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Sveiki lietuvių kultūros puoselėtojai Chicagoje
Atomo baime, paskolos,

draugystė ir atsisveikinimas
SALOMĖJA NARKĖL10NA1TĖ 

Mūsų speciali korespondentė Jungtinėse Tautose
JUNGTINĖS TAUTOS. — Prieš užbaigdamas savo viešnagę 

Amerikoje, Japonijos ministras pirmininkas Nobusuke Kishi ap
lankė šios tarptautinės organizacijos būstinę, kurioje tik nuo per
nai metų jo šalis yra lygi su kitom ir ties kurios rūmais tik šiemet 
pradėjo plevėsuoti jos vėliava su raudona saule baltame dugne. 

Premjeras tapo pavaišintas
tradicine tvarka, apvedžiotas po 
visas svarbesnes patalpas ir, ži
noma, pakviestas pareikšti savo 
nuomonę įvairiais klausimais.
Kas gi Japonijai šiuo metu yra 
svarbiausia ?

Bijo atominės bombos
Negalima abejoti, kad Japoni

ja, kuri savo atėjimu į Jungtines 
Tautas pradeda naują savo isto
rinio kilimo laikotarpį, gali pa
miršti tai, kas ją anuo metu pa
klupdė ant kelių. Atominė bomba 
jau ne taip greit pranyks iš ja
ponų atminties. Todėl ir Japo
nijos premjeras pirmiausia pa
geidavo, kad Jungtinės Tautos 
pasiektų veikaus susitarimo su-
stabdyti atominių bombų bandy-, kybos ir pramonės ministras ir
mus. Tas jo pareiškimas buvo 
įrašytas į juostą ir transliuotas 
per Jungt. Tautų radiją į įvai
rias šalis.

Kitur New Yorke kalbėdamas, 
tas pats premjeras ypatingai pa
geidavo Amerikos kapitalo in
vesticijų ilgalaikių, bet žemo pro 
cento paskolų formoje. Šitai esą 
būtinai reikalinga Japonijai eko
nomiškai susibalansuoti, nes 
šiuo metu Japonija dar dukart 
tiek importuoja, kiek eksportuo
ja. Be to, ekonomiškai ant kojų 
atsistojusi Japonija galėtų ir vėl 
išplėsti savo dominavimą Azijo
je, kuriai būtų sveikiau prekiau
ti su Japonija negu su kitomis 
valstybėmis.

Nors Japonijos premjeras gal 
ir nepasiekė visko, ko jis norėjo, 
tačiau didžia dalimi jam ta ke
lionė, kaip čia manoma, bus bu
vusi sėkminga, ypač kiek tai lie
tė laimėjimą daugiau simpatijų
Japonijai, lygiagrečiai pareiš- Bus daug eksponatų, vaizduo-
kiant Japonijos draugišką nusi
statymą Amerikos atžvilgiu. 
Lietuviai svečiuose pas japonus

jančių prekybą, pramonę, kultu 
rinį gyvenimą. Bus taipgi pra
mogų: galima bus stebėti čiuo- 
žikus, grožėtis vandens sporto 

Savo išvykimo iš New Yorko' numeriais. Keturis kartus die-
išvakarėse Nobusuke Kishi Wal- noje bus laivelių parodos. Bus 
dorf - Astoria didžiojoje salėje j ir scenos programa su gausio- 
turėjo didžiulį būrį svečių, ku- mis įvairybėmis. Bus net ir ma
riuos jam sukvietė Japonijos, dų paroda.
ambasadorius Jungtinėse Tauto-j 
se ir Japonijos Generalinis Kon
sulas New Yorke.

Daugiau kaip tūkstančio sve-j 
čių tarpe buvome ir du lietuviai: i2g 
Lietuvos Generalinis Konsulas 
Jonas Budrys, kaip diplomatinio 
korpo svečias, ir Jūsų korespon-
dentė, Japonijos ambasadoriaus, dalyvių balsuota, kadangi jie 
Jungtinėse Tautose viešnia. neatstovauja laisvos Vengrijos, 

Įdomu buvo stebėti, kaip sve-’ o Maskvos jėgų valdomą Vengri- 
čiai slinko į salę žąsele, pirma1 j^- Darbdavių atstovai buvo nu

balsuoti nepriimti 147 prieš 7 irpraeidami pro stalus, ant kurių 
buvo padėtos svečių knygos ir 
kur reikėjo įsirašyti pavardę. 
Tik po to, ta pačia žąsde judant, 
teko praeiti ir pro patį ministrą 
pirmininką, kuris savo palydovų
apsuptas, kiekvienam spaudė Valdžios delegatų išmetimas esą
ranką. Vėliau, kai reporteriai 
juokaudami, klausė japonų am
basadorių, ar dar jų premjeras 
tebeturi ranką, tai anas šypso
damasis parodė saviškę ir tarė: 
„Jeigu maniškė liko, tai, manau, 
tebėra sveika ir premjero, nes aš 
gi ėjau į pirmąją ugnį". Amba
sadorius ir jų Gen. Konsulas sto 
vėjo prieky ir jie pirmieji svei- Chicagoje ir apylinkėj šešta- 
ktaMlsu sv^ia.7, tik'^Jto"Sul^eni gil'<,.ra ir
sveikinosi jų ministras pirminin 
kas.

Nobusuke Kishi 
Pirma Jungtinėse Tautose, o 

paskui ir Waldor - Astorios pri
ėmime stebint nediduko ūgio vy
rą, su atsikišusiais į priekį dan
timis (kaikurie reporteriai kal
bėjo, kad jo dantys, kaip kiškio), 
kažkaip atrodė ir keistokas, ma-j 
tant jį Amerikoj ir prisimenant, 
kad dar taip neseniai (II Pas. ka 
ro metu) šitas asmuo buvo Ja
ponijos karo nusikaltėlis. Nors 
jis trejus metus išsėdėjo kalėji
me, net oficialiai nepatiekus kal
tinimų, pokarinėje Japonijoje 
Nobusuke Kishi visdėlto išėjo į 
viešumą kaip amerikinės politi
kos šalininkas. Tai kas, kad ka
ro metu jis buvo Japonijos pre-

jo svarbiausiu uždaviniu buvo 
mobilizuoti Japonijos pramonę 
kovai prieš Ameriką.

Tas smulkaus sudėjimo ir be
sišypsąs japonas, dabar einąs še
šiasdešimtuosius savo amžiaus 
metus, sakoma, yra ne tik politi
kas, bet ir poetas. Kai turįs lai
ko, rašąs eilėraščius. Šis jo ap
silankymas Amerikoje, kuri su
mušė jo imperinę tėvynę, o dabar 
padeda demokratiškai atsikurti 
ir atsikelti iš karo griuvėsių, jau 
yra trečias iš eilės. Bet, atrodo, 
ir jis, kaip ir daugelis japonų, 
yra patenkintas, kad Japoniją su 
mušė Amerika, bet ne Sovietų 
Sąjunga...___________________

Atidaroma paroda
CHICAGO, birž. 28. — Šian

dien, šeštadienį, 10 vai. ryto ati
daroma Chicagos paroda Navy 
Pier vietovėje. Įėjimas 90 centų 
suaugusiems ir 50 et. vaikams.

Išspyrė vengrus 

bolševikus
GENEVA, Šveicarija, birželio 

Vengrijos darbdavių ir 
darbininkų delegacija, dalyvau
janti tarptautinėj darbininkų or
ganizacijos (ILO) seime, buvo

darbininkų delegatai 141 — 5. 
Valdžios delegatai buvo nubal
suoti nepriimti 94—88 santykiu, 
tačiau galutiniam išmetimui rei
kėjo dvejų trečdalių daugumos.

priklausąs Jungtinių Tautų Ge
neralinės asamblėjos reikalui.

KALENDORIUS
Birželio 29 d. šv. Morta. Se

novės: Mantvydas ir Patirgas.
Birželio 30 d. šv. Abdonas ir 

Senėnas. Senovės: Bijūnas.
ORAS

Temperatūra apie 80 1. Sekma 
dienį temperatūra mažai tepasi- 
keitus.

Policija naktį
CHICAGO, birž. 28. — Besi

stengiant sumažinti nusikalti
mus Chicagoje, visa eilė polici
jos kapitonų, net 38, paskirti nak 
tinei pamainai, kada įvyksta dau 
giau nusikaltimų. Dabar jie 
dirbs nuo 4 vai. p.p. iki vidur
nakčio. Iki šiol kapitonai dirbo 
nuo 8 vai. ryto iki 4 vai. p.p.

Pirmas mitingas
VIENA, birž. 28. — Praneša

ma, kad pirmasis Vengrijos ko
munistų mitingas, po Vengrijos 
sukilimo, pradėtas vakar. Ferenc 
Muennich, deputatų pirminin
kas, tarė atidaromąjį žodį. Mitin
ge bus aptariami visi įvykiai ir 
kalbės kompartijos pirm. ir Mas
kvos pastatytas Vengrijos da
bartinis valdovas Janos Kadar.

Siaučia polio
BUDAPEŠTAS, birž. 28. — 

Vengrija bando gauti iš Ameri
kos Salk serumo, kadangi Ven
griją palietė polio liga. Vengri
jos sveikatos ministeris pranešė 
spaudos atstovams, kad yra jau 
ligi šiol užregistruoti 599 susir
gimai polio liga. Vaikams gyve
nantiems Pietų ir Šiaurės Ven
grijoje uždrausta naudotis plau
kymo baseinais.

Rasta heroino
CHICAGA, birž. 28. — Polici

ja areštavo John Norwoodą, 34 
m., ir Melvina Harris, 41 m. am
žiaus. Pastarasis laikė gėrimų 
parduotuvę ir vaistinę. Pas juo
du buvo rasta heroino už $100,- 
000.

Kiaušinių mėgėjai
CLEVELAND, birž. 28. — 

Pilietis Sol Sherman pranešė po
licijai, kad vagys įsiveržė į jo 
krautuvę ir išnešė 1,440 kiauši
nių.

Nuteisti kunigai
OSTRAWA, Čekoslovakija, bir 

želio 28. — Reuterio agentūra 
praneša, kad 8 katalikų kunigai 
buvo nuteisti ligi 4 su puse me
tų kalėjimo už vadinamą subver- 
syvinę veiklą prieš krašto vy
riausybę. Kaltinamieji esą buvo 
šv. Pranciškaus Saleziečio drau
gijos nariai, kurie su Amerikos 
pinigais stengėsi dezorganizuoti 
Čekoslovakijos komunistų parti
ją. Visi 8 kunigai esą direktyvas 
gaudavę iš vienuolio Vaclav Fi- 
lipec, slaptai gyvenusio vienuo
lyne Liptal, Moravijoj, kuris 
esąs Vatikano šnipų centras.

Pulk. J. C. Nickerson, kaltinamas raketinių ginklų paslapčių išdavimu. Dešinėj pulk. Richard F. Scar- 
borough, JAV armijos advokatas, yra įstatymo gynėjas. Liudininkais yra vokiečiai raketų ekspertai dr. 
Wemer Von Braun ir (apačioj) Ernest Stuhlinger. (INS)

“Draugo” ir tėvų Marijonų namų dedikacijos proga buvo 
suruošta Lietuviškos Knygos klubo išleįtų knygų. parodėlė, 
kurią kard. Stritch apžiūrėjo. Šalia stovi “Draugo” ir tėvų 
Marijonų spaudos direktorius kun. P. Cinikas, MIC.

Sovietų Sąjunga išsigando 
Vokietijos

MASKVA, birž. 28. — Maskva 
įspėjo Vakarų Vokietiją, kad ji 
neturėtų atominių bei raketinių 
ginklų ir nesileistų į /didelę drau
gystę su Amerika. Atominiai gin 
klai ir raketos Volgetijoje bus 
priežastis, kad Vokietija negalės 
būti sujungta. Esą Sovietų Są
junga tai negalės padaryti savo 
sienų apsaugojimo reikalu. Pra
nešimuose iš Londono, mažinant 
kareivių skaičių, Anglijos armi
ja stovėjusi Vokietijoj prie gele
žinės uždangos bus atitraukta ir 
tos sienos bus pavestos saugoti 
Vakarų Vokietijos atkuriamai 
kariuomenei. Atsakydami vokie 
čių Bonnos vadovaujantys asme
nys pabrėžė, kad jie kolkas tokių 
atominių ginklų neturi.

Gavo paskolą
WASHINGTON, birž. 28. — 

Eksporto ir Importo bankas skel 
bia, kad šiandien jis Japonijai 
paskolinsiąs 175 milionus dol. 
Ši suma gauta JAV besilankant 
Japonijos premjerui Kishi, ku
ris šiuo metu jau yra pakeliui į 
namus. Eksporto ir Importo ban 
kas šią sumą, galimas daiktas tik 
vieniems metams, duos medvil
nės, kviečių, sojos ir kitų Ame
rikos prekių pirkimui. Kishi fi
nansų patarėjas Fukuda nori iš 
to pačio banko gauti ilgalaikę 
80 mil. dol. paskolą.

• Italijos prez. Giovani Gron- 
chi trimis dūminėmis bombomis 
bombardavo buvęs filmų direkto
rius, šiuo metu esąs be darbo, 
Carlo Betti. Sakoma, kad dabar 
darbo gausiąs.

Puse viso pasaulio
WASHINGTON, birž. 28. — 

Paskutiniais daviniais Amerikoj 
yra užregistruota 10,750,000 
sunkvežimių judančių Amerikos 
keliais. Tai yra beveik pusė pa
sauly vartojamų sunkvežimių 
skaičiaus. Nuo 1945 m. sunkve
žimių JAV padvigubėjo.

Plėšo sovietų vėliavą
FREIBURG, birž. 28. — Šiuo 

metu Vakarų Vokietijos Freibur 
ge vyksta 500 m. miesto įsteigi
mo sukaktis ir ten plėvesuoja vi
sų kraštų vėliavos. Sovietų Są
jungos vėliava jau buvo nuplėš
ta net keturis kartus.

Pabėgo lėktuvu
VIENA, birž. 28. — Du buvę 

Čekoslovakijos karininkai pačiu
po Pragos Aero klubo lėktuvą ir 
atskridę į Vieną paprašė azylio 
teisių. Abu pabėgėliai, Kostelnik 
ir Weeber, buvo ankstyvesnėj 
armijoj leitenantai.

• Dr. H. E. Robinson, Smift 
įmonių direktorius kalbės 4-tam 
internacionaliniame maitinimo 
kongrese, liepos 25 d. Paryžiuje. 
Bus kalbama apie maisto kon
servavimą ir vartoji/ną beta ir 
gamma atominių spindulių.

• Kimball piano įmonė Navy 
Pier,III., suruošė parodą 100 me
tų pianino progresui paminėti. 
Be įvairių pianinų yra išstatyti 
$135,000 vertės vargonai, par
duoti Roxy teatrui New Yorke.

Neeiliniai įvykiai, lietuvių 
išeivijos istorijoje

CHICAGA, birž. 28. — Vakar, šiandien ir rytoj Chicagoje 
vyksta neeilinė mūsų kultūros demonstracija. Tūkstančiai iš Ame
rikos ir Kanados lietuvių atvyko į Chicagą pasidžiaugti Meno pa
roda, dalyvauti Jaunimo kongrese ir Tautinių šokių šventėje. 

Penktadienį vakare įvyko lie
tuvių dailininkų parodos atida
rymas Morrison viešbutyje, ku
rioj dalyvauja 40 dailininkų, iš- 
statydami arti dviejų šimtų pa
veikslų. Yra išstatyta tapybos, 
grafikos, skulptūros, keramikos 
kūriniai.

Jaunimas eina

šeštadienį, tame pačiame Mor
rison viešbutyje 79 W. Madison 
st. 9:30 vai. rytą pradedamas 
Jaunimo kongresas. Jaunimas 
turės specialių paskaitų ciklą, 
liečiančių specialius jaunimo san 
tykius su aplinka, tauta ir lietu
viais. Posėdžiai su pietų per
trauka tęsiasi ligi šeštadienio va. 
karo ir dar bus tęsiami sekma
dienį nuo ryto, kadangi yra svar 
bių ir neatidėliotinų reikalų.

Kalba Chicagos meras
Sekmadienį Tautinių šokių 

šventė pradedama pamaldomis 
už Lietuvą šv. Kryžiaus parapi
jos bažnyčioje 9 vai. ryto. Mišias 
laikys vysk. V. Brizgys, pamoks 
lą sako kun. St. Yla. Gieda „Dai
navos“ ansamblis. Evangelikams 
pamaldas laiko evangelikų kun.
A. Trakia evangelikų bažnyčioje 
Halsted st. Tautiniai šokiai pra
dedami sekmadienį 2:30 vai. pp.
Amphitheatre. Bus sugroti trys 
lietuviški maršai, įneštos vėlia
vos, sugiedoti Kanados, Ameri
kos ir Lietuvos himnai. Kalbės maį pasiruošę> kiti jauni ir ne. 
Chicagos meras Richard Daley, prityrę) dalis mokytojų t 
LB pirm. St. Barzdukas, Tauti- nerūpestingaį žiūri j sįstemingą 
nių Šokių kom. pirm. Br. Shotas. savo kvalifikacijų tobulinimą, 
šventę praveda J. Daužvardienė. į TenRa pripažinti) kad mūsų res.
Po šokių programos šventę už- publikos pedagoginės ir aukšto- 
darys dr. J. Bajerčius. Bus su- jo mokslo įstaigos nepakanka. 
dainuota daina „Leiskit į tėvy- mai paruošia jaunuosius specia. 
nę“ ir skambės maršų muzika, i iįstus“
orkestrui diriguojant Br. Jonu- . Septynis Jordano mokytojus 
SUE i areštavo saugumo policija kaip

Didelė prasmė , rengusius sukilimą prieš valdžią.
: Policija taip pat areštavo ir ko-

Šis kultūrinis ir neeilinis lietu-, munistų partijos lyderį George 
viams įvykis turi didelės ir reikš Turjimans 
mės ir didelę prasmę. Kada Lie- • Washingtonas įsakė radijo 
tuva turi šokti grojant bolševi- siųstuvui Free Europe nebesiųsti 
kinei muzikai, lietuviai čia šoks propagandinių balionų per gele-

Bažnyčia priespaudoj

FRANKFURTAS, birž. 27. — 
Septintasis „Bažnyčios priespau 
doje“ (Kirche in Not) suvažiavi
mas šiemet įvyks rugpjūčio mė
nesio pabaigoje Koenigsteino 
mieste Vakarų Vokietijoje. Da
lyvaus beveik visų pasaulio tau
tų atstovai, tarp kurių ir lietu
vių delegacija. Ir šiais metais 
bus studijuojama Bažnyčios pa
dėtis anapus geležinės uždangos, 
remiantis naujausiais daviniais.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ 
SANTRAUKA

— Tūkstančiai Poznanės darbininkų vakar pagerbė žuvusi 
savo brolius pernai metais Poznanės sukilime.

— Amerikiečių sprausminiai lėktuvai perskrido Pietų Korė) 
demonstruodami JAV karines jėgas ir pakeldami Pietų Korė j 
gyventojų moralę, atsverdami nuolatinį Siaurės Korėjos komuni 
tų demoralizavimą pietų korėjiečių, ypač, kad raudonieji nuol 
stiprina Siaurės Korėjos apsiginklavimą. Šių naujųjų lėktuvų b 
zė bus ne P. Korėjoj, bet Japonijoj.

— Oro biuras praneša, kad Golfo krantų uragane Audre 
žuvo apie 1,000 žmonių, Cameron apylinkėj į pietus nuo Lai 
Charles. Kiti teigia, kad žuvo iki 3,000 žmonių.

— Valstybės sekretorius Dnlles pranešime padarytame vak 
San Franeisco, komunistinę Kiniją pavadino necivilizuotu ir n 
draugingu kraštu.

— Amerikiečiai kariai, esantys Japonijoj, bus namuose ap 
Kalėdas. Atsitraukimas palies 25—30 tūkstančių karių.

— Vakar pranešta, kad gazolino galionas Illinois valstyb 
gali pabrangti 1 centu.

prisimindami laisvės dienas ir 
laisvą lietuvių kultūrą, kada Lie
tuvoj bolševikai kūrėjus prievar 
tauja piešti bolševikinius stabus, 
mūsų dailininkai parodys lietu
višką kūrybinį genijų nesupan
čiotą marksizmo, kada Lietuvos 
jaunimą bolševizmas stengiasi 
perauklėti ir sužaloti jo dvasią, 
laisvai gyvenąs jaunimas svars
tys galimumus kuo padėti tėvy
nėje bevargstančiam savo jau
najam broliui. Visi šie uždaviniai 
ir padaro šią šventę neeilinę ir 
turinčią dabarčiai ir ateičiai di
delės reikšmės.

TRUMPAI IŠ VISUR
• Tėvas ir Luisiana valstybė

se siautęs uraganas Audrey pa
reikalavo 17 žmonių gyvybių, su 
žeista apie 200 ir padaryta mi- 
lionai dolerių nuostolio.

• Helen Guild, 45 m. amžiaus 
moteris, gyv. Los Angeles gavo 
49 d. kalėjimo, kadangi ji surin
ko už pastatymą ne vietoje auto
mobilio 49 protokolus.

• Kavaliauskas komunistinėj 
„Pergalėj“ skundžiasi dėl silpno 
mokinių paruošimo taip: „Ne
maža dalis mokytojų dar neuž
tikrina augšto idėjinio teorinio 
bei metodinio pamokų lygio, eilė 
lietuvių ir rusų kalbų bei litera
tūros mokytojų yra nepakanka-

žinę uždangą.
• Anglijos karalienės Elzbie

tos vyras Pilypas birželio 26 d. 
važiuodamas drauge su žmona 
susidūrė su kita mašina, bet nei 
iš vienos nei kitos mašinos nie
kas nesužeistas.

• JA Valstybių transokeani- 
nių laivų biznis 1956 m. sumažė
jo 6 proc. Vidaus susisiekimo 
priemonių biznis nepasikeitęs.

• Plieno ir geležies pramonė 
1956 m. pasiekė rekordinį paga
minto plieno skaičių — 133,- 

,459,150 mil. tonų.
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FRONTININKAI STOVYKLOJE

Frontininkai Federacijos 

stovykloj

Birželio 22-23 dienomis Chica- 
gos, Clevelando, Detroito ir 
Windsoro frontininkai buvo su
važiavę j Katalikų Federacijos 
stovyklą 1941 m. lietuvių tautos 
sukilimo 16 metų sukakties pa
minėti. Birželio 22 d. vakare te
buvo tik susipažinimo vakaras. 
Numatytoji Joninių laužo pro
grama negalėjo įvykti d'ėl smar
kaus lietaus. Susipažinimo va
kare gražiai padainuota ir pa
sikalbėta. Prieš prasidedant lie
tui, frontininkės pamatė, jog 
ant vieno medžio šakos nusilei
do didelis bičių spiečius. Kad 
apsaugojus bites nuo sunaikini
mo, frontininkų pastangomis bi
tės buvo susemtos ir padėtos 
į avilį. Katalikų Federacijos sto
vykloje jau yra nuolatinis gy
ventojas — bitės.

Sekmadienio diena buvo šilta 
ir saulėta. Į stovyklą suplaukė 
keli šimtai Detroito lietuvių Lie
tuvių Fronto minėjimo išklau
syti. 11 vai. stovyklos salėje 
kun. Br. Dagilis atlaikė šv. mi
šias ir pasakė pamokslą. Tai bu 
vo pirmosios mišios Federacijos

žiūrėjimas, vaišės, dainos. Kal
neliuose ir kvapiose pakalnėse 
vaikščiojo ir žaidė būriai jauni
mo ir vyresniųjų ir visuose kam 
puošė aidėjo skambios dainos. 
Stovykla nutilo tik vakare.

Detroito frontininkai surengė 
gražų minėjimą gražioje Kata
likų Federacijos stovykloje. Mi
nėjimo dalyviai jiems reiškia 
padėką ir laukia sekančios pro
gos vėl susiburti į tą gražųjį 
kampelį, St„ Dns

SVEIKINAME NAUJĄ 

DAKTARĄ
IJet. Namy Mvinink, klabaa Jn<liana Harbor, Ind.

' turės savo išvažiavimą liepos ’
28 d. A. Bruzgulienės darže. A- 
pie tai klubo korespondentas 
parašys plačiau, gi apie kitus

Įspūdingas baisiojo birželio 

minėjimas

išvažiavimus bus pranešta vė
liau — jie greitai pasibaigs, nes 
vasara trumpa.

A. a. Antanas Zalutia i

palaidotas birželio 15 d. Tai bu-

Šioje lietuvių kolonijoje bir
želio įvykių minėjimas buvo vie 
tos A. L. B-nės vadovybės pas
tangomis suruoštas birželio 16 
d. Jis buvo pradėtas Šv. Pran
ciškaus lietuvių parapijos baž-vo gerai žinomas rimto būdo ... 

vyras. Liko liūdinti žmona, dūk- nyčloJe «kilm.ngomis pamaldo-
' Me* • e. M Vtrt Z-» M ♦"1 1 1 Vt d T O 1 1/1 M t 11 TAS* —

tė, žentas ir daug pažįstamų bei

DR. A. KAVALIŪNAS 
Šių metų birželio 12 d. Algir

dui Kavaliūnui suteiktas Cum 
Laude — su aukso medaliu —

draugų. Laidotuves gerai tvar
kė Alf. Vance.

Cicero šimtmečio

sukakties minėjime lietuviai taip 
gi pasirodys su savo talentais. 
Čia, numatoma, pasireikš tauti
nių šokių grupė, vadovaujama 
p. Jameikienės. D.

Supiltas naujas kapas

A. a. Ignacas Kancevičius, 8 
metus išbuvęs paraližuotas, ne
galėdamas kalbėti ir vienos pu
sės valdyti, š. m. birželio 18 d. 
atsiskyrė su savo namiškiais ir 
bičiuliais, kurių jis turėjo daug.
Visų nustebimui šermenyse ir 
laidotuvėse birželio 22 d. daly
vavo keli šimtai jo bičiulių.

Šv. mišias aukojo kun. J. Šau. medicinos daktaro laipsnis. Tuo 
linskas, kun. J. Beleckas, S. J., buvo apvainikuotas jauno trem- 
kun. A. Stanevičius, kun. R. Sau Itinio ilSas ir pasiryžimo pilnas 
dis ir kun. V. Tikužis. Baigiant
pamaldas, kun. J. Šaulinskas,
Visų Šventųjų parap. klebonas, 
pasakė pamokslą, pažymėda
mas, kad velionis buvo uolus pa
rapijos komiteto narys per ei
lę metų. Į šv. Kazimiero kapi-

darbas.

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

KARALAITES GINTARĖS 
ILGESYS

stovykloje. Pamaldų dalyviai, nes palydėjo ir tenai paskutinį
kurių prisirinko pilna didelė sa
lė, gražiai giedojo lietuviškas 
giesmes. Kun. Br. Dagilis savo 
pamoksle paryškino, koks dide
lis skirtumas tarp krikščionio 
ir pagonio, šitoji stovykla auk
lės krikščionis. Pamokslininkas 
kvietė maldomis prisiminti 1941

atsisveikinimo žodį tarė kun. A. 
Stanevičius.

A. a. I. Kancevičius, Rose- 
lande išgyvendamas 54 metus, 
nepasižymėjo dideliais titulais, 
turtais ar kokiomis mandrybė- 
mis; buvo kuklus ir nuoširdus 
visiems; visi buvo jo draugai

m. kritusius sukilimo dalyvius užtat su juo atsisveikinti ir at-
ir prašyti Viešpaties palaimos 
gyviesiems jų darbo tesėjams. 
Pirmosios pamaldos Katalikų 
Federacijos stovykloj paliko gi
lų istorinį įspūdį. Frontininkai 
koplyčios įrengimo reikalams su 
aukojo per 111 dol.

1 vai. gražioje medžių paunks 
nėję prasidėjo 1941 m. sukilimo
minėjimas. Rengėjai pristatė ke
lių šimtų klausytojų būriui čia 
atvykusius pagrindinius 1941 
m. sukilimo vadus dr. A. Damu- 
šį, L. Prapuolenį ir kitus. Visa 
eilė Detroite veikiančių organi
zacijų, sąjūdžių ir partijų į minė 
jimą atsiuntė savo atstovus.

Po rengėjų žodžio pirmasis

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

“DRAUGAS”

Jaunasis daktaras A. Kava
liūnas gimė Kaune 1933 m. rug
sėjo 12 dieną. Greit prasidėjusi 
emigracija nusviedė j Ingol- 
stadtą, kur lankė gimnaziją.
Atvažiavęs į Ameriką, baigė 
Kelly High School 1950 metais.
Medicinos studijas pradėjo ^45 ®^rd Street, Chicago 29, III. 
Navy Pier 1950 m.; 1953 m.
perėjo į Loyolos universitetą, 
kuri baigė su aukso medaliu.

Sveikiname, didžiuojamės ir 
linkime geriausios kloties!

* K. S.

silaiikė nepaprastai daug lietu- į
vių. Be abejo, prie to prisidėjo į išvažiavimui liepos (July) 7 d. 
ir jo sūnaus Stasio popularu- A. Bruzgulienės darže. Vieta vi- 
mas, kuris kaip dailininkas, ak- siems gerai žinoma — 8274 S. 
tyvus visuomenininkas lietuvių Kean Avc. Kaip kitados, taip ir 
ar kitataučių tarpe yra gerbia- i šį kartą išvažiavimas bus at- 
mas ir visuomet laukiamas. Dail. žymėtas gausiais dalykais laimė 
Kancevičius paveldėjo iš tėvo jimams — jų yra net 13 ir geros 
tą didžiąją dovaną-kuklumą, nuo vertės. Biletai plačiai eina; juos 
širdumą ir tėvynės Lietuvos mei platina draugijos nariai ir pa-
lę.

Nors jisai Lietuvos ir nėra 
matęs, bet tas jam netrukdo si 
lietuviais bendradarbiauti, ta! 
kinant vyčiams, Balfui, Lietuvių 
Bendruomenei ir kitoms organi 
zacijoms. A. a. Ignacas savo 
vietoje paliko gražų, pavyzdingą

šaliniai; aišku, jog bus visi iš
parduoti. Tarp pardavėjų eina 
varžytynės, kuris bus čempionu, | 
bet tai paaiškės vėliau.

Šv. Antano draugija
tufėjo savo išvyką birželio 23 d.! 
Oras buvo palankus, tai ir pasek] 
mės geros. M. Jakubauskas tik

paminklą - sūnų Stanislovą, rai turi kuo pasididžiuoti) bet
kuris tėvo pramintus takus plės

kalbėjo svečias iš New Yorko ir eig platesniu mastu, nes tam 
Vytautas Vaitiekūnas. Kalbė- yra'pilnai pasiruošęs. A. a. Ig- 
tojas priminė, jog 1941 m. suki- nacas padarė viską, ką jis galė> 
limas buvo ryžto, ištvermės ir
tikrosios vienybės pavyzdys.
Kai kalbame apie vienybę, turi
me atsiminti 1941 m. sukilimą 
ir vienybės reikalą statyti ant 
tų idealizmo, pasitikėjimo ir pa
siaukojimo pavyzdžių.

Leonas Prapuolenis, faktina- 
sis 1941 m. sukilimo organiza
torius ir Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo per radiją pas 
kelbėjas, ilgesniame žodyje per
žvelgė lietuvių rezistencijos isto
riją, jos pasiaukojimą ir ištiki
mybę gimtajam kraštui. Rezis
tencija Lietuvos laisvės kovoms 
sudėjo didžiausias aukas ir krau

jo; šiandien jo sąžinė yra ra
mi ; jam sergant nuvykus aplan
kyti, būdavo sunku susilaikyti 
neverkus, nes Ignacas, negalė
damas žodžio ištarti, savo aša
romis plovė veidą; ir tomis grau 
džiomis ašaromis jisai daug ką 
pasakydavo, palikdamas amži
ną prisiminimą. K. Bružas

jisai tos garbės nepaiso; anot 
jo, “aš dirbu ne sau, bet drau- 

I gijai”. Kaip ten bebūtų, bet nuo 
pelnas tenka jam; tai vienintelis 
“jaunuolis”, pilnas energijos. ,

Cicero, III.
Klubo veikla nesustos

Lietuvių Raudonos Rožės klu
bas turėjo savo pusmetinį susi
rinkimą ir nusistatė neturėti su
sirinkimų du mėnesius — liepos 

ju surašė testamentą, jog visais. ir rugpjūčio. Tiesa, susirinkimų
laikais lietuvis laisvės siekė ir nebus, bet klubo veikla nesu- 
dėl jos aukojosi. 1941 m. suki- stos. Sergantieji nariai bus ap- 
limas buvo laimėtas Lietuvos rūpinti, nes yra du ligonių lan- 
sūnų ir dukterų besąlyginiu pa-lkytojai, kurie aplanko kiekvie- 
sišventimu ir pasiaukojimu. Kri-1 ną sergantį ir nurodo, kas reika- 
tusius pagerbti paprašė vienos linga. Taipgi ir mirusieji bus ap- 
minutės atsiklaupimu. Didelė į rūpinti. Finansų sekretorius 
klausytojų minia atsiklaupė ir \ Ben Tumaviče atostogų neturi, 
tyliai meldėsi. Oficialioji minė-' Draugystė Lietuvos Kareivių 

jimo dalis baigta Lietuvos him- taipgi susirinkimų neturės du 
nu. mėnesius. Valdyba ir rengimo

Sekė gražiosios stovyklos ap- komisija sparčiai ruošiasi savo

Marijos apsireiškimų Fatimo> 

1917 metais aprašymas

128 pusi. Kaina $1.00 
Užeakymun kartu bu pinigai. aluaktt.
‘‘DRAUGAS’’

4545 West 63rd Street 
Chicago 29, Illinois

J. GLIAlJDA

OftAPRO
MOBię

PREMIJUOTAS 
RQMAtiAS

mis ir momentui pritaikintu pa 
mokslu. Pamaldų metu į bažny
čią iškilmingai buvo įnešta Lie
tuvos trispalvė, su juodu kaspi
nu perrišta, o šalia jos buvo 
JAV vėliava. Vėliavas atlydėjo 
lietuvaitės, tautiniais rūbais ap
sirengusios.

7 vai. vakare parapijos salė
je buvo susirinkimas-aktas, ku
rį pradėjo ir jam vadovavo ALB 
pirmininkas V. Makiejus. Trum
pą ir turiningą paskaitą skaitė 
VI. Molevičius, kuris trumpais 
bruožais apžvelgė anuos šiurpu
lingus birželio 1940 ir 1941 me
tų įvykius, be to, V. M-čius pa
deklamavo savo sukurtą eilė
raštį.

Meninės dalies metu buvo mon 
tažas “Oi Lietuva, motinėle, ko 
tu taip graudžiai verki?” Mon
tažą sustatė muzikas Faustas 
Strolia, o scenai paruošė Česlo
vas Žoromskis. Išpildė ir dekla
mavo Regina Valutytė, Č. Žo
romskis ir Edm. Rimkus, o smui
ku grojo muz. F. Strolia ir akor

deonu palydėjo Ben. I’akalenka.
Montažas gana vykusiai ir vi

sais atžvilgiais gerai paruoštas 
ir atliktas, todėl nevienam daly
viui skaudžios ašaros suvilgė 
skruostus.

Be to, susirinkusieji turėjo 
progos pasiklausyti ir muzikos. 
Smuiko solo: a) Pierre Rodė — 
Concerto No. VII smuikui antro
ji dalis ir b) Gcbriel — Marie, 
La Cinguantaine. Šiuos kūrinius 
atliko muz. F. Strolia, sklandžiai 
akompanuojant Danutei Indrei- 
kaitei. Susirinkusiųjų buvo pa
lydėta ilgu ir labai triukšmingu 
rankų plojimu, kas buvo užpel
nyta. Bisui dar buvo pagrota 
A. Simonetti — Madrigale.

b) Oi liūdnas, liūdnas — Stasio 
Šimkaus ir c) Ko liūdi sesele, 
— liaudies dainą, harmonizuotą 
Stasio Šimkaus. Šis choras ga
lės turėti gražią ateitį ir gali iš
sivystyti į stiprų koncertinį cho- 
r4-

Nors diena buvo nepaprastai 
karšta, bet žmonių į minėjimą 
atėjo pakankamai daug ir iki 
galo kantriai išbuvo. Iš to ma
tyti, kad susirinko su viltimi, 
jog minėjimo rengėjai neapvils, 
kas ir buvo pilnai ištesėta.

Jonas Ervydis

TEKIUS PLUMBINCi HKATING
• SkubuM patarnavimas visiems 

Apšildymo ir kanalizacijos patai
symas.
• Nemokamas planavimas ir apskai
čiavimas.
• Joks darbas nei per didelis nei 
per mažas.

• Dal bas garantuotas kainos, ku
rias jūs išsigalite mokėti.
TAylor 9-H1K5. 1942 S. llalstcd St.

Šv. Pranciškaus lietuvių pa
rapijos bažnyčios choras, vado
vaujamas muz. Fausto Strolios, 
padainavo: a) Anoj pusėj Ne
munėlio — liaudies dainą, har- I . ,, .
monizuotą Fausto Strolios (?), IldMKltC (11011.

ARBET’S, INC., HAS THE ANSWER!

BREEZE-COOL 
SEVERAI ROOMS
for pennies a day!

'domiausias romanas'

jyva mirigb 
vyKiai išsamiai 

ras bolševikinis 
Lietuvoje, dail. V

šiurpiu
pavaizduc 

gyvenimą* 

K Jonyn<

ir

«6 originaliu iliustracijų

Abi dalvs vienoje mvgo> 
nal tik $4.00

(i*HRkvmus siųsti

“DRAUGAS”
4545 W. 63rr Street 
Chicago 29, Illinois

J

DOVANOS j LIETUVĄ
INTERNATIONAL PARCEL SERVICJP bendrovė siunčia j LIETUVĄ 

ir Rusiją (Sibiran) siuntinius su įvairiomis gėrybėmis: angliškom
medžiagom, maistu, avaline, vaistais, mašinas ŠINGER, akordeonus 
HOHNER, dviračius, laikrodžius ir daug kitokių dalykų, šie daiktai pri
statomi iš Anglijos bei Švedijos. VISI mokesčiai yra apmokėti siuntėjo, 
gaupant siutin) mokėti nieko NEREIKIA. Pristatymas garantuojamas 
100%, pilnas DRAUDIMAS.

W-7 ORO PAŠTU...................*38.09
50 GM Streptomycin a 1 gm.
1000 tablečių Rimifon 

Roche a 50 mgm

W-9 ORO PAŠTU ................ *33.50
200 tablečių Butazolidin a 100 mgm 
200 tablečių Serpasil a 0.25 mgm 
200 tablečių Athopban
250 tabl. Vitamin B-12 a 10 micr.
Š-13 ............ ........................... *13.50
20 svarų Cukraus

........................................ *23.50

G-19 ............................................... *49.50
3 jardai vilnonės medžiagos mo

teriškam paltui (mėlyna ar pilka 
spalva ir visi reikalingi priedai 
(pamušalai, kišenės, siūlai ir kit.).

3 jardai vilnonės medžiagos suk
nelei Afgalaine. visokių spalvų.

S-14 .....................................
20 svarų grynų taukų

S-17 .............................................. *20.50
10 svarų grynų Taukų 
10 svarų Cukraus

G-21 ............................................... *99.50
3 jardai vilnonės vyriškam pal

tui medžiagos — pilka, mėlyna, ru
da. Visi reikalingi priedai (pamuša
las, kišenės ir kiti dalykai).

3 >4 jardų vilnonės medžiagos vy
riškam kostiumui su visais reika
lingais priedais. ,

Mūsų bendrovė siunčia labai pigiomis kainomis ORO PAŠTU įvai
riausius vaistus. Mes išsiunčiame vaistus pagal Jūsų reseptus gautus iš 
Lietuvos. Užsakant į Sibirą, prie nurodytų kainų pridėkite — Oro Paš
tui $5.50, kitiems $1.50. Rašykite mums lietuviškai, pdašydami visokių 
informacijų. Naudokitės mūsų patarnavimais, nes mes turime daugmetini 
patyrimą. PRAŠYKITE MORŲ KATALOGŲ.

PRAŠYKITE MŪSŲ KATALOGŲ.

INTERNATIONAL PARCEL SERVICE
4102 Archer Avė., Chicago 32, III. Tol. FR 6-6399

R O P H I
Geriausias prancūziškas konjakas

$81.95* • • i
U” Slaedard Medei

Why wih in fagging heat, when you can Bve cool for so Btttel 
Summer after summer, you’ll step from ihai outside “oven" ūmo 
refreshmg breeze-cooled rooms! Jusi flick a switch and you’U re- 
place stale, muggy atr with cool, fresh air. Snap it into reverse and 
the fresh air circulates! Install witb a screwdriver. Sman silver- 
gray fimsb blends with any decor. 18* and 22* Standard models.
Twin-fan casement modei. Come in and feel dus cooter u acuoo!

• Electricofly revsnibte
• Iwo tpeedt, intake and etdiaMt
• Spirai rteel griil* tor safety
• Adįustabte mounting pone*
• Guarontoed j yaase

ARBET’S, INC-
FURNITURE AND APPLIANCES STORE

C'ompleto Interior Decorating Service 
and Gustdin Draperies

2442 W. 47th Str. Chicago 32, Illinois 

Tek - VIrginia 7-0700

ROBBINS S MYERS

WINDOW FANS

DRAUGAS

THK LJTHUANIAN DAILY FRIENI)
4545 W. 63 rd St., Chicago 29, Illinois, Tel. LUdIow 5-9500

Entered a. Recond-Člaoe Matter M&rcta II, 1016, at Chicago. Illlnota 
Under Ule Act of Mare h I, 1179.

Meober of the Cathollc Preaa AM’n 
Publiahed dally, ezept Sundaya 

by the
Mthuanian Catholio Pi
PRENUMERATA: 
Chicago! Ir Cicero]
Kl*ur J-AV tr Kanadoj 
Uiatnnyjn

Soči et j 
Metama

*9.00
*8.00

*11.0(1

8UB8CRIPTION RATES 
*8.00 per year outalde of Chloagt 
$9 00 per year in Chicago A Cloerr 
*8.00 per year in Canada 
Forelgn *11.00 per year
Si metų 

8.00 
*4.60
*6.60

I mėn 
*1.7* 
*2.60 
*10.

(l.lb
*1.10
*1.16

Redakcija .tr&tpenlua talac .aro nuollfira Neaunaudotų atralpantų ne 
tugo, Ju«e grąttn. tik II ankato .u.ttaru. Redakcija u* akelblmn

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖS IR JAUNIMO KONGRESO DALYVIAMS

Šokiai - Pasilinksminimas T
Šeštadienį, birželio mėn. 29 d., 9 valandą vak., M and M Club 

patalpose, Merchandise Mart (La Šalie Street ir Wacker Drive) 

$

»lįii w
Šokiams gros padidintas B. JONUŠO orkestras, sale vėsinama. 

Biletai gaunami prie įėjimo. Visus kviečiame gausiai dalyvauti. 

E
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JAUNIMAS ŽENGIA♦ 1
Šiomis dienomis įvairiuose pasaulio kraštuose lietuviai mi

nėjo skaudžiuosius birželio įvykius — Lietuvos pavergimą (1940 
m.) ir lietuvių trėmimius į Rusijos gilumą (1941 m.). Tuose 
minėjimuose buvo atnaujintas ryžtas kovoti už Lietuvos išlais
vinimą iš Maskvos nagų.

DALGIAU UGNIES

Lietuviškasis jaunimas šį savaitgalį suvažiavo Chicagon į 
JAV ir Kanados Lietuvių Tautinių Šokių šventę ir savąjį kong
resą. Lietuvybės išlaikymo ir tautos išlaisvinimo reikalai yra 
toki dideli ir jų sritys tokios gausios ir plačios, kad čia reikia 
daug žmonių, norinčių ir pajėgiančių vienu ar kitu būdu dirbti 
ir ginti tautos reikalus. Rėkia daugiau užsidegimo, daugiau ug
nies, daugiau entuziazmo ir gerai apgalvotų planų Lietuvos iš
laisvinimui.

DOMISI VISUOMENINIU GYVENIMU

Mūsų jaunimas jau ne kartą yra pasirodęs. Pastaraisiais 
metais lietuviškasis jaunimas yra aiškiai parodęs, kad jis ne
sitenkina savo darbu, savomis studijomis, kad neužsidaro sa
vame kiaute bei savuose rūpesčiuose pasiruošti praktiškajam 
gyvenimui, bet domisi ir visuomeninio bei kultūrinio gyvenimo 
problemomis. Studijų savaitės .stovyklos, sporto žaidynės, fes
tivaliai, suvažiavimai, sąjungos su gyvais rinkimais, viešos dis
kusijos ir panašūs reiškiniai rodo, kad lietuviškasis jaunimas 
yra gyvas, kad stiprėja jo eilės ir jaunimo sąjūdis bręsta.

Ir išeiviškoji mūsų tautos dalis susilaukia savojo jaunimo 
sąjūdžio, jaunimo, kvepiančio energija, degančio idealų ugnimi. 
Jei yra jaunimas, tauta nemiršta. Tai mūsų niūrių dienų švy
turys ir ateities laidas. Kol mūsų jaunimas reikšis kaip lietuviš
kas jaunimas, mūsų tautos šaka išeivijoje nenudžius.

KŪRYBOS ŽMONftS

Visuomeninės pažangos nešėjai privalo turėti stiprią kūry
binę asmenybę, daug drąsos, didelės energijos ir nepermaldau
jamo patvarumo. Jie turi sugebėti rasti naują idėją. Jie turi 
energingai pasipriešinti įsigalėjusiai rutinai. Jie turi turėti drą
sos laikytis prieš visus pajuokimus, prieš įvairaiusius spaudi
mus ir grasinimus. Jiems kartais tenka net savo gyvybę išsta
tyti pavojun, besistengiant įkūnyti naują idėją. Bet tai jie pa
siekia, nes kūrybos žmonės visa savo būtybe nekenčia rutinos 
ir veržiasi į naują gyvenimą, remdamiesi dieviškais ir žmogaus 
dėsniais.

Ypač šiais laikais reikalinga nuolatinė visuomeninė pa
žanga. Tarptautiniame gyvenime ir dabar yra didelis veidmai
niavimas, kokį pasaulis tik yra kada matęs. Maskva gražiai 
kalba apie taiką ir laisvę, bet nuolat grasina atomu kitiems ir 
milionus žmonių laiko vergijoje.

Pavergtųjų išlaisvinimas turi mums visiems rūpėti, nes 
be laisvės žmonių visuomenė yra neįmanoma. Laisvės paneigi
mu žudomas ne vien žmogus, juo griaunama ir pati visuomenė. 
Netekęs laisvės žmogus nustoja savo tikrai žmogiško pavidalo; 
jis gali tada būti tik žvėrimi arba naminiu gyvuliu. Tada žvė
rys žvėriškai valdo, o naminiai gyvuliai paklusniai pasiduoda jų 
despotizmui. Tokia nežmoniška santvarka pasižymi visos tiro
niškos diktatūros.

SVEIKINAME JAUNIMĄ

Mūsų jaunimas nepakenčia nelaisvės ir priespaudos, ypač 
atjaučia šiurpią pavergtųjų mūsų brolių ir sesių padėtį Lietu
voje ir Rusijos gilumoje. Dėl to mūsų jaunimas studijų gilinimu, 
savo asmenybės tobulinimu, lietuviškųjų organizacijų stiprini
mu ir kitokiais būdais padeda senesniems Lietuvos laisvinimo 
darbe.

Sveikiname jaunimą, sveikiname jo polėkius, jo veržlumo ir 
ryžto dvasią. Jaunimo kongresas ir tautinių šokių šventė dar 
labiau tesujungia mug visus Lietuvos laisvinimo darbe, nepa
mirštant ir kitų pavergtųjų išlaisvinimo.

KOVOS DĖL GAZOS
Sena kova tarp lenkų ir lie-, tai Egiptas, tai Asirija, tai per 

tuvių dėl Vilniaus. Dar senes-|sai. Didysis kariautojas Alek- 
nė tarp prancūzų ir vokiečių sandras Makedonietis taip pat 
dėl Elzaso ir Lotaringijos. Pa- ! ištiesė savo ranką į Gazą. Bet 
saulis turi nemaža tokių vilnių' nelengva jam vyko šis žygis, 
ir elzasų. Tačiau seniausia iri Ištisus du mėnesius tęsėsi labai 
gal įdomiausia kova — tarp žy- | atkaklūs ir kruvini mūšiai dėl 
dų ir egiptiečių dėl Gazos. Ji į jos. Pats Aleksandras Makedo- 
tęsiasi jau 3,500 metų ir atro-: nietis tose kovose buvo sužeis- 
do dar negerit pasibaigs, jei tas. Už tai, paėmęs miestą, la- 
bendrai kada nors pasibaigs. Ta bai žiauriai atkeršino drąsiems 
kova prasidėjo maždaug 1,500 savo miesto gynėjams: didžiu- 
metų prieš Kristaus gimimą., mą jų išskerdė, o kitus parda- 
Per Gazą ėjo seniausias kelias vė į vergiją.
iš Azijos į Afriką. Jis turėjo j Įdomus dalykas — per visus 
didelės ir strateginės, ir ekono šiuos 3,500 metų ligi šios che
minės reikšmės. Štai dėl ko jos nos žydai niekad nebuvo atsi
buvo tiek atkaklių ir ilgų kovų. žadėję betkieno kito naudai, 
Dėl tokios reikšmės raktinio nors ji tiek kartų buvo svetimų 
punkto varžėsi visa eilė ir se- okupantų pagrobta; kartais 
novės, ir naujųjų amžių didžių- šimtmečiais ta opukacija truk- 
jų ir mažesnių valstybių. To- davo ir tiek kraujo dėl jos buvo 
kių varžovų tarpe buvo Asiri- pralieta. Žydai šiuo atveju pa- 
ja, Egiptas, Persija, Senoji Ro- liko gerą ir sektiną pavyzdį vi- 
ma, Anglija, Prancūzija ir pas-' goms tautoms, kurioms tenka 
kutiniais laikais vėl Izraelis ir svetimųjų okupacijas išgyven- 
Egiptas. Iš karo vadų dėl Gazos ti. 96 m. prieš Kristaus gimi-
paminėtini Senojo Įstatymo Jo- 
zuė, Aleksandras Makedonietis, 
Saladinas, Napoleonas ir nau
jųjų laikų generolų eilė.

Prieš 3,500 metų pirmas nu
galėjo Gazą ir įjungė į Egipto 
valstybės ribas, istorijos spėji
mu, faraonas Thotmesas III. 
Žydai apleidę Egiptą su savo 
vadu Jozue Gazą ir visą Sina
jaus tyrlaukį, gerai mums žino
mą ne tik iš Senojo Įstatymo, 
bet ir paskiausių įvykių Arti
muose Rytuose, pajungė Izrae
liui. Tačiau po kiek laiko Egip
tas vėl ją iš Izraelio išveržė.

Prieš 3,000 metų žydų kara
lius, pagarsėjęs savo išmintimi, 
Saliamonas vedė faraono dukte
rį ir gavo pasogos Gazą. Tuo 
būdu Egiptas laisva valia Gazą 
perleido Izraeliui. Tačiau ir šis 
faktas Gazai ramybės nesutei
kė. Po ilgesnio laiko iš žydų

NAW YORKO DANGORAIŽIAI SVEIKINA PRANCŪZŲ KARO LAIVUS

Prancūzų lėktuvnešis Bois Belleau ir kreiseris DeGrasse atvyksta į 
New Yorką penkių dienų vizitui (INS)

išlaikė savo rankose 650 metų. noji siena yra labai nepatogi, tautinių organų. Bet ta Izraelio 
1798 metais Gazą trumpą laiką | Ji skiria dažnai ne tik kaimus, sąlyga nebuvo ištęsėta ir Egip- 

mą žydai vėl Gazą atsiėmė, bet buvo užėmęs Napoleonas, bet' bet ir gatves. Izraelis tokia šie
miestą sugriovė už gyventojų 
drąsų gynimąsi. Tačiau žydų 
rankose ji išbuvo tik 30 metų. 
Romėnai įsiveržė į Palestiną ir 
užėmė Gazą. Jie ją atstatė ir 
joje apgyvendino graikus. Ga
za greit atsigavo ir virto žymiu 
graikų kultūros ir prekybos 
bei pramonės centru. Ji pirmą 
kartą pagamino žinomą tvars
tį, kuris ir dabar viso pasaulio 
yra vartojamas. Tas tvarstis iš 
radėjos vardu pavadintas gaza. 
Kiti ją dar vadina merle. Gaza 
buvo išgarsėjusi anais laikais 
savo porcelano išdirbiniais. Ga
zos porcelanas puošdavo didikų 
ir karalių stalus.

Mūsų eros trečiame amžiuje 
Gaza tapo katalikišku miestu. 
Už tai jai suteikė pagarbos sa
vo atsilankymu rytų imperato
rius Konstantinas. Gaza kata-

po kelių mėnesių ją apleido. na labai nepatenkintas. Bet ji 
Pirmojo Didžiojo karo metu išsilaikė ligi šios dienos

smarkiai kovėsi dėl Gazos ang
lai su turkais. 1917 metais ge
nerolas Allenby turkus iš Gazos 
išstūmė ir netrukus po to iškil

Gazą atėmė pilistinai. Gazos Ii-, 
kimas dar daugiau susikompli- ūkiška išbuvo ligi įaus.
kavo. Žydai Gazos ir šį kartą Kalifas Omaraa- paemęs ™1G8' 

tą prievarta visus gyventojus 
privertė priimti islamo tikėji
mą. Tačiau, nepaisant visų sun
kių ir audringų išgyvenimų, Ga 
za pasiliko dideliu prekybos, 
pramonės, mokslo ir meno cen
tru. Ji visuomet išlaikydavo 
savo svarbią poziciją. XII am
žiuje labai kruvini mūšiai vyko 
dėl Gazos tarp kariuomenių Di
džiojo Saladino ir kryžeivių, 
kuriems vadovavo Anglijos ka
ralius Ričardas - Liūtaširdis. 
Miestas ėjo iš rankų į rankas, 
kol pagaliau 1239 metais kry
žeivių kariuomenė buvo sutriu
škinta. Prancūzų ir ispanų ka
riuomenės su visais savo vadais 
žuvo ligi paskutiniojo.

Po to įvykio Gazai prasidė
jo liūdnos ir sunkios dienos. Ji 
nustojo savo aureolės, turto ir 
pirmumo. Turkai, paėmę Gazą

neatsižadėjo. Jie kovojo su pili- 
stinais dėl jos atkakliai ištisus 
šimtmečius. Iš to laikotarpio 
žinoma mums Samsono ir Dali- 
lės istorija. Tas reto stiprumo 
ir drąsos žydų didvyris veikė 
Gazos apylinkėse ir pilistinams 
sudarė daug pavojingų situaci
jų, kol pagaliau dėl jo simpa
tijos Dalilės neištikimybės žu
vo kartu su tūkstančiais pili- 
stinų.

Kovos dėl Gazos užėmė žy
mią vietą senųjų ir viduriniųjų 
amžių istorijoj. Plutarchas Ga
zą vadina svarbiausiu miestu 
tame visame plote. Gazos teri
torija dažnai ėjo iš rankų į 
rankas. Ją valdė tai Izraelis,

Valstybė ir auklėjimas bei mokymas
t VYSK. V. BRIZGYS

Valstybė nėra Dievo kūrinys linimo ir išsiauklėjimo. Todėl

j valstybė yra priversta imtis mo
kymo ir auklėjimo iniciatyvos, 
ten ją saisto pareiga jaunimui 
duoti pilną mokymą ir pilną 
auklėjimą.

mingai įžengė į Jeruzalę.

Tautų Sąjunga suteikė ang-

Šiandien Gaza yra didelė eko 
nominiu atžvilgiu našta. Ji ne
įstengia išmaitinti net savo 90,- 
000 pastovių gyventojų. Tik 
trečdalis gyventojų turi šiokį 
tokį verslą ar darbą. Šiandien

to valdžia grįžo į Gazą. Dėl to 
kilo nauja krizė. Čia pravers 
pastebėti, kad nuo Gazos į Iz
raelio sostinę Tel-Avyvą — tik 
40 mylių, o nuo Egipto sostinės 
Kairo — 200. Be to, Kairą ski
ria nuo Gazos dideli turlaukiai. 
Gaza ir geografiškai, ir ekono
miškai sudaro Palestinos dalį. 
Visai aišku, kad 3,500 metų nuo

lams Palestinos mandatą, ku-įGazą užtvindė išeiviai. Jų pri-ilatjnių kovų dėl Gazos neužteko
rioje pagal Balfouro deklaraci-1 skaitoma 215,000. Jie jokio dar-
ją turėjo būti įkurta žydų so
dyba. Dėl t‘o kilo smarkių gink-

jos likimui išspręsti. Gaza ir 
šiandien, kaip prieš pusketvirto 
tūkstančio metų buvo, pasiliko

bo neturi. Neturi net pastogių 
gyventi. Tą žmonių masę mai- 

luotų nesusipratimų tarp žydų tina Jungtinių Tautų Organiza-i parako statine'^uri gali sprog- 
ir arabų, o vėliau tarp žydų ir cija, bet maisto duoda tiek, kad tį kiekvieną dieną ir sukelti ne
anglų. Nesusipratimai tarp žy
dų ir anglų kilo tada, kai ang
lai užsimanė aprėžti žydų imi
graciją į Palestiną. Anglai, nu
sivylę žydais ir nenorėdami su

gyventojai badu nemirtų. Egip 
tiečiai tais išeiviais visainesi- 
rūpina, nerengia jų savistoviam 
gyvenimui ir neleidžia kur ki-

jais kariauti, 1948 m. gegužės pusiausalis jiems uždarytas. 
14 d. vidurnaktį atsižadėjo man Jungtinių Tautų Organizacija 
dato iš Palestinos pasitraukė. , tų išeivių reikalu buvo nekartą 
Tą patį vidurnaktį Žydų Tautos i siūlusi įvairių projektų, kaip tų 
taryba Izraelį paskelbė neprik- i vargšų išeivių likimą pagerinti, 
lausoma valstybe. Jaunutė ir Bet visi pasiūlymai egiptiečių 
visai tuo metu silpna Izraelio buvo atmesti. Nelaimingi išei- 
valstybė tik vieną dieną išbuvo viai jau ištisus 9 metus gyvena 
rami. Po pirmos dienos į Pa- be jokio darbo ir be jokios ge-

tik Artimuose Rytuose kruviną 
karą, bet ir visame pasaulje. 
Pasaulio galiūnų Gazos politi-

_. . ka to pavojaus ne tik nemažina,
turapsigyvei.tl._Net Sinajaus atvlrkšiiai, jį didina. • 

—M. K.

Skraidančios lėkštės — 
tikras faktas?

ta prasme, kaip šeima ir Bažny
čia. Valstybė yra žmogaus so
cialinės prigimties pasekmė ir 
tik tokia prasme yra Dievo kū-

jaunimas turi teisę gauti pakan
kamai mokslo ir išsiauklėjimo. 
Kiek šie dalykai turi reikalo su 
žmogaus gerove, jie turi rūpėti

nys. Keičiasi žmonijos bendra- ir valstybei bei jos valdžiai. To-
vimo būdai. Vystosi ir keičiasi 
valstybių ne tik forma, bet ir 
sąvoka. Tokios valstybės, kaip 
šiandien, pradžią turi istorijai 
žinomoje praeityje. Mes gyve
name laikus, kada žmonijos pa
žiūra į valstybės sąvoką vėl kei
čiasi.

Kaip ten bebūtų, ateityje žmo 
nės vis aktyviau dalyvaus spren
dime, ar turėti valstybę ir kokią 
jos formą. Iš valstybės sąvokos 
seka ir jos ribos.

Kalbant apie valstybę ir žmo
nių mokymą bei auklėjimą, yra 
aišku, kad valstybė ir jos val
džia šioje srityje neturi nei iš 

prigimties, nei iš Dievo gavę jo
kios ypatingos valdžios. Tuo at
žvilgiu valstybė neprilygsta nei 
šeimai, nei Bažnyčiai. Mokymo 
ir auklėjimo darbe valstybė yra 
šeimos ir Bažnyčios pagelbinin- 
kė tiek, kiek anos dvi to yra 
reikalingos.

Valstybės piliečiai yra ne vien 
užaugusieji, bet ir vaikai, ir jau
nimas. Žmogaus gerovė labai 
daug priklauso nuo jo išsimoks

dėl valstybė turi teisę žinoti, ar 
jauni jos piliečiai gauna iš šei
mos pakankamai mokslo ir išsi
auklėjimo. Valstybė turi teisę

SINGAPORE. — “Aš tikiu, 
kad skraidančios lėkštės yra 
kontroliuojamos protnigos esy
bės, esančios toli už mūsų že
mės rutulio”, pareiškė žymus 
anglų matematikas, Malajų uni
versiteto profesorius J. C. 
Cooke. Jis taip pat patarė Ma
lajų Mokslo draugijos nariams 
neremti nuomonės tų, kurie iš 
viso paneigia skrajojančių lėkš
čių egzistenciją. Skrajojančios 
lėkštės esąs tikras dalykas, ta
čiau tautų vyriausybės tyčia nei
giančios faktą, kad apsaugotų 
žmones nuo baimės, panikos ir 
masinės histerijos. Visdėlto nesą 
prasmės anų paslaptingųjų lėkš
čių bijotis, nes praeitis parodė, 
kad jos neturi tikslo mūsų pla- 
netą-žemę naikinti, bet ją tirti,

resnio rytojaus vilties. Egiptas 
tik jaunus vyrus ima į kariuo
menę, juos apmoko ir siunčia 

vakarų Transjordano ir Irako S naikinti artimiausius Izaelio gy 
— ir iš pietų — Egipto. Šis at- ■ ventojus, gyvenančius kaimuo- 
kaklus ir labai nelygių jėgų se. Tie puolimai liovėsi tik ta- 
karas nusitęsė ligi 1949 metų da, kai Izraelis pereitų metų 
sausio mėnesio. Jungtinių Tau- j lapkričio mėnesį užėmė Gazą, 
tų Organizacija pareikalavo su- Sinajaus pusiasalį, artinosi prie 
stabdyti karą tuo metu, kai Iz-: Seuzo kanalo ir suardė Egipto 
raelis visai buvo sutriuškinęs armijos kovingumo galią. Tos 
visų arabų valstybių karines pačios Jungtinės Tautos, o pir- 
pajėgas. Jungtinės Tautos tarp moj eilėj JAV, verste vertė Iz- 
kariaujančių šalių nustatė lai-1 raelį pasitraukti į paliaubų lai
kines sienas. Jos pravestos bu- kinąsias sienas. Izraelis ilgai 
vo tomis vietomis, kur paliau- spyrėsi ir su jam statomais rei- 
bų pasirašymo metu stovėjo kalavimais nenorėjo sutikti. Pa
kariaujančios šalys. Izraelis ga galiau sutiko pasitraukti į jam tume nuskridę
vo Naują Jeruzalę ir visą Na- nurodytas vietas su viena sąly-j 

užims Jungtinių

lestiną pradėjo brautis arabų 
valstybių kariuomenės — iš 
šiaurės — Sirijos ir Libano, iš

gebą. Egiptas įstengė išlaikyti ga — Gazą 
kartu su Mažąja Azija, Balka-, 39 mylių ilgio ir 7 mylių pločio Tautų Organizacijos kariuome- 
nais, Egiptu ir šiaurės Afrika, juOStą aplink Gazą. Toji laiki- nė ir bus administruojama tarp Skelbkitės “Drauge”

PAULIUS JURKUS

SMILGAIČIIJ AKVARELE
PRCMIJUOTAS ROMANAS

138 tęsinys
— Ar policija nemoka, neturi savo agentų? Mes 

nustatyti savo kraštui minimali-! dauK medžiagos gauname iš augščiau, — prasmingai
nę privalomą mokslo ir išsiauk
lėjimo programą. Ji gali patik
rinti, kaip tie reikalai yra paten
kinami. Jeigu yra reikalas, vals 
tybė privalo padėti šeimai ir 
Bažnyčiai tas pareigas tinkamai 
atlikti. Konkretus tokio atvejo 
pavyzdys yra nekrikščioniškos 
šalys, kuriose Bažnyčios arba 
dar visai nėra, ar ji yra dar per 
silpna, o šeimos — arba perma- 
žo išsilavinimo, arba nerūpestin
gos.

Kur be tokio būtino reikalo 
valstybė bėgtų už akių šeimai ir 
Bažnyčiai paveržti iš anų vaikų 
ir jaunimo mokymą bei auklė
jimą, ar tą šeimos ir Bažnyčios 
iniciatyvą ir darbą kaip nors 
trukdytų, ten valdžios žmonės 
aiškiai parodytų neturį reikia
mo supratimo apie valstybės 
paskirtį ir kompetenciją.

pasuka pirštu aplink galvą. — Policija moka veikti. 
Taigi, aš priedų padariau maždaug lyg kratą. Prie
žastį davė tie patys laikraščiai: įvelti vaikai. Kodėl 
jie įvelti ? Argi jie vogs, argi jie atidarys seifą ? Ko
medijos! Ant tako jei būtų radę pinigus, gal ir būtų 
paėmę. Dabar į banką užeiti, drebėti, kad nepamatytų, 
ne, ne! Čia visai kas kita, užrista paslaptim ir užant
spauduota. — Vachmistras trinkteli kumštim į stalą

darė nuorašėlius. Kai juos suradau, jis pasidarė lyg 
.šilkas, kaip avies uodegytė viksnojo! Gerumas ne
apsakomas. Aš sugriaudžiau, nemanykite, kad aš visą 
laiką juokauju! Pirštu pagrasinau tam piemeniui: kad 
daugiau nė žodelio nei kunigams nei man, kad tuč tuo
jau kitą korespondenciją parašytų ir mūsų šlovę ati
taisytų ir taip toliau ir taip toliau. Ir dar pridėjau: 
tupėk čia, kaip genelis kalk savo mašinėle tai, ką rei
kia, o ne tai, ko nereikia. Nuorašus su savim pasi
ėmiau. Portfelyje, mano archyve, gal nori pamatyti?

— Nereikia! — Gimbutas vienu gurkšniu išgeria 
vyną ir, nieko neklausinėjęs, pakviečia rytoj vachmis
trą apsilankyti į vaišes.

Nuvažiuoja į kleboniją ir kunigui Senkui taria

Kai jis taip mąsto, Kleopas nedrąsiai paklausia:
— Skaičiau laikraščiuose apie tokį kunigą Til

viką.
— Ko pačiam parūpo ?

— Taip sau, įstrigo galvon. Jei laikraščiai rašo, 
tai žmogus veikia. Tikriausiai ne mūsų krašto, kad 
tokio negirdėti. Gal žinote, kur jis gyvena?

— Ne, nepažįstu.
— Mano Monika pristojo, — Gimbutas vėl aiški

nasi, kažką dengdamas. — Sako, kažkokia mūsų gimi
nė, baisiai tolima. Neduoda ramybės. Sakau, paklau
siu klebono, tikriausiai žinos. Gal kokį laišką parašys.

— Kur jis yra, tai pasakysiu, turiu tokią knygą, 
vyskupų kariuomenė ten surašyta. — Jis paima tų

— Buvau policijoje, ji žino, kad Julius parašė tas metų “Elenchus”, varto ir suranda. — Yra toks pakš-
koreepondencijas.

— Pelenai! Iš to nieko nebus! — nusijuokia kle
bonas ir žiūri į Kleopą, nesuprasdamas, kaip laiky
tis. — Aš surašiau raštus vyskupui, policijai. Tuoj 
viskas nurims. — Mintyse nusprendžia, kad bus geriau 
nuo Juliaus pereiti prie kitų reikalų. — Kaip Samanės

taip smarkiai, kad Gimbutas net sujuda. -— Taigi, grį- sveikata, kodėl šiandien nebuvo bažnyčioje, būčiau pa- 
šim prie tų vaikų. Nuėjau į bankelį ir sakau buhalte- kalbėjęs?
riui: ko kvieti vaikus, vilioji saldainiais? Ar tu girdė
jai, ką žmonės tuo reikalu šneka? Taip vaikiną ir įgąs
dinau drūčiai. Tada ir sakau: jei nori, kad kalbos nu
rimtų dėl tų vaikų, apžiūrėsiu paties butą iš paviršiaus, 
surašysiu aktą. Gal tu ir nedavei jiems alkoholinių žentus 
gėrimų, tuo aš tikiu, bet žmonės kalba. Suminėjau ir 
narkotikus, ir kita, žinote, įsivaizduojate... Na, besi
žvalgydamas radau vieną bylą. Aš dirst į ją, ugi ko
respondencijų nuorašai! Dažnai jis rašinėja į laikraš
čius ir nuorašus pasilieka sau. Paskui palygina, ką

— Darbo daug namuose! — nusuka Gimbutas. — 
Bet man tas Julius rūpi, jei parašė, tai piemui!

— Ką ten rašys! — klebonas nori Julių teisinti; 
žino, Kleopui patinka, gal ir dabar tikis sulaukti į

telis Tilvikas, gal ir nepilkas kaip aš. Panevėžyje, 
katedros vikaras, gimęs tokiais metais, šventintas į 
kpnigus tokiais ir t.t.

—- O kur vardu ?
— Kazimieru nukrykštytas! — užvokia knygą 

klebonas.
— Tas pats, tikriausiai giminė mano Monikai,— 

šypteli Gimbutas ir kviečia šeštadienį į baigtuves.
Išėjęs iš klebonijos, vingiu lenkia bankelį, su

stoja ties mokytojo namais. Pakviečia ir jį. Užsuka 
į vaistinę, pas Liną, pas Norvaišus.

Šeštadienį prieš pietus viršum naujos trobos iš
kyla sparai. Lyg daugybė rankų, sudėtų iš sunertų, 
matyti per sodą ir skelbia ,kad didieji darbai baigti.— Bet ir jo turtelis, na, į vieną skrynią nesudėsi,

tačiau nedaug liks. Policija man sakė, kad ir tų pini-1 Viename jų gale ant augštos karties sukasi vainikas 
gėlių turi vienam kartui su gusarais paūžti 8U kasPinu< žemiau — iš medžio išdrožtas sūris ir

— O namai, brač, puikiausi; gyvenk ir norėk Vy- butelis- Tai Šventės vėliava, kuri ir suvadina vakarui
ras jaunas, į ateitį šviesiai žiūri. Kas, kad jis pasi- darbininkus’ *večius- Pavesti ir muzikantai: smui-

redakcija išbraukė, kur sudėjo kablelius, žodžiu „už blaškė, nurims! — Klebonas vis negali atspėti kas kas’ kon*tantinka ir būgnas. Vienas darbininkų ge-
akių dėstymo institutas", mokosi žurnalistikos. Tikras Gimbutui? Nors ir pagiria Julių, bet Kleopas nelinks- ba pūsti klarnet<U ateidamas ir ją pasibruko po pa-

s Vaižganto „Pragiedrulius" parašęs. Į mas. Jei ne Gimbuto tie užsipainioję reikalai, jis rūs-raštininkas, antrus
Kur vietos ir laiko aplinkybių, Ir dabar, pliekdamas tas blevizgas, iš įsibėgėjimo pasi- čiaį buhalterį bartų.

žastimi. Tai susidaro keturi instrumentai.
(Bus daugiau)
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Lietuvių Tautinių Šokių 
šventės raštinė 

3320 So. Halsted St, Chicago, III. 
Telef. CLiffside 4-4096

Kilotų Pardavimu* Ir Informacija 
atidaryta kiekvieną dieną nuo 
10 vai. ryto Ilki 9 vai. vakaro

Blletų ir informacijom reikalais 
kreipkitės j

Lietuvių Tautinių Šokių 
šventės raštinė

1 P B B"

PIRMOJI JAV IR 
KANADOS LIETUVIŲ

TAUTINIŲ ŠOKIŲ

ŠVENTE

International Amphitheatre
Birželio 30 dieną 2:30 vai.

South Halsted ir 42 St. 

Salės vėsinamos
8 -----------------

DIDELI LABDARIŲ SĄJUNGOS DARBAI
Dešimtmetis

Labdarybė — vienas didžiųjų 
katalikybės veiksnių. Labdary
bė — vienas ryškiųjų žmogaus 
gailestingumo darbų, atsiremiąs 
į tikrąją artimo meilę. Labda
rybė, tai kasdienis ryžtas gera 
daryti, suteikti pagalbą reika
lingiems. Tai liudija visų laikų 
žmonijos istorija, tą patvirtina 
krikščionybė.

Lietuvių R. Katalikų Labda
rių Sąjunga yra viena senųjų

te. Kada turėsite laisvų vietų? 
— Nežinome.

Užbaikim kartą su tuo — ne
žinome. Sąjungos - vadovybė ir 
direktoriatas nutarė: prie esa
mo pastato pristatykime naują 
priestatą, padidinsim patalpas 
ir galėsime apgyvendinti ir tuos 
senelius, kurie reikalingi spe
cialios priežiūros, slaugymo, 
kurie dėl ligos ar senatvės ne
gali net vaikščioti.

Ir liepos mėn. 4 dieną praka-
Amerikos lietuvių organizacijų,1 sami pamatai naujam priesta- 
kukliai pradėjusi savo veiklą, l tui. Priestatas turės apie 70 
bet atlikusi didingą darbą. Juk'kambarių; skaičiuojant lovo- 
jos rūpesčiu pastatyta, vėliau1 mis — apie 120. Dabar skubiai 
seserims kazimierietėms perlei-■ ruošiami planai, braižiniai, nes 
sta Šv. Kryžiaus ligoninė. Lab- i norima, kad iki žiemos sezono 
darių Sąjungos pasiaukojimu,; pastatas būtų po stogu ir gali- 
vadovaujant nenuilstamam lab- ma tęsti vidaus įrengimo dar- 
darybės darbuotojui «v. Kry- tus. Kadangi pastatas tarnaus 
žiaus par. kleb. kun. A. M. Lin- silpnos sveikatos seneliams, ten
kui, pastatyti puikūs Senelių 
vilos pastatai, nupirktas prie 
vilos našus ūkis. Vilą supa gra
žus miškas, juosia ežeras.

Džiugu suminėti, kad liepos 
mėn. 4 d. sueina 10 metų, kaip 
šie gražūs, patogūs, moderniš
kai įruošti pastatai tarnauja se
neliams, kuriuose ramiai, dva
siškai ir fiziškai aprūpinti, lei
džia savo senatvės dienas. Ty
ras oras, sveikas maistas, daž
na daktaro priežiūra lengvina 
vilos gyventojų dienas. Rūpes
tinga Senelių vilos kapeliono 
kun. S. Adomino priežiūra ir 
malonus seselių aptarnavimas

jruošiama gydytojui kambarys, 
vaistinėlė, slaugėms - nursėms 
kambariai, patalpos mažoms 
operacijoms. Likusios patalpos 
tarnaus kaip gyvenamieji kam
bariai. Svečių kambarys bus 
įruoštas iš gražių plytų. Kiek
vieno, kuris aukos 25 dol., pa
vardė bus iškalta plytoje, kaip 
labdarybės geradario. Spalio 
mėnesio 20 dieną ruošiamo Con- 
rad Hilton viešbutyje visų ban
keto dalyvių pavardės bus iš
kaltos svečių kambario plytose. 
Ir vėliau aukojusių pavardės 
bus iškaltos.

Kiek pastatas kainuos, klaus
sukuria gražią ir jaukią nuo-1 visuomenė. Ir teisingai. Labda-
taiką.

Aplankęs Senelių vilos pasta-
tą, visą aplinką, dažnas nustem pagalba, jos aukomis. Labdarių
ba, iš kur Labdarių Sąjunga 
sutelkė tiek lėšų, kas aukojo? 
Iš kur tiek energijos ir pasi
šventimo Sąjungos vadovuose ? 
Taip, čia kun. Staniukynui, 
kun. A. M. Linkui reikėjo labai 
daug valios, pasišventimo ir

rybė yra visuomeninis reikalas 
Labdarybė remiasi visuomenės

Sąjunga kasoje turi apie 120 
tūkst. dolerių. Pats pastatas 
kainuos apie 400 tūkst. dolerių. 
Pridėjus kambarių apstatymą 
— baldus, keltuvą, medicinos 
priemones, specialius įrengimus 
ligonims ir kita, naujas pasta-

pergyventi daug karčių valan- tas kainuos per pusę miliono 
dų. Čia visiems Labdarių Są- /dolerių. Ai, man, tars ne vie- 
jungos veikėjams, nariams rei-1 nas. Tokia suma.
kėjo aukotis, dirbti. Visuome
nė, matydama karštą Sąjungos 
meilę labdarybei, nuoširdžiai 
gelbėjo savo aukomis, testamen 
tų palikimais, paskirų kamba
rių įruošimu. Jai priklauso pa
dėka ir pagarba.

Minint Senelių vilos dešimt
metį malonu sveikinti Labdarių 
Sąjungą ir jos vadovus už di
džius artimo meilės darbus ir 
kartu dėkoti plačiajai lietuviš
kai visuomenei už labdarybės 
reikalų supratimą ir medžiagi
nę paramą.

Liepos Jf d. prakasoma žemė 
naujam priestatui

Besidžiaugiant Senelių vilos

Labdarių Sąjungos vadovybė 
gerai prisimena, kad dabartinis 
pastatas pradėtas statyti, kai 
kasoje buvo tik 9 dol. su cen
tais. Ją drąsina pats reikalas 
ir busimoji visuomenės parama. 

Sukaktuvinis piknikas
Minint Senelių vilos dešimt

metį ir priestato pamatų praka 
simą, vilos darže Orland Park, 
Iii., liepos mėn. 4 d. bus dide
lis, rūpestingai paruoštas, ska
niais valgiais ir kitomis praš
matnybėmis, garsus Labdarių 
Sąjungos ruošiamas piknikas. 
Sąjunga mielai kviečia lietuviš
ką visuomenę atvykti į pikniką, 
dalyvauti žemės prakasimo ce-

dešimtmečiu. Labdarių Sąjun-' remonijoje. Jūsų atvykimas sti- 
gos vadovybė turi didelį rūpės- prins moraliai labdarybės dar- 
tį. Mat, ilgas sąrašas laukian- buotojus ir kartu materialiai 
čių, norinčių apsigyventi viloje, paremsite įgyvendinti taip nau- 
Nuliūsta išgirdę — nėra vietų, dingą užsimojimą — padidinti 
visi kambariai užimti. Lauki- Šekelių vilos pastatą. K. A. S.

&

MALDAKNYGES
GERIAUSIA DOVANA MŪSŲ JAUNIMUI BUS 

LIETUVIŠKA MALDAKNYGE
Siųsdami siuntinius į Lietuvą, nepamirškime įdėti maldakny

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

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

Odos imitacija raudoni kraštai .............................  $2.00
Odos imitacija auka. kraštai .................................  $2.50
Odos lux auksuoti kraštai ..................................... $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 V1LUT1S,
3806 Alder Street, Ka*t Chicago, Ind., U.S.A

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

JAV ir Kanados Lietuvių

JAUNIMO

KONGRESAS

Birželio 29 dienų 9:30 valandų 

MORRISON viešbutyje,

79 West Madison Street

Lietuvių Meno Parodos

ATIDARYMAS

Birželio 28 dienų 8 vai. vakare

MORRISON viešbutyje,

79 West Madison Street

BANKETAS ir ŠOKIAI 
Tautinių Šokių šventės. 

Jaunimo Kongreso ir 

Meno Parodos Dalyviams 

pagerbti

Birželio 30 dienų 7 vai. vakare

MORRISON viešbutyje,
79 West Madison St.

JAPONIŠKAS ATSIŠAUKIMAS U2 GIRARDĄ

“Atleiskime Girardui dėl jo klaidos’’ — iškabinamas plakatas 
Japonijoje. Girardas, kaip žinome, nušovė japonę moterį ir 
dabar eina ginčai, kas turi teisti jį už žmogžudystę — Ja
ponijos tesismas ar JAV. Augščiausiasis JAV teismas liepos 
8 d. žada padaryti galutinį sprendimą. (INS)

Mes šokame, nes mėgstame lietuvišką šokį
(Pasikalbėjimas su Brone Jameikiene)

Beartėjant pirmąjai JA Valsty- Koks yra susidomėjimas tauti
nių ir Kanados liet. tautinių šiokių niais šokiais Cicero lietuvių jaumi- 

1 šventei, mes kreipėmės j vieną iš mo tarpe?
jos rengėjų — repertuaro komi- Norinčiųjų šokti yra daugiau, 
sijos narę ponią Bronę Jameikienę negū darbo sąlygos šiuo me- 
pras.ydami pasidalinti mintimis su įu leidžia dirbti. Mano jaunieji 
nmsųdienra^10 skaitytojais api.e draugai nėra šokio meno profesio- 
šj didžiulį lietuviškojo gyvenimo 1-, n,alai ir turi daug ko atsisakyti, 
VvRt _ ... ' kad galėtų dalyvauti repeticijose.

Bronė Jameikiene, kuri savo Bet į jas ateina noriai, neragina- 
veikla yra gerai pažįstama mūsų mi ir šoka su jaunatvišku užside

žodži^^Tačiau^^uežiūrint^tcb^'bifvo džiau išriti/® vieno’ lizavo ir jungtinėms i grupėms, pri-
padaryta viskas, kad tik šventės K^iu pagrindu vadovaujantis miego - Xau^Belgus M™
nuXb U g 1 genaU SUVle-|bu'To £*?-***«? _ žai kam matyti,^t “2SiUes” š^-

I Jungtinei šokėjų masei aikštėje kėjų grupes seniai šokamas, Vėda- 
Kc»ks, galvojate, bus šventės pa- reikalavimai kitoki, negu indivi- ras — lengvutis, dekoratyvus, leng 

pasisekimas? ’ dualiai grupei scenoje, todėl ir pa- vai išpildomas žaidiminio pobūdžio
Apie šventės pasisekimą ar ne-į renkant šokius buvo žiūrima, kad: šokis. Visiškai naujas ir pirmą kar 

pasisekimą perdrąsu būtų šiandien i butū. dekoratyvūs aikštėje, 2. į- tą šokamas bus Lėtūnas. Jį, pagal 
spėlioti t— spręsti galėsime tiktai manomi išpildyti ir mažiau jgudu- J savo močiutės pasakojimus, užrašė 
šventės vakare. Plaukia žinios, kad siems šokėjams, 3. turėtų kuo ma- ir sustilizavo p. Vaičiūnienė. So- 
visos grupės su dideliu entuziazmu gausia svetimų įtakų. Kadangi kis turi daugiau saloninio negu 
ir rimtai šventei ruošiasi, tad rei- “audies šokių kraitis nėra perdi- liaudies charakterio, ramus, įdo- 
kia laukti gražaus pasirodymo. Ta- oelis ir jų pasirinkimas ribotas, te- mus ir tinka jungtinėms grupėms, 
čiau, nežiūrint kaip pati progra- ko daryti nuolaidų visiems šitiems Ko Jūs, kaip liet. tautinių šokių
ma praeis — geriau ar blogiau — , Punktams. Pradžios mokyklų vai- popularintcja, pageidautumėte iš 
pačios šventės ruošimo tikslas jau "U programa (dainos, skudučiai, mūsų visuomenės?

kanklės, žaidimai) rengimo komi- Nieko. Niekas mūsų neragino 
re™. ,ves»l PedaKoginiais tikslais. ( šokti, ir niekas nevertė stoti į šo- 

Kiek silkių sudaro šventės re- kėjų ratelius. Mes šokame, kad jau 
pertuarą; kokie tų šokių vardai? či°me ritmą ir norime šokti, kad 

Numatyta 12 bendrų šokių: Suk mėgstame patį lietuvišką šokį. 
tmis, Kubilas, Kalvelis, Vėdaras, šventėje gi parodysime tik savį> 
Šustas, Letunas, Sukčius, Jonkelis, darbo rezultatus. Jeigu visuomenė 
Benio tryptinis (polka), Rugučiai, gausiai atsilankys ir įvertins raū- 
Malunas ir Noriu miego; du vyrų sy pastangas — mus bus didelė do- 
sokiai Mikutis (Mikita) ir_O- vana, o jai — nuoširdus ačiū. 
ri į-^ergaičių Kepurinė ir ko lauktumėte iš mūsų jaunimo? 

e gele ir du grupiniai, (pa-1 Vieno dalyko — kad su šia šven • didiesiems rajonams pagei- te nepa.sibaigtų susidomėjimas liau 
d™1*. 7, Cl«°n"h? - Bostonu. dies ir i entuziazmas. Or-
ir Sadute Clevelandui. ganizuojant šią šventę buvo trokš-

Ar repertuare yra naujų šoklų? lama įžiebti lietuviškbjo šokio mei- 
Jei taip, tai kaip jie vadinasi ir lę mūsų jaunuolių širdyse, puose- 
koks jų pobūvis? lėti lietuviškojo šokio tradiciją ir

Mažai iki šiol scenoje matyti per tą šokį skleisti savo tautinę 
bus: Vėdaras, Senio tryptinis (pol- kultūrą, kur tik bebūtume, 
ka) ir Suktinis, su Noriu miego. Tad šios šventės ruošėjų pastan- 
Šie du paskutinieji yra mūsų po- gos būtų labiau įprasmintos, jei lie- 
pulariausi tautiniai (ne tik liau- tuviškojo špkio mylėtojai ir remė- 
dies) šokiai, kuriais pagal tradi- jai galėtų įsteigti instituciją, ku
riją būdavo pradedami ir baigiami ri, kaip Lietuvių Tautosakos Ar-

j_____ _______ ________ ___ visi mūsų pasilinksminimai tėvynė- chyvas, mūsų šokius užrašinėtų,
no i/ dailirto kiekvieną judesį. Irę-' je, užtat, laikantis tradicijos, Suk nagrinėtų stilizuotų, propaguotų ir 
na, lankydama visas šokėjų grupes, tinis parinktas pradėti, o Noriu (Nukelta į 7 psl.)
tuos judesius ir šokių posmus de- miego — ją užbaigti. Suktinį susti-

šiandieną atsiektas: duotas aksti
nas aktyviosioms šokėjų grupėms, 
atgaivintos merdinčiosios ir suor
ganizuotos naujos. Rezultatas'— 
šimtai jaunimo suburta į šokėjų 
šeimą, kuri išaugins mūsų liaudies 
šokių prieauglį. Tam tikslui ši šven 
tė ir buvo ruošiama.

Kas sudaro tautinių šokių šven
tės repertuaro komisiją ir ką Jūs 
galėtumėte pasakyti apie kitus ko
misija •> narius?

Vera Radauskienė, Irena Šilin- 
gienė, Bruno Shotas ir aš pati. 
Didžiausioji našta, be abejo, kren
ta ant Bruno pečių, — jis ne tik 
repertuaro komisijos, bet ir visto 
šventės rengimo komiteto pirmi
ninkas. Čia j#męs, Suvalkijoje au
gęs ir vėl čionai grįžęs, energingas 
ir nepailstantis nuoširdus lietuvis. 
Visi šventės rūpesčiai ir darbai iš
eina ir grįžta pro jo duris. Ponia 
Radauskienė, vienintelė iš mūsų 
scenos meno profesionalė, visą sa
vo gyvenimą šokiui pašventė, lygi-

Paveiksle (B) yra puikus plačiai 
skelbiamas I’atio-Warė komplektas. 
Lėkštės, puodukai, peiliai, šakutės ir 
šaukšteliai — iš viso 20 dalių, lygiai 
kiek jums reikalinga, tPttCi. visos Šei
mos iškyloms (piknikams) ir pasi
linksminimams (parties). Idealus 
užkandžlams žiūrint TV. Atidaryda
mi pas mus sąskaitą, $100.(0 ar dau
giau (ar didinant jūsų seną sąskai
tą $100.00 ar daugiau, jei Jūs Jau 
esate PEOPLES ĖEDERAL, taupy
tojų). gaunate vieną iš tų komplek- 
tų NEMOKAMAI.

Skaičius šių gražių dovanėlių yra 
ribotas, todėl jūs turėsite greitai 
veikti. Viena dovanėlė vienam kli- 
jentui — nestunčim paštu. Ateikite 
atsiimti savąją kuo skubluuslal.

visuomenei, taut. šokių srityje nė
ra naujbkė. Ji yra dalyvavusi įvai
riose moksleivių bei studentų šo
kėjų grupėse, o taip pat ir Čiur
lionio ansamblyje. Yra augusi Kau 
ne, vidurinį mokslą išėjusi “Auš
ros” mergaičių gimnazijoje. Vėliau 
studijavo lietuvių kalbą ir litera
tūrą Vytauto Didžiojo un-te, me
ną Freiburgo Meno mokykloje bei 
Chicagos Meno institute.

Kiek žinome, esate Cicero liet. 
taut. šokių “Žilvičio” grupės va
dovė- Kaip sekasi pasiruošimo dar
bai šioje grupėje tautinių šokių 
šventei ?

Grupe jaunutė (nėra nė metų

gimu.
Kiek patyrėme, lietuvių tautinių 

šokių mokymui skiriate nemaža 
laiko. Kas teikia energijc« visam 
šita”i darbui?

Meilė šokiui ir šokėjų nuoširdu
mas.

Kokia jūsų nuomonė apie rengia
mą taut. šokių šventę.

Viena yra aišku — šventė tik
rai jau įvyks, kad ir prieš reper
tuaro komisijos norą. Klausite ko
dėl prieš. Buvome linkę šią šventę 
atidėti kitiems metams, nes šokių 
paruošiamieji darbai reikalauja 
nemažiau laiko, negu jų išmoki-

kaip susiorganizavo), bet dirbame mas. Muzikai yra nustatytos gai- 
nitoširdžiai, kad galėtume pasivy- dos ir tai dainų šventei pasiruoš
ti kitus ir tinkamai atstovautume- ti reikėjo dviejų metų, gi šokiams 
me savo miestą šventėje. nėra nustatytų ženklų ir vieną ju-

DIENRAŠTIS “DRAUGAS” SKELBIA 
SEPTINTĄJĮ

ROMANO KONKURSĄ
KONKURSO MECENATAS

JONAS ANDRULIS
skiria tūkstančio (1,000.00) dolerių premijų.

1. Dienraštis “Draugas” talkininkaujant “Draugo” Bendra
darbių klubui, skelbia naują lietuviško romano konkursą. Pas
kutinė data konkursui skiriamo romano rankraščiui įteikti — 
1957 m. gruodžio 1 diena.

2. Geriausiam romanui skiriama premija — tūkstantis dol., 
kurią paaukojo pramonininkas Jonas Andrulis iš Michigan vals
tybės.

3. Jury komisiją sudaro Benediktas Babrauskas, Jonas Ka
valiūnas, Petras Maldeikis, Juozas Svaistas-Balčiūnas ir Domas 
Velička.

4. Romano siužetą-pasirenka patys autoriai. Romanas turi 
būti parašytas mašinėle, nemažesnis kaip apie 200 romano for
mato puslapių.

5. Kūrinius siųsti adresu: Romano Konkurso Komisijai, 
“Draugas”, 4545 W. 63rd St., Chicago 29, m,

6. Sprendimo bešališkumui patikrinti autoriai turi pasira
šyti slapyvardžiu, o atskirame uždarame voke pažymėti savo 
tikrąją pavardę ir adresą, ten pat įrašant romano antraštę ir 
pasirinktą slapyvardį.

7. Tūkstančio dolerių premiją gavęs autorius be papildomo 
honoraro pirmosios laidos teises perleidžia “Draugui”, įskaitant 
teisę spausdinti dienraštyje ir išleisti stskiru leidiniu. Jei kny
ga duotų pelno, jis yra skiriamas romano premijos fondui. Pre
mijos nelaimėję autoriai spausdinimo sąlygas nuspręs abipusiu 
susitarimu.

SINCE 1912

S. W. KOPA, Pre.ld.nt 

Al,. C. ROI’A, Ex»cutlve Vlce-Prn,

PRADĖKITE TAUPYTI DABAR PAS MUS, 
KUR SANTAUPOS YRA APDRAUSTOS, 
SAUGIOS .. . UŽTIKRINTOS ... PELNIN
GOS.

Teiraukitės Apie Daugy lię 
ai ūsų I'atarnavihiij

PEOPLES SAVINGS

JNSURFD

rilB Y/. kSfil St. NEAR ASHLAND AVĖ.
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PASKUTINIEJI APMĄSTYMAI IR 

NUOTAIKOS

AL G1MANTAS

Jau vos tik kelios valandos be
liko iki lietuviškojo sąskrydžio 
Chicagoje. Taip, sąskrydžio, 
nes kaip tinkamiau galima bū
tų apibudinti tą trigubą lietu
viškąją demonstraciją — pir
mąją išeivijoje masinę taut. šo
kių šventę. Jaunimo kongresą, 
neneilinę dailės parodą. Kad tai 
esama didelio sąskrydžio, juk 
puikiausiai liudija faktas, kad 
žymi dalis tiek pačių šventės,,* * * , . , : siems rengėjams, kad jie dary-kongreso ir parado dalyvių bei . . . , ... J .. f. ... ... .. tų viską, kad tik kuo mažiau tųtų įvyktų svečių - iturovų juk vienod įr nuūbodži kalbų bfl. 
suskns. suvažiuos, suplauks iš programo3 metu sal4je?. 
įvairių vietų. Ne vien tik iš šio
kontinento, bet, kaip jau žino
ma, bus lietuvių iš Europos, Pie 
tų Amerikos ir net Australijos. 
Tas faktas minėtiems įvykiams 
suteiks visuotinumo ženklą, ku
ris yra dar būdingesnis tuo, jog 
Jaunimo kongrese dalyvaus ir 
neoficialus dabartinio Lietuvos 
jaunimo atstovas.

Kai atidžiau bandai stebėti 
visus paskutiniuosius pasiruoši 
mo darbus, tenka tik žavėtis 
savųjų tautiečių kruopštumu, 
pasiaukojimu, išradingumu ir 
aplamai gražia ir planinga or
ganizacija. Praktiškai jau kaip 
ir nėra jokių neaiškumų. Vis
kas savo vietoje, planingai ir 
numatytai. Išties, labai gera, 
jog jau įruošta ir veikia šokių 
šventės Komiteto raštinė, numa 
tytos šokėjų ir Kongreso regis
tracijos vietos, nepalikti nuoša
ly nakvynių reikalai, žinoma, 
kokiu laiku galės būti praves
tos šokių repeticijos ir t.t. Kaip
jau buvo skelbta, sekmadienio viename miestely prie Bostono, 
pamaldos Šv. Kryžiaus bažny-1 kuris dėl kažkokių aplinkybių 
čioje bus 9 vai. ir tikrai labai nebuvo pasiryžęs vykti šventėn.
prasmingos, jog pamokslą susi
rinkusiam jaunimui ir kitiems 
svečiams pasakys simpatingas 
ir nuoširdus jaunųjų bičiulis 
kun. St. Yla. Mišių metu giedos 
Dainavos ansamblis.

Beveik netikėtai užklupę 
kaikurias JAV dalis vasaros kar 
ščiai nejuokais išgąsdino kai- 
kurių vietų tautiečius, kurie 
esą bijosi vykti Chicagon tokių 
karščių metu, idant neatsitiktų 
paėjusių Dainų šventės karšti
nė, kurios metu buvo ir nualpu
sių, pagaliau net ir gaivinančių 
gėrimų, išskyrus kelis vandens 
čiaupus, greit buvo pritrūkta. 
Bet tų visų nepatogumų nėra 
ko bijotis šokių šventės žiūro
vams. Kaip žinia, ir jau atvejų 
atvejais kartota, International 
Amphiteatre veikia šaldomojo 
oro sistema, turimas modernus 
apšvietimas ir turimas puikiau
sias matomumas iš visų halės

Siųskite dovanas enk 

sti Kalėdoms bei žie

mai! Tik patelefonuo 

kitę. ar .parašykite 

kuomet norėsit siųsti 

siuntinius.

SIUNTINIAI Į

LIETUVĄ
ir R U S I J Ą

Visi muitai iš anksto apmokami 
Pristatymas garantuotas.

Siunčiame NAUJUS ir VARTOTUS RŪBUS 
Medžiagas, Vaistus, Maistu ir t. t. 

Patikimas — Greitas — Tiesioginis pristatymas

TŪKSTANČIAI PATENKINTŲ KLIJENTŲ 
VISOSE J. A. VALSTYBĖSE.

Reikalaukite mūsų naujo katalogo

CENTRAL PARCEL SERVICE, INC

220 S, State Street, sulte 1200 
Chicago 4, Illinois
Ttel.: WAbash 2-9354

Biznieriams apsimoka skelbtis dienr. “Drauge 
Biznieriams apsimoka skelbtis dienr. “Drauge

vietų. Be to, gretimose salėse 
veiks užkandinės, gėrimų par
duotuvės, o lauko pusėje pakan 
karnai vietos automobilių pasta 
tymui.

Aną kartą tautiečių būryje 
bekalbant apie birželio 29 — 30 
d.d. įvykius Chicagoje, vienas 
pažįstamas ir sako: .“Rašyk 
skubiai Chicagon ir primink vi-

Lyg ir atspėjant šį pageidavi
mą, kurį, reikėtų manyti, turi 
minty ir daugiau busimųjų šo
kių šventės žiūrovų, jau žino
ma, kad laiko gaišinimo kalbo
mis kaip ir nebus. Pačioje pra
džioje tenumatyti tik du trum
pi žodžiai: šveutės komiteto _________
pirmininko Bruno Shoto iri :tna3 darbas pa3tebinla3 ne vle„ 
JAV LV c.v. pirmininko Stasio 
Barzduko. Tai ir viskas. Tuč tarp pažįstamų, bet ir tarp vi

siškai nepažįstamų asmenų. Dar 
tuojau seks įvairi ir įdomiai su- į<įomįaUi jOg mQsų moterys, tu- 
statyta programa, pirmoje ir rėdamos taut. rūbus ir žinoda-
trečioje dalyje taut. šokiai, gi mos, kacj jų gali prireikti vie-į ją lietuviškosios architektūros 
antroį°je Pas;rodys . musų ™a- nai ar kitai šokėjai, pačios, gry- į bažnyčią Marąuette Parke, ki- 
zieji įcagos parapinių mo y naj sava iniciatyva, bando susi-1 tiems sunku bus išvengti' pa- 
ų mo inrni su so iais> muzi a gįgjjįj su taut. šokių grupių va- gundos aplankyti naujuosius 

ir ame emis. , dovaj8 įr pasiūlo, jei tik yra “Draugo” spaudos rūmus., Dar
reikalas,Kad yra vietų, net tokioje 

Naujojoje Anglijoje, kur net 
vietinių amerikiečių tarpe jau 
žinoma apie didingąjį lietuvių 
tautinių šokių pasirodymą Chi
cagoje, aiškiai byloja šis atsiti
kimas. Vienas čikagietis lietu
vis praėjusią savaitę gavo laiš
ką iš giminaičio, gyvenančio

Bet visai netikėtai jojo darbo
vietėje vienas bendradarbis, 
amerikietis, užsiminęs, girdi, 
jis skaitęs vietiniame laikraš
ty, kad JAV ir Kanados lietu
viai birželio pabaigoje ruošia 
didelę šventę ir paradą. Kągi, 
šitaip primintas mūsasis tautie
tis pakeitė nuomonę ir su visa 
šeima jau pasiryžo vykti Chi
cagon. Gi tam amerikiečiui pa
žadėjęs atvežti nuotraukų iš šo
kių šventės ir meno parodos.

Be abejo, nėra paslaptis, jog 
tam tikra dalis merginų ir vy
rų šokėjų neturi savų tautinių 
rūbų. Žinoma, tai nėra pakanka 
mai rimta priežastis nuo vyki
mo šventėn. Tad tenka skolin
tis iš kitų tautiečių. Teko gir
dėti, kad tas reikalas labai 
sklandžiai ir gražiai tvarkosi 
atskirose vietose. Visi juk su
pranta reikalo svarbą ir mielai 
skolina savo tautinius rūbus. 
Įdomu, kad tas gražus ir pagir-

Mes turime tiesiogi
nę sutartu su lntuo- 
rist Maskvoje naio 
1947 metų.

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHTCAGO, ILLINOIS

atrodo atomines komisijos Nevadoje išsprogdintoji penktoji bomba; jos galia buvo didesnė 
kaip išsprogdintosios ant Hiroshimos. Atvaizdas nuimtas iš 8 mylių nuotolio Dešinėj vaizdas hri 
tų išsprogdintosios trecios ir paskutiniosios vandenilio bombos Kalėdų salose Pacifike. (INS)

BcNt Wish,‘s and GrretingH t<> Our Many Litlmaiiiaii 
Friends

Rev. Father. R. C. BOYLE
ST. DAVID’S CHURCH

3201 Emerald Avenue Chicago, III

Best \Vishes and Greetings to Our Many Lithuanian 
Friends and Customers

GABRIEL PLASTERING CO.
RESIDENTLAL — COMMERCIAL — INDUSTRIAL 

INSTITUTIONAL
2461 HIOHLAND STANLEY 8-4870 BERWYN, ILL

Best Wishes and Greetings to Our Many Lithuanian 
Friends and Customers

GEORGE SCHMIDT 
CUT STONE COHTRACTOR

JACOB O. SCHMIDT, Prop.
Phone BIshop 7-6232 2920 W. 21st Si.

CHICAGO, ILLINOIS

'f

paskolinti savuosius 
rūbus. Jausdami tokį gražų sa
vųjų pritarimą ir dėmesį, šokė
jos ir šokėjai persiima dar di 
dėsniu entuziazmu ir nuotaika, 
ir jų visų pastangas galėsime 
stebėti estradoje visi tie laiminį 
gieji, kurie būsime dešimtūk- 
stantinėje žiūrovų minioje.

Yra dar ir kitų dalykų, ku
riuos (be šokių šventės, Jauni-

JAUNIMO LITERATŪRINIŲ PREMIJŲ 

KONKURSAS
KLB Kultūros Fondas 1956 jury komisija sudaryta Toron- 

ob-oiKoo trio įminimo'te, jaunimo dramos — Montre- 
alyje. KLB Kultūros Fondas

]. A. VALSTYBĖSE
— Pranas Ambrozaitis mirė 

birželio 26 dieną po ilgos ir sun
kios ligos. Jis buvo Dayton 
(Ohio) lietuvių Šv. Kryžiaus 
parapijos komiteto pirmininkas, 
ilgametis choro vadovas, akty
viai reiškęsis parapijos ir kolo
nijos lietuviškoje veikloje, dide
lis tremtinių bičiulis, plačiai tiek 
lietuviškajai, tiek amerikietiš
ka jai visuomenei pažįstamas ir 
gerbiamas, sulaukęs vos 53 me
tų amžiaus.

Daytono lietuviai, užjausda
mi jo šeimos narius ir artimuo- 

‘sius, giliai išgyvena jo neteki
mą.

m. buvo skelbęs tris 
literatūrines premijas:

jaunimo

1. Jaunimo dramos — $500
2. Jaunimo apysakos

ar lagendos — $300
3. Vaikų (8-14 m.)

scenos veikalėlio
ar apysakos — $300,
Konkursinių rankraščių įtei-

kimo laikas pratęsiamas iki 1957 
m. liepos 10 d.

Jaunimo apysakos ar legendos 
$300. premija panaikinama 
negavus nė vieno konkursinio 
rašinio iki 1957 m. sausio 1 d.

Jaunimo dramos gauta trys 
veikalai, vaikų literatūros — du.

Konkurso nuostatai bei taisyk 
lės pasilieka tos pačios, kurios 
buvo skelbtos 1956 m.

Geresnei rašančių autorių o- 
rientacijai kaikurias taisykles 
pakartojame.

1. Konkurse gali dalyvauti vi
si lietuviai rašytojai, gyveną 
įvairiuose pasaulio kraštuose.

2. Mašinėle rašytus rankraš- ________________
čius bei slapyvardžiu pasirašy-1 - --------------
tus, pridėjus voke savo tikrą Greetings to Our Many Lithuanian 
pavardę, siųsti Kultūros Fondo
Literatūrinės premijos konkur
so komisijai šiuo adresu:

235 Ossington avė., Toronto, 
Ontario, Canada.

3. Konkursui siunčiamieji vei
kalai savo turiniu turi būti lie
tuviškos dvasios, tinką tauti
niam auklėjimui.

4. Jaunimo dramos sceninis 
veikalas gali būti nuo 3 iki 5 
veiksmų ir jo vaidinimo laikas 
truktų nuo pusantros iki dviejų 
valandų.

5. Vaikų ir jaunimo dramos 
veikalai gali būti rašomi ir lie
tuviška forma. Pageidaujama 
temų Iš senovės ar šių laikų di
dvyriškų lietuvių tautos laisvės 
kovų.

6. Autoriai, laimėję premijas, 
dėl veikalų išleidimo tariasi su 
KLB Kultūros Fondu.

7. Premijų įteikimo iškilmės 
įvyks* š. m. rugsėjo 29 d. 3 vai. 
p.p. Prisikėlimo parapijos audi
torijoje, 32 Rushohne Pk. Cr„ 
Toronto, Ontario, Canada

8. Vhikų literatūros premijos

mo kongreso dailės parodos, Greetings to Our Many Lithuanian 
banketo) ta pačia proga norės 
atlikti iš įvairių vietų Chicagon
subėgę lietuviai. Daugelį domi
na savo akimis pamatyti naują-

kiti, kad ir išsukdami kiek iš 
kelio, žada pasiekti ir ALRKF 
naujai įsigytąją Jaunimo sto
vyklavietę prie Manchester, Mi- 
chigano valstybėje. Dalis žada 
sustoti keletai dienų garsiuo
siuose ir čikagiečių mėgiamuo
se “sandūnuose” Indianoje ir 
bent truputį pasilsėti bei atsi
gaivinti po tiek įspūdžių ir nuo- 
v argio.

Greetings to Our Many Lithuanian 
Friends and Customers

PEOPLE’S RESTAURANT
1628 W. 47th Street 

Telephone Vlrginia 7-9470
ANN GIANAKEAS, Prop.

Friends and Customers

BE L AIR
NURSING HOME

Formerly Dr. McCradie Hospitals 
Fbr:
Aged — Invalids — Postoperatlve 

and Comvalescents
• Planned Menus
• 24 Hiour Nursing Care
• Living Room with T.V.
• Ward and Semi-Private 

Rooms Available
• Accommodations for both 
Malė and Female Patients.

OUR KATES STAKT AT 
$0.541 A Day

Inspection Invited At Any Time 
Rates On Reąuest 

SK 4-6700, Ext D. G.
309 W. 16 St., Chicago Heights, III.

V

Best \Vishes and Greetings to Our Many Lithuanian 
Friends and Customers

STATE BANK OF CLEARING
5601 West 63rd Street

CHICAGO, ILLINOIS
MEMBER OF FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORP.

Best Wishes and Greetings to Our Many Lithuanian 
Friends and Customers

DREHABL BROTHERS 
ART GLASS C0MPANY

SPECIAL MIRRORS — GLASS FURNTTURE TOPS 
STAINED GLASS WINDOWS 

For Churches, Schools, Convents, Hospitals etc.
2847 N. Uneoln Avė. Chicago, IIMnols, BUcIdnghatn 1-2022

7

Friends and Customers

L A S K E R
BOILER & ENGINEEBING 

CORPORATION

PHONE LAFEYETTE 3-3700 
3201 South Wolcott Avenue 

CHICAGO, ILL.

Greetings to Our Many Lithuanian 
, Friends and Customers

LUDWIG MILK CO.
Elgins Finest Fresher by a Day 

Bottled in the Country 
Store and Home Delivery

,Always ask for
LUDWIG MILK

PHONE: LA 3-3377
4725-29 So. Talman Avė.

%

Greetings to Our Many Lithuanian 
Friends and Customers

M U S I C
THE HEART AND SOUL 
OF SELF EXPRESSION!

Enrich your lives by leaming to 
play a musical instrument: Piano, 
Violin, Accordeon, Trumpet, Trom
bone, Clarinet.

Prlvate Instrnctfons 
Frea Ūse ot Instruments

MASTER ACADEMY OP MUSIC 
2653 W. 63rd St., Tel. GR 6-4600

Greetings to Our Many Lithuanian 1 
Friends and Customers

OAKLAWN TRUST 

& SAVINGS BANK
PHONE GARDEN 2-3500

5310 95th Street
OAK LAWN, ILLINOIS 4*

Greetings to Our Many Lithuanian 
Friends and Customers

INDEPENDENT 
R ADIONIC 

W0RKERS OF AMERICA
MR. EUGENE RAETZ, Pres.

Phone NAtkmal 2-0600

5811 West Grand Avė.
CHICAGO, ILL.

f

Greetings to Our Many Lithuanian 
Friends and Customers

WEST SIDE 
E XP RES S

Movi ng, Pečiams Alyva, 
Anglys ir Malkos

2146 S. Hoyne Avė.
Chicago, III.

Tel. Vlrginia 7-7097 
S. T. F.ABIONAS, sav.

Best Wishes and Greetings to Our Many Lithuanian 
Friends and Customers

HACKEL HOMES 
DESIGNERS and BUILDERS

7260 Ogdeo Avė. Phone Rilverside 7-7774
RIVERSIDE,

Phone
ILLINOIS

Best Wishes and Greetings to Our Many Lithuanian 
Friends and Customers

THOMAS I. BARTON REALTY 
Reti Estate — Ali Types Insurance 

2039 West 63rd Street WA 5-0603
-S*

Best Wishes and Greetings to Our Many Lithuanian 
Friends and Customers

CARL BUDDIG — MEAT PRODUCTS 
WAterlall 8-0300 11914 So. Peoria five.

Best Wishes and Greetings to Our Many Lithuanian 
Friends and Customers

CARL G. WIKLANDER CO.
General Machinists — Steel Rollers and Cylinders

1111 S. Washtenaw Avė. SA 2-2943
Chicago, Illinois

Best Wishes and ^Greetings to Our Many Lithuanian 
Friends and Customers

S. A. BARNES CO.
MEJTAL ceilings

1839 So. Laflin Street Chicago, Illinois
PHONE SEELEY 3-1231

Best Wishes and Greetings to Our Many Lithuanian 
Friends and Customers

GOLDBERG’S FASHION FORUM 
Apparel For Every Member of the Family

4756 South Ashland Avenue 
6409 South Halsted Street

YArds 7-5200 
WE 6-5600

Best Wishes and Greetings to Our Many Lithuanian 
Friends and Customers

HUNG’S CHOP SUEY KITCHEN
CHINESE RESTAURANT & TAKE OUT ORDERS 

Hours‘ 11:00 A.M. to 10:00 P.M. Except Monday: 3 to 10 P.M. 
5909 Sbuth Kedzie Avenue HEmlock 4-6282

J*

Best Wishe8 and Greetings to Our Many Lithuanian 
Friends and Customers

SHIPPERS DISPATCH, INC.
5448 W. 47th Street, Chicago, UI. RE 5-8900

t?

Best Wishes and Greetings to Our Many Lithuanian 
Friends and Customers

GEORGE L. DECKER
GENERAL INSURANCE 

135 S. La Šalie Street FRanklin 2-7300
Chicago, Illinois

J

=^l

t
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11, A SS I Fl K h 40 HK1» W A N T E h AUS REAL ESTATE

KKAL ĖST ATE

MARQI 1ETTE PARKE 5 k. 1111111- 
uLs namas.’ Centrinis šildymus guzu. 
Tile vonia. $12,400.

llltlt.llT(l\ PARKE. Arti lietuvis, 
kos mokyklos pigiai parduodami: 2- 
ji.i luitų mūrinis su rūsiu ir pustogv, 
centr. Šildymas alyva, $23,500.

Meilinis — 2 po 4 k. ir dar ekstra 
sklypas. $IO,ooo. Pajamų mitlluis-3 
erdvūs butai aluminum langui 
Kintu kaina.

Be to dar turime ir kitokių gerų 
namų įvairiose vietose.

VASAROJUMI I nuo liepos 1 d. Be- 
verly Shores išimom. visa nauja vila 
arba atskiri kambariui.
vyl2'J h vvrleyver rrfafffifat'af btgafw

REAL ESTATE REAL ESTATE

BRIGHTON PARKE

Sva-

VENTA
4409 SO. FAJRFIELD AVĖ.

IJkfayette 3-3881

SPECIAL! 160 AKRŲ PIENO 
OKIS 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-1 
minius paukščius arba pušis. Tru
putį atremontavus, turėsite ramią 
vietą, tylą ir pajamų. $3,950. N. 
OLSON, Rt. 1, Custer, Michigan.

OPEN HOUSE
Sunday June 30th 1:30 to 4 P.M.

3214 Ottawa
N.W. Side Chicago

ST. CELESTINE’S PAKIŠU 
, (2 BOCKS)

Excellent vear old 5 room brick 
ranch (with enclosed all-purpose 
porch an 2 car garage). PLŪS ex- 
tra kitehen, living room, bedroom 
and bath in basement. Ideal for in- 
laws.

MR. GO.ETZ
BURI) & VVARNER 

SPring 4-5848

$2.000 įmokėti, med. 2 po 4 
i'ūs butai, geras sklypas.

Med. 2 po 4, eentr. šildymas, skie
pas, garažas,, tik $14,000. Atsiliepki
te ir su mažu (mokėjimu.

Mūr. 0 ir 3 kamb. su krautuvei 
patalpa. Dideli butai, viela tinka ir 

Nupi- i bizniui. Mažus įmokėjimas, skubėki
te paskambinti.

Mūr.: rūbų valykla ir 5 kamba
riai, eentr. šild., puiki vieta siuvėjui. 

OAUE PARKE:
Mūr. 2 po G eentr. šildymas abiem 

butams, garažas, dideli kambariai.
Mūr. bung. G kainb. eentr. šild., 

garažas, puiki vieta.
KITUR:

Mūr. G kainb., platus sklypas, 68 
ir 3700 į vakarus.

BIZNIAI:
Mūr. 3 butai ir gelž. išdirbinių 

(Hardware) krautuve, puikūs įren
gimai, gražūs butai, labui gera vie
ta.

Pulkus mūr. 3 butai ir maisto 
krautuvė, labai gera apyl., reta pro
ga.

Mūr. taverna ir 5 kb. Gage parke.
Mūr. 3 butai ir tav. patalpa su 

visais įrengimais, 35 gt. netoli Ash
land.

BRIGHTON PARKE. kampinis 
namas ant 30 pėdų sklypo. 42 Btr. 
ir Artesian Avė.; 2 butai po G kab.. 
Ištistui rūsys ir pastogė (attic), 3 
autom, garažas. Centr. karštu vand. 
šildymas I-ine aukšte. Allumlnijau.i 
sieteliai ir žieminiai langai 2-me 
aukšte. Namas labai gerame stovyje 
Ir parduodamas nebrangiai.

2-jų butų: 41/, ir 5 kamb. Prie 
gero susisiekimo. Centr. karštu van
deniu apšildymas. Ištisas rūsys. 50 
pėdų sklyiias. 3 automob. garažas. 
Sieteliai, žieminiai langai ir “vene- 
tiftn blinds". Tik SI7.OOO. Nepraleis
kite šios progos. Tikras hargenas.

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

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

SHUKIS REALTY
6433 So. Putoki SI.

Telef. LUdlow 5-6900

■i
GAGE PARKE

Mūrinis — 2 po 6 kamb. su gra
žiai įrengtu rūsiu. Garažas. Numažin
ta kaina.

Pajamų nuosavybe 7 kamb. rezid. 
ir 2-jų k. butas rūsyje. Radijatoriais 
gazu apšild. Galimybė padaryti 3-čias 
butas. 2 autom, garažas. Paskola su

Pilna kaina $20,500. 
MARQUETTE PARKE

Savininkas turi greitai parduoti 
1 H augšto medin) namų — 5 ir 31/o 
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

U4 augšto mūr., 7 kamb. (4 mieg.) 
apačioje, 4 k. butas viršuj. 9l» pėdų 
sklypas, 2-jų autom, garažas. Kaina 
$24.500.______

PASITEIRAUKITE mūsų namų 
sąraše ir įsitikinsite gerais pirkiniais

VARPAS Real Ėdate
Insurance, Notary Public 

591B So. YVestem Avė.
PRoap. 8-2234 arba HEm. 4-7085 

i BJSSTFiJBSrKi J

REAL ESTATE

M. ŠIMKUS
KKAL ESTĄ T E

I 4259 So. Maplewood Avė.
Tol. tl.iffside 1-7450; lies. 

VAitIs 7-2016
Nutarę pirkti ar parduoti nekilno

jamąjį turtų kreipkitės į šių įstaigų ir 
gausite teisingiausių ir puikiausių pa
tarnavimų.

PROGOS — OPPORTUNTOES

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

HELP WANTED — MEN

COAL & OIL .
SALESMEN
FULL and PART-T1ME

VANDER WAGEN BROS.
4552 W. 63rd St.
POrtsmouth 7-8020

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

skambinkite — KE

Experiesnced
WELDERS

TOPWAGES 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.

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

MOTERIŠKŲ IR VAIKŲ 
RŪBŲ KRAUTUVE

Moderni Krautuvė, geroj vietoje 
įsigyvenęs biznis, geros pajamos. 
Parduoda dėl kitų interesų. Kreip
tis tiesiog į savininką. Tel. —

PRospect 8-2856
TAVERNA — UŽKANDINE 

NAMAS
1 augšto “face brick” mūro na
mas su 1—5 kamb. butu. Pilnas 
rūsys. 3 jnieg. kamb. Modern. vo
nia. 50 pėdų sklypas. Autom, karš
tu vandeniu apšildymas. Pelnin
gas biznis. Pajamų iš tavernos a- 
pie $25,000 per metus.

Savininkas parduoda dėl nesvei- 
tos.

Dėl susitarimo telefonuokite:— 
GRoveMll 6-7297

SAVININKAS PARDUODA
LAUNDROMAT’Ą - VALYKLĄ ir 
Fordo firmos sunkvežimį. 1956 m. 
gautą $24.000. brutto pajamų. Piet 
vakarių apylinkėje. Gera proga Ve
dusiųjų porai- arba partneriams. 
Tik apžiūrėję šį pelningą bizni galė 
site jj įvertinti. Neaugėta kaina. 
Galima tuoj užimti. Telefonuokite 
POrtsmouth 7-9467.

FOR RĖKT 0R SALE 
BARBER SHOP

i Choice South Shore location at I.
C. station One chair shop, room for 

Savininkas parduoda automobilį * chairs, also enough room in rear

PIRKITE ir parduokite savo ne
kilnojamą turtą per mano įstaigą. 
Naudokitės mano teisingu patarna
vimu.

E. KURŠIUS
REAL ESTATE SALES

REpublic 7-9400

MISCELLANEOUS

ŠILDYMAS
A. StančiauNkas instoliuoja vi

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

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

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

OLymplc 2-6752

ŽIŪRĖKIT! ŽIŪRĖKIT! ŽIŪRĖKIT!
40 akrų ESTA TE FARM Michigane. 
Tik 6 mylios nuo Dovvagiac miestelio. 
Čia yra pelningas vaisių ūkis bei žuvavi

Mūr. 3 butų, biznis, garažas. $20,900. 
Mūr. 4 būtų, centr. šild., gar. $24,000. 
Mūr. 2 po 4, greit. »pardav. $15,200. 

_ . Mūr. 2 po 6, centr. šild., gar., pigiai.
2737 W. d3rd St.. CL A-2390 mo vasarvietė prie nuosavo privataus eže- . Mūr. naujas 6 k., did. lot, bargenas.

ro. 2 modern. namai, su elektra, kiti pa- 3 butų, taverna, gar. $20,600.
statai, su visais įrrngimaie bei visais įran
kiais. Viskas geriausiame stovy. Čia tu
rėsite užtikrintą gyvenimą bei laimę —

SIMAITIS REALTY,

BY-OVVNER
11/, story nico 8 

easily converted to. 
income, 1 car garage 
gas heat.

Vieinity — 53rd & BLsIiop
Price, very reasonable.
See ai day — Saturday & Sunday 

Weekdays after 4 P.M.
Gali WA 5-4670

DOLTON. By Owner. De l,uxe 8 
room restdence. 4 large bedrooms, 
11/, tile bath, cab. kitehen, gas heat, 
full basement, tile floor. 2 car at- 
tached garage, 125x175 lot land- 
seaped, separate dining area, breez- 
way, fireplace. Mušt see to apprc- 
ciate. Immediate possession.

room. Home
2 flats for . . , . .
Hot water & jarba vaisių ūky, žvejybos vasarvietėje 

arba gyv. vietoj. Nepraleiskite progos, pa
žiūrėkite.

Tek: Berrien Center Michigan — 
State 2-7325. Arba rašykite:

F. Sobey, 1341 W. Garfield Blvd., 
Chicago 36, Ilk

Dolton 1566

4 didelių kamb. mūr. bungalow,
2 mieg. k. plius 1 mieg. k. viršuj. 
Gazu apšild. 2 autom. mūr. garažas. 
Daug priedų. $23,500. 7134 S. CaU- 
fomia Avė. PRospect 6-8175, po 6 
v. v., sekmad. ir pirmad. visų dienų.

365(1 VV 66TH PLACE 
$6,000 įmokėdami galite pirkti 

šį de luxe 1 metų senumo mūrinį, 
kampinį “ranch” namą. Prijung
tas “(breezeway”, 2 autom, gara-

ST. CASIMIR’S PARAPIJOJE.1 žas. Kreiptis į savininką tel. LUd-
Arti 62nd ir California. 7 kamb. !°w 5-8899.____________________
mūrinis de luxe bungalow. “Ther- i ~
mopane” langai. 4 mieg. kamb.
Spintos virtuvėje. Nuo sienos iki _ o csienos kilimai, virimui krosnis,' , Pu?kl PaJamų nU°SaVy™ JL
šaldytuvas ir elek. skalbiamoji ma- I kamb- mU,rlms Ah^
šina. Prašo $22,500. Susitarimui Į ir P“ °ge’ UŽ^f,
skambinti — VI 6-0024. butal apšildomi. 2 blokai iki mo-
------------- ----------------------- - ------- kyklos ir bažnyčios. Įvertinimui tu

Netoli Aušros Vartų bažn. par- rite pamatyti. Pilna kaina $23,500. 
duodamas 3 augštų mūrinis 7 po’

GAGE PARKE — Mūr. 3 bt. mo
dern. namas 1—6 1—4 ir 1—3 k. 
Geležies konstrukcija, puikus rū
sys, didelė pastogė. Geros pajamos. 
Graži apylinkė. Našlė turi skubiai 
parduoti už tikrai nebrangią kainą.

LU 5-8149 arba RE 7-3440

BARGAIN — OAK LAW.\ 
Al'lLINRLIE

Nauajs 3 mieg. k. “ranch” namas. 
Miesto vanduo ir kanalizacija. Kieto 
medžio grindys, beržinės spintos. — 
Formica. Žemas įmokėjimas. $12,950.

Naujas — 8 mieg. kamb. “ranch” 
namas, prijungtas garažas. Beržinės 
spintos. Didelis sklypas. Žemas įmo
kėjimas. $13,750.

Naujas — 3 mieg. kamb. mūr. 
“ranch“. Pilnas rūsys. Miesto vanduo 
ir kanalizacija. Kieto inedž. grindys. 
Beržinės spintos, Formica. Kaina — 
$16,950.

VERNON-WOLFP,
5600 W. 87th St. Oaklawn.

Hllltop 5-0221 GA 2-0709
Atdara sekmad.

Yra pigių ir pelningų namų.

BUDRECKAS Realty
4081 Archer avė., LAfayette S-S384

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.

BILLING CLERKS
FULL OR PART TIME 
DECATUR CARTAGE

1934 S. Wentworth Avė.
VI 2-6000

iiiiiiiiiiiiiiiiiiinimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiit

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

NORVILĄ
REAL ESTATE SALES 

2600 W. 50th St. Tel. PRospect. 8-5454
IMIIIIIMUIItlUIDlilUllllimillllllllliiUiiiilUHilIililUlUlllllllllIlIlIlIlUJIIIlllUUIItlIlIlIlIl'liiMIIIIIIIIIlit

D. MONSTAVIČIUS
REAL ESTATE - 1663 W. 103 st 

Tel. REVERLY 8-8946 
Nekilnojamų turtų pirkimas, parda
vimas. Tarpininkavimas bizniuose ir
' Aidžios įstaigose.

INCOME TAX. Tai accountanl

BRIGHTON PARKE
REAL ESTATE

Paskolos. Ne j. Turtų Valdymas 

VISŲ RŪSIŲ APDRAUDIMAI 

K. MAIRONIS.

Namų PRospect 8-2071

LIET. APDKAUDOH AGENTŪRA
Visų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. Notariatas. Valsty
bės patvirtinos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS 
WAlbrook 5-5671

INTERSTATE INSURANCE AGENCY 
H108 s. Ashland Aveu Chicago S6. IU.

HELP WANTED — FEMALE

PARDAVIMUI

for ttving ąuarters.. Stora location
at 7511 Ekchange Avė.
G. D. CARTER REALTY C0.

2655 E. 75TH STREET 
Telef. RE 1-1530

Parduodama pelninga valgykla ne
toli Western ir Archer. Gerai iš-

.X™ 1<“•*••• bi“u' n- "*•

PONTIAC 1957 m. — visai mažai 
naudotas. 4 durų autom, tranam. 
Teirautis vakarais po 5 valandos: 

Tel. YArds 7-8949

REGISTERED NURSES 
AND LICENSED 

PRACTICAL NURSES
For Rehabilitation Center at

ST. JOSEPH HOSPITAL
Įnteresting work and eutcellent oppor- 
tunities. I’lease apply or write to — 

Sister Georgette or I)r. Harold 
A. Ladwig, Asst. Director

Jadkson 6224 — Ext. 451, 
Omaha, Nebraska

BUILDINO & REMODELENG

4 kamb. Viršuj garažo 1—4 k. Ga
zu apšildomas. Pelnas apie $4,400 
j metus. Agentai prašomi bendra
darbiauti. Skambinti tarp 12 ir 2 
vai. arba nuo 6 v. v. MOnrioe 6- 
6186.

ST. ANN’S PARJISH
HAZELCREST 
Asking $19,500

MURYEL G. BARON 
REALTOR

5840 So. Kedzie Avė. 
GRovehill 6-7297

Olympia Gardens — By Owner 
2312 VV. 209 st. (near Park Fc'rest) 

„ $17,500 Bargain. 5 room ranch
3 bedroom brick, 1 floor plan. 57 attached Garage on aere of land- 
ft. lot, knotty pine recreation
room, screened — in porch with 
barbecue pit.. Near suhools & chur 
ches, In Hazelcrest, near 168th,
West of Western. Call Miss Ham- 
mill.

WM. H. THOMPSON & CO.
9109 S. Ashland PRescott 9-5000

Open House Sunday — June 30 
1 TO 5 P.M.
OAK LAWN 

0233 S. Maįor 
(5700 WEŠT

WILL CONSIDER TRAD.ES 
ON OUR NEW

3 beroom brick one floor plans and 
bi-levels. 1350 sq. ft. Double baths.
Baaements. Overhead sewcrs. 1
block to St. Gcrald’s ••bureh a.nd 
scliool. 5 mln. to St. Xavier col- 
Icg*. 2 hlocks to Oak Lawn high.

R. C. CRAWFORI), INC.
7839 S. A.shlan 

___________ VI 6-1700

PARK RIDGE
ST. PAUL OF THE CROSS

Space for in-laws or large faimily
Brick 2 story. 4 bedrms. (2 down— PARDUODAMAS MEDINIS NA-
2 up). 2 full baths. Modern kitehen, MAS WILDOW SRINGS, ILL. 
60 ft lot. 2 car garage. Spacious 17 kambarių. I^abai gražioje vie- 
rooms and elosets. New gas heat. I toje. Sklypas 100x150 pėdų. Mai-
3 blocks to chureh, school trans., pysiu į mažesnj namą Chicagoje. 
and shopning. Possession Sept. l»t. I Tel. HĖmlock 4-9365, nuo 4:30 Iki

scaped land. Screens, storms, pa- 
tio, oil heat. Spacious Rooms. Fire
place. Mušt see to appreciate. 
_____ Phone Skyline 4-1802_____
PARK FOREST — BY OWNER 

$15,300
5 Room, 2 Bedroom, Brick & Stone 
60x130 ft. landseaped lot l1/^ car 
garage. Gas Radiant Heat, Tile 
bath. Air condit'oned, Many extras

316 Minocųua 
Phone SK.vline 4-1571

4307 West 
MARQUETTE ROAD

4</2 kambarių mūrinis namas, 
daug priedų. Priešais parko, arti 
mokyklų bei bažnyčių. Aapžiūrėti 
galima šeštadienį ir sekmadienį 
nuo 1 iki 5 v. v.

4559 S. KEATING AVĖ.

BRUHiEMAN, MICHIGAN
6 kamb. modern. ūkio namas ant 

-% akro žemės; 30 pėdų vištidė: 
34x36 pėdų .komercinis namas su ce
mento grindim ir į viršų pakeliamom 
durim Ir kiti du pastatai. Prieinama 
kaina.

PHIELiIPS, WISCON8IN 
80 akrų ūkis su 6 kamb. namu. Par
duoda už $5,000, pilna kaina.

ARTI lOOth St. Ir Green. 6 kamb. 
Cape Cod mūrinis. Gazu-karštu vand. 
apšild. Garažas. 2 vonios, shower rū
sy. Labai geras namas.

JJ. R. KUHNLE 
REAL ESTATE 

Vlnuennes 6-0024

St. Michacl’s Parish
ORLAND AREA 

RANCH
Ideal family home 3 bedrm. living 
room, kitehen with eating area. 2 
car garage, large hąlf aere lot. Tile 
biith. This is a buy for $15,750 

Call Julien at

G R O E B E
122II Nartem Avenue

PALOS rtEIGHTS, ILL.

Glbson 8-1000
MODERNŪS MŪRINIS KAMPI

NIS NAMAS. Krautuvė ir 3 % kamli

Asking $38,500.
BY 0WNER 

TAlcott 3-6695

Kampinis, naujas 3 mieg. kamb. . Priešais naujos šv^ P. M
... ’ į., - A1 Gimimo bažn. ir mokyklon 9N57 W.mūrinis namas. Pilnas rūsys. Aly-; H9lh st. RKpublic 7-4094. 

va apšild. Atdaras apžiūrėjimui
sekmad. nuo 2 Iki 5 vai. Prie# pirk<lwni *, parduodami

namui, biznius, sklypui ar ūkias 
atlankykite mos..

KUTRA-NOftftUS REALTY
REAL SSTATB-HISDRAMOB 

NOTARY PUBIA0 
8406 WeM 61 St. 
WAIhrook 6-6080 

PRoepect 8-8679 (vak. tr aemad.)

M. ŠIMKUS
REAL ESTATE—1259 S. Mapleunod 

Ate. Tel. 4'l4ffsi<le 4-7I5O. Ites.
Y Artis 7-2046

Nutarę pirkti ar parduoti nekilno
jamąjį turtų kreipkitės j šių įstaigų 
ir gausite teisingą ir puikiausių pa
tarnavimą.

Tuojau pardbodatni:
BRIGHTON PARKE

Mūr. 2 a. po 5 k.. 3 mieg. alurui- 
nujn langai, šild. gazu, naujas 2 muš. 
garažas, $24,600.

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

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

linis šildymas, mūr. garužas, gražus 
namas. $29,000.

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

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

8 METV III NGALOIV
Viršus gerai izoliuotas — galima 

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

«l/9 KAMB. M T RAS
Marųuetto Parke. Dide.i kam įta

riai. Koklių vonia ir virtuvė. Puikūs 
kilimai ir kiti reikalingi priedai. Aly- 
vos-karftto vandens šildymas. Gara
žas. $19.500. Volodkevičius.

I Ma Al <;ST<> MŪRAS
5 kainb. apačioj, 3 karuli, ir graži 

vonia viršuj!'. Mmgva perdirbti i ant 
rą Imtą. Marųiiette Parkas. $18,000 
A Sirutis. A
5 AKRAI ZEMŪS NETOLI ČIKAGON

2 gyv. namai, dvigubas garažas, ki
ti ūkiški pastatai, vaismedžiai. Visa 
žemė aptverta.. Prie 3 didelių kelių 

■ l,emonto rajone $17,000. fmokėti tik
; $4,500. A. Rėklaitis.

P. LEONAS
REAL ESTATE 

I 2785 We«t 7l8t Street
I Visi telefonai• WAIhrtM>k 5:««I5

ing) darbai

VACYS PETRAUSKAS
RUILIHNG TONTRACTOR 

•327 S. Campbell Av„ Chicago 32, UI. 
YArds 7-9675

tuvių ir sunkvežimių sustojimo apy
linkė. Gulima gyventi vietoje.

TeL BIshop 7-9301

9:30 vai. vak.

LIETUVIŲ STATYBOS 
BENDROVE 

MŪRAS
Bullders Gen. Contractors 

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

Namų Įkainavimas ir Įvairūs 
patarimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu:

JONAS STANKUS
Raštinės ir buto telefonas

l’Rospcct 8-2013
6800 SO CAMPBELL AVĖ. 

Chicagt 29. UL

Namų statyba, (vairūs pataisymai
ir pardavimas. Jei norite pirkti ar

TAVERNA ir NAMAS parda
vimui. Kambariai ir butas duoda 
$140 į mėnesį pajamų. 2-jų augštų 
mūrinis namas. Garu apšildomas. 
Prie autobuso sustojimo vietos; 
priešais Stock Yards. Įmokėti 
$6.000. 4163 S. Halsted St.

SEVERAL TYPISTS
M0 4-3070

Varied and initeresting work. 
Good Salarv, Paid Vacation 

Air Conditioned Office 
Apply in person or call

MR. CROMBIE 
430 West Ohio

GRADUATE
NURSES

ALL SHIFTS
In 485 Bed General Hospital

GROSERIŲ & DELIKATESŲ 5 day work week- Llberal emplo- 
KRAUTUVfi PARDAVIMUI arba yee Benefits. $285 to 315 mo. de- 
IŠNUOMUOS. Arti Šv. P. M. Ne- Pending upon expenence. $25 Bo- 
kalto Prasidėjimo bažnyčios. Pil-.nus Shifts.
na prekių. Šaldytas maistas. Geri optlbnal living ųuarters avail- 
Xg”aK,arXO8^£“«dya^ l^le in modern 7 storyn
šildbmas. LAfayette 3-2177._____

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

užsisakyti namą, kuris būtų gerai iš- • ISNUOMUOJAMA — FOR RENT 
planuotas, patogus, gražus ir pigus,__ ___________________ nT- - , r - - - -T-. -

NAMŲ SAVININKAI!
pirkite ar užuisakykitę paa

V. ŠIMKUS
oudilaill šaukit' Tl.riimuti 9-5531 

,1110 :• vai. p p kuadieii Ii aekma 
iicniaia nuo I u 4 vai Aųrenaa 515

VKIIIt.v -.ikrlng.

VIKTORAS ŠIMAITIS
GENERAL OONTRACTOR 

State rezidencinius ir komeroiniuB 
namus, pasiūlo sklypus, rekomen
duoja planu.s, išrūpina statybos 
kreditus. Skamb. vak.: VI 7-4229

Naru ų tel. Klšliop 7-3340 
2737 W<nt 43rd Htrect

Building $30 mo for private room.

BABTIST MEMORIAL 
HOSPITAL
HOUSTON, TEXAS

BE YOUR OWN BOSS — WORK 
IN ONE GIRL OFFICE

STENOGRAPHER 
General Office

Some experience desirahle būt not 
abdolutely necessary. Age no bar- 
rier — up to 45. Light shorthand. 
Knowledge of bookkeeping helpful. 
5 day week. Blue Cross -and Blue 
Shield. Paid vacationa and holi- 
davs. Salary according to ahdlity. 
A wonderful position for an ambi- 
tious, capable persion.

BEACON METAL 
PRODUCTS CO,

2632 S. Shields Avė. CA 5-8828

Tarpininkaujame butų ilnuomavi 
miii Patarnavimas veltui Turim, 
laukiančiųjų sąrašą

VARPAS Real Katate 
591S Mn Rtastern. PRospect 6-3994

.ISNUOM. 31,845 KVDT. PĖDŲ 
PA/TALPA 

96th & TORRENCE
Tinka automobilių sandeliui,

Contractors Yard'ui, Wrecking, 
ir t.t. Kreiptis į 

Mr. SPIRA, tel. RA 6-3824
J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANY

lšnuom. 4 kamb. butas Brigtiton 
Parke. Dviem ar 3 asmenim. Gazas. 
šiltas vanduo ir apšild. 4235 South 

1442 S. 48th Ct., Cicero 50, Iii. I Saeramcntu Avė. Tel. V’Irginia 7-3533 
Statome naujus namus ir garažus. nu<> 6 lkl 9 v' v‘

Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairius remonto darbus, skubiai 
gerai ir pigiai.
ftaiikltc DAnuhe 6-2793 nuo 9 vai. 

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

vakaro iki II vai. vakaro

St. Miehael’s Parish. Palos Park
5 room brick ranch, 3 bedrooms, 

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

12901 8. 82 nd Ct.
 GIBSON 8-4238

65TH IR ARTESIAN AVĖ. 
SAVININKAS parduoda “presscd 
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.
FOR HALE 101 ACRE WOODED 

TRACTT
5 rootn home — additional blgs, 

good condltton. Located in huntlng. 
fishing and boatlng area. 2 miles 
from Adams. Wisconsin. Ideal loca
tion for retired couple.

By owner — 94.500
For In forui, call Ijiunilale 1-0423

MARQUETTE PARKE ISNUOM. 
5 KAMB. BUTAS. 

PRospect 6-2191.
IftN UO.M UO.IAMAS BUTAK 6 kam
barių, apšildomas. 5103 K. Carpen- 
ter. Tel. HO 8-5369.

lšnuom. 6 k. butas. Apšildymas 
ir k artėtas vanduo. 936 W. 33 rd 
Street. Kreipti 2-me augšte iš 
priekio.

Išnuomuojami 4 šviesūs kamba
riai dviem asmenim. Su baldais ar
ba be baldų. Gazu apšild. 6933 S. 
Oakley Avenue.

6 KAMB. MURO BUNGALOW.
3 mieg. k. Tile virtuvė, tile vonia. 
Spintos virtuvėje. Autom, alyva a p.... „ . . , J PAJAMOS IR NAMAI. Savinin-
šild. Gazinis karšto vandens šildy- ka8 „juoda 3 augštų mūrinį na- 
tuvas. 2 autom, garažas. Bargenas. mą. 3 po 4 k. ir 3 po 2 k. Stoke-
6 BUTŲ “SHINGLED” MEDINIS. Tlu apšild l’/j sklype. 3 autom. 
6 po 4 k. 2 butai autom, alyva ap- susiaiekimas ir
šild.; 4 b. pečiais apšild. Gazinis

graži s mūrinis 2-jų butų namas i karšto vand, šildytuvas. Bargenas. J. j ‘bėh. Kaina $35,000. 1438 
.......................... PAOU REALTY CO., 5106 We»t N- Talman Av. BRuMWick 8-0759.

14th St., OLympic 2-5248. I '_
________ ‘ ___________________ TUOJAU UUMTI. AUG8TV NUO-

‘ MiV RAJONAS. 2-jų augštų mūr. na-
Savininkas parduoda namą- Su- ma« — 2 butai po s kamb., 2-jų su

taupysite pinigų. Naujas mūrinis »«m. garažas. Uždari porėtai, eablnet
namas (3 mieg. kamb.) 40 pėdų t,,e Xonia' kar*tu vandeniu ap-

šildymai,. Patogus susisiekimas ir kt. sklypas, šoninis privažiavimas, Te,B(n((.a uttina. $29.500. Kviečiame
W. daug priedų. Atsilankykite į šią apžiūrėti sekmad. nuo 2 iki 5 vai. 

į naujai apgyventą apylinkę ir pa- 4709 N. Hardine Avė. Kitu laiku ra
mstykite namą už labai žemą kai- ,lrna apžiūrėti susitarus tol. KEy- 
ną, bargenas — $17,800. 5235 So.
Nottingbam Avė. Arti Archer. Te"l.
RE 5-7189.

93,500 ĮMOKF;I»A.Mf pirkaite gerą 
fi kamb. bungalow. 4 mieg. kamb. 
CentrlntH apšildymaH alyva. Apylin
kėje 261h ir Hardlng Avė. Mokančiai 
tik $72. KVOIIOIIA, 3720 W. 26tli 
St. LAutulalc 1-7038.

—4 ir 4 kamb. Gazu apšild. Modern 
"plumbingas”. Apylinkėje 25th ir 
Hawyer. Tile virtuvės. $15,900. KVO- 
IMH>A. 3739 W. 26th St. LAunilale 
1-7038.

S2.OOO IMOKfTI. 2-jų imtų na
mas — 4 ir 4 kamb. Pečiais apšild. 
Apylinkėje Sawyer ir 2fith St. Pilna 
kaina $6.900. HVOROOA, 3739 
26th Kt. LAunilale 1-7038.

CICERO. 6 kamli. geltonų plytų 
netagon priekių bungalow. Arti 22nd 
Kt. Parduodamas dėl mirties šeimo
je. KVOROUA. HOI3 Cernutk R<1., 111- 
stiop 2-2162.

stone 9-0684.

HLRUYN. Įmokėdami $:t,iioo 
pirkaite gerą 2-jų liūtų apkaltą na
mą — 4 ir 4 kamb. Apylinkėje 22nd 
ir Oak Park. $l7,5uO KVORODA, 
6013 Cernutk Ibi. Ulshop 2-2162.

' GERA DERLINGA ŽEM£ — 80 
akrų pieno ūkis. Modern. namai, dar
žinė. vist patogumai. įkainuota par
davimui. 1% myiloa į šiaurę Ir 11/, 
mylios į rytus nuo Custer. Michigan 
Rašykite — Misa FAther Johnaon, 
510 E. Ludington Avė., Iaidtngton, 
Mi< hlgnn.

KADA NORITE PIRKTI AR 
PARDUOTI NAMUS

Kreipkitės į
SOPRYCH REAL ESTATE 

6407 8. Kedzie Avė. VYAlhronk 5-3216
Klauskite A1.EX KANA VERKKIO

SKKLBKIT6S "DRAUGE"

ATLIEKAME VISOKIUS NAMŲ 
REMONTO DARBUS

Statome naujus porčius, taiso
me senus. Gaminame langus, sie
telius ir t.t.

POVILAS ZAWADŽIUS 
7135 So. Rockwel1 St. 

HEmlock 4-1169

<4iyUOIWIIOJAM« VYRAI IR MOTERYS

APARTMENTS AVAILABLE 
In all South Side Parishes. Varlous 
sizes and prlees. $10 totai charge.

Open dally unttl 9 p. m. 
Weekends unt.ll 5 p. m.

THOMAS J. MILLER
lt E Al, EHTATE 

Call PR 8-4545 — Ext. DG
7220K. Weatern Avi1., Chli'ago, IU. I

Rrmkilf (livn. Draugi,

BILLERS
Truck line experience preferred. E veninę shiit, per* 
manent, 5 days, 900d startinę rate, pleasant work- 
ing conditions in new air-conditioned office located 

■ on Southwest Side. Phone MR. KOTERBA — 
LUdIow 5 - 6700

TRAD.ES
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LIETUVIŲ JAUNIMO KONGRESAS
Lietuvos jaunime, besitęsianti tyviam darbui, išaiškinti ir su- 

tėvynės okupacija reikalauja su- derinti Lietuvos laisvės kovos 
burtų tautos pastangų besąlygi- būdus, išnagrinėti dabartines 
nėję laisvės kovoje. Kenčian-1 mūsų problemas ir išreikšti lie-
ėios tautos balsas, pasiekęs Va
karus, šaukiasi teisingumo ir 
šiurpia kalba liudija apie tebe
vykdomus naikinimus krašte. 
Tuo pačiu mes girdime apie lais
vės principų neatsisakančios tau 
tos pastangas gyventi laisvą ir 
savistovų gyvenimą.

Tremties jaunimas yra atsa
kingas už lietuvių tautos kovos 
išlaikymą. Jaunimo pastangos 
ir darbai turi priartinti laisvo 
gyvenimo rytojų Lietuvai. Yra 
pribrendusi valanda, kad jauno
ji karta eitų j pagalbą vyresnie
siems ir pasiimtų dalį rezistenci
nės kovos ant savo pečių.

Šių metų birželio 29 ir 30 die
nomis Chicagoje šaukiamas jau
nimo .kongresas. Kongreso tiks
las suburti Lietuvos jaunimą ak-

tuviško jaunimo ištikimybę ko
vojančiai Lietuvai.

Tesuburia šis jaunimo kong
resas visas lietuvybe plakančias 
širdis, tesujungia jis visus tėvy
nės meilės pagrindais ir teišreiš- 
kia visam pasauliui lietuvių jau
nimo tikėjimą ir ryžtą, kad lais
vės niekad neatsižadėsime ir dėl 
jos kovosime.

Teskelbia jis pavergtai Lietu
vai, kad jos sūnūs ir dukros te
bestovi Lietuvos reikalų sargy- 
oje visose pasaulio šalyse.

Mes šaukiame visą lietuvių 
jaunimą JAV ir Kanadoje į lie
tuvių jaunimo kongresą Chica
goje š. m. birželio 29 ir 30 die
nomis.

Jaunimo Kongresui Rengti 
Komitetas

Jaunimas kalba
JAV ir Kanados Lietuvių Jau

nimo Kongreso griežtųjų ir pri
taikomųjų mokslų sekcijos

PROGRAMA
Sekcijos nagrinėjamoji tema 

“Tarp dviejų pasaulių’’ — jau
nosios kartos lietuvis profesio
nalas Amerikoje.
Sekcijos posėdžio darbotvarkė

1. Temos pateikimas — trys 
apžvalginiai referatai: a) “Pro
fesinio darbo aplinka ir reikala
vimai” — stud. VI. Šoliūnas; 
b) “Lietuvių tautinės grupės ap 
linka ir reikalavimai” — inž. A. 
V. Dundzila; c) “Profesinis pa
sirengimas ir grįžimo klausi
mas” — stud. inž. Alg. Avižie
nis.

2. Temos nagrinėjimas — už-

CHICAGOJE
Laimėjo moksilapinigius
Marytė Taliunevičiūtė, 18 m. 

amžiaus, gyvenanti 923 West 
35 str., laimėjo mokslapinigius 
tęsti studijas Roosevelt 
versitete.

um-

1957 M.
TELEVIZIJŲ
IŠPARDAVIMAS

Pasinaudokite rūta proga dabar pi 
giai įsigyti TV aparatą, nes mums i 
reikia paruošti vietą naujiems 1958 
m. modeliams.

ATEIKITE ĮSITIKINTI TV 
APARATŲ NUPIOIN1MIT 

Instaliacija Ir garantijos veltui

lUlTELCVISIOn
[sales- Service)

8av. Ini. A. SUMENĄS
3321 S. Halsted — CLlffslde 4-5««& 1 
Atdara: kasdien 9—6, pirmadieniais' 

Ir ketvirtadieniais 9—9

Tobula santvarka
Komunistinė santvarka yra 

tobula, nes iš ankstyvesnių epo
chų pasiėmė viską, kas ten buvo 
išbandyta. Iš primityviojo gy
venimo pasiėmė darbo įrankius, 
iš kapitalizmo — žmogaus išnau 
dojimą, iš socializmo — vardą.

VAKARAS APHITHEATRO SALĖJE
“Šokit, mergos, kad ir basos, ma nedidelė savo ūgiu, yra dide-

cia nei purvas, nei ne rasos , 
sako mūsų liaudies dainos žo
džiai, raginantieji jaunimą šo
kiui. Nei purvo, nei rasos nebu
vo matyti ir praėjusio penkta
dienio vakarą International Am- 
phiteatro salėje, kur Chicagos 
bei jos apylinkių tautinių šokių 
grupės susirinko svarbiai repe
ticijai, ruošiantis pirmajai JAV 
ir Kanados Lietuvių Tautinių Šo 
kių šventei.

Čia sugužėjo 200 žvalaus šo-

lė savaisiais sugebėjimais. Ji ir 
čia šį vakarą buvo nepakeičia
ma ir jos skardus balsas suge
bėjo apvaldyti ne taip jau labai 
klusnius šokėjus. Repeticijos 
pradžioje, šokėjams kiek per
daug laisvai jaučiantis, vadovė 
gerokai juos pabarė, grasinda
ma atimti poilsio minutes tarp 
šokių, o nerangias mergaites šo
kėjas kartą net bobutėmis pa
vadino, nes anos nelaiku prisi
statė į savo vietas. Tačiau la-

50 metų už nužudymą
Aštuoniolikos metų jaunuo

lis Joseph Schwartz, kuris 
plaktuko smūgiu kovo mėn. 11 
d. nužudė 17 m. amžiaus Alvi- 
ną Palmer, nuteistas 50 m. ka
lėjimo.

Mirties bausmę vykdys
Illinois senate atmestas įsta

tymo projektas, kuriuo šioje 
valstybėje šešeriems metams

daros diskusijos. Diskusijose da Į būtų panaikinta mirties baus- 
lyvauja prof. dr. V. Manelis, inž.; mė už nužudymą ir kitus nusi- 
J. Rugis ir pirmosios dalies re-1 kaitimus.
ferentai; moderatorius — stud Į
j. Liubinskas. Nubaudė optometristus

3. Bendros diskusijos. Disku-Penkiems pietinėje Chicagos
sijose dalyvauja visi posėdžio dalyje dirbantiems optometris- 
dalyviai. ! tams (akinių pritaikytojams)

Sekcijos posėdis įvyksta šeš- atimtas leidimas praktikuoti 
tadienį, birželio 29., 4 vai. p. p., per 15 dienų. Jie nubausti po 

to, kai dienraštis ' Chicago 
Tribūne” iškėlė jų nesąžiningu
mus santykiuose su pacientais.

Morrison viešbutyje, 79 W. Ma- 
dison Str.

Sekcijos organizatoriai malo
niai kviečia visus šia tema be- 
sidominčiuosius dalyvauti sek
cijos posėdyje ir diskusijose.

Šviesos belaukiant

Kada apleidžiame Amphiteat- 
ro sienas, Halsted gatvėje mus

kančio jaunimo iš 10 tautinių šo- b,iau iįšokus’ Tviskas 7ko šana Pasitinka tamsa su pro ją besi 
kių grupių: "Grandies”, “Nerin- sklandziai- ir Irenos Šilmgienės veržiančiomis ir pasikartojančio 

u„i i i mis reklannų šviesomis. Mums
šilta širdyje, nes ir į mūsų pa

balsas buvo lemiantis.

Jaunas sportininkas
“Chicago Tribūne” Įdėjo at

vaizdus geriausių beisbolinin- 
kų iš augštesnes .mokyklas lan
kančiųjų jaunuolių. Tarp jų 
yra paveikslas ir lietuvio A. 
Šimkaus.

Girta šaudytoja
Dolores Stencil, 45 m. am

žiaus moteris, pasigėi-usi pra
dėjo šaudyti pro langą. Šovė irgos”, “Ateities”, evangelikų jau

nimo ratelio, šaulių, Melrose Noriu miego
Parko, ateitininkų, Cicero augs- šokant paskutini repertuaro , . J , .. . . . , .
tesn. lituanistikos mokyklos iri šokį - Noriu miego, - turbūt klm°_ paC*angę & panaudoJU* ašarines

lyginus tamsoką lietuviškojo vei į atėjusius policininkus. Ji bu-

“Dainavos”. Tiek daug mūsiš
kių tautinių šokių šokėjų, kiek

nevienas šokėjas smagiai pasi
juto, jog galėsiąs eiti tuojau jies

mums yra žinoma, Chicagoje vie koti nakvynės. Bet kur tau
noje vietoje dar niekada nebuvo 
susirinkę, tad šis kartas tuo yra 
ypatingai išskirtinas. Žinoma, 
šį savaitgalį — šeštadienį gene
ralinės repeticijos metu ir sek
madienį, pačios šventės progra
moje — čia matysime apie 400

Griežtosios repertuaro komisi-

klysta šviesos žiburėliai. Ir šį | bombas 
sekmadienį, nežiūrint to, kokia 
tamsi tada diena bebūtų, mūsų 
tautinių šokių šokėjai iš Chi-

Lietuviai amerikiečių 
dienrašty

jos „arės V. Radauskienė, B Ja- gos ^‘emational Amphiteatro Chicago Tribūne įsidėjo lic-
nn nn m 11 m 4- /i i 1 IZvf <3 _ TUNTUI C3 LT 111 VO, bCtltl 3 IMlITCl-

meikienė, I. šilingienė ir pats 
pirmininkas B. Shotas nuspren
dė programos šokius kartoti, 
juos pradedant nuo galo. Nors

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškomos: DABULEVIČIE- 

N£ - KARECKAITfi ONA, iš Vil
niaus ir PETRAUSKIENE KAREČ 
KAITĖ DOMCE, gyv. Vilniuje ir 
Kaune. Atsiliepti: Krasnojarsk 20, 
UI. P. Morozovą 8, Žitkevičienė El
ze.

Jieškomi Inžinierius ANTANAS 
1 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.

Mokykla
Mokytoja klausia mokinę:
— Pasakyk man, Maryte, 

kaip buvo vadinamas tas paukš
tis, kurio pasaulyje nebėra?

Marytė šiek tiek pagalvojusi 
atsako:

— Višta, panele mokytoja.
— Kaip tai višta? Argi jau 

pasaulyje nėra daugiau vištų?
— Nebėra, panele mokytoja., 

Vakar rytą mano mama išvirė 
paskutinę! i

- ■ - - - I
Išvaryk Dievą — tai išvarysi 

teisingumą. Pijus X

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

sušvytės jaunystės ir lietuvis- tuvių šokėjų paveikslus. Nufo- 
kojo judesio šviesa, kuri vaiz- tografuotos tautiniais drabu- 
džiai bylos apie mūsų meilę t'ė- žiais pasipuošusios R. Juodkai- 
vynei už geležinės uždangos e- tė ir D. Prismantaitė, o taipgi

šokėjų veiduose nebuvo matyti santiems toliams, po platųjį pa . visų Šventų parap. mokyklos
* ooiili no cj Lrl i n oi otyi T įofnvno VQ1 i m ___ _ _______šokėjų ir tada be abejo bus su- daug ištvermės, tačiau jie buvo Paaugusiems Lietuyos vai

Jieškomi: GALECKA — JONAS, 
JUOZAS, KLEMENTAS ir AN
TANAS. Jieškomi giminių iš Lie
tuvos. Kreiptis Pr. TamuliOnis 7206 
S. Mozart St., Chicago 29, III. ar
ba žinantieji antrašus malonėki- 
te pranešti.

THERE’S NO HOME LIKĘ 
THE ONE YOU 0WN

DAWES REAL ESIATE 
COMPANY

REAL ĖST ATE — SALES
MORTGAGES — RENTALS 

MANAGEMENT 
841 East 6Srd St.

HYde Park 8-8541

muštas rekordas šokėjų atžvil
giu.

Suktinio sūkuryje

Vakaro repeticija buvo pra
dėta Suktiniu, kuris šventės pro
gramoje yra pirmoje vietoje. Po 
jo sekė visi kiti šokiai — Kubi
las, Kalvelis, Mikita, Kepurinė, 
Vėdaras, Šustas, Lėtūnas, Suk
čius, Jonkelis, Senio polka, Ože
lis, Blezdingėlė, Rugučiai, Ma
lūnas, Noriu miego, — tokia 
tvarka, kaip jie bus šokami šven 
tės metu. Tada čia dar bus pa
šokti du atskiri šokiai, kuriuos 
atliks Bostono ir Clevelando šo
kėjų grupės/, ir po pirmųjų de
vynių šokių — mokyklų atlieka
ma programa.

Visai repeticijai vadovavo e- 
nerginga tautinių šokių mokyto
ja Irena Šilingienė, kuri, būda-

Mes šokame . . .
(Atkelta fiš 4 psl.)

paliktų medžiagą ateinančioms kar 
toms. Šią vasarą vyksta ir okupan
tų organizuojamas pavergtųjų tau
tų liaudies šokių pasirodymas. Jų 
tikslas — partodyti, kad tautinis 
menas (kad ir pavergtas) gali klės 
tėti tik savo žemėje. Mūsų gi pa
reiga įrodyti, kad ir nors fiziniai 
nuo savo tautos kamieno atitrūkę, 
sugebame išlikti tuo kuo esame.

Mes, dėkodami p. Jameikienei už 
čia pareikštus mintimis, kartu ti
kime, jog meilė lietuviškam šokių 
jaunimo tarpe neišblės per metų 
motus. O visa, lietuviškoji vjnuo- Į 
mene ją galės išreikšti gausiai at- 
vykdama j didžiąją tautinio šokių 
demonstraciją birželio mėn. 30 d. 
Chicagos International Amphithe- 
atre.

Edv. Šulaitis

paklusnūs ir, šokius kartojant, 
jų judesiuose buvo matyti dau
giau sklandumo bei grakštumo.

Pagaliau, po trijų su puse va
landos kieto darbo, nutilsta Wal- 
terio Tenclingerio akordeono 
garsai, ir I. Šilingienė dėkoja šo
kėjams už jų gražų bendradar
biavimą ir atsisveikina iki pa
simatymo šį šeštadienį generali
nėje repeticijoje. Jauni vyraį ir 
merginos kiek sunkokai kelia 
kojas, kurios jau seniai buvo 
ragavusios tiek daug sporto.

Šventės rengėjų — LB Chica
gos apygardos valdybos — at
stovai dr. J. Bajerčius, J. Jasai
tis, šventės komiteto, pirm. B. 
Shotas ir kiti šios šventės dar
buotojai, pamatę šį šokėjų pa
sirodymą, jaučiasi patenkinti, 
kadangi jų įdėtas darbas turės 
brandžius vaisius. Mūsų šokėjų 
parodytas entuziazmas yra tik
ras pasisekimo laidas ir juo galė
sime pasidžiaugti šį sekmadienį 
šventės metu.

kams ir šioje aukso žemėje savo 
žingsnį bežengiantiems lietu
viams. Edv. šulaitis

— Lenkijoje greitu laiku iš
eis iš spaudos Lenkijos kardino
lo Wišinskio knyga “Mąstymai 
gegužės mėnesiui”. Didžiąją vei
kalo dalį kardinolas Wišinskis 
parašė būdamas komunistų ka
lėjime.

AMERAS
suppites

MARQUETTE 
PHOTO SUPPLY

Gifts for Camera Fans — Au- 
torized Dealer of Kodak, Ansco, 
Leica, Bolex, Revere and Bell 
& Howell.

3314 W. 63rd Street 
PRospect 6-8998

Pirkit Apsaugos Hunus

auklėtiniai: St. Grismanaus-
kas, A. Stienytė, P. Lickutė.
Vyrai surinko mergaitėms 

$34.377
Vyrų grupė Chicagoje surin

ko aukų mergaičių skaučių 
veiklai paremti net $34,377. 
Chicagos mergaičių skaučių va
dovė Kenneth B. Hawkins pra
nešė, kad iš viso skaučių para
mai jau šiemet surinkta $160,- 
402.

Suvažinėjo moterį
Ties 1149 S. Western, kur jos 

vyras turi drabužių parduotu
vę, buvo miesto autobuso su
važinėta Rose Koralicbick, tu
rinti 55 m. amžiaus. Spėjama, 
kad ją partrenkė keleivius pa
likęs, pradedąs važiuoti auto
busas.

Ištraukė du skenduoliu
Iš Michigan ežero ištraukta 

du lavonai: 12 metų berniuko 
James Robinson ir 52 m. vyro 
Richard Smith.

ch^oooooooooooooooooooooooo
Nauja mostis ir tabletės atnaujina 

vilti kenčiantiems nuo
AHTHRITIS—KHETMATISM

Ši nauja kombinacija, AMER.POL, 
skubiai palengvina sąnarių uždegi
mo sukeltą skausmą, paraudimą ir 
sumažina skaudančių raumenų suti
nimą, kurį sukelia arthriiis ir rheu- 
matismas. Mostis: Skubiam paleng
vinimui reikia įtrinti ryte ir vakare. 
Tabletės: Ilgesniam palengvinimui
imti 2 tabletes 3 kart į dieną po 
valgio.

Mostis, 98c; Tabletės, ^3.50 pas 
jūsų vaistininką arba šiuose' vaisti
nėse:

Union Drugs, 3 4 59 S. Halsted
Shimkus, 3301 S. Halsted
Prėskus, llltl 2 S. Michigan
Pullman, 11254 S. Michigan «
Rakus, 3 201 S. Halsted
Arba rašykite tiesiog j 

A.Miatl'OI., 957 N. Asliland Avė.,
Chicago 22, III.

ooooooooooooooooooooooooot

PAGALIAU!
DŽIAGIAMES GALĖDAMI 

PRANEŠTI APIE

VASAROS STOVYKLAVIMAS
CAMP CUTTEN

Jaunintu! mm S iki 17 m. am).

• Maudyklės

• Plaukymas 
lai vėliais

• Iškylos

• Rankų 
darbai

• .lojimas

KAS KĄ IR KUR
— Sv. Vardo draugija Ciceroj šį 

sekmadienį, birželio 30 d., turės aa 
vo išvažiavimą Labdarių ūkin. 
Kaip nariams, taip ir svečiams vis
kas bus veltui, net ir transportaei- 
ja. Tai retas pasitarnavimas; ki
ti to nedaro.

— Draugystė Lietuvos Kareivių i
Ciceroj savo iškilmes turės lipuos 
7 d. 8274 S. Kean Avenue Willow 
Springs, III. Draugijos pirmininkas 
K. Šimkus ir geras talkininkas R. 
Nartonts prašo gausiai atsilankyti.

Mūsų puošnius 3 butų “pustam de luxe” 
namus. 2 po 5'/2 (3 mieg.) & 1 4Vi angliš
kas rūsys, 53 pėdų ilgio. Penkiolika šių 
gražių 3-jų butų namų atatytomų Kamins- 
ki Builders (kiekvienas skirtingesnio sti
liaus) užpildys visą bloką prie 57 St. & So. 
St. Louis Avenue. Kiekvienas butas turės 
ąžuolines spinteles bei ąžuolinius papuo
šimus, “tiled vanity" vonias, “built in” or
kaites ir krosnis (ultra modern. virtuvės), 
karštu vandeniu “radiant” apšildymą. 
Jūs patys, su mūsų pardavėjų pagalba, ga
lite pasirinkti koklių pavyzdžius bei da
žų splavas. Prašome sulyginti su kitais pa 
jamų pastatais, o kaip jūs pamatysite šiuos 
3-jų butų namus su tokios geros kokybės 
konstrukcija bei stilių, jūs kitur nebežiū
rėsite. Atvykite su mumis pasimatyti, ar
ba patelefonuokite J mūsų raštinę pilnes
nėm informacijom apie šias ypatingas ver
tybes.

‘ f'

KAMINSKI & KREJCI
K & K REALTY CORP - REALTOR

4302 WEST 55th STREET
Uldlow 2-1700

14 dienų — TIKTAI $45
MKKOAICIV STOV.YKI1A—Ruth

Rlackaddor, Dir.
1- nias laikotarpis — šošt., rtig- 

piflčio 3 iki 17;
2- ras laikotarpis — šošt., rugpiū- 

člo 17 iki 31.
IIEBMVMV STOVYKLA —

Ijonnio Freębairn, Dir.
1- mas laikotarpis — šošt., birže

lio 29 iki šošt. liepos 1,3.
2- ras laikotarpis — šcftt. liepus 

13 iki 27.
Ypatingai rūpinamasi sveikatos 
reikalais ir saugumu. Registruotū 
gailestingoji sesuo bfldi visą lai
ką — reikalui esant iššaukiamas 
daktaru*.

CAMP CUTTEN
LAK K VILIJA, ILLINOIS

50 mylių į štaur. vak. nuo 
Chicagos

South,own Y MCA vadovauja
hčl informacijų telefonuoklte 

WK 6-7300

SPF.CIALIZING IN SELLING NEW & USLD 1IOMES

PULLMAN ANIMAL 
HOSPITAL

12335 8. Ualsted St. WA 8-5574 
DR. JUOZAS LESECKAS 
Oomplete Vetertnary Service

• lloarding, • Itathlng. • Groonttng 
• Trimmlng

Office hours: baily 9 A. M. to 8:80 
P. M. Thurs : 9 A. M. ta 12 Noon 
and 0—8:30 P. M. Satuidays; 9 A.M. 
to 6:30 P. M,

K\KROKĄ 
A. | A.

JANKAUSKIENE
Mūsų m v Įima žmona ii' mo

tina mirė 1957 m. birž. mėn. 
16 d. ir palaidota birž mėn. 
19 d. šv. Kazimiero kapinė
se, Chicagoje.

Mes norime padėkoti vi
siems, kurie suteikė jai pas
kutinį patarnavimą ir paly
dėjo i jos poilsio vietą.

Nuoširdžiai dėkojame didž. 
gerb. kunigams, kurie atlaikė 
gedulingas pamaldas už jos 
sielą.

Nuoširdus dėkui visiems, 
kurie užprašė šv. Mišias už 
jos sielą. Dėkojame visiems, 
kurie prisiuntė velionei gėlių

Dėkojame grabnešiams ir 
visiems, kurie pareiškė mums 
toie liūdesio valandoje užuo
jautą. Dėkojame laidotuvių 
idirekt. A. Petkui, kuris ma
loniu patarnavimu atėmė 
mums rūpesčius tose liūdesio 
ir skausmo valandose.

Dėkotame visiems laidotu
vėse dalyvavusiems, kuriems 
atskirai neturime gaiimvbės 
padėkoti. Visiems, visiems 
nuoširdūs dėkui.

Jankausk'u šeima

I.A«
A.

LILIJA MARIJA KUBAITYTĖ
(Gyveno 697 S. Oakvvood Avė., Willow Springs, iii.)

Mirė birželio 28 d., 1957, 11:15 valandą ryte, sulaukusi 7% 
metų amžiaus. Gimė Evergreen Park, 111.

Paliko dideliame nuliūdime tėvus Eduardą ir June (po tė
vais Enčerytę): broli Eduardą, Jr.: anūkus Vincentą ir (Iną Ku- 
baičius. Willow Springs, III. ir Antaniną Enčerienę. Brighton 
Parke; dėdes ir tetas ir jų šeimas — Bernice ir Anthony Repp, 
Zion, Iii.; Anne ir Daniel Drew ir Alyce ir Robert Krotzer, Wau- 
kegan, 111.; Erances ir Alfred Sudeikis ir Andrew ir Pauline Ku- 
baitis, Willow Springs, Iii.: Carol ir Bernard Mather, Oak Park, 
Iii.; Rose Encher, New York, N. Y.; Joseph ir Mae Encher, 
Brighton Parke; Helen ir Edward Cheske. Chicago Ridge, Iii.; 
Sister M. Brunoną, Šv. Kazimiero Vienuolyne; Anthony, Casimir, 
Christopher, Theresa ir John Encher. Brighton Parke; Matą ir 
Petronėlę Barškietis. Toronto. Canada: dvi pusseseres vienuoly
ne—Sister Mary Materna, O.S.B., Clyde, Missouri, ir Sister Mary 
Regina, Holy Child Convent, Sharon, Pa., ir dar 18 pusseserių 
ir pusbrolių, ir daug kitų giminių Amerikoje, Kanadoje ir Lie
tuvoje, ir draugų-gių ir pažįstamų.

Specialia dispensacija a. a. Lilijai buvo leista priimti Pirmą 
Šv. Komuniją ligos metu, anksčiau savo mokyklos klasės ir mirė 
aprūpinta Paskutiniais šv. Sakramentais. A. a. Lilija priklausė 
L.R.K.S.A. Jaunamečių Skyriui.

Kūnas pašarvotas Foran C.olonial Funcral Home. 7306 Archer 
Avenue, Sunimit, 111. Laidotuvės įvyks pirmadienį, liepos 1 d. Iš 
koplyčios 10 vai. ryto bus atlydėta į St. James parapijos bažny
čią, 107th ir Archer Avė.. Sag Bridge. Lemont, Iii., kur 11 vai. 
ryto klebonas kun. Raymond Ploszyns.ki atlaikys Baltas Angelų 
Mišias už a. a. Liliją. Mišių metu giedos Vaikų choras iš St. 
Patrick's parapijos mokyklos, Lemont, iii., kurią a. a. Lilija lan
kė iki š. m. sausio mėn. Grabnešės liūs Lilijos mokyklos draugės 
iš St. Patrick’.4 mokyklos. -Po Mišių bus nulydėta ir palaidota 
Ascension kapinėse, Libertyville, III.

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

Nuliūdę: Tėvai, brolis, anūkai, dėdės, (etos, pusbroliai, pus
seserės Ir kiti giminės.

Laidotuvių direktorius Krank M. Foran, 7306 Archer Avenue, 
Summit, 111. Tel. GLobe 8-0208.

“VERKIANTI DIEVO MOTINA 
SYRAKŪZUOSE”

Kan. dr. Ottavio Musumeci’o

Nuostabi knyga apie mūsų dienų antgamtybės 
prasiveržimo reiškinį

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

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

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

Pinigus su užsakymais siųskite:

DRAUGAS 
4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29. ILLINOIS



I

X “Draugo” šventės proga 
dienraščio reikalams aukojo: 
po 100 dolerių — Bronė Piva- 
riūnienė, Anton J. Zalatoris; 
25 dol. — Jack J. Linden- 
baum; po 20 dolerių — Kazi
miera Sireiks, Pranas ir Bronė 
Vaičkai; po 10 dolerių — Edv. 
Vilutis, Bronius ir Viktorija 
Tūbeliai, Martiną Varkalienė, 
Mary ir Joseph Mikšis, Mr. ir 
Mrs. Frank Nasakaitis, Alek
sas Budris, P. Preitikaitė; po 
5 dolerius — A. Saulaitis, M. 
Puidokienė, Skaučių Seserijos 
vardu O. Zailskienė, Leokadija 
David; 3 dol. — Kazimieras

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS šeštadienis, 1957 birželio 29

X Dr. V. Tumėnienės knyga ŽVELGIANT J MŪSŲ SPAUDOS ATEITĮ
“Malio atsiminimai” iš medici 
nos darbuotojų gyvenimo išėjo 
iš spaudos.

X Jaunimo kongresui au

kos: dr. Br. Beinoris, Wood 
Dale, III. — 10 dol., Antanas 
Ragauskas, 3029 S. Emerald 

Avė., — 5 dol.

X Keturių agronomių pa
ruošta nauja knyga "Valgių 
gaminimas” gražiai įrišta išėr 
jo iš spaudos ir gaunama Chi- 
cagos knygynuose.

X Elzbieta Daukšienė, Šv.

Juozapo liet. parapijos South 
Chicagoje šeimininkė, mirė bir
želio 21 d. Buvo virš 60 m. am- j go” laimėjimai paskutiniųjų ke- 
žiaus. Anksčiau buvo gyvenusi 
Chicago Heights. Trumpą lai-

“Draugo” persikėlimas Į naujas skaitytojai yra plačiai apsiskai-
1 modernias patalpas yra didelės 
reikšmės įvykis ne tik Jums, 
bet visai lietuviškai spaudai ir 
visuomenei. Tas faktas rodo, 
kad Amerikos lietuvių spauda 
tobulėja, kas mus visus labai 
džiugina. Mes dažnai girdime 
įvairius pasisakymus, kad Ame
rikos lietuvių spauda yra silp
na ir kad jos dienos yra suskai
čiuotos, nes Amerikos lietuviai 
esą nutausta, todėl jiems nebe
reikalinga lietuviška spauda. 
Mes džiaugiamės, kad tie tvirti
nimai yra neteisingi, o tam ge
riausias įrodymas yra "Drau-

ką laikinai dirbo ir T. Marijonų 
seminarijoje Clarendon Hills, 
III.

X Leonardas Šimutis, Ka

Sireikis; po 1 dolerį — Walter1 ZyH Kleiva ir Albina Poškienė 

Strumskis, Kazys Kriaučiūnas, LRKSA 60-tame seime, įvyku- 
D. Taujinas. j šiame birželio

X Kun. kleb. A. Linkus ry- mis, Baltimore, Md., išrinkti į 
toj (birželio 30 d.) 9 vai. ryto 
atnašaus šv. mišias, ryšiumi
su Lietuvių Tautinių šokių 
švente, Šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčioje, So. Hermitage ir 
46 st. “Dainavos” ansamblis 
giedos pamaldų .metu. Vargo
nais pritars muz. J. Šimkus, 
diriguos muz. S. Sodeika. Pa
mokslą pasakys kun. nrof. S. 
Yla.

X Trijų mūsų dailininkų —

Adomo Galdiko, Vytauto K. 
Jonyno ir Juozo Pautieniaus 
— meno paroda Kanadoje, To
ronto mieste, susilaukė tikrai 
gražaus pasisekimo, nes per 
keturias dienas ją aplankė per 
500 svečių. Dailininkai gavo 
užsakymų. Dalis A. Galdiko ir 
V. K. Jonyno darbų ouvo išga
benta į Chicagą, kur bus išsta
tyti visuotinėje lietuvių daili
ninkų meno parodoje Morrison 
viešbutyje.

X Palangos restorano savi
ninkai) M. ir J. Ročkai, 6916 S. 
Western Avė., praneša, kad 
šį sekmadienį, birželio 30 d., 
sąryšyje su Tautinių Šokių 
švente, ^pietus pradės duoti nuo 
10 vai. ryto specialiai iš kitur 
atvykusiems svečiams, o taip 
pat ir čikagiškiams, kad būtų 
išvengta skubėjimo ir susigrū-' 
dimo.

X Tautinių šokių šventėje, 

kuri įvyks birželio 30 d. Chica
goje, dalyvaus virš 1000 šokė
jų. Virš 1000 mokyklinio jau
nimo atkreips visų dėmesį 
kanklių ir skudučių muzika, 
dainomis, žaidimais, šokėjai 
pasirodys apsirengę mūsų tau
tiniais drabužiais. Tai bus pir
moji jungtinė JAV ir Kanados 
Lietuvių Tautinių šokių šven
tė, kurios metu bus atlikta 18 
gražių tautinių šokių.

X Vladas Bagdanavičius iš

Elizabeth, N. J., atvyko į Chi
cagą aplankyti savo sūnų ku
nigą Vytautą Bagdanavičių, 
MIC. Jis čia pasisvečiuos porą 
savaičių. Jau aplankė Marijonų 
seminariją, šiomis dienomis 
jis lanko įžymias Chicagos lie
tuvių vietas. Apsistojęs pas 
marijonus prie “Draugo”.

X Jaunimo kongresas, dar 
kartą primename, prasideda 
birželio 29 d., šeštadienį, 9:30 
vai. ryto Morrison viešbučio 
patalpose, 79 W. Madison St. 
Visi svečiai bei dalyviai kvie
čiami į kongresą rinktis punk
tualiai.

X Dali. Tadas Sparkis pa
kviestas dalyvauti įvairių tau
tų menininkų parodoje, kuri 
prasidės birž. 29 d. ir vyks 
1600 W. North Avė. Parodoj 
dalyvaus daug dailininkų.

Kun. dr. Pr. Gaida, Kanados 
lietuvių savaitraščio “Tėviškės 
Žiburių” redaktorius, atvyksta 
į Chicagą dalyvauti Jaunimo 
šventėje. Apsistoti numato T. 
Marijonų vienuolyne, esančia
me šalia “Draugo”.

tę žmonės, jie lengvai sugeba 
atskirti gerą straipsnį nuo blo
go, ir jie reikalauja geros skai
tomosios medžiagos. Šiuo metu 
mūsų skaitytojų negalima mai
tinti amerikietiškųjų laikraš
čių vertinimais ar grafomanų 
straipsniais. Lygiai panašius 
reikalavimus stato mūsų priau
gančioji karta. Nors ji auga ir 
bręsta amerikietiškoje mokyk
loje ir aplinkumoje, bet ji gali 
turėti daug dėmesio lietuviškai 
spaudai, jeigu ta spauda bus 
įdomiai redaguojama ir bus pa
kankamai augšto lygio. Mes tu
rėtumėm atsiminti, kad šiuo

lėtos metų laikotarpyje, apvai- metu Amerikos kultūrinis lygis 
nikuoti naujų modernių patalpų , yra daug augštesnis, negu tai

i? i;

KARDINOLAS SAMUEL STRITCH, Chicagos arkivyskupas, 
laimina naują T.T. Marijonų vienuolyną, 6336 So. Kilbourn 
avė., Chicago, III.

šios organizacijos centrinę val
dybą trims metams. Pirmasis 
(L. Šimutis) išrinktas akla
macijos būdu dešimtam termi
nui. Pirmininkauja jau 24 me
tai. Į konstitucines komisijas 
išrinkti šie chicagiečiai: kun. 
Petras Patlaba, Kazys Rubinas 
ir Marijona šriupšienė.

X Lietuvos Vyčių Ind.-Ill. 
apskrities metiniame išvažiavi
me liepos 4 d. Bučo darže Wil- 
low Springs, III., kalbas pasa
kys
dis, teisėjas Al. VVells ir 
Paukštis. Meninę programos 
dalį atliks Irene Protas ir Jo- 
sephine Miller. Joms akompo- 
nuos akordeonu Andy Norbut.i 
Pikniko pasisekimu. rūpinasi 
Manst ir Ind.-Ill. apskr. pirm. 
George Jonikas.

X Lietuvių auditorijos di
džioji salė lūžo nuo jaunimo 
praėjusią vasarą dainų šventės 
išvakarėse, susirinkusio pasi
šokti bei susipažinti su sve
čiais iš kitų miestų. L. audito
rijoje ir šį savaitgalį rinksis 
jaunimas iš visų JAV ir Kana
dos kraštų, suvažiavęs į tauti
nių šokių festivalį. Ta proga 
L. auditorijos didžiojoje salėje 
šio šeštadienio ir sekmadienio 
vakare rengiami šokiai šaunia
jam Balio Pakšto orkestrui 
grojant? Šokių pradžia kiek
vieną vakarą 8 vai.

X Gim. Šv. Panelės Marijos 
parapijos klebonui kan. J. Paš- 
kauskui mielai sutikus, praėjw- 
sį sekmadienį prie bažnyčios 
po pamaldų Balfo 5 skyriaus 
valdybos nariai išdalino laiš
kus su vokais, kuriuose prašo
ma kenčiantiems mūsų bro
liams ir sesėms Sibire para
mos. Šį sekmadienį, birželio 
30 d., skyriaus valdybos na

triai lauks iš Jūsų, mieli mar- 
ųuetteparkiečiai, aukų. Pagal-į 
bos prašančiųjų skaičius iš Si-i 
biro didėja, tat būkite jautrūs. 
jų pagalbos šauksmui ir dos
niai savo auka juos paremki
te.

X Chicagos Lituanieos fut
bolininkai, baigdami pavasario 
rato pirmenybių rungtynes, 
birželio 23 d. savo puikiu žai
dimu pelnė klubui du laimėji
mus ir vienas lygiąsias. Jau 
padarė didelę pažangą Lituani- 
cos jauniai — lengvai nugalė
jo Haoah jaunius 4:0. Tuo tar
pu rezervinė komanda, turėda
ma 2:0 savo nenaudai, antra
me puslaikyje susispaudė ir 
rungtynes baigė 4:0 savo nau
dai. Svarbiausiose dienose 
rungtynėse buvo Slovaks-Li- 
tuanica. Lituanicai vedant 
2:0, teisėjas priteisia du kartus 
vienuolikos metrų baudas, iš 
kurių Slovaks padėtį išlygino 
ir Ed Murfhy įvarčiu persvėrė 
savo naudai. Nelaikomu Pekai- 
to smūgiu rungtynes baigė ly
giomis — 3:3. Pirmų dviejų 
įvarčių autoriai — Jenigas I ir 
Jenigas II. Kaip ir visuomet, 
puikiai sukovojo gynėjai Povi-

įsigijimu. “Draugo” leidėjai ir 
redaktoriai įrodė visai mūsų vi
suomenei, kad lietuviška spau
da Amerikoje yra gyvą ir pla
čiai skaitoma; ji turi gražias 
perspektyvas ateičiai ir jai ne-

24—27 dieno- &resia išnykimo pavojus. Todėl 
tenka tik linkėti, kad “Drau
gas” ir toliau sėkmingai tęstų 
šį gražų ir konstruktyvų darbą 
ir ateityje dar ilgus metus plės
tų tarp mūsų lietuvišką ir 
krikščionišką žodį. išlikti mūsų spaudai plačiai 

skaitomai ir padaryti ją atspa
ria nutautinimo ir kitiems pa
vojams.

Kas liečia “Draugą”, norėčiau 
, . . . A . tąja kryptimi pareikšti keletą

“ da' Mtiškų pastabų ir pasiūlymų.

Besidžiaugdami 5ia "Draugo” 
švente, negalime tačiau pasa
kyti, kad “Draugas” atsiekė 
viską, kas galima buvo atsiekti. 
Eiliniam skaitytojui ir bendra-

lykų galėtų būti padaryta ge
riau. Visų pirma reikia pabrėžti, 

konsulas dr. P. Daužvar- kad mūsų lietuviška spauda iš 
teisėjas Al. Wells ir J.

yra buvę prieš 20—30 metų, ir 
mūsų jaunoji karta, besimokan
ti Amerikos mokyklose, reika
lauja panašaus lygio ir lietuviš
koje spaudoje.

Išvadoje norisi tad linkėti, 
kad “Draugas”, o taip pat visa 
mūsų lietuviška spauda, kreip-
tų daugiau dėmesio į savo akai- {iai laikosi t0 inci lr net..........  ....... ...................
tomosios medžiagos lygio Mli- pati geltoniaU8ia spauda sav0 raMial, kurie pamažu ies
rną ir j laikraščio tobulėjimą, vedamųjų puslapyje neduoda jo aplink save profesionalinių žur 
nes tai yra geriausia priemonė kių komercinių skelbimų. Kodėl 

tad “Draugas” laužo tą princi
pą? Norėtųsi pabrėžti, kad skai 
tytoją labai erzina matyti vys
kupo Brizgio “Rimties” valan
dėlės” straipsnį šalia grynai ko 
mercinio skelbimo.

3. Norėtųsi labai linkėti,kad nius, kurie neturėtų būti spaus-
trečiame puslapyje nebūtų jo 
kių skelbimų ir kad tas pusla
pis būtų pašvęstas vien tik ve

damiesiems ir kitiems straips
niams. Visi Amerikos laikraš-

dinami. Galima šiuo metu tvir 
tinti, kad tie mūsų laikraščiai, 
kurie ir ateityje remsis pripuo
lamų bendradarbių ar grafoma
nų straipsniais, su laiku išnyks 
iš mūsų padangės, gi tie visi laik

nalistų ir publicistų tinklą, iš
liks gyvi ir bus mūsų visuome
nės plačiai skaitomi.

. 1. “Draugo” kaina galėtų bū
ti pakelta iki 12 dolerių į me-

siliks gyva ir plačiai skaitoma,. tus. Tai duotų papildomų paja- 
jeigu ji tobulins savo lygį ir! laikraščio patobulinimui, gi 
stengsis geriau patarnauti savo į skaitytojai mielai mokėtų augs- 
skaitytojams. Mūsų dabartiniai tesnę prenumeratą, jeigu laik- 

— ■■ raštis tobulėtų.
2. “Drauge” yra permažai 

skaitomosios medžiagos. Laik
raštis išeina 8 puslapių, bet 
dažnokai pasirodo tik 6 pusla
pių. Iš / kitos pusės, sikelbimai 
dažnai užima net iki 50% visos

BRUNO SHOTAS, Lietuvių Tauti
nių šokių šventės komiteto pirmi
ninkas.

4. Tenka labai džiaugtis Lite
ratūros ir Meno priedo augštu 
lygiu ir įdomumu. “Draugas” 
yra vienintelis mūsų laikraštis, 
kuris duoda tokį puikų priedą. 
Galima jau šiuo metu tvirtinti, 
kad šis priedas suvaidins labai 
didelį vaidmenį Amerikos lietu
vių kultūriniame gyvenime.

5. Iki šiol nei “Draugas”, nei 
kiti lietuviški laikraščiai neiš
galėjo mokėti pilno honoraro 
savo bendradarbiams. Jeigu ho
norarai yra mokami, tai yra 
daugiau simbolinio dydžio, ir

laikraščio apimties, ir todėl Jie neatlygina visų pastangų,

laika, Lenartas, Gavėnia ir 
Malinauskas, kurie savo kovin
gumu nedavė daug progos pa
sireikšti tokiems žaidėjams, 
kaip Ed. Murfhy (Amerikos 
rinktinės žaidėjas), G. Shaaf 
(Chieagos rinktinė).

rf

skaitomosios medžiagos yra 
mažokai. Norėtųsi siūlyti, kad 
laikraštis kasdieną išeitų 8 pus
lapių, .o du kartus savaitėje 16 
puslapių. Vienas tų priedų bū
tų dabartinis literatūros ir me
no, gi kitas priedas galėtų būti 
pašvęstas kitiems skyriams, 
kaip pvz. sveikatos, skautų, at
eitininkų, sporto, ekonominio 
gyvenimo ir kitiems skyriams. 
Kas liečia skelbimų gausumą, 
tenka labai džiaugtis, kad 
“Draugas” yra popularus tarp 
biznierių, nes laikraščio egzis
tencijai tai yra labai svarbus 
faktorius. Bet skelbimai neturė
tų tapti pagrindine laikraščio 
skaitomąja medžiaga ir neturė
tų nustelbti žinių ir straipsnių 
svarbos.

6. Tenka labai džiaugtis, kad 
“Drauge” sumažėjo diskusijos 
mūsų vidaus politinių ginčų te
momis. Prieš metus ar dvejus 
mūsų visoje spaudoje vyko žiau 
ri kova tarp diplomatų ir Vliko, 
ir tas periodas liks mūsų spau
dos istorijoje kaip vienas tam
siųjų laikotarpių. Norėtųsi lin
kėti, kad tos žiaurios ideologi
nės kovos “Draugo” skiltyse 
daugiau nebepasikartotų.

7. Straipsniai užsienio politi
kos klausimais dažnai yra labai 
subjektyviniai. Straipsnių auto 
riai stengiasi paveikti skaityto
jo nuomonę ir viską matyti tik 
per lietuviškus akinius, kai tuo 
tarpu laikraščio uždavinys yra 
informuoti apie tikrąją įvykių 
eigą. Savo nuomonės pareiški
mui yra vedamųjų skiltis.

8. Iš visų lietuviškų laikraš
čių “Draugas yra geriausias ir

PAKILIA UITI VII' 
KEIKSMŲ

Lietuviškoji Chicaga per pa
staruosius kelis metus smar
kiai pakilo: lietuviškame stiliu
je bažnyčia, imponuojanti vi
siems Šv. Marijos Augštesnioji 
mokykla ir pagaliau vėliausias 
laimėjimas — Tėvų Marijonų 
vienuolynas ir pritinkančios di
džiausio lietuviško dienraščio 
“Draugo” redakcijai ir spaus
tuvei moderniškos patalpos.

Nuoširdžiai sveikinu “Drau
gą” ir reiškiu savo įsitikinimą, 
kad panašūs laimėjimai pakelia 
ir ir lietuvių tautinės grupės 
svorį ir reikšmę Chicagos poli
tikoje ir bendrai J. A. Valsty
bėse.

Reiškiu pagarbą,
Jonas Budrys, 

generalinis konsulas

ŠVIESOS ŽIDINĮ PALAIKO
Prie šios progos mano ge

riausi linkėjimai ir geros sėk
mės naujose “Draugo” patal
pose. Prie šio norėčiau dar pa
linkėti, kad nebūtų nė vieno lie
tuvio, kuris neskaitytų “Drau
go”.

Kas “Draugą” skaito, tas lie
tuvių tautos šviesos židinį pa
laiko!

Su pagarba,

A. Mikėnaitė

Skelbkitės “Drauge”!
iiiimiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiinniiiiiiii

POPU L A R
LITHUANIAN RECiPU

Surinko JUZE DAUŽVARDLENS

įdėtų į straipsnio paruošimą 
Šis faktas turi neigiamos įta
kos ,į mūsų spaudos lygį. Mūsų 
tarpe yra daug žmonių, euge- 
bancų Įdomia, rašyt, .r turai- turbūt la{iaMiai akaitoma3. 
cių platų pasiruošimą žurnalis
tiniam ir publicistiniam darbu.i 
Deja, tie visi žmonės, gyvenimo 
sąlygų verčiami, turi visą sa
vo laiką aukoti kasdieninei duo
nai uždirbti įstaigose ar fabri
kuose, ir jie neturi atliekamo 
laiko geresniam straipsnių pa
ruošimui. Iš kitos pusės, yra 
tam tikras mažas skaičius žmo
nių, kurie “mėgsta” rašyti. Jie 
“rašo’ ’ir siunčia savo straips
nius redakcijoms, gi tos pasta
rosios, neturėdamas didelio pa
sirinkimo, yra kartais privers
tos spausdinti tokius stralps-

Reikia tačiau linkėti, kad “Drau 
go” redaktoriai ir leidėjai tuo 
nepasitenkintų ir kad jie visą 
laiką ir toliau tobulintų laikraš
čio lygį. Skaitytojai norėtų, kad 
naujos modernios patalpos
spaustuvės nebūtų vien tik ma
terialinis pagerinimas, bet kad 
tai pasireikštų taip pat augšes- 
niame ir geresniame laikraščio 
lygyje.

Su geriausiais linkėjimais
Jūsų J. Budzeika.

%

NAUJOS ANGLIJOS 
LIETUVIŲ DIENA IR PIKNIKAS

M ARIANAPOLYJE
THOMPSON, CONN.

• šv. 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 Marianapolio 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.

J

Pa.1 ubpa»i;aaia myga Viri zov ro 
įr.ceptų grynai l'etuvlškų valgių gami

nimui anglų kalboje. Ponia Daužvar 
dieni, kuri dažnai pasakodavo apie 
lietuviškus valgius per Chicagos ra
dijo Ir televizijos stotis, surinko pa
čius Įdomiausius lietuviškų valgių 
receptus ir DRAUGAS Juos Išleido 

Į labai parankioje formoje. Pirmą, kar
tą tokia knyga pasirodo knygų rin
koje.

Gera dovana kitataučiams ar anjr 
įtikai skaitantiems lietuviams.

Kaina — $2.00IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIB

Pajieškomos virėja ir jba pagel- kartu 8U e'“1**18
bininkė didesnei grupei žmonių.
Geras atlyginimas ir kambariai vie
nai ir kitai. Skambinkite POrts- 
mouth 7-1687.
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli

DRAUGAS”
4545 VVest 63rd Street 

Chicago 29. Illinois

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 agronomių 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. Y A 7-0677

f

KAS TIK TURI GERA SKOMf, 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, Sekm. 12—5, Kitom dienom 9- 6

- -..............................................—
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