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EKSPERTAI PRABILO APIE VIDURIO RYTUS
Ar arabų valstybės kariaus prieš Izraelį

BEIRUTAS, Lebanas. — Artimųjų Rytų ekspertai kelia dide- 
nų abejonių, kad arabai galėtų sudaryti jungtinį frentą, bendrą ka- 
į-ą prieš Izraelį, nepaisant, ar Rusija jiems duos ginklų kiek rei
kiant, ar ne.

Ekspertų nuomone — arabai 
dar neįstengia išvystyti vienin
gos akcijos. Egiptas, Saudi Ara
bija, Jordanas, Libanas, Syrija ir

Arabiško temperamento 
karštumas

Irakas — arabų valstybės. Jose 'Pakistanas ir D. Britanija. Tuo 
yra daug skurdo, daug nederlin- gi tarpu Irako kaimynas — Jor- 
gų žemių. Religiniu atžvilgiu tos danas Pasirinko neutralitetą ir 
valstybės yra muzulmonų tiky- nepnks^a jungtis nei su Egipto 
bos, išskyrus gal Libaną kurs ~ Saudi ArabiJos — Syrijos gru- 
yra savotiška „Nojaus arka“. Ša- pe’ nei su BaSdado Pakto valsty- 
lia neturto, bendros tautybės ir
tikybos tie kraštai dar turi ben-

Libanas atrodytų — mažiau
- ----------—-— --------------------nusiteikęs prieš kaimynus, tačiau
iingų politinių pažiūrų. Irakas ir čia nekartą pasireiškia ara- 
yra svarbus Bagdado pakto na- biško temperamento karštumas, 
rys, kur jungiasi Turkija, Iranas, Tipingas reiškinys pastebėtas ko

vo mėn. 23 d., kada Syrijos mi-

bėmis, nors prie 
j abidvi grupės.

jo meilinasi

drą neapykantą žydams, ir mie
lai lauktų, kad Izraelis sužlugtų, 
kaip nepriklausoma valstybė.

Daug ginčytinu klausimų

Nesutarimų židiniai
Jordano prisijungimas prie 

probritiško Irako galėtų krašte 
atnešti rezoliuciją, nes Jordane

Tačiau iš kitos pusės — tie aPie pusę gyventojų (500,006) su 
kraštai turi daug ginčytinų klau-| daro pabėgėliai iš Palestinos, ku- 
simų, jų ekonominės sąlygos miltinai nekenčia žydų ir ku- 
skirtingos, jų charakteriai nesu
tariantieji ir bendram veikimui 
jie taip pat nesuderinti, kaip 
Prancūzijos parlamentas ar Eu
ropos jungtinių valstybių tary
bą. šalia to dar prisideda įvairių 
vadų nesuderinamos ambicijos— 
kai kiekvienas jų nori būti visų 
arabų vadu. Labiausiai prasiki- 
šantieji vadai yra Egipto Gamai 
Abdel Nasscr, 38 m. amžiaus;
Saudi Arabijos karalius Saudi, 
kuris gauna šiais metais $277 
milionus iš žibalo, ir pagaliau —

nems rodosi, kad britai ir šių 
sąjungininkai yra žydų politikos 
rėmėjai.

Gal didžiausias nesutarimas iš 
visų arabų valstybių yra tarp| 
Jordano ir Saudi Arabijos. KaraA 
liaus Hussein (Jordano) senelis 
buvo nušalintas nuo sosto, ir tai 
padarė dabartinio Saudi Arabi
jos valdovo Ibn Saūd tėvas. Gal 
ir ne be pagrindo Jordanas įta
ria, kad Saudi Arabija nori už
grobti jų kraštą, kaip Irakas yra 
įtariamas norįs praryti Syriją

nisteris Said Ghazzi pasitraukė 
iš pasitarimo su Lebano minis- 
teriu pirmininku Abdallah Yofti, 
dėl to, kad Libano užsienio rei
kalų ministeris pervėlai atvyko 
ant Syrijos — Libano sienos, kur 
turėjo įvykti pasitarimas.

Pateikdamas tas informacijas 
vienas amerikiečių koresponden
tas iš Beiruto, pastebi: arabai 
paprašė Jungt. Ta*utų saugumo 
tarybos vieną mėnesį laiko, kad 
jie galėtų suderinti savo pažiū
ras; apie tai išgirdęs vienas tų 
kraštų diplomatas pratarė: ara
bams susitarti reikia ne mėnesio, 
o ištiso šimtmečio, o ir tada jie 
tikriausiai nesuras visiškai ben
dros kalbos. — J. Pr.

M/"* V? * !

Kovos lėktuvai skrenda
tuvai atlieka pratybas.

virš Elmendorf oro bazes Aliaskoje. Lėk 
(INS)

Patiekti šeši taikos punktai
CAIRO, Egiptas, bal. 10. — Jungtinių Tautų generalinis sek

retorius Dag Hammarskjold patiekė šiandien šešis kompromisinius 
pasiūlymus sustiprinimui rubežiaus tarp Izraelio ir Egipto. Pla
nas padėtas ant Egipto vyriausybės stalo.____________________

Pasiūlymai yra šie. j lėktuvų virš Gazos (pirmiau Iz-
1. Trys paralelinės tvoros pra- raelig pasiųsdavo iėktuvus prie- 

vestinos, viena ant paties rūbe- - - - - • — ••• •

žibalu turtingo Irako premjeras Yra įtempimo ir tarp Egipto bei 
Nuri Al Said. Yra dar ir kitų, Irako, 
mažesnių vadų, su labai didelė
mis ambicijomis.

Du ryškesni arabų frontai
Didžiausio sutarimo, atrodo, 

pasiekia Egiptas, Saudi Arabija 
ir Syrija. Egiptas su Syrija turį 
jungtinę karinę vadovybę, o Sau
di Arabija atsiskubinanti su mi- 
litarinių reikmenų finansavimu.
Tačiau Syrijos kariai niekina 
Egipto karinį tinkamumą, o Sau
di karalius ir Egipto Nasser ri- 
valizuoja dėl vadovybės arabų 
kraštams. Be to — kaip Egiptas, 
taip ir Saudi Arabija žiūri su ne
pasitikėjimu į Syriją, kurios ka
riai parodo daug ryžto.

Kita natūrali arabų sąjunga 
būtų Irakas ir Jordanas. Šiuos 
kraštus valdo Hashemitų kilmės 
karaliai: Husseinas Jordane ir 
Faisalas Irake. Karaliai yra gi
minės ir draugiški, tačiau tų 
kraštų žmonės — turi labai skir-

Išvyksta Europon
KANSAS City, bal. 11. — Bu

vęs prezidentas Harry S. Truma- 
nas pareiškęs, kad jis gegužės 11 
d. išplaukia į Europą kaip „pri
vatus pilietis“, ir paneigė prane
šimus, kad aplankys Sov. Rusiją. 
Trumanas trumpai pasakė:

— Aš nenoriu ten vykti.

Nauji pavojai pavergtųjų 
kraštų jaunimui

ROMA. — Italijoje leidžiamas rusų pabėgėlių biuletenis ragina 
laisvojo pasaulio katalikus pradėti protesto sąjūdį, reikalaujant, 
kad jaunimas sovietų valdomuose kraštuose nebūtų verčiamas lan
kyti ateizmo paskaitas. _________________________

Biuletenis primena, kad „Li-
teraturnaja Gazeta“ žiniomis 
paskutiniu laiku viena politinių - 
mokslinių žinių skleidimo draugi
jos sekcija įsteigė nuolatinę mo
kyklą, kurios tikslas bus rengti 
ateizmo propagandistus. Be to, 
kiekvienoje provincijoje veiks 
laikino pobūdžio kursai, į kuriuos 
bus surenkama apie 300 asmenų.
Kadangi visoj Sovietų Sąjungoj 
yra apie 220 provincijų, komu
nistai yra pramatę greitu laiku 
parengti apie 66,000 antireliginės

Jungtinių Tautų generaliniui 
sekretoriui pradėjus tartis su 
arabų tautų vadu, iš Jeruzalės 
pranešta, kad sumažinti įsitem
pimai Palestinos apylinkėje.

Pranešime pažymima, kad pra
ėjusią naktį arabų partizanai 
įvykdę tik du mažus užpuolimus.

Hammarskjold atsisakė komen 
tuoti savo pasikalbėjimą, kai jis 
po pasitarimų išėjo iš Nasser būs 
tinės.

JT generalinį sekretorių į Egip 
tą atlydėjo maj. gen. E. L. Burns, 
JT paliaubų komisijos pirminin-

propagandos specialistų, neskai- kas jje §jos savaitės pabaigoje 
tant Leningrade veikiančios ar kjtos pradžioje pasiryžę skris- 
augšt. ateizmo mokyklos. Įįį j tgi Aviv, Jordano, Syrijos ir

Žinant, kad sovietų antireligi- Lebano sostines konferencijoms, 
nė propaganda nepalieka jokios Burns praėjusią savaitę pra- 
galimybės kritikuoti ateizmą ir §ė( kad būtų sustabdyta karinė

Pirma taikos kalba
CAIRO, Egiptas, bal. 11. — Jungtinių Tautų generalinis sek

retorius Dag Hammarksjold šiandien kalbėjos 75 minutes su Egip
to premjeru Nasser, kad atstačius taiką tarp Izraelio ir jo kaimynų 
arabų.

ginti religines tiesas, nesunku įsi ugnis prie Izraelio rubežiaus, bet

Senato daugumos vadas Lyndon Johnson (D) iš Texas kalbasi su 
Valstybės sekretorių John Eoster Dulles po pasitarimo su kon
gresiniais vadais. Dulles nušvietė kongresiniams vadams vidurio 
rytų padėtį. (INS)

vaizduoti, koks didelis pavojus jo žodis tada nuskambėjo tyruo 
gresia sovietų pavergtų kraštų 
jaunimui. Laisvojo pasaulio kraš 
tuose, — pastebi rusų pabėgėlių 
biuletenis, — visi tėvai yra laisvi, 
siųsti ar nesiųsti savo vaikus į 
religijos pamokas. Kodėl priešin
gai Sovietų Sąjungoj visiems mo 
kiniams yra privalomos ateizmo 
pamokos?

Laisvojo pasaulio katalikai, — 
pabrėžia baigdamas rusų pabė
gėlių biuletenis, — turi pradėti 
sąjūdį už sąžinių išlaisvinimą iš 
sovietinės prievartos.

Raudonieji peržengė
Korėjos zoną

SEOULAS, Korėja, bal. 11. — 
Pietų Korėjos vyriausybė prane
šė šiandien, kad mažas komunis
tų kareivių būrys peržengė va
kar paliaubų liniją Korėjos demi
litarizuotoje zonoje ir apsišaudė 
su Pietų Korėjos sargybiniais.

Tskio mieste pranešama, kad 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
vadas tolimuose rytuose irgi ga
vęs panašią žinią.

Tornadas siautė
HOLLYWOOD, Fla., bal. 10.— 

Tornadas įsiveržė į West Holly- 
wood, o paskui smogė netoli Da- 
nia. Tornados metu keliolika as
menų buvo sužeista. Kaikurie 
nukentėjo nuo skrendančių stik
lų.

se.
Izraelis kaltina arabų savižu- 

dystės būrius, lavintus Egipto 
armijos karininkų, kad tie būriai 
terorizavo žmones per keturias 
naktis pietiniame Izraelyje.

Izraelis tvirtina, kad arabų 
partizanai nužudę šešis izraeli
tus ir 24 sužeidė. Izraelitai lik
vidavo trylika arabų partizanų ir 
šešis pačiupo nelaisvėn.

Egiptas pareiškė, jog Izraelio 
lėktuvas skridęs virš Egipto Ga
zos ruožą ir Izraelio sargybiniai 
buvo įsibrovę į Gazos gilumą.

Izraelio užsienio reikalų minis
teris Sharett pareiškė politinia

me susirinkime, į\y^usiame Tel 
Aviv ,kad jo vyriausybė „teiks 
Hammarskjoldui visą galimą pa
galbą“, bet abejoja, ai- jo pastan
gos pavyks.

Arabų lygos devynių tautų 
politinis komitetas, susirinkęs į 
Cairo, paprašė visas arabų val
stybes bendradarbiauti su Jung
tinių Tautų taikos nešėju. Lygos 
taryba šiandien priėmė komiteto 
pasiūlymą.

Britai patenkinti

prez. Eiserrhoweriu
LONDONAS, bal. 11. — Britų 

užsienio reikalų ministerija pa
reiškė didelį pasitenkinimą, kad 
prezidentas Eisenhovveris pareiš
kęs, jog Jungtinės Amerikos Val
stybės imsis visų priemonių prieš 
agresiją vidurio rytuose.

Britų užsienio reikalų minis
terijos pranešėjas nurodo, jog 
prezidento Eisenhovverio pasta
bos rodo aiškesnę poziciją negu 
buvo pirmiau.

Daily Express laikraštis paste
bi, kad prezidento Eisenhowerio 
pareiškimas kaip ir yra britų 
premjero Edeno laimėjimas.

Kalendorius

Balandžio 12 d.: šv. Grigalius 
Didysis, lietuviški: Goštautas ir 
Regina Regimante..

Saulė teka 5:18, leidžiasi 6:27.

žiaus ir viena kas penki šimtai 
yardų vienoje ir kitoje pusėje. 
Dabartiniu metu tik apie 15 proc. 
rubežiaus turi tarprubežinius 
ženklus. Izraelis praeityje buvo 
sutikęs pravesti rubežinę užtva
rą, Egiptas ne.

2. Egiptas ir Izraelis ištraukia 
visus karius iš už išorinių užtva
rų. Civiliams, pvz. ūkininkams 
ar gyvulių prižiūrėtojams ten 
leidžiama atlikti savo pareigas. 
Egiptas sutiko ištraukti karius, 
bet Izraelis atsisakęs.

3. Sudaroma neutralaus rube
žiaus sargyba, susidedanti iš 40 
ar 50 veteranų armijos karinin
kų. Šią sargybą sudarytų kari
ninkai iš Skandinavijos ar kitų 
neutralių kraštų. Ši sargyba, su 
helikopteriais, lėktuvais ar net 
jecpais, prižiūrėtų, kad vidinės 
užtvaros zonose nebūtų kareivių.

4. Įsteigtini neutralių stebėto
jų postai ant Egipto ir Izraelio 
rubežių. Stebėtojai, kartu su pa
liaubų pareigūnais, turėtų teises 
peržengti abiejų kraštų rubežius 
bet kuriuo metu. Egiptas sutikęs 
su šiuo pasiūlymu, bet Izraelis 
atmetęs.

5. Sumažinamos karinės pajė
gos abiejose pusėse (Egipto ir 
Izraelio) nuo EI Auja kryžkelių 
apylinkėse. Abi pusės šio pasiū
lymo nepriėmė.

6. Abi pusės paliauna provoka
cinius veiksmus. Egiptas ištrau
kia savo partizanus iš Izraelio.

šakyje Jungtinių Tautų lėktuvų, 
kad egiptiečiai, apšaudydami Iz
raelio lėktuvus, pataikytų į Jung
tinių Tautų lėktuvus). Izraelis 
nebebombarduoja Gazo3 miesto, 
kuriame gyvena 200,000 tremti
nių (Izraelis, bombarduodamas 
Gazos miestą, tikėjos sukelti 
riaušes tarp gyventojų, kad to
kiu būdu ten turėtų pretekstą 
malšinti sukilėlius).

Grasino konsului
NEW YORKAS, bal. 10. — 

Brazilijos generalinis konsulas 
pareiškė šį vakarą, kad koks tai 
nepažįstamas asmuo telefonu gra 
sino, kad jis numes ant jo 3 metų 
dukters veido rūgščių, jei jis ne- 
nuims Brazilijos suvaržymus au
tomobilių siuntimui į Braziliją.

„Aš nesu nugąsdintas, — pa
reiškė Gouthier, — bet aš esu tik
ras, kad tai yra automobilių ra- 
keterių darbas“.

Gouthier pareiškė, kad joks 
atuomobilis negali būti pasiųstas 
į Braziliją be jo sutikimo.

Švari kalba
WUERZBURGAS, Vokietija, 

bal. 10. — Armija atžymėjo tris 
kareivius, atostogaujančius Olan 
dijoje, kurie paskelbė gražiau
sius šūkius prieš nešvarias kal
bas. Pirmąją premiją laimėjo 
Walter F. Hamanic iš Wilkes - 
Barre, Pa. Jo šūkis: „Švari kal-

Izraelis nebesiunčia sprausminių ba yra švarus žmogus“.

TRUMPAI IŠ VISUR

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Egiptas pranešė, kad ištraukia ..savižudystės“ būrius iš 

Izraelio, kai premjeras Nasser pasitarė su JT generaliniu sekre
torių.

— Jordano karalius Hussein atvyko į Syrijos sostinę aptarti 
bendras gynybos priemones prieš Izraelį.

— Prezidentas Eisenhowcris praėjusį antradienį Illinois 
primary rinkimuose gavo daugiau balsų negu Adlai Stevenson, bu
vęs Illinois gubernatorius.

— Vakarų Vokietijos kancleris Adenaueris birželio mėn. at
vyksta į JAV.

— J. Tautų gen. sekretorius Dag Hammarskjold vakar po pie
tų antrą kartą tarėsi su premjeru Nasser. Atrodo, kad rado bendrą 
bazę pašalinimui kovų prie Izraelio — Egipto rubežių.

— Senato — atstpvų rūmų konferencijoje vakar buvo svarsto
mas ūkio kompromisinis įstatymas, bet jis priimtas ne toje formo
je, kokioje norėjo prez. Eisenhovoeris. Rūmų atstovų respublikonų 
vadas Martin pareiškęs, kad prezidentas Eisenhou'eris turėtų ūkio 
įstatymą vetuoti, koks dabar jis yra.

• Kas yra ta Gazos sritis? Ga
zos sritis, kurioje eina daugiau
sia susikirtimų tarp Arabų ir Iz
raelio, yra 28 mylių ruožas tarp 
Izraelio ir jūros. Nuo 1949 m. pa
liaubų ji yra Egipto valdžioje. 
Ten gyvena apie 200,000 arabų 
tremtinių iš Izraelio. Izraelis turi 
600 mylių sieną su Arabais. Iš tų 
600 mylių, Izraelis 332 mylias 
sienos turi su Jordanu. Bet čia ne 
tiek susidūrimų kaip Gazos sri
tyje.

• Jungtinės Amerikos Valsty
bės ir Kanada baigė statyti Ark
tikoj 3,000 mylių ilgumo radaro 
stočių lauką, iš kur pasigirstų 
pirmieji įspėjimai, jei pasirodytų 
priešo lėktuvai, skrendant bom
barduoti Jungtinių Amerikos 
Valstybių. Ši radarų linija kai
navo apie 400 mil. dol. Radarų 
apsaugos Arktikos linija prasi
deda prie Port Barrow, Šiaur. 
Aliaskoj, ir eina puslankiu, apie 
1,400 mylias į šiaurę nuo JAV — 
Kanados sienos, iki Baffin salos 
netoli Grenlandijos.

• Paul M. Butler, demokratų 
nacionalinis pirmininkas, manąs, 
jog prezidentas Eisenhoweris ne- 
bekandidatuos perrinkimui į pre
zidento postą. Tas paaiškės iki 
rugpjūčio mėn.

• Rusijos Raud. Kryžius pra
neša, jog greitai JAV Raud. Kry
žiaus vadai aplankys Sov. Rusi
ja

• Darbininkai surado septynis 
žuvusius asmenis dviejų lėktuvų 
nelaimėse. Du lėktuvai sudužo 
centrinėje Aliaskoje.

• Iš Jugoslavijos bėga žmonės 
į Austriją šimtais, kai paaiškėjo, 
jog Jugoslavija vis labiau glau- 

l džiasi prie Maskvos.

• Jungtinės Amerikos Valsty
bės vakar įspėjo arabų valstybes 
ir Izraelį, kad agresija iš betku- 
rios pusės gali sutikti Jungtinių 
Amerikos Valstybių karines jė
gas. Washingtone sklinda žinios, 
kad prezidentas Eisenhoweris 
prašys kongreso patvirtinimo 
siųsti Amerikos kariuomenę 
prieš betkokią agresiją į vidurio 
rytus, jei Jungtinių Tautų taikos 
pastangos nepavyktų. Tačiau au- 
toretingi šaltiniai įsitikinę, kad 
generalinio sekretoriaus Dag 
Hammarskjold taikos misija pa- 
vyksianti.

• Bulgarijos augščiausioji ta
ryba („parlamentas“) susirinks 
šį pirmadienį. Manoma, kad ko
munistų partijos centro komite
tas įsakys pašalinti premjerą 
^ernikovą iš valdžios.

• S ir John Kotelawala, pro va
karinis Ceylono premjeras, va
kar pasitraukė iš pareigų. Jo na
cionalinė partija pralaimėjo rin
kimuose. Rinkimuose laimėjo 
liaudies frontas, vadovaujamas 
turtuolio Solomon Bandaranaike.

Nuėmė ekskomuniką
PARYŽIUS.—Popiežiaus Nun

ciatūra Paryžiuje paskelbė, kad 
Senor Jeronimo Remorino, buvęs 
užsienio ir religijos reikalų mi
nisteris Perono režimo metu, at
leistas nuo ekskomunikos baus
mės. Kaip pamename, praėjusių 
metų birželio mėn. Šv. Apeigų 
Kongregacija paskelbė, kad visi, 
atsakingi už Bažnyčios teisių lau 
žymą Argentinoje, užsitraukia 
ekskomunikos bausmę.

Oras Chicagoje
Chicagoje ir jos apylinkėse 

šiandien giedra, rytoj šiek tiek 
apsiniaukę ir švelni oro tempe
ratūra.
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DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO, ILLINOIS

te taip pat dalyvaus solistas V. į studentai ir moksleiviai. Kas ga 
Vcrikaitis. I Ii skirti suvažiavimui lėšų, pra-

I šomi jas siųsti P. Naručiui, 
riCKSLFlVIty ŽINIAI ' (14a) Bocblingcn, Reussenstein-

r. *i p t- - . i str. 35, GermanyKun. Alf. Lipnn.no Kuopos va! ’ J
dyba prartcSa, jog §;o mėnesio
kuopos sus r nkimas įvyks ba
landžio 22 d., o ne balandžio .15

Ketv rtad.. bala n

Redaguoja JONAS ŠOLICNAS ir VACLOVAS KLEIZA 
Telefonas — PRospeet 6 - 2790

Medžiagą siųsti: Jonas šoliūnas, 1213 MaLn Str., Lrbana, Illinois

Dabarties .mokslininkas, sa
vo žvilgsnį kreipdamas giliau )

d., kaip anksčiau buvo paskelbei Samtos širdi- ne3u tai darS ,eL °riflo 
ta. • Kuopos Valdybai PĮrmta^as Prieš šimt4 ^tų,

gerai žino, kad neorganiškoj.

Veikimo herezija
"Menas menui! Paleiskite mai turtų nekrauna. Veikimas be es-

no rankas! Leiskite man veik
ti!” Ir kiti įvairių sričių “kūrė
jų” išsireiškimai, kartais net is
teriški, yra mūsų dienų reiški
nys. Anais šūkiais save skelbia 
ir apreiškia dvi žmonių grupės: 
veikimo heretikai ir beprotna
mių pacientai.

Lipdyti sparnai

Jau senovės Graikijoje buvo 
bandyta pakilti paukščių keliais 
Paukščio sudėtis buvo kiek įma
noma imituota. Vietoj sparnuo
se esančių kaulų — vartoti pa
galiukai, vietoj gyslų — siūlai, 
vietoj mėsos — vaškas. Taip 
ilgos plunksnos buvo sujungtos 
ir sparnų pavidale pritaisytos 
prie išradėjo rankų. “Lakūnas”, 
skrisdamas nuo augšto kalno, 
užsimušė, nes vaškas saulėje 
greitai tirpo, laisvos plunksnos 
neteko direktyvos prasm'šs. Ban 
doma pakilti erelio sparnais ir 
šių dienų organizaciniame vei
kime. Kaikurie ir kaikur galbūt 
jau pakilo, — o visa tų skra’dy- 
tojų nelaimė, — jų sparnai vaš
ku klijuoti. Kad sparnų plunks
nos yra padrikę, matyti iš pačių 
apraiškų. Pavyzdžiui: nauji vei
kimo nerašyti principai — asme

gamta savo būties gelmėse, yra Dr. Kilia KRIAUČELIŪNAITE
atžymėta kintamumo ženklu,! (Gydytoja ir chirurgo
ir dėl to jos egzistavimas ir iš- specialiste

silaikymas reikalauja Būtybės, 8760 West 7lst Street
. , ... , . ' (Kampas 71st Ir California;is esmes skirtingos, kuri pačia m, ofiso ir rez. KEpubUo 7-4140 

savo prigimtimi yra 
ma. — Pijus XII.

Npkintn 1 VsU lr 6’9 v- *«**• 1,4 p p. Priėmimas tik paltai siiHltarlma

OR. IRENA KURAS

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Nauja* adresas: 4255 W. 63rd St
Ofiso tol. REllance 5-4410 

Rezid. tolei. GRovehlU 6-0617
Valandos; 1-8 p. m. lr 6-8 p. m 

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

VISIEMS CHICAGOS MfcSL. 
ATtlTININKAiMS

Balandžio 14 d. 7 vai. vak. Lie 
tuvių auditorijoj Korp! Šatrija 
ruošia koncertą. Trašome visus 
Chicagos moksleivius at-kus ja
me dalyvauti. Ta pačia proga 
primename, kad balandžio 15 d. 
5 vai. vak. C cero parap J03 sa
lėje įvyks moksleivių at-kų ruo
šiamas vakaras. Bus suvaidinti

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

1957 W. Gar'ield Blvd.
VAL: 1—4 lr 6—9 

šeštadieniais nuo 1 iki 4 vai. p. p 
išskyrus ketvlrtad. lr sekmad.

OR. ANNA BALIUKAS
1KIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —-

6322 So. Western Aveaue
Vai; kasdien 10-12 vai. lr 7-9 vai 
vak. šeštadieniais 10-1 vai Trečia
dieniais uždaryta. Kitu laiku susitarus 

Ofiso telefonas: PU 8-3220 
Re» telef. UAlbrook 5-5O7S

(Gydytoja lr Chirurgė) 
KTD1KIŲ IR VAIRŲ LI 

SPECIALISTE 
T156 South Western Avenue

(MEDICAL BUILDING) 
Plrmad., antrad., ketv. ir penktad 
nuo 11 vai ryto — 1 v. p. p. lr nuc 
6 v. — 8 vai vakare Trečlad nuc 
11 vai ryto — Iv. p. p. Šeštad 1 
vai ryto iki 3 vai popiet.

Oflee tol. RE. 7-1168
Ree. Ui VVAlbrook 5-3765

Ofiso tel. CUffside 4-2896 
Rezidencijos: LAfayette 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 West 47th Street
(Kamilas 47tb ir Hermitage)

Vai.; nuo 2 iki 4 lr 6 iki 9 v. vak 
Šeštad. nuo 2 iki 6 vai., išskyr. sek

mės yra veikimo herezija. Ji 
bent kiek galvojančių žmonių ne 
vilioja.

Gal čia aš staiga sustosiu ir 
drįsiu savo skaitytoją įžūliai pa
klausti: “Ar tu savo gyvenime Į “Prisikėlimo varpai”, 
keli sau klausimą: kodėl? ir 
svarbiausia, ar bandai jį atsa
kyti? Ar veik mo herezija ir iš 
kitos pusės — apsnūdimas nėra 
tavo nenoras atsakyti į klausi
mą: kodėl?”

Kodėl veiki?
Kodėl neveiki? S. Jūreivis

CHICAGOS STUDENTŲ 

ŠVENTE

Chicagos studentų at-kų drau 
govės metinė šventė įvyks ba
landžio 29 d. Šios šventės metu 
Marijos augštesn. mokyklos kop 
lyčioje dauguma draugovės na
rių duos preisytiką. Po bendrų 
šv. Mišių bus pusryčiai, kuriuos 
sutiko paruošti seselės kazimie- 
rietės, ir programėlė.

CHICAGOS STUDENTŲ 

DĖMESIUI

Al. šiitas,

MAS Chicagos Apyg.

KRONIKA

RUBRIKAS duoda $20.00 už bet 
kokį seną. Jūsų laikrodėlį, perkant 
naują Bulovą, Benius, Elgin, (iruen,

_. Longines tYittnaiKų* nuii $30.05 .lr 
i irm. aukščiaus. Perka lr juirditoda Dei

mantus, Brilijantus, seną auksą lr
gintarus.
Elektriniai sieniniai laikrodžiai

po ........................................ ..  . . . $2.05
I laikrodžiai su gegute imi ir

uuik£ėiati ............ ................... 6.05
Mašinėlės plaukams kirpti su

žirklėmis ■...................................... 3.05
. . 1.00 
.. 1.00

— Vasario 16 gimnazijos
moksleivių at-kų kuopa Vasario
16 šventę paminėjo savo atski- žadintuvai laikrodžiai po 

rame sus.rinkime, dalyvaujant Uiktodėitai
ir keletui vyresniųjų at-kų. šv. menuliais po 
Kazimiero ir Popiežiaus 80 m.
amžiaus ir 17 m. išrinkimo mi
nėjimus kuopa suruošė viešus 
gimnazijos salėje. Apie šv. Ka
zimierą paskaitą skaitė kun. D.
Kenstavičius, o apie popiežių 
Pijų XII — kun. dr. J. Aviža.

.— Bostono moksleivių at-kų
šventė įvyks š. m. gegužės 6 d.

— Birželio 1 — 3 d. d. Koe- 
nigsteine šaukiamas Vokietijos 
at-kų sendraugių suvažiavimas,
į kurį kviečiami visi Europoje 3 eab- «tainiess peilių ir šauks

1 J tų setas vertės $32.95 už... 14.95

su ak-
6.99

14 karatų gryno aukso r arki
niai laikrodėliai1 ik> ............. 29.95

Eolillng Foto (Camera po .... 9.95
Mažas kišeninis foto aparatas

po .................................................... 1.99
Parker Parkette rašoma plun

ksna po . ...................................... 1.99
Marino Bnnd lūpinės armoni

kos ixi ......................................... 1.99
1 gabalų arliatos setas vertės

$4.00 už ...................................... 1.99
Kavai virti chromu padengtas

puodas vertės $4.00 už .... 1.99
20 gabalų lėkščių setas vertės

$8.00 tllk po ............................. 4.00
53 gabalų lėkščių setas meniš

kai pagražintas vertės $09.00
tik ]x> ........................................... 29.95

100 gabalų lėkščių setas vertės 
$52.00 tik po ............ .............. 14.95

OR. JUZE IR KĘSTUTIS 
AGLINSKAI

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
2300 West 51 et Street 

Vai. pirm. lr 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.PRospeet 6-1795 
Rez. tel. GRovehlU 6-5603

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6317 South Westeru Aveaue 
Chicago 29, 111. 

Pasimatymai pagal sutarties 
Telefonas REpubllc 7-4900 

Rezidencija: GRovchMl 6-8101

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

OR. FRANK C. KWINN
(RVIEČINSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1651 West 47th Street

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 2 
vai. Ild 4 v. popiet. Nuo 7 v. iki 8:3f 
Uždara treč. visa diena lr šeštad. vak

Tel ofiso PRospeet 6-2240
PRospeet 6-4732

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

5700 S. Wood Street
Priėmimo vai. tik pagal susitarimą 
nuo 2—4 vai. kasdien ir nuo 6 iki S 
vai. pirmad. ir penkt. Trečlad ir sek. 
uždaryta

DR. JULIJA MONSTAVIilUS
GYDYTOJA IH CHIRURGE 

10748 South Michigan Aveaue 
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 v. v., 
Išskirus trečiad. Šeštadieniais nuo 1
Iki 4 vai. popiet.

Tel.: Ofiso — PUllman 5-6700
Buto — ENglevvood 4-4970

Ofiso lr buto tel. HEmlock 4-5816

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS

6767 South Weatern Ayemu
Valandos: pirmad., trečiad., ketvlrt., 
penkt. 6:30—8:80 v. vak. Antrad. 
10—12 vai. ryto. šeštad. 2—4 p. p. 
Kitu laiku pagal susitarimą.

Chicagos stud. at-kų draugo- ’gyvcn^ at~kai ~ sendraugiai,
vės susirinkimas įvyks balan
džio 15 d. 10 vai. tėvų jėzuitų

DR. FL TALLAT-KELPšA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

5002 West 16th Street 
Vai.: kasdien 5-8, šeštad. 1-8 

Telef. TOwnhnU 3-0959 
2534 West 68th Street

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

skambinu CEntrai 6-2294.

DR. VYT. TAURAS-
TUP6IAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR 

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

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

Šeštadieniais 2-4 vai. popiet.

Tel. ofiso HE. 4-2123, rez. 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

Tel. ofiso: DAnube 6-1125

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.

niškumas, draugiškumas, pašto- Į namuose. Šiame trumpame su 
vumas, na, ir kitų jau neminint, j sirink me bus svarstomi metinės 
rė^sniškumas. Atseit, jei pažįs- j šventės reikalai. Visi nariai pra i 

ti visug organizacijos narius, jei J šomi dalyvauti
kine “papkornų” išpirkai, jei ne-1 
nusileidai kalboje, esi veiklus!
Visai teisingai. Tik toks veiki
mas išreiškiamas žodžiais: vei
kimas veikimui. Šitie princi
pai — tai tirpstančio vaško 
sparnai. Šitie principai — veiki-

DALYVAUS K3NCERTE
Clevelando muzikai buvo su

žavėti Aldonos Stcmpužienės dai 
navimu Clevelando bibliotekoje, 
kuri ji atliko Verdi ir Donizetti 

1 arijas. Solistė vis dažniau i.’

GERIAUSIOS
net 8 8 ženklais rašomos mašinos su 
visada naujausiais patobulinimais. 
ROYAI, didžiausia firma pasauly. 
Jums pagamins kokiu tik norite rai
dynu Jūsų pasirinktu stilium.

Kaina $69.95 ir aujuį^jąų.

4-ji šimtinė baigiama siuntinėti 
užsisakantiems. Pranešę adresą dy
kai gausite smulkias informacijas ir 
paveikslus per:

mo herezijos apraiška ideologi- į dažniau pasirodo lietuvių ir a. 
nėję organizacijoje. ( merikiečių visuomenėje nuolat

Kodėl? ' tobulėdama ir pasiekdama vis
i didesnius laimėjimus.

Jokiu būdu neheigiu veikimo! 
Bet veikimo pastatymas pirmoj 
vietoj yra nevien egzistencializ
mo apreiškimas, nevien “pasi
davimas srovei” (kaip kol. Klei
za yra teisingai pastebėjęs; tik 
srovė labai priešinga apsnūdi
mui), nevien savo laisvės palai
dojimas, bet ir savo esmės nete
kimas. Tai tinka organizacijos 
nariui ir pačiai organizacijai. 
Negalima neigti, kad organiza
cija neatlieka didelių darbų, 
kad vadai neatlieka savo parei
gų. Vadų ir darbų yra daug.

Tačiau šio atviro žodžio pras
mė — ne kritika, bet savikriti
ka. Ji išreiškiama nuo amžių 
filosofų statomu klausimu: ko
dėl ? — Taip! — Kodėl ? Kodėl 
veikti? Ar Kleizos apgailestau
tas apsnūdimas nėra šio klausi-Į 
mo atsakymas veikimo herezi-| 
jog prasme? Atrodo, kad taip.Į 
Organizacijos narys, kuris gal-J

Mūsų miela solistė pasirodys 
“Ateities” koncerte, kuris įvyks 
gegužės 12 d. Apreiškimo para
pijos salėje, Brook.’yne. Koncer-

..................................................
GRAND OPENING ,o

J. L. GIEDRAITIS 

1632 Broad St„ Harford 6, Conn.. 
kuris “Draugui” žinomas, kaip 
sąžiningas asmuo.

lelel. HEpoblic 7-bbo3 

ADOMAS VAITKEVIČIUS 

ANGLIŲ IR ALYVOS 

PARDAVIMAS 

Visų rūšių namų apšildymo 

sistemos įvedimas, perdirbi.

mas ir pataisymas 

Greitas, sąžiningas ir pigus

patarnavimas

ATLAS FUEL CO.
š t t t o v a t

4919 So. Pauliną St 

PRospeet 6-7980

=------3OE3O1

AUGUSTINAS SŪRELIS, STE- > 
PAS IR ELEONORA MATHO- 
ŠAIČIAI maloniai kviečia visus 
Chicagos lietuvius su savo drau
gais bei kaimynais atsilankyti į 
mūaų

LIETUVIŠKOS SEKLYČIOS 
1714 W. 46th Street

atidarymą — GRAND OPENING, 
kuris įvyks š. m. bal. mėn. 13, 14 
ir 15 d. Prie linksmos muzikos ir 
skanių užkandžių su draugais ir pa
žįstamais linksmai praleisite laiką. 
iiniiiinmmninnnnmnninmiuimiini»

NUO UZSJSENĖJUSIŲ 

SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ AT- 
. , VIRŲ lr SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ,voja ir nori gauti rimtą atsaky- ncgaii ramiai sėdėti ir naktimis

rną į klausimą “kodėl”, mato, H10/?11; ne« Jų užsisenėjuslos žaizdos 
. .. . . . . .v niežti lr skauda. Kad pasalinti tą
kad Veikimas, neturintis nei ĮS- j niežėjimą ir Skaudėjimą senų atvi- 
eities taško, nei pagrindų, ncii/^o^o’kointment.U
tikslo (esminio tikslo), sielos! ypatybės palengvins jonų skaudėji

mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite Ją taipgi nuo skau
džių nudegimų. Ji taipgi pašalina 
niežėjimą ligos vadinamos PSORIA- | 
SIS. Taipgi pašalina peršėjimą ligos 
vadinamos ATHLETE'S FOOT, su
stabdo džiovinimą odos Ir perplyšlmą 
•arpplrščlų. Yra tinkama vartoti nuo 
Įtinstančios, suskilusios odos dedir- 
vtnlų, odos išbėrimų lr t. t., taipgi 
tinkama, vartoti vaikučiams, kada pa 
.Įrodo skaudus Išbėrimas nuo vysty- 

: klų. JI yra gera gyduolė nuo iš 
I vlršlnių odos ilgų. Le

gulo Olntment yra 
i parduodama po 76 
I ct„ 81.26. Ir *3 60.

Pirkite vaistinėse Chl 
J eagoj lr apylinkėse—

M11waukce, Wlsc,,Ga 
ry. Ind.lrDetrolt, Ml- 

[ chtgan arba rašykl- 
Į ’e lr atsiųskite Mo- 
Į ney ordsr 1

STATYBAI 
IR NAMŲ 
PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Vilkių Rūšių 
MEDŽIAGĄ

O
i NSUHln 1 • • 

UPTO--/ I
/z, n I

CARR MOODY 
LUMBER CO.
STASYS LITWINAS, Prez.
3039 So. Halsted St.

Tel. VIctory 2-1272 
Apkainavimą ir Prekių PriBtaty- 

mą Teikiame Nemokamai 
Raštini atidara kasdien nuo 

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

LEGULO, Department D.

5618 W. Eddy St. Chicago 34, UI.

FEDERRL 
5AVING

53 gab. Pasidabruoti Rogers 
Sllveruare vertės $42.95 tik iki 19.95

Vienam asmeniui setas sterling 
silver vertės $32.00 už .... 19.95

Automatiškas tosteris vertės
$19.95 už .........................  9.00

(Vaflių keptuvės vertės $12.95
ivž. .................................................. 5.95

Heating I’iul (Elektrinės pa
galvėlės) $8.00 nž ................. 4.00

ilnoniai Manketai imi.......... '. . . 3.95
Plunksninės ]iagalvčs po .... 1.95
šilkinės kaldins po ..................... 6.95
Paauksuoti cufflinks setai su 

jūsų liūtiniais vertės $4.00
po .................................................... 2.00

Balto plieno ir sidabro tjstan- 
čios laikrodėlių apyrankėlės ;
vertės $2.50 už ........... 1.19

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

Cigarečių žiebtuvėliai $2.50 tik
po ..............................................................98

Vėliausios mados -.Itaskarai ver
tės $2.00 jx> .......................................98

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

$1.50 už ................................................50
Perlai vertės $3.00 už...........................98
Pik nyko kėdės po..................................49
Tapė Itecordcrial vertės $129.

00 už ............................................. 69.95
Automatiški Phonografal ver

tės $59.95 už ........................... 39.95
Maži radio nupiginti už .......... 12.95
Radto su baterijoms ir eąrtvtru 24.95
Televizijos visų žymiausių kompani
jų už žymiai suinužinta.s kainas leng
vais išmokėjimais.
Rašomos mašinėlės nuo $35.00 ir 
aukščiau.

Atsinešk š| skelbimą — gausi dy
kai Lietuvišką Knygą su gaidomis.

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

nudriko Kadio valanda tVIIEC iš 
Radio Stoties 1450 K. Ketvirtadie
niais nuo 6-7 vai. vakare.

JOS F. HI DRIK. Ine.
3241 S. HALSTED ST.
Telefonas: CAlsmet 5-7237

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel. Vlrginia 7-0030

Rezidencijos tel. BEverly 8-8244

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

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

4055 Arche/' Avė.
Kampas Archer ir California Avė. 

VAL.: 2—4 ir 6—8 v. p. p.
! Sešt. 2—7 vai. p. p.,

Išskyrus sekmadienius.

Ofiso t.aef. YArds 7-1168
Rezidencijos — STewart 3-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West 35th Street 
(kampas Halsted ir 35-ta gatv8) 

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

šeštadieniais 1—4 vai.

Oflee VVAlbrook 5-2070.
Bes. Hllltop 0*1500

Or. Alexander J. Javoit
(JOVAIŠAS)

JYDYTOJAS IR CHIRURGAS
MARQUETTE MEDICAL CENTER 

6132 South Kedzle Avenue 
Vai. 2—4 p. p. Ir nuo 7—D ▼. vak.

Trečlad. lr šeštad. pagal sutarti

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS

4-253 S. Whipple Street
(Arti Archer Avė.)

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

LAfayette 3-4949 
Namų — CEdarcrcst 3-7786

Tel. ofiso PRospeet 6-9400
Rezid. l’Rospvct 0-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevičių te)

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.

0 LOAN

MUTUAL FEDERAL 
S A V INGS

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.

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(LIETUVIS GYDYTOJAS)

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

Telefonas GRovehlU 8-1596
DR. ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTĖ

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

susitarimą Išskyrus trečiadieniu*
2422 West Marųuette Rd.

Telefonas RElianee 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
I GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
3925 West 59th Street

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

Tel. ofiso lr buto OLymplc 2-4150
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 W. 15th St, Cicero 

Kasdien 1—8 v. ir 6—8 v. vakare.
Išskyrus trečiadienius 

Butas 1526 So. 49th Avė. 
Aeštadienlais 12 Iki 4 ponis*

2202 WEST CERMAK ROAD 

Tol. Vlrginia 7-7747
JOHN J. KAZANAI SKAH. Preo.

Uhartered and Snporvlsed by the U. S. Govemmeot
ĮSTAIGOS VALANDOS: Kasdien nuo B-toe ryto Iki 6 vai. po plotų. Ketv. 
nuo 9-toa vą|. ryto Iki 8 vai. vak. šeštad. nuo 8 vai. ryto Iki 1 vai. po
pietų. Trečlad. visai neatidaroma... . .»

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI
3269 South Halsted St.

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

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

Ofiso telef. LAfayette 3-8210. Jei 
neatsiliepia, šaukite K Edžio 3-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ

4146 S. Archer Avė.
VAL. Kasdien popiet nuo 12-2:80 v. 
Vak pirm., antr., ketvlrt. 6-8:S0 v. 

Trečiadieni tik susitarus

Jei turite parduoti ar išnuomo

ti, pasiskelbkite smulkių skelbimų 
skyriuje. Skelbimą galite perduoti 
telefonu: Vlrginia 7-6640.

Pirkit Apsaugos Bonus!

Ofiso telefonas — Blshop 7-2525

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečlad. ir sekmad. tik susitarus

DR. J. VAITAITIS
GYDYOOJAS IR CHIRURGAS

1407 So. 49th Ct., Cicero
Kasdien 10-12 vai ryto lr 5-8 vai 

vak. šeštadieniais 10-2.
Ofiso ir buto tel. OLympio 2-1881
—............................. : - r __________ ■

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

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpubllc 7-2290 
SPECIALYBE CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2436 West 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 akLs; pritaiko akinius, 

keičia stiklus ir rėmus.
4466 So. California Avė., Chicago 

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

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

TeL ofiso CL. 4-0253, rez. GR.6-8870

DR. A. Z. ŠAULYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

4646 So. Ashland Avė., Chicago
Pirmad.. antr., ketv. lr penk. 

6:30—8:30 vai. vakare 
ftešt. nuo 2 Iki 4 popiet.

Rez. 8053 S. Campbell Avė.

Tel. ofiso YA 7-4787, rez. PR 6-1030

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4646 8. Ashland Avė., (kamh. 211)
Vai. nuo 2—4 lr 6—8; trečlad., šeš
tad. lr sekmad. tik pagal sutarti. 

Jeigu neatsilieps viršmlnėtl telefonai
šaukite MJdway 8-0001

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopedas - ITotezl«tas 

Aparatai-Protezai, Mod. ban
dažai.. Rpee. pagalba kojom

(Arch Supports) lr $X
Vai.: 9-4 ir 6-8. šeštadieniais 9-1. 
DRTHOPED1JOS TECHNIKOS LAB. 

2850 W. 63 rd St. Chleago 20, I1L 
Tel. PRospeet 6-5084.

Tel. ofiso PR. 6-6446, rez. HE. 4-S1M

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2420 VVest Marųuette Bd.
VAL. nuo 2 iki 4 p. p.; 6 Iki 8 vak 

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 0-005D

DR. P. Z. ZALATORIS
TeL ofiso CA 0-0257, rez. PR 0-6058

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

VAL. 11 v. r. Iki 3 p. p.; 6—9 v. v

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 metų patyrimo
Tel. YArds 7-1820 
Pritaiko akinius 
Kreivas akla 

Ištaiso.
Ofisns Ir akinių dirbtuvė 
756 West 85th Street 

Vai. nuo 10 Iki 2, nuo 6 Iki 8, tre
čiad. nuo 10-12, penktadieni 10-2 lr 
šeštadieniais 10-2 vai. popiet.

DR. S. VŠITUSH, OPT.
Palengvinu aklų įtempimą, kuris 

yra priežastis galvos skaudėjimo bei 
svaigimo lr skaudančių aklų karščio. 
Atitaisau trumparegystę lr tollregys- 
tę. Prlrenku teisingai akinius Visi 
egzaminavimai daromi su elektriniais 
Instrumentais, rodančias mažiausius 
trūkumus. Speciali atyda kreipiama 
į mokyklos valkus.

4712 Sodth Ashland Avenue
Tel. 4'Ards 7-1878

Vai. 10:30 Iki 7 v. vak. šeštad. 10:80 
Iki 6 vai. Sekm. lr treč. uždara.

DRAUGAS

THE L1THUANIAN DAILY FRIEND
2334 H. Oakley Avė., Chicago 8, 111. Tel. Vlrginia 7-6041; 7-6649

Entered aS Second-Class Matter Mareb 81, 1916, at Chicago. Illinois 
Undev the Act of Mareb S, 1879.

Mnmber of the Catbollc Press Asą'n 
Publlshed dally, eiept Bundaya 

by the
Lltbuanlan Catbollc Press Soclety 

Metams
$9.00 
88.00 

$11.00

PRENUMERATA: 
Chleagoj lr Cloeroj 
Kitur JAV lr Kanadoje 
Užsienyje

8UBŠČRIPTl6N RATEB
$8.00- per year outside of Chicago 
89.00 per year In Chicago A Cloero 
88.00 per year tn Canada 
Forelgn >11.00 per year.
H metų 

6.00 
$4.60 
$6.60

8 mėn. 
$8.75 
$2.60 
$8.i1.09

1 mNn 
$1.26 
$1.90 
$1.86

Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Neaunaudotų straipsnių ne
saugo. juos grąžina tik Iš anksto susitarus. Redaketja už skelbimų turini 
neatsako. Skelbimų kainos prisiunčiamos gavus prašymą.

Lipnn.no
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AR NEBŪTŲ TIKSLINGAS TAUTININKŲ 
REFERENDUMAS?

n

KAN. F. KEMĖŠIS
IS VILNIAUS J CHICAGĄ

Tik šiomis dienomis tesužinota, kad kanauninkas Fabijonas 
Kemėšis mii^ė ištremtas Sibire, Marinske, Krasnojarsko krašte, 
1954 m. sausio 21 d.

Laikome savo pareiga bent keliais žodžiais įvertinti velio- 
nies vaidmenį mūsų spaudos, visuomenės bei tautos gyvenime. 
Esame tikri, kad. tie, kurie rašys Amerikos lietuvių istoriją, kan. 
Kemešiui turės skirti žymią ir garbingą vietą.

Šiuos žodžius rašančiam su velioniu teko sustikti pirmą kar
tą Lietuvoje 1912 metų vasarą (Žemaitijoje), kai jis važinėjo 
po visą kraštą rinkdamas aukas Vilniuje leidžiamai “Vilčiai”. 
Mano tėvo vežami drauge važiavome iš Šilalės į Tauragę, o iš 
ten į Kauną. Jau tada jį pamėgau, kaip didelį idealistą, taurų 
patriotą ir energingą organizatorių.

Kai lenkų intrygos ir skundai “ištrėmė” kun. J. Tumą - 
Vaižgantą iš Vilniaus ir “Vilties” redakcijos, jo vietai užimti bu
vo pakviestas kun. Fabijonas Kemėšis. Bet ir jam neilgai teko 
pasilikti Vilniuje. Didelės energijos veikėjui ir žurnalistui prie 
rusų caro valdžios suvaržymų nebuvo kur ir išsitiesti. Jis ver
žėsi į laisvę. Todėl trumpam laikui buvo išvykęs į Škotiją (D. 
Britaniją), kur redagavo “Išeivių Draugą” ir organizavo to 
krašto lietuvius. 1913 m. mirus “Draugo” redaktoriui kun. An
tanui Kaupui, kun. Kemėšis buvo pakviestas redaguoti “Draugą”. 

REDAKTORIUS IR ORGANIZATORIUS

Į Chicagą kun. Kemėšis atvyko 1914 metų pradžioje. Tuoj 
įkibo redaguoti “Draugą”. Apsigyveno pas Dievo Apvaizdos 
prapijos kleboną kun, M. Krušą, pas kurį ir šiuos žodžius ra
šantis gyveno kaip studentas ir “Draugo” korespondentas ir 
platintojas. Nuo tų laikų ir prasidėjo labai artimas mudviejų 
bendradarbiavimas spaudoje ir įvairiose organizacijose. Ir daug 
kitų jaunų lietuvių studentų ir tauresnių veikėjų kun. Kemėšis 
patraukė į save ir įknikė juos į visuomeninę veiklą.

Velionis labai daug prisidėjo prie lietuvių katalikų jaunimo 
organizacijos — Lietuvos Vyčių — veikimo išjudinimo. Jam pa
dedant buvo steigiami nauji skyriai, plito jų veikla. Jie kūrė 
chorus, dramos ratelius, steigė vakarinius kursus, bibliotekas, 
rėmė parapijas, mokyklas, I Pasauliniam karui prasidėjus (1914 
m.) įsijungė į nuo karo nukentėjusių šalpos darbą. Jo inicia
tyva ir pagalba 1915 m. L. Vyčiai pradėjo leisti savąjį laikraštį 
“Vytį”, kuris savo skaitytojus lankė du kartus per mėnesį. 

KOVOTOJAS UŽ TAUTOS LAISVĘ

Kun. Kemėšio iniciatyva ir jam vadovaujant 1914 m. ru
denį Chicagoje buvo sušauktas Amerikos Lietuvių Seimas, kuris 
įsteigė Tautos Fondą, o šis fondas ir nuo karo nukentėjusių 
šalpoje, ir kovose dėl Lietuvos nepriklausomybės, ir teikiant vi
sokią kitokią pagalbą Lietuvai suvaidino nepaprastai didelį vaid
menį. Tame pačiame seime buvo sudaryta ir Amerikos Lietuvių 
Taryba, kuri veikė iki 1919 m. pabaigos ir padarė ląbai daug 
reikalingų ir efektingų žygių Lietuvos laisvinimo baruose.

1914 m. sušauktame Amerikos Lietuvių R. K. Federacijos 
kongrese Chicagoje (Šv. Jurgio parap.salėje) iškilo reikalas 
oiganizuoti lietuves katalikes moteris atskiron organizacijon. 
Tad ir Moterų Sąjungos įkūrimas bei jos laikraščio “Moterų 
Dirvos” išleidimas neapsiėjo be jo talkos.

Kadangi “Draugas” buvo L. R. K. Susivienijimo organu, 
todėl jo redaktorius kun. Kemėšis laikė savo pareiga ir šios or
ganizacijos veiklą pagyvinti, pravesti joje reikalingas Teformas, 
įvesti modernesnius certifikatus, įsigyti pastovią būstinę Brook- 
lyn, N. Y., ir leisti savo laikraštį, kuris 1917 m. pasirodė “Gar
so” vardu.

LDS IR “DARBININKAS” ____

Taip pat dar teberedaguodamas “Draugą” pradėjo organi
zuoti katalikus darbininkus į atskirą sąjungą, kuri formaliai 
buvo įsteigta 1915 m. Pirmieji jos skyriai išaugo Chicagoje, 
tačiau centras įsikūrė Bus tone, kur ir pats organizatorius kun. 
F. Kemėšis persikėlė. Užteko jam pervažiuoti vieną kartą per 
svarbesnes lietuvių kolonijas, kad sudarytų pakankamą kapi
talą naujos organizacijos laikraščiui (tris kartus į savaitę) iš
leisti. Nupirkus namą Bostone ir įsteigus spaustuvę, “Darbi
ninkas” buvo pradėtas leisti 1915 m. rudenį. Jo vyriausiu ra- 
daktoriumi keletą metų ir buvo pats kun. Kemėšis.

1918 m. velionis dar grįžo prie “Draugo” (tada jau dien
raščio). Trumpai klebonavo Detroito lietuvių parapijoje (Šv. 
Jurgio), kur pastatė naują mokyklą. Iš ten vyko į Washingtoną, 
katalikų universitetan studijuoti socialinių ir politinių bei ekono
minių mokslų, kur parašęs ir apgynęs įdomią disertaciją gavo 
daktaro laipsnį. Netrukus po to grįžo į savo mylimą Lietuvą, 
kur buvo pakviestas profesorium į Žemės Ūkio Akademiją Dot
nuvoje. Jis ir ten stipriai reiškėsi spaudoje ir kultūrinėje veik
loje. 1936 m. atvyko Amerikon atostogauti ir tų “atostogų” 
metu parašė Lietuvių R. K. Susivienijimo istoriją. Velionis yra 
parašęs ir išleidęs visą eilę knygų ir knygelių kooperatiniais, 
socialinia's ir ekonominiais klausimais.

A. a. kan. Fabijonas Kemėšis gimė 1879 m. Skemonių vaisė.
Mes čia tik keletą velionies dirbtų darbų tesuminime. Jų 

yra daug daugiau. Bet gal ir jų pakaks, kad turėtume vaiz
dą, kokį vaidmenį jis yra suvaidinęs ir Lietuvoje, ir ypač Ame
rikos lietuvių tarpe.

VIIJUJ GIMĘS — VILKU 

STAUGS

| “The New York Times” re- 
’ dakciniu rašo:

PRIESPAUDA — NE IDftIA

Anglų katalikų Londone einąsj 
“The Tablet” rašo:

“Negiliai galvoją kaikurie mū 
sų socialistai gali žavėtis Chruš- 
čevo pareiškimu: ‘šautuvais idė
jos nesulaikysi!’ Jiems leistina 
manyti, kad komunistai idėjas 
gerbia, o amerikiečiai turbūt jas 
nori prievarta pasmaugti. Mesi

Komunistų partijos suvažia
vimui Maskvoje pasibaigus, ky
la klaus mas: ‘Ar pasikeitė kas 
Sovietų Sąjungoje?’ Tenka pri
pažinti, kad daugiau seno, negu 
naujo pasireiškė. Diktatūra juk 
pasiliko diktatūra, tegul ir kolek 
tyvo vardu pridengta. Nepasi
keitė ir tikslas pasaulį komu- 
n'zmui užkariauti. Tik užsienio 
politikoje pasiimta gudresnių li
nijų. Matyt bus veikiama dvie- 
mis kryptimis: pastangos pa
traukti neutralias valstybes ir 
kurti bendrus radikalų frontus. 
Krašto viduje matyt atsakyta 
kaikurių staliniškų šiurkštumų. 
Matyt žmonių protestai veikią, 
ir tai demokratui džiugu. Gud
rios lapės taktikai laisvasis pa
saulis be abejo atsilieps atitin
kamu sumanumu ir didesniu 
ryžtu, kurį stiprins viltis, kad 
rusų masių spaudimas galiausiai 
išreikalaus iš diktatūros ir pa
grindinių reformų”.

gi visi gerai žinome, kad komu
nizmas visur įsigali ne idėjomis, 
bet šautuvais. Prisiminkime tik 
Kerenskio nuvertimą, Vidurio 
Europos ir Kinijos pavergimą ir 
kitką. Įsigalėjęs komunizmas 
idėjoms jokios laisvės neduoda, 
nes stabu padaroma viena ’dėja, 
kurią garbinti verčia visas vals
tybinis aparatas. Kitoms idė
joms čia vietos nėra, nes jos 
tuojau paskelbiamos kontrare- 
voliucinėmis, atžagareiviškomis 
ir pan. Tik užpečkyje išaugę 
gali tikėti, kad marksizmas ne
šąs kokį tai išlaisvinimą. Taip 
manyti gal buvo leistina carų 
Rusijoje, kurioje pirmavo atsi
likėliai dvarponiai, bet ne Va
karų Europoje, kur prieš 200 
metų pradėjo veikti taip vadi
namas ekonominis liberalizmas 
Per tą laiką jis čia sukūrė tokį 
gyvenimą ir tokios gerovės sie
kimą, kad dabartiniai rusų dik
tatoriai godž:ai tekalba, kaip jį 
pasivyti ir pasiekti tokį pat gy
venimo lygį”.

ORACIJOS IR POLITIKA
“The New York Times” spe

cialus korespondentas T. J. Ha- 
milton iš Washingtono rašo:

“Rinkimų metu oracijos suke
lia daugiau karščio, negu švie- ,

32 kelionės į šventovę
Springfielde, Mass. mirė An

dre w J. Ahearn, buvęs miesto 
tarybos narys, kurs 1922 me
tais buvo susirgęs sunkia nu
garkaulio liga, ir kurs nuosta
biu būdu išgijo nuvykęs į Šv. 
Onos de Baupre šventovę. Mirė 
praėjus 34 metams po išgiji
mo. Būdamas dėkingas už ste
buklą, jis per 32 metus nuo iš
gijimo kasmet vadovaudavo pi
ligrimų kelionei į tą šventovę.

sos. Tokiu būdu nelaukime, kad j 
respublikonų ir demokratų lū- Iškas Petro DamidnO kuiU)
pos prisimins, kiek būta nuosek
laus vienodumo JAV užsien'o 
politikoje visu šaltojo karo me
tu. Pagrindiniai Eisenhoweris 
nedaug kur toliau Trumano ir 
Achesono nuėjo. Tačiau jau aiš
ku, kad JAV tenka veikti jau 
visai kitose sąlygose. Sovietų 
Sąjunga pakeitė savo taktiką ir 
mums privalu rasti naujų būdų 
jai kelią užkirsti. Pvz. ekono
minės paramos siūlymu Sovietų 
S-ga stengiasi įsigyti draugų 
Azijoje ir Afrikoje. Įstikinimas, 
kad atominio karo nebus, pir
myn stumia nusiginklavimo klau 
simą. Jei karo nebus, telieka nu 
siginkluoti ir bendrai kelti atsi
likusios žmonijos gerovę. Tokiu 
būdu Amerikai tenka persvars
tyti savo paramos teikimo pa
grindus : duoti ją visiems reika
lingiems, nieku jų nesusaistant, 
ar duoti tik tiems, kurie pasiry
žę su mumis rištis kariškomis 
apsigynimo sutartimis?”. V.

Liepos mėnesį bus 
kūnas raupsuotųjų 
Petro Damiano, kurs dabar pa
laidotas Belgijoje. Petras Da- 
mianas darbavosi Moloku sa
lose, pats užsikrėtę raupsais ir kiasi teisingumo savo tėvynei
mirė 1889 metais. Dabar vyks
ta jo beatifikacijos procesas ir

bes nustatymui.

Aukoja ne visi
Amerikos lietuviai Alto ren

giamose rinkliavose sudėjo 
Lietuvos laisvinimo reikalam 
iki 1955 metų galo daugiau 
kaip 490,000 dol. Tose rinklia
vose minėtus pinigus sudėjo 
tik 10% visų Amerikos lietu
vių.

Ne visos turtingos
Iš Hollywoodo žvaigždžių, 

kurios filme rodosi su “minko”
kailiais, tik 13% turi nuosavus. 1 ne tik niekina Devenienės tauti-

BIRUT i POKBLEVICIOTt

Lenkijos komunistai jau atvirai kalba, kad garsiąsias Ka- 
tyno miško žudynes pravesti įsakė ne Hitleris, bet Stalinas. Ne
seniai ir jie buvo prisidėję prie Maskvos tvirtinimų, kad kelio- 
liką tūkstančių Lenkijos armijos karinnkų Katyne išskerdė ne 
bolševikai, bet naciai. Dabar jau galima laukti, kad pats Krem
lius paskelbs, jog Stalinas ir šią piktadarybę papildė. Taip ir 
buvo.

*
Chruščevas ir Bulganinas vykstą į Londoną, manydami, jog 

jiems pavyks galutinai įtikinti Anglijos vyriausybę, kad ji dar 
labiau turi remti Kinijos komunistinį režimą, iškovoti jam teisę 
įeiti į Jungtines Tautas, pagyvinti prekybą tarp tų dviejų kraš
tų. žodž'u, jiedu vyksta Londonan dar kartą apsukti britams 
galvas.

73 tęsinys

Visus penkis knygos tomus ištikimai tąsausi su 
savim, kur benukakčiau. Pernai, važiuojant Palangon, 
mama juos rado savo lagamine ir išmetė, nes negalėjo 
uždaryti dangčio. Teko, nežymiai priselinus, sukišti 
juos tėčiui.

Pats paskutinysis, penktasis tomas, aplenktas juo
da spalva. Ir puslapiai, kur pasakojama, kaip karžy
giškai mirė Winnetou, net nesupjaustyti.

Tokia didelė ir stipri yra mano meilė.
• Ir tokie šaunūs ir nepaprasti yra visi vyrai, kuriuos 

mes mylim.
Vien tik Munė, mažutė mergaitė su kiūksančiu pa

kaušy plaukų kuokštu, tebėra įsimylėjusi seselę Bene
diktą.

Be to visa mūsų klasė dar bendrai myli — lotynų 
kalbos mokytoją Katkų, vienintelį gimnazijos vyrą, ne
skaitant kapeliono.

Du kart į metus mūsų gimnazijos tėvų komitetas 
rengia vakarą neturtingiems mokiniams šelpti.

Šįmet mes nebežaisim viršuje su mažom mergai
tėm. Nebesėsim aguonėlių — šitaip, šitaip, va ir va- 
kaip; nebepirksim to įkyrėjusio ridiko, nuo kurio nupli
ko tėvelis; nebėgiosim koridoriais ilga, rankom suki
busia virtine, visa gerkle šaukdamos:

— Kaunas mūsų miestas, Vilnius lenkų ran-ko-se!

Ponas Rastenis nuėjo per toli

YNC š. m. vasar'o mr;n. biule
tenis rašo: “Vokietijos diploma- 
matinis santykių užmezgimas su 
Maskva nereišk’a šaltojo karo 
užba'gimo, antra'p — tuo tik 
prasidėjo jo pasalinė, daug pa
vojingesnė fazė”. Biuletenis te- 
patvirtino raštu, kas mums jau 
seniai žinoma. Maskvos teroras 
ypatingai nukreiptas prieš emig 
rantus iš kraštų už geležinės 
uždangos. Negana, kad Michai- 
lovo agentai vaikščioja po emig
rantų butus Vokietijoje ir šan
tažo priemonėmis lagina grįžti 
į tėvynę, negana, kad gatvėse 
ir iš butų grobiami žmonės (Tru 
chnovičius, Novakas, Krutyj, 
Tremmelis), bet Rytų Berlyne, 
Karlshorste (č'a yra bolševiki
nio karinio aparato būstinė), 
praėjusią vasarą įsteigtas spe
cialus kovai su emigrantais lie
tuviais, yaptingai su Vliku, lie
tuviškojo MGB skyrius.

Vakarų Vokietijoje yra būre
lis Vliko žmonių, kurie, nepai
sydami pavojaus gyvybei, de
maskuoja bolševizmo pragaiš
tingumą ir drąsiai kelia balsą 
Lietuvos reikalais. Rodos natū
ralu, kad visi patriotiškai nusi
teikę lietuviai galėtų tokiam dar 
bui, jei jo ir neremtų, tai bent 
pritarti, o jau jokiu būdu ne 
kliudyti, niekinti arba trukdyti.

Vlikas praėjusiųjų metų lap

tenis nuėjo per toli.
“Vilu’es” kvitas

Tokia veikla patinka bolševi
kams. Jų noras, kad lietuviai 
vienas kitą niekintų ir šmeižtų 
kaip tik ir vykdomas rastenu-

lietuvius vis stiprėja, priešvliki- 
nė rastenukų propaganda lygiu 
laipsniu intensyvėja.

Kai- Staneika sausio 11 d. 
“Laisvoje Lietuvoje” augštai į- 
vertino bolševikų Berlyne lei
džiamo “Už grįžimą į tėvynę” 
laikraščio “kultūringumą” ir ta
me pačiame straipsnyje iškėlė 
Prūseikos “kilnaus” charakterio 
bruožus, Prūseika skubėjo atsi
lyginti ir štai, jau po 20 dienų, 

kričio mėn. nutarė savo veiklą savo “Vilnies” vasario 1 d. nu-
Vokietijoje sustiprinti, šį nuta
rimą vykdyti pasiryžo moteris. 
Toji moteris neatvyko dėl al
gos, ji neatvyko ir Vokietijos,1

meryje už tokį Nepriklausomy
bės Talkos nario pono Staneikos 
bolševikų glostymą budriai rea
gavo ir Rastenio ypatingiems

pasižiūrėti, nes ji ją pažįsta: tai reikalams smogikui dr. D.rmei- 
moteris atvyko vien idealizmo kiui paskelbė pagyrimo ir padė-

iškeltas ' ir karštos tėvynės meilės veda- 
apaštalo rna, padėti tiems, kurie kovoja 

su raudonuoju slibinu, paremti 
tuos, kurie kelia Lietuvos var
dą ir prie bolševikijos angos šau

Į tokį moters ryžtingumą ir 
pasiaukojimą kiekvienas lietu-

jo palaikai bus iškelti tapaty-; vis tegalėjo žiūrėti tik su pagar- kuri labiau punaši į gaspadinę,
L J I i 2— • —2________: • • X2_ 2_ onrionnio aovn tavnro T^oclinlrba ir jos žingsnius į erškėčiais 

bei pavojais nuklotą ateities ke
lią tik geriausiais linkėjimais pa 
lydėti.

Bet kas vyksta iš tikro?
Deja, Rastenio diriguojami 

laikraščiai spontaniškai, lyg iš 
vienos dūdos, pareiškia abejo
nes, pajuoką ir Devenienės žy
gio iš anksto niekinimą. Negana 
to, “Santarvė” (1956 m. Nr. 1, 
psl. 60), “Laisvoji Lietuva ke
liuose numeriuose, o “Margutis” 
1956 m. Nr. 1, psl. 22 įdėtomis 
žeminančiomis k a rikatūromis)

srityj, savo miklia iškalba, toli 
pralenkia ponią Vanagaitienę,

giriančią savo ta vorą... Kaslink 
Dr. Dirmeikio, tai jį verta pa
girti už žinių perdavimą. Žinias 
jis pateikia gan bešališkai”.

Palikdami nuošaliai p. Vana
gaitienę ir než ūrėdami į jos "ta 
vorą”, vis dėlto turime stabtelti 
ties Dirmeikių ir pagalvoti apie 
jo “žinių perdavimą”, kuris, tik 
bolševikų akimis (ir rastenukų 
akimis) žiūrint, esąs “gan ne
šališkas”. Ar bereikia aiškesnio 
kvito ?

Ką daryti?

Kai didelė visuomenės daugu
ma sveikai reaguoja į Vliko pa-

Šįmet mes jau esam penktoj klasėj ir galim šokti.
Galim nusileisti žemyn, į mokytojų seminarijos 

salę, drąsiai, be baimės: tarpdury mūsų nesulaikys nei 
seselė Fidelija. Ji čia stovi su maža užrašų knygute ir 
gaudo ketvirtokes.

Salė bus apkarstyta popieriniais mėnuliais ir spal
votais balionais, grindys bus pabarstytos trupintu vaš
ku, kad smagiau būtų suktis, kad lengviau būtų skrieti, 
šokant valsus, pavadintus nepaprastais vardais: rožių 
valsą ir anglų valsą, ir patį nuostabiausią — viliojantį.

Bet ir neramu buvo, laukiant pirmojo šokių vakaro, 
šeštadienį, per visą auklėjimo pamoką, seselė Be

nedikta mums aiškino, kaip mergaitė turi elgtis, kai 
berniukas ją šokina, šnekina ar siūlosi palydėti. Ir pa
sidarė ramiau.

Tačiau, grįžtant namo, Irka manęs staiga paklausė:
— Nebijai?
Bijau? — paniekinančiai nusijuokiau. — Ko?
Ko, ko gi man bijoti? Jei berniukas klaus, koks 

mano vardas, sakysiu — lietuviškas, jei klaus, kur gy
venu, atšausiu — toli, iš čia nematyti. Viskas buvo la
bai. paprasta.

— O jei... norės pabučiuoti ? — išsišiepė Irka.
Man net keliai nutirpo. Tikrai, jeigu norės — kas 

tada?
— Dėk pašonėn, kad jam net akyse pažaliuotų! — 

suriko Irka ir kikendama pasuko Žemaičių gatvėn.
Aš tebestovėjau apstulbusi ant kampo.
Kadangi savo berniuko dar neturiu, iš anksto bu

vau užsikvietusi vakarėlin Vladą.
— Bent pradžiai... — nedrąsiai pasiprašiau.
— Gerai, Špuntą. Pradžiai, — pažadėjo Vladas. — 

Bet paskui, žiūrėk, kad man atsikabintum.

M. G EILINIS, Vokyti ja

nę misiją, bet užgauna ir jos,1 stangas kovoje su komunizmu 
kaip moters, garbę. Padorus vy-' ir jas palydi gerai': įinkėjimais 
ras neužgauna moters; jos ne- bei aukomis, maža grupė liguis- 
šmeižia net “padorus” chuliga- tai puola saviškius ir pačių in- 
nas. Tą “garbę” sau pasiėmė scenizuojamais barniais bei pa- 
nebent vieni rastenukai. Vyrai, čių sukombinuotais ginčais silp- 
vad nę save net “drąsiais vy- nina bendrą lietuviškąjį reikalą, 
rais”, “rezistentais”, pasigriebę Maskva gali ramiai snūstelti, 
"tautininkų” atributą, sėdėdami i nes rastenukai, norėdami visuo- 
6,000 km atstu nuo bolševikijos. menėje “kaip nors” pasireikšti, 
sienos, prie gėrybėmis apkrautų tiesioginiai ar netiesioginiai grie 
dėdės Šamo stalų, susimenkinę biasi jos skaldymo planų rea- 
iš “rezistentų” į politinius plet- lizuoti.
kininkus, moters giliai sugėdin- Šitokia ve'kla šaukiasi ata- 
ti, nusmuko į rezistentus prieš veiksmlo. 
bendrus lietuvių reikalus.

Tokios rūšies propaganda Ras
Tegul sprendžia patys 

tautininkai

Dėl Tautinio Sąjūdžio dabar 
einamo kelio tepaslsako patys 
tautininkai. Rastenis, mėgstąs 
kalbėti ne tik išminties mono
polisto, bet ir visų tautininkų 
vardu, į vadovaujamą tautinin

kų vedamos propagandos. Ypač, 1 kų postą tepakeltas labai mažo 
kad tuo laiku, kai bolševikų taut’ninkų būrio. Tautininkų 
spaudimas į Vokietijoje esančius! dauguma dėl tos jo vadovybės

neturėjo progos pasisakyti. Šian 
dien ir pati jo elektorių grupė, 
matydama, kad jis eina aklo 
garbėtroškos keliu, teisingai 
pradeda abejoti, ar balso už Ras 
tenį, kaip pirmininką, padavi
mas nebuvo t.k apsirikimas.

Šiandien kyla klausimas, ar 
nevertėtų tautininkams pasisa
kyti dėl to be jų daugumos no
ro ir pritarimo paimtojo savo 
grupės kurso ir jį eventualiai 
reviduoti. Todėl keliu referen
dumo klausimą, kuriame visi 
taut'ninkai turėtų progą dėl sa
vo grupės dabar einamos kryp
ties pasisakyti, ir siūlau tokį

referendumo projektą:

1. Tautininkai patikslina save 
grupės paimtąjį politinį kursą 
referendumo keliu.

2. Referendumas pravedamas

kos kvitą. “Vilnis” rasė
“Men'šku požiūriu J. Budri-

ko radijo programa daro geres
nį įspūdį negu kitos progra
mos... Kai ji pavaduoja St. Va- liberaliniais principais, balsuoja- 
lančių, kaip pranešėją, ji ir toj ma slaptai balsą atiduodant.

5. Referendume dalyvauja vi
si tautininkai: a) Amerikos Lie
tuvių Tautininkų Sąjungos na
riai, b) Tautinio Sąjūdžio nariai 
ir c) visi taut'ninkai pasaulyje, 
kurie šiandien nėra organizuoti, 
bet 1940 m. pradžioje buvo Liet. 
Tautininkų Sąjungos nariais.

4. Referendume pasisakoma 
tik vienu klausimu: “Ar Tamsta 
pritari p. Rasten'o vadovauja
mam tautininkų politiniam kur
sui?”

5. Į klausimą atsakoma 
“taip” arba “ne”.

6. Referendumo pravedimui 
JAV sudaromas iš 9 asmenų ko 
mitetas, į kurį įeina augščiau 
minėtų grupių po tris atstovus.

(Nukelta į 4 pus'.)

Ir pradžia buvo tikrai įspūdinga. Mudu įėjom pro 
didžiuosius gimnazijos vartus: Vladas švytėdamas sa
vo kariūnišku diržu ir baltom pirštinėm, o ir aš — užsi
siuvusi pačius gražiausius rankogalius ir mezginiuotą 
apikaklę.

Prasidėjo koncertas. Jaunas čelistas, užsigulęs ant 
smaigaliu įbestos violončelės, jausmingai išvirpino Mas- 
senet „Elegiją“.

Išėjo dainininkė — stambi moteris, galingais pe
čiais ir skalbėjos plaštakom, šiugždėdama žalio šilko 
suknia, besimainančia raudonais atspalviais, rankoj lai
kydama perregimą nosinę.

Dainininkės aš nesiklausiau.
Man staiga parūpo draugės. Įdomu, ką jos buvo at- 

sivedę? Rima sėdėjo su raudonskruosčiu savo broliu, 
Aldona irgi atsivedė brolį — medicinos studentą. Gina 
stovėjo salės gale viena, su programų padėklėliu. Neži
nia tik, kas sėdėjo šalia Liudos — tamsiaplaukis, su ra
giniais akiniais... Ei, irgi brolis! Ta pati nusivėpusi 
varlės žiauna ir tos pačios atsikišę ausys.

Tik Vida buvo įsispraudusi dviejų technikiokų tar- 
pan: jie visi trys bruzdėjo, šnabždėjosi, prunkštė, suki
šę galvas į krūvą.

Tai jau mano Vladas, tegu ir spuoguotas, tegu ir 
storalūpis, betgi — kariūnas! Nudegęs pratimų saulėj, 
išpūtęs krūtinę po ankštai susegiotu švarku. Prie jo 
diržo kabo durklas su baltu kutu; jo ir pūslės ant delnų 
— ne šiaip sau kokios. Nuo šautuvo!

Kad tik greičiau prasidėtų tie šokiai!
Dar kartą išeina nusilenkti pliktelėjęs baritonas, 

atpylęs Jeleckio dainuškėlę apie mylimas mergytes. Ir 
dar kartą. Ir dar vieną, bet jau paskutinį kartą, nes 
įkyriai delnais tebepliaukši tik kažkas pirmojoj eilėj.

(Bus daugiau)
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS ; t'f v H

Balandžio mėn. 14 d., šeštadienį, 7 vai. Lietuvių Auditorijoj,

Chicagos studentų ateitininkų Korp! Šatrija ruošia a A

STUDENTU KONCERTĄ! A-
Programoje — iškilmingas jaunimo literatūros premijos įteikimas ir 

meninė dalis.

Koncerte dalyvauja - Pranas Zaranka, Audronė Gaigalaitė, 

Detroito studentų at-kų trio ir Manigirdas Motekaitis.

Po programos šokiai, grojant Balio Pakšto orkestrui. 

Kviečiame visus dalyvauti ! KORP! ŠATRIJA

iki'i fiiM

t

goraižį) dunksančius Valstybės 
Teatro Kaune rūmus, kuriuose 
lietuvių drama, baletas ir opera

Apie Balfų, veteranus ir komediją
Mūsų senųjų ateivių pradėtas

ir sėkmingai vadovautas šalpos) LAIMĖJO STIPENDIJĄ 
darbas šioje kolonijoje dabar: Fordo Fondo stipe„aiją iaimė- 
yra tęsiamas naujųjų, j jo Marytė Lekniūtė. Ji buvo pir
seniesiems talkininkaujant. Ta-j 
Čiau, kaip rodo duomenys, se-| 
nieji dirbo sėkmingiau. Mat jie 
mokėjo daugiau aukotis, gi nau
jieji, pripratę gauti, paiso tik 
savo gerovės, mažiau parodo šir 
dies ir paramos naujajai valdy
bai jos sunkiame darbe. Prieš 
pradedant balandžio 7 d. vaka
rą, Balfo 76 skyriaus pirm. P. 
Pagojaus pranešimas (kuris 
tarp kitko salėje buvo mažai 
girdimas) buvo tarytum reak
cija savo likimo brolių parody
tam šaltumui. Tiesa, kad lietu
vių veteranų suruoštas vakaras 
nutraukė daug publikos, bet ten 
buvo daugumoje senieji ateiviai, 
kurie Balfui savo pareigas yra 
atlikę. Kodėl šalpos darbas yra 
įdomus tik 150 naujųjų ateivių, 
kai tuo tarpu atvykusių yra a- 
pie 3,0C0. Nejaugi sėdint pato
giai įruoštuose rūsiuose, šeimy 
niniuose rateliuose už gėrybėmis 
apkrauto stalo galima pasotinti 
užjūryje alkstančius ir įmant
riais gėrimais užlieti sąžinės bal 
są dėl neatliktos pareigos.

moji iš. 220 Cooley augštesnio- 
sios mokyklos mokinių tarpo ir 
pirmoji iš dviejų detroitiečių, 
kurie šią stipendiją laimėjo. A- 
pie tai parašė balandžio 2 d. 
“The Detnoit News”.

DVI NAUJOS POROS
Š. m. balandžio 14 d. 10 vai. 

Šv. Antano parapijos bažnyčio
je įvyks dr. Ottono Vaito - Vait
kevičiaus ir Vandos Banytės su
tuoktuvės. Jaunoji buvo Detroi
to Dramos Mėgėjų Sambūrio ak 
tyvi narė. Š. m. balandžio 8 d. 
minėtas sambūris Racevičių na
muose jai ir sužadėtiniui suruo-

“Varpo” choro pirmininkas 
Jurgis Račys garantavo, kad 
s/trauks daugiau 2,000 žiūrovų, 

išbujojo iki pasaulinio garso, j o Western High School auditori- 
Tai buvo lietuvių tautos pasidi-ija talpina tik 1,400, todėl pa-
džjavimas ir reprezentacija. Už
sienio valstybių diplomatai, mi- 
nisteriai ir prezidentai ne kartą 
ten klausėsi ten mūsų garsiojo 
tenoro Kipro Petrausko, “Vel
nio iš Lietuvos” — Ipolito Nau- 
ragio, lakštingalų Jonuškaitės - 
Zaunienės, Kardelienės, Augai- 
tytės, amžinai jauno Al. Kut- 
kaus, Mažeiko, Sodeikos, Sprin
džio ir kt. Tai vis solistų var
dai, kurie reiškėsi ne tik savo 
operoje, bet taip pat Milano 
“Scaloje”, Vienoje, Rygoje, Tali
ne, Londone ir kitur.

Mylėjo savo teatrą visi lie
tuviai, o ypač paskutiniaisiais 
laikais prie kasos langelio eilės 
susidarydavo jau iš vakaro, kur 
mūsų studentai, moksleiviai ir 
kiti budėjo sargyboje ištisą nak 
telę, kad iš ryto atsidarius ka
sos langeliui gautų nors po vie
ną biletą.

Šiemet Kauno teatras mini 35

skubėkite laiku ateiti. Salė ir 
kasa bus atdara nuo 6 vai. vak. 
Visi parodykime, kiek brangi 
mums lietuviška daina, palaiky
kime mūsų chorus gyvus, tuo 
pačiu paremkime Lietuvių Bend 
ruomenę ir jos užs'mojimus 
duoti Detroito lietuviams gerų 
koncertų.

Vaikams iki 12 metų įėjimas 
pusė kainos. V. Kutkua

DETROITIEČIAI, | DIDŽIĄJĄ 
LIETUVIŠKĄ TALKĄ!

Detroito lietuvių sudarytas ko 
mitetas, persitvarkęs naujais 
pagrindais ir išsirinkęs prezidiu
mą iš trijų asmenų paslankiam 
darbui, vėl sukruto judinti lie
tuvių namų statymo reikalus

Namų statymo komiteto įga
lioti asmenys lankysis po lie
tuvių namus, supažindins su na
mų įsigijimo reikalais ir kartu 
parūpins reikiamus akcijų pir
kimo pasižadėjimų lapus. Pa
skirų zonų akcijų pirkimo pasi
žadėjimų rinkimo vajaus vedė
jais sutiko būti šie asmenys: J. 
Baublys, J. Gaižutis, J. Mitkus,
A. Misiūnas, L. Peseckas, S. Ma 
linauskas, A. Naruševičius, J. 
Mikaila, V. Dunč'a, C. Staniulis,
P. Stanionis ir V. Tamošiūnas.
Šie komiteto įgalioti asmenys — 
zonų vedėjai — kviesis talkon ižojį 
dar po kelis ar keliolika asmenų 1 
tam didžiajam lietuviškam dar
bui, kad trumpiausiu laiku būtų 
galima aplankyti kiekvieną lie
tuvių šeimą ir pakviesti būti lie
tuvių namų dalininkais. Dar ma 
loniau būtų, kad talkininkai sa
vo noru pas'siūlytų zonų vedė
jams ir gautų reikalingas infor
macijas bei pasižadėjimų — ak-

darbymetes ar kaimynus ištikus 
nelaimei. Tad į talką, į lietuviš
ką darbą!
D. L. Namams Statyti Komiteto 

Prezidiumas

Kur tavo teks?

Aukštas valdininkas, bejieš- 
kodamas savo šoferio, randa tik 
jo mažąją dukrelę žaidžiančią 
su lėlėmis.

— Sakyk man, kur yra tavo 
tėtis? — klausia jis išdidžiai.

— Aš nežinau, — atsako ma- 
ir toliau sau žaidžia.

— Atrodo, kad tu nė nežinai, 
kas aš esu, kad taip nė akių ne
pakeli.

m«| ■ • ■
Tikrai jai

Jauna dama teiraujasi pašto 
įstaigoje ar nėra kartais laiško 
adresuoto T3. Valdininkas pa
tikrinęs sako:

— Gaila nėra. Čia yrą tik TT 
T333.

— O tai bus man. Matot, ma
no vyras mikčioja...

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

Tel BĮ 7-7015 arba 

RE 7-9842
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TELEVIZIJOS
<r Radio Aparatų Taisymas
Sąžiningas ir garantuotu darbas 
M. RIMKUS, 4517 S. Sawyer St 
Tel. VI 7-0087 — VI 7-3037

stoj

APSIVEDIMO TIKSLU noriu su 
sirašinčti su panelėms ir našlėms 
(uedivorsuotoms) ir tik katalikėmis, 
kurios mėgtų gerą gyvenimą. Rašy
damos laiškus prašome pažymėti am
žių ir užsiėmimą. Turtas nesvarbu, 
pinigų netruks. T. J., 7215 S. Sac- 
ramento Avė., Chicago 29, III.

Tai gražus mostas ir remtinas j cl« plrklmo Palėkimus.
Detroito Lietuvių Namų Sta

tymo Komiteto Prezidiumas ma 
loniai prašo visus asmen:s, į ku
riuos bus kreiptasi, prisidėti

visų lietuvių be jokių pažiūrų 
skirtumų. Šiandien niekas ne
abejoja namų reikalingumu, tik 

metų sukaktį ir štai detroitie- ‘ lietuviškas pasyvumas pradėta
šė pagerbimo vakarienę, kurios 1 ]Detroito Lietuvių Organizacijų
metu pasikeista nuoširdžiais lin 
kėjimaig ir įteikta dovanėlė.

Antroji pora yra Albinas Pus 
dešris ir Izabelė Šlekytė. Jau
nasis yra neseniai persikėlęs iš 
Kanados, o jaunoji praėjusį va 
sąrą atskridusi iš Vokietijos. 
Jaunosios sponsoriniai Žyrinai 
suruošė jai priešvestuvinį pobū
vį, kurio metu jos naujos pažįs
tamos kaimynės įteikė įvairių 

Gyvu pavyzdžiu mums kalba dovanėl.ų.
tą pat dieną įvykęs minėtas ve
teranų vakaras. Jį suorganiza
vo senieji ateiviai. Pardavė a- 
pie 700 įėjimo biletų ir tą va
karą jie sugebėjo aukomis su
rinkti apie 2,000 dolerių. Gi 
Balfo vakaras davė vos 200 do
lerių pelno. Teneužsigauna “jau 
nieji” detroitiečiai, bet jie už-

PARAPIJOS NAUJIENOS
Šv. Antano parapijos bažny

tinis choras pradėjo platinti do
vanų biletus. Dovanos bus pa
skirstytos parapijos pirmojo pa
vasarinio pikniko — gegužinės 
metu.

Šios parapijos komitetas at-
sipclnė šios nemalonios pasta-| einantį sekmadienį pradės rinkti 
bos. aukas diecezijos vajui. Tiks

las — pastatyti katalikų mo- 
Paties vakaro programoje ma kyklą, seselių vedamą, protiniai 

tėme St. Žemačio 3 v. komediją atsilikusiems vaikams auklėti, 
“.Jaunikis iš Kauno ’. Režisavo įuo būdu išvengtų valstybi- 
Z. Arlauskaitė - Mikšienė. Vai- nįų pataisos namų. St. G-kas 
dino A. Jarašunas, I. Laurina-j

ištraukas iš daugiausia mėgtų 
operų Kauno valstybiniame te
atre, nes š. m. balandžio 14 d. 
(šį šeštadienį) 7 vai. vak. Wes- 
tern High School auditorijoje 
įvyks didžiausio ir geriausio Ka
nados lietuvių choro — Toron
to “Varpo” — koncertas. “Var
pas” (viso 73 choristai) į Det
roitą atvyksta pirmą kartą ir at 
veš puikią programą, kurios pir
moje dalyje skambės liaudies 
ir lietuvių kompozitorių dainos, 
o antroje, pavadintoje “Valan
dėlė Kauno operoje”, girdėsime 
trylika ištraukų iš šių garsiųjų 
operų: “Romeo ir Julija”, “De
monas”, “Trubadūras”, “Rigo- 
letto”, “Cavaleria Rusticana”, 
“Hoffmanno pasakos”, “Mar
ta” ir "Faustas”. Tai vis pasau
linio garso kompozitorių, kaip 
Ch. Gounod, G. Verdi, A. Ru- 
binstein ir kitų kūrin ai. Chorą 
diriguoja muzikas St. Gailevi- 
čius.

Centro darbą kiek užvilkino. Su 
atgimstančiu pavasariu pajudė
kime ir mes įsigydami ir pasi
rašydami akcijų pirkimo pareiš
kimus, kurie bvs įteikti atsilan
kiusių ar ties'og gaunami pas 
komiteto prezidiumo narius, pa
skambinant telef.: J. Gaižu
čiu! — TO-9-4487, A. Mustei- 
kiui — TO-9-3090 ir Č. Staniu- 
liui TI-0-4268.

prie namų statymo vajaus suak
tyvinimo. Atgaivinkime lietuvis. 
kos talkos dvasią, kuri lydėjo 
mūsų protėvius per didžiąsias

Klausykit* 
LITHUANIAN MELODiES

Ano Arbor — WPAG — 1050 kiio
cyclea

Sekmadieniais l:0G — 1:30 p. p. 
Vedėjas — RALPH VALATKA 

15756 Lesure — Detroit 27, 
Michigan
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PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

BE NDROVĖ

4038 Archer Avenue Tel. LA3-671? 
AUGUST SALDUKAS Prezidento*

J

vičienė, D. Racevičiūtė, A. Ki- 
likevičiūtė, B. Kotkienė ir A. Ba 
rakauskas. Komed:ja yra pase-

DETROIT'o BIZNIERIAI 
IR PROFESIJONALAI

3NMRCCHICAGOS KREPŠININKAI 
DETROITE

Š. m. balandžio 14 d., šešta- 
nusi, nedėkinga vaidinti — daug dienį, 4 vai. p. p. Holy Redce- 
dirbtinio juoko. Iš artistų savo mer Vernor — Junction)
charakteriams daugiau atitiko Sporto salėje Neris II žaidžia) ELSEA REALTY & INVEST 
A. Jarašūnas — tėvo rolėje ir s pirmenybių rungtynes su Dėt-' MENT COMPANY
I. Laurinavičienė — žmonos ro- Į roito Kovo krepšininkais. Gi U l * n * g8 A R A II S K A 
Įėję Tipišką ir įtikinančią kai- sekmadienį balandžio 15 d., 2| ’»7m“
mietę Uršulę Lasinskienę suvai- Val. p. p. toje pačioje salėje su- Rezidencijos — TA 6-4866

sitinka Neris I su Detroito Ko- įmonė yra pati stambiausia Mi- 
VU. Dctroitieėiams sporto ntė-I^S X*

Jeigu norite pirkti arba parduoti 
namus, sklypus, Biergardenųa — 
alines, ūkius ar vasarvietes, kreip
kitės j

dilio B. Kotkienė.
, skyrius ir sėkmingiausiai 

gėjams ir vėl įdomi sporto prog nauia savo klijentaros.
Bufetas, išgelb'Zjęs rengėjus 

nuo nuostolio, buvo pavyzd ngai 
suorganizuotas ir sumanių šei-, ... 
mininkių paruošia^ valgiais kropta® rungtynėm® baigia- 
perpildytas. mos krcPslnl° pirmenybės, 0 kar
11 ° tu ir šis sezonas. Tad visi det-

Šiame vakare dalyvavo gra- romiečiai prašomi atvykti ir sa- 
žus būrys mūsų besimokančio vajai krepšinio komandai duoti 
jaunimo
rinko parašus po Jaunimo Peti- silygindami parodys, kad moka 
cija JAV prezidentui. Jie savo 
dainomis ir tautiniais žaidimais 
gražiai paįvairino šokių progra
mą. St. Garliauska-t

rama šiam savaitgaliui. Šiomis VINCAS KIRSIN.IS 

11420 Steel Avenue 

Detroit 27, Michigan 

Tel. WE. 4-8165
O K .SEKA Ii CONTKAOTOA 

Atlieka įvairius statybos, pataiey 
mn Ir pertaisymo darbus — stalinio 

— studentijos, kurie, moralinę paramą, o koviečiai at- Kbin^^ym^lJ'^korl^
Atskirų kam bari y bei butų (rengimą* 
pa «t n p-Ano ir sklr-mios*apginti Detroito garbę sporte.

P. M.

KALNO OPERA DETROITE

M. MIŠKINIS, M. D.
GYDYTOJA ir GHIRURG1 

X-RAT
393 We»t Grand Boukvard

A. TVERAS
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES

Pardavimas ir taisymas
2646 W. GSth SI. REpublic 7-1941

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

įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN !
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,009,00

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius
OFISO VALANDOS:

Pirinail., antrad., ponktad. Ir 
6c.štad. 9 vai. ryto Iki 4:30 p.p.

Trct’iad. 9 ryto iki 12 vai.. 
Ketvirtai!. V vai. Iki 8 vai. vak.

I

SBGHETTI TRAVEL BURBAU
2491 U Oikley Rvmim T»l. YAr4» 7-1278

MES PARCPINAME KELIONES LĖKTUVAIS, GEL2KEL1AIS, 
LUTOBU8ŪSAIS IR LAIVAIS.

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

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

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

ROOSEVELT FURNITURE CO
2310 WEST ROOSEVELT ROAD Tel. SEele; 3-1711

• Fellx Raudonis, eav. ir menadierl*
Krautuve atidaryta sekmadieniai* nuo 11 Iki 4:10.

NARIAI LIETUVIU TAUP. IR SKOLINIMO
B-VTŲ LYGOS. KURIOSE

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki $10,000.00 
I R

Paskolos Duodamos Namų įgijimui
Lengvomis Sąlygomis

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

CRANE SAVINGS & LOAN ASSN.
2555 W. 47th St. Chicago 32, ūl.

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

Referendumas . . .
(Atkelta iš 3 pusi.)

Tik tok u būdu išryškės tik-; 
rasis tautininkų nusistatymas.j 
Jeigu referendumo dalyviu dau
guma pasisakytų neigiamai, R is 
tenig ir jo valdyba turėtų užleis
ti vietą tokiems asmenims, ku
rie nebūtų bolševikų taip trak-; 
tuojami, kaip jo dešinioji ranka 
dr. Dirmeikių.

Daugumas mūsų dar labai gC- cor. Sludy Lane Detroit 16. Michigai 
rai prisimename miesto sode; Namų telef. VI J-7970
(prie Laisvės alėjos — prieš j P*™“-antr-ketv. ir penkt. 12-3 ir 6-8 vai 

Valstybės Taupomųjų Kasų dan! Treč. ir Mt. 12-3 vai. 
Telef. TA 6-0686

BUICK’AS

ST. ANTHONY SAVINGS A LOAN ASSN.
1447 S. 49lh Ct„ Cicero 50. III.. Tel. TO 3-8131-32

UNIVERSAL SAVINGS A LOAN ASSN.
1800 S. Haleted St. Chicago 8, III.
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PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Iš artimų ir 

tolimų distancijų, saukite sekančiai:

ANTANAS VILIMAS
8415 S. LITUANICA AVĖ., CHICAGO, ILL.

Telefonas — PRoutier 6-1882
ilIlIlIlIlIlIlIlIlIlItlIlIlIipillllllllllIflIlIlHllilIlIlIlIlIlIlIHUHIlIlIlOlimilllllllllllllllllH

LIETUVIŠKAS Imsiąs MOVIMC

AUTOMOBILIS
IŠ TOLI IR ARTI 

NAUJI O/DCU TAOKAI-NAUJAUSI KMUSTYf^O l/IAUK/AI 
H&U MSTŲ MTNUMA5 - PitUS IfiSĄtlNINSAS PAIAUNAVlNAi

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL. Tel. VAIkmok 5-9209
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Ketvirtad., balandžio 12. 1956 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS n
c Acžnly nas’ ’ Kalifornijoje

Lietuvių Prekybos Namai
VISA GAMTA PAVASARĮ PUOŠIASI ŽALUMYNAIS, 

O ŽMONES SAVO NAMUS PUOŠIA

NAUJAIS BALDAIS

VISA TAI KAS NAUJAUSIA BALDŲ 
PASAULYJE RASITE PAS MUS !

•'< . ---- ✓ — guiivuunai minty
of modern day Iiving, this grouping by MASTER- 
CRAFT will truly be a room arranger’s delight. See 
it in a color assortment as varied as the rainbovv.

SVEČIŲ KAMBARIO BALDUS

jūs rasite įvairiausiuose stiliuose, spalvose, medžiagose ir geriausių Amerikos 
firmų: Karpei^ Simons, PuLman, Northome Master cral't, Union, Flextile, Sky-

line ir daug kitų. Dviejų dalių setai nuo ........................................................ $150.00 iki $500.00

MIEGAMŲJŲ KAMBARIŲ BALDAI
Amerikos ir Europos stilių, raudonmedžio rie šuto, vyšnios, kadugio, klevo, ąžuolo, 

skirpsto ir kitų medžių.
5 dalių riešuto medžio miegamieji su Silver šlifuotu veidrodžiu parduodamas visur

virš $200 pas mus tiktai ........................................................................................................... $149.00
5 dalių Moderniausi miegamieji su dviem atskiro m lovom, Brazilijos raudonmedžio „ 

parduodami virš $500.00 pas mus tiktai ............................................................................. $350.00

TELEVIZIJOS APARATAI:
Geriausių Amerikos Fabrikų: Dumont, Zenith, RCA, Admiral, Sylvania, Motorola, 

VVestinghause, General Electric, ir daug kit ų — Traveler 21 inčo puikus maliago- 
ni Kabinetas ant žemės pastatomas, juodu stiklu parduodamas $260.00 pas mus 
tiktai ........................................................................................................................................ .. $175.00

17 inčų mahagoni Kabiuetu stalo modelis tik..................................................................... $ 90.00

ŠALDYTUVAI, PEČIAI, AIR CONDITION:
Šaldytuvai: VVestinghause, Admiral, Norge, General Electric, Kehinator 8 Cub. nuo $175.00 
Pečiai, Grotvn, Universal, Maytag ir daug ki tų. 36 inčų nedūžtamu parcelauu par

duodami po $150.00, pas mus tiktai.................................................................. ................. $129.00 '
Air Conditioning apšaldymui viso buto, stumdo mi iš vieno kambario į kitą, pirmą

kartą rinkoje, naujausias išradimas tiktai......................................... .................................. $200.00

MATRACAI:
Vatiniai, spyruokliniai, ar pagal medicinos daktarų receptus. Svečių kambarių 

lempos nėra mums konkurentų nei skonio nei kokybės atžvilgiu. Kavos staliu
kai: Amerikos ir Europos fabrikų: Puikiausi staliukai nedegamu viršumi rau
donmedžio, riešuto ar ąžuolo medžio tiktai............. ........................................... $15 — $ 20.00

Telefonui staliukai pigesni . .................................................................................................... $ 2.50
Kavos staliukai ąžuolo, ar riešuto .............................................................................................. $ 6.50
9x12 linoleum įvairiausių spalvų ............................................................................................... $ 5.50

KILIMAI:
įvairiausių dydžių, geriausių fabrikų kaip Bi gelow, Alevandcr Srnith, Magec ir ki

tų. Vilnoniai 9x12 nuo ................................................................................................ $30 — $150X0*
Virtuvėn stalai: Forinica viršumi su 1 puikiom kedėm parduodami $69.00 pas mus $ 39.C0 
7 dalių Chromo stalai parduodami po $130 pas mus ......................................................... $ 99.00

KNYGOM SPINTOS IR RAŠOMIEJI STALAI:
Knygom spintos su stiklo durim, pakeičiamos lentynos — parduodamos $49.00 pas

mus tiktai ................................'................................................................................................... $ 29.00
Knygom spintos ąžuolo, riešuto ar raudonme džio su stiklo durim parduodamos

$69.00 pas tcus tik ...............................................................................'•................................. $ 39.00
Knygų spintos su šlifuoto stiklo stumdomam durim, europietiško skonio tiktai... $ 75.00 
Visos prekės be sugadinimų, brokų, naujausio stiliaus.
Kainos be užprašymo, klientų sąskaitos nepar duodamos Finansų Kampanijom 
Išmokėjimai iki 36 mėnesių ir ilgiau.

FURNITURE CENTER, Ine.
Kreipkitės į prekybos Vedeją

3222-24-26 So. llalstcd SL Tcl. - VIctory 2-4226
Sekmadieniais — 10—5 v. neskaitome taksų. Pirmad., ketvirtad. 9—9:30 

Kitom dienom 9—6 v.

Popularus Kazio Binkio sce
ninis 5 veiksmų ve kalas “Atža
lynas” iš Kauno atkel avo j Los 
Ange’?s, kur apie metus laiko 
vargus, š. m. balandžio 8 d. pa
tiektas lietuviškai visuomenei.

sueina j “lietuvių sostinės” Chi- 
cagos vaidinimus!). Labai džiu
gu, kad apie trečdalį žiūrovų 
sudarė jaunimas, nuo kelių me
tų iki pilnamečių. Gal dėl to, 
kad tiek daug jaunimo vaidino.

. ... Jie pasiprašė draugus, taip ir į
Atzriynas turi būdingų SUgU£ėjo gražus būrys lietuviu-1 

auklėjamą^ mint,, gyvenimišką- kų šitoks dalykas labai ir la. 
sias kla das, meiles darbui idėją, haį atmintinas ateityje, nes j
nepriklausomos Lietuvoj pažan- 
gėjimo rodiklį. Veikalo mintis 
paprasta, intrygos veiksmas vis 
didėjąs, įdomiai įpintas eigoje, 
pilnas netikėtumų ir užskleidž'a- 
mas pergalės daina.

Iš vienos pusės ž'ūrint, “At
žalynas” yra lengvai pastato
mas, nes nėra psichologinių gal
vosūkių, veikėjai yra mūsų ap
linkos žmonės. Iš kitos pusės — 
k'ekvienas atrodantis paprastas 
darbas, vuksmas, juo labiau pa
statymas scenoje reikalauja di
delio įgudimo. Paprastumas y-

teatro gyvenimą, o per tai ir į 
lietuvišką veikimą norima į- 
traukti klek galint daugiau lie
tuvių.

Los Angeles Lietuvių Scenos 
Mėgėjų Sambūriui linkėtina ge
ro vėjo ir geros kūrybos dar 
šiuose metuose! Alg. Gustaitis

STANEVIČIŪTE - URBONIE
NE, Marija, iš Raseinių, 
TICAS, Leonas (TICUS, Leo), 
iš Mižuikų k., Kulių vai., gyve 
nęs Scranton, Pa., 
URBONIENE - STANEVIČIŪ
TE, Marija, iš Raseinių.

J ieškomieji arba apie juos 
žinantieji maloniai prašomi at
siliepti į:
CONSULATE GENERAL OF 

LITHUAN1A 
41 West 82nd Street 
Nei York 24, N. Y.

ĮSITIKINO
Kalėjimo sargas: — Na, vy

ručiai, aš jums leidžiu žaisti 
futbolą, krepšinį, tinklinį, o 
jūs vis murmate. Tid, kurios 
sporto šakos dar jums trūks
ta?!

Kalinys (nuteistas iki gyvos 
galvos) sako: — Būtų gera, 
kad leistum lenktyniaut sker
sai visą kraštą...

Pojieškojimai
LIETUVOS KONSULATAS 
PAJIEšKO ŠI V ASMENŲ:

ALEJCNAS, Kazys, sūnus Au
ra natūralumas, o tai jau nėra tano,

BAGDONAS, Vincentas, iš Pa- 
liepkalnės k., Nevarėnų vai., 
Telšių ap.,
BALČIŪNAS, Jonas, 
BLAUZDŽIČNAS, Alb na 
BUTKUS, Kazimieras ir žmo
na GAILIŪTE, Agnė, kilę nuo 
Skaudvilės,
DABŠEVIČIUS, Ksaveras, is 
Puokės k., Sedos vai. 
ILINSKAITE, Eleonora-Elena, 
JURGELEVIČIUS, Vincas, sū
nus Edvardo,
KAČINSKAS, Petras, iš Smil 
gių ar Rozalimo vai., Panevė
žio ap.,
KIEKIUS (ar KIELA), Anta
nas, iš Marijampolės apylin 
kių, *
KIGAS, Aleksas, iš Žagarės į 
vai., Šiaulių ap.,
LEVIŠAUSKAS. Antana' iš

lengvai laimima.

Šitokias sąlygai pasistačius, 
į tikrąjį Binkio “Atžalyną” rei
kėtų žiūrėti gerose aplinkybėse, 
kai ramus rytojus, kai nereikia 
drebėti, ar “bosas” vakarop iš 
darbo neatleis, kai nereikia jieš- 
koti pavėžinančio į repeticiją, 
kai ne tik susipažinta su vaidy- 
binia's principais, bet jie ir ži
nomi, ir tik jieškoma naujų bū
dų gautajai rolei perduoti.

NfcRA CENZŪROS
Maskvoje besilankydamas ir 

beviešėdamas amerikietis laik
raštininkas, siųsdamas New 
Yorkan rankraštį, lydrašty pa
žymėjo, jog jis abejojąs, kad 
šis straipsnis laiku redakciją 
pasieks, kadangi Sovietų Są
jungoje visdėlto koresponden
cijos cenzūra gana griežta. To 
poros dienų korespondentui bu
vo grąžintas laiškas su Mas
kvos centrinio pašto cenzūros 
prierašu: “Kadangi savo laiške 
rašote netiesą, jog musų kraš
te esanti korespondencijos cen
zūra, laiško išleisti negalime,”

Uuuniį ir pairtas skoningas 
bulkutcs kepa

OC3O1
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TELEVIZIJOS FONOGRAFAI 
Tik pas mus pirkdami gausit
• Nemokamai 3-jų mšn. pilną garan

tiją — darbas Ir dalys.
• Nemokamai vidaus anteną Ir Insta

liavimas.
• Iki 1100.00 Ir daugiau nuolaidos ui 

jūsų seną televiziją.
1 Be to, visokiausi radijai, rekorda- 
vlmo aparatai, lempos, baterijos, da
lys Ir kitų firmų televizijos

NUO3JKDUS LIETUVIŠKO 
PATARNAVIMAS

Frank’s TV and Radio
PARDAVIMAS IR TAIS\MAS

3240 South Haisted Street
Telefonas CAliunet 5-7252

PRANAS KERAIS IR 
PAULIUS F. ENDZELIS

Tačiau, kai tenka jieškinėti 
mėgėjus iš mėgėjų tarpo, kai at
vykstama į repeticiją su neiš
moktomis part'jomis, kai pradė
jus darbą iškrinta vaidintojai 
dėl savo asmeniškųjų priežas
čių, kai nėra nei pakenčiamos 
salės, nei priemonių paruošti de
koracijas, kai nėra pinigų pagei
dautinai aplinkai, kostiumams į- T ~ ■ T-• .. , , Josvainių, v., Kėdainių ap.,sitaisyti, o tačiau vist:ek dirba- MATESEVIČIUS (MATUSE

VIČIUS?), Charles, Joseph ir 
Klara, kilę nuo Alvito, 
PETRAVIČIUS, Igiac ir Sta
nislova- ii PETRAVIČIŪTĖ, 
Vincenta, iš Kristeniškių k., 
Raseinių ap.,
RADVILIENĖ - VARNAITĖ, 
Vincė,
RAKAUSKAITĖ (RAKOWS- 
KA) - SAFHUK, Kazė., išvyku
si iš Raseinių,
SAVICKAS, Ignas, iš Batkūnų, 
ŠERKŠNAS, Jurgis ir kiti bro
liai, iš Mankūnų k., Miroslavo 
v., Alytaus ap.,
ŠIUKŠTERIS, Kostas, 
SPRAINAITIS, Antaną ir 
Pranas, iš Mastaičių k., Gel- : 
gaudiškio v., šakių ap.,

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

Tel. Cliffside 4-6376 
Pristatome j visas krautuves 
tr ręsto.anus, taip pat iš
siunčia j visus artimuosius 

miestus.

SOPHIE BARČUS 
RADIO PROGRAMA

Iš WQES stoties — Banga 1390 
NUO PIRMAD. IKI PENKTAD.

8:46 iki 9:30 vai. ryte 
SESTA D. 8:30 Iki 9:30 ryte

PIRMADIENNIO vak. nuo 7—8 v. 
SEEAD. 8:30—9:30 v. r. U stotba 

WOPA — 1490 kil.
Cblcago 29, JI. HEmlock 4-2418

7121 8o. ROCKWELL 8T.

3SE 3K

SINCLAIR Gazolino Stotis
"PAGALBA"

.7-=-^; Sav. Ant. Stanevičius
Taisome automobilių motorus. Lyginame įdaužimus ir 

įlenkimus. Dažome ir atliekame įvairius kitus pataisymus.
NEBRANGUS IR GARANTUOTAS DARBAS

Mašinai sugedus, pribūnarae su vilkiku į įvairias vietas. 
Parduodame akumiliatorius, padangas ii kL automobilių dalis.

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

33fl

JONAS GRADINSKAS
M A T II A T TCT VOKIŠKI ULTRA HI-FI 

KAD1JA|.PATEF0NAI
J. G. TELEVISION COMPANY

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

..VAkVVVVVVVVVVVKVV'VVVV.VVVV'VA.VVVVVVVVVVVVVVKVVk.Vk.VVVN.VV

ma, plušama ir aukojamasi lie-1 
toviško vaid nima labui — tada 
į pastatymą žiūrėtina kitu kri-, 
terijumi, kitu mastu ir vertinti
na.

Los Angeles Lietuvių Scenos 
Mėgėjų Sambūris yra mėgėjų 
būrys, norįs lietuviškais vaidini
mais įnešti giedrumo saulėtai,* 
bet “smogo” slegiamai tolima-1 
jai aisčių kolonijai. Režisūrą ir 
dekoracijas tvarkęs 3. Makare-; 
vičius, jam talkininkavęs VI. Gi-Į 
lys įdėjo nemažiau darbo, kaip 
vaid'ntojai — Br. Scliukas, J. 
Peterienė, G. Radvcnis, J. Ši
monis, VI. Gilys, P. Marciuška, 
E. Dovydaitienė, K. Šakys, J. 
Raibys, A. Dvndzila, S. Makare- 
vičius, E. Rūkštelytė, A. Dūdie- 
nė, R. Dabšys, Z. Aukštikaln’s, 
G. Karalius, R. Gajauskas, V.
Mitkutė, Ž. Balsytė, A. Šimon's, '• 
R. Aukštikalnytė. Sufleris — 
Gr. Railienė.

J juos žiūrint ka'p į mėgėjus, 
reikia nuoširdžiai sveikinti su 
graž u pastatymu, kartais žiū
rovais net ašaras išspaudusiu. 
Vistik galėjo būti geriau, žymiai 
geriau. Ir, jeigu sambūris ne
pabirs, bet dirbs toliau, tikėti- 

I na dar gražesnių suvaidinimų.
Iš viso gausaus vaidintojų są

rašo man geriausiai patiko K 
Šakys, vaidinęs Juzę; jis g :na gr 
ras buvo ir direktorių vaizduo 
damas. Vieną trumpiausių ro 
lių (Pl'uškienėsF turėjo E. Rūk£ 
telytė, bet atliko p asigėritinai. 
kaip artistė. Su tikrais kaimiš
kos romantikos judesiais buvę 
G. Radvcnis (našlaitis, inžinie
riaus sūnėnas). Savo atliko J. 
Peterienė (Keraiticnė), na, ir 
visa eilė kitų.

Vaidinimas sutraukė apie 300 
žiūrovų, kas laikytina visai ne
blogai. (Karlais tiek žmonių ne-

Sukaktuvinių Metų Dovanos Taupytojams

5HOP !N YOUR NShSHBORhOOD 
ANO SAVE WiTH .

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

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

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

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

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

2555 West 471h Street LAfayetie 3-1083

2555 W. 47th STREET

iri
• •i 4 >i ■ ; ’ri

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybė

PREt’IN PHOTO STl'IMO
(Incurporatcd) 

EDVARDAS UIJS, sav, 
4058 Archer Avenue

Telefonas VIrginia 7-2481

(•''iiiii mitAh

B. It. įiitz. ; lt. Pictketvic/., wkr. ir (ulvokatas

Mokame iiukfttiin dividendus. K<'Aiil»jHlim čekius. Parduodani«- 
\r lAperkamc valstybes Imiiua. Tau py to.iams patarnavimai veltui 

ATIDAKYKITK NĄshAIT.> šlANl>IEN. Al’DllAl ŠIA IKI $10,000
DARKO VALANIHiS: pirmad tr ketv. nuo 9 Iki S vai. vak.; 
antradlen) ir penktadieni nuo 9 iki 6; trečiadieni uždaryta, 
o teAtadleniais nuo 9 valandos iki vidudienio.
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REZERVUOKITE VIETAS 
Beverly Shoies, Ind. išnuoin. kam

bariai vasarvieteje. Visi patogumui. 
Rezervuokite vietas iš anksto. A. 
Brashy, Beverly Shores, Inil. tel. 
£6016 arba Chieaeoje skambinkite 
BEverly 8 6786.

J S I G Y H I T E D A lt A lt !

D f: M F, S l O !
Pusamžio vyras, negirtuoklis,

teisingas, švarus, gražiai prisilai
kantis pajieško apsivedimui našlės 
Rašykite — Draugas, Box -1395, 
2334 S. Oakley Avė., Chicago 3, 
III.

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad l!)o(i metą 

balandžio S d. Yindeikitio.se, Lietuvoje mirė musu tėvas

A. f A.

ANTANAS JURKŪNAS
Gedulingos pamaldos už jo vėle bus atlaikytos šią metu balan

džio mėn. 14'd., šeštadienį 8 vai. ryto Tėvą Jėzuitą koplyčioje, 554.1 

So. Paulina St.

Gerbdami musą tėv o ai minimą prašomai visu giminią, draugą ir 

pažįstamą pnmaldn.n dalyviui!i.

Nubudę: duktė Stefanija Kuzmickienė ir šeima, 
duktė Teofilė Jurkūnaitė, 
svnus Stasys Jurkūnas ir šeima, 
sūnus Jonas Jurkūnas ir šeima.

CLASS1FIED AND HELP WANTED ADS

PAJIEŠKOJIMAI
Pa.jieškau savo sesers pavarde 

EMILIJA MARTINKUS, morgu uti
nė pavardė GAS1ŪNA1TE-ŠIMONY- 
TĖ, tėvo vardas Stanislovas, kilusi 
iš linkučių km., Kupiškio vals. At
važiavus į Ameriką apie 1910 metus 

ii: gyvenusi \<«w Vorke. Žinantieji 
]įrašomi pranešti šiuo adresu: Ana

tolija Gasiūnaitė-šimonytė, 11421 S. 
Berendo Avė., Los Angeles 44, Cali- 
1 omia.

r

VINCAS ZOKAS, sūnus Anta
no, ir JUOZAS GINDERSON 
(GINDRfiNAS), sūnus Aniceto, 
kilęs iš Andrioniškio miestelio, pa- 
jieškomi giminių. Rašyti: S. Kli- 
navičius, 403 Hevves St., Brooklyn 
11, N. Y.

MES PRISTATOME ANGLIS BEI j 
PEČIAUS ALIEJŲ

’OIDELIAIS IR MAŽAIS KIEKIAIS lį*
Mes taipgi perkraustome jūsų baldus saugiai — keletą blo-l 

Ikų ar keliasdešimts mylių. Reikale šaukite mus. t
, Vieno kambario baldus arba viso namo — kreipkitės pas* 
'mus. Turį daug metų patyrimo perkraustymo darbe.

STASYS FABIJONAS
2146 So. Hoyne Avenue Tel. Vlrginia 7-7097(

Lietuvių .uurlaurios asmeny
bės Arklvysk. Jurgio V-viinhio-

Matulevtėiaue

UŽRAŠAI
* rijose daly «•:

I. Užrašai: Mintys, Tie4 oa •.
ryžlmai. riia kaip t’k Bts’-.kleJd da 
Arkivyskupo Jurgio gilus tipuos )ži ji 
girnas tiri visiškas pas i a ikojim'u 
tarnauti Dievui. Bažnyčiai ir siek' I 
išganymui.

II. Laiškai. Tai Įvairiems įsme- 
nims rašytu laiškų ištraukos, gyve
nimiškos išminties neriai, išreikšti 
patarimų, paraginimų ir paaiškini
mų formoje.

III. VlliPuJe. žvilgsnis j Arkivys
kupo kaučii s perneštas senoje Lie
tuvos sostinį-“, kur Jis stengdamasis 
būti visiems vlsakuo. kad visus lai
mėtų Kristui, daugiau-sia yra nuken
tėjęs.

Knyga turi 220 psl., paveiksluota 
ir (rišta j kietus viršelius. Kaina 
12.50.

Užsakymus su pinigais siųskite:

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avė.,

CHICAGO 8, ILL.

R E A L E STATE

3^ 3B
PAJIEŠKOJIMAS

Vaičeliūnas Antanas, gyv. Lie
tuvoje, Linkuvos ra j., Vaškų paš
tas, kol, “Tarybinis žodis”, pajieš
ko giminių — ŠPOKEVIČIŲ AN
TANO ir LIUDO.

PRAŠOMAS aitsiliepti ALFON
SAS KONČIUS, sūnus Juozo. Gi
męs apie Mažeikius. Paskutinėmis 
žiniomis gyvenęs su šeima Bos
tone. Pajieško Elena Jurgaitienė, 
4714 Lee Avė., Downers Grove, 
III. Turi žinių iš Lietuvos.

GI/ID’C SELF Wl\ll W SERVICE

Liquor Store
5515 SOUTH DAMEN AVENUF

IU. PHONES - VVALBROOK 5-8202

BALANDŽIO 12, 13 IR 14 D. D.

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.

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

4516 So. Washtenaw 
Tel. BIshop 7-9216

Parduodama taverna, 2822 West 
Alarąnette Ril.

Tel. GRovehill 6-9640

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

Mūrinis 6 kmb., II aukšte, krau
tuvė ir 3 kmb. 1 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. fiil., 

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

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

šild., alyva.
KITUR:

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

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

BIZNIO NAMAI:
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.

SIMAIČIAI
Realty, Builders, Insurance

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

REAL ESTATE

Daugiausia sutaupysite pirkdami ir 
parduodami per šią įstaigą, nes čia 
rasite pigių ir vertingų namų visoj 
Clūcagoj. Teiraukitės:
AEG. B U U D R E C K A S 

REAL ESTATE
4081 Archer Avė. (Prie Californijos) 

Telef. LAfayette 3-3384

CICERO 3-JŲ BUTŲ BUNGAL0W.
5, 6, 4 kamb. .Karštu vand. - alyva 
apšildomas. 60 pėdą sklypas. $20.900; 

įmokėti $6,000. SVOBODA, 6013 
Cermak Rd. BIshop 2-2162.
BEVERLY SHORES, IND. parduo
dami 3 sklypai. l’/a bloko nuo Lake 

Miehigan. A. Brasby, tel. 26015, ar
ba Cbieagoje tel. BEverly 8-6786.

Prieš pirkdami ar parduodam 
namus, biznais, sklypus ar Akiui 
atlankykite mus.

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-EN8URANO1 

8405 West 51 St 
WAlbrook 5-5030

PRoepect 8-8579 (vak. Ir aekmad.)

HELP VVANTED VYRAI

PAJIEŠKOJIMAS 
Petronė Jesulaitienė, kilusi iš

Kybartų, jieško šių asmenų: JUO
ZO JESULAIČIO, gimusio 1909, 
ANDRIAUS VITO, gimusio 1925 
m. Atsiliepti prašoma šiuo adre
su — S. J., fi Jefferson St., Nor- 
vvalk, C’onn.

MARTELL THREE STAR COGNAC Fifth

GiS.JIT, THREE STAR COGNAC Fifth

$4-98

$4.69

CHOICE OF THREE KN0WN BRANDS
OF GIN Fifth $2-69

GRAIN ALCOHOL, 190 PROOF USP Fifth $4-89

PARDAVIMUI

Parduodamas automobilis— Doilge
1952 m., gerame stovyje. Nebrangiai.

Tel. FRontier 0-3863
Teirautis po 5 v. v.

AUTOMOBILES — TKUCKS 
Automobiliai —- Sunkvežimiai

1rjcHtEpj
1 V.RADlOSUl

(lempos-dalvs -baterijos)

1952 VINTAGE, Imported Bordeaus 
Red or White YVines

KIJAFA WINE

CINZANO VERMOUTH 
Sweet or Dry

Fifth

5th $1-69

Fifth $1-39
IMPORTED PINEAPPLE FLAVORED

LIQUEUR Fifth $4.98

TAISYMAS ,
įnamuose-dirbtuvėsej 

■— 100% — 
^arantda

DGinfl
TELEVISION

Csav. inž. A,Semėnas)
l3130S.Halsted-DA6-6887

CHOICE OF APRICOT, BLACKBERRY, 1 
CREME DE CACAO OR ANISETTE 
L1QUEURS Fifth $2 89

BE

NORTHERN SCOT SCOTCH YVHISKEY Fifth $3.98 

a B -B B= 39

PIGIAI IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU
BALDUS
VIETOJE IR 1$ TOLIAU

K. EIDUKONIS

Turiu naują didelį sunkvežimį 
ir apdraudas

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

TAUPYK SAUGIAI, Numesk rūpesaus, 

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

VIKTORO KO2ICOS 
lietuviška gazolino stotis Ir auto

taisymas
ktllekami motoro remontai, lyginimo, 
dažymo darbai Ir keičiamos daly*.

CALL-MEMOTORS C0.
5759 S. VVESTF.RN AVĖ.. PR 8-9533

MISCELLANEOUS 
Įvairūs Dalykai

LIET. APDILAU) V AGENTŪRA 
Visų rflšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. Notariatas. Valsty
bes patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS, 
WAIbrook 5-5071

INTERSTATE INSURANCE AGENCV 
i 5900 S. Ashland Avė., Chicago 36, IU.

ŠILDYMAS
A. Stančianskas Ir A. Lapkui

.nstoliuoja visų geriausių Ameri 
'<os firmų gazu ir alyva kūrena
mus pečius (furnaces), visų dy 
džių oro vėsintuvus Air condi 
tioners) ir atlieka visus skardos 
darbus.
1546 S. 49th COURT, CICERO 
Tel. OLympic 2-9311 nuo 8 vai

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

2-6752 Ir OLympic 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. — WA1. 5-6015

INCOME FOR SI2,600
Near 64th & S. Wood St. 1V^ story 

frame in verv good eondition. Ist 

l'loor. Tminediate ]>ossesion. 5 rms. 
ineludinsj 2 bedrooms. 2nd floor 
rent $50. 4 rms. ineluding 2 bed- 
rooms. Botb apts. verv clean witli 

modom kiteben. U. \V. bent. One 

ear garage. Call WA 5-3738

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

JUOZAS STANAITIS
COOK COUNTY BUSINESS 

BROKERS
9016 S. Cottage Grove Avė., Chicago 

Tel. HUdson 3-7828
Namų PRospect 8-2530

HELP VVANTED — VYRAI

G ELE2IEK DIRBT F V F:J E 
(FORGE SHOP)

Reikalingi
KAITINTO! AI 
PADftJ&IAI 
HAMMERDRIVERS 
HAMMERSMITHS 
SAW MEN

Augščiausias atlyginimas. Ligoni

nės ir gyvybės draudimai. Apmoka
mi šventadieniai. Apmokamos ato

stogos.

ANDERSON SHUMAKER CO. 
824 S. Central Avė.

(Užpakaly 832 S. Central Avė.)

SILVER SOLDERERS
.Jcb shop expenence 

LIGHT STEADY W0RK 

Apply
2700 W. Van Buren

vyraTir^moter YS

MACHINISTS
with Bench and Machine 

Experience
JOB SHOP W0RK l

DAY W0RK OVERTIME

H & K MFG. CO.
4646 S. WESTERN

POLISHERS
Job shop experience 

LIGHT STEADY W0RK 

Apply
2700 W. Van Buren

BUILDING & REMODELING

KONTRAKTORIUS 
STANDARD BUILDERS, INC. 
2523 W. 69 st. Chicago 29, III.,

PRospeckt 8-3792 
A. GTNTNERIS — pirmininkas 

V. F. PETRAUSKAS — stat. vedėjas
Lietuvii} Statybos Bendrovė:
• stato namus pardavimui,
• priima užsakymus,
• atlieka remonto darbus,
• Jrengia aluininijaus langus ir 

duris.

V. ŠIMKUS

Jvalrūs 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 RElianee 5-8202 
nuo 5 vai. p. p. kasdien ir taipgi 
sekmadieniais nuo 10 iki 4 vai.

Adresas: 4645 S. Keating Avė
CHICAGO 3 2. ILLINOIS

ANTANAS LUKAS IR SONUS 
2717-19 West 7Ist Street

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

Tel. — HEmlock 4-5881

MEN — tVOMEN
TO SELL REAL ESTATE 

Leads Kurnished—Full or Bart Time 
Excellent Earnings

Al ELI,O REALTY 
5234 W. Belmont — SPrings 7-5070 
— Weekends. 188 W. Randolph — 
UEnt 0-4100 — Week dais.

HELP WANTED MOTERYS

IBM KEYPUNCH OPERATOR
No. 024 either Alpha or numerio. 

Experience reauired.
Secretary for refrigeration 

engineer
Dictaphone Operator

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

appointment HA 1-4222.
THE CREAMERY PACKAGE

MFG. CO.
1243 W. Washington

Clerk for seda fountain and 
retail store. Will train alert 
giri for pleasant work in pleas
ant surroundings. Starting sala- 
ry $1.10 per hour. Will be in- 
creased promptly if work is 
satisfactory. Full or part time.

HOTEL NORRLAND
8 W. Burlington, La Grange

ISIGIGYKITE ĮDOMIA KNYGĄ

ŽEMAIČIŲ TARME 
APYSAKOS 

Butkų Juzės raštai.
kur atspausdinta autoriaus plati bio 
grafija, Audronė, o kas svarbiausia 
—įdomios žemaičių tarme trys spy- 
aakos: 1) Knygnešys Butriua, 21 
Ont motis Rarbeles kapą, 3) Kaij 
♦emaitis iš Kulių j Klaipėdą važia 
’o ir Žemaičiu stiprybė 154 pusi 
Knvira Oinstmota Kaina tik 11.50

"* 'm. ,r užsakymais alnst’ 
nPAUGAS'

M R Oakley A«- 

Oilragr R. TU

*• . # ■•»**»••***«»•»«»**

Rcrakitc dien. Draugą!

I

f

UNITED STATES GOVERNMENT 
Member of FederaI Savings and Loan Insurance Corporation

JUSTIN MACKIEYVICH, President

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

SUMIAUK HMliAI. SAVIM,S
AND LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

)ij 4192 ARCHER AVĖ., CHICAGO 32 
PHONE: Vlrginia 7-1141

P. STANK0VI6IUS
REAL ĖST. ir INSUR. BROKERI* 

LIETUVIŲ AUDITORIJA 
3133 So. Halsted St.

Ph. DAnubt 6-1793 
Padeda pirkit! - parduoti namu, 
dklus, biznius. Parūpina paskolas 
draudimus Ir daro vertimus. Tvark 
migracijos dokumentus. Ofisas atds 
-as kasdien nuo 16—7.

PAKELIAME NAMUS
Mūsų darbininkai

Lyginimai - Cemento Pamatai -- 
Nauji “Piers“ - Stulpai - Pripilimal 
Bendri pataisymai.

Žemos žiemos kainos. 
JONAS KOSINSKIS

HOulevard 8-2738

P L U M B I N G
.įcensed bonded plumtiei 
dsrh)i«. nėra dideli*, ar maži*

• ' lt« dabar Raibame lietuviška 
Tel. RKpublIr 7-0H44

WAIbrook 5-3451 '

Skelbtis "DRAUGE” apalmoits

Perskaitę dienr. “Draugą”, duokite jį kitiems.1
* kaina yra prieinama visiem*.

NEW BUFFALO, MICHIGAN 
•f

C5 mylios nuo Chicagos, parduo
dama 10 akrų žemės, arti U. S. 12 
kelio ir l^ike Alichigan. South Shore 
autobusas eina kas valandų. 11 
kamb. moderniškas visiems metams 
gyventi namas. Geneva virtuvė. Au
tomatiškai alyva apšiid. Taip gi yra 
atskiras 4 kamb. namas su 24x28 pė
dų garažu. Vaismedžių sodnas ir dar
žas. Savininkus turi parduoti. Vienų 
namų bus galima tuojau užimti, su 
hulduis ar be baldų. Kaip važiuoti: 
Ant U. S. 12 sukite j dešinę, priva
žiavus ,1’s Cafey antras namas deši
nėje pusėje. Niek liūdink, tel. Ijike- 
side 4134.

’JIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIĮ£  
= LIETUVIŲ STATYBOS = 
= BENDROVE |

MORAS I
E BUILDERS, INO. E
E Stato gyvenamuosius na- = 
E mus, ofisus ir krautuves pa- = 
E gal standartinius planus ar E 

individualinius pageidavimus.
Įvairu s patarimai staty

bos bei finansavimo reika- 
lais, skiciniai planai ir na- E 
mų įkainavimas nemokamai. E 

Statybos reikalais kreiptis E 
į reikalų vedėja šiuo adresu: E
JONAS STANKUS |
kasdien nuo 4 vai. popiet. =

Tel. PRoapert 8-2013 
6800 SO. CAMPBEIJ, AVĖ 

= Chicago 29. illlnoln
niiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii?

MERGINŲ

MOTERŲ

PRUDENTIAL BUILDING 
RESTORANE.

ir kitose artimose vidurmiesčio 
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 hospitalizacija 
5. Patraukli aplinka
7. Progos pakilti
8. Nedirbama sekmadieniais ir šven 

tadieniais.
Kreiptis dabar

STOUFFERS
RESTAURANT
PRUDENTIAL BIJILDINO 

(Randolph prie Miehigan Avė.)
arba 21! W. Madison

Es

|

i
E
E

HELP WANTED — MALĖ
7 ------------

ELECTRICAL ENGINEERS
A-N-D

DRAFTSMEN
We ha ve 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 develnpc 
all of your ųualifications as an Electrieal Engineer.
Steady work, good pay. (We do all types of electrieal engineer- 
ing work.)

APPLY IN PERSON, OR IVRITE TO
B0WSH0T, COOPER & O’DONNELL

6408 EUCIJD AVĖ. CLEVELAND, OHIO
“Cleveland's I-a r gest Completely Electrieal

Engineering Flrm"

I TYPIST - BILLER
Si .
= with aptitude for figures anc 
= willing to learn other duties 
5 , Good salary. Interesting worli 

and pleasant working condi' 
tions. 5 day week.

GLOBĖ MFG C0. 
2501 S. Dearborn St. 

DAnube 6-4100

W0RK NEAR HOME
Well establisbed firm has 
attrnetive vaenney for
GENERAL OFFICE 

LIGHT DICTATION 
KEY SWITCHBOARD

Will train if necessary. Pleasant 
offiee. 5 day week. lloiira 9—4:45. 
Good snlarv to atari. Permnnent 
position. Ashland Avė. bus, Ld<« 
Street “L”.

1641 WEST CARROLL 
MOnroe 6-9393

_____ ISNUOMUOJAMA*

ISNVOM TAVERNA ir 7 kamb 
užpakaly. 4559 S. Washtenaw Avė. 
Tel. HUltop 5-9575.

Yindeikitio.se
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MŪSŲ KOLONIJOSE
Philadelphia, Pa.

DIDELIO ĮVYKIO 

IŠVAKARĖSE

Philadelphijos lietuvių gyve
nime augštesnio lygio meniniai 
parengimai nėra dažnas atve
jis: tik retkarčiais besilankan
tieji j parengimus gauna pro
gos pasidžiaugti tikrojo meno 
švystelėjimais. Tie atvejai lie
ka ilgesniam atsiminimui ir iš 
salių išsineštaisiais įspūdžiais 
ilgesnį laiką dažnas džiaugiasi. 
Prie to augštesnio lygio meni- s 
nio pkstatymo tenka priskirti 
Balfo rengiamą ir vietos tau
tinės sąjungos skyriaus talki
namą vakarą, įvykstantį ba
landžio mėnesio 21 dieną.

Ilgai lauktas Brooklyno ope
retės 
čiams

operete Joninių burtai. Šioje 
dviveiksmėje operetėje talen
tingai supinti tautiniai šokiai

Teiraujantis vietos Balfo 
valdyboje ir Tautinės sąjungos 
skyriuje, patirta, kad visose 
tose kalbose būta nedaug pa
grindo: Tautinės sąjungos val
dyba ateina Balfo darbui į tal
ką, kad papildytų labai išretė
jusias visuomenės darbininkų 
eiles ir kad visas gautas iš šio 
tas per Baltą tremtiniams Vo- 
parengimo pelnas bus atiduo- 
kietijoje šelpti. Šis parengi
mas turi taurų tikslą ir todėl 
nė vienas balandžio 21 tenesu- 
silaiko nuo progos pamatyti 
Joninių burtus. Teprisipildo 
erdvioji ukrainiečių salė gau
siu Phlladelphijos lietuvių bū
riu. Tebus parodytas dėme
sys ir augštesnio lygio meni 
niam scenos pastatymui ir te-

MONAKO KATEDRA

bus gausiau prisidėta prie ne- 
choras philadelphijie- laimingųjų tremtinio šalpos 

pasirodys su linksma
MALONI STAIGMENA

Praeito penktadienio t. y. 
balandžio 6, vakare į Lituanis-

su skambia daina į gilaus pa-' tinęs Augštesniosios mokyklos
triotinio jausmo kupinus bei 
tradicinių joninių džiaugsmo 
sklidinus vaizdus. Visas teks
tas gražiai perpintas patrioti
niu motyvu. Žiūrovų nuotaikos 
praturtinamos ne tik lietuviš
ko šokio bei dainos sentimentu, 
bet sustiprinamos Lietuvos se
novės mistika. Visa tai per- 
tiekta žiūrovui talentingos ra
šytojos Nelės Mazalaitės kur
tame operetės librete. Muziki
nė operetės dalis parengta 
muzikų Mrozinsko ir Stankū
no, vykusiai panaudojusių 
kompozitorių Žilevičiaus, Gruo- 

•džio ir Pakalnio komponuotas 
liaudies dainas. Šokių dalį 
tvarkė Lietuvos Valst. Teatro 
baleto artistas Mozeliauskas. 
Šie lietuvių pasaulyje žinomi 
vardai kiekvienam patikrinta, 
kad šis sceninis pastatymas nė
ra koks menkavertis vaizdelis, 
bet deramo lygio meninis kūri
nys, su dideliu pasisekimu pra
ėjęs N. Yorke ir kitose kaimy
ninėse lietuvių kolonijose.

Philadelphijoje šios operetės 
pastatymas įvyks balandžio 21 
d. 6 v. v. Ukrainiečių didžiojo
je salėje (Lietuviškos Philadel- 
phijos salės šiam reikalui yra 
permažos) — 847 N. Fran- 
klin gt.

Patirta, kad šio parengimo 
reikalas kaikuriuose visuome
nės sluogsniuose buvo sukėlęs 
tam tikras kontraversijas. Bu
vo kalbama, kad Balfas, reng
damas šį vakarą kartu su Tau
tinės sąjungos skyriumi, įne
ša į bendruosius šalpos reika
lus partinį elementą, kad tok3 
elgesys suskaldysiąs iki šiol 
darnumu pasižymėjusį Phila- 
delphijos lietuvių gyvenimą ir 
t. t. Vieni siūlė šiam parengi
mui boikotą, kiti gi argumen
tuodami įtikinėjo, kad čia yra 
ir didesnio meno pasireiškimas 
ir kartu gražusis visiems lietu
viams bendros šalpos reikalas, 
kurį visi privalėtų be partinių 
skirtumų remti. Tarnaus gyve
nimo šalininkai rodė aiškią to
leranciją ir siūlė vardan lietu 
viamo reikalingos vienybės ne: 
tik pakantą, bet nuoširdų šių 
pastangų rėmimą.

Rūpestingai ir pigiai taisau

TELEVIZIJOS
APARATUS

Garantuoja darbą ir dalis.

J. MIGLINAS
Telef. — HUmbold 6 1038

pamokas atsilankė šv. Kaži 
miero parapijos klebonas prel. 
1. Valančiūnas ir visus moki
nius (jų buvo apie 30) apdova
nojo vertinga knyga Dievas ir 
Žmogus. Savo dovaną gerb. 
prelatas palydėjo atitinkamu 
žodžiu, paska.tji(ndam.as nepa
laužiamu ryžtingumu mokytis 
lituanistinių dalykų. Mokyk
los vadovybė gerb. prelatui už 
gražią bei prasmingą dovaną 
per Bendruomenės Balsą iš
reiškė padėką.

Monako katedra, kurioj įvyks Grace Kelly ir princo jungtuvės. (INS;

Rocks, Pa. Pradžia 2:39 vai., suruošti. Komitetas nuoširdžiai 
visus lietuvius įsijungti 
Lietuvių dienos šventės 

vaišės

po piet. Visi atstovai direkto-j prašo 
riai kviečiami kuo skaitlingiau-| į visų
šiai dalyvauti, esate maloniai 
kviečiami draugijos, parapijos, 
klubai, ir kiti, paskirti arba 
parinkti delegatus, ir daly
vauti suvažiavime, nes bus 
svarstomi organizacijos bei ki
ti svarbūs reikalai. Taip pat 
aptarsim mūsų tradicinę Pitts- 
burgiečių Lietuvių dienos 
šventę kuri įvyks rugpjūčio 
mėnesį 5 d. West View Parke. 
Svarbu pasitarti kaip sėkmin
giau ir įdomiau Liete vių dieną

sąjūdį. Po susirinkimo 
kaip ir visada.

Frank Žilionis

PLATINKITE “DRAUGĄ”

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS GELINYCIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banke
tų, laidotuvių ir kitų papuošimų.

2443 WEST #3RI> STREET 
Tel. PRospect 8-0833 Ir PR 8-0834

ROZALIJA VILIUKAS 
Vaitkutė

Gyveno Senelių Prieglaudoje 
Anksčiau gyv. 12248 S.

Emeruld Avė.

Mirė bal. 10 d.. It'51, 6:05 v. 
vak., sulaukus 76 ui. amžiaus.

Gimė Lietuvoje .Kilo Iš Tel
šių apskr., Plungės parapijos.

Amerikoje Išgyveno 53 m. 
l’asiliko dideliame nuliūdimo

4 dukterys: Stella Kostner, 
žentas James; Catherine Yo- 
vvays, H'len Pinzini, žentas Jo- 
sepli; Agnės Hotchkins, žentas 
Ravinond. 2 sūnūs: Konstan
tas ir Adolph, 17 anūkų ir 10 
proanūky, švogeris Jonas Vai
čiulis su šeima, kiti giminės, 
draugai ir pažįstami.

Kūnas bus pašarvotas 1 vai. 
popiet Bukausko koplyčioje, 
10821 8. Micbigan Avė.

Ijiidotuvės Įvyks šeštad. ba!. 
14 d., iš Ttoplyčlos 8:45 vai. ry
to bus atlydėta J šv. Petro ir 
Povilo parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pantai 
dos už velionės sielą. Po pa
maldi) bus nulydėta į šv. Kazi
miero kapines.

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

Nuliūdę: Dukterys, žentai,
sūnūs, marčios, anūkai ir pro
anūkai.

Laidotuvių direktorius L. 
Bukauskas. Tel. Comniodore 
4-2228.

Rcmkitc dien. Draugą!

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

baterijos ir automobiliams dalyB. Firestone padangos.
1334 West 59th Street Tel. GRovehill 6-9136

M. CESAS, patyręs auto specialistas

lllllllllllllllllllllllltlllllllllilllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllt

MARQUETTE GELIŲ KRAUTUVE
KORSAŽAI, CELES VESTUVĖMS, LAIDOTUVĖMS IR 

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

2743 West 69th Street Tel. PRospect 6-0781
(priešais šv. Kryžiaus ligoninę)

įiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiii

THOOST - PACHANK1S MONUMENTS
6819 So. Western Avė. Tel. GRovehill 6-3745

John W. Paehankis (Pateli)
Chicagos vienintelis 
lietuvis savininkas

Česlovas Vitkauskas, 
West Suburban atstovas 

Tel. TOįvnliall 3-3252

GRAŽIAUSIŲ PAMINKLŲ PASIRINKIMJį 
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.

IŠSIRINKITE DABAR — BUS PASTATYTA VAINIKŲ DIENOJE!

1A ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Nauja, aprclalua (lldclln 

aiiiikvožiinls au pilna ap- 
drauda. 1'lgiDi ir aąžlnlngiu) 
patarnuvlmafl.

R ŠERĖNAS
4548 8. W<mn1 St.. Clilcago V, 

llltnota, tcl. VI 7-2912

ŽVAIGŽDYNŲ SCKURY

Balandžio 7 dieną įvykęs 
studentų ateitininkų rengtas 
linksmavakaris šv. Andriejaus 
salėje praėjo labai sėkmingai: 
puikiai papuoštoje salėje prie 
geros muzikos į “žvaigždynui 
sūkurį’’ įsisuko ne tik gausus! 
Philadelphijos jaunimo būrys, i 
bet ir senstelėję buvo pagauti | 
tikrai skaidrios bei džiaugs-Į 
mingos nuotaikos. B. R.

Pittsburgh, Pa.
Jungtinių lietuvių organiza

cijos Vakarines Pensylvanijos 
suvažiavimas bus balandžio 29 
d., sekmadienį, Lithuanian As- 
sociation of Amerika svetainė
je, 424 Locust St. McKee3

A. + A.
DOMININKAS* ADOMAITIS
Gyveno 7228 S. Talman Avė. 

Tcl. PRospect 6-1278
Mirė bal. 11 d„ 1956, 12:15 

vai. ryto, sulaukęs senatvės.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tau

ragės apskr., Šilalės parapijos.
Amerikoje išgyveno 50 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Ona (Skinkiutū), pagal 
pirmą vyrą Krukonienė, 2 po
dukros: Margaret Gužaitis,
žentas Juozas, 2 anūkai; ir Ju- 
lia Springer, žentas Robert; 
posūnis Jurgis Krukonis, marti 
Bernice, 2 anūkai. Švogeris 
Juozas Skinkis su šeima; 2 švo- 
gerkos Ona Ažukienė ir Mari
jona Kasubienė ir jų šeimos: 
krikšto duktė Violet Messuck, 
kiti giminės, draugai ir pažįs
tami.

Priklausė Šv. Izidoriaus Ar- 
tojaus Draugijai.

Kūnas pašarvotas Lackauicz 
koplyčioje, if42 4 \V. G9tli St.

Laidotuvės įvyks šeštad., ba'. 
14 d., iš koplyčios 9:30 vai. ry
to bus atlydėtas i švenč. Pane
lės Gimimo parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos, pa
maldos už velionies sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Žmona, ĮMslukros,
iM>sūnis, žentui, marti ir unit

ui.
Laidotuvių direktorius Sie- 

ponaą Lackawicz. Tcl. REpub- 
lic 7-1213.

Vien erių Metų Mirties Sukaktuvės

Pranešu giminėms, draugams ir pažįstamiems, 
kad šeštad., bal. mėn. 14 d. 7 vai. ryto Švenč. Pa
nelės Nekalto Prasidėjimo parapijos bažnyčioje, 
Brighton Parke, Chicagoje, bus laikomos šv. Mi
šios su egzekvijomis už sielą mano mylimos 
žmonos

SOFIJOS STASIUKONIENES
Nuoširdžiai kviečiu draugus, prietelius ir pa

žįstamus juose dalyvauti.

Liūdintis vyras Jonas

UODfiSIO VALANDOJ 
fimfcitr

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DUUEKTOR1AI -

6845 S..Western —8 atskiros air-cond. koplyčios
7-M66 — 7*6661 AatomobiUams vMa 
kart* gy’vn* kitose mieste dalys*; gausUas

koplyčią arčiau jūsų namų.

Mielam partneriui,

INŽ. JONUI JURKŪNUI,
jo brangiam tėveliui mirus, nuoširdžią užuojautą 
reiškia

Venta Engineering Go., Ine. 
Adolfas Januškevičius ir 
Albertas Vengris

a. a.

PETRAS GAILIUS

DETROIT, MICHIGflN

Pranešame giminėms ir pažįstamiems, kad pc 
ilgos ir sunkios ligos balandžio 9 d. Detroite mirė 
mano mylimas vyras

A. j- A.

ANTANAS PETRAUSKAS
Kūnas pašarvotas Dom Brazio koplyčioje, 1930

—25th St. Laidotuvės įvyks penktadienį, balan- 
dio 13 d. iš Šy. Antano bažnyčios.

Nuliūdę: žmona, sūnus, dukterys, žentai ir 
anūkai.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

T0wnhall 3-2109

jūiimTim
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605 07 South Hermitage Avenue

Tek 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 LIETUVIU 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulansų patarna

vimas dieną ir nak- 
, 4, Reikale šaukite 

Tiua.

Mes turime koplyčias | 
visose Chicagos ir , 
Roselando dalyse Ir 

uojau patarnaujame

Gyveno 0728 K. Maplcwood Avė.

Mile bal. 16, 1956, 16 vai. ryto, Kniaukęs RcnfttvČjs.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Telšių Hjnski*., I’lilngės Įtaru)*., Miltinių km. 
Amerikoje išgyveno 53 m.

Pasiliko (lideliamo nuliūdime žmona Placidą (.ludeikaitė), 2 duk
terys Maric Salsburg, ir Aunu Itaginns, žentas VVilliam, 5 sūnūs: 
Antliony, marti Betty. Josepli, Pcter Jr., marti Frtnees, Stanley, 
marti josepliine ir VValter, marti Mel\n, 7 anūkai, 3 proanūkai, 2 

šešetų duktorys: Seselė M. Skolastika kazimieiietė ir Paulina Dau
kantas su šeima, <jyv. Kanadoj, švogerka Domicėlė Baubas su šeima, 
giminaičiai: Vcrcitru šei: a, kiti (riminės, draugai ir pažįstami.

Priklausė Šv. Vardo Draug. Marrpictte Pk., LI.Js.SA kp. 163, Lai), 
darių S-gai ir Šv. Kazimiero Akad. (lėmėjų Dr-jai.

Kūnas pašarvotus .Mažeikos-!',vinis kopi. 6815 S. \Ves1ern Avė.

Ijaidnlmes įvyks šeštad., bal. 11 <1., iš kopi. 8:36 vai. ryto Ims at
lydėtas j Švč. Panelės Gimimo par. bažnyčią, kurioje įvyks gedulin
gom pamaldos už velionio sielų. Po pamaldų bus nulydėtas,) Sv. Ka

zimiero kapines.
Nuošiiilžiai kviečiame visus giminds, draugius ir pažįstamus 

Iv va uti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: žmona, duktorys, sūnūs, žentas, marčios, anūkai ir proan.
baidot uvig direkt. Mažeikn-Kvuns, Te!. .UFptlblie 7-8666.

AUKŠTAS DIVIDENDAS — APDRAUSTAS SAUGUMAS IR PELNINGI PATARNAVIMAI.

TAUPYKITE TVIRTAI. APDRAUSTOJ »l«,000,000 tSTAJGOJ E. AIRACI ALSIAS, N Al JAI PADIDINTAS DIVIDENDAM Ui PAID V'P I.YVESTMEN 
TŲ SĄSKAITAS. RITI TAUPYMO SKYRIAI: OPTlONAL, BONUS, KALTUI, IR VARAUIJŪ SKYRIAI. GALITE TAUPYTI IR PER I,AIŠKUS. SU
TAUPYKITE IŠLAIDAS IAKEIČIANT CERIUS IR APMOKANT VISOKIAUSIAS BILAS, VEI/FU1 PATARNAVIMAS NARIAMS. INRE1CIAM IR 
PARDUODAM VALDŽIOS BONUS. NAMŲ PASKOLOS PRIEINAMIAUSI OM SĄLYGOM. Si MNOT MŪSŲ AI KŠIĄ DIVIDENDĄ IR KITAS IN
FORMACIJAS PAŠAUKIT — -------------------- ---------

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. Tcl. LAIayette 3-3572

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

PETRAS P. GURSKIS
659 West 18th STREET Tel. SEeley 8-5711

’ ALFREDAS VANCE
177 WOODSIDE Rd., Riverside, III. Tel. OLympic 2-5245,

POVILAS J. RIDIKAS
8354 S. HALSTEI) STREET Tel. YArds 7-1911

LEONARDASOUKAUSKAS
10821 S. MICIIIGAN AVĖ. Tel. COmmodore 4-2228

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

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

2IGMUND (ŽUDYK) ZUDYCKI
1646 W. 46th STREET YArds 7-0781

PIRM.

GROVKH1LL 6-7576.

CHICAGO SAVIHGS and LOAH ASSOCIATION, 6234 SOUTH WESTERH AVĖ.
UI V AL. — R V AL.; ANTRAI). IR PKNKT. D Iki 4 VAK.; K ET. • IKI 8 vai. vak.; Troč. UŽDARYTA VISĄ DIENĄ; ŠEAT. VIKIS POPIET 

*■

STEPONAS C. LACXAWICZ
2424 W. 69th STREET BEpnbUe 7-1213 (

2314 W. 2Srtl PIjYCE Vlrglnla 7-^672 <

LI.Js.SA


X Mykolas Venclauskas iš Į 
Clevelando sutiko jeiti Draugo 
romano konkurso jury komisi
jom M. Venclauskas labai ver
tina "Draugo” romano kon
kursus mūsų dailiąjai raštijai.

UTENRASTTS DRAUGAS, CttTCAOO, rLLINOTS Ketvirta! halanl’io 12 1056

/ mus X Tėvų Marijonų farmoje 
Clarendon Hills, III., prie 83

X Tėvų Marijonų bendra-! keho 63 Satvės Saįima Kau‘ 
darbių 35 skyrius, balandžio 8 šviežių lietuviškų sūrių.
d. Nekalto Prasidėjimo parapi- x Danutė G. Bieliauskienė, 

jos mokyklos salėje turėjo su- gydytoja, išlaikiusi valstybinius 
sirinkimą, kuriame nutarta ge- egzaminus Virginijos valstybė

IŠ ARTI IR TOLI
j. A. VALSTYBĖSE

DRAUGO STATYBĄ BAIGS ŠIĄ 

VASARĄ
— K. Žalkauskas, buvęs Vli- 

ko Vykdomosios tarybos pirmi
ninkas, kuris su žmona neseniai 
atvyko iš Vokietijos, šiuo metu 
apsistojęs pas Blazus Brookly- 
ne. Dabar tvarko savo doku
mentus ir dairosi darbo.

tingų straipsnių, plati tarptau
tinių įvykių ir lietuviškojo gy-Į Mūsų dienraščio naujų pa-tmo karnyzai, palangės, koply- 
vemrno apžvalga, šiuo nume-j lalpų ir prie jų auganf;if) vkJ f;ios frontas išpuošiamas žalia 
nu *-‘a,Kyę” tvir,u zing.m.u nuolyno namo statyba auga terakota. Ištolo labai jspūdin- 

taip sparčiu tempu, jog jos gai atrodo'vienuolynas, lyg su 
vykdytojas inž. Juozas Augus-'kokiu bokštu. Viduje užda- 
tinaviėius tikisi liepos mėn.Įras kiemas. Erdvi pasivaikš- 

metų( kai pasirodė pirmasis “Į j pradžioje ją visiškai užbaigti į čiojimo terasa namo vakarinėj 
Laisvę numeris Kaune, gai-1 jr raktus atiduoti. Jau gegužės pusėj

pradėjo trečiuosius savo gyve
nimo metus Amerikoje. Šių 
metų birželio mėn. sueina 15

„ „ Koplyčioje — penki al-
Reutlingene perdavęs savo vališkojo lietuvių tautos suki- i mėnesį norima Marijonų Cen- toriai. Kambarių bus dėl ko- 

Įs' pareigas naujai VT pirmininkei hmo siausme. Tada “Į Laisvę” dradarbių seimą turėti naujo-jkių 25 tėvų ir broliukų. Salė 
gūžės 20 d. surengti ekskursu ;je šiomis dienomis atdarė'sa- A* Devenienei’ Suskas buvo buvo vienintelis lietuvių laik* je Draugo salėje> kurią iki bibliotekai ir posėdžiams
ją j Moly Hills apie birželio 24 ! £ oZ Ji yraTsichigo dr ° 1 T J° -t T? 1

• - ............ , yo onąą. ji yra psicnoiogo dr.Į New Yorką pasitiktas. Nevv J-4 dvasią ir ryžtą "Į Laisvę
Vytauto Bieliausko žmona, ku- Į Yorko valst. liaudininkų kuopa I išlaikė ligi dabarties, drąsiaisurengti skyriaus išvažiavimą, 

dalyvauti Tėvų Marijonų ben
dradarbių Chicagos apskrities 
susirinkime ir suruošti vaišes, 
pasiųsti atstovus j Šv. Kazi
miero seselių seimą. Skyriui 
šiais metais vadovauja p. šir- 
vinskienė.

X Ona Mažeikienė, 3474 Ar
cher avė., šiuo metu atostogau
ja Floridoje, Petersburg, Fla.

X Lietuvių Kultūros Kon
greso metu bus istorijos sekci
jos posėdis. Tuo reikalu istori
kams, istorijos mokytojams, 
istorijos studentams ir istori
jos mėgėjams siuntinėjami 
laiškai. Jei kas minėtos kate
gorijos asmenų dar laiško ne
gavo, malonėkite pranešti sa
vo adresą. Gavus adresą, tuoj 
bus išsiųstas. Būtų didelė pa
galba, jei pranešantis savo ad
resą pridėtų ir kitų adresus.

Visais istorijos posėdžio rei
kalais prašoma rašyti Pasaulio 
Lietuvių Archyvo adresu: Vin
centas Liulevičius, 2601 West

ris ten pat profesoriauja.

X Motina Teofilė, šv. Kazi
miero seselių kongregacijos 
viršininkė, su kitomis seselė
mis kazimierietėmis aplankė 
nudegusius liet. saleziečius ir 
atvežė dovanų bažnytinių rūbų.

X Už a. a. Sofijos Stasiuko- 

nienės-Ereminaitės sielą, vienų 
metų mirties sukaktuves mi
nint, bus atlaikytos pamaldos 
balandžio 14 d. 7 vai. ryto Ne
kalto Prasidėjimo Panelės Švč. 
parapijos bažnyčioje, Brighton 
Park.

X Chicagoje paskleistos ži

nios apie ištremtųjų į Sibirą 

estų masinį grąžinimą nėra pa

tvirtintos. Į paskleistas žinias 
žiūrėtina labai atsargiai. Prie
šingai, iš Vakarų Vokietijos 
pranešama, jog ten likę trem
tiniai gauna iš Lietuvoje liku
sių giminių ar šeimos narių 
laiškus, kuriuose primygtinai 
raginama ir maldaujama grįž- 

,ti. Vokietijoj likę tremtiniai bi-

žaliojo Internacionalo patalpų- užsimojusi ir toliau atviru ir 
se jam buvo surengusi sutiktu- nepataikaujančiu žodžiu laužti 
ves, kuriose šalia kuopos narių, | pavergimo, sustingimo ir bai- 
dalyvavo ir svečių iš kitų poli- mės ledus. Eilė “Į Laisvę” pir- 
tinių srovių. Sutiktuvėse buvo Į mųjų steigėjų, redaktorių ir 
prof. J. Kaminskas, J. Pakemė-' bendradarbių garbingai krito
nas, V. Sidzikauskas, K. Bieli
nis, Pr. Vainauskas, M. Brakas 
ir kt. Kalbas pasakė inž. A. No
vickis, kuopos vardu, A. Audė
nas ir pats K. Zaikauskas.

sukilimo metu, žuvo koncentra
cijos stovyklose ar buvo išvež
ti į Sibirą. Vasaros metu ruo
šiamasi paminėti "Į Laisvę” 15 
metų sukakti.

Marųuette Rd., Chicago 29, III. jo, jog ragjnjmaį grįžti rašomi 
spaudimo ženkle. Baimės jaus-X Prof. A. Varno sveikata 

gerėja; temperatūra darosi 
normali, nors reikalinga spe
ciali dieta ir atsargi priežiūra, 
nes mūsų dailininkas yra susir
gęs kepenų uždegimu. Gydo
mas namuose.

X Dr. A. Maciūnas perkelia 
savo ofisą i 5700 S. Wood st., 
priešais Southtovvn ligoninę.

X Don Varno posto moterų 
vienetas rengia bunco ir kortų 
vakarą balandžio 18 d. 7 vai. 
vakaro St. Adrian bažnyčios 
salėje, 7054 S. Washtenaw avė.

X Teresė Papšytė, jaunoji 
dainininkė, LRKSA 33-čios kp. 
banketo metu išpildys dalį 
programos šį sekmadienį, ba
landžio 15 d. 4 vai. Visų Šven
tųjų parap. salėje.

X Vl-jų Š. Amerikos liet. 
sporto žaidynių antrajame or
ganizacinio ir varžybinio komi
tetų posėdyje, kuriame dalyva
vo V. Adamkavičius, A. Kiki- 
las, A. Lauraitis, E. šulaitis, 
K. Šalkauskas, K. Žulpa ir kt., 
buvo sudaryta šių žaidynių pro
grama. Jas yra numatyta pra
dėti balandžio mėn. 21 d. 11

mą didina faktai apie tremti
nių grobimus Vakarų Vokieti
joj, kurie labai sustiprėjo po 
Vakarų Vokietijos-Sovietų Są
jungos diplomatinių santykių 
užmezgimo.

X Irena ir Vytautas Linar-

tai susilaukė dukrelės Vidos- 
Angelės. Tėvai džiaugiasi pir
magime, o uošvis Adomas Ma
čius anūke.

I
X Jonas Gradinskas savo 

TV krautuvėje ilgą laiką de
monstravo paskutiniuosius mo
delius televizijos ir radijo. Jų 
būta nepaprastai idomių tiek 
Amerikos, tiek įvairių Europos 
kraštų. Vakarais prisirinkdavo 
daug žiūrovų ir pirkėjų. Vieną 
nepaprastai įdomų aparatą pa
vogė įsilaužę nakties metu pik
tadariai, kurie po kelių dienų 
buvo sugauti ir aparatas grą
žintas savininkui.

X Lietuvių katalikų gydyto

jų korp “Gaja” balandžio 15 d. 
10 vai. tėvų jėzuitų koplyčioj 
(5541 S. Paulina St.) turės 
bendras pamaldas už mirusius 
korporacijos narius. Tuojau po 
pamaldų tėvų jėzuitų patalpo
se bus pusryčiai ir susirinki-

Dėkodamas už sutiktuves, 
buvęs VT pirmininkas prisiminė 
savo darbą ir linkėjo sėkmės 
savo įpėdiniams, vildamasis, 
kad galų gale vistiek ateis die
na, kada sugrįšime į laisvą ir 
nepriklausomą Lietuvą.

Vėliau tame pat pobūvyje su 
spaudos žmonėmis kalbėdama
sis K. Zaikauskas ypač pabrėžė 
reikalą remti Vasario 16 gim
naziją ir Balfą, kuris gelbsti 
Vokietijoje gyvenančius sene
liams ir ligoniams. "Remkite 
gimnaziją per būrelius. Ir aš 
asmeniškai esu jiems davęs pa
žadą, kad čia Amerikoje bent 
vieną būrelį jiems įsteigsiu”, 
sakė buvęs VT pirmininkas. Jis 
ir jo žmona atrodė pailsėję po 
kelionės ir buvo pasirengę imtis 
pastangų pradėti kurtis Ameri
koje jau antru kart. Kaip žinia, 
K. Zaikauskas su žmona jau 
buvo emigravęs sykį į JAV ir iš 
čia, išrinkus jį VT pirmininku, 
nuvyko į Vokietiją ir tenai to
se pareigose išbuvo trejus su 
puse metų.

— Dr. Jonas Sadauskas, 340. 

E. King st., Decatur, III., lan-’

— Albinas S. Trečiokas, Di
džiojo New Yorko visuomeni
ninkas ir visų liėtuviškų pat
riotinių organizacijų rėmėjas ir 
narys, kandidatuoja į Susivie
nijimo Lietuvių Amerikoje cent
ro valdybos iždininkus.

PRANCŪZIJOJE
— Rekolekcijos Paryžiaus 

lietuviams. Kovo mėn. 23-24 d. 
d. Tėvų Jėzuitų koplyčioje bu
vo laikomos Paryžiaus lietu
viams rekolekcijos, kurias pra
vedė iš Vokietijos atvykęs kun. 
J. Kenstavičius.

— Lietuvių pobūvis. Pr. Lie
tuvių B-nės Krašto Valdyba 
pirmąją Velykų dieną suruošė 
pobūvį, kuriame dalyvavo di
delis skaičius Paryžiaus ir jo 
apylinkių lietuvių. Į pobūvį at
silankė Lietuvos Atstovas 
Prancūzijai dr. S. Bačkis ir po
nia.

VOKIETIJOJ

Jau
tam laikui norima įrengti. yra pastatytas ir šildymo boi- 

Prie statybos dabar nuolat leris. Jau ir laiptai įdėti, visos 
dirba 30 darbininkų. Baigia- lubos padarytos, pertvaros iš
mos tvarkyti Draugo spaustu-j mūrytos, elektros laidams 
vės sienos. Čia bus daug erd- vamzdžiai įdėti. Belieka tik iš
ves spaustuvės mašinoms, švie
sus linotipistų kambarys, ilgi 
popieriaus sandėliai. į kuriuos 
galės ir sunkvežimis įvažiuoti. 
Mažas specialus liftas raštus,

tinkuoti. Kadangi dabar tin
kavimo darbininkai laisvesni, 
tai tikimasi, kad tas darbas 
greit bus įvykdytas.

Koplyčios stogas bus labai

KAS KĄ IR KUR
— Amerikos Liet. R. Kat. Fe

deracijos Chicagos apskrities su
sirinkimo šiandien (ketvirtadieni) 
nebus. Apie tai praneša visiems 
nariams — Valdyba

— Budriko radijo valanda iš
radijo stoties WHFC 1450 kil. ba
landžio 12 d., ketvirtadienį nuo G 
iki 7 vai. vakarą. Programoje 
rinktinės lietuviškos dainos, ku
rias sudainuos solistė Izabele Mo 
tiekaitienė; Budriko radijo valan
dos orkestras ir vertingi bei aktu
alūs pranešimai su įdomiomis 
staigmenomis. Kontestantams bus 
pranešta kas ir ką laimėjo pirma
dienio dovanų paskirstymo valan
doje. Išgirsite naujas mįsles ir 
mįslių atsakymus, šias lietuviškas 
programas leidžia Budriko baldų, 
televizijos ir brangenybių krautu
vė, 3241 So. Halsted St., kiekvie
ną ketvirtadienį tuo pačiu laiku. 
Paklausykite! — Jonas špokas

knygas kels iš redakcijos į patvarios medžiagos — vario
spaustuvę ir atgal. Centrinia
me kampe, iš šonų stiklais ir 
šviečianti bus religinių dalykų 
šviejianti bus religinių dalykų 
parduotuvė. Bus šviesūs re
daktorių kambariai.

Statybai jau sunaudota apie 
200,000 plytų. Vienuolyno na-

skardos, niekad nerūdys. Kop
lyčios vitražus jau yra padaręs 
dail. K. Varnelis. Langai jau 
visame name su stiklais. Jau 
ir skystojo kuro turima ir grei
tu laiku bus galima pradėti: šil
dyti, kad tinkuotojams būtų 
patogiau ir greičiau džiūtų.

CHICAGOS ŽINIOS

— Tarptautinės Krikščionių 

f Demokratų Unijos Kultūrinės 

Komisijos sesija

kėši Chicagoje. Sadauskas į 
Ameriką atvyko 1949 .m. Pora i Š. m. kovo mėn. 21-24 d. d. 
metų dirbo Šv. Juozapo ligoni- Berlyne įvyko Tarp 1. Krikš-
nėje, Joliet, III. 1910-55 m. dir
bo Wabash geležinkeliečių ligo
ninėj Decatur, III. Pereitais me
tais išlaikė egzaminus ir gavo 
teisę verstis privačia praktika. 
1955 m. atidarė savo kabinetą 
Standard Office Building, De
catur, III. Daktaro dėdė Char
les Urenos gyveno Chicagoje, 
brolis dr. Jurgis Sadauskas dir
ba veteranų ligoninėje Dovney, 
III.

— Liet. Valstiečių Liaudinin

kų sąjungos centro valdyba ko
vo 24 ir 25 dienomis New Yor- 
ke Žaliojo Internacionalo būsti
nėje buvo susirinkusi savo pir
mųjų posėdžių. Naujai išrink
toji valdyba sudaryta sausio

čionių Demokratų Unijos 
(NEJ) Kultūrinės Komisijos 
sesija. Minimos sesijos posė
džiuose dalyvavo visa eilė pasi
žymėjusių Europos politikų ir 
veikėjų, kaip min. R. Schuman 
(Prancūzija), min. De Schry- 
ver (Belgija), Sir Thomas 
O’Brien (Anglija) ir kt. Kon
ferencijoje svarstytos Rytų ir 
Vakarų santykių problemos.

Lietuvius šioje konferenci
joje atstovavo: E. Turauskas 
ir A. Venskus, atvykę iš Pary
žiaus.

Viešbučio gaisras
Kilo gaisras New Atlas vieš

buty, 665 N. Clark, Chicagoje. 
Gaisro metu žuvo 40 m. vyras 
Ernest Lewis, kuris buvo išneš
tas be sąmonės iš antro augšto 
ir kuris mirė vežamas į Hero- 
tin ligoninę. Gaisro priežastis 
neišaiškinta. Nuostolių $15,000.

Sudegė 60 sunkvežimių
Pietinėje Chicagos dalyje 

antradienio vakare įvyko dide
lis gaisras. Sudegė vieno augš
to pastatas Erie Vehicle Co.., 
60 W. 51 str., sunaikinta 60 
sunkvežimių ir didžiųjų prie
kabų (treilerių), dirbamų toje 
vietoje. Gaisro metu sprogo 
šeši gazolino tankai. Liepsnos 
šovė 150 pėdų į viršų. Apie 
5,000 žiūrovų buvo subėgę sek
ti gaisro. Spėjama, kad nuo
stolių padaryta: pastatui $300,- 
000 ir jame laikytiems daly
kams — $450,000.

Chicaga turės 10,000,000 
gyventojų

Loyolos universiteto profeso
rius Paul Mundy spėja, kad 
Chicaga pabaigoje šio šimtme
čio, tai yra 2000 metų, jau tu
rės apie 10 milionų gyventojų. 
Prof. Mundy savo paskaitoje 
Chicagos klube, 404 S. Michi- 
gan, paminėjo, kad Chicagos 
gyventojų augimas daugeliu 
atžvilgių yra nuostabiai spar
tus. Ypač stipriai auga negrų 
procentas.

Negyva mergaitė viešbuty
Planters viešbuty, 19 N. 

Clark str., rasta negyva 16 me
tų mokleivė Clara Fisher. Ji 
buvo bebaigianti Thornton 
Township Augšt. mokyklą. Ki
lusi iš Lansing. Ji drauge su 
kažkokiu vyru buvo įsiregistra
vusi viešbutyje neteisinga pa
varde, kaip atvykę iš Port Wa- 
shington, Wisc. Vyras kažkur 
dingo, mergaitės gi lavonas, be 
drabužių, rastas kambaryje. 
Pirmadienį ji išvyko neva į mo
kyklą, bet ten nebuvo ir nesu
grįžo į namus. Tada tėvai pra-

Laimėtojai rinkimuose
Tikri rinkimų laimėtojai išė

jo Chicagos seniūnai, kuriems 
balsuotojai pakėlė algas iš 
$5,000 metuose į $8,000. Taip
gi buvo patvirtintas planas pa
kelti teismo tarnautojų atlygi
nimus.

Rinkimai praėjo normaliai, 
nors Chicagoje atsitiko dvi ne
laimės — balsavimų vietose 
mirė du pareigūnai: Morris 
Zeitmann, 65 m. amžiaus, su
krito. negyvas 3505 W. Madi- 
son str., gavęs širdies ataką; 
Antanas Mueller, 58 m. amž„ 
demokratų precinkto kapito
nas, mirė beinspektuodamas 
balsavimo mašiną. šiuo kartu 
Chicagoje labai daugelyje vie
tų buvo naudojamos balsavimų 
mašinos. Jos veikė gana gerai, 
o užsispragavusioms pataisyti 
buvo pakankamas skaičius me
chanikų.

Illinois valstybėje demokra
tų partijoje nominacijas laimė
jo kandidatai: į prezidentus 
Adlai Stevenson, į JAV senato
rius R. Stengei, Į gubernato
rius H. C. Paschen, į gubern. 
padėjėjus R. Bonjean, į valst.

vai. ryto, o oficialus atidary-1 mas. Korporacijos valdyba 
mas bus 2 vai. Vakare 8 vai.1 kviečia visus korporantus daly- pabaigoje įvykusių rink'mų. Ka
Lietuvių auditorijoje įvyks ■ vauti pamaldose ir susirinki- 
sportininkų susipažinimo po-1 me. 
būvis ir šokiai ir sekmadienį
žaidimai bus tęsiami nuo 12 v.

X Aušros Vartų parapijos 
klebonas kun. P. Malinauskas 
Velykų rytą, po Kristaus pri
sikėlimo pamaldų parapijos 
chorą pakvietė pusryčių. Šiuo 
klebeno parodytu maloniu dė-

Lietuvos nepriklausomybės 
metais “Gajos” korporacija 
buvo viena iš skaitlingiausių 
ateitininkų korporacijų. Daug 
“Gajos” korporantų gydytojų 
šiuo metu yra įsikūrę Chicago
je ir jos apylinkėse. Kiekvie
nais metais “Gaja” pamaldo-

mesiu choristai džiaugiasi. Pus- ir susir.nkimu prisimena
ryčių metu choristai chorvedį 
apdovanojo gražiais margu
čiais. Giedojime choras daro 
gražią pažangą.

X Lietuvių Teisin'nkų Drau
gijos Chicagos skyr. valdyba: 
pirm. Kazys Kasakaitis, ižd. dr. 
jur. Vladas Šimaitis, sekreto-

ir pagerbia mirusius savo idė
jos draugus.

X Amerikos Lietuvių Ben
druomenės valdybos ir LB Chi
cagos apygardos valdybos su- 
sitar.mu Kultūros kongreso 
rengimas pavestas LB Chica
gos apygardos valdybai. Apy-

rius Mykolas Nagys, nariai L. jgardos valdyba lieka koordina- 
Šmulkštys ir S. Vazbys. Kan-jcinis organas Kultūros kon- 
didatai jur. Kazys Šidlauskas greso techniškam ir programi- 
ir Stasys Gečas. Nario mokestį niam darbui derinti. Progra- 
galima sumokėti šiuo adresu: mos komisijai pirmininkauja 
Vladas Šimaitis, 2737 W. 43 St., dr. J. Bajerčius, nariai J. Šve- 
Chicago 32, Illinois. , Jas ir V. Radžius.

dangi iš Chicagos negalėjo į po
sėdžius atvykti valdybos išrink
ti M. Mackevičius ir L. šmulkš- 
tys, tai nutarta pareigomis pa- j 

siskirstyti po mėnesio. Tuo tar-1 
pu piiai.n.n.-.o pareigas ir to
liau tebee.na ligšiolinis pirmi
ninkas Juozas Audėnas. Nau
joje valdyboje, ’oe jau minėtų 
ėikagieč.ų, išrinkti yra dr. J. 
Pajaujis, pik. K. Škirpa, dr. M 
Devenis, J. Audėnas, II Blazas, 
S. Lazauskas ir J. Kardei.s. Re
vizijos komisijon pirmin nku 
jau antrai kadencijai išrinktas 
inž. Ant. Nov.ckis, kiti nariai— 
dr. V. Tercijonas ir B. Mačiūnie
nė. Dviejų dienų posėdžiuose 
valstiečių liaudininkų centras 
aptarė organizacinius reikalus, 
santykių plėtimą ir jų derinimą, 
bendradarbiaujant su kitomis 
c rgan izaci jom is.

— Lietuvių Fronto žurnalo 
“Į Laisvę” 9 nr. jau atspaus
dintas ir šią savaitę siuntinėja
mas skaitytojams. Daug ver-

Detroito studentų at-kų trio (iš kaires: Pr. ZaranKa, Ant. Poli- 
kaitis ir J. Polikaitis) dainuos šį šeštadienį Šatrijos rengiamam 
vakare, kuris įvyks Lietuvių auditorijoj 7 vai. vak.

nešė policijai. Policija jieško sekretorius D. F. Mailett, į vie
šu ja buvusio vyro. Pirmas tar
dymas duoda pagrindo spėti, 
kad mergaitė mirė dėl širdies 
smūgio, tačiau kambary rastas 
ir tuščias alkoholio butelis ir 
dar bus daromi tolimesni mir
ties priežasties aiškinimai.

Kelia algas profesoriams
Roosevelt universitetas savo 

dėstytojams nuo rūgs. 1 d. pa
kels atlyginimą 12i/j%; taipgi 
pabrangs ir mokestis už moks
lą nuo $435 metams iki $480.

Telefonu klauso paskaitą
De Paul universiteto studen

tas Edward A. Fiori, 21 m. am
žiaus, sergąs polio liga, turi 
tiesioginę telefono liniją su sa
vo klase ir telefonu klauso pa
skaitų.

Telefonu jis gali ir atsakinė
ti, bet daugumoje atlieka rašo
muosius darbus ir siunčia paš
tu. Taip jis užbaigė ir Roose
velt Augšt. mokyklą. Sirgda
mas jis visada pasilieka 18 my
lių nuo universiteto ir tai jam 
nekliudo studijuoti komerciją.

Ypatingas darbas
Mundelein kolegiją baigusi 

Arlene Halko pradėjo darbą 
naujoje srityje, vadinamoje — 
sveikatos fizikoje. Ji tarnauja 
Admiral bendrovėje ir su spe
cialiais Įrankiais tiria radiaci
ją — atominį spinduliavimą, 
kur3, jeigu stiprus, gali būti 
pavojingas sveikatai. Dabar ji 
turi 23 m. amžiaus ir už savo 
gabumus gavo stipendiją toli
mesnėms studijoms. Tuos 
mokslapinigius jai skiria Ato- 

, minės Energijos komisija. 
Mundelein kolegija, kurioje ji 
studijavo, yra vedama seselių 
vienuolių. *

Sachs parduos krautuves
Mcrris B. Sachs, nors nelai

mėjęs nominacijos i Illinois gu
bernatorius, jaučiasi laimingas 
Jis pareiškė planuojąs savo tu
rimas drabužių parduotuves 
perleisti savo tarnautojams, 
pats gi pasitrauktų nuo sun
kesnių užsiėmimų.

šos atskaitomybės auditorius 
M. Howlett, į Illinois valst. iž
dininkus A. Hellyer, į valst. 
prokurorus J. L. O’Keefe, į 
Augšč. teismo klerkus — J. P. 
Alexander.

Respublikonų partijos nomi
nacijas laimėjo į prezidentus 
Dvvight D. Eisenhoweris, į JAV 
senatą — E. McKinley Dirksen, 
į gubernatorius W. G. Stratton, 
į gubernatoriaus padėjėjus J. 
W. Chapman, į Illinois valst. 
sekretorius — Charles Carpen- 
tier, į viešos atskaitomybės au
ditorius O. E. Hodge, į Illinois 
iždininkus E. J. Hoffman, į 
valst. prokurorus L. Casle, į 
Augšt. teismo klerkas j— Mrs. 
Earle Benja.min Searcy.

Iš lietuvių nominacijas lai
mėjo Juozas Spaitis į JAV kon
gresą ir A. Kumskis į sanitari
nio distrikto trustistus. Adv. 
Preibis nominacijos nelaimėjo.

Tirs suktybes unijoje
Chicagoje vyksta suvažiavi

mas Tarptautinės Veikiančių 
Inžinierių unijos. Suvažiavime 
buvo nemaža staigmena — įne
šimas rezoliucijos, kad būtų 
pravesta unijoje investigacija 
dėl kaltinimų, kad čia pasireiš
kia raketieriai, neteisingumas 
unijos fondų tvarkyme, atimi
nėjimas teisių kaikuriems uni
jos nariams. Suvažiavime da
lyvauja 680 delegatų.
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Nėra Įdomesnės knygos už kelionių 

aprašymus
VLADO RAMOJAUS

LENKTYNES SU ŠĖTONU
yra Lietuvos batalijono karo kelio 
aprašymai, labai noriai skaitomi ir 
jaunimo ir užaugusių.

Knyga papuošta modernišku dail. 
V. Virkau viršeliu, turi 292 pusi, 
kaina $.'100. Lietuviškos Knygos 
Klulio leidinys.
(JŽM kymus Ir Dinimis siuskite

‘‘DRAUGAS”
2334 South Oakley Avenue 

Chicago 8, Illinois 
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