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Sov. Sąjunga labai susirūpinusi 
jaunimo perauklėjimu

ARVYDAS RIGMANTAS, Vokietija

Šių metų birželio 14 dieną Maskvoje prasidėjo visasąjunginis 
augštųjų mokyklų visuomeninių mokslų katedrų vedėjų pasitari
mas. Šiame pasitarime, be to, dar dalyvauja sąjunginių respubli
kų komunistų partijų centro komiteto sekretoriai ir partinių augš
tųjų mokyklų kp istorijos, filosofijos ir politinės ekonomijos ka
tedrų vedėjai.

Pasitarimą atidarė Sovietų Są .— ■ -----
jungos kp centro komiteto sekre 
torius Šepilovas, buvęs užsienio 
reikalų ministeris.

saros metu, atliktas besimokant 
vidurinėse mokyklose, nėra įskai 
tomas į gamybinę praktiką. So
vietų Sąjungoje ir pavergtoje 
Lietuvoje naujus patvarkymus 
studentams priimti į augštąsias 
mokyklas tik po to, kai jie atliks 
dvejus - trejus metus trunkančią 
gamybinę praktiką, tenka sieti 
ne tik su sovietuose pasireiškian 
čios darbo rankų stokos išdava, 
bet taip pat ir su studentijoje pa 
sireiškusiais mintijimo laisvės 
prasiveržimais. Naujos tvarkos 
į augštąsias mokyklas priimti 
įvedimu Sovietijoje greičiausiai 
siekiama iš karto išspręsti du 
klausimu: 1) ypač kolchozus ap
rūpinti pasireiškiančia darbo ran 
kų stoka, 2) o tuo pačiu šituo 
būdu priversti būsimą akademi
nį jaunimą būti klusnesniu, ne
sileisti į sovietams nepriimtinus 
filosofavimus.

Ir šiemet „kviečiami“ 
talkininkai

Praėjusiais metais vasarą apie

Bolševikai susirūpinę 
„pagerinimu“

Šio pasitarimo sušaukimas ap
svarstyti visuomeninių mokslų 
dėstymui Sovietų Sąjungos augš 
tosiose mokyklose „pagerinti“ 
rodo bolševikų susirūpinimą ko
munistiniam perauklėjimui ne
pasiduodančiu akademiniu jau
nimu, kuris ypač daug rūpesčio 
Kremliui sukėlė ryšium su Ven
grijos sukilimu. Šito sukilimo at 
garsiai nuaidėjo visoje Sovietų 
Sąjungos augštųjų mokyklų ei
lėje. Tų atgarsių būta ir Vil
niaus universitete.

Naujos taisyklės
Prieš įvykstant visuomeninių 

mokslų augštosiose Sovietų Są
jungos ir pavergtųjų šalių mo
kyklose vadovų pasitarimui,
Maskvoje buvo paskelbtos nau
jos taisyklės į augštąsias mokyk
las priimti. Pagal tas taisykles '22ū-000 Sovietų Sąjungos jauni- 
pirmenybė teikiama vidurinią- mo ^uvo nugabenti į plėšinines 
sias mokyklas baigusiam jauni
mui, atlikusiam dvejų -trejų me
tų gamybinę praktiką. Sovietų 
Sąjungos augštojo mokslo minis. n^mo> buvo priversti vykti tai 
teris Miliutinas, atsakydamas kinti derlill suimant Ckalovo ir

?'5W' - .......

Bendras vaizdas iš “Draugo” ir Marijonų vienuolyno šventinimo iškilmių įvykusių praeitą sekmadienį. 
Fone matyti vienuolynas ir koplyčia. Apie 3 tūkstančiam svečių dalyvaujant šventinimo apeigas atliko 
Chicagos kardinolas Stritch. '
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žemes padėti suimti derlių. Arti 
pusantro tūkstančio ir Lietuvos 
jaunimo, ypač akademinio jau-

Bažnyčia iš skardinių 

dėžių
FRANKFURT, V. Vokietija. 

— Nedidelė ukrainiečių tremti
nių grupė, susidedanti iš 180 
asmenų, pastatė bažnyčią iš me
dinių pakavimo dėžių ir konser
vų skardinių. Senas dėžes ir skar 
dines surinko patys. Net žiran- 
delis padarytas iš konservų skar 
dinių.

J. A. Stikliorius naujas
Vliko vicepirmininkas

r1 -------
Pagalbos užsieniui apkarpymai 

grąžinami atgal
WASHINGTON, birželio 27. — Prez. Eisenhower atrodo laimi 

paskutinėje kovoje dėl biudžeto. Baltieji rūmai, laimi kaip tik tas 
pozicijas, kurios yra svarbiausios.

Senate paskirstymo komitete 
krypstama į tą pusę, kad pakeis
ti „ekonomijos“ gydymą, o su
grąžinti tas sumas, kurios buvo 
kongreso rūmuose apkarpytos.

Pusryčiai pagelbėjo
Kongrese, kita komisija — už

sienio reikalams, — kuriai vado
vauja atstovas Gordon (demo
kratas iš Illinois), taip pat pri
taria įstatymui paremti užsienį, 
kurį senatas jau priėmė su la
bai mažais apkarpymais.

Vyrauja nuomonė, kad pusry
čiai, kurie buvo suruošti Baltuo
se rūmuose, daug pagelbėjo, kai 
prez. Eisenhovveris susirinkusius 
norėjo įtikinti, kad reikalinga 
užsieniui paremti visa suma 3,9 
biliono dolerių.

Administracijos jėgos stengė
si, bet be pasekmių, kad būtų 
sugrąžintas bent vienas bilionas 
dolerių iš tų 2*/* biliono, kurie 
buvo sumažinti.

Tai tas bilionas dolerių ir yra, 
kurį senato komitetas dabar jau 
yra pasiryžęs sugrąžinti.

Jeigu visas paskirstymo ko
mitetas eis kartu su kariniu pa- 
komitetu ir jei senatas tą komi
tetą palaikys, tai visas sprendi
mas bus pasitarimuose.

Išgelbeti penki 

angliakasiai
STEUBENVILLE, Ohio, birž. 

27. — Penki veteranai anglių 
Po tų pusryčių pradėjo gerėti kasyklų darbininkai buvo už- 

ir ta biudžeto dalis, sumos ski-1 griauti uolų ir vakar po 14 vai. 
riamos kariniams reikalams. Se- darbo pavyko juos išgelbėti. Gel 
nato paskirstymo komisija suti- bėjimo darbus stebėjo virš 1,000 
ko atstatyti bilioną dolerių ka- žmonių. Užgriuvusieji buvo 200 
riniams reikalams, kuris anks- pėdų gilumo šuliny. Vienas iš iš-

spaudos atstovams į pateiktus 
klausimus, pareiškė, jog į augš
tąsias mokyklas galėsią stoti ir 
gamybinės praktikos neturį jau
nuoliai, tačiau pareiškimai stu
dijuoti būsią svarstomi atitinka
mų komisijų... Tai buvo Miliuti- 
no netiesioginis atsakymas, jog 
gamybinės praktikos kolchozuo
se ar fabrikuose neatlikusieji 
jaunuoliai gali būti nepriimti į 
augštąsias mokyklas.

Klausimas ir atsakymas
Dar vaizdžiau šiuo klausimu 

pasisakė Vilniaus radijas. Birže
lio 3 dienos transliacijose buvo 
valandėlė moksleiviams „Kuo bū 
ti“. Šios valandėlės tvarkyto
jams Stasė Žvirblytė, baigusi 
Balbieriškio vidurinę mokyklą, 
uždavė tokį klausimą: „Iš laik
raščių ir mokytojų pasakojimui 
sužinojau, kad, baigus 11 klasių, 
reikės padirbėti 2—3 metus ga
myboje, bet man atrodo — ne 
visoms specialybėms gamybinė 
praktika reikalinga. Pavyzdžiui, 
aš noriu tapti mokytoja ir ką 
gali man duoti, jei aš pasirinksiu 
dirbti kolūkyje 2—3 metus. Man 
atrodo, kad tokia praktika rei
kalinga tiems, kurie nori tapti 
agronomais, inžinieriais ar pan. 
Be to, su kolūkio darbais aš esu 
puikiausiai susipažinusi, nes kas 
vasarą dirbdavau kolūkyje“.

Atsakytojas moksleivei aiški
no, jog tuo tarpu dar nesą šiuo 
klausimu specialaus nutarimo, 
tačiau gyvenimo praktika pa
prastai padiktuoja nutarimus. 
Jau dabar Lietuvoje esą prakti
kuojama priimti į augštąsias 
mokyklas pirmoje vietoje tuos, 
kurie bus atlikę gamybinę prak
tiką. Ir pedagoginis institutas 
taip pat pirmenybę teiks tiems, 
kurie bus atlikę dvejų - trejų me
tų gamybinę praktiką.

Kustanajaus srityse. Sovietų Są 
jungos komunistinio jaunimo 
centras šiemet paskelbė atsišau
kimą, „kviesdamas“ 270,000 — 
300,000 „savanorių talkininkų“ 
derliui plėšininėse žemėse suim
ti. Atsižvelgiant į didesnio talki
ninkų skaičiaus šiemetinį parei
kalavimą, tenda daryti išvadą, 
jog šiemet tokių talkininkų iš 
Lietuvos bus daugiau pareika
lauta, negu praėjusiais metais.

Raketos neveikia lietuje
LONDONAS, birželio 27. — 

Britų Daily Mails koresponden
tas praneša, kad britų bepiločių 
raketų negalima vairuoti esant 
lietui ir debesuotam orui. Korės 
pondentas rašo, kad sovietai no
rėdami numesti bombą, pasirinks 
kaip tik tokį orą. Kad raketų ne
galima vairuoti esant lietui, laik
raščio pranešimu buvo slepiama 
nuo Anglijos gyventojų, gi so
vietai tai žinojo jau prieš du me 
tus.

Nuskendo devyni 

žvejai
NEW ORLEANS. — Krantų 

sargyba praneša, kad nuskendęs 
laivas su 9 žvejais netoli Galves- 
ton, Tex., pareikalavo 9 jūrinin
kų gyvybių. Laivas nuskendo 
siaučiant uraganui Audrey.

• Jugoslavijos diktatorius Ti
to, kaip praneša CBS stotis, se
kantį sekmadienį bus rodomas 
televizijos programoj „See it 
Now“, New Yorke.

KALENDORIUS
Birželio 28 d. Švč. Jėzaus Šir

dies šventė.
Saulė teka 5:18, leidžiasi 8:30.

ORAS

Chicagoj ir apylinkėj šilta ir 
tarpais lietus. Temperatūra apie 
80 1.

su

Dėl teismo

sprendimo
WASHINGTON, birž. 27 

Įvykusiame pasikalbėjime
žurnalistais prez. Eisenhower pa 
stebėjo, kad augščiausio teismo 
nutarimas leidžiantis neapkaltin 
ti tų asmenų, kurie atsisako liu
dyti pasinaudoadmi konstituci
ja, yra svarbus piliečio teisių ap 
saugojimui, kuris apsaugos pi
liečius nuo kaltinimų vienas ki
to. Po tokio teismo sprendimo 
tolimesnis valstybei nelojalių as 
menų apklausinėjimas beveik 
nustoja prasmės ir beveik nebe
įmanomas.

Žuvo du arabai
JERUZALĖ, birž. 27. —Pa

sienio susirėmime prie Gazos, 
buvo užmušti du arabai, kai Iz
raelio sargybiniui sulaikius jie 
nenorėjo sustoti. Žuvusieji turė
jo automatus ir kiekvienas mais 
to maždaug trims dienoms.

gelbėtų, 33 m. darb. Sobol skun
dėsi, kad buvo labai šalta. Visi 
išgelbėti pažymėjo, kad jie ti
kėjosi būti draugų ištraukti ir 
nieko daugiau negalėjo veikti, o 
tik melstis.

čiau buvo nubrauktas.
Stengiamasi sugrąžinti

Kongreso rūmai buvo sumaži
nę 2^ biliono dolerių iš 36 bi- 
lionų dolerių, kurie buvo skirti 
apsigynimo reikalams.

Jonas A. Stikliorius gimėj 
1914^ m. balaįjįjįo 29 d. Tilžės 
mieste. 1922 m. persikėlė į Klai-1 
pėdą, ir ten jis 1923 m. įstojo į 
Klaipėdos Lietuvių Gimnaziją, 
vėliau pavadintą Vytauto Didžio 
jo gimnazija, ir ją baigė 1932 m. 
1932 m. įstojo į Berlyno univer
siteto teisių fakultetą ir jį baigė 
1937 m. rudenį. 1938 m. pradėjo 
eiti teismo kandidato stažą Klai 
pėdos krašto autonominiuose ' 
teismuose, bet 1939 m. kovo 23 
d., Hitleriui atvykus į Klaipėdą, 
turėjo tarnybą apleisti. Lietu
vos Teisingumo ministerijos bu
vo paskirtas teismo kandidatu į 
Panevėžio apygardos teismą. 
Teisėjo egzaminus išlaikė 1940; 
m. birželio mėn. pradžioje, tik 
keletą dienų prieš bolševikams 
užimant Lietuvą. Trumpai pabu
vęs teismo tardytoju ir apylin
kės teismo teisėju, buvo bolševi
kų atleistas iš pareigų 1940 m., 
ir pasidarė vokiečių kalbos mo
kytoju Panevėžio II gimnazijoje.

Kilus vokiečių — rusų karui, 
1941 m. birželio mėn., kurį lai
ką tarnavo laikinosios vyriausy
bės teisingumo ministerijoje, o 
tada grįžo advokatauti į Pane-1 

i vėžį, kur išbuvo iki 1944 m. va- 
( saros, kada teko apleisti Lietu- 
I vą.

1546 ir 1947 m. dirbo Dachau 
buvusioje koncentracijos stovyk 
loję, amerikiečių kariuomenės 
kariniuose teismuose, kurie teisė 
nacius karinius nusikaltėlius. 
Ten dirbo vertėju, o vėliau civi
liniu gynėju. 1938 m. ir 1949 m. 
dirbo I. R. O. organizacijoje,

Muencheno mieste, 7 Apygardos 
teisiniu patarėju. 1950 m. vasa
rio 1 d. atvyko su šeima į Ame
riką, į Philadelphijos miestą, 
kur tarnavo advokatų kontoroje. 
1950 m. rudenį įstojo į Temple 
University teisių fakultetą, kurį, 
studijuodamas vakarais, baigė 
1953 m. pavasarį Bachelor of 
Laws laipsniu.

Šiuo metu dirba Liberty Fede- 
ral Savings and Loan Associa- 
tion (Philadelphijos lietuvių tar
pe žinomas kaipo „lietuvių ban
kas“). Kiek jėgos leidžia prisi
deda prie lietuviškos veiklos.

Šaunūs projektuotojai
BERLYNAS, birželio 27. — 

Vakarų Berlyno detektyvai į dar 
bą vis tebenešioja sumuštinius, 
kadangi prieš metus statytoj po
licijos modernioj būstinėj yra 
puiki kavinė, bet joj projektuo
tojai užmiršo įrengti virtuvę. Ji 
bus įrengta tik 1959 m.

Tikrai naro lavonas
CHICHESTER, Anglija, birž 

27. — Pranešama, kad rastas be
galvis ir berankis kūnas uoste, 1 
yra kūnas Lionei Crabb, antrojo 
pasaulinio karo metu pagarsėju
sio anglų naro. Šis 46 m. am
žiaus naras dingo Portsmouthe 
1956 m. balandžio mėn. prie so
vietų laivo, kuris atvežė vizitui 
į Angliją raudonuosius sovietų 
bosus, Chruščevą ir Bulganiną. 
Kūnas rastas birželio 9 d., taigi 
14 mėn. vėliau.

Paskirtos premijos 

konkurso dalyviams 

mokiniams
Kanados Kultūros fondo švie

timo skyriaus skelbtas konkur
sas mokiniams parašyti tema 
„Mano gimtinė“ baigėsi ir buvo 
gauta iš viso 17 darbų, iš Sale
ziečių gimnazijos Italijoje ir iš 
mokyklų JAV. Konkurso komi
sija susidedanti iš I. Matusevi
čiūtės, A. Rinkūno, Daugvainie- 
nėe, O. Gailiūnaitės ir C. Senke
vičiaus, premijas paskirstė taip: 
Pirmą premiją gavo Saleziečių 
gimn. mokinys Povilas Vaišvila, 
75 dol., dvi antrąsias, po 50 dol., 
gavo Irmgrida Stasaitė iš Cleve- 
land ir Džiugas Augius iš Chica
gos. Tris trečiąsias premijas, po 
25 dol., gavo Zigmas Teichertas 
iš Saleziečių gimnazijos, Irena 
Dreimerytė ir Dalia Kolbaitė abi 
iš Chicagos. Premijas sudėjo ka
nadiečių asmenų grupė, Toronto 
Prisikėlimo parapijos Katalikių

• Ernest T. Weir, 81 m. am
žiaus, National Steel bendrovės 
įsteigėjas, mirė birželio 26 d. 
Philadelphia, Pa. Savo karjerą 
pradėjo dirbdamas jaunystėj už 
3 dol. per savaitę.

• New Yorko laikraštis New 
York Herald Tribūne nuo ljepos 
2 d. pakelia laikraščiui kainą. 
Kasdieninė laida vietoj 5 et. kai
nuos 10 et. vietose toliau negu 
100 mylių nuo New Yorko. 
Moterų draugija ir KLB Kultū
ros fondas.

Kraujo maudynes
TOKIO, Japonija, birž. 27. — 

Chou En Lai vakar pranešė, kad 
apie 17 žmonių iš šimto suimtų- 
sunaikinti, nuo-1949 m. kada įsi
galėjo raudonieji.

Raudonųjų ministeris pirmi
ninkas Peipinge pranešė, kad jie 
buvo nuteisti mirties bausme dėl 

’ brutalių nusikaltimų. Naciona
listų kinų žiniomis raudonieji su 
naikino apie 15,000,000 žmonių.

Nauja LRKS Amerikoj 

centro valdyba
PHILADELPHIA, Pa., birž. 

27. — Lietuvių Romos Katalikų 
Susivienijimo Amerikoje 60-eis 
seimas baigėsi vakar. Seimo pa
grindinę valdybą sudaro trys na 
riai. Į valdybą išrinkti kun. Jo
nas Baltusevičius, Scranton, Pa., 
Leonardas šimutis, pirm., ir Ra
polas Valatka, Detroit, Mich., 
vicepirm. Petras Krašauskas, 
ižd., Wilkes Barre, V. Kvietkus, 
sekretorius. Dr. Krikščiūnas, 
Scranton, Pa., išrinktas gydyto
ju kvotėju. Vincas Abromaitis, 
Tomaųua, Pa., ir Leokadija Že
maitytė, Scranton, Pa., iždo glo
bėjai. Naujai į valdybą išrinkta 
Kazys Kleiva iš Chicagos, Wal- 
ter Cinikas iš Pittsburgh, Pa., 
Albina Poškienė, Chicaga, III. 
Šie visi 11 asmenų sudarys ben
drąją susivienijimo centrinę val
dybą. Į komisijas iš Chicagos gy 
ventojų pateko Marijona Sriu- 
bienė ir Kazys Rubinas. Kitas 
seimas nutarta šaukti po 3 metų 
Wilkes Barre, Pa.

• Stiprų žemės drebėjimą Si
bire užregistravo University of 
California birželio 27 d. naktį.

• Pulk. Brent Bąlshen, avia
cijos pionerius ir arktikos tyri
nėtojas, gavo premiją skiriamą 
Tautinės Pilotų draugijos. Pre
mija įteikta netoli Washingtone 
surengtoje lakūnų vasarvietėj 
pietų metu.

• Prancūzų laikraščiai spėja, 
kad Monaco princo žmona, bu
vusi aktorė Grace Kelly laukian
ti antro kūdikio.

Susidūrė amerikiečiai

su japonais
TACHIKAWA, Japonija, birž. 

27. — JAV 6ro pajėgų policija 
susidūrė su 60 japonų demons
trantų šaukiančių „Amerikiečiai 
namo“. Penki demonstrantai bu
vo sužeisti. Iš amerikiečių nie
kas nebuvo sužeistas.

• JAV yra susidariusi vokie
čių kilmės amerikiečių organiza
cija, „Amerikos taryba Vokieti
jos apjungimo reikalams“, kuri 
paskelbė 8 punktų programą. 
Juose reikalaujama laisvų rinki
mų visose .Vokietijos dalyse ir 
atitraukti svetimas kariuomenes 
iš Vidurio ir Rytų Europos kraš
tų.

• Panamos kanalo valdyba 
praneša, kad kanale labai nuse
ko vanduo ir sudaro sunkumų 
laivams praplaukti. Vanduo nu
sekęs dėl lietaus stokos.

Kodėl įvesti nauji patvarkymai?
Tasai atsakymas taip pat pa

rodė, jog moksleivių darbas va- JONAS A. STIKLIORIUS

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ 
SANTRAUKA

— Adlai Stevenson, buvęs demokratų kandidatas į preziden
tus, atvyko į Logos, savo kelionėj po Afriką.

New Yorke 88 asmenys sužeisti kai susidūrė du autobusai 
ir vienas prekybinis automobilis.

— Uraganas Audrey, ligi šiol pareikalavęs 10 gyvybių, vakar 
dar tebesiautė prie Lousiana — Texas krantų.

— Prez. Eisenhomer šį savaitgalį praleidžia savo ūkyje Get- 
tysburg, kur mano atšvęsti savo jungtuvių Ąl m. sukaktį.

— Vakar Chicagoje suimtas heroino spekuliantas ir konfis
kuota 10 svarų heroino, 800,000 dol. vertės.

— Maj. gen. E. C. Eriekson prez. Eisenhower vakar nominavo 
sekančiam 4 m. terminui National Guard biuro šefo vietai.

— Pranešimu iš Londono, nusiginklavimo konferencijoj pri
einama žingsnis po žingsnio prie susitarimų.
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VII sportinių žaidynių II ratas
(Fasko pranešimas Nr. 12)

DDENRAATIfl DRAUGAS, CHICAGO, rLLINODS Penktadieniu, 1957 birželio 28

1. Pranešame, kad VII š. Ame 
rikos Lietuvių Sportinių Žaidy
nių II rato varžybos įvyks š. m. 
rugpjūčio 31 — rugsėjo 1 d. Ro- 
chesteryje, N. Y.

2. Fasko pavedimu, žaidynes 
vykdo Rochesterio LSK Sakalas.

3. Žaidynių programa
a) Lengvoji atletika:

Vyrams — 100 m, 200 m, 400 
m, 800 m, 1500 m; 4x100 es
tafetė; 3000 m ėjimas; j tolį, į 
augštj, trišuolis, į augštj su kar
timi: rutulys, diskas, jietis.

Moterims — 50 m, 100 m, 
1000 m, 4x100 estafetė; j tolį, 
į augštj; rutulys (12 lbs.), dis
kas (jaunių), jietis (jaunių).

Mergaitėms — 60 m, j tolį, į 
augštj, rutulys, diskas.

Jaunučiams — 60 m, į tolį, į 
augštj, rutulys (8 lbs.), diskas 
(moterų), 4X60 estafetė.
b) Plaukymas:

Vyrams — 100 yd. laisvu sti
liumi, 400 yd. 1. st., 100 yd. krū
tine, 100 yd. nugara.

Moterims — 50 yd. laisvu sti
liumi, 100 yd. 1. st., 50 yd. krūti
ne, 50 yd. nugara.

Jauniams — tas pats, kaip 
moterims.
c) Lauko tenisas:

Vyrų vienetas, vyrų dvejetas; 
moterų vienetas, moterų dveje
tas ; mišrus dvejetas; jaunių vie
netas.
d) Futbolas (sooeer).

4. Žaidynėse turi teisę daly
vauti kiekvienas lietuvių sporto 
vienetas ar paskiras sportinin
kas, nenusižengęs mėgėjų spor
tinės drausmės nuostatams, per 
atitinkamą sporto apygardą at
likęs metinę sportininko regist
racijos prievolę, kvalifikavęsis 
iš apygardinių pirmenybių (jei 
numatyta) ir tvarkingai atlikęs 
registracijos formalumus.

5. Jaunių ir mergaičių gimi
mo datos riba — 1939 m. sausio 
1 d. Jaunučių — 1943 m. sau
sio 1 d.

6. Dalyvių skaičius futbole ap 
ribojamas iki 4 komandų (dvi iš 
Vid. Vakarų sporto apygardos, 
po vieną iš Kanados ir Rytų a- 
pygardų). Reikalui esant, šioms 
komandoms išaiškinti turi būti' 
pravedamos apygardinės pirme-, 
nybės.

Taip pat dalyvių skaičius bus 
apribotas ir lauko tenise, pagal 
Fasko nustatytą sistemą, imant 
pagrindu apygardinių pirmeny
bių duomenis.

Lengvojoje atletikoje ir plau
kyme yra nustatytos minimali- 
nės normos, kurių neatsiekę da
lyviai žaidynių metu nebus kva
lifikuojami, nežiūrint, kokią vie
tą jie beužimtų.

7. Dalyvių registracija vykdo
ma per sporto klubus, užpildant 
atitinkamus registracijos lapus 
ir juos prisiunčiant iki š. m. rug 
pjūčio 10 d. adresu: Vytautas 
Grybauskas, 139 Mohavvk Str., 
Rochester, N. Y. (telef. HO-7- 
5025). Klubams nepriklausą 
sportininkai registruojasi tiesiai 
pas rengėjus.

8. Registracijos lapai kartu 
su smulkesnėmis informacijomis 
yra išsiuntinėjami visiems spor

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE.
Remias lis Chieagos Ravingn Bendrovė* praeitimi, nuo pat jo* įsikūrimo 
1924 metais, jos pavyzdinga biznio tvarka, ypatingai indėlių saugumo ir divi
dendų našumo atžvilgiu, nėra saugesnė* ir pelningesnės įstaigos pasidėti tau
pomus pinigus. Pasidėję taupinius pas mus gausite ne tiktai saugumą — jų 
apdraudimą iki $10,000.00, augStą dividendą, bet ir dangei) kitų patarnavimų 
veltui, nž kuriuos kitose įstaigose turėtumėte mokėti.

Taupytojų patogumui Chieagos Savings Bendrovės {staiga yra viena ii gra
žiausiai ir moderniSkianaiai įrengtų visoje Illinois Valstybėje.

Lietuviai gyvenantieji už Chieagos ribų, nežiūrint kurioje Buvienytų Val
stybių dalyje jie begyventų, gali taupyti pinigas paltu. »

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

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

Atdara: plrmadlen) nuo 12 Iki 8, antradieni Ir penktadienį noo 9 Iki 4, ketvirtadieni nuo 9 IU g 
Trečiadieni uždaryta visą d Ūmą, o fc>Atadlen| nuo 9 Iki 2 vaJandoe po pietų.

to klubams. Žaidynių nuostatus 
galima įsigyti Faske, prisiun
čiant 24 c. pašto ženklais.

Faskas

PABALTIEČIŲ LENGVOSIOS 
ATLETIKOS IR PLAl-KYMO 

PIRMENYBES
I

(Fasko pranešimas Nr. 11)
1. Galutinai susitarus su JAV 

latvių ir estų sporto vadovybė
mis bei Kanados Pabaltiečių 
Sporto Federacija, nutarta 1957 
m. Š. Amerikos Pabaltiečių Leng 
vosios Atletikos ir. Plaukymo 
Pirmenybes pravesti š. m. rug
pjūčio 3 — 4 dienomis Cleve- 
lande.

2. JAV ir Kanados Pabaltie
čių Sporto Federacijų bendru 
pavedimu, pirmenybes vykdo 
Faskas per specialiai sudarytus 
vykdomuosius organus — orga
nizacinį bei varžybinį komitetus. 
3. Lengv. atletikos pirmenybių

programa
Vyrams — 100 m, 200 m, 400 

m, 800 m, 1500 m, 3000 m; į 
tolį, į augštj, trišuolis, su kar
timi; rutulys, diskas, jietis; 
4 x 100 m estafetė.

Moterims — 60 m, 100 m, į 
tolį, į augštj, rutulys, diskas, jie
tis; 4 x 60 m estafetė.

4. Plaukymo pirm. programa
Vyrams — 100 vd. laisvu sti

liumi, 400 yd. 1. st., 100 yd. krū
tine, 100 yd. nugara.

Moterims — 50 yd. laisvu sti
liumi, 100 yd. 1. st., 50 yd. krū
tine, 50 yd. nugara.

5. Pirmenybėse gali dalyvau
ti kiekivenas pabaltietis, tačiau 
jo dalyvavimas turi būti aprobuo 
tas atitinkamos tautybės sporti
nės vadovybės (lietuviams — 
Fasko). Dalyvių skaičius neap
ribojamas.

PERKRAUSIAU
k a i. p r s 

Vietoje ir iš toliau

K. E I D U K 0 H I S
2313 W. 91st St., Chieago, IU. 

Tel. l’Reseott 9-2781

NUO UZSISENE JUSIU
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

IR ATVIRU ODOS LIGŲ -
Tie, kurie kenčia nuo SENŲ. 

ATVIRŲ IR SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ 
nagall ramiai sėdėti Ir naktimis 
miegoti nes Jų užslsenėjuslos žaiždos 
niežėjimą Ir skaudėjimą senų atvl 
ru Ir skaudžių žalždų uždėkite 
LEGULO Ointment Jos gydymo 
ypatbyee palengvins Jusu skaudėji
mą Ir galėsite ramiai miegoti nak
tį Vartokite Ją tapgl nuo skau
džių nudegimų. JI taipgi pašalina 
niežėjimą ligos vadinamos P8ORIA- 
818. Taipgi pašalina perSėJimą ligos 
vadinamos ATHLETE.S FOOT, su
stabdo džiovinimą odos Ir perplySlmą 
tarppirtčiu. Yra tinkama vartoti nuo 
džiOstančlos suskllslos odos dedlr- 
vlnlų, odos išbėrimų Ir t t taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada 
pasirodo skaudus išbėrimas nuo vy
styklų. JI yra gera gyduota nuo Iš
viršinių odos ligų. Le
gulo Ointment yra 
parduodama po 76 
et.. »1.26, Ir 88.60.
Pirkite vaistlnėseChl- 
cagoj Ir apylinkėse—
Milwaukee, Wisc., Ga- 
rv.lnd. Ir Petrolt, Ml- 
ohigan arba rąžyki
te 1 r atsiųskite Mo- 
ney order J

LEGULO, Department D., 
5618 W. Eddy SU Chlcago 34, IR

Vizituodamas New Ybrke Japonijos premjeras’ Kishi džiaugėsi, 
kad galėjęs pažiūrėti beisbolo rungtynių Yankee stadione praeitą 
sekmadieni, kur dalyvavo 65 tūkstančiai žiūrovų. Dėl Girard, karei
vio nušovusio japonę, ministeris pasisakė, kad abi vyriausybės ga
lėtų tuo reikalu tinkamai susitarti. (INS)

6. Pirmenybės bus grynai in
dividualinio pobūdžio ir joki taš
kai ar kitoki komandinio princi
po atžymėjimai paskiroms tau
tybėms nebus suteikiami.

7. Dalyvių registracija atlie
kama užpildant atitinkamus re
gistracijos lapus ir juos prisiun
čiant iki liepos 25 šiuo adresu:

Registracijos lapai gaunami 
kiekviename lietuvių sporto klu
be, sporto apygardų buveinėse 
arba tisioginiai Faske augščiau 
nurodytu adresu. Faskas

Švelnus priminimas
Mark Twain buvo garsus hu- 

moristikos rašytojas. Atvykus
Algirdas Bielskus, 12700 Speed- į tą patį miestą jaunam pasto- 
way - Overiook Str., East Cle- riui, Twain nuėjo pasiklausyti 
veland 12, Ohio. (telef. LI-1- pirmojo jo pamokslo. Sekančią 
4612). * dieną aplankė naująjį pastorių,

■UfKHlirHTY
J. G. TELEVISION 00. Pardavimas ir taisymą*

Tranzistorinių radijų prikraunamų baterijų užtenka ligi

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

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

>/2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ !

CRANESAVINGS “AN
2555 WEST 47th STREET LAfayette 8-1088

B. R. Pietkietvicz, prez.; E. R. Pietkievricz, sekr. Ir advokatas
Mokame aukštus dividendus. Keičiame čekius. Parduodame ir perkame 

vab-tjlM-s bonus. Taupytojoms patarnavimai Bemokamai.

Pradėkite taupyti atidarydami sąskaitą šiandien. Apdrausta Ud *19,000.

Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antr. ir penk. 9 iki 5; treč. uždaryta, o šešt. nuo 9 iki vidurdienio.

f

SPECIALUS BARGENAS
ŠALDYTUVAI

tik

DIDELIS PASIRINKIMAS {VAIRIAUSIŲ BALDŲ 
F E Iii V A. RAUDONIS, NELLIE BERTULIS, Sav.

ROOSEVELT FURNITURECo.
2310 W. Roosevelt Road Telef. SEeley 8-4711

Krautuvo atidaryta sekmadieniais nuo 11 Iki 4:10.

j kurį pasveikinęs, išreiškė nuo
širdų komplimentą, sakydamas: 
“Reverendo, džiaugiuosi tams
tos gražiu pamokslu. Tačiau ga
liu atvirai pasakyti, kad turiu 
parašęs knygą, kurio nuo pir
mo žodžio iki paskutinio radau 
tamstos vakar pasakytą pamoks 
ią”.

Vargšas pastorius dvi dienas 
jautėsi labai blogai. Trečią die
ną pasiuntė rašytojui Twain’ui 
sveikinimą ir padėką. B. M.

— Kaip patinka tas minera
linis vanduo, kurį tau prirašiau ? 
— teiraujasi gydytojas.

— A, nieko sau. Tik man jis 
trupučiuką perstiprus. Turiu ų 
atskiesti alum.

KAZYS ČESNAUSKAS
6444 SO. TROY ST. 

Telef. WAlbrook 5-7670 ir 
Glbson 8-4938

• Generalls kontraktorlus nau
jų namų statybai, {vairiems re
montams Ir namų pertvarky
mams e Turime dideli patyri
mą namų statyboje. • Patys 
atliekame cemento Ir medžio 
darbus. • Apkalnavlmai nemo
kamai.

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2800 West Slot Street
Priima ligonis pagal •usitarlma. 

t >81 valandos skambinti telefonu 
Prospect 6-1796 nuo 2 Iki 9 vai. 
p. p. kasdien ISskyrus trečiad. Ir 
Šeštad

Res. tel. GRovehilI #-6#0S

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

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. ANNA BALIUNaT
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GFRKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

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

Ofiso telefonas: PR 8-822*
Res teief. WAlbrook 5-5070

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

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

Šeštad. 2—4 vai. vak.
Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarti 

Telef. ofiso IiAfayetU- 3-6046 
Rez.: YVAlbrook 6-3048

” >1. ofiso HE.4-6849. rez. HE.4-2S24

DR. PETER T, BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
Vai. Pirm., ketvlr., penkt. 1-4 Ir 7-9 
Antr. 1-6, treč.lr šeSt. pagal sutarties
sekm. uždaryta.________________

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6817 South Westera Avenue 
Chlcago 20, IU

telefonas REpublic 7-4000 
ReatdencU: GRoveblU 8-8101

pasimatymai pagal sutarties

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutarti
Ofiso tel. Vlrglnla 7-0030. 

RezldenHįoe tel. BEverly 8-8244
Ofiso HE 4-1414, arba RE 7-0700 

Rez. RE 7-«s«7

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

2454 Weot 71»t Street
(71-o* ir Campbell Avė. kampa*)
Vai.: kasdien 1—8 Ir 6—8 vai. vak. 
šeštadieniais 1—4 p. p. Trečiadie
niai* uždaryta.

Ofiso telef. YArds 7—1166
. Realdencljoe — 8Tewart 8-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 We*t 85th Street
(kampa* Halsted Ir 86-ta gatvė)

VAL. 1—4 Ir 6:80—8:10 p. p. kas
dien ISskyrus trečiadieniu* Atidarą

SeStadlenlala 1—4 vai.

TeL WAlbraok 5-2670
Rea HlUtop 6-1500

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marųuette Medinai Center 
6182 South Kedzle Avenue

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

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2506 We*t 6Srd Street

VAL kasdien nuo 2—4 p p Ir 7:8*
Iki 9 vai. Trečiad. Ir Seftt. uždaryta.

Telefoną* GRovehilI 6-1595
DR. ALDONA JUŠKA

AKTU LIGŲ SPFCTALIST®
— PRTTAIKO AKINTUS —

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

3422 W. Morųnett* Road

VIKTORO K O 2 I C O 8 
Lietuviški. gazolino stotis Ir auto 

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

dalys
CALL-ME-MOTORS C0.

5759 S. WESTERN A VE. PR 8-9633

Ofiso ir buto tol. OLymplc 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 5-1811

DR. WALTER I. KIRSTUK
ŪDYTOJAS IR CHIRURGĄu 

i F3T’ VIS G V I» « TOJ A S
3925 VV.-st 59th Street

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

Tel. ofiso Ir buto Oliympto 2-415*
DR. P. KISIELIUS

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

Ros. 1634 S. 49th Avė., Cicero
Kasdien 1-8 vai. Ir 0-8 vai. vak.. 

ISskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 Iki 4 popiet

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

4146 S. Archer Avė.
VAL. Kasdien popiet nuo 12-2:20 v 
Vak. pirm. antr., ketvtrt 6-8:20 v 

Trečiad. tik susitarus.

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chirurgė) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ
SPECIALISTE

7166 South Western Avenue
(MEDICAL BUILDINO) 

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

Office tel. RE 7-1168 
Rea. tel. WAlbrook 6-8766

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialybė — vidaus Ilgo*
2454 West 71st Street 

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

DR. JULIJA M0NSTAVI6IUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Offiee: 10748 South Mlchlgan Avė.
Buto 1653 W. 103 St„ Beverly Hilla

Vai'.: kasdien muo 6 v. v. jkl 9 v? vf.į, 
Vai,: kasdien nuo 6 v. v. lkl 9 ▼. v., 

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

Tel,: Ofiso — PUllman 5-0700 
Buto — BEverly 8-8946

Ofiso HEmlock 4-5815 
Rez. HEmlock. 4-8761

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2745 West 69th Street 
(priešais šv. Kryžiau* llgonln*) 

Priima pagal susltarlma

DANTISTAS

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

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

SeStad. 10—12. Trečiad. uždaryta 
LAfayette 8-4040.

Namų — CEdarereet *-7780

DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3259 South Halsted Street 

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

Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Vlctory 2-1484. Re«ld. 2487 

'W. 62nd St., tel. Repnbllo 7-8818.

Ofiso telefonas — Blahop 7-2525

DR. AL RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue
(Kampa* Kedzle Ir Archer)

VAL. kasdien nuo 2:00 lkl 9:00 v.
Trečiad. Ir aekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
8PE0. CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2745 Weet 69th Street

Priešais šv. Kryžiaus ligonine 
Telef. REpubllo 7-2*00

▼AL.: Pirm., antr., Kevt., penkt. 
nuo 9 lkl 11 ryte Ir nuo 6:00—8:00. 
Šeftt. nuo 2:00—4:00. Trečiad. Ir 
kitu laiku susitarus telefonu.

DKL ANT. RUDOKAS, Opt.
Tikrina skis Ir pritaiko akinius, 

keičia stiklus Ir rėmus 
4455 S. Oaliforni* Avė. .YA 7-7381
Vai.: 10 ryto lkl 8 vak. (trečiad. už
daryta). SeStad. 10 ryto lkl 8 v. p. p. 

uždarytas

DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND

4545 W. 6Srd St., Chieago 29, Hltaola, Tel. LUdlow 5-950$

Entered ss flecond-Claaa Matter Maroh 11, 1918, at Chlcago, Illinois 
Under tbe Act of March 8, 1879.

Mentber of the Cathollc Prna* A***n 
Pubbahsd dally, ezspt 

by ths
LJthuaalan Cathollc 
PRENUMERATA:
Ckloagol Ir ClcsroJ 
Kl*ur JAV Ir Kanadoj 
(ItstenyJ*

Redakcija straipsnius taiso savo nuotlBra N sau naudotų straipsnių a* 
■ango, Jue* grąžina tik I* anksto *H*ttaru*. RsdakgUa a* skalbimą tarnai

ggeimmu kalan* ———“------------- — —

tvo P. ŠILEIKIS, 0. P.
ųrV < brthopedas - l’n»u-rista*

Aparatai-Protezai, Med. ban 
* dažai. Spec. pagaliui kojom

(Areli SupportH) Ir L L 

Vai.: 9-4 Ir 6-8. Šeštadieniais 9-1 
ORTHOPEDUO8 TECHNIKOM LAB
2850 w. 63rd St. Chlcago29.il> 

Tel. PRospect 6-6084

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Nauja* adresas: 4253 W. 63rd St
Ofiso tel. RElianoe 5-4410 

Rezld. telef. GRovehilI. 6-0617 
Valandos: 1-2 p. m., 6-8 p. m.

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

Ofiso tel. CUffslde 4-2806
Rezidencijos: LAfayette 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 West 47 th Street
(Kampas 47tb Ir Hermltage) 

Vai.; nuo 2 lkl 4 Ir 6 iki 9 v. vak
SeStad. nuo 2 lkl 6 vai.. lSskyr. sek

DR. FL. TALLAT-KELPŠA
Ofisai 20 North Wacker Drive 
(Clvic Opera House, kamb. 858)

Vai. kasd. 12—4 
Tel. C filtrai 6-22*4

6002 West 16th Str., Cicero 
Vai kasdien 6-8. SeStad. 1-2 vai

Tel. TOwnhall 3-005*
Kitu laiku tr trečiad. susitarus

Rezld. tel. HEmlock 4-7080

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Bendra praktika Ir moterų Ilgos)
OfisM ir rez.: 5100 S. Westem Avė. 
Tel. PRospect 8-1223 arba WE 6-5577 
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v., Antr., 
Treč. ir Penkt. 6-9 vai. vak., šeštad. 
2-4 vai. popiet Ir sulig susitarimu.

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. GIb. 8-61S5

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 West 71st Street
(71s* Ir Campbell Avė.)

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

Trečiadieniais uždaryta.

Tel ofiso: DAnube 6-1126

DR. A. YALIS-LABOKAS
_MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS

8267 South’Halsted Street “
Vai. 1 iki 4 v. p. p. Ir 6—8 v. vak 

šeštadieniais 1—4 v. p. p.

Tel. ofiso PRospect 6-9400
Rezld. PRospect 6-9100

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevlčlatė)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue

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

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

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Tel. ofiso PR. 1-6440, rez. HE.4-8150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 We*t Marųuette Rd.
Vai. nuo 2 lkl 4 p. p.; 6 lkl 8 vak 

Trečiad. Ir šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Tel. ofiso CA. 6-0257, rez. PR. 6-665* 

Rezld. 6600 8. Arteslan Avė.
VAL. 11 v. r. Iki 3 p. p.; 6—7 v. v.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Vlrž 25 metų patyrimo
Tel. YArds 7-182* 

Pritaiko akiniu*
Kreivas akis 

ištaiso
Ofisas Ir akinių dirbtuvė 
756 West S5th Street

Vai. nuo 10 lkl 2, nuo 6 lkl 8, tre
čiad. nuo 10-12, penktad. 10-2 Ir 
Šeštadieniais nuo 10 iki 2 vai. p.p

ISėjo iš spaudos nauja

ANATOLIJAUS KAIRIO

trijų veiksmų komedija 
iš lietuvių gyvenimo 

J. A. Valstybėse

DIAGNOZE
Kaina: $2.00, 150 pusi.

Užsakymus ir pinigus siųskite:

DRAUGAS
4545 West 63rd Street, 

Chieago 29, III.

SUB8CRIPTION RATB8
Hundays. 88.00 per year outslde of Chlaage

89.00 per year In Chlcago A Claerr
1 Hoolaty 88.00 per year In Canads

Forelgn 111.00 per year.IK etanui H metų ■ m*n 1 m«M
*9.00 8.00 88.76 *1.8688.00 84 60 8> 69 *1.9*

*11.69 86 60 88 0* 61.81

Chlcago29.il
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VIENŠALIŠKUMAS
Bolševizmo pavergtoje Lietuvoje pastaraisiais metais veikė 

komisija nustatyti karo meto aukoms ir žalai. Toji komisija, 
atrodo, savo darbą baigė, kadangi skelbiama apie pasirodymą 
leidinio, kuriame esą surinkti duomenys apie vokiškojo fašiz
mo ir jo talkininkų lietuvių tautai padarytą žalą.

* PIRMIEJI TERORO AUKŲ MINĖJIMAI

Šiais metais Vilniuje, Kaune ir kitose Lietuvos vietovėse 
buvo pirmą kartą suruošti “fašistinio teroro” aukų minėjimai, 
šituose minėjimuose buvo skelbiami duomenys, greičiausiai mi
nėtosios komisijos surinkti, kiek ir kuriose vietovėse buvusio 
karo metais buvo nužudyta žmonių. Eišiškėse vykusiame mi
tinge kalbėjo Lietuvos komunistų partijos sekretorius Antanas 
Sniečkus, pažymėdamas vokiečių okupacijos meto terorą, kurio 
aukos siekiančios 300,000 vietos gyventojų ir 165,000 karo be
laisvių. Toliau Sniečkus, lygiai kaip ir vilniškė "Tiesa”, prie 
vokiečių talkininkų priskyrė visą eilę lietuvių, pradedant buvu
siais tarėjais, laikinosios vyriausybės nariais ir baigiant eile 
dvasiškių.

TYLOMIS PRAĖJO PRO BOLŠEVIZMO AUKAS

Lietuviškųjų komunistų partijos sekretorius, kovojusius ir 
prieš sovietinę, ir prieš vokiečių okupaciją lietuvius priskirda
mas prie “vokiškojo fašizmo talkininkų”, siekė sudaryti įspūdį, 
jog iš viso nebūta lietuvių, kovojusių dėl Lietuvos laisvės, o te
buvę tik svetimųjų talkininkai.

Galiausiai savo kalboje Sniečkus išsitarė ir apie klaidas, 1 kėjo eilės pagrindų, nes juk pats 
neišvengtas kovoje už socializmą. Buvę “kaikurių žmonių, kurie įvykis yra ne tik didinga šios

t

OTPJNRASTTS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

JAUNIMO KONGRESAS
A. V. DL'NDZILA

Buvusių lietuvių DP emigra
cijos Amerikon kulminaciniu 
tašku laikant 1949-1950 metus, 
šiandieną jau galima skaityti 
septintą, gal aštuntą vasarą nau 
jajame kontinente. Anuo metu 
laivais plaukusi 10-20 metų gim 
nazistų, mokyklos mokinių kar
ta šiandien yra ar ne pačiame

suplaukdavo ar tai bendrosios 
ideologijos ar tai bendrųjų kitų 
reikalų, įvykių vedamas. Pasta
rieji, mažesnio pobūdžio subuvi
mai nereikalavo per didesnių ma 
terialinių išlaidų, gi atskirų gru
pių nariams atnešdavo daug dva 
sinės naudos, visuomeninio dar
bo patirties, atskirų, tas gru-

jaunuomenės visuomeninio gy- peš liečiančių, klausimų spren- 
venimo ir veikimo įkarštyje: tę- dimo. Reikia akcentuoti, kad tie
siamos studijos, eina įvairūs or
ganizaciniai darbai, vis daugiau 
ryškėja bendrojo darbo pąstan 
gos visų lietuvių emigrantų bei 
amerikiečių visuomeninėje plot
mėje. Šių metų birželio 29 die
ną šis jaunimas susirinks Čika
gon pirmajam lietuvių jaunimo 
kongresui Amerikoje.

Įvykstančio Jaunimo Kongre
sų reikalas buvo iššauktas dvi
lypio reiškinio: beriedančio gy
venimo ir jaunatviško entuziaz
mo. Kongreso realizavimui rei-

visi įvykiai turėjo vieną ypaty
bę — jie buvo lokalinio pobū
džio — ar tai organizacine ar 
tai kiek siauresne geografine 
prasme:

Įvykstantis Jaunimo Kongre
sas šaukia susirinkti visą lietu
vių jaunimą Amerikoje. Šiam 
įvykiui pagrindu yra mūsų iš
eiviją rišąs tautybės jausmas — 
ta pati bendriausioji ypatybė, 
kiekviename iš mūsų išsišakoju
si visa eile elementų. Čia jau 
susirinks ne atskiros organizaci 
jos, ne tik, pavyzdžiui, Atlanto

I I

kovos įkarštyje buvo persmarkiai nubausti ar iš viso be reikalo 
nuteisti. Buvo tokių, kurie nesąžiningų žmonių buvo aklai įskųs
ti. Partija ėmėsi priemonių panašioms klaidoms ištaisyti”...

kartos dvasios demonstracija, 
bet turi ir svarbią ateities lietu
viškumo gairių nustatymo plot-

Tačiau Sniečkui stigo drąsos paminėti skaičiais bolševizmo mę.

lietuvių tautai padarytas skriaudas, kaip tatai išdrįso padaryti 
Kinijos komunistų partijos sekretorius, paminėdamas, jog, nau
dojant stalininius metodus, nuo 1949 metų pabaigos Kinijoje 
buvę nužudyta apie 800,000 žmonių.

Jei ir lietuviškieji komunistai, minėdami karo meto aukas, 
kurios yra karinės okupacijos išdava, būtų taip pat paminėję 
ir bolševizmo vykdyto teroro aukas žmonėmis, tuo atveju toks 
minėjimas būtų nustojęs vienšališkumo, o tuo pačiu išdrįsimas 
atžymėti bolševizmo aukas (kaip padarė Kinijos komunistų sek
retorius), būtų aiškiu atsiribojimo nuo stalininių metodų pa
reiškimu. Tačiau Sniečkus, tik nepaprastai atsargia užuomina 
priminęs bolševikiniais metais neišvengimą kaikurių klaidų, tuo
jau pat nukreipė savo kalbą apie pasiekimus bolševikiniais me
tais įvairiose gyvenimo srityse. Neužmiršo lietuviškųjų komu
nistų partijos sekretorius paminėti visą eilę asmenų, kurie už
siimu Vakaruose šmeižtais visa to, kas buvę pasiekta bolševi
kiniais metais...

IR PALECKIS PRABILO...

Būdinga, jog vadinamuose “fašistinio teroro” minėjimuose 
pasirodė ir Justas Paleckis, 1941 m. lietuvių trėmimų laimin
tojas savo parašu. Ir jis kalbėjo apie aukas karo metais, tačiau 
nedrįso nė vienu žodžiu užsiminti “socialistinėje statyboje” pa
sireiškusių klaidų.

PROPAGANDINIS MINĖJIMU TIKSLAS
Pavergtoje Lietuvoje suruoštųjų karo meto aukų minėjimo 

tikslas tėra vienas — šitas aukas įrašyti ne tik vokiečių oku
pacijos sąskaiton, bet jas sieti Ir su lietuviais, vedusiais ir ve
dančiais kovą dėl Lietuvos laisvės. Šituo suplakimu bolševikinė 
propaganda siekia nuvertinti Vakaruose vedamą akciją dėl Lie
tuvos laisvės. Jei šito tikslo tais minėjimais bolševikai nebūtų 
siekę, jie į vokiečių talkininkų gretas nebūtų įjungę asmenų, 
kurie kaip tik vedė aktyvią kovą vokiečių okupacijos metais.

Kongreso išsikristalizavimui 
prireikė septynių-aštuonių pla
ningo, intensyvaus darbo metų. 
Mažesnio pobūdžio suvažiavimai, 
sąskrydžiai per tuos metus rie
dėjo ideologinių organizacijų, 
Studentų sąjungos rėmuose: vy
ko stovyklos, studijų dienos, pas 
kirų organizacijų narių susibū
rimai. Į pastaruosius jaunimas

tas ir tęsiamas. Jei Sibiras greit 
būsiąs Rusijai tas, kas Pennsyl- 
vania Jungtinėms Valstybėms, 
nuopelnas priklausys Chruščevo 
sumanumui.

N’ė vienas asmuo po Stalino 
mirties dar nebuvo taip giriamas 
ir visokiais “nemirštamais” var
dais tituluojamas kaip Nikita. 
Atseit, Chruščevo kultas Sovie

Chruščevas lipa į Stalino batus
Nors Sovietų Sąjungos vyriau Kad Chruščevas yra tikrai 

sybė ir yra kolektyvinė, tačiau stumiamas į kolektyvo priekį,
tarp tų lygiųjų paskutiniu me 
tu vis daugiau ir daugiau vie
šumon pralenda Nikita Chruš
čevas, komunistų partijos cent
ro komiteto pirmininkas. Jis, 
kaip seniau Stalinas, jau užima 
ir žymią vietą Maskvos laikraš
čiuose. Kiekviena jo kalba spau 
sdinama ištisai, pailiustruota jo 
vieno, arba kur nors grupėje, 
paveikslais. Kai anksčiau viso
kie valdžios įsakymai, potvar
kiai, telegramos būdavo pasira
šomos tik centrinio komiteto 
vardu, paskutiniu metu daugu
ma jų turi tik N. Chruščevo pa
rašą.

Vakariečiai, kuriems teko su 
Chruščevu susitikti, asmeniškai 
pasikalbėti, yra linkę manyti, 
kad jis nenori lipti į Stalino dik
tatūros batus, neskaito save 
prie “didžiųjų vadų ir mokyto
jų”, nesijaučia esąs “visažinan
čiu ir visagalinčiu tėvu”, “žmo
nijos švyturiu” ir t.t. Tačiau y- 
ra taisyklė, kad totalitarinė sis
tema be diktatoriaus apsieiti ne
gali. Jo negali išvengti ir vienos 
partijos komunistinė Rusija. Jei 
ne Chruščevas, tai kitas bus jo 
vietoje, nes be vieno ir absoliu
taus valdovo sovietipė sistema 
negali išsilaikyti ilgai, priespau
dą palaiko tik diktatorius, šiuo 
atveju Chruščevas, net ir be jo 
paties ypatingų pastangų, yra 
ętumiamas į “didžiojo tėvo ir
mokytojo” Stalino sostą.

liudija ir kitų jo grupės narių 
elgesys. Neseniai prezidentas 
Klementi Voro ši lovas savo kal
boj nei iš šio, nei iš to ėmė liaup 
sintį Chruščevą kaip “apsispren 
dusį it* 8U principu žmogų”, kaip 
“neišsemiamos jėgos ir išmin
ties vadą”, “Sovietų Sąjungos 
ir komunistų partijos sargą” ir 
kitais tik Stalinui kadaise skir
tais vardais. Kiek anksčiau, per 
Lenino ordino įteikimo iškilmes, 
'tas pats maršalas gyrė ne Le 
niną, bet Chruščevą, kaip ko
munizmo teorijos įgyvendinto
ją praktikoje. Iš jo kalbos taip 
ir atrodė, kad nei Leninas, nei 
Stalinas nesirūpino Sovietų Są
jungos pažanga bei liaudies ge
rove, o tik Chruščevas pirmas 
pradėjo suprasti ir į praktiką 
įvesti Markso [danus.

Panašiai apie Chruščevą atsi
liepė ir krašto apsaugos minis- 
teris maršalas Žukovas, Gegu
žės pirmosios proga. Kai Sovie
tų Sąjungos vadovaujančios gal
vos priėmė kariuomenės para
dą sustatyti alfabetine tvarka, 
Chruščevas stovėjo su kariuo
menės vadu, kaip žymiausia tos 
dienos figūra.

Bet ypač Chruščevas yra augš 
tinamas ir stumiamas į pirmą
sias eiles už eksploatavimą Sibi
ro ir centrinės Azijos. Tik jo 
“energijos, nepalaužiamos va
lios” dėka dykumų eksploatavi
mas buvęs sėkmingai praves

STASYS BARZDUKAS, Amerikos Lietuvių 
Bendruomenės Centro valdybos pirmininkas, ati
darys Lietuvių Tautinių Šokių šventę birželio 
30 dieną 2:30 vai. p.p. International Apmhithe- 
atre patalpose, Chicago, III.

Vaikšto arabai basi. Tik turtin
gieji avi batais, kurie gerai pasiū
ti. Jie visuomet nešioja ilgas koji
nes, kurios Įvairiausiai išsiuvinė
tos. Užtat tie, kurie vaikšto basi, 
turi nepaprastai kietus ir storus 
kojų padus, kas apšauto juos nuo 
susižeidimo.

Arabai visuomet sėdi pasikišę po 
savim kojas arba kitu būdu — ant 
kulnų. Taip sėdi arabas prie savo 
darbo, taip pat gerdamas kavą ar 
žaizdamas šachmatais, taip pat jis 
sėdi ir šalygatvy. laukdamas au
tobuso ar savo draugo. Kone vie
ninteliai arabų kambaryje baldai 
— kilimai ir savo rūšies matracai, 
ant kurių iis sėdi ir ilsisi.

, . . ir pribrendę ir pakankamai, ma-pakraščiai ar Kanada, bet viaa toę , gi uždaviniai
šiaurine Amerika. I_ lietuvybės puošė- . A™f.1'. vvra\ b- motery, «avo

.... ... , . drabužiais mažai tesiakina: tiek
Įėjimas ateityje reikalauja grei- vieni, tiek antri vaikšto apsisiautę 
to ir plačios skalės sprendimo, baltas marškas, tarytum lietuviš-
______ _ ____________________________komi baltomis paklodėmis. Galvą
” —————■ i dengia kokia nors kepuraite, mely-

Keista arabų apranga

Praeityje ne viena proga įvai
rių organizacijų suvažiavimuo
se buvo svarstomas ir mums 
svarbiausias klausimas — lietu
vybė. Blvo siūlomi įvairūs 
sprendimai — dažnai organiza
ciniuose rėmuose, kurie gal til
po tais mažais akmenėliais toje 
didelėje ir sunkiai sprendžiamo
je klausimo mozaikoje. Jauni
mo Kongresas, sutraukiąs visą 
lietuvių jaunimą, šį klausimą pa 
lies ir reikiamoje skalėje: viso 
lietuviško jaunimo plotmėje. Ši 
mintis yra ryškiai nusakyta 
Kongreso tiksluose, kurie taip 
skamba: “Lietuvybės išlaiky
mas ir lietuviškos kultūros tęs
tinumas jaunimo tarpe. Šių pro
blemų išgvildenimas ir ateities 
gairių darbo nustatymas”. Ši 
mintis atsispindi ir keturiose pa 
grindim'ėse temose: “Jaunimas 
ir šeima” — A. Krikščiūnaitė, 
“Jaunimas ir aplinkos proble- 

V. Vardys, “Jaunimas

1957 M.
TELEVIZIJŲ

IŠPARDAVIMAS
Pasinaudokite reta proga dabar pi

giai įsigyti TV aparatą, nes mums 
reikia paruošti vietą naujiems 1958 
m. modeliams.

ATEIKITE JS1T1KINTI TV 
APARATŲ NUPIGIN1MŲ 

Instaliacija ir garantijos veltui

.L-omnn-

miTCLCVISIOn
fsales- Service)

Hav ini. A HI-7MF.NAS
3321 S. Halsted — OLiffside 4-5665 
Atdara.: kasdien 9—6. pirmadieniais 

Ir ketvirtadieniais 9—9

SOPHIE BARČUS
RADIO PROGRAMA

16 WGEP stoties — Banga 189t 
PIRMADIENIO vak. nuo 7—X ę. 
NUO PIRMAD. IKI PENKT.T.

S:46 Iki 9:30 vai. ryte 
6E6TAD. 8.30 iki 9:30 ryte 

SEKMAI). 8:30—3:30 v. r. Iš stoties 
WOPA — 1400 kll.

7169 So. MAPLEWOOD AVĖ. 
Chicago 29. 1U. HEmlock 4-2418

tojoj auga ir, reikia manyti, 
augs, jei, žinoma, koks jo “drau ^ateities ’ persį^yvos” — Br. 

” nepakis jam kojos ar pas taškelis, “Susumuojanti baigia
moji kalba” — V. Adamkavi- 
čius. Kongreso metu vyks visa 
eilė sekcijų posėdžių, apimančių 
griežtuosius mokslus, lietuvišką 
dainą ir šokį, literatūrą ir spau 
dą, meną, moksleivius, sociali
nius, visuomeninius mokslus, 
sportą.

Šio kongreso metu bus ne
paprasta proga pademonstruoti 
to jaunimo dvasią, jėgą bei skai
čių mūsų viešuomenei bei plačia
jam pasauliui. Taip pat bus pa
tiektas egzaminas ir pačiam jau 
nimui: paaiškės, kiek jis šiais 
reikalais domisi bei rūpinasi, ko
kį skaičių gali šie reikalai vie
non vieton sutraukti, ką iš šio 
didelės apimties įvykio galime 
išsivežti.

Kongreso reikšmė bei vaisiai 
negalės būti tuoj po kongreso 
nustatyti: jie paaiškės tik po 
keletos metų. Šiaip gi, į šį įvy
kį reikia žiūrėti kaip į bandymą, 
kuris, tačiau, turi nešti rezulta
tus: juk šiam bandymui esame

mos

gas
Staliną “nepasiųs”. Stalino kul
tas irgi pamažu kilo po Lenino 
mirties, gi po 5 metų, 1929-tais 
rudenį, jau buvo “stabas”. Sta
linas kaip ir Chruščevas, irgi tik 
apie kolektyvinę vadovybę tekal 
bėjo ir save laikė kaip “vieną 
tarp lygių”. Bet kai sekančiais 
metais pradėjo siųsti į kartu
ves savo grupės lygiuosius, ta
da visiems jau buvo aišku, apie 
kokią “lygybę” galvoja.

Gal Chruščevui ir nepavyks 
švaistytis su Stalino pentinais 
ir kardu, tačiau, Vorošilovo žo
džiais sakant, jis yra “neišse
miamos jėgos ir išminties” žmo
gus, tad jis gali iškrėsti didelę 
kiaulystę ir savo “lygiesiems” 
generolams. Pagal komunizmo 
mokslą, žmogus tėra tik protin
gas žvėris, gi jei žvėris sykį pa- 
ragauna kraujo, tai jo ir trokš
ta. Komunizmas, nuo pat didžio 
sios revoliucijos prieš 40 metų 
mito nekaltųjų krauju, be jo ne
galės gyventi ir ateityje.

Ž. Antašius

ORAS DABAR 
ATŠILĘS, GALITE 
ĮRENGTI NAUJA

RHEEM

LOWBOY
ŽIEMINĮ

AI RJ7ONDITION ER

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

GAZU AR ALYVA

LEE’S AUTOMATIC 
HEATING

Įsteigta prieš 20 m.

1626 S. Cicero Avė. 
Cicero, III.

Tfhvnhall 3-6670 
Blahop 2-3429

ANTANAS LIGUTIS, sav.

PAULIUS JURKUS

ŠMILGAIČIŲ AKVARELE
PRCMIJUOTAS ROMANAS

nos ar raudonos spalvos, tačiau 
dažniausia susuktu ant Kalvos 
marškos bryzu, lyg ir rankšluosčiu. 
Beveik visos moterys vaikšto už
dengtais veidais. Iš priekio veidą 
jos dengia juodlo krepo šydu, kuris 
kabo, tarsi lango uždangalas. Ki
tos moterys savo veidą tiesiog su
supa juodu šilku ir tepalieka siau
rą plyš) aRims. Daugelis turistų la
bai nepatenkinti šiuo čiabuvių pa
pročiu, kad negali matyti moterų 
veido. Apie čiabuvių moterų gro
žį jie tegali spręsti vien iš akių, 
kurios yra labai gražios. Turtin
gųjų luomų arabės moterys gat
vėmis nevaikšto, o važinėja rūpes
tingai uždangstytais vežimais.

Duoną Ir įvairias skoningas 
bul kates kepa

BRUNO’S KEPYKLA
8889-41 S. Lituanica Avė.

Tel. CLiffslde 4-6376 
Pristatome Į visas krautuves 
ir restoranus, taip pat 1S- 
siunčiame j visus artimuo
sius miestus

ORO VĖSINTUVAII
— AIR CONDITIONERS —

TELEVIZIJA — RADIJAS

HI-FI PHONOGRAPHAI — 1958 modeliai 
NUOLAIDOS IKI 50% !

Instaliavimas ir garantija nemokamai

FRANK’S TV 8i RADIO. INC-
3240 South Raistai Street Tel. CA 5-7252

PARDUODAME IR TAISOME

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

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

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASS’N
4071 Archer Avė., j vakarus nuo Califomia Avė.

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

OFISO VALANDOS: 
Pirmad., antrad., penktad. Ir 
fieštad. 9 vai. ryto Iki 4:30 p.p

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

I : jŪS iieiiOte,nusikaltėlio> ° čla P*t liepia kepu pyragus, mėsas, pats žada pasirūpinti pa
gailėjosi jūsų... Ką darote su manim ? vilga.. H 1

Drąsutis sutraukia tirštus antakius, bet neilgam.
Išgerkim vynelio, — pasiūlo ir paragavęs šluos

to ūsus. — Ką gi, panele Lina, ranka ranką mazgoja. 
Tamsta į kalėjimą? Ne, ne! Už ką? Ne, ne! Tamsta 
atidavėt, prisipažinot, tai svarbiausia mūsų respubliko
je: žmogus neturi vyliaus. Tai svarbiausia! Aš neiš- 
duosiu. Dabar būsime kvit, išlyginę sąskaitas. Aš 
raštelį taip ir pasiimu.

— Aš jums ir atnešiau. Nejaugi jūs nieko?
— Panele, ką čia ir šnekėti, jūs gera, tokia paslau- 

Duokit žanduką, užantspauduosim taiką.
Lina pati bučiuoja ir juokiasi.
— Dažnai aš tokia vaikas, nemoku gyventi. At

140 tęsinys

— Ne, ne tai! — mergina surimtėja, įsitraukia į 
minkštasuolio kampą. — Ar jum nieko nesako tas raš
telis? Kaip aš galėjau prieiti. Aš galėjau jį pasiųsti 
vyno į rūsį, o jis turi jo, ir seifą atrakinti Galėjau
keršyti, kam jis su manim taip elgiasi. Galėjau pinigus leiskit man. Dabar man kur kas lengviau. Aš beveik 
paslėpti ir paskui, kai įskundžiami nekalti žmonės, su
grąžinti...

Drąsutis klaikiai šypteli.
— Taip, aš paėmiau. Aš grąžinau kunigams. Jie 

mane dengia ir neišduoda, neleido nei kitiem pasisaky
ti. Ir dabar, kaip skaudu: dėl manęs jie ir jūs turite 
nukentėti. Todėl ir ėjau, kad jums padėčiau. Ir čia 
atėjau todėl... Man taip neramu. Slegia ir gana. Ku
nigai iš meilės žmogui gina, jie geriau patys nukentės, 
bet nieko nesakys. O ką jūs darysit? Čia mano pasku
tinė vieta.

* — Juokauji, vyturėli!
— Ne, visai ne! Tai liudija mano atneštas lapas.

Tikėkite manim, juk aš negalėjau jūsų apgaudinėti. Aš

gi

rami. Aš būsiu labai dėkinga, jūsų neužmiršiu. O da 
bar turiu skubėti namo. Negaliu ilgiau.

— Panele, mes vyną vos pradėjom!
— Kitą kartą.
Išlydėjęs Liną, vachmistras stovi kambario vidu

ry. Jo didelis šešėlis krinta ant sienų. Žiūri į tamsą, 
užgeria vyno gurkšnį. Tokią jauną, gražią mergaitę į 
kalėjimą... Ne, ne! Ar jis neturėjo bankinfų reikalų? 
Vienas nušvilpė kelioliką tūkstančių, bet niekas nepa
sodino. Drūtas sėdi dabar kitoje kėdėje. Šią aguonėlę 
juk jis išsaugos!

54
PENKTADIENIO rytą Gimbutas užjudina namus. 

Sparus tikrai pakels. Reiks kviesti svečių ir vaišintis.

Sulaiko jis ir Samanę, kuri nori važiuoti į bažny
čią. Jai keista; tik dėl tėvo kėlės anksčiau, kad jis nu
siramintų, dabar, štai, griūva skubūs darbai!

Arkliuku išdarda kviesti svečių. Jau nelekia, ne
šaukia: ,,Ne ir kaip“. Tačiau valandom dar niaukiasi, 
dar purto galvą. Todėl pirma ir sustoja ties policija.

Vachmistras ką tik grįžęs. Linksmutis. Mėlynas 
švarkas pakabintas ant kėdės. Vienmarškinis tampo 
petnešas ir, lyg operos tenoras, dainuoja, plėšyte plėšo 
balsą.

— Oho tamstele! — jis sudaužia delnus. — Pačiu 
laiku! Sėskite. Šiandien sekasi, tai daina savaime: 
„Užtrauksim naują giesmę, broliai, kurią policija su
pras...“ Ha, ar negražu, neįdomu? Būtinai išgerkim 
vyno. Turiu pradaužtą buteliuką.

Drąsutis neklausia: ar Gimbutas neskuba, ar mėgs
ta vyną. Tuoj etato stiklus ir pila.

— Štai, kodėl tamsta pačiu laiku, — taria jis, at
sisėsdamas ir alkūnėmis atsiremdamas stalą. — Poli
cijai viskas aišku. Tamsta vis nenori tikėti?! Paiki 
tie, kurie iš mūsų šaiposi. Jau nustačiau, kas prirašė 
laikraščius tų prakeiktų blevizgų.

— Na?
— Juodu ant balto turiu. Julius, bankelio surūdi

jusi plunksna! Ir nebandyk tamstelė teisinti. Ką tik 
buvau pas jį.

— Ar jis toks kvailas ir prisipažino?
(Bus daugiau)
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PTENRAflTTS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS
Penktadienis, 1957 birželio 28

Lietuviu Tautinių Šokių 
šventės raštinė 

3320 So. Halsted St, Chleogo, III 
Telef. ClJffside 4-4096

BiletŲ PardavimaM ir Informacija 
atidaryta kiekvieną dieną nuo 
10 vai. ryto liki 9 vaJ. vakaro

BiletŲ Ir informacijos reikalais 

kreipkitės į

Lietuvių Tautinių Šokių 
šventės raštinė

= 5 PIRMOJI JAV IR
I | KANADOS LIETUVIŲ
| | TAUTINIŲ ŠOKIŲ 

I I ŠVENTE

International Amphitheatre 
Birželio 30 dieną 2:30 vai. 

= | South Halsted ir 42 St.

5 = Salės vėsinamos

Atsisveikinimas su Damušių šeima
Birželio 13 d. Ateities Klubas akcentuodamas svarbiausią šių

suruošė dr. A. Damušio ir jo šei
mos išleistuves. Ateitininkų Fe
deracijos Tarybos pirm. dr. A- 
dolfas Damušis, Clevelande iš
gyvenęs beveik 10 metų, buvęs 
šakotai įsijungęs į lietuviškąją 
veiklą, gavęs naują ir įdomų dar 
bą tyrimų srity, su šeima išsi
kėlė į Detroitą.

Išleistuvių vaišės buvo pra
dėtos malda. Ateities Klubo 
pirm. S. Laniauskas priminė dr. 
Damušio nueitą kelią Lietuvoje, 
Vokietijoje ir Amerikoje. Da- 
mušiai, būdami vienų pirmųjų 
tremtinių Clevelande, dėjo daug 
pastangų sudaryti ko daugiau
sia galimybių lietuviams atvyk
ti į Ameriką. Jų dėka, daugiau 
kaip 500 asmenų pasiekė šį kraš 
tą. Jis buvo vienu lituanistinės 
mokyklos organizatorių, jis Atei 
ties Klubo, Tremtinių Draugijos, 
ALRKF skyriaus organizato
rius, ALRKF valdybos pirm., 
ALRKF Jaunimo stovyklos ini
ciatorius ir paskaitininkas.

JAV LB Centro Valdybos pir
mininkas Stasys Barzdukag gi
liau pažvelgė į dr. Damušį, kaip 
idėjos, pareigos ir veiklos žmo
gų. Palinkėjo geriausios sėkmės 
Detroite, bet, gyvenimo ratui 
besisukant, greitai sugrįžti į 
Clevelandą. Nuoširdžius linkėji
mus pareiškė Alto skyriaus pir
mininkas Jonas Daugėla, LB a- 
pylinkės pirm. Jonas Virbalis. 
O. Jakubaitienė sveikino Balfo 
ir Moterų Sąjungos 36 kuopos 
vardu, muz. Alf. Mikulskis — 
Čiurlionio ansamblio radijo klu
bo vardu ir Vacys Kavaliūnas — 
lituanistinės mokyklos vardu. 
Nuotaikai praskaidrinti dr. K. 
Ambrazaitis paskaitė prieš jį pa 
sakytųjų kalbų parafrazę.

Visi kalbėtojai šiltais žodžiais 
atsiliepė apie Jadvygą Damušie- 
nę, Adolfo Damušio darbų rėmė
ją ir pagelbininkę. Ateities Klu
bas įteikė didžiulį dail. K. Žilins
ko paveikslą.

Sugiedojus “Ilgiausių metų”, 
žodį tarė pats dr. Damušis, už-

$4.50

4/6 Qt.

Šį sekmadienį po lietuviško 
sios sumos “Draugo” atstovas 
priims aukas Šv. Jurgio parapi
jos salėje. Jas tuojau persiųs 
“Draugui” į Chicagą. Iš anksto 
dėkojama už šio kreipimosi iš
girdimą ir šios minties tinkamą 
supratimą.

TRUMPAI

— Lietuvių Radijo Klubas sa
vo tradicinį vasaros balių — kon 
certą ir šiemet rengia Country 
Club patalpose liepos 13 d., šeš- 
dienį. Visi yra kviečiami tą va
karą rezervuoti mūsų radijui pa 
remti, gražiai ir jaukiai praleis
ti vakarą savųjų draugų ir bi
čiulių tarpe. Apie programą pla 
čiau klausykite šį šeštadienį per 
radiją. Radijas be visų mūsų 
nuoširdžios paramos negalės iš
silaikyti. Būkime solidarūs ir 
neleiskime gražiam lietuviškam 
bangų žodžiui ir muzikai nutilti.

— 80 šokėjų šį šeštadienį iš
vyko į Chicagą dalyvauti Jauni
mo kongrese ir šokių festivaly
je. Mūsų šokėjai tikrai darniai 
įsijungs į tūkstantinę šokėjų 
minią, nes jų mokytojų Liudo 
įSagio, Mečio Aukštuolio ir Al
donos Raulinaitienės pastangos, 
pasišventimas ir sugebėjimai pa
darė tai, kas galima geriausia.

— Ingrida Stasaitė, Clevelan- 
do lituanistinės mokyklos moki
nė ir miela jaunimo veikėja, lai- 

į mėjo antrąją vietą skelbtame ra 
šinio konkurse tema “Mano gim 
tinė”. Kanados Lietuvių Bend
ruomenės Kultūros Fondo pir
mininkė, pranešdama šią žinią, 
sveikina lituanistinės mokyklos 
vedėją ir visą pedagogų kolek
tyvą už augštą šios mokyklos 
lietuvių kalbos ir lituanistinio 
auklėjimo lygį. Pirmoji premija 
teko Saleziečių gimnazijos mo
kiniui Povilui Vaišvilai — $75, 
antroji — Ingridai Stasaitei — 
$50 ir trečiosios premijos — Ita
lijai bei augštesn. lituanistinei 
mokyklai Chicagoje. Sveikina
me mūsų celevelandietę su nau
ju, jau ne pirmu, laimėjimu :r 
linkime dar daugiau panašių lai
mėjimų.

— Jurgis Dcrenčius, senosios

dienų lietuvių klausimą — jau
nimo ir lietuviškos kultūros puo 
selėjimą. Mūsų senimas turėtų 
glaudžiau bendrauti su studen
tija, jiems rodyti daugiau dėme- 
sios, stengtis juos suprasti ir 
pastatyti į tikslingą lietuvišką 
kelią. Čia prisiminė ir Federaci
jos stovyklos mintį, kuri katali
kų šimtininkų bei veikėjų iš Dėt 
roito ir kitų miestų dėka jau virs 
ta realybe.

Vaišės praėjo labai pakilioje 
ir gražioje nuotaikoje. Gausiai 
atsilankė Ateities Klubo nariai, 
studentai, moksleiviai ateitinin
kai, skautų atstovai ir didelis 
būrys visuomenės atstovų. Bu
vo pilna žemutinė lietuvių salė. 
Damušiams linkime geriausios 
sėkmės ir nepamiršti Clevelan- 
do. Jūra Gailiušytė

CLKVELANDAS SVEIKINA 

“DRAUGĄ”

“Draugo” skaitytojų šeima su 
džiaugsmu sveikina mieląjį lie
tuvių katalikų dienraštį, pajėgu
sį įgyvendinti savo ilgų metų 
svajonę — įsigyti naujas bei erd 
vias patalpas, spausdinti dien
raštį moderniškomis mašinomis, 
dienraštį tobulinti tiek turinio, 
tiek išvaizdos atžvilgiu. Pro 
šias leidėjų ir redaktorių pa
stangas clevelandiečiai nepraeis 
tylomis ir tuščiomis.

Telieka “Draugas” ir toliau 
visų lietuvių katalikų kasdieni
niu svečiu visų namuose, ku
riuose visi augštieji žmoni
jos idealai yra gerbiami ir puo
selėjami.

“Draugas” jau metų metus įn 
formuoja clevelandiečius ir apie 
konkrečiuosius įvykius mūsų 
mieste, deda skelbimus, propa
guoja kultūrinius parengimus ir 
vertina gražiuosius pasireiški
mus. Ir tai daro nemokamai. Šia 
proga vertėtų organizacijoms ir 
paskiriems asmenims parodyti 
dienraščiui dėkingumą ir nors 
kuklia auka prisidėti prie mūsų 
spaudos ugdymo bei tobulinimo.

IS ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

sunkvežimis su pilna ap
draudė. Pigus Ir sąžiningas 
patarnavimas.

R. ŠERĖNAS
3047 W. S7th PI., Chicago,

UI. WAlbrook 5-8063

“Geriausi, džiuginantys

žodžiai, draugi

tai SunnyBrook tvhiskey

Sunny BrookTAVhiskey
Cheerful as its Nante

also availablI) Kentucky Straight Bourbon If'hitkej y ♦

TH£ OLD SUNKY BROOK COMPANY, LOUISVILLE, KY„ OISTRIBUTEO BY NAT^NAL OISTILLf.RS PRODUCTS C0RP0RA1I0N 
BOTU 86 PROOF • KENTUCKY BLENDEO WHISKEY C0NTA1NS QQ% GRAIN NEUIRAL StUUIS

FCDXRAL
cnd Loan Association

Chartered and Superviied by tha U.S. Govarnmsnt 

1202 W. CERMAK SOAD CHICAGO «. ILC

tOHH J KALAMA ŪMAI -

JAV ir Kanados Lietuviu

JAUNIMO

KONGRESAS

Birželio 29 dienų 9:30 valandą 

MORRISON viešbutyje,

79 West Madison Street

Lietuvių Meno Parodos 

ATIDARYMAS

Birželio 28 dieną 8 vai. vakare

MORRISON viešbutyje,

79 West Madison Street

kartos lietuvių veikėjas, šio mė
nesio 17 d. atsisveikino su šiuo 
pasauliu ir iškeliavo pas Tą, ku
riam visą amžių ištikimai tarna
vo. Buvo gimęs 1895 m. Bevir- 
šių km., Liubavo valsč., Mari
jampolės apskr. 1910 m. atva
žiavęs Amerikon, buvo gerų dar
bų rėmėju, naujosios parapijos 
kūrėju ir daug padėjo naujai 
atvažiavusiems lietuviams įsi
kurti. Liko liūdinčios dvi duk
ros, šeši vaikaičiai ir sesuo Ur
šulė Samsonienė. Velionis be
veik tris ir pusę metų išgulėjo 
lovoje. Ilsėkis ramybėje!

— “Dainos” choras rengia ge
gužinę birželio 30 d., šį sekma
dienį, 3 vai. Čepienės rezidenci
joje, 17903 Dorchester Drive. 
Važiuoti iš Maple Cliff Rd. Vi
si nuoširdžiai kvįečiami atsilan
kyti.

— Lietuviai budžiai savo “Pa 
langos” laiv ąnuplukdė į vasaros 
uostą Lake Yacht Club, iš kur 
jachta vasarą plaukios ežere. 
Birželio 23 d. gen. štabo majo
ras vyr. sktn. A. Jonaitis skai
tė budžiams paskaitą apie Lietu 
vos kariuomenės sudarymą ne
priklausomybės kovose ir apie 
tėvynės meilę. Prelegentas kal
bėjo apie lietuvišką patriotizmą,

kuris nekliudo būti ir geru šio 
krašto piliečiu. Budžiai reiškia 
gilią padėką majorui Jonaičiui. 
Po paskaitos ir sueigos paskam
binta keletas muzikos kūrinėlių 
ir besivaišinant buvo aptarta 
plaukiojimo sezono pramogos ir 
stovyklavimas.

— Lituanist. mokyklai aukojo

Aldona Augustinavičienė $81, P. 
Tamulionis — $5, krikščionys 
demokratai — $20, Z. Jankus — 
$10, Liaukonienė — $3 ir Lietu
vos Vyčiai — $10. Mokykla nuo
širdžiai dėkoja. S. G.

PATIKSLINIMAS

Pastabos dėl koresp. apie prel. 
L. Tulabos pranešimą (“Drg.” 
š. m. birželio 21 d. nr.) patiks
linamos šiaip:

1) Klausimą, ar krikšč. demo
kratijos studijinių klubų steigi
mas (ir ateitininkų juose daly
vavimas) suderinamas su at-kų 
principais, iškėlė ne S. Laniaus
kas, o S. Alšėnas.

2) S. Laniauskas klausė tik 
tai, ar tų klubų organizavimas 
(ir at-kų juose dalyvavimas) y- 
ra tikslingas.

Dėl pasitaikiusios klaidos p. 
S. Laniauską atsiprašau. P. Str.

\ S (J R10:

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.
8245 S. Westem flve.,_________ Chicago 36, III

CONTINENTAL SAVINGS & LOAN ASSN?"
4559 So. Paulina St„ Chicago 9,111., YArds 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. 49th Ct„ Cicero 50, M., tel. TO 3-8131-32

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

BANKETAS ir ŠOKIAI 
Tautinių Šokių šventės. 

Jaunimo Kongreso ir

Meno Parodos Dalyviams . 

pagerbti
t

Birželio 30 dieną 7 vai. vakare

MORRISON viešbutyje,
79 West Madison St.

Washington, D. C.
Aukomis parėmė Altą

Washington, D.C., Lietuvių drau 
gijos, kuriai pirmininkauja ener
gingasis P. A. Mažeika, iniciatyva 
vietos lietuvių tarpe buvo pravesta 
metinė rinkliava Amerikos Lietu
vių Tarybos naudai. Viso surinkta
$159. Pinigai atsiųsti ALT centrui. . , . n

Pirkit Apsaugos Bonus

kojo: P. Mažeika, N. Tautvilas, B.
' Mikelevičius. L. Saldukaiitė, K. Pa- 
1 kulis: po $5: R. Zalubas, L. Ba- 
j barskas, B. Aušrota, J. Vaitkevi
čius, Elena Liatukas, B. Params- 
kas, K. Vildžius, V. Rutelionis; po 

i $3: J. Balys, L. Dambriūnas, L. 
Eurktoos, K. Zaikauskas. Kiti po 
mažiau.

QlflP’Q SELFOIMr O SERVICE

Liquor Store
5515 SOUTH DAMEN AVENUE

ALL PHONES — WALBROOK 5-8207

JUNE-BIR2EI.IO 27, 28, 2» d. d.

OLD CROW OR CHAPIN & GORE
86° Proof Kentucky Bourbon Fifth $3.39 1

į THREE FEATHEKS OK 1VII.K1N FAMILY 
| TVHISKEY ■ ,jllart $3.49
1 WHITE HORSE OR AMBASSADOR
' De Luxe Scotch Fifth $4.39 '

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

KIJAFA VVINE Fifth J | .69 1

1 CINZANO VERMOUT1I
| Dry or Sweet Fifth J.|39 '
1 GILBEY GIN OR
1 SCHENLEY GIN,
k Quart $3.29

USAY PILSENER OR
EDELVVEISS, Case of 24 cans Case $3.29 i

| HENNESSY THREE STAR COGNAC, Fifth $5-09 1

1 MARTELL THREE STAR COGNAC

t— ~~ ------------

Fifth $4.98

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

ir tolimų distancijų. Šaukite sekančiai.

ANTANAS VILIMAS
3415 SO LITUANICA AVĖ., CHICAGO, ILL 

Telefonas — FRontier 6_1882

FMIDLAND
Savings and Loan-j, 

Association ę’ĘŽŽTffl
I N SU R t B.

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA 
taupymo

6E NOROVf

4033 Archer Avcnue Tel. L>3-67W 
AUGUST SALDUKAS Precldee

S?

............ . __
- MGB

Jli; I- ‘ A.I:.,,. Ar*. ; l'ji.:. hV'.iu liijjl.u _
1 957 BUICKAS

T i k
>2,595.00

0ynallow, Radio, RpSildymas, Baltos Padangos

LletuvHkoje Prekyboje-MILDA BUICK, Ine. 
<07 W. 351b St., Chicago 9, III. LA 3-2022

Skaitykite ir platinkite dienraštį “Draujto”.



4
I

Penktadienis, 1957 birželio 2S DIENRAŠTIS DRAUGAS, CTTTCAGO, ILLINOIS

Lietuvių Auditorija, 3133 South Halsted Street, Telefonas VIrginia 2-6172 — Penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį

Pradžia 8 vai. 
vakare

Pavasarinio parengimų sezono uždarymas
Šeštadienį ANDRIAUS MIRONO atsisveikini

mas su B. Pakšto orkestru.
Refrenas dainuos ANDRIUS MIRONAS ir Vy

tautas Rusteikis. šokiams gros 
B. Pakšto orkestras

Nueikime jaunimėliu pailsėti“ŠOK GĖRĘS, ŠOK NEGĖRĘS,

ŠOK MERGELĘ NUSITVĖRĘS...”
Šokių šventės apmąstymai ir liūdnos pranašystės 

AIJ5INAS VALENTINAS, Chieago, III.

Tai buvo nelaimingas apskel
bimas pavasario.

Tuo laiku buvo visiškai pra-j 
kiuręs dangus ir, matyti, niekas1 
neturėjo ten laiko uždėti lopo: I 
lijo ir lijo kaip iš maišo. Tačiau 
vieną tokį ankstyvą nepagados' 
rytą už lango, dar nuogame me
dyje, pasigirdo keistas garsas. 
Nebuvo jis klausai perdaug ma
lonus. Maždaug, it kas pjūklu 
akmenį pjautų:

— Brūū-brūūū-trūūū-plerpt....
Kaimynas per langą iškišęs 

galvą tarė:
— Paukščiai jau pranašauja 

pavasarį. Mažu, nustos lyti...
Nors šio čiabuvio vėversėlio 

giesmė ir nebuvo saldi ir malo
ninga tik paryčiui grįžusiam >š 
darbo, bet pavasario pranašą 
reikėjo pagerbti ir viską kan
triai nukentėti. ,

Teisybė, tą dieną iš kažkur 
netikėtai išdygo aštuoniasde- 
šimts laipsnių karščio. Vadina
si, sparnuotas pjūklininkas bu
vo teisus. Tačiau kitą dieną vėl 
taip pat netikėtai privertė pus
ketvirtos pėdos sniego ir kilo 
baisios pūgos. Chicagos oras ne
pastovus. Prašvitus, vaikai ėmė 
šaukti:

— Paukštis jau negyvas..., 
Springsinis “biordas is death”... I

Tikrai, plunksnuočiaus sustin- j 
gusios kojos kyšojo iš pusnies, j 
Tas pats kaimynas vėl tarė:

— (Kiekvieno pranašo dalia 
yra nedėkinga...

Tai, maždaug, šituo linksmuo
ju laiku ir pasipylė naujos kal
bos bei pranašavimai apie Chi- 
cagoje įvykstančią pirmąją Ka
nados ir Amerikos lietuvių Tau
tinių Šokių šventę. Tačiau visas 
svietas mažai tuo tetikėjo, kaip 
netikėjo ir būsiančiu pavasariu. 
Visi kraipė galvomis ir tingiai 
braukė per ūsą:

— Išmislininkai iš dyko buvi
mo visko ir prasimano. Ale kur 
čia tau... Prisnigs, prilys ir bus 
tau po šokių. Kurgi žmogus to
kiame ore dingsi... Dainų šventė
je tai buvo kas kita: beveik iš
kepėme kaip blynai ant petel- 
nės...

Tik patys vieni šokių vadovai 
buvo nepataisomi optimistai. 
T-oks Bruno Shotas, dr. J. Ba- 
jerčius ar Stasiuks Daunys tik 
bėginėja, tik laksto sušlapę, su- 
liję, draskosi, į visas puses tele
fonais skambina ir visus meilin
gai į šokius kviečia. Kartą, jau 
visiškai vėlyvą pavasarį, Bridge-Į 
porte sutikau tą patį dr. Bajer- 
čių visą apsnigtą, apledėjusį, kai į 

nierių pasistačius,}. Jis tik trina 
sušalusias ausis ir nosi, ir didžiu 
linksmumu šneka:

—Brolau, pasakysiu gerą nau 
jieną: išnuomavome šokiams sa
lę su “airkondišenu!” Interna
tional Amphitheatre turi geriau
sią vėsinimo ir šaldymo siste
mą...

Mane tik šaltis nukrėtė nuo 
galvos iki kojų... Trūktelėjau pe
čiais, pasikasiau paausį ir ta
riau:

— Daktare, ausys raitosi nuo 
speigo, o pats dar kalbi apie to
bulas šaldymo sistemas... Svie
to pabaiga...

— Kad netiki, tai einame į Au 
ditoriją stiklo alaus Kai pasi
darys šilčiau, tai gal įtikėsi...

Aš ir vėl norėjau jį įtikinti, 
kad iš tų šiaudų nebus grūdų. 
Sakau, žmonės, bijokite nors 
Dievo! Visą laiką sninga, krū- 
šas iš dangaus beria, arba lietų 
kibirais verčia... Visi bus per
šlapę it vištos, koks čia šokis... 
O jis vėl savo giesmelę:

— Ir kamgi esi nepataisomas 
pesimistas... Sakau gi, kad ga
lės snigti akmenimis arba lyti 
kuolais, vienok mes nebijosime 
nieko. Amphitheatro stogas mi
singinis, viską atlaikys. Žiūrėk, 
ten ir politikieriai drąsūs, nieko 
nebijo, prezidentus renka. O mes 
tai kad pašoksim, patrepsėsim, 
net spindinčois kibirkštys iš pa
dų lakstys...

Ir jis vėl nubėgo prie telefo- 
nų. Aišku, kviesti visus į šokių 
vakaruškas. Tai, maždaug, ši
taip prasidėjo.

— ★ —
O dabar, nors orai ir ne kiek 

pasikeitė į gerąją pusę, vienok 
viskas kaip rūgte išrūgo. Šim-, 
tų šimtai šokėjų jau išmiklinti, 
tik laukia kada išbėgti į šokį, iš 
'vakarų į Morrisono viešbutį jau 
atgabenta dešimt bizonų šven
tės banketui, visuose pakraščiuo 
se jaunimas tik kilnoja sparnus 
skristi į savo kongresą. Pačioje 
Chicagoje sumišimas kaip bičių 
avilyje: pravadyriai ir visokie 
šventės pareigūnai tik bėga, tik 
laksto į visas puses sušilę, su
plukę, kad tik viskas gerai išei
tų, pasisektų, kad visi užganė
dinti būtų ir kaktų neraukytų. 
Taip beplušdami kartais ir apsi
bara, bet atsisukę ir vėl viens 
kitam per petį draugiškai tapš
noja...

O gausinga visuomenė nerims 
ta, tartum ant adatų stovėtų: 
vadinasi, kad tik greičiau atei
tų tas pažadėtasis sekmadienis 
ir visi tekini, kiek tik įkabinda
mi. International Amphitseatre 
link Halsted gatve pasileisti ga
lėtų. Laimė, kad salės pastatas 
labai tvirtas, šiaip lietuviškas 
svietelis su visomis durimis vi
dun sugriūtų... Sakau, baimės 
nėra jokios, pastatas labai tvir- j 
tas, nes ir patsai Adlai Steven- 
sonas per du kartus jo neįvei
kė...

Gi technikai stropiai tikrina 
publikos sušaldymo sistemą ir 
sukinėja naujus vamzdelius. Ta-

Prez. Eisenhower ir žmona vizitavo jaunųjų respublikonų par
tiją Washingtone, kur savo žodyje pabrėžė, kad pasaulis gali gyventi 
taikoj ir teisingume, ko Amerika ir siekia. (INS)

CHICAGOS ŽINIOS

čiau manosios peklaknygės bei 
šiaip įžymūs aiškiaregiai prana
šauja štai ką:

Laike šokių šventės siaus šal
čiai ir krušos. Dargi šaltį atveš 
iš Kanados. Kadangi vsi salės 
dženitoriai yra atostogose, ta: 
nebus kam pakurti pečiaus, to
dėl žiūrovams patariama atsi
daryti vasarines skrynias ir pa
siimti kailinius, nes kitaip iš sa
lės išeisime sušalę į ragą, kaip 
sniego bočeliai... Aplinkiniai sa-

liūnininkai ir šiaip visi gaivinan 
čių gėrimų “kupčiai” pergyvens 
didžiausią nusivylimą, nes ne- 
pagados ir sušaldymo sistemos 
padarys jiem didelį blėdį. Tai 
jiems čia ne dainų šventė, ku
rią atsimins iki grabo...

Todėl sekmadienį visi, o visi 
drąsiai ir be baimės skubėkime 
sugūžėti į International Amphi
theatre, apsišarvavę kailiniais, 
vilnoniais megztukais, šiltais ša
likais ir žieminėmis kepurėmis...

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

Universal Savings and Loan Association užtikrina saugumą 
ir gražų pelną.

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

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

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės į:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chieago 8, Illinois

NAUJĄ ARBA VARTOTĄ AUTOMOBILĮ 
GALIMA NUPIRKTI BE PINIGŲ

N A TT J A S

19 5 7
CHRYSLER

I

NAUJAS
19 5 7

DLYMOUTH

*2811 TO2
Daugybė garantuotų visu išdirbysčių vartotu automobilių už labai atpigintas kalnas

Seniausia, didžiausia ir teisingiausia lietuvių automobilių pardavimo ir remontavimo įstaiga

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

4030 Archer Avė., Chieago 32, Illinois Telef. VIrginia 7-15U

Veiklus choras
šeštadienį, gegužės 29 d.,

7:30 vai. vakare gražiame ' 
Franklin House banketo kam-| 
bary (Western Avė. prie 72-ros, 
gatvės) Gimimo Švenč. Panelės | 
Marijos Parap. Didysis choras, 
turės savo metinį sezoną užbai
gimo banketą. Per šį iškilmin
gą pokylį pagerbiama senoji ir 
naujoji valdyba, jų darbštusis 
choro vadas. Prisiminus visi! 
praeito sezono įvykiai, progra-! 
mų komitetui bus padėkota ūži 
jų gražų pasidarbavimą, ypač 
šį metą už tokius du didelius, 
gražius koncertus, ypatingai pa
starąjį bažnytinį koncertą, nau-1 
jų vargonų šventinimo proga, 
apie kurį dar ir šiandieną daly
vavusieji maloniai prisimena, i 
Reikia priminti, kad per šiuos I 
keturius metus pelnas, gautas l 
už surengtus penkiu3 Naujų 
Vargonų fondo koncertus už
mokėjo beveik už pusę naujų 
vargonų. Žinoma, klebonas ir 
parapija chorui už tai yra labai 
dėkingi. Choro repertuaras yra 
didelis, ir kas metą, šalia kitų 
giesmių, choras padidina savo 
repertuarą vienomis naujomis' 
.mišiomis, kas yra retenybė pa
rapijų choruose. Choras gyvuo
ja dėlto, kad darbštus ir mylįs 
giesmę ir dainą. Surengia dvi 
programas per metus, vieną 
bažnyčios naudai, o Kitą savo 
išlaidų apmokėjimui. Choras di
dėja. Turi per metus savo tris 
didelius išvažiavimus, tris sezo
no pasilinksminimus ir taip sau 
surengtas kavutes. Nors choras

susideda beveik vien iš čia gi
musio jaunimo, b*;t lietuviška 
daina jo tarpe dažnai skamba. Į 
Su pasigerėjimu baigiamas šis 
sezonas, su dideliais užsimoji
mais žiūrima į ateinantį.

Skaučių dėmesiui

Kaip jau žinote, šio mėn. pa
baigoje įvyksta Chicagoje Lie
tuvos ateičiai labai svarbus ir 
rūpestingai paruoštas JAV ir 
Kanados Lietuvių Jaunimo kon
gresas, įspūdingas tautinių šo
kių festivalis ir lietuviu meno 
paroda.

Į šią lietuviškos kultūros de
monstraciją suskris ir iš toli
miausių vietovių neabejotinai 
didelis skaičius mūsų tautiečių. 
Reikia manyti, kad visur domi
nuos jaunimas. Jiems nesukliu
dys į šią šventę atvykti nei šim
tai ar tūkstančiai mylių, nei di
desnės ar mažesnės išlaidos, nei 
laiko stoka, nei ežerai, nei miš
kai, nei kitos vilionės.

Jie turės čia progos sustip
rinti savo lietuvišką dvasią, at
naujinti jau pamirštas ir už
megzti naujas pažintis, pade
monstruoti savo kūryoingurną, 
veržlumą, vieningumą ir savo 
sugebėjimus bei pasiruošimą 
palaipsniui perimti lietuviško 
darbo naštą nuo jau pavargu
sių vyresniosios kartos pečių.

Norėtųsi tikėti, kad šios šven
tės šeimininkai — Čikagos jau
nimas, o ypatingai skautiška
sis, dalyvaus iki vieno ir paro
dys svetingumą atvykusiems.

Sesės skautininkės, skaučių 
mamytės, tėveliai ir rėmėjai, 
nepi aleiskime šios istorinės pro
gos — nueikime jaunimėlin pa
ilsėti. Užmiršę dienos vargus 
bei rūpesčius, pagyvenkime šo
kančio ir dainuojančio savojo 
jaunimo nuotaika, užsikrėskime 
bendro lietuviško darbo ir Lie
tuvai laisvės troškulio dvasia. 
Dalyvaukime ir bankete. Vyres
niųjų buvimas ir parama bus 
lyg ta gaivinanti ryto rasa mū
sų mielajam ir brangiajam at
žalynui.

Iki pasimatymo!

Vyriausioji skautininke

NEPRALEISKITE
PROGOS

Kiekvienai dovanų progai didžiau 
siu pasirinkimu:

• šveicariški laikrodžiai,
• kristalas, įvairiausi vokiečių, 

čekoslovakų ir švedų kristalo dir
biniai,

• Gintaro puošmena specialio
mis kainomis tautinių šakių festi
valio dalyvėms.

• Bavarų porcelanas, pilni ir 
pusrytiniai servyzai,

• tautodailės dirbiniai: audiniai, 
drožiniai, odos albumai, etc.,

• deimantiniai stiklui rėžtukai,
• klasikinės ir pramoginės mu

zikos plokštelės,
• amžinos plunksnos, Hummel 

ir religinės figūros, elektros skus
tuvai, keramikos dirbiniai, žiedai 
su gimtadienio akmeniu, etc.

• knygyne — visos lietuviškos 
knygos.

Prekių kainos labai prieinamos. 
Užeikite, skambinkite ar rašykite: 
Terra, 3333 S. Halsted St., Čhica- 
go 8, III., tel. LA 3-0427; namų — 
D A 6-4158.
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MŪSŲ TAUPYTOJAI 
GAUNA DIDESNIUS 
DIVIDENDUS NUO 

LIEPOS 1, 1957!

FREE GIFTS FOR SAVERS
.. - - -

■
• or odd to the ąpcount you now have. In 

you get one of these gifts

ed. V/hen you open < 
'fer $1,000.00 or 

add that arhount to » 
account this sėt is

GIFT FOR VACATION CLUB
SAVERS—Open your Vacation 
Club account now for $1.00 or 
more per week and receive this 
full sėt of smart ond practical 
salt and pepper shakers.

| ę fe
PELICAN PLAID GIFT 
COOLER—Thi» smart ple
nte or home aecessory 
keeps corttents cold — or 
bot-for bours. Precisien 
made . . . smart looking 
. . . ea«y to dean. Yours 
FREE when you open an ac
count for only $200.00 
or odd that amourtt to 
youi present account.

k*-*

INSURED

f— --- -

Rlll

ST. ANTHONY SAVINGS 
and Loan Association 

| 1447 S. 49th Court • Cicero 50 

Blshop 2-1397

n .. .i m , į«.
i
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TRIGUBA ŠVENTE , Paroda yra gana įvairi, nes durys, tai jis įeis į lietuviškojo 
joje bus aliejinė tapyba, grafi- į meno šventoves, rodančias, kad 
ka, keramika, medžio raižiniai, mūsų kūrėjai laisvame pasau- 
spalvota litografija, skulptūra, lyje tebėra gyvi ir juose alsuo- 
ir kt. kūriniai. j ja Dieviškojo grožio meilė, per-

Kai prieš meno mėgėjus atsi-' kelta į granitą, medį, popietį ar 
vers puošniųjų Morrison rūmų j drobę. (G-s)

REAL ESTATE
Sį savaitgalį pasaulio lietuvių 

sostinė susilauks trigubos šven
tės. Tai Meno parodos, Jaunimo 
kongreso ir Šokių festivalio. Jau 
nuo birželio mėn. pradžios Chi- 
eagos gyvenimas vyko šių šven
čių ženkle.

Viena iš pirmųjų švenčių bus 
Meno paroda. Tai ne kokia eili
nė meno parodėlė, o visuotinė 
laisvajame pasaulyje gyvenan
čių lietuvių paroda. Visuotine 
dar ir todėl, kad jos ruošėjai ne 
tik per spaudą, bet net ir žo
džiu ir raštu kvietė visus lie
tuvius dailininkus joje dalyvau
ti. Tenka pasidžiaugti, kad ne
žiūrint visokių nenumatytų 
kliūčių parodon pavyko sutelkti 
keliasdešimt dailininkų, taigi 
beveik didžiausią jų skaičių, ku
rį bent kada pavyko matyti vie
noje parodoje tremtyje. Gali
ma teigti, kad dalyvių skaičius 
galėjo būti dar didesnis, bet 
nelemtas geležinkeliečių pakro- 
vėjų streikas labai sutrukdė 
darbų persiuntimą iš tolimesnių 
vietovių. Kaikurie darbai Chica- 
gą pasiekė jau spausdinant ka
talogą ir jų nebuvo galima pa
rodoje eksponuoti.

Tikrai malonu pasidžiaugti, 
kad parodon suburta net trijų 
kartų menininkai, senosios, vi
durinės ir jauniausios kartos 
dailininkai.

Negalima praeiti pro šalį ne
suminėjus ir parodos dalyvių 
moterų, kurios šį kartą atėjo į 
šią šventę su savo naujausiais 
puikiais tapybiniais darbais, po 
kurias būtų negėda oasirašyti 
ir jau labai išgarsėjusiems me
nininkams. Tiek Liet. Bendr. 
Chicagos apygarda, tiek Paro
dai Ruošti komitetas, tiek ir 
Jury komisija turėjo labai daug 
įtemptai dirbti.

MALDAKNYGES
GERIAUSIA DOVANA MŪSŲ JAUNIMUI BUS 

LIETUVIŠKA MALDAKNYGE
Siųsdami siuntinius į Lietuvą, nepamirškime įdėti maldakny

gę. Už ją jie bus jums dėkingi. Galima siųsti paprastu paštu, 
muitas nereikės mokėti.

“VIEŠPATIES ANGELAS’’ paruošė kan. Ad. Sabaliauskas 
Maldaknygės kainos:

Odos imitacija raudoni kraštai ............................. $2.00
Odos imitacija auks. kraštai ................................. $2.50
Odos lux auksuoti kraištai ..................................... $4 50

“JAUNUOLIŲ MALDOS” ar “AUŠROS VARTAI” paruošė kun. 
P. Kirvelaitis.
Maldoknygės kainos:

Odos imitacija raud. kraštai ................................. $1.00
Odos imitacija auks. kraštai ................................. $1.75
Maldaknygės gaunamos visur pas knygų platintojus.

Išleido EDVARDAS VILUT1S,
3808 Alder Street, East Chicago, Ind., U.S.A

J

(USSIFIRI) 4N|) HFIP W ANTRI) US
MAKŲl EITE PARKE 5 k. mūii- 

iūs liautas. Centrinis .šildymas gazu. 
Tilo vonių. $)2,4uo.

BRIGHTON PARKE. Arti lietuviš
kos mokyklos pigiai parduodami: 2- 
Jų butų mūrinis su rusiu ir pastoge, 
eentr. šildymas alyva, $23,filio.

Medinis — 2 po 1 k. ir dar ekstra 
sklypas. $l0,ooo. Pajamų meilinis -3 
erdvūs butai aluminum Įaugai. Nupi
ginta kaina.

Be to dar turime ir kitokių gerų 
namų įvairiose vietose.

VASAROJUMI 1 nuo liepos 1 d. Be- 
verly Shores išnuom. visa nauja vila 
arba atskiri kambariai.
vyl29 h vvrleyver rrfafffifafaf bigafvv

VENTA
4409 SO. FAIRFIELD AVĖ. 

LAfayelte 3-3881 •

NAUJAS KAMPINIS MŪRINIS NA
MAS, apylinkėje 46 ir Keating Avė. 
3 mieg. kamb, Alyva ap.šild. Pilnas 
rūsys. 37 pėdų sklypas. $19,200.

APYLINKĖJE 113th St. ir Drake 
Avė. 3 mieg. kamb. mūrinis namas. 
Sklypas 60 x 125. Alyva apšild. Kaina 
$24,200.

Namus galima apžiūrėti .susitarus.

E. STASUKAITIS 

ANdover 3-1981

REAL ESTATE

AUKOS UŽ KALEhdORIŲ
Ui “Draugo" kalendorių atsiuntė 
šia asmenys:

J. Šalkauskis .............. $1.00
Rev. J. Meškauskas .... 1.00
Balys Telyčėnas .......... 2.00
J. Stanulis ....................  1.00
Julia Zickus .................. 2.00
Josephine Balchunas . . 1.00
Petras Norkus .............. 1.00
Udšulė Siminas ............ 1.00
Zuzana Venclauskaitė. . 1.00
Ačiū geradariams.

“Draugo” administracija

PARAMA “DRAUGUI”
“Draugo” spaudos reikalams at
siuntė šia asmenys:

J. A. Lenkaitis............... $2.00
Rev. J. Meškauskas ... 1.00
V. Mickeliūnas .............. 3.00
Iz. Žemaitaitis .............. 2.00
Stasys Jagela .............. 0.50
D. Sabalis......................  1.00
Helen Žekonis ................. 2.00
Ačiū spaudos bičiuliams.

“Draugo” administracija

r?

18” size $64.95
i -^€^31

ARBET’S Ine. I ~ *<

REMINDS YOU;;Ą

with a ROBBINS & MYERS

WiM<fow fch
At the flip of a switch, oceans 
of cool air pour through Severai 
roomsl It’s the easy, practilal 
way to breeze-cool your small 
taome or apartment. Exhausts 
stale air; pulls incooling breezes. 
Reverses electrically to circu-

latafreahaū. 18'and 22’ tina. 
Two speeds, both intakų and 
eshaust. Install with « acrew- 
driver. Adjuatabl* mounting 
panels. Guaranteed 5 years. 
Sample its cool breezes ia <m 
store todayl

ARBET’S, INC.
FURNITURE AND APPUANCES STORE

Complete Interior Decorating Service 
and Gustdro Draperies

2442 W. 47th Str. Chicago 32, Illinois 
Tek - VIrginia 7-0700

NA U JOS ANGLIJOS 
LIETUVIŲ DIENA IR PIKNIKAS

M ARIANAPOLYJE
THOMPSON. CONN.

• Sv. Mišios po atviru dangumi 11-tą vai.
• Pamokslą sako; Kun. Vaclovas Paulauskas.
• Pasirodys Worcesterio lietuvių Drum ir Bugle Corps,
• Šokiams gros pagarsėjęs Bob Zinkus Orkestras.
• Įėjimas į pikniką — 25c; FREE PARKING.
• Margumynai ir BINGO lošimas.
• Laimingus laukia $250 grynais pinigais.

LIEPOS 4 D. VISI Į MARIANAPOLĮ!
Tėvai Marijonai ir Mariana polio Kolegijos Rėmėjai kvie

čia visus lietuvius ir savo geradarius dalyvauti šiame paren
gime. Tuomi padėsite išmokėti užtrauktą skolą naujam remon
tui. Atvykite ir susitikite su savo draugais ir pažįstamais iŠ 
kitų kolonijų. Pasižmonėkite ir pasigrožėkite Marianapolio 
gamta.

SPECIALI 160 AKRŲ PIENO, 
ŪKIS su dvejais pastatais. 30 kar
vių, mašinerijos, patraukli vieta,

, derlinga žemė, cementuotas ke
lias. Labai nebrangiai už $18,500.

N. OLSON,
Rt. 1, Custer, Michigan 

80 AKRŲ
Speciali vieta pensininkams, toliau 
nuo jaudraus “traffic” bei trukšmo 
Tinkama auginti įvairius javus, na
minius paukščius arba pušis. Tru
putį atremontavus, turėsite ramią 
vietą, tylą ir pajamų. $3,950. N. 
OLSON, Rt. 1, Custer, Michigan.

PARDAVIMUI

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

Tel. YArds 7-8949

GAGE PARKE
Mūrinis — 2 po 6 kamb. su gra

žiai įrengtu rūsiu. Garažas. Numažin
ta kaina.

Pajamų nuosavybė 7 kamb. rezid. 
ir 2-jų k. Imtas rūsyje. Kadijatoriais 
gazu apšild. Galimybė padaryti 3-čias 
liūtas. 2 autom, garažas. Paskola su 
4 tį </ . Pilna kaina $20,500.

MARQUETTE PARKE
Savininkas turi greitai parduoti

1 ’-į augšto medinį namų — 6 ir 31/, 
kamb., alyvos šildymas. Tik $12.200.

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

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

apačioje, 4 k. butas viršuj. B0 pėdų 
sklypas, 2-jų autom, garažas. Kaina 
$24,600.

PASITEIRAUKITE mūsų namų 
surašė ir įsitikinsite gerais pirkiniais

VARPAS Real Estate
Insurance, Notary Public 

5016 So. Western Avė.
PRosp. ft-2234 arba HEm. 4-7085

ARTI 55th & LAWNDALE AV.
7 kamb. mūrinis Georgian namas. 
Tile vonia ir virtuvė. Pušinių len
tų sienos rūsy. Gazu apšildo. 2 au
tom. garažas. Apžiūrėti galima su
sitarus tel. REliance 5-7382.

MŪRINIS DUPLEX NAMAS. 
Groserių krautuvė ir 4 k. užpaka
ly ir 6 k. viršuj. Ir antra krautu
vė ir 4 k. užpakaly ir 4 kamb. plius
2 apstatyti kamb. viršuje. Geros 
pajamos. Kartu įskaitomas ir gro
serių krautuvės biznis. Pigiai. 2513-, 
2515 W. 38th St. BIshop 7-7138. ,
iiiuiiiiuiiiiiiiiiiuiniiiiiiiiiuiiHiiiiuiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiimiiiiiiiiiiuiuiiiiuiiiluiiiiiinuiuiiiM

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

NORVILĄ
REAL ESTATE SALES 

2000 W. 50th St. Tel. PRospect 8-5454
iiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiuuniiiiniiiniiiiiiiuiiii^s^^miuuiiiuiJJiuiuuiiiiiuuiiiuiiiiiiim'iuiiiiiiuiiini

Mūr. 3 butų, biznis, garažas. $20,900. 
Mūr. 4 būtų, centr. šild., gar. $24,000. 
Mūr. 2 po 4. greit, pardav. $16,200. 
Mūr. 2 po 6, eentr. šild., gar., pigiai. 
Mūr. naujas 6 k., did. lot, bargenas. 
Mūr. 3 butų, taverna, gar. $20,600.

Yra pigių ir pelningų namų.

BUDRECKAS Realty
4081 Archer ava^ LAfayetta 3-3384

HELP WANTEI) — MEN

BUILDING & REMODELING

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

VACYS PETRAUSKAS
BUILDING CONTRAOTOR 

4327 S. Camplteli Av., Uhicago 32, III. 
YArds 7-9675

D. M0NSTAVI6IUS
REAL ESTATE - 1658 W. 108 st 

Tel. BEVERLY 8-3046
Nekilnojamų turtų pirkimas, parda
vimas. Tarpininkavimas bizniuose ir ' 
valdžios įstaigose.

INCOME TAX. Tax acoountant

BRIGHTON PARKE

Mūr. 2 po 6, centr. šild., garažas, 
šviesūs kamb. Reikia skubiai parduo
ti, duokite pasiūlymų.

Mūr. 2 po 4 ir skiepe 1 kamb., ge
ras mūras, plasterls, 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, ir 4 kamb. butu, 
centr. šild., garažas, nebrangiai.

MARQUETTE PARKE:
Naujas mūr. 6 kamb. 3 mieg., cent.

šild. gazu. Labai graži vieta.

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

GERA DERLINGA ŽEM£ — 80 
akrų pieno ūkis. Modern. namai, dar
žinė, visi patogumai. įkainuota par
davimui. 1 % mylios į šiaurę ir H/, 
mylios į rytus nuo Custer, Michigan. 
Rašykite — Mtss Esther Johnson, 
510 E. Ludlngton Avė., Ludlngton, 
Michigan.

2-jų butų: 4% ir 5 kamb. Prie 
gero susisiekimo. Centr. karštu van
deniu apšildymas. Ištisas rūsys. 50 
pėdų sklypas. 3 automob. garažas. 
Sieteliai, žieminiai langai ir “vene- 
tian blinds”. Tik 317,000. Nepraleis
kite šios progo9. Tikras bargenas.

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

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

SHUKIS REALTY
6433 So. Pulaski St.

Telef. LUdlow 5-5900

COAL OIL
SALESMEN
FULL and PART-TIME

VANDER WAGEN BROS.
4552 W. 63rd St.

POrtsniouth 7-8020

REIKALINGAS SENESNIO AMZ. 
ŽMOGUS prie baro ir valgyklos Ir 
kaipo sargas. Duodamas maistas bei 
kambarys ir atlyginimas pagal su
tartį.

Skambinkite — KE 6-8863

WAREHOUSE JOBS
Order Filler & Packer; also Stock 

Man for Shipping & Receiving 
5 dav weel<

Permanent work
J. W. BUTLER PAPER C0.

223 W. Monroe St.
FRanklin 2-5800

Experienced 
W E L D E R S

T0PWAGES for TOP MEN
(Full and Part Time)

Part time from 5-10 p.m.
Full time 53 hours per week 

Apply in person 9 A.M. to 3 P.M. 
Monday through Friday

THRALL CAR MFG. C0.
26th & Wallace Sts. 

CHICAGO HEIGHTS, ILL.

BILLING CLERKS
FULL OR PART TIME 
DECATUR CARTAGE

1934 S. Wentworth Avė.
VI 2-6000

IANUOMUOJAMA — FOR RENT

I UETOviy'sTATYBd? 
| BENUROVE

ORAS
Builders Gen. Oontractors .

Atlieka planavimo ir staty- A 
bos darbus gydytojų ofisų, gy- 
venamųjų ir viešųjų pastatų. jį i

Namų įkainavimas ir Įvairūs įt 
patarimai nemokamai. T

Kreiptis šiuo adresu; M,
BJONAS STANKUS A

Raštinės ir liūto telefonas
I’Kospcct 8-2013

6800 SO CAMPBELL AVĖ. 
Chicago 29. I1L

Namų statyba, (vairūs pataisymai 
ir pardavimas. Jei norite pirkti ar 
užsisakyti namų. kuris bfiių gerai iš
planuotas. patogus, gražus ir pigus 
pirkite ar užsisakykite pas

V. ŠIMKUS
Susitarti šaukite TEmiinal 0-5531 

nuo 6 vai. p. p kasdien ir sekma
dieniais nuo 10 4 vai. Adresas: 515
Voltnn Willru* <n**1njpB •

VIKTORAS ŠIMAITIS
GENERAL OONTRACTOR

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

Namų tel. BIshop 7-3340 
2737 Wt« 43rd Street

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANY 

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

Statome naujus namus ir garažus. 
Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairius remonto darbus, skubiai 

I gerai ir pigiai.
šaukite DAnube 6-2703 nuo 0 vai. 

ryto Iki 7 vai. vakaro
Tel. OLympic 2-8121 nuo 6 vai. 

vakaro Iki 11 vai. vakaro

įšiG ykiteTdabar ’
.... ...... ...... . . . ———

lllllllllllllllllmllllllllllllllllllmmililmll
KNYGA. KURI VISADA IIHbMl 

IR NESENSTA
Tai Juozo Avalrti

m M
•toje Knygoje gražios musų žmonių 

pasakos, su paveikslais Jas miela: 
skaito Ir suaugę Ir Jaunieji. labai 
tinka lietuvių kalbos pamokoms. 1$ 
viso 78 pasakos. Kaina $2.50. Pla 
tinto  Jam s didelė nuolaida.

Užsakymus kartu su pinigais siųskite

“ D RA m S ”
4545 West 83r<l Street 
CHICAGO 29, ILLINOIS

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

M. ŠIMKUS
REAL ESTATE—4250 S. Maplewood

Avė. Tel. UIJTfsiile 4-7150. Rcs.
T-Anls 7-2046

Nutarę pirkti ai- parduoti nekilno
jamąjį tinti), kreipkitės į šių įstaigų 
ir gausite teisingą, ii' puikiausią pa
tarnavimą. I

Tuojau parduodami:
BRIGHTON PARKE

Mūr. 2 a. po 5 k., 3 mieg. alumi
num langai, šild. gazu, naujas 2 maš. 
garažas, $24,000.

Mūr. 2 a. po 5 k., 2 mieg.: rūsy 2 
k. ii- dušas. Aluminum langai, šild. 
gazu. $23,000.

GAGE PARKE
Mūr. 2 a. po 6 k., 3 mieg., centra- 

liniš šildymas, mūr. garažas, gražus 
namas. $29,000.

MARQUETTE PARKE
Mūr. 2 a. po 4 k.. 2 mieg., centra- 

linis šildymas, labai gražioj vietoj. 
$25,500.

8 METU 1$INGALOW
Viršus gerai izoliuotas — galima 

įrengti dar 2 kamb. švarus ir gerai 
sutvarkytas rūsys. 7 2 ir Weshtenaw. 
$20,500. A. Katilius.

61/, KAMB. MIRAS
Marųuetto Parke. Dideli kamba

riai. Koklių vonia ir virtuvė. Puikūs 
kilimai ir kiti reikalingi priedai. Aly
vos-karšto vandens šildymas. Gara
žas. $19,500. Volodkevičius.

1$4 AUGŠTO MPRAS
5 kamb. apačioj. 3 kamb. ir graži 

vonia viršuje. Lengva perdirbti į ant
rą butą. Marąuette Parkas. $18,000. 
A. Sirutis.
5 AKRAI ŽEMES NETOLI čIKAtiOS

2 gyv. namai, dvigubas garažas, ki
ti ūkiški pastatai, vaismedžiai. Visa 
žemė aptverta. Prie 3 didelių kelių 
Lemonto rajone. $17,000. įmokėti tik 
$4,500. A. Rėklaitis.

P. LEONAS
REAL ESTATE 

2735 West 71st Street 
Visi telefonai: YVAIbrook 5:6015

St. Michael’s Parish. Palos Park
5 room brick ranch, 3 bedrooans, 

Fully Tiled Bath, attached garage, 
part bsmt., screened porch, natūrai 
fireplace. 3/4 aere lot. By owner. 
Asking $24,500.

12901 S. 82 nd Ct. 
_________GIBSON 8-4238________

65TH IR ARTESIAN AVĖ. 
SAVININKAS parduoda “pressed 
brick” mųr. bung., 3 m. kam. Ąžuo 
liniai papuošimai. Didelis (6 lan
gai) “plywood iškaltas porčius už
pakaly. Karštu vand. apšild. 2 au
tom. garažas. Gera transport. Ap
žiūrėti galima susitarus tel. PRos
pect 6-8814.

3-jų BUTŲ BARGENAS. Arti 
31st ir Avers Avė. 4-4-2 kamb. 30 
pėdų sklvp. $15,500; įmok. $4,000. 
SVOBODA, 3739 W. 26th St., LA 
1-7038.
I’OR HALE IOI AURE WOODED 

TRAUT
5 room bome —• addltionai blgs, 

gooii conilitlon. Ix>cated in hunting, 
fishing and boating area. 2 mtlee 
from Adams. Wiscon(iln. Ideal loca- 
tlon for retired couple.

By mvniT — 04,500 
For Inform. rali laundale 1-0423

MODERNI’H MOKINIS KAMPI
NIS NAMAS Krautuvė ir 3*4 kamb 
užpakaly. Priešais naujos Šv. P. M. 
Gimimo bažn. ir mokyklos 2657 W. 
liUtli st. HEpuMiv 7-4091.

KADA NORITE PIRKTI AR 
PARDUOTI NAMUS

Kreipkitės į
SOPRYCH REAL ESTATE 

6467 S. Kedzie Avė. WAlbrook 5-3216
Klauskite ALEX KANAVERSKIO

M. ŠIMKUS
REAL ESTATE

4259 So. Maplewood Avė.
Tel. CLiffsiile 4-7450; Res. 

YArds 7-2046
Nutarę pirkti ar parduoti nekilno

jamąjį turtą kreipkitės į šią įstaigą ir 
gausite teisingiausią ir puikiausią pa
tarnavimą.

PIRKITE ir pardut>kite savo ne
kilnojamą turtą per mano įstaigą. 
Naudokitės mano teisingu patarna
vimu.

E. KURŠIUS
REAL ESTATE SALES

REpublic 7-9400

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

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATB-mSURANOB 

NOTARY PUBLIC 

8405 Wwt 61 St. 

WAlbrook 6-5030

PRospect 8-3679 (vak. ir aomad.)

PAJAMOS IR NAMAI. Savinin
kas parduoda 3 augštų mūrinį na
mą. 3 po 4 k. ir 3 po 2 k. Stoke- 
riu apšild. ll/2 sklypo. 3 autotn. 
garažas. Patogus susisiekimas ir 
k t. 1 bl. nuo mokyklos. Pajamų 
$369 į mėn. Kaina $35,000. 1438 
N. Talman Av. BRunswick 8-0759.

MICHIGAN. Parduodamas SVz k. 
medinis namas. Gerame stovy. Ga
ražas 16x20. Sklypas 60x135 pėdų 
ilgio. Prie U.S. kelio No. 12, va
žiuojant į rytus 65 myl. nuo Chi
cagos. Kaina $7,700. Parduoda sa
vininkas — A. Gotautas, 26 S. Tay- 
lor St. New Buffalo, Michigan.

TUOJAU UŽIMTI. AUGŠTV NUO- 
MiV RAJONAS. 2-Jų augštų mūr. na
mas— 2 butai po 5 kamb., 2-Jų au
tom. garažas. Uždari porčial. cabinet 
sinka, tile vonia, karštu vandeniu ap
šildymas. Patogus susisiekimas ir kt. 
Teisinga kaina, $29,500. Kviečiame 
apžiūrėti sekmad. nuo 2 iki 5 vai. 
4700 N. Hanling Avc, Kitu laiku ga
lima apžiūrėti susitarus tel. KEy- 
stone 9-0684.

Skaitykite hraugft”!

NAMŲ SAVININKAI I
Tarpininkaujame butų išnuomavi

mui. Patarnavimas veltui. Turime 
laukiančiųjų sąrašą.

VARPAS Real Rstate 

5916 So. Western. PRospect 8-2234

.IŠNUDM. 31,845 KVDT. PĖDŲ 
PATALPA 

96th & TORRENCE
Tinka automobilių sandeliui, 

Contraotoirs Yard’ui, Wreoking, 
ir t.t. Kreiptis j 

Mr. SPIRA, tel. RA 6-3824
Išnuom. švarus apstatytas kamblį- 

rys moteriai arba vedusių porai. 6835 
8. Talman Avc., HEniloek. 4-2681.

išnuom. 4 kamb. butas Brighton 
Parke. Dviem ar 3 asmenim. Gazas. 
šiltas vanduo ir apšild. 4235 South 
Sacramento Avė. Tel. VIrginia 7-5533 
nuo 6 iki 9 v. v.

MARQUETTE PARKE IŠNUOM. 
5 KAMB. BUTAS. 

PRospect 6-2191.

MISCELLANEOUS

ŠILDYMĄ S
A. Stančd&uskas instoliuoja vi

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

< I54B S. 49th Court, Cicero
TeL OLympic 6-0775 nuo 8 vaL 

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

OLympic 2-6752

LIET. APDRAUDOH AGENTŪRA
Visų rūšių apdraudos. Automobl 

llų finansavimas. Notarlatas. Valsty 
bės patvlrtinos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS 
WAIbrook 5-5671

INTERSTATE INSURANCE AGENUY 
610S 8. Ashland Ave„ Chicago M. III.

PROGOS — OPPORTUNTOES

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

PARDUDAMA GROSERIŲ 
KRAUTUVE su 6 kam. butu. įren
gimai ir prekes, švari. Biznis įsi
gyvenęs per virš 30 m. Įkainuota 
pardavimui. Sav. apleidžia miestą. 
2245 W. Cermak Rd. FR. 6-5366.

Skelbkitės “Drauge”!
VYRAI IR MOTERYS

BILLERS
Truck line experiebce preferred. Evening shiit, per
manent, 5 days, good starting rate, pleasant work- 
ing conditions in new air-conditioned office located 
on Southwest Side. Phone MR. KOTERBA — 

LUdlow 5 - 6700
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VLADO JAKUBĖNO MUZIKOS 

STUDIJOS REČITALIS
Muzikinis auklėjimas brandina pozitoriaus susitikimas. Čia mu-

zmogaus dvasią
Žmogus, kuris nenori susting-

zika nėra nepriklausoma srovė, 
bet širdingas atsidavimas poezi-

ti gyvenimo kasdienybėje, yramai ir jai surasta idealia forma, 
reikalingas pakeitimų. Metamor-į Ta prasme “Gėlės iš šieno” turi 
foza yra augštesnio gyvenimo tobulą klasikinę formą, ir ji vi-
būtinybė. Save prasmingai pa
keisti, iškelti iš mechanizuotos 
rutinos žmogui padeda menas, 
vienintelis gyvenimo papuoša
las, priklausąs prie tikėjimo 
druskos. Menas duoda žmogui 
nuosavą gyvenimo stilių.

sada liks gyva muzikos literatū
roj ir gyvenime.
Jaunieji pianistai ir dainininkai

Įdomu yra sekti augimą auga
lo, leidžiančio iš žemės stiebą, 
lapus, kraunančio pumpurus ir

,, , . .... žiedus; taip pat yra įdomu ste-Muzika yra saule, kuri sūdo u-.- i . », ... T. beti muzikos augimą žmoguje,■r brandina kita. meno rasis. Ji Koncerte da| 31 mokl 
netun nei pradžios, nei pabaigos. dedant nu0 dėliūj,m0 ’ 
Jos pradžia yra kartu su pašau-Į, nUo kamWo į kaJ
lio harmonija. Kur yra pirmas 
tonas ir seka antrasis, ten yra 
prasmė ir tvarka. Dar ir šian
dien nėra galutinai suprasta mu
zikos reikšmė auklėjime. Muzi
kos mokytis — nereiškia būti 
muziku, kaip pvz. religijos mo
kytis — nereiškia būti kunigu. 
Būti be tikėjimo — reiškia tu
rėti visą gyvenimą atvirą žaiz
dą. Be muzikinio išsiauklėjimo 
nėra pilnos inteligencijos.

Didelė pagarba tėvams, kurie 
stengiasi duoti savo vaikams 
muzikinio išsiauklėjimo. Jie pri
riša vaiko laiką ir energiją prie 
instrumento ir formuoja jo as
menybę. Birželio 15 d. Vlado 
Jakubėno mokinių pasirodymas 
Curtis salėj buvo ne tik muzikos 
momentas, bet ir tėvų pareigų 
supratimas. Vaikas lietė forte- 
pjono klaviatūra, lietė motinos 
ir tėvo širdį.

bius, iki pilno muzikos praskam 
b'ėjimo. Toki vakarai mokiniams 
yra būtini. Jie turi nugalėti ne 
tik muzikines kliūtis, bet ir klau 
sytojų pasipriešinimą. Mokinys 
gali namie ir su mokytoju gerai 
atlikti savo dalyką, bet klausy
tojų tarpe gali nepajėgti susi
kaupti ir pasimesti. Drąsesnie^ 
ji pralenda, jautresnieji suklum-
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asmenų prirašomu lapu, reika
linga platesnio visų vytiečių 
bendradarbiavimo. Norime ži
noti, ką kas nuveikė sporte, dar
be, privačiame gyvenime ir t.t. 
Kiekviena, nors ir smulki, žinutė 
yra svarbi. Nebūtina rašyti — 
užtenka tik pranešti redakcijai 
ar jos talkininkams Pranui Gvil-

Montreal, Que.
“Melagėlis”

PAJIEŠKOJIMAI

vių Dramos Teatras Aušros Var 
tų parapijos salėje suvaidino A. 
Gutkės trijų veiksmų pasaką 
“Melagėlis”. Veikale vyksta ko- 

džiui ir Antanui Supronui. Tad va larP tiesos ir melagystės. Me- 
laukiame visų talkos. Kitas nu- i ^a8ys^ė, išdidumas užvaldė Jur-

Pajieškomos: DABULEVIČIE-
Nfi - KAREUKA1TĖ ONA, iš Vil- 

X , « J , . niaus ir PETRAUSKIENE KAREČBirželio 2 d. Montrealio Lietu-I KAITĖ DOMCE, gyv. Vilniuje ir

gelį ir jo tėvą. Jie pašaipūs, prie 
kabingi, net agresyvūs prieš tei
singąją Barbutę ir jos tėvelj. 
Tik įsikišus senajai Mortai, ku
ri “stebuklingosios” skaros ir 
“burtų” pagalba atidengia me
lagių suktybes, užrakindama di
delėmis spynomis jiems burnas.

Vietos lietuvių šv. Jono Krikš Pastariesiems pasižadėjus dau- 
giau niekada nemeluoti --------

meris išeis sekančio mėn. 15 d.”
Rašantysis šias eilutes nuo

širdžiai sveikina “Vytiečių Die
nų” redakciją ir linki jai sėk
mės kilniam ir sporto gyvenimui 
pasiaukojančiam darbui. Pr. Alš.

Puošiama bažnyčia

tytojo parapijos bažnyčia, po ® 
sėkmingų jos restauravimo ir 
padidinimo darbų, kaskart vis 
daugiau puošiama ir gražinama. 
Bažnyčios išorė ir vidus yra vi
siškai pakitėję gerojon pusėn. 
Bažnyčios viduje choristai gali 
džiaugtis erdviomis ir puikiai į- 
rengtomis viškomis, kurių pir
miau visiškai nebuvo. Besimel- 
džaintieji turį patogumą klūpo-

pa. Marijus Prapuolenis, Rita dami ant minkštų klaupkų. Va- 
Leilionytė ir Aldona Sidzikaus- saros karščių metu bažnyčioje ir 
kaitė dėl tos priežasties truputį galėję įvesta vėsinimo sistema ir 
pasimesdavo, nors jie visi aiš-1 į- į Pertvarkius bažnyčią, joje 
kiai gabūs mokiniai. Laimin-1 jrengtį įr nauji “VValcker” fir-
gesnieji — Kęstutis Urbutis, Da 
nutė Maciūnaitė, Ramūnas Mo- 
tekaitis, Arvydas Vasaitis ir ki
ti — pralindo neblogai. Ypatin
gai gerai pasirodė Marija Vil
kaitė, atlikusi Chopino “Mazur
ką” ir “Impromptu”. Pačioje 
viršūnėje buvo Bernardas Pra
puolenis, išnešęs Vlado Jakubė- 

Prof. Valadas Jakubenas yra no “Pasaką” į aiškią šviesą, 
prityręs ir geras pedagogas. Jo Dainininkai nelietuviai James 
mokymo metodas: pirma kom- McAndrevvs, Catherino Mazotti
pozicijos veikalo išaiškinimas, 
tada studijoujama techniškai, 
pirštų tvarka patogiausiame ju
dėjime ir teisingas tempas. Ka
da tos kliūtys yra nugalėtos, se
ka veikalo interpretacijos studi
ja. Tai ilgas procesas, ir nenuo
stabu, kad profesorius skiria 
kiekvienam mokiniui pilną, aka
demišką valandą. Tas rimtas 
darbas aiškiai atsispindėjo mo
kinių koncerte.

Programoje tarp įvairių kom
pozitorių buvo atlikti ir du Vla
do Jakubėno kūriniai: “Pasa
ka” — fortepionui ir “Gėlės iš 
šieno” — sopranui. “Pasaka” 
yra su įkvėpimu parašytas kū
rinys, ne “mąstytas”, bet “gir
dėtas”, turįs vaikiško nekaltu
mo. Vidujiniai — ramus, kaip 
gražus įvairiaspalvis audinys, į 
kurį yra įaustos švelnios melo
dijos, be sentimentalumo ir pa
toso. Solo daina “Gėlės iš šie
no” yra laimingas poeto ir kom-

ir Ludwig Rosenbusch paįvai
rino vakaro programą. Iš jų yra 
pažymėtina Catherino Mazotti 
su dainuojančiu ir gerai valdo
mu balsu. Labai gerą įspūdį pa
darė Vita Valikonytė (koloratū- 

turinti tikros dainininkės tara
ir

MOVIHC

Kaune. Atsiliepti: Krasnojarsk 20, 
UI. P. Morozovą 8, Žitkevičiene El
ze.

ALFA KORSAKAS prašomas at
siliepti, arba apie jj žinantieji pra
šomi pranešti jo motinai: Mrs. M. 
Korsakas, 1025 J Street, Lincoln, 
Nebraska.

Iš Lietuvos Rozalija Žadeikienė 
jieško savo brblio JUOZO GEDVI
LO. Atsiliepti arba apie jį praneš
ti šiuo adresu: Leonas Ašmontas,
2507 W. 
Illinois.

45th Place, Chicago 32,

1$ TOLI IR ARTI 
NAUJI otoeu TROKAI- NAUJAUSI K/MUSTr/iO (AANK/A!

ILGU Merų PATYRINIAS - P/6US U? SĄŽININGAS AATAVKAMNAi

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL Tel. V/Ait>mok 5-9209

Atliekame dideliui ir m-Jus automobilių remontus. Lyginimas, da
žymas, Elektrinis suliedinimas. Parduodame mromobilių dalus 

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

2641 West 71 st Str. (Kampas Talman Avė.) 
Telef. PRospect 8-9842, Namų tel. Wfllbrook 5-5934

lentą. Grudžio “Aglonėlės” 
Verdi arija iš “Rigoletto” pil
nai nuskambėjo. Stasė Pautie- 
nienė yra padariusi didelę pa
žangą. Dainavimas yra lygus. 
Frazės nesukapoja ir neišrėkia 
kaip anksčiau, bet dainuoja dai-

mos vargonai, gauti iš Ludwigs- 
burg miesto, Vokietijoje. Be to 
Šv. Jono Krikštytojo parapijos 
bažnyčioj, daug daugiau negu 
kur kitur, tikintieji gali pama
tyti labai originalių ir puikių me 
džio skulptūrų, pvz. Triumfuo
jantį Kristų didžiajame altoriu
je, o paskutiniu metu bažnyčia 
papuošta nauju Aušros Vartų 
altoriumi. Dailų Madonos skulp
tūros išpjaustymą medyje atli
ko skulptorius Jonas Vainaus
kas, kuris tą puikųjį kūrinį, iš
pjaustytą Gedimino stulpų fo
ne, dovanojo parapijai. Tai gra
ži ir didinga auka, ir už tai me
nininkui dėkinga ne tik parapi
jos dvasinė vadovybė, bet ir pa- 
rapiečiai.

Bažnyčia puošiama puikiais ai 
toriais, suprojektuotais arch. dr. 
A. Kulpavičiaus, medyje pjaus
tytais Kryžiaus Keliais ir t.t.

Toronto Šv. Jono parapijos

spynos
vėl nuimamos “burtų” pagalba, 
ir veikalas baigiasi taika tarp 
kaimynų — kepėjo ir kalvio, Jur 
gelio ir Barbutės.

Vaidinimą stebėję vaikai bu
vo liudininkais blogų darbų (sly
vų ir sriubos vogimas), ir vaidi
nimas buvo taip puikiai perduo
tas, kad jaunajai publikai buvo 
lengva susiorientuoti ir neabejo
tinai stoti Barbutės — tiesos — 
pusėje. -Veikėjų kreipimasis į 
publikoje esančius vaikus ir pa
starųjų aiškus atsakymas įrodė 
visišką vaikų įsijungimą į vaidi
nimo eigą. Lakštingalos gies
mė, gegutės kukavimas, daina ir 
priekalo atgarsys iš kalvės, net 
“natūralus” šuns (L. Baraus
ko) lojimas ir visa graži aplin
kuma scenoje puikiai derinosi 
atitraukiant vaikus iš tikrovės 
ir nuvedant juos pasakų pasau
lin.

Veikalą į lietuvių kalbą išver
tė ir vaidinimui pritaikė Birutė 
Pūkelevičiūtė. Režisūra — J. 
Akstino, dekoracijos — J. Aks
tino ir K. Veselkos. Barbutės 
vaidmenį atliko Viltis Vaičiūnai
tė, Mortos — Bronė Malaiškie- 
nė, Jurgelio — Juozas Akstinas, 
kalvio — Leonas Barauskas ir 
kepėjo — Vytautas Sabalys.

Nors Montrealis ir toli nuo ki
tų lietuvių kolonijų, tačiau lie
tuvių kolonijos, pasikvietusios 
Montrealio teatrą gastrolėms, 
nesigailės ir tuo pačiu atliks ne
mažą lietuvišką darbelį Lietuvos 
ir lietuvybės labui. B. Krokys

Jieškomi Inžinierius ANTANAS 
STASIULIS, s. Vladislovo ir dak
taras JONAS STASIULIS, s. Vla
dislovą. Atsiliepti šiuo adresu: A- 
leksandras Armalis, s. Prano, Tur
gaus g-vė Nr. 38, Telšiai, Lithu- 
ania.

Iš Lietuvos jieškomi: JONAS 
BAGDONA’S, s. Jurgio, kilęs iš 
Šėlų km., Zarasų apskr.; VYTAU
TAS ČEKAS, s. Petro, kilęs nuo 
Salako; ADOLPAS JURAVIČIUS, 
s. Jono; BIRUTE PUODŽIŪNAI- 
TE - KLEČKAUSKIENE, d. Leo
no; OLGA TUREIKYTE ir SIMO
NAS TUREIKIS, Silvos. Jieško- 
mieji, arba apie juos žinantieji, 
rašykite P. Leonui, 2735 W. 71st 
ST., Chicago 29, III.

ST. CASIMIR’S PARAPIJOJE. 
Arti 62nd ir Califomia. 7 kamb. 
mūrinis de luxe lbunga,low. “Ther- 
mopane” langai. 4 mieg. kamb. 
Spintos virtuvėje. Nuo sienos iki 
sienos kilimai, virimui krosnis, 
šaldytuvas ir elek. skalbiamoji ma
šina. Prašo $22,500. Susitarimui 
skambinti — VI 6-0024.

^"ŽflUSKŲ
BEVERLY HJLLS GELINYClA, 
Geriausiou gėlės dėl vestuvių, hau*» 
tų, laidotuvių ir kitų papuošiu■*

2448 YV’est 63rd Street 
Tel. PRospect 8-0833 ir PR 8-0834.

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybė
I’rcein Photo Studio

(Incorporated)

EDVARDAS ULIS, sav. 
*4058 Archer Avenue

Telefonas Vlrginia 7-2481

nuojančiu balsu. V. Jakubėno bažnyčioje gražiai įamžintas ir
Gėlės iš šieno ’ atliko gerai, o Lietuvos didvyrių atminimas, 

interpretacija buvo net labai ge
ra. “Pajacuose” kliudė italų kai 
bos nepasisavinimas.

Bendrai vakaras buvo įdomus 
ir malonus. Klausytojai ir tė
vai ilgai dar dalinosi įspūdžiais 
po koncerto, laikydami rankose 
pyragaičius ir kavą.

Balys Chomskis

KANADOJE
Toronto, Ont.

“Vytiečių Dienos”
Toronto LSK Vytis neseniai 

pradėjo leisti rotatoriumi spaus
dinamą mėnesinį biuletenį, kurio 
š. m. birželio 15 d. išėjo jau ant
ras numeris. Biuletenį redaguo
ja Algimantas Banelis, mašini- 
ninkė Elė Žėkaitė, spausdina
ma 200 egz. klubo reikalams.

Apie šitokio leidinio reikalin
gumą gajam sporto klubui ne-

veiduose” aprašomas sportinin
kas Povilas Ražaitis, Vyties fut
bolo vienuolikės žaidėjas — kai
rysis saugas. Apžvalgoje gana 
daug smulkių ir patrauklių ži
nių iš sportinio gyvenimo ir klu
bo veiklos.

Pabaigoje biuletenio redakci
ja pateikia skaitytojams šito
kias savo pastabas ir pageidavi
mus:

“Pirmasis ‘Vytiečių Dienų’ nu 
meris sukėlė nemažą susidomė-

prieš kurį laiką įrengiant jiems 
pagerbti paminklinę lentą. Toji 
vieta, ypač dabar, dar padarius 
gražiai besiderinantį vainikams 
padėti priestatinį, pasidarė tar
tum Nežinomojo Kareivio Vapas 
Karo Muzėjaus sodelyje, Kau
ne. Paminklinė lenta išdrožinėta 
tautiniais raštais, Vyčio kry
žiais, Gedimino stulpais ir šau
lių ženklais. Viduryje lentos iš
pjaustytas bareljefas, vaizduo
jąs motiną, ant rankų laikančią 
mirštantį karį.

Dar norima padaryti skulptū
rą išorinėje pusėje iš Dundas 
gatvės pusės. Projekte yra nu
matyta šviesios spalvos Šiluvos 
Madona su Kūdikiu rankose. Ji 
turėtų būti apie 9 pėdų augščio. 
Sąmata — $500. Kadangi para
pija dar turi nemaža bažnyčios 
remonto skolų, tad būtų džiu
gu, kad atsirstų geradaris, ku
ris tokią sumą padengtų.

Pr. Alš.

Gilią užuojautą reiškiame kolegei danty 

gydytojai

LIUDM. PETRAUSKIENEI 

ir jos šeimai, mirus jos brangiam tėveliui.

Liet. Dantų Gydytojų Sąjunga Chicagoj.

Detroito Ateitininkai Sendraugiai,
A. t A.

ANTANUI KATILIUI mirus, 

nuoširdžią užuojautą reiškia p. Valukoniy

, . , ..... jimą tiek vytiečių, tiek jų bičių-tenka ne kalbėt,. Juk ta, yra u t Ir kodė, nes eaa. 
tikras ir apčiuopiama, sporto me vlenintelis sporto
ninku tarpusavio rysys.

Antrajame “Vytiečių Dienų”
numeryje randame klubo valdy
bos ir biuletenio redakcijos užuo 
jautą buv. klubo pirm. Kostui 
Lukošiui dėl jo mamytės mirties 
Lietuvoje ir dėdės, Lietuvos pa
siuntinio JAV, min. P. Žadeikio 
Washingtone. Toliau vedamojo 
stiliaus straipsnis “Ar visi ra
tukai sukasi?”, platesnis sporti
nės veiklos aprašymas, kuriame 
apibūdinamas lauko tenisas, len 
gvoji atletika, plaukimas, krep
šinis, futbolas ir t.t. “Ryškiuose

klubas, galįs didžiuotis periodi
niu leidiniu. Tačiau vien to ne
užtenka. Kad biuletenis taptų 
tikru mūsų klubinio gyvenimo 
veidrodžiu, o ne vien tik poros
lllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

RADIO PROGRAMA
Ll*t Radlo Progmm* I* stotie. 

WHM8. 1080 kll. sekmadieniais 12- 
12:10 vai. per pietų.: liet muslka 
dainos, Ir Magdutfe Pasaka Biznio 
reikalais kreiptu | Steponą Minko. 
Baltto PlortsU, Gėlių Ir Dovanų Krau 
tuv». 602 K. Broadiray So. Boston 
27, Masa Tel. So. »-#««». Ten pat 
Kaunama *aik .Drausas“ 
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**************************
STATYBAI 
IR NAMŲ 

PATAIS
PBISTATOM I 
Visokių Railų 
MEDŽIAGA

CARR MOODY 
LUMBER CO
STASYS LITWTNA8. Prea.
3039 So. Nalsted St.

Tol. VIctory 2-1272 
Apkainavimą ir Prekių Prlataty 

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

M O V I N G
A. BENIULIS atlieka įvairius 
perkrauatymuH bei pervežimu* 
iš tolimų ir artimų atstumų.

Tel. Blahop 7-7075

DIDELIO PATYRIMO ASMENYS 
SAUGIAI PERKRAUSTYS 

JŪSŲ BALDUS!

STASYS FABIJONAS
2146 So. Hoyne Avė. Telef. Vlrginia 7-7097

M OKI N C

J

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASSMIR 
MONUMENTCO
3914 West lllth Street

Vienas blokas nuo kapinių 
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste!

Tel — CEdarcrest 3-6335

UODftSIO VALANDOJ

MAŽEIKA « EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

8848 8*. VFeetara Ava. Ahr OondMoned koplyOa 
7-8000 — 7-0001 AatomobUlama vieta 
karto mrvaaa kitom mleete dalyaoi gausime

keplyėl* ardtaa jtlsų namų.

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 

4605-07 South Hermitage Avė.
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

SEKANTIEJI YRA NARIAI CII1CAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambulansų patama- turime koplyčias
vintas dieną ir nak- jgH v s o s c Chicagos ir
tį. Reikale šaukti I RoSelando dalyse ir

i mus. tuojau patarnaujame. i
seimai.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VANCE FUNERAL HOME
1124 S. 50th Avė. OLympic 2-5245 ir TOwnhall 3 9687
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X ('icerisklai smarkiai jau 
ruošiasi savo šventei, kuri įvyks 
š. m. rugpjūčio 18 d.

Šventei organizuoti vyriausią 
organizacinę komisiją sudaro: 
kun. Patlaba, dr. Kaunas, dr. 
P. Kisielius, B. Babrauskas, P. 
Maldeikis, B. Kliorė, A. Šatas, 
K. Deveikis, V. Rūbas ir A. Za- 
ilskas.

Komisijai vadovauja dr. F. 
Kaunas su Kliore.

Prie komisijos veikia pakomi- 
sijos: svečių-transporto su inž. 
J. Arštikiu priekyje, programos 
— su J. Kreivėnu, vaišių — su 
Z. Gedviliene, informacijos — 
su Z. Juškevičiene, dovanų pa- 
komisija su Paulausku priekyje.

Šią Cicero jaunimo organi
zuojamą šventę maloniai sutiko 
globoti prel. Ig. Albavičius.

X Susirgo gail. sesuo E. Bla
žytė. Atvykusi prieš 3 mėn. iš 
Vokietijos gail. sesuo E. Blažy
tė, mažlietuvė nuo Kretingalės, 
buvo ištikta saulės smūgio —

X Biletai į lietuvių tautinių
šokių šventę šiandien ir rytoj 
parduodami tik lietuvių tauti
nių šokių šventės raštinėje —
3320 So. Halsted St., tel. CLiff- 
side 4-4096. Biletus, užsakytus 
telefonu, reikia atsiimti ligi šeš
tadienio 5 vai. po pietų. Skirtu 
laiku neatsiimti biletai bus par
duoti kitiems. Biletų likučiai, 
jei jų bus dar likę, sekmadienį 
bus parduodami International 
Amphitheatro kasose.

Banketo biletus dar galima 
įsigyti šokių šventės komiteto 
raštinėje ir pas platintojus.
Banketo biletus reikia įsigyti 
šeštadienio 10 vai. ryto.

X Žurn. Jonas Vaidelys iš Ii- • - * • , -

, _ ... .... . susirgo ir temperatūra siekegonines išeina si šeštadieni, bir- . . .. .... . -k 104 laipsnius. Šiuo metu yrazelio 29 d., išbuvęs apie 10 sa- ,’ . ... , dr. A. Trakienes priežiūroje. Evaicių, bet dar laisvai rankų

KARDINOLAS SAMUEL STRITCH, Chicagos arkivyskupas, asistuojamas kun. A. Zakarausko (de
šinėje) ir kun. J. Malin, šventina dienraščio “Draugo” spausdinimo mašiną. Užpakalyje kardinolo 
Stritch stovi vyskupas V. Brizgys, kairiniame kam pe matyti aldermanas J. Egan, kun. kleb. K. Sta- 
dalninkas, MIC., kiti.

Labai didelis gimtojo žodžio KAS KĄ IR KUR 
svoris

SVEIKINIMAI IR AUKOS T. MARIJONŲ VIENUOLYNO 

IR DRAUGO RŪMŲ DEDIKACIJOS PROGA

Mūsų tautos sąmoninimo bei 
tautinio atgimimo kovoje bene 
didžiausią vaidmenį atliko spau 
sdintasis gimtosios kalbos žo
dis. Šiandieninėje mūsų tautos 
didžioje tragedijoje vakarų pa
saulyje laisvasis mūsų gimto
sios kalbos žodis irgi turi la
bai didelį svorį. Tad labai džiu
gu, kad ir “Draugas” visai sėk
mingai atlieka savo tikrąją pa
skirtį mūsų tautos laisvinimo 
bei tautinio išsilaikymo darbo 
baruose.

Vilniaus Krašto Lietuvių są
jungos vardu linkiu tėvams ma
rijonams ir “Draugo” visam 
administraciniam vienetui dar 
sėkmingiau ir ištvermingiau tę
sti savo darbą ir laimingai su
laukti laisvos ir nepriklausomos 
Lietuvos.

Kūrėjas telaimina visus Jūsų 
žygius!

A. Dundulis,
Vilniaus Kr. Liet. s-gos vicepir.

— Akademinio Skautų Sąjuiulžio 
nariai, norintieji vykti j VlI-ją 
Akad. stovyklą ir neturintieji su
sisiekimo priemonių, prašomi kreip 
tis j Arvydą Kliorę, 1407 S. 48tk 
Ct„ Cicero 50, III. Telef OL 2-2927. 
Stovykla įvyksta liepos mėnesio 1- 
7 d.d. Michigano valstybėje.

— Šv. Antano d-jos ir Lietuvių
veteranų (Postas 1722 W V) ge
gužinė įvyksta Beechnut Grove - 

I gražiame Detroito apylinkės par
ke — liepos 4 d. (July 4) 12 vai.

Rengėjai kviečia visus lietuvius 
be išimties atvykti į rengiamą ge
gužinę. Gros puikus orkestras. 
Veiks turtingas bufetas su įvairiau 
siais gėrimais. Taip pat ir badauti 
nereikės, nes jau pasirūpinta val
giais, kuriuos paruoš geriausios 
Detroito šeimininkės.

Rengėja i

(iiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiii

Pajieškomos virėja ir j(os pagel- 
bininkė didesnei grupei žmonių. 
Geras atlyginimas ir kambariai vie
nai ir kitai. Skambinkite POrts- 
mouth 7-1687.
iiHiiiiiiimiiiiiiimiiiumuiiiniiiiHiiiiun
■iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiniiiiiiiiir

nevaldo, ypač dešinės, kuri yra 
lūžusi augščiau alkūnės per są
narį. J. Vaidelį aplankė nema
žai asmenų, ypač buvo juntama 
užuojauta iš spaudos darbinin
kų bei kultūrininkų, net iš se
nosios kartos, nežiūrint pasau
lėžiūros bei įsitikinimų. Jis ne
buvo užmirštas, nors čia gyve
na vienas, be jokių giminių, bet 
buvo įvertintas ir užjaustas, 
kaip spaudos darbininkas ir 
kultūrininkas.

X Marųuette Park Lietuvos 
Vyčių 112 kuopos nariai George 
Jonikas, Edvvard Pocius, Dob- 
res Rupslaukis, Aldona Miški
nis, Barbara Lazutka, Raymond 
Šimutis, Raymond Samoška, 
Irene Rakaitis ir Anthony Lu- 
bert rūpestingai ruošiasi L. Vy
čių Ulinois-Indiana apskrities 
metiniam parengimui-gegužinei, 
kuri įvyks liepos 4 d. Bučo 
darže, Willow Springs, Illinois.

Bus įdomi programa, kuriai 
vadovaus Algirdas Brazis. Pui

Blažytė dirba Englevvood ligo
ninėje, į kurią buvo priimta 
gail. sesers J. Muiokienės reko
mendacija.

X Romanas Kęstutis Šileikis 
pirmu mokiniu baigė Šv. Kry
žiaus parap. mokyklą. Jo tėvai 
ta proga suruošė vaišes. (Ro
mano tėvas Petras Šileikis orto
pedas, turįs savo įstaigą ir or
topedijos laboratoriją, 2850 W. 
63 St.). Romanas lanko muziko 
A. Kučiūno piano studiją ir įs
tojo į Baltijos jūros tunto laivą 
“Nidą”.

X Vladas Melkus, gyvenąs 
3248 So. Green St., šventė savo 
vardines ir ta proga buvo pa
sveikintas daugelio savo gimi
nių ir draugų. Melkai yra žino
mi parapijos ir draugijų veikė
jai ir rėmėjai. Vladas yra para
pijos komitete per daugelį me
tų, daug veikiantis parapijai.

X Šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų I skyrius rengia arba-

Po dinamiško žingsnio 
— visus pasiekti

Persikėlus į puikias, • moder
nias visais atžvilgiais naująsias 
patalpas, nuoširdžiai linkiu, kad 
su šiuo dinamišku žingsniu pir
myn “Draugas” dar daugiau

Spinduliuoja religiniu bei 
tautiniu idealizmu

Dienraščio “Draugo” ir nau
jųjų patalpų ir Tėvų Marijonų 
vienuolyno dedikacijos proga 
nuoširdžiai sveikiname 
marijonus — “Draugo”

tėvus 
leidė- 
Jumis

visur pasiektų mūsų vargstan- j Dievop padėkos himnus, kad 
čius tautiečius, toli likimo iš-! teikėsi užauginti 1909 metais 
blaškytus po plbtųjį pasauli,1 pasėtą medį, kurio lapai spin- 
ypatingai tebekenčiančius oku- duliuoja religiniu bei tautiniu 
puotoje Lietuvoje, ir ten juos idealizmu ir kuriam plačiai iš

sišakojus po platųjį pasaulį bu
vo lemta susilaukti nauji spau
dos rūmai.

išaugtų skaitytojų skaičiumi ir Jus> siųsdami kartu su

paguostų savo kilniomis idėjo
mis ir, lyg toji aušrinė šviesa, 
nuvestų juos į laisvę ir į nepri
klausomą gyvenimą.

Ilgiausių metų augti, plėstis 
ir stiprėti!

Didžia pagarba
Dr. A. Trimikas. 
Vliko pirmininkas

Būti galingu švyturiu
Nuoširdžiai sveikiname tėvus

Šia proga tariame* “Draugo” 
redakciniam kolektyvui bei tė
vams marijonams didelį ačiū už 
nuoširdų šv. Kazimiero Seserų 
kongregacijos reikalų suprati
mą ir jųjų nušvietimą savo laik 
raščio skiltyse.

Tad Augščiausiojo laiminami 
linkime “Draugui” susilaukti
dar didesnių laimėjimų spaudos

marijonus ir visą jų leidžiamo kultūriniame darbe.
Draugo redakcijos kplekty- Su geriausiais linkėjimais 

vą, vainikuojant savo didžiu-1 
liūs užsimojimus — švenčiant

ki muzika gros šokiams ir bua|tėlę su daugeliu dovanų liepos 
daug žaidimų. Taip pat visi tu-. 28_d- 3 vaL pop,et,“^n
rėš progos laimėti spalvotą te
leviziją ir daug kitų vertingų 
dovanų.

X Dr. P. Kisielius, dr, J. Vai- 
taitis, Cicero Augšt. Lit. mo
kyklos tėvų komitetas, dr. F.
Kaunas, dr. Alf. Grinius, Ant.
Vasiliauskas, ponios K. Baumi- 
lienė, Dūdienė, V. Dailidonis, K.
Augėnas ir muz. A. Nakas pa
rūpino Cicero Augšt esniosios 
Lituanistikos mokyklos geres- 
niesiems mokiniams mokslo me
tų pabaigtuvių proga devynias
vertingas dovanas; tam tiksluiĮUnion Avė., švęsdama savo ju- 
pirmieji trys paaukojo po 101 bilėjų, džiaugiasi, kad turi

Gedvilienės namuose — 4639 S 
Hermitage Avė. Kviečiame 
skaitlingai atsilankyti. Visi bū
site maloniai priimti ir pavai
šinti.

•
X Dr. A. Gerutis aplankė 

Englevvood ligoninėje skaudžios 
nelaimės ištiktą savo seną pa
žįstamą ir kolegą žurnalistą Jo
ną Vaidelį. Žadėjo aplankyti 
savo kolegą ir rašytojas P. Ba
bickas, bet, staigiai susirgus, 
pasiuntė užuojautą.

X Stein Textile Co„ 1306 So.

dol., visi kiti po 5 dol.
X Jaunimo kongreso ir Tau

tinių Šokių šventės dalyviams 
yra ruošiami šokiai šeštadienį, 
birželio 29 d., 9 vai. vakare 
Merchandise Mart. Šokiams 
gros B. Jonušo orkestras. Bi-

klientų ne tik iš Chicagos, bet 
ir iš tolimesnių vietų. Dabarti
niu laiku ypatingai perka sun
kesnes medžiagas, skirtas pa
siųsti Lietuvon, kad jas gautų 
dar prieš žiemos šalčius.

X Joki karščiai nevargins

savo naujųjų rūmų šventinimo 
šventę, šia proga nuoširdžiai 
linkime tėvams marijonams sėk 
mihgai ir nepailstamai tęsti sa
vo vykdomą religinę, tautinę ir r 
kultūrinę misiją, o “Draugui” 
linkime vis stiprėti ir būti ga
lingu krikščioniškosios kultūros 
ir tautinio atsparumo švyturiu.

Reiškiame gilią pagarbą ir 
gėrimės Jūsų laimėjimais.

Liet. Krikščionių Demokratų 
sąjungos Chicagos skyr. v-ba.

Visų lietuvių paminklas
L.R.K. Susivienijimo Ameri

koje sekretorius Wm. J. Kviet- 
kas rašo:

“Šia proga noriu pareikšti 
mano nuoširdžius sveikinimus 
naujų modernių namų šventi
nimo proga. Jie yra ne tik Ma
rijonų kongregacijos nuopelnas, 
bet ir visų lietuvių paminklas.

Su šiuo jungiu nedidelio pa
jėgumo čekutį kaip duoklę ver
tam tikslui.”

Švento Kazimiero seserys 
Motina M. Teofilė, S.S.C., 

generalinė viršininkė

Geriausios sėkmės
Moterų Sąjungos 55 kuopa 

sveikina ir linki geriausios sėk- 
mės Tėvų Marijonų kongrega
cijai,
“Draugo” redakcijai, ir įteikia 
5 dol. auką.

Pirm. S. Sakalienė . . 
Rast. E. Jurkstienė

Neatskiriamas gyvenimo 
palydovas

Šiandien Jūs, gerbiami Drau
go vadovai ir bendradarbiai, tu
rite ypatingą dieną — Draugo 
naujos tvirtovės didelę dedika
cijos šventę.

Tačiau gal būtų leista pasa
kyti, kad tai yra šventė ir visų 
tų, kuriems lietuviškas spaus
dintas žodis yra neatskiriamas 
gyvenimo palydovas ir nuolati
nė duona.

Vardu Chicagos Lietuvių Ta
rybos, kuri apjungia didelį skai 
čių patriotinių lietuvių organi
zacijų, nuoširdžiai sveikinu vi
sus tuos, kurie yra su Draugo 
leidimu ir redagavimu artimai 
sujungti, linkiu, kad Jūsų lietu
viškas žodis niekad neužgęstų 
ir kartu reiškiu gilią padėką už 
Draugo palankumą ir pagalbą 
tos Tarybos veiklos sėkmingu
mui padidinti.

Su gilia pagarba
Teodoras Blinstrubas,

Chicagos Liet. Tarybos pirm.

Daug skolingi tėvams 
marijonams

Labai malonu Jus pasveikin
ti šia svarbia vienuolyno ir 
“Draugo” pastatų šventinimo

Lietuviškos kultūros 
sargyboje

Mieląjį “Draugą” su visu 
štabu ir jo leidėjus tėvus ma
rijonus naujųjų rūmų dedika-’ 
ei jos šventėje nuoširdžiai svei
kinu ir linkiu lietuviškos kultū
ros baruose geriausios sėkmės.

Šia proga malonu pasveikin
ti ir “Draugo” vyr. redaktorių 
p. Leonardą Šimutį, kaip tik 
šiuo metu švenčiantį 30 metų 
šio darbo sukaktį. |

Geriausios sveikatos ir sėk
mės.

O. Zailskienė, 
vyriausioji skautininke [

Lietuviškosios šeimos 
džiaugsmas

Mieli tėvai marijonai ir ben
dradarbiai, Jūsų didelių darbų 
vaisiais šiandien džiaugiasi ir 
didžiuojasi visa lietuviškoji 
šeima.

Tesuteikia jums Visagalis 
energijos ir ištvermės ir toliau 
sėkmingai siekti savo užbrėžto 
tikslo tėvynės naudai, kurios 
sūnūs ir dukros amžiais jus 
minės.

Ta proga statybos išlaidoms 
apmokėti priimkit mano kuk
lią auką.

P 0 P U L A R 
LITHUANIAN RECIPE&

Surinko JUZE DAU2VABDIENS

Tai nepaprasta Knygų. Virt 200 re
ceptų grynai lietuviškų valgių gami
nimui anglų kalboje. Ponia Daužvar- 
dlenS, kuri dažnai pasakodavo apie 
lietuviškus valgius per Chicagos ra
dijo Ir televizijos stotis, surinko pa
dus {domiausius lietuviškų valgių 
receptus Ir DRAUGAS Juos išleido 
labai parankioje formoje. Pirmą, kar
tą tokia knyga pasirodo knygų rin
koje.

Gera dovana kitataučiams ar ang 
llškal skaitantiems lietuviams.

Kaina — $2 00
Užsakymus kartu su pinigais siuskite

Bronė Dikinienė 1 D K A U G A 8”

lėtus galima įsigyti Tautinių taut. šokių šventės programos 
Šokių šventės rastinėje, 3320 žiūrovų, nes International Am- 
S. Halsted St., CLiffside 4- phitheatro salė turi stiprią šal-
4096.

X Dr. Kolis pradėjo dirbti 
kaip rentgenologas Englevvood 
ligoninėje. Šiuo metu čia dirba

domojo oro sistemą. Ši šventė 
įvyksta šį sekmadienį 2:30 vai. 
po pietų.

X Teresė ir Paul Shiman-
keturi lietuviai gydytojai. Be Snarskaitė džiaugiasi sulaukę 
minėto, dar dirba dr. V. Dra- i sveikos ir gražios dukrelės; ne-
gūnas, dr. A. Dulskas ir dr. J. 
Dėdinas. Dirba taip pat trys 
gail. seserys: J. Mulokienė, St. 
Mockienė ir E. Blažytė. Labo
ratorijoje dirba p. Bakaitienė 
ir Būtėnienė ir chirurgijoj — 
M. Cerniūtė.

X Petras Babickas, rašyto
jas, prieš kiek laiko atvykęs iš 
Argentinos, lankėsi rytinėse 
valstybėse, šiomis dienomis at
vyko į Chicagą, kur numatęs 
ilgiau užtrukti. Kaip jau buvo 
pranešta, P. Babickas čia stai
giu susirgo ir kurį laiką teks 
pagulėti.

X Banketo metu ir po banke
to Morrison viešbutyje sekma
dienio vakare bus šokiai, kurių 
metu gros B. Jonušo orkestras.

mažiau džiaugiasi Anastazija 
Snarskienė, sulaukusi pirmos 
anūkės, o Uršulė Mažeikienė — 
proanūkės.

X Pirmosios JAV ir Kanados
liet, tautinių šokių šventės šo
kėjams gros 28 žmonių orkest
ras, kuriam vadovaus muz. Br. 
Jonušas.

X Pranciška Kevenienė sun
kiai serga ir buvo nuvežta į Šv. 
Kryžiaus ligoninę. Ji yra sena 
Tovvn of Lake gyventoja.

Chicagos Miesto taryba, nu
matoma, šiandien patvirtins 
planą — bonais užtraukti $85,- 
000,000 paskolą, kuri būtų pa
naudota tobulinimui O’Hare 
aerodromo.

Tikiu, kad Amerikos ir viso
naujam vienuolynui ir Pasau^° lietuviai jaučiasi daug 

skolingi esą tėvams marijonams 
už • skleidžimamą lietuvybės 
ugnį.

Šia proga noriu sumažinti 
bent mažą dalelę savo skolos 
Jūsų knygose.

Tad priimkite šią kuklią ma
no auką, kaip pagarbą ir džiaug 
smo pareiškimą šia reta proga.

Justas Lieponis

Ženklas ir pažadas
Prašome priimti Chicagos Stu 

dentų Ateitininkų draugovės 
nuoširdžiausius sveikinimus 
“Draugo” naujųjų rūmų šventi
nimo proga.

Linkime, kad “Draugas” mū- 
eų visuomeniniame gyvenime 
pasiliktų kaip švyturys: ženk
las ir pažadas.

Jurgis Štuopis,
Chicagos SAS draugovės pirm.

Arūnas Liulevičius, 
Chicagos SAS draugovės sekr.

Sėkmės ir dvasinei statybai
Jungiu nuoširdų džiaugsmą 

Jūsų laimėjimais naujoje sta
tyboj. Linkiu tos sėkmės ir dva
sinės statybos srityje, į kultū- 

> Tingesnį mūsų išeivijos rytojų!
Jūsų

Iz. Vasyliusnas,
Lawrence, Mass.

Stiprėti, tapti artimesniu, 
jungti

Linkiu, kad naujuose rūmuo
se “Draugas” dar labiau sustip
rėtų, taptų dar artimesnis kiek
vienam lietuviui ir visus su
jungtų į vieningą lietuvišką 
šeimą,

J. Vaisnys, S. J.

“Laiškų Lietuviams”
redaktorius

Jus didžiai gerbiame
Prašau priimti 10 dol. kaip 

mažą dovanėlę Marijonų Staty
bos fondui. Mes sveikiname jus 
ir didžiai gerbiame už tokį gra
žų darbą.

Stanley ir Ametia Klevinsky

4545 West 63rd Street, 

Chicago 29. Illinois

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

KARALAITĖS GINTARĖS 
ILGESYS

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

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

Lietuvių Jaunimo Kongreso spaudos ir propagandos komisija. Sėdi — Ed. Bulaitis ir R. Mišauskas; 
stovi — R. Vėžys, A. Antanaitis ir G. Gedvilą. Kongresas pradedamas šį šeštadienį, birželio mėn. 29 
dieną, Morrison viešbutyje. (

DĖMESIO — NAUJIENA!
Tautinių Šokių šokėjos gauna veltui po gintarinius karolius ir 
apyrankę, tik teks sumokėti kelis dol. muito išlaidų.

NAUJOS KNYGOS
DAINŲ KRAITIS, 200 lietuviškų liaudies dainų su gaidomis

ir tekstu ............................................................................ $2.50
MANO ATSIMINIMAI, Dr. V. Tumėnienė ......................... $3.00
Keturių ogronomių paruošta VALGIŲ GAMINIMO KNY

GA su keliais tūkstančiais receptų ............................. $7.50
Galite pasiųsti į Lietuvą: foto aparatus, šveicariškus laikro

džius, akordeonus, siuvamas ir rašomas mašinas, plunksnakočius 
ir deimantinius peilius stiklui piauti. Visais reikalais kreptis:

J. KARVELIS
3322 S. Halsted St., Chicago 8, III., Tel. YA 7-0677

V ■ _ —......
4 - ~ ............................. •

KAS TIK TURI GERA SKONĮ, VISKĄ 
PERKA PAS LIEPONĮ !

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

Moderniausia lietuvių baldų prekyba Chicagoje.
LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI —

FURNITURE CENTER, INC.

3222-24-26 So. Halsted St. •' VIctory 2-4226
Pirm., Ketvirt 9—9:30, Sek m. 12—5, Kitom dienom 9—6
— -------- J*


