmę. Ypatingai 
yra įsidėmėtini jo žodžiai: “Tin
ginio gyvenimas yra tuščias, be
tikslis ir beprasmis. Tinginiavi
mas ne tik kad nieko neduoda, 
bet dar ir viską atima”.

Įdomius diskusinius straips
nius apie L. Vyčių ir ateitinin
kų organizacijas duoda J. V.
Chervokaa ir Joseph Boley, o

toją taip pat patrauks dr. Juo
zo Prunskio str. “Gyvenimo pras 
mės be jieškant” ir P. Maldei- 
kio studijinis str. “Vakarų kul
tūros krizė” pradžia.

Skyrelyje “Prie šeimos židi
nio” apie šeimyninio gyvenimo 
raidą aiškina J. Kidykas, S. J.
K. Pečkys, S. J., čia pateikia 
svarių minčių apie tėvo, moti
nos ir dukros santykius.

Jaunimo paslapčių skyriuje 
Alg. Kezys, S. J., diskutuoja 
kolegijų pasirinkimo klausimą, 
o Kristina Kuliavaitė papasa
koja apie baleriną. Žurnalo gale
dar telpa ir filmų recenzijos, ku — Iš kažkur toli, — paaiškina visiems. — Kas, 
rių čia telpa 5: “Funny Face”,'kurija? — jis uždengia ragelį delnu ir kreipiasi į vi- 
“The Spirit of St. Louis”, “Oe-|karą. — Laikykimės, jau didieji kalnai griūva! Bus 
dipus Rex”, "Boy on a Dolphin” 
ir “Heavens knows, Mr. Alli- 
son”.

nytėlė”, “Laiveliai”, “Berniu
kas”, “Ponios portretas”, “Pa
jūryje”, Sodyba”, “Pirmasis” 
sniegas” ir “Beverly shores”. 
Žurnalo viršelis ir vinjetės da
rytos dail. A. Kurausko.

Edv. Š.

jis palinkėjo sovietams leisti pa 
sirinkti gyvenimo ir valdymosi 
formą, kokios nori ir trokšta 
sovietų gyventojų dauguma. Pa
naši reakcija yra visur laisvuo
se kraštuose ir ji atitinka Pary
žiaus laikraščio karikatūrai.

“Figaro” laikraštis patalpino 
J. Pruvost karikatūrą, kur so
vietų kaimietis kalba per televi
ziją į savo suskurusius vaiku
čius, stovinčius priešakyje kal
bėtojo ir klausia: “Ko jūs lau
kiate?” Vaikai jam atsako: 
“Norime, kad Eisenhoweris pa- į 
sirodytų televizijos ekrane ir pa 
žadėtų mums, kad .mūsų ir jūsų 
vaikai visi būtų kapitalistais 
Pats prezidentas pasakė, kad 
Chruščevas nėra Rusijos tautos 
galva, bet ubagiškai mažos sau
jelės partiečių vadas. Jis negal- 
vojąs pasirodyti Rusijos televi-

vadas ir nurodė Chruščevo pa
sikalbėjimui vertinti kelią.

Nors Chruščevas atsakinėjo į 
CBS korespondento klausimus, 
bet atsakymai gudriai pynė pro 
pagandą, kuri kaltino nenoru

LEE’S AUTOMATIC 
HEATING

Įsteigta prieš 20 m.

1626 S. Cicero Ave. 
Cicero, DI.

TOvvnhail 3-6670 
Bishop 2-3429
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PAULIUS JURKUS

SMILGAICIŲ AKVARELE
PRIMIJUC<A» ROMANAS

131 tęsinys
yisi nutyla, gal tą patį galvoja, bet nedrįsta pa

sakyti.
— Čia Juliaus darbas! — taria Samanė piktai.
Klebonas žiūri į ją. Nuostabu, kad mergaitė taip 

toli nuėjo: šaudo pikčiausiais žodžiais.
— Jei mūsų miestelio “Elta” pasidarbavo, tai aš 

pats jam barzdą pakratysiu! — kunigas Senkus ūmai 
skliaučia laikraščius ir nori išeiti.

Gimbutienė nebežino, ką daryti. Dabar sustab
džiusi nekalbėti, tai tokie rūpesčiai. Ir ji su dukra 
keliasi.

— Čia jūsų laikraščiai! Paėmiau pašte, neberei
kės eiti. — Vikaras duoda susuktų pluoštą. Samanė 
įsikiša apsiausto kišenėn ir nori atsisveikinti, kai su
skamba telefonas. Klebonas rankos mostu sulaiko 
viešnias ir paima ragelį.

šiame numeryje skaitytojam 
yra pristatomas dail. Bronius 
Murinas ir čia yra duodami 8 
jo paveikslai: “Tėviškėlės baž-

STATYBAI 
K NAMU 

PATAIS!
PRISTATOM
Visokių Rflšiųl
medžiaga

CARR MOODY 
LUMBER CO-
STASYS I.ITH7NAS. Frta.
3039 So. Halsied St.

Tel. VIetory 2-1272 
Apkainavimą ir Prekių Priataty 

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

PERKRAUSTAU
BALDUS 

Vietoje ir iš toliau
K. EIDUKONIS

2818 W. 91st St, Chicago. Dl. 
Tel. PRrescttt 9-2781 -ANTANAS LIGl'TTS,

1957 BUICKAS 
Tik

£2,595.00
i

Uynailow, Radio, Apšildymas, Baltos Padangos f 
Lietuviškoje Prekyboje-MILDA BUSCK. Ine- 
907 W. 3Sth S»., Chicago 9, III. LA 3-2029

Pamažu ištiesia ranką ir padeda Lėlei uiiu ragelį.
— Jie skaitė ne tik laikraščius, bet ir skundą. 

Prirašė, pripeckiojo! — jis nežymiai pasižiūri į Sa
manę, ir vikaras supranta, ką tai reiškia: skunde ir 
jis prisimintas už pernykščias istorijas. — Reikalau
ja visuomenės vardu patį išrauti iš čia ir nukišti kur 
nore į šabakštynus. Nemaniau, nemaiau, kad turiu 
tokį vikarą. Vis jis kaltas!

Kunigas Jagaudas linksmas. Jis daug šnekėtų, 
jei nebūtų viešnių. Šios sulaiko jo entuziazmą..

— Skundas lieka skundu, — priduria klebonas. 
— Ir mum reikia veikti. Eikime pas tą nekaltąjį avi
nėlį, pasiaiškinsime.

Bet ir dabar visus sulaiko raštinėn įsiritęs vach
mistras.

— Tamstelės, kaip malonu iš karto visus maty
ti! — šūkteli jis uždusęs, vikriai sukruta ir pveiki- 
nasi. — O ir tamstos, nustemba išvydęs Gimbutienę 
su dukra. — Tamstos čia! Malonu matyti, ypač jau
nąją! — jis pirštais perbraukia per lūpas, sujuda, 
sumirkščioja. — Aš tamstoms, panele, oi turiu nau
jienų, tokių žinių, kokių niekas nelaukia ir niekas 
nežino.

Šios norėtų klausti, bet Drąsutis prie stalo jau 
deda portfelį. Neprašomas atsisėda ir kreipiasi į 
kunigus:

— Skaitėte? Taip sakant, tikra spaudos kano
nada prieš mus!

— Ar matei

— Raštininkai! Nežino nei ką, nei kaip rašyti' 
Aš jiems numušiu pirštus, šį rytą jau skambino po
licijos vadas. Ir jis skaitęs. Liepe imtis veiksmų. Bet 
ko, klebone, imtis?

— Pirma eikime pas autorių, pasikalbėsime.
— Jūs žinote? — šokteli vachmistras. — Koks 

malonumas! Kas jis: didžiai raštingas, galingas?!
— Spėjame, kad bankelio buhalteris.
— Eime! — jis nusijuokia paslaptingai. — Ten 

pavaikščiosiu tūzais, nepadarysiu klaidos. — Griebia 
portfelį ir grūda pažastin.

— Pats, kunige Jonai, lik namie. Jei negrįšim, 
skambink visais varpais. Būsim pražuvę už Smilgai- 
čių gerovę.

Moterys irgi tyliai prasišalina. Kai susėda į 
ratelius, Samanė šaiposi:

— Štai, ką piršo man klebonas! Dabar pats griau
džia prieš jį.

— Jeigu Julius taip padarė, per laikraščius pa
skelbė?! Kokia nedorybė: prieš kunigus, išpažinties 
paslaptį dergia lyg piemuo.

— Mama, jis, jis! Tai jo darbas! Aš daug žinau, 
ką jis slapta nuveikė!

— Apsaugok, Viešpatie, nuo tokių žmonių!
— Bet kas pinigus paėmė iš banko, taip ir ne

aišku?
— Kam klausti. Jei pasisakė per išpažintį, atne

šė, grąžino, tai dar žmogus doras. Susipras, pasitai-
Lietuvos Žinias”? Ten gauni už sys. Tik tie nelabieji visuomenės gerinto jai, matai, 

skaitę laikraščiuose! — Klebonas ir šią valandą iš- proferansą, kam prieš ranką vaikščioji iš trumpos ko užsimanė. Visuomenės vardu reikalauja pasisa- 
laiko gerą nuotaiką. Nutraukęs ranką, įsijungia į kai- spalvos. / kyti, pataisyti garbę. Tfu! Jei bus Julius parašęs, tei
bą: — Koks skundas? Anoniminis? Prieš abu? La- — Ką jūs, negąsdinkite?! Jei vaikštau, tai aki-'žinok: niekada ten kojos nekelsi. Ir tėvas dangiau 
blausiai prieš vikarą? Gerbiamas kancleri, painfor-niai kalti, kartais sumaišo kortas!
muokite vyskupą, kad čia paprasta išpažinties paslap- Klebonas pakiša dienraštį, ir akiniuotas Drąsu
tis. Mes neišduosime. O toliau — neverta dėmesio, tis skaito. Veidas blausiasi, rūstėja. Numeta laikraš- 
Pranešiu raštu. Taip, taip! Gerai! tį pasipiktinęs.

bankelio valdyboje nebus, 
mindžiojo ir niekino.

Užtenka! Jau gana mus

(Bus daugiau)
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“Draugas” ir Detroito skaitytojas

DIENRAŠTIS DRAUGAS CHICAGO ILLINOIS. Ketvirtadienis, 1957 birželio 20

“Draugo” spaudos rūmų pa
šventinimo proga mielajam skai 
tytojui minėtina, kad pirmasis 
spaudos reprezentantas, pirma
sis pasibeldęs j naujojo ateivio 
duris, buvo didysis lietuvių dien
raštis “Draugas”. Pas daugelį 
jis ir pasiliko ištikimu lankyto
ju visam laikui. Gal nevisi vie
nodai vertina jo patarnavimo 
reikšmę, tačiau, kaip jis reikalin 
gas mūsų gyvenime, * detroitie
čiai gerai atsimena vieną įvykį, 
kada dėl pašto tarnybos neapsi
žiūrėjimo 1956 m. sausio 5 d. 
(ketvirtadienio) “Draugas” ne
bepasiekė detroitiečio skaityto
jo. Tik vieną dieną neatėjo dien 
raštis ir atrodė, kad visas mūsų 
savaitgalio kultūrinis gyvenimas 
sušlubavo.

Kaip “Draugas” patinka det- 
roitiečiui? Pirmiausia didesnis 
negu kurio kito laikraščio pre
numeratų skaičius rodo jo popu- 
larumą. Vieni skaitytojai mėgs
ta skaityti premijuotų romanų 
skyrių, kiti — kolonijų gyveni
mo aprašymus, dar kitiems pa
tinka kronikos žinutės ir dažnas 
laikraštį pradeda skaityti “žy
diškai” — nuo paskutinio pus
lapio, o pirmąjį puslapį skaito 
ant galo arba tik gerai nuotai
kai atėjus. Be abejo detroitie
čiai mėgsta jiems skirtą skyrių;

SAVAITGALIS JAUNIMO 
STOVYKLOJE

Šį savaitgalį, birželio 22 ir 23 
dienomis, jaunimo stovykloje 
prie Manchester, Mich., įvyks di
delis susibūrimas.

Sukilimo paminėjimas
Birželio 23 d. Lietuvių Fronto 

Bičiulių Detroito skyrius ruošia 
jaunimo stovykloje 1941 m. su
kilimo minėjimą. 11 vai. stovyk 
los salėje įvyks pamaldos už žu
vusius. Šv. mišias atlaikys kun. 
Br. Dagilis. 1 vai. p. p. bus trum 
pa svečio iš Chicagos Leono Pra 
puolenio paskaita. Po paskaitos 
bus meninė dalis ir susipažini
mas su stovykla.

Joninių šokiai
Minėjimo išvakarėse, birželio

tempu, todėl ir aukų klausimas 
yra labai aktualus. Neatsisaky
kite pagal savo išgales prisidė
ti prie šio židinio įkūrimo.

Šalia vykdomų statybos dar
bų yra labai aktualus invento
riaus klausimas. Didesnė dalis 
baldų be abejo bus perkama nau 
ji ar bent mažai vartoti. Šiuo 
reikalu seselės buvo atvykusios 
į Detroitą ir užmezgė ryšius su 
atitinkamomis įstaigomis. Ta
čiau iš seselių pusės yra labai 
nuoširdžiai pageidaujama iš De
troito lietuvių, kurie turi atlie
kamų baldų, dar tinkamų nau
dojimui, ar kitokių reikmenų, 
tinkamų stovyklos inventoriui, 
juos paaukoti stovyklai. Čia su
minėsiu, kas konkrečiai yra pa
geidaujama: kėdės, lovos (vie
nam asmeniui, ne dvigubos), 
skalbimo mašina, paklodės, ant
klodės beį pagalvės. Taip pat 
stovyklos rajone yra numatyta 
pastatyti lietuvišką kryžių. No
rintieji būti šio kryžiaus mece
natais (fundatoriais) prašomi 
kreiptis į žemiau nurodytus as
menis. Yra galima įsigyti “pik-

vaitės, ir yra pats laikas užsi
sakyti biletus.

Ložės bileto kaina $5, tačiau 
reikia užsisakyti visą ložę, ku
riose yra 6, 8, 10 ar 12 vietų.

gilis, telef. TE-3-2396, V. Kund- 
rotienė, tel. TO-6-6227, L. Hei- 
ningas, tel. VVE-1-0415 ir B. Po
likaitis, tel. UN-4-5481.

Nepamirškite, kad didžiulė .
stovyklos atidarymo šventė į- Kitų biletų kainos 4, 3, 2 ir 1 dol.

Biletai užsakomi šiuo adresu:vyks liepos 28 d.

AUKOS STOVYKLAI
ALRKF Jaunimo Stovyklai au 

ko jo: Petras Banionis, gerai ži
nomo futbolo žvaigždė Vinco Ba

Miss Josephine Miller, 1030 Cen 
tral Avė., Evanston, III.

Biletus užsisakykime tuojau 
pat, nes į tautinių šokių šventę 
nuvykę (lygiai kaip ir pemykš-

KAS TIK TURI GEK.\ SKONĮ — VISKĄ 

PERKA PAS LIEPONĮ.

Lietuvių Prekybos Namai
nionio tėvas $50 (viso $100), Ge | tė^ dainų šventėje) Chieagoje
nė ir Antanas Naruševičiai $50 
(pasižadėjo dar $50), Ona Sir- 
gedienė $50.

I
ĮSIGYKIME BILETUS Į TAUT. 

ŠOKIŲ ŠVENTĘ
Mieli detroitiečiai, pirmoji J. 

A. V. ir Kanados Lietuvių Tau
tinių Šokių šventė jau tik už sa-

gausime jau tik nuo visų atliku
sius biletus.

Būdami Chieagoje, pasisten
kime aplankyti šiuos svarbius 
įvykius lietuvių gyvenime:

1. Lietuvių meno parodą, ku
ri atidaroma birželio 28 d. 8

(Nukelta į 5 psl.)

22 d. 8 vai. vak. įvyks Joninių nikinių” stalų. Norintieji turėti 
šokiai taip pat jaunimo stovyk- gaVo stalą prašomi iš anksto ūž
toje- . siregistruoti. Aštuoniems asme-

Sekmadienio išvažiavimas nims stalas kainuos apie 25 — 
Detroito visuomenei yra pro- 30 dol. Bandoma gauti didesnę

vieniems jis kaip informacijų Gricįų šeimoje 
šaltinis, antriems — kaip me-, _ j lrrsA 60 seimą Balti-
džiaga, kurią savaip interpreta- morėje įš Detroito 171 kuopos 
vus, galima sukelti nereikalingų vyksta Ralph Valatka ir Petras 
šnekų, dar kitiems kaip vie- Medonis su žmonomis, o iš 265

ga anksti išvažiuoti į gamtą.
Kiekvienam sudaromos sąlygos užsakymų. Visais augščiau mi- 
neapleisti pamaldų ir visą dieną1 netais reikalais prašome kreip-1' 
pabūti vėsiame laukų ore. Lie-. tįs į šiuos asmenis: kun. Br. Da-1 
tuvių Fronto Bičiulių skyrius
kviečia visus atsilankyti.

TRUMPAI 
— Kun. St. Grigaliūnas, atvy

kęs iš tolimojo Urugvajaus ap
lankyti gimines ir pažįstamus, 
apsistojo Detroite ir svečiuojasi

nuolaidą, jei susidarys daugiau J

SKIP’S SERVICE

Liquor Store
5515 SOUTH DAMEN AVENUE

AU PHONES — MfALBROOK 5-820?
JLNE-BIIižELIO 20, 21 ir 22 d. d

MONNET, IMPORTED COGNAC Fifth $4.98

ta savo organizacijų veiklai pa
reklamuoti bei paskatinti. Vieni 
nori, kad jis būtų tarsi atskiras 
laikraštis laikraštyje, lyg Ham- 
trameko miestelis Detroito cent
re, kiti pasitenkina tuo, kaip da
bar yra. Buvo bandyta žinias 
surinkus iš visų šaltinių, čia vie
toje suderinus pagal jų svarbu-

kuopos — kun. Bronius Dagi
lis ir Stasys Garliauskas su žmo
na.

— St. ir Elzb. Paurazai išvy
ko vasarojimui į savo vasarna
mį prie Sųuare ežero. Kaimy
nystėje vasaros atostogas lei
džia Juozas ir Rožė Mikniai. Šis 

i kameplis yra labai panašus į
mą, persiųsti redakcijai, tačiau | jįetuvišką sodybą prie ežerėlio, 
nuo to teko atsisakyti, kadangi ( savaitgaliais čia susirenka bu
kai kas bandė įžiūrėti cenzu- i reiįaį draugų atsigaivinti po pa
rą”, arba, bijodami ilgų straips
nių trumpinimo, pradėjo netar- 
piškai siųsti į redakciją. Tas iš
ėjo tik į naudą. Šiame skyriu
je atsirado daugiau bendradar
bių ir skyrius tapo įvairesniu.

Nebuvo jis tobulas. Pasitaikė 
ir klaidų.

Kartą prie bažnyčios vaikš
čioja aštuoniasdešimtąjį gimta
dienį atšventęs amerikietis ir 
jiėško korespondento, kuris įdė
jo žinutę apie jo mirtį. Žinoma, 
korespondentas nepasirodė; juk 
su “numirėliais” nemalonu susi
tikti... Dar taip neseniai buvo 
parašyta, kad parapijos komi
tetas suruošė chorui pobūvį... 
Rodos kitaip ir būti negalėjo, ir 
tokios žinios buvo gautos, gi 
tuo tarpu pats choras pobūvį 
buvo suruošęs ir pasikvietęs pa
rapijos komitetą, kuris prie po
būvio išlaidų prisidėjo. Stengia-

vėsingais medžiais.
— Juozas ir Dalfina Cres - 

Krasauskai birželio 16 d., minė
dami savo vedybinio gyvenimo 
sukaktį, turėjo gražų išvažiavi
mą pas gimines.

— James Missel (teatrų ša- 
vininko Miškinio švogeris) ati
darė modemišką valgyklą Grand 
River ir Schaefer gatvių kampe, 
netoli Dievo Apvaizdos parapi
jos bažnyčios. Valgyklos išpuo
šimo darbus atliko Joseph Miš
kinis, Jr.

— Albertas Blažys, buv. Šv. 
Antano parapijos vargonininko 
sūnus, apsivedė su Helen Tu- 
sich. Į vestuves iš Grand Ra
pids, Mich., buvo atvykę jauno
jo teta Mrs. D. Kaslow su vy
ru ir sūnumi Daniel ir Mary Syl 
vester Mick.

— Rose. Pharmacy ir Middle 
East Trading Co. pradėjo tal
pinti skelbimus Detroito žinių

.

DETROIT’O BIZNIERIAI
IR PROFESIJONALAI

DANTŲ GYDYTOJA
BRONĖ GRUZDIENĖ, D.D.S.

5837 W. Vernor Hwy, 
Detroit 9, Mich.

(1% bl. j vak. nuo Holy Redeemer) 
Priėmimo vai.: Kasdien 10-1 ir 4-8 
vai. vak. šeštad. 10-2 p. p. Trečiad. 
uždaryta.

Tel kabin.: VInevvood 2-0229 
namų: LUzon 4-8961

Jeigu norite pirkti arba parduoti 
namus, sklypus Siergardenus — 
alines, ūkius ar vasarvietes, kreip 
dies ’

ELSEA REALTY AND 
INVESTMENT CO.
6217 W. Fort St.

atstovą
VLADA BARAUSKA

Telefdnai: Įstaigos VI 3-6000,
Residencijos — TA 6-4366

ši imonė yra pati stambiausia Mi
chigano valstijoje. Detroite turi 4 
skyrius ir sėkmingiausiai patar- 
nauia wn kliientaroo

M. MIŠKINIS, M. D.
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

X-RAt
393 Grand Boulevard

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

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

Telef. TA 6-0686

VINCAS KIRŠINĄS
11420 Steel Avenae 

Detroit 27, Miehigan
Tel. WE. 4-8185 

GENERAL CONTRAOTOR
Atlieka (valrbia statyboa, patalsy 

mo lr pertaisymo darbus — stalfnln 
kystėe cemento, mūrijimo, elektros 
plumblngo, dažymo lr dekoravimo 
Atskirų kambarių bet butų Įrengimą* 
pastogėse t r skiepuose

masi, kad klaidų nebūtų, bet tik biznierių ir profesionalų skyriu-
tas jų išvengia, kas nedirba.

“Draugu” ir Detroito žinių 
skyrium jau daugiau 30 metų 
ištikimai rūpinasi Lietuvių R. 
K. Korespondentų Klubas. Tai 
senieji mūsų spaudos ir visuo
meninio gyvenimo veteranai — 
klubo pirm. Matas Šimonis, sek- 
ret. Ralph Valatka ir ižd. Pet
ras Medonis. Labai daug šiame

je. Abu dūoda nuolaidas į už
jūrius siunčiamoms prekėms.

St. G-kas
— V. E. Cižauskų šeima ir 

E. Matulienė — visi detroitie
čiai — išvyko savo automobiliu 
kelionėn į Vakarus. Žada pasiek 
ti Kaliforniją ir aplankyti vaka
rinių valstybių tautinius par
kus ir kitas įdomesnes vietas.

— Eugenija ir Jonas Stasiai
reikale pasidarbavo a. a. Petras. džiaugiasi ką tik gimusia pirmą- 
PŲus Grybas, kurio sūnus dar ja dukrele Agta viktorija 
pne bažnyčios platindavo “Drau ,
gą”, o už neišplatintus likusius 
egzempliorius pats padengdavo 
iš savp kišenės.

Perkant ar parduodant namus 
ir apdraudžiant turtą

Jums patarnaus
VLADAS N.SELENIS

narys United Northwestern 
Realty Association 
šaukite telefonais

ofiso: WE 3-7000; res.: WE4-6621 
arba atsilankykite į

GUSTAFSON REALTY CO. 
13000 Schoolcraft kamp. Sorrento

NERIBOTAS PASIRINKIMAS
NAMŲ I

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

12817 Grand River, Tovver kino pat. 
TEL.: įstaigos TE 4-7550 

namų — WE 3-3192

Šiandien “Draugas” atrodo

PRADEDAMA STOVYKLA
ALRK ūkyje, netoli Detroito, 

nuo liepos 14 iki 28 d. įvyks pir
moji stovykla mergaitėms. Ją

daug tobulesnis, negu tose die- organizuoja Nekalto Prasidėji
nose, kada jis pirmą kartą atsi
rado ant mūsų stalo. Naujose 
patalpose, turėdamas geresnes 
sąlygas, tikimės, dar tobulės.

mo seserys iš Putnam, Conn. 
Stovyklai vadovaus šiame dar
be patyrusi sesuo M. Paulė. 
Smulkesnių informacijų dėl re-

oooooooooooooooooooooooooo
ROSE PHARMACY

RECEPTŲ SPECIALISTAS
.57(15 VV. Vernor Hwy„ Detroit », 

Mich. Tel. VlnruiMNl I-27HS
Mes vartojamu tik tokius vaistus, 

kurių gamintojai pasižymi gura re
putacija ir kurte medicinos profesio
nalams žinomi kaip tiksliausiai nau
dotini Jūsų receptams. Specialios nuo
laidos Htunčianticms j užjflrj vaistus. 
Vaistinė veikia vlrft 60 metų. 
■OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOg

IMPORTED 10 ¥r. OLD BRANDY Fifth

HENNESSY

$3.69

THREE STAR COGNAC, Fifth $5.09

GRAIN ALCOHOL 190 PROOF U.S.P. Fifth $4.89

KIJAFA AVINE

CINZANO VERMOUTH
Dry or Sweet

BUOY LAGER Imported Gernian Beer
Case of 24 bottles

WURZBURGER, GERMAN BEER
Case of 24 bottles

Fifth

Fifth

Case

Case

HEINEKENS IMPORTED BEER. Case
of 24 bottles

AMSTEL IMPORTED HOLLAND BEER
Case of 24 eans

$1-69

$6.95

$7.50

Case<$7.95

ORO VĖSINTUVAI
— AIR CONDITIONERS —

TELEVIZIJA — RADIJAS
HI FI PHNno?XH?1 “ 1958 n’#de,iai 

NUOLAIDOS IKI 50% Į

FRANKSTV Tra dio inc
3240 S°U,h H.’,Xo,reet «

_____  UODAME IR TAISOME
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-
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Tik dar norisi paprašyti, kad ir gistracijos suteikia V. Kundro- 
tienė, telef .TO-6-6227.labai gerai mokantį anglų kal

bą savo likimo brolį šalia ame
rikietiško dienraščio rasti vietos 
ir lietuviškajam “Draugui”.

Kiekvieną savaitgalį į stovyk
lavietę atvyksta būriai lietuvių, 
norinčių pabūti gražioje gamtoje 
ir atsigaivinti ežero vandehyje.

St. G-kaa Statybos darbai vyksta pilnu

SIUNTIMUI Į LIETUVĄ
100% vilnonės lr gabardino me

džiagos kostiumams, suknelėms, pal
tams bei įvairios kitos medžiagos. 
Didžiausias pusi rinkimus — Pigiau
siomis urmo kainomis. Kreipkitės J 
MIDDLE EAST TRADING CO.

810 Miehigan Avė. & Srd St 
Detroit 26, Miehigan 

Tel. WO 1-2356

°nd Lo°" *«0Clo,i0n
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5 METŲ JUBILĖJAUS 
PREKIŲ IŠPARDAVIMAS

Prekės be brokų, sugadinimų, naujausio stiliaus, geriausių A- 
merikos fabrikų, kainos be užsiprašymo, Išmokėjimai iki 3-jų 
metų. Pirkėjų sąskaitos neparduodamos Finansų kompanijoms.

SVEČIŲ KAMBARIO BALDAI
Už $100.00 parduodamos sofos, įvairių spalvų, nakčiai

padaro miegama lova. Pas mus pirksite tiktai už $ 59.00
Už $150.00 parduodama 3-jų dalių sofa, kėdė ir attoman 

naktį miegojimas 3-ims asmenims, šio mėnesio išpar
davime tiktai ............................................................. ..................$119.00

Už $200.00 parduodamu Simons 57 metų stiliaus sofa ir 
fotelis, nakčiai dviejų asmenų lova, garantija 10 me
tų, pas mus dabar tik ........................................................... $149.00

Už $300.00 parduodama sofa ir dvi kėdės, kavos staliu
kas su formica viršumi ir du lempų staliukai dova 
nai, pas mus tik ....................................................................... $229.00

Už $500.00 parduodami svečių kambarit baldai, Karpen,
Pullman, Shnmons, Northome, Hovvard, ir kitų fabri
kų, garantuota 20 metų, pas mus tik .......................... $380.00

MIEGAMOJO KAMBARIO BALDAI
Po $60.00 parduodamos komodos, riešuto ar ąžuolo medžio

pas mus ................. .................................................................... $ 39.00
Po $100.00 parduodami dresseriai su šlifuoto stikle veid
rodžiu, pas mus ........................................ ........................................ $69.00
Po $200.00 parduodami miegamieji, dresseris su sidabruo

tu veidrodžiu, Bookase lova, dvi puikios lempos, pas 
mus išparduodama po...............................................................$149.00

Po $400.00 siūlomi išpardavimui Brazilijos ar Filipinų 
raudonmedžių) .miegamieji su viena ar dviem atskirom 
lovom pas mus ........................................................................... $329.00

Po $900.00 parduodami švediško ar Daniško stiliaus mie
gamieji su dviem ar viena lova, ąžuolo, vyšnios, kle
vo ar Filipinų raudonmedžio,, dar niekur nematyto 
stiliaus pas mus..................................................... .................. $499.90

VALGOMOJO KAMBARIO BALDAI
Už $150.00 parduodami 5 dalių baldai, ąžuolo, riešuto su

formica nedegamu viršumi pas mus šiuo metu tiktai $ 99.00
Už $250.00 parduodami 8 dalių valgomieji — naujo sti

liaus tik...........................................................................................$199.00
Už $500 parduodami 9 dalių valgomieji, su šlifuoto stik

lo stumdomom durim, pas mus šiame išpadavime tik $399.00
Už $700.00 parduodami Daniško stiliaus valgomieji, riešu

to, ar šviesaus mahagoni, su puikiu formica baru pas 
mus tiktai ........................ .............................................................. $550.00

Šis valgomasis susideda i 17 dalių.

VIRTUVĖS BALDAI
Už $69.00 parduodami stalai su formjca viršum, su ketu

riom kėdėm, įvairių spalvų pas mus tiktai.....................$ 39.00
Už $100.00 parduodami 6 dalių virtuvėm baldai, įvairių

spalvų, pas tinus tiktai .......................................................... $ 59.00
Už $140.00 siūlomi, Formica stalai su puikiom kėdėm tik $ 99.00

RAŠOMIEJI STALAI IR KNYGŲ SPINTOS
Už $50.00 siūldmi rašomieji stalai moksleiviams, ąžuolo ar 

raudonmedžio, dovanai duodama — rašalinė, spaustu
kas, plunksnakotis, stalui padėklas, popieriui pjauti 
peilis — pas mus tiktai ........................................................ $29.00

Už $75.00 parduodami rašomieji stalai, ąžuolo ar mahago
ni spalvos su formica viršumi pas mus birželio m. tik $ 49.00

Už $40.00 parduodamos knygdm spintos su stumdomom
stiklo durimis, ąžuolo ar mahagoni spalvos šį mėnesį $ 29.00

Už $100.00 parduodami rašomieji stalai, ąžuolo ar maha
goni, pas mus tiktai .............................................................. $ 69.00

Už $200.00 parduodami Europietiško stiliaus, su šlifuotu
stiklu, pas mus tiktai .......................................................... $149.00

Už 120.00 parduodamos knygom spintos su šlifuoto stik
lo durimis, lentynų augštis reguliuojamas, riešuto ar 
šviesaus mahagoni medžio pas mus tiktai ................ $ 70.00

MATRACAI, LOVOS
. .Vatiniai matracai visų dydžių parduodami tiktai........... $ 12.50
Už $30.00 parduodami spyruokliniai matracai, įvairių sp. $ 19.50 
Už $50.00 parduodami Simons matracai 15 metų garantija $ 39.00 
Metalinės lovos visų dydžių ir spalvų tik per išpardavimą $ 9.50

KILIMAI
Po $15.00 pard^'vdnmi rankų darbo hnport. kilimai 30x54” $ 5.00 
Po $69.00 parduodami vilnos ir rayon įvairių spal. kilimai $ 49.00 
Po $100.00 parduodami A. Smith, Maggee, Bigelovv vilnos

kilimai pas mus tiktai ......................................................... $69.00
Kilimai nuo sienos iki sienos geriausių fabrikų vilna 100%

sq. yard'as ......... ................................................................ $6-10.00

ŠALDYTUVAI IR PEČIAI
Už $200.00 parduodami 8 cub. pėdų šaldytuvai Admiral,

Westinhouse, pas mus tiktai................................................ $150.00
Už $300.00 parduodami 10 cub. pėdų šaldytuvai 8 asmenų

šeimai, pas mus tiktai .......................................................... $249.00
Už $130.00 siūlomi porcelano viršum pečiai, pas mus sj m. $ 99.00 
Už $200.00 siūlomi virimui pečiai, su stiklo durim, neduš-

tamo porcelano, pas mus tiktai ....................................... $149.00

TELEVIZIJOS IR RADIJO
Balti radijo aparatai virtuvėms ar miegamajam tiktai $ 15.00 
T V ArC, Zenith, Admiral. Dumont, General Electris, sta

lo modeliai .................................................................................... $ 99.00
TV anr grindų pastatomi visų fabrikų šviesus ar tamsus

medis *57 metų modeliai šį mėnesį už .. .. $$199.00

FURNITURE CENTER, INC.
3224 SO. HALSTED STREET

Lietuvių Prekybos Namai vedėjas*-Justas Lieponis
TEL. — VICTORY 2-4226

ĮMONE ATIDARYTA 
Pirm., Ketvirtad. 
Kitom Dienom 
Sekmadieniais: ..

............. ft—9:30
...........9—6.00

12—5 valandos
------------------- -

DIDELIO PATYRIMO ASMENYS 
SAUGIAI PERKRAUSTYS 

JOSŲ BALDUS!
STASYS FABIJONAS
2146 So. Hoynė Avė. Telef. Virginia 7-7097

MOVING
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Ketvirtadienis, 1957 birželio 20 DIENRA8TIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS
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INTERNATIONAL AMPHITHEATRE 
Birželio 30 dieną 2:30 valandą

South Halsted ir 42 Street

Birželio 29 dieną 9:30 valandą 
MORRISON VIEŠBUTYJE

70 West Madison Street

Pirmoji JAV ir_ Kanados Lietuvių 
Tautinių Šokių Švente L

JAV IR KANADOS LIETUVIŲ JAUNIMO KONGRESAS

Birželio 28 dieną 8 vai. vak.
MORRISON VIEŠBUTYJE

70 VVest Madison Street 
= ----- -------------*------

NARIAI LIETUVIŲ TAUPYMO IR
SKOLINIMO B-VIŲ LYGOS,

Kuriose Kiekvieno Santaupos Yra 
Apdraustos iki $10,000.00 — 

ir Paskolos Duodamos Namų Įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

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

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

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

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

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

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

JONAS GRflDINSKflS
J. O. TELEVISION CO. Pardavimas ir taisymas

Tranzistorinių radijų prikraunamų baterijų užtenka ligi

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

2512 W. 47th St. TeL FRontier 6-1998
Atdara kasdien iki fi vai., pirmad. ir ketv. iki 9 vai. Sekm. uždaryta

Jr

NAUJI LIETUVIŠKI 
REKORDAI

Po 01.00 Vienas:
Vai Nekukuok ir Kai mes augom Du Broliukai.

Solo Stepas Graužinis.
Šlama Šilko vėjas ir Ramu čia gyventi. Radijo kvartetas “Rūta” 
Visur Tyla ir Tykiai Nemunėlis Teka. Solo Juozas Babravičius 
Kam šeri Žirgelį ir Kai Aš Turėjau. Duetas:

Antanas Vanagaitis ir Juozas Olšauskas 
Našlaitės Kapas ir Griovesių Gėlelė. Pupų Dėdė ir Dėdienė 
Tu Lietuva, Tu Mano ir Dru-Lia. Pupų Dėdė ir Dėdienė 
Linksmų laikų Polka ir Koja Koja Polka. Orkestras 
Geismai ir Svajonės ir Oželis. Kvartetas ir Orkestras 
Vajnikas I ir II Dailis. Lietuviškų melodijų pynės 
Gyvenk, Juokis ir Mylėk ir Dzinguliukai. Duetas su Orkestru 
Kur Bėga Šešupė ir Draugai į Kova. Choras

Po 01.50 Vienas:
Skubink prie Kryžiaus ir Malda. Solo Jakubauskaitė-Jacikevičienė 
Žvakė ir Plaštakė ir Valsas. Budriūno Vyrų Kvartetas 
Į Kovą ir O, Dalele. Budriūno Vyrų kvartetas 
Vežė Mane iš Namų ir Klumpės. Budriūno Vyrų kvartetas 
Alutis ir Šauksmas. Budriūno Vyrų kvartetas 
Tėvynei ir Subatos Vakarėlį. Budriūno Vyro kvartetas 
Linksmą giesmę ir Tyliąją Naktį. Solo Izabelė Motiekaitienė 
Sveikas Jėzau ir Gul šiandieną. Solo Izabelė Motekaitiene 
Laimutė ir Palvis. Choras ir Daina Polka
Sutemo ir Barkarolė. Duetas: Motekaitiene ir Kalvaitytė 
Čigonė ir Nokturnas. Duetas: Motekaitiene ir Kalvaitytė

Rekordus siunčiame ir paštu į kitus Amerikos miestus ir į 
kitas pasaulio valstybes. Amerikoje pašto ir supakavimo išlai
doms siųskite extra $1.50; Kanadon — $2.50. Į kibąs valstybes 
proporcingai daigiau. Siųsdami rekordų užsakymus, siųskite 
kartu ir Money Orderį. C O D rekordu nesiunčiame.

Naujas Phonografas — Patefonas trijų greičių (3 speeds) 
grojantis visokius rekordus, vertė $25.00 už $17.50. Siunčiame 
ir į kitus miestus. Kas prisius $5.00 rankpinigių ,tam pasiųsime 
paštu. Kiti pinigai paliekami išmokėjimui.

5 tūkstančiai 10 colių angliškų rekordų vieną kartą var
totų Radijo Stoties po 10 c. vienas. Už 12 rekordų $1.00.

JOS. F. BUDRIK FURNITURE, INC.
3241 South Halsted Street

CHICAGO 8, ILLINOIS

LIETUVIŲ MENO PARODOS ATIDARYMAS
TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTES, JAUNIMO KONGRESO IR MENO PARODOS DALYVIAMS PAGERBTI BANKETAS JVYKS 
MORRISON VIEŠBUTYJE BIRŽELIO 30 DIENA, 1 VALANDĄ VAKARE
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MŪSŲ KOLONIJOSE
Waukegan, III.

Visi į minėjimą

ALB Waukegan apylinkė ren
gia tragiškųjų birželio dienų 
minėjimą. Minėjimas įvyks šių 
metų birželio mėnesio 23 dieną 
tokia tvarka: 10 vai. Šv. Baltra 
mjejaus parapijos bažnyčioje 
bus atnašaujamos šv. mišios už 
mirusius ir gyvus lietuvius, ku
riuos žiaurieji bolševikai ištrė
mė į Sibiro taigas, 3 vai. po pie
tų bus minėjimas Lietuvių au
ditorijoje — Lincoln ir 9-tos gat 
vės kampas, Waukegan. Pro
gramoje bus paskaita, vaidini
mas ir choras.

Visi lietuviai, gyveną Wauke- 
gane ir jo apylinkėje, o taip pat 
ir kaimyninių kolonijų, kviečia- 
m dalyivauti minėjime. V. P.

Chicago, Ilk
Baigti mokslo metai

Š. m. birželio mėn. 2 dieną 
įvyko Šv. Jurgio parap. mokyk
los lituanistinės klasės mokslo 
metų užbaigimas. Į puikią Spai
čio aikštę suvažiavo mokinių tė
vai ir jų svečiai. Mokyklos aš
tuntą skyrių baigė 13 mokinių. 
Viso lituanistinėje klasėje yra 
virš 100 vaikų.

Išsirikiavusius baigiančiuo
sius pasveikino tėvų kom. pirm. 
Ig. Petrauskas ir mokytoja Pe
tersonienė. Baigiantiesiems pui
kų žodį tarė ir įteikė baigimo 
pažymėjimus kun. J. Borevičius. 
Lituanistinės klasės mokiniai tu 
rėjo konkursinius rašinius. Iš 
14 įteiktų rašinių komisija pir
mąją premiją paskyrė Daliai 
Indreikaitei už temą: Mano gra
žiausia perskaityta knyga. II 
prem. Nijolei Riškutei už raši
nį: Marija Pečkauskaitė. III — 
Ged. Indreikai, už temą: Ką aš 
gražaus žinau apie Lietuvą ir 
IV — Agotai Valinskaitei už tą 
pačią temą: Ką aš gražaus ži-

nau apie Lietuvą. Laimėtojai 
ir gražus būrys mokinių, kurie 
laike mokslo metų pasižymėjo 
ar gerais pažymiais, drausme 
ar' pažanga tėvų komiteto buvo 
apdovanoti puikiomis knygomis.' 
Terros leidyklos sav. V. Civins- 
ko paskirtą dovaną geriausio 
mokinio motinai, atiteko p. In- 
dreikienei, nes 8-to skyr. mok. 
Dalia Indreikaitė pripažinta ge
riausia mokine. Didelis tėvų su
sidomėjimas buvo gausiam do
vanom. Vakare, tėvai ir vaikai 
skirstėsi patenkinti praleidę die 
ną puikioje aplinkoje ir gražia
me ore. • J. J.

Minėjimas Marųuette Parko 
bažnyčioje

Š. m. birželio mėn. 16 d. 10:45 
vai. Liet. bendruomenės Mar
ąuette Parko valdybos iniciaty
va, minint mūsų tautos tragiš
kąsias birželio dienas, Marąuet
te Parko Švč. Panelės Marijos 
Gimimo bažnyčioje įvyko iškil
mingos pamaldos.

Naujoji Marąuette Parko pa
rapijos bažnyčia vos pajėgė su
talpinti atvykusius mūsų tau
tiečius pamaldoms, skirtoms pra 
šyti Visagalio Dievo įnirusiems 
ir žuvusiems nuo bolševizmo te
roro mūsų tautiečiams dangiš
ko gyvenimo, o kenčiančiai tau
tai — laisvės.

Iškilmingas šv. mišias celebra- 
vo vysk. V. Brizgys, kartu pa
sakydamas įspūdingą pamokslą, 
ragindamas visus tautiečius vie
ningai su kitomis tautomis pri
minti ir reikalauti laisvojo pa
saulio valstybių vyrų, kad jie rū 
pintųsi išvaduoti pavergtos tau
tos iš bolševizmo teroro ir pa
tys nesukluptų prieš 20 amžiaus 
žmonijos gėdą — bolševizmo ti
roniją.

Pamaldų metu pirmą kartą 
naujoje Marąuette Parko pa
rapijos bažnyčioje meniškai ir 
didingai skambėjo šv. mišių gies 
mės, kurias atliko Chicagos Vy-

Detroit Mich.
(Atkelta iš 4 psl.)

vai. vak. ir tęsis iki liepos 14 d. 
Paroda vyks Morrison viešbuty
je, 70 W. Madison Str.

2. Jaunimo kongresą, kuris 
pradedamas birželio 29 d. tame 
pačiame Morrison viešbutyje.

3. Pirmąją JAV ir Kanados 
Rietuvių Tautinių Šokių šventę, 
kuri įvyks birželio 30 d. 2 vai. 
30 min. International Amphithe- 
atre, esančiame prie 42 ir So. 
Halsted gatvių.

4. Dalyvaukime visų švenčių 
dalyvių pagerbimo bankete, ku
ris įvyks birželio 30 d. 7 vai. 
vak. Morrison viešbutyje. Bile
tai užsakomi pas J. Jasaitį, 4430 
So. Campbell Ave., Chicago 32, 
UI. Bileto kaina $7.

Tikiuosi, kad visi detroitie
čiai, kurie tik galėsime išvykti, 
pasimatysime tautinių šokių 
šventėje, o be to turėsime progą 
sutikti savo pažistdmus iš visų 
Kanados ir JAV kampų.

V. Kutkus
— o —

— Tėvas Tomas Žiūraitis, OP, 
visą liepos mėnesį žada praleisti J 
prie New Yorko, savo buvusioj 
darbo vietoj. Ten jis laikinai pa 
skirtas pavaduoti. Nuolatiniai 
gyvena Oxford, Mich., profeso
riaudamas ir dirbdamas pasto
racinį darbą. Amerikiečių ir lie
tuvių nuolat kviečiamas paskai
toms.

— Rašyt. Sofijos Tomarienės

rų choras ir solistas Vaznelis.
Pamaldose dalyvavo svečias 

iš Romos — prelatas Tulaba, vie 
tos kunigai, buvę nepriklauso
mos Lietuvos politikai, veikėjai, 
karininkai ir daug senųjų ir nau 
jųjų ateivių.

Taip pat pamaldose dalyvavo 
moksleivių ateitininkų ir šaulių 
vėliavos.

Apgailestaujama, kad pamal
dose nedalyvavo karių “Ramo
vės” vėliava, kuri taip pat buvo 
pakviesta pamaldose dalyvauti.

NAUJĄ ARBA VARTOTĄ AUTOMOBILĮ 
GALIMA NUPIRKTI BE PINIGŲ

NAUJAS
19 5 7

CHRYSLER

*2811

NAUJAS
19 5 7

PLYMOUTH

*1732
Daugybė garautuotų visų išdirbysčių vartotų automobilių už labai atpigintas kabias

Seniausia, didžiausia ir teisingiausia lietuvių automobilių pardavimo ir remontavimo įstaiga

BALZEKAS MOTOR SALES, INC.
CHRYSLER — PLYMOUTH DIRECT FACTORY DEALER

4030 Archer Ave., Chicago 32, Illinois Telef. Vlrginia 7-1515

naujas ir labai geras veikalas ti visi maloniai kviečiami. Pra- 
vaikams “Saulės vestuvės’! turi | šoma Bufalo, Rochesterio ir 
pasisekimą detroitiečių tarpe. 1 Niagaros amerikiečius atsilan

kyti.

Gegužinės pradžia: 2 vai. po 
pietų, o pabaiga — naktį!

Vyt. N.

Kanadoje
Didelė Tarptautinė gegužinė

Maloniems lietuvių dienraščio 
“Draugas” skaitytojams Kana
doje primename, kad š. m. bir
želio mėn. 23 d. visiems pla
čiai žinomame Vytauto Narušio 
ūkyje įvyks milžiniška tarptau
tinė gegužinė, kurioje dalyvaus 
lietuviai, latviai, estai, vokiečiai 
ir etc. Gegužinė skirta Joninėms 
ir Antaninėms paminėti. Vaka
re įvyks Joninių minėjimas, 
degs laužai, skambės dainos, žai 
dimai.

Dienos metu bus šokiai, grie
žiant puikiam orkestrui, pasi- 
vaikščibjimas puikioje gamtoje, 
vaikų žaidimai. Veiks bufetas 
su skaniąis užkandžiais ir gai
vinančiais gėrimais. Iš toli ir ar-

— “Draugo” skaitytojų skai
čius Hamiltone yra šiemet žy
miai padidėjęs. Linkėtina dar 
daugiau ir plačiau pasiekti nau
jų skaitytojų. Vyt. N.

Duoną Ir įvairias skeningas 
bulkutes kepa

BRUNO’S KEPYKLA
3339-41 S. Lituanica Ave.

Tel. CLiffslde 4-0376 
| Pristatome i visas krautuves 
Jir restoranus, taip pat iš
siunčiame J visus artimuo
sius miestus.

J

^Acs PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA 
TAUPYMO 

BENDROVĖ

4038 Archer Avenue Tel. la3-67ip 
AUGUST SALDUKAS Prezidentai

% ... .................................. 'S

SPECIALUS BARGENAS

i ŠALDYTUVAI

DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ BALDŲ 
FEUII A. RAUDON IH, NELLIE BERTULIS, Sav.

ROOSEVELT FURNITURE Co.
2310 W. Roosevelt Road Telef. SEeley 3-4711

Krautuve atidaryta aekmadlanlals nuo 11 Iki 4:30.

<7

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

ir tolimų distancijų. Šaukite sekančiai.

SS

%

ANTANAS VILIMAS
3415 SO LITUANICA AVE., CHICAGO, II.L 

Telef anas — FRontier 6 1882

l/2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ !

CRANESAVINGS
2665 WEST 47th STREET LAfayette 3-1088

B. R. Pietkietricz, prez.; E. R. Pietklevriez, sekr. Ir advokatas
Mokime aukAtua dividendu*. Ketčlnmr čekiu*. Parduodame Ir perkame 

»al*tybA* bonu*. Tnupytojain* patarnat Inial nemokamai.

Pradekite taupyti atidarydami turkai t, šiandien. A|tdraiihta tkl S IO.OOO.

Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antr ir penk. 9 Iki B; treč. uldaryta, o Reti. nuo 9 iki vidurdienio:i

1



I
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AUKOS UŽ KALENDORIŲ

(Ji “Draugo” kalendorių atsiunti 
iie asmenys:

Fabijonas Valinskas . . $1.00
Vl. Tamkevičius............  2.00
Antanas Kasperas .... 1.00
B. Graužinis ................. 1.00
•Koše Kuodis . . .......... 1.00
J. Bertulis ...................... 1.00
Ačiū geradariams.

• Draugo” administracija

PARAMA7^ RAUGUI”
'‘Draugo” spaudos reikalams at
siuntė šia asmenys:

Kun. M. Krupavičius $10.00
J. Putrim'.......................... 2.00
Ad. Pupelis ...................... 1.00
Joseph Zikas ................. 1.00
Mary Neberieza ............ 1.00
Petras Jaras ................. 2.00

Ačiū spaudos bičiuliams.
“Draugo” administracija

PAJIEŠKOJIMAI
Jiešk. ADOLFAS BLAZIONAS, 

iš Raudondvario, Zarasų apskr. 
1949 m. gyveno Vokietijoj, Rott- 
wėil„ a/N, jieško motina ir sesuo 
Lietuvoje. Jieškomas LEOPOL
DAS ŠILEIKIS - geodezininkas, 
Ustronių km., Zarasų apskr. Jieš 
ko tėvai, Lietuvoje. Atsiliepti ar
ba apie juos žinantieji pranešti ad
resu: V. Butkys, 138-47 Lloyd Rd., 
Jamaica 35, New York.

Jieškomas JUOZAS BRUŽAS, 
Tauragiškis, Jieškomas ar apie jį 
žinantieji rašykite adresu:. Eug. 
Ramanauskienė, 320 Caroline St., 
So., Hamilton, Ont. Canada.

Jieškomas JUOZAS VOINIĖA- 
VICIUS, s. Mykolo, gyvenąs Chiea
goje nuo 1912 m. Yra svarbių ži
nių iš Lietuvos. Jieškomas ar apie 
jį žiną prašomi rašyti: J. Gudavi
čius, R.R. 4, Rodney, Ont., Gona
da. ' ~

DIENRAflTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO0OOO^<»

VASARVIETE 
“MERCURY LOOGE” 

KANADOJE
Ant gražaus Lake Simcoe kran 

to, viena mylia j šiaurę nuo Kes- 
wick, Ont. Tel. Roches Point 184-M

Trijų kambarių “cottage”, ka
binos, kambariai su visais pato
gumais. laiveliai ir žuvelės. Pui 
vieta poilsiui žuvavimui ir maudy
muisi.

L. P. Kril&vičlal, savininkai.
Oa»<XXXXXXX><XX>(X>Q<XXXXXXX>0
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KNYGA. KŪRĮ VISADA ĮDOMI 

IB NBBENVTA
Tai Juose Sraist

REAL ESTATEi
BRIGHTON PARKE, lįst Str. & 

i Maplewood Ave., 2-jų butų namuti 
su ekstra sklypu prie šono. 4 lr 5 
kamb. šildymas susu. 2-me autršte
butas naujai įrengtas. Viskas taip 1 
pulku, kad panorėsite tuojau pat ten 
lr gyventi. Garažas su įvažiavimu iš

,šono. Tikrai puikus ir nebrangus na
mas. Turite pamutyti, kad galėtu
mėt įvertinti.

Taip pat turime daugiau nuosavy
bių duodančių geras pajamųs lr pre
kybinių namų.

Turime rimtų pirkėjų, todėl prašo
me turinčius parduoti namus kreip
tis į raštinę lr mes mielai patarnau
sime parduodami Jūsų namus.

SHUKIS REALTY
6433 So. Pulaski St.

Telef. LUdlov 5-5900

Ketvirtadienis, 1957 birželio 20

CLASSIFIED ANI) HEIP WANTED ADS
REAL ESTATE REAL ESTATE HELP WANTED — FEMALE

Visi Pittsburgho lietuviai 
KLAUSO IR REMIA

Pittsburgh^ Lietuviy 
Katalikų Radijo Programų

■— vadovaujama — t
Lietuvos Vyčių Pittsburghe

JI TRANSLIUOJAMA 
Kiekviena seknutUk-n* nuo 

1:30 Iki 9:00 vai. p. T>
IA STIPRIOS IR GALINGOS

Stepą Misevičienė, d. Antano, 
įieško savo krikšto tėvo PETRO 
KUČINSKO, s. Dzidoriaus, išvy- 
kusio iš Kaupų kaimo, Tvėrių vals. 
Prašo atsiliepti adresu: Ud. S.S.R., 
Krasnojarskij Kraj. Niž Ingasskij 
rajon, pos. Kučenovo, Zavodovka 
h.l.h., Oktebersko n.s.n. Misevi
čiene Stepą, Antano.

mm

WLOA

Jieškoma ONA STASIULEVI
ČIŪTE) KLIMAVIČIENE, duktė 
Jurgio, gimusi 1911 m. Didžių Šel
vių km. Gyv. Vilkaviškio mieste, 
vėliau Kaune iki 1944 m. Taippat 
jos du sūnūs: ROMAS ir VYTAS 
ir jo mamytė ONA STASIULEVI- 
ČIĖNE, apie 70 amž. Jie patys ar
ba žinantieji jų likimą prašomi at
siliepti adresu: Elena Kilikevičie
ne, 2015 25th St., Detroit 16, Mi
chigan. •

Šioje knygoje grašio* tnąsų amonių 
pasakos, su paveikslai* Jas mietai 
■kalto lr suaugę lr jaunieji. Labai 
tinka lietuvių kalbos pamokoms. U 
viso 71 pasakos. Kaina ((.60. Pia- 
tlntojams didelė nuolaida 

Užsakymus kartu au pinigais siųskite

“DRAUGAS’’
4545 VVest 63rd Street 

CHICAGO 29, ILLINOIS 
itnniiimmmniiinnHinnniinnnnmn'

PAŽIŪRĖKITE Į ŠIĄ PAJAMŲ 
NUOSAVYBĘ. Mūrinis su akmens 
priekiu. 3-8 k. butai. Stokeriu ap
šild. Uždaras mūrinis porčius. Žie
miniai langai. Viskas geriausiame 
stovy. Pajamų virš $4,000 į metus. 
Kaina tik $30,000. Savininkas.

Skambint HUmboldt 6-3665.__

CICEROJE arti Šv. Antano baž
nyčios parduodamas mūrinis 2-jų 
augštų namas, geriausiame stovy. 
5 butai: 1-4 k., 3 po 3 k. ir 1-3% 
kamb. Karštu vand. stokeriu apšil. 
2 autom, garažas. Geros pajamos. 
$33,900. Skambinti OLympic 2- 
5828, 

Mūr. naujas 2 po 5, rd. šild.—133.900. 
Mūr. bungl. 8 kb. centr. šild.,(18.900. I 
Mūr. 3 apart, ir krautuvė — pigiai. ' 
Mur. 8 apart, ir kepykla—bargenas. I 
Mūr. 4 apart, centr. šild. — (24,000. 
Mūr. 3 apart. Ir taverna — (22,000.

Yra pigių ir pelningų namų. ,

BUDRECKAS Realty
4081 Archer sve., LAfayetto 8-S384

LABAI PELNINGAS ŪKIS — 
virš 100 akrų dirbamos žemės, 45 
galvijai if mašinerijos. Namas su 
4 mieg. kamb., didelė daržinė ir 
kiti pastatai, visi gerame stovy. 
Prieinama kaina. Parduoda dėl pa
likimo pasidalinimo. Rašykite ar
ba matykite Joe Czaikowski, R. 1, 
Milladore, Wisoonsin.

VIRKITE ir parduokite savo ae- 
kilnojamą turtą per mano įstaigą. 
Naudokitės mano teisingu pataraa-

BRIGHTON PARKE
Mūr. 2 po 6, centr. šild., garažas, 

šviesūs kamb. Reikia skubiai parduo
ti, duokite pasiūlymą.

Mūr. 2 po 4 ir ^klepe 1 kamb., ge
ras mūras, plūsteria, nemaži kamb., 
garažas.

Med. 2 po 4, centr. šild., garažas, 
arti mokyklos.

Med. 2 po 4, centr. šildymas, tik 
(14,500.

GAGE PARKE:
Mūr. 2 po 6. centr. šild. abiem 

butam, dideli mieg., arti susisiekimas 
ir mokykla, reikia skubiai parduoti. 

Med. 4 kamb. su skiepu ir centr.
šild. tik (12,000.

Mūr. su kraut, lr 4 kamb. butu. 
cęntr. šild., garažas, nebrangiai.

MARQUETTE PARKE:
Naujas mūr. 5 kamb. 3 mieg., cent.

šild. guzu. Labai graži vieta.

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

viniu

L KURŠIUS
REAL ESTATE SALES

REpnblie 7-9400

RADIJO STOTIES BRADDOCKE
Visais reikalais krelpkltėa šiuo adre 
•u: LITHUANIAN CATHOLIC HOUF. 
Radio Station WLOA. Braddock. Pa Stipriausias yra tas, kas yra 

vienui vienas. H. Ibsenas

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

Savininkas parduoda namą. Su
taupysite pinigų. Naujas mūrinis 
namas (3 mieg. kamb.) 40 pėdų 
sklypas, šoninis privažiavimas, 
daug priedų. Atsilankykite į šią 
naujai apgyventą apylinkę ir pa
matykite namą už labai žemą kai
ną, bargenas — $17,800. 5235 So. 
Nottingham Ave. Arti Archer. Tel. 
RE 5-71|9.

Jr
Mūsų pirmautJaAČto beletristo An

tano Vaičiulaičio vienas iš įdomiau
sių kūrinių — romane

VALENTINA

MIELI TAUTIEČIAI!
Pranešame Jums seniai lauktą naujieną,1 kad Parcels to 

Russia Inc. Chicagos Skyrius priiminėja naujus ir vartotus dra
bužius, surenka visus SSSR mokesčius, pilnai apdraudžia ir tie
siog iš Chicagos siunčia į Lietuvą ir į visas SSSR teritorijas.

Ta prfoga Parcels to Russia Inc. Prezidentas, Mr. John S. 
Feigner sveikina Jus, kviečia apsilankyti ir pasinaudoti mūsų 
greitu ir pigiu patarnavimu šiais adresais:
Parcels to Russia, Inc. 
Branch Office 
3741 VV. 26th Street, 
Chicago 23, III., USA. 
Phone: CRawford 7-2126.

Parcels t« Russia, Inc. 
Receiving Point 
1241 North Ashland Ave., 
Chicago 22, III., USA. 
Phone: HUmboldt 6-2818.

Darbo valandos, išskiriant šventadienius:
Nuo 9 iki 6 vai. Nuo 10 iki 7 vai.
Pagalbinis skyrius įsteigtas dėl vietos stokos centriniame 

skyriuje ir dėl patogumo mūsų klijentų, gyvenančių šiaurinėje 
Chicagtos dalyje ir jos apylinkėse.

Laukiame Jūsų atsilankant ir esame visada pasiruošę Jums 
pasitarnauti.

Jus gerbianti,
Parcels to Russia, Inc.

. Chicagos Skyriaus vedėja,
Bronė Taujenis

BRIGHAON PARKE arti lietuviš
kos mokyklos pigiai parduodami: 2 
BUTŲ MTRkNIS su rūsiu ir pastoge, 
centr. šildymas alyva. (23,500.

MEDINIS—2 po 4 k. ię dar ekstra 
sklypas. (10,00.

PAJAMŲ MEDINIS, 3 erdvūs bu
tai, aluminum langai. Nupiginta 
kalba.

Be to dar turime ir kitokių gerų 
namų įvairiose vietose.

VENTA
4409 SO. FAIRFIELD AVE.

LAfayetto 3-3881

SAINT LINUS PARISH
OAK L A W N 
NEW SUBDIVISION

Quality Built Custom 1 yr. old 
brick veneer fLANCH. By owner. 
Attached garage. Spacious, Car- 
peted 20x14 ft. liv. rppm. Kitchen- 
dinette, 10x18 ft. with Tappan 
elec. built-in oven and range, birch 
cabinets, — snack-bar, stainless 
Steel tile over cooking area. Wall- 
tex wall and vinyl floors, 3 bed- 
rooms, 12x14, 16x11 and 10x16 ft., 
11 ft., 6 ft. and 4 ft. sliding door 
elosets. Bath with colored plumb- 
ing. Van-sink-sl. dr. Medicine ca
binets, Aluma-tile, Wall-tex; 2 li- 
nen elosets. Family rofom 15x10 or 
4th bedroom. Adjoining kitehen, 
cross-vent with small enclosed pa- 
tio, bamboo dr. drapes. House fully 
plastered, with gas heat. Alumi- 
num stonus, — screens. Aluminum 
gutters. Many extras.

Asking $29,000
Tel. GArden 4-6359
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SAVININKAS parduoda modern. 5 
kamb. "face” brick dupelx namą. 
1 įį garaž. Tile vonia. Karštu oru ga
zu apšild. Daug priedų. Apylinkėje 
vieno Buto namai. Netoli C. T. A., 
krautuvės, pradinės mokyk, ir high 
school bei bažnyčia. Čia labai geras 
pirkinys už tiktai (13,500. Išslmokė- 
Jimo sąlygos.

ES. 5-7000

ARTI MARIJONŲ VIENUOLY
NO IR “DRAUGO" 50 PĖDŲ 
SKLYPAS and 63rd St. su vieno 
augšto krautuve ant 25 pėdų skly
po; ir didelis garažas gale antro 
25 pėdų sklypo. Viskas tik $21,000 
arba artimiausias tos kainos pa
siūlymas.

F. H. HALVORSEN 
3145 W. 63rd St. HEmlock 4-4300

6342 S. Ashland Ave. 3-jų augštų 
mūrinis namas. Krautuvė ir 2 butai 
po fi kamb. Nuomininkai patys apšil. 
2 autom, mūrinis garažas. Nuomų 
(3,200. Kaina (28,000. Išaimokėjlmo 
sąlygos: pusę reikia įmokėti. ELMER 
JORDAN & CO., 5804 N. Ridge Ave. 
LOngbeach 1-5160.

■
KADA NORUTE PIRKTI AR 

PARDUOTI NAMUS
Kreipkitės j

SOPRYCH REAL ESTATE 
6407 S. Kedzie Ave. WAIbrook 5-3216 
Klauskite ALEX KANAVERSKIO

rėl gaunamas, nes yra Išėjusi antra, 
pataisytoji laida. Romanas buvo pre
mijuotas “Sakalo" leidyklos. Kaip 
visa Vaičiulaičio kūryba, šis roma
nas patraukia augšta stiliaus kultū
ra, rūpestingu menišku apipavidali
nimu. Vaičiulaitis yra davęs daugiau 
kaip 20 originalių ir verstinių vei
kalų lr šia romanas yra vienas Iš jo 
stipriausių kūrybos, nupasakojęs vis
uos mergaitės meilę, jos vidaus ko
vas, Jos audringą pabėgimą už vie
nuolyno mūrų. Romanas turi 141 
psl. Kaina (t. . .

DRAUGAS
' 4 M- *. • .

4545 W y
CHICAGO 20, ILLINOIS ,

Perskaitę “Draugą” dtiokite 
kitiems!

SAVININKAS PARDUODA — SU
TAUPYSITE PINIGŲ. 5434 S. Oak 
Park Ave. 5 kamb., 3 mieg. kamb. 
Mūrinis 4 m. senumo bungalow. Nau
joje vienos šeimos namų apylinkėje. 
Tlle virtuve ir vonia, nuo sienos -iki 
sienos kilimai. Gazu "forced air” ap
šildymas. Pilnas rūsys. Daug prie
dų. Tik % bloko nuo mokyklos. Pa
togu J krautuves, transport. Tikras 
bargenas. 919,800. LUdlow 5-5078.

PIRMĄ KARTA SIŪLOMAS PAR
DAVIMUI naujas 3-jų butų mūrinis 
namas. 2 po 5% ir 1 — 4% k. ^uo
lines spintos ir papuošimai. "Built in“ 
krosnys ir orkaitės visuose butuose. 
Radtant karštu vand. apšild. Gražios 
"vanity”, "tile” vonios. Pasirinkite 
dekoravimo spalvas bei “tiles”. Sta
tytas KAMINSKI BUILDERS. Apy
linkėje 57th Ir St. Louis Ave.

— o —•
PAJAMŲ $212 j mėnesį. 2 augštų 

medinis namas su'pilnu rūsiu. Alyva 
I “forced air" apšild. Naujas stogas, 
i (siding). Namas gerame stovyje. 
I 3 autom, garažas. Brighton Park 
j apylinkėje, žemi mokesčiai. Žema

i.aina.

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

NORVILĄ
REAL ESTATE SALES 

2600 W. 59th St. Tel. PRospect 8-5454
iniiiiimiiiiiiiiiiiiiiHHiitiHtiiiiiiiiHmn::;:::2e."L'wuiiiiiiiiiiiiiiiiui!iiiiiiiuiumininiiuiiiiiiiiitinn

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

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANOE 

NOTARY PUBLIC 
2405 VVest ši St.

I WAlbrook 5-5030
PRospect 8-3579 (vak. ir aemad.)

BUILDING & REMODELING

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

VACYS PETRAUSKAS
BUILDING CONTRACTOR 

4327 S. Campbell Av., Chicago 32, III. 
VArds 7-9676

Jus stebėsitės 
kur dingo trafiko 

užsikimšimas

ST. BRUNO’S PARAPIJOJE. Kai
na nužeminta iki (14,900. 5 kamb. ir 
2 k. butas. Koklių vonia. Spintos vir
tuvėje. Uždaras porčius. Naujas karš
to vandens šildytuvas. Namas labai 
švarus, nereikia jokio darbo, tiktai 
užlnikite.

KAMINSKI & KREJCI
K & K REALTY

4302 W. 55tb St. LU 2-1700

D. MONSTAVIČIUS
REAL ESTATE - 1653 W. 103 Bt 

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

INCOME TAX. Tai acoountant

GAGE PARK. Mūrinis bungalow 
6 kamb. ir. 3 kamb. viršuje. 2 vo
nios ir 1 "shiwer”. Mūro gara
žas. “Cyclone” tvora. Apžiūrėti ga 
Įima susitarus tel. "RE 5-7972.

LIETUVIŲ STATYBOS
BENDROVE

MORAS
Bullders Gen. Contraetors 

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

Namų įkainavimas ir įvairūs 
patarimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adrefcu:

JONAS STANKUS
Raštinės ir buto telefonas

PRospec* 8-2013 
6800 SO CAMPBELL AVE. 

I ' Chicago 29. HL

GAGE PARKE -
Mūrinis — 2 po 6 kamb. su gra

žiai įrengtu rūsiu. Garažas. Numažin
ta kaina.

MARQUETTE PARKE
Savininkas turi greitai parduoti

1 tį augšto medinį namą — 6 ir 3pį 
kamb., alyvos šildymas. Tik (12,200. 
A. Vaina.

1 % augšto mūr. pajamų nuosavy
bė. 5 k. apačioj ir 11/9 k. viršuj su 
atskiru jėjimu ir vonia. Garažas. Kai
na (20,700.

BRIGHTON PARKE
1 % augšto mūr., 7 kamb. (4 mieg.) 

apačioje. 4 k. butas viršuj. 50 pėdų 
sklvpas. 2-jų uutom. garažas. Kaina 
(24.500.

PASITEIRAUKITE mūsų namų 
‘ sąraše Ir įsitikinsite gerais pirkiniais

Namų Savininkai!
i Turiu pirkėjus visų rūšių namams. 

Norėdami skubiai parduoti namą, 
šaukite nemokamam Įkainavimui. J. 
Bacevičius.

VARPAS Real Estate
Insurance Notary Public 

6916 So. Western Aye.
PKoap. 8-2934 arba HEm. 4-7085 
r» ♦ jfcSHK*****^****-**

MlSCELLANEOUS

FORDŲ parduodama daugiau negu betkurios 
kitos firmos automobilių!

NES 1957 METAIS FORDAS PIRMAUJA mašinų prekyboje! Paskutinieji duomenys rodo, 
kad Chicagos apylinkėje išparduotų Fordų skaičius sumušė visus ankstyvesnius rekor
dus. Kai Jūs pamatysite ir pavažiuosite naujovišku Fordu, Jūs tada suprasite kodėl 
Fords laimi daugiau draugų negu betkuns kitas automobilis.

Ir šiandien FORDO kaina 
yra žemiausia kalne* tt tri

jų žemyjy kainų!
•Remiantis gamintojų siūlomų 
kalnų sąrašu.

Fordas yra lengviausiai parduodamas auto
mobilis iš visų! Ir nenuostabu! Fordo išvaiz
da, "V-8 sizzle” ir naujas “Inner Ford” pa
tvarumas — priežaštys, kodėl kiekvienas no
ri jj turėti. Ir Fordą yra taip lengva jsigyti! 
Didelis Fordų pareikalavimas padidina apy
vartą ir vi8r tai išeina Jūsų naudai. Aplanky
kite Jūsų Fordįto Dylerj — įsitikinsite patys.

Niekas neparduoda daugiau Ae gu jūsų apylinkės Fordo dyleris

ŠILDYM'AS
A. Stančšaoskaa instoliuoja vl- 

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

1646 S. 49th Court, Cicero
TeL OLympic 6-0775 nuo 8 vaL 

ryto Iki 5 vsl. vakaro. 
Telefoną* ano 6 vsl. vakaro: 

OLympic 2-6752
LIKT. APDRAYTDOR AGENTŪRA

Visų rūšių apdrabdoe. Automobi
lių finansavimas. Notariatas. Valsty
bės patvlrtinos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS 
WAlbronk 5-5671

INTERSTATE INSURANCE AGENCY 
•106 S. Ashland Ave. Chloago M. UI.

MICHIGAN. Parduodamas 5!/> k. 
medinis namas. Gerame st|>vy. Ga
ražas 16x20. Sklypas 60x135 pėdų 
ilgio. Prie U.S. kelio No. 12, va
žiuojant j rytus 65 myl. nuo Chi
cagos. Kaina $7.700. Parduoda sa
vininkas — A. Gotautas, 26 S. Tay- 
lor St. New Buffalo, Michigan.

- IjAIKAS — PINIGAI
O savininkas sutiko sumažinti kal

ną iki S 41.000 ir perleisti pirkėjui 
lengvai mokamą paskolą už 2 augštų 
po fi kamb. mūr. namą Marąuette 
Parke. Namas 6 metų, sutvarkytas Ir 
puikiai įrengtas. Dvigubi langai. Aug- 

j šta pastogė. Beveik įrengtas išlsys.
1 Dvigubas mūro garažas. Voloukevi- 
čius.

i H, AUGŠTO MORAS
5 kam b. apačioj, 3 kamb. ir graži 

vonia viršuje. Lengva perdirbti j ant
rą luitą. Marąuette Parkas. (18,000.

I A. Birutis.
KANCH STILIAUS

6 kamb. mūr. namas netoli 72 Ir 
California Ave., bevelk naujas. Gazo 
šildymas. Pilnas rūsys. Gražus lotas Ir 
garažas. Daug vertingų priedų. Įmo
kėti (<>,500. Volodkevičius.

6 KAMB. MŪR. REZIDENOIJA
Marąuette Parke ant 40 pėdų skly

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

SUMAŽINTA KAINA
6 did. kam. mflr. namas Marąuette 

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

PIGIAI — UŽ $19,000
fi kamb. 9 metų rezidencija, 73 ir

Washtenaw. Svečių ir valgomas klo
tas kilimais nuo sienos iki sienos. 2 
auto garažas. Kavaliauskas.

P. LEONAS
REAL ESTATE 

2735 VVest 71st Street
Visi telefonai: WAIhrook 5:64115

NOTRE DAME PARISH 
Clarendon Hills, III.

3 bedroom, 2 baths, den, sepa- 
rate dining room, attached double 
garage, eurved drive. 150 ft. front, 
’/2 flere nicely landacaped. Car- 
petlng and drapes included. Asking 
$21,500; Down Payment 1/3. By 
owner. Call FAculty 3-8465.

Skclbkitčs “Drauge" i

Namų statyba, (vairūs pataisymai 
ir pardavimas. Jei norite pirkti ar 
užsisakyti namą kuris būtų gerai iš
planuotas, patogus, gražus ir pigus, 
pirkite ar užsisakykite paa

V. ŠIMKUS
Susitarti šaukite TErnilnal 9-6631 

nuo 5 vai. p. p.' kasdien Ir sekma 
dieniais nuo lu • 4 vai. Adresas: 616 
* tVtltov -MtrtnifM

VIKTORAS ŠIMAITIS
GENERAL CONTRACTOR 

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

Namų tel. Blshop 7-3340 
2737 Weet 43rd Street

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTJON COMPANY 
1442 S 48th Ct., Cicero 50, IU.

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

ryto Iki 7 vai. vakaro
Tel. OLympto 2-6121 nuo 6 vai. 

vakaro iki 11 vai. vakaro

Stiliai
NAMUS IR
GARAŽUS

MŠSYER BUILDF3S
General Contracttng Co.

(■av. V. Sodeika ir J. Hkonibskaa) 
l«00 S. 48TH CT.. CICERO 80. ILL 
Tel DLympio 9-7981: TO 6-4236

ir atliekame vtaua atatyboa lr per 
tvarkymo (remodeltng) darbu*

SKELBKITE9 “DRAUGE”

N U R SE S '
Registered Nurses 
Licensed Practicals
For P.M. & NIGHT SHIFT 

Contact MRS. SIEDSCHLAG, 
Nursing Service for appointment

ST. ANTHONY DE PADUA 
HOSPITAL

19th Street & Marshal Blvd. 
LAvvndale 1-1711

TYPIST—GENERAL OFFICE
Some experience desired būt not 
absolutely necessary. Age no fiac- 
tor. 5 day week. Free Group Insur
ance, Hospitalization and Pensioii 
Plan. Beauriful air conditioned 
office. Salary acoording įto ability. 
Exoellent opportunity for the right 
giri.

Call MR. ISAACS, 
CHesapeake 3-1112

HOLLAND MOTOR 
EKPRESS

1900 VVest I3th Street
HELP W ANTED — MEN

HANDLERS
For growing trucking concem. 

We need these men in the 25 to 35 
age group, physioally fit and pre- 
ferably with high school educatifri.

To load and unload trucks.
Hours: 12 midnight to 8:30 a.m.

$2.21 per hour —• Union Scale
5 day week — Chance for advance- 
ment to the right men.

Apply — MR. ISAACS,
9 A.M. to 3 PM.

HOLLAND MOTOR 
EKPRESS

1900 VVest 13th Street
COAL & OIL
SALESMEN
FULL and PART-TIME

VANDER WAGEN BROS.
4552 W. 63rd St.
POrtsmonth 7-8020
AUTO ME0HANIC8

ir
RODY & FENDER VYRAI

Atsineškite įrankius pasiruošę darbui 
NUOLATINIS DARBAS 

MES JUS IŠMOKYSIME
Taisysite įvairių firtrtų automobilius

2450 S. Michigan Ave. 
CAIumet 5-7022

IMMEDIATE OPENINGS 

FOR

DIE MAKERS
TOP RATES TO TOP MEN 

Mušt be joumeymen 

STEADY W0RK

Hawthome Metai 
Products Company 

4336 Coolidge

ROYAL OAK. MICHIGAN

• Planer Operatore
• Boring Mill Operatore

Premium Pay 
Night Shift Only

Intefviews 5 to 8 ” ra.

BEATTY MACHINE 
AND MFG. C0.

940 150th Street. Hammomd. Ind-

MNUOMUOJAMA — FOR RENT

NAMŲ SAVININKAI I
Tarpininkaujame butų išnuomavi

mui. Patarnavimai veltui. Tarime 
laukiančiųjų sąrašą.

VARPAS Real Estate
6918 Ho. Wertern. PRoepeo* 6-9234

PRO(JOS -- OPPOierUNTPE8

NEPRALEISKITE PROGOS. 
Dėl rimtų priežasčių parduodama 
maisto krautuvė su geru bizniu Ir 
geroje vietoje. 4551 So. Hermitage 
Ave. YArds 7-4301.

GROSERIŲ IR MĖSOS KRAU
TUVE. 4 gyenimui kamb. Gerai į- 
sigyvenęs biznis, 30 m. vienoje vie 
toje. Pietvakarių miesto daly. Lie
tuvių ir lenkų klijenitūra. Našlė tu 
ri parduoti. Prieinama kaina. SE
eley 8-0685.

Biznieriams apsimoka skelbtis dienr. “Drauge".
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ŠACHMATŲ ŽINIOS
— Povilas Vaitonis šių metų, rungtynėse su Connecticut vals- 

Ontario pirmenybėse laimėjo ant 
rą vietą. 1. Guzą Fuster, buvęs 
Vengrijos meisteris, 2. Povilas 
Vaitonis iš Hamiltono ir 3. O’- 
Keefe iš Ąnn Arbor. Pirmeny
bės įvyko Samia mieste.

— Kazys Merkis dalinasi tre
čią vietą Amerikos pirmenybėse.
'.‘The Chess Correspondent” bir
želio numeryje skelbia “18th
Grand National”, t. y. 1950 JAV _ Boston« B klasės pirmeny- 
korespondencinių p i r m e n ybių bes iaimėjo Joseph Hunvitz (60 
baigmės stovį: 1. C. E. Garner,metų) ir Gediminas Kuodis (13 
(Ohio) 11:0 taškų, 2. F. C. Tears, metų), abu surinkę po 3 :!’/£»

tybe. Rungtynės bus New Bri
tam, Conn. (Haller Post, 112 
Grove Str.), pradžia 1 vai. p. p.

— Shelby Lyrnan (Harvardo 
univ. laimėjo Greater Boston pir 
menybes su 6*į :*/» tšk.' 2 v. Har 
ry Lyrnan su 5'į. S. Lymanui 
atiteko So. Bostono Lietuvių Pil. 
Dr-jos skirta pereinamoji <įova- 
na.

3Texas) 9, 3 — 4 v. Handy (St. 
Louis) ir Kazys Merkis (Mass.) 
po 7V2 Dr. B. Rosza (Oklaho- 
ma) 7" J. Define (N. Y.). S. So- 
renson (Iowa) ir C. Myers (Ca
lif) po 5 taškas, o kiti mažiau. 
Pirmenybės užtruko 7 metus! 
Jas pradėjo 700 Amerikos žai
dėjų — 8 divizijose. Merkis ko
vojo Eastem divizijoje. Pirma
me rate Merkis laimėjo pirmą 
vietą santykiu 7V£> il1/; (3 lygio
mis), antrame rate, susitikęs su 
pirmojo rato laimėtojais, Merkis 
laimėjo 6, lygiomis sužaidė 3 ir 
dukart pralaimėjo.

— Tautvaiša, Jakštas, Zujus, 
Karpuška ir Repšys (visi iš Chi
cagos) ir detroitiškiai Kazys 
Škėma su V. Kutkum vyksta į 
N. Western pirmenybes, Mil- 
waukee, Wis., liepos 4 — 7 d. d. 
Linkime geros sėkmės!

— Merkis, G. Šveikauskas, A. 
Keturakis birželio 23 d. daly
vaus Massachusetts komandoje

taško. Kuodis neseniai laimėjo 
Rytų apgardos lietuvių B kla
sės pirmenybes, o dabar Bosto
no “co-championas”!‘

— Lietuvių šachmatininkų tur
nyrąs bus Detroite. Registruo 
tis pas M. Gilvydį, telf. WE 3 
7461. Detroitas turi nemažą bū

darymo šventėje, kuri bus gana 
plataus masto ir iškili. Visi at- 
kai teplanuoja tomis dienomis at 
vykti į stovyklą. Smulkesnes in 
formacijas pateiksime vėliau.

Detroitiečiai Stud. At-kai

STUDENTŲ DĖMESIUI
SAS nariai, pakeitę adresus 

atostogų metu ir norį gauti 
“Gaudeamus”, apie tai praneša 
“Gaudeamus” redakt. D. Staniš- 
kiui, 12620 Cornado Ave., Cle
veland 8, Ohio.

Rockford, III.
Rockfordo Lietuvių Vyrų cho 

ro nariai palaikydami lietuviš
kas tradicijas, birželio 22 d.,'šeš 
tadienį, 5 vai. p.p. Šimaičių sode 
rengia Joninių vakarą. *

Į pobūvį, kuriame skambės 
lietuviškos liaudies dainos ir 
bus atliekama turtinga progra
ma, kviečiami visi apylnikės lie-

sikalbėjime su “Lietuvių Dieno
mis”, kongresmanas Keating 
pasiūlė, kad JAV turėtų parei
kalauti iš sovietų pasitraukti iš 
Baltijos kraštų.

Įdomus buvo ii’ palyginimas, 
kad 120,000 žmonių išvežimas 
iš Baltijos kraštų per 1941 m. 
trėmimus prilygtų 3!Ą mil. žmo
nių išvežimui šio krašto.

rį žaidėjų ir reikia pridėti — ge-| tuviai. Yra pasirūpinta gėrimais, |
rų žaidėjų. Kazys Škėma netaip 
seniai davė jiems simultaną ir 
turėjo pasitenkinti su 50^ !

— “Chess • Review” birželio 
nr. -žiniose iš Quebeco mini Igną 
Žalį, laimėjusn Montrealio 
“knock out” varžybose pirmąją 
vietą ir Lithuanians, iškovoju
sius pirmą vietą B lygoje. Tų

alėj
Lithuanians 17:7, Montreal želio 
14 y>, En Pašant 14, Latvians 
10, Canadair 10, Polonia 9|Z2 ir 
Philidor. Žaidė J. Viliušis, V. Ži
linskas, J. šiaučiulis, A. Mylė ir 
J. Malaiška. K. Merkis

užkandžiais ir Joninių laužu.
RtlD ]

New York, N. Y.
Baltijos kraštai nebus parduoti 

sovietams •
Trėmimų minėjimo diena New 

Yorke buvo suruošta Baltic 
Freedom Committee Tovvn Hali 

pirmenybių lentelė atrodo šitaip :lsa,ėje praėjusį sekmadienį, bir
želio 16 d. Svarbiausiu kalbėto
ju buvo New Yorko kongresma
nas respublikonas Kenneth B. 
Keating.

R ATEITININKŲ
NAUJI STUDENTAI 

CHICAGOJE
Chicagos studentų draugovė 

ir moksleivių ateitininkų apygar 
dos valdybą praėjusį sekmadie
nį suruošė Chicagoje pirmas abi
turientų į studentus pervedimo 
iškilmes.

Dalyvaujant studentams, mok 
sleiviams ir tėveliams, gražus 
moksleivių būrys, susidedąs iš

padedant Kundrotienei, 
nei ir Bajorūnienei.

Lelie-

IŠKYLA
Kun. Alf. Lipniūno mokslei

vių ateitininkų kuopos iškyla 
prie ežero įvyks šį šeštadienį, bir 
želio 22 d. Indianoje. Norintie
ji važiuoti susirenka prie Da
riaus ir Girėno paminklo 9:30 
vai. ryto. Bus svečių iš India
nos. Visas jaunimas kviečia
mas.

Savo kalboje jis pažymėjo, 
kad JAV niekuomet neparduos 
Baltijos kraštų sovietams ir ne
laikys jų mainų objektu per dip 
lomatines derybas. Jis taip pat 
pabrėžė, kad bus dedamos pas
tangos įtraukti Baltijos kraštus 
į demilitarizuotą zoną Europo
je, jei tokia bus sutarta iš viso.

Pakartodamas senatoriaus 
Knovvlando mintį, pareikštą pa-

SOPHIE BARČUS
RADIO PROGRAMA

IŠ WGEP stoties — Banga 1390 
P1RMAD1ENTO vak. nuo 7—8 v. 
NE’O PIRMAD. IKI PENKTAD? 

8:45 iki 9:30 vai. ryte
TRIKAMPIO SĄSKRYDIS
Ketvirtasis trikampio sąskry-

21 asmens, atsisveikino su dis įvyks liepos 27 — 28 dieno- sfkmad.A8:so-^»:8o’v’ r.° 
moksleiviais, pasirašydami pra- mis įvyks ALRKF jaunimo stų- wqpa — moo ui.
šymus priimti juos į studentų at vykioje, prie Manchester, Mich. Į chi^go829
eitininkų eiles. Atsisveikinimo šeštadienį, be sporto žaidynių t:************!?****:***^’*^’*?^ 
žodį tarė MAS dvasios vadas įr maudynių, bus dar, “Draugi- 
kun. I. Urbonas, kun. Alf. Lip
niūno kuopos dvasios vadas tė- 
van J. Raibužis, SJ, MAS pirm. | šokiai. Sekmadieni nnnkridėliai \ SS‘% “„j,0 S ££
J. SollUnas ir moksleivių apygar | dalyvaus jaunimo stovyklos ati i čiau. Pigu, nes tarnauja visą gyveni- 
dos pirm. Al. Šatas. Kalbėdami

stoties

jos“ žurnalo 50 metų sukakties _ __
. . .. . , . TEBERAŠAI RANKA?

minėjimas, vakare — laužas ir Rašomoji mašinėle rašo gražiau.

KAS KĄ IR KUR
— Chicagos skautininkams. Sek

madienį birželio mėn. 23 d. 12 vai. 
tėvų Jėzuitų namuose kviečiama 
Chicagos skautininkų Ramovės su
eiga.

Chicagoje ir jos anvlinkėje gy
veną skautininkai-ės maloniai kvie 
čiami sueigoje dalyvauti.

Ramovės valdyba

Motinai susirgus, tėvas pa
kvietė gydytoją. Tas ištyrė li
gonę, parašė receptą ir atidavė 
jį tėvui.

— Tėte, ką tau daktaras da
vė? — klausia septynmetė Ire
na.

— Žiūrėk, raštas vaistams 
gauti. z

— E, koks čia raštas, aš už jį 
gražiau parašyčiau!

ŽILI PLAUKAI ATGAUNA 
SPALVA

BE DAŽYMO
Dabar yra galima gauti nuostabus 
mišinys, kuris pakeičia žilus plaukus 
atgal j tamsią, spalvą, beveik magiš
ku būdu. Vartojant kasdien per 
trumpą laiką palengva ir stebuk
lingai keičia žilus plaukus be jokio 
staigaus dažymo. Turint sj nuostabą 
mišinį jums daugiau nebereikės “at
rodyti senu” žilais plaukais, ir jūs iš
vengsite varžymosi dėl dažytų plau
ką, kurie nieko neapgaus. Tikrai 
nuostabu. Tas mišinys vadinasi NU- 
VIDA. Galite išbandyti be rizikos 
pasiųsdami šią iškarpą į TRYSAN 
CO., Dept. 103, PEEKSKI LL,, N. V. 
Jie jums pasiųs dvi bonkas, kainuo
jančias po $3 kiekviena, už kurias 
jūs sumokėsite paštininkui tik $5, 
kuomet jums pristatys. Čia jums su
taupoma $1, ir tai dar ne viskas. Jei, 
po suvartojimo vienos pilnos bonkos, 
nebūsite rezultatais pilnai patenkinti, 
galėsite grąžinti antrą bonką ir pini
gai (pilna suma) bus jums grąžinti. 
< F’atikrinkite, kad jūsų vardas ir adre
sas yra aiškiai užrašyti spausdintona 
raidėm antroje pusėje voko, tada bū
site tikri, kad NUVIDA gausite be 
jokio delsimo.)

Anarchija yra laisvės mirtis.
—La Gaerrooiere

f
4- A.

itės “Drauge”’

Kviečiame jus praleisti 
atostogas

Shore Gardens 
Vasarvieteje

Puiku pasimaudyti, laiveliais pa- 
plaukiuoti bei pažvejubti. Prieina
mos kainos.

DICK & BETTY LINKUS
TWIN LAKĘS, WIS„

Tel. Twin I^kes TRiangle 7-9191

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS GBLINYCLa 
Ueriauaioa gėlės dėl vestuvių, Dan*» 
.ų, laiuoiuvių ir kitų papuošim*.

2448 YVeet 68rd Streei 
Tel. PKuepect b-UbaS ir FR b-ObS*.

Išėjo iš spaudos nauja
ANATOLIJAUS KAIRIO
trijų veiksmų komediją 

iš lietuvių gyvenimo 
J. A. Valstybėse

DIAGNOZE
Kaina: «.OO, 150 pual.

Užsakymus ir pinigus siųskite:

DRAUGAS
4545 VVest 63rd Street, 

Chicago 29, UI.

Atliekame didelius ir m^žus automobilių remontus. Lyginimas, da
žymas, Elektrinis suliedinimas. Parduodame automobilių dalis 

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

2641 West 7lst Str. (Kampas Talman Ave.)
TeleLPRospect 8-9842, Namų tel. Wfllbrook 5-5934

MOVING

IŠ TOLI IR ARTI '■*>

NAUJI OiOSU TROKA! ~ NAUJAUSI KRAUSTYMO IPANK/AI
MJBU MSTU PATYRIMAS-P/6US IR SA±ININ6AS PATA P KAM Ai

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W- 69 St. CHICAGO 36, ILL Tel Vt/A.Look 5-9209

r

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street

Vienas blokas nuo kapinių 
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste!

Tel — CEdarcrest 3-6335

UOO68IO VALANDOJ

MAŽEIKA ‘EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

. «4S Sa Weat«v« Ava. Air Conditioned koplyfla 
7-8604 — 7-8601 Automobiliams rietą 
karto gyvena kitom mleoto 4*1 yssi gausim*

koplyčia arčiau Jūsų namą.

linkėjo ir prašė, kad pakilę į 
studentų eiles abiturientai ne
užmirštų savo jaunesniųjų drau
gų, su jais bendradarbiautų ir 
padėtų. Naujuosius studentų 
draugovės narius pasveikino dr- 
vės dvasios vadas tėvas J. Bore- 
vičius, SJ ir pirm. J. Štuopis. 
Šiai progai prisiminti buvo įteik 
tos knygos. Studentai sutiko 
jaunuosius kolegas ir koleges, 
prisegdami jiems po raudoną ro
žę. Abiturientų vardu kalbėjo 
V. Krištolaitytė. Po iškilmių se
kė trumpa meninė dalis, kurio

VestuviŲ nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūšy specialybė
Precin Photo Studio

(Incorporated)

EDVARDAS ULIS, sav, 
4058 Archer Avenue

Telefonas Virginia 7-2481

mą. Mokėsite tik po $5.00 kas mė
nesj. Pristatoma į bet kurj pasaulio 
kampą su pilniausiom garantijom.

Katalogus tr smulkiausias Infor
macijas reikalaukite;
J. Ij. Giedraitis, 1832 Broad Street,
Hartford, Conn., kuris “Draugui” 
žinomas kaip sąžiningas asmuo.

pasirodė A. Paliokaitė ir gabi 
pianistė M. Vilkaitė. Iškilmes ir 
programą pravedė kol. V. Klei
za.

Baigus rimtąją dalį, pradėtos 
vaišės, šokiai ir dainės — stu
dentiškoje nuotaikoje.

Štai vienas grąžui studentų 
Šu moksleiviais bendradarbiavi
mo pavyzdys. Taip pat tai gali
ma laikyti priemone išvengti 
moksleivių nubyrėjimo, baigus Į 
gimnaziją. Tikėkime, kad pa- 
našioe iškilmės taps tradicija.

A. S.
t , •

DETROITO JAUNUČIAI
Š. rrt. birželio 9 d. Detroito 

jaunučiams ateitininkams ir jų 
tėveliams buvo suruošta arba
tėlė. Programą atliko patys jau 
nučiai.
7.

Sėdėdami prie stalų, apkrautų 
sausainiais, tortais ir kitais ska
numynais, visi gėrėjosi įdomia 
programa, kurią sudarė duetas, 
trumpas vaizdelis “Kiškis ir Da
mijonas”, skambinimas pianinu, 
eilėraščiai ir tautiniai šokiai.

Detroite jaunučių ateitininkų 
yra 35. Jiems jau keli metai 
vadovauja kun. Kriščiūnevičius,

GAVO IŠ EUROPOS:
Bulvėm tarkuoti mašinėlių (svarbu kugelio mėgėjams)

kaina $1.95 ir augščiau.
Duonai ir dešroms piaustyti mašinėlių ................ $8.90 ir augščiau.
Skustuvų Pasaulinio masto fabriko Solingene nuo $2.98 — 4.95. 
ir daugybę kitų naujienų, kuriu neįmanoma čia išvardinti;, reika
linga užeit ir pačiam pamatyt. Tikrai rasit sau prekių, kurių senaį 
iieškote. Šia pačja proga dėkuojam mūsų gausiai klijentūrai, kurių 
dėka mes galėjome tiek pakilti, kad jau galime mūsų prekių išsi
rinkimą padidinti ir laikas nuo laiko atvežti tokių naujienų, kurių 
ne visur rasite.

Krautuvė atidaryta kasdieną įprastomis valandomis ir šventa
dieniais nuo 11 iki 3 vai. p.p.

D. JURJONO BENDROVĖJE
3251 So. Halsted St., Chicago 9, III Tel. CAIumet 5-1064

ARTHRITIS
A Normai HaoA Tyrinėjimai SPEARS 

ligoninėje pravėrė dori” 
į sveikatą tūkstančiams 
kenčiančiųjų, kurie jau 

■ jiembuvo įsitikinę, kad 
nebėra pagalbos nno 
Arthrito ir rheti,marintų 
skansmų agonijų.

Jei Jus įdomauja šis 
gydymo būdas, kuris Iš
gelbėjo tiek daug žmo
nių nuo skausmų bei 
Invalidismo jnngo, ra
šyk dėl nemokamos lite- 

_____  ratflros; ir užeik pas jū
sų vietinį chiropraktą.

SPEARS CHIROPRACTTC HOSPITAL 
Dept. L-106, Denver 20, Colorado

ArtMlk Hand

IGNACAS KANCEVICIUS
Gyveno 108 J 8 S. Indiana Ave.

Mirė birželio 18 d., 1957 m.. 
9:30 vai. vak., »sulaukęs senat
vės. Gimė Lietuvoje; kilo iš Ra
seinių apsikr., Kfažių par., Ša- 
pėnų kaimo.

Amerikoje išgyveno 54 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Ona (Montrimas), sū
nus Stanley, marti Julia, 2 anū
kės: .Mary Anne ir Christine
Marie, 2 broliai; Jonas ir Be
nediktas Kancevičiai ir jų šei
mos, 2 seserys: Frances Misiū
nas ir Juzefą Kvietkauskas ir 
jų šeimos, kiti giminės, draugai 
ir pažįstami.

Priklausė Šv. Vardo Draug., 
Apaštalystės Maldos Draug. ir 
9-to Wardo Liet. Demokratų 
Klubui.

Kūnas pašarvotas Bukausko 
koplyčioje, 10821 S. Michigan 
Ave.

Laidotuvės Jvyks šešt., birž. 
22 d., iš koplyčios 8:45 vai. ry
to bus atlydėtas j Vislų šventų 
parapijos bažnyčią, kurioje 
Jvyks gedulingos pamaldos už 
velionies sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero ka
pines.

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

Nuliūdę: Žmona, sūnus, mar
ti Jr anfikė.s.

laidotuvių direktorius L. Bu
kauskas. Tel. COmmodore 
4-2228.

A. A.

JOHN NOREIKA 
MILLER

Gyv. 1 234 N. Maplewood Ave.
Mirė birželio 18 d., 1957 m., 

6:30 vai. vak., sulaukęs pusės 
amžiaus. Gimė Lietuvoje.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
žmona Mary, sūnus John, duk
tė Victoria Šerpe, posūnis Don 
Erzen, kiti giminės, draugai ir 
pažįstami.

Kūnas pašarvotas A. Petkaus 
koplyčioje, 6812 So. Western 
Ave.

Laidotuvės Jvyks penktadie
ni, birželio 21 d., iš kopljtfios 
9:30 vai. ryto bus atlydėtas j 
St. Adrian’s parapijos bažny
čią, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionies sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas j šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: žmona, sūtms, dnk- 
tč ir ]MM«ūnls.

laidotuvių direkt. A. Petkus. 
Tel. GRovehill 6-2345.

TROOST - PACHANK1S MONLMENTS
JOHN W. PACHANKIH (PATCH). VIoe-PrmMemt

6816 Se. Western Ave. Tel. GRovehill 8-3746

I 1_ft

O

*
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i paminklų patalpas lr atgal mes visuomet parūpiname 
transportaeija automobiliu.

Atdara kaadlen ir sekmadieniais nuo 9 vai. ryto lkl 5 vai. popiet

ISMRINKrrE DABAR — BIJR PASTATYTA KAPINIŲ DIENOJTE1 
JOKIO )MORIJIMO. NUMOK RHI'nC KAPINIO DIENOJE.

S

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4605-07 South Hermitage Ave.
Tel. Yfl 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 AVE. 1410 S0. 501h AVE.
CHICAGO, ILL CICERO, ILL
Telefonai — GRovehill 6-2345 arba 

TOvvnhall 3-2108, 3-2109

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ A 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS ,

1 Ambnlansų patarna- JKį O& ^es turime koplyčias

rimas dieną ir nak- HR v s o s e Chicagos ir

y tį. Reikale šaukti 

1 mus.

Roselando dalyse ir 

tuojau patarnaujame.

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

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

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

POVILAS J. RIDIKAS
3354 8. HALSTED STREET Tel. Y Ards 7-1911

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

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

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. SOth AVE., CICERO, III Tel. OLymplc 2-1003

ZIGMUND (ŽUDYK? ZUDYCKI
1646 W. 46th STREET Y Ards 7-0781

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET REpubUt 7-1213
2314 W. 23rd PLACE Virginia 7-6672

VANČEFŪNERAL HOME
1424 S. 50th Ave. OLympic 2-5245 ir TOwnhall 3-9687
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JL DIENRAflTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Ketvirtadienis, 1957 birželio 20

Sveikinimai Ir Aukos Tėvų Marijonų Ir Dienraščio “Draugo” Naujų Rūmų Šventinimo Proga
blemas ir informuojant lietuvių 
visuomenę aktualiais klausi
mais. Linkiu “Draugui” ir toliau 
geriausio pasisekimo tęsiant 
mums taip svarbų kultūrinį bei 
politinį darbą, siekiant Lietuvos 
išlaisvinimo...

Dr. Bronė Balšaitytė, L. B.
šeštadieninės mokyklos vedėja:

— “Draugo” platūs skyriai 
lietuviškajam jaunimui reikštis, 
o taip pat kultūrinis priedas bei 
knygų premijos yra tai šviesūs 
pragiedruliai ir budri sargyba 
lietuvybės kovos lauke...

Pranas Bružas, LRKSA 33 
kp. pirmin., parapijos komiteto 
pirmin., Balfo 57 skyr. vicepir
mininkas ir Balfo Chicagos aps
krities valdybos narys:

— “Draugas” per daugel me-
Frances Jean Kanapack gavo 

Loyolos universitete sociologijos 
bakalauro laipsnį su pagyrimu. U- 
niversitete ji priklausė įvairiom 
organizacijom. Studijas pradėjo 
1953 m. baigusi St. Francis augš- 
tesriiąją mokyklą Pittsburgh, Pa. 
Šiuo metu ji dirba Spector-Mid 
States Ine., personaliniame skyriu
je. Frances tėvai, ir jos sesuo vie
nuolė pranciškiete sesuo M. Ra- 
phael, labai džiaugiasi savo gabia 
dukterimi ir seserimi.

MIELAJAM “DRAUGUI”
Lietuvių R. K. Korespondentų 

Klubas Detroite, nuoširdžiausiai 
sveikina "Draugo” leidėjus —
Tėvus Marijonus, Redaktorių ir 
redakcijos narius “Draugo” 
spaudos rūmų šventinimo pro
ga. Kartu džiaugiamės šiuo di
džiuoju lietuviškosios išeivijos 
spaudos laimėjimų ir artimoje 
ateityje tikimės “Draugą” pa
remti kokio nors didesnio paren
gimo pelnu.
Klubo Pirm. — Matas Šimonis,

„ Sekr. — Ralph Valatka,
„ Ižd. — Petras Medonis,
„ Žinių ved. St. Garliauskas

LINKĖJIMAI “DRAUGUI”
Jūsų reikšmingo, įtakingo,

šauniai tvarkomo ir visuomenės tų mums padėjo; be dienraščio 
laukiamo “Draugo” dienraščio talkos mūsų veikimas nebūtų 
naujųjų patalpų šventinimo —'buvęs sėkmingas. “Draugas” y- 
1957 birželio 23 — dienoje siun-I ra mūsų akiniai, per kuriuos 
čiu nuoširdžiausius linkėjimus:'m^s matome, kas vyksta lietu
vis budėti lietuvių tautos svar-.vių tarpe ir visame pasaulyje, 
biųjų reikalų kėlime, palaikyme, Balfo, Susivienijimo ir komite

to vardu reiškiu pagarbą įr pa
dėką “Draugo” visam štabui...

Jonas Pleirys, L. B. švietimo 
vadovas, Tėvų komiteto pirmin., 
Balfo ir LRKSA sekretorius:

— Dienraščiui “Draugui” ir 
toliau linkiu versti gilią vagą 
lietuviškoje spaudoje ir budėti 
mūsų tautos sargyboje, tampant 
pirmaujančiu dienraščiu lietu
vių išeivijoje...

Ona Labžentienė, spaudos pla 
tintoja:

— “Draugą” kaip platinu yra 
13 metų: anksčiau platinom kar 
tu su vyru; vyrui mirus kantriai 
platinimą tęsiu viena. Skaityto
jai dienraštį mielai perka. “Drau 
go” redakcijai ir leidėjams lin
kiu kuo geriausio pasisekimo...

Baigiant pokalbį, norisi “Drau 
gui” palinkėti būti lietuviškuo
ju švyturiu, rodyti kelią klum- 

kad

ir gynime. Algirdas Gustaitis

ROSELANDAS PASISAKO
Dienraščio “Draugo” istorinės 

šventės proga Roselando apyl. 
žymesniuosius visuomenininkus, 
lietuviškos spaudos puoselėto
jus, paklausus, kaip jie verti
na dienraštį “Draugą” ir ką tu
ri ant širdies lietuviškos spau
dos adresu, pareiškė:

— Kun. Juozas Šaulinskas, 
Visų Šventųjų parap. klebonas:

— “Draugas” visuomet yra 
mielai laukiamas; pirmiausiai 
perskaitau kroniką. Mes rėmė- 
me anksčiau, remsime ir toliau. 
Dieve, padėk jam...

Inž. Vladas Sinkus, L. B. Rose 
lando apyl- pirmininkas:

— Be spaudos joks didesnis 
organizuotas darbas neįmano
mas. Tenka tik pasidžiaugti pantiems ir keliantiems, 
“Draugo” dirbamu darbu, nag-i šioje svetingoje šalyje išliktum 
rinėjant lietuviams svarbias pro padorūs lietuviai. K. Bružas

X Kun. J. Šaulinsko, Visų 
Šventųjų parap. klebono, malda 
ir trumpu žodžiu buvo pradėtas 
Roselande birželio 16 d. 11 vai. 
kruvinojo birželio minėjimas. 
Prieš tai pasimelsta, šv. mišias 
aukojo ir tai dienai pritaikytą 
pamokslą pasakė kun. A. Sta
nevičius. Minėjimo metu turi
ningą gerai paruoštą kalbą pa
sakė dr. J. Reinys, apžvelgda
mas komunistų kruvinuosius 
darbus.

Pats minėjimas apvainikuo
tas menine dalimi, kurią išpil
dė: A. Balčiauskaitė, B. Bal- 
čiauskaitė, R. Briedytė, L. Ce- 
paitytė, E. Inovskytė, J. La
zauskas, V. Pleirytė, J. Pleirytė, 
J. Reinys, D. šteinytė, A. Štei- 
nytė ir G. Vilkaitė, vadovaujant 
dr. B. Baltrušaitytei ir pianinu 
pritariant R. Saboniui. Minėji
mas baigtas L. B. Roselando 
apyl. pirm. inž. VI. Šimkaus pa
dėkos žodžiu ir Lietuvos him
nu.

X Banketo biletus, kuris 
ruošiamas šokių šventės bei 
Jaunimo kongreso dalyviams 
pagerbti, galima užsisakyti 
Tautinių šokių šventės būstinėj 
telef. CL 4-4096, pas F. Mane
kenę — RE 7-8555 ir pas p. 
Toliušienę — HE 4-1881. Biletai 
užsisakomi ligi birželio 25 d.

X Amerikos dolerių vertė 
Kanadoje vis daugiau krinta. 
Buvo laikai, kada amerikiečių 
pinigas Kanadoje 10% buvo 
vertingesnis, o dabar 6% Kana
dos doleriai stovi augščiau už 
USA dolerj.

X Pranas Keršis. Paulius 
Endzelis ir Juozas Bendoraitis 
sumanūs jauni prekybininkai ir 
televizijų specialistai vis dar 
plečia savo biznį.

Jų vadovaujama Franks T.V. 
& Radįjo, Ine., 3240 S. Halsted 
St., susilaukia didesnio klijen- 
tų skaičiaus dėl nuoširdaus ir 
sąžiningo patarnavimo. Čia ran 
dasi pačių modernių radijų, te
levizijų, vokiškų HI-FI fonog
rafų ir žymiausių firmų oro vė- 
siintuvų prieinamiausiomis kai
nomis. Taip pat čia jau galima 
pamatyti ir sekančių 1958 .me
tų televizijas. Ši įmonė dosniai 
remia visas lietuviškas organi
zacijas.

X Dr. Liuda Dirdienė, prieš 
pora metų Amerikoje įgijusi 
gydytojos teises, su dideliu pa
sisekimu darbuojasi Chicagoje 
kaip gera nosies, ausų ir gerk
lės ligų specialistė. Gydytoja 
Lietuvoje prieš išvykstant į už
sienį darbavosi universiteto kli
nikose ir buvo universitete asis
tentė. Chicagoje turi atsidariusi 
savo kabinetą. Dr. Dirdienė-Gi- 
rėnaitė yra artima giminaitė 
Stasio Girėno, didžiojo Lietuvos 
Atlanto nugalėtojo.

X Dr. D. Degesys, Ohio Ame
rikos Lietuvių Gydytojų drau
gijos pirmininkas, š. m. birželio 
mėn. 15 ir 16 dienomis lankėsi 
Chicagoje, kur turėjo pasitari
mus dėl kūrimo Amerikos Lie
tuvių Gydytojų sąjungos bei dėl 
įvykstančios šiais metais Ame
rikos Lietuvių Gydytojų kon
vencijos.

X Lietuvos Kareivių draugi
ja Cicero, kurios valdyboje yra 
K. Šimkus — pirm., S. Šileikis 
ir K. Liaudanskis vicepirm. K. 
Andrijauskas, Ben TumaviČe, 
K. P. Deveikis, G. Pocius, J. 
Klimas, J. Rainys ir A. Kas- 
mauskas valdybos nariais, išva
žiavimą rengia liepos 7 d., BrBz- 
gv.lienės darže.

x žurn. Jonas Vaidelys yra 
JAV ir Kanados Tautinių Šo
kių šventės spaudos ir propa
gandos komitete, bet dėl skau
džios, nelaimės negali nei po
sėdžiuos dalyvauti ir spaudoj, 
bendradarbiauti. Negalės nei pa 
čioje šventėje dalyvauti. Apgai
lestauja, kad negalės dalyvau
ti ir spaudos dienoje — “Drau 
go” narių ir tėvų Marijonų vie
nuolyno šventinime. Jis “Drau
go” bendradarbiu yra 30 metų.

X Tėvų Marijonų rėmėjų iš
važiavime, įvykusiam praeitą 
sekmadienį Marijonų seminari
jos sode, dovanas laimėjo Leo
nora Kilikevičienė, paršiuką, ir 
biznierių Metrikių skirtą dova
ną laimėjo Ona Girdvainis. Bu
vo dovanų paskirta ir daugiau. 
Gegužinės pelnas paskirtas t. 
Marijonų Statybos fondui. Gra
žus oras ir puiki aplinka buvo 
sutraukusi nemaža svečių.

X Kun. prof. Stasys Yla, ži
nomas kultūrininkas, atvyksta 
į Chicagą dalyvauti lietuvių tau 
tinių šokių šventėje ir lietuvių 
Jaunimo kongrese. Lietuvių tau 
tinių šokių šventės pamaldose 
kun. prof. St. Yla pasakys pa
mokslą. Pamaldos bus Šv. Kry 
žiaus bažnyčioje birželio 30 d. 
9 vai. Pamaldų metu giedos 
“Dainavos” ansamblis.

X TV stotis 7 birželio 25 d. 
9 vai. vak. transliuoja jaunimui 
programą, kuri vadinasi Polka 

I Time. Tuo laiku žada pasirodyti 
ir lietuviai, kaip tautinių šokių 
šokėjai birželio * šventės daly
viai. Jie tuomet perduos savo 
sveikinimus Chicagos publikai 
ir pakvies atsilankyti šventėje.

X D. ir O. Baliai, 2649 W. 
94 st., Evergreen Park, iškėlė 
vaišes baigus dukrai ir sūnui 
mokslo metus. Sūnus baigė Šv. 
Ritos augšt. mokyklą, o dukra 
parapinę. Abu jaunuoliai pasi
ryžę tęsti mokslą toliau.

X Don Varnas posto valdy
bos rinkimai įvyksta birželio 21 
d. 8:30 vai. vakare posto pa
talpose, 6816 So. VVestern Avė. 
Į ją kandidatuoja ir nemaža ve
teranų iš naujųjų ateivių tarpo: 
V. Paškauskas, J. Karklys, E. 
Šulaitis, B. Mikėnas ir V. Ban- 
džiulis.

X Sol. Stasys Baranauskas,
pernai dainavimo studijoms iš
vykęs į Italiją, daro gražią pa
žangą. Kun. dr. V. Balčiūnas, 
šv. Kazimiero liet. kolegijos 
dvasios tėvas, apie solistą rašo 
vienam savo pažįstamam: “Su 
p. Baranausku pabendraujame 
dažnai. Labai gerai padarė visi, 
kurie prisidėjo prie jo atvažia
vimo čia. Atrodo, kad jo laukia 
neabejotina dainininko karjera. 
Vokietijos ©perą jau dabar pri- 
sispyrusi nori jį angažuoti. Su- 
siinteresavo ir Roma. Dirba jis 
čia iš peties ir daro didelę pa
žangą. Jo mokytoja turimuo
sius jo balso duomenis laiko re
tenybe ir visapusiškai juo pa
tenkinta.”

Sol. Baranauskas rugpjūčio 
mėnesį »tikisi grįžti trumpam 
laikui į USA, kur rudeniop yra 
susitaręs keletai koncertų.

X Leonas Prapuolenis, vie
nas iš pagrindinių 1941 m. lie
tuvių tautos sukilimo organi; 
zatorių ir vadų, pasakys kalbą 
Chicagos, Clevelando, Detroito, 
Windsoro Lietuvių Fronto su
važiavime Katalikų Federacijos 
stovykloj birželio 22-23 dieno
mis prisimenant 1941 m. sukili
mo 16 metų sukaktį ir pager
biant kritusius rezistencijos ko
votojus. Į suvažiavimą atvyks
ta prof. J. Brazaitis, dr. A. Da- 
mušis, dr. K. Ambrozaitis, inž. 
P. Narutis ir daug kitų, istori
nio sukilimo pagrindinių vadų.

X Lietuvių tautinių šokių 
šventės raštinė atidaryta 
Bridgeporte, 3320 So. Halsted 
St. Raštinė kasdien atdara nuo 
10 vai. ryto ligi 9 vai. vakaro. 
Raštinėje parduodami biletai ir 
teikiama visa informacija lie
tuvių tautinių šokių šventės rei
kalu. Raštinėje budės jaunimo 
kongreso ir lietuvių dailės pa
rodos atstovai. Vadovu pakvies
tas Antanas Gintneris, o reika
lų vedėju stud. V. Kleiza. Raš
tinės telef. CL 4-4096.

X A. Baumilų šeima, nežiū
rint kuklaus uždarbio, užsakė 
dail. Adomui Varnui nutapyti 
šv. Kazimiero atvaizdą. Tuo bū
du praturtino negausų liet. 
bažnytinį meną. Šv. Kazimiero 
atvaizdas dailininkui pavyko la
bai gerai nutapyti ir A. Baumi
lų šeima džiaugiasi ir didžiuo
jasi šiuo gražiu meno kūriniu.

X Dail. Algis ir Dana Ku- 
rauskai susilaukė sūnaus, ku
riam duotas Almio Marijaus var 
das. Šeima jau turėjo dukrelę.

X Elzbieta ir Bronius Jonu
šai turi vasarvietę Palangą Be
verly Shores, Ind. Tel. PR 6- 
6584.

X Viktoras Maišėnas, Korė
jos karo veteranas, atidarė ga
zolino stotį 7001 So. VVestern 
Avė., Vic’s Texaco Service.

X Raguolis-Baumkuchen bu
vo visų mėgiamiausias py
ragas Lietuvoje. Dabar galite 
juo gardžiuotis, vaišinti savo 
svečius, o ypatingai nustebinti 
stetimtaučius, nes Marųuette 
Bakery savin. Vilius Albrechtas 
tą nuostabų pyragą kepa pagal 
lietuvišką receptą. Chicagiečiai 
gali atvykti arba užsisakyti te
lefonu: Marųuette Bakery, 2616 
W. 69th St., Chicago 29,111. Tel. 
VVAlbrook 5-3471. Už Chicagos 
norintiems gauti raguolį, jį 
siunčiame paštu C. O. D.

TUO PAČIU LAIKU
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KAS TIK TURI GERA SKOMĮ, VISKĄ 
PERKA PAS LIEPONĮ I

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

Moderniausia lietuvių . baldų prekyba Chicagoje.

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI — 
FURNITURE CENTER, INC.

3222-24-26 So Halsted St. VIctory 2-4226
Pirm., Ketvirt. 9—9:30, Sekm. 12—8, Kitom dienom 9—6

- i

Dvi seserys ištekėję už dvejų brolių susilaukė tą pačią valandą 
kūdikių Bryn Maw,r, Pa. (INS)

X Sophie Barčus radijo pro
gramos metinis piknikas, tra
dicija virtusi didžioji lietuvių 
šventė, šiais metais įvyks rug
pjūčio 4 d. Pikniko programa 
rengiama įdomi ir įvairi. Daug 
ekskursinių mašinų suvažiuos 
ir iš tolimesnių vietovių.

X Lėvuo — siuntiniams siųs
ti lietuvių kontora Marųuette 
parke vėl priiminėja vakarais 
siuntėjų sudarytus vartotų ir 
naujų daiktų siuntinius. Telef. 
VVA 5-8715.

X Aušrelė Venclovaltė gavo 
stipendiją ir išvyko į Vokietiją 
pagilinti germanistiką. Grįžusi 
pradės dirbti Chicagos univer
sitete.

X Stud. Saulius Janusas 
(dail. Č.. Januso sūnus) buvo 
atvykęs su dail. Puzinu į Chi
cagą ir ta proga aplankė ne tik

draugus bei pažįstamus, bet ir 
įvairias miesto įžymybes.

X Tėvų Marijonų rėmėjų 
VVest Side’s skyrius, “Draugo” 
ir Tėvų Marijonų vienuolyno 
dedikacijos proga atsiuntė svei
kinimą ir 5 dol.

IŠARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— Milton ir Nina Starkai,
Santa Monica, Calif., susilaukė 
pirmgimės dukrelės. Sveikina
me!

— Navickai su sūnumi ir duk
ra iš Australijos atvyko į Los 
Angeles ir čia įsikūrė gyventi. 
Navickienė yra dantų gydyto
ja, o Navickas buhalteris.

— Vytas Tarulis iš VVashing- 
tono, D. C., baigė pirmuoju (ge- 
neral excellence) St. Francis 
School.

CHICAGOJE
Pirmas lėktuvas

Užvakar Chicagos O'Hare 
aerodrome nusileido pirmas 
prancūzų sprausminis keleivi
nis lėktuvas, atskridęs per 61 
min. 350 mylių iš Minneapolio. 
Tai pirmas užsienio sparusmi- 
nis lėktuvas tame aerodrome.

Auto katastrofos
Aštuoni asmenys buvo už

mušti ir 4 sužeisti auto kata
strofose Chicagos apylinkėje. 
Keturi keleiviai žuvo dviejų au
tomobilių susidūrime šeštame 
kelyje, keturi žuvo ir keturi su
žeisti kitoje auto katastrofoje 
netoli VValkerton, Ind.

Wabash gatvės sukaktis
Miesto majoras Daley pasira

šė proklamaicją, kuria skelbia
ma sekantis šeštadienis VVa- 
bash avė. diena Chicagoje. Pa
rade nuo VVacker ligi Harrison 
gatvių bus minima gatvės ir 
Chicagos miesto 120 m. sukak
tis.

Paskutinė diena
Birželio 25 d. yra paskutinė 

diena užpildyti asmeniškos nuo
savybės mokesčių blankus, per
spėja Russell Head, asistentas 
Cook County apskrities perso
nalinių nuosavybių skyriaus 
viršininko.

Gėlių mėgėjai
Vagys įsilaužė į gėlių par

duotuvę 614 Dempster st. ir iš
nešė 150 dol.
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IŠKILMINGA DEDIKACIJA
DIENRAŠČIO DRAUGO NAUJŲ PATALPŲ 

•ir
TĖVŲ MARIJONŲ NAUJOJO VIENUOLYNO 

įvyks
Sekmadienį birželio mėn. 23 d., 1957 m.

prie 63-čios ir Kilbourn gatvių
(Kilboum gat. yra 4500 į vakarus)

Dedikacijos iškilmes atliks

JO EMINENCIJA, KARDINOLAS SAMUEL STRITCH, 
Chicagos Arkivyskupas

Iškilmės prasidės 3:00 vai. p. p.
/

Palaiminimas Šv. Sakramentu 3:30 vai. p. p.
Sveikinimai ir meninė dalis prasideda 4:00 vai. p. p.
Naujų patalpų lankymas nuo 4:30 vai. iki 6:00 vai. p. p.
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