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Jugoslavijos diktatorius Tito
jau žiūri ten, iš kur atbėgo
STASYS DAUNYS, Ch’cago, III.

Raudonasis Jugoslavijos diktatorius Tito pastebimai ir pas
partintai grįžta atgal į Maskvos pusę. Grįžta nesilpnindamas 
gerų santykių su vakariečiais, neatsisakydamas tolesnės vaka
riečių paramos ir bendradai biavimo. Grįžta kaip tarpininkas, 
kaip įrodytojas, jog sugyvenimas tarp komunistinio ir laisvojo 
pasaulio yra galimas ir jis ateityje bus rastas.

Ideologiškai Tito Maskvos rū- 
sies komunistas. Kreml.aus pa
vyzdžiu jis likvidavo komunis 
tinio rėžimo priešus Jugoslavi
joj, Prieš vokiečius narsiai ko-

jieškos bendradarbiavimo 
kelių ir silpnins vakariečių ka
rinį pylimą.

Jugoslavija, Graikija ir Tur-
vojusio gen, Michailovičiaus su- kiJa Yra sudariusios karinį pak- 
šaudymu Tito vaizdžiai parodė M. vakariečių remiamą, sovietų

grėsmei atremti toje erdvėje. 
Kipros salos įvykiai sunervino 
Graikiją. Turkijos-Graikijos 
santykiai įsitempė. Pakto ver
tė sušlubavo. Jei Maskvai pa
siseks raudonąjį Tito labiau pa
lenkti į savo pusę, to pakto ver
tė dar labiau sumenkęs. Beliks 
vakariečiams ištikima tik

Maskvos auklėtinio veidą.
Paskutinių dienų įvykiai ro

do, jog Tito gaus iš Amerikos 
30 milionų dolerių. Maskva pa
skubėjo pasiūlyti 300 milionų 
dolerių paskolą. Tito paims ir 
juos. Spauda jau praneša, jog 
šią vasarą Tito atsilankys Mask 
voje. Praėjusią vasarą Bulga- 
ninas ir Chruščevas savo apsi
lankymu Jugoslavijoj santykius 
su Tito atnauj no ir pagerino, 
dabar Maskvoje sieks jį laimėti. 
Per Indiją ir Angliją koegzisten 
cijos plėtimu Tito daug pasitar 
navo dabartinei Maskvos politi 
kai. Tito grįžimas į Maskvos 
pusę labai sus’lpnintų Jugosla
vijos, Graikijos, Turkijos ka 
rinį paktą, remiamą vakariečių.
Tito susikirtimas su Maskva

1948 metais įvykęs Tito susi
kirtimas su Maskva buvo dide
lė sensacija. Stalinas pakaltino 
Tito nukrypimu nuo komunis
tinės linijos. Maskva siekė Ju
goslaviją laikyti vienodu sateli
tu kaip Bulgariją, Rumuniją ir 
kitus pavergtus kraštus. Tito 
žinojo ape Maskvoje vykstan
čius komunistinių vadų valy
mus ir asmeninės rizikos kaina 
nepanoro būti šimtaprocentinis 
Maskvos vergas. Stalinas ir Ti
to apsikeitė aštriais laiškais. Ti
to buvo pakviestas apsilankyti 
Maskvoje ir išsiaiškinti. Jau ta
da kaikurie sovietų tarnai iš 
Maskvos nebegrįždavo. Pana
šiai būtų atsitikę ir su Tito. Ju
goslavijos diktatorius į Maskvą 
vykti atsisakė. Susikirtimas su 
Maskva iškilo į viešumą. Mask
va apkaltino Tito išdaviku ir 
komunistnės santvarkos išnie- 
kintoju. Tikrumoje Tito susikir
timas su Stalinu buvo daugiau 
asmeninis. Amerika ir jos są
jungininkai skubėjo padėtį iš
naudoti ir Tito laimėti. Raudo
nasis Tito pasidarė vienintelis 
komunistinis sąjungininkas va
kariečių tarpe. Maskva ir " jos 
satelitai Tito smarkiai spaudė. 
Jis turėjo priimti vakariečių 
paramą, norėdamas išlikti. Per
spektyvoje ironija didelė. Mask
va Tito išauklėjo, padarė Ju
goslavijos diktatorium, vakare 
čiai jį įtvirtino, apginklavo, pa
kėlė krašto ūkį ir padarė savo 
sąjungininku kovoje prieš ko
munizmą. Po aštuonerių metų 
Tito vėl suka į Maskvos pusę, 
nešdamasis gausias vakariečių 
dovanas.
vanas.

Maskvos siekimai
Nereikia galvoti, kad Tito ap 

silankymas Maskvoje reikštų, 
jog Jugoslavija taps sovietinis 
satelitas kaip Bulgarija, Rumu-| 
nija, Lenkija ar kiti kraštai. 
Jugoslavija išliks 'savo vietoj. 
Kremlius fizinių pančių Jugos
lavijai nebeuždės. Bet per ko
munistinę ir vakariečių sąjungi
ninkę Jugoslaviją Maskva su
stiprintai skleis sovietinius pla-

Angliją ir Turkiją, o komunis
tinė Jugoslavija tebus menka 
užtvara komunistinei infiltraci
jai atremti, vykdomai ne karo 
būdu.

Prekyba ir maitinimas
Sov. Rusijoje

MASKVA -— Maskvoj© balan
džio 25 d. baigėsi prekybos ir 
maitinimo įstaigų profesinių są
jungų atstovų suvažiavimas. 
Kaip praneša „Pravda” Nr. 117, 
daugelis delegatų kalbėjo apie 
tai, kokie dideli trūkumai yra 
gyventojų aptarnavime parduo
tuvėse ir valgyklose, kaip silp
nas yra įsisąmoninimas raciona
lių prekybos formų.

Bulganinui ir Chrušče-

vui ištisi puslapiai
Maskvos „Pravda” ir „Izvesti- 

ja” ištisus pirmuosius savo pus
lapius paskiria Bulganino — 
Chruščevo kelionei į Britaniją. 
Plačiai cituojami kaikurie D. Bri
tanijos, Amerikos laikraščiai. ••

• Prancūzijos premjeras Guy 
Mollet laimėjo parlamente dėl 
senyvo amžiaus pensijų ir jo vy
riausybė galės padidinti senyvo 
amžiaus asmenims pensijas.

Keturi sprausminiai lėktuvai atrodo kaip vienas pratybose. 
Lėktuvai pratybas atliko virš Leuchars, Anglijoje.,

Jie vadinami “kovojantieji gaidžiai”.
(INS)

Trumpai iš visur
• Ką grįžusieji iš Klaipėdos 

krašto į Vakarus pasakoja? Grį- 
vie-lžusieji iš Klaipėdos krašto į Va- 

na Turkija kai Graikija ir atei- karus pasakoja, kad Karklininkų 
tyje ner'ms dėl Kipro salos prieš kaime ir prie Girulių miške sta-

JAV Gynybos sekretorius Charles 
E. Wilson pareiškė spaudos atsto
vams, jog Sov. Rusija turinti dau
giau modeminių ir greitesnių bom
bonešių negu JAV. Bet jis nesutin
ka su gen. Curtis Iremay, strateginių

tomi bunkeriai ir pabūklų pasto
viai. Kai kurios vietovės turin
čios būti visai „išvalytos“ nuo 
civilių gyventojų. Matyti, nori
ma realizuoti „Stalino'pylimą“. 
Neringoje esą kurdinami lietu
viai iš Vilniaus krašto ir rusai 
nuo Nevos, Kaspijos pajūrio, La
dogos ežero ir kt. Į šiaurę nuo 
Klaipėdos esą taip pat atkeltų 
latvių žvejų. Latvių žvejų esą ir 
Karklininkų kaime. Smeltėje dau 
giausia gyvena lietuviai ir rusai.

• Tik 50 lenką grįžo. Lenkų 
pranešimai pripažįsta, kad tik 
50 lenkų pabėgėlių, nežiūrint 
smarkios propagandos, grįžo ba
landžio mėn. į Lenkiją. Jie gyve
no Vak. Vokietijoje, Švedijoje, 
Norvegijoje, Prancūzijoje, Bel
gijoje ir JAV.

• Nepartinis Atstovų Rūmų 
užsienio reikalų pakomitetis įsi
tikinęs, kad prezidento Eisenho- 
vverio dalyvavimas Ženevos, švei 
carijoje, konferencijoje susilpni
no JAV progas sulaikyti neutra
lias valstybes nuo komunizmo į- 
takos.

• Michael Todd, Amerikos fil
mų gamintojas, praneša, kad jis 
susitaręs su Sov. Rusijos vyriau
sybe pagaminti penkias filmas, 
vieną iš jų Tolstojaus „Karas ir 
taika.”

• Lietuvoj mėgsta užsienio ra
šytojus. J. -šakalis praneša Mas
kvos „Izvestijoje”, kad Lietuvos 
knygų parduotuvių lentynose vis 
daugiau matosi veikalų anglų 
rašytojų, išverstų lietuviškai, 
kaip W. Scotto, G. Fiddingo, 
Welles, Shakespearo.

• Naujos skaityklos Vilniuje. 
Anot „Izvestijų” pranešimo, Vil
niuje atidarytos trys naujos skai 
tykios. Jas atidarė „Sojuzpečat
skyrius. Kasdien jas lanko, kaip Uo ekonomika ir Tarptautiniai 
rašoma, tūkstančiai žmonių. santykiai.”

• Domisi anglų kalba. Mask
voje spausdinama milionas rusų- 
latviškų žodynų. Jau kiek anks
čiau tokių žodynų buvo atspaus
dinta 250,000.

• 75 Tolimųjų Rytų praėjusį 
sekmadienį Gen. Charles G. Mor
ton laivas atvežė JAV 1,270 
JAV kareivių, 86 lakūnus, 30 jū
rininkų ir 5 marinus į San Fran- 
cisco. šį trečiadienį Gen. A. E.
Anderson laivas atveža JAV 1,- 
502 kareivius, 218 lakūnų, 60 jū
rininkų ir 3 marinus.

• Amerilcos sprausminis lėk-
oro jėgų vado pareiškimu, kad nuo fitvas Sabre nukrito į ryžių lau- 
dviejų iki keturių metų laikotarpy-Į ką penkios mylios pietuose nuo 
ie Sov. Rusija turėsianti oro jėgų iT, ,, , , . T .. ,
ilgoje distancijoje pirmenybę pagal lKomakl oro bazės, Japonijoje. Pi 
dabartinius abiejų valstybių planus, lotas žuvo.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
—Dag Hammarskjold, Jungtinių Tautų gen. sekretorius, 

atlikęs taikos misiją Vidurio Rytuose, grįžo į Jungtines 
Amerikos Valstybes.

—JAV oro jėgų sekretorius Donald A. Ųuarles pareiškė, 
kad JAV žmonės „turi žinoti, kad jie įžengia j didelio pavo
jaus periodą.”

—P. H. Shinicky, kandidatas į Pietų Korėjos prezidento 
postą, mirė praėjus) šeštadienį. Jis mirė nuo širdies smūgio. 
Shinicky šalininkai sukėlė riaušes prieš dabartinį prez. Syng 
man Rhee.

—Portugalijoje netoli Lisbonos kariniame fabrike įvyko 
sprogimas. Penki asmenys žuvo, penkiolika asmenų sužeista.

—Gen. Wladislaw Andrės, lenkų karinių jėgų tremtyje II 
Pasauk karo metu vadas, pareiškė, jog Sov. Rusijos vadai 
blufuoja, sakydami, kad Rusija išvysčiusi kontroliuojamą 
šovinį su vandenilio galvute.

Maskva apie taikią koegzistenciją
Kompartijos organas „Pravda” Nr. 118 (bal. 27 d.) įsidėjo 

ilgą straipsnį, antrašte „Nauji vėjai ir senos dogmos.” Čia auto
rius, pasirašęs Stebėtojo slapyvarde, įrodinėja koegzistencijos bū
tinumą. Rašo:

—Dabartiniame tarptautinia
me gyvenime vyksta svarbios 
permainos. Virsta politika „šalto 
jo karo”, kurstymo nesantaikos 
ir neapykantos tarp tautų. Žings 
nis po žingsnio visose pasaulio 
šalyse tiesia sau kelią idėja tai
kaus sugyvenimo dviejų visuome 
ninių sistemų: socializmo ir ka
pitalizmo. Jėga politinio kurso, 
nukreipto į koegzistenciją vals
tybių su skirtinga visuomenine 
santvarka, glūdi tame, kad kryp
tis remiasi blaiviu apskaičiavi
mu dabartinės ūkinės ir politinės 
tikrovės, — kad tą kryptis ati
tinka gyvybiniams interesams 
didžiosios daugumos žemės gy
ventojų ir turi stiprią paramą 
Sovietų Sąjungos, Kinų Liaudies 
respublikos, visų socialistinių 
kraštų sistemoje. Jau nebeįmano 
ma atsitverti nuo tos naujos 
tendencijos tarptautiniuose san
tykiuose.”

Atsiliepimai apie
Serovę pasitvirtino

NORFOLK, Va. (LAIC). — 
Šio miesto laikraštis Ledger-Dis- 
patch, vėl prisimena Serovą ir 
sako: Serovo vizito reakcija pa
siteisino — ką pasaulis dabar ži
no apie to žiauraus individo pra
eities veiksmus.^

Jis yra tas asmuo, kuris tvar
kė — dirigavo nekomunistų de
portaciją iš Pabaltijo valstybių 
— Latvijos, Estijos ir Lietuvos, 
o taip pat Rytinės Lenkijos ir 
Krymo, ir kuris paveikė Britų 
laikraščius nupiešti jį truputį ge
riau negu masiniu žudiku.

Jis, taip pat, buvo tas, kuris 
padėjo organizuoti tūkstančius 
vergų darbininkų statydinti taip 
išgarsintą Volgos — Dono kana
lą, o už tai buvo net apdovanotas 
Lenino ordinu. Reikia dar pridė
ti šį paprastą faktą, kad tai yra 
tas žmogus, kuris paveldėjo pa
reigas nesveikojo Lavrenti Beri- 
jos po to, kai šį likvidavo Chruš
čevo klika, o tai savaime yra jo 
nuteisimas.

Maskva ir tarptautinis 
ūkis

MASKVA — Siekdama sustip 
rinti tarptautinio ūkio ir tarp
tautinių santykių studijas, Mas
kva prie Mokslo akedemijos įkū
rė Pasaulio Ekonomijos ir Tarp
tautinių Santykių institutą.

Institute bus studijuojamos įs
tatyminės pramonės ugdant da
barties kapitalizmą, atskirų ša
lių ekonomika ir politika, tarpu- 
saviai santykiai dviejų ūkinių 
sistemų: kapitalistinės ir socia
listinės, Azijos problemos ir t. t. 
Institutas leis žurnalą: „Pašau-

Tokios politikis reiškinius 
Maskvos laikraštis suranda ir 
JAV spaudoje.

• „Helsingin Sanomat“ prane
šimu, Taline pradėti restaurauti 
visokie istoriniai ir kultūriniai 
paminklai. Mat, esą nuspręsta į 
Estiją įsileisti turistus. Todėl da
bar reikia kaip reikiant juos pri
imti. Numatoma turistus apve- 
žioti autobusais iš Talino į Paer- 
nu ir Tartu, taip pat į Narvą.

• 800,000 vokiečių. Prie Len
kijos prijungtose žemėse, kurios 
prieš karą priklaukė Vokietijai, 
tebegyvena 800,000 vokiečių. Se
niau buvo 9,6 mil. Nuo Vokietijos 
atskirtas žemės plotas yra 114,- 
550 kv. m.

• Jaunoji Kanados plaukimo 
Čempionė Marilyn Bell perėjo į 
Katalikų Bažnyčią ir priėmė 
Krikšto sekramentą.

Šiaurės Atlanto paktas pasuka
į ekonominį ir politinį lauką

PARYŽIUS, geg. 6. — Šiaurės Atlanto Sutarties organizacija 
(NATO) sutarė telkti pinigus ir išteklius prieš Sovietų Rusiją, 
kad laimėjus neutralias valstybes pasaulyje.

Šiaurės Atlanto Sutarties or
ganizacijos užsienio ministeriai 
posėdžiavo penktadienį ir šešta
dienį Paryžiuje.

Komunikate pažymima, jog są
junginė veikla sėkmingai nustū
mė Sov. Rusijos agresiją ir Krem 
liūs buvo priverstas pasukti į ko- 
egzistencinės politikos kelią.

Šiaurės Atlanto Sutarties or
ganizacijos ministerių taryba nu 
sistatė išeiti su ekonomine ofen
zyva ir tos ekonominės ofenzy
vos programai sudaryti parinkti 
trys vyrai.

„Atlanto jėgų kolektyvinis ap
sigynimas nebuvo tuščias”, ko
munikatas kalba. „Jos sėkmin
gai nubaidė sovietinę agresiją 
Europoje ir Sov. Rusijos vyriau 
sybė buvo priversta priimti taip 
vadinamą koegzistencinę politi
ką. ši politika sumažino pasau
lyje įsitempimą ir Sov. Rusijos 
vyriausybė pripažino, jog karas 
nėra neišvengiamas, šią idėją 
Atlanto jėgos visuomet palaikė.”

Atlanto taryba patvirtino 
Valstybės sekretoriaus Dalies pa 
siūlymą paskirti tris užsienio 
reikalų ministerių^, kurie suda
rys planą, kaip išplėsti Š. Atlan
to pakto ekonominę ♦ ir politinę 
rolę.

Taryba tam tikslui parinko 
Kanados užsienio reikalų minis- 
terį Lester Pearson, Norvegijos 
užsienio reikalų ministerį Hal- 
vard Lange ir Italijos užsienio 
reikalų ministerį Geatano Marti
no.

Lietuviai netiki

Senos raudonos 
skerdyklos du
nauji vedėjai

NEW YORKAS (LAIC).— 
New Yorko Daily News gegužės 
1 d. vedamajame nurodo, kad 
Maskvon sugrįžę Chruščevas ir 
Bulganinas kalba apie jų norą 
aplankyti JAV. Laikraštis pažy
mi, kad jei tie du senosios Rau
donosios skerdyklos naujieji me
nedžeriai nuoširdžiai nori paveik 
ti JAV-bes, o kartu ir pasaulį sa
vo tariamu širdies ir taktikos pa
sikeitimu, laikraštis jiems nuro
do, ką jie turi pradėti:

Nuimkite savo leteną nuo Ry
tų Vokietijos, vyrukai, ir leiskite 
šiam pagrindiniam kraštui susi
jungti. Tegul Kremlius leidžia 
laisvus rinkimus Rusijos koloni
jose — Bulgarijoje, Čekoslova
kijoje, Rumunijoje, Vengrijoje, 
Pabaltijo kraštuose ir tt. žo
džiai yra puikūs, bet jei Bulgani
nas ir Chruščevas tikrai pagei
dauja „gerų santykių“ su lais
vuoju pasauliu, geriau tegul jie 
pradeda su autentiškais, patikri
nančiais veikimais.

Medinės galvos 
komunistinėje
propagandoje

VATIKANAS. — Sovietai, no
rėdami bent šiek tiek pagerinti 
laisvojo pasaulio nuomonę apie 
save, įsileidžia kai kuriuos lais
vojo pasaulio žurnalistus į Mas
kvą.

Be abejo, šie žurnalistai nega
li laisvai po Rusiją važinėti ir 
matyti tai ko jie norėtų, bet tik 
tai, ką jiems komunistai leidžia. 
Ypač saugojama, kad tokie žur
nalistai nepatektų į Pabaltijo 
kraštus.

Keista, kad tokių žurnalistų 
tarpe yra ir tekių, kurie, aplankę 
Maskvoje vienintelę katalikų baž 
nyčią, skirta svetimų valstybių 
katalikiškiems atstovybių na
riams išklausyti sekmadieniais 
šv. Mišias, jau daro išvadą, kad 
Sov. Rusijoje esama visiškos re
liginės laisvės.

Tokiais neapdairiais žurnalis-
tais komunistai naudojasi savo ,pituiįavusįųjų“ buvęs vienas pul- 
propagandai užsieniuose.

William Randolph H e a r s t, jr., 
Ilenrsto laikraščių vyr. redaktorius, 
atsilankė Ims prez. Eiscnhowei-j Bal
tuose Rūmuose. Hearst pareiškė, jog 
jis Įsitikinęs, kad Chruččevo ir Bul- 
iranino atsilankymas Anglijoje suga-

| diuo sovietų reikalus. (INS)

jokiomis bolševikų
amnestijomis

Lietuvoje vėl pasidavę soviet. 
saugumui. Dienr. „Helsingin Sa- 
nomat“ įsidėjo amerikiečių žinių 
agentūros UP iš Maskvos per
duotą pranešimą, kuriame, pasi
rėmus „Sov. Litva“ 1956. IV. 8 
žiniomis, rašoma, esą, kapitulia
vęs didesnis lietuvių vyrų skai
čius, kurie apgailestavę savo „nu 
sikaltimus“ ir „sulaukę amnes
tijos“. Laikraščio pranešimu, Lie 
tuvos komunistinės saugumo įs
taigos kreipėsi ir į kitus ligi šiol 
joms dar neprisistačiusius, jiems 
pareikšdamos, kad tie galį pasi
naudoti 1955 m. amnestija. Laik
raštis rašąs, kad, esą, tarp „ka-

kininkas, vienas policininkas ir 
vienas kalėjimo sargas.

Tačiau kitų į tokius bolševikų 
pranešimus žiūrima labai atsar
giai — kaip į pinkles lengvati
kiams vilioti. Krašte lietuviai jo
kiomis bolševikų „amnestijomis“ 
netiki, žinodami visą jų suktumą 
ir klastingumą.

• Garsusis korėjietis smuiki
ninkas Min Chon Park kartu su 
žmona ir trimis vaikais tapo ka
talikais. Visa tai rodo, kad žmo
gaus širdis, nors ir nestokodama 
šios žemės džiaugsmų, nesijau
čia laiminga: ji trokšta pasto
vios tiesos, kurią išaugo Kris
taus įsteigta Katalikų Bažnyčia.

Kalendorius

Gegužės 7 d.: Šv. Stanislovas 
ir šv. Domicėlė; lietuviškas: An
gis ir Danutė.

Saulė teka 5:41, leidžiasi 7:55.
Oras Chicagoje 

Oro biuro pranešėjas sako,
kad rytoj Chicagoje ir apylinkė
je bus šilčiau.
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KULTŪROS KONGRESAS
Pasikalbėjimas su LB Chieagos apyg. pirm. 

dr. J Bajerčium 
JUOZAS PRUNSKIS

Lietuvių Bendruomenės Chi- ganizuoti žurnalistų posėdį, 
cagos apygarda. imasi didžiai Planuojami tapgi dailininkų 
svarbaus darbo — Kultūros posėdžiai. Sekcijų posėdžiuose 
kongreso suruošimo. Artėjant bus referatai ir diskusijos. Tos
tam didžiam įvykiui, teko pasi- 
informuoti pas apygardos pir-

pačios dienos vakare bus ant 
ras plenumo posėdis, kuriame

mininką dr. Joną Bajerčių paskaitą laikys vienas Kanados 
— Sakykite, pirmininke, kai ^e^uvių kultūrininkas. Bus pri- 

į Bendruomenės sudėtį įeina vi- imtos rezoliucijos, paruoštos
šokių įsitikinimų žmonės, kaip 

sekasi bendras darbas?

— Meilė prarastos tėvynės iri 
noras atgauti jos laisvę yra 
taip dideli, kad išlygina visus 
pažiūrų skirtumus ir darbas 
eina sklandžiai tiek apygardos 
valdyboj, tiek apylinkėse, ne
žiūrint politinių ar ideologinių 
skirtumų.

— Kokius svarbesnius dar

bus Lietuvių Bendruomenės 

Chieagos apygardos valdyba 

yra atlikusi?

— Esame suorganizavę sep
tyniolika apylinkių. Prie apy
gardos veikia Kultūros, Švieti
mo, Jaunimo ir Ekonominės 
tarybos. Iš svarbesnių darbų 
— pravestas spaudos laisvės 
atkovojimo 50 m. sukakties 
minėjimas, suruošta spaudos 
paroda, grafikos paroda, jubi- 
lėjinė 75 m. amžiaus dail. Var
no paroda ir jo sukakties minė
jimas, bažnytinio meno paroda, 
Dainavos ansamblio sukakties 
minėjimas. Veikia Lietuvių 
bendruomenės teatras, vaidy
bos studija, diskusijų vakarai, 
leidžiamas jubilėjinis spaudos 
laisvės atgavimui paminėti lei
dinys, išleista lietuvių kalbos 
gramatika, suruoštas jubilėji- 
nių spaudos metų iškilmingas 
uždarymas. Atlikta daugelis

sekcijų posėdžiuose. Rezoliuci 
jos apims visus išeivijos kultū
rinius klausimus.

Sekančią dieną bus bendros 
pamaldos, dainų šventė ir ban
ketas Kultūros kongreso ir 
Dainų šventės dalyviams pa
gerbti.

— Kuo Bendruomenė prisi

deda prie Dainų šventės organi

zavimo?

— Chieagos apygarda yra 
parėmusi Dainų šventės suor
ganizavimą tūkstančiu dolerių 
salės nuomavimui ir išleidimui 
Dainų šventės repertuaro. Be 
to — centro valdyba savo au
toritetu kviečia chorus daly
vauti, skatina visas apylinkes 
paremti Dainų šventę lėšomis: 
tam reikalui išsiuntinėti aukų 
lapai ir aplinkraščiai.

— Lietuvių Bendruomenės 

centro valdyba gegužės mėnesį 

visoje Amerikoje organizuoja 

knygos mėnesį. Kaip jį numa

toma pravesti?

— Bendruomenė čia turi du 
tikslu: viena, kuo plačiausiai 
paskleisti lietuviškas knygas, 
o antra — padėti plėsti savo 
darbą mūsų knygų leidykloms. 
Į šį darbą Bendruomenė trau
kia visas organizacijas, ypač 
jaunimo, kaip ateitininkus,

Ali LION AS DOLERIŲ Tėvas įšventintas, sūnus 
tarnavo mišioms

Kai Indijoje naujai įšventin
tas kunigu Xaverimuthu atna
šavo pirmąsias savo šv. mišias, 
patarnavo jo du tikri sūnūs. Xa 
verimuthu pradėjo savo teolo
gijos studijas tuoj po to, kai 
1944 m. mirė jo žmona. Ku
nigu įšventintas Tiruchirapally 
katedroje. Be dviejų sūnų jis 
dar turi dukterį Brigitą.

Tel. ofiso HE. 4-0<*ML rez. l’R. 6-73S<

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

1957 W. Garfield Blvd.
VAL: l-r—4 Ir 6—9 

Šeštadieniais nuo 1 iki 4 vai. p. p. 
išskyrus ketvirtad. Ir aekmad.

Dr. Nina KRIAUČELIŪNAITE
(Gydytoja Ir Chirurgė) 

MOTERŲ LIG V IR AKUŠERIJOS 
SPECIALISTE 

8760 We«t 71st Street 
(Kampas 71st Ir Callfornlaj 

1.1. ofiso ir r. z REpubUo UI Kl 
Vai. 11-1 Ir 6-9 ▼. v. Šekt. 1-4 p. p 

Prifimimas tik Dagai susitarimą

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chirurgė) 

KmiKIV IR VAIKU LIGD 
SPECIALISTE

’lbfl South Westem Avenoe
(MEIJICAL BUILDING) 

Plrmad., antrad., ketv. Ir penktad 
nuo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. Ir nuo 
6 ▼ — 8 vai vakare Trečiad nuo 
11 vai. ryto — Iv p. p. Seštad i 
vai ryto Iki 8 vai. popiet.

Ofice U-l. RE. 7-1168
Kės. tol. WAlbrook 5-3766

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. 63rd St 
Ofisu teL IJIliiuii'e 5-4410 

Rezid. telef. GRovehill 0-0017 
Valandos: 1-6 p. m. Ir 6-8 p. m 

Penktad. tik po pietų.
frečiad Ir šefitad pagal sutarti

Ofiso tel. OLlffside 4-2806 
Rezidencijos: LAfajette 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 West 47th Street 
(Kanų tas 47 th Ir Hermi toge)

Val.: nuo 2 iki 4 Ir 6 iki 9 v. vak 
Seštad. nuo 2 iki 6 vai., lšskyr. sek

mzjvzui j xi.viin.ba vicvu-gciio
kitų smulkesnių darbų? ' Čia i šaulius’ vyčius ir kitas- Jų na
daugiausia pasidarbavo LB Kul
tūros Tarybos 'orezidiumas.

— Vienas svarbiausių arti

mos ateities darbų bus Kultū

ros kongresas. Kaip sekasi jį 

organizuoti ir koks jo tikslas?

—■ Kultūros kongreso užda
vinys — sudaryti sąlygas mū
sų kultūrininkams ir kultūros 
darbuotojams, sava kultūra 
besisielojantiems, progą susi
tikti, aptarti kultūros reikalus. 
Tai ypač svarbu dabar, kai mū
sų kultūra naikinama tėvynė
je ir kai mes turime visišką 
kultūrinio gyvenimo laisvę 
Jungtinėse Amerikos Valsty
bėse. Lietuvių Bendruomenės 
centro valdybos pavedimu kul
tūros kongreso organizavimas 
atiteko Chieagos apygardos 
valdybai. Kongresas organizuo
jamas JAV ir Kanados Lietu
vių bendruomenių vardu ir ja
me dalyvaus kultūrininkai iš 
abiejų kraštų, atvykdami į 
Chicagą.

— Kokia sudaryta kultūros 

kodigreso programa?

— Viename iš didžiųjų Chi
eagos viešbučių įvyks du kultū
ros kongreso plenumo posė
džiai birželio 30 dieną. Pirma
me posėdyje bus oficialioji da
lis ir dr. Juozo Girniaus refera
tas apie tautinę kultūrą kaipo 
pagrindą lietuvybei išlaikyti. 
Po pirmojo plenumo posėdžio 
vyks sekcijų posėdžiai. Kon
greso darbai bus tęsiami šio
mis sekcijomis: mokslo — ją 
organizuoja JAV Lietuvių 
Profesorių draugija; literatū
ros — ją organizuoja Lietuvių 
Rašytojų draugija, kalbos — 
organizuoja Lietuvių Kalbos 
draugija; muzikos — organi
zuoja Amerikos Lietuvių Rymo

riai su knygomis stengsis ap
lankyti kiekvieną lietuvišką 
šeimą, kiekvieną butą. Pasiūlys 
nusinešę knygų ir duos susipa
žinti su specialiai šiam reikalui 
išleidžiamu lietuviakų knygų 
katalogu, kad norintieji dau
giau užsisakytų. Į tą darbą į- 
trauktas Kultūros fondas, o be 
to — centro valdyba kreipėsi į 
apygardas ir apylinkes, kad jos 
tinkamai šį mėnesį pravestų.

— Neseniai Clevelande bu

vo JAV Lietuvių Bendruome

nės tarybos suvažiavimas. Jūs 

esate tos tarybos nariu ir su

važiavime dalyvavote. Kaip jis 

praėjo? Kas jame buvo svars

tyta?

— Tarybos suvažiavimas 
praėjo labai darbingoje nuotai
koje. Du pagrindiniai punktai 
buvo: priėmimas nuolatinių
JAV Lietuvių bendruomenės 
įstatų ir Kultūros fondo įstatų. 
Abudu uždaviniu sėkmingai iš
sprendus toliau svarstyti švie
timo, Kultūros kongreso ir kiti 
kultūriniai reikalai.

PLATINKITE "DRAUGAr

Popiežius dovanojo 
Teresei Neumannaitei 
iv. Kryžiaus relikviją

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

Apie Teresės Neumanaitės gy 
venimą — kaip ji pergyvena Kri
staus Kančias, kaip jai pasidaro 
ant rankų ir kojų stigmos (žai- 
dos), iš kurių teka kraujas — 
plačiai aprašyta kun. J. Burkaus 
parašytoj knygoj TERESf! NKU-

Katalikų Vargonininkų sąjun- [PANAITE. Knygoje yra daug 
, . . * J nuotraukų su Tereses Neumanga; teatro — Chieagos teatra

lai; istorijos — Pasaulio lietu
vių archyvo direktorius V. Liu- 
lcvičius; švietimo — Lietuvių 
Mokytojų sąjunga; akademinio 
jaunimo — JAV Lietuvių Stu- i 
dentų sąjunga; Lietuvių Žur
nalistų sąjunga pakviesta or-!

naitės pergyvenimais. Gražus 
Kelečiaus virfielis. Knyga didelio 
formato, 268 pus. Kaina $3.00.

Pinigus su užsakymais siųsti; 

"DRAUGAS”,

2334 S. Oakley Avė..

Chicago 8, IU.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLfiS LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6322 So. Western Aveoue
Vai.: kasdien 10-12 sval. ir 7-8 vai. 
vak. Šeštadieniais 10-1 vai. Trečia
dieniais uždaryta. Kitu laiku susitarus 

Ofiso telefonas: PR 8-3220 
Re* telef. UAlbrook 5-5076

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

DR. FRANK C. KWINN
(KVIECINSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1661 West 47th Street 

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 2 
vai. liti 4 v. popiet. Nuo 7 ▼. Iki 6:80 
Uždara treč. visa diena ir šefitad. vak.

DR. FL TALLAT-KELPŠi
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ- 

5002 West 16th Street 
Vai.: kasdien 6-8, šeštad. 1-3

Telef. TOtvnhall 3-U959 
2534 West 68th Street 

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

skambinti CEntral 0-2204.

1 milioną dolerių nuostolio padarė gaisras Detroite, sunaikindamas 
drabužių ir kitokias krautuves ir sandėlius, šešių augštų pastatą.

(iNS);

Nuosavybės-tnegalimos

paskirti testamentu
Ne viskas, kas yra laikoma 

nuosavybe, gali būti paskirsty
ta testamento keliu. Čia pa
tieksime tas nuosavybes, kurių 
negalima peskirstyti testamen
tu, būtent:

1) Draudimo polisas (Insu
rance policies). Jei draudimo 
polisas yra padarytas mokėti

DR. JUZE IR KĘSTUTIS
____________________ AGLINSKAI

i GYDYTOJAI IR CHIRURGAI
savybės savininko bet kurių 2300 West 51 et Street
testamente pažymėtų nuostatų. Y*?- Plriy- *r,1a,nt„r- 10 ,lkl 1S ryto’ . . _ Jiiki 4 ir 6 iki 9 popiet; ketv. Ir4) Išimties nuosavybe. Dau- penkt. 2 iki 4 ir 6 iki 9 popiet. Sei-
gelyje steitų'yra mažos išim- j ^“ofVJeLPnL^t mm 

tys, kurios yra padarytos naš- Rez. tei. GRovehui «-5oo»
lems ir gyvenantiems vaikams; ------------------------------------ -
šiems asmenims nuosavybė pa- Tei. ofiso hr. 4-5849. rez. he. 4-2324
liekama pagal veikiantį įstaty
mą ir jie negali testamento ke
liu būti išskirti ir tos nuosavy
bės dalis neapdedama mokes
čiais.

5) Trečio asmens teisės tęs-

DR. PETER T. RRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

už žmogaus nuosavybę, tai toks; tamente. Asmuo gali palikti tik 
veiksmas negali būti pakeistas’ tai tokią nuosavybę, ar teisę, 
testamento keliu. Ankstyves- j kurias jis turi savo savo mir-
nis patvarkymas Gyvybės 
Draudimo kompanijos poliso, 
kuris turi būti išmokėtas sūnui 
Pranui, testamentu užrašytas 
žmonai Magdalenai, .negali bū*

ties dienoje. Jei, pvz., testą to
rius miršta sausio 1 d., o sau
sio 2 d. miršta jo dėdė Stepa
nauskas, palikųa sūnėnui Ed
vardui 1 mil. dtįerių. Nors yra

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6317 South Westeni Aveaue 
Chicago 20, IU. 

Pasimatymai pagal sutartie*
Telefonas REpubUo 7-4D00 

Rezidencija: GRovehill 6-8161

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

4157 Archer Avenueti vykdomas. Sūnus Pranas faktas, kad dėdė savo testamen-j
gaus polisą, o žmona Magdale- i te užrašė savo nuosavybę sū- Ofiso vai.: nuo 2-4 ir nuo 6-8:»o ▼.

. „ , , . . . vak. Šeštadieniais nuo 2 Iki 4 poplelna turi pasitarti su advokatu ; nenui E., bet testamentas šiuo
ką ji gali gauti.

2) J.A.V-bių Taupymo Bonai
(Unites States Savings Bonds) 
laikomi vieno asmens vardu, 
pagal testamentą negali būti iš
mokėti kitam asmeniui, mirus . . . .
testatoriui Testamento nuosta-1 ^ra reS±al- arpe ir % 
tai, paskirstą, kad toki bonai >'ra fumparegnu. 
turi būti pristatyti po testato- 
riaus mirties kitam asmeniui, 
negu pažymėta bonuose, nega
li būti vykdomi — tie nuostatai 
negalioja.

3) Bendrai valdoma nuosa
vybė (Jointly owned property).
Nuosavybė, valdoma dviejų as
menų, kaip bendrai gyvenančių

1 (join tenant) su paveldėjimo 
teise (survivorship), gali būti 
perleidžiama pagal veikiančios 
teisės nuostatus ir tokia nuosa
vybė jokiu būdu negali būti pa- 
skirtoma testamento keliu. Tai 
išplaukia dėl nuosavybės pri
gimties arba dėl techniško lega
laus turimo dokumento arba 
dėl to, kad asmuo darąs testa
mentą yra vedęs arba dėlto kad 
yra dar kitos svarbios priežas
tys. Jeigu nuosavybė yra val
doma dviejų asmenų, kaip ben
droji nuosavybė su palikuonio 
teise, tuomet palikuonis tampa 
vieninteliu nuosavybės savinin-^ 
ku, nežiūrint kito bendros nuo-

STATYBAI 
IR NAMŲ 
PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rūsių 
MEDŽIAGA

CARR MOODY 
LUMBER CO.
STASYS LITVINAS, Prez.

3039 $0. Halsted St.
Tel. VIctory 2-l27»

Apkainavimą Ir Prekių Pristaty
mą Teikiame Nemokamai

Raštinė atidara kasdien nuo 
8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro ir 
šeštadieniais iki 8 vai. vakaro.

1S

atžvilgiu negalioja. Sūnėnas E. 
turi turėti nuosavybę ar teisę 
prieš savo mirties datą..

A. Budnikas ir Pr. Šulas

—-,o —
JAV nuo 5 iki 10% vaikų

popiet
Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel. Vlrglnla 7-0036 

Rezidencijos tel. BEverly 8-8244

Tel. />fiso 1‘Itospect 6-2240
* PRospect 6-4732

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

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

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR 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 — PUllman 5-6766 
Buto — ENglewood 4-4976 

Ofiso Ir buto tel. HEmlock 4-5815

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IB VIDAUS LIGOS 

6757 South Western Avenue
Valandos: plrmad., trečiad., ketvirt., 
penkt. 6:30—8:80 v. vak. Antrad. 
10—12 vai. ryto. šeštad. 2—4 p. p. 
Kitu laiku pagal susitarimą.

DANTISTAS

DR. J. A. PAUKŠTYS
4253 S. Whipple Street

(Arti Archer Avė.)
Valandos: nuo 10 iki 12; 2—6; 7—9. 
šeštad. 10—12. Trečiad. uždaryta.

LAfayette 3-4919 
Namų — CEdarcrest 3-7786

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3259 South Halsted St.

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

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

DR. VYT. TAURAS- 
TUP6IAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKĄ IR
SPEC. MOTERŲ LIGOS

Ofisas ir rezid.: 2410 W. 51st St
Tel. PRospect 8-1223 arba YVE 0-5577

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

šeštadieniais 2-4 vai. popiet.

Tel. ofiso He. 4-2123, rez. PR. 0-8484

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

6255 South Western Avenue
VAL. kasdien 2—4 p. p. Ir 7—9 vak,

Trečiadieniais, šeštadieniais ir 
sekmadieniais uždaryta

Tel. ofiso: DAnube 6-1125

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

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

Šeštadieniais 1—4 v. p. p.

Tel. ofiso PRospect 0-9400
Rezid. PRospect 0-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaške vielutė)

GYDYTOJA IR CHIRURŲE 
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 5-8 vai. 

vak. šeštadieniais 10-2.
OfiM> ir huto tel. OLympic 2-1381

Tel. ofiso VI. 7-0600, rez. RE. 7-6167

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

4055 Archer Avė.
Kampas Archer ir Calitornla Avė. 

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

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

PIGIAI IR SAUGIAI
PERKRAUSTAU
BALDUS
VIETOJE IR IA TOLIAU

K. EIDUKONIS
luriu naują dideli sunkvežimi 

ii apdraudas
2313 W. 91st St. Chicago, I1L 

Tel. PRescott 9-2781

Duoną ir (vairias skoningas 
biilkutcs kepa

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

Tel. Cliffslde 4-6376 
Pristatome J visas krautuves 
Ir restoranus, taip pat Iš
siunčia | visus artimuosius 

miestus.

ioi^ao<s. ti
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TELEVIZIJOS FONOGRAFAI 
Tik pas mus pirkdami gausit
• Nemokairu.1 3-jų m6n. pilną garan 

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

įlavintas.
• Iki >100.00 Ir daugiau nuolaidos u) 

Jūsų seną televiziją.
Be to, visokiausi radijai, rekordą 

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

NUOŠIRDUS LIETtrVlšKAJi 
PATARNAVIMAS

Frank’s TV and Radio
PARDAVIMAS IR TAISYMAS

3240 South Halsted Street
Telefonas CAIinnet 5-7252 

PRANAS KERŠIS IR 
PAULIUS F. BNDZKLIS

aoeaocs. ■■ : lomoi - l

Ofiso tvief. YArds 7-1166 
Rezidencijos — STewart 3-451’

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

750 West 35th Street 
(kampas Halsted ir 35-ta gatv6) 

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

šeštadieniais 1—4 vai.

»floe WAlbrook 5-2670.
Rez HUltop 6-1560

Dr. Alexander J. lavol*
(JOVAIŠAS) * 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
MARQUETTE MEDICAL CENTER 

6132 South Kedzie Avenue 
Vai. 1—4 p. p. ir nuo 7—I v. vak.

Trečiad. ir šeštad. pagal .utartl 

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(LIETUVIS GYDYTOJAS)

2500 West 62rd 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. REpubilc 7-229O
SPECIALYBE CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2435 West 69th Street

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

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

keičia stiklus Ir rėmus.
4455 So. Caiiforoia Avė., Chicago 

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

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

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

DR. A. Z. ŠAULYS
GYDYTOJA IR CHIRUROt 

4645 So. Aihland Avė., Chicago 
Plrmad., antr., ketv. Ir penk. 

6:80—8:30 vai. vakare 
Šešt. nuo 2 Iki 4 popiet.

Rez. 8053 S. CatnphcU Avė.

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

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Tel. oftso PR. 6-6446, rez. HE. 4-S150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti 

: Tel. ofiso UA O-O257, rez. PR 0-0059

DR. P. Z. ZALATORIS
1821 So. Halsted Street

Tel. ofiso CA 0-0257, rez. I’R 0-0050 
Rezid. 0000 S. Arteslan Avė.

VAL. 11 v. r. Iki 3 p. p.; 6—9 ▼. v

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU GYDYTOJAS 

Virš 25 metų patyrimo
Tel. YArds 7-1829 
Pritaiko akinius 
Kreivas akis 

Ištaiso.
Ofisas ir akinių dirbtuvė 
756 West 35th Street 

Vai. nuo 10 Iki 2, nuo 6 Iki 8. tre
čiad. nuo 10-12, penktadieni 10-2 te 
šeštadieniais 10-2 vai. popiet.
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Telefonas GRovehill 6-1596
DR. ALDONA A. JUŠKA
AKI V EIGŲ SPECIAUSTZ

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

susitarimų išskyrus trečiadienius
2422 Mest M&rąuettc Rd.

Telefonas REIiance 6-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAM)
3925 West 59th Street

VAL. 1—4 popiet, 6:30—8:80 rak. 
Trečiad. pagal sutartį

'Tel. ofiso ir buto OLymplc 2-4156
DR. P. KISIELIUS

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

Kasdien 1—3 v. ir 6—8 ▼. vakare. 
Išskyrus trečiadienius 

Butas 1526 No. 49<h Avė. 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet

Ofiso telef. LAfayette 3-3210, Jei 
neatsiliepia, šaukite KKdzie 3-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURG8

4146 S. Archer Avė.
VAL. Kasdien popiet nuo 12-2:10 v. 
Vak. pirm., antr., ketvirt. 6-8:80 v. 

Tračladleuj tik susitarus

Tel. ofiso YA 7-4787, rez. PR 6-1D30

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4645 8. Ashland Are. (kamb. 211)
Vai. nuo 2—4 ir 6—8; trečiad., šeš
tad. Ir sekmad. tik pagal sutarti. 

Jeigu neatsilieps vlršmln6ti telefonai
Maukite MIdway 3-0001 Palengvinu akių Jtempimą, kuris 

yra priežastis galvos skaudėjimo bei 
svaigimo ir skaudančių akių karščio. 
Atitaisau trumparegystę ir toliregys- 
tę. Prirenku teisingai akinius Visi 
egzaminavimai daromi su elektriniais 
Instrumentais, rodančias mažiausius 
trūkumus. Speciali atyda kreipiama 
j mokyklos valkus.

4712 South Ashland Avenue 
Tel. YArds 7-137S 

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

DR. S. VAITUSH, OPT.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopcdns - ProSKzlstas 

Aparatai-Protezai, Med. ban
dažai. Spec. pagalba kojom

(Areti Supports) ir t.t.
Vai.: t-4 Ir 6-8. šeštadieniais 9-1. 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB. 

2850 W. 63rd St. Chicago 29, Ui. 
Tel. PRospect 6-5084.

DRAUGAS 

THE LITHUANIAN DAILY FRIEND
2334 K. Osldey Avė., Chicago 8, 111. Tel. Vlrglnla
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AKLIGATVIS AR EVOLIUCIJA?
Jau septinti metai, kai kasmet renkasi vadovaujantieji Va

karų Vokietijos ir Anglijos visuomenininkai laisvoms diskusi- 
jantieji Vokietijos ir Anglijos visuomenininkai laisvoms diskusi
joms j Koenigswinter. Diskusįįos išryškina pagrindinius abiejų 
tautų rūpesčius ir padeda jieškoti būdų jiems išspręsti. Šios 
diskusijos kartu yra ir labai jautrus visuomeninių nuotaikų ro
diklis abiejuose kraštuose. Pvz. praėjusiais metais panašių dis
kusijų metu anglams paaiškėjo, kad kaikurie vokiečių sluogs- 
niai yra labai jautrūs Vokietijos neutralumo idėjai, ateinančiai 
iš anapus geležinės uždangos. Jie buvo linkę atitraukti Vokie
tiją net iš kaikurių vakarietiškų politinių susigrupavimų.

Tačiau šiais metais (nemažam žurnalistų liūdesiui) pas vo
kiečius šių tendencijų nebuvo jaučiama. Kaip žinome, neutra
lumo politikai Vokietijoje buvo jautrūs socialistai.

DISKUSIJŲ TEMA
Diskusijoms tema šiais metais buvo parinkta tokia, kad ji 

turėjo verste versti kiekvieną kalbėti. Ji buvo: “Kas yra ko
egzistencija ir pasaulio taika — akligatvis ar evoliucija?” Vo
kiečiai diskusijų dalyviai buvo labiau linkę pasisakyti už akli- 
gatvį, kurį dabar yra priėjusi politika. Jie kėlė mintį, kad evo
liucijos į taiką'čia būtų daugiau jaučiama. Jie anglus užtikrino, 
kad vokiečiai nenori visiškai pasitraukti iš vakarietiškos sto
vyklos ir negali- būti kalbos apie nepriklausomos Vokietijos de
rybas su Sovietų Sąjunga.

Britų darbiečiai šiais metais parodė daugiau noro Vokietijos 
suvienijimo klausimą iškelti į pirmaeilę vietą tarptautinėje po
litikoje. Tačiau kaikuri# darbiečiai vokiečius socialistus gerokai 
atšaldė savo realizmu. Jie iškėlė vokiečiams kaikurių klausimų, 
liečiančių suvienijimą, kurių šie jokiu būdu nesugebėjo atsakyti. 
Pvz. vokiečiai buvo paklausti: “Vykdant Vokietijos sujungimą, 
ar jūs esate pasiruošę priimti Oderio ir Neissės sieną su Len
kija?”

RYTŲ EUROPOS LAISVINIMAS

Buvo atkreiptas dėmesys į tai, kad abi Vokietijos dalys 
kasdien vis labiau tolsta viena nuo kitos. Komunistinis auklė
jimas nelieka be pasekmių. Geležinė uždanga savo skeliantį 
vaidmenį atlieka. Rytinės Vokietijos laisvinimą reikia imti ne 
kaip atsietą dalyką. Jį reikia jungti su kitų Rytų Europos tau
tų laisvinimu. Čia yra Europos problema. Šią mintį diskusijose 
kėlė Vokietijos krikščionys demokratai. Ta proga jie prikišo 
anglams permažą jų dėmesį Europos vienybei..

Vokiečių socialistai apgailestavo, kad ligšiol dar nėra tarp
tautinėje politikoje išdirbto Vokietijos suvienijimo plano, kuris 
būtų bent atsvara savo laiku Molotovo pasiūlytam Europos 
saugumo paktui. Tokio plano neturėta paruošto net Genevos 
pasitarimams. Sovietų Sąjunga šiuo vakariečių pasyvumu nau
dojasi, nes laikas veikia jų naudai. Buvo kalbama ir apie tai,

ATVIRAS LAIŠKAS ALT-o PIRMININKUI

BOKSININKO ŠOKIS

Buvęs JAV užsienio reikalų 
sekretorius (1949 — 1953 m.) 
Dean Acheson “New York Ti
mes” žurnale rašo:

“Mūsų santykiai su užsien'.u 
tartum kaktas muša ir galvas 
suka. Dalykai nekoki visame 
nekomunistiniame pasaulyje. Ta 
čiau, to nežiūrint, tarp Vakarų 
ir Rytų įsigyveno atoslūgis. Vi
sur kalbama apie taiką, ar 
rungtyniuojantį sugyvenimą. Ko 
dėl gi naujosios dienos aušra 
tokia nesmagi ? Priežastį gal ge 
riausiai nurodė B. Lovventhfil 
Londono ‘Observer’. Sakė:

‘1955 metai bus atmintini tri
mis posūkiais. Pirmiausia įvy
ko posūkis sovietų priemonėse 
kovoti prieš Vakarus — kariški 
žygiai pakeisti politikos manev
rais ir ekonomine parama. Ant
ra — pakeistas kovos laukas. 
Nuo komunistų imperijos ribų 
nusikelta į vidurio zoną — į ne
utralius ir atsilikusius kraštus 
Šiaurės Afrikoje, arabų pasau
lyje ir Indijoje. Trečias posū
kis yra šių kraštų ryžtas pa
tiems vaidinti ir nebesėdėti stul
pais’.

Kaip mums atsiliepti ? Pir
miausia turime neignoruoti iš
kylančiųjų tautų. Antra — tu
rime joms padėti ant savų tvir
tų kojų atsistoti, nepaisydami, 
ar jos jungsis su mumis kariš
kas sąjungas, ar ne”.

TRYS VILKAI

Montrealyje, Kanadoje einąs 
“The Ensign” rašo:

‘Vakarų civilizaciją šiandien

Gerbiamas Pone Pirmininke,

Gražu buvo senovinė ;e Dai
navos Ire’uvo^c, kai, pavojui iš
tikus, pilies k”ore uždegdavo 
laužą ir tuo duodavo ž'noti kitų 
pilių valdovams, kad k’-aštą už
puolė nuožmus priešas, kurio jo

. , vienos pilies gvnėjai negali at- kiajai pramonei, reiškia - gink stumti jr gaukiag. kitų pagal. 
lams, o darbo masės po senovei; bos Tuojau Jr gret mų pilių kuo 
paliekamos sunkiai prakaituoti, į raj suiiepsn0(javo pavojaus ug- 
išlyginti tuštumą, dvi valandas njmįs jr vjsa Dajnava kaip vie 
nukirpus darbo savaitėje. Iš nag stocjavo žemė3 ginti ir 
kolchozininkų atimtas paskuti- baigaug priešo lauR išvyti 
nis žemės sklypelis. Užsienio po,
lit'ka po senovei siekia plėsti' Graižau būdavo anuomet mū- 
sovietinį bloką, silpninti Ameri-jsų Lietuvoje, kai ddesniems ū 
ką ir ardyti vakarų vieningumą.' kio darbams — linarūtei, rugių 
Amerikai privalu gerai galvą i kirtimui ar derliaus kūlimui — 
pasukti, kad rastų kuo atsiliep- sueidavo apylinkės kaimynai tai 
ti papirkinėjimams gražiais pa
žadais ekonominės paramos. Vi
sokiems gi socialistams po visą 
pasaulį bus įkyriai peršamas 
bendras frontas. Būtų klaida 
manyti, kad visa ši stalininė

griovimas tegul neapdumia 
mums ak ų pastebėti tikslų to
limesnį jo programos vykdymą, 

i Naujieji Maskvos valdovai po 
senovei visą dėmesį kreipia sun-

kad kai kas ir iš mūsųjų jau į ti daug laiko ir vietos. Norisi 
bando ardyti bendrąjį kovos čia tik pabrėžti, kad tai visa bu 
frontą, pradeda kaišioti kyliusi vo pasiekta tik bendrų jėgų su- 
į mūsų centrines laisvinimo or- būrimo dėka ir veikiant vsiems 
ganizacijas ir pasišauna sepa- ’ vien. Gal būt tūlas galėtų ir 
ratinei veiklai, nenorėdami sa- tvirtinti, kad visa tai galima bu
vo jėgomis ir gabumais parem-i vo padaryti ir vienai kuriai gru-
ti bendrojo kovos fronto. 

Dovanok, Pone Pirmininke,
kad savo laišką Jums pradėjau 
tokia ilgoka įžanga, tačiau Tam

pei veikiant atskirai Rietuvių 
vardu. Tačiau įrodyti to neįma
noma. Gali būti taip, bet gali 
būti ir ne. Ir todėl anuo metu

stos vadovaujamos organizaci-1 nei viena politinė srovė nedrįso 
jos darbas yra toks platus ir 1 imtis viena sau tos didelės at

sakomybės ir pradėti kokią ak
ąją viena, nes reikalui nepavy
kus arba nepilnai pavykus, kiek 
vienas galėtų prileisti, kad vei-

apėmingas, kad daugiau ar ma
žiau kalbant apie jį tenka žval
gytis ne tik dabartin, bet ir pra 
eitin ir ateitin. Noromis neno
romis jį tenka glaudž ai rišti su kiant bendromis jėgomis viskas
lietuvių tautos darbo tradicijo- būtų kitaip išėję, 
mis ir turėta visacmeninio ir

kon ir bendrai talkindami padė- politinio darbo patirtimi.
davo vienas kitam greitai dar
bus pabaigti. Auksiniais vaka
ro saulėlydžiais suskambėdavo 
grįžtančių talkininkų dainos, o 
šeimininkams prie kojų paklo-

programa sugr.us, kad atski- davo puikų pabaigtuvių vaini- 
roms jos dalelėms nepavyks”. M-

V. Gražiausia, kai pastaruoju me 
tu tėvynei atsidūrus mirštamam 
pavojuj, visa lietuvių tauta vie
ningai, lyg kokio vado pašauk
ta, stojo jos ginti ir bendro
mis jėgoiftis priešintis okupan
tui bolševikui. Amerikos lietu
viai čia stovi vienu iš gražiau
sių pavyzdžiu. Toli atskirti nuo 
savo tėvynės jie tučtuojau susi
būrė į vieningą Amerikos Lietu
vių Tarybą did:esiems tautos 
idealams siekti. Ir malonu Jus, 
Pone Pirmininke, pasveikinti, 
kaip vieną pirmųjų šios organir 
zacijos iniciatorių ir nuolatinių 
vadovų.

Negražu būdavo Dainavoje, 
kai pilių kuoruose pavojaus ug
nims liepsnojant, vienos kurios

ką galima būtų komunistams pasiūlyti, kad jie leistų laisvus 1 PU°Įa danėmis griežianti komu
rinkimus Rytų Vokietijoje. Kaip išperkamoji duoklė buvo mi
nimi rinkimai Formozoje ar rusų įsileidimas į Artimųjų Rytų 
benzino pramonę.

ATLANTO PAKTAS

Vokiečiams atrodo, kad Atlanto paktas nėra pakankamai 
saugi priemonė prieš komunizmą. Jie sutinka, kad NATO dėka 
karo pavojus šiandien yra labai sumažintas. Jo dėka galimas ir 
šis abiejų tautų pasikalbėjimas. Tačiau anglai atkreipė dėmesį 
į tai, kad NATO grėsmė Sovietų Sąjungai yra pirmoj eilėj 
ne militarinio, bet politinio ir ekonominio pobūdžio. Kaikurie 
Europos politikai nesugebą šio fakto įvertinti. Ir betkoks vo
kiečių pasitraukimas iš , šios veiklos turėtų skaudžių pasekmių
ne tik Vokietijai, bet ir visiems Vakarams.

* ■» . • v . t
KONKRETŪS NUTARIMAI

Baigiant diskusijas susirinko posėdžio komisįja, sudaryta 
apsvarstyti kaikuriems klausimams smulkmeniškiau. Komisija 
priėjo dviejų išvadų. Pirmiausia ji konstatavo, kad Vokietijos 
visuomenėje jaučiamas labai mažas supratimas toms proble
moms, kuriomis šiuo metu yra užsiėmusios Anglija ir Prancū
zija. Tai yra kolonijinės problemos Art. Rytuose, Tol. Rytuose 
ir Afrikoje.

Antroji išvada, kurios priėjo š komisija, yra ta, kad iki 
šiol Vakarų politika neturi tinkamo atsakymo komunizmui. Nė
ra tokio atsakymo, kuris galėtų būti perkeltas į efektyvią pro
pagandinę kalbą.

VOKIEČIŲ — ANGLŲ PASIKALBĖJIMAI IR MES

Apžvelgę šias vokiečių — anglų politikų diskusijas, galėtu
me pasidaryti pora praktiškų išvadų ir mūsų veiklai. Pirmiau
sia reikia pasidžiaugti, kad vokiečių krikšionys demokratai Euro
pos laisvinimo problemą supranta pakankamai plačiai. Jie į 
Vokietijos išlaisvinimą žiūri, kaip j visos pavergtos Euroos lais
vinimo dalį. Tuo būdu jie ir Lietuvos laisvinimą remia.

šalia to šie pasikalbėjimai gali mums suteikti porą naudingų 
metodinių užuominų. Pirmoji užuomina, kurią mums šios disku
sijos gali sužadinti, yra ta, kad visuomeninė iniciatyva, svars
tant pačias aktualiąsias politines problemas, nėra bei reikšmės.

Tautos, kurios turi ne tik diplomatus, bet ir tvarkingai 
funkcionuojančias užsienio reikalų ministerijas, neišjungia vi
suomenės, jieškant sprendimo pačioms painiosioms problemoms.

Antroji užuomina, arba net paskatinimas, galėtų būti mums, 
Vidurio Europos tautoms, pačioms pradėti išnarplioti tarpusaves 
problemas. Vokiečių ir anglų ginklai paliovė kalbėję taip ne
seniai. O jų visuomeninikai jau sugeba regulariai ir draugiškai 
savo bėdas išsipasakoti. Vidurio Europos tautų tarpe ginklų 
kalba yra pasibaigusi daug seniau, tačiau romantinės neapy
kantos dvasia dar nėra tiek nugalėta, kad jos galėtų opiausius 
savo klausimus be tarpininko svarstyti. Jos dar linkusios juos 
pavesti spręsti nežinomam likimui.

O gal taip jau nėra? Bet, jeigu taip yra, tai yra nemaža 
mūsų tautų laisvinimo kliūtis. Reikėtų jieškoti priemonių ir 
jai pašalinti. V. Bgd.

• NepoZio karalius Mahendra I nūs gyventojų. Vainikavimo iš
bus vainikuojamas Katmandu kilmės bus gegužės 2 d. Procesi-

nistinė bedievybė, karingas a- 
rabų mahometonų paskubs ir 
Azijos bei Afrikos kitaodžių ka
ringasis nacionalizmas. Tačiau, 
kada arabai, indai, Afrikos juo
dukai ar raudonieji kinai sakosi 
siekią politinės laisvės, jie se
mia ne iš savo praeities istori
jos šulinio, bet iš Vakarų civi
lizacijos pagrindo — krikščio
nybės, paskelbusios, kad žmogus 
sukurtas Dievo paveikslu. Daug 
galingų kardu mostikuotojų 
žmoniją kratė — Kublai ir 
Džingis kanai, Tamerlanas, Alek 
sandras Didysis, Suleimanas Di
dysis, Napoleonas, na ir Hitle
ris su Stalinu. Bet iš jų žygių 
nieko neliko. O krikščionybė 
žmoniją patylomis galingai vei
kia jau devyniolika šimtų me
tų”.

NIEKO NAUJO PO SAULE

Kunigas atominėse 
studijose

Atominės energijos studijų 
kursą Oak Ridge institute šią 
vasarą eis kun. Jonas F. Schu- 
ler, Vilią Madona kolegijos dės
tytojas. Jis yra tarp 48 moks
lininkų, parinktų pagilinti stu
dijas atominėje laboratorijoje. 
Kun. Schuler buvo vienintelis 
dvasininkas tarp 400 mokslinin
kų, kuriems buvo leista 1946 m. 
stebėti atominės bombos ban
domąjį sprogdinimą Pacifike 
1946 metais. Nuo 1947 m. jis 
palaikė ryšį su Argonne labora
torija Chicagoje. Jam leista sek 
ti visą, net ir konfidencialią, a- 
tominę literatūrą.

Bolševikiški "vyskupai"
— “O servatore Romano” 

aprašo, kaip bolševikai šiaurės 
Vietname stengiasi apgaudinė
ti tikinčiuosius. Prieš kiek lai
ko propagandiniais tikslais į 
kelionę po Azijos kraštus išsi
leido du “pažangūs” Čekoslo
vakijos dvasinink&i, kuriuos 
Šiaurės Vietname bolševikų pa
reigūnai papraščiausiai apskel
bė “katalikų vyskupais”. Tiedu 
“vyskupai” pasirodė su viso
mis insignijomis, eidami ranka 
į ranką su bolševikiniais parei
gūnais, tuo būdu norėdami šiau 
rėš Vietnamo katalikams pa
vaizduoti, kaip Europos kata
likų dvasininkai gerai sugyve
na su Azijos komunistais.

Bostono “C. S. Monitor” spe
cialus korešpondentas E. S. 
Pisko rašo:

“Sensacingas Stalino garbės

mieste. Iškilmės tęsiančios visą 
dieną, kainuos $200,000. Naujo 
karaliaus tėvas mirė 1955 m., 
valdęs 40 metų Nepalio 9 milio- 50,000 vištų

jai vadovaus 20 dramblių ir kara
liškiems pietums bus patiekta

Juk jau daugiau kaip pr'eš 
15 metų visos Amerikos lietuvių 
organizacijos ir politinės srovės 
įžiebė pavojaus ugnis savo kuo
ruose ir susibūrė į Amerikos 
Lietuvių Tarybą bendrai tauti
nio ir kovos darbo talkai. Ir iki 
šio laiko ALT-as sėkmingai yra 
realizavęs lietuvių vienybės pas
tangas bendrai tėvynės laisvini 
mo kovai, sėkmingai kiek galė
jo priešinosi bet kokioms oku
panto užmačioms ir yra jau su
telkęs nemažus materialinius 
išteklius viso pasaulio lietuvių 
akcijos tėvynės laisvinimo dar
be sėkmingumui patikinti.

Kaip skaudu buvo mums vi
siems, dar Vokios žemėje gyve
nant, girdėti, kad nuo šio bend
ro darbo organizacijos šalinasi 
Amerikos lietuviai tautininkai 
ir kokiu džiaugsmu sutikome 
visi naujieną, kad pagaliau ir 
jie įsijungė į Amerikos Lietu
vių Tarybą ir tada jau ALT-as 
tikrai galėjo drąsiai ir neabejo

pilaitės kareiva nedegdavo lau-l tinai kalbėti ir kelti balsą visų 
žų' ir vengdavo bendro žygio 
priešui atremti ir garbingai Dai 
navai apginti. Nemėgdavo tokio 
kareivos niekas, negerbė nieks
nei jo karių. Dažnu atveju jį pa
šiepdavo ir savo sūnums blogu 
pavyzdžiu jį statydavo.

Negražiau, kai anuomet Lie
tuvoje kuris ūk'ninkas vengda
vo eiti talkon ir kitų talkos pas 
save neprašydamas pats su sa
vo šeima ir samdiniais stengda
vosi ūkio darbus apibėgti. To
kioje sodoje niekada neskambė
davo pabaigtuvių dainos, šeimi
ninkams niekas pabaigtuvių vai
niko po kojų nepaklodavo. Sam
diniai tyliai paimdavo dienos už 
darbį ir išėję už vartų dar daž
nu atveju blogu žodžiu paplak
davo: “PusEtį nusuko”, “Į varš
kę tauko pagailėjo, o dirbti va
rė kaip padūkęs”.

Negražiausia, kai nūdien tė
vynei baisų vargą kenčiant, da- 

Ateitis priklauso įsitikinu- iįs mūsų kamieno lietuvių ne 
siems, o ne skeptikams ir abe- tik, kad vengia bendros kovos, 
jotojams. Ateitis priklauso bet dar pasišovė priešui patar
tiems, kurie myli, ne tiems, ku- nauti ir jo baisius kėslus parem- 
rie neapkenčia. — Pijus XII ti. Bet taip pat irgi negražu,

BIRUTĖ POKBLBVieiOTĖ

93 tęsinys

Ir šitas valandos ketvirtis dabar augo, plėtėsi į die
nas, į metus, į piekad nebesueinantį, niekad nebesusitin
kantį tarpeklį. O mes stovėjom ant abiejų krantų, ma
tėm, kaip skiriasi plyšdama žemė ir kaip mudu tolstam 
vienas nuo kito į neužmatomus rūkus.

Ar šitoks yra stebuklas, kurio maldavau Šančių 
bažnyčioj — ir ėjau keliais, ir bučiavau laiptų pakopą?..

„Aš atvažiuosiu kitą trečiadienį. Būk ten pat, būk 
prie Nemuno“.

Ir man priešokis vėl atsivėrė Vinkšnupio klonys. 
Tyli dauba, pilna žemuogių kvapo ir tolimos vargonų 
giesmės. Nesugrąžinama valanda.

Nes mums jau nebebus nei trečiadienių, nei sek
madienių.

Viskas buvo nukirsta aštriu kardu. Skaisčią vidur
vasario dieną, šviesią vidurdienio valandą, pačiame sau
lės žėrėjime, pačiame žemės žydėjime — kad neblykštų, 
neblėstų, nebluktų ir kad amžinai vaidintųsi pirmasis 
jaunystės pabučiavimas.

„Bet jeigu mums jau nebetektų susitikti, žinok, kad 
aš visą laiką“-------------

Aš paseilinau pirštą ir ištryniau laiško pabaigą.
Gal tėtis klausinės, kamantinės, gal lieps parodyti 

laišką?

Bendrų žygių reikšmė

Todėl nenuostabu, kad Ame
rikos Lietuvių tarpe yra tapusi 
jau beveik kaip ir nelaužoma 
tradicija prieš svetimuosius ro
dytis ir Lietuvos la'svinimo ak
cijoje reikštis tik bendrai su
jungtomis jėgomis per bendri
nius politinės akcijos centrus. 
Ir tas yra praktiškai vykdoma 
ne tik pačiuose centruose, bet 
ir tuo pačiu metodu veikiama 
ir atskirose vietovėse, kur tik 
yra daugiau lietuvių susibūrę.

Štai ir mes čia Clevelande lie
tuviai turime jau prasigyvenę 
veik iki pusšimčio įvairiausių 
organizacijų, kurios šiaip veikia 
atskirai ir daro daugelį paren- 
ginhj pačios vienos dažnu atve
ju net ir savo tarpe pasirung- 
tyniaudamcs. Tač'au, kai mums 
tenka eiti į viešumą ir prepre- 
zentuoti lietuvius arba ginti jų 
reikalus prieš kitus, mes visa
da einame tik per savo centri
nes organizacijas: ALT-o sky
rių kur liečia politinę akciją ir 
vietinį bendruomenės skyrių,

Amerikos lietuvių, o dalinai ir kai liečia kultūrinius ar tauti
nius reikalus. Ir tai mums yra 
davę pačių geriausių rezultatų

viso pasaulio lietuvių vardu

Alto nuopelnai

Per šį visą ligšiolinį laikotar
pį ALT-as yra atlikęs daugelį 
žygių ir jų nauda bei sėkmingu
mu sunku būtų ir didžiausiam 
priešui suabejoti. O šių darbų 
sėkmingumą daugeliu atvejų lai 
davo tik vieningas visų rėmimas 
ir visuotinas atliktų darbų po
būdis. Pakanka tik prisiminti 
ALT-o akciją Baltuose Rūmuo
se, tuojau po bolševikų invazi
jos Lietuvą. Jungtinių Ameri
kos Valstybių valdžia nepripaži
no Lietuvos okupacijos, ir to 
nepripažinimo tvirtai laikosi iki 
šiolei, nežiūrint, kaip per tą me
tų eilę keitėsi veidai Baltuose 
Rūmuose ir Kongrese.

Taip pat tik ALT-o bendros 
akcijos pasėkoje pavyko dauge
lį lietuvių pabėgėlių išgelbėti 
nuo priverstino grąžinimo į o- 
kupuotą Letuvą. O kur dar Kers

ir dėl tos nusistovėjusios tvar
kos iki šiol niekas nėra jokių 
abejonių iškėlęs.

Be abejo Amerikos Lietuvių 
Taryba negali ir, man rodos, 
neturi nei mažiausio noro mono
polizuoti krašto laisvinimo dar
bo. Ji visada vertino ir dabar 
vertina bei brangina kiekvienos 
organizacijos ir kiekvieno lietu
vio sveiką iniciatyvą ir pozity
vias pastangas patarnauti ben- 
rsm reikalui, tačiau ji turi da
ryti pastangas ,ir imtis pareigos 
visas šio veikimo dalis ir pasi
reiškimus tinkamai suderinti ir 
suplanuoti ar įjungti į bendrą 
kovos akcijos planą. Ir kiekvie
nas juk gerai supranta, kad esa
moji mūsų politinė padėtis rei
kalauja didelio apdairumo ir 
daugeliu atvejų apsukrumo, o 
tai yra įmanoma tik veikiant 
sutartinai ir pilnai disponuojant

teno komisijos sukūrimas ir jos .... . ,. ., .., , . . . , ... . . . , kiekvieno individualines jėgas irdarbų rėmimas ir kiti darbai ku, J &
riems išskaičiuoti tektų pašvęs-l (Nukelta į 4 pusi.)

Jau temo, kai mudu su tėčiu grįžom namo. Tėtis 
nešėsi medaus bonką, kurią jam įdavė Feliksas ir ėjo ne 
vieškeliu, bet kitapus griovio, pagal rugius. Rugiuose 
žydėjo kūkaliai ir skaisčiai raudonos aguonos. Priete
moj jos atrodė, lyg blėstančios žarijos. Mudu tylėjom.

— Tėti... Gal tu nori žinoti, kas man rašo?
— Aš žinau.
Jis sustojo, pasidėjo medaus bonką ant žemės, nu

siskynė varpą ir, sutrynęs ją tarp delnų, susižėrė bur- 
non.

— Puikūs rugučiai. Tai ne Dzūkijos...
Kažkodėl man pasidarė labai graudu.
— Gal tu norėtum pamatyti laišką?
Ir net pasigailėjau, jog ištryniau paskutinius sa

kinius.
Bet tėtis tik atsiduso:
— Ne vaike, nenoriu. Turėk, laikyk tu jį sau.
Mudu vėl ėjom tylėdami.
— Ir mamai — gal geriau nepasakok. Neužduok 

tu jai širdies. Pati matai, ir taip jai visko per kraštus...

Ir atėjo diena, kai mums reikėjo išvažiuoti. Frontą 
pralaužė per vieną naktį ir Liaušių girion ėmė kristi 
patrankų sviediniai.

Aš gerai prisimenu tą spalio popietę: tuščias ražie
nas, tuščius daržus ir rudeninį oro kvapą. Miglos ir iš
artų dirvonu drėgmę... Teta Antosė davė mums vien- 
kinkį vežimėlį, karvę ir trumpus kailinaičius mamai, 
nes iš Kauno ji nebuvo pasiėmusi palto.

Kieme jau kinkė arklį, treigį sartuką. Klėties du
rys buvo praviros, tėtis nešė mūsų lagaminus, o dėdė

Mikas, priklaupęs ties vežimu, paskubomis tepė ratų 
ašis. Diedukas stovėjo ant trobos slenksčio, pasirėmęs 
lazda ir kretėdamas galva.

Aš pasivilkau po paltu abu savo megztinius, užsiri
šau skarelę, kai staiga mane persmelkė mintis, kad ši
taip aš negaliu išvažiuoti, negaliu...

Pribėgau prie slenksčio, prie Dieduko, ir, pastvė- 
rusi jį už rankos, sušnabždėjau:

— Dieduk, išklausyk mano išpažinties...
— Ką? — atsisuko Diedukas, vis tebekretėdamas 

galva.
— Aš noriu prieiti išpažinties... — pakartojau dar 

tyliau, bet šį kartą Diedukas mane suprato.
Valandėlę mudu stovėjom ant slenksčio.
— Einam stubelėn, — pagaliau ištarė Diedukas ir 

aš sekiau jam iš paskos. Plūkta priemenės asla, į an
trąjį trobos galą, kur Diedukas miegodavo.

Ten stovi supamoji jo kėdė, jau visai nubrizgusiais 
karklų išnarstymais ir apsilupinėjusią atramų politūra. 
Aš priklaupiau prie jos.

’ Pro langus praeina Kazimieras, nešdamas vežiman 
miltų maišą ir kaukšėdamas savo klumpėm. Aš dar 
girdžiu, kaip veda iš tvarto karvę; dėdė Mikas šūkteli, 
kad ją pagirdytų...

Diedukas išsiima iš komodos stalčiaus nublukusią 
stulą, užsideda ją ant šikšninės liemenės ir lėtai atsisė
da kėdėn. Jis nedėvi kunigiškos apikaklės. Pro pra
segtą sutaną matosi paskutinioji drobinių marškinių 
saga ir senas, apdribęs jo kaklas.

Tada jis mane peržegnoja ir prisidengia ranka aki*. 
Aš matau, kaip dreba jo pirštai...

(Boa daugiau)
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ŠALPOS IR PRAMOGOS
A. GINTNERIS, Chicago, III.

Šalpos darbas nestovi vieto- vas D. Sabalis prašė visų sky-

Paklausimau

je. Dirbama pilnu žingsniu pir
myn, nors kurį laiką serga Bal
to apskrities pirmininkas kun. 
St. Šantaras. Balandžio mėn. 
26 d. Hollywoodo salėje susirin
ko Chicagos apskrities vadovy
bė ir skyrių atstovai aptarti to
limesnius darbus. Susirinkimą 
atidarė vicepirmininkė O. Krikš 
čiūnienė. Ji pakvietė dienos pir
mininku Roselando atstovą K. 
Bružą ir sekretoriumi — Pr. 
Bičiūną. Dalyvavo ir atnaujin
to skyriaus atstovas — Town 
of Lake — Ūselis, tarp kitų 10 
skyrių atstovų ir valdybos na
rių. Visi dalyviai pasirašė Jau
nimo peticiją ir pagyrė atstovus, 
kurie salėje laukė atsilankančių 
j susirinkimą.

rių talkos rinkėjais, o ypatin
gai moterų! Lietuviai, kurie ga
lite ir jaučiatės noro padėti varg 
šams, atvažiuokite į Cicero.

Balfo veikėjų iiagerbiniau

Žmonės, kurie išdirbo Balfo 
šalpos darbe 10 metų, turi būti 
kuo nors atžymėti ir pagerbti. 
Tokių asmenų Chicaga turi a- 
pie 50 asmenų. Jie nenori jokių 
iškilmių ir pagyrimo žodžių, nes 
šalpos darbai nėra reklamos ir 
pasigyrimo sritis, bet teisingu
mas sako, kad jie turi būti paro
dyti visuomenei, kaip žmonės 
dirbą sunkų ir pasiaukojimo dar 
bą. Tai numatyta padaryti atei 
nantį rudenį kai tik pasibaigs 
darbai užbaigiamuoju koncertu.

Garantijos — pirmoje vietoje j ignas Daukus kalbėjo apie 
Laiko pasiliko nedaug, o ga- ^00 asmenų, kur e prisiuntė sa

rantijų atvažiavimui į JAV dar 
trūksta. Jų buvo jau nedaug pa
silikę, bet paskutiniu laiku pa

vo auką paštu. Daugiau kaip 
pernai žmonių, bet šiemet nesi
matė čekio garsesnių prekybi

pildomai gautas naujas trans
portas iš Belgijos, kur lietuviai 
po 8 metų anglies kasyklose iš
buvę, prašo pagalbos. Tokiems 
reikalinga ištiesti ranką ir udo- 
ti geresnes gyvenimo sąlygas.
Taip graudžiai kalbėjo Albinas 
Dzirvonas ir prašė skubėti su 
pagalba. Jisai siūlė įsipareigati 
kiekvienam Balfo skyriui ir su
rinkti po 10 garantijų. Tuomet 
galėtume pasakyti, kad Chica
gos lietuviai savo pareigas atli
ko pavyzdingai. *

Piniginės aukos bažnyčioje

Marąuette ir Brighton parko 
lietuvių bažnyčioje jau numaty
ta pravesti pirtgnė rinkliava 
Balfo šalpos reikalams. Tuo rei 
kalu bus išdalinti vokeliai gegu
žės mėn. 20 d. bažnyčioje, o pi
nigai surinkti tik sekantį sek
madienį prie bažnyčios durų — 
gegužės mėn. 27 d. Rinkliava 
rūpinasi vietiniai skyriai susita
rę su klebonais. Patartina vi
siems skyriams šitokiu būdu už
baigti piniginę rinkliavą Chica- 
goje. Ta proga galima atiduoti 
auką ir gautame iš Balfo pri
siųstame voke, jei jisai pasiliko 
iki šiam laikui neatsakytas. Duo 
kime mažai, bet visi ir skubiai, 
kai tuo rūpinasi mūsų veikėjai 
ir laukia tautiečiai tremtyje.

Piknikas ir dovanos

Šiemet birželio mėn. 10 d. Bu
čio darže įvyks didelė ir įdomi 
gegužinė-piknikaš. Jau dabar 
tuo rūpinamasi ir planuojama.
Daromi nauji pagerinimai vie
toje ir bus įvedama daug nau
jenybių svečiams, pvz. geri gar 
siakalbiai, pasikalbėjimai publi
kai, įvedami isterįniai klausi
mai, judantis baras, juokdarių 
skyrius, dovanų paskirstymas 
ir daug kitų naujenybių. Tuo 
rūpinasi K. Bružas, kaip pikni
ko vadovas ir komisija: Mažri
mas ir Januška.

Susirinkime išrinkti ir pas
kirstyti įvairūs pareigūnai, ku
rie turės pravesti pavasarinį
Balfo pikniką, kurs bus vienin-1Lietuvos akcijoje. Juk papašūs 
telis metų sezone. Į sąskrydžiai negali būti rengiami

kasd'en. Todėl tenka visiems rū- 
pir is pačiu geriausiu jų pa-nse- 
kimu ir pačiu tiksliausiu jų pra- 
vedimo. O tai geriausiai ir t bu- 
liąusiai galima pasiekti tik vei
kiant bendrai ir subūrus visa 
lietuviškąsias kūrybines jėgas. 
Pagaliau ir tik bendrai rengiant 
tokį žygį galima neabejotinai su 
sdaukti visuotino visos patrioti
nės lietuviškosios visuomenės 
parėmimo. Sąskrydžio metu bus 
veikiama ir kalbama ne tik visų 
lietuvių, bet ir visos Lietuvos 
vardu, tad kodėl tuo vardu turi 
kalbėti ir ve kti tik viena poli
tinė grupė, o ne visa organizuo
ta lietuviškoji visuomenė. Juk 
Čia einama į viešumą. Einama j 
pačias pasaulinės opinijos vir
šūnes. Tad kurgi nuo Dainavos 
laikų susidariusi trądicija būti 
panašiais atvejais drauge? Vi
siems drauge dirbti ir visiems 
drauge bendro darbo vaisiais 
džiaugtis.

ninkų. Manoma, kad jie tai pa
darys rudens metu. Atrodo, kad 
Chicagos miestas turėtų sąžinin
giau atsakyti į gautus laiškus 
Velykų švenč'ų metu, nes gyve-

Kadangi sąskrydžio reikalu 
man ir daugeliui lietuvių kyla 
kaikurių klausimų ir neaišku
mų, tai geresnei v'sų orientaci
jai, būk malonus Pone Pirminin
ke, atsakyti į šiuos klausimus:

1. Ar ALT-o Vykdomojo Ko
miteto vice-pirmininkas ir Ame
rikos Lietuvių Tautinės Sąjun
gos atstovas ALT-e p. A. Ol's 
yra kada siūlęs ALT-ui sureng
ti Washingtone lietuvių sąskry
dį ir ar yra pažadėjęs jį visa 
savo turima politine įtaka ir iš
tekliais paremti? Jeigu toks po
no Olio pasiūlymas buvo, tai! 
kodėl jis nebuvo priimtas. Gal 
tautinė Sąjunga pradėjo rengti 
sąskrydį tik po to kai jos atsto
vams nepavyko įtikinti ALT-o 
Vykdomojo Komiteto panašaus 
sąskrydžio naudingumu ?

2. Ar Amerikos Lietuvių Tau
tinė Sąjunga yra kada s'ūliusi 
ALT-ui bendromis jėgomis or
ganizuoti tokį sąskrydį? Juk 
Tautinė Sąjunga dalyvaudama 
drauge su kitomis srovėmis 
ALT-e negalėjo nenorėti savo 
iniciatyva paremti ALT-o veik
los ir pasinešti panašiems žy
giams visai atskirai šalia ALT
-o :

3. Ar Tautinė Sąjunga pradė-
na dauguma lietuviu visose jusi organizuoti sąskrydį palai.
JAV. Vadinasi, procentas laiškų 
gautas per mažas.

Mūsų broliai tremtiniai

Paskutinių mėnesių laiškai pa 
rodė, kad mūsų brolių randasi 
apsčiai Sibire Jiems reikalinga 
padėti vaistais ir rūbais. Šalpos 
darbas turi būti pagyvintas ir 
sustiprintas. Jau daromi žygiai 
jiems padėti, nes šelpiaimųjų 
skaičius užsienyje kasmet ma
žėja. Jei visos organizacijos 
siųstų surinktus pinigus į už
sienį per Balfo įstaigas, tai pa
didėtų apyvarta, o pagal tą skai 
čių gaunama parama iš valdžios 
įstaigų ir doleris jau pasidaro 
vertas keleriopai didesnis.

kė ryšius su ALT-o pykdomuo
ju Komitetu, kuriame yra jos 
atstovas. Ir ar Tautinės Sąjun
gos atstovai ALT-e darė žygius 
suderinti sąskrydžio programą 
ir jo politinę akciją su Amerikos 
Lietuvių Tarybos Vykdomojo 
veikla ir jo pastangomis Lie
tuvos laisvinimo kovoje?

4. Gal yra Jums žinoma, ar

Tautinė Sąjunga sąskrydžio rei
kalais palaiko ryšį su Vyriau
siuoju Lietuvos Išlaisvinimo Ko 
mitetu ir ar gauna jo sugesti
jas ir nurodymus bei patarimus, 
kaip geriau išnaudoti sąskrydžio 
politinį momentą Lietuvos bylai 
suaktualinti ir Lietuvos Politi-' 
nių vadovaujančių kovos orga
nizacijų ir jų centrų įtakai padi
dinti ?

Jus didžiai gerbiąs,
Jonas F. Daugėla

ALT-o Clevelando skyr. 
Pirmininkas

ALTO PIRMININKO 

ATSAKYMAS

Kalbant apie v'sus keturis 
p. Jono Daugėlos klausimus tau
tininkų grupės organizuojamo 
sąskrydžio reikalu, galima at
sakyti vienu trumpu žodžiu — 
ne.

1. Alto vicepirmininkas p. A. 
Olis nė vieną kartą neiškėlė sąs
krydžio Wash'ngtonan klausi
mo Alto Vykdomojo Komiteto 
susirinkimuose. Jis nėra patei
kęs kvietimo, nė prašęs pritari
mo ar paramos.

2. Amerikos Lietuvių Tautinė 
Sąjunga nėra siūliusi bendro
mis jėgom: s organizuoti sąskry
dį

3. Amerikos Lietuvių Tautinė 
Sąjunga, pradėjusi organizuoti 
sąskrydį, jokių ryšių su Alto 
Vykdomuoju Komitetų nepalai
kė ir dabar nepalaiko.

4. Man neteko girdėti, kad 
Amerikos Lietuvių Tautnė Są
junga sąskrydžio reikalu palai
kytų bet kokį ryšį su Vliku.

L. Šimutis,

Alto pirmininkas

Lietuviu Prekybos Namai
VISA GAMTA PAVASARĮ PUOŠIASI ŽALUMYNAIS, 

O ŽMONES SAVO NAMUS PUOŠIA

NAUJAIS BALDAIS

VISATAI KAS NAUJAUSIA BALDŲ 
PASAULYJE RASITE PAS MUS !

7^5

r-R^°n^rn ^ay 1Vlng’ th,s SrouP*ng by MASTER- 
GRAF1 will truly be a room-arrangers delight. Sea 
it įn a color assortment as varied as the rainbow.

Atviras laiškas
(Atkelta iš 3 pusi.)

iniciatyvą į bendrą kovos ir ak
cijos planą.

Štai šiuo metu teko nugirsti, 
kad Amerikos Lietuvių Tautinė 
Sąjunga rengia lietuvių sąskry
dį Washingtone. Be abejo, kad 
užsimota dideliam žygiui.

Kodėl ta<p?

Tačiau tūlam tautiečiui kyla 
klausimas, kodėl toks žygis da
romas tik vienos organizacijos 
vardu? Juk šiuo sąskrydžiu no
rima atkreipti dėmesys lietuviš
kiems reikalams ne tik plačios 
amerikiečių visuomenės, bet pa
čių šio krašto politikos vadovų, 
kurie neabejotinai turės lemia
mos reikšmės sprendžiant vie
naip ar kitap Lietuvos likuvą. 
Tad kaip gali viena politinė lie
tuviu grupė imtis atsakomybės 
ir eksponuoti save vieną šioje 
svarbioje visų lietuvių ir visos

MES PRISTATOME ANGLIS BEI 
PEČIAUS ALIEJŲ

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

‘ kų ar keliasdešimts mylių. Reikale šaukite mus. j
■ Vieno kambario baldus arba viso namo — kreipkitės pas’ 
mus. Turį daug metų patyrimo perkraustymo darbe.

STASYS FABIJONAS
2146 S«. Hoyne Avenue Tel. Virgiui! 7-70671

SEGHETTI TRAVEL BUREAU
2451 So. Oakley flvenue Tel. Yflr*t 7-3278

MES PARŪPINAME KELIONES LĖKTUVAIS, GEL2KEL1AIS, 
AUTOBUSAIS IR LAIVAIS.

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

——

NAUJI Oltlfll TlfOKAI-NAUjpųSI KMUSTrnO {BANKUI 
ILSU METŲ AATT/IIMAS-PIKUS IBSĄŽININGAS PATARNAVIMAS

JUOZAS NAUJOKAITIS
2023 W. 69 St. CHICAGO 36, Iii. Tel. WAIb»l< S-9209

Numatytos ir didelės dovanos 
Balfo rėmėjams. Jų turima apie 
30 ir visos geros vertės, prade
dant televizijos 21 colio apara
tu, radijo aparatais, aukso laik
rodžiu ir daugybe kitokių, ku
riuos suaukojo Chicagos lietu
viai prekybininkaei ir verslinin
kai. Dovanos bus paskirstytos 
burtų keliu.

T&g Day Ckveroje
Balfo skyrius Cicero jau ga

vo leidimą gegužės mėn. 12 d. 
pravesti viešą rinklavą gatvėse, 
kuri vadinama Tag Day. Tai 
svarbus reikalas gerai pasiruoš
ti ir turėti naudos, šeštadienis 
yra gera diena rinkliavai. Pini
gai surenkami iš kitataučių žmo 
nių: gatvėse, prie krautuvių, 
dirbtuvių ir kitose vietose, tik 
reikalinga turėti pakankamą 
skaičių rinkėjų. Cicero mieste 
turi būti iki 100 rinkėjų, tuo
met būtų galima pasakyti, kad 
padarėme, ką galėjome. Jų atsto

lllllllllll|ll«llliail|llllllMUIIIUiUJI||l|ll|l4l«ll|llllllllllll|IIMailllllMII|l<JIIUMIIUIJIIIf> ’

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

tolimų distancijų, šaukite sekančiai:

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

Telefonas — FRontler 6-1882 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiimiiimimiiiiiiiiiiimiiiiiiiiimiiiiiiimiiiimiiiiiiuiiiM

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

įsteigėja — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN I
Kiekvieno taupytojo indeliai apdrausti iki $10,000,00

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius
OFISO VALANDOS:

Pirmad., antrad.. penktad. Ir 
ftcfttad. 9 vai. ryto Iki 4:30 p.p.

Trečlftd. 9 ryto Iki 12 vai.. 
KetvlrUd. 9 vai. Iki 8 vai. vak.

r

SVEČIŲ KAMBARIO BALDUS

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

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

MIEGAMŲJŲ KAMBARIŲ BALDAI

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

5 dalių riešuto medžio miegamieji su Siiver 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 mahagoni 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 Conditioning apšaldymui viso buto, stumdomi iš vieno kambario į kitą, pirmą

kartą rinkoje, naujausias išradimas tiktai..................................................................................... $2994)0

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 ... .................................................................................................................. w $ 2.50
Kavos staliukai ąžuolo, ar riešuto............ ........................................................................................... $ 6.50
9x12 linolcum įvairiausių spalvų ............................... ......................................................................... $ 5.50

KILIMAI:

įvairiausių dydžių, geriausių fabrikų kaip Bigelou, Ale\ander Smith, Magee ir ki
tų. Vilnoniai 8x12 nuo .......................................................................................................... $39 — $150.00

Virtuvėn stalai: Formicą viršumi su 4 puikiom kedėm parduodami $69.00 pas mus $ 39.00 
7 daliu Chromo stalai parduodami po $130 pas mus ............................................................... $ 90.00

KNYGOM SPINTOS IR RAŠOMIEJI STALAI:

Knygom spintos su stiklo durim, pakeičiamos lentynos — parduodamos $49.00 pas 
raus 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 stumdomom 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

5222-24-26 So. Ihlsted St. Tel. - Vlctory 2 - 4226
Sekmadieniais — 10—5 v. neskaitome taksų. Pirmad., ketvirtad. 9-p9:30. 

Kitom dienom 9—6 v.
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MŪSŲ
Pittsburgh, Pa.

Gausus vyčių su važiavimas

Balandžio 14 d. Pittsburghe, 
Pa., įvyko gausus ne tik L. Vy
čių Centro Valdybos, bet taip 
pat ir paskirų vyčių veikėjų su
važiavimas.

Posėdis pradėtas malda 3 vai. 
V. ir M. Cinikų gražioje reziden
cijoje. Siame suvažiavime daly
vavo šie L. Vyčių Centro Valdy
bos nariai: pirmasis vicepirm. 
E. Daniel, Worcester, Mass., an
trasis vieciprm. J. Sakevich, 
New Jersey, nut. rast. M. Onai- 
tienė, V. Cinikas, Pittsburgh, 
Pa., iždo globėjai J. Daniel, So. 
Boston, Mass., ir B. Tucker, Chį- 
cago, III. Tik gaila, kad Centro 
Valdybos pirm. Ą. Vasiliauskas 
ir fin. rast. R. Pinkus dėl susi
dariusių aplinkybių negalėjo da-

KOLONIJOSE
bos posėdį, vidurinių valstybių 
L. Vyčių apskrities pirm ir taip 
pat L. Vyčių 19 kuopos pirm. 
Alešūnaitė ir Albinas Onaitis 19 
kuopos vardu visus Centro Val
dybos narius pakvietė vakarie
nės į gražią Onaičių rezidenciją. 
Visi mielai sutiko vykti ir bend
rai vakarieniaudami praleisti 
vėlyvą vakarą.

Nereikėjo daug laiko, ir erd
vioji p. p. Onaičių rezidencija bu 
vo pilna svečių. Visi gėrėjosi, 
kad mūsų organizacijos nariai, 
kaip Onaičiai, Cinikai ir daug 
kitų, pajėgia įsigyti tokius pui
kius nuosavus namus. Onaičiai 
turi puikų namą ir gražią šei
mą — tris dukreles ir vieną sū
nelį. Tai busimieji vyčiai. Al. O- 
naitis yra buvęs Lietuvos Vyčių 
Centro Valdybos pirmininku.

Karsto. Taip pat ir Velykų pa
maldose.

Elzbieta Zakarienė, kilimo že
maitė, buvo uoli parapietė. Ji 
išaugino 7 vaikus, kurie visi 
jau suaugę ir turi savo šeimas. 
Penki jos vaikai priklauso mū
sų parapijai ir jų vaikai lanko 
mūsų parapinę mokyklą.

Po Velykų pirmadienio naktį 
E. Zakarienė smarkiai sunega- 
lėjo. Antradienį nuvežta į li
goninę ir ketvirtadienį atsiskyrė 
su šiuo pasauliu. Velionė buvo 
palaidota iš mūsų bažnyčios Šv.i 
Marijos kapinėse. Laidotuvėse, 
be giminių, draugų ir pažįsta
mų, dalyvavo daug parapiečių. 
Nuliūdę liko vyras ir jos va kai.

Kortų žaidimo pobūvis

Š. m. balandžio 22 d. parapi
jos salėje vėl buvo suruoštas 
kortų žaidimo pobūvis su gero
mis dovanomis, ir žaidėjai žaidi
mo metu buvo vaišinami kava ir

tas, bet nelaimei, vienam bro- į Dainų šventę. Mat chore daly-' llllIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlMIlHHIMIMlliiHiliiilii
liui pakenui į Cuicagą gerokai vau ja nemažas moksleivių skai- 
nukentėjus, kvartetas nepasiro-i čius, kurie neturi jokių pajamų, 
dė. Kvartetui skirtą baladę! Choras yra užsimojęs iš pasi- 
“Pavasario žieduose” skaitė linksminimo gegužės 5 d. ir kon 
pats autorius ir režisorius Gas- certo birželio 16 d. gauto pelno 
paras Velička. Programos pra- į apmokėti choristams kelionę, 
nešėjas Dan elius Martinkus pro Vietinis

tarpiais publiką palinksmino a-j
nekdotais. Rizika

Pirmas berniukas: — Anas,
' va, vaikėzas sakė, kad aš* la
bai panašus į tave.

Antras berniukas: — O ką 
! tu jam atsakei?

Pirmas berniukas: — Nieko.i

PER PASAULI KELIAUJA 
ŽMOGUS

Bernardo Brazdžionio poezijom 
rinkinys. Nedidelis skaičius ftioa 
knygos gautas šiomis dienomh 
“Drauge", 2334 So. Oakley Avė., 
CHICAGO 8, ILL. Knygos kaina 
kietais viršeliais $2.
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SOPHIE BARČUS 
RADIO PROGRAMA

U WOES stoties — Banga 1190 
NUO PIKMAO. IKI PENKTAD.

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

! PIKMADIENNIO vak. nuo 7—8 v. 
SEKAD. 8:30—•:80 v. r. Iš atotlca

WOPA — 1490 kU.
Cblcago 29, .11. HEmlock 4-2418

7121 So. ROCKWELL ST.

Negalima nepaminėti ir kun. 
lyvauti šiame posėdyje. Jiedu V. Karavecko, kuris buvo atsi- pyragaičiais. Pobūvio pelnas bu 
cavo išsamius pranešimus pri-Į lankęs C. V. posėdrn ir pas O- į vo skiriamas mokyklos skolų 
siuntė raštu. naičius. Jis yra L. Vyčių 19 mokyklos skolų mokėjimui.

Darbotvarkė buvo sekanti: kuopos dvasios vadas. Be to mokyklos skolų mokė
malda pradėjimas susirinkimo, Clevelandiečiai svečiai — A.

Buknis, B. Karklius ir J. Sa
dauskas — aplankė ir Pittsbur- 
gho vyčių bei visuomenės žy
miuosius veikėjus Steponą ir 
Marcelę Onaičius, kurie svečius Į nė — 25 dol. 
gražiai priėmė ir pavaišino. Tuo 
ir baigtas L. Vyčių Centro Val
dybos iškilmingas ir sklandus 
suvažiavimas.

Visi, kuriuos čia esu paminė
jęs, dalyvavo Centro Valdybos

paskutinio C. V. susirinkimo pro 
tokolo skaitymas, abiejų vice
pirm. pranešimai ir ižd. V. Ci
niko pranešimas, kuris buvo be
ne vienas svarbiausių. Centro 
Valdyba pageidauja ir prašo, 
kad visos kuopos skubiau siųstų 
finansų raštininkei nario mo
kesčius ir paaukotų iš savo iž
dų. Visa L. Vyčių Centro Val
dyba — nuo dvasios vado iki iž-

jimui aukojo: Pratkeliai — 
$114, Scenos Meno Mėgėjų Bū
relis — $50, Alfredas Tareilius 
— $30, Gartigai — $25, P. T. 
A. — $25 ir Emilija Grigaitie-

‘Pavasario žiedų vakarav,”

do globėjų — nuoširdžiai prašo1 
paskubėti su finansine parama.

Pažymėtini pranešimai ir abie 
jų centro vicepirmininkų. Jau 
yra suorganizuota 10 jauname- 
čių kuopų, atgaivinta pora su
augusiųjų kuopų, bet naujų na
rių vajus eina pamažu, nors Juo 
zas Sakevich visaip stengiasi iš- 
siuntiriėdamas tam tikslui lite
ratūrą ir t.t. Vyčių dvasios va
das kun. Al. Kontautas irgi dar
buojasi naujų narių vajaus rei
kalais. Tačiau daugiausia čia 
gali pasidarbuoti eiliniai nariai, 
prikalbindami savo pažįstamus 
stoti į organizaciją.

Nebuvo apsieita ir be ginčų, 
kurie buvo nutraukti M. Činikie- 
nės paruoštais skan ais pietu
mis.

Toliau buvo išklausytas sei
mo Chicagoje rengėjų praneši
mas, kuris buvo tikrai džiuginan 
tis ir įdomus.

posėdyje ir visuose susiėj muo- 
se. Negalima praleisti ir kitų, 
kurie irgi tuo pačiu tikslu buvo 
atvykę. Tai J. Juozaitis, V. ir A. 
Liubertai, J. Jasulaitis, J. ir B. 
Jonikai, P. Zaraitis ir J. Stoš
kus. Visi šie vyčių veikėjai yra 
chicagiečiai. Buvo bostonietis L 
Švelnis, clevelandietė M, Trai- 
nauskaitė, Clevelando senjorų 
vyčių pirm. ir vidurinių valsty
bių vyčių apskrities vicepirmi
ninkė, ir Pittsburgho vyčių ra
dijo programos vedėjas Vmcas 
Količius. Juozas Sadauskas 

Omaha, Nebr.
Nukeliavo į amžinybę 

Tuojau po Velykų mirė a. a. 
Elzbieta Zakarienė, sulaukusi 
73 metų. Velionė paskutiniu 
laiku skundėsi negalavimu, bet 
Didžiosios savaitės pamaldose 
aktyviai dalyvavo, net ištisą nak

Baigus L. Vyčių Centro Valdy! tį meldėsi su budinčiais prie Šv.

Š. m. balandžio 28 d. 7:30 
vai. vak. L. S. Ramovė Omahos 
skyrius suruošė “Pavasario žie
dų vakarą”. Buvo atliktas vie
no veiksmo baletas “Lėlių krau
tuvės vidurnakč:o nuotykiai’! 
paruoštas ir režisuotas mūsų 
balerinos Jinos Totilaitės. Patį 
baletą jos mokinuės atliko labai 
gerai. Pianinu skambino LB a- 
pylink'ės choro vadovas Mečys 
Leškys. Tenka pastebėti, kad 
Jina Totilaitė vasaros atostogų 
metu mokyklinio amžiaus mer 
gaites moko plastikos ir rudenį 
suruošia savo mokinių pasiro 
dymą.

Taip pat meninėje dalyje mū 
sų kolonijos solistė Irena Šai 
kaitė padainavo “SolVegos dai
ną” — Griego ir “Per balių” — 
Čaikovskio. Jai akompanavo Me 
čys Leškys. Tenka pastebėti, 
kad mūsų solistė yra Mečio mo
kinė. Publika dar vieną dainą 
išprašė “bisui”. Be to Gasparo 
Veličkos parašytas veikalas žiū 
rovų buvo šiltai priimtas. Me
ninėje programoje buvo numa
tytas ir keturių brolių kvarte-

Pirmoji šv. Komunija

Šiemet turėsime apie 75 vai
kučius, kurie pirmąjį kartą eis 
prie Šv. Komunijos. Susidarius 
didesniam skaičiui vaikučių, dėl
patogumo mūsų seselės juos su- j 
skirstė į dvi grupes, būtent: vic 
na grupė vaikučių eis pirmosios 
Šv. Komunijos gegužės 6 d., gi 
antroji — gegužės 13 d. Prie 
Šv. Komunijos einančių vaiku
čių motinos parapijos salėje ruo 
šia bendrus užkandžius — pus
ryčius.

Parapijos pietūs

Mūsų parapija, mokyklos sko
lų sunkios naštos, yra numačiusi 
suruošti taip. vad. pavasario pie 
tus, iš kurių gautas pelnas bus 
skiriamas mokyklos skolų mokė
jimui. Biletus platinti yra pa
vestą parapiečiams, kurių pa
vardės prasideda raidėmis K, L 
ir M. Taigi, parapiečiai, nepa
mirškime ateiti pasivaišinti ska
niai pagamintais pavasariniais 
viščiukais, o pasivaišinę — galė
sime ir pašokti.
Pasilinksminimas ir koncertas

LB mūsų apylinkės choras ge 
gūžės 5 d. ruošia įdomų pasi
linksminimą — šokius. Be to šis 
choras visu smarkumu rengiasi 
ir Dainų šventei Chicagoje. 
Choras numato suruošti koncer
tą birželio 6 d. Choro tikslas y- 
ra dvejopas: pirmoj eilėj — gie
doti bažnyčioje, o dabar nori ir 
koncertu mus paliųksminti ir ta 
proga susidaryti lėšų važiavimui

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškomas giminė JUOZAS* 

MARGEVICIUS iš Virbalio. Tu
riu žinių iš Lietuvos. Jis pats ar
ba apie jį žinantieji atsiliepti šiuo 
adresu: M. Svelniūtė Litvvaitis, 
19321 Haniburg A venų e, Detroit

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybė 
Juk jis daug didesnis už manėj PRECIN PHOTO STUDIO
nerizikavau. I (Incorporatcd)

EDVARDAS ULIS, sav,

4058 Archer Avenue
Ar Marija apsireiškė Lietuvoje Telefonas VIrginia 7-2481 

Atsakymą rasite J. Budzeikog kny
gutėje

MARIJOS APSIREIŠKIMAI 
ŠILUVOJE

Kaina 40 centų

Ją galite gauti

"D B A D G E”
2334 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 Gaunama 
“DRAUGE”.

NARIAI LIETUVIU TAUP. IR SKOLINIMO
B-VIŲ LYGOS, KURIOSE

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki 110,000.00
I R

Paskolos Duodamos Namų (gijimui 
Lengvomis Sąlygomis

When the calendar says gift-time

GIVE A PERSONAL PHONE... IN COLOR

A tclephonc in eolor is a distinetive, 
modern gift. Choose from these deco- 
rator colois Classic Ivory, Mistletoe 
Grccn, Chcrry Red,- Oxford Cray, Sun- 
light Ycllow, Roscwood Belge, Dark 
Mahogany Brovvn, Shadow Bluc.

Easy to order. Just ask your opera- 
tor to connect you with y-oui- local tele- 
phonc business officc.

Easy to pay for, too. Wc’ll bill you 
on a monthly basis. No charge at the 
time you order. Call us today.

7’ake a look at your calendar. A wed- 
ding, birthday or anniversary Corning 
up? Wondcring about a gift for Moth- 
cr’s Day (next Sunday) or Father’s 
Day?

For any special occasion, herc’s thc 
thoughful way to remcmbei ...

A personai nhone in eolor (with Ser
vice naid for a year) in its own attrae- 
tive gift box—a lovelv and useful gift.

Personai extention phone Service is thc 
gift that says “Take it easy. Save steps. 
Enjoy privacy whilc you talk.”

ILLINOIS BELL TELEPHONE COMPANY

CHICAGO i SAVIMGS & LOAN ASSN.
6234 S. Westem Avė. Chicago 36, ūl.

GRANE SAVINGS A LOAN ASSN.
2555 W. 47th St. Chicago 32, UI.

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

ST. ANTHONY SAVINOS & LOAN ASSN.
1447 S. 4Jth Ct., Cicero 56, IU., Tel. TO 3-8131-32

UNIVERSAL SAVINOS A U9AN ASSN.____
1800 S. Halsted St. Chicago 8, IU

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

J šį getą 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, ąpžiųrėkite baldus ir pa
tirkite kainas.

ROOSEVELT FURNITURE CO
2310 WEST ROOSEVELT ROAD Tai. SBeley S - 4711

Peili Raudoni*, uv. tr menadterla 
KrautuvS atidaryta ••kmarilnniai. nuo 11 Iki 4:|0

TAISYMAS^ 
įnarnuosedirbtuvėsej

—-100% —

^CABzen^hi

MOVI N G
A. BENIULIS atlieka įvairiuf 

perkraustymus ir pervežimui 

iš tolimų ir artimų atstumų. 

TeL BĮ 7-7075 arba 

PR 8-9842

diDPina

i LL1J TELEV1SI0N
Į(sav. inž. A. Semėnas)

l3130S.Halsted“DA6-6887J

<<r

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

BENDROVĖ

4038 Archer Avenue Tel. LA3-6Z19 

AUGUST SALDUKAS Prezidento.

J

JONAS GRADINSKAS
NAUJAUSI V0KIŠKI ULTRA

J 1? ATkI.TAI.PATir.TPn
HI-FI

R ADIJ AI-P ATEFON AI 

J. G. TELEV1SION COMPANY

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

BE

SINCLAIR Gazolino Stotis

PAGALBA"
Sav. Ant. Stanevičius

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

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

Parduodame akumiliatorius, padangas ir kt automobilių dalis.

2641 West 71st St. (kampas Talman Avė.)
,, Tel. PRospect 8-9842, Namų tel. WAIbrook 5-5934
fe--------- ūFr-. - - * ......— ■;

11

A. T VERA S
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES

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

iiiifiiiiiiiiiimiiiiimiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiimiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

MARQUETTE GĖLIŲ KRAUTUVĖ
KORSAŽAI, GĖLĖS VESTUVĖMS, LAIDOTUVĖMS IR 

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

2743 West 691h Street Tel. PRospect 6-0781
(priešais S v. Kryžiaus ligoninę)

......................................................................................................................millllll........

B UIC K’AS

LIETUVIŠKAS

AUTOMOBILIS

\V. J

AUKŠTAS DIVIDENDAS •— APDRAUSTAS SAUGUMAS IR PELNINGI PATARNAVIMAL

TAUPYKITE TVIRTAI. APDRAUSTOJ 8(8,000,000 IHTAIROJB. ALKAfil ALSIAS, NAL.IAI PADIDINTAS DIVIDENDAS LZ PAID IIP INVI.HTMEN- 
TV SĄSKAITAS, RITI TAUPYMO SKYRIAI: OPTIONAI., ROMUI, KAl.f.l'l' IR VAHACMV SKYRIAI. (JAI.ITE TA L PYTI IR PER LAIftRLH. SU
TAUPYKITE IŠLAIDAS IŠKEIKIANT ČEKU S IR APMOKANT VISOKĮ ALSIAS HILAS, VE1/TLI PATARNAVIMAS NARIAMS. I AK PIKIAM IR
PARDUODAM VALDŽIOS BONUS. NAMU PASKOLOS PRIEINAMIAUSI OM SĄLYGOM. SUŽINOT MOKŲ ALKSTA DIVIDENDĄ UB KITAS IN--- --------- -  —i-------- ------- yKOI LCtUAS PAŠAUKIT — UROVEHILL 6-787*.

CHICAGO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION, 6234 S0II7H WESTERN AVL
PIRM. ,9 VAK—« VAU: ANTRAD. IR PENKT. B IU 4 VAK.; KKT.
■ I ——"M ............— ■ ■" ' I ....... .'K»

B IKI N ral. vak.| TreK. UŽDARYTA VISA DIENA: *E6T. B IKI t POPIET
T—' 1 r r- »t r

i
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DAINŲ ŠVENTES KOMITETO 
PRANEŠIMAS NR. 11.

Esame d 'tižiosios Dainų šven
tas išvakarėse. Visų chorų vidi
niame gyvenime šiuo metu vyk
sta pats didžiausias darbas — 
galutinis dainų paruošimas. Dai 
nų šventės dirigentai jau pra
dėjo chorų lankymą. Likęs lai
kas yra skiriamas atbaigti vi
siems paruošiamiesiems dar
bams, kurie būtinai reikalingi 
šventės pasisekimui.

Pranešame, kad:
1. Sudaryta finansų komisija, 

kuri rūpinasi pinigų telkimu 
šventės reikalams. Finansų ko
misijos pirmininku yra bankinin 
kas Jonas Pakel, o nariais — A. 
Gintneris, K. Kasakaitis, A. 
Krutulis, J. Putrimas, E. Sla
vinskas ir V. Šimkus.

2. Dainų šventei įvykdyti rei
kalinga didžiulė suma pinigų — 
16,000 dolerių. Todėl kreipia
mės į visus lietuvius, kuriems 
rūpi lietuviškosios dainos liki
mas JAV ir Kanadoje, prisidė
ti savo aukomis prie šios šven
tės įgyvendinimo. Nors ir ma
žutė auka, bet ji įgalins atlie
ti sunkius uždavinius. Pinigus 
galima siųsti Dainų šventės ei- 
namojon sąskaiton šiuo adresu: 
JAV ir Kanados Lietuvių Dai
nų šventės Komitetas Acc. No. 
15043, Chicago Savings and 
Loan Association, 6234 So. Wes 
tern Avė., Chicago 29, III.

3. Chorų nariai, turį aukų la
pus, prašomi paskubinti rinkti 
aukas. Aukų lapus reikia grą
žinti finansų komisijos sekreto
riaus adresu: Mr. K. Kasakai
tis, 4719 So. Maplewood Avė., 
Chicago 32, III.

Aukų rinkėjai įpareigojami 
tuojau pranešti komitetui tų as
menų pavardes, kurie aukojo 
didesnes sumas šventės reika
lams. Aukotojų vardai bus pa
skelbti ir Dainų šventės leidi 
nyje.

4. Jau atspausdinti ir platina
mi Dainų šventės biletai. Visos 
vietos yra rezervuotos. Norin
tieji įsigyti geresnius blietus, 
prašomi nedelsiant užsisakyti 
sau patinkamas vietas. Užsa
kant biletus paštu iš anksto, 
reikia kartu siųsti ir pinigus 
biletų tvarkytojos adresu: Mrs. 
J. Putrimas, 6600 So. Laflin 
Avė., Chicago 36, III. Pinigus 
reikia siųsti čekiais, įrašant 
“JAV ir Kanados Lietuvių Dai
nų Šventės Komitetas”.

Biletų kainos — 4, 3, 2 ir 1.50 
dol. parteryje ir 3, 2 ir 1.50 
dol. — balkone.

Pastaba: Biletai, užsisakiu
siems JAV ir Kanadoje, bus iš
siųsti paštu.

Po Dainų šventės, liepos 1 d. 
6:30 vai. vak. yra rengiamas 
banketas Sherman viešbutyje, 
pagerbti Dainų šventės ir pir
mojo JAV ir Kanados Lietuvių 
Kultūros Kongreso dalyvius. 
Dalyvavimas bankete — 6 dol. 
Užsirašyti galima iš anksto, 
pranešant apie savo dalyvavij 
mą bankete komiteto adresu 
1620 So. 48th Ct., Cicero, III.

ĮVAIRIOS žinios
Prezidento daktaras pas 

stigmatizuotąjį
San Giovanni Rotondo, Ita

lijoje, kur gyvena šių laikų stig 
matizuotasis (turįs Kristaus 
žaizdas) tėvas Pijus; panaudo
jant iš viso pasaulio ateinančias 
aukas, pastatyta ligoninė. Jos 
dvasios vadu bus tėvas Pijus. 
Po ligoninės pašventinimo apei
gų ten įvyko tarptautinis gydy
tojų ir širdies specialistų kong
resas, kuriame dalyvavo ir dr. 
Paul White, gydęs prezidentą 
Eisenhowerį, kai šis buvo ga
vęs širdies ataką.

Laimėjo 35 katalikai 
moksleiviai

Apie 60,000 augšlesniųjų mo
kyklų auklėtinių rungtyniavo 
dėl mokslapinigių, kuru bendra 
suma — trys milionai, ir ku
riuos parūpina pramonės kor
poracijos. Tarp laimėtojų yra 
ir 35 katalikai studentai.

Spaudos suvažiavimas
Katalikų spaudos suvažiavi

mas įvyks gegužės 16 — 18 d. 
Dalias, Texas. Be gausių kata
likų laikraštininkų, suvažiavime 
dayvaus 11 vyskupų.

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS

PAJIEŠKOJIMAS
Pajieėkomas ANTANAS RIM

KŲ, turintis brolį Juozą ir seserį 
Oną Lietuvoje. Prašomas atsiliepti 
sekančiai: Charles Buksnys, 10500 
So. Indiana Avė., Chicago 28, III.

telefonas PU 5-5169.

PADEKIME ARTIMIESIEMS 
LIETUVOJE IR SIBIRE

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

PADĖKA

L. Sąjungos Ramovė ir Kunigaikš
tienės Birutės D-jos Chlcagos Sky
riai nuoširdžiai dėkoja D-rui A. 
Narbutui ir poniai už demonstravi
mą įdomios Iii mos ir Laimutei Leo- 
naitytei už puikini atliktą meninę 
dnlį S. m. balandžio mėn. 15 d. arba
tėlę žurnalo Kario naudai.

KOKIA YRA

VAIKO
NUSILPIMO
PRIEŽASTIS?

REAL ESTATE

BRIGHTON PARKE
Mūr. 2 j»o 5 (3 mieg.), eentr. du

jomis karšt. vand. šild. 50 pėdą 
sklypas, graž. namas.

GAGE PARKE
Mūr. bung. 0 kamb. ir vienas pa

stogėje, kabinot virtuvė. Centralinis 
karšt, vand. stokeriu šild. 33 p. skly
pas, garažas.

MARQUETTE PARKE
Naujas mūr. 2 l>o 5 (2 miegam.) 

Centr. karšt. vand. šildymas. Graži 
apylinkė.

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

Mūrinis, 4 butai: 2 po 4 ir 2 po 3 
kamb., eentr. 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
Prieš pirkdami ar parduodami 

namus, biznius, sklypus ar ūkiu3 
atlankykite mus.

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

2405 West 51 St. 
WAlbrook 5-5030

PRospect 8-3579 (vak. ir sekmad.)

REAL ESTATE

MARQUETTE PARKE
23-Ju hutų mūrinis u|Mirtamenti- 

nis, kumpinis namas pardundamas 
už 6 Vį metines nuomas. Dideli hutai, 
llera. proga.

Gerus kampinis mūrinis 4 būti,. 2 
po 5 ir 2 po 4 k. Centralinis išldy- 
niuti, stokeris. Visi butai Šviesūs. Ga
ražas. Kaina $42,500.

BRIGHTON PARKE
Mūrinis —- 2 po 4 kum b. Centrą - 

linis šild. alyva. Rūsys ir pastogė.
Mūrinis — 2 po G kamb. ant pla

taus sklypo. Centralinis šildymas —■ 
stokeris. Kaina $23,000.

Mūrinis — 2 po 4 kamb., krautu
vė ir didžiulis garažas. 5 pėdų skly
pas. Nuomos $240 į mėnesį. Kuiną 
$20,900.

GAGE PARKE
Didelei šeiniai! Ant plataus skly

po 8 kamb. mūrinis su rūsiu ir šil
dymu. Kaina tik $13,7uo.

VENTA 
4409 S. Fairfield Avė. 

LAfayette 3-3881

HELP WANTED — VYRAI

SHIPPING AND REUEIVING 
CLERK

Slrong yonng man to work wilb 
printing fina. Ex|tericneo hclpful 
Imt not neeessary. Neor loop locit- 
tion. Many eompnny bene Iii.s. Good 
starting salary, 5 day woek.

Call — HA 7-1076

HELP WANTED MOTERYS

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

mus, parinktus iš katalogų, iš- 
6. Daugelis chorų jau atsiun-1 valome ir persiunčiame varto-

tės savo fotografijas ir apra
šymus Dainų šventės leidiniui, 
bet yra dar dalis atsilikusių.. 
Juos prašome paskubėti prisiųs
ti visą reikalingą medžiagą, ku
ri komiteto buvo paskelbta penk 
tajame pranešime.

7. Visą lietuviškąją visuome
nę JAV ir Kanadoje prašome 
gausiai paremti savo chorus, 
vykstančius į Dainų šventę. Jie 
tokios paramos tikrai yra už
sitarnavę.

Prašome chorus ir visą lietu
viškąją visuomenę atkreipti rim 
tą dėmesį į šias informacijas.

Teskamba dainos už laisvą 
Lietuvą!

JAV ir Kanados Lietuvių 
Dainų Šventės Komitetas

tus drabužius į Lietuvą, SSSR 
teritorijas ir visą Europą. Tu
rime didelį patyrimą visame 
Amerikos žemyne. Garantuoja
me 100%. Siuntinius išsiunčia
me kasdien. Lietuviškas ir są
žiningas patarnavimas.

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

3741 W. 26th Street, 
CHICAGO, ILL.

Tel. CRavvford 7-2126

Ar vaikas paliegęs, nejudrus, piktas? Ne
valgo ar nemiega? Gydytojas žino, kad 
šis nusilpimas gali būti nuo įvairių prie- 
iaščių. Tikroji priežastis dažnai gali būti 
peristaltlnis sulietėjimas pasekmėje blogo 
įpročio ar dietos, šiuo atveju “Gomozo“ 
gali būti reikalingas. Kaip ir pagal d-ro 
receptą, gaunamuose vaistuose, Dr. Peter’s 
“Gomozo” sąstate yra keletas mediciniškai 
užtvirtintų dalykų, kurie: 1) ramina ir 
šildo sutrikusį skrandį; 2) atleidžia vidurių 
išpūtimo skausmus; 3) suteikia neskubi
nantį palengvinimą nuo sukietėjusių vidu
rių, kurie yra priežastim aukščiau išvar. 
dintų simptomų, švelnus. Gero skonio. Iš
parduota virš 20,000,000 bonkų. šeimos 
dydžio bonka $1.65 vaistinėse. Bandykite 
Dr. Peter’s “Gomozo“... absoliutiškai nie
kas ‘kitas taip nepagelbės.
Jei jūsų vaistinė neturi, tad pasiųskite $1 
už 11 oz. bonka (su jūsų vardu, adresu) 
šiuo adresu: C.OMOZO, Dept. <171-77 
4541 N. Ravenswond Avė., Chicago 
40. m.

Nejud. turto pirkimas-pardavimas, 
visokia apdrauda, notarijatas

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 W. 71st St — WA1. 5-6015

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 BIshop 7-7864 arba 
rašykite DRAUGAS Box 4641, 
2334 S. Oakley Avė., Chicago, III.

Vytauto Augustino 
Lietuvos Vaizdų Albumas

L I ET UVA

MARQUETTE PARKE 
GERIAUSI PIRKINIAI

Atdarus apžiūrėjimui sekmad. nuo 
2 iki 5 vai.

7212 S. 'Dilinan Avė. De luxe re
zidencija. G kamb. apačioj, 4 ka.mli. 
viršuje. Modern. "den” rūsy. Gazu 
apšild. Kad įvertinus reikia pama
tyti vidų. Duokit pasiūlymų. Maty
kite p. Auston.

tiražus 5 kamb. hungalmv. Dideli 
kamb. Gazu apšild. Geram stovy. 
Tik $16,300. Matykite p. Žebraltį.

7052 S.. Maplew(MNl Avė. Mūrinis

MISCELLANEOUS 
Įvairūs Dalykai

LIET. AI’DKAUDŲ AGENTŪRA
Visų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. Notariatas. Valsty
bės patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS,
WAlbrook 5-5071

2 po 4 kamb. Alyva — karštu van- INTERSTATE INSURANCE AGENCY 
den. apšild. 3 m. senumo. Tuojau už- |5900 s Ashland Avė.. Chicago 36. I1L 
imkite, 1-as augštas dabar tuščias.
Dabai prieinama kaina. Kaktai mū
sų ofise. Matykite p. Mikšį.

Medinis 2-jų butų — G ir 4 kamb.
Tik $15,000. Matykite p. Mikšį.

St. Ritos parapijoj mūrinis 6 kam. 
bungalow. Gazu apšild. Garažas. Tile 
vonia Tuščias, tuojau užimkite. Tik 
$17,500. Matykite p. Mikšį.

E. T. MITCHELL REAL ESTATE 
2501 West 69th St. 

WAlbrook 5-5431

DIDELIS BARGENAS, Sav. ap
leidžia miestą. Parduoda 3-jų butų 
po 4 kamb. 2 kamb. pastogėje. Aiti 
24th ir Christiana Avė. $10,500; 
įmokėti $2,000. SVOBODA, 3739 W. 
25th St. LAwndale 1-7038.

P. STANKOVICIUS
REAL ĖST. ir INSUR. BROKERIS 

LIETUVIŲ AUDITORIJA 
3133 So. Halsted St.

Ph. DAnube 6-1793
Padeda ptrkltl - parduoti namus, 
ūkius, biznius. Parūpina paskolas, 
draudimus ir daro vertimus. Tvarko 
Imigracijos dokumeDtus. Ofisas atda
ras kasdien nuo 10—7.

Los Angeles, CaliL
Lietuviška vėliavėlė L. Angeles

Balandžio 28 d. didžiojoje 
Los Angeles, Calif., didmiesčio 
bibliotekoje atidaryta lietuviš
ka parodėlė didelėje stiklinėje 
vitrinoje, esančioje užsienietiš
kų knygų skyriaus viduryje, iš 
tolo šviečia lietuviška trispalvė, 
prisiglaudusi prie V. Augustino 
atskleisto albumo “Lithuania”. 
Pačiame centre — puikus dro
žinėtas lietuviškas kryžius su 
klūpančia ir rankas maldai iš
kėlusią mergaite. Po juo — at
minimai iš Vilniaus su užrašu 
“Souveniers from Lithuania Ca 
pital Vilnius”, kur matomas si
dabrinis skydelis su auksiniu 
Aušros Vartų Panelės švenčiau
sios paveikslu ir auksiniu Lie
tuvos herbu; aplinkui lietuviški 
audiniai, priejuostės, inž. Viz- 
girdos knyga “Vilnius Capital 
of Lithuania”; taip pat gražus 
gintaro rinkinėlis su “Amber 
(Gintaras) — Lithuanian 
Gold”.

Čia matomi Lietuvių Enciklo
pedijos keli tomai su paaiškini
mu, kad tai dalis Lietuvių En-

yra geriausia dovana visokiomis
liaf apie 7,000 skaitytojų užei- Albumo vaizdai ka>ba apie“ „ . .v. . . Lietuvą visiems suprantama kalba,

Jos užsieniečių skyriuje, • todėl jis tinka visiems, kas kokia
kur vyksta parodėlė, yra kny- kalba bekalbėtų 
gų net 25 kalbomis, taigi, visų 
tautybių žmonės ten ateina.

Lankymas yra laisvas — ne
mokamas. Atdara visas šešias 
darbo dienas savaitėje nuo 10 
vai. ryto iki 9 vai. vak. Paro
dėlė bus visą gegužės mėnesį.

Lank.

Elizabeth, N. J.
KETURIOS VALANDOS 

LIETUVOJE

Keturias valandas mes pabu
vom Lietuvoje, tarė prelatas 
J. Balkūnas, paprašytas tarti 
savo žodį, balandžio 22 buvu
siam “Lietuvos Atsiminimų” 
radijo valandos New York’e 
penkiolikos metų sukaktuvi
niam koncerte Webster Hali po 
programos, kurią atliko Alice 
Stepens meno ansamblis.

Generalinis konsulas New 
York’e, Budrys, taip pat gėrė
josi ansambliu ir Jokūbu Stu- 
ku, džiaugdamasis, kad neuž-

Albumas Lietuva 
yra gražiausia dovana

Kiekvienam verta šį gražų leidinį 
pačiam įsigyti ir kitam dovahoti. 

Išleido ATEITIS. Jį galima gauti:

ATEITIES administracijoj 
916 Willoughby Avė. 
BROOKLYN 21, N. Y.

Kaina 6 dol.

ciklopedijos antrosios laidos, da u&° »si^8 doktoratą, kuriam
bar leidžiamos Bostone, Mass 
Visa eilė reprezentacinių lietu
vių knygų anglų kalba: dr. ša 
pokog “Lithuania trough the 
Ages”, Vyt. F. Beliajaus “Even 
ing Song”, V. Ramono “Cros- 
ses”, St. Būdavo “The Forbid- 
den Miracle” ir kt. Jos išstaty
tos kaip neseniai JAV lietuvių 
išleistos knygos anglų kalba.

Taip pat yra gražių odos dir
binių pavyzdžių, sidabrinių li
tų ir kt.

Kitataučiai rodo didelį susi
domėjimą parodėle. Ją suruošė 
Algirdas Gustaitis. Apie ją jau 
rašė patys didžiausieji Los An
geles amerikiečių laikraščiai 
“Los Angeles Times”, “Mirror - 
News” ir “Los Angeles Exam- 
iner

Biblioteka, kurios patalpose

šiuo metu Jokūbas Stukas 
kruopščiai ruošiasi, ateity ga
lės dar daugiau atsidėti ir sėk
mingiau dirbti šiuo metu taip 
reikšmingą lietuvišką kultūrinį 
darbą.

Didžiulė Webster Hali salė 
sausakimšai prisikimšusi žmo
nių, nuoširdžiai priėmė solistus.

Tai buvo susibūrimas, kuria
me buvo proga prisiminti mūsų 
nepriklausomojo gyvenimo me
tus.I

Pertraukos metu buvo ren
kamos aukos sekančiai televi
zijos programai. Surinkta virš 
$400. Ten pat buvęs plačiai ži
nomas Newark’o vaisvandenio 
ir gazuoto vandens gamintojas 
Kralikauskas paaukojo $100 ir

suruošta parodėlė, yra pačiame1 tok:iu būdu iš viso susidarė virš 
miesto centre. Ją nuolat lanko $500.
ekskursijos, o kasdien apytiks-! Aloyzas Rudztta*

Rūpestingai ir pigiai taisau
TELEVIZIJOS

APARATUS
Garantuoja darbą ir dalis.

J. MIGLINAS 
Telef. — HUmbold 6-1031

BUILDING & REMODELING

KONTRAKTORIUS 
STANDARD BUILDERS, INC. 
2523 W. 60 st. Chicago 20, m.,

PRospcckt 8-3702 
A. GINTNERIS — pirmininkas 

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

duris.

REIKALINGAS BUTAS

Vienam asmeniui (vyrui) reika
lingas Marųuette Parke butas be bal
dų iš: dviejų kambarių, virtuvės ir 
prausyklos (su vonia). Pageidauja
mas garažas. Rašyti šiuo adresu: 
“Draugas”, Box 4704, 2334 S. Oak
ley Avė., Chicago 8, III.

ŠILDYMAS
A. StanČiauskas Ir A. Lapkus

Instoliuoja visų geriausių Ameri
kos firmų gazu ir alyva kūrena
mus pečius (fumaees), visų dy
džių oro vėsintuvus Air condi- 
tioners) ir atliek**. visus skardos 
darbus.
1546 8. 49th COURT, CICERO 
Tel OLympic 2-9311 nuo 8 vai 

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

2-6752 Ir OLympic 2-8492

IS ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

sunkvežimis su pilna ap
drauda. Pigus Ir sąžiningas 
patarnavimas.

R ŠERĖNAS
4540 S. Wood St., Chicago 0,

Illinois, tel. VI 7-2972

V. ŠIMKUS
Įvairūs pataisymai Ir pardavimas.

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

Susitarti šaukite REliance 5-8202 
nuo 5 vai. p. p. kasdien ir taipgi 
sekmadieniais nuo 10 iki 4 vai.

Adresas: 4645 S. Keating Avė. 
CHICAGO 32. ILLINOIS

PLUMBING
Licensed, bonded plumbers 

Joks darbas nėra didelis ar mažas, 
šaukite dabar. Kalbame lietuviškai

Tel. REpubUc 7-0844 
WAlbrook 5-3451

AUTOMOBILES — TRUOK8 
Automobiliai — Sunkvežimiai

DIENRAŠTIS “DRAUGAS” SKELBIA 
ŠEŠTĄ

ROMANO KONKURSĄ

ANTANAS LUKAS IR SONUS 
2717-19 Wesl 7lst Street

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

Tel. — HEmlock 4-5881

■ĮIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIĮS 
= LIETUVIŲ STATYBOS 5 
= BENDROVE =
I MORAS I

= BUILDERS, INO. = 
= Stato gyvenamuosius na- = 
= mus, ofisus ir krautuves pa- E 
= gal standartinius planus ar E 
s individualinius pageidavimus. E. E Įvairūs patarimai staty- E

Skinama tūkstantis (01,000.00) dolerių premija | I

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.

= mų įkainavimas nemokamai, s 
£ Statybos reikalais kreiptis = 
s į reikalų vedėja šiuo adresu: s
Iionasstankus!
= kasdien nuo 4 vai. popiet = 
S TeL PRospect 8-2013 =
= 8800 SO. CAMPBELL AVĖ, = 
= Chicago 29. Illinois = 
niiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim

VIKTORAS SIMAITIS
General Contractor

Stato rezidencInliiR ir komercinius 
namus; paniūlo sklypun; rekomen
duoja planus; Išrūpina statybos kre
ditus. Skambinti vak.: VI 7-1229 
arba rei. tel. BI 7-3340. Kreiptis —

ŠIMAIČIAI 
Realty . Builders - Insurance 

2737 West 43rd Street

aiiiiiiiiiiiimiiiimmiiiimiiiiiimimiiii

Skelbtis “DRAUGE” apsimoka 
nes jis yra plačiausiai skaitomas 
lietuvių dienraštis, o skelbimu 

kaina yra prieinama visiems. 
uNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiniiiniiiiiiiiiiiiiik

Pirkit Apsaugos Bonus!

f

VIKTORO KOZICOS 
lietuviška gazolino stotis Ir auto 

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

CALL-ME-MOTORS C0.
5759 S. WESTERN AVĖ.. PR 8-953S

HELP WANTED — MALĖ

Opportunities in Electrical Industry

MACHINE OPERATORS 
CASTING GRINDERS

Rates of pay above average — Day or Night Shift 
WILL TRAIN

Increases after 30, 60 and 90 days 
Free Insurance and other Company Benefits

DELTA STAR Electric Division
2437 W. FuHocį St.

1 BĮ. West of Western Avė., 1 BĮ. North of Lake St.

CLEAN-UP--D0N7 BURN UP

NATIONAL BOARO Or FIRC UNDEftVVRITCRV 

CELLARS, ATTICS AND CLOSETS ARE OFTEN CATCH-ALL 
SROTS FOR COM",,*T''>'E RUBBrtH CLEAN THEM OUTI
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Pirmadienis, gegužės 7 1956
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

SO. BOSTONO ŽINIOS
TARĖSI VILNIAUS 

KLAUSIMAIS

Balandžio 29 d. buvo susirin
kę Bostono ateitininkai sen
draugiai Martinkų bute. Biru
tė Svilaitė — Martinkienė yra 
ateitininkė nuo to laiko, kai

P. Kaladė — pirmininkas, dr.
, J. Leimonas — sekretorius, ry
šium su gegužės 13 d. švenčia
ma viso pasaulio lietuviu mal
dos ir atgailos diena išsiuntinė
jo daugybę laiškų su eilės ka
talikiškų organizacijų dvasios

mokėsi Telšių gimnazijoje. At- vadų parašais, kviesdami ati- 
vykusi jau daugiau kaip prieš tinkamai tą dieną paminėti
dvidešimt metų su savo vyru 
į Bostoną ji liko ištikima jau
nystėje pasirinktai organizaci
jai ir jos principams. Atsira
dus po karo čia didesniam atei
tininkų būriui, ji vėl aktyviai 
įsijungė į jų eiles. Pakvietusi 
susirinkimą į savo butą, malo
ni šeimininkė tikrai jaukiai pri
ėmė ir vaišino.

Susirinkimui vadovavo dr. J. 
Girnius. Gerai parengtą ir iš
samią paskaitą apie Vilniaus 
tarptautinę padėtį ir apie lietu
vių vilniečių siekimus skaitė 
vilniečių s-gos pirmininkas A. 
Juknevičius. Po paskaitos gy
vose ir gana ilgai trukusiose 
diskusijbse panagrinėta mūsų 
tarptautinė situacija ir gali
mos ateities perspektyvos.

Susipažinta su sendraugių 
centro aplinkraščiu Nr. 2. Dr. 
J. Leimonas supažindino su bū 
simo LRK Federacijos kongre
so programos projektu.

MĖLYNOSIOS ARMIJOS 

LIETUVIŲ SĄJŪDIS,

kuriam vadovauja kun. A. 
Kontautas, dvasios vadas, dr.

maldomis ir vykdyti kiek išga
lės leidžia Fatynos Marijos 
prašymus.

RENGIASI MINĖTI 

BIRŽELIO ĮVYKIUS

AL Bendruomenės apylinkės 
valdyba tariasi su kitų paverg
tų tautų žmonėmis ir ieško di
desnės salės, kurioje būtų rei
kiamai paminėta ši skaudi su
kaktis.

KUN. P. URBAITIS,

salezietis misijonieriusl ilgai 
veikęs Kinijoje, buvo atvykęs 
į Bostoną ir čia talkino parapi
jos kunigams.

A. KNEIŽIO RADIJO

PROGRAMAI PAREMTI

vakaras įvyko So Bostono Liet. 
Piliečių klubo 'salėje balandžio 
29 d. Buvo daug žmonių, vis
kas gražiai praėjo. Programoje 
dalyvavo J. Gaidelio vedamas 
vyrų choras.

— Gegužinės pamaldos mūsų 
parapijos bažnyčioje vyksta 
kas vakarą 7 vai. 30 min.

— Pr. Kaladienė pradėjo 

dirbti mokytojos darbą Bosto
no lituanistikos mokykloj.

ŠACHMATŲ ŽINIOS

Racine, Wis.

Maldininkų kelionf į Holy lli.ls

Šv. Kazimiero paiapijos kle
bonas kun. dr. Vincas Andriuš- 
ka, MIC, ruošia Marijos garbei 
ekskursiją į Šventus Kalnus — 
Holy Hills, Wis., sekmadienį, ge 
gūžės 20 d. Lietuvilkos pamal
dos apatinėje bažnyčioje bus 10 
vai. ryte. Šv. Mišių metu giedos 
Šv. Kazim'ero parapijos choras, 
vadovaujamas Alberto Matei
kos. Per sumą pamokslą lietu
viškai sakys klebonas kun. dr. 
V. Andriuška, MIC. Maldininkų 
ekskursija yra skiriama išpra
šyti Marijos užtarimą kenčian
čiai Lietuvai Po pietų bus ei
nami Kryžiaus Keliai. Kviečia
me lietuvių iš .visur atvažiuoti į 
lietuviškas pamaldas Holy Hills.

Trumpai

— Racine moterų kvartetas
su savo vadove gražiai atliko 
dainų vakarą balandžio 28 d. 
Šv. Gabrieliaus parapijos salėje. 
Rengė Wisconsin Šaulių Klubas.

— Motinos diena bus gegužės 
13 d. Bus atnašaujamos šv. Mi
šios už visas gyvas ir mirusias 
motinas parapijos bažnyčioje. 
Pamokslą apie motiną sakys pa
rapijos klebonas. Švč. Marijos 
apvainikavimo iškilmės bus 3 
vai. p. p.

— Motinos dienos parengimas

bus 4 vai. parapijos salėje. Me
ninę dalį atliks parapijos cho
ras. Paskaitą skaitys dr. Pa
ladis. Pelnas skiriamas p adeng 
ti išlaidoms už salės užuolaidas.

— Suolų rinkliava įvyko pra
ėjusį sekmadienį, ir buvo surink 
ta netoli 2,000 dolerių. Dar 
trūksta iki numatytos sumos. 
Tie, kurie dar nedavė, yra pra

šomi tai atlikti šiomis dienomis. 
Bus lengviau naujų suolų įtai
symo skolas apmokėti.

— Gegužės mėn. pamaldos 

būna rytais tuojau po šv. Mišių. 
Trečiadienių ir penktadienių va
karais būna 7:30 vai., o sekma
dieniais 8:30 vai. ryto.

Hamilton, OnU

GEGUŽINES PAMALDOS
— Hamiltone lietuvių bažny

čioje gegužės 1 d. prasidėjo ge
gužinės pamaldos, kurios kas
dien vyksta 7 vai. vakare (58 
Dundurn Street). Į pirmąsias 
pamaldas susirinko gana daug

žmonių. Malonu, kad jau iš ma
žens yra pratinami maži vaikai 
kuriuos tėvai atsiveda į pamal
das. Labai gražu paklausyti, 
kaip maži gieda drauge su su
augusiais Litaniją Marijos gar
bei.

— K1 Prielgauskas. daugelio 
liet. laikraščių bendradarbis 
balandžio 28 d. apleido St. 
Joseph’s ligoninę, kur jis išbu
vo 3>/2 mėn. ir turėjo 2 labai 
sunkias operacijas.

— Kanadoje šiemet labai pa
sivėlino pavasaris. Hamiltone 
gegužės 1 d. buvo vos 52 F. 
laipsniai šilumos. Nei vieno iš-

sprogusio medžio, žalios vejos, 
bei kitų pavasario žymių nesi
mato. Tai retai šaltas pavasa
ris, kada žmonės tebevaikšto 
su žieminiais paltais!

— Hamiltono lietuvių parapi
ja palyginti ją su kitomis Ka
nados parapijomis, turi labai 
maža skolų. Bet yra parapijos 
Komitetas susirūpinęs ir ją lik
viduoti. Parapijos klebonas 
kun. dr. J. Tadarauskas ir pa
rapijos K-tas rūpinasi naujais 
vargonais. K. G.

VVOKK NE AK HOME!

Tliis is yoųr chance to save tinie!
Needed at once:

POTTERY W0RKESS, 
CASTERS & GLAZERS

Good starting salaiy, 5 day 40 hr. 
week. Apply:
CHICAGO PORCELAIN ART 

COMPANY
1142 Wct»t 63rd Street 

Tel. — PR 6-1866

Perskaitę “Draugą” duokite 
kitiems!

' GEGUŽES MENESIO 
PASISKAITYMAS 

APIE MARIJA

- Tautvaiša, Škėma ir Jakš- ka 1,655'“kinį 1649 ir K
rauskas 1653. Tai antras atsiti-

— Povilas Vaitonis jtikinan- Kazlauskas 1845, G. Šveikaus- 
čiai laimėjo Hamiltono miesto kas 1814, L. Šveikauskas 1802, 
pirmenybes, sukoręs 10:0 taškų!! T. Nagin’onis 1760, A. Karosas 
P. Van der Wel ir J. Plėvės po 1756, Gedraitis 1734, G. Kuodis 
6’/2, Scotchburn — 6. į 1709, S. Vaičaitis 1703, A. Ivaš-

PAŽ.VFJjKIMTC i MARIJĄ. Nuo 
stabus švč. Marijos gyvenimas, pa
rašytas pasiremiant Dievo apšviestų
jų regėtojų pasakojimais (šv. Brigi
tos, Marijos Agreda, sės. Katarinos 
Emmerich ir kt.). 260 pusi. Knyga

dpiu 1949 __  19Wm nirmer-.r talpina Si pasakojimą su 'nepapras-
aeJ'*- IBOU m. pirmen/-itai puikiais spalvotais paveikslais,
bėse Povilas Tautvaiša ir Ka-S Patrauklūs kieti viršeliai Ir tekal- 

........ .—. . .. , . nuoja tik $3.00. šią puikią knygą
Neries” skirtą dovaną - ra-' pirmieji lygoje,> „„„m „„v ar. p. e.rtk».

surinkę po 6:2 taškų. | marma mums raiba. švč. Ma-
i rija laiko bėgyje apsireiškė įvairiose

— Dresdeno tarptautinis tur-1 Pasauli° vietovėse, šios knygos au- 
™ ■< torius Kun. J. Kuzmickls, šalia mfl-

tas yra šachmatų laimėtojai šeš
tose sporto žaidynėse Chicagoje. 
Buvo 9 dalyviai iš Chicagos ir 
Detroito, kurie žaidė 20 minu
čių partijas. Pirmą vietą ir

kimas, kai lietuviai atsistoja 
priešaky visų Bostono lygos žai-

Mūsų Mielai Narei
A. + A

GENEI MATULIONIENEI mirus,
reiškiame gilią užuojautą velionės vyrui D-rui Baliui Ma
tulioniui, vaikams ir artimiesiems.

Kunigaikštienės Birutės D-jos Chicagos Skyrius

A. f A.

GENOVAITEI MATULIONIENEI 
mirus, velionies vyrui, Dr. Baliui Matulio
niui ir šeimai gilię užuojautą reiškia

Dr. Z. Sabaitis su šeima

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO
SAINT CASIMIR 

MONUMENT CO

3914 West lllth Street
Vienas blokas nuo kapinių.

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas mieste!

Telef — CEdarcrest 3-6335

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

T0wnhall 3-2109

dijo aparatą — laimėjo meiste
ris Povilas Tautvaiša su 7:1 (ly
giom su Škėma ir Zujum). Ant 
rą vietą ir albumą laimėjo Ka
zys Škėma iš Detroito su 6 ’/2 
taško; trečioji vieta atiteko ga
biam žaidėjui Kaziui Jakštui su 
6 taškais. Toliau — A. Zujus 
su V. Karpuška 4, V. Kut- 
kus 3'/2, Gilvydis l’/b, Šalkaus
kas ir Kaunas po 1. Penktųjų 
sporto žaidynių New Yorke 
šachmatų laimėtojais buvo K. 
Merkis, E. Staknys ir J. Vilpi- 
šauskas.

— J. Venclovas yra nauja pa
jėga Sydnėjuje. Australijos 
jaunių pirmenybėse J. Venclo
vas dalinosi an rą vietą su B. 
Davidsonu ir D. Hodgsonu, turė
dami po 6:3 taškų. Laimėjo A- 
lan Irving su 7:2. Septyniolik 
mėtis Venclovas studijuoja me
diciną Sydnėjaus universitete. 
Ligšiol žinojome apie Sydnėjaus 
universiteto meistrą Vytautą Pa 
tašių, dabar matome naują pa
jėgą. Džiaugsimės girdėdami a- 
pic naujus Venclovos pasieki
mus.

nyrąs: 1 — 2. Cholmov (Vil
nius) ir Auerbach (Maskva) po 
12:3, rumunas Chokyltija IOV2. 
didmeisteris Pachman 9 taškai.

— Vilniaus pirmenybes laimė
jo V. Baršauskas, o moterų — 
šešiolikmetė A. Steponavičiūtė. 
Kauno — E. Čukajevas, o mote
rų — N. špikienė.

— Sniyslovas bus kandidatų 
rungtynių laimėtojas Olandijo
je. Estas Keresas prarado vil
tį į laimėtojus, paskutiniame ra
te pralaimėjęs Filipui. Smyslo- 
vui teks antrą kartą susikibti 
su pasaulio meisteriu M. Botvin 
nikų 24 partijų mače. Anuokart 
baigė 12:12. K. Merkis

Pirkit Apsaugos Bonus!

sų lietuviškų šventovių aprašo ir ki
tur žinomus, Dievo Motinos apsireiš- 
kimuH, kaip: Ea Salette, Lurdc, Ea- 
timoje; apie Stebuklingąjį Medalikė- 
1} Ir kt. įžangoje ir pabaigos žodyje 
autorius svarsto Švč. Marijos Nekal
čiausios širdies kultą Ir iškelia Ma
rijos kaip malonių Tarpininkės vaid
menį. Knyga turi 169 psl., paveiks
luota, Įrišta į kietus viršelius ir kai
nuoja $2.00.

AUŠROS ŽVAIGŽDE. 1B tautų tr 
58 didžiųjų pasaulio poetų dailiausi 
žodeliai mūsų dangiškajai Motinai 
Marijai pagerbti. Tuos per 600 m. 
žybtelėjusius rašytojų perlus iš Įvai
rių kalbų surinko Ir sutvarkė A. Ty- 
ruolls. Tai knyga apie Mariją, kuri 
turėtų rastis kiekvienuose namuose. 
110 psl. Kaina $2.00.
Užsakymus kartu su pinigais siųskite:

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

A. A.

WALTER PAUL (Palubinski)
; (lyvcno 10900 S. Ri<lgcway Avė.

•Mirė gegužės (May) 5, 1056, 12:30 p.p., sulaukęs pusės amž.
Gimė Cilicagtfcje. i
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Antoinette (|h> tėvais Dau- 

taraite), sūnus Waltcr, jr., dvi seserys: Aliee Setzke ir jos vy
ras Herbert, Stephanie Williams ir jos vyjas Louis ir jų šeima, 
švogoris Antliony Dautaras, jo žmona Adeline, švogei-kas: Fran- 
res Owens ii- jos vyras Elmer, Barbora Conrad ir jok vyras John, 
ir Sue Lukas ir vyras Connie ir jų šeimos ir daug kiti giminių 
ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas John Eudeikio koplyčioje, 4005 K. Herniitage 
Avė.

Laidotuvės įvyks gegužės !) d. iš koplyčios 8:30 vai. ryto bus 
atlydėtas į Šv. Kryžiaus p<irupi jos bažnyčių, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionies, sielų. Po pamaldų bus nulydėtas į 
šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstnms 
lyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: žmona, sūntv, seserys ir giminės.
laiidotuvių direktorius Jolm Eudeikis, Tel. YA 7-1741.

TROOST - PACHANKIS MONUMENTS
JOHN W. PACHANKIS (I’ATCH), V ice-l’rcsident

6819 So. Western Avė. Tel. GRovehilI 6-3745

m

NUO UŽSISENfiJUSIŲ 

SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ

— Stonkus įveikė Levine ir 
Maclean, Gedraitis sudorojo 
Wcbbe ir Marston, Namikas lai
mėjo prieš Fish ir Karalaitis

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ AT
VIRŲ Ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ,
negali ramiai sėdėti Ir naktimis
miegoti, nes jų užaiRcnėjuvios žaizdos 
niežti Ir skauda. Kad pašalinti tą 
niežėjimą ir skaudėjimą senų atvi
rų Ir skaudžiu žaizdų, uždėkite 
LEOULO Olntment. Jos gydymo 
rpatybėe palengvins Jūsų skaudėjl-

Įitifs vVright, skelbia Chcssjm^ ,P galėsite ramiai miegoti nak-
Revicw” Postai Chcss skyriuje. Vartokite Ją tAlpgl nuo skau-

J J džlų nudegimų. JI taipgi paAalina 
nležėjl.ną ligos vadinamos P8ORIA- 
818. Taipgi pašalina peršėjimą ligos 
vadinamos ATHl.ETE’B FOOT, su 
stabdo džiovinimą odos Ir perplyšlmą 
tarppiržčlų. Tra tinkama vartoti nuo 
džldstančlos, suskilusios odos dedir- 
vinlų, odos Išbėrimų ir t. t., taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada pa 
slrodo skaudus Išbėrimas nuo vysty 
klų. JI yra gera gyduolė nuo iš 
vlršlnlų odoe ligų. Le
gulo Olntment yra 
parduddarna po 7 S 
et., $1.26, Ir SS 60.

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS GELINYCIA

Geriausios gėlės dėl vestuvių, banke
tų, laidotuvių Ir kitų papuošimų.

3443 W£t»T «3RI) STKEI.T 
Tel. Pliospcct 8-0833 ir l’Il 8-0834 
)Žt3ŽOŽĖ9ŽOŽOK3Ž69IBŽHžę4ŽtlŽč9Ž(3ieiBŽE3Ž!5Ž£3žę4Ž61ŽČ9^1Žt3ŽBŽ65S

KNYGA, KURI VISADA ĮDOMI 

IR NESENSTA 

Tai Juozo Švaisto

uis «f nriMą re. į , </»

O S—** ė, -■-!<

LIODĖSIO VALANDOJ

MAŽEIKA & EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

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

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

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

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

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

— Žalys, Judzentavičius ir 
Baikovičius dalyvavo Montrcalio 
miesto pirmenybėse.

— Massaclmsctts valstybės
šachmatų balandžio biuletenyje 
randame gaultnį stovį Bostono 
Metropolitan lygos žaidėjų, da
lyvavusių 1955 — 1956 m. tarp- 
klubinėse pirmenybėse (įvar
dintas 151 dalyvis). Augščiau- 
sią įvertinimą turi lietuviai: An
drius Keturakis 2091 ir Kazys 
Merkis 2075. Toliau seka vietos
amerikiečiai: Baron 2070, Hart i ,e lr atsiųskite Mo- 
2061, dr. Putzman, Bates ir kt.: ney ord#r I 
Kiti lietuviai turi tokius įverti-J 
nimus: Kontautas 1946. Starins- 
kas 1860, R. Karosas 1845, S..

Pirkite vaistinėse Cbl 
nagoj tr apylinkėse— 
Mllwauke«, Wlac.,Oa* 
ry. Ind.ir Detrolt, Ml- 
chlgan arba rąžyki-

Aloje knygoje gražios mūsų žmonių 
pasakos, su paveikiliais. Jas mielai 
skaito tr suaugę Ir Jaunieji. Labai 
tinka lietuvių kalbos pamokoms. D 
viso 73 pasakos. Kaina $2.60. Pla
tintojams didelė nuolaida.

Užsakymus kartu su pinigais siųskite:

“DRAUGAS” 
2334 So. Oakley Avė.

Chicago 8, IllinoisLEGULO, Department D. 
5618 W. Eddy St. Chicago 84, III.

I paminklų patalpas Ir atgal mes visuomet parūpiname 
transportaciją automobiliu.

Atdara kasdien ir sekmadieniais nuo 9 vai. ryto Iki 6 vai. popiet.
Nuo pirmadienio iki penktadienio atdara vakarais. 

IŠSIRINKITE DABAR — BUS PASTATYTA VAINIKŲ DIENOJE!

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACUOS 

Ambulanaų paUrna- MeB turime koplyčiaa
vimaa dieną Ir nak- chicagos Ir
t|, Reikale Saukite Roeelando dalyse Ir

mua- Unjau patarnaujame

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

ANTANAS M. PHILLIPS '
3307 S. LITUANICA AVĖ. Tel. Y Arde 7-3401

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

ALFREDAS VANCE
177 WOODSIDE Rd„ Riveraide, m. Tel. Ol.ymptc 2-5245

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

ALGIRDAS LANDSBERGIS
KELIONĖ'

V. Adamketnfiiaua apianka 
Užsakymus su pinigais siųskite:

800 pat, kaina |5£.5O DRAUGAS. 3334 S. Oakley Ava, Chicago 8, 1IL

šios nuostabios ir nepaprastos kny
gos personažus kitaip įvertina ra
šytojas Gliaudą: "...Welsaj» — pa
niekintas niekintojas, bet turįs 
savyje Fra Angelico angelų varsų 
gama. Tatjana—nesuprantanti sie
los sąvokos, bet mylinti skaisčia 
meile. Pagaliau Julius,., pasiilgęs 
skaistumo Ir nesuvokiąs jo esmės, 
drąsus bs drąsos, nesuprantąs pa
vojaus bepruiėjlmo procese".

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MIC1IIGAN AVĖ. Tel. COmmodore 4-2228

JURGIS F. RUDMIN
8319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. Y Arda 7-1138-11391

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 56th AVĖ., CICERO, ūl. Tel. OEymplc 2-1063

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUDYCKI
1646 W. 46th STREET YArds 7-6781

Perskaitė dienr. “Draugą”, duokite jj kitiems
STEPONAS C. LACKAWICZ

2424 W. 69th STREET REpabUe 7-12131

2814 W. 23rd PLACE Ylrgfnl» 7-6672,
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X K. Bielinis ir dr. M. Bra- 

kas, p. Puskepalaičio lydimi, 
praėjusį penktadienį aplankė 
mūsų redakciją ir kiek plačiau 
pasikalbėjo Lietuvos sienų stu
dijų reikalu su Alto pirmininku 
red. L. šimučiu. Tuo pačiu rei
kalu šį vakarą bus pasitarimas 
su visu Alto Vykdomuoju Ko
mitetu. Dr. Brakas ir p. Bieli
nis yra Lietuvos Laisvės Ko
miteto, veikiančio prie Com- 
mittee for Free Europe, nariai 
ir atstovauja šį komitetą Lietu
vos sienų studijų komisijoj.

X “Technikos Žodžio” Nr. 2 
šiomis dienomis išeina iš spau
dos. šiame numeryje, kuris yra 
padidintas, paminima “Techni
kos Žodžio” penkmetis ir inži
nierių profesinės spaudos trem
tyje dešimtmetis. Prof. S. Ko
lupaila rašo “Ar sunku laikyti 
profesinio inžinieriaus kvoti
mus”, J. Rugis — “Darbo ap
likacijų klausimu”, J. Mulokas 
— “Vilniaus architektūra”, dr. 
inž. S. Juzėnas — “Kūginio- 
cilindrinio pastato statinis skai
čiavimas”, V. . Vintartas — 
“Dar techninių terminų žodyno 
reikalu”, A. Didžiulis — “Plie
no” Vyrija, K. Krulikas — “In
žinierių metraščio reikalu”. Yra 
platus veiklos skyrius. Žurna
las gausiai iliustruotas nuo
traukomis ir brėžiniais.

TŽ yra Pasaulio ir Amerikos 
Liet. Inž. ir Arch. S-gų orga
nas, leidžiamas kas du mene-

r-' f 1

Turbūt, girdėjui tu, kad mariose
Balti laivai linguoja., plaukia.
O gal kur tolimam krante į delnus veidas neriasi, —
Tai motinos, kuri sūnaus nebesulaukia...

A. Miškinis
X Jau gaunami biletai į Dai

nų šventę Chicagoje. Mar-Isiai Chicagos skyriaus techn 
ąuette Parke pas Ant. Krutulį,I sPaudos _ sekcijos. Redaguoja* 
rūbų valykloje, 2449 W. 69 St.J redakcinė kolegija.
Brighton Parke S. Penčylos y Prel. Ignas Valančiūnas 
krautuvėje, 4501 So. Talman užsisakė 200 egzempliorių vysk.

Vincento Brizgio gegužinių 

skaitymu knygos “Marija dan
guje ir žemėje”. Tai yra gra
žus pavyzdys knygų platinimo 
mėnesiui. Prel. Valančiūnas 
yra Šv. Kazimiero parapijos 
klebonas Philadelphijoje.

X Kristaus Karaliaus Laivas 
Nr. 19 išėjo iš spaudos. Jame 
be kun. K. Baro ir kun. J. 
Prunskio straipsnių yra labai 
įdomus staripsnis apie Popiežių, 
kaip Jis išgelbėjo Romą nuo 
bombardavimų 1943 m.

X De Paul Universitete Chi
cagoje dekanas leido lietuviams 
studentams rinkti parašus uni
versitete Lietuvių Jaunimo Pe
ticijai. Universitete veikia ofi
ciali lietuvių studentų draugija.

X Butų komisija, kuri rū
pinsis atvykstančių chorų ap- 
nakvydinimu Chicagoje Dainų 
šventės metu, šiuo metu jau 
baigiama sudaryti.

X Iš kur galėjo kilti vardas 

Lietuva, tokiu pavadinimu bro
šiūra gaunama Drauge. Knyga 
kainuoja 25 et. ir turi 24 psl. 
Joje pasakojama iš kur atsira
do Aisčiai, Cudai ir kiti var

dai.
X Stasiui Neverdauskui, 

Prano sūnui, švėkšniškiui, yra 
laiškas “Draugo” administraci
joje.

Avė., Bridgeporte J. Karvelio 
prekyboje, 3322 So. Halsted St., 
ir Town of Lake apylinkėje N. 
Zajančausko krautuvėje, 4551 
S. Hermitage Avė. Visos vietos 
yra numeruotos.

X Amerikos ir Kanados Lie

tuvių Kultūros kongresui reng
ti organizacinė komisija savo 
paskutiniame posėdyje smul
kiai nustatė techniškąją Kul
tūros kongreso darbų tvarką. 
Techniškam darbui atlikti pa
skirti vadovai ir talkininkai.e ILietuviškom organizacijom ir 
jų nariam kvietimai dalyvauti 
kongrese bus išsiuntinėti arti
miausiu laiku. Organizaciniai 
komisijai vadovauja Teodoras 
Blinstrubas.

X Vilniaus Krašto Lietuvių

Sąjungos Vajaus komitetas, 
kuris rūpinasi išleisti dr. A. 
Šapokos knygą “Vilnius Lietu
vos Gyvenime” anglų kalba, 
jau kreipėsi į lietuvius, prašy
damas paramos, nes nori 
įsteigti tos knygos “Geležinį 
Fondą”, kuris būtų platinamas 
ir dalinamas tuo laiku, kuomet 
prasidės pasaulio taikos konfe
rencija ir bus reikalinga supa
žindinti diplomatai, žurnalistai 
ir politikai Vilniaus klausimu.

X Roosevelt Furniture Co., 

2310 W. Roosevelt Rd., Chica
goje, paskyrė Balfo piknikui 
radijo aparatą. Šią dovaną ga
lės laimėti laimingasis pikniko 
dalyvis š. m. birželio 10 Bučo 
darže, Willow Springs, III.

X Danutei (Krikščiūnaitei) 

ir Romui Karužams balandžio 
24 d. gimė sūnus, kuriam duo
tas vardas Arvydas-Jurgis. 
Mažuoju broliuku džiaugiasi 
Daiva-Valerija, einanti trečiuo
sius metelius.

X Dr. A. Račkus rengia 
straipsnį apie senovės Lietuvos 
pinigus Lietuvių Enciklopedi-

IŠARTI IR TOLI
1. A. VALSTYBĖSE

— Lietuvių Sporto Klubas 

balandžio 28 dieną Brooklyno 
Grand Paradise salėje paminė
jo savo penkerių metų gyvavi
mo sukaktį. Ta proga įvykusia
me koncerte dainavo Lionė 
Juodytė, akompanuojama Alek
so Mrozinsko. Sauliaus Jan
kaus vadovaujami šokėjai pa
šoko tautinių šokių, o dramos

jai, o fotografas V. Noreika aktoriaus K. Vasiliausko vado- 
jam padarė keletą reprodukci- vaujamos New Yorko skautės 

suvaidino komišką vaizdelįjų, kurios vaizduoja aprašo
muosius pinigus. Nuotraukos 
labai gražios ir vertingos.

X Būga Juozas, žinomas 
tautosakininkas, ilgesnį laiką 
Bergąs, Motinos dienos proga 
vyksta pas savo globėjus Pim- 
pes ir šerepkus, 2447 W. 45 pi. 
Su savimi kartu vežasi ir savo 
sukurtą poeziją, kurią Motinos 
dienos proga paskaitys moti
noms.

X Už a. a. Nijolę Vilūnaitę- 

Kalvaitienę šv. Mišios bus at
našaujamos rytoj, gegužės 8 d., 
8:30 vai. Tėvų Jėzuitų koplyčio
je (5541 So. Paulina St.). Jos 
tėvai ir vyras kviečia visus 
pažįstamus į pamaldas atsilan
kyti.

Jazeps Sakalis, 2118 Schiller 
St., už virš 1 mėnesį sugaištą 
ligoje namuose iš Leonardo 
Jankausko gavo $213.33 čekį.

Kviečia talkinihkus prie 
ligonių

Chicagos Valstybinė ligoni
nė, esanti 6500 Irving Park 
Rd., atsiuntė mūsų dienraščiui 
raštą, kuriame dėstoma, kad 
labai pageidaujami savanoriai 
slaugytojai, kurie galėtų pra
džiuginti ligonis, ateidinėdami 
į ligoninę Tokie pasiaukojan- 
tieji asmens gauna specialų 
paruošimą. Kursai prasidės 
gegužės 16 d. (vakariniai) ir 
gegužės mėn. 17 d. (dieniniai). 
Norintieji įsijungti į tą talką 
turėtų kreiptis į Volunteer Ser
vices Program, telefonu Mul- 
berry 5-4000, ext. 397.

Toje ligoninėje yra daugiau
siai psichiatriniai ligonys. Illi
nois psichiatrinėse ligoninėse iš 
viso yra 38,000 pacientai. Juos 
globojant pagelbsti apie 5,000 
savanorių pasišventėlių. Illinois 
valstybėje veikia 46 klinikos, 
kur gauna patarimus nervų 
(protinėmis) ligomis susirgu- 
sieji. Jų išlaikymas metams I. 
kainuoja apie du milionu dole
ri. 1955—1957 metams įvai
riems psichiatriniams tyri
mams Illinois valstybėje pa
skirta arti pustrečio miliono 
dolerių. Tarnautojų psichiatri
nėse ligoninėse turima 12,500. 
Psichiatrinių ligoninių, klinikų 
ir artimų įstaigų išlaikymas 
Illinois valstybėje pareikalau
ja apie $60 milionų kasmet.

Didžiųjų parduotuvių 
pajamos

Montgomery Ward bendrovė 
šiemet balandžio mėnesį parda
vė prekių už $96,505,074 arba
— 8.7% daugiau, kaip praeitų 
metų balandžio mėnesį. Sears, 
Roebuck bendrovė pardavė ba
landžio mėnesį už $280,423,873
— arba 2.4% .mažiau.

CHICAGOS ŽINIOS
Darbininkijos balsasNobelio laureatas 

Chicagoje
Į Chicagą atvyko Nobelio 

laureatas, poetas T. S. Eliot. 
Duodamas pasikalbėjimą spau
dai jis iškėlė mintį, kad reikė
tų perorganizuoti jaunosios 
kartos auklėjimą, pertvarkant 
mokyklų programas. Jisai siū
lo įvesti nors kiek lotynų kal
bos ir įvesti kokią svetimą kal
bą. Tai padėtų bendram išsila
vinimui ir kalbos mokslui. Taip
gi turėtų būti pakankamai ma
tematikos, gamtamokslio, ypač 
fizikos.

Eliot pabrėžė, kad kiekvieno
je mokykloje turėtų būti taip
gi dėstoma tikyba. Tiesa, jis 
pripažino, kad tai nelengva su
organizuoti, kada yra daug ti
kybų, gi dėstyti tik bendrus ti
kybos bruožus — būtų tik la
bai atskiestas mokslas. “Ir vis- 
dėlto tikyba turi būti mokyk
lose dėstoma”, — kalbėjo Eliot.

Dovana vargstantiems '
Vakar, sekmadienį, Chicagos 

katalikų bažnyčiose buvo skai
tomas kardinolo Stritch laiš
kas. Kardinolas primena, kad 
ateinančiame sekmadienį bus 
Motinos diena; primena, kad 
yra daug našlaičių, senelių, ku
riems reikia motiniškos glo
bos, bet kurie savo motutės yra 
netekę.

Chicagos katalikai praeitais 
metais pagelbėjo net 253,000 
vaikų ir suaugusių. Nuolat bu
vo globojama 9,000 vaikų. Apie 
78,000 vaikų buvo prižiūrimi 
vaikų darželiuose, socialiniuose 
centruose. Buvo išlaikoma 
2,200 senelių. Sudarytos spe
cialios globos sąlygos kurtiems 
ir akliems. Trys didelės įstai
gos globojo nepilnai išsivysčiu
sius vaikus. Katalikai susido
mėjo tūkstančiais pavojun pa-

=====:==:=:====:======' tekusių jaunuolių, saugodami
futbolo komanda, kurią 1950 juos nuo nusikaltimų.

“Kremliaus mados”.
Prieš tai buvo oficialioji da

lis ir FASK-to Rytų Sporto 
vad. A. Vakselio paskaita apie 
lietuvių sportininkų veiklą. 
Sportininkus sveikino visa eilė 
organzacijų ir pavienių asme
nų. Po mennė3 programos įvy
ko banketas, šokiams grojo 
Tarno orkestras.

Minėjimo proga išleista lei
dinėlis. kuriame gausu žinių 
apie klubo ir jo padalinių veik
lą. Pailiustruotas vienetų foto
grafijomis. Tame pat leidinėly
je pasiskelbė daug vietos biz
nierių, tuo pačiu paremdami 
šeštuosius metus pradėjusį 
Sporto Klubą. Minėjimo dieną 
klubiečių komanda sužaidė 
draugiškas runktynes su To
ronto Sporto Klubo “Aušros“ 
futbolininkais.

Klubo pagrindu yra buvusi

m. pavasarį New Yorke ėmėsi 
organizuoti Jonas Atkočius. 
Kadangi jau čia 1938-39 m. vei
kusi futbolo komanda buvo gra
žiai pasižymėjusi, tai buvo no
rėta jos veiklą atnaujinti. Į 
futbolininkus suėjo jaunų vy
rų ir jau tų pačių 1950 m. ge
gužės mėn. buvo sužaistos pir
mosios rungtynės su New Yor
ko S. C. rezervine komanda re
zultatu 1:1. Vėliau ėmė labiau 
sektis. Pagaliau pavyko, kid 
lietuviai futbolininkai tapo pri
imti į A klasę German Ameri
can Football Assn. Vėliau 1952 
m. sausio 18 d. futbolo koman
dos inkorporuotos New Yorko 
valstybėje ir pavadintos Lietu
vių Sporto Klubu. Per keletą 
metų iš eilės futbolininkai yra 
turėję New Yorko valstybės 
pereinamąją taurę.

Pasižymėję ir klubo kiti vie
netai — tenisininkai ir tinkli- 
ninkai — šiuo metu rūpinasi 
ir prieauglio parengimu. Klubo 
pirmininku yra P. Katinas.

Šitie dideli darbai reikalauja 
nemažai lėšų, dėl to Motinos 
dieną bažnyčiose bus rinkliava 
našlaičiams,, seneliams ir ki
tiems varguoliams pagelbėti.

Pamokė 80,000 sužadėtinių
Šiemet sueina 10 metų, kaip 

Chicagoje suorganizuotas su
žadėtinių paruošųnas vadina
mose Pre-Cana konferencijose. 
Per tą laiką iš viso įvyko 542 
tokios konferencijos ir jose da
lyvavo 80,000 sužadėtinių, be
siruošdami moterystei. Jie iš
klausė patarimus gydytojo, ve
dusių poros ir kunigo. Vien 
šiais metais tokių konferencijų 
bus 130. Apie jų laiką ir vietą 
geriausia sužinoti savo parapi
jos raštinėje.

Apvogė policininkų mašinas
Chicagoje piktadariai įsilau

žė ir apvogė šešias policininkų 
ir detektyvų mašinas, kurios 
stovėjo netoli policijos įstaigos 
ties 11 gatve ir State.

Katalikų Darbo sąjunga, ku 
rios centras yra 21 W. Supę 
rior Str., Chicago 10, III., pri
mena, kad turime šiemet švęsti 
65 m. sukaktį nuo pasirodymo 
popiežiaus Leono XIII encikli
kos apie darbo žmonių gyveni
mo sąlygas (Rerum Novarum) 
ir 25 m. sukaktį nuo Pijaus XI 
enciklikos apie socialinės sant
varkos atnaujinimą (Qnadrage- 
simo Anno). Ta proga siekian
tiems socialinio teisingumo, 
siūloma 11 punktų: 1. Palaiky
ti mintį, kad JAV savo pertek
liumi turėtų dalintis su vargin
giausiomis tautomis; 2. Aiškin
ti komunizmo pavojus; 3. Siek
ti pasaulio nusiginklavimo ir 
visuotinės taikos, 4. Ugdyti ra
sių sugyvenimą, 5. Ugdyti de
mokratinę mintį pramonėje ir 
profesijoje, kad unijų ir kitų 
organizacijų nariai būtų akty
vūs; 5. Ugdyti sugyvenimą 
tarp įvairių tikybų žmonių, 
kad būtų keliamas dorovingu
mas; 7. Rūpintis užmirštais 
žmonėmis — tremtiniais iš ko
munistų okupuotų kraštų, že
mės ūkio darbininkais, indė
nais, žmonėmis, gyvenančiais 
sunykusiose vietose, 8. Ginti 
laisvę įsigyti namus, automo
bilį produktingą nuosavybę; 
taipgi ugdyti laisvę prieš masi
nį spaudimą, ateinantį iš rek
lamos, televizijos, filmų; 9. Ne
sutikti su perdideliu jėgos kon
centravimu vyriausybėje, di
džiajame versle, monopoliuose 
ir t. t.; 10. Priešintis įstatym- 
davystei, kuri darbdavius nu
stato prieš darbininkus; įvesti 
daugiau teisingumo į pramonę, 
kaip — atlyginimo minimu
mas, pvz. skalbyklų ir farmų 
darbininkams; 11. Palaikyti 
papročius darbininkų ir darb
davių bendrų pasitarimų tais 
klausimais, kurie nėra Įrašyti 
į kontraktą, bet kurie gali būti 
abiems pusėms svarbūs, kaip 
saugojamas naikinimo, pakė
limas gamybos, sąžininga kon
kurencija ir t. t.

Didelis palikimas
Mildred Zelosky, mirusi 

Miami, Fla, Chicagos vieno 
kontraktoriaus našlė .paliko 
$600,000 studentų stipendi
joms, ypač pasikeičiant studen
tus Lenkijai su JAV.

Kultūrininkų suvažiavimas
Lenkų Kultūros klubų suva

žiavimas įvyks rugp. 8—11 d. 
Chicagoje, Northwestern uni
versiteto pagrindinėse patalpo
se Evanstone.

Areštas dėl šuns
Clayton Smythe, gyvenančių 

2100 Lincoln Park West, Chi
cagoje, šuo įkando mergaitę. 
Šuns savininkai nesutiko jo 
atiduoti ištirti, ar nėra pasiu
tęs. Policijai duotas raštas — 
areštuoti abudu savininku.

Laiškai Mao Tze-tungui i
Iš Kinijos kalėjimo išvaduo- 

tasai tėv. Rigney, talkinamas 
vadinamos Back of the Yards 
tarybos, pradėjo laiškų rašy
mo kamptn?/ą raudonosios Ki
nijos valdovui Mao Tze tungui. 
Siekiama išvaduoti dar Kinijos 
kalėjimuose tebelaikomų 13 
amerikiečių, kurių tarpe — 8 
knigai.

Tėvas Rigney pataria, kad 
laiškai būtų taktiškai parašy
ti. Patartina pasisakyti, kas 
esi — šeimos tėvas, ar motina, 
pasakyti šeimos sudėtį, užsiė
mimą (darbininkas, raštinės 
darbininkas ir t. p.) Priminti- 
na, kad Mao Tze-tungo vyriau
sybė buvo 1955 m. rugsėjo 
mėn. pažadėjusi tuos kalina
muosius išleisti. Laiškus adre
suoti: Charman Mao Tze-tung, 
Peking, China.

Motinos dienai
Arti 100 stočių per televiziją 

perduos specialų vaidinimą Mo
tinos dienai, pavadintą “Di
džiausia pasaulio motina”. Vai
dinimą paruošė vadinamas šei
mos teatras, vadovaujamas 
kun. P. Peyton. Vaidinimas bus 
transliuojamas tarp gegužės 
mėn. 10 ir 15 dienos.

Vaidinimas vaizduoja švč. P. 
Mariją. Jo paruošime dalyvavo 
Ethel Barry, Loretta Young, 
Gene Lockhart, Tuth Hussey ir 
Ann Blyth. Vaidinimui rank
raštį parašė Fred Niblo, muzi
ką sukompanavo Harry Zim- 
merman; pastatymas — Hol- 
lyvvoode.

Girti vairuotojai kalėjime
Chicagos teismas net septy- 

nius girtus automobilių vairuo
tojus uždarė į kalėjimą, o ne
maža kitų tuo pačiu nusikaltu
sių nubaudė piniginėmis baus
mėmis po $100.

$8 milionai vargstantiems
Chicagoje ir artimoje apy

linkėje yra 68 katalikų labda
ros įstaigos, kurių išlaikymas 
per metus pareikalavo $8,700,- 
951. Savo darbo metus jos 
baigė su $22,943 defecitu. Apie 
tai buvo pranešta direktorių 
posėdyje. Per metus laiko pa
gelbėta 253,314 žmonių.
$10,000 teisiniam centrui
Iš palikimo Chicagos munici

palinio teismo teisėjo Eugene 
Holland, Georgetovvn katalikų 
universitetas gavo $10,000. Pi
nigai bus panaudoti teisės stu
dentų paskoloms.

Mirė teisėjas
Chicagos teisėjas Joseph Sa- 

bath mirė sulaukęs 86 m. am- 
jiaus. fijo teisėjo pareigas per 
42 metus. Laidojamas pirma
dienį.

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

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

Užsakymus Ir pinigus siuskite:

DRAUGAS
2334 So. Oakley Avė.,

CHICAGO 8. ILL.

LINKSMIAU
Kuris užsimušė

Kaimynas randa savo kai
myno žmoną ašarose:

Ko verki, — klausia.
— Aš rūpinuosi savo vyru. 

Jis galvojo visą laiką paimti 
katiną į lėktuvą ir išmesti pro 
duris. Ir tai šiandien padarė.

— Bet dėlto nėra ko verkti.
— Žinoma, bet katinas grįžo, 

o vyro nėra.

Nereikia praustis
— Aš nenoriu praustis, — 

sako mažutė Jane.
— Be kalbų, greičiau, — šau

kia teta, — aš kai buvau tavo 
amžiaus prausiausi tris kartus 
per dieną.

Jane pasižiūrėjusi į tetos vei
dą:

— Todėl taip esi ir susirauk
šlėjusį.

Mūsų tėvelis
Dvi mergytės grįžta iš kate

kizmo pamokų.
— Ar tu tiki, kad yra vel

nias? — Klausia pirmoji.
— Ne, atsako antroji, su 

velniu bene bus taip, kaip su 
Kalėdų seneliu. Greičiausiai 
tuo velniu bus mūsų tėvelis...

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

Ona Janavickas .... $1.00
F. Valinskas ...........  1.00
D. LičKunienė ............ 1.00
John Varnas ...........  1.00
O. Rojus ..................... 1.00
Ona Kauklis ..............2.00
A. S. Kauses .............1.00
A. Suopys ..............  2.00
Mrs. Morkienė ............ 1.00
A. Atkočius ...............1.00
A. Masiulis ............ 1.00
Elena Jurgaitis ... .-0.89

Ačiū geradariams.
“Draugo” administracija

■m i

Marijos apsireiškimų Fatimoje 

1917 metais aprašymas 

128 pnsl. Kaina $1.00 
Užsakymus kartu su pinigai* siųskite:
‘‘DRAUGAS’’

2334 S. Oakley Avė., Chicago 8, UI.

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

Juozas Jasiūnas ....$2.00 
V. Sederavičius .... 1.00
J. Palėju3 ............. .60
Ačiū spaudos bičiuliams.

“Draugo” administracija

Sveikinimų Korteles 
visoms progoms!

Puiku] spalvotų kortelių lietuviškai 
vaizduojančių 4 metų dalis

M.00
Pagerbkite savo brangiuosius meniš
ku sveikinimu. Užsisakykite dabar, 
siųsdami $1 adresu:

DRAUGAS

2334 So. Oakley Avė.

CHICAGO 8, ILL.


