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ANGLIJOS KARDINOLAS GINA PAVERGTUS
Rusijoje lietuvių visur pilna

Pastaruoju laiku yra į Vokietiją grįžę keli tūkstančiai karo 
belaisvių ir civilių internuotųjų, kurių dalis yra gyvenę ar bent su
sitikę įvairiose darbo vergų stovyklose ir mūsų tautiečius Šie 
žmones trumpam laikui, kartais tik kelioms valandoms yra susto
ję pereinamojoje Friedlando stovykloje. Tokie momentai būdavo 
išnaudojami, stengiantis kiek galint daugiau grįžusiųjų apklausi- 
neti ir iš jų surinkti žinių apie Sibire ir kitur esančius mūsų tautie
čius.

Kita į Vakarus atvykusių žmo
nių rūšis suteikė didžiai vertin
gų žinių apie padėtį Lietuvoje, 
nes jie yra kaip tik iš jos atvykę. 
Pastaruoju metu iš Klaipėdos 
krašto į Vak. Vokietiją yra atvy
kusių jau per 20 šeimų. Laisvuo
sius Vakarus yra pasiekusi ir 
viena mūsų tautietė iš kitos Lie
tuvos dalies. Jų suteiktieji duo
menys dar geriau nušviečia buitį 
pavergtojoje tėvynėje.

Tačiau įdomios ne tik pačios 
žinios, bet ir jų atsivežtieji daik
tai. Tokių daiktų nėra daug, bet 
ir tie patys būdingai pavaizduo
ja sovietinę tikrovę.

Kur apgyvendinti lietuviai
Smulkesnės ir stambesnės vie

tovės, kuriose apgyvendinti lie
tuviai, yra šios: Abest, Altai, 
Ačinsk, Bagačinsk, Inta, Irkutsk, 
Jarcova, Jakutsk, Abakan, Kam- 
čatka, Karaganda, Kazačinsk, 
Kingir, Kolyma, Krasnojarsk, 
Liesozavod, Mamotov, Matygin, 
Molačica, Mordovija, Nasilsk, 
Norilsk, Novo Čerkask, Novo Si-

giausia ir kurie tardymo metu 
buvo mušami ar kitaip kankina
mi tiek fiziškai, tiek ir dvasiš
kai. Pastarose yra daugiausia 
jaunimo, apkaltinto partizanine 
veikla bei nedraugiškumu Sovie
tų Sąjungai. Yra vyrų ir moterų. 
Bet pastarųjų mažiau. ,

Jaunimo daugiausia atgaben
davo 1947—1953 metais. Kartais 
atgabendavo ištisas mokinių kla
ses.
f Visi jie nubausti arba mirties 
bausme, kuri buvo pakeista 25 m. 
priverčiamu darbu, arba tik pri
verčiamu 5—10—15—20—25 ir 
ilgesniam laikui — 25 plius 5 bei 
kelis kartus po 25.

Neretai juos kilnoja iš vienos 
stovyklos į kitą. Pvz. savo metu 
iš Abezo ir Vorkutos stovyklų 
lietuvaitės buvo perkeltos į Ka
ragandą ir kitur.

Paleistųjų
grupei priskirtini atlikusieji baus 
mes bei dėl kitų priežasčių—am
nestijų ir pan. iš pirverčiamųjų
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Štai kaip atrodo vidurio rytai, kur su taikos misija nuvyko .IT generalinis sekretorius Dag Hainmarskjokl

birsk, Omsk, Pečiora, Perebory, darbų paleistieji. 1955 m. rudens 
Potma, Razdolnoje, Snašišk, amnestija negalės pasinaudoti
Spassk, Solikamsk, Tasvesk, 
Taišet, Uchta, Udereisk, Volo- 
godsk, Vorkuta,

Kai kurios iš jų yra ir priver
čiamojo darbo stovyklos, kaip 
pvz. Inta, Kolyma, Mordovija - 
Potma, Norilsk, Solikamsk, Tai
šet, Vorkuta, o kai kurios — vien 
„privalomos gyvenvietės“.

Stovyklos — pagal jose reži
mo sunkumą bei griežtumą — 
skirstomos į kelias rūšis. Jos yra 
aptvertos dažniausiai spygliuoto
mis ir augšta įtampa įelektrinto
mis vielomis, saugojamos gink
luotų sargybinių su šunimis. Iš 
iki šiol žinomų priverčiamojo dar 
bo stovyklų Norilsk, Mordovija, 
Vorkuta ir Inta bus bene didžiau
sios visoje Sovietų Sąjungoje.

Vorkutoje turėtų būti per ke
lias dešimtis stovyklų, po kelis 
tūkstančius asmenų kiekvienoje. 
Čia lietuvių kalinių su priverčia
mai apgyvendintais Vorkutos 
apylinkėje turėtų būti apie 25,- 
000 asmenų.

Yra reiškinių, rodančių, jog 
dabartinės priverkiamojo darbo 
stovyklos gali būti panaikintos, 
paleistieji privalomai būtų apgy
vendinti nurodytose vietose, kur 
turės dirbti jiems paskirtą dar
bą, kaip kad ir iki šiol su paleis
taisiais būdavo, gaus atlyginimą 
ir turės „iš savęs“ pragyventi. Gi 
bausmių neatlikę kaliniai bene 
bus sukilnoti kur nors kitur.

Lietuvių Sovietų Sąjungoje vi
sur pilna — kalėjimuose, perei
namosiose ir nuolatinėse priver
čiamojo darbo stovyklose ir pri
verčiamai apgyvendintose vieto
vėse.

Kai kuriose stovyklose pusę 
sudaro pabaltiečiai vyrai ir mo
terys. Iš pabaltiečių daugiausia 
yra lietuvių. Savo skaičiumi juos 
prašoka tik ukrainiečiai.

Lietuviai, laikomi Sovietų Są
jungoje, skirstytini į šias ka
tegorijas: kaliniai, paleistieji ir 
tremtiniai

Kaliniais
laikytini tie, kurie nubausti pri
verčiamaisiais darbais ir yra lai
komi stovyklose. Grąžintieji pa
sako tik kur jiems teko sutikti 
juos, kurie buvo tardomi d&u-

tie lietuviai, kuriems, be bendra
darbiavimo su vokiečiais, buvo 
primesti ir kiti apkaltinimai. Jų 
yra dviejų rūšių — su teise grįž
ti Lietuvon ir be tokios teisės. 
Prie pirmosios kategorijos pri
klauso visi tie, kurių nubaudimo 
sprendimuose buvo įrašyta pri
verčiamojo darbo bausmės su iš
trėmimu. Be to, neleidžiama grįž 
ti ir tiems, kuriuos stovyklos ad
ministracija įtaria esant pavo
jingus saugumui ir kurie dėl sa
vo šeimos nario ar narių, suimtų 
ir nubaustų, buvo ištremti, nors 
atlikęs bausmę nubaustasis ir 
turi teisę grįžti Lietuvon.

Kai kurie iš priverčiamojo 
darbo stovyklų paleistieji be tei
sės grįžti Lietuvon buvo apgy
vendinti Karagandos, Krasno
jarsko ir kitose vietovėse. Vėliau 
imta kurdinti juos ir pačių dar- 
vo stovyklų apylinkėse.
Ne visi pasinaudoja teise grįžti 

Lietuvon
Negrįžta tie, kurių namiškiai 

yra ištremti Sovietų Sąjungon

arba kurie bijo tenai dar didesnio 
skurdo. Lietuva jau visiškai nu
skurdinta. Daugelis kalinių ir 
tremtinių iš Sovietų Sąjungos sa
vo Lietuvoje pasilikusiems siun
čia pinigų ir maisto. Kai kurie 
jei ir gauna dar iš Lietuvos siun
tinėlių, tai jie prasti. Seniau bu
vo turtingesni. Pasitaiko ir to
kių, kurie nuvyksta Lietuvon, pa
siima savo kitus šeimos narius ir 
grįžta vėl atgal. Bet jei Lietuva 
būtų laisva — grįžtų visi, bent 
neteko sutikti tokio, kuris neno
rėtų į Lietuvą grįžti. Leistinųjų 
grįžti kategorijai priklausą inva
lidai tegali vykti namo tik tada, 
kai yra juos tenai kam išlaikyti 
bei prižiūrėti.

Prie tremtinių
pirmoje eilėje priskirtini visi tie, 
kurie buvo tremiami su šeimomis 
ir dažniausiai masiškai. Jie iš
tremti neribotam laikui.

Iš Lietuvos labai daug ištrėmė 
1941, 1945, 1946 ir 1947 m. m. 
Vėliau kad ir buvo trėmimų, bet 
mažesne apimtimi. Trėmė į visas 
Sibiro sritis. Neretai nutremda- 
vo į visai neapgyventas vietas, 
kur patys turėdavo statytis sau 
palapines ar kitaip susitvarkyti. 
Trėmimo metu šeimos būdavo 
perskiriamos, nors ne visų. Bene 
visi bus buvę nubausti priverčia
mojo darbo bausme.

Peštynes dar nesiliauja
JERUZALE, bal. 9. — Izraelis kaltina Egiptą, kad jo jėgos 

jau trečią dieną užpuolė keletą kaimų Izraelio gilumoje. Armijos 
pranešėjas pareiškė, jog vienas*egiptietis buvo užmuštas, o kitas 
sučiuptas anksti rytą susikirtime su Izraelio sargybiniu netoli Yad 
Mordecai.

Vienas izraelte žuvo ir keturi 
liko sužeisti kituose užpuolimuo
se.

Iš Cairo pranešama, kad Egip
to ir Izraelio kareiviai šaudės 45 
minutes nakties metu Gazos apy
linkėje. Egipto karinis pranešė
jas sako, jog Izraelio sargybinis 
pradėjęs šaudyti į Egipto pozici
ją

Izraelio karinis pranešėjas ma
no, kad užpuolimus Izraeliuje 
vykdo gerai išlavinti egiptiečiai, 
kurie yra prilyginami japonų 
„kamikaze“ — savižudystės ko
votojams.

Užpuolime prie Ketziok, vie
nintelis kaimas demilitarizuotoje

Kremliaus politika nepasikeitė
ROMA — Italijos demokratinė spauda neįžvelgia jokių esmi

nių pasikeitimų Kremliaus valdovų politikoje. Ir pasmerkus Sta
lino kultą, komunizmas pasilieka tuo, kas jis buvo ir kas jis yra: 
antikrikščioniškas savo filosofija, antihumaniškas savo tikslais ir
savo naudojamomis priemonėmis. _______________________

Italijos Katalikų Akcijos vy
riausias pirmininkas prof. Luigi toms tautoms, tada, ir tiktai ta-
Gedda savo straipsnyje, kurį pa 
skelbė dienraštis „II Quotidiano“ 
sekmadienio laidoje, primena 
Stalino vykdytus krikščionių 
persekiojimus, bažnyčias paver
čiant ateizmo muzėjais, už tikė
jimą nukankinant tūkstančius ti
kinčiųjų ir pavergiant katalikiš
kas tautas Lietuvoje, Lenkijoje, 
Vengrijoje, Čekoslovakijoje.

Kruščevas, Bulganinas ir Ma- 
lenkovas šiandien pasaulio akyse

da gal galėsime manyti, kad šie 
ištikimi Stalino bendradarbiai iš
sižadėjo savo mokytojo“.

Jau seniau aišku buvo

BERLYNAS. — Rytų Vokie
tijos komunistų spaudoje vis 
dažniau reiškiama nuomonė, kad 
tarp krikščioniškos ir marksisti
nės pasaulėžiūros yra negalimas

plaunasi savo rankas, — rašo jokia sambūvis. Neseniai Lep- 
prof. Gedda, — bet jų policija Į cįge įvykusiame komunistų su- 
kalėjimucse ir toliau tebelaiko važiavime vietinis partijos sek- 
kardinolą Mindszenty, kardinolą retorius aiškiai pareiškė, kad 
Višinskį, daugybę vyskupų ir reikia griežtai atmesti betkokius 

tiesioginius bandymus teoretiš-tūkstančiua kunigų. Tegul atida
ro kalėjimus tikėjimo kanki
niams, tegrąžina laisvę paverg

kai ar praktiškai suderinti krikš
čionybę ir komunizmą.

Strėlė rodo, kur nuolat įvyksta 
susikirtimai tarp Izraelio ir Egipto.

zonoje, vienas asmuo žuvo, ir 3 
sužeisti, kai jie miegojo.

Visame Arabų ir Izraelio paru- 
bežyje griebiamasi saugumo prie 
monių. Tuo reikalu buvo susirin
kęs Izraelio kabinetas. Egipto 
kariniai autoritetai praneša, jog 
šiandien daug izraelitų žuvo ir 
daug jų buvo sužeistų naujame 
susikirtime netoli Gazos paliau
bų linijos.

Keturių dienų kovos Gaza apy
linkėje beveik vidurio rytus ar
tina prie karo. Daugiau 60 asme
nų krito tuo3e mūšiuose.

Atsisakė
bendradarbiauti

BERLYNAS, bal. 9. — Wil- 
helm Mellies, Vakarų Vokietijos 
sočiai demokratų partijos reika
lų vedėjo pagelbininkas, atsisa
kė bendradarbiauti su Rytų Vo
kietijos komunistais.

Daug vertingų žinių
REUTLINGENAS — Vyriau

siojo Lietuvos Išlaisvinimo Ko
miteto Informacijos Tarnyba ir 
toliau tęsia iš Sovietų Sąjungos 
grąžintų vokiečių belaisvių ap
klausinėjimą, taip surinkdama 
daug vertingų žinių apie Sibire 
kalinamus lietuvius.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Prancūzijos užsienio reikalų m misteris Pineau atidėjo 

savo kelionę į vMusio rytus, nes ten dabar yra rimta situacija. 
Kai tik politinis dangus pragiedrės, tada jis vyks ten.

— JT generalinis sekretorius Dag Hammarskjold vakar 
kalbėjosi su popiežių Piju XII vidurio rytų politikos klausimais. 
Popiežius Pijus XII palaimino Dag Hammarskjoldą, kad jo tai
kos misija pavyktų vidurio rytuose.

— Indijoje riaušėse žuvo 50 asmenų. R'aušės įvyko Bho- 
palyje. Susikirto indusai su muzulmonais.

— JAV oro jėgų brig. gen. John J. O’Hara pranešė, kad 
Amerikos reikmenys greitai bus pasiųsti į Pakistaną oro jėgų 
reikalams.

— Izraelio ministertų kabinetas nutarė sušaukti parlamen
to sesiją, kad patvirtintų apsigynimo fundo įstatymą. Apsigy
nimui numatyta $28,000.000.

— Prezidentas Eisenhoweris vakar pareiškė respublikonų 
kongresiniams vadams, kad ūkio įstatymas neatrodo geru įsta 
tymu. Bus dedama pastangų, kad ūkio įstatymo projektas būtų 
pasiųstas senato — rūmų konferencijos komitetui.

Kardinolas prašo protestuoti
LONDONAS, bal. 8. — Kardinolas Bernard Griffin, Westmins- 

terio arkivyskupas, praėjusį sekmadienį kreipės į Britanijos prem
jerą, kad jis užprotestuotų Bulganinui ir Kruščevui, atvykstan
tiems į Britaniją, dėl religijos persekiojimo už geležinės uždangos. 

Visose Britanijos katalikų baž
nyčiose praėjusį sekmadienį bu
vo specialios pamaldos už krikš
čionis, kuriems paneigtos religi
nės laisvės komunistiniuose kraš 
tuose. Daugumas bažnyčių buvo 
atidaryta per visą naktį.

„Mes negalim užsimerkti prieš 
tuos faktus, kurie byloja, kad ko
munistų kontroliuojamuose kraš 
tuose kenčia krikščionybė“, — 
pareiškė kardinolas Griffin susi
rinkusiems žmonėms į Westmins- 
ter katedrą.

„Jau daug metų mes girdime, 
kad areštuojami vyskupai, kuni
gai ic pasauliečiai. Visas ben
druomenes ištrėmė, katalikų mo
kyklas uždarė, nuosavybes atėmė 
ir religinė spauda negali kalbė
ti“.

Kardinolas Griffin griežtai pa
sisakė prieš komunistinę propa
gandą ir tikisi, kad greitu laiku 
neteks savo prasmės, nes žmonės 
vis labiau supranta komunistų 
kėslus.

Britanijoje yra apie 4 milionus 
katalikų, bet kardinolas Griffin 
kalbėjo vardu 28 milionų katali
kų, kurie yra britų imperijoje.

Britai prašo
daryti nuosprendį

LONDONAS, bal. 9. — Brita
nijos du didžiausi laikraščiai 
šiandien pareiškė, jog Izraelio ir 
Egipto ginčai gali pavirsti III 
pasauliniu karu, nes Jungtinės 
Amerikos Valstybės neparodan- 
čios veiklumo.

William Neil Connor “Daily 
Mirror” laikraštyje rašo: “Tik 
JAV gali turėti lemiamą spren
dimą dabartinėje situacijoje. 
Ekonominės pagalbos neužten
ka.”

Rene Mac Coli “The Daily Ex- 
press” laikrfaštyje rašo atvirą 
laišką prez. Eisenhoweriui:

“Mes visi žinome, kad esi drą
sus vyras. Mes visi atsimename, 
kaip tamsta vykdei didelius 
sprendimus. Prašau, padaryk 
didelį nuosprendį dabar. Nelauk 
tos dienos, kai rinkimai baig
sis.”

Protestai nesiliauja
prieš Krušcevę

LONDONAS. — Londone įvy
kusiose demonstracijose, kurio
mis buvo protestuojama prieš 
Bulganino ir Kruščevo vizitą 
Anglijoje, dalyvavo 2,800 emi
grantų bei pabėgėlių iš sovietų 
pavergtų kraštų. Protesto mitin
ge kalbėjo žinomo humoristinio 
anglų laikraščio redaktorius, žy
musis Anglijos katalikų istori
kas ir rašytojas Kristoforas Hol- 
lis ir kiti. Panašios demonstraci
jos yra numatytos ir kitose Ang
lijos vietose.

, Areštavo vyskupą
HONG KONG. — Iš Kinijos 

pasiekė žinia, kad vietiniai ko
munistai neseniai areštavo 
Hengchow vyskupą Wan Tsu- 
Čang ir jo generalinį vikarą 
Chiang.

Kalenaorius
Balandžio 10 d.: Sv. Makari- 

jus ir šv. Ezekiejus, lietuviški: 
Mintautas ir Vilmante.

Saulė teka 5:21, leidžiasi 6:25.
Oras Chicagoje

Chicagoje ir jos apylinkėse ry
toj apsiniaukę ir vėsiau.

Trumpai iš visur
• Aleksandras Stulginskis,

buvęs prezidentas, tebesąs gy
vas, dirbąs viename kolchoze 
kaip agronomas. Buvę leista 
parvykti į Lietuvą, bet turėjęs 
vėl grįžti į Rusiją. Leista grįžti 
į Lietuvą kan. V. Vizgirdai, ku
ris esąs jau 84 metų. Lietuvoje 
tebesąs gyvas kun. dr. P. Biels- 
kus. Sibire gyvas agr. Vladas 
Tiškus. Jis Novojegrudos vieto
vėje esąs sovehozo sandėlinin
kas. Taip pranešė Eltos infor
macijos.

• Pakistanas sumažino 50 
procentų mokestį važiuojan
tiems traukiniais laikraščių ko
respondentams ir spaudos foto
grafams.

• Termitai Amerikoje prida
ro kasdien nuostolių už ketvir
tį mil. dol., grauždami namus, 
baldus.

• Walter Lippmann, NYHT 
laikraštininkas, buvo už. spau
dos klubo pripažintas geriausiai 
aiškinąs užsienių politinius įvy
kius.

• Sovietų lėktuvai pralenk* 
Ameriką? Sovietų lėktuvų kons
truktorius Tupolevas paskelbė, 
kad sovietai pradėjo masinę ga- 
mybą keleivinių lėktuvų, kurie 
padarys po 2,000 mylių nenusi
leisdami, skri8 po 500 mylių per 
valandą ir galės paimti 50-70 
keleivių. Lėktuvas, vairuojamas 
specialiais aparatais, galės nu
sileisti nevaldomas piloto.

• Švedijos princesė Margarita
pakrikštijo naują Gripsholm lai
vą, 24,000 tonų. Jame galčs tilp
ti 840 keleivių. Laivas pastaty
tas Italijoje. Baigiamas ruošti 
vidus.

• Komunistiniai kraštai par
davė Egiptui už 250 mil. dole
rių ginklų, — pareiškė britų 
parlamento narys Barnett Jan- 
ker.

• Izraelis išleis 20 mil. dole
rių slėptuvėms nuo užpuolimo 
iš oro.

Bulgarijos komunistų vado
vybė jau pradėjo vanoti premje
rą Vulko Chervenkovą už prak
tikavimą stafnistinio kulto ir 
pažadėjo pašalinti asmeninį kul
tą iš Bulgarijos komunistų par
tijos. Atrodo, kad Chervenkovo 
dienos baigtos.

• Egipte nuo karščio ir smė
lio audros 12 asmenų žuvo.

• Vakarų Vokietija turi 50 
milionų gyventojų.

• Argentinoje La Platos mies
te areštuota keliolika peronistų, 
kurie bandė su Kilti prieš vyriau
sybę.

Gėrėja santykiai

WASHINGTONAS, bal. 9. — 
Ispanijos užsienio reikalų minis- 
teris Don Alberto Martin Artąja 
atvyko į JAV vizitui. Kartu su 
juo atvyko ir Ispanijos vyriausy
bės pareigūnai. Po II pasaul. ka
ro nekokie buvo santykiai tarp 
JAV ir Ispanijos, o dabar yra pa
gerėję, dabar JAV net 5 karines 
bazes turi Ispanijoje.
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M i e g a s
Nėra baisesnio žmogui daly

ko, kai j:s nori miego, saldaus 
miego, o negali užmigti. Nemi
ga žmogų labiau nukamuoja ne
gu liga, faktinai daugelio ligų 
priežastimi yra nemiga. Negalįs 
gerai išsim'egoti ir padoriai pa
ilsėti žmogus yra piktesnis, ner- 
vuotesnis, silpnesnis, greičiau pa 
sensta, trumpiau gyvena.

Kodėl mes miegame?

augę — tik vieną trečdalį. Tai 
toks jau gamtos potvarkis. Čir. 
nurodau skaitytojams, kiek ko
kiame amžiuje žmogus privalo 
miegoti:

6 m. amž. — apie 11 vai.;
10 m. amž. — apie 10 vai.;
15 m. amž. — apie 9 vai.;
20 m.amž. — apie 8'/> vai.; 
25 m. amž. — apie 8 vai.;
60 m. amž. — apie 7 vai.

Kodėl išbundame ? Miegame, 
kad pailsėtume, atsigautume ir 
atgimtume. Išbundame iš reika
lo, kad užsipelnytume sau duo 
ną bei palaikytume savo kūne 
gyvybę ir tam, kad dirbtume to
kį darbą, kokį laisvai norime 
dirbti ir siektume tokio tikslo, 
kokį norime atsiekti. Gamtoje 
užmigimas ir išbudimas visada 
vyko, vyksta ir vyks ritmiškai. 
Protingas žmogus su tokiu gam
tos nuostatu privalo skaitytis, o 
jei priešinsis tai labai nukentės. 
Miegas yra brangi, saldi ir didi 
gamtos dovana kiekvienam gy
vam sutvėrimui, tad miegą pro
tingas žmogus labai vertina ir 
privalo vertinti. Be miego nėra 
gyvenimo. Miegas yra būtinas 
net pačiai gyvybei: gyvuliai be 
maisto gali išgyventi 20 dienų, 
o negavę užmigti po 4 ar 5 die
nų stimpa. Žmogus tuo atveju 
yra tik truputį patvaresnis už 
gyvulį: žmogus neleidžiamas 
miegoti numirs dešimtoje d'e- 
noje, nors be maisto jis galės 
išgyventi bent šešetą savaičių. 
Taigi miegas žmogui yra svar
besnis negu maistas.

Kiek žmogui normaliai reikia 

miegoti?

Bendrai, kiekvienam, turin
čiam 15 iki 50 m. amžiaus, rei
kia miegoti apie 8 valandas į 
parą. Žmogus žmogui nelygu,

Čia tai tik bendri higienos sta 
tistiniai nuostatai. Daug senių 
daug ilgiau miega, kiti net per
ilgai miega ir vis mieguisti bū 
na. Tokį senių mieguistumą va-

KĄ MAČIAU PUERTO RICO
TITAS NAJRBUT AS, New York, N. Y.

Kai tamsią naktį lėktuvas pa- ŠV, JONO MIESTE 
kilo iš New Yorko Tarptautinio Važiuoju Puerto Rico (Tur- 
aerodromo, žiūrėjau ir žiūrėjau tingo Uosto) sostinės San Juan 
į miesto šviesų milionus, kol (Šv. Jono) miesto gatvėmis ir 
švieselės visai išnyko ir begalė- stebiuosi, čia tame 350 tūks- 
jau matyti tik lėktuvo raudoną tančių gyventojų mieste matai 
blikčiojantį žiburėlį. Skrendam ir Europą ir Ameriką. Naujasis 
per Atlantą į Puerto Rico. Dau- miestas su gražiom stilingom

Čilėną greit suradom. Pasiro- Df, Nina KRIAUčELIONAITE 
do, kad Puerto Rico universi-i (Gydytoja ir chirurge> 
tetas garsus. Čia lyg tarp- specialiste
kelėj, kur susitinka Šiaurės ir; 8760 West 71st Street 

Pietų Amerikų kultūros. Kiek-
vienais metais čia atvyksta pro- Vai. 11-2 ir e-# ▼. v. sėst. 1-4 p. p-
fesonų ir studentų iš įvairių _____________________
šiaurės, centro ir pietų Ameri
kų kraštų.

Virš dviejų milionų puertori- 
kiečių tauta turi ir kitą uni- 

(Nukelta į 4 pus'.)
vilom, puikiaus.ais viešbučiais, j 
didelėmis krautuvėmis, kur gali) 
pirkti ne tik iš JAV visas pre
kes, bet ir iš Europos impor
tuotas. Bažnyčios, mokyklos, 
teatrai seka JAV.

Senasis San Juan primena 
senuosius Pietų Europos mies
tus. Miesto pradžia siekia 15 
šimtmetį, kai ispanai, Kristupo 
Kolumbo vadovaujami, atvyko 

ji, pabučiavo ir jis ap- i Puerto Rico salą. Čia įkurto- 
Tai juodas šunytis. je tvirtovėje ispanai gynėsi nuo

guma keleivių kalba ispaniškai. 
Tik vienas turi savo atskirą 
kalbą, kurios neperdaug kiti te
supranta, o j s pats kitokios ir 
nemoka. Tai mano “kaimy
nas”. Pradžioje jis buvo tik 
dėžė, padėta ant gretimos sėdy
nės. Paskui jis pradėjo “kal
bėti”. Tada ponia atidarė dėžę 
ir jį pasiėmė ant savo kelių. Pa
prašė patarnautojo paklodės, 
susupo
rimo.

reL ofiso HE 4 -ttPirfi, rez. I’R. 8-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

1937 W. Garfield Blvd.
VAL: 1—4 Ir 6—9 

Šeštadieniais nuo 1 iki 4 vai. p. p. 
išskyrus ketvtrtad. Ir sekmad

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chirurgė) 

KŪDIKIŲ IK VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTE

T166 South Western Avenos
(MEDICAL BUILDING) 

Plrmad., antrad., ketv. Ir penktad 
nuo 11 vai. ryto — 1 ▼. p. p. Ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. Šeštad. 1 
vai ryto Iki 8 vai. popiet.

Ofioe tel. RE. 7-1168 
Rea. tel. U’Albrook 5-3765

diname narkolep.Ua. Tai neis- PuertOT,ik‘eČ1“' skrenda su ma- 
bar gerai Tačiau sulaukus varkars, o europKtrskos k.l-

mes poniute su savo šunyčiu. 
1 Ir stebisi amerikiečiai, iš kur 
tų puertorikiečių tiek daug 
Amerikoje atsirado.

metų amžiaus, jei vientisai ne
gali ilgiau kaip 5 valandas pa
miegoti, tai naudinga yra pra
snūsti bent valandą po pietų.

Dauguma keleivių sumigo. 
Apie knarkimus, miegui vais- Net ir mano “kaimynas” mie

tus, sapnus ir kitus klausimus' gojo. O aš vis pasižiūriu
bus kitą sykį.

pro
langą: tamsu, negalima atskir
ti, kur dangus, kur vanduo. Tik 
kai iš Rytų pradėjo šviesėti, tai 
įsižiūrėjau, kad skrendame 
virš debesų. Šviesus rytų pa
kraštėlis platėjo ir platėjo. 
Džiaugiaus galėdamas stebėti 
aušrą ir gražų saulėtekį Atlan
te. Dabar galėjau grožėtis de- 

tz j • - , , besu kalnais. Rodos gražiausių
baltų vilnų įvairios fonuos di- 
džiuliai rutuliai dengė vande-

DAKTARO ATSAKYMAI į 

KLAUSIMUS

Klausia J. Č. — Neseniai skai 
čiau “Drauge” Tamstos stbaips- 
nį, kuriame rašote, jog sergant 
šienlige galima nuo jos atsikra
tyti pakeitus gyvenamąją vietą.

menesį vasaros metu minima li
ga, todėl labai prašau Tamstos 
nurodyti, kokiose valstybėse tų 
augalų, kurie sukelia šienligę, nė 
ra. Girdėjau, kad sergančiam 
gali kiek palengvinti skiepai ir 
tam tikri oro filtrai. Ar tai tie
sa? Jei tiesa, tai malonėkite pa
tarti, koks filtras būtų geriau
sias. Jei joki vaistai man nepą- 

turėsiu išdės, todėl 
žiuoti.

nyną. Balti debesų pūkai už
migdė ir mane tokiu saldžiu 
miegu. Bet tai neilgam. Už- 
girdom pranešimą stipriau su
juosti diržus, nes artėjam prie 
San Juan. Puerto Rico sostinės.

daugelio priešų, norėjusių sa
lą paimti: prancūzų, anglų, 
amerikiečių. Pagaliau sala buvo 
užimta amerikiečių 1898 me
tais. Užėmimo kare žuvo 26 
žmonės: 17 ispanų kariai, 5 
amerikiečiai ir keturi civiliai. 
Tvirtovė “EI Moro” ir dabar 
tebestovi ir dar laikoma JAV 
kariuomenės žinioje. Ją apžiū
rėti gali tik su ekskursija ir 
tam tikromis valandomis.

Senojo miesto centre randasi 
aikštė su katedra, kaip ir vi
suose Lotynų Amerikos senuo
siuose miestuose. Siauros gat
vės, namai tik su durim be lan
gų — tai tipiškos žymės senų 
ispaniškos kultūros šiltų kraštų 
miestų. Žmonės gatvėse ne tik 
prekiauja, bet ir staliukus pa-* 
sistatę kortomis lošia.

Šv. Jv.ro Katedroje palaido
tas Jonas Ponce de Leon. Tai 
Kolumbo bendrakeleivis ir Pu
erto Rico salos kolonizatorius. 
Čia randasi ir gražus Puerto Ri-

DR. ANNA BALIUKAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IB 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6322 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: PR 8-3229 
Re» telef. U'Albrook 5-5078

Tek ofiso YA. 7-5557, rea. RE. 7-4966

DR. FRANK C. KWINN
(KV1EC1NSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1651 Wast 47th Street

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo r 
vai. Iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. Iki 8:30 
Uždara treč. visa diena ir SeAtad. vak

Tratėdamas per debesis, dabar Į D*eviškos
r ! Apvaizdos Motinos Marijos ai

0R. 1. J. SIMONAITIS
gydytojas ir chirurgas

Nauja* adresas: 4265 W. 68rd St
Ofiso tel. llUlauce 5-4410 

Rezid. telef. GRovehiU «-O«l T 
Valandos: 1-8 p. m. ir 6-8 p. m 

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

Ofiso tel. CLlffside 4-3896 
Rezidencijos: LAfayette 3-1171

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 VVest 47 th Street 
(Kampas 47th Ir Herinltage)

Vai.; nuo 2 iki 4 Ir 6 Iki 9 v. vak 
šeštad. nuo 2 iki 6 vai., lšskyr. sek

DR. FL TALLAT-KELPŠA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

5002 VVest 16th Street 
Vai.: kasdien 6-8, šeštad. 1-8 

Telef. TOwnbaU 3-0958 
2534 VVest 68th Street 

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

skambinti CEntral 6-2294.

DR. JUZE IR KĘSTUTIS 
AGLINSKAI

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
2300 West 51 rt Street

Vai. pirm. Ir antr. 10 Iki 12 ryto. 
21kl 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 6-1795 
Rez. tel. GRovehUl 6-5003

Te*, ofiso GR. 6-5399, PR- 6-4733

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

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

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

Trečiad. ir sekmad. uždaryta

DR. VYT. TAURAS 
TUPAIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR 

SPEC. MOTERŲ LIGOS 
Ofisas ir rezid.: 2410 W. 51st St 
rel. PRospect 8-1223 arba WE 6-5577 

Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v. Antr., 
Trečlad. ir Penktad. 6-9 vai. vak. Ii 

šeštadieniais 2-4 vai. popiet

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6317 South Weitern Aveaoe 
Chicago 29, 111. 

Pasimatymai pagal sutarties 
Telefonas REpublic 7 -4900 

Rezidencija: GRovehiU 6-8161

DR. JULIJA M0NSTAVI6IUS
GYDYTOJA IB CHIRURGE 

10748 South Michigan Avenue
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 v. 
Išskirus trečlad. šeštadieniais nuo 1 
Iki 4 vai. popiet

Tel.: Ofiso — PUUman 5-6768 
Buto — ENglewood 4-4978

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

DR. V. P. TUMASONIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. chirurginės ligos 
6255 South Western Avenue

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

sekmadieniais uždaryta

Ofiso Ir buto tel. HEmlock 4-5818

DR. A. NARBUTAS .
PLAUČIŲ IB VIDAUS LIGOS 

6757 South Western Avenue
Valandos; plrmad., trečlad., ketvlrt., 
penkt. 6:30—8:30 v. vak. Antrad. 
10—12 vai. ryto. šeštad. 2—4 p. p. 
Kitu laiku pagal susitarlma.

Tel. ofiso: DAnube 6-1126

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

3267 South Halsted Street
Vai. 1 Iki 4 v. p. p. Ir 6—8 v. vak 

Šeštadieniais 1—4 v. p. p.

TeL ofiso PRospect 6-9400
Rezid. PRospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevičiūte)

GYDYTOJA IR CHIRURŲfi 
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.

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS

4253 S. Whipple Street
(Arti Archer Avė.) 

Valandos: nuo 10 iki 12; 2—6; 7—9 
šeštad. 10—12. Trečiad. uždaryta.

LAfayette 3-4949 
Namų — CEdarerest 3-7786

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel. Vlrginla 7-0036

Rezidencijos tel. BEverly 8-8244

DR. J. VAITAITIS
GYDYCOJAS IR CHIRURGAS

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

vak. šeštadieniais 10-2.
Ofiso ir buto tel. OLympio 2-1281

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3259 South Halsted St.

Kasdien 3—7 vai. vak. šeštad. nuo 
1—6 vai. vak.

Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutarimą. 
Ofiso tel. VIctory 2-1484. Resid. 2437
W. 6 2nd St., tel. Republio 7-8818.

lyg per akmenis, lėktuvas slin
ko žemyn ir išvydom žalią sa

lsva-1 lą, su kalvomis, miestais, pal
mėmis papuoštais vandenyno 
pakraščiais. Dar minutė kita 
ir mes aerodrome.Atsakymas J. Č. — Jei jau 

žinoma, nuo kurios žolės žįeda-
tad ir kiekvieno žmogaus nor-1 dulkių tamsta šienlige sergi, tai 

dabar jau laikas atitinkamais 
skiepais įsiskiepyti. Skiepai dau 
geliui pagelbsti. Ir tam tikri 
kambarių oro vėsintuvai su ge
rais filtrais leidžia žmogui bent 
padoriai pamiegoti ir pailsėti ne 
čiaudint. “General Electric” ar
ba “Phlico” vėsintuvai (air con- 
ditioners) turi neblogus filtrus. 
O jei norima per čiaudulio lai
kotarpį paatostogauti ir nečiau- 
dėti, tai tūlos Michigano vietos 
paežerėj yra laisvos nuo šienli
gės, ypač Mackinack Island yra 
gera vieta.

malaus miego kiekis yra kitoks. 
Intelektualai trumpiau miega. 
Fiziškai sunkiai dirbantieji il
giau privalo miegoti. Kai žmo
gus iš anksto svarsto ar svajo
ja ap:e ateities darbų vykdymą, 
tai ne snaudulys jo galvon 
skverbiasi. Šiuo atveju protau
jantis žmogus labai skiriasi nuo 
gyvulio. Žmogus daug trumpiau 
miega negu betkoks gyvulys.

O jei nėra laiko miegoti?

Ar žmogus gali būti sveikas, 
jei neleidžia jam laikas ar sąly
gos miegoti ilgiau kaip penkias 
ar‘ šešias valandas? Amerikoje 
gyvenantieji žmonės tokiu klau
simu yra labiau suinteresuoti ne 
gu betkuriuo kitu klausimu. Čia 
pliečiai mažiau miega ir labiau 
skuba. Amerikoje laikas yra

Atsakymas A. M. — Jei tams
ta jau nuo 1954 m. kankiniesi ir 
gydeisi pas visokius specialistus 
ir nespecialistus bei osteopatu3 
ir dabar jau rengiesi eiti pas 
chiroprakterį, ir niekas tamstai 
nepagelbėjo, tai matyti, kad

Pirmas įspūdis netikėtas. 
San Juan aerodromas praneša 
New Yorko, žinoma ne didumu 
o gražumu. Pastatas vieningos 
arkitektūros. Aplink žydintys 
medžiai ir gėlės. Priešais fon
tanai. Viduje gražios salės, o 
svarbiausia labai švarios.

Aerodromas randasi vadina
moj Žaliojoj Saloje. Tai palmy- 
nais apaugęs Puerto Rico pa
kraštys.X

Palikęs šiltesnius drabužius 
aerodrome, sėdu į limosiną ir 
pradedu stebėtis, kad Puerto 
Rico daug mandresnis kraštas 
negu aš buvau manęs ir puerto- 
rikiečiai tai ne tie, kuriuos ma
tau ir sutinku New Yorke.

torius.
Įdomu stebėti vargšų rajoną, 

kur nameliai tokie paprasti, ro
dos, netiktų žmogui tokiuose ir 
gyventi. Mat šiltas klimatas 
neverč'a jų statytis geresnius ; 
namus. Tačiau puertorikiečiai i 
stengiasi įsitaisyti ir geresnių 
namų. San Juan .miesto pakraš
tyje mačiau gal didžiausius pa
saulyje naujų butų — vienos ir 
dviejų šeimų namų — koloni
jas. Kitoje vietoje ištisa eilė 
didelių pastatų — išnuomuo- 
jamų butų kolonijos.

Puerto Rico universiteto rū
mais galėtų didžiuotis ir bet 
koks JAV miestas. Bestebint 
tarp palmių gražų universiteto 
fasadą, priėjo vyras ir paklau
sė, ar aš nebūsiu tas čilėnas, 
kurio jis jieško.

— Buvau Čilėj, — atsakiau, 
— bet dabar iš New Yorko. O 
būtų malonu ir tą čilėną sutik
ti.

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

DRr>BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(Spec. moterų ligos ir akušerija) 

4055 Archer Avė.
Kampas Archer ir California Avė. 

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

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

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West 85th Street 
(kampas Halsted ir 35-ta gatvB) 

VAL 1—4 ir 6:30—8:30 p.p. kas
dien Išskyrus trečiadienius. Atidarą 

šeštadieniais 1—4 vai.

Ofiso telefonas — lilshop 7-2525

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiad. ir sekmad. tik susitarus

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

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 West 31st Street
Kamp. Halsted ir 81-mos gatvių) 

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

labiau vertinamas negu pinigas. tamsta daug kenti. Patariu
Bet kas yra žmogui brangiau, ar 
pinigas, ar sveikata? Beskubė
damas, laiką ir pinigus begrob- 
damas, sau miegą betrum pinda
mas, saugokis, kad neprarastum 
sveikatos, kad peranksti į ka
pus nenuskubėtum... Jau daug 
“dypukų” čia skubėjo, skubėjo, 
grobė, plušo ir sau miego valan
das trumpino tol, kol amžinu 
miegu užmigo. Vargšai nepa- 
galvo — neturėjo net laiko pa
galvoti, — kad mirusiam pinigai 
nereikalingi. Bet ne č'a klausi
mas, tik svarbu žinoti, ar žmo
gus gali apsieiti su pen ketos va
landų miegu. Pamėgink ir žino
si. Tamstos sveikatai bus sau
gu ir penketą ar šešetą valandų 
temiegoti, jeigu a) gali pats 
be pašalinės pagalbos laiku pra
busti, b) jeigu iš lovos atsikėlęs 
nesi mieguistas ir c) jei nesi
jauti pavargęs ir nuotaika nc- 
jianiurusi. Bet jei bent vienas 
čia suminėtų simptomų pasi
reikš, tai saugokis, bus negerai. 
Ar bręstant ir senataiit Kalima 

trumpiau miegoti?

Taip. Naujai gimę kūdikiai 
du trečdalius laiko miega, o su-

tamstai su savo “slipped disc" 
ir su savo strėnose “kaulų demi- 
neralizacija” laiko ir pinigo ne
eikvoti pas kokius ten chiroprak 
terius, bet važiuoti į rmtą Mayo 
Brothers kliniką, Rochester, 
Minnesota. Jei čia nepagelbės, 
tai niekas nepagelbės.

DIENRAŠTIS “DRAUGAS” SKELBIA 
ŠEŠTĄ

ROMANO KONKURSĄ
Skiriama tūkstantis (#1,000.00) dolerių premija

1. Dienraštis “Draugas” talkininkaujant “Draugo” Bendra
darbių Klubui, skelbia naują lietuviško romano konkursą. Pas
kutinė data konkursui, skiriamo romano rankraščiui įteikti — 
1956 m. lapkričio 1 diena.

2. Geriausiam romanui skiriama premija — tūkstantis doL
3. Jury komisijos sąstatas bus paskelbtas netrukus. Ji pra- 

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

Tėvo Pijaus ligoninė
Italijoje, vietovėje vadina

moje San Giovanni Rotondo, 
kur gyvena šių laikų stigmati- 
zuotasa' tėvas Pijus, pastaty- j 
ta nauja 300 lovų ligoninė. Ją
tvarkys pasauliečiai gydytojai, būti parašytas mašinėle, nemažesnis kaip apie 200 romano for- 
o ligonių priežiūrą paėmė sese- mato puslapių.
lės pranciškietčs. Tėvas Pijusi 5 Kūrinius siųsti adresu: Romano Konkurso .Komisija, 
šiuo metu turi 07 metus am- i “Draugas”, 2334 So. Oakley Avė., Chicago 8, III. 
žiaus> kasdien gauna apie 500 , 6. Sprendimo bešališkumui patikrinti autoriai turi pasira-
laiškų, į kuriuos visus atsiun ! Syti slapyvardžiu, o atskirame uždarame voke pažymėti savo 
čiamas atsakymas. Ligoninė iš- tikrąją pavardę ir adresą, ten pat įrašant romano antraštę ir 
augo iš smulkių jam atsiunčia- pasirinktą slapyvardį.
mų aukų.

Kaime pavojingiau
Keliauti Amerikoje pavojin

giau per kaimą nei mieste, nes 
1954 nelaimių nutiko mies
tuose 9000, o už miestų 27,000.

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

Ofioe WAlbrook 5-2670.
Rea HHltop 5-1580

Dr. Alexander J. Javolt
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6fARQUETTE MEDICAL CENTEB 

6182 South Kedzie Avenue 
Vai. 2—4 p. p. Ir nuo 7—9 v. vak 

Trečlad. Ir šeštad. pagal sutarti 

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)

2500 VVest 63rd Street
VAL. kasdlėn nuo 2—-4 p. p. Ir 7:30 
iki 9 vai. Trečiad. ir šešt. uždaryta

Telefonas GRovehiil 6-1596
DR. ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTO

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

susitarimą Išskyrus trečiadienius
2422 VVest Marąuette Rd.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpublio 7-2290 
SPECIALYBE chirurgines ir 

ORTOPEDINES LIGOS 
2436 W68t 69th Street 

Vai. kasdien 10—12 Ir 6—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 rčmus.
4456 So. California Avė., Chicago 

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

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

Tel. ofiso PR. 6-6446, rez. HE. 4-3156

DR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

Telefonas REliancc 6-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
3925 West 59th Street

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

TeL ofiso Ir buto Oi^mplc 2-4159
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 VV. 15th St, Cicero 

Kaadlen 1—3 v. Ir 6—8 v. vakare. 
IšHkynin trečiadieniui,

Butas 1526 Ko. 49th Avė. 
Reštadleniaia 12 iki 4 popiet

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURG®

4146 S. Archer Avė.

VAL Kasdien popiet nuo 12-2:80 v. 
Vak. pirm., antr., ketvlrt. 6-8:80 v. 

Trečiadieni tik susitarus

Jei turite parduoti ar linuomo 

tl, pasiskelbkite smulkių skelbimų 

skyriuje. Skelbimą galite perduoti 
telefonu: Vlrglnla 7-6640.

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

DR. A. Z. ŠAULYS
GYDYTOJA IR CHIRURG® 

4645 So. Akhland Ava, Ohicago
Plrmad., antr., ketv. Ir penk. 

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

Rez. 8053 S. Campbell Avė.

Tel.,ofiso YA 7-4787, rez. PR 8-1830

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Jeigu neatsilieps viršminštl telefonai
šaukite Mldway 3-0001

Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-6658

DR. P. Z. ZALATORIS
TeL ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-6658 

1821 So. Halsted Street 
Rezid. 6600 S. Artesian Avė.

VAL. 11 v. r. iki 3 p. p.; 0—9 v. >

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 metų patyrimo
Tel. YArds 7-1828 
Pritaiko akinius 
Kreivas akis 

ištaiso.
Ofisas Ir akinių dirbtuvė 
756 VVest 85th Street 

Vai. nuo 10 iki 2. nuo 6 Iki 8, tre
čiad. nuo 10-12, penktadlenj 10-2 Ir 
šeštadieniais 10-2 vai. popiet.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthoprdas - l*rotezLstas 

Aparatai-Protezal, Mod. ban
dažai. Spec. pagalba kojom

(Arch Supports) ir t.L
Vai.: 9-4 Ir 6-8. šeštadieniais 9-1. 
DRTHOVEDIJOS TECHNIKOS LAB. 

2860 W. 63rd St. Chicago 29, I1L 
Tel. I’Itospect 6-5084. PLATINKITE “DRAUGI”

DRAUGAS
THE LITHLAJ^IAN DAILY FRIEND 

2334 S. Oakley Avė., Chicago 8, 111. Tel. Virgin!* 7-6841; 7-6642
Entered M Second-Class Matter March 81, 1916, at Chicago, Illinois 

Unde* the Act of March S, 1879.

Member of the Cathoilc Press Ass’n 
Publlshed dally. ezept Sundaya, 

by the
Llthuanlan Cathoilc Press Soclety 
PRENUMERATA: Metams
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Kitur JAV ir Kanadoje 88.00
Užsienyje 811.00

SUBffcRIPTION RATEH 
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6.00
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Antradienis, balandžio 10, lt)56 trttftf&AA'ttS DRAUGAS, CHICaCO, JULTNOTR a

JONAS LOPATA
Siautėjanti mirtis senųjų Amerikos lietuvių tarpe dar vieną 

stiprų ąžuolą palaužė. Tikrai gaila, kad niekas mus anksčiau 
nepainformavo apie advokato Jono S. Lopatos mirtį Velykų die
ną (balandžio 1 d.). Sužinojome iš LRKSA laikraščio “Garso” 
kuris praneša, kad velionis palaidotas iš lietuvių švč. Trejybės 
bažnyčios Bear Creek kapinėse, Wilkes Barre Pa., balandžio 4 d.

PASIŠVĘSKIME IR RIKIUOKIMĖS
Ir bematant sukursime lietuvybės švyturį Marianapolyje 

PETRAS JIJRGELA, IJoiondale, N. V.

kun. J. Bakšys, prel. J. Balko
nas, vysk. Brizgys, kun dr. A. 
Deksnys, J. Ginkus, prel. Pr. Ju-

gumentų, leidinių, paveikslų, 
raižinių, senienų ir kitų ekspo
natų padovanotų ar parūpintų

pirmasig visais atžvilgiais lietu- 
A. a. Jonas Lopata ir “Draugo” istorijoje garbingai figū-1 viškas Lietuvos universtitetas.

1922 m. Kaune buvo įsteigtas nų vienuolijos vadovybė šio ide-

moja. Kai šis mūsų laikraštis pradėjo eiti savaitraščiu Wilkes 
Barre, Pa., mieste, velionis buvo pirmasis jo ūkio reikalų tvar
kytojas — administratorius ir jo platintojas. Tai buvo 1909 m.

Berods nuo 1926 metų be pertraukos a. a. Jonas Lopata 
Lietuvių R. K. Susivienijime ėjo teisių patarėjo pareigas. Savo 
laiku tokias pat pareigas ėjo ir SLA. Fraternalinės apdraudos 
reikaluose jis buvo laikomas vienu labiausiai patyrusių lietuvių 
teisininkų. Prie LRKSA velionis prisirašė 1896 metais. Vadi
nas, šiai Amerikos lietuvių katalikų fraternalinei organizacijai 
jis priklausė 60 metų. Visą laiką savo organizacijai velionis 
buvo ištikimas ir kaip teisininkas, ir kaip veikėjas, jai yra 
garbingai pasidarbavęs ir pasitarnavęs.

Velioniui gyvai rūpėjo Lietuvos reikalai. Pirmojo Pasauli
nio karo metu ir po to karo jis buvo veiklus nuo karo nukentė
jusių šalpos ir Lietuvos nepriklausomybės darbuose. Dar karui 
tebesiaučiant, a. a. Lopata drauge su kitais Pennslyvanijos vei
kėjais per kongresmaną John Casey išrūpino iš prezidento 
Woodrow Wilsono vadinamą Lietuvai šelpti dieną, kuri buvo 
įvykdyta 1916 m. lapkričio 1 d. Velionis buvo ir tai rinkliavai 
pravesti centro komiteto pirmininku. Rinkliava buvo visose JAV, 
visose vietovėse, kur gyveno lietuvių. Buvo surinkta netoli dvie
jų šimtų tūkstančių dolerių.

Besirūpindamas Lietuvos išlaisvinimo reikalais drauge su 
kitais veikėjais, 1918 — 1919 metais lankėsi Paryžiuje ir talkino 
Lietuvos delegacijai, tuo metu dirbusiai Prancūzijoj Taikos Kon
ferencijos metu. Netenka užmiršti ir jo darytų žygių Washing- 
tone. 1919 m. JAV Atstovų Rūmų užsienio reikalų komisijoje 
Jonas Lopata turėjo galimybę išdėstyti Lietuvos nepriklauso
mybės ir jos de jure pripažinimo reikalus.

Už nuopelnus Lietuvai jam buvo siūloma Lietuvos konsulo 
vieta, tačiau velionis pasiūlymo nepriėmė. 1938 m. Lietuvos 
vyriausybė velionį apdovanojo Gedimino ordinu.

Jonas Lopata buvo veiklus ir Wyoming Valley politikos gy
venime. Savo laiku yra ėjęs įvairias pareigas to klonio valdžios 
įstaigose.

Velionis gimė 1882 m. Suvalkijoje (Pilviškių parap.). Į 
Ameriką atvyko drauge su tėvais 1892 m. ir apsigyveno Pittston, 
Pa. Baigęs pradžios, vidurinius mokslus ir Pennsylvanijos uni
versitetą teisių bakalaureato laipsniu, pradėjo advokato prakti
ką (1907 m.). Savo pasirinktoj profesijoj dirbo iki pat savo 
mirties. Paskutiniais keleriais metais jam padėdavo teisininkas 
sūnus Edvardas, kuris taip pat gyvai domisi lietuvių reikalais 
ir prisideda prie Lietuvos išlaisvinimo darbų.

Prieš tai tik vienas kitas lietu
vis svetur buvo universiteto pro
fesorium, docentu ar dėstytoju. 
Nepriklausomoje Lietuvoje pro- 
fesoriaig tapo visa eilė kunigų 
bei pedagogų ir niekad nei pra
džios mokykloje mokytojais ne
buvę teisininkai, ekonomistai, 
architektai, inžinieriai, gydyto
jai ir kiti. Nors Lietuvos uni
versitetas buvo įsteigtas ir išlai
komas valdž’os lėšomis, bet pra
džioje dėl valiutos nepastovumo 
turėjo sunkumų. Paskiri asme
nys un-to bibliotekai aukojo kny

alo po senovei siekia. Tačiau jai 
šiuo atveju, būtinai reikalinga 
organizuota lietuvių visuomenės 
pagalba ir nuolatinė talka. To
kia pagalba turėtų ateiti iš JAV 
Lietuvių Bendruomenės, kuri pa 
galiau susiorganizavo. LB Ta
ryba yra rinkėjų įgaliota ir be 
to dar pati įsipareigojo ne tik 
rūpintis, bet ir vykdyti lietuviš
kosios kultūros uždavinius. Į 
jog planuojamus švietimo, bei 
lietuvybės išlaikymo uždavinius 
turėtų būti įjungtas ir įsiparei
gojimas teikti visokeropą pa
galbą Marianapoliui. LB Tary
bos posėdis turėtų būti arti-

gų. JAV lietuvių veikėjas (pas j miausioje ateityje sušauktas Ma 
kiau buvęs Sandaros pirminin- rianapolyje, kurį visi Tarybos

polio augštesn. mokyklos pir
mąją klasę sudarytų vieni lietu
viai, ir ne maž au kaip 100. Rei
kiant, ateinančią vasarą pasta
tyti jiems gyventi baraką. I kla 
sės mokinių skaičių reikėtų kas
met didinti, kad mokykla nuolat 
plėstųsi. 1956 metais pravesti

ku) velionis J. Smailis lietuviš
kojo universiteto steigimą pa
rėmė 1,000 dol. auka (rodos, 
apie 200,000 auksinų arba vo
kiškų markių, ‘kurių vertė kai
taliojosi Lietuvos lito gimimo iš
vakarėse). Savo astronomijos 
observatoriją su įrengimais a. a. 
kun. Petraitis perkėlė iš Ame
rikos ir pavedė Lietuvos univer
siteto reikalams. Nuolat augęs 
ir tobulėjęs Vytauto Didžiojo 
Universitetas buvo našus ir aka
demiškai pajėgus. Nepaisant į- 
vairių sunkumų, ryžtingai buvo 
steigiamos ir kitos augštosios 
mokyklos Lietuvoje. Pažymėti
na, jog VDU ir Žemės Ūkio A- 
kademijog profesoriaig buvo ir 
Amerikos lietuviai: prel. Pr. Bū- 
čys, kan. F. Kemėšis, K. Pakš
tas, Kęstutis Šliupas, Pr. Au- 
gustaitis ir rodos kiti. Atseit 
amerikiečiai lietuviai davė augš- 
tosioms Lietuvos respublikos 
mokykloms medžiaginės para
mos ir mokslinių pajėgų, o tė
vai marijonai — Lietuvos un-1913 m. velionis vedė Marijoną Skritulskaitę iš* New Bri

tam, Conn., tais laikais plačiai žinomo lietuvio biznieriaus ir j to dekaną, prorektorių ir rekto- 
veikėjo dukterį. Gražiai išaugino ir išmokslino tris sūnus — į rių prof. prel. Pr. Bučį. 
Edvardą, Joną ir Ričardą — ir dukterį Marijoną. Į Nepriklausomos Lietuvos res-

A. a. Jono Lopatos mirtis dar labiau praretino senesniųjų, 
veiklesniųjų ir pavyzdingųjų lietuvių gretas. Jų nuopelnai sa
vajai tautai tešviečia pavyzdžiu jaunosioms lietuvių kartoms.

Paryžiuje kalbama, kad gen. Charles de Gaulle ir vėl pla
nuoja sugrįžti į Prancūzijos politikos gyvenimą. Dėl nesveika
tos jis buvo iš jo pasitraukęs.

KEIKIA, BET REMIA
♦

Daugelis žmonių komunistus 
keikia ir tuo pačiu kartu juos 
remia.

Tik prieš keletą dienų “Ameri
can Meat Institute” paskelbė, 
kad vasario mėnesį iš komunis
tinės Lenkijog atėjo 2,600,000 
svarų kumpių. Aišku, kad juos 
išpirko ar išpirks ne vien ko
munistai ir ne vien lenkai — 
pardavėjų ir pirkėjų tarpe yra 
nemažai ir lietuvių. Kažin, ar 
tie žmonės pagalvoja, ką jie da
ro?

Perdidelis siuntinių siuntimas 
Lietuvon yra rėmimas Lietuvos 
okupanto — Sovietų Sąjungos. 
Nežmoniški muitai juk mokami 
Sovietų Sąjungai.

Laiškų adresavimas sovietiš
ka forma yra kalimas vinių į 
nukryž uotą Lietuvą. Toki laiš
kai gali būti pavartoti prieš Lie
tuvą.

Atrodo, kad net ir tie, kurie 
skelbiasi dideliais patriotais, pa
siryžusiais grįžti Lietuvon, kai 
tik Lietuva atgaus nepriklauso
mybę, galvoja labai siaurai ir 
oportunistiškai — lenkia tik sa
vo naudai ir įstatymus, ir viską 
kitą.

SKANDINAVIJOJE NEGERA

Švedijos, Norvegijos ir Dani 
jos ministeriai važinėja į Rusi
ją-

Danijos premjeras H. C. Han- 
sen sutikęs tartis su Maskvos

kriminalistų gauja dėl jų turėtų 
investavimų Lietuvoje, Latvijo
je ir Estijoje. Tas sutikimas, 
aišku, reiškia pradžią Pabaltijo 
pripažinimo Rusijai. Danija no 
ri suvaidinti Judo rolę už 3 mi- 
lionus dolerių.

Švedija galbūt seks Daniją. 
Jos premjeras Tage Erlander 
važiuoja arba yra leidžiamas va
žiuoti net į Gruziją, kurion net 
ir Indijos Krišna Menon nebuvo 
leistas.

Yra žinių, ar bent gandų, kad 
Švedijoje bus sustabdyta Pabal
tijo valstybių veikla, nes daugu
mas pabaltiečių jau esą Švedijos 
piliečiai ir nebeturi teisies rūpin
tis kitų valstybių reikalais.

VERTA APSIŽIŪRĖTI
Kaikurie lietuviai gauna iš Mi 

chailovo kvietimus grįžti į tėvy
nę. Tie kvietimai plaukia iš 
Stalino ir Serovo gaujos. Jeigu 
į juos gavėjai nereaguoja, jie 
gali susilaukti nemalonumų iš 
JAV valdžios, ypatingai jeigu 
kuriam propagandos lapų gavė
jų tektų prašyti valdiško darbo.

Lapų gavėjai turėtų grąžinti 
šlamštą paštui, pranešant jam, 
kad jie nėra to šlamto užsisakę 
ir nenori jo gauti.

Be to būtų pravartu parašyti 
į International Rescue Commis- 
sion, 62 W. 55th St., New York, 
N. Y., kuri š ą sovietų aferą 
tiria. Galima rašyti ir į LAIC, 
233 Broadway, New York 7, N. 
Y. A-tte

publika su lietuviškomis kultū
ros įstaigomis šiandien yra su
griauta. Bet, ačiū Dievui, išei
vijoje turime stiprių ir orių aka
deminių pajėgų, kurių pakaktų 
teologijos — filosofijos ir huma
nitarinių mokslų fakultetams į- 
kurti bei jų uždaviniams vykdy
ti. Todėl būtų nesunku įkurti 
moksliniu ir pedagoginiu atžvil
giu pajėgų lietuvių universitetą. 
Per paskutinį penkmetį, susi
laukę naujųjų ateivių, nesusi- 
pratome ir nepasiryžome bent 
lietuvių kolegiją atkurti. Daug 
brangaus laiko sugaišta. Tad 
negalime toliau delsti. 

Bendruomenės uždavinys

Kad Marianapolis privalo tar
nauti lietuvių mokslo ir auklėji
mo reikalams, šiuo klausimu 
dviejų skirtingų nuomonių ne
galėtų būti. Be abejo ir marijo

milžinišką vajų — aukų rinki
mą, kad 1957 metais būtų gali
ma pradėti naujų rūmų ir bend
rabučio statybą. Greta šių dar
bų eiti prie lietuvių kolegijos at
kūrimo. Marianapolio rėmėjų 
skyriai turėtų būti suorganizuo
ti visose lietuvių parapijose, LB 
apylinkėse ir kitose Vetuvių gy
venamose vietose.

nariai pirmiausia privalo pama
tyti. O jį pamatę, jie tikrai 
bus pritrenkti, nes pajus tauti
nę gėdą už visą milioną lietu; 
vių (!) dėl to, kad nesinaudoja
me tokia vertinga įstaiga ir jos 
peršamomis galimybėmis. Tary
ba, apžiūrėjusi mokyklos rūmus, 
kitus pastatus, parką, dėl lėšų 
stokos apleistą botanikos sodą, 
ūkį ir kt., galėtų vietoje su tė
vų marijonų vyresnybe apsvars
tyti čia iškeltus sumanymus bei 
savo pasiūlymus. Ten vietoje 
bus galima rasti atsakymus į 
daugelį klausimų. Be abejo tė
vų marijonų vyresnybė džiaugs
mingai priimtų LB Tarybos pa
siūlymus ir, ąbiems šalims su
tariant ir nuoširdžiai bendra
darbiaujant, galėtų išvien atlik
ti didelės reikšmės kultūrinį žy
gį. Tokią bendrą sueigą Maria
napolyje tiktų sukviesti ateinan
tį pavasarį.

Kad organizacinis darbas il
gai nenusitęstų, toje sueigoje 
arba netrukus po to steigtini 
šie lietuvių mokslo Centro (ar 
kitaip pavadinus organai: 1) 
garbės komitetas, sudarytas iš 
garbingų mūsų tautos veteranų, 
daug nusipelniusių Bažnyčiai, 
Lietuvai, lituanistikai ar šiaip 
lietuviškajai kultūrai; 2) steigė
jų komitetas, sudarytas iš Tėvų 
Marijonų, Kunigų Vienybės, 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
Valdybos if kitų mūsų kultūri
nių, visuomeninių bei profesinių 
organizacijų atstovų, ir 3) fon
do globos komitetas. Marijonų 
vienuolijos vadovybei ir JAV 
LB Valdybai patvirtinus šių or
ganų įstatus, vykdomasis stei
gėjų ip fondo globos komitetai 
turėtų tuojau pradėti šiuos žy
gius: įsteigti fondą naujiems 
augštesn. mokyklos bei kolegi
jos rūmams, bendrabučiui, litu
anistikos muzėjui, bažnyčiai ir 
kt. statyti nusistatyta tvarka, 
2) vesti propagandą ir organi
zuoti sąjūdį, kad 1956 — 1957

i ras, kun. Karalius, bank. J. Mae j kunigai, mokytojai, rašytojai,
, kevičius, kun. dr. J. Prunskis, | menininkai, L’etuvos pinigų, pas 

inž. A. Rudis ir daug k tų! Čia to ženklų ir kit. istorinių atmi- 
jvardyti ir kiti patriotai be abe- nų rinkėjai, Pasaulio Lietuvių 
jo pirmeji savo aukorrrs įsteig-i Archyvas ir Lietuvos pasiunti- 
tų fondą Marianapoliui paversti! nybės. Bematant susimegztų ir 
lietuvių mokslo centru, ir tuo pa nuolat augtų ltuanistikos muzė- 
rodytų šviesų pavyzdį lietuvis- jaus bažnytinio ir tautinio me- 
kajai visuomenei. į no, tautotyros ir laisvės kovų

Spauda pateikia malonių ž’niųi skyriai, kurie įvaizdintų dvasinę 
apie tai, kaip mūsų architektai, I lietuvių tautos d dybę ir jos ap- 
menininka’, laikraštininkai ir vi- raiškas. Laisvės kovų skyriuje 
suomenė domisi, talkna, visaip! (karo muzėjaus pavidale) tarp 
gelbsti įkurti naują lietuvių pa- kitko reikėtų ant sienos paka- 
rapiją Toronte, pastatyti lietu- j binti rimuose XX amžiuje už 
viškos architektūros bažnyčią Lietuvoj laisvę žuvusių lietuvių 
Chicagoje ir pan. Pirmas toks] civilių, karių partizanų, šaulių 
sutelktinis žygis buvo atliktas bei kankinių sąrašą ir Vyčio 
Clevelande, Ohio, statant lietu
viško stiliaus bažnyčią. Taigi 
tokia talka lietuviškoms švento-

Kryžiaus kavalierių sąrašą. Dau 
gelis lankytojų šiuose sąrašuose 
atpažintų net savo dukras, su

Reikia pasiaukojimo
Pradėjus šį sąjūdį, lietuviško

ji visuomenė jį nuoširdžiai rem
tų. Atsirastų daug geraširdžių 
lietuvių, kurie įsipareigotų mo
kėti metinę duoklę arba net savo 
testamentu paremtų nuopelnin
gą Marianapolį. Įvairios organi
zacijos, draugijos ir paskiri as
menys taptų mecenatais, įneš
dami stambesnes aukas arba 
skirdami stipendijas nepasiturin 
tiems ar toliau nuo Marianapo
lio gyvenantiems moksleiviams. 
Pradėjus naujo lietuviškojo ži
dinio statybą, lietuviai architek
tai, statybos kontraktoriai, elek 
trotechnikai, dailidės, šildymo 
specialistai, mūrininkai, stogų 
dengėjai, dažytojai ir kiti sta
tybos darbininkai gal net pasi
švęstų nusistatytą laiką be at
lyginimo dirbti pagal savo spe
cialybę. Savo tautos saugumu 
bei likimu lietuviai vyrai, mote
rys ir net vaikai vieningai sie
lojasi. Pvz. dar nepriklausomo-

vėms statyti atskirose vietovėse | nūs, seseris, brolius, tėvus, sė
jau nebe naujiena: mūsų visuo- i nelius, giminaič us, pažįstamus.
menė tokių šventovių nori ir jas 
pasistato sielovados ir lietuvy
bės reikalams patenkinti.

Darbo pasidalinimas

Pradedant kurti letuvišką 
mokslo židinį su krikščioniškai 
tautiško auklėjimo mokykla bei 
tautine šventove, mūsų šviesuo
menė ir plačioji visuomenė teik
tų jam visokeriopą pagalbą su 
pakilia nuotaika, tikėdama to
kios įstaigos reikalingumu. At
skiros organizacijos ir profesio
nalų grupės įsipareigotų įnešti 
savo dalį. Pvz. Kunigų Vienybė 
bei L. Architektų ir Inžinierių 
Sąjunga išvien su kitomis or
ganizacijomis galėtų pastatyti 
lietuviškos architektūros bažny
čią. Lietuvių Prekybos Rūmai

Visi eksponatai liudytų, jog lie
tuvių tauta, savitą kultūrą išlai
kydama ir puoselėdama, amžius 
budėjo ir budi, o nepriklausomy
bę laimėjusi tiktai savo pasi
šventimu ir aukomis. Muzėjaus 
lobis lankytojams daug pasaky
tų, išsakytų ir pavaizduotų, pra
skaidrintų lietuvių nusiteikimą, 
stiprintų tautinę vienybę, o pa
vaizduotas dabartinis lietuvių 
tautos naikinimas keltų lietu
viuose ryžtą visais įmanomais 
būdais kovoti dėl Lir aivos iš
laisvinimo.

(Bus daugiau)

Tikrumoje žmogus nėra ab
soliutus savininkas savojo kū
no, bet tik gali juo naudotis; 
ir Dievas negali jam leisti nau-

Chicagoje, suorganizavę visų i dotis tokiuo būdu, kurs būtų 
JAV lietuvių bankų, prekybinin- i priešingas vidinei įgimtai tvar
kų, pramonininkų ir kitų talką, 
finansuotų lietuvių kolegijos ar 
universiteto rūmų statybą. Gy
dytojai, -os, gail. seserys ir vais-

kai. — Pijus XII.

je Lietuvoje jie stengėsi didės- tininkai mielai įsipareigotų į-
nėmis ar mažesnėmis aukomis i 
ugdyti Vilniaus Geležinį Fon
dą ir Ginklų Fondą. Kai St. Ta- 
mulaitis nesen ai “Drauge” iš
kėtė Kultūros Fondo reikalą, 
tuojau eilė jautresniųjų lietuvių 
atsakė š'mtinėmis ir didesnėmis 
aukomis. Gyd. K. Pautienius, iš 
girdęs lietuvaites skautes dar 
tik deklamuojant apie tėvynės 
meilę, jų sąjūdį paremia šimti
nėmis. Taip jis vertina mūsų 
jaunuomenės pastangas lietuvy
bei išlaikyti išeivijoje, pats bū
damas diplomuotas idealistas — 
Lietuvos kariuomenės kūrėjas - 
savanoris. Senesnės kartos at
eiviai Giliai (Atlanto nugalėto- 
tojo didvyrio Stasio Girėno gi
minės) seserims mokytojoms 
apsigyventi padovanojo naują 
namą, kad tiktai jos galėtų ves
ti Los Angeles lietuvių parapi
jos mokyklą. O kiek šimtinių 
yra paaukoję lietuvių kultūros 
bei labdaros reikalams ir Lie
tuvos laisvinimo sąjūdžiui prel.

mokslo metų pradžioje Mariana-. I. Albavičius, J. J. Bačiūnas,

rengti nedidelę ligoninę ir hi
gienos kabinetą. Karo vetera
nai pastatytų paminklą įniru
siems didvyriams bei žuvusiems 
karžygiams ir parūpintų vėlia
vas bei muzikog instrumentus or 
kestrui. Lietuvių p liečiu klu
bai ir kitos organizacijos padė
tų bent nepasiturintiems moks
leiviams įsigyti uniformas. Gim
nastikos prietaisus ir sporto į- 
rankius padovanotų Vėl kitos 
organizacijos. Visokeriopą pa
galbą suteiktų Liet. Profesorių 
Draugija.

Lietuvių Kultūros ir Dailės in 
stitutai, L. Rašytojų Draugija, 
Lietuvių Mokytojų ir Žurnalis
tų sąjungos ir kitos kultūrinės 
įstaigos bei visuomeninės orga
nizacijos galėtų bendromis pa
stangomis suorganizuoti litua
nistikos muzėjaus statybą ir at- 
skirug jo skyrius. Pradžioje 
šiam muzėjui reikėtų skirti vie
ną kambarį dabartiniuose Maria 
napolio rūmuose. Istorinių do-

Austrijos arkivyskupo 
svarbūs žodžiai

Visose Vienos arkivyskupijos 
Austrijoje bažnyčiose buvo skai 
tomas ganytojinis vyskupo Jo- 
chim laiškas, skirtas popiežiaus 
Pijaus XII sukakties paminėji- 
rtiui. Laiške kviečiami tikintieji 
giliai pamąstyti apie garbę ir 
naštą tų pareigų, kurias Dievas 
yra uždėjęs Šv. Tėvui. Vysk. Ja- 
chim pabrėžia, kad Kristaus 
Bažnyčios negali būti ten, kur 
Petras ir jo įpėdiniai nėra jos 
pagrindas, ir klausia, ar tikin
tieji yra pasirengę kentėti ir net 
mirti, pasilikdami ištikimi šiai 
tiesai.

Toliau primena tą tragišką 
padėtį, į kurią yra patekę šian
dien komunistų valdomų kraštų

— Darbai dar pagausės nuo 
kovo mėn. vidurio, kaip rodo 
Darbo departamento surinktos 
žinios. Padidės darbų lėktuvų 
statyboje, elektros pramonėje, 
ūkio mašinų statyboje, uostuo
se, cheminėje pramonėje, teka 
tilėje.

71 tęsinys

Nugara nuvinguriuoja kraupus šiurpulys. Ausyse 
tebeskamba rūstūs lotyniški žodžiai: „Index librorum 
prohibitorum“, lyg juos kartotų tūkstančiai pamoksli
ninkų, sustojusių nesibaigiančios katedros ambonose.

vietoj pulko ožio. Todėl Irka atsinešė klasėn „Karį“ ir 
mėgsta tik dūdų orkestro maršus.

Kiek nuostabių dalykų mūsų laukia, nusileidus 
apačion!

Laukia Laisvės alėja.
Vasarą įkaitusi ankstyvo popiečio saulėj, pilna sal

daus liepžiedžių kvapo, mirganti tirštais medžių šešė- 
| liais; žiemą tingi ir mieguista, nugrimzdusi šviesiai mė- 
lynon prieblandon, aidinti didžiųjų rogių skambalais, 
nusidriekianti pro šarmotas šakas iki pat apsnigtų Įgu
los bažnyčios laiptų ir baltakepurių jos kupolų.

Laisvės alėja — tvinkčiojanti miesto gysla. Jauno, 
išpuikusio Kauno miesto: jam per vieną naktį atiteko 
sostapilio vainikas.

Pro Kanto gatvę pučia lengvas vėjas — švelnus 
Nemuno alsavimas. Toli, prie pat upės, tirta Jacht-

O akyse mirga rudens popietė, saulėj įšilusi namų 
veranda, kur žalio stiklo bose burbsi rugdamas vynas, 
noksta palangėm sudėlioti pomidorai ir senoj skrynioj, 
pačiame dugne, įvyniotas į gėlėtą mamos skepetą, guli klubo vėliavėlė: ten galima nusisamdyti baidarę ir nu-
paslėptas „Dekameronas“. Bauginantis ir viliojantis.

Po pamokų visa mūsų gauja nusileidžia į miestą. 
Gaujos vadas yra Irka: augšta, stambi šviesiaplaukė. 
Irką mes labai gerbiam. Ji — pusė berniuko. Puikiai 
švilpauja, dėvi didelius akinius, o kai per pertraukas 
šokam valsą, Irka būna vyras: veda žingsnį, stipriai 
prilaikydama už liemens, smarkiai pasukdama, pati sau 
išdainuodama trijų ketvirčių taktą — um - pa - pa, 
um - pa - pa...

Irtos tėvas yra pulkininkas. Ir jis, ir jos mama 
labai norėjo pirmgimio sūnaus. Iki septynerių metų 
juodu Irką rengdavo ilgom, jūreiviškom kelnaitėm. Ji 
žygiuodavo po užsiėmimų kiemą drauge su kareiviais,

mostaguoti iki Panemunės.
Pašto laikrodis stumdo savo minutes, ties kiekvie

na prabėgusia, nebegrjžtančia, lengvai krūptelėdamas.
Miesto sode dar labai tylu. Tai valanda, kai rau

donieji klevai keičia dienovidžio šešėlius. Mirga plaka
tais apklijuoti stulpai — didžiulės raidės ir gastrolierių 
nuotraukos. Kartais medžio viršūnėj rikteli kuosa... 
Ant tuščio suoliuko sėdi išprotėjęs žydas Markūza. Jis 
visada čia sėdi, užsivilkęs seną smokingą, ir laukia va
karo, pusės aštuonių. Tada šveicorius jį įleidžia teatran.

Markūzos galva — nuogai nuplikęs kiaušas, pa
mautas ant ilgo kaklo, styro tarp juodo satino aplankų, 
o akys įbestos į teatro duris: didelės, tamsios, nemirk- 
čiojančios.

Ties Maironio gatvės kampu mūsų laukia Moni
ka — puiki kavinė, viliojanti apskritom savo bombonje- 
rėm, perrištom plačiais šilko kaspinais. Ant jų suso
dinti kaukėti arlekinai, ilgakojai pajacai ir kiniečiai su 
blizgančiom kasytėm.

• Vasarą staliukus išneša ant šaligatvio, pavėsingon 
Maironio gatvės pusėn. Tik visas plotas būna atitvertas 
dryžuoto audeklo juosta. Bet jei pasistiebi — pro juos
tos properšas, pro raudonų begonijų lovelius, kartais 
šmėkšteli siaura veido nuopjova, ar lepi ranka ant kė
dės atlošos, ar romo pyragaitis su pūpsančia glazūruota 
vyšnia. Karlais nugriebi juoko skeveldrą ar pusbalsį 
žodį, kartais užuodi kvapnų dūmą, smilkstantį pro plo
ną, moterišką kandiklį...

O paskui — Vokiečių knygyno langai ir didžioji 
„Fru - fru“ vitrina su pirmaisiais Kauno manekenais, ir 
Pažangos rūmai, kur galima pasivažinėti liftu.

Ankstyvą popietį nedaug ką Laisvės alėjoj tesu
tiksi?

Bet mums pakanka, jei pamatom radijo tetą, augš- 
tą, tamsiaplaukę merginą, užsukančią pro Donelaičio 
gatvės kampą, pro „Gulbės“ vaistinę, į radiofono kiemą. 
Ji tik pernai baigė mūsų gimnaziją, o dabar kasdien, kai 
kselofonas iškaukšina, jog lietuviais esame mes gimę, 
ir jog norim jais būt — pasigirsta saldus jos balsas: 
„Alio, alio, radijas Kaunas, Lietuva, Lithuanie“...

Mums pakanka, jei pro šalį pracipina gražioji to
torė balerina, nešdama baltą savo pudlių. Jos liemuo 
plonas, kaip vytelė, nes ji geria actą. Buvau ir aš pra
dėjusi jį sriubčioti nuo užtaisytų pomidorų, bet mama 
pagrasino, kad mirsiu — ir nustojau.

(Boa daugiau)



PIENRA6TIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

BENDRUOMENES DARBO KELIUOSE I Ką mačiau Puerto Rico pietų kraštuose. Net ir iš pa- 
—- --—— — — . - — I j prasčiausių namelių vaikai ir

Antradienis, balandžio 10, 1966

ST. BAKZDUKAS, Clevelantl, Ohio

Tarybos sesiją pasitinkant
Balandžio 21 ir 22 d. Cleve- 

lande įvyksta antroji Ben
druomenės Tarybos sesija. Vy-

(Atkelta iš 2 pusi.) 
versitetą. Tai Ponce miestetūros Fondo Tarybos posėdis 

parodė, jog Kultūros Fondas 
renkasi teisingą kelią: nusista
tyto biudžeto ribose jis žada __

xai. J k J5tm.il V d
riausiajam Bendruomenės or-■ imtis visai konkrečių ir įvykdo- tono Katalikų universiteto 
ganui, demokratiniu būdu visų] mų darbų. Neraštingumas Puerto Rico

Bet ir Kultūros Fondui taip ■ •
pat reikia teisinės atramos. Jo 
darbui reikia plataus moralinio 
ir materialinio užnugario. Šiam 
tikslui į Kultūros Fondo Tary

išsirinktam, bus pateikta vai 
dybos apyskaita, taip pat jis 
svarstys ir kitus Bendruome
nės gyvenimui bei darbui svar
bius klausimus: laikinųjų įsta
tų keitimo projektą, Kultūros 
Fondo nuostatų projektą, kul
tūros kongreso, pasaulio lietu
vių bendruomenių seimo, JAV 
Bendruomenės finansų reika
lus i rt. t.

Laiko ir kitos sąlygos Ben
druomenės Tarybai neleidžia il
giau posėdžiauti, bet tikimės, 
kad ji savo uždavinius kaip 
reikiant atliks. Tokias viltis į 
ją yra sudėję jos rinkikai. Se

Katalikų universitetas. Garsi 
čia Svč. Jėzaus Širdies kolegi
ja, įsteigta 19 šimtmetyje ir 
nuo 1940 m. yra šaka Vašing-

suaugę apsivilkę švariais ir iš 
lygintais drabužiais.

Ispanų kultūra žymi visame 
puertorlk’ečių gyvenime: mies
te namų statyboje, muzikoj, 
mene, literatūroj ir papročiuo
se.

Dauguma puertorikiečių yra 
katalikai. Išskirtini religiniai 
papročiai įvairių švenčių proga. 
Per Kalėdas jaunimas gieda

valgyme. Apelsinų pardavinėto- Batas puikiai pritiko ant sė
jai gatvėse su peiliu apipjausto natoriaus kojos. Tuomet jis 
apelsiną taip, kad rankos ne- klausia operatorių:
susiteptų. Paskui išpjauna vir- — Kaip ilgai jūs esate čia, 
šūnėje duobutę, per kurią ir jaunasis žmogau? 
čiulpiama apelsino sunka. Tai — šeši mėnesiai, — tas atsa-
labai patogu: eini gatve, čiulpi1 
gaivinančią sunką lyg kad ją 
gertum.

Pirkdamas apelsinus pastebė
jau, kad mažiems vaikams jie 
parduodami pigiau — po 1 c.

— Tai kodėl iš manęs imi tris 
centus už apelsiną, — tyčia pa
klausiau jauną pardavėją.

— Juk reikia mažų vaikų pa

gyventojų tarpe smarkiai nyks
ta. 1900 metais ten buvo 80%
beraščių, o dabar tik 20%. , . . ------- °—

gatvėse kalėdines giesmes. Va- 
Važinėjančiam po Sv. Jonosario 2—Grabnyčių dieną visas

bos sudėtį yra traukiami ne tik mieatą atrodo- kad kone pusė kraštas pasipuošia žvakėmis. - ou< rcmm mažų vaiaų pa- 
paskiri kultūrininkai bei kultu-’gyventojų lanko mokyklas. £ą nakt£žaHo£ar ne? — pažvelgė į 
ros darbuotojai, bet ir kultūri
nių mūsų institucijų bei drau-

GAJI TAUTA

sijos proga ties kaikuriaisl ką. 
klausimais stabtelėkime ir vi
si kiti, kuriems rūpi Bendruo
menės darbas ir jos kilimas 
lūs ir t. t.

gijų atstovai. Prie šio užnuga 
rio sudarymo taip pat turi pri
sidėti ir Bendruomenė per vi
sus savo organus — apygardų 
bei apylinkių valdybas. Štai 
kodėl Kultūros Fondo klausi
mas taip pat patenka į Ben
druomenės Tarybos darbų tvar

Ateities reikalavimai ir 

4 siekimai

Bendruomenės įstatai
Gyvenimui iš tikrųjų yra 

svarbesnis pats bendruomeni
nis darbas, ne įstatai. Bet ir be 
įstatų negali apsieiti nė vienas 
organizuotas vienetas. Valsty
bės turi konstitucijas, draugi
jos tvarkosi įstatais. Bendruo
menė yra šakotas organizmas, 
tad labai svarbu, kad kiekvie
nas jos organas gyvenime tu
rėtų aiškią ir apibrėžtą vietą ir 
tinkamai atliktų tuos uždavi
nius, kurie jiems yra skiriami. 
Įstatai Bendruomenei nutiesia 
teisinius pagrindus, nustato 
tarpusavio santykius, išryški
na jos darbo prasmę bei kryp
tį.

Bendruomenė ligi šiol gyve-

Bendruomenė dirba. Bet ne
reikia slėpti, kad jos darbas 
neturėtų sunkumų ir trūkumų. 
Juos gerai jaučia visi, kam 
tenka arti viso to būti. Ben
druomenė Vūp pat nėra kokia 
laiminga išimtis iš bendrųjįj 
tremties ir išeivijos negalavi
mų. Jai dar daug ko reikia.

Straipsnio rėmai yra per-

— Iš kur tų puertorikiečių 
taip daug privažiavo — stebisi 
newyorkiečiai.

— Iš kur jų tiek daug jau
nimo? — tenka paklausti, kai 
nuvažiuoji į Puerto Rico.

Puertorikiečių tauta yra 
greitai auganti. Per paskuti
nius 50 metų tauta padvigubė
jo: 1950 m. surašinėjimas paro
dė, kad 53% puertorikiečių yra 
jaunimo iki 19 metų. JAV to 
amžiaus žmonių tėra 33% vi
sų gyventojų.

Dar New Yorke teko paste
bėti, kad puertorikiečiai myli

la tampa didžiuliu miestu su 
milionais žybčiojančių švieselių.

Didįjį Penktadienį čia ren
giamos procesijos, kuriose neša
mas didelis kryžius, Dievo Mo
tinos statula ar Kristaus kars
tas. Per kelias dienas švenčia
mos miestų globėjų šventės. Ta
da jau ne tik procesijos su to 
šventojo statula suruošiamos, 
bet ir iliuminacijos, karnavalai 
ir šokiai.

mane berniokas.
— Teisingai kalbi, vaikus rei

kia užjausti.

____ __ ._- ------------- -- ———j j^wa. arucjuju,
vaikus. Jei puertorikietei naš- ar New Yorke pašaliniai žmo- 
lei motinai, turinčiai keturius nėg būtų pagelbėję muštynes 
penkius vaikus, pasiūlysi įsūny- ’
ti našlaitį, ji nepasakys “ne”.
O tai pat kad ir didelių šeimos
sunkumų turėdami tėvai su 
didžiausiom šeimom neatiduos

siauri visiems šiems rūpės-1 savo vaiko svetimiesiems.
čiams apžvelgti. Todėl tenka 
prisiminti ir iškelti tik tuos, New Yorke teko išgirsti iš 

vieno airio rūbų valytojo, kad---- TMijVUJV, JYCbLL
kurie mums atrodo patys svitr- daugiausia jie darbo gauna iš 
biausi artimiausiai ateičiai. puertorikiečių, net ir tuose

Būdami įsitikinę, kad Lietu
vių Benduromenė turi tapti pa
jėgiu veiksniu, kurio niekas ki
tas nei atstoti, nei pavaduoti 
negalės, pabrėžiame jos visuo
tinį charakterį. Bendruomenės 
visuotinumo charakteris reika-

miesto rajonuose, kur puertori 
kiečių tik mažuma. Ir čia Puer
to Rico pastebimas žmonių šva
rumas, didesnis negu kituose

no laikinaisiais įstatais. Bet. lauja ,kad jai aktyviai pri- 
per tuos kelerius metus, kada' klausytų daug daugiau lietu-
jie buvo sudaryti ir • priimti, 
pats gyvenimas taip pat nesto
vėjo vietoje, todėl ir šiuose įs
tatuose daug kas paseno, nuo 
gyvenimo atsiliko. Taip pat iš
kilo eilė problemų (pvz. rinki
mų sistemos, tautinio solidaru
mo įnašų paskirstymo ir t. t.), 
kuriems reikia naujų sprendi
mų. Todėl Bendruomenės Ta
ryba pirmojoj savo sesijoj, įvy
kusioj 1955 m. liepos 2—3 d.
New Yorke, sudarė įstatų kei
timo komisiją, kurios darbo re
zultatus dabar svarstys naujoj 
sesijoj, šaukiamoj Clevelande.
Labai svarbu, kad įstatų klau
simu ateitų ko daugiausia pa
stabų bei sugestijų ir iš tų 
Bendruomenės žmonių, ku
riems įstatus tenka vvkdyti gy- I 
venime. Jie geriau už kitus pa
žįsta gerąsias laikinųjų įstatų 
puses ir mato jų trūkumus.
Reikia siekti, kad pakeistieji 
įstatai ko geriausiai išreikštų 
Bendruomenės dvasią ir ati
tiktų gyvenimo reikalavimus.

Kultūros fondas
Kultūros Fondas yra sena 

mūsų kultūrininkų ir visų sa
vo kultūros ateitimi bei likimu 
besisielojančių lietuvių svajo
nė. Neįsteigtas nepriklausomo
je Lietuvoje, tremtyje ir išeivi- ' 
joje jis pergyveno kelis nevisai 
sėkmingus bandymus. Dabar j) 
organizuoti imasi Bendruome
nė, kuriai, iš esmės šis darbas 
ir priklauso.

Bendruomenė, imdamosi Kul 
tūros Fondo organizavimo dar- Į 
bo, gerai supranta ir savo at
sakomybę. Ji gerai žino, koks 
tai sunkus turimomis sąlygo- 1
mis uždavinys. Koks baisus bū- - .. .. . .. , 'iihiiiiiiiiiiiiiiitų r.mugis, jei ir sios pastan- • 
gos nepasisektų ir sudužtų į 
kietą gyvenimo tikrovę. Jei šie 
darbo ėmėsi, tai tik dėl to, kad 
tvirtai tiki Kultūros Fondo 
reikalingumu ir būtinumu.

Reikia pastebėti, kad pra
džia teikia gerų vilčių: vasa
rio 18 d. Chicagojc įvykęs Kul-

jei juos mokėti jaus pareigą 
pakankamai didelis lietuvių 
skaičius. Čia Bendruomenės 
valdyba įveda ir vieną naujy
bę: apylinkėms bei seniūnijoms 
priklausą lietuviai ir toliau 
tautinio solidarumo įnašus mo
kės savo valdyboms bei seniū
nams, bet paskirai gyveną juos 
gali siųsti ir tiesiog centrinei 
valdybai. Jų įmokėtas įnašas 
rodys jų apsisprendimą už Ben
druomenę ir jos siekimus.

Šalia kitų, ir šie klausimai 
taip pat turės rasti atgarsio 
Bendruomenės Tarybos sesijos 
posėdžiuose. Apskritai iš Ben
druomenės Tarybos laukiame 
ir naujų akstinų, ir naujų

vių. Bendruomenės dalinių tink 
las yra dar nepakankamas.
Taip pat ir Bendruomenės veik 
lai reikia kurkas didesnio in
tensyvumo bei platesnės apim
ties. Šita veikla turi turėti pa
kankamai tvirtą finansinį pa
grindą. Mūsų siekimas todėl 
kad ir bendruomeninio solida
rumo įnašus mokėtų ne šim
tai, bet tūkstančiai lietuvių.
Bendruomenės reikšmė ir yra 
ta, kad tautinio solidarumo į- 
našas gali -būti nedidelis, bet vi
sų ir pastoviai mokamas. Ir. .. _

v ia a tf, 11 HOrUJl

doleriniai įnašai gali sudaryti; sprendimų visam Bendruome 
stambius piniginius išteklius, ’ nės gyvenimui ir darbui.

KĄ GALI JUMS

JURJONO BENDROVE
3521 So. Halsted St. • Tel. BIshop 7-3371 

pasiūlyti? 0 gi štai ką:
SIENPOPIERIŲ:

i vai riaušių k|mMvi), |udkiuttslos rūšies, naujausios laidos, pradedant nuo 
20c vientisą voleli.

DAŽŲ:
Žvilgančių, pūslini žvilgančių (šilkinio Ilgėjimo), titulinių iš vidaus 
ir iš oro (lažiniui, pradedant nuo >1.03 galioną.

NAMŲ RUOSOS REIKMENŲ:
I’letų, kavos ir arhaltM servyžų, imrcelano Ir fajanso vietini!) Ir iiti|ior-
tunttj. Kepimui formų, blčkų ir elektrinių indų kaina žemiau konku- 
rciw-lj<»s! •

DOVANINIŲ PREKIŲ:
įvairioms progoms: vestuvėms, gimtadieniams, vardadieniams ir lx*t 
kokioms sukaktuvėms. ItlItlTEs ir ItAIIIAI’S-GlIlftKU UiOLAllI- 
MV SAIJiAINlV-

IMPORTUOTŲ PREKIŲ:
Vukiškų kišeninių pluksnukočių, pradedant nuo 01.50 vienetas, U-mpe- 
ratfiral matuoti termometrų C A F padalinimų, pradedant nuo 01.10 
vienetas, krištolo dirbinių ir chrominlų |>allėklų su puikiausiais vmIs- 
dals ant stiklo dugno, pradedant nuo 03.3S vienetas Ir

DAUGYBĘ KITŲ PREKIŲ.
kurių čia neįmanoma Išvardinti. įteikiu įtariam užeiti, pamatyti Ir įsi
tikinti.

CHICAGO 9, TT.T,

A. T V E R A S
LAIKRODŽIAI IR NNANGENYBES 

Pardavime, ir taisymu 
2646 W. 69th St. REpiihll* 7-1641

IIIIIIIHIIIIHUHnUNINUIIIHIIIIIIIIIIIHHIIIIIIIINNIIHIIHIIIHIH,:

PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Iš artimų ir 

tolimų distancijų, gaukite sekančiai:

ANTANAS VILIMAS
8415 8. UTUANICA AVĖ., CHICAGO, ILL.

Telefonas — FRontier 6-1882 |l4lllll|ll|lllllllllillllllllllllillllHIUIIIIHIfHHIHIHI!INIIIIIUII!IUUIimillllill!illllllllll»

Dalis gauna pajamų iš pro
centų, dividendų, rentų, drau
dimo. Tokių esą apie trečdalis 
visų tų, kurie yra per 65 me
tus.

Apie 5 mil. pajamas gauna iš 
socialinio draudimo ir keletas 
šimtų tūkstančių pensijas gau 
na iš vyriausybės.

Apie pusė tokių žmonių turi 
savo namelius.

Iš paskos nelakstė
Susibarė vyras su žmona.
— Aš paskum tave nelaks

čiau, kad mane vestum! — karš 
čiuojasi žmona.

— Tai tau! O spąstai juk taip 
pat nelaksto paskum pelę, bet 
argi nesugauna?...

1

ko.
— O, tai jūs “smart” vyras, 

— prataria Kefauver. — Tik 
šeši mėnesiai Washingtone ir | 
jau spėjote įšokti į senatoriaus 
batus... I

Ką veikia Amerikoje seni 
žmonės

Žinia, kad Amerikoje seni 
žmonės nepageidaujami. Ir vis 
dėlto jų yra Amerikoje apie 
14 milionų, vyrų ir moterų, ku
rie persirito per 65 metus. Jų 
eiles padidina kasmet nauji 
400,000.

Sveikatos departamento ži
niomis, šitų žmonių pajamų 40 
procen. tebėra uždarbis. Apie 
3 milionai tebedirba ir išlaiko 
ne tik save, bet ir savo žmo
nas, kurios tesitrūsia tik namų

Senatorius Keiauver ir♦
ir ekvatoriaus operatorius

Senatorius Kefauver turėjęs 
vykti į labai svarbią konvenci
ją, tačiau susivėlavęs bedirbda
mas Senate matė, jog nebespės 4 nui 
parvykti į namus ir pasikeisti ruošoje
llinHlia kninn TZ « — U.1O VT2 — . „.

Dalis to amžiaus žmonių gau
, ,?atv48e,. “non4a J“,1' juodus batus. Kas daryti? Vie-
lonūs, kalbus ir linksmi. Teko rado Greitai
vieną dieną matyti, kaip vaikai ... J
laikraščių pardavėjai susipešė.
Pribėgusios moterys “didvy
rius” tuoj perskyrė. Abejoju,

perskirti. Čia žmonės nenori | 
kištis į ne savo “biznį”.

Pirmą kartą Puerto Rico pa
stebėjau naują būdą apelsinų

na pensijas iš savo buvusių sišaukė Senato elevatoriaus o- darbdavių. Tokių apie 1 mil. 
peratorių ir klausia: ----------------

— Kokio numerio batus nešiol 
ji, sūnau?

— Vienuolikto — atsako a- 
nas.

— Greitai nusiauk kairės ko
jos batą ir leisk man pasime- 
ruoti...

liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
MARQUETTE GELIŲ KRAUTUVE

KORSAŽAI, GfiLflS VESTUVĖMS, LAIDOTUVfiMS IR
KITOMS PROGOMS. Atidarą vakarais ir sekmadieniais. 

Savininkai i ANDRIUS ir ELENA (GANDOM) STANIULIS

2143 West 6tth StrMt Tel. PRospecl 6-0781
> (priešais Sv. Kryžiaus ligoninę)
. .....................................................................................................................................................n

'mes PRISTSTOME ANGLIS BEI,

PEilAUS ALIEJŲ
DIDELIAIS IR MAŽAIS KIEKIAIS I į1

Mes taipgi perkraustome jūsų baldus saugiai — keletą blo-* 
Ikų ar keliasdešimts mylių. Reikale šaukite mus. |
. Vieno kambario baldus arba viso namo — kreipkitės pas’ 
'mus. Turį daug metų patyrimo perkraustymo darbe.

STASYS FABIJONAS,
>2146 Se. Hoynti A«eąM_ _ Ttl._Vlrglnia 7-7087,

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

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

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

OFISO VALANDOS:

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

TeL BĮ. 7-7075 arba 

RE 7-9842

TELEVIZIJOSAPSIVEDIMO TIKSLU noriu su 
sirašinėti su panelėms ir našlėms į.
(nedivorsuotoms) ir tik katalikėmis, T RaūlO ApS^tŲ TaiSymaS 
kurios mėgti) gerą gyvenimą. Rašy- j Sąžiningas Ir garantuotai darbu■ t •“—•'-'■.z
damos laiškus prašome pažymėti am 
žiu ir užsiėmimą. Turtas nesvarbu, 
pinigų netruks. T. J., 7215 S. Sac- 
ramento Avė., Chicago 29, III.

M. RIMKUS, 4517 S. Sawyer St 
TeL VI 7-0087 — VI 7-3037

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

BENDROVĖ

4038 Archer Avenue Tel. LA3-671? 
AimucT ęai ra ivac p.—ij—»—

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 FŪRNITURE CO
2810 WEST ROOSEVELT ROAD Tel. SEeley 3 - 4711

Fellx Raudonis, sav. Ir menadžerla 
Krautuvo atidaryta sekmadieniais nuo 11 Iki 4:60.h ■■ - -----

Plrmad., antrad., prnktad Ir 
Acštud. 9 vai. ryto iki 4:30 p.p. Trcėiad. 9 ryto iki 12 vai.. 

Kctvirtad. 9 vai. Iki 8 vai. vak.

SEGHETTI TRAVEL BURĘAU
2461 So. O.kl.y Avmim . Tel. VArd* 7-3271

_

NARIAI LIETUVIU TAUP. IK SKOLINIMO
B-VrŲ LYGOS KURIOSB

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki $10,000.00 
I R

Paskolos Duodamos Namų Įgijimui 
Lengvomis Sąlygomis

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

MES PARŪPINAME KELIONES LĖKTUVAIS, GELS&EL1AIS, 
AUTOBUSAIS IR LAIVAIS.

Sutvarkome dokumentus norintiems atvažiuoti I Ameriką. Pa
rūpiname dokumentus norintiems išvykti į užsienį. TURIME LR 
LIBJTUVIŲ Skyrių. Pildome afldelvitus. Pasinaudokite.

CRANE SAVINGS A LOAN ASSN.
2555 W. 47)h St. ________ Chicago 32, UI.

DIS7RICT SAVINGS A LOAN ASSN.
3430 So. Halsted Street Chicago 8, III

BUICK’AS

LIETUVIŠKAS

AUTOMOBILIS

ST. ANTHONY SAVINGS 0 LOAN ASSN.
1447 S. 49th Ct„ Cicero 50. UI.. Tel. TO 3-8131-32

UNIVERSAL SAVINGS 0 LOAN ASSN.
IRUTI S. HelctAd St. Chicago 8, III.

“„vėsias apmirs^“”
15 TOLI IR ARTI

NAUJI OIMLI TUO KAI- NAUJAUSI KMUSTYKtO (MNK/AI 
IL&U MITU AATTKIATAS- AtSUS IKSĄtlNINOAS AATAKNAWNA$

JUOZAS NAUJOKAITIS
2023 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL. Tel. WAIU>«k 5-9209

J5tm.il
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Antrad'enis, balandžio 10, 1956

MŪSŲ KOLONIJOSE
Pittsburgh, Pa.

Aukos Lietuvos laisvinimui

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Vasario 16 minėjime buvo su
rinkta $788.90. Aukojo: Suvie
nytų Lietuvių Organizacijų Va
karinės Pennsylvanijos Komite
tas $100; Lietuvos Vyčių 19 kuo 
pa — $30. Po $25 aukojo L’.e-

Chesting, M. Sabonienė, G. Le
kas, Taleliūnas, W. Slančaus- 
kas, J. šūkis, C. Sargot, A. 
Jiunskas, P. Marmokas, J. Mic- 
kūnas, J. Lakavičius, Wilsonie- 
vinskas, J. Jankaitis, Jankaitie- 
n'ė, S. Zoog, A. Onaitis, E. Mar 
čulaitis, J. Juozaitis, Z. Zalegns, 
F. Saban, Connie Barry, F. Gi
lius, F. Vaičaitis, O. Truner, S.

Waterbury, Conn.
Aliee Stephens ansamblio 

koncertas

Šio visose JAV ir Kanadoje 
pagarsėjusio moterų ansamblio 
koncertas VVaterburyje yra di
džioji staigmena ir drauge neti
kėta dovana visai plačiajai N. 
Anglijos lietuviškai visuomenei. 
Ansambl s atvyksta j Waterbu-

lorfp, hot «uapbsin valdyti krau sijos parinktąja lietuvaite — 
tuvę iki paskutines savaitės. Eleonora Liaudinskaite. Tarp 

Paliko liūdintį vyrą Zeno, sū- kitų smulkmenų iš jos privataus 
nų Billy, marčią Laurą, anūką, gyvenimo buvo minima, kad ji, 
Billy, Jr., ir dvi seseris — Jo- prieš keletą metų su motina pa- 
sephine Tamulevicz ir Mary bėgusi ši bolševikų okupuotos 
Chestnut — abi gyvenančias Lietuvos, šiuo metu dirba ban- 
Stoughton, Mass. Prieš 5 metus ke ir rengiasi tapti modiste, 
palaidojo trečią seserį Jadvygą Savųjų tarpe mieliau kalbanti 

lietuviškai.Wolongiewicz.
Ji buvo gera katalikė. Lankė 

bažnyčią, skaitė “Draugą” ir ki-

tuvių Piliečių Draugija, Lietu- Barzdaitis, D. Kapsis, O. Ziau-
vių Vaizbos Butas ir Lietuvių 
Mokslo Draugija. JAV LB apy
linkė aukojo $20, Lietuvių Ūkio 
Klubas — $15 ir Šalkauskų šei
ma aukojo $14. Po $10 aukojo 
Šv. Petro ir Povilo Parapijos Al 
toriaus Draugija, Womens Coun 
cil ISLA No. 73, kun. V. Bud- 
reckas, John Wise, S. Bakanas, 
B. Milašius, P. Baltakis, J. Ge- 
diminskas, kun. V. Karaveckas, 
A. Žaliaduonis, V. Mažeika, D. 
Kalėda ir kun. A. Sušinskas. Po 
5 dol. aukojo P. Dargis, J. Grėb 
Runas, M. Šeduikis, V. Radze
vičius, S. Starta, Lukšų šeima, 
D. Lapeika, J. Bosai, P. Savols- 
kis, J. Yemulis, A. Urbonas, A. 
Tamkevičius, J. Drasutis, J. Je- 
raminas, Mr. ir Mrs. Vasiliaus
kai, J. B. Labuskis, L. Šimutis, 
Edw. Schultz, Galiniai, J. Jusys, 
S. Onaitis, J. Skemundis, Pikti
nas, J. Žogelis, S. Zu Raudonis, 
A. Vaičiulis, J. Kizik, V. Juce
vičius, Ig. Dudėnas, B. Žakas,
J. Trumpjonas, S. Arbačiaus-
kas, D. Petraitis, Mr. ir Mrs. V.■ • !Čepaitis, D. Žąsinas, A. Palec
kis, J. Gedris ir J. Virbickas. J. 
Paškevičius aukojo 4 dol. Con- 
gresman E. Holland — 3 dol. J. 
Trumpjonas, Jr., — 3 dol. Po 
$2 aukojo A. Rasteikis, K. Spir- 
gis, Jack Morris, J. Stukas, J. 
Chubis, Walgus, X. Y., A. F. 
Charles, B. Taoras, O. Kuku- 
čionis, W. Maskeliūnas, Jr.

Po 1 dol. aukojo V. Plaušinis, 
A. Navickas, J. Janulis, A. Kun- 
cevičiūtė, J. Kaulakis, B. Gram
ba, J. Gramba, A. Gramba, J. 
Žilinskas, A. Lukas, P, Blažailis, 
Belionienė, A. Marčiulienė, Ta- 
molienė, Richienė, F. Beaconie- 
nė, A. Pranavičius, O. Triska,
K. Puzinavičito, J. Glaubas, P. 
Menišk's, Murskienė, J. Maka- 
ravičius, E. Strskienė, A. Žakas, 
Rolinailienė, J. Gricius, P. Sar- 
gotas, M. Aleksonis, Ona Keldu- 
šis, Emma Griskey, A. Tula- 
dzik, Frank Wenslovas, J. Ho- 
mes, A. Zilihskas, A. Jasin, Ann 
Pikelis, S. Raudonis, Skrabienė, 
A. Baltrumienė, Kuizinienė, A.

nė, B. J. Wallace, P. Stulgins- 
kas, C. Sorok, Dvariškienė, A. 
Jakubaitis, K. Aleliūnas, O. Šat
kauskienė, P. Šatkauskas, O

n 13 Chicagos, III., ir duos pir . , . .. ... ... , .‘ . . . . . . . , . 1 tus laikrascius. Visada pns.de-
mą ir vieninteli koncertą balan-1 , , • . . , ,
džio 21 d., šeštadienį, 7 vai. vak.
Šv. Juozapo lietuvių parapijos 
salėje (8 John St.).

Žinia apie šį koncertą žaibo

davo aukomis bei darbu ren
giant įvairius parengimus. Bu
vo Lithuanian National Hali na
rė ir nuolatinė lankytoja. Mik.

Rutkauskienė, J. Meluskis, Min-1 glitumu sklinda visose N. Ang
linienė, M. Chinik, W. Chinik, 
Grace Schultz, J. Katela, A. Ne- 
verauskas, T. Gallagher, O. Mil- 
ler, A. Milius, J. Nobaras, Stepo 
naitienė, D. Stoiga, Grace ir M. 
Abukevičiai, J. Janušauskas, Le 
vanavičius, J. Mačiulis, E. Bo
sas, O. Bermolienė, J. Rim-avi- 
čius, J. Wenslovas, S. Ytfung, B. 
Alexander, X. Y., Shatterienė, 
A. Huerta, T. Guiga ir J. Baltre 
nas.

Iš aukotojų vardų matyti, kad 
paprasti darbininkai ir net pen
sininkai aukojo didesnes sumas, 
o kaikurie biznieriai bei žymūs 
asmenys — tik po dolerį, gi kitų 
vardų visai nematyti. Taip pat 
aukotojų sąraše nematyti visos 
eilės jaunų žmonių, kurie ne
blogai uždirba.

lijos lietuvių kolonijose, kelda 
ma- didelį susidomėjimą. Ir ne
nuostabu. Juk tai tas pats šau
nusis (ir gražusis!) dainininkių 
ansamblis. Jų daina lietuviui y- 
ra taip miela ir sava, o kitatau
čiui — nauja, spalvinga ir žavi.

Kiekvieną viešą ansamblio 
koncertą seka gražiausi ats. lie
pimai ne tik lietuviškoje, bet 
taip ir didžiojoje svetimųjų sį\%u 

į doje, kur ir santūrūs kritikai 
pripažįsta, kad Alice Stephens 
moterų ansamblis yra vienas pa 
čių žymiausiųjų. Be to ansamb
lis yra užkariavęs ne tik sceną, 
bet taip pat jų žavi daina dažnai 
sklinda ir radijo bangomis, o 
taip pat ir televizijos programų 
yra dažnas sveč'as.

Ir šį kartą Waterburyje A. 
Stephens dainininkių ansamblis
publiką žavės lietuvių liaudies 

Kurie dar nėra aukoję ar per-( dainomis ir lietuvių kompozito-
mažai davę, prašomi prisidėti 
savo auka, pa&unčiant ją Alto 
Pittsburgho skyr'aus iždininkui 
J. Grėbliūnui, 245 E. 16th Str.,

rių kūrima s; bus ir popularių- 
riųjų dainų, inscenizacijų, ope-

Cicero, III.
Kimbarkas laimėjo

Po didelių dviejų pjrt'jų — 
demokratų ir respublikonų — 
rungtynių respublikonų kandida 
tas F. Kimbarkas laimėjo dide
le balsų dauguma rinkimus į Ci
cero miesto asesorius. Su šū
kiu už Kimbai ką išėjo Raudonos 
Rožės Klube \ Draugystė Lietu
vių Kareivių. SLA 301 kuopa, 
Draugystė šv. Antano, Lietu
vių Namų Savininkų Kluoas ir 
kiti lietuviai. Turėti tokiam pos 
te Kimbarką lietuviams yra ne 
tik garbė, bet ir praktiška nau
da. K. P. Deveikis

KANADOJE
Toronto, Ont.

Velykų parado mergaitės
Popularusis “Easter Parade” 

šiame kontinente turi savotišką

Saulėtą Velykų sekmadienio 
popietį, stebint plačiai aprašytą, 
prekybininkų finansuojamą pa
radą, buvo malonu žiūrėti į pir
mame, atidengtame ir gėlėmis 
išpuoštame automobilyje sėdin
čią taut’niais rūbais pasipuošu
sią lietuvaitę. Kaip pirmoji, taip 
ir visos įvairių tautybių mer
gaitės dalijo rožes prie automo- 
bil ų karavano besivejančiai 
žiūrovu miniai. S. P.

Cllilllllllllllllllllijlilllllllllllllllllllllllllll

Nėra įdomesnės knygos už kelionių 
aprašymus

VLADO KAMOJ Al'.S

LENKTYNĖS SU ŠĖTONU
yru Lietuvos butulijouo kuro kelio 
uprušymui, luitui noriai skaitomi ir 
jaunimo ir užmigusių.

Knyga papuošta modernišku duil. 
V. Yirkuu viršeliu, turi 292 pusi., 
kaina $3.00. Lietuviškos Knygos 
Klubo leidinys.
Užsj kymus ir pinigus cliiskito 

‘‘DRAUGAS’’

2334 South Oakley Avenue 
Chicago 8, Illinois

, iiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiuiiiiiii'

' P.&J. JOKUBKA
TV, DEIMANTAI IR LAIKRODŽIAI 

Pardavimas Ir Taisymą.
4102 Archer Avė., a* Nozart 

Chicago 82, III. — Tek LA 3-8811
i JSTB-BESrEJjęS.'BJESTirStf'EJĮ

1956 f

TELEVIZIJOS FONOGRAFAI 
Tik pas mus pirkdami gausit
• Nemokamai S-Jų m(Sn. pilnų garan

tijų — darbas ir dalys.
» Nemokamai vidaus antenų tr insta

liavimas.
• Iki 1100.00 Ir daugiau nuolaidos ui 

jūsų senų televizijų.
Be to, visokiausi radijai, rekorda- 

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

NUOŠIRDUS LIETUVIŠKĄJĮ 
PATARNAVIMAS

Frank’s TV and Radio1
j TAK1)A V IMAS IR TAISYMAS
! 3240 South Halsted Street

Telefonas CAlumet 5-7252
PRANAS KERSI8 IR 

PAULIUS P. ENDZELIS

Vestuviy nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūšy specialybė
PRECIN PHOTO STUDIO

(Incorporated)
, EDVARDAS ULIS, sav,
4058 Archer Avenue 

Telefonas VIrginia 7-2481

Duotu} ir puirius skoningus 
bulkutes kepa

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

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

miestus.

SOPHIE BARČUS 
RADIO PROGRAMA

II) WOES stoties — Banga 1890 
NUO PIRMA D. IKI PENKTAD.

11:46 Iki 9:30 vai. ryte 
6E6TAD. 8:30 Iki 9:30 ryte

PIRMADIENNIO vak. nuo 7—8 v. 
SEKAU. K:30—»:30 v. r. U stotine 

WOPA — 1490 kil.
Chicago 29, R. HEmlock 4-3418

7121 8o. ROCKWELI ST.

Skelbtis “DRAUGE" apsimoka, 
nes jis yra plačiausiai skaitomas 
lietuvių dienraštis, o skelbimu 
kaina yra prieinama visiems.

1
fUCHLEOj

IV. RADIO SU 1
(lempos-dalys-baterijos)

Homestead, Pa. Čekius rašyti j įvairins taip turt ngą ir skonin 
Lithuanian American Council į gą koncerto programą; gi dai- 
vardu arba įteikti betkuriam A. i n;ninkių puošni ir stilinga ap- 
L. Tarybos nariui. Sanatnaj ranga teiks estetinį pasigėrėji

mą.
Tad reikia laukti, kad į šį 

koncertą iš visų “pasviečių” 
slinks visi. Šis koncertas bus 
didžioji atžengiančio pavasario 
meninės šventė. Be. Mo-lis

Stoughton, Mass.
Mirė A. Antulonienė

Balandžio 3 .d. Breamoor R. 
Home mirė Apolonija Antulo
nienė.

A. a. velionė buvo gimusi 1881 
m. lapkr. 25 d. Trakiškių k., 
Marcinkonių parop. Į JAV at-

rų ištraukų ir kt. O solo, du- susidomėJ mą ir Velykų sekma- 
etai, trio ir kvartetai gražiai pa-jdieni0 popietėje sutraukia mi

nias žmonių prie centrinių pra-

-v TAISYMAS 
įnamuosedirbtuvėsej

—100% —-

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

Susitarimui skambinkite — VIetory 2-3486
Kainos yra vienos iš žemiausių visame mieste. 

Atdara nuo 6 v. r. iki 10 v. v., taip pat šeštad. 
ir sekmad. nuo 9 v. r. iki 3 vai. vakaro.

20 METŲ PATYRIMO

Philadelphia, Pa.
Studentų paroda

KJnojamoji studentų paroda, 
ilgėliau sustojusi New Yorke, 
Clevelande, Bostone ir kituose 
didesniuose lietuvių gyvenamuo
se centruose, jau atvyko ir į 
Philadelphiją. Nuo balandž'.o 
9 d. iki balandžio 14 d. vakaro 
7 vai. visi, bes:domį studentų — 
menininkų tapyba, grafika ir 
kt., kv'ečiami minėtu laiku užei
ti į lietuvių banką jo darbo va
landomis. Šiai parodai, kurioje, Vyko 1902 metais. 1C03 metais 
yra išstatyta 30 kūrinių, lietu-j ištekėjo už Zeno Antulonio. Au- 
vių bankas yra užleidęs savo di- gino sūnus Billy ir Joną, kuris 
džiąją salę. R. mirė 1938 m. Nors buvo nerao-

važiavimo vietų.
Jau antrus metus Toronte sėk 

mingai ir atrodo galutinai pa 
radavimo vieta perkelta iš Sun- 
nyside į Younge f-— Bloor rajo
ną, turėjo šiemet savotišką dė
mesį, kad vietoje: vietinių mies
to gražuolių, kaip paprastai į- 
vykdavo, buvo pabrinktos 18 tau 
tybių mergaitės. Dėl rinkimų są
moningai nuslepiant tautybes, 
spec’ali koni’.sija turėjo parinkti 
vieną iškilmių karalienę, kuri 
vadovautų numatvfajai eisenai.

Jau išvakarėšfcT "Metinės radi- 
dijo stotys žinių laidose infor 
mavo mil oninio miesto gyven 
tojus ir visi Toronto dienraš 
čiai, plačiai parašydami rytdie
nos iškilmes, p'rmuose puslapiuo 
se dėjo dalyvaujančių nuotrau
kas su centrine figūra — komi-

i^ mainai

diooina
LUJ TELEVISION

Į (sav. inž. ASemėnas) 
l3130S.Halsted-DA6-6887J

PIGIAI IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU
BALDUS
VILIOJĘ IK ls TOLIAU

K. EIDUKONIS

Turiu naują didelį sunkvežimį 
ir apdraudas *

' 2313 W. 91st St. Chicago, III. 
Tel. PRcscott 9-2781

SINCLAIR Gazolino Stotis

"PAGALBA"
Sav. Ant. Stanevičius

Taisome automobilių motorus. Lyginame įdaužimus ir
{lenkimus. 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, Namu tel. WAIbrook 5-5934

jį «■.....- ^2- —- A L22. ą ----- .. ■ — 4Į0

JONAS GRADINSKAS
VOKIŠKI ULTRA HI-FI 
RADI-JAl-PATEFONAI 

J. G. TELEVISION COMPANY
2512 W. 47th St. Tel. FRontier 6-1998

TAISYMAS GARANTUOJAMAS RAŠTU — 100%• z v

NAUJAUSI

'-—•i—ii..:?

Sukaktuviniu Metų Dovanos Taupytojams

IH K,

K-

SuknyBrook
BRAND

KENTUCKY 1VHISKCT

temti r-
tot Oi# Sunny Brook CosmKI 

UUISVIIU, IK.tUCKV

'THE OLD SU N NY B R 00K 
lOUISVILU, KYj eOTH 86

ur tik puiki Kentucky 

v/hiskey yra mėgiama 

ten visada reikalaujama

S<n»MY Brook

Th» four moit dasirabla faaturea a vvhlakay could Kava 
ar* liatad on thla chart Sunny Brook haa avarythln.l

Sunny
Brook.

V

it
Kentucky
whl«k«y?

Do«« lt hav«
•n oldIOth 

Century name?

la lt availabla 
aa a atralght 

and aa a blend?

la lt
popularly
priesd?

YKSI YESI YESI YESI

4/5 Qt.

KENTUCKY STRAIGHT 
BOURBON WHISKEY

•
KENTUCKY BLENPEP 

VVHISKEY

Also Available
BOTTLED IN BOND — 100 PROOF

COMPANY, DIVISION OF NATIONAL OISTILLERS PRODUCTS CORPORATION, 
PROOFt KINTUCKY PIENDED WH1SKEY CONTAINS f 5 A GRAIN NEUTRAl SPIRITS

4/5 QT.

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 padės j senąją $50.00 
ar daugiau, tai gaus dovanų bendrovės raktą su termo
metru arba puikią piniginę.

2. Kas padės $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 

2555 Wesl 47it> Slroat LAfay.ile 3-1083
R. K. l’IrtLIru l< /., pic*.; t-l. IL. l‘lrlkewl<'X, M’kr. Ir (ulvoknla#

Mnkarn. mikAtiin rl I v l<1 •-ti< I u. KrMU'< įHinc frkiun. |’h irt uorta tnn 
\r lAprrkarne vHlštybOa bonus. Taupytojams patai navlinal vaitui 

VI ll>ARVKHi; b >SKAIT4 ŠIANDIEN. ATIHtAUNTA IKI
PaRBO VAI.ANIHIH: pirniad. Ir kntv. nuo 9 Iki 8 vai. vak.; 
arili»<llcn| ir ppiiktuilb'nj nuo » iki 5; trefladlenj uždarytu, 
o AaAtadlental# nuo 9 valandos iki vidudienio.
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Dainy šventes komiteto pranešimas Nr. 9
Lietuviškojo pasaulio gyveni- dirigentai yra įpareigojami- vi

nie jau įsisūbavo būsimo Dai-, zituoti visus šventėje dalyvau
ju; šventės reikalai. Pati idėja' jančius choruR. Jie, patikrinę 
j ado visu ose tautiečiuose prita- i kiekvieną chorą, nedelsiant pra
timą. šventės komitetas jau tu-i neša Dainų šventės komitetui a- 
ri daug žinių, kad liepos 1 d. jį P*e esamą choro pasiruošimo 
Chicagą žada suplaukti tikrai stovį.

mips on 
iraffic

Safety

PAJIEŠKOJIMAI
Giminės jieško KAZIO BAL

SIO iš Platelių vals., Kretingos 

apskr. Atsiliepti: Dr. Antanas 

Razma, 909 S. Kankakee St., 

VYilmington, III., USA.

CLASSIFIED AND HELP W A N T E D ADS
REAL ėst ate HELP WANTED VYRAI HELP WANTED — VYRAI

daug lietuvių iš visos Kanados 
bei JAV. Dainų šventės reika
lams tvarkyti veikia keliol k a ko 
misijų, kurios dirba savo srities
darbus. * name visus chorus, kurie Dainų

Prie Dainų šventės komiteto šventėje dalyvauja, su didžiau-

3. Chorai dirigentų vizitacijos 
metu privalo jiems teikti viso
keriopą reikalingą paramą.

4. Dar kartą ypatingai ragi-

B y „
CHARLES F CARPENIIER 

Secr'etary of State ......

sudaryta meno reikalų komisija, 
susidedanti iš šių muzikų: Al.
Kučiūno — pirm. ir narių G. Gu 
dauskienės, tėvo B. Markaičio,
SJ, J. Zdaanavičiaus ir Al. Kut- 
kaus, svarstė Dainų šventės di- 
ligentų parinkimą. Todėl pra
nešame:

1. Dainų šventės komitetas, 
susitaręs su minėta meno reika
lų komisija, skelbia muzikų, cho 
jų ir lietuvių visuomenės žiniai 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
ir Kanados Lietuvių Dainų šven
tės, įvykstančios 1956 m. liepos 
1 d. Chicagoje, dirigentus. Jais 
yra:
Bud r i finas Bronius, Los Ange
les, Calif.; Gailevičius Stasys,
Toronto, Kanada; Mikulskis Al

fonsas, Cleveland, Ohio; Sodei

ka Stepas, Chicago, III.; Stepo

navičius Kazys, Chicago, III.;
žiMčiis Juozas, Elizabeth, N., vįsą paaaulį reikja

y' i iš pamatų: iš laukinio padarant
2. Komitetas taip pat prane- žmonišką, iš žmoniško — die- 

ša, kad, pradedant balandžio mė višką, pagal Viešpaties Širdį, 
nėšio 22 d., š e Da nų šventės — Pijus XII

siu atsidėjimu ruošti šventės re 
pertuarą, kad atvažiavę patik
rinti dirigentai galėtų tik kai ką 
subendrinti ir pateikti nurody
mus. Balsų partijos jau dabar 
turi būti paruoštos.

5. Kaikurie chorai ruošia įvai
rias pramogas ir vi3ą pelną ski
ria apmokėti kelionei į Dainų 
šventę Chicagoje. Jų pavyzdžiu 
raginame ir kartu prašome pa
sekti ir visus kitus chorus ir, su 
rengus pramogą, gautą pelną 
paskirti kelionei į Dainų šventę.

Dainų šventė yra labai pras
mingas kultūrinis mūsų tautos, 
gyvenančios ne Lietuvoje, žy
gis. Į tai bus atkreiptas ir ki
tataučių didelis dėmesys. Tad 
padarykime viską, kad ši šventė 
pasisektų ir lietuvio vardą dar 
labiau iškeltų.

Improved highways ln the statė 
now allow Illinois motoristą to 
travel at hlgher speeds while maln- 
tainlng a safe rate ot speed. How- 
ever, there are some motorists who 
attempt to travel at speeds de- 
slgned for superhlghways when 
they are motorlng on secondary 
roads.

When no speed llmit Is posted the 
motorlst mušt rely on hls owu Judg- 
ment as to how fast he should travel 
whlle keeping his vehiele at a safe 
speed. Conditlons on au open, four- 
lane hlghvvay may call for a certaln 
top safe speed, būt the šame condi
tlons on a two lane road would de- 
mand that the motorlst keep hls 
speed well below that figure.

PAJIEšKOJIMAS

Pa.jieškoini p. p. Šalkauskai Sta
sys ir Aleksas, kilę iš Šakynos mies
telio, Šiaulių apskr. Prieš keletu 
metų gyveno Philadelphia, Pa. J ieš
ko Mykolas, 5243 So. Racine Avė., 
Chicago 9, III.

Rūpestingai ir pigiai taisau
TELEVIZIJOS

APARATUS
Garantuoja darbą ir dalis.

1. MIGLINAS 
Teisi. — HUmbold 6-1031

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

Mūrinis 6 kmb., II aukšte, krau
tuvė ir 3 kmb. I a. 3000 įmokėti.

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

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

» GAGE PARKE:
Medinis 2 po 6 kamb. centr. šil., 

garažas, 33 pėd. sklypas, dideli 
ir šviesūs kambariai.

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

šild., alyva.
KITUR:

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

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

BIZNIO NAMAI:
Taverna ir 8 kamb. būt. Brigh 

ton Parke.
Du mediniai namai: 2 butai po 

6 kamb. ir 2 — po 4 kamb. Brigh- 
ton Parke. $200 pajamų į mėnesį.

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

ŠIMAIČIAI
Realty, Builders, Insurance

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

MACHINISTS
with Bench and Machine 

Experience 

JOB SHOP UORK

DAY W0RK OVERTIME

H & KMFG. CO.
4646 S. WESTERN

POLISHERS

Job shop experience 
LIGHT STEADY W0RK 

Apply
2700 W. Van Buren

SILVER SOLDERERS

Job shop expenence 
LIGHT STEADY W0RK 

Apply
2700 W. Van Buren

GELEŽIES DIRBTUVEI E 

(F0R.GE SHOP)

Reikalingi
KAITINTO,! AI 

PADPJR.IAI 

HAMMERDRIVERS 

HAMMERSMITHS 

SAW MEN

Augščiausias atlyginimas. Ligoni
nės ir gyvybės dniudimai. Apmoka
mi šventadieniai. Apmokamos ato
stogos.

Kreiptis —
ANDERSON SHUMAKER CO. 

824 S. Central Avė.

(Užpakaly 832 S. Central Avė.)

* ROUTEMEN
The opporlunlty you have waited 

for! Experlence<l for ųuality retail 
eleaning plant. Establlshed route. 
Job with a fnture for reliable & 
eonsclentious man.

Mušt havo good references.
Apply

N. PREIB and COMPANY 

4222 West Madison St.

HELP WANTED MOTERYS

• MOBIlll' TAISYMAS IR GASOLINO STOTIS
tekami lygininn ir dažymo darbai Taisomi motorai, stabdžu. 
nsmisijop ir t t. MOBILGAS benzinas, įvairių rūšių alyva

iaterijoe n automobiliams dalvs Firestone padangos.
M WpSi sgth Street Tel. GRovehill 6-913»

M PESAS. patyręs auto specialistas

Braking dlstance, and the dis- 
tance necessary to safely pass an- 
other vehiele are būt two of the 
many factors to be taken Into 
consideratlon while maintalning a 
slovver speed on secondary roads. 
It Is up to the motorlst many tlmes 
to decide the top speed he may 
safely drlve at to protect his lite 
and the lives of others.

A copy. of the completely new 
“Rules of the Road” booklet tvill 
he sent to you free upon reąuest. 
Write to CHARLES P. CARPEN- 
TIER, Secretary of State, Spring- 
field, Illinois.

INSURED
SFLIII

FEDERAL 
5AVING

& Loan assn

MUTUAL FEDERAL 
S A V I N G S

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.

MAŽŲJŲ MALTOS

Tekstas paruoštas žinomo peda
gogo kun. prof. S. Ylos. Spalvotas 
iliustracijas pritaikė dailininkas 
P. Augius. Gražus kietas paauk
suotas įrišimas. Kiekvienas vai
kas norės šios maldaknygės. Kai
na tik >1.25.

Siųskite užsakymus
DRAUGAS 

2334 So. Ofckley Avenne 

CHICAGO 8, ILL.

Dievo

/

2202 YVEST CERMAK ROAD 

Tel. Vlrginia 7-7747
JOHN J. KAZANAU8KAS. Prea

Chartered and Supervised by the C. S. Government
ĮSTAIGOS VALANDOS: Kasdien nuo 9-tos ryto Iki 6 vai. po plotų. Ketv. 
nuo 9-tos vai. ryto iki 8 vai. vak. SeStad. nuo 9 vai. ryto Iki 1 vai. po 
pietų. Trečlad. visai neatidaroma.

MISCEIJLANEOUS 

Įvairūs Dalykai

LIET. AJPDRAUDŲ AGENTŪRA 
Visų rUSlų apdraudos. Automobl

ilų finansavimas. Notariat&s. Valsty 
bės patvirtintos kainos.

PrleS darydami apdraudas kl*u> 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS 
VVAlbrook 5-5871

INTERSTATE INSURANCE AGENC1 
5900 S. Ashland Avė., Chicago 38, III

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas Ir A. Lapkuj

ustoliuoja visų geriausių Ameri 
koe firmų gazu ir alyva kūrena 
mus pečius (furnaces), visų dy 
džių oro vėsintuvus Air condi 
tioners) ir atlieka visus skardos 
darbus.

1546 S. 49th OOURT, CICERO 
TeL OLymplc 2-9311 nuo 8 vai į 

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

2-6752 ir OLymplc 2-8492

BRIGHTON PARKE
Stiprus mūrinis 12 butų po 6 

kamb. Central, šildymas—stokeris. 
$12,000.00 metinių pajamų. Gali
ma nupirkti tik $15,000 įmokėjus.

Labai geras mūrinis arti liet. 
mokyklos. 2 butai po 5. Pastogė, 
rūsys, centralinis šildymas. 2 au
tom. garažas. Dideli ir šviesūs 
kambariai.

Ant Archer’io mūrinis namas su 
patalpa krautuvei ir dviem butais. 
Rūsys, centr. šildymas, garažas.

Biznio gatvėj didelė taverna su 
užkandžiais ir likerių krautuve. 
Galima pirkti su namu arba be 
namo.

Medinis su rūsiu. 3 po 4. Jau
kūs butai, tile vonios ir virtuvės.

Mūrinis su rūsiu ir centraliniu 
šildymu. 4 butai po 6. Visi butai 
dideli ir šviesūs. Kaina $26,000.

VENTA
REAL ESTATE 

4409 S. Fairfield Avė., LA 3-3881

Nejud. turto pirkimas-pardavimas 
visokių rūšių apdrauda, Notarijata 

INCOME TAKSŲ PILDYMAS 
P. LEONAS 

REAL ESTATE 
2735- W. 71st St. — WAL 5-AO15

VYRAI IR MOTERYS

MEN — YVOMEN 
TO SELL REAL ESTATE 

Leads Furnished—Full or Part Time 
Excellent Earninga

AIELLO REALTY 
5234 W. Belmont — SPrings 7-5870 
— Weekends. 188 W. Randolph — 
CEnt 8-4188 — Week daya.

BUILDING & REMODELING

KONTRAKTORIUS 
STANDARD BUILDERS, INO. 
2523 W. 89 st. Chicago 29, UI.,

PRospeckt 8-3792 
A. GINTNERIS — pirmininkas 

V. F. PETRAUSKAS — stat. vedėjas
Lietuvių Statybos Bendrovė:
• stato namus pardavimui,
• priima užsakymus,
• atlieka remonto darbus,
• Jrengia aluminijaus langus Ir 

duris.

V. ŠIMKUS

Įvairūs pataisymai ir pardavimas. 
Jei norite pirkti ar užsakyti namų 
kuris būtų gerai išplanuotas, pato
gus, gražus ir pigus, pirkite ar užsa
kykite pas • ,

Susitarti šaukite REIiance 5-8202 :
nuo B vai. p. p. kasdien Ir taipgi 
sekmadieniais nuo 10 Iki 4 vai.

Adresas: 4645 S. Keating A ve. 

CHICAGO 32. ILLINOIS

P. STANKOVIČIUS
ELEAL ĖST. ir INSUR. BROKERIS 

LIETUVIŲ AUDITORIJA 

3133 So. Halsted St 

Ph. DAnube 6-1798 
Padeda plrkltl - parduoti namus 
dklus, biznius. Parūpina paskola* 
draudimus ir daro vertimus. Tvarkr 
Imigracijos dokumentus. Ofisas atda
ras kasdien nuo 10—7.

Prieš pirkdami ar parduodam 
namus, biznais, sklypus ar Udiu 
atlankykite mua.

KUTRA-NORKUS REALTY
KKAL ESTATE-IN8URAN01 

2405 West 51 St. 
WAIbrook 5-5030

PRospeet 8-3679 Ivak. ir sekaMd.)

ANTANAS LUKAS IR SŪNUS 
2717-19 West 7lst Streel

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

Tel. — HEmlock 4-5881

PAKELIAME NAMUS
Mūsų darbininkai

Lyginimai - Cemento Pamatai — 
Nauji “Piers” - Stulpai - Pripilimai 
Bendri pataisymai.

Žemos žiemos kainos. 
JONAS KOSINSKIS

BOulevard 8-2738

RIVERSIDE — NORTH. 5 kamb. 
bungalovv. “Master” mieg. kamb. 
2 autom, garažas. Tik 4 metų se
numo. Gazu apšild. $21,900. SVO- 
BODA, 6013 Cermak Rd„ telef. 
Blshop 2-2162.

ĮĮIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIU  
E LIETUVIU STATYBOS | 
= BENDROVE
I MORAS

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
Memher of Federal Savtngs and Loan Insurance Corporation 

Jl'STIN MACKIEWICH, President

įstaigos valandos: Kasdien, įskaitant šeštadienius nuo 9 vai 
ryto iki 4 vai. po pietų. Ketvirtadieniais nuo 9 vai. ryto iki

k 0 vai vakaro Trečiadieniais visai neatidaroma

L

Pirkit Apsaugos Bonus!

Skelbtis “DRAUGE” apsimoka 

nes jis yra plačiausiai skaitomas 
lietuvių dienraštis, o skelbimų 
kaina yra prieinama visiems.

BUILDERS, INO.

PROGOS — OPPORTUNITIES

Parduodama LIQUOR STORE, ir
2 namai po 5 kamb. 150 pėdų ant 
S. Western Avė. Gerai einąs biznis. 
Kreiptis į savininką tel. FUlton 
5-3594.

HELP WANTED — MALĖ

ENGINEERS
ENGINEERS

ENGINEERS

We Are

We Want

We Offer

SIAMlAhl) llhlliAI. SAVIM,S
ra

AND LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

{y j į 4192 ARCHER AVĖ., CHICAGO 32 
PHONE: Vlrginia 7-1141

A distinguished International company pio- 
neering in all phases of radioally new indus- 
trial design and construction, mcluding Ato- 
mic Energy. A company with limitless fu- 
ture in the new age we are helping to create 
by a fast moving really professional team of

ENGINEERS
Qualified electrical, sitructural, 
and architectural.

ENGINEERS

mechanical

Ezcellent salaries, all fringe benefits, good 
working conditions, high management co- 
operation and above all, magnificent advance- 
ment opportunities for the career minded.

ENGINEERS
PLEASE SUBMIT A COMPLETE RESUME, STATING 

EDUCATION, EKPERIENCE AND SALARY 
REQUIREMENT TO THE

THE H. K. FERGUSON COMPANY, 
ENGINEERS AND BUILDERS 

1783 East I Ith Street Cleveland 14, Dhio

Savininkas parduoda Green Turtlc 
Tavern. Moderniški įrengimai. Bu
tas už krautuvės. Karštu vandeniu 
apšildomi.

4516 So. Washtenaw 

Tel. Blshop 7-9216

= mų įkainavimas _
= Statybos reikalais kreiptis E 
E i reikalų vedėją šiuo adresu: E

AUTOMOBILES — TRUCK8 
Automobiliai — Sunkvežimiai

PARDAVIMUI

rarilundamas automobilis— Dodge
1952 m., gerame stovyje. Nebrangiai.

Tel. FRontier 8-3883t
Teirautis po 5 v. v.

Remkite dien. Drauj^!

VIKTORO KOŽICOS 
lietuviška gazolino stotis Ir auto 

taisymas
štllekaml motoro remontai, lyginimo, 
dažymo darbai Ir keičiamos dalys.

CALL-ME-MOTORS CO.
5759 8. WE8TERN AVĖ.. PR 8-9533

HELP WANTED — MALĖ
f

ELECTRICAL ENGINEERS
A-N-D

DRAFTSMEN
We have positions open for men of 2 or more years experience 
in CONTROL, CONSTRUCTION LAYOUTS, POWER W0RK, 
LIGHTING and other phases of ELECTRICAL ENGINEERING 
for Industry.
If you are looking for an opportunity to advance and to develope 
all of your ąualifications as an Electrical Engineer.
Steady work, good pa y. (We do all types of electrical engineer- 
ing work.)

APPLY IN PERSON, OR \VRITE TO

BOWSHOT, COOPER & O’DONNELL
6408 EUCIJD AVĖ, CLEVELAND, OHIO

“Clevelaiufs Largest Completely Electrical
Engineering Finm"

=^1

IBM KEYPUNCH OPERATOR

No. 024 either Alpha or numerie. 
Experience reąuired.

Secretary for refrigeration 

engineer

Dictaphone O perą to r

Many Company benefits. Pleasant 
conditions. Call Mrs. Barber for 

appointment HA 1-4222.
THE CREAMERY PACKAGE

MFG. CO.

1243 W. Washington

RECEPTIONIST TYPIST
RADIO — TV STATION 

Call Personnell:
SU 7-8300

MERGINŲ
MOTERŲ

PRUDENTIAL . BUILDING 
RESTORANE

Ir kitose artimose viduriulesčio 
vietose dabar samdomos

PADAVĖJOS 
VIRTUVĖS MOKINĖS 

VIRALINĖS
•

PANTRY) TVARKYTOJOS
1. Patyrimas nereikalingas
2. Uždarbiai užtikrinti
3. Valgis ir uniformos duodami
4. Grupinė apdrauda
5. Grupinė hospitalizaeija 
5. Patraukli aplinka
7. Progos pakilti
8. Nedirbama .sekmadieniais ir šven

tadieniais.
Kreiptis dabar

STOUFFERS
RESTAURANT
PRUDENTIAL BUILDING

(Randolph prie Micbigan Avė.) 
arba 26 W. Madison

GENERAL OFFICE

We need 2 women for steady in- 
teresting office positions. Good start
inę snlary with inereases. Paid va- 
cation. No dietation. Air eondi- 
tioned.

DON’T MISS THIS!

SAKRETE PRODUCTS 
DRY-MIX CONCRETE CO. 

10352 Franklin Avė.
FR.ANKLIN PARK, ILL. 

GL&dstone 5-3685

TYPIST - BILLER
with aptitude for figures and 
willing to learn other duties. 
Good salary. Interesting work 
and pleasant working condi
tions. 5 day week.

GLOBĖ MFG C0.
2501 S. Dearborn St.

DAnube 6-4100
W0RK NEAR HOME

Well established firm has 
attraetive vacnncy for
GENERAL OFFICE

LIGHT DICTATION
KEY SWITCHBOARD

Will train if necessary. Pleasant 
offiee. 5 day tveek. Hours 9—4:45. 
Good salary to start. Pennanent 
position. Ashland Avė. bus, I^ake 
Street “L”.

1641 WEST 0ARR0LL 
MOnroe 6-9393

Skelbkites "Drauge"!
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Windsor, Ont.
Susiartinimo šventė

Kanados Lietuvių IV dieną 
Windsore suruošti nustatė LB

dinj. Leidinys, be LB Kanados 
centro organų, apylinkių ir visų 
kitų organizacijų veiklos ap
žvalgos talpins eilę gerų straips
nių, skirtų tiek suaugusiems, 

Kanados Krašto Tarybos šuva- tiek jaunimvĄ ir tuo jis skirsis

KLAIDOS KALINYS vynėmis nebus jokių sunkumų, dillac Str., bus pamaldos. Va-Į 
Galiausia šiame r ranešime ko žiuoti Riverside gatve į rytus.

se dalyvauti. Parodykime, kadi gėje turi 15,000 studentų'. Abu- 
dar Lietuva nemirė ir lietuviai! du universitetai yra atviri vi-

mitetas jau dabar nori atkreip
ti LB apylinkių ir kitų organi
zacijų valdybų dėmesį i organi
zavimą iš anksto ekskursijų.

Darbotvarkę: 4 vai, popiet — 
šv. Mišios. Pamaldų metu kiek
viena tautinė grupė gali giedo
ti. Pamokslas angliškai: “Šv.

yra gyvi.
Kun. V. Rudz:mskas> 

VVindsoro liet. kolon. kapelionas

šokio tikėjimo žmonėms.

z’.avimas, windsoriškiams prieš 
tai pasisiūlius, pirmas s rengia
mos šventės pagrindinis tikslas 
sutraukti draugėn Kanados ir 
JAV lietuvius savos tautinės 
dvasios sustiprinti ir, ypač jau
nimą prisimenant, užsitikrinti 
jos išlaikymą ilgesniam laikui. 
Antras tikslas — pademonstra
vimas lietuviškos kultūros ir pa
sirodymas kitataučiams. Abu 
tikslai yra svarbūs: pirmasis — 
lietuvybės išlaikymo tremtyje, 
antrasis — tėvynės laisvinimo 
problemose. Štai kodėl šioji 
šventė po po Kultūrą kongre
so ir Dainų šventės Chicagoje 
bus pats žymiausias įvykis šių 
metų mūsų bendruose lietuviško 
gyvenimo p asireiškimuose. Šie
metinė LB Windsoro apylinkės

nuo ankstesnių lietuvių dienų 
Kanadoje leidinių. Komisija nu
mato kelis leidinio puslapius 
skirti JAV LB Valdybai ir šven 
tės pagrindiniams — gausiau
siems svečiams — Detroito lie
tuviams. Šiuo tarpu leidin'o ko
misija prašo visas KLB apylin
kių valdybas, organizacijų, klu
bų ir kitų organizuotų vienetų 
(Kanados) paruošti savo veik
los apžvalgas bei parūpinti val
dybų, chorų, d dėsnių susibūri
mų, iškylų bei kitokių lietuviš
ko gyvenimo apraiškų nuotrau
kų ir visa tai galimai anksčiau 
(bet nevėliau birželio 15) pa
siųsti leid nio komisijai: 1421 
Pelissier Str., Windsor, Ont. To
liau baliaus komisija planuoja 
paties baliaus gražesnį pravedi-

: vxį:...
Tai pakeltų šventės dalyvių akai Šeima — šeimos gyven mo pa-

valdyba, imdamasi sau atsako- m4- Numatoma kviesti aktorių
Vitalį Žukauską. Sporto žaidy
nių pra vedimo re kalu beveik 
ir susitarta su Detroito sporto 
klubu Kovas, kuris bus VI Šiau
rės Amerikos lietuvių sporto žai 
dynių šeimininkas. Sportinin
kai į šventę įneš daugiau įvairu- 
rumo, n uotą ką pakete ir šven
tės dalyviuose pasireikš dina- 
miškesnė dvasia. Ta pačia pro
ga tenka pasidžiaugti, kad be 
sportininkų dar du lietuviški 
sambūriai darys savo visuoti
nius, t. y. JAV :r Kanadoje gy
venančių, narių suvažiavimus. 
Tai bus tikroji tarpusavio susi
artinimo ir vienybės šventė.

Bailės parodos parengimo ko
misija savo darbą plečia. Už
mezgami ryš'ai su dailininkais, 
jieškoma parodai tinkamų pa
talpų. Jos parengiamasis dar
bas nėra lengvas, bet labai sva
rus pasirodant kitataučiams. 
Norima, kad dailės paroda veik
tų bent savaitę, t. y. nuo rug
sėjo 1 iki 8 d. imtinai. Meninė 

komisija jau suspėjo iškilmin
gam šventės aktui ir koncertui 
išnuomuoti pačią gražiausią

mybę suruošti šią svarbią šven
tę, tuoj po Naujų Metų sudarė 
šventei ruošti koimtetą iš pen
kių valdybos narių ir trijų kvies 
tinių, viso 8 asmenų, kurie ne
delsdami pradėjo darbą. Beda
rant pirmuosius šventės suor
ganizavimo sprendimus, kaip sa
lių išnuomojimą, nakvynių klau 
simą, savaime iškilo šventės da
lyvių klausimas, bet su lengvu 
atsakymu: dėl geografinės pa
dėties į Windsorą suvažiuos 
daug JAV gyvenančių lietuvių, 
galimas dalykas — ne mažiau 
kaip iš pačios Kanados. Šis fak
tas ir noras šventę padryti gau
sią dalyviais, tuo pačiu ir svares 
nę vietos visuomenės ir valdžios 
akyse (sakysim, rezoliucijose, 
siunčiamose augštiems valdžios 
žmonėms, galima kalbėti Kana
dos ir JAV lietuvių vardu), ko
mitetas kreipiasi į JAV Lietu- 
tuvių Bendruomenės Valdybą, 
prašydamas leisti VI Kanados 
Lietuvių dieną praplėsti ir pa
vadinti Kanados ir JAV lietuvių 
susiartinimo švente. Gautas ne 
tik sutikimas, bet ir paskatini
mas bei reali talka, kam ir LB 
Kanadoj Krašto Valdyba nėra ' Windsore, 2,000 sėdimų vietų ki 
priešinga. Tai komitetas, atra-1 no teatro “Capitol” salę. Komi- 
dęs šventės ruošimo darbuose J sija mėgins į koncerto meninės 
du pagrindinius ramsčius, abie-1 dalies atlikimą įtraukti geriau-

R. E. Eaton stovi advokato lau
kiamajam, po to kai jis atkalojęs 
nekaltai 16 m. buvo paleistas iš ka
lėjimo. (INS)

R. Mephim. Po pamaldų ištai
gingame Norton Palmer viešbu- j 
tyje bus suruoštos vaišės šven
tės garbės svečiams ir progra
mos vykdytojams. Numatoma, į 
kad čia kalbas pasakys miesto' 
burmistras M. Patrick, vysk. 
Nelligan ir kiti. Nakvynių ko
misija, tik dabar pradėjus dar
bą, gali užtikrinti, kad gau
siems šventės dalyviams su nak

čių, o keliaujantiems sumažintų 
išlaidas pusiau. Juk šventės da 
lyvių skaičius nulems, ar IV Ka
nados Lietuvių diena — Kana
dos ir JAV lietuvių susiartinimo 
šventė — bus pati didžiausia 
ligšioliniam šio krašto lietuvių 
gyvenime, ir tai parodys, ar l;e- 
lietuv.'škoji abiejų kraštų visuo
menė įvertino komiteto įdeda
mas p astangas ir nelengvą dar
bą šventę beruošiant.

Šventei Ruošti Komitetas

Naujųjų Kanadiečių Katalikų 
Imigracijos Drena

Š. m. balandžio 29 d., sekma
dienį, 4 vai. p. p. įvyks Naujų
jų Kanadiečiu Katalikų Imigra
cijos diena VVindsore, Ont., Šv.

vyzdys”, vietos dękano sveikini
mai prieš pat pamokslą, vysku
po pranešimas, pamokslas. Pa
maldos baigiamos Kanados him
nu.

Kviečiamųjų sąnašas: Wind- 
soro miesto burmistras, tarybos 
nariai, kiti miesto pareigūnai, 
seimo atstovai, imigracijos ir 
darbo viršininkai. Kolumbo vy
čiai. Dėl spalvingumo ir iškil
ni ngumo kviečiami skautai, vil
kiukai, naujieji kanadiečiai tau
tiniuose rūbuose ir visi kiti.

Specialūs kvietimai siunč'ami 
vietos spaudai, radijui ir tele
vizijai. Iškilmės bus duodamos 
per televiziją.

Visus lietuvius J. E. vyskupo 
J. Ch. Cody vardu maloniai kvie

15,000 studentų
De Paul ir Lovlos universite • Į 

tai, vedami vienuolių vincencic-| 
čių ir jėzuitų, Chicagoje drau-

GUŽAUSKŲ
BEVERLY H1LLS GMJNYCIA
Gerlaunioa gčlėa d81 vestuvių, banke
tų, laidotuvių Ir kitų papuofiimų.

2443 WEST «SRD STREET 
Tel. PRospeet 8-0833 Ir PR 8-0834

TROOST - PA€HANKIS MONllMTNTS
6819 So. Western Avė. Tel. GRovehil! 6-3745

John W. Pachankis (Pateli)
Chicagoa vienintelis 
lietuvia savininkaa

Česlot as V itkauskas,
West Suburban atstovas 

Tel. TOwnhall 3-3252

Rožančiaus bažnyčioje, 229 Ca- čiu tose propagandinėse iškilmė- GRAŽIAUSIŲ PAMINKLŲ PASIRINKIMU 
RASITE PAS MUS.

Į paminklų patalpas ir atgal mes visuomet parūpiname 
transportaciją automobiliu.

Atdara kasdien ir sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. popiet.
Nuo pirmadienio iki penktadienio atdara vakarais. 

I&SIKINKJTE DABAR — BUS PASTATYTA VAINIKŲ DIENOJE!

jų kraštų LB valdybų pritarimą' 
ir pažadėtą paramą, šiandien 
yra pasiryžęs prisiimtą darbą 
su pasiryžimu ir ištverme tesėti, 
kad šventė būtų įspūdinga ir di
dinga.

Komisijų teikia

Komiteto organo branduolius 
sudaro trijulių sudėties komisi
jos, kurios turi savo specifinius 
uždavinius, štai informacijos ko 
misija skelbia spaudoje visuo
menės žiniai šventės ruošimo ko 
imteto vykdornv.s ir planuoja
mus darbus. Jos darbą paleng
vins talkos pažadas iš LB val
dybų. Leidinio komisijos užda
vinys — iki šventės pradžios 
paruošti šventės dalyviams do-

sias JAV ir Kanados lietuvių 
menines pajėgas. Akto metu 
kalbai pasakyti iš Kanados fe
deralinės valdžios atstovų nu
matoma pakviesti sveikatos mi- 
nisterį Paul Martin. Katalikų 

pamaldoms suorganizuoti komi
sija po labai stropaus jieškojimo 
gavo erdvią, bene mūsų mieste 
gražiausią Saint Claire bažny- i 
čią. Pontif i kalines šv. Mišias | 
atnašauti sutiko Londono vys-1 
kūpąs Cody, o pamokslą paša-1 
kyti — vysk. V. Brizgys. Liu
teronams - evangel kams pamal
doms vieta jieškoma, o pamal
das pravesti pakviestas dr. 
M. Kavolis. Tiesa, prieš pamal
das planuojamas (be eisenos) 
vainiko uždėjimas prie žuvusių

A- >_

IGNAC J. RAGINSKI
Gyveno 8390 S. Archer Rd.,

Willow Springs, III./
Mirė bal. 8 d., 1956, 1:30 vai. 

ryto, sulaukęs pusės amžiaus.
Gimė Vilniuje.
Amerikoje išgyveno 40 m.
Pasiliko dideliame nuliūdinu 

žmona Victoria (Pociask), 3 
sūnūs:: Edward ir Beon, brolis 
Michael Ragina ir sesuo Ame- 
lia Ragina, kiti giminės, drau
gai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Sobiesk 
koplyčioje, 6039 S. Archer Rd., 
prie 61st St;. Argo, 111.

laidotuvės įvyks treč., bal. 
11 d., iš koplyčios 9:30 v. ryto 
bus atlydėtas į St. Camillus pa
rapijos bažnyčių, 55th St. ir 
Lockwood, Chicagoje, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionica sielų. Po pamaldų bus 
nulydėtas į Resurreetion ka
pines.

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

Nuliūdę: Žmona ir sūnūs.
Laidotuvių direktorius So

biesk. Tel. GI. 8-0136.

_ ____ MaflJ
A. A.

"ALBERTAS“ MAŽRIMAS “
Gyveno 4409 South Wood Street, Chieago, Illinois.
Mirė kelyje į Texas valstybę bal. 5 d., 1956 m., sulaukęs 

38 motų amžiaus.
Gimęs Chicagoje 1917 metais, rugsėjo 5 dieną.
Pasiliko dideliame nuliūdime keturios seserys — vienuo

lė pranciškietė Sister Mary Lucille, Minnie Baris ir jos vyras 
Juozapas iš Decatur, Mieh., Antoinette Salazar ir jos vyras 
Charles iš Mexico City, Mėxico, Victoria Jareekas ir jos vy
ras Walter; du broliai — Juozapas ir jo žmona Alice ir jų 
šeima, ir Charles; du dėdės — George Kaminski, tetulė Jose- 
phine, ir Antanas Mažrimas ir jų šeimos ir daug kitų gimi
nių, draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas John F. Eudeikio koplyčioje, 4605 So. 
Hermitage Avė. Laidotuvės įvyks trečiadienį, balandžio 11 d.
Iš koplyčios 8:30 vai. ryto bus atlydėtas j Šv. Kryžiaus pa
rapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už ve
lionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

NuoširdžiSi kviečiame visus gimines, draugus ir pažįsta- Į 
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: seserys, broliai ir kiti giminės.
Laidotuvių direkt. John F. Eudeikis, tel. YArds 7-1741.

UDOASIO VALANDOJ

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DDUEKTOBIAI "

6845 S..Western — S atskiros air-cond. koplyčiom
J-MM — 7-8661 AMomobfllame v«a 
k«ri« gyvena kltoM miestą dalys*; gaus*—

koplyčių arčiau Jūsų namų.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

T0wnhall 3-2109

vaną — gražų apie 160 psl. lei-| karių paminklo, kur žodį tarti 
numatomas pakviesti Lt. Col.

NUO UŽSISENfiJUSIŲ 

SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ

Tie, kurte kenčia nuo SENŲ AT
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, 
negaii ramiai sėdėti ir naktimis 
miegoti, nes Jų užsisenėjuslos žaizdos 
niežti Ir skauda. Kad pašalinti tų 
niežėjimų ir skaudėjimų senų atvi
rų ir skaudžiu žaizdų, uždėkite 
LEGULO Ointment. Jos gydymo 
ypatybės palengvins jūsų skaudėji
mų ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite Jų taipgi nuo skau
džių nudegimų. Ji taipgi pašalina 
niežėjimų ligos vadinamos PSORIA- 
SIS. Taipgi pašalina peršėjimų ligos 
vadinamos ATHLETE'S EOOT, su
stabdo džiovinimų odos Ir perplyšimą 
tarppirftčlų. Yra tinkama vartoti nuo 
džiūstančios, suskilusios odos dedir 
vinių, odos išbėrimų Ir t. t., taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada pa 
slrodo skaudus Išbėrimas nuo vysty
klų. JI yra gera gyduolė nuo Iš 
vtršlnlų odos ligų. Le
gulo Ointment yra 
parduodama po 76 
et., 11.26, ir {3.60.
Pirkite vaistinėse Chl 
nagoj Ir apylinkėse—
Mllwaukee, Wlsc..Ga 
ry. Ind.lrDctrolt, Ml- 
chlgan arba rašyki
te Ir atsiųskite Mo- 
ney order |

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

STATYBAI 
IR NAMŲ 
PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rūsių 
MEDŽIAGA

CARR MOODY 
LUMBER CO.

STASYS LITWINAS, Prez.
3039 So. Maistai St.

Tel. VIctory 2-1272 
Apkainavimą ir Prekių Pristaty

mą Teikiame Nemokamai 
Raštini! atidara kasdien nuo 

8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro ir 
šeštadieniais iki 8 vai. vakaro.

WILLIAM ŠEŠKAUSKAS
Gyv, 3415 S. Emeruld Avė. 

Tel. YArds 7-3547

Mirė balandžio R d., 1 956,
6 vai. vak. Gimė Lietuvoje.

Amerikoje išgyveno 4 7 m.

Pasiliko dideliame nuliūdi
mo žmona Julia (Klmknltė), 
sūnus Edvvard, marti Dorothy, 
duktė Stelių Aukstik, žentas 
AVtlItaiii, 4 anūkai, 2 broliai 
Bruno, brolienė Ona Ir jų šei
ma, Steponas, brolienė Kleofa 
ir jų šeima, kiti giminės, drau
gai ir pažįstami.

Priklausė šv. Vardo Drutig. 
ir Chlcagos Liet. Draugi jai.

Kūnas pašarvotus Antano M. 
Phillips koplyčioje, 3307 South
8:30 vai. ryto bus atlydėtas į *

laidotuvės įvyks ketvirtadie
nį, balandžio 12 d., iš koplyčios 
3:30 vai. ryto bus atlydėtas į 
šv. Jurgio parapijos bažnyčių, 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už vellonles sielų. Po 
pamaldų bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kvlečlahie visas 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę Žmona, sūnus, duk
tė, marti, žentas ir anūkai.

Izildotuvlų direktorius An
tanas M. Phillips. Tel. YArds 
7-3401.

A. A.
ELZBIETA TAMKUS

(PO TĖVAIS KUDREVICIUTE)
Gyveno 7051 South Maplcvvood Avenue, Chieago, Illinois.
Mirė balandžio 7 d.. 1956 m., 2:30 valandą popiet.
Gimus Lietuvoje. Kilo iš Trakų apskr., Žiežmarių para

pijos, Bijutonių kaimo. Amerikoje išgyveno 44 metus.
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Estelle Farrell, žen

tas John; 3 anūkai — Anthony Mellens, John ir Rita Farrell; 
dėdė Antanas Kudrevičius ir šeima; pusseserės — Marijona 
Vyšniauskienė ir Uršulė Žukauskienė ir jų šeimos.

Priklausė prie Dariaus-Girėno Auxiliary ir Gold Star 
Mothers Club bei Chicagos Lietuvių Draugijos.

Kūnas randasi pašarvotas Lackawicz koplyčioje, 2424 W. 
69th Street.

Laidotuvės įvyks trečiadienį, balandžio 11 d., 9-tą valan
dą ryto iš koplyčios j Gimimo Panelės Švenčiausios parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sie
lą. Po pamaldų bus nulydėta j šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę lieka: duktė, žentas, anūkai, dėdė, pussseserės 
ir visi kiti giminės.

Laidotuvių direktorius Steponas Lackawicz, telefonas 
REpublic 7-1213.

PIRKITE TIESIOG NUO 
MR. NELSON

- SAVTNTNKO -

SAINT CASIMIR
MONUMENTCO 

1914 West lllth StrwH
▼ienas blokas ano kapinių.

Mdilaaalas pamink lama plaaų 
paakrialūbRM mlsats.

Talet CEdarcroit 3-6335

AUKŠTAS DIVIDENDAS — APDRAUSTAS SAUGUMAS IR PELNINGI PATARNAVIMAL

TAUPYKITE TVIRTAI. APDRAUSTOJ |M,000,OOO IŠTAIGOJE. AUKIM ALSIAS, N Al JAI PADIDINTAS DIVIDENDAS IJ4 TAIP IIP INVESTMEN 
TŲ SĄSKAITAS, KITI TAUPYMO SKYRIAI: OPTIONAL, BONUS. KALT DŲ IR VAKAUl.ą SKYRIAI. GALI?E TAUPYTI IR PER UAIAKU8. SU
TAUPYKITE IŠLAIDAS IAKEICIANT ČEKIUS IR APMOKANT VISOKIAUSIAS BIIAS, VEI/IUI PATARNAVIMAS NARIAMS. IAKEIOLAM IR 
PARDUODAM VALDŽIOS BONUS. NAMŲ PASKOLOS PRIEINAMIAUSI OM SĄLYGOM. HUZINOT MCSU AUKOTA DIVIDENDĄ IR KITAS IN
FORMACIJAS PAŠAUKIT — GROVI.H1LL 6-7575.

CHICAGO SAVINGS and LOAM ASSOCIATION, 6234 SOUTH VVESTERN AVL
PIRM. 12 VAU —8 VAU; ANTRAD. IR PENKT. • Iki 4 V AR. J R ET. 0 IKI 8 vai. vak.; Treč. UŽDARYTA VISA DIENA; AEOT. * IRI 2 POPIK7I

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

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

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulansų patam*. Mes turime koplyčia*
vima* dieną ir nak- gF Mk Chieago. ir

itį, Reikale šaukite Roselando dalyse Ir

rnuM' uojau 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 West 18th STREET Tel. SEeley 3-5711

ALFREDAS VANCE
177 WOOD8IDE Rd., Riverside, 111. Tel. OLympic 2-5245

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

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

JURGIS F. RUDMIN
8319 S. LITUANICA AVĖ. Tek YArds 7-1188-1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S, 501h AVĖ., CICERO, IU. Tel. OLympic fc-1003

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

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 6»th STREET REpublic 7-1213

2314 W. 2Srd PIACE Vlrginiu 7-6672
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X Šatrijos Raganos 25 metų 

mirties minėjimas, ivykęs sek
madienį Marijos Augšt. mo
kyklos patalpose, pasižymėjo 
savo turtinga programa. Minė
jimą rengė Giedros ir Šatrijos 
Raganos korporacijų ateitinin
kės. Rengėjų vardu minėjimą 
atidarė Danutė Lipčiutė-Augie- 
nė, iškeldama tos taurios mūsų 
rašytojos vertę literatūroje ir 
asmenybių ugdyme. Juzė Dauž- 
vardienė kalbėjo apie lietuvę 
moterį, kiek ji gali pasimokyti 
iš Marijos Pečkauskaitės. Siū
lė jos mirties sukakties proga 
perspausdinti velionės raštus 
ir priminė reikalą motinoms 
bent vakarais daugiau skirti 
laiko savo vaikams. Paskaiti
ninke Aldona Augustinavičienė 
Marijos Pečkauskaitės kūrybą 
pavadino giesme moteriai ir

Šiandien pirmieji 
balsavimai

Illinois valstybėje šiandien, 
antradienį, įvyksta pirmieji 
balsavimai., Numatoma, kad 
juose gali dalyvauti apie pora 
milionų balsuotojų. Galėtų bal-1 
suotojų būti ir daugiau, nes 
vien Cook apskrityje įregist
ruota 2,514,050 balsuotojų ar-' 
ba — 104,321 mažiau, kaip 
1952 metais. Iš lietuvių į , įvai
rias pareigavietes kandidatuo
ja Juozas Spaitis, adv. Preibis, 
A. Kumskis. Be kitų dalykų, 
balsuotojai šiandien patvirtins 
ar atmes planą — padidinti at
lyginimą Chicagos seniūnams. 
Municipalinio teismo klerkams 
ir sargams (bailifams).

X Vliko pirmininkas Jonas 

Matulionis Chicagos krikšč. de
mokratų pobūvyje pasakė kal
bą, kurioje apžvelgė Vliko dar
bus. Pirmininkas pareiškė, kad 
Vykd. Tarybos ir jos įstaigų 
darbai Europoje yra gerai dir
bami. Visa Vliko veikla yra 
Verta didesnio visuomenės dė
mesio ir paramos. Nors apskri-

IŠ ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

Sugavo plėšikus
Samuelis Burnett, 47 m. am- 

liams ir visiems betkada bu- žiaus peršovė vieną plėšiką ir
Įvairios Žinios KAS KĄ IR KUR

— Draugo banketą aprašė 
I ir kitų tautų spauda. Pvz. 
Dziennik Chicagoski cituoja 

i bankete pasakytus šiltus kardi
nolo Stritch žodžius apie ne 
anglų kalba leidžiamus JAV-sc 
laikraščius ir jų kovą prieš ko
munizmą.

— K. Vidikausko eilėraštį

apie mirtį Bieruto, kuris vadi
namas kard. Višinskio budeliu, 
išspausdino “Ameryka-Echo” 
ir “Gwiazda”; pabrėžiamas Bie
ruto išdavikiškas žiaurumas.

— Med. gydytoja Anelė Kaz

lauskaitė-J uškėnienė anksčiau 
išlaikiusi Ohio valstybės egza
minus praktikos teisėms, vasa
rio pabaigoje baigė specializuo
tis anestezijos srityje. Nuo ko
vo 1 d. ji dirba kaip specialistė 
dr. N. G. De Piero vadovauja
moje anestetistų grupėje Cle- 
velande. Dr. A. Juškienė yra 
baigusi medicinos mokslus Vy-

vusiems jo klijentams šaunų 
pobūvį, šia^s metais, iš eilės 
jau penktąjį kartą, maloniame

sugavo antrą, kai jiedu bandė 
apiplėšti jo maisto krautuvę 
6558 S. Ellis. į koja peršovė

Prof. G. Wetter apie 
dialektinį materializmą

susitelkime dalyvavo virš 1501 plėšiką James Norman, 24 m 
svečių. Lietuviškoje nuotaikoje amžiaus, kai jisai bandė išsi-

— Cicero Balfo skyriui ft. m. ba
landžio mėli. 12 <1. H v. v. Cicero pu- 
ra pijus mokyklos pnlal|»ose šankiu 

. . ... 1 susirinkimų, kur bus svarstomu rihk-
Žymusis komunistinių klau- iiuvok gtitvėsc ir kiti svarbūs reika 

Simų žinovas, Pontifikalinio Šv. bii. Kviečiama kuo skaitlingiausiai

, tai pirmininkas savo kelionėse 
mergaitei. Priminė, kad Peč-1 įaitiklno kad yijkas turi visos 
kauskaitė savo kūriniuose iš
populiarino pagrindinius socia
linio sugyvenimo dėsnius ir ža
dino amžinybės ilgesį. “Mėly
noje suknelėje” ji pavaizdavo 
taurios mergaitės meilės galią, 
“Viktutėje” — dviejų idealistų 
kuriamą šeimą, “Irkoje” šei
mos irimo slegiančius padari
nius, “Sename dvare” moters 
dvasios trapumą. Pečkauskai
tės personažai — tai realybės 
šventieji, kokiais visi galėtume 
būti. Meninėje dalyje pianistas 
prof. VI. Jakubėnas su įsijau
timu perdavė Schumano, Cho- 
pino ir kt. kūrinius, smuikinin
kas A. Paukštys buvo labai 
nuoširdus perteikdamas Bud- 
riūno, Smetonos kūrinius, 
akompanuojamas prof. Jaku-

visuomenės pritarimą.
X Dr. Vladas Viliamas, kal

bėdamas apie Kr. de.m. veiklą 
tarptautinėje ir lietuviškoje 
plotmėje, supažindino klausyto
jus su šiuo modernišku judėji
mu. Jis ypač pabrėžė krikšč. 
demokratijos principų organiš
kumą. Ten, kur gali gerai iš
spręsti klausimus siauresne 
iniciatyva, nereikia veržtis pla
tesnei. Tačiau yra ir tokių pla
čių darbų, kuriems reikia viso 
pasaulio krikščionių demokra
tų susiorganizavimo. Tarptau
tiniame krikšč. demokratų 
centre okupuotų
demokratai yra 
pilnateisiu balsu.

Pobūvis praėjo pakilioje nuo-

šalių krikšč. 
atstovaujami

bėno. Elena Blandytė paskaitė taikoje. Jam pirmininkavo St. 
ištrauką apie Viktutės meilę, Rauckinas. Svečių buvo dau- 
Starė Kielaitė — Irkos trage-j &iau negu tikėtasi. Reikėjo pa- 
diją, o Zuzana Venslauskaitė statyti pridėtinių stalų.
perteikė ištrauką iš Senojo 
Dvaro. Visų skaitymas-saky- 
mas buvo paruoštas ir sklan
dus. Raštu sveikinimus atsiun
tė S. Sužiedėlis; prof. J. Eretas 
ir kt. Minėjimą pravedė Agnė 
Jasaitytė. Scenoje tarp didžių 
sidabro lapų švietė garbingo
sios velionės M. Pečkauskaitės 
atvaizdas, pieštas seselės Mer
cedes.

X MAS Chicagos apygardos 
valdybos dovanų paskirstymas
įvyks š. m. bal. 15 d., sekmad., 
Šv. Antano parap. salėje, 15 st. 
ir 49 Court, Cicero, tuoj po vai
dinimo, kurį ruošia vysk. M. 
Valančiaus MA kuopa ir kurio 
pradžia 5 vai. vak. Maloniai 
prašome visus iki šeštadienio 
grąžinti dovanų paskirstymo 
atkarpas.

X Korp! Šatrija ruošta va
karą. Neseniai įsikūręs Chica
gos studentų at-kų korporantų | 
vienetas Šatrija balandžio mėn.1 
14 d., šeštadienį, Lietuvių au
ditorijoje ruošia dainos koncer
tą. Vakaro metu taip pat bus 
įteikta ir jaunimo literatūros 
500 dol. premija, kurios mece
natas yra kun. dr. J. Prunski3.

X Ir. šilingienės vadovauja
ma skaučių,-tų tautinių šokių 
grupė “Grandis”, spėjusi gra
žiai pasirodyti kitų tautų tarpe 
ir net pakviesta dalyvauti tele
vizijos programose, š. m. gegu
žės 5 d. pasirodys Skaučių se
serijos baliuje Western Bill- 
room salėje.

X Albinos ir Alfonso Lietuv

ninkų pirmgimė dukrelė buvo 
pakrikštyta Velykų pirmą die
ną Vidos-Marijos vardais. 
Krikšto tėvais buvo Bronius 
Grajauskas ir Marija Valiuke
vičienė. Bronius Grajauskas 
gyvena Kanadoje ir buvo spe
cialiai atvykęs į krikštynas.

X Muz. Al. Kučiūnas, akty

viai besireiškiąs kultūriniame 
judėjime, fortepionu palydės 
sol. Baranauską ir Chicagos 
Lietuvių vyrų chorą koncerte, 
kuris įvyks Hamiltone, Kana
doje, balandžio 14 d.

X Primary rinkimai įvyksta 
šiandien, bal. 10. Balsavimo vie
tos (Polling place) atdaros nuo 
6 vai. ryto iki 6 vai. vak. Kiek- 
kienas rinkikas balsuoja savo 
gyvenamoje vietoje. Ten pat 
gaunami balsavimo lapeliai, ku
riuose reikia pažymėti kryželiu 
norimą kandidatą, arba balsa
vimo mašinomis nurodyti kan
didatus.

XPrel. I. Aibavičius, Šv. An
tano parapijos klebonas Cice
ro, III., su kun. Patlaba aplan
kė padegusius lietuvius salezie
čius prie Cedar Lake, Indiana, 
ir jų darbams paaukojo $500.

X Eugenijus Smilgys, Mo
kyklos bičiulių Cicero skyriaus 
pirmininkas, vadovauja Cicero 
moksl. a-kų vakarui, kuris 
įvyks bal. 15 d. Šv. Antano pa
rapijos salėje, Cicero.

Pranas Zaranka dainuos Šatrijos 
rengiamam vakare balandžio 14 d. 
Lietuvių and. salėje.

buvo pasikalbėta ir pasivaiš n- 
ta. Dalyvavo visa eilė miesto 
lietuvių ryškesniųjų asmeny
bių.

— A. Stempužicnė gegužės 
12 d. atvyksta į New Yorką 
dalyvauti Ateities ruošiamam 
koncerte Apreiškimo parapijos 
salėje, Brooklyne, N. Y. Kon
certo programoje taip pat da
lyvaus solistas V. Verikaitis, 
pianistė Julija Rajauskaitė-šu- 
šienė. Akompanuos Al. Mro- 
zinskas. Po koncerto bus šo
kiai. Gros Rič. Kontrimo or
kestras.

— Kaz. Mockus, Bostono at
eitininkų sendraugių skyriaus 
pirmininkas, paskirtas atsto
vauti Ateitininkų Federacijos

traukti savo revolverį. Kitas 
plėšikas — Donald Chamaers,

Grigaliaus universiteto Romo
je profesorius Gustavas Wetter 
neseniai1 Bonnos urėverjlltetc

<luly viuil i. Skyriaus valdyba

tauto u-te Kaune 1942 ,m. Trem- valdybą ALR Katalikų Federa- 
tyje savo žiniomis ir pasišven-| ei jos 50 metų jubilėjinio kon-
timu guodė pabėgėlių sunkų gy
venimą. šiame krašte ji pasi
ryžo specializuotis ir po ilgo 
bei įtempto darbo to atsiekė. 
Savo praktiką dr. Juškėnienė 
riboja tik savo specialybe, ku
ri šiame krašte yra labai nau
ja ir reikalaujanti daug naujų 
jėgų.

— Audronė Gaigalaitė, jau
noji dainos menininkė Philadel- 
phijoje, balandžio mėn. 2 d. da
lyvavo konkursiniame dainavi
me. Konkurse dalyvavo 15 
rinktinių jaunų dainininkų ir 
Philadelphijos filharmonijos or
kestras, vadovaujamas garsio
jo dirigento Eugene Norman- 
dy.

— Juozas Briedis, žinomas 
Detroito nekilnojamojo turto 
pardavėjas ir tarpininkas, kiek
vienais metais savo vardo die- 
nos proga suruošia savo bičiu-

greso organizaciniam komitete. 
Kongresas šaukiamas š. m. 
spalio mėn. 12—14 d. d. South 
Boston, Mass.

INDIJOJE
— Lietuvis misionierius kun. 

J. Svirnelis džiaugiasi, kad 
North Lakhimpuro misijose, 
kur jisai darbuojasi, vyskupas 
O. Marengo jau pašventino 
naują bendrabutį, kur galės 
tilpti 160 moksleivių. Jau tu
rima 117 vaikų ir jų skaičius 
auga. Bendrabutis pastatytas 
dėka Amerikos lietuvių aukų. 
Kovo .mėn. 26 d. buvo pradėta 
kasti pamatai^ naujai mokyk
lai. Tikimasi i« ją užbaigti, pa
dedant Amerikos lietuvių au
koms. Mūsų misionieriaus ad
resas: Rev. J. Svirnelis, Ca- 
tholic Mission, N. Lakhimpur, 
Assam, India.

CHICAGOS ŽINIOS
9 žuvo viešbučio gaisre
Sooner viešbutyje, esančia

me 3960 S. Drexel, Chicagoje, 
gaisro metu žuvo 9 žmonės ir 
sužeista buvo astuoni. Kaiku- 
rie iš sužeistųjų susilaužė sau 
kojas, kai saugodamies mirties 
šoko iš 30—40 pėdų augščio. 
Gaisro gesinti buvo suvažiavu
sių beveik pusė Chicagos ug
niagesių mašinų. Viešibutis — 
keturių augštų. Spėjama, kad 
nuostolių padaryta apie $60,- 
000. Gaisrui buvo palankios 
sąlygos, nes viešbutis buvo per
pildytas ir nebuvo viskas su
tvarkyta pagal taisykles, išleis
tas kovai su gaisrais.

Mirtys pervažose
Labai padidėjo mirtini atsiti

kimai geležinkelių pervažose 
Chicagoje: vien šiais metais 
jau žuvo 9 asmenys, kai tuo 
tarpu per visus 1955 metus 
traukiniai pervažose užmušė 
11 žmonių. Spauda perspėja, 
kad mašinų vairuotojai turi 
sustoti, kai prie geležinkelio li
nijos užleista barjerą ar yra 
raudona šviesa. Traukiniui pra
lėkus svarbu į abi pusi pažiū
rėti, ar kitais bėgiais iš kurios 
nors pusės neatlekia dar vie
nas traukinys.

Sugavo žudiką
FBI New Yorke areštavo 

Prentice Frank Day, kurs bu
vo nužudęs Evanstono gyven
toją, karį Roger C. Timn». Žu
dikas buvo tada atpažintas vai
ravęs kruviną nužudytojo au
tomobilį. Jo pirštų nuospaudos 
buvo rastos ant mašinos. Du 
mėnesiu jieškomas, pagaliau 
buvo rastas valkatų rajone — 
Bowery — viename viešbuty 
įsiregistravęs Frank Benton 
vardu.

18 m. amžiaus, pats pasidavė. Vakarų Vokietijoje skaitė pa- 
Policija atrado, kad jų automo- į skaitą apie dialektinį materia-
bilio užpakalinėųe dalyje buvo 
kelios skylės nuo kulkų.

Mirė peršautas vagišius
Chicagos policija šeštadienį 

besivydama 16 .metų jaunuolį 
Dusan Sremcevic, gyvenantį 
1912 W. Evergreen, su kitu pa
vogus motociklą, ji peršovė. 
Motociklą vairavo 14 metų ber
niukas, o peršautasis sėdėjo 
užpakaly, šūvis pataikė į gal
vą ir nelaimingasis mirė. Ap
klausinėjami liudininkai, sie
kiant nustatyti, ar čia nebuvo 
policijos persistengta.

Chicagos distriktas — 
turtingiausias

Chicaga sudaro septintą Fe- 
deralinį Finansinių Rezervų 
distriktą, kuriame veikia 2,500 
bankų. Nors čia žmonių ma
žiau, kaip New Yorko distrik- 
te, tačiau pen metus čia žmo
nėms išmokama metinių paja
mų $47 bilionai. Chicagos dis
triktas pirmauja ir žemės ūkio 
paskolomis, kurių išduota dau
giau kaip 6 bilionai dolerių.

Kelionė Lenkijon — 
$10,000

Vienas amerikietis iš Chica
gos, planuodamas važiuoti į 
Lenkiją, savo draugą, ten gy
venantį, atsiklausė, kiek jam 
kainuotų. Iš Lenkijos gavo at
sakymą, kad mėnesio kelionė 
amerikiečiui Lenkijoje galėtų 
siekti iki $10,000. Už tuos pini
gus keleivis gautų 40,000 zlotų. 
Vienas svaras sviesto ten kai
nuoja 60 zlotų, arba $15.

Apie Egipto žmones
Gamtos Istorijos muzėjuje 

iki gegužės mėn. 4 d. vyks pa
roda, vaizduojanti Egipto žmo
nes. Eksponatų paruošime da
lyvavo Chicagos moksleiviai.

Speciali programa vaikams 
būna šeštadieniais 10 vai. 30 
min. ryto.

Sūris išdavė vagį
Chicagoje vyksta Amerikos 

Fizinės Antropologijos draugi
jos suvažiavimas, kuriame Chi
cagos universiteto antropolo
gas dr. Albert Dahlberg papa
sakojo, kaip buvo sugautas va
gis vien dėl sūrio: jis apgrobė 
maisto krautuvę. Beplėšdamas 
jis atsikando sūrio ir jį paliko. 
Vėliau buvo rasti jo dantų 
ženklai sūryje ir vagis buvo iš 
to atpažintas su dideliu tikslu
mu. Apskaičiuojama, kad tik 
dviejų iš 60,000,000 žmonių 
dantų atspaudos gali pasitaiky
ti tokios pačios.

$759,194 iš kalėdinių 
ženklelių

Kovai Su Džiova draugijos 
platinami kalėdiniai ženkleliai 
Chicagoje ir Cook apskrityje 
davė $759,194.89. Tos lėšos bu3 
panaudotos nuolat daromiems 
nemokamiems rentgeno per
švietimams, jieškant susirgimų 
džiova. Praeitais metais tokių 
peršvietimų Chicagoje padary
ta 759,620.

Bilionas iš suvažiavimų
Apskaičiuojama, kad nuo 

1946 metų iki 19į55 metų pabai
gos į Chicagoje šaukiamus 
įvairius suvažiavimus buvo at
vykęs iš viso 9,077,901 žmogus. 
Jie šiame .mieste išleido apie 
$1,332,900,000. Tuos duomenis 
skelbia Suvažiavimų biuro di
rektorius Chester A. Wilkins.

Filmai nemokamai
Kas šeštadienį balandžio mė

nesyje 2 vai. 30 .min. p. p. Gam
tos Istorijos muzėjuje rodomas 
filmas nemokamai. Balandžio 
14 d. filmą rodys paskaitinin
kas Earl L. Hilfiker.

Balandžio mėnesį šiame mu
zėjuje yra paroda Šv. Žemės 
augalų.

361 kelionė į užjūrį
Iš Michigan ežero uostų šiais 

metais net 152 laivai palaikys 
ryšį su užjūrio uostais. Jie šie
met yra numatę iš viso pada
ryti 361 kelionę į užjūrį.

Reumatinio drugio ir
širdies tyrimas

La Rabida sanatorija numa
to pastatyti naują dviejų augš
tų namą, kuriame bus labora
torijos, tiriančios reumatinį 
drugį ir širdies ligas. Tam pa
statui reikės apie $400,000.

Maisto kainos
Chicagoje po truputį brangs

ta mėsa, taukai, aliejus, bet ar
tėjant šiltesniam sezonui kiek 
pinga vaisiai ir daržovės.

Nauja bažnyčia Auroroje
Auroroje pastatyta nauja 

Šv. Juozapo parapijos bažny
čia, kainavusi pusę miliono do
lerių,

— Lietuvių siuvėjų dėmesiui. —
AmulgMnuteil Vltitliiiiu \Vorkers oi' 
America skyrius 2159 saukia nulių 

susirinkimų šių metų balandžio 13 

<1. 6 vul. vakaro. Susirinkimus įvyks 
Atnnlgamaletl centro name, 333 Ko. 
Aslilniiil hlvtl., Cliicugo. — Valdyba

—- Sąjungiečių dėmesiui. Moterų 
Sąjungos 55 kuopos susirinkimus 
įvyks šį vakarų, balandžio 10 <1. 7:30 
vai. vakare, Aušros Vartų parapijos 
salėje, \\’est Šitie. Visos narės pra
šomos atsilankyti šin snsirinkiman, 
kuriame bus iškelta ir svarstoma ei
lė aktualių klausimų. Norinčios įsi
rašyti šion moterų katalikių orga- 

, nizaeijon kviečiamos atsilankyti i
Profesorius Wetter ryškiai susirinkimų susipažinimui su jos

lizmą. Gausių paskaitos klau
sytojų tarpe buvo Apaštališka
sis nuncijus arkivyskupas 
Munch, apie 150 visoms politi
nėms partijoms priklausančių 
Bundestago atstovų ir dauge
lis politiniam bei kultūriniam 
Vokietijos gyvenimui vadovau
jančių asmenų.

— Metinės pajamos. Ameri
koje vidutiniškai metinių paja
mų vyras turi 3,199 dol., o mo
teris 1,161 dol. Vyras, kuris vi
dutinišką savo šeimą turi išlai
kyti, kasdien turi dirbti dvi su 
puse valandos valstybės mo
kesčiams- apmokėti ir tik vieną 
valandą ir 38 minutes savo vi
sos šeimos maistui nupirkti.

— Charles Lindbergh iš tik
rųjų nebuvo pirmasis, kuris 
perskrido Atlantą. Jis buvo jau 
keturiasdešimtasis. Prieš tai 
buvo perskridę du lėktuvai ir 
cepelinas. Bet Lindbergas buvo 
pirmasis, kuris perskrido per 
Atlantą vienas.

tikslais ir uždaviniais. Valdybapateikęs pagrindinius dialekti
nio materializmo bruožus, pa
brėžė, kad dabarties Europai 
tenka didelis uždavinys, kurio 
ji negali palikti neatlikto, jei 
nenori būti užlieta materializ
mo masės, šis uždavinys tai 
yra jungtis bendroje kovoje, 
ginant bendras žmogiškąsias ir
krikščioniškąsias vertybes. Šis girnai. visi lietuviai, kurio do

— Lietuvių Prekybos Rūmų susi
rinkimus. Trečiadienį, balnu. mėn. 
11 tl. 8 vul. vakare Dariaus ir Girė
no svetainėje Įvyks Lit įmaniau 
Chainber oi' Coauneree oi' Illinois 
mėnesinis nusirinki mas. Programoje 
numatytas rūmų ir vicepirmininko 
Peter C. Massie pranešimas tema: 
“Gyvybės draudimas šių dienų vers
le”. Bus paliesti “Vadovaujančio 

" ir “Partnerių” draudimo

jungimasis gali turėti lemian- mįsi gyvybės draudimu, kviečiami 
Čios reikšmės visam Europos atsilankyti. Po susirinkimo visi da

lyviai bus pavaišinti kava ir užkan
džiais. Įėjimas visiems laisvas iitautų gyvenimui. Jis gali iš 

naujo atkurti tą tikrą vienybę 
laisvėje ir tiesoje, kuri buvo 
prarasta, tolstant nuo krikščio
nybės.

Prof. Wetter prieš paskaitą 
buvo priimtas Vakarų Vokieti
jos kanclerio Adenauerio.

— Batų dirbtuvėse 1955 m. 
darbininkai kiek daugiau uždir
bo, kaip praneša batsiuvių uni
ja Bostone. Pernai batų pramo
nėje darbininkai uždirbo 582 
mil. dol. o užpernai tik 548. 
Vienam darbininkui vidutiniš
kai metam išeina $2,509. Bet 
tai yra žemiau vidurkio 
($3,970) kitoje pramonėje ir 
beveik tik pusę sudaro to, ką 
darbininkas uždirba plieno ir 
automobilių pramonėje. Čia 
darbininko metinis vidurkis 
siekia $4.300. jI

— Vaikai prieš tėvus. Vokie-1 
tijos parlamente buvo toks Max 
Reimann, komunistų lyderis. 
Kai buvo susekta, kad jis ren
gia Vokietijoje sukilimą, jis 
movė per sieną pas komunistus. 
Ten gyveno ir du jo sūnūs. Da
bar vienas jo sūnus 31 metų 
atbėgo į vakarų Vokietiją ir 
paprašė globos, nes jam gresia 
suėmimaę po nesusipratimų su 
tėvu. Kitas sūnus tarnavo liau
dies milicijoj, bet buvo nuteis
tas 15 metų už mėginimą pa
bėgti.

— Socialinė apsauga (Sočiai 
Security) dabar naudojasi S 
milionai pensininkų. Aštuntą 
milioną užbaigė Carl C. Kra-

uiiiHiimiiiiiiHiiiiiiimiiiiimiiiiiiiniiiii

nemokamas. — A. B.

kel, 66 .metų, saldainių parda
vėjas iš Louisville, Ky. Jam 
pripažinta mėnes.ui $155.30. 
Gyva dar ir ta moteris, kurį 
1940 m. pirmoji gavo pensiją
_  tai Miss Ida Fuller iš Lud-
low, Vt.

— Anglijoje norima išleisti 

įstatymą, kuris uždraustų tė
vam duoti vaikam tokius var
dus, kurie galėtų būti pašaipos 
dalyku. Kodėl? Viena šeima 
savo pirmąjį sūnų praminė 
vardu “Finis” (Galas).
iiiiiiiiiiuiiiiiiimiiiiimiiiiiiiimiiimiiiii'

PO P U L A R 
LITHUANIAN RECIPES

Surinko JUZE DAUŽVARDIENfi

i: •.. jr .• •« ♦««••••..;-r • • Hj:: i ijsjjffmjj’misjj.BJB Htajja’njTma nsi’ti.sau mn i bi ik ::’ -J £/ ' -iO Ii/i - ’ 1 . , ■" = ’ fcHrįic :..,... ....... ■;•.*,

^/zZZ^ZZZZzZZŽZ/z^
RECIPLS

.jį.
• '•, . sįfgsi :. • ■ ..jliiiįiiilhaiiiiiii-".. ? į .

1011 T ‘-į £ “ “t' > 1 b L k ln,, Iggg ji',' F(
" r į’-.-'3 T :-"T £YS V"-. t 7: nr.: : ::i m i tnts tau i: nsn :ua : a: n: : t:i« ::::: :: tan uns i n: ::: : :

’’ ųL i” .’. ų " •* ,iį. b" .į. ’ .;L n’

• į$b •, = • v.įj į.:.*. , sj.

ra®

Šioje dldžlulčje (RfiO psl.) paveiks
luotoje knygoje atsiskleis Jums pui
kūs mflRij senosios sostlnčs vaizdai; 
Ji. SI knyga, parodys Jums, kokias 
amžių bfigyj Ir lenkų okupacijos me
tu kovait sukovojo Vilniaus krašto 
lietuviai už savo prlglmtųslas teises 
Ir Vilniaus lietuviškumų.

Nepramesklt Mos knygos, nes tai 
viena rlinėlauslųjų, vertingiausių jų Ir 
įdomiausiųjų knygų mūsų pokario li
teratūroje.

Knygos kaina: popieriaus virše
liuose — B dol., drobiniame kietame 
(risime — B.50 dol.

Užsakymus ir pinigus siųskite:

DRAUGAS
2334 So. Oakley Ava.,

CHICAGO 8 ILL.
dllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllA

Tai nepaprasta knyga. VlrS 200 re
ceptų grynai lietuviškų valgių gami
nimui anglų kalboje. Ponia Daužvar- 
dlenS, kuri dažnai pasakodavo apie 
HetuvlSkus valgius per Chicagos ra
dijo Ir televizijos stotis, surinko pa
čius jdomtausius Uetuvifikų valgių 
receptus Ir DHAtJGAS juos ISleldo 
labai parankioje foimoje. Pirmų kar
tų tokia knyga paairoao Knygų rin
koje.

Gera dovana kitataučiams ar ang
liškai skaitantiems lietuviams.

Kaina — $2.00
žsakynuie kartu su pinigais siųskite*.

“DRAUGAS”
23S4 So. Oakley A venos,

CHICAGO 8. ILL.
iiiiiHiiiiiimiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiik
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ĮKVĖPIMŲ KNYGA
Jurgio Gliaudos

Raidžių Pasėliai

Romanas
Si knyga, pasakodama kovos ui 

spaudos laisvę žygius, yra jkv8plmų 
knyga, paskatinanti mus tvirtai lai
kyti lietuviškų žodj. Ji yra pulki do
vana Jaunimui.

Lietuviškos Knygos K luito leidinys. 
811 psl., Broniaus Mūrino virSells, 
kaina $3.00.

Lietuviškos literatūros ugdymas 
yra visų susipratusių lietuvių darbas. 

Užsakymus su pinigais siųskite:

“DRAUGAS”
2884 So. Oakley Avenne

CHICAGO 8, ILL.
.............................................................imt


