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NAUJAI SUSITARTA TARP IZRAELIO EGYPTO
Atgarsiai išvykus Bulganinui

ir Chruščevui iš Anglijos
J. KUZMIONIS, D. Britanija

LONDONAS, geg. 1, — šiandien dar anksti spręsti, ar Sov. 
Rusijos premjero Bulganino ir komunistų partijos boso Chruščevo 
vizitas Anglijoje atnešė kokios naudos, tačiau reikia pridurti, kad 
britų visuomenė laikėsi palyginti santūriai, o ne kartą kėlė triukš
mą ir švilpė. Tačiau abiejų komunistų atvykimas į Londoną sudarė 
sąlygas, kad anglų visuomenė geriau sužinojo apie okupuotą Lietu
vą ir čia esančių lietuvių tautines aspiracijas

Įvairiose vietose — Manches
teryje, Bradforde, Nottinghame, 
Edinburghe ir Londone — su
rengti mitingai atkreipė laikraš
tininkų ir visuomenės dėmesį, 
kad ateiviai yra organizuoti, tau
riniai susipratę ir aiškūs antiko- 
munistai.

Ant komunistų rankų 
krikščionių kraujas

Balandžio 25 d. „The Daily Te- 
legraph“ Winterton atviram laiš
ke su entuziazmu priminė Lon
done surengtą balandžio 22 d. mi
tingą, kuriame dalyvavo daugiau 
kaip 20,000 gerai susiorganizavu
siu kitataučių. Jis, anksčiau bu
vęs britų vyriausybės atstovas 
tarpvyriausybiniame k o m itete 
pabėgėliams, pažymėjo, kad jie 
neturėtų nuogąstauti dėl pasta
rąją įvykių Londone: „Britanija 
ir toliau pasiliks prieglauda pri
spaustiesiems, kaip ji buvo per 
šimtus metų“.

Tame pačiame nr. VI. Mitke- 
wich paskelbė trumpą, bet iškal
bų laišką:

„Būdamas rusų ūkininkas, aš 
norėčiau Anglijai parašyti šitą 
atvirą laišką: „Ant komunistų 
rankų, kurias jūs spaudžiate, yra 
krikščionių kraujas“...

Sibiran ištremti lietuviai
Po kelių Bulganino ir Chrušče

vo svečiavimosi dienų čia pa
sklydo gandai, kad esą verta 
kreiptis laiškais į juos abu Sibire 
esančių nekaltų aukų reikalu. 
Kiek žinau, laiškų jiems rašė len
kai, nors nelabai organizuotai, ki 
tos tautybės ir savaime aišku lie
tuviai.

Kiek lietuvių parašė laiškų 
Bulganinui ir Chruščevui, šiuo 
metu dar sunku pasakyti. Iš Brad 
fordo jų parašė du, nes berods tik 
du žino savo artimųjų adresus Si
bire.

Jau balandžio 25 d. „The Daily 
Mail“ paskelbė Bradforde gyve
nančių p. Šukių tragediją ir tos 
šeimos nario stud. Alg. Šukio 
laiško turinį 22 metų amžiaus 
stud. Sergejui Chruščevui, kom
partijos sekretoriaus sūnui.

„Help save mother“ plea goes 
to Sergei“ — pažymėjo laikraš
tis, reportažą pradėdamas šiais 
žodžiais:

„Jaunas lietuvis pabėgėlis, da
bar studijuojąs Manchcsterio 
universitete, kreipėsi į 22 metų 
amžiaus Sergiejų Chruščevą, So
vietų ministcrio( ?) sūnų, Brita
nijoje su savo tėvu: „Prašau pa
dėti išlaisvinti mano motiną“. Pa 
bėgėlis, 21 metų amžiaus Algis 
Šukys, paskutinį kartą matė sa
vo motiną 1941 m. birželio mėn., 
c po to sovietų slaptoji policija 
suėmė ją jų namuose Kaune. Va
kar vakare Šukys man pasakė:
, Aš tikiu, kad
kreipimasis į kitą gali atnešti 
(gerų) rezultatų“. Jo motina 
Ona Šukienė buvo su šimtais kitų 
ištremta į Sibirą, kai policija ne
galėjo surasti jos vyro Antano 
Šukio, kuris žinomas kaip patrio
tas“.

Tolau papasakojama visa Šu
kių šeimos drama. Šiuo metu Ona 
Šukienė gyvena Tomsko rajone 
su kitais lietuviais ir dirba kol
choze, prižiūrėdama gyvulius.

Kokie bus tų laiškų rezultatai, 
dar nežinia, tačiau dviejų komu
nizmo bosų atvykimas suteikė 
progą bent laikraščiuose paju
dinti mūsų reikalus.

Laikraščiai atliko savo misiją
Anglų laikraščiai reikia pasa-

puslapį išsikirpti ir nešiotis lie
menės kišenėj. Kai tik bus už
miršta laikysenos taktika, girdi 
galėsite išsiimti tą lakštą ir vėl 
perskaityti.

„Ir nuostabu, kaip darbininkai 
pakluso“, pasakojo tas lietuvis. 
„Jie pradėjo apie Bulganiną ir 
Chruščevą kalbėti labai rezer
vuotai ir nutarė laukti ne gražių 
žodžių, bet darbų“.

Reikia 'taipgi pripažinti ,kad 
laikraščiai ir mū3ų reikalams ro
dė gilaus supratimo ir nesivaržy
dami drožė tiesą j akis.

Atrodo, kad po to, kai Londo
ne bus nuvalytos visos šiukšlės, 
išvykus Bulganinui' ir Chrušče
vui, ir kai bus stengiamasi suba
lansuoti šio vizito padarinius, 
teks ir mums dar kartą grįžti 
prie tos pačios temos.

kyti atliko savo misiją. Pirmiau
sia jie supažindino žmones s'u 
gen. Serovu, ir jis į Britaniją ne
atvyko. Vėliau jie kreipėsi į vi
suomenę nešokinėti apie Krem-/
liaus svečius ir nekelti jiems ne
reikalingų ovacijų.

Neseniai buvau Sheffieldę, di
deliam pramonės centre, kur dar
bininkų tarpe yra nemažai komu
nizmo simpatikų. Lietuvis, dir
bąs geležies pramonėje, paminėjo 
tokį mažmožį: plačiausiai darbi
ninkijos skaitomas „The Daily 
Mirror“, atvykus Bulganinui ir 
Chruščevui, pirmame puslapyje 
sužymėjo komunistų nusikalti
mus ir ragino laikytis rezervuo

Trūkumai SSSR
žemes ūkyje

MASKVA. — Sov. Rusijos ko
munistinė spauda dažnai nusi
skundžia savo trūkumais žemės 
ūkyje. „Pravda“ Nr. 109 rašo, 
kad Vladimiro traktorių fabrikas 
net 500 traktorių mažiau paga
mino negu turėjo padaryti iki ba
landžio 1 d. Fabrikas Altaiseimaš 
nepristatė net 2,307 penkiavagių 
plūgų: Fabrikas Bclinskelmaš vi
siškai neišpildė atsarginių maši
nų dalių gamybos plano. Pats 
Maskvos laikraštis dejuoja dėl 
stambių trūkumų žemės ūkio ma

tai. Kartu prašė to pranešifno Išinų gamyboje.

Indijos vyriausybė plečia 
valstybinę kontrolę pramonėje
NEW DELHI, Indija, geg. 1. — Indijos ministeris pirmininkas 

Nehru praneša naują vyriausybės pramoninę politiką, kuria ruo
šiamas kelias dar daugiau suvalstybinti Indijos ekonominį gyveni
mą ir ateityje susiaurinti privačios iniciatyvos rolę.

Nehru pasiuntė parlamentui
Nori suvalstybinti

EASTBOURNE, Anglija, geg. 
1 — Amalgamated Engineering;

„pramoninės politikos rezoliuci
ją“, kuri sako, jog valstybė ima
si atsakomybę naujuose ekflno-

unija, kuri turi 950,000 narių, no- minio gyvenimo užsimojimuose, 
ri, kad Britanijos inžinerijos ir 
laivų statybos pramonė būtų su
valstybinta. Unijos tautinis ko
mitetas metinėje konferencijoje 
paprašė Amatininkų unijos kon
greso ir Darbo partijos paruošti 
planą.

Pirmoje vietoje
LONDONAS. — Pagal naujau 

sius statistikos duomenis, tarp 
daugiausiai į kitas kalbas verčia
mų knygų pirmą vietą užima Šv. 
Raštas. Visas Šv. Raštas yra iš
verstas į 200 kalbų. N. N. Tes
tamentas yra išverstas į 257 kal
bas, o Evangelijos — į 689 kal
bas.

• 1/0 japonų žvejų, kurie buvo 
balandžio mėn. sučiupti sovietų 
pajūrio sargybinių, grįžo savo lai

Fulgencio Batistą, Kubos prezi
dentas, numalšinęs sukilimą Kubo
je. (INS)

C aries Pr:o Socarras, buvęs Ku
bos prezidentas, areštuotas sukilimo 
metu, įsileistas iš kaiėjimo likvidn- 
*us revoliuciją. Carlos l’rio Soear- 
ras neseniai grįžo j Kubą iš Flori
dos. (INS)

Stambūs laimėjimai Italijoje
MUENCHENAS, Vokietija. — Kaip ii V. Tarybos praneiimo traukti kariuomenių ii abiejų pu- 

matyti, Lietuvos užsienio pasų reikalu Italijoje pasiekta praktiškai : : nustatvta vieta Pirmiau
stambus laimėjimas: įvažiuojant į Italiją ir išvažiuojant iš jos ne- toįgl buv0. Izraelis
reikės, kaip Ugi šiol, prieš gaunant italų vizą kiekvieną kartą dar pasipriešino, nes būtų turėjęs 
preventyviai atsiklausti atitinkamas įstaigas. Tat užimdavo nema- cvakuoti pasieninius kaimus 
ža laiko. i

Tokį palengvinimą tenka tik Izraelio karinis pranešėjas 
sveikinti. Ir tai padaryti ne kieno Pu^- Nehemia Brosh apkaltino 
nors kito, bet kaip tik Vliko ir jo Jordaną, kad jo vyrai peržengė 
įstaigų rūpesčiu. Kiek anksčiau pasienį vidurnaktį ir susikirto su 
panašus palengvinimas Lietuvos izraelitais prie Neve Or, aštuo- 
užsienio pasų reikalu yra išgau-

Egipto ir Izraelio pasienius
♦

saugos speciali sargyba
JERUZALE, geg. 1. — Jungtinės Tautos šiandion praneša, 

kad tarp Egipto ir Izraelio įvyko didesnis susitarimas, kuriuo bai
giamas jų pasienio įsitempimas. Bet Izraelis tuojau pranešė naują 
susikirtimą su Jordanu.

Jungtinių Tautų pranešėjas .... ...........- 1 -----
sako, jog Egiptas ir Izraelis suti
ko su pasiūlymu pastatyti Jung
tinių Tautų observacijos postus 
ir JT sargybas palei Gazos ruožą, 
kur kariniai susikirtimai nese
niai Egiptą ir Izraelį buvo atve
dę prie karo kranto.

Pasiūlymas pastatyti stebėji
mo postus abiejose pusėse demar 
kacijos linijoje nereikalauja iš

Naujos direktyvos nemini už
sieninio kapitalo. Nehru priminė, 
jos Indija laikysis septynerių me 
tų politikos ir užsieninio turto 
investuotojai turi sutikti su vy
riausybės pramonine politika, ku 
ria siekiama, kad indai kontro
liuotų pramones.

Rezoliucija sako, jog valstybė 
turėtų turėti „išimtiną atsako
mybę“ ateityje išvystyme šių 
pramonių:

Apsigynimo, atominės energi
jos, geležies ir plieno, stambių 
elektrinių įrengimų, anglies, gip
so, aukso, deimantų, vario, bron
zos, cinko ir blėkos, lėktuvų, lai
vų, telefonų įrengimų ir t.t.-

Mažesnėse pramonėse palieka
ma privati iniciatyva, bet ir ten

Tito - į Paryžių
PARYŽIUS, geg. 1. — Italijos 

prezidentas Giovanni Gronchi bu 
vo iškilmingai ir šiltai priimtas 
Prancūzijoje. Dabar Paryžius 
laukia, naujo svečio — Jugoslavi
jos diktatoriaus Tito. Jis atvyks
į Paryžių gegužės 8 d./

Metalines baržos
KAUNAS, Okup. Lietuva. — 

„Izvestija“ Nr., praneša, kad 
Kauno laivų remontų dirbtuvės 
pradėjo gaminti naujo tipo meta
lines baržas, kurios įstengia pa
kelti 500 tonų krovinį.

Poujade grasina
SAINT CERE, Prancūzija, ge

gužės 1. — Pierre Poujade, Pran
cūzijos krautuvių savininkų, ne
norinčių mokėti taksų, sąjūdžio 
vadas, grasino balandžio 30 d, 
atvesti pusę milioną prancūzų 
prie Paryžiaus vartų pareikšti 
opoziciją prieš dabartinį parla
mentą.

Kalbėdamas savo sąjūdžio su
važiavime, Poujade pareiškė, jog 
atėjęs laikas pakeisti propagan
dą veiksmu.

Indonezijos galva
atvyksta į JAV

WASHINGTONAS, geg. 1. — 
Ealtieji Rūmai praneša, kad In
donezijos prezidentas Soekamo 
atvyksta gegužės 16 d. į Jungti
nes Amerikos Valstybes.

Jis atskris iš Honolulu prezi
dento Eisenhowerio lėktuvu Co- 
lumbine III. Indonezijos preziden 
tas Soekarno Washingtone bus 
iki gegužės 19 d., o paskui dvi sa
vaites keliaus pė JAV.

Aalenaortua
Gegužės 2 d.: fiv. Atanazas; 

lietuviški: Dangerutis, Iželė.

tas iš vokiečių valdžios: ten drau 
ge su pabėgėlių dokumentais lei
džiami turėti ir užsienio pasas, 
kaip pilietybės įrodomasis doku
mentas.

Kaip iš spaudos pranešimų ma
tyti, visokie pretendentai į dide-

nios mylios nuo Galilėjos jūros.
Brosh pastebi, kad Jordano 

vyrai pabėgo po smarkaus pasi
keitimo ugnimi.

Grįžo namo
SAN FRANCISCO, geg. 1. — 

Gen. Daniel I Sultan laivas at-
Ies pareigas ir vietas, statantieji , v^žč daugiau 1,000 karinių kclei- 
kitiems ultimatyvinius reikalą vi- į vių iš Manilos, Guamos, Kwaja-
mus, toli gražu to neįstengė pa
daryti, o padarė su kitų ujamo 
Vliko įgaliojimais žmonės.

leino ir Honolulu. Tarp jų buvo 
413 jūrininkų, 303 armijos karių, 
242 lakūnai ir 30 marinų.

Rusų emigrantai atmetė
visokias bolševikų pretenzijas

MUENCHENAS, Vokietija. — „Rusų emigrantų Vokietijoje 
tautinė atstovybė“ Muenchene per savo metinį suvažiavimą griež
tai atmetė visokias Sovietų pretenzijas, kad rusai būtų repatrijuoti. 
Atstovai pakvietė Sovietų ambasadorių Zoriną, 1956. IV. 14 atvy
kusį į Muencheną, ateiti j jų suvažiavimą, pasakyti kalbą ir išklau
syti jų pareiškimų. Tačiau Zorinas tą pasiūlymą atmetė.

Jis tik padarė mandagumo vi
zitą Bavarijos min. pirmininkui
dr. Haegneriui. Visais balsais 
priimtoje rezoliucijoje emigran
tai padėkojo Federalinės Vokie
tijos vyriausybei už suteikimą 
jiems globos ir visų demokrati
nių teisių. Drauge Vokietijos vy
riausybė buvo prašoma neleisti 
oficialiems Sovietų agentams lan 
kyti emigrantų būstų arba sto
vyklų ir neteikti Sovietų ambasa
dai nei jokių stat. žinių, nei pabė
gėlių sąrašų.

Rusų emigrantų organizacija

NTS paskelbė, kad bolševikai bu
vo pasiuntę agentą nužudyti jų 
pirmininko dr. V. Poremskio. Iš 
Rytinės zonos kilęs vokietis Wolf 
gang Wildprett prisipažino, kad 
jam bolševikinio saugumo pave
dimu buvo įsakyta šį rusų emi
grantų vadą nušauti. Šiuo metu 
Wildprettas laikomas kalėjime, 
ir tolimesnė įvykių eiga paaiškės 
per teismą. Agentas buvęs ap
rūpintas netikrais dokumentais, 
revolveriu ir gavo 500 DM. Už 
nužudymą buvusi paskirta „pre
mija“ — 20,000 DM.

Bolševikai vilioja socialistus

Trumpai iš visur
• Popiežius Pijus XII vakar 

pasakė kalbą didžiulei miniai, su
sirinkusiai į šv. Petro aikštę, 
švenčiant šv. Juozapo darbininko 
dieną — gegužės 1 d.

Popiežius Pijus XII savo kal
boje įspėjo pasaulio darbininkus, 
kad nepasiduotų komunistų klai
dingoms vilionėms, ir prašė 
krikščionių darbininkų įsijungti 
į sąjūdį už taiką.

• Maskva šiemet nerodė gegu
žės 1 dienos parade tokios kari
nės galybės, kokią rodydavo ki
tais metais. Šiemet buvo nusitei
kę „taikiai“. Sov. Rusijos gyny
bos ministeris Žukovas pareiškė: 
„Mūsų žmonės nori gyventi tai
koje su viso pasaulio žmonėmis“.

• Apie pusė miliono darbinin
kų susirinko vakar į Tokio, Ja
ponijoje, aikštę švęsti gegužės 1 
d Kalbėtojai puolė Japonijos kon 
servatyvinę vyriausybę, bet prieš 
amerikietiškų šūkių ir plakatų 
beevik nebuvo.

• Jungtinės Amerikos Valsty
bės balandžio 30 d. apkaltino 
prieš Jungtines Tautas Sov. Ru
siją, komunistinę Kiniją ir kitas 
komunistų valdomas valstybes, 
kad jos nebando panaikinti pri
verčiamųjų darbų stovyklų, kur 
milionai žmonių pasmerkti grei
tai mirčiai.

• Įspėjo Lenkijos pasiuntinį 
Washingtone. JAV vyriausybė 
balandžio 30 d. įspėjo Lenkijos 
komunistinį pasiuntinį Romual
dą Spasowskį, kad sustabdytų 
prievartos veiksmus viliojant len 
kus tremtinius grįžti į Lenkiją iš 
Amerikos, kur jie gavo saugią 
vietą.

• Senatorius Allen W. Barkley 
(D., Ky.), buvęs JAV viceprezi
dentas, vakar mirė nuo širdies 
smūgio, kai sakė kalbą studentų 
suvažiavime, Lexington, Va.

• Potvynis išvijo 700 asmenų 
iž namų. Iš Stephenville, Tex., 
pranešama, kad potvynis apie 
700 asmenų išvijo iš namų trijuo
se miesteliuose Texas vabtybėje.

• Buvęs Brazilijos preziden
tas Joao Cafe, jr., atvyksta į 
Jungtines Amerikos Valstybes 
gydytis.
• „Dėdė“ Thompson, 106 me

tu, gyv. Dalias, Tex., buvęs ver
gas, kreipės į Dalias tuberkulo-

vėliais namo — į Nemurą, Japo-( vyriausybė galės tarti savo žodį, 
rijoje. jei bus reikalas.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Harold E. Stassen, Amerikos nusiginklavimo specialistas, 

pareiškė vakar, jog nusiginklavimo konferencija Londone pasiekė 
„labai labai žemą atoslūgį”. Paprastai optimistiškai nusiteikęs, 

vieno studento Į Harold Stassen vakar buvo be ūpo spaudos konferencijoje, kai kal
bėjo nusiginklavimo klausimais. Nusiginklavimo vežimas įstrigo 
sunkiose kalbose.

— Nekomunistai darbininkai, komunistai, kairieji vakar švent 
tė gegužės 1 d. Didesni paradai įvyko Romoje, Maskvoje, Tokio, 
Peipinge. Popiežius Pijus XII šv. Juozapo darbininko šventėje (ge
gužės 1 d.) pasakė, jog darbininkų gerovės užtikrinimas yra krikš
čionybėje.

— Rytų Vokietijos 3,000 karių, jūrininkų ir lakūnų vakar pa
radavo Berlyno gatvėmis, tuo pažeiedami keturių jėgų susitarimą. 
Sovietų zonoje pasirodė naujos vokiečių ginkluotos jėgos. Pagal 
keturių jėgų susitarimą yra uždrausta paraduoti ginkluotietms vo
kiečių vienetams Berlyne.

MASKVA. — „Pravda“ Nr. 111 įdėjo ilgą Stebėtojo slapy
vardžiu pasirašytą straipsnį „Galima ir reikia nugalėti darbinin- 

Saulė teka 5:47, leidžiasi 7:49. ,'kiško sąjūdžio skilimą“. Straipsnyje įrodinėjamas bendradarbiavi- ^draugiją kad^nemokama'i bū
mo reikalas tarp komunistų ir socialistų. Abidvi grupės raginamos jtų periviegU jo krūtinė x in. 
ramiai reikalą apsvarstyti, aptarti ginčijamas problemas, pagal-lduliais (padaryta rentgeno nuo- 
voti, kaip bendrais veiksmais „ginti darbo klasės interesus“.

Straipsnio autorius skelbia,, 
jog nesuprantamas esąs socialis
tų internaciolo suvažiavimo nu-

Oras Chlcagote
Chicagojc ir apylinkėje šian

dien ir rytoj apsiniaukę, ketvir
tadienį apsiniaukę ir šalčiau.

Žomėlapyje strėlė rodo Matanzos 
karinę barę Kuboje, kur sukilėliai 
buto pradėję revoliucinius veiks
mus, bet jų pastangos nepavyko. 
Penkiolika suailėlių žuvo. Keturi 
kariai sužeisti, 20 sukilėlių pateko 
nelaisvėn. Kubos kraite suvaržyta 
susirinkimų ir spaudos laisvė, (INS)

tarimas — „atmesti betkokias 
bendradarbiavimo formas su ko
munistų partijomis“. Anot „Prav 
dos“ — „šių dienų politinio gyve
nimo faktai kapitalistinėse vals
tybėse kalba apie tai, kad socia
listų ir komunistų bendradarbia
vimas pilnai galimas“.

Maskvos laikraštis primena 
apie Italijos komunistų bendra
darbiavimą su Nenni socialistais, 
o taip pat ir apie Prancūzijos so
cialistų kaikuriuos bendradar
biavimo reiškinius su komunis
tais, kuriais Maskva labai gėrisi.

Maskva apie 
Kominformo uždarymą

trauka).
• Florencijoje, Italijoje, parla

mento narys F. Moranino, komu
nistas, nuteistas 10 metų kalėji- 
man už 7 žmonių nužudymą. Nuo 
teismo pabėgo į Čekoslovakiją.

• Jugoslavijos diktatorius Ti-

Nelabai žymioj vietoj (3 psl.) 
paskelbtas kominformo uždary
mas „Iz vesti jose“ ir „Pravdoje“.
Ta proga „Pravda“ dar įdėjo ilgą to vyks į Sov. Rusiją birželio 
straipsnį, kurio reikšmingiausia mėn. Jį pakvietė Kremliaus val- 
mintis bene bus teigimas: „Sa-dovai.
vaime suprantama, kad inform- , .................. 2. =
biuro veikimo nutraukimas visiš- mą ir naudingumą ryšių ir ben- 
kai nereiškia susilpnėjimo ryšių dradarbiavimo tarp darbininkų 
tarp kompartijų“. Esą, tik tokia klasės partijų“.
ryšių forma jau esanti atgyvenu-1 Straipsnyje tvirtinama, kad ir 
si, tačiau, anot „Pravdos“, „nei toliau pasiliks glaudūs „broliški 
vienam komunistui neatois į gal- ryšiai“ tarp įvairių Salių komu- 
vą mintis apskritai neigti būtinu- Ristų.
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SKAUTŲ IR VISUOMENĖS

ŽINIAI

Š. m. balandžio 25 d. Draugo 
dienraštyje “Skautybės Ke
lias” sk. skyriuje buvo išspaus
dinta kronikinė žinia “Iš lietu
vių budžių veiklos”, kuri pate
ko per nesusipratimą ir be šio 
skyriaus redaktoriaus žinios. 
Gautomis informacijomis Cle- 
velando lietuvių budžių organi
zacija dr. K. Pautieniaus ir ki
tų sponsorių pastangomis yra 
gavusi čarterį iš valst. įstaigų 
Columbus, Ohio sostinėje. Ši 
o-ja nėra Lietuvių Skautų Są
jungos padalinys. Šio įvykio at
veju pranešu, kad visos kores- 
pondencinės žinios ir straips
niai liečiantys skautiškąją vei
kimą būtų sunčiami mano ad
resu, o ne dienraščio, kad iš
vengus ateityje panašių ne
sklandumų. Redaktorius

SK. VYČIŲ SĄSKRYDŽIUI 

CHICAGOJE

Mieli skautai vyčiai, sąskry
džio dalyviai, jungiasi su vi
sais LSB Vadijos nariais reikš
damas jūsų sąskrydžiui ge
riausius linkėjimus. Peržiūrėki
te savo nueitą kelią ir nusmei
kite gaires ateities žygiui, kad

šiaip sau žodžių žaidimas ar 
tuščias laiko leidimas, neau
gant, viduje smunkant.

Darykite, mielieji, gera kur 
tik galite, spręsdami visus as
meninius ir organizacinius rei
kalus. Būkite taikos ir šviesos 
riteriai — Vyčiai, pilnutiniai 
skautai, Viešpaties pasigėrėji
mas ir Lietuvos nauda.

Budėdamas su jumis
V. s. St. Kairys,

Jūsų Vyriausias Skautininkas

MIELOS SESĖS

Skaučių Seserijos Vadijos 
Socialinis skyrius Vasario 16- 
tą paskelbė pagalbos vajaus 
pradžią Vokietijos skaučių veik
lai sustiprinti ir šios vasaros 
stovykloms paremti. Tačiau 
neturime žinių, kaip vienetai į 
šį gerą darbelį įsitraukė.

Jau linksmai pradėjo šviesti 
saulutė, pabudo gamta ir skau
čių visos mintys krypsta būsi- 
mon stovyklon. Mes visos, kaip 
viena trokštame atsipalaiduoti

suomenės. Mes turime mecena
tų, rėmėjų, daug skautų bičiu
lių, kurie mielai mums padeda, 
mūsų reikalus remia. Papra
šykite skaučių, tėvelius, jie 
jums ne tik paaukos, bet padės 
ir parinkti aukų.

Tik daugiau judrumo, pasi
šventimo, o skautiška šeima ir 
lietuviška širdis jautri ir duos- 
ni būtiniems reikalams.

Viscs aukos turi būti surink
tos ir pasiųstos iki birželio mėn. 
1 d.

Aukas siųsti, kaip kam pato-

Laužas, kurį praves sktn. V. 
Bražėnas, įvyks dr. Devenio ū- 
kyje, Waterbury, Conn.

CIIICAGOS SKAUTŲ VYČIŲ 

SĄSKRYDĮ BAIGUS

Pr. šeštadienį ir sekmadienį 
Chicagos ir apylinkės skautai 
vyčia\ susirinkę į posėdžius, ap
tarė visą eilę reikalų, kurie sk. 
vyčiams šiandiei? yra ypatingai 
aktualūs ir svarbūs, kad galėtų 
tiksliau nutiesti kelius į mūsų 
šūkį — Dievą, tėvynę ir pagal
bą artimui. Daug diskutuota ir

Tvl. ofiso HE. 1-«<>«•, rez. PR-6-7883

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1957 W. Garfleld Blvd.
VAL: 1—4 ir 6—9 

Šeštadieniais nuo 1 iki 4 vad. p. p. 
išskyrus ketvirtad. ir aekin&d.

DR. ANNA BALIUKAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLĖS LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6322 So. Western Avenue
Vai., kasdien 10-12 vai. ir 7-9 vai. 
vak. šeštadieniais 10-1 vai. 'Trečia
dieniais uždaryta. Kitu laiku susitarus 

Ofiso telefonas: P K 8-3220 
Rea telef. WAlbrook &-5O78

giau: tiesioginiai Vokietijos | pasisemta daug sveikų minčių
skaučių rajono vadeivei sktn. vyčiavimo darbui.
Aldonai Gasnerienei (23) 
Diepholz, Flugplatz B. 1/4, 
West Germany; arba per So
cialinio skyriaus vedėją K. Ko
dą tienę 16228 Haviland Beach 
Rd. “Nida” Linden, Mich.

Vokietijos sesės lauks mūsų 
paramos, visu skautišku nuo
širdumu joms padėkime!

V. s. K. Kodatienė,

Skaučių Seserijos Vadijos 
Socialinio skyriaus vedėja

DALYVAUKIME MOTINOS 

DIENOS MINĖJIME

Su šiltais pavasario vėjais ir 
pirmaisiais žiedais artėja vi
siems brangi ir mylima šven
tė — Motinos diena. Aušros 
Vartų tunto skautės š’ą dieną 
paminės gegužės 6 d. senojoje 
Brighton Parko parapijos salė
je, 4402 So. Fairfield Avė. Šv. 
Mišias už skautų motinas atna
šaus dvasios vadas kun. J. Peč-nuo miesto dulkių, nuo kasdie

niškumo ir pagyventi po atviru kys, SJ, Brighton Parko parapi- 
dangumi tikruoju skautišku jos bažnyčioje 10 vai. ryto. Mi- 
stovyklų gyvenimu. nėjimas, kuriame Motinos dienai

Visų jaunų širdžių vienodi skirtą žodį tars mieloji Aušros 
norai, tik ištekliai skiriasi. Ir Vartų tunto globėja psktn. J.

darbas ir toliau neštų naudos Vokietijos seses, kurių tėveliai Daužvard’enė, bus pradėtas tuoj 
tėvynei ir brolijai. Su pasidi-i daugiausia iš gaunamų pašalpų F° šv. Mišių.
džiavimu prisimenu JAV rajo
no vyčių iškylą “Skautybės 
Berniukams” kuprinei pripildy
ti ir šaunų jūsų dr. Vydūno 
būrelio darbą bei jo rezultatus. 
Šią dieną, kai jau pradeda 
plaukti šios pagrindinės skau
tiškais reikalais knygos pirmie
ji egzemplioriai į vienetus, reiš
kiu minėtam būreliui ir visiems 
kitiems broliams, vajų nuošir
džiai parėmusiems, skautišką 
padėką.

Neabejoju, kad susirinkę 
draugėn peržvelgsite ir mūsų 
mylimosios skautybės dvasiš
kuosius aspektus, kurie taip 
trumpai, bet koncentruotais 
žodžiais įrašyti mūsų vėliavose. 
Jie juk sudaro skautybės, kaip 
riteriško ir kilnaus gyvenimo 
mokyklos, turinį ir pagrindą. Į 
jucs juk visų skautų, ir vilkiu
kų, ir vyčių akys turi būti nu
kreiptos, jei jaunas žmogus 
nori ko nors gražešnio ir kil
nesnio gyvenime atsiekti. Tik 
jais remdami savo kasdieninį 
gyvenimą, įprasminsime savo 
buvimą šiame gražiame Vieš
paties pasaulyje. Tik Dievo 
garbę, tėvynės ir artimo naudą 
virš savojo “aš” nuolat staty
dami ir savo pasiryžimuose bū
dami ištvermingi, kaip vyrams 
— vyčiams tinka, praplauksime 
pro visas uolas ir gyvenimo 
spendžiamas pinkles, pro pato
gų ir sotų vidutinio žmogaus 
materializmą, pro nerangumą 
savo organizacijos reikalams, 
pro abejingumą lietuviškiems 
rūpesčiams, pro lėkštumą ir ai
džių, šventų minčių skurdą.

Reformuokime pirmoje eilė
je savo ir savo būrelio dvasią, 
kad mūsų vyčiavimas duotų 
daugiau naudos asmeniško to
bulėjimo, asmenybės augimo 
prasme. Pasirūpinkime, kad 
būrelių sueigos tūtų turinin
gos, pilnos. Parodykime ir jau
niesiems broliams savo pavyz
džiais, savo nuolatine parama, 
kad mūsų vyčiavimas nėra

gyvena, nepajėgs stovyklauti 
be .mūsų materialės paramos.

Todėl dar kratą kreipiuosi į 
jus mielos vienetų vadovės, vi- 
sos skautininkės ir vyresnėsės 
sesės; kas darbu aukas rink
damos; kas savo auka, skubė
kime pagalbon užjūrio sesėms, 
kad ir jos, kaip mes džiaugsmu 
spindėtų stovyklų belaukiant, 
kad neapviltume tų, kurios tik
rai tikisi mūsų paramos.

Šia proga neriu pastebėti, 
kad pereitais metaais, tik iš 4- 
rių vietovių buvo pasiųsta už
jūrio stovykloms aukų, viso 
301 dol. 29 et. O kur kitos mie
los sesės? Vienos atostogavo, 
kitos pačios ramiai stovyklavo, 
anas užmiršdamos. O kur mūsų 
dirbančios sesės skautininkės ?

Esame vienos skautiškos šei
mos nariai, ar ne mūsų tiesio
ginė pareiga eiti kartu su pa
silikusiomis sesėmis “Ranka 
rankon, širdis širdin”.

Tikėkime skautiškų širdžių 
kilnumu šiais metais, aukokime 
pačios ir skatinkime kitus tai 
daryti. O kokia suma susida-, 
rytų, jei visi vienetai, visos se-j 
sės auka ar darbu prisidėtų?

Kiekviena vieneto vadovė pa
sidarykite keletą aukų lapų Vo
kietijos skaučių stovykloms 
paremti ir parinkite aukų iš vi

Nuoširdžiai kviečiame bran
gias mamytes, tėvelius ir visą 
skautišką jaunimą Motinos die
nos minėjimo gausiai dalyvauti.

% Aušros Vartų tunto skautės

Dalyviai su gražiais įspūdžiais 
išsiskirstė, paspaudę vieni k - 
tiems broliškai kairę ir tarda- 
mi iki pasimatymo skautiškame 
darbe.

SUDARYTA STATUTO 

PERTVARKYMO KOMISIJA

(sks) Iš LSS Pirmi jos gauto
mis žiniomis yra sudaryta sta
tuto kom’sija iš skautininkų A. 
Aglinsko, dr. M. Budrienės, S. 
Jurkynienės, E. Korzono ir kun.
J. Vaišnio, SJ. Ši komisija šiuo 
metu peržiūri LSS statutą ir 
ruošia naujo statuto projektą.

Specialiems regulaminams pa 
ruošti yra pakviestos dvi komi
sijos — Toronte ir Clevelande. 
Torontiškiams s k a utininkams
K. Grigaičiui, O. Gailiūnaitei ir 
V. Skr.’nskui pavesta paruošti 
nuostatuts skautninkų laips
niams teikti. Clevelandižkiams 
skautininkams V. Šembengui, J. 
Gulbinienei ir P. Karaliui — pa
ruošti nuostatus skautiškiems 
ordinams teikti.

Deja, ne
— Dar norėčiau kartą gyveni

me išlošti loterijoje.
— Argi kartą jau išlošėt?
— Ne, bet kartą jau norėjau.

DR. JUZE IR KĘSTUTIS 
AGLINSKAI

GYDYTOJAI IK CllllllKGAI 
2300 West 51et Street 

Vai. pirm. Ir antr. 10 Iki 12 ryto,

Dr. UlM KRIAUŠELIONAITK
(Gydytoja Ir Ohlrurgfi) 

IROTERV LIGV ik AKUŠERIJOS
SPECIALISTE

2750 Weit 71 irt StroM 
(Kampas 71at Ir Callfornlaj

lvl. ofiao ir rea. REpubllo 1-4H# 
Vai. 11-2 Ir 6-9 v. v. Sešt. 1-4 p. p. 

Prifimtinua tik pagal susitarimą.

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chirurgė) 

KŪDIKIU IK VAIKU LIGŲ 
SPECIALISTE

7156 South Westem Avenoa
(MEDICAL BUILD1NG)

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

Ofloe O-l. RE. 7-1168
Rea tvl. WAIbrook 6-3765

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. 63rd St 
Ofiso tvl. REliance 5-44IO 

lteztd. telef. GRovehlU U-OU17
Valandos: 1-8 p. m. Ir 6-8 p. tu 

po pietų, 
pagal sutarti

Penktad. tik 
Trečiad. Ir šeštad.

Ofiso tel. OLiffside 4-2M96
Rezidencijos: LAfayette 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 West 471 h Street 
(Kampas 47th Ir Hermitage)

Vai.; nuo 2 Iki 4 Ir 6 Iki 9 v. vak. 
Seštad. nuo 2 Iki 6 vai., Išskyr. sek.

1 ‘

21kl 4 Ir 6 Iki 9 popiet; ketv. 
penkt. 2 Iki 4 Ir 6 iki 9 popiet, 
tadleniaia 10 iki 2 vai. popiet. 

Ofiso tel.PRospect 6-1795 
Rez. tel. GRovehlU 6-5608

Ir

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

DR. FRANKO. KWINN
(K. VILČINSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 West 47th Street

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

DR. FL TALLAT-KELPŠA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

5002 West 16th Street 
Vai.; kasdien 5-8, šeštad. 1-3

Telef. TOwnltaU 3-0959 
2534 West 68th Street 

Vai.: tik Iš anksto susitarus.
Telef. HEmlock 4-7080, neatsaklm 

skambiną CEntral 6-2204.

DR. YL BLAŽYS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

šeštad. 2—4 vai. vak. 
Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutarti- 

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

Tel. ofiso HE. 4-5849. rez. HE. 4-2324
DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 West 71st Street
Vai. Pirm., ketvlr., penkt. 1-4 Ir 7-9 
Antr. 1-6, treč. Ir šešt. pagal sutarties

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6317 South Western Avenue
Chicago 20, IU. 

Pasimatymai pagal sutartie* 
Telefonas REpubUo 7 -4900

Rezidencija: GRovehlU 6-8161

DR. T. DUNDULIS
iVDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel. VIrginia 7-0036

Rezidencijos tvl. BEverly 8-8244

KONKURSINIS LAUŽAS

Pranešama, kad skaučių va
dovių suvažiavime Bostone bu-' 
vo nutarta konkursinį laužą! 
rengti birželio 9 d., o ne balan-; 
džio 9. Visas seses ir brolius, 
prašau į tai atkreipti dėmesį.

IS ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

sunkvežimis su pilna ap- 
drauda. Pijaus ir sąžiningąja 
patarnavimas.

R ŽĖRIMAS
4546 S. Wood St., Chicago 9,

Illinois, tel. VI 7-2972

MES PRISTATDME ANGLIS BEI 
PEČIAUS ALIEJŲ

^DIDELIAIS IR MAŽAIS KIEKIAIS
Mes taipgi perkraustome jūsų baldus saugiai — keletą blo-1 

Ikų ar keliasdešimts mylių. Reikale Šaukite mus. t
) VlJįno. kambario baldus arba viso namo — kreipkitės pas' 
mus. Turj daug metų patyrimo perkraustymo darbe. *

®T.AUSY? Fabijonas,
2146 So, H.yn. Avenue Tel. VIrginia 7-7097,

Tel. ofiso VI. 7-1)600, rez. RE. 7-6867

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDY'Į’OJĄ^ ĮĘ jQIŲRURGAS>
(fepec. moterų Ilgos Ir akušerija) 

4055 Archer Avė.
Kampas Archer ir Calitornia Ava. 

VAL.; 2—4 Ir 6—8 v. p. p.
Sešt. 2—7 vai. p. p..
Išskyrus sekmadienius.

Ofiso tūef. YArds 7-1166
Rezidencijos — STcvvart 3-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

šeštadieniais 1—4 vai.

Ofloe WAlbrook 5-2670.
Rea. HUltop 6-1560

Dr. Alexander J. Javais
• (JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
MAJIQl'UITF MEDICAL CENTER

6132 South Kedzie Avenue 
Vai. S—4 p. p. Ir nuo 7—9 v. vak. 

Trečiad. Ir šeštad. pagal sutarti

Tel. ofiso Pltospect 6-2240
PIto«iK‘<-t 6-4732

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

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

DR. JULIJA MONSTAVIčIUS
GYDYTOJA IR CHIRŪRGfi 

10748 South llichigan Avenue 
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. v., 
tšskirus trečiad. Šeštadieniais nuo 1
Iki 4 vai. popiet.
• Tel.: Ofiso — PUllman 5-6766

Buto — ENglewood 4-4976 

Ofiso Ir buto tel. HEmlock 4-5818

DR. A. NARRUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

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 
Namų — CEdarcrcst 3-7786

DR. VYT. TAURAS- 
T0P6IAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR 
8PEC. MOTERŲ LIGOS 

Ofisas ir rezid.: 2410 W. 51st St
Tel. PRosi»cct 8-1223 arba WE 6-5577

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

šeštadieniais 2-4 vai. popiet.

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

DR. T. P. TUMASONIS
CHIRURGAS 

Spec. chirurginės ligos 
6255 South Western Avenue

VAL kasdien 2—4 n. d. Ir 7—9 vak
Trečiadieniais, šeštadieniais ir 

sekmadieniais uždaryta

Tel. ofiso: DAnube 6-1125

DR. A. VALIS-LABDKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

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

Šeštadieniais 1—4 v. p. p.

Tel. ofiso PRospeet 6-9400
Rczid. Pltospect 6-0100

OR. ONA VAŠKEVIČIUS
( VaškevičiūtS)

GYDYTOJA IR CHIRURę® 
6248 South Kedzie Avenue

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

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. YLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
8259 South Halsted St.

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

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

DR. J. VAITAITIS
GYDYOOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Ofiso telefonas — Blsliop 7-2525
DR. AL. RAčKUS

GYDYTOJAS m CHIRURGAS 
4342 Archer Avenue

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

Trečiad. ir sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpubllo 7-2290 
SPECIALYBE CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS
2435 West 69th Street

VAL.: Pirm., antr., Ketv., penkt. 
nuo 2:00— 4:00 ir nuo 6:00 — 8:00. 
Šešt. nuo 2:00 — 4:00. Trečiad. ir 
kitu laiku susitarus telefonu.

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

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Tel. ofiso PR. 6-6446, rez. HE. 4-8150

DR. F. C. WIHSKURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

ALGIRDAS LANDSBERGIS
KELIONĖ'

V. Adamkevičiaus apianka 
UJtaakymus su pinigais siųskite:

259 psl^ kabia <2.60 
DRAUGAS, 2884 & Oakley Ant, 

Ohicago 8, UL

Alos nuostabios Ir nepaprastos kny
gos personažus Šitaip (vertina ra
šytojas Gliaudą: "../Weisaa — pa
niekintas niekintojas, bet turjs 
savyje Fra Angellco angelų varsų 
gama, Tatjana—nesuprantanti sie
los sųvokos, bet mylia tl skaisčia 
meile. Pagaliau Julius... pasiilgęs 
skaistumo Ir nesuvokiąs jo aemšs. 
drąsus be drąsos, nesuprantąs pa- 
vojatis bepruiljlmo procese".

A. T VERA S
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES

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

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(LIETUVIS GYDYTOJAS)

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

Telefonas GRovehlU 6-1595
DR. ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIAIJSTft

pritaiko akinius 
Valandos: 9—12 ir 7—9 v. v. pagal 

susitarimą išskyrus trečiadienius
2422 West Marųuette Rd.

Telefonas REliance 5-1811

DR. VYALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
3925 West 59th Street

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

Atostogose nuo bal. 22 iki geg.

▼ak.

7 d.

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

keičia stiklus Ir rėmus.
4456 So. California Are., Ohicago 

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

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

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

DR. A. Z. ŠAULYS
GYDYTOJA IR CHIRURG. 

4646 So. Ashland Avė., Ohicago
Pirmad., antr., ketv. Ir penk. 

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

. Rez. 8058 8. Campbell Avė.

Tel. ofiso CA 6-0237, rez. l’R 6-6630

DR. P. Z. ZALATDRIS
Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-0630

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

VAL. 11 v. r. iki 3 p. p.; 6—9 v. V.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAM 

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

Ištaiso.
Ofisas tr akinių dirbtuve 
756 VVest S5th Street 

Vai. nuo 10 Iki 2, nuo 6 tkt 8, tre
čiad. nuo 10-12, penktadieni 10-2 Ir 
šeštaAlieniais 10-2 vai. popiet.

virs 25

STATYBAI 
IR NAMŲ 
PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGA

CARR MOODY 
LUMBER CO.

STASYS LTTWINAS, Prez.
3039 So. Halsted St.

Tel. VIctory 2-1272 
Apkainavimą ir Prekių Pristaty

mą Teikiame Nemokamai 
Rattini atldara kasdien nuo

8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro ir Į 
Šeštadieniais iki 8 vai. vakaro. 

-Jįr , TT':==^='. ,
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MARQUETTE GELIŲ KRAUTUVE
KORSAŽAI, GftLES VESTUVĖMS, LAIDOTUVĖMS IR 

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

2743 West 691h SlrMt Tel. PRospeet 8-0781
(priešais Sv. Kryžiaus ligoninę) 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiKiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiniiiii

Tel. ofiso Ir buto Ol.ymplc 2-4156
DR. P. KISIELIUS

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

Kasdien 1—3 v. Ir 6—8 v. vakare 
Išskyrus trečiadienius 

Butas 1526 Ho>. 49th Avė. 
šeštadieniais 12 Iki 4 popiet

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

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Jeigu neatsilieps vlršmlnčti telefonai
šaukite MIdway S-OOOl

P. ŠILEIKIS, O.P.
OrthniMilad - 1‘rotezlstas 

Aparatal-Protezal, Mod. ban
dažai. 8pee. pagalba kojom

(Arch Supports) Ir t.t.
Vai.: 9-4, ir 6-8. šeštadieniais 9-1. 

ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB 
2850 H. 63r<I St. Chicago 29, III 

Tol. PRospeet 6-5084.

,.<0^

’^SšVlH©1^

Skaitykite ir platinkite dienraštį “Drangą’*

Ofiso telef 
neatsiliepia,

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ

4146 S. Archer Avė.
VAL Kasdien popiet nuo 12-2:80 
Vsfr pirm., antr., ketvlrt R-R:8<*

dt nnl Hlr •nutfa r»i»

LAfayette 8-8210, jei 
šaukite KEdzie 3-2868 Skclbkitės “Drauge”

DRAUGAS

THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 
3884 8. Oakley Avė., Chicago 8, 111. Tel. VIrginia 7-6641; 7-6648

Chicago▼ntered c>«cond-ClasH Matter March 81, 1916, at 
Undev the Act of March t, 1879

Tlllnntv

AUKŠTAS DIVIDENDAaS — APDRAUSTAS SAUGUMAS IR PELNINGI PATARNAVIMAI

TAUPYKITE TVIRTAI, APDRAUSTOJ 918,000,000 IŠTAIGOJE. AUKftčl AVSIAS. NAUJAI PAI>II>IVTAS DIVIDENDAS UŽ PA1D UI* INVEHTMEN

a’ SĄSKAITAS, KITI TAUPYMO SKYRIAI: OPTIONAL, BONUS, KAI.F Dų IR VAKACIJU SKYRIAI. OAI.ITE TAUPYTI IK I’F.R LAIŠKUS. SU 
UPYKITK IRI AIDAS IŠKEIČIANT ČEKIUS IR APMOKANT VISOKIAUSIAS HILAS,

PARDUODAM VAI.DP.IOH BONUS. NAMŲ PASKOIX>S PRIEINAMIAUSI OM SĄLYGOM.
FORMACIJAS PAŠAUKIT — GROVEHILL 6-7575.

VEI/TUI PATARNAVIMAS NARIAMS. I6KKIČIAM IB 
SUŽINOT MŪSŲ AUKVTĄ DIVIDENDU IR KITAS KN-

Jei turite parduoti ar iinunm. 

1. pasiskelbkite smulkių skelbimų 
įkyrluje Skelbimą galite perduot 
elefonu. VIrginia 7-6640

Member of the Cathollc Press Aaa’n 
Publlshed dally, ezept Bundays, 

by ths
Lltbuanlat) Cathollc Preas Soctety 
PRENUMERATA: Metami
Chicago) Ir Clceroj |8.00
Kitur JAV Ir Kanadoje 18.00
Ušslenyje |11.00

8UB8CRIPTION RATE8 
88.00 per year outside of Chicago 
89.00 per year ln Chicago A Closro 
88.00 per year ln Canada 
Foreign 811.00 per year
S metu 

6.00
84.60
86.60

• mBn.
81.75
82.60
88.06

mln
81.16
81.60
81.16

PIRM
CHICIGO S8TINGS and L08N 8S80CI4TI0N, 6234 SOUTH WESTERN IVL

12 VAL —8 VAI..; ANTRAD IR PENKT. 9 Iki 4 VAK.; K ET • IKI 8 vai. vak.; Treč. UŽDARYTA VISA DIENA; ŠEŠT. • IKI 2 POPIET
PLATINKITE “DRAUGA’

Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių ne
saugo, Juos grąžina tik iš anksto susitarus. Redakcija uš skelbimu turini 
neatsako Skelbimų kainos prisiunčiamos gavus prašymą



Trečiadienis, gegulės 2, 19s6 MĖNRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

ALBEN BARKLEY Amerikos ekonominės padėties apžvalga
Jungtinės Amerikos Valstybės neteko dar vieno šviesaus, 

veiklaus ir galima sakyti tipingo valstybininko ir politiko, už
vakar staiga mirusio senatoriaus Alben Barkley asmenyje.

Velionis buvo vienas geriausių politinių oratorių Amerikoje.
Savo gyvenime yra pasakęs ne šimtus, bet tūkstančius kalbų.
Ir mirė sakydamas kalbą Washingtono universiteto studentams.
Paskutinės jo kalbos paskutinysis sakinys buvo religinis, paim
tas iš 84 psalmės. Sakinys parafrazuotas šitaip: “Geriau man 
būti tarnu Viešpaties namuose, kaip sėdėti galingojo patalpo
se”... Originalus tos psalmės sakinys (vertimas iš anglų kalbos) 
yra toks: “Geriau man būti Dievo namų durininku, negu gyventi 
pikto palapinėse”...

Staigi ir dramatiška velionies mirtis ir tas sakinys savo
tiškai paveikė į viso krašto žmones. Tai savotiškai apvainikavo 
tūkstančius jo pasakytų kalbų, jo politinę ir visuomeninę veik
lą, kuri buvo plati ir marga.

Šen. Barkley mirė sulaukęs 78 metų amžiaus. Politikos 
gyvenime jis aktyviai ir be pertraukos dirbo penkiasdešimt 
metų. Gimęs Kentucky valstybėje ūkininko šeimoje, turėjęs 
sunkią gyvenimo pradžią, velionis užkopė į pačias šio krašto 
politikos gyvenimo viršūnes.

Teisininko mokslus baigė 1901 m. 1905 m. išrenkamas 
apskrities prokuroru. Po kelerių metų išrenkamas teisėju, o 
1912 m. — į JAV Atstovų Rūmus ir prisaikdinamas tą pačią 
dieną (1913 m. kovo 4 d.), kaip ir naujasis prezidentas Wood- 
row Wilsonas, I Pasaulinio karo metu iškėlęs tautų apsispren-1 ^acĮJos pavojus tampa vis ryš- 
dimo šūkį ir paskelbęs garsiuosius keturiolika punktų.

1932 m. išrenkamas į Senatą, kuriame jis veik visą savo li
kusį gyvenimą ir dirbo. Jam teko būti ir daugumos, ir mažu
mos vadu. Dirbo daug, gerai ir garbingai. Visą laiką jis tikrai 
kietai stovėjo už žmonių teises, drįsdamas nepritarti ir prezi
dentams, jei matydavo, kad jie mėgina peržengti ribas. Jis savo 
laiku pasipriešino ir prez. F. D. Rooseveltui, nes jautė, kad jo 
pusėje buvo teisybė.

1948 m. buvo išrinktas JAV viceprezedentu ir drauge su 
prez. Trumanu darbavosi iki 1953 metų. 1952 m. jo vardas 
buvo minimas kandidatu į prezidentus. Jis nebuvo nominuotas 
tik dėl to, kad demokratų partijos konvencijos atstovai manė, jog 
jis jau persenas prezidento pareigoms.

Tarp 1952 ir 1954 m. velionis buvo “be darbo”, be tokio 
darbo, kurį jis labai mėgo — be politinio ar valstybinio darbo.
Nenorėdamas ilgiau būti tokiu “bedarbiu”, 1954 m. jis ir vėl 
kandidatuoja į Senatą iš savo mylimo krašto Kentucky ir laimi 
rinkimus, nugalėdamas gana stiprų respublikoną oponentą šen.
John Sherman Cooper, dabartinį JAV ambasadorių Indijoje.
Šis jo grįžimas į Senatą buvo daug kam nelauktas. Ypač res
publikonai jo nelaukė, nes jo išrinkimas juos nustūmė į mažumą.

Jo vaidmuo demokratų partijoje buvo nepakeičiamas. Jo 
asmenybė ir jo kalbos padėdavo baigti vidujinius ginčus. Jis 
turėdavo daug įtakos į prezidentinius ir kongresinius rinkimus.
Partijos konvencijose jis būdavo svarbiausiu, programiniu kal
bėtoju. Jis buvo “senosios mokyklos” politikas, kokįų, nedaug 
bėra likę. Ir dar kartą pažymėtina, kad velionis savo spalvingą 
politinę ir visuomeninę karjerą baigė reikšmingais psalmininko 
žodžiais. 1 , .

DR. J. RUDZEEKA

Pirmasis 1956 metų ketvirtis i jant šis argumentas neturi di- 
vis dar tebebuvo labai augšto dėlės jėgos. Mat, dabartinis 
ūkio aktyvumo laikotarpi, laikotarpis reiškiasi didele te- 
Pramonės gamyča yra beveik chnologijos ir produktyvumo 
tokiame pat lygyje kaip ir 1955 pažanga, bei ryškiu gyvento- 
metų pabaigoje. Dirbančiųjų jų skaičiaus didėjimu. Tokiose 
skaičius buvo rekordinis. Be- sąlygose didelės įmonės laiko, 
darbių skaičius visą laiką yra kad gamybos pajėgumo didini- 
palyginamai labai mažas. Pre- mas yra būtinas norint paten- 
kybos apyvartos yra augštame kinti vis didėjantį prekių parei- 
lygyje. Žmonių pajamos yra ly- kalavimą ir norint išlaikyti
giai augštos kaip ir 1955 metų 
pabaigoje. Tačiau 1956 metų 
pradžia skiriasi nuo 1955 metų 
dviem atžvilgiais: pirma, šiuo 
metu ūkio aktyvumas laikosi 
tame pačiame lygyje ir jau ne- 
bedidėja, kai tuo tarpu 1955 
metais jis visą laiką pastoviai 
didėjo; antra, šiuo metu prade
da reikštis visa eilė tamsių še
šėlių, gi visų svarbiausia — in-

ALKOHOLIKO KELIAS

“Laiškai Lietuviams” žurna
le (balandžio mėn. nr.) rašo 
Bruno Markaitis, SJ, apie rei
kalą suprasti žmogų, apie rei
kalą įeiti į jo vidų ir dvasią. 
Tarp kitko tame straipsnyje pa
liečia ir alkoholizmą. Autorius 
apie alkoholiko kelią taip kalba:

“Sakykime, mums tenka bend 
rauti su alkoholiku šeimos arba 
darbo ribose. Mus konkrečiai lie 
čia kita žmogaus silpnybė. Lie
pia įkyriai, skaudžiai, kartais 
šlykščiai. Mes turime dažnų pro 
gų susidurti su apčiuopiamu al
koholizmu viename žmoguje ir 
pradedame kreiptis prieš tą žmo 
gų, nes jo yda arba silpnybė 
sunkina mūsų gyvenimą. Mes 
daug dėmesio nekreipiame į tas 
pragariškas kančias, kurias pats 
alkoholikas turi iškentėti. Gir
di, tai jo paties reikalas. Kam 
jis geria? Mes nesijaudiname 
dėl baisių alkoholiko pergyveni
mų, kai mato savo asmens ver
tę ir garbę, žlungančią gyvenimo 
padugnėse. Net kada jis iš pas
kutiniųjų bando keltis, jis jau
čia ironiškus kaimynų, net drau
gų žvilgsnius, kai jį bado smer
kiančios akys ir pirštai. Mes pa
prastai ir kategoriškai pasmer
kiame alkoholiką, nes mums ten 
ka su juo gyventi, nes jo piktą 
ir įkyri silpnybė sunkina mūsų 
gyvenimą. Mes nesuprantame 
žmogaus, nes, smerkdami silp
nybę, pasmerkėme patį žmogų. 
Mes jo niekada nesuprasime, 
nes niekada nebandėme suprasti 
aplinkybių ir priežasčių, nuve
dusių jį į žmogiškosios mizeri 
jos bedugnę”.

Čia ir yra visa tragedija, kad 
visuomenė, pati stumdama žmo
gų į pražūtį, po kiek laiko tą 
žmogų pasmerkia, ir kai jis ke- 
lasi, ji šypsosi, manydama: 
“Ne, su tavim tai jau baigta ir

tau nepavyks”. Tą visą alkoho
liko kelią puikiai pavaizduoja 
filmas “I Will Cry Tomorrow”. 
Šiandien alkoholizmas yra prob
lema visame pasaulyje, šiandien 
jis visu aštrumu atsistoja ir 
Amerikoje, nė trupučio neišskir
damas nė visų trijų generacijų 
lietuvių. Ne vienas tremtinių 
yra nuvažiavęs į bedugnę, ir 
šiandien kiekvienas į jį gali p ris
tu badyti. O jį nuvarė tauriau
sios organizacijos, jį nuvarė tau 
riausi piliečiai, aukoją Balfui ir 
Altui, visa alkoholio nešamo pel
no sistema. Kiekvienas vakaras, 
kiekvienas parengimas, minėji
mas yra pagrindžiamas bufetu. 
Įvairios draugijos, į savo vėlia
vas įrašiusios gražiausius šū 
kius, per kiekvieno parengimo 
pertrauką ir kiekviename skel
bime šaukia, kad veiks šaunus 
bufetas. Eikite, gerkite ir va
žiuokite žemyn. Savrbu pini
gais papildyti kasą. Atrodo, 
kad ir blaivybės draugijos mie
lai rengtų vakarus su išgėrimu, 
kad gautų savo veiklai pinigų. 
Galbūt tai yra nepakeičiama, 
galbūt niekas nepasuks to veži
mo atgal, nes, kol žmogus gy
vas, tol gėrė ir gers, tačiau kiek 
vienas turi suprasti, kad jis prie 
alkoholiko nuvažiavimo žemyn 
prisidėjo, jei ne asmeniškai, tai 
bent savo organizacijos rėmuo
se. Kovojama prieš polio ir 
vėžį, prieš širdies ligas ir džio
vą, tačiau mažai kovojama su 
alkoholizmu, priešingai — jam 
klestėti surandamos gražiausios 
progos su gražiausiais pavadi
nimais. Mes, padėdami žmogu
je įsigalėti silpnybei, nesmerkia
me paties žmogaus. Mes supras
kime nueitą alkoholiko kelią. 
Mes nesmerkime jo, nes jis irgi 
yra Dievo paveikslas, kurį su
niekinti ne vienas padėjome.

AL B.

kesnis.
Naujų fabrikų statyba 1956 m. 

yra rekordinė
1955 metais ūkio aktyvumas 

reiškėsi visų pirma suvartoji-l 
mo gėrybių didėjančioje gamy
boje. Galima sakyti, kad pe
reitieji metai buvo automobilių 
gamybos ir naujų namų sta
tybos metai. Ir taip, naujų pa
gamintų automobilių ir sunk
vežimių skaičius 1955 metais 
buvo 9,200,000 vienetų, kai tuo 
tarpu 1951—1954 metų vidur
kis buvo 6,300,000 vienetų. 'Gi 
naujos statybos vertė 1955 me
tais buvo 42 bilionai dolerių, 
kas yra 24 nuošimčiais augš- 
čiau negu 1951—1954 metų vi
durkis.

1956 metais suvartojimo ge
rybių gamyba ir naujų namų 
statyba turi tendencijos mažė
ti. Normaliai tokia tendencija 
turėtų reikšti taip pat bendrą 
ūkio atoslūgį. Ligi šiol ūkio ato 
slūgis . dar nepradėjo reikštis, 
nes sumažėjusią suvartojimo 
gerybių gamybą užpildo naujų 
fabrikų statyba, kuri šiais me
tais yra tęsiama rekordiniame 
lygyje. Pagal ligšiolinius davi
nius Amerikos biznis 1956 me
tais numato išleisti naujų fa
brikų statybai 35 bilionus dole
rių. Tai yra labai didelė ir 
reikšminga suma. 1950—1955 
metų laikotarpyje, kuris pasi
reiškė kaip labai didelės ūkio 
ekspansijos metas, vidutinės 
metinės išlaidos naujų fabrikų 
statybai buvo 27 bilionai dole
rių. Tuo būdu šiais metais tos 
išlaidos būsiančios 22 nuošim
čiais didesnės, negu paskuti
niųjų 5 metų vidurkis.

Skaitant tuos didelius atei
ties planus, dažnas gali pa
klausti ar yra tikslo statyti 
naujus fabrikus, kai suvartoji
mo gėrybių gamyba turi ten
dencijos mažėti, nes tai galė
sią vesti prie viršprodukcijos.

monių kreditui sumažinti. Išti
sus 1955 metus centriniai ban
kai laikėsi neutralios pozicijos; 
jie nei skatino, nei draudė kre
dito ekspansiją. Tačiau šių me
tų balandžio mėnesį centriniai 
bankai pradėjo imtis tam tikrų 
žygių, ir vienas jų yra nuošim
čio (diskonto) lygio pakėlimas 
nuo 2y2 iki 2 3/4. Toks padidi
nimas savaime aišku sukels 
taip pat bendrą nuošimčių ly
gio padidėjimą visiems priva
tiniams bankams. Reikia tad 
laukti, kad netolimoje ateityje 
paskolų gavimas bus sunkes
nis, ir reikės mokėti didesnius 
nuošimčius.

Ateities perspektyvos

Dauguma Amerikos ekono
mistų šių metų pradžioje buvo 
optimistai. Jie spėjo, kad 1956 
metai būsią šiek tiek geresni 
negu 1955 metai, ir tuos spėji
mus rėmė dviem faktais: pir
ma, išlaidos naujų fabrikų sta
tybai 1956 metais būsiančios 
rekordiniame lygyje, ir antra, 
vartotojų planai 1956 metams 
nėra daug pasikeitę, ir remian
tis paskutiniaisiais apklausinė
jimais, 1956 metais jie numa- 
tą išleisti naujų prekių pirki
mui beveik tiek pat, kiek yra 
išleidę 1955 metais.

Šiuo metu atrodo, kad opti
mistų skaičius pradeda mažė
ti, ir pavojaus ženklams gausė
jant, jų skaičius turėsiąs to
liau mažėti. Reikėtų tad lauk
ti tam tikro ūkio aktyvumo su
mažėjimo. Jeigu tačiau toks 
sumažėjimas ateisiąs, tai būsią 
neanksčiau, kaip antroje šių 
metų pusėje, ir pagal dabarti
nius ženklus ūkio aktyvumas 
iki vasaros pasiliksiąs tokiame 
pat augštame lygyje kaip da
bar. Nors tiksli ūkio atoslūgio 
data negalima nustatyti, gali
ma tvirtinti, kad toks, atoslū
gis yra lauktinas, nes krašto

konkurencijoje poziciją prieš 
kitas įmones. Trumpu tačiau 
mastu matuojant, dabartinė 
staigi naujų fabrikų statybos 
banga gali būti žalinga, nes to
je bangoje matomai yra daug 
projektų, kurie dar gali pa
laukti ilgesnį laiką. Taip pat, 
atrodo, kad daug projektų yra 
spekuliatyvinio pobūdžio.
Didėjantis infliacijos pavojus 

1955 metų didelė ūkio eks
pansija buvo galima kredito 
dėka. Ypatingai ryškiai tai 
pasireiškė vartotojų kredito 
srityje. Ši kredito rūšis 1955 
metais padidėjo 6 bilionais do
lerių. Tai yra labai didelis pa
didėjimas. 1956 metais kredi
tas tebedidėja, tačiau vartoto
jų kreditas buvo pakeistas biz
nio įmonių kreditu. Tai reiškia, 
biznio įmonės skolina dideles 
sumas tikslu finansuoti naujų 
fabrikų .statybą. Atrodo, kad 
dabartinis kredito didėjimas 
darosi pavojingas. Mat, krašto 
ūkis dabar dirba pilnu apkrovi
mu ir jau nebėra laisvos darbo 
jėgos, žaliavų ir kapitalo. Jei
gu tokiose sąlygose didėja kre
dito kiekis (kas yra lygu pini
gų kiekio didėjimui), to rezul
tatas bus tiktai kainų didėji
mas ir infliacija, bet ne gamy
bos didėjimas. Aišku, tokia 
ūkio veikla yra žalinga ir ji tu
ri 'būti sustabdyta.

Ši infliacinė linkmė galima 
matyti kainų didėjime, kuris 
jau pradėjo aiškiai reikštis.
Pirmoje eilėje tai reiškiasi pa
grindiniu žaliavų ir pramonės j įkis'tam visą laiką brestąs ir 
gaminių kainose. Tos kainos į netrukus bus visai pribrendęs.
šiuo metu yra 4 nuošimčiais Į 
augštesnės negu tuo pačiu me
tu pereitais- metais, ir šiek tiek 
augštesnės negu pirmykštė vir
šūnė pasiekia Korėjos karo me
tu. Tuo būdu ketverių metų 
kainų pastovumas yra besibai
giąs ir užleidžia vietą galimai 
infliacijai. Kas liečia vartoto
jų kainų indeksą, tas infliaci
jos pavojus dar nepasireiškė. 
Mat, vartotojų kainų indeksas 
įjungia maisto produktų kai
nas, gi tos kainos krenta jau 
nuo trijų metų dėl visai kitų 
priežasčių. Tuo būdu, bendroji 
publika kainų didėjimo dar nė
ra aiškiai pastebėjusi. Po kiek 
laiko tačiau tai pradės reikš
tis ir eilinių piliečių budžete. 

Centriniai bankai iki šiol ne-

Jokių ženklų tačiau nėra, kad 
tai būtų didesnė depresija. 
Tenka laukti, kad sekantis ato
slūgis būsiąs lengvo pobūdžio, 
galbūt panašus į 1949 metų ar 
1953 — 1954 metų atoslūgį.

Ilgesniu ateities mastu matuo- buvo ėmęsi labai griežtų prie-

BIRUTt PVKBLBVICIŪTt

89 tęsinys

Atėjo tasai sekmadienis, kai mudu su Andrium 
buvom sutarę susitikti. Devyniasdešimt kilometrų nuo 
Kauno, mano vaikystės bažnytkaimy.

— Ant kranto bus lenta, su įrašu „Kaimelis“. Jo
kių namų, jokių medžių — tik lenta. Tu pasuksi keliuku 
pro tą lentą. Eisi, eisi, kol prieisi mažą upeliuką ir tiltą. 
Ant tilto manęs lauk. Aš būsiu ten lygiai dvyliktą va
landą.

Bet tą sekmadienį, lyg tyčia, susiruošė važiuoti 
Kaimelin ir teta Antosė. Ir dėdė Mikas, ir visi trys jų 
vaikai, ir net žvairasis bernas Kazimieras.

— Tetute, po pamaldų jūs manęs nelaukit. Aš dar 
užeisiu į dvarą. O gal — ir pas Broniukę ir Kristutę. 
Aš grįšiu namo pėsčia...

Juntu, kaip mano balsas tarp žodžių užsikerta, 
kaip staiga pasidaro sausa burnoj, o dėdės Miko eržilas 
bėga smagia ristute, po lineikos ratais džeržga kelio 
akmenukai. Priešais juoduoja plati važnyčiojančio Ka
zimiero nugara, ant jo rankovės prikibęs šieno šapas ir

— Vokietijoje, kad vyras ne
pamirštų vardinėse pasveikinti 
žmonos, o žmona vyro, o dar 
labiau, kad nepamirštų savo 
sutuoktuvių dienos kuo nors 
atžymėti, yra įsteigtas biuras. 
Pakanka tame biure įsiregis
truoti, o jis jau pasirūpina pri
minti, kas neužmirštama.

— Italijos katalikių moterų 
akcija šiais metais svarsto te
mą: “Krikščioniškoji dvasia
šeimos gyvenime”.

PO LIETAUS

Trys inčni lietaus patvindė upes ir jos iSsiveržę ifi krantu padarė mi- 
lionus dolerių nuostolio Detroito, Mielu, apylinkėse. (INS)

LIETUVIŠKIEJI APMĄSTYMAI
AL. C.MANTAS

LATVIAI BALTUOSE 
RŪMUOSE

Seką didžiojo iliustruoto 
žurnalo “Life” puslapius, galė
jo pastebėti kovo mėn. 12 d. 
laidoje prezidento Eisenhowerio 
nutrauką, kurioje jis buvo ma
tomas šalia nemažo sienoje ka
bančio paveikslo. Geriau įsižiū
rėjus tą paveikslą, nesunkiai 
galima atpažinti latvių dailinin
ko Ludolfs Liberts kūrinį “Ry
gos bokštai”. Šį paveikslą savo 
metu JAV latvių visuomenė 
įteikė prez. Eisenhoweriui ir 
dabar, kaip matome, latvių do
vana rado visiškai tinkamą vie
tą ir dėmesį. Pagaliau, tai yra 
ir visiškai tinkama reklama ne 
tik tam menininkui, bet ir visai 
latvių tautai.

KAS KO BIJO?
Yra tam tikra tautiečių da

lis, kuri ir toliau neužsikrečia 
laiškų rašymo Tėvynėn mada, 
nes bijo pakenkti savo artimie
siems. Be abejo, tai yra labai 
jautrus dalykas ir kiekvienas 
teveikia savo protu ir sava at
sakomybe. Tuo pat metu yra 
pastebėta, kaip jau kitas auto
rius yra spaudoje kėlęs, mūsų 
tarpe esama ir tokių atsitiki
mų, kuomet žmogus bijo atsi
liepti jo jieškantiems artimie
siems Lietuvoje ar Sibire, visiš
kai kitais .motyvais. Mat, 
bijomasi, jog teks saviškiams 
tuoj padėti vaistais, apranga ar 
maistu. Tos gėrybės, kaip jau 
visi žino, kol pasiekia sovietų 
okupuotuosius kraštus kainos 
atžvilgiu prašoka visas įsivaiz
duojamas ribas. Taip ir toliau 
bijomasi, kad tik toji kišenė 
nenukentėtų... Giminės? Et, 
pragyveno iki šiol, kaip nors 
manysis ir toliau. Gi pasiteisini
mas prieš savąją sąžinę ar bi
čiulius paprastas ir standarti
nis: bijau rašyti, kad nepa
kenkčiau !

DVI TREMTYS
Ir jei mūsų vienam kitam 

bus lemta grįžti tėvynėn, atro
do, kad bent kurį laiką su sa
vaisiais bus sunku susikalbėti,

atsieit, kaikurių dalykų ar są
vokų supratimas bus visiškai 
skirtingas, nutolęs, štai, kad ir 
kalbos apie tremtinius. Lietu
voje, be abejo, tremtiniais su
prantami visi tie nelaimingieji, 
kuriuos brutaliausiomis prie
monėmis okupantas gabeno Si
biran’ kąd ir laisvam apsigyve
nimui, arba tuos, kurie kaip ka
torgininkai buvo pasmerkti ne
kaltai ilgiems metams ir jei gy
vi sulauks kalinimo pabaigos, 
liks vargingais paliegėliais, in
validais. Ir taip, net ir šiuo lai
ku tremtinio vardas krašte mi
nimas su gilia pagarba, užuo
jauta, supratimu. Ir vargiai Lie 
tuvoje žinoma, kad pasaulyje 
esama tų pačių lietuvių, tik ki
tos rūšies tremtinių. Tai tie vi
si “tremtiniai”, kurie savo noru 
“išsitrėmė” į Australijos, Ka
nados, Jungtinių Amerikos Val
stybių ar kitų vietų didmies
čius, kurių daugelis jau taip pat 
įsitaisė, jeg ir savoje tėvynėje 
nėra taip gerai gyvenę. Ir grįži
mo dieną vieni slinks iš Rytų 
luoši, žaizduoti, pavargę, vien 
tik su viltimi ir džiaugsmu, jog 
ištesėjo iki to meto, kada bent 
savo kaulus galės palikti am
žiams numylėtoje žemėje, gi iš 
Vakarų, jei dar bus grįžtančių- 
jų, atbildėsime žvilgančiais au
tomobiliais, moterys vilkinčios 
paskutinėmis New Yorko ir Pa
ryžiaus madomis... Manding, 
dvi tremtys, bet kokios nevie
nodos, sau palyginimo neran
dančios !

AR VERTA RIKIUOTI?

Kaikurie mūsų publicistai 
paskiausiu metu spaudoje ėmė 
kelti savotiškai įdomias proble
mas, ypač įdomios tos mintys, 
kurias sekant reikėtų jau dabar 
pradėti rikiuoti tautiečių masę 
pagal tuos, kurie laisvės valan 
dai išaušus grįš Tėvynėn ir 
tuos, kurie liks tuose kraštuo
se, kurių pilietybę dabar yra 
priėmę. Mums atrodytų, jog 
toks savųjų vertinimas nėra nei 
reikalingas nei, pagaliau tiks-

(Nukelta į 4 pusi.)

žiuojam ežero viduriu, jog žydri jo vandenys ėmė, ir 
prasiskyrė į dvi šąli. Jau matosi šventoriaus liepos, 
ratu apstoję bažnyčiukės bokštą, Felikso ir Klemenso 
aviliai ir dvaro klojimas su neįvilkta grėbiamąja.

Aš nėjau bažnyčion drauge su visais. Pasilikau 
šventoriuj.

Ir juntu, kaip tankėja mano širdies dūžiai. Jau 
pusė dvylikos, jau teliko dvidešimt minučių, jau tik ket
virtis valandos... O žalioji sekundės strėlelė greitai 
bėga: tiksėdama, nesustodama lekia aplink savo ašį. 
Vėl apskriedžia vieną ratuką. Ir vėl vieną.

Be dešimties minučių dvylika.
Suma eina prie galo. Pro liepų šlamėjimą vos tesi

girdi, kaip gieda naujasis Kaimelio klebonas. Bet aš 
žinau maldos pabaigą:

— Et ne nos inducas in temptatio - nem. -
— Sėd libera nos a ma - lo... — užbaigia Felikso 

bosas ir vėl suūžia vargonai.
Teliko penkios minutės.
Aš pasikeliu ir išeinu pro šventoriaus vartus.
Aplinkui — nei gyvo žmogaus. Prunkščia prirai

šioti prie tvoros arkliai, uodegom vaikydami sparvas, 
iš klebonijos kamino rūksta lengvas pietų dūmas ir sau
lės spinduliai sminga tiesiai į karštą smėlį, lyg dviašme
niai aukso kalavijai. Pats vidurdienis.

Aš einu vis greičiau ir greičiau. Pro klebonijos lan
gus, pro sodo tvorą, pro ledaunę, kol, pagaliau, pasilei- 
džiu bėgti tekina. Mano širdis tvinkčioja kažkur kakloraštuota sėdynės gūnia.

Abipus vieškelio žydi linai. Atrodo, jog mes va- gysloj ir galvoj ūžia minčių spiečius, lyg sutartinai žiu

žėtų bitės, susimetę vienan kamuolin, vienan spėlio- 
jiman:

— Ar jis atvažiavo? Ar atvažiavo?
Tik ant paties skardžio, ties tako posūkiu staiga 

stapteliu ir prisidengiu ranka akis nuo saulės.
Apačioj, vidurvasario spinduliuose, mirga Vinkš- 

nupio klonys: plati pieva, pro ją vinguriuojantis keliu
kas ir lapotos vinkšnos, sergstinčios gilų upokšnio pa
vėsį.

O toli, pačiame keliuko gale, kur medžiai prasiski
ria ties mediniu tiltu ir savo šakom virš jo suskliaučia 
tamsiai žalią angą, ten stovi vyras — šviesiaplaukis, 
baltais marškiniais, užsimetęs ant pečių pilką, vasarinį 
švarką.

Šitą spalvą aš atpažinčiau pro visas pasaulio spal
vas.

Mudu su Andrium einam pagal Vinkšnupį.
Takas sukasi pro kaimo kapines, pro paskutiniųjų 

Šiaudinės trobų atpakalius ir pro kopūstų daržus.
Kai mudu apeinam Vinkšnupio posūkį, atsiduriam 

kitoj Kaimelio bažnyčios pusėj: tylioj dauboj, kur ka
daise aš pirmą kartą pamačiau kiškį...

Andrius patiesia man savo švarką ir mes susėdam 
ant upelio kranto, didžiulės vinkšnos pavėsy. Aplink 
auga švelni žolė; nuo lengvo vėjo dvelkimo linguoja 
smilgų šluotos ir tirta mėlynieji varpeliukai, iškišę dvi
šakai praskėstą savo šerdies ūsą.

(Bus daugiau)
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Pastabos ir nuomonės

PRIEKAIŠTAUJANČIOS NUOMONES
Pastaruoju laiku spaudoje ausimis, 

dažnokai užtinkama straipsnių Įdomu kodėl anksčiau nie- 
ar panašaus pobūdžio korespon kam nekilo mintis minėtos kny- 
iniciatyvą yra pasiėmusi Vii- gos išleidimo klausimą nagri- 
nius Lietuvos gyvenime” anglų nėti, o tik kada vilniečiai šį 
kalba išleidimo reikalu. Kaip klausimą pradėjo judinti, tuo- 
žinoma, šios knygos išleidimui met ir pas tulus asmenis atsi- 
iniciatyvą yra pasiėmusi Vii- rado įvairių burnos bruzdėjimų 
niaus Krašto Lietuvių Sąjunga Į ir net kaikurių priekaištavimų 
išeivijoje. O pats knygos išlei- dėl pačio knygos išleidimo pa- 
dimo vajaus komitetas susida
ręs iš gyvenančių Kanadoje

sisekimo.
Tekta išgirsti net tokių išsi-vilmecių s-gos narių. Daug ns ... . , . . ,, . . \ .. . , X- 1 1 reiškimų, kaip pvz., apie knyabejojant, reikia pasakyti, kad; , ..... , ... .J J 1 J gos leidimui lesų sukėlimo tvar

ką. Aukų rinkėjams buvo prie
kaištaujama, kad tokia tvarka 
netinkanti ir knygos leidėjų el
gesys daug ką piktinąs. Būtent, 
leidėjai knygą privalo išleisti 
savo lėšomis, tik tuomet rūpin
tis jos platinimu — išpardavi
mu. Nes kas atsitiksią su su
aukotais pinigais, jei dėl lėšų 
trūkumo nepasiseksią ją iš
leisti.

Pastarasis p r iekaištavimas 
nieko nepateisina pono “kriti
ko” samprotavimo. “Vilnius Lie 
tuvos gyvenime” anglų kalba 
leidinys nėra specialiai skiria
mas lietuviškai kalbančiai vi-

NUBAUSTAS

Kongresmanas Lane, Lavvrence, 
Mass., nubaustas 10,000 dol. bauda 
ir 4 men. kalėjimo už nosumokėjimą 
35,542 dol. mokesčių. (IN'S)

APMĄSTYMAI
(Atkelta iš 3 pusi.) 

lūs. Visi juk yra geri lietuviai

I • • w • — piei• Įvairios žinios AmSSį
Greita pagalba žvejui liks ž*emot*-

Hong Kongo žvejas Cheng

— Piety ašigalio srityje — Olandijos kasyklų pramo-

riama informacinė medžiaga. 
Todėl, apart leidėjų didelių rū
pesčių ir sunkaus darbo, už šį 
leidinį jokio piniginio pelno ne
sitikima.

Dar kai kas pastatydavę 
klausimą: kas atsitikę su tais 
pinigais, dar nepriklausomoje, 
Vilniaus Vaduoti Sąjungos su
rinktais. Dėl to jie biją, kad pa
naši “aventiūra” nepasikartotų 
ir tuo atveju. Daleiskim, kad ir 
būtų kas atsitikę, bet negi kal
ta dėlto vilniečių sąjunga? Bet 
žinoma, pūvančiam stuobriui 
širdies neįdėsi. Gali galvoti kaip 
kas nori. Demokratiškam kraš
te, ir sąžinės demokratiškai

ir patriotai, jei tik nesisal.na ; Yan ,, . . - v, • I Yao> gimęs ir augęs žvejybosnuo bendrojo lietuvybės įslai-. lni.,Q _  , . ., • T/ yx , • laive> pergyveno nelaimę, ku-kyno ir Krašto vadovavimo rios metu neteko rankos jr 
darhų. Kiekvienas tautietis, lkM Padžtis dar kjy
kiekviena lietuviškai galvojanti' -
ir besireiškianti siela turi būti 
mums ir brangi ir miela ir iš 
tokių nei vienas neturėtų būti 
diskriminuojamas, visiškai ne
atsižvelgiant kur jis gyvena ar 
kur žada gyventi. Būs.mai nau
jajai Lietuvai, tiesa, reiks ir 
grįžtančių, ypač tokių, kurie 
bus pasiruošę savąjį Vakaruo
se įgytąjį žinių bagažą dalintis 
krašto atstatymo reikaluose, 
bus reikalingas ir tautiečių ka
pitalas, bet ir užsieniuose liku
si stipri išeivija taipogi galės 
savais ir tinkamais būdais gal 
ir labai daug kuo prisidėti prie 
Tėvynės gerovės. Taip buvo po 
pirmojo pasaulinio karo ir, ne-

— Egiptui pasiūlė Sovietai 
paruošti Maskvoje specialistus 
Egipto atominei pramonei. 
Taip pat siūlėsi įrengti atomi
nio tyrimo institutą.

žmona susilaukusi mergy- _ paved- sayo gU_
tęs, pati apsirgo. Marykonoll tyklom padirbdinti ledlaužį va. 
misionieriai tuojau ėmėsi gel- romą atomine energija 
beti. Jų pakvestos seselės pra
dėjo šeimai duoti vitaminų į- 
švirkštimus. Buvo padaryta 
rinkliava, davusi $1,370. Už 
tūkstantinę buvo žvejui pasta
tytas naujas laivas, o už liku
sius — nupirkta nelaimingai 
šeimai maisto ir kitų reikme
nų. Aukos daugiausiai ateina 
iš amerikiečių, ir jų dosnumo 
dėka išgelbstima ne viena to
kia skurdi šeima.

ekspedicijos 90 vyrų j nės katalikų darbininkų profe
sinė sąjunga, kuriai priklauso 
apie 40,000 narių, yra įteikusi 
reikalavimą sutrumpinti darbo 
valandų skaičių iki 5 darbo 
dienų savaitėje. Tikimasi kad 
šis darbininkų reikalavimas 
artimoje ateityje galės būti 
patenkintas.

1 ©

• — Pietų Afrikos Katalikių 

Moterų lyga, kurios centras yra 
Johanesburge, įsijungė į pasau- 

turėtų būti jokios abejonės, katalikių moterų organi
zacijų uniją.

— Elisabeth Boselli, prancū
zė, 37 metų, yra “greičiausioji 
moteris pasaulyje”, nes su 
sprausminiu lėktuvu yra pra
lenkusi visas kitas moteris la
kūnes. Tačiau automobiliu ji 
nemoka važiuoti.

— Sovietuose pradėta' agita
cija už tai, kad vietoj vodkos 
gertų pieną.

jog ir ateity lietuviškosios emi
grantinės visuomenės balsas ir 
svoris, turės savąją reikšmę. 
Gi dabartiniai pirštu badymai 
tų, kurie žada ar nežada grįžti 
išlaisvinton Lietuvon yra vi
siškai nereikalingi. Be to, labai 
galimas dalykas, kad net tie, 
kurie šiandien taip garsiai šau
kia apie grįžimą, dėl vienų ar 
kitų priežasčių, kaip tik niekur 
nejudės. Ir lygiai galima lauk
ti iš tų. kurie iš šios dienos taš
ko žvelgiant, nežada sukti at-

— pagarbiai sveikintinas dide
lio darbo užsimojimas, šis di
delis ir kilnus užsimojimas yra 
mūsų kenčiančios tėvynės da
lies stiprus propagandinis atsi
spyrimas prieš lenkiškų ir gu
diškų kėslų nesąžiningas pre
tenzijas į ne jiems priklausomą 
sritį, kitų tautybių akyse.

Kiekvienas lietuvis, tėvynės 
ilgesio plakančia širdimi, tam 
garbingam vilniečių siekiamam 
tikslui turėtų jausti ne tik ga
lįs, bet ir visokeriopai privalė
tų pateisinti jų tas didtiąsias 
pastangas ne tik žodžiais, bet 
ir tam tikslui pilnai reikalinga
pinigine parama. Tai būtų dar suomenei. Lietuviams ji buvo 
vienas mažas bendras įnašas į išleista lietuvių kalba, ir kiek- 
mūsų vedamą kultūrinę kovą vienas galėjo įsigyti taip, kaip 
prieš bet kokį agresyvų gaiva- ponas “kritikas” anksčiau pa
lą, besikėsinantį į mūsų tėvy-! reiškė savo pageidavimą, šis 
nės teisėtos nepriklausomybės naujasis anglų kalba leidinys 
ir laisvės teroristinį pažeidimą. yra skiriamas angliškai kalban- 

Kaip Mažosios Lietuvos, taip čiai visuomenei, kaipo doku-
ir Vilniaus krašto laisvė bei tų mentinis įrodymas, kad į šią; tvarkosi. Atšalusią sąžinę negi 
sričių prijungimas į vieną ben- tautos dalį niekas negali reikš-'kailiniais apvilksi! 
drą Didžiosios Lietuvos šeimą, ti bet kokių pretenzijų, nes ji; Tačiau tikras lietuvis niekad 
kiekvienam lietuviui, kur jis ne teisėtai priklauso tik Lietuvos nepaklus tuščiaviduriškų bur- 
begyventų, turi būti pats rū- valstybės nuosavybei. Tuo bū- Į bulų, ir savo sveikatą, visokio
pimiausias klausimas, ir to šie- du, knygos platinimas nėra už- gyvenimo purvyno nesužalotą
kio įsikūnijimas bendrom jė- angažuotas biznio sumetimais, sielą — visuomet paaukos mū-
gom remiamas. istoriniais pagrindais paremta, j sų kenčiansios tėvynės opiems į

Dėl vilniečių paimtos inicia- mūsų tautos reprezentacijai ski; reikalams. Vac. Venckus 1

tyvos knygą “V.L.G.” išleisti,
daug kas drįsta net nieko ne
vertą repliką iššauti. Būtent, 
vilniečiai per drąsiai vieni pa
tys lenda į visiems lietuviams 
bendrai rūpimus Vilniaus kraš
to reikalus. Jeigu vilniečiai il
gų metų kovose prieš savo oku 
pantus yra sudėję daugiausia 
kančių, nei bet kuris kito kraš- j 

to lietuvis (neskaitant paskuti
niųjų visos Lietuvos okupaci
nių metų, tai jie. vilniečiai, ir 
šiandien turi kreditą — rodyti 
daugiau iniciatyvos ilgų .metų 
rezistencijos tęstinume.

Dėl jiems metamų kaikurių 
nesąmoningų priekaištų, gali
ma tik tiek pasakyti: nieko 
nuostabaus. Mūsų gyvenime į- 
sisenėjęs paprotys: kas dirba, 
tą ir plaka. O be to, dar ir ne
rangiųjų pavydas prisideda.
Smerkti, kritikuoti ir griauti 
yra daug lengviau, negu ką 
statyti, preduktingo veikti. Di
desnis ar mažesnis produktin- 
gas veikimas išduoda ir reikia
mus vaisius. Ir kada tas viskas 
išeina viešojo gyvenimo are-1 
non, ponai “kritikai” dažnai 
dėl savo neapgalvotai ištartų i 
liaupsų vaikšto kaistančiomis

patys pirmieji sugrįžėliai. Vi
sais atvejais šios rūšies spėlio- 

gal į gimtąjį kraštą, kaip tik j jįmaį yra jr perankstyvūs ir 
pakeis savo planus ir gal bus nebūtini.

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

MES PARŪPINAME KELIONES LĖKTUVAIS, GF.IAKELIAIS, 
AUTOBUSAIS IR LAIVAIS.

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

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūšy specialybė *

PREtIN PIRITO STUIHO
(Incorporated)

I
EDVARDAS ULIS, sav, 

4058 Archer Avenue 

Telefonas VIrginia 7-2481

15-kos m. sukakties specialus išpardavimas!

Westwood Liąuors
2441 WEST 69TH STREET — Tel. PR 6-5951

FLOR D’ALPĘ, Dessert Liqueur,
originalus Milano likeris

________________________ $5-89

SKAIDRIOJI, 4 syk valyta degtinė $3-55
WKSTWGOD LIQUOR, 5 metų senumo 

Kentucky degtinė, 3 bonkos už J1O.M
REMY MARTIN, V.S.O.P. prancūziškas 

konjakas $6-40

JULĖS HENRY, 3 star prancūziškas 
konjakas $4.85

IZARRA, nepaprastas likeris, Benediktino 
skenio. Buvo $8.50, dabar parduodamas už $5.50

VERMOIJTH, itališkas vynas, didelė bonka $1.30

SCHWARZTE KATZE, vokiškas vynas $.90
GRAINBELT, Minnesotta alus, 24 butelių dėžė $2-39

O’KEEFE’S, kanadiškas alus, 24 butelių dėžė $5.50

Prie ėia pn/.ymėtij kiiimj, taksui pri.skailomi at 
skelbime yra išvardintu tik maža dalis "ėrimij. Per l.f 
navom sijžiniimai lietuviams netik iš vietos apylinkės

skirai. Šiame 
» midų |»it,ar- 
, bet ir iš to-

liniesnių vietų. Sukilkii«>» proga pnpiginoui gėrimus netik eiir įvar
dintus. bet taip put ir kilus. Yra miunuimi krautuvėje; Zubnnvkii, 
importuota iš Kumpos; Prancūzijos, Italijos, Ispanijos, Vokietijos 
ir kitų kraštų vynui ir kiti gėlimai. Yra vyno virš 50 melų senumo. 
I /..sakant didesnį kiekį, pristatiomc į namus.

ALEKSAS ŠIMKŪNAS (Joniškietis)

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

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

BRIGHTON SAVINGS AND 10AN ASS’N
4071 Archer Avė., į vakarus nuo Califomia Avė.

CHARLES ZEKUS, Sekretorius 

OFISO VALANDOS:

Pirmad., antrad., penktad. ir 
šeštad. 3 vai. ryto iki 4:30 p.p.

Trečiad. 9 ryto iki 12 vai.. 
Ketvlrtad. 9 vai. Iki 8 vai. vak.

Jr

BUICK’AS

Rūpestingai ir pigiai taisau

TELEVIZIJOS
APARATUS

Garantuoja darbą ir dalia.

I. MIGLINAS 
Telef. — HUmbold 6 1038

LIETUVIŠKAS

AUTOMOBILIS

TELEVIZIJOS FONOGRAFAI 
Tik pas mus pirkdami gausit
• Nemokamai 3-jų men. pilną g&ran 

tlją — darbas ir dalys.
a Nemokamai vidaus anteną ir lustą 

llavimas.
• Iki $100.00 ir daugiau nuolaidos uJ 

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

vlmo aparatai, lempos, baterijos, ds 
ys ir kitų firmų televizijos

NUOŠIRDUS L1ETUV18KJUI 
PATARNAVIMAS

Frank’s TV and Radio
PARDAVIMAS IR TAISYMAS

3240 South Halsted Street
Telefonas CAlnmet 5-7252

PRANAS KERAIS IR 
PAULIUS F. ENDZELI8

TELEVIZIJOS
Ir Radio Aparaty Taisymas

Sąžiningas ir garantuotas darbas 
M. RIMKUS, 4517 S. Sawyer St 
Tel. VI 7-0087 — VI 7-8087

NUO UŽSJSENEJUSIŲ 

SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ AT
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ 2AIZDŲ, 
negali ramiai sėdėti ir naktimis 
miegoti, nes jų užsisenejusios žaizdos 
niežti ir skauda. Kad pašalinti tą 
niežėjimą ir skaudėjimą senų atvi
rų ir skaudžiu žaizdų, uždekite 
LEGULO Ointment. Jos gydymo 
ypatybes palengvins Jūsų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak- 
tj. Vartokite Ją taipgi nuo skau
džių nudegimų. Ji taipgi pašalina 
nležBJIuią ligos vadinamos PSORIA- 
SIS. Taipgi pašalina perš6jimą ligos 
vadinamos ATHDETE’S FOOT, su
stabdo džiovinimą odos ir perplyšlmą 
tarppirščių. Yra tinkama vartoti nuo 
džiūstančios, suskilusios odos dedir- 
vlnlų, odos išbėrimų ir t. t., taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada pa 
slrodo skaudus išbėrimas nuo vysty
klų. Ji yra gera gyduole nuo Iš
viršinių odos ligų. Le
gulo Ointment yra 
parduodama po 75 
et.. $1.25, ir $3.60.
Pirkite vaistinėse Chl 
cagoj ir apylinkėse—
Milwaukee, Wisc.,Ga 
ry.Ind.irDetroit, Ml- 
chigan arba rašyki
te ir atsiųskite Mo- 
ney order 1

LEGULO, Department D. 

5618 W. Eddy St. Chicago 84, III.

kat»e

ĄuVstą

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

BENDROVĖ

4038 Archer Avenue Tai. LA3-6Z19 

AUGUST SALDUKAS Prezidento* 

==^============3=S=X^=======

Rooseveit Furniture Miegamo Rakandu Išpardavimas!
II gabalų — tiktai už $169.00

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

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

Fcllz llnudonia, sav. ir menadžerls 
Krautuve atidaryta sekmadieniais nuo 11 iki 4:10.

NARIAI LIETUVIŲ TAUP. IR SKOUNIMO
ĮIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIih

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

tolimų distancijų. Šaukite sekančiai:

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

Telefonas — FRontier 6-1882
iUIIIIIIIHIIHIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIinilllllllllllllHIIHIIItlIlIlUHIlIlli

B-YIŲ LYGOS KUR1OSM

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki $10,000.00 
I R

Paskolos Duodamos Namu įgijimui 
Lengvomis Sąlygomis

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

GRANE SAVINGS & LOAN ASSN.
2555 W. 47th St. Chicago 32, m.

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

SINCLAIR Gazolino Stotis

"PAGALBA"
Sav. Ant. Stanevičiai

Taisome automobilių motoru*. Lyginame įdaužimun ir
įlenkimus. Dažome Ir atliekame įvairiu* kitu* pataisymas.

NEBRANGUS IR GARANTUOTAS DARBAS
Mašinai sugedu*, pribfiname su vilkiku į įvairia* vieta*. 

Parduodame akumiiiatorius, padangas ir irt. automobilių dalis. J,

2641 West 71st St.(kampas Talman Avė.)
. . Tel. PRospect 6-9842, Narni, M. WAIkraok 6-S934
4 Bk 1 B "J 1 - —Ąr ■ -5- ■ ■ ----

JONAS GRADINSKAS
NAUJAUSI

VOKIŠKI U LT R A HI-FI 

KADIJAI-PATEFONAI 

J. G. TELKV1SION COMPANY

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

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

UNIVERSAL SAVINGS & LOAN ASSN. _
1800 S. Halsted St. Chicago $, 111.

PEI)W)4UWz, MOVIMO

IŠ TOLI IR ARTI
NAUJI OIDEII TUO KAI-NAUJAUSI NMUSTTKfO į/fANK/AI 

ILGU MCTŲ MTK/NMAS-P/SUS U? SĄtW/H6AS PATARNAV/JfAi

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL. Tel. V/Alkmok 5-9209
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KOMUNISTIŠKASIS PROGRESIZMAS
Pažvelgę į šių dienų chao

tišką pasaulį, mes negalime ne
pastebėti, kad didžiausias šio 
chaoso kėlėjas bei palaikyto
jas yra komunizmas, siekiantis 
visus pajungti po viena raudo
nąja Maskvos komunistų vė
liava. Šio tikslo siekdami, ko
munistai nesiskaito su priemo
nėmis: jiems viskas leista, kas 
prisideda prie komunizmo su
stiprinimo. Bet ir jie pagaliau 
įsitikino, kad ne viskas galima 
atsiekti smurto ir jėgos pagal
ba. Todėl jie priversti jieškoti 
kitokios taktikos bei priemo
nių savo tikslams atsiekti. Ko
munizmas mielai naudojasi 
žmonėmis bei sąjūdžiais, kurie 
neturi aiškios ir tvirtos krikš
čioniškos pasaulėžiūros: šie len 
gvai duodasi suviliojami bei su
klaidinami, o, reikalui esant, 
net ir paperkami. Šios rūšies 
žmonių yra visur, bet ypač 
tarp komunistų vadinamose 
“demokratinėse respublikose.” 
Jie ten nevadinami atvirai ko
munistais, bet “progresistais”, 
t. y. pažangiaisiais. Ypatingai 
šiuo vardu komunistai mėgsta 
vadinti jiems simpatizuojančius 
katalikus, kurie, ar tai dėl su- 
klaidinimo, ar tai dėl kitų prie- 
žaščių, galvoja apie katalikybės 
ii1 komunizmo suderinamumą.

Nesiorientavimas

Komunistai tokiu progresis- 
tų nesiorientavimu yra labai 
patenkinti ir juos net favori- 
zuoja, nes tikisi, kad tokia tak
tika jie lengviau galėsią laimė
ti sau mases. Tokių apgailėti
nų reiškinių mes galime rasti 
pav. kad ir šiandieninėje Len
kijoj. Ten šios rūšies progre- 
sistai yra juntami komunisti
nės valdžios proteguojami, šel
piama jų spauda bei kitokia

propaganda. Tokiu komunis
tinės propagandos laikraščiu 
reikia laikyti Lenkijos progre- 
sistų leidžiamą “Dzis i Jutro”. 
Dažnai šios rūšies propagandis
tai be jokio sąžinės graužimo 
užima buvusią kokią nors ka
talikiškąją instituciją ir net 
nepakeisdami jos vardo, dirba 
jau komunistų naudai. Taip 
yra įvykę su lenkų labdarybės 
organizacija "Caritas”.

Charakteringa, kad progre- 
sistai bei jų institucijos yra la
bai klusnūs komunistinės val
džios pageidavimams net ir 
ten, kur tikrai ji peržengia savo 
kompetencijos ribas, štai, pav. 
kai Lenkijos komunistinė val
džia uždarė į kalėjimą kard. 
Wyszinski, tai Lenkijos pro- 
gresistai, vieton, kad šį netei
singą pasielgimą pasmerktų, 
jie fariziejiškai apgailestavo, 
kad Kardinolas buvęs reakcio
nierių bei imperalistų suklai
dintas...

Prieš Bažnyčios valdžią

Antroji šios rūšies progre- 
sistų charakteringa žymė yra 
ta, kad jie stengiasi būti nepri
klausomi nuo Bažnytinės vy
riausybės. Todėl jie nenori 
paisyti teisingų ir pagrįstų Ba
žnyčios nuordymų, tačiau be 
jokio murmėjimo nusilenkia 
neteisingiems komunistinės val
džios įstatymams, pažeidžian- 
tiems Bažnyčios bei kiekvieno 
tikinčiojo teises. Tokiais atve
jais ypatingai yra puolamas 
Popiežius, prikišant jam netei
singus, komunistų išgalvotus 
šmeižtus. Visa tai, komunis
tų manymu .turi pasitaranuti 
Bažnyčios skaldymui bei tikin
čiųjų demoralizavimui. Komu
nistai gerai žino, kad ten, kur 
katalikai yra vieningi, komu
nizmas yra neįmanomas. Todėl

LIETUVIŠKOS GAIDOS
010.00 VERTĖS UŽ 04.00

Amatininkų daina, Žemam balsui su pianu. J. Tallat-Kclpša ............ $1.00
Apvesdinkite ir Mane. 3 veiksmų operetė. M. Petrauskas ............................2.30
Atsisveikinimas su giria. Mišriam chorui. St. Šimkus ...............................$1.00
Atsisveikinimas su tėvyne. Mišriam chorui ir solo balsams. St. Šimkus $1.30
Aš pas Tėveli ir Močiutė Mano. Chorui. J. Tallat-Kelpša . ....... 73c.
Aš Toli Nuleista ir Tris Dzicnas. Chorui. J. Tallat-Kelpša ............... 75c.
Asperges Me. Trims balsams sus vargonais. .1. Tallat-Kelpša ................. $1.00 I
Bernužėli, Neviliok. Variacijos pianui. J. Gruodis ......................... $1.30
Brolybės daina. Chorui ir tenorui. J Gruodis ............................................ $1.00
Balnok, Tarne, Žirgų 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.
Pisiu į Girelę ir Vi, Vi, Dieve. Mišriam chorui. J. Tallat-Kclpša .. $1.00 Į
Egle. žalčio ir Gulbės Dievaičio duetas. M. Petrauskas ...................... $2.0!)'
Gerk, Glrtuotkleli. Vienam balsui. A. Kačantuiskas ............................... $1.00 |
Gėriau Dienų, Gėriau Naktį. Vienam balsui. A. Kačanouskas ............ $1.00
Impromptu. Piano solo. J Tallat-Kcl|»ša ..................................................... $1.00
Jūra ir Mergos. Solo tenorui. J. Gruodis ......................... ............................ $1.00
Keturi suktiniai. Plano solo. J Tallat-Kelpša............................................ $1.00
Kareivių daina. Vyrų chorui. Stasys Šimkus ............................................ $1.00
Kaip Bailia Paukštelė. Solo sopranui. Stasys Šimkus............................... $1.00
Kur Bakūžė Samanuota, Plaukia Sau Laivelis, Pamilau Vakar,

Ant Marių. Solo sopranui ar tenorui. St. Šimkus ............................ $1.50
Karvelėli Mėlynasis, Aš Išėjau į Girelę. Cliorui. A. Vanagaitis .... 50e.
Kur sapnų Grožybė. Chorui. A. Vanagaitis............................ ..................... 50c.
Įleiskit į Tėvynę. Chorui ir solo balsui V. Paulauskas.......................... $1.00
Įleiskit į Tėvynę. Chorui. A. Vanagaitis ...................................................... 75c.
Lietuvaitė (Mazurka). Solo pianui. S. Navickas ........................................ 75c.
Inkštingalėlė. Solo sopranui. A. Kačanauskas ............................................. 75c.
3 Liaudies Dainos: Solo pianui. J. Tallat-Kclpša ................................... 75c.
3 Liaudies Dainos: Mušė Mane Vyras, Kaip pas Močiutę Buvau,

Motulė Mano. Mišriam chorui. Kun. T. Brazys ............................... 75c.
Lietuvių Himnas. Chorui. A. Kačunauskas ............................................ -.. $1.00
lietuviais Esame Mes Gimę. Mišriam cliorui. St. Šimkus ...................... $1.00
Nuliūdimo Valanda. Solo sopranui. J. Žilevičius .............. .. .................. 75c.
Nuplasnok. Solo sopranui. J. Tallat-Kelpša ................................................. 75c.
Ne Margi Sakalėliai. Solo tenorui. J. Tallat-Kclpša ............................... 75c.

Op. Op. Mišram chorui. J. Gruodis .............................................................. $1.00
O, Kaip Miela Išgirst. Solo tenorui. A. Kačanauskas ............................... $1.00
Oi, Kas? Solo žemam balsui. Stasys Šimkus ................ ,.......................... 75c.
Oi, Greičiau. Solo sopranui. Stasys Šimkus .............. .. .................................. 75c.
Pirmyn į Kovų. Cliorui. A. Alcksls ................................................................... 75c.
Putinėli, Raudonasis. Mišriam chorui. Kun. T. Brazys .......................... 75c.
Putino Daina. Mišriam chorui. J. Naujelis..................................................... 75c.
Pasaka. Piano solo. J. Tallat-Kclpša ............................................................ $1.00
Pasaka. Augštam halsui. M. Pctruuskas ................................................. .. 75c.
Pirko Senis. Chorui. J. Gruodis ............................................. ,. . .................. 75c.
Rūta. Žemam halsui solo. J. Gruodis .................. .. ...................... .................. 75c.
Rūpinosi Motinėlė. Solo aoprunui. J. Tallat-Kelpša ................................. $1.00
Saulelė Raudonu. Solo augštam halsui. J. Tallat-Kclpša...................... $1.00
Sudiev, Lictiivu. Mišriam chorui. A. Kačanauskas ................................... 75c.
Septynios Lietuviškos Giesmės. Chorui. St. Šimkus ...............................$$2.00
Tėvužėli, Sengalvėli, Sakė Mano šiokia

Augštam halsui solo. J. Taliui-Kelpša ....'................. ..................... $1.00
II 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 halsui solo. J. Gruodis .......................... $1.00
Vakarus. Solo sopranui. Iš. Stanek-laumcnskicnė ................................... 75c.
Vanagienė Polka. Pianui. A. Vanagaitis ...................................................... 50c.
Vyčių Himnas. Mišriam chorui. A. Aleksandravičius ............................... 75c.
Viso Pasaulio Žalčių Karalius. Zeniam Istlsui solo. A. Kačanauskas. $1.00 
Vai Gudri, Gudri, Daina Apie Velliionų, Pavasarėlio trumpa

Naktužė. Chorui. Stasys Šimkus .............................................................. $1.00
Vytauto Garbei. Mišriam chorui. A. Vanagaitis ........................................ $1.00
žalioj Girelėj, Koks Ten Lengvas Poilsei!*, Solo sopr. J. Tallat-Kelpša $1.00 
Rinkinys Lietuviškų Liaudies Dainų Ir šokių plauni (15 kūrinėlių). $1.00

šias lietuviškas gaktas skelbiame jMi-kutinį kartų. Siunčiame ir paštu. 
Kas prisius $1.00, tas gaus gaidų už $10.00 vertės. Perkant už mažiau— 
kabia, kaip nurodyta. Gaklų kutulogų neturime Ir iicsiunčiunie. I išaky
dami gabias, siųskite kartu Ir inoiiey orderį. COI) guidų ucsiunėiunie 
prisiiuitlnio lėšas mes apmokame.

JOS. F. BIIIRIK FURNITURt, INC
* 3241 So. Halsted Street Chicago 8, Illinois

nenuostabu, kad komunistai,, 
norėdami katalikus cuTkaldy^, i 
proteguoja progresistų apgau
lingus išvadžiojimus, kad kata
likybė ir komunizmas esą su
derinami dalykai. Jie net iš
drįsta teigti, kad Evangelijų 
doktrina vedanti prie komu
nizmo...

Taigi, komunistinėj valsty
bėj katalikui neužtenka fcūti 
geru piliečiu, neužtenka būti 
uoliu socialinio “progreso” kū
rėju, bet iš jo dar reikalauja
ma, kad jis besąlyginiai pritar
tų komunistinės valdžios poli
tikai, visokeriopai ją propaguo
tų ir remtų, net ligi savo sąži
nės pardavimo. Šių tikslų at
siekti komunistams padeda mi
nėti katalikai — progresistai.

Kompromisų negali būti

Ką apie visa tai katalikas 
turi galvoti? Kas gerai pažįsta 
katalikybę ir komunizmą, tam 
jau be jokių kitokių įrodymų 
yra aišku, kad tarp šių dviejų 
ideologijų negali būti jokių 
kompromisų, o tuo pačiu ne
turėtų būti jokių katalikų — 
progresistų. P a s ta r iesiems. 
kaip ir katalikams, turi ’cūti 
aiškiai žinomas Markso pasa
kymas, kad religija esanti 
"liaudies opiumas”, kuris turi 
būti pasaulyje sunaikintas 
Katalikų doktrina yra visai 
priešinga bedieviškam komu
nistų materializmui. Ir kaip 
katalikų doktrina neveda prie 
komunizmo, taip ir komuniz
mas neveda prie katalikybės 
Iš čia plaukia aiški išvada, kad 
kaip geras katalikas negali bū
ti komunistu, taip Ir tikras ko
munistas negali kartu būti ge
ru kataliku. Todėl visokie ka
talikai — progresistai turėtų 
aiškiai įsisąmoninti ,kad jų pa
stangos suderinti katalikybę su 
komunizmu yra visiškai be
prasmiškos.

•* * ■. IKatalikai gerai žino, kad 
komunizmas yra nepriimtinas 
net ir kaipo socialinė sistema. 
Pastaraisiais laikais komuniz
mas yra aiškiai susikompromi
tavęs ne tik pačioje Rusijoje, 
bet ir užsienyje. Veltui jieško- 
ma kaltininkų atskiruose as
menyse, nekeičiant visos klai
dingos sistemos. Kas drįstų pa
neigti ,kad Stalinas ir jo drau
gai buvo komunistai? Kas drįs
tų taip pat teigti, kad Stalino 
ir jo draugų komunistai nepa
laikė? Todėl komunistai, pa
smerkdami Staliną, privalėtų 
logiškai pasmerkti komunizmą

ATLYGINIMAS UŽ KOJAS

M. E. Covvard iš geležinkelio kom
panijos Southern ltailvvay gavo 250,- 
000 dol. už nupjautas kojas trauki-', 
nių katastrofoj. (1NS)

ir tuo pačiu save. Ir kuo grei
čiau jie tai padarytų, tuo ge
riau tūtų ir jiems patiems ir 
visam pasauliui.

Pasmerkite ir komunizmą

Šia proga ir progresistai tu
rėtų padaryti nuoširdžią, ko
munistų taip linksniuojamą, 
autokritiką, nes perdaug pasi
tikėjo komunizmu. Šiandien 
pats komunizmas tampa jų su- 
gėdintoju ir pasmerkėju.

Komunistai, pasmerkę Stali
ną, paleidžia iš kalėjimų jo už
darytus komunistus. O kaip 
žiūri į tai progresistai, kurie 
save laiko katalikais? Be abe
jo, jie pritaria komunistinės 
valdžios žygiams. Bet juk yra 
tikra, kad Stalinas uždarė į 
kalėjimus bei ištrėmė į koncen
tracijos lagerius visai neteisin
gai daug nekaltų žmonių. Tad 
kodėl šiandien byli progresistai 
ir nereikalauja renabilituoti vi
sų neteisingai nuteistųjų? Ko
dėl Lenkijos progresistai nerei
kalauja, kad būtų paleistas 
kard. Wyszinski bei kiti suim
tieji kunigai ir tikintieji? Ko
dėl taip pat tyli Vengrijos pro
gresistai ir nereikalauja laisvės 
nekaltai nuteistam kard. Min- 
szenty ir kitiems nekaltai kali
namiems? Taip, jie tyli. nes to 
reikalauja komunizmas.

Katalikai, viso šito akivaiz
doje, neprivalo duotis progre
sistų suvedžiojami. Jie žino, 
kad šio pasaulio stabai yra ne
pastovūs, griūna ir aršiausių

LINKSMIAU
Pensininko išmintis

— Laikas greit bėga, o pen
sija dar greičiau...

Taisyklėm reikalaujant
Pavydi žmona pieLyja vyrą:
— Begėdi, nesigink! Tu gat

ve iš paskos sekei kažkokią 
moterį!

— Sekiau, nes to reikalauja 
judėjimo taisyklės. Ta gatvė 
buvo vienos krypties. Priešin
gai judėti draudžiama.

Išsiblaškęs
— Manasis, — apšneka mote

rys vyrus, — yra savotiškai iš
siblaškęs. Jis skaičiuoja ir atsi
mena mano metus, bet visad 
užmiršta mano gimtadienius.

Pasiteisino
— Su tuo arkliu tai mane ge

rai apgavai. Jis juk viena koja 
raišas.

— Ką reiškia viena koja. Juk 
dar trys sveikos.

Tas pats likimas
Mokytojas aiškina vaikams 

pasakaitės prasmę:
— Jeigu avinukas būtų bu

vęs gudresnis tai vilkas jo ne
būtų. suėdęs.

Jonukas iš vietos pastebi:
— Kas iš to, jeigu vėliau 

mes jį būtume suvalgę.

tironų sostai, bet lieka visuo
met tas pats ir niekad nesikei- 
čiąs vienas ir visa valdąs amži
nasis ir galingasis Dievas. Jam, 
ir tik Jam vienam privalome 
tarnauti. V. R-jas

Žino kodėl
Mamytė darželyje darbuojasi 

su gėlėmis, o mažoji Genutė žiū
ri pro langą. Pagaliau ji sako:

— Na kodėl gi ?
— Kad jos nori iškilti iš tų 

mėšlų...
Nepastebimas turtas

— Mano didžiausias turtas — 
protas, — pasakoja jau įmetęs 
pirklys prie puotos stale, 

i — Dovanokite, — įsiterpia 
linksmas vyrukas, — o’ kur 
tamsta laikote tą savo turtą už
kasę?

Isteikit Lietuvišką šventovę 
Savo Namuose !

Jei Jūs norite, kad Dievas lalmln 
tų Jūsų namus, lšstatykite Jo būvi 
mo ženklų savo namuose. Mums Dle 
vo gerumų geriausiai primins Jo my
limosios MotinBlAs Marijos paveiks 
las. Marijos Metais savo namuose 
įsteikite Marijos šventovę.

Mums lietuviams Dievo MotinSIS 
itin artima. Mūsų žemB gausi Mari
jos SventovBms, mūsų tauta pavesta 
jos Nekalčiausios širdies globai. Tai
gi steigdami Marijos metų Šventovę 
savo namuose, padarykite jų kartu 
ir LIETUVIŠKĄ.

Islgyklme Aušros Vartų Marijos 
paveikslų ir pakabinkime garbingiau 
šioje vietoje mūsų namuose.

Puikų Aušros Vartų Marijos spal
votų paveikslų 13$4xl7% colių ga 
lite įsigyti šiam tikslui už $1.00. 
Užsakymus kartu su pinigais siųskite:

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avė. 

Chicago 8, Illinois

Geras patarimas
— Vyreli ,aš negaliu miegoti 

— sapnavau, kad kambary y 
ra pelė.

— Susapnuok dar katę ir mie 
gok...

Tarp draugių
— Ar esi tikra, kad ponia Al

dona dar nėra persiritusi per 
35 metus?

— Kaip mane gyvą matai! Ji 
pati man pasisakė prieš kelis 
metus.

RADIO PROGRAMA
Liet Radio Programa 1S stoties 

WBMS. 10V0 kll. sekmadieniais 12 — 
12:80 vai. per pietus: liet muzika, 
dainos, ir MagdutSs Pasaka. Biznio 
reikalai* kreiptis į Steponų Mlnkų. 
Baltic Florists, Gėlių ir Dovanų Krau
tuvę, $02 E. Broadway. So. Boston 
27, Maas. Tel. So. 8-0489. Ten pat 
raunama iaik. ..Draugas*'

'@B>|
RADIO Sol

(lempos-daiys-baterijos)

, TAISYMAS^ 
įnamuosedirbtuvėse

100%
.garanto^

Daina
TELEVISION

(sav. inž. A. SemėnasU
3130S.Hal5ted-DA6-6887J

MOV I N G
A. BENIULIS atlieka įvairiu? 

perkraustymus ir pervežimu* 

iš tolimų ir artimų atstumų.

TeL BĮ 7-7075 arba 

* • RE 7-984Z

STASYS DŽIUGAS

Kiškučio Vardines
*

Tai gražiausia dovana mūsų 
mažiesiems skaitytojams. Meilė 
tėvų žebiei, mažųjų džiaugsmai ii 
dail. VI. Stančikaitės gražios iliu 
stracijos šią knygą padarė dau 
giausia mėgiama mažųjų skaity 
tojų tarpe. Kaina $1.50.
Užsakymus kartu su pinigais siųskite

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avė. 

Chicago 8. IU.

Sukaktuvinių Metų Dovanos Taupytojams
'' '

SK3P Ib reur NfMSHBOHHOOO 
ANO SAVE WH

2535 W. 47thSTREIT

nH

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

1. Kai atidarys naują sąskaitą arba padės J senąją $50.0f 
ar daugiau, tai gaus dovanų bendroves raktą ra termo 
metru arba puikią piniginę.

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

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

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASS0CIAT10N 

25SS Wesl 47th Street LAfayetie 3-IO8i
B. R. I*le«kicwtez, prez.; E. R. Pietkevvlez, sekr. Ir advokatas

Mokame aukštus dividendus. KeAluoJams čekius. Parduodam*
Ir išperkama valstybes bonus. Taupytojams patarnavimai veltui 
ATIDARYKITE SĄSKAITĄ ŠIANDIEN. APDRAUSTA IKJ $10,(HM.

DARBO VALANDOS: plrinad. Ir ketv. nuo * Iki 8 vai. vak.; < 
antradienį ir penktadienį nuo 9 Iki 8; trečiadienį uždaryta ' 
o Šeštadieniais nuo t valandos Iki vidudienio. i

o

Pasižymėjęs Sarong 
gorsetas dabar 

su padidintu 
patogumu bei 

laisvumu

Pažiūrėkite kas įvyko su 
jūsų mėgstamu P.N.! Jo 
forma pagerinta—augš 
tesnis priekyje kad Sa
rong gorseto patogumas 
būtų nevaržantis. Nau
ja nylon elastika (jus ap
gaubia tvirtai, bet švel
niai. Jūs atrodote iki 3 
colių plonesnė, ir gerai 
jaučiatės turėdamos kas
dien P.N. naują / pritai
kymą ir prilaikymą—vi
sa tai su pilnai laisvais 
judesiais! Nuvykite j jū
sų mėgstamą krautuvę 
ir bandykite užsidėti tą 
naują ’P.N. ir pamatysi
te skirtumą!

NAUJASIS • ,»10.9S 

Kiti P.N. nuo $5.95 iki $16.50 STYtE #4440

Suteiks jums natūraliai 
yrukšviaa linijas

A produet oF Sarong, Ine. 200 Modison Avenue, New York 16, N7 Y.
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Hartford, Conn.
Vyrų choro koncertas

Hartfordo vyrų choro pasi
rodymas įvyksta š. m. gegužės 
5 d,, šeštadienį, 7:30 vai. vak. 
Be vyrų choro dar dalyvauja so
listė ir moterų choras. Cho
rams vadovauja ir solistei a- 
kompanuoja muz. J. Petkaitis. 
Vakaras vyksta Capitol ir 339 
Broad gatvių kampe, lietuvių 
mokyklos salėje. Biletų dar 
kiek yra pas paskirus vyrų cho
ro narius ir bus galima gauti 
prie įėjimo. Rengėjai

Dainų šventės komiteto 
pranešimas N r. 10

Dainų šventės komitetas, no
rėdamas paskatinti mūsų kom
pozitorius daugiau sukurti lie
tuviškų kūrinių ir suprasda
mas jų reikšmę mūsų tautinės 
dvasios palaikymui, buvo paskel1 
bęs lietuviškos dainos konkursą.

Šiam konkursui buvo atsiųsta 
19 dainų. Jų kompozitoriai bu
vo ne tik iš JAV ir Kanados, 
bet ir iš kitų kraštų.

Konkursui spręsti buvo suda
ryta jury komisija. Ją sudarė 
muzikai Aleksandras Kučiūnas, 
pirmininkas ir nariai — Vytau
tas Maiijošius, Alfonsas Mikuls
kis, Kazys Steponavičius ir Izi
dorius Vasyliūnas.

Jury komisija, pasvarsčiusi at 
siųstus kūrinius, balsų dauguma 
nutarė pirmąją vietą skirti už 
dainą “Vakaras tylus”, antrą
ją — už dainą “Pabuski, pasau
li”.

Atidarius vokus, paaiškėjo, 
kad “Vakaras tylus” kompozito
rė yra sesuo M. Bernarda, Ma
rijos augštesn. mokyklos moky
toja Chicagoje, o “Pabuski, pa
sauli” kompozitorius yra Juozas 
Bertulis, Los Angeles, Calif. To
kiu būdu pirmoji premija — 
100 dol. — tenka sės. M. Ber
nardai, antroji — 50 dol. — J. 
Bertuliui.

Dainų ’ventės komitetas di
džiai vertina gausų kompozito
rių dalyvavimą konkurse ir 
džiaugiasi jų kūrybine dvasia

Pirmąją vietą laimėjusi dai
na bus pirmą kartą atlikta Dai
nų šventės metu. Tą dainą įpa
reigojami išmokti visi chorai: 
tiek mišrūs, tiek moterų ir vy
rų chorai. Premijuotoji daina 
jau išėjo iš spaudos. *

JAV ir Kanados Lietuvių 

Dainų šventės Komitetas

PAJIEŠKOJIMAI
Jieškomi:

Friedrikas GILERTAS, gini. ca. 
1906 m. Suvalkuose,

PAJIEŠKOJIMAS
Pajieškomas BRONIUS NAVA- 

SUAUSKAS, sūnus Juozo, gimęs 
1902. Jieėko žmona. Atsiliepti

Herta KULBOKIENE iš Klai- Siu., adresu — B. Taujenienė, 6828 
pėdos, po karo gyvenusi Lubei-ke,]^* Maplewood St. Chicago 29, III. 
išemigravusi bene į Australiją, I-----------------------------------------------

Pranas, Magdalena ir Boleslo-!........... .
vas PODVOISKIAI, 1948 m. gy- KŪDIKĖLIO JĖZAUS IŠ PRA- 
venę Vokietijoje, | GOS stovylelėms

Adomas ŠIKŠNIUS iš Truikinų PAPUOŠIMAI. Katalogas 
km Skuodo vi j kamaL NASSCO, Dept. 3K, Bov

Milda Sviliene, I , Nelvton Ctr., Mass.
Aldona SVILAITE, po karo stu

dijavusi Heidelbergo univ., illlllllim.........
Juozas BRAZIEKA, ===================
Adomas BRAZIEKA,
Petras BRAZIEKA, visi iš Ute

nos apskr., Gaidelių km.
Jieškomi artimieji kare žuvu

sio
Vlado LIUDONIO, gim. 1907 

m. kovo 18 d. Rygoje.
Jieškomas Vilhelmas LISTAN- 

DERIS, gim. 1922 m. vasario 24 
d. Kartenoje, Kretingos apskr., ar
ba jo giminės.

Artimųjų pajieškomi:
Eduardas PRIŽGINTAS, Juozo 

sūnus,
Aleksandras BLINSTRUBAS, g 

1919 m. Tauragės apskr.,
Petras VALASINAVICIUS, g. 

1922 m. Vieviržėnuose,
Pajieškomi Leono MICKEVI

ČIAUS, g. ca. 1923 m., artimieji.
Ona PUTRIENfi - Gudauskaitė, 

gyv. Wehnene, 3 bar., jieško savo 
pirmojo vyro Kazimiero PUOT- 
ROS-PUTRIAUS, gim. 1913 m., 
Taip pat prašo atsiliepti jo pažįs
tamus: Kazį iŽABORĄ, Antaną
VIDMANTĄ ir Antaną REIKĄ. 
Jie visi buvo vokiečių paimti 1944 
m. prie apkasų Klapėdos krašte, 
Priekulės apyl.

Pajieškomieji arba žinantieji a- 
pie juos, prašomi susisekti su P- 
LB Vokietijos Krašto Valdyba ad
resu: Litauisches Zentral komitee, 
(17a) Weinheinv/ Bergstr. Post- 
fach 233. Germany.

KNYGA, KURI VISADA (DOMI 

IR N ES KNOT A 

Tai Juozo Švaisto

«0 HM
Šioje knygoj. gražios mūsų žmonių 

pasakos, su paveikslais. Jas mielai 
skaito Ir suaugę ir Jaunieji. Labai 
tinka lietuvių kalbos pamokoms. H 
viso 73 pasakos. Kaina $2.60. Pla
tintojams didelfi nuolaida. 

Užsakymus kartu su pinigais siųskite*.

“DRAUGAS" 
2334 So. Oakley Avė.

Chicago 8, Illinois

GEGUŽES MENESIO 
PASISKAITYMAS 

APIE MARIJA
PAŽVELKIME | MARIJA. Nuo

stabus fivd. Marijos gyvenimas, pa- 
rašytan pasiremiant Dievo apšviestų
jų regėtojų pasakojimais (Av. Brigl- 

RfiRIt tO8> Marijos Agreda, sės. Katarinos 
. rl'JDV (Enimerlch ir kt.). 200 pusi. Knyga

nemo- talpina 31 pasakojimą su 'nepapras
tai puikiais spalvotais paveikslais. 
Patrauklūs kieti viršeliai Ir tekai
nuoja tik $3.00. šią puikią knygą 
para.48 pr«*l. dr, P. Bartkus.

MARIJA MUMS KALBA. švč. Ma
rija talko bagyje apsireiškū {vairiose 
pasaulio vietovėse, šios knygos au
torius Kun. J. Kuzmiekls, šalia mū
sų lietuviškų šventovių aprašo ir ki
tur žinomus. Dievo Motinos apsireiš
kimus, kaip: l,a Salette, Lurde, Fa- 
tlmoje; apie Stebuklingąjį MedallkS- 
l| ir kt. įžangoje ir pabaigos žodyje 
autorius svarsto Svč. Marijos Nekal
biausios širdies kultą ir Iškelia Ma
rijos kaip malonių Tarpininkes vaid
menį. Knyga turi 159 psl., paveiks
luota, (rišta į kietus viršelius Ir kai
nuoja $2.00.

AUŠROS ŽVAIGŽDE. 16 tautų ir 
68 didžiųjų pasaulio poetų dailiausi 
žodeliai mūsų dangiškajai Motinai 
Marijai pagerbti. Tuos per 600 m. 
žybtelėjusius rašytojų perlus iš {vai
rių kalbų surinko ir sutvarkė A. Ty- 
ruolls. Tai knyga apie Mariją, kuri 
turėtų rastis kiekvienuose namuose. 
110 psl. Kaina $2.00.
Užsakymus kartu su pinigais siųskite:

“DRAUGAS’*
2334 So. Oakley Avenue
CHICAGO 8, ILLINOIS

PLATINKITE “DRAUGI” Skelbkitės "Drauge”!

Jeigu dar neturite, tai bū
tinai įsigykite

DR. JUOZO KAŠKELIO 

KOMUNIZMAS BE 
KAUKĖS

Tai yra gyvai parašyta 
knyga, kurioj teigimai pa
grįsti dokumentais ir dau
gybe dar nežinomais fak
tais. Knyga naudinga kiek
vienam.

Kaina $1.50 Gaunama 
“DRAUGE”.

DIENRAŠTIS “DRAUGAS” SKELBIA 
ŠEŠTĄ

ROMANO KONKURSĄ

CLASS1FIED AND HELP WANTED ADS
SEAL ESTATE

LYONS. 5 kam b. “ranch type" 
bungalow, auto. alyva apšild. Ga
ražas. Platus sklypas — 49x164. 
Tiktai $16,900. SVOBODA. 6013 
Cermak Rd., BIshop 2-2162.

Pardavimui medinis namas su biz
niu ir 5 knmb. butu. Centralinis np- 
šildymas alyva. Viršuj irgi 5 kamb. 
butas. 2 autom, garažas. Namas ge
rame stovy adresu — 2461 W. 45th 
St. Kreiptis j savininką šiuo adre
su — 3953 S. Rockwell St. YArds 
7-6934.

BUILDINO & REMODEUNO

KONTRAKTORIUS 
STANDARD RU1LDERS, INO. 
2523 W. 09 st. Cbieago 29, III.,

PKospeekt 8-3792 
A. GINTNER1S — pirmininkas 

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

duris.

V. 8 I M K U S

Įvairūs pa taisymai Ir pardavimas.
Jei norite pirkti ar užsakyti namą. 
kuris būtų gerai išplanuotas, pato
gus, gražus ir pigus, pirkite ar užsa
kykite pas

Susitarti šaukite RFllanee 5-8202 
nuo 6 vai. p. p. kasdien ir taipgi 
sekmadieniais nuo 10 Iki 4 vai.

Adresas: 4645 S. Keating Avė.

CHICAGO 32. ILLINOIS

ANTANAS LUKAS IR SŪNUS 
2717-19 West 7lst Street

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

Tek — HEmlock 4-5881

REAL ESTATE HELP WANTED MOTERYS

Takai dviračiams parkuose
Chicagos mero sumanymu 

bus išvesti takai dviračiams 
20-je žaidimo aikštelių ir 15-je 
parkų. Chicagoje yra apie 
ketvirtis milicno asmenų, tu
rinčių dviračius, ir jiems nori-7 
ma padaryti patogumus, ypač 
jaunimui, kurs be pavojaus ga
lės pasivažinėti parkuose.

Meno studentų paroda
Chicagos Meno instituto stu

dentai buvo nuvykę į Gamtos 
Istorijos muzėjų ir pripiešė 
daug ten matytų dalykų. Ge
riausi 68 piešiniai dabar išsta
tyti Chicagos Meno institute 
parodon.

SOPHIE BARDUS 
RADIO PROGRAMA

IS WGE8 stoties — Banga 1S90 
NUO PIRMAD. IKI PENKTAD. 

8:46 Iki 9:10 vai. ryte
, 8EATAD. 8:80 Iki 9:S0 ryte 

PIRMADIENNIO vak. nuo 7—8 v. 
SEKAI). 8:30—9:30 v. r. Ii stotie.

WOPA — 1490 kU.
Chicago 29, JI. HEmlock 4-2418

7121 So. ROCKWELL ST.

PIGIAI IR SAUGIAI

PERK RAUSTAU
BALDUS
VILTOJE IK Iš TOLIAU

K. EIDUKONIS
Turiu naują didelį sunkvežimį 

ir apdraudaa
'2313 W. 91st St. Chicago, III. 

Tel. PRescott 9-2781

Skiriama tūkstantis ($1,000.00) dolerių premija

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

9
2. Geriausiam romanui skiriama premija — tūkstantig 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. Oakley 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.

'Jiiiiiiiiimmiiiimimiiiimiiimimmiiiu 
= LIETUVIU STATYBOS | 
| BENDROVE =

MORAS I
= BUILDERS, INO. = 
= Stato gyvenamuosius na = 
= taus, ofisus ir krautuves pa- = 
= gal standartinius planus ar = 
= individualinius pageidavimus. = 
= Įvairūs patarimai staty- E 
= oos bei finansavimo reika- = 
= lais, skiciniai planai ir na- = 
= mų įkainavimas nemokamai = 
= Statybos reikalais kreiptis E 
= t reikalų vedėją šiuo adresu: 5
| IONASSTANKUS |
5 kasdien nuo 4 vai. popiet. = 
E TeL PRospect 8-2013 =
5 6800 SO. CAMPBELL AVIU Ė

Chicago 29. Illinois E 
niimiimiimmiiiimiiiiiimiimiiiiiiimn

VIKTORAS SIMAITIS

General Contractor

Stato rezidencinius ir komercinius 
namus; pasiūlo sklypus; rekomen
duoja planus; išrūpina statybos kre
ditus. Skambinti vak.: VI 7-4229 
arba rez. tel. BI 7-3340. Kreiptis —

ŠIMAIČIAI 
Reni t y - Ruilders - Insurance 

2737 Wi-st 43rd Street

Ilemkite dien. Drauge
"TIKRIEJI MISTIKAI MISTERIJŲ NEDARO;

jie jas atidengia. Jie dalykus 
parodo aiškioje dienos Švieso
je; nors, kai Jūs į juos žiūrėjo
te, jie atrodė neaiškūs.

Mistikuotojai dalykus ap
traukia tamsos ir paslapties 
skraiste. Ir kai Jūs juos išaiš- 
kinat, pasirodo tik lėkituma."

O. K. CHESTERTON

M..IIIUI 

H'lilISKHHI 

k miu i:

{domiausias romanas!

lenkite KUN. V. BAGDONAVIČIAUS, MIC knygą apie iv. Jono Ap- 
reBkimą, tu Vysk. V. PadoltUo pratartim ir A Benin! iliustracijoms. Vlrielis 

daiL R. Viet*>lo. 406 ir XIV pd., kaina $3.50. Liet. Knygos Klubo leidinys.

UŽSAKYMUS SIŲSKITE:

J.GLIALfoA

ORAPftO
NORIS

PREMIJUOTAS 
ROMA hlAS

Gyva Intriga ir šiurpūs 
{vykiai, Ubuamiai pavaizduo
tas bolševikinis gyvenimai 

Lietuvoje, dail. V. K. Jonyno 
16 originalių iliustracijų.

Abi dalys vienoje knygoje 
448 pal. — tik >4.00

Užsakymus dusti:

"DRAUGAS’1 
2384 So, Oakley Avenue

Chicago 8, Dlinoii

• 4 DRAUGAS” 2334 South Oak,eY Avenue, 
C h i c 4 3 o 8, IllinoisLIUIIU

BRIOHTON PARKE
Mūr. 2 po 5 (.'I mieg.), centr. du

jomis karšt. vunil. šilti. 50 pėdų 
sklypas, graž. namas.

OAGE PARKE
Mūr. bung. 6 knmb. ir vienas pa

stogėje, kabinot virtuvė. Centralinis 
karšt. vand. stokeriu šilti. 3.3 p. skly
pas, garažas.

MARQUETTE PARKE
Naujas mūr. 2 po 5 (2 miegam.) 

Centr. karšt. vand. šildymas. Graži 
apylinkė.

Mūr. bung. 5 kamb. (3 mieg.) ir 
3 kamb. skiepe, garažas, namas 4 
metų.

Mūr., 4 butai: 2 po 4 ir 2 po 3. 
Labai gražus namas, Marquette Par
ko centre.

Mūrinis, 4 butai: 2 po 4 ir 2 po 3 
kamb., centr. šildymas alyva, 300 
pajamų ir sav. butas.

Turimo dar daug kitų namų. 
Parūpiname paskolas

ŠIMAIČIAI
Realty, Builders, Insurance
2737 W. 43 St., CL. 4-2390

Prieš* pirkdami ar parduodami 
namus, biznius, sklypus ar ūkiu3 
atlankykite mus.

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

2405 West 51 St. 
WAlbrook 5-5030

PRospect 8-3579 (vak. ir sekmad.)

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

P. LEUNAS
REAL ESTATE

2735 W. 71st St. — WA1. 5-6015

Prie 51-os ir St. Paulina St. kam
pinis mūrinis, stiprus namas — 2 
krautuvės ir 5 butai. Kaina $32,500; 
įmokėti $8,000. YArds 7-3895 arba 
HEmlock 4-2012.

PARDUODAMAS DIDELIS 
MCRINIS NAMAS

Trijų augštų mūrinis namas su 
4 butais po 7 kambarius ir dvie- 
jom krautuvėm; yra didelis mūri
nis garažas; lietuviškame rajone 
prie lietuviškos bažnyčios ir mo
kyklos; virš $700.00 pajamų į mė- 
nffiį; prieinama pirkimo kaina. 
Skambinkite BIshop 7-7864 arba 
rašykite DRAUGAS Box 4641, 
2334 S. Oakley Avė., Chicago, III.

MISCELLANEOUS 

Įvairūs Dalykai

LIET. APDRAUDŲ AGENTŪRA
Visų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. No tarta tas. Valsty
bės patvirtintos kainos.

Prieš darydami apd raudas kitur 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS, 
WAIbrook 5-5671

INTERSTATE INSURANCE AGENCY 
5900 S. Ashland Avė.. Chicago 36. IU.

DABAR!ĮSIGYKITE

ajsrajsrE

DARBO TEISEI ŽODYNĖLIS
Spaudai paršuošė Pr. Bulaitis

iNGLIfiKŲ žODiTŲ BEI IftSIREIS- 
KIMŲ PAAIŠKINIMAI

Siamo ŽODYNĖLYJE telpa tlt 
anglų kalba žodžiai bei Išsireiškimai 
kurie yra {gavę specialinę reikšmę; 
kai kurie paimti iš veikiančių Jsta 
tymų. Spausdinami žodžiai anglų 
kalba Ir patiekti platūs paaiškinimai 
Hetuvlų kalba.

Leidinys 116 pūsi. Kaina >1.00.
Pinigus su užsakymais siųsti:

"DRAUGAM”
SSS4 8. Oakley Ave^

Chlcugo 8. m.

IOE IOE
Ar girdėjote ką nors apie

AUKSO KIRVI?

Ar matėt, ar skaitėt šitą nuosta
bią gražiausių lietuviškų pasakų 
knygą?

Būtinai nusiplrkit! Bus džiaugsmo 
visiems — dideliems Ir mažiems

Platintojams didele nuolaida. Su
krauta:
Knyga Iliustruota, dailiai išleista Ir 
pigi — tik $2.50.

DRAUGAS 

2334 S. Oakley Avė. 

CHICAGO 8, ILL.

ftelmininkė ir virėja reikalingos 
klebonijoje; labai geras atlygini
mas su ypatingomis privilegijo
mis. Adresas: 1431 So. Austin 
Avė., Cicero, III., arba skambinki
te OLympic 2-2112.

STENOGRAPHER
Attractivo position availatilo 

Oood startlg .salary 
Many excellent benefits. Will 
considor part time arrangement

PRARIE FARMER — WLS
1230 W. Washington 
MO 0-9700. E\t. 10

HELP VVANTED — VYRAI

SILVER SOLDERERS
Job shop expenence 

LIGHT STEADY W0RK 
Apply

2700 W. Van Buren

EXPERIENCED
MACHINIST WANTED

ECONOMY TOOL & 
GAGE CO.

4632 W. Lavvrence
POLISHERS

Job shop experience 
LIGHT STEADY W0RK 

Apply
2700 W. Van Buren

IŠNUOMUOJAMA

\
Išimom, atskiru įėjimu kambarys 

naujame name. 4634 S. Kilpatrick 
Avė. Tel. LUdlow 5-6685, skambint 
po 6 v. v.

PARDAVIMUI

Pardavimui rašomas stalas. 
Telef onuokite:

PRospect 6-8591

I AUTOMOBILES — TRIJCKS 
Automobiliai — Sunkvežimiai

VIKTORO KOŽICOS 
lietuviška gazolino stotis Ir auto 

taisymas
ktllekaml motoro remontai, lyginimo, 
dažymo darbai Ir keldamos dalys.

CALL-ME-MOTORS CC.
5759 S. WESTERN AVĖ.. l’R 8-9533

Biznieriams apsimoka skelbtis dienr. “Drauge”. 
Perskaitę dienr. “Draugą”, duokite jį kitiems.

iimiiiiiiimiiiiiiiiiimii(imiiiimiiimiiii
PER PASAULI KELIAUJA 

ŽMOGUS
Bernardo Brazdžionio poezijos 

rinkinys. Nedidelis skaičius šios 
knygos gautas šiomis dienoriis 
Drauge”, 2334 So. Oakley Ave„ 

CHICAGO 8, ILL. Knygos kaina 
kietais viršeliais $2.
Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllll

P. STANK0VI6IUS
BEAL ĖST. ir INSUR. BBOKERD 

LIETUVIŲ AUDITORIJA 

3133 So. Halsted St 
Ph. DAnnbe 6-1791 

Padeda plrkltl - parduoti namus 
ūkius, biznius. Parūpina paskolas 
draudimus ir daro vertimus. Trarkt 
Imigracijos dokumentus. Ofisu atda
ru kasdien nuo 10—7.

ŠILDYMAS
A. Stanėiauskas Ir A Lapkui

instoliuoja visų geriausių Ameri 
koe firmų gazu ir alyva kūrena 
mus pečius (furaaees), visų dy 
džių oro vėsintuvus Air condi 
tioners) ir atlieki visus skardos 
darbus.
1546 S. 49th COURT, CICERO 

Tel. OLympic 2-9311 nuo 8 vai
ryto iki 5 vai. vakaro. 

Telef. nuo 5 vai. vak.: OLympl
2-6752 ir OLympic 2-8492

«4V1H©S

lllllllllllllllllllllllllllllllllliuillllllllllllli

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

THE TRUTH ABOUT THE|

THREAT OF BOMBING
TO THE UNITED STATES

Our govemment has wamed that 89 U. S. 
cities couid be bombed in a single day, leav- 
ing millions dead or wounded. These facts 
constitute a major threat to our nation and 
to you as an individual. You can help prevent 
this catastrophe by volunteering to serve a 
few hours a week as a civilian plane spotter 
in the Ground Observer Corps. Join the 
Ground Observer Cx>rps tnday. Gali or write 
Civil Defense.
Wake Up! Sign UpI Look Up! \

Join tho

GROUND OBSERVER CORPSI
CALL OR WRITC CIVIL DEFENSE
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NEK. PR. SESERŲ RĖMĖJŲ SEIMAS
Sekmadienį, balandžio 29 d.,Į riams. Pasidžiaugė, kad netru- 

Šv. Jurgio parapijoje, Chicago-' kus dalis seselių apsigyvens ar- 
je, įvyko Švč. Mergelės Marijos čiau Chicagos — ALRKF nu- 
Nekalto Prasidėjimo seserų rė- pirktoje jaunimo stovykloje — 
mėjų Chicagos apskrities XIV kaip tos stovyklos administrato- 
seimas. J rėš. Tuomet ir ch’cagiečiai rė-

10:45 vai. susir'nkę rėmėjai iš mėjai turės dažnesnių progų nu-
klausė šv. Mišias, kurias atna
šavo kun. A. Račaitis. Šventų 
Mišių metu seimui pritaikintą 
pamokslą pasakė iš Putnarro at
vykęs N. P. seselių kapelionas 
kun. St. Yla.

Po šv. Mišių seimo dalyviai su 
sirinko parapijos salėn. Čia visi 

i buvo pavaišinti pietumis, ku
riuos tikrai gausiai ir Skaniai

vykti ten ir iš arti pamatyti se 
sėlių dirbamą darbą. ALRKF 
valdyba paskutiniame savo po
sėdyje paskyrė seselėms 45 ak
rus stovyklos žemė3, kurioje at- 
eityje jos galės kurti savo vie
nuolyno skyrių ir prietglaudą se
neliams. Baigdamas savo svei-l^ 
kinimą, jis kvietė rėmėjus dvi-' 
gubai remti seseles: maldomis!

pagamino Šventojo Jurgio pa
rapijos draugijų uolosios dar
buotojos Ant. Juškienė, Br. Ga- 
ruckienė ir Rožė Didžgalvis.

Pietų metu seimo dalyvius ir 
atvykusias iš Putnamo seseles 
parapijos šeimininko — klebono 
prel. Urbos vardu pasveikino 
tos parapijos vikaras kun. Pr. 
Kelpšas, pabrėždamas, kad pats 
Prelatas mielai būtų dalyvavęs 
šiame seime, jei būtų leidusi jo 
sveikata. Be to dar sveikino 
kun. A. Račaitis.

Tuojau po pietų motina M. A- 
loyza pademonstravo, o kun. St. 
Yla paaiškino nejudamus spal
votus paveikslus iš seselių gy
venimo bei veiklos motiniškame 
jų name Putname ir jų skyriu
je — Toronto mieste Kanadoje. 
Šie paveikslai puikiai pavaizda
vo, kokius didelius darbus sese
lės kukliai ir tyliai atlieka Die
vo ir Marijos garbei, lietuvybės 
išlaikymui išeivijoje ir artimo 
labui.

Lygiai 2 vai. p. p. rėmėjų val
dybos pirm. Jonas Kerulis pra
dėjo seimo posėdį, pakviesda
mas seimui pirmininkauti kun. 
dr. J. Prunskį, sekretorium — 
V. Matikiūną ir garbės prezi- 
diuman — V. Gečienę, R. Mazi- 
Lauskienę ir Fukelienę. Man
datų komisijon pakviesti S. Šat- 
raitienė, J. Gorzinskienė ir J. 
Bareika. Rezoliucijų komisi
jon — kun. prof. St. Yla, kun. 
dr. A. Juška ir M. Aitutienė.

Pakvietus prezidiumą ir ko
misijas, vyko seimo sveikini
mai.

Rytinio JAV pakraščio seselių 
rėmėjų vardu seimą sveikino to 
pakraščio rėmėjų dvasios vadas 
prof. kun. St. Yla.

Seselių vyresnioji motina M.

už pašaukimus jų kongregaci-' 
jai ir aukomis remiant jų dar
bus.

Toliau sekė skyrių veiklos 
pranešima’. Paaiškėjo, kad veik 
liausiąs skyrius yra Brighton 
Parke, kuriam vadovauja uolio
ji Nekalto Prasidėjimo seselių 
ir kitų vienuolynų rėmėja Vero
nika Gečienė, šio seimo metu 
ji įteikė seselėms nuo savo sky
riaus didžiausią auką. Toliau 
jau sekė Marųuette Parko sky
rius ir kiti.

Baigiantis skyrių praneši- 
mamsir sveikinimams, seiman 
atvyko vysk. V. Brizgys. Jis 
tuoja buvo pakviestas garbės 
prezidiuman ir paprašytas tarti 
sveikinimo žodį. Jo Ekscelenci
ja savo sveikinimo kalboj primi
nė, kad Nekalto Prasidėjimo se
selių kongregacija yra pati ma
žiausia visų lietuvaičių kongre
gacijų, tačiau ji daugeliu atžvil
gių yra įdomesnė už kitas kon
gregacijas. Jų darbas yra tyliai 
atliekamas JAV pakraštyje. Ta
čiau ten auklėjamos busimosios 
lietuvių tautos ve’kėjos — da
bar augštesniąją mokyklą ir ko-

NEPAVYKO

i

Autostrados sai’gybinis žiūri j egzaminuotojo nuverstą gairę vykdant 
automobilių pastatymo konkursą Painsville, Oliio. Konkursui premiją 
$3000 yra paskyrusi Oliio Jaunųjų Komercijos Kūmai. (INS)

Flouriduotas vanduo
Vakar ryto į pietinę Chica

gos dalį vartotojams buvo pa
leistas fluoriduotas vanduo. 
Įmaišymas to chemikalo, anot 
gydytojų, apsaugo dantis nuo 
gedimo, o sveikatai nekenkia. 
Tačiau kaikurie piliečiai buvo 
kitos nuomonės ir ta proga pi
ketavo Miesto ortušę, protes
tuodami prieš fluoridavimą.

Autobusas suvažinėjo 
motiną

Chicagos miesto centre, ties 
State ir Randolph gatvių san
kryža autobusas suvažinėjo 50 
m. amžiaus moterį Dellą Ro- 
binson, policininko motiną. Ne
laimingoji ėjo skersai Randolph 
gatvę. Autobuso priekis ją par
trenkė ant grindinio, o užpaka
liniai ratai per ją pervažiavo. 
Sunkiai sužeista ji už poros va
landų mirė ligoninėje.

Giminėms ir pažįstamiems pranešame, kad

š. m. balandžio 27 dienę Toronte staiga mirė 
A. j- A.

VINCAS PUNIŠKA

Nuiiūdę — žm&na ir dukterys
m

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 West lllth Street

Vienas blokas nuo kapinių.
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste!

Telef — CEdarcrest 3-6335
seimą ir seseles trumpai pasvei
kino seiman atvykęs ir garbes 
prezidiuamn pakviestas kan. F. 
Kapočius.

Seimo dalyviai taip pat buvo 
supažindinti su seiman atsilan
kiusiais: kun. dr. Paškevičium, 
tik ką atvykusiu iš Vokietijos. 
Jis tarė ir trumpą sveikinimo 
žodį; toliau — su seselių koply
čios Putname statytoju inž. Au
gustina v.čium ir koplyčios de
koratoriumi dail. Varneliu, Tėvų 
Marijonų Bendradarbių dvasios 
vadu kun. J. Budzeika, semina
rijos rektorium kun. dr. V. Rim
šeliu ir kt.

Pagal mandatų kom. pra
nešimą, nežiūrint nepalankaus 
oro, seime dalyvavo 57 asme-

CHICAGOJE gužauskų
Iš Rusijos į Chicagą

Penki Rusijos vadovaujan
tieji baptistai birželio 2 dieną 
atvyks į Chicagą ir čia išbus 
tris dienas, aplankydami įvai
rias vietas.

39 nauji garažai
Chicagos planavimo komisi

ja patvirtino sumanymą 19-je 
miesto vietų pastatyti dar 39 
miesto garažus. Juose bus ga
lima pastatyti 4,861 automobi
lį. Garažų pastatymas kainuos 
$13,000,000.

BEVEKLY HILLS GRLINYCIA
Geriausios gčlčs (161 vestuvių, banke
tų, laidotuvių Ir kitų papuošimų.

2443 WEST 83RD STREET 
Tel. PKospect 8-0833 Ir l’R 8-0834

nys, atstovaują įvairias draugi- 
legiją lankančios mergaitės, gy- Jas *r ^5 svečiai, 
venančios seselių laikomame ben I Rezoliucijų komisijai pasiū-
drabūtyje, ši nuošali vieta yra 
gal vienintelė pasaulyje salelė, 
iš kurios išaugs geriausios atei
ties veikėjos lietuvybės ir kata
likybės dirvoje. Be savo moti
niško namo, kuriame klesti he

lius, seimas priėmė šią rezo
liuciją :

“Nek. Pr. Vienuolijos Ch'ca- 
gos apskr. rėmėjų seimas, įvy
kęs 1956 m. balandžio 29 d. Šv. 
Jurgio lietuvių parapijos salėje,

tuviškos katalikiškos spaudos kreiPiasi į Uetuvi? šeimas ir vi 
nedidelis centras, ir lietuvių se- " 
nelių prieglaudos, seselės turi 
dar tris misijas Kanadoje. Tai 
Toronto kardinolo globojama, o 
seselių administruojama našlai
čių prieglauda ir dvi kitos gry
nai lietuviškiems reikalams — 
vaikų darželiai, kuriuose vaiku

Aloyza sveikino seimą visų se- čiai auklėjami grynai lietuviško-
selių vardu, pabrėždama, kad ji 
ir visos seselės ypač vertina Chi

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

Popiežius dovanojo 
Teresei Neumannaitei 
šv. Kryžiaus relikviją

Popiežius Pijus XII dovanojo 
šv. Kryžiaus relikviją šių laikų 
stigmatizuotojai Teresei Neuman
naitei.

Apie Teresės Neumanaitės gy 
venimą — kaip ji pergyvena Kri
staus Kančias, kaip jai pasidaro 
ant rankų įr kojų stigmos (žai- 
dos), iš kurių teka kraujas — 
plačiai aprašyta kun. J. Burkaus 
parašyto j knygoj TERESE NEU- 
MANAITE. Knygoje yra daug 
nuotraukų su Teresės Neuman 
naitės pergyvenimais. Gražus J. 
Kelečiaus Viršelis. Knyga didelio 
formato, 268 pus. Kaina $3.00.

Pinigus su užsakymais siųsti: 
"DRAUGAS”.

2334 S. Oakiey Avė.. 
Chicago 8, III.

4) Paremkime seselių darbus 
savo maldomis ir aukomis”.

Baigiant seimo posėdi, motina 
M. Aloyza nuoširdžiai padėkojo 
Šv. Jurgio parapijos klebonui 
prel. B. Urbai už leidimą sei
mui naudotis parap jos patalpo
mis; sumaniai ir gyvai seimą 
pravedusiam kun. dr. J. Pruns- 
kiui ir visiems savo atsilankymu 
seimą pagerbusiems bei darbu 
ar auka prie seimo pasisekimo 
prisidėjusiems. Seimas baigtas 
J. E. vysk. V/Brizgio palaimi
nimu visiems seimo dalyviams.

LIODĖSIO VALANDOJ

MAŽEIKA * EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6845 So. Western Avė. Air Conditioned koplyčia 
REpublic 7-8600 — 7*8601 Automobiliams vieta

Tiems, kurie gyvena kitose miesto dalyse; gausime 
koplyčių arčiau jūsų namų.

jOHNOUDEiKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

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

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

suomenę šiais reikalais bei ra
ginimais :

1) Plėskime Marijos garbę lie
tuvių tarpe. Ugdykime gilią re
liginę dvasią, ypač jaunimo tar
pe.

2) Siųskite savo vaikus į š ų 
seserų vedamas stovyklas, vai
kų darželius ir bendrabutį, o lie
tuvius senelius — į seselių veda
mus senelių globos namus.

3) Siųskite mergaites, norin 
čias pasišvęsti v’enuoliškam gy
venimui tarnaujant Dievui ir 
Tėvynei, į šių seselių centrinį 
namą, Putnam, Conn. Dabar

čių, iš kurių gali kilti apaštalių, šiai vienuolijai ypač trūksta ge- 
skleidžiančių savo aplinkoje' rų' Plaukimų 
meilę Kristui, Marijai ir Lietu-
vai.

Po

je katalikiškoje dvasioje. Sese
lių darbui plėsti reikia naujų pa-

cagoj ir jos apylinkėse gyvenan- šaukimų. Jo Ekscelencija kvie
čių rėmėjų didelį darbą. Juk se-!melstis už naujus pašauki- 
selės. gyvena toli rytuose, todėl Į mus, taip pat ragino nepamirš- 
retas č.'a gyvenančių rėmėjų yra! maldose ir seselių išlaikomam 
turėjęs progą pamatyti iš arti bendrabuty gyvenančių mergai- 
seselių dirbamą darbą. Nežiūrė
dami to, rėmėjai vistiek nuošir
džiomis ir gausiomis aukomis 
remia seseles. Todėl toks rėrni- 
mimas yra tikras tikėjimo į Die
vą ir pasitikėjimo seselėmis įro
dymas. Rėmėjai savo aukomis 
įrodo, kad jie pasitiki, jog sese
lės aukas panaudoja tikrai ge
riems ir kilniems reikalams. Se
selės, atsilygindamos už rėmėjų 
aukas kasdien meldžiasi už savo, 
geradarius. Ir dabar, seimo me-' m?8’ Parinktus i* katalogų, iš- 
tu, Putname esančios seselės V ome ir persiunčiame varto-

Jo Ekscelencijos žodžio

padėkime artimiesiems
LIETUVOJE IR SIBIRE

Priimame žodžiu ir raštu pil
nai apmokėtus medžiagų, ava
lynės, maisto ir vaistų užsaky-

savo maldose prisimena šio sei
mo dalyvius ir mintyse yra su 
jais. Baigdama savo sveikinimą 
motina M. Aloyza prašė visus 
rėmėjus Savo maldose prisimin
ti seseles, prašant Dievą sėkmės 
jų darbams, o ypač prašė mels
tis, kad Dievas duotų daugiau 
pašaukimų šiai kongregacijai. 
Vienuolynas turi didelę veikimo 
dirvą, tačiau pašaukimų, ypač 
iš lietuv.'aičių tarpo, perdaug 
maža.

Chicagos apskrities seselių rė 
mėjų dvasios vadas kun. dr. A. 
Juška savo sveikinime pasidžiau 
gė, kad čia susirinko toks gau
sus rėmėjų būrys. Toliau pa
brėžė, kad jam buvo ypač ma
lonu dirbti su tikrai pasišventu
sią rėmėjų valdyba, kurioje vi
sa siela atsidavusi darbuojasi 
daugelio darbų ir vienuolynų 
rėmėja Veronika Gečienė. Pa
dėkojo už nuoširdų darbą ir pa
sišventimą v-bos pirm. Jonui 
Keruliui ir kitiems valdybos au

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 U. 26th Street, 

CHICAGO, ILL.

Tel. JRawford 7-2126

Vytauto Augustino
Lietuvos Vaizdų Albumas

LIETUVA
yra geriausia dovana visokiomis 
progomis. Albumo vaizdai kalba apie 
Lietuvą visiems suprantama kalba, 
todėl jis tinka visiems, kas kokia 
kalba bekalbėtų.

Albumas Lietuva 
yra gražiausia dovana 

Kiekvienam verta šį gražų4 leidinį 
pačiam įsigyti ir kitam dovanoti. 

Išleido ATEITIS. Jį galima gauti:
ATEITIES administracijoj 

916 Willoughby Avė.
BKOOKLYN 21, N. Y.

Kaina 6 dol.

Duonų ir (vairia* skoningas 
buLkutea kepa

BRUNO'S KEPYKLA
3339-41 S. Lltuanica Avė.

Tel. Cliffside 4-6376 
Prlatatome J visas krautuves 
Ir restoranus, taip pat Il
stančia | visus artimuosius 

miestus.

Nėra įdomesnės knygos už kelionių 
aprašymus

VLADO RAMOJAUS

LENKTYNES SU SEYONU
yra Lietuvos batalijom) karo kelio 
aprašymai, labai noriai skaitomi ir 
jaunimo ir užaugusių.

Knyga papuošta modernišku dail. 
V. Vilkau viršeliu, turi 292 pusk. 
kaina $3.09. Lietuviškos Knygos 
Klubo leidinys.
ližei.kymus Ir plniaus a kask i te

‘‘DRAUGAS’’
2334 South Oakiey Avenue 

Chicago 8, Illinois

Pirkit Apsaugos Bonus!

Didelė Lietuviškos buities knyga, 
išrinkta iš daugelio kūrinių Jory 
Komisijos ir nepaprastai palankiai 
sutikta skaitančios visuomenės.

Aplankas dail. J. Paukštienės, 
Lietuviškos Knygos Klubo leidinys, 
434 i>sl. Kaina $4.00.

Užsakymas ir pinigus siųskite 
DRAUGAS 

2331 So. Oakiey Avė., 

Chicago 8, I1L
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SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIU 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

mua.

Ambulansų patarna
vimas dieną ir nak
tį, Reikale šaukite

Mes turime koplyčia? 

visose Chicagos b 

Roselando dalyse b 

uojau patarnaujam-

PETRAS BIELIŪNAS
4848 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAfayette 3-3572

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

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

ALFREDAS VAN6E
177 WOODSIDE Rd„ Riveraide, llt Tel OLympic 2-5245

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

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

JURGIS F. RUDMIN
8319 8. LITUANICA AVĖ. Tel.' YArds 7-11SS-11391

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 80th AVĖ., CICERO, BĮ. Tel OLymple 2-1003

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

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET BEpnbUe 7-12151
2314 W. 23rd PLACE Vlrgtnla 7-6672,

Pasinaudokite “Draugo” tiassiliod skyriumi.
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8 namams draugas, chicago, hunois Trečiadienis gegulės 2, 1956

X Stasys Džiugas paaukojo 
Draugo reikalams 5 dol.

X Benignos Blandytės ir 
Juozo ljaurušonio vestuvės šeš
tadienį praėjo labai pakilioje 
nuotaikoje. Į šv. Jurgio bažny
čią prisirinko gausiai lietuvių. 
Tautiniais drabužiais apsiren
gusios pamergės darė itin ma
lonų įspūdį. Sutuoktuvių apei
gas atliko kun. dr. J. Prunskis. 
Solo giedojo jaunosios sesutė 
Ona, vargonais palydint Vla
dui Baltrušaičiui. Vakare ves
tuvių puota įvyko Vyčių salė
je. Vaišės pradėtos malda, ku
rią atkalbėjo kun. J. Prunskis. 
Dalyvavo taipgi kun. Pr. Kelp
šas, kun. J. Kuzinskas ir dau
gybė svečių, pažįstamų iš sto
vyklų gyvenimo Vokietijoje ir 
naujų pažįstamų Chicagoje. Jų 
tarpe K. Steponavičius, prof. 
VI. Jakubėnas, Moliejai iš Gary 
ir kt. Kaikurie svečiai buvo at
vykę net iš tolimesnių miestų, 
kaip Philadelphijos. Daug gy
vumo įnešė jaunosios sesutės, 
užtraukdamos pritaikytas dai
nas. Sveikinimo kalbose iš
reikšta daug linkėjimų ir pa
geidavimų sukurti ir išlaikyti 
tokį pat nuoširdų lietuviškumą 
šeimose, kokiu jaunieji ir da
bar pasižymi. Moksleivių Tau
tinis ansamblis jaunajai įteikė 
dovanėlę, atsidėkodamas už pa
rodytą rūpestingumą lavinant 
jaunuosius ansamblio šokėjus. 
Programą pravedė H. Bugare- 
vičius.

X Alice Stephens kviečia 
choristes ir dainininkes prisi
rašyti prie bendrojo choro, ku
ris dainuoja per Dainų Šventę 
liepos mėnesį. Repeticijos vyks
ta kiekvieną trečiadienį 7:30 v. 
vak., Marijos augšt. mokyklos 
salėje, įėjimas per scenos du
ris. Repeticijos prasidės laiku 
ir tęsis tik vieną valandą. Gali
ma skambinti Alice Stephens 
studijon dėl tolimesnių infor
macijų šiuo numeriu: WEbster 
9-9558.

IŠ ARTI
J. A. VALSTYBĖSE

— Mažosios IJetuvos seseri
ja New Haven, Conn., rengia 
gegužės 5 d. metinę vakarienę 
ir šokius Lietuvių salėje.

IR TOLI

— Arėjo Vitkausko laišką 
išspausdino Hudson Dispatch1 
laikraštis, Union City, N. J J 
Laiške autorius pabrėžia, kad 
reikia daugiau informacijos 
apie Sovietų Sąjungą ir jos dik- 
tatorinę valdymosi sistemą?

— K. Vidikauskas, palaiky
damas ryšį su kitų tautų4 spau
da, parašė apie Eisenhowerį 
eilėraštį, išspausdino “Amery- 
ka-Ėcho”; antrą eilėraštį apie 
lietuviams palankų redaktorių 
Mečislovą Starzynskį, parašy
tą K. Vidikausko, išspausdi
no Philadelphijos savaitraštis 
"Gwiazda”.

— Vaidinimas iš Lietuvos 
partizanų gyvenimo įvyks Wa- 
terbury, Conn., gegužės 6 d., 
sekmadienį, nuo 3 vai. p. p. Šv. 
Juozapo parapijos salėje.

Vakaro pelnas skiriamas Ne
kalto Pr. Seserų koplyčios Put- 
name, Conn., statybos skolai 
sumažinti.

Gerus vaidinimus mėgstan
tieji Waterburio ir apylinkių 
lietuviai turės progą pasigrožė
ti jaunųjų scenos mėgėjų 
darbu, pagyventi komunizmo 
persekiojamųjų tautiečių jaus
mais ir savo atsilankymu pa
remti dideliais lietuvybės dar
bais pasireiškiančias lietuvai
tes vienuoles.

VOKIETIJOJE
— Vasario 16 gimnazijoje 

abiturientų išleidimas. Abitu
rientams išleistuves suruošė aš
tuntoji klasė gimnazijos salėje. 
Dalyvavo dauguma mokytojų, 
išleidžiamieji abiturientai, aš
tuntos klasės mokiniai ir sve
čiai. Dalyvavo tėvų komiteto 
pirmininkas dail. Kaminskas, 
Krašto Valdybos pirmininkas 
inž. Zunde, Krašto Valdybos 
iždininkas J. Glemža, Krašto 
Valdybos vicepirmininkas Si
monaitis, atvykęs iš Hamburgo 
kun. V. Šarka, inž. Augustaitis,

kun. Girčius, buvęs gimnazijos 
kapelionas. Dalyvavo taipgi ir 
abiturientų tėvai: Dubauskienė, 
Jonutienė, Damijonaitis, Jasas 
ir kiti.

— Huttenfelde įvyko Krašto 
Valdybos posėdis. Posėdyje bu
vo aptarti Kultūros dienų Hut
tenfelde, jaunimo vasaros sto
vyklos, lietuvių menininkų kon
certinės kelionės po yokietiją 
ir kiti reikalai. Priimtas Vasa
rio 16 Gimnazijos sąmatos 
1956-57 finansiniams metams 
projektas. Sąmatos projektas 
perduodamas Gimnazijos Ku- 
ratorijai pasisakyti. Į posėdį 
buvo pakviesti ir atvyko lietu
vių darbo ir sargybų dalinių 
atstovai p. inž. J. Augustaitis, 
inž. K. Valiūnas, J. Baltrušai
tis ir kun. Br. Liubinas, su ku
riais išsiaiškinti nesklandumai, 
pasireiškę bendradarbiavime 
tarp Krašto Valdybos ir kuo
pų, ir sutartas būdas, kaip tuos 
nesklandumus pašalinti.

— Huttenfelde Sekminių 
švenčių metu, gegužės mėn. 
19—21 d. d., Krašto Valdyba 
rengia Vasario 16 Gimnazijo
je Huttenfelde “Kultūros die
nas”. Programoje yra numaty
ti keli koncertai, literatūros 
vakaras, šviesos paveikslų de
monstravimas, sportiniai pasi
rodymai ir kt. Dalyvauti jau 
pasižadėjo Memmingeno lietu
vių choras “Darna” (vad. M. 
Budriūno), lietuvių darbo dali
nių choras (vad. F. Strolios), 
Gimnazijos choras (vad. K. 
Motgabio) ir solistai — daini
ninkė M. Panse-Simaniukštytė, 
smuikininkas K. Motgabis ir 
F. Strolia.

-r-r-

NE DAUUGIAU 25

Juodai pažymėtos valstybes prašo, kad mokesčiai būtų ne didesni kaip 25%. (1NS)

CHICAGOS ŽINIOS

X Akt. J. Kelerius, jau ne 
vieną kartą sudominęs mūsų 
publiką savo humoristiniais su
gebėjimais, dalyvaus Skaučių 
Seserijos baliuje geg. 5 dieną 
We8tem Ballroom salėje, kur 
paįvairins vakaro programą ir 
tuo pakels svečių nuotaiką. Ba
liui staliukus galima užsisakyti 
nemokamai iš anksto šiais te
lefonais: FR 6-6425 ir OL 2- 
2927.

*
X Janinos Jautokaitės ir 

Vinco Stanislovaičio jungtuvės 
įvyko pereitą šeštadienį šv. 
Kryžiaus bažnyčioje. Moterys
tės sakramentą suteikė kun. dr. 
A. Baltinis. Bažnyčioje jungtu
vių metu giedojo sol. M. Krip- 
kauskienė. Vaišes pradėjo mal
da kun. P. Patlaba. Vaišes pra
vedė K. Vaičekauskas.

X Kun. Alfas Sušinskas yra
pakviestas įeiti “Draugo” ro
mano konkurso Jury komisi
jom Jis savo sutikimą jau da
vė.

X Didžiausio pasisekimo su
laukusi drama “Prieš srovę” 
paskutinį kartą statoma Soko- 
lų salėje gegužės 5-6 dienomis. 
Nauji sceniniai pertvarkymai 
ir nauji kostiumai, šeštadienį, 

gegužės 5 d., pradžia 7 vai. Po 
vaidinimo šokiai ir baras. Sek
madienį, gegužės 6 d., pradžia 

3:30 vai. Kvietimai atpiginti ir 
iš anksto gaunami J. Karvelio 
prekyboje, 3322 South Halsted, 
Marginiuose, 2511 W. 69th St., 
Royal Blue food store, 3459 S 
Campbell Avė., ir Ramanausko 
krautuvėje, 1439 S. 49th Avė., 
Cicero je.

X Balfo centras per balan
džio mėnesį surinko 1,448.70 
dol. Daugiausia suaukojo Illi
nois valstybė: 867 dol. Vasario 
16 d. gimnazijai surinkta per 
balandžio mėnesį 1,662.39 dol. 
Daugiausia suaukojo taip pat 
Illinois valstybė — 404.39 dol. 
Drabužių surinkta 1,026 sva
rai. Daugiausia suaukojo New 
Yorko valstybė.

X Marijos augšt. mok. Chi
cagoje lietuvaičių Kazimierie- 
čių vienuolių auklėtinės organi
zuotai pasirašė Lietuvių Jauni
mo Peticiją. Surinkta netoli 
1,000 parašų. Parašų rinkimu 
rūpinasi lietuvaičių “Rūtos” 
klubas, vadovaujamas Vitos 
Pavilčiūtės.

X Al. Valentinas parašė vai
dinimą “Prieš 70 metų”, kuris 
bus suvaidintas LRKS Ameri
koje 70 metų jubijėjiniame va
kare. Vakaras įvyksta sekantį 
sekmadienį šv. Jurgio parapi
jos salėje.

X šv. Jurgio parapijoj gegu
žės 6 d. įvyks mergaičių Soda- 
licijos procesija ir apvainikavi
mas šv. P. Marijos statulos. 
Procesija prasideda 2 vai. 30 
min. po piet.

X J. Klimas per A. Berna- 
tonį paaukojo Vokietijoj esan
tiems lietuvių vaikams 10 mal
daknygių.

X Cicero šv. Antano para
pijos karnavalas prasidės ge
gužės 17 d.

Jaunimo Peticija Amerikos
Legiono seminare

*
Amerikos Legiono Illnois De 

partamento A n tisubversyvinės 
Komisijos surengtame seminare 
Chįęagoje suvažiavusiems dele
gatams buvo paaiškintas Lietu
vių Jaunimo Peticijos reikalas. 
Seminare dalyvavo daugiau 300 
Amerikos Legionui Illinois va
dovaujančių asmenų iš visų 
valstybės miestų.

Antisubversyvinės Komisijos 
pirmininkas Edward Clamage, 
pranešdamas apie mūsų jauni
mo peticiją, susirinkusius para
gino ją pasirašyti šiais žodiįais: 
“Mes turime kovoti prieš komu
nizmo įtaką ne tik Amerikos vi
duje, bet būtina pagelbėti ir ki
tiems kraštams nusikratyti ko
munizmo vergijos. Vienam to
kių kraštų — Lietuvai — gali
me padėti pasirašydami peticiją 
mūsų prezidentui, liečiančią ko
munistų išvežtų į Sibirą lietu
vių grąžinimą atgal į jų tėvynę. 
Peticiją čia yra atnešęs lietuvių' 
jaunimo organizacijų atstovas”.)

Peticiją pasirašė visa eilė ži
nomų Amerikos Legiono Illinois 
vadovaujančių asmenų, distriktų 
ir posto komanderių. Jų tarpe 
ir American Leglon National 
Research direktorius A. Wayne 
Mvrphy. Klausytojų tarpe bu
vusi paskaitininke ir antikomu-1 
nistinių diskusijų vakarų orga
nizatorė bei greitu laiku išeis an 
čios knygos “Heroes from the 
Red Heli” autorė M. Emestine 
taip pat pasirašė petici ą. Veik 
kiek venas pasirašydamas pasiė- 
mė peticijos tekstą. Taip pat 
buvo išdalnta ir nemažai kopijų 
JAV Atstovų Rūmų nario Mi-į 
chael Feighan kalbos Kongrese, 
kurioje iškelti ir Lietuvos rei
kalai. Seminare pagrindines kai 
bas pasakė garsus komentato
rius Fulton Lewi8 ir Illinois vals 
tybės senatorius Paul W. Broy- 
les.

Jaunimo Pet'cijos reikalus se
minare tvarkė stud. K. Dirkis, 
padedamas R. Mieželio. Juos 
seminaro vadovams laišku re
komendavo Don Varno Posto 
komanderis Phil Mosteika ir ad
jutantas S. J. Samoska. Posto 
vadovams šį reikalą patiekė 
skautų veikėjas, Don Varno pos

-Proto ligos ir organizmo 
chemija

Chicagoje, Morrison viešbu
tyje, vyksta Amerikos psichiat
rų suvažiavimas. Jame laikė 
paskaitą Montrealio universite
to profesorius dr. Hans Selye, 
eksperimentinės medicinos ir 
chirurgijos instituto direkto
rius. Jisai pranešė, kad jo ty
rimai jį įtikinę, jog žmogaus 
psichinis įtempimas būna prie
žastimi, kad organizmas prade
da gaminti tam tikrus chemi
nius gaminius — hormonus, 
kurie gali būti priežastimi gi
lios depresijos, gali būti prie
žastimi degeneracijos reiškinių 
smegenyse ir centrinėje nervų 
sistemoje.

Daroma pastangų surasti pa
grindinius biocheminius mecha
nizmus, kurie tuo būdu jaut
rius asmenis padaro protiniais 
ligonimis.

Atidarymo kalboje ligšioli
nis Amerikos Psichiatrų drau
gijos pirmininkas dr. R. Finley 
Gale pabrėžė, kad psichiatrija 
ir religija iš dabartinės taikios 
koegzistencijos yra pasinešu- 
sios pasukti į aktyvų bendra
darbiavimą. - Toks bendradar
biavimas bus pasiektas augš- 
tai išsilavinusių abiejų sričių 
atstovų. Kalbėtojas tvirtino, 
kad dabar “kaikurie psichiat
rai taip jautriai priima, kada 
kaikurie dvasiškiai užsiima te
rapija, panašiai kaip dvasiškiai 
jautrūs, kada kaikurie psi
chiatrai bando atleisti nuodė
mes.

Olio laiškas
Dienraštis “Sun-Times” Įsi

dėjo Sanitarinio Distrikto pre
zidento Antano Olio laišką, ku
riuo jis dėkoja, kad minėtas 
dienraštis savo vedamajame 
“Septintas Amerikos stebuk
las” aprašė knygutę “Didžio
sios Chicagos Sanitarinio dis
trikto istorija”. Po to aprašy
mo atėję apie 300 laiškų.

Už girtą vairavimą 3 mėn. 
kalėjimo

Cecil Thompson, 53 m. am
žiaus čikagietis, nubaustas tri
mis mėnesiais kalėjimo, antru 
kartu jį sugavus vairuojant 
automobilį įsikaušus.

to narys Juozas Karklys.
Šiems legionieriams turime pa 

dėkoti už Jaun mo Peticijos svar 
bumo supratimą ir pagalbą. 
Don Varno postas jau nebe pir
mą kartą parodo savo tikrai lie
tuvišką dvasią. Tereikia prisi
minti, jog Don Varno postas ak
tyviai parėmė Molotovo piketa- 
vimą, suorganizuotą lietuvių pra 
ėjusią vasarą Chicagoje.

Šį Lietuvių Jaunimo Peticijos 
patiekimą vienam amerikiečių 
visuomenės padaliniui reikia 
skaityti puikiai pasisekusiu. 
Linkėtina, kad jaunimas ir to
liau su savo peticija sėkmingai 
eitų į amerikiečius, o visa lietu
viškoji visuomenė* kviečiama ak
tyviai padėti jaunimui dirbti var 
dan tos Lietuvos.

Legionierius

Kodėl automobilių, 
nelaimės

Chicagoje vykstąs phichiatrų 
kongresas susirūpino — kodėl 
tiek daug automobilių nelaimių. 
Ypač kovo mėnesį buvo jų 
daug — net 2,960 mirčių visose 
JAV-se. Jeigu ir toliau bus tiek 
mirtinų nelaimių, tai per šiuos 
metus automobiliai užmuš apie 
40,000 žmonių. Pirmaujantis 
psichiatras dr. Kari Menninger 
pažymėjo, kad tų nelaimių 
priežastimi yra daugiau kas, 
kaip tik vairavimas mašinos 
įsikaušus arba — kaip tik me
chaniškieji mašinų trūkumai. 
Kad būtų galima visas prie
žastis tiksliai ištirti, reikia dau
giau lėšų ir laiko.

Nukrito lėktuvas
Lester W. Cotton, 34 m. am

žiaus, nukritęs su sportiniu lėk
tuvu, tik pirštą įsibrėžė, o pa
vojus buvo didelis, nes pakilus 
apie 100 pėdų užgeso jo moto
ras. Pasisekė jį atgaivinti, bet 
kai skrido nusileisti, jis vėl už
geso. Tada lėktuvas krito į lau
ką, apsivertė, sulankstė prope
lerį, buvo stipriai sužalotas vie
nas sparnas ir vairas, bet la
kūnas pats išėjo iš sudaužyto 
lėktuvo, kurį vėliau darbinin
kai atitempė į aerodromą.

Skrendantieji automobiliai
Illinois Technologijos insti

tuto iškilmėse, atidarant nau
jus rūmus, kuriuose vyks stu
dijos architektūros, pramoni
nio braižymo, miesto ir apylin
kės planavimo, buvo pareikšta, 
jog netolimoje ateityje turėsi
me automobilius, kurie galės 
skraidyti; bus išrasti magneti
niai valytuvai ir bus sudarytos 
rašomosios mašinėlės, kur ne
reikės spaudyt raidžių, kaip 
dabar. Modemiškai rašomajai 
mašinėlei tereikės diktuoti, ir 
ji viską švariai surašys.

Nužudytų berniukų motina 
išsikraustys

Eleonora Schuessler, 37 m. 
amžiaus, gyvenanti 5711 N. 
Mangt) avė., Chicagoje, motina 
dviejų berniukų, kurie rasti 
žiauriai nužudyti Robinson miš
kuose, savo namus parduoda, 
pasiryžusi iš jų išsikraustyti. 
Ji planuoja vėliau ištekėti už 
našlio Valentino Kujawos. Jos 
du sūnūs buvo nužudyti spalio 
mėn. 16 d. Iki šiol policija ne
surado kaltininkų, nors labai 
stropiai jieško.

Mokslapinigiai gabiems ir 
veikliems

Dvidešimt trys Chicagos 
apylinkės studentai, pasižymė
ję gabumais ir veiklumu, lai
mėjo mokslapinigius. Tai dau
giausiai veiklūs skautai, religi
nių organizacijų vadai, atletai, 
muzikai. Iš viso JAV-se moks
lapinigius gavo 525 studentai, 
iš fondų, kuriuos sudarė For
das ir 19 kitų bendrovių. Jos 
šiam reikalui paskyrė $3.116,- 
000.

Nusikaltimų sumažėjo 
13.9%

FBI pranešimu Chicagoje nu
sikaltimų skaičius 1955 m. su
mažėjo 13.9%, nors visose 
JAV-se nusikaltimų padidėjo 
.2%. Tik viena sunkiųjų nu
sikaltimų rūšis padaugėjo Chi
cagoje: praeitais metais buvo 
292 užmušimai (1954 m. — 
277). New Yorkas, turįs maž
daug dvigubai tiek gyventojų, 
kaip Chicaga, praeitais metais 
turėjo 306 žmogžudystes. Chi
cagoje praeitais metais suma
žėjo plėšimai, įsilaužimai, au
tomobilių vagystės, užpuolimai. 
Nepilnamečių nusikaltimai vi
same krašte padidėjo.

Kaip apsisaugoti nuo 
atominės bombos

Armour Tyrimų įstaiga, 
esanti prie Illinois Technologi
jos instituto, pakviesta paruoš
ti planus, kaip Chicaga turėtų 
apsisaugoti atominės bombos 
sprogimo atvejuje. Tokių pla
nų paruošimui, išstudijavimui 
yra paskirta $10 milionų.

Šaltas, šlapias, debesuotas 
balandis

Oro biuras šių metų balan
džio mėnesį vadina šaltu, drėg
nu, debesuotu. Oro temperatū
ros vidurkis buvo 47.2 — apie 
laipsnį žemiau normalios, nors 
dviemis dienomis buvo rekordi
nė šiluma, pasiekusi net 81.1 
laipsnio.

1

KAS KĄ IR KUR
' — LRK Susivienijimo 70 metų

jubilėjaus vakarienė įvyks gegu
žės 6 d. 6 vai. 30 min. šv. Jurgio 
parapijas salėje. Bridgeporto L- 
RK Susivienijimo 15 kuopa susi
vienijimo 70 metų gyvavimo jubi- 
lėjui paminėti ruošia arbatėlę su 
įdomia programa. Programoje A. 
Valentino vaizdelis “Prieš 70 me
tų”. Taip pat bus kun. dr. Paš
kevičiaus pranešimas ir kitokia 
programa. Įėjimas už dyką. Kvie
čiama visuomenė atsilankyti. Ar
batėlėje bus pagerbti nariai, ku
rie ilgiausiai yra išbuvę Susivie
nijime.

— šv. Kazimiero seserų rėmėjų 
2 skyrius daro susirinkimą ge
gužės mėn. 4 d. 8 vai. vakaro, nau 
jojoj šv. Jurgio klebonijoj. Svar
bus susirinkimas prieš seimą į— 
vyks gegužės 6 d. Marijos augšt. , 
mokykloje.

_______________ Ona Kazlauskaitė.

Vagystė labdaros 
parengime

Piktadariai pavogė dvejus 
kailinius, $4^500 vertės, iš pa
rengimo, kuriame buvo sten
giamasi sukelti daugiau lėšų 
Evanstono ligoninei. Vieni kai
liniai buvo ponios Don McNeil, 
iš Winnetkos, kainavę $2,500, 
antri — ponios Helen M. Kron- 
neberg, kainavę $2,000. J paren
gimą buvo suėję 700 savano
rių talkininkų, pasiryžusių pa
dėt sukelti $4,218,000.

Marijos apsireiškimų Fatlmoje 
1917 metais aprašymas

128 pusi. Kaina Jl.CO 

Užsakymus kartu su pinigais siuskite:

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

Ar Marija apsireiškė Lietuvoje 
Atsakymą rasite J. Budzeikos (Kny
gutėje

MARIJOS APSIREIŠKIMAI 
ŠILUVOJE

Kaina 40 centą

Ją galite gauti

“DRAUGE”

2334 So. Oakley Ava

CHICAGO 8. ILL.
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NAUJŲ MAŠINŲ 
FONDAS

“DRAUGO” Administracija 
nuoširdžiai dėkoja už aukas 
Naujų Mašinų Fondui. Aukojo 
šie asmenys:

Valinskas, Fabijonas $10.00
Surantas, Stasys .... 5.00
Lukaševičius, Stasys 3.00 
Gramsas, Mikas .... 2.00
Janavickas, Ona .... 2.00
Narkevičius, Petras . . 2.00
Sobutas, V. Kun.......... 2.00
Šimkus, Jokūbas .... 2.00
Ašmontas, Leonas .. 1.00
Baltusauskas, Leonas 1.00
Jakavičius, B.............. 1.00
Jonikas, M................... 1.00
Irlikaitė, Angelė .... 1.00
Klimas, V.................... 1.00
Radis, F....................... 1.00
Šimulynienė, Marija 1.00 
Urbanavičius, Kons

tancija .................. 1.00
Yocius, Antanas .... 1.00
Zarauskas, J. ...... 1.00

STATYBOS FONDAS

Aukojusiems Statybos Fon
dui tariame nuoširdų ačiū. Au
kojo šie asmenys:

Ginkus, Juozas P... $25.00
Džiugas, St.................. 5.00
Misevičius, Jonas .... 2.00
Vainavičienė, Elena . . 2.00
Šeputis, A.................... 1.00
Tamošiūnas, V. * .... 1.00
Zerolis, Vacys .......... 1.00

MARIJOS MftNESf PRALEISKI-
ME GEGUŽINIŲ PAMALDŲ 

DVASIOJE
Gegužinių pamaldų dvasia yra to

kia gili, tokia maloni ir tokia 
lietuviška

ši dvasia yra puikiai išreikšta 
Jo Ekscelencijos 

Vyskupo Vincento Brizgio 
gegužiniuose skaitymuose:

MARIJA DANGUJE 
IR ŽEME JE

Tai yra trisdešimt vienas skai
tymas, pritaikintas kiekvienai ge
gužio mėnesio dienai. Mąstymai 
parašyti atsižvelgiant ne tik į di
džiąsias marijines tiesas, bet ir į 
mūsų laikų rūpesnius.

Knyga papuošta puikiu dail. J. 
Pilipausko viršelių. Ji turi 144 
psl. ir kainuoja tik $1.50. Ją iš
leido Lietuviškos Knygos Klubas.

Užsakymus ir pinigus siųskite:

DRAUGAS
2384 So. Oakley Avė.,

CHICAGO 8. ILL.raara^mManuMnuM


