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TIFLISO STUDENTAI GYNĖ STALINO GARBE
Vliko darbas renkant žinias •

apie Lietuvą ir ištremtuosius
Esant Sovietų Sąjungos ir 

bolševikų pavergtųjų kraštų 
gyventojams atitvertiems nuo 
laisvojo pasaulio neperžengiama 
geležine uždanga, ir lietuviai, 
gyveną laisvajame pasaulyje, 
arba visiškai neturi žinių apie 
savo artimuosius, arba jų gau
na nepaprastai maža. Todėl kiek 
viena tikresnė žinia apie mūsų 
tautiečius, ateinanti iš anapus 
geležinės uždangos, labai bran
ginama. Vlikas jau seniai tokias 
žinias renka. Bet jam pirmoj ei
lėj rūpi žinios ne tiek apie mū
sų pavienius tautiečius, kiek a- 
pie jU gyvenimą iš viso ir pa
dėtį lietuvių, pavergtų Lietuvo
je ar ištremtų į Sov. Sąjungos 
priverčiamųjų darbų stovyklas, 
taip pat “laisvai įkurdintų” jos 
tolimiausiose srityse.

Apie lietuvių likimą ir dabar
tinę buitį Lietuvoje daugiausia 
žinių atneša iš ten pasprukę mū 
sų tautiečiai ar repatrijuotieji 
vokiečiai, ilgą laiką gyvenę o-i 
kup. Lietuvoje arba Sibiro trem 
tyje sutikę mūsų tautos kanki
nius. Apie esančius Sovietų dar
bo vergų stovyklose daugiausia 
naujų žinių yra pranešę grą
žintieji vokiečių ir kitų tautų 
karo belaisviai bei civiliai inter
nuotieji. Karo belaisviai daugiau 
pasakoja apie mūsų tautiečius, 
laikomus priverčiamųjų darbų 
stovyklose, o civiliai internuo
tieji — apie Sibiran deportuo
tuosius ir priverčiamai kur nors 
apgyvendintuosius “laisvuo
sius.” Pradėjus Sovietams ma
siškai grąžinti vokiečius, Vliko 
V. Tarybos Informacinė Tarny
ba siunčia savo atstovus į Fried 
lando pereinamąją stovyklą 
prie Goettingeno, pro kurią per
ėjo daugumas grįžusiųjų, šie 
atstovai klausinėjo ten sutik
tuosius vokiečius ir žymėjosi ne 
tik Sibire esančių lietuvių gy
venimo sąlygas, bet ir jų pa
vardes, kurias grįžusiems pa
vyko atsiminti.

Pats medžiagos rinkimas sto
vykloje nėra lengvas, nes grą
žintieji turi labai trumpu laiku 
atlikti daugybę formalumų, su
sijusių su jų registravimu, ati
tinkamų vokiečių įstaigų apklau 
sinėjimais, aprūpinimu pinigais 
ar drabužiais, išvykimu į pas
kirties ar pasirinktąsias vieto
ves etc. Dėl administracijos įgu
dimo visa ta procedūra taip grei 
tai vykdavo, jog kaikurie grą
žintieji, vos teišbuvę kelias va
landas ,stovyklą jau ir palikda
vo. Ypač greit išvykdavo tie, 
kuriuos sutikdavo giminės. To
kiomis sąlygomis ir Vliko at
stovams ten reikėjo pasirūpinti, 
kad kiek galint daugiau sutik
tų grįžusiųjų ir juos apklaustų. 
Sutikti tekdavo ir juos apklau
sinėti stovyklos barakuose, ko
ridoriuose, lauke, bestovint ei
lėse ir kt.

Surinktosios medžiagos dalis 
su pavardėmis skelbiama Elto
je. Kitos pavardės .supranta
mais sumetimais, net visai ne
skelbiamos. Tokių skelbimų dė
ka visai eilei mūsų tautiečių, 
esančių laisvuosiuose Vakaruo
se, teko atpažinti savuosius ir 
sužinoti apie jų likimą. Nemaža 
gaunama laiškų su visokiais pa
klausimais ir pasiteiravimais a- 
pie artimuosius bei pažįstamus,

esančius kur nors Sov. Sąjun
goje.

Friedlando stovykloje grįžu
siems vokiečiams Vliko pasiųs
tieji atstovai išdalino atitinka
mus atsišaukimus su klausi
mais, prašydami suteikti žinių 
apie mūsų tautiečius, ar savo 
antrašus Vokietijoje. Kaikurie 
iš jų atsiunčia vis naujų žinių 
ar papildo turimąsias. Praneš
dami duomenis, neretai nurodo 
ir kitų vokiečių pavardes, pa
tardami kreiptis į juos. Ir su 
grąžintaisiais vokiečiais vyksta 
gyvas susirašinėjimas.

Šitoji akcija būtų dar sėk
mingesnė, jei Vlikas turėtų pa
kankamai lėšų ir galėtų pasiųs
ti savo atstovus pas grįžusius 
vokiečius apklausti jų į namus. 
Pasilsėję, apsipratę su naująja 
aplinka, jie galėtų čia daug dau
giau ką ir tiksliau papasakoti. 

Tunisas išsikovojo
pilną savivaldą

PARYŽIUS, kovo 19. — Kai 
Alžyre malšinamas sukilimas 
ugnimi ir kardu, su Tuniso ir 
Maroko nacionalistais vedamos 
derybos dėl jų nepriklausomy
bės sąjungoje su Praneūzija. 
Maroko nepriklausomybės dek 

laracija aną savaitę pasirašyta, 
o šį savaitgalį pranešta, kad su
tarta atsisakyti ir Tuniso pro
tektorato sutarties — ją pakeis 
nauja sutartis, kuri nustatys 
Prancūzijos ir Tuniso santykius.

Tuniso nepriklausomybės dek
laracija dar nepaskelbta, todėl 
dar nežinoma kas sutarta krašto 
apsaugos reikalu. Jei yra pana
šumo su Maroko (ko reikia ti
kėtis), tai bus pasakyta, kad 
Tunisas turi teisę turėti savo ka
rines pajėgas, kurias Prancūzi
ja padės suorganizuoti.

• Danijos darbininkai šią sa
vaitę vykdys trumpų streikų se
riją, kad paremtų reikalavimą 
duoti didesnį atlyginimą ir 44 
vai. darbo savaitę.

Vaizdas iš prancūzą policijos kovą su dažnais demom trantais šiaurės Afrikos protektoratuose.

Anglai bando būdą
teroristams gaudyti

NICOSIA, kovo 19. — Kipro 
sala tebėra teroro kankinama, 
nors jau matyti, kaip anglai ban 
dys teroristus sugaudyti ir pa
sipriešinimo nugarkaulį sulau
žyti.

Kur dažniau teroristų grana
tos ir šūviai aidi, ten vietovė ap
supama, uždraudžiamas vaikš
čiojimas gatvėse (tik trumpas 
laikas duodamas maistu apsirū
pinti) ir prasideda visų kampų 
ir užkampių krėtimas. Rezulta
tai esą geri. Radiniai- rodą, kad 
teroristinėje veikloje komunis
tai turi didelę rolę.

Jordanas spaudžiamas
jau antrą kartą

KAIRAS, kovo 19. — Netikė
tai vėl čia susirinko posėdžio 
Egipto premjeras, S. Arabijos 
karalius ir Syrijos prezidentas. 
Teigiama, kad naujų davinių 
šviesoje vėl pasiūlyta Jordanui 
finansinė parama, jei jis atsisa
kys angliškos ir sudarys su 
anais trimis arabiškais kraštais 
karinę sąjungą.

Pasiūlymą šį kartą įteikė 
Egipto ambasadorius Jordane. 
Jis pridėjo paaiškinimus ir at
liko gimdytojo vaidmenį. Jorda
no atsakymas būsiąs šiandien.

Amerikos graikai ir Kipras

Dideliu susidomėjimu teko ma. Susirinkime buvusiems bu- 
stebėti vieno amerikinio didmies 
čio vietos graikų veiklą ir žy
gius norint paremti Graikijos 
ir dalies Kipro salos gyvento
jų norus susijungti su Graikija. 
Jie tokiu nepaprastu triukšmu 
ir efektyvia reklama pravedė 
savuosius masinius .mitingus, 
jog neabejotinai nustelbė visus 
iki šiol ruoštus antibolševiki- 
nius susirinkimus, kuriems daž
nai trūkstą ir jįinamiškumo ir 
drąsos.'

Vienos tokios manifestacijos 
scena buvo papuošta JAV ir 
Graikijos vėliavomis; gilumoje 
matėsi didžiulės-raidės “Union 
and only Union”, kurios buvo 
išrašytos Graikijos ir Kipro sa
los žemėlapyje, motinai Graiki
jai tiesiant rankas retežiais su
kaustytos dukros (Kipro) link.

Karingos buvo visų kalbėto
jų mintys. Asmuo, atstovavęs 
Graikijos konsulą, teigė, kad

Gandai teigia, kad riaušes
sukėlusi Chruščevo kalba

LONDONAS, kovo 19. — Chruščevo kalba apie Stalino nedo
rybes ir gandai apie Tiflise vykusias riaušes neva Stalino garbę 
ginant yra smalsiai aiškinama dienos sensacija.

Apie abudu įvykius dar mažai 1 ~
kas žinoma, bet abudu yra tikri BljO, kad /Jordane 
— Chruščevas tikrai paskaitė
Stalinui kaltinimo aktą, o Gru
zijos sostinėje būta riaušių, tik 
ne visai tikras jų tikslas.

nebūti; sukilimo
AMMANAS, kovo 19. — Dip

lomatiniai sluogsniai čia prisibi- 
Chruščevas Staliną kaltinan- jo, kad Jordane gali įvykti su-

čią kalbą pasakęs vasario 24 d. 
slaptame bolševikų partijos su
važiavimo posėdyje. Chruščevas 
kalbėdamas net verkęs — taip

kilimas karaliui pašalinti, nes iš 
Palestinos kilę arabai pabėgė
liai, kurie sudaro daugiau kaip 
pusę krašto gyventojų, nesitiki

jam buvo skaudu prisiminti Sta- su juo karo išprovokuoti. Be ka-
lino režimą, kuris buvęs labai 
žiaurus visiems, kurie norėjo tu
rėti ir savo nuomonę. Jis išpasa
kojęs visas klaidas, žudynes ir 
kitokias nedorybes. Staliną va
dinęs psichopatu.

Chruščevo kalba nepasilikusi
vo išdalintas paruoštas tekstas tik apstulbusių suvažiavimo 
ant telegramų blankų ir kiek- klausytojų ausyse, bet esanti iš- 
vienas atskirai įteikė surinkę- siuntinėta partijos organams su-
jams savąją telegramą, kurios 
atskirai ir buvo išsiųstos. Gi 
rezoliucijoje buvo aiškiai ir kon 
densuotai tarta, jog “...ūse its 
powerful moral influence to the 
end that the British govem- 
ment may abandon its arbitra- 
ry, arrogant, indecent ant op- 
pressive policy and show a de- 
cent respect for the rights arfd 
dignity of the Greek people of 
Cyprus”. Ir šie žodžiai, pakei
tus britus sovietais ir graikus 
lietuviais, šauniai tiktų mūsų 
laisvės byloje ir mūsų reikalams. 
Gerus pavyzdžius verta pasekti.

Graikų visuomeninį subren
dimą ir mokėjimą aukotis tau
tos reikalams gražiai liudijo vi
sų graikų verslininkų ir įvairių 
biznio vietų uždarymas mitingo 
dieną, kad patys savininkai ir 
jų tarnautojai galėtų dalyvauti

Kipro sala. — VirSuje yra jos vieta Viduržemio jūroje, o apačioje — 
pati Kipre sala su svarbesnių vietovių pežymėjimaie. (INS)

arkivyskupas Makarios yrai gerai paruoštame susirinkime, 
šventas visų kovojančių už lais-į (Al. Gimantas)
vę Kipro patriotų simbolis. Tas
pats kalbėtojas nesivaržydamas 
skelbė, kad salos britų guber
natorius vartoja senuosius Hit
lerio metodus, tramdydamas 
gyventojų norus. Gaila tik, jog 
šaunusis graikas pamiršo apie 
Stalino naudotus metodus, nes 
jie tikrai pralenkė visų rūšių 
naciškuosius siautėjimus. Gi 
pabaigoje dar buvo pridėta, jog 
“barbarai anglai tikrai yra ne
verti visų tų heleniškos kultū
ros apraiškų, paveldėtų iš se
nosios Graikijos”. Susirinkusių
jų minia kalbą pertraukdavo 
audringais šauksmais “gėda, 
gėda anglams!”

Kongr. Dingell, šiaip žinomas 
savo šiltais jausmais paverg
tų tautų reikalams, patikino su
sirinkusiuosius, jog jis darysiąs 
viską Washingtone, kad tik pa
dėtų kipriečių laisvės sieki
mams. Jis susijaud nęs pareiš
kė didelį nustebimą dėl vysk.
Makarios deportacijos. Tikriau-

Alžyran permetama
50,000 naujų karių

PARYŽIUS, kovo 19. — Pran- 
cūzai pradėjo veikti Alžyre taip, 
lyg būtų karo metas.

Dvi motorizuotos divizijos lai
vais ir lėktuvais (karius veža 
lėktuvais) permetamos iš V. Vo
kietijos į Alžyrą, o apie 10,000 
karių atmetama iš prancūzų 
Vakarų Afrikos — viso apie 50,- 
000 naujos kariuomenės.
’ Karo laivynas Viduržemio jū
roje irgi gavo uždavinį atitinka-. 
mai saugoti Alžyro pakrančių 
miestus.

Vyriausybė priėmė visą eilę 
dekretų sukilimo malšinimui įtei 
sinti ir atitinkamoms priemo- 
monėms organizuoti. Tik nežino 
ta dar ką daryti su 86 mirti nu
teistais Alžyro partizanais, ku
rie įteikė pasigailėjimo prašy
mus. Prancūzai kolonistai reika
lauja bausmes įvykdyti savaitės 
bėgyje, arabai nacionalistai įs-

sipažinti ir, reikia manyti, visus 
partijos narius su ja supažindin
ti ir atitinkamai veikti. Tikslas 
aiškus — sugriauti legendą, kad 
Stalinas buvo genialus ir geras 
vadas. Bet kodėl taip daroma? 
Atsakymui reikės palaukti nau
jų įvykių.

Antras įvykis yra Stalino gim 
tinėje Gruzijoje vykusios riau
šės. Jos buvusios kovo 5, 7 ar 8 
d. Tiflise — neva didelės minios 
išėjusios reikalauti Bulganino ir 
Chruščevo pasitraukimo už tai, 
kad jie niekiną Staliną.

Pranešimai apie riaušių datą 
įvairuoja — vieni sako, kad de
monstracijos prasidėjusios kovo 
5 d. Stalino mirties sukaktį mi
nint (niekur kitur ji nebuvo mi
nėta nė spaudoje nė susirinki
mais), kiti kalba apie kitą lai
ką, bet niekas nenurodo dar ap
linkybių. Diplomatai girdėję, 
kad studentai Tiflise demonstra
vę, bet ne visai aišku, ko jie no
rėję.

Demonsracijos Tiflise tikrai 
buvo, nes iš Gruzijos atėjęs per
eitą šeštadienį laikraštis Zaria 
Vostoka reikalauja, kad teisimai 
geležiniu pasiryžimu padarytų 
galą Gruzijos „visų rūšių pro
vokatoriams, chuliganams ir 
priešiškiems elementams”. Apie' 
riaušes laikraštis nerašo.

Neatsargu dar teigti, kad Tif- 
liso demonsracijos (kurių dydis 
dar nežinomas) turėjo tikslą gin 
ti Stalino garbę — gal tai tik 
buvo priedanga kokio kito tiks
lo siekiant. Atmintina, kad Tif
lise > demonstruojama paskuti
niais metais ne pirmą kartą-

• Ponia Joliot-Curie mirė Pa
ryžiuje nuo kraujo vėžio. Tai 
duktė mokslininkų Curie, kurie 
atrado radiumą. Velionė taipgi

ro gi negalima atgauti Palesti
nos.

Sukilimo pavojus yra itin di
delis žinant, kad pabėgėlių yra 
Arabų legione, kurio nebevaržo 
iš vadovybės pašalintas anglų 
gen. Glubb. Pabėgėlių politiniai 
veikėjai gali surinkti pakanka
mai karininkų sukilimui praves
ti.

Vakarai nebesutarię
ką siūlyti rusams

LONDONAS, kovo 19. — Šian 
dien čia pradeda posėdžiauti J. 
Tautų nusiginklavimo komisijos 
mažoji grupė, kuriai pavesta 
surasti magišką nusiginklavimo 
formulę. Grupę sudaro JAV, 
Anglijos, Prancūzijos, S; Rusi
jos ir Kanados atstovai.

Vašingtone būta gando, kad 
JAV atstovas Stassenas atsive
žė naujus pasiūlymus dėl „atvi
rojo dangaus” plano (Ike pasiū
lymas) ir inspektorių vieni pas 
kitus įkurdinimo (Bulganino pa
siūlymas) įgyvendinimo. Žino
ma, tai nėra nusiginklavimas, 
tik netikėto užpuolimo baimės 
sušvelninimas.

Prancūzų šaltiniai čia teigia, 
kad prancūzai ir anglai Vašing
tono planus sutikę labai skeptiš
kai, todėl posėdžiui su rusais be
siartinant pasirodė, kad trys 
Vakarų didieji yra stipriai sus
kilę. Prancūzai ir anglai yra su
sitarę vienodai veikti.

Buvo skaudus žemės
drebėjimas Libane

BEIRUTAS, kovo 19. — Per
eito penktadienio naktį Libane 
vyko stiprus žemės drebėjimas 
(vienas po kito sekė trys ilgi 
smūgiai). Stipriausiai paliesta 
pietinė krašto dalis. Žuvusiųjų 
skaičius dar nepilnas, nes ne vi
si griuvėsiai išjieškoti. Medžia
giniai nuostoliai dideli.

• V. Vokietijos karių treni
ruoti jau paskirti 456 amerikie
čiai. Jie supažindina su ameri
kietiškais ginklais.

• Persijoje sučiupti narkoti-

giai, jis teigė toliau, britai ne- pėja, kad bausmės įvykdymą

bug pasimokę, kaip nepasimoko 
ir rusai, kad laisvės ugnies jo
kiu būdu neužgesinsi vien va
dovaujančių asmenų areštais. 
Nauji kalbėtojai vėl šaukė prieš 
britus.

Labai įdomiai buvo pravestos 
rezoliucijos prez. E senhovveriui 
ir Jungtinėms Tautoms. Graikai 
puikiai suprato (galėtume ir 
mes pasekti jų pavyzdį), jog 
daug stipriau veiks tūkstantis 
atskirų telegramų, negu viena, 
kad ir tūkstančio vardu siunčla-

seks didžiulė teroro banga. 
Nacionalistų partizanai akty

vūs ne tik jiems mažiau pavojin
gose vietose, bet organizuotai į- 
siveržia ir į didesnius miestus, 
kur sudegina vieną ar kitą val-

dirbo su radioaktyviomis medžią kų gamintojai, kurių eksportas 
gomis, tapusi jų auka. 'skirtas Amerikai.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
—Izraelis ir Egiptas praeša apie naują apsišaudymų seriją Ga

zos pasienyje. Paliaubų komisija tiria įvykius.
—Valstybės sekretorius Dullčs vakar atvyko Japonijon iš P. 

Korėjos. Sutikimas nebuvo malonus, nes didelis būrys žmonių at
ėjo reikalauti, kad JAV grąžintų Japonijai Okinawos ir Boninų 
salas.

—Prez. Eisenhoweris šiandien siunčia kongresui užsienio vals-
džios įstaigą ar prancūzais ap- tybėms remti programą. Prašoma beveik penkių bilionų dolerių
gyventą namų bloką.

Kalenaorius

Kovo 19 d.: šv. Juozapas. Lie
tuviškas: Prūtenis.

Oras Chicagoje

Dalinai apsiniaukus, tempera
tūra apie 40 laipsnių.

naujų kreditų. Sov. Rusijos pradėtai ūkinei ofenzyvai atremti.
—Amerikos šiaurės rytų dalį šį savaitgalį nusiaubė didelė audra

su stipriu vėju, sniego pūgomis, lietumi ir kruša. Panašus oras 
šiai dienai numatytas abiem Virginijos ir Maryland valstybėms.

—Indijos premjeras Nehru sutiko atvykti pas prez. Eisenho- 
werį trims dienoms liepos mėn. pradžioje, kai grįš iš Londono com- 
momvealtho premjerų konferencijos. Jo vizitą parengs Krishna 
Menonas, kuris dabar lanko Washingtoną ir po to išvyks Indijon^
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5 švelnios, lipšnios, paslaugios,' 
į bet ir ištisą gegužės mėnesį. Pri 

Laikas skubiai skrieja nesu-' niais pažadinti norą išmokti gra siminkime ir tinkamai pagerb- 
žiai lietuviškai skaityti ir ra- kime nukankihtas, žuvusias ir 
šyti. Kaikurie mūsų, raginami šiaip mirusias motinas — iš 
užsakyti savo vaikams ar jauni- anksto užprašykime šv. Mišias, 
mui skirtą laikraštėlį, tik nu- papuošklme mirusių motinų ka- 
mykiame, kad mūsų vaikai dar pus. Asmen škų motinų pager- 
nemoka skaityti, nors jau su- bimą susiekime su visų lietuvių 
laukę 12 — 15 metų. Jei jau Motina Tėvyne.
taip, tai tie laikraštėliai kaip visą gegužės mėnesį nukreip- 
tik būtų gera priemonė duoti Uime savo žvilgsnius ir maldas 
vaikui skaitymo ir rašymo pa- į dangiškąją Motiną Mariją, su 
grindus. Bet čia turbūt žaliukai atsidėjimu dalyvaudamos Jos 
kalti... Taip pat ar normalu,; garbei skirtose ir tiek giliai su 
kai vaikai savo šeimoje kalba lietuvių dvasia susijusiose ge- 
svetima kalba, nors mes juos, gūžinėje pamaldose, 
tos kalbos gerai nemokėdami, ir ,
kalbiname lietuviškai. Tad ar “,r"Uo "?*“• “‘‘"T,.., 

toki tėvai nesulauksime sunkaus I“'"'“*1"“ ku<to,st« sukaktis 

1940 m. birželio 15 d. neteko-

DIEVUI, TĖVYNEI IR ARTIMUI

grįžtančion praeitin. Sunki sa- 
jauta mus slegia, jei tuose lai
ko akimirksniuose mums nepa
vyksta įamžinti ko nors taures
nio savo gyvenimo dvasiniame 
filme. Gražių darbų lengviausia 
prisirinkti jaunystėje — savo 
gyvenimo pavasaryje, nes žie
mą — nei sėsi, nei pjausi.

Taigi branginkime laiką ir 
skautaukime planingai, savo 
charakterio bei asmenybės ug
dymui nepraleisdamos nė vienos 
reikšmingos progos.

Štai dabar gavėnios metas — 
pasiruošimas Didžiajam Prisikė
limui. Visa savo būtybe, viso
mis savo jėgomis siekime dva
sinio atsinaujinimo. Karštai 
bendraukime su Dievu ne tik 
kiekivena paskirai, bet ir bend
rai — skautiškų vienetų suei
gose, skaučių dvasios vadovų ar

pasmerkimo, panašaus kaip mū
sų nutautėjusi ir Lietuvai žu
vusi mūsų anų laikų šviesuome
nė — bajorija?

Koks tai turtas žodžiu ir raš
tu gerai išmokta gimtoji kalba,

vietos parapijų rengiamose mi- paaiškės kiekvienam, jei paskai-
sijose — rekolekcijose ir Kris
taus Prisikėlimo šventėje.

Džiugu, kad su derama rim
timi ir iškilmingumu visur at
švęsta skautų ir Lietuvos glo
bėjo šv. Kazimiero šventė.

Sveikintinas Chicagos akade- 
mikių skaučių užsimojimas su
pažindinti visuomenę su Vil
niaus verbomis ir atgaivinti šį 
gražų paprotį išeivijoje.

Reikia tikėti, kad neatsiras 
nė vienos skautės, neatlikusios 
Velykų gerojo darbelio. Progų 
yra daug, tik pasidairykime ap
link ir atkreipkime dėmesį į 
socialinio skyriaus vedėjos v. s. 
K. Kodatienės nurodymus bei 
paraginimus.

Jei prasmingai praleisime ga
vėnios metą, džiaugsmingąjį šv. 
Velykų rytą galėsime linksmai 
giedoti Aleliuja.

Balandžio mėnesį skirkime 

kovai su savo didžiosiomis 

ydomis

Viena didž. ausiu mūsų ydų 
yra palinkimas ištirpti svetimų
jų juroje.

Todėl visų mūsų darbų, visų 
mūsų sueigų vedamoji mintis 
tebūnie — mūsų kenčiančioji tė
vynė. Stenkimės arčiau ją pa
žinti, ko daugiau ją pamilti ir

čiuosime, kiek laiko, pastangų 
ir pinigo kaštuoja geras pra- 
mokimas vienos naujos kalbos. 
Ir kokia didelė garbė turėti ge
rai mokamų kalbų sąraše pir
moje eilėje gražiausią ir turtin
giausią kalbą — LIETUVIŲ kal
bą.

Todėl visur ir visuomet jaus- 
kime pareigą ir garbę pasirody. 
ti šauniomis lietuvaitėmis. Ap
gailėtinas silpnadvasiškumas ir 
pati didžioji dvasios elgetystė — 
slėpimas savo garbingosios kil
mės bei tautybės. Paniekos su
silauktume ir iš tų, nuo kurių 
tai slėptume. Tad drąsiai savo 
gražiais darbais garsinkime Lie
tuvos vardą ir didinkime jos 
drailgų skaičių.

Balandžio 23 d. — skautų pa-■ 
trono šv. Jurgio diena. Ji pa
minėtina taip pąt visa rimtimi, 
atkreip’ant reikiamą dėmesį, 
kad skautybės įkūrėjas R. Ba- 
den Powellis skautų partonu šv. 
Jurgį pasirinko neatsitiktinai. 
Kovoje su savo vidaus ir aplin
kos blogybėmis jis šv. Jurgyje 
įžiūrėjo gražiausią ir patrauk
liausią jaunimui herojų. Šv. Jur 
gio paveikslai puošė nevieno mū 
sų tėviškės grįčią — jis mėgsta^ 
mas ir visos mūsų tautos. Ypa
tingai jis sektinas mums gyve- 

jos išlaisvinimui iš sunkių ver-: nant ^Mvki°je, kur tavęs tik ir 
gijos pančių pašvęsti visas savo tyko ivairiausi°s bloPo įtakos, 
jaunąsias jėgas. Tiesiog prisie- paveiksluose vaizduojamos slibi- 
kime visur ir visuomet savo sei nais.
moję, su savaisiais ir iš viso su 

lietuviais kalbėti tik lietuviškai, 

mąstyti, dainuoti tik savo tėvų 

ir protėvių kalba. Priimkme gi
liai sau į širdis, kad geri lietu
viški laikraščiai iš viso ir mums 
skiriami “Eglutė”, “Tėviškėlė ’,

Gegužės mėnesį pagerbkime 

motinas

Vienas geriausių ir artimiau
sių žmonių yra kiekivenos mūsų 
motina. Todėl Motinos dienai 
ruoškimės su atsidėjimu, kad

Skautų Aidas” ir “Mūsų Vytis” ™ŪSU. motinos’ Jei. dar > svei-
bei gera lietuviška knyga te
būnie mūsų nuolatiniais arti
miausiais draugais ir patarė
jais. Tas mūsų sau pasižadėji
mas turėtų skatinti ne tik ne
užmiršti, neišsižadėti savo gim
tosios kalbos. Ir kokia garbė 
turėti gerai mokamų kalbų są
raše pirmoje eilėje vieną gra
žiausių ir turtingiausių kalbų — 
lietuvių kalbą. Atgaivinkime 
dar laisvoje tėvynėje plačiai 
skambėjusį šūkį — “Maža garbė 
svetimomis kalbomis kalbėti, di

di gėda tinkamai savosios nemo

kėti!”

Didžiausias turtas, kokį vai
kas paveldėja iš savo tėvų, yra 
sklandžiai, su visais niuansais 
naudojama savo gimtoji kalba. 
Jokios svetimos kalbos taip ge- 
ti. Bus sprendžiami svarbūs ra
movės veiklos reikalai. Valdyba 
<rai nepasisavinsi, kaip savo gim 
tąją. Ir štai šiam neįkainuoja
mam mūsų turtui išnykti gresia 
d’džiausiąs pavojus. Tos didžio
sios nelaimės — nutautėjimo — 
tikraisiais kaltininkais esame tie 
tėvai, kurie nerandame laiko 
nors po pusvalandį kiekvieną 
dieną, nuosekliai patrauklia 
forma pabendrauti su savo ma
žaisiais, jiems gražiais skait.i-

me laisvės, o sekančių metų bir
želio 14 d. keliasdešimt tūkstan 
čių mūsų sesių ir brolių ištrem
ta nežmoniškoms kančioms ir 
lėtai mirčiai į tolimą Sibirą. Bir
želio 22 d. prasidėjęs Vokietijos 
ir Rusijos karas, nors ir paėmė 
iš lietuvių daug tūkstančių gy
vybių, bet atgauta laisve ilgai 
džiaugtis neleido. 1944 m. bir
želiui baigiantis prasidėjęs da
bartinis Lietuvos Golgotos ke
lias, kuris sunaikino jau šimtus Į 
tūkstančių mūsų negausios tau
tos.

Visu rimtumu ruoškimės pa

Padekite atvykti 
tremtiniams 4

Refugee Relief Act, kuris e- 
fektyviai veikia per 1956 me
tus, gali pasiekti savo tikslus, 
jeigu pakankamai piliečių su
teiks darbo ir buto garantijas 
tiems, kurie gali atvykti į šį 
kraštą iš pavergtų šalių. Pagal 
šį įstatymą negali būti duota 
viza, kol nėra duota pažadų, 
kad bus suteiktas butas ir dar
bas ir kol nebus rastas morali
nis įsipareigojimas, kad imigran 
tas nepasidarys vieša našta.

Bažnytinės organizacijos, fra 
ternalės organizacijos ir tauti
nių grupių organizacijos akty
viai veikia drauge su valdžia 
jieškodami darbų ir darydami 
patvarkymų atgabenti ir apgy
vendinti pabėgėlius Amerikoje.

31 savanoriška agentūra, Vai 
stybės departamento pripažin
ta, dirba šioj srity.

Apie 70,000 vizų buvo išduo
ta pagal šią programą ligi pe
reitų metų pabaigos ir jų skai
čius daugėja.

Šiuo metu yra labai reikalin
ga naujų sponsorių, t. y. asme
nų, kurie padėtų pabėgėliams 
įsikurti Amerikoje, ir kurie ži

kūrę gubernatorių komitetus 
dėl Refugee Relief programos.

Komitetai buvo įkurti prez. 
Eisenhoweriui patariant ir A- 
merikos piliečiai gali į juos 
kreiptis dėl informacijų. Infor
macijas galima gauti ir iš Re
fugee Relief Program, Depart-; 
ment of State, Washington, 25, 
D. C.

Tel. ofiso HE. 4-e620, re*. PR. 6-7323

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1857 W. Garfleld Blvd.

VAL: 1—4 Ir 6—9 
Šeštadieniais nuo 1 lkl 4 vai. p. p. 

išskyrus ketvlrtad. Ir aekmad.

DR. ANNA BALIUKAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IK 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akiniu. —

9822 So. Westem Avenue
Vai.: kasdien 10-12 vai. Ir 7-9 vai. 
vak. šeštadieniais 10-1 vai. Trečia
dieniai. uždaryta. Kitu laiku susitarus 

Ofiso telefonas: PR 8-822#
Re> telef. VVAlbrook 5-6076

minėti tas skaudžias sukaktis. no; savo talka padeda vai 
Liepos — rugpjūčio mėnesiais džiai kovoj dėl taikos, augiau

praktiškas skautavimas — 

stovyklavimas

Kad jis tikrai darniai ir nau
dingai būtų pravestas, jau da
bar laikas susirūpinti.

O. ZaiLskienė,

Vyriausioji Skautin-inkė

šia sponsorių reikia pabėgėliams 
Vokietijoje, Austrijoje ir Olan
dijoje.

Tik apie ketvirtadalis žmonių 
apleidžiant Europą atvyksta į 
mūsų kraštą, kita 3/4 dalis vyk 
sta į Australiją, Kanadą ir Lo
tynų Ameriką.

Daugelis gubernatorių yra į-

RADIOSUĮ (lempos-dalys-baterijos) j
/V TAISYMAS . 
įnamuosedirbtuvėsej 

— 100% — 
LgARANTlTA 
SenithI

CoomU-li TELEVISION
Ksav. inž. A. Semėnas H 
3130S.Halsted-DA6-6887j

kas ir gyvas turime, tą dieną 
prisimintų tikru džiaugsmu. Ir 
ne tik tą dieną būkime joms

NUO UŽSISENftJUSIŲ 

SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ

IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ AT- i V: 
VIP.Ų ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ,
negali ramiai sėdėti ir naktimis
miegoti, nes jų užsisenė justos žaizdos 
niežti ir skauda. Kad pašalinti tą 
niežėjimą ir skaudėjimą senų atvi
ru ir skaudžiu žaizdų, uždėkite 
LEGULO Olntment. Jos gydymo 
ypatybės palengvins jūsų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite ją taipgi nuo skau 
Ižlų nudegimų. Ji taipgi pašalins 
niežėjimą ligos vadinamos PSORIA- 
SIS. Taipgi pašalina peršėjimą ligoj 
vadinamos ATHLETE'H FOOT, su
stabdo džiovinimą odos ir perplyšimą 
tarpplrščių. Yra tinkama vartoti nūn 
ižiūstančios, suskilusios odos dedlr- 
vinlų, odos Išbėrimų ir t t., taipg 
tinkama vartoti vaikučiams, kada pa 
slrodo skaudus išbėrimas nuo vysty 
klų. Ji yra gera gyduolė nuo t* 
viršlnlų odos ligų. Le
gulo Olntment yra 
parduodama po 76 
et., |1.25, Ir 43.60.
Pirkite vaistinėse Chi 
cagoj Ir apylinkėse—
Milwauke«, Wisc.,Ga 
ry. Ind.IrDetrolt, Mi
chigan arba rašyki- 
te ir atsiųskite Mo 
ney order j

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

^Aes 1

STATYBAI 
IR NAMŲ 
PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGĄ

carrmoOdy
LUMBER CO.

STASYS LITWINAS, Prez.

3039 So. Nalsted St.
Tel. VIctory 2-1272

Apkainavimą ir' Prekių Pristaty
mą Teikiame Nemokamai

Raštinė atidara kasdien nuo 
8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro ir 
šeštadieniais iki 8 vai. vakaro.

MIDLAND
1 S <3 v i r g s and L o n 

Absocsdhon

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

BENDROVE

4038 Archer Avenue Tai. i>3-67i» 

AUGUST SALDOKAS Prezidentai

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chirurgė) 

K.CD1K1Ų IK VAIKU GIGŲ 
SPECIALISTE

7166 South W e steni Aveniu
(MEDICAL BUILDING) 

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

Ofice U-l. RE. 7-1168 
Kės. tel. WAlbrook 5-3766

DR. JUZE IR KĘSTUTIS 
AGLINSKAI

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2300 Wes» Street
Vai. pirm. ir antr. 10 lkl 12 ryto, 
2ikl 4 Ir 6 iki 9 popiet; ketv. Ir 

penkt. 2 lkl 4 ir 6 iki 9 popiet Šeš
tadieniais 10 lkl 2 vai. popiet.

Ofiso tel. PRospcct 6-1795 
Rez. tel. GRovehlll 6-5603

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Naujas adresas: 4255 W. 63rd St 
Oftso tel. K 1.1 hune 3-441(1 

Rezid. telef. GKovehlU 6-O617 
Valandos: 1-8 p. m. Ir 6-8 p. m. 

Penktad. tik po pietų. 
Trečlad. ir šeštai!. pagal auturtj

rel. ofiso YA. 7-5557, rez. RE, 7-4066

DR. FRANK C. KWINN
(KVIEČ1NSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1661 Weet 47th Street

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 2 
vai. lkl 4 v. popiet. Nuo 7 v. lkl 8:30 
Uždara treč. visa diena Ir šeštad. vak.

Tel. ofiso HE. 4-5849. rez. HE. 4-2324

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2484 West 71st Street
Vėl. Pirm., ketvlr., penkt. 1-4 Ir 7-9 
Antr. 1-5. treč. Ir šešt. pagal sutarties

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6317 South Western Avenue 
Chicago 29, IU. 

Pasimatymai pagal sutarties
Telefonas REpublic 7-4900 

Rezidencija: GRovehlll 6-8161

J

JONAS GRADINSKAS
VOKIŠKI ULTRA HI-FI 

RADIJAI-PATEFONAI 

J. G. TELEVISION COMPANY

2512 W. 47th St. Tel. FRontier 6-1998
TAISYMAS GARANTUOJAMAS RAŠTU — 100%

z W

NAUJAUSI

Choro vedėjas
K. Steponavičius,

savininkas

STEPHENS LIQUORS 
4134-36 Archer Avenue

(Kampas Francisco gatvės)

Daugelis lietuvių jau žino, kad pas savo 

tautietį yra didesnis pasirinkimag ir že

mesnės kainos. Pasitikrinkite ir jūs.

Visi patogumai: gražus baras ir bufe
tas.
DIDELIS PARKING LOT NEMOKAMAI

AUKŠTAS DIVIDENDAS — APDRAUSTAS SAUGUMAS IR PEI NINGI PATARNAVIMAI

TAUPYKITE TVIRTAI. APDRAUSTOJ 296,000,000 IŠTAIGOJE. AUKAČI AVSIAS, NAUJAI PA1HBINTAS DIVIDENDAM V2 PAID UP INVESTMEN- 
TA( >’YMO SKYRIAI: OPHONAL. BONUS, KAI.EDV Ht VAKACIJŲ SKYRIAI. (JAUTE TAUPYTI IR PER LAIŠKUS. 8U-

1*®EIMAWT ČEKIUS IR APMOKANT VISOKIAUSIAS BILAS, VELTUI l'ATARNAVIMAS NARIAMS. IŠKEIOIAM IR 
PARDUODAM VALDŽIOS BONUS. NAMŲ PASKOLOS PRIEINAMIAUSI OM SĄLYGOM. SUŽINOT MCSŲ AUKŠTA DIVIDENDĄ IR KITAS IN

FORMACIJAS PAŠAUKIT — GROVEHTIjL 6-7575.

CHICAGO SAVINOS and LOAN ASSOCIATION, 6234 SOUTH WESTERN AVĖ.
PIRM, 12 VAL. — 8 VAL.; ANTRAD. IR PENKT. 9 Iki 4 VAK.; KET. 9 IKI 8 vai. rak.; Treč. UŽDARYTA VISĄ DIENĄ; ŠEŠT. 2 IKI 2 POPIET

Ofiso tel. CLiffside 4-2800 
Rezidencijos: LAfuyctte 3-1173
DR. P. STRIMAITIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1724 West 47th Street 

(Kampus 47th Ir Ucrmitugc)
Vai.; nuo 2 iki 4 ir 6 iki 9 v. vak. 

Seštad. nuo 2 iki 6 vai., Išskyr. sek

PeL ofiso GR. 6-5399, PR. 6-4733

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPEC. CHIRURGINES LIGOS

2423 West 63rd Street
(Kampas 63rd Ir Artesian) 

VAL. 3—4 p.p. Ir nuo 6—8 ▼. vak. 
fleštad. 2—4 popiet 

Trečiad. Ir sekmad. uždaryta

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

10748 South Michigan Avenue 
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. lkl 9 v. v., 
Išskirua trečlad. Šeštadieniais nuo 1
Iki 4 vai. popiet.

Tel.: Ofiso — PUllman 5-6766
Buto — ENglewood 4-4979

Ofiso Ir buto tel. HEmlock 4-6816

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ 1P VIDAUS LIGOS 

6757 South Weatern Avenue
Valandos: pirmad., trečiad., ketvlrt., 
penkt. 6:30—8:80 v. vak. Antrad. 
10—12 vai. ryto. šeštad. 2—4 p. p. 
Kitu laiku pagal susitarimą

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
8259 South Halsted St

Kasdien 3—7 vai. vak. šeštad. nuo 
1—5 vai. vak.

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. VIctory 2-1484. Resid. 2437 
W. 62nd St., tel. Rcpublle 7-8818.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: nuo 2-4 Ir nuo 6-8:80 
/ak. šeštadieniais nuo 2 Iki 4 popiet

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel. VIrginia 7-0036

Rezidencijos tel. BEverly 8-8244

Ofiso telefonas — BIshop 7-2625

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue
(Kampas Kedzle ir Archer).
Vai. kasdien nuo 2 iki 9 vai. 

Trečiad. ir sekmad. tik susitarus

DR. FL TALLAT-KELPŠA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

5002 West 16th Street
V41.: kasdien 6-8, šeštad. 1-3 

Telef. TOu-nliall 3-0959 
2534 West 68th Street 

Vai.: tik Iš anksto susitarus.
Telef. HEndoak 4-7080, neatsakius 

______ skambinti CEntral 6-2294,

DR. VYT. TAURAS- 
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR 
SPEC. MOTERŲ LIGOS

Ofisas ir rezid.: 2410 W. 51st St 
rel. PRospcct 8-1223 arba WE 6-5577 

Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v. Antr., 
Trečiad. ir Penktad. 6-9 vai. vak. Ir 

šeštadieniais 2-4 vai. popiet.

Tel. ofiso HE. 4-2123, rez. PR. 6-8484

DR. V. P. TUMASONIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

Spec. chirurginės ligos
6255 South Western Avenue

VAL. kasdien 2—4 p. p. ir 7—9 vak. 
Šeštad. 2—4 p. p. Trečiad. Ir 

sekmadieniais uždaryta

Tel, ofiso: DAnube 6-1126

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

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

Šeštadieniais 1—4 v. p. p.

Tel. ofiso PRospcct 6-9400
Itczid. PRospcct 6-9400

DR. ONA VAŠKEVI6IUS
(Vaskevičlūtė)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue 

Vai. kasdien 1-3 p.p. ir nuo 6-8 vai. 
vak. šeštad. 1-4 p.p. Trečiadieniais
ir kitu laiku tik susitarus.

Tel. ofiso VI. 7-0600, re* RE. 7-6867

DR. BR. OAIŽIOMAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(Spec. moterų ligos Ir akušerija) 

4655 Archer Avė.
Kampas Archer ir Californla Avė. 

VAL.: 2—4 ir 6—8 v. p. p. 
šešt. 2—7 vai. p. p., 
išskyrus sekmadienius.

Ofiso tvief. YArds 7-1166 
Rezidencijos — STewart 3-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West 35th Street 
(kampas Halsted ir 35-ta gatvė) 

VAL. 1—4 ir 6:30—8:30 p.p. kas
dien išskyrus trečiadienius. Atidara 

šeštadieniais 1—4 vai.

Ofice WAlbrook 5-2670.
Rea. Hllltop 6-1560

Dr. Alexander J. Javolt
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
MARQITETTE MEDICAL CENTER 

Š182 South Kedzle Avenae 
Vai. 3—4 p. p. Ir nuo 7—9 v. rak.

Trečlad. Ir šeštad. pagal sutarti 
Tel. ofiso PR. 6-3888, rez. RE. 7-9199

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)

2500 West 63rd Street

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpublic 7-2290 
SPECIALYBE CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2435 West 69th Street 

Vai. kasdien 10—12 ir 5—8 vai. vak. 
išskyrus pirmad. tik nuo 6 iki 8 v.v. 
šeštad. 10-12 v. Kitu laiku susitarus.

DR. J. VA,TAITIS
GYDYOOJAS IR CHIRURGAS

1407 So. 49th Ct., Cicero
Kasdien 10-12 vai ryto Ir 6-8 vai.

vak. šeštadieniais 10-2.
Ofiso Ir buto tel. OLympio 2-1381

VAL. kasdien nuo 
lkl 9 vai. Trečiad.

!—4 p. p. ir 7:30 
ir šešt. uždaryta

Telefonas GRovehlll 6-1595
DR. ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPEC1ALIST6

PRITAIKO AKINIUS
Valandos: 9—12 Ir 7—9 v. v. pagal 

susitarimą Išskyrus trečiadienius
2422 West Marąuette Rd.

Telefonas REliance 6-1811

DR. WALTER i. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
3925 We»t 59th Street

VAL. 1—4 popiet, 6:30—8:30 rak. 
Trečiad. pagal sutarti

Tek ofbo Ir buto OLympic 2-4152
DR. P. KISIELIUS

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

Kasdien 1—3 v. Ir 6—8 r. vakare. 
Butas 1526 So. 49th Avė. 
šeštadieniais 12 Iki 4 poplnt

Ofiso telef. LAfayette 3-3210, Jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzie 3-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

4146 S. Archer Are.
VAL. Kasdien popiet nuo 12-2:30 v. 
Vak. pirm., antr., ketvlrt. 6-8:30 r. 

Trečiadieni tik susitarus

Dr. Nina KRIAUCELIONAITE
(Gydytoja Ir Chirurgė) 

MOTERŲ LIGŲ IR AKUŠERIJOS 
SPFAUALISTE 

1750 W«t 71ct Street 
(Kampas 71nt Ir Californla)

Tel. ofiso Ir rea. REpublio 7-4146 
VsJ. 11-2 Ir 6-9 r. v. šešt 1-4 p. p. 

Prišiuuass UA buathuW4.

Dr. Antanas Rudokas, 0. D.
Tikrina akis: pritaiko akinius, 

keičia stiklus Ir rėmus.
4456 So. California Avė., Chicago 

šaukite YArds 7-7381 
Priima: vakarais 6 iki 9; šeštad. 

10 vai. ryto iki 4; trečiad. ir sekmad. 
tik susitarus

TeL ofiso CL. 4-0253, rez. GR.6-8876

DR. A. Z. ŠAULYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4645 So. Ashland Avė., Chicago 
Pirmad., antr., ketv. Ir penk.

6:30—8:30 vai. vakare 
šešt. nuo 2 iki 4 popiet.

Rez. 8053 S. Campbell Avė.

Tel. ofiso YA 7-4787, rez. PR 6-1930

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4645 S. Ashland Avė. (kamb. 211)
Vai. nuo 2—4 ir 6—8; trečiad., šeš
tad. ir sekmad. tik pagal sutart). 

Jeigu neatsilieps viršminėti telefonai
Šaukite Mldway 3-0001

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopednfi - Protezistag 

Aparatai-Protezai, Mod. ban
dažai. Sp»>c. pagalba kojom

(Arch Supports) Ir Lt.
Vai.: 9-4 ir 6-8. šeštadieniais 9-1. 
ORTHOPED1JOS TECHNIKOS LAB. 

2850 W. 63rd St. Chicago 22, I1L 
Tel. 1‘Itospect 6-6084.

Jei turite parduoti ar išnuomo

ti, pasiskelbkite smulkių skelbimų 

skyriuje. Skelbimą galite perduot, 

telefonu: VIrginia 7-6640.

Skelbkite “Drauge”

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

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 West 31st Street
Kamp. Halsted ir 31-mos gatvių) 

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

Tel. ofiso I’IL 0-6446, rez. HE. 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 VVest Marąuette Rd.
VAL. nuo 2 iki 4 p. p.; 6 lkl 8 vak.

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-665B

DR. P. Z. ZALATORIS
TeL ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-6656 

1821 So. Halsted Street 
Itczid. 6600 S. Artesbin Avė.

VAL. 11 v. r. iki 3 p. p.; 6—9 v. v.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Viri 25 melų patyrimo
Tel. YArds 7-1826 

Pritaiko akinius. 
Kreivas akis 

Ištaiso.
Ofisas ir akinių dirbtuvė 
756 West 35tli Street 

Vai. nuo 10 lkl 2, nuo 6 lkl 8, tre
čiad. nuo 10-12, penktadienį 10-2 Ir 
šeštadieniais 10-2 vai. popiet.

v us

4T

Palengvinu akių Įtempimą, kuris 
yra priežastis galvos skaudėjimo bei 
svaigimo ir skaudančių akių karščio. 
Atitaisau trumparegystę ir toliregys- 
tę. Prlrcnku teisingai akinius Visi 
egzaminavimai daromi su elektriniais 
Instrumentais, rodančias mažiausius 
trukumus. Speciali atyda kreipiama 
J mokyklos valkus.

4712 South Agliland Avenae 
Tel. YArds 7-1373

Vai. 10:30 Iki 7 v. vak. šeštad. 10:80 
lkl 6 vai. Sckm. Ir treč. uždara.

dr. s. vaitush, opt.

DRAUGAS 

THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 
2331 S. Oaklcy Avė., Chlcatto 8, III. Tel. VIrginia 7-6641; 7-6612
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neatsako Skelbimų kainos prisiunčiamos gavus prašymų
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TARP OPTIMIZMO IR NEVILTIES
Keista, kaip žmogus išsisukinėja, kad nereikėtų turėti san

tykių su Dievu. Aną dieną man teko skaityti vieną straipsnį,’ 
kuris yra būdingas šiuo atžvilgiu. Tai buvo vienos studentų 
organizacijos programinis straispnis, pilnas optimistinių šūksnių, 
atremtų gyvastingumu ir veiklumu, bet be jokios Dievo idėjos. 
Net priešingai, į santykius su Dievu ten žiūrima kaip į kokį su
klupimą prieš akmeninį stabą arba kaip į lengvą menkavertį 
jausmingumą.

Sunkumas santykiauti su Dievu ir noras tų santykių iš
vengti yra būdingas ne šiam vienam straipsniui. Jis yra bū
dingas daugeliui žmonių įvairiais laikais. Vieni tos santykių 
įtampos nori išvengti pasislėpdami kokiame formalizme, antri — 
kokioje žmogiškoje vertybėje, neminint tų, kurie pasislepia savo 
nuodėmės pilyje, kurią rūpestingai saugoja apsiginklavusi ne
viltis.

Reikia sutikti su minėtu straipsniu, kad religinis jausmin
gumas nėra teisingas religinis gyvenimas. Tačiau reikia at
versti ir antrąją medalio pusę ir pastebėti, kad vitalistinis jaus
mingumas, nukreiptas į gėrėjimąsi savo augančia prigimtimi, 
yra dar menkesnis jausmingumas, negu religinis. Vienu atveju 
tas augimo ir veikimo akcentavimas turėtų prasmę, būtent, jei
gu jis būtų atremtas tvirtais religiniais pamatais. Tik tada jis 
nebūtų jaunų žmonžų vieni kitų apgaudinėjimas. Kai žmogus, 
žinodamas savo vitalistinių jėgų laikinumą, taip tvirtai sten
giasi ant jų atsistoti, tai sukelia tik pasigailėjimo jausmą. Gy
vastingumas ir augimas nesugebės jo išgelbėti iš mirties. Šis 
vitalizmas, neatsirėmęs pagrindine visos gyvybės versme, yra 
tik žaliavimas šakos, nulaužtos ir numestos žemėn.

NEIŠVENGIAMAS KLAUSIMAS
Noras gyventi be Dievo, arba noras gyventi kaip galima 

atokiau nuo Jo, šiandien yra ne vieno žmogaus pagrindinė fi
losofija. Jeigu iš jos galima daryti kokias išvadas apie patį 
šios galvosenos žmogų, tai reikėtų pasakyti, kad jis labiau do
misi išorinėmis apraiškomis, o ne pačia realybe. Tačiau, kas 
nenori savęs laikyti šalutiniuose laukuose, tam prisieina vieną 
kartą susitikti su Dievo klausimu atvirai.

Klausimas gali iškilti šitokioje formoje: yra Dievas; esu 
aš; aš vengiu su Juo santykių vienu ar kitu atžvilgiu ar apskri
tai. Kodėl aš jų vengiu? — Į šį klausimą gali būti du atsaky
mai. Arba aš vengiu Jo, kad Jis yra negeras. Arba, jeigu Jis 
yra geras, ir aš Jo vengiu, tai... mano santykiai su Didžiuoju 
Gerumu yra kaip nors netvarkoje. Vadinasi, aš esu negeras. 
Žmogaus gerumas tada darosi nesiderinąs su Dievo gerumu. Ir 
jis negali apie save sakyti, kad yra absoliučiai geras; arba bent, 
kad jis nori būti agsoliučiai geru. Visa modernioji mintis, no
rinti pagrįsti savo gerumą be Dievo, sužlunga, kai tik klausimas 
aiškiai iškyla. Trečios galimybės Dievo nepaisančiam žmogui 
nėra: arba Dievas yra negeras, arba aš esu negeras.

Jauni žmonės dažnai apie savo gerumą yra perdaug augš- 
tos nuomonės. Galbūt tai yra ne iš blogos valios, bet iš patirties 
trūkumo. Jie dar neturėjo progos įsitikinti, kaip trapus yra 
žmogaus gerumas. Būdinga, kad Evangelijos jaunikaitis, atėjęs

NUOTAIKOS IR GYVENIMAS LIETUVOJ
P. ftILONIS

Sovietai iš kailio neriasi, no- j Radijos išvestos visuose kai- 
rėdami paslėpti tikrąjį savo muose. Visur skamba, dainuo-
žmonių gyvenimą. Jie bijo taip 
pat, kad jų pavald'niai nežinotų 
tiesos apie gyvenimą laisvame

ja ir groja. Ta p pas mus yra 
pasikeitęs naujas gy.enimas. 

Pasiklausome ir iš Amerikos.pasaulyje. Tačiau nei spygliuo- Bet tjR fandam daug netiesn8 -r 
os vielos, nei m nų laukai nėra kaukokių grasin'mų. Kad taip 

ak ina užtvara tarp dviejų pa- klavisyt's nelaba imalonu. Būtų 
saulių vienoje žemėje. Susiži- labai puiku> kad visos tauto3 
nojimas vyksta vienokioms ar gyven,lų meHėje”. (Laiškas ra- 
kitokiomis priemonėmis. sytas tarmiškai ir be skyrybos

Asmenys, prasisk verbę pro ge ! £Pnk]ų)
ležinę uždangą, sovietinė spau
da ir radijas, laiškai ir 1.1, tar
nauja mums kaip žinių šalt'niai

Citatos komentarų nereika
lingos. Jos vaizdžiai nusako pa-

apie tikrąją padėtį įkalintame dėtį Lietuvoje. Net partietis 
krašte. Tikrovė šiurpi, bet kant guodžiasi, kad gyvena neblo-
riai ir net su šviesesne laisvės 
atstatymo viltimi, kaip mes lais
vieji įsivaizduojame, joje be- 
vargstančių pernešama. “Tiki
me, kad gal dievas duos ir gal 
dar pasimatysime”, rašo bolše
vikinis rašytojas. (Žod's Dievas 
rašomas mažąja raide).

“Tas mūsų patėvis viską su
ėda ir toks negeras pasidarė. 
Kad tik greičiau jis nudvėstų”, 
skundžiasi buvusi mažažemė mo 
terėlė, dabar kolchozininkė.

Žmonės kenčia, skursta, bet 
nepraranda vilties ir nenori ti
kėti, kad tokia padėtis paliks il
gam laikui. Tame tikėjime ir 
glūdi priežastis, kodėl lietuviai 
sunkiai pasiduoda sovietinimui.

Noriu pacituoti ištraukas iš 
buvusio sovietinio pareigūno 
laike pirmosięs okupacijos laiš
ko asmeniui, kuris yra išgelbė
jęs jo kailį nuo partizanų teis
mo.

“Toliau tamsta prašėte su
teikti kokių žinučių apie drau
gus ir kaimynus. Tamstos buvę 
draugai išpūtė uodegas kaip vo
verės ir išbėgiojo medžių vir
šūnėmis po visus Lietuvos kam
pus. Kur katras dabar gyvena 
tai aiškiai negaliu žinoti. O ku
rie pasilikę tai gyvena ir dirba 
savo kolchoze...

Žinai, kad daugel plepėti ne
labai galima, nes negausite to-

giau. Ką tenka kalbėti apie kol
chozuose skurstančius, kurie 
“rieišbėgioję” po Lietuvos ar 
Rusijos kampus.

Kalbama apie didžiulę mecha
nizaciją, kuri kaip ir elektros jė
gainės tebėra nubraižyta popie
riuje. švietimo įeikalug net 
pats partietis pajuokia, kaip ir 
naują pasikeitusį gyvenimą.

Aišku, kad "Amerikos Balso” 
klausoma, bet tai yra surišta 
su represijomis, kurios neugdo 
tautų gyvenimo meilėje.

Atrodo, kad ruošiamasi galu
tinam Lietuvos susovietinimui, 
jei pertvarkomi kaimai ir var-

Kardinolas Spellman (kairėje) kal
basi su Domininkonų respublikos 
prezidentu Rafael L. Trujillo Tarp
tautiniame katalikų kultūros kon
grese. Kongresas buvo Domininkonų 
respnblikos sostinėje. (1NS)

nos sulesa trobesius. Matomai 
M. Gedvilas buvo per lėtas, to
dėl galutinas Lietuvos suubagi- 
nimas pavestas smarkesniam M. 
Šumauskui, kuris privalo vie
nokiu ar kitokiu būdu palaužti 
pasyvų, bet masinį lietuvių pa
sipriešinimą okupantui.

SOVIETAI — JIEMS ENIGMA
PRANYS ALŠ6NAS, Kanada

diskutuoti su Kristumi tobulybės klausimus buvo labai augštos ^ško. Tamstos trobėsių ne
nuomonės apie savo gerumą ir apie kitų žmonių gerumą. Jis 
džiaugėsi laikąs visus įsakymus ir nesivaržė kitus žmones va
dinti gerais. Kristus tuo tarpu rado reikalą jam priminti pa
grindinį gerumo šaltinį, sakydamas: “Geras yra vienas Dievas”. 
Jaunuolis šį Kristaus pareiškimą palaikė turbūt mandagumo ar 
humaniškumo trūkumu ir pas jį nepasiliko. Jaunuolio aktyvus 
veiklumas laikantis įsakymų ir jo natūralus palinkimas į gėrį 
jam pasirodė pakankami jo gerumo ramsčiai.

NEVILTIES RELIGIJA
Mūsų laikai yra būdingi ne tik didelėmis nelaimėmis, kurias 

žmogui tenka išgyventi. Jie yra būdingi ir labai dideliu jautru
mu, kuriuo žmonės tas nelaimes priima ir jas išgyvena. Gal 
niekada medžiaginės ir vitaliBtinės nelaimės nedarydavo žmogui 
tokio didelio įspūdžio, kaip dabar. Ir tai atsitinka ne dėl ko ki
to, kaip dėl gyvastingumo reikšmės perdėjimo dabartinio žmo
gaus galvosenoje. Dėl to jaunimo organizacijos, kurios gyvu
mu ir nuotaikingumu grindžia savo gyvenimą, tikrai ne laimės 
pažadu jį grindžia. Žmogus, sudėjęs visas savo viltis nuotaikin
game gyvume, yra nepaprastai pažeidžiamas.

žmogaus ir Dievo snatykiug šiandien stengiamasi nukelti 
į neaiškias tolerancijos ūkanas. Tolerancija yra pasidariusi lyg 
modernišku Dievu, kurio didžiausias noras yra būti nepaisomu. 
Tolerancija tampa griežtąja bejėgio ir nepaisomo Dievo religija. 
Jos dėka yra išjungiamas iš kasdieninio gyvenimo betkokg Dievo 
principas. Bet kas tada lieka gyvenime tvirto ir neginčijamo? 
Ne kas kita, kaip medžiaginė ir ypač gyvybinė sritis. Labai 
nuoseklu yra, kad jaunimo tarpe, kuris nori būti nępriklausomu 
nuo katalikų Bažnyčios mokymo, šiandien yra skelbiamos tos 
abi ideologijos. Iš vienos pusės beribė tolerancija tikėjimo da-: 
lykuose; iš kitos pušės — veiksmingo gyvastingumo principas.

. Gyvastingumas, tapęs didžiuoju žmogaus gyvenimo vado
vu, savo pozicijas gina labai tvirtai tiek laiminguose, tiek nelai
minguose atvejuose. Gyvastingumo praradimą šiandieninis žmo
gus pergyvena su religiniu rimtumu. Šią modernią “religinę” 
problemą labai gerai atvaizduoja modernusis religinis menas. Dai
lininkai greičiau pajunta, kas darosi žmogaus sieloje, negu kiti. 
Nė joks menas šiandien nėra toks baisug ir beviltiškas, kaip 
religinis menas, vaizduojąs kančią. Ir tai nenuostabu. Praradi
mas gyvastingumo moderniajam žmogui reiškia daugiau negu 
reiškė kitų kartų žmogui. Jam faktiškai tai yar tas pats, kas 
praradimas savo religijos, savo gyvenimo pagrindo bei jo tikslo. 
Tiesa, ir Fra Angelico savo Kristų ant kryžiaus piešė verkda
mas, tačiau žiūrėti į jį galima su prisikėlimo viltimi. V. Bgd.

bėra. Sulesė varnos...
Mes, Lietuvos piliečiai gyve

name ne taip blogai. Kas dirba, 
tas gyvena, o kas nenori dirbti 
tam niekuomet negerai. Aš dir
bu durpyne ir uždirbu per 8 vai. 
20 — 25 rublius. • Gaunu daržo. 
Laikau arklį, karvę ir avį. Dar 
paprekiauju obuoliais ir gyvenu 

Dabar pas mus viskas gerai, 
smagu ir linksma. Visur dirba 
mašinos. Žemę dirba mašinos, 
kanalus kasa mašinos, mišką 
kerta mašinos, kelmus rauna, 
akmenis krauna ir volioja ma
šinos. Statomos galingos elekt
rinės, kurios apšvies visą Lie
tuvą. Eina kaimų pertvarky
mas. Naujos fermos gyvuliams. 
Mokyklos privalomos mokytis 
kiekvienam piliečiui iki visor 
gimnazijos, kad visi vienodai bū 
tų mokyti ir visi lygūs.

Nors labai gaila, bet nepaty- 
rusiems vakariečiams raudonų
jų pavergtieji kraštai, despotiš
kasis bolševikinis režimas ir vi
sa kita, kas yra anapus geleži
nės ir bambukinės uždangų, 
kaip buvo, taip ir tebėra neži
nomoji, neatspėjamoji mįslė — 
enigma.

Jų (vakariečių) laikraščiai ra 
šo, atsakingi yalstybių pareigū
nai kalba taip, tartum jie ne tik 
jokio supratimo, bet ir logiško
sios nuojautos visiškai neturėtų 
apie tai, kokia yra raudonųjų 
valdymo .sistemą*, kaip ten žmo
nės gyvena, ar galimas su rau
donaisiais bent koks tarpvals
tybinis bendravimas, ar patiki
mas su jais sutarčių pasirašy- 
šymas ir t. t. ir t. t.
Šitokį teigimą ir jie patvirtina

Visiškai neseniai Toronto 
dienraštis “The Telegram” at
spausdino vedamąjį, pavadintą 
“Russian Life Revealed”, kurio 
išvadoje randame teigimą, jog 
iš tikrųjų Vakarai ligšiol dar 
nėra atspėję, nėra pątyrę, ko-

Telegram” vasario 10 d. laidoj.
Laiško autorė griauna šitokį 
teigimą, jog nūdienė Sovietų Są
junga Vakarams yra nežinoma, 
tartum mįslė. Esą, jeigu Vaka
rai sakosi apie raudonuosius nie 
ko* nežiną, jie nenori žinoti. Jie 
užsidengia akis, kad nematytų 
to, kag yra šiurpu ir baisu, taip 
pat užsikemša ausis, kad negir
dėtų to, kas tragiška gaida skam 
ba. Anot laiško autorės, juk 
šimtai ir tūkstančiai žmonių, iš
trūkusių iš baisios raudonųjų fronte už savo pr.spaudėjų in-

SAKft — PASAKĖ

“The New Times” vedamuo
ju rašo:

“Savo pranešimą XX rusų ko
munistų partijos suvažaivimui 
Nikita S. Chruščevas skaitė drą 
siu pagyros tonu. žodžių kriok
lys buvo pagrįstas trumpa min
timi: esą komunizmas yra jau 
toks stiprus namie ir užsieny 
je, kad lengvai pergalės visur.
Be abejo Chruščevui buvo leng
va taip pasakoti, nes juk kitų mus įspėjo”.

galvomis išlipo į viršūnes. Jo 
žodžius nubraukti būtų klaida. 
Pastebėkime jų politinį tikslą. 
Komunistai yra įsitikinę, kad 
laisvasis pasaulis savaime su
byrės. Sovietams telieka suby
rėjimui sumaniai padėti, neven
giant net ginkluotų sukilimų. 
Tokiam tikslui priemonės kelią 
pastoti aiškios — mes privalo
me būti ekonominiai sveiki, ka
riniai stiprūs, dvasioje vieningi 
ir politikoje apsukrūs. Maskva

Romos laikraštis apie

KRUVINĄ SOVIETINĘ TIRONIJĄ
Demokratinė laisvojo pašau- tie patys, kurie raudonąjį dik

tatorių apraudojo ir padėjo ša
lia Lenino mauzrflėjuje. Jie lik
vidavo Beriją už tai, kad šis būk 
išdavęs stalinizmą, bet šiandien 
smerkdami tą patį štai nizmą, 
visi sovietinio komunizmo vadai 
pasilieka savo vietose. Kodėl 
jie patys neprisipažįsta prie sa
vo klaidų ir nepasitraukia? — 
klausia laikraštis. Stalinizmas 
ar leninizmas yra ta pati kru
vina sovietinė tironija, — daro 
išvadą Romos dienraštis “11 
Quotidiano” ir įsjiėja visus, kad 
Maskvos tikslai nesikeičia, kad 
komunizmas ir šiandien siekia 
užvaldyti pasaulį. V. R.

lio spauda po XX Sovietų Są
jungos komunislų partijos su
važiavimo neįžvelgia jok'ų dė
mesio vertų paslkeit'mų Mask
vos politikoje.

Romos dienraštis “11 Quoti- 
dian ” savo vedamajame tarp 
kitko rašo: ‘Mes netikime jokiu 
perversmu, jokia naujos eros 
pradžia, kol komunistinė tironi
ja pasilieka tuo, kas ji yra: kol 
partija pasilieka virš valstybės, 
kol jos policinis režimas spyg
liuotų vielų užtvaromis nelei
džia gyventojams laisvai pereiti 
valstybės sienas, kol nėra demo 
kratinio parlamento, kol nėra 
laisvų rinkimų, kol skelbiamas 
ateizmas ir persekiojami tikin
tieji... Vyrai ir moterys, seni ir 
jauni, — rašo toliau laikraštis, 
— kasdien jieško galimybės pa
sprukti iš to valstybinio kalėji
mo. Kai tuo tarpu nei • vienas 
laisvas žmogus, nei Vienas dar
bininkas ar net bedarbis nenori 
važiuoti j tą sovietinį darbinin
kų rojų.

Komunistų vadai šiandien pa
smerkė Staliną, bet jie visi yra

žmogaus ir pvz. kanadiečio — 
supratimas yra visiškai skirtin
gas. Kanadietis bijo karo bend
ra prasme, o sovietinis žmogus 
prileidžia, jog tik didysis kon
fliktas tarp Rytų ir Vakarų gali 
atnešti jam išsivadavimą iš bai
sios tironijos...

Ar kariautų pavergtieji už 
pavergėjų interesus?

Taiklaus laiško autorė Olga 
Prichodko jokiu būdu neprilei
džia, kad sovietinio pasaulio 
žmogus galėtų savo noru kautis

•vergijos, gyvena jų tarpe. Jie 
pasakoja vakariečiams apie rau
donųjų žiaurumus, rodo jiems 
padarytas kūno žaizdas, deja at
rodo, jog vakariečiai to nei gir
di, nei mato... Esą štai netgi ir 
tas pats Igoris Guzenko, kuris 
išryškino maskvinių šnipų tink
lą Kanadoje, ar maža ko yra iš 
jo patirti ? Susumavus viską, ką 
jie yra pasakę, tik tebūna va
kariečiai logiški, štai ką jie 
gaus: Sovietų Sąjunga yra žiau 
riausiai pasaulyje valdoma šalis. 
Tai diktatoriškiausia valdymo

kia yra nūdienė Rusija, koks te- sistema. Tenai milionai žmonių
nai valdymasis, koks žmonių gy
venimas ir t.t.

Tačiau kaip tikrumoje yra?
Tame pačiame dienraštyje la

bai taikliai į tai atsiliepė ilgoku 
laišku turbūt slavų kilmės au
torė Olga Prichodko, kurios 
laiškas buvo patalpintas “The

valdomi teroro pagalba. Jeigu 
eilinis Sovietų Sąjungos gyven
tojas pravažiuojančiam iš Va
karų pasaulio lankytojui teigia, 
jog jis nori taikos, tai tokios 
taikos jis trokšta, kuri jį ap
saugotų nuo teroro ir tik nuo 
teroro... Gi apie tikrąjį karą ir

teresus. Tam reikalui ji nurodo 
pavyzdį. Esą, kai prasidėjo 
dviejų diktatorių (Stalino su 
Hitleriu) kova vieno prieš kitą, 
tai net 3,900,000 raudonosios 
armijos karių pasidavė vokie
čiams į nelaisvę, šitoks faktas 
buvo atidengtas Nuembergo tri
bunolo teisminėje eigoje. Ir ką 
gi tas pasako ? — Ogi, kad bol
ševikų valdomų kraštų žmo
nėms jau taip įgriso teroro re
žimas po raudonųjų jungu, jog 
pastarieji ryžosi prisiglausti net 
gi antrojo diktatoriaus — taip 
pat nemažiau baisaus — Hitle
rio globoje.

Kodėl Vakarams raudonųjų 
valdomieji kraštai tapo šitokia 
mįsle? Gi todėl, kad raudonieji 
pakankamai meistriškai moka 
pūsti vakariečiams miglas į a- 
kis, o jie, nors labai gaila, lig 
šiol nepajėgė blaiviomis akimis

apie tikrą taiką — sovietinio1 pasižūrėti į tikrąją padėtį.

GAMTOS TURTŲ
PADALINIMAS
LONDONAS. — Mes negali

me draugiškai sutikti komuniz
mo vadų, kurie rengiasi aplan
kyti mūsų kraštą, nes jie yra 
mūsų priešai ir siekia Bažnyčios 
sunaikinimo, — rašo Glasgowo 
arkivyskupas Campbell gavė
nios proga paskelbtame gany- 
tojiniame laiške. Būtų labai ap
gailėtina priimti kaip garbingus 
svečius tuos žmones, kurie yra 
atsakingi už neišsakomą skur
dą ir nelaimes, kurie dar taip 
neseniai paniekinančiai kalbėjo 
apie mūsų kraštą. Katalikai tu
ri susilaikyti nuo befckokio drau 
giškumo pareiškimo.

Kalbėdamas apie socialinius 
klausimus, Glasgowo arkivys
kupas primena, kad jie negali 
būti išspręsti šalia Bažnyčios. 
Čia būtinas yra artimas Bažny
čios ir civilinės valdžios bendra
darbiavimas. Bažnyčia visuomet 
skelbė, kad žmogų reikia laiky
ti vertesniu už bet kokį ekono
minį laimėjimą. Ji visuomet rei
kalavo darbininkams teisingo 
atlyginimo ir geresnio gamtos 
turtų padalinimo.

Negali būti didesnio melo, — 
pabrėžia Ganytojas, — kaip kai 
tinti Bažnyčią, kad ji už šio že
miško gyvenimo pagerinimą ko
vojančius žmones guodžianti tik 
geresnio pomirtinio gyvenimo 
viltimi-. Kas turi bent kiek ge
ros valios, tas gali lengvai ma
tyti, kad jei socialinėje srityje 
būtų įgyvendinta socialinė Baž
nyčios programa, gyvenimas šia 
me pasaulyje visiems nuostabiai 
pagerėtų. Tik sekant Bažnyčios 
mokslą, galima iš gyvenimo pa
šalinti skurdą, neapykantą, pa
vydą ir kruvinas revoliucijas, ne 
šančias skurdą ir laisvės nete
kimą. V. R.

BIRUT t PŪKRLEVICIŪTt

54 tęsinys
— Trauk! Trauk! — sušuko pribėgusi Nina, mas

katuodama man prieš nosį ilgom, nutįsusiom rankovėm, 
lyg bepirštė pamėklė.

Aš timptelėjau kartą, kitą... Bet lipikas prisisegė 
neatplėšiamai! Pripuolė ir Nina. Mudvi sutartinai 
truktelėjom, musėgaudis išsitempė palubėj ir atplyšęs 
dribo žemėn, susivydamas į lipnią spyruoklę, susivelda- 
mas lengvos medžiagos gėlėse, šlamėdama, čežėdama 
užsiskleidė ant jo suknia, dzingtelėjo pakabos geležėlė 
ir viskas nutilo. Tik kažkur, tarp šilko klosčių, tebezyzė 
šviežiai prilipęs musiukas.

Mudvi stovėjom, lyg stabo ištiktos.
— Dabar tai jau bus... — pagaliau tyliai sušnabž

dėjau.
Pėrę manęs dar niekad nebuvo. Tik daug šnekėda

vo apie beržinės košės naudą ir apie vienų muštą, už 
kurį dešimtį nemuštų duodą. Kartais mama sušerdavo 
man nuoga plaštaka per minkštimą, bet ir tai — jai, 
turbūt, daugiau suskausdavo, negu man.

O ką bekalbėti apie Kaimelį!
Ten manęs niekas nebūtų drįsęs net pirštu paliesti.
Kartą mama neapsikentusi užsuko man ausį ir aš 

pasileidau į dūdas. Diedukas visą vakarą sėdėjo ant 
Vinkšnupio kranto, verkė ir mėčiojo į vandenį akmenu
kus. O grįžęs pagrasino mamai:

— Kaimely vaiko man neskriausit. Daužykit, 
muškit vieni pasilikę, kad jau tokie beširdžiai esat. Bet 
klebonijoj aš savo Birutkę apginsiu.

Ir Kaimely mano sauvalė prasidėjo nuo nebeatme
namų laikų. Mane užkeldavo ant pietų stalo, aš graibs
tydavau slyvas iš saldžios sriubos ir čia pat čiulpdavau, 
drabstydama saldų skystį ant staltiesės.

— Tai man vaikas! — negalėdavo atsidžiaugti 
Diedukas. — Kaip voverukė!

— Dėde, — įsidrąsinusi bandydavo pasipriešinti 
mama. — Vis dėlto, žinot, ant staltiesės...

— O ką ? — atsilošdavo kėdėj Diedukas. — Mano 
čia staltiesė, ar tavo?

— Jūsų, dėde.
— O slyvos, ar mano ?
— Jūsų, jūsų...

— Tai man, kad būtų tyla! Negaliu aš savo Bi- 
rutkės palepinti ? Tegu žaidžia sau mergaitė, bent pri
simins Dieduką.

Taip aš ir užaugau, neragavusi diržo. Bet, žinoma, 
niekad nebuvo įvykę tokio baisaus dalyko, kaip šį va
karą.

Beliko laukti...

Idant suminkštėtų mamos širdis, priskyniąu jai 
agrastų. Mažųjų, raudonukų. Jais aplipę krūmokšnių 
šakos, lyg amaru; tereikia brūkštelėti ranka ir prisi- 
melži visą saują iš karto.

Agrastas man pati gražiausia sodo uoga: apjuostas 
žaliais lankais, lyg gaublio dienovidžiais, paklusniai su
sibėgančiais pačiuose galuose. Pro perregimą agrasto 
odą matai, kaip noksta, kaip brinksta sėklos, tarsi žvelg
tum pro šiltadaržio langelį į uogos vidų: šiltą, drumz
liną, nepaliečiamą.

. • •

Vasaros gale mudvi su Nina pradėjom rinkti stik
lus.

Kalniečių gatvėj stiklų mėtosi iki valiai. Bet pa
čius retuosius mes randam didžiojoj sąšlavų dauboj, už 
Dūdų namo. Mudvi tesikapstom pakraščiais, tarp pa
geltusių sėklinių agurkų ir kiaušinių lukštų. Čia mes 
auginam ir bulbalaiškį, išdygusį ant paties daubos 
krašto.

Sąšlavyno gilumon dar nei karto nebuvom nusilei
dę.. Nežinia, kas ten tupi — tarp kiaurų puodų ir nu
daužytų kibirų. O gal tik pakyšt skudurainko žydo 
barzda, nutveria tau už sprando, lyg kačiukui ir jau 
grūda stačia galva į skarmalų maišą. Arba, gal ten mie
ga, kojas užvertęs, plėšikas Tananas — kas tada?

Aš nežinau, kodėl šitie stiklai man buvo brangesni 
už visus vaikystės žaislus. Vos tik blykstelės prieš sau
lę kur nors patvorin nutrenkta šukė, mudvi su Nina ir 
šaukiam, strimgalviais bėgdamos:

— Naujas stiklas 1 Naujas stiklas!
Ir tik tada, kai nagais atkapstai žemėtą šukę, pur

viną ir bespalvę, kai nuteliuškuoji ją vandens statinėj, 
tik tada, kai iškeli šlapią delną ir staigiai atgniauži — 
tik tada sužaižaruoja naujas stiklas, tviskėdamas nu
skeltais savo kampais, lyg tikras brangakmenis, lyg 
nuostabiausias žemės deimantas.

— Koks gražus... — sakai tada tyliai ir tau net 
užima kvapą. — Tokio dar nebuvo.

O kai kas rytą išdėliojam savo stiklus Ninos kieme, 
ant kanalizacijos šulinio dangčio, o saulės spinduliuose 
žėri, blykčioja mūsų lobiai visom apgaulingom savo 
spalvom.

Kas žino, iš kur šitie stiklai? Kas jie? Kokių už
keiktų turtų spindinčios skeveldros?

(>•• lasflssl
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KANADOJE '
TORONTO LIETUVIŲ NAMAI

PRANYS ALšfiNAS
Š. m. kovo mėn. 11 d. Lietu- nos $7.000, tačiau tai padidins 

vių namų didžiojoj salėj įvyko namo įtalpą, padarys namus pa
metinis Toronto Lietuvių namų 
dalininkų-šerininkų susirinki
mas.

Kadangi šėrininkų susirinki
mas yra pagrindinis tų namų 
šeimininkas, tad ir noriu kiek 
plačiau parašyti apie to susirin
kimo eigą: kas jame buvo svars 
tyta, kas nutarta, koks šiuolai-

togesnius ir daug gražesnės iš
vaizdos. Ekonominė kalkuliaci
ja rodo, jog padarytosios namo 
padidinimo išlaidos grįš 6 metų 
laikotarpyje.

Be to žinovų nuomone, šiuo
laikinė namo vertė jau galinti 
siekti apie $70,000. Tatai dide
lis skirtumas nuo tos sumos,

kinis namų ekonominis stovis i kuria namai pirkti.
ir Lt.

Susirinkimą atidarė namų 
valdybos pirm. J. Strazdas, ku
ris, nors neilgame, bet labai ryš 
kiame pranešime išdėstė namų 
ekonominę padėtį ir nušvietė 
praėjusių metų valdybos darbus 
ir siekius.

Pagrindinis valdybos tikslas 
buvęs — kiek galima sumažinti 
namų skolas. Ligi šiol tos sko
los (buvę dveji “morgyčiai”) 
jau sumažintos 7,000. Be to la
bai svarbu, kad abi skolos su
vestos į vieną ir perimtos lietu
viškos įstaigos — bankelio “Pa
rama”. Taigi, su pirmykščiais 
“morgyčių’ turėtojais — len
kais jau atsiskaityta ir šiuo me 
tu turima reikalas su savaisiais.

Namų užpirkimas buvo pada
rytas sudėjus šerininkams vos 
$16,000. O namai užpirkti už 
sulygtą kainą $46,000. Taigi, 
dabartiniu metu pusė namo sko 
los išmokėta; be to įsigyta ga
na daug namo inventoriaus: kė
džių, stalų ir kit.

Šiuo metu daromas namo pa
didinimas pristatant buvusiam 
prie namo priestatui antrąjį 
augštą. Priestato išorinis dar
bas, kaip: sienos, stogas, lan
gai jau užbaigtas. Beliko atlikti 
vidinis įrengimas. Šios patalpos

Praeitais metais namai davė 
gryno pelno $1,579.07. Iš to pel
no nutarta išmokėti po 4% di- 
vidento šerininkams, o likusius 
pinigus palikti namų atsargos 
kapitalui.
Vaidybos ir Rev. k-jos rinkimai

Praeitais metais rinktoji na
mų valdyba, taip lygiai ir Rev. 
komisija šiame susirinkime at
sistatydino, kaip baigusios sa
vąją kadenciją. Į naująją val
dybą, pastačius 17 kandidatų, 
balsų dauguma išrinkti: 1) p. J. 
Strazdas L83 bals.), 2) p. O. In- 
drelienė (52 bals.), 3) p. Bane- 
lis (52 bals.), 4) p. K. Grigai
tis (49 bals.), 5) p. J. R. Sima
navičius (44 bals.), 6) p. Da- 
linda (42 bals.) ir p. Budreika 
(38 bals.). Kandidatais liko: p. 
Jokubynas (31 bals.), p. Kiršo- 
nis (30 bals.) ir p. Kuolas (29 
bals.).

Revizijos k-jon išrinkti p. Vil
kas, p. Lelis ir p. Čepas. Kandi
datai liko p. Tamašauskas ir 
Statulevičius.

Išsūimus visus darbotvarkės 
punktus ir priėmus šiems me
tams sąmatą, sumoje $16,250, 
einamuosiuose reikaluose buvo 
pasidalinta daugeliu minčių, iš
reikšta daug sugestijų ir nuro
dyta gairių naujosios valdybos

pristatymas ir įrengimas kai- darbui.

KOVA DEL VANDENS FLUORIDACIJOS
Metropolinio (sujungtojo su 

priemeisčiais) Kanadoje Toron
to Taryba yra priėmusi nutari
mą nuo š. m. balandžio 1 d. 
pradėti fluoriduoti vandenį. Ta 
čiau dėl šio reikalo ilgesnį laiką 
vyksta didelė kova spaudoje — 
vieni pasisako už fluoridavimą, 
kiti — prieš. Negana to, van
dens fluoridacijos priešininkai 
iškėlė bylą net teisme prieš Met 
ro Tarybos nutarimą, kurį nori
ma paversti įstatymu. Kovo 
mėn. 5 d. toji byla pradėta svar 
styti Ontario provincijos ape
liacinėj instancijoj, kur visdėlto 
trys iš penkių teisėjų parodė a- 
bejingumą ir pasisakė prieš To
ronto Tarybos nutarimą vande
nį fluoriduoti. Galutinis tesimo 
sprendimas rašant šias eilutes 
dar nebuvo paskelbtas.

Teisėjas Chevrier dėl noro 
vandenį fluoriduoti pasisakė 
priešingai remdamasis šitokiu 
motyvu: “Cheminė gryno van
dens formulė yra H20. Jeigu 
prie tos formulės bus pridėta 
dar šis tas — tai jau pasidarys 
H20 plūs minėtasis “šis tas”...

Priešingai pasisakė ir dar du 
teisėjai, būtent: teisėjas Ayles- 
\vorth ir teisėjas Pickup.

Gi bylos svarstymo metu kai 
bėjęs iskėlusiųjų tylą advoka
tas John Robinette dėstė rei
kalą šitokiais, tikrai įtikinan-
čiais, išvedžiojimais: TELEVIZIJOS FOMOGRAFA

Metropolitan Toronto Taryba Tik piS ItlUS pirkdami gaUSH
iokios kompetencijos neturi da- ; • Nemokamai »-Jų mėn. pilną ąaran 
J . . . n, . . tlją — darban Ir dalys,
ryti tokius nutarimus. Tai yra , Nemokamai vidau* anteną Ir Ineta 

llavlmas.
• Iki 1100.00 Ir daugiau nuolaidos ui 

Jūsų seną televiziją.
Be to, visokiausi radijai, rekordą

rimo aparatai, lempos, baterijos, da 
lys Ir kitų firmų televizijos

NUOŠIRDUS LIETUVIŠKĄJĮ

darys teismas — dar nežinoma, 
tačiau, greičiausia, neigiamą, 
nes, kaip minėta, trys iš pen
kių teisėjų yra priešingi van
dens fluoridavimo nutarimui.

Atrodo priešingas sprendimas 
būtų ir logiškas, nes jeigu fluo- Į 
ride nuodus norima panaudoti 
kaipo preventyvinę- priemonę 
prieš vaikų dantų gedimą, tai 
kam tuos nuodus turėtų gerti 
suaugusieji, seni žmonės, kurie 
jau seniai dantų neturi arba li- 
gonys, kuriems nors ir labai ma 
ža dozė tų stiprių nuodų-fluori- 
dės, be abejonės, dar daugiau 
sveikatą suardys ir kaulus su
kietins. Vaikams fluoridės nuo
dų labai lengvo skiedinio galima 
pakankamai gauti vaistinėse.tik kaip preventyvinis fakto

rius. Pradėjusių gesti arba su
gedusių dantų fluoride nepatai
sys. . /

— Jeigu jau toks motyvas 
yra' labai įtikinantis, — kalbė
jo adv. Robinette, — tai tie pa
tys sluogsniai galėtų duoti ir 
šitokį pasiūlymą: “Apelsinų 
sunka yra gerai kūdikiams. 
Spauskime tą sunką į tiekiamą
jį vandenį, tegeria ją visi ir net 
pievos tebūna laistomos apelsi- 
nuotu vandeniu”...

Arba — teigė toliau adv. Ro
binette — daug kam mieste ir 
dažnai galvas skauda — tad nu 
tarkime dėti į tiekiamąjį miesto 
vandenį... aspirino...

Kokį tuo reikalu nutarimą pa
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atskirų miesto padalinių reika
las. Iš tokio nutarimo susidaro 
tokia ir niekieno nepakeičiama 
padėtis. Kiekvienas žmogus — 
senas ar jaunas, geros sveika
tos, ar sergąs — jeigu jis tik 
gyvena Metro ribose — turės 
naudotis apnuodytu fluoride 
vandeniu.

Koks šitokio nutarimo tiks
las? Sakoma, jog tai sulaikys 
vaikų dantų gedimą, žinoma,

PATARNAVIMAS

Frank’s TV and Radio
PARDAVIMAS IK TAISYMAS

3240 South Nalsted Street
Telefonas CAIumet 5-7252

PRANAS KERAIS IR 
PAULIUS F. ENDZBLIS

sosso: IOE3OI

DIENRAŠTIS DRAUČAS, CHICAGO, ILLINOIS

Katyte ir balandžio draugystė.

PAJIEŠKOJIMAI
Lietuvos Generalinio Konsulato 

New Yorke pajieškomi asmenys:
ANDRIULIENE, Elena, duktė 

Juozo.
AURILA, Jonas ir vaikai Juo

zas, Povilas, Valentinas Tonis ir 
VARANIENE, Ona.

ČERLIENE, Ona ir VISOCKIS, 
Jurgis.

DARGINAVIČIUS, Stasys.
DOVYDAITIS, Vincas, iš Barz

dų, šakių ap.
DUBULEVIČIUS, Juozas.

GALECKAITE - SAPIEGIENE 
Ona.

GINDRENAS, Juozas, sūnus A- 
nicito.

GRABAUSKAS, Viktoras ir jo 
brolis, iš Plaušinių k., Girkalnio 
vai.. Raseinių ap.

JURJONAS, Petrovinas, sūnus 
Jono. ,

MEILUS, Albertas ir Leonas.
NICE\ IČIENE, Juzefą.
NATKEVIČIENE, Emilija. 
PAUŽOLYTE - RIBOKIENE,

Veronika, vyras RIBOKAS, Kazi
mieras ir duktė Aldona.

PIKELIS, Jonas, sūnus Juozo.
RADAVICIUS, Stasys.
RIBIKAS, Kazimieras, jo žmo

na PAUŽUOLYTE, Veronika, ir 
duktė Aldona,

SAPIEGIENE, Ona (GALEC
KAITE?).

ŠULTE, Antanas, Jonas ir Kle
mensas, iš Pakliaupės k., Laižu
vos vai., Mažeikių ap.

TAMAŠAUSKAS, Bronius.
VARANIENE-AURILAITE, O- 

na, jos tėvas AURILA, Jonas, ir 
broliai Juozas, Povilas ir Valenti
nas Tonis.

VIRBLIS, Jan, sūnus Vaclovo, 
dirbęs laivų dirbtuvėse (shipyard) 
New Yorke ar Brooklyne.

VISOCKIS, Jurgis ir ČERLIE
NE, Ona,

VYŠNIAUSKAS, Juozas ir se
serys Ieva ir Magdalena, vaikai 
Juozo ir Vingilytės (Vingevičiū- 
tes) Vyšniauskų.

ii

MOVI N G
A. BENIULIS atlieka įvairius 
perkraustymus ir pervežimus 
iš tolimų ir artimų atstumų.

TeL BI, 7-7075 arba 
RE 7-9842

98% gerų
Chicagos mokyklų superinten

dentas Benjamin Willis, kalbėda
mas moksleivių atstovams iš 180 
augšt. mokyklų, susirinkusiems

IĮ----------------------------------------
ZOKAS, Vincas, sūnus Antano.
Jieškomieji arba apie juos ži

nantieji maloniai prašomi atsiliep
ki:

CONSLLATE GENERAL 
OE LITHUANIA

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

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūšy specialybė

PRECIN PHOTO SIUHO
(Incorporated) 

EDVARDAS ULIS, sav,

4058 Archer Avenue 
Telefonas YIrginia 7-2481

TELEVIZIJOS
Ir Radio Aparatų Taisymas
Sąžiningas it garantuotas darbas 
M. RIMKUS, 4617 S. Sawyer St 
Tel. VI 1-0087 — VI 7-3037

Skelbkitės "Drauge”!

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

įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN !
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000,00

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius
OFISO VALANDOS:

l’irmad., anU*ad., penktad. ir 
šeštad. 'J vai. ryto iki 4:3(1 p.p.

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

PIGLAI IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU
BALDUS
VIETOJE IR Iš TOLIAU

K. EIDUKONIS

MES PRISTATOME ARGUS •H,"’®- 

PEČIAUS ALIEJŲ
DIDELIAIS IR MAŽAIS KIEKIAIS t f

Mes taipgi perkraustome jūsų baldus saugiai — keletą blo 
1 kų ar keliasdešimts mylių. Reikale šaukite mus.

Vieno kambario baldus arba viso namo — kreipkitės pas1 
mus. Turį daug metų patyrimo perkraustymo darbe.

STASYS FABIJONAS
2146 So. Hoyne Avenue Tel. YIrginia 7-7097į

Turiu naują didelį sunkvežimį 
ir andraudas

2313 W. 91st St. Chieago, 111. 
Tel. PRescott 9-2781

IŠ ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujai. apocialus didelis 

sunkvežimis su pilna ap- 
(Irauila. Pigus Ir sąžiningas 
patarnavimas.

R ŠERĖNAS
454n S. Wood St., Chieago 9.

Illinois, tel. VI 7-2972

Sukaktuvinių Metų Dovanos Taupyt o j ams

- u «• 4
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PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Iš artimų ir 

tolimų distancijų, šaukite sekančiai:

ANTANAS VILIMAS
SH5 S. LITLAMCA AVĖ, CHICAGO, ILL.

Telefonas — FRontier 6-1882
IHHIIIl|IIIIIMIIIIIIIIIIIIII|||||||||||||illl|||||||||||||||||||||||imimmillllm,l,„„l„„l,l

J. ' ..£13
L, ii'

........ ; 1

■

'č.m.. i

■
,'?■% s-.'\

m

Šiais metais Crane Savings mini savo 30 metų 
sukaktį. Šia proga bendrovės vadovybė nutarė 
duoti dovanų visiems naujiems ir seniems tau- 
pytojams. Štai jos:

1. Kas atidarys naują sąskaitą arba padėt į senąją $50.00 
ar daugiau, tai gaus dovanų bendroves raktą su termo 
metru arba puikią piniginę.

2. Kas padės $150.00 ar daugiau, tai gaus stiprų ir paran 
kų plastikinį arba nailoninį sbopping bag (krepšį pirki
niams).

3. Kas padės $500.00 ar daugiau, tai gaus saugią dėžę do
kumentams laikyti arbą perlų karolius.

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION .

2555 West 47th Street LAfay ette 3-1083
B. lt. Plelkleulez, prez.; L. lt. l‘letkewlcz, sekr. ir advokatas

Mokame aukštus divbdeuduh. Kešiuojauie čekius. Parduodame 
\r Išperkama valstybės bonus. Taupytojams patarnavimai voltui
ATIDARYKITE SĄ.SKAIT5 ŠIANDIEN. APDRAl STA IKI SI U, nuo

DARBO VALANDOM: plrmad. Ir ketv. nuo 9 iki 8 vai. vak.; 
antradien) ir penktadieni nuo a iki 5; trečiadieni uždarytu, 
o šeStadlenlats nuo 9 valandos Iki vidudienio.

Pirmadienis, kovo 19. 1956

į konferenciją svarstyti savo pa. Federalinės, valstybių ir vie- 
šaukimą ir pilietines pareigas, tiniams valdžios pareigūnams 
pasakė, kad apie 98% jaunimo, per 1950 metus algų išmokėta 
yra geri, tik apie bloguosius dau 22,100,000,000 dolerių, 
giau spauda rašo ir todėl susi
daro kreivas vaizdas.

PAJIEŠKOJIMAS

Virs 90% pasaulinės ryžių J«NAS CVIUKAS.
“jos yra ■užauginama ^“^7ursūKXoBut'

AZ1J0Je- Illinois. 29,

MOVINC

NAUJI O/DEU TPOKAI-NAUJAUSI KRAUSTYMO (PANK/AI 
IL&U METU PATYRIMAS-PISUS IRSĄŽININGAS PATARNAVIMAS

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69StCHICA60 36, ILL. Tel. V/AUm>ol< 5-9209

. TAUPYK SAUGIAI, Numesk rūpesčius, 

ilgiau gyvensi.

Dauguma Standard Taupytojų turto yra sudėta į United 
States Gov. Bunds ir Veteranų paskolas, kurios yra 60% 
garantuotos United States Government, kas ir pa A am 
STANDARD stipriausią Taupymo Įstaigą visoje Amerikoje.

Turtas virš................................. 057,000,000.00

Atsargos Fondas......................£4,500,000.00

CHAETERED AND SUPERVISED B Y THE 
UNITED STATES GOVERNMENT 

Member of Fetleral Savings and Loan Insurance Corporation 
JUSTIN MACKIEWICH, President

Įstaigos valandos: Kasdien, įskaitant šeštadienius nuo 9 vai. 
ryto iki 4 vai. po pietų. Ketvirtadieniais nuo 9 vai. ryto iki 
8 vai. vakaro. Trečiadieniais visai nentidaroma

Si ISlIAIiil MAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO
ĮlĮ? 4192 ARCHER AVĖ., CHICAGO 32 

PHONE: Vlrginio 7-1 141

>JIIIII1I>IIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIII||||||||||||J|||||||||||||||||||||||||||||||||,I, Ulini, mm, ||,H!
MARQUETTE GELIŲ KRAUTUVĖ

KORSAŽAI, GĖLĖS VESTUVĖMS, LAIDOTUVĖMS IR 
KITOMS PROGOMS. Atidarą vakarais ir sekmadieniais. 

Savininkai: ANDRIUS ir ELENA (SANDOM) STANIULIS
2743 West 69th Street Tel. PRsspect 8-0781

g (priešais Šv. Kryžiaus ligoninę)
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SEGHETTI TRAVEL BUREAU
2451 So. Oakley Avenue Tel. YArds 7-3218

MES PARŪPINAME KELIONES LĖKTUVAIS, GELŽKELIAIS 
AUTOBUSAIS IK LAIVAIS.

Sutvarkome dokumentus norintiems atvažiuoti į Ameriką. Pa 
rūpiname dokumentus norintiems išvykti j užsienį. TURIME IR 
LIETUVIŲ Skyrių. Pildome afideivitus. Pasinaudokite.

A. TVERAS
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES

Pardavimas ir taisymas 
2646 W. 69th St. REpublic 7-1941

BUICK’AS

LIETUVIŠKAS

AUTOMOBILIS
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GRAŽIAI PAVYKO KONCERTAS
Kovo m. 10 d. Rochesterio, 

N. Y., muzikos mylėtojai turė
jo neeilinę progą maloniai pra
leisti vakarą, besiklausydami 
gražios muzikos koncerte, ku
rio programą išpildė čelistas 
Petras Armonas ir jaunas, ga
bus pianistas Robertas Sherelis. 
Koncertas programos dalykų 
pasirinkimo ir išpildymo atžvil
giu buvo augšto lygio ir laiky
tinas tikrai pavykusiu.

Petras Armonas yra plačiai 
žinomas šakotas muzikas: jis 
ir geras dirigentas-chorvedys, 
ir vargoninkas ir, taip pat, pri
brendęs virtuozas viliončelės 
muzikos srityje. Ypatingai per 
šį koncertą muzikas parodė tin
kamą atliekamų dalykų supra
timą, juos pertiekdamas klausy
tojams laisvai, gerai interpre
tuodamas ir gerai pasiruošęs 
techniškai.

Koncerto pradžioje solistas 
išpildė visais atžvilgiais neleng
vą muzikinį kūrinį: E Griego 
A minor sonatą violenčelei, su
sidedančią iš trijų dalių: Alleg- 
ro Agitato, Andante Molte 
Tranąuillo ir Allegro. Šis mu
zikinis kūrinys stato išpildyto- 
jui didelius reikalavimus, bū
tent — gilaus kūrinio minties 
supratimo, plataus, šilto, dai
nuojančio tono, gero techniško 
pasiruošimo ir didelio darbo, 
kad kūrinys ,kaip nušlifuotas 
deimantas suglizgėtų visu savo 
grožiu.

Visus tuos reikalavimus mu
zikas išpildė labai gerai ir kūri
nį perteikdamas klausytojams 
bei jį nuoširdžiai interpretuo
damas buvo meno augštumoje. 
Jo išpildytas Allegro Agitato 
(I-ji sonatos dalis) rodė gerai 
apvaldytą smičiaus techiką ir 
tvirtą, pasitikinčią ranką, stip
rėjančiuose Agitato tonuose. 
Antroji dalis (Andante Molto 
Tranąuillo) pasižymėjo švariu, 
šiltu ir giliu tonu, k^s taip la
bai svarbu meliod'.jos platumui 
ir dainingumui išryškinti. Įsi
jautimas gi į pačią meliodijos 
mintį ir sidabrinėmis srovėmis 
perdavimas jos klausytojui ne
abejotinai palietė visų širdis.

Ir kada dainuojanti meliodi
jos platuma pasibaigė, atėjo tre 
čioji — Allegro — dalis, greita 
ir lengva ir beveik žaisminga, 
retikalaujanti gero techniško 
apvaldymo, tiek kairės rankos 
pirštuose, tiek smičiuje. Ir čia

muzikas klausytojų neapvylė ir 
sonatos Allegro buvo atlikta 
pasigėrėtinai. Visumoje E. Grie
go sonatos išpildymas padarė 
klausytojams geriausio įspū
džio ir leido pilnai pajusti jos 
grožį ir ja pasigėrėti.

Akompaniatorius, jaunas, pra 
dedąs iškilti pianistas Rober
tas Sherilis buvo savo užduo
ties augštumoje: jo labai apval
dyta technika, puiki subordina
cija solisto meliodijai ir įsijau
timas į interpretuojamo kūrinio 
dvasią, išpildomą kūrinį pada
rė pilną ir išbaigtą.

Po to, Robertas Sherelis pa
sirodė, kaip piano solistas, iš- 
pildydamas tris Chopeno kūri
nius: Fantasija Impromtu op. 
66, Minute vvaltz op. 64 ir pla
čiai žinoma Chopeno Polonezą 
A dur. Visi trys kūriniai buvo 
atlikti labai gerai ir puikiai ap
valdyta abiejų rankų pirštų 
technika. Rob. Sherelis čia gi
męs, vos 18 metų lietuvis, vis 
dar studijuojąs muziką Roches
terio garsioje muzikos mokyk
loje (Eastman School of Mu- 
sic) neabejotinai yra kiląs, di
delis muzikinis talentas, teikiąs 
daug gražių vilčių. Linkime, 
kad jis savo siekimuose nesus
totų, bet augtų ir tobulėtų.

Po pertraukos Petras Armo
nas išpildė tris prancūzų kom
pozitorių dalykus: 1. Variations 
symponiųues op. 23, — L. Boeil- 
man; Ellegy pp. 24 — G. Fau- 
rie ir 3. Allegro Appasionato 
op. 93 — C. Saint Saens.

Kaip ir pirmoje dalyje. P. 
Armonas ir čia išėjo laimėtoju. 
Sunkios techniškai pavaldyti 
simfoninės variacijos, jų besi- 
keičiąs ritmas ir ekspresija P. 
Armonui nebuvo jokia proble
ma. Ypatingai puikiai, su gilia 
nostalgija ir liūdesiu buvo per
teikta melodingoji elegejia ir už 
baigta linksmesniu ir šviesesnių 
nuotaikų allegro appasionato. 
Publikai prašant, pnedo P. Ar-, 
monas išpildė žaviąją E. Grie-i 
go Gulbę. Ir čia jo akompania-: 
torius palydėjo jį be priekaištų. |

Koncertą tenka laikyti pilnai! 
pavykusiu ir reikšmingu mūsųi 
kultūrinio gyvenimo laimėjimu. 
Visi meno mylėtojai tiki, kad 
šie du menininkai negreit pails 
ir mūsų visuomenę, o reik tikė
ti, ir tolimesnes lietuviškas ben
druomenes pradžiugins panašiu 
violončelės ir piano koncertu.

VI. Sabaliauskienė

I

VOKIEČIŲ POLITIKŲ LINKĖJIMAI
Ryšium su Lietuvos Nepri- bus pasirengęs teikti vieni ki- 

klausomybės šventės 38 m. su- tiems reikalingą pagalbą. Sieki- 
kakties .minėjimu per Vyriausią mas taikingais būdais gerų kai- 
jį Lietuvos Išlaisvinimo Komi- myninių santykių dvasioje su- 
tetą šie pasižymėję vokiečių po- jungti Europos tautas, kad tuo 
litikai yra perdavę lietuvių tau- būdu būtų sudaryti pastovūs 
tai savo nuoširdžius T nkėjirnus: I pagrindai europinei taikai, tei-

1) Vokietijos federacinio patr- kia ir lietuvių tautai viltį atgau- 
lainento (Bundestag) vicepirmi- ti savo laisvę ir pagrindinę tau- 
,liukas Dr. Kichard Jaeger: tų teisę į savo prigimtą tėviš-

Mielai naudojuosi proga Jus kę, lygiai kaip ir kiekvienam 
dar kartą užtikrinti dėl mano! asmeninę tęisę į savo tėv.škę 
simpatijų lietuvių tautai, pra- išvysti naujai patikrintą. Su šia 
šydarhas priimti mano geriau- mintimi sveikinu lietuvių tautą 
sius linkėjimus Lietuvos Nepri- j?s nepriklausomybės sukaktį 
klausomybės šventės minėjimo minint ir linkiu jai, kaip euro- 
proga. Tikėkime, jog tikrai a- pinės tautų šeimos nariui, lai- 
teis diena, kad Jūs savo nepri- mingos ateities.
klausomybės šventę galėsite 
švęsti laisvoje tėvynėje.

Senatorius Lyndon Johnson (D), 
Textts, pareiškė rejorterianis Wa- 
shingtone, jog jis nekandidaiuos j 
JAV prezidento postų. (1NB)

Seserys statys naują 

mokyklą
Spaudoje jau buvo rašyta, 

kad š. m. kovo mėn. 25 dieną 
įvyks naujos Vilią Joseph Marie 
(Newtown, Pa.) mokyklos pa
matų žemės prakasimas.

Šia proga noriu lietuvių visuo 
menę plačiau su šia mokykla su
pažindinti.

Seselės kazimierietės jau nuo, 
1932 metų čia turi augštesniąją 
mergaičių mokyklą. Iki praėju
sių metų visos mokinės gyveno 
mokyklos bendrabūtyje. Jų kas 
met būdavo apie 30. Nuo šių 
mokslo metų pradžios yra prii
mamos ir iš namų atvykstan
čios mergaitės. Mokinių skai
čius tuoj pašoko iki 60. Trečia 
dalis gyvena kaip seniau bend
rabutyje, kitos kasdien iš. namų 
atvyksta. Parvežti ir po pamo-

mo ir turi vieną ir tą patį tiks
lą.

4) Europos Unijos Vokietijo
je prezidentas Ernest Friedlaen 
der:

Europos Unija Vokietijoje su 
pranta Jūsų rūpesčius ir Jūsų 
viltis, kurias Jūs ir Jūsų tautie
čiai jaučia ypač šią dieną. Mes 
esame nekartą aiškiai pareiškę, 
jog mes su visomis pavergtomis 
tautomis, o ypač su mūsų Rytų 
Europos kaimynais, esame vie
ningi kovoje dėl laisvės. Euro
pos Unija žino, kok a sunki di
lia yra nelaisvėje gyvenančių 
žmonių, ir ji vertina laikyseną 
tų, kurie yra atsidūrę tremtyje. 
Europos Unija žino savo įsipa
reigojimus visai Europai ir su
pranta, kad tie įsipareigojimai 
tik tada gali būti įvykdyti, ka
da visur ten, kur šiandien vy
rauja vergija, vėl įsigalės lais
vė. Europos Unija linki Vyriau 
siajam Lietuvos Išla svinimo Ko 
mitetui sėkmės jo pastangose 
už laimingą ateitį laisvoje ir ne
priklausomoje Lietuvoje.

k” nnmo išvežioti sesers siun
čia autoousą ir du pusuunkius 
automobilius.

Amerikos švietimo įstaigose 
ši mokykla turi labai gerą var
dą. Vyriausybės švietimo atsto
vai nekartą viešai yra pripažinę 
Vilią Joseph Marie mokinių pa
žangumą. Jos kasmet laimi mo
kyklų varžybose.

Pažangus seselių mokytojų 
dėstymas, gilus krikščioniškas 
mergaičių auklėjamas, atidary
mas mokyklos durų iš namų at
vykstančioms mokinėms, mokyk 
los tiekiami patogumai, paga
liau, net pati graži apylinkė, pa
skatino visą antplūdį naujų kan 
didačių prašymų, kurių skaičius 
jau dabar siekia pusantro šim
to.

Atsirado tai gyvas reikalas 
statyti naują mokyklą. Kadan
gi Vilią Joseph Marie yra Phi- 
ladelphijos didmiesčio plėtimo
si ribose ir todėl iš visų pusių 
sparčiai yra vykdoma naujų ko
lonijų statyba, kadangi arti nė
ra kitos augštesniosios mergai-, 
čių mokyklos, nauji pastatai yra 
užprojektuoti 500 atvykstančių 
ir 50 bendrabutyje gyvenančių 
mokinių. Jie turės visus pažan
gios augštesniosios mokslo įstai 
gos įrengimus.

Šiuo metu mokykloje yra dės 
tomi visi bendrieji, kolegijai pa 
ruošiamieji, dalykai ir be to dar 
muzika, žurnalistika, raštvedy
ba, atskaitomybė, mašinraštis 
ir stenografija, v Mokinių skai-

CHICAGOJE
Didžiosios savaitės 

pamaldos
Pagal naują Šv. Tėvo patvar

kymą Didžiosios savaitės pamal 
dos bus vakarais, kada daugiau

čiui padidėjus manoma įvesti 
daugiau specialių šakų. Mokyk 
la turi visas augštesniosios mo
kyklos (High School) teises.

Lietuviai tėvai ir jaunimas 
turėtų ypač šia mokykla susi
domėti, nes, be viso to mokslo, 
kuris yro įsigyjamas augštes- 
niosiose mokyklose, čia dar ras 
rimtą religinį ir dorinį auklėji
mą ir lietuvaičių kazimieriečių 
seselų mokytojų išlaikytą lietu
višką dvasią. Be to, lietuvių mo 
kinių grupei susidarius, čia yra 
visos galimybės turėti lituanis
tikos pamokas.

Seselės kviečia visus kovo 
mėn. 25 d. į žemės prakasimo iš 
kilmes. Pradžia 2:30 p.p. M. R.

žmonių gali atsilankyti; vaka
rais Didžiosios savaitės pamal-! 
dos buvo daromos ir senovėje.1 
Chicagos kardinolui specialiai 
prašant, Šv. Tėvas leido Didžio
jo ketvirtadienio rytą laikyti 
skaitytas šv. mišias ir dalinti 
šv. komuniją. Kas tada priims 
šv. Komuniją, negalės priimti 
tos pačios dienos vakare per iš-i 
kilmingas šv. mišias. Smulkiau 
apie Didžiosios savaitės pamal
das parašysime vėliau.

Išjieškos mokesčius
JAV teismo rūmuose Chica- 

goje turėjo pasitarimus 26 mo
kesčių rinkimo pareigūnai ir 
numatė priemones, ka p išjieš- 
koti atsilikusius mokesčius. 
Bus paimamos valdyti nuosa
vybės tų savininkų, kurie ne
moka mokesčių.

Edison bendroves pelnas
Commonmealth Edison ben

drovė praeitais metais turėjo 
pelno $46,460,734. Ši bendro
vė aprūpina Chicagos miestą e- 
lektra. Jos pajamos praeitais 
metais buvo 336,268,695 — di
džiausios kaip bet kada kita
dos.

Income Tax Service
CHESTER KUKIS

UŽPILDO
Asmeninių, nuosavybių ir biznio 
pajamų taksų blankas Vai. šiokia
dieniais nuo 9 ryto iki 4:30 popiet. 
Pirmad. ir Ketvirtad. iki 8 vak.

4125 S. RICHMOND ST.
(Šoninis įėjimas į 4148 Archer)

Tel. Vlrginia 7-3030

NARIAI UETUVIU TAUP. IR SKOUNIMO

I

3) Federalinės Vokietijos vy- 
riausybOH ministeris Walde.mar

Dr. II. J. Merkatz: j ^ra^"
Giliais išgyvenimais gausin-J Lietuvos nepriklausomybės 

goje 1 etuvių tautos istorijoje paskelbimo 38-sios sukakties 
1918 metų Vasario 16-jt diena.\ proga siunčiu Jums savo geriau 
kaip Nepriklauaomos Lietuvos sius linkėjimus. Būkite tvirti 
valstybės atgimimo diena, vai-j prisimindami praeitį ir tikėkite 
dina. labai žymų vaidmenį. Ši vi-1 Jūsų tautos krašto ateitimi, 
šame pasaulyje lietuvių ir šiais, Laisvė yra mūsų švenčiausioji 
metais kaip tautinė šventė ,mi- brangenybe. Tai tinka žmonėms 
nimoji diena lietuvių tautai reiš ir tautoms visoje Europoje, ir 
kia ir pr isimin mą, ir paskatini- tai yra bendras viso šio žemy- 
rną nepailsti bekovojant dėl pra no ir visos apsijungusios Euro- 
rastosios laisvės atgavimo. pos tikslas. Todėl aš žiūriu į Vo

Lietuvių tauta šioje kovoje kieti jos sujungimą ka p į visos 
nėra viena: laisvė yra nedalo- Europos taikoje ir laisvėje ap- 
ma ir gali būti išlaikyta arba si jungimo dalį. Lietuva ir Vo- 
atgauta, jei laisvasis pasaulis kietija yra surištos bendro l'.ki-

2) Fed. Vokietijų* minislerio

SOPHIE BARČUS 
RADIO PROGRAMA

16 WQES stotie* — Banga 1880 
NUO PIKMAD. IKI PENKTAD 

8:46 Iki 9:80 vai. ryte 
SESTAD. 8:80 Iki 9:80 ryte 

PIRMADIENNTO vak. nuo 7—8 v 
3F.KAI) 8:30—9:30 v. r. U stoti**

WOPA —r 1490 Rll.
Chicago 29. .11. HEmlock 4-241>

7131 So ROCKWELI 8T.
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GERAS PASISKAITYMAS

— O —
LITHUANIA, (Paveiksluose, $6.00 

Fotografavo V. Augustinas

POPULAR LITHUANIAN 
RECIPES ............................. $2.00

Redagavo J. Ihiiiž.va.rtllcnė

LITHUANIA THROUGH 
THE AGES ...................... $3.50

I’araAė Dr. A. šu| rokas

THE STORY OF ART
and JUOZAS PAUTIENIUS, $5.00

Parašė Ig. šlapelis

LITHUANIAN SELF- 
TAUGHT ............................. $1.25

Ifileido Marlborougli

LITHUANIAN-ENGLISH and 
ENGLISH-1JTHUANIAN 
DICTIONARY ............... $4.50

Išleido Rlarlborongh

Šias knygas galima gauti dien
raščio DRAUGO knygų kioske —

2334 South Oakley Avenue, 
Chicago 8, Illinois

<>WW>O«y><WKXXXX><yW>(>OOO()<>-

Rooseveti Furniture Miegamo Rakandų išpardavimas!
U gabalų — tiktai už $169.00

Į šį setą įeina lova, dreseris, ko
moda, springsai, matras&s su vidu
jinėm apiruokllm, 3 vanity stiliaus 
lempos, 2 miegamos pagalvės ir 
kilimas. Didelis pasirinkimas ir 
kitokių baldų. Galima užeiti vaka
rais. Parduodame išmokėjimais.
Už 6 mėnesių išmokėjimus neima- 
me jokių nuošimčių. Prieš perkant 
baldus, užsukite į šią lietuvišką 
krautuvę, apžiūrėkite baldus ir pa- 

• tirkite kainas.

Rūpestingai ir pigiai taisau
TELEVIZIJOS

APARATUS
Garantuoja darbą ir dalis.

I. MIGLINAS 
Telel. — HUmbold 6-1038

CHICAGO i SAVINGS & LOAN ASSN.
6234 S. Westem Avė. Chicago 36, III.

- CRAHE SAVINGS & LOAN ASSN.
2555 W. 47lh SL Chicago 32. III.

DISTRICT SAVINGS & LOAN ASSN.
3430 So. Halsted Street Chicago 8, III

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

ROOSEVELT FURNITURE CO
į 2810 WEST ROOSEVELT ROAD Tel. SEeley 8-4711

Peili Raudonis, eev. Ir men&džerle
Krautuve atidaryta sekmadieniais nuo 11 Iki 4:19.

SINCLAIR Gazolino Stotis

"PAGALBA"
š&v. Ant. Stanevičius .

Taisome automobilių motorus. Lyginame įdaužimu* ir
{lenkimus. Dažome Ir atliekame įvairius kitus pataisymus.

NEBRANGUS IR GARANTUOTAS DARBAS
Mašinai sugedus, pribūname su vilkiku j įvairias vietas. 

Parduodame akumillatoriuG, padangas Ir kt automobilių dalis.

2641 West 71st St.(kampas Talman Avė.)
, Tel. PRospect 8-9842* Namų tel. WAibrook 5-5934

ttti i ii n ~r- - - -
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B-VIŲ LYGOS, KURIOSE

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki $10,000.00 
I R

Paskolos Duodamos Namy Įgijimui 
Lengvomis Sąlygomis

u cati aftord

• a ■ -'-f

m*
m ęveryroo

BŪT VVITHOUT COSTLY DIRT 

COLLECTING PIPES AND REGISTERS

Siegler costs you so little to 

own and operate...it poyifor ii* 

talfagaifi and again wilh tha /utį H tavnil

Siegler Is not a špate heater that wistK heat up thc t himne/ 
and on the teiling fcrcing you to live in ont or two rooms. 

Siegler is not a centrai heating plaut with expensive instoHotionsI

Siegler is a revolutionary method of 
ĮVARAI FLOOR
BŪT WITHOUT COSTLY DIRT COLLECTIMO PIPES AND *80181888

AND LOOK-don’t be (onfesod by BTU Ratings!
Tbar. U BTU INPUT . .. there it BTU OUTPUT, Imt «hat bsaps your 
(amily wirm it BTU USEPUT . . . Iha working BTU’a that heat your 
heme! Ia BTU USEPUT, Sirgltr OUTHEATS ’F.M ALL1 A 50,000 
BTU Siegler givei more USABLE HEAT than much higher rated ordi* 

Joary heatera. Any Siegler Heater yoa huy will giva you am<h mora 
USABLE HEAT than any othcr heater of comparahle lite.

GAS HOME HEATER
THE HSATU WITH THl PATCNTCD 

INNfH MAT TUBES
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Dainų šventes komiteto pranešimas
Dainų šventė greitai artėja. I niekam atlyginti už darbą, 

Netruks prabėgti tie keli mėne-1 tad likusiais ištekliais tektų pa- 
siai ir jie nulems Dainų šventės1 remti pačius tolimiausius gau-
pasisekimą. Dėl to šis laikas ir 
kelių mėnesių rūpesčiai turi bū
ti paskirti tam dideliam darbui 
atlikti.
Nuolat gauname žinių apie rū

pestingą ir intensyvų chorų dar
bą.

1. Pradedant kovo mėnesio pa 
baiga, bus lankomi chorai. Ge
ras chorų pasirengimas yra pir
moji Dainų šventės sąlyga. Cho 
rų darbas visur turi eiti tinka
mu rimtumu, ir apie tai Dainų 
šventės komitetas nori netarpiš- 
kos informacijos.

2. Kaip jau buvo skelbta, Dai
nų šventė bus liepos 1 d. Chi
cago j Coliseum patalpose (1513 
So. Wabash). Birželio 30 d. ry
te suvažiavę chorai turės bend
ras repeticijas. Pati D. šventė 
bus liepos 1 d. 3 vari. popiet. 
Kad programa neužsitęstų per
ilgai, šventės metu viešoms kal
boms ir sveikinimams numaty
ta tik keletas minučių.

Repeticijos bus derinamos su 
tu0 pat metu Chicagoje vyks
tančių Lietuvių Kultūros kong
resu. Po Dainų šventės vakare 
bus bendras Dainų šventės ir 
Kultūros kongreso dalyvių ban
ketas (už įėjimą reikės užsimo
kėti).

Taigi būtinos chorų pareigos 
sekmadienį, liepos 1 d- prieš va
karą bus jau atlikos.

3. Dainų šventės dalyviams 
gaminamas specialus ženkliu
kas, kurį nemokamai gaus visi 
daininikai.

4. Į Dainų šventę atvykstan- 
čioji publika, išskyrus choris
tus, turės pirkti biletus. Biletų 
kaina — 3, 2 ir 1.50 dol. Biletai 
bus pradėti platinti jau kovo 
mėn. Iš įvairių JAV ir Kanados 
vietų į Dainų šventę atvykstą 
nechoristai gali pageidaujamų 
vietų biletus jau dabar užsisa
kyti per Dainų šventėje dalyvau 
jančius chorus arba Dainų šven 
tės komitete. Dainų šventės me
tu komitetas neužtikrina gali
mybių gauti pageidaujmos rū
šies įėjimo biletų.

5. Dainų šventei užsiregistra
vo 40 chorų su apie 1,500 daini
ninkų. Pusė dainininkų gyvena 
Chicagoje. Chicagog chorai ne
turės sunkumų atvykti į Dainų 
šventę. Dėl to Chicagos chorai 
prašomi kitų pareigų. Iš kitur 
atvykstą chorai turės pakelti ir 
kelionės išlaidų ir nuovargio. 
Tai chicagiškiai chorai turėtų 
suorganizuoti kitų chorų priėmi 
mą ir apnakvydinimą. Visi Chi
cagos chorai prašomi ligi balan
džio 1 d. pranešti, kiek choris
tų jie galės asmeniškai pas sa
ve svečiais priimti. O ne Chica
goje gyveną chorai prašomi ligi 
balandžio 1 d. pranešti, kiek 
jiems bus Dainų šventės metu 
nakvynių reikalinga. Kas negali 
tiksliai, tegul praneša nors apy
tikriu tikslumu.

6. Kaikurie ne Chicagos cho
rai pranešė, kad jie turės sun
kumų su kelionės išlaidų paden
gimu. Nors Dainų šventės ko
miteto pajamas sudaro tik au
kos ir būsimas biletų už įėjimą 
pardavinėjamas, o išlaidų tarpe 
vien už patalpas Coliseum rei
kia mokėti 1,500 dol., ir daug 
kitokių išlaidų, bet nenumatoma

PRANAS SALEMONAVIAIUS
504 W. 33rd St. (Arti Normai Avė.)

Susitarimui skambinkite — VIctory 2-8486
Kainos yra vienos iš žemiausių visame mieste. 

Atdara nuo 6 v. r. iki 10 v. v., taip pat ieštad. 
ir sekmad. nuo 9 v. r. iki 0 vai. vakaro.

20 METŲ PATYRIMO

'JU.C1R6A5 UNi^SERfilS
KELIONĖ'

V. Adamkeviėiaus apianka 
Ulzakymua su pinigais siųskite:

2M pal.. kabia $2.80 
DRAUGAS. $$$4 H Oakley Avė..

*

sius chorus.
Dainų šventės komitetas nu

mato aukų rinkimą ir ne Chica
goje. Šiam reikalui chorams 
siuntinėjami aukų lapai. Kur tik 
galima, prašome chorus pasi
stengti. Surinktų aukų lapus 
prašome Dainų šventės komite
tui grąžinti ligi gegužės 15 d. 
Galimai didesnės chorui reikalin 
gos pinigų sumos bus paliktos 
pačių aukas rinkusių chorų dis
pozicijai. Stambesni aukotojai 
(minimum 5 dol.) bus skelbia
mi Dainų šventės vadove.

7. Dainų šventės komitetas 
susitarė su geležinkelių, auto
busų ir lėktuvų bendrovėmis ke
lionės papiginimo reikalu. Gele
žinkeliai ir autobusai duoda 
28% nuolaidos. Specialiai užsa
kyti autobusai yra dar žymiai 
pigesni, bet tai galima tvarkyti 
tik vietose. Prašome ligi ba
landžio 1 d. pranešti, kokias 
priemones choras naudos. Drau 
ge praneškite ir adresą to choro 
atstovo, kuris kelione rūpinsis 
Tų atstovų adresus duosime 
kam reikia ir su jais tarsis ge
ležinkelių kompanijos savo ini
ciatyva.

8. Dainų šventės vadovas bus 
Dainų šventei išleista knyga. 
Choristai ją gaus nemokamai, ki 
tiems ji bus pardavinėjama. To
je knygoje tarp kitl&p bus at
spausdinta : Dainų šventės prog
rama, chorų ir chorvedžių at
vaizdai, chorų istorijos ir cho
ristų sąrašai (vardai ir pavar
dės).

Dainų šventės vadovas bus ma 
loniu Dainų šventės prisimini
mu. Visas čia išvardintas žinias 
ir fotografijas prašome ko grei
čiausiai, bet ne vėliau balandžio 
1 d., atsiųsti Dainų šventės ko
mitetui. Kas fotografijų ar ži
nių neatsiųs, tas, aišku, negalės 
čia būti tinkamai reprezentuoja
mas.

9. Gerb. chorų vadovus ir 
chorų valdybas prašome arti
miausiu laiku šį pranešimą pa
skelbti visiems savo choro cho
ristams.

Dainų šventės komiteto ad
resas: 1602 So. 48 Ct., Cicero 
50, III. Dainų Šventės K-tas

Mūsų planeta
Jei mes įsivaizduotume visą 

Žemės istoriją sutrauktą į vie
nerius metus, tada pagal tą 
mastelį pirmieji aštuoni mėne
siai būtų visai be gyvybės, se
kantieji du mėnesiai būtų pri- 
mityviškiausiems sutvėrimams 
nuo virusų ir celių bakterijų 
iki meduz. Žinduoliai nepasi
rodytų iki gruodžio antrosios 
savaitės, žmogus, kiek mes 
apie jį žinome, pasirodytų ant 
scenos maždaug 11:45 vakare 
gruodžio 31. Rašytosios istori
jos amžius užimtų truputį dau
giau kaip 60 sekundžių.

Atidavė akis akliems
Italijos kunigas Carlo Gnoc- 

chi, 54 m. amžiaus, buvo pasky
ręs, kad jam mirus jo akys būtų 
prigydytos akliems vaikams. 
Tuoj po jo mirties viena akis 
buvo persodinta 11 metų bemiu 
kui, kita akis atiduota kitam 
aklajam. Velionis kun. Gnocchi 
karo metu pagelbėjo 2,000 in
validų vaikų.

Stos nuostabios Ir nepaprastos kny
gos personalas Mtalp (vertina ra- 
•ytojas Ollauda: **...Welsas — pa
niekintas niekintojas, bet turis 
savyje Fra Angelloo angelą varsą 
gama, Tatjana—nesuprantanti ste
los eąvokos. bet mylinti ekalsčla 
meile Pagaliau Julius... pasiilgęs 
skaistumo Ir nesuvokiąs Jo esmGa. 
drąsus be drąsos, nesuprantąs pa
vojaus beprotljlmo prooese”

PAJIE$KOJIMA$
Ona I.ietmnlnkienė, gyvenusi Piin- 

tapėdžlu kutinę, prašomu atHilieptl 
šiuo adresu: K. Pauliukevičienė, 
4416 So. Ta linu n Avė., Chicago 32, 
III. LA 3-9028 Yru žinių iš Lietu
vos.

RUBRIKAS duoda $20.00 ui bet 
kokį seną Jūsų laikrodėli, perkant 
naują Bulovą, Benrus, Flgin, Gruen, 
i Mintines \Vlttnuiier nuo $39.95 . Ir
aukščiuos. Perka Ir parduoda Dei
mantus, Brilijantiis, seną auksą ir 
gintarus.
F.lektrtnlni sieniniai laikrodžiai

po ........................................ . ... $2.95
Idtikrodžiul su gegute po ir

aukščiau ................................... 0.95
Mašinėlės plaukams kirpti su

žirklėmis ...................................... 3.95
Žadintinai laikrodžiai po .... 1.99
Kišeniniai laikrodžiai po .... 1.99
Rankiniai laikrodėliui su ak

menėliais po ............................
14 karatą gryno aukso ranki

niai laikrodėliui ]K> ............
I'olding l*Y»to Cnmera po ....
Mažas kišeninis foto aparatas

Po .......................................
Parker Parkette rašoma plun

ksna po .....................................
Marine liund lūpinės armoni

kos po ................................... ....
4 gabalą arbatos setas vertės

$4.00 už ......................................
Kavai virti chromu padengtas 

puodas vertės $4.00 už ....
20 gabalą lėkščių setas vertės

$8.00 tik po ............................
53 gabalą lėkščių setas meniš

kai pagražintas vertės $09.00
tik po .......................................... 29.95

IOO gabalą lėkšėią setas vertės
$52.00 tik po .;..................... 14.95

3 gab. stainless peilių ir šaukš
tą setas vertės $32.95 už... 14.95

53 gab. Pasidabruoti Rogers 
Sllvervvare vertės $42.95 tik po 19.95 

Vienam asmeniui setas sterling 
silver vertės $32.00 už .... 

Automatiškas tosteris vertės
$19.95 už ...................................

tVaflią keptuvės vertės $12.95
ivž ....... ............................ .

Henting Pad (Elektrinės pa
galvėlės) $8.00 už .................

ilnoniai blanketai po ................

6.99

29.95
9.95

1.99

1.99

1.99

1.99

1.99

4.00

19.95

9.00

5.95

4.00
3.95

Plunksninės pagalvės jw> .... 1.95
šilkinės kaldros |>o ................... 0.95
Paauksuoti cufriinks setai su 

Jūsą initinlais vertės $4.00
po ................................................... 2.00

Balto plieno ir sidabro Ilstan
čios laikrodėlią apyrankėlės
vertės $2.50 už .......................... 1.19

Paauksuotos laikrodžių gran
dinėlės vertės $3.00 už .... 1.50

Cigarečių žiebtuvėliui $2.50 tik
po ......................................................... 98

Vėliausios mados auskarai ver
tės $2.00 po ..................................... 98

Rožančiai vertės $2.00 už................75
Rožančiai vertės $5.00 už ... 2.00
Geltono aukso auskarai vertės

$1.50 už ................................. .50
Perlai vertės $3.00 už......................... 98
I*iknyko kėdės po ................................ 49
Tapė Reoorderlai vertės $129.

00 už ............................................. 09.95
Automatiški Phonografal ver-

' tės $59.95 už .............................39.95
Maži radio nupiginti už .............12.95

| Radio su baterijoms ir ctoktru 24.95
Televizijos visą žymiausią kompani
ją už žymiai sumažintas kainas leng
vais Išmokėjimais.
Rašomos mašinėlės nuo $35.00 ir 
aukščiau.

Atsinešk šį skelbimą — gausi dy
kai lietuvišką Knygą su gaidomis.

Atdara Pirmadieniais ir Ketvirta
dieniais vakarais iki 9:30. Sekmadie
niais nuo 10 iki 6 po piet. Kitomis 
dienomis huo 9-6.

Budriko Radio valanda WHFC iš 
Radio Stoties 1450 K. Ketvirtadie
niais nuo 6-7 vai. vakare.

JOS F. BUDRIK, Ine.
3241 S. HALSTED JT.
Telefonas: CAIumet 5-7237

HELP WANTED — MALĖ

JOURNEYMEN 
DIE MAKERS 

JIG AND FIXTURE 
BUILDERS

Work 64 hour week - Top wages

Garland Mfg- Co.
10533 GRATIOT DETROIT, MICH.

Write — Call — Wire or Apply at French Rd. Entrance. 

ASK FOR MR. TAYLOR

EMPLOYMENT OFFICE OPEN 
MONDAY THRU FRIDĄ Y 8 TO 5 

8ATURDAYS 8 TO 12

o.uu MUj. .lu„u CLASS1FIED & HELP W ANTED A D V E R T1S E M £ N T S
KAIP PASIRUOŠTI 
IA V PILIETYBEI

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Klausimai ir atsakymai anglų 
ir lietuvių kalbomis. Peržiūrėjo tei
sėjas Alfonse F. VVells. Kaina 
60 centų.

Pasiskubinkite įsigyti reikalin
gą knygelę, kuri tikrai palengvins 
įsigyti JAV pilietybę.

Pinigus su užsakymais siųsti: 
DRAUGAS;, 2884 S. Oakley avė.

Chlcago 8, UI.
Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Norintieji turėti daugiau žinių 
apie Socialinį Draudimą — skai
tykite neseniai išėjusią iš spaudos 
knygelę —

PENSIJOS IR PAŠALPOS
Aloj knygelėj telpa: L Senatvės

pensijos ir palikuonių pašalpos, 
U. Nelaimingą atsitikimą kompensa- 
oijoa.

Šioj knygele] atspausdintas JAV 
Socialinio Draudimo įstatymas su vi
sais naujausiais papildvmais ir pa
aiškinimais. Be to, čia |d6ta JAV 
Nelaimingą atsitikimą kompensaci
ją atskiruose steltuose paaiškinimai 
su lentelėmis.
Kaina 60 centą.

Pinigus su užsakymais siųsti:

DRAUGAS 
2334 So. Oakley Avė. 

CHICAGO 8, Dl.
ra

iiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiniiiiiiiin

POP U L A R 
LITHUANIAN RECIPES

Sutaiko JUZE DAVkVABDIEin
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Tai nepaprasta knyga. Viri 200 re 
ceptą grynai lietuvišką valgių garnį 
nlmul anglą kalboje. Ponia Daužvar- 
dlenG, kuri dažnai pasakodavo apie 
lietuviškus valgius per Chicagos ra 
dijo Ir televizijos stotis, surinko pa
čius {domiausius lietuviškų valgią 
receptus ir DRAUGAS juos Išleido 
labai parankioje formoje. Pirmą kar
tą tokia knyga pasirodo knygą rin
koje.

Gera dovana kitataučiams ar ang 
Uikal skaitantiems lietuviams.

Kaina — $2.00
Užsakymus kartu su pinigais siųskite:

“DRAUGAS”
2834 So. Oakley Avenue,

CHICAGO 8. ILL.
Miiiiiiiiiiiinnniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiih

“DRAUGAS” AGENCY
60 East YVashington Street 

TeL DEarborn L-2434

2834 Sounth Oakley Avenue

TeL VIrginia 7-6640; 7-6641 
1 ....-inriae--1 ■

REAL ĖSTATE

BRIGHTON PARKE
Mūrinis, 3 butai po 6 kamb. centr. 
šildymas, gražios išvaizdos namas.

Medinis, 2 po 6 kambarius, cen- 
tralinis šilti, gazu, garažas, 50 pė
dų sklypas, arti mokyklos.

Medinis, 5 ir angį. skiepe 3 
kmb., centr. šild., garažas, prie 
pat mokyklos.

Medinis 2 po 5 kamb., centr. 
šild., šviesūs butai.

MARQUETTE PARKE:
Mūrinis, 2 po 6 kamb. centr. 

šild., alyva.
Medinis, 6 ir 5 kamb. centr. šild. 

garažas.
KITUR:

Mūr., 6 ir 5 kamb. 56 ir Throop 
apyl., centr. šild. dideli kamb.

Mūr., 2 po 4, 53 ir Union apl. 
centr. šild., alyva, 60 pėdų skly
pas 4 auto garažas.

BIZNIO NAMAI:
Trys namai, 8 butai ir krautu

vės patalpa Brighton Parko cent
re. $500 pajamų į mėn. 150 pė
dų sklypas.

Du mediniai namai: 2 butai po 
6 kamb. ir 2 — po 4 kamb. Brigh
ton Parke. $200 pajamų į mėnesį.

Turime namų visose kolonijose.
Pildome Income Tax. Parūpiname 
paskolas.

ŠIMAIČIAI
Realty, Builders, Insurance

2737 W. 43 St., CL. 4-2390
RIVERSIDE-NORTH. Rinktinis 5 
kamb. bungalovv. 4 metų senumo. 
Pastogė ir rūsys. Dideli “master bed- 
rooms”. Geriausias pirkinys ką turi
me. $22,900. OLympic 2-0710. •

DEL SENATVĖS parduodamas pa
jamų biznio nuosavybė. Namas yra 
ant W. Cermak Rd. biznio rajone. 
2-jų augštų, garu apšild. Apačioje 
23x47 pėdų krautuvė (dabar nuo- 
muojama grožio saliono) ir 5 kamb. 
butas. Krautuvę galima naudoti bet 
kokiam bizniui. Antrame augšte yra 
3 butai — 5, 2, 4 kamb. visi butai 
su voniom. Didelė skalbykla, didelis 
atviras porčius. Name 2-jų autom, 
garažas. Pajamų $250 j mėn. Pilna 
kaina $22,000; Įmokėti $5,000. Sko
lą mokėti kaip nuomą — $200 j mėti. 
už žemą nuošimti. Savininkui butas 
nemokamai. Skambinti FRontier 6- 
1.387.

TiK PAGALVOKITE $10,500 — 
PILNA KAINA. Mūrinis 2-jų bu
tų — 5 ir 4 kamb. Garažas. Gerame 
stovv. Apylinkėje 26th ir Sawver. 
Įmokėti $2,500. SVOBODA, 3739 W. 
26th St. LAwndale 1-7038.

PAJAMŲ NUOSAVYBE parduo
dama pigiai dėl senatvės ir ligos. 
2-jų augštų medinis, apkaltas na
mas ant kampo 2900 E. 97th Str. 
Sklypas 37x125 pėdų. 2 butai po 4 
kamb. 1—5 kamb. ir krautuvė su 
įrengimais. 3 autom, garažas. Krau
tuvę ir 5 kamb. butų galima tuojau 
užimti. Kreiptis į savininkų, 11205 
S. Trumbull Avė. arba skambinti 
vakarais tarp 6 ir 8 vai.

CEdarcrest 3-9858

PROGOS — OPPORTUNIT1ES

TAVERNA ir 4 butų kampinis 
namas. Ekstra sklypas, 2 autom, ga
ražas. Arti 47th ir California Avė. 
Įkainuota skubiam pardavimui.

BIshop 7-9348

PARDUODAMA TAVERNA 
2822 W. 67th Street 

GRoveMll 6-9640

LIETUVIŠKAME RAJONE gero
mis sąlygomis parduodamas kinas 
(Cinemaseopc) su mūriniu namu. 
Kreiptis telefonu

TOvmhall 3-6005 
vakarais nuo 6 vai.

AUTOMOBILES — TRUOK8 
Automobiliai — Sunkvežimiai

VIKTORO KO2ICO8 
lietuviška gazolino atotla Ir auto 

taisymas
atitekami motoro remontai, lyginimo 
dažymo darbai ir keičiamos dalys.

CALL-ME MOTORS C0.
575$ 8. WERTERN AVĖ.. PR 8-9533

Pirkit Apsaugos Bonus!

BUILDING & REMODELING HELP WANTED — VYRAI

KONTRAKTORIUS 
STANDARD BUILDERS, INO. 
2523 W. 09 st. Chicago 29, TU., 

PRospeckt 8-3792 
A. GINTNERI8 — pirmininkas 

V. F. PETRAUSKAS — stat. vedėjas 
Lietuvių Statybos Bendrovė:
• stato namus pardavimui,
• priima užsakymus,
* atlieka remonto darbus,
* įrengta alunilntjuiis langus ir 

duris.

V. ŠIMKUS
Įvairūs pataisymai ir jmrdavimas.

Jei norite pirkti ar užsakyti namą 
kuris būtų gerai išplanuotas, pato 
gus, gražus ir pigus, pirkite ar užsa
kykite pas

Susitarti šaukite RF.lianee 5-8202 
nuo 5 vai. p. p. kasdien Ir taipgi 
sekmadieniais nuo lu iki 4 vai.

Adresas: 4645 S. Keating Avė.
CHICAGO 32. ILLINOIS

ANTANAS LUKAS IR SŪNUS
2717-19 West 7lst Street

BUILDING OONTRACTORS 
Stato naujus namus, atremontuo
ja senus. Kreipkitės:

Tel. — HEmlock 4-5881

SliimiiimiiiiiimiiiiiiiiiiiiimmiiBiiiaiitt:
= • LIETUVIŲ STATYBOS s
= BENDROVE
I MŪRAS |
ž BUILDERS, INC. =
= Stato gyvenamuosius na- s 
a mus, ofisus ir krautuves pa- S 
5 gal standartinius planus ar S

5 lais, skiciniai planai ir na- S 
s mų įkainavimas nemokamai, s 
s Statybos reikalais kreiptis 5 
s į reikalų vedėja šiup adresu: =
| JONAS STANKUS|
= kasdien nuo 4 vai. popiet, s 
= Tel. PRospect 8-2018 £
| 6800 SO. CAMPBELL AVK, £ 
= Chicago 29, Illinois =
5iiiiiilllilillllillliiiilii|illlUllllllUlllllllkc

P. STANKOYIČIUS
REAL ĖST. ir INSUR. BROKERIS 

LIETUVIŲ AUDITORIJA 
8133 So. Halsted St.

PL DAnube 6-I7M 
Padeda plrklti - parduoti namu* 
aklus, biznius. Parūpina paskolas 
draudimus ir daro vertimus. Tvarki 
Imigracijos dokumentua Ofisas atda
ras kasdien nuo 10—7.

Nejud. turto pirkimas-pardavimas 
visokių rūšių apdrauda, Notarijata 

INCOME TAKSŲ PILDYMAS
P. LEONAS 

REAL ESTATE
2735 W. 71st St. — WA1. 5-6015

MISCELLANEOUS 
Įvairūs Dalykai

LIET. APDRALDŲ AGENTŪRA
Visą rūšių apdraudos. Automobl 

tią finansavimas. Nota r ia tas. Valsty 
bės patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdraudos kitur 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS, 
WAlbrook 5-5671

INTERSTATE INSURANCE AGENCV 
5900 S. Ashland Avė., Chicago 36, III

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas Ir A. Lapkui

matoliuoja visų geriausių Ameri 
kos firmų gazu ir alyva kūrena 
mus pečius (fumaoes), visų dy 
džių oro vėsintuvus Air condi 
tioners) ir atlieka visus skardos 
darbus.
1546 S. 49th COURT, CICERO 
Tel. OLympic 2-9811 nuo 8 vai

ryto iki 5 vai. vakaro. 
Telef. nuo 5 vai. vak.: OLympi

2-6752 ir OLympio 2-8492

Kas nori namų, farmų Ir biznių, 
pirkti bei parduoti, kas nori biznių 
knygas suvesti, INCOME TAKSUS 
UŽPILDYTI. Jums nuoširdžiai patar
naus Ir pagelbės.

JUOZAS STANAITIS
COOK ( OUNTY BUSINESS 

BROKERS
9016 S. Cottage G rovė Avė., Chicago 

Tel. Hl'dson 3-7828 
Namą PRospect 8-2530

Prieš pirkdami ar parduodam 
aamua, biznuit, aklyptu ar Ūkiui 
atlankykite mua.

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSTJRAN01 

2405 W«rt 51 Bt. 
WAIbrook 6-6030

PRoepeet 8-8579 (vak. Ir i

Kas, perkant arba parduodant na 
mus. norit sąžiningo Ir lietuviškai 
nuoširdaus patarnavimo krelpkltGs i

VENTA REAL ESTATE
4409 S. Fairfleld. tek LAf. 8-8881
Vai. Kasdien nuo 0—1$ Ir 4—T vai 
vak. ieštad. nuo # v. r. iki t v. v 

Treėladlnelals uždarrt*

illlllllllllllllllllllllllllllllllllllliiiiiiniiii
Skelbtb “DRAUGE” apsimoka 
nea ji« yra plačiausiai akaitomas 
lietuvių dienraštia. o skelbimų 
kaina yra prieinama visiem*. 
uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiuiiiiiiiiiiiiiH

MAINTENANCE

WELDER
Experienced in Welding 

Pipe and Installing Šame 

Company Benefits

KOPPERS CO., INC.
3900 So. I^aramie Avė.

THIS IS YOUR CHANCE FOR
Joh Security in Electronics

MAINTENANCE MAN
TV PICTURE TURE 

MA 6-7310
____  4624 W. Washington_____

S H I P P I N G CLERK
40 hours per week. 

Experienee not necessary.
MIDWEST AUTOMOTIVE . 

VVAREHOUSĘ
2640 So. MjeJiigan, Tel. VI ,2-2010

= HELP WANTED MOTERYS

STENO-CLERK
Light dietation; varied work; com
pany benefits; in pleasant 6 giri Of
fice ; salary open. Age unimportant. 

MR. FICHT. U-C LITE CO.
1050 W. HUBBARD

Call MO 6-6717

CREDIT STENO.
To Assist Credit Manager 
Idcai \Vorking Conditions

Call NETL CASHMAN 
FSTFBROOK 
or apply in person

LKAF BRANDS, INC. 
1155 N. Cicero Avė.

Keypunch

Operators
Experienced or will train. 

Also older person w;th cashiers 
background — general office 
workers. Free hospitalization 
and Co. benefits. Air condi- 
tioned.

MO 6-8300

W0MEN & GIRLS WANTED
Kuli or part time. For plensant 

Day or evenings
countcr work in Ice Cream store.

Apply —
6956 Ogden Avė., Berwyn

CIjERK—TYPIST
Šmuli nssocintion office. Tz»op. 

Experienced, good salary; advance- 
ment. Free Health Insurance.

Pilone Mr. C. W. POST 
CE 6-4942

HOUSEKEEPER
Private Residence in Glencoe 

Light housekeeping and child care. 
Own room and private bath. Mušt 
stay. 5'/2 days. Liberal free time. 
GOOD WAGES — REFERENCES

Call Collect VErnon 5-1089

JIEŠKO DARBO

Iieškau krovėjo ar kito panašaus
darbo (part time job) Kedzie a v. ir 
71 st St. apylinkėje nuo 5 vai. popiet. 
Telefonuokitc tarp 6 ir S vai. vak. 
šiuo numeriu: PR 6-4378.

ISNUOMUOJAMA

MARQUETTE PARKE išnuom. 
kambarys. Gaminamas valgis.

WAlbrook 5-7396

ĮSIGYKITE DABAR !

Jau išėjo iš spaudos
ANATOLIJAUS KAIRIO

4 veiksmų istorinė pjėsė iš 1868 
metų sukilimo ir spaudos 

uždraudimo laikų

LAISVES MEDIS
Reikalaukite visuose knygynuose, 

kaina tik $1.00
Užsakymus su pinigais siųskite: 

DRAUGAS.
2884 So. Oakley Avė. 

Chicago 8. HL
SfiHMHOHOHCHMHXH»OCHCKH>CH>CHCM>CHCKH94

Pirkit Apsaugos Bonus!
—"«« - M -n.šašafc. *1 Į..n Wi .a-a
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Pirmadienis, kovo 19, 1950 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Lietuvių Prekybos Namai]

DIDŽIULIS PASIRINKIMAS

NAUJAUSIO STILIAUS BALDŲ

VELYKŲ ŠVENTĖMS!

Kainos be užprašymy — sąskaitos neparduodamos 
Finansų Kompanijoms.

SVEČIŲ KAMBARIO BALDAI
Už $100.00 parduodamos sofos, nakčiai lovos pas mus $69.00 
Už $200 parduodamos sofos ir foteliai Nylon ar vilnos,

naujausių stilių pas mus ...........................................  $149.00
Už $300.00 parduodami 10 metų garantuotos sectional

sofos, tinkamos kiekvienam butui pas mus ..........  $239.00
Už $600.00 parduodami svečių kambario baldai, Karpen

Nart home, Pulman ir kitų geresinių Amerikos Fab- 
rikos — mes parduodam tiktai už ........................... $400.00

★

MIEGAMŲJŲ KAMBARIŲ BALDAI '
Už $150.00 parduodami 3 dalių miegamieji ąžuolo ar

riešuto medžio pas mus tik ....................................... $119.00
Už $300.00 parduodami miegamieji 4 dalių pas mus tik $229.00 
Už $500 parduodami Brazilijos raudonmedžio baldai

gaunami ir su dviem pavieniom lovom pas mus tik $350.00 
Už $700.00 parduodami Europos stiliaus ir gamybos

9 dalių miegamųjų su puošimuosi stalu pas mus tik $490.00

VALGOMŲJŲ KAMBARIŲ BALDAI
Už $150.00 parduodami 5 dal. valgomojo baldai pas mus $ 99.00 
Už $250. parduodami 6 dalių, ąžuolo ar raudonmedžio

baldai, su nedegamu stalo viršumi pas mus tik .... $190.00 
Už $500.00 parduodami 9 dalių valgomojo paskiausio

stiliaus iš auksčiausios rųšies pas mus iki Velykų tik $400.00

VIRTUVĖS FORMICA STALAI
Už $69.00 siūlomi parduoti 5 dalių Formica stalai ir

4 kėdės, įvairių spalvų ir stiliaus pas mus tik.......... $.39.00
Už $ 99.00 siūlomi 7 dalių virtuvėms setai su chromo

ar juodo metalo kojom pas mus tik........................... $ 75.00
Už $129.00 siūlomi 7 dalių Formica setai mediniai,

ąžuolo su nedegamu viršumi pas mus tik ..............  $.99.00

CHICAGOS ŽINIOS daromas Airių Turizmo biuras; į JAV turi 30% pasaulio gele-i 
tai daroma padidėjus čikagiečių žinkelių kilometražo, trečdalį

Neparduos šlamšto 
jaunimui

Chicagog miestas susirųpino 
saugoti jaunimą nuo demorali
zuojančios literatūros. Suda
rytas tokių .leidinių sąrašas. Ca 
pitol News Agency, kuri plati
na spaudą Chicagoje, paskirs- 
tydam naujus 180 žurųalų 800 
pardavėjų, buvo atsiuntusi sa
vo vedėją pas miesto pareigū
nus, ir šis įsipareigojo praneš
ti pardavėjams, kad netinka
mais rasti leidimai nebūsų par
duodami jaunimui.

Mokesčiai už nuosavybes
Numatome, kad 1955 metų 

mokesčiai už nuasvybes gali 
atidėti iki rugp. 1 d. Taip bū
tų su mokesčiai už pirmą pus
metį, tačiau tuojau sektų ir 
mokesčiai už antrą pusmetį — 
rūgs. 1 d. Pavėlavimas įvyks
ta todėl, kad užsitęsė išsiunti
mas sąskaitų, nurodančių kiek 
reikia mokėti.

damas tą karinę ir dvasinę jė
gą, kurios simboliu yra gen. 
Gruenther, ir kuri yra vakarų 
pasaulio užtvanka prieš viską 
naikinantį komunizmą.

ADVOKATAI MINĖS

ŠV. IGNACO SUKAKTĮ

Chicagos Katalikų Advokatų 
sąjunga iškilmingai paminės 
400 metų sukaktį nuo mirties 
Šv. Ignaco. Minėjimas įvyks 
Denning salėje, Chicagos Ad
vokatų sąjungos būstinėje, 29 
S. La Šalie, balandžio 18 d. 5 
vai. 30 min. Ta proga bus pas
kaita ir bendros vaišės.

BUVĘS VETERANAS —

25 M. KUNIGU

Buvęs Chicagos policijos tar
nautojas, I Pasaulinio karo ve
teranas Daniel R. Daley yra ta
pęs kunigu ir šiemet švenčiS. 
savo kunigystės sidabrinį jubi- 
lėjų. Per paskutinius septyne-

kelionėms į Airiją.

GYDYTOJO PAŽIŪRA Į 1 

VEDYBAS

Preventyvinės medicinos pro
fesorius Loyolos universitete 
dr. Herbert A. Ratner kovo 25 
d. 3 vai. salėje, esančioje 8130 
S. Indiana avė, laikys paskai
tą tema: “Gydytojo pažiūra į 
krikščionišką moterystę”,

MOKSLEIVIU MUZIKOS 

FESTIVALIS

Sekmadienį, kovo mėn. 18 d., 
Joliet įvyko tos diecezijos augš- 
tesniųjų mokyklų muzikos fes
tivalis, kuriame pasirodė iš 300 
asmenų susidedąs moksleivių 
choras ,sudarytas iš 10 toje die- 
cizijoje esančių katalikų augšt. 
mokyklų auklėtinių.

NAUJOS VELYKŲ APEIGOS

Jolieto katalikų radijo valan
doje, duodamoje per WJOL ra
dijo stotį, kovo 21 d. 7 vai. v. 
prel. Gregory Cloos aiškins nau 
jas Didžiosios savaitės ir Vely
kų apeigas.

plentų ir arti keturių penkta
dalių greitvežimių.

Dvidešimts penkerių metų 
mirties sukaktis

JIEVA

tA. 4_
VARPUČIANSKAS

(Varpucen)

ŠALDYTUVAI — VIRIMUI KROSNYS
Už $199.00 parduodami 8 Cub. šaldytuvai visų firmų

pas mus parduodami tiktai ....................................... $169.00
Už $250.00 siūlomi 9 Cub. šaldytuvai Westinghouse,

Norge, Kelvinator, General Electric ir kitų pas mus $199.00
Už $120.00 parduodami virimui parcelano pečiai pas

mus tiktai ............................ :........................................  $ 99.00
Už $200.00 parduodami virimui pečiai Crown, Universal

pas mus tiktai ................................................................ $139.00

★

KILIMAI
6x9 kilimai parduodami tik pas mus .................... ’............. $19.95
9x12 vilnoniai kilimai parduodami po $89.00 pas mus $49.00 
9x12 parduodami po $129.00 A. Smith, Bigelovv, Magee,ir

kitų žymiausių firmų pas mus tik ............................... $79.00 .

TELEVIZIJOS APARATAI
RCA, Dumont, Westinghouse, Admiral, Motorola, Zenith par

duodami žemiausiomis kainomis Chicagoje.
21 inco Traveler ant žemės pastatomas tiktai .............. $149.00
21 inco RCA arba Admiral tiktai ....................................... $149.00
24 inco raudonmedžio tiktai .................. ............................ $250.00

Kiekvienas pirkėjas pirkdamas bent už $200.00 gauna 53 
dalių poreelano setą dovanai.
9x12 linoleum įvairiausių spalvų ........................................... $5.50
Kavos staliukai riešuto ar Oak ............................................... $6.50
Lempom ar telefono staliukai fw> ........................................... $2.51)

Viską pirkdami pas mus sutaupysite daug pinigų ir labai 
daug bereikalingų rųpesčių ir vargų.

Išmokėjimai iki 2 mėty ir ilgiau.

HJRNITURE tEMill. INC.
3222-24-26 South Halsted Street

TEL. VICTORY 2-4226

ĮMONE ATIDARYTA:
Pirm., Ketvirtad..............................................................................................................9—9:30

Kitom Dienom:................................................................................................................9—6.00

Sekmadieniais: ................................................................................ 10—5 valandos

rius metus yra kapelionu Mečy- 
Atvyko komunistų kalinys1 sanatorijoje, Auroroje.

čikagietis tėvas Harold W. AIRIJOS TURISTŲ BIURAS 

Rigney, Dieviškojo Vardo vie- pįeij rūmuose, esančiuose n ■ .. .. . •
nuolyno narys, daugiau kaip 4 g La gaUe> Chicagoje> ati- iKCIIlklte (llCIl. 1011^(1! 

metus kalintas raudonųjų KM °
nijoje, iš Londono atskrido į
New Yorką. Labai džiaugiasi 
pasiekęs savo tėvynę. Į Chicagą 
atvyks kovo mėn. 26 d. Jis da 
bar turi 55 m. amžiaus. New 
Yorke išeina jo atsiminimų kny 
ga: “Four Years in. a Red 
Heli”. Kinijoje jis buvo katali
kų universiteto rektorius Pei- 
pinge. Komunistai jį areštavo 
1951 m.

New Yorke jį sutiko jo se
suo Mildred Deby, nuvykusi ten 
iš Chicagos. Jo motina gyvena 
11113 S. Avenue G, Chicagoje. 
[Numatyta su tuo kankiniu ke
letas pasikalbėjimų televizijoje. 
Iš kalėjimo jis buvo paleistas 
idėka Amerikos vyriausybė pa- 
I stangų.

3 nauji moteliai
Chicagcs pietinėje dalyje bus 

pastatyti trys nauji moteliai, 
jų vienas — didžiausias Chica
goje; jame bus 250 patalpų. Jis 

j bus pastatytas ties 49 gatve ir 
Chicago Beach drv.

GRAŽINA PERMOKĖTUS 

MOKESČIUS

DIENRAŠTIS “DRAUGAS” SKELBIA 

ŠEŠTĄ

ROMANO KONKURSĄ
A

Skiriama tūkstantis ($1,000.00) dolerių premija
1. Dienraštis “Draugas” talkininkaujant “Draugo” Bendra

darbių Klubui, skelbia naują lietuviško romano konkursą. Pas
kutinė data konkursui skiriamo romano rankraščiui įteikti — 
1956 m. lapkrįėi© 1 diena.

2. Geriausiam romanui skiriama premija — tūkstant:s dol.
3. Jury kajpisijos sąstatas bus paskelbtas netrukus. Ji pra- 

matoma sudaryti Clevelande.
4. Romano siužetą pasirenka patys autoriai. Romanas turi 

būti parašytaJ^mašinėle, nemažesnis kaip apie 200 romano for
mato puslapių/*

5. Kūrinius siųsti adresu: Romano Konkurso Komisija, 
“Draugas”, 2334 So. Oakley Avė., Chicago 8, III.

6. Sprendimo bešališkumui patikrinti autorai 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 p'rmosios laidos teises perleidžia “Draugui”, įskaitant 
teisę spausdinti dienraštyje ir išleisti atskiru leidiniu. Jei kny
ga duotų pelno, jis yra skiriamas romano premijos fondui. Pre
mijos nelaimėję autoriai spausdinimo sąlygas nuspręs abipusiu 
susitarimu.

Illinois, Michigan ir Wiscon- 
sin valstybės sudaro vieną mo
kesčių rinkimo regioną ir jame 
jau išsiųsta 450,000 čekių, ku
riais grąžinami permokėti vals
tybiniai mokesčiai. Tač.au šiuo 
metu mokesčių ėmimo įstaiga 
yra tiek apkrauta darbu, kad 
visus permokėtus mokesčius te
įstengs grąžinti tik iki liepos 
mėn. 31 dienos ir prašo jų tar
nautojų negaišinti telefonimais 
ar raštiškais pasiteiravimais.

Mokesčių rinkimo įstaiga Chi 
cagoje primena, kad daugelis, 
atsiųsdami savo užpildytus blan 
kus, daro tokias klaidas: už
miršta pasirašyti, neprideda 
darbdavio pažymėjimo apie iš
skaitytus mokesčius (forma 
VV-2), surašo neišskaitomai, da
ro klaidas sudedami ir atimda
mi, užmiršta pažymėti vardus 

f jų išlaikomų asmenų. i

MEDAUS GENEROLUI 

GRUENTIIER

Notre Damc universitetas] 
1956 metų Laetare medalį pa
skyrė sąjungininkų karinių da-Į 
linių viršininkui Europoje, ge
nerolui Alfredui M. Gruenther. 
Universitetas tai padarė vertin- I
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GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS GRIJNYCIA
O^rtuiiHiOR gėlės dėl vestuvių, banke- į 
tų, laidotuvių ir kitų papuošimų.

2443 U OT BSRD STREET 
Tel. l’Ros|M-«-t 8-U8S3 Ir FR H-OK34

SŪNUS PALAIDŪNAS
Studija Apie Vakarų Civilizacijos Krizę

Vietoj

1,000,000
DOLERIŲ

l f

Šios knygos autorius vysku
pas F. J. Sheen priefl UeS 
laiko pradėjo savo Televizi
jos programą per **Dd lfont*" 
stotį. Televizijos aparatų fir
ma “Admiral” šiai programai 
finansuoti paskyrė vieną mi
lijoną doleriu

Lietuviškos knygos Klubas 
džiaugiasi galėdamas savo 
skaitytojam pateikti iio įžy
maus kalbėtojo mintis už du 
doleriu.

D R A 
2334 So. Oakley Avė. Chicago 8, III.

PIRKITE TIESIOG KUO 
MR. NELSOK

— RAVINTNKO —

SAINT CASIMIR 
MONUMENTCO 

S9I4 West lllth Street
Vienas Mokas sae kaplnią. 

Dtdliaualas paminklams planą

T.l.L CEducrait 3-S335

Jau suėjo dvidešimts pcnke- 
ri nudai, kai negailestinga mir
tis atskyrė iš mūsų tarpo my
limų motinų.

Netekome savo mylimos 1931 
m., kovo mėn. 26 d.

Nors laikas tęsiasi, bet mes 
Jos niekados negalėsime už
miršti. Idii gailestingas Dievas 
suteikia jai amžina ramybę.

Už jos sielų mes užprašėme 
dvejas gedulingas šv. Mišias su 
egzekvijomis kovo mėn. 20 die
nų 7:30 vai. ryto šv. Antano 
parapijos bažnyčioje. Cicero, 
III., ir šv. Kazimiero Vienuoly
no koplyčioje.

Maloniai kviečiame visus gi
mines, draugus, kaimynus ir 
pažįstamus šiose pamaldose da
lyvauti ir kartu su mumis pa
simelsti už a.a. J ievos sielų.

Nuliūdę: sūnus Stanislovas, 
nuirti Barbora, 2 arnikai: Se
selė Mai-ian, kazunliTk-te ir 
Dariem*, brolis Pranciškus ži- 
deikis ir brolienė I'zloa.

Marijos apsireiškimų Fatimoje 

1917 metais aprašymas

128 pusi. Kaina $1.00 
Užsakymus kartu su pinigais siųskite:

‘‘DRAUGAS’’
2334 S. Oakley Avė., Chicago 8, III.

P.&J.JOKUBKA
VV, DEIMANTAI IR LAlKRObitA! 

Pardavimas Ir Taisymas 
4102 Archer Avė., a* Mozart 

i Chicago 32. UI. — TeL LA 8-8611

UODfiSIO VALANDOJ 
&skttf

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI -

6845 S. Westera — 3 atskiros air-cond. koplyčios
1-6606 — 7-6601 Automobiliam* vista 
karta ryv*n* kltoM mt«*ts daly—: gausta**

koplyčia arčiau Jūsų namų.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

TOvvnhall 3-2109

JoSNoUDEiKlS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4605-07 South Hermitage Avenue
Tel. YA 7-1741-2 ir LA 3-9851

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambulansų patarna* turime koplyčias
rimas dieną ir nak- visose Chicagos ir

tį, Reikale šaukite Roselando dalyse ir
®us. uojau patarnaujame

PETRAS BIELIBNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAfayette 3-3572

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

PETRAS P. GURSKIS
659 West lXth STREET TeL SEeley 3*5711

ALFREDAS VANCE
177 VVOODSIDE Rd., Rivcrsiile, III. Tel. OLympic 2-5245

POVILAS 1. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10X31 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. COmmodore 4-2228

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1133-1139,

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, UI. TeL OLympic 2-1003

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

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET RRpabUe 7-12131

2814 W. 2Srd P1ACE Vlrginla 7-6672,
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X Velykinės sveikinimo kor

telės, pieštos amerikietės lietu
vaitės dailininkės Elenos Put- 
ris, gaunamos Drauge. Korte
lės kelių spalvų, kaikurios auk
so pakraščiais, su kiškučiais, 
margučiais, rožėmis, spalvingo
mis gėlėmis ir kaligrafiškai 
įrašytais specialiai parinktos 
prasmės lietuviškais tekstais. 
Dėžutės su 8 spalvotom korte
lėm kaina $2. Užsakymus su 
pinigais siųsti: Draugas, 2334 
So. Oakley avė., Chirago 8, III.

X Sibire kenčiantiems padė
ti Marijonų Seminarijoje yra 
suorganizuotas punktas siun
tiniams pasiųsti. Marijonai 
gauna daug laiškų iš Sibiro, 
kur keli kunigai, patys vargda
mi, apaštalauja ir tarp savo 
brolių, padėdami jiems visoke
riopu būdu. Jei kas norėtų sa
vo auka palengvinti nelaimin
giesiems, kreipkitės į Rev. S. 
Saplys, MIC, Marian Hills Se
mi nary, Clarendon Hills, UI.

X Town of Lake Ralfo sky
rius savo posėdyje aptarė stu
dentų leidžiamo leidinio anglų 
kalba “Lituanus” parėmimą. 
Tuo reikalu balandžio m. vidu
ryje bus sušauktas Town of 
Lake ir apylinkėje gyvenančių 
tautiečių pasitarimas. Reika
lingos tam tikslui sumos nu
matoma sukelti iš aukų ir tam 
tikslui surengto parengimo.

X Studentų leidžiamas ang

lų kalba “Lituanus” susilaukia

miems dokumentams išvažiavi- 
«■ , ,. ,, I mui iš Rusijos. Taip pat pra-

s 'neša, kad lietuviai, gyv. Brazi
lijoje, norintieji grįžti į savo 
kraštą, dokumentų reikalu tu-

200 mllionų gyventojų. Kon
servatorių vadas Kanados par
lamente M r. Drew studentų su
važiavime Otavoje pareiškė, 
kad Kanada auga dideliais šuo
liais. Už 5 metų ji būsianti di
džiausia uranijaus gamintoja 
visame pasaulyje. Dabar ji tu-, 
rinti didžiausius klodus gele
žies rūdos, vario, cinko, švino. 
Ji pagaminanti virš 50% pa
sauliui reikalingų asbesto (ne
degama, izoliacinė medžiaga) 
reikmenų, 80% nikelio ir 80% 
popieriaus gaminių. Kanados 
žemė galinti išmaitinti 200 mi- 
lionų žmonių. Esą dabar reikia 
leisti pasinaudoti tomis gėry
bėmis kitų kraštų gyvento
jams. Per 50 metų Kanados 
gyventojų skaičius pasieksiąs 
75 milionus.

BRAZILIJOJE
— Soo Paulo miesto klinikoje 

vasaros metu specializuojasi 
bei atlieka praktiką 120 medi
cinos studentų. Jų tarpe yra ir 
du lietuviai, 5-to kurso studen
tai iš Porto Alegre, būtent, 
Rudolfas Mekšraitls ir Bromus 
Skadas. Jie aplankė ir Vila Ze- 
linos bažnyčią, kleboną kun. 
Pijų Ragažinską, senelių pran- 
ciškiečių vienuolyną ir susipa
žino su vietiniais studentais lie-

ri kreiptis j rusų pasiuntinybę 
Urugvajuje arba į lenkų kon
sulatą Brazilijoje. Pasirodo, 
kad komunistai savo propa
gandai panaudojo ir Brazilijos 
Raudonąjį Kryžių.

AUSTRALIJOJE
— Melburne išleistas naujas 

savaitinis “Tėviškės Aidai”. Re
daguoja kun. Pr. Vaseris. Tuo 
būdu dabar Australijoje lei
džiami jau 3 laikraščiai: “Au
stralijos Lietuvis”, bendruome
nės savaitraštis “Mūsų Pasto
gė” ir “Tėviškės Aidai”.

— Australijos Lietuvių Fizi
nio Auklėjimo ir Sporto valdy
bą sudaro: V. Daubaras — pir
mininkas, A. Laukaitis — vice
pirmininkas ir V. Šutas — sek
retorius. Naujoji valdyba nu
tarė išleisti balandžio mėn. vie
ną “Mūsų Pastogės” sporto 
klubų redaguojamą numerį.

SUOMIJOJE
— Kariai pastatė kryžių sa

loje. Vienas iš pirmųjų Suomi
jos karių rūpesčių, grįžus į bu
vusią sovietų karo bazę Por- 
kalos saloje, buvo vėl pastatyti 
kryžius sunaikintuose Šv. My
kolo kapinėse. Vakarų žurna-

tuviais, kurie jų garbei suruošė iįstai spaudoje skelbia savo pir-
kuklias susipažinimo vaišes.

—Brazilijos Raudonasis Kry

žius prisiuntė poniai Zelinai 
(tokios ponios Sao Paule nėra, 
yra rajonas vadinamas Vila Ze- 
lina), gyv. Av. Zelina, 706 (sa
vaitraščio “Mūsų Lietuva” 
spaustuvės adresas) laišką, ku
riame rašoma, kad rusų Rau-

vis didesnio įvertinimo. Eilė donasis Kryžius pranešė Brazi- 
Europos ir Azijos universitetų lijos Raud. Kryžiui, kad “po-

muosius įspūdžius saloje, pasi
traukus sovietų armijos dali
niams. Šie įspūdžiai yra tiesiog 
šiurpūs. Štai pavyzdžiui, kad ir 
Kyrkslet bažnyčia. Joje sovie
tai nepaliko nieko, kas primin
tų, kad čia per 600 metų būta 
Dievo namų. Ir kiti pastatai 
atrodo nepaprastai skurdžiai. 
Net ir tie, kuriuos rusai pasta
tė, stengdamiesi plačiai išgar-

RJ^HABD SHAIA ŠEIMA PADIDĖJO

Riehnrd Shaia.i kurio 32 metų amžinus žmona neseniai pagimdė keturis kūdikiui? (ketveriukę), sėdi su ki 
lais penkiais vaikais savo name, Richmond, Va. Iš kairės .4 dešinę: Evelyn Ruth, Mary Ann, Miehael 
Anthony (ant tėvo kelių), Sandra Catlierine ir Ridi ard, jr. Ketveriukė ir motina jaučiasi gerai. (INS)

J. A. VALSTYBĖSE
— Posėdžiavo Lietuvių Bend

ruomenės įstatų komisija. Ry
šium su artėjančiu Liet. Bend
ruomenės Tarybos posėdžiu, ku 
ris įvyks Clevelande, rūpinama
si perredaguoti kaikurias laiki
nųjų JAV LB įstatų vietas, nes 
įstatai, priimti prieš 5 me
tus, atrodo, reikalingi kai kurių 
pakeitimų.

Pirmasis naujosios Tarybos 
posėdis pr. m. liepos m. 2-3 d.d. 
New Yorke iširnko tam reikalui 
ir specialią įstatų komisiją.

Komisijos posėdis įvyko New 
Yorke š. m. kovo 10 d. Komisi
joje yra J. Šlepetys (pirm.), 
prof. J. Puzinas, J. Vilkaitis, 
A. Saulaitis, kurie šiame posė
dyje dalyvavo, ir dr. J. Bajer- 
čius, kuris atvykti į posėdį ne
galėjo.

Kaikurias įstatų pataisas po-

PAVERGTOJE LIETUVOJE
— Švietimo ministerio pava

duotojas Vilniuje yra kažkoks 
J. Valentinavičius. Jisai raudo
nojoje Tiesoje rašo, jog esą iki 
1960 metų “užplanuota” Lietu
voj įgyvendinti visuotinis vidu
rinis mokymas.

— J. Laurinaitis, ministerio 
pirmininko pavaduotojas, vieną 
iš svarbiųjų dabar Lietuvoje 
uždavinių nurodo kaip “geriau 
organizuoti vietinių trąšų su
kaupimą ir jų išvežimą į lau
kus”.
- — Jaunųjų rašytojų suvažia
vime sausio mėn. Maskvoj Lie
tuvos jaunieji rašytojai susi
laukė aštrios kritikos, iš rusų.

•— Pirmą kartą Chicagoje pasi
rodys akademiškas trio. A kad. 
Skautų tradiciniame pavasario 

. žiedų baliuj balandžio 7 d. Marine 
Ballroom. Taip pat bus S. Veiba- 

Isio baleto grupė, premijuojamas 
ruožių valsas ir kiti siurprizai. 
Puikus bufetas ir gėrimai. Br. Jo
nušo orkestras gros nuo 8:30 vai.

Staliukai užsakomi BO 8-8319 
arba HE 4-0166. Skatiname atvyk
ti vakariniais rūbais (semi-for- 
mal). Liet. Stud. Sąj. nariams į- 
ėjimas pusę kainos. Ken gėja i.

— A. Venclova Maskvoje pa
daręs priekaištų, kodėl esą ne
pastatyti Vilniuje “užplanuoti” 
nauji teatro rūmai ir kino stu
dija. Tai, girdi, žadėta pada
ryti prieš keletą .metų.

— “Tiesa” praneša, jog Jiez
no kolchoze “daug derlingos 
žemės dirvonuoja”.

— “Tiesos” pranešimu, esą 
britai užgrobę Anglijos banke 

• esantį auksą, “kurį TSRS val
stybinis bankas 1940 m. vasa
rą įsigijo iš Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos bankų.”

— Gyd. S. Labenskis mirė 
Vilniuje, 1936 metais baigęs 
Vytauto Didž. medicinos fakul
tetą.

KNYGA, KURIĄ JOS GALITE 
PADOVANOTI IR SAVO 

DRAUGAMS AMERIKIEČIAMS
IGNAS ŠLAPELIS

Juozas Pautienius

Liuksusiniame popieriuje atspaus
dinti 27 J. Pautieniaus paveikslai 
su angliškai ir lietuviškai parašyta 
Šlapelio studija apie meną.
Lietuviškos Knygos Klubo leidi
nys, didelio formato, skoningai 
drobės viršeliais įrištas.

Kaina $5.00
“Tėviškės Žiburiai” apie šią knygą 
rašo: RETA PASAULY TOKIŲ 
KNYGŲ. Ne dėl to, kad čia išryš
kinta vieno dailininko kūryba.. 
Leidinys tikrai skoningai ir tinka
mai papuoš kiekvienos kultūringos 
šeimos stalą.”
Užsakymus kartu su pinigais siųskite:

DRAUGAS 
2334 So. Oakley Avė. 

CHICAGO 8, ILL.

“TIESA” APIE TARYBINĮ SPORTĄ

AR GI NETEISYBE,

kad Velykoms labai graži dova
na operos sol. V. Jonuškaitės 
plokštelių albumas gaunamas 
visuose knygynuose ir pas J. 

Karvelį, 3322 So. Halsted St., 
Chicago 8, III. Tel. YA 7-0677.

P. S. Naujas lietuviškų plok
štelių, knygų ir gintaro katalo
gas tik 90 centų.

paprašė “Lituanus” siuntingti. 
Apie 2,000 “Lituanus” lietuviai 
studentai išplatina Amerikos 
universitetuose ir įtakingoje 
visuomenėje. Studentai laukia 
didesnės paramos iš lietuviškų
jų organizacijų ir visuomenės.

X Dipl. inž. Vlado Ir Malvi- 

nos Tamošiūnų dukrelė stud. 
Ingrida Tamošiūnaitė susituoks 
su dr. Algirdu Ramonu š. m. 
balandžio mėn. 14 d. 3 vai. p. p. 
Šv. Kryžiaus parapijos bažny
čioje. Sutuoktuvių vaišės įvyks 
Lietuvių auditorijoje, 3133 So. 
Halsted St.

X Dail. A. Valeška kovo 
mėn. 25 d. 3 vai. p. p. Lietuvių 
auditorijos (3137 So. Halsted 
St.) šiaurinėje salėje Vilniaus 
Krašto Lietuvių S-gos nariams 
bei visuomenei skaitys diskusi
nę paskaitą “Vilnius Mindaugo 
ir vėlesniais laikais”. Paskaita 
bus pavaizduota brėžiniais.

X “I Laisvę” žurnalo 9 nr. 
jau baigiamas ruošti ir greit 
bus išsiuntinėtas skaitytojams. 
Šiame numeryje gausu lietuviš
kos ir tarptautinės politinės 
medžiagos ir kitų straipsnių.

X Dantų Gydytojų Draugija

Chicagoje ruošia kartūno suk
nelių balių. Balius bus balan
džio 28 d.

X Petras ir Marija Conra- 

dai, pardavę fotografijos studi
ją, išvyksta į Kaliforniją. Ap
sigyvens Long Beach, Calif.

X Rašytojas Juozas Balčiti- 

nas-ftvaistas šiemet kovo 19 d. 

mini ne tik savo vardadienį, 
bet ir 05 metų sukaktį.

X Adv. Petras Gaddy, 501 

Butterfield Road, Elmhurst, 
Iii., su šeima vieši Floridoje. 
Su jais iškeliavo ir ponia Emily 
York, ciceriečio dr. Jono York 
žmona.

X Albino Valentino ir Simo 
Kašelionio telefono numeris 
yra pakeistas. Dabar telefonas 
yra: LAfayette 3-8376. Namų 
adresaa tas pats.

nios” Zelinos giminės anapus 
geležinės uždangos įėjo į kon
taktą su atitinkamomis polici
jos įstaigomis gauti atitinka-

X Inž. Vyt. Naudžius akty
viai darbuojasi, kad Chicagoje 
ir Ciceroje suorganizavus kaip 
galima daugiau Katalikų Fede
racijos užpirktos jaunimo sto
vyklavietės rėmėjų. Stovykla
vietė yra užpirkta netoli Det
roito ir šią vasarą jau naudosis 
Chicagos, Detroito ir Clevelan- 
do lietuviškasis jaunimas.

X Tautinių šokių klausimas

buvo atidžiai svarstomas Dainų 
šventės komitete. Išnagrinė
jus tą reikalą, pasirodė neįma
noma pravesti tautinius šokius 
Dainų šventės metu toje pačio
je vietoje, kur vyks ir pati 
šventėje, todėl jų parodymas 
šioje šventėje atpuola.

X JAV ir Kanados Lietuvių 
Dainų šventė, kuri vyks birže-

sinti savo sugebėjimus, kaip vi- sėdžio dalyviai priėmę vienbal 
dūrinė mokykla ir gyvenamieji šiai, tačiau dėl kaikdrių dalykų 
namai mokytojams, yra pana
šūs į tą namų tipą, kuriuos pa
tys suomiai vargu būtų ėmęsi 
statyti prieš 50 metų.

“Partija ir vyriausybė skiria 
didžiulį dėmesį fizl|pltūriniam 
judėjimui. Mūsų šalyje kūno

. . , kultūra ir sportag yra viena iš
vieningumo dar nepasiekę. Ko- svarbiausių komUnistinio jauni-
misija ruošia tik projektą, ga
lutinis žodis priklauso Tarybai.

(A. S.)

Chicagoje Layola universite
te š. m. kovo 7 d. lankėsi bu
vęs Formozos gubernatorius dr. 
Guo Yank Wu„ kuris čia skai
tė įdomią paskaitą apie komu
nistinės Rusijos politiką. Pir
miausia, prelegentas palygino 
Amerikos ir Rusijos apsigink
lavimą bei karo galimybes. Ank 
sčiau, kol viena Amerika turėjo 
atominius ginklus, ji galėjo Ru
siją nugalėti. Dabar, kai ato
minius ir vandenilio ginklus tu
ri abi šalys, Rusiją nugalėti ne
begalima ,nors šiuo metu Ame
rika dar turi šių ginklų per-

lio 30 ir liepos 1 dienomis Chi- svari* DeJa’ laikas dirbj*s Ru* 
cago Coliseum patalpose, busi 81J°S naudaL Ir kai Rusija ap' 
pradėta šeštadienio dieną ben-1 s‘ginklavime pasivys ar net pra 
dromis repeticijomis ir chorų >lenks Amerik^' tada karas pa- 
susipažinimu. Sekmadienio ry. | įdarys nebeišvengiamas, 
tą bus iškilmingos pamaldos, o 1 Dabar, sako šis žymus Kini- 
3 vai. vai. popiet bus pradėtas j jos politikas .Azijoje ir kitur 

pačios šventės centrinis 1 eina propagandinis karas, kurį 
sėkmingai veda komunistinė Ru 
sija. Rusija Azijos tautoms vie-

ŽYMUS KINIETIS APIE SOVIETŲ 
TAKTIKĄ “

ir
veiksmas — Dainų šventė.

X Broliai Antanas ir Juozas 
Polikaičiai yra Detroito ateiti- 
ninikų trio nariai. Šis jaunasis 
trio dalyvaus studentų ateiti
ninkų Korp! Šatrija ruošiama
me koncerte balandžio 14 d. 
Lietuvių auditorijoje, Chicago
je. Pastebėtina, kad Antanas 
Polikaitis čikagiškials jau yra 
pažįstamas iš buv. Br. Budriū- 
no kvarteto, kuraime jis dai
navo.

X Chorų varžybos* kurios bu 
vo planuojamos birželio 30 d. 
vakare Dainų šventės metu, pa
sidarė sunkiau išsprendžiamos 
teigiama prasme.

X Pranas Radvila, 4559 So. 

Hermitage Avė., buvo sužeis

tas autobuso nelaimėje.

<4

K

Laukini katė įšoko į Thomas Per- 
ry, 2 mėnesių amžiaus, lopšį ir su
kandžiojo kojytę. Kūdikio tėvai gy
vena Belteviile, Md. (INS)

šai skelbia, kad vakarų valsty
bės su Amerika priešakyje no
ri Azijos tautas laikyti neribo
tą laiką savomis kolonijomis ir 
jas išnaudoti. Gi komunistinė 
Rusija norinti visoms Azijos 
tautoms atnešti geresnį gyveni
mą, mokslą, laisvę ir pilną ne
priklausomybę.

Tokią propagandą plačiu mas 
tu vedanti komunistinė Rusija. 
Gi Amerikos, anot prelegento, 
propaganda silpna. Dėl to, Azi
jos tautos išgirstančios iš Ame
rikos atsakingų politikų pareiš
kimus, kad Amerika palaikys 
Portugaliją, Angliją, Prancūzi
ją jų kolonijų reikaluose.

Tokie pareiškimai labai nei
giamai paveikia laisvės troksš- 
tančias Azijos tautas. Prelegen 
tas pataria Amerikai nepalaiky 
ti tų valstybių, kurios turi kolo
nijas. Amerika negaišuojant tu 
retų išvystyti plačią Azijos tau
tų tarpe propagandą, kuri skelb 
tų, kad Amerika neturi tikslo, 
kaip skelbia komunistai, kolo
nizuoti Azijos tautas ir kad A- 
merika neremia valstybių kolo
nizavimo politikoje. Amerikos 

i didžiausias šiuo metu ginklas 
prieš komunistinę Rusiją turėtų 
būti gerai organizuota propa
ganda. Nebeužtenka duoti tik 
ekonominę pagalbą, bet reikia 
išaiškinti dėl ko ta pagalba yra 
daroma. Kuo plačiausiai reiktų 
skelbti, kad Amerikos duoda
ma ekonominė pagalba yra skir 
ta pagerinti atsilikusių tautų 
gyvenimą, pakelti jų kultūrą ir 
vesti tas tautas į laisvę ir pilną 
nepriklausomybę demokratiniu 
keliu. Prelegentas išryškino ve
damą komunistų taktiką: ka
riauti kol sekas, taikintis kai

mo auklėjimo formų”, taip pra
deda savo vedamąjį tarybinė 
“Tiesa” (Nr. 293). Čia yra iš
keliami tarybinių Sportininkų 
augšti pasiekimai, tačiau taip 
pat prisipažįstamą nemažu ap
sileidimu sportinėje srityje.

Ten rašoma: “Štai/Pasvalio 
rajone dar niekas neįsivaizduo
ja, ką veiks sportininkai ž emą. 
Sportinis darbas žiemos laiko
tarpiui čia neplanuojamas. ‘Rau 
donosios vėliavos’ kolūkyje yra 
daug jaunuolių, mėgstančių spor 
tą, tačiau nėra žmogaus, kuris 
organizuotų sportinį darbą... 
Panaši padėtis yra Daugų ra
jono kolūkiuose. Čia dar nesu
darytos nei slidinėjimo, nei čiuo 
žimo sekcijos, neplanuojama 
žiemos metu surengti šachmatų, 
šaškių, sunkumų kilnojimo ir 
kitas varžybas”.

Ne tik kolūkiuose tarybinis 
sportas, kuris, “Tiesos” žo-. 
džiais, auklėja komunistinį jau
nimą, yra apgailėtinai atsilikęs, 
bet ir įmonėse bei mokyklose. 
Apie tai “Tiesa” toliatfc rašo 
“LSI^ ‘Spartako’ (respublikinė ta 

■

ryba maža dėmesio skiria spor
to masiškumui. Ši draugija jun
gia daugiau kaip šimto įmonių 
sportininkus. Tačiau didesnė 
dali3 tų įmonių darbininkų ne
priklauso sporto kolektyvams ir 
nesportuoja. Nepakankamai vys 
tomą fizinė kultūra ir sportas 
kai kuriose vidurinėse mokyklo-

CONNECTICUT VALSTYBĖJE
Klebonijai reikalinga šeimininkS. 
Turi kalbėti lietuviškai ir angliškai. 
Geros darbo ir gyvenimo sąlygos. 
Rašyti — DRAUGAS, Box 3933, 
2334 S. Oakley Avė., Chicago, 111.

se, kurios gali ir turi tapti jau
nų sportininkų ruošimo cent
rais”.

Toliau ten nusiskundžiama 
sporto inventoriaus stoka, be ku 
rio sportavimas yra neįmano
mas. Pasisakoma, kad respub
likos šuolininkai, dailiojo čiuo
žimo mėgėjai ir ledu ritulinin
kai nė kiek nepažengė į priekį.

Gerai, kad tie bolševikėliai 
taip pat prisipažįsta savo men
ka organizacija sporto srityje. 
Kurgi gali ten žmonės sportuoti, 
jeigu jie neturi pakankamai ap
sirengti ir pavalgyti. Nebent už 
jų nugarų politrukas su šautu
vu stovėtų, tačiau ir šitokia sis
tema ilgai negalėtų pagelbėti. O 
tą partija ir vyriausybė, priešin 
gai “Tiesos” rašymui, fizkultū

Skelbtis “DRAUGE” apsimoka, 
nes jis yra plačiausiai ■ skaitomas 
lietuvių dienraštis, o skelbimų 
kaina yra prieinama visiems.

iiiiiiiiiiiiimiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiii 
GYVOJO ŽODŽIO 

SIMFONIJA
Kazio Bradūno

Devynios Balades

Turinio skyriai: Prologas, Variaci
jos, Apeigini, Metamorfozė. Milžin
kapiai, Lunatikai, Kapinės, Vitražas, 
Grabdirbis, Apuolė, Epilogas.

Tai yra poezijos knyga, kuri nori 
atsimerkti skaitytojui kūdikiška šyp
sena Ir pasakyti Jam stebuklingąjį

...... j. •riniam judėjimui skina demesu IJetuvtškos Knygos Klirbo leidinys, 
tik todėl, kad jis pasitarnauja 141 • da‘>- V Petravičiaus ap.an-

komunistinei propagandai.
Edv. Š.

TRUMPAI IŠ VISUR
f “ '

— 12,659 studentai Muen- komitetas nutarė praplės- 

cheno universitete. Muencheno sav0 vejkią plečiant turimas

universitetas yra didžiausias 
Vak Vokietijoje, šį žiemos se
mestrą jį lanko 12,659 studen
tai. Iš 50 kraštų užsieniečių 
skaič:us siekia 385, jų tarpe 
keli lietuviai. Studenčių skai
čius yra pakilęs iki <!,680. Filo
sofijos fakultetas turi daugiau
siai klausytojų — 2,592. Po jo 
Eeka ekonomijos ir teisės fa
kultetai. Antras savo didumu 
yra Koelno universitetas.

— Pavergtųjų Europos Tau

tų Organizacijos Bendrųjų Rei-

nesiseka ir vėl kariauti ir su
naikinti. Taip buvo okupuota 
Kinija, dalis Korėją ir dalis 
Indokinijos. Taip dabar daroma 
Formozoje ir Ženevos.derybose.

a* P. Z-kls

įstaigas ir steigiant naujas. Ne
trukus Paryžiuje bus įsteigtas 
Pavergtųjų Europos Tautų Sei
mo europinis sekretoriatas, o 
New Yorke esantis bus žymiai 
ROŽANČIAI JAPONIUKAMS

Amerikietis misionierius To
mas A. Barry, kilęs iš Roxbu- 
ry, Mass., Maryknoll vienuoly
no narys išdalino Kyoto misi
jos japoniukams tūkstantį ro
žančių.

PREZIDENTO KOPLYČIA

Saigono vyskupas Simonas 
Van Hien davė leidimą Pietinio 
Vietnamo prezidentui Ngo Dinh 
Diem savo rūmuose įsirengti 

privačią koplyčią.

kas, kaina $2.00.
Lietuviškos literatūros ugdymas 

nėra vien rašytojų uždavinys.
Užsakymus su pinigais siųskite:

DRAUGAS 

2884 So. Oakley Avė. 

Chicago 8, I1L

............................................. .
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ĮKVĖPIMŲ KNYGA
Jurgio Gliaudos

Raidžių Pasėliai

Romanas
fll knyga, pasakodama kovos už 

spaudos laisvę žygius, yra (kvėpimų 
knyga, paskatinanti mus tvirtai lai
kyti lietuvišką žod). Ji yra puiki do
vana Jaunimui.

Lietuviškos Knygos Klubo leidinys, 
111 psi., Broniaus MOrino viršelis, 
kaina $3.00.

IJetuviškos literatūros ugdymas 
yra visų susipratusių lietuvių darbas. 

Užsakymus su pinigais siųskite:

“DRAUGAS”
2884 So. Oakley Avenue

CHICAGO 8, ILL.
Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllk


