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Chruščevui nežinoma Katalikų 

Bažnyčios socialine doktrina
ROMA, Italija. — Sovietų Sąjungos komunistų partijos sekre

toriaus Nikitos Chruščevo socialinė kultūra yra atsilikusi ne keletu 
metų, o mažiausiai bent vienu šimtmečiu. Vakarų pasaulio stebė
tojus padaryti tokią išvadą privertė pats draugas Chruščevas savo 
pareiškimais Londone. Kalbėdamas į anglų ambasadą sukvies
tiems svečiams, tarp kitko jis pareiškė: „Jums, ponai, nepatinka 
komunizmas. Tai mes žinome, bet iš savo pusės neslepiame, kad 
mums nepatinka kapitalizmas“.

Socialinė Chruščevo kultūra 
yra tokia žema, kad šalia kapita
lizmo ir komunizmo jis nemato
jokio kito kelio socialinio klausi-I nustat^a w tvarinių prigimtyje 
mo sprendimui. Bet tai gal būtų1 išreiškiančia tvarka. Tvarka, 
buvę galima, nors ir nepateisina-!kunoje žmoSaus atgauna
ma, prieš šimtą metų. šiandien saV0 vertę / kilnumą, tapdamas 
tokį tvirtinimą negalima laikyti V1SU santykių princi-
nieku kitu kaip tik atsilikimu. pu lr.tl,k®lu’ '^n nenukrypsta i 

vienasaliskus kurios nors klasės 
interesus, tvarka, kurioje visos 
vertybės suranda savo vietą, ap-

Šiandien mes turime trečią pla Į jungdamos visus 
čiai atsivėrusį kelią į visų sočia- meilėje.

talikų Bažnyčios mokslas, kuris 
remiasi amžinąja paties Dievo

Trečias kelias
teisingume ir

linių klausimų sprendimą. Tai 
pagal modernios bendruomenės 
reikalavimus išvystyta socialinė 
Bažnyčios doktrina. Jei komunis 
tų partijai tikrai rūpėtų darbinin 
kų klasės gerbūvis, Chruščevas 
negalėtų neatkreipti dėmesio į. šį 
trečiąjį, dvasinio ir medžiaginio 
darbininkijos pakilimo kelią — 
socialinį Bažnyčios mokslą. So
cialiniam Bažnyčios mokslui yra 
svetimas tiek komunizmas, tiek 
kapitalizmas. Jo įkvėptas sociali
nis sąjūdis, pramonės išplitimo 
pasekmėje kilus vadinamam so
cialiniam klausimui, ne tik davė 
teoretinius naujos socialinės san
tvarkos pagrindus, bet tiap pat ir 
praktikoje vis labiau plinta pa
saulyje.

Šis socialinis Bažnyčios moks
las, deja, negali plisti ten, kur 
nėra laisvės, tai yra sovietų val
domuose kraštuose. Dar tiksliau 
būtų sakyti, kad laisvė ten yra 
užgniaužta kaip tik dėl to, kad 
pavergti žmonės neturėtų gali
mybės pažinti ir pasisavinti so
cialinį Bažnyčios mokslą, nes šis 
mokslas remiasi plačiausia pa
saulio ir žmogaus prigimties tik-
rovė. O ar gali būti kas nors pa- Renault automobilių. Taip pat
vojingesnio komunizmui, kaip 
atidengti prieš žmonių akis gy- 
vetnimo tikrovę ? Nenuostabu to 
dėl, kad ir Chruščevas kalba tik 
apie kapitalizmą ir komunizmą, 
tarsi šalia jų daugiau visai nieko 
nebūtų.

Nesilenkė ir nesilenks
Tuo tarpu kai tiek kapitaliz

mas, tietk komunizmas yra du 
viens kitam priešingi iškrypimai, 
kurie yra kalti už visą šiandieni
nį chaosą) darbo žmonių išnaudo
jimą ir skurdą pasaulyje. Visai 
šalia ir virš jų yra socialinis Ka-

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA

— Egiptas pripažino komunistinę Kiniją. Tai pirma Arabų 
valstybė, kuri pripažino komunistinę Kiniją. Nacionalistinė Kinija 
nutraukė diplomatinius santykius su Egiptu.

— Izraelis apkaltino Egiptą, kad šis pažeidęs nesišaudymo su
tartį.

— JAV vandenilio bombos sprogdinimas vėl atidėtas Namu 
saloje, Pacifike, nes vakar nebuvo palankus oras bandymui.

— Indonezijos prezidentas Soekarno vakar kalbėjo JAV kon
grese. Jis pareiškė norįs gerų santykių su JAV. j Gegužės 18 a.: šv. Venantas ir

— Luce Boothe, JAV ambasadorė Italijon, atvykusi patikrinti *v ^etuv**k^’ Erdvi-
sveikatos į Jungt. Amerikos Valstybes, tik po dviejų mėnesių galės 1
vykti į savo postą. Saulė teka 5:30, leidžiasi 8:06.

Inž. K. Šakenis, buv. švietimo 
ministeris, atsėdėjęs 10 metų, 
buvo „laisvai įkurdintas“ Kras
nojarsko krašte. Anksčiau buvo 
laikytas Angarlage. Paleistas — 
netrukus mirė. Pasakotojai tei
gia, kad kaliniai jį didžiai bran
gino ir gerbė.

M. Ilgūnas, laikraštininkas, 
1946 m., kaip pasakoja grįžusieji, 
buvo suimtas Kaune ir nuteistas 
10 metų. J953 metais stovykloje 
dirbo (Taišeto—Brastko rajone) 
buhalteriu. Po amnestijos 1955 
paleistas ir apgyvendintas Sibi
re.

— Atstovų Rūmų užsienio reikalų komitetas vakar atmetė l Lietuvą buvo grąžintas buv. I 
prezidento Eisenhouerio prašymą, kad jam būtų suteikta teisė nau- švietimo ministeris ir Dotnuvos 
doti užsieninę pašalpą ilgam terminui. Komitetas tik pastebėjo,
jog užsieninė pašalpa bus galima tęsti taip ilgai, kol bus reikalinga 
kovoti su komunizmu. Užsienio reikalų komitetas taip pat nukirto 
pusiau 200 mil. dolerių, kurių prez. Eisenhoweris norėjo gauti spe
cialia ekonominiam fondui, iš kurio bus teikiama pašalpa Azijai 
ir Vidurio Rytams.

w

Kaina 5 centai

Tokiais žodžiais pats augščiau 
sias Bažnyčios autoritetas popie-\ 
žius Pijus XII aptarė socialinį 
Bažnyčios mokslą. Šis aptarimas 
Chruščevui ir kitietms komunis
tams gali būti nežinomas, bet jie 
visi turi atsiminti, kad socialinis 
Bažnyčios mokslas niekuomet ne 
nusilenkė ir nenusilenks nei ko
munizmui, nei kapitalizmui. So
cialinis Bažnyčios mokslas yra 
trečias socialinių žmonių santy
kių tvarkymo kelias, kuriuo ei
dami katalikai yra pasirengę pri
siimti atsakomybę įvykdyti šių 
dienų pasaulyje tai, ko nei kapi
talizmas, nei komunizmas nėra
pajėgūs pasauliui duoti.•

JAV armija pirko 411
prancūzų automobilių

PARYŽIUS, geg. 17. — Jung
tinių Amerikos Valstybių armija 
pirko už pusę miliono dolerių 
vertės prancūzų automobilių, 
kad pakeitus Amerikos automo- sulaukęs 83 metų amžiaus, tebė- 
bilius, kurie buvo vartojami ma- į ra ^yvas. Jis laikomas invalidų 

namuose Mordovos rajone, tarp 
Maskvos ir Penzos. Jis yra per
varytas per Oršos, Vladimiro ir 
kitus kalėjimus. Prof. kan. F. 
Kemėšis mirė Krasnojarsko kraš 
to Marijinsko rajone 1954 m. 
sausio 21 d.

žiausia penkerius metus.
JAV armija jau nupirko 411

armija nori pirkti 88 Renault au
tobusus. Vedamos derybos su 
kompanija.

Aplankė Afriką
CAPETOWN, Pietų Afrika, 

geg. 17. — George Allen, JAV 
užsienio reikalų sekretoriaus 
Dulles pagelbininkas Afrikos, 
Pietų Azijos ir Vidurio Rytų rei
kalams, po dviejų dienų vizito at
vyko į Port Elizabeth. Vizito me
tu jis tarėsi su kabineto ministe- 
riais ekonominiais, politiniais ir 
kultūriniais klausimais. Allen 
gręžta namo.
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PENKTADIENIS, GEGUŽĖS (MAY) 18, 1956 rnce O erule

leans priemiestyje.

šv. Liudviko vila,. neto,i Ottawos, Kanadoje, į kuriij Smogė Kanados sprausminis lėktuvas ir vienuolyną 
pavertė griuvėsiais. Ten gyveno sv. Kryžiaus seserys. Apatinis vaizdas, nutrauktas iš oro, rodo įstaigą Or-

Štai naujas Sibire
laikomų lietuvių*sąrašas

REUTLINGENAS, Vokietija, geg. 17. — Skaitytojams paduo
dame naują lietuvių darbo vergų sąrašą. Sužinota, kad Sibire yra 
laikomi šie lietuviai: Arminas, ..vęs Apeliacinių Rūmų prokuro
ras; kun. Gerasimavičius, ktm. Jl^iėiauskas, Petras Laurinaitis iš 
Raseinių, Nosevičius (ar Nacevičius), Juozas Poškus iš Platelių, 
Aleksandras Ruginis iš Platelių, Alfonsas Svarinskas, Eduardas 
Viskanta iš Kauno, kun. Zdrazdys.

Ir daugiau grįžusiųjų patvirti-
no žinias kad vysk. Matulionis, Indonezijos Vadas 
sulaukės metu nmziana teRė_ »

lankosi JAV

Žemes Ūkio akademijos rėkto gūžės 17. — Pietų Vietnamo pre- į parą dirbti blogiausiame ore... 
nūs prof. J. Tonkūnas, kuns da- zįdentas Ngo Din Diem atmetė Gyvena blakių apsėstuose bara-

komuni3tinėa giaurės Vietnamo kJose... Duona tiek prasta, jog 
pasiūlymą kalbėtis apie rinki
mus.

bar dirba artimą savo specialy
bei darbą.

7 buv. karo belaisviai austrai, 
neseniai paleisti iš Potmos sto-,, r,™ . ■ • . «• i Ženevos susitarimas, kuris baivykios, 300 km. j pietryčius nuo , T i
Maskvos griže i Austriia nareiš- gė Ind° ‘KiniJOS karą tarp pran' Maskvos, grįžę į Austriją pareis jr komunist ieš d •
kė. kad Potmos stovykloje yra ' / ., . 7 ' . . .metus, numatė laisvus rinkimusdar apie 300 karo belaisvių, ku
rių apie pusę sudaro vokiečiai. 
Tenka manyti, jog karo belaisvių 
yra ir kitose stovyklose.

Kalendoriui

WASHINGTONAS, geg. 17. — 
Indonezijos prezidentas Soekar- 
no atvyko į Jungtines Amerikos 
Valstybes 18 dienų, norėdamas 
palaikyti gerus santykius tarp 
JAV ir savo neutralios valstybės. 
JAV pareigūnai Indonezijos pre
zidentą priėmė šiltai ir iškilmin
gai.

Indonezija 350 metų buvo olan
dų kolonija, bet ji išsilaisvino iš 
olandų rankų ir šiandien ji yra 
nepriklausoma. Indonezija turi 
82 milionus gyventojų.

Indonezijos prezidentas Soe- 
kamo yra nepaprastas oratorius. 
Jis yra 55 metų amžiaus.

Pietų Vietnamas 
atmetė raudonųjų

rinkimų pasiūlymą
SAIGON, Pietų Vietnamas, ge-

kuose...
nevisada įmanoma valgyti... Mir
tingumas dar didelis... Paleistieji 
yra beteisiai. Teturi tik prievo
les. Mums išvykstant pabaltiečių 
nuotaikos krito, nes jie nemato 
vilties grįžti namo... Beviltišku
mas ir Lietuvoje... Aš prašau 
Jup... daryti visa, kad būtų gali
ma palengvinti jūsų tautiečių li- 

Diem dabar valdo Pietų Viet-, kimą... Melskimės, tikėkim ir ko- 
namą, bet jis nenori kalbėtis apie vokim už tuos, kurie kenčia to-

1956 m. liepos mėn., tačiau Diem 
atsisakė pasirašyti sutartį.

rinkimus su šiaurės Vietnamu, 
nes ten nėra laisvės, žmonės vel
ka komunistinį jungą.

Komunistinis S. Vietnamas tu
ri apie 13 mil. gyventojų, o Pietų 
Vietnamas — 12 mil, gyventojų.

(IXS)

Pradėtas tardymas 
dėl lėktuvo įkritimo
j seserų vienuolynų

OTTAWA, Kanada, geg. 17. — 
Karinis teismas pradėjo tardy
mus dėl Kanados oro jėgų spraus 
minio lėktuvo įkritimo į vienuo
lyną, kur gyveno šv. Kryžiaus pil 
kosios seserys. Šv. Liudviko vila 
paversta griuvėsiais.

Vienuolyno vyresnioji pareiš
kė, jog 11 seserų, viena pasaulie
tė virėja ir kapelionas kun. Ri- 
chard Ward, 42 metų, žuvo, kai 
lėktuvas įkrito į vienuolyną, kur 
būdavo atliekamos rekolekcijos 
ir seserys atostogaudavo.

Sprausminis lėktuvas, sveriąs 
17 tonų, ginkluotas raketomis, su 
triuškino vienuolyno pastatą, 
esantį septynios mylios vakaruo
se nuo Ottawos.

"Sutikau lietuvių Vorkutoje..." - 
pareiškė grįžęs vyras į Vakarus

REUTLINGENAS, Vokietija, geg. 17. — Grįžęs kitatautis 
belaisvis į Vakarus pasakoja: „Sutikau lietuvių Vorkutoje, Into
je... Stovykloje buvo jų po 2,000 — 3,000... Visi jie yra ištremti.
Nubausti... be įrodymų apie primestą kaltę. Nubausti po 5, 10, 15,, bus paleista lfoOO japonų belais- 
20, 25 m.“

Toliau neseniai grįžęs į laisvę 
vyras sako: Visi jie turi sunkiai 
dirbti anglių kasyklose, prie ak
menų skaldymo, cemento gamyk
lose — be tinkamų apdarų bei 
priemonių apsisaugoti nuo... dul
kių... Jie turi po 8—10 valandų

kias dideles kančias. Teišklauso 
gerasis Viešpats... mūsų maldų..., 
kad visi vėl laisvai gyventų, ga
lėtų laisvai galvoti, kalbėti ir 
veikti...“ O tokių pasakojimų — 
daugybė.

Sukilėlių tyrumų vadas
krito nuo prancūzų kulkos

AL^IjtAS, Alžirija, geg. 17. — Tūkstančiai prancūzų kareivių 
šiandien puolė išblaškytas sukilėlių jėgas Constantine apylinkėje. 
Mažiausia 60 sukilėlių žuvo naujoje prancūzų ofenzyvoje. 

Prancūzijos armija sustiprino
kovas visame rytiniame Alžiri- 
jos departamente, kur sukilėliai 
„nusodino“ traukinį su dinamitu 
nuo geležinkelio bėgių ir padegė 
stotį netoli Constantine.

Nors ten nebuvo aukų, bet 
Prancūzijos kariams įsakyta nu
šluoti nacionalistus sukilėlius, 
kurie tikisi išvyti prancūzus iš
Alžirijos.

Prancūzijos kareiviai jau buvo ■ se vis tiek visas svarbiausias vie- 
pranešę, kad nužudė sukilėlių tas užimtų rusai. Tuo būdu —■ 
„tyrumų vadą“ ir 230 kitų suki- tariamu tų kraštų „savarankiš-
lėlių kovose, kurios baigės vėlai 
trečiadienį.

Prancūzų kareiviai sučiupo ty
rumų vadą Si Mustaphą ir 250 jo 
vyrų 210 mylių pietuose nuo Al- 
žiro. i

Prancūzų kariuomenė apsupo 
Grand Kabybė kalnus vakaruose 
nuo Tiži Auzou ir jiems įsakyta 
šauti į bėgančius iš kalnų.

Singapūras kelia 
naujų rūpesčių
Didz. Britanijai

LONDONAS, geg. 17. — Bri
tanija geg. 16 d. pastatė ant ko
jų savo kariuomenę ir policiją 
Tolimuose Rytuose prieš galimą 
sukilimą Singapūre.

Kolonijų sekretorius Alan Len- 
nox - Boyd pareiškė britų parla
mente, kad pasitarimas nepasise
kė dėl Singapūro ateitiets, nes 
Singapūro delegacija pareikala
vusi kontroliuoti armiją ir polici
ją ir veto taisę dėl Britanijos 
karinių bazių Singapūroje.

„To mes negalime priimti“ — 
pareiškė kolonijų viršininkas.

Singapūro delegacijos pirmi
ninkas David Saul Marshall pa
reiškė gegužės 16 d., jog jis pa
prašęs, kad vėl būtų atnaujintos 
derybos. Anksčiau jis laikrašti
ninkams pasakė, kad Britanija 
„norinti tik demokratijos iškam
šos kolonijose, bet tikrumoje reiš 
kiasi fašiznys“.

Iš Uralo grįžęs buv. Lietuvos. . JAV Apmugo,
kavalerijos karininkas radijo ban 
gomis pasakė į kraštą kalbą, pa
žymėdamas, kad Vakaruose žino
mas pavergtųjų mūsų tautiečių 
okupuotoje tėvynėje ir Sibiro 
tremtyje velkamas jungas. Šim
tai iš Sibiro grįžusių karo belais
vių ir civilių internuotųjų liudija 
apie lietuviam padarytąją skriau 
dą ir drauge praneša, kad ypač į 
Sibirą ištremtieji ir ten laikomi 
stovyklose yra nepaprastai vie
ningi, vieni kitiems kuo galėda
mi padeda ir turi gerą tarp kitų 
vardą. Kalbėtojas ragino nepra
rasti vilties ir tikėti, jog ateis 
diena, kada ir pavergtiesiems nu
kris pančiai.

Oras Chicagoje
Oro biuras praneša: Chicagoje 

ir jos apylinkėje rytoj bus dali
nai apsiniaukę ir šalčiau. HAGA, Olandija, geg. 17. — 

Olandijos vyriausybė atmetė pa- 
• DeĄbos tarp Prancūzijos ir Įsiūlymą, kad olandų Naujoji Gvi- 

nepriklausomo Tuniso nutrūko nėja būtų atiduota į Jungtinių 
be vaisių. (Tautų rankas,

DRAUGAS
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Trumpai iš visur
• Rytprūsių vokiečių organas 

„Das Ostpreussenblatt“ Nr. 16 
1956 rašo, kad Sovietai, tariamai 
norėdami pademonstruoti Pabal
tijo kraštų lyg ir didesnį sava
rankiškumą, gali sudaryti atski
ras lietuviškas, latviškas ir estiš 
kas raudonąsias armijas, bet jo-

kurnu“ ar norėjimu joms suteikti 
satelitinių kraštų statusą — So
vietai norį pamėginti išgauti tų 
kraštų pripažinimą iš Vakarų ir 
mėginsią rūpintis, kad jos būtų 
įsileistos į Jungtines Tautas.

• Suomių dienr. ,,Helsingin 
Sanomat“, komentuodamas šve
dų laikraščių ir šveicarų „Jour
nal de Geneve“ žinias apie taria
mą Pabaltijo respublikų statuso 
keitimą, pažymi, jog tokie „ba
lionai nuotaikoms svetur patirti1* 
tesąs tik paprastas sovietinės pro 
pagandos triukas, bent taip maną 
pabaltiečiai pabėgėliai Švedijoje. 
Kaip į norą vilioti pabėgėlius ten 
ka žiūrėti ir į neseniai per Talino 
radiofoną pradėtas estų tautinių 
dainų transliacijas, kurios seniau 
buvo draudžiamos.

• Vak. Vokietijos kancleris 
Adenaueris, vertindamas dabar
tinę pasaulinę situaciją, pareiš
kė, jog tik nekritiškas stebėtojas 
gali pasiduoti iliuzijai, esą, Stali
no nuvertinimą reikia laikyti to
lygiu pasaulyje įtampos sumažė
jimui, kurio visi atsidėję laukia. 
Žinomas jėgos blokas mėgina 
siekti senųjų tikslų nauja, tik gal 
dar pavojingesne taktika.

• Tai apetitas. Kiaušinių val
gymo rekordą Belgijoje laimėjo 
G. Groguet, 55 metų amžiaus. 
Per 30 minučių jis suvalgė 44 vir 
tus kiaušinius.

Ginklų uždraudimas. Japoni
jos tarptautinės prekybos ir pra
monės ministeris uždraudė ga
benti ginklus į kraštus, kurie 
įmaišyti į tarptautinį konfliktą. 
Syrija norinti pirkti ginklų Ja
ponijoje.

• Raudonosios Kinijos prem
jeras Chou En - lai pažadėjo ja
ponų delegacijai, kad šį mėnesį

vių.

tas pareiškė, kad apie vieną mi- 
lioną vertės ginklų siunčiama į 
Saudi Arabiją.

• Kipro saloje graikų šalinin
kų pogrindis išsprogdino britų 
„jeepą“. Vienas britų seržantas 
žuvo, du kareiviai sužeisti. Sprog 
dinimas įvyko Famagustos mies
te.

• čekoslovakai pasiskelbė su
ėmę 10 Amerikos šnipų.

• Italijos automobiliai Fiat rū
šies bus greitai pagaminti Čilėje.

• Japonija ruošiasi peržiūrėti 
MacAarthur „nekarinę“ konsti
tuciją.

Atmetė planą

i
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Karalius mirė, tegyvuoja karalius!
BR. FETUKEVIČIUS

Kai ligonis serga, tai yra šau na sklandesnis, mintis aiškiau 
kiamas gydytojas. Pastarasis! išdėstoma, 
ištiria ligonį ir radęs skaudulį I Mūsų buvusioji vadovybė jo- 
jiį skuba operacijos būdu paša-J kio plano neturėjo. Dirbo, kaip 
linti. Ligonis po operacijos bū
na silpnas, tačiau laikui bėgant 
sutvirtėja ir daugeliu atvejų, 
jei žaizda vėl neatsinaujina, pa
sveiksta.

Šiandien ir lietuvių sportinis 
gyvenimas Š. Amerikoje pergy
vena operaciją, kurios jau se
niai laukė daugelis mūsų spor-

patiko, ir darė, kuris ką norėjo 
Jeigu iš viso šitą paskutiniųjų 
dviejų metų laikotarpį galima 
skaityti darbu. Ne* paslaptis, 
kad sportinė vadovybė visą sa
vo veiklą bandė remti sporto 
žaidynėmis, kurias ruošdavo ku
ri nors apygarda. Atseit buvo 
vadovaujamasi posakiu, kad jūs 
sėkite, o mes pjausime. Tačiau

BOKSININKAS LIGONINĖJE

L. .i.NKNRNN88NNNH

Boksininkas Marciano lanko savo žmoną ligoninėj Bostone, kur ji 
buvo paguldyta dėl glandų uždegimo. (INS)

Dar liūdniau dėl ryš'o su or
ganizacijomis bei visuomene. 
Žinant, kad lietuvių tarpe akty
viai veikia net keletas jaunimo 
organizacijų, mūsų vadovybė tu

Vyiai, susipainioję sąvokose 
Mumyse labai žiauriai kažin- 

kur, kažkas, kažkaip susipainio
jo sąvokose. Veikimo sąvokose 
Yra įsigalėjęs nelemtas ir ža-

kad šiandien, manding, nėra Of. Kilia KRIAUČELIŪNAITĖ 
daug tokių, kurie drį» pasakyti, 
kad tu gali būti labai geras spe 
cialistas, tačiau labai blogas 
organizatorius. Ir jeigu kas 
nors pasako apie tai, tada tuo
jau pat atrėžiama, kad girdi ši
tas ar anas nesupranta, jog aš 
esu buvęs labai garsus ir todėl 
žinau, ką reikia daryti. Vadinas 
žmogaus nuopelnus suplakame 
su pareigos atlikimu.

'Taip atsitiko ir su mūsų spor 
to vadovybe. Sut'nkame visi, 
kad ją sudarė labai žinomi var
dai. Žmonės savo aktyvia veik
la sporto aikštėse buvo išrinkti 
organizaciniam darbu. Ir susi
painiojo sąvokose. Mes gerbia
me juos dčl jų nuopelnų aikštė
je, tačiau turime konstatuoti 

(Nukelta į 5 pusi.)

(Gydytoj* ir Chirurge) 
MOTERŲ LIGŲ IK AKUŠERIJOS 

SPECIALISTE
I7B0 Wort 71st Street 

(Kampas 71st Ir Callfornia) 
Tel. ofisu Ir re*. REpublle 7-4144 
Vai. 11-2 Ir 4-9 v. v. Seat. 1-4 p. p 

PrtSmlmas tik pairai susitartma

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4256 W. 68rd St
Ofiso tel. KKiianee 5-4410 

lUzid. tatof. GltovehlU 4-0417
Valandos: l-$ p. m. Ir 6-8 p. m 

Penktad. tik po pietų.
Trečlad Ir teita.d. pagal sutarti

tininkų. Kad operacija buvo rei ir Us jovimas niekam naudos 
kalinga tuo niekas neabejojo.' nps tik viena kartaneatnešė, nes tik vieną kartą 

Faskui pasisekė gauti visą žai
dynių pelną. Tai padarė Chica- 
gos sporto klubai 1953 m. spor
to žaidynėse. Po to karvutė už
trūko, nes sporto vadovybės au
toritetas buvo pačių valdybos 
narių labai jau smarkiai ap- 

. . griautas. Sporto klubai neno-
kurie savo darbu jau yra įrodę, rėj0 jg viso skaitytis su nieko 
kad jie yra pakankamai pajėgūs neveįkįančia valdžia, 
jiems patikėtą darbą atlikti. Ari
jie tą darbą atliks pakankamai | Sporto žaidynėms praėjus, vi

Tačiau ligonis — paskutinysis 
Faskas — vis nesidavė operuo
jamas, kol pagaliau priėjo liep
to galą.

Paskutiniu metu paskelbtieji 
naujojo Fasko rinkimų rezulta
tai mus gali tik nudžiuginti. Į 
naują vadovybę išrinkti žmonės,

gerai, parodys ateitis. Reikia 
tik tikėtis, kad mūsų sporto klu 
bai supras savo pareigą ir bus 
nuoširdūs vadovybės talkinin
kai. Daugeliu atvejų jų pasise
kimas priklauso nuo sportinin
kų sąmoningumo. Taip pat ma
nome, kad ir pati vadpvybė sa
vo pareigą atliks gerai. Vieną 
•dalyką jau dabar galima drą
siai garantuoti — naujoji vado

sas veikimas vėl sustodavo. Jo
kios iniciatyvos nebuvo rodyta 
nei klubų veikimo atžvilgiu, nei 
ryšių palaikyme su lietuviškąja 
bendruomene. V'etoje, kad bū
tų buvęs atkreiptas dėmesys į 
būtiną bendradarbiavimą su 
klubąis, organizacijomis ar bend 
ruomenės valdybomis, jieškant 
būdų ir priemonių sportą pa
versti lietuvybei išlaikyti ir stip

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chirurge)

KCDIKIV IK VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTO

T156 South Western Avenue
(MEDICAL BUILDINO) 

Plrmad., antrad., ketv. Ir penkti''., 
nuo 11 vai. ryto — 1 ▼. p. p. Ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto — Iv. p. p. fieštad. 11 
vai. ryto Iki S vai. popiet.

Ofloe U-l. RE. 7-1148 
Re*. U-L VVAlbrook 6-3765

Ofiso tel. CLIffside 4-2804
Rezidencijos: LAfayette 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 Mest 471 h Street 
(Kumpas 4"th Ir Herinltage)

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

TeL ofiso YA. 7-5557, re*. RE. 7-4066

DR. FRANK C. KWINN
(KV1ECINSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1661 Weat 47th Street 

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 
vai. Iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. Iki 8:20 
Uždara treč. visa diena ir šeštad. vak.

DR. FL TALLAT-KELPŠA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Telef. TOunliall 3-0050 
2534 VVest 68th Street

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

skambinti CEntral 4-2204.

DR. JUZE IR KĘSTUTIS 
AGLINSKAI

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
2800 Weat 6Xrt Street

Vai. pirm. Ir antr. 10 Iki 12 ryto, 
... . 21kl 4 Ir 6 Iki 9 popiet; ketv. Irmis. Reikėjo tart s ir organi-1 srities specialistas jau yra pa-i penkt. r iki 4 ir 6 iki 9 popiet, flei- 

zuoti įvairius pasitarimus, kaip kankamai pajėgus atlikti orga-
nizacinį darbą. Taip mes jsivi- 
jome patys save į šias sąvokas,

rėjo palaikyti glaudų ryšį su jo- Į lingas paprotys, kad kokios nors

per sportą patraukti jaunimą ar 
čiau lietuviškos šeimos. Deja 
čia be vieno k'.to ališko daugiau 
jokios iniciatyvos iš Fasko pu
sės buvo neparodyta.

Su lietuvių bendruomene mū
sų vadovybė nepajėgė nieko kon 
kretaus atsiekti, todėl įvyks
ta nčiame Kultūros kongrese mū 
sų sportininkai nebus pakanka- 
kamai stipriai atstovaujami. 
Bent iki šiandien neteko girdė
ti, ar iš viso jie turės betkokius 
pasitarimus kaip lietuvių bend
ruomenės padalinys kitų kultū
rinių sambūrių tarpe. Nejaugi 
ir dėl šito sporto klubai turės 
būti kaltinami?

Tel. ofiso HE. 4-»n**9, re*. PR 6-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1957 W. Garfield Blvd.
VAL: 1—4 Ir 6—9 

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

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IK 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinio* —

6322 So. Western Avenue 
Vai.: kasdien 10-12 vai. Ir 7-9 vai. 
vak. Šeštadieniai* 10-1 vai. Trečia
dieniais uždaryta. Kitu laiku susitarus

Ofiso telefoną*: PR 8-3200
Re* telef. VVAlbrook 5-5O78

vybė nuveiks daugiau negu bu- rinti priemone, mūsų vadovybė 
vusioji. Būtų iš viso neprasmm-l Padėjo įvairiausius “teismus”
ga sakyti, kad paskutinysis Fas 
kas ką nors svarbaus nuveikė. 
Graudu, tačiau tik ateitis paro

ruošti sportininkams ir tik as
meniškų išskaičiav’mų vedini jie 
būtinai norėjo “įvesti drausmę”.

dys, kaip skaudžiai buvo sustab noro pasekmės — aštrus 
dytas mūsų sportinis veikimas,' daugelio aktyviųjų sportininkų 
vadovybės, kurios pirmininko vi i antagonizmas vadovybei ir vi
si siųstieji laiškai dažniausiai ne 
nueidavo toliau kaip iki sekre
toriato.

Senas vynas, perrūgo

Paskutiniojo suvažiavimo me
tu Chicagoje atsitiko vienas da
lykas, kurį turbūt daugelis da
lyvių dar ir dabar gerai prisi
mena. Svartant vadovybės ka
dencijos ilgumą, buvo du pasiū
lymai. Vienas, kad vadovybė 
rinkusia dviems metams, ant
roji — kad vieniems. Vienas 
kanadiečių atstovų, siūlęs ka
dencijos ilgumą trumpinti iki

• vienų metų, teigė, kad “nauja 
, šluota geriau šluoja”. Tačiau

tuometinis Fasko pirmininkas 
pareiškė, kad “senas vynas yra 
visuomet geresnis”. Deja dabar 
su karteliu reikia pripažinti, kad 
tas senas vynas ne tik paseno, 
bet ir perrūgo. To psekmės:

>• anei vyno, anei bonkos, anei 
mergužėlės.

Vadinas kartais patarle rem
tis neverta.

Taip pat, lyg pramatydami 
liūdną sporto vadovybės ne
veikios ateitį, kaikurie suvažia- 

1 vimo dalyviai siūlė, kad vado
vybę rinktų tik aktyvūs sporto 
veikėjai bei sportininkai. Tačiau 
veltui buvo jų balsas. Rinko 
valdžią dešimtys,' bet, kai reikė
jo dirbti, nebeliko nė vieno. Ir 
atsitiko, kad žmonės, nenorį ar 
nesugebą padėti sportininkams, 
išrinko jiems vadovybę. Todėl 
ir nenuostabu, kad vadovybė ne m NAMII 
turėjo didėio pasitikėjimo spor 
timnkuose, o jos autoritetas nu- pristatom 
smuko iki min'mumo. Ir pra- Visokių Rūšių 
dėk žmogus dabar darbą vėl iš j MEDŽIAGĄ 
naujo; nuo nieko. Argi daug 
ką nustebino vadovybės skun-

• das, jog N. Yorko ar kuri kita 
apygarda delsia atsiskaityti po 
įvykusių žaidynių? Su kuo at- 
siskaitysi, jeigu nėra n’eko?

Darbo vainikavimas nedarbu 
Jau nuo pirmųjų klasių gim

nazijoje daugelis mokytojų rei
kalauja, kad mokinys, prieš ra
šydamas rašinį, pasidarytų pla
ną. Sakydavo, kad rašinys tei

siškas ryšio nutrūkimas su lie
tuvių bendruomene ir klubais. 

Anei rašto, anei druko

Visiems gerai žinoma, kad 
sporto vadovybės sekretoriatas 
įvairiems klubam** per paskuti
niuosius du metus yra išsiunti
nėjęs tiek raštų, kuriuos gali
ma ant pirštų suskaityti. Lo
giškai galvojant, turime daryti 
išvadą, kad pirma — nebuvo a- 
pie ir dėl ko informuoti sporto 
vienetus, antra — nebuvo iš vi
so jokio noro ir pareigos jaus
mo palaikyti ryšį su klubais.

P.&J. JOKUBKA
TV, DEIMANTAI IR LAIKRODŽIAI 

Pardavimas ir Taisymo*
4077 So. Archer Avė. 

Chicago 32, III. — Tel. LA 3-8617

S vai. popiet. 
Ofiso tel.PRospect 4-1705 
Re*. tel. GRovehlll 4-5408

Tel. ofiso PRospect 4-2240
Pllospect 4-4732

DR. A. MACIŪNAS
•GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. CHIRURGINĖS LIGOS 
5700 S. Wood Street

Priėmimo vai. tik pagal susitarimą, 
nuo 2—4 vai. kasdien ir nuo 6 iki 8 
vai. ,pirmad. Ir penkt. Trečlad ir sek. 
uždaryta

DR. VYT. TAURAS- 
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR 
8PE0. 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.,
Trečlad. Ir Penktad. 6-9 vai. vak. lt 

Šeštadieniais 2-4 vai. popiet

DR. VL. BLAŽYS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

<701 South Dame>n Avenue 
(Kampas 47-tos Ir Damen Avė.) 
Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vak. 

fieštad. 2—4 vai. vak. 
Trečlad. ir kitu laiku pagal sutarti. 

Telef. ofiso LAfayette 3-6048 
Re*.: VVAlbrook 5-3U48

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Tel.: Ofiso — PUUman 5-6748 
Boto — ENglewood 4-4078

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

KĄ GALI JUMS

JURJONO BENDROVĖ
3524 So. Halsted St. Tel. BIshop 7-3371 CHICAGO 9, TT.T, 

pasiūlyti? O gi štai ką:
SIENPOPIERIŲ:

įvairiausių spulvų, puikiausios rūšies, naujausios laidos, pradedant nuo 
20c vientisų volelį, , : -DAŽŲ: - . ~ ~
Žvilgančių, pusiau žvilgančių (šilkinio žvilgėjimo), malinių iš vidaus 
ir iš oro dažymui, pnulcvlant nuo $1.03 galionų.

NAMŲ RUOŠOS REIKMENŲ:
Piety, kavos ir arbatos servyzų, įtorccluno ir fajanso vietinių ir inųvor- 
tuotų. Kepimui formų, blekų ir elektrinių indų kuiną žemiau konku
rencijos!

DOVANINIŲ PREKIŲ:
(vairioms progoms: vestuvėms, gimtadieniams, vardadieniams ir bet 
kokioms sukaktuvėms. BIRUTĖS ir DARIAUS-GIRĖNO ŠOKOLADI
NIŲ SALDAINIŲ.

IMPORTUOTŲ PREKIŲ:
Vokiškų kišeninių pluksnakočlų, pradedant nuo $1.50 vienetas, tempe
ratūrai matuoti termometrų C & F padalinimų, pradedant nuo $1.16 
vienetas, krištolo dirbinių ir ehrominių padėklų su puikiausiais vaiz
dais ant stiklo dugno, pradedant nuo $3.38 vienetas ir

DAUGYBĘ KITŲ PREKIŲ,
kurių čia neįm.uioma išvardinti. Keikia pačiam užeiti, pamatyti ir įsi
tikinti. t

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR< Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6317 South We*ten Aveaue 
Chicago 20, III.

Pasimatymai pagal sutartie* 
Telefonas REpublle 7-4000 

Rezidencija: GRovehUl 6-8161

Ofiso HEmlock 4-5815 
Rez. IIEml, 4-3751

DR. Ar NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

6767 South Weatern Avenue
Valandos: plrmad., trečlad., ketvlrt., 
penkt. 6:30—8:80 v. vak. Antrad. 
10—12 vai. ryto. Seštad. 2—4 p. p. 
Kitu laiku pagal susitarimą.

Tel. ofiso: DAnube 6-1125

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

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

Šeštadieniais 1—4 v. p. p.

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS

4253 S. Whipple Street
(Arti Aroher Avė.) 

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

LAfayette 3-4010 
Namų — CEdarcrest 3-7786

Tel. ofiso l’Rospect 6-0400
ltczid. l’Rospect 0-9100

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VaškevičiūtS)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue

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

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį 
Ofiso tel. VIrgfnia 7-0036

Rezidencijos tel. BEverly 8-8244

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

DR. BR. GAIŽIŪNAS
į; GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Spec. moterų ligos Ir akušerija) 
4055 Archer Avė.

Kampas Archer ir Californla Ava. 
VAL.: 2—4 ir 6—8 v. p. p,
, šešt. 2—7 vai. p. p., 

išskyrus sekmadienius

į

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3259 South Halsted St. 

Kasdien 8—7 vai. vak. šeštad. nuo
1—5 ' vai: vak. ''

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Vlctory 2-1484. Resid. 2487 
W. 62nd St., tel. Rf public 7-8818.

Ofiso telefonas — BIshop 7-2625
DR. AL. RA6KUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4342 Archer Avenue

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

Trečiad. Ir sekmad. tik susitarus

DR. j. VAITAITIS
GYDYOOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Tel. ofiso Vlctory 2-1581
Re*. Vlctory 2-0742

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

CARR MOODY 
LUMBER CO.

STASYS LITWINAS, Prez.
3039 So. Halsted St.

Tel. Vlctory 2-1272 
Apkalnavimą ir Prekių Pristaty

mą Teikiame Nemokamai 
Raštini atidara kasdien nuo 

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

C RA NE SAVINOS ""ss“"
2555 VVEST 47d, STREET LAfayette 3-1083

B. R. Pietkievricz, prez.; E. R. Pietkieuicz, sekr. ir advokatas 
Mokame augštus dividendus. Rėšiu o jame čekius. Parduodame ir 
išperkame valstybės bonus. Taupytojaras patarnavimai veltui 
ATIDARYKITE SĄSKAITĄ ŠIANDIEN.—Apdrausta iki $10,000. 
Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antr. ir penk. 9 iki 5; treč. uždaryta, o šešt. nuo 9 iki vidurdienio.

MOŠŲ MICHIGAN FARM SORIS YRA PATS 
GERIAUSIAS JŪSŲ MALONUMUI IR SVEIKATAI

Jį galite pirkti ir valgyti su pilnu paiit:kėjimu.
Visos geresnės muisto krautuvės su pasididžiavimu aprūpina 

jus su šiuo tikru lietuvišku sūriu.
Apsaugokite save ir savo artimuosius... Neleiskite save j>er- 

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

Jeigu abejojate, paprašykite pamėginimui. Jūsų skonis jums 
pasakys. Mes norime, kad jūs patys būtumėt .sprendėjas.

Mes esame nuoširdžiai dėkingi sūrio mėgėjams ir geresnėms 
maisto krautuvėm*, kad jūs tiek išpopuliariuot MICHIGAN FARM 
sūrį, kuris jmliko visų mėgiamiausiu. M«i pusižadame ir tolinu 
jums gaminti tik pūtį geriausių sūrį.

JONAS IR ANGKLINA ANDRĮJL1AI

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

Aptarnavimui ir informacijai Čikagoje prašome kreiptis:
METRIKIŲ FARM FOOD CO. ir A. SHURNA

YArds 7-8393 GRovehlll 6-7783

Ofiso tvlef. YArds 7-1166 
Rezidencijos — 8Tewart 3-4811

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

šeštadieniais 1—4 vai.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpublle 7-2200 
SPECIALYBE CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS
2435 Weat 60th Street

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

Tel. oftso PK. 6-6446, rez. HE. 4-3156

DR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2420 West Marąuette Rd.
VAL. nuo 2 iki 4 p. p.: 6 iki 8 vak. 

Trečlad. ir šeštad. pagal sutarti

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 sutartį

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)

2500 VVest 62rd Street
VAL kasdien nuo 2—4 p. p. ir 7:80 
Iki 9 vai. Trečlad. ir šešt. uždaryta

Telefonai GRovehlll 6-1595
DR. ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE

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

susitarimą išskyrus trečladieMlu*
2422 West Marąuette Rd.

Telefonas RElianc* 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
3925 West 59th Street

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

le|. oflao ir buto OLymplo 2-4150
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 W. 15th St, Cicero 

Kasdien 1—3 v. Ir 6—8 v. vakar*. 
Išskyrus trečiadieniu*

Butas (520 So. 40th Ava. 
fisštadlenlaia 12 iki 4 popl**

Oflao telef. LAJayette 3-3210, jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzie 8-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

4146 S. Archer Avė.
VAL Kasdien popiet nuo 12-2:30 v. 
V*k. pirm., antr., ketvlrt. 6-1 :>0 v. 

Trečiadieni tik susitarus

UfiMKTTiS “PRAUQ4”.

Dr. Antanas Rudokas, 0. D.
Tikrina akis: pritaiko akiniu*, 

keičia stiklus Ir rėmus.
4455 So. California Avė.. Chicago 

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

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

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

DR. A. Z. ŠAULYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĄ 

4645 So. Ashland Av«^ Chicago
Plrmad., antr., ketv. Ir penk. 

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

- Rez. 8053 8. Campliell Avė.

Tel. ofiso YA 7-4787, re*. PR 5-103O

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4645 S. Ashland Avė. (kamb. 811)
Vai. nuo 2—4 ir 6—8; trečlad., šeš
tad. ir sekmad. tik pagal sutartį. 

Jeigu neatsilieps vtršmtnBtl telefonai
Raukite MIdway 8-0001

P. ŠILEIKIS, 0.P,
Orthop<-<b»s - Protezlutas 

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

(Areli gupport*) fcr Lt.
Vai.: 9-4 ir 6-8. fieštadlenlalz 9-1. 
□KTHOl’EDIJOS TECHNIKOS LAB. 

2850 W. 63rd St. Chicago 20, III. 
Tel. Pllospect 0-5084.

f

Tel. ofiso CA 0-0257, rez. I’K G-U659

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

Tel. ofiso CA 0-0257, rez. PK C-6C59 
Rezid. 0600 S. Arteslan Avė.

VAL. U 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 akiniu*. 
Kreivas akla 

ištaiso.
Ofisas Ir akinių dirbtuvfi 
756 Wcst 85tli Street 

Vai. nuo 10 iki 2, nuo 6 iki 8, tre
člad. nuo 10-12, penktadienį 10-3 Ii 
šeštadieniais 10-2 vai. popiet.

virs zo i4T
DR. S. VAITUSH, OPT.

Palengvinu akių Jtcmplmg, kuris 
yra priežastis galvos skaudšjimo bei 
svaigimo ir skaudančių aklų karščio. 
Atitaisau trumparegystę ir toliregys- 
tę. Prirenku teisingai akinius Visi 
egzaminavimai daromi su elektriniais 
Instrumentais, rodančias mažiausius 
trūkumus. Speciali atyda kreipiama 
į mokyklos vaikus.

4712 South Ashland Avenue 
Tel. YArilš 7-1373

Vai. 10:30 iki 7 v. vak. fieštad 10:80 
iki 6 vai. Sekm. Ir treč. uždara.
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ŽADEIKIS, AR LOZORAITIS?
“Garso” 19 numeryje skaitėme tokią žinią:
“Gautomis žiniomis, kurių šaltiniu galima patikėti, Lietu

vos Pasiuntinybėje Washingtone numatomis permainos.
Ilgametis ministeris pulk. Povilas Žadeikis dėl pašlijusios 

sveikatos ketina pasitraukti. Jo vietoje numatomi du kandida
tai — Stasys Lozoraitis ir Vaclovas Sidzikauskas. Kuris bus 
ministeriu — tuo tarpu nežinia.

Jau anksčiau mūsų laikrašty buvo žinutė, kad š. m. birželio 
pradžioje atvyksta iš Romos Lietuvos Diplomatinės Tarnybos 
šefas p. Lozoraitis dėl pasitarimų su Valstybės Departamento 
pareigūnais”.

Į šią žinią mes būtume nekreipę dėmesio, jei ir kiti šalti- tiems, kurie manytų, kad dėl 
niai būtų nepakartoję gandų apie p. ministerio Žadeikio planą1 kokių nors motyvų ne mano rei-

VASARA IR JAUNIMO STOVYKLOS
VYSK. V. BR1ZOYS

Ateina jaunimui malonios sto
vyklų savaitės. Stovyklų bus 
ne tik Amerikoje. Jos visur 
mėgstamos, ypatingai tremtinių 
jaunimo, nes jose jaunimas pa
junta nors dvelkimą tos Lietu
vos, kurios daugelis jų jau ne
atmena, girdi t k iš savo tėvų 
jautrių prisiminimų. Neturiu 
intencijos šias mintis skirti

atsistatydinti ir apie tai, kad p. Lozoraitis atvykstąs patirti, ar 
jis negalėtų p. ^adeikio posto užimti, arba — jęi jis pats savęs 
negalėtų Washingtonan paskirti, t. y., jei Valstybės Departa
mentas tokio paskyrimo nepripažintų, tada p. Sidzikauskas būtų 
ton pozicijon paaugštintas.

Kiek šiuose ganduose yra pagrindo, sunku pasakyti.
Kad p. Lozoraitis ar kitas buvusių Lietuvos diplomatų no

rėtų atsisėsti p. Žadeikio vietoje, jei pastarasis pasitrauktų, kas1 
galėtų tuo abejoti. Norėti galima, bet negražu veržtis, ir Lie
tuvai iš to nebūtų naudos. Neužmirškime, kad pagundas didina 
JAV vyriausybės užšaldytieji pinigai, kuriais disponuoja Lie
tuvos ministeris WasHingtone.

Ryšium su šiais visais gandais, pradedama įtarti, kad p. 
Lozoraitis dėl to ir atvyksta į Washingtoną, dėl to ir ValstybėsDepar^enU lankysis,\aip pati

kalas jais rūpinta. Šiomis min
timis noriu pasidalinti tiesiogi
niai su katalikų ruošiamomis 
stovyklomis katalikams, kata
likiško ir l'etuviško auklėjimo 
tikslais.

Reikia pasidžiaugti, kad čia 
Amerikoje vasaros stovyklos 
berniukams yra net kelios. Jų 
bus dar naujų. Už tai ačiū dau
giausia lietuviams kunigams vle 
nuoliams. Mažiau laimingos y- 
ra mergaitės. Ligšiol jos turi

tuvaičių vienuolių Putnam, Con- 
necticut. Tai nereiškia, kad A- 
merikos lietuvaitės vienuolės y- 
ra mažiau rūpestingos jaunimui 
už kunigus vienuolius. Seselės

pranešusi spaudai.
Ir prie tautininkų organizuojamo sąskrydžio Washingtone 

tikslų jau norima pridėti dar vieną tikslą — sustiprinti Lozo
raičio poziciją Valstybės Departamente, kad tuo būtų praskinti 
keliai “naujam ministeriui Washingtone”. Gal?... Kas skaitė ~ T
p. Lozoraičio “aituonia punktus”, įteiktus Vyriausiajam Lietu- TOnUOlės metUs 

vos Išlaisvinimo Komitetui, tas betko iš jo gali tikėtis... Kas 
yra girdėjęs apie tikrai fantastiškus tautininkų planus savo są
skrydžiui duoti net mistinį pobūdį, tas ir Amerikos tautininkų 
noru perkelti Lozoraitį iŠ Romos į Washingtoną gali perdaug ne
sistebėti. Lietuvos laimei atrodo, kad tautininkai nepajėgs įgy
vendinti savo fantastiško plano.

Bet vienu dalyku mes esame tikri: ministeris Povilas Ža
deikis iš Lietuvos pasiuntinio posto nepasitrauks. Jis perdidelis 
lietuvis patriotas, kad tokį žygį darytų, nes pasitraukimas su
silpnintų Lietuvos pasiuntinybės vaidmenį Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse.

Yra aiškiai žinoma, kad, p. Žadeikiui pasitraukus, pilnu ti
tulu Lietuvos ministerio Valstybės Departamentas nepripažins.
Naujai paskirtąjį diplomatą, nepaisant, kas juo bebūtų, pri
pažins tik einančio ministerio pareigas titulu. Taip buvo su 
Latvijos ministeriais Washingtone. Mirė Bilmanis, jo vieton 
paskyrė kitą, bet Valstybės Departamentas jį pripažino tik pa
reigas einančio titulu, o kai ir tas mirė, tai ir dabartinis latvių 
atstovas tik tokiu titulu tepripažintas.

Todėl ip linkėtina, kad p. Žadeikis ne tik nepasitrauktų iš 
savo svarbaus posto, bet kad jis jame ilgiausiai pasiliktų, pa
siliktų iki Lietuvos išlaisvinimo.

Būdamas pilno titulo ministeriu, be to šiandien būdamas 
visų pasiuntinių ministeriu dekanu Washingtone, jis turi di
desnę įtaką JAV vyriausybės sferose ir taip pat visų valstybių 
ministeriu bei ambasadorių tarpe. Tai yra svarbu ir Lietuvos 
laisvinimo bylai, ir mūsų tautos prestižui.

dirba parapinėse ar savose rao 
kyklose, vasarą arba pačios to
liau mokosi, arba d'rba vasa
ros mokyklose ir katechizacijos 
punktuose. Tačiau reikia ap
gailėti, kad mergaitės vasarą 
neturi tiek globos, kiek jos turi 
berniukai. Reikia linkėti ir ti-

I
/

DEL PILIETYBES
Faktas, kad daugumas nau

josios imigracijos asmenų, ak
tyvių mūsų visokeriopo gyve
nimo dalyvių yra priėmę pi
lietybes tų kraštų, kuriuose 
dabar gyvena. Retkarčiais dėl 
to mūsų spaudoje pasirodo ko
mentarų. Ryšium su tuo noriu 
priminti vieną kitą įsidėmėti 
ną faktą.

Panašių diskusijų berods ne
buvo tarp lietuvių ligi Lietu
vos Nepriklausomybės atgavi
mo. Sakysim, JAV valdžia 
pripažino Lietuvą de jure tik 
1922 m. Ligi to laiko Lietu
vos interesus šio krašto sosti
nėje didele dalimi atstovavo ir 
gynė Amerikos lietuvių išlaiko
mas ir vedamas biuras, kol at
vyko formalus Lietuvos vy
riausybės atstovas. Faktas, 
kad Amerikos lietuviai Nepri
klausomoje Lietuvoje apsigy
venę nebuvo laikomi svetimša
liais. Kiekvienas juk pažįsta
me eilę asmenų, kurie daug 
metų gyveno Lietuvoje, ten 
ėjo įvairias pareigas, o paskui 
grįžo į šią šalį, likdami jos pi
liečiais. Nėra patogu smulkiau 
dabar to klausimo nagrinėti, 
bet kompetentingos įstaigos 
galėtų jluoti oficialių komen
tarų, jei tokie pasirodymai rei 
kalingi.

Kaip elgiasi JAV valdžia?

Pora pavyzdžių. Nepapra
stai buvo pasaulinės spaudos 
reklamuojamos Monaco kuni
gaikščio Rainier vestuvės su

Mažutė Monako valstybė yra 
monarchinė. Valdovo žmona 
ten turi savo teises ir nėra lai 
koma svetimšale. Grace Kelly 
dabar yra tos valstybėlės ku 
nigaikštienė. Matyt ji nenori 
prarasti JAV pilietybės ir šio 
krašto konsulatas Nicoje po 
vedybų oficialiai paskelbė, kad 
Grace Kelly ir toliau bus laiko
ma JAV piliete.

Nepaslaptis, kad daug JAV 
katalikų dvasininkų yra Vati
kano tarnyboj. Formaliai šis 
kraštas net neturi su Vatikanu 
diplomatinių santykių. Tačiau 
tai netrukdo JAV piliečiams 
kunigams būti Vatikano tarny
boj, eiti labai atsakingas .pa
reigas diplomatų postuose ir 
sykiu neprarasti savo krašto 
pilietybės.

Yra tiesa, kad priimant šio 
krašto pilietybę deklaruoja
mas atsižadėjimas kitų kraštų 
pilietybės. Bet štai nurodyti 
pavyzdžiai rodo, kad šio kraš
to valdžia elgiasi labai išmin
tingai, neskuba iš savo pilie
čių atimti pilietybę dėl ryšio 
su kitais kraštais.

turime skaitytis, kad tie sun
kumai bus sutinkami. Dabarti
niai krašto okupantai gali iš
galvoti visokių klastų ir kom
binacijų. Gerbdami Lietuvos 
pilietybę, ją vertindami ir dėl 
jos kovodami, sykiu turime bū
ti išmintingi' ir nesiimti nepa
grįstos diskriminacijos, kuri 
gali tik kenkti mūsų reikalui, 
o padėti nieko negali. Noriu at
kreipti dėmesį ir tų, kurie iš
gyvenę užsienyje keliolika me
tų tebelaiko save ir savo orga
nizacijas rezistencinėmis, nors 
praktiškai senai tokiomis nėra 
ir jų daug narių taip pat for
maliai jau yra kitų kraštų pi
liečiai.

Šios mano pastabos jokiu 
atveju neturi būti, Aiškinamos 
kaip nors mažinti 'Lietuvos pi
lietybės vertę. Labai vertinu 
taip pat pageidavimą, kad lais
vinimo organų priekyje stovė
tų žmonės formaliai nesusiri- 
šę su kitu kraštu pilietiniais 
ryšiais. Bet juo toliau, juo 
sunkiau bus tą pageidavimą 
įvykdyti, o kova už Lietuvos 
laisvę turės būti vedama ligi 
laimėjimo, kurio termino, deja, 
nežinome.

K. Mockus

kėtis, kad ALRKF kuriamoji 
stovykla Michigan valstybėje pa 
tarnaus šiam reikalui. Ta sto
vykla yra verta paramos ypatin
gai dėl vietos, kurioje ji stei
giama. Atrodo, kad padarytų 
labai gerą konkretų darbą, jei
gu tos stovyklos likimu dau
giau susidomėtų JAV ir Kana
dos lietuvės katalikės moterys.

Jeigu galima gėrėtis vienuo
lių ir visos eilės pasauliečių rū
pestingumu jaunimo naudai, tai 
daug girdima išsireiškimų, pa
geidaujančių didesnio susidomė
jimo vasaros stovyklomis tų tė
vų, kurių vaikai jas lankė, lan
ko ar už metų kitų lankys.

Auklėjimas
Apie auklėjimą stovyklose 

tenka nors tiek pasakyti, jog 
stovyklų vedėjams turi labai rū
pėti, kad apie stovyklas po va
saros nepaliktų kokių nors ne
gerų gandų. Jų tikslumo visuo
menė netikrins, o vedėjų ir pa
čių stovyklų vardui tai gali at
nešti didelę žalą.

Katalikų stovyklos turi tiks
lą kartu auklėti ir mokyti ka
talikiškai ir lietuviškai. Apie 
mokymą neišpasakosi, ko reikė
tų ir ko būtų galima išmokyti: 
kas tai planuoja, tie geriau ži
no. Lengviau ir gal net naudin
giau pasakyti, ko vengti.

Anglų politikas Thomas She- 
ridan, Jr., vieną kartą savo tė
vui išsitarė, kad atėjęs į metus 
ir eidamas atstovu .į parlamen
tą savo principų ten nesineš, o 
ant kaktos užsirašysiąs: “Išnuo 
muojama”. Tėvas jam atsakė: 
“Tačiau būtinai patikslink, kad 
išnuomuojama be baldų”.

Kas liečia mokymą, katalikų

yra labai aišku, kaip pasitarnau 
tų pacientams ir farmacinin
kams gydytojai, jeigu vieną die
ną jie pradėtų tuos pačius vais
tus vadinti ne bendru medicino
je priimtu, o kiekvienas savo iš
galvotu vardu.
, Lietuvybė

Kitas vasaros stovyklos tiks
las yra jaunimo lietuviškumas. 
Mūsų tautos praeitis ir jos da
bartis yra tiek turtingos ir tiek 
daug galima pasakyti jaunimui 
įdomių dalykų, kad nėra jokio 
reikalo ką nors graž nti dirbti
nėmis, nors ir gražiausiomis,

I spalvomis. Kiekvienas nerealu- 
jmo šešėlis jaunimui yra pavo
jingas, nes gimdo juose skepti
cizmą.

Kad mūsų tauta ir šalis ken
čia, jaunimas tai žino ir at
jaučia. Tik apie tai dažnai kal
bėti darosi įkyrus dalykas. Jau
nimas nori veikti. Vyresniųjų 
pareiga yra suteikti jaunimui 
galimybių kuo nors prisidėti 
prie kovos ir veiklos už tautą, 
už Lietuvą. Tikintį jaunimą rei
kia raginti į maldą už tėvynę ir 
tautą.

Kaip išlaikyti Lietuvos ir lie
tuvybės meilę už Lietuvos ribų 
augančio jaunimo širdyse, ne 
kartą įdomiau ir naudingiau už 
mus tremtinius jaunimui galė 
tų pakalbėti čia gimę, čia augę

MAŽAS NEUŽSIMUŠA

Praėjus tornadui Windsor, Ont., buvo nušluota šalin 100 viščiukų, 
kurie vėliau buvo surinkti ir kurių nė vienas nesužeistas. (INS) 
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lietuviai, nepraradę nė Lietuvos, 
ne lietuvybės meilės.

Vasaros stovyklų rengėjai y- 
ra verti visuomenės dėkingumo 
ir visokeriopos paramos. Lin
kime jiems ištvermės ir viso
kios Dievo palaimos, o jų glo
boje vasaros dalį praleidžian
čiam jaunimui linkime ne tik 
pailsėti, tikrai gerų draugų į- 
sigyti, bet ir vispusiškai bei 
gausiai praturtinti jaunas sie
las.

AR VAKARAI SUPRAS MASKVOS 
KĖSLUS?

PETRAS BLOZNELIS, Worcester, Mass.

žodžiais. Jeigu jie vaidina gar
bingus žmones, tai prisimindami 
savo darbus turi užleisti savo

Kremliaus valdovai Bulgani- 
nas ir Chruščevas pamėgo ke- 

jaunimo stovyklomis turėtų rū- liauti po pasaulį. Jie savo šyp- 
pėti, kad iš jų neišeitų jauni-' senomis nori sužavėti laisvojo vietas naujiems žmonėms, kurie 
mas, nusiteikęs išnuomuoti gal- Į pasaulio žmones. Jie skelbia savo darbais nėra taip susiter-
vojimą, širdis ir veiklą. Mums 
reikia tiksliai galvojančio, tiks
liai sprendžiančio, ryžtingai ir 
sąmoningai veikiančio jaunimo.

Kai subrendęs akademikas — 
kunigas ar pasaulietis — ren
giasi prabilti į jaunimą, jam vi
sada yra pavojus užmiršti, kad 
klausytojai nėra išlavinti teolo
gai ar filosofai. Jaunimas lau
kia išgirsti aiškius principus, pa 
sakytus aiškiais žodžiais. Kata
likų doktrinoje per du tūkstan
čius metų susikūrė daugybė, są-; 
vokų ir labai tiksli terminologi
ja. Kokia nors improvizacija 
niekad nepadarys jų aiškesnė
mis, o tik aptemdys. Išlavintam 
žmogui rė kia mokėti apsiginti 
nuo pagundos senus ir aiškius 
dalykus pasakyti taip “įmant
riai”, kad jaunimas jų nesu- 
prastų, o užaugusiems duotų 
medžiagą tik ginčams. Tiesa, 
kad daugelis tų tradicinių daly
kų nėra sankcionuoti nė Dievo,

pasauliui, kad būk Stalino reži
me padarė revoliuciją. Atseit, 
juos Stalinas persekiojo ir po 
jo mirties kaip nauji žmonės pa 
ėmė valdžią į savo rankas. Ta
čiau taip nėra. Jie nėra nauji 
žmonės valdžioje su naujomis 
pažiūromis, o buvę 100% stali- 
nistai, jo ištikimiausi bendradar 
biai. Tik tokiais būdami galėjo 
išsilaikyti augštose pareigose vi 
są Stalino viešpatavimo laiką. 
Kurie nors mažiausiai suabejo
jo, ar net atrodė, kad galėtų su
abejoti Stalino režimu, buvo su
naikinti. Tadė nėra klausimo, 
jie kaip buvo, taip ir pasiliko 
to režimo 100% šalininkai. Vi
si vienu metu in corpore nega
lėjo persiorientuoti. O svar
biausia, kad ten niekas esminio 
nepakitėjo. Jie tą politinį vin
gį daro tik dėl savo reikalo. 
Todėl jais pasitikėti negalima 

Jeigu jie ir keistų buvusį 
režimą teigiama prasme, tai tu-

šę, nes kiekvieno žmogaus savi
garba reikalauja tą padaryti.

Jų kelionės po kitas valsty
bes nevienodai sekasi. Laisvuo
se kraštuose iš anapus geleži
nės uždangos pasitraukę žmo
nės, kurie juos geriausiai žino, 
nutraukia jiems šypsenų kaukes 
ir juos parodo tokiais, koki jie 
yra. Ir, jeigu tų kraštų valdžios 
viršūnės kreiptų dėmesį į tų 
žmonių balsą, tai apsisaugotų 
nuo Maskvos ruošiamų naujų 
užmačių.

Pavojingi vingiai \
Laisvojo pasaulio politika’ 

nuolat kalbą, kad Maskvos šian
dieniniai politiiųai vingiai yra 
daug jįį^rojingeanl negu kada 
yra buvę: O jeigu visi tai 
žino, tai argi jau nėra priemo
nių apsisaugoti? Atrodo, lyg 
tai :būtų^gamtinė jėga, nuo ku
rioj apsifeaugoti nėra galimy- 
bės< Jęi būtų kreipiamas dėme
sys- ne į Kremliaus tuščias kai

nė Bažnyčios įsakymais, tačiau ri keisti darbais, o ne tuščiais I baš, o į darbus, tai ir būtų ap

sisaugota. Žinoma, neimant dė
mesin mažų neesminių, pasikei
timų.

Stalino politika buvo sukta. 
Jis ją rėmė jėga — gąsdini piu. 
Jam dėl tos suktos ir gąsdinimo 
politikos buvo labai daug sukiš
ta. Bet per eilę metų Vakarai 
buvo įtikintų kad jo reikalavi
mai niekuomet nesibaigs. Jie 
bus vis nauji ir nauji. Todėl Va 
karai prieš tą gąsdinimo politi
ką buvo priversti ruoštis kari
ne jėga atsispirti. Atitnkamai 
ir pasiruošė. Maskvos imperi
ja tapo apsupta karinėmis ba
zėmis. Gąsdinimo politika pra
dėjo darytis mažiau efektyvi ir 
net pavojinga. Maskva pamatė, 
kad iš tų bazių vieną dieną ga
li jai būti suduotas smūgis, jei 
jis užkabins Vakarų nuomone 
svarbesnę vietą. Tai gąsdini
mo politika pradėjo nustoti sa
vo vertės. O svarbiausia, kad 
tokią politiką vedant apsupimas 
nemaž namas, o didinamas. Tad 
Kremlius nori išbandyti naujus 
metodus.

Stalinas mirė. Valdžią paė
mė jo bendradarbiai “paveldėji
mo” keliu. Jie suprato, kad> jei 
Stalino nepasmerks, Vakarai ir 
/bendrai visas laisvasis pasaulis 
jų politiką laikys Stalino poli
tikos tąsa, kuri jau buvo atsi
mušusi į Vakarų pasiruošimą. 
Ką nors- naują laimėti pasidarė 
pavojinga ir sunku. Kad su
maišytų laisvojo pasaulio pasi
ruošimo planus, Stalino politi
koje padais mažą, vingį, kuris 
esrų'niai buvusio. Stalino režimo 
nepakeičia.

Kitos priemonės

’ Taigi Stalino režimas iššaukė 
Vakari! karines bazes aplink 
Maskvos imperiją. Tad dabar
tiniai jos vadai visokiomis kom
binacijomis nori tą apsupimą pa 

(Nukelta į 4 pusi.)

BIRUTI PŪKBLBVICIOTt akis kažkur į kambario kampą. Aš tik matau, kad ji žalioj milinėj, kvepiančioj lauko vėjais... Tarsi jis ne- 
sverdi. ’ 1 girdiniai būtų įėjęs pro duris, tarsi kažko lūkuriuotų

ten, kambario kampe, sutemų šešėliuose.
„Tau akis plaus ašarėlės,

Mūsų atvejis

Yra malonus f aktas, kad šio 
krašto valdžia duoda nemažai 
laisvės pilietybę priėmusiems 
imigrantams jų 1 dalyvavime 
kovoj su pavergtųjų jų kilmės 
kraštų okupantais. Tuo gali
me tik džiaugtis ir naudotis. 
Keliaujantieji po Europą skun
džiasi, kad yra sunkumų kai- 
kur su Lietuvos pasais. Kol

amerikiete aktore Grace Kelly.) atgausime nepriklausomybę,

103 tęsinys

Bet Vladas bailiai apsižvalgo. Jie jau ne Lietuvoj, 
jie jau Rusijos žemėse, kažkur prie Didžiųjų Lukų...

Ir tada — tasai miškas.
Toji bežvaigždė, debesuota naktis.

, Ir kai Vladas skinasi rankom kelią pro tankiai su
žėlusius brūzgynus, tamsią naktį, nepažįstamam miške, 
ar jis nugirsta užpakaly žingsnius, ar sustoja, kai 
trakšteli už jo sausa šaka, ar jis dar spėja atsisukti ? 
O gal visi medžiai jam vaidenasi, kaip juodos šmėklos, 
kaip mirties šešėliai, apstoję jį ratu ir slenką be žodžio 
vis artyn... S

Leitenantas Vaškelis staiga nutyla.
Ir aš dabar matau tą gilią žaizdą------------
Kulką iš užpakalio, perskrodusią Vladui sprandą ir 

atsivėrusią kakle.
Ir jo kraują, tekantį plona čiurkšle pro žalią švar

ką krekėjantį svetimoj žemėj...
Ir jo nepašarvotą kūną — neapraudotą, nepalaido

tą, parkritusį kniūpsčią nežinomam miške, kažkur ties 
Didžiasiais Lukais. Aplinkui tyli, bežvaigždė naktis. 
Tik šlama tankiai sužėlę mędžiai ir atvertos Vlado lū
pos — sustyrę ir žemėtos lūpos — šaukiasi į dangų...

— Ponia! — surinka Jeitenantas Vaškelis. — Po
nia, dėl Dievo meilės!

Mes visi atsisukam Vygos pusėn. Ji stovi, išbalusi, 
kaip kreida, nuleistom rankom, įsmeigusi nejudančiu

— Jėzau Marija!... — sušunka mama.
Mes visi pripuolam prie Vygos ir ji bejėgiškai su

drimba mūsų rankose.
— Vyga! Vyga! — šaukia mama, purtydama ją 

už pečių.
Bet Vygos galva atkrinta atgal. Tik jos rudos akys 

tebėra įsmeigtos į lubas — nemirkčiojančios, staiga 
bauginančiai didelės ir blizgančios, lyg stiklo rutuliai.

— Juozuti!.. — tebešaukia mama, sugriebusi Vygą 
už abiėjų rankų. — Darykit ką nors! Žiūrėkit — jos 
rankos šąla!

Ir ji ima trinti Vygos rankas, atpūsdama jas savo 
kvapu ir pati drebėdama visu kūnu. Mes atsargiai pa- 
guldom Vygą ant sofos; jos kojos ir rankos velkasi, lyg 
atkirstos ties riešais — bejėgės, suglebę, dvelkiančios 
lavono šalčiu.

Ji vis tebežiūri į lubas. Nežinia, ką ji ten mato. 
Gal Vladą, bėgantį paskui traukinį... Jau ne perono 
aikštele, bet žvirgždu, pagal bėgius — vis dar mojuo
jantį, vis dar mojuojantį...

Aš bijodavau galvoti apie Vladą.
Šonu apeidavau jo daiktus, senas knygas, suripk-

tus „Kariūno“ žurnalus.
Bet kartą, jau rudenį, klausiausi iš Vilniaus trans

liuojamo koncerto. Dainavo vyrų choras — ir vieną 
dainą, ir kitą...

Staiga pasigirdo man taip gerai pažįstama gaida: 
„Tau, sesute, puikios gėlės,
O man kardas prie šalies“...

Ir man prieš akis stojosi Vladas. Kaip gyvas. Savo

Man gaisrai kelius nušvies“.

Sutartiniai dainavo vyrai, tokie pat jauni ir stiprūs, 
kaip ir mūsų Vladas. Bet Vladas jau buvo tiktai šmėk
la, tiktai sutemų vaiduoklis. Ir aš pirmą kartą visa 
savo esybe pajutau, kad jo nėra, kad jo nėra... kad jo 
tikrai nėra...

„O jei žūsiu už tėvynę,
Už šalelę Lietuvos“...

Daina skambėjo, tartum Vlado šermenų giesmė ir 
aš verkiau, kaip piekad savo gyvenime. Lyg raudočiaū 
prie jo kapo, prie sustyrusio jo kūno, lyg apverkčiau jo 
mirties beprąsmiškumą ir mūs visų jaunystės iškreiptas 
svajones, sužalotus laimės troškimus.

O Vladas gulėjo kažkur ties Didžiaisiais Lukais, 
rusų žemėj, nežinomam miške.

- Jam net ir žūt nebuvo leista už tėvynę, už šalelę 
Lietuvos.

Vyga gedėjo Vlado tris metus.
Ir taip, kaip, turbūt, nėra gedėjusi jokia našlė. Tris 

metus ji dėvėjo juodus rūbus, nejieškojo sau prietelių, 
nei išsiblaškymo.

Tik veik kas savaitę atvažiuodavo į Kauną.
Mūsų namai dar tebebuvo pilni Vlado žingsnių, jo 

žodžių, jo gimnazistiškų svajonių. Verandoj gulėjo de
tektorinis Vlado radijas, jo rankom išpjaustyti dievu
kai, suomiški jo peiliai, pačiūžos, gaidų lakštai dūdai, 
seni jo dienynai...

(Boa daugiau)



z

4

MŪSŲ KOLONIJOSE
Los Angeles
NAUJA ALT-BOS VALDYBA

Los Angeles lietuvių orga
nizacijų ir draugijų atstovai, 
susirinkę 1956 m. gegužės mėn. 
12 d. Šv. Kazimiero lietuvių 
parapijos salėje, peržvelgė 
ĄLT-bos vietos skyriaus pra
tusių metų veiklą ir sudarė 
vykdomuosius organus 1956— 
1957 veiklos metams. Į naująją 
valdybą išrinkti: pirm. A. F. 
Skirius; vicepirmininkai: Al. 
Dabšys, A. Dundzila ir L. Va
liukas; kasininkė M. Aftukie- 
nė; finansų sekr. J. Kojelis ir 
sekr. Alg. Raulinaitis.

Praėjusiais veiklos metais 
ALT-bos Centrui buvo pa
siųsta $850. Kita stambesnė 
suma — $350 išmokėta kon- 
gresmanui P. Hillings, kuris 
specialiai buvo atvykęs iš Wa- 
i.hington, D. C. į ruoštą Va
sario 16-sios paminėjimą Los 
Angeles mieste.

Susirinkimas, L. Valiukui 
pasiūlius, nutarė paaukoti $25 
studentų leidžiamo angliško 
žurnal0 “Lituanus" parėmi
mui. Susirinkimui pirmininkau
jąs LRK Federacijos vietos 
skyriaus pirm. V. Kazlauskas 
kėlė mintį, kad visų Amerikos 
lietuvių kolonijų ALT-bos ir 
LB skyriai skirtų po tam tik
rą sumą .minėto leidinio parė
mimui. “Neseniai gavau pasku
tinį ‘Lituanus’ žurnalo nume
ri”, — kalbėjo V. Kazlauskas, 
“buvau juo tiesiog sužavėtas, 
perskaičiau tą numerį keletą 
kartų...”

Susirinkimo diskusijose da
lyvavo: A. Dabšys, B. Dūda, J. 
Kojelis, L. Valiukas ir kit.

Naujoji valdyba susirenka 
gegužės mėn. 22 d. priimti 
1956—1957 veiklos metų dar
bo planą.

ALT-bos vietos skyrius da
lyvauja bendrame Pabaltiečių 
komitete (Baltic States Joint 
Committee). Šiais .metais į tą 
komitetą deleguoti: pirm. A. F. 
Skirius ir vicepirm. L. Valiu
kas.

LIETUVIŲ
BENDRUOMENĖS VEIKLA

LB vietos skyrius — apylin
kė veiklą plečia ir gyvina. Jau 
sudaryti šie komitetai: švieti
mo ir kultūros, moterų, paren
gimų ir šalpos. Visi komitetai, 
palaikydami glaudų ryšį su a- 
pylinkės valdyba, turi jau kon
krečių planų ir pasiryžę juos į- 
gyvendinti. Švietimo ir kultū
ros komitetui sutiko vadovauti 
J. Kojelis.

Vietos apylinkė organizuoja 
1957 metų pradžioje komp. Br. 
Budriūno kūrinių koncertą. Šio 
koncerto programą atliks jo 
paties vad. Šv. Kazimiero pa
rapijos choras. Be to, pats 
komp. Br. Budriūnas yra 
pramatęs pasikviesti iš rytinių 
steitų vieną lietuvių solistą. 
Tiksli koncerto data dar ne
nustatyta; planuojama rengti 
1957 metų sausio mėn.

Kultūros Fondo įgaliotiniu 
Les Angeles apylinkei pakvies
tas dail. A. Rūkštelč. Laukia iš 
Centro įstatų ir pasiryžęs su
organizuoti vietos skyrių. Čia 

' primintina, kad dail. A. Rūkš- 
telės kūrinių paroda atidaroma 
gegužės mėn. 26 d. (šeštadie
nį) 3 vai. po pietų Šv. Kazi
miero lietuvių parapijos salė
je. Parodą atidarys Lietuvos 
konsulas Dr. J. J. Bielskis. Pa
rodą globoja Lietuvių Meni
ninkų Klubas, kurį sudaro vie
tos lietuviai dailininkai, muzi
kai ir rašytojai bei poetai.

Lietuviškos knygos bei spau
dos mėnesį vietos apylinkė pa
siryžusi pravesti rudenį. Apy
linkės valdyba, kurią sudaro: 
pirm. dr. K. Alminas, vicepirm. 
_  Alg. Avižienis ir L. Valiu
kas, sekr. Vai. Varnas ir kasi
ninkas K. Liaudanskis, mano,

kad knygos ir spaudos vajų 
pradedant be pasiruošimo ir j 
skubotai būtų labai menki re- j 
zultatai. Be to, ir pavasario! 
laikas spaudai nėra labai dė
kingas. Šio vajaus didesnę' 
naštos dalį, be abejo, pakels 
švietimo ir kultūros komisija.

Lietuvių kartotekos sudary
mui vadovauja sekr. Vai. Var
nas. Jojo adresas: 800 North 
Van Ness Avė., Los Angeles 
38, Calif. Lietuviai prašomi su
teikti pagrindines žinias ne tik 
apie save ir savo šeimos na
rius, bet ir savo gimines bei 
pažįstamus lietuvius, gyvenan
čius Pietų Kalifornijoje.

N. .N.

Linden, N. J.
Motino^ dienos minėjimas

LB Lindeno apylinkė š. m. 
gegužės 20 d. 4 vai. p. p. Lie
tuvių Laisvės Parko salėje, 340 
Mitchell Avė., ruošia Motinos 
dienos minėjimą.

Programoje numatoma malda 
už mirusias bei kenčiančias mo
tinas Sibire, persekiojamas Lie
tuvoje ir nukankintas Lietuvo- 
voje bei vargstančias tremtyje; 
kun. P. Totoraičio Motinos die
nai pritaikyta kalba.

Meninėje dalyje gražiabalsė 
Irena Stankūnaitė padainuos so 
lo ir paskambins pianu; visų 
mėgstamoji deklamuotoja Aud
ronė Butvydaitė pasakys eilė
raščių ir su savo sesute pagros 
akordeonais duetą; šiais metais 
bebaigianti prancūzų baleto stu
dijas Lina Skučaitė pašoks ba
letą; L-'ndeno lietuvių šeštadie
nines mokyklos mokiniais pa
šoks tautinius šokius, padai
nuos ir padeklamuos mielosioms 
mamytėms parinktų eilėraščių, 
paskambins pianu ir kt.

Maloniai kviečiame v'srs lin- 
deniečius ir kaimyninių i pylin- 
kių lietuvius, visaj mamytes su 
tėveliais ir vaikučiais š oje mo
tinų garbei suruoštoje šventėje 
dalyvauti.

Minėjimo metu bus renkami 
parašai Jaunimo Peticijai.

Kadangi šios šventes visą me 
s nę programą atliks grynai mū 
sų jaunimas ir mažieji, įtikinda
mi dalyvius, kad gerai sunaudo
tu atliekamu laiku gali daug ko 
patys išmokti, kitiems parody
ti ir nudživgjnti savo brangias 
mamytes lietuviška nuotaika, 
tai mūsų — suaugusių — šven
ta tautinė pareiga jauniesiems 
parodyti, kad savo dalyvavimu 
mes jų graž;ą lietuvišką veiklą 
skat name, remiame ir ja domi
mės.

Programą baigus, vietos vy
čių pastangomis bus rodomas 
Lietuvos vaizdų filmas.

Tad visi į Motinos dienos mi
nėjimą. Užpildykime šią mažą 
salę iki paskutinės kėdės. La
trai prašome nesivėluoti, nes 
programa bus pradėta punktua
liai.

Įėjimas į minėjimą — neap
mokamas. Valdyba

li-ragtame krautuvėms vitrina* —
pastogėse ir rūšyse butus. Taisome 
porčius. Įtaisome plieno stulpus Ir 
balkius. Atremontuojame virtuves ir 
vonias. Įdedame Plastikines sienų bei 
grindų "tiles”.

J. IPPOLITO Si SON 
BRunswick 8-2708
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TELEVIZIJOS FONOGRAFAI 
Tik pas mat pirkdami gausti
• Nemokamai I-Jų mln pilu* caras 

tlją — darbas Ir dalys
• Nemokamai vidaus anteną Ir Insts- 

llsvlmaa.
• Iki 1100.00 Ir dau<lsu nuolaidos ui

Jūsų seną televlslją.
Be to, vlsoklsual radijai, rekordą 

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

NUOŠIRDUS LIETUVIŠKAS 
PATARNAVIMAS

Frank’s TV and Radio
PARDAVIMAS IR TAISYMAS

3240 South Halsted Street
Telefonas CAluiuet 6-7262 

PRANAS KERUI S IR 
PAULIU* F. ENDZKLIfl

aOBOE
I

DIBNRAflTlS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 

AUDROS DARBAS

Clifford Oven, Lakewood, Ohio, žiūri į audros išversto medžio sudau
žytą automobilį. , (INS)

Hartford, Conn.
Vyrų choro koncertas

Vyrų choro koncertas buvo 
sėkmingas. Pereitą rudenį Jo
nas Kodis ir vargonininkas 
Jurgis Petkaitis suorganizavo 
Hartfordo ir apylinkės vyrų 
chorą susidedantį iš 20 vyrų. 
Gegužės 5 d. šeštadienio vaka
re, lietuvių mokyklos svetainė
je buvo surengę koncertą, ar
ba kitaip sakant pirmutinį pa
sirodymą scenoje. Publikos 
buvo prisirinkę pilna svetainė. 
Visi buvo labai patenkinti ir 
nesigailėjo komplimentų ne 
vien choro vedėjui J. Petkaičiui, 
bet ir visiems choristams. Vi
si pageidauja, kad ir ateityje 
būtų surengta tokių gražių 
koncertų.

Koncerte kitą dalį išpildė 
jaunos studentės mergaitės, to 
pačio vedėjo J. Petkaičio iš
mokytos. Solo padainavo jau
na lietuvaitė Jankauskaitė. Ka
dangi tuo pačiu laiku šeštadie
nį ir sekmadienį Hartforde bu
vo sušaukta Atlanto pakraščio 
Lietuvių Bendruomenės posė
džiai, tai buvo gana gražus 
skaičius svečių-ir iš kitų mies
tų. Pavyzdžiui, iš muzikos 
žmonių dalyvavo vargoninin
kas Marijošius iš New Britain, 
Conn., varg. Olišauskas iš Am- 
sterdam, N. Y., ir varg. Straz
das iš New Haven, Conn. Visi 
pareiškė, kad choro pradžios 
darbas atliktas labai gerai ir 
ragino kad būtų tęsiamas ir 
ateity.

Choro vedėjas Jurgis Pet
kaitis yra jaunas energingas 
vyras, atvykęs prieš kelis me
tus iš Vokietijos. Pirmiau var- 
goninkavo lietuvių Šventos 
Trejybės parapijoje, bet ap
linkybių verčiamas nuėjo var- 
goninkauti Švento Patriko ai
rių parapijon. Ners dirba pas

NUO UŽSISENĖJUSIŲ 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ
Tl«, kurie kenčia nuo BENŲ AT 

VIR Ų Ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ
n ogu lt ramiai eBdStl Ir naktimi* 
miegoti, nea Jų užaiaenBJusIoe žatzdoe 
ateiti Ir skauda. Kad pašalinti tų 
a lėtėjimų Ir skaudėjimų senų atvi
rų Ir skaudžių žaizdų, uždekite 
LEOULO Olntment. Jos lydymo 
ypatybes palengvins Jūsų skaudėji
mų ir galCslte ramiai miegoti nak- 
U. Vartokite Jų taipgi nuo skau
džių nudegimu JI taipgi paiallns 
nležejl.oų Ilgos vadinamos P8ORIA- 
8J8 Taipgi pasalina porSBJImų Ilgos 
ridinamo* ATHLETE’8 FOOT. SU- 
'tabdo džiovinimų odos Ir perplyMmų 
tarpptrSČIų. Yra tinkama vartoti nuo 
dilūstančlos. suskilusios odos dedlr- 
rlnlų, odos IShBrlmų Ir t. t., taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada pa 
d rodo skaudus libBrlmas nuo vysty
klų. JI yra gera gyduole nuo 1M 
vlrilnlų odos Ilgų. Le
gulo Olntment yra 
parduodama po T6 
ot., 11.26, (r 1160.
Pirkite valstlnBseChl 
eagoj Ir apylinkėse—
Mllwaukee, Wlac.,Oa 
ry. Iad.lrDetrott, Ml- 
chlgan arba rąžyki
te tr atsiųskite Mo- 
oey ordsr |

r.EODLO, Departmnt D. 

MUK W. Eddj St CUcago M, UI

svetimšalius, bet nuo kitų lie
tuvių organizacijų nepasitrau
kia, visuomet dalyvauja paren
gimuose, moko vyrų Ir mer
gaičių chorus. Pernai jis bai-| 
gė Hartfordo muzikos konser-l 
vatoriją, bet ir dabar stengia
si kiek gali mokytis toliau.

Chorą organizuojant daug 
dirbo Jonas Kodis. Koncerto 
rengime taip pat daug dirbo 
kai kuriems choristams gelbs
tint.

Choras susideda iš neseniai 
atvykusių vyrų iš Europos, tik 
2 priklauso čia Amerikoje gi
mę, bet jų vienas išėjo į ka
riuomenę. Būtų gera, kad vy
rai su gerais balsais ne vien 
iš atvykusių, bet ir čia Ameri
koje gimusių ir augusių prisi
rašytų prie šio choro.

Koncertą į plokšteles -įrašė
Voice C f America.

✓
• A. Sabeika

Cicero, III.
BALFO TVIRTOVĖ CICEROJ

Balfaš įieško aukų mieste ir 
priemiesčiuose. Vienas tokių 
priemiesčių Chicagai yra Cicero 
m estas su 60,000 gyventojų. 
Tame mieste yra ir keletas 
tūkstančių lietuvių, turinčių sa
vo Balfo skyrių ir kitas reika
lingas organizacijas. Cicero lie
tuviai pasižymi savo organizuo
tumu ir tvarkingumu. Jie neat
siliko ir Balfo šalpos reikale. 
Pirmieji šiais metais surengė 
rinkliavą (Tag Day) ir turė

CIZID’C SELF wlr O SERVICE

Liquor Store
5515 SOUTH DAMEN AVENUE

AU. PHONES — WALBROOK 5-8202
Gegužės mėn. 17, 18 ir 19 dienomis

ARMAGNAC. lmported, 10 yr. old 
Brandy Fifth $3-98

MARTELE, Three Star Cognav Fifth $4.98
VODKA. 80 Proof Fifth $2-59
GRAIN ALCOHOL. 190 Proof

V.S.P. Fifth $4-89
CHOICE OF (2) POPULAR LABELS

GIN Fifth $2-69
KIJAFA WINE 5th $1-69
CINZANO VERMOUTII

Sweet or Dry Fifth $1.39
IMPORTE!) RED OR WIIITE BORDEAU

WINES. Regular Price $1.69 Fifth $1.19
COINTREAU. Liųueus & Brandy Fifth $4.09

M1LLERS Chse of 24—12 oz.’Bottlvs

r -.į-:.

$3-49
fe

dovybių. Vadinas, vieningai dir
bome ir laimėjome beveik dvi
gubą sumą pinigų Balfo nau
dai.
Verti dėmesio asmens rinkliavoj

Kiekivename darbe reikalin
ga turėti darbą myl'nčių žmo
nių. Tokių turėjo ir Cicero rink
liavos vadovybė. Apie 70 as
menų vaikščiojo po gatves, o 
kiti tvarkė pinigų atsiskaitymą. 
Taigi padirbėjo apie šimtinė as
menų. Verti dėmesio rinkėjai: 
Štreimikienė, kuri surinko $120, 
Šumakeris (8 metų vaikas) — 
30 dol., 12 metų Rūbaitė — $30 
ir 10 metų Pautienytė — $15 
bei kiti. A. Gintneris

— ★ —

Kada tu būsi taip nuliūdęs, 
jog rodos niekas pasaulyje ta
vęs nebegalės paguosti, tai pa
daryti kam nors gera ir tau tuo
jau bus geriau.

— Peter Rosegger

jo gražią ir karštą dieną, šeš
tadienis yra tinkama diena rink 
liavai, todėl atnešė ir geras pa
sekmes. Žinoma, kad be rinkė
jų ir jų pasiaukojimo nieko pa
našaus nebūtų buvę
Derlingi metai ir palyginimai

Cicero juokais nieko nedaro. 
Ir jei Jaro. tai ir padaro. Ta'p j 
buvo >r šieirfet su tuo Balfu. 
Ilgai sielotasi ir rūpestingai pa
sirengta. Daryti spėjimai ir pa
lyginimai. Prašyta talkos sa
vųjų ir kaimynų. Norėta viską 
padaryti gražiai ir surinkti pi
nigus šį kartą iš svetimųjų žmo
nių, o iš savųjų — visuomet ga
lima rasti. Žinome, kad savieji 
yra dosnūs šalpos reikaluose; 
bet norėta pat krinti ir svetimų
jų kišenę ir mielaširdingumą. 
Sunku buvo numatyti rinkliavos 
rezultatus, bet jie buvo visus 
džiuginę. Pernai buvo surinkta 
apie 700 dol., įskatant ir vietos 
aukas, o šiemet — net $1,200!

Kur jieškoti keltininkų?
Kaltininkai yra patys organi

zatoriai ir rinkliavos vykdyto
jai. Kai visi įdėjo daugiau sie
los ir rūpestingumo, kad rink
liava pas sektų, tai ir pasisekė. 
Atsirado pakankamas skaičius 
rinkėjų. Buvo panaudotos visos 
progos aplankyti krautuves, į- 
staigas ir įmones. Rinkliavą 
vykdė senosios kartos ir nau
jieji ateiviai. Ypatingai gerai 
pasireiškė moksleiviai ir jauni
mas. Jie išlakstė visus kampus 
ir išrinko visus laisvuosius cen
tus! Buvo jaučiama aktyvi tal
ka iš visų organizacijų ir jų va-
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Ar Vakarai supras?
(Atkelta iš 3 pusi?

šalinti. Kitaip sakant, prasi
valyti kelius naujiems žygiams 
pirmyn. Tai yra, ko Stalinas 
negavo gąsdinimu, jie nori gau
ti šypsenomis.

Jeigu Vakarai dabar gąsdl- 
nasi Maskvos, tai kas atsitiktų 
tada, kada jie tas bazes panai
kintų ir nusiginkluotų bei su
mažintų kariuomenę. Tada kiek 
vienas aštresnis Maskvos žodis 
iššauktų Vakarams didž ausią 
baimę ir prasidėtų naujų nuolai 
dų serijos.

Taigi, jei Vakarai paviršuti
niškai žūrės, nekreipdami rei
kiamo domesio į Kremliaus nau
jus policinius vingius, tai bus 
padarytos neatitaisomos klai
dos. ___________________
PIRKITE APSAUGOS BONUS.

p)
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5BVING

MUTUAL FEDERAL 
SAVINGS

pataria:
1. Nepraleiskite visų uždirbtų pinigų. 

Taupykite nors dalį.

2. Pinigams padėti nereikia važinėti. 
Juos galite pasiųsti paštu.
Mes apmokėsime pašto išlaidaf.

3. Planingas tai pymaa visados moka 
gerus dividendus.

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

baterijos ir automobiliams dalyB. Firestone padangos.
1934 West 59th Street Tel. GRorehUl 6-9136

M. CESAS, patyręs auto spedallstaa

* LOAN ASRN 2202 VVEST CERMAK ROAD 
TeL VIrginIa 7-7747

JOHN J. KAZANAUSKAR. PrM.

Cbartered and Supervised by the U. S. Government
ĮSTAIGOS VALANDOS: Kasdien nuo 9-toa ryto Iki 6 vai. po pietų. Ketv. 
nuo 9-toa vai. ryto Iki S vai. vak. fleStad. nuo 9 vai. ryto Iki 1 vai. po 
pietų. Trečlad. visai neatidaroma.

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

MES PARŪPINAME KELIONES LĖKTUVAIS, GEL2KEL1AIS, 
AUTOBUSAIS IR LAIVAIS.

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

r* ii TOLI IR ARTI

MOVIMO

NAUJI OfDCH TUOKEI •NAUJAUSI KPAUSTTNĮO {PANK/AI 
Ilsų Merų PATYRIMAS - PIGUS IP SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL. Tel UZAIUook 9-9209

lllllllllltlIlIlIlIlIlIlIilIlIlIlUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIItlIlIlIinillllllllllllttUIIUIllll

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

tolimų distancijų, šaukite sekančiai:

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

Telefonas — FRontier 6-1882
'llltlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIINIIIIIHIIIIHIIIIII

Pradekit Taupyti Šiandien, Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradekite laupyti šioje lietuviikeje 

įsteigėja — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN !
Kiekvieno taupytojo Indėliai apdrausti iki $10,000,00

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

OFISO VALANDOS:
Plrmad., antrud., pvnktad. Ir Trečlad. 9 ryto Iki 12 vai.. 
SeiUd. 9 vai. ryto Iki 4:30 p.p. Ketvirta*!. 9 vai. Iki 8 vai. vak.
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‘SEKMINIŲ VAINIKAS” , Tautinius šokius parengė Liu-
Gražiųjų ir d džiųjų Sekminių! d^.Sa«y’: ,.surežisuo,i

padėjo akt. P. Maželis.
Pradžia — tuoj po pamaldų 

11:30 vai. Įėjimas laisvas. Visi

švenčių išvakarėse clevelandie- 
čiai lietuviai' renkasi į lietuvių 
salę pamatyti nuotaikingą lietu
višką vaizdelį “Sekminių vaini
ką”. Vaidinimo autorius Anta
nas Gustaitis, plačiai žinomas 
rašytojas savo prasmingu hu
moru, savo “Sekminių vainike” 
patiekia jaukų Lietuvos kaimo 
gyvenimo žiupsnelį.

Clevelandiečiai scenos mėgė
jai — Elena Bridžiuvienė, Jūra 
Gailiušytė, Mindaugas Leknic- 
kas, Ingrida Stasaitė, Vidman
tas Prikockas, Stasė Urbona
vičienė, Juozas Kijauskas, Vio
leta Žilionytė, Vida Orintaitė, 
Audronė Alkaitytė, Valdas Grau 
žinis, Rimantas Laniauskas, re
žisuojant akt. I. Gataučiui šį 
vaidinimą pertieks Clevalando 
lietuviams.

Vaidinimo pradž'a 7 vai. vak. 
Po vaidinimo — šokiai ir tur
tingas bufetas.

Biletai gaunami lietuvių sa
lėje prieš vaidinimą nuo 6 vai. 
Norintieji rezervuotis biletų 
prašomi skambinti V. Rocevi- 
čiui telef. KE 1-5264.

Šio pavasario vakaro rengė
jas Ateities Klubas maloniai 
kviečia visus atsilankyti.

IŠ LB APYLINKES VEIKLOS

Apylinkės valdyba savo gegu
žės 12 d. posėdy svarstė, kuo 
galėtų efektingiau prisidėti prie 
Dainų šventės Chicagoje. Ka
dangi iš Clevelando vyks daug 
choristų, tai kelionės išlaidoms 
padengti apylinkė rengia vaka
rą — balių East Side Turners 
salėje birželio 2 d. Bus gera mu 
zika ir bus galima laimėti bur-J 
tų keliu televizijos aparatą ir 
daug kitų vertingų dovanų.

Birželio 24 d. rengiama Lie
tuvių diena su įdomia programa. 
Jei leis sąlygos, numatyta su
rengti dailės parodą Clevelan- 
de. Susitarus su Kultūros Fon
du, norima, kad parodoje daly
vautų visi lietuviai dailininkai.

Valdyba apgailestaudama pra 
neša apie valdybos nario Vlado 
Palubinsko pasitraukimą iš val
dybos sąstato. Jo vieton pa
kviestas pirmasis kandidatas 
Fel. Eidimtas.

Valdyba numato šį rudenį su 
šaukti rajono apylinkių atsto
vų suvažiavimą ir ta proga su
rengti senųjų lietuvių pagerbi
mą.

JAV Lietuvių Bendruomenės 
Valdybos projektui leisti biule
tenį Clevelandr.g nuoširdž'ai pri
taria ir finansiniai remia.

Dr. Degesys praėjusį sekma
dienį skaitė įdomią paskaitą a- 
pie vėžį. Paskaitos pasiklausy
ti buvo prisirinkusi pilna l'etu- 
vių žem. salė klausytojų.

Paskutinis valdybos posėdis 
įvyko pas K. Karpių. Svetingi 
šeimininkai, posėdžiui pasibai
gus, vaidybos narius pavaišino.

MOTINOS DIENOS 
MINĖJIMAS

Negalint anksčiau gauti pa
talpos, šį sekmadienį įvyks trum 
pas motinos pagerbimas lietu
vių salėje. Brangiųjų motinų 
prisiminimui bus atliktas mon
tažas “Našlaitės laiškas moti
nai”. Montaže dalyvauja stud. 
ateitininkai: montažo autorė Da 
lia Prikockytė, Nijolė Vedcgy- 
tė - Palubinskienė, Nijolė Amb- 
razaitė, Asta Orintaitė, Vida 
Kaspcravičiūtė, Nijolį Balčiū
nienė - Žydavičiūtė ir mokslei
viai.

Trumpą žodį tars Estera Gol- 
šansk'enė - Alšėnienė.

Montaže baletą “Kepurinė” 
pašoks Livija Kasperavičiūtė, 
kurią parengė akt. P. Maželis.

SPORTAS
(Atkelta ii 2 psl.)

faktą, kad jų darbą organ zaci- 
nėje plotmėje turime įvertinti 
pažymiu 2. Nedaugiau. Reiškia 
palikti “antriems metams” (Dėl 
Dievo meilės, tik ne toliau va
dovauti !).

Įprasta ir psichologiškai pa
teisinama, kad žmogus bando at 
gauti prarastas jo įsigytas ver
tybes. Jeigu jau likimas lėmė 
taip, ir jis vienoje srityje ką! 
nors prarado, tai būtinai ban
dys kuo nors kitu ir “išlįsti” kur 
nors kitur. Taip atsitiko ir su1 

J kaikuriais buvusiais mūsų akty.
kviečiami atvykti pagerbti mo- viais sportininkais. Ir todėl 
tinų. Minėjimą rengia ateitinin- mes reiškiame tik g lią užcojau 
kiškasis' jaunimas.

— Gegužės mėnuo — lietuvis 
kos knygos mėnuo. Įsigyk bent 
vieną lietuvišką knygą. Miesto 
viešoji skaitykla iš Spaudos 
kiosko šį mėnesį nusipirko vi
sų naujųjų leidinių po du egz. 
Viso 96 knygas. Papildyk savo 
knygynėlį naujaisiais leidiniais!

S. G.

MOVI N G
A. BENIULIS atlieka įvairius 
perkraustymua ir pervežimus i 

iš tolimų ir artimų atstumų. 
TeL BĮ, 7-7075 arba 

PR 8-9842

TELEVIZIJOS
Ir Radio Aparei, Taisymas
Sąžiningu ir garantuotu darbu 
M. RIMKUS, 4617 S. Savyer St 
Tel. VI 7-0087 — VI 7-3037

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybe

PRECIN PHOTO STUDIO
(Incorporated)

EDVARDAS ULIS, sav,

4058 Archer Avenue 
Telefonas VIrginia 7-2481

Ar Gaunate 
Slogas?

Visuomet kreipkite dėnienĮ 1 užkietėjusius 
vidurius. Dėl paleeiavlnlino tūkstančiai pa
geidauja Dr. Peter’s "Gotnozo”. Kaip ir 
pagal gydytojo receptą gaunamuose vais
tuose, jo sąstate yra keletas medlcUkal 
užtvirtintų dalykų, kurie visi kartu veik
dami sutelkia palengvinimą keliais būdais: 
1) ramina Ir Šildo sutrikusi skrandi; 2) 
atleidžia vidurių Iftputimo skausmus; 3) 
sutelkia neskublnantl palengvinimą nuo 
sukietėjusių vidurių, kurie yra priežastim 
aukščiau išvardintų simptomų, ftvelnus. Ge
ro skonio. Išparduota vlrS 20.000.000 bon- 
kų. šeimos dydžio bonka ,1.65 vaistinėse. 
Bandykite Dr. Peter’s "Gomozo"... abso
liutiškai niekas kitas taip nepagelbės.
Jei jūsų vaistinė neturi, tad. pasiųskite 
$1 už 11 oz. bonką. (su Jūsų vardu tr ad
resu) šiuo adresu: GOMOZO, Ilept. | £j, 
IMI N. Itavensuood Avė., L’liicago 40. III.

tą sportiniam aktyvui, jog ant 
jo pečių ta atsipirkimo našta 
krito.

Yru būtina
Matėme spaudoje naujos val

džios sąstatą. Pažįstame žmo
nes. Žinome, ką jie nuveikė ir 
ko iš jų norime.

Faktai rodo, kad buvusiems 
Fasko nariams, nuvargusiems 
beklaidžiojant n e o r g anzuoto 
darbo labirinte, buvo reikalingas 
poilsis. Tai parodė ir paskuti
nieji įvykiai VI žaidynių metu. 
Per dovanų įteikimą salėje, pir
mininkui pasakius, kad Faskas 
baigia savo dienas, kažkas pa
plojo. To pasekmė — pats kal
bėtojas vėliau spaudoje šį paplo 
jimą išpūtė Į dramblio didumo 
burbulą ir pavadino tai dideliu 
nusikaltimu sportinei drausmei. 
Taigi jau ir šitas įvykis rodo, 
kad kaikas pasidarė jau per
daug jautrus ir reikalingas po
ilsio. Tad ilsėkis ramybėje, nie
ko nenuveikęs Faske.

Į naująjį Faską išrinkti akty
vūs, organizaciniai prityrę žmo
nės. Prieš juos darbo begalės. 
Viską reikia pradėti iš naujo. 
Jų laukia šie darbai: tvirtas or
ganizacinis sporto veiklos gairių 
nustatymas; ryšių užmezgimas 
su jaunimo organizacijomis; ga 
v-'mas lygių teisių sportiniam ju
dėjimui bendruomenėje; konkre 
tus pagalbos organizavimas iš 
lietuviškosios bendruomenės, tar 
pusavio ryšio palaikymo sustip
rinimas, informuojant biulete
niu visus vienetus. Ir daugelis 
kitų darbų.

L Akėdami sėkmės naujai va
dovybei, tikimės, kad visi spor
tininkai jai talk'ninkaus.

spor’tininkų vakaras

i Šį šeštadienį, gegužės 19 d , 
7:30 vai. vak. naujasis Chicagos 
lietuvių sportininkų sambūris — 
Lietuvių Futbolo Klubas “Vai
nutas” — ruošia savo pirmąjį 
vakarą vietos lietuviškai publi
kai Lietuvių auditorijoje.

Vakaro programa žada būti 
trumpa, bet įdomi. Čia po ilges
nės pertraukos pasirodys Alice 
Stephens moterų trio ir jūros 
skautų tautinių šokių grupė. Šo

J. kiarns gros Balio Pakšto orkest

ras ir ių metu veiks turtingas 
bule uis su uzKaiidziais ir gėri
mais.

Kadangi šis sportininkų pa
rengimas yra ruošiamas parėmi
mui mūsų sportuojančio jauni
mo, kuris garsina lietuvių var
dą kitataučių tarpe, Chicagos 
lietuviškoji visuomenė turėtų 
jų žygius paremti. š.

SachmatŲ žinios
— Tautvaua trečią kartą ta

po Chicagos čempionu. 1956 m. 
Chicagos m esto pirmenybės, ku 
riose buvo 40 dalyvių, įskaitant 
Chicagos įžymybes, kaip Ned- 
ved, brolius Sandrinus, Cohen 
ir kt. baigėsi lietuvių ir latvių 
laimėjimu. Pirmą vietą ir čem
piono titulą laimėjo mūsų meis
teris Povilas Tautvaiša, surin
kęs 6l/2:ll/2 (pgt Bergerį 33.- 
25), II vietoj latvis Kruminš su 
tiek pat taškų (6V2), tik pagal 
Bergerį pas jį 26. Į trečią vietą 
iškopė Kazys Jakštas su 6 taš
kais, pralenkęs visą Chicagos 
šachmatų elitą. Ketvirta vieta 
dalinosi latvis Tums, Ali Sand- 
rin ir Fischheimer, surink^ po 
5V2 taško. Gerokai žemiau li
ko buvę Illinois meisteriai K. 
Nedved su 5 taškais ir Angelo 
Sandrin su 4 taškais. Tautvai
ša sukirto latvį Krum'nšą, Kazį 
Jakštą, Nedvedą, Vejtar, War- 
ren ir Trankenstein. Lygiomis 
su Ali Sandrinu, prarastas gi 
taškas prieš Tums. Tautvaišai 
atiteko $80 piniginė premija, 
Kruminšui $50 ir K. Jakštui — 
$30.

— Trans-Miesissippi pirmeny 
bės bus birželio 2 — 3 d. d., 
Davenport, Iowa. Šitas pirme
nybes 1953 metais laimėjo mūsų 
Povilas Tautvaiša. Jis ir dabar 
pasirengęs vykti ir ginti turi
mą čempiono titulą. L'nkime 
Tautvaišiai gražios sėkmės!

— Merkis antras Eastern di
vizijoje. “The Chess Correspon- 
dent” gegužės nr. skelbia užbai
gos stovį IX (1951) ‘Grand Na 
tional” pirmenybių Eastern di
vizijoje: Iv. — S. Thompson, 
Conn. 9:1, II — Kazys Merkis, 
Mass., 8:2 (lygiom su Thomp
son ir kita s trimis), III - IV — 
Monzert ir J. Zerega po 6’/>, C. 
Parmelee ir E. Roman po 51/, 
ir t.t. Arti penkių prireikė, kol 
paaiškėjo rytinių JAV laimėto
jai. Pirmame rate K. Merkis

STASYS DŽIUGAS

Kiškučio Vardines
Tai gražiausia dovana mūsų 
mažiesiems skaitytojams. Meilė 
tėvų žemei, mažųjų džiaugsmai ii 
dali. VI. Stančikaitės gražios iliu
stracijos šią knygą padarė dau 
giausia mėgiama mažųjų skaity 
tojų tarpe. Kaina $1.50.
Užsakymu* kartu au plnisal* siųskite:

“ DRAUGAS** 
2334 So. Oakley Avė. 

Chicago 8. UL

laimėjo 6:1, susitikęs antrame 
rate su pirmojo rato 10 laimė
tojų padarė 8:2, pakeliui sudo
rojęs JAV mėgėjų (U. S. Ama- 
teur) čempioną Clinton Parme
lee iš Newark, N. J. Metais 
ankstesnėse (1950) “Grand Na
tional” pirmenybės Kazys Mer
kis laimėjo pirmą vietą Eastern 
divizijoje su 10:1.

— “Ches Review” gegužės 
nr. Ohio žiniose mini “Cleve- 
land Chess Center” turnyro lai
mėtojus Stan Lazarus ir Algir
dą Nasvytį, surinkusius po 5:1 
taškų. “Postai Chess” skyriuje 
randame daugiau lietuvių lai
mėjimų: J. Stonkus pirmas 
1954 Prize turnyre su 6:0! škė 
ma sudorojo Stephens, Ston
kus — Matzke ir lygiomis su 
Christman, Racaitis laimėjo 
prieš Martison ir Zehe, o Rama
nauskas dukart lygiomis su 
Garrison.

— Australijos jaunių pirmeny 
bės plačiau aprašytos Sydnė- 
jaus “Chess World” sausio rir. 
Jose J. Venclovas dalinosi ant
rą vietą su 6:3 taškų. Apie Ven 
elovą pasakyta, kad jis 17 me

tų lanko pirmuosius metus Syd- 
nėjaus universitetą, kaip pirme
nybių dalyvis jis buvo “dark 
horse”, nes iki tol nedalyvavo 
pirmenybėse.

I
— P. Australijos pirmenybes1

trečią kartą laimėjo latvis L. 
Endzelins. 1950 m. Pietų Aust
ralijos čempionu buvo lietuvis 
Romanas Arlauskas.

— Vistaneckis laimėjo okup. 
Lietuvos pirmenybes su 12>/a:- 
l1/}, V. Baršauskas ir Čukaje- 
vas po 10, V. Matulevičius ir

M. Ostrauskas po 9. Mikėnas 
ir pr. metų čempionas Cholmov 
nedalyvavo. Moterų: I v. M. 
Kartanaitė, II — V. Kaušylaitė 
ir III — N. Špikienė.

— “Canadian Chess Chat” 
skelbia Vaitonio laimėjimą Ha
miltono pirmenybėse 10:0; Ža
lio stovį Montrealio pirmenybė
se 10:4, Fabrlcijaus ir Tarvydo 
dalyvavimą Toronto pirmenybė
se ir lietuvių komandos dalyva
vimą Montrealio B klasės pir
menybėse. K. Merkis

DIDELIS PAVASARINIS 
IŠPARDAVIMAS
GAUTAS DIDELIS KIEKIS NAUJU PAVA

SARINIU RCBU IR BALTINIU,

vyrams, moterims, vaikams ir namų reikalams, 
kaip: paklodžių, užvalkalų, rankšluosčių ir kitų.

SUMAŽINTOMIS KAINOMIS 
PIRKSITE LIETUVIŠKOJE 

KRAUTUVĖJE

Joscph’s Dry fioods Store
8218 SO. HALSTED STREET 

CHICAGO 8, ILLINOIS

MES PRISTATOME ANGLIS BEI 
PEAIAUS ALIEJŲ

^DIDELIAIS IR MAŽAIS KIEKIAIS lį’
Mes taipgi perkrauatome jūsų baldus saugiai — keletą Mo-i 

*kų ar keliasdešimts mylių. Reikale šaukite mus. i
I Vieno kambario baldus arba viso namo — kreipkitės pas’ 
'mus. Turį daug metų patyrimo perkraustymo darbe.

STASYS FABIJONAS
'2144 Sa Hoyn. Arenu. Tel. VIrginia 7-7097)

JOS. F. BUDRIK 
FURNITURE, INC.

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

TELEVIZIJŲ IŠPARDAVIMAS
I 21 c. CBS, Stalino $89.95 

21 c. Zenith Stalinė $119.95
I 21 c. Admiral. Console $149.95 
1 17 c. RCA Victor $69.95 

21 c. RCA Victor $129.95 
21 e. Phileo $139.95 
21 c. Travter $99.95 
21 c. General Electric 
Console $139.95 
24 e. Consolette $139.95 
24 c. General Electric $159.95 1
24 c. N. Kaimus $109.95 
21 c. Sonora radio ir Phonogra
fas kombinacija $149.95 
21 c. Adimiral Kombinacija vertės 
$595.00 už $279.50 
Trumpųjų bangų ir F.M, radi- 
jos $89.95.
H. F. Console radijo ir automa
tiškas Phonografas vertės $299.50 
už $149.50
F. M. ir A. M. Radijos po $24.95 
Radijos su laikrodžiu $14.95 
Mažos radijos atpigintos $11.95 
RCA Victor automatiškas Phono
grafas Nr. 45 nupigintas $24.95 
Stalinis (3 speed) automatiškas 
phonografas ir radijo $34.95 
Springsiniai Phonografai po $19.95 
Elektriniai, maži phonografai 
po $5.95
Maži rekordai, 7 colių, vienas po 
7 centus.
Budrikas viską garantoja ką par
duoda.
Televizijas ir radijas į 30 dienų 
turite progą apmainytu 
Sutaisomo televizijas pigiai.

LENGVI IŠMOKĖJIMAI
Atdara Pirmadieniais ir Ketvir

tadieniais vakarais iki 9:30. 
Sekmadieniais nuo 10 iki 5 vai. 
po pietų.

Budriko radijo valanda Ketvir
tadienio vakarais nuo 6 iki 7 vai. 
iš WHFC stoties 1450 kil. Mįslių 
atspėjimo kontestas. Dovanos.

SOPHIE BARČUS 
RADIO PROGRAMA

M WOE8 stotie* — Ban«a 1190 
NUO PIKMAD, IKI PBNKTADl 

8:45 Iki 9:80 vai. ryte 
fiESTAD 8:80 Iki 9:80 ryte 

PIRMADIENNIO vak. nuo 7—8 v 
SKKAD. S:80—0:40 v. r. 14 stoties 

WOPA — 1490 kll 
Uilaano 89, .11. HEmlock 4-8418

7111 So. ROCKWJCUL VT.

M ARTI IR TOLI BALDU

PERKRAUSTYMAS
Nauja* specialus dideli* 

sunkvežimi* su pilna ap- 
drauda. Plaus U sąžiningas 
patarnavimas.

R ŠERĖNAS
4544 8. Wood St., Chicago 9,

Illinois, tel. VI 7-2972

MIDLAND
S ivmgs and i-ojn<w;

Associdtion SgĮĮjyfį 
nmisuRt d

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ
SAUGIAUSIA IR 

į PELNINGIAUSIA 
TAUPYMO

BENDROVE

4631 Areliai AvtRM Tel. LA3-4719 
AUGUST SALDOKAS Prezidentes

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

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki $10,000.00
IR

Paskolos Duodamos Namų įgijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO i SAVINGS A LOAN ASSN.
6234 S. Westem Avė. Chicago 36, UI.

GRANE GAVIMOS A LOAN ASSN.
2555 W. 47th St Chicago 32, UL

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

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

UNIVERSAL SAVINGS A LOAN ASSN. _
1800 S. Halsted St. Chicago 8, III

RE

be

SIN C LA IR Gazolino Stotis

"PAGALBA"
Sav. Ant.

Taisome automobilių motorus.
Stanevičiai

Lyginame įdaužimus ir 
ĮIotiIrimu.. Dažome ir atliekame (vairius kitus pataisymus.

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

Parduodame akumiliatorius, padangas ir kt. automobilių dalis.

2641 West 71st St. (kampas Talman Avė.)
Tel. PRospect 8-9842, Namų tel. WAIbrook 5-5S34 

y •-"--s- s -------- a- =

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

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

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

A. T V E R A S
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES 

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

IIIH1IIIIIIUIIUIIIIIIIIIIIIIUHIIIIIIIIIIUIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIII

MARQUETTE GELIŲ KRAUTUVE
KORSAŽAI, GĖLĖS VESTUVĖMS, LAIDOTUVĖMS IR 

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

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

iiiiittiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiHiMiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifliiiiii

BUICK’AS

LIETUVIŠKAS

AUTOMOBILIS

AUKŠTAS, DIVIDENDAS — APDKAU81A8 SAUGUMAS IR PELNINGI PATARNAVIMAI.
TAUPYKITE TVIRTAI. APDRAUSTOJ SI8.000,000 I8TAIOOJE. AVRACI AUHIAK, NA1 JAI PA1HKI.STAS 1)1 V11>EM>AS tlt l’AIl) DP INVEHTMKN- 
T\J SARK AITAS. KITI TAUPYMO SKYRIAI: OITIONAL, BOMH. KALf, l»V IR VAKACIJf SKYRIAI. GAI.ITE TAUPYTI IR PER I.AIAKI8. SU
TAUPYKITE ISIJLIDAN lAKEietANT ČEKIUS IR APMOKAI VISOKIAUSIAS BILAM. VKI/TUI PATARAAVIMAS NARIAMS. ISKEIČ1AM IB 
PARDUODAM VAI.DSIOS BONUS. NAMU PASKOLOS PRIEINAMIAUSI OM KąiYOOM. SUŽINOT MOKU ALKSTA DIVIDENDĄ IR KITAS IN
FORMACIJAS PAAAUKIT — ORO VERI IJj 4-7S7S.

CNICAGO SAVINGS and LOAN ASSOOIATION, 6234 SOUTH WESTERN AYL
PIRM. 1S VAU; ANTRAD. IR PBNKT. S Ori 4 VAK.: KBT. S IKI S vaL vak.| TreA. UŽDARYTA VISA DIENA: «EST. S IKI 9 prvFTRT
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MĖNRAŠTIS DRAUGAS, C&ICAGO, ILLlNOtS Penktadienis, gegužės 18, 1956

“Muzika prie širdies” — ge
riausia dovana: naujausi tran
zistoriniai aparatai tikrai telpa 
marškinių kišenėje. Tik $3,9.95 
pas Gradinską, J. G. Televizion 
Co., 2512 W. 47th St., FR. 

-6-1998.

PAJIESKOJIMAI
.1 ieškomi — Eugenija Pažemec- 

kienė, duktė Juozo, arba Juozas 
Pažemeckas. Atsiliepti šiuo adresu 
— V. Majauskas, M. D., Box 34, 
Eloiiie, Michigan.

A. A.

WILLIAM VINCENT 
Y O K S A SX

Gyveno 6843 S. Campbell Avė. 
Tel. \VAlbiook 5-828 5

Mirė geg. 17 
vai. ryto.

»1., 1956. 12:05

Gimė IJetuvoje.

Amerikoje Išgyveno 4 5 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Minnie (Jonikaitė), :i 
sūnūs: William, John ir Antho- 
ny, jų žmonos, 5 anūkai, kiti 
giminės, draugai ir pažįstami.

Priklausė Šv. Vardo Draugi
jai, švenč. Panelės Gimimo pa
rapijai. . i

Kūnas paašrvotas koplyčioje 
2424 W. 69th St.

Laidotuvės Įvyks pirmad., 
geg. 21 d., iš koplyčios 8:30 v. 
ryto bus atlydėtas Į Švenč. 
Panelės Gimimo parapijos baž
nyčią, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionies sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas j Šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Žmona, sūnūs,
marčios ir anūkai.

Pajieškomas TITO BUTĖNAS.
J ieško Vasiliauskienė. Žinantieji 
apie jį arba jis pats prašomus pra
nešti adresu: 4542 So. Western Avė. 
Chicago 9, III. Telef. CLliffside 
1-0079.

B I L L E R ■ T Y P I S T
Tired of the trip eueb morning and 
night ? Work eloser to bome. 5 day 
40 hour week. Exeel)ent working 
conditions, free insurance, 10 day 
siek leave per year, paid legal bo- 
lidays, 2 week vuention with pay 
nl’ter I year. Top salary. Apply

EUREKA FURNITURE 
MFG. CORP.
5949 S. Lowe

’i CLASS1F1ED AND HELP WANTED ADS
REAL ESTATE REALESTATE

Pajieškau savo brolio JOKŪBO 
VAREVICIAUS-VARA1ČIO, kilu
sio iš Panevėžio miesto, išemigra
vo j Ameriką prieš 40 metų, maž- 

I daug ilgus metus vargonininkavęs 
! vienoje Chicagos parapijoje. Pa- 
Ijieško jo brolis — Antanas Vare- 
vičius, Utinga avenida, Utinga 
151, S. Paulo, Brasil.

Mary Janavičiūtė-Griūnienė, ki
lus iš Rinktinų km., Garliavos valse, 
jieško pusbrolio JUOZO PAŽĖROS, 
s. Antano, kilusio iš Garliavos mies
telio. Prašomas atsiliepti, arba apie 

' jį žinantieji pranešti šiuo adresu— 
Mary Gumas, 11945 Indiana 
Detroit 4, Michigan.

Pajieškomas KAZYS MATUTIS 
arba jo sesuo ZOSE. Jieško švogeris 
Antanas Saliamoriavičius iš Sibiro. 
Dėl adreso prašau kreiptis pas Joną 
Saliamoną, 11 Jencks St., E. Hart
ford, Conn.

.. LIETUVIŲ KOLONIJOSE .. 
VERTINGI NAMAI:

Mūr. 5 k., uutomat. šild., gar. $15,700
Mūr. 2 po 4 k., naujus, gar. $34,500
Mūr. 2 po 4 k., dekor., gar, $27,000
Mūr. 2 po 5 kamb., 3 mieg., 2 boll.,
dvigubas lotas, garažas... . $28,500 
Mūr. 2 po 6, nauj., inod. fr. $36,800 

GERI BIZNIAI:
Vaistinė ir 6 kam., garažas. $30,000 
Krautuvė, gero blz., su įreng. $6,000 
Vasarvietė su įreng. motorlaiviu, prie

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

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

STICKNEY SPECIAL, Baltis 
statytas namas, 5 kamb. rezidencija, 
gnzu apšild. 2 autom, garažas. Tile 
virtuvė. Sklypas 34x180. Mokesčiai

Nėra gražesnių pasakų tisam 
pasaulyje kaip,

Andersono pasakos,
taip sako vaikų literatūros žino
vai ir pedagogai. Jos patraukia 
vaikų dėmesį, praturtina vaizduo- 'Y* 
tę ir veikia auklėjančiai.. Jau nė-' $120. « m- senumo. $16,800.
ra pasaulyje kultūringos tautos, 
kuri nebūtų išsivertusi šių pasa
kų į gimtąją kalbą.

SVOBODA, 6013 Cermak Rd. BI- 
Ghop 2-2162.

Lietuvių kalbon šias pasakas 
St., ‘išvertė žymus kalbininkas J. Bal

čikonis. Gera proga jaunimui tuo 
pačiu pasimokyti ir lietuvių kal
bos.

BUILDING & BEMODELING

Brigliton Parke. Medinis namas 
ant 50 pėdų sklypo. 2 po 4 kamb. 
Rūsys, centr. šildymas, garažas. Kai
na tik $13,000.

Marąuetto Parke prie parko, bažn. 
ir mokyk, parduodamas puikus upar- 
tamontinis namas — 2 po 5 k. Ir 3 
po 4 k. Centr. šild. Namas vertas 
dėmesio.

82n<l ir Kcrizie apylinkėj© pulkus 
šviesių plytų 2 m. 1V4 augšto — 5 
Ir 3 kamb. Platus sklypas, 2 pilnos 
vonios, uir-conditionlng ir daug kitų. 
priedų. Turi būti greit parduotas.

Goge Parke pigiai parduodamas 6 
kamb. mūrinis bungalow. Rūsys, šil
dymas, 2 autom, garažas.

OO-os ir Hulstcil apylinkėje pigus 
6 butų mūrinis.

Netoli 18-os kolonijos parduoda
mas mūrinis 12 butų namas, šildo
ma pečiais. lJtbai mažos išlaikymo 
išlaidos. Kaina $24,000. $Gi»0 paja
mų j mėnesi.

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

VENTA 
4409 S. Fairfield Avė.

LAfayette 3-3881

Jieškomi: INŽ. STASYS KU
DIRKA, s. Silvestro, 60 m. Kilęs 
DOKAS, s. Silvestro, 60 m. Kilęs 
Panevėžy.

ELENA NAUJOKAITIENE-JA- 
SIUKAITYTE, d. Juozo, kilusi nuo 
Linkuvos.

JUOZAS JASIUKAITIS, s. Juo
zo, taip pat nuo Linkuvos.

Apie šiuos asmenis teiraujasi mo
tina — Aleksandra, gyv. Panevė
žy. Kreiptis: E. Praninskas, 6718 S. 
Union Avė., Chicago 21, Ulį Tel. WE 
6-6512.

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 :

Užukymus .u pinigai, siųskite

DRAUGAS

2834 So. Oakley Avenue 

Chicago 8, HL

KONTRAKTORIUS 
STANDARD BUILDERS, INO. 
2523 W. «» st. Chicago 29, 111.,

PRospcckt 8-3792 
A. GINTNERI8 — pirmininkas

V. F. PETRAUSKAS — stat. vedėjas 
Lietuvių Statybos Bendrovė:
• 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 išplanuotaa, pato 
gus. gražus Ir pigus, pirkite ar užu 
kykite pas

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

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

Apžiūrėkite šį sekmad. nuo 1-5 
vai.:

Marųuette Parke 7305 S. Rock- 
well, 7 - kamb. (5 mieg.) naują pui
kų mūrinį bungalow, $24,500 vertės 
arba
Brighton Parke: 4450 S. Mozart — 
5 Ir 3 kamb. medini gražiai įrengtą 
namą $13,500 vertės.

Abu namai lietuviams geroj vie
toj. Kitu laiku apžiūrėti reikia su
sitarti. Informacijai kreiptis

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

HELP WANTED MOTERYS

MERGINŲ
MOTERŲ

PRUDENTIAL BUILDING 
RE STORANE

Ir kitos© artimose vldurmlesčio 
vietos© dabar samdomos

PADAVĖJOS 
VIRTUVES MOKINES 

VIRALINES
MAISTO SANDELIO (PANTRY) 

VEDĖJOS
1. Patyrimas nereikalingas
2. Uždarbiai užtikrinti *
3. Valgis ir uniformos duodami
4. Grupinė apdrauda
5. Grupinė hospitalizaciją 
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

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 ii
nakvynė pakely.

SANTA FE RAILROAD
2014 S. Wentworth Avė.

AUTOMOBIDEb — TRUCK8 
Automobiliai — Sunkvežimiai

VIKTORO KOŽIGOS 
lietuviška gazolino stotis Ir auto 

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

CALL-ME-MOTORS CG.
575* S. WESTERN AVĖ.. PR 8-0533

IŠNUOMUOJAMA
REIKALINGAS BUTAS

GEGUŽES MENESIO 

PASISKAITYMAS 
APIE MARIJĄ

PAtVELKTMF. Į MARIJĄ. Nuo
stabus švč. Marijos gyvenimas, pa
rašytas pasiremiant Dievo apšviestų
jų regėtojų pasakojimais (šv. Brigi
tos. Marijss Agreda, sės. Katarinos 
Emmerich ir kt.). 260 pusi. Knyga 
talpina 31 pasakojimą su 'nepapras
tai puikiais spalvotais paveikslais. 
Patrauklūs kieti viršeliai ir tekai
nuoja tik $3.00. šią puikią knygą 
parašė prel. (Ir. F. Bartkus.

MARIJA MUMS KALBA. švč. Ma
rija laiko bėgyje apsireiškė Įvairiose 
pasaulio vietovėse, šios knygos au
torius Knn. J. Kuzmlckis, šalia mū
sų lietuviškų šventovių aprašo ir ki
tur žinomus. Dievo Motinos apsireiš
kimus, kaip: La Salette, Lurde, Fa- 
tlmoje; apie Stebuklingąjį Medalikė- 
1J ir kt. Įžangoje ir pabaigos žodyje 
autorius svarsto švč. Marijos Nekal
čiausios širdies kultą Ir Iškelia Ma
rijos kaip malonių Tarpininkės vaid
menį. Knyga turi 159 psl., paveiks
luota, Įrišta 1 kietus viršelius ir kai
nuoja $2.00.

AUŠROS ZVAIGZDft. 16 tautų tr 
68 didžiųjų pasaulio poetų dailiausi 
žodeliai mūsų dangiškajai Motinai 
Marijai pagerbti. Tuos per 600 m. 
žybtelėjusius rašytojų perlus iš Įvai
rių kalbų surinko ir sutvarkė A. Ty- 
ruolls. Tai knyga apie Mariją, kuri 
turėtų rastis kiekvienuose namuose. 
110 psl. Kaina $2.00.

Užsakymus kartu su pinigais siųskite:

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avenue

CHICAGO 8, ILLINOIS

Atsiliepk, Birute Matiukaite, duk
tė Vinco, gimusi Dusetų parapijoj. 
(Dabar randasi Amerikos Jungt. 
Valst.) Turiu žinių iš Lietuvos apie 
Jūs namiškius. Jieško Vincas Kuz
ma, 848 Lovett St., London, Ont., 
CANADA.

Remkite dlen. Draugi

Buvę seni Chicagos biznieriai Ja
dvyga ir Jurgis Peldys, dabar ati
darė viešbutį ir restoraną vasa
rotojams. Kambarius galima už
sakyti iš anksto. Graži vieta pra
leisti atostogas. Netoli ežeras. Gra 
žus pliažas. Adresas — R-2, Box 
172, Chesterton, Indiana. Tremont 
ir 12-as kelias. Tel. Chesterton 
8670.

ANTANAS LUKAS IR SONUS 
2717-19 West 7lst Street

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

Tel. — HEmlock 4-5881

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

KUTRA-NORKUS REALTY
BEAL ESTATE-INSURANCE 

2405 West 51 St. 
WAlbrook 5-5030

PRospect 8-3579 (vak. ir sekmad.)

Suaugusiai ir dirbančiai 2-jų as
menų šeimai reikalingas 4-5 kamb. 

. .... . . . i butas Brigliton Parke, Gage Parke ar
ir kitais visais patogumais. 7143 S.) Marquette Parke. Praneškite tel. 
Talman Avė. GRovehill 6-3069. — SEeley 3-2870 po 6 vai. vak.

Išnuom. kamb. su atskiru įėjimu

&

Ullllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlllllliu 
= LIETUVIŲ STATYBOS = 
= BENDROVE =

I M O RAS i
= BUILDERS, INO. =
= Stato gyvenamuosius na- = 
3 mus, ofisus ir krautuves pa- = 
3 gal standartinius planus ar 3 
3 individualinius pageidavimus. E

Nejud. turto pirkimas-pardavimas, 
visokia apdrauda, notarijatas

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 W. 71st St. — WAI. 5-6015

i 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 Blsbop 7-7864 arba
a įvairūs patarimai staty- = Į rašykite DRAUGAS Box 4641, 
= bos bei finansavimo reika- = 2334 S. Oakley Avė., Chicago, III
3 lais, skiciniai planai ir na- S1------------------------------------------------------
3 mų įkainavimas nemokamai. —
5 Statybos reikalais kreiptis E 
E į reikalų vedėją šiuo adresu: E

|JONAS STANKUJ 1
PROGOS — OPPORTUNITIES

MALONIAI KVIEČIAME JUS su 
draugais ir pažįstamais atsi
lankyti į mūsų 

KLEM’S KLUBO —

RAM B YNAS; esančio 718 W. 31st St. 
ATIDARYMĄ įvykstantį š. m. geg. mėn. 
18, 19 ir 20 . dienomis. J

Prie linksmos muzikos ir skanių užkan- 
k džių, draugų būrelyje jaukiai praleisk laikų.

Savininkai—Klemensas ir Antanina Stravinskai

Likę Outboard Motors?

= kasdien nuo 4 vai. popiet s 
= TeL PRospect 8-2O1S =
= 6800 SO. CAMPBELL AVĖ, =

Chicago 29, Hllnois = 
^illlilllilllllllllllllllliiiliilliuiiiiiiiiiiiiir,

VIKTORAS SIMAITIS
General Contractor

Stato rezidencinius Ir komercinius 
namus; pasiūlo sklypus; rekomen
duoja planus: išrūpina statybos kre
ditus. Skambinti vak.: VI 7-422* 
arba rez. tel. BI 7-3340. Kreiptis —

SIMAIČIAI 
Realty - Builders - Insurance

2737 West 43rd Street

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

EMERALD FOOD MAKT 

3001 S. Emerald Avė., DA 6-1917

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

2834 So. Oakley Avė. 

CHICAGO 8. ILL.

15-kos m. sukakties1 specialus išpardavimas!

Westwood Liųuors
2441 WEST 6STH STREET — Tek PR 6-5951

MISCELLANEOUS 
Įvairūs Dalykai

MODERNIŠKA maisto krautuvėm
Geriausioje apylinkėje, pietvaka
riuose. Nori skubiai parduoti; ne
brangi kaina. Sav. — R. Kirian.
TeL Hinsdale 1973.

Naujai atremontuotas, air-condi- n 
tioned, kombinuotas TAVERN--lt< 
RESTORANAS. Įsteigta prieš 3fl 
m. Savininkas eina pensijon. Įver
tinimui reikia pamatyti. Sorini’s 
Parkholme Inn, 5020 W. 16th St, 
Cicero, III.

DESIGNERS...
... DRAFTSMEN

Interested in exciting work on America’s most ad- 
vanced outboard motors? Positions are available in the 
Design Department of leading .manufacturer, located in 
the heart of Wisconsin’s vacationland. Experince on internal 
combustion engines desirable būt not necessary. For details 
or interview, write, wire, or jahone:

P. D. HUMLEKER

Kiekhaefer Aeromarine Motors, Ine. 
Fon du Lac, Wis.

Rūpestingai ir pigiai taisau

TELEVIZIJOS
APARATUS

Garantuoja darbą ir dalis.

J. MIGLINAS 
Telef. — HUmbold 6 1038

FLOR D'ALPĘ, Dessert Liųueur, 
originalus Milano likeris $5.89

LEMON - ICE, gaivinantis likeris 5th $3-89
WESTWOOD LIQUOR, 5 metų senumo

Kentucky degtinė, 3 bonkos už J -9 £).Q0

CHERRY BESTLE, Danijos vyšnių likeris 
buvo $6.50, dabar didelė bonka $445

JULĖS HENRY, 3 star prancūziškas 
konjakas $4.85
IZARRA, nepaprastas likeris, Benediktino 
skonio. Buvo $6.50, dabar parduodamas už $5-50

VERMOUTH, itališkas vynas, didelė bonka $1.30
SCHWARZTE KATZE, vokiškas vynas $.90
GRAINBELT, Minnesotta alus, 24 butelių dėžė $3-39
FOX HEAD 400, Waukesha, Wisc. alus

24 kenų dėžė $3-89

LIET. APDRADDU AGENTCRA
Visų rūšių apdraudoa. Automobi

lių finansavimas. N o taria tas. Valsty 
bės patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS, 
VVAlbrook 5-5*71

INTERSTATE INSURANCE AOENCTl 
5*OO S. Ashland Avė.. Chicago S*. IU

P. STANKOVIČIUS
BEAL ĖST. ir IN8UR. BBOKBKtt 

LIETUVIŲ AUDITORIJA 
8133 So. Halstod St 

Ph. DAmb* 647M <aviHG*

BRICKLAYERS
FOR S. A. C. CONTROL CENTER

MUŠT BE UNION

SCALE $3.37 V* 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
4

Prie čia pažymėtų kainų, taksai priskaitomi atskirai, šiame 
skelbime yra išvardinta tik maža dalis gėrimų. Per 15 metų petar- 
navom sąžiningai lietuviams netik iš vietos apylinkės, bet ir iš to
limesnių vietų. Sukakties proga papiginom gėrimus netik čia išvar
dintus, bet taip pat ir kitus. Yra gaunama krautuvėje: Zubrovvka, 
importuota iš Europos; Prancūzijos, Italijos, Ispanijos, Vokietijos 
ir kitų kraštų vynai ir kiti gėrimai. Yra vyno virš 50 metų senumo. 
Užsakant didesnį kiekį, pristatibme į namus.

ALEKSAS ŠIMKŪNAS (Joniškietis)

Padeda plrkltl - parduoti 
Nklua. blmlaa. Parūpina paskolaa 
draudimus Ir daro vertimus. Tvarkė 
Imlsrraoljos dokumentus. Oflass atda 
ras kasdien nue 1*—7.

ŠILDYMAS
A. StanėtaOskas tr A. Lapkui

lnatoliuoja visų geriausių Amerl 
ko* firmų gacu ir alyva kūrena
mus pečius (fumaees), visų d:

k dilų oro vėsintuvus Air con 
tioners) Ir atlieka visus skardos 
darbus.
1548 S. 49th OOURT, CICERO 
TeL OLymplc 2-9311 nuo 8 vsl

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

2-6752 ir OLympl© 2-8492

P^E IQfj?
Carpenter and General Gontractor 
Stato naujus namus pagal užsa
kymą. Atlieka visokius senų na
mų pataisymus.

7207 So. Maplevrood Avenue 
Tel. PRospect 6-9819 po 8 v. T.

/r

PUTINKITE “DRAUGĄ”!

ENGINEERS
REFRIGĖRATION

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

WHIRLPOOLSEEGER CORPORATION
Evansville, Indiana Division
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Penktadienis, gegužės 18, 1956 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILUNODS

CHICAGOS ŽINIOS
Jaunimo peticija lietuvių 

parapijose
Šį sekmadienį (gegužės .mėn. 

20 d.) prie visų Chicagos lie
tuvių katalikų parapijų bažny
čių bus renkami paradai Lietu
vių Jaunimo Peticijai. Ta inten

Pardavinėja vaikus
Per apklausinėjamus Wash- 

tngtone buvo pareikšta, kad 
Chicagoje yra susidariusi gru
pė advokatų, kuriems vadovai 
ja Gale L. Marcus ir kurie 
augštomis kainomis pardavinė-

Nepykite ant gailestingųjų 
seserų

Šiandien, penktadienį, baigia 
si gailestingųjų seserų suva
žiavimas Chicagoje. Kalbėtojai 
suvažiavime pabrėžė, kad ne-

Pabauda neturintiems 
apdraudos

Atominiai spinduliai 
diagnozei

Chicagos miesto seniūnas 
George L. Buskley pasiūlė, kad 
nuo tų automobilių savininkų, lo muzėjuje. Čia laikė paskai-

Engei, Alberta, iš Kauno Vili
jampolės,

Gegžna, Antanas, sūnus Jono, 
Gegžna, Vincas, iš Okainių k., 

400 mokslininkų ir inžinierių I Kėdainių vai.,
posėdžiavo Pramonės ir Moks-

Liorentienė-Petrolionytė, Magda
lena, iš Sasnavos,

kurie neturi apdraudos dėl gi-
reikia pykti ant gailestingųjų ūmų padaryti nuosavybės nuos 
seserų, jeigu jos ligonį prikelia tolių ar dėl sužeidimų, būtų

cija daugumoje bažnyčių bus la vaikus, gimusius netekėju-
sakomi pamokslai. Lietuvių pa 
rapijų klebonams priklauso pa
dėka už sutikimą aktyviai pri
sidėti prie šio svarbaus darbo.

sioms motinoms. Tai, po prie
saika, paliudijo Ernest A. Mit- 
ler. Jis buvo advokato Marcus 
agentas, kurs važinėdavo po

Kunigų Vienybės Centro Vai kraštą, jieškodamas tokių ne-
dyba irgi yra pareiškusi savo 
nuoširdų pritarimą Lietuvių 
Jaunimo Peticijai. Kunigų Vie
nybės ^Centro Valdybos rašte 
tarp kitko pažymėta jog ji “ne 
abejoja, kad Gerbiamieji Kle
bonai, jaunimui kreipiantis, 
leis savo parapijose parašų rin
kimo dieną, paskelbs parašų 
rinkimą iš sakyklos ir leis juos 
rinkti šventoriuose, parapijų 
salėse ir mokyklose”. Gražu, 
kad Chicagos Parapijų Klebo
nai tokiai akcijai paremti yra 
davę savo pritarimą.

Atskirose ĮL'hicagos parapi-

laimingų motinų, siūlydamas 
parduoti kūdikius tam speku
liantui.

Taipgi liudijo pora tokių mo 
tinų, kurios į apklausinėjimą 
atėjo ne tikru savo vardu ir 
kurios liudijo už žalios uždan
gos. Viena iš jų pasakė, kad 
Marcus jai už kūdikį sumokėjo 
$50, o ji girdėjusi, kad vėliau 
jis gavęs $3,200 iš vienos New 
Yorko poros, kuri kūdikį įsūni
jo. -

Kita moteris paliudijo, kad 
Marcus jai buvo pažadėjęs 
$600 už du vaiku, kurie gimė

antrą valandą, kad duotų mie
go piliulių arba jeigu šeštą va
landą ryto pradeda plauti ligo
nio dantis. Jos kitaip negali dėl 
gausumo ligonių ir dėl stokos 
gail. seserų. Vaistai gi duoda
mi — pagal daktaro nurody
mą, ir jis geriau žino nustatyti, 
kada ką reikia duoti. Pastebė
ta, kad atsiranda vis daugiau 
gailestingųjų seselių ir ligoni
nės padėtis gerėja, ypač, kad 
atsiranda ir šiaip savanorių 
moterų, pasiryžusių padėti 
slaugyti ligonius.

Automobily apdegęs 
lavonas

jose parašų rinkimą tvarko se- ne jos vyro, tąčiau viskas ką
kantys Jaunimo Peticijos At
stovai: P. Bagdonas — Šv. Jur 
gio, A. Šatas — Šv. Antano, 
A. Viliušis — Marijos Užgimi
mo, A. Laucius — Šv. Kry
žiaus, Žadeikis — Nekalto Pra 
sidėjimo, Senkus — Roselando 
ir -V.Vidugiris — Šv. Mykolo. 
Parašai bus renkami per visas 
pamaldas.

Raikuriose parapijose para
šų rinkimo akcija jau pradėta. 
Aušros Vartų parapijoje Vita 
Deveikytė surinko apie 500 pa
rašų. Renkami parašai Melrose 
Parko bei Dievo Apvaizdos pa
rapijose.

Lietuvių visuomenė kviečia
ma gasiai sekantį sekmadienį 
dalyvauti pamaldose, savo 
maldose prisiminti Sibire ken
čiančius mūsų tėvus, brolius ir 
seseris ir po pamaldų pasira
šyti Lietuvių Jaunimo Petici
ją. Atlikime savo pareigą gau
siai ir vieningai! — rm

Ožka Chicagos 
vidurmiesty

Traukiniu vežama kalnų ož
ka, sverianti 180 svarų, išbėgo 
Pennsylvanijos stoty iš vagono 
ir pradėjo žygiuoti Canal gat
ve ties Taylor. Kai ją pradėjo 
gaudyti, ožka iš tos baimės nė
rė į taverną 1154 S. Canal. Pen 
ki buvusieji vyrai išsigando dėl 
tokios netikėtos staigmenos. 
Atąįrado lir ožkos Savininkas 
James Verros, 22 m. amžiaus, 
gyvenąs 6201 M. McClellan. Pa 
naudodamas džiudo vikrų su
griebimą sprando, jis gyvulį lai 
kinai paraližavo ir galėjo išlai
kyti. Ožka laikinai atiduota į 
Gyvulių Globos turimas patal
pas 6224 S. Wabash.

Lašišų gyvenimas
Chicagos teatre Today (Ma- 

dison ties Dearborn) šios sa
vaitės pradžioje buvo rodoma 
filmas apie lašišų kelionę į gė
lus vandenis nerštui, apie 'jų 
veržimąsi prieš pasitaikančius 
krioklius, apie jų žvejybą. Gra 
žūs, spalvoti vandenų vaizdai. 
Be to — buvo rodomi arklių 
lenktynių vaizdai, taipgi rada
ro stotys vidury vandenyno, 
sekimui lėktuvų, kurie galėtų 
Ameriką pulti. Plati apžvalga 
didžios nuolatinės naujausių 
prekių parodos Merchandise 
Mari. Chicagoje.

Reikia 10,000 aguonų 
pardavėjų

Gegužės 25 d. Chicagoje bus 
pardavinėjamos raudonos aguo 
nėlės, renkant aukas vetera
nams. Reikia dar apie 10,000 
savanorių moterų rinkėjų. No
rinčios veteranams pagelbėti 
gali įsiregistruoti telefonu: 
HArrison 7-2249.

ji gavusi —apmokėtą Kelionę 
į Chicagą ir užmokėtą viešbu
tį-

Tragedija suardytoje 
šeimoje

Irena Hrabak Gause, 32 m 
amžiaus moteris, turėjo teisme 
sunkų pasirinkimą: pasilikti su 
savo sūnumi, ar su antru vyru. 
Ji yra divorsuota ir gavusi ant 
rą vyrą. Tas gavo paskyrimą 
dirbti Glasgowe, Škotijoje, nes 
yra inžinierius ir tarnauja vie
noj firmoj, kuri jį tenai siun
čia. Irena turi 9 m. sūnų iš pir 
mų vedybų. Ji norėjo ir sūnų 
su savimi imti, tačiau jo tikras 
tėvas, pirmasis Irenos vyras — 
užprotestavo: jis turi teisę jį 
matyti, lankyti, ir nenori, kad 
jisai išvyktų iš šio krašto. Tei
sėjas berniukui neleido išvykti, 
pripažindamas tėvo teisę. Ire
nai teko apsispręsti: skirtis su' 
antru vyru, ar skirtis su sūnu
mi. Moteris — pirma palikus 
savo tikrą vyrą .dabar nutarė 
palikti ir sūnų...

Pražydo alyvos
Lombard vietovėje, netoli 

Chicagos, jau pražydo alyvos; 
kurių ten/yra 1,200 krūmų; 
taipgi žydi tulpės, kurių ten 
prisodinta 30,000. Šiemet aly
vos pražydo 10 dienų vėliau, 
kaip paprastai.

Du 6 metų berniukai Turn- 
bull miškuose rado automobily 
apdegusį lavoną Petro Marini, 
gyvenusio Northbrooke. Nelai
mingasis gulėjo užpakaly prie 
sėdynės. Prie jo buvo du pus
tuščiai indai su gazolinu ir dė
žutė degtukų. Atrodo, kad da
lis gazolino buvo išpilta ant la 
vono. Marini yra sodybų puo
šėjas, turėjo tris vaikus ir žmcų 
ną, 25 m. amžiaus, kuri yra in-Į 
validė. Žmona pasakojo, kad' 
išvykdamas iš namų jis nebuvo Į 
kokioje depresijoje.

Vaistai gali pagadinti 
šoferį

Chicagos gydytojas dr. W 
J. Camp skelbia, kad kaikurle Į 
vaistai vairuotoją gali padary
ti lygiai pavojingą, kaip ir iš-, 
sigėrusis. Tokie vaistai yra: 
barbitūratai — sulėtina vairuo Į 
Įjojo pastabumą, ramįiantfeja į 
vaistai gali žmoguje sudaryti 
nusiteikimą — man viskas ne- j 
svarbu, antihistamiliai ’f aipgi 
gali blogai paveikti vairuotoją.

imamas mokestis $25 ir iš to 
tūtų apmokami nuostoliai pa
daryti ti ikių neapsidraudusių 
vairuotojų.

Milioninė koplyčia 
universitete

Valparaiso universitete, kur 
kitados studijavo daug lietu
vių, dabar vykdoma $2,500,000 
kainuosianti praplėtimo progra 
mą. Vienas iš pirmųjų pasta
tų — 10 augštų didumo kop
lyčia ir salė; tas pastatas kai
nuos miiloną.

$5,000,000 šviesų 
pagerinimui

Gatvių komisionierius L. M. 
Johnson prašo Miesto tarybos 
paskubinti atidavimą priva
tiems kontraktoriams išvesti 
•modernų apšvietimą pagrindi
nėse Chicagos gatvėse. Visas 
tas pertaisymas kainuos apie 
penkis milionus dolerių.

tas JAV Atomines Energijos 
komisijos narys dr. J. Bugher 
ir fizikos Tyrimų departamen
to, Illinois Technologijos insti
tute, vedėjas dr. L. Reiffel. Jie 
paskelbė, kad per ateinančius 
penkerius metus bus atliekami 
didelės reikšmės atominiai ty
rimai ir kad numatomos pla
čios galimybės atominius spin
dulius panaudoti ligų diagno
zėms nustatyti.

Geležinkelio šimtmetis
Illinois Central geležinkelio 

linija šiemet, liepos mėn. 21 d. 
švęs savo gyvavimo šimtmetį. 
Dabar šis geležinkelis kasdien 
leidžia 335 traukinius, o šešta
dieniais — 285. Per tą dieną 
perveža maždaug po 73,000 ke 
lęivių.

LIETUVOS GENERALINIO 
KONSULATO NEW YORKE

PAJIEŠKOMI ASMENYS:

Čepukaite, Anelė, iš Varėnos a- 
, py linkių,

Dapkus, Anupras, iš Joniškio,

Mikolėnas, iš Paberžės apylin
kių, Biržių ap.,

Pranckevičius, Aleksas, iš Kre
kenavos vai.,

Purys, Pranas, iš Radviliškio a- 
pylinkių,

... .... , , __ . Ramonas, Jonas, iš Pimpių km.,
na, iš Aišenų k., Vievirienų vai., Lydokių vai., Ukmergės ap„ 

Kiškis-Vaičiūnas, iš Gineišių k.,1 Razutaite, Barbora, iš Švėkšnos, 
Kuliešiūtė, Paulina,
Latoža, Antanas, išvykęs iš Bei- CONSULATE GENERAL 

gijos, X OF UTHUANIA
Lebedinskas, Feliksas, iš Varė- 41 West 82nd Street

nos apylinkių, New York 24, N.Y.

Gružas, Tomas, su šeima,
Jankauskaitė, Ona, iš Kupiškio, 
Kasparavičienė-Dyglytė, Pauli-

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENTCO
3914 West lllth Street

Vienas blokas nuo kapinių.
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste!

Telef — CEdarcrest 3-6335

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORES

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

T0wnhall 3-2109

PADĖKA

t
A. A.

ALBERTAS
TARAŠKEVIČIUS

Mūhų mylimas vyras ir tė
vas mirė 1956 m. gegužės mėn. 
3 d. ir palaidotas geguž. mėn. 
5 d. šv. Kazlimero kapinėse, 
Chicagoje.

Mes norime padėkoti vi
siems, kurie suteikė jam pas
kutinį patarnavimų ir palydė
jo J jo poilsio vietų.

Nuoikrdižui dėkojame didž. 
gerb. kunigams: kun. V. Za
karauskui už sutelkimų pas
kutinio patepimo; už sukalbė
tų rožančių koplyčioje kun. 
klcb. J. 1’aSkauskul ir kun. J. 
Makarui ir kunigams, kurie 
atlaikė gedulingas pamaldas 
už jo sičių. Ypač dėkojame 
kun. klcb. J. l'aftkuuskui, ku
ris pasakė pritaikintų pamoks 
lų ir kun. Vaišvilai, kuris pa
lydėjo velionį į kapines.

Nuoširdus dėkui visiems, ku 
rie užprašė bv. Mitžaa už jos 
sielų. I»ėkojamo visiems, kurie 
prisiuntė velioniui gėlių.

Dėkojame grabneftiams ir vi 
siiuns, kurie pareiškė mums 
toje liūdesio valandoje užuo
jautų.

Dėkojame laidotuvių direk
toriui Mažeikai-Kvans, kuris 
maloniu patarnavimu atėmė 
m uitis rūpesčius tose liūdesio 
ir skausmo valandose.

Dėkojamo visiems laidotu
vėse dalyvavusiems, kuriems 
atskirai neturime galimybės pa 
dėkoti. Visiems, visiems nuo- 
Slidus dėkui.

Nuliūdę: žmonų, sūnus, mar 
tl ir anūkas.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

:30

BARBORA BRAŽINSKIS 
(Buginnaitė)

Gyveno 317 E, 116th St.
Mirė geg. 16 d., 1956,

vai. ryto, sulaukus pusės am
žiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Kre
tingos apskričio. Kulių para
pijos, Karklėnų kaimo.

Amerikoje išgyveno 35 m.
Pasiliko dideliame nuliūdi

me vyras Jonas, duktė Mary 
Correa, žentas Joseph, 3 sū
nūs: Joseph, John, marti Va
lia, ir Caaimlr. 3 anūkai: Su- 
san Marie Correa. l’hillip ir 
Kathleen Bražinskis, kiti gi
minės, draugai ir pažįstami. 
Lietuvoje liko duktė Julija su 
šeima.

Kūnas pašarvotas Bukausko 
koplyičoje 10821 8. Michigan
Avė.

Laidotuvės įvyks šešt. geg. 
19 d., iš koplyėioš 8:45 vai. ry
to bus atlydėta į Visų šventų 
parapijos bažnyčių, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielų. Po pamaldų bus 
nulydėta į šv. Kaziimero kapi
nes. x ,

Nuoširdžiai kviečiame vi
sus: gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti išoso laidotu
vėse.

Nuliūdę: vyras, duktė, sū
nūs, marčios, žentas ir anūkai.

Laidotuvių diretkorius L. Bu 
kauskas. Tel. Commodore 4- 
2228.

PIGIAI IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU
BALDUS
VIETOJI-, IK Ift TOLIAU

K. E1DUKONIS

Turiu naują dideli sunkvežimį 
ii apdraudaa

2313 W. 91st St. Okicago, III. 
Tel. PRescott 9-2781

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS GftUNYdA 
Oerlaualoa gėlės dėl vestuvių, banke
tų, laidotuvių Ir kitų paouoSlmų.

244S WKHT 88 RD HTREėTT 
TeL PRoapect 8-08S3 Ir PR g.0834

ALEKSANDRAS POCIUS
Gyveno Montgoniery, 111.

Mirė geg. 16 tl., 1956, 3 vai. jiopict, sulaukęs pusės amžiaus.*
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Raseinių apskr., Šiaulėnų parapijos.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Zofija (Jučaitė), 3 duk

terys: Alice Pocius, Magdalena Grivetti su šeima ir Elzbieta Kis- 
sell su šeima, sesuo Mikalina (lužauskienė su šeima, brolis Sta
nislovas Pocius Ai šeima, švogerka Kazimiera Pocienė su šeima, 
švogeris Pranciškus Zalagiušs su. šeima, kiti giminės, draugai ir 
pažįstami.

*Kūnas pašalnotas Coeoran koplyčioje, 220 N. Lake St., Au
rora, 111. Laidhttįv^s įvyks šeštai!., geg. i!) "d., iš koplyčios 9:30 
vai. ryto bus atlydėtas į St. Pcter’sė parapijos bažnyčių (Sard 
Avė.), kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielų. Po 
pamaldų bus nulydėtas į Mt. Olivet kaitinės, Aurora, III.

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

Nuliūdę: Žmona, dukterys, žentai ir anūkai.

Roosevett Furniture Miegamo Rakandų Išpardavimas!
U gabalų — tiktai oi $169.00

I šį setą įeina lova, dreserls, ko
moda, springsai, matrosas su vidu
jinėm spiruoklėm, 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- 
me jokių nuošimčių. Prieš perkant 
baldus, užsukite į šią lietuvišką 
krautuvą, apžiūrėkite baldus ir pa
tirkite kalnas.

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

Kelia Raudonis, asv. Ir mensdterls 
Krautuvą atidaryt* aekmadtenl&ls nuo 11 Iki <:S0.

LIODČS1O VALANDOJ 
Šaukite

MAŽEIKA & EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

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

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

JOHN F. EFDEIK1S
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

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

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambulanaų patarus- Mes turime koplyčias
l rimas dieną Ir nak- g vboae Chicagos ir
jlį Reikale šaukite Roeelando dalyse ir

rnu*- uojau patarnaujamt

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

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

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

ALFREDAS VANCE
177 WOODSIDE Rd„ Riveraide, III. TeL OLympic 2-5245

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

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

JURGIS F. RUOMIN T
3319 S. LITUANICA AVĖ. TeL YArds 7-1138-1139 į

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, UI. Tel. OLympIe 2-1003,

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUDYCKI
1648 W. 46th STREET YArds 7-07811

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. ffith STREET REpubUc 7-1213 (

'2314 W. ZSrd PLACE VTrginla 7-46721

Perskaitė dienr. “Draujto”. duokite ji kitiems.
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X PhiUip ir Kalph Norušiai,

sūnūs Kazimiero ir Sofijos No- 
rušių Brighton Parke, yra na
riai Paulistų choro, kuris kon
certavo praeitą antradienį, 
Orchestra salėje, Chicagoje. 
Pilipas Noriušiukas yra keli 
metai choro narys ir dabar yra 
choristų senioras ir knyginin
kas. Antrasis Norušiukas ne
seniai pradėjo dainuoti su Pau
listų choru, kuris yra Chicago
je labai garsus. Paulistų cho- 
ras, kuriam vadovauja Fr. 
O’Malley jau 25 metai gieda 
per sumą kiekvieną sekmadie
nį Paulistų Šv. Marijos bažny- 
ioje, 911 S. Wabash Avė.

X Užuolanka Nr. 2 išėjo iš 
spaudos. Žurnale rašo A. Mer
kelis, St. Tamulaitis, J. Rinke
vičius, Alb. Valentinas, P. Trei 
gys ir kiti. Labai daug nuotrau 
kų iš Chicagos kultūrinio gy
venimo. Kartu su Užuolanka 
siuntinėjamas ir Ožio Ragas, 
juokų laikraštis, nemokamas 
Užuolankos priedas.

X Nijolė šapalaitė vadovau
ja Chicagos Šaulių Klubo šokė
jų grupei, kuri dalyvaus nau
jame veikale “Bus Audra”. Vei 
kalas statomas gegužės 26 d. 
Chicagos Lietuvių auditorijo
je, partizanų kovoms Lietuvo
je atsiminti.

X Kultūros Kongreso ir Dai
nų šventės dalyviams pagerbti 
banketui rengti L. B. Chicagos 
Apygardos Valdybai talkinin
kauja: E. Daugirdienė, R. Sriu 
bienė, E. Vilimaitė, I. Lozaity- 
tė, F. Manelienė, Rygertienė, 
A. Poškienė, S. Toliušienė, Ą. 
Eidukonienė, N. Stankevičienė, 
V. Genienė, P. Grybienė, A. 
Rūgytė, J. Bobinienė, J. G. Ka- 
min, A. Gylienė, Žemgulienė, 
R. Vėžys, J. Kudirka.

Banketo rengimo komitetą 
sudaro: F. Manelienė, A. Poš
kienė, S. Toliušienė, K. Devei
kis ir J. Jasaitis. Garbės pir
mininkė J. Daužva^dienė. Vi
sais banketo reikalais prašoma 
kreiptis į J. Jasaitį 4430 So. 
Campbell Avė., Chicago 32, III. 
Tel. LA 3-2180.

X Dr. V..Kožica ir Birutė 

(Čaplikaitė) susilaukė pirmgi- 
mio sūnaus, kuris gegužės 19 
d. bus krikštijamas. Močiutė 
Caplikienė su antra dukra Gra
žina ir žentu B. Mačiuika vyks
ta į krikštynas į Clevelandą. 
Dr. V. Kožica šiuo metu dirba 
Windsor ligoninėje, Chagrin 
Falls, Ohio.

X Benys Babrauskas apie 

A. Miškinio poeziją Augštuo- 
siuose Lituanistikos kursuose 
kalbės šį šeštadienį 2-4 vai. Tė
vų Jėzuitų namuose, 5541 So. 
Paulina. 4-6 vai. Lietuvių k. is
torinės gramatikos kursą skai
tys dr. Petras Jonikas. Litua
nistikos Institutas kviečia vi
sus ALK paskaitomis pasinau
doti.

X Jonė Bobinienė ir Geno

vaitė Maėytė, Alice Stephens 

Ansamblio dainininkės, dainuos 
šio Ansamblio moterų trio, ku
ris išpildys programą Chicagos 
LFK “Vainutas” ruošiamame 
vakare, gegužės mėn. 19 d. 7 

vai. 30 min. Lietuvių auditori
joje.

Jei turite parduoti ar išnuomo

ti, pasiskelbkite smulkių skelbimų 

Bkyriuje. Skelbimą galite perduoti 

telefonu: VIrginia 7 6640.

X Salomėja Dambrauskas, i
7120 S. Richmond Avė, Chica
goje, dovanojo Balfo Chicagos 
apskrities piknikui šokančią lė
lę vaiko didumo, ši dovana |j>us 
paskirta š. m. birželio 10 d. 
Bučo darže, Willow Springs, 
III.

X Nidos vasarvietė, Beverly 
Shores, Ind., kurios savininkai 
yra Kalvaičiai, šiais metais 
gražiai ’ atremontuota, sutvar
kyta valgykla ir šiaip atlikta 
reikšmingų darbų vasarotojų 
patogumui. Vasarotojai gali 
jau dabar užsisakyti kamba
rius.

X Vytautas Vardys, veiklus 
jaunosios kartos veikėjas, dės 
tąs Wisconsin universitete, Mil 
vvaukee, bus paskaitininkas se
kančiame Chicagos frontinin
kų susirinkime.

X Kun. Cesaitis, buvęs ilga
metis pavasarininkų dvasios į 
vadas, gyvena Lietuvoje, pro
vincijoje, ir aptarnauja parapi-' 
jos tikinčiųjų reikalus.

X Jaunimo Peticijai parašai 
gegužės mėn. 20 d. bus renka
mi prie šv. Jurgio parapijos 
bažnyčios Bridgeporte.

X Prof. K. Žalkauskas, bu
vęs Vliko Vykdomosios Tary
bos pirmininkas, neseniai grį
žęs iš Europos, šiomis dienomis 
lankėsi mūsų redakcijoj ir ta 
proga pasikalbėjo su Alto pir
mininku Lietuvos išlaisvinimo 
reikalais.

X Kazimieras ir Uršulė Lau 
rinaviciai, gyvenantieji Mar- 
quette parke, tapo dienraščio 
“Draugo”/ garbės rėmėjais pa
aukodami $150.00. Laurinavi- 
čiai yra irgi nemažai paaukavę 
TT. Marijonams statybos rei
kalams įtaisydami sanktuari- 
jos grotelius.

X Šv. Kryžiaus parapijos 

bažnyčioje misijos prasidės šį 
sekmadienį (gegužės 20 d.) ir 
tęsis visą savaitę. Misijų pamal 
dos ir pamokslai bus 9 vai. ry
to ir 7:30 vai. vak. Kun. Albi
nas Spurgis, MIC, buvęs Pane
vėžio katedros vikaras, didelis 
jaunimo veikėjas ir buv. Šimo
nių klebonas, sakys pamoks
lus. Jo žodis gyvas ir nuošir
dus.4 .< *■ i

‘ X ‘■‘Dainavos” ansamblio 
tautinių šokių šokėjų grupė, 
vadovaujama Algio Paškevi
čiaus, gegužės 19 d., šeštadienį, 
3:30 vai. dainuos ir šoks tauti
nius šokius “Milwaukee Jour
nal” T. V. stotyje (4 kanalas) 
“Shlitz” televizijos programo
je.

X Lietuvių Fronto bičiuliai 
Chicagoje, susirinkimo metu, 
sudėjo 30 1 dol. specialiai Balfo 
premijai. Balfo pikniko metu 
birželio 10 d. Bučio darže bus 
paskelbti iš Lietuvos istorijos 
3 klausimai. Kas iš' publikos 
teisingai atsakys į klausimus, 
tas gaus piniginę dovaną.

X Aleksa n įrtas Kum skis,

kandidatas į Čook County Sa- 
nitary District Trustee, laimė
jo nominaciją pereituose rinki
muose su 330,168 balsais. Pats 
miesto meras, Richard J. Da- 
ley Kumskį sveikino kaipo po- 
pularų kandidatą ir ruošia jam 
atidaryti privatų kabinetą kam 
panijos praveidimui lapkričio 
mėnesį. Lietuviam garbė, kad 
jų tautietis taip gražiai pasiro
dė ir rudenį, lapkričio mėn. rin
kimuose, reikės visiems dar 
daugiau padirbėti, kad jis lai
mėtų.

X Kurie nori vykti su Tėvų 

Marijonų rėmėjų 35 skyriaus 
rengiama ekskursija į Šv. Kal
nus, prašomi registruotis ligi 
penktadienio vakaro pas Eleną 
Širvinskienę, 4541 S. Rockwell 
St. Tel. LA 3-4841. Pamaldos 
Šv. Kalnuose vyks Chicagos 
laiku 11 vai. rytą, o Wiscon- 
sin laiku 10 vai.

ttatfftAŠttŠ MaVGaS, ČTTTCACO, TLLTNAT9

Princesė Anne, karalienės Elzbietos duktė, kalba su motina Windsor, 
Anglijoj, kur jos stebėjo, kaip tėvas, Edinburgo kunigaikštis, daly
vavo polo turnyre. (INS)

IŠ ARTIa
ARGENTINOJ •

— Arg. Lietuvių Bendruome 

nes pasitarimas. Sekmadienį, 

gegužės 6 d. 12 vai. Lietuvių 
Parapijos patalpose įvyko Ben 
druomenės atstovų pasitari
mas. Buvo svarstoma eilė klau 
simų.

Buvo nutarta, kad kiekvie
nas skyrius pristato kandida
tų sąrašą visuotinam susirin
kimui iki birželio 10d. Visuoti
nas susirinkimas numatomas 
šaukti birželio 24 d. 12 vai. Lie
tuvių Salėje, Brasil 835, Ave- 
Uaneda. Nutarta taip pat kreip 
tis į Avellanedos Apylinkę, 
kad ji paruoštų svečių sutiki
mą su užkandžiais.■ »

IR TOLI
— Naujos mokytojos lietu

vaitės. Lietuvių mokykloje 
Avellanedoje yra priimtos ke
lios naujos mokytojos, tarp ku 
rlų ir dvi lietuvaitės: Morta 
Vaištaraitė iš Bernai ir Sofija 
Kisieliūtė iš Avellanedos.

— Prof. St. Šalkauskį prisi
minus. Birutės dr-ja, turėdama 
katalikiškus ir tautinius princi
pus, negali tylomis praeiti pro, 
didžiųjų mūsų tautos asmeny
bių, švento gyvenimo žmonių 
sukaktis. Šiais metais sukanka 
15 m. nuo a.a. prof. Stasio Šal
kauskio mirties, todėl, kad ir 
pagreitintai, birutietės mergai
tės š. m. gegužės 5 d. surengė 
prof. St. Šalkauskio minėjimą 
Lietuvių 'Salėje, Avellanedoje 
su įdomia paskaita ir menine 
dalimi. Apie šią šviesiąją asme 
nybę įžanginį žodį tarė gen. T. 
Daukantas, o paskaitą ture jei 
birutiečių dvasios vadas kun. 
A. Kleiva. o

Po turiningos paskaitos Ri
chardas jRunimasižĮpildė akor
deonu keletą linksmų dalykų, 
o birutietės mergaitės pašoko 
du tautinius šokius, šokiams 
grojo oskestras “Lyra”.

— Argentinos Lietuvių Jau
nimo teatras Buenos Aires per
eitais Alėtais pastatė 5-ių veiks 
mų dramą “Iš meilės”. Tas 
pats jaunimas buvo pakviestas 
ir į Lietuvių salę, kuris balan
džio 28 d. pastatė veikalą “Lie 
tuvos Aidai” Radijo Valandė
lės naudai.

Vaidyboje dalyvavo: Hermi- 
nija Burbaitė, Leopoldas Stan
kevičius, Irena Veliškaitė, An
tanas Slančiauskas, Sorės tė
vas, Stasys Majauskas, Irena 
Andriuškaitė, Lilija Švenčiony- 
tė, Marytė Čikštaitė, Zuzana 
Stukaitė, Valteris Simutis dr 
Karolis Kazlauskas. Antraeilė
se rolėse dar dalyvavo Marija 
Orallo, Albertas Stalioraitis, 
Karolis Kazlauskas, Raulas 
Stalioraitis. Muzika: J. Sima- 
nausko, scenarijus — V. Sike- 
ris, akordeonais grojo A. Sta
lioraitis ir R. Runimas, solo 
dainavo M. Čikštaitė. Suflera
vo V. čibavičius ir A. Rastaus- 
kas.

Programos vedėjas buvo A. 
RastauBkas. Po programos jau 
nimas šoko.

— Kun. Vytautas Palubins
kas iš Rosario atvyko porai mė 
nėšių į Aušros Vartų parapiją 
Avellanedoj pagelbėti parapi
jos ir spaudos darbuose.

LIETUVOJE
— Vilniuje, prie dabar vadi

namo Kapsuko universiteto, y- 
ra įsteigta paroda Tarptautinei 
moters dienai atžymėti. Visur 
akcentuojama, kad moteris la
bai daug nusipelnė komunizmą 
ugdant. Tačiau niekas, kaip ži
nome, tiek nesuniekino moters, 
kaip bolševikai. Šiandien mo
teris dirba vyrų darbą, o vy
rai eina kareivių ir enkavedis
tų pareigas.

X Chicagos Lietuvių Fronto 
Bičiulių susirinkimas praėjusį 
sekmadienį įvyko Vyčių salėje, 
kurio metu išklausytas ilgesnis 
pranešimas apie Lietuvos poli
tines partijas, rezistencinius są 
jūdžius ir LF veiklą, Ilgiau su
stota ties didžiuoju lietuvių 
tautos sukilimu prieš sov. oku
pantą 1941 metais, kuriam vado 
vavo Lietuvos Aktyvistų Fron
tas, pašaukęs tautą sukilti. Jo 
metu sudaryta Laikinoji Lie
tuvos Vyriausybė. Pačiame su
kilimo siausme pasirodė “Į 
Laisvę”. Nacinis okupantas 
Lietuvos laisvę užglemžė. Iš 
LAF . išsivystė Lietuvių Fron
tas ir kiti rezistenciniai sąjū
džiai, kurie politinėje veikloje 
jieško naujų ir gyvenamajam 
momentui tinkamesnių formų. 
Pranešimai išklausytas didelįe 
rimtimi. Diskusijose dalyvavo 
V. Naudžius, V. Vardys, J. Ki- 
žys, J. Žadeikis, svečias iš Vo
kietijos inž. Bielskis ir kiti. La
bai svarių ir naujų minčių pa
bėrė V. Vardys. Birželio pra
džioje Chicagos frontininkai tu 
rėš tradicinę iškylą į gamtą. 
Vėliau bus suruoštas 1941 me
tų sukilimo 15 metų sukakties 
iškilmingas minėjimas. Susirin 
kimui pirmininkavo V. Vokie
tijoj augštuosius mokslus bai
gęs ir tik prieš mėnesį į Ame
riką atvykęs inž. Bielskis, sek
retoriavo Evangelina Laųciūtė.

X LB Roselando apyl. val
dyba savo posėdyje vienbalsiai 
nutarė tuojau įsijungti į liet. 
knygų platinimo vajų, Lietuvių 
Jaunimo Peticijai rinkti para
šus prie Visų šventųjų parap. 
bažnyčios gegužės 20 d., birželio 
9 d. surengti LB šeštadieninis 
mokyklos užbaigtuves ir birže
lio 17 d. suruošti kruvinojo bir 
želio įvykių 15 metų sukakties 
minėjimą su pamaldomis 10 v. 
ir programa tuojaus po pamal
dų 11 vai. parapijos salėje.

X Inž. Bielskis, Vakarų Vo
kietijoj baigęs mokslus, tik 
prieš mėnesį atvykęs į Ameri
ką, įsikūrė Chicagoje ir įsijun
gė į Lietuvių Fronto Bičiulių 
veiklą. Svečias pasakoja įdo
mių naujienų apie dabartinį gy 
venimą Vakarų Vokietijoj.

J. A. VALSTYBĖSE
— Rekolekcijos moterims 

Putname. Gegužės mėn. 25 die
ną įvyks Amerikoj gimusioms 
lietuvėms rekolekcijos augių 
kalba. Šias rekolekcijas rengia 
Waterbury, Conn., jaunųjų mo 
terų -jrupė. Bendrosios mote
rims rekolekcijos lietuvių kal
ba įvyks birželio 15, 16 ir 17 
dieną. Jas ves kun. V. Paulaus
kas. Registruotis prašom šiuo 
adresu:

Rev. Mother Superior 
I. C. Convent

R. F. D. 2, Putnam, Conn.
— Vytautas Gedgaudas, Vie

nybės redaktorius, gegužės 12 
d. Philadelphijoje susituokė su 
Ona Vaivadaite, kuri yra Vie
nybės leidėjo ir redaktoriaus 
Juozo Tysliavo žmonos sesuo. 
Philadelpija buvo pasirinkta 
todėl, nes tenai visą laiką yra 
gyvenę Onos tėvai, ir tenai da
bar gyvena jos vyresnioji se
suo Elena Vainiūnienė. Tą pa
čią dieną Gedgaudams sugrį
žus į Brooklyną, Tysliavai sa
vo bute jiems surengė vaišes.

Vyt. Gedgaudas, prieš at
vykdamas į Ameriką, ilgesnį 
laiką gyveno Paryžiuje, o prieš 
tai tarnavo prancūzų svetimša
lių legione. Gyvendamas Pa
ryžiuje, jis buvo Draugo ben
dradarbiu, daugiausia rašyda
mas iš Jungtinių Tautų Gene
ralinės Asamblėjos sesijos, ku
ri tuo metu tenai posėdžiavo.

— L. M. Meno Ratelio cho

ras iš Worcestet, Mass., daly
vaus Nek. Pr. Seserų Rėmėjų 
šventėje, gegužės 20 dieną, Put 
nam, Conn., ir išpildys koncer
tinę dalį bei dalyvaus Šv. Va
landoje. S. Mantautienė, Lietu
voj buvusi žymi šaulių S-gos 
veikėja, skaitys paskaitą, prel. 
P. Juras atnašaus Šv. Mišias 
ir sakys pamokslą, o mergai
čių choras giedos Tėvo B. Mar- 
kaičio Mišias.

— Ateities žurnalo 45 metų 
gyvavimo sukakties koncertas 
Brooklyne gegugės 12 d. pra
ėjo didžiuliu pasisekimu. Pirmą 
sykį New Yorko lietuviams 
dainavo du dainininkai Aldo
na Stempužienė ir Vaclovas 
Verikaitis, akompanuojami 
Alekso Mrozinsko. Dalyvavu
sieji koncerte tvirtino, kad a- 
budu turi gražią balsinę me
džiagą, gerą sceninę išvaizdą, 
bet dar reikalingi šlifo, kad ga
lima būtų sakyti, jog jie jau 
tikrai išbaigti dainininkai. Ta
čiau publika juos labai šiltai 
sutiko, džiaugdamosi priau
gančia mūsų dainininkų karta. 
Programoje taip dalyvavo ir 
vietinė pianistė Julija Rajaus- 
kaitė - šušienė bei šokių pro
gramoje dainavo iš Philadel- 
phijos atvykusi Audronė Gai
galaitė, Juzės Augaitytės dai
navimo studijos mokinė.

Moterys menininkės buvo 
apdovanotos gėlėmis, o jos ir 
taipgi vyrai menininkai iš Atei
ties administratoriaus dovanų 
gavo Ateities išleistą V. Au
gustino Lietuvos vaizdų albu
mą. Po koncerto buvo šokiai, 
kuriems grojo Ričardo Kontri
mo orkestras. Parengimas 
vyko Apreiškimo par. salėje. 
Jame dalyvavo labai • gausiai 
publikos, ypač jaunimo.

— Paulius Gaubys, kuris fo
to srityje dirba nuo 1926 m., 
šiuo metu turi įsteigęs savo 
foto studiją ir daro nuotraukas 
įvairiomis progomis. Jo studi
ja yra • Woodhaven 21, N. Y. 
Neseniai jis meniškų nuotrau
kų yra padaręs iš trijų lietuvių 
dailininkų Č. Janušo, P. Puzi- 
no ir W. Vitkaus parodos, ku
ri vyko Long Island Art Lea- 
gue patalpose.

Paulius Gaubys yra ir ga
bus rašytojas. Kiek anksčiau 
jis dalyvaudavo New Yorke 
rengiamuose literatūros vaka
ruose, paskaitydamas savo be
letristikos.

Penktadienis, gegužės 18, 1056

— Dr. M. J. Vinikas, SLA 
sekretorius, New Yorko Lietu
vių prekybos rūmų narių susi
rinkime skaitė paskaitą, tema: 
“Amerikos lietuvių ekonomi
nės pagalbos galimumai atsi
statančiai Lietuvai”. Susirin
kimas įvyko Baltic Free Ilouse 
patalpose. Rūmams pirmi
ninkauja Juozas Ginkus.

— Brooklyno “Vienybė”, li
gi šiolei spausdinta paprasta 
plokščia spauda, nuo pereitos 
savaitės perėjo į offsetą ir pa
keitė savo formatą į tabloidą. 
Šitokia spausdinimo forma su
mažins leidėjams išlaidas ir 
bendrai palengvins darbą, ta
čiau nukenčia fotografijos, ku
rios šįkart išėjusios gana blan
kiai. Brooklyniečiai gyvai 
diskutavo naująjį to savaitraš
čio pavidalą ir daugumas pri
pažino, jog dabartinis forma
tas skaitytojams yra daug pa
togesnis. Vienybei šiemet yra 
sukakę 75 metai.

— Lietuvos Vyčių vadovų 

konferencijoje Pittsburghe bu
vo pristatytas Jaunimo Petici
jos reikalas. Peticijai duotas 
platus pritarimas ir ten pat bu
vo pasidalinta parašų rinkimo 
lapais. Peticijos reikalu rūpi
nosi Chicagos atstovas J. Juo
zaitis.

— Lenkijos komunistinė am
basada Washingtone paskelbė 
konkursą, iliustruoti Adomo 
Mickevičiaus poemas. Konkur
se dalyvavo 530 asmenų. Dau
gelis dalyvaujančių konkurse 
dailininkų komunistai. Penkios 
iliustracijos apdovanotos po 
4,000 dol. Tos ir dar kitos 48 
bus rodomos parodose JAV ir 
kitur. Įdomu, kad kontestantų 
tarpe buvo ir vienas JAV lai
vyno leitenantas, rašo Satur- 
day Evening Post. Philadelphi- 
joj.

KAS KĄ IR KUR
— Tėvų Marijonų Rėmėjų 5-tas 

skyrius rengia susirinkimą, Gimi
mo šv. Panelės parapijos salėje, 
3 vai. 30 min. p.p., sekmadienį, 
gegužės 20 d. Turime labai svar
bių reikalų ir kviečiame narius bū
tinai dalyvauti. Valdyba

— šv. Kazimiero Seserų rėmėjų
6-tas skyrius rengia kauliukų žai
dimo vakarą, sekmadienį, gegu
žės 20 d., 2 vai. p.p., Rimkų na
muose, 4348 So. Artesian Avenue. 
Prašomos visos narės grąžinti lai
mėjimo knygutes, nes tą dieną bus 
dovanų paskirstymai. Rėmėjos 
laukia visų su dovanom ir vaišė
mis. E. Paulius

— šakių Apskrities Klubo susi
rinkimas įvyksta gegužės 19 d. 8 
vai. vakare, J. Budriko svetainėje, 
1442 So. 49th Court,'Cicero. Bus

i aptarta eilė svarbių susidariusių 
reikalų ir zanavykų gegužinės pra 
vedimas. Visi klubo nariai ir no
rintieji į jį įstoti, prašomi šiame 
susirinkime dalyvauti.

Po susirinkimo dalyviai bus pa
vaišinti skania kavute ir užkan
džiais, kuriuos parengs mūsų nuo
latinės darščiosios šeimininkės.

Klubo Valdyba

— Illinois Technologijos Institu
to, International Klubas ruošia šo
kių vakarą šiandien 8 vai. vakare. 
Commons Louinge, 3200 S. Wa- 
bash Avė. Visi maloniai kviečiami 
dalyvauti. Groja p. Jonušo orkest
ras.

— New Haven, Connecticut 
Jaunimo Peticijai parašų rinki
mu rūpinasi vietos Studentų 
Sąjungos skyrius. Su lietuvių 
parapijos klebono kun. Gra- 
decko parama surinkta nema
žai parašų. Parašų rinkimo ak- 
cijon papildomai įsijungė šių 
vietovių lietuviai: Hollyvvood, 
Florida, parašus renka V. Sku- 
peika, Dorchester, Mass., J. 
Rasys, Hartford, Conn., J. Se- 
kys, South Bend, Ind., ir San 
Diego Calif.

NAUJŲ MAŠINŲ 
FONDAS

Marijos apsireiškimų Fatimoje 

1917 metais aprašymas

128 pusi. Kaina $1.00 

Užsakymus kartu su pinigais siųskite

‘‘DRAUGAS’’

2334 S. Oakley Avė., Chicago 8, HL
HCHCH6H><HCHCH3H>OCH>CHCHSOCH3HCH»HKH3CHCH

MARUOS MENESĮ PRALENKI
ME GEGUŽINIŲ PAMALDŲ 

DVASIOJE
Gegužinių pamaldų dvasia yra to

kia gili, tokia maloni ir tokia 
lietuviška

Ši dvasia yra puikiai išreikšta 
Jo Ekscelencijos-

Vyskupo Vincento Brizgio 
gegužiniuose skaitymuose:

MARIJA DANGUJE 
IR ŽEMEJE

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

UBmkymua Ir plnlgun atunklte:

DRAUGAS
2334 So. Oakley Ava.,

CHICAGO 8. ILL.

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

Usoris, John.............. $7.00
Rėklaitis, Mikas .... 6.00
N. N........................... 5.00
Beržanskienė, Ona . . 5.00
Aukštikalnis, Steponas 2.00
Brazis, D. B.............. 2.00
Delnickas, Vincas ... 2.00
t'Junush* ; Stanley .... 2.00
Karpitskas, Ona .... 2.00
Norvaišas, Vladas ... 2.00
Pepper, Barbora .... 2.00
Ruokis, Jonas ......... 2.00
Siciūnienė, Salomėja 2.00
Ugianskis, Juozas 2.00
Valiulis, Antanas 2.00
Vosylius, Vincas .... 2.00
Waiwoskis, Joseph .. 2.00
Ambrazas, Pranas .. 1.00
Banionis, Antanas . . 1.00
Būda, Mykolas .... 1.00
Ciparis, Jokūbas .... 1.00
Dailyda, Jonas .... 1.00
Jančys, Br.................. 1.00
Lekutis, Pranas .... 1.00
Minca, Kazimieras . . 1.00
Montrimas, Marija . . 1.00
Naruševičienė Ona . . 1.00
Nasakaitis, F............. 1.00
Nikšienė, M.............. 1.00
Ravaitis, M. Mrs. 1.00
Srubas, Petras .... 1.00
Svenciskas, Emily ...

Mrs.......................... 1.00
Tamasauskas, Kazys 1.00
Tarvydas, Antanas 1.00
Vainauskas, Tomas 1.00
Žiūrinskas, Juozas .. 1.00

STATYBOS FONDAS
Aukojusiems Statybos Fon-

dui tariame nuoširdų ačiū. Au-
ko jo šie asmenys:

Beleckas, A............. $10.00
Lekutis, Pranas .... 9.00
Knese, Kate Mrs. 5.00
Naruševičienė, Ona 5.00
Stapulionis, Stasys .. 5.00
jMafcvna, Alt ........... ĄOO
Ruokis, Jonas ......... 2.00
Masiulis, Povilas .... 1.50


