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KREMLIAUS TIKSLAI PASILIEKA TIE PATYS
Ne Stalinas yra iškoneveiktas, 
bet visa sovietinė santvarka

S per. Eltos atstovas Strasburge
STRASBURGAS, bal. 17. — Pavergtųjų Europos tautų spe

ciali sesija baigės sėkmingai, nežiūrint apsiniaukusios padėties Eu
ropoje. Kiekvieną dieną pavergtųjų tautų atstovus sveikino žymūs 
prancūzų ir kitų tautų atstovai. Kiekvieną dieną plaukė telegra
mos, spauda Prancūzijoje ir kituose europiniuose kraštuose skelbė 
pranešimus apie pavergtųjų Europos tautų atstovų pasitarimus 
Strasburge.

Antrąją posėdžio dieną Žem.
Reino tarybos pirmininkas, žino
mas prancūzų politikas P. Pflim- 
lin pabrėžė, jog Kremliaus tiks
lai pasilieka tie patys — kliudy
ti Europai susijungti. O mes visi 
privalome nenustoti tikėję, kad 
pavergtos tautos yra laisvomis 
tautomis. Vakarai su gilia sim
patija seka kovą dėl pavergtųjų 
tautų išlaisvinimo ir jie lieka so
lidarūs su tais, kurie kenčia, ti
kisi ir pasiryžę atgauti sau lais
vę ir nepriklausomybę.

Trečiąją posėdžių dieną paverg 
tuosius nuoširdžiai pasveikino ir 
kitas nuoširdus bičiulis švedas 
Kari Wistrand.

„Lietuvių diena“ Strasburge•
Trečioji posėdžių diena, ba

landžio 14-oji, galima drąsiai 
teigti, pavadinta „Lietuvių die
na“. Tą dieną penktajam posė
džiui pirmininkavo europinis at
stovas pulk. Juozas Lanskorons- 
kis iš Paryžiaus, o ne Lietuvos 
delegacijos pirmininkas V. Sidzi
kauskas (kaip buvo numatyta). 
Tuo pabrėžta europinių sesijų da
lyvių — atstovų svarba, nes juk, 
be pirmininko, visi delegatai pa
skirti iš Europos.

Gen. Lauris Norstad, 49 metų, 
JAV oro jėgų viršininkas, paskir
tas nauju Šiaurės Atlanto apsau
gos pakto (Nato) karinių jėgų 
vyriausiu vadu. Jis šių metų pa
baigoje užims gen. Guenther vie
tą. Gen. Guenther pasitraukia iš 
pareigų dėl nesveikatos. (INS)

J. Lanskoronskiui pirminin
kaujant, pavergtieji svarstė tre
čiąjį dienotvarkės punktą — 
tremtinių klausimą. Ir čia kalbė
jo du lietuviai. Krikščionių Dem. 
unijos vardu kalbėjęs E. Turaus
kas nurodė reikalą daugiau at-! 
kreipti dėmesio moraliai ir mate- i 
rialiai padėti pavergtiesiems už 
geležinės uždangos. Vakarų vals

metodai sudaro nuolatinę grėsmę 
žmonijos laisvei, taikai ir saugu
mui.

Debatuose dėl sovietų kolonia
lizmo dalyvavo ir lietuvis delega
tas, lietuvių socialdemokratų at
stovas inž. J. Vilčinskas iš Lon
dono, pasmerkdamas sovietų ko
lonializmą.

Mūsų atstovai turėjo progos ir 
radijo bangomis tarti žodį į tau
tiečius pavergtoje tėvynėje.

Kai atitaisys skriaudas 
kaimyninėms tautoms

Vliko Vykd. tarybos narys dr. 
P. Kardelis savo kalboje į Lietu
vą pasakė: pavergtųjų atstovai 
Strasburge svarstė, kas reikalin
ga daryti, kad Lietuvos išlaisvi
nimas pagreitėtų. Toliau jis iškė
lė pavergtųjų lietuvių parodytą 
ryžtą, kuris prisidėjęs prie sovie
tinio režimo sušvelnėjimo. Anot 
dr. Karvelio žodžių, mes tik tuo
met tikėsime, kad komunistai at
sisako nuo Stalino, kada ne žo
džiais, bet darbais Maskvos vieš
pačiai įrodys, kad jie pasiryžę 
atitaisyti skriaudas, kurias pa
darė kaimyninėms tautoms.

Sniečkus Maskvos suvažiavi
me, kalbėdamas lietuvių tautos 
vardu, skelbė melą, būk lietuvių 
tauta spiečiasi
partiją ir būk Lietuva atgavusi 
tikrą valstybingumą. Mes gi to
liau prieš visą laisvąjį pasaulį 
atskleisime visas sovietų šuny
bes ir visą jų dviveidiškumą. Mes 
kovojame šventą kovą už laisvę, 
už žmogaus asmenybės vertę. Ti
kėkime, kad mūsų laimėjimas 
tikras. Kas gi galėjo tikėti, kad 
Stalino draugai jį taip spardys 
asilo kanopomis, kaip kad šian
dien vyksta. Tačiau ne Stalinas 
yra iškoneveiktas, o visa sovieti
nė santvarka, kaip reakcinė, pa
vergimą nešanti. Būkime tikri, 
griūvant bolševizmo stabams, 
aušta ir mūsų aušra. Tęskime 
kantriai mūsų kovą.

Niekuomet nėjo ir neis su 
komunistais

Inž. J. Vilčinskas, Pavergtųjų 
Europos Tautų delegacijos na
rys ir Lietuvos Socialdemokratų 
partijos atstovas, savo kalboje į 
pavergtuosius tėvynėje nurodė, 
kad Lietuvos darbo žmonės pui
kiai supranta, kad tik demokra
tinėje santvarkoje jie gali nau

dotis savo darbo vaisiais. O Lie
tuvos darbininkija, kovojusi il
gus metus dėl laisvės, niekuomet 
nėjo išvien su . komunistais ir 
neis! Laisvojo pasaulio socialis
tai atmetė komunistų pasiūly
mus bendradarbiauti. O paverg
tųjų tautų laisvės šauksmas yra 
vis lab au girdimas vakarų pa
saulyje. O tai, pabrėžė Vilčins
kas, suteikia mums daugiau vil
čių, kad laisvės aušra pagaliau 
patekės mūsų tėvynei — Lietu
vai.

Pavergtų Europos Tautų sesi
ja Strasburge taip pat kreipiasi 
atskiru atsišaukimu į pa vergtuo
sius.

Jei kilty trečiąs
pasaulinis karas

WASHINGTONAS, bal. 17. — 
Gen. Omar Bradley praėjusį pir
madienį pareiškė: „Jei trečias 
pasaulinis karas prasidėtų, tai jis 
būtų pradėtas puolant Jungtines 
Amerikos Valstybes“.

Generolas Omar Bradley, pa
sitraukęs į atsargą, pasakė: „Aš 
nenoriu“ išvardinti agresorių, 
„bet mes turime prileisti“, kad 
Sovietų Rusija yra vienintelė jė
ga, kuri gali pradėti karą.

Jis kalbėjo senato ginkluotos 
tarnybos pakomitečiui, kuris pra 
dėjo tyrinėjimus, kokią stiprybę 
Amerika turi oro pajėgų srityje.
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Strėlė parodo Kretos salą Viduržemio jūroje, kur JAV marinai 
gegužės mėn. atliks manevrus. Kretos sala priklauso Graikijai.

(INS)

Izraelio naujas reikalavimas
CAIRO, Egiptas, bal. 17. — Izraelis pareikalavo, kad Egiptas 

pašalintų savo blokadą Suezo kanale, grasindamas suardyti Dag
Hammarskjoldo taikos misiją vidurio rytuose. ________

Izraelio premjero Ben - Gurion
politiniai žingsniai sukėlė Caire 
naują nepasitenkinimo bangą 
prieš izraelitus.

Jau spėliojama, kad Egipto 
premjeras Nasser, kuris gana 
švelniai tarėsi praėjusią savaitę

Pasižvalgius politikos lauke
Nuėmė draudimą

NEW DELHI, Indija, bal. 17. 
— Iš Katmandu pranešama, jog 
Nepalio vyriausybė nuėmė ket- 
verių metų uždraudimą veikti 
Nepalio komunistų partijai. To- 

apie komunistų į kiu būdu dabar Nepalio partija 
galės laisvai veikti.

priešingos minėtam paktui. 
Bagdado paktą sudaro Brita

nija, Iranas, Irakas, Pakistanas 
ir Turkija.

G*n. Alfred M. Gruenther, 57 me
tų, š. Atlanto apsaugos pakto ka
rinių pajėgų vyr. vadas, pasitrau
kia ii vado pareigų. (INS)

Kodėl A, įerika 
nenori įsijungti

į Bagdado paktą
TEHERANAS, Iranas, bal. 17.

— Bagdado pakto vadai apeliavo 
praėjusį pirmadienį į Jungtines 
Amerikos Valstybes, kad jos įsi
jungtų į vidurio rytų apsigynimo 
sąjungą. Bet Bagdado posėdžius 
stebįs JAV atstovas pareiškęs, 
kad maža esą vilties, kad Ameri
ka įsijungtų į paktą.

Irano premjeras Hussein Ala, 
atidarydamas pęnkių valstybių 
atstovų posėdį Teherane, kreipė
si į Ameriką, kad ši įsijungtų į
Bagdado paktą ir tuo sustiprintų Nukritusi bomba 

vidurio rytus prieš galimą komu
nistinę agresiją.

su Jungtinių Tautų gen. sekreto
riumi Dag Hammar3kjoldu, gali 
tarti Izraeliui kietesnį žodį.

Hammarskjold atvyko šian
dien į Jeruzalę iš Lebano ir tuo
jau pradėjo tartis su Izraelio 
premjeru Ben - Gurion ir kitais 
Izraelio valstybės vyrais.

Hanamargkjojd atskleidė va
kar, jog Ben - Gurion pareikala
vęs, kad jis kreiptųsi į Egiptą 
dėl Suezo kanalo blokados atšau
kimo, kad į Izraelį laisvai galėtų 
plaukti reikmenys. JT gentrali 
nis sekretorius Hammarskjold 
atsakęs, jog, pagal gautą manda
tą iš JT Saugumo tarybos, jis ne 
galįs svarstyti to klausimo.

Ben - Gurion užmynė labai 
jautrią Egipto vietą — Suezo 
kanalo blokadą.

Nauja medžiaga
WASHINGT0NAS, bal. 17. — 

Komunistinio pogrindžio veikla 
atskleista pietuose. Į New Orlens 
policijos rankas pateko įvairių 
komunistinių dokumentų, kurie 
rodo, kad Amerikos komunistai 
tebeveikia pagal Maskvos direk
tyvas.
• Kipro saloje britų kariai ir 

policija iškrėtė du Kipro salos 
kaimus ir sučiupo amunicijos.

Išilgai ir skersai pasaulį

JAV nenorinčios įsijungti į 
Bagdado paktą, kad nepablogin
tų santykių su Egiptu ir kitomis 
arabų valstybėmis, kurios yra

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA

Kultūriniai ir jaunimo reikalai

užmušė 30 asmenų
BANGKOK, Tailandas, bal. 17. 

— 30 asmenų žuvo ir 50 asmenų 
sunkiai sužeista, kai bomba nu
krito iš lėktuvo į minią.

Skaudi nelaimė įvyko Prachu- 
ap Khiri Khan, pietiniame Tai
lande, kai oro jėgų lėktuvas grį
žo iš bombardavimo pratybų su 
kabančia 200 svarų bomba. Lėk
tuvo pilotas ramiai skrido, nes 
buvo įsitikinęs, kad bombą nu
metęs pratybų metu į taikinį, bet 
pasirodė, jog ji dar tebekabojo.

Bomba nukrito, kai lėktuvas 
praskrido virš uostinio miesto 
150 mylių nuo Bangkok, ir smo
gė į kariškių klubą, kur šimtai 
žmonių buvo susirinkusių švęsti

— Valstybės sekretorius Dulles vakar pareiškė, kad jis įsiti- 
tybės turėtų siekti, kad pvz. so- kinęs, jog būsią išvengta karo vidurio rytuose. Dulles pastebėjęs, 
vietai sumažintų muitus už siun- kad galima išvengti karo, bet negalima sakyti, kad jo pavojaus 
čiamus paketus. . nebūtų.

— Tunise septyni sukilėliai užmušti ir trys kareiviai sužeisti 
prie Djbel Morą, 30 mylių šiaurės vakaruose nuo Gafsa.

Jauniausias delegacijos narys —-JAV oro jėgų F-86D Sabre sprausminis lėktuvas įkrito į
dr. Z. Brinkis palietė kultūrinius Pacifiko okeaną, centrinėje Japonijoje.
ir jaunimo reikalus. Jis iškėlė —Prezidentas Eisenhoweris šią savaitę nešauks spaudos kon- 
mintį daugiau susidomėti tauti- fereneijos, nes jis yra labai užsiėmęs įvairiais darbais. Prezidentas 
nės kultūros išlaikymu tremty- ruošiasi priimti Ispanijos užsienio reikalų ministerį Artajo, kuris • vandens ~festivalf 
je. yra atvykęs į J A V. '

„Lietuvių dienoje“ kalbėtojų — Demokratų vadai šalti dėl prezidento Eisenhowerio naujo 
tribūnoje vėl pasirodė Lietuvos prašymo sudaryti žemės banko programą.
delegacijos pirm. V. Sidzikaus- — Sovietai sutikę remti Jungtinių Tautų pastangas, kad ne- 
kas ir devynių pavergtų kraštų įvyktų karas vidurio rytuose.
delegatams referavo sovietinio — Rabbate, Maroke, vakar areštuoti du prancūzai, kurie kalti- 
imperializmo klausimą. Jis ps- narni, kad jie norėję nužudyti buvusį premjerą Mendes - France, 
brėžė, jog sovietų kolonializmo išvykusį prieš šešias valandas į Paryžių.

Silpnai ,su statyba
Sov. Rusijoje

Maskvos dienraštis „Izvesti- 
jos" Nr. 84 vedamajame skelbia, 
kad praeitais metais butų staty-

Altas tarėsi su Vliko prezidiumu
WASHINGTONAS. — 1956 m. 

balandžio 12—15 dienomis Wa- 
shingtone, D. C., susitiko pasitar 
ti Alto Vykdomojo komiteto: L. 
Šimutis, dr. P. Grigaitis, M. Vai- 
dyla, Alto Informacinio Centro 
vedėja M. Kižytė ir Vliko prezi
diumas: J. Matulionis, prof. J. 
Kaminskas ir H. Blazas.

Alto Vykd. komiteto vicepir
mininkas A. Olis, tarnybinių ap
linkybių sulaikytas Chicagoje, į 
pasitarimą atvykti negalėjęs.

Alto Vykdomasis komitetas ir 
Vliko prezidiumas pasikeitė in
formacijomis apie abiejų veiks
nių nuveiktus, vykdomus ir pla
nuojamus ateičiai konkrečius 
darbus Lietuvos laisvinimo ir ki
tose srityse.

Buvo aptartos iš abipusės in
formacijos kilusios problemos: 
a) Lietuvos laisvinimo akcijos 
suaktyvinimas Amerikos Jung
tinėse Valstybėse per Altą; b) 
tos pat akcijos suaktyvinimas 
globaliniu mastu per Vliką, įtrau 
kiant į bendras pastangas lietu
vių išeiviją visame pasaulyje; c) 
būdai palengvinti žmonėms oku
puotoje Lietuvoje ir lietuviams 
tremtiniams Sibire; d) kontrak- 
cijos priemonės taip vadinamai 
Mihailovo sniego operacijai ir k.

Vliko prezidiumas augštai ver
tina Alto nuveiktus ir vykdomus 
darbus Lietuvai laisvinti, o taip 
pat dėkoja už nuolatinę moralinę 
ir medžiaginę paramą Vilkui.

Alto Vykdomasis komitetas, 
smulkiau negu bet kada supažin
dintas su Vliko ir jo VT atliktais,

bos plano tebuvo įvykdyta 68%. 
Tūkstančiams darbininkų nebu
vo tinkamesnių butų, — rašo 
Maskvos laikraštis. Taipgi nusi
skundžiama, kad daugelis naujų 
pastatytų yra su stipriais trūku
mais.

• Keturi Amerikos karo laivai 
— naikintuvai išplaukė į Vidur
žemio jūrą prisijungti prie 6-to 
laivyno.

McDONALO'S
CHAPEl •aSAYHTON 
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žemėlapis rodo miestus ir mies
telius Alabama valstybėje, kur 
tornadas smogė. Tornado metu 22 
asmenys žuvo, 150 asmenų sužeis
ta. (INS)

vykdomais ir ateičiai planuoja
mais darbais, po bendro pasita
rimo dar labiau įsitikinęs, kad 
Vliko veikla turi būti stiprinama, 
pažada, kad vykdydamas Alto 
1955 m. lapkričio mėn. suvažiavi
mo New Yorke rezoliuciją, vyk
dys nutartąją moralinę ir me
džiaginę paramą Vlikui.

Alto Vykdomasis komitetas ir 
Vliko prezidiumas reiškia viešą 
padėką visuomenei už moralinę 
ir medžiaginę paramą Lietuvos 
laisvinimo akcijai, kartu kvies
dami dar daugiau dėtis savo dar
bu ir aukomis Lietuvai laisvinti.

Reiškiama padėka lietuvių 
spaudai, rėmusiai Alto ir Vliko 
pastangas, o taip pat spauda pra
šoma ir ateityje Alto ir Vliko dar 
bus vertinti korektiškai ir infor
muoti visuomenę.

Leonardas Šimutis, 
Alto pirmininkas;
J. Matulionis,
Vliko pirmininkas

Trumpai iš visur
• Lietuvos įg. ministeris Po

vilas Žadeikis sunkiai susižeidė 
praėjusį trečiadienį. P. Žadeikis 
gydosi savo namuose. Gydytojų 
patarimu, jis mažiausia savaitę 
negali nieko dirbti ir nieko pri
iminėti.

• Lenkų moterys Lenkijoje 
moka $40.00 už lipstiką, atgaben 
tą iš vakarų, pasak pabėgėlio 
vaistininko. Vaistininkas pareiš
kė Laisvos Europos radijui, kad 
Lenkijoje gaminti lipstikai kai
nuoja $1.40, bet labai prastos rū
šies.

• Italija planuoja pravesti 459 
mylių vieškelį skersai Apeninų, 
sujungiant Milaną, Boloną, Flo
renciją, Romą ir Neapolį.

• Sovietų Sąjungos studentai 
bandė atsiųsti telegramą Jungti
nėms Tautoms, kai Tiflise vyko 
demonstracijos už Staliną. Tose 
demonstracijose, suruoš tose 
prieš mėnesį, 300 asmenų buvo 
sužeista. Sakoma, kad studentai 
Tiflisą valdė penkias dienas.

• Britanijos saugumas rūpi
nasi, kad Sov. Rusijos premjeras 
Nikolai Bulganin ir komunistų 
partijos sekretorius Chruščevas, 
atvykę šiandien į Londoną, sau
giai jaustųsi.

• Prancūzijos premjeras Guy 
Mollet vėl kreipės į Alžiro sukilė
lius, kad jie padėtų ginklus ir vėl 
pažadėjo laisvus rinkimus. Kai 
jis kalbėjo Alžiro krizės klausi
mais, prancūzų jėgos Alžire pra-

Latvių rašytojo 
jubilėjus

Latvių rašytojas Ernestas 
Birznieks - Upitis sulaukė 85 m. 
amžiaus. Jis daug rašė jaunimui 
ir vaikams. Latvijos Rašytojų są
junga, kaip praneša „Pravda“, 
buvo suorganizavusi Birznieko 
kūrinių vakarą.

Valiutos kursas Rusijoj
Maskvos laikraštis „Izvestija“ 

pradėjo skelbti valiutos kursą 
Rusijos valstybės banke. Už do
lerį mokama 4 rubliai, o už britų 
svarą — 11 rublių ir 20 kapeikų.

Clarence Davis numatytas pre
zidento Eisenhowerio į Vidaus rei
kalų sekretoriaus postą, vietoje 
Douglas McKay, kuris kandida
tuoja į senatą. Clarence Davis da
bar yra Viraus reikalų departa
mento sekretoriaus padėjėjas.

Tik sapnas
OKLAHOMA CITY. — Mote

ris pačiupo telefono triubelę ir 
policijai kalba: „Greitai atvyki
te, nes koks tai žmogus laužiasi į 
mano namus“. Dar policijai neat
vykus, ji vėl skambina: „Viskas 
tvarkoje, tai tik buvo sapnas“.

• Konstantin Fedosev, Sovie
tų Rusijos ambasados patarėjas 
Washingtone, kalbėjo užsienie
čiams apie stalinizmo blogybes. 
Ta tema jis kalbėjo New Yorke 
Kolumbijos universiteto studen-

dėjo naujas kovas prieš sukilę- ekonomistų grupei. Tai pir
liūs

• Vakarų Vokietijoje komunis 
tams vis labiau pasiseka įsibriau 
ti į visuomenės ir valdžios sluogs 
nius ir išplėsti pragaištingą į- 
taką. Va\. Vokietijos vidaus rei
kalų ministeris Schroeder pareiš 
kė, kad vyriausybė yra numačiu
si sustiprinti kovos priemones 
prieš komunistus. Jis taip pat 
paprašė ir didesnio tautos bud
rumo.

mas Sov. Rusijos diplomatas, ku 
ris skaitė paskaitą užsieniečiams.

Kalendorius
Balandžio 18 d.: šv. Apolonija 

ir šv. Vilhelmas; lietuviški: Su- 
vardas ir Totilė.

Saulė teka 5:08, leidžiasi 6:34.
Oras Chicagoje

„Chicagoje ir apylinkėje šian
dien apsiniaukę ir šaltoja, rytoj 
giedra ir šilčiau.

4
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IMĖflKl
Skautininkas v. s. Stp. Kairy3.| PO 1-2398; tunto iždininkas jū- 
Vietov ų vadovams yra duotosj rų sktn, Vladas Petukauskas, 
smulkesnės informacijos. Visos 1123-4 E. 89 Str., RA 1-1435; tun- 
vietovės paskat ntos š'.ai suel&aiĮto spaudos reikalų vadovas

Medžiagą siusti Kuo adresu: ALF. KERELIS, 4105 So. Albany St

Chicago 32, III. Telefonas LAfayette 3-0547*

Mielos mamytės ir tėveliai

rūpestingai pasir;uosti.

PAKVIPTAI NAUJOMS 
PAREIGOMS

j sktn. Gerardas Juškėnas, 1374
E. «>-l Str., SW 5-5726; skauti- 
n'nkų ramovės seniūnas vyr. 
skant. Pranas Karalius, 1438 
Ansel Rd., RA 1-4294; DLK 
Vytauto skautų draugovės drau 
gininkas vyr. sktn. Vincas Kiz- i 
laitis, 1272 E. 71 .Str.; DLK1

dų parapijos saiėje bus abiejų 
tuntų sueiga.

Uniformuoti skautės ir skau
tai renkasi prie Šv. Jurgio baž
nyčios 9:30 vai. Tėvai ir bičių 
liai kviečiami kartu tą dieną pri • 
siminti kankinius skautus ir 
skautes.

Dr. Nina KRIAU6ELI0NAITE
(Gydytoja Ir Chirurgė) 

MOTERŲ 1.1 (i V IK AKUŠERIJOS 
SPECIALISTĖ 

8760 West 71st Street 
(Kampas 71st Ir Callfornia,

TeL ofiso Ir rez. REpubUo 7-4148 
Vai. 11-2 Ir 6-9 v. v. Bešt 1-4 p p. 

PriSmitmiH tik Dagai susitarimą

(sks) Kreipiamės į jus per 
šias skautams svetingas spau
dos skiltis. Skirkite valandėlę 
mūsų reikalui, nenumesk'te į ša
lį laikraščio, neperskaitę šių 
minčių.

Štai prieš kurį laiką tylomis 
sukako 5 metai geram jaunimo 
draugui. Šypsotės — kas per 
draugas jūsų sūnui ar dukrai,

skiriama ir skautams kanki-' 
niams pagerbti. Tegul kiekvie

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. 63rd Si 
Ofiso U-l. ItKllance 5-4410 

Keild telef. GRovahlU 6-0617 
Valandos: 1-2 p. m. Ir 6-8 p. m 

Penktad. Uk po pietų, 
trečlad. Ir šeštad pagal sutartj

Ofiso tel. CLiffside 4-2806 
Rezidencijos; LAfayette 3-1179

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 toest 47 th Street
(Kampas 47th Ir Hcrmitage)

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

0R. IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chirurgė) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ UGŲ
SPĖČIAU STB

T16fl South Western Aveniu
(MEDI C AL BUILDING) 

Plrmad., antrad., ketv. Ir penktad 
nuo 11 vai. ryto — Iv. p. p. Ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. Beštad. 1’ 
vai ryto Iki S vai. popiet.

Ofioe tel. HE. 7-1168
Res. U-L WAlbrook 5-3765

rel. ofiso HE. 4 -ttrvt>, rez. I'K 6-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

1957 to. Gartield Blvd.
VAL: 1—4 ir 6—9 

Šeštadieniais nuo 1 iki 4 vai. p. p. 
išskyrus ketvirtad. ir sekmad.

(sks) Clevelando Pilėnų tun
to S. Daukanto sk. vyčių būre
lio vada3 vyr. gkltn. Alg Mulio- 
lis nuo kovo mėn. yra pakvies- 
tas “Skavtų Aido” ircninės da-! >aun- skautų d,rauf°-
lies vedė u. ves drauS!ninkas psktn. Vladas

į Bacevičus. 1417 E. 65 Str.; ka
pitono Stp. Dariaus jūrų skautų j 
laivo vadas vyr: valtin. Pranas 
Petraitis, 422 E. 123 Str., GL-1 
1-2350 ir Simano Daukanto sk. j 
vyčių būrel'o vadas vyr. skltn.' 
Remigijus Vizgirda, 947 Ida 
Str., HE 1-7564.

Skautų tėvai ir visuomenė 
prašomi įvairiai skautiškais rei 
kalais kreiptis į atitinkamus va
dovus.

SKAUTAI VYČIAI
Š. m. balandžio 28 — 29 d 

prisidėti prie mūsų įVyjęS Chicagos ir apylinkės sk.
vyčių bendras sąskryd's. Tiks
las — gvildenti sk. vyčių prob
lemas ir veikimo planus Chica- 
goje. Sąskrydis įvyks Don Var

nas mažas ar didelis stengias 
kuo nors 
tautos šventosios kovos. Tą die. 
ną mūsų skautai švęs kartu su 
mūsų 1 kimo broliais — kitų 
tautų tremtiniais skautais.

Iki šiol sėkmingai pavykę žy
giai tarpt, skautų džiamborėse

jei tik 5 metų ? Tiesa, jam tik ] ar sąskrydžiuose teskatina pasi
supus Atlanto sukako 5 m., o tempti Džiamborės Fondo talko-
šiaip jis yra gimęs prieš 34 me-
tus Lietuvoje. Tas jaunimo drau mingesni būtų.

je, kad ateity toki žygiai dar sėk

gas yra “Skautų Aidas” — ge
rai pažįstamas ir jums iš mo-

Jurginėms pasirodys antroji 
Baden - Powellio ‘ Skautybės

kyklos laikų. Kartu su tremti- į Berniukams” lietuviškoji laida, 
niais iš Vokietijos jis atkeliavo i Artėja Motinos diena. Kiek-
svečion ir turtingon šalin, ta
čiau vis tebevargsta čia varge
lį. Pirmieji jo numeriai buvo 
kuklūs, nedrąsūs, kaip ir visų 
mūsų pirmieji žingsniai šiame 
krašte. O dabar “Sk. Aidas” 
yra puošnus, kaip ir mes visi. 
O visdėlto jam dar kažko trūks
ta, nors redaktorius, bendradar
biai ir administratorius jam ski
ria visą savo atliekamą laiką, 
energiją ir poilsį. O trūksta tik 
jūsų paramos!

Juk visi jŪ3 trokštate, kad jū
sų vaikai nepamirštų gimtosios 
kalbos. To siekia ir “Sk. Aido”

vienam skautui mamytė yra pir- 
masis tikro skautiško pažangu
mo liudinnkas ir egzaminato
rius. Vyriausiasis Skautininkas 
kv'ečia visus tą dieną paminėti 
religinėje, tautinėje ir šeimyni
nėje dvasioje.

Brolijos pagrindinis tikslas — 
auklėti skautus sąmoningais pat 
riotais lietuviais. Tam yra skir
tos tautinio ir valstybinio ženklo 
programos. Tenelieka nei vieno 
skauto Brolijoje, kuris neįsigy- 
tų šių taip svarbių ženklų. Tau. 
tinio auklėjimo skyrius yra iš- 
siutinėjęs vienetams kruopščiai

redaktorius. Jis į tą žurnalą į- paruoštą instrukciją apie šiuos 
deda visą savo sielą, dažnas ne- ženklus.1 
migo naktis. Tokių pasišventė
lių jaunimo labui, kaip vyr. sktn. 
Stepas Kairys, labai reta rasti, 
užtektų rankų pirštų j'ems vi
siems suskaičiuoti. O jis be “£^.; 
Aido” dar vadovauja ir Skautų 
Brolijai, kuri kaskart vis stip
rėja emigracijoje. Tiek jo, tiek 
jūsų pačių bendras rūpestis — 
išlaikyti mūsų vaikus tikrais 
lietuviais. Gal jūs turite ir ki
tokių rūpesčių, tačiau svarbiau
sias — vaikų auklėjimas ir jų 
lietuviškumo išlaikymas. Nepa
gailėkite trijų dolerių ir pasi- 
kvieskit į savo namus talkinin
ką — “Sk. Aidą”.

Jei turite pageidavimų, pasiū
lymų ar patarimų dėl “Sk. Ai
do” turinio, išvaizdos, rašykite 
redaktoriui — Stp. Kairiui, 9 
Sidford Rd., Toronto 9, Ont., 
Canada. Tebūnie jis jaunimo ir 
tėvų minčių jungėjas, o skautai 
atliks be jokio atpildo už nedė
kingą leidimo darbą.

Gal pasitaikė pirmiau kam ne
sklandumų su administracija, 
bet dabar ten padaryti pakeiti
mai ir dedamos visos pastangos 
atlikti darbą be priekAištų. Ad
ministratorius psktn. L. Eiman
tas, 310 Emery Str., London, 
Ont., Canada, kaip ir redakto
rius, visa siela yra atsidavęs 
“Sk. Aidui”, o be to dar moky
tojauja šeštadieninėje mokyklo
je.

Tik nuo jūsų, mielos mamy
tės ir mieli tėveliai, pViklAuso 
mūsų jaunimo ateitis. Tad stip
rinkime “Sk. Aidą” ir bendro
mis jėgomis siekime, kad jau
nimas jį pamėgtų bei skaitytų.

VYRIAUS. SKAUTININKU 
PRIMINIMAI

(sks) Brolijos Vyriausiasis 
Skautininkas “Skautų Aido” Nr. 
3 primena skautams ir jų vado
vams pavasario skautiškus dar-

CHICAGOS SKAUTAI MINĖS 
ŠV. JURGĮ

Lituanica.ir Baltijos Jūros jū
rų sk. tuntai rengia S. m. ba- 
landž o 22 d. iškilmingą šv. Jur
gio minėjimą, kuriame pilnose 
uniformose privalo dalyvauti a- 
biejų tuntų skautai. Programo
je: 10 vai. šv. Mišios Brighton 
Parko parapijos bažnyčioj (skau 
tai renkasi į bažnyčią 10 min. 
anksčiau prieš pamaldas). Po 
pamaldų senojoje parapijos sa
lėje — iškilmingas šv. Jurgio 
minėjimas ir pagerb’.mas kan
kinių skautų. Po oficialiosios 
meninės dalies seks meninė pro
grama.

Minėjime dalyvauti kviečiami 
vi3i Chicagos skautai ir skauti
ninkai bei lietuviškoji visuome
nė.

Brighton Parko lietuvių pa
rapijos adresas: 6502 So. Fair- 
field Avė.
Chicagos Lituanicos ir Baltijos 

Jūros tuntintakai

JAV PIRMO RAJONO SK. 
VADŲ SUEIGA

LSB JAV I rajono vadeiva 
balandžio 28 — 29 d. Waterbu- 
ry, Conn., šaukia to rajono skau 
tų vadų sueiga. Jon atvyks iš 
Toronto Brolijos Vyriausiasis

no poste, 6816 So. Western Av 
Darbotvarkėje: balandžio 28 

d. 2 — 4 vai. popiet — “Sk. vy
čių prieaugi o klausimas” (sk. 
vytis Juozas Liubinskas). “Sk.
vyčių veikimas būreliuose ir san 
tykiai su kitomis organizacijo
mis” (psktn. R. Mišauskas.).

Balandžio 29 d. — 9 vai. šv. 
Mišios. 10 — 12 vai. “Sk. vy
čių reformos klausimas” (sktn. 
Pranas Nedzinskas). “Sk. vy
čių uždaviniai” (vyr. sktn. Br. 
Kviklys.

SKAUTĖMS ŽINOTINA
Skautiškų žalių rūtelių galima 

gauti Skaučių Seserijos Vadijos 
ūkio skyriuje. Rūtelės kaina — 
$1.15. Užsakant prašau pažy
mėti vienetui reikalingą rūtelių 
kiekį, kartu prisiunčiant pašto 
perlaidą ar čekį atitinkamai su
mai ūkio skyriaus vedėjos adre-j 
su: Sofija Januškevičienė, 4129 
So. Campbell Avė.. Chicago 32, 
UI.

CLEVELANDO SKAUTŲ 
VADOVAI

Clevelande veikiančio lietuvių 
skautų Dilėnų tunto i? jam pri
klausančių vienetų VaUdVybę su
daro: tuntininkas pskt. Vytau
tas Kamantas, 1323 Russell Rd., 
UT 1-4227; tuntininko pavaduo
tojas psktn. Rimvydas Bajorai
tis, 685 E. 118 Str., PO 1-6740;! 
tunto adjutantas psktn. Rimvy-I 
das Minkūnas, 1359 Elwood Rd.,1

ŪR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLĖS LIGOS 
— Pritaiko akinius —-

8322 So. toestern Aveoae
Vai., kasdien 10-12 vai. Ir 7-9 vai. 
vak. SeStadieniais 10-1 vai. Trečia
dieniais uždaryta. Kitu laiku susitarus 

Ofiso telefonas: PR 8-3220 
Re» telef. WAlbrook 6-5076

TeL ofiso VA. 7-5557, rez. REL 7-4066

DR. FRANK C. KWINN
(KVIEČINSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1651 toest 47th Street

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 
vai. iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. Iki 8:8r 
Uždara treč. visa diena Ir šeštad. vak

DR. FL TALLAT-KELPŠA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Telef. TOunliaU 3-0050 
2534 West OSth Street

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

skambiną CEntral 6-2204.

KANKINIŲ SKAUTŲ DIENA 
CLEVELANDE

Laisvojo pasaul'o lietuviai 
skautai švęs kankinių dieną ba
landžio 23 d. šv. Jurgio šventės 
proga. Clevelando skaučių Ne
ringos ir skautų Pilėnų tuntai 
balandžio 22 (sekmadienį) orga
nizuotai ir su vėliavomis daly
vaus 10 vai. pamaldose Šv. Jur
gio parapijos bažnyčioje, kurios 
bus laikomos už mirusius, žuvu
sius, ištremtus ir nukankintus 
skautes ir ekuatus. Po pamal-

TAISYMAS 
inamuosedirbtuvėsej

—■100% — 
įgARANTOA

įbonirm
lUlTELEVISION
Csav. inž. A. Semėnas) I

. 3130 S. Halsted - D A6-6887]

DR. JUZĖ IR KĘSTUTIS 
AGLINSKAI

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
2300 West 51»t Street

Vai. pirm. Ir antr. 10 Iki 12 ryto, 
2ikl 4 ir 6 iki 9 popiet; ketv. Ir 

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

Ofiso tel.PRospect 6-1705 
Rez. tel. GRovehUl 6-5603

DR. YL BLAŽYS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4701 South Damen Avenue
(Kampas 47:-tos Ir Damen Avė.)
Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vak. 

Beštad. 2—4 vai. vak. 
Trečlad. ir kitu laiku pagal sutartj. 

Telef. ofiso LAfayette 3-6048 
Rez.: WAlbrook 5-3048

Tel. ofiso HE. 4-6849, rez. HE. 4-2324

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 toest 71st Street
Vėl. Pirm., ketvlr., penkt. 1-4 Ir 7-9 
Antr. 1-5, treč. ir šešt. pagal sutarties

DR. Z. DANILEVIčiŪF
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6317 South W ėst era Avestų 
Chicago 20, III. 

Pasimatymai pagal sutarties
Telefonas REpubUc 7-4000

Rezidencija: GRovehill 6-8161

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel. Vlrginla 7-0036

Rezidencijos tel. BEverly 8-8244

Tel. ofiso I’Hospect 6-2240
PRospcct 6-4732

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

5700 S. Wood Street
Priėmimo vai. tik pagal susitarimų 
nuo 2—4 vai. kasdien ir nuo 6 iki S 
vai. pirntad. ir penkt. Trečiad ir sek. 
uždaryta

DR. JULIJA MONSTAVIAIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGfi 

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

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

Ofiso Ir buto tel. HEmlock 4-5815

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IB VIDAUS LIGOS

6757 South toestern Avenue
Valandos: plrmad., trečlad., ketvlrt., 
penkt. 6:30—8:80 v. vak. Antrad. 
10—12 vai. ryto. Beštad. 2—4 p. p. 
Kitu laiku pagal Susitarimų.

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS

4253 S. Whipple Street
(Arti Archer Avė.) 

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

LAfayette 3-4040 
Nainį; — CEdarcrcst 3-7780

DR. VYT. TAURAS*
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IK 

8PEC. MOTERŲ IJGOS 
Ofisas Ir rezld.: 2410 W. 51st St 
rel. PRospcct 8-1223 arba WE 6-6577 

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

Šeštadieniais 2-4 vai. popiet.

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

DR. V. P. TUMASONIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. chirurginės ligos 
G255 South Western Avenue 

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

TeL ofiso PRospect 6-9400
Rczid. PRospcct 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VaškevičiutS)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue 

Vai. kasdien I -3 p.p. ir nuo 6-8 vai. 
vak. Bešta4. 1-4 p. p. Trečiadieniais
ir kitu laiku tik susitarus.

TAUPYK SAUGIAI, Numesk rūpesčius, 
ilgiau gyvensi.

Dauguma Standard Taupytojų turto yra sudėta į United 

States Gov. Bonds ir Veteranų paskolas, kurios yra 60% 
garantuotos United States Government, kas ir padaro 

STANDARD stipriausią Taupymo Įstaigą visoje Amerikoje.

Turtas virš................................$57,000,000.00
Atsargos Fondas.................... #4,500,000.00

CHARTERED AND SUPERVISED BY THE 
UNITED STATES GOVERNMENT 

Member of Federal Savings and Loan Insurance Corporation 

JUSTIN MACKIEWICH, President

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

ŠTAMAM) 11JUKAI SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

O F CHICAGO
'f 4192 ARCHER AVI., CHICAGO 32 

PHONE: Vlrginio 7-1141

IIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIltlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIO

STATYBAI 
IR NAMŲ 
PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGĄ

CARR MOODY 
LUMBER CO.
'STASYS LITWINAS, Prez.

3039 So. Halsted SI.
Tel. VIctory 2-1272

bus tiek vienetuose, tiek visos! Apkainavimą ir Prekių Pristaty- 
Brolijos mastu. Pirmiausia jis Į mą Teikiame Nemokamai
skatina pasitempti pabaigon ei-' 8 vaL ryto iki 6 val vakaro ir
načiame spaudos vajuje. Artėja ' SeStadieniais iki 8 vai. vakaro. 
Šv. Jurgio diena, kuri taip pat 1 '? "" ' ''*

MARQUETTE GELIŲ KRAUTUVE
KORSAŽAI, GĖLES VESTUVĖMS, LAIDOTUVĖMS IR 

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

2743 W»st 69lh Street Tel. PRospect 6-0781
(priešais Av. Kryžiaus ligoninę)
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AUKŠTAS DIVIDENDAS — APDRAUSTAS SAUGUMAS IR PELNINGI PATARNAVIMAI.
TAUPYKITE TVIRTAI. APDKAI.KTOJ SM,OOO,000 (.STAIGO.IE. AUKACI ALSIAS, NAI JAI PADIDINTAS DIVIDENDAS II* l>AII> L’P IMVESTMEN- 
TŲ APSKAITAS, KITI TAIKYMO SKYRIAI: OPT1ONAL, ROKUS. KALĖDŲ IR VAKACIJŲ SKYRIAI. GALITE TAI PYTI IR PER LAIŠKUS. SU
TAUPYKITE IŠLAIDAS IŠKEIKIANT ČEKIUS IR APMOKANT VISOKIAUSIAS BILAS, VELTUI PATARNAVIMAS NARIAMS. IŠKEICIAM IR 
PARDUODAM VALDŽIOS BONUS. NAMŲ PASKOLOS PRIEINAMIAUSIOM SĄLYGOM. SUŽINOT MCSŲ AUKŠTA DIVIDENDĄ KITAS IN
FORMACIJAS PAŠAUKIT — UROVKHILL 6-7676. f. v * »

CHICAGO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION, 6234 SOUTH WESTERN AVL
PIRM. 13 VAL. —B VAL.; ANTRAD. IR PENKT. 9 iki 4 VAK.; K ET. 9 IKI 8 vai. vak.; Treč. UŽDARYTA VISA DIENA; • IKI 2 POPIET

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

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

4055 Archer Avė.
Kampas Archer ir Calitornla Avė. 

VAL.; 2—4 ir 6—8 v. p. p.
Bešt. 2—7 vai. p. p.,
Išskyrus sekmadienius.

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

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 toest 35th Street 
(kampas Halsted ir 35-ta gatvS) 

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

šeštadieniais 1—:4 vai.

Ofioe WAlbrook 5-3670.
Rez. Hllltop 6-1566

Dr. Alexander J. Javob
(JO VAISAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
ttAItęri’ITF MFDICAL CENTE R 

6132 South Kedzie Avenue 
Vai. 8—4 p. p. Ir nuo 7—8 v. vak. 

Trečlad. ir šeštad. papai sutarti
Tel. ofiso PR. 6-3838, rez. RE. 7-9199

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(LIETUVIS GYDYTOJAS)

2500 toest 6Srd Street
VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. ir 7:3!) 
iki 9 vai. Trečlad. Ir šešt. uždaryta

Telefonas GRovehill 6-1596
DR. ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTĖ

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

susitarimą išskyrus trečiadienius
2422 toest Marųuette Rd.

Telefonas KElIance 6-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
3925 We»t 59th Street

VAL. 1—4 popiet, 6:80—8:10 vak.
Trečiad. pagal sutarti 

AtoHtogoac nuo bal. 22 Iki gi g. 7 ii. 

Tel. ofiso Ir buto OLympic 2-4159
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 to. 15th St.. Cicero 

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

Butaa 1526 So. 49tli Avė. 
šeštadieniais 12 Iki 4 popiet

LAfayette 8-3210, Jei 
šaukite KKdzie 3-2868

Ofiso telef. 
neatsiliepia,

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

4148 S. Archer Avė.
VAL. Kasdien popiet .nuo 12-2:80 v 
Vak. pirm., antr., ketvlrt. 6-8:30 ▼. 

Trečiadieni tik susitarus

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
8259 Sonth Halsted St.

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

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

Ofiso telefonas — BIshop 7-2525
DR. AL. RAČKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4342 Archer Avenue

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

Trečlad. ir sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpublic 7-22D0 
SPECIALYBE CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2435 toest 69th Street 

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

DR. J. VAITAITIS
GYDYOOJAS IR CHIRURGAS

1407 So. 49th Ct., Cicero
Kasdien 10-J2 vai ryto Ir 6-8 va) 

vak'. Šeštadieniais 10-2.
Ofiso ir buto tel. OLympic 3-1381

Tel. ofiso VIctory 2-1581
Rez. VIctory 3-0743

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Tel. ofiso PR. 6-6446, rez. HE. 4-S15C

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

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

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

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

10 vai, ryto iki 4; trečlad. ir selunad. 
tik susitarus.

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

DR. A. Z. ŠAULYS
GYDYTOJA IR CHIRURG8 

4645 So. Ashland Avė., Chicago
Plrmad., antr., ketv. ir penk. 

6:80—8:30 vai. vakare 
Bešt. nuo 2 iki 4 popiet.

Rez. 8053 8. CampbeU Avė.

Tel. ofiso Y A 7-4787, rez. PR 6-1930

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4645 S. Ashland Avė. (kamb. 811)
Vai. nuo 2—4 ir 6—8: trečlad., fieš- 
tad. ir sekmad. tik pagal sutarti. 

Jeigu neatsilieps vlršmlnštt telefonai
šaukite MIdway 3-0001

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Ortho|M-daa - ITotezIštae 

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

(Arch Supporta) Ir Lt.
Vai.: 9-4 Ir 6-8. šeštadieniais 9-1. 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB. 

2850 W. K3ril St. Chicago 29, UL 
Tel. PRoapt'ct 6-5084.

Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-6669

DR. P. Z. ZŠLATORIS
TeL ofiso CA 6-0357, rez. PR 6-665S 

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

VAL. 11 v. r. Iki 3 p. p.; 6—9 v. v

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 metų patyrimo
Tel. YArds 7-1839 
Pritaiko akinius 
Kreivas akis 

Ištaiso.
Ofisas Ir akinių dirbtuvė 
750 toest 85th Street 

Vai. nuo 10 iki 2, nuo 6 Iki 8, tre
čiai!. nuo 10-12, penktadieni 16-2 Ir 
šeštadieniais 10-2 vai. popiet.

virs za

Skclbkitės "Drauge”!
DRAUGAS 

THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 
2334 H. Oaklcy Avė., Chicago 8, UI. Tel. Vlrginla 7-6641) 7-6643

Entered as Beoond-Claaa Matter March 81, 1916, at Chicago, 
Undee the Act of March t, 1879.

Member of the Catholic Press Ass'n 
Publlshed dally, ezept Bundays, 

by ths
Lltbuanlan Cathollo Press Soclety 
PRENUMERATA: Metams
Chicago) Ir Cicero] >9.00
Kitur JAV Ir Kanadoje 88.00
Užsienyje 811.00
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88.00 per year outslde of Chicago 
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AFL-CIO IR LIETUVA

Sovietinė — komunistinė sistema yra sugalvota vergijai pa
laikyti tiek Rusijoj, tiek jos satelituose, tiek Kinijoj ir kitur.

Prie tos sistemos tarpsta ir vergų darybas, o taip pat ir 
baisiosios vergų darbo stovyklos, apie kurias jau daug esame 
girdėję iš tan pragaran patekusių savo tautiečių ir kitų, taip 
pat ir vokiečių karo belaisvių, sugrįžusių į savo tėvynę Vokietiją.

Ne tik mes, bet ir visas kultūringasis pasaulis yra susirū
pinęs sovietų praktika kankinti žmones vergų darbo stovyklose. 
Ypač tuo yra susirūpinusios JAV darbininkų organizacijos. Ir , 
Amerikos Darbo Federacija, ir CIO ne vieną kartą yra kėlusios 
šį klausimą tiek čia vietoje, tiek tarptautinėje plotmėje ir ke
liais atvejais reikalavusios, kad būtų pravestas tyrinėjimas to
se stovyklose.

AFL ir CIO dabar yra susijungusios į vieną stiprią dar
bininkų organizaciją, apjungiančią apie 15,000,000 darbo žmo
nių. šiuo metu jai vadovauja didysis darbininkų organizato
rius George Meany, kuris yra pavergtųjų tautų draugas ir ko
votojas už jų išlaisvinimą.

Ligšiol lietuvių organizacijos neturėjo artimesnio kontakto 
nė su AFL — CIO, nė su jų vadais. Kaikada tik laiškais te
būdavo pasikeičiama. Todėl džiugu, kad Amerikos Lietuvių Ta
rybos Vykdomasis Komitetas, prieš keletą dienų nuvykęs į Wash- 
ingtoną tartis su Vliko Prezidiumu, artimesnį kontaktą užmezgė 
ir su AFL — CIO centriniu organu. Susisiekus telefonu su p. 
Meany biuru, pasikalbėjus su jo pagelbininkais, vienas augštųjų 
organizacijos pareigūnų p. Delaney sutiko atvykti į Alto Vyk
domojo Komiteto susirinkimą pasitarti. Jis yra vienas tų, ku
riam yra pavesta studijuoti darbininkų būklę tarptautinėje plot
mėje ir be to yra paskirtas AFL — CIO delegacijos vadu at
stovauti organizuotuosius Amerikos darbininkus Tarptautinės 
Darbo Organizacijos konferencijoje, įvykstančioje Genevoje bir
želio mėnesį. Toj konferencijoj bus iškeltas ir vergų darbo klau
simas.

Pasitarime su Altu p. Delaney pranešė, kad jo vadovybėje 
yra paruoštas platus raportas, kuris bus įteiktas Genevos kon
ferencijoje. Jis paprašė, kad ir Altas nešykštėtų priduoti jo 
vadovaujamai delegacijai medžiagos apie Lietuvos padėtį ir lie
tuvius, kenčiančius vergų darbo stovyklose. Iš savo pusės Alto 
vadovybė pažadėjo tokios medžiagos parūpinti. Jos, kaip ge. 
rai žinome, netrūksta.

Tuo būdu tarptautinėj darbininkų organizacijų konferen
cijoj Genevoj bus iškeltas ir Lietuvos klausimas. Ir tai turės 
didelę reikšmę ir politiniu atžvilgiu. Pažymėtina, kad p. De
laney pakartotinai minėjo, jog AFL — CIO prezidentas George 
Meaney yra didelis pavergtųjų tautų draugas ir kovotojas už 
jų teises. Jis ir jo centrinis biuras ir Altui padėsiąs vesti kovą 
už Lietuvos žmonių teises į laisvę.

Alto vadovybė paprašė, kad p. Delaney aplankytų šen. Doug- 
las ir su juo pasikalbėtų vergų darbo reikalais. Tai tuojau jis 
ir padarysiąs.

Mat reikalas yra toks: Senatui‘yra įteikta rezoliucija ver
gų darbo klausimu. Jai svarstyti ji yra perduota vienai senato 
pakomisijai, kurios pirmininku yra pakviestas senatorius DoUg- 
las, kuris Alto prašė iš savo pusės paruošti medžiagos ir jam 
ją perduoti. Todėl ir šiuo Altas bus atlikęs labai svarbų dar
bą. Alto pareigūnams bus daug darbo, bet reikia manyti, kad,
padirbėję viršlaikį, aprūpins reikalinga informacija ir AFL __
CIO centrą, ir šen. Douglas bei jo komisiją. Bet svarbiausia, 
kad yra padarytas- Lietuvos laisvinimui svarbus kontaktas, kurį 
reikės palaikyti ne vienai kitai dienai, ne vienam ar kitam dar
bui atlikti, bet visiems laikams.

SVEČIAI IŠ KREMLIAUS
J. KLZMION1S, D. Britanija

šiandien visi Anglijos laikraš-. mentą. Visi tesėjai — ncišski-| ginimas, kii vergų pr'ž'ūrčtojai 
čiai plačiai rašo ne tik apie) riant rusų ir britų — manė, kad keičia pamainas”.
Grace Kelly susitikimą su Mo-, nieko nepateisina augstesni įsa-
naco princu Rainier, bet ypač 
apie paskutinius pasirengimus

kymai, teisinantis už nusikalti
mus prieš žmoniškumą. Ir taip

sutikti du Kremliaus “bosus” su nacių nusikaltėlia buvo nuteisti
visa jų svita. Būdinga tai, kad, 
nepaisant visuotinio pritarimo

mirties bausme.
Ar mes turime pasmerkti Bul-

jų vizitui, visi kaip susitarę ra- ganiną ir Chruščevą mirti ?”,

GEGUŽIS — MŪSŲ KNYGOS MENUO

Jei Alto Vykdomasis Komitetas ir nieko daugiau nebūtų 
atlikęs sostinėje, bet tik užmezgęs šį kontaktą, jo kelionė ir 
pastangos vien dėl to būtų pilniausiai pateisr'namos.

gina min. pirmininką Edeną lai
kytis kietai ir drąsiai priminti 
jų kruvinus darbus.

Leeds katalikų vysk. J. C. 
Heenan, kuris karo metu turė
jo progą lankytis Sov. Sąjungo
je, š. m. balandžio 13 d. “The 
Universe” savaitraštyje paskelb 
tame straipsnyje “Our Guests” 
rašo:

“Britų vyriausybė, kai nori, 
gali būti kieta. Soc'alistų vy
riausybė nepabrjojo Seretse 
Khama. Konservatorių vyriau
sybė ne be mažesnės baimės 
tvarkėsi su arkivyskupu Maka- 
rios. Laikas, kad mes parodytu
me drąsą Didžiųjų Brolių, kaip 
mažųjų akivaizdoje”.

Stalino šešėlyje

Chruščevo ir Bulganino vizi
tas sutampa su Stalino kulto 
griovimu. Ligšiol jis buvo ko
munistų dievas ir dėl to, kadan
gi komunizmas buvo pasišovęs 
patenkinti sovietų žmonių tikė
jimo reikalą, o visiškas pasiau
kojimas abstrakčiai komunistų 
partijai yra sunkus ypačiai jau
nimui ir rusai turės surasti nau
ją “dievą”, kuris užimtų subi
rusio dievaičio Stalino vietą.

Ta prasme labai įdomus “The 
Daily Sketch” šios dienos šar
žas: du Londono muzėjaus tar
nautojai stovi prie “istorinio” 
skyriaus, kurio tarpduryje ry
mo sudribusi Stalino povyza ir 
vienas jų, rodydamas “pabai
sos kambarį”, sako: “Mes turi
me ten jam surasti vietą prieš 
rusų atsilankymą”...

Liesdamas dabartinių komu
nizmo vadų Stalino pasmerkimą, 
jau minėtas Leeds vyskupas į- 
domiai sulygina Rusijos komo- 
nistus su hitlerininkais. Girdi, 
Chruščevas dabar tvirtina, kad 
jis niekuomet nemėgęs Stalino, 
kad visuomet jį laikęs krimina
listu: jis vykdęs Stalino įsaky 
mus, nes jo bijojęs. “Jei aš ne
būčiau daręs, ką jis man sakė”, 
pasakė Chruščevas, “būtų per 
rėžta mano gerklė”. Vysk. Hee
nan toliau tvirtina:

toliau klausia vyskupas. “Ne, 
tokiu būdu negalima elgtis su 
svečiais. Britų visuomenė ne
turi mažiausio noro sviesti nė 
daržovės, juo mažiau bombos į 
mūsų sovietinius svečius”. 

Pabėgėlių šešėlis

Sovietų “bosai” ypačiai bijo
si jų okupuotų kraštų pabėgė
lių. Bijosi, kad jie nepadarytų 
kokių nemalonumų, ir britų vy
riausybė.

Konservatorių atstovas parla
mente Ciryl Osborne kovo 25 d. 
paskelbė atsišaukimą, prašyda
mas, kad Rytų europiečiai “ne
padarytų ko nemalonaus”.

Į šitą parlamentaro atsišau
kimą ironiškai atsako vysk. 
Heenan: “tie pabėgėliai nėra 
britai ir jie nelošia kriketo... su 
pabėgėliais ypač yra tas vargas, 
kad jie neturi ‘sense of hum- 
or’.” Ir tuojau priduria, kad nė
ra ko baimintis, nes generolas 
Serov apžiūrėjo visas saugumo 
priemones”. Tuo atžvilgiu jis 
yra specialistas, nes išteriojo 
daugybę pabaltiečių, ukrainie
čių ir lenkų.

Pagaliau vysk. Heenan pabrė
žia, kad britų vyriausybė turė
tų užimti tiesos kelią:

“Tegul Dievo priešams būna 
pasakyta, kad mes nepasitikime 
jų žodžiais, bet darbais. Tegul 
jie paleidžia milionus vergų iš 
koncentracijos stovyklų. Tegul 
jie paleidžia į laisvę šimtus tūks 
tančių, atliekančius priverčia
mus darbus prie kelių ir kana
lų. Tegul jie atitraukia savo lė
les iš krikščioniškų kraštų, kur 
jie laikomi raudonosios armijos 
apsaugoje. Tegul jie paleidžia 
vyskupus, kunigus, vienuolius ir 
vienuoles, motinas ir tėvus, bei 
jaunus katalikus, kurie be teis
mo laikomi kalėjimuose. Jei jie 
šaukia už taiką, tegul jie nuver
čia geležinę uždangą ir leidžia 
sovietų piliečiams keliauti po pa 
šaulį, o svetimiesiems — aplan
kyti Sov. Sąjungą.- Dievas žino, 
ar paskutiniai įvykiai Sov. Są-

Kntalikų ataka

Balandžio 8 d Westminsterio 
arkivysk pas kard. Griffinas sa 
vo pamokslą paskyrė dviejų ko
munizmo “bosų” sutikimo pro
gai. Jis perspėjo vyrausybę, 
kad Chruščevo ir Bulganino vi
zitas yra “pastangos 'įtikinti 
žmones, kad komunizmas ir 
krikščionybė nėra nesuderina
mi; pastangos laimėti krikščio
nis aktyviam bendradarbiavi
mui komun'stų režimo socialinė
je programoje”.

Reikalaudamas, kad vyriausy
bė primintų krikščionybės per
sekiojimą sovietų okupuotuose 
kraštuose, kard. Griffinas pri
minė, kad tuo yra susirūpnę 
28 milionai katalikų, gyvenan
čių Commonwealthe.

Specialų laišką min. pirm. 
tuo reikalu įteikė ir katalikas, 
Norfolko kunigaikštis. Jis pra
šė priminti komunistų vadams, 
kad negali būti santykių page
rėjimo, kol “Sov. Sąjungos vy
riausybė nesustabdys religinės 
priespaudos savo teritorijoje” ir 
pavergtuose kraštuose. Nors 
“The Catholic Herald” min. pir 
mininko atsakymą laiko nepa
tenkinamu, tačiau min. pirm. E- 
denas atsakė, jog mūsų pareiga 
yra sumažinti įtampą ir naujoj 
pasaulinio karo riziką, ir tai e-' 
sąs sovietų vadų pakvietimo

“Nuembergo teisme nacių nu.1 jungoje yra naujos politikos į- 
sikaltėliai naudojo tą patį argu- vadas, ar tik grandinių pažvan-

tikslas. Toliau jis primena skai
tęs Anglijos ir Vali jos Episko
pato ganytojinį laišką ir pabrė
žia:

“Kaip aš tada (kovo 20 d. par 
lamente — J. Kz.) sakiau, šio 
krašto tradicijos rodo: pirma, 
kad mes esame religinės toleran 
cijos šalininkai ir antra — mes 
esame labiausiai nusistatę prieš 
betkokią religijos persekiojimo 
formą”.

Beje, Bulganinas ir Chrušče
vas panūdo daugiau laiko su
naudoti palaikant ryšius su žmo 
nėmis ir lankant įvairias įmo
nes (jų tarpe ir atom'nės ener
gijos stotį), negu vedant pasita
rimus. Spauda nieko prieš ne
turėtų, jei jų apsilankymas ne
būtų oficialus ir formalus, o in
formacinis. Gražiai ta proga 
pareiškė parlamento atstovas 
Robert Mellish, darbietis:

“Kai j'e lankosi pas mus, man 
atrodo, kad jie galėtų susitikti 
su paprastais žmonėmis, ir aš

I visus JAV lietuvius krei
piamės labai svarbiu lietuviš-' 
ku reikalų.

Gerai žinomo dabartinę lietu
vių tautos padėtį: už geležinės 
uždangos savo brolių tenka jieš- 
koti visų pirma priverčiamųjų 
darbų stovyklose, o čia dažnai 
ir patys stebimės, kad net mū-į 
sų pačių vaikai savo tarpe jau 
mieliau kalbasi svetimąja kai-Į 
ba.

Bet ne aimanos, tik ryžtingas 
veikimas ir nepaliaujamos pa
stangos turi stiprinti tautines 
mūsų pozicijas. Lemiamą vaid
menį .mūsų tautos likime suvai
dino lietuviškas raštas. Dau
giausia jo dėka lietuvių tauta 
išliko tautiškai gyva. Tautinė 
mūsų literatūra yra tas gyva
sis židinys, apie kurį spiečiasi 
visa tauta. Joje mes išvystame 
savo gimtąjį kraštą, išgirstame 
ošiant girias, kvėpuojame tevis 
kės laukų oru, matome tekant 
Nemuną, Šešupę ir Dubysą, 
vaikščiojame savųjų miestų gat 
vėmis, užsukame lietuviško kai
mo šiaudinėn pastogėn, stebi
me, kaip gyvena Lietuvos žmo
nės, kuo jie sielojasi ir džiau
giasi, dėl ko juokiasi ir verkia, 
ko siekia ir dėl'ko kovoja. Mū
sų rašytojai niekuomet neišlei
do iš akių savo tautos ir visuo
menės reikalų, tad lietuviška 
knyga visados kėlė, žadino ir 
gaivino tautinę lietuvio dvasią.

Tačiau dabartinė lietuviškos 
knygos padėtis nebegali mūši} 
džiuginti. Lietuviška knyga mū
sų visuomenėj permaža tepa- 
plinta. Lietuviškos knygų lei
dyklos verčiasi labai sunkiai. 
Mūsų knygų tiražai maži.

Iš kitos pusės turime nemaža 
žmonių ir organizacijų labai 
nuoširdžiai susirūpinusių lietu
viškos knygos ateitimi ir liki
mu. Mūsų knygos ir savo turi
niu, ir išvaizda neatsilieka nuo 
kitų tautų leidinių. Atsiminda
mi, kad mūsų tėvai dėl lietu
viškos knygos yra daug kovoję 
ir daug aukų sudėję, negalime 
leisti savo knygai skursti ir net 
žlugti.

Gegužės mėnesį skelbiame 
lietuviškos knygos mėnesiu.

Turėjome knygnešių laikus. 
Lietuvis knygnešys, dažnai pa

prastas ir maža težinomas žmo
gus, mūsų tautos istorijoj įsi
rašė didvyriu, nes jis skleidė 
kultūrinę šviesą. Tad ir dabar 
turime grąžinti knygnešių dva
sią. Spaudos mėnesio metu visi 
lietuviai yra prašomi ir skati
nami :

Gyvu ir spausdintu žodžiu pa
laikykime lietuviškos knygos 
mintį.

Įsigykimc lietuviškų knygų. 
Jei į kiekvienus lietuviškus na
mus spaudos mėnesio proga ras 
kelią bent viena lietuviška kny
ga — ir tai jau bus didelis lai- 
tnėjimas.

Turime leidyklų, įsivedusių 
lietuviškų knygų prenumeratą. 
Pasinaudokime jomis. Atnau
jinkime ir pratęskime senąsias 
prenumeratas.

Pasirūpinkime, kad lietuviš
kos knygos patektų į savas ir 
viešąsias amerikoniškas biblio
tekas.

Iš lietuvių visuomenės lau
kiame šio reikalo supratimo ir 
paramos. Knygos mėnesį orga
nizuoti kviečiame Lietuvių Ben
druomenės organai apygardų ir 
apylinkių valdybos, talkinamos 
jaunimo (skautų, ateitininkų, 
vyčių) ir kitų organizacijų. Ko 
mažiausia išsisukinėjimo kalbų, 
o daugiausia darbo ir pastangų'.

Tegul meilė Lietuvos dega 
mūsų širdyse!

JAV Liet. Bendruomenės V-ba 
Kultūros Fondo Valdyba. 

----- o-----

Iš Alto veiklos
— Per 1954 vienerius metus 

vajuose surinkta 34,391.09 dol. 
Iš tų sumų Altas sumokėjo 
Vliko reikalam 9,296.51 dol.

— Akcija ryšium su Keršte- 
no komisijos tyrinėjimais atsi
ėjo apie 43,700 dol.

Tas žinias skelbia išleista 
Alto 1955 suvažiavimo apys
kaita.

— Rouene atstatyta katedra.
Rouene, Prancūzijoje atstatyta 
per praėjusį karą sugriauta 
garsi katedra. Ji vėl bus atida
ryta 1956 m. gegužės 26 d. Mat, 
tą dieną sueina 500 metų, kaip 
buvo nuteista ir sudeginta šv. 
Joana d’Are. kuri gimė Rouene.

tikiu, kad tie žmonės, vietoj 
prašę jų autografų, turėtų bū
ti pakankamai gerai paklausti, 
kokios yra tikros /nišų inten
cijos”.

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

KN0WLAND IR LAWRENCE

Tai du lietuvių draugai, pas
kutinių metų bėgyje gal dau
giausia kartų kėlę Lietuvos by
los reikalą amerikiečių tarpe. 
W. Knowland, kaip daugumai 
yra žinomas, yra JAV senato
rius iš Kalifornijos; gi D. L»w- 
rence — politinio žurnalo “U. 
S. News and World Report” 
redaktorius, rašąs kasdien 
straipsnius ir eilei amerikiečių 
dienraščių.

Įsidėmėtina, kad kur W. F. 
Knowland bekalbėtų, jei tik jis 
savo kalboje kelia užsienio po
litikos klausimus, visada akcen
tuoja Lietuvos ir kitų Pabaltijo 
kraštų reikalą, reikalaudamas 
nepriklausomybės atstatymo. 
Jis kalba Aliaskoje^ mini Lietu
vos bylą; kalba Texas steite, 
nepamiršta užsiminti apie Lie
tuvai bolševikų padarytą skriau 
dą. Tose vietovėse lietuvių be
veik kaip ir nėra. Gi ir pačioje 
Kalifornijoje lietuvių balsai rin 
kimuose dar didelės rolės ne
vaidina. Darytina tik viena iš
vada, kad jis yra nuoširdus Lie 
tuvos ir kitų pavergtų kraštų 
reikalų gynėjas. Maža mums iš 
tokių naudos, kurie tik atvykę 
į mūsų tarpą kalba Lietuvos 
reikalu! W. F. Knowland eina 
kita, mums nepaprastai nau
dinga linkme.

David Lawrence ir pats jojo 
žurnalas “U.S. News and World 
Report” nuo senų laikų (1940

metų ir dar prieš tai) yra užė
męs tiesią liniją ir kartu griež
tą komunizmo atžvilgiu. Savo 
prielankumu Lietuvos bylai ir 
kova prieš komunizmą D. Law- 
rence lietuviams yra mielas ir 
brangus žmogus. Turbūt nė vie
no laikraščio ar žurnalo redak
torius taip dažnai savo veda
muose straipsniuose neiškelia 
Lietuvos reikalo, kaip kad D. 
Lawrence. Jis kiekvienos savai
tės numeryje vedamuosius ra
šo pats ir pasirašo savo pavar
dę. Vienų metų laikotarpyje 
apie 10 kartų yra kėlęs lietuvių 
reikalą, mažiau ar daugiau jį 
gynęs. Tai tik vedamieji. Lie
tuvos bylos reikalas buvo mi
nėtas keletą kartų ir kituose 
straipsniuose. Šiuo metu jojo 
žurnalas siekia jau milioninį 
tiražą.

Būtų tikslu, kad kiekvienas 
lietuvis, kuris suranda valandė
lę laisvesnio laiko, parašytų 
jam keletą padėkos žodžių už 
jojo pirelankumą Lietuvai. Rei
kėtų paprašyti ta pačia proga, 
kad jis viename iš birželio mėn. 
numerių skirtų daugiau vietos 
Lietuvos bylos iškėlimui ir pa- 
nagrinėjimui. Adresas: Mr. Da
vid Lawrence, 24th and N 
Streets, N. W., Washington 7, 
D. C. — L. V.

— Chlcagoje dabar gyvento
jų yra 6 m ii., apskaičiuojama, 
kad 1975 m. bus 8 mil.
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78 tęsinys

Kas bus, Liuda, kokia bus šįmet tavo vasara? Ar 
Hardangerio fiordas, kaip savo šešiolikmetei dukrai 
prižadėjo tėvas, stambiausias Kauno rangovas ?

Prancūzija Liūdai nusibodo. Ji ten praleisdavo 
kiekvieną vasarą. Todėl jos namuose pietų metu geria
mas vynas ir laužoma ilga duonutė. Todėl Liuda atsine
ša klasėn jaunų panelių žurnalą „Marie - Claire“, kur 
aprašyta, kokius reikia pasirinkti brangakmenius, kaip 
lesinti žaliąsias papūgėles, kaip apskusti veislinius šu
nyčius, kad jie taptų panašūs į liūtukus.

Gal tik šįmet, Liuda, kai ties tavo vartais jau dre- 
,bės užvestas motoras, gal tik tada tu pamatysi, kaip 
skaisčiai žydi alyvos čia pat, po tavo langais. Ir pirmą, 
vienintelį kartą pravirksi, kad reikia važiuoti į svetimą 
kraštą, kad reikia palikti vasarą, kurios tu net nepaži
nojai.

Nes Kauno stoty tavęs nelauks Berlyno ekspresas: 
su minkštom pirmosios klasės atlošom ir mandagiais 
pasienio muitininkais. Yra Kauno stoty ir kitokių va
gonų...

Aš žinau, kad dabar atėjo kieta valanda.
Kad tik tada, kai mes rysim karčią malonės duoną, 

kai springsim pažeminimo ašarom, kai mūsų delnai 
pratrūks pūslių skauduliais ir sukepę lūpos nuolankiai 
dėkos už vandens gurkšnį, kad tik tada ątpirksim še
šiolika savo pavasarių, kuriais mus užliūliavo paikinda
mas Kaunas.

Mums bus leista šitaip išsigelbėti. Nes mūsų ran
kos nėra tuščios ir ne visi mūsų troškimai menkaver
čiai.

Ir tik Viešpatie, tik nemaršus mūsų Dieve — palik 
mums žmogiškąjį išdidumą. Neatimk ir jo.

• »

Tą lemtingą birželio keturioliktosios rytą mūsų 
gimnazijoje vyko matematikos egzaminai.

Aš nubudau, kai garsiai trinktelėjo kambario du
rys. Ant slenksčio stovėjo mama, išbalusi kaip drobė, 
laikydama rankoj duonos kepalėlį ir pieno bonką.

— Kelkis, vaike. Nemiegok... — ištarė ji dreban
čiom lūpom. — Lietuvius veža...

Aš bėgau gimnazijon visu keliu. Akyse mirgėjo 
padangų provėžos Molėtų gatvės smėly, praviri vartai, 
raudonos sunkvežimių žvaigždės, rankose suspausti ry
šulėliai ir veidai, veidai... Pilki, nepažįstami veidai, stai
ga artimi, lyg kraujo giminiečių.

Klasė buvo dar tuščia. Įbėgau pro duris ir užsi
guliau ant palangės. Birželio rytas buvo šiltas ir debe
suotas. Raudonosios Armijos prospektu leidosi žemyn 
sunkvežimiai.

Aš net negalėjau verkti. Tik jutau, kaip man dre
ba visi sąnariai.

Čia, ant kalno, iš ketvirtojo Saulės rūmų augšto, 
nebesigirdėjo sunkvežimių burzgimo. Atrodė, kad jie 
rieda kurčioj tyloj, krinta vienas po kito prarajon, pra
rajom.. Lyg atplėšti akmens luitai, nesustabdomi pra
žūties įsibėgėjime.

Liudos egzaminuose nebuvo.
Tik vakare mes sužinojom: išvažiuodama ji prisi

skynė alyvų puokštę ir pasiėmė savo mėgiamą žurna
lą — ,,Marie-Claire“. Paskutinį, birželio numerį, kur 
buvo aprašyta, kaip reikia dailiai nudegti bronziniu at
spalviu, kaip atsargiai reikia kaitintis, kad nenusiluptų 
oda... Viską mums papasakojo verkdama tarnaitė ir aš 
ėjau, nuleidusi galvą, namo.

Irka dar išlaikė ir rusų kalbos egzaminą. Tik šeš
tadienį, per birželines pamaldas, prie manęs staiga pri
klaupė Rima:

Irką išvežė... — sušnabždėjo ji. — Dabar, prieš 
kelias valandas.

Bažnyčia buvo pilna žmonių. Kraujo raudonumu 
degė bijūnų puokštės; virš altoriaus, vakarinės žaros 

' atspindžiuose, liepsnojo Dievo Širdis.

Kažkur, iš labai toli, skambėjo litanijos žodžiai:
Jėzaus Širdie — amžinosios tėvynės troškime, Jė

zaus Širdie — Tavyje viltį turinčiųjų išganyme...
O aš bejausmėm lūpom kartojau — pasigailėk, pa

sigailėk mūsų... Mūsų visų...
•' •

•

Atestatą pasiėmiau vasaros gale.
Vieną rugpjūčio popietę atėjau ir vėl gimnazijon. 

Čia dabar stovėjo kariška vokiečių ligoninė. Kieme, už 
sargo namelio, rūko lauko virtuvės kaminėlis ir prunkš
tė iškinkyti gurguolės arkliai.

Raštinė buvo tuščia. Tik po valandėlės įėjo sargie
nė, atsiraitojusi rankoves, pasirišusi pilką, kartūninę 
prijuostę.

— A, turbūt, atestato? — prašnekino ji mane 
pati. — O kaip bus jūsų pavardė ?

Ir, pasiraususi stalčiuj, padavė man žalsvą popie
riaus lakštą.

Kai aš leidausi laiptais žemyn, suspaudusi rankoj 
savo brandos atestatą, vakarinėj gimnazijos tyloj tebe
skambėjo mūsų žingsniai, mergaitiški mūsų šnabždesiai 
ir skardus juokas. Koridoriuose stovėjo suverstos suo
lų kaugės — juose tebebuvo išpjaustyti mūsų vardai.

Ir man staiga pasirodė, kad iš sodo atbėga sesuo 
Modesta, prisisegusi po krakmolyta apikakle kvepian
čią radastą — kaip anuomet, kaip anuomet... Ir kad 
ties seminarijos sale tebestovi sesuo Fidelija su juodąja 
savo užrašų knygute, o apačioj, rūsio prieblandoj, re
fektoriumo skambalas kviečia kongregaciją vakarienės.

Tik ties Žemaičių gatve aš pradėjau verkti. Čia 
mudvi su Irka visuomet atsisveikindavom.

• •

Raudonieji Saulės rūmai ir dabar, kiekvieno sau
lėlydžio gaisre, dega, tviska skaisčiom ugnim. Lyg ten 
ir būtų užmigusi žioruodama saulė.

Jei tylų vakarą koptum į kalną, atpažintum savo 
klasės langus, spindinčius pro vešlių kaštonų šakas.

(Bus daugiau)
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TALMUDO IR KABALOS DVASIA
Mieloji Ada,

su didėliu gailesčiu buvau pri
verstas kuriam laikui nutrauk-j 
ti savo laiškų rašymą. Priežas-' 
tis: pas mus prasidėjo «neseniai 
įsteigta, mokslo metų viduriui 
atžymėti, egzaminų sesija. Tu, 
žinoma, nustebsi: egzaminai 
juk skirti studentams, tai tegu 
jie sau kala, naktimis nemiega 
ir prakaituoja, o profesoriams 
tai atostogos. Taip, greičiau
siai, turėtų būti, bet taip nėra. 
Nors, iš kitos pusės, prisipažin
siu, kad tris geras savaites iš 
savo gyvenimo aš turėjau iš
braukti, jas paskirdamas ne eg
zaminams, o jų paruošimui.

Anksčiau, būdavo, mokslo 
metai prasideda lapkričio pra
džioje, egzaminai kažkur toli, 
gegužės ar birželio mėnesyje. 
Tai studentai ateina į fakultetą, 
kartais pasiklauso paskaitų, o 
kartais ir ne, o dažniausiai — 
šnekasi, ginčyjasi, kalba apie 
politiką, keikia režimą, ima or
ganizuoti streikus ir manifesta
cijas, nori versti valdžią. Ir taip 
iki kovo mėnesio, kol pagaliau 
prisiartina egzaminai ir tvarka, 
sugrįžta. — Užtat naujoji vai-1 
džia ir sugalvojo pravesti re- j 
formą — įsteigti papildomus egi 
zaminus viduryje mokslo metų 
tam, kad studentija, vietoj kad 
galvojus apie politiką, nuolat tik 
ruoštų egzaminus, laikytų juos 
arba ilsėtųsi po egzaminų. Ir 
tvarka sugrįžo į universitetą. 
— Sistema atrodo puiki : ji tetų 
ri tik vieną silpną vietą: jei mok 
sleivija visą laiką tiktai ruošia 
ir laiko egzaminus, tai profeso
riams nebelieka laiko skaityti 
paskaitas, ir mokslo metai iš de 
vynių mėnesių susitraukia į tris 
ar, daugiausia, keturis mėne
sius. O kadangi studentus gali
ma egzaminuoti tik iš faktiškai 
skaityto kurso, rezultatai aiš
kūs: studentas, laikydamas du 
kartus daugiau egzaminų, du 
kartus mažiau išmoksta.

Iš viso šito ilgo išrodinėjimo 
Tau dar vis neaišku, dėl ko ši
toje istorijoje nukenčia profe
soriai. (Kalbant egoistiškai ir 
užmirštant, kad sąžiningas mo
kytojas vis dėlto nori sąžinin
gai prikrauti mokslo košės į sa
vo auklėtinių galvas). Vargas 
prasideda dėl to, kad revoliuci
nė valdžia nori ne tik atpratin
ti žmones nuo politikos, bet 
drauge ir reformuoti mokymo 
sistemą. Mums buvo pranešta: 
vyriausybė duoda tris metus da 
ryti visokiems eksperimentams; 
jeigu kuris dėstomasis dalykas 
nereikalingas, jį galima pakeis
ti kitu arba visai panaikinti, ar
ba sumažinti dėstomųjų valan
dų skaičių, arba įvesti naujus 
dalykus, ir t.t. — Tai mes kas
met ir keičiam dėstymo planus 
ir programas. Visa tai labai gra 
žu ir gerai.

Tačiau kai reikia suderinti 
dvi egzaminų sesijas per metus 
su nuolatinių reformų dvasia, 
gyvenimas susikomplikuoja. 
Mat, .mūsų studentai, kaip ir 
Lietuvoje gimnazistai, turi tei
sę “atsigriebti”, laikyti patai
sas iš 2 ar 3 dalykų. Tai ką su
organizuoji vieną egzaminų se
siją, tai joje egzaminus laiko ne 
tik šių metų studentai, bet ir 
pernykščiai atsilikėliai, ir daž
nai jau iš tokių dalykų, kurie 
panaikinti arba pakeisti. Užtat 
pernai pavasarį buvo praktiškai 
dvigubi egzaminai, šįmet sau
sio mėnesį — trigubi, o birželio 
mėnesį jau bus keturgubi egza
minai. Panaši istorija, kaip su 
sniego grumstu, pamažu riedan 
čiu pakalnėn. Užtat, prisiarti
nus egzaminams, nei studentai, 
nei profesoriai, nei egzaminų 
komisija, nei jos pirmininkas 
_  kuris per dvi savaites iš rū
pesčio neteko astuonių kilogra
mu — nežino nei kas turi teisę

laikyti egzaminus, nei kokius, 
nei kada.

Prancūzų sekcija dvi savaites 
svarstė susidariusią padėtį. Į- 
tampa nuolat augo. Po kiekvie
no posėdžio buvo padaromas nu 
tarimas, kad niekas nieko ne
supranta. Kolegos, kurie greitu 
laiiku ruošiasi palikti Egiptą, iro 
niškai šypsojosi. Egiptiečiai, įsi 
karščiavę, darė pareiškimus, 
kad jiems gėda už jų kraštą. 
Departamento šefas neatlaikė, 
gavo kepenų priepuolį ir atsigu
lė į lovą. Pagaliau vyriausias 
amžiumi ir patyrimu prancū
zas profesorius tarė: “Ponai, ne 
užmirškim, kad mes atstovau- 
jam Descartes’o šalį. Apsvars- 
tykim teoretiškai visas egzami
nų galimybes. Paruoškim klau
simus visiems įmanomiems rašo 
miesiems egzaminams, patiekim 
juos egzaminų komisijai — iš 
jų vis bent pusė tiks”.

Šokome prie darbo: laužėm 
galvas, išrasdami vis naujas 
klausimus (anglų sekcijos kole
ga, susinervavęs, tvirtino, kad 
visoje anglų literatūroje jis ne
galįs surasti 90 klausimų), ra
šėm juos mašinėle, užsirakinę 
“juodame kambaryje” sukom 
rotatorių, dejom nesuskaičiuo
jamus parašus, vokus antspau- 
davom laiko antspaudom... Va
kar pagaliau nunešiau egzami
nų pirmininkui kelis kilogramus 
egzaminų siužetų: pasirodo, kad 
tik trečdalis jų tetinka, o kad
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I garsio. Taip pat būtų gražu, 
I jog paremtume kilnius Vl-jų 
S. Amerikos liet. sporto žaidy
nių rengėjų tikslus ir kuo gau
siausiai atsilankytume į sporto 
šventę balandžio mėn. 21—22 
d. d. Chicagoje. Edv. bulaitis
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KantrybeI
Kai negalite užsegti apikak- 

lės, kai rašant įsipainioja plau- 
į kas į plunksną, ar kai siūlas 
nelenda į adatą, arta kai koks 
triukšmas jus erzina ir nebe
sitveriate savame kailyje, ar

ba kai jus kas pykina ir norė
tumėte pašokti: dabar tai jau 
gana! Ne, tenebūnie gana! 
Žiūrėkite į visą tai, kaip į įran
kį savo kantrybei lavinti, kaip 
į sunkų uždavinį, — tada bus 
gerai. Tai vis yra mažmožiai, 
bet kas nori įgyti didžiausiąją 
jėgą — kantrybę, tam kito ke
lio nėra! Dr. Fr. Foersteris

Lėktuvu iš Europos atskrido į New Yorką 817 svarų dramblys ir Andalūzijos mulas, kuris yra 
Ispanijos užsienių reikalų ministerio dovana prezi dentui Eisenhower. (INS)

APIE SPORTO ŽAIDYNES IR SPORTĄ Taip pat būtų gera, kad
n .. .. ... _ _ sporto popularinimo darbą pe-
Pasikalbejimas su A. Lauraičiu

Artinantis didžiuliam lietu
vių sporto . įvykiui Chicagoje 
— Vl-sioms Š. Amerikos liet. 
sporto žaidynėms, mes kreipė
mės į šių žaidynių rengimo 
centrinį asmenį, varžybinio ko
miteto pirmin'nką ir “Neries” 
sporto klubo pirmininką - 
Aleksą Lauraitį, paprašydami 
pasidalinti mintimis su dienraš
čio skaitytojais.

Paklausus — kaip vyksta 
žaidynių organizacinis darbas,
susilaukėm trumpo, bet aiš- 

trūksta dar aibės visai naujų kaus atsakymo> pabrėžiant, jog 
nenumatytų egzaminų, nes pas-l dari}o yra labaį dau?> tačiau jig 
kutiniu momentu buvo gautas jau eįna prje gajQ -r tikimELsi. 
naujos instrukcijos...

Kodėl visa ta painiava, kad 
net prancūziškas “sveikas pro
tas” atsisako tarnauti, kur č'a 
šuo pakastas? — Mano .many
mu, orientališkoje pagarboje įs
tatymo raidei. Dvi pagrindinės 
Artimųjų Rytų religijos — ju
daizmas ir islamas yra Įstaty
mo, paraidinio paklusnumo Die
vo duotiems nurodymams reli
gijos, o ne religinio jausmo, as
meniško psichologinio santykio 
su Dievu religijos kaip, pvz.,
Vakarų Krikščionybė. — Grįž
tant prie egzaminų: kai pirmą
jį kartą pernai buvo susigalvo
ta reformuoti universitetus, tai 
mano šefas man telefonu davė 
lygiai 40 minučių paruošti pran 
cūzų sekcijos reformos projek
tą. Projektas (apie jo vertę ne
kalbu) buvo priimtas ir tapo 
įstatymu, ir net juokingiausias 
jo klaidas norint atitaisyti, rei
kia pereiti, iki ministerio, bent

kad šios žaidynės praeis kuo 
sklandžiausia.

Toliau pateikėme ir daugiau 
klausimų, kuriuos kartu su at
sakymais čia duodame.

— Koks yra šių žaidynių tik
slas?

— Sukelti lietuviškoje visuo
menėje susidomėjimą sportu ir 
toliau tęsti gražias sportines 
tradicijas pradėtas tremtyje.

— Ko Jūs, kaip vienas iš 
žaidynių rengėjų, pageidautu
mėte iš mūsų visuomenės sąry
šyje su šia sporto švente?

Pirmiausia — atsilankymo į 
žaidynes ir tuo būdu padėjimo 
pakelti jose dalyvaujančių 
sportininkų moralę. Taip pat 
norėtume, kad visuomenė padė
tų padengti rengėjams gausias 
šių žaidynių rengimo išlaidas.

Be to, būtų pageidaujama, 
jog visuomenė nepamirštų 
sportininkų ir šiai šventei pasi-

— Kaip, jūsų nuomone, būtų 
galima sudominti lietuvių jau
nimą sportu?«•.

Šis klausimas yra labai pla
tus ir jam pilnai atsakyti reik
tų daug vietos. Tačiau aš ban
dysiu reikšti savo mintis kuo 
trumpiausia.

Visų pirma, patys tėvai turė
tų atkreipti didesnį dėmesį į 
spbrtą, nes visi gerai žinome, 
jei vaikas dalyvauja kokioje 
nors sporto šakoje ir aktyviai 
treniruojasi, tai jam nėra lai
ko bastytis po gatves ir daryti 
nelemtas išdaigas. Tą ypatin 
gai pabrėžia ir amerikiečiu 
spauda, kurioje tiek daug rašo
ma apie šių dienų jaunimo 
problemas. Pažymėtina, jog iš 
sportuojančio jaunimo tarpo 
labai retai pasitaiko nusikaltė
lių.

rimtų ir mūsų LB vadovybė ir 
kitos mūsų vadovaujančios in
stitucijos. Tikimės, iog ir Kul
tūros Taryba galų gale sportą 
pripažins kultūriniu reiškiniu 
ir pakvies sportininkų atstovą 
ir savo tarpą, kas jau seniai 
turėjo būti padaryta.

Dėkojant už šias gražias 
sporto darbuotojo A Lauraičio 
mintis, norėtume paskat'nti, 
jog jos susilauktų reikiamo at-

įsigykite, perskaitykite Lietuvoje 
premijuoti! Istorinį romaną dviejuo
se tomuose,

KRAŽIŲ SKERDYNES
Gražūs Žemaitijos gamtos vaizdai, 

gyvai pavaizduoti anų dienų papro
čiai, įdomi meiles intryga, vaizdūs 
dialogai atskleidžia anų dienų tik- 

j rovės vaizdų. Jie parodo kaip dar 
■ Lietuvos nepriklausomybės priešauš
ryje maskoliai persekiojo mylinčius 
savo kraštų, ir tikėjimų žemaičius ir 
jie liejo kraujų dėl savo šventovės.

Autorius — J. Marcinkevičius 
pats lankėsi Kražiuose, gerai susi
pažino su vietos aplinkuma, apkiau- 
sinėjo gyvus įvykių liudininkus ir 
panaudojo plačių archyvinę me
džiagą.

I tonu*> 818 pusi. kaina ....$3.00 

ti tomas 320 pusi., kaina ....$3.00

Užsakymus su pinigais siųskite;

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avenue
CHICAGO 8, ILLINOIS

TELEVIZIJOS
'r Radio Aparatu Taisymas

Sąžiningas ir garantuotas darbas U RIMKUS, 4517 8. Satryor St. 

Tel. VI 7-0087 — VI 7-3087 
srsJSJ'SJSftUSfHJsrsJs

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

Tel BĮ 7-7075 arba 
RE 7-9842

Jei turite parduoti ar lšnuomo 
d, pasiskelbkite smulkių skelbtinų 
skyriuje. Skelbimą galite perduoti 
telefonu: Vlrginla 7-6640.

Pirkit Apsaugos Bonus!

du hierarchinius viršininkus ir baigus, ir atsilankytų taip pat 
trig tarybas. Kaip Jėzaus Kris-j kitose mūsų sportininkų varžy- 
taus laikais Rašto žinovai, tci-l tose.
šių fakulteto profesoriai nemie
ga paktimis, o ginčijasi ir ruo
šia vis naujus Įstatymo aiškini
mus, ir tų aiškinimų paaiškini
mų aiškinimus. O tuo būdu po
pierių kalnuose pradingsta ir 
graži reformos dvasia ir atski
ras vargšas studcntėVs, kuris 
išvakarėse nežino, kokį egzam;-

— Kaip Jums, dirbančiam 
su sportininkais, atrodo šiuo
metinis lietuviškas sportinis 
gyvenimas?

Sportinis gyvenimas nėra 
toks kokį kiekvienas sportu be 
sidoraįs asmuo norėtų matyti 
Tačiau pagal dabartines nelen
gvas sąlygas, sportinis gyveni-

ną jams teks rytoj laikyti. —i nias jU(^a ’r rezultate yra 
Biurokratizmo yra visur, bet Vl-sios Š. Amerikos liet
niekur jisai neturi tokių stip 
rių pagrindų, tokių dvasiškų 
šaknų, kaip Rytuose, nes č'a 
jis ne blogos organizacijos pa
sėka, o gyvenimo stilius.

Algirdas

—Romoje, Italijoje katalikų 
emigracinis centras nuo 1952 
m. pagelbėjo įkurdinti 150,000 
asmenų. Vien 1955 m. ta pagal
ba pasinaudojo 50,000 asmenų.

sporto žaidynės. Labai smagu ! 
jog šioje šventėje dalyvauja 
keli naujai įsisteigę sporto klu
bai bei vienetai, kaip Toronto1 
Aušra, Cicero Ateitis ir Chiea - 
gos jūrų skautų tuntas Balti
jos Jūra, kas rodo, kad mūsų 
sportinis gyvenimas visdėlti 
eina pirmyn. Taip pat maloniu 
reiškiniu tenka laikyti Chiea 
gos lietuvių futbolo komandom 
atgaivinimą ir jos dalyvavimą 
amerikiečių lygos pirmenybėse, f

..........................................................................
PERKRAUSTYMAI _ MOVING

Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Iš artimų ir 
tolimų distancijų, šaukite sekančiai:

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

Telefuuas — FRonlicr 6-1332
llllllllllllllf  llllllf III IIIIIIIIIIINIIIIIIIIU'llllllllllllllllllf  ||||JI1!II1JIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIII!I

PIGIAI IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU

BALDUS
VIETOJE III Iš TOLI AU

K. EIDUKONIS

Turiu naują didelį sunkvežimj 
ir andraudaa

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

A. TV ERAS
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES

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

Pradėkit Taupyti Šiandifii, Turėsit Rytoj!
taigi, dabar pradėkite taupyti šioje lietuviškoje 

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

BRIGHTON SAVINGS AN1) LOAN ASS’N
4071 Archer Avė., į vakarus nuo Caiifornia Avė.

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

' OFISO VALANDOS:
Pirntad,, antrinį., penktad. ir 
šeštad. 9 vai. ryto iki 4:30 p.p.

Trečiai!. 9 ryto iki 12 vai.. 
Ketviitad. 9 vai. iki 8 vai. \ak.

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

MES PARCPINAME KELIONES LĖKTUVAIS, GKL2KEL1AIS. 
AUTOBUSAIS IR LAIVAIS.

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

BUICK’AS

LIETUVIŠKAS

AUTOMOBILIS

V

^Aes PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ
SAUGIAUSIA IR 

! PELNINGIAUSIA 
TAUPYMO

BENDROVĖ

4038 Archer Avenue Tel. LA3-671? 

AUGUST SALDUKAS Prezidento*

Rooseveit Furniture 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 ĮVEST ROOSEVELT ROAD TeL SEeley 3 - 4711

Felix Raudonis, sav. ir menadžeria 
Krautuve atidaryta sekmadieniais nuo 11 iki 4:N0.

NARIAI LIFT U VILI l'AUP. IR SKOLINIMO
B-VIŲ LYGOS KURIOSE įi

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki 510,000419 
t 0

Paskolos Duodamos Namų Įgijimui 
____ Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO i SAVINOS 0 LOAN ASSH.
6234 S. Westem Avė. Chicago 36, UI

CRANE SAVINGS A LOAN ASSH.
2555 W. 47th St.____________ Chicago 32, III

OISTRICT SAVINGS A LOAN ASSIL
3430 So. Halsted Street Chicago 8, III

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

UNIVERSAL SAVINOS 0 LOAN ASSN.
1800 S. Halsted St. Chicago

Imsiąs muMutr,^
lš TOLI IR ARTI

NAUJI OIDLll TPOKAI-NAUJAUSI KPAUSTM) (BANK/Al 
HAU "Ety PATrPMAS- P/6US &SĄŽIM/M6AS AATAPMAMf jį

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69St. CHICAGO 36, ILL. Tel. U/Alkmek 5-9209
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Kviečiame į Vl-sias S. Amerikos Lietuvių sporto žaidynes
BALANDŽIO MĖNESIO 21-22 DIENOMIS — CHICAGO J E . Varžybos vyks Foster Pk. salėj, 83 ir Loofnis gat., o Sportininkų vaka-
ŽA««hN^era"w a«aka^a<>Zia; 2 1 A , ras ir uždarymas su šokiais: Liet. Auditorijoj, 3137 S. Halsted.

Bal. mėn. 22 d., sekmadienį, 12 vai. baigminiai susitikimai; 5:30 vai. žaidy- žaidynėse dalyvauja 12 sporte vynely su 260 dalyviais Nuoširdžiai kvie-
niy uždarymas, dovanų įteikimas ir šokiai. šiame visus gausiai dalyvauti. RENGIMO KOMITETAS

MŪSŲ
Dayton, Ohio

KOLONIJOSE
TRUMPAI

— A. Mačinskas ketvirtadie
nio rytą rastas savo namuose 
miręs. Spėjama, kad mirė nuo 
širdies smūgio. Daytone išgyve
no per 40 metų. Liko liūdinti 
duktė Mary su šeima.

— Vyčių suvažiavimas įvy

ko praėjusį šeštadienį ir sek
madienį Detroite. Dalyvavo 
Ohio-Michigan apskrities vy
čiai. Daytoniskius atstovavo C. 
Petkus ir Pr. Gudelis. Pirmasis 
taip pat buvo išrinktas apskri
ties valdybon iždininku.

— Gegužės 19 ir 20 dieno
mis Daytone įvyksta vyčių ke- 
gliavimo turnyras. Šeštadienio 
vakare 5:30 pramatytos varžy
bos, o sekmadienį bendri pietūs 
su dovanų įteikimu. Ateinan
čiais metais galvojama apskri
ties vyčių suvažiavimą sujung
ti kartu su kegliavimo varžy
bomis.

— Dr. Vladas Viliamos, grįž
damas iš Chicagos į namus, pa
suko pro Daytoną, aplankė gi
mines ir pažįstamus ir trečia
dienį po piet lėktuvu vėl grįžo 
New Yorkan.

Dr. Edm. Drukteir.io žmonai 
Aldonai buvo padaryta sunki 
operacija. Tikimasi, kad ligo
nė mėnesio kito laikotarpyje 
atgaus prarastas jėgas. Tą pa
čią dieną šeima gavo liūdną 
žinią iš Pensylvanijos, kad Al
donos brolio žmonos tėvelis 
staiga miręs nuo širdies smū
gio. Pažįstamieji šeimai reiškia 
gilią užuojautą dėl Karolio mir
ties, o ligoniui linki kuo grei
čiau pasveikti.

— Pas St. Bučinį galima už
sisakyti lietuviškų knygų, laik
raščių ir žurnalų. Kiekvieną 
sekmadienį tuoj po 10:00 va
landos Mišių parapijos svetai
nėje jis mielai visiems pasitar
naus, neimdamas už tai jokio 
atlyginimo. Kiek anksčiau jis 
nedidelėje Dayton kolonijoje ir 
apylinkės miesteliuose asme
niškai lankydamasis šeimose 
išplatino virš 200 egz. Dauž- 
vardienės parengtą “Lietuviš
kų valgių knygą”.

— Lietuvių piliečių klubas 
jau kuris laikas persikėlė į sa
vo nuosavas ir gražiai įrengtas 
patalpas. Klubas turi virš 300 
narių. Klubui šiais metais va
dovauja Stasys Služinas. I

Indiana Harbor, Ind.
IŠ INDIANA HARBOR, 

LIETUVIŲ GYVENIMO

— B. A. L. F. Parengimas
įvyko balandžio 8 d lietuvių 
parapijos salėje. Publika aty- 
džiai ir su įdomumu sekė .mūsų 
A. Valentino ir A. Barono 
žinomų ir mėgiamų rašytojų 
skaitomą savą kūrybą iš mūsų 
dienų aktualijų. Ypač visus su
žavėjo V. Karcsaitės išpildyti 
charakterio šokiai, palydint 
piano prof. V. Jakubėnui.

Tenka pabrėžti, kad minėtie
ji menininkai už programos iš
pildymą atsisakė imti pelnyto 
atlygio, aukodamiesi Balfo rei
kalams ir mūsų kenčiantiemš 
broliams Europoje. Gryno i>el- 
no gauta $252, kuris ir pa
siųstas Balfo centrui.

— 49 valandų Atlaidai Šven
to Pranciškaus parapijos baž
nyčioje prasideda balandžio 2Sf| 
dieną ir baigiasi ges^ižio 1 die

ną vakare iškilmingais mišpa
rais. Pamokslus atlaidų proga 
sakys kun. Spurgis, MIC, prel. 
K. Bičkauskas visus kviečia at
laidais pasinaudoti.

— Ištikimybės diena Lake 
apskrityje bus apvaikščiojama 
Whiting mieste balandžio 29 d. 
2 vai. p. p. Eisenoje dalyvaus 
ir lietuvių grupė su savo lietu
viškais motyvais parengtu ve
žimui floatu).

— Jonas Klimas, žymus 
kiaušinių margintojas, šiemet 
prieš Velykas pravedė kiauši
nių marginimo kursus ameri- 
konių moterų grupei, kurios la
bai susidomėjo lietuviškais 
kiaušinių marginimo motyvais. 
Jau užsisakė kiaušinių margi
nimo kursus ir sekantiems me-

Jiems reikia garantijų

152. Apamvičius, Jonas, gim. 
1917.10.3, Virbalis, Lietuva (no
rėtų emigruoti į Chicagą), 39. 
Rue de Hasbaye, Liege, Bel- 
gium.

153. Baltušis Longnas, gim. 
1918.2.22, Smilgiai, Rokiškio ap- 
skr., Lietuva; Roxel Dorf 91, b. 
Muenster i. Westf., Germany; 
Baltušis, Lotte, gim. 1928.5.25, 
Radomsk, Lenkija; Baltuš's, E- 
duardas, gim. 1954.3.14, Muens
ter, Vok'etija; Baltušis, Helmu
tas, gim. 1955.6.1, Roxel, Vo
kietija.

154. Bružas, Paulius, g'm 
1922.4.16, Kretinga, Lietuva (ne 
retų emigruoti į Chicagą), 39 
Rue de Hasbaye, Liege, Bei- 
gium; Bružas - Šmitas, Melita, 
gim. 1924.8.31, Kybartai, Lie
tuva.

155. Dyglys. Valentinas, gim.
tams prieš Velykas. Kadangi 1922.11.24, Kretinga, Lietuva
kursų vedėjas už duotas pamo
kas nesutiko imti jokio atlygi
nimo, todėl kursantės, sunešu- 
sios drabužių ir vilnų, pasiuntė 
vargstantiems lietuviams Vo
kietijoje. Gražus artimo meilės 
pavyzdys.

KANADOJE

Sudburv, Ont.
PAVYKĘS VAKARAS

Bažnytinio komiteto paren
gimas praėjo su dideliu pasise
kimu. Paskaitą apie Braziliją 
skaitė kun. B. Sugintas. Po to 
buvo graži, nors ir trumpa me
ninė programėlė, kurią išpildė 
šeštadieninės mokyklos .moki
niai Regina Jakuconytė ir Vy
tautas Beniušis. Buvo ir dau-

25 d. G. Lambertlaan, W'nters- 
lag, Belgium.

156. Dylys, Povilas, gim. 1926* 
gruodžio 12, Ukmergė - Deltu
va, Lietuva, 50. Rue de France, 
Pommeroeul, Belgium.

157. Endriuška, Jonas, gim. 
1907.3.24, Kretinga - Kartena, 
Lietuva, 7a. Vennenstr., Win- 
terslag, Belgium.

158. Engels - Heidenfelds, 01- 
ga, g'm. 1901.1.29, Laurikaimen, 
St. Petersburg, Rusija, Luebeck, i 
Marl'str. 101, BĮ. 13, Z. 70, Ger
many; Engels - Heidenfelds, As 
trida Brigita, gim. 1945.7.1. Lue 
1909.3.1, Bukšniai, Šakių apskr.< 
beck, Vokietija.

159. Funkat, Adolf., gim. 
Lietuva, automcchanikas, Gee- 
tacht/Elbe, beim Schakendiek 6, 
Germany; Funkat Anna, gim.

giau pasiruošusių programoje 1915.1.15, GotlibF k ai, Šakų 
dalyvauti, bet, dėl laiko stokos, I apskr.. Lietuva; Funkat Otto, 
kadangi paskaita užsitęsė virš gim. 1947.1.1, Luebeck, Vokieti-
pusantros valandos, teko pro
gramą daugiau negu per pusę 
sutrumpinti. Regina Jakubo-

ja.
160. Funkat, Julianc, gim. 

1873.9.20, Kaukakalnis, Šakiu
nytė, tuo tarpu geriausia iš j apskr., Lietuva, Geestacht/El- 
mūsų jaunųjų šokėjų, vikriai ir;be, beim Schakendiek 6, Gcr- 
grakščiai išpildė vieną balete many.
numerį ir puikiai pagrojo akor- 161. Galkus, Pranas, gim.

tautas, gim. 1951.G.26, Pieton 
Jonaitis, Danutė, gim. 1953.3.27 
Pieton; Jena tis, Birutė, gim
1954.8.5, Morlavez, Eelgium.

165. Juška, Pranas, g m..1925.
7.25, Šakiai, Lietuva, 9 Rue Ko- 
bertson, Liege, Belgium; Juš
ka - Karpaitė, Ona, gim. 1922. 
12.12, Medinkėnai, Lietuva; Juš 
ka, Jonas, gim. 1952.6.8, Liege, 
Belgium.

166. Kerutis, Vincas, gim. 
1916.6.20, Vilnius, Lietuva, 7a. 
Vennestr., Winterslag, Belgium.

167. Kinčius, Petras, gim.
1918.7.6, Kretinga - Skuodas 
Lietuva, 15. Hoevenzavel, Wa- 
terschei, Belgium.

168. Kmitas, Viktoras, gim. 
1928.11.9, Klaipėda, Lietuva, 15. 
Rue Vinave, Tilleur/Lg., Bel
gium.

169. Kuliešius, Antanas, gim.
1919.1.7, Kaunas, Lietuva, 66. 
Andre Dumontlaan, Water- 
schei/L., Belgium.

170. Kutas Povilas, gim. 1924.
8.25, Šiauliai, Lietuva, 25. Rue 
Crespin, Hensies, Belgium.

171. Kvetkauskas, Antanas, 
gim. 1922.1.4, Vilkaviškis, Lie
tuva, 204. Rue Thier Begot, Bo- 
irs, Belgium; Kvetkauskas, To- 
liušytė, Veronika, gim. 1921.3. 
13, Žem. Naumiestis, Lietuva, 
Kvietkauskas, Algis, gim. 1946. 
11.2, Rothenbrrg, Vokietija; 
Kvietkauskas, Danutė, gim. 
1949.9.26, Liege, Belgium.

172. Meškys, Justinas, gim. 
1918.5.10, Kretinga - Gintalš- 
kis, Lietuva, 15. Hoevenzavel, 
Waterschei/L. Belg'um.

173. Mikalauskas, Adomas, 
gim. 1908.11.24, Ukmergė, Lie-' 
tuva, 30a. Herrestr., Watcr-‘ 
schci/L., Eelgium.

174. Mikolcnis, Antanas, gim.j 
1923.5.17, Biržai, Lietuva, 32.! 
Rue Molinay, Seraing, Belgium.,

175. Norvilą, Kazys, gim.) 
1907.6.3, Kret nga - Gargždai. 
Lietuva, 7. a. Vennestr.. W n- 
terslag, Belgium.

176. Radetzki, Emil, gim. 
1909.12.1, Gailiava, Lietuva, 
Hannover - Stocken, Garbsener 
Landstr.7, Germany.

177. Raišelis, Paulius, gim.
1924.7.5, Panevėžys, Lietuva, 3. 
Meerstr., Winterslag, Belgium.

178. Rakauskas, Bonifacas, 
gim. 1924.6.12, Ukmergė, Lietu
va, 19. Houthallestr. Zwartberg, 
Belgium.

179. Schnell, Jonas, gim. 1935. 
1.11, Skersbalia5. Marijampolės 
apskr., Lietuya, Luebeck - Mee-j 
šen, Marlistr. 101, BĮ. 8/39, Ger
many; Schnell, Vytautas, gim. 
1938.2.12, Ringuvelė, Marijam
polės apskr., Lietuva (brolis).

180. Šetkus, Antanas, gim.
1918.6.6, Tauragė, Lietuva, 40. 
16-Huizenstr., Houthalle, Bel
gium.

181. Šidlauskas, Stasys, gim. 
1928.9.28, Žem. Naumiestis, Lie

tuva, 40 16-Huizenstr., Hout
halle, Belgium.

182. Pužauskas, Jonas, gim. 
1910.7.18, Šiaul ai, Lietuva, 7a.
VVennestr., 
gium.

183. Survila, Juozas, gim. 
1917.7.31, Panevėžys, L’etuva, 
125. Rue Resistence, Millmort, 
Belgium.

181. Trumpaitis, Stasys, gim. 
1909.7.20 Rugėnai - Kėdainiai, 
Lietuva, 125. Rue Resistence. 
Millmort, Belgium; Trumpaits - 
Razutaitė, Cna, gim. 1922.7.30, 
Švėkšna, Lietuva; Trumpaitis, 
Jonas.

185. Velmontas, Jonas, gim.

Winterslag, Bel-

1926.5.4, Šeduva, Lietuva, 40. 
16-Huizenstr. Houthalle, Bel
gium.

186. Venskev čius, Kazys, gim.
1920.10.6, Vievis, Lietuva, 50. 
Rue de France, Pommeroeul, 
Belgium.

187. Žolps, Jonas. gim. 1920
6.24, Šiauliai, Lietuva, Pinnne- 
berg/Holstein, Eggerstedterstr. 
22/301, Germany; Žolpis, Elfrie

! de, gim. 1925.12.22, Heide, Vo
kietija; Žolpis, Gintaras, gim. 
1947.9.11, Hede, Vokietija; Žol
pis, Raimundas, gim. 1949.3.13, 
Hede. Vokietija; Žolpis, Edmun 
das, gim. 1952.7.16, Heide, Vo
kietija.

deonu. Tai dar tik II metų mer- J 1914.12.5, Kuršėnai, Lietuva, a- 
gaitė. Tenka palinkėti, kad ir 2o. Rue Houssu, Carineres, Bei-11

gium; Galkus - Dijokaitė, Em - 
lija, gim. 1914.2.1, Ryga, Lat-

Vytautas Bertiušis1 v’Ja ’ Galkus, Adolfas, gim 
ak-rdeonu p, J 1936.8.24, Kuršėnai, Lietuva;

Galkus, Pranas, gim. 1939.1.30
S? Krivicko ėietuvlškų plokite-1Kuri4na1’ Lietl!va: Oalkus 
lių muzika, paįvairinta akorde>™‘as; g™. 1M2.6.1, Kuršėnai 
onu. Gauta daugiau kaip
$80.00 gryno pelno. Būtų buvęj 
ir daugiau pelno, bet perdaug | 
greit išdžiūvo bufete šaltiniai, l 

Prie parengimo, be bažnyti I

toliau ugdytų savo įgimtus ga
bumus ir kiltų vis augštyn ir 
augštyn.
gražiai pagrojo
to, ėjo šokiai, kuriems grojo

Lietuva.
162. Jančys, Pranas, 

1919.8.27, Rokiški? - Jūžintai, 
Letuva, 42. Cite Acacias. Hen
sies, Belgium.

, , .................. 163. Janulyte, Aldona, g mnio komiteto, daugiausiai prisi-, iA .. ,.a,i<, 1| 1926.10.10, Marijampole, Letu
va, Hannpver - Stocken, Carbse-dčjo M. Kriaučcliūnicnė, Ado

maitiene, R. Bagdonienė, E. 
Sprindienč, K. Daunys, St. Kri
vickas, K. Jakubonis ir R. Ra 
činskas.

Dovaną laimei išbandyti pa
aukojo savo dosnumu ir gera 
širdiškumu pasižyminti Sofijn 
Rakštienė. Ją laimėjo L. Ui 
fcas.

nėr Landstr. 7, Germany; Ja
nulytė, Irena, gim. 1916.6.8, Al- 
feld, Vokietija; Janulytė Aldo
na, gim. 1948 2.21, Hannover 
Vokietija; Janulis, Alexander, 
gim. 1951.9.13, Hannover, Vo
kietija.

164. Jonaitis, Vincas, g'm. 
1924 9.15, Gruzdžiai, Lietuva, a- 
48. Rue Vandcrveldc, Chapellcs 
les Herla m, Belgium; Jonaitis - 
Kotzian, Eugenija; Jonaitis, Vy-

Daug studentų
Beveik 2>/2 miliono Amcri-

Duoną Ir įvairius skouingas 
buLkutes kepa

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

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

miestus.

•O
SOPNIE BARČUS

RADIO PROGRAMA
Ik WQES stotie* — Banga 189( 

'JUO PIRMA D. IKI PENKTAI 
8-46 Iki 9:20 vai. ryte 

SESTA D. 8:80 iki 9:80 ryte 
PfRMADIF.NNIO vak nuo 7—8 v 

-EKAD, S:30—»:80 ▼. r. U stoti 
WOPA — 1490 kll.

Ibtc&Ro 29, 11. HEmlock 4-241
7121 So ROCKWEL1 ST.

1956 Q
Vytautd Augustina

Lietuvos Vaizdų Albumas

LIETUVA
yru gvriuusin visokiomis
progomis. Albumo vaizdui kulbu apie
Lietuvų visiems suprantama kulbu,. kos jaunimo yra kolegijose, tai 
X tk^XV,*,C,,,S’ kUSkWk,U yra daugiau negu

Albumas Lietuva 1940 m.
yra gražiausia dovana 

Kiekvienam veriu šį gružų leidinį 
pačiam įsigyti ir kitum dovanoti.

Išleido ATEITIS. Jį gulimu gauti:
ATEITIES administracijoj

916 Willoughby Avė.
BltOOKLYN 21, N. Y.

Kaina 6 dol.

buvo

RADIO PROGRAMA
t.lai. Radi o Programa l« atotla 

WHMS, 1090 kll. sekmadieniais 12- 
12:110 vai. per pietus: liet., muzika 
-laino*. Ir Magilutfts Paaaka. Rlznlr 

i reikalai* kreipti* J Htc|»oiią Mlnlty 
į RaJtlc Klorlflte, OSIly Ir Dovanų Krau 
| ‘uvę. M2 K. Rroadway So Kostor 

27, Mum Tel. So. 8-0489. Ton pa' 
arpupania islk ..Diauga*'**

Rūpestingai ir pigiai taisau

TELEVIZIJOS

APARATUS
Garantuoja darbą ir dalis.

I. MIGLINAS 
Telef. — HUmbold 6-1038

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybė
PRECIN PHOTO STU 1)10

(Incorporated) 

EDVARDAS ULIS, sav,

4058 Archer Avenue 
Telefonas Vlrginia 7-2481

IŠ ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

sunkvežimis su pilna ap- 
(lraiiria į ’lgus ir sąžiningas 
patarnavimus.

R ŠERĖNAS
454« S. Wood St., Chicago •,

Illinois, tel. VI 7-2972

MES PRISTATOME ANGLIS BEI^i 

PEČIAUS ALIEJŲ
^ĮDĖLIAIS IR MAŽAIS KIEKIAIS !į’

Mes taipgi perkraustome jūsų baldus saugiai — keletą blo-l 
I kų ar keliasdešimts mylių. Reikale šaukite mus. .
, Vieno kambario baldus arba viso namo — kreipkite* pas 
mus. Turį daug metų patyrimo perkraustymo darbe.
STASYS FABIJONAS

2146 So. Hoyne Avenue Tel. Vlrginia 7-7097,

EE

f

SIN C LA IR Gazolino Stotis

"PAGALBA"
Sav. Ant. Stanevičius

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

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

Parduodame akumiliatorius, padangas ir kt. automobilių dalis.

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

333

JONAS GRADINSKAS
NAUJAUSI VOKIŠKI ULTRA HI-FI 

RADIJAI-PATEFONAI 

J. G. TELEV1SION COMPANY

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

Sukaktuviniu Metų DovanosTaupytojams

TELEVIZIJOS FONOGRAFAI 
Tik pas mus pirkdami gausu
• Nemokumai 3-Jų mėn. pilny garan 

tlją — darbas Ir dalys.
• Nemokamai vidaus anteną Ir Ineta 

llavltnas.
• Iki *100.00 Ir daugiau nuolaidos ui I 

Jūsų geną televiziją.
Re to, visokiausi radijai, rekorde 

rtmo aparatai, lempos, baterijos, da 
lys Ir kitų firmų televlzljoa

NUOHIRIMJS LIETUVI AK A.H 
PATARNAVIMAM

Frank’s TV and Radic
PARDAVIMAS IR TAIKYMAM

3240 South Naisted Stree<
Telefoną* CAiiunet 5-7252 

PRANAS KERAIS IR 
PAULIUS F. ENDZELIS

ipcjorr

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

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

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

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

CRANE SAVINGS
AND LOAN AS50CIATI0N 

2555 Wesl 471h Street LAIayette 3-1083
B. It. I'irtkieul<‘Z. prez.; K. lt. I’lctkewic«, M'kr. Ir advokato*

Mokame Hiikfttnn dividendus. KoAIiinjarne fekiun. Parduodame 
\r lApvrkame valntybfis bonun. Taupytojarnn patarnavimai veltui. 
VI lliAltYhITK H4MKAIT4 AlA.M»IE.\. AI’UILAI SI A IRI $10,000

DARBO VALANDOS: pirmad. ir ketv. nuo 9 iki 8 vai. vak ; 
antradl«n| Ir prnktadlvnj nuo 9 Iki 5; trečiadieni uždaryta, 
o SeStadlenlala nuo 9 valandos Iki vidudienio.



Q MBNftAšfts hfutMAS, ČHMaoo, 'Trpriadipnia, balandžio 18, 1056

PADĖKA
Mūsų mylimas vyras ir brangus 

tėvelis a. a. Antanas Daraskevi- 
čius mirė 1956 m. kova 13 d. Nuo
širdžią padėką reiškiame visiems 
velionį lankiusiems ligoninėje; p. 
B. ir S. Nakvosams, S. Deveikiui, 
K. Miniotai; visiems atsilankiu
siems į koplyčią ir dalyvavusiems 
pamaldose. Labai esame dėkingi 
D. V a 1 a n č ienei už užprašytas 
.Mišias vėlei ir pasiuntusiems gė
lių ir vainikų: A. & M. lentpiuvei,
K. L. Bendruomenės Vanoouvėria 
skyriui, Z. ir M. Brazauskams, K.
L. Tarybos Vancouverio skyriui, 
B. ir S. Nakvosams, L. Klimavi
čienei, K. ir V. Girtams, B. ir S. 
Peleck ir visiems dalyvavusiems 
paskutinėse gedulingose pamaldo
se ir palydėjusiems į kapus, taip
gi pareiškusiems užuojautą žodžiu 
ir raštu. Dėkojame K. L. Bendruo
menės Pirmininkui adv. Jonui J. 
Jusčiui už pasakytą kalbą koply
čioje ir kapuose, išsiuntinėjimą 
pranešimų ir suteikusiam visoke
riopą pagelbą, taipgi p. B. Pango- 
nienei ir M. Valiukienei parėju
siems tvarkytis namuose ir C. Gir
tams už mano mažiausio sūnaūs 
globojimą bei P. Staniskiui ir A. 
Valančiui už talkininkavimą sa
vo mašinomis.

Visiems labai, labai ačiū sušel
pusiems mane moraliai ir mate
rialiai ir prisidėjusiems aukų rin
kime.

Nuliūdę; žmona Elė ir sūnus 
“Elė Daraskevičlenė”

PAJIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKOMI GIMINIŲ SIBIRE

1. Dacys Jonas, Kasparo ir Vanda 
JurevlčlenS—jieško Žiliene Stefanija.

2. Butvilą Pranas, Antanas ir Pet
ras -— jieško brolis Kazys.

3. Bražukas Petras, Viktoro —- 
jieško sesuo DaunOrienS Anastazija.

4. StemboflUenė Adele, Prano — 
jieško sesuo Steigūnlenė Ūdija.

5. Salianionavlčius Jonas (sūnus 
Vytautas ir duktė Regina) — jieško 
brolis Pranas.

5. Jovaiša Vincas — jieško švoge- 
ris Virbickas Antanas.

7. Kaučauskas Antanas ir Juozas 
— jieško brolis Kazys.

8. Burkertienė Ona, Jurgio.
9. Podžiuviene Marija, Nikodimo. 1 

11. Rinkevičius Stasys ir Boleslo- 
11. Rnmkevičius Stasys ir Boleslo

vas — jieško sesuo Jane Survilienė. 
Rašyti; O. Miniotas, 4287 So. Wasli- 
tenavv avė., Chicago 32, 111. Telef. 
LA. 3-0815.

(HHViOS LIETUVIŲ CHORAS “PIRMYN”
’ vaidina P. Mascagnio oporą

CAVALLERIA 
RUSTICA NA

Sekmadienį, 1956 m. balandžio - April 22-rą d.
SOKOLŲ SVETAINĖJE

2337 South Kedzie Avenue
Vaidintojai:

Ona Skever-Stephens, Algirdas Brazis, Antanas 
Peškys, Vanda Žabelio, Irena Kelly. 

Kazys Steponavičius, režisorius-dirigentas. 
Pradžia 4:30 v. popiet. Biletas $2.. Bus muzika šokiams.

Kviečiame visus atsilankyti.
“PIRMYN” CHORAS

PAJIEŠKOJIMAS 
Pajieškau tetos JULIA SILKI

NAS. Atsiliepti šiuo adresu: Phi- 
lomena šilkunas, 2237 S. Bell 
Avė., Chicago 8, III.

FELIKSAS URBONAVIČIUS, 
nuo Jonavos, prašomas atsiliepti, 
arba žinantieji jo gyvenamą vietą 
prašomi pranešti—St. Barauskui, 
3647 W. 64th St., Chicago 29, III. 
arba paskambinti tel. RE. 5-6594. 
Noriu perduoti gautas žinias iš 
Lietuvos apie jo šeimą.

. KLEMENSAS STR EIMIKIS,
Grand Rapids, Mich., seniai gyve
nąs JAV., prašomas atsiliepti, yra 
žinių iš Lietuvos. — Petras Navic
kas, 6640 S. Talman Avė., Chica
go 29, III.

PAJIEŠKOJIMAS
Pajieškomas MATAUŠAS MI- 

CIULSKIS, gyvenęs Pittston, Pa. 
Yra žinių iš Lietuvos. Atsiliepti 
šiuo adresu: Birutė Žldonytė, 6521 
S. Paulina St., Chicago, UI.

NUO UŽSISENEJUSIŲ 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ

IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ
Tie, kurie kenčia nuo SENŲ AT

VIRŲ Ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, 
negali ramiai sėdėti Ir naktimis 
miegoti, nee jų užsisenėjuslos žaizdos 
niežti ir skauda. Kad pašalinti tą 
niežėjimą ir skaudėjimą senų atvi
rų ir skaudžiu žaizdų, uždėkite 
LEGULO Olntment Jos gydymo 
ypatybės palengvins Jūsų skaudėjl- 
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite Ją taipgi nuo skau 
džlų nudegimų. JI taipgi pasalina 
niežėjimą ligos vadinamos PSORIA- 
SIS. Taipgi pasalina peršėjimą ligos 
vadinamos ATHLETE’S FOOT, su
stabdo džiovinimą odos Ir perplySlmą 
tarppirSčių. Tra tinkama vartoti nuo 
džiūstančlos, suskilusios odos dedir- 
vlnlų, odos Išbėrimų Ir t. t., taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada pa 
slrodo skaudus lSbNrlmas nuo vysty
klų. JI yra gera gyduolė nuo UL 
virtinių odos ligų. Le
gulo Olntment yra 
parduodama po 75 
et., 91.25, Ir $1.60.
Pirkite valstlnSseChl 
eagoj Ir apylinkėse—
Milwaukee, Wlsc.,Oa 
ry. Ind.lr Detrolt Ml- 
cblgan arba raftykl- 
te Ir atsiųskite Ifo- 

ney ordsr |

LEGULO, Department D.
5618 W. Eddy 8L Chicago 84, UL

Remkite d i" Draugą!

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

PENSIJOS IR PAŠALPOS
Aloj knygeli j telpa; L SenatvCs 

pensijos Ir palikuonių pašalpos. 
II. Nelaimingų atsitiktinų kom|x-ns&- 
oljoa.

Šioj. knygele] atspausdintas JAV 
Socialinio Draudimo Įstatymus su vi
sais naujausiais paplldvniais ir pa
aiškinimais. Be to. čia Jdeta JAV 
Nelaimingų atsitikimų kompensaci
jų atskiruose ateituose paaiškinimai 
su lentelSmls.
Kaina 60 centų.

Pinigus su užsakymais siųsti:

DRAUGAS 

2334 So. Oakley Avė. 

CHICAGO 8. m.

ALOYZAS BARONAS

“ŠVIESA IR KELIAS”
Nesenai išėjusi knyga

duodanti biografinių žinių V. žymaus 
Amerikos lietuvių veikPjo

Prelato Igno Albavičiaus
gyvenimo ir pavaizduojanti jo nueita 
kelią., supažindina skaitytoją su Įdo
mia Amerikos lietuvių organizacijų 
bei veiklos istorija.

Kaina $1.00; gaunama:

“DRAUGAS"

2334 S. Oakley Avė.
CHICAGO 8, ILL.

LIETUVIŠKOS GAIDOS
#10.00 VERTĖS UŽ $4.00

Amatininkų daina, žemam balsui su pianu. J. Tallat-Kelpša ............ $1.00
Apvesdinkite ir Mane. 3 veiksnių operetė. M. Petrauskas ........................2.50
Atsisveikinimas su giria. Mišriam chorui. St. Šimkus ............,................ $1.00
Atsisveikinimas su tėvyne. Mišriam chorui ir solo balsams. St. Šimkus $1.50
Aš pas Tėveli Ir Močiutė Mano. Chorui. J. Tallat-Kelpša ............... 75c.
Aš Toli Nuleista ir Tris Dzienim. Chorui. J. Tallat-Kelpša .............. 75c.
Asiierges Mc. Trims balsams su vargonais. J. Tallat-Kelpša................. $1.00
Bernužėli, Neviliok. Variacijos pianui. J. Gruodis ................................... $1.50
Brolybės daina. Chorui Ir tenorui. J Gruodis ....;................................. $1.00
Balnok, Tarne, žirgą ir Kareivių Daina, Chorui, J. Tallat-Kelpša . . $1.00
Burtai. Solo augštam balsui. J. Gruodis ...................................................... $1.00
čia Kraštas Liūdnas ir Gaudžia Aukso Varpas. M. chorui. J. Žilevičius $1.00
Dovanojo. ‘Solo balsui M Petrauskas ............................................................... $1.00
Darbininko daina. Mišriam chorui. Stasys Šimkus ................................... $1.00
Ei, Jaunieji. Mišriam chorui. J. Gruodis ................................................. 75c.
Eisiu | Girelę ir PI, Pi, Dieve. Mišriam chorui. J. Tallat-Kelpša . . $1.00
Eglė. Žalčio Ir Gulbės Dievaičio duetas. M. Petrauskas ..................... $2.00
Gerk, Girtuofclėli. Vienam balsui. A. Kačanauskas ............................... $1.00
Gėriau Dieną, Gėriau Nakt|. Vienam balsui. A. Kačanauskas ............ $1.00
Impromptu. Piano solo. J Tallat-Kelpša ...................................................... $1.00
Jūra ir Mergos. Solo tenorui. J. Gruodis..................................................... $1.00
Keturi suktiniai. Piano solo. J Tallat-Kelpša............................................ $1.00
Kareivių daina. Vyrų chorui. Stasys Šimkus ............................................. $1.00
Kaip Kalba Paukštelė. Solo sopranui. Stasys Šimkus.............................. $1.00
Kur Bakūžė Samamiota, 1‘laukia Sau Laivelis, Pamilau Vakar,

Ant Marių. Solo sopranui ar tenorui. St. Šimkus ............................ $1.50
Karvelėli Mėlynasis, Aš išėjau į Girelę. Chorui. A. Vanagaitis .... 50c.
Kur sapnų Grožybė. Chorui. A. Vanagaitis................................................. 50c.
Leiskit | Tėvynę. Chorui Ir solo balsui V. Paulauskas .......................... $1.00
Leiskit į Tėvynę. Chorui. A. Vanagaitis ...................................................... 75c.
Lietuvaitė (Mazurka). Solo pianui. S. Navickas ........................................ 75c.
lakštingalėlė. Solo sopranui. A. Kačanauskas ............................................. 75c.
3 Liaudies Dainos:* Solo pianui. J. Tallat-Kelpša ................................... 75c.
3 IJaudics Dainos: Mušė Mane Vyras, Kaip pas Močiutę Buvau,

Motulė Mano. Mišriam chorui. Kun. T. Brazys ............................... 75c.
Lietuvių Himnus. Chorui. A. Kačanauskas ................................................. $1.00
Lietuviais Esame Mes Gimę. Mišriam chorui. St. šlmlkus ..................... $1.00
Nuliūdimo Valanda. Sok» sopranui. J. Žilevičius ................................... 75c.
Nuplasnok. Solo sopranui. J. Tallat-Kelpša ...............................................*. 75c.
No Margi Sakalėliai. Solo tenorui. J. Tallat-Kelpša .............................. 75c.
Op, Op. Mlšram chorui. J. Gruodis .............................................................. $1.00
O, Kaip Miela Išgirst. Solo tenorui. A. Kačanauskas .............................. $1.00
OI, Kas? Solo žemam Įtaisui. Stasys Šimkus ................................................. 75c.
OI, Greičiau. Solo sopranui. Stasys Šimkus .................................................... 75c.
Pirmyn | Kovą. Chorui. A. Aleksis ................................................................... 75c.
Putinėli, Raudonasis. Mišriam chorui. Kun. T. Brazys .......................... 75c.
Putino Daina. Mišriam chorui. J. Nairjells...................................................... 75c.
Pasaka, Piano solo. J. Tallat-Kelpša ..................................... fc.................... $1.00
Pasaka. Augštam balsui. M. Petrauskas ................................... .................. 75e.
Pirko Senis. Chorui. J. Gruodis .....................................:................................ 75c.
Rūta. Žemam balsui solo. J. Gruodis ............................................................... 75c.
Kupinos! Motinėlė. Solo sopranui. J. Tallat-Kelpša ................................. $1.00
Saulelė Raudona. Solo augštam balsui. J. Tallat-Kelpša..................... $1.00
Sudiev, Uetuva. Mišriam chorui. A. Kačanauskas ................................... 75c.
Septynios IJetuviškos Giesmės. Choru*. St. Šimkus ............................ $$2.00
Tėvužėli, Sengnlvėll, Sakė Mano šiokia

Augštam balsui solo. J. Tallat-Kelpša ................................................. $1.00
UI Klystančius žmones. Arioso tenorui. A. Kačanauskas ..................... 75c.
Vasaros Naktys. Mišram chorui. J. Naujalis ............................................... $1.00
Vasaros naktys. Mišriam chorui. A. Vanagaitis ........................................... 75c.
Vėjavaikis, žemam ir augštam balsui solo. J. Gruodis .......................... $1.00
Vakarus. Solo sopranui. E. Ktanek-Laumen.skienė ................................... 75c.
Vanagienė Polka Pianui. A. Vanagaitis ...................................................... 50c.
vi Himnas Mišriam chorui. A. Aleksandravičius .............................. 75c.
X , Karalius, žemam halsui solo. A. Kačanauskas. $1.00
Vai Gudri, Gudri, Raina Apie Veliuoną, Pavasarėlio trumpa I

Naktužė. Chorui. Stasys Šimkus .............................................................. $1.00
Vytauto Oarbei. Mišriam chorui. A. Vann<aitis ........................................ $1.00 i
žalioj Girelėj, Koks Ten lengvas Poilsėlis. Solo sopr. J. Tallat-Kelpša $1.00 
Kinkinys Lietuviškų Liaudies Dainų ir šoklų pianui (15 kūrinėlių). $1.00

šias liet it viskas gailias skelbiame paskutini kartą. Siunčiame Ir paštu. 
Kas prisius $4.00, tas gaus gailių už $10.00 vertės. Perkant už mažiau— 
kaina, kaip nurodyta Gaidų katalogų neturime ir nesJtinčiame. Užsaky
dami gaidas . siųskite kartu Ir nxin(7 ordcrĮ. COD gaidų nesiunčiame. 
prlsluntimo lesąs mes apmokame.

JOS. F. SUDRIK FURNITURE, INC.
3241 So. Halsted Street Chicago 8, Illinois

ALGIRDAS LANDSBERGIS

KELIONĖ'
V. Adamkevičiaua apianka

UNzakymu* zu pinigai* zlųaklta:
MB psl-, kaina 8S.M

DRAUGAS, 3S14 8. Oakley Av<,
Ohta*<o $, UL

Nloz nuostabios Ir nepaprastos kny 
ros personažus šitaip (vertina ra 
Nytojaa Gliaudė: **...Welaaa — pa
niekinta* niekintoja*, bet turja 
■avyje Fra Anyelloo angelų varsų 
rama, Tatjana—nesuprantanti ale 
los sąvokos, bet myllatt akalačl* 
meile Paraitau Jullua.. paaitlres 
skaiatumo Ir nesuvokiąs jo samia 
drąsus bs drąsos, nesuprantą* pa
vojaus bsprviAjlmo prose**”.

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
BII1LD1NG & REMODELINO

KONTRAKTORIUS 
STANDARD BI II.DIJtS, INO. 
2523 W. 09 st. Chicago 20, III.,

PRospeckt 8-3702
A. GINTNHRIS — pirmininkas 

V. P. PETRAUSKAS — slat. vedėjas
Lietuvių Statybos Bendrovš:
• stato namus parduvimul,
• priima užsakymus,
• atlieka . remonto darbus,
• (rengia aluminijaus langus ir

duris. i

V. ŠIMKUS 
Įvairūs pataisymai Ir pardavimas. 

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

Susitarti šaukite RFlIance 5-8202 
nuo 6 vai. p. p. kasdien Ir taipgi 
sekmadieniais nuo 10 iki 4 vai.

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

ANTANAS LUKAS IR SŪNUS 
2717-19 West Ilsi Street

building contbactors 
Stato naujus namus, atremontuo 
ja senus. Kreipkitės:

Tel. — HEmlock 4-5881

Įflllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliu 
= LIETUVIŲ STATYBOS S 
= BENDROVE =

i MORAS i
Į BUILDERS, INC. =
= Stato gyvenamuosius na = S mnn nfiana iv* lmant-iman “

REAL ESTATE

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

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

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

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

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

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

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

šild., alyva.
KITUR:

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

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

BIZNIO NAMAI:
Taverna ir 8 kamb. būt. Brigh- 

ton Parke.
Du mediniai namai: 2 butai po 

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

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

ŠIMAIČIAI
Realty, Builders, Insurance

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

STASYS DŽIUGAS

Kiškučio Vardinės
Tai gražiausia dovana mūsų 
mažiesiems skaitytojams. Meilė 
tėvų žemei, mažųjų džiaugsmai ii 
dail. VI. Stančikaitės gražios iliu
stracijos šią knygą padarė dai> 
giausia mėgiama mažųjų skaity 
tojų tarpe. Kaina $1.50.

Užsakymus kartu su pinigais siųskite:

“DRAUGAS” 

2334 So. Oakley Avė. 

Chicago 8. UI.

|JONAS STANKUS|
= kasdien nuo 4 vai. popiet - 
= TeL PRospect 8-2013 =
= 6800 SO. CAMPBELL A VU, = 
S Chicago 29, Illinois = 
nillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllimK

MISCELLANEOUS 
Įvairūs Dalykai

LIET. APDRAUDŲ AGENTŪRA 
Visų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. Notariatas. Valsty
bės patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS, 
WAlbrook 5-5571

INTERSTATE INSURANCE AGENOT 
5000 S. Ashland Avė., Chicago 35, III.

Prieš pirkdami ar parduodami 
namus, biznius, sklypus ar ūkius 
atlankykite mus.
KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

2405 West 51 St. 
WAlbrook 5-5030

PRospect 8-3579 (vak. ir sekmad.)

SAVININKAS PARDUODA 
PAJAMŲ NUOSAVYBIŲ

Apylinkėje Ifith ir Union Avė. 2-jų 
augštų mūrinis po 4 kamb., plius 2 
butai po 2 kamb. rūsy. Tuojau gali
ma užimti 1-mą augštą. Taip pat 4 
kamb. medinis užpakaly. Nuominin
kai patys apsišildo. Arti lietuviškos 
bažnyčios. įkainuota skubiam parda
vimui. šaukite Mr. Kolar —■ STatc 
2-0303 iki B v. v. šiokiadieniais arba 
NEvtula 2-5950 po C v.' v. ir šeštad. 
bei sekmad.

Nejud. turto pirkimas-pardavimas, 
visokia apd rauda, notarijatas

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 W. 71st St. — WA1. 5-6015

Jau išėjo iš spaudos 
Liudo Zeikaus romanas 

LAIPTAI I TOLUMAS
242 pusi. Kaina $2.50 

Užsakymus su pinigais siųskite:

DRAUGAS

2334 So. Oakley Avė.

CHICAGO 8. ILL.

ŠILDYMAS
A. Stanėiaoskas Ir A Lapkui

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

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

2-6752 ir OLympic 2-8492

LOADS OF INCOME;
Good Brick Building;
4 — 5 Room apts;
2 Car garage;
No leases;

61st & H0N0RE; 
$29,500.

Mr. Kelly
McCARTHY BROTHERS 

2412 W. 63rd Str.
REpublic 7-5000

AUTOMOBILIS — TRUCKS 
Automobiliai — Sunkvežimiai

VIKTORO KOŽICO8 
Uetuvlška gazolino stotis Ir šuto 

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

CALL-ME-MOTORS CO.
575® 8. WESTERN AVĖ.. PR 8-953S

P. STANKOVIČIUS
REAL ĖST. ir IN8ŲR. BROKERIS 

LIETUVIŲ AUDITORIJA 
8133 So. Halsted St 

Pk. DAnobe 6-S7M 
Padeda plrkltl * parduoti namus 
Ūkius, biznius. Parūpina paskola* 
draudimus Ir daro vertimus. Tvarko 
imigracijos dokumentus. Ofisas atda
ras kasdien nuo 10—7.

TIKTAI UŽ $7,800 PIRSITE
5 kamb. (3 mieg.) medinį namų 

gale sklypo. Arti Olst ir Narraganset, 
Clearing rajone. Arti nauja valdiška 
mokykla, krautuvės ir transport. 
Alyvos pečiais apšild. Utility room— 
rūsio nėra.

P. H. HAI VOBSUN CO 
3145 W. (Kini St. HEmlock 4-4300

CICERO 6 kamb. namas. Nau
jas karštu vandeniu apšildymas. 
Tile virtuvė. Garažas. Apylinkėje 
26th ir Austin Blvd. $18,900.
SVOBODA, 6013 Cermak Rd. BI- 
shop 2-2162. _________ _____

Biznieriams apsimoka skelbtis dienr. “Drauge".

ARTI 63rd IR KEDZIE
2-jų butų medinis apkaltas na

mas. Karštu vandeniu apšildomas. 
5 ir 5 kamb. 37 V2 Pėdų sklypas. 
2 autom, garažas. Įkainuotas sku
biam pardavimui.

F. H. H.ALVORSEN CO.
3145 W. 53rd St. HEmlock 4-4300

MARQUETE PARKE mūrinis 
5 kamb. namas. 2 autom, garažas. 
Oro apšildomas. Skambinti po 5 
v. vak. tel. HEmlock 4-7644.

ĮDOMIOS KNYGOS

Visiems verta perskaityti istorini 
romaną

KRAŽIŲ SKERDYNES
I tomas 324 pusi., kaina |3.00. 

Romanas parašytas pagal istorinius 
dokumentus, pačių Kražių Skerdy
nių dalyvių pasakojimus ir vietoje 
autoriaus surinktą medžiagą. Gražūs 
Žemaitijos gamtos vaizdai, stipri ro- Į 
mano intryga ir vaizduoja žemaičių 
meilę savajai šventovei ir gimtajam Į 
kraštui. Visas romanas skaitytojui 1 
teikia gražių prisiminimų, vaizdų.

Pažymėtina, kad J. Marclnkevl- 
čiaus Kražių Skerdynės Lietuvoje 
buvo premijuotas ir plačiai skaito
mos.

Užsakymus adresuokite:

DRAUGAS 

2384 So. Oakley Avė..
Chicago 8, III.

Skelbkitės “Drauge”!

HEl/ WANTED — VYRAI

MACHINISTS
Radial Drill 

Engine Lathe
Horizontai Boaring Bar 
Vertical Boaring Mill 

New highėr rates. Overtime. 
Profit sharing, — Ali other 

benefits
Our Supervisers speak 

German

CLEARING MACHINE
CORPORATION

Hrs.: 8:30 a. m.—5 p. m. daily 
Saturday 8:30 a. m.—12 noon

6499 W. 65th STREET 
POrtsmouth 7-8700

REIKALINGAS
REGISTERED PHARMACIST-. 

VAISTININKAS
Pilną ar nepilną laiką. Geras atly
ginimas.

LA VERGNE PHARMACY 
4947 W. 14th St. Cicero, III. 

OLympic 2-1070

HELP WANTED MEN
21—35 for A & P meat 

ware house
Night seleetors. 5 day week. 

Sunday night through 
Thursday night 

Good starting salary 
Apply

A & P MEAT WAREHQUSE 
4350 W. 44th St.
(44th & Kildare)

MEN to operate metai vvorking 
machine on waste baskets.

No experience necessary
WEINMAN BROS.
3260 W. Grand Avė.

HELP WANTED MOTERYS

Clerk for soda 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

MERGI N Ų 
MOTERŲ

PRUDENTIAL BUILDING 
RESTORANE

Ir kitose artimose vidurmiesčio 
vietose dabar samdomos

PADAVĖJOS 
VIRTUVES MOKINES 

VIRALINES
PANTRY) TVARKYTOJOS

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

tadieniais.
Kreiptis dabar

STOUFFERS
RESTAURANT
PRUDENTIAL BUILDING 

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

PROGOS -- OPPORTUNITIES

PRIVATUS SAVININKAS PAR. 
DUODA IJQUOR KRAUTUVŲ IR 
TAVERS.į. Seniai įsteigtas biznis. 
Pilnai įrengtas, kartu ir 4 alaus 
"cooler”, 2 kasos register’iai, fikče- 
riat, televizijos aparatas, radijo ir 
vėsintuvas. Tiktai $3.000, “complete”.

550 W. 03 rd St.
Skambinti l-’,Nglcwoo<l 4-9342.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllh
Skelbtis ° DRAUGE” apsimoka, 
nes jis yra plačiausiai skaitomas 
lietuvių dienraštis, o skelbimų 

kaina yra prieinama visiems. 
MKIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIinillllllllllllllllll*

11*^

<avihG*
mani a



Trečiadienis, balandžio 18, 1956 DIENRAATI9 DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Vliko pirm. žodis lietuviams prekybininkams ‘
Balandžio 11 d. vakare Da

riaus ir Girėno svetainėje įvy
kusiame Lithuanian Chamber 
of Commerce of Illinois nar ų 
mėnesiniame susirinkime atsi
lankė Chicagoje viešėjęs Vyriau 
stojo Lietuvos Išlaisvinimo Ko
miteto pirm. Jonas Matulionis 
ir pasakė trumpą, bet įspūdingą 
kalbą.
Laisvai Lietuvai bus reikalingi 

verslininkai

Jau nepriklausomoje Lietuvo
je buvo jaučiamas savų lietuvių 
prekybininkų, pramonin’nkų ir 
amatininkų trūkumas, — pareis 
kė Matulionis. Kai Lietuva bus 
išlaisvinta iš bolševikų vergijos, 
tas trūkumas bus dar didesnis, 
nes iš pagrindų teks atstatyti o- 
kupantų sugriautą ūkį. Kokią 
milžin:šką žalą Lietuvos ūkiui 
yra padarę okupantai, pavaiz
duoja tai, kad mūsų kraštas 
prieš karą sugebėjo išmaitinti 
savo gyventojus ir dar m'lžiniš- 
kus maisto kiekius eksportuoda
vo Anglijon, Vokietijon ir net į 
JAV. Dabar gi Lietuvoje yra 
badas. Vliko pirmininkas pasi
džiaugė, kad Amerikoje sura
dęs tiek daug lietuvių, besiver
čiančių savarankiškais verslais, 
prekyba, pramone ir vadovau
jančius stambioms finansinėms 
institucijoms. Verslininkai yra 
finansiškai pajėgiausia lietuvių 
grupė medžiagiškai paremti Lie
tuvos išlaisvinimo darbą. Ma
tulionis dėkojo Amerikos lietu
viams už gausias aukas L:etu- 
vos reikalams. Vliko pirm'nin- 
kas baigė savo kalbą tvirtu įsi
tikinimu, kad bolševikų įvesta 
vergija žlugs ir Lietuva vėl bus 
laisva.

Naujų narių vajus

Apie šiuo metu Lietuvių Pre- 
‘ kybos Rūmų vykdomą naujų na

rių verbavimo vajų susirinkimo 
dalyvius painformavo rūmų sek
retorius Adolfas Baliūnas. Jis 
pranešė, kad šiais metais rūmai 
pasiryžę narių skaičių padidinti 
dvigubai. Šiuo metu rūmai turi

275 narius. Tačiau Chicagoje 
su daugiau kaip 100,000 lietuvių 
gyventojų esama kelių tūkstan
čių lietuvių prekybininkų ir pro
fesionalų. Tik nepilnai surink
tos žibios parodo, jog iš naujųjų 
ateivių daugiau kaip 400 verčia
si savarankiškais verslais ar pro 
f esi jom's. Pastarosiomis dieno
mis visiems jiems rūmai išsiun
tinėjo kvietimus įstoti nariais į 
lietuvių verslininkų organizaci
ją. Jau visa eilė atsiliepė į kvie
timą. Dviejų dienų la kotarpyje 
gauti pareiškimai šių asmenų: 
Jonas Stankus, architektas ir 
generalinis kontraktorius, 6800 
S. Campbell Avė..; Stanley C. 
Tranas, kilimų, baldų ir užuolai
dų krautuvė, 10346 So. Western 
Avė. (be to jis yra žinomas gol
fo ža:dėjas — profes onalas, tris 
metus iš eilės laimėjęs lietuvių 
golfo čempiono vardą) į Pranas 
Salemonavičius, auditorius — bu 
halteris, pajamų mokesčių eks
pertas, 504 W. 33rd. St.; dr. A. 
Zaleski, chiropedistas, 3335 S. 
Halsted St., ir Albin J. Wozbut, 
pensijon išėjęs duonos kepyklos 
savininkas.

Stanley P. Balzekas apie 
lietuvių ekonominį 
bendradarbiavimą

SKAUTAI

1955 M. KALĖDŲ GEROJO 
DARBELIO PASEKMES

Vokietijos rajono vadeiva 
sktn. A. Venclauskas “Skautų 
Aide” paskelbė 1955 m. Kalė
dų gerojo darbelio apyskaitą. 
Lapkričio — vasario žiemos mė
nesiais Vokietijos lietuviai skau
tai ir skautės gavo šias aukas: 
Clevelando DLK Kęstučio dr-vės 
per psktn. V. Bacevičių — $7, 
Bostono Žalgirio tunto per pa- 
sktn. A. Banevičių — $25, Chi- 
cagos Wabash Railroad Co. lie
tuvių bendradarbių per j. sktn. 
L. Knopfmilerį — $25, Los An
geles vietininkijos per psktn. St. 
Makarevičių — $12, Omahos v- 
jos per sktn. kun. L. Mustei- 
kį — $6.85, Bostono Birutės dr- 
vės Voverių skilties per pskltn. 
D. Venckutę — $10, Londono, 
Ont., sk. vyčių Lituanicos būre
lio per vyr. skltn. A. Pocių — 
$64, El.zabetho Lazdynų Pelė
dos dr-vės Gulbių skilties per 
skltn. L. Petrauskaitę — $6, 
YVaterburio v-ja per psktin. R. 
Pakalnį — $16.81, Hartfordo v- 
ja per J. Bernotą — $12, Toron
to Vandenės per vyr. vltn. G. 
Anysaitę — $20 Žalgirio v-jos 
YVellancfo apyl. skautės per vyr. 
vltn. B. Simonaitį — $40, Cle
velando skautininkų ramovės 
per vyr. sktn. Pr. Karalių — 
$10, Clevelando Pilėnų sk. tun
to vienetų per psktn. Vyt. Ka- 
mantą — $54, Worcesterio DLK 
Gedimino dr-vės per Vyr. skltn. 
V. Bliumfeldą — $9, Los Ange
les senųjų skautų ž dinio per B. 
Stančiką — $40, New Yorko 
skaučių v-jos per J. -Janulcvi- 
čienę — $7, Ncw Yorko sk. tun
to per E. Mikalauską — $32 ir 
Detroito sk. dr-vės siuntinys 
per psktn. A. Banionį. Vadeiva 
visiems šio gerojo darbelio tal
kininkams taria širdingą skau
tuką ačiū!

Rūmų vicepirmininkas ir stam 
bus Chrysler ir Plymouth auto
mobilių prekybininkas Stanley 
P. Balzekas, padėkojęs nariams, 
kurie padėjo išugdyti lietuvių 
prekybininkų organizaciją, ra
gino visus lietuvius daugiau ben 
dradarbiauti ekonomiškai savų
jų tarpe. “Ar jūs perkate už 
10 centų, ar 500 dolerių, pirkite 
savo tautiečio krautuvėje. T. k 
tuo būdu sukursime ekonomiš
kai stiprią ir finansiškai pajė-' 
gią lietuvišką bendruomenę A- 
merikoje”, pareiškė Balzekas. 
Bet pirma sąlyga, kad lietuvis 
pirktų pas lietuvį, visos lietuvių 
tvarkomos prekybos ar k'tokių 
patarnavimų įmonės būtų vi
siems žinomos ir prieinamos. 
Tai galima atsiekti įstojant na
riu į Lithuanian Chamber of 
Commerce, kurie kasmet leidžia 
visų Chicagos lietuvių verslinin
kų ir profesionalų adresų kny
gą. Tokia knyga leidžiama ir 
šiemet. St. Balzekas prašė vi
sus lietuvius prekybininkus ir 
profesionalus paskubėti atsiųsti 
užpildytus pareiškimų blankus, 
kad dar prieš gegužės 15 d. ga
lėtume adresų knygą išleisti.

Commerce of Illinois ruošiamą 
metinį banketą š. m. gegužės 20 
d. Bismarck viešbučio salėje 
specialiai iš VVashingtono at
vyks senator us Paul H. Baug
ias, kuris pasakys nepaprastai 
svarb ą kalbą apie jo senatui į- 
teiktą pasiūlymą, skiriant užsie
nio pagalbai lėšas, \'»(r sumos 
paskirti pavergtųjų tautų lais
vinimo ir rehabilitac jos reika
lams. Jei šis senatoriaus pas ū- 
lymas būtų priimtas, Lietuvai,

1 Latvijai, Estijai, Lenkijai ir ki
toms bolševikų pavergtoms tau
toms rehabilituoti būtų paskir
ta apie 20 milionų dolerių. To
mis lėšomis būtų stengiamasi pa 
dėti pavergtųjų tautų pabėgė
liams, atsidūrusiems už tėvynių 
r.bų, tekiant paramą tų tautų 
jaunimui mokslus e ti, ruošian
tis išla'sv ntųjų kraštų atstaty
mui, palaikant laisvėje tų tau
tų tradiciją, meną, mokslą, kol 
toms tautoms bus sugrąžinta 
laisvė. Taip pat per radiją ir 
spaudą bus palaikoma išsilaisvi
nimo viltis pačių pavergtųjų 
kraštų gyventojuose. Apie šį ne
paprastai svarbų pavergtųjų 
tautų išlaisvinimui sumanymą 
senatorius Paul H. Douglas pa
žadėjo pasakyti bankete kalbą. 
Bankete vietų skaičius yra ribo
tas, todėl visi kviečiami rezer
vuoti vietas iš anksto.

ĮVAIRENYBES
— Amerikoje yra pusantro

millono žmonių pavarde Smith.
— Amerikos biuruose santy

kis tarp vyrų ir moterų skai
čiaus 1890 buvo 8:1, dabar 1:3.

— Iš dešimties amerikiečių 
keturi rūko cigarus.

Trys šventadieniai
Persijoje savaitė turi tris 

šventadienius, nes penktadie

Gyvybės draudimas versluose

Šia tema pranešimą patiekė 
Peter C. Mas3ie. Pranešėjas iš
kėlė gyvybės draudimo svarbą 
verslininkams, partneriams ir 
korporacijomis.

Susirinkimui pirmininkavo Ed 
ward C. Stasukaitis. Po susi
rinkimo visi dalyviai buvo pa
vaišinti kava ir užkandžiais.

A. B.

Nesirūpink, kad darbas yra 
mažas ir atlyginimas skurdus. 
Ir stiprusis ąžuolas kartą buvo 
tik riešutas.

20,000,000 dol. pavergtųjų 

tautų išlaisvinimui

Buvęs rūmų pirmininkas inž. 
Antanas Rudis, kuris susirinku
sius supažindino su VI ko pirmi
ninku Jonu Matulioniu, pranešė, 
kad į Lithuanian Chamber of

PADEKIME ARTIMIESIEMS 
LIETUVOJE IR SIBIRE

Priimame žodžiu ir raštu pil
nai apmokėtus medžiagų, ava
lynės, maisto ir vaistų užsaky
mus, parinktus i« katalogų, iš
valome ir persiunčiame varto
tus drabužius į Lietuvą, SSSR 
teritorijas ir visą Europą. Tu
rime didelį patyrimą visame 
Amerikos žemyne. Garantuoja
me 100%. Siuntinius išsiunčia
me kasdien. Lietuviškas ir są
žiningas patarnavimas.

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

3741 W. 26th Street,
CHICAGO, ILL.

Tel. CRawford 7-2126

KINTEEI

nis musulmonų šventa diena, 
šeštadienis žydų, sekmadienis 
krikščionių.

Daug prie komunijos
Bostono arkidiecezijoje šie

met, pakeitus Didžiosios savai
tės pamaldų tvarką, šv. komu
nijos buvo išdalinta pusė milio- 
no daugiau. Panašiai buvo ir 
kitose vietose.

DETROIT, MICHIGAN

Pranešame giminėms ir pažįstamiem?, kad po sunkios ligos 
baland. 17 d. Detroite mirė mūsų mylimas vyras ir tėvas, ilsame- 
tis Šv. Antano parapijos vf-rgonininkas

A. f A.

JUOZAPAS BLAŽYS
Kūnas pašal s olas Domininko Brazio koplyčioje, 1930 25tli St.
Bus palydėtus itenktadicnį, balandžio 20 <1., 9 vai. iš Šv. An

tano parapijos bažnyčios į Grand Kapids, Mieliigau, į š\. Petro ir
Povilo karines.

Nuliūdę: žmona Teresė ir sūnus — Albertas ir Robertas.

A. A.
JONAS ŽILINSKAS

Gyveno 3350 S. Kmerald Avo.■ ♦
Mirė bal. 17 d., 195G, sulau

kęs 82 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo iŠ Pa

nevėžio apskr., šaduvos para
pijos, Bukonių, kaimo.

Amerikoje išgyveno 52 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

giminės, draugai ir pažįstami.
Kūnas pašarvotas Antano M. 

Phillips koplyčioje, 3307 S. Li- 
tuanica Avė.

Laidotuvės įvyks ketvirt., 
bal. 19 d., iš koplyčios 8:30 v. 
ryto bus atlydėtas į šv. Jurgio 
parapijos bažnyčių, kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos už velio- 
nies sielų Po pamaldų bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

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

Nuliūdę; Giminės.

Laidotuvių direktorius Anta
nas M. Phillips. Tel. YArds 
7-3401.

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

2443 WEST 83RD STREET 
Tel. PRospcct 8-0833 Ir PR 8-0834

A. a.

IGNACAS PALAKAITIS
Gyveno 4741 S. Marshfield Avė. 

Tel. YArds 7-86G1

Mirė bal. 15 d., 1956, 10 vai. 
ryto, sulaukęs pusės amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Žvin
gių parapijos.

Amerikoje išgyveno 40 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Kazimiera (Druktenai- 
tė), 3 sūnūs: Ignatius, Josep.ū 
ir Kasper, duktė Mary Stozek, 
žentas Edward, 2 podukros: 
Helen Yorkman, ir Anna Zl- 
nūt, žentas '‘Krank, 11 anūkų, 3 
proanūkai, kiti giminės, drau
gai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas John F. 
Eudeikio koplyčioje, 4605 S. 
Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks ketvirtad., 
bal. 19 d., iš koplyčios 8:30 vai. 
ryto bus atlydėtas j šv. Kry
žiaus parapijos bažnyčių. ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionies sielų. Po pa
maldų bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiamo visus: 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šioso laidotuvėse.

Nuliūdę: Žmona, sūnūs, duk
tė, poilukros, žentai, anūkai ir 
proanūkai.

Iziidotuvių direktorius John 
F. Eudeikis. Tel. YArds 7-1741

Rcmkite dien. Draugi)!

U

PIRKITE DABAR TIESIČG NUO
MR. MELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENTCO
3914 West lllth Street

Vienatį blokas nuo kapinių.
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste!

5 Telef — CEdarcrest 3-6335

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

T0wnhall 3-2109

uddAsio valandoj

MAŽEIKA* EVANS
UUDOTVYIŲ POUEKTOB1AI -

6845 S..Western — S atskiros air-cond. koplyčios
1-6666 — 7-6661 Antomobiliama virta
bari* ry*«n* kito** mle«t* daly m j gausia*

koplyčia arčiau Jflaų namų.

DIENRAŠTIS “DRAUGAS” SKELBIA 

•ŠEŠTĄ

ROMANO KONKURSĄ
Skiriama tūkstantis ($1,000.00) dolerių premija | JOHN F. EUDEIKIS

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

2. Geriausiam romanui skiriama premija — tūkstantis doL
3. Jury komisiją sudaro: Petras Balčiūnas, Viktoras Mariū- 

nas ir Mykolas Venclauskas. Kiti du komisijos nariai bus paskelbti 
netrukus.

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

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

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

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

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

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

AmbuJanaų patam*- jrfįf Mes turime koplyčias
, rimas dieną ir nak- visose Chicagos ir
U, Reikale šaukite Roselando dalyse ir

[ įlojau patarnaujamemus.

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

l'i r paskutinius 10 metų daug tūkstančių nnuu klijrntų siuntė pakictčlius 
savo šeimoms j Kontinentų, per Wintrex & Co. Ltd.

Mes užtikriname siuntinių pristatymų, arba grųžinamc įmokėtus pinigus.
Žemiau išvardintų prekių rūšį mu išsiunčiame į užsienį, kai tik gauname 

užsakymus, gi juos gavę tuoj pat išsiunčiame kainaraščius.
Siuntinėlyje neguli būti daugiau kaip 12 įvairių skirtingų rūšių ir jo svoris 

turi neviršyti 19 svarų. Muitas apmokamas Londone.
MES SIŪLOME

VYRAMS: batus ir pusbačius, wellingtonus, sandalius, odos ir gumos padais; 
medžiagos vyr. kostiumams ir paltams, marškiniams, pižamas, apatin. baltinius, 
kojines, megztinius, neperilapamos medžiagos švarkai (kailio pamušalas), gata
vus drabužius, pirštines, nosines, kaklaraiščius.
MOTERIMS: batelius ir batus, wellingtom«, šliures, kaliošus, Įjotus (kailio vi
dus), kojines: nailono, vilnos ir šilko. Medžiagas inotrriš. kostiumams ir paltams, 
lengvas vilnos ir šilko medžiagas suknelėms, kailio pirštines, skareles, bliuskutrs, 
sijonus, naktin, marškinius, baltinius, nepcrŠlapainus apsiaustus ir gatavus dra
bužius
VAIKAMS: batus, apatinukus, megztines ir gatavus drabužius.
NAMAMS: įvairių rūšių anklodes, vilnones ir vatos, linomedžiagos, šiltos ska
ros, paklodės, lovų užtiesalai, itnpilai, rankšliuošČiai, staldengtės ir užuolaidos. 
MAISTAS: rūkyti lašiniai, kava, arbata, kakao, šokoladas, ryžiai, cukrus, džio
vinti vaisiai, mėsa dėžutėse, aliejus.
VAISI AI: įvairių rūšių prieš T.B., reumatizmų, anemijų ir kit.
ĮVAIRIOS PREKES: skalbimo ir prausimo muilas, skutinuisi peiliukui, O.D.T., 
žirklės, skustuvai, pincetai ir kit.
PASITEIRAVIMUS PRAČOMA SIŲSTI

WINTREX AND CO. LTD. 
51, Rrnmpton Rotu t, 
KNIGHTSBRIDGE,
LONDON, S.YY.3. Tel. KNI HMM

Visos informacijos nemokamai. Į pasiteiravimus atsakoma tuoj pat.

TROOST - PACHANKIS MONUMENTS

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 8. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

PETRAS P. GURSKIS
659 West 18th STREET Tel. SEeley 3-5711

ALFREDAS VANCE
177 WOODSIDE Rd„ Rivereide, DL TcL OLympic 2-3245

POVILAS J. RIDIKAS
6819 So. Western Avė. Tel. GRovehilI 6-3745 J 1 3354 s. halsted street

Jollll W, l*ll(-llMI|ki» (Puteli)
Ciiieiigoa vii nlntelis 
lietuvis suvininkus

CcblosuH Vitkausko... 
West Huburbun atstovas 

Tel. TOunhull 3-3252

GRAŽIAUSIŲ PAMINKLŲ PASIRINKIMU 
RASITE PAS MUS.

Į paminklų patalpas ir atgal mes visuomet parūpiname 
transportaciją automobiliu.

Atilaru kasdien ir si'kmadicnluls nuo 9 vai. ryto Iki 5 vai. popiet.
Nuo pirmadienio iki penktadienio atdura vakarais. 

IŠSIRINKITE BAItAU — IRS PASTATYTA VAINIKŲ DIEFO.IEI

TeL YArds 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 8. MICHIGAN AVĖ. TeL COmmodore 4-2228,

JURGIS F. RUDMIN
3319 8. LITUANICA AVĖ. TeL YArds 7-1138-1139,

VASAITIS — BUTKUS ‘
1440 S. 50th AVĖ., CICERO, Dl. Tel. OLympic 2-1003

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

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. «9th STREET REpobUo I-Ul.1i
2314 W. SSrd PLACE Ylrgtnia 7-6672.

Perskaitę (licnr. "Draugų”, duokite jį kitiems.
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X “Kepėjo siutus”, 3 veiks

mų vaidinimui, kuris bus pas
kutinį kartą pakartotas šio 
mėn. 28 d. Lietuvių auditorijo
je, 3133 So. Halsted St., vyrų 
tarnybos sudarymu rūpinasi 
Mokytojų Š-gos pirm. Mozūrai- 
tis. Vaidinimas savo tematika 
įdomus ne tik vaikams bei jau
nimui, bet ir suaugusiems, to
dėl maloniai kviečiame visuo
menė gausiai dalyvauti šiame 
spektaklyje, o tuo pačiu pra
šoma paremti Jaunimo Teatro 
išlaikymą. Po vaidinimo šo
kiams gros Akelio orkestras ir 
bus bufetas.

X Al. G. Kumskis dėkoja 
visiems jį parėmusiems “pri
mary” rinkimų dieną. Dėkoja 
mūsų dienraščiui ir kitiems 
laikraščiams, neužmiršdamas 
mero Richard Daley ir demo
kratų komiteto, indorsavusių 
jo kandidatūrą. “Primary” die
ną jis surinko daug balsų. Al. 
Kumskis kandidatuoja į Sani- 
tary District Trustee vietą.

X Lt. Jonas Šimutis, karo 
aviacijos lakūnas, eidamas jam 
pavestas pareigas, buvo atskri
dęs į Chicagą ir ta proga pra
ėjusio šeštadienio vakarą ir 
sekmadienio priešpietį praleido 
pas tėvus, aplankė broli Leo
nardą ir jo šeimą, taip pat se
serį Rūtą Kazlauskienę, svainį 
Edvardą ir jų vaikučius.

X Lietuvių Futbolo klubo 
Vainutas futbolo komanda pe
reitą sekmadienį įvykusiose 
rungtynėse savo priešininkus 
— Wanderers “B” vienuolikę 
sudorojo net 8:0. Įvarčius mū
siškiams pelnė: E. Sadauskas 
5, E. Leifertas, A. Blandis ir 
Libus po 1. Šį sekmadienį lie
tuviai žais trečiąsias pirmeny
bių rungtynes toje pačioje 
aikštėje — prie 59-tos ir Pau
lina gatvių. Pradžia 1 vai.

X Lietuvos konsulas Chica- 
"cje dr. P. Daužvardis kalbės 
Vl-jų Š. Amerikos liet. sporto 
žaidynių atidaryme šį šeštadie
nį, balandžio mėn. 21 d. 2 vai. 
Pačios varžybos prasidės anks
čiau — 11 vai. ryto

X Valerijonas Šimkus, žino
mas namų statytojas bei vi
suomenininkas balandžio 14 d. 
atšventė savo varduves, kurio
se dalyvavo gausus būrys arti
mųjų ir pažįstamų.

X Lietuvių Studentų Sąjun-

j <5<jOOOOOOOOOOOOOrOOO&(XK)<W

I VLIKO-ALTO LAIŠKAS 

2ADE1KIUI

Ministeriui POVILUI ŽADEI- 
KIUI, Lietuvos Pasiuntiniui 
VVashingtone prie JAV 
Vyriausybės

1956 m. balandžio 14 d. 
VVashington, D. C.

Didžiai Gerbiamas Pone 
Ministeri,

Vyriausiojo. Lietuvos Išlais
vinimo Komiteto Prezidiumas 
ir Amerikos Lietuvių Tarybos 
Vykdomasis Komitetas, susi
rinkę bendram posėdžiui VVa
shingtone, D. C., 1956 m. ba
landžio 12—15 dienomis, turė
jo noro Jus aplankyti.

Deja, teko sužinoti apie neti 
ketą Jūsų susirgimą. Apgailes
taudami, kad neturėjome gali
mybės su Jumis susisiekti as
meniškai, reiškiame mūsų ben
drą užuojautą šios staigios li
gos proga ir linkime kuo grei
čiausiai pasveikti.

Tamstą nuoširdžiai gerbian
čių visų dalyvių vardu

Pasirašė:
(Jonas Matulionis) 
(Leonardas Šimutis) 

HX><XXX><XX>0000000000000000

IŠ ARTI IR TOLI CHICAGOS ŽINIOS

X- Tėvų Marijonų Bendra
darbių 35-tas skyrius rengia 
ekskursiją į vadinamuosius 
šventus kalnus Wisconsino vals 
tybėje, gegužės 20 d. Kelionė 
pradedama 8:00 vai. ryto. Bi-. 
lėtų galima įsigyti pas Širvins- 
kienę, Petkunienę, Garlavičie- 
nę ir Zakaraitę.

X Jaunimo peticiją, kurią 
mūsų vieningas jaunimas su
manė pasiųsti prezidentui Ei- 
senhoweriui, prašydamas mū
sų tremtinius sugrąžinti į tėvų 
žemę, galima pasirašyti Dainos 

televizijos krautuvėje, 3130 S. 
Halsted str., kasdien darbo die
nomis nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. 
vak.; pirmadieniais ir ketvirta
dieniais — iki 9 vai. vak.

X Dr. Walter Kirstuk iš
vyksta atostogų į Miami, Fla., 
ir Kubą nuo badandžio 22 d. 
ligi gegužės 7 d. Tuo laiku ka
binetas bus uždarytas.

X “Prieš srovę” kartojama 
Chicagoje gegužės 5—6 dieno
mis. Biletai iš anksto gaunami 
J. Karvelio prekyboje, 3322 S. 
Halsted St., Bridgeporte ir 
Marginiuose, 2511 W. 69 St:, 
Marquette Parke.

X Vl-jų šiaurės Amerikos 
lietuvių sporto žaidynių — I 
rato rengimo komitetai:

Garbės komitetą sudaro kon
sulas dr. P. Daužvardis, dr. J. 
Bajerčius, L. Šimutis, dr. P. 
Grigaitis, A. Olis, A. Kumskis, 
Br. Keturakis, D. Kuraitis. Or-

gos Amerikoje centro valdybos ganizacinį komitetą sudaro: J 
pirmininkas Pr. Joga pranešė Budrys, pirmininkas. A. Kiki- 
LB Chicagos Apygardos valdy- las, reikalų vedėjas, J. Bagdo- 
bai, jog lietuviškoji studentija nas, iždininkas, Z. Žiupsnys,

J. A. VALSTYBĖSE
— Prof. A. Kučas skaitė pa

skaitą apie Vilniaus seimą to 
seimo minėjime New Yorke.
Minėjimą rengė Bendruomenė.
Kipras Bielinis kalbėjo apie Ru
sijos revoliuciją, primindamas 
ir Lietuvos socialdemokratų 
įnašą carui versti. Vilniaus sei
mo dalyvis Brooklyno Dėdė 
Ambraziejus trumpai prisiminė, 
kaip tada buvo aukojamasi Lie
tuvos darbui ir kvietė, kad da
bar visi vieningai tai Lietuvai 
dirbtų. Meninėje dalyje dalyva
vo A. Račkauskas, kuris padek
lamavo, o A. Mrozinsko akom
panuojama Aldona Gaigalaitė 
padainavo lietuviškų dainų. Gai 
galaitė dainuoti buvo atvykusi 
iš Philadelphijos, kur ji moko
si dainuoti operos solistės Juzės 
Augaitytės dainavimo studijoj.

— Didelis būrys 1 ietuvių da - 
lyvavo New Yorko esčių pobū
vyje, kuris pereitą pirmadienį 
įvyko Estų Namuose. Be jų, -es
čių klubo pobūvyje dalyvavo ir 
New Yorko latvių atstovės. Iš 
lietuvių kalbas pasakė Pabalti
jo Moterų Tarybos Lietuvių At
stovybės pirmininkė Ligija Bie- 
liukienė ir New Yorko lietuvių 
klubo pirmininkė Vincė Jonus - 
kaitė. Pobūvyje dar dalyvavo 
M.’Virbickienė ir Ang. Zubku- 
vienė.

— The New York Times pra
nešė iš Maskos United Press 
žinią apie tai, kad Sovietskaja 
Litva rašanti, jog Lietuvoje 
esą pasidavęs valdžiai daug 
“buvusių kolaborantų” ir buvę 
jiems viskas atleista pagal 1955 
m. amnestiją. Pranešimas nu-* Amerikos vyskupų pareiškimą 
rodo, kad Sovietskaja Litva ra
šanti, jog tie asmens išėję iš po
grindžio, prisipažinę ėję su vo
kiečiais II Pas. karo metu ir 
dabar vedą “normalų gyveni- 
mą .

— New Yorko Altas, kaip ir 
kiekvienais metais, vadovaus 
lietuvių grupei, dalyvaujančiai 
bendrame New Yorko lojalumo 
parade, kuris įvyksta balandžio 
28 d.

*
— Gediminas čekas, Jr., bai

gęs medicinos studijas Vokieti
joje ir įgijęs doktoratą Heidel
bergo universitete, grįžo į New 
Yorką ir pradėjo dirbti Bay- 
shore ligoninėje, kurioje dirba 
ir jo dėdė dr. V. Čekas.

— Gabrielius Kajeckis, anks
čiau laimėjęs Amerikos Legio
no augštesniųjų mokyklų ora
torines varžybas Washingtone, 
laimėjo balandžio mėn. 10 d. ir 
regionalines varžybas. Jis pri
pažintas laimėtoju rajone, ku
ris apima: Washingtoną, Mary- 
landą, Delaware ir Pennsylva- 
nia valstybes. Su šiuo laimėji
mu jis yra tarp 12 visos Ame
rikos tų varžybų pirmųjų laimė
tojų. Balandžio mėn. 13 d. įvy
ko sekančios varžybos, kur bu
vo iš to skaičiaus parenkami 
tik keturi nacionaliniai laimė
tojai. Regionalinės varžybos 
įvyko Marylande, o balandžio 
13 d. varžybos įvyko New Jer- 
sey valstybėj. Šių varžybų ora
torinės kalbos yra apie Ameri
kos konstituciją. Balandžio 3 d. 
Gabrielis dalyvavo ir Katalikų 
Veikimo Centro suruoštuose 
augštesnių kotalikiškų mo
kyklų Amerikoje ora
torinėse varžybose. Jis dalyva
vo nuo Washingtono archidie- 
cezijos. Pirmą vietą laimėjo jau 
nuolis iš Worrhester, Mass. Ga
brielis išėjo antruoju. Šių var
žybų kalbos buvo apie vieną

dalyvaus Amerikos ir Kanados 
lietuvių Kultūros kongrese.
Lietuvių Studentų Sąjunga 
Amerikbje , priėmė i kvietimą 
Kultūros kongreso metu su- girnų vadovas. Varžybinį ko-
ruošti atskirus lietuviškosios mitetą sudaro A. Lauraitis, 
studentijos posėdžius. Kultūros pirmininkas, V. Adamkavičius, 

krepšinio vadovas, Z. Žiupsnys,

sekretorius, E. Šulaitis, spau- 
dos-prop3gandos vadovas, P. 
Nedzinskas, sportininkų globo
jimo vadovas ir Juška, paren-

kongresas ir visi atskirų sekci
jų posėdžiai vyks Sherman 
viešbutyje.

X šventos Teresės Moterų 
draugija, Nekalto Šv. Panelės 
Marijos Prasidėjimo parapijoj, 
rengia bingo vakarą mokyklos 
salėje balandžio 22 d. 2 vai. 
30 min.

X Jurgis Pihtužis yra vienas 
iš beisbolo žaidėjų Chicago 
Cubs klube. Suprantant kokią 
atranką daro klubai, šis lietu
vio parinkimas sveikintinas.

X Lietuvių saleziečių jauni
mui vasarojimo stovyklavietės 
ir naujųjų tam tikslui pastaty
tųjų pastatų pašventinimas, 
prie Cedar Lake, Indiana — 
šalia Chicagos, įvyks šių metų 
birželio mėn. 24. dieną (sekma
dienį).

tinklinio vadovas, K. Žulpa sta
lo teniso vadovas ir V. Karpuš- 
ka šachmatų vadovas.

X LB Ramovės Chicagos 
skyriaus ir LK Birutės ruošta 
arbatėlė balandžio 15 d. praė
jo labai jaukioje ir draugiško
je nuotaikoje. Arbatėlėj daly
vavo apie 15Q asmenų.

X Nekalto Šv. Panelės Mari
jos Gimimo parapijos mokyk
los vaikai rengia vakarą ba
landžio 29 d. mokyklos salėje. 
Programa bus 3 vai. po piet ir 
T vai. vakaro.

X Steponas Zabulis, Adomas 
Kubilius ir Jonas Jasiulevičiua 
atstovaus Hartfordo lietuvių 
stalo teniso klubą Vl-se Š. A- 
merikos žaidynėse Chicagoje, 
balandžio mėn. 21—22 d. d.

Kun. Vincentas Vilkutaitis 
yra vienas iš geradarių akty
viai beremiančių naują Draugo 
ir Marijonų, vienuolyno staty
bą. šiandien vykdoma Draugo 
ir Tėvų Marijonų statyba liudi
ja, kad lietuviai Amerikoje te
bėra gyvi ir tebesirūpina lietu
vių kultūriniais ir tautiniais 
reikalais. Kun. V. Vilkutaitis 
yra vienas iš tų kuris supranta 
knygos reikšmę lietuvių tautos 
gyvenime ir todėl visą savo 
gausią biblioteką paaukojo Tė
vų Marijonų seminarijai. Gerb. 
kun. Vilkutaitis yra įšventintas 
į kunigus beveik prieš pusšimtį 
metų: 1909 m. Ligi 1919 m. 
dirbo Youngstown, o nuo 1919 
metų yra Clevelando Šv. Jur
gio parapijos klebonu. Cleve- 
landę yra pastatęs bažnyč.ą ir 
mokyklą. Suprasdamas kiek
vienos naujos statybos sunku
mą kun. V. Vilkutaitis Tėvams 
Marijonams paaukojo 200 dole
rių. ši nuoširdi parama daug 
prisidės prie svarbių Tėvų Ma
rijonų uždavinių įgyvendinimo. 
Už nuoširdžią paramą Tėvai 
Marijonai kun. V. Vilkutaičiui 
dėkoja, linkėdami tiek pasto
raciniame darbe tiek asmeni
niame gyvenime daug sėkmės:

ir apie vieną encikliką.

BRAZILIJOJE
— Sao Pai^o lietuviai katali

kai birželio mėnesį ruošiasi pa
minėti kun. klebono P. Raga- 
zinsko 25 (netų kunigystės ju- 
bilėjų ir 20 metų darbo Sao 
Paulo lietuvių tarpe.

VOKIETIJOJ
— Neustadt, Holst., gražiai 

veikia Lietuvių Katalikių Mo
terų draugija, kuri uoliai rūpi
nasi ligonimis, vargšais, našiai 
čiais, vietos kapinių sutvarky
mu, bažnyčioje papuošimu, 
įvairių parengimų paruošimu 
Pirmoji šios organizacijos pn-

Surinko $83,987,539 
mokesčių

Balandžio 16 d. užsibaigė 
mokesčių įnešimo terminas. 
Chicagos mokesčių rinkimo 
įstaiga gavo $83,987,539, j 
taigi — daugiau negu praeitais 
metais. Didžiausios vieno as
mens pajamos šiais metais bu
vo $3,000,000. Paskutinę dieną, 
balandžio 16 d., apie pus? mi- 
liono piliečių atnešė savo mo
kesčius.

Erdvių lėktuvas
Chicagoje, Drake viešbutyje, 

įvyko suvažiavimas Aviacijos 
Medicinos sąjungos. Suvažiavi
me kalbėjo fiziologijos prof. dr. 
F. A. Hitchcock, aiškindamas 
galimybes skristi tolyn nuo Že
mės į erdves. Be kitų dalykų, 
jis suminėjo, kad tokiam skri
dimui gali tekti įtaisyti akva
riumus erdvių lėktuve: įveisus 
mažyčius augalėlius, vadina
mus algae, kurie turi daug pro
teinų, būtų turima iš jų maisto 
ir drauge jie, sunaudodami 
žmonių įkvėpimą angliarūkš- 
tę, grąžintų taip reikalingą 
kvėpavimui deguonį. Profeso
rius mano, kad erdvių keleiviai 
iš pradžių būsią vegetarai, ir 
jie tapsią žili pirm laiko, kaip 
tai iki šiol atsitiko su pelėmis, 
paleistomis į erdves. Mokslinin
kų nuomone, jeigu tyrimams 
ir pasiruošimui būtų paskirta 
$70 bilionų, tai už 25 metų žmo
nės jau įstengtų pasileisti skri
dimui į tolimas erdves.

Areštavo narkotikų 
spekuliantę

Federaliniai agentai, kovoją 
su narkotikų spekuliacija, areš
tavo 38 m. amžiaus moterį 
Frances Baskerville, kuri paš
tu siųsdavo draudžiamus nar
kotikus. Jos vyras už narkoti
kų laikymą ir pardavinėjimą 
jau nuteistas dviems metams 
kalėjimo.

Peršovė tris banditus
Policininkas William Jonės, 

29 m. amžiaus, po tarnybos va
žiuodamas į namus per radiją 
išgirdo apie banditų užpuolimą. 
Pasuke į tą pusę. Jau ten rado 
dvi policijos .mašinas. Staiga 
pastebėjo, kad trys banditai 
bėga į jo pusę. Paleido keturis 
šūvius, sužeisdamas visus tris 
banditus. Vienas iš jų visdėlto 
pabėgo, o kiti du suimti. Jų

mininkė buvo O. Kaufmaniene. (pavardės: James VVare, 30 m.,
kuri savo energijos dėka daug 
nuveikė šios organizacijos su
cementavime, antroji pirminin
ke A. Zaliauskienė pasireiškė 
konkrečiu darbų paskirstymu 
ir kruopščiu jų atlikimu. Abi 
jos jau yra iš Neustadt išvyku- 
sios, bet jų pramintu keliu to
liau žengia, sutikdama nemaža 
sunkumų M, Ruterbergienė. Jai

Pakele algas mokytojų 
kolegijoms

Keturiose .mokytojams ruoš
ti kolegijose Chicagoje pakel
tas dėstytojams atlyginimas 
$29.59 per mėnesį.

Baliaus karalienė
Gary Alton, Loyolos univer

siteto studento žmona Ruth, 22 
m. amžiaus, išrinkta Loyolos 
karinio parengimo dalinių ba
liaus karalienė. Balius įvyks 
Edgevvater viešbuty.

$13,000,000 automobilių 
pastatymui

Chicagos miesto vadovybe 
ruošia planus 19-toje tolimes
nių prekybos distriktų įrengti 
39 vietas automobiliams staty
ti, kur sutilptų 4,800 mašinų 
Įrengimas tokių vietų pareika
lautų apie $13,000,000.

Gydykla alkoholikams
. Žmonių Perauklėjimo komi

sijos pinpininkas G. Murray 
Campbell kreipėsi į Illinois Vie
šosios Gerovės departamentą, 
kad suteiktų $50,000 įrengimui 
įstaigos gydyklai alkoholikų. 
Trūkstamus $195,000 numato
ma gauti iš Chicagos Miesto 
vadovybės.

Farmeriai pritaria 
Eisenhoweriui

The American Farm Bureau 
federacija, kuri yra didžiausia 
JAV farmerių organizacija, 
kuriai 48-se šio krašto valsty
bėse priklauso 1,600,000 ūki
ninkų šeimų, pritarė preziden
to Eisenhowerio vetavimui nu
matytojo farmų įstatymo.

Baisusis subatvakaris
Mokytojas aiškina mokiniam 

veiksmažodžių laikus ir duoda 
pavyzdį: aš prausiuosi, tu prau- 
siesi, jis prausias.

— Na, Jonuk, — kreipiasi jis 
į mažytį, — koks čia bus laikas.

Jonukas truputį pagalvojo ir 
atsakė:

— Tai bus baisųjį šeštadienio 
vakarą, kai mama galvą man 
trinkia.

Išradingas
Naktį gatve žmogus eina vi- 

į są laiką atbulas. Policininkas jį 
seka, kaip savotiškai keistą ir 
įtartiną. Pagaliau pasivyjęs 
klausia:

— Kas tau? Galvoj negerai, 
ar užmetęs po kepure turi?

— Ne, ponuli! Bet tamsoj 
vienas eiti bijau, todėl susigal
vojau šį būdą. Mat, jei kas ma
ne imtų sekti, tai aš bent ma
tysiu einant, juk pakaušy akių 
neturiu? Galėtų kas pritykinęs 
užmauti maišą ant pakaušio.

KAS KĄ IR KUR
— Kun. Kaz. Matulaitis, MIC

kalbės Tėvu Marijonų Bendradar
bių Chicagos Apskrities susirinkime, 
kuris įvyks trečiadienį, balandžio 1H 
dienų 7:30 p. in. Lietuvą Vyėių sa
lėj®.

—Studentų Šventė Chicagoje. Stnd. 
at-kų šventė, kurių ruošia Chicagos 
draugovė, įvyks balandžio 29 d. Ma
rijos nligšt. mokyklos koplyčioje 
9:30 v. rytų. Bus bendros šv. mi
šios ir priesaika. Po to bus pusry
čiai. Vakare, 7:30 vai., pasilinks
minimas.

Egzaminai nariams, kurie duos 
priesaikų šios šventės metu, įvyks 
balandžio 25 d., 7:30 vai. vakare, 
T.T. Jėzuitų namude.

— Chicagos studentų dėmesiui.
Urbanoje įvyks stud. at-kų suva
žiavimas gegužės 5-6 d. Visi Chica- 
gos studentai, kurie dalyvaus Ur- 
banos suvažiavimo, prašomi užsire
gistruoti iki balandžio 21 d. pas 
kol. VI. Šoliiinų (PR 6-2796)

A. S.

Šviesus protas
Mokytoja aiškina vaikams 

per chemijos pamoką apie rūgš
tis. Jų veikimą nori paaiškinti 
pavyzdžiu. — Jei aš savo auk
sinį žiedą įmesiu į šią rūgštį, — 
kalbėjo mokiniams, — kas at
sitiks, ar žiedas ištirps? — Ne, 
— atkirto vienas. — Gerai pa
sakei, bet ar mokėtum paaiškin
ti kodėl? — Labai paprastas 
dalykas, — dėstė mokinys. — 
Jei rūgštys žiedą suėstų, tai pa
nelė mokytoja jo ten nemes- 
tum.

AUKOS UŽ KALENDORIŲ
Už “Draugo” kalendorių atsiuntė 
šia asmenys:

V. Višniauskas .........  $0.50
Antanas Pakeltis .... 1.00
J. Šimkus ................. 2.40
Petras Satulis .........  1.00
Ona Aleksa ...........'... 1.00
Julia Antanaitis .........  1.00
Ačiū geradariams.

“Draugo” administracija

PARAMA “DRAUGUI”
“Draugo” spaudos reikalams at
siuntė šia asmenys:

Steve Keliotis ......... 1.00
John Aozas ................  5.00
Ačiū spaudos bičiuliams.

“Draugo” administracija

Įsigykite d a b a r j

gyvenąs 3808 South Parkway, 
ir Louchis Falkner, 31 m. am
žiaus, gyvenąs 64 E. 36th pi.

Prieš spausdintą šlamštą
Chicagos mero sudarytas ko

mitetas kovai su jaunimui ne
tinkama spauda sudarė toli
mesnei akcijai šitokį planą:

1. Tuojau susisiekti su leidė-
nuoširdžiai pagelbsti M. Pet-' jais, spaudos platintojais, kir- 
kevičienė. 'pyklomis, grožio salionais, vais

tinėmis, maisto parduotuvėmis, 
viešbučiais, geležinkelio stoti
mis — siekiant jų bendradar
biavimo kovoje su jaunimą ga
dinančia literatūra.

2. Tą kovą populiarinti vi
suomenėje per spaudą, per baž
nyčias, per organizacijas, sie
kiant visuomenės bendradar
biavimo.

3. Išleisti grieže8nius įstaty
mus, draudžiančius platinimą 
nepadorios literatūros.

4. Įtraukti į bendradarbiavi
mą tniesto skaityklas ir knygy
nus, kurie padėtų atitinkamai 
ugdyti skaitytojų skonį.

Paskutinį kartą labai gra 
žiai pasireiškė Neustadt-o Ka
talikių Moterų draugija gražiai 
paruošdama Lietuvos patrono 
Švento Kazimiero minėjimą. 
Minėjimas praėjo labai sklan
džiai ir gerai, nes tam buvo 
ruoštasi gana ilgai ir rimtai.

Programoje buvo šv. Kazi
miero garbei pamaldos, atski
ra akademija ir bendra visų ka
vutė.

— Hanover. Levinskas Vla
das pajieško savo brolių Zig
mo, Juozo ir Edvardo, anks
čiau gyvenusių Šiauliuose, 
vas Jonas Bružikas S. J.

_ Brazilijos Respublikos

prezidento Kubitschek valdžios 
perėmimo iškilmėse dalyvavo 
61 užsienio valstybių atstovai. 
Lietuvą atstovavo Lietuvos Į- 
galiotas ministerlfl dr. Frikas 
Meieris.

Perskaitė dienr. "Draugą", duokite jį kitiems.

Chicagos Mi^to valdybos 
teisių patarėjas John Melani- 
phy ruošia įstatymo projektą, 
kuriuo nusikaltusieji platini
mu nešvarios literatūros galės 
būti baudžiami; bausmės taipgi 
numatomos ir pirkėjams, jau
nesniems, kaip 18 metų am
žiaus. Bausmės dydis — iki 
$200 pabaudos arba iki 6 mėn. 
kalėjimot

iiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiniiiui
Ar Marija apsireiškė Lietuvoje 

Atsakymą rasite J. Budzeikos iny 
gutėje

MARIJOS APSIREIŠKIMAI 
ŠILUVOJE

Kaina 40 centą
Ją galite gauti

“DRAUGE”
2884 So. Oakley Are. 

CTTTCAGO 8. ILL 
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KNYGA, KURI VISADA JDOBO 
IR NESENSTA 

Tai Juoao Bvalato

MM
Šioje knygoje gralloa mūsų įmonių 

paaakoa, au pa vėl kalate. Jas mielai 
skaito Ir suaugę Ir Jaunieji. Labai 
tinka lietuvių kalbos pamokoma D 
viso 78 pasakos. Kaina 18.50. Pla
tintojams dideli nuolaida.
Utaakymua kartu au pinigais siųski te:

“mum" 
2384 So. Oakley Ava.

Chicago 8, Illinoii

Lietuvių aurlfli’«1os asmeny
bės 'rkivyslc. Jurgi« ''-’-OeiciO- 

Matulevtffauv

UŽRAŠAI
xrljoe( daly*

I. Užrašai: Mintys. tie1 - - « •-
ryžlmal. Ola kaip t'k sts’-.kle.’d 4a 
Arkivyskupo Jurgio pilus tiesos |S» H-

i girnas bei vlelškan našia (kojinio 
tarnauti Dievui, Bažnyčiai ir siela 

1 išganymui
II. laiškai. Ta* {vaii'ema t sme- 

nlms rąžytu laiškų ištraukos, gyve
nimiškom ISmlntles neriai. ĮSreikStI 
patarimų, paraginimų Ir paaiškini
mų formele.

III. Vilnioje, žvilgsnis | Arkivys
kupo kanfih s perneštas senoje Lie
tuvos sosttnS.e, kur Jis stengdamasis 
būti visiems visakuo. kad visus lai
mėtų Kristui, daugiausia yra nuken- 
tejęa.

Knyga turi 220 psl., paveiksluota 
Ir {rista { kietus viršelius. Kaina 
12.50.

Užsakymus eu pinigais siųskite:

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avė.,

, CHICAGO 8, ILL.___~

iiiniiiiiiiiiiimiiiiiimmiiiiiiimmitiimi

ĮKVĖPIMŲ knyga
Jurgio Gliaudos

Raidžių Pasėliai
Romanas

Ii knyga, pasakodama krtvos ul 
spaudos laisvę žygius, yra JkvSpImų 
knyga, paskatinanti mus tvirtai lai
kyti lietuviškų žod{. Ji yra puiki do
vana Jaunimui.

Lietuviškos Knygos Klubo leidinys. 
Iii psl., Broniaus Mūrino viršeliai, 
kaina 88.00.

Lietuviškos literatūros ugdymas 
yra visų susipratusių lietuvių darbas. 

Užsakymus su pinigai® siųskite:

“DRAUGAS”
2884 So. Oakley Avenne

CHICAGO 8, TT.T,
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