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NEPASITIKIU SOV. RUSIJOS VADAIS-TRUMAN
Afrikoje Togo kraštas
prijungiamas prie Auksinio Kranto

SALOMĖJA NARKĖLI0NA1TĖ
Mūsų korespondentė Jungt. Tautose

JUNGTINĖS TAUTOS. — Jau atėjo žinių apie pirmąjį JT 
priežiūroje pravestą plebiscitą. Jis gegužės 9 d. vyko Afrikoje, 
britų administruojamame Togo krašte. Ja mčia skiriama daug 
reikšmės, nes tai laikoma tik pradžia to didžiulio darbo, kurį, tiki
masi, JT teks atlikti Afrikoje, Azijoje ir kt.

Iš balsuoti užsiregistravusių 194,432 gyventojų balsavo 
159,304, kurie beveik dviem trečdaliais pasisakė už tai, kad jų 
kraštas būtų prijungtas prie Auksinio Kranto, pastarajam gau
nant iš britų nepriklausomybę.

Tik vienas trečdalis gyventojų 
pasisakė už tolimesnį jų krašto 
pasilikimą JT globoje. Tokiu bū
du dabar tas kraštas bus ir ofi
cialiai sujungtas su Auksiniu 
Krantu, su kuriuo jis ligi šiolei 
buvo sujungtas praktiškai, nes 
buvo administruojamas kaip vie
na teritorija.

Plebiscitas JT priežiūroje

Šis plebiscitas, kuriame gy
ventojai buvo atsiklausti dėl sa
vo krašto politinio statuso, buvo 
įvykdytas pagal praėjusių metų 
JT Generalinės Asamblėjos nuta
rimą ir JT paskirto plebiscito ko- 
misionieriaus priežiūroje. Juo 
yra Meksikos diplomatas Prieto, 
kuriam talkino specialūs JT ste
bėtojai. Plebiscitą vykdė britų 
administratorius Sir John Dring.

Kai šį rudenį savo sesijos su
sirinks vienuoliktoji JT Generali
nė Asamblėja, komisionierius 
Prieto turės padaryti ne tik pra
nešimą apie tai, kaip jis organi
zavo plebiscito priežiūrą, bet ir

JT stebėtojai turėjo atlikti di
delį darbą ypatingai nepalankio
se sąlygose. Togo kraštas, Afri
kos mastu imant, nėra didelis. 
Įvairuodamas nuo 20 iki 30 mylių 
platumo, jis tęsiasi apie 320 my
lių ilgiu tarp Auksinio Kranto ir 
prancūzų Togo. Prieš karą visas 
Togo priklausė Vokietijai, bet 
pagal Versalio taikos sutartį jis 
buvo padalintas tarp britų ir 
prancūzų ir buvo Tautų Sąjun
gos globoje, o po II Pas. karo 
ligi šiolei jį valdė britai su pran
cūzais Jungtinių Tautų globoje.

Dėl blogų kelių daugelyje vie
tų JT stebėtojams prisiėjo net 
pėstiems keliauti. Jiems buvo pa
vesta pirmiausia suregistruoti 
balsuotojus. Šitai jie atliko nuo 
sausio 9 d. iki vasario 13 d. Jie 
keliavo po kraštą su savo pala
pinėmis, priešmogkitiniais tink
lais, su virtuvės įrankiais. Visuo
se kaimuose buvo išlipdyti pra
nešimai (anglų k. ir vietinėmis 
kalbomis), paaiškinant patį rei
kalą ir tvarką, kaip tas plebisci
tas bus vykdomas. Be to, paski-

Prancūzai įieško ginklų Alžire. Alžirietis pastatytai prie sienos su iškeltomis rankomis, o prancūzas ka
reivis tikrina jo dokumentus. Prancūzai įieško ginklų pas Alžire gimusius gyventojus. Alžiro sukilėliai 
gyvai veikia prieš prancūzų kariuomenę. (INS)

Trumanas netiki raudonosios
armijos sumažinimu

LE HAVRE, geg. 16. — Buvęs JAV prezidentas Harry S. Tru
manas įspėjo šiandien, kad Sov. Rusijos pranešimas apie Rusijos 
ginkluotų jėgų didelį sumažinimą turėtų būti priimtas su didžiau
siu atsargumu. Trumanas mano, kad sovietai šią žinią persūdė.

Buvęs prezidentas Trumanas 
pareiškė: „Aš nepasitikiu ru-

« . sais“, kai buvo paklaustas apie
KOmufllSTUS sovįetų pranešimą laivo spaudos

Tibete kovojama

pnes
KLIMPONG, Indija, geg. 16.— 

Iš Indijos ateina žinių, kad pie
tiniame Tibete veikia sukilėliai 
prieš kiniečių komunistų režimą. 
Kovos vyksta plačioje apylinkė
je. Daug kiniečių krito kovoje. 
Kiniečių kariniai lėktuvai bom
bardavo budistų vienuolynus.

kaip tas plebiscitas buvo praves- ros JT grupės keliavo po kaimus
tas ir kokios buvo su tuo darbu 
susijusios komplikacijos.

Asamblėjos nutarimu, Togo 
gyventojai buvo kviečiami mesti 
savo balsą už vieną iš dviejų 'klau Tokie susirinkimai dažniausiai 
simų: 1. ar jie nori, kad jų kraš- vykdavo kaime po senu medžiu, 
tas būtų prijungtas prie Auksi- kur susieidavo gyventojai priešą - 
nio Kranto ir 2. ar jie nori, kad kyje su savo genčių vadais. JT 
jų kraštas būtų atskirtas nuo pareigūnai su savimi turėjo ir

su filmais ir garsiakalbiais, šauk 
davo gyventojų susirinkimus ir 
jiems aiškindavo, ką jie turi da
ryti.

jų amžių. Dažnai, kaip vėliau jie 
savo pranešime į JT New Yorke 
rašė, jiems reikėjo šaukti viso 
kaimo susirinkimą, kad galėtų į 
patirti kiek vienam ar kitam gy
ventojui metų. Sako, neretai jau
nimas ateidavo ir reikalaudavo 
įtraukti į balsuotojų sąrašą, ne
turėdami 21 metų. Ateidavo su 
pretenzijomis ir tokių, kurie, 
kaip vėliau paaiškėdavo jų pačių 
nusiminimui, jie gyveno šiek tiek 
toliau už tos ribos, kuri skiria 
Togo nuo kitų sričių.

Pasitaikydavo ir tokių kurio
zų, kad pvz., vienoje vietoje ožka 
pasistiepusi savo priekinėm ko
jom, pasiekė

Kanados sprausminis lėktuvas 
nukrito į šv. Liudviko vienuolyną

OTTAWA, Kanada, geg. 16. — Šiandien vienuolės skaičiavo 
savo žuvusias nares po to, kai Kanados oro jėgų sprausminis kovos 
lėktuvas degdamas smogė į trijų augštų vienuolyną. Manoma, jog 
20 asmenų žuvo skaudžios nelaimės metu.

Paskirtas į Korėją
WASHINGTONAS, geg. 16. — 

Prezidentas Eisenhoweris diplo
matą Walter C. Dowling paskyrė 
ambasadoriumi Korėjos respubli
kai. Prezidentas taip pat pasiun-

ant molinės sienos, tė senatui J. Graham Pearsons

Auksinio Kranto ir toliau globo
jamas JT, laukiant galutinio po
litinio statuso nustatymo.

Balsavimų simboliai
Kadangi didžiuma gyventojų 

neraštingi, tai buvo sugalvoti spe 
cialūs simboliai, kurie atspaus
dinti balsavimo lapuose, kad gy
ventojai žinotų, už ką jie balsuo
ja.

Balsavusieji už prisijungimą 
prie Auksinio Kranto, metė bal
savimo lapus, kuriuose buvo nu
piešta raniia su iškeltu smiliumi.
Gi kiti visi metė lapą, kuriame 
auksine spalva buvo atspausdin
tas pusrutulis, saulės pavidalo.

Kadangi politinių partijų kam-Į — Amerikos Valstybės departamentas vakar pareiškė, kad 
panija buvo gana stipri, tai bal-, kariniai reikmenys — daugiausia amunicija — pakraunama Sunny

vietinius vertėjus, kurie gyvento 
jams jų pačių kalba teikė paaiš
kinimus ir perduodavo jų klau
simus.

Pagal nustatytą tvarką, balsa
vimo teisę turėjo kiekvienas bri
tų Togo gyventojas, sukakęs 21 
metus amžiaus, mažiausiai me
tus išgyvenęs toje teritorijoje ir 
nebaustas teismo ilgiau kaip vie- 
neriais metais bei tą bausmę at
likęs bent prieš penkerius me
tus.

Didžiausių sunkumų JT parei
gūnai turėjo nustatant gyvento-'lai, sąmatos ir kt.

kabantį balsuotojų sąrašą ir nu
skabiusi du lapus, juos sugramo- 
lojo. Kitur vėl kažkas „nudžiovė“ 
visą sąrašą, kad gyventojai ne
galėtų patikrinti, ar jų pavardės 
įtrauktos į balsuotojų skaičių.

Patys balsavimai, kaip JT ste
bėtojai raportavo, vyko sklan
džiai. Kaikuriose vietose genčių 
vadai su savo šeimomis dar prieš 
saulei patekant prisistatė į bal
savimo vietas.

Vietos mokyklose mokiniams 
buvo užduota parašyti temą apie 
plebiscito reikšmę. Konkusas bu
vęs toks sėkmingas, kad, be trijų 
premijų, JT komisionierius dar 
turėjo išsiuntinėti penkiolika pa
dėkos laiškų, prie jų pridėdamas 
po 1 britišką svarą pinigais dova
nų.

• Vliko sesija šaukiama New 
Yorke š. m. birželio 22—24 d. d. 
Bus svarstomi aktualieji reika-

kandidatūrą, kad jis būtų patvir
tintas ambasadoriumi Laos vals
tybei.

Vėl išrinktas
SEOUL, Korėja, geg. 16. — 

Syngman Rhee išrinktas Pietų 
Korėjos prezidentu trečiam ter
minui. Syngman Rhee yra 81 me
tų amžiaus.

Naujas vadas

TOKYO, Japonija, geg. 16. — 
Brig. gen. Thomas J. Gent iš Oil 
City, Pa., pradėjo vadovauti 314- 
tai oro divizijai. Jis užėmė pulk. 
Thomas L. Mosley vietą. Mosley 
grįžta į JAV.

Trijų vienuolių ir kunigo lavo
nai atrasti vienuolyno griuvė
siuose. Šiandien dar nebuvo su
rasta 13 vienuolių, besigydančių 
ir senyvo amžiaus. Spėjama, kad 
ir jos žuvo po griuvėsiais. Taip 
pat nesurasta pasaulietė virėja 
ir du lėktuvo įgulos nariai.

Trys vienuolės buvo sužeistos, 
viena sunkiai, ir apie 20 pabėgo 
iš liepsnų.

Kanados oro jėgų CF-100 įkri
to į šv. Liudviko vienuolyną, sep
tynios mylios vakaruose nuo Ot- 
tawos. Lėktuvas su didžiausiu 
triukšmu sprogo ir sprogimas 
buvo girdėti už 15 mylių. Per ke
lias minutes vienuolynas pasken
do liepsnose.

„Atrodė, kad visas pastatas 
tuojau buvo apsiaustas liepsnų“ 
— sesuo Louise Augusta pasakė 
korespondentui.

Kanados sprausminis kovos 
lėktuvas nukrito ant vienuolyno 
gegužės 15 d. 10:15 vai. vak. 
(9:15 vai. vak. Chicagos laiku).

Italijos žurnalas

Pabaltijo klausimu
ROMA. — Įtakingasis Italijos 

katalikų kultūros ir politikos žur 
nalas „La Civilta Cattolica“ sa
vo paskutiniame numeryje patei
kia išsamų komunistų persekio
jamos Bažnyčios vaizdą. Šį neiš
sakomų kančių ir herojizmo vaiz
dą žurnalas pradeda nuo Pabalti-1 
jo tautų, pirmoj eilėj Lietuvos, 
primindamas visų Lietuvos vys
kupų likimą ir herojišką jos ti
kinčiųjų ištikimybę Katalikų 
Bažnyčiai.

konferencijoje, jam atvykus į 
Prancūziją. Trumanas šešias sa
vaites keliaus po Europą.

Trumanas pasakė spaudos at
stovams:

— Aš visus jų, pranešimus apie 
ginkluotų jėgų sumažinimą imu 
su didžiausiu atsargumu, kol ne
matysiu tikrų duomenų. Jie su
laužė 32 susitarimus su Jungtinė
mis Amerikos Valstybėmis, kai 
aš buvau JAV prezidentu, tai 
kaip gi aš galiu jais pasitikėti.

Po spaudos konferencijos lai
ve, Trumanas ir jo žmona išvyko 
į Paryžių.

Prancūzai pradėjo 

pasitarimus su

Kremliaus bosais

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA

Britai išsprogdino Monte Bello 
salose atominį ginklą

MELBOURNE, Australija, geg. 16. — Britai išsprogdino ato
minį ginklą vakar Monte Bello neapgyventose salose, kurios yra 
Australijos vakaruose.

Britanijos vyriausybė neat
skleidė kokios rūšies yra tas ato
minis ginklas.

Britanija mažins

MASKVA, geg. 16. — Pran
cūzijos premjeras Guy Mollet i.' 
užsienio reikalų ministeris Chris- 
tian Pineau vakar atskrido lėk- 

1 tuvu į Maskvą. Kartu su jais tuo
cavn armiifl pačiu vyko Ruaij°s ambasado- savo armiją paryžjuje Sergel Vinogra- 

LONDONAS, geg. 16. — Bri- dov, Prancūzijos užsienio minis- 
tanijos užsienio reikalų ministe- terijos ekspertai ir laikraštinin- 
rija šiltai sutiko Sov. Rusijos kai. Šiandien prancūzai pradėjo 
pranešimą, kad ši nusistačiusi su pasitarimus su sovietais politi- 
mažinti raudonąją armiją, palei- niais klausimais.
džiant į atsargą 1,200,000 vyrų. Į Mollet ketina grįžti į Paryžių 

Iš Londono pranešama, kad šį sekmadienį. Pineau mano pa-
Britanijos vyriausybė yra nu
mačiusi sumažinti savo armiją.

Chiang liepė

saugoti studentus
TAIPEI, Formoza, geg. 15. — 

Nacionalistinės Kinijos preziden
tas Chiang Kai - shek instrukta
vo Hollington K. Tong, naują na
cionalistų ambasadorių Jungti-

likti Sov. Rusijoje iki gegužės 24 
d. Pragos radijas praneša, jog 
Pineau, grįždamas namo, aplan
kys Čekoslovakiją.

3 paneigė, ar buvo 

komunistai; du

nieko nepasakė
DENVER, geg. 16. — Trys bu-

asvimų priežiūros vykdytojai bu 
vo apsidraudę ir tuo atveju, jei 
kartais būtų buvę norėta daryti 
kokių nors klastojimų. Pavyz
džiui, kiekvieno balsuotojo smi
lius buvo padažomas į tam tikrus 
ilgalaikius dažus, kad jis negalė
tų balsuoti antru kartu.

Iš labiausiai veiklių politinių 
partijų buvo dvi: liaudies parti
ja ir Togo kongresas. Pirmoji 
ragino balsuoti už prisijungimą 
prie Auksinio Kranto, nurodyda
ma, kad su tuo kraštu juos sieja 
etniniai, ekonominiai ir teritori
niai ryšiai. Antroji gi partija sie
kia viso Togo krašto sujungimo, 
įskaitant ir tą dalį, kuri šiuo me
tu yra prancūzų administruoja
ma. Jie aiškino, kad, prisijun
giant dabar prie Auksinio Kran
to, palaidojama viltis, kad kada 
nors ateityje visą Togo kraštą 
apjanfti.

Point uoste, N. C., gabenimui į Saudi Arabiją. Nepasakoma kiek 
tos amunicijos gabenama į Arabiją.

— Jungtinių Tautų šaltiniai pareiškė, jog JAV ambasadorius 
Henry Cabot Lodge pareiškė griežtą protestą Dag Hammarskjol- 
dui, kad Sov. Rusijos delegatas A. A. Sobolev išnaudoja savo postą 
Jungtinėse Tautose neleistiniems tikslams. Protestas buvo pa
reikštas ryšiumi su penkių rusų jūrininkų pagrobimu Amerikoje ir 
jų išvežimu į Sov. Rusiją. Rusų jūrininkų pagrobime savo pirštą 
pridėjo ir Sobolev.

— Prancūzijos premjeras Guy Mollet vakar pradėjo tartis su 
Sov. Rusijos premjeru Bulganinu, kaip padidinti bendradarbiavimą 
tarp Rytų ir Vakarų.

— Kipro saloje graikų pogrindis vakar nušovė britų oro jėgų 
sargybinį Nicosia mieste.

— JAV vandenilio bombos išbandymas vakar vėl atidėtas 24 
valandom, nes oro sąlygos vakar buvo nepalankios.

— Washingtone yra įvairiausių nuomonių apie Sov. Rusijos 
pranešimą, kad ji numačiusi sumažinti savo karines jėgas. Ten 
pasireiškia pesimistiškų, optimistiškų ir santūrių nuomonių. Bet 
daugumas netiki Sov. Rusijos geromis intencijomis.

s— Į Vakarų Vokietiją ii JAV atsiųsta didelis kiekis ginklų.

Indija pirks
daugiau kviečių

NEW DELHI, Indija, geg. 16 
— Indija ketinanti daugiau pirk
ti kviečių iš Jungtinių Amerikos 
Valstybių, Indijos maisto ir agri
kultūros ministeris Ajit Prasad 
Jain pareiškė parlamente.

Teisingas žodis
OTTAWA, Kanada, geg. 16.— 

Kanados užsienio reikalų sekre
torius Lester Pearson pareiškė 
vakar, kad yra duomenų, jog Sov. 
Rusijos vadai naująja taktika 
nori susilpninti Š. Atlanto Sutar
ties organizaciją (Nato).

• VT pirm. A. Devenienė buvo 
pakviesta ir tarėsi su Free Euro- 
pe komiteto atstovu Vokietijoje, 
kurio įstaiga atidaroma Muen- 
ehen«t

Patikimi šaltiniai sako, kad 
šio ginklo išsprogdinimas yra 
įžanga į britų vandenilio bombos 
išbandymą, kuris planuojamas 
šiais metais Christmas salos apy 
linkėję.

Nespecifikuotas skaičius lėk
tuvų ir vienuolika Commonweal- 
tho laivų dalyvavo bandyme.

Britai išsprogdino atominį gin 
klą, kai Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse sudarė planą vande
nilio bombą išsprogdinti Namu 
saloje, Pacifike.

Britai leido penkiolikai laikraš 
tininkų stebėti atominio ginklo 
sprogdinimą.

KalendoHus

Gegužės 17 d.: šv. Paskalis; 
lietuviški: Mandagus ir Gitė.

Saulė teka 5:31, leidžiasi 8:05.

nėms Amerikos Valstybėms, kad vyriausybės tarnautojai pa- 
jis saugotų kiniečius studentus neiSė kaltinimą, kad jie pnklau- 
Amerikojenuo komunistinės įta-,sė komunistų partijai, kai dirbo 
kos. Tong šiomis dienomis at-|Denveryj®-

Du buvę vyriausybės tarnau
tojai prisidengė penktuoju para
grafu ir atsisakė pasakyti prieš- 
ametrikietiškos veiklos tyrinėji
mo pakomitečiui, ar jie priklausė 
komunistų partijai.

Herbert Fuchs, buvęs Ameri
kos universiteto profesorius Wa- 
shingtone, paertiškė, jog Philip 
Reno, Dwight Spencer, Donald 
Plumb ir jo žmona Arlyne, ir Ed- 
ward Scheunemann buvo komu
nistai.

Plumbai ir Scheunemann pa
neigė tvirtinimą. Reno ir Spen
cer atsisakė pasakyti.

Buvęs Belgijos
karalius Londone

LONDONAS, geg. 16. — Bu
vęs Belgijos karalius Leopoldas 
vakar gėrė arbatą su Anglijos 
karaliene Elzbieta ir Edinburg 
kunigaikščiu Pilypu Buckingham 
palociuje. Tai pirmas Leopoldo 
susitikimas po II Pasaul. karo su 
britų karališka šeima.

Oras Cliicagoje

Ae.rall 0F0 biUFM Prane6a: ChlCagOje 
ta. jo. Apylinkėje rytoj bu, dali- 

preaideuto postu. (INS) n ai apsiniaukę ir šilčiau.

vyksta į Washingtoną ambasa
doriaus pareigoms.

• Mordecai Oren, Izraelio so
cialistas ir darbiečių vadas, pa
leistas iš Čekoslovakijos kalėji
mo. Jis atvyko į Zurichą, Šveica
rijon. Oren kalėjime išbuvo pen
kerius metus.
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gą ją Įrodyti darbu. Neabejo- Lietuvos vaizdų albumo “Lietu- rastis. Šiais metais pirmasis 
jame, jog visi ateitininkai pas:- va”. Ir kitų vietovių ateitinin-

kai turėtų šiame darbe 
viau sukrusti.

akty-

Ar mes prisidedame?
Gražus rugsėjo vakaras. Ma-I myse. Kitu atveju mes jrody-

rijos augėlesniosios mokyklos 
auditorija sausakimšai pilna 
žmonių. Atsiveria scena ir pa
matome Chicagoje pirmąjį} atei
tininkų chorą. Ne vienas susi
mąsto ir pagalvoja, jog toki 
chorai buvo neretenybė palikto
je tėvynėje. Jau pirmąja savo 
daina šis dainos entuziastų bū

sime, jog naujos mašinos moto
ro urzgimas mums yra daug ma 
lonesnis už savąją tėvų dainą. 
Bandymas svarbus. Nesuklup
kime, nes kelias atgal bus sun
kus. Daina buvo lietuvio paly
dovė ir džiaugsme, ir skausme. 
Telydi ji mus ir dabar. Te
skamba ji ne tik prie partizanų 
laužaviečių, bet ir mūsų tarpe, 

V.

rašys ir paragins kitus tai at
likti.

CHICAGOS STUDENTŲ 
DOMESIUI

Gegužės 20 d. įvyksta ateiti-
■ ninku šeimos šventė. Draugo 
vės valdyba kviečia ir ragina 
visus nar.us uoliai šioje šventė
je dalyvauti, prisidedant tiek sa 
vo darbu, tiek pačiu dalyvavi
mu. Tai pirma tokia šventė 
Chicagoje. Ją turime padaryti 
visų Chlcagos ateitininkų šven

te. 10 vai. ryto pamaldos Ma
rijos augštesn. mokyklos kop
lyčioje. Po to va šės, motinų ir 
tėvų bei gausiausios šeimos pa
gerbimas. Pašvęskime šį sek
madienį ateitininkiškai šeimai.

KRONIKA

— Giedrininkėg ir šatrijietės 

gautą pelną 50 dol. iš M. Peč- 
kauskaitės - Šatrijos Raganos 
minėjimo Chicagoje paskyrė 
“Eglutei” (30 dol.) ir “Mote
riai” (20 dol.).

metraštis pasirodys rugpjūčio 
mėn. Jame savo skyrius turės 
visos trys sąjungos. Leidinio 
redakciją sudaro kun. T. Nar
butas (vyr. redaktorius), A. 
Baužinskaitė - Kairienė, B. Ku- 
lytė ir A. Vedeckas.

— SAS užsienio skyrius pra
siėjo regulariai siuntinėti kores

pondencijas į NCWC News Ser-
— Windsoro at-kai buvo su-Įvice Bulletin.

ruoš? vakarą gegužės 12 d.

Dr. Nina KRIAUČELIŪNAITE
(Gydytoj* Ir Ohlrurgš) 

MOTKMŲ LIGŲ IR AKUŠERIJOS
SPECIALISTO 

8750 W«t 71st Street 
(Kampa* 71st Ir California)

TeL. oflau Ir m. REpubUo 7-4140 
Vai. 11-2 Ir 8-9 ▼. v. šešt. 1-4 p. p. 

PrlNmlmas tik pagal susitarimą.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. 63 rd St. 
Ofiso tel. REllanoe 5-4410 

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

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

(Nukelta į 7 psl. )

leistas SAS, daugiau

GERIAUSIOS
net $8 ženklais raš< 
visada naujausiais 
IlOYAL didžiausia firma

rys pagauna klausytoją. Dai
noms pasibaigus, salėje ploji-J o labiausiai mūsų širdyse, 
mų audra. Tai publikos padėka
ir užmokestis tiems pasišventė
liams, kurie per vargą ruošėsi, 
plušėjo, dirbo.

STOVYKLOS

(lynu Jūsų pasirinktu stilium.

Kaina $89.95 ir aukščiau.
4-ji Šimtinė baigiama

Taip atrodė ateitininkų cho
ras per pirmąjį ateitininkų kong 
resą Amerikoje. Gaila, daugiau 
jo nebegirdėjome ir klausimas, 
ar girdėsime. Šis netolimos pra
eities vaizdelis primena artimą 
ateitį. Juk už pusantro mėnesio 
toje pačioje Chicagoje įvyks 
JAV ir Kanados Lietuvių Dainų 
Šventė. Turbūt nėra nė vieno 
lietuvio šiame krašte, kurs bū
tų negirdėjęs apie šį artėjantį

Su artėjančia vasara mes pra 
dedame galvoti ir apie stovyk
las. Gerai, kad pradedame gal
voti, tik negerai, jog kartais 
perilgai galvojame. Paskiau 
bandome per porą dienų atlik
ti tai, ką turėjome padaryti per 
kelis mėnesius. Jau laikas su
planuoti stovyklų programas, 
parinkti žmones vadovybėms, 
tinkamai pasiruošti v.'sais at
vejais. Praeities klaidos turi 
būti nekartojamos. Stovyklų 
ruošėjams pravartu būtų pa-

— Toronto vyr. at-kų susi-į 
rinkime, įvykusiame praėjusį 
sekmadienį, paskaitą skaitė 
kun. B. Pacevičius.

— Prof. Ant. Ramūnas lan 
kėši JAV, dalyvaudamas peda- 
goginuose suvažiavimuose New 
Yorke, Ohio ir kt., kur skaitė 
visą eilę paskaitų.

— J. Puškorius ir V. Valaitis, 

du uolūs studentai at-kai, iš
rinkti į Vyriausiąjį Fasko Ko
mitetą.

— Brocktono ateiti,ninkai jau 
išplatino 40 egz. V. Augustino! sąžiningas asmuo.

j užsisakantiems. Pranešę adresų, 
kai gausite smulkias informacija 
paveikslus per:

J. L. GIEDRAITIS
______Iroad St., Harford 6, <
kuris ‘ ‘Draugui” žinomas,

liai ruošiasi. Vieni — atlikdami 
technišką paruošimo darbą, ki
ti — įsijungdami į chorus, tre
ti — materialiai paremdami šve 
tę. Gražu, kai matome visus 
vienigai ruošiantis nekasdieni
niam lietuviškam susibūrimui — 
lietuviškos dainos pagerbimui.

, Bet šu šiomis mintimis atei
na ir kitas klausimas. O ar mes 
pakankamai prisidedame savo

eities” numerius ir pažiūrėti, 
kokius trūkumus turėjo per
nykštės stovyklos.

Moksleivių stovyklos turėtų 
būti nedidelės dalyvių skaičiu
mi. Sąlygoms leidžiant, vertėtų 
ruošti dvi ar tris stovyklas, 
tuo išvengiant perdidelio sto
vyklautojų skaičiaus. Dalyviai į 
turėtų neperšokti 80 asmenų 
skaičiaus. Perdidel’ės grupės ne
neša naudos

> NARIAI LIETUVIU TAUP. K SKOUMMO
JB-VIŲ LYGOS, KURIOSE

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki $10,000.00 
IR

Paskolos Duodamos Namo įgijimu! 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO i SAVINGS & LOAN ASSN.
6234 S. Westem Avė. Chieago 36,111.

darbu, savo auka, savo aktyviu , • studentai savo stovykloje tu- 
dayvavirmi prie šios' • šventės ?
Ar jau Įsijungėme į chorus? O 

.gal stovime nuošaliai ir numoję 
ranka sakome, jog tedibba kiti.
Mes šį kartą tik paklausysime.
Puiku, jei mes bent klausysime sarą7įr" stovykla Jems ' y7a 
ir tuo dalyvausime šioje šventė-' 
ja. Bet ar neatsiras ir tokių,

-kurie net nesistengs dalyvauti?

retų neapsikrauti sunkia prog
rama, kuri daugiau vargintų, 
negu leistų tikrai paztovyklau- 
ti. Reikia atsiminti, kad čia su
važiuoja žmonės, dirbę visą va- 

ne
tik darbo, bet ir poilsio laikas.

CRANE SAVINGS * LOAN ASSN.
2555 V. 47th St. Chieago 32, DL

DISTRICT SAVINGS t LOAN ASSN.
3430 So. Halsted Street Chieago 8, OL

Ateitininkai visuomet buvo su 
augę su daina. Ir šiandien rei
kia pripažinti, kad pas jaunuo
sius at-kus, tiek moksleivius, 
tiek studentus, dar labai gražiai 
suskamba lietuviškoji daina. 
Tuo mes galime didžiuotis 
prieš kitus (gink Dieve, šituo 
neteigiame, kad kiti jau nebe
dainuoja!). Dainų šventės pro
ga kiekvienas privalome paro
dyti tą dainos meilę. Kurie ga
lime, dar įsijunkime į chorus, 
jei toki jūsų vietovėse yra. 
Jiems neegzistuojant, pataria
me kreiptis tiesiog į Dainų šv. 
Komitetą (1602 So. 48th Ct., 
Cicero 50, III.) ir jums bus pri
siųstos visos dainos, kurios bus 
dainuojamos šventėje. Priva
čiai pasiruošę, galėsite įsijungti 
į bendrąjį chorą. Kiti visi kvie
čiami bent savo dalyvavimu ir 
auka prie šios šventės prisidė
ti.

Dainų šventė bus bandymas, 
bandymas lietuviškos daines. 
Jei ji pavyks, ir mes visi paro
dysime savo susidomėjimą, tikė-1 
kime, kad daina dar nemirs mu- Į

KAS SUKELIA

VIDURIŲ RŪGŠTIS, 
IŠPŪTIMA

IR SUTRIKIMĄ?
IApOrtll viduriai, deginanti nevi r Akinimo 
nkauHtuai, nkrnndSlo sutrikim**. galvos 
■kaudėjitno negalavimas. Gydytojai žino, 
kad Ale simptomai gali būti nuo daug Jval 
rlų prležaftčlų. Tikroji priežastis daftnal 
gali bfitl perlHta Įtintu sulletėjitnas nuo blo
go įpročio ar dietos. ftluo atveju "Ootnoso" 
gali būti relknllngaa. Kaip Ir pagal re« ep- 
f* gaunami vaistai. Dr. Peter’s "Gonioto” 
nestato yra keletą* medlrlnlAkal užtvirtln- 
t y dalykų, kurie: 1) ramina Ir Šildo au. 
tilku«l akrandj; 2) atleidžia vidurių ISpft- 
tltno skausmus; 3) nuteikia neakubinan t) 
palengvinimų, nuo auklet^jualų vidurių, ku
rto yra priežastim aukščiau išvardytų slmp 
tomų. ftveinus. Gero skonio. IAparduota 
vlrS 20,000,000 bonkų. Šeimos dydžio bun
ka $1.65 vaistinėse. Bandykite Dr. peter's 
"< foniozo'*... absoliutiškai niekas kitas taip 
nepagelbės.
Jei Jūsų vaistinė neturi, tad pasiųskite $1 
ui 11 os. bonka (su JOau vardu ir adreau) 
ftluo adresu: GOMOZO, Dep€» 67i-Rf 
4541 K liavaa»wood A. v©., CUlvuga 40, 1U.

JAUNIMO PETICIJA

Jau anksčiau buvo rašyta šia
me skyriuje apie Lietuvių Jau- ! • 
nimo Peticiją, šia proga norė
tume tik priminti, jog parašų 
rinkimas baigiamas birželio 1 
d. Tad laiko liko nedaug. Pa
skubėkime atlikti savo pareigą. 
Įteikime ne 25,000 parašų, bet 
bent 50,000. O tą padaryti ga
lima. Reikia tik noro. Taip, 
tik noro. Pasirašyti gali visi, 
kurie tik supranta komunizmo 
grėsmę. Reikalas bendras, to
dėl visi ir turime prie jo prisi
dėti. Jei žodžiais kalbame apie 
vienybę, dabar turime gerą pro

Duonų ir (vairias akoningas 
bulkutes kepa

BRUNO’S KEPYKLA
8339-41 S. Litųanica Avė. 

Tel. Oliffside 4-6376
Pristatome J vIbsji krautuve* 

restoranu*, taip pat lft- 
t visu* artimuosius

Ir
•iunčl*

miestu*.

STATYBAI 
IR NAMŲ 
PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
medžiaga

CARR MOODY 
LUMBER CO.

STASYS LITWINAS, Prez.
3030 So. Halsted St. "

Tel. VIctory 2-1272 
Apkainavimą ir Prekių Pristaty

mą Teikiame Nemokamai 
RaStinė atidaro kasdien nuo 

8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro Ir 
šeštadienius iki 8 vai. vakaro.

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

UNIVERSAL SAVINGS A LOAN ASSN.
1800 S. Halsted St. Chieago S, UI.

CRANE SAVINGS
2555 UKST 47a, STRKKT LAfayette 3-10!

B. R. Pietkievricz, nrez.; E. R. Pietkiewicz, sekr. ir advokatas
Mokame augštug dividendus. Kešiuoja.mc čekius. Parduodame 
išperkame valstybės bonus. Taunytojams patarnavimai veltu 
ATIDARYKITE SĄSKAITĄ ŠIANDIEN^—Apdrausta Iki $10,00 
Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakare

MŪSŲ michigan fanm soris yra pats
GERIAUSIAS J0SŲ MALONUMUI IR SVEIKATAI

Jį galite pirkti ir valgyti su pilnu pait'kėjimu.
Visos geresnės maisto krautuvės su pasididžiavimu aprūpina 

jus su šiuo tikru lietuvišku sūriu.
Apsaugokite save ir savo artimuosius... Neleiskite save i»er- 

kalbėti, kad pirktumėt pakaitalų. Reikalaukite, tik MICHIGAN 
FARM sūrio.

Jeigu abejojate, paprašykite patnėginiinui. Jūsų skonis jtuns 
pasakys. Mes norime, knd jūs patys būtumėt sprendėjas.

Mes esame nuoširdžiai dėkingi sūrio mėgėjams ir geresnėms 
maisto krautuvėms, kad jūs tiek išpopuliarinot MICHIGAN FARM 
sūrį, kuris >paliko visų mėgiamiausiu. Meti pasižadame ir toliau 
jutus gauduti tik patį geriausių sūrį.

JONAS IK ANGEUNA ANDKULIAI

Michigan Farm Cheese Dairy, Ine.
Vieninteliai šio sūrio gamintojai, Pountain, Mich.

Aptarnavimui ir inforiuacijui Čikagoje prašome kreiptis:
METR1KIŲ FARM FOOD CO. Ir A. SHURNA

YArds 7-8893 GRovehUl 6-7783

— 1
reL ofiso HE. I-urve, rez. PR. 6-7883 1

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1857 W. Garfleld Blvd.
VAL: 1—4 ir 6—9 

Šeštadieniais nuo 1 iki 4 vai. p. p. 
Išskyrus ketvirtad. Ir sekmad.

DR. ANNA BALIURAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6822 So. Western Avenue
Vai.: kasdien 10-12 vai. ir 7-9 vai. 
vak. šeštadieniais 10-1 vai. Trečia
dieniais uždaryta. Kitu laiku susitarus 

Ofiso telefonas: PR 8-3229
Rez telef. VVAlbrook 5-6079 1

DR. JUZE IR KĘSTUTIS 
AGLINSKAI

GYDYTOJAI IR CHIRURGĄ] 
2800 West 51 at Street

Vai. pirm. Ir antr. 10 Iki 12 ryto, 
21kl 4 Ir 6 Iki 9 popiet; ketv. Ir 

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

Ofiso tel.PRospect 9-1795
Rez. tel. GRovehUl 6-5608

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6817 South Weiten Aveaue
Chieago 20, I1L

Pasimatymai pagal sutarties 
Telefonas KEpublic 7-4900

Rezidencija: GRovehUl 6-8161

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutarti
Ofiso tel. Vlrginla 7-0036

Rezidencijos tel. BEverly 8-8244

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

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

4055 Archer Avė.
Kampas Archer ir California Avė.

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

Ofiso Llef. YArds 7-1166 
Rezidencijos — HTevvart 3-4511

DR. J. GUDAUSKAS
l GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 We»t S5th Street 
(kampas Halsted ir 36-ta gatvB) 

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

šeštadieniais 1—4 vai.

Tel. WAlbrook 5-2670
Res. HUltop 5-1560

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marąuette Medical Center 
6132 So. Kedzie Avenue

VAL. 2—4 p. p. ir nuo 7—9 v. vak.
Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(LIETUVIS GYDYTOJAS)

2500 West 6£rd Street
VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. ir 7:30 

1 Iki 9 vai. Trečiad. ir šešt. uždaryta

Telefonas GRovehlll 6-1696
DR. ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE

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

susitarimų išskyrus trečiadieniu*
2422 Weet Marąuette Rd.

Telefonas REIlance 6-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
3925 West 50th Street

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

Tol. ofiso ir buto Ouymplc 2-4199
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4988 W. 15th St, Cicero 

Kasdien 1—8 v. Ir 6—8 v. vakaro. 
Išskyrus trečiadienius

Butas 1526 So. 49tli Avė. 
šeštadieniais 12 9d 4 popiet

Ofiso telef. LAfayottc 8-8210. Jei 
neatsiliepta, šaukite KEdzte 3-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

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

Trečiadieni tik susitarus

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja Ir < litruigč) 

KODIK1Ų IR VAIKŲ LIGŲ
SPECIALISTO

7166 South Weatern AvenM
(MEDICAL BUILDING) 

Pirmad., antrad., ketv. ir penktad 
nuo 11 vai. ryto — 1 ▼. p. p. Ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 

ai. ryto — 1 v. p. p. ficitad. 11 
ryto Iki S vai. popiet.

Ofloe tel. RE. 7-1105 
Res. tel. VVAlbrook 6-3705

DR. FRANK C. KWINN
(KVIECINSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 West 47th Street

-IGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 
vai. iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. Iki 8:80

PRospect 6-4733
DR. A. MACIŪNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPEC. CH1RURGINBS LIGOS 

B700 S. Wood Street
Pri&mimo vai. tik pagili susitarimų, 
nuo 2—4 vai. kasdien ir nuo 6 iki 3 
vai. pirmad. ir penkt. Trečiad Ir sek. 
uždaryta

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Tel.: Ofiso — PUUman 6-6700 
Buto ENglewood 4-4979

Ofiso HEml<xak 4-5815 
Rez. HEml. 4-3751

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOM 

6757 South Western Avenue
Valandom: pirmad., trečtad., ketvlrt., 
penkt. 6:30—8:80 v. vak. Antrad. 
10—12 vai. ryto. šeštad. 2—4 p. p. 
Kitu laiku pagal susitarimų.

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS

4253 S. Whipple Street
(Arti Archer Avė.)

Valandos: nuo 10 iki 12; 2—8; 7—9. 
šeštad. 10—12. Trečiad. uždaryta.

LAfayette 3-4949 
Namų — CEdarcrest 3-7780

iiELMKITE “DRAUGĄ".

Ofiso tel. CLUfside 4-2590 
Rezidencijos: LAfayette 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 West 47th Street 
(Kampas 47th Ir Hermltuge) 

Vai.; nuo 2 Iki 4 Ir 6 Iki 9 v. vak. 
Šešta d. nuo 2 iki 6 vai., išskyr. sek.

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
-8259 South Halsted St.- 

Kasdien 8—7 vai. vak. Seštad. nuo 
1—6 vai. vak.

Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutarimų 
Ofiso tel. VIctory 2-1484. Rcąid. 2487
W. 62nd St.. tel. Rcpubllo 7-8818. 

Ofiso telefonas — BIshop 7-2525
DR. AL. RA6KUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4342 Archer Avenue

(Kampas Kedzle ir Archer).
Vai. kasdien nuo 2 Iki 9 vai. 

Trečiad. ir sekmad. tik susitarus

DR. FL TALLAT-KELPŠA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Telef. TOunliall 3-0959 
2534 West 68th Street

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

skambina CEntral 0-2294.

DR. VYT. TAURAS-
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR 

SPEC. MOTERŲ LIGOS
Ofisas ir rezid.: 2410 W. 51st St
Tel. PRospect 8-1223 arba WE 0-5577

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

Šeštadieniais 2-4 vai. popiet.

Tel. oriso Hc. 4-2123, rez. I’R. 0-8484

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

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

Trečiadieniais, šeštadieniais ir 
sekmadieniais uždaryta

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpubllo 7-2290 
SPECIALYBE CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS
2435 West 69th Street

VAL.: Pirm., antr., Ketv., penkt. 
nuo 2:00 — 4:00 ir nuo 6:00 — 8:00. 
šešt. nuo 2:00 — 4:0.0. Trečiad. ir 
kitu laiku susitarus telefonu.

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

keičia stiklus Ir rSmus.
4456 So. California Ave^ Ohicago 

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

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

TeL ofiso CL. 4-0253, rez. GR.0-8870

DR. A. Z. ŠAULYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4645 So. Aahland Avė., Ohicago
Pirmad., antr., ketv. Ir penk. 

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

. Rez. 8053 8. Campbell Avė.

TeL ofiso YA 7-4787, rez. PB 9-1980

DR. STRIKOL
| GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4615 S. Ashland Avė. (kamb. 211)
Vai. nuo 2—4 ir 6—8: trečiad.. šeš
tad. Ir sekmad. tik pagal sutarti. 

Jeigu neatsilieps vlršminStt telefonai
Kaukite MMway 8-0001

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Ortbopr<la.M - l’rotezlAtas 

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

(Arėti Supports) Ir Lt.
Vai.: 9-4 Ir 6-8. šeštadieniais 9-1. 
□RTHOI’EDIJOS TECHNIKOS LAB. 

2860 W. 63r<l St. Chieago 29, I1L 
Tel. PRospect 6-5084.

Tel. ofiso: DAnube 6-1126

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

8267 South Halsted Street
Vai. 1 Iki 4 v. p. p. 

šeštadieniais 1—
ir 6—8 v. vak 

-4 v. p. p.

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

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VaškeviėlūtS)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue 

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

DR. J. VAITAITIS
GYDYOOJAS IR CHIRURGAS 

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

vak. šeštadieniais 10-2. 
Ofiso Ir buto tel. OLynipic 2-1381

Tel.
—TTir:iim>------
ofiso VIctory 2-1581

-» ' Rez. VIctory 2-0742

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Tel. ortso PR. 0-6446, rez. HE. 4-S150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

Tel. ofiso CA 6-0257, rez. I’R 6-0059

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

Tel. ofiso CA 0-0257, rez. PR 6-0059 
Rezid. 6000 S. Artesian Avė.

VAL. 11 v. r. iki 3 p. p.; 6—9 v. v.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

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

Ištaiso.
Ofi<«ns ir akinių dlrbtuvfl 
756 West 85th Street 

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

virs ze

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

yra priežastis galvos skaudRJimo 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 
i mokyklos vaikus.

4712 South Ashland Avenue 
Tel. YArds 7-1378

Vai. 10:30 iki 7 v. vak. šeštad. 10:20 
Iki 6 vai. Sekm. Ir treč. uždara.

DRAUGAS 
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NAUJI MASKVOS GUNDYMAI
Socialistinis Prancūzijos premjeras Mollet ir užsienio rei

kalų ministeris Christian Pinneau, sovietų vyriausybės kviečia
mi, atvyko j Maskvą. Tai pirmas Prancūzijos ministerio pirmi
ninko vizitas Maskvoje nuo 1945 metų, kada gen. De Gaulle 
pasirašė sovietų — prancūzų susitarimą. Sovietai 1945 metų 
susitarimo vienašališkai atsisakė, kai po ilgų svyravimų Pran
cūzijos vyriausybė sutiko su daliniu Vakarų Vokietijos apgink
lavimu.

Sovietai savo politinius planus Europoje siekia įgyvendinti 
per Prancūziją. Prancūzija yra silpniausias trijų Vakarų di
džiųjų partneris. Septynerius metus nusitęsęs ir pralaimėtas ka
ras Indokinijoje, dabartiniai ginkluoti ir nenuslopinami sukili
mai Šiaurės Afrikoje Prancūzijos karinį pajėgumą dar labiau 
silpnina. Prancūzija be noro, tik savo sąjungininkų spaudžia
ma, sutiko su Vakarų Vokietijos apginklavimu, kuris ligšiol te
bėra dar vystykluose. Prancūzijai arčiau prie širdies sovieti
niai Europos planai: pirma didžiųjų galybių nusiginklavimas, 
Vakarų Vokietijos neutralizavimas ir tada derybos dėl neutra
lios Vokietijos sujungimo. Prancūzijos politika mažaisiais pa
vergtais Europos kraštais nesidomi. Gal ir negali jais domėtis, 
sutelkusi visas politines ir karines galias savo paskutinių ko
lonijų išlaikymui. Tokiu būdu Prancūzija yra tinkamiausias 
partneris sovietams savo planus piršti, kad per ją jie būtų stu
miami toilau.

MEKrtAšttS MtAUGAS, CfflCAGŪ, ltLTKMS

KOMUNIZMO AUKŲ SĄRASAS
J. KIJZMIONIS, D. Britanija

Didžiosios Britanijos min ate- nui ir Chruščevui, bet vėliau pa- 
teris pirmininkas Sir. A. Ede- žymėjo, jog tai visdėlto nėra 

tikra. Tačiau laikrašt s patiki
no, kad sąrašas tikrai buvo pa
rengtas ir atiduotas oficialių 
žmonių dispozicijai.

Pagal turimas žinias, minėto 
sąrašo pradžioje buvo įrašyti: 
ark. Beranas su jo sekretorium, 
kiti trys čekų vyskupai, keturi

nas, paklaustas parlamente, ar 
jis su sovietų vadais kalbėjęs 
apie komunizmo persekiojimo 
aukas už geležinės uždangos, at
sakė lygiai ta'p, kaip anksčiau 
Norfolko kunigaikščiui, palietu
siam religijos persekiojimo klau 
simą

Kai visoje Didž. Britanijoje di rumunų ir bulgarų vyskupai, 
dėlių garsu nuskambėjo sočia-[be to dar eilė kitų kraštų augš- 
listų surengti pietūs komuniz-, tų Bažnyčios dignitorių ir kū
mo vadams, “The Manchester nigų.
Guardian” dienraštis paskelbė 
200 katalikų ir kitų antikomu-
nistų vadų, suimtų komunistų 
valdomuose kraštuose, sąrašą.

Dar tik prieš pusantro mėnesio socialistinės Prancūzijos 
vyriausybės galvos skelbė, jog JAV politika esanti nereali ir 
klaidinga, užsispyrusiai pirma siekianti Vokietijos sujungimo. 
Tuo ji apsunkinanti nusiginklavimo pasitarimus ir atitolinanti 
Vokietijos sujungimą. Prancūzija mananti, jog pirma reikia 
tartis dėl nusiginklavimo, o Vokietijos sujungimo klausimą svars
tyti vėliau. Maskva galėjo džiaugtis tokiais žodžiais. Panašūs 
planai ruošiami Kremliuje. Jau daug geriau, kai panašiai pra
šneka JAV sąjungininkas. Tik JAV ir Anglijos spaudžiama 
Prancūzija tos minties atsisakė, nors jos širdyje nenumarino.

Bulganinui ir N. Chruščevui praėjusį mėnesį artėjant prie 
Anglijos krantų, Maskva paskelbė, jog panaikinamas komin 
formas. Prancūzijos vadams artėjant prie Maskvos, sovietai 
paskelbė, jog sekančiais metais sumažins savo karines pajėgas 
1,200,000 vyrų. Diplomatiniai apžvalgininkai iš šito fakto daro 
išvadas, jog Maskva Prancūzijos vadams pirš sovietinius nusi 
ginklavimo planus, kalbės apie prekybos pagyvinimą ir siūlys 
Vokietijos klausimą sovietiniu būdu.

Amerikos spaudos korespondentai spėja, jog naujoji sovie
tų politika siekia silpninti šaltąjį karą karinėje srityje, kad ga
lėtų jį visu svoriu perkelti į ekonominę sritį, konkrečiai — į 
laisvojo pasaulio ir sovietų prekybą. Tam sovietai žada suma
žinti karines pajėgas, kad Vakaruose sumažintų sovietinę bai
mę, kad galėtų pradėti didesnius pasitarimus apie nusiginkla
vimą ir prekybos stiprinimą. Propagandos srityje sieks, kac 
ginkluotas jėgas mažintų ir vakariečiai. Kaikurie ženklai jau 
matomi. Sausio pabaigoje Anglijos Edenas, lankydamasis Wash 
ingtone išgavo sutikimą kiek padidinti prekybą su Azijos ne 
utraliaisiais, kurie praktiškai angliškas prekes parduoda sovie 
tams ar komunistinei Kinijai. Netiesioginiu keliu Anglijos pre
kyba su sovietais jau gyvėja.

Manoma, jog prekybos gyvinimo sovietai sieks ir per sve
čius iš Prancūzijos, norėdami, kad Prancūzija atsargiai griautų 
vakariečių strateginių medžiagų pTekybos boikotą. Per Pran
cūziją sovietai pirš nusiginklavimo mintį. Per Prancūziją so
vietai sieks naujų konferencijų su vakariečiais, kad užsitikrintų 
bendradarbiavimą esančiomis sąlygomis ir nutildytų pavergtųjų 
kraštų išlaisvinimo mintį JAV rinkiminiais metais.

Amerikos spaudos apžvalgininkai mano, jog Prancūzija ry
šis būti tarpininke JAV — Sovietų Sąjungos santykiams gerinti 
ir reikalaus, jog nusiginklavimo reikalai būtų sujungti su Vo
kietijos sujungimu. Nėra ženklų, jog pasitarimuose būtų pa
liesti pavergtųjų kraštų reikalai, bent pavergtiesiems palankia 
prasme. Prancūzija nėra silpnųjų gynėja. St. Daunys

“VILČIAI” PASIRODŽIUS

“Viltis (1956 m. kovas — ba
landis), spausdinama anglų k., 
lietuvišku turiniu, daro gerą į- 
spūdį. Leidėjas ir redaktorius — 
V. F. Beliajus. Malonu paimti 
į rankas: geras popierius, pui
kus ir modemus raidynas; ža
vios lietuviškos iliustracijos. Jo
se vaizduojama lietuvių tauto
dailė, audiniai, drožiniai, lietu
viško stiliaus bažnyčios, “Var
go Mokykla” (Petro Rimšos), 
tautinių šokių šokėjai tautinėj 
aprangoj, įvairių stilių lietuviš
ki kryžiai, staklės ir audėjėlė- 
lės ir t.t. Iliustracijos — vy
kusios ir ryškios. Džiaugsmas 
ima paviršutiniai žiūrinėjant mi
nėtą “Vilties” numerį. Galvo
ju — gera reprezentacija. Juo 
labiau, kad turinyje gana pla
čiai nagrinėjama Lietuvos is
torija. Toliau seka lietuvių dai
nos: “Gieda gaideliai”, “Tykiai 
Nemunėlis teka”, "Ant kalno 
mūrai”, “Sėjau rūtą”. Toliau 
aprašomi mūsų liaudies šokiai. 
Tekstą puošia tautiniais drabu
žiai apsirengusių šokėjų gražios 
nuotraukos.

Bet, kiek labiau įsigilinus, ne 
viskas eina taip sklandžiai.

Po dail. A. Valeškos paveiks
lu, kuris vaizduoja Mindaugo 
krikštą, padėtas labai netikslus 
parašas, kurį reikėtų atitaisyti, 
nes istorijos faktai iškraipyti

TRYS DIDIEJI
T*

Plieno darbininkų unijos, USW, pirmininkas McDonald, vicepirmin.
-................. (INS)Taip pat gąrašan buvo įtrauk? »‘8ue ir ■d“-**’“ AM Patarimų metu Httaburghe. 

ti Vengrijos ir Lenkijos krikšeio

Vėl vysk. Heenan

Leeds vysk. J. C. Heenan, ku 
ris prieš Bulganino ir Chrušče- 
vo vizitą paskelbė išsamų straip 
snį apie komunizmo diktatūrą, 
kalbėdamas Sheff.:elde, nuošir
džiais žodžiais atsiliepė apie dar 
liečiu gestą kalinamųjų atžvil
giu. Jis pasakė:

“Ne man sakyti, kad darbie- 
čių vadai pasirinko geriausią 
progą savo protestui, bet pagy
rimo verti darbiečių vadai, kad 
turėjo drąsos kalbėti už nutil
dytus”.

Toliau vyskupas pabrėžė, kad 
kiekvienas kovotojas prieš ko
munizmą yra reikalingas dviejų 
esminių dalykų — tikrų žinių 
ir gerų motyvų. Vienų motyvai 
yra patriotiniai, ir tai pagirtina; 
kitų motyvas yra Dievo meilė 
ir tai yra puiku. Tačiau yra to
kių, kurių motyvai yra sava 
naudiški — baimė netekti privi
legijų, turto ir patogumų. Sitų 
motyvai yra nepakankami.

Kartu vyskupas paaiškino, ko 
dėl D. Britanijos katalikai buvo 
užalarmuoti komunistų atvyki
mo proga, nors jie žino, kad 
.nuomonių pasikeitimas yra daug 
naudingesnis dalykas, negu ap- 
simėtymas vandenilinėmis bom
bomis. Nenorėta propagandos, 
kurios taip nevengia kiekvienas 
komunistas.

Ar aukų sąrašas įteiktas? 
Grįždamas prie komunistų au

kų sąrašo,! “The Catholic Her- 
ald” savaitraštis mini “Man
chester Guardian”, kuris pra
džioje paskelbė, kad sąrašas A. 
Edeno buvęs įteiktas Bulgani-

n.ų darbininkų partijų vadai, 
nors manoma, kad kaikurie są
raše pažymėti asmenys galį būti 
jau ir paleisti.

Gegužės 3 d. A. Edenas, klau 
siamas kaikurių atstovų, pasa
kė, kad minėto sąrašo atžvilgiu 
vyriausybė neturinti jokio atsa
kingumo. Jis nukalbėjo dar 
daugiau; būtent, kad pats ap
gailestaująs šio sąrašo paskel
bimą, dėl ko, jo nuomone, ne
būsią gerų rezultatų. Toliau jis 
taip išsireiškė:

“Iš kur jis galėjo paeiti, aš 
nesu pasirengęs pasakyti, o taip 
pat ir apie tai, ar kas nors su 
tuo sąrašu buvo padaryta. Gai
la, bet aš negaliu... Šiame kraš
te yra eilė organizacijų, kurios 
sudarė tuos sąrašus”.

Pagaliau ministeris pirminin
kas dar kartą atsisakė ką dau
giau pridėti į>He jau paskelbto 
apie pasitarimus bendro komu
nikato.

Lerakų klausimas

AK JAU SOVIETINES PERGALES 

IŠVAKARES?
AL. GI MANTAS

Lyg ir atsiliepdamas į stipro
ką šio krašto užsienių politikos 
kritiką, kurią neperseniausiai 
iškėlėme “Amerikiniuose apmąs
tymuose”, dar stipresniais žo
džiais spaudoje puolė Washing- 
toną Robert H. Welch jr., šiuo 
metu esąs vienu svarbiausiu vyk 
domojo komiteto nariu sąjungo
je — The National Associat’on 
of Manufacturers (NAM), ku
rios narių dauguma be abejo y- 
ra žymūs dabartinės administ
racijos rėmėjai. Nežiūrint to, mi 
nėtasis pareigūnas viešai išėjo 
su rimtu ir įspėjančiu žodžiu, 
kurio pagrinde statė klausimą 
— ar raudonųjų pergalė jau ar
ti?

Jo nuomone, jei Jungtinės 
Valstybės greitu laiku nepakeis 
savo užsienio politikos ir tai vi
siškai iš pagrindų, tėra tik ke- 

Darbiečių atstovas katalikas !et°,s.n?etų klausimas, ar net ir

Pagal apskaičiavimą
Industrinės energijos šaltiniai 

nėra neišsemiami. 1950 metais 
pasaulinės energijos pareikala
vimas sudarė 3,3 miliardo tonų 
anglies. Tvirtinama, jog 1980 
metais iau siek 9,5 miliardų. 
’ki to laiko natūralių energijos 
■’ezervų: anglies, ž'balo ir dujų 
•»akaks. Be to, 1S80 m. prasi
dės stokuoti maisto ir tuo būdu 
oradės likviduotis daugelis fab
rikų.

Atominės energijos panaudo
jimas nėra jau taip artimos 
ateities praktinis dalykas. Jei
gu jau norima, kad 2000 metais 
atominė energija varytų 25% 
pasaulio mašinų, reikia pasta
tyti 3 miliardų kilovatų gene
ratorius. Statant vieną atominę 
jėgainę, vienas kilovatas kai
nuotų apie 400 dolerių.

ROŽES VYRU IR MOTERŲ 
AKIMIS...

Vyras ir moteris, tiksliau kaiku
rie vyrai ir moterys, skirtingai ver 
tina rožes.

Moteris žavisi gražiu gėlių krū
mu ir mato rožes. Vyras mato dy
gias šakas ir vaizduojasi duobę, 
kurią jis turės iškasti “piktam 
augalui”.

Net šviežiai iš medelyno api
pjaustytame rožių augale moteris 
pro akučių plyšelius jau įžvelgia 
spalvos groži ir jaučia kvapą. Vy
ras devynis iš dešimties kartų ma
no, kad jo gaspadinč vėl be rei-

se. Ir dabar jau visos tautos tu
ri rimto pagrindo galvoti, kad 
Amerika gali bet kada ir vėl ja? 
išduoti, jei tik tas bus reikalin
ga tariamiems mūsų interesams.

Nei kiek nesivaržydamas drą
susis amerikietis verslininkas 
gražiai apibūdina šių dienų ame
rikinės politikos mišinį, kuris 
esąs ne kas kita, kaip dalis iš
davimo, blogai suprasto idealiz
mo ir... kvailumo (stupidity) ir 
šioje vietoje, jis teigia, kad Har- 
ry Dexter White yra labiausiai 
pakaltinamas už tautinės Kin’.- Kalo pinigus išmetė.

Tačiau kai sutinkame rožes meg 
stantį vyrą, tai randame jį visiš
kai joms atsidavusį. Jo darželyje

tu kai mes pažadėjome iškil- randasi naujausios įvairiu soalvų 
.’ . . . . • V- v rožių atmainos, kurias jis įštiki-mingiausiai išlaisvinti Korėją, maj jajat0 ravi, tręšia, gina nuo

jos didesnė pusė ir toliau liko Į kenkėjų.
anapus bambukinės uždangos1 ___ _____ ______— , _
ir daugiau kaip 3,000 amerike

jos išdavimą.

Toliau, jis teigia, jog tuo me-

Mr. Stokes paklausė, ar min. 
pirm. priminęs komunistų va-

įsitikinimas, jog ir šis kraštas 
, gali nuskęsti besiplečiančiame

dama lenkų nerandu™,, J“

žolę, tas būdavo patenkintas. 
Ypatingai tie burtai veikdavo 
jaunesniuosius, kurie iš savo vy 
resniųjų visokių pasakojimų pri 
siklausydavo”.

Vargšas tas Kostas... Pats 
spręsk, skaitytojau, argi Lietu
voje per šv. Velykas tokių at
sitikimų yra buvę ?

VI. M’.ngėla

riame buvo prašoma sugrąžinti! 
Lenkijai laisvę ir paleisti iš Si
biro tūkstančius nekaltų aukų. 
Atsakydamas A. Edenas primi
nė savo ankstyvesnę pastabą, 
kad noras iškelti aikštėn pasi
tarimų smulkmenas “neprivestų 
prie visų norimų rezultatų”.

Ir toliau, minint lenkų įnašą 
į paskutinį karą, min. pirminin
kas pažymėjo, kad būtų geriau 
reikalus traktuoti visai priešin
gu būdu. Taigi nieko konkre
taus, nieko gero ir nieko naujo.

Kaip “post scriptum” prie ko
munistų “bosų” vizito D. Brita
nijoje anglų spauda daug vie
tos skiria naro Crabb pražuvi
mui. Pasirodo, kad jis žuvo, at
likdamas savo uždavinį — ap
žvalgyti sovietų laivą. Iš vy
riausybės ir admiraliteto laiky
senos matyti, kad jie žino apie 
Crabbo žuvimo smulkmenas, tik 
neturi noro viešai tai skelbti. 
"The Daily Telegraph” gegužės 
11 d. pažymėjo, kad peiktinas

nuo 1945 m., kuomet Amerika 
naudojosi pačiu didžiausiu bet 
kada buvusiu prestižu pasaulio 
akyse, tas palaipsniui ir paste
bimai smunka ir mažėja todėl, 
kad JAV nepaliaujamai išdavi- 
nėja savo draugus ir sąjungi
ninkus.

R. H. Welch jr., kviečia visus 
pasiskaityti mūsų ambasadorių 
knygas-atsiminimus ir mums la
bai lengvai paaiškės, kaip ame
rikiečiai išdavę Lenkiją, Kini
ją, Čekoslovakiją ir kitus vidur, 
ir rytų Europos kraštus. Mūsų 
įtakš tapo nežymi ir neefektyvi 
ir mūsų pačių diplomatai buvo 
palikti savo neramiuose sapnuo-

ne Crabbo pasiuntimas supran
tamam reikalui, bet heapdairu- 
mas ir visos žvalgybos nepasi
sekimas. ’

čių dar vis laikomi komunistų 
rankose. Kitos tautos todėl ste
bisi ir galvoja, kaip jos pačios 
elgtųsi, jei būtų mūsų amerikie
čių, padėty. Iki šiol ir visą laiką 
komunistai laimi ištisiniam? 
fronte nuo Saigono, Bangkoko 
ir Delhi iki Romos, Paryžiaus 
ir Londono. Net ir Meksika ar 
net ir mūsų pačių kraštas y»*a 
nuolatinėje raudonųjų grėsmė
je. Ir kas daroma tam pavo
jui išvengti?

Jo nuomone, mūsų užsienių 
reikalų politikoje, kuri gali žy
mėti tik nuolatinį išdavinėjimą, 
deja, nėra įvykę jokių permai
nų. Ir jei mes ir toliau nepas
tebėsime to pavojaus, mes kaip 
prinokęs vaisius nejučiomis nu- 
krisime į raudonųjų sterblę. Pa
dėtis yra rimta ir adaimuojan 
ti ir tik reikia stebėtis, kaiku 
rių politikų nepastabumu ir ne
išmanymu žaisti ne tik savo tau
tos, bet ir viso pasaulio gyvy 
biniais interesais.

Šių visų įspėjimų autorius, be 
savo tiesioginių pareigų versli-

klausimais yra išleidęs keletą 
veikalų. Todėl ir jo mintys gali 
būti sutiktos su tinkamu dėme
siu ir vertinimu.

M

Crabbo reikalu bus dar kai-, 
bama parlamente, tačiau tikra, į ninku sąjungoje, yra daug kelia 
kad vargu kas naujo bus pa- vęs po pasaulį, pažinęs įvairias 
skelbta. tautas ir kultūras ir šiais visais

N8ra gražesnių pasakų visam 
pasaulyje kaip,

Andersono pasakos,
taip sako vaikų literatūros žino
vai ir pedagogai. Jos patraukia 
vaikų dėmesį, praturtina vaizduo
tę ir veikia auklėjančiai.. Jau nė
ra pasaulyje kultūringos tautos, 
kuri nebūtų išsivertusi šių pasa
kų į gimtąją kalbą.

Lietuvių kalbon šias pasakas 
išvertė žymus kalbininkas J. Bal
čikonis. Gera proga jaunimui tuo 
pačiu pasimokyti ir lietuvių kal
bos.

Anderson Pasakos I tomas, 208 
pusi., kaina $2.00 Andersono Pa
sakos II tomas, 204 pusi., kaina 
$2.00.

Reikalaukite knygynuose, pas 
platintojus arba užsakymus ad
resuokite :

Uhakymut tu pinigais siuskite

DRAUGAS 
2884 So. Oakley Avenue 

Chlc&go 8, HL

“Naujienos” 1956 m. kovo 31 
d. Nr. 77 atkarpoje spausdina 
Kosto Strikaičio atsiminimus 
“Aš nekaltinu”. Kokių tik “gud 
rybių” K. S. čia mums pripasa 
kojo, tegul skaitytojas pats 
sprendžia:

“Velykų papročiai: Didžiojo 
šeštadienio vakare, prieš einant 
į bažnyčią, šeimininkės jau ga
tavai paruošdavo stalą Velykų 
rytui. Vyrai parnešdavo iš 
tvartų išrinkto gražaus šieno, 
užklodavo stalą ir ant jo vir
šaus uždengdavo baltą paklo
dę” (sic!).

Toliau K. Strikaitis mums po
rina štai kokius perlus:

“Kaip buvo švenčiamos Vely
kos ? Gaspadinėms paruošus Ve
lykų stalą, visi eidavo valgyti, 
šeimynos susėsdavo už stalo. 
Vėliau gaspadorius, priėjęs prie 
stalo, pasakydavo ‘Tegul bus 
pagarbintas'... Jam visa šeimy
na atsakydavo 'per amžių am
žius; amen*. Po to gaspadoriai 
pradėdavo traukti ‘Sveikas Jė
zau gimusis', o visa šeimyna pri 
tardavo ir kartais labai gražiai 
sugiedodavo. Tuojau po gies
mės prasidėdavo traukimas šie
no. Kiekvienas pakišdavo ran
ką po staltiese ir traukdavo 
šiaudą arba šieną. Kuris ištrauk 
davo trumpą, tai reikšdavo grei 
tą mirtį. Kuria ištraukdavo ilgą

BIRUTĖ PŪKBLBV1CIŪTĖ

102 tęsinys

Ir kokios tai buvo dienos!
Kaimo radiofonas grojo Lietuvos Himną, prie visų 

namų plevėsavo mūsų vėliavos ir žmonės, susitikę gat
vėj. glebėsčiavosi ir verkė, tarsi prisikėlę iš numirusių.

Tačiau šitas džiaugsmas buvo trumpalaikis.
Mudvi su Rima negalėjom nusėdėti namuose. Aš 

save įsivaizdavau gailestingosios sesers uniformoj: ty
liai vaikštančią ligoninės prietėmoj, merkiančią rožes 
ar švelniai dedančią ranką ant sužeistojo galvos. Tai 
vėl matydavau mudvi abi — kur nors bunkery, pačioj 
pafrontėj, sėdinčias su telefonisčių ausinėm ir gaudan
čias slaptus šifrus.

Ir mudvi nubėgom miestan užsiregistruoti.
Bet apie slaugymą ir važiavimą pafrontėn nebuvo 

nei kalbos. Mums paskyrė iššluoti Neo-lituanų rūmus...
— Kad jau taip baisiai norit ką nors dirbti, — pa

šaipiai nusijuokė strazdanotas tipelis, sėdįs už stalo.
Mudvi susižvalgėm tarpusavy.
— Tai kaip, ar einat?
— šluoti? — susiraukė Rima. — šluoti?...
— Taigi, šluoti. Baltarankių panyčių mums nerei

kia, — pyktelėjo tipelis.
— Einam! — surikau įtūžusi. — Duokit šluotas!
Tačiau, kai mudvi ėmėm kopti Parodos gatve į kal

ną, nešdamos savo šluotas ir didžiulę šiūpelę, man pa 
sidarė tikrai apmaudu. Šitoks karo meto žygdarbis — 
nebus net kaip namuose pasisakyti..i

Buvo giedras, saulėtas rytmetis. Aplinkui klegėjo 
žmonės, stoviniavo gatvėj ir žiūrėjo į naujuosius oku
pantus. Veik prie kiekvienų vartų stovėjo kariškas 
sunkvežimis; vokiečiai sėmė iš šulinių vandenį, čia pat, 
kiemuose, prausėsi, muilavosi ir skutosi — nusismaukę 
petnešas, išsirengę iki pusiaujo. Ant kaklų jiems ka
bėjo grandinės su metalo plokštėm. Tai buvo patys pir
mieji daliniai — veik visi šviesiaplaukiai ir dailiai nu
augę jaunuoliai.

Vyga visą laiką sėdėjo prie radijo.
Jau ėmė skelbtis karo metu dingę ir pasimetę su 

savaisiais, štai, toks ir toks praneša savo artimiesiems, 
jog yra gyvas ir sveikas... štai vėl kitas — gyvas ir 
sveikas...

Vienodu balsu skaitė pranešėjas vardus, pavardes 
ir šituos du žodžius. O per visą Lietuvą lėkė oro bango
mis džiaugsminga žinia: kažkur prie radijo aparatų 
sėdėjo vyrai ir moterys, nežinios šešėliuose, nemigo nak
tų kankinančioj baimėj — nugirdę brangiausią savo 
vardą, verkė ir laimino Viešpaties dieną, antrą kartą 
jiems dovanojusią sūnų, tėvą, brolį ar mylimąjį.

Bet iš Vlado jokios žinios nebuvo.
Praėjo dar viena savaitė. Ir dar viena.
Virš mūsų namų pakibo tamsus šešėlis. Mes dar 

nedrįsom ištarti jo vardo, dar juokaudavom, susėdę prie 
stalo, bet aš tikrai jutau, kad Vladui kažkas įvyko.

Vyga nevažiavo namo.
— Aš žinau, kad Vladas ateis pirmiausiai čia, — 

kartodavo ji ir nuo jos žodžių man buvo dar baisiau.
Kas vakarą juodvi su mama stovėdavo prie var

telių. Aš negalėdavau žiūrėti į tas dvi moteriškes, ry
mančias ten ištisas valandas, laukiančias, kad štai, ant 
Molėtų gatvės kampo, staiga pasirodys Vladas...

Jas aš matydavau pro virtuvės langą. Aš stovėda
vau čia ir, kas žino, galbūt taip pat dar laukiau Vladoi

Vieną vakarą staiga pajutau ant savo peties tėčio
ranką. Bet net neatsisukau. Mudu stovėjom susiglau
dę, žiūrėjom į Vygą ir į mamą — toli, tako gale, ryman
čias prie vartelių.

— O kaip tu manai? — pagaliau tyliai prata
riau. — Ar jis gyvas?..

Tėtis tik atsiduso:
— Vaike, kodėl tu manęs klausi ?
Aš tik dabar atsisukau ir mudviejų akys susitiko. 

Valandėlę mes žiūrėjom vienas į kitą.
— Tu manai...
— Argi tau dar neaišku?

Pagaliau atėjo diena, kai paaiškėjo viskas.
Anksti rytą mums paskambino leitenantas Vaške

lis, Vlado draugas. Jis turįs svarbių žinių ir tuojau pat 
užeisiąs.

Aš neprisimenu jo veido. Žinau, jog prašomas sės
ti, jis tik padėkojo; jog stovėjo kambario vidury, glam
žydamas rankose skrybėlę, žinau, jog stovėjom ir mes 
visi.

Aš neprisimenu jo balso, neprisimenu paskirų žo
džių. Jis pasakojo trumpais, kapotais sakiniais, vos 
begalėdamas paslėpti savo susijaudinimą.

Ir man prieš akis atsivėrė Pabradės poligonas...
Vladas paskubom dedasi savo daiktus — viskas 

jam krinta pro pirštus, jis išsiima iš rėmėlių Vygos nuo
trauką ir įsikiša sulankstomon piniginėn. Aš matau 
juos žygiuojančius plentu karštą birželio dieną. Matau 
Vladą, dulkėtą ir suprakaitavusį, šlubuojantį savo 
plokščiapėde koja.

Taip jie eina ir eina. Dieną ir naktį. Nežinia kur.
__ Vladai, bėkim... — šnabžda jam leitenantas

Vaškelis, kai jie susigrūda prie upokšnio atsigerti.

□tas daugiau)
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galbos žymesnių mūsų lietuvių 
amerikiečių veikėjų, kurie vi
suomet mielai prisideda prie 
kultūrinių parengimų ir savo 
prityrimu, amerikoniškų tradi
cijų pažinimu ir plačia pažin
timi su amerikoniška visuo
mene labai daug prisideda prie 
parengimų pasisekimo.

Susirinkimas nustatė šią 
naujo komiteto sudėtį: vysku
pas Brizgys — garbės narys, 
prof. Krikščiūnas — pirminin
kas, Gr. Sirutienė — sekreto
rė, kun. Krištanavičius, A. 
Dundulis ir inž. Mulokas — na
riai.

Susirinkimo dalyviai, išsi
skirstydami, dėkojo maloniems 
Tėvų Jėzuitų namų šeiminin
kams už patalpą susirinkimui 
ir lietuvišką vaišingumą

Lietuvių Prekybos Namai Rengiamas Vilniaus 

Universiteto sukaktuvių 

minėjimas

Šių metų gegužės 5 d. Chica- 
goje, Tėvų Jėzuitų namuose, į- 
vyko draugijų atstovų ir vei
kėjų susirinkimas Vilniaus 
Universiteto sukakties paminė
jimui aptarti. Posėdyje daly
vavo v y sk u p a s V. Briz
gys, Tėvų Jėzuitų atstovas 
kun. Br. Krištanavičius, Vil
niaus Krašto Lietuvių Draugi
jos atstovas A. Dundulis, Ma
žosios Lietuvos D-jos — M. 
Kūjus, Lituanistikos Instituto 
— Kl. Gervilas, Mokytojų D- 
jos — Pr. Mozūraitis, Lietuvių 
Kalbos D-jos — Gr. Sirutienė, 
Profesorių D-jos pirmininkas 
prof. M. Krikščiūnas, vicepir
mininkas prof. St. Dirmantas 
ir narys koresp, inž. V. Petrai
tis. Be to, prie darbo pasiža
dėjo prisidėti, nors ir nepri- 
siuntė atstovų į šį posėdį, šios 
organizacijos: ALB Chicagos 
apygarda, Kultūros Taryba ir 
Švietimo Taryba, Menininkų 
D-ja, Inžinierių D-ja ir Litera
tūros D-ja.

Prof. M. Kriščiūnas, atida
rydamas susirinkimą anksčiau 
išrinkto laikino komiteto var
du, pranešė, kad į pirmą susi
rinkimą buvo kviestos tik ke
lios organizacijos, kurios su
darė laikiną komitetą iš 6 as
menų. Tas komitetas, susirin
kimui pageidaujant, pakvietė 
daugiau draugijų. Be anks
čiau išrinkto laikino komiteto 
vardu, pranešė, kad į pirmą 
susirinkimą buvo kviestos tik 
kelids organizacijos, kurios su
darė laikiną komitetą iš 6 as
menų. Tas komitetas, susirin
kimui pageidaujant, pakvietė 
daugiau draugijų. Be aukščiau 
išvardintų buvo dar pakviestos 
ir šios: dvi gydytojų d-jcs, tei
sininkų, miškininkų, agrono
mų, rašytojų ir Tėvynės Mylė
tojų draugijos, kurios savo at
stovo į šį posėdį neprisiuntė. 
Laikinas komitetas buvo pa
daręs keletą posėdžių, per ku
riuos buvo aptartos minėjimo 
gairės bei įvairūs sumanymai, 
skirti šiam posėdžiui patiekti.

Susirinkimo dalyvių buvo 
plačiai pasisakyta ir padisku
tuotas minėjimo reikalas, pa
reiškiant įvairius pageidavi
mus. Minėjimą sutarta suruoš
ti Chicagoje spalio mėn. Marijos 
Augštl mokyklos patalpose. 
Programą sudarys politinio 
pobūdžio įžanga ir dvi paskai
tos: 1) Vilniaus Universiteto 
kultūrinė reikšmė Lietuvai įr 
2) Vilniaus Universiteto isto
rija, kurių trumpa santrauka 
bus patiekta anglų kalba. Be 
to bus meninė dalis. Prelegen-i 
tai ir menininkai jau numatyti.! 
Manoma pakviesti svetimtau
čius ir amerikoniškų laikraščių 
atstovus. Vyskupas Brizgys 
maloniai sutiko išrūpinti ka
tedrą iškilmingoms pamal
doms, surištoms su minėjimu, 
į kurias bus pakviestas kardi
nolas ir kurioje, reikia tikėtis, 
dalyvaus visa Cicagos lietuvių 

. visuomenė. Nutarta prašyti pa-

BALDAI - NAUJAUSIO STILIAUS
BE BROKŲ

SĄSKAITOS BE 

FINANSŲ 

KOMPANIJŲ

Philadelphia, Pa.
Prel. I. Valančiumi šaunus

mostas |

Prel. I. Valančiūnas, supras
damas lietuviškos knygos reikš 
mę ir praktiškai prisidėdamas 
prie spausdinto žodžio skleidi
mo, nupirko neseniai knygų 
rinkoje pasirodžiusios vyskupo 
V. Brizgio “Marija Danguje ir 
žemėje” 200 egzempliorių ir 
gegužės mėnesio pirmą sekma- j 
dienį, t. y. gegužės 6 dieną, j 
padėjęs knygas ant staliuko 
bažnyčios prieangyje, kiekvie
nam pasiūlę ją pasiimti, kaip 
dovaną. Prel. I. Valančiūnas 
jau ne kartą lietuviška knyga 
apdovanoja mokinius bei orga
nizacijų narius.

Naujame vienuolyne

6v. Kazimiero seserys prieš 
kurį laiką jau persikėlė į nau
jas patalpas, kuries pastatytos
nugriovus senąsias, nebetinka- ♦ . . • « ■» <
mas gyventi. Naujosios vienuo
lyno patalpos moderniai įreng
tos. Statyba kaštavo per 
100,000 dolerių. Dėka prel. I. 
Valančiūno administracinių su
gebėjimų šiuo metu Šv. Kazi
miero parapijos pastatai yra 
nauji: prieš pora metų atsta
tyta bažnyčia, o šiuo metu ir 
vienuolynas.

Kun. V. Vėžys netiko tėvo

Neperseniausiai mirus kun. 
V. Vėžio, Šv. Kazimiero vika
ro, mamytei, gegužės mėnesio 
2 dieną iš gyvųjų tarpo netikė
tai išsiskyrė ir jo tėvelis, su
laukęs senyvo amžiaus.

Br. Dirmėnas pasveiko
Bv. Dirmėnas, vienas, iš 

spaudos bendradarbių, dvi sa
vaites sirgęs, jau pasveiko ir 
vėl pradeda darbą.

Frontininkai kviečia visus 

l Patirta, kad į LFB rengiamą 
j programą, tiek jaunimui skir
toje A. Sąbalic paskaitoję bei

Didžiulis pasirinkimas svečių kambario 

baldų, 100% vilna ar nailon, su dviem 

ar vienu foteliu nuo S “I 50.00—

en 5 U įvairiausių 
valgomųjų, Maha- 
goni, riešuto, ar 
ąžuolo, vyšnios 
medžio — 7 dalių 
valgomieji nedega
mu viršumi Formi- 
ca labai puikaus, 
stiliaus pas mus 
tiktai................ $1 MES PRISTATOME ANGLIS 

PEČIAUS ALIEJŲ
DIDELIAIS iB MAŽAIS KIEKIAIS

Mes taipgi per kraustome jūsų baldus saugiai — keletą blo
kų ar keliasdešimts mylių. Reikale Saukite mus. (

Vieno kambario baldus arba viso namo — kreipkitės pas 
mus. Turį daug metų patyrimo perkraustymo darbe.

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

Miegamieji ąžuolo, 

riešuto ar Mahago- 

ni medžio—su šli

fuotu sidabro vei

drodžiu dreseris — 

komoda — lova — 

dvi lempos, pas 

mus tik .... $“|

SEGHETTI JRAVEL BUREAU
51 So. Oakley Avenue Tel. YArds 7-3278

MES PAKEPINAME KELIONES LĖKTUVAIS, GEL2KEJU1AIS, 
AUTOBUSAIS IR LAIVAIS.

Sutvarkome dokumentus norintiems ątvąįiuoU J Ameriką. Pa
rūpiname dokumentus norintiems išvykti į Užsienį. TURIME IR 
LIETUVIŲ Skyrių. Pildome afideivitus. Pasinaudokite?

Virtuvės stalai chro

mo su formica vir

šumi, 5 dalių sta

las ir 4 kėdės 

nuo . $39.00—$90.00

“busiąs tmnAusr^
|S TOLI IR ARTI

NAUJI Oįbeu TROKAI-NAUJAUSI KMUSTW0 {PANK/AI 
ILSU Merų PATYRIMAS-PIGUS IRSĄtlNIR6AS APTARNAVIMAS

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL. Tel. WAIbv«k 9-9209

NUO UŽSISENfcJUSIŲ 

SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ

Tie, kurte kenčia nuo SENŲ AT
VIRŲ ir skaudžių zaizdų, 
negali ramiai sčdfitl Ir naktimi* 
miegoti, ne* jų užaisenG justos Žaizdos 
niežti Ir skauda. Kad pašalinti tų 
uleŽBJlmų Ir skaudBJlmų *enų atvi
rų Ir akaudilų žaizdų, uždfikitt 
LEGULO Olntment. Jos gydymo 
ypatybe* palengvina Jflsų skaudėji
mų Ir gal8slte ramiai miegoti nak- 
tj. Vartokite jų taipgi nuo skau- 
lžių Dudegtmu JI taipgi pabalina 
nležBJl.nų llgoe vadinamos P8ORIA- 
918. Taipgi pasalina pcrtSjlmų ligos 
md iriam os ATHLETE’8 FOOT, su
stabdo džiovinimų odos Ir perplyfttms 
tarpplrSČIų. Yra tinkama vartoti nuo 
lilūatančloa, suskilusios odos dedlr- 
vlnlų, odos Ižberlmų Ir t. t., taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada pe 
.Įrodo skaudus lSbOrlmas nuo vysty 
klų. Ji yra gera gyduolę nuo IS 
virtinių odos Ilgų. Le
gulo Olntment yra 
parduodamų po 76 
et.. »1 25. Ir $Ž 60.
Pirkite vaistine.oChl bĮĮB fc'EBjB
rago J Ir a py lln I-Ase-- nB

Mlhvaukpe, Wlsc..Oa
ry Ind.lr Drtrolt. Ml-
chlgnn arba raAykl-
I. Ir atsiųskite Mo-
ney order j
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PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. U artimų ir 

, tolimų distancijų, šaukite sekančiai:

ANTANAS VILIMAS
8415 s' UTUANICA AVIL» CHICAGO, ILL. 

Telefonas — FRontler 6-1882
illll|llllllllllllllllllllllllllllllllllllllt<lllllllUIIIIIIIIIII|IUiaillllllllllBIIIIIIII|IIIIIS|IIIIUI

Kilimai 100% vilna, 9x12 puikių spaivų . ............................... ..........§59.00

Šaldytuvai 8 cub.-pedų, 1956 metų tik............................................$1 75-00

Parcelano pečiai virimui: Crown, Universal, Norge ir daug kt. $99-1 49 

Knygoms spintos stiklo durim tik ........................ ......................................$29-00
N

Kavos staliukai ąžuolo ar riešuto medžio tiktai................................... .. .. $6 50

Telefonui staliukai, ąžuolo, riešuto ai Mahogani, tiktai.........................$2-5C

9X12 linoleum įvairių spalvų tik . . . ........................... .............................. $6-50

25553 .

1956
TELEVIZIJOS F0B06RAFAI 
Tik pas mus pirkdami gausit
* Nemokamai i-jų mGn. pilnų garan

tijų — darbas Ir dalys.
» Nemokamai vidaus antenų Ir Ineta 

davimas.
• Iki 6100.00 Ir daugiau nuolaldoa ui 

Jūsų senų televizijų.
Be to, visokiausi radijai, rekordą 

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

NUOŠIRDUS LIETUV1BKA1 
PATARNAVIMAS

Frank’s TV and Radio
PARDAVIMAS IR TAISYMAS

3240 South Halsted Street
Telefoną* CAIomet 5-7252 

PRANAS KERBIA IR 
PAULIUS F. EN OZELI B

Taigi, dabar pradėkite taupyti iisjt lietuviikoje 
įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AMD LOAN !

Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000,00
FURN1TURE CENTER, Ine
3224-26 South Halsted Street Telefonas - VIctory 2-4226

4071 Archer Avė., į vakarus nuo California Avė
CHARLES ZEKUS, Sekretorius

Atidaryta pirmadieniais, ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30 vai. Kitom die 

nom nuo 9 iki 6 vai. Sekmadieniais nuo 10 iki 5 vai.
OFISO VALANDOS

Plrmad., antrad., pvnktad. Ir 
Aefitad. 9 vai. ryto Iki 4:10 p.p.

Trečtad. 9 ryto Iki 12 vąl.. 
Ketvirta,  d. 9 vai. Iki B vnl. vak.LEGULO, Department D. 

5618 W. Eddy SL Chlcago 84, UL

MOviHC
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Ketvirtadienis, gegužės 17, 1956 DIENRAflTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS R

Oi neverk, motinėlė...
Gegužės mėnuo, kurio antra-1 — P. Zarankos ir, publikai pra

eis savąitgalis prabėgo Motinos 
dienos ženkle, Detroite labai aud 
ringas. Mokyklos, organizaci
jos, spauda ir radijas su reikia
mu dėmesiu ir pagarba pami
nėjo Motinos dieną. Šv. Antano 
prapijos vaikučiai jau penkta
dienį pasveikino savo motinas 
kuklia, savo rankų darbo, dova
nėle su vienokiu ar kitokiu įra
šu, iš kurio padvelkia kūdikiška 
meilė motinai. Motina skaito: 
“Tai Tave papuošiu šiandięn 
tyru meilės žiedeliu... Tas žie
delis man širdutėj niekad, nie
kad nenuvys”... Džiaugiasi mo
tulė savo vaikučiu, džiaugiasi ir 
seselėmis mokytojomis, kurios 
moka vaikuose įskiepinti pagar
bą tėvams.

“Baltic Melpdies” radijo va- 
ląndėlės metu didelė dalis prog
ramos buvo skirta motinoms pa
gerbti. Jautriu, prie susimąs
tymo vedančiu, žodžiu kalbėjo 
kun. Simanavičius. Perskaitytas 
kun. Daumanto laiškas — svei
kinimai motinoms. Programos 
direktorė Helen Rauby jausmin 
gaiš žodžiais išreiškė pagarbą 
ir meilę motinoms. Pagaliau 
prie mikrofono buvo pakviestos 
trys motinos ir apdovanotos.

Sekmadienį Šv. Antano para
pijos bažnyčioje suma buvo skir 
ta už motinas. Organizuotai da
lyvavo skautai. Pasimelsti su
sirinko pilna bažnyčia. Iš pa
mokslininko kun. dr. Boreišio 
minčių išplaukė kenčiančios ir 
mylinčios motinos vaizdas.

LB Detroito apylinkės valdy
bos suruoštas Motinos dienos 
minėjimas įvyko buv. lietuvių 
svetainėje tuojau po pamaldų. 
Scenctffone buvo mergaitės, pa
sipuošusios tautiniais rūbais. 
LB apylinkės valdybos atstovė 
Mingėlienė supažindino publiką 
su paskaitininke, viešnia iš Chi- 
cagos, vyr. sktn. Zailskiene. 
Prelegentė pasvekino motinas, 
iškėlė motinos gerbimo reikšmę, 
gražiai įvertino lietuvės motu- 

i tės atliktus darbus Lietuvos is
toriniais laikais, paminėdama 
kovojusias už Kražių bažnyčią, 
knygnešių, savanorių motinas, 
su pagarba atsiliepė apie senų
jų šio krašto imigrantų motinas, 
išauginusias lietuviškas šeimas, 
ir motinos išgyventą ar išgyve
namą kančią buvusioje ir da
bartinėje okupacijoje. Prele
gentė, kalbėdama apie paskuti
nės imigracijos į JAV motinas 
pastebėjo, kad dalis jų dirbda
mos neberanda laiko savo vai-

šant daugiau, “Ta mūs sese
lė” — Jonušo. Minėjimas baig
tas sugiedant “Marija, Marija”.

Motinos dienos atgarsių buvo 
ir Detroito didžiojoje spaudoje. 
Vienur — paveikslas didžiulės 
šeimos motinos, iš kito paveiks
lo šypsosi žilagalvė motulė, dar 
kitur — jauną, iš Europos kilu
si, motina su skausmu žvelgia į 
trijų mėn. kūdikį, nes jos vyras, 
buvęs karys, ją sumušė ir su 
kūdikiu paliko badauti: jos ki
šenėje tik vienas doleris, o šal
dytuve tik viena bonkutė pieno 
vaįkui. Turime ir mes kenčian
čių motinų, ne vien okupacijoje, 
bet ir čia. St. G-kas

ĮDOMU

ŽINOTI

Mother Reparatrią vienuoly
no seselės yra pakvietus',os lie
tuvius dalyvauti vienos valandos 
Švč. Sakramento garbinime Die 
vo Kūno novenos proga. ALR- 
KF 4 skyrius šį kvietimą priėmė 
ir lietuviams yra paskirta viena 
valanda trečiadienį, gegužės 23 
d. nuo 3 iki 4 vai. p. p. Pamal
dų vieta — Mother Reparatrix 
vienuolynas, 17330 Qųincy Avė. 
Gražu būtų, kad lietuviai pa
klausytų seselių kvietimo ir ko 
gausiausiai dalyvautų.

TRUMPAI

— Pirmoji šįu tnętų gegužinė, 

rengiama keturių organizacijų, 
Grove darže

— Sportininkams paremti ge 

gužinė įvyks š. m. gegužės 27

Černiauskienei, M. Gindvilaitei,'
O. Kasevičiūtei, V. Čulcienei, O.

Šadeikienei, J. Dryžai, Hofma
nui, V. Kartonui, D. L'šauskui,
K. Sragauskui ir tai nepergau- 
siai, bet tikrai dosniai publikai.

Visų jūsų bendromis pastan
gomis šis vakaras, įvykęs 1956 
m. balandžio 7 d. (pajamos —
$624.34; išlaidos —$412.55) da 
vė $211.79 pelno. P. P.

BALFO GEGUŽINE

Š. m. biržei'o 3 d. tąs mažas 
Detroito lietuvių būrelis vėl 
rinksis j Birutės daržą — Bal- 
fo gegužinėn — sudaryti kele
tą doleriu kų tam Balfui, iš ku
rio dar taip neseniai vieni ma
žiau, kiti daugiau esame gavę.

Tad iki pasimatymo, mieli dėt 
roitiečiai Balfo gegužinėje, nes 
priežodis sako, kad ir mažas 
kupstas vežimą verčia. U- P-

DETROITO IR WINDS,QRO 

LIETUVIŲ GEGUŽINE

Gegužės 27 d. Birutės darže, 
kuris yra prie 11 mylios ir John 
Rd., rengiama plačios apimties ^3 reikalas.

LIETUVOS TOHSBlftTO 
JIESKOĮIMAl

Bartkevičius Juozas iš Kybartų,
Butkevičius Vaclovas iš Smilgių 

k., Telšių aps.,
Butkūnas Napoleonas iš Plun

gės,'
Oesnai Juozas, Jonas, Vytautas 

iš Adamarinos k., Vilkaviškio ap.,
Dzikai Albinas, Viktoras, Jurgis,
Gajauskienė Šaulautė Ona, gy

venusi Eccles, Mancbester, Ang
lijoj,

Grybas Juozas, gyvenęs New- 
ark, N. J.

Gustainis Justinas iš Sintautų 
v., šakių aps., gyvenęs anglų zo
noj Vokietijoj,

Učiukai Vladas ir Anele (Jau- 
niškytė) nuo Daigailių, Utenos a.

Šauliai Juozapas ir Jonas (Ga- 
jauskienėg broliai),

Vitkauskienė Rozalija, gyvenusi 
Cambridge, Mass,

Žilioniai Zigmas ir Ona, trem
tiniai, iš Kybartų.

Žvirblys Antanas, Kazio sūnus, 
nuo Švėkšnos.

Jicškomieji arba apie juos ži
nantieji prašomi atsiliepti į Kon
sulatą.

Į Konsulatą kreipiasi nemažai 
žmonių, gyvenančių Amerikoje, 
prašant surasti jų gimines ar pa
žystamus, gyvenančius Amerikoje. 
Jieškotojams ir jieškomiesiems, 
vietoje gyvenant, Konsulatas ne
tarpininkauja. Tą gali atlikti pa
tys jieškotojai. Tačiau, jeigu vie
tiniai lietuviai gauna prašymus iš 
Lietuvos ar iš kur kitur, kuriais

Juodaitienė (našlė) ir jos dūk- prašoma surasti gimines, tais at 
tė Olga Mertin, gyv. Chicagoje, j vėjais Konsulatas tarpininkauja.

Latoza Petras iš Tauragės mies Prašymų persiuntejai yra prašomi 
— atsiųsti prašytojų laiškus arba jų

nuorašus ir vokus. Tas reikalinga 
informacijai.

LIETUVOS KONSULATAS 
6147 So. Artesian Avė. 

Chicago 29, III.
Telefonas HEpublic 7-8334

to, gyvenęs Chicagoje.
McNamee Mrs. S.', gyvenusi So.

Maplewood Avė., Chicagoje.
Predeckytė Vanda iš Vištyčio,

gyvenusi Kaune, dirbusi radiofo
ne,

Radvila Vincas, gyvenęs Balti- 
more, Md.

Šaulys Jonas, Stasio sūnus, gy
venęs Mažintų kaime,

gegužinė (piknikas).
Rengiamoje gegužinėje meni

nę programą atliks Clęvelando 
tautinių šokių grupė Grandinėlė, 
vadovaujama Liudo Sagio, ir 
Clevelando jaunųjų akordeonis
tų grupė, vadovaujama Juliaus 
Kazėno.

Bus dovanų paskirstymas, 
vyks komiško sporto varžybos, 
gros puikus orkestras ir veiks 
įvairumu pasižymintis bufetas.

Gautas pelnas bus paskirtas 
VI š. Amerikos Lietuvių Sporto 
Žaidynių II rato varžybų rengi
mui. Žaidynės įvyks rugsėjo 11 
ir 2 d. d. Detroito ir Windsoro 
miestuose.

Pasinaudodami 25 Detroito ir 
Windsoro lietuvių organizacijų 
vadovų bei narių pritarimu, ma 
loniai kviečiame visus mielus 
tautiečius paremti mūsų pastan

d. Birutės darže. Gegužinėje1 gas gausiu atsilankymu.
dąlyvaus Clevelando taut. šo
kių grupė ir to pat miesto jau
nieji akordeonistai.

— Stasys Stapulionis, LRKSA 

265 kuopos vicepirmininkas ir 
didelis katalikiškų organizacijų 
ir vienuolynų rėmėjas, ką tik iš 
ėjęs į pensiją, ruošiasi tolimai

JONAS GRADINSKAS
Kambarių vėsintuvai, vėdintuvai; radio: vokiški, kišeniniai, nešio

jami, automobiliams: televizijos; patefonai, varomi baterijomis
J. G. TELEV1SION COMPANY

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

A. TVERAS
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES 

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

icsjS

yra įsbai svarbus ir neatidėlio
tinas. Dainų šventės pasiseki
mas yra kiekiveno l'etuvio gar-

TELEVIZIJOS
ir Ratfto Aparatu Taisymai
Sąžiningu ir garantuotu darbu 
M. RIMKUS, 4617 8. 8awyer St 
TeL VI 7-0087 — VI 7-8087LR Detroito Apylinkės V-ba

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

BENDROVĖ

4038 Archer Avenue Tai. LA3-6719 
AUGUST SALDUKAS Prazlcbntot

Rengėjai

PAREMKIM DtAUKŲ ŠVENTĘ

LB Detroito apylinkė š. m. ge 
gūžės 19 d. 7 vai. vak. buv. lie
tuvių svetainės namuose, žemu- 
tinėj mažojoj salėj kviečia or
ganizacijų vadovus bei jų atsto-

kelionei į Clevelandą ir Bosto-1 vus atsilankyti į pasitarimą Chi- 
ną pas savo gimines. I cagoje įvyksiančios JAV ir Ka-

— Mykolas Pranaitis, LRKSA 
265 kuopos narys, Detroite par
davęs savo namus, su žmona iš
vyko apsigyventi į Floridą, Fort 
Launderdale.

— Loųise Šimonytė ątosto-

nados Lietuvių Dainų Šventės 
parėmimo reikalu. Kalbamame 
pasitarime bus paliestas ir lietu
viškos knygos platinimo vajaus 
klausimas.

Malon'ai kviečiami ir paskiri
gas leidža Floridoje. Negalė-Į asmenys atsilankyti į minėtą 
dama būti namuose Motinos die i kultūrinį pasitarimą. Reikalas
nos proga, telefonu pasveikino I
savo mamytę Oną Šimonienę.

— Vincas Ruseckas, baigęs
braižytojų kursus ir išlaikęs eg
zaminus, pradėjo dirbti Fordo 
inžinerijos skyriuje bra'žytoju.

— Praėjusį savaitgalį uraga-

IR MQFESUQN«LA|

kųj ir jo auklėjimui. Priminusi Į nas Detroito priemiesčiuose Lin
pareigas padėti išlaikyti lietu
vybę, davė eilę sugestijų: lan
kyti savo vaikų parengimus, už 
sakyti jaunimui skirtą spaudą, 
stengtis būti su šeima — tąįp 
vad. šeimos vakarai ir išvykos 
už miesto, kartu dalyvauti pa- 
mąldose ir t.t. Visas tas min
tis skyrė kaip dovaną motinoms 
Motinos dienos proga.

Po paskaitos meninėje prog- 
rąmoje parapinės mokyklos vai
kučiai, vadovaujami seselės mo
kytojos, padainavo “O atsime į 
nu namelį”, “Toli už girių” ir 
“Jauna sesė”. E lėrąštį “Moti
nos širdis” padeklamavo Misiū
naitė. Lituanistinės mokyklos 
mokinė G. Bajorūnaitė skaitė 
ištrauką iš M. Pečkauskaitės 
“Sename dvare”, L. Mingėlaitė 
paskambino pora dalykėlių pia
nu. B. Brązdžionip pasaką dek
lamavo R. Bulgarauskaitė, Čiun 
kaitė ir D. Poltcraitytė. Savo 
laišką mamytei skaitė Kazys 
Jankauskas. Skaučių Gabijos 
tuntas pasirodė su Motinos die- 
nąi skirtu vaizdeliu. Toliau prog 
ramą atliko ateitininkai. A. Kut. 
kus padeklamavo Maironio “Oi 
neverk, motinėle”. A. Udrys at
pasakojo Biliūno “Motina”. Trio 
(P. Zaranka ir broliai Polikai- 
čiai) padainavo “Oi močiut, mo
tinėle” — Šimkaus, “Nelaukia”

coln ir Allen Park padarė žymių 
nustolių.

— Paskutiniu metu Detroite 
padidėjo nedarbas, kuris palie
tė nemąžai lietuvių.

— Ąugatesn. lituanistinė ir 
šeštadieninė mokyklos mokslo 
metus baigs š. m. birželio 3 d 
Tą dieną po pamaldų įvyks iš
kilmingas mokslo metų užbaigi
mo aktas ir mokiniai atliks me
ninę programą. St. G-kas

P A D 6 K A
Balfo 76 skyriaus valdyba šir 

dingai dėkoja Detroito Lietuvių 
Dramos Mėgėjų Sambūriui ir jo 
režisorei Z. Arlauskaitei - Mik

šienei, pastačiusiai V. Žemaičio 
3 v. komediją “Jaunikis iš Kau
no”, J. M. Kasevičiams už pa
talpą repeticijoms, adv. Alex 
Conrad už apmokėjimą progra
mų atspausdinimo išlaidų, E. 
Paurazicnei ir P. Moliui už pa- 
rūpinimą reikalingų leidimų, “Se 
nate Furniturc” krautuvės sa
vininkui Bcrg, paskolinusiam 
reikalingus scenai baldus, "Joe 
Shell Service” savininkui J. 
Jakščiui, davusiam sunkvežimį 
minėtus baldus atsivežti ir nu
vežti, klebonams, laikraščių re
daktoriams ir radijo valandėlių 
vedėjams už vakaro garsinimą 
ir šio vakaro talkin ūkams L.

3h
Jeigu norite pirkti arba parduoti 
namus, sklypus, Biergardenus — 
alines, ūkius ar vasarvietes, kreip
kitės i

ELSĘA REĄLTY & INVEST- 
MĘNt coMpąNY

atstovą

VLAD4 BARAUSKĄ
Telefonai: Įstaigos VA 2-9790, 

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

la Di
(A ir CHIRURGE 
X-RAT

393 We*t Grand Boulevard 
cor. Shady Lane Detroit 16. Michigat, 

Namų telef. VI 1-7970 
Pirm. antr. ketv. ir penkt. 12-3 ir 6-8 vai 

Tr« «r 12-3 vai.
Telef, TA fi-ūfifl6 

VINCAS KIRŠINĄS 

11420 Steel Avenue 

Detroit 27, Michigan

Tel. WE. 4-8185 
GEtyERĄL OONTRACTOR

Atlieka Įvalrbia statybos, patai<y 
mo Ir pertaisymo darbus — stalinio- 
kystSs cemento, mūrijimo, elektros 
plumblngo, dažymo Ir dekoravimo 
Atskirų kambariu bei butų Įrengimai 
pastogėse Ir skiepuose.

K I • uu-blle
UTHUANIAN MELODIES

Ann Arbor - WPAG - 1050 Uk> 
cyclea

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

15756 Lesure — Detroit 27,
Michigan

M.
GYD
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MAROUETTE GELIŲ KRAUTUVE
KORSAŽAI, GELffiS VESTUVĖMS, LAIDOTUVĖMS IR 

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

2743 We$t 691h Stract Tel. PRospecl 6-0781
(priešais A v. Kryžiaus ligoninę)
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BUICK’AS

LIETUVIŠKAS

AUTOMOBILIS

25% faster than 5 years ago ...

Soup'* »n In 65 **cond*l With thl, n*w Hotpoinl 
H’» «o»y to terve >t*aming-hot toup for 4, in little 
more than a minute. Thi, i* typical of the sppsd of 
modarn •Ipctric rang*t.

Itidaiį- ttothinpcooksfaster !

Built-ln Rotioeri*. With Hot- 
point'i Roto-Grill you'll turn 
ovt roattt, fowl, ,*afood that'» 
eraekling brovrn oubido, moitt 
and tonder Inildp. Sk«w«r 
turn* automatically.

COMMONWEALTH

Atrodo, kad jokia kita elektros 
priemonę nėra taip smarkiai Ir 
taip nuostabiai patobulinta, 
kaip šių laikų elektrine krosnis.

Nauji utilizuoti ir pagerinti 
kaltinimo vienetui Iš laborato
rijų pateko į virtuves tuoj po 
to, kai tik jie buvo išbandyti. 
Inžinieriai surado geresnius bū
dus kaip pakeisti elektrinę 
energijų j augšfą kaitinimu — 
greitam nebrangiam ir su di
desnėm galimybėm kontroliuo
tam virimui.

liet moderniškų elektrinių 
krosnių greitis yra tik viena 
priežastis kodčl jūs pamėgsite 
virti elektra. Jis palaikys jūsų 
virtuvę vidutiniai 10 laipsnių 
ygsesne (net ir kai orkaitė bus 
naudojama keltas valandas). 
Ir. nčra švaresnio būdo viri
mui.

Naujos elektrines krosnys 
yra gaminamos jvairių vaivo
rykštes spalvų, taip pat ir bal
tos. Jose yra daug ‘‘naujų Idė
jų” patobulinimui kaip tai — 
Įmūrytos orkaites, ‘‘rotlsse- 
rles”, "dccp-wcll” puodai... net 
ir automatiškai kontroliuoja
mi virimo vienetai. Tad, Jei Jūs 
manote statyti, pirkti ar re
montuoti namus, Įsitikinkite 
klek mažai tekainuoja turėti

tikrai modernia automatinę 
elektrinę krosnĮ.

Didelės sutaupos. — Mes ap
mokame dalį krosnies insta

liaciją) išlaidų!
Gal reikalinga bus jvesti nau
jas vėlas, kad galėtumėt Įsi
rengti elektrinę, krosnį? Mes 
pasidalinsime išlaidomis su (1,
2 ir 3-jų butų) namų. savinin
kais. Tuomt jūsų išlaidos gali 
būti sumažintos beveik per 
pusę.

Ir Jūs gausite (baigiau nei 
pinigų su ta u pynių!

Moderniškas vėlų Įvedimas 
kurs reikalingus instaliacijai 
pagerins jūsų TV paveikslus, 
paskaistins šviesas, visos elek - 
trlnės priemonės veiks geriau. 
JŪS galėsite Įsirengti 24t)-voitų 
elektrini džiovintuvų, vandenH 
šildytuvą, arba. ‘‘air-condttio- 
ner” greit ir pigiai. The Share- 
thc-Cost-Plan (išlaidų pasida
linimo planas) gaunamus išsi- 
mokėjimo sąlygom iki 2-jų 
metų.

Sm your aloctric oppliancą doaler

COMPANYl PUBLIC
COMPANY

I' TAUPYKITE TVIRTAI.

P 1111 .. -......... “ .

AUKŠTAS DIVIDENDAS — APDRAUSTAS SAUGUMAS IK PELNINGI PATĄĘNAVIMAL
APDRAUSTOJ Slfl.OOO.OOfl IŠTAIGOJE. AUJK*f)l ALSIAS 

Atfc DU IR 
VISOKĮ AlISIAH 

INAMIAUBl OM 8ĄL

S, NAUJAI PA UI 
VAKACIJV SKY

IVINTAS DIVIDENDAS Ui PAID UP INVIOTMEN 
rtiAi: nutte tauvVTi ir perbąį4-_ P —VELTUI PATARAAVIMAS NARIAMS. iMKElOlAlf IR 

SUŽINOT MCHU ALKU’4 DIVIDENDĄ IR KITAI KU

TU SĄSKAITAS, KITI TA1 I’YMO SKYRIAI: OJPT1ONAL, BONUS, KA 
TAUPYKITE IALAIDAS IŠKEIKIANT ČEKIUS IR APMOKANT VIUO 
PARDUODAM VALDŽIOS BONUS. NARU PASKOLOS PRlClNAMIAI 
FORMACIJAS PAŠAUKIT — GROVEHlLL *-7*18.

CHIC4G0 SAVINGS Md LOAH ASSOCIATION, 8234 SOUTH WESTERN AVĖ.
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SO. BOSTONO ŽINIOS
NAUJAS RALFO SKYRIAUS i ir H raidžių medžiagą, išvyko į 

PIRMININKAS ! Chicagą. Tolimesn ame I ir J
Atsiradus nesutarimo, iš Bal

to Bostono skyriaus pirminin
ko pareigų pasitraukė ilgai ir 
uoliai tas pareigas ėjęs Ant. 
Matjoška. Nauju pirmininku iš
rinktas Ant. Andriulionis, taip 
pat pasire škęs kaip uolus vi
suomenininkas.

SERGA

Bostono teisininkų draugijos 
pirm. St. Vaitkevičius serga ir 
gydomas Bostono miesto ligo
ninėje nuo gegužės 7 d. Taip 
pat susirgo ir paguldytas mies
to ligoninėje Br. Bajerčius, Lie
tuvos kariuomenės majoras. i

IŠEINA Į PENSIJĄ

Bostono Domino cukraus fab
rike išdirbęs daugiau 50 metų, 
ilgus metus esąs mašinų sky
riaus viršininku Richard Fitz- 
gerald, fabrike žinomas popula- 
riuoju Diek vardu, nuo š. m. 
birželio 1 d. išeina į pensiją. Šis 
airių kilmės asmuo mėgo lietu
vius, su jais draugavo ir į savo 
skyrių yra priėmęs labai daug 
lietuvių tarnautojų. Vien iš 
naujosios imigracijos jo skyriu
je dirba keliasdešimt lietuvių.

Visi lietuviai išeinančiam į 
pensiją Diek Fitzgerald linki ge
ros sveikatos, ilgiausių metų ir 
visada maloniai jį atsimins.

LIETUVIAI — GERI 

MOKINIAI

Sigitas Leimonas, šiemet bai
giąs Bostono technikos mokyk
lą, yra pasižymėjęs moksle ir 
gavo stipendijų pasiūlymus net 
iš trijų vietų. Jis taip pat pa
sižymėjo karinio apmokymo pa
mokose ir pasiekė gana augštą, 
Bostono mokyklose praktikuoja
mą, pulkininko laipsnį. Gegužės 
23 d. įvykstančiame mokyklų 
parade jis komanduos kelių mo
kyklų mokiniams.

Raimundas Žičkus baigė ket
virtį vien labai gerais pažy
miais ir įrašytas į garbės są
rašą. Garbės sąraše taip pat 
yra Alg. Kriščiūnas, Vai. Moc
kus, Vyt. Vasaitis ir St. žiž- 
niauskas.

LITUANISTIKOS MOKYKLA

IŠLEIDŽIA NAUJĄ LAIDĄ

Bostono lituanistikos mokyk
la šiais metais išleidžia naują 
abiturientų laidą, kurią parengė 
VI. Kulbokas. Baigiamieji eg
zaminai bus birželio 9 d.

Taip pat bus egzaminai, bai
giantiems keturias gimnazijos 
klases. Tą klasę veda O. Gir- 
nluvienė, dr. J. Girnaus žmona.

TRUMPAI

— Liet Enciklopedijos VIII 
tomas jau baigiamas spausdin
ti. Jis apims medžiagą ligi In. 
Pr. Čepėnas, baigęs tvarkyti G

tome bus dr. J. Girniaus reda
guota medžiaga.

— LRKSA piknikas rengia-

Vestuviy nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūšy specialybė

PRECIN PHOTO STUDIO
(Incorporated)

EDVARDAS ULIS, sav,

4058 Archer Avenue 
Telefonas VIrginia 7-2481

SOPHIE BARČUS
RADIO PROGRAMA

ti WOE8 stotie* — Banga 1SS0 
NUO PIKMAD. IKI PENKTAD. 

1:4B Iki 8:10 vai. ryte 
SESTAD. 8:10 Iki »:B0 ryte 

PIRMADIENNIO vak. nuo 7—9 v. 
SEKAD. 8:30—8:30 y. r. tt stotiee 

WOPA — 1490 klL 
Chlcago St, -11. HEmlock 4-1411

7111 So. ROCKVVKLL 8T.

O VI N G
A BENIULIS atlieka įvairius 

perkraustymus ir pervežimus 

ii tolimų ir artimų atstumų.

TeL BĮ. 7-7075 arba 
PR 8-9842

Jr
ALL MAKES 

COLORED 

T. V.’s

Air
Conditioners

mas birželio 3 d. Romuvos par
ke, Brockton, Mass.

— Parapijos choro iškyla į
Cape Cod bus gegužės 20 d., sek 
madienj. Chorui vadovauja mu
zikas J. Kačinskas

PAJIESKOJIMAI
Teklė Šlovinu" <1. Jokūbo iŠ Sibi

ro, gyvenusi Kėdainių aps., Baiso
galos valso., Skėmių kaimo, pajioško 
vaikus: Vladų ir Juozų Šlovins s. 
Benedikto. Rašyti: J. Gritėnas, 1115 
N. 10. Melrosc l’ark, Įll.

Pajiešknu giminių ir pažįstamų. 
Esu kilusi iš Šiaulių apskr., Trykių 
vaisė., Ktakininių kaimo. Rašyti 
šiuo adresu — Zuzana Rigytė Stas- 
kauskas, 1311 Linda Avė., Rockford, 
III.

ALBINUI VAIČIŪNUI laiškas iš 
Sibiro. Atsiimti pas Mrs. Janina 
Butrimienė, 790 Hudson Avė., Ro- 
eboster 21, N. Y.

Hot Wątęr: Cheaper 
And Faster With Gas

JOS. F. BUDRIK
FURNITURF, INC.

3241 S. Halsted St.
Tel. CAIumet 5-7237

Augštos kokybės
Rakandai, Pripildyti
3 kambarius: Pečius
šaldytuvas, Televizija,
5 šmotų miegamo kambario 
setas, 5 šmotų Valgomo 
setas.
5 šmotų svečių Parlor setas 
Viskas vertės $455.00, už $299. 
Lengvos išmokėjimo sąlygos 
9x12 Klejankes po $4.95 
Gold Seal arba Armstrong 
Klejankes po 49 c. už yardą 
Dideli Bedroom karpetai 
po $9.95.
Budriko Radio Valanda Ketvirta
dienio vakarais nuo 6 iki T vai. 
iš WHFC stoties. 1450 kil. su gy
vais dailininkais ir orkestru.

Mįslių kontestas.
Atdara 7 dienas savaitėje 

Pirmadienio ir ketvirtadienio va
karais iki 9:30. Sekmadieniais nuo 
10 iki 5.

CLASS1FIED AND HELP WANTED ADS
REAL ESTATE REAL ESTATE

Brighton Parke. Medinis namas 
ant 50 pėdų sklypo. Z po 4 kam b. 
Rūsys, centr. šildymas, garažus. Kai
nu tik $13,000.

.Mnrųuelte Parite prie parko, bažn. 
ir mokyk, parduodamas puikus apar- 
tamentints namas — 2 po 5 k. ir 3 
po 4 k. Centr. ftild. Namas vertas 
dėmesio.

S2n«l ir Kc<lz.l<‘ apylinkėje didelis 
’-bi metu. 8 kamb. "expandable”. 
Platus sklypas. Daug priedų, laibai 
geras namas.

Gage Parke pigiai parduodamas 6 
kamb. mūrinis bungalovv. Rūsys, Šil
dymas, 2 autom, garažas.

<JO-os ir Halsted apylinkėje pigus 
C butų mūrinis.

Skubiai reikalingas 2-jų butų mū
rinis namas Marquette Parke arba 
Brighton Parke.

VENTA 
4409 S. Fairfield Avė.

LAfayette 3-3881

Daugiausia sutaupysite pirkdami ir 
parduodami per šių įstaigų, nes čia 
rasite pigių ir vertingų namų visoj 
Cbicagoj. Teiraukitės:
ALG. BUUDRECKAS 

REAL ESTATE
4081 Archer Avė. (Prie Californijog) 

Telef. LAfayette 3-3384

Naujas mūrinis 2-jų augštų Brigh
ton Parke 5 — 3 ir 2 dideli kamb. 
Stilingas kampinis namas.

Medinis namas 5 ir 3 kamb. Ga
za šildoma. Svarūs butai. Kaina 
$13,500.

Marųuette Parke naujas mūrinis 
bungalosv 5 k. (3 mieg.) ir skiepe 3 
k. butas. Kabinetinės virtuvės. Ga
ražas. Pamatyti sekmad. tarp 1—5 
vai. 7131 S. Talman Avė. Kitu laiku 
tik susitarus.

ŠIMAIČIAI
ReaJty, Builders, Insurance

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

.. LIETUVIŲ KOLONIJOSE .. 
VERTINGI NAMAI:

Mūr. 5 k., automat. 611d., gar. $15,700 
Mūr. 2 po 4 k., naujas, gar. $34,500 
Mūr. 2 po 4 k., dekor., gar. $27,000 
Mūr. 2 po 5 kamb., 3 mieg., 2 boil., 
dvigubas lotas, garažas .... $28,500 
Mūr. 2 po 6, nauj., mod. fr. $30,800 

GERI BIZNIAI:
Vaistinė ir G kam., garažas. $30,000 
Krautuvė, gero biz., su jreng. $6,000 
Vasarvietė su jreng. motorlaiviu, prie

Chicagos, gera proga — $2,200.
Parūpinau! gerom sąlygom paskolas

A. BUDRECKAS, REALTY
4081 ARCHER AVĖ. LA. 3-3384

HELP WANTED — VYRAI

Reikalingi
VIRĖJAS 
IR VYRAI

virš 21 m. amžiaus 
mokytis valgių gaminimą 

traukinio restorane. 
Atlyginimas nuo $308 į mė

nesį, pagal patyrimą. 
Ligoninės draudimas nemo
kamai. Darbo metu valgis, 
nemokamai Nemokama ir
nakvynė pakely.

SANTA FE RAILROAD
2014 S. Wenfworfh Avė.

AUTOMOBILEb — TRCCK8 
Automobiliai — Sunkvežimiai

HELP WANTED MOTERYS

Visuomet yra užtenkamai karšto vandens kūdikiui ir 
visai šeimai su automatišku Gazo vandens šildytuvu. 
Jis užkaitina daugiau vandens greičiau už mažesnę 
kainą. Gaukite detalias informacijas bet kuriame 
Peoples Gas ofise arba pas jūsų Plumber-Dealer.

Skanus Europietiškas Kaimo sūris — primins jums jūsų 
gimtąjį kraštą. šis sūris parduodamas Chicagoje, jūsų apy
linkės krautuvėje. Krautuvei jo neturint, jums pareikalavus, 
galėtų tuoj užsakyti. ,

SINCLAIR Gazolino Stotis

"PAGALBA
Sav. Ant. Stanevičiui

II

BUILDING & REMODELING
KONTRAKTORIUS 

STANDARD BUILDERS, INO. 
2523 W. 60 st. Chlcago 28, UI.,

PRospeckt 8-3782 
A. OINTNERIS — pirmininkas 

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

duris.

V. ŠIMKUS

Įvairūs pataisymai ir pardavimas.
Jei norite pirkti ar užsakyti namą., 
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 m iki 4 vai 

4645 S. Keating avė., Chicago 32, III.

RETA PROGA! Gage Parke 6 
kamb. (3 mieg.) mūrinis bungalow 
skubiai parduodamas už geriausių 
pasiūlymų. VENTA, LAfayette 3- 
3881.

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

2405 West 51 St. 
WAIbrook 5-5030

PRospect 8-3579 (vak. ir sekmad.)

Nejud. turto pirkimas-pardavimas, 
visokia apdrauda, notarijatas

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 W. 71st St. — WA1. 5-6015

MERGINŲ
MOTERŲ

PRUDENTIAL BUILDING 
RESTORANE

Ir kitoso artimose vldurmiesčlo 
vietose dabar samdomos

PADAVĖJOS 
VIRTUVĖS MOKINĖS

VIRALINĖS
MAISTO SANDELIO (PANTRY) 

VEDĖJOS
1. Patyrimas nereikalingas
2. Uždarbiai užtikrinti
3. Valgis ir uniformos duodami
4. Grupinė apdrauda
5. Grupinė hospitalizacija 
5. Patraukli aplinka
7. Progos pakilti
8. Nedirbama sekmadieniais Ir Šven

tadieniais.
Kreiptis dabar

STOUFFERS
RESTAURANT
PRUDENTIAL BUILDING 

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

VIKTORO KO2IC0S 
lietuviška gazolino stotis Ir auto 

tais j mas
Atliekami motoro remontai, lyginimo, 
dažymo darbai Ir keičiamos dalya

CALL-ME-MOTORS CC.
5758 S. WESTF.RN AVĖ.. PR 8-8533

Geriausiai Rekomenduojame

VIEŠA REKOMENDACIJA Mr. 
Svobodai, 3739 W.26th St.; Cicero 
skyr. 6013 W. Cermak Rd. Mes
per jį pirkome 1309 S. 59th Avė. 
Rekomenduojame jį geram “real 
estate” patarnavimui.

Mr. & Mrs. Forsberg

ANTANAS LUKAS IR SŪNUS 
2717-19 Wesf lįst Sfreef

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

Tel. — HEmlock 4-5881

Reikalinga moteris namų valymo 
darbui antradieniais ir penktadie
niais. $1.25 į vai. ir apmokama 
transportaeija į Northshorc prie
miestį. Tel. VErnon 5-1877.

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,

’JIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIU 2334 S. Oakley Avė., Chicago, Ui.
I LIETUVIŲ STATYBOS 5 ------ ---------- ----
= BENDROVE E

M O RAS I

BUILDERS, INC. =
_ Stato gyvenamuosius na- =
5 mus, ofisus ir krautuves pa- =
E gal standartinius planus ar =
E individualinius pageidavimus. B 
~ {vairūs patarimai statyt- B 
E bos bei finansavimo reika- B 
3 lais, skiciniai planai ir na- E 
B mų įkainavimas nemokamai. E 
= Statybos reikalais kreiptis E 
E i reikalų vedėją šiuo adresu: E
IlONAS STANKUS Į
E kasdien nuo 4 vai. popiet E 
E TeL PRospect 8-2013 =
E 6800 SO. CAMPBELL AVK. =
= Chlcago 29. Dllnois 
?IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIR 

VIKTORAS ŠIMAITIS 

General Contractor 

Stato rezidencinius ir komercinius 
namus; pasiūlo sklypus; rekomen
duoja planus; l&rūpina statybos kre
ditus. Skambinti vak.: VI 7-4228 
arba rez. tel. BI 7-3340. Kreiptis —

ŠIMAIČIAI 
Realty - Builders - Insurance 

2737 Wcst 43rd Street

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

JUOZAS STANAITIS
COOK COUNTY BUSINESS 

BROKERS
801S S. Cottage Grove Avė., Chlcago 

Tel. HUdson 3-7828 
Namų PRospect 8-2530

Naujai atremontuotas, air-condi- 
tioned, kombinuotas TAVERN-- 
RESTORANAS. Įsteigta prieš 30 
m. Savininkas eina pensijon. Įver
tinimui reikia pamatyti. Sorini’s 
Parkholme Inn, 5020 W. 16th St., 
Cicero, III.

Dėl turto pasidalinimo pardunda
mas 2-jų butų mūrinis namas. 28th 
ir Drake Avė. 4 ir 5 kamb. (3 mieg.) 
Garažas. Uždari porėtai. Autom, ga- 
zu apšildymo pečiai. $14,900. 8VO- 
BODA, 3739 W. 2Uth St. IAundale 
1-7038.

D e M E S I O !

Taisome automobilių motorus. Lyginame idaužimus Ir 

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

Mašinai sugedus, pribūname su vilkiku į (vairias vietas. 
Parduodame akumiliatorius, padanga* Ir kt automobilių dalia.

2641 West 71st St. (kampas Talman Avė.)
■ n, Tel. PRospect 8-9842$ Namų tel. WAIbrook 5-5934
Bb -4.-—---- Ą---------- fl

• FURNITUR,e-CARPETlNG-APPLIANCES*lELEVISlOM 
1800 02 W 47^ 9i IA 3 7771 2.3,4

MISCELLANEOUS 

Įvairūs Dalykai

PROGOS — OPPORTUNITIES

Grocerių krautuvė. 3 kamb. užpa
kaly. Labai geras biznis, prekės 
ir įrengimai. Turi būt tuojau par
duota už žemą kainą.

EMERALD FOOD MART 
3001 S. Emerald Avė., DA 6-1917

MODERNIŠKA maisto krautuvė.
Geriausioje apylinkėje, pietvaka
riuose. Nori skubini jmrduoti; ne
brangi kaina. Sav. — R. Kirian. 
Tel. Hinsdale 1973.

Skaitykite “Draujfc”!

ĮSIGYKITE DABAR!

DARBO TEISEI ŽODYNĖLIS
Spaudai paršuose Pr. šulaitis

ANGLIŠKŲ ŽODŽIŲ BET IŠSIREIŠ
KIMŲ PAAIŠKINIMAI

Siame ŽODYNĖLYJE t“lpa tie 
anglų kalba žodžiai bei išsireiškimai, 
kurie yra Įgavę specialinę reikšmę; 
kai kurie paimti iš veikiančių įsta
tymų. Spausdinami žodžiai anglų 
kalba Ir patiekti platūs paaiškinimai 
lietuvių kalba.

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

“DRAUGAS”

2334 S. Oakley Ave^
Chlcago 8. IH.

Liudo Zeikaus romanas

LAIPTAI Į TOLUMAS

242 pusi. Kaina $2.50 

Užsakymus su pinigais siųskite:
DRAUGAS 

2334 So. Oakley Avė. 

CHICAGO 8, ILL.

=^i

BRICKLAYERS
FOR S. A. C. CONTROL CENTER

MUŠT BE UNION

SCALE $3.37 Vš PER HOUR 
9 HOUR DAY — $33.75 PER DAY

6 TO 8 WEEKS OF W0RK 
BUS TRANSPORTATION PAID BOTU WAYS 

AFTER COMPLETION OF JOB

ROBERT E. McKEE CONTRACTORS
OFFUTT AIR FORCE BASE

Omaha, Nebraska

P LU M B I N G
Licensed, bonded plumbers

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

TeL REpubiic 7-0844 
WAlbrook 5-8451

LIET. APDRAUDŲ AGENTORA 
Visų rūšių apdraudoa. Automobi

lių finansavimas. Notarlataa. Valsty
bės patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdrauda* kitur 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS,
WAlbrook 6-5871

INTERSTATE INSURANCE AGENCT 
6900 8. Ashland Avė., Chlcago 38. III.

P. STANKOVIfcIUS
BSAL ĖST. ir IR Suk. BROK hieTP

LIETUVIŲ AUDITORIJA 

81S8 So. Halsted St 
Ph. DAnnbe «-«7W 

Padeda pirktu . parduoti nsunu* 
aktue. blsntus. Parūpina paskolas 
draudimus Ir daro vertimus. Tvarki 
Imlgracljo. dokumentus. Ofisas atda 
ras kasdien nuo 10—7.

ŠILDYMAS
A. Htančtamkas Ir A. Lapkų*

. tnstoliuoja vigų geriausių Amerl 
i kos firmų gazu ir slyva kūrena 

mus pečius (fumaoea), visų dy 
I džių oro vėsintuvus Air eonai 
| tton e re) ir atlieka visus skardos 
darbus.
1546 S. 49th OOURT, CICERO 

Tel. OLympie 2-9811 nuo 8 vai
ryto Iki 5 vai. vakaro. 

Telef. nuo 5 vai. vak.: OLympI
2-6752 Ir OI<mplo 2-8492

f
4

b

M ■

b ITF

ENGINEERS
REFRIGERATION
AIR-CONDITIONING
SERVICE

Apply
Employment Dept. 
Read & Morgan Sts 
Evansville, Indiana

WELDNG 
PLANT LAYOUT 
LIAISON

Relocation expense 
Salary plūs bonus 
Co. paid insurance 
and retirement plan

VVHIRLPOOLSEEGER CORPORATION
Evansville, Indiana Division
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1$ ATEITININKU 
GYVENIMO

jti, todėl visi sendraugiai, stu- Tos AnaeleS, Calif. 
dentai ir moksleiviai at-kai, jų
šeimos bei bičiuliai tuojau re
gistruojasi šiuo adresu: A. Rep 
šys, 5640 So. Ada; telf. WEnt- 
worth 6-4846; 6) šventės ir vai
šių išlaidoms aukoja: vyresnie
ji $1.20, moksleiviai — 50 c.; 
7) paskutinės informacijos tilps 
“Draugo” šeštadienio “Kas, ką 
kur” skyriuje. Prašome išsikirp 
ti šią informaciją.

Telydi mus drausmė ir vienin
gumas!

At-kų šeimos Šventei Ruošti 
Komitetas

VISIEMS CHICAGOS IR 

APYLINKIŲ AT-KAMS

Dvasioje ir meilėje sujungti, 
kovoje užgrūdinti, Dievo laimi
nami, Chicagos sendraugiai, stu 
dentai ir moksleiviai ateitinin
kai šj sekmadienį (gegužės 20 
d.) švenčia gražią at-kų šeimos

ATEITININKŲ ŠEIMOS

ŠVENTES CHICAGOJE 

INFORMACIJOS

At-kų šeimos šventė, pirmų 
kartą organizuojama Chicagoje, 
sukėlė didelį visų susidomėjimą.
Sendraugiams, studentams ir 
moksleiviams susitikti prie Die
vo ir vaišių stalo — ateitinin- 
kiškos šeimos tradicijų — vi
siems kartu yra džiaugsmo iš
gyvenimas. Čia daugiau negu 
pareigos ir drausmės reikalas.
At-kų sendraugių skyriaus val
dyba ir visuotinis susirinkimas 
savo nutarimu švęsti at-kų šei
mos šventę pradeda gražią tra
diciją.

Studentų at-kų draugovės 
pirm. VI. Šoliūnas savo rašte 
šventės komitetui sako: “...mes 
visi ^priklausome tai pačiai at- 
kų šeimai... o šventė yra būti
nybė... kada visi drauge susi-,.. .... , . ...
rinkę galėsime pasidžiaugti lai-I “• butl * tuojau

m’ėjimais ir pasistiprinti toli. registruotis šventės komiteto

Marijos Valanda

Šių metų {gegužės mėn. 6 
dieną, kaip ir kiekvieną gegu
žės mėn. pirmąjį sekmadienį, 
Los Angeles katalikai suruošė 
Marijai skirtą valandą, per ku
rią atkalbėjo vieną dalį ražan- 
čiaus ir atgiedojo keletą gies
mių. Tam užimta Los Ange
les didžiausia aikštė talpinanti 
šimtus tūkstančių žmonių. Tą 
taip reikšmingą Marijos gar
bei skirtą valandėlę organizuo
ja kardinolas Mclntyre, įvai
rios katalikiškos organizacijos, 
kaip tai: Guard of Honor To 
Mary mergaitės, Honor Guard 
4th Degree Knigths of Co- 
lumbus, First Aid-Nurses from 
Queen of Angeles Hospitals ir

giasi“ kryžiumi prie Marijos 
statulos. Raudonais rūbais 
kardinolas, vyskupai ir kiti 
dvasiškiai. Prie jų visa eilė dar 
ir dvasiškos kariuomenės, ku
ri papuošta plunksninėmis ke
purėmis, raudonai papuoštais 
rūbais, darė labai žavingą

pasaulyje. Užbaigai “Tantum 
Ergo” ir palaiminimas. Po to 
žmonės skirstosi su pakilusia 
nuotaika iki kitos gegužės, iki 
kitų metų. Bet kiek jau nebe
ateis? Kiek tūkstančių nebus? 
O ta stebuklingai gerai maldo
je praleista valanda liks vi-

vaizdą. Kada visi jau buvo siems ilgam atminimui, kaip
savo vietose buvo pasakyta, 
kad čia susirinkome maldauti 
Marijos Dievo Motinos ne vien 
už savo tautą ir save, bet už 
visą pasaulį, o ypatingai už 
geležinės uždangos esančius 
persekiojamus katalikus. Mū
sų maldos lai pasiekia toli
miausius pasaulio užkampius, 
lai atskleidžia ir paliuosuoja 
visas koncentracijos stovyklas. 
Po visų kalbų ir reikšmingų 
pasisakymų buvo pristatytas 
prie mikrofono vesti ražan- 
čiaus maldą Edvard V. Wade,

mesnei veiklai...” S. Radvila ir 
D. Laukytė yra studentų at-kų 
atstovai šeimos šventės komite
te.

MAS Chicagos apygardos pir
mininkas Al. Šatas, kuris yra 
moksleivių at-kų atstovu komi
tete, pareiškęs džiaugsmą dėl 
šventės organizavimo, sako: 
“...jauniesiems yra gražus pa
vyzdys, kai visi vyresnieji da
lyvauja, vieni kitus remia, dva
sioje atjaunėja... kviečiu visus 
moksleivius at-kus su savo tė- 

šeimo3 šventėje daly-veliais 
vauti..

Prašome gerai atsiminti šios 
šventės eigą: 1) šventė įvyksta 
Marijos augštesn. mokyklos pa
talpose, 6727 So. California (į- 
ėjimas iš pietvakarių kampo); 
2) šventėje dalyvauja at-kų 
korporacijų, stud. ir moksleivių 
vėliavos; vėliavininkai atvyksta 
9:45 vai. ryto; 3) 10 vai. ryto 
pamaldos ir šv. Komunija kop
lyčioje; .nęąivėluoti ; išpašioti, at 
likti iš vakaro savo parapijos 
bažnyčioj; 4) po pamaldų — pa 
sisvečiavimas, motinų, tėvų ir 
gausiausios šeimos pagerbimas, 
vaišės, programa; 5) be regist
racijos nėra galima susitvarky-

kitos.
Diena labai palanki. Nė per Į kuris pradėjo rožančiaus mal- 

, karšta ir nevėsi. Žmonių minių : dą taip: Mary Our Mother, 
šventę. Prašome visus dalyvau- mįnios. Autobusai važiuoja iš ' help us to know and do Gods 

visų miestelių ir apylinkių. Vi- wįu. Toliau sutartinai skam- 
duj graži Marijos statula, pa- bėjo Sveika Marija. — Baigus 
skendusi įvairių spalvų gėlėse, rąžančių dar buvo sugiedota 
Prieš ją paruoštas .mažas kuk- visa eilė Marijai skirtų giesmių, 
lūs altorėlis. Išdėstytos kė- kurios tame dideliame plote 
dės supa stovylą, o aplink bal- skambėjo vieningai ir sutarti 
tas vainikas juosia visą žalią nai, kad rodos būtum ne šiame 
pievą. Orkestras ir choras pa
kaitomis gieda maldas. O žmo
nės vis renkasi ir sėdasi į pasi
rinktas vietas su tam tikro 
rimtimi ir susikaupimu. Štai 
artėja jau skirtoji trečioji va
landa, kur prasideda eisena 
prie Marijos statulos. Eiseną 
supa katalikai skautai, o jos j 
viduryje įvairių organizacijų j 
žmonės. Berniukai skautai ap-Į 
supo visą aikštę, o viduryje jų 
susidarė iš įvairių organizacijų! 
atstovų gyvasis rąžančius. Įs-i 
pudingas vaizdas: mergaitės Į 
su melsvais nuometais, o prie 
jų sudarytas rožančius ir bai-

nurodytu adresu.
Pradžia — 10 vai. ryto Mari

jos augštesn. mokykloje.
ASS Skyriaus Valdyba 

SAS Draugovės Valdyba 

MAS Chicagos Apyg. V-ba

DĖMESIO KUN. LIPNIŪNO 

KUOPOS NARIAMS!

Šaukiamas svarbus susirinki
mas tų kun. A. Lipniūno vardo 
moksleivių at-kų kuopos narių, 
kurie yra davę moksleivio at- 
ko pasižadėjimą. Susirinkimas 
įvyks gegužės 18 d., penktadie
nį, 7 vai. vakare pas Tėvus Jė
zuitus, 5541 So. Paulina Str.

Įvyks rinkimai, todėl dalyva
vimas būtinas. Kuopos V-ba

atsigaivinimas po ilgos ir sun
kios šios žemės kelionės kuri 
nežinom nei vienas kada pasi
baigs.

Tai buvo skirta Marijai Die
vo Motinai, per kurią mes visi 
tai žemės sunkiai kelionei sė
mėmės stiprybės ir ištvermės, 
kuri duoda mums vilties į aną 
pomirtinį gyvenimą. Kam jei 
ne Jai yra visas pasaulis su
kūręs gražiausių giesmių ir su
dėjęs puikiausių maldų vaini
ką. Ypatingai mums, lietu
viams, esantiems Marijos že
mės vaikams Ji yra brangi ir 
artima. Mums ne kam kitam 
daugiausiai rūpi, kad mūsų | 
Tėvynė tūtų vėl laisva ir ga
lėtumėm vėl Jos garbei ruošti 
iškilmingas šventes ir -vėl nors 
laikinai būti su ja ten kur kū-! 
dikystė prabėgo, kur pirmąją 
maldą Marijai esame sudėję.

J. Karib.

Kolegai j
JUOZUI LIUBINSKUI,

jo mylimam tėveliui mirus, reiškiame 

gilią užuojautą

Lietuviu Studentu Sąjungos Chicagos Skyrius

PIRKITE DARAR TIESIOG NUO
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 West lllth Street

Vienas blokas nuo kapinių.
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste!

5 Teleff — 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 3-2IC9

JOSEPH BERECKIS
Gyveno 1507 So. 49th Avė., Cicero, III. Tel. TO 3-2234

T
A. A

ANTANAS GILIUS -GILL
Gyveno 4643 S. Rockwell St. 

Tel. CUffside 4-7622
Mirč geg. 15 d.. 1956. 6:45

vai. vak., sulaukus 70 in. am
žiaus. Gimė Lietuvoje, kilo iš 
Trakų apskr., Tetaviškio par.

Amerikoje išgyveno 45 m.
Pasiliko dideliame nuliūdi

me žmona Joscphine (Stanku
tė). 2 dukterys: Evelyn. žentas 
John Patton; ir Delores, žen
tas Raymond Pugger, 2 Svo- 
geriai: John Stankus ir Krank 
Stankus su šeimom, gyv. Ka
nadoje, kiti giminės, draugai 
ir pažįstami.

Priklausė Chicagos Liet. 
Draugijai.

Kūnas pašarvotas John K. 
Eudeikio koplyčioje, 4G05 So. 
Hermitage Avė.

l^aidotuvėa įvyks šeštad., 
geg. 19 d., iš koplyčios 8:30 v. 
ryto bus atlydėtas J Saerod 
Heart parapijos bažnyčią, 46th 
ir VVoleott St.. kurioje jvyks 
gedulingos pamaldos už velio- 
nies sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Žmona, dukterys ir 
žentai.

I^ildotuvių direktorius John 
K. Eųdeikis. Tel. YArds 7-1741

P.&J. JOKUBKA
rV, DEIMANTAI IR LAIKRODUAJ 

Pardavimas ir Taisymas
4077 So. Archer Avė. 

Chicago 32, III. — Tel. LA 3-8617

lllllllllllllllllllllllllilllilllllillilllllllllllll 

letel. REpuMic 7-MMI3 
ADOMAS VAITKEVIČIUS 

ANGLIŲ IR ALYVOS 

PARDAVIMAS 

Vtoq rūšių namų apšildymo 

alstomos Įvedimas, perdirbi

mas Ir pataisymas 

Greitas, sąžiningas ir pigus 

patarnavimas

ATLAS FUEL CO.
Atstovas

4019 So. Paulina St 

PRospect 6-7960 

|I!I!!II!!I!!!!!!!!’’!!!H!IIII1!’I!’!I!!!!!!!!!II!»

PIGIAI IR SAUGIAI
PERKRAUS E At J

BALDUS
VIETOJE Iii Iš TOLIAU

K. E1DUKON1S
Tunu naują didelį sunkvežimį 

it apdraudas
2313 W. 91st St. Chicago, UI. 

Tel. PEescott 9-2781

IŠ ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

sunkvežimis su pilna ap- 
drauda. l'igua ir sąžiningas 
patarnavimas.

R A E R E N A S
4546 S. Wood St., Chicago S, 

lUinois, tel. VI 7-2972

GUŽAUSKŲ
j BEVERLY HHJLS GEUNYCM
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banke
tų, laidotuvių ir kitų papuošimų.

8448 WEST ėSRD STREET
Tel. PRospect 8-0833 ir PR 8-0834

| Rūpestingai ir pigiai taisau

TELEVIZIJOS
APARATUS

Garantuoja darbą ir dalis.

J. MIGLINAS 
Tekit — HUmbold 6 1038

CIlID’C SELF □ IMl O SERVICE

Liquor Store
5515 SOUTH DAMEN AVENUE 

AU PNONES — WALBR00K 5-8202
Gegužes mėn. 17, 18 ir 19 dienomis

ARMAGNAC. lmported, 10 yr. old 

Brendy Fifth $3.98

MARTELL, Three Star Cognac Pifth $4-98

VODKA. 80 Proof Fifth $2.59

GRAIN ALCOMOL. 190 Proof

V.S.P. Fifth $4. 89

CHOICK OF (2) POPULAR LABELS

GIN Fifth $2-69

KUAPA W1NE 5th $1-69
CINZANO VERMOUTU

Sweet or Dry Fifth $1.39

IMPORTED RED OR WHITE BORDKAU

VVINES. liegular Pricc $!.«» Fifth $1.19

COlNTItEAU. LiųueiM & Brendy Fifth $4.09

PABST, SUHLITZ, HAMMS, BUDWE1SER, 

MILLEKS Gaae of 24—12 <w Bottlea $3-49
Be

Mirė gegužės 14 d., 3956, 5:50 vai. popiet, sulaukęs 51 ni. amž. 
Ginu* Pittsburgh, Pa.

Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Anna (Valaitytė), duktė 
Camilla, 2 broliai: 'John ir Harry; 3 seserys: Alice, Bertba ir 
Adelinc, 2 pusseserės: Bertba Pivaronas, gyv. Pittsburgh, Pa. ir 
Mary Mineiko, uošvis Juozapas Valaitis, švogeris Juozapas Va
laitis, Jr., visų jų šeimos, kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Priklausė Šv.-Vardo Draugijai, Šv. Antano Draugijai, Raudo
nos Rožės KJubij^ Cicero Eagles I)raug. ir Kniglits of Columbus, 
Cardinal Mundelrtn’ Ctfuncil. Buvo Šv. Antano parapijos komi
tetas. » » »»•#- •*■*«;:££ £-

Kūnas pašartdltts, Petkaus koplyčioje, 1410 So. 50tfi Avė., 
Cicero, III. Laidotuvės jvyks šeštad., gegužės 19 d., iš koplyčios 
8:30 vai. ryto bus atlydėtas į Šv. Antano pajapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas į $v. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: ŽMONA IR DUKTĖ BEI KITI GIMINĖS
Ijaidotuvių direktorius Antanas Petkus. Tol. TOwnhall 3 2109.

TROOSf - PACHANKIS MMNIS
JOHN W. PACHANKIS (PATCH), Vice-Prcsldent

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

3-

<9

(S

</>

Į paminklų patalpas ir atgal mes visuomet parūpiname 
‘ transportaciją automobiliu.

Atdara kasdien Ir sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki ė vai. popiet.
Nuo pirmadienio iki penktadienio atdara vakarais.

IftKIRINKITE DABAIt — BUS PASTATYTA VAINIKŲ DIENOJE!

Rooseveit Furniture Miegamo Rakandų Išpardavimas!
U gabalų — tiktai ui |169.00 1 1

Į šį setą įeina lova, dreseris, ko
moda, springs ai, matraaaa su vidu
jinėm splruoklčm, 3 vanity stiliaus 
lempos, 2 miegamos pagalvės ir 
kilimas. Didelis pasirinkimas ir 
kitokių baldų. Galima užeiti vaka
rais. Parduodame išmokėjimais. 
UI 6 mėnesių išmokėjimus neima
ma jokių nuošimčių. Prieš perkant 
baldus, užsukite į šią lietuvišką 
krautuvą, apžiūrėkite baldus Ir pa
tirkite kainas.

ROOSEVELT FURNITURE CO
2810 WEST ROOSEVELT ROAD TeL SEeley 8 - 4711

Feliz Raudonis, sav. Ir menedžeri*
Krautuve atidaryta sekmadieniais nuo 11 iki 4:»fl.

LIODĖSIO VALANDOJ 
Ssskift

MAŽEIKA & EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6845 So. VVestern Avė. Air Conditloned koplyčia 
BEpnbUc 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta

Tiems, kurie gyvena kitos* miesto dalys*; gausim* 
koplyčių arčiau Jūsų namų.

JOHN F. EŲDEIKIS
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 ii LA 3-9852
AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ I 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulansų patarn» turime koplyčias
rimas dieną Ir nak- visoae Chieagoe ir

(tį, Reikale šaukite Roselando dalyse Ir
mua uojau patarnaujam.

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

ANTANAS M? PHILLIPS
8307 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

PETRAS P. GURSKIS
659 VVeet 18th STREET TeL SEeley 3-5711

ALFREDAS VANCE
177 WOODSIDE Rd., Riverside, I1L Tel. OLympic 2-5245,

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

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. TeL COiumodoro 4-2228,

JURGIS F. RUDMIN
8819 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138-1139 į

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, Ui. Tel. OLympic 2-1003 ,

ZIGMUND (ZUDYKTZUDYCKI
1646 W. 46th STREET YArds 7-0781

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET REpublic 7-12131

2314 W. 23rd P1ACE Vlrgbiln 7-6677,

Perskaitę dienr. ‘‘Draugą”, duokite ii kitiems.
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ŠV. TĖVAS MELDŽIASI 

UŽ LIETUVIŲ TAUTĄ

J. E. vysk. Vincentas Briz- 
gys Šv. Tėvo 80 metų amžiaus 
sukakties proga pasiuntė svei
kinimą ir auką. Į tai jis gavo 
Šv. Tėvo vardu ilgoką laišką, 
kuriame tarp ko kita šv. Tė
vas užtikrina, kad jis “kol gy
vas nesiliaus meldęsis, kad 
brangiajai lietuvių tautai Die
vas suteiktų savo pagalbos ir 
laisvės bei taikos paguodą.”

X Juzė Kemėšytė su savo 
vyru Steponu Nasvyčiu iš Cle- 
veland, Ohio, atvyksta į Chi- 
cago dalyvauti iškilmingame 
kan. Fabijono Kemėšio minėji
me, kurį vyčiai sendraugiai 
rengia sekmadienį, gegužės 27 
d. Bažnytinės iškilmės bus Die
vo Apvaizdos parapijos bažny
čioj 10 vai. (sumą laikys kle
bonas kun. A. Martinkus, pa
mokslą sakys vysk. V. Briz- 
gys), o popiet 3 vai. Vyčių sa
lėj minėjimo akademija ir me
ninė programa. Įėjimas į salę 
nemokamas.

X Aleksandras Šatas, Moks
leivių Ateitininkų S-gos Chica- 
gos apygardos pirmininkas, įei
na į at-kų šeimos šventės ko
mitetą. A. Šatas pakvietė visus 
Chicagos moksleivius ateitinin
kus dalyvauti at-kų šeimos 
šventėje ir prašo tuojau visus 
moksl. at-kus registruotis raš
tu arba telefonu šiuo adresu: 
A. Repšys, 5640 So. Ada st., 
Chicago 36, III.; telef. WEnt- 
worth 6-4846. Moks. at-kai da
lyvauja šeimos šventėje su sa
vo vėliavomis.

X Vytas Vidugiris, studi
juojąs mechaninę inžineriją 
Illinois Institute of Technology 
ir turįs leitenanto laipsnį Avia
cijos Karininkų rengimo mo
kykloje (AFROTC), šiomis 
dienomis buvo tos mokyklos 
vadovybės apdovanotas Chica
gos Tribūne sidabriniu meda
liu už akademinius ir karinius 
pasižymėjimus. Nuotrauka ir 
šių iškilmių aprašymas tilpo 
Chicagos Tribūne gegužės 10 
d. numeryje.

X Valerija Bačkauskaitė- 

Žemaitienė, kaip praneša gimi
nės iš Lietuvos, mirė 1952 m. 
rugsėjo 22 d. Be to, giminai
čiai pajiesko dėdės Alex Bu- 
takes, gyvenusio Chicagoje, 
Roselando apylinkėje. Kas tu
rite kokių žinių apie Aleksą ar 
jo gimnes prašom pranešti 
Balfo 57 skyr. valdybai, 10841 
So. Indiana Avė., Chicago 28, 
III. Tel. IN 8-6189.

X Beata Monstavičiūtė, dr. 
Julijos Monstavičienės duktė, 
dalyvavusi konkursiniame pia
no festivalyje (International 
Piano Recording Festival) lai
mėjo pirmą vietą, gavo aukso 
medalį ir piniginę dovaną.

Yra džiugu, kad mūsų jau
nimas taip gražiai garsina Lie
tuvos vardą. Tas įvykis buvo 
aprašytas Chicago American 
dienraštyje.

X Visų šventų parapijos 

karnavalas prasidėjo gegužės 
mėn. 11 d. parapijos sklype ir 
baigsis gegužės 27 d. Klebonas 
J. Šaulinskas kviečia visus at
silankyti.

X Josephine Milerytė akom
panuos Alice Stephens moterų 
trio dainininkėms šį šeštadienį, 
gegužės mėn. 19 d. Lietuvių 
auditorijoje įvykstančiame L. 
F. K. “Vainutas“.va kare.

X Lietuvių Bendruomenė ir 

Kultūros Fondas susidomėjo 
Hamiltono Tautos Fondo at
stovybės parodytu pavyzdžiu 
lietuviškos knygos platinimo 
darbuose. Keli pasiryžėliai ha- 
miltoniečiai, vadovaujami fon
do atstovybės sekretoriaus St. 
Bakšio, beveik ištisus metus 
visus savaitgalius atiduodavo 
knygų platinimui, eidami iš 
buto į butą ir knygas nešdami 
į tautiečių namus, ir per tuos 
metus išplatino ne tik už apie 
5000 dol. knygų, bet ir stam
biomis sumomis nuo pasiliku- 
sio platinimo reikalams komiso 
praturtino fondo iždą. Jei bent 
bendruomenei pavyktų tai pa
daryti, kas tiems žmonėms pa
vyko padaryti Hamiltone, per 
gegužės mėnesio vajų ne tik 
būtų efektingai paremtos lie
tuviškų knygų leidyklos, bet 
surasta lėšų didesniems ben
druomenės, Kultūros fondo ir 
jaunimo organizacijų darbams.

X Mažosios Lietuvos Bičiu
lių Draugija turėjo metinį na
rių susirinkimą Lietuvių audi
torijoje gegužės mėn. 11 d. 
Dienos pirm. buvo P. Dirkis, 
sekretorius F. Valinskas. J. 
Gaižutis pranešė apie pereitų 
metų atliktus darbus: Joninių 
šventę, 9 posėdžius, 8 paskai
tas ir daug kitų dalykų. Dr. 
M. Nasvytis padarė pranešimą 
kontrolės komisijos vardu. Iš
rinkta nauja valdyba: J. Gai
žutis, A. Gintneris, M. Jagu- 
tis, P. Bagdonas, G. Bučmys ir 
du kandidatai: P. Dirkis ir F. 
Valinskas. Kontrolės komisi- 
jon: dr. M. Nasvytis, A. Žal- 
pis, A. Maciūnas ir kand. P. 
Gribienė.

X Chicago Savings and 
Loan Association, kur didelė 
dalis lietuvių, gyvenančių ne 
tik Marųuette Parke, bet ir ki
tur, taupo savo pinigus, Dainų 
šventei paskyrė 100 dol. šioje 
taupymo bendrovėje ir yra ati
daryta Dainų šventės einamoji 
sąskaita. Kiekvienas lietuvis 
turėtų prisidėti prie šventės 
surengimo savo auka. Pinigus 
prašoma siųsti: JAV ir Kana
dos Lietuvių Dainų Šventės Ko
mitetas, Acc. No. 15043, 6234 
So. Westem Avė., Chicago, III.

X Bridgeporto lituanistinės 
mokyklos tėvų komitetas pa
skutiniame posėdyje aptarė 
daug aktualių ir svarbių reika
lų. Nutarė iškilmingai ir su 
išvyka užbaigti mokslo metus 
ir parengti atitinkamą tvarky
mosi statutą arba įstatus, kaip 
geriau būtų galima tvarkytis 

i ir našiau dirbti. Tam išrinkti 3 
asmenys: F. Valinskas, J. Gri
gaitis ir J. Valiukėnas.

X Kun. Lechavičius, O. Kre- 
meris, A. Kareiva, St. Gašlū
nas, A. Gaška ir kiti asmens 
reikia skaityti prie knygos my
lėtojų Chicagoje, nes jie perka 
kiekvieną lietuvišką knygą, 
kuri tik pasirodo. Jei tokių 
žmonių būtų daug, tai nereikė
tų skųstis, kad mūsų knygų 
tiražas mažas ir jų leidimas 
neapsimoka. _

X Kazys Šimkus, kilęs iš 
Raseinių, Antšakių kaimo, šiuo 
metu gyvenąs 1430 S. 48 et., 
Cicero, III, turi žinių iš Lietu
vos šiems asmenims: Ugintui 
Rapolui, Jonui Vaičkui, Erends 
Smidtui ir Motiejui Skadaus- 
kui.

X Jonas Karvelis, 3322 So. 
Halsted Str., Chicagoje, dova
nojo Balfo piknikui knygų. 
Šios dovanos bus paskirtos pik
niko dalyviams š. m. birželio 
10 d. Bučo darže, Willow 
Springs, III.

X Lietuvių Prekybos Na
mai — Furniture Center, Ine., 
3224 S. Halsted st., pasižymi 
duosnumu lietuviškiems reika
lams. Neseniai paskyrė auką 
Balfui, Kultūros Fondui, o pa
skutiniame posėdyje Kultūros 

j Kongresui ir Dainų šventei,

DRAUGO ROMAI AUGA

Draugo spaustuvės naujieji rūmai kasdieną auga. Nuoširdžių aukotojų remiami T.T. Marijonai sėk
mingai veda naujų vienuolyno ir Draugo spaustuvės rūmų statybą. Kiekvieno pareiga yra prisidėti 
auka prie to lietuvių kultūrai svarbaus darbo. į naujuosius namus manoma persikelti dar šį rudenį. 
Naujasis Draugo adresas bus 4545 W. 63rd St.

cagą. Kun. Jankus apsistos 
Brighton Parko kolonijoj. Tel. 
LA 3-0475.

X Biletai į Dainų šventę la
bai smarkiai perkami, o ypač 
didelis jų pareikalavimas yra 
Marųuette Parke, kur juos ga
lima gauti pas Antaną Krutulį 
rūbų valykloje.

X šokių vakaras, rengiamas 
naujai suorganizuoto Viengun
gių klubo, įvyksta šeštadienį, 
gegužės 19 d. St. Gobio svetai
nėje, 1500 S. 49 Avė., Cicero, 
III.

X Kazys Pocius, eilės lietu
viškų organizacijų veikėjas, 
aktyviai talkininkauja jauni
mui rinkdaniks parašus Lietu
vių Jaunimo Peticijai.

X Phillips M. Antanas, lai
dotuvių direktorius, 3307 So. 
Lituanica Avė., ALRK Federa
cijos Jaunimo stovyklai paau
kojo $100.

X Kan. V.Zakaraitskas savo 
kunigystės sidabrinį jubilėjų 
švenčia birželio 3 d., sekmadie
nį.
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CHICAGOS ŽINIOS

X Juozas Liuhinskas, buvęs 
Lietuvos Pašto Valdybos refe
rentas, mirė gegužės mėn. 9 d. 
Chicagoje. Paliko sūnų Juozą1 
ir žmoną Oną. Buvo pašarvo
tas P. Gurskio koplyčioje. At
sisveikinimo kalbas pasakė: 
J. Janušaitis ir A. Gintneris, 
kaip buvusieji bendradarbiai. 
Paštininkų Centro Valdyba pa
gerbė ir savo vainiku. Velionį 
aplankė ir filatelistų draugijos 
“Lietuva” nariai. Kun. St. Šan- 
taras kapuose priminė, kad 
laidojame vieną iš pavyzdingų 
Balfo rėmėjų, kuris pats mažai 
turėdamas skirdavo dideles su
mas vargstančių šelpimui Vo
kietijoje.

X ALB Cicero apylinkės 
nauja valdyba išrinkta pereitą 
sekmadienį. Į valdybą įeina 
kun. Patlaba, I. Kazlauskas, 
N. Kazlauskaitė, K. Deveikis, 
G. Gedvilas, Z. Ašoklis ir Stu- 
činskienė. Sveikintina, kad į 
valdybą įėjo ir pora studentų.

X Kun. kan. Steponavičius, 

kun. Jankus ir kun. šiliauskas 
iš Los Angeles gegužės mėn. 
15 d. atvyksta atostogų į Chi-

Didelė lėktuvo nelaimė
šeši Crane bendrovės vado

vybės nariai ir du pilotai žuvo 
pietinėje Indianos dalyje sudu
žus jų lėktuvui. Lėktuvas nu
krito skersai Ohio upės, ties 
Louisville, Ky., kur tie pramo
nininkai skrido į Šildymo, Ka
nalizacijos ir Vėsinimo Kon- 
traktorių konvenciją. Žuvo pa
tys vadovaujantieji bendrovės 
žmonės: Crane šakų direkto
rius Jess A. McMurry, 59 m., 
G. Edwin, 60 m., G. Lindholm, 
54 m., Ch. Tower, 42 iri., J. 
Dwyer, 59 .m., F. Wilkey, 47 
m. Žuvo taipgi pilotas ir jo 
padėjėjas.

Lėktuvas antradienio rytą 
apie 9 vai. pakilo iš O'Hare 
aerodromo Chicagoje. Už pus
antros valandos lėktuvas radi
jo pagalba susisiekė su Louis- 
villės aerodromu. Greit esan
tieji žemėje pastebėjo lėktuvą 
esant nelaimėje, kažkaip ne
normaliai besisukantį ir greit 
jis nukrito, nukirsdamas ąžuo
lų viršūnes ir nosimi įsmigda
mas šešetą pėdų gilyn į ga
nyklų že.mę netoli farmos.

Kai žinia pasiekė bendrovės 
būstinę, perduodamos informa
cijas telefonistės ir sekretorės 
verkė. Nebus lengva rasti nau
jus žmones įmonėms, kurios 
per metus pagamindavo prekių 
už $331 milioną. Tiriamos ne
laimės priežastys.

Kaltina sukčiavimą 
balsuojant

Teisman patraukti septyni 
žmonės iš 11 tvardo už sukčia
vimą balsavimų metu. Teisia
mųjų tarpe yra ir precinkto 
kapitonas Joseph Kennefick, 
43 m. amžiaus. Didžiausia 
jiems gresianti bausmė yra 10 
m. kalėjimo ir $5,000 pabau
dos.

Daugiau vyrų slaugo 
ligonis

Gailestingųjų seserų konven
cijoje Chicagoje paaiškėjo, kad 
kaskart labiau didėja procen
tas vyrų, dirbančių gailestin
gųjų seserų darbą. Į suvažia
vimą iš atvykusių 12,000 daly
vių net 1,200 yra vyrai. Iš viso 
JAV-se yra apie 12,000 vyrų 
gailestingųjų seserų, kas suda
ro apie 2% bendro skaičiaus. 
Vyrų skaičius prie ligonių slau
gymo padidėjo ypač po karo, 
kada daugelis karių, slaugiusių 
ligonis ir sužeistuosius, taikos 
metui atėjus, perėjo dirbti į li
gonines.

Narkotikai seneliamsI
Spaudoje keliami kaltinimai, 

jog kaikuriuose senelių globos 
namuose duodami narkotikai 
seneliams, kad jie būtų ramūs 
ir lengvai sukontroliuojami. Tą 
kaltinimą metė valstybės pro
kuroras Gutknecht prieš pri
siekusiųjų komisiją, kuri tiria 
sąlygas senelių globos namuo
se.

Giria chorą
Paulistų choras, vadovauja

mas kun. Eug. O’Malley, ant
radienį koncertavęs Orchestra 
Hali, Chicagoje, susilaukė pa
lankaus spaudos atsiliepimo. 
Tame chore moterų balsus at
stoja berniukai. Koncertas pa
sisekęs kaip programos suda
rymu, taip ir jos išpildymu.

Loyolos bendrabutis 
studentėms

Loyolos universitetas perka 
keturių augštų mūrinį namą 
arti Chicagos miesto centro — 
196 E. Delaware. Iki šiol jame 
buvo Passavant ligoninės busi
mųjų gail. seserų bendrabutis, 
dabar bus įrengtas bendrabutis 
Loyolos universiteto studen
tėms.

•Augštas kraujo spaudimas
Illinois Medicinos draugijos 

suvažiavime, kuriame dalyvau
ja 2,500 gydytojų ir kuris 
vyksta Chicagoje, kalbėjo dr. 
Jesse C. Lockhart iš Peorijos. 
Jis išreiškė mintį, kad augštas 
kraujo spaudimas savaime nė
ra pavojingas, nebent jį lydėtų 

| ligos ženklai. Tie ženklai — tai 
pasikeitimai siaurųjų kraujo 
indų, kurie ypač pastebimi 
akies užpakaly, kurie gali būti 
priežastimi apopleksijos, šir
dies sutrikimų bei inkstų vei
kimo pakrikimo.

Auroros meras pralaimėjo
Auroroje policijos informa

cijų lentoje policijos vadas yra 
pakabinęs raštelius su tokio 
turinio įrašais:

— Policija daugiau nebesiti
ki įžeidimų ir piktnaudojimų iš 
mero Egan pusės.

— Su meru elkitės kaip su 
bet kuriuo kitu piliečiu.

Auroros meras iškėlė teisme 
bylą, norėdamas, kad tie rašte
liai būtų nuimti. Teismas palai
kė policijos vado pusę ir neįsa
kė raštelių nukabinti.

Išėmė iš parado du orkestru
Amerikos Legionas Palatine 

sekmadienį organizuoja jauni
mo paradą, kuris turėjo būti 
su orkestrais. Muzikantų unija 
pareikalavo, kad parade neda
lyvautų Foreman ir Von Steu- 
ben mokyklų dūdų orkestrai. 
Anot unijos, paradas esąs Pa- 
latino verslininkų naudai ir jie 
turį samdyti orkestrus.

Chicagos vaizdų paroda
Šveicarijoje gimusi dailinin

kė Helene Barff, apsigyvenusi 
Chicagoje nuo 1945 m., nupie
šė 50 Chicagos vaizdų akvarele 
ir 6 — aliejiniais dažais. Visi 
šie paveikslai išstatyti paro- 
don Marshall Field bendrovės 
krautuvėje. Paroda tęsis iki 
birželio mėn. 2 d.

Atėmė tavernų leidimus
Chicagoje septynioms ta

vernoms suspenduoti ar atimti 
leidimai už tai, kad jose .mote
rys ragino vyrus pirkti gėri
mus arba už tai, kad buvo duo
dami gėrimai nępilnamėčiams.

Susidūrė du autobusai
Ties 43-čia gatve ir South 

Parkway antradienį susidūrė 
du autobusai. Iš juose važiavu
sių 55 žmonių net 18 sužeistų. 
Vienas šoferis kaltinamas pra
važiavęs raudoną šviesą.

Mirė buvęs detektyvų 
vadas

Buvęs Chicagos policijos de
tektyvų vadas John P. Stege 
mirė sulaukęs 71 m. amžiaus. 
Jis mirė Santa Monica, Calif. 
miestely.

Skandinaviški įrengimai
Chicagos Meno instituto pa

talpose šiandieną, ketvirtadie
nį, atidaroma paroda skandi
naviškų namų įrengimų, atga
bentų iš Norvegijos, Švedijos, 
Danijos ir Suomijos

IŠARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE
Senatorius Knowland 

kalba lietuviams
Lietuviai, latviai ir estai 

drauge su Pavergtųjų Europos 
Tautų draugais amerikiečiais 
š. m. gegužės 25 d., penktadie
nį, 7 vai. 30 min. vakare Town 
Hali salėje (123 West 43rd St., 
N. Y. C.) šaukia masinį susi
rinkimą, kuriame bus paminė
tos birželio ir kitos deportaci
jos.

Susirinkime kalbės žymūs 
amerikiečiai — senatorius Wil- 
liam F. Knovvland, gen. Wil- 
liam J. Donovan.

Įėjimas visiems nemokamas. 
Yra lietuviams rezervuota ke
liolika specialių vietų. Norin
tieji gauti rezervuotas vietas 
biletus įsigyja “Laimos” kny
gyne (335 Union Avė., Erook- 
lyne, tel. EV 8-6163). Bileto 
kaina 2 dol. Lietuviai kviečiami 
šiame susiirnkime gausiai da
lyvauti.

New Yorko Amerikos 

Lietuvių Taryba
— Liudos Griškelytės, detro- 

itietės, nuotrauka buvo išspau
sdinta “The Detroit News” se
kmadienio žurnale, patrau
kliausių Wayne Universiteto 
studenčių puslapyje, kuriame 
atskiromis nuotraukomis buvo 
pavaizduotas tų merginų gyve
nimas.

— Lietuvių liaudies meno pa
rodai, norint amerikiečių visuo
menę supažindinti su lietuvių 
tautos kultūra, jos laimėjimais 
ir kančiomis komunistinėje ver
sijoj®, gegužės 20 d. atidaroma 
Petersone, N. J.

Parodą organizuoja Pabalti
jo Moterų Tarybos lietuvių klu
bas, kuris yra aktyvus ne tik 
lietuvių visuomenėje, bet savo 
veiklos ribose bendradarbiauja 
su latvėmis (ir estėmis ir eina 
į amerikiečių visuomenę, aiš
kindamas jai apie Lietuvą ir 
lietuvius. Paroda vyks miesto 
bibliotekoje.

Parodoje bus pavaizduota 
audiniai, medžio drožiniai, mu
zikos instrumentai, odos dirbi
niai, keramika, gintaro dirbi
niai ir kt. Atskirą parodos da
lį sudarys Lietuva vaizduose, 
fotogafijomis parodant Lietu
vos gyvenimo svarbesniuosius 
momentus nuo 1918 iki 1940 
metų.

Šalia visų tų eksponatų bus 
ir keletas dail. A. Vitkauskai- 
tės-Merker tapybos darbų. Pa
rodos atidaryme, kuris įvyks 
gegužės 20 d. 3 vai., angliškai 
paskaitą apie lietuves praeity
je ir dabartyje skaitys iš Cle- 
velando specialiai atvykusi dr. 
Marija Žilinskienė, pati pir-

GEGUŽES MENESIO 
PASISKAITYMAS

APIE MARIJA
PAZVUUK IMF, l MARIJĄ. Nuo

stabus Svč. Marijos gyvenimas, pa
rašytas pasiremiant Dievo apšviestų
jų regėtojų pasakojimais (šv. Brigi
tos. Marijas Agreda, sės. Katarinos 
Emmerlch Ir kt.). 260 pusi. Knyga 
talpina 31 pasakojimų su 'nepapras
tai puikiais spalvotais paveikslais. 
Patrauklūs kieti viršeliai Ir tekai
nuoja tik |S.00. Šių puikių knygų 
paraše prel. dr. P. Bartkus.

MARIJA MUMS KALBA. Svč. Ma
rija laiko bėgyje apslreiškB {vairiose 
pasaulio vietovėse. Šios knygos au
torius Knn. J. Kuzmlckls, šalta mū
sų lietuviškų šventovių aprašo Ir ki
tur žinomus. Dievo Motinos apsireiš
kimus, kaip: la Salette, Lurde. Pa
tintoje; apie Stebuklingąjį Medallkš- 
I) Ir kt. Įžangoje ir pabaigos žodyjs 
autorius svarsto flvč. Marijos Nekal
čiausios Širdies kultų Ir Iškelia Ma
rijos kaip malonių Tarpininkes vaid
menį. Knyga turi 169 pel., paveiks
luota, (rišta | kietus viršelius Ir kai
nuoja 12.00.

AITAROS ZVAIGZD®. 16 tautų tr 
63 didžiųjų pasaulio poetų dailiausi 
žodeliai mūsų dangiškajai Motinai 
Marijai pagerbti. Tuos per 600 m. 
žybtelėjusius rašytojų perlus Iš {vai
rių kalbų surinko Ir sutvarkė A. Ty- 
ruolls. Tai knyga apie Marijų, kuri 
turėtų rastis kiekvienuose namuose. 
110 psl. Kaina 32.00.
Užsakymus kartu su pinigais siųskite:

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

KAS KĄ IR KUR
— Rudrlko radijo valanda iš

radijo stoties WHFC 1450 k., bus 
gegužės mėn. 17 d., nuo 6 iki 7 
vai. vakare. Programoje visų mė
giamas solistas Algirdas Brazis, 
radijo studijos orkestras, naujas 
mįslių kontestas ir mįslių atsa
kymai bei kiti svarbūs pranešimai. 
Šias programas kiekvieną ketvir
tadienį tą pačią valandą leidžia 
visiems lietuviams žinoma Budri- 
ko baldų, televizijos, ir brangeny
bių krautuvė, 3241 So. Halsted St. 
Nepraleiskite jos.

Jonas špokas

— Pranešimas ALIAS Chicagos 
skyriaus nariams, šį penktadienį, 
gegužės 18 d., punktualiai 7 vai. 
vakare Hollywood svetainėje, 2417 
W. 43 Str., įvyks techninės spau
dos sekcijos susirinkimas.

Sekcijos Vadovas
-U. .. Į I ...Į .....

moji Pabaltijo Moterų Tary
bos pirmininkė dar iš tų laikų, 
kai Taryba prieš 9 metus su
sikūrė Vokietijoje.

Parodos iniciatorės yra pa
čios Patersono .moterų klubo 
valdybos narės, bet joms dar
be talkininkauja ir vietos lie
tuviai veikėjai. Klubui pirmi
ninkauja Iz. Keraitienė.

Marijos apsireiškimų Fatimoje 

1917 metais aprašymas

128 pusi. Kaina $1.00 

Užsakymus kartu bu pinigais siųskite:

‘‘DRAUGAS’’ 

2334 S. Oakley Avė., Chicago 8, UI.

MARIJOS MENESĮ PRALEISKI-
ME GEGUŽINIŲ PAMALDŲ 

DVASIOJE
Gegužinių pamaldų dvasia yra to

kia gili, tokia maloni ir tokia 
lietuviška

Ši dvasia yra puikiai išreikšta 
Jo Ekscelencijos 

Vyskupo Vincemto Brizgio 
gegužiniuose skaitymuose:

MARIJA DANGUJE 
IR ŽEMEJE

Tai yrą 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 viršeliu. 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.

Tikrai verta ir naudinga jaunimui 
ir vaikams perskaityti A. Vilainio 
kelionių reportažus,

Žemaičių žemėje
Čia aprašomos istorinės vieto

vės, žymiausiųjų vyrų tėviškės, 
upes, ežerai ir gražusis Lietuvos 
pajūris. Autorius paduoda daug 
padavimų, pasakų. Knyga gausiai 
iliustruota. Skaitytojams padės 
susipažinti su gimtąją žeme ir pa
liks neišdildomų vaizdų.

Žemaičių Žemėje 132 pusi., kai
na $1.50. Reikalaukite knygynuo
se, pas platintojus arba užsaky
mus adresuokite:

Užsakymus ir pinigus siųskit: 
DRAUGAS 

2334 So. Oakley Avė. 

CHICAGO 8, ILL.


