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J. TAUTOSE ATNAUJINA PALESTINOS BYLA
Lietuviai Krasnojarsko krašte
Grįžusieji pasakoja, kad lietuvių daug esą ištremtų į Krasno

jarsko kraštą. Iš 1941 m. ten ištremtųjų labai daug išmirė.
Krasnojarsko krašte labai sun 777“ ‘ ~ ~

ku su būstais. Krasnojarsko 941,m da"? llctu''1,) bu™ ,š’ 
mieste kambarys kaštuoja iki, Pne S.aurts ledjurfo. Nu-
200 rublių, todėl nuomoja susi- gaban,tleP bu™ iSsiųsti į sniego 
dėję keli ir gyvena labai ankštai. 7 vlet0',es: įgyvendinti 
Kaikurie tremtiniai statosi savo Palįpmese „■ tuoj pat varomi į 
„zemliankas", bot nėra lengva i darb“s- ^1 nepaprastai žiaurių

K* *

Vakariečiai turi planą, kuriam 
įieško ir Sov. Rusijos pritarimo

gyvenimo sąlygij ir sunkaus dar
bo labai daug išmirė.

Sąrašas lietuvių Sibiro 
stovyklose

Be anksčiau Eltos skelbtų Si
bire sutiktų mūsų tautiečių, štai 
naujas jų sąrašas, kiek buvo 
įmanoma iš grįžusių vokiečių ir 
kitų tautybių žmonių apie ten 
sutiktuosius surinkti žinių:

Košimoje: Jonas Slanksnys, 
apie 39 m., iš Šiaulių.

Nižno - Angarse: Alfonsas 
Streitas — su žmona ir vaiku.

Momotovo kaime, Kazačinsko 
rajone: Kazimieras Sinickis su 
broliu ir motina. Čia lietuvių esą, 
vokiečių teigimu, daugybė. Vy
rų atsirado vėliau. Todėl bene 
bus šie iš 1941 m. trėmimų.

To paties rajono Roždcstvens- 
po daugiau, bet tai tik darbyme- ko kaime: Kazlauskų šeima, mo
čiu. Paskolų lakštus verčiama tina su dviem vaikais. Lesickas

su medžiagos atgabenimu, sunku 
gauti net vinių ir stiklo. Trūks
ta fabrikatų, o ypač pigesniųjų. 
Prie jų esti didžiausios eilės. Tik 
rusai patenkinti ir juoda duona, 
nors jie nieko kito ir negalėtų 
nusipirkti, nes savo uždarbį veik 
visada prageria. Liesozavode ir 
prie duonos didžiausios eilės.

Pabaltiečiai Krasnojarsko kraš 
te stengiasi įsigyti kokį nors gy
vulėlį. Bet su pašaro parūpinimu 
— irgi didelė problema. Žemės 
sklypelį kolchozuose ima kiek
vienas, nors yra apsunkintas di
dele duokle valstybei. Tačiau be 
jo būtų — tikras badas. Sovcho- 
ze dirbantiems neleidžia mokytis 
kitos profesijos. Dėl to tenka 
kreiptis net į Maskvą. Sovchozų 
sargai Krasnojarske gauna po 
230 rb. į mėnesį. Specialistai —

><■«:

Vaizdas Bostono apylinkėse po pereito savaitgalio didelės sniego audra?, siautusios rytiniame pakraštyje 
nuo Virginiją iki Maine valstybes ir šv. Lauryno įlankos. (INS)

pirkti. Be to, juos platina daž
niausiai MVD pareigūnai, todėl 
niekas čia dėl suprantamų prie
žasčių ir nedrįsta atsisakyti.

Pasakotojo teigimu, darbo nor 34 m. amžiaus.
studentas. 

Ščekoturovo

su žmona ir dviem vaikais. Iš 
Lietuvos atsiųstas 1951 m. Žalys 
— su motina ir vaikais.

Svcrdlovske: Staniškis— apie 
Buv. medicinos

Stevenson pralaimėjo

Minnesotos primary
MINNEAPOLIS, kovo 22. — 

Stevensonas ir šen. Kefauver ko
vojo už Minnesotos valstybės 
konvencijos delegatus bei popu
liarumą ir rezultatai laikomi ne
tikėtais — laimėjo veik visus de
legatus šen. Kefauver, nors Ste- 
vensoną rėmė valstybės guber

JAV pritaria prancūzų politikai 
Š. Afrikoje, smerkia arabų smurtą

mos ir už jas paskirtas atlygini
mas Sibire esąs vienodas. Tik žie
mą mokami tam tikri šalčio prie- rajone: Jurgis Užpurvis. 
dai. Labai dideli atlyginimai ad-j Uchtoje: A. Paviliauskas, dir- 
ministracijos pareigūnams. Be ba kaip felčeris.

kaime Taševsko

problemas. ų «.
Ikšiol rodomos ir skelbiamos

prancūzų pastangos laikomos li- 
natorius ir visa demokratų par- berališkomis, todėl JAV priimti-
tijos oficialioji organizacija. 

Teigiama, kad dauguma demo
kratų balsavo už Stevensoną, bet 
šen. Kefauver laimėjimą iškovoti

Mikojanas vyksta į 

Pakistano iškilmes

NEW YORKAS, kovo 22. — JAV atstovas prie Jungtinių Tau
tų valstybės departamento įgaliotas vėl iškelti Palestinos bylą 
Jungtinėse Tautose galimai platesniu mastu.

Pi •ez. Eisenhoweris neseniai 
yra pareiškęs, kad Palestinos 
klausimas arba pasienio ginčai, 
įvelią Izraelį ir Egiptą, Jordaną,
Syriją bei Libaną, turi susilaukti MASKVA, kovo 22. — Pakis- 
greito Jungtinių. Tautų dėmesio, tanas rytoj oficialiai skelbiasi 
nors neišskirtinos ir tiesioginės respublika britų commonwealtho 
derybos tarp žydų ir arabų. Pas- šeimoje. Į tas iškilmes Sov. Ru- 
taruoju laiku įsitikinta, kad iš sijos vyriausybė siunčia specialų 
tiesioginių derybų nieko neišeis, savo atstovą, vicepremjerą Miko- 
todėl apsispręsta visas žaizdas janą. Jis ten skrenda sovietišku 
gydyti per Jungt. Tautas. lėktuvu su žymiu palydovų būriu.

JAV ambasadorius Cabot Lod- Kadangi Mikojanas yra sovie- 
ge vakar lankėsi pas J. Tautų tų užsienio prekybos specialistas, 
gen. sekretorių ir vėliau Saugu- tai nebus staigmena sužinojus,
mo Tarybos šio mėnesio pirmi
ninkui įteikė prašymą kuo grei
čiausiai sukviesti Saugumo Ta
rybos posėdį Palestinos klausi
mui aptarti, turint galvoje pa
liaubos sutarčių ir Jungt. Tautų 
rezoliucijų vykdymą. Toks klau
simo suformulavimas reiškia, 
kad norima svarstyti nė vieną 
kurį įvykį, bet visą Palestinos 
bylą.

Kaip ir kas siūloma? JAV, An-
PARYŽIUS, kovo 22. — Po Anglijos atėjo ir JAV pritarimas ir Prancūzija sudarė savo

prancūzų pastangom© liberališkai išspręsti visas Šiaurės Afrikos P^an4 ir su Juo supazin ino o v.
Rusiją, bet planas spaudai nėra džio 4 d. 
žinomas. Manoma, kad vienas iš I Prileidžiama,

nomis.
JAV ilgai lauktą nuomonę iš

dėstė ambasadorius Dillon pran
cūzų diplomatinės spaudos atsto-

jog jo buvimas Pakistane bus pa
naudotas aPkistano — Rusijos 
prekybai suorganizuoti. Pakista
nas tos prekybos jau ilgisi.

Maroko sultonas

keliauja Ispanijon
RABATAS, kovo 22. — Pati

kimai skelbiama, kad Ispanijos 
vyriausybė pakvietė Maroko sul
toną atvykti Madridan apie ispa
niškojo Maroko reikalus pasikal 
bėti. Sultonas atvyksiąs balan-

pagrindinės algos jiems mokami 
kelių rūšių ir įvairūs savo dydžiu 
priedai. Į dieną oficialiai dirba
ma 8 valandas ir pagal nustaty
tas normas, pvz. tiek ir tiek iš
kasti ir išvežti žemės, padaryti 
langus, įstatyti stiklus ir pan. Iš 
uždarbio eiliniam darbininkui nė
ra įmanoma pragyventi. Todėl į 
pagalbą ateina pieštukas. Jei kas 
gerai sugyvena su tais, kurie už
rašinėja darbo normas, tai ir pri
rašo tiek, jog nemirtum badu. 
Bet jei tokię ponai neturi ant ta
vęs akies — esi beveik kaip žu
vęs. Su skundais nieko nelaimė
si.

Vorkutoje: Bataitis, dirba 8- 
joj kasykloj. Julius Brazdžionis, 
apie 46 metų amžiaus ūkininkas; 
taip pat jo sesuo apgyvendinta 
priverčiamai. Vosylius Čaikaus- 
kas jau atleistas. Stasys Grigiu- 
kas, apie 40 m. amžiaus, iš Klai
pėdos. Apie 30 m. amžiaus Jagū- 
nas mirė džiova. Jonas Jankaus
kas, apie 30 m. amžiaus, jau at
leistas. Kun. Kadžius buvo apkal
tintas „bendradarbiavęs su italų 
vienuoliu tėvu Leoni“ ir nubaus
tas papildomai karceriu ar kita 
bausme. Launakis, jo motina iš 
Vilniaus. Henrikas Malinauskas 
— nubaustas 25 metams, serga

padėję respublikonai, tuo nore- vų susirinkime. Jis įsakmiai pa-
dami parodyti savo nepasitenki
nimą prez. Eisenhowerio admi
nistracijos žemės ūkio politika.

Respublikonų pusėje prez. Ei-

brėžė, kad reiškia ne savo asme
nišką, bet Eisenhowerio adminis
tracijos nuomonę.

Ambas. Dillon pareiškė, kad
senhoweris varžovo neturėjo, ta-1 JAV remia visus Prancūzijos žy-

Kaikurie lietuviai gauna jau ir tbc. Šeima Kaune. Justinas Mi
kutis, apie 30 m. amžiaus profe
soriaus sūnus iš Vilniaus. Mitli- 
taitis, apie 43 m. amžiaus, iš Ma
rijampolės, nubaustas 25 me
tams. Alfonsas Mikšaitis — nu
baustas iki gyvos galvos, Lietu
voje buvo krimin. policijos tar
nautojas. Gyd. Paltanavičius pa
leistas. Kun. Marijonas Petkevi
čius — nubaustas 25 metams. Tė
vai taip pat ištremti. Gyd. Šim
kus jau paleistas. Šimaitis, Te- 
ruolis — sužalotas galvon. Vai
čius, kilęs iš Šilutės, didelis aske
tas. Albertas Vilimas.

kad dar prieš
naujos politikos nepaskelbė, tik to plano punktų yra J. T. gen. sultono atvykimą bus sutarta 
pakartojo ir paryškino senąją Ii- sekretoriaus siuntimas pas žy- deklaracija dėl ispaniškam Ma
niją, kurios esmė yra ši: atėjo dus ir arabus su taikos misija. rokui duosimos savivaldos, sul- 
laikas Š. Afrikoje daryti refor- Per jį būsią bandoma parengti tono atvykimas bus tik proga tą 

sprendimus, kuriuos darytų Sau- deklaraciją paskelbti. Spėjama, 
gurno Taryba. Viskam norima kad tai bus vienašališkas Ispani- 
gauti Sov. Rusijos pritarimą, nes i jos aktas.
tai sustiprintų tų rekomendacijų 
svorį.

„inteligentinio darbo“. Krasno
jarsko krašto kaikuriose vietose 
vasarą labai kankina nuodingos 
musės, kurios skraido tiesiog di
džiausiais būriais. Ypač kandžio
ja prieš lietų. Apsiginti nuo jų 
žmonės nešioja specialius tinkle
lius.

Čia daug ir lenkų
Ir lenkų Krasnojarsko krašte 

esančios tiesiog masės. Kalba
ma, kad jų labai daug žuvo prie 
geležinkelio tiesimo darbų. Da
bar jie grąžinami į Lenkiją. Prieš 
važiuodami namo visko prisiper
ka ir vežasi viską kartu. Kad ten 
yra skurdas, parodo ir toji aplin
kybė, jog iš grįžtančių vokiečių 
lenkai pirko viską, net ir skudu
rus.

Kokios „žmoniškos“ sąlygos 
tremtyje, būdingai pavaizduoja 
kad ir šis pavyzdys. Matyginsko 
administratorius Šumiakinas, bū 
damas girtas, pereitais metais 
nušovė gruziną. Buvo nubaustas 
dvejiems metams kalėjimo, bet 
tik už ginklo laikymą, o ne už 
nušovimą. Jis yra partinis. Žmo
nės nepaprastai nepatenkinti, 
kad partiniai labai privilegijuo
jami. Dabar Šumiakinas vėl „vir-
šininzas . Tačiau taip esti ne tik gen> Lejimanas bando per senatą 
ten: ir kolchozuose ne kartą gy- <j„ rezoliuciją pasiraSė 20 senato- 
vulys daugiau branginamas, ne- rių) įpareigoti valstybės departa- 
„u žmogus mPn,4 Anglijai patenkinti
® , Į teisėtus Kipro salos žmonių reika-Kiti grjžusieji papasakoja, kad | 1hviiuU8. (ins)

čiau už demokratų kandidatus 
balsavusių skaičius žymiai didės 
nis. Prez. Eisenhoweris vakar 
spaudos konferencijoje buvo pra 
sytas komentaro, tačiau nuo jo 
susilaikė, nes dar nebuvo susipa
žinęs su reikalu.

Stevensonas pranešė, kad iš 
varžybų nesitrauksiąs.

Rusija atiduosianti

ir civilius vokiečius
BONNA, kovo 22. — Vokie

čiai mano, kad Sovietijoje dar 
yra gyvų apie 100,000 jų tautie
čių, likusių iš savo laiku išgaben
tų 750,000 civilių gyventojų. At
rodą, kad sovietai sutiko ir juos 
grąžinti. Kiek ir kur jų yra likę, 
paaiškės vokiečių ambasadai dar 
bą visa apimtimi Maskvoje pra
dėjus. Jai padėsiąs Sovietų Raud. 
Kryžius. Pavieniai asmens jau ir 
dabar grąžinami.

gius Tunise, Maroke ir Alžyre, 
kur siekiama prancūzų ir vieti
nių gyventojų naujų santykių, 
randant kiek galima liberališkes- 
nį sprendimą. Kadangi amerikie
čiai bjaurisi aklo teroro veiks
mais, tai labai klystų tie, kurie 
manytų, jog tokią jų veiklą gi
ria JAV vyriausybė ir viešoji 
opinija. Todėl yra logiška JAV 
vyriausybės galvosena, kai ji pri
taria Prancūzijos vyriausybės 
nusistatymui nedaryti rinkimų 
Alžyre tol, kol ten vyksta teroro 
veiksmai.

Netiesioginiai atsakydamas į 
Š. Afrikos prancūzų kolonistų 
priekaištus, kad amerikiečiai pa
laiko arabų nacionalistų sukili
mą, ambasadorius Dillon pabrė
žė, kad jo pareiškimas turėtų pa
dėti prancūzams susivokti kur 
yra jų draugai ir kur priešai.

Valstybės departamentas Wa- 
shingtone pareiškė, kad Dillon

mas, kurios turi būti sutartos be 
smurto. Tos reformos turi būti 
liberališkos, kad užsispyrimas 
konservativizme nebūtų smurto 
pateisinimas.

Prancūzai amerikiečių mostu 
labai patenkinti, bet Alžyro na
cionalistų vadas Messali Hadj, 
priverstinai gyvenąs Prancūzijo
je, Dillono pareiškimą vadina 
Amerikos demokratijos principų 
išdavimu. Anot jo, JAV remia 
Prancūzijos pastangas iš naujo 
užkariauti Alžyrą. Jis prašo, kad 
JAV laikytųsi neutraliai. 

Tunisas gauna pilną
nepriklausomybę

PARYŽIUS, kovo 22. — Tuni
so premjeras ir Prancūzijos už
sienio reikalų ministeris pasira
šė Tuniso nepriklausomybės de
klaraciją ir tuo atidarė kelią de
ryboms naujų santykių sutarčiai 
surašyti.

Turkijos pareiškimai

apie Kipro reikalus
NEW YORKAS, kovo 22. — 

Turkijos atstovai Jungt. Tautose 
ir prie JAV vyriausybės spaudos 
žmonėms davė pareiškimus apie 
tai, kad Turkijai nepriimtinas nė 
Kipro salos prijungimas prie 
Graikijos nė davimas salai to
kios savivaldos sistemos, kuri 
pajungtų salos turkus graikų do- 
minacijai (Kipre gyvena £pie 
400,000 graikų ir 100,000 turkų

Baigtas ilgas streikas
prieš Westinghouse

WASHINGTONAS kovo 22.— 
Abiem pusėm milionus dolerių 
kaštavęs elektros darbininkų uni 
jos streikas prieš Westinghouse 
pasibaigė vakar naują darbo su
tartį 5 metams pasirašius.

Streikas truko 156 dienas, 
streikavo 45,000 unijos narių. 
Streiką dar nenutraukė 10,000 
darbininkų, kurie priklauso kitai 
unijai. Atlyginimas pakeltas nuo 
5 iki 22 cnt. už valandą, pagerin
ta pensijų ir kitų socialinių pa-

Tunisas gauna tą patį, kas pa 
žadėta Marokui — ne tik vidaus deracijos pagrindais, 
reikalų tvarkymą, bet ir santy
kius su užsieniais bei krašto ap-

kilmės žmonių). tarnavimų skundų sprendimo
Kipro ginče Turkijos laikyse- procedūra. Abi pusės džiaugiasi 

ną diktuojąs Turkijos saugumas, laimėjusios. Taika bendrovės
Atlanto pakto bendruomenės in
teresai ir saloje gyvenančių tur
kų gerovė. Geriausias klausimo 
išsprendimas būtų savivalda fe-

įmonėse užtikrinta 5 metams.

JAV jau beveik IKI mil. gy
ventojų — skelbia

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Kominformas oficialiai vakar paskelbė, kad jo pažiū

ra Stalino politikos ir komunistų teorijos atžvilgiu nuo šiol c^zl3a netraukti, tik kaip lygus 
yra tokia, kaip ją aptarė ir nustatė Sov. Rusijos bolševikų su -iuos nauJ° sumegzti, 
partijos sekretorius Chrušėevas. Reiškia, kad dabar visi Derybos nebus lengvos, bet abi 
smerks ir dergs Staliną. pusės nori jas kuo greičiausiai

— Šen. Knou'landas vakar senate padarytose pastabose pašiū- užbaigti. Tunise ateinantį sekma-
rų pakeitimą apie Stalino politiką pavadino įdomiu reiškiniu, ta- dienį vyksta pirmi rinkimai be 
čiau dar įdomiau būtų išgirsti apie tai, kaip ir kada manoma patai- prancūzų kontrolės. Nepriklauso- 
syti blogus Stalino darbus. |mybės deklaracijos išgavimas su

— Bulganinui ir Chruščevui lankantis Anglijoje vyks „viršū- stiprino moderuotų nacionalistų 
nių“ konferencijos tąsa, nes Edenas pranešė parlamentui, kad vizi- laimėjimo galimybę.
to tikslas yra rimti pasitarimai visais tais klausimais, kuriais An
glija ir Rusija nesutaria.

— Lenkijos bolševikų partijos vadu vietoje mirusio Bierujto 
paskirtas tūlas Ochabas, buv. armijos polvtrukas ir Lenkijos ūki
ninkų bei darbininkų kankintojas.

— Sov. Rusijos 8 dvasininkai, atstovaują keturias svarbiau
sias krikščionių religines bendruomenes, atvyks Amerikon birželio 
mėn. Vizitą sutarė ką tik Rusijoje buvę Amerikos protestantų 
atstovai. Katalikų atstovų sovictų-delegacijoje nebus.

saugą. Tat baigėsi šešis metus biuras per metus priaugo apie 
trukęs derybų periodas, dažnai m.j 
pertraukiamas kraujo liejimu.

Dabar prasidės antras derybų 
etapas naujiems santykiams nu
statyti, nes Tuniso atstovas pa
dėjo parašą ant rašto, kuriuo įsi
pareigojama santykių su Pran-

Kalendorius
Kovo 22 d.: ši’. Izidorius. 

tuviškas: Linas.
Oras Chicagoje

Lie-

Dalinai apsiniaukus, tempera
tūra apie 45 laipsnius.

Saulė teka 5:52, leidžiasi 6:05.

• Britų gubernatoriaus Kipre 
miegamajame vakar rasta stipri 
bomba su automatiško sprogimo 
mechanizmu.

• Mirė Graikijos ortodoksų 
statistikos bažnyčios primas arkiv. Spyri-

don, aktyviai rėmęs arkiv. Ma- 
karios Kipro salos įvykiuose.

Politinės audros plaka Viduržemio jūros krantus. — Dėmesio tažkai 
yra Paryžius, Alžyras, Kretos sala, Atėnai, Kipro sala, Izraelis ir 
Seychelle salos. (INl»)
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Redaguoja JONAS SOLICNAS ir VACLOVAS KLEIZA 
Telefonas — PKospect 6 - 2796

Medžiagą siųsti: Jonas šoliūnas, 1213 Malu Str., Urbana, Illinois

DIENRAŠTIS DRAUGAS CHTCAGO ILLINOIS Ketvirtadienis, kovo 22, 1956

DAUGIAU DRAUGIŠKUMO
J. ŠOUŪNAS

Labai dažnai, kartais net iki 
nusibodimo, mūsuose galime gir 
dėti pasakymą, kad esame idė
jos broliai. Reiškia, labai arti
mi draugai, pažįstami vienos ke
lionės bičiuliai. Mūsų tisklas ir 
priemonės panašios.

Prieš kiek laiko spaudoje ir 
susirinkimouse teko nugirsti 
skundų, kad mes nesame toki 
jau geri vienos idėjos broliai, 
nes nemokame ar nenorime. . 
draugauti.

Nesupraskite manęs klaidin
gai. Apie dviejų draugystę čia 
nekalbėsiu, nes apie tokias drau

Ir nežinau geresnio pasakymo| —New Yorko studentai at-

pabaigai, kaip šio, prof. Saikaus eitininkai turės progą dalyvauti 
kio pasakyto: “Visų pirma ap- jiems ruošiamose rekolekcijose, 
saugokime savo jaunąją nuotai- kurios bus pradėtas kovo 23 d. 
ką: būk'ma 1 nksmi ir džiaugs- 7:30 vai. tėvų pranciškonų

Lėktuvas ir augštumos 14,000 pėdų. “Tada mums de-
, guonies specialūs įtaisai nerei- Pietų Amerikoje skrido kelei- kalingL Juk mes yvename kal 

vinis lėktuvas virš Peru. Lėk-1
tuvų palyd, paragino keleivius

mingi. Niūri ir pesimistinė nuo- koplyčioje. Kviečiami dalyvauti Panaudoti deguonį teikiančiu 
1 ' įtaisu, nes buvo skrendama la

bai augštai. Keleiviams be de
guonies tikrai darėsi sunkiau

nuošė
jie.

daug augščiau”, atsakė

OR. 1. j. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Naujas adresas: 4255 W. 63rd St 
Ofiso tel. REliance 5-4410 

Rezid telef. GRovehlU 6-6617 
Valandos: 1-8 p. m. Ir 6-8 p. m 

Penktad. tik po pietų. 
Trečiad. Ir šeštad. pagal sutartiSu indėnais tose augštumose 

gyvena ir misionieriai, kurie dir 
ba baltodžiui ateiviui neįprastai 

alsuoti. Išgirdę apie deguonį, sunkiose sąlygose,
trys lėktuve buvę indėnai pa
klausė, kaip augštai skrendama.
Jiems buvo atsakyta, kad apie

taika nesiderina su jaunatvės ir neateitininkai studentai, 
esme. Tegul slegia mus vargai, — Dr. A. Šmulkštys kalbėjo 
tegul pasaulyje siaučia audros, ateitininkų sendraugių susirin- 
o mes neišsižadėk'me mums į- kime Philadelphijoje. Ten pat 
gimto linksmumo ir džiaugsmin. tėvas V. Gidžiūnas, OFM, At- 
gumo, nes nuo to priklauso ir kų Federacijos dvasios vadas, 
mūsų dorinis optimizmas”. ves trijų dienų rekolekcijas.

Tebūnie š s filosofo raginimas — P. Bičkienė ir L. Liusti- 

muirs šių Velykų Pris kėlime už kaitė atstovaus at-kes tarptau- 
gimstąs šūkis. tiniame katalikių moterų ir mer

ga:čių kongrese, įvyk3tančiame 
Romoje balandžio 2 — 9 d. d.

— l’rbanos studentai at-kai 

ruošia sąskrydį gegužės 5 — 6 
d. d- Apylinkinių draugovių na
riai yra kviečiami gausiai da
lyvauti šioje studentų ateiti
ninkų šventėje.

KRONIKAmatydamas veikimą iš arti, pa 
stebėjo, kad kaikur to artimo _ Pax Romana kongresas 

draugiškumo permažai yra. Rei-j šiais metais bu8 dviejų dalių: 
kia sutikti su kol. Kleiza, nes ir seminaro ir paties suvažiavimo, 
aš tai esu pastebėjęs. Gal kai Seminaras vyks Genevoje ir Es

Tel. ofiso HE. 4-onvn, rez. PR. 6-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1957 W. Garfield Blvd.

VAL: 1—4 ir 6—9 
Šeštadieniais nuo 1 iki 4 vai. p. p. 

Išskyrus ketvirtad. ir sekmad.

0R. IRENA KURAS
(Gydytoju Ir Chirurgė) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALI STB

7156 South Western A venas
(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. šeštad. 11 
vai. ryto iki 3 vai. popiet.

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

Ofiso tel. CLiffside 4-2890 
Rezidencijos: LAfaj etie 3-1172
DR. P. STRIMAITIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1724 M’est 47th Street 

(Kampus 47tb ir Hermitage)
Vai.; nuo 2 iki 4 ir 6 iki 9 v. vak. 

Šeštad. nuo 2 iki 6 vai., išskyr. sek

DR. FL TALLAT-KELPsA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

5662 M’est 16th Street 
Vai.: kasdien 6-8, šeštad. 1-3 

Telef. TOvvnhall 3-0950 
2534 M’est 68th Street

Vai.: tik iš anksto susitarus. 
Telef. HEndock 4-7080, neatsakius 

______skambino CEntral 6-2204.

kas sakys, kad šiais sakiniais no 
rimą suporuoti visus ir nuvesti 
prie altoriaus. Ne. Tokios in
tencijos neturiu, bet skaitau la
bai blogais reiškinius ir tokius 
nuotykius, kuriuos man teko ma 
tyti.

Neseniai vienas mūsų “drau
gužis” išsivežė mergaitę į kiną 
ir ją... paliko, nes girdi jis tu
rįs būti laiku namuose. Taigi,

gystes mes pasakojamės laiškuo jeigu jau net tokių reiškinių mū. 
se arba savo poezijoje. Keletas sų draugavime pasitaiko, skai- 
minčių apie vienos geografinės j tau, kad yra kažkas netvarkoje.
vietos draugus; vienos draugo
vės bendradarbiavimą.

Būtina realiai galvoti

Ne tik mūsų ateitininkijos, 
bet ir bendrai visos lietuviškos 
išeivijos tarpe neretai yra ban
doma išsig'nti savo nesugebėji-

Na, bet tikėkime, kad toks įvy- 
vykis yra išimtis. Mes gi, anot 
kol. pirmininko, būkime “vienas 
kitam brolis ir sesuo”.
Būkime pavasario paukščiais

Pavasaris jau čia pat. Dar ke 
lėtas savaičių — prasidės bai-

tavayer, gi suvažiavimas posė
džiaus Austrijoje (konkreti vie
ta dar nenumatyta). Seminaras 
bus pradėtas liepos 3 d. ir tęsis i 
iki liepos 14 d. Suvažiavimas 
vyks nuo liepos 19 iki 23 d. Ti
kimės, jog ir šiais metais stu
dentai at-kai bus atstovaujami 
šiuose neeiliniuose įvykiuose.

— Visi studentai ateitininkai, 

kurie šiais metais įsigis mokslo 
laipsnį (bakalaureato, magistro 
ar daktaro laipsnius) prašomi 
skubiai apie tai pranešti SAS 
informacijos skyriaus vedėjai

iiimiiiiiiifiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimiiii 
Visi Pittsburgho lietuviai 

KLAUSO IR REMIA

Pittsburgh’o Lietuvių 
Katalikų Radijo Programų

— vadovaujama —
Lietuvos Vyčių Pittsburghe

JI TRAN8LIU0JAMA 
Kiekvienų sekmadlen* nuo 

1:30 Iki 2:00 vai. p. p.
IŠ STIPRIOS IR GALINGOS

WLOA

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IB 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6822 So. Western Avenue
Vai.: kasdien 10-12 vai. ir 7-9 vai. 
vak. Šeštadieniais 10-1 vai. Trečia
dieniais uždaryta. Kitu laiku susitarus 

Ofiso telefonas: P It 8-3220 
Re» telef. VVAlbrook 5-5070

DR. JUZE IR KĘSTUTIS 
AGLINSKAI

gydytojai ir chirurgai
2300 M est <P-t Street

Vai. pirm. ir antr. 10 Iki 12 ryto, 
2ikl 4 ir 6 iki 9 popiet; ketv. ir 
penkt. 2 Iki 4 ir 6 iki 9 popiet. Šeš
tadieniais 10 iki 2 vai. popiet.

Ofiso tel.PRospect 6-1703 
Rcz. tel. GRovehlU 6-3603

RADIJO STOTIES BRADDOCKE 
-. . Visais reikalais ■ kreipkitės šiuo adre-kol. D. Karaliūtei, 816 N. Lafa- su: lithuanian catholtc hour

Radio Station WLOA- Braddock. Pa.

mų realiai galvoti, sakant, kad giamieji egzaminai ir uzversime 
girdi taip jau yra, ir tai yra knygas vasaros atostogoms. Su 
mūsų emigracinio gyvenimo iš- pavasariu mūsų draugovių vei- 
dava. Sutinku, kad kaikur, pvz. kimo pobūdis keisis. Dažniau

yette Park PI., Los Angeles 26, 
Calif.

— Hamiltono ateitininkai ko
vo 11 d. buvo suruošę šv. Kazi
miero šventės akademiją. Pa
skaitą skaitė teis. V. Užupis. 
Meninę dalį atliko moksleiviai 
ateitininkai.

imiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiii

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street
Vai. Pirm., ketvir., penkt. 1-4 Ir 7-9 
Antr. 1-5. treč. ir šešt. pagal sutarties

nogėsime išsprukti gamton gry
nu oru pakvėpuoti. Nepalikime
draugiškumo salėse vykusiuose nct ss Ženklais rašomos mašinos su 

.... c • x •»! visada naujausiais patobulinimais,susirinkimuose. Su jaunatviška KOVAI, didžiausia firma pasauly.

GERIAUSIOSpolitikoje, kultūriniame gyveni
me, jaučiama toji emigracinė 
liga. Tačiau save visiškai iš
baltinti ir sakyti, kad aplinka 
yra kalta, būtų perdaug nelogiš-' energija išvežkime viską gani- ^'"į^^ktu ^tiiuun10 ,ai'
ka. Taip yra ir su draugystėj ton: susirinkimų referatus, dai- 
klausimu. Nuo mūsų visų pri- nas ir pašnekesius. Niūrų ofi- 
klauso, koki mes esame; vienos cialumą tenuplauna nuo mūsų 

skaidrus pavasario saulės spin
dulys

Yra faktas, kad daugelis mū
sų turi susiekimo priemones, ku-

idėjos sujungti keli šimtai or
ganizacijos narių, ar draugiški 
vienos šeimos vaikai.

Anais laikais prof. St Šal
kauskis rašė: “Turint galvoje r^as jis pats valdo. Šitokiais pa- 
menką organizacinį lietuvių su- togumais gali puikiai pasinau- 
gebėjimą, organizavimosi klau- doti v^sa draugovė. Organizuo
simas privalo būti atidžiai stu- kime iškylas, aplankykime arti- 
dijuojamas ir praktiškai spren- miausias draugoves arba įdomės 
džiamas tikro susidraugavimo nes vietoves. Žinau, kad mes 
priemonėmis”. (Mano pabrėž- mokame dirbti, posėdžiauti. Zi

Kaina $69.95 ir aukščiau.

4-ji šimtine buigiama siuntinėti 
užsisakantiems. Pranešę adresų dy
kai gausite smulkias informacijas ir 
paveikslus per:

ta — J. Š.).
Taigi aišku, kad nūdieniniame

miesčioniškame mūsų judėjime

nau, kad mes pažįstame savos 
organizacijos istoriją, ideologi
ją, atsimename vadus. Nepa

J. L. GIEDRAITIS 

1632 Broad St., Harford 6, Conn., 
kuris * ‘Draugui” žinomas, kaip 
sąžiningas asmuo.

mes turime ypatingai šitą mūsų j mirškime tik vieno vienintelio 
pridėti prie savo žinių baga
žo — draugiškumo. Atsiminki
me savo draugą ir atviriau pa-

filosofo pasakymą atsiminti.
Turime būti broliai ir sesės

Paskutiniame “Gaudeamus” žinkime jį. 
numeryje Studentų Ateitininkų'
Sąjungos pirm. kol. Vacį. Klei-' NUO UŽSISENftJUSIŲ

za dalinasi su mumis savos ke
lionės įspūdžiais Jis ir kiti Cen 
tro Valdybos nariai kalėdinių a- 
tostogų metu turėjo progą ap
lankyti draugoves ir pamatyti 
studentų veikimu iš arti. Jis 
rašo:

“Kaikuriuose nariuose ir vie
netuose jaučiamas šioks toks 
apsnūdimas, pasidavimas sro
vei. Reikia dar daugiau socia
lumo ir artimesnio bendravimo 
savo tarpe. Turime vienas ki
tam būti brolis ir sesuo".

Vadinasi mūsų pirmininkas,

SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

DR ATVIRŲ ODOS LIGŲ

AR GI NETEISYBĖ,

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-

Duonų ir įvairina skoninga* 
bulktites kepa

BRUNO’S KEPYKLA
3339-41 S. Litaanica Avė.

Tel. Cliffside 4-6376 
Pristatome j visas krautuves 
Ir restoranus, taip pat iš
siunčia j visus artimuosius 

miestus.

VIRV T skaudžių “žakcS', stelių, knygų ir gintaro katalo
negali ramiai sčdčti ir naktimis gas tik 90 centų, 
miegoti, nes jų užsisenčjuslos žaizdos1 
niežti ir skauda. Kad pašalinti tų 
niežėjimų ir skaudėjimų senų atvl- . 
rų ir skaudžiu žaizdų, uždekite 
LEGULO Ointment. Jos gydymo 
ypatybes palengvins Jūsų skaudėji
mų ir galėsite ramiai miegoti nak- 
tĮ. Vartokite Jų taipgi nuo skau
džių nudegimų. Ji taipgi pašalina 
nležejlmų ligos vadinamos P8ORIA- 
SIS. Taipgi pašalina peršėjimų ligos 
vadinamos ATHLETE’S FOOT, su 
stabdo džiovinimų odos ir perplyšlmų 
larppirščtų. Yra tinkama vartoti nuo 
džiŪHtančios, suskilusios odos dedir 
vinių, odos išbėrimų ir t. t., taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada pa 
sirodo skaudus išbėrimas nuo vysty
klų. Ji yra gera gyduole nuo Iš 
vlršintų odos ilgų. Le
gulo Ointment yra 
parduodama po 75 
et., $1.26, ir 23.60.
Pirkite vaistinėse Chl 
cagoj ir apylinkėse—
Milwaukee, Wisc.,Oa 
ry. Ind.lrDetrolt, Mi
chigan arba rašyki
te ir atsiųskite Mo- 
ney order |

STATYBAI 
IR NAMŲ 
PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGA

CARR MOODY 
LUMBER CO.

STASYS LITWINAS, Prez.

3039 So.Halsted 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.

RADIOSUlĮ (lempos-dalys-bateri jos) j
/V TAISYMAS 
[namuose-dirbtuvėsej 

—100% —- 
lodanti?*. 

IzenithI

lAi-DAina
,LLll TELEVISION
(sav. inž. A. Samanas)!

l3Į30S.Halsted-DA6-6887j

MIDLAND
Savings and Loan „.J 

Associa+ion

□ I N S U R E D L

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

BENDROVĖ

LEGULO, Department D. 

5618 W. Eddy St. Chicago 34, III.

1
4038 Archer Avenue Tel. LA3-6719 

AUGUST SA L DŪKAS Pr.zid.nto.
J

JONAS GRADINSKAS
NAUJAUSI

VOKIŠKI VLTBA 1U-FI 

KADIJAI-PATEFONAI 

J. G. TELEVISION COMPANY

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

AUKŠTAS DIVIDENDAS — APDRAUSTAS SAUGUMAS III PELNINGI PATĄRNAVIMAL

TAUPYKITE TVIRTAI, APDRAUSTOJ 310,000,000 IŠTAIGOJE. AUKSčl ALSIAS. NAUJAI PADIDINTAS DIVIDENDAS llt PAID UP ISVESTMKN 
TŲ SĄSKAITAS, KITI TAUPYMO SKYRIAI: OPTIONAL, BONUS. KALE DŲ llt VAKACl.fŲ SKYRIAI. GALITE TAUPYTI IK PER LAIŠKUS. SU
TAUPYKITE IŠLAIDAS IftKEIčIANT ČI KILS IR APMOKANT VISOKIAUSIAS HILAS, VELTUI PATARNAVIMAS NARIAMS. IRKEICHAM IR 
PARDUODAM V AIDŽIOS BONUS. NAMŲ l‘ASKOIX)S PRIEINAMIAUSI O.M SĄLYGOM. SUŽINOT MCSŲ AUKOTĄ DIVIDENDĄ LR KITAS IN
FORMACIJAS PAŠAUKIT — KROVEHILL 6-7573. v

CHICAGO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION, 6234 SOUTH WESTERN AVL
PIRM 19 VAL.—8 VAL.: ANTRAD. IR PENKT. 0 Iki 4 VAK.; KET. 0 IKI 8 vaj. vak.; Treč. UŽDARYTA VISĄ DIENĄ; AEOT*. 9 IKI 9 POPIET

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6317 South Western Avenue
CIlicago 20, III. 

Pasimatymai pagal sutartie* 
Telefonas REpublic 7-4000

Rezidencija: Gltovehill 6-8161

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: nuo 2-4 ir nuo 6-8:80 ▼. 
vak. šeštadieniais nuo 2 iki 4 popiet

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel. Vlrginta 7-OO36

Rezidencijos tel. BEvcrly 8-8244

Tel. ofiso VI. 7-0600, rez. RE. 7-6867

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Spec. moterų ligos ir akušerija) 
4055 Archer Avė.

Kampas Archer ir Calitornia Avė. 
VAL.: 2—4 ir 6—8 v. p. p.

ŠeŠt. 2—7 vai. p. p., 
išskyrus sekmadienius.

Ofiso t.ief. YArds 7-1166 ,
Rezidencijos — STcwart 3-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

šeštadieniais 1—4 vai.

Ofice VVAlbrook 5-2670.
Rez. Hllltop 5-1500

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
MARQVETTE MEDICAL CENTEB 

6132 South Kedzie Avenue 
Vai. 2—4 p. p. Ir nuo 7—0 ▼. vak.

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti 

Tel. ofiso PR. 6-3838, rez. RE. 7-9199
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2506 West 63rd Street

VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. ir 7:30 
iki 9 vai. Trečiad. ir šešt. uždaryta

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

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

susitarimų išskyrus trečiadienius
2422 West Marųuette Rd.

TeL ofiso YA. 7-5557, rez. BE. 7-4966

OR. FRANK C. KWINN
(KVIEČ1NSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1651 West 47th Street

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

TeL ofiso GB. 6-5300, PR. 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
8PEO. C1URURGIN£S LIGOS

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

VAL. 2—4 p.p. ir nuo 6—8 v vak. 
šeštad. 2—4 popiet 

Trečiad. ir sekmad. uždaryta

DR. JULIJA M0NSTAVI6IUS
GYDYTOJA IB CHIRURGE 

10748 South Michigan Avenue 
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. v., 
lšskirus trečiad. Šeštadieniais nuo 1
iki 4 vai. popiet.

Tel.: Ofiso — PUIlman 5-6766
Buto — ENglewood 4-4070

Ofiso Ir buto tel. HEmlock 4-5816

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IP VIDAUS LIGOS 

6757 South Westeru Avenne
Valandos: pirmad., trečiad.. ketvirt., 
penkt. 6:30—8:30 v. vak. Antrad. 
10—12 vai. ryto. šeštad. 2—4 p. p. 
Kitu laiku pagal susitarimų

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI
3259 South Halsted St.

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

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

Ofiso telefonas — BIshop 7-2525

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

‘4342 Archer Avenne
(Kampas Kedzie ir Archer).
Vai. kasdien nuo 2 iki 9 vai. 

Trečiad. ir sekmad. tik susitarus

DR. VYT. TAURAS- 
TUP6IAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR 
SPEC. MOTERŲ LIGOS

Ofisas ir rezid.: 2410 W. 51 st St. 
rel. PRos|M-ct 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. (1-8484

DR. V. P. TUMASONIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. chirurginčs ligos
6255 South- M'estern Avenne

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

sekmadieniais uždaryta

Tel. ofiso: DAnube 6-1125

DR. A. VALI3-LAB0KAS
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 PKospect 6-9100
ltczid. PKospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(V'aškcviėiūte)

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.

DR. J. VAITAITIS
GYDYOOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Ct., Cicero
Kasdien 10-13 vai ryto Ir 6-8 vai 

vak. šeštadieniais 10-2.
Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381

Tel. ofiso VL-lory 2-1581
Itez. VIctory 2-0741

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJ AS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas REliance 6-1811

DR. WALTER j. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
3925 VVest 59th Street

VAL. 1—4 popiet, 6:30—8:30 vak. 
Trečiad. pūgai sutart)

Te|. ofiso ir buto Oljymplc 2-4150
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4988 W. 15th St, Cicero 

Kasdien 1—8 v. Ir 6—8 v. vakare. 
IšHkyfilš t rečiai! ic n i us

Butas 1526 So. 40th Avė. 
šeštadieniai. 12 iki 4 popiet

Ofiso telef. LAfayette 3-3210, Jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzie 3-2S68
DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGfi 

4146 S. Archer Avė.
VAL. Kasdien popiet nuo 12-2:80 v. 
Vak. pirm., antr., ketvirt. 6-8:30 v. 

Trečiadieni tik susitaru.

Dr. Nina KRIAUČELIŪNAITE
(Gydytoja ir Chirurgė) 

MOTERŲ LIGŲ llt AKUŠERIJOS 
SPECLALlSTft 

8750 Weat 71st Street 
(Kampaa 71st Ir Callfornla)

Tel. oflao Ir rcz. REpubUo 7-4146 
Vai 11-2 Ir 6-9 v. v. Še*t 1-4 p. p.

Pi-iflminiau tik £.u-iU-i

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpubiic 7-2200 
SPECIALYBE CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2435 West 69th Street 

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

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

keičia stiklus ir rėmus.
4455 So. Galifornia 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 CHIRURGĖ 

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. Campbcil Avė.

Tel. oflao Y’A 7-4787, rcz. rit 6-1030

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4645 S. Ashland Avė. (kamb. 211)
Vai. nuo 2—4 ir 6—8; trečiad., šeS- 

ta^l. ir sekmad. tik pagal sutartj.
Jeigu neatsilieps vlršminStl telefonai 

Šaukite Mlduny 3-0001

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Ortbopcdas - Protezintaa 

Aparat.ai-Protozai, Mod. ban
dažai. Spec. pagiŲba kojom

(Arch Supports) ir 3.3.
Vai.: 9-4 Ir 6-8. šeštadieniais 9-1. 
1RTUOPEDIJOS TECHNIKOS LAI). 

2850 W. 6:<rd St. Chicago 20, UL 
Tel. PKospect 6-5084.

Tel. ofiso PR. 6-6446, rez. HE. 4-3150

DR. F. C. ININSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2420 West Marųuette Rd.
VAL. nuo 2 iki 4 p. p.; 6 iki 8 vak. 

Trečiad: ir šeštad. pagal sutarti

Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 0-6650

DR. P. Z. ZALATORIS
Tek ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-6650 

1821 So. Halsted Street 
Rezid. 0600 S. Artesian Avė.

VAL, 11 v. r. iki 3 p. p.; 6—9 v. v.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 metų patyrimo
Tel. YArds 7-1820 

Pritaiko akinius 
Kreivas akis 

Ištaiso.
Ofisas ir akinių dirbtuvė 
756 VVest 35th Street 

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

DR. S. VAITUSH, OPT.
Palengvinu akių Įtempimų, kuris 

yra priežastis galvos skaudėjimo bei 
svaigimo Ir skaudančių akių karščio. 
Atitaisau trumparegystę ir toliregys- 
tę. Prlrenku teisingai akinius Visi 
egzaminavimai daromi su elektriniais 
instrumentais, rodančias mažiausius 
trūkumus. Speciali atyda kreipiama 
į mokyklos vaikus.

4712 South Ashland Avenue 
Tel. YArds 7-1373 

Vai. 10:30 iki 7 v. vak. Šeštad. 10:80 
Iki C vai. Hikin. Ir treč. uždara.
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THE LITHUANIAN DAILY FKIEND 
2334 K. Oaklcy Avė., Chicago 8, III. Tel. Vlrglnia 7-6641; 7-6643
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NEAPSIGAUKIME! RINKIMINIŲ METŲ RŪPESČIAI
J

STASYS ALsftNA S, Cleveland, OhioSekdami Jungtinių Amerikos Valstybių ir Sovietų Sąjungos 
santykius, šiandien turime statyti klausimą, ar esama bent ko
kio pagrindo optimizmui? Ar "nauja” Kremliaus “kolektyvinės” Prezidento apsisprendimas ar partijos pirm u nko L. W. 
diktatūros politikos kryptis pakels Kremliaus planus ir ar gali- kandidatuoti sekantam termi- Hali, kad perdidelis pasitikėji
mą bus laukti geresnių ir bent kiek nuoširdesnių santykių su juo? nui užpylė ant karštų akmenų mar, yra be pagrindo ir kad jų

Atrodo, kad Chruščevo ir Bulganino demoniškos šypsenos naują kibirą vandens. Pirmosios laukia sunki kova.
Genevoje ir kitur, jų užsimojimas pasmerkti Staliną ir jo dar- reakcijos parodė, kad respubk- 
bus, pavadinant jį net pamišėliu, yra padarę nemažai įtakos ne konai pasijuto, lyg akmuo jiems 
tik Vakarų Europoje, bet ir VVashingtone. Reikia tik stebėtis, būtų nusiritęs nuo krūtinės, j.c 
kad augštesnių politikų ir diplomatų tarpe lyg jau ir prieita įsi
tikinimo, jog šiuo metu santykiai tarp JAV ir Sovietų Rusijos 
žymiai pagerėję. Esą tokių santykių neturėta nuo tų laikų, kuo
met prezidentas F. D. Roosevelt 1933 m. pripažino Sovietų 
Rusijos kruvinąją diktatūrą, tikėdamasis, kad palaikydamas dip
lomatinius ir kitus santykius su bolševikais galės padaryti įta
kos į Staliną ir kitus pakeisti sovietų vidaus politiką Bet, kaip 
•gerai žinome, ne tik jos nepakeitė, bet ją dar labiau sustiprino 
ir ateistiniam komunizmui leido tiek įsigalėti, jog šiandien viso 
laisvojo pasaulio jėgas reikia jungti, kad atlaikius jo plitimą 
toliau. Keista ir tai, kad yra politikų, teigiančių būk šiuo metu 
santykiai su Rusija yra net geresni ir už buvusius II Pasaulinio 
karo laikais. Taip galvojantieji patys save apgaudinėja.

Kad visi naujieji Kremliaus budelių manevravimai yra su
galvoti apsukimui vakariečių diplomatų ir politikų galvų, jau 
turime ryškesnių duomenų.

Paskiausiuoju laiku Kremliaus “bosai” diskutavę vidaus 
politikos problemas su JAV ambasadorium Maskvoje Charles 
E. Bohlen. Jie diskutavę ir užsienio politikos klausimus. Po 
to viso ambasadorius Bohlenas prisiuntęs Washingtonan savo 
diplomatinį pranešimą, kuriame esą daug optimizmo. Panašaus 
pranešimo dar nė 'vienas pirmesnis ambasadorius nesąs pri
siuntęs iš Maskvos. Nejaugi jis ir ambasadorių Joseph Davis 
(“Mission to Moscow” autorių) būtų pralenkęs savo optimizmu?

Mūsų manymu, šis Bohleno optimizmas yra lygiai be pa
grindą ir net pavojingas, kaip 1933 m., ar II Pasaulinio karo 
metu.

Pavojus štai kame: pranešama, kad prezidentas Eisenho- 
weris daugiau entuziazmo parodąs Bohleno pranešimui iš Krem
liaus, negu rusų reikalų ekspertai Valstybės Departamente.
Prezidentas dabar turįs naujų vilčių, kad santykius bus gali
ma pagerinti ir dabartinę įtampą tarp Rytų ir Vakarų bus ga- 

' Įima atleisti ir sušvelinti.
Valstybės Departamentas planuojąs nuodugniai peržiūrėti 

dabartinį konfliktą tarp Rytų ir Vakarų ir pasinaudoti visais 
Kremliaus pasiūlymais. Tačiau tai būsią daroma nemažu at
sargumu. Ir Prezidentas, ir Valstybės Departamentas yra įsi
tikinę, kad reikės akylai budėti, kol visi pasiūlymai, visos gali- 
limybės bus ištirtos. Aišku, kad atsargumas yra labai vietoje.

Bet ar iš viso yra bent koks pagrindas manyti, kad Sovietų 
Rusijos politika tiek pasikeis, jos ir užsienio politika bus pa
sukta ta kryptimi, kad komunistai jau išsižadės savo pirmesnių 
užsimojimų visą pasaulį apžioti ir su Vakarais jau gyvens san
taikoje ir nebebus grėsmės iš komunizmo pusės.

Prezidentas Eisenhoweris keliais atvejais yra pareiškęs, jog 
Kremliaus pažadais jis tikės tik tuomet, kuomet jie nebus 
vien žodiniai, bet pagrįsti konkrečiais darbais. Būtų išmintin
giausia JAV užsienio politika, jei ir toliau būtų laikomasi to
kio nusistatymo.

Sovietai turėjo daug progų pademonstruoti savo gerą valią 
ir norą gyventi taikoje su savo kaimynais, bet tos valios ir noro 
jie nerodė. Nerodo ir dabar.

Chruščevas ir jo draugai įstikino, kad jų pirmtakūnas ir 
mokytojas Stalinas buvo pamišėlis, ir jei pripažįsta, kad tas 
pamišėlis nieko daugiau nepadarė, bet klydo kiekviename savo 
žingsnyje, reiškia, kad ne kas kitas, bet pamišimas privedė 
prie Lietuvos ir kitų valstybių pagrobimo, tai kodėl dabar Chruš
čevas nesiima taisyti pamišėlių klaidų ir savo konkrečiais 
darbais neįrodo, kad jis yra visai kitoks ir siekia taikos, laisvės 
bei gerovės visiems žmonėms. Bet to iš jo nesulauksime, kaip 
nesulaukėme iš pamišėlio Stalino.

džiūgauja, kad išvengta tarpu
savio kovų, tikri laimėjimu, c 
demokratai parodė susirūpinimo 
ženklų. To susirūpinimo prie
žastis yra jų ankstyvesnio ji tak 
tika, būtent: visa respublikonų 
administracijos kritika būdavo 
taikoma ne į "generolą”, bet j 
“leitenantus”, “big bussines” ir 
aplamai į respublikonų partiją, 
o pats prezidentas, kuris yra 
atsakingas už savo administra
cijos veiksmus, išliko lyg virš 
partijų politikos. Iš to visko 
susidarė įspūdis, kad jis yra 
virš visų, nuolat simpatiškai 
besišypsąs šiokios tokios taikos 
ir ūkinio gerbūvio "kaltinin
kas”.

Ištikrųjų, šiandien prez. Ei- 
senhoweris yra greičiausia po- 
pulariausias asmuo Amerikoj.

Viceprezidento kandidatūra

Prezidentiniam kandidatui 
paaiškėjus, prasidėjo kova dėl 
antros vietos, dėl viceprezidenti 
nės kandidatūros. Čia nėra dar 
varžybų tarp eilės kandidatų, 
bet stovi klausimas ar Ni-\onas, 
ar kas kitas, ar senasis “tiekė- 
tas” su Nixonu ar be jo?

Dic Nixonas yra tapęs kont
roversine figūra. Jis turi daug 
įtakingų priešų ir didelių drau
gų. Jo priešais skaitoma gen. 
L. Clay, prezidento padėjėjas 
Sherman Adams ir kaikurie ki
ti “golfininkai”. Už Nixoną sto 
vi iždo sekretorius Humphrey, j 
Thomas Dewey, teisingumo 
sekr. Brownell ir beveik visa 
partijos mašina su jos pirminin
ku Hali. Daugeliui respublikonų 
jaunasis viceprezidentas yra lyg 
šv. Jurgis pirmasis pradėjęs 
kautis su komunistiniu slibinu 
Amerikos visuomenėj. Jo nuo
pelnas yra pirmojo komunisto 
— diplomato Alger Hisso paso- 
dinimas į kalėjimą, Lattimore 
ir kitų “trubeliai”.

Nixono kandidatūrai partijos 
faktorius gali būti lemiamas, 
ypač kad prezidentas pasakė: 
“I likę Dic”, nors, į kovą už jo 
kandidatūrą nesikiš ir bandys 
būti geras visiems. Taigi, Ste- 
vensono žodžiais tariant, žino
me, kas laikys respublikonų vė
liavą, bet kas — kirvį?

Ant svarstyklių!

Nors oficialiai ir rodomas di 
delis entuziazmas, bet respubli- 
konų laimėjimas nėra tikras.

DEL RAŠYMO APIE SAVE atrodo, kąd toji organizacija) Ne ke reikšmės yra pasisaky- 
Prieš kiek laiko tokia tema jau ilgesnis laikas yra pasirin-1 maį tokių patyrusių vadų, kaip 

tilpęs “Drauge” mano straips- kusi panašų pobūdį, kokį turė-
nis turėjo ir tebeturi atgarsio, jo Naujosios Romuvos bičiulių 
Atsiliepia žmonės žodžiu ir raš- organizacija, veikusi Nepriklau 
tu. Daugumas mano, kad per somybės metais. Ten taip pat

Demokratai, kaip partija, y- 
ra stipriausi. Tą parodė pasku
tiniai, t. y. 1954 m. kongreso, 
gubernatorių, miestų ir kitokį 
smulkesni rinkimai. Tie laimėji
mai parodė visuomenės pasit.- 
kėjimą demokratų partija ii 
sustiprino mašineriją, kuria pa- 
gr-ndiniai Rinkimu i (general 
eleetions) yra laimimi, o ta ma
šinerija susideda iš valsčių, ap
skričių, miestų, ste.tu ir kong
reso įstaigų. Daugumos jų kont 
rolė yra demokratų rankose.

Respublikonams nepatogus 
reikalas yra prezidento sveika 
ta. Per radiją ir televiziją pa- 
sakytoj kalboj, jis sudarė įspū
dį, kad kalba visiškai nuošir
džiai, nupasakojo net smulkme- nai sunkiai tvarkosi su žydais

Yra ir daugiau respubliko 
nams “nežinomųjų”. Nežinia k»j 
klų politinių pasėkų turės far- i 
merių n pas tenkinimas, koks 
efektas bus Nixono kandidatū

ra, jei jis vėl tūtų nom nucia.-.. 
kokios pasėkos bus ryšium su 
antisegregacijos klausimu. N x- 

onas gyrėsi, kad tai respubliko
nų iniciatyva. Ka p laikys s de
mokratiški pietiniai steitai, ku
riuose 1952 m. Eisenhovveris tu
rėjo didelį pasisekimą.

Segregacijos (rasių) klausi
mas reikšmingas ir demokra
tams, ir jie dėl to sėdi ant ža
rijų, nes tų steitų administraci
jos demokratų rankose, o neg
rų — 18 milionų.

Nežinia, kokį vaidmenį suvai
dins tautinės mažumos, vad. 
“pressure groups”. Respubliko

MERGAITĖ PAS PREZIDENTĄ

Prezidentas Eisenhoweris Raituose Riimnose nupirko iš Clnrn Jo 

Proudfoot, 4 metu, iš Miami, Kla., velykinių etikečių (ženklu). Mer

kytė atidžiai žiuri, kokią dovaną jai suteiks prezidentas Eisenhovveris.nas ir atvirai pasisakė, kok’ie 
būtų jo neesminių pareigų ap
ribojimai, jei jis vėl taptų pre
zidentu. Atrodė, kad jis susi
laukė už savo atvirumą pagar
bos, kurią gali sunkiai sektis 
demokratams išsklaidyti. Jie iš 
karto vėl šoko, kartais gal per- 
aštriai, pulti “part-time” pre
zidentą, ypatingai ta» akcentuo
dami, kad susidaro įspūdis, jog 
kitų stiprių “issues” (šūkių), 
jie bent šiuo metu neturi; pas
tarasis gali dominuoti ir visą 
kampaniją. Tarp kita ko, de
mokratų į tą tašką spaudimas 
gali padėti Nixonui, nes jo pa
keitimas “stipresniu”, didesnio 
kalibro politiku gali sudaryti 
įspūdį, kad patys respublikonai 
nepasitiki, jog jų 66 metų am
žiaus prezidentas su raiša širdi
mi gali išbūti iki termino galo. 
Tokos abejonės respublikonams 
nenaudingos.

dėl tankų. Aplamai, prezidenti
niuose rinkimuose mažumos tu
ri mažą efektą, nes abeji gražiai 
maždaug tą patį pažada, tuo j 
būdu jas suskaldo. Bet kai lai
mėjimas stovi ant briaunos jų 
organizuotumas, drausmė ir vie
ningas apsisprendimas galėtų 
būti lemiamas ir įtaka — pagal 
“nuopelnus”. Šito siekti reiktų.

Šių .metų kampanija greičiau
siai turės daug staigmenų, bus 
dramatiška, kaip dramatiški 
bus ir patys rinkimai.

Čia kalbėjau tik apie du as
menis, bet ne apie partijų pro
gramas “issues”, principus. Ta
čiau tokia yra šio krašto siste
ma, kad jų išrinkimas apspren
džia šio krašto politiką ketu
riems metams. Partijų platfor
mos čia tetarnauja tik kaip fo
nas, kaip iliustracija, kas tie 
žmonės yra ir ko jie siekia.

Drožles t

Jei iš Lietuvos išvykome nykš 
tukais, tai, vyrai, bent sugrįžki- 
kime milžinais!

*
Komunizmo diktatūroje, ma

tyt, kol diktatorius gyvas, jam 
padus laižo, o kai miręs — lai
žytojai ant jo kapo kazoką šoka.

*Kaikuriuos mūsų “vidaus po
litikos” straipsnius pasiskaičius, 
nenoromis tari: “Svirplys ope
rų nedainuoja”.

*

70 metų amžių. Senutė gailėjo
si savo jaunystės idealų, kiti — 
gailėjosi jos.

*
Jei tave ir stumia, ir spiria, 

aišku, kad turi pirmyn eiti.
P. EiUukas

Brooklyno “Vienybė” minėjoturgiją.

Pamaldos Televizijoje
NBC televizijos tinklas Verbų 

sekmadienį tarp 9 ir 10 vai. ry
to (Chicagos laiku) transliuos 
šv. Mišias ir kitas pamaldas, 
laikomas jau pagal naująją Ii-

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS IR GASOLINO STOTIS
Atliekami lyginimo ir dažymo darbai. Taisomi motorai, stabdžiai 
transmisijos ir t. L MOBILGAS benzinas, įvairių rūšių alyva, 

baterijos ir automobiliams dalyB. Firestone padangos.
1934 West 59th Street Tel. GRovehill 6-9136

ML CESAS, patyręs aato specialistaa

VIENYBĖJE TAUTOS JĖGA
Lietuviškųjų grupių nesugy- nės laisvinimo darbas — visų

venimas ardo mūsų vienybę, ku
ri ir šiaip nelabai stipri. Esant 
tėvynei bėdoje, aš į šį reiškinį 
žiūriu ne grupine galvosena, bet 
kūrėjo-savanorio protu ir šven
tais jausmais. Mūsų anais lai
kais neskyrė amžius, šalia jau
nikaičio iš mokyklos suolo, pe
tys į petį ėjo sengalvis. Mus 
neskyrė tautybė (buvo žydų ir 
kt.), neskyrė religiniai ir gru
piniai įsitikinimai. Mūsų parti
ja buvo Lietuva, jog nariai lie
tuviai, o tos partijos aiški ir 
trumpa programa Lietuvos him 
nas.

Dabar anos vienybės liko tik 
sapnas, malonus prisiminimas 
ir pagalvojus kokiu Lietuvos 
keliu einama, lieka tik širdies 
skausmas.

Mieli broliai ir seserys, tėvy-

mūsų bendras darbas. Kad šis 
darbas būtų darnus ir našus, 
statykime tėvynės laisvinimo 
reikalus augščiau už grupinius, 
šalinkime asmeninius ir grupi
nius nesupratimus, būkime vie
ningais Lietuvos vaikais ir dar 
daugiau tą vienybę stiprinkime 
ir todėl remkime laisvinimo veik 
snius.
Mums reikia tik stiprios vieny- 

/bės,
Joje tautos yr pajėga!
Kas susitarimo žvakę žibįs, 
Tam bus dėkinga Lietuva!

(Iš Jono Kmito “Eilės” 
Vardan tos Lietuvos Jus ma
loniai prašo:

Bronius Abromonis,

Liet. kariuom. kūr.-sav. ir buv. 
XXII rinktinės 10 kuopos rikiuo

tės šaulys.

INSURED 
UP TO - III
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pataria :
1. Nepraleiskite visų uždirbtų ^pinigų 

Taupykite nors dalį.

2. Pinigams padėti nereikia važinėti. 
Juos galite pasiųsti paštu.
Mes apmokėsime pašto išlaidas.

3. Planingas taupymas visados moka 
gerus dividendus.

2202 WEST CERMAK ROAD 
Tel. VIrginia 7-7747

JOHN J. KAZANAUSKASL Pres.

Chartered and Snpervlsed by the U. 8. Government
ĮSTAIGOS VALANDOS: Kasdien nuo 9-tos ryto Iki 6 vai. po pietų. Ketv. 
nuo 9-tos vai. ryto iki 8 vai. vak. BeStad. nuo • vai. ryto Iki 1 vai. po 
pietų. Trečlad. visai neatidaroma.

švelniai klausimą pajudinau, 
kad reikėjo žymiai aštriau pas
merkti tuščios garbės jieškoto- 
jus. štai ir šiomis dienomis gau
tame viename laiške nurodo
mas faktas, kad žmogus slapy- 
varde prisidengęs save rekla
muoja spaudoj ir toks dalykas 
griežtai smerkiamas. Nenorėjau 
nė vieno tokio pagirti, tik no
rėjau pabrėžti, kad turime pa
jėgti vertinti žmones ne vien 
pagal jų silpnybes, norėjau 
kviesti visur jieškoti ir gerųjų 
pusių, kurios gal atsveria silp
nybes, kurių žmogiškai galvo
dami juk nežinome, kad kiek
vienas turime.
NEAIŠKUS KOMUNIKATAS

“Draugo” kovo 7 d. numery
je įdėtas trumpas aprašymas 
Lietuvių Fronto Bičiulių Tary
bos posėdžio Cleveland mieste 
ir pabaigoj duodamas turbūt 
oficialus komunikatas, iš kurio 
sunku išskaityti aiškesnę tos

domėtasi politika, bet pagrinde 
laikytasi kultūrinių problemų 
svarstymo. Gyvenimas tuštu
mos nemėgsta. Jei organizaci
ja pasirenka stebėtojo vaidme* 
nį mūsų politiniame darbe, ma
nau, kad ilgiau tokiai padėčiai 
užtrukus joje neberas vietos 
tie, kurie nenori tenkintis vien 
stebėjimu.

Labai nekonkrečiai pasisaky
ta dėl santykių su kitomis re
zistencinėmis organizacijomis, 
dėl kultūrinių apraiškų įtrauki
mo į laisvės kovos frontą ir dėl 
jaunesnių žmonių įtraukimo j 
politinį darbą. Viskas gerai, tik 
dabar jau toks laikas, kad reikė 
tų tiksliau pasakyti, kokios or
ganizacijos laikomos rezistenci
nėmis. O kai dėl tautinės kul
tūros kūrybinių apraiškų ir jau 
nimo dviejų nuomonių berods 
nėra. Svarbu rasti kelių tobu
liau tikslą atsiekti. Apie tai ir 
turėtų būti kalbama. Perdaug

resp. lyderio senate Knowlando

BIRUTĖ PŪKBLEVICIŪTĮ

57 tęsinys

— Užplakti už duoną, vaike, už duoną...
Ir man toji duona stojosi kaip gentkarčių auka. Ne 

valgis, bet šventa atnaša, ne dienos pelnas, bet kančios 
paveldėjimas.

Buvo tik keista, kaip mes visi trys atsidūrėm Pa
langoj. Mes netikom šiai puikiai vasarvietei, kur jau 
buvo išrinktas grožio karalius ir nudegimo karalius, kur 
plyname lauke, už bažnyčios, būdavo rengiamos arklių 
lenktynės su pirmaisiais Lietuvos džokiais — mažais 
tipeliais, užsimaukšlinusiais spalvotas kepurytes, kur iš 
nuobodumo jau būdavo lošiamas bridžas ir vakarais 
kurhauzo šokių salėj net pasirodydavo vienas kitas vy 
ras, užsivilkęs baltą, vasarinį smokingą.

Mūsų kambario kampe stovėjo apraugtų agurkų 
kibirėlis, mes tebedėvėjom medvilninius kostiumus, su 
kuriais maudydavomės ties Neries sieliąis ar kaimelio 
pakrantėj. Išlipus iš vandens jie apdribdavo, lyg šlapios 
odos ir nutįsdavo iki kelių.

Guminė mamos kepurė buvo taip pat senoviškos
mados: suraukta aplink galvą, lyg naktinis čiapčius. skaistumu. Kai už Naglio kalno, slinkdamas rytų pu-

Mes net negalėdavom visi drauge maudytis. Vie-1 sėn, dar dunda ir blykčioja juodas debesis, kai šlamščia 
nas visada turėdavo pasilikti ant kranto ir daboti pil-ir putoja tamsiai šalia jūra, iki pat neužmatomos toly

kąsias tėčio kelnes. Šoninėj jų kišenaitėj užsiūti pinigai 
už Alytaus namą. ,

Tėtis mane tiek prigrasino nuo tųjų kelnių nesi
traukti, jog kai ateina eilė eiti sargybą, aš tiesiog ant 
jų užsisėdu, kad, gink Dieve, nepraganyčiau viso mūsų 
šeimos turto.

Ir taip sėdžiu ant dvidešimt ir penkių tūkstančių, 
lyg tas pasakos šuva, užtupdytas ant turtų skrynios. 
Tas tretysis, pats baisusis, kurio akys didelės kaip 
bokštai.

Sėdžiu ir matau, kaip mama moko tėtį plaukioti. 
Nes supelėję Seirijų kraužliai nepadėjo ir tėtis, jau su
laukęs trisdešimt šešerių metų, plaukti dar nemoka.

Jūra vos besiūbuoja, mirga vanduo, tolumoj plau
kia „Prezidentas Smetona“, rykauja žuvėdros, sparnais 
užrėždamos staigius lankus ir nerdamos žemyn, lyg pa
tys plėšrieji paukščiai. Pakrašty teliuškuojasi sutūpę 
žydės, gaudydamos atbėgančias bangeles, pašokdamos 
ir Suspiegdamos, tarsi jos nardytų ir siaustų vandenyno 
vidury.

Po audros aš tuojau pat bėgu pajūrin jieškoti gin
tarų.

Renku net ir pačius mažuosius, nes vasaros gale 
man juos sulydys į širdelę, kurią aš galėsiu pasikabinti 
ant kaklo.

Tik praūžus audrai, pajūris sutviska visu savo

organizacijos liniją ir tolimesnę pas mus bendrybių ir nereika- 
kryptį. Man, pavyzdž’ui, kartais lingo gudravimo. K. Mockus

bės pasišiaušusi lūžtančių bangų skiauterėm. Kai stai
giai atvėsęs oras kvepia žaibu, jauna žuvim ir smaluo
tom valčių virvėm.

Jau ir vėl šviečia saulė, bet ant nugaros tebekrap- 
noja paskutiniai nuslenkančio debesies lašai, stambūs ir 
perregimi, blizgėdami saulės spinduliuose. Atrodo, kad 
lyja didžiuliais deimantais. Tai karaliaus ašaros, o ka
ralius verkia labai retai. Taip sako visos geros pasakos.

Tada garuoja visa pakrantė, toli, už Birutės kalno, 
pasibaigianti apvalia užuolanka. Garuoja šlapias tiltas, 
kopų žolės, maudyklės būdelių raudoni stogai ir šiltas, 
permirkęs smėlys.

Garuoja kopų kauburiai; jų baltos viršūnės — švel
nios ir nepalytėtos — parausta, lyg jaunos moters kū
nas...

Ir kai tyliai eini pačiu vandens pakraščiu, junti sa
vo basas kojas, junti, kaip jos įsimina minkštan smėlin, 
kaip jas užgriebia kiekvienos bangos šliūkštelėjimas, 
kaip pro pirštus praslysta juoda jūros kerpė ar švelni 
dugno samana ir kaip, šnarėdamos ir tirpdamos, kute
na padą baltos putos.

Eini, o už tavęs jau plakasi kitos bangos — viską 
užplaudžia ir užlygina.

O kai atsisuki, tavo pėdos teveda nuo lentinio tako 
iki vandens, tarsi būtum ėjęs ir nuėjęs pačion jūrų gel
mėn... Ir jos yra vienintelės visame tuščiame pajūry.

Tada kvėpuoji pilna krūtine. Jauti vandens platy
bę ir vidurvasario giedrą. Jauti dangaus ir žemės san
dorą ir savo širdį, toj sandoroj taikingai plakančią.

Jauti tada, turbūt, ir savo nemirtingą sielą.
(Bus daugiau)
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Perkūnas iš giedro dangaus...
Visai arti prie šv. Antano pa

rapijos bažnyčios, prie "Nerin
gos” knygyno durų minia žmo
nių — susigrūdimas. Girdėti šū 
kavimai... Susijaudinimas. Kas 
čia? Dėl ko čia lietuviai bū
riuojasi? Kas gi blogo atsitiko, 
kad korespondentai — ir lietu
viai!, ir didžiosios ametrikinės 
(anglų k.) spaudos — taip grū
dasi prie "Neringos”? Policijos 
sirenos kaukia... Kas atsitiko?

Jūsų korespondentas irgi pa
skubėjo įsigrūsti į susijaudinu
sios minios vidurį. Žvalgausi. 
Klausinėju — gi visi klausiami 
man rodo į išeinančius Lietuvių 
Bendruomenės Detroito apylin
kės valdybos narius. Visi mos
tiguoja rankomis. Susijaudini-

joj ir kitų kontinentų įvairiuo
se kampuose atsidūrusius sun
kiame varge, bet ir savo malo
numui nepasigailėkime tam lab
daringam tikslui paramos — sa
vo paramos lašo — dolerio.

Balfo 76 skyrius visada su
silaukdavo mūsų visuomenės 
nuoširdžios paramos. Argi mū
sų visuomenė šįkart būtų pasi
keitusi ?

Taigi balandžio 7 d. (šešta
dienį) gausi lietuvių visuomenė 
susirenka į Hispanos Unidos sa
lę linksmai pagyventi, pasijuok
ti ir pasidžiaugti tikru gyveni
mu Juk. Z. Arlauskaitė - Mik-Į 
šiene niekad mūsų nėra apvy
lusi. Todėl visi einame, visi va

rnas tikrai didel.s. Korespon- žiuojame į Balfo parengimą,! 
dentai veržiasi prie tų apylinkės kuriame ,bus valia juoktis, kiek 
valdybos narių. Policija stro- ,tik kag norės mg
piai juos saugo, kad kas blogo
nenutiktų... PRANEŠIMAS DETROITO

Pagaliau aš petys į petį susi- SPORTININKAMS
gretinu su LB Detroito apylin-j g m kovo 25 d (§į sekmadle. 
kės pirmininku Vytautu Kutku-|nį) 12:15 vai., tuoj po sumos, 
mi. Aš klausiu jį greitai ir su- šaukiamas Detroito LSK Kovo 
si jaudinęs: . Į narių susirinkimas Šv. Antano

— Kas gi nutiko ?_ Dėl ko čia parapijos mokykloje. Darbo-i 
minia tiesiog išprotėjo? Kodė» tvarkėje — pasiruošimas būsi- 
čia policija?

— Nusiramink, — sako man 
pirm. Kutkus. — Čia nieko blo
go neatsitiko, tik Detroito vi
suomenę kaip perkūnas iš gied
ro dangaus pritrenkė staigi ži
nia, jog Kanados lietuvių cho
ras “Varpas” iš Toronto, kurį 
diriguoja ir vadovauja žymus 
muzikas Gailevičius su 75 dai
nos, lietuviškos dainos, artis
tais — dainininkais š. m. ba
landžio 14 d. (šeštadienį) at
vyksta į Detroitą ir Wėstern 
High School salėje duos nuosta
biausią, augščiausio meninio ly
gio koncertą. Mūsų visuomenė 
girdės daug, daug puikių operi
nės muzikos — vokalinio meno 
Šedevrų, o kitą koncerto pusę 
sudarys mūsų lietuviškos dai
nos.

Sužinojęs visą tiesą visiems

moms varžyboms, o taip pat iri 
kiti einamieji reikalai. Kviečia
mi visi sportininkai gausiai da
lyvauti. Naujų narių priėmimas 
irgi bus vykdomas.

Detroito LSK Kovas V-ba

PASKAITA APIE LIETUVĄ
Danguolė Šeputaitė neseniai i 

buvo pakviesta į Grosse Pointj 
kalbėti apie komunizmą. Po pa
skaitos sekė klausimai. Tai be
ne vienintelė iš Detroito lietuvių, 
kuri skaito paskaitas amerikie
čiams apie bolševizmą Lietuvo
je ir apie komunizmą bendrai.

V. J.

DAR TRŪKSTA 200 DARBO 
IR BUTO GARANTIJŲ

Šiomis dienomis yra gautas 
raštas iš Bendrojo Amerikos Lie 
tuvių Šalpos Fondo Centro, ku

tas nebepriims. Tokiu būdu 
kam iš lietuviu tremtinių iki to 
laiko nebus padaryta darbo ir 
buto garantijų, tas jau niekada 
nebegalės atvykti, nes Lietuvos 
kvota yra maža ir jau išduota 
daugeliui metų.

Garantijų sudarymas yra pa
prastas ir lengvas. Nereikia nė 
turto parodyti, nė jokio užsta
to duoti. Užtenka būti JAV pi- 
liečiu, numatyti šeimos galvai 
darbą ir šeimai butą, užpildyti 
nustatytos formos blankus ir 
nusiųsti Balfo Centrui.

Dar kartą primenama mie
liems detroitiečiams, kad valdy
bai prašant p. E. Paurazienė 
mielai sutiko talkininkauti užpil 
dant blankus darbo ir buto ga
rantijų sudarymo rekalu.

Tuo reikalu betarpiškai kreip
tis į p. E. Paurazienę, 1740” 
Quincy Avė., Detroit 21, telef 1 
UN 2-3298. Ten galima pama
tyti norinčių ir neturinčių darbo 
garantijų sąrašą.

Balfo 76 Skyriaus Valdyba 

Grand Rapids, Mieli.
Mažėja lietuvių gretos

Pagal gautus iš St. Barto lai
dojimo įstaigos duomenis, per 
šių metų sausio ir vasario .mėn., 
mirė šie senesniosios kartos lie
tuviai: Juozas Bekampis, Zuza
na Olišauskienė, Kostas Trei- 
nys, Ona Bagdonienė, Kazimie
ras Klimavičuis, Feliksas Kive
ris, Kostantas Baliulis, Jurgis 
Budraitis, Katerina Dubinskie- 
nė, Vincas Tauteris, Augustas 
Gustainis, Kazimieras Zalenka 
ir Teklė Runcelienė.

Ruošiasi dainų šventei

Vietos lietuvių choras, muzi
kės Salatkienės vadovaujamas 
.sparčiai ruošiasi šių metų ruo
šiamai Chicagoje dainų šventei.
Į choro sąstatą aktyviai įsijun
gus patyrūsiems dainininkams 
Antanui Koverai ir iš Argenti
nos neseniai atvykusiam Stasiui 
Ivanauskui, choras žymiai su
stiprėjo. J. B.

Putnani, Conn.
Smuikininko I. Vasyliūno 

koncertas ir akademinė šventė

Lietuvio smuikas suvirpėjo 
kovo 13 d. Annhurst kolegijos 
auditorijoje. Lietuvaitėms stu
dentėms pasiūlius, kolegijos de
kane, per- Dainavos klubo pir
mininkę R. Žukaitę, pakvietė iš 
Lavvrence, Mass., smuikin'nką 
Izidorių Vasyliūną.

Koncerto, srsidėjusių iš ketu
rių Arcangelo Corelli sonatų 
(Opus 5), klausėsi visos kolegi
jos studentės, profesūra bei 
gausus būrys prancūzių seserų 
vienuolių. Koncerto vertinti ne
leistų nei vietos stoka, nei korės 
pondentės kvalifikacijos, tačiau 
jo neabejotiną grožį pajuto visi 
klausius e ji. Ypatingu dėmesiu 
buvo sekamas smuiko virpesys 
programos metu, o jai pasibai-

Klausykite
UTHUfiNIflN MELODiES

Ann Arbor — WPAG — 1050 kiro 
cycles

Sekmadieniais 1:00 — 1:30 p. p 
Vedėjas — RALPH VALATKA 

‘ 15756 Lesu re —• Detroit 27, 
Michigan 

PAJIEŠKOJIMAS
Pajieškomas BRONISLOVAS DA
NILEVIČIUS (Danlevič), sūnus 
Juozo, atvyko iš Lietuvos j Ame
riką prieš 40 m., gyv. Detroite. 
Yra laiškas iš Lietuvos. Jis arba ži
nantieji apie jį prašomi pranešti 
šiuo adresu: E. Kilmanas, 7311 
Lame St., Detroit 9, Michigan.

gus buvo girdimi gražiausi atsi
liepimai tiek apie patį koncertą, 

j tiek apie smuikininką I. Vasy
liūną ir jam akompanavusį jo 
sūnų Vytenį.

Ši muzikinė šventė šiais moks 
lo metais jau buvo trečia lietu
vaičių pastangomis surengta 
programa, reprezentuojanti lie
tuvių kūrybinį pajėgumą.

Atgarsiai po lietuvių pasiro
dymo būna visada labai mieli, 
ir lietuviai darosi beveik namiš
kiais kolegijos auditorijoje.

Dr. J. Girniaus paskaita

Kovo 11 d. Putnamo studen
tės at-kės surengė šv. Tomo Ak 
viniečio Pax Romaną dieną. 
Nuoširdžiai ir šiltai šv. Tomo 
asmenį ir jo gyvenimo eigą iki 
mokslininko — šventojo viršū
nės apibūdino E. Skrupskelytė, 
atvykusi iš Hartfordo. Prele
gentu 'buvo pakviestas dr. J. 
Girnius iš Bostono. Prašytas 
kalbėti iš šių metų studentams 
at-kams skirto ciklo apie inte
ligentiškumą, dr. J. Girnius sa
vo paskaitą įvardino “Asmeny
bės inteligentiškumo pagrindai”. 
Prelegentas nagrinėjo šiuos 
klausimus: kiek inteligentas sa
vo žinias turėtų pagrįsti asme
niškų kritiškumu, kaip yra svar 
bu, kad nebūtų ribojamas! vien 
siaura specialybe, bet būtų šie 
kiama platesnio apsiskaitymo. 
Kaip trečią asmenybės inteligen

tiškumo pagrindą, prelegentas 
pabrėžė savo asmeninių ribų ži-' 
nojimo būtinumą. Po paskaitos 
kilo klausimai bei diskusijos, į 
kuriuos dr. J. Girnius išsamiai 
atsakinėjo.

Vakaras praėjo tikrai bran
džioje inteligentiškoje nuotai
koje, o iš dr. J. Girniaus paskai 
tos buvo pasisemta daug min

čių, kurias ne vienai mūsų te
ko dar kartą permąstyti.

Į šią akademinę šventę buvo 
atsilankę svečių net ir iš to
liau: būrelis studentų iš Univer- 
sity of Connecticut, studentų at- 
kų atstovai iš Hartfordo, A. Va 
saitis iš Bostono ir net “Atei
ties” redaktorius kun. J. Petrė- 
nas iš Brooklyno. AV
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“ IŠ TOLI IR ARTI
NAUJI O/DEU TROKAI-NAUJAU*f KRAUSTYMO (RANK/At 

ILSU METU PATYRIMAS-PIGUS IR SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL. Td. UAItaok 3-9209

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

įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN !
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000,09

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

TAUPYK SAUGIAI, Numesk rūpesčius, 

ilgiau gyvensi.

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

Turtas virš.................................$57,000,000.00

Atsargos Fondas......................$4,500,000.00

CHARTERED AND SUPERVISED BY THE 
UNITED STATES GOVERNMENT

Membcr of Federal Savings and Loan Insurance Corporation 
JUSTIN MACKIEVVICII, 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 neatidaroma.

STA? NGS

OFISO VALANDOS:
l’iiniad.. antrad.. penktad. ir 
šeštad, 9 vai. ryto iki 4.3(1 p.p.

Trečiad. 9 ryto iki 1 2 vai.. 
Ketvirtad. 9 vai. iki S vai. vak.

AN0 LOAN ASSOCIATION

4192 ARCHER AVĖ., CHICAGO 32 
------ PHONE: Vlrginia 7-1 141

amerikiečių ir lietuvių spaudos riame pr menama, kad dar 
korespondentams paaiškinau, trūksta 200 darbo ir buto ga- 
jog viskas tvarkoj, būtent: lie- rantijų, ir būtų nemalonus sa- 
tuvių visuomenė balandžio 14 žinėg prįekaištas ir gėda, jei ne- 
d susilaukia Kanados lietuvių pasiryžtume tų 200 likusių šei- 
augščiausio meninio lygio Var- mų garantijom's aprūpinti ir 
po” choro. Visi aprimo ir išsi-j jag iš didžk) varg* įbraukti, 
skirstė. mg. Taip paį prjmenama, kad ši

tas nedidelis skaičius yra smulk 
PASAULIO PABAIGA mena, palyginus su pirmąja i- 

Z). Arlauskaitės - Mikšienės migracija, kai Amerikos lietu- 
režreūroje balandžio 7 d. 7 vai. vjaj atsikvietė 30,000 tremtinių, 
vak. Hispanog Unidos salėje i Garantijų įteikimo paskutinis 
(buv. lietuvių svetainėj, prie Šv. terminas yra 1956 m. rugpjū-

PIGLAI IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU
BALDUS
VIETOJE IR IŠ TOLIAU

K. EIDUKONIS

Turiu naują didelį sunkvežimį 
ir andraudas

2313 W. 91st St. Chicago, III. 
Tel. PRescott 9 2781

M ■VJ,
MES PRISTATOME ANGLIS BEI 

PEČIAUS ALIEJŲ
DIDELIAIS IR MAŽAIS KIEKIAIS t V

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

Vieno kambario baldus arba viso namo — kreipkitės pas 
mus. Turį daug metų patyrimo perkraus tymo darbe.

STASYS FABIJONAS
2146 So. Hoyne Avenue Tel. Vlrginia 7-7091(
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MARŲUETTE GĖLIŲ KRAUTUVĖ
KORSAŽAI. CELES VESTUVĖMS. LAIDOTUVĖMS IR 

KITOMS PROGOMS. Atidarą vakarais ir sekmadieniais. 
Savininkai: ANDRIUS ir ELENA (SANDOM) STANIULIS

2743 West 691h Street Tel. PRospect 6-0781
(priešais Šv. Kryžiaus ligoninę)

.dlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliiii

SEGHETTI TRAVEL BUREAU
2451 So. Oakley Avenue Tel. YArds 7*3278

.11111.
V\

Antano parapijos bažnyčios)
Balfo 76 skyriaus naudai bus 
vaidinama tikrai linksma kome
dija “Jaunikis iš Kauno”, kurią 
parašė Žemaitis.

Balfas, Balfas, Ralfas! — 
kaip tūkstančio skambančių var 
pų dūžiai gausdami šaukia mus 
į tą linksmą parengimą. Detroi-j -eigu norite pirktj arba parduoti 
te matėme daug puikių dramų, i namus, sklypus, Biergardenus — 
graudžių ir mirštamai liūdnų ūkius ar vasarvietes, kreip-

či<» 31 d. Visos garantijos turi 
būti įteiktos iki minėtos dienos 
Vėliau Valstybės Departamen-

DETROITO BIZNIERIAI 
IR PROFESIJONALAI

Sukaktuviniu Metų Dovanos Taupytojams

tragedijų, bet jau kuris laikas 
mūsų artistai užmiršo mus: 
mes norime ką nors linksmo ir 
džiaugsmingo matyti. Gana rim 
ties, liūdesio i rskausmo. Gana 
tragizmo! Mes norime kiek gy
venimo džiaugsmo ir tikro juo
ko iš širdies.

Tai pastebėjo Balfas, o rėži- nau-ia aavo klijentams 
sorė Z. Arlauskaitė - Mikšienė1 
su puikiais artistais suprato, 
jog mes norime bent truputį 
linksmi būti, jog mes norime' 
kiek pasijuokti ir kurią valan-'

kitės i
• ELSEA REALTV & INVEST- 

MENT COMPANY 
atstovą

VLADA BARAUSKĄ
Telefonai: |*taigo», VA 2-9790, 

ReaidencijoN — TA 6-4366
Si įmonė yra pati stambiausia Mi- 
chigano valstijoje. Detroite turi 4 
skyrius ir sėkmingiausiai patar-

VINCAS KIR&INAS
11420 Steel Avenue
Detroit 27, Michigan 

Tel. WE. 4-61(15 
OKNERAL COKTRACTOR

. , Atlieka (vairius statybos, pataisy-dėlę pagyventi bei išsiblaškyti. I mo Ir pertaisymo darbus — nt alini n-
___ u rz„.. kystės cemento, mūrijimo, elektrosKomediją Jaunikis 1S Kau- piumhlngo. dažymo ir dekoravimo 

no” suvaidins šie mūsų mėgsta- Atskiru kambarių bei butu įrenalinaf
. r . w. - Ir «U11 T\ 111mi artistai: S. Laurinavičiene,

B. Kutkienė, D. Racevičiūtė, A
Kilikevičiūtė, A. Barakauskas 
ir A. Jarašiūnas.

įnašas po lašo ir akmenį pra
tašo... Taip ir mes savo atšilau 
kymu tikrai paremsime ne tik 
mūsų broliua ir seseris Vokieti-

M. MIŠKINIS, M. D.
GYDYTOJA ir CHIRURGE 

X-RAT
393 VVcsl Grand Boulrvard 

cor. Siiady Lanr Detroit 16. Michigat 
Namu telef. VI 1-7970 

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

Telef. TA 6-0686

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 pado; į senąją $50.00 
ar daugiau, tai gaus dovanų bendrovės raktą su termo 
metru arba puikią piniginę.

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

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

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

25SS W«3t 471h Street LAfayette 3-1083
B. lt. I’lrlklculi'/., ; C. K. I’ietkru!«•/., -a-k r. Ir iultol<»ln.H

Mokame uiikigiin dividendus. KeAiunJaine rekius. Parduodame V iAperkumo valstybes Iioiiuh. Taupylojama pataiuavimal veltui

ATIOAIIVKITE S.V'BAIT.y hIAMIIES. APDILAI S'IA Iki S 10,000

DARBO VALANDOH: plrmad. Ir ketv., nuo 9 iki K vai. vak ; 
antradienį Ir penktadienį nuo 9 Iki 5; trcčladlcnj uždaryta, 
o AcAtadleniata nuo 9 valandos iki vidudienio.

MES PARŪPINAME KELIONES LĖKTUVAIS, GELZKELIAIS, 
AUTOBUSAIS IR LAIVAIS.

Sutvarkome, dokumentus norintiems atvažiuoti į Ameriką. Pa 
rūpiname dokumentus norintiems išvykti į užsienį. TURI M F, IR 
LIETUVIŲ Skyrių. Pildome afideivitus. Pasinaudokite.
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PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Iš artimų ir 

tolimų distancijų, šaukite sekančiai:

ANTANAS VILIMAS
3115 S. LITUAMUA AVĖ., CIIIUAGO, ILL

Telefonas — FRonOer 6-1882
IIIMOlllllllHIIIlMHIIIIIIlllilIlIlIilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlimillllllllllllllllllllllllliii

A. T V E R A S ~
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES

Pardavimas ir taisymas
2646 W. 691h St. REpublic 7*1941

BUICK’AS

LIETUVIŠKAS

AUTOMOBILIS
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Lietuvių Prekybos Namai]

DIDŽIULIS PASIRINKIMAS 

NAUJAUSIO STILIAUS BALDŲ 

VELYKŲ ŠVENTĖMS !

Kainos be užprašymų — 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 uį............................. $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 puošimuos! 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

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 \Vestinghouse,

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, Bigelow, Magce.ir

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

TELEVIZIJOS APARATAI
RCA, I’umoiit, Wcstingliou.se, Admiral, Motorola, Zenilh 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 fx>rcelano setą dovanai.
9x12 linoleum įvairiausių spalvų .............................................. $5.50
Kavos staliukai riešuto ar Oak .................................................. $6.50*
Lempom ar telefono staliukai po .............................................. $2.50

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

Išmokėjimai iki 2 metų ir ilgiau.

iuiinito; cm, inc.
3222-24-26 South Halsted Street 

TEL. — VICTORY 2-4226

ĮMONE ATIDARYTA:
Pirm., Kctvirtad................................................ 9—9:30
Kitom Dienom: ................................................. 9—6.00
Sekmadieniam: .................................. 10—5 valandos

CH1CAGA SVAIDĖS

1,500 DAINININKŲ ATVYKSTA
VYT. KADŽIUS Chicago, III.

Didysis įvykis šuoliais artėja 
į mus. Liepos pirmoji čia pat. 
Tai dienai suplauks nemaža lie
tuvių iš visų JAV ir Kanados 
j Chicagą. Seniai reikėjo tokios 
didingos šventės, kaip kad ruo
šiamoji Dainų šventė. Nors ir 
kur toli begyventume, kad ir 
sunkiai besiverstume, regis, į 
Dainų šventę teveik visi atvyk- 
sime. Juk tai vieningumo išraiš
ka, mūsų patriotinių jausmų pa 
reiškimas ir lietuviškasis susi
klausymas.
40 chorų bus kaip vienas choras

Jau lygiai 40 chorų suprato 
savo lietuviškąją pareigą ir at
siliepė tam tautos šauksmui, ku
rį Brazdžionis išreiškė savo po
ezijoje: Aš čia gyva! Kiekvie 
no mūsų širdyje pulsuoja lietu 
viskas kraujas; gi lietuviškoji 
ugnis dar kaitriau dega tų 40- 
ties chorų širdyse, kurie pajė
gia nugalėti sunkumus, truk
dančius atvykti į bendrąją Dai
nų šventę. O tų trūkumų ir ne
gerovių turi kiekvienas choras, 
tačiau jais skųstis dabar nėra 
pagrindo.

Džiugi žinia yra visiems, kad 
jau daugelis chorų rimtai žiū
ri į pačią šventę ir baigė paruoš 

1 ti visą Dainų šventės repertua
rą. Kas to dar nepadarė, tai rei
kia pasiskubinti, nes laiko vos 
vos užtektinai. Yra chorų, ku
rie pro pirštus žiūri į Dainų šven 
tę ir mano kaip nors išlaviruo
ti, bet taip galvoti yra didelė 
klaida. Žinoma, niekas negali 
priversti tų chorų imtis nuošir
daus darbo, tačiau bendram dar 
bui mus įpareigoja mūsų tauty
bė. Jeigu Budriūno choras en
tuziastingai iš Los Angeles 
skrenda Chicagon, tai ką bekal
bėti apie kitus chorus, kuriems 
nuotolis žymiai mažesnis. Ne
žiūrint mažų išimčių .sujudimas 
yra didelis ir vardan tos Lietu
vos žada skambėti viena daina 
iš tūkstančio krūtinių liepos pir
mąją Chicagoje.

Kelionpinigiai
Dainų šventės komitetas jaut

riai išgyvena tą padėtį, jog kai-

kurie chorai negali atvažiuoti į 
šventę vien dėl to, kad neturi 
pinigų užsimokėti už kelionę.' 
Tokių tarpe yra ir pajėgių cho
rų, bet turbūt jų sąlygos yra 
tiek blogos, kad organizaciniai 
negali pajėgti nugalėti šios rū
šies kliūčių. Pasigendama kom- 
pozit. choro iš Bostono, o taip 
pat ir Ambrozaičio choro iš 
Montrealio.

Kadangi Dainų šventė turi 
rūpėti visiems lietuviams, tai 
yra, tai mūsų tautos daliai, ku
ri dabar gyvena JAV ir Kana
doje, tai prie jos privalo prisi
dėti ir tuose kraštuose gyveną 
tautiečiai. Jie gali tai padaryti 
finansiškai. Tam reikalui ir y- 
ra pagamnti aukų lapai, kurie 
išsiųsti visiems chorams. Cho
ristai panaudodami tuos lapus, 
turi rinkti aukas savo gyvena
moje aplinkoje. Užbaigę tą au
kų lapą, jie būtinai privalo at
siskaityti su Dainų šventės ko
mitetu Chicagoje. Juo daugiau 
aukų bus surinkta, juo labiau 
bus pagelbėta savo Dainų šven
tei. Dalį tų pinigų bus galima 
skirti ir tiems patiems chorams, 
kurie finansiškai yra visiškai 
nepajėgūs, kad jie padengtų da
lį kelionės išlaidų. Todėl cho
ristai turėtų ypač nepagailėti 
energijos ir laiko tokių aukų 
parinkimui. Tautiečiai, supras- j 
darni kilnųjį tikslą, turėtų pa
aukoti po kelig dolerius, nes vi
sa tai eis Lietuvos vardo garsui 
iškelti.

Nakvynių klausimas
Visi Chicagos chorai yra šei

mininkais Dainų šventės metu. 
Kadangi chicagiškiams nereikia 
niekur važiuoti ir mokėti už ke
lionę, jie yra prašomi iš kitur

atvažiavusius chorus priimti 
pas save nakvynėn. Tenka ma
nyti, kad nakvynių reikalas ne
sunkiai išsispręs, nes daugelis 
Chicagoje turi savo artimųjų 
bei pažįstamųjų. Ne Chcagoje 
gyveną choristai jau dabar tu
rėtų pranešti komitetui, kiek 
jiems bus reikalinga nakvynių. 
Delsimas visados apsunkina dar 
bus, o sutartinai dirbdami nė 
nepajusime, kaip bus visa leng
vai paruošta. Kas neturės nak
vynių, tie bus aprūpinti paties 
komiteto pastangomis.

šeštadienis ir sekmadienis 

Besiruošiant šiai Dainų šven
tei, pastebėta, kad ji yra bent 
4 m. pavėluota. Per tą laiką kai- 
kurie chorai išnyko, kiti nulie- 
tuvėjo, o dar kiti visai aptingo.

Bet yra ir kitokių reiškinių. Kai 
kur susiorganizavo nauji cho
rai, kad galėtų dalyvauti šven
tėje, o kai kur buvo atgaivinti 
jau mirę, ir darbas po ilgesnio 
miego vyksta patenkinamai. 
Tad Dainų šventei jau dabar 
tenka pripažinti teigiamų rezul
tatų lietuvybės palaikymo plot
mėje.

Beruošiant šią šventę sujudo 
ir nedainuojanti lietuvių dalis, 
kuri rengiasi suvažiuoti Chica
gon. Žinoma, jie apspręs savo 
reikalus, tačiau ir Dainų šven
tėje dalyvaus. Būtų labai negra
žu, jei kuri draugija, klubas ar 
sambūris, pasinaudodamas ta 
proga, neateitų į pačią Dainų

(Nukelta į 7 psl.)

PRANEŠIMAS
Penktad. kovo 23 d., 7 vai. pas 
Kaimą Mieželį, 2258 S. Saeramen
to Avė. įvyks įdomios dikusijoa— 
kultūrinėmis ir socialinėmis te
momis. Po to seks jaukus santa- 
rietiškas pasilinksminimas.

_______' LiSSSrcJ-2
TELEVIZIJOS 

’r Radia Aparatų Taisymas
Sąžiningai ir garantuotai darbai 
M. RIMKUS, 4617 S. Savryer St. 
Tel. VI 7-0087 — VI 7-3087

P.&J.JOKUBKA
TV, DEIMANTAI IR LAIKRODŽIAI 

V&rdavlmaa Ir Taisymas
4102 Archer Avė., at Mozart 

Chicago 32. III. — TeL lA 3-8617

Rūpestingai ir pigiai taisau

TELEVIZIJOS
APARATUS

Garantuoja darbą ir dalis.

I. MIGLINAS 
Telef. — HUmbold 6-1038

PADEKIME ARTIMIESIEMS 
LIETUVOJE IR SIBIRE

Priimame žodžiu ir raštu pil
nai apmokėtus medžiagų, ava
lynės, maisto ir vaistų užsaky
mus, parinktus i* katalogų, iš
valome ir persiunčiame varto
tus drabužius į Lietuvą, SSSR 
teritorijas ir visą Europą. Tu
rime didelį patyrimą visame 

i Amerikos žemyne. Garantuoja
me 100%. Siuntinius išsiunčia
me kasdien. Lietuviškas ir są
žiningas patarnavimas.

Dirbame 6 dienas savaitėje: 
8:30—6:30 vai.
PATRIA GIFT PARCEL CO. 

3741 W. 26th Street, 

CHICAGO, ILL. 

CKawfor<l 7-2126Tel.

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybė

RNN PHOTO STUOIO
(Incorporated) 

EDVARDAS DUS, sav,

4058 Archer Arenus 
Telefonas VIrginia 7-2481

KOMENTARŲ NEBEIK:

Geriausios 1955—1956 m. 
knygos:

Jurgis Savickis: ŽEME 
DEGA,
atsiminimų ir užrašų knyga 
iš 1939 — 1946 m., kruvi- 
niausio ir tragiškiausio lai
kotarpio Europos istorijoje,
456 psl. — ................................... $4.50

Jurgis Jankus. SENAS 

KAREIVIS MATATU- 

TIS,

apysaka iš netolimos praei
ties, perlas jaunimo literatū
roj — ............................................... 3.00

Thor Heyerdahl: KON - 

TIKI*

išgarsėjusi norvego knyga, 
vienas įspūdingiausių veika
lų, kokį esate skaitę. 414 psl. 3.75

Mirko Jelusič: CEZARIS,

istorinis romanas, vaizduo
jantis didį romėną Kajų Juli
jų Cezarį ir jo dramatiškas 
kovas senojoj Romos impe
rijoj. Trys tomai, kiekvienas
po ...................................... ................... 2.00

Užsakymus ir pinigus siųskit —

TERRA
3333 So. Halsted St., 

CHICAGO 8, ILL

BILL K S LIQUOR & TAP ROOM
4644 So. Paulina Street

(Town of Lake kolonijoje)

Per su virš 10 metų aptarnavo šimtus 
savo klientų įvairių rūšių gėrimais, 
kaip vietiniais taip ir užsieniniais ir 
už žemesnes kainas, negu kitur.

Prašome ir jus, jeigu dar nesate mūsų klientu persitikrinti mūsų 
kainas ir pasinaudoti mūsų lietuvišku patarnavimu, ypač dabar 
Velykų šventėms.

SAVI PAS SAVUS!
WILLIAM KAREIVA, užeigos savininkas

SINCLAIR Gazolino Stotis

"PAGALBA"
Sav. Ant. Stanevičius

Taisome automobilių motorus. Lyginame įdaužimus ir 
įlenkimus. Dažome ir atliekame įvairius kitus pataisymus.

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

Parduodame akumiliatorius, padangas ir kt. automobilių dalis.

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

a -—4-------- 3hHi

“Look what I can do 
for you for pemiies!”

’UTTLE BILL’says

•VII keap yeu ceel the eleetrie way— For 
pennies en hour, both nlght and dayl”

EB F

your eleetrie friend

•TU loo.l a ollce or I’U toaat many — 
Eighteen piecea for juit a penny!”

"l’H ceek yeur moulo so clean and quirlt 
—Just pennies a day will do the trick!”

"l’H clean yeur rūgo and clean your floor 
—For a penny or two and nothlng more."

’TII llgh, up yeur homo both night and 
day, And pennies a weck is all you pay t”

■iAectricity cOsts ,eag yQU knOw
Uian it did 25 yeats ago!

COMMONWEALTH EDISON COMPANY

PUBLIC COMPANY

toltoo Mohor.. .14 (ups—K
DhhoeUier......... l'/j, * load
Dryer........................i( g lond
lon (uindoni. .J hours for l<
Fryf.n..............l'/j, .n llour
Iros............. .1 f/$( on hour
lango .....................7( o doy
MpoMpn.... .)/}< por hour 
Voruunt (lonk . . l'/?< on hour 
Woshor (oulomotu)

3 load'. lor l< 
R votį light hulhi hour i for l< 
1(8 troli light hulh

3 houtt lor IĮ

Wcstingliou.se
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TRUMAN SVEIKINASI SU BŪSIMU ŽENTU PAJIEŠKOJ1MAS
ONA LlETUVNINKIENft, gyve
nusi Pūstapedžių kaime, .Vilkaviš
kio valsč. ir aps., prašoma atsi- į 
liepti šiuo adresu: K. Pauliukevi
čienė, 4416 So. Talman Avė., Chi-' 
vaga 32, III. LA 3-9028. Yra ži
nių iš Lietuvos.

PAJ7EŠKOJIMAS 
Šurkaitė Alena, gini. 1901 m. Pa

nevėžio apskr., duktė Jono Šnekos I 
ir Kuziinieros Rutkauskaitės.

Jakšus Kazimieras ir Aleksas — 
broliai. Sūnūs .lo.io.

Prašomieji arba žinantieji apie 
juos prašome pranešti šiuo adresu:

Vladas Kondrašas,
5S4 Atlantic St.

Bridegport 4, Ccnn.

Buvęs prezidentas Harry S. Truman sveikinasi su būsininoju žentu, 
atvykusiu į New Yorką iš Kansas City. (TNS).

NARIAI LIETUVIU TAUP, IR SKOLINIMO
B-VIŲ LYGOS, KURIOSE!

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki $10,000.00
I R

Paskolos Duodamos Namų (gijimui 
Lengvomis Sąlygomis

B8E

CHICAGO i SAVINGS & LOAN ASSN.
6234 S. Westem Avė. Chicago 36, 01.

CRAME SAVIHGS & LOAN ASSN.
2555 W. 47th St. Chicago 32, III.

DISTRICT SAVINGS & LOAN ASSN.
3430 So. Halsted Street Chicago 8,11L

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

SELFwl\lr O SERVICE

Liquor Store
5515 SOUTH DAMEN AVENUE

ALL PHONES — WALBR00K 5-8202
KOVO 32, 23 ir 24 d. d.

*

COURVOISIER, Three Star Cognac Fifth $4-98
BISQUIT THREE STAR COGNAC Fifth $4. 79 L
NAPOLEON COGNAC, Imported Fifth $3.79
GRAIN ALCOHOL, 190 PROOF USP Fifth $4-89 .
1952 VINTAGE Imported Bordeaux

WINE — Red dr White Fifth 69c
KIJAFA WINE • 5th $1-69
CINZANO VERMOUTH

Sweet or Dry Fifth $1.39
STREGA LIQUEUR Fifth $4.89
MARASCHINO (Cherry) Liqueur Fifth $3-39
CHARTREUSE (Yellow), 86 Proof Fifth $5-89

fr : i — 8 fl " ■. 1 ..j:

Į RUBRIKAS dumia $2(1.00 už bet 
kokį sent). Jūsų laikrodėli, perkant 

1 nauja Bulovą, Benrus, Klgtn, tiruen,
! lx)ngines WittnaiM*r nuo $30.05 .ii* 
aufcšėiaus. 1‘erkn ir imi'diioda Dei
mantus, Brilijantus, seną auksą ir 
gintarus.
Elektriniai sieniniai laikrodžiai

jx> ............ ............................ i. .. . $2.95
Ilaikrodžiai su gegute po ir

ankščiau .................................... G.95
Mašinėlės plaukams kirpti su

žirklėmis ....................................... 3.05
Žadintuvai laikrodžiai po .... 1.00
Kišeniniai laikrodžiai po .... 1.00
Kankiniai laikrodėliui su ak

menėliais po ............................. 6.90
14 karatų gryno aukso ranki

niai laikrodėliai po ............ 20.05
Folding Uoto Camera po . . . .’ 9.05 
Mažas kišeninis foto aparatas

|>o .................................................... 1.99
Parker Parkette rašoma plun

ksna po  .................................. 1.09
Marine Barni lūpinės armoni

kos ix> ......................................... 1.00
1 gabalų arbatos setas vertės

$4.00 už ....................................... 1.00
Kavai virti cbronui padengtas 

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

$8.00 tik ivo ............................. 4.00
153 gabalų lėkščių setas meniš

kai pagražintas vertės $69.00
tik po .................................... 29.95

100 gabalų lėkščių setas vertės
$52.00 tik IX) ............ .............. 14.95

3 gal), stainless peilių ir šaukš
tų setas vertės $32.95 už... 14.95

53 gab. Pasidabruoti Rogers 
'Silveroare vertės $42.95 tik po 19.95 

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

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

Waflių keptuvės vertės $12.95
uiž .......................... . . .................

Heating Piul (Elektrines pa
galvėlės) $8.00 už .................

ilnoniai blanketai |x> z...............
Plunksninės pagalvės po ....
šilkinės kuldros ]x> ....................
Paauksuoti cufflinks setai su 

jūsų initialnis vertės $4.00
po .................................................... 2.00

Balto plieno ir sidabro t|stan- 
čios laikrodėlių apyrankėlcs
vertės $2.50 už ..........................

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

Cigarečių žiebtuvėliai $2.50 tik
P<> ............................................... ..  .

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

Rožančiui 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
Piknyko kėdės po................................ 49
Tapė Reeorderlai vertės $129. <

00 ui .............................................. 69.95
Automatiški Phonografui ver

tės $59.95 už ........................... 39.95
Maži radio nupiginti už .......... 12.95
Itiulio su baterijoms ir ctoKtra 24.95
Televizijos visų žymiausių kompani- 

žtntns ki

“DRAUGO” STATYBAI 

AUKOJO:

CLASSIFIED & HELP WANTED ADVERT1SEMENTS
REAL ĖSTATE BUILDING & REMODELING 1 HELP ,W ANTED*— VYRAI*

Lietuviai Saleziečiai per BRIGHTON PARKE
Kun. V. Andriulių .. .$50.00 MūriniS) 3 butai 6 kamb centr

. 25.00 šildymas, gražios išvaizdos namas. 
10 001 Medinis, 2 po 6 kambarius, cen- 

Į tralinis šild. gazu, garažas, 50 pė
dų sklypas, arti mokyklos.

Kun. Ben. Sugintas 
Banėnas, Antanas . 
Liubinskas, Juozas &

Ona ......................... 10.00 Medinis, 5 ir angį. skiepe 3 
kmb., centr. šild., garažas, prie
pat mokyklos.

Medinis 2 po 5 kamb., centr.
Bagdonas, Helen .... 5.00 šild., šviesūs butai.
Petrošius, B............... 2.00 MARQUETTE PARKE:

1 nn Mūrinis, 2 po 6 kamb. centr. 
i no šild’’ alyva-l.UU Medinis, 6 ir 5 kamb. centr. šild.

Karoblis, Vyt. M. D. 8.00
Čiapas, George ..................... 6.00

Jankauskas, S. Dr. 
Matiukas, Povilas 
Pielikienė, Monika 1.00
Prunskytė, A................................ 1.00

“Draugo” Administracija nuo

širdžiai dėkoja už aukas.

REAL ESTATE

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 j mėn. 150 pė
dų sklypas.

Du mediniai namai: 2 butai po
Daugiausia sutaupysite pirkdami ir 

parduodami per šią įstaigą, nes čia 
rasite pigių ir vertingų namų visoj1 6 kamb. ir 2 — po 4 kamlb. Brigh-
Cliicagoj. Teiraukitės:
AL G. BUUDRECKAS 

REAL ESTATE
4081 Archer Avė. (Prie Galifornijoe) 

Telef. LAfayette 3-3384

PARDUODAMAS 4 BUTŲ 
NAMAS

SU TAVERNOS BIZNIU. 
Teirautis >—

3600 So. Union Avė.

ĮSIGYKITE DABAR !

imiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiimiliimimiimi

P 0 P U L A R 
LITHUANIAN RECIPES

Surinko JUZE DAU2VARDIENB
1.99

1 ton Parke. $200 pajamų į mėnesį.
Turime namų visose kolonijose.

Pildome Ineome Tax. Parūpiname 
paskolas.

ŠIMAIČIAI
Realty, Builders, Insurance

2737 W. 43 St., CL. 4-2390

2-jų augštų šviesių plytų mūras.
Autom, šildymas, pastogė, geros pa
jamos, plieno konstrukcija. Randa
si 72nd ir Washtenaw apylinkėje. 
Bus parduotas šiomis dienomis už 
labai prieinamą kainą. Nelaukdami 
skambinkite savininkui bet kada — 
REpublic 7-6232.

BRIGHTON PARK 

2-jy augštų medinis namas

— 4 kamb. butas apačioje; 5 
kamb. butas (3 mieg. k.) vir
šuj. Cemento pamatai. 32 pėdų 
sklypas. $9,500.

B. R. PIETKIEWICZ 

I 2555 W. 47th St. LAf. 3-1083

PROGOS — OPPORTUNITIES

kalnus leng-jų už žymiai sumažlnt 
vato išmokėjimais.
Rašomos mašinėlės nuo $35.00 ir 
aukščiau.

Atsinešk SĮ skelbimą — gausi dy
kai Lietuvišką Knygą su gaidomis.

Atdara Pirmadieniais Ir Ketvirta
dieniais vakarais iki 9:30. Sekmadie
niais nuo 10 Iki 5 po piet. Kitomis 
dienomis nuo 9-6.

Budriko Radio valanda WHFC iš 
Radio Stoties 1150 K. Ketvirtadie

niais nuo C-7 vai. vakare.

JOS F. BUDRIK, Ine.
3241 S. HALSTED ST.
Telefonui: CAlumet 5-7237

Roosevelt Furnitūra Miegamo Rakandų Išpardavimas!
11 gabalų — tiktai už $169.00

Į šį setą įeina lova, dreseris, ko
moda, springsai, matrasas su vidu
jinėm spiruoklem, 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.

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

Fcl1x Bnudonla, sav. ir men&dšerla 
Krautuvą atidaryta sekmadieniais nuo 11 Iki <:S0.

KNYGA, KURI VISADA ĮDOMI 
IR NESENSTA 

Tai Juozo Švaisto

šioje knygoje gražios mūsų žmonių 
pasakos, su paveikslais. Jas mielai 
skaito ir suaugę Ir jaunieji. lAbal 
tinka lietuvių kalbos pamokoms. D 

Iriso 73 pasakos. Kaina 12.60. Pla 
’ tintojams didele nuolaida.

Užsakymus kartu su pinigais siųskite-

"DRAUGAS" 
2334 So. Oakley Avė.

Chicago 8, Illinois
Perskaitė dienr. “Dranga”, duokite ii kiliems

KONTRAKTORIUS
STANGA R ii BITI.DU.RS, INC.
2523 W. 69 st. Chicago 29, Iii., 

PRospeckt 8-3792
A. GINTNERIS — pirmininkas 

V. F. PETRAUSKAS — stat. vedėjas
Lietuvių Statybos Bendrove:
• stato namus pardavimui,
• priima užsakymus,
* atlieka remonto darbus,
* įrengia aluminijaus langus ir 

duria.

v. simkus
(vairūs pataisymui Ir pardavimas

Jei norite pirkti ar užsakyti namų 
kuris būtų gerai išplanuotas, pato 
gus. gražus ir pigus, pirkite ar užsa 

■ ykitę pas
Susitarti šaukite BEliance 5-8202 
nuo 5 vai. p. p. kasdien ir taipg' 
sekmadieniais nuo 10 iki 4 vai.

Adresas: 4645 S. Keating Avė

CHICAGO 32. ILLINOIS

ANTAN ASLŲ KASIRSŪ NŪS 
2717-19 West 7lst Street

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

Tel. — HEmlock 4-5881

'JIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIU
l LIETUVIŲ STATYBOS f 
| BENDROVE 1

MŪRAS
= BUILDERS, INO. E

įvairus patarimai stalv- į 
2 bos bei finansavimo reilfa- E 

= lais, skiciniai planai ir na- E 

E mu įkainavimas nemokamai. E 

E Statybos reikalais kreiptis E 

E į reikalų vedėja šiuo adresu: E

|JON AS STANKUS i
Ę kasdien nuo 4 vai. popiet. = 
£ TeL PRospect 8-2013 -•
= 6800 SO. CAMPBELL AVĖ. = 
= Chicago 29. Illinois 
niiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii?

P. STANKOVIČIUS
BJSAL ĖST. ir INSUR. BROKERI! 

LIETUVIŲ AUDITORIJA 

3133 So. Halsted St.

Ph. DAnnbe 6-1793 
Padeda plrkltl - parduoti namu. 
Aklus, biznius. Parūpina paskolas 
draudimus Ir daro vertimus. Tvarki 
Imigracijos dokumentus. Ofisas atda
ras kasdien nuo 10—7.

PADUODAMA FOODMARKET— 
Maisto krautuvė — self-service. 
Puikiausia ir judriausia vieta Chi-į 

gagoje. Įsigyvenęs biznis. Parduo-I 
da labai nebrangiai. Apleidžia1 
miestą dėl silpnos sveikatos. A- 
gentai prašomi nesikreipti. Kreip
tis tiesiai į sav., rašyti: “DRAU
GAS”, Box 4125, 2334 S. Oakley 
Avė., Chicago 8, III.

Nejud. turto pirkimas-pardavimas 
visokių rūšių apdrauda, Notarijata 

ENCOME TAKSŲ PILDYMAS 
P- LEONAS 

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

WANTED DOCKMEN
Ajiply niter 10 n.m.

3011 So. Cicero Avenue

CHIPPEWA MOTOR 
FREIGHT

HELP WANTED MOTERYS^

GIRL UNDER 30 —
F0R KEY SWITCHB0ARD

Liglit typing and filing. Some 
experience. 371-j lir. wk. Salarv 
open. Call Mr. Costello, ALbany 2- 
4252, SAcramento 2-3121.

SEC’Y — STENO
Small office — 5 day week. Vi- 

cinity of Cermak & Western. Good 
transp. Co. benefits. Vacation pay. 
Excellent pay — and advance- 
ment. Call Mr. Henson, VI 7-2233.

CREDIT STENO.

To Assist Credit Manager 
iileal \Vorking ('oiulitions

Call NEIT. CASHMAN 
ESTEBROOK 8-6000 
or apply in person

LEAF BRANDS. INC.
1155 N. Cicero Avė.

W0MEN & GIRLS WANTED
Full or part tinie. For pleasant 

Day or evenings
counter work in Ice Cream store.

Apply —

6956 Ogden Avė., Bervvyn

HOUSEKEEPER
Prlvate Residence in Glencoe

Light housekeeping and child care. 
0wn room and private bath. Mušt 
stay. 5’/2 days. Liberal free time. 
GOOD WAGES—REFERENCES

Call Collect VErnon 5-1089

REIKALINGA MOTERIS
Bendram namų urošos darbui

Paprastas virimas
Gyventi vietoje, atskiras kamb. 

North Sliore priemiestyje. Tikrai ge
ra vieta su geru atlyginimu, patiki
mai moteriai. Šeimininkė yra Ame
rikos lietuvaitė. Gražus “randi” 
namas. Dėl interview telefonuokite 
Mr. Sbowerman, Dearborn 2-3785 
arba rašykite — F. .Tagmintas, c/o 
Slimverninn, 71+ Valiny Roail, 
(įlencoe, 111.

Tai nepaprasta knyga. Virt 200 re 
ceptų grynai lietuviškų valgių gami 
nimul anglų kalboje. Ponia Daužvar 
dienė, kuri dažnai pasakodavo apl* 
lietuviškus valgius per Chicagos ra 
dljo Ir televizijos stotis, surinko pa 
Sius įdomiausius lietuviškų valgių 
receptus Ir DRAUGAS juos išleldr 
labai parankioje foi moję. Pirmą kar 
tą tokia knyga pasirodo knygų rln 
koje. ,

Gera dovana kitataučiams ar ang 
Uškal skaitantiems lietuviams.

Kaina — $2.00
"žsakymus kartu su pinigais siųskite

“DRAUGAS”

2334 So. Oakley Avenue

CHICAGO 8. ILL.

iiiiiiiiiiiiinniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiih

AUTOMOBIUES _ TRUCK8 
Automobiliai — Sunkvežimiai

VIKTORO KOZICOS 
lietuviška gazolino stotis Ir auto 

taisymas
vtllekaml motoro remontai, lyginime 
lažymo darbai Ir keičiamos dalys

CALL-ME-MOTORS CO.
5759 S. WESTERN AVĖ.. PR 8-9533

'miiiiiimmiimmiiimmiimiiiiimiir 

Skelbtis “DRAUGE” apsimoką 

nes jis yra plačiausiai skaitomai 
lietuvių dienraštis, o skelbimi 

kaina yra prieinama visiems, 
'•iimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliniiiiiiiiiiiiiiiiih

Kas nori namų, farmų ir biznių, 
pirkti bei parduoti, kas nori biznių 
knygas suvesti, INOOME TAKSUS 
UŽPII.DYTI. Jums nuoširdžiai patar
naus ir pagelbės.

JUOZAS STANAITIS
COOK COUNTY BUSINESS 

BROKERS
9016 S. Cottage (.rovė Avė., Chicago 

Tel. HL'dson 3-7828
Namų FBospect 8-2530

Urtės pirmauti ai parautam, 
namus, biznais, sklypus u Ak™, 
atlankykite mus.

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANOB 

2405 Wsst 61 St.
WAlbrook 5-6030

PBospeet 8-867$ Iv ak. ir

MEDIA ESTIMATOR

Career opportunity in ailvertiaing 
agcncy for young laily with medin 
exiicricncc. Typing reųuireii.

Call HArrison 7 3700
Ext. 253

ACCOUNTING CLERK

Career opportunity in advertising 
agcncy for young lady with book- 
keeping exj»erienec. Mušt be nble to 
type.

Call HArrison 7 3700
F,xt. 254

IŠNUOMUOJAMA

HELP WANTED — MALĖ

JOURNEYMEN 
DIE MAKERS 

JIG AND FIXTURE 
BUILDERS

Work 64 hour week - Top wages

Garland Mfg. Co.
10533 GRATIOT DETROIT, MICH.

Wrlte — Call — Wlre or Apply at French Kd. Entrance. 

ASK FOR MR. TAYLOR

EMPLOYMENT OFFICE OPEN 

MONDAY THRU FRIDAY 8 TO 5 

SATITRDAYS 8 TO 12

Kas, perkant arba parduodant na 
mus, norit sąžiningo Ir lietuviška 
nuoširdaus patarnavimo kreipkltSs

VENTA REAL ESTATE

4409 S. Falrfield, tel. LAf. 8-3881
Vai. Kasdien nuo 9—12 Ir 4—1 va. 
vak. Seštad. nuo 9 v. r. Iki 8 ▼. v 

Trečladinetais uždaryta
MISCELIANEOUS 

Įvairūs Dalykai

LIET. APDRACDŲ AGENTCRA
Visų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. Notarlatas. Valsty
bes patvirtintos kainos.

Prieš darydami apd raudas kitur 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS, 
WAlbrook 8-5671

INTERSTATE INSURANCE AOENC1 
5909 S. Ashland Avė.. Chicago SS, III.

ŠILDYMAS
A Stančiauskas Ir A Lapkiu

inatoliuoja visų geriaunių Ameri 
ko« firmų gazu ir alyva kūrena 
mus pečius (furnaces), visų dy 
džių oro vėsintuvus Air eonai 
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 S vai. vak.: OLympl 
2-6752 ir OLympic 2-8492

P L U M B I N G
Licensed, bonded plumbers

Joks darbas nčra didelis ar mažas. 
Aanklte dabar. Kalbame lietuviškai 

TeL REpublic 7-0844 

WAlbrook 6-8451

IŠNUOMOJAMAS didelis šviesus 
apšildomas kambarys, antrame aukš
te, vyrui, merginui arba moterei.
702(1 S. Peoria St., VI 6-5258

ĮSIGYKITE DABAR !

Jau išėjo iš spaudos
ANATOLIJAUS KAIRIO

4 veiksmų istorinė pjesė iš 1863 
metų sukilimo ir spaudos 

uždraudimo laikų

LAISVĖS MEDIS
Reikalaukite visuose knygynuose, 

kaina tik $1.00
Užsakymus su pinigais siųskite:

DRAUGAS,
2334 So, Oakley Avė. 

Chicago 8. III.

Rcmkitc dien. Draugi



i

Ketvirtadienis, kovo 22, 1956 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

NATŪRALIZACIJOS IR EMIGRACIJOS 

REIKALAIS
Klausiniai ir atsakymai

Kl. Mano senuolė (grantiino- 
ther) atvyko į šį kraštą 1903 m., 
kai ji buvo 17 m. amžiaus. Ji visą 
laiką nuo to laiko gyvena, bet 
niekada negavo pilietybės, dėlto, 
kad ji galvojo, jog ji atvyko kaž
kaip nereguliariškai. Ar. yra ko
kia nbrs galimybe, kad ji gautų 
pilietybę ?

At. Jūsų senuolė neturi turėti 
sunkumų pilietybę gauti, nors ir 
būtų buvę bet kurių trūkumų dėl 
jos įvažiavimo. Bendrai, nė vie
nas negali prašyti natūralizacijos, 
kuris yra teisėtai įleistas į JAV- 
bes dėl nuolatinio apsigyvenimo, 
bet tai nėra taikoma tiems sve
timšaliams, kurie atvyko į JAV- 
bes prieš 1906 m. birželio 39 d. 
Tiems nereikalinga įrodyti, kad, 
jie teisėtai įvažiavo į šį kraštą, 
kad turėtų teisę pilietybę gauti. 
Bet jie turi galėti įrodyti, kad jie 
buvo gyvenę JAV-bese prieš 1906 
m. birželio 29 d. Jūsų senuolė tai

gali padaryti pagal afidavitą žmo 
nių, kurie ją žino, arba pagal ki
tus rekordus (pažymėjimus), pa
darytus prieš 1906 metus. Pana
šus žmonės, kurie atvyko į šį kraš 
tą po 1906 m. birželio 29 d. ir ku
rie teisėtai įvažiavimo nega
li įrodyti dėl nuolatinio apsi
gyvenimo, daugelv atvejų gali 
gauti pilietybę, jei atvyko į šį kraš 
tą prieš 1924 m. liepos 1 d. Jei
gu nėra rekordų dėl teisėto įva
žiavimo,, jie gali turėti tokius re
kordus, jiems sudarytus (kad jie 
nuolatos gyveno JAV-bėse prieš 
1924 m. liepos 1 d.) kad šie as
mens gero moralinio charakterio, 
ir nėra deportuotini. Tokiems re
kordams sudaryti formuliarus 
(Form N. 105) galite gauti ar
timiausioj Imigracijos ir natūra
lizacijos įstaigoj. (Informacija 
gauta iš Common Council New 
York.) P. Šulas

Siuntinių reikalu
Kaip žinome, jau kuris laikas 

kaip eina, galima sakyti, gyvas 
apsikeitimas laiškais su liku
siais Lietuvoje giminėmis ir kt. 
Taip pat gausiai plaukia Lietu
von, kaip ir kt. už Gel. Užd.,

mano, kad Chicagoje tėra tiki 
viena tokia agentūra (konto-, 
ra), per kurią tegalima išsiųs
ti siuntinius Lietuvon ir į kt. 
už Gel. Užd. kraštus. Tuo gi 
tarpu kiekviename mūsų (Chi- 
cagos) dienraščių šeštadieninia
me priede galima rasti keleto

siuntiniai-siuntinėliai. Ar tai tekių kontorų skelbimų, ku- 
yra gerai ar blogai ir kuo tas j rįaįs siūlomas -patarnavimas 
gal baigtis laiškų bei s untin.ųj čia kalbamiems siuntiniams per- 
gavėjams, nieko tikra pasakyti siųsti. Nežinia, ar žmonės laik-

Dainų šventė
(Atkelta iš 5 pusi.)

šventę. Dainų šventės išvaka
rėse vyks ir JAV ir Kanados 
lietuvių kongresas, kuris dirbs 
sekcijų sistema. Visi kongreso 
dalyviai taip pat ateis j šventės 
programą, o nemaža dainininkų 
dalis ir aktyviai kongrese reik
šis. Pati Dainų šventė prasidės 
irgi birželio 30 d. (šeštadienį) 
chorų repeticijomis. Sekmadienį 
(liepos 1 d.) bus bendros pa
maldos 10 vai., o popiet 3 vai. 
pati šventės eiga kolizėjaus pa
talpose. Liepos 1 d. (vakare) 
visi chorai bus laisvi ir galės 
skirstytis, jei nenorės dalyvau
ti iškilmingame bankete Sher- 
man viešbutyje.

Kitos šventės vieta ir laikas
Ši šventė praeis. Ji bus tokia, 

kokie esame mes patys. Jei su 
gryna lietuviška širdimi remsi
me jos reikalus, ji pasiseks. Kai 
kas ir dabar skeptiškai tebežiū
ri; apie aiškų tautinį reikalą 
yra neverta kalbėti tiems, kurie

to nenori tyčia suprasti. Tokių 
buvo visais laikais. Busimosios 
Dainų šventės metu reiktų ap
tarti ir kitos šventės laiką ir vie 
tą. Reikia padėti pagrindus, kad 
ši šventė nebūtų vienkartinis 
pasirodymas. Todėl mūsų mu
zikai, chorų valdybos ir tuo be- 
sidomį asmenys turėtų surasti 
pačios šventės metu, gal birže
lio 30 d., laiko pasitarimui ir 
nutarimui, kuris visus saistytų. 
Žiūrint iš šiandieninio taško, ki
ta Dainų šventė galėtų vykti 
Toronte, New Yorke ar Cleve- 

' landė. Šios trys vietovės, atro- 
į do, būtų pajėgios suorganizuoti 
plataus masto kitą šventę. Te
ko nugirsti, kad Vargoninkų są- 

! junga kviečia savo seimą po 
šios Dainų šventės. Jame ir jie 

I turėtų dar kartą pasisakyti už 
i kitos šventės suruošimą.

Vienas žodis — Lietuva 
Dainų šventė yra ruošiama no

rint ilgiau pratęsti tautinės gy
vybės pulsą. Prieš tą šventą žo
dį — Lietuva, visi turime mes
ti vaidus bei ginčus į šalį ir dirb
ti naudingą kultūrinį darbą.

negalima. Gali būti, gal net ir 
yra, visaip. Mažai kas į tai krei
pia dėmesį. Faktas yra, kad li
kę tėvynėje arba ats dūrę ir iki 
šiolei išlikę gyvi Sibire mūsų 
brangūs tautiečiai, prislėgti di
delio vargo bei sunkiai pakelia
mo skurdo, laukia, kaip kokio 
išganymo, tų siuntinių iš Ameri
koje gyvenančių savo giminių 
bei pažįstamų, jieško jų čia vi
sokiais keliais ir būdais, o sura
dę prašo, kiti net maldaute .mal 
dauja vaistų, drabužių .avalinės 
ir kt. pirmo reikalingumo daik
tų. Iš to matyti, kokiose despe
ratiškai sunkiose sąlygose žmo
nės tenai gyvena. Ir mes, gyven 
darni čionai, toje laimingiausio
je (materialiniu atžvilgiu) šaly
je ir dar nepraradę sąžinės ir 
neapkurtę kraujo balsui, sten
giamės, kiek ir kaip galėdami, 
jiems padėti, pradžiuginti jų

raščių neskaito (ir dėl to nuken 
čia jų giminės Lietuvoje) ar ne
pasitiki (tai tūtų visai supran
tama). Aš, pa v., nenorėdamas 
laukti keleto mėnesių eilės su 
savo siuntiniais, išsiunčiau vie
nu kartu du siuntinius per be
siskelbiančią mūsų laikraščiuo
se “J. Kamienski Janiųue Tra- 
ding Co., 2314 West Chicago 
Avė. (smulkiau žiūr. skelbimą) 
kontorą, kur jokios eilės nėra 
(bent iki tol nebuvo), ir mano 
siuntiniai jau pasekė adresatus 
Lietuvoje, būtent per 3 mėn. ir 
10 dienų (padaviau lapkr. 2 d., 
gavo vasario 11 d.). Viena ma
no kaimynė pasielgė taip pat — 
su tokiu pat rezultatu

VISIEMS AČIŪ
Reiškiu padėką Philadcphijos 

naujakūriams, broliams ir sesėms 
už suteiktą man pagarbą 70 me
tų sukakties proga, kaip ir 50 
metų Amerikos lietuvių visuome
ninėje ir spaudos veikloje.

Senų metų uždangai nusileidus 
ir Naujiems atsidengus, Philadel- 
phijog Lietuvių Bendruomenės pa
rengime Šv. Andriejaus parapijos 
salėje, Naujus Metus sutinkant, 
dėkoju jauniems vyrams už neti
kėtus pakilnojimus nuo kurių vos 
neatsiduria u graboriaus koplyčio
je... už iškeltas taures linkint il
giausių metų... B-nės radijo Balso 
sausio 8 d. kolektyviai redaeijai. 
Keleivio 3 Nr. korespondentui Ki
prui Tautkui. Draugo korespon
dentui Baliui Raugui.

Lietuvos Tautinės Sąjungos 6 
skr. parengtame Liberty Fed. Sav. 
& Loan Assn. (liet. banko) patal
pose Sausio 29 d. visai eilei kai-1 
bėtojų prie parengto skanumais ir 
šiltais gėrimais stalo. Kaip tai Lie- Į 
tuvos vicekonsului p. Simučiui, J. 
Baguckui, Leonui Būrai, A Impu- 
levičiui, Alg. Janis, J. Mitalui, po
niai (X), senam kontemporarui Į 
Ant. Tvaranavičiui, ir kitiems, ku
rių neturėjau laiko nei progos vari 
dus ir pavardes pasižymėti. Po 
to Dirvos korespondentui p. JM. 
ir SLA. organo Tėvynės redak
cijai.

LTS. 6-to skr. nariams ir val
dybai už grąžir ir reikšmingą do
vaną su aprašym” lietuvių ir ang-

1 siems prisiminusiems mano am- 
' žiu ir ilgų metų darbuotę Ameri- 
I koje širdingai ir giliai dėkoju. Lie
ku iki mirties su jumis

J. Jankauskas

FORDAS LAIMI
Fordas laimėjo aukščiausiąjį 

automobilių fabrikanto išpildymo 
rekordą Daytona Beach, Fla., į- 
vykusiose skubos bei atlikimo var
žybose : sponsoruojamuose Krašto 
Lenktynių Automobilių Asociaci
jos (National Association for 
Stock Car Auto Racing). Fordas 
pasiekė didesnį taškų skaičių ne
gu kiti KLAA greičio savaitėj da
lyvavusieji fabrikantai: per die
nus bandymą ir per dvi lenktyniuo- 
jamas paprastųjų automobilių var
žybas. Fordo automobiliai ne tik

tai vasario mėn. 25 d. gavo pir
mąją ir antrąją vietą 160 mylių 
Krašto čempionato lenktynėse, bet 
dargi vasario mėn. 26 d. Didžio
sios Krašto Čempionato varžybo
se dengtiesiems automobiliams ga
vo pirmąją vietą automobiliams 
savo laimėjimų klasėj.

Fordo Motorų Kompanijos tar
nautojai padarė 1955 metus kraš
te saugiausiais metais kompanijos 
istorijoj. 1955 metais Fordas ga
vo Krašto Saugumo Tarybos auk
ščiausiąjį pramonei skirtąjį Gar
bės Pažymėjimą, o kompanijos 
skyriai ir dirbtuvės gavo iš Tauti
nės Saugumo Tarybos 85 kitus pa
gyrimus.

Fordo Motorų Kompanijos tar
nautojai 1955 metais gavo daugiau 
negu vieną milijoną dolerių už pa
teiktuosius naudingus sumanymus.

(Skelb.)

Pranešame giminėms ir pažįstamiems, kad 1956 m. kovo 
mėn. 28 d. sueina dveji metai, kai negailestinga mirtis iš mū
sų tarpo atplėšė mūsų brangų—mylimą vyrą ir tėvą 

A. | A.

Pulk. JURGĮ BOBELĮ
Šią liūdną sukaktį minint, bus laikomos už a. a. Jurgio 

Bobelio sielą gedulingos Šv. Mišios Šv. Alphonso lietuvių pa
rapijos bažnyčioje Baltimoreje kovo mėn. 28 d., 8:30 vai. 
ryt. ir Carney ligoninės koplyčioje Bostone kovo mėn. 28 d., 
7:45 vai. rytą.

Žmona, vaikai, .marčios, žentas ir anūkai.

„ I '

•Sumano rašinėlis absoliučiai ,,ų kalbomis’ paveiksluotą V. Au- Sis mano rasmelis abmiuciai |gustino antros laidos parengtą al- 
nėra kokia reklama ar propa- bumą

STEPHENS LIQUORS

Choro ved šjas a
K, Steponavičius,

savininkas

4134-36 Archer Avenue
(Kampas Francisco gatvės)

t , Daugelis lietuvių jau žino, kad pas savo
... j tautietį yra didesnis pasirinkimas ir že-

■H mesnės kainos. Pasitikrinkite ir jūs. 

4H Visi patogumai: gražus baras ir bufe-

BISQUIT, prancūziškas kon,jakas Fifth $4..95
SPIRITAS — Grynas — 190° Flfth $4.85
IMPORTUOTAS ITALIŠKAS KONJAKAS,

10 metų senumo Fifth $3-8S
PORTUGALIŠKAS KONJAKAS,

10 metų senuliui 5th $3-89
PKINZ, VOKIŠKAS KONJAKAS,

10 metų senumo 5th $4.29
FLLKA DELLA ALPI,

Itališkas likeris 5th $5-95
COINTREAU LIKERIAI

Įvairių skonių 5th $3-59
KRUPNIKAS, lietuviškas skonis 5th $3-3”
ZUBROVVKA, su ijiiportii;*ta žole 5tJi $3«
M11X 0LIS, lietuviškas receptas 5tli $3-52
K1JAFA, Daniškai- vynas 5th $-| .59
VERMOUTH, Importuotas Vynas Kvorta .29

DIDELIS PARKING LOT” NEMOKAMAI

Perskaitę dienr. hrauįįą ', duokite jį kitiems.

LITHUANIA”, papuoštą 
lietuvės rankų darbu brangia ir 
dailia juostele, ir ant knygos vož
to “stainless steel” prisegta gra- 
vitūra “Z. Jankauskui 70 m. gi
mimo proga ALAS-gos Philadel- 

... pkia Skr.”
tarę siųsti į Lietuvą siuntinį ir viso tai atsitiko nelaukiant, ne
norėtų tai padaryti galimai grei norėtai, spontaniškai. Todėl vi- 
čiau. —•  -

Galite rasti skelbimų ir kitų 
tokių kontorų, bet aš nei betar
piškai, nei iš kitų apie jų prak
tiką nesu nieko patyręs, todėl BEVERLY IULLS GELINYČIA

ganda. Jo vienintelis tikslas — 
parodyti trumpesnį (laiko at
žvilgiu) kelią tiems mūsųjų, ku

niūrų vergišką gyvenimą savo rįe yra jau apsisprendę ir nu- 
dovanėlėmis.

Ir štai dažnai tenka girdėti 
mūsų tautiečius čikagiečius nu
rodant, kad labai ilgai, net apie 
pusę metų, reikią laukti eilės 
siuntiniui paduoti išsiuntimui 
—•• tokia jų ten didelė eilė. Taip 
guodžiasi žmonės, kurie, matyt,

Jau dabar žymieji amerikiečiai 
džiaugiasi mūsų ryžtu ir svei
kina. už didžias pastangas, ar
gi mes patys dar dūlėtume tuš
čios ambicijos kiaute ir abejo- 
tume Dainų šventės reikalin
gumu. O juk kitados, kartu su 
Miškiniu, norėjome ją papuošt, 
kaip savo tikrą seserį ir išda- 
bint gražiausiais žiedais pačioj 
jos jaunystėj. Tad Dainų šven
tė tebūnie mūsų tautos švente!

SOPHIE BARČUS 
RADIO PROGRAMA

16 WGES stoties — Banga 1390 
NUO P1KMAD. IKI PENKTAD 

8:45 iki 9:30 vai. ryte 
SESTAD. 8:30 iki 9:30 ryte 

PTRMADIENNIO vak. nuo 7—8 v 
SEKAU. 8:30—»:30 v. r. Ii stoti** 

WOPA — 1490 ktl.
Oblcago 29, ..’l. HEmlock 4-241*

7121 So ROCKWELI 8T.

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

Tel. BĮ. 7-7075 arba 

RE 7-9842

GUŽAUSKŲ

LJGDfiflO VALANDOJ 
buklti

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DUKTORIAI -

8845 S. Western — 3 atskiros air-cond. koplyčios
7-Mto — 7-MV1 AatomoMUams visto 

bari* gyvena kitos* mlest* dalys*; gausim*
koplyčią arčiau jūsų namų.

tuo tarpu negaliu ir nieko pa- I Geriausios gėlės dėl vestuvių, banke- 
1 tų, laidotuvių ir kitų papuošimų.

sakyti An. Kg. !

KAS SlIKELjA

VIDURIŲ RŪGŠTIS, 
IŠPŪTIMĄ

IR SUTRIKIMĄ?
Išpūsti vidui lai, .teginanti nevirškinimo 
skausmai, skrandžio sutrikimas, galvos 
skaudėjimo negalavimas,. Gydytojas žino. 1 
kad šie simptomai gali liūtį nuo daug ivai 
ilų prieža&čių. Tllfrojl priežastis dažnai 
gali būti peristaltinis sutletėjimas nuo ' blo
go iproėiu ar įlietos, šiuo atveju "Goniozo" I 
gali liūtį reikalingas. Kaip Ir pagal reeep- , 
t<y gaunami vaistai. Ur. Peter’s ••(lomoz.o” 
sąstate yra keletas meijiidniškai užtvirtin
tų dalykų, kurie: 1) ramina Ir šildo su. 
trikusj skrandi; 2) atleidžia vidurių išpū
timo skausmus; 3) sutelkia neskubinantl 
palengvinimų nuo sukietėjusių vidurių, ku
rte yra priežastim aukščiau išvardytų slmp 
mmų. Švelnus. Gero skonio. Išparduota 
virš 20,000.000 bonkų. šeimos dydžio lion- 
ka $1.05 vaistinėse. Bandykite ]>r. Peter’s 
‘ Gomozo ”... absoliutiškai niekas kitas taip 
nepagelbės.
Jei jūsų vaistinė neturi, tad pasiųskite $1 
už. 11 oz. linukų (su jūsų vardu ir adresui 

šiuo adresu: GOMOZO, liepi. <>71-57 
4541 N. Kuvensuood Avė., C'liicago 40. III.

IOE3O1 IOE3OI ao

2443 WEST «»R1) STREET 
l’el. PKospcet 8-0833 ir l’K 8-0831

ALGIRDAS LANDSBERGIS
KELIONĖ'

V. Ad&mkevičiaus apianka
Utsakymus su pinigais siųskit*:

259 pat, kaina 12.50 
DRAUGAS, 2U4 a Oftkley Are.,

(Jblongo 8, 11L

TELEVIZIJOS FONOGRAFAI 
Tik pas mus pirkdami gausit
• Nemokamai 3-jų mėn. pilną garan 

tlją — darban ir dalys.
• Nemokamai vidaus anteną Ir Insta

liavimas.
• Iki $ tuo.00 Ir daugiau nuolaidos ui 

jūsų seną televiziją.
II Be to, visokiausi radijai, rekordą 

vimo aparatai, lempos, baterijos, da
lys ir kitų firmų televizijos

NUOŠIRDUS IJ ETGVISKjLS 
PATARNAVIMAS

Frank’s TV and Radio
PARDAVIMAS IK TAISYMAS

3240 South Haisted Street
Telefonas CAIumet 5-7252

PRANAS KERAIS IR 
PAULIUS F. ENDZELI8

IOC3U1 IOE3CM

Telef. REpublic 7-68o3 

ADOMAS VAITKEVIČIUS 

ANGLIŲ IR ALYVOS 

PARDAVIMAS 

Visų rūšių namų apšildymo 

sistemos {vedimas, perdirbi

mas ir pataisymas 

Greitas, sąžiningas ir pigus 
patarnavimas

ATLAS FUEL CO.
Atstovas

4919 So. Paulina St. 
PRospect 6-7960

c ra o cr .u o n o ■-

A. A.

JOHN PIETRZYK
Gyveno 4441 S. Wood St. 

Tcl. FRontier 6-5775

Mirė kovo 1!» d., 1956, 10:30 
vai. ryto, suluukęs 43 m. umž.

Ginte Chicago, III.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
'Žmona Estelle < Zaronuitč), 3 
dukterys: Joan. (’arol ir Joyce, 
tėvai: l’ctor ir Magdalena J’jet- 
rzyk, sesuo Lultic Glitva, švų- 
geris Krank ir jų šeima, 3 bro
liai: Casimlr. brolienė Mario ir 
jų šeima, Josepli Piet, brolienė 
Koše ir jų šeima, ir Edward, 
broliene Helen ir jų šeima, ki
li giminės, draugai ir pažįsta
mi.

Kūnas pašarvotas .lobu I1'. 
Eudeikio koplyiėoje, 4605 So. 
Hermitago Avė.

Laidotuvės įvyks penktadie
nį, kovo 23 d , iš koplyčios 
8:3n vai. ryto Ims atlydėtas j 
šv. Kryžiaus parapijos bažny
čia, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionius sielų. Po 
pamaldų bus nulydėtas į sv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame vistu 
gimines, draugus ir pažįsta iii lis 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Voliiidę: Žmona, dukterys, 
tėvai, sesuo Ir broliai ir kiti 
gimines.

Laidotuvių d i lektorius .lobu 
I’’. Emleikis, Tol. YArds 7-174 1

Šios nuostabios ir nepaprastos kny 
gos personažus šitaip Įvertina ra
šytojos Gliaudą: "...VTelsas — pa
niekintas niekintojas, bet turįs 
savyje Era Angellco angelų varsų 
gania, Tatjana—nesuprantanti sle 
los iųvokos, bet mylinti skalsėta 
meile Pagaliau Julius... pasiilgęs 
skaistumo ir nesuvoktus jo eanišs, 
d rusus be drąsos, nesuprantąs pa
vojaus bepr.-išjlmo procesą".

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0. WESTERN AVĖ. ^4410 S0. 5Dth AVĖ. 
CHICAGO, ILL CICERO, ILL.
Telefonai — GRovehilI 6-2345 arba

T0wnhall 3-2109

JOHN F. ELDEIK1S
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4605-07 South Hermitage Avenue
Tel. YA 7-1741-2 ii 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 patams- Mee turime kOplyčiaa
vimaa dieną Ir nak- gF viaoae chieagog Ir

itj, Reikale šaukite Roeelando dalyse Ir

naua* klojau patarnaujame

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

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

PETRAS P. GURSKIS
659 We»t lšth STREET Tel. SEeley 3-5711

ALFREDAS VANGE
177 WOODSIDE Rd., Riverside, I1L Tel. OLympic 2-5245

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

PIRKITE TIESIOG NUO 
MR. NELSON

— SAVININKO —

SAINT CASIMIR 
MONUMENTCO 

>914 West lllth Street
Tlgnaa blokas sno kapinių.

I*t dilinsi u paminklams plaaą 
pasirinkimas mieste.

Talei. CEdarcreit 3-6335

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICH1GAN AVĖ. Tel. COmmodore 4-2228

JURGIS F. RUDMIN
3819 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138-1139 (

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

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

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET REpnblle 7-1218 (

2314 W. 2Srd P1ACE Vlrgtnto 7-0072:
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X Lietuviai Tėvai Saleziečiai

iš Crown Point, Ir.d., atsiuntė 
T. T. Marijonų Statybos fondui 
$50. Lietuvių Saleziečių vardu 
kun. V. Endriūnas T. T. Man-1 
jonų Statybos fondo iždininkui 
rašo: “Siunčiame 50.00 čekį 
“Draugo” Statybos fondui. 
Mes, Lietuviai Saleriečiai, esa
me dar tik pačioj kūrimosi sta
dijoje čia JAV ir su pasigėrė-1 
jimu sekame ir stebime Jūsų 
garbingos vienuolijos nuveik
tus darbus Dievo garbei, taip 
pat sielų gelbėjimo labui, taip' 
lietuviškosios spaudos bare. Te 
gerasis Dievas laimina ir šį Jū
sų gražų užsimojimą.”

X Paskaita apie popiežių Pi

jų XII Cieeroje, III. Kun. Bro
nius Krištanavičius, Lietuvių 
jėzuitų Amerikoje provincijos 
viršininkas, šį penktadienį (ko
vo 23 d.) 7:30 vai. vak. skaitys 
paskaitą apie popiežių Pijų XII 
ir jo veiklą. Paskaitą ruošia 
A. L. R. K. Federacijos Cicero 
skyrius Šv. Antano parapijos 
salėje, Cicero, III. Rengėjai 
kviečia Cicero ir apylinkės lie
tuvius pasiklausyti įdomios pa
skaitos. Šia paskaita bus pami
nėta popiežiaus Pijaus XII 80 
metų amžiaus ir 17 metų po
piežiavimo sukaktys.

X LRKSA Chicagos apskr. 
valdybą Tėvų Marijonų Vie
nuolyno ir “Draugo” Statytos 
fondo bankete atstovavo p rm. 
K. Kleiva ir viena iš sekretorių 
A., Poškienė. Susivienijimo ap
skrities susirinkimas, ivykęs 
š. m. kovo 16 d., paskyrė auką 
$25 ir apskr. valdybos pirmi
ninkas asmeniškai paaukojo 
$25 T. T. Marijonų Statybos 
fondui.

X Aloyzas Baronas šį sek
madienį įvykstančioje Litera
tūros šventėje skaito savo nau
jausią novelę “Atrama”. Vaka
ro programa bus įvairi, nors 
neilga. Skaitys aktoriai ir pa
tys autoriai — nuo vyriausių
jų ligi jauniausiųjų. Po progra
mos bus ten pat, Lietuvių audi
torijoje, vakarienė preminin- 
kui pagerbti. Norintieji daly
vauti vakarienėje iš anksto už
sisako pas B. Babrauską tel. 
TOwnhall 3-1253 arba atviruku 
praneša 1436 So. 50 Avė., Ci
cero, III.

X Mrs. Marcelė Tveri jonas

iš Marąuette Park kolonijos 
atsiuntė “Draugo” spaustuvės 
naujų mašinų fondui $5.00. Ji 
rašo: “štai mano auka “Drau
go” spaustuvės mašinų įtaisy
mui. Žinoma, tai maža auka. 
Esu našlė bedarbė, kukliai gy
venu iš santaupų. Vėliau paau
kosiu daugiau. Geriausios sėk
mės “Draugui” ir jo bendra
darbiams.”

X šv. Antano parapijos baž

nyčios, Cicero, III., dekoravi
mas pavestas dailininkams K. 
Žoromskiui ir K. Varneliui. 
Bažnyčia dekoruoti pradedama 
tuojau po Velykų.

X Ateitininkų Sendraugių 

Chicagos skyr. valdyba, giliai 
vertindama gražų “Draugo” ir 
tėvų marijonų bendradarbiavi
mą su ateitininkais, paskyrė 
$50 jų statybos fondui.

X Kun. St. santara s, Balfo 
Chicagos apskrities pirminin
kas, š. .m. kovo 19 d. išvyko 
į Edmonton, Kanadoje, kur 
vadovaus lietuvių misijoms. Į 

Chicagą grįš apie kovo 27 d.

X šv. Kazimiero Seserų Vie
nuolyno Rėmėjų Draugijos

Centro susirinkimas įvyko ko
vo 18 d. Šv. Kazimiero Seserų 
vienuolyno patalpose. Delega
čių dalyvavo iš 8 skyrių. Atsi
lankė visa Centro valdyba. Pir
mininkavo A. Nausėdienė, raš
tininkavo V. Galnaitė. Pradžioj 
buvo nufotografuota visa Cent
ro valdyba kartu su vienuoly
no kapelionu kun. A. Zakaraus
ku. Taip pat buvo nufotogra
fuotos skyrių pirmininkės. Vi
si nudžiugo, kad į susirinkimą 
atsilankė iždo globėja B. By
tautienė. Dėl vyro Antano mir
ties, dėl savo ligos ir dėl ilgų 
atostogų per eilę paskutiniųjų 
susirinkimų ji negalėjo daly
vauti susirinkimuose. Maloniai 
ji buvo sutikta narių. Susirin
kime svarstyta šv. Kazimiero 
Seserų Vienuolyno Rėmėjų 
Draugijos seimo reikalai. Sei
mas bus gegužės 6 d. Marijos 
Augšt. mokyklos patalpose.

X John Gutknecht, valsty
bės prokuroras (States Attor- 
ney) užvakar vakare Hilton 
viešbutyje pasakė stiprią ir 
gerą kalbą atkakliais miesto ir 
apskrities valymo nuo įvairių 
nusikaltimų klausimais. Tai bu
vo jam pagerbti teisininkų su
rengtas banketas, sutraukęs I 
2,200 žmonių. Vienas jo padė
jėjas mūsų tautietis adv. Kos
tas Savickas svečiais į šį ban
ketą buvo pasikvietęs Lietuvos 
konsulą ir lietuvių laikraščių 
redaktorius. John Gutknecht, 
buvęs teisėjas ir De Paul uni
versiteto profesorius, praėjusį 
sekmadienį dalyvavo “Draugo” 
Statybos Vajaus komiteto su
rengtame bankete.

X Kovai už spaudos laisvę 
paminėti kolektyvinas leidinys 
atsigavo. Vakar buvo susirin
kusi leidinio redakcinė komisi
ja, susidedanti iš Švaisto, Jo
niko ir Bagdanavičiaus. Per
žvelgusi visus rankraščius, ku
rių dalis gauta iš prof. Biržiš
kos palikimo, leidinio redakcija 
priėjo nuomonės, kad leidinys 
yra leistinas. Tikimasi, kad ne
trukus leidinio redagavimo 
darbas bus baigtas.

X Garbės komitetas. Balan
džio mėn. 21—22 d. d. Chicago- 
je įvykstančių VI Š. Amerikos 
liet. sporto žaidynių proga yra 
sudarytas garbės komitetas, į 
kurį yra pakviesti ar numatyti 
pakviesti šie lietuvių visuome
ninėje veikloje plačiai žinomi 
asmenys: J. E. vysk. Brizgys, 
dr. P. Daužvardis, dr. P. Gri
gaitis, L. Šimutis, A. Olis, J. 
Bajerčius, Alf. Wells, A. Kums- 
kis ir kiti.

X Lietuvių Akadepiinio 

Alumnų klubo statuto projek
tas jau paruoštas ir išsiuntinė
tas į vietoves, kur bus steigia
mi klubo skyriai. Pirmieji 
LAAK-to skyriai balandžio pra
džioje steigiami Chicagoje, 
Clevelande, Detroite, Nevv 
Yorke ir Los Angeles. Klubo 
organizavimo reikale is rūpina
si Danutė Dirvenskytė ir Bro
nius Juodelis.

X Lietuvių Demokratų Cook 
apskrities lygos valdybą suda
ro šie asmenys: Jack L. Jatis
— pirm., Joseph Vilimas, Jr.
— I vicėpirm., John Benekal- 
tis — II vicėpirm., Mrs. Donna 
Kamm — egzekutyvinė sekr., 
Miss Helen Gudauskas — sek., 
ir Simon Galzin — ižd. /

X A. a. klierikas N.kodemas 

Mardosas, vėžiu miręs Cook 
apskrities ligoninėje, palaido
tas Šv. ProkopijauB vienuolyno 
kapinėse, Lisle, III. Prieš susir
gimą jis buvo įstojęs į tą bene
diktinų vienuolyną ir mokėsi 
jų seminarijoje.

JONAS rSBRTS JCKr^TKAS

Mūsų tautietis beisbolininkns (metikns), pernai laimėjęs Brooklvno 
“Dodgers” šioj sporto šakoj pasaulinį čempionatą, priimtas į U. S. 
ginkluotąsias jėgas ir priskirtas karo laivynam Nuotraukoj matome 
leitenantą komandierių lrwin S. Danzig tikrinant Padres (Poderio) 
sveikatą. Ši beisbolo žvaigždė yra 33 metų nmžjaus. t

LOKIŲ LAVINTOJAS PABĖGO IŠ 
BOLŠEVIKIŠKOJO PRAGARO

Sovietų pilietis Ilijinskis, 
Maskvos cirko lokių dresiruo
tojas, pasitaikius progai, Vak. 
Vokietijoje Aacbeno mieste pa
bėgo iš spec. sovietų cirkui skir 
to traukinio ir pasiprašė sutei
kiamas pabėgėlio teises. Ilijins- 
kis papasakojo, kaip jis su ki
tais sovietų kariais buvo ap
vilktas kinų karių uniformomis 
ir pasiųstas į Korėją. Pirmą kar 
tą mintis pabėgti į Vakarus ki
lo kaip tik Korėjoje, kur jis, 
kaip karo lakūnas radistas, klau 
sėsi Molotovo pranešimo, tei
gusio, jog Sov. Sąjunga nesiki
ša į Korėjos konfliktą, ir ten 
nesą nė vieno sovietų kario. Pas 
kiau atvykęs su cirku į Rygą, 
tuo dar daugiau įsitikino, pa
matęs, kad latviai griežtai prie
šinasi okupantams, — ir tai pri
sidėjo prie jo galutinio apsis
prendimo pasirinkti laisvę.

Ilijinskio teigimu, Korėjos 
kare ir lakūnų buvo daug sovie
tų, karinė medžiaga — taip pat 
sovietų, ners ir atžymėta kinų 
ženklais. Jis yra dvejus metus 
išbuvęs bombonešio įgulos na
riu. Jam, kaip ir kitiems sovie
tų karininkams, buvo pagrasin
ta 10-čia metų, jei prasitartų, 
kad buvo Korėjoje. Žuvųąių So-.

=fc

vietų karių kūnai būdavo sude
ginami, o giminėms pranešama: 
“Žuvo karinėj misijoj”.

Pabėgęs, jis buvo uždarytas 
į Volkos stovyklą, kur turėjo 
būti išspręstas klausimas, ar 
jam bus galima suteikti pabė
gėlio statusą. Rusai, apie tai 
sužinoję, per Bonnos vyriausy
bę pareikalavo, kad jų atsto
vams tūtų leista su juo pasikal
bėti. Iljinskis atsakė, kad tiek 
komisijai, tiek ir rusams jis at
sakys, jog nė nemano grįžti at
gal į Sov. Sąjungą. Galų gale 
buvo susitarta, ir iš abiejų pu
sių su juo susitikime dalyvavo 
po tris žmones, tarp jų vokie
čių atstovai, Augštojo komisa
ro įstaigos atstovas, o iš rusų 
pusės — trys ju pareigūnai. Bu
vo sutarta, kad kiekvienas klau 
simas bus verčiamas, ir tik ta
da bus į jį atsakoma. Jei nors. 
vienu klausimu būtų pareikštas 
grasinimas, tai tolimesnis ap- 
klausimas būtų nutrauktas. To
kios procedūros ir buvo laiko
masi. Pabėgėliui buvo pristaty
ti žmonos laiškai, kviečią grįž
ti atgal etc., bet jis vistiek ne
sutiko jokiu būdu grįžti į Sov. 
Sąjungą. Taip jam buvo galiau
siai pripažinta teisė kaip pabė
gėliui pasilikti Vak. Vokietijo
je.

CHICAGOS ŽINIOS
Cigaretės ir vėžys

Chicagoje kalbėjo Amerikos 
Kovai Su Vėžiu statistinių ty-

KAS KĄ IR KUR
— Sudriko radijo valanda iš ra

dijo stoties WHFC 1450 kil. bus 
transliuojama kovo mėn. 22 d. 
(ketvirtadienio vakare) nuo 6 iki 
7 vai. Programoje bus įdomūs ir 
vertingi pranešimai, lietuviška ir 
pasaulinė muzika, dainos ir reli-

Atsiėmė revolverį
Chicagos policininkas Walter 

Binder atsiėmė savo revolverį 
rinėjimų direktorius E. Cuyley^ nuo banditų, kurie jį buvo nu- 
Hammond. Jis pranešė, kad ginklavę. Kai du plėšikai kovo! Č1“?8 giesmes, kurias išpildys so- 
praeitais metais JAV-se nuo mėn. 3 d. užklupo jį einantį .riko r^jo%UdU<^ork!^trasB(lir 

pareigas ir nuginklavo, polici- dėsite kas atspėjo visas mįsles ir 
jos viršininkas Binderį auto
matiškai suspendavo 10-čial

plaučių vėžio mirė 22,000 vyrų 
ir 5,000 moterų. Iš jų apie 
16,000 buvo vyresni kaip 50 
metų amžiaus. Tarp mirusių 
vėžio liga nerūkančių — labai 
mažai. Tas mokslininkas pa
brėžė, kad nuo 1952 metų yra 
stebima 188,078 žmonių rūky
mo įpročiai ir jų mirtingumas. 
Tie stebimi žmonės yra tarp 
50 ir 69 m. amžiaus. Aiškiai 
nustatyta, kad cigarečių rūky
tojas turi žymiai didesnę rizi
ką susirgti plaučių vėžiu.

100 laiškų sužadėtiniui
Graži šošiclikos metu Oak 

Lawn mergaitė Robertą VVrob- 
leski savo pasirinktajam To
mui W. Roberts, kur? tarnauja 
kariuomenėje, rašo kasdien po 
laišką. Bet ji sugalvojo vieną 
dieną padaryti jam staigmeną, 
kad jis gautų 100 laiškų. Per 
dvi savaiti ji vis rašė kasdien 
po kokius 7 laiškus, ir vis 3—6 
puslapių ir paskiau visą jų šim
tą išsiuntė tuo pačiu laiku į 
Aberdeen Proving Ground, 
Md., kur tarnauja jos sužadė
tinis.

$500 už žudiko sugavimą
Policijos seržantas Lawrence

laimėjo dovaną; bus paskelbtas 
naujas mįslių kontestas ir kitos 
įdomybės, šias lietuviškas; radijo

dienų. Grįžęs į tarnybą jis bū- Programas leidžia Budriko baldų, 
tinai norėjo įrodyti, kad jis yra 
geras policininkas. Jis susekė 
tuos banditus, areštavo vieną 
tavernoje, 3014 W. Madison, o 
antras buvo suimtas vėliau.
Atsiėmė ir savo revolverį, o po
licijos vadas ištrynė blogą pa
stabą to policininko asmens by
loje.

Kodėl britai kovoja 
dėl Kipro?

Britų ekspertas Artimųjų 
Rytų politikoje Stephen Long-

televizijų bei brangenybių krautu
vė, 3141 So. Halsted St., Chicago
je, kiekvieną ketvirtadienį. Pri
minkime ir kitiems pasiklausyti.

Jonas špokas

—- Inžinierių susirinkimas, š.m. 
kovo 25 d. 6 vai po pietų (sek
madienį), Hollywood didžiojoje sa 
Įėję, 2417 W43rd St., šaukiamas 
informacinis inžinierių susirinki
mas. Prof. A. Varnas kalbės lie
tuviškosios architektūros klausi
mais. Po paskaitos bus rodomas 
filmas: 1) architektūrinių pasta
tų vaizdai Amerikoje, 2) iš šių 
metų buv. tradicinio inžinierių ha 
liaus.

Kviečiami dalyvauti nariai su
rigg Chicagoje spaudos atsto-l šeimomis ir plačioji Chicagos vi- 
vams pareiškė, kad D. Britan:- suomenė.
ja taipgi rūpestingai stengiasi 
išsilaikyti Kipro saloje dėl to, 
kad ta sala turi didelės strate
ginės reikšmės ir susidarytų 
nemažas pavojus, jeigu ji grįž
tų prie Graikijos, o Graikija 
taptų komunistinė, kaip ji vos 
tokia nepasidarė 1946 metais.

Suvažinėjo du jūrininku
Chicago & North Western 

geležinkelių linijos traukinys 
šiaurinėje Chicagos dalyje už
lėkė ant automobilio, kuriuo 
važiavo jūrininkai ir du iš jų

ALIAS Chicagos skr. valdyba

— P. Balys Pakštas ruošia su 
savo orkestru naujų šokių reper
tuarą, su kuriuo pasirodys Vely
kų pirmą dieną skautų tėvų ko
miteto suruoštame vakare. Vaka
ras bus Lietuvių auditorijoje.

X B. Kazaitienė, 6901 So. 
Artesian, atostogauja Florido-' 
je. Gėrisi Floridos gamta ir! 
džiaugiasi patirtais įspūdžiais. j

X Ju«zaH Km kas, 4538 So. 
California Avė., išvažiuoja 
trumpų atostogų į Floridą. Flo
ridoje apsistos pas Aleksandrą 
Lapeną. Atostogų metu aplan
kys savo pažįstamus.

X Dail. Tado Sparkio paro
dą aplankė 100 žmonių. Kaiku- 
rie buvo sudominti “Drauge” 
įdėto jo paveikslo nuotrauka ir 
važiavo pažiūrėti. Daugeliui pa
tinka Lietuvą primenąs pa
veikslas Šienapjūtė. Paveikslo 
perspektyva, vakaro šviesa, ža
lia pievų spalva daro įtakos į 
žiūrovus. Vaizdūs paveikslai: 
Tėviškės giria, Žiema, Lietu
vaitė sėdinti ant gimtojo namo 
lango. Iš Vilniaus krašto atsi
minimų sukurtas paveikslas — 
Vasaros grožis. Dailininkas su
silaukė gausių sveikinimų ir 
linkėjimų. Paroda bus uždary
ta šį sekmadienį.

X Prelatas Pranciškus Ju

rais., Lawrence, Mass., šv. Pran
ciškaus lietuvių parapijos kle
bonas ir Lietuvių Kultūros In
stituto pirmininkas, pasveikino 
laišku Religinio meno parodos 
rengimo komitetą Chicagoje ir 
atsiuntė parodos reikalams $25.

Religinio meno paroda bus 
uždaryta kovo 28 d. vak. Šv. 
Kryžiaus lietuvių parapijos sa
lėje. Premijų įteikimo iškilmės 
ruošiamos kovo 25 d. 2 vai. v 
p. toje pačioje salėje

X Irena Ix»zaitytė, šiuo me
tu studijuojanti Chicagos uni
versitete chemiją, yra Chica
gos studentų at-kų korp! Šat
rija vicepirmininkė ir uoli vei
kėja vietos visuomeninėje veik
loje. Lozaitytė daug padeda 
šiuo metu ruošti Šatrijos me
no vakarą, kuris įvyks balan
džio mėn. 14 d. Lietuvių audi
torijoje.

X Kun. Kazimieras Juršėnas

paaukojo T. T. Marijonų Staty
bos fondui $5.00.

— Žinomas kūno kultūros 

mokytojas K. Dineika esąs 
Druskininkų “gydomosios fiz. 
kultūros parko vedėjas”.

— Vilniuje taksių kainos to
kios: lengvuoju taksiu ZIM 2 
rubliai už kilometrą, o Pobieda 
— 1 rublis.

— Vilniaus miesto galva J. 

Vildžiūnas paskelbė draudimą 
barstyti druska gatvių ir kie
mų teritorijas. Esą druska 
kenkianti medžiams. Draudi
mas galioja 2 metus.

— Kretingoj 1 m. kalėjimo 
nubaustas A. Staskonis už tai, 
kad priimdavęs skersti galvi
jus iš kolchozų “be atitinkamų 
aktų apie jų išbrokavimą”.

— Dail. A. Žmuidinavičhis 

paskutiniu laiku nutapęs du pa
veikslu: “Širvinta ties Ukmer
ge” ir “Užžėlusi upė”.

—“Tiesoje” kritikuojami Uk
mergės apskr. kolchozų vedė
jai Šniras ir N. Kapočius, kad 
nesirūpinę vežti mėšlo į laukus. 
Tiesos bendradarbis mėšlą va
dina “nepaliestais lobiais”.

Nuostabus supuolimas
Du broliai, Irako piliečiai, bū. 

darni skirtingose vietose ir nie
ko apie kits kito nutarimus ne
žinodami, tą pačią dieną priėmė 
krikštą, atsiversdami į katali
kybę. Vyresnysis brolis — Sar- 
gon Rustum — tapo kataliku 
belankydamas Santa Clara uni
versitetą, gi jaunesnysis — Rus 
tum Rustum —, Bagdado kole
gijos studentas, buvo pakrikšty
tas tą pačią dieną, ka p ir bro
lis.

Schupolsky gavo premiją _ | mirtinai užmušė, o penkius
$500 už išaiškinimą plėšiko, 
kurs peršovė du asmeniu ir nu
žudė trečią. To plėšiko vardas 
yra Robert Lee Jonės, 23 m. 
amžiaus; dabar jis sėdi Cook 1 
apskrities kalėjime, laukdamas 
bausmės, o jam gali būti pa
skirta net ir elektros kėdė.

Griebia girtuosius
Illinois valstybėje vėl naujai 

suspenduoti šoferių leidimai 39 
asmenims ir visiškai atšaukti 
— 157. Daugiausiai nubaustų
jų — net 140 — yra už vaira
vimą mašinos esant neblai
viems. Nubaustųjų vardai visa
da išsiuntinėjami redakcijoms.

Kalėjimas už apgaulę
Estizer Maxwell, 33 m. mo

teris, gyvenanti 1542 E. 67th 
pi., Chicagoje, nubausta trims 
metams kalėjimo už tai, kad ji 
drauge su broliu apgaulingai 
jieškojo grąžinimo neva permo
kėtų mokesčių sau ir kitiems, 
ir paskiau atgautas sumas pa
sidalino.

sunkiai sužeidė. Traukinys va
žiavo 50 mylių greičiu per va
landą.

Pagerbę drąsuolį
Susisiekimo policininkas James 

Ross, 29 m., apie kurį rašėme, 
kaip jis daug žmonių išgelbėjo 
iš gaisro, gavo paaugštinimą — 
perkeltas į detektyvų dalinį, 
kuriame jis norėjo tarnauti ir 
jo atlyginimas padidės $500' 
metus.

Seriausia knyga vasaros atostogoms 

ALOYZO BARONO

SODAS UŽ HORIZONTO
Romanas

A. Baronui nepritrūksta naujų 
santykių su aplinka Ir nauji) išraiš
kos priemonių tiems santykiams Iš
reikšti. Gyva knygos tema, {domūs 
personažai Ir spalvinga kalba padSs 
jums praleisti atostogas.

Knygos aplankas dali. Algirdo Ku- 
rausko. Ji Išleista Lietuviškos Kny
gos Klubo 1955 m., 254 psl., kaina 
2.50 dol.

Knyga gaunama:
DRAUGAS 

2334 So. Oakley Avė., 

Chicago 8, IU.

Vaikas — padegėjas
Dvylikos metų berniukas, 

kurs jau rūko cigaretes, prisi
pažino padegęs namą, esantį 
ties 50 gatve ir Michigan, Chi
cagoje. Policijos tardomas jis 
jasakojosi — nežinąs kodėl pa
degęs, tik kai jis užsidegąs pa
pirosą, jam nesinorį tuščiai nu
mesti degtuką ir jis numetęs Į 
šiukšles, palankias degimui.

VELYKINĖS SVEIKINIMO 
KORTELĖS

Pieštos amerikietės lietuvaitės dai
lininkės Elenos Putris, gaunamos 
Drauge. Kortelės kelių spalvų, 
kaikurios aukso pakraščiais, su 
kiškučiais, margučiais, rožėmis, 
spalvingomis gėlėmis ir kaligrafiš
kai įrašytais specialiai parinktos 
prasmės lietuviškais teksttais. Dė
žutės su 8 spalvotom kortelėm 
kaina $2.00.

Užsakymus ir pinigus siųskite
DRAUGAS 

2334 So. Oakley Avė. 

CHICAGO 8, ILL.

ANDRIAUS

KUPREVIČIAUS

FORTEPIONO

Koncertas
ŠEŠTADIENĮ, 1956 M KOVO 24 D. 

Pradžia — 7:30 valandą vakare

Marijos Aukštesnės Mokyklos Salėje 

(So. California ir 67-tos gatvių kampas)
Biletai po $2.50, $2.00 Ir $1.50 15 anksto parduodami šiose vietose:

BRIDGEPORTE: J. KARVELIO PREKYBOJE, 3322 S. Halsted

BRIGHTON PARKE: S. PENCYLOS MAISTO KRAUTUVĖJE 
4501 So. Talman Avmue .........

MARQUETTE PARKE: MARGINIUOSE 2511 W. 69th Street
CICERO: P. RAMANAUSKO MAISTO KRAUTUVĖJE 

1439 So. 49th Avenue
Koncerto dieną prie įėjimo nuo 5:30 vaJ. vakaro

........ ....................„e................................. .... ........- &
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GYVOJO ŽODŽIO 
SIMFONIJA

Kazio Bradūno

Devynios Baladės

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

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

Lietuviškos Knygos Klubo leidinys,
141 psl.. dali. V. Petravičiaus aplan
kas, kaina $2.00.

Lietuviškos literatūros ugdymas 
nPra vien rašytojų uždavinys.

Užsakymus su pinigais siųskite:

DRAUGAS 
2834 So. Oakley Avė. 

Chicago 8, I1L
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ĮKVĖPIMŲ KNYGA

Jurgio Gliaudos

Raidžių Pasėliai

Romanas
ftt knyga, pasakodama kovon už 

spaudos laisvę žygius, yra Įkvėpimų 
knyga, paskatinanti mus tvirtai lai
kyti lietuvišką žod). JI yra puiki do
vana Jaunimui.

Lietuviškos Knygos Klubo leidinys, 
Sll psl., Broniaus Mūrlno viršelis, 
kaina $3.00.

Lietuviškos literatūros ugdymas 
yra visų susipratusių lietuvių darbas. 

Užsakymus su pinigais siųskite:

“DRAUGAS”

2884 So. Oakley Avenue

CHICAGO 8, ILL.
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