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LIETUVIS IS SIBIRO JAU ATVYKO CHICAGON
90,000 mylių po Sov. Rusiją; 
Lietuviai Vorkutoj ir Karagandoj

JUOZAS PRVNSKIS
Leonas Lavickas dešimtį su puse metų išbuvęs Rusijos belais

vėje, šių metų sausio mėn. išleistas drauge su vokiečiais belais viais, 
pasiekė JAV ir laikinai sustojo netoli Chicago3: pas Zigmą Mo- 
liejų, 4012 Fir str., East Chicago, Indiana. Paviešės ilgesnį laiką 
pas savo sesutę — Haliną Moliejienę.

Ilgesnį laiką buvo Vorkutoje,
Stalingrade, Petegorske (Kauka
ze), Karagandoje ir Sachaline, o 
iž viso yra perėjęs gal netoli šim
to pereinamųjų stovyklų ir lage
rių, apkeliaudamas Rusijoje apie

— Kaip su drabužiais?
— Vorkutoje kaliniai turėjo 

vatinius drabužius, bet Stalino 
laikais neturėjo jokių kojinių, tai 
guminius batus audąvosi supda-

90,000 mylių. Per šį laiką keturis mi kojas ; popierius. Buvo labai 
kartus sutiko lietuvius. Pirmą daug sušalimų, geltonligės ir 
kartą — Kirove, kur įrengtas pe- džiovos.
reinamasis lageris. Jo kameroje — Ar gauna tremtiniai ir kali- 
buvo apie 70 lietuvių. Ten sutiko niai siuntinius ir laiškus? 
Mičiulienę su dukterimi. Vorku- — Iš Rusijos valdomų žemių
toje išbuvo pustrečių metų, dirb
damas plytų fabrike. Ten matė 
aaugiau lietuvių, pvz. ten buvo 
dr. Sinkus, Gedvilą iš Ukmergės, 
1-un. Idzelevičius iš Vilkaviškio 
parapijos, gen. Raštikio giminai-1 
tė, Mačiukevičius iš Marijampo
lės (miręs Vorkutoje), matė kini.

— gaudavo laiškus ir siuntinius, 
o paskutiniu laiku — galėjo gau
ti ir iš užsienio.

Ar gaunantieji laiškus ir 
\ siuntinius nenukentėdavo?

— Gaunantieji tremtiniai ir ka 
b niai nenukentėdavo, bet to ne
būtų galima pasakyti apie siun-V. Mažoną pakeliui j Vorkutą, -. .. r>. /..., . , ,. . . ... -ima , [ciancius. Žinau atsitikimu, kadtaipgi sutiko asmenj 1934 m. bu-1

vusį Marijampolės banko direk
toriumi.

Karagandoje L. Lavickas suti
ko apie penketą lietuvių, jų tarpe 
buvusį teisėją Stankūną iš Dzū
kijos, Pečiulytę (ar Pečionaity- 
tę).

žmonės, kurie siųsdavo kali
niams ir tremtiniams siuntinius 
iš Lietuvos, paskiau patys atsi
rado ištrėmime.

— Ar Jūs patartumėte iš Ame
rikos siųsti laiškus ir siuntinius 
į Lietuvą ir kalpidms.

— Mano nuomone, kaliniams
Taipgi sutiko lietuvių Stalin- ir tremtiniams galima ir reikia

grade prie statomo Volgos—Do
no Kanalo. Ten buvo lietuvių širo 
tais. Ten, kaip ir Vorkutoje, bu
vo tik nubaustieji. Prie Stalingra 
go Leonas Lavickas turėjo pro
gos pažinti lietuvį Jurkšaitį, Bir- 
montą, Kazakevičiūtę.

— Kokiose seąlygose tremtyje 
gyvena lietuviai? — ėmiau jį 
klausinėti pasikvietęs pas save.

— Kol būna pereinamose sto
vyklose, tol į darbus nevaro. Ba
rakuose įtaisyti trys augštai lo
vų. Gausu parazitų. Maistas — 
ką čia žmogus gauna į dieną, ten 
beveik turėtų užtekti per mėnesį. 
Daugiausia — avižų košė. Stali
no laikais Vorkutoje kalinius kel
davo apie 2—3 vai. ryto. Užval
gius varydavo į darbą. Į darbo
vietę tekdavo eiti dvi valandi. 
Paskiau — 12 valandų darbo, ta
da vėl dvi valandi kelionės atgal. 
Taigi — kalinys ištisai kokias 16 
valandų ant kojų. Guldavo apie 
10 vai., o jau apie 11 vai. — vi
sus sukelia — patikrinti. Tik ket
vertas valandų ramesnio poilsio, 
ir vėl keltis. Paskutiniu metu re
žimas sušvelnėjo.

— Ar Jūs buvote Vorkutoje 
sukilimų metu?

— Ne. Tie sukilimai buvo anka 
čiau: 1940 ir 1945 metais. Gi 
1948 metais sukilo viena sto
vykla ir išsilaužusi norėjo išlais
vinti kitus, tačiau kariuomenė 
juos kietai numalšino.

. — Turėjote gana sunkias gam
tos sąlygas?

— Taip. Vorkutoje žiemą daž
nai siausdavo pūgos. Viesulas 
toks stiprus, kad iš stovyklos į 
fabriką buvo nutiesti retežiai ir 
tik jų prisilaikydamas galėjai ei
ti. Jeigu kurį pagriebtų vėjas, tai 
r.uneš, jog nesurastum. Kartą to
kiai pūgai siaučiant, būdami la
gery be maisto, labai išalkome. 
Trys atsirado norintieji pasiekti 
virtuvę, esančią už kokių 40 jar
dų. Kai atidarė duris, vėjas taip 
bloškė, kad du išsigandę grįžo. 
Trečias išėjo ir jį viesulas nunešė 
tolyn. Tik po dviejų savaičių bu
vo rastas jo lavonas už penkių 
mylių.

siųsti. Jie jau tremtyje, jų padė- 
tiets nepablogins, tik siuntiniai 
jiems pagelbės. Atsargiau su 
siuntiniais ir laiškais į Lietuvą, 
tačiau nedrįsčiau sakyti, kad vi
siškai nereikia siųsti.

— Ar neatima siunčiamų dą- 
lykų?

— Vadovybė neatima. Tačiau į 
lagerio vidaus tvarkytojus nekar 
tą patenka banditai iš tų pačių 
kalinamųjų, kurie karką sulaiko. 
Paskutiniu metu siuntinius išda
lina pati administracija. Maistą 
atiduoda visą. — Laikrodžius 
dažniausiai sulaiko, o peilius — 
visada sulaikys. Dažnai sulaiko 
fotografijas. Drabužius dažnai 
atima į sandėlius, atiduodami 
tik kvitą. Visdėlto daugeliui dra
bužius ir atiduoda. Dažnai čia 
vyksta pagal viršininkų nuožiū
rą-

— Ką labiausiai reikėtų trem
tiniams ir kaliniams siųsti ?

— Iš maisto — svarbiausia 
baltymai, kaip mėsa, taukai; 
siųsti ir rūbų.

1 — Kaip rusų civiliai laikėsi
'tremtinių ir kalinių atžvilgiu?

— Mūsų būtų žymiai daugiau 
žuvę, jeigu ne jų pagalba. Ta' 
kartais duonos bulkutę numes, 
tai vandens paduos. Parodė nuo 
širdumo.

— Kokie pasikeitimai Rusijoje 
vyko po Stalino mirties?

— Lageryje sąlygos palengvė
jo. Svarbiausia, sutrumpėjo dar
bo valandos, medicinos priežiūra 
geresnė, gyvenimo sąlygos len
gvesnės. Atrodo, kad visas Rusi
jos vidaus gyvenimas vystosi di
desnės laisvės kryptimi. Stiprėja 
kariuomenės žodis.

— Ar teko būnant Sibire pa
matyti kokią lietuvišką knygą, 
laikraštį?

— Tik tuos, ką mums su siun
tiniais atsiuntė iš Lietuvos.

— Kaip Jūs išlikote gyvas?
— Gal tik dėl to, kad buvau la

bai sveikas ir kad Dievas padėjo, 
beveik tikras stebuklas.

— Ar lageriuose teko pergy
venti kokių religinių apraiškų?

— Kun. Idzelevičius kartkartė
mis laikydavo šv. mišias. Iš kar
to rusai juokėsi; paskiau — nu
duodavo nematą. Tremtiniuose 
ir kaliniuose tikėjimas stipresnis, 
kaip kur kitur.

— Kaip Jūs neužmiršote lietu
viškai kalbėti, būdamas vokiečių 
kariuomenėj, paskiau — Rusijo
je?

— Aš lietuviškai sau vienas 
dainuodavau ir lietuviškai mels- 
davausi, kad ir būdavau atskir
tas nuo savųjų.

— Kokį duotumėte patarimą 
Amerikoje gyvenantiems lietu
viams?

— Daugiau atsiminti tremti
nius ir kalinius. Galėtų mažiau 
gert ir baliavot, daugiau padėti 
saviesiems Sibire.

— Per kokias įstaigas geriau
siai gaunami siuntiniai?

— Geriausiai siuntinius gau
davau kai buvo siunčiami per Vo
kietijos ir Šveicarijos Raudonąjį 
Kryžių.

Kalendorius
Gegužės 3 d.: šv. Kryžiaus At

radimas, šv. Aleksandras ir šv. 
Juvenalis; lietuviški: Dievonis 
ir Nerutė.

Saulė teka 5:46, leidžiasi 7:50.

Oras Chicagoje

Chicagoje ir apylinkėje rytoj 
dalinai apsiniaukę ir truputį šil
čiau.

Senatoriaus Alben W. Barkley, mirusio praėjusį pirmadienį nuo šir
dies smūgio Lęxington, Va., palaikai buvo atgabenti į Wasbingtoną 
praėjusį antradienį. Vėliau specialiu traukiniu jo palaikai nugabenti 
į Pnduehah, Ky. šiandien snatorius Barkley laidojamas Mount Kenton 
kapinėse, Paduclinli, Ky. (INS)

Egiptas nori duonos, o ne karo- 
pareiške jų ambasadorius Hussein

WASHINGTONAS, geg. 2. — Egipto ambasadorius Ahmed 
Hussein pareiškė šiandieną, jog jo kraštas bus „priverstas“ pirkti 
daugiau ginklų iš komunistinių valstybių, jei Prancūzija ir kitos 
Vakarų sąjungininkės parduos daugiau karinių įrankių Izraeliui. 

Egipto ambasadorius Hussein
pareiškė:

— Mes esame patenkinti, kad 
Jungtinės Amerikos Valstybės 
atsisakė parduri ginklų Izrae-

Prancūzy karine

misija pasiliks
SAIGON, Pietų Viet Nam, geg. 

2. — Prancūzija, prašant Pietų 
Viet Namo vyriausybei, sutiko 
palikti karinę misiją Viet Name 
po ištraukimo savo kariuomenės. 
Karinę misiją sudarys apie 50 
armijos, laivyno ir oro jėgų tech
nikų, įskaitant 30 oro jėgų pilotų 
ir inžinierių. Prancūzų augštoji 
komanda Indokinijoje nustojo 
egzistuoti šeštadienį, kai gen. 
Pierre Jacąuet, komandos virši
ninkas, išvyko.

Pijaus XII žodis
VATIKANAS, geg. 2. — Po

piežius Pijus XII šv. Juozapo dar 
bininko šventėje (gegužės 1 d.) 
pasakė kalbą į viso pasaulio dar
bininkus ir kvietė komunistus 
darbininkus grįžti į krikščiony
bę, kurios dėsniai gina ir saugo 
darbininkų teises ir pareigas.

liui. Tačiau Prancūzija ką tik par 
davė Izraeliui dvylika sprausmi- 
nių kovos lėktuvų, finansuojamų 
JAV armijos pagalbos. Aš ma
ne u, kad JAV turėtų panaudoti 
savo įtaką sustabdyti ginklų skri 
dimą į Izraelį.

Hussein pareiškė, jog jo tauta 
nenori karo, kuris atneštų didelę 
nelaimę į Vidurio Rytus. Jis to
liau pareiškė:

— Mes norime Amerikos pa
galbos, kad galėtumėm pastatyti 
Aswa.no užtvanką. Mūsų auganti 
valstybė reikalinga daugiau mais 
to ir užtvanka galėtų mums duo
ti milionus akerių dirbamos že
mės, kur išaugintumėm daržoves 
ir vaisius.

Egipto ambasadorius nesitei- 
sino dėl pirkimo ginklų iš Čeko
slovakijos, bet tik pastebėjo: . .

— O ką mes kitką galima da
ryti. Izraelis, turįs 1,706,000 gy
ventojų, turi didesnę armiją ir 
geriau apginkluotas negu Arabų 
pasaulis su astuoniomis valsty
bėmis ir 45,000,000 gyventojų. 
Vakarų pasauliui atsisakius par
duoti mums ginklų, mes dėl to 
pasisukom į komunistines vals
tybes. Mes neturėjome kitos išei
ties-, jei norime būti laisvi, — 
pareiškė Hussein.

Valstybės sekretorius Dulles
išskrido tartis į Paryžių

WASHINGTONAS, geg. 2. — Valstybės sekretorius John 
Foster Dulles išvyko į Paryžių. Jis dalyvaus Atlanto Sąjungos pen
kiolikos užsienio reikalų ministerių posėdyje šį penktadienį ir šeš
tadienį. j

Atlantb Sąjungai norima ati
daryti platesni laukai. Kanada,
Prancūzija ir Italija vadovauja 
sąjūdžiui, kad Šiaurės Atlanto 
Gynybos organizacija iš karinio 
lauko daugiau pasuktų į politi
nius ir ekonominius laukus. Pre
zidentas Eisenhoweris ir Dulles 
paskutiniu metu pradėjo remti 
šią idėją.

Vadinasi būtų daugiau diplo
matijos negu pirmiau buvo. Bet 
prieš tai ši idėja bus apsvarsty
ta Š. Atlanto Gynybos organiza
cijoje (Nato).

Dulles, prieš išvykdamas į Pa
ryžių, tarėsi su prezidentu Ei- 
senhoweriu. Prieš sėsdamas į lėk
tuvą, valstybės sekretorius Dul
les paretiškė: „Apskritai sutin
ku, kad Š. Atlanto bendruomenė 
reikalinga daugiau ką tai tokio 
negu karinės organizacijos“. •

Taip pat bus keliamas klausi
mas, kad valstybėms ekonominė 
pagalba būtų daugiau teikiama 
per Jungtines Tautas.

New Yorko gubernatorius Avė 
rell Harrimanas ir Adlai E. Ste-

Trumpai iš visur
• Leonas Lavickas, patiekęs 

šiandien mūsų dienraščiui žinių 
pluoštą apie Sov. Rusijos gyveni
mą, šiuo metu turi 32 m. am
žiaus. Kalėjimo ir darbo stovyk
lų laikas palikęs gilius pėdsakus. 
Jis nenori 'ko prasitarti, todėl la
bai atsargiai ką pasakojo. Kele
tą mėnesių numato dar pabūti 
šiame krašte, o paskiau grįš į Vo 
kietoiją, kur Muenchene nori 
baigti inžinerijos studijas. Leo
nas Lavickas iš Sibiro atvyko 
taip, kaip stovi, ir jam sudaro ne
mažą rūpestį mintis, kaip reikės 
įsitaisyti. Blogiausia, kad jo tė
veliai, gyvenantieji East Chica
goje, yra abudu 68 metų am
žiaus ; motinai be to neseniai pa
daryta sunki operacija.

• 12 tūkstančių automobilių 
darbininkų Coventry, Anglijoje, 
sustreikavo, protestuodami prieš 
automatus. Piketuotojai nelei
džia inžinieriams pastatyti „pa- 

vensonas, pradėdami rinkiminę spaudimo guzikiukų“ mašinert-
kampaniją, iškėlė reikalą labiau 
panaudoti Jungtines Tautas tam 
tikslui.

Slavas pirmininku
NEW YORKAS, geg. 2. — Ju

goslavijos ambasadorius Joza 
Brilej gegužės mėnesį pirminin
kauja Jungtinių Tautų Saugumo 
tarybai. Saugumo tarybai balan
džio mėn. pirmininkavo JAV 
ambasadorius Henry Cabot Lod- 
ge, jr.

jos.
• Prieš Nicaragups, preziden

to Anastasio Somozos gyvybę pa
sikėsinimas buvo ruošiamas. Du 
areštuoti.

• Burmos premjero U Nu 
priešfašistinė žmonių laisvės ly
ga laimėjo daugumą parlamenta
riniuose rinkimuose. Nu partija 
laimėjo parlamente 120 vietų, 
kairiųjų opozicija gavo 34 vietas, 
o kitos try3 mažos partijos — 11 
vietų.

Atmesta Perono konstitucija, 
grįžtama prie originalo

, BUENOS AIRES, Argentina, geg. 2. — Argentinos preziden
tas Pedro E. Aramburu išleido gegužės 1 d. nutarimą, kuriuo pa
naikinama 1949 metų Perono konstitucija ir atstatoma Argentinos 
1853 metų originali konstitucija.

~ šis žingsnis palies du laukus
Okupuotos LietUVOS — tautinį ir tarptautinį. Grąžini-

i
Generolas Kandolp'h Pate (kairėje) pareiškė Atstovų Rūmų g nkluotos 
tarnybos komitetui, jog mnj. gen. Joseph C. Bueger (dešinėje) perkel
tas iš Parria Island, S. C., į I/ejejune, N. C., karinę stovyklą, kad dėl 
keistų seržanto Matthew MeKeon išsigalvojimų marinų būrys buvo 
suvarytas į pelkes ir šeši jų ten nuskendo. Seržantas MeJ<eon buvęs 
įsikaušęs, kai įsakė marinams žygiuoti į pelkes. Dabar jį laukia dėl to 
karinis teismas, (IMS)

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Dag Hammarskjold, Jungtinių Tautų generalinis sekreto

rius, šiandien atvyksta į Romą, kur patieks pilną pranešimą JT 
Saugumo tarybai apie savo taikos misijos darbus Vidurio Rytuose, 
kur taikė arabus su izraelitais.

— Sirijos premjeras Said Gazzi sutinka pasirašyti nesišaudy- 
mo sutartį su Izraeliu, jei Izraelis sutiks susilaikyti nuo nukreipimo 
Jordano vandens arabams nepageidaujama kryptimi.

— Prezidentas Eisenhoweris vakar atšaukė spaudos konferen
ciją ir dalyvavo pamaldose už a. a. senatoriaus Alben W. Barkley 
sielą. Pamaldos buvo Washingtone.

— Brazilijos vyriausybė įsakė peržiūrėti Brazilijos atominę 
yolitiką. Ir galimas dalykas, kad gali būti sulaikytas gabenimas 
radioaktyvių rūdų į Jungtines Amerikos Valstybes.

— Pietų Afrikos teisingumo ministeris C. R. Suart pareiškė, 
jog Pietų Afrikos vyriausybė planuoja pašaukti mažiaus a 200 as
menų už išdavystę, komunistinę veiklą ir kitus nusikaltimus.

— Vakarų Vokietijos užsienio reikalų ministeris Bcinrich von 
Brentano vakar tarėsi su D. Britanijos finansų ministerių Haroid 
Maemillan ir svarstė klausimą dėl sąjungininkų kariuomenės Vo
kietijoje palaikymą piniginiai. Bonuos vyriausybė šeštadienį pra- 
tešė, kad ji sąjungininkų kariuomenės Vokieitjoje išlaikymo išlai
dų dalį nustos mokėti. Britanija mažiausia 1Ą0 mil. dolerių metuo
se nori iš Vokietijos už savo kariuomenės laikymą Vokietijoje. 
Amerika irgi nori, kad vokiečiai mokėtų už saugumo jėgų laikymą. 
Brentano šiandien vyksta į Paryžių tartis su Dulles kariuomenės 
klausimais.

>uotos Lietuvos 
jaunimas turės
vykti į Maskvą

VILNIUS, okup. Lietuva. — 
Maskvoje šiemet bus „TS tautų 
spartakiada“. Į ją turės vykti ir 
okupuotos Lietuvos sportininkai. 
Kai Kauno atstovai „pralaimėjo 
šalies žiemos krepšinio varžybo
se“, tat „sukėlė didelį sujudimą 
sportinėje visuomenėje“, todėl 
treneris St. Butautas vėl dabar 
pakviestas į rinktinę ir kartu su 
kitais sistemingai treniruojasi, 
nors anksčiau buvo nutaręs ne- 
bežaisti krepšinio, bet atsidėti tik 
trenerio darbui. Nuo gegužės 5 d. 
Lampėdžiuose vyks matomoji 
treniruočių stovykla.

Paskiau bus Pabaltijo respu
blikų varžybos ir „T. Lietuvos 
spartakiada“. Kuršių mariose — 

i „gegužės 1-sios garbei“ —nutar
ta pravesti pirmąją varžybinę re
gatą. Jos metu bus susitikta su 
Kaliningrado buriuotojais. „Res
publikos buriavimo pirmenybės“ 
numatytos pravesti Nidoje.

• Baltųjų Rūmų strategai, 
pranešama, barido įtikinti buvusį 
New Yorko gubernatorių Dewey 
kandidatuoti į JAV senatą.

• Du žemės drebėjimai palietė 
Lebaną.

mas senos konstitucijos nebeleis 
ateityje Argentinos prezidentui 
būti iš eilės du terminus prezi
dentu. Taip pat bus apsaugota 
užsieniniai investmentai nuo sau- 
vališko nacionalizavimo.

Juan D. Peron priėmė naują 
konstituciją, kad būtų vėl per
rinktas 1952 m. į prezidento kė
dę. Praėjusių metų rugsėjo mėn. 
jis buvo numestas nuo Argenti
nos diktatoriaus sosto. Pagal ori
ginalią konstituciją, Argentino3 
prezidentas, atitarnavęs šešerius 
metus, turi užleisti vietą kitam 
asmeniui, išrinktam prezidentu, 
o šiam ištarnavus, anas gali vėl 
kandidatuoti į prezidento kėdę.

Tuo pačiu metu peronistai pa
sinaudojo proga ir įvedė naujoje 
konstitucijoje paragrafą, kuriuo 
vyriausybė buvo įgalinta nacio
nalizuoti užsieninius turtus labai 
mažomis kainomis.

• Kubos kongresas patvirtino 
civilių teisių suvaržymą 45 die
noms Kuboje. Sekmadienį ten ne
sėkminga revoliucija buvo kilu
si. Kuboje 45 dienoms susirinki
mai uždrausti ir cenzūra uždėta 
spaudai ir radijui.

• Neapolio karalius Mahendra 
Deva, 36 metų, apvainikuotas se
nomis hindų apeigomis.

Aswa.no
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Ketvirtadienis, gegužės 3, 1956

Redaguoja JONAS ŠOLICNAS ir VACLOVAS KLEIZA 
Telefonas — PRospect 6 • 2796

Medžiagą siųsti: Jonas Sol i anas, 1218 Main Str., Lrbana, Illinois

Moksleivio balsas

sų mielasis svečias tėvas Kęstu
tis Butkevičius, OFM.

Dovanu įteikimo aktą persk&i 
tė ir :’odį jaunimui tarė berniu
kų globėjas J. Šmulkštys, pa
skatindamas ir padrąsindamas 
jaun mą ir ateityje uoliai daly
vauti konkursuose.

Dvi dovanos buvo skirtos at- 
kų sendraugių valdybos, o trečio 
ji knygyno “Spauda” savininko 
p. Vikt. Vaitkaus. At-kų sen
draugių pirm. J. Paliulis įteikė 
dovanas laimėtojams, pasveikin
damas visus konkurse dalyvavu-

vusius, sendraugių pirmininką' kol pasaulis nebus grąžintas
J. Paliulį, komisijos pirm. J. 
Šmulkštį ir uolų jaunimo rei
kalų rėmėją Vikt Vaitkų apdo
vanojo žydinčiomis gėlelėmis.

Moksleivių at-kų kuopos vald. 
pirm. R. Gaižutis moksleivių var 
du padėkojo svečiui už jautrų1 
žodį, at-kų sendr. valdybai ir p. 
Vaitkui už jaunųjų reikalų su
pratimą ir visokeriopą paramą.

Meninėje programoje S. Vati- 
kutė deklamavo Vyt. Nemunėlio 
“Debesėlis”, Loreta Bacevičiū
tė — J. Aisčio “Pavasaris”, o

Kristui.
Po iškilmių svečiai ir naujie

ji Studentų Ateitininkų Sąjun
gos nariai rinkosi prie pusryčių 

(Nukelta į 7 psl.)

I’el. ofiso HE. l-ttfvtt. rez. 1‘R. 4-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

1867 W. Garfleld Blvd.
VAL: 1—« Ir 8—9 

Šeštadieniais nuo 1 Iki 4 vai. p. p. 
išskyrus ketvirtad. Ir sekmad.

Gyvename dienas, kada laik
raščiuose, susirinkimuose ir po
kalbiuose skamba nepasitenki
nimai: mūsų jaunimas padykęs, 
neatsakingas, nutautėjęs ir t.t.

“ATEITIES” KONCERTAS

Solistas Vacį. Verikaitis kar
tu su sol. A. Stempužiene ir pia
niste J. Rajauskaite - šušiene 
dalyvaus “Ateities” koncerte,

Tai yra kritika, kuri labai retai kuris įvyks gegužės 12 d. Ap

sius ir primindamas tas gražias pabaigai savą nuotaikingą kūri- 
mūsų tėvynės Lietuvos tradici- nėlį “Vaikų Balandis” paskaitė 
jas, tą simbolinę gilią prasmę, Rūta Juraškaitė, Regina Palių-
lietuvio vaizduojamą kiaušinio 
marginime.

I dovana — Jurgio Gliaudos 
knyga "Raidžių pasėlia.” — te-

yra konstruktyvi ar padedanti. I reiškimo parapijos salėje, Brook 1 ko Seliokui už stilizuotų tul-
Lengva kitų, ypač jaunesnių, 
pastangas, veiklą bei darbus 
peikti, jais nepasitenkinti, bet, 
kai reik'a ką nors teigiamo pa
tiekti, tie patys priekaištų' šal
tiniai dažnai tyli.

Daug yra trūkumų mūsų 
moksleivijoje, bet kyla klausi
mas, kodėl ir kaip tai galima 
sumažinti. Daug'ausia kaltinti
na aplinka, į kurią pakliuvęs 
jaunuolis, nors ir kovoja, bet 
jėgoms išsekus pasiduoda jos 
įtakai. Pasiduoda todėl, kad

2lyne.
Sol. V. Verikaitis 

nuoja Royal Conservatory, CBC 
Opera Co., Toronto Philharmo- 
nic Orchestra pasirodymuose ir

pių margutį.
kinai dai-1 II dovana — St. Būdavo kny

ga “Varpai skamba” — teko 
Alg. Kuzmickui už margutį 
vaizduojantį lietuvišką kryžių

lyte, Dalia Žemaitaitytė ir R. 
Maruškevičius.

Pobūvis baigtas malda ir At
eitininkų himnu. Po to sekė už
kandžiai, šokiai ir žaidimai.

CHICAGOS STUDENTŲ

Sekmadienį iš ryto Marijos

kitur. Įdomu, kad dainin'nkas su ateitininkų ženkleliu vienoi
yra didelis lietuviškos dainos po 
pularintojas, ir tokiu būdu a- 
merikiečiai yra ne kartą atkrei
pę savo dėmesį į mūsų tautines 
dainas.

SAS SĄSKRYDIS

SAS sąskrydžio, įvykstančio
jam trūksta atramos, sudarytos Segužės 5 6 dienomis Urba-

na, III., programa yra ši: 
šeštadienį: 10 vai. suvažiuo

jame prie YMCA, Wright ir 
Chalmes gtv.; 2 vai. — iškilmin
gas posėdis ir paskaita — YM
CA; 5:30 vai. — bendra vakarie 
nė; 8 v. — linksmavakaris — 
Kaeser Room, YMCA.

.... . j . , Sekmadienį: 9:30 vai. — šv.yra reikahnga studentų pagal-, Mig;os Sy Jono k , čioj, 604 
ba. Studentų, nes jų daugumas E A . Mia _
baigė s:os šalies mokyklas ir

iš žmonių, kurie jį suprastų, ma 
tytų jo problemas ir padėtų jas 
spręsti ne tik sakydami, kad 
moksleivija buvo kitokia “mano 
laikais”, bet jam padėtų, atsi
žvelgdami į sąlygas, kuriosna jis 
yra pakliuvęs. I

Moksleiviui atditininkui čia

pusėj ir sprogstančios šakelės 
pumpurėliais — kitoj.

III dovana — Stp. Zobarsko 
“Viltrakių vaikai” — teko Sigu
tei Vaitkutei už margutį su kiš
kučiais.

Svečias tėvas Kęst. Butkevi
čius jautriais žodžiais kreipėsi 
į jaunuosius, nukeldamas nors 
trumpam laikui visus į gimtinę 
ir tuo sukeldamas ne vieno sieloj 
namų ilgesio jausmą. Primin
damas idealą “Visa atnaujinti 
Kristuje”, jis nurodė kelią ir 
priemones savęs auklėjimuisi ir 
užsigrūdinimui. Moksleiviai mie-

Dr. Nina KRIAUŠELIONAIYE
(Gydytoja Ir Chirurge) 

MOTERŲ LIGŲ IR AKliEBUOS
SPECIALISTO 

8760 West 71st Street
(Kampas 7 lot Ir Caiifornia)

Tel. ofiso tr rez. REpubllc 7-414# 
Vai. 11-2 Ir 6-9 v. v. šešt. 1-4 p. p

Priėmimas tik pagal susitarimą.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4266 W. 68rd St, 
Ofiso U-L ltldiauue 5-441U

Rczld. telef. GRovchiU 6-0617 
Valandos: 1-3 p. m. Ir 6-8 p. m. 

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

DR. ANNA BAUUNAS
AKIŲ, AUS 

GER
— Pritaiko akinius —

6822 So. Western A v eone
Vai.: kasdien 10-12 vai. Ir 7-9 vai. 
rak. šeštadieniais 10-1 vai. Trečia
dieniais uždaryta. Kitu laiku susitarus 

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Re> telef, VVAlbrook 5-5078

1USŲ, NOSIES IR 
(KLĖS LIGOS

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja Ir CblrurgS) 

KODIKIU IR VAIKŲ LIGŲ
SPECIALISTO

7166 South Western AveuM
(MEDICAL BUILD1NG)

Pirmad., antrad., ketv. Ir penktad 
nuo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. Ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. Seštad. 1J 
vai. ryto Iki 8 vai. popiet.

Ofloe U-l. RE. 7-1148
Rea, U-l. WAlbrook 6-3766

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

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

DR. JUZĖ IR KĘSTUTIS 
AGLINSKAI

GYDYTOJAI IR CHIRURGĄ]
, , , . . . , 2800 West (Dėt Streetaugstesn. mokykloje susir.nko Val pirm. ir antr. 10 iki 12 ryto,

apie 20 studentų. Studentų, ku- riki * ir 6 iki 9 popiet: ketv. ir 
• . . , , penkt. 2 iki 4 Ir 6 iki 9 popiet * “rie jau metai ar daugiau dirba tadieniais 10 iki 2 vai. popiet, 

ateitininkiškąjį darbą. Tačiau1 Ofiso tei.PRospect 6-1795
tą dieną jie susirinko viešai ir
iškilmngai pasižadėti amžinai 
likti ištikimais savo šūkio įgy
vendinimui. ..Jie pasiryžo, kai J.
E. vysk. Brizgys pamoksle ra
gino semtis išmintes iš tūks
tančius metų besivystančios 
krikščioniškos teologijos ir filo
sofijos ir ypač iš amžinai ne
senstančio šaltino — Kristaus 
pamokymų. Jie pasišventė ruoš 
tis ateities veiklai ir dabar dirb
ti, kiek pajėgia. Ir kai po šv.
Mišių aukos užgiedojo ateitin n- 
kų himną, dvidešimt lietuvių

lą svečią, visus konkurse dalyva jautė ir žinojo, kad tol nepails,

TeL ofiso YA. 7-5557, rez. RE. 7-4969

DR. FRANK C. KWINN
(KVIECINSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1661 Weet 47th Street

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 
vai. iki 4 v, popiet. Nuo 7 v. Iki 8:81 
Uždara treč. visa diedu Ir šeštad. vak

DR. FL TALLAT-KELPŠA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Telef. TOwnliall 3-0959 
2534 VVest 68th Street 

Vai.: tik iš anksto susitarva.
Telef. HEmlock 4-7080, neatsakiiM 

skambintą UEntral 6-2294.

TeL ofiso PRospect 0-2240
PRospect 0-4732

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

5700 S. Wood Street
2 iki 4 Ir 6 Iki 9 popiet Seš- i Priėmimo vai. tik pagal susitarimų 

nuo 2—4 vai. kasdien ir nuo 6 iki S 
vai. pirmad. Ir penkt. Trečiad ir sek. 
uždarytaRez. tel. GRovehill 4-5603

Tel. ofiso HE. 4-5849. rez. HE. 4-232*
DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2484 West 71st Street
Vai. Pirm., ketvir., penkt. 1-4 Ir 7-9 
Antr. 1-5, treč. Ir šešt. pagal sutarties

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6317 South Westera Aveiue 
Chicago 29, III. 

Pasimatymai pagal sutartlea 
Telefonas REpubllc 7-4900

Rezidencija: GRovehill 6-8141

dar nespėjo pamiršti uždavinius, 
su kuriais teko susidurti. Prie 
moksleivio prieiti ir su juo ras
ti bendrą kalbą studentui yra 
žymiai lengviau: juk moksleivio 
akyse studentas yra jo drau
gas ir patarėjas.

Atsižvelgdami į tai, studentai 
gali daug pasiekti jaunųjų bro
lių ir sesių tarpe. Tačiau atro
do, kad ligšiol moksleivija buvo 
studentijos ignoruojama. Lyg 
netiesioginiai sakoma: “Jūs 
sau, mes sau”. Bet pamiršome, 
mieli kolegos, jog šiuose moks
leiviuose glūdi studentijos atei
tis, kadangi kokius moksleivius 
mes užsiauginsime, tokius tu
rėsime ir studentus.

Moksleivijai yra reikalingas 
paskatinimas, ir studentai veik
dami ne tik autoritetu, bet ir 
draugiškumu, yra patys tie, ku
rie gali juos daugiausia paska
tinti. Moksleiviams reikalingos 
praktiškos veiklos idėjos — stu
dentuose jų netrūksta, tik gaila, 
kad studentais jos ribojasi.

Suprantama, kad studentas 
yra užimtas mokslu, kuris atima 
jo paskutinę laisvą minutę, ta
čiau čia yra labai rimtas reika
las. Jeigu jūs nepadėsite moks
leiviui, tai kas kitas? Jeigu 
skaitytume, jog moksleivijos 
veikla yra ir studentų veiklos 
punktas, tai manau, kad atsiras
tų noro ir laiko. Atsiminkime, 
kad savo rankose turime daug, 
tik reikia pasiryžimo tai suvar
toti. • ' L. T.

ryčiai; 2:30 vai. — Motinos die
nos minėjimas, Ulini Union 
314N. kambaryje.

Visi studentai at-kai ir bičiu
liai yra kviečiami dalyvauti šia
me suvažiavime. Tad" iki pasi
matymo Urbanoje:

MARGUČIŲ MARGINIMO 

KONKURSO DOVANŲ 

ĮTEIKIMAS YVATERBURYJE

Balandžio 14 d. senoje parapi
jos mokykloje įvyko mokslei
vių ateitininkų pobūvis — do
vanų įteikimas laimėtojams už 
gražiausiai n\ marg’rtus margu
čius. Pobūvį malda pradėjo mū-

Rūpestingai ir pigiai taisau
TELEVIZIJOS

APARATUS
Garantuoja darbą ir dalis.

J. MIGLINAS 
Telef. — HUmbold 6 1038

STATYBAI 
IR NAMŲ 
PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGĄ

Ar Gaunate 
Slogas?

CARR MOODY 
LUMBER CO.

STASYS LITWINAS, Prez.
3039 So. Halsted St.

Tel. Vlctory 2-1272 
Apkainavimą ir Prekių Pristaty

mą Teikiame Nemokamai
Raštinė atidara kasdien nuo

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

Visuomet kreipkite dėmes) | užkletėjunlus 
vidurius. Dėl palengvinimo tūk«tan(Mal pa
geidauja Dr. Pcter’s “Oomozo”. Kaip ir 
pagal gydytojo receptą gaunamuose vaia- 
tuoHe, jo HfjHtate yra keletas niediclAkal 
užtvirtintų dalykų, kurie vl«i kartu veik
dami suteikia palengvinimu keliais būdais: 
1) ramina ir šildo sutrikusi skrandi; 2) 
atleidžia vidurių t&putlino skausmus; 3) 
suteikia neskubinanti palengvinimą. nuo 
sukietėjusių vidurių, kurio yra priežastim I 
aukfr'-inu ifivardintų simptomų. Avelnus. Ge
ro skonio. ISparduota virA 20,000,000 bon- 
kų. Šeimos dydžio bonka $1.05 vaistinėse. 
Bandykite Dr. Peter’s "Gomozo”... abso
liutiškai niekas kitas taip nepagelbės 
Jei Jūsų vaistinė neturi, tad, pasiųskite 
$1 už 11 oz. bonkg (su Jūsų vardu kr ad
resu) šiuo adresu: (iOMOZO, Dept. (17 f-75 
.4541 N. R»venswoo<l Avė.. Chleago 40, III.

IS ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujam ftjM-clal, w dideliu 

aunk vežimi«, su pilna ap- 
drntula. Pigus Ir Kuli n ingiu- 
patarim vinimi.

R ŠERĖNAS
4546 R. W<mk1 St., Chicngo D, 

lllinoiH, tel. VI 7-2972

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS 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. Vlrglnia 7-0036

Rezidencijos tel. BEverly 8-8244

Senoviškas, gimtojo krašto sūris, labai skanus, “kaip tik toks 
kokį senelė gamindavo.” BABUŠKA BRAND Europos skonio kai
miškas sūris sukels jums praeities svajones. Dabar galima pirkti 
jūsų apylinkės krautuvėje. Pirkite šiandien ar rytoj.

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

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(Spec. motorų Ilgesd» akušerija) 

4053 Archer Avė.
Kampas Archer ir Calitornia Avė. 

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

Ofiso t.ief. YArda 7-1166 
Rezidencijos — STewart 3-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

šeštadieniais 1—4 vai.

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IB CHIRURGE 

10748 South llichigan Avenue
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 v. 
išskirus trečiad. šeštadieniais nuo 1 
Iki 4 vai. popiet.

Tel.: Ofiso — PUUman 5-6744 
Buto — ENglevvood 4-4979 

Ofiso Ir buto tel. HEmlock 4-5816

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

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.

LAfayctte 3-4949 
Namų — CEdarcrest 3-7786

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
8259 South Halsted St.

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

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

DR. VYT. TAURAS- 
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR 
SPEO. MOTERŲ LIGOS 

Ofisas ir rezid.: 2410 W. 51st Si
Tel. PRospect 8-1223 arba WE 6-5577

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

šeštadieniais 2-4 vai, popiet.

TcL ofiso Hc. 4-2123, rez. l’R. 6-8484

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS 

Spec. chirurginės ligos 
6255 South VVestern Avenue

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

sekmadieniais uždaryta

Tel. ofiso: DAnube 6-1126

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

8267 South Halsted Street
Vai. 1 iki 4 v. p. p. ir 6—8 v. vah 

Šeštadieniais 1—4 v. p. p.

TeL ofiso PRospect 6-9400
Rezid. PRospect 6-9100

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
( Vaškevlčlūtė)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue 

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

DR. J. VAITAITIS
GYDYOOJAS IR CHIRURGAS

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

vak. šeštadieniais 16-2.
Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4342 Archer Avenue

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

Trečiad. ir sekmad. tik susitarus

MES PRISTATOME ANGLIS BEI^E“*^! 

PEČIAUS ALIEJŲ
DIDELIAIS IR MAŽAIS KIEKIAIS ?

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

STASYS FABIJONAS
2146 So. Hoyite švėna. Tel. Vlrglnia 7-7097j

Ofloe VVAlbrook 5-2670.
Rea. Hllitop 5-1540

Dr. Alexander J. Javols
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
R4ARQUETTE MEDICAL CENTER 

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

Trečiad. Ir šeštad. pagal nutarti

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(LIETUVIS GYDYTOJAS)

2500 VVest 68rd Street
VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. ir 7:30 
Iki 9 vai. Trečiad. ir šešt. uždaryta

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpubllc 7-229O 
SPECIALYBE CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS
2435 VVest 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.

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

keičia stiklus Ir rėmus.
4466 So. Caiifornia Avė., Ohicago 

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

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

ALGIRDAS LANDSBERGIS
KELIONĖ

V. Adamkevičiaus apianka 
Ulnakymus nu pinigais siųskite:

259 psl., kaina 62.50 
DRAUGAS, 2884 8. Oakley Avė.. 

Chicago 8, UL

šios nuostabios Ir nepaprastos kny
gos personažus šitaip Įvertina ra
šytojas Gliaudą: "...VTelsas — pa
niekintai, niekintojas, bet turis 
savyje Fra Angellco angelų varsų 
gama, Tatjana—nesuprantanti sie
los sąvokos, bet mylinti skaisčia 
meile. Pagaliau Julius... pasiilgęs 
skaistumo Ir nesuvokiąs jo esmes, 
drąsus be drąsos, nesuprantąs pa 
rojaus bepr^cljlmo procese”

w ‘

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

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

suflitarimą išskyrus trečiadieniui
2422 iYest Marųuette Rd.

Telefonas REliance 5-181)

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
8925 VVest 59th Street

VAL. 1—4 popiet, 6:80—8:30 yak.
Trečiad. pagal sutarti 

Atostogose nuo bai. 22 iki gpg. 7 d.

TeL ofiso CL. 4-0253, rez. G It.6-8876

DR. A. Z. ŠAULYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4045 So. Ashland Avė., Ohicago 
Pirmad., antr., ketv. ir penk. 

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

. Rez. 8053 S. Campbell Ave.

TcL Ofiso YA 7-4787, rez. Plt 6-193Č

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4646 S. Ashland Ava. (kamb. 211)
Vai. nuo 2—4 ir 6—8: trečiad., šeš
tad. ir aekmad. tik pagal autartj. 

Jeigu neatsilieps vlršminfitl telefonai
šaukite MIdway 3-0001

A. TVERAS
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES

Pardavimas ir taisymas
2646 W. 691h SI. REpubllc 7-1941

Tet ofiso ir buto Oljmplo 2-4159
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ' 
4988 W. 15th St., Cicero 

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

Butas (526 8o. 49Ui Avė. 
šeštadieniais 12 Iki 4 nopis*

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopedas - ('roteztatna 

Aparatal-Protezai, Mod. ban 
dažai. Spec. pagaliu, kojom

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

2860 W. 63r<l St. Chicago 29. III 
Tel. PltoHpcct 6-6084.

Y
■HiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiii'

MARQUETTE GELIŲ KRAUTUVE
KORSAŽAI, GCI.CS VESTUVĖMS. LAIDOTUVĖMS TO 

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

2743 West 69th Street Tel. PRospect 6-0781
(priešais 8v. Kryžiaus ligoninę)

llltlllllllllllllllllltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllin

Ofiso telef LAfayette 8-3210, jei 
neatsiliepia, šaukite KHdzte 3-2868

IR. EMILY V. KRUKŠS
GYDYTOJA m CHIRURGf

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

Trečls dieni tik susitarus
2834 8.

AUKŠTAS DIVIDENDAS — APDRAUSTAS SAUGUMAS IR PELNINGI PATARNAVIMAI

TAUPYKITE- TVIRTAI. APDRAUSTOJ 916,000,000 IŠTAIGOJE. AUKAOI AVRIAS, NAUJAI PADIDINTAS DIVIDENDAS U* PAID UP INVESTMEN- 
TŲ R^RKAITAS, KITI TAUPYMO (SKYRIAI: OPTIONAb, BONUS, KALE 0(1 III VAKAUI.IV SKYRIAI. GALITE TAUPYTI IR PER LAIŠKUS SU- 
TAUPYKITE IŠLAIDAS IAKEIČIANT ČEKIUS IR APMOKANT VISOKIAUSIAS BILAS, VEI/TUI PATARNAVIMAS NARIAMS. I0KE10IAM IR 
PARDUODAM VALDUOS BONUS. NAMU PASKOLOS PRIEINAMIAUSI OM SĄLYGOM. SUŽINOT MUSŲ AUKŠTA DIVIDENDĄ <R KITAS IN
FORMACIJAS PAŠAUKIT — GROVEJIILL 4-7576.

CHICAGO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION, 6234 SOUTH WESTERN AVL
PIRM. 19 VAI, — H VAL.; ANTICAP. IK PENKT 9 Iki 4 VAK.: K ET. 9 IKI H vai. valu; IFeč. UŽDARYTA VISA DIENA: SEKT. • IKI I POPIET

Jei turite parduoti ar linuomo 

i, pasiskelbkite smulkių skelbimų 
įkyriuje. Skelbimą galite perduoti 
telefonu: Vlrglnia 7-6640.

PLA11NKITE “DRAUGĄ”

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

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Tel. ofiso PIt. 8-6444, rez. HE. 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti 

Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-0659

DR. P. Z. ZALATORIS
Tel. ofiso CA 0-0257, rez. PIt 0-0059

1821 So. Halsted Street 
Rezid. 4000 S. Arteslan Avė.

VAL. 11 v. r. Iki 3 p. p.; 6—9 v. v.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

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

Ištaiso.
Ofisas Ir akinių dlrbtuvfl 
756 VVest 85th Street 

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

DR. S. VAITUSH, OPT.
Palengvinu aklų Įtempimą, kuri. 

yra priežastis galvos skaudėjimo bei 
svaigimo ir skaudančių aklų karščio. 
Atitaisau trumparegystę ir toliregys- 
tę. Prlrenku teisingai akinius Via) 
egzaminavimai daromi su elektriniais 
Instrumentais, rodančias mažiausius 
trūkumus Speciali atyda kreipiama 
J mokyklos valkus.

4712 South Ashland Avenue 
Tel. YArda 7-1373

Vai. 10:80 iki 7 v. vak. šeštad. 10:80 
Iki 6 vai. Sekm. Jr treč. uždara.

DRAUGAS 
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND

Oakley Avė., Chicago 8, 111. Tel. Vlrglnia 7-6441 j 7-4449
Vntsred aa flecond-Class Matter March 81, 1916, at Chicago. 

Undov tbn Aot of March S, 1879.

Member of the Catbollo Presą Ass'n 
Publlahsd dally, ezept 

by the
Llthuanlan Cathollc Praaa 
PRENUMERATA:
Chicagoj Ir Cicero)
Kitur JAV Ir Kanadoje 
Ulalenyje

lUlnola

subscriPtion RATES
Sundaya, 88.00 per year outside of Chloago

89.00 per ynar In Chicago A Closro
Soclety 88.00 per year ln Canada

Foretgn $11.00 per yMue.Metams H metų 9 mln. t m9n.
89.00 6.00 8176 •1.18
88.00 84.50 82.60 81.90

R11.00 86.60 88.06 11.81
Redakcija stralpanlua taiso savo nuožiūra. N esu naudotų atralpanlų ne

saugo, juoa grąžina tik tš anksto susitarus. Redakcija ui skelbimų toriai 
neatsako. ftk«ihlmų kainos prisiunčiamos gavus prašymą.
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DAUG KĄ PASAKO
Lietuvių R. K. Susivienijimo Amerikoje kuopose pradedama 

daugiau judėti. Šiuo metu labiau pajuda, nes ši fraternalinė 
apdraudos organizacija šiemet mini 70 metų sukaktj.

Gegužės 6 d. Šv. Jurgio parapijos salėje, Chicagoj, LRKSA 
15 kuopa rengia minėjimą, sujungdama su savo įsikūrimo auk
siniu jubil’ėjumi. Prieš keletą savaičių tokį minėjimą surengė 
33 kuopa Roselande, o netrukus ir 37 kuopa Rockforde, III., švęs 
šią svarbią sukaktį. Reikia manyti, kad daugelis kuopų jų gražų 
pavyzdį paseks.

Šiuo sąjūdžiu reikia džiaugtis. Jis daug ką pasakys. Su
kakties minėjimo iškilmėse bus plačiau atskleista ne tik LRKSA, 
bet ir Amerikos lietuvių organizuotosios veiklos praeitis.

Atskleidę šios organizacijos istorijos lapus pamatysime, kiek 
daug darbo ir rūpesčių įdėjo pirmieji lietuviai ateiviai Amerikon, 
kad susiorganizuotų ir bendromis jėgomis dirbtų religijos ir 
tautinių brangenybių išlaikymui, kad reikale vieni kitiems pa
dėtų ne tik moraliai, bet ir medžiaginiai.

Kad organizuotumo svarbą pirmieji Amerikos lietuviai at
eiviai gerai suprato, kalba daugelis rfaktų. Anais laikais lietuvių 
organizacijoms nereikėjo laikyti sfjcialių organizatorių, ar mo
kėti komisus už naujų narių prirašymą. Užteko lietuviui suži
noti, kur ir kada, sakysim, LRKSA kuopos susirinkimas įvyks, 
ir patys kandidatai be ypatingų paraginimų ar prašymų atvyk
davo į susirinkimus ir paprašydavo, kad jie būtų priimti f or
ganizaciją.

Matot, kaip radikaliai pasikeitė laikai: šiandien ir prašomi, ir 
net nariai į susirinkimus nenori lankytis, nes mat laiko neturim 
ir "bijom, kad susirinkimas kokio darbo mums neužkrautų. O 
norint gauti naują narį, ne vieną, bet keletą kartų reikia eiti į 
namus ir maldauti, kad prisirašytų į organizaciją. Daug įsira
šančių net išsidera, kad ir narystės mokesčius kuopos valdybos 
asmuo ateitų į namus paimti.

Šitokia padėtis sunkina visų mūsų organizacijų veiklą. 
Galima ir daugiau pasakyti — ją žlugdo. Jei šios padėties ne
pataisysime, teisingiau — jei nepasitaisysime, mūsų organizuo
tasis visuomeninis gyvenimas šuoliais pradės riedėti į pakalnę. 
Tai neigiamai paveiks ir į Lietuvos išlaisvinimo darbą. Ar tik 
nereikia griebtis visų galimų priemonių, kad atstatytume mūsų 
tarpe pareigingumo supratimą lietuvių organizacijoms ir jų veik
lai?

LRKSA sukakties minėjimas atskirose kuopose primins ir 
kitą svarbų dalyką.

Šiandien turime 120 ar daugiau parapijų, parapines mokyk
las, aprūpintas lietuvaitėmis mokytojomis, vidurines mokyklas, 
ligonines ar prieglaudas ir daug kitų kultūrinių ir labdaros įstai
gų bei organizacijų. Juk savaime jos neatsirado. Jos buvo įkur
tos, pastatytos ir išlaikytos ligšiolinio lietuvių organizuotumo 
ir savo religinių bei tautinių pareigų supratimo, darbštumo ir 
dosnumo dėka. Istorija pasakys, kad toks LRKSA ir jo kuo
pos anais laikais buvo vienu didžiųjų ramsčių lietuviškosios kul
tūros ir visuomenės gyvenime, šiandien pradedama tai užmiršti, 
ir jau esame linkę iš LRKSA tik paimti, bet nieko jam ar kitai 
organizacijai nebeduoti.

Atsilankę į LRKSA kuopų rengiamus sukakties minėjimus, 
sužinosime, koks platus baras yra išvarytas kultūros ir labdaros 
srityse, kiek daug yra prisidėta ir prie Lietuvos išlaisvinimo 
darbų, kurie buvo dirbami I Pasaulinio karo ir pokario laikais.

Be abejo bus priminta ir tai, kad LRKSA savo nariams 
yra išmokėjęs (pomirtinėmis ir pašalpomis) netoli septynių mi- 
l.onų dolerių, kad šiandien jis stipriai stovi finansiniu atžvilgiu, 
turėdamas savo ižde netoli trijų milionų dolerių ir susitvarkęs 
taip, kaip šiandien tvarkosi moderniškos tos rūšies organizacijos.

Šiandien tik vieno dalyko tereikia: atnaujinti pirmųjų Ame
rikos lietuvių ateivių pareigingumo ir darbštumo jausmą bei su
pratimą LRKSA ar kitoms lietuvių organizacijoms. Reikia ir 
prisirašyti, ir savo veikla į jas įsijurlgu.

tai, kad jie įsteigė tautines ka
pines. Autorius toliau gana 
piktai ir nepagrįstai rašo: 
“Meno mokyklų studentai be
veik nesugeba savo laikraščio 
pailiustruoti, nėra kas nupieš
tų knygai viršelį, nekalbant 
apie rimtesnio turinio piešinį”. 
Atrodo, kad autorius nežino 
kas yar nuolatiniai “Ateities” i- 
liU8tratoriai N. Vedegytė, Gr. 
Bot yrius, kas yra A. Korsakai
tė, Virkau ir eilė kitų dar jau
nesnių, kurių paroda šiandien 
keliauja iš miesto į miestą. 
Tas pats liečia ir literatūrą. 
Šiandien spaudoje dažnai su
randami vardai Bogutaitės, 
Buračaitės, Prikockytės, Sužie
dėlio, Keblinsko ir eilės kitų 
autorių, ant kurių pečių laiky
sis visa tremties literatūra, jei, 
neduok Dieve, ta tremtis bus 
ilga.

“Organizacijų himnai atsi- 
skamba kažkokiu t beviltišku- 

rašo toliau Jonikas, lygmu
tie himnai būtų specialiai para
šyti tremties metu. Jie buvo 
giedami seniau, o ir dabar tebė
ra tie patys žodžiai ir ta pati 
jėga. Perdaug sutirštintomis 
spalvomis dažo jaunimą V. Jo
nikas. Tą jaunimą, kuris šian
dien leidžia angliškai žurnalą 
“Lituanus”, kuris turi. visuose 
laikraščiuose savo skyrius pats 
juos prirašydamas, kuris šian
dien suorganizavo Jaunimo pe
ticiją, kuris pajėgia suruošti 
didingas sporto šventes, kuris 
aktyviai veikia studentų sąjun
gos arba kitų organizacijų rė
muose. Gyvenime nėra taip 
blogai, kaip gali atrodyti iš 
spaudos. Ne kas kitas o jau
nimas pasisakė anketoj, kad 
90% jų grįšią į Lietuvą. Var
gu ar iš suaugusių toks pro
centas susirastų. Emigracija 
jokiai tautai nėra išganymas ir 
bendri negalavimai paliečia vi
sus, ne tik jaunirųą, ir jį barti 
būtų perdaug jau vienašališka.

Al. B.

SI.TIRŠTINTOS SPALVOS I ratai ir istorikai, juo labiau 
žurnale “Į Laisvę” Vincas Jiandien- kada kovavedama už

Judėjimo nelaimės 
skaičiuose

1955 m. užmušta 37,800 žmo
nių. Sužeista 2,158,000 asmenų. 
Skubant gatvėse ir keliuose už
mušta 12,700 žmonių ir sužeis
ta — 702,560. Judėjimo nelai
mėse tais pačiais metais žuvo 
8,130 pėsčiųjų. Savaitgaliais 
per 1955 m. žuvo 15,730 žmonių 
ir buvo sužeista — 766,090. Tai 
sudaro apie 41% visų užmuštų
jų ir 35% sužeistųjų. 27% žu
vusiųjų buvo mažiau 25 metų 
amžiaus. 85% katastrofų įvyko 
su keleiviniais automobiliais

PAKELIUI Į TEISINGĄ TAIKĄ
Maldos ir atgailos dienos mintys

J. KUZMICKIS, D. Britanija

I. i Šiandien... apsivylę politika,
Teisingai dainuoja mūsų Bern.! pradėjome statyti Babelio bokš-

PA GALIU KARIAMS

Jonikas nukalbėjo apie jauni
mą, kaip pačios “Į Laisvės” re
dakcija pastebėjo, labai jau su
tirštintomis spalvomis. Nega
lima iš jaunimo reikalauti to ko 
negalima, nereikia jam prie
kaištauti, o tik jam reikia duo
ti darbo. Jaunimas dirba, ir tai 
parodė Sporto žaidynės nese
niai praėjusios Chicagoje ir 
meno ir literatūros vakaras 
surengtas Šatrijos korporaci
jos, taip pat Chicagoje. Nerei
kia norėti, kad visi jaunuoliai 
būtų intelektualai, filosofai ir 
visuomenininkai. Iš palyginti 
negausios lietuvių bendruome
nės mes, proporcingai imant, 
nemažiau turim pasišventusių 
studentų veikėjų negu kad tu
rėjom laisvoj tėvynėj kur ne
buvo jokios kalbos nei apie 
amerikonizmą, nei apie mate
rialinį užsitikrinimą. Jonikas 
“Į Laisvę” 9 Nr. rašo. “Jauni
mo siela nuviršijo pilvinis ide
alizmas”. Ką jaunimas gali at
sakyti į šitokį priekaištą? Pil
vinis idealizmas čia prikišamas 
ta prasme, kad jaunuoliai la
biau metasi į specialinę profe
siją negu į humanitarinę. Ta
čiau galime atsakyti autoriui jo 
straipsnio paskutiniu sakiniu 
“Visi nuoširdūs darbai yra tau 
tinės vertybės.” Suprantama, 
kad reikalingi mokytojai, lite-

Lietuvos išlaisvinimą tik plun
ksna, tačiau nereikia norėti, 
kad jaunimas specialiai studi
juotų nepraktiškuosius moks
lus. Specialybė dar nepadaro 
beraščiais ir šiandien mes ran
dame eilę studentų ir jaunųjų 
intelektualų raštingų net ir tos 
pačios “Į Laisvės” puslapiuose. 
Galėčiau paminėti inž. A. Saba
liauską arba gyd. Z. Brinkį. Ne
gali negausioj lietuvių studentų 
Visuomenė visi būti Šoliūnai, 
Mieželiai ar Kleizos.

Autorius Jonikas toliau ši- »
taip pliekia jaunimą: “Jei ko
kia mergina ir studijuoja, iš 
bėdos, pedagogiką, ji jau da
bar pilna dolerinės širdgėlos, 
kad apsiriko pasirinkdama pro
fesiją. Gal ją išgelbės bažnyti
nių organizacijų mokyklos, su
teikdamos darbą, kuris su lie
tuviškumu turės tiek ryšio kiek 
velnias su poteriais”. Atrodo 
autorius mano, kad kiekvienas 
baigęs turi būtinai dirbti tik 
parapinėj mokykloj. 0 jeigu 
dirbs tai būtinai vykdys nutau
tinimo darbą. O tačiau tos 
parapinės mokyklos išaugino 
visą eilę gerų tautai nusipelnu- 
sių visuomenininkų, kurie ir 
šiandien veža tautos laisvinimo1 
vežimą. Tuo tarpu tie, kurie 
prieš bažnyčias ėjo, gali šien- 
dien pasigirti tik vienu darbu,

Trys iš keturių nelaimių įvyko 
esant geram orui ir sausam ke
liui. šeštadienis yra pavojing'au 
šia diena, o nuo 4 iki 8 vai. va
karo yra pavojingiausios dienos 
valandos. Daugiausia katastro
fų atsitiko dėl skubėjimo. 78% 
nelaimių įvyko važiuojant tiesiu 
keliu. 1954 m. užmuštųjų tebu-

Brazdžionis, vaizduodamas šių 
dienų tikrovę: “Visos mūsų min 
tys, visos mūsų viltys prie gim
tosios žemės ir namų, ten sušalę 
grįžtame sušilti iš visų pasviee- 
čių svetimų” (“Mūsų maldos”).

Nesvarbu, ar mūsų žmogus 
nieko neturi ir viską prarado, 
ar svetimuose kraštuose atrado 
palyginti sotesnį ir turtingesnį 
gyvenimą, — jis taip dažnai sa
vo mintimis nukeliauja į gimtą
ją šalį susišilti ir sutiprėti. Lie? 
tuviui, nuoširdžiai permąstan- 
čiam tėvynės Lietuvos vergijos 
dramą, nesuteikia pilnutihio 
džiaugsmo nė svetur užtikti bliz
gučiai, nė šokių salių svaigi mu
zika. O tada, kai jis atsiklaupia 
maldai, kai išsineria iš pradedan 
čio nusistovėti gyvenimo dulkių, 
tartum dar aiškiau praregi, dar 
stipriau pajunta savo tautos 
kančias ir dar aiškiau pradeda 
suprasti to paties poeto atodū
sį:

Visos mūsų maldos kasdieni
nės:

— Viešpatie, duok tėviškės 
dangaus...

Ta malda sąmoningai ir net 
nesąmoningai veržiasi iš mūsų 
sielos: žmogus prašo, meldžia 
to, ko jis neturi, ko jam trūks
ta. Kiekvienas civilizuotas žmo
gus pirmiausia pajaučia savo 
gimtojo krašto, savo tėvynės 
netekimą. Britai, kurie taip su- 
sikimšę savo gimtojoje saloje, 
išemigravę į tolimąją Australi
ją, kur atranda tą pačią kalbą 
ir panašias gyvenimo sąlygas, 
vistiek ilgisi gimtosios šalies ir 
būriais grįžta atgal. Net daug 
primityviškesni jamaikiečiai ir 
kiti spalvoti D. Britanijos do
minijų žmonės, atkeliavę į Ang
liją duonos iė uždarbio, po me
tų kitų dažniausiai grįžta namo, 
nes svetimas kraštas nemielas, 
nors viskuo tave aprūpina. .

Deja mes tik mintimis galime 
grįžti į Lietuvą, nes jau tiek 
metų ją kalina 'XX amžiaus 
Atila — materialistinis komu
nizmas. Ir ne tik kai na, bet 
ir baudžia — kalėjimu, ištrėmi
mu ir mirtimi.

Pirmaisiais pokario metais ir 
vėliau tikėjomės beveik stebuk
lų iš Vakarų valstybių politikų 
Mūsų sieniniai laikraštėliai buve 
išmarginti gražiausiais ir kil
niausiais politikų žodžiais, ža
dančiais laisvę pavergtoms tau
toms. Tuo metu politikavome vi 
si: politikavome, nepriklausyda
mi jokioms partijoms, tik gy
vendami savo tėvynės ilgesiu.

tą. Tie, kurie iš inercijos ir 
toliau politikuoja, pradeda nesu
sikalbėti, nebesuprasti kito t'ka
lų ir pastangų. '‘Taip pats Vieš 
pats juos išsklaidė po visas ša
lis, ir jie liovėsi statę miestą”, 
tarsi apie mus parašyta Pra
džios knygoje (11,8).

Bern. Brazdžionis, gerai įsi
gyvenęs į tokią situaciją, galų 
gale paskutinėje savo poezijos 
knygoje (“Didžioji Kryžkelė”) 
sušuko:

Aš tikiu ne kaukių baliaus 
d'plomatų, 

ne valdovų šio pasaulio para
šais —

aš tikiu sunkiųjų metų 
Dievo žodžiais — pranašais. 

(“Dangaus paguoda”).
Taip, visi mes tikime, kad “ne 

veltui vargo žemėj plūsta skaus
mas rykšte ugnine”, mes tiki
me “dangaus galybių siųsta sie
lai kenčiančiai išganymo žinia”.

II. »
Koki yra tie sunkiųjų metų 

“Dievo žodžiai — pranašai”? 
Kokia ta “dangaus galybių siųs
ta išganymo žinia”?

Kunigų Knygoje parašyti šie 
rūstūs Viešpaties žodžiai:

“O jei nė taip manęs neklau
sysite ir elgsitės prieš mane, aš 
taipgi eisiu prieš jus ir atkreip 
siu prieš jus rūstybę ir bausiu 
jus dėl jūsų nuodėmių septyngu- 
bomis slogomis... Aš sunaikin 
siu jūsų žemę, ir stebėsis dėl 
jos jūsų neprieteliai, kai bus jos 
gyventojais. Jus gi išsklaidysiu 
tarp tautų ir laikysiu ištrauktą 
iš makščių paskui jus kalaviją; 
jūsų žemė bus pamesta ir jūsų 
miestai išgriauti” (Kun. 26,27- 
33).
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ŪSO organizacija, padedanti Am erikos kariams kultūringai pra
leisti laiką, yra įsteigusi visame pasaulyje, kur tik yra amerikie
čių karių, 227 klubus. Čia matome vaizdus iš Paryžiaus, Manilos 
ir Aliaskos.

mų klaidų laiką, daugelio tautų 
sunaikinimą ir visų religijų per
sekiojimą ;

4. Davė smulkius nurodymus, 
kokiu būdų galima atversti Ru
siją,

5. Davė aiškūs nurodymus, 
kaip galima išprašyti pasauliui 
teisingą taiką.

Tačiau ji ne tik tai išprana
šavo, bet ir nurodė priežastis, 
kurios iššauks tokį pasaulinį 
kataklizmą. Tos priežastys — 
nukrikščionėjimas, Dieviškosios

Jėzaus ir švč. Marijos širdies 

niekinimas, atgailos ir maldos' grin(jinj narelį 

atmetimas, žodžiu — žmonijos

murdymasis nuodėmėse.

Taigi komunizmas yra bausmė,
Tačiau tie žodžiai turbūt ne Į yra botagas, kuris plaka visą 

apie mus, nes mes, kaip dažnai pasaulį už žmonių nuodėmes.

Taigi, ar esame pasiryžę mels 
tis už Rusijos atvertimą, nuo 
kurios ateities priklauso ir mū
sų tėvynės Lietuvos ateitis?

Jau minėtas H. Fraser paste
bi, kad mūsų rožančius neturėtų 
būti tik kalbamas: tai turi būti 
malda, kuri padėtų sukrikščio
ninti mūsų šeimas. Švč. Mari
ja prašė, kad rožančius būtų 
kalbamas šeimų ir jos tokiu bū
du būtų pašvęstos, nes šeima 
yra pagrindinis visuomenės na
relis. Šeima taip pat sudaro 
krikščioniškojo apaštalavimo pa

vo tik 35,500 asmenų, o sužeis
tų — 1,960,000. Užmuštųjų ir 
sužeistųjų skaičius kasmet didė
ja. Šiuos skaičius patiekė drau
dimo draugija, esanti Hartford, 
Conn.

mokame pasigirti, esame katali
kiška tauta, pristačiusi tūkstan
čius bažnyčių ir dešimtis tūks
tančių kryžių kapinėse ir pake
lėse. Kodėl Dievas nenubaudė 
pagoniškų tautų, kodėl kardu ne 
nusiautė komunizmo dievų tvir
tovių ?

Atsakymą surandame “dan
gaus galybių siųstoje žinioje, 
kurią 1917 m., taigi tada, kai 
dar komunizmas buvo vystyk
luose, pati Dievo Motina paskel
bė Fatimoje. Kartojant ameri
kiečių rašytojų April Oursler ir 
M. F. Armstrong, kurie patys 
keliavo į Fatimą su taikos mi 
sija, žodžius, Švč. Marija Fati
moje paskelbė sekančias pran- 
šystes:

1. Ji paskelbė I Pasaulinio 
karo pabaigą;

2. Smulkmeniškai nurodė lai
ką, kada turės prasidėti II 
Pasaulinis karas;

3. Ji paskelbė Rusijos skelbia-

Jį nugalėti galima dvasinėmis 
priemonėmis, kaip pažymėjo pa
ti Švč. Marija, paaukojant Ru
siją Jos Nekalčiausiai Širdžiai, 
priimant pirmaisiais mėnesių 
šeštadieniais atsiteisimo Komu
nijas, kalbant rožančių ir at
gailaujant.

iii.
Buvęs aršus; komunistas ško

tas Hamish Fraser “Fatąl Star” 
knygoje klausia: “Ar mes esame 
pasirengę melaįfe už-Rusijos at
vertimą? Ar mes esame pasi
rengę aukoti šeimos rožančių 
kiekvieną atskirą vakarą mūsų 
namuose šita vertingiausia irtten 
cija? Trumpai kalbant, ar m 
esame pasirengę daryti taip, 
kaip iš mūsų reikalavo pati Die 
vo Motina? Jei mes į tą klausi 
mą atsakome teigiamai, Rusija 
bus atversta, bus taika ir mes 
galėsime su pasitikėjimu laukti 
ateities”. ,

Šalia maldos Švč. Marija rei
kalavo atgailos. Kaip gražiai 
pastebi H. Fraser, “nors Ji pra
šė mus atgailauti, Ji nereikalavo 
pasninkauti iki mirties, save 
plakti ar dėvėti ašutinius bal
tinius. Vietoje to Ji reikalavo 
pačios reikšmingiausios atgai
los: spręsti visas mūsų gyveni
mo kasdienines problemas tikro
je katalikiškoje dvasioje. Kitais 
žodžiais tariant, Ji reikalavo pa 
klusnumo atgailos. Ji reikalavo, 
kad patys ir mūsų šeimos pasi
duotų Jėzui Kristui. Ji prašė, 
kad savo šeimas padarytume Ko 
vojančios Bažnyčios tvirtovė
mis: tikėjimo apaštališkais na
mais”.

Dar aiškiau Fatimos praneši
mo turinį nusakė pati Švč. Ma
rijos apsireiškimų dalyvė sesuo 
Liucija. Rašytojų Armstrongų 
paklausta, ko švč. Marija iš mū 
sų nori, pasakė:

“Švč. Marija tarp viso kito 
prašė dviejų dalykų — atgailos 
ir maldos. Atgaila Švč. Marija 
laikė ypatingai atgailą, užsidė-

(Nukelta į 4 pusi.)

BIRUTĖ PŪKBLBVIOtŪTĖ

90 tęsinys

Prie pat vandens, tarp vešlių asiūklių, žydi neuž- 
miršuolės. Jų žydras rūkas nusidriekia visa pakrante 
toljm, pagal siaurėjančią upokšnio vagą. O tiesiai prieš 
mus kyla bažnyčios skardis. Pro medžių šakas matosi 
varpinė ir tebesigirdi sumos vargonai.

Ir toli yra Kaunas, ir toli yra sieros ir prakaito 
tvaikas, ir labai toli yra palšas mirties raitelio šešėlis. 
Visa dauba kvepia žemuogėm ir jaunais riešutais. Vie
nodai čiurlena upokšnio vanduo, vienodai tiksi žalioji 
sekundės strėlelė. Apibėga dar vieną ratuką. Ir dar 
vieną.

Aš žinau, kad viską reikia dabar branginti ir tau
soti. Kiekvieną žodį, kiekvieną blakstienos mirktelėji
mą.

Andrius dėvi baltus sportinius marškinius. Trum
pom rankovėm... Plona jų medžiaga išbadyta lygiagre
tėm skylutėm; pro jas saulės spinduliai užgriebė ir nu
degino tokiais pat lygiagrečiais taškiukais ir jo odą.

Viską aš dabar matau ryškiom spalvom. Matau, 
jog besiskusdamas jis įsipjovė kaklą ties ausim, matau 
tamsią apgamą jo alkūnės įlinkime ir baltą kūno ruožą

Matau abu raktikaulius pro šas. Lyg šauktųsi į Vienintelį, dar vildamiesi atitolintipo laikrodžio dirželiu, 
marškinių iškirpimą.

Jo akyse mirga vandens atšvaitai: perskrodžia rai
nės ir blykstelėję susikerta vyzdžiuose — šviesiai mė
lyni ir auksiniai. Ten atsispindi pakrantės neužmiršuo- 
lės ir žydras skliautas. Jo akys keičiasi nuo dangaus 
spalvos, kaip mano tėvo-----------

O lūpos... Aš jų nematau. Aš jas juntu visai arti 
ir noriu jas pasitikti.

Ir tada — nebematau nieko.
Pirmasis pabučiavimas yra vienkartinio sapno pra

džia. Ir pabaiga.
Aš atsilošiu į vinkšnos kamieną...
Žinau tiktai, kad dabar vasara, kad pats vidurdie

nis, kad sukasi, skriedamas aplink saulę, žemės kamuo
lys ir kad visas oras pilnas tylių šnabždėsiu, nubanguo
jančių žolės viršūnėm:

— Ar tu manęs nepamirši ?..

Bažnyčioj jau gieda suplikacijas.
Medžių šakom atplaukia sena priebėgos giesmė. 

Lyg lapų šlamėjimas, lyg vėjo dvelkimas, lyg vos girdi
mas žemės atodūsis:

Nuo karo — bado, ugnies ir maro —
Gelbėk mus, Vieipatie!

Giesmės gaida žebra ir pritildyta. Lyg ne žmonės 
giedotų. Lyg artėjančio suspaudimo baimėj drebėtų 
kiekvienas lapas, grumstas, žolės stiebas ir vandens la-

Jo rūstybę.
Bet visas oras jau pilnas nelaimės šmėklų, lyg ap

linkui dejuotų tūkstančiai kraujo žyme paženklintųjų. 
Ir lyg jie šauktųsi į Žmogų — kančios Brolį, išgąstyje 
parklupę ant kelių ir užsidengę rankom akis. Nes dan
guje jau pasirodė ženklas: švytintis ugnies pjautuvas.

O Jėzau — Jėzau — Jėzau,
Pasigailėk mūsų...

Griaudžia vargonai ir plaukia sena priebėgos gies
mė į tolimus laukus ir į tolimą, neįžvelgiamą dangų.

Visi maldininkai seniai išvažinėjo namo.
Mudu vaikščiojom po Kaimelį iki vakaro. Apėjom 

visas vietas, kur aš žaidžiau prieš daugelį metų.
Saulė jau krvpo vakarų pusėn, kai mes išalkę užsu

kom šiaudinės žvejo kieman nusipirkti žuvies. Žilas se
neliukas atnešė mums džiovintų menkių, duonos ir giros 
ąsotį.

Ir, pastebėjęs ant Andriaus piršto jungtuvių žiedą, 
palaikė mudu vedusiųjų pora...

Mes dar kartą užlipom į kalną ir susėdom prie kelio, 
po didžiule, tamsia egle.

Saulė jau leidžiasi. Raudonas jos kamuolys žioru-
Saulė jau leidžiasi. Raudonas jos kamuolys žio

ruoja kitoj upės pusėj, įstrigęs tarp abiejų Skirsnemu
nės bokštų.

Ir mums reikia skirtis.
(Boa daugiau)
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P.L.S.S. Skaučių Seserijos Vadija kviečia į pavasario balių,
KURIS ĮVYKS GEGUŽES MEN. 5 DIENĄ, 8 V AL. VAKARE — WESTERN BALLROOM SALĖJE, 3504 SOUTH WESTERN AVENUE

Baliu globoja skaučių rėmėjų komitetas, į kurį įeina mūsų visuomenininkai bei lietu* 
viško jaunimo bičiuliai.

PROGRAMOJE DALYVAUJA — pianistė B. Monstavičiūtė, Balerina G. Parokaitė, akt. J. Kelečius, Pulgio 
Andriulio feljetonas, Tautinių šokių grupė “Grandis”, vyr. skaučių kvintetas.

Bus turtingas bufetas, laimės traukimas ii kiti baliaus įvairumai Šokiams gros p. 
Jonušo orkestras.

Laukiame visų molonaus atsilankymo! Visas baliaus pelnas skiriamas skautiškam 
jaunimui. Baliaus Rengimo Komisija
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“IŠNYKUSI” SIENA TIKROVĖJE
Minint Ad. Mickevičiaus su

kaktuves, okupuotosios Lietu
vos rašytojų atstovas Teofilius 
Tilvytis lankėsi Varšuvoje ir 
taip vadinamame Suvalkų tri
kampyje pas ten gyvenančius 
lietuvius. Visus tuos įspūdžius 
aprašė okup. Lietuvos spaudo
je, ką persispausdino ir bolševi
kinė Brooklyno “Laisvė”. Kai 
kurios Tilvyčio pastabos vertos 
ir mūsų dėmesio, nes prasklei
džia įdomią kasdieninę tikrovę 
ir “laisvę”.

Tilvytis džiaugiasi, kad “pir
mą kartą mano rankose purpu
rinės spalvos viršeliais knygu
tė — tarybinis užsienio pasas”, 
kuris jį įgalina keliauti užsienin, 
atseit tok'on pat komunistinėn 
Lenkijon, kurią kontroliuoja ta 
pati Sovietų Sąjunga. Seniau lie
tuviui rašytojui, keliaujant iš 
nepriklausomos Lietuvos į už
sienį, Lietuvos užsienio pasu 
neteko nei džiaugtis, nei grožė
tis. Kelionė į užsienį buvo pa
prastas reikalas, nes keliauda
vo ne vienas koks nusipelnęs, 
bet visas būrys žmonių. Dabar, 
kai per keliolika vergijos metų 
iš lietuvių rašytojų tik vienas 
A. Venclova iki bolševikų o- 
kupuotos Vienos buvo nuvežtas, 
kai vienas kitas sportininkas į 

' Suomiją tebuvo nugabentas ir 
saugote saugomas ir kai tik vie
nas komunistinis patikėtinis į

Žinant, kokias sienas išgalvoja 
bolševikai, Jai dabartinė “ištir
pusi” siena tarp Lietuvos ir 
Lenkijos yra suprantama. Ir 
tik šios ištirpusios” sienos at- 
sklaidoje suprantame Jadvygos 
Čiurlionytės aimaną išleidi ant 
kun. A. Juškos dainas ir perre
daguojant melodijas: “Negalint 
susipažinti su Antanos Juškos 
užrašytųjų dainų rankraščiais 
(jie šiuo metu yra Krokuvos 
Mokslų Akademijoje) ir palygin 
ti p'rmos laidos melodijų su ori
ginalais, sunku nustatyti šių už
rašymo trūkumų priežastį”... 
Lietuviškos Dainos I, 930 psl. 
1954. Taigi, neturint ir tvar
kingų diplomatinių santykių Lie 
tuvai su Lenkija, vis tik anuo 
metu tiek mes, tiek lenkai moks 
lo reikalais susisiekdavome, 
daug ką pasitikrindavome, ta- 
čiaū jau anuo metu draugiškai 
nusiteikę lietuviai istorikai ne
gavo niekad leidimo prieiti prie 
D. Lietuvos Kunigaikštystės 
Metrikos, kuri pagal taikos su
tartį sovietų turėjo būti grą
žinta Lietuvai.

Nebuvo lengviau Lietuvai pri
eiti ir prie tautosakos rinkiniu, 
esančių buv. Imperatoriškoje 
Mokslų Akademijoje. Sovietai 
dideli meistrai atitverti nuo vi
sų praeities šaltinųi, jeigu šių 
netyrinėja prisiekę bolševikai ir

RINKIMINĖJ KAMPANIJOJ

Pre2identas Eisenhovver ir žmona respublikonų suruoštame pasikalbėjime Washingtone.
(INS)

kademiios, neleisdami patikrinti 
nė kun. A. Juškos rankraščių.

Visame Tilvyč'o pasisakyme 
yra labai įdomių smulkmenų mū 
sų sienų komisijai. Ten jis ra
šo, kad Suvalkuose veikia 8 kla
sių vidurinė mokykla lietuvių 
kalba. Jis sumini ir kitas mo
kyklas Punsko apylinkėj, iš ku
rių atvyko lietuviai ir jam dova
nojo raštuotą rankšluostį, apkai 
šytą rūtomis, t. y. pagal senuo
sius to krašto dzūkų papročius. 
Ir ten jie kalbėjosi keturiomis 
kalbomis (rusų, gudų, lenkų ir 
lietuvių); iš sveikinimo kalbų 
matyti, kad ir ten kolchozų vir
šininkai yra jau rusai ar gudai,

x . fusofilai; j’e atitvėrė pagal bol- ,New Yorką tebuvo atvežtas, tai . “ištiTmmm” velkla asmenys, greičiausiai at
T. Tilvyčiui, gavus teisę į Varšu-1SGVlką Jllvyt* tlk lstirPusia vežtį .. Soyietų s? jungOg 
vą nuvažiuoti, buvo tikrai dide- slena lr Lietuvos Mokslų Akade-

miją nuo Krokuvos Mokslų A-
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FELEVIZIJOS FONOGRAFAI 
Tik pas mus pirkdami gausi!
• Nemokamai 8-jų men. pilną garan 

tiją — darbas lr dalys.
e Nemokamai vidaus anteną lr lustą

llavimas.
• Iki $100.00 lr daugiau nuolaidos ui 

jūsų seną televiziją.
Be to, visokiausi radijai, rekorda- 

vlmo aparatai, lempos, baterijos, da- 
ye ir kitų firmų televizijos.

NUOŠIRDUS LIETUVIŠKAS 
PATARNAVIMAS

Frank’s TV and Radiol
PARDAVIMAS IR TAISYMAS

3240 South Halsted Streetl
Telefonas CAIumet 5-7252 

PRANAS KERAIS IR 
PAULIUS F. ENDZELIS

..... ................................„ loeaog
Į TEISINGĄ TAIKĄ

(Atkelta iš 3 pusi.)
tą-tiksliu mūsų kasdieninio gy
venimo pareigų atl:kimu”.

IV.
Ekskomunistas H. Fraser pa

stebi: “Mano nusižeminusia nuo 
mone, Fatima yra svarbiausias 
šio šimtmečio įvykis; galbūt 
pats reikšmingiausias nuo pat 
reformacijos”.

Mums gi gegužės 13 d. skel
biama Maldos ir Atgailos diena-, 
raginant tą diena dalyvauti šv. 
Mišiose ir aukoti jas už nusi
dėjėlių atsivertimą, Lietuvos

Kartą metuose tegul prityla 
politinės kalbos, tegul būna ati
dedami į šalį kiti kovos gink
lai, kad mūsų malda ir pasiau
kojimas Marijos Nekalčiausiai 
Širdžiai giliame susitelkime į- 
gautų daugiau prasmės ir reikš
mės.

Ne, mes neatsižadame ir kitų 
kovos priemonių — jos taipgi 
reikšmingos ir būtinos. Tačiau, 
jeigu nepaisysime paties dan
gaus reikalavimų, jei kaip Šv 
Rašto tautos vadas nepakelsi
me į dangų besimeldžiančių ran 
kų, mūsų kova nebus sėkminga.

Buvęs Šanghajaus provinci
jos teismo vyr. teisėjas dr. J. 
C. H. Wu pasakė, kad komunis
tai bijo krikščioniškosios min
ties labiau negu k tų ginklų. 
Kartu jis priminė, jog mūsų lai
kų didžiausias pavojus glūdi ta
me, kad mes daromės pasyvūs 
krikščionybei, užmiršdami jos 
pagrindinius principus ir tuo pa

čiu padėdami komunizmui slink
ti pirmyn.

Maldos ir atgailos diena tegul 
nutirpdo abuojumo pašalus, te
gul išryškjna krikščionybės 
ginklus — maldą ir atgailą — 
ir tegul suburia mus visus mal-| 
dai už kenčiančią tėvynę.

TELEVIZIJOS
ir Radio Aparatu Taisymas
Sąžiningas lr garantuotas darbu 
M. RIMKUS, 4517 S. Sawyer St 
Tel. VI 7-0087 — VI 7-3037

JI
PER 40 METU 

VISU LIETUVIŠKU 
KOLONIJŲ 

SAUGIAUSIA IR 
PELNINGIAUSIA

TAUPYMO
BENDROVĖ

atseit ištikimi savo rusofiline Jaisvę ir pasaulio taiką; priimt 
šv. Komuniją; budėti pre iš
statyto švč. Sakramento; pasi
aukoti Marijos Nekalčiausiai Šir 
džiai ir vykdyti jos prašymus, 
pasakytus Fatimoje; pagaliau 
esame raginami kasdien kalbėti 
rožančių ir kiekvieną mėnesi 
eiti prie šventų Sakramentų.

4038 Archer Avenue Tel. LA3-671? 

AUGUST SALDUKAS Prezidento.

su “lenku” RosakowsJtiu.
J. Džiugelislis įvykis.

Ir norą šiandien Tilvytis ra
šo, kad praskrisdamas pro Grod 
no, t. y. Gardiną, matė, kad “da
bar jau nebėra kadaise buvu
sios neapykantos sienos , nes senus Ispanijos civilinio karcTįvy-J nūs nuo bolševiko ° kulkos.
“Tarybų šalies išmintingos už
sienio politikos dėka ta siena 
sutirpo, išnyko (m. p.), kaip 
pernykštis sniegas”, tačiau gy
venime toji siena tarp Lietuvos 
ir Lenkijos taip išaugo ir taip 
užtrenkta, kad ir pats Tilvytis 
toliau išduoda.

Iš Varšuvos lenkų rašytojų 
jis buvo nuvežtas pas Punsko 
apylinkės lietuvius. Ir jis apie 
tą susitikimą su lietuviais ra
šo, kad “žiūrėjau į susirinku
sius, kurie gal nustebę žvelgė, 
galbūt, į pirmą žmogų iš Tary
bų Lietuvos. Mokyklos langai 
buvo išimti... Mokytojai prašė 
lietuvių kalbos ir literatūros va
dovėlių, pageidavo grožinės li
teratūros, scenos veikalų. Viena 
mokytoja sakėsi pati iš lenkų 

kalbos išvertusi J. Baltušio 

(Juozėno — J. D.) pjesę “Gieda 
GAidleliai” (m. p.), kurią jau 
seniai suvaidinę”. Toliau jie pra

Mirė legendarinis Alkasaro gynėjas
, 'T &nonias Alkasaro var nasis Liudvikas Moscardo turėta
as. įsi dar atsimename taip ne- ■ mirti. Mirė ir kitas generolo sū- 

senus Ispanijos civilinio karo įvy- nūs nuo bolševiko kulkos. Gen. 
lis. Kai .brolis kovojo prieš bro- Moscardo gyvenime buvo tai di- 

1. s visų karinių nuotykių įdo- dėlė ir neužgydoma žaizda, nežiū- 
ausias ir žaviausias savo nepar rint, kad jis vėliau buvo apdova- 

L s u,ri\u .-y®, ■^''<asaro. gynimas.'notas aukščiausiais ordenais, su- 
1,01% ij ,kasar? tvirtovė ne- teiktas jam aukščiausias karinis 
o i o edo miesto, kur buvo ka- laipsnis, jo mieloji Ispanija buvo 

?oRy,5la’ . nepaprastu narsumu laisva. Jis visuomet prisiminė, ką 
gy e savo laisvę. Kai jau, atrodė, jis Ispanijos laisvei yra atidavęs, 
nei a jokios išeities, Alkasaro did- Gen. Jose Moscardo buvo gimęs 
vyriai gynėsi tokiu sumanumu ir 1878 m. spalio 26 d. Madride. Ten 
tvirtumu, kad visas pasaulis ste- pat ir mirė šių metų balandžio 12 

josi jų laisves troškimu ir did- d. Jo visas gyvenimas buvo paau- 
vynskumu. Jie gynėsi ir mirė, bet kotas Ispanijos geresniam gyveni 
nepasidavė Maskvos remiamai ko- muį jr laisvei. Dėlto jo laidotuvė- 
munistinei-socialistinei karluome- se Toledo mieste Alkasaro tvirto-

Pradčkit Taupyti Šiandien, Turėsit Rytoj!

Roosevelt Furniture Miegamo Rakandu išpardavimas!i LIT.WA.MI i

nei, kuri norėjo užsitikrinti atei
čiai savo žiaurų terorą Pirenėjų 
pusiausaly. Tos tvirtovės gynėjų 
vadas buvo neseniai miręs gene
rolas JOE MOSCARDO E ITU- 
ARTE.

vėje dalyvavo minios Ispanijos pa
triotų, nežiūrint jų pažiūrų. Jis 
buvo palaidotas 14 d. Alkasare, 
toj pat vietoj, kur guli jo dviejų 
Sūnų ir kitų tvirtovės gynėjų pa
laikai. Apie jį, jam dar gyvam e-

Iš jo gyvenimo žinomas yra toks Į »ant< buv0 kuriamos legendos. Jo 
skaudus, bet nepaprasto kilnumo! vardas juo labiau prisimenamas 
nuotykis, kuris yra net iškaltas Al dabar, kai jis nuėjo atsiimti am- 
kasaro gynėjams pastatytame pa-! žinojo užmokesčio, su jo gyveni- 
minkle. Kai komunistai negalėjo mu lyginamas gyvenimas tų, ku-

Taigi, dabar pradėkite taupyti šioje lietuviškoje 
įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN !
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000,00

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius
OFISO VALANDOS:

Pirmad., antrad., penktad. Ir Trečlad. 9 ryto Iki 12 vai.. 
šeštad. 9 vai. ryto iki 4:30 p.p. Ketvirtad. 9 vai. iki 8 vai. vak.

11 gabalų — tiktai už $169.00

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

ROOSEVELT FURNITURE CO
2310 WEST ROOSEVELT ROAD TeL SEeley 8-4711

FeUx Raudonis, aav. lr menadžerla 
Krautuvą atidaryta sekmadieniais nuo 11 Iki 4:10.

NARIAI LIETUVI V TAU!’. IR SKOLINIMO

įveikti Alkasaro tvirtovės ir nera
do kitų priemonių priversti didvy
rius pasiduoti, sugalvojo išmėgin
ti tvirtovės vado tėviškus jaus
mus. Jie sujungė telefonu gen. 
Moscardo jaunametį belaisvėn pa

rie tokiu pat didvyriškumu kovo 
ja su tuo pačiu priešu daugelyje 
komunistų pavergtų kraštų.

šę dainų su gaidomis, kanklių,! lėkusį sūnelį Liudviką su tvirto- 
skudučių, tautinių raštų albu-Į gavi/tėvu*8 gal^tų Paaikalbėti su

ir 1.1. ,. . — Tėveli, — skambėjo Liudvi
ka P ar taip, tik ką Tilvyčiui ko baj^ tcicfono rageiyjc, _ jic

jau “ištirpusi” mūsų krašto sie
na su lenkais, atsiskleidžia visu 
nuogumu. Jei lietuvei mokyto
jai reikia verstis J. Baltušio 
pjesę iš lenkų kalbos, iš A. Lau- 
Gniadowska vert mo, tai paro
do, jog ne tik jokio pasienio su
sisiekimo nėra, bet ir pašto ry
šys yra labai menkas. Ir nors 
daug metų nepriklausoma Lie
tuva neturėjo jokio tiesioginio 
ryšio su Lenkija, tačiau pro “ne 
apykantos sieną” sugebėdavome 
Vilniaus krašto lietuvius aprū
pinti lietuviškomis knygomis. 
Dabar į subolšcvikintą Lenkiją 
iš tokios pat pavergtos Lietu
vos jau nebegali pakliūti bolše
vikinė knyga, taigi siena sau
goma taip pat uotai, kaip 1940 
lr 1941 m. tarp bclševikų pa
vergtos Lietuvos ir bolševikinės 
Gudijos: tada praeidavo žmonės! 
tik baisių pustymų metu, susi 
supę į baltas paklodes.

sako, kad mane paleis, jei tu ati
duosi Alkasarą... jei ne, tai jie 
mane sušaudys.

— Mano sūnau, Alkasaras ne
pasiduos. Sukalbėk Tėve mūsų, 
pavesk savo sielą Dievui, sušuk 
“valio, Ispanija!” ir mirk.

— Sudie, tėveli, ir bučiuoju la
bai, labai.

— Bučiuoju taip pat tave, sū
nau ...

Alkasaras nepasidavė, nors jau

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūšy specialybė
PRECIN PHOTO STUDIO

(Incorporated)

EDVARDAS ULIS, sav, 

4058 Archer Avenue 

Telefonas Vlrginia 7-2481

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii

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

tolimų distancijų, šaukite sekančiai:

ANTANAS VILIMAS
3415 S. UTUANICA AVĖ., CHICAGO, ILL.

Telefonas — FRontier 6-1882 f
j>||l|HlHllillHiniiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiuiiiiuiiiii„iniiiiimnumiiiniiin,lli,iiiii,i,iiii„i'

U-VIŲ LYGOS. KURIOSE

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.

SEGHETTI TRAVEL BUREAU
2451 So. Oekley Avenue Tel. T Arde 7-3278

MES PARŪPINAME KELIONES LĖKTUVAIS, GELAKKLIAIS, 
AUTOBUSAIS IR LAIVAIS.

Sutvarkome dokumentus norintiems atvažiuoti J Ameriką. Pa

rūpiname dokumentus norintiems išvykti J užsienį. TURIME IR

LIETUVIŲ Skyrių. Pildome afideivltus. Pasinaudokite.--- r --- . -- - .

SIN C LA IR Gazolino Stotis

"PAGALBA"
Sav. Ant. Stanevičius

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

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

Parduodame akumillatoriua, padangas Ir kt. automobilių dalis.

2641 West 71st St.(katnpas Talman Avė.)
Tel. PRospect 8-9842, Nainy tel. WAIbreek 5-5934

-fr Į -■ '...-J 3S

JONAS GRADINSKAS
NAITIAIięr VOKIŠKI ULTRA HI-FI J RADIJAI-PATEFONAI

J. G. TELEVISION COMPANY

2512 W. 47th St. Tel. FRontier S-1998

TAISYMAS GARANTUOJAMAS RASTU — 100%

CRANE SAVINGS t LOAN ASSN.
2555 W. 47th St. Chicago 32. III.

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

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

UNIVERSAL SAVINGS A LOAN ASSN.
J 800 S. Halsted St. ChicagoI, Iii

r* 15 TOLI IR ARTI
NAUJI DIDELI TROKAI-NAUJAUSI KRAUSTTKIO (M "K,A! 

HR(į METU PATYRIMAS - PIGUS IR SAŽIRIK6AS MTARMAWMAS
JUOZAS NAUJOKAITIS

2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL. Tel. V/Alkmok 5-9209
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Lietuvių Prekybos Namai
VISA GAMTA PAVASARĮ PUOŠIASI ŽALUMYNAIS, 

O ŽMONES SAVO NAMUS PUOŠIA

NAUJAIS BALDAIS

VISA TAI KAS NAUJAUSIA BALDŲ 
PASAULYJE RASITE PAS MUS 1

J V '~*T

b

Inspired by the simple charm and functional utility 
of modern day living, this grouping by MASTER- 
CRAFT will truly be a room-arranger’s delight. See 
it įn a color assortment as varied as the rainbow.

. SVEČIŲ KAMBARIO BALDUS

jūs rasite įvairiausiuose stiliuose, spalvose, medžiagose ir geriausių Amerikos 
firmų: Karpen, Simons, PuLman, Northome Master eraft, Union, FIextile, Sky-

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

MIEGAMŲJŲ KAMBARIŲ BALDAI

Amerikos ir Europos stilių, raudonmedžio rie šuto, vyšnios, kadugio, klevo, ąžuolo, 
skirpsto ir kitų medžių.

5 dalių riešuto medžio miegamieji su Silver šlifuotu veidrodžiu parduodamas visur 
virš $200 pas mus tiktai ................................................................................................... .. $149.00

5 dalių Moderniausi miegamieji su dviem atskirom lovom, Brazilijos raudonmedžio
parduodami virš $500.00 pas mus tiktai ..................................................................................... $350.00

TELEVIZIJOS APARATAI:

Geriausių Amerikos Fabrikų: Dumont, Zenith, RCA, Admiral, Sylvania, Motorola, 
Westinghause, General Electric, ir daug kitų — Traveler 21 inčo puikus mahago- 
ni Kabinetas ant žemės pastatomas, juodu stiklu parduodamas $269.00 pas mus 
tiktai ........................................................................................................................................................... $175.00

17 inčų mahagotoi Kabinetu stalo modelis tik.............................................................................. $ 99.00

ŠALDYTUVAI, PEČIAI, AIR CONDITION:

Šaldytuvai: Westinghause, Admiral, Norge, General Electric, Kelvinator 8 Cub. nuo $175.00 
Pečiai, Crown, Universal, Maytag ir daug kitų. 36 inčų nedūžtamu parcelanu par

duodami po $150.00, pas mus tiktai....................................... *...................................................... $129.00
Air Conditinning apšaldymui viso buto, stumdomi iš vieno kambario į kitą, pirmą

kartą rinkoje, naujausias išradimas tiktai.................................... ................................................. $299,00

MATRACAI:

Vatiniai, spyruokliniai, ar pagal medicinos daktarų receptus. Svečių kambarių 
lempos nėra mums konkurentų nei skonio nei kokybės atžvilgiu. Kavos staliu
kai: Amerikos ir Europos fabrikų: Puikiausi staliukai nedegamu viršumi rau
donmedžio, riešuto ar ąžuolo medžio tiktai............................................................... $15 — $ 29.00

Telefonui staliukai pigesni.......................................................................................................................... $ 2.50
Kavos staliukai ąžuolo, ar riešuto ....................................................................................................... $ 6-30
9x12 linoleum įvairiausių spalvų ......................................................................................................... $ 5.50

KILIMAI:
įvairiausių dydžių, geriausių fabrikų kaip Bigelovv, Alexander Smith, Magee ir ki

tų. Vilnoniai 9x12 nuo ......................................................................................................... $39 — $150.00
Virtuvėn stalai: Formica viršumi su 4 puikiom kedėm parduodami $69.00 pas mus $ 39.00 
7 dalių Chromo stalai parduodami po $130 pas mus ......... ...................................................... $ 99.00

KNYGOM SPINTOS IR RAŠOMIEJI STALAI:

Knygom spintos sn stiklo durim, pakeičiamos lentynos — parduodamos $49.00 pas 
mus tiktai ............................................. .............................................................. ........................................ $ 29.00

Knygom spintos ąžuolo, riešuto ar raudonmedžio su stiklo durim parduodamos
$69.00 pas mus tik ................................................................................................................................. $ 39.00

Knygų spintos su šlifuoto stiklo stumdom?m durim, europietiško skonio tiktai... $ 75.00 
Visos prekės be sugadinimų, brokų, naujausio stiliaus.
Kainos be užprašymo, klientų sąskaitos neparduodamos Finansų Kampanijom 
Išmokėjimai iki 36 mėnesių ir Ilgiau.

FURNITURE CENTER, Ine.
Kreipkitės į prekybos Vedėją

3222-24-26 So. Ilalstcd St. Tel. - Vlctory 2 - 4226
Sekmadieniais — 10—5 v. neskaitome taksų. Pirmad., ketvirtad. 9-r9:30, 

Kitom dienom 9—6 ▼.

PRISOTINTAS PILVAS ĮTEMPIMŲ 
NEMAŽINA

DR. A. V ALIUSKIS, Ottunivva, Iovva

Vieni mano, kad kalciumas 
padeda pairusius nervus atsta
tyti, kiti pagalbos laukia iš vi
tamino B, specialaus maisto ar 
dar kai ko. Todėl kūno gelbėji
mo turgavietėn lenktyniaudami 
plūsta įvairūs “vienas už kitą 
geresni” stiprintojai, gaivinto
jai, kvepintojai, saugotojai.

Gerame tinkamai suderinta
me maiste randasi visos kūnui 
reikalingos medžiagos, kurias 
kraujas paskirsto kur reikia: 
kaulų kietinimui, raumenų 
tvirtinimui, odos gražinimui ir 
t. t. Į klausimą, ar reikalingas 
maistas nervams, atsakymas 
būtų taip ir ne.

Netepsi — nevažiuosi

Kad greitvežimis riedėtų, rei
kia benzino ir tepalo. Kad vai
kas augtų ir žmogus galėtų 
darbą atlikti reikalingas mais
tas. Pagrindinis maistas yra 
baltymai (daugiausia ran
dasi mėsoje, kiaušinių balty
muose, žuvyse, paukštienoje, 
varškėje), vitaminai (tarp 
kitko, kiaulienoje gausu vita
mino B) ir mineralai. To
liau žmogui reikalinga energi
ja, kurią jis gauna vartodamas 
angliarūkščius ir riebalus. Ben- 

I tikrinti kiekviena organizmo 
maitinimosi valgiai paprastai 
patiekia šias visas organizmui 
reikalingas medžiagas. Sveikam 
žmogui atskirais priedais nėra 
ko rūpintis. Augančiam vaikui 
prie normalaus maisto kasdien 
reikalingas vitamino D priedas.

Nervai, kaip ir visos kitos 
organizmo dalys, yra gyvi au
diniai. Sutartinam visų kūno 
dalių veikimui pasiekti ir už
tikrinti kiekivena organizmo 
ląstelė turi gauti atitinkamą 
kiekį apsauginė ir energinio 
maisto. Normaliai maitintis ir 
nervai nebadauja.

• * J ' jL’i

Nervais skundžiantis daž
niausiai yra kalti įtempimai — 
emocijos, kurios išsiplečia į vi
sas organizmo dalis, įskaitant 
uždarąsias liaukas (antiinksti-

nes, hypofizinę, skydinę, lyti
nes), kraujo indus ir nervus, 
vien pastariesiems dažnai visą 
atsakomybę suverčiant ir nuo 
to pagalbos tejieškant. Aštrūs 
įtempimai yra visų organizmo 
dalių tam tikru būdu sutrikusio 
veikimo pasėka, nors jos ap
sauginių bei energiniu maistu 
yra tinkamai aprūpintos. 

Dvasinis alkis
“Nervingumas” — įtempimai 

iš rūpesčių, baimės, pykčio, ne
apykantos, apmaudo, dėl įsi
kalbėtos nesamos ligos, ir be 
kitų anksčiau paminėtų prie
žasčių kyla taip pat iš dvasinio 
alkio, bet ne dėl kiaulienos ar 
daržovių trūkumo (šiapus ge
ležinės uždangos). Pertekęs 
gyvenimas įtempimų nemažina, 
nes dvasinis badas ne prikimš
to pilvo sotumu marinamas. 
Priešingai, įtempimai dar la
biau kankina, kai diržas lepi
namo pilvo nebesutalpina.

Nervų tinklo linijos ir sujun
gimai technišku žvilgsniu dir
ba be priekaištų (ligos atvejų 
neliečiame). Visa bėda, kad gy
vybiniais kanalais teka susi
graužimų bei išdidumo manijos 
užnuodyta srovė. Reikia į juos 
įlieti gerai ir sąžiningai atlieka
mų pareigų jausmus, draugiš
kumo ir besišypsančio džiaugs
mo didesnę dozę, o ne piliules 
paskubomis ryti.

Įtempimų plėšomi individai, 
dažniausiai pilvui Vergaudami, 
nebežino ką valgyti. Geriausi 
patiekalai nepadeda, nes ne fi
zinis, bet dvasinis alkis perse
kioja. Įtempimų kankinamųjų 
organinė mašinerija dažniau
siai yra tvarkoje, nors pragaiš
tingam dvasinių audrų spek
takliui per ilgai užsitęsus nebe- 
visuomet ir organizmas atlai
ko.

Kalciumas nenuramins šėls
tančių jausmų. Vitaminas B 
vienas pats nesugrąžins vidu
jinės lygsvaros.

lietuviškojo pasaulio pasiekia' 
pripažinimą ir garsą, tuomet ir 
mes susigriebiame, kad tai savo 
žmogaus esama. Gi tap mažai 
mes girdime apie tokį asmenį, 
kuris galbūt tikrai nelengvai 
siekia meno viršūnių ar kito ku
rio pripažinimo, pasiekimų. Daž
nai esame labai kuklūs ir nedrą
sūs, gal ne tiek savo mintyse, 
kiek žodžiuose. O kaikada net 
ir sąmoningai tylime,

Pvz., kiek daug tautiečių, net 
ir iš pačių detroitiečių tarpo, ži
no, kad praėjusių metų “Miss 
Detroit of 1955” buvo ne kas 
kita, bet jauna lietu va'tė mergi
na, naujoji ateivė. Net ir mūsų 
laikraščiai, šiap jau neretai pa
teikdami nuotraukas įvairių į- 
vairiausių “gražuolių”, “karalai
čių”, ar trečią ar ketvirtą vyrą 
susirandančių artisčių, visdėlto 
atsako vietą pasižymėjusiai sa
vajai tautietei. Bet nereikia ir 
abejoti, jei toji pati mergina pa
siektų Hollywoodo slenkstį, pa
sižymėtų televizijoje ar spor
te, aišku, kad mes siųstume sa- 
reporterius, gal įteikinėtume do
vanas ir būtinai šauktume: tau
tiete, kur ligšiol buvai, juk tu 
esi viena mūsų, mes džiaugia
mės tavo laimėjimais!

Dar vieni sąrašai

Spaudoje jau buvo skelbta, o 
kai kas ir informacin.us laiškus 
gavo, apie ruošiamą “Pasaulio 
Lietuvių Žinyno” antrąją laidą. 
Puikus sumanymas ir vertinga 
iniciatyva, ypač turint aglvoje 
iniciatyva, ypač turint galvoje 
teiks naujos os laidos paruošė- 

1 jai. Prie viso to norėtųsi viešai 
pateikti vieną rezervą — ar tik
rai yra reikalingi sąrašai su 
tiksliais kai kurių mūsų ryškes
niųjų asmenybių ? Be abejo kiek 
vienam valia atsakyti į atsiųsią 
anketą ar ne, bet neatsakiusie
ji aišku negalės patekti knygon, 
tuo būdu ir toji žinyno dalis ne
galės būti pilna ir išsami. Yra 
žinoma, jog yra atsisakiusių su
teikti apie save žinias ir L. En
ciklopedijai; be abejo pasigesi- 
me ir ten tokių. Kaltinti tau
tiečius vargu ar derėtų, nes ne 
vienas jau yra ganėtinai pasi

mokęs ir daugiau klaidų nebe
nori kartoti. Kiti sako: nenoriu 
gauti nei sovietinės lieratūros, 
nei kokių raginimų; dar kitas 
jau viešai gailisi, kad buvo Va
sario 16 gimnazijos rėmėju. Pa
gal išvogtą kartoteką ir jis jau 
gaunąs raudonųjų raštus. Gi 
bet kuris leidinys su pilnais ir 
tiksliais sąrašais, kai kieno nuo
mone, tik palengvins kai kurių 
suinteresuotųjų darbą. Kita ver 
tus: nuomonė, kad sovietai vis- 
tiek viską apie mus žino, var
gu ar išlaiko kritiką. Atvejų 
atvejais yra įrodyta, kad nebū
tinai ir ne viską jie jau taip ži
no, bet neginčijama, kad tikrai 
nori sužinoti. Tas tai jau fak
tas. Atrodo, kad įvairūs sąrašų 
skelbimai turėtų palaukti žymiai 
ramesnių ir normalesnių laikų.

GEGUŽES MENESIO 
PASISKAITYMAS 

APIE MARIJĄ
PAŽVELKIME i MARIJĄ. Nuo

stabus švč. Marijos gyvenimas, pa
rašytas pkslremlant Dievo apšviestų
jų regėtojų pasakojimais (Sv. Brigi
tos, Marljss Agreda, sės. Katarinos 
Emmerlch ir kt.). 260 pusi. Knyga 
talpina 31 pasakojimų su 'nepapras
tai puikiais spalvotais paveikslais. 
Patrauklūs kieti viršeliai Ir tekai
nuoja tik $3.00. Šią. puikių knygų 
parašė prel. ilr. F. Bartkus.

MARIJA MUMS KALBA. švfi. Ma
rija laiko bėgyje apsireiškė {vairiose 
pasaulio vietovėse, šios knygos au
torius Kun. J, Kuzmickls, šalia mū
sų lietuvišką šventovių aprašo ir ki
tur žinomus, Dievo Motinos apSirelS- 
klmus, kaip: La Salette, Lurde, Fa- 
tlmoje; apie StebuklingųJĮ Medallkė- 
1} Ir kt. įžangoje ir pabaigos žodyje 
autorius svarsto fivč. Marijos Nekal-' 
fiiausios Širdies kultų ir iėkelia Ma
rijos kaip malonių Tarpininkės vaid
menį. Knyga turi 159 pel., paveiks
luota, Jrišta Į kietus viršelius ir kai
nuoja $2.00.

AUŠROS ŽVAIGŽDE. 15 tautą lt 
58 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. Tat knyga apie Marijų, kuri 
turėtų rastis kiekvienuose namuose. 
110 psl. Kaina $2.00.
Užsakymus kartu su pinigais siųskite:

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

Remkite dien. Drangą!

CžlfID’C SELF wl\ll O SFfiV
LIETUVIŠKUS ĮVYKIUS APMĄSTANT

S ERVICE
AL. GIMANTAS

Ar neperdaug trijų namų? 
Stamboka ir materialiniai pa

jėgi lietuvių kolonija jau ilgoką 
1 laiką vargsta be savų namų, sa
vos pastogės. Kampininkauja
ma pas svetimuosius, deramasi 
dėl kainų ir datų, ir tik nedide
lės grupelės pasiryžėlių yra va
romas priekin savų namų — 
lietuviškojo ždinio — įsigijimo 
Teikalas dar nėra tiek įsibėgė
jęs, kad jau galima būtų kalbėti 
kaip apie tikrą reikalą. Visi ži
no, v si gerai supranta savųjų 
namų turėjimo svarbą, bet tik 
kas kelintas ar kas dešimtas ryž

prirašyti tomai, prifotografuo- 
ti ištisi albumai, išknista visa 
jaunosios metrika iki pačių pro
senelių ir toliamiausių tetų bei 
dėdžių.

Rašantysis ne juokais džiau
giasi, kad šiuo atveju mūsų 
spauda galės tikrai pailsėti ,nes 
nėra jokių duomenų, kad jau
namartė tuTėtų kokių ryšių su 
lietuviais, šiaip jau pas mus 
gi labai įprastą, kai jau koks 
menininkas, sportininkas, moks
lininkas ar šiaip kuris kultūri
ninkas ar visuomenininkas pa
traukia pasaulinės spaudos dė-

tąsi savo materialiniu įnašu, pra I mesį, tuomet ir mes susigrie- 
džioje bent pažadu, prisidėti. [biame, kad tok os ar kitokios

Ir taip sunkiai dalykams rie
dant į priekį, toje pat vietoje 
atsitinka, jog dar dvi lietuviš
kosios organizacijos pasiskelbia 
norinčios ir siekiančios namų sa 
Viems reikalams. Ir stebiesi gal
vodamas, kaip galima tikėtis pa 
žmogus, kaip gal ina tikėtis pa- 
Btatyti net tris namus iškart, 
reiškiantis seperatyviniu būdu, 
jei nevyksta namų statyba, or
ganizuojama plačiu ir bendruo
meniniu pagrindu. Ar nebūtų

pažibos lietuvių kilmės esama.
Neretai, jei net tai yra ir tei

sybė, pačiam suinteresuotajam 
bandome visomis keturiomis į- 
rodinėti, kad ji ar jis esąs lietu
vis ir pan. Kitu atveju atsitin
ka, jog kai kas ir labai kratosi 
tos lietuvybės ar išvis su lie
tuviais nieko bendro nenori tu
rėti. Bet retai pagalvojame a-
pie tokių reiškinių priežastis :• 
'gal, sakykime, ate name “ant; 
gatavo”, t. y. kai žmogus be jo-

geriau visiems trims iniciato-, kios paramos ar pritarimo iš 
riams susėdus prie vieno stalo 
ir gerai reikalus išgvildenus nu
tarti, jog namai yra reikalingi 
ir bus statomi, gi juose v'clos 
ir erdvės, norėtųsi tikėti, tik 
jau užteks visiems be išimčių 

l! tos vietovės lietuviams.

ALL MAKES 
COLORED 

T. V.’s
Kaip gera, ka i Grace Kelly ne 

lietuvaitė!

Amerikinė ir užjūrio spauda 
daug plepėjo “sensacingų vedy
bų” klaus mu. Vėl panašiai, 
kaip savo metu apie Paulekiūtę,

T. V. Service 
$2.95

Liquor Store
5515 SOUTH DAMEN AVENUE

ALL PHONES — WALBROOK 5-8202
GEGUŽIO 3, 4 ir S d. d.

REMY MARTIN V. S. O. P. COGNAC Fifth $g.89

ASBACH URALT Fifth $5-59
CHARTREUSE (Grcen), 110 Proof

$6.69

GRA1N ALCOHOL, 190 PROOF USP Fifth $4.89
KIJAFA WINE 5th $1.69 i
UINZANO VERMOUTH 

Stveet or Dry

1952 VINTAGE, Imported Bordcaux 

Red or Whitc Minės

UHERRY HEERING

Fifth

Fifth

Fifth

$1.39

C
$5-49

į WURZBURGER, Case of 24 bottlcs Case $y.5O

UHOICE OF PABST, SCHLITZ, HAMMS
OR MILLER BEER, Case of 24 cans Case $3.89

383

• FURNITURE •CARPETING’APPLIANCES’TELEVISIOH 

1800-02 W 47^ LA 3-7771,2,3,4

/
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PAJIESKOJIMAI
Pajieškomas BRONIUS NAVA* 

SLAUSKAS, sūnus Juozo, gimęs 
1902. J ieško žmona. Atsiliepti 
šiuo adresu — B. Tuujenienė, 6828 
S. Maplewood St. Chicago 29, (II.

Pajieškomas ANTANAS KVPCI- 
KEVlč'll’S. Atsiliepti šiuo adiesu:
Leonas Dautartas, 1074 E. 77th St., 
Cleveland 3, Ohio.

Kazimiera Dabrilienė, gyvenanti 
Sibire, jieško brolio JURGIO KA- 
LAKAUSKO, gyvenusio berods, 
Vienoje. Jieškomasis arba jį ži
nantieji kreipkitės šiuo adresu: 
DRAUGAS, Box 4648,, 2884 So. 
Oakley Avė. 8, III.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIi 
Visi Pittsburgho lietuviai 

KLAUSO IR REMIA
Pittsburgh’o Lietuviy 

Katalikų Radijo Programą
— vadovaujama —

Lietuvos Vyčių Pittsburghe
JI TRANSLIUOJAMA 

Kiekvieną sekmiuUen* nuo 
1:30 Iki 3:00 vai. p. p.

U STIPRIOS IR GALINGO

WLOA
RADIJO STOTIES BRADDOCKE 

Vlaaia reikalais kretpkltea *iuo adrt 
•u: UTHUANIAN CATHOLIC HOUl 
Radlo Statlon WLOA. Braddock. Pa
lllllllllllllllllllllllllllllllllliliiiiiiiiiiiiiiii

DIENRAŠTIS “DRAUGAS” SKELBIA 

ŠEŠTĄ

ROMANO KONKURSĄ

CLASS1FIED AND HELP WANTED ADS
REAL ESTATE

------------
REAL ESTATE HELP WANTED MOTERYS

Pajieškomas PECIULAITIS—PE
ČIULIS PRANAS, sūnus Juzefos 
ir Mykolo, gimęs 1917 m. Cleve
land, Ohio. Yra svarbių žinių iš Si
biro. Kreiptis: Bronius Siliūnas, 
4429 S. Rockivell St., Chicago 32, 
Illinois.

IOC30EZ aosaoi a«

STANISLOVAS JAKAS, apie 70 
m. amž. savininkas saliūno, atvy
kęs Amerikon prieš 40 m., gyve
nąs Chicagos mieste, ir

VLADISLOVAS JAKAS, apie 60 
m. amž. savininkas avalinės dirb
tuvės, atvyko Amerikon prieš 40 
m., gyvenąs Chicagos mieste. Pra
šomi atsiliepti arba žinantieji a- 
pie juos pranešti šiuo adresu: — 
DRAUGAS, Rox 4652, 2884 So. 
Oakley Avė., Chicago 8, III.

Pajieškomi APOLONIJA (duktė 
Jono Lukošiūno) ir KAZIMIE
RAS DANTAI ir jų vaikai: Mar- 
ciionas, Robertas, Edvardas, Po
vilas, Apolonija ir Ona. Atsiliepti 
šiuo adresu: M. Danta, 4222 So. 
Menio Avė., Los Angeles 37, Ca- 
lifornia.

Pajieškomas giminė 
MARGEVIČIUS iš Virbalio. Tu
riu žinių iš Lietuvos. Jis pats ar
ba apie jj žinantieji atsiliepti šiuo
adresu: M. švelniūtė Litvvaltis, 
19321 Hamburg Avenue, Detroit 
5, Michigan.

Daugiausia sutaupysite pirkdami ir 
parduodami per šią įstaigą, nes čia 
rasite pigių ir vertingų namų visoj 
Cbicagoj. Teiraukitės:

AL G. BUUDRECKAS
REAL ESTATE

4081 Archer Avė. (Prie Californijoe) 
Telef. LAfayette 8-3384

LYONS. 5 kam b. “randi type” 
bungalow, auto. alyva apšild. Ga
ražas. Platus sklypas — 49x164. 
Tiktai $16,900. SVOBODA. 6018 
Cermak Rd., Blshop 2-2162.

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

<nte. iiiLpuDUC J-OOUa 
ADOMAS VAITKEVIČIUS 

ANGLIŲ IR ALYVOS 
PARDAVIMAS 

Visų rūšių namų apšildymo 
sistemos {vedimas, perdirbi

mas tr pataisymas 
Greitas, sąžiningas ir pigus 

patarnavimas

ATLAS FUEL CO.
A t s t o vai

<919 So. Paulina St 
PRospect 6-7960

/V TAISYMAS 
įnamuose-dirttuvėsej 

—100% — 
IgARANTĮOA

?caWzen^Bgb

Daina
TELEV1SI0N

(sav. inž. A.Semėnas)
13130 S. Halsted-DA6-68871

NUO UŽSISENftJUSIŲ 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ
Tie, kurie kenčia nuo SENŲ AT

VIRŲ Ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ,
negali ramiai sėdėti ir naktimis
miegoti, nes Jų užsisenėjuslos žaizdos 
niežti Ir skauda. Kad pašalinti tų 
niežėjimą Ir skaudėjimą senų atvl-

JUOZAS rų Ir skaudžių žaizdų, uždekite 
LEGULO Ointment. Jos gydymo 
ypatybes palengvins Jūsų skaudėji
mu ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite Jų taipgi nuo skau
džių nudegimu. JI taipgi pašalina 
niežėjimą ligos vadinamos PSORIA- 
S1S. Taipgi pašalina peršėjimų ligos 
vadinamos ATHLETE’S POOT, su
stabdo džiovinimų odos Ir perplyšlmą 
tarppirščių. Yra tinkama vartoti nuo 
džlūstančios, suskilusios odos dedlr- 
vinių, odos išbėrimų ir t. t., taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada pa 
atrodo skaudus Išbėrimas nuo vysty
klų. JI yra gera gyduole nuo Iš
viršinių odos Ilgų. Le
gulo Ointment yra 
parduodama po 76 
et., |1.26, Ir IS.60.
Pirkite vaistinėse Chl 
eagoj Ir apylinkėse—
Mllwaukee, Wlsc., Ga 
ry. Ind.lr Detroit, Mi
chigan arba rašyki
te Ir atsiųskite Mo
ti ey order |

Skiriama tūkstantis ($1,000.00) dolerių premija

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

2. Geriausiam romanui skiriama premija — tūkstantis doL

3. Jury 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.

BUILDING & REMODELING

KONTRAKTORIUS 
STANDARD BUILDERS, INO. 
2523 W. B9 st. Chicago 29, UI.,

PRnspeckt 8-3792 
A. GINTNERIS — pirmininkas 

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

duris. •

BRIGHTON PARKE
Mūr. 2 po 5 (.‘i mieg.), centr. du

jomis karšt. vand. šfld. 50 pėdų 
sklypas, graž. namas.

GAGE PARKE
Mūr. bung. (i kainb. ir vienas pa

stogėje, kabinet virtuvė. Centralinis te OLymplc 2-2112 
karšt. vnud. stokerin šild. 33 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.
Imbai gražus namas, Marųuette Par
ko centre.

Mūrinis, 4 butai: 2 po 4 ir 2 po 3

STENOGRAPHER
Attractlve posltlon avallable 

Good slartlg salary 
Many excellent benefits. Wlll 
conslder part time arrangement

PRARIE FARMER — WLS
1230 W. Washlngton 
MO <1-9700. Ext. 40

Ir

V. S I M K U S
Įvairūs pataisymai Ir pardavimas. 

Jei norite pirkti ar užsakyti namų 
kuris būtų gerai išplanuotas, pato
gus, gražus Ir pigus, pirkite ar užsa
kykite pas

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

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

ANTANAS LUKAS IR SONUS 
2717-19 West 7lst Street

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

Tel. — HEmlock 4-5881

MORAS I
BUILDERS, INO. E 

Stato gyvenamuosius na- =

MOVING
A BENIULIS atlieka įvairius 
P-rkraustymus ir pervežimus 
i' tolimų ir artimų atstumų.

Tel BĮ 7-7075 arba 
RE 7-984k

£ sąra t

Mvut®5

Skelbkites "Drauge”! 
Pirkit Apsaugos Bonus!

kamb., centr. šildymas alyva, 300 
pajamų ir sav. butas.

Turime dar daug kitų namų. 
Parūpiname paskolas

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

Reikalinga moteris prie vaiko. 
Kreiptis po 3 vai. 6142 So. Sacra- 
mento Avė. PRospect 6-3254.

HELP WANTED — VYRAI

LEGULO, Department D.
5618 W. Eddy St Chicago 84, I1L

S0PH1E BARČUS 
RADIO PROGRAMA

Iš WGE8 stoties — Banga 1890 
NUO PIRMAD. IKI PENKTAD 

8:46 Iki 9:80 vai. ryte 
fiESTAD. 8:80 Iki 9:80 ryte 

PIRMADIENNIO vak. nuo 7—8 v. 
SEKAU. 8:30—0:30 v. r. 14 stotie.

WOPA — 1490 kll.
Chloago 29, U. HEmlock 4-141 > 

7121 So ROCKWELI ST.

PIGIAI IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU
BALDUS
VIETOJE IR Iš TOLI \U

K. EIDUKONIS
Tunu naują didelį sunkvežimi 

ii apdraudaa
2313 W. 91st St. Chicago, DL 

Tel. PRescott 9-2781

Jei turite parduoti ar išnuomo

ti, pasiskelbkite smulkių skelbimų 

skyriuje. Skelbimą galite perduoti 

telefonu: Vlrginia 7-6640.

BUICK’AS

LIETUVIŠKAS

AUTOMOBILIS

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

baterijos ir automobiliams dalys. Firestone padangos.
1934 Weit 59th Street Tel. GRovehill 6-9136

M- ČESAS, patyręs auto specialistes

OIH51JR1D 'l " "

L
FEDERRL 
5AVING

& LOAN ASSN

MUTUAL FE DERA L 
SAVI N GS

pataria:
1. Nepraleiskite visų uždirbtų pinigų. 

Taupykite nors dalį.
*
2. Pinigams padėti nereikia važinėti. 

Juos galite pasiųsti paštu. '
Mes apmokėsime pašto išlaidas.

3. Planingas^ taupymas visados moka 
gerus dividendus. . •

VUILO^U UUUUUS
nillllllllllllllllllllllllUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!B

VIKTORAS ŠIMAITIS
General Contractor

Stato rezidencinius ir komercinius 
namus; pasiūlo sklypus: rekomen
duoja planus: išrūpina statybos kre
ditus. Skambinti vak.: Vi 7-4^29 
arba rez. tel. BI 7-3340. Kreiptis —

ŠIMAIČIAI 
Realty - Builders - Insurance 

2737 West 43r<I Street

ĮSIGYKITE DABAR!

2202 WEST CERMAK ROAD
TeL Vlrginia 7-7747

JOHN J. KAZANAUSKAS. Prea.

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

NAUJI LIETUVIŠKI 
REKORDAI

Po #1.00 vienas:
Mano Gitara — Tango — ir Saulės Rytas

Anglų valsas — solo ....................................................  Šnbaniauskas
Nutilk širdie—Tnngo—ir Kanarkų Foxtrotas—solo .... Šabaniauskas
Jonelio Polka ir Dariau Lyseles — solo ........................... Šiaukevičius
Tu, Lietuva ir Drn-Lia ...................................... Pūdų Dėdė ir Dėdienė
Našlaitės Kapas ir Oriovėsių Gėlelė ................ Pupų Dėdė ir Dėdienė
Tykiai Nemunėlis Teka ir Visur Tyla — solo ................. Babravičius
Kai aš turėjau ir Kam Šeri Žirgelį! Vanagaitis, Olšauskas ir Armonika
Marcinkonių Polka ir Virginia Polka ............. Lietuviškas Orkestras
Vainikas 1 ir 2 Dalis ........................... Lietuviškų Melodijų Rinkinys
Geismai ir Svajonės ir Oželis ......... Duetas ir Kvartetas su Orkestru
Gyvenk, Juokis ir Mylėk ir Dzinguliukai ................ Duetas su Orkestru

Po $1.50 vienas:
Tėvynei ir Subatos Vakarėlį .................... Budrifino Vyrų Kvartetas
Alutis ir Šauksmas ...................................... Bndriflno Vyrų Kvartetas
Žemaitiška Liaudies Daina ir Subatos Vakarėlį .........  Švedo Choras
Apie Palvą Arklį ir Kikilis, Mergužėlė Mano Miela.... Švedo Choras
Žvaigždelės ir Temsta Dienelė ................ Motiekaitienė ir Kalvaitytė
Barkarolė ir Sutemo .............................. Motiekaitienė ir Kalvaitytė
Nokturuas ir čigonės ............................... Motiekaitienė ir Kalvaitytė

Rekordus sinnččiame ir paštu. Amerikoje už supakavimų ir pašto 
išlaidas dar ekstra $1.50. Kanadon $2.50. Į kitas Šalis atitinkamai bran
giau. GOD neeriunčiame. Pinigus siųskite kartu su rekordų užsakymu.

JOS. F. BUDRIK FURNITURE, INC.
3241 So. Halsted Street Chicago 8, III.
.ii .i mis^ii—nni f nnsiMiiiMssisi i—......... ,.J

DARBO TEISEI ŽODYNĖLIS
Spaudai paršuošė Pr. Sulaitis

ANGLIŠKŲ ŽODŽTŲ BEI TBSTREIŽ 
KIMŲ PAAIŠKINIMAI

Siame ŽODYNĖLYJE telpa tl 
anglų kalba žodžiai bei išsireiškimai 
kurie yra {gavę apeciallnę reikšmę; 
kai kurie paimti iš veikiančių {sta
tymų. Spausdinami žodžiai anglų 
kalba Ir patiekti platūs paatfiklnlma) 
dėtuvių kalba.

Leidinyi 116 pusi. Kaina $1.00.
Pinigus su užsakymais siųsti:

"DRAUGAS”
1334 S. Oakley Ava,

Chicago 8. m.

IOC3O1 301
Ar girdėjote ką nors apie

AUKSO KIRVI?
Ar matčt, ar skaitėt Altą nuosta

bią gražiausių lietuviškų pasakų 
knygą?

Būtinai nunlplrklt! Bus džiaugsmo 
visiems — dideliems Ir mažlema

Platintojams didele nuolaida. Su
krauta:
Knyga Iliustruota, dailiai Išleista Ir 
pigi — tik 82.60.

DRAUGAS 
2334 S. Oakley Avė. 
CHICAGO 8, ELL.

IOE
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PER PASAULI KELIAUJA 
ŽMOGUS

Bernardo Brazdžionio poezijos 
rinkinys. Nedidelis skaičius žios 
knygos gautas šiomis dienomis 
"Drauge”, 2334 So. Oakley Avė., 
CHICAGO 8. ILL. Knygos kaina 
kietais viršeliais $2.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

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

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSLRANCE 

2405 West 51 St. 
WAlbrook 5-5030

PRospect 8-3579 (vak. ir sekmad.)

Nejud. turto pirkimas-pardavimas, 
visokia apdrauda, notarijatas

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 W. 71st St. — M Al. 5-6015

2-jų augštų mūrinis namas, ak
mens priekis. 6 ir 6 kamb. Atskiri 
centriniai apšildymai. Garažas. Tuo
jau galima užimti. Arti visų trans- 
portacijų. Prieinama kaina. Apylin
kėje Keeler ir Cermak.

CRauford 7-7005.

PARDUODAMAS DIDELIS 
MŪRINIS 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
nesį ; prieinama pirkimo kaina. 
Skambinkite Blshop 7-7864 arba 
rašykite DRAUGAS Box 4641, 
2334 S. Oakley Avė., Chicago, III. j

l

Kas nori namų, farmų ir biznių, 
pirkti bei parduoti, kas nori biznių 
knygas suvesti,

JUOZAS STANAITIS
COOK COUNTY BUSINESS 

BROKERS
9018 S. Cottage Grove Avė., Chicago 

Tel. HUdson 3-7828
Namų PRospect 8-2530

Savi pardiioda hiūė. namą su ak
mens priekiu. 2 butai po 7 kainb. 
Autom, alyva apšild. “Stdedrlve" 1 
autom, garažas. Pilnas rūsys, užda
ras poT’čius. įkainuotas* pardavimui. 
Apylinkėje 24th ir Millard. Skam
bint lAwn<b«le 1-5581 po 4 vai. v., 
šešt. ir sektu, visą dieną.

Parduodamas 3-jų butų namas. 
Del informacijų skambinkite SEe- 
ley 3-4248.

Parduodamas namas su krautuvės 
patalpa ir 4 kamb., 1 kamb. vir
šuj. 2 autom, garažas. Gazu apšil
domas. 2530 W. 47th St. LAfa
yette 3-9397.

Graži 7 kamb. rezidencija. Cent
rinis apšild. 2 vonios. Pajamų $80 
į mėnesį, plius butas. Apylinkėj 
26th ir Drake Avė. Mokesčiai tik 
$85. Turi būti parduota. $14,200. 
SVOBODA, 3739, West 26th St. 
LAvvndale 1-7038.

Geriausiai Rekomenduojame

AČIŪ U2 GERĄ PATARNAVIMĄ 
kurį mums suteikė Mr. A. J. SVO
BODA, 6013 W. Cermak Rd., Ci
cero; ir 3739 W. 26th t. Chicago. 
Mes pirkome nuosavybę — 1801 S. 
56th Avė. Cicero. Mes esame pil 
nai patenkinti Mr. Svobodos pa 
tarnavimu ir jį rekomenduojame 
visiems.

Mr. Ir Mrs. Hospodar

PROGOS — OPPORTUNIT1ES

PARDUODAMA TAVERNA. Se
niai įsteigtas biznis. Ekstra paja
mų iš 2-jų apstatytų butų viršu
je. Galima pirkti išsimokėjimo są
lygom. 3517 S. Halsted St. Vlr- 
gfaiia 7-8112.

PARDAVIMUI

Pardavimui rašomas stalas. 
Telef onuokite:

PRospect 6-8591

SILVĘR SOLDERERS

Job shop expenence 
LIGHT STEADY W0RK 

Apply
2700 W. Van Buren

EXPERIENCED
MACHINIST WANTED

ECONOMY TOOL & 
GAjGE CO.

4632 W. Lawrence

POLISHERS

Job shop experience 
LIGHT STEADY W0RK 

Apply
2700 W. Van Buren

SHIPPING AND RECEIVING 
CLERK

Strong young man to vvork vvith 
printing firm. Experience belpful 
būt not nccessary. Nenr loop loca- 
tion. Many company benefits. Good 
starting salary, 5 day vveek.

CaU — HA 7-1076

IŠNUOMUOJAMA

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

ACTOMOBILES — TRUCK8 
Automobiliai — Sunkvežimiai

VIKTORO KOŽICOS 
lietuviška gazolino stotis Ir auto 

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

CALL-ME-MOTORS C0.
5759 S. WESTERN AVĖ.. PR 8-9533

MISCELLANEGUS
Įvairūs Dalykai

LIET. APDRAUDŲ AGENTŪRA 
Visų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. Notarlatas. Valsty
bes patvirtintos kainos.

Prieš darydami apd raudas kitur 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS, 
WAlbrOOk 5-5871

INTERSTATE INSURANCE AGFNCY 
5900 S. Ashland Avė., Chicago 38, IU.

P. STANK0VI6IUS
&EAL ĖST. ir INSVR. BROKERIS 

LIETUVIŲ AUDITORIJA 
3133 So. Halsted St 

Ph. DAnnbe 6-1791 
Padeda plrkltl - parduoti namus, 
aklus, biznius. Parūpina paskolas, 
draudimus tr daro vertimus. Tvarko 
Imigracijos dokumentus. Ofisas atda
ras kasdien nuo 10—7.

ŠILDYMAS
A. Stanėianskas Ir A. Lapkus

inatoliuoja visų geriausių Ameri
kos firmų gazu Ir alyva kūrena
mus pečius (fumaoes), visų dy
džių oro vėsintuvus Air condi- 
tioners) ir atlieka visus skardos 
darbus.
1546 8. 49th OOURT, CICERO 
Tel. OLymplc 2-9311 nuo 8 vai 

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

2-6752 Ir OLymplc 2-8492

P LU M B I N G
Llcensed, bonded plumbere

Joks darbas nėra didelis ar mažas 
šaukite dabar. Kalbame lietuviška 

Tel. REpnbUc 7-0844 
WAlbrook 5-8451

Oll and gas oombtnatlon stove — 
“Monogram". In excellent condi- 
tion. $50. Tel. .FRontler 6-1713
after A P.M. Anthony Paeellunas.

Pirkit Apsaugos Bonus!
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įvyksta GEGUŽĖS 5-6 DIENOMIS didžiausį pasisekimą turėju 

sios J. Petrulio dramos “PRIEŠ SROVg” paskutiniu pakartojimu mm I JL I Mteį 

SOKOLŲ SALĖJE, 2337 South Kedzie Avenue ■■■■■

Teatro Sezono Uždarymas
PRADŽIA: šeštadienį, gegužės 5 d. 7 vai.; sekmadienį, gegužės 6 d. 3:30 vai.

Įėjimas į abu spektaklius atpigintas, šeštadienį po vaidinimo bus šokiai 
ir veiks baras — Visi dalyvaukime teatro sezono uždaryme. Parodykim, 
jog norim lietuvišką teatrą Chicagoje turėti ir ateityje.

V t

o turi būti “čigonų cho-PAGERBTAS ADV. CONRAD

Balandžio 21 d. “Baltic Melo- 
dies” programoje (per WJLB 
stotį) buvo pagerbtas adv. Alex 
Conrad jo gimimo dienos proga. 
Sveikinimo žodį tarė Bithuanian 
Chamber of Commerce pirm. 
William Adams, kuris pažymė
jo, kad adv. A. Conrad yra ne 
tik geras advokatas, bet ir vie
nas tų mūsų čia gimusių lietu
vių, kurie savo kilmės ne tik ne
išsižadėjo, bet ja didžiuojasi ir 
stengiasi mūsų gerą vardą pro
paguoti kitatančių tarpe. Po jo 
sveikino kun. M. Daumantas ir 
Antoinette Veber. Po to “Baltic 
Melodies” programos direktorė 
Helen Rauby įteikė adv. A. Con- 
radui V. Augustino Lietuvos 
vaizdų albumą “Lietuva”. V.

FUTBOLO RUNGTYNĖS

Balandžio 29 d.'įvykusios pir
mosios pirmenybinės futbolo 
rungtynės tarp Detroito LSK 
Kovo ir Mercury Wings buvo 
teisė jo nepagrįstu sprend mu 22 
žaidimo minutėje nutrauktos.

Šiuo reikalu LSK Kovas įtei
kė raštišką protestą futbolo ly
gos vadovybei.

Sekančios pirmenybinės fut
bolo rungtynės įvyks gegužės 5

nas
ras”

— o —
— L. K. Birutės Draugijos

Detroito skyrius, įkurtas 1955 
m. gegužės mėn., sėkmingai vei
kia. Skyriaus valdybą sudaro 
pirm. Veronika Černienė, pirm. 
pav. Elena Gerulaitienė, sekr. 
O. Griškelienė, ižd. S. Mitkienė 
ir narės — P. Balandienė, Mėmė 
nienė ir Ruseckienė.

roronto, Ont.
Gražus mostas

Neseniai į Torontą, atvykęs 
ir 1398 Dundas Str. W. atidaręs 
kabinetą med. gyd. dr. J. Ur- 
baitis, vienintelis iš esamų To
ronte gydytojų ausų, nosies ir 
gerklės ligų specialistas, malo
niai sutiko už pusę honoraro, 
o nepajėgiantiems ir už dyką 
gydyti Toronto skyriui priklau
sančius kūrėjus — savanorius.

Tai jau ketvirto Toronto lie
tuvių gydytojo toks gražus 
įvertinimas mūsų laisvės kovų 
Veteranų.

Už tokį gražų mostą gerb. 
daktarui Skyriaus Valdyba rei
škia nuoširdžią padėką.

Skyriaus narai, norį šia su-
d., gerai žinomoje Patton parko teikta lengvata pasinaudoti, tu- 
aikštėje prieš graikų Olimpią.
Rungtynių pradž a 1 vai. p. p.

Visi sporto bičiuliai kviečia
mi gausiai atsilankyti. Kovietis

PATIKSLINIMAS
VI. Mingėlos straipsnyje apie 

Varpo chorą yra įsibrovę kele
tas klaidų, kurių svarbesnes ati 
taisome. Buv-o išspausdinta, kad 
koncertas įvykęs balandžio 1 d., 
o turi būti balandžio 14 d. Taip 
pat buvo išspausdinta Verdi o- 
peros Trubadūras “čigonų baro-

VINCAS KIRŠINĄS

11420 Steel Avenue

Detroit 27, Michigan
Tol. WE. 4-6165 

GENERAL CONTRACTOR
Atlieka Įvalrl-is statybos, pataisy. 

mo Ir pertaisymo darbus — stallnin- 
kystės cemento, mūrijimo, elektros, 
plumbingo, dažymo Ir dekoravimo 
Atskirų kambarių bei butų (rengimą, 
pastogėse Ir skiepuose.

K I a u s y k i t e 
LITHUANIAN MELODIES

Ann Arbor — WPAG — 1050 kiio
cycles

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

15756 Lesu re — Detroit 27, 
Michigan

DETROITO TzRlER. flT 
IR PROFESIJOHALAI
* aš. 3M. JBfc

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

ELSEA REALTY & INVEST- 
MENT COMPANY

atstovą

VLADį BARAUSKĄ
Telefonai: įtaigoti VA 2-9790, 

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

M. MIŠKINIS. m7d7~
GYDYTOJA ir CHIRURGE 

X-RAT
393 West Grand Boulcvard 

cor. Shady Lane Detroit 16. Michigan 
Namų telef. VI 1-7970 

Pirm. antr. ketv. ir penkt. 12-3 ir 6-8 vai 
Treč. ir »e»t. 12-3 vai.

Telef. TA 6-0686

IŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO

(Atkelta iš 2 psl.)
stalo, kuriam maistą pagamino 
seselės kazimierietės. Kad ir 
mergaitės galėtų tą d’eną švęs
ti, prie stalo maloniai patarnavo 
būrelis kun. Alf. Lipniūno kuo
pos moksleivių ateitininkių.

Užkandus pradėti nuoširdūs 
sveikinimai. J. E. vysk. Briz- 
gys taip pat pranešė apie naują 
plunksnos kovą prieš komunistų 
vergiją. Ryžto ir jėgų palinkėjo 
ateitininkų vadai — tėvas Ki
dykas, SJ, prof. dr. Jucaitis, 
kol. V. Kleiza ir Al. Šatas. San
taros atstovas kol. J. Bagdonas 
sveikino, linkėdamas ištvermės 
Augštesn. lituanistikos mokyk
los vardu p. Rūgytė linkėjo, 
kad kitais metais naujų narių 
skaičius padidėtų dešimteriopai. 
Taip pat kalbėjo draugovės my
limas dvasios vadas tėvas J. Bo- 
revičius, SJ. Baigiant davusiųjų 
priesaiką vardu už sveikinimus 
dėkojo kol. V. Babušis. Progra
mą pravedė kol. Pr. Povilaitis.

Kad ši šventė liktų gyva ne 
tik dalyvių atmintyse, bet ir ki
ti galėtų ją pamatyti, p. Bart
kus nenuilstamai filmavo šv. Mi 
šių ir pusryčių metu. A. S

ri turėti skyriaus nario liūdi-, 
jimą. Skyriaus Vaidyba

Kūrėjai savanoriai

Nepilni du metai kai Toron
te buvo suorganizuoti ir įsteig
tas Liet. Kar. Kūrėjų — Sava
norių S-gos skyrius, tačiau, 
nors ir per trumpą laiką sky
rius savo veikloje gražiai pasi
reiškė. Be aktyvaus įsijungi
mo į vietos bendruomenės vei
klą, skyrius didelį dėmesį krei
pia, ištiesdamas pagalbos ran
ką Vokietijoje pasilikusiems ir 
į vargą patekusiems bendrų 
laisvės kovų dalyviams bro
liams kūrėjams — savano
riams bei tų kovų invalidams. 
Įvairiomis progomis iki šiol 
yra pasiųsta arti 400 dolerių, 
kurie per vietos skyriaus Val
dybą išdalinti labiausiai reika
lingiems paramos. O tos para
mos, kaip praneša vietos sky
riaus valdyba yra reikalingi šie 
kūrėjai — savanoriai invalidai: 
P. Gudelis, A. Janulis, J. Ka
minskas, J. Kalvaitis, J. Klei
nas, P. Kulikauskas, St. Kun
drotas, Pr. Lukįus ir St. Pakal
nius. Vieni iš jų džiovos pa
kirsti guli ligoninėse, kiti psi
chiškai nesveiki, o dar kiti dėl 
senyvo amžiaus negauna ar ne
gali dirbti ir skursta iš liesos 
vokiečių pašalpos.

Praeitų Velykų švenčių pro
ga Toronto skyriaus nusiųstoji 
100 dol. dovana buvo išdalinta 
viršuje suminėtiems asmenims. 
Gautieji jų padėkos laiškai kal
ba apie sunkią dalią ir kartu 
didelį džiaugsmą. Štai vienas 
iš tų laiškų kūr. — savanorio 
ir invalido ats. majoro P. Gu
delio: “Tačiau, kai ateina šven
tės, Velykos arba Kalėdos, už
plūsta praeities prisiminimai ir 
pasigendama artimųjų bei pa
žįstamų. Deja, jie, dažniausiai 
yra išemigravę į užsienius. Pra
džioje dar bent šventėms vieni 
kitus pasveikindavome ir tuo 
būdu gyvybės žinutėmis pasi- 
keisdavome. Ilgainiui ir tie

menki ryšiai nutrūko. Ir štai 
tokioje nuotaikoje susilaukiau 
netikėtos dovanos iš, tikriau
siai, visai nepažįstamų brolių 
savanorių... Jau pati gausi (45 
DM) dovana buvo didelis ma
lonumas, tačiau dar didesnis 
yra jos sukeltas pasitenkinimo 
jausmas, kad esi dar ne visų 
pamirštas. Tas atrodo man la
bai reikšminga, kad mus, Lie
tuvos nepriklausomybės kovų 
dalyvius — savanorius sieja 
stipresni ryšiai, kaip giminys
tės bei pažintis”.

Panašių laiškų gaunam kiek
vienos pasiųstos piniginės do
vanos.

Labai liūdna, kad jie, už ku
rių pasiaukojimą mes laisve 
džiaugiamės ir tik tų karžygių 
dėka mes ne vienas į žmones 
išėjom, šiandieną tie didvyriai 
paliegėliai, kaip niekam nebe

reikalingi yra visų pamiršti, 
net ir tų, kurių būtų pareiga 
jais rūpintis.

Pasigendama efektingesnės 
paramos iš kitų narių skaičiu
mi didesnių S-gos skyrių, o 
ypač iš JAV. Bs

, Tik 10 svarų išeina karbo
nado iš 240 svarų sveriančios 
kiaulės.

1955 m. automobilių katas
trofoj žuvo 37,800 žmonių, su
žeista 2,158,000.

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS G REINY ČIA
Geriausios g616s d81 vestuvių, banke
tų, laidotuvių Ir kitų papuošimų.

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

GERIAUSIOS
net 88 ženklais rašomos mašinos su 
visada naujausiais patobulinimais. 
UOYAIj didžiausia firma pasauly. 
Jums pagamins kokiu tik norite rai
dynu Jūsų pasirinktu stilium.

Kaina $69.95 Ir aukščiau.
4-J1 šlmtinG baigiama siuntinCtl

užsisakantiems. Pranešę adresų dy
kai gausite smulkias informacijas ir 
paveikslus per:

AT-KAMS SENDRAUGIAMS
Buv. konferencijos nutarimu,' 

Bostone sudaryta Ateitininkų' 
Sendraugių Sąjungos centrinė 
revizijos komisija, kurion įeina 
Antanas Vasaitis, Rozalija Pet
ronienė ir dr. Petras Kaladė.

ATEITININKŲ ALBUMAS
Jau baigiama rinkti albumui) 

reikalinga medžiaga ir ruošia-) 
masi jį išleisti. Dar trūksta kai) 
kurių būdingesnių įvykių nuo-) 
traukų. Ypatingai reikia gau
ti 1927 m. ateitininkų konferen
cijos Palangoje. Jei kas tokią 
nuotrauką Chicagoje turėtų — 
malonėkite prisiųsti “Draugo” 
ar tiesiai “Darbininko” redakci
jai — Ateities Albumui.

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

BRURO’S KEPYKLA
3839-41 S. IJtuanica Avė.

TeL Oliffaide 4-6376 
Pristatoma | visas krautuves 
Ir restoranus, taip pat iš
siunčia 1 visus artimuosius 

miestus.

ĮVAIRENYBES
Mažiausiai vieną greitvežimį 

turi 71% JAV šeimų.
Pieno litras turi apie 675 ko- 

lorijas.
1955 m. mėsos gamyba JAV 

pasiekė virš 26 bilionų svarų.
JAV turi 73% iš bendro re

gistruotų greitvežimių skai
čiaus pasaulyje.

Vieną iš kiekvienų 10 akerių 
pasėlių ploto JAV sunaikina 
vabzdžiai.

MIRUS ATSARGOS KAPITONUI
A. j* A.

JONUI PALEJUI,
JO ŽMONAI P. MALVAI GILIAUSIĄ UŽUOJAUTĄ 
REIŠKIA

MAŽUČIAI, PETKEVIČIAI 
IR JAKIMIENĖ

Netekus brangios žmonos, ir motinos 
•į a > a. j- a.

GENOVAITĖS MATULIONIENĖS, 

mielam DR. B. MATULIONIUII
ir šeimai širdinga užuojautą reiškia 

ir kartu liūdi
Krasausku ir Liutarmozy šeimos

LIŪDINČIAM BRANGIAM *

Dr. Baliui Matulioniui su šeima,
jų mylimai žmonai, motinai ir uošvei mirus, reiškiame gilią 
Užuojautą ir kartu liūdime.

JUOZAS IR APOLONIJA VITKAI

Duona Ir Įvairiau skoningas 
bulkutcs kepa

Perskaitę dienr. “Draugą”, duokite jį kitiems.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

T0wnhall 3-2109

LIŪDĖSIO VALANDOJ

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

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

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

JOHNF.EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
460507 South Hermitage Avenue

Tel. YA 7-1741-2 ir LA 3-9851

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUKŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambūlansų patama- Mes turime koplyčias

vimaa dieną Ir nak- gP Chicagoa ir
ltj, Reikale įaukite Roselando dalyse b

mua* jau patamaujanu

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

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

PETRAS P. GURSKIS
659 W«st 18th STREET Tel. SEeley 3-5711

ALFREDAS VANCE
177 WOODSIDE Rd„ Riyereide, BĮ. TeL OLympic 2-5245 (

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

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

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. TeL YArds 7-1138-1139 j

VASAITIS — BUTKUS
1446 8. 50th AVĖ., CICERO, BĮ. TeL OLympic 2-1003

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

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET REpubUc 7-12131
2314 W. ZSrd PLACE
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X Kun. Juozas Fragulbickas,

savo 25 metų kunigystės jubi- 
lėjaus proga, lietuvių saleziečių 
statomai Šiluvos koplyčiai prie 
Cedar Lake, Ind., paaukojo 
$300.

X Lietuvių Jaunimo Petici

jos parašų rinkimo akciją nu
matoma baigti birželio 1 dieną. 
Norima peticiją įteikti prez. 
Eisenhoweriui birželio mėnesį, 
kada minėsime 15 metų nuo 
baisiųjų išvežimų .1941 metais. 
Visa lietuviškoji visuomenė ir 
organizacijos kviečiamos įsi
jungti parašų rinkimo vajun ir 
gegužės mėnesį sustiprintomis 
jėgomis surinkti numatytą pa
rašų skaičių.

X Myk. Morkūnas, spaustu
vės savininkas Bridgeporte, nu
pirko 8 biletus į banketą, kuris 
įvyks liepos 1 d. Sherman vieš
butyje Dainų šventės ir Kultū
ros kongreso dalyviams pa
gerbti.

X The Marian, Tėvų Mari
jonų žurnalas, gegužės mėnesį 
išėjo iš spaudos. Šis žurnalas 
skiriamas angliškai skaitančiai 
visuomenei.

X Lux Ghristl, ALRK Kuni
gų Vienybės leidžiamas religi
nis žurnalas, balandžio mėn. 
Nr. išėjo iš spaudos. Numery
je rašo P. Maldeikis, kun. Titas 
Narbutas, kun. dr. Gutas, kun. 
dr. P. Brazys, M. Krupavičius 
ir eilė kitų žinomų autorių.

X Ignas Urbaitis, advoka
tas, prieš karą gyvenęs Šiau
liuose, ištremtas į Sibirą, mirė 
1953 m. Žinia gauta iš Lietu
vos laišku.

X Rašytojų Dr-jos balsavi
mas, kuriuo mariai pasisakys, 
iš kurios vietos 1956-57 me
tams rinktina LRD valdyba, 
eina į pabaigą. Didelė rašytojų 
dalis jau atsiuntė balsavimo 
vokus. BAlsavimo duomenys 
komisijos bus patikrinti gegu
žės 5 d.

X Amerikos Lietuvių Gydy
toji; draugija š.' m. gegužės 
mėn. 9 d. 6 vai. v. rengia va
karienę draugijos steigėjams 
pagerbti. Vakarienė įvyks Na- 
vajo Hills Golf and Country 

• Club, adresas 123 Street and 
Ridgeland avė. Gydytojai, dan
tistai bei jų svečiai prašomi da
lyvauti, pranešant iki gegužės 
mėn. 5 d. dr. M. Budrienei, tel.
CLifside *4-7234.

X Japonijos konsulo namuo
se balandžio 29 d. įvyko priė
mimas Japonijos imperatoriaus 
gimimo dienos proga. Priėmime 
dalyvavo ir lietuvių konsulas 
P. Daužvardis su žmona.

IŠ ARTI IR TOLI
čių stovyklos įnamiams. Kraš
to Apsaugos Ministerija pla
nuoja atstatyti aerodromą, tuo 
tarpu ten gyveną tremtiniai ne
žino, kur ir kada jie turės 
kraustytis.

“Šiuo metu stovykloje yra 
prisiglaudę 600 pabėgėlių: uk
rainiečių, lenkų, čekų ir lietu
vių. Skaitlingiausi yra lietuviai. 
Tai daugumoj senesnio am
žiaus, ligoti ir nedarbingi vy
rai, moterys ir vaikai. Veltui 
kas jieškotų jaunesnių lietu
vių. Jie randasi vienintelėje lie
tuvių gimnazijoje Huttenfelde, 
kuri prieš kelis metus buvo 
Diepholzo stovykloje. Gimnazi
ja išlaikoma Amerikos lietuvių 
aukomis.“

Laikraštis rašo, kad lietuviai 
ir kiti stovyklos gyventojai su
sirūpinę ir pasipiktinę, kadan
gi vokiečių administracija žmo
nėms nepranešusi, kur jie bus 
apgyvendinti.
stovykloje jaučiama savo rū
šies letargija. “Mums vis tas 

lionėse. Į šio rinkinio ieškojimą j pats“, sako tremtiniai, “mes 
įjungtą New Yorko policija ir Į pažinome karą visose jo for-

J. A. VALSTYBĖSE
— Ignas Kazlauskas, dirbęs 

kaip daržininkas Great Neck, 
N. Y., apie 7 m., dabar persi
kėlė gyventi į Perth Amboy, 
N. J. Ten dirba inžinieriaus 
darbą.

— Dali. Telesforas Valius
balandžio 24 d. grįžo iš Pary
žiaus ir keletai dienų sustojo 
New Yorke. Iš čia jis keliauja 
į Torontą pas savo šeimą.

— Didelė vagystė. Balandžio 
22 d., išdaužius automobilio
stiklą, pavogta brangus Vincės 
Jonuškaitės lietuviškų audinių 
rinkinys. Audiniai buvo pasko
linti ruošiamai tautodailės pa
rodai Patersone. Vežant juos 
ten parodos rengėjams, susto
jus New Yorke, atsitiko ši ne
laimė. Tai labai didelis nuosto
lis mūsų liaudies menui. Vincė 
Jonuškaitė buvo surinkusi retų 
ir įdomių audinių. Juos pasise
kė. išsaugoti karo sūkuryje, pa
liekant Lietuvą, ir tremties ke-

didžioji miesto spauda.
— Gailestingoji sesuo Genė 

Matulionienė, Providence, R. I., 
dr. Balio Matulionio žmona iš 
Valium Lake, kur jos vyras

PA KARINA PIRŠTINES

Boksininkas Rocky Marciano ne nugalėtas pasitraukia iš bokso 
Antra "vertus, PasauUo-_________________________________________ <INS>

CHICAGOS ŽINIOS
mase ir buvome tampomi po 
įvairiausius lagerius. Ko mes 
begalime iš gyvenimo tikėtis?’’

Remdamasis Diepholzo lietu
vių bendruomenės pirmininko 
Jono Čaplinsko pareiškimais,

dirba sanatorijoj, prieš trejetą laikraštis toliau aprašo
savaičių nuskrido į Halifaxą, 
Kanadoj, aplankyti ten gyve
nančios sav0 dukters ir studi
juojančio sūnaus ir balandžio 
30 dieną 6 vai. ryto gavusi šir
dies smūgį mirė.

ITALIJOJ
— Jaunųjų Katalikių Fede-

vienuolio Pire sumanymą pa
statyti tremtiniams “Europinį 
kaimą” prie Aacheno. Lietu
viams koloniją planuojanti sta
tyti ir P. L. B. Vokietijos Kraš
to Valdyba. Baigdamas “Bre- 
mer Nachrichten“ korespon
dentas pažymi, kadi iš 25,000

X Moterų Sąjungos 21 kuo
pa iš Town of Lake minės mo
tinos dieną gegužės 6 d. 8 vai. 
ryto, Šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčioje bus atlaikytos pa
maldos už gyvas ir mirusias 
motinas. Visos sąjungos narės 
7 vai. 30 min. susirenka para
pijos svetainėje, iš ten vyksta 
organizuotai į bažnyčią. Po pa
maldų parapijos svetainėje pus
ryčiai ir minėjimas.

X Dr. Algirdas Ramonas,
pasižymėjęs dideliais gabumais 
medicinoje, neseniai pradėjo 
dirbti South Town ligoninėje.

X B. Pažėrai yra Draugo re
dakcijoj laiškas iš Lietuvos, 
Kauno miesto.

X Marija Mickus, 6927 So. 
Talman, už 1 mėnesį sugaištą 
namuose dėl ligos iš Leonardo 
Jankausko gavo $150.00 čekį.

racijos kongresas, šiomis die- Žem. Saksonijoje gyvenančių 
' užsieniečių pabėgėlių iki šiol 
neatsirado nė vieno, kuris no
rėtų grįžti į sovietų okupuotą 
tėvynę.

— Krašto Valdyboje lankėsi 

Šveicarų-Lietuvių Pagalbos Ko
miteto pirmininkas B e a t 
Thoma, lydimas kun. A. Bun- 
gos. Paaiškėjo, kad Šv.-Liet. 
Pagalbos Komitetas numato ir 
šiais metais sudaryti grupei 
lietuvių vaikų galimybę pra
leisti Šveicarijoje kelių mėne
sių atostogas šveicarų šeimose. 
Šalia to ruošiama dar ir vasa
ros vaikų stovykla. P. Thomai 
buvo ta proga parodytas skly
pas Heppenheime, kur planuo
jama statyti lietuvių kolonija. <

— Krašto Valdyba talkinin
kavo Baltų Vokiečių Draugijai, 
kai ši rengė pabaltiečių paro
dėlę Baltų Dienų proga Stutt- 
garte. Vykdydama tuos darbus, 
kuriuos Krašto Valdyba buvo 
pasižadėjusi Baltų Draugijai 
atlikti, t. y. parinkti iš apylin
kių eksponatų, Krašto Valdy
ba padarė DM 147.85 išlaidų. 
Likusieji pinigai, kaip savo .me
tu buvo pranešta, bus panau
doti kilnojamai lietuvių dailės 
parodai suruošti.

— Europos Lietuvių Fronto 

Bičiuliai- ir šių metų vasarą Vo
kietijoje ruošiasi pravesti stu
dijų savaitę, kuri užtruks sep
tynias dienas. Šiemet studijų 
savaitėje paskaitas skaitys J. 
K. Čeginskas, prof. J. Grinius, 
prof. Z. Ivinskis, prof. A. Ma
ceina, M. Musteikis ir kt. Drau
ge numatomi pranešimai: apie 
tarptautinę padėtį ir lietuvių 
politinį veikimą, apie kultūrinę 
veiklą tremtyje, žinio3 iš tė
vynės ir kt. St. Bavaitės metu 
įvyks ir Europos LFB metinė 
konferencija, o vakarais numa
toma pravesti įdomi meti
nė programa: instrumentalinės 
muzikos vakaras, vokalinis 
koncertas, poezijos vakaras,

Šiurpi nelaime
Dvylikos metų mergytė Eilėn 

Jensen turbūt yra prigėrusi 
Dės Plaines upėje. Išsinuomo
tu arkliu ji buvo išjojusi pasi
jodinėti. Draugėms ji pasakė 
norinti perjoti skersai sekles
nę upės vietą. Neužilgo po to 
ji dingo. Arklys buvo vienas. 
Žmonės su laiveliais rūpestin
gai ėmė jieškoti jos lavono.

$565,000 mokykloms
Owen-Illinois Glass bendro

vė paskyrė pusę miliono, o For
do fondas — $165,000 Chica
gos įvairioms mokykloms, dau
giausiai universitetams.

Du lavonai pastogėje
Pastogės kambariuose 1850 

W. Barry, Chicagoje, rasti du 
lavonai: vyro M. M. Lanoske, 
51 m., ir Onos Marchezak, 44 
m. Policija yra tos nuomonės, 
kad vyras bus nušovęs moterį 
ir patsai nusišovęs. Nėra jokių 
kovos ženklų, nepalikta jokio 
raštelio. Moteris buvo pažįsta
ma su tuo vyru 14 metų. Dėl 
tos jų draugystės buvo kilę 
ginčų su jos vyru ir juodu per
siskyrė. M. Lonoske paliko 
žmoną 48'm. ir tris dukteris 
13—21 metų. Jis buvo rusų or
todoksų dvasininkas.

nomis Romoje įvyko Tarptau
tinis Jaunųjų Katalikių Fede
racijos kongresas, kuriame 
gausiai dalyvavo iš įvairių pa
saulio kraštų jaunosios katali
kės su šios Federacijos dvasios 
vadais. Lietuvą šiame Kongre
se atstovavo: kun. dr. V. Bal
čiūnas, ponia Prudencija Bič- 
kienė iš Chicagos ir panelė Jo
nė Liustikaitė iš Londono..

VOKIETIJOJE
— Bonoje įvyko visuotinas 

apylinkės narių susirinkimas. 
Perrinkta apylinkės valdyba. Į 
naują valdybą išrinkti: A. Že
maitis — pirmininku, K. Dik- 
šaitis — kasininku, A. Kava
liauskaitė — sekretore ir na
riais — B. Juodviršis, A. Brin- 
kis ir O. Kempka.

— Diepholze vokiečių avia
cijos kareivinėse po karo buvo 
apgyvendinti tremtiniai. Savo 
metu tai buvo viena didesnių 
lietuvių stovyklų britų zonoje. 
Dabar kareivines vėl 
perima vokiečių kariuomenė. 
Ta proga vokiečių laikraštis 
“Bremer Nachrichten” rašo:

“Netikras rytojus kelia di
delį rūpestį Diepholzo užsienie-

Kalėjimas slapukui
vairuotojui

Chicagos Susisiekimo teis
mas nubaudė puse metų kalėji
mo Warren rWilliams, 21 m. 
mašinos vairuotoją, kuris pra
eitų metų pabaigoje mirtinai

Indija nėra prosovietiška
J Kolumbijos universiteto pre

zidentas Grayson Kirk Chica
gos Orientalinio instituto pa
talpose laikė paskaitą apie • In
diją. Jis tvirtino, kad Indija 
nėra prosovietiška. Ji saugosi 
pavojingesnių užsienio ryšiųv • J- nc\ v X • H“'* uzjoiviuvsuzeide 62 m. amžiaus moter,, d iauaiai koncentruodamasi į 

Margaret Dorr ir pabėgo iš ne
laimės vietos.

Pagrobė šoferį ir 
sunkvežimį

Du piktadariai privertė sunk
vežimio šoferį pasukti kelio pa- 
kraštin ties Archer ir Pulaski, 
užrišo jo akis ir pagrobė $150,- 
000 vertės moteriškų drabužių, 
vežamų sunkvežimy, šoferį pą- 
vežę mašinos bagažninke po 
pustrečios valandos išleido 
VVestchestery. Piktadarių įieš
ko FBI.

savo progresą.

X Henry ir Lucy Kalvaičių 
duktė buvo pakrikštyta Judy 
Mane vardu. Ta proga sureng
tose vaišėse atsilankė daug 
giminių ir draugų. Kalvaitis 
yra kontraktorius, stato mo
derniškus namus. Gyvena 
12136 S. 75 Avenue, Palos 
Heights, III.

X Leonardas Petkūnas, Šv.
Mykolo parapijos bažnyčioje 
priėmė sutvirtinimo sakramen
tą. Sutvirtinimo tėvas buvo St. 
Klapatauskas. Petkūnai yra ži
nomi gerų darbų rėmėjai.

X Kun. V. Slavinas, War, 
West Virginia, ALRK Federa
cijos Jaunimo stovyklai pa
aukojo 100 dol.

X Moksleivių Tautinis an
samblis gegužės 6 d. 4 vai. p. p. 
Lietuvių auditorijoje ruošia 
Motinos dienos minėjimą. Tai 
graži proga pagerbti motinas 
ir pareikšti joms savo padėką. 
Prašoma gausiai minėjime da
lyvauti.

zuojamą lietuvių dailės parodą, 
pasiūlė, kad Informacijos de
partamentas perleistų tą paro
dą per visus “Amerikos na
mus“ Vokietijoje. Principo pri
tarimas tam gautas. Pr. Zunde 
taip pat lankėsi Pabėgėlių Rei
kalams Ministerijoje paramos 
Vasario 16 Gimnazijai reikalu.

i

—Kun. B. Liubinas Dieburge 
sunkiai uždirbtus pinigus pa
aukojo Vasario 16 Gimnazijai.

ARGENTINOJ
— Rosario atidarytas vaikų 

darželis lietuvių Šv. Kazimiero 
parapijos patalpose. Atidary
mo iškilmės įvyko balandžio 
15 d. šv. Mišiom. Po pietų bu
vo suorganizuota įdomi vaikų 
šventė su aitvarų lenktynėmis 
ir kt. Laimėjusiems buvo įteik
tos dovanos.

— Gegužės 1—8 dienomis 
Argentinos kunigai marijonai 
turės savo metines 8 dienų re
kolekcijas, todėl Motinos die
nos nebus galima suorganizuo-
ti pirmąjį gegužės mėnesio sek- 

liksmava karia, tėvynės valan-! madienį.
dėlė ir šventoji valanda tėvy
nei bažnyčioje.

— Krašto Valdybos pirmi

ninkas Pr. Zunde aplankė Ame
rikos Ambasados Informacijos 
departamento vedėją Bonnoje. 
Painformavęs jį apie organi-

— Pijus Bukauskas iš Vilią 
dėl Dique lankėsi Bs. Aires. Jis 
Kordobos kalnuose, netoli lie
tuvių jaunimo stovyklos, turi 
nuosavus dviejų augštų namus, 
kur kasmet vasaroja nemažas 
skaičius lietuvių.

Baus vandens teršėjus
Cook apskrities tarybos pir

mininkas D. Ryan perspėjo, 
kad bus baudžiami teršėjai šios 
apylinkės vandenų. Ypač tas 
nuostatas palies pramonės įmo
nes.

Pasirodė difteritas
Chicagoje nuo 1953 metų pa

stebėtas vėl pirmas susirgimas 
difteritu. Saugant, kad ta liga 
neišsiplėstų, įskiepyta 300 vai
kų, .kurie gyvena ties susirgu
siu 3 metų berniuku 2600 N. 
Hoyne.

Veterano turtas be 
testamento

Mirdamas butų dekoruoto
jas, I Pasaulinio karo vetera
nas Abraham Segal, 65 m. am
žiaus, nepaliko jokio testamen
to. JAV prokuroras N. Manos 
teismui priminė 1910 m. įsta
tymą, kuriuo — mirus vetera
nui, jeigu jis nepaliko testa
mento, jo turtas eina federali- 
nei vyriausybei. Paliktieji $17,- 
000 nukreipiami veteranų ligo
ninėms.

Mažiausia mirčių per 26 m.
Per pirmus keturius šių me

tų mėnesius Chicagoje mirčių 
skaičius dėl automobilių nelai
mių sumažėjo 16.7%; ypač 
jaučiamas sumažėjimas mirti
nų nelaimingų atsitikimų skai
čius balandžio mėnesyje: per 
visus paskutinius 26 metus to
kio mažo žuvusių skaičiaus nuo 
automobilių Chicagoje nebuvo. 
Šiemet balandžio mėnesį dėl 
susisiekimo nelaimių Chicagoje 
buvo 22 mirtys.

Sužeista čikagietė
Romoje, susidūrus dviems 

autobusams, buvo sužeisti ke
turi amerikiečiai turistai ir 11 
vaikų. Tarp sužeistųjų yra ir 
čikagietė Charlotte B. Londen.

Mokslininkas puolė Freudą
Chicagoje vykstančiame psi

chiatrų suvažiavime Illinois 
universiteto neurologijos ir ne
urologinės chirurgijos profe
sorius d r. Percival Bailey smar
kiai kritikavo Freudo pažiūras, 
liečiančias sapnų psichologiją 
ir vaikų seksualumą. Prof. Bai
ley pabrėžė, kad Freudo pažiū
ros šiose srityse yra gerokai 
sutrankytos. Mokslininkas tvir
tino, kad daugelis Freudo teo
rijų apie protines ligas buvo 
silpnai paremtos, paties Freudo 
vėliau atmestos, o visdėlto kai- 
kurių gydytojų dar ir dabar 
praktikuojamos. Prof. Bailey 
pabrėžė: “Reikia tik stebėtis 
kaip ilgai Freudo grubios klai
dos kankins psichiatriją? Aš 
nenoriu nei palaidoti Freudo, 
nei jo girti, tik noriu protes 
tuoti prieš jo dievinimą“ — 
kalbėjo mokslininkas.

Prof. Bailey taipgi iškėlė kai- 
kurias psichiatrų klaidas, daro
mas gydant protinėmis ligomis 
sergančius asmenis.

UŽ Velykų ženklelius 
— $180,000

Už Velykų ženklelius čika- 
giečiai sudėjo aukų invalidų 
vaikų globai $30,000 daugiau, 
negu buvo tikėtasi — iš viso 
davė $180,000. Dabar Invalidų 
Vaikų Globos draugija galės 
pagelbėti 3,320-čiai vaikų.

Sukėlė milioną
Illinois moterų organizacijos 

per 1955 metus ligoninių para
mai sukėlė apie milioną dole
rių. Lėšos buvo panaudotos 
naujoms statyboms, įrengimui1 
vėsinimo sistemos ligoniams, 
pacientų priežiūrai, šeimų pa
ramai.

Ar atomai išstums 
gazoliną?

Dr. R. Wilson, pirmininkas 
Standard Oil bendrovės (India
nos), kalbėdamas vienuose pie
tose Chicaugoje, pareiškė nuo
monę, kad atominė energija 
turbūt niekada neišstums ga
zolino, *kurs yra patogesnis ma
žoms mašinoms, nors jis mano, 
kad okeano laivai gali pradėti 
naudoti atominę energiją.

Mirė nuo širdies smūgio
Boise, Ida vyskupas Edward 

Joseph Kelly, 66 m. amžiaus, 
mirė besirengdamas laikyti šv. 
mišias; mirties priežastis — 
širdies smūgis.

Ketvirtadienis, gegužė? 3. 1956
-..... — ■ 1 ' -j

KAS KĄ IR KUR
— Rmlriko nulijo valanda iš

radijo stoties WHFC K. gegužės 
3 d., ketvirtadienį, nuo 6 iki 7 vai. 
vakaro. Programoje žinomas so
listas Algirdas Brazis, Budri ko 
radijo valandos orkestras, nau
dingi pranešimai ir praktiški pa
tarimai. Girdėsite naujas mįsles ir 
mįslių atsakymus, taip pat ir ki
tokias įdomybes. Paklausykite ir 
kitiems priminkite išgirsti šią vie
nintelę savaitinę lietuvišką radijo 
programą, kurią leidžia Budriko 
baldų, televizijų ir brangenybių 
krautuvė, 3241 So. Halsted St.

Jonas špokas

— Studentų žiniai, š. m. gegu
žės mėn. 4 d., 7:30 vai. vakaro, 
Hollywood Inn salėje, 2417 West 
43rd Street, įvyks C.L.S.S. visuo
tinas susirinkimas.

Dienotvarkėje kol. R. Kriaučiū
no referatas apie Amerikos švie
timo sistemą.

Visi nariai prašomi dalyvauti ir 
grąžinti Jaunimo Peticijos lapus 
su parašais.

Po susirikimo įvyks studentiš
ka.? pasilinksminimas.

Valdyba

Buvę kariai — vienuolyne
Šiemet Maryknoll vienuolyne 

įšventinama 54 nauji kunigai. 
Jų tarpe yra 17 buvusių jūri
ninkų, karių, marinų, lakūnų, 
dalyvavusių II Pasauliniame 
kare.

Seminarija Japonijoje
Maryknoll vienuoliai Kyoto 

mieste, Japonijoje, planuoja 
steigti mažąją seminariją, kad 
iš vietinių galėtų paruošti ku
nigų.

Kunigas švietimo komitete
Prezidentas Eisenhoweris 

pakvietė St. Louis universiteto 
prezidentą Paul C. Reiner, jė
zuitą, į Augštojo Švietimo ko
mitetą, susidedantį iš 16 pro
fesorių ir 15 verslo ir profesi
jų atstovų.

$10,500 dantų gręžimo 
tyrimams

Generalinio armijos gydyto
jo įstaiga paskyrė Northwes- 
tem universitetui $10,500, kad 
ta suma būtų panaudota tyri
mui dantų gręžimo įtaisų.

Marijos apsireiškimų Fatimoje 

1917 metais aprašymas

128 pusi. Kaina $l.C0 

Užsakymus kartu su pinigais siųskite:

‘‘DRAUGAS’’ 
2334 8. Oakley Avė., Chicago 8, HL

•W»**«*«*****#«*«w***«*««*
Ar Marija apsireiškė Lietuvoje 

Atsakymą rasite J. Budzeiko* kny
gutėje

MARIJOS APSIREIŠKIMAI 
ŠILUVOJE

Kaina 40 centų •

Ją galite gauti

“D R A U G E”

23S4 So. Oakley Avė. 

CHICAGO 8. ILL.

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 
“DRAUGE”.

Gaunama

MARIJOS MENESĮ 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 ŽEMĖJE

Tai yra trisdešimt vienas skai
tymas, pritaikintas kiekvienai ge
gužio mėnesio dienai. Mąstymai 

1 parašyti atsižvelgiant ne tik į di
džiąsias marijines tiesas, bet ir į 
mūsų laikų rūpesnius.

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

Užsakymus Ir pinigus siuskite:

DRAUGAS
2384 So. Oakley Avė.,

CHICAGO 8. ILL.


